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Συνέχεια.

Τά έγγραφα τά όποιοι εύρεθησαν επί τών  
συλληοθέντων απεσταλμένων άπεδείκνυον,ά- 
vsu μηδεμιας αμφιβολίας, ότι πολλα ί χ ιλ ιά 
δες έκ τών κατοίκων δέν άνεγνώριζον τούς ι
ερείς, ώς έχοντας εξουσίαν τινά. έπ ’ αυτών, 
ά λ λ ’ ήθελον τάς συνειδήσεις αυτών έ) ευθε- 
ρας καί υπευθύνους πρός μόνον τόν Ιΐο ιητην  
των. Τούτο έπροξένησε μεγάλην ταραχήν ε'ς 
τήν μητρόπολιν τής Ά λοπ όλεω ς. 15ρό πάν
των έθεωρήθ/] άναγκαΐον νά βεβαωθώσιν άν 
αί πολυπληθείς υπόγραφα!, αίτινες ήσαν εις 
τό έγγραφον,έτέθησαν θεληματικώς, οηλαοή 
άν οί άντάρταί ούτοι ησαν πραγματικώς το- 
σον πολυάριθμοι δσον έφαίνοντο. Εΐςτοιαυτην  
περίστασιν έκρίθη καλόν νά μή γίνη χρήσι? 
καμμιάς βίας, α λ λ ά  μάλλον τεχνάσματος. Ο 
πανούργος γραμματεύς 'Ιερώνυμος, ό Χρί
στος Ρ ά λ λη ς  μετά τού διοικητού Ρελιγγέ-  
νου, στρατηγού τής οικίας τού ήγεμόνος^και 
ενός ά λλο υ  μετέβησαν τότε εϊς δλα τά δια
μερίσματα τής ’Ορεινής, υποσχόμενοι νά ίκα- 
νοποιήσωσί πάντα δστις είχε δίκαια παραπο  
να. Τήν ί δ  Ιουλίου -J731 ήλθον καί εις Βερ 
φένην on ου οί χωρικοί πολυπληθείς ήρχισαν 
νά συρρέωσι διακηρύττοντες έν όλη τη άπλό- 
τη τ ι  τής ειλικρινούς αυτών καρδίας δτι τά  
έπ’ αυτών έπιβαλλόμενα πρόστιμα τών ιερών 
δικαστηρίων ησαν ανυπόφορα,δτι έπλήρωνον 
μεγάλας πληρωμάς διά νά θαπτωνται οι νε
κροί των καί δτι οι τά εκκλησιαστικά πραγ-  
ματα διαχειρίζόμενοι τούς έγύμνωνον I όσην 
δε εύπροσηγορίαν καί φιλοφροσύνην έοειςαν 
εις αυτούς οί εύγενεΐς εκείνοι άνακριται, ώστε  
δέν ήργησαν νά κερδισωσι την έμπιστοσύνην 
τών γωρικών, όντων συνειθισμενων εις τον 
βάρβαρον καί απότομον τών κυβερνητών των 
τρόπον. Τέλος ό κύριος Ρ ά λ λη ς  τούς ήρώ
τησεν άν αληθώς πολλοί έξ α υ τώ ν  ειχον ά- 
ποφ?σίσει νά χωρισθώσιν α~ό την έκκλ/]σιαν, 
ήτις  μόνη εΐχεν ε’.ς την  εξουσίαν τ/;ς τ/;ν δύ- 
ναμιν νά τούς σώζη άπό τή·» αιώνιον κόλα- 
V I. Μετά τινας δισταγμούς ό έν όνόματι τών

συμπατριωτών του λα λ ώ ν  χωρικός ειπεν δτι 
όλοι άνήκουσιν εις τήν καθολικήν εκκλησίαν  
ά λ λ ’ ότι ίσως τινές έξ αυτών έπεθύμουν να 
διέλθωσι τόν περίβολον. Ίότε  οί εύγενεΐς 
παρεκάλεσαν τούς χωρικούς νά έκφρασθώσι 
καθαρώτερον. Ό  λα λώ ν  χωρικός έξαςας το- 
■ε έκ τού κόλπου του έγγραφον ένεχειρισεν

/ <τ ' ........~ιύτό εϊς τόν γραμματέα 'Ιερώνυμον λεγων  
„ϊς αύτόν ότι έν τώ  έγγράφω έκείνω έμπεριει- 
νετο τό σύμβο7*ον τής πίστεως των,

 ’Α λ λ ά  τέκνα μου, ειπεν ό Ρελιγγενος,
πρέπει νά μας είπήτε καθαρώς άν σκοπευητε 
νά ήσθε καθολικοί, ή λουθηρανοί,^ ή μεταρ-  
ρυθμισταί, διότι μόνον αί τρεις αύται θρη- 
σκεΐαι, κατά τήν έν Β α ίίφαλ ία  συνθήκην, δυ- 
νανται νά ύπάρχωσιν έν 1 ερμανία, και ταύ-  
τας y-όνον ό αύτοκράτωρ ύπεχρεώΟη νά προ- 
οτατεύη. Αοιπόν εις καμμίαν έκ τούτων θελε- 
τε νά ανήκετε, ή έχετε ά λλην  τινά νέαν ιδι-
κήν σας ;

Τότε δλοι διεκήρυξαν ότι προκειμενου να 
έκλέξωσιν εν έκ τών τριών τούτων θρησκευ
μάτων προτιμώσι τό τού Λουθήρου και επο
μένως έπιθυμούσι νά θεωρώνται ώς Λουθηρα
νοί. ’ Αφού ή ειδησις τής διακηρύξεως ταύτης  
διεδόθη συνέρρεον έξ όλων τών μερών πολυ
πληθέστεροι γωρικοί. Τόσον δέ πολυπληθείς  
συνηθροίσθησαν, ώστε εις μόνον το οιαμερι- 
σμα τής Βερφένης κατεγράφησαν τρεις χ ι
λιάδες καί εκατόν άνθρωποι ώς έπιθυμουντες 
νά έλευθερωθώσιν άπό τόν παπικόν ζυγόν.  
Τούτων έλήφθη άκριβής σημείωσις ου μονον 
τών ονομάτων ά λ λ α  καί τών κτημάτων αυ
τών. Έ ξ όλων δέ τών διαμερισμάτων τής  
’Ορεινής εύρέθησαν 2 0 ,6 7 8  άνθρωποι ε/ΟΊτε ,̂
ταύτη  > τήν άπόφασιν. , ,

Ένθαρρυνθείς υπό τών ιόιαιτερων οιαοε- 
βαίώσεων τού Γραμματέως ό 7^αός τής  
πόλεως, δέν ήργησε νά φανερώση τά άληθη 
του αισθήματα. 'Ότε οε οι Ιησουΐται και οι 
άλλοι παπάδες ήρχισαν νά καταρώνται νά α- 
ναθεαατίζωσι τήν αίρεσιν ταυτην καί τούς α[



ρετικούς ορεινούς ό λαός δεν έπάιει πλέον είς 
τ ά ;  έκκλησίας των, τόσον ώστε τήν ήξεραν  
τής  Ά να λήψ εω ς μόνον τρεΐς άνθρωποι παρ- 
ευρέθησαν τήν ώραν τής λειτουργίας εις τήν  
εκκλησίαν της Βραίνης ! Ά π ό  τής ημέρας 
εκείνης οί παπάδες ήρχισαν νά τρέχωσιν άπό 
οικίας είς οικίαν καί μέ κάθε τρόπον έζήτουν 
νά έπαναφ^ρωσιν εϊς τήν αυτών ποίμνην τά  
φυγόντα προβατάκιά των, φοβερίζοντες αύτά  
ότι άν δε ; έλθωσιν είς τήν μάνδραν νά τά άλ- 
μέγωσι καί νά τά κουρεύωσιν ώς πρότερον 
κόλασις αιώνιος τά περιμένει.

Έπί τώ σκοπώδέ τοΰ νά μείνωσιν άμετακί- 
νοτοι εί  ̂ τήν άπό©ασίν των οί άνθρωποι εκεί
νοι εξέλεξαν εκατόν έξ αύτών καί έσχημάτι- 
οαν συνέλευσιν, συνελθοΰσαν είς τήν άγοράν 
της  Σβαρζάχης. Τήν 5 λο ιπόν αύγούστου  
1 8 3 1  οί εκατόν ουτοι εκλεκτοί συνελθόντες 
έν όνόματι τών έκλογέων των, ώρκισΟησαν 
δρκον έπίσημον νά μείνωσι καί ν ’ άποΟάνωσιν 
άν ή ανάγκη τό καλέση, εις τήν έλευθερίαν, 
με τήν όποιαν ό λόγος τοΰ Θεοΰ τούς ήλευ- 
θέρωσεν. Έν μέσω τών συνελθόντων υπήρξε  
τράπεζα καί έπί της τραπέζης άγγεΐον π λ ή 
ρες άλατος, έκ τοΰ όποιου λαβόντες ούτοι ά
νά εν τεμάχιο ν κατέπιον εις σημεΐον ορατόν 
τή ς  συνενώσεώς τ ω ν  έκ δέ τής πράξεως τού
τη ς  έδόΟη καί είς τόν σύνδεσμον εκείνον τό 
όνομα Ά  λ ο σ ύ ν δ ε σ μ ο ς. Μετά τόν όρ
κον προ τ η υ χ ή θ η σ α ν ,  ύμνησαν τόν Θεόν καί 
άναγνώσαντες τόν τεσσαρακοστόν πέμπτον 
ψαλμόν διελύΟησαν.

Ό άρχιιπίσκοπος, όστις φυσικώς δέν ήτο 
σκληροκάρδιος, καίτοι κατείχετο ύπό τής με
γ ίστης  θρησκομανίας τοΰ καιρού έκείνου, ή- 
σθάνετο άληΟώς πατρικήν αγάπην πρός τό 
ποίμνιό ; του, καί άμα έσκέπτετο περί τής ύπ 
αύτοΰ λεγομένης πλάνης των κατεταρασσε- 
το. Ειδήσεις έξ όλων τών μερών, πλήν πολύ 
έξωγκομέναι, περί ^ής δημοσίου άνταρσίας 
τών αιρετικών, συχνά έπαναλαμβανόμεναι 
τόσον ίσχυρώς ένήργησαν έπί τής άδυνάτου 
διανοίας τοΰ πριγκηπος τούτου, ώστε κατε- 
οόβισαν αύτόν ού μόνον περί τής ίοίας του 
ζωής, ά λ λ ά  καί περί τής ζωής τών μεινάν- 
των αέ τό μέρος του. Τότε έβιάσθη νά ζητή-  
ση τήν βοήθειαν τοΰ αύτοκράτορος κατά τών  
έπαναστατησάντων υπηκόων του καί έπεμψε 
τόν κόμητα Α νν ίβα ν  Θούκιον καί τόν διοι
κητήν Σιγισμόνδον βαρόνον Ρελίγγενον εις 
Βιέννην νά ζητήσωσιν ένοπλον δύναμιν.

Φημαι ήρχισαν νά διαδίδωνται ότι οι αιρε
τικοί έσκόπευον νά έπιπεσωσ; κατά τής πρω- 
τευούσης καί νά σφάξωσιν όλους τούς|μεί- 
ναντας καθυλικούς. Διά τόν λόγον τοΰτον οί 
καθολικοί κατέφευγον είς τά ισχυρά μέρη, ο!α 
ήσαν ή άκρόπολις τής Ά λοπ όλεω ς  καί ά λ 
λα  φρούρια, τά  όποΐα ώχύρωνο ; έτι μάλλον,  
κατεδαφίζοντες όλας τάς οικίας όσαι ή -jav 
πλησίον τών τειχών καί κόπτοντες όλα τά  
περιξ δένδρα έκτός τών ύψηλοτάτων, τά ό
ποΐα άφήκαν διά νά Οέσωσιν έπ’ αύτών λ α μ 
πάδας, τάς όποιας νά άνάψωοιν ώς σημεΐον 
τής ένάρξεως τοΰ κα τ ’ αύτών πολέμου τών 
αιρετικών.

Εν τώ  μεταξύ τούτω ό λαός τής χώρας 
γινώσκων τό δίκαιον τής ύποθέσεώς του, έ
πεμψε καί πάλιν πρεσβευτάς είς Ρατισβώνην. 
Αί διαπραγματεύσεις, αί μεταξύ τοΰ πρέσβε
ως τής Σαξωνίας Φόν Σχον5έργου καί τοΰ 
πρέσβεως τής Ά λοπ όλεω ς  Φόν Ζολλέρου εί
ναι πολύ άξιοσημείωτοι. Ό  τελευταίος ουτος 
κατ’ ούδένα τρόπον δέν ήθελε νά καταπεισθή 
νά όώση γραπτάς άπαντήϊεις  έκ μέρους τοΰ 
αύτοκράτορος του, διά κανένα άλλον λόγον  
είμή μόνον διότι οί άποχωρισθέντες τοΰ παπι- 
σμοΰ συνήθιζον νά δημοσιεύωσι διά τοΰ τύ 
που παν έγγραφον φέρον χαρακτήρα δημό
σιον.

Ά α α  ο αρχιεπίσκοπος έλαβε τήν ύπόσ)^ε- 
atv τοΰ αύτοκράτορος ότι θά πεμφθή ό ζη τη 
θείς στρατός, άφήκε κατά μέρος τήν πραότη
τα  τήν οποίαν έως τότε έδείκνυε, καί έξέδωκε 
φλογέράν προκήρυξιν κατά τών ανταρτών  
τής Ά λοπ όλεω ς, άπειλών αύτούς μέ άμεσον 
έξορίαν άν δέν έπανέλθωσιν είς τάς άγκά7*ας 
τ7;ς πίστεώς του.

"Οταν ή προκήρυξις αύτη έξεδόθη ό λαός  
έγέλασε, καί, όνομάσας αύτήν νέαν σωτηρίαν  
τών παπάδων Ιμεινεν ήσυχος, μόνον μή έπι- 
τρέπων νά κολλάτα ι είς τάς θύρας τών οι
κιών του.

ΚΕΦΑΛ. ΙΕ'.

II Π Ρ Ο Δ Ο Σ Ι Α .

Ιίερί τάς άρχάς του Σεπτεμβρίου 17 3 1  εύ- 
θύς μετά τά προμνημονευθέντα συμβάντα, 
πρωίαν τινά τά όρη τής Ά λοπ όλεω ς  άντή-  
χουν τόν ήχον σαλπ ίγγω ν καί τυμπάνων. Λό
χοι πολυάριθμοι αύστριακοΰ πεζικοΰ διέτρε-

χον τήν άλλοτε  ειρηνικήν ταύτην  χώραν,ής j 
οί έκπεπληγμένοι κάτοικοι, άγνοοΰντες τόν | 
λόγον τής έλεύσεως τοΰ στρατού, ένόμιζον ! 
οτι ώνειρεύοντο. Διάταγμα αύτοκρατορίκον, 
διατάσσον τούς κατοίκους νά έπανέλθωσιν είς 
ειρήνην καί ησυχίαν,συνώδευον χιλιάδες στρα
τιωτών, οίτινες έμελλον νά καταλύσωσιν είς 
τούς οίκους τών ορεινών, όσοι είχον διακόψει 
τάς σχέσεις μέ τό τυραννικόν των ίερατεΐον. 
Ή  οικία τοΰ Ίωάννου δέν έξχρέθη άπό τούς 
ένοχλητικούς ξένους. Πλήν ή ματαίωσις τών  
προσδοκιών τοΰ λαοΰ έπροξένησε βαθεΐαν 
έντύπωσιν, κα ότι αντί τής έλευθερίας ήν πε- 
ριέμενον άπό τόν αύτοκράτjpa, είδον τά  δεινά 
των αύξανόμενα ύπό τών στρατιωτών.

Ά λ λ ά  μήτε ό Πέτρος εύρέθη είς καλλιτέ-  
ραν θέσιν μέ όλον του τό Σιπένι, τό όποιον 
έπλημμύρησε μέ σώμα άρπάγιονστρατιωτών.

—  Θά κάμετε καλλίτερα νάέλθητε είς τόν 
ο'.κίν μου, είπε πρός τούς στρατιώτας, τούς 
όποιους εύρε καταβροχθίζοντας τό άπλοΰν  
τοΰ Ίωάννου γεΰμα. Δι’ έμέ όλίγον σημαίνει 
άν θρέψω πέντε όλιγώτερον ή περισσότερόν.

Οί στρατιώται άκούσαντες τοΰτο τόσον 
•ηύ^αριστήθησα'’, ώστε χωρίς νά χάσωσι και
ρόν έγερθέντες μετέβησαν είς τήν οικίαν τοΰ 
Πέτρου, όστις τήν ώραν έκείνην έμεινε μόνος 
μετά τοΰ Ίωάννου. Τήν άκόλουθον εβδομά
δα έλΟών πάλιν ό ΙΙέτρος είς τοΰ Ίωάννου  
τήν οικίαν έφερε·; είς αύτόν ώραίον πυρο
βόλον.

— Λάβε το, Ιω ά ννη ,  είπε μέ ίλαρότητα,  
κράτησέ το διά νά μέ ένθυμήσαι· ά λ λ ά  πρέ
πει νά μοί ύποσχεθής ότι Οά έλθης ρ.αζύ μου 
είς τό γενικόν γυμνάσιον όπου Οά συναχθώσιν  
οί ορεινοί πανταχόθεν τήν έρχομένην δευτέ- 
ραν (1). Τόσον μέ άρέσκει ή διασκέδασις α υ 
τή  ώς νά ήμην παιδίον. Θά δείξωμεν εις τούς 
ξένους στρατιώτας διά τοΰ άριθμοΰ ρ,ας καί 
τής τάξεώς μας ότι δέν είμεΓα τόσον άξιοι 
περιφρονήσεων όσον νομίζουσι και ότι δέν θά 
ήμπορέσωσι νά μάς κάμωσιν ό,τι έπιθυμοΰσιν.

(1) 01 χωρι: οί τής Άλοπόλεως είχον τό προνόμιον τών 
όπλοφορεΐν καί επομένως ήδύναντο ευκόλως να διοργα- 
ν'.σΟώσιν ε’.ς στρατιωτικόν σώμα. Άνα®έρεται εϊς χρονικά 
τής ‘Αλοπόλεως οτι τό !ϋΟΙ;, οί ό-εινοί οΰτο?, οδηγούμενοι 
6πό τοΰ αρχιεπισκόπου των Βολφίου Διητρίχ^υ, άντέταξαν 
τρία τάγματα κατά τών Τούρκων, καί οτι κατά τήν πο
λιορκίαν τοΰ Στοολβαίσεμβεργ, τό όποιον τ,το άλλοτε ε’ς 
ψείρας τών Αυστριακών καί άλλοτε εϊς χείρας των ΌΟω- 
μανών, οί αυτοί ορεινοί ε'ράνησαν σ-ρα;ιώται ατρόμητοι.—1 
Γ εω γρ ϊ.ία  Ά λουπόλεώ ; (ίαλ.σΒοΰργου) σελ. 1 >57.

ΊΙ Ιω ά ννη ς  ήτο καλές  σκοπευτής κ α ί λ ί 
αν φιλόπατρις ώστε μετά πολλής  προθυμίας 
έδέχθη νά παρευρεθή είς τό περί ου ό λόγος  
γυμνάσιον. Τήν έπομένην δευτέραν λίαν πρωί 
ό ΙΙέτρος κρατών είς γεΐρας λαμπρόν τουοέ- 
κιον καί έχων ύπό τό υπόδημα ύψωμα, διά νά 
κρύπτη τήν δυσμορφίαν τοΰ χωλοΰ του σκέ
λους, τό όποιον είς ούδεμίαν ά λλην  περίπτω- 
σιν τόν έλύπει τόσον όσον εις τήν παρούσαν, 
ήλθε νά παρα/νάβη τόν Ίωάννην, όστις ήτο 
ένδεδυμένος τά  καλά του φορέματα. ’Λμφο- 
τεροι δέ έπορεύθησαν εις τή ; πρυσοιωρισμέ- 
νην θέσιν, ούσαν κοιλάδα εΰρύγωρον περικυ- 
κλουμένην ύπό χαμηλών λόφων, όπου εν 
τάγμα  αύτοκρατορικοΰ στρατοΰ ήδη έγυμνί'- 
ζετο.

Θί στρατιώται ίδόντες τούς χωρικούς συν- 
αθροιζομένους πανταχόθεν έκίνησαν πρός αύ- 
τούς,δεικνύοντες κατά τό φαινόμενον περιέρ- 
γειαν διά τήν μεγάλην έπιτηδειότητα μεθ’ ής  
οί χωρικοί μετεχειρίζοντο τ ά ό π λ α τ ω ; .  Τό 
γύμνασμα ήρξατο διά προσεκτικής έπιθεωρή- 
σεως τών όπλων καί τών πολεμοφοδίων τών  
ορεινών, οίτινες έπρεπε νά μή έχωσι πυρίτι
δα, ίνα μή συμβή άπευκταΐόν τι,τό όποιον πο
λύ εύκόλως ήδύνατο. Μετά τοΰτο έτέθησαν 
ένεοραι καί όλαι αί κινήσεις αί είς τό ειοος 
τοΰτο τοΰ στρατοΰ άνήκουσαι έξετελέσθησαν. 
Ά φ ο ΰ  κάπ&ς έκουράσθησαν γυμναζόμενοι οι 
ορεινοί, έστάθησαν όπως άναπαυθώσιν έπ’ ό
λ ίγον καί τότε ό τ α ^ α τ ά ρ χ η ς  τοΰ αύτοκρα- 
τορικοΰ τά γματος  πλησιάσας τόν αρχηγόν  
τών όρεινών, όστις ήτο άξιωματικός άφωσιω- 
μένος είς τόν αρχιεπίσκοπον,

—  Εύγε ! καλά ! τώ είπε μέ φωνήν βρον
τώδη· έχεις άριστον σώμα σκοπευτών, τό ό
ποιον πολύ Οά χαρώ άν ίδω συνεργαζόμενον 
μετά τοΰ στρατοΰ μου είς σπουδαίαν τινά πε- 
ρίστασιν εφόδου. Ά λ λ ά ,  στα ! μία ιδέα μοί 
ήλθε. Πιστεύεις ό'τι άν κάμωμεν προσποιητήν 
τινα μάχην μετά τό τέλο ;  της Οά είμεθα πά
λιν φίλοι ώς πριν ; εί'μεθα οί ξένο; τών ίππο- 
τ'κών τούτων άνδρών καί θά Οεο>ρήσωμεν τό 
τοιοΰτον ώς τιμήν μας.

—  Πολύ καλά, άπήντησεν ό άλλος,  όστις 
ήτο προητοιμασμένος διά νάπαραδεχθή. Συμ
φωνώ, φθάνει μόνον νά τό οεχθώσι καί οί ούν 
τροφοί μου.

Ποιον ποτέ άνθρώπινον πλασμα άντέστη  
είς λεπτήν κολακείαν μετά τέχνης ποιουμέ- 
νην j Οί άκ?κοι καί εύπιστος ορεινοί άκού-



σαντες τήν πρότασιν ταύτην  μετά μεγάλης  
χαρας καί πολλώ ν  έπ ευφημιών έδέχθησαν 
αύτήν. -.υνεφωνήθη ώστε τά  αΊτοκρατορικά 
στρατεύματα νά καταλάβωσι τά  υψώματα οί 
δέ ορεινοί ώς γ ινώσκοντες καλώς τους δρό
μους νά δοκιμάσωσι να έκβιάσωσιν εξοδον. 
Οί πρώτοι ταχέως έγιναν άφαντοι οί δέ 
δεύτεροι ήρχισαν νά καταβαίνωσι σ τενή ν  τι- 
να καί σκολιάν φάραγγα, ενώ τινές έξ αύ
τών, οίτινες δέν ήσαν δλως δι’ όλου ξένοι εις 
τά τεχνάσματα τοΰ πολέμου, έκίνουν τάς κε- 
φαλάς διά ςήν αβελτηρίαν τοΰ άρχηγοΰ των. 
Ταχέως δέ οί φόβοι αύτώνέπραγματοποιήθη-  
σαν, καθότι μόλις κατέβησαν δλοι έντός 
τής  ΐράραγγος καί αίφνης φωνή προερχομέ- 
νη, έκ χιλ ίων στομάτων ήκούσθ/] λέγουσα  
κ στον τόπον ! » Έπί τών .βράχων τών κρε- 
μαμένων ύπεράνω τής φάραγγος, ώς έκ τής  
γης  φ^τρώσαντας, ειδον τους Αυστριακούς 
στρατιώτας ίσταμένους κύκλω  αύτών και 
έχοντας τά στόμια τών γεμισμένων πυροβο
λούν των 'στραμμένα πρός αύτούς.

—* Ά  ! τήν έπάΟατε ! έκραύγασεν ό άρ> 
χηγός τοΰ τακτικού στρατοΰ, φίλοι μου, 
παραδοθήτε διά νά σας χαρισΟή ή ζωή σας. 
Εεσθε περικυκλωμένοι έξ δλων τών μερών ώς 
βλέπετε.

—  Θ ρ μετεχειρ ίσθης ικανόν τινα. οδηγόν, 
ύπετραύλισεν ό αρχηγός τών ορεινών, δστις 
σέ έφερε διά δρόμου, όντος άγνωστου είς 
πάντα άλλον  εκτός ε ί^ ή μ α ς .  Αοιπόν τώρα 
άλλο δέν μένει παρά νά μας δώσητε διάβασιν.

—  ΊΓόΰτο βέβαια Οά γίνη, ύπέλαβεν ό ά λ 
λος, άλλ' άφοΰ πρώτον καταθέσετε τά ό
πλα και όρκισΟήτε ότι ποτέ είς τό μέλλον  
δέν Οά πολεμήσεται Εναντίον μας.

—  Γενηθήτω, είπε'> ό αρχηγός τών ορει
νών, παραδίδων έ αυτήν καί τό δπλον του 
είς τόν ταγματάρχην, δστι, ήδη είχε π λ η 
σιάσει είς αύτόν ολίγον περισσότερόν. Τότε 
δέ στραφείς προς τό ν λαόν, δστις έβλεπεν δ- 
λην ταύτην τήν σκηνήν ξεκαρδισμένος άπό 
γέλω τα, « λοιπόν, είπε σοβαρώς, σείς τί 
σκοπεύετε νά πρά^ητε ; Καταθέσατε τά δ
πλα σας, δηλαδή ρίψατέ τα είς τήν γην, καί 
άς αναχωρεί έκαστος είς τόν οίκον του » Οί 
ορεινοί νομ.ίζοντες άκόμη δτι οί αρχηγοί άσ- 
τει;ύονται, άντί πάσης άπαντήσεως έμειδ'α- 
σαν δ:ά τό ζητούμενον, πλήν ύπήρ/_ον καί 
τίνες μεταξύ αύτών, οίτινες έτεΟύμουν νά 

έτελείωνε τοΰτο τό παίγνήδιον.

—  Ούτω Οά γίνη ! έκραύγασεν ό τα γ μ α 
τάρχης μέ φωνήν βροντώδη. Καί ταχύτα τα  
μάλιστα , ' ε ι ς  είσθε χωρικοί καί επομένως 
ούδεμίαν πρόφασιν έχετε νά χρατήτε ό'πλα. 
Έάν Ιχετε άνάγκην ύπερασπίσεως ύμεΐς Οέ- 
λ.ομεν σας ύπερασπισΟή. Αοιπόν ρίψατε χάτω  
τά  δπλα σας διότι ά λλω ς  θέλω σας τουφε- 
κίσω.

Ή  νεκρική σιγή ήν ή εκπληξις ή ύπό τής  
άπροόπτου ταύτης  δ ιαγωγής προξενηΟεΐσα, 
τέλος μετεβλήθη είς γενικήν σύγχυσιν καί 
ταραχήν. ~ V ! έχραύγαζον οί προδοΟέντες 
ορεινοί. Προδοσία ! έκδίκησις ! κάτω οί προ- 
δ ό τ α ι !

Ά λ λ ’ ό ταγματάρχης μέ σαρκαστικόν γέ 
λ ω τα  έδέχθη τάς διαδηλώσεις ταύτας. — Τί 
βοίζουν αύτά τά ζώα ; έφώναξεν άπειλητι-  
κώς, μετά τό όποιον προσέΟηκε— Α ί ;  μή 
άργεΐτε ! Μήπως νομίζετε δτι δέν δυνάμεθα 
νά πράξωμεν δ,τι λέγομεν ; Γότε στραφείς  
πρός τούς στρατιώτας του είπε. Άδιάσετε  
καμμία δεκαριά τουφέκια έπάνω είς έκεΐνο 
τό δένδρον τό είς τό μέσον αύτών τών ζώων  
κάτω άς ίδοΰν δτ: τά  βόλια σας δέν χωρα
τεύουν. Τόν αίφνήδιον πυροβολισμόν ήκολού- 
Οησε βροχή θραυσμάτων έκ τών κλώνων  
τοΰ δένδρου καί φύλων, άποσπασθέντων ύπό 
τών σφαιρών, οίτινες έσύριξαν υπέρ τάς κε- 
φ α λ ά ς  τών άπορούντωνχωρικών.

Τήν στιγμήν έκείνην ήσΟάνΟη δ’ϊωαννηςδτ!  
τιςτόν έκτύπα έλαφρώςείς τόν ώμον,στραφείς 
λοιπόν είδε τόν Ιϊέτρον, δστις ειπε πρός αύ
τόν μετά φωνής πνιγομένης ύπό οργής. « Ε 
κείνοι έκεΐ έπάνω έκαμαν τά σχέδιά των χ ω 
ρίς νά μέ λάβωσιν ύπ ’ δψ ιν  έάν τό φλασκί  
μου είναι άδιο, τά  θ η λ ά κ ιά μ ο υ  δμως δέν 
είναι. Έδώ ! » καί ταΰτα  λεγω ν ένεχείρισε 
κρυφίως φυσέκιον είς τόν Ίωάννην προσΟέ- 
σας, φρόντισε διά τόν αισχρόν άρνηγόν μας  
σύ καί έγώ διορθώνω τόν άλλον.

—  Είσαι τρε7.λός ; άπήντησεν ό ’Ιωάννης  
άρπάσας αίφνηδίως τό πυροβόλον τό όποιον ό 
Πέτρος ειχεν ήδη διευθύνει κ α τά  τοΰ τ α γ μ α 
τάρχου μέ σκοπόν νά τόν στείλη είς τόν 
άδην. — "Αν εί'μεθα μόνον οί δύο μα§ κάπως  
ήρχετο αύτό τό όποιον λέγεις· ά λ λ ά  τώρα  
έννεακόσιοι π'στοί φ ίλο ’, μας Οά ^ ληρώ σω σι  
τήν πράξιν μας διά τής ζωής των, τό όποιον 
είναι ύπέρογκος τιμή διά τούς άθλιους αύτούς. 
Λέγων τοΰτο ερριψε κατά γ η ς  τό τουφέκιόν 
του. Ό Πέτρο; έθεώρησε τό αγαπητόν του

τοοφέκιον μέ αγωνίαν λύπ η ς  καί μαύρην καρ
διάν’. Οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν μέ ση
μεία λύπης ενώ θερμά δακρυα κατέβρεχ_ον 
τό λαμπρότοτον αύτοΰ δπ λον  αί  ̂ δέ χεΐρές 
του τελευταΐαι πάντων τό έγκατέλειψαν.

—  Είναι αισχρά συμμορία ληστώ ν, έψι- 
Ούρισεν έντός τών όδόντων του άναχωρών εκ 
τοΰ μέρους τής καταισχύνης μετά τοΰ Ίω-  
άννου, άφοΰ δλοι άφήκαν τά  δπλα των και 
άνεχώρουν. «Δέν μάς έλήστευσαν γυμνιόσαν- 
τες ήμας άπό τά  κτήματά  μας ·, Επροτίμων 
νά με έφόνευες παρά νά πάθω τοιαύτην κα
ταισχύνην.» Ταΰτα είπών καί κα τασυγχ ισ -  
μένος έχωρίσθη άπό τόν Ίωάννην. ^

Ό τα ν  6 ΙΙέτρος έφθασεν είς τόν οϊκόν του, 
διηυθύνθη άμέσως είς τό γραφεΐόν του καί 
άνοίξας αύτό, έλαβεν δσα χρήματα είχε 
καί μέγαν τινά χάρτην ΙΙεργαμηνόν κατε- 
σφραγισμένον μέ πολλάς  σφραγίδας καί ίπ- 
πεύσας άνεχώρησεν άπό τά κτήματά  του. Τό 
καλόν ητο δτι οί ύπ’ αύτοΰ φιλοξενούμενοι 
στρατιώται δέν είχυν έπιστρέψει άκόμη άπό 
τή ν  πρωινήν ηρωϊκην των έκορομτ,ν. ^

’ Ό π ω ς ήλθες είς έμέ ούτως έγώ φεύ
γω  άπό σέ, είπε μειδιών ότε φθάσας εις̂  τήν 
Ούοαν έρριψεν άποχαιρετισμοΰ βλέμμα είς τό 
Σιπένι. Μετ' ολίγον εύρέθη είς τή ν  οικίαν τοΰ 
Ίωάννου καί λαβών αύτόν κατά μέρος— ’Ιω
άννη,τώ είπεν,έγώ πορεύομαι πρός τόν κα7.όν 
βασιλέα τής  Πρωσσίας. Τό έδώ κτήμα δεν 
ήτο δι’ έμέ μήτε έγώ δ·’ αύτό, καί λοιπόν τό 
έδώρΛσα είς τήν Βαρβάραν καί είς τούς άδελ- 
φούς της. Ιδού τό δωρητήριο; έγγραφον τό 
όποιον κατ’ ιδίαν ήτοίμασα καί νομικώς έ- 
πεκύρωσα πρό πολλοΰ. Ο παρών καιρός εί- 
vat ό μάλλον κα τα λλη λο ς  διά νά λαβ^τε κα
τοχήν αύτοΰ. Μή μέ έρωτας τίποτε καί μ/; 
μέ έμποδίσης.Ή  μάχαιρα είναι είς τό στή
θος μου τό ' δέ ιερατείο ν μ ο ΰ  δαγκάνει τήν 
πτέρναν. Δέν έπιθυμώ νά άριθμησω τάς βαθ
μίδας, αί όποΐαι φέρουσιν εις τάς υπογείους 
φυ7.ακάς τοΰ φρουρίου τής Ι5ερφε'>ης. Εντός 
όλίγου Οά μάθης τί συνέβη. Ταΰτα είπών 
εσφυγξεν δλων τάς δεξιάς, άφήκεν ύγείαν 
καί άνεχώρησεν.

—  Ό τα ν  έκλέγης φ ό ρ ε μ α  θερμόν, εκλε- 
γέ το έλαφρόν. ΐίόσον ελαφρώς ένδεουμε- 
να είναι τά ζώα, τά  άντέχονια  είς με
γ ά λ α  ψύχη ! Τί είναι έλαφρότερον τών  
πτερών ή τών γουναρικών ;

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  T O Y  Χ Ρ 1 2 Τ Ι  Α Κ Ο Υ .

Ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  ή ν α ι

Κ ατά  τήν πίστην μέ πεφωτισμένην καί 
άκλόνητιν πεποίθησιν.
ΙΙίστευσον έπί τον Κύριον Ίησοΰν Χριστόν καί σω- 

θηση σύ κα ί ό οικος σου. — Πρ. '-Γ! ■ 31
Κατά. τήν γνώσιν μ α θ η τ ή  ς.

Έ άν ΰμεϊς μείνητε Ιν τω λ.ογί;) τω έμω, αλν,Οώς 
μ α Ο η τ α ί  μου έστέ. — Ίω αν. ή. 3 1

Κ ατά τόν χαρακτήρα ά γ ι ο ς .
Ά γαπητο ϊς Οεοΰ κλητοΐς ά γ  ίο  ι ς— Ρο>μ. ά 7 .

Κατά τήν έπιρροήν φως.
Ύ μεΐς έστε το τοΰ κόσμου — Λ’ αΟτ. έ. 1

Κατά τά  δεινοπαΟήματα σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς .
1ΰ ουν κακοπάθτ,σον, ώς καλός σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς  

Ίησοΰ Χρίστου. = Β '.  Τ.μ·· $'■ 3

Κ ατά τήν σχέσιν φ ί λ ο ς ·
Ούκέτι ΰμας λέγω δούλους . . .  ΰμας ίε  αρηκα 

φίλους — Ίωαν. ιέ. 15.
Κατά τήν πρόοδον π α ρ ε π ί δ η μ ο ς.

Καί όμολογήσαντες δτι ξένοι καί π α ρ ε π ί ο η μ ο ί  
είσιν Ιπί τής γτ,ς —  ‘Εβρ ιά . 13.

Κ ατά  τήν συγγένειαν τ  έ κ ν ο ν.
Αύτο τό πνεύμα μαρτυρεί τω πνεύματι ήμών οτι 

Ισμέν τ έ κ ν α  θεοϋ — Ρωμ. τ .  16.

Κατά τήν προσδοκίαν κ λ η ρ ο ν ό μ ο ς .
Εί δέ τέκνα, καί κ λ η ρ ο ν ό μ ο ι ’ κ λ η ρ ο ν ό μ ο ι  

μέν Οεοΰ, συγκληρονόμοι δέ Χρίστου— Ρ ω μ .η .ΐ7

Κ ατά  τήν έλπίδα ώς ταχέως μέλλων νά  
δ ο ξ α σ 0 ή έν τή βασιλεία τοΰ Οεοΰ.
Οί'αμεν δέ οτι το'α^ρμγαπώσ1. τον ©εόν r άντα 

συνεργεί είς άγαδον, τοΐς κατά πρόΟεσιν *λητοΐς 
ουσιν. "Οτι οΰς προέγνω, καί —ροιίρισε σ υ μ- 
μ ό ρ ι ρ ο υ ς  τ ή ς  ε ί κ ό ν ο ς τ ο ΰ  υ ί ο ΰ  α υ τ ο ΰ ,  
είς τό είναι αυτόν πρωτότοκον !ν  πολλοΐς ά- 
δελφοΐς. οΰς δέ προώρισε, τούτοις καί εκάλεσε" 
καί ου; Ικάλεσε, τούτους καί έδικαίωσεν- οΰς δέ 
έδικαίωσε, τούτοις καί Ιδοςασεν.-Ρωμ ηί. 28-30

Ό στις  δέν εχει τά  χαρακτηριστικά ταΰτα  
άδύνατον νά ήναι Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς .

Αί άνάγκαι τάς οποίας ήμεΐς έπλάσαμεν  
είναι πολυαριθμότεραι καί άπαιτοΰσι πολύ  
περισσότερα έξοδα ή αί φυσικαί μας άνάγ-  
και. Διά τοΰτο οί πλούσιοι εύρίσκονται συ
χνά είς μεγαλειτέραν άνάγκην χρημάτων  
άπό τούς έχοντας εισοδήματα μικρά.

Οί Ά ραβες  λέγουσι «Παρώργιοε τόν φίλον  
σου καί θά έκπλαγής εύρίσζων πόσον ούτιδα- 
νός είσαι καί κατ’ αύτήν τοΰ φίλου σου τήν  
έκτίμησιν».



ΕΠΙ ΜΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ TOV ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΚΛΙ ΤΙΙΣ ΑΡΧΠΣ ΑΥΓΩΝ.

Μελέτη Β'.— ΙΉ.

•11 δε γη ήν άόρατος και ακατασκεύαστος
Γεν. ί .  2.

£%ταν στρέφω την προσοχήν μου καί θεωρώ της 
γης το πρόσιοπον θαυμάζω την μεγαλοπρέπειαν 

τήν κατά τήν δ ιάταξtv τών (Λερών της, καί μένω ά
φωνος ενώπιον τής μεγάλης ποικιλίας καί κάλλους 
τών έπ’ αυτής αναρίθμητων οργανικών τε  καί ανόρ
γανων δντων. Α; έ/.τεταμέναι πεδιάδες, αί χλοεραί 
κοιλάδες, αί ΰ—ό τόσων πηγών άροευόμεναι καί τό
σων ποταμών διασχιζόμεναι, τά  υψηλά καί σκιόεν- 
τα  δρη, οί τερπνοί λόφοι καί τά'γρια βουνά, πάντα, 
κεκαλυμμένα όντα υπό πολ,υειδών πετρωμάτων καί 
διαφόρων χωμάτων, στολίζονται ώς έπί τό πλεΐςον 
καί *υπό ποικιλωτάτων φυτών, υπό πολυπληθών 
καί διαφόρων δένδρων καί κατοικοΰνται υπό ζώων 
πολυειδών. Ί1 θάλασσα δε πάλιν, ή μεγάλη καί 
ήχόεσσα θάλασσα, πόσα μεγαλεία, πόσα θαυμάσια 
δέν εμπερικλείει: Πλήν εκείνο τό όποιον μέ σύρει
περισσότερον, εκείνο τό όποιον έξασκεΐ έπ’ έμοϋ ε 
πιρροήν τινα ιδιαιτέραν είναι τά  σημεία τής κατοι
κίας τοΰ ανθρώπου. "Οπου ό άνθρωπος εύρίσκεται έ
κεΐ -ί; γή έ'χει μορφήν άλλην. Έκεΐ δεν είναι πλέον 
άγρία, δέν είναι πλέον μ^τηριώδης, άλλ’ είναι ιλα
ρά, εΐναι ήμερος, είναι ώς αληθής γη, ενώ τά  πέραν 
αυτής είναι ώς θάλασσα ! Τά έπ’ αυτής φυτά, τά  
έπ’ αυτής δένδρα δέν φαίνονται καθαρώς ι’δικά της, 
άλλά μάλλον τέκνα τοΰ ανθρώπου καί τής γής. Πα
ρά ταΰτα  όμως ευρίσκω καί τ ι άλλο, σημεΐον ναι 
καί τοΰτο τής κατοικίας τοΰ ανθρώπου, άλλά ση
μεΐον τό όποιον πάντοτε μοί διεγείρει σοβαράς σκέ
ψεις, πάντοτε μοΰ σύρει ιδιαζόντως τήν προσοχήν. 
Τοΰτο δε είναι τά  μέρη υπό τό χώμα τών οποίων 
κεΐνται λείψανα έποχών παρελθουσών. ’Ώ, πόσας 
σκέψεις περί τής ματαιότητας τών ανθρωπίνων δέν 
διεγείρουσιν αύται αί θέσεις, αΐτινες ενώ ήσαν τό έ
δαφος τών ζώντων, έγιναν τέλος οί τάφοι τών νε
κρών ! ’Α λλά καί πόσας ιστορίας δέν δύνανται αύ- 
τα ι νά διηγώνται ! ’Εάν έρωτηθώσιν, άν προσκλη
θώ οι νά φέρωσιν εις φως όσα έντός αυτών τά  εδά
φη ταΰτα  κρύπτουσιν, άραγε τ ί θέλει έκτυλιχθή ε
νώπιον τών νοερών οφθαλμών τοΰ έρωτώντος : Ά λ 
λ ’ άρα μόνον τά  εδάφη ταΰτα  έπατήθησαν υπό ζών
των ή καί άλλα αρχαιότερα τούτων, καί ύπό ταΰτα  
τεθαμμένα, έχρημάτισαν κατοικίαι καί τάφοι άν- J

θοώπων ; ’Άνδρες, οίτινες άναδιφώσι τά  τοιαΰτα, 
άνδρες οίτινες ήνοιξαν καί άνοίγουσι τους τάφους 
τους έμπερικλείοντας μαρτυρίας έποχών προγενεςέ- 
ρων, λέγουσιν ότι ούχί μόνον τά  έδάφη ταΰτα , άλ
λά καί τά  υπό ταΰτα  καί τά  έ'τι βαθύτερα, μέχρι 
μεγάλου βάθους, έπατήθησαν υπό ποδών καί έστο- 
λίσθησαν υπό φυτών ότε ταΰτα  άπετέλουν τής γής 
τήν έπιφάνειαν, καί άντίκριζον τόν άπειρον θόλον 
ή ήσαν βυθός τής θαλάσσης. ’Αλλά μεταξύ τών 
ποδών έκείνων δέν ησαν πάντοτε καί άνθρώπινοι, 
ώς καί μεταξύ τών φυτών δέν ήσαν πάντοτε καί 
τά  σήμερον φυτά. Τό έδαφος ναι, μαρτυρεί (καί τήν 
μαρτυρίαν του δύναται νά έξελέγξ7) όστις θέλει) ότι 
υπήρξεν εποχή, καθ’ ήν δεν ήσαν έπί τής γης άν
θρωποι, άλλά μόνον ζώα καί φυτά, καί πρό ταύτης 
εποχή άλλη όπότε οΰτε άνθρωποι οΰτε ζώα χερ
σαία υπήρχον, άλλ ’ έβασίλευον μόνον φυτά καί 
ζωύφια καί βατραχώδη έπί τής ξηρας, υδρόβια δέ έν 
ταΐς θαλάσσαις, καί τέλος πρό αυτής άλλη καθ’ 
ήν οΰτε ξηρά καν υπήρχεν ά λλ ’ όλον τής σφαίρας 
ταύτης τό πρόσωπον έκάλυπτον ύδατα πολλά καί 
ήτο παντοΰ θάλασσα ! Τά κύματα ‘λοιπόν τής θα
λάσσης εκείνης ήδύναντο νά κυλίωνται κύκλω τής 
σφαίρας χωρίς νά άπαντώσι ήπειρον έφ’ ής νά θραύ- 
ωνται, άλλά μόνον βράχους τινάς, ήφαιστίους κρα
τήρας, όντας υπέρ τήν έπιφάνειαν αυτών, καπνί
ζοντας καί ξερνώντας έντός αυτών πεπυρακτω- 
μένην λ^άβαν. ’Εντός δέ τών θολών καί 
θερμών ύδάτων των θαλάσσια ζωόφυτα Οστρακό
δερμα καί φυτά, εζων καί είργάζοντο Ινώ τά  έν 
αύτοΐς υλικά κατακαθίζοντα έσχημάτιζον τούς πρώ
τους ΰδατογε;εΐς βράχους, τούς μαρτυροΰντας ή'δη 
διά τοΰ τρόπου τής μορφώσεώς των, διά τής 
έφ’ όλην τήν σφαίραν έξαπλώσειός των, καί διά 
τών έν αύτοΐς άπολιθώσεων τήν παγκόσμιον τοΰ 
γεννήσαντος αυτούς υδατος βασιλείαν.

Ά λ λ ’ '° συνηθήσας ήδη νά άνέρχηται τήν 
πρός τήν άρχήν άγουσαν κλίμακα καί φθάσας μέχρι 
τής εποχής ταύτης, δέν άναπαύεται, άλλά, θέλων 
νά προβή, έρωτα άν καί πρό ταύτης τής εποχής 
δέν υπήρξεν άλλη, έποχή καθ’ ήν τό πρόσωπον τής 
γής ήτο άλλως πως, ή άν αύτη ήναι fq αρχή, καθ’ 
ήν ή γή έξήλθεν άπό τάς χείρας τοΰ Δημιουργοΰ 
της, ότε «έν άρχή έποίησεν ό Θεός τόν ουρανόν 
καί τήν γήν καί j  ότε πάντες οί άγγελοι αύτοΰ ήνεσαν 
αύτόν καί ύμνησαν. » Ά λ λ ά  πρός τίνα ν’ άπο- 
τείννι τήν έρώτησιν τα ύ τη ν ; άν τήν άποτείνν) πρός 
τούς βράχους ούτοι πλέον μένουσι σιωπηλοί’ όσα 
είχον τά  έδιηγήθησαν. Ά λ λ ’ άν δπήρχον βράχοι 
άρχαιότεροι δέν θά έδιηγοΰντο άρά γε καί ούτοι 
τήν ΐδικήν των ιστορίαν ; Βράχοι όμως υδατογε- 
νεΐς παλαιότεροι τών προαναφερθέντων πρωτογόνων 
δέν άπαντώνται. Οί δέ άπαντώμενοι ούδέν άλλο  
λέγουσιν ή ότι διά τοΰ πυρός έγεννήθησαν.

Πλήν άν οι βράχοι δέν έγκλείουσι πλέον εντός

αύτών μαρτύρια έποχής προγενεστερας, επι τ̂?,ς γ?,ς 
όμως φαίνονται ίχνη τινά  τά  όποΐα ισως όδηγοΰσιν 
ε?ς τήν αρχικήν τοΰ πλανήτου τούτου κατάστασιν, 
άν αύτη δέν είναι ή άρχική του. "Εν δε̂  από τά  
ιχνη ταΰτα  είναι τό καλώς έγνωσμένον εκείνο ότι 
όσον βαθέως εισδύει τις ύπό τής γής τό πρόσωπον 
τόσον καί μεγαλειτέραν θερμότητα άπαντα. Άνδρες 
καταβάντες βαθέως ύπό τό έδαφος παρετήρησαν 
καί βεβαιοΰσιν οτι όσον τις κατερχεται τόσον καί 
η θεομοκρασία αυξάνει, καί αυξάνει τακτικώς ανα 
Ικατόν πόδας βαθμόν ένα. Τοΰτο έπιβεβαιοΰσι καί 
τά  βαθέα άρτεσιανά φρέατα, τά  όποΐα όσον βαθυ- 
τερον σκάπτονται τόσον θερμότερον άναδίδουσιν 
ύδωρ. Ά ν  λοιπόν ή αδξησις αύτη έξακολουθή άδι- 
ακόπως τοιαύτη, είναι φανερόν οτι εις ουχί πολ.υ 
μέγα βάθος ή θερμότης θά καταντά  τοσαύτη ώστε 
καί οί μάλλον σκληροί βράχοι νά κρατώνται αναλε- 
λυμένοι. Ά λ λ ά  τίς  δύναται νά βεβαίωση ό'τι ή 
αύξησις αύτη έξακολουθεΐ άμετάτρεπτος μέχρι τοΰ 
κέντρου ·, Δεύτερον ϊχνος ένισχυον τό προρρηθεν είναι 
οί έπί παντός τοΰ προσώπου τής γής εσπαρμ^νοι 
ήφαίστιοι κρατήρες, οΐ τε έν ενεργεια καί οι εσοε- 
σαένοι, οϊτινες μαρτυροΰσιν ότι παντοΰ εντός τής 
γής καί ούχί εις πολύ μεγάλα βάθη υπάρχει θερμό
της υπερβολική, ης ουτοι εΐναι ούτως ειπεΐν πνευστό
ρια, καί' ότι πριν ύπήρ/ε πολύ περισσοτέρα. Καί ναι 
μέν ύπάρχουσι θεωρίαΓ καθ’ άς ή τών Ηφαιστίων 
θερμότης 'αποδίδεται εις χημικάς _ έπενεργείας _ σω- 
μάτων ευρισκομένων έντός τοΰ φλοιού άλλ ή εκ 
τούτων έκπεμπομένη λάβα, αί κατά διαφόρους και
ρούς συμβασαι υψώσεις καί χαμηλώσεις έκτεταμέ- 
νων μερών τοΰ έδάφους καί αί σήμερον έ™ φκινό- 
μεναι άνατροπαί καί διπλώσεις αυτού αι άπαντώ- 
μεναι εϊς τάς μεγάλας σειράς τών όρέων τείνουσιν 
ε?ς -τό νά δείξωσιν οτι η τής γής επιφάνεια ουόέν 
άλλο εΐναι ή φλοιός ούχί πολύ παχύς, Ιγκλείων 
σφαίραν έξ ύλης ύπό τής θερμότητος άναλελυμ- 
μ^νην. ’Εκτός τούτων άν καί τής γής το σχήμα 
ληφθή ύπ’ όψιν τότε ό νοΰς έξ άνάγκης ωθείται 
πόός τ ι  μέγα καί θαυμαστόν. Πασα ρευστή ύλη 
τήν όποιαν ούδεμία έκτός αύτής εύρισκομένη δύνα- 
μις άμέσως έπιρρεάζει τείνει άφ’ έαυτής εις τό νά 
λααβάν/ι σχήμα σφαιρικόν. Έν μάλιστα εκ των 
φυσικών' πειραμάτων τά  όποΐα δεικνύουσι τό το ι
οΰτον εΐναι τό ακόλουθον. Ααμβάνονται ̂  δύο υγρά 
εγοντα τήν αύτήν πύκνωσιν, ήτοι ές ίσου βαρέα, 
άλλά μή μιννυόμενα όταν τό έν έντός τοΰ άλλου 
γυθώσιν. Έ στω τό έν τών υγρών τούτων έλαιον τό 
δέ μίγμα υδατος καί οινοπνεύματος εϊς τοιαύτην α
ναλογίαν ώστε νά ήναι ακριβέστατα τοΰ αύτοΰ βά
ρους μέ τό ελαιον. Ά ν  διά μικράς χοάνης εισαχθή 
μ ε τ ά  προσοχής όλίγον έλαιον έντός τοΰ  ̂ μίγματος 
τοΰ οινοπνεύματος άμέσως τα  τοΰ ελαίου τού .ου 
μόοικ τοποθετούνται ούτως ώστε νά άποτελώσιν 
σφηραν άκριβεστάτην ! Ά ν  ήδη ή σφαίρα αύτη άρ

ίση, νά περιστρέφηται περί τινα άξονα διερχόμενον 
ιά τοΰ κέντρου της τότε δέν μ.ένει πλέον ακρι

βής σφαίρα άλλά λαμβάνει σχήμά τ ι σφαιροειδές, 
έχον πίεσιν ή πλάτυσμα πέριξ τών άκρων τοΰ ά- 
ξονος καί εξόγκωμα εις τό μέσον τά  πιέσματα δέ 
καί τό έξόγκωμα Οά ήναι ακριβώς άνάλογα πρός τό 
μέγεθος τής περιστρεφόμενης σφαίρας καί τήν ταχύ
τητα  μεθ’ ής περιστρέφεται, ©εωρούμενον λοιπόν 
τής γής τό σχήμα ούδέν άλλο είναι ή σφαιροειδές 
τοιοΰτον, άκριβώς όμοιον μέ εκείνο 8 ήθελε λάβει 
άν ποτε ή γή ήτο όλη ρευστή καί περιεστρέφετο μέ 
τήν αύτήν ταχ ύτητα  μεθ’ ής καί νΰν περιστρέφε
τα ι ! Καί ναι μέν ϊσως εϊπτι τις ότι διά τήν ευκο
λίαν τής περιστροφής της ό Θεός τοιοΰτον έδωκεν 
εϊς αύτήν σχήμα καί στερεάν έξ αρχής άν αύτήν 
έποίησεν, άλλ ’ ό νοΰς τείνει μάλλον νά παραδεχθή 
οτι τό σχήμά της τοΰτο εΐναι άποτέλεσμα ττς  πε
ριστροφικής κινήσεώς της καί έπομένως ότι πριν ή 
γίνη στερεά πρέπει νά ήτο όλη ρευστή, όλη όγκος 
ύλης άναλελ.υμένης έν τώ  άπείρω περιστρεφόμενος! 
καί τέλος ότι ή ρευστότης αύτής αύτη πρέπει νά 
ήτο άποτέλεσμα τής τότε υπερβολικής της θερμό
τητος, ής τά  άπομεινάρια εγκλείει έτι έντός αύτής 
ή σφαίρα αύτη !

Έκ τούτων λοιπόν όλων, ώς άπό τόσα ίχνη ο
δηγούμενος ό νοΰς σχηματίζει τήν εικόνα οτι ή γή μ.ας 
αύτη, πολύ πριν τής καταστάσεώς της εκείνης, 
καθ’ ήν πασα αυτής ή επιφάνεια άπετέλει άπέραν- 
τον ωκεανόν, ήτο ρευστός τις διάπυρος όγκος πε- 
ρικυκλωμένος ύπό πάντων τών άτμών, όλων τών 
έν αύτή ευρισκομένων σωμάτων, όσα διά τής θερ
μότητος εϊς άτμούς μεταβάλλ.ονται, άλλά άτμών 
άνημμένων καί φωτοβόλων καί έπομένως ήτο 
δευτερεύων τις ήλιος π»^στρεφόμενος έν τώ  μέσω 
πολλών ήλίων ! Τίς δύναται νά είπν, ότι ούχί ούτως 
cc έν άρχή έποίησεν ό Θεός τόν ούρανόν καί τήν 
γήν » ότε « τά  άστρα τής αύγής έψαλλον όυ.οΰ καί 
πάντες οί υιοί τοΰ Θεοΰ ήλάλαζον ·, n

Προσέτι υπάρχει καί τις θεωρία, ή θεωρία τού 
Λαπλατίου, ήτις, στηριζομένη έπί τών σχέσεων τών 
πλανητών πρός τόν ήλιον καί πρός άλλήλους, στη- 
ριζομένη έπί τής κλίσεως τών έπιπέδων έπί τών 
όποιων ουτοι κινούνται καί έπί τής διευθύνσειος τών 
κινήσεων αύτών καί τών δορυφόρων των, τείνει νά 
δείξ·/ι ότι έν άρχή όλον τό ηλιακόν μας σύστημα 
ήτό τις υπερμεγέθης όγκος άτμοειδοΰς ύλης, αί διά
φοροι ζώναι τής όποιας άποσπασθεΐσαι έσχημάτι- 
σαν τούς πλανήτας διά τής έλκτικής τών μερών 
αύτών δυνάμεως, άπό δέ τοΰ κέντρου έσχηματίσθη 
ό ήλιος. Ά λ λ ά  ταΰτα  είναι πλέον θεωρίαι καί εϊκα- 
σίαι φέρουσαι μάλλον τόν χαρακτήρα τής άοριστίας 
ή τής θετικότητος, δ ι’ 8 καί τά  παρέρχομαι.

Λοιπόν, άν παραδεχθώ ότι ή γή αύτη ήτο ποτέ 
εις ρευστήν κατάστασιν, άν παραδεχθώ ότι ήτό ποτε 
όλη αναμμένη καί περιβεβλημένη άτμούς φωτοβό-



λους, άν παραδεχθώ οτι περιεστρέφετο μ.εταξΰ τών 
ήλιων ώσ τις ήλιος, τότε πρέπει καί νά παραδεχθώ 
δτι ή υπερβολική αυτής Οερμότης έκείνη, ή'τις έκρά- 
τη αυτήν είς κατάστασιν ρευστόν και διάπυρον, κα
τα  μικρόν εχάνετο (διότι άν δεν έχ άνετο ή γη Οά 
ήτο ακόμη εις τήν κατάστασιν έκείνην) καί δτι 
όσον αυτη εχάνετο τόσον καί τά μόρια τής άποτε- 
λουσης την γήν ΰλης συνεσφίγγοντο, έπυκνοϋντο 
και τέλος ή επιφάνεια αυτής έ'σβεσεν, επηξεν, οί 
δέ περικυκλοΰντες αυτήν ατμοί, καί αυτοί έσβέσθη- 
σαν, εγενοντο πυκνοί, εγένοντο σκοτεινοί καί ούτως 
ή γη, vj πρώην φωτοβόλος γή, κατέστη καί αόρα
τος και ακατασκεύαστος, καί σκότος έπάνω τοΰ 
προσώτ,-ου τής αβύσσου, άλλά σκότος έντός τοΰ ό
ποιου ο: από τά  υψηλά μ.έοη ατμοί κατέπιπτον είς 
σχήμα ίί.)ατος!

Ά λ λ α  όιά νά εννοήσω ίσως έτι καλλ,ίτερον τό 
αόρατόν και ακατασκεύαστον τής τότε γής άς ρίψω 
έν βλ.εμ.μ.α και επί τοϋ κειμένου. Ή γλ.ώσσα δ ι’ ής 
ό προφητης αποκαλύπτει τά  φοβερά ταΰτα  πράγ
μ ατα  εΐναι γλώσσα πλήρης δυνάμεως καί ΰψους, 
το ιόιωμα όμως δεν είναι Ελληνικόν άλλ ’ Εβραϊκόν 
και μάλιστα αρχαΐον, τό δέ βιβλ.ίον είναι· τό αρ
χαίο τατον πάντων τών έν τώ  κόσμ.ω τούτω εΰρισκο- 
μ.ενων. At λε.,εις λ.οιπον τάς οποίας ο: αρχαίοι
Ι-όδομ.ηκοντα μ.εταφρασταί μ.εταφράζουσιν « α ό ρ α 

τ ο ς  ν: α ί α κ α τ α σ κ ε ύ α σ τ ο ς ,  οί δε σημερινοί 
εςη* ovctv α ά υ. ο ρ <ρ ο ς κ α ί  έ ρ η μ. ο ς » εΐναι έν 
τω  κειμένω Οώχου βαβώχου.

Α; αυταί αΰτδίΐ λέξεις,άπαντώσαι ειςάλλον προφή<- 
την,τόν Ιερεμίαν (κεφ. δ'.23 ’μ.εταφράζονται άπό τους 
Έβδομήκοντα αίδύο όμ.οΰ «ο ύ Οέν» ΊΙ Οώχου καί 
χαλδαϊστί τεχα έχει τήν σημασίαν τής ουγχύ-
σειος, τής αταξίας, τής ά^.ορφωσίας, τής κενότητος· 
η δε βωχοΰ καί άραβιστί βαχα σημαίνει άδίασμα, 
κενότητα, ερήμωμα, χάλασμα, άκ ατασκευασίαν. 
Ιυνοιαζων λ.οιπον τάς δύο όμ.οΰ ό νοΰς μου βλέπει
δ ι’ αυτών εικόνα συγχύσεως άμα καί κενότητος,
εικόνα αμορφίας καί άκατασκευασίας, άζο/ίας καί 
άφανειας ! Οποία φοβερά κατάστασις ή τότε κα- 
τάστασις τής γής »

Ά λ λ ά  εντός τοΰ αύτοΰ θαυμασίου κειμένου ολί
γον κατωτέρω από τάς λέξεις ταύτας βλέπω αυτόν 
τόν Θεον λεγοντα πρός τόν άνθρωπον α Έν ίδρώτι 
τοΰ προσώπου σου φχγή τόν άρτον σου εως τοΰ 
επιτρεψαι σε εις τήν γήν έξ ής έλήφθης- δτι γ  ή ε ι 
καί ε ί ς  γ ή ν  α π ε]λ ε ύ σ 7) » Καί δτι μεν είι/.αι 
γή και σποδος, οτι έκ τής γής έλήοΟην καί έπ’

,J  ~  r  > \ \ t \ \ /3 /υπάρχω και τ ο  εννοώ και το ολεπω καί τό 
αισθάνομαι, δτι Οά έπ t στρέψω εις αύτήν τό είξεύρω 
και είμαι τόσον βέβαιος δσον καί δτι υπάρχω, έκτός 
άν καί εις εμ.ε συμ,βή τό υ~ό τοΰ ’Αποστόλου προ- 
κηρυσσομενον μ,υστήριον τοΰ «πάντες μ.εν ού κοιυ.η- 
θησόμεθα^ πάντες δέ άλλαγησόμεΟα ». ΙΙλήν έκεΐνο 
τό όποιον μέ ενδιαφέρει καί πρέπει νά μάθω τώρα

είναι άν έγώ ημαι γή μεμορφωμένη καί πλήρης 
ζωής καί φωτός ή άν ημαι γή αμόρφωτος καί άκα- 
τασκευαστος, άν ημαι πλήρης σκότους καί άταςίας, 
πληρης συγχύσεως καί κενότητος. Καί εΐ μ,έν ό νοΰς 
μου είναι περικυκλωμένος άπό τό πυκνόν καί σκο- 
τεινον νέφος τής οιησεως, άν έχω τήν μ,αύρην ιδέαν 
δτι κατι είμαι, άν νομίζω δτι είμ.αι εις καλήν σ τά 
σιν, καί άόιαφορώ δι’ δ,τι μετά τήν πρόσκαιρο-/ 
έπί τής γής ταύτης υπαρξιν μέ περιμένει, ένώ κατά  
βάθος είμ.αι ελεεινός, καί αξιοδάκρυτος, £.ς τ:άς 
εν τω  κοσμώ τουτω ζοιν, εΐναι ποτέ δυνατόν νά 
ευρίσκωμαι εις φώς καί δέν διατελώ εις πυκνόν καί 
φρικτοτατον σκότος; Ά ν  ί; φαντασία μου πλάθη 
σκηνάς ήδονικάς, άν μέ βόσκγι εις εικόνας ακαθάρ
του ήδυπαθεΐας, άν μοί παριστα εϊδωλόν μ.ου έμαυ- 
τόν καί άπωθή τάς υπαγορεύσεις τοΰ έν έμ.οι όρθοΰ 
λόγου, εις πόσην κενότητα καί εις πόιην άμορφωσίαν 
δεν εόρίσκομαι ·, Ά ν  κάτι έν έμοί μέ παρακιν ή νά 
ψεύδωμ.αι, άν μέ βιάζγ νά άδικώ, άν μέ ώΟή νά 
φθονώ και να ζηλεύω, νά λυποΰμ,αι διά τό καλόν 
τοΰ αλλ.ου καί νά χαίρω εί’ς τό κακόν αύτοΰ, άν 
μ.ε σπρωχντι νά θελω καί νά πράττω είς τους άλ- 
λ.ους ό,τι δεν επιθυμώ εκείνοι πρός έμ.έ νά πράτ- 
τωσιν, άν όεν έχω ειρήνην καί ησυχίαν καί μέ τήν 
ιδίαν μου αύτήν συνείδησιν δέν ευρίσκωμαι είς σύγ- 
χυσιν καί άκατασκευασίαν, δέν είμαι εις άταξίάν 
και ταραχήν, δέν διατελώ εις όντως φοβέραν κα- 
ταστασιν ; 1 ι δε μέ ωφελεί άν ημαι τοιοΰτος καί 
κερδήσω τόν κόσμον δλον; καί τ ί μέ περιμ.ένει διά 
ταυτην μ.ου την κατάστασιν ·, α Θυμός καί οργή, 
θλιψις καί στενοχώρια έπί πάσαν ψυχήν άνθρώπου 
τοΰ κατεργαζομ£ν0υ τό κακόν, ’Ιουδαίου τε πρώτον 
και Ελλ.ηνος, δόξα δέ καί τιμή καί ειρήνη παντί 
' 'J έργαζομένω τ ό αγαθόν, Ίουδαίω τε πρώτον καί 
"J-λληνι. β ’Ή,-είθε, εί'θε νά ευρεθω έξυπνος καί νά 
μέ φωτίσνι ό Χριστός !

Ε1ΙΙΙ ΧΡΪΣΑ.

Έάν ό ναύτης όπότε άπήντα έναντίον άνεμον 
εστρέφετο“εις τά  όπίσω, ούδέποτε ή'Οελεν έκτελέσει 
ταξείδιον. Τοιουτοτρόπως καί ό'στις υποκύπτει εις 
τα  εμπόδια ούδέποτε θέλχι προχωρήσει εις τό τα -  
ςείδιον τής ζωής.

ΊΙ εύτακτος άνταλλαγή τών ιδεών άποδιώκει 
την άπάτην καί στηρίζει τήν άλήθειαν. "Οπου αί 
πεποιθήσεις, εΐ'τε έσφαλμέναι ήναι είτε αληθείς, ά- 
φόβως λέγονται, έκεΐ ταχέως ευρίσκεται καί τό 
άντίσταθμόν των. "Οσαι έξ αύτών είναι αληθείς 

. στίρ:οΰνται έ'τι μάλλον, όσαι δέ έσφαλμέναι άπο- 
I ιωκο/ται ο:ς λεπτόν ά'χυρον υπό άνέυ.ου.
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Τέχνασμα.

Ί Ι  κοινή τοΰ τεχνάσματος χρήσις^ άπο- 
δεικνύει διάνοιαν περιορισμένων, σχεδόν δέ 
πάντοτε συμβαίνει ώστε ό μεταχειριζόμενος 
αύτό διά νά. σκεπασθΤι άπό εν μέρος ς ε ’ϊκε-  
πάζεται άπό άλλο. —  Ροσεφουχώλδ.

Υπάρχει τεχνητήτις  έρασμιότης,κοινή τις 
εύπροσηγορία άποχτωμενη έκ τής ουνεχοΰς 
άναμίξεως τοΰ ανθρώπου μετά τοΰ «καλού  
τών εύγενών Κόσμου» ή όποία έν̂  τ·/| μετά  
τών ά λλω ν  συναλλο^Τ] παρόυσιαί,εται είς 
τήν θέσιν τ7ς  φυσιχτ,ς εύγενείας καί καλοκα-  
ΥοΟίας, ά λ λ ’ ’ αγοράζεται μέ ζημίαν τών 
καλών τοΰ χαραχττρος συστατικών. Δι 
είδους γυμνάσεως εις τν,ν προσποίτ,σιν^ ό οφ
θαλμός διδάσκεται νά φαίνεται ιλαρός, τά 
yi-ίλη νά ρ.ειοιώοΊ καί όλη ή τοΰ σώματος 
στάσις νά άποπνέη φιλικήν τινα τασιν, ένώ 
κατά .Βάθος ό άνθρωπος είναι ψυχροτατος  
χαί ΰπ’ ουδενός ΣπινΟήρος άληΟοΰς Α γά
πης καί καλοχαγαΟίας θερμαίνεται. — Βασιγ- 
χτον Ίρβιγκ .

‘Εταίροι.

Έάν οί άνθρωποι έπιΟυμώσι νά έπισύρωσι 
τό Σέβας τών ά λλω ν  πρέπει νά συναναστρέ
φοντα ι μόνον μετ’ εκείνων οί όποιοι είναι 
άξιοι σεβασμοΰ. — Γ·ρουγέρ.
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ΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΣ

51 ία έκ τών μικρών άλωπέκο)ν τουτιον ο
νομάζεται ((’Αναβολή.» Αν τ/,ν άκολουΟΓ,- 
στ'ς φθάνεις είς τήν φωλεάν της  ή όποία ό-
νομ.άζεται «Ποτέ». ^

"Αλ λ η  μικρά άλώπηξ εΐναι το «_δέν μπο
ρώ » Είς πόσον καλλιτέραν θέσιν είναι εκεί
νος όστις έχει τό δραστήριον έκεΐνο καί ά- 
κοίμητον καβουράκι, τό « Εμπορώ » με 
τ ’ όνομα. Τοΰτο κάμει θαύματα.

Τρίτη μικρά άλώ πηξ είναι τό « 1 ι νά 
προσπαθήσω', » Τοΰτο εφΟειρε πο/.λάς αμπέ
λους καί εμπόδισε τήν αυξησιν περισσοτέρων 
καρπών παρ’ όσας ό κατά τό φαινομενον
χείριστος εχθρός.

Τετάρτη μικρά άλώπηξ είναι τό « Εξ?χα-

σα» Τοΰτο τό «Έ λησμόνησα» είναι πολύ  
κακόν. Είναι μέγας άπαταιών. ΌλισΟαινει 
διά μέσου τών δακτύλων ώς καί ό Χρόνος· 
καί μόλ ς μ.έ αύτόν συλλαμβανεται.

ΙΙέμπτη μικρά άλώπηξ είναι *ίό « Μη σέ 
μέλει. » ΪΙόσα καχά καί πόσας τ α λ α ιτ ω ^ α ;  
έπέφερε !

"Εκτη μικρά άλώπηξ είναι τό « Δέν πει
ράζει. » ((Δέν πειράζει», λέγομεν ένώ ή ζωή 
μας κατακυλιδοΰται καί καταφΟείρεται διά 
μικρών φαινομένων σφαλμάτων! Αοιπόν οέν 
πειράζει !;

Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  ΠΕΓΙ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Περί τής άμετρήτου πληΟύος καί τ'/,ς 
φαύλης ποιότητος τών βιβλίων δέν παραπο- 
νεΐται πρώτη ή νΰν γενεά. Ό φΛόσοφος 1ε  · 
νέκας έλεγεν έπανειλημμένως ότι ή τών βι
βλίων πληΟΰς διασπά τήν διανοητικήν δύ-.α- 
μιν τοΰ άναγνώστου.Δέν έμπορεϊς νά άναγνώ- 
σν;ς όσα βιβλία πρόκεινται είς π ώ λ η σ ιν  άρ- 
κέσΟητι λοιπόν εις τήν άγοράν τοσούτων μό
νον, όσα δύνασαι πραγματικώς νά άναγνώ-  
σης. Δέν πρόκειται περί τοΰ ποσοΰ τών βι
βλίων, ά λ λ ά  περί τοΰ ποιοΰ αύτών. Ό  Ιίερ- 
βάντης έν τώ  Δό) Κ ιγώτη παραπονεΐται ότι 
υπάργουσιν άνθρωποι « συγγράφοντες βιβλία 
καί έκσφενδονώντες αύτά ώσανεί ήσαν τη γα -  
νϊτοι». Ό Λόπε δέ Βέγα, οσάκις προσεκαλεΐ- 
το, έγραφεν έντός 2 4  ωρών δραμα έκ τριών 
πράξεων πέντε φ ύλλα  χάρτου κατά μέσον 
όρον έγέμ,ισε καθ’ έκάστην ήμέραν τοΰ ποιη- 
τικοΰ ή μάλλον ταχυγρ^φικοΰ βίου του. 
Πρός τόν μέγαν Φρειδερίκον έκαυχήΟη ποτέ  
ό λόγιος Γότεσγεδ ότι ήτο πατήρ 60  μεγά
λω ν τόμων είς φύλλον  διπλοΰν, έξ ών άνά  
δύο έγεννήΟησαν άνά πασαν τριμηνίαν. Τά 
καλλίτερα προϊόντα τής διανοίας των.έξέφη-  
ναν διάφοροι γερμ,ανοί ποιηταί καί φιλόσο
φοι, άμα άκούσαντες οτι άπηλλάγησαν  τής  
ίνδείας, τής άνάγχης, ή μεγάλης τινός μερί- 
μνης. Ό  συντάξας τά γνωστόν κλασικόν Λε« 
ξιλόγιον ’Αδελούγγιος, καθηγητής ών έν 
Ί·'ρφούρτη μόλις άπελάμβανε κατ’ ετος 75  
τάληρα καί ζΰθον άμισθί. ’Αφ’ ότου ό μέγας  
Φρειδερίκος τώ έχορήγησε μικράν σύνταξιν,  
δέν έπαύσατο συγγροφων πολλά  καί σοφά.



Τό γνωστόν εμβριθές χαί περικαλλέστατον  
άσμα κ Κίς τήν Χαράν» έποίησεν ό Σχίλλε-  
ρος έν μια έξοχη πλησίον της  Δειψίας, άφ’ 
οΰ έλοβεν έπιστολήν παρά φίλου ύποσχομέ- 
νου αύτώ οτι Οά τόν άπήλλαττε  της  καροιο- 
66ρου μερίμνης του προσπορίζεσθαι αύτόν 
τόν έπιούσιον άρτον. Δεκαεπτά έτη ήρχέσΟη 
ό Γέλλερτ εις τόν έξ Ί 0 0  ταληρων ενιαύσιον 
μισθόν ώς καθηγητής τοϋ πανεπιστημίου, 
ά λ λ ’ ούτε π ο λ λ ά  έγραοεν ούτε έν τάχει· έλε
γε οέ πρός τούς οποροΰντας· « ό έχων συ
ναίσθησήν της αξιοπρέπειας του, τιμών δέ καί 
τούς άλλους, δέν λαμβάνει τόν κάλαμον άνά 
χειρας, πριν σκεφΟή δεκάκις καί άκριβώση τό 
θέμα του». Καθ’ δν δέ τρο'πον ό ευσυνείδητος 
συγγραφεύς σεβει καί τιμα τό δημόσιον, ού- 
τω καί τό δημόσιον έπρεπε νά περιφρονώ ά- 
γ ΰ ρ τ ϊ ς  καί άσυνειδήτους συγγραφείς, κερ- 
δο ικοποΰντας καί γεννώντας διανοητικά 
άμβλωθρίδια. ΙΙολλοί βίβαίως είπαν « καί 
έκ φαύλου βιβλίου έμπορώ νά μάθω τι »· τώ  
οντ χαί ό φαΰλος άρτος κορέννυσιν, ά λ λ ά  
δέν είναι ίύχυμος· ό δέ άναγινώσκων δέν ά- 
ναγινώσκει μόνον νάριν διατριβής χρόνου, 
ά λ λ ά  γ ά ρ ιν τερπνής άπολαύσεως καί ωφελί
μου διδασκαλίας. Ό  Οέλων νά δοκιμάοη τήν  
αρετήν οίουδήποτε πονήματος δέον να έξε- 
τάση τήν ύλην, τόν συγγραφέα, τήν μέθοδον 
καί τό ύφος. Υπάρχει άράγε έν τη ύλη  πο
λύ  το ώφέλιμον, ή τό άναγκαΐον ή τό διά
φορον ; Φαίνεται ό αυγγραφεύς ικανός νά 
καταβάλη καί ν ω  >εύση τήν ύλην  καί δώσ/) 
αύτη νέον είδος ; ΈπεξειργάσΟη τήν ύλην  
κατά μέθοδον πάντη ακριβή, σοφή καί ευκρι
νή ; Κι ναι δέ καί τό ύφος του άνάλο/ον πρός 
τήν έννοιαν ; Δυστυχώς οί άνθρωποι θέλουσι 
νά άναγινώσκωσι πάντοτε νέον τι* κλίνει δέ 
καί τό π'·εΰμα του ανθρώπου νά δημιουργή 
πάντοτε νέα. Ά λ λ ’ έάν τά  νέα δημιουργήμα
τα δοκιμασΟώσι κατά τόν ανωτέρω έκτεθέντα 
τρόπον, τά  πλεΐστα μέν Οά έλεγχΟώσιν άπο- 
ριπτί'α, όλίγιστα δέ Οά έπαρκέσα.σιν εϊς τάς  
αξιώσεις τής σπουδαιότητος, τής άκρ^βείος 
κ α ί τ ? ς  κομψότητος « ράρι νάντες ίν γούρ-  
γιτε  βάστο». Κ ατάπό άξίωμα τοΰ Σβιφτ 
ολη τοΰ χαλοΰ ύφους ή μεγάλη τέχνη συνι- 
σταται είς τήν όρΟοέ πειαν καί τήν άκριβορ- 
ρημοσύνην. Ύπάρ·/ουσιν όμως φυγόπονοι και 
αγέρωχοι συγγραφείς λέγοντες « ό γέγραφα, 
γέγραφα». ’Α λλά  μήπ(.:ς όσα γράφον ΐα ι  
πρέπει οιά τοΰτο καί νά εχτυτιώνται; Ό Ό ·

ράτιρς ίδωκε τήν συμβουλήν «θέλεις νά γρά-  
ψης πράγματα άξια άναγνώσεως ; Ά π ά λ ε ι-  
φε σύ αύτός πο λλά  τών γεγραμμένων σο ί».  
Συγγράψας ό μέγας Φριοερίκος πραγματεί
αν περί ταχτικής έπέρανεν είπών « πολλά  
βεβαίως έχω είσέτι νά ειπω, ών περ έκαστον 
χρήζει ιδιαιτέρας έξετάσεως· ελεεινός δμως 
είναι ό μή έπιστάμενος νά άναχαιτιζη έαυτόν 
έν τώ  γράφειν». Πρώτη άναντιρρήτως πηγή  
χαί άρχή τοΰ καλώς γράφειν είνοι τό έπίστα- 
σΟαι· ά λ λ ά  πλήν τής  έπιστήμης οφείλει ό 
συγγραφεύς νά πορισΟη καί έτερόν τι χάρι
σμα, νά ήναι δηλαδή αύτός έαυτοΰ άπροσω- 
πόληπτος επικριτή ςήτούλάχιστον νά εύρίσκη 
φίλους λέγοντας  αύτώ παρρησία τήν άλήΟει- 
αν. Ή  παροιμία λέγει «κατά τόν δωρητήν  
καί τά  δώρα»· τό πνεΰμα καί τό ύφος τοΰ 
πονήματος άποκαλύπτουσιν εϊς τόν προσεκ
τικόν παρατηρητήν πιστήν εικόνα τοΰ α λη 
θούς χαρακτήρός τοΰ συγγραφεως. Ό  άξιος 
συγγραφεύς ούτε παρα πολύ προσεγγίζει, 
ουτε παραπολύ άπομακρύνεται άπό τών ά- 
ναγνωστών του, διότι ά λ λ ο ς  ή εϊκών δέν 
παρατηρεΐται έκ τής συμμέτρου άποστάσεως. 
ί ίο λ λ ο ί  εχουσι μέν παιόείαν μεγάλην, είναι 
δέ φαΰλοι συγγραφείς, καί τό άνάπαλιν. 
Συγγραφεύς, Οέλων νά έξαντλήση καί ύπερα- 
κριβώση τό θέμα του, έμπορεΐ νάήναι έκ τών  

προτέρων βέβαιος ότι Οά άποβή οχληρός. 
Είς τά λάθος τοΰτο π^ριπίπτουσιν οί σyoλα-  
στικοί· είς τό αντίθετον άκρον προβαίνουσιν 
οί έπιπόλαιοι καί πάντως άμύητοι, οί τήν ί- 

I δίαν άμάΟειαν προκαλύπ^οντες διά τοΰ όγκου 
τής  λέξεως καί διά φράσεως έπιτετηδευμένης.
Ό  μουσικός σκέπτεται διά τών τόνων, ό ζω
γράφος διά γραμμών καί χρωμάτων, ό συγ-  
γραφεύς διά τών διανοημάτων χαί τών τού- 
τοις άντιστοιχουσών λέξεων. Μίαν θεμελιώ
δη ιδέαν, ένα κύριον σκοπόν προτίΟεται παν 
καλλ ιτέχνημα, έπομένως καί τό βιβλίον. 
Ήθέλησεν άρά γε  ό συγγραφεύς νά προξε- 
νήση ώφέλειάν τινα διανοητικήν ή ηθικήν ; 
έγραψεν ίσως χάριν διατριβής, περιεργίας ή 
φιλοψογίας ; ή ώρμήΟη έκ μόνης τή ς  κερ
δοσκοπίας ; Ταΰτα άς προεξετάζωσιν οί Οέ- 
λοντες νά άγοράσωσι νέαν βίβλον, ούδαμώς 
άρκούμενοι είς τό όνομα τοΰ συγγραφέως ή 
έκδοτου. Κ αλά  βιβλία ήσαν χαί Οά ήναι πάν
τοτε οί άριστοι τών φ ίλων, οί δέ φ>λοι είναι 
«εκλεκτοί συγγενείς»· «όστις δέν έχει τοιού- 
τους φ ίλους δέν γίνεται ευτυχής.? (Κλειώ.)

ΘΑΡΓΒΆΤΩΝ.

Θαργη?ν*.ώνα ώνόμαζον ο! αρχαίοι Α θ η 
να ία  τόν ενδέκατον αύτών μήνα, όστις άντι-  
στο'.χεΐ μέ τόν καθ’ ήμας Μάιον καί μέ τόν  
δεύτερον τοΰ ιερού έτους τών Εβραίων, τόν 
καλούμενον "Iljap. Τό όνομα τοΰτο τώ  έδό- 
Οη έκ τής.κατ’ α ϊτό ν  έορταζομένης έορτής, 
τή ς  πρός τιμήν τοΰ Α π ό λ λ ω ν ο ς  καί τ ή ς ’Αρ- 
τέμιδος, καθ' ήν προσεφέροντο ο! Οαργήλιοι
λεγόμενοι καρποί.

ΐίαρεΐχε δέ έπισήμους έορτάς ό μήν ούτος 
πρώτον τά Θαργήλια λεγόμενα, έξ ών ώνο- 
μάσθη, καί τά  όποΐχ διήρκουν δύο ημέρας 
τήν έκτην καί έβδόμην αύτοΰ. Κ α ί τήν μέν 
έκτην έγίνοντο αί προετοιμασίας τήν δέ έβ
δόμην ήγετο λαμπροτάτη πανήγυρις καί έ· 
τελοΰντο οί τή ς  πόλεως καθαρισμοί, πρός τέ· 
λεσιν τών οποίων διωρίζοντο είς άνήρ καί μία 
γονή, οίτινες άνελάμβανον νά καΟαρίσωσι 
τήν  πόλιν διά τινων λιτανειών, θυσιών καί 
επωδών «Φαρμακοί» καλούμενων, τά όποΐα 
ούτω πως περιγράφει ό ποιητής Ζέζος.

‘Ο φαρμακός, το κάθαρμα τοιοΰτον ην το πάλαι’
’Ά ν  συμφορά κατέλαβε πόλιν θεοι«ηνία 
Είτ’ οδν λοιμός εΤ-ε λιμός είτε καί βλάβος αλλο 
Τον πάντων άμορφότερον ηγον οις προς θυσίαν 
Ε’.ς καθαρμόν χα\ οαρμακον π ίλεως τής νοσοΰσης.
Είς τόπον δέ τον πρόσφο^®* στήσαντες τήν θυσίαν 
Τυρόν τε δόντες τή χείρί και μάζαν και ίσγάδας 
'Επτάκις χαι ραπίσαντες Ικεϊνον και το τότε 
Σκίλλαις, συκαΐς άγρίαις τε κάι άλλοι; τών αγρίων 
Τέλος πυρί κατέκαιον εν ξΰλοις τοΐς άγρίοις 
Κ.αι τον σπουδόν ε’.ς θάλασσαν ερραιον ε ί; άνεμους 
Είς καθαρμόν τής πόλεως, ώς εοην, τής νοσούσης.

(Ζέζος έν Χιλ,ιά'ίι Ε'. κεο. κγ'.)
Ά λ λ η  εορτή άξιοσημείωτος κατά τόν μή 

να τοΰτον ήτο τά  λεγόμενα Πλυντήρια, εορ
ταζόμενα τήν εικοστήν πέμπτην. Κατά τήν  
ηυιέραν εαύτην ή εύθυμος Αθηνα ϊκή  κοι
νωνία έλάμβανεν όψιν ΟΧιβεράν καίπερίλυ-
πον, διότι ή ήμέρα έλογίζετο λ ίαν όποφράς -Λ “* / <\ . ̂  β ·.

ρας ταύτη ς  λέγω ν : «~Ηι γάρ ημέρα χατέ-
πλευσε^ έδράτο τά  Πλυντήρια τώ Θεώ. Δρώ- 
σι δέ τά  όργια Πραξιεργίοαι Θαργηλιώνος 
έκτη φθίνοντος απόρρητα, τόν τε κόσμον 
χαθελόντες καί τό έδος κατακαλύψαντες. "0- 
6εν έν τοΐς μάλιστα  τών άπόφράδων τήν η 
μέραν ταύτην άπρακτον ’Αθηναίοι νομίζου- 
σιν». (Πλουτάρχου Α λκ ιβ ιάδης λδ'.)

IIόσον είναι περίεργον ! Οί Αθηναίο ι, οί 
κάτοικοι τή ς  περιφημωτάτης πόλεω^, τοΰ 
άρχαίου κόσμου, τής πόλεως οπού ήσαν αί 
ένδυξόταται τών φιλοσοφικών σχολών, ένθα 
έπορεύοντο πανταχόδεν άνθρωποι ζ/,τοΰντες 
σοφίαν, νά κατέχωνται ύπό τόσου σκοτισμού 
ώστε νά έ·/ωσιν ήμέρας άποσφράδας !

Τρίτη μεγάλη έορτή κατά τόν μήνα τοΰ
τον ήτο τά Δήλιοτ. Ό Θησεύς, έπιστρέφων 
άπό τήν Κρήτην, ότε έφθασεν είς Δήλον, διά 
νά τίμηση τόν Α π ό λ λ ω ν α  συνέστησεν έχει 
πανήγυριν, ή όποία καΟιερώΟη. νΚκτοτε λο ι
πόν οί Α θηνα ίο ι κατ’ έτος, ή κατά πενταε
τίαν, έπρεπε νά πέμπωσι θυσίαν μεγαλοπρε
πή μέ αύτό εκείνο τό πλοΐον, μέ τό όποιον ό 
Θησεύς εΤχεν έπιστρέψει άπό τήν Κρήτην, τό 
όποιον άδιακόπως έπεσχεύαζον καί τό ότιοΐον 
ώνόμαζον ναΰν Θεωρίδα ή Δηλιάδα. Κξελέ- 
γοντο δέ οί άριστοι τών νέων διά νά συνοδεύ- 
σωσι τήν Ουσίαν ταύτην μέχρι Δήλου, δι’ δ 
καί έκαλοΰντο Δηλιασταί. Ούτοι όταν εφΟα- 
νον καί άπεβιβάζοντο είς τήν νήσον έ·;τηναν 
χορόν πέριξ τοΰ ναιΟ καί έψάλλον ύμνους 
πρός τιμήν τοΰ Α π ό λ λ ω νο ς  καί πρός άνά- 
μνησιν τοΰ ήρωος Θησέως. Ά φοΰ μετά τό πέ
ρας τής έορτής έφΟανον είς Α θή να ς ,  όλος ό 
λαός έξήρχετο πρός ύπάντησιν αύτών καί 
προσεδέχετο αύτούς μετά πολλών έπευφημι- 
ών καί ευφροσύνης. Είχον δέ συνήθειαν όσον 
καιρόν έλειπε τό πλοΐον τοΰτο νά φυλάττω -  
σι τήν πόλιν καθαράν καί νά μή έκτελώσι 
καμμίαν θανατικήν ποινήν, ώς τοΰτο συνέβη 
καί ότε έμελλον νά θανατώσωσι τόν Σωκρά- 
την. Έωρτάζετο δέ ή έορτή αύτη τήν τρια- 
κοστήν τοΰ μηνός, ημέραν καθ’ ήν ήγοντο  
καί τά  ΤσΟμια.

Γά "Ισθμια ήσαν έορτή, κατά πενταετίαν 
έωρταζομένη έν τώ ΊσΟμφ τής Ηορίνθου, ο
πότε έγένοντο οί ’Ισθμιακοί λεγόμενοι αγώ 
νες. Εις τήν έορτήν ταύτην έλάμβανον μέ
ρος πάντες οί "Ελληνες έκτός τών Ή λείων,  
ώς λέγει ό Παυσανίας. Ό νικών κατά τούς  
άγώνας τούτους έλάμβανε στέφανον έκ πί- 
τυος ή κατ’ ά λ λ  ους έκ κισσοΰ. Κ ατά  τόν 
Παυσανίαν οί άγώνες ουτοι συνεστήθησαν ά
πό τόν Σίσυφον βασιλέα τής Κορίνθου, πρός 
τιμήν τοΰ Μελικέρτου ή Παλαίμονος καί δό
ξαν τοΰ ΙΙοσειδώνος. Ό βασιλεύς τών Θη- 
βών ’ λθάμας, έπειδή άνέθρεψε τόν Διόννσον, 
χατεδικάσθη ύπό τής θεάς Ή ρας είς παρα- 

οιύνην. "Οταν λοιπόν έγινεν έξω φρενώ>



τοτοχοΛ λ.
α*Λ/”  ερόνε-jjs τόνυίόν αύτοΰ τον ποω-

 ̂ ·°/> όνομαζόμενον Λ,έϊρνον. Τοϋτο ι. 
δ ο ^ . η γ , νή α ύ „ 3 ,ί ν ώ

λάδ\> - Γ  ° ν5ωτίΡ°ί «Οτή; υιός Μελιχέρτης
* »  Τ Λ 7  Ϊ Ί ^ ' Λ Μ  <ι · μ » ι · »  '  « ι- · 7··>-η> Γ-»χ/}ν, κατεπεισεν αυτόν να- , f - -»Χγ1ν
?/γ · Λ' τ, αύϊ5ίί·  Φ 9ά ιαντ ίς  είς τήν παρα- 
ε>ί"τ?” η* ΜολουΡί5α πέτραν, έρρίφθησαν
Οϊλ X, r/TT:!V’ ': i  ϊόώ; ό θεός τή ςθ α λ α σ σ ή  [Τ„ ε,3ώ., χαί ε0ιπλαγχνίςΓ9$ίς £

σεδεξατο εύμενώς καί τόν υιόν καί τήν  μητέ
ρα καί έχράτησε μετ ’ αύτοΰ κα ταστή σας  αύ
τοΰ ; θεούς θαλασσίους. Ά φ ο ΰ  δέ έγιναν θεοί 
η λλα ξα ν  καί τά όνο'ματά των καί ή μεν Ί νώ  
μετωνομάσθη Λευκοθέα δ δέ Μελιχέρτης Πα- 
λα'.μων. Οί αρχαίοι μας πρόγονοί, οίτινες ε
νώ άφ ενός επλαθον, άφ’ ετέρου δέ έπίστευον 
μύθους τοιουτους, ώς καί παρ’ ήμιν τό τοιοΰ- 
τον δέν είναι άγνωστον ούτε σπάνιον, κατήν-
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τησαν έπί τέλους νά θεωρώσι τά  πρόσωπα 
ταΰτα, είτε υπαρκτά ήσαν ποτέ είτε φαντασι- 

.ώδη, ώς ύπερασπιστάς τών έν θαλάσση πλε
όντων . κ α ινά  τά λατρεύωσιν ώς θεούς είς 
π ο λλά  μέρη τής Ε λλάδος, καί μάλιστα  είς 
τόν Ισθμόν όπου εύρέθη τό σώμα τοΰ Μελι- 
κέρτου,^ φερθέν ύπό δελφίνος, ώς λέγεταί,  
καί τό όποιον επιτυχών ό Σίσυφος κείμενον, 
έθαψεν έν τώ Ισθμώ καί ίδρυσε καί τόν αγώ 
να πρός τιμήν του. ! Είς τάς ημέρας τοΰ

ΙΙαυσανίου^ υπήρχε βωμός άφίερωμένος είς 
τον Μελίκερτην έν Χορίνθω ! Ταΰτα ό Παυ
σανίας. Ά λ λ ’ ό Πλούταρχος λέγει ότι τά  
προς τιμήν τοΰ Μελικέρτου έγένοντο τήν νύ-  
κτα καί ή σαν μάλλον τελετή παρά πανήγ-j- 
ρις- οι οε άγώνες οί Ίσθμικοί δίωρίσθησαν ά- 
πο τόν θησέα πρόςτ^,ήν τοΰ Ποσειδώνος κα- 
τα μιμησιν ταΰ Ήρακλέους όατις έσύσττσε 
τα  Ολυμπία πρός τιμήν τοΰ Διός. (Πλούταρ. 
εν βιω Θησέως ιέ.)


