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Κ.ΕΦΑΑ. ΙΑ.

ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ

Δέκα μήνας περίπου μετά τάς σκηνάς τάς· 
προμνημονευθείσας, ήτοι περί τά τέλη  φθι
νοπώρου τοΰ έτους 1 7 3 0 ,  κρότος ήκούσθη 
εις τήν Ούραν του^Πέτρου.

—  ΕίσέλΟετε ; μ.εφώνησεν ό Πέτρος χωρίς  
ν ’ απόσπαση τά  βλέμματά  του έκ του βιβλί
ου, μεΟ’ ου διήρχετο τόν καιρόν, καί τό ό
ποιον περιειχεν|ώραιότατά τινα ξυλογραφή
ματα τών έπτά θαυμάτων του χο'σμου.

Ό ’Ιωάννης, κρατών τό κάλυμμα τής  κε
φ α λές  του εις τήν χεϊρα, είσήλθεν, εχων ύ
φος δεικνύων δειλίαν συνάμα καί χαράν.

—  Τί μάς φέρεις; ’Ιωάννη, ήρώτησεν ό 
Πέτρος, έμβλέψας εις αύτόν.

—  Τά σεβάσματα τοΰ πατρός καί τής j 
μητρός Μανλίκκου, ώς επίσης καί τά τής.... 
(συζύγου μου, ήθελε νά ειπη, άλλα  δέν Ιπρό- 
,φερε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, καθότι 
δέν είχε στεφανωθή σύζυγον. Μετά στιγμών  
τινων διακοπήν) δετής Βαρβάρας μου, προ-
σέθηκεν, ώς κ α ί   (καί πάλιν  διεκόπη)
ώς καί ενός άλλου πατρός.

—  Τίνος πατρός; ήρώτησεν ό Πέτρος.
—  Έμοΰ, άπεκρίθη ό ’Ιωάννης μέ οφθαλ

μούς σπινΟηροβολοΰντας έκ χαρας, ενώ πε
ριέστρεφε τόν πίλον του εις τάς χεΐρας του, 
ώς τροχόν κεραμέως.

—  Χά, χά ! άγόρ; είναι ή κοράσι; ήρώτη
σεν ό Πέτρος μέ φανεράν εύαρέσκιαν.

—  ’Αγόρι, άπεκρίθη δ ’Ιωάννης μειδιών.
—  Είναι τό μικρόν καλά  ; ΙΙώς θά τό ό- 

νομάσης ;
—  Πέτρον . . . μέ τόνομά σου· άπήντησεν  

<5 ’Ιωάννης.
—  Φοΰ ! μή τό δνομάσης Πέτρον, Οά εί

ναι ίσιος καταισχύνη τοΰ παιδός νά μοί ό- 
μοιάση. Διατί τώ  δίδεις τό όνομα μου ; Δέν 
ενθυμείσαι ότι εγώ είμαι χωλός, άλήθωρος 
καί κοκκινοτρίχας ;

—  Βεβαίως όχι, διεμαρτυρήθη ό Ίοίάννης. 
ΈνεΟυμήθημεν μόνον τόν αγαθόν Πέτρον ει  ̂
τόν όποιον ώφείλομεν πολλάς  χάριτας.

—  "Λ ! μή άναφέρης ταϋτα. Εύρετε άνα-
δόχους ;

—  Μάλιστα, έξελέξαμεν δύο, καί σέ τρί
τον.

—  Καλά,εΐπεν ό Πέτρος, πλήν τίνες είναι 
οί δύο ά λ λ ο ι ;

—  Ό Μάνλικκος καί ή σύζυγός του.
—  Τόσον τό καλλ ίτερον  όλοι έκ τή ςο ι-  

κογενείας· ά λ λ α  φοβούμαι δτι ό ίερεύς δστις 
ήρνήθη νά σέ στεφανώση θά άρνηΟή νά βα- 
πτίση καί τό παιδίον σου.

—  Τοΰτο έγεινεν, εΐπεν ό ’Ιωάννης. Πολύ 
τόν παρεκάλεσα επειδή τό ήΟελεν ή ί’ αρβά- 
ρα, ά λ λ ’ αυτός ήρνήθη,

—  Λοιπόν τί σκοπεύεις νά κάμης ; ήρώτη
σεν ό Πέτρος,

—  Θά τό βαπτίσωμεν ήμεϊς εις τήν οικίαν, 
εΐπεν ό ’Ιωάννης κατηφτ,ς. Έ χω  εις τήν οι
κίαν μικρόν τι β ’.βλίον τοΰ Καθηγητοΰ Μαρ-

I τίνου «Μ ικράΙίατήχησις,» όνομαζόμενον, εν
τός τοΰ όποιου υπάρχει οδηγία πώς νά βα- 
πτίζω ντα ί τά παιδία. Αοιπόν Οά τό βαπτίσω  
ό ίδιος. Τοΰτο έ'πραξε καί ό σιδηρουργός τής  
'Υτάνης, ό δέ ίερεύς, όστις κατεδικασε τό 
παιδίον μου νά μένη άβάπτιστον άς δώση 

| περί τούτου λόγον. 'Ό,τι μοί λείπει οιά νά 
έκτε7,έσω τήν τελετήν ταύτην άναπληροΐ ή 

ι πατρική μου αγάπη.
! —  Ιωάννη, εΐπεν ό Πέτρος βαθέως συγ-

κινηθείς, είσαι καλός νέος καί ν ο ή μ ω ν  ώς 
νάπεριήρχεσο τόν κόσμον. Έάν ό βδελυκτός 
παπά Γρίσελμος έβάπτιζε τό παιδί σου αμ
φιβάλλω  άν Οά έγινόμην άνάδοχος, τόσον 
μισώ zo'i φιλάργυρον, ά λ λ ’ αφού θά γινη  
ώς λέγε ις  είμ’ έτοιμος πάντοτε. Πότε απε- 
φάσισας νά γίνη ή βάπτισις ;

—  Τήν μετά τήν έρχομένην κυρίακήν, ει- 
πεν ό ’Ιωάννης καί άποχαιρετήσας τόν Πέ
τρον εσπευσεν εις τήν Βαρβάραν καί τό *εε- 
κνον των.

Έν τούτοις δ Μάνλικκος ταχέως διετάρ·** 
ξε τήν ησυχίαν τής οικογένειας, είδοποιη-
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σας αύτήν ότι αύτός τε καί άλλο ι είκοσι δύο 
έκ τών συμπολιτών του άπεφάσισαν νά πα- 
ρουσιασθώσιν ένώπ’ον του αύτοκράτορος έν 
Βιέννη, νά Οέσωσιν ενώπιον αύτοΰ τά  παρά ’ 
πονα τοΰ καταπιεζομένου λαοΰ της £\λοπό- 
λεως και νά ίκετεύσωσιν αύτόν νά παρέμβη 
υπέρ τών καταπιεζομένων. ΙΙάν δ,τι έζή- 
τουν περιεστρέφετο είς τήν έλευΟέραν έξά- 
σχησιν τής θρησκείας, τήν οποίαν ή συνείδη- 
σις αύτών παρεδέχετο, καί τδ όποιον ή έν 
Βεσφαλία ειρήνη εϊχεν έξασφαλίσει πρός πάν
τα κάτοικο; τή ς  Γερμανίας, ή, άν δέν έπε- 
τύγχανον τοΰτο νά ζητήσωσι τήν άδειαν διά 
νά μ εταναστεύσουν  εις ά λλην  γην.

—  Μή ζητήσης νά μέ άποτρέψης άπό τοΰ
το, εΐπεν εις τήν δακρύουσαν Αικατερίνην, 
τοΰτο είναι ιερόν καί εύγενές χρέος τό όποι
ον μοί ανέβηκαν χίλιαι έξακόσιαι καί πεντή- 
κοντα ψυχαι έκ τούτου τοΰ διαμερίσματος 
μόνον, αίτινες ζητοΰσι βοήθειαν. Ό  Μωϋσής 
διά παρομοίαν ύπόθεσιν δέν άφήκε τήν είρη 
νικήν του οικίαν ; ΦοβεΐσΟε μήπως διακιν- 
δυ ;εύσω, φυλακισΟώ ή καί άποθάνον ά λλά  
μήπως ό θάνατος δέν θά μ ’ εΰρη καί είς τήν 
κλίνην μου— είς τούς κόλπους τήξ οικογέ
νειας μου ; Δεν έβασανίσθην ήδη άδίκως ; 
I ό θέλημα τοΰ Θεοΰ γενηθήτω. Έκτος τού
του οεν σε άφινω καί έρημον. Δέν ύπάρχου- 
σιν όκτώ βραχίονες, μικροί καί μεγάλοι διά 
νά εργάζωνται δι’ εσέ ; Δέν είναι ούτω, Βαρ- 
βαρα, Ιωσήφ, Ιωάννη καί Φραγκίσκε ; Δέν 
έργάζεσθε άντ έμοΰ δια τήν μητέρα σας ; 
ΙΤαΰσε κλαίουσα καί μειδίασε ώς έγώ, καί- 
τοι πάσχω τούς οφθαλμούς έξ αιτίας τοΰ 
καπνοΰ.

Και τώ όντι, ζαίτοι έζήτει νά μειδιά επρατ- 
τεν όμως τοΰτο μετά δακρύων, τά όποια 
πρυσεπάθει νά κρύψη. Τέλος, ό τα ν  ή κα τά λ 
ληλο ς στιγμή έφθασεν άνεχώρησεν ό £Ιάν- 
λικκος χωρίς νά συνοδεύηται ύπό κανενός 
καί χωρίς νά λάβη τι μεθ’ έαυτοΰ έ'νεκα 
τών πολυπληθών κατασκόπων, οίτινες ήσαν 
πλησίον έκεΐ. Κατά τόν αύτόν τρόπον και οί 
σύντροφοι του, είκοσι δυο τόν αριθμόν, κρυ
φίως οιεβησαν τα σύνορα, πιστεύοντες ότι 
θά ήναι έκτος κινδύνου άμα ώς πατήσωσιν  
αύστριακόν έδαφος.

ΚΕΦΑΑ. IB'.

II ΣΪΝΑΘΡΟΙΣΙΣ

Ή  σε) ̂ ήνη, διατρέχουσα τό τελευταΐον τέ
ταρτον τής μηνιαίας περιοδείας της, βαθ
μηδόν ανέβαινεν όπισθεν τών όρέων· οί άστέ
ρες έλαμπον ζωηροί είς τόν βαθέως κεχρω- 
ματισμένον ούράνιον θόλον  σκότος καί ησυ
χία έβασίλευον είς τάς κοιλάδας, όπου τά  
οικήματα καί οί κάτοικοι αύτών διετέλουν είς 
ειρηνικήν άνάπαυσιν. Κάπου κάπου ερημι
κός τ ις γρΰλλο ς  έτόνιζε τό μελωδικόν του 
άσμα, ώραΐαι αί ελαφοι μετά δειλίας έκινοΰν- 
το είς τά δάση, πριν ή προβώσιν έ'ως είς 
τούς κυματίζοντας άγρούς. £Η ήσυχος όμως 
έξοχή έκείνη δέν ήτο όλως διόλου έρήμη έ- 
ξύπνων άνθρώπων, ώς έκ πρώτης όψεως έ- 
φαίνετο. ’Αριθμός τ ις άνθρώπων, άποτε- 
λούντων μακράν σκοτεινήν σειράν, έβάδιζον 
άνυπόδητοι κατά μήκος τής στενής άτρα- 
ποΰ, τής παρά τήν όχθην του ορμητικού 
χειμάρου, όστις ρέει μεταξύ τών κοιλάδων 
καί τών όρέων. Μετά προσοχής έζήτουν νά 
πατώσιν έτ ί τής μαλακής χλόης ΐνα, μή 
καί ό ελάχιστος κρότος έξυιτνίσο τούς κατοί
κους τών οικιών. Έκ τών διαφόρων μερών 
νέοι προσερχόμενοι, ηύξανον τόν αριθμόν 
τών άνθρώπων, οίτινες πάντες έφαίνοντο ώς 
έ'χοντες ενα καί τόν αύτόν σκοπόν. ’Ίσως κα
τά  τόν αύτόν τρόπον συνηθροίσθησαν ά λ λ ο 
τε οί Έλβε το έ, ότε άπεφάσισαν νά θραύσωσι 
τόν ζυγόν τοΰ Κεσλέρου. Πράξις παρομοία 
συνήνωνε και τούς απλοϊκούς κατοίκους τής  
περιφερείας Ά λοπ όλεω ς, μέ μόνην τήν δια
φοράν ότι τό έργον των ήτο πολύ δυσκολώ- 
τερον, καθότι ό ζυγός τόν οποίον έζήτουν 
νά θραύσωσιν ήτο πνευματικός.

—  ’Ίσως ό άγιος πατήρ καταγίνεται εις 
τή'ί μελέτην, έψιθύρισεν εΤς έκ τών άνθρώ
πων εκείνων αποτεινόμενος είς τόν πλησίον  
αύτοΰ και δεικνύων παράθυρόν τι έξ ου έξήρ- 
χετο άμυδρόν φώς· τό παράθυρόν άνήκεν εις 
μέγα τι κτήριον, τό όποιον διά νά παρακάμ- 
ψωσιν έδιπ7^ασίασαν τήν προσοχήν το>ν.

—  Σούς ! ειπεν ό ά^λος, θέτων τόν δά
κτυλον είς τά χείλη του είς σημεΐον σιωπής.

Ούτω προεχώρουν, άδιαλείπτως πολυπλη-  
θέσιεροι καθιστάμενος έωσοΰ εφθασαν ενώ
πιον μεμονωμένης τινός οικίας, έκτισμένης

εις τήν ύπόρειαν ορούς και κατά τό φαινό- 
μενον έρημου. Είς ταύτην τήν οικίαν, άνοί- 
ξαντες τήν Ούραν, είσήλΟον. Εισελθόντες εύ- 
ρον αίθουσαν εύρυχωροτάτην, καλώς πεφω- 
τισμένην πλήν καί καλώς προπεφυλαγμένην  
ΐνα μή τό φώς αυτής φαινηται έξωθεν. Ή 
αίθουσα αύτη, πληρωθείσα άνθρώπων, ώμοί- 
αζε μέ κυψέλην μελισσών, π’λήν οί εν αύτη  
μελανοενδεδυμένοι μόνον ψιθυρίζοντες έτόλ- 
μων νά συνομιλώσι.

Τέλος, πλαγε ίας τινός Ούρας άνοιχθείτης, 
εΐσήλΟεν είς τήν αίθουσαν γέρων τ ις καθ’ υ
περβολήν σεβάσμιος εχων ύπό τήν μασχά
λη ν  βιβλίον. Έπί τοΰ προσώπου του έφαί- 
νετο μεγάλη γαλήνη  καί πολύ ιλκρότης, 
άποτελέσματα τή ςγλ υκ ε ία ς  επιρροής, ήν έπί 
τΓ]ς καρδίας του έξήσκει ή θεία τοΰ εύαγγε-  
λίου αλήθεια. ΙΤροχο>ρήσας πρός τό βάθος 
τή ς  αιθούσης όπου υπήρχε εορα τ ις όλίγον  
ύώηλή καί πλησίο > τράπεζα, κατέλαβε τήν  
έδραν καί έθεσε τό βιδλίον έπί τής τραπέ- 
ζης. ίίεριμείνας δέ όλίγον έωσοΰ επικρατή
σει τελεία σιγή, ήρχισε μέ χαμηλήν  πλήν  
εύκρινή φωνήν νά λέγη  :

—  Είθε ό Θεός ό Πατήρ, ό Θεός ό Τίός, 
ό Θεός τό Πνεΰμα τό "Αγιον νά βασίλεύη έπί 
τών καρδιών μας καί έπί τών διανοιών μας! 
αμήν.

—  ’Αμήν ! άπήντησαν πάντες οί παρευ- 
ρισκόμενοι.
■ — «"Οπου δύο ή τρεις συνηγμένοι έν τώ  

όνόματί μου κάγώ μετ’ αύτών.» εΐπεν ο Σω- 
τήρ μας. Λοιπόν, ας Οαρρώμεν διότι Οά ή 
ναι μεταξύ μας, άφοΰ συνήλΟομεν να ευ- 
λογήσωμεν καί νά δοξάσωμεν το ύπερουρά
νιον όνομά του. Καί ! άς εύλογησωμεν, ε
κείνον όστις έφανέρωσεν είς βρέφη καί Οη- 
λάζοντα όσα είναι κεκρυμμένα άπό σοφούς 
καί πολυμαθείς τής γης- Βεβαίως τό πνεΰ- 
μά του μένει έφ’ ημών, οίτινες ούοεν άλλο  
είμεΟα ή ποίμνιον άνευ ποιμένος— άνευ ορα
τού ποιμένος λ έ γω — καθότι εκείνος εΐναι ο 
Καλός Ποιμήν, όστις έθεσε τήν ψυχήν του 
ύπέρ ημών τΐ>ν άθλιων. Μεγα και Οαυμασι- 
ον έργον έπραξεν ε?ς ήμας, τόν δυστυχή καί 
άμαθή λαόν, άξιώσας ήμας νά γνωριζωμεν  
καί ν’ άγαπώμεν τόν άγιόν του λόγον, τόν 
όποιον κανείς δεν μας έόίδαξε, τόν οποίον 
μόλις τολμώμεν νά άναγινώσκωμεν. Μόνον 
κρυφίως, εις έξ ημών, κάποτε κάποτε, η- 
δύνατο νά τόν συμβουλεύηται ota νά πα-

ρηγορήται καί νά ένισχύηται. Έ ξω τ ϊρ ικώ ς  
ύπεκύπτομεν είς τάς τελετάς τάς όποιας οί 
ύπηρέται τοΰ Πάπα μας έπέβαλλον. 1ά  χεί
λη  μας έπρόφερον λέξεις αίτινες ήσαν ξεναι 
καί άσυμβιβαστοι μέ τάς καρδίας μας. Ού
τω ς έγίνετο. Αί γνώσεις μας ήσαν άκόμη ό- 
λίγαι· ή π ίστις μας ήτο μεμιγμένη μετά φό
βου πρός ανθρώπους· καί μέριμνα περί υ λ ι 
κών πραγμάτων κατεϊχεν είσέτι μεγα μέρος 
τών στοχασμών μ.·.ς. Πλήν ό θείος λόγος  
άληθώς ομοιάζει μέ τόν σπορον τοΰ συνα- 
πεως, όστις κατά μικρόν γίνεται μεγα δεν- 
δρον, ύπό τό όποιον χιλιάδες έξ ημών μετ’ 
άγαλλ ιάσεως συναθροίζονται, δ ίαταιαι άπε- 
δείχθησαν αί προσπάΟειαι τών εχθρών μας, 
ζητησάντων νά έμποδίσωσι τήν αυξησιν τοΰ 
καλοΰ σπόρου. Ξένοι ιερείς έσταλ.ησαν εις 
τάς κοιλάδας μας διά νά μας έπαναφερωσιν 
ύπό τό παπαδικόν σκότος· άραί καί άναθέ- 
ματα έξετοξεύθησαν καθ’ ήμών άπό του άμ- 
βο^νος εκείνου όστις ήτο άλλοτε, και πάντο
τε έπρεπε νά ήναι ή σάλπ ιγξ  τής άληΟείας. 
ΚατεδικάσΟημεν είς άτίμωσιν, κατεοικάσθη- 
μεν είς πρόστιμα βαρέα διά νά παχύνων-  
ται οί δήμιοί μας. Οί Ίησουήτα ί ώρμησαν  
είς τά χωρία μας, παρεβιασαν τά άσυλα τών  
οικογενειών μας, ήρεύνησαν και έρευνώσι 
ζητοΰντες τό βιβλίο ν εκείνο, το οποίον ό Σω- 
τήρ μας ηύδόκησε νά γραφό διά νά μας ά- 
φήση έν αύτώ τήν εικόνα του, ούχί μέ γ ρ α μ -  
μάς άλλ ά μέ πνεΰμα γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ν ,  τό όποι
ον έσφράγισε μέ τό αίμα του, και έτε7^ειοΜε 
διά τής ύποσχέσεως τής ταχείας έλεύσεως 
του. Τήν αγίαν ταύτην  I ροφήν ήμεΐς έκρύ- 
πτομεν εις όπάς δένδρων, ύπό τό πατωμα  
τής οικίας μας και είς άλλα  κρύφια μέρη 
διά νά προφυλάξωμεν αύτήν άπό τά κατα
στρεπτικά των βλέμματα. Ή  άγια αύτη Γρα
φή λέγει. « ’Ιδού, ό διάβολος θελει Οεσει τι-
* . Λ ν »νάς έξ υμών είς φυλακήν οπως πειρασίίήτε.» 
Είς ήμας, ώς καί εις τούς άρχαίους, ή γρα
φή αύτη πληροΰται. ’Αποδείξεις έχομεν τον 
Ίωάννην Αέρχ^ερον, τον Στέφανον, τον Ρου- 
πρήχτιον, οντα έβδομήκοντα τριών ετών η 
λ ικ ίας, καί τόν Χειμώνα, όστις, καίτοι επα- 
σχεν έπικινδύνως, έφορτώθη άλύσους, έσύρ- 
θη ρ ίλ ια  μακράν τής οικίας του, έρρίφΟη εις 
φυλακήν, έβασανίσθη καί προσέτι έζημειώθη 
δι’ εκατόν φιορινίων, δι’ ούδένα άλλον λογον  
είμή διότι άνεγίνωσκεν εξηγημένος τάς I ρα- 
φάς. "Ενδεκα ά λ λ α  άτομα διά. παρομοίαν



αιτίαν άφοΰ έπί τέσσαρας εβδομάδας έβασα- 
νίσΟησαν είς υπογείους φυλακάς, καί ύπέ- 
στησαν πείναν καί δίψαν, ψύχος καί λοιπά, 
ήναγχάσΟησαν νά πληρώσωσιν επτακόσια  
φιορίνια. Αύτά μας τά τέκνα έδιδάχθησαν 
άπό τούς ίερεΐς νά ηναι κατάσκοποι καί κα- 
ταγγελε ΐς  έναντίον μας  χαί ούτως άπεξενώ- 
Οησαν άπό τούς γονείς των. Πλήν διά τού
το σάς λέγω  «ε σ τ s πιστοί μέγρι θανάτου» 
Siott ούτω Οά λάβητε της αίωνίου ζωής τόν 
στέφανον. "Ανδρες γενναίοι έκ τών άδελφών 
σας έξεθηχαν ήδη ένώπιον τοΰ πρεσβευτοϋ 
τών άναμορφωθέντο^ν Κρατών τά παράπονά 
μας  εις Ρατισβώνην, καί ή φωνή των ήκού- 
σΟη. Δυνάμεθα νά ήμεθα βέβαιοι περί της ι- 
σχυράς προστασίας των. Είκοσι τρεΤς ατρό
μητοι άλλοι πορεύονται πρός τόν αύτοκρά- 
τορα, φέροντες γράμματα  ίκετήρια ύπογε- 
γραμμενα υπό χιλιάδιον έκ τών άδελφών 
των· βεβαίως Κάρολος ό 'Έκτος, ό εύγενής 
ημών αύτοκράτωρ, δέν Οά μάς άφίση άβοηΟή- 
τοος. Δύο άλλοι προσέτι έπορεύΟησαν, ό μέ'» 
πρός τόν βασιλέα της Πρωσσίας, ό δέ πρός 
τόν  της Σουηδίας. Μετ’ άνυπομονησίας πε- 
ριμενωμεν την έπιστροφήν των καί την ά- 
πάντησιν  την οποίαν Οά μάς φέρωσιν, ’ Εν 
τούτο ις  άς οικοδομώμεν ημάς αύτούς άνα- 
γινωσκοντες το άγιον Εΰαγγέλιον τό όποιον 
είναι δύναμις Θεοΰ π α ν ...........

—  Κρότος άκούεται είς τήν Ούραν, ειπόν 
τινες διακόπτοντες, τόν όμιλοΰντα ’Αντώνι
ον. Αμέσως τά κηρία έσβέσΟησαν καί έτέ- 
Οησαν εντός τής θερμάστρας ό δέ κύριος τής  
οικίας προχωρήσας είς τό παράθυρον ήνοι- 
ξε καί ήρώτησε τίς ητο ό κρούων.

—  ' Ανοιξε μ ο υ  Είμαι έγώ, ό Νι-
κολής ό Ξένος.

Ά κ ο ύσ α ντες  τήν άπάντησιν ταύτην οί έν 
τή οικία άνέπνευσαν έλευΟέρως· τά κηρία πά
λ ιν  άνηφθησαν καί δλοι ήσηάζοντο έκ καρ- 
οιας τόν νεωστί έλΟόντα, όστις κρατών τήν  
άναπνοήν του ήρχισε νά λέγη.

—  ’Ηχούσατε τί συνέβη είς τόν Γεώργην,. 
τόν Φρομμέραν ;

—  Τί τώ συνέβη ; ήρώτησαν όλοι όμοφώ- 
νως.

—  Τήν χθεσινήν νύκτα, είπε, προσεπάΟησε 
νά. φύγη άπό τό φρούριον τής Βερφένης, 
καί λοιπόν άφοΰ έκοψε τά σιδηρά της φυ. 
λακής του έκρεμάσθη διά μέσου τής σινδό- 
νης του, τήν όποιαν εστριψεν ώς σχοινιον,

άπό τό πα ράθυρον καί κρεαάμενος έκεί . . .
—  Λοιπόν ;
■—  Δυστυχώς τό πράγμα άνεκαλύφΟη καί 

ό Γεώργιος ριφΟείς κάτω άπό τά ύψος εκείνο 
έξήρΟρωσε τόν μηρόν του.

—  Δυστυχή ϊ  εώργι' ; έφώνησαν δλοι.
—  Προσέτι, πρρσέΟηχεν ό Νικολής, ό δι

οικητής μας ήΟέλησε νά συλλαβή  διά τής  
βίας τήν θυγατέρα ενός χωριχοΰ, καί μή άρ- 
κούμενος εις τοΰτο έζήτησε νά αφαίρεση τό 
βρέφος της άπό τάς άγχάλας της, καί νά 
καταστήση τήν νέαν δούλην είς τό φρούριο·». 
Η νέα είναι Ουγάτηρ ενός Μανλίκκου, όσ- 
τ ι ς .............

 "Ωχ ι
Ί οΰ αίφνήδιον τοΰτο έπιφώνημα άπέδει- 

ξεν ότι καί ό ’Ιωάννης ^το έν τώ μέσω τών  
συναθροισθέντων.

—  Στά ! έφώνησεν ό άγγελος τών κακών 
τούτων ειδήσεων, λαβών τόν μανιώδη κατα- 
στάντα σύζυγον. Ηερίμενε μίαν στιγμήν, τό 
καλλίτερον δέν ηχούσες. 'Π νέα μή ύποφέ- 
ρουσα νά χωρισθή άπό τό βρέφος της, ήρπα- 
σε τό σίδηρον ένός αρότρου καί ήπείλησε 
θάνατον κατά τοΰ τολμήσοντος νά θέση χει
ρ α έπ’ αυτής. «Καί τέλος, είπε, Οά φονεύσω 
έμαυτήν μάλλον παρά νά χωρίσθώ άπό τό 
τέκνον μου.» Τέλος ό διοικητής έβιάσΟί] νά 
τήν άφίση άνενόχλητον, πρός μεγάλην δυ
σαρέσκειαν τών παπάδων, πρός λογαρια
σμόν τών όποιων άνέλαβεν όλην τήν ύπό- 
Οεσιν.

Η καΟησυχαστική ομως αυτη έξήγησις  
δεν ηρχεσεν είς ιόν  Ίωάννην, όστις άφίσας 
τήν συνάθροισιν άμέσως άνεχώρησεν. ’Εν τώ  
σκότει,ύφ’ου περιεκυκλοΰτο, χαίτη  άνησυχια, 
ήτις  κατείχε τήν χαρδίαν του, τρένων καθ’ 
οδόν προσέκρουσεν έπ’ ανθρώπου, έκ τών  
χειρών τοΰ όποιου, ώς έκ τής αίφνηδίου 
προσκρούσεως, επεσε τό όποιον έκράτει του- 
φέκιον. Ό άνθρωπος άμέσως συνέλαβε τόν 
Ιωαννην. Πλήν ούτος δι’ ίσχυροΰ τίνος λ α 

κτ ίσμ α το ς  άνατρέψας τόν εχθρόν του έγέ
νετο άφαντος εις τό σκότος τής νυκτός πρίν 
η ο άλλος  ουνηθή νά εύρη τό τουφέκιον καί 
τόν πυ,δοβολήση.

Τ ά ορη μετά κρότου αντήχησαν τόν πυρο
βολισμόν. Τήν· στιγμήν έκείνην ήκούσθησαν 
καί κραυγαί ανθρώπων, οίτινες περιεκύκλω- 
σαν τήν οικίαν. Τότε ό ’Αντώνιος, μέ τήν συ
νήθη αύτώ γα λήνην  ήρχισε νά χαθησυχάζη

τήν κατατρομασμένην συνάθροισιν. —  «Μή 
φοβοϋ μικρόν ποίμνιον.» άς μάθωμεν άμέσως 
τ ί μάς περιμένει καί άν άκόμη πρόκειται νά 
μάς θανατώσωσι.

—  ’Ανοίξατε ! έχραύγασέ τις εξωθεν διά 
φωνής στεντωρίας.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν ή διαταγή αύτη έξε- 
τελέσθη στόμια πυροβόλων προεβλήΟησαν 
είς έκαστον παράθυρον, καί ή φωνή ήκού
σθη «Παραδοθήτε ή σάς φονεύομεν !»

—  Δι’ δ,τι και άν έπράξαμεν, ειπεν ό ’Αν
τώνιος, δυνάμεθα νά δόσωμεν λόγον καί είς 
τόν Θεόν καί είς τούς ανθρώπους. Θέσατε 
τήν μάχαιραν είς τήν θήκην, είπε πρός τι- 
νας έκ γενναιοτέρων συντρόφων του, οίτινες 
έδείκνυον έπιθυμίαν ν’ άντισταθώσι.

Μεθ’ ύπακοής καί άνευ μεμψιμοιρίας ό 
’Αντώνιος καί τριάκοντα τρεις ά λ λ ο ι,  οί άρι- 
στοι τής συνελεύσεως, δεθέντες ώδηγήθησαν  
είς τής Βερφένης τό φρούριον.

Ο ΑΦΟΒΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Τό έντιμον Ιπώνυμον κΜ έγας», διά τοΰ οποίου 
ό Βασίλειος τ ι ς  Καισαρίας είναι γνωστός, φέρει τήν 
άναντίρρητην αύθεντείαν δεκατεσσάρων αιώνων. Διά 
τοΰ επωνύμου τούτου δέν έννοήθη βέβαια νά τοΰ 
άποδοθή ύπερο/ή επάνω εις άλλους διακεκριμένους 
πατριώτας τ·7,ς εποχής του, οι οποίοι δεν ετιμηθη- 
σαν μέ το ίδιον έπώνυμον, ά λλ ’ εντοσουτω οι λο- 
γοι του καί τά  έργα του τον δείχνουν μεγάλον δχι 
μόνον ανάμεσα εις τούς άλλους Βασιλειους της εκ
κλησιαστικής ιστορίας, άλλά καί ανάμεσα στους ιε
ροκήρυκας, συγγραφείς, καί χριστιανούς.

. Ό Βασίλειος εΐναι ένας άπό τούς ολίγους όποϋ 
ευτύχησαν νά έκτιμηθοΰν πρεπόντως’ κ.αι χρεωστεΐ 
τοΰτο κατά μέγα μέρος εις τά  έγκόμια γραμένα με- 
τά  τόν θάνατόν του άπό τόν Γρηγόριον τής Κύσ- 
σης, άδελφόν του, καί Γρήγορων τής Ναζιάνζης, 
έπιστήθιον φίλον του, Έφραήμ Σύριον, καί ’Λυ.φί- 
λοχον.

Ή μεροληψία τής φιλίας καί ή μεγαλοποίηση 
τής ρητορικής τέχνης είναι χειροπιαστές εις την 
μονωδίαν τοΰ Γοηγορίου διά τόν φίλον του. Ο Γρη- 
γόριος έπ ίτυ/ε εις τόνάκάμτ) μιαν εικόνα ιοαν.κής 
σχεδόν ωραιότατος, την οποίαν εστεψε με ακαδη
μαϊκούς καί κληρικούς στεφάνους εις είόος κορωνι- 
δος άγίας δόζης, Τη μόνη σχεδόν κηλιδα, τον μο- 
νον γνέφος όποϋ μας κάμνει να ίοοΰμκι μεσα 
τόσο φως καί λαμπρότητα είναι τό λάθος ό'που 
ό Βασίλειος έκαμε δίδοντάς του τήν άσημην επι-

σκοπίαν τής Σασίμης, ένω ύστερότερα εδείχθη ά
ξιος τής πρώτης άνατολικής έδρας.

Ό πανηγυριστής τοΰτος πέρνα εις ναθεώρησιν 
τούς άγιους δλους τής ΙΙαλαιας Διαθήκης, άπό τόν 
Ά δάμ εις τόν ’Ιωάννη, διά νά δείξτ) δτι ό Βασί
λειος ήμπορεΐ νά συγκρισθή μέ καθέναν άπό αυ
τούς, καί ένιόνει δ’ αύτόν τές τελειότητες όλων, 
καί τόν κηρύττει των ’Αποστόλων ισότιμον’ ε- 
π ε ιτ ’ άπ’ όλα τοΰτα δέν θαυμάζομεν άν τόν ά- 
κοΰμε νά λέγτ). « Καί διατί ήθελα εΐπώ περισσό
τ ε ρ α  ·, Ή ελλειψές του, ή ό~οϊες άνίκουν εις τό 
Λσώμα καί στήν άνθρώπινη φύση περισσότερο παρά 
»στήν ψυ/ήν, ήθελ’ εΐναι αρετές εις άλ'λους άνθρώ- 
»-ους. ’Ά ν κανείς νομίζνι νά τόν μηυ.εΐται, αΰ- 
»τός θέλει εύρεθεϊ νά ηναι τόσον κατώτερός του, 
ϊό'σον ό ίσκιος είναι κατοίτερος τής πραγματικότη- 
»τος, ό'σον ή ψ/ω  ε"ίν’ κατώτερη τής φωνής.»

Τά θετικά, ό'σα ’μποροΰμε νά έξάξωμεν άπό 
τόν Γρηγόριον καί όσα άπό άλλες πηγές άκόμη, 
μόλον όποΰ δέν εΐναι άρκετά νά τόν δείξουν ώς τό 
άνθος των ανθρωπίνων τελειοτήτων, τοΰ δίδουν Ο
μως δικαίομα νά καλήται καλάς καί μέγας.

Γεννηθείς εις τά  3 2 9  μ. X., καί άποθανών τά  
3 7 9 , εζησεν εις εκείνους τούς πενήντα χρόνους ό- 
τ:οϋ ησαν τόσο γεμάτοι άπό συμβάντα’ δηλαδή, 
άπό τούς ύστερους χρόνους τοΰ Μεγάλου Κων
σταντίνου, κατεβαίνοντας άπό τόν Κωντάντιον, 
Ίουλιανόν καί Βαλέντιον, έ'ως εις τόν πρώτον χρό
νον τής αυτοκρατορίας τοΰ Θεοδοσίου. Ό πατέ
ρας του ώνομάζετο καί αυτός Βασίλειος, καί ή 
μητέρα του Εύμηλία. Τά παιδία τους ήσαν, μία 
κόρη όνομαζομένη Μακρίνα, καί τέσσαρα αρσενικά, 
Βασίλειος, Γρηγόριος, Πέτρος, καί Ναυκράτιος, 
τρεις άπό τούς οποίους έγιναν επίσκοποι' δηλαδή, 
ό Βασίλειος, άντικείμενον τής παρούοης πραγμα
τείας είς τήν Καισαρίαν, ό Γρηγόριος εις τήν Νύσ- 
σην, καί ό Πέτρος εις τήν Σεβαστήν. Εΐναι φανε
ρόν οτι ή παράοοσις τής οίκογενείας του καί τό 
είδος τής ανατροφής του εσύμβαλαν πολύ διά νά 
τόν κάμουν νά διαλέξν; τό στάδιον οποΰ ετρεξε. 
Ό ττάπους του καί συγγένειά του, κάτοικοι τής 
Νεο-Καισαρίας είς τόν Πόντον, έφυγαν τήν κατα
δρομήν τοΰ Μαξιμιανοΰ, καί έζησαν εφτά χρόνους 
είς ένα σπήλ.αιον στά βουνά. Πολ.ες γυναίκες ε
κείνης τής εποχής διά τήν ευσέβειαν καί νοημο
σύνην τους, εΐ/αν επιρροήν απάνου στα πνεύματα’ 
τέτοια ήτον ή Μονίκη διά τον Αυγουστίνον, καί 
ή ’Ανθούσα διά τόν Χρυσόστομον’ ο δε Βασιλ^ειος 
χρεοστεϊ πολύ στήν επιρροήν τής προμήτορος του 
Μακρινής. Τούτη έστάθει μάρτυρ τής αλ.ηθειας, Τί
τον φημισμένη διά τήν προκοπήν της εις τας Γρ 
φάς, καί έθρεψε ακολούθως τό πνεΰμα του μέ 
μαθήματα ποΰ είχε λάβει ά~ό τόν Γρηγόριον τόν 
θαυματουργόν τής Νεο-Καισαρίας, όστις εΐ/ε στα 
θεΐ ποιμήν της. Τούτη είχε θησαυρίσει εις τη
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ρδίαν της τούς λόγους τοΰ άποστολακού εκείνου 
άνδρός, κ’ έμπόρεσε νά διηγηΟή εις τόν νέον Βασί
λειον καί στην αδελφήν του καί άδελφούς του δλα 
τά  περί τοΰ σπηλαίου, καί την φρικώδη κ ’ αί- 
ματηράν καταδρομήν όπου ϋπόφεραν καί τά  θαύ
ματα πού έκαμε, καί τά  λόγια πού ειττε ό σεβα
στός εκείνος Γρηγόριος. Συχνά δ Βασίλειος άναφέ- 
ρει τδν προπάτορα καί προμήτορά του καί ρητώς 
λέγει είς αίαν επιστολήν ττρός τους Νεο-Καισαρίτας 
ότι έμαθε τό πιστεύω του, κατά τόν σεβαστόν 
τους Επίσκοπον (Γρηγόριον), άπό τό στόμα της 
Μακρίνας καί δτι άπό τήν πίστην εκείνην ποτέ 
δεν εςεκλινε. 'i i  ζωή τών δύο εκείνων προγόνων 
του έγράφθη άπό τόν αδελφόν του Γρηγόριον. Πολ
λά άλλα περιστατικά συντρέχουν νά δείξουν δτι 
τό μέγα καί παλαιόν εκείνο πρόσωπο τοΰ Θαυμα
τουργού, ζωγραφισμένο άπό τήν θιασώτιδα μαθή
τριαν του είς τήν ζωηράν φαντασίαν τοΰ παιδιού 
εφυλαχθη ίερα στην ενθύμησήν του, καί τόν έμ.πνευ- 
σε μέ ευγενικά αισθήματα. Ό Βασίλειος έδιδάχθη 
τους στοιχειώδεις κλάδους τής άναθροφής άπό τόν 
πατέρα του. Εις τάς έπιρροάς μεταξύ τών όποιων 
ή παιδική του ηλικία έπέρασε, βλέπουμε τήν ύ
λην τών κοινών έγκομίων τού Γρηγορίου- δτι δη
λαδή ο.ς άπό τότε τό παιδί έ'δειχνε τ ί Οά ηναι 
ό άνθρωπος καί δτι ’μπορούμε νά άνηχνέψωμεν άσ- 
φαλώς τό πρώτο πέτασμα εκείνου ό όποιος πεο- 
νόντας έπειτα άπό διάφορα χέρια, έγινε τέλειος δι
δάσκαλος, πιστός ’Επίσκοπος, κορυφαίος τού Kt- 
καϊκού π ι σ τ ε ύ ω ,  καί άπόστολος τού κοινοβιακού 
βίου.

 ̂Διψόντας διά προκοπήν, κ’ επιθυμόντας νά μάθν) 
τήν τέχνη τού λέγειν, έπέρασε άπότά  y έρια τού πα
τρός του ε:ς τά  δημοσία σχολεία τής Καισαρίας, 
είς τήν Καπαδοκίαν τότε μία άπό τές περιφημό
τερες έδρες τών γνώσεων, οπού διεκρίθη διά τά  
αυστηρά ήθη του, και έλαβε μεγάλην υπεροχήν είς 
όλους τούς κλάδους τών ακαδημαϊκών σπουδών. 
Δΐί,τριφε μετεπειτα καποσον καιρόν ε;ς Κωνσταντι
νούπολην. Έκεΐ πάλιν ήτον τότε ό περιφημότερος 
διδάχτορ τού καιρού εκείνου Λιβάνιος ό Σοφιστής 
εθνικός καί φιλόσοφος τής νέας Πλατονικής σχο
λής- οστις μετέπειτα έχρημάτισε τού Χρυσοστό
μου διδασκαλος και εδιδασκε τότε τήν οητορικήν 
επιστήμην. Είς τούτον ό Βασίλειος έπαρουσιάσθη 
ζητόντας ν’ αποκτήσν) τήν εντέλειαν εκείνην τήν 
εποιαν εκείνος μονος έθεωρεΐτο ικανός νά δόσ·/). 
Μ’ δλον όπού τά συγγράμματα τού Λιβανιού εΐ
ναι ωφέλημα διά τά φώς όπού ρίπτουν κάποτε 
είς τήν εποχήν του, δείχνουν δμως νά ή·ιον αυ
τός ένας άνθρωπος μέ πάρα μεγάλην ιδέαν τού έ- 
αυτού τθυ. Ά λ λ ’ ο Βασίλειος εΐχε τόσον υψηλήν 
ιδέαν διά τήν ικανότητά του είς τό έργον του, 
πού υστερότερα τού έστελνε μαθητάς.

Ά πό τήν Κωνσταντινούπολή έπήγεν ακολούθως

εί’ς τάς Αθήνας ζητώντας πλούτον ιδεών εις τήν 
λαμπρήν εκείνην πρωτεύουσαν, ή όποια εΐχε πρό πολ- 
λού χάσει τήν πολιτικήν της οντότητα, άλλ ’ εΐχε 
διατηρήσει τήν πνευματικήν της υπεροχήν είς τόν 
κόσμον, καί ήτον τό πρώτιστον κέντρον τής έλ- 
ληνικής μαθήσεως καί θρησκείας. ’Εδώ ή θρησκεία 
τών εθνικών Ιψυχομαχούσεν άκόμη ανάμεσα στούς 
παλαιούς της ακόλουθους- ή φιλοσοφία έπλαθε τά 
όνείρατά της εις μέρη τιμημένα άπό αθάνατα ονό
ματα" καί υπό τήν σκέπην τών ονείρων εκείνων η 
δεισιδαιμονίες κάθε είδους έθρέφοντο. Ή Άθήνες 
τότες ήσαν γεμάτες άπό εθνικούς ιερείς, ρητορικούς 
καί ίεροφάντας. Ή μαγεία καί νεκρομαντία, μ’ δ
λον πού εμποδισμένες, έξασκούντο όμως· καί ή θε- 
συργία, ή συγγένισα τής μαγείας ειχεν οπαδούς 
όχι λίγους.4 ’Εδώ ό Βασίλειος Ιγνώρισε τόν Ίου- 
λιανόν, δστις μετέπειτα έγινε Αύτοκράτωρ, καί έ- 
προσκάλεσε τόν Βασίλειον είς τήν αυλήν του’ πρόσ- 
κλησιν τήν όποιαν αυτός δέν έδέχθη, προτιμώντας 
τήν συναναστροφήν καί φιλίαν τού Γρηγορίου τού 
ΙΝαζιανζού ή όποία έβάσταξεν έως τέλους ζωής 
των. Ή φήμη του εΐχε τόν προηγηθεϊ στάς Α θή
νας, ώστε γρήγορα έγινε ή ψυχή ενός κόματος ό
πού τόν έθαύμάζε, καί άφιερόθη εις τήν σπουδήν. 
Ή έκεΐ φιλοσοφία δέν άπάτησε διόλου τόν Βασί
λειον ώστε νά ςεκλίνη άπό τήν χριστιανικήν του 
απλότητα· άλλά μαζύ μέ τόν φίλον του Γρηγόριον 
έκαυχώντο είς τό δνομα τού Χριστού, κ ’ έθεωρού- 
σαν ώς μεγάλην τιμήντους νά λέγονται χριστια
νοί. Τούτο βέβαια είναι άπόδειξη τού μεγαλείου 
τού χαρακτήρός του, τού βάθους τής πίστεώς του, 
καί τής πεποιθήσεως μέ τήν όποιαν άπόβλεπε είς 
ένα υψηλότερον καί άγιώτερον στάδιον, εις τό όποι
ον άπό νεαρας του ήλ.ικίας ειχεν άφιερόσει τόν έ- 
αυτόν του.

Οί πολυάριθμοι φίλοι καί θιασώται του μέ π ί
κραν τους τόν εΐδαν ν’ άναχωρήσν) άπό τάς Α θή
νας νά επιστρέψ·/] στήν Καισαρίαν, δπου μετ’ ολί
γον τόν άκολούθησε καί ό Γρηγόριος, δστις εΐχε 
μείνει εις τας Αθήνας. Οί δύο τούτοι διατρίψαντες 
όλίγον καιρόν έκεΐ μέ τούς φίλους των, δπου ό Βα
σίλειος έδίδαξε τήν ρητορικήν, ό μέν Γρηγόριος ά- 
περασεν ε:ς τήν Ναζιάνζην’ καί ό Βασίλειος, άφού 
έταζείδεψεν όλίγον καιρόν, έτραβήχθη μόνος του. 
'Ήτον μόνον είκοσιέξη χρόνων ηλικίας δταν έπέ- 
στρεψεν είς τήν Καισαρίαν. Τό αίσθημα τής μαται- 
οτητος τών προσπαθειών είς τάς όποιας ειχεν άφιε- 
ρόσει τόσον καιρόν καί τόσας μελέτας, καί ή ι
δέα ό'τι τού ήτον άδύνατο μέσα στον κόλπον τής 
κοινωνίας (ώς ένομίζετο τότε) νά φθάσνι εί’ς τήν 
υψηλην απολαυσιν τής αγιώτητος, τόν έκαυ.ε νά 
τραβηχθή είς μοναστικόν βίον. Τού έχρειάζετο βέ
βαια σιωπή καί μοναξία αν οχι διά άλλο, διά νά

4 Οσους εχει και το>ρα. Σημείωσις Μεταφραστου.

άναθεωρήστ, τάς φιλολογικάς γνώσεις όπού είχε μά
θει , καί νά χωρίσνι τό καλόν άπό τό κακόν.

Μακράν άπό τόν μεγάλον κόσμον, μακράν άπό 
τήν Βαβηλ.ονίαν τών Στοών εις τάς όποιας έως τότε 
εΐχε ζήσει συγκοινονών μέ όλίγα συναισθανόμενα 
πνεύματα, (επειδή δέν έζησε στάς Αθήνας ώς ε
ρημίτης) έζήτα τώρα τήν ευκαιρίαν νά συγκοινω
νήσει μέ τόν έαυτόν του καί μ.έ τόν Θεόν. Ή  ύ
παρξή του γαλανά χυνόμενη, καί άναπαυόμενη στο 
βάθος τής μελέτης, έπαστρεύθη άπό διάφορες άκα- 
θαρσίες όπού εΐ/ε λάβει στο τρέξημό της άνάμε- 
σα στούς άνεμοστρόφυλλους τών θεωριών. "Τίτον 
εκείνη μία εποχή χάους, καί μάλιστα στήν Α να
τολήν. Τάσεις κάθε είδους, γεννημένες εις τόν προ- 
λαβόντα αιώνα, εΐχαν πλέον μορφοθεϊ είς τούτον, 
καί εΐχαν άναπτυχθεϊ μ.έ σχήματα τερατώδη. Ή 
νεοπλατονική φιλοσοφία, ή όποία έβασίλευε παρο
μοίως μεταξύ ’Εθνικών Χριστιανών, είναι τό άρ- 
μοδιώπερο δείγμα τής άνοψ.αλίας εκείνης. Σκοτισμέ
νοι καί παραστρατισμένοι άπό τά διάφορα άντί- 
θετα συστήματα, καί βαρεμένοι στάς προσπαθείας 
διά νά εκλέξουν άπό καθένα τήν άλήθειαν, οί άν
θρωποι τά  έδέχθησαν δλα ο.ς συνάδοντα, άρνούμε- 
νοι δτι υπήρχε σύγκρουση μ.εταξύ τους, και εΐπαν 
άραονίαν εκείνο τό χάος. Παρεχτός τού Α λεξαν
δρινού έκλεχτισμού, πρός τό τέλος τού δευτέρου αί- 
ώνος, Άρμόνιος ό Σάκας άνέπτυξε τήν μέθοδον τού 
Συγκροησμού’ σύστημα το οποίον ευρισκε την ί
διαν άλήθειαν είς τούς αριθμούς τού Πυθαγόρου, είς 
τά ς  ιδέας τού Πλάτωνος, είς τά  σχήματα τού Άρι- 
στοτέλους, εις τά  ποιήματα τού 'Ομήρου, καί 
είς τούς λόγους τού ’Ιησού.

Οί φιλόσοφοι τού καιρού εκείνου θεωρούντες  ̂ ό.ς ι 
μή κατεπείγουσαν τήν ανάγκην τού νά ξεχωρίζουν 
τον άλήθειαν άπό τήν πλάνην, άνακάτωναν κ’ έ- 
σύγχιζαν τάς ίΐλας δλας δσας έμάζευαν άπό κάθε 
μέρος. Γΐραγματικώς, είς τά  συγγράμματα τους 
βλέπει κανείς έτερογενή στοιχεία ν’ άνακατόνονται 
’σά μ.έσα στήν π ινιάτα μιας μ.αίσας και είναι

Φασομέρια, σκοτισμάρα,
Κόπος, βάσανα κι’ αντάρα.

(Σάξσπ. Μάκβ.)

Ε;ς τά  συγγράμματά τους ό χριστιανισμός καί 
ό εθνικισμός ’ συνερίζονται ποιός περισσότερο νά δα- 
νεισθή άπό τόν άλλονε. "Ολο τούτο πρέπει νά στο- 
χασθώμεν διά νά κάμωμεν δικαιοσύνην εις τόν Βα
σίλειον, καί νά καταλάβωμεν διατί ό Γρηγόριος 
τής Ναζιάνζης λέγει είς έπαινόν του δτι, ένω αυ
τός ήτον καί γεωμέτρης καί άστρονόμος, καί εΐχε 
βαθύνει τά  απόκρυφα τής φιλοσοφίας, έκαταφρονού- 
σεν δ'μως τήν αστρολογίαν καί δ'λες τές δεισιδαι
μονίες περί σχημάτων και αριθμ.ών, κ εμισα τ/ιν 
μ.αγείαν. ΓΌταν υπολογισωμ,ε την ποσότ/ιτα . ?,ς 
έκθετομένης «επικίνδυνης ύλης» δέν θέλει θαυμά

σουμε πλ.έον άν ή εΰλάβειά του, καί εκείνη τού 
καιρού του, εΐχαν κάτι τ ί κακεχτικόν καί μελ.αγ- 
χολώδες. 'Εμείς δμως θέλει λάβουμ’ α ιτία  νά θαυ
μάσομε τήν καθαρότητα καί τήν δύναμιν τού πνεύ- 
μ.ατός του, ο.ς άκόμη τήν καλήν του καρδίαν. Ιην 
μονήν του ό ίδιος αυτός περιγράφει, εις ένατου 
γράμμ.α πρός τόν φίλον του Γρηγοριον τής ΙΝαζι- 
άνζης, ως χαρμόουνα θεμ.ένην εις ένα σχεδόν ά.- 
πρόσιτο ψήλομ.α, σημά είς τήν Λεο-Καισαριαν, εις 
τόν Πόντον. ' ’Εδώ μετ’ όλίγον ήλθε καί τόν εΰρη- 
κε ό Γρηγόριος, καί τότε οί δύο μαζύ έσπούόα- 
σαν τ ό ν ’Ωριγένη κ’ έσύγγραψαν τήν αΦιλοκάλί
αν» συνισταμ,ένην είς τεμ.άχια τών Ά γιω ν Γρα
φών, με Σχόλια τού Ωριγένη στά τεμάχια εκεΐ- 
να.4 ’Εδώ παρομοίως ο Βασίλ.ειος εσυνταζε και 
τούς κονόνας του διά τήν μ.οναστικην ζωήν, τήν 
όποιαν καί αύτός έκλεξε διά τόν έαυτόν του, ον · 
τας άνθρωπος σοβαρού χαρακτήρός καί πνεύματος, 
είς εποχήν είς τήν όποιαν ή διαφθορά πού ε ιχ ’ εμ- 
βει στήν έκκλ.ησίαν ήτον τέτοια, ώστε οι περισ
σότεροι άπ ' δσους ήθελαν νά ζήσουν χριστιανικά, 

ι τ ίμ ια , ν.αί ώς ό Θεός θέλει, έθεωρούσαν χρειαζόμ.ε- 
νο ν' βιένουν άπό τήν κοινωνίαν των άνθρωπων. 
Ά πό τότε, καί έως είς τόν θάνατόν του, εσταΟη 
αυστηρός άσκητής. Ή άσκητική καί θεωρητική ζωή 
ήτον τότε τό ιδανικόν τής φιλοσοφικής άγιότητος 
καί δεν ήτον διά τούς χριστιανούς μ,όνον, ούτε ήτον 
άπαύ-'ασμ.α τού Εύαγγελ.ίου. Μ πεποίθησης οτι το 
κακόν είναι έμφυτον είς τήν ύλην, καί ότι η ψυχή 
’μπορεί νά καθαρισθή καί ν’ άγιασθή διά τής ά- 
φχιρέσεως άπό πράγμ.ατα γήινα, καί τής ενασχο
λήσεις είς έσωτερικάς άφηρημ-ένας μελετάς, έπη- 
γασεν άπό τήν φιλοσοφίαν. Έπροσπαθησαν νά 
’γδύσουν τόν έαυτόν τους άπο τά προσοντα τής 
άνθρώπινης φύσης, κ’ έπροτίμησαν τή φτώ χια , την 
πείνα καί τή λάσπη’ κ ’ έγέμισαν τάς έρημιας μ.ΐ 
φανατικούς ηλίθιους. Είς τούτο καθένας β/,έπει το 
δειλιαστικόν άποτέλεσμ.α τής δοκησισοφιας τού 
κόσμ.ου, μ.ίαν άξιοπαρατήρητον άπόόειξιν τών λό- 
γων τού Αποστόλου «Κ αυχώνται διά την φρό
νησήν τους, καί δεν εΐναι παρά τρελοί» καί μ.ίαν 
άπόδεϊξην ό'-ι επαράκο υσαν τή συμ.βουλή του 
«Βλέπετε μή σάς έξαπατήστ, τις διά τής φιλοσοφί
ας καί τής μ.αταίας άπάτης, κατά τήν παράδοσιν 
τών άνθροίπων, κατά τά  στοιχεία τού κόσμ.ου, και 
οχι κατά τόν Χριστόν.» 2

Ό άσκητισμός ήτον τό πράγμ.α είς το όποιον ο 
Βασίλ.ειος άρχισε τό πραχτικόν στάδιόν του* κ ’ έ- 
στάθη ένταυτω άναμορφωτής καί άπόστολος τού

! 4 Ό  Σχόελ λέγει τήν «Φιλοκαλίαν» εκείνην, άπάνθι-
σμα τών συγγραμμάτων τοΰ ’Ωριγένη, είς το όποιον καί 
ό Θεόδωρος Ιπίσκοπος τή ; Τιάνης ελαβε μέρος.

Σ Μ.
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έργου τούτου. “Έκθεσε τά  έλαττόματα καί τά  κα
κά ό'λα τοΰ μονηρικοΰ βίου τών άναχωρητών, έρη- 
μ ίτων’ καί εδειξε τήν υπεροχήν ta t  τόν χριστια- 
νικοιτερον χαρακτήρα τοΰ κοινωβιακοΰ βίου, δστις, 
ενώ χωρίζει τους κοινωβιώτας άπό τον κόσμον, 
σχηματίζει είς αύτοΰς μίαν εκκλησίαν, έ'ναν μικρόν 
κόσμον. Αιτία τής εναντιότητας του διά τόν μο- 
νηρικόν βίον ητον δτι, βασισμένος ό βίος εκείνος 
ε’.ς τόν εγωισμόν, άντίκειται κατευθείαν είς τό πνεΰ- 
μα τοΰ Ευαγγελίου, /.οπτει τάς σ/έσεις τών με 
λών τοΰ σώματος τοΰ Χριστοΰ άναμεσότους, και 
επομένως άπό τό κεφάλι" ενώ ο βίος τών κοινωβι- 
ώτων, βασισαένος εις τήν ιδέαν τής αμοιβαίας βοή
θειας καί αγάπης, ίκανόνει καθέναν νά ζητήσνι, 
συμφώνους καί μέ τήν εντολήν, δχι μόνον τό εδικόν 
του καλόν, άλλά καί τό καλόν τών άλλων συνα
δέλφων του. «Εις αίαν εταιρίαν, λέγει, ή επιρροή 
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος επάνω είς κάθε άτομον, ά- 
περνα εις δλους· τά  δώρα τοΰ ένός ώφελοΰν δλους 
και ή συνενωμένη ωφέλεια τών διόρων όλων τών 
μελών οφελεΐ κάθε μέλος. ’Εκείνος όποΰ ζεϊ μόνον 
οιά τόν εαυτόν του, ήμπορεΐ νά ε/η ένα πολύτιμον 
δώρον, άπό τό όποιον στερεί τοός άλλους »1·

(ακολουθεί)

. ·— Εξάωρος τ  α κ τ  ι κ ή μελέτη μέ τό φώς τής 
ημέρας κατορθοΐ περισσότερον ή δεκάωρος μελέτη 
ά τ α κ τ ο ς  καί βελτιοΐ πολΰ τήν κατάστασιν τοΰ 
σώματος καί τής διανοίας.

ΥΓΙΟΒΥΘΙΟΣ ΣΥΡΙΓΞ

Ή  καταπληκτική πολλαπλασ ίασ ις  τών  
μέσων της συγκοινωνίας είναι ού μόνον χα
ρακτηριστική της παρούσης έκατονταετη-  
ρίδος, ά λ λ ά  καί έν τών άριστων έργων έπί 
τοΐς όποίοις πρέπει νά σεμνύνηται ή παρού
σα γενεά. Τεράστια τω όντι, έργα έσχεδιά- 
σθησαν και έξετελέσθησαν, και -τεράστιοι σχε
διάζονται καί Οά έκτελεσθώσι. Μετά τήν  
διορυχήν τον Ίσθμοΰ Σουέζ· και τήν διάτρυ-

Σωστες ·ί\ σκέψες τοΰ 'Αγίου Βασιλείου’ άλλ’ αναρμο
δίων εννοημένες ε’ις υποστήριξη τοΰ κοινωβιακοΰ βίου’ 
επειδή αϋτες τοΰτες ήμποροΰσαν νά ’ποθοΰν ο).ο το ιδιο 
κα\ κατα τοΰ βίου τούτου, ώς εναντίου τοΰ κοινωνικού 
βίου, δστις είναι ό μόνος σύμφωνος μέ το πνεΰμα τοΰ 
Ευαγγελίου. Καί ό κοινωβιακός βίος, καί ό μονηρικος, 
κα! αυτή ή αΰτοχτονία, έχουν ενα καί το αύτο αμάρτημα, 
άφαι  ροΰν το α τ ο μ ο ν  ά π ο τ ήν  κ ο ι ν ω ν ί α ν  τ οΰ  
κόσμου. Τά δσα είπεν ό άγιος προς καταδίκασην τοΰ 
άσκητικοΰ βίου, καταδικάζουν Ιπίσης καί τον κοινωβια- 
κον Ιδικ όν του. 2. Μ.

σιν τών "Αλπεων· Ιδού άπεφασίσΟη και ή ύπό 
τόν βυθόν τοΰ Καλαισίου πορθμού κατα
σκευή σιδηροδρόμου, μέλλοντος νά ένωση 
τήν Μεγάλην Βρετανίαν ^ετά τής Γ α λλ ία ς  
καί τής λοιπής ηπείρου ! Περί τοΰ τεραστί
ου τούτου έργου μεταφέρομεν και ήμεΐς τάς  
εξής ίστορικάς ειδήσεις, έρανιζόμενοι έκ τής  
Κλειοΰς.

Ά π ό  τοΰ 1 8 5 0 ,  ότε διηυχολύνθη δι’ άτ- 
μοπλόων ή κατά ξηράν καί θάλασσαν έπι- 
μιξία, ά γγλο ι καί γ ά λ λ ο ι  μηχανικοί έζήτη-  
σαν μέθοδον, δι’ ης νά καταστήσωσιν όσον 
ένεστιν ήττον όχληρόν καί ήττον έπικίνδυ- 
νον τόν άπό Γ α λλ ία ς  εις ’Α γγλ ία ν  καί τό 
άνάπαλιν πλοΰν. Γνωστόν υπάρχει ότι ό 
πορθμός τοΰ Ι ίαλα ι είναι έκ τών ταραχωδε- 
στάτων, διότι αι διαρροαί συμβαίνουσι κατά  
τόν αύτόν χρόνον άπό βορα τε καί νότου, 
προξενοΰσαι σάλους άδιαλείπτους. Μεγάλα  
πλοία δέν δύνανται νά πρόσορμισθώσιν είς 
τούς γαλλ ικούς  λιμένας, διότι τό δυσμόθεν 
προερχόμενον ατλαντικόν ρεΰμα καθίστησι 
τό ύδωρ λ ίαν  τεναγώδες· οί έπιβάται λο ι
πόν, οί τό στενόν πάντοτε έπί μικρών άτμο-  
κινήτων διαπερώντες, ού μόνον ναυτιώσι καί 
καρηβαροΰσιν άνω καί κάτω κυλινδούμενοι 
ύπό τής τρικυμίας, ά λ λ ά  καί πολλάκ ις  κιν- 
δυνεύνουσι νά συγκρουοθώσι πρός άλλα  σκά
φη ένεχεν τή ς  ομίχλης. Τούτων ενεκεν τών  
δυσχερειών πολλοί τών Γ ά λλω ν  καί τών  
’Ά γ γ λ ω ν  προετίμηοαν νά μείνωσιν οικοι 
μάλλον ή νά έπιχειρήσωσι πλοΰν έπισφαλή  
άμα καί δυσάρεστον. Πρός άρσιν τών ένοχ- 
λήσεων πρώτος ό Βέσσεμερ έπενόησε τούς  
((κρεμαστούς θαλαμίσκους», οίτινες, έάν 
τε έκ τής  πρώρας  είς τήν πρύμναν ταλαν-  
τεύηται τό πλοίο >, έάν τε έκ δεξιών είς τά  
αριστερά, μένουσιν ισόρροποι. Τήν ναυτίαν 
ομως προκαλεΐ ού μόνον ή τοιαύτη ταλάν-  
τευσις, ά λ λ ά  καθόλου ή πρός τά άνω καί 
τά  κάτω φορά τοΰ σκάφους, ής μόνη ή ά- 
νάμνησις προξενεί είς τ ινας πόνους έν τω  
ύπογαστρίω καί ναυτίαν.

Ά λ λ η ν  μέθοδον έμηχανήσατο ό τάς ίν- 
δικάς όλκάδας ναυπηγήσας Δισέη· έπειδή με
γά λ α  πλο ία δέν δύνανται νά προσεγγίσωσιν  
είς τά  γ α λ λ ικ ά  τενάγη, προέτεινε νά κατα-  
σχευασθώσι πλοία εχοντα εν κατάστρωμα  
καί δύο παραλλήλους κορμούς, άπέχοντας 
ά λ λ ή λ ω ν  3S πόδας καί συνδεδεμένους διά 
σιδηρών έλασμάτων· οι δύο κορμοί, καί βαρύ

φορτίον μετακομιζοντες, δέν βυθίζονται το- | 
συΰτον είς τό ύδωρ, οσον ό έτερος έάν μό- j 
νος έβάσταζε τό φορτίον εκείνο. Ή  όλη συ- ; 
σκευή, οΰσα έξωθεν λεία, 2 0 0  πόδας μακρά  
χαί 60  εύρεΐα έχουσα δέ καί τούς τροχούς 
έσωθεν, δέν Οά κα ιελάμβανεν έν τώ λιμένι ί 
χώρον περισσότερον τών· νϋν ατμοκίνητων. ! 
Ιίεριεργότερον είναι τό έφεύρημα τοΰ περι- : 
φανούς μηχανικοί} τοΰ πρώτου έν Λονδίνω ι 

καί μεγάλου ύποποταμίου σιδηροδρόμου, : 
Φάουλερ. Καθ' ον τρόπον, όπου τών ποτα
μών δέν ύπάρχουσι γέφυραί, περώσιν οί εύ- 
πατρίδαι άπό τής  μιάς τοΰ ποταμοΰ είς τήν  
έτέραν όχθην έπιβιέίάζοντες τήν άμαξαν των  
εις πορθμεία, μάλλον δ’ είπεϊν είς σχεδίας, 
ειτα δέ έξαχολουθοϋσιν όχούμενοι, οΰτω καί 
ό Φάουλερ προέτεινε νά κατασκευασθή υπερ
μεγέθης σ/εδία άτμοχίνητος, 1 5 0 0  πό 
δας μακρά, δυναμένη νά δεχΟη καί κράτηση 
ολοκλήρους αμαξοστοιχίας, ακίνητος δέ έν 
τη θαλάσση μένουσα ένεκεν τοΰ μεγέθους 
της. Ή είς Καλαι άφικνουμένη άμαξοστοι-  
χία Οά έκίνειτο είς έπικλινές πεδίον μέχρι 
τών έλασμάτων τής σχεδίας· οπότε δέ ή 
θελε φθάση είς Δόβερς, Οά είσήρχετο ώσαύ- 
τ ω ς  είς τά ελάσματα τοΰ χερσαίου σιδηρο
δρόμου, καθ’ όλην δέ ταύτην  τήν πορείαν οί 
έπιβάται ούτε Οά άπεβιβάζοντο ούτε Οά ενα ν
τ ίω ν . ’Ενταύθα εις μόνος Οά ύπήρχε κίνδυ
νος έν καιρώ ομίχλης ή νυκτός, οπότε ά λ 
λ α  μιχρά ατμοκίνητα ή πλοία ιστιοφόρα 
Οά συνεκρούοντο πρός κολοσσιαίαν σχεδίαν, 
κατά τό μ Γ; κ ο ς διπλασίονα τοΰ τεραστίου 
« Μεγάλου Α να τολ ικ ού» .  Μετά τ ο ύ ς ’Ά γ 
γ λ ο υς  μηχανικούς τολμηρότερος έφάν/ί ό 
γά λ λ ο ς  Βουτέ. ίχνογραφήσας τώ 1 8 6 7  ά- 
κριβή σχέδια γέφυρας άπό τοΰ ακρωτηρίου 
Λευκή ’Ά κ ρ α ,  πρός τά νοτιοδυτικά τοΰ Κα
λο ί,  μέχρι τοΰ βράχου τοΰ Σαικσπήρου, στη- 
ριζομένης είς 32  σίδηρους στύλους έχοντας 
2 0 0  μέτρων ύψος καί 1 0 0  εύρος. Επειδή 
ένταΰΟα τό βάθος τή ς  θαλάσσης είναι κατά 
μέσον όρον 3 0  μέτρα, πρέπει ή γέφυρα νά 
ύπερεξέχη τής  θαλάσσης 1 7 0  μέτρα, του- 
τέστι νά ήναι υψηλότερα τοΰ έ·) Βιέννη πο- 
λυθρυλήτου κωδωνοστασίου τοΰ αγίου Στε
φάνου. Μετά δευτέραν όμως σκέψιν εύρέθη 
ότι οί 32 στύλοι ούτε άποχρώντες Οά ήσαν, 
ούτε έπί στερεάς Οά ήρείδοντο βάσεως, ούτε 
έν καιρώ όμ,ίχλης Οά έσωζον τά πλοΐα διά 
τών πολλώ ν φανών των. Μετά τήν άποτυ-

χίαν τούτων κτ ί ά λλω ν  παραπλήσιων πει
ραμάτων, έστρεψαν οί έπιστήμονες τήν προ
σοχήν των πάλιν είς σχέδιον, όπερ καί ά λ 
λοτε είχον απόρριψη δια τάς ανυπερβλήτους 
δυσχερείας του, ήτοι είς τήν κατασκευήν σύ- 
ριγγος ύπό τόν βυθόν τής θαλάσσης.

Πρό οκτώ ήδη έτών ένέκυψε·; είς τό πράγ
μα ό περιφανής μηχανικός Ά λ ιζ ο ν ,  καί έκ- 
Ούμως αυνέστησεν ώς κ α τα λλη λο τά τη ν  τήν  
μεταξύ Δόβερ καί Βουλών γραμήν, άφ’ ού 
πρότ^ρον έξηχρίβωσε τήν στερεότητα τοΰ 
πυθμένος. Τό μέγιστον βάθος τής θαλάσσης  
μεταξύ Δόβερ καί Βουλών εΐναι 4·3 μέτρα· ή 
οΰριγξ Οά διατρηΟη *8 μέτρα ύποκάτω τοΰ 
πιθμένος, έχουσα 8 μέτρα διάμετρον καί δί
πλα  ζεύγη έλασμάτώΊ. Ώ ς πρότερον περί τοΰ 
Μόντ Κένις, ούτω καί τότε δυσχερεστάτη έ- 
νομίσΟη ή προσπόρισις τοΰ άέρος· τοσούτω  
εύκολωτέρα τουναντίον ύπελήφΟηαύτή ή διά- 
τρ η ι ις ,  διότι τόν πυθμένα άπαρτίζει ούχί πέ
τρα σκληροτάτη, ώς έν τώ Μόντ Κένις, ά λ 
λ ά  γή  λευκί, ήτοι γύψος. Ύπελογίσθησαν δέ 
καί έξ εκατομμύρια λιρών στερλινών,ώς άπο» 
χρώντ* είς τάς άπαιτουμένας πενταετείς έρ- 
γα : ία ς .  Επί τέλους τό σχέδ'.ον τοΰτο έγκα- 
τελείφθη ενεκεν τής  μεγάλη ς  μεταξύ Δοβερ 
καί Βουλών άποστάσεως 2 8  ά γγλ ικώ ν  μέ
τρων, προετιμήθη δέ ή 2 2  μόνον μίλια μακρά  
γραμμή μεταξύ Δόβερ καί Καλαί. Ύ’περβολι- 

I κόν ζήλον καί έξαλλον όντως ένθουσιασμόν 
j ύπέρ τοΰ μελετωμένου τερατουργήματος έ- 

πεδείξαντο ό έν πολλο ις  παραγνωρισθείς Να
πολέων Γ' καί όΚ. ’Ιωάννης Χάβσχαβ, αυτός 
έκεΐνος, ου τίνος ή σπουδαία, ακριβής καί 
πειστικωτάτη έκθεσις είχε παροτρύνη τόν ά- 
ποθανόντα άντιβασιλέα τή ς  Αιγύπτου νά έ-̂  
πιτρέψη τήν διάτρησιν τοΰ Σουέζ. Μηνι ία- 
νουαρίω Ί 8 6 7  συνέστησεν ό Ναπολέων έπι- 
τροπήν, ήτ ις  μετά μίαν εξαμηνίαν ύπέβαλε 
τά  σχέδια καί τάς  παρατηρήσεις τη ς  είζ τε 
τόν αύτοκράτορα καί είς τόν υπουργόν έπί 
τών δημοσίων έργο^ν. ’ Λφ’ ού δέ αίσίαν ωσαύ
τω ς  γνώμην άπεφήνατο καί έτέρα έπίτηδες 
συστάσα έπιτροπή, ήρώτησεν ό Ναπολέων 
τήν βρετανικήν κυβέρνησιν έάν είχε νά άντι-  
τάξη τι είς τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου. ’Αμέ
σους οί έν Ά γ γ λ ία μ η χ α ν ικ ο ί  έπελάβοντο τών  
ερευνών ά λ λ  έκραγέντος μεταξύ τοΰ γ α λ -  
λογερμανικοΰ πολέμου, ούδείς πλέον έλάλη-  
σε περι τής σύριγγος, άχρις ού ή μέν γ α λ 
λική δημοκρατία διεξήγαγε τάς έρεύνας, οί



c i  περί τόν Μακμαών ανήγγειλαν τή > φαί
δραν ειόησιν τώ λόρδο) δημάρχω. Ό μεταξύ 
Δόβερ καί Καλαί πυθμήν σύγχειται έκ στρώ
ματος γύψου 8 0 0  ποδών· δύναται δέ ή γύψος  
αύτη εύχερώς νά διατρηΟη ώς περ τυρός ελ
βετικός, καΟαπερ μαρτυροΰσι τά τεχνητά  
φρέατα έν Δόβερ, Φάρβιτς, Καλαί καί α λ λ α 
χού. II νεωτάτη τών διατρητιχώνέν ’Α γ γ λ ία  
μηχανών ανοίγει έντός 2 4  ωρών οπήν έχουί 
σαν μήκος 53 ποδών καί διάμετρον ποδών 
επτά. ‘Η πρώτη λοιπόν διάτρησις μεταξύ τών 
δύω χωρών δύναται άκωλύτιος νά τελεσθή 
έντός δωδεκαμήνου, ήδέ άποτέλεσις της όλης  
σύριγγος έντός τριετίας. Φυσητήρες πρός 
άνανέωσιν του άέρος δέν απαιτούνται ένταΰ- 
Οα, διότι περί του δίανεμισμοΰ Οά φροντίση, 
ώς λέγουσιν οί μηχανικοί, αύτή ή διαφορά 

θερμοκρασίας έν τα ΐς δυσίν άκραις τής  
σύριγγος. Α λλά  καί περί τή ς  ασφαλείας οΰ- 
δεμία υπάρχει τανΰν αμφιβολία, χα θ' όσον 
καί εν τοΐς παρά τήν γερμανικήν καί τήν ιρ
λανδικήν θάλασσαν μακροτάτοίς ύποθαλασ- 
σίο-.ς άνΟρακωρυχείοις ή διήΟησις, ήτοι κα- 
ταστάλα£ις του υδατος, είναι μικροί) λόγου  
αξία καί ακίνδυνος. Άναφέροντα ι δέ μάλιστα  
οίμήχανικοί είς τά  κτίρια έν ΝορΟυμβερλάν'η 
καί Φουαϊτχάφεν, όπου αί στοαί μετά τών  
πολυειδών καί πολυαρίθμων ελιγμών των ύ- 
πάρχουσιν άσυγκρίτως μακρότεραι τή ς  με
ταξύ Καλα ί καί Δόβερ άποστάσεως. Σήμερον 
ή μηχανική εργάζεται μετά τη λ ικαύτης  ασ
φαλείας, ώστε μετ ’ ολίγα ετη οί περιηγηταί 
Οά πίνωσιν οίνον Βουργουνδίας έν τω σταθμώ  
του γαλλ ικού  σιδηροδρόμου, Οά περώσιν έν- 
τός μιας μόνης ώρας τήν σύριγγα άκούοντες 
υπεράνωΟεν αυτών* τόν θόρυβον τών κυμάτων  
του ’Ατλαντικού, Οά πίνωσι δέ τό προσφιλές 
τοΐς ά γγλο ις  Ολδ Βούρβον Ούίσκυ άμα έξερ- 
χόμενοι τή ς  ύποβυθίου σκοτία ; καί y αίρετί- 
ζοντες τήν πατρίδα τοΰ Ίωάννου Βούλ.

ΕΠΗΡΕΙΑ ΤΟΥ Η ΑΙΑ ROY ΦΩΤΟΣ 

ΕΙΤΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Τό ηλιακόν φώς, συμβοηΟούμενον ύπό τής  
Οερμότητος, υπάρχει ή μεγαλειτέρα δύναμ'.ς 
πρός διατήρησιν καί άνάπτυξιν τής ζωής ό
λων τών όργανικών ό ντω ν  φ ιλε ΐ πάντοτε ν ’ 
άφαιρη τά περιττά υγρά, καί παν μίασμα

τών οργανικών όντων· διαστέλλει τούς πό
ρους, διευκολύνει τήν έξάτμισιν τών υγρών, 
συμπηγνύει τά  συστατικά αύτών, ζωογονεί 
τήν ύπαρξίν των, καί επιταχύνει τήν βλά-  
στησιν. Τούτου ενεκεν όλα τά  βλαστάνοντα  
φυτά κατά τό μάλλον  καί ήττον στρέφον
ται , παρακολουΟουντα τήν έπί του ορίζον
τας κίνησιν τοΰ ήλίυυ. Τά δέ έν σκότει βλα
στάνοντα στρέφοντα πρός τήν οπήν, δι’ ής  
εισέρχονται ακτίνες φωτός, ώς άν προστρέ- 
χωσιν έπικαλούμενα τήν βοήθειαν αύτοΰ· τά  
υδρόβια φυτά, τά  ζώ'ΐτα έπί τοΰ πυθμένος 
τών λ ιμνών καί θαλασσών, ανέρχονται έπί 
τής έπιφανείας τοΰ υδατος, ότε έπέρχεται 
καιρός πρός γονιμοποίησιν· καί αύτός ό άν
θρωπος έν σκοτεινώ τόπω ευρισκόμενος φι- 
λε ΐ προσηλοΰσΟαι πρός τό φω ιίζον μέρος. 
'Όσον δέ διαρκέστερον προσβάλλει τά φυτά  
τό ηλιακόν φ ώ ς ,  τόσον μάλλον  άνθρακος 
άποκτώσι, καθίστανται συμπαγέστερα, καί 
υγιέστερα· διά τοΰτο έπιζητοΰσι τό φώς καί 
στρέφονται πρός τοΰτο· διά τοΰ ΐο  τά  δένδρα 
τών πυκνών δασών γίνονται λ ίαν έπιμήκη* 
διότι πανταχόΟεν σκιαζόμενα φέρονται άνυ- 
ψουμενα πρός τόν ουρανόν ΐνα  έκεΐΟεν άπο- 
λαύσωσι φωτός.

Διά τής  προσβολής τοΰ ήλιακοΰ φωτός  
γίνεται είς τά  φυτά  τό πράσινον χρώμα, δι’ 
ου γίνεται άποσύνΟεσις τοΰ ανθρακικού όξέ- 
ος, και έκπομπή τόΰ οξυγόνου. Παράγεται 
τό συμπαγές τών ιστών αύτών, ή γονιμότης, 
ή οσμή καί ή εύωδία, εάν ώσιν ευώδη, ή 
σύστασις ρητίνης, καί λοιπαί άνΟρακοΰχοι 
ΰλα,ι* διό τά έν σκότει βλαστάνοντα φυτά,  
ώς συνήθως είσί τά  κρόμμυα έν τοΐς κελα- 
Ρ^οίς, εχουσι χρώμα κιτρινόλευκον, εϊσίν ύ- 
οαρα, άγευστα, καί άοσμα, καί ταχέως μα
ραίνονται· ή δέ έντελής στέρησις τοΰ φωτός  
έμποδιζει τήν βλάστησιν· αίφνης δέ, ή καθ’ 
υπερβολήν προσβάλλον φυτόν τι, τό πριν ον 
έν σκότει, αποξηραίνει αύτό. 'ΌΟεν έάν Οέ- 
λη  τις άποκαταστήσαι τρυφερόν φυτόν, ή 
τούς καρπούς αύτοΰ, δέον καλύψαι ταΰτα  
μελανω ύφάσματι. Ούτως γίνονται τρυφε- 
ρώτατα τά σαλατικά, κίνάρια, σέλινα, Ορύ- 
δακες, κτλ .

Τοιαΰτα αποτελέσματα επιφέρει καί έπί 
τοΰ ανθρώπου, έπί τοΰ οποίου ένεργεΐ κατά  
δυο τρόπους, διά τής όράυεως, καί διά τοΰ 
έξωτερικοΰ δέρματος.

Διά τής όράσεως ένεργεΐ έπί τοΰ νευρικοΰ

συστήματος, καί επιφέρει κατά τής ύγιείας 
έν υπερβολή ή μειώσει πο λλά  άποτελέσματα.

ΙΙροσβάλλον έπί τοΰ έξωτερικοΰ δέρμα
τος τοΰ σώματος έμποδιζει τήν έπαύξησιν  
τοΰ πάχους, καί τήν έξόγκωσιν τών λυφαν-  
τικών άδένων, καί έπαυξάνει τήν έξάτμισιν 
τών υ γρ ώ ν  ταχύνει τήν άδηλον διαπνοήν, 
καί άιτοσυνΟέτει τά  μιάσματα. ΌΟεν ώφελεΐ 
τούς χοιραδικούς, τούς χαλαράν τήν σάρκα 
έχοντας, τούς ύορωπικούς, τούς ραχιτικούς, 
τούς άναρρωνύοντας κλπ. Οι τοιοΰτοι πρε- 
πει ΐνα διαμένωσιν έν κοιτώνι καλώς φωτιζο-  
μένω.

'Π αιφνίδια μετάβασις έκ σκοτεινού τόπου 
είς πεφωτισμένον, έάν μεγάλη ύπήρξεν ή 
έν τώ σκοτεινώ τόπο·) διαμονή, ενδέχεται έ- 
πενεγκεΐν συμαντικά., βλάβας έπί τής ύγεί-  
ος· πολλάχις έπήλΟε βαρυτάτη νόσος, ά λ 
λοτε  βλάβη τής όράσεως, κλπ. όΟεν ανάγκη  
γίνεσΟαι κατ ’ όλίγον τήν μετάβασιν.

Τό φώς έπενεργεΐ εις τόν χρωματισμόν τοΰ 
δέρματος· καί έάν μέν η μέτριον καί διαρκές, 
επιφέρει μέτριον χρωματισμόν, έάν δ ε ή ό λ ι -  
γώτερον, επιφέρει όλιγώτερον χρωματισμόν, 
έάν περισσότερον άναλόγως. Ίούτου ενεκεν 
οί Έσκίμοι, οί Γροελλανδοί, καί ά λλα ι φυ- 
λα ί οίκοΰσαι είς χώρας έπί μήνας φωτιζομε- 
νας άπό τό βόρειον σέλας, και άπό διαρκείς 
χιόνας, εχουσι μελανάς τρίχας καί οφθαλ
μούς, καί χρώμα ούχί πολύ λευκόν. Οί έν- 
τεΰθεν ζώντες είς σκοτεινότερα κλ ίματα  έ- 
χουσι λευκόν δέρμα,ξανθάς τρίχας, κα ίγλαυ-  
κούς οφθαλμούς. Οί έν τή διακεκαυμένη ζώ
νη, ενθα τό φώς εΐναι ζωηροτατον, εισι μαύ
ροι, ο!οί είσιν οί Αίθιοπες καί οί Νιγρήται. 
Ούτως άναλόγως τής διαρκείας καίζωηρότη-  
ΐο ς  τού φωτός ύπάρχουσιν αί διάφοροι φυλαί.

Τ. 1Τ. ΠΥΡΑΑΣ.
(Παλιγγενεσία,)

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ

Ι1ΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΙΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Είπόντες ολίγα περί τών προσκαίρως φαι
νομένων καί μεταβαλλόμενων άστέρων έν 
σελίδι 4·8 καί .47 τοΰ παρόντος τόμου τοΰ 
Μέλητος, ήδη προσΟέτομεν καί τά εξής, κυ
ρίως περί τών μεταβαλλομένων, έρανιζό- 
μενοι έκ τής έν Μιλάνω ίταλ ιστί έκδιδομένης

’Ενιαυσίου Έπιστημονικήςκαί Βιομηχανικής  
Έκθέσεως τοΰ Ι\. Κολερία ( 1 8 7 3 )  παρατη-  
ϋώντες μόνον ότι ό τήν μεγίστην προσοχήν  
δόσας έπί του ύψηλοΰ τούτου άστρονομικ οΰ 
θέματος είναι ό έν Βόννη άστρονόμος Φ. Αρ- 
γελάνδερος.

'Υπάρχουσιν έν τώ ούρανώ αστρα τών ο
ποίων ή λά μ ψ ις  περιοδικώς μεταβάλλεται.  
'Η. άρχαιότης καί ό μεσαίων δέν ήδυνήθησαν  
νά άσχοληθώσι περί τών άστρων τούτων. 
Δαβίδ ό Φαβρίκιος είναι ό πρώτος όστις έ- 
γνώρισε τό πράγμα, παρατηρών τό μέ ο Κή
τους σημειωμένον άστρον, τό όποιον κατα  
μέν τόν αύγουστον τοΰ 1b 9 6  ειδεν ώς τρ ί
του μεγέθους καί τό όποιον μάτην έζήτει κα
τά τόν επόμενον όκτώβριον όπότε, είχε κα
ταντήσει πολύ μικρόν καί έπομενως αόρα
τόν είς γυμνόν όμμα. Τριάκοντα μετά τοΰ
το ετη ό Μοντανάρης άνεκάλυψε δεύτερον 
μεταβαλλόμενον άστρον, τό β τοΰ Περσεως. 
Πλήν μέχρι τής άρχής τής παρούσης έκα- 
τονταετηρίδος τά  ώς μεταβαλλόμενα άστρα  
σημειωθέντα εμενον ολιγάριθμα· ήσαν οέ 
ταΰτα  κ Κύκνου, 30 "Υδρας, Β Αέοντος,
Β Στεφάνου, β Αύρας δ Κηφέο^ς, γ  Αετοϋ 
καί α Ήρακλέους. είς τά  όποια καί πολύ ο
λ ίγη  προσοχή εδόθη.

’Ακολούθως διά τών έργασιών τοΰ Χίν- 
δου, τοΰ ’Αργελανδέρου, τοΰ Σμίθ, τοΰ Xαϊς 
καί άλλω ν  ηύξησεν ό άριθαός τών γνωστών  
μεταβαλλομένων άστρων. Δυνχτόν οέ να ει- 
πωμεν ότι άληθής δημιουργός τοΰ κλάδου

/ ■> r * r > Aτουτου τής επιστήμης είναι ο Α ρ γ ε λ α ν ο ε ρ ος 
καθότι καί ό τρόπος τών παρατηρήσεων του 
έγένετο παραδεκτός ύπό πάντων καί πάσαι 
αί ερευναι, αί πρός έξακρίβωσιν τής περιόδου 
καί τών έποχών τών διο φόρων λάμψεων ά- 
στέρος γνωστοΰ ώς μεταβαλλομένου, έκανο- 
νίσθησαν συμφώνως μέ τήν πρός έξέτασιν 
τών παρατηρήσεων μέθοδόν του. 'Ο Α ργε- 
λάνδερος εδωκεν εις τήν σπουδήν τών μετα- 
βαλλομένο>ν άσ^.ρων τήν μεγα7.ειτέραν ώθη- 
σ ιν  εδωκε νά έννοή<;ωσιν ότι ή μεταβολή τής  
λάμψεως τών άστρων είναι έκ τών φαινομέ
νων έκείνων άτινα δύνανται μετά παρέ/νευσιν 
χρόνου σπουδαζόμενα μετά προσοχής να 
φέρωσιν είς συμπεράσματα άπροσδοκητα 
περί τής καταστάσεως τής ύλη ς  τής ευρι- 
σκομένης είς τά βάθη τών εκτάσεων.

Κ ατά  τάς ημέρας ταύτας  ό άριθμός τών  
γνω σ τώ ; μεταβαλλομένων άστρων είναι ήδη



μέγας. Έκτος έκείνων τών οποίων η δη έ- 
ξηκριβώθη ή της μεταβολής περίοδος, ό Σον- 
φέλδος και ό Βιννεκης έδημοσίευσαν εσχά
τως κ α τα λ ο γ ο ν 1 2 6  άστρων καί έπρότεινον 
ίνα τά μεταβαλλόμενα τά μή εχοντα είσέτι 
ίδιον όνομα εϊς τό έξης σημειοΰνται διά τών  
τελευταίων χαρακτήρων τοΰ κεφαλαίου Λ α 
τινικού αλφαβήτου (άρχής γενομένης άπό 
τοΰ Β) καί τοΰ άστερισμοΰ εις δν άνήκουσι 
κατά τήν Νέαν Οΰρανομετρίαν τοΰ Ά ρ γε -  
λανδέρου.

Κατά τό 1 8 7 2  τό έν Ά λ τ ό ν η  έκδιδόμενον 
σύγγραμμα α ’Αστρονομικαί Ειδήσεις,έδημοσί- 
ευσε π ο λλάς  παρατηρήσεις έπί μεταβαλ
λόμενων άστρων γενομέν ας υπό τοΰ
Σμιθ έν Άθήνα ις , τοΰ Σοφέλδου έν Μανχάϊμ  
καί Βιννέκη έν Καρλ-σρουχη. Αί παρα
τηρήσεις αυται περιστρέφονται εις άστρα
γνω στά  άπό τίνος καιροΰ ώς μεταβαλ
λόμενα καί προσδιορίζουσι τούς ιδιαιτέρους 
χαρακτήρας τής  μεταβολής των. Τό αύτό 
σύγγραμμα έδημοσίευσε προσέτι τήν άνακά- 
λυψ ιν  δύο νέων μεταβαλλόμενω ν τοΰ μέν ε
νός γνωσΟέντος ώς τοιούτου ύπό τοΰ Βόρελ- 
λ ι  έν Μασσαλεία καί όντος τήν 3 νοεμβρίου 
ε. ν. 1 8 7 1  έν μέσω 6°'-> καί 7ου μεγέθους, τήν  
8 ν  ίδιου 8<>'->» τήν 24ην 10™ καί άπό τής 30 
νοεμβρίου μέχρις ιανουαρίου . 1 8 7 2  μείναν- 
τος αμεταβλήτου· τοΰ δέ δευτέρου άναγνω-  
ρισθέντος μεταβαλλόμενου ύπό τοΰ Ιίίτερς  
έν τώ άστεροσκοπείω τοΰ Κ λώ του, ό όποιος 
κατά μέν τόν μάίον τοΰ 1 8 7 1  ήτο 8 ^  μεγέ
θους κατά δέ τόν άπρίλιον τοΰ 1 8 7 2  1 0 ου·

Δυνάμει τών σημερινών μας γνώσεων, δια- 
κρίνομεν, κατά τον Κ λά ϊν , τέσσαρας κυρίας 
μορφάς μεταβολής, Παρατηρούνται άστρα  
μεταβαλλόμενα τά  όποια δέν εχουσιν ακρι
βώς ώρισμένην περίοδόν· ή μεταβολή των  
είναι λίαν μικρά καί μόνον δι* ακριβέστατων 
παρατηρήσεων γινώσκονται. Παρατηρούνται 
ά λλα ,  ώς τό Β τοΰ Στεφάνου, άτινα έπανέρ- 
χονται εις τόν ούτόν βαθμόν φωτός μετά  
διαστήματα μακρά καί άτακτα. Τινά τών με
ταβαλλομένων άστρων πάλιν  απεναντίας έ- 
πανέρχονται τακτικώς εις τόν αυτόν βαθμόν 
φωτισμού μετά περίοδον ώρισμένην μηνών ή 
ετών τινων. Τέλος εις ά λ λ α ,  ώς τά β τοΰ 
Περσέως, ή περίοδος τής  μεταβολής γίνεται 
εντός ολ ίγων ώρών. Αί τελευταΐαΐ παρατη
ρήσεις δεικνυουσιν δτι ύπάρχει μέγας αριθ
μός έκ τών τελευταίων τούτων.

( Αι μέχρι τοΰδε γενόμεναι παρατηρήσεις 
δεν άρκοΰσιν όπως μας φέρωσιν εις τό νά έ- 
ξάξωμεν γενικά χαρακτηριστικά δλων τών  
μεταβαλλομένων άστρων καί μάθωμεν νό
μους βεβαίους καί γενικούς εις ους'νά  ύπό- 
κεινται δλα τών μεταβολών τά  είδη. ΙΙαρα- 
τρεχοντες τάς λ ίαν άορίστους σχέσεις τάς  
όποιας τινές ένόμισαν δτι είδον μεταξύ τοΰ 
άριθμοΰ τών μεταβαλλομένων άστρων καί 
ι ής διαρκείας τής περιοδου των, σημειουμεν 
δτι οί πλεΐστοι τών μέχρι τοΰδε παρατηρη- 
Οέντων τοιούτων άστέρων μεταβαίνουσιν ' έκ 
τής  μικρότατης αυτών λάμψεως εις τήν με- 
γίστην πολύ ταχύτερον παρ’ δσον καταβαί-  
νουσιν έκ ταύτη ς  εις έκείνην. Τοΰτο, άν έπι- 
βεβαιωθή χαί ύπό τών έν τώ μέλλοντ ι παρα
τηρήσεων, Οά ήναι χαρακτηριστικόν σημεΐ- 
ον τής αιτίας τών μεταβολλών, θά δείξη 'δτι 
ή αιτία αΰτη ένεργει γενικώς έπί δλων τών  
άσπρων τούτων και θά φερει ισως εις γνώσιν  
τής φυσικής αύτών συστάσεως.

Φαίνεται προσέτι δτι τά πλειστα τών με
ταβαλλόμενων άστρων ανήκουσιν εις τά κε- 
χρωματισμένα καί ιδίως τά έρυθρά. Τούλά- 
χιστον δυνάμεΟα γενικώς νά είπωμεν δτι τά  
πέντε εκτα τών άστρων τούτων είναι έρυθρά. 
Ό Σονφέλδος έξάγει λογ ικώς έκ τούτου δτι 
ή αιτία τής μεταβολής πρέπει νά ζητηθή  
είζ την <ρικκκην τών occrτρων <r6(jT0<jtv xott 
δτι αΰτη ανήκες εϊς τήν ουράνιον φυσικήν 
μάλλον ή εις τήν ουράνιον μηχανικήν. Ί 
σως ή αιτία τών μεταβολών τούτων είναι ή 
αυτή μέ τήν παράγουσαν τάς κηλίδας εις 
τόν· ήλιον· π ο λλά  φαινόμενα δυνατό-» νά έ- 
ξηγηθώσι διά τής ύποθέσεως κηλίδων σχη
ματίζομε >cjv έπί τής φωτεινής τών άστρων 
έπιφανείας· α λ λ ά  διά τή ς  ύποθέσεως ταύτης  
μένει άνεξήγητος ή μεταβαλλομένη διάρ
κεια τής αύξήσεως καί έλαττώσεως τής λ ά μ 
ψεως καί πρό πάντων ό λόγος τής περιοδί- 
κότητος ταύτης  τής εις ταύτας τάς κηλίδας 
προξενουμένης,

'Π αία ία τοΰ φωτός τών άστρων είναι εί- 
σέτι πρόβλημα άλυτον καί έκ τών μάλα  πε- 
περιέργων τή ς  συγχρόνου άστρονομίας. Ά -  
παιτοΰνται ακόμη μακραί καί κοπιώδεις πα
ρατηρήσεις πραγμάτων δπως έπιτευχθή ή 
άνακάλυψ ις  τοΰ μίτου, τοΰ όδηγήσοντος  
ημάς εις τήν λύσ ιν  τοΰ προβλήματος.


