
ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΑΛΟΠΟΛΕΩΣ. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΣΓ.

Τ Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α .

m
<^*μα ό Πέτρος άνεχώρησε τό έν Σιπένι 
ώραΐον κτήμα έδημεύθη, οί δέ έν αύτώ κατα- 
λύοντες στρατιώται άπεβλήθησαν αμέσως 
άπ’ αύτοΰ. "Οσοι έξ αυτών κατώκουν πριν εις 
την οικίαν του Ίωάννου έπέστρεψαν εις αυ
τήν πάλιν, καί έγένοντο ουτω μέγα βάρος 
εις τήν πτωχήν οικογένειαν εκείνην. Ό ’Ιω
άννης έν τούτοις οδηγούμενος ύπό έμφρόνου 
δίακρίσεως άπέφυγε νά ζητήοη τά  έπί τοΰ 
κτήματος δικαιώματά του, διότι τότε τό κτή
μα ήθελεν έρημωΟή έπιφορτίζόμενον μέ νέους 
καί δυσαναλόγους φόρους καί μέ πολυαρίθ
μους στρατιωτικούς. Ώ ς έκ τούτου λοιπόν 
έσκέφΟη καλόν νά περιμείνη καιρόν εύθετώ- 
τερον καί είρηνικώτερον Έν τώ μεταξύ τό 
αύτοκρατορικόν ιππικόν, διοικούμενον ύπό 
τών πριγκίπων Ευγενίου καί Σταρεμβέργη 
καί συνιστάμενον άπό τά τά γματα  τών δρα- 
γώνων μετά τών θωρακοφόρων τοΰ πρίγκι- 
πος Φιλίππου τής Βιρτεμβέργης, είσήλασαν 
εϊς τό μικρόν ορεινόν διαμέρισμα καί ούτως ό 
αριθμός τών ξένων στρατιωτών άνήλθεν εις 
έξακισχιλίους. Μεταξύ δμως τών δραγόνων 
τοΰ πρίγκιπας Ευγενίου ύπήρχον πολλοί χρι
στιανοί οίτινες άντί νά στενοχωρώσι τούς 6- 
ρείνούς παρεΐγον εις αύτούς πασαν δυνατήν  
αρωγήν, συμπροσευχόμενοι μετ’ αύτώνάναγι-  
νώσκοντες μετ’ αυτών τάς Γραφάςκαί ένθαρ- 
ρύνοντες αυτούς νά μένωσι στερεοί εις τήν 
πίστιν των. Τοΰτο δμως ταχέως άνεκαλΰφθη 
καί οί στρατιώται εκείνοι άντικατεστάθησαν  
ύπ’ άλλω ν, οίτινες έπίεζον τούς Ά λ ο π ο λ ίτα ς  
έγείροντες παν πρόσκομμα εϊς τήν έλευθερί- 
αν των.

Ύποστηριζόμενος ύπό τοσούτου αύτοκρα- 
τορικοΰ στρατοΰ ό άρχιεπίσκοπος ένόμισε 
πρόσφορον τόν καιρόν νά άπορρίψη τό προσ
ωπείο·; τή ς  φαίνομένης άνοχής του πρός τούς 
όρεινούς καί νά φανη όποιος πράγματι ήτο. 
Τήν 31 λοιπόν όκτωβρίου 1 7 3 1 ,  ημέραν ε
πέτειον τής θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως, 
είέδωκεν Αρχιεπισκοπικόν διάταγμα απειλών

πάντας οσοι δέν τόν άναγνωρίζουσι διά β ί
σιας έξώσεως έκ τής χώρας. Διά τής συνθή
κης τής Βεσφαλίας εις πάντας τούς έγκατα-  
λείποντας τήν χώραν χάριν τής θρησκείας 
έδίδετο καιρός τριών έτών όπως διευθετήσω- 
σι τάς ύποθέσεις των· ό άρχιεπίσκοπος όμως 
άφήκε μόνον δεκατέσσαρας ημέρας εις τούς  
μή έχοντας γέας χωρικούς, άρχομένης τής 
διορίας άπό τής ημέρας τής δημοσιεύσεως 
τοΰ δ ιατάγματος του μέχρι τής ήμερα? καθ’ 
ήν έπρεπε νά άναχωρήσωσιν άπό τήν χώραν. 
Εις γεοκτήμονας ών τά κτήματα  ήξιζον έως 
έκατόν πεντήκοντα φιορίνια έδόθη διορία ε
νός μ.ηνός, εις έκείνους ών ή κτηματική πε
ριουσία ύπερέβαΐνε τά 1 5 0  μέχρις 5 0 0  φιορι- 
νίων έδόθησαν δύο μήνες· εις δέ τούς έχον
τας κτήματα άξίζοντα υπέρ τά 5 0 0  φιορίνια 
έδόθη τριών μηνών καιρός όπως διαθέσωσι τά  
κτήματά των καί άναχωρήσωσι. Ταυτοχρό- 
νως δέν έπετρέπετο αύτοΐς νά πωλήσωσι τά  
κτήνη τών εις ξένην χώραν ή εις ξένον άν
θρωπον. Τό αύτό δέ έπρεπε νά γίνη καί ώς 
π^ός τά άκίνητα κτήματά των. Κατά συνέ
πειαν τών διαταγών τούτων οί Ά λ ο π ο λ ΐτα ι  
εύρέθησαν βιασμένοι νά παραχωρήσωσι τά  
κτήματά των εις ούτιδανάς τιμάς· καί τοΰτο 
πραγματικώς έπεδίωκον οί συμβουλεύσαντες 
τόν άφρονα άρχιεπίσκοπον νά φερθη ουτω, 
καθότι ούτως ήλπιζον νά πληρώσωσι τά  βα
λάντ ιά  των μέ χρήματα, άδικοΰντες τούς τα-  
λαίπώρους ορεινούς. Προσέτι οί χωρικοί ου- 
τοι ήσαν ύπόγρεοι νά πληρόνωσι φό_ρον έπί 
τών χρημάτων τά  όποια έλάμβανον παΑοΰν-  
τες τά κτήματά των, διά τόν λόγον ότι έστα- 
σίασαν κατά τοΰ πρίγκιπος αύτών. Γ'0σοι έ- 
πεκαλοΰντο τούς όρους τής έν Βεσφαλία συν
θήκης έλάμβανον ώς άπάντησιν ότι οί όροι 
εκείνοι δέν έφηρμόζοντο εις άγαμους, έργά- 

: τας, καί άκτήμονας καί ότι ή αρχιεπισκοπή 
τής 'Λ λ ίπόλεω ς έξηρεΐτο τής συνθήκης. σΟ- 
σοι έκ τών ορεινών είργάζοντο εις άλατωρυ-  
χεΐα, εις χυτήρια, εις ξυλοκοπεια καί-τά τοι-
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αΰτα άπεβλήθησαν, οί δε κάτοχοι μεγάλων  
αγρών έκ τών χαρακτηρισθέντων ώς ανταρ
τών ένα μονόν υπηρέτην καί μίαν υπηρέτριαν 
είχον δικαίωμα νά κρατήσωσι έωσοΰ φύγω-  
σιν. Οί μενοντες πιστοί είς τόν άρy ίεπί- 
σκοπον μονον εΐχον δικαίωμα νά έπωφε- 
λώ ντα ι έκ τών πωλήσεων καί της κατε 
σπευσμένης άποδιώξεως τ ώ ;  ανθρώπων ε
κείνων, -;ών οποίων τήν σταθερότητα έν 
τούτοις ουδεμ α καταπίεσις ήδυνήθη νά κλο- 
νίση. Ού τοι τ ο λ ύ  εΐσέτι ήλπιζον είς τούς 
άποσπασθεντ ς έκ τοϋ παπισμοΟ βασιλείς, 
οίτινες δια - ών πρέσβεών των διεβίβασαν 
σπουδ&ας παρατηρήσεις πρός τόν άρχιεπί- 
σκοπον. Καί αύτός δέ ό αύτοκράτωρ Κ ά
ρολος ό έκτος δημοσίως κατεδίκασε τό ύπ’ 
αύτοϋ όνομαζόμενον « άπανΟρωπίαν καί βαρ
βαρότητα » τοΰ Αεοπόλδου Φερμιανοΰ· ά λ λ ’ 
δλαι αί διαδηλώσεις αΰται μόνον δύο μηνών  
προθεσμίαν ήδυνήθησαν νά προσθέσωσtv εις 
τούς γεοκτήμονας έκ τών έξοριζομένων.

Ο βασιλ3ύς τής ΙΤρωασιας ήτο ό πρ ο- 
τος γερμανός ήγεμών δστις μςτά τά συμ
βάντα ταΰτα  παρενέβη σπουδα^'ως ύπερ τών  
καταπιεζομένων. Διεκήρυξεν ό'τι θεωρεί πάν
τως τους έξορίστους ώς ίδιους του υπηκό
ους καί ήπείλησεν δτι Οά άποζημιώση αύ
τούς, Είοων είς αύτούς τάς περιουσίας τών  
καθολικών κατοίκων τών έν τώ βασιλειω  
του έπισκοπών τοΰ Μαγδεμβούργου, Ούλ- 
βερστάδης καί Ταβενσβούργου. Μέ παρο- 
μοιαν άποι,ημειωσιν ήπειλησε καί ό πρέ- 
σβυς τής Δανίας Κ. Χόλτζη έν όνόματι 
τοΰ βασιλεως του. Ή  'Ολλανδία δμως ήτο 
ή πρώτη ήτ ις  άνταπέδωκεν έμπράκτως κλεί- 
σασα πολλάς  καθολικάς έκκλησίας. Τά δι
αβήματα ταΰτα, τά ύπέρ τών Ά λο π ο λ ιτώ ν  
δέν έμειναν είς αυτούς άγνωστα καί τοι τά  
σύνορά των κατείχοντο ύπό κατασκόπων, 
καί πασα επιστολή συνελαμβάνετο. Ώ ς έκ 
τούτοιι λοιπόν ήρχισαν νά θεωρώαι τήν άπό 
τή ς  πατρΒος των εξωσίν άπίθανον καί ή 
συχοι έξηκολούθουν τάς καθημερινάς αύτών 
εργασ ίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν I Ζ'.

Π ΕΞΩΣΙΣ.

"Ηδη ό ’ ίωάννης ένόμισε πρόσφυρον τόν 
καιρόν νά παραστήση τά δίχαια τής συζύ

γου καί τών δύω γυναικαδέλφων του έπί 
τοΰ κτήματος τοΰ · Σιπένι ένώπιον τοΰ έν 
Βερφένη δικαστηρίου. Τήν 2 4  νοεμβρίου λοι
πόν 1 7 3 1  συνωδευόμενος ύπό τώ-·· νεαρών 
γυναικαδελφών του ήλΟεν είς τήν μικράν 
πόλιν τής Βερφένης. Καπνός, σπινθήρες ά- 
ναβαίνοντες είς τόν αέρα καί οσμή πυρός ειλ-  
κυε τήν προσοχήν αύτών καθόσον έπλησί-  
αζον τήν αγοράν. Φθάσαντες είδον μετά  
πολλοΰ θαυμασμοΰ έν τώ μέσω τής π λ α 
τείας μέγαν σωρόν βιβλίων παντοειδών, έ- 
στιβαγμένων, τά όποια ό διάκονος τής Βερ- 
φέννης, βοηθούμενος ύπό πολλών υπηρε
τών, έκαιε μετά εύσεβοΰςζήλου. ’Αναρίθμη
τοι γλώσσα ι πυρός άνεδίδοντο άπό τά ξη
ρά καί άνοιγμένα φ ύλλα  τών βιβλίων, τό 
όποιον πΰρ κατέτρωγε καί αύτά τά δερ
μάτινα δεσίματα τών μεγάλων τόμων. Τε
θλιμμένοι ά λ λ ά  καί σιωπηλοί οί κάτοικοι 
έβλεπον μακρόθεν τό άναίμακτον τοΰτο « ά- 
ουτο δά φέ » διά τό όποιον ό διάκονος έ- 
φύλαττε  πάντα τά  αιρετικά βιβλία, τά ό
ποΐα άπό εικοσαετίας συνήθροιζεν. Όποιος 
σωρός άγιων Γραφών κατεστρέφετο ύπό τοΰ 
πυρος! οποΐαι στήλα ι φλογός άνέβαινον είς 
τόν ουρανόν προερχόμεναι άπό τά συγγράμ
ματα τών μεγάλων μεταρρυθμιστών τής  ά- 
ναγεννήσεως! Τά έργα τοΰ Λουθήρου, τοΰ 
Άρνόλδου, Σπαγγεμβέργη, τοϋ Διλλέρου 
καί πολλώ ν άλλω ν  αθανάτων ηρώων εΰ- 
ρισκεν καταστρεπτικόν τάφον έκεΐ. Ό Ί ω 
άννης ήτένισε θλιβερώς είς τήν άποτρόπαι- 
ον ταύτην πράξιν. Ά ντ ίτυπ ό ν  τι τών Γρα
φών, -ήμίκαυτον άπό τάς ύπό τοΰ ανέμου 
φερομένας φλόγας έπεσε παρά τούς πόδας 
του. Μέ τόλμην άκατονόμαστον ό Ίω άν
νης ήρπασε τό βιβλίον καί έν ριπή ό- 
φθαλμοΰ έκρυψεν αύτό ύπό τό φόρεμα του 
κ α ίτ ο ι  τοΰ έκαιε τόν ύπενδύτην του. Ά λ λ ’ 
ό νέος χαίρων διά τό κατόρθωμα έκίνησε 
μετά τών δύω παίδων νά αναχώρηση δτε 
αίφνης έκρατήθη ύπό τών στρατιωκών. Έν 
πρωτοις άπεοωκε την κράτησιν ταύτην είς 
τό βιβλίον τό όποιον είχε κρύψει άλλά  
ταχέως παρετήρησεν δτι δλοι οί παρευρι- 
σκόμενοι συνελαμβάνοντο. "Ολοι δέ όμοΰ 
έσπρώχθησαν είς ένα τόπον και άπετέλεσαν  
ομάδα συγκειμένην έξ άνδρών, γυναικών, καί  
παιδίων πάντων άπορούντων δεάτόγίνόμε>ο ν. 
Φοβερόν τόν κατέλοβεν αίσθημα, δτε οί στρα  
τιώγαι ήρχισαν νά διαλέγωσι τούς γεωκτήμο*

νας καί νά θέτωσιν αύτούς χωριστά, οί λοιποί 
έδιώχθησαν άμέσως. Οί τε) ευταΐοι ούτοι διε- 
τά·/θησαν νά έγκαταλείψωσιν ανυπερθέτως 
τήν χώραν, κινοΰντες άμέσως πρός τά σύν- 
οοα. Μεταξύ δέ τούτο;ν συγκστελέγησαν  
δ τε ’Ιωάννης *κοί οί δύο υιοί τοΰ Μαν
λίκκου, καί τοι ό Ίω άννης  ήρχετο νά ζη- 
τήσο άδειαν διαμονής βασιζόμενος έπί τών  
κυοιαργικών δικαιωματων τά οποία ή οι-

' , 9 - ι ~ ' ’ 41 ■) ’ «■κογενεια ειχεν επι του κτήματος, α λ λ  ο 
έπί κεφαλής άξιωματικός έσπρωξε βιαίως 
αυτούς πρός τούς άποβαλλομένους. Ί ότε 
ό πιστός τών παίδων κύων, μή ύποφέρων 
νά κακομεταχειρίζονται ούτω τους α γα π η 
τούς του κυρίους, έγαύγισε τόν αξ ιω ματ ι
κόν· ά λ λ ’ έλαβε φοβεράν πληγήν  μαχαίρας. 
Οί νέοι λοιπόν έκίνησαν πρός τά σύνορα, 
έγκαταλείποντες τήν χώραν δπου καί αύ
τών ιώ ν  άλογων ζώων δέν έφείδοντο κτη
νώδεις σ τρ ατ ιώ τα . Τινές έκ τών ταλαιπώ-  
ρων έκείνων μετά συγκινήσεως καρδίας έ- 
ζήτησαν τήν άδειαν δπως μεταβώσιν είς 
τάς οικίας των καί λάβωσι καν εν φόρε
μα, άλλοι δπως άποχαιρετήσωσι τούς φί
λους των καί άλλο ι δπως προμηθευθώσι 
χρήματά τινα δί έξοδα κατά τήν μακράν των  
οδοιπορίαν. Ά λ λ ’ αί παρακλήσεις των ά- 
πευθύνοντο είς ώτα μή άκουόντων.

— Χαιρέτα μου τήν σύζυγόν μου, έφώνη- 
σεν ό Ίωάννης άποχαίρετών γνώριμόν τινα, 
δστις έστάθη όπίσω, καί τόν πενΟερόν μου, 
καί είπε των ;ά μή λυπώ ντα ι δι ήμας. Ισως 
δέ καί δΓ ύμας . . .

Κα ί ή φωνή του έχάθη έντός τών πολ
λώ ν καί μεγαλοφώνων παραπόνων τών συν
τρόφων του. Μετ’ όλίγον δέν έβλεπον πλέον 
τούς φίλους των, οίτινες έμειναν άδίωκτοι 
πλήν καί έν άπορία. Καθ’ οσον οί δεδιωγ- 
μένοι προεχώρουν, άπήντων καί άλλους ο
μοιοπαθείς το>ν προερχομένους από διάφορα 
μέρη· ούτως έπί τέλους ό άριθμός αύτών  
κατήντησεν είς όκτασίους άνδρας εξοριζόμε
νους τής ' \7 οπόλε'ως.

ΙΙολύ πρίν φθάσει εις Βερφένη >, ό συνω- 
δεύσας τούς έξορίστους άξιωματικός άφοΰ 
δηλαδή παρέδωκεν αύτούς εις ίσχυρότερον 
σώμα καί έπέστρεφεν εις τά ίδια, άπήντη
σε γυναίκα νέαν κλαίουσαν καί κρατούσαν 
είς τάς άγκάλας  της βρέφος.

— IΙοΰ ύπάγεις ; ήρώτησεν αύτήν άπο- 
τόμως.

-Πρός τόν άνδρα μου· άπήντησε μετά
δυσκολ ίας .ή  γυνη.

— I!ρέπει νά γυρήστς όπίσω· διέταξεν 
αύτήν αύστηρώς.

ΊΙ Βαρβάρα, κάμψασα τά γόνατα ενώ
πιον τοΰ β ιρβάρου άνθρώπου ειπεν.—  Ο θεός  
νά μέ ουγχωρήση δτι πρώτην ήδη φοράν 
γονατίζω  ένώπιον. άνθρωπίνου όντος, άλλα  
σέ ικετεύω νά μέ άφήσης νά ύπάγω πρός 
τον σύζυγόν μου καί τό παιδίον τοΰτο προς 
τόν πατέρα %’ου. Λυπήσου με κύριε . . .

Ό άξιωματικός έδάγκασε τά  χείλη του 
καί ούδεμίαν άπάντησιν έδωκεν Ρείς^αύτήν. 
Τότε άφίππεύσας άπέ).υσε τούς ανθρώπους 
του καί λαβών τήν Βαρβάραν'άπό τόν: βρα
χίονα έφερε Χιά τής βίας είς τόν οικόν της.

Ή  Βαρβάρα σιωπηλώς έκλαιε· |τό βρέ
φος αύτής έκλαιε μεγαλοφώνως4 ά λ λ ’ ό πό
νος τής τεθλιμμένης μήτε τόν σκληροκάρ- 
διον άνθρωπον συνεκίνει μήτε τούς δύο δρα
γόνους οί όποιοι τόν συνώδευον.

Φθάσαντες είς τήν οικίαν εϋρον τούς έκεΐ 
καταλύοντας στρατιώτας φωνάζοντας καί 
μεθύοντας.

— Μαγκούφιδες ! είπεν ό άξιωματικός έ- 
λεγκτικώς.

— Ό χ  ! άπήντησαν οί μεθύοντες. Δέν έ- 
καθήμεθα άργοί· έβοηθήσαμεν τούς παπά- 
δας νά φέρουν είς θεογνωσίαν τήν οικοκυ
ράν· ά λ λ ά  ή αιρετική οικοκυρά μάς έφυγε 
καί τώρα δέν είξεύρομεν ποΰ είναι.

Νέα αιτία θλίψεως διά τήν Βαρβάραν ! 
Έν μεγίστη ανησυχία έσπευσε νά έξέλθη 
τοΰ δωματίου μετά τοΰ βρέφους της, ά- 
κολουθουμένη ύπό τοΰ έρει>νώντος αξιωμα
τικού. Ούδεμία τής οικίας γωνία εμεινεν ά- 
νερεύνητος. Μεγαλοφώνως καί συχνά έφώ- 
νει τής μητρός της τό όνομα, ά λ λ ’, οιμοι ! 
είς μάτην.

Αί τρορερώταται τών ύποψ·ών, οί φ ο -  

βερώταται τών προαισθήσεων κατέκ'λυσαν 
τήν ψυχήν της. Έκεΐ έμενεν αφημένη ή 
ζύμη έτοιμ,ος διά τόν κλίβανον, δστις είχε 
θερμανθή διά τοΰτο.

Τήν άποτρόπαιον σκηνήν, ής ή Βαρβάρα 
έγένετο μάρτυς, άποσίωπώμεν είς τόν α
ναγνώστην. "Οταν οί μεθυσμένοι στρατιώ-  
ται ειδον τήν ταλαίπωρον γυναίκα καταφεύ- 
γουσαν πρός τόν κλίβανον, έκλεισαν αύτήν 
έκεΐ όλως άδιαφοροΰντες είς τάς φωνάς της



αγωνίας χης,κωφεύοντες εις τάς κραυγάς της.  
· · · · · · ■ · · ·

Ή  Βαρβάρα έκάθησε παρά τό άψυχον 
σώμα. Δέν ήδύνατο νά κλαύση καί ό εγ
κέφαλός της έφλογίζετο. Έρημωθεϊσα άπό 
πατέρα, μητέρα, σύζυγον καί άδελφούς, έ
μενε μόνη μέ τό βρέφος της, τό όποιον 
ούδεμίαν έχον γνώσίν της  έρημώσεως της  
μητρός του, ήπλωνε παΐζον τούς μικρούς 
του βραχίονας περί τόν λαιμόν της.

Ά φ ο ΰ  πονόψυχοι τινες γείτονες έθαψαν 
τήν άποθανοΰσαν, χωρίς ψαλμωδίαν, χωρίς  
κώδωνα, καί μακράν πάσης ίεράς γης ,  κα
τά  τό διάταγμα τό όποιον ό άρχιεπισκο- 
πος εναντίον τών αιρετικών είχεν έκδώσει, 
ή Βαρβάρα κατελήφθη ύπό σφοδρού πόθου 
νά έγκαταλείψη χώραν ένθα ούτε αύτή ού
τε τό τέκνον της  ήδύναντο νά εχωσιν έλ- 
πίδα εύτυχίας· ά λλά  καί τοΰτο δεν τη έ- 
πετράπη. Ιίάσαι αί προσπάθεια! αυτής νά 
δραπετεύση έματαιοΰντο. Ό  άξιωματικός 
συ/νάκις ήρχετο πρός αύτήν, πρός μέγαν 
φόβον τοΰ μικροΰ Πέτρου της, όστις άμα 
Ιβλεπε τόν άνθρωπον έκεΐνον εκλαιε καί ή 
θελε νά κρυβή.

Ό χειμών ήδη ήρχισε ψυχρός, μέ τάς  
χιόνας καί μέ τούς πάγους του. Ό τα ν  ή Βαρ
βάρα, νύκτα τινά πλαγιασμένη έπί τής κ λ ί
νης της, εκειτο άϋπνος, καί ό άνεμος έβόα 
καί έμαίνετο περί τήν οικίαν της, στιβάζων 
ψεκάδας χιόνος έπί τών παραθυροφύλλων, 
αί όποΐαι μετεβάλλοντο εις πάγον, τότε έ- 
νόμισεν ότι ήκουσε τήν φωνήν τοΰ Ίωάν-  
νου της, παρακαλοΰντος αύτήν νά τ φ  άνοι
ξη.— IIοΰ άραγε νά εύρισκηταί τώρα; ήρώ- 
τα  έαυτήν έν απορία. Ά ρ ά γ ε ,  έχει τι κα- 
ταφύγιον όπως προφυλαχθη άπό τό φοβε
ρόν τοΰτο ψ ΰ χ ο ς ; Τότε καταχνιαζόμενη  
άπό τόν ύπνον, τής έφαίνετο ό'τι εβλεπεν 
αύτόν τρέμοντα ύπό τά  κουρελιασμένα του 
φορέματα, πλανώμενον έπάνω είς χιόνας 
καί πάγους καί μετά στοργής φέροντα 
τούς κατακόπους άδελφούς της έπί τών  
ώμων του· έπειτα τής έφάνη ότι εβλεπεν 
αύτόν διαβαίνοντα τήν άπατηλήν έπιφάνειαν 
χιονοσκεπάστου λ ίμνης, ήτ ις  θραυσθεΐσα 
κατέπινεν αύτούς, χωρίς ούδείς ν ’ άκούση 
τάς γοεράς φωνάς τ ω ν  άναπηόήσασα μετά  
τρόμου ήθελε νά έγκαταλείψη τήν κλίνην  
της  άν ή έν τή οικία κοιμωμένη γραία πτω 
χή γυνή δέν παρεκεΰει αύτήν νά ήσυ-

χάση. Ό  μικρός Πέτρος εκλαιε νομίζων ότι 
ό άγριος στρατιώτης τόν ήρπασεν, ένω ή 
μήτ/,ρ αύτοΰ τόν ένηγκαλίζετο έν τή ά- 
γωνία  της.

Τέλος ό χειμών παρήλθεν, ή χιών διε- 
λύετο· αί χιονοστιβάδες άπόκοπτόμεναι άπό 
τάς κορυφάς τών όρέων έκύλουν προξενοΰ- 
σαι φοβεράς βροντάς, άντηχούσας είς τάς  
βαθείας κοιλάδας καί τάς φάραγγας· οί χεί
μαρροι έρρεον, ή χλόη ένεδύθη τό τράσΐ- 
νον αύτης φόρεμα, καί τά  άνθη τών δέν
δρων άπέρριπτον τό χειμερινόν των κάλυμ
μα. Ό λαμπρός καί γλυκύτατος  ήλιος άνέ- 
βαινεν ύψηλότερον όσον ή άνοιξις προύχώ- 
ρει καί τά  πτηνά έπέτων είς τόν άέρα ψάλ-  
λοντα άσματα χαράς καί ύμνοΰντα τήν ά- 
γαθότητα καί δόξαν τοΰ Πλάστου των. Βε- 
λάζοντα καί.σκιρτώντα τά πρόβατα έξήρχον- 
το πρός τάς δροσεράς βοσκάς τής  Ά λπ εω ς·  
π ο λλά  άρνία καί ερίφια ετρεχον καί έπήδων 
πέριξ, αί χαροπο:αί φωναί τών περιστερών 
καί όρνίθων, τών νησών καί χηνών έπλήρουν 
τόν άέρα καί μόνον οί άνθρωποι έβάδιζο> κα- 
τηφεΐς σιωπηλοί καί εχοντες τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους έπί τοΰ εδάφους!

11 ΩΡΑ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖ11Σ.

Οί γονείς, όσοι έπιθυμοΰσι νά ίδωσι τά  
εαυτών τέκνα μεμορφωμένα, άς γινώσκωσιν  
ότι μια άπό τάς  καλλιτέρας ώρας, καθ” 
άς δύνανται νά μορφώσωσι τόν χαρακτή
ρα τών τέκνων των, είναι ή ώρα τής τρα- 
πέζης. Πλήν δυστυχώς πολλοί γονείς λη -  
σμονοΰσι τοΰτο. Ά ν τ ί  λοιπόν νά τρώγωσι 
έν άκρα σιωπή, ή άντ,ί νά φέρωσιν είς τό 
μέσον τάς ιδιαιτέρας αύτών ύποθέσεις, ή 
άντί νά όμιλώσιν αύστηρώς περί ά λλω ν  
προσώπων άπόντων, άς στρέφωσι τήν ομι
λίαν περί πράγματα ωφέλιμα καί άς λα-  
λώσι μετά γλυκ ύτη το ς  καί ίλαρότητος. 
Όσοι έκ τών γονέων έπιθυμεΐτε νά άνα- 
τραφώσι καλώς τά  τέκνα σας μή φέρετε 
τήν ώραν τής τραπέζης ομιλίας κινούσας 
άγανάκτησιν ή δυσαρέσκειαν, ομιλίας γεν- 
νώσας πάθη ή έξεγειρούσας κακάς κλίσεις 
άλλά  μάλλον ομιλίας φερούσας αντίστροφα  
αποτελέσματα, όμιλίας διδασκούσας.

ΕΠΙ ΜΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ Υ Λ ΙΚ Ο Υ  ΚΟΣΜΟΥ  

Κ Α Ι ΤΗΣ Α Ρ Χ Π Σ  ΑΥΤΩΝ.

Μελέτη Γ'. —  ΖΩΗ

Κ α ί π νε ϊμ α  0εο ϋ  έπεφε'ρετο Ιπάνω τοΰ ΰδατος.
Γεν. ά . ‘2.

εωρων τά  έπί τής γης ό'ντα βλέπω αύτά δια- 
κρινόμενα είτε άς άνόργανα η νεκρά, είτε ο ς 

οργανικά η ζώντα. Καί τά  μέν άνόργανα ούδέν άλ- 
λο είναι η ό'γκοι διαφόρίυν μεγεθών καί διαφόριον 
σχημ.άτων υλης νέκρας καί ακίνητου καί τά  μέγι
στα διαφέρουσιν άπό τά  όντα τά  οργανικά, έντός 
τών οποίων υπάρχει τ ι  κινοϋν καί κινούμενον,ενεργούν 
καί ένεργούμενον, αόρατον πλήν φζνερούμενον τό ό
ποιον ονομάζεται Ζ ω η. Τά παρακολουθοΰντα τήν 
ζωήν χαρακτηριστικά είναι το ιαΰτα οϊα οπού καί 
άν εόρίσκηται καθιστώσιν αύτήν φανεράν καί εναρ
γή. Τά ό'ντα έντός τών όποίοΜ ύπάρχει δέν είναι 
ό',/τα σχήματος άδιαφόρου, δέν είναι μέρη άπλής 
τίνος ή συνθέτου αναίσθητου ΰλης, άλλ ’ είναι ό'ντα 
έ'νοντα σχήματα ώρισμένα, ό'ντα συνιστάμενα άπό 
ό'ργανα, ό'ντα κατάλληλα, ό'ντα Αρμοσμένα με τό 
κινοϋν αύτά, ό'ντα ζω ντα νά ! Παρά τ·?ί ζωνί είναι 
αίσθησις, είναι κίνησις, είναι δύναμ.ις τοΰ μεταβάλ- 
λειν, δύναμις τοΰ παράγειν, δύναμις τοϋ γένναν. Ή 
ΰπαρξίς της είναι μάλλον έν χρόνω ή έν χόρω. Τά 
ό'ντα έντός τών οποίων απαντάτα ι γεννώνται, αύ- 
ξάνουσι, παράγουσιν άλλα ό'μοιά των καί άμα χά- 
σωσιν αύτήν ού μόνον νεκρά πίπτουσιν άλ.λά καί δια
λύονται !

Τά ό'ντα όμως ταΰτα  δέν είναι πάντα τό tv πρός 
τό άλλο όμοια άλ>λά,τό σύνολ.ον αύτών διαιρείται εις 
δύο μεγάλας διαιρέσεις, τήν τών φυτών καί τήν 
τών ζώων, αΐτινες, αποτελούνται άπό τάςεις καί 
φυλάς καί γένη καί είδη, διαφέροντα μεταξύ τ(ον 
ού μόνον κατά τό σχήμα, ού μόνον κατά τό άπλοΰν 
ή πολύπλοκον τών οργάνων έξ ών συνίστανται, ά λ 
λά καί κατά τάς δυνάμεις αίτινες παρακολουθοΰσι 
τήν ζωήν αύτών. "Ωστε άν τις θέληση νά ταξι-  
νομ.ίσ·/) αύτά άνάνκη νά φαντασθνί κλίμακα εις τήν 
άνωτάτην βαθμίδα τής οποίας νά θέσ'/j αύτόν τόν 
άνθρωπον είς δε τήν κατωτάτην νά κατααάξτ) τό 
χόρτον. Α; ^ής πρώτης, αί τής άνωτάτης βαθμ-ίδος 
τήν ζωήν παρακολνουθοΰσαι δυνάμεις είναι τόσον 
πολλαί καί τόσον μεγάλαι ώστε δύνανται νά κα- 
θυποτάσσωσιν ολην τήν λοιπήν έπί τής γής κτίσιν 
είς τόν άνθριοπον- αί τής δευτέρας είναι ήττον με-

γάλαι, ήττον πολλαί- αί τής τ ;ίτη ς  είναι μικρότε- 
ραι καί όλιγάτίρα ι καί όσον τις κατέρχεται τόσον 
έλ.αττοϋνται έω;οϋ καταντώσι μικρόταται καί 
όλίγαι.

Ά λ λ ά  τ ί άρα είναι ή ζωή ή έχου~α με[’ έαυ- 
τής φαινόμενα καί δυνάμης τοιαύτας ; ■ "Αν λάβω  
οργανικόν τ ι  όν, άν έξετάσω αύτό, άν τέλος άνα- 
τέμω αύτό, καί ζητήσω τήν ζωήν είς αύτήν αύτης 
τήν έδραν, άρα θά δυνηθώ νά μάθω τό ζητούμενον,

Τό σχήμα, ή δ ιάταξις καί ή αναλογία τών μερών, 
ή αρμονία τοϋ όλου όργανικοΰ ό'ντος τρός τά  περι- 
κυκλοϋντα αύτό, έν ρ.έοω τών οποίων ζ·?ί, δύνανται 
νά έπιφέρωσι θαυμασρ.όν καί εκπληξιν είς πάντα  
έξετάζοντα αύτά. Ά λ λ ’ έγώ άς έλθω έπ’ αύτό τό 
έμψυχον.

Τό ζώον περιβάλλεται άπό έξωτερικόν τ ι  περι
κάλυμμα, τό οποίον (είς τά  τών άνω βαί μίδων έμ
ψυχα) είναι τό Λ έ ρ μ α .  Έξετάζων τό δέρμα τοΰτο 
βλέπω αύτό άπό δύο κυρίως ρ.έρη συνιστάμε',ον, τό 
μέν, τό όποιον καί καλύπτει τό άλλο, λέγεται ’£- 
πιόερμίς καί είναι λ,επτή καί πλήρης απειραρίθμων 
πόρων, τό όέ, τό όποιον καί καλύπτεται, ό.ομάζε- 
τα ι κυρίως Αέρρ.α καί είναι πολύ τής έττιδερρ-ίδος πα- 
χύτερον. Είς τοΰτο περιέχονται αδένες πολλοί, 
αδένες μικραί, αδένες θαυμάσιοι, τούς όποιους κοι
νώς όνομάζομεν ρ ί ζ α ς  τ ώ ν  τ ρ ι χ ώ ν  διότι έξ 
αύτών φύονται τρίχες καί πάντα τά  έξω προφυλα- 
κτικά τοΰ δέρματος, οία είναι τά  έρια είς πολλά 
ζώα, οΐα είναι τά  πτερά είς τά  πτηνά. Τό Δέρμα 
τοΰτο διαπεραται καί άπό τάς άκρας πολλών νεύ
ρων αισθητικών,καί πολλάδέ λεπτότατα αίματοφόρα 
άγγεΐα καταλήγουσιν είς αύτό ως έκ τών οποίων 
καθίσταται ικανόν νά αίσθάνηται καί νά ζ γ  καί 
νά έργάζηται πρός τό καλόν τοϋ φέροντος αύτό 
ζώου, τοϋ όποιου καί καλύπτει τήν Σ ά ρ κ α.

’Ά ν Μδη άπό τό δέρμα στρέψω τήν προσοχήν μου 
είς τήν υπ’ αύτό Σάρκα καί έξετάσω τά  ουστατι- 
κά αυτής ευρίσκω ότι αυτη κυρίως άποτελεΐται άπό 
τινα ΰλην όμοιάζουσαν μέ λεπτοφυή σπόγγον, ΰλην 
πλήρη απειραρίθμων σμικροτάτων τρυπών, ή κυψε
λών ώς τάς όνομάζουσι, σνηματιζο^ένών, έξ ανα- 
ριθμήτων διασταυρουμένων ίνών ή έλασματίων καί 
όυναμένων νά άπορροφώσι καί νά κρατώσιν έντός αύ
τών υγρά διάφορα. Ή ΰλη αυτη ονομάζεται κ υ ψ ε
λ ώ δ η  ς ί σ τ  ό ς,καί διαπεραται άπό νεΰρα καί αρτη
ρίας, φλέβας καί άγγεΐα, εμπεριέχει πολλούς μΰς, 
ζ·?! καί αισθάνεται, καί περικαλύπτει πολλά όστα, 
ών τό σύστημα αποτελεί τήν σκελετόν Ίοΰ ζώου. 
’Ώ ! όποιον κοπιώδες εργον, οποίαν μακροχρόνιον ερ
γασίαν ήθελον άναλ.άβει άν έπεχείρουν νά εξετάσω 
τάς αρτηρίας καί τάς φλέβας, τούς μΰς, καί τά  νεΰ
ρα, τούς αδένας /.αί τάς μερ-βράνας, τους συνδέσμους 
καί τούς χόνδρους, καί πάντα τά  πολυάοιθμα καί 
θαυμάσια ό'ργανα όσα έρ,περικλείει ή Σάρξ ! Καί εν 
τούτοις ούδενός έξ αύτών ή θέσις είναι ακατάλληλος,



ουόεν ες αυτών εΐναι «εοιττόν, ούδενός έξ αύτώνΓ 
η ίργατία  <ϊέν είναι απαραίτητος, ούδέν έξ αυτών 
υπάρχει άνευ λόγου, άνευ ώρισμένου σκοποΰ ! Καί 
αί τρίχες αύταί τοΰ δέρματος, καί οί πόροι αυτοί 
τής επιδερμίδος, καί τά  έλασμάτια αυτά τοΰ κυ- 
ψΐλώδους ίστοϋ, καί αί απειροπληθείς ϊνες αί ά- 
πο τελούμαι τους μΰς —  αί ι'νες έκεΐναι αί έ'χουσαι 
τήν θαυμάσιον ιδιότητα άφ’ εαυτών νά συστέλλων- 
τα ι καί νά πλ,ησιάζωσι βιαίως τάς δύω αύτών ά
κρας πρός άλλήλας, καί αί λεπτόταται, αί αδιόρα
τοι διακλαδώσεις τών φλεβών, τών αρτηριών, τών 
αγγείων, καί ήριθμημένα έτέθησαν καί αέ λόγον 
υπάρχουσι καί μέ σκοπόν ώρισμένον ε ϊνα ι!

Τ ά δέ Ό στά, τά  έξ ύλης νέκρας καί ύλης ζώσης 
συνάμα συνιστάμενα Ό στά, τά  ως μοχλοί τοΰ δλου 
σώματος χρησιμεύοντα καί τόσον θαυμασίως κατά  
τάς κλειδώσεις συνδεδεμένα, όποιον θεμέλιον κινη
τόν, όποιον μεμετρημένον σύνολ.ον, όποιον θαυααστόν 
σύμπλεγμα δέ/ άποτελοϋσι! Καί όμως κατά πρώ
την έςέτασιν τοΰ οργανικού σώματος η προσο;/ή 
σύρεται άπό άλλο τ ι, τό όποιον τήν αιχμαλωτίζει. 
Ουτε όστά, ούτε σάρκες, ούτε δέρμα, προσελκύουσι 
τόν νοΰν ά'σον τό έντός τοΰ κορμοΰ κοίλωμα, κοίλω
μα μέγα, κοίλωμα χωριζόμενον υπό θολωτού τίνος 
διαφράγματος ε’ς κοιλώματα δύο, τότοΰ Θώρακος 
καί το τής Κοιλίας, κοιλώματα ούχί κενά, άλλά  
πλήρη, κοιλώματα γέμοντα σωλήνων καί οργάνων 
έκπληκτικών, άεννάως κινούμενων, άκαταπαύστως 
εργαζομένων καί ούδέποτε άναπαυομένων ! Τί νά εϊπω 
ενώπιον της αύτοκινήτου καί αϊσΒανομένης μηχανής 
ταύτης, τής άκαταπαύστης κινουμένης έφ’ ό'σον έν 
τώ  ζώω υπάρχει ζωή, άμέσως δέ παυούσης άαα ώς 
ή ζωή έκλείψ-/) ·,

Μ«.γα μέρος τοΰ όλου κοιλώματος τούτου, σχεδόν 
όλον τό κάτωθεν τοΰθολωτοΰδιαφράγματος, κατέχε- 
τα ι υπο σωλήνων διαφόρους ελιγμούς άποτελ,ούντων, 
καλώς στερεωμένων καί κρατουμένων, καί προφυ- 
λαττομένων ύπό υμέ'.ος ή σκέπης, οί όποιοι εΐναι τά  
’Έ ν τ  ε ρ α. Τά ΙντΙοαδλα ενα καί μόνον άλλά αέγαν 
καί πολυποίκιλον άποτελοϋσι σωλήνα, τόν λεγό
μενον σωλήνα Πεπτικόν, όστις άπό αύτό τόν στόμα 
τοΰ ζωου αρχίζει. Ό σωλήν οΰτος συνίσταται άπό 
ίνας καί μεμβράνας, καί μΰς καί νεύρα καί άδένας 
καί περικαλύμματα καί φλέβας καί πάντα τά  διά 
τάς εργασίας αύτοΰ άπαιτούμενα δργανα.

’Ά ν  ανοιςω αυτόν, άν θελήσω νά θεωρήσω τά  
εντός του βλ^έπω ό'τι αύτός μέν εΐναι κεκαλυμμ.ένος 
έσωθεν άπό βλεννώδη τινά μεμβράναν, έντός αύτοΰ 
δε μεταμορφοΰνται καί χωνεύονται τροφαί, έκτε- 
λ.οΰνται μεγάλα ι καί Οαυμάσιαι εργασίαν ΓΌταν δ 
σωλήν οΰτος ηναι κενός τότε τό* ζώον δοκιμάζει 
τό αίσθημα έ κείνο τό όποιον καλείται «πείνα» καί 
τότε κατ’ ανάγκην κινείται πρός ζήτησιν τροφής ! 
διά νά κατευνάστ) δ ι’ αύτής τήν πεινάν του. Ά μ α  
λοιπόν εύρη τοιαύτην άιιέσως εισάγει αύτήν εϊς τό

στόμα καί μασσών καί ύγραίνων καί λεπτύνων διά 
πρός ταΰτα  έπίτηδες έργαλείων, (άτινα εΐναι αί σι
αγόνες, οί όδόντες καί οί άδένες οί σιελοποιοί) 
προετοιμάζει αύτήν καταλλήλως διά τόν σωλήνα. 
Τά έργαλεΐα δι’ ών ή προετοιμασία αύτη γίνεται 
είναι εις άκραν καί έντελή αρμονίαν μετά τοΰ εί
δους τής τροφής τό όποιον τό ζώον χρειάζεται. 
Ά μ α  λοιπόν ή τροφή έντός τοΰ στόματος προετοι- 
μασθή τότε τό παραπέτασμα τοΰ ουρανίσκου 6ψοΰ- 
τα ι, γ; οπή τής ρινός καλύπτεται, fj έπ ιγλω ττίς κα- 
ταβ ιβάζετα ι ό λάρυγξ κλείεται, τό στόμιον τοΰ σω' 
λήνος ανοίγεται, ή γλώσσα' σείρεται είς τά  όπίσω 
καί ή τροφή ώθεΐται έντός τοΰ στομίου αύτοΰ, τό 
όποιον λέγεται Φάρυγξ, καί τό όποιον άμα δεχθή 
τήν τροφήν κλείεται, σφίγγεται διά τά.ν άποτελούν- 
τιον αύτό μυών, καί αύτω βιάζει αύτήν νά κατέλ- 
θη ένδοτέρω έντός τοΰ σω λήνος, ό'στις εϊς τό μέ
ρος τοΰτο λέγεται Οισοφάγος καί δστις διά τών 
μυωδών ίνών μέ τάς όποιας εΐναι ώπλισμένος σφιγ- 
γόμενος άλληλοδιαδόχως καταβιβάζει αύτήν εϊς μέ
ρος τοΰ συστήματος εύρύχωρον, μέρος ευρισκόμενον 
ύπό τό διάφραγμα, υπό τό στήθος, μέρος όμοιάζον 
μέ σάκκον, τό όποιον εΐναι ή Γαρστήρ ή δ Σ τ  ό-
V-α X 0

Ό Στόμαχος συνίσταται έκ τών αύτών συστα
τικών μέ τόν ό'λον Σωλήνα ά λλ ’ ΰπάρχουσιν έντός 
αύτοΰ άδένες τινές, θαυμάσια τινα οργανίδια παρά
γοντα υγρόν τ! μυστηριώδες, υγρόν ούχ ήττον θαυ- 
μάσιον, τό Γ α σ τ ρ ι κ ό ν  λεγόμενον Ύ γ ρ ό ν, τό 
όποιον μιγνυόμενον μετά τής τροφής μεταβάλλει 
αυτήν εϊς χημικόν τ ι σκεύασμα, εϊς μΐγμά τ ι ήμι- 
υγρόν,έχον χρώμα ύπόλευκον καί καλούμενονΧ υ μ ό ν. 
Ό Χυμός ωθείται τότε εϊς μέρος στενόν τοΰ δλικοϋ 
Σωλήνος εϊς τήν άρχήν τών Λ ε π τ ώ ν  λεγομένων 
’Ε ν τ έ ρ ω ν ,  ε ϊ ς τ ό Δ ω δ ε κ α δ ά κ τ υ λ ο ν  κα- 
λούμ.ενον "Έ ν τ  ε ρ ο ν, καί έκεΐ μιγνυόμενος πάλιν 
μέ δύο άλλα υγρά, τήν Χ ο λ ή ν  καί  τό Π ά γ-  
κ ρ έ α ς ,  (τά δποΐα δύο μεγάλοι άδένες, ή Σ π λ ή ν  
καί ό II ά γ κ ρ ε α ς, έκτός τοΰ Σωλήνος κείμενο t 
κα τ’ ιδίαν παράγουσι καί διά μικρών τινων σωλή
νων εϊς τοΰτο τό μ.έρος αύτοΰ πέμπουσι) μεταμοο- 
φοΰται μ.εταμόρφωσιν δευτέραν καί υπό τό δνοι/!α 
Χυλός σπρώχνεται έντός τών μακρυτάτων καί 
πλείστους ελιγμούς σχηματιζόντων Λεπτών ’Εντέ
ρων τά  δποΐα καί άρχίζει νά διαπερα. Ά λ λ ά  καθό
σον διαπερα αύτά άπαντώμενος άπό τάς εϊς τά  
πλευρά τών ’Εντέρων τούτων ευρισκομένας άκρας ά- 
ναριθμη'των λεπτών τετρυπημένων ίνών, όμοιων πρός 
έκείνας αίτινες φύονται εϊς τάς ρίζας τών δένδρων, 
καί αί δποΐαι διαπερώσι τόν στηοίζοντα καί κρα- 
τοΰν ια εϊς τήν ίδιαν θέσιν τά  "Εντερα υμένα, άπο;- 
ροφάται ύπ’ αύτών καί μεταβιβαζόμενος εϊς φλέ- 
βας, μιγνύεται μέ τό έντός αύτών ευρισκόμενον καί 
κινούμενον αίμα φλεβικόν. Τά μή θρεπτικά των τρο- 

| φίμων μέρη μή άπορροφώμενα μένουσιν έντός τοΰ

σωλήνος καί συσσωρευόμ.ενα ώθοΰντα πέραν τών λε
πτών έντερων καί διά τών χονδρών λεγομένων ε
ξέρχονται άπό τό άλλ,ο τοΰ Σωλήνος μ-έρος ε'.ς 
είδος Κόπρου. ΕΪς πολλά τών κατω τάτω ν βαθμι
δών ζώα ό σωλήν αύτος έχει £ν αόνον άνοιγμα, τό 
πρός τό στόμ.α, καί τότε δμ.οιάζει μάλλον σακ- 
κον ή σωλήνα, πλ.ήν έντός αύτοΰ μόνον καθαρώς 
θρεπτικαί ύλαι εισέρχονται" εϊς δέ τά φυ" ά καί λεί- 
πει δλως διόλου, καθότι ταΰτα  εύρίσκουσιν έτοιμα 
τά  πρός διατροφήν αύτών άπαιτούμενα ύγρά έντός 
αύτής τής γής. Ά λ λ ’ έπί τό προκείμενον. Ό εϊς φλέ
βας μεταφερθείς καί μ.έ αίμα μιγεις χυλός δέν μέ
νει έντός τών φλ,εβών εκείνων, αλλά μ.εταβαίνει είς 
άλλας εύρυχωροτέρας καί προχωρών έτι καταντά  
εϊς μέγα καί θαυμάσιον όργανον, εϊς δργανον άδι- 
ακόπως κλειόμενον, άδιακόπως έργαζόμενον καί 
ούδέποτε κουραζόμενον, τό όποιον εΐναι ή Κ α ρ- 
δ ί α.

’Ώ! όποια καταπληκτική, όποία άκατανόητος δύνα- 
μις κατέχει τό αεικίνητον, τό άκούραστον, τό θερμόν 
καί θαυμ.άσιον δργανον τοΰτο, το οποίον ουδεν άλλο 
εΐναι ή μέγας τις κωνοειδής καί ισχυρός άδήν, κοί
λος έσωθεν άλλά καί διηρημένος υπό τίνος διαφράγ
ματος εϊς δύο καλώς άπ’ άλλήλων κεχωρισμένα καί 
ούδεμίαν άμεσον μεταξύ αύτών συγκοινωνίαν έχον- 
τα  μέρη ή κοιλώματα, ών τό μέν κειται πρός τά  

■ δεξιά τό δέ πρός τά  άριστερά τοΰ σώματος. Έ κα
στον δέ τούτων συνέχεται πρός τά  άνω μέ κολπί
σκον, μετά τοΰ δποίου καί συγκοινωνεί δι’ οπής έ 
χούσης παρ’ αύτή δικλίδας καί μηχανισμόν τοιοΰ
τον ώστε ένώ τό αίμα εύκόλως μεταβαίνει άπό τούς 
κολπίσκους εϊς τά  κοιλώματα, κατ’ ούδένα δμως 
τρόπον δύναται καί νά έπανέλθη έκ τών κοίλωμά 
των εϊς τούς κολπίσκους. Έκαστον κοίλωμα έχει 
καί άλλην τινά ΐπήν δι’ ής συγκοινωνεί μέ μεγάλην 
αρτηρίαν, οπήν εχουσαν παρόμοιον μηχανισμόν, όπήν 
δ ι’ ής τό αιμα εισχωρεί μέν εύκόλως έντός τής μετ’ 
αύτοΰ συνεχόμενης άρτηρίας δέν δύναται δμως καί 
νά έπανέλθγ) έξ αύτής πλέον εϊς τό κοίλωμα. Τά 
κοιλώματα ταΰτα  ούδέποτε άποκάμουσιν άνοιγόμε- 
να καί κλειόμενα άλληλοδιαδόχως, ούδέποτε παύο,ι- 
σιν εργαζόμενα ! Καί όταν αέν έκαστον αύτών άνοί 
γηται σύρει, ροφα έντός έαυτοΰ τό άνωθι εύρισκό· 
μενον έντός τοΰ υπερκειμένου αύτώ κολπίσκου αίμα, 
ό'ταν δέ κλείηται ώθεΐ αύτό έντός τής μεθ’ ής συγ
κοινωνεί άρτηρίας καί ούτοι βιάζει αύτό νά ρέτι εϊς 
τά  έμπρός ! Ό μέ αίμα λ.οιπόν μεμιγμένος Χυλός 
άνερχόμενος πρός τήν καρδίαν διά της Κοίλης λε 
γομένης Φλεβός, φθάνει εϊς τόν κολπίσκον τόν ύπερ- 
κείμενον καί συνεχόμενον μετα τοΰ δεςιοΰ αυτής 
κοιλώματος, τό όποιον καί άνοιγόμενον άπορροφα αύ
τόν έντός έαυτοΰ καί επειτα κλειόμενον ώθεΐ αύτόν 
έντός τή£ μεθ’ ής συνέχεται άρτηρίας, τής π ν ευ- 
μ ω ν ι κ ή ς λεγομένης', καί δι’ αύτής βιάζει αύτό νά 
•λ ατέλθν) εϊς όργανα άλλα, όργανα καί ταΰτα  πο-

λ,υθαύμαστα, δργανα άδιακόπο.'ς συστελλόμενα, ά
διακόπως διαστελλνόμενα, δργανα ούδέποτε άναπαυό- 
μενα, τά  όποια εΐναι οί Π ν ε ύ μ ο ν ε ς ,  έντός τών 
δποίων καί διαχύνεται.

Τά κυανοερυθρά, τά  σπογγώδη, τά  πλ,ήρη μικρών 
καί μ.ετ’ άλλήλων συγκοινωνουσών οπών θαυμάσια 
δργανα ταΰτα  συνίστανται άπό πλήθος μικρών φλυ- 
κταινιδίων, άπό διακλαδώσεις άρτηριών, διακλαδώ
σεις φλεβών, διακλαδώσεις άεροφόροίν σωλήνων. Τό 
αίμα λοιπόν, τό μ.ετά τοΰ χυλ,οΰ μεμιγμένον έκεϊνο, 
διαχυνόμενον έπί τής δλης τών φλυκταινιδίων τού
των περιοχής, διά τών λεπτοτάτω ν διακλαδώσεων 
τώνάρτηριών, έρχεται εϊς έπαφήν μ.έ τόν κατά τήν 
αναπνοήν είσπνεόμ.ενον, καί διά τών λεπτοτάτων  
διακλαδώσεων τών άεροφόρων σωλνίνων παντοΰ εν
τός τών πνευμ.όνων εϊσχωροΰντα άέρα καί τότε, δο- 
κιμάζον είόός τ ι καύσεοίς στιγμιαίας, πάσχει μετα- 
ταμόρφωσιν τρίτην μεταβαλλόμενον δλον εϊς λαμ- 

/.όκκίνον καί ζωηρόν αίμ.α, αίμα αρτηριακόν,τρον, κ
τό δποίον εϊσχο^ροΰν άμέσως εϊς τάς λεπτοτάτας δ ι
ακλαδώσεις τών πνευμονικών φλεβών, λαμβάνει καί 
έκ δευτέρου τήν πρός τήν καρδίαν διεύθυσιν, άλλ’ 
ούχί πλέον πρός τά  δεξιά αύτής’ ώστε φθά'.ον εισ
χωρεί εϊς τόν κολ,πίσκον τόν ύ~ερκείμενον καί συν
εχόμενον μ.ετά τοΰ άριστεροΰ τής καρδίας κοιλώμα
τος, τό δποϊον άνοιγόμ.ενον άπορροφα καί κλειόμε
νον ώθεΐ αύτό έντός τής μετ’ αύτοΰ συγκοινωνού- 
σης μεγάλης καί κεντρικωτάτης άρτηρίας, τής λε- 
γου.ένης Α ο ρ τ ή ς '  καί διά τών διακλαδώσεων αύ
τής πέμπεται εϊ{ δλα, καί εϊς αύτά τά  άπώ τατα  
τοΰ σώμ.ατος μέρη, εϊς ά φέρει δύναμιν καί ζωηρό
τη τα , άντικαθιστών διά τών ζωηφόρων αύτοΰ μ.ο- 
ρίων πάντα τά  μ.ή πρός ζωήν κατάλληλα μ.όρια πάν
των τών οργάνων τοΰ ζώντος σώματος. Διά. τούτου 
δμ.ως δοκιμάζει καί πάλ,ιν άλλην μεταβολήν, μετά- 
μ,ορφούμενον άπό κόκκινον λαμ.πρόν εϊς μελανωπόν 
φλεβικόν αίμα, τό όποιον εϊσχωροΰν εϊς τάς λεπτόν 
τάτας τών φλεβών άκρας, τάς καθ’ δλον τό σώμ.α- 
διεσπαρμένας, λαμβάνει πάλιν τήν πρός τήν καρ
δίαν άγουσαν, καί ούτω κρατείται εϊς άδιάκοπον καί 
τακτικήν κίνησιν ή όποία λέγεται Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α .  
Εϊς τά  τών κατωτέρων βαθμ,ίδων ζώα τά  συστή- 
μ,ατα τών όργάνων τούτων εΐναι πολ,ύ τροποποιη
μένα, άλλ ’ εϊς άκραν, εϊς έντελή αρμονίαν μ.έ τό πε
ριβάλλον έντός τοΰ δποίου ζώσι καί μέ τάς άνάγ- 
κας έκάστου σώμ.ατος.

Πλ,ήν τό ζώον έχει καί άλλα δργανα, καί άλλ,α 
συστήματα οργάνων, δι' ών έκτελοϋνται μεγάλα  
καί καταπληκτικά. Έντός τοΰ σώμ.ατος εΐναι διε
σπαρμένοι μΰς πολυπληθείς καί ποικίλοι, νεϋρα δι
άφορα, γάγγλ ια  θαυμαστά, μ.υελ.ός, έγκέφαλος καί 
άλλα, πάντα τής ζωής έργαλεΐα μυστηριώδη. Διά 
.τοΰ έγκεφάλου καί τών μετ’ αύτοΰ συνεχομένων καί 
μέχρι τοΰ δέρματος καί τών αισθητηρίων προχω- 
ρούντων νεύρων τά ζώον αισθάνεται τάς έκ τών έ-



ξωθεν προερχομένας ανθήσεις. Διά τοΰ εγκεφάλου, 
τοΰ μυελοΰ, τών μυώνων καί τών συνδεόντων ταΰτα  
νεύρων, τό ζώσν εκτελεϊ πάσας τάς πολυπλοκους κα’ 
ποικίλας θεληματικά; αυτοΰ κινήσεις. Διά τοΰ εγ
κεφάλου καί τών εν αύτώ τό ζώον εργάζεται πά
σας τάς άνωτέρας καί θαυμασιο>τάτας διανοητικάς 
αύτοΰ εργασίας' ο ι’ αύτοΰ εννοεί, δ ι’ αύτοΰ γινώσκει 
δι’ αύτοΰ θέλει, δ ι’ αύτοΰ φαντάζεται, ενθυμείται, 
ζ η τε ί!

Ά λ λ ά  τ ί εΐναι ή θέτουσα πάντα ταΰτα  εις κί- 
ν/,ιιν δύναμις η ούσία, ή παρέχοΟσα ε;ς αύτά αί- 
σθησιν, ή καθιστώσα αύτά ζωντανά ; Τί περί αύτής 
έμαθον ; τ ί  περί αύτής τώρα γινώσκω ·, Οίμοι! ή τών 
ζώντων οργάνων έξέτασις ούδέν τοιοΰτον μοί φανε
ροί, ή μάλλον, αί διανονιτικαί μου δυνάμεις δέν εί
ναι ίκαναί ίνα συλλάβοισιν αύτήν δ ι’ αύτών. Διό 
καί άν έρωτήσω καί όργανα άλλα ( καί υπάρ- 
χουσιν άκόμη πολλά), καί άν έρωτήσω καί αύτά  
άκόμη δι’ ών τό ζώον παράγει άλλα δμοιά του, 
ούδέν τοιοΰτον θά δυνηθώ νά μάθω. Μάλιστα ενώ
πιον τών τελευταίων τούτων ή εκπληξίς μου, υπερ
βαίνει παν δριον, ό θαυμασμός μου κορυφοΰται, άλ
λά καί άντί νά μάθω ζαλίζομαι. Δι’ αύτών, ναι, 
βλέπω όποία τις ή κατάστασις τοΰ ζώου πρίν έξ- 
έλθνι εις φως' βλέπω ό'τι τό έμβρυον έντός τής μή
τρας τής μητρός του μορφοΰται' άλλά πώς έντός τοΰ 
μυστηριώδους καί φοβεροΰ τούτου οργάνου / αμβάνει 
μόρφωσιν, άγνοώ. Πώς έντός τ ι ς  μήτρας τό ζώον 
αρχίζει υπάρχον ; Πώς τά  διάφορα υγρά, αί διάφο
ροι ΰλαι, αί διάφοροι βλένναι, συνερχόμεναι έντός 
αύτής μορφοΰνται είς σώμα έχον ακριβώς τά  αύτά  
πολυποίκιλα καί θαυμάσια ό'ργανα, ακριβώς τάς 
αύτάς δυνάμεις, ακριβώς παρομίαν κινοΰσαν ζωήν ·, 
Πώς τοΰτο τό μορφωθέν τέλος δ.ανοίγει την μήτραν 

•καί πλήρες ζωής καί κινησεως εξέρχεται-, Πώς ακο
λούθως αύξάνει καί άλλα όμοια τοΰ γέννα; ’Ώ ! 
ταΰτα  πάντα δ ι’ έμέ εΐναι μυστηρα, μυστήρια φο
βερά, μυστήρια μεγάλα πρός τά  όποΐα άμα στρέψω 
την διάνοιαν έκστασις μέ καταλαμβάνει, καί Ινώ 
άφ’ ένός εκφωνώ « πόοον φοβερώς καί θαυμασίως έ- 
πλάσθην! » άφ’ ετέρου άπσρροφώμαι είς υψηλ,όν καί 
άπερίγραπτον θαυμασμόν, φόρον πρός τήν αγαθότητα 
καί σοφίαν τοΰ Πλάστου μου. Λοιπόν ό'τι υπάρχει 
ζωή βλέπ ω καί είμαι υπερβέβαιος, τ ί  όμως αύτή 
καθ’ έαυτήν είναι ό'λως διόλου άγνοώ. ’Ήδη άς έξε
τάσω καί τά  κατά  τήν πρώτην αύτή ς. έπί τής γής 
έμφάν/,σιν, τά  κατά τήν αρχήν τής ζωής.

Έν αρχή, τής άπομεμακρυσμένης εκείνης εποχής, 
καθ’ ήν ΰδατα έκάλυπτον ό'λον τής γής τό πρόσ- 
ωπον καί σκότος ητο έπάνω τής άβύσσου ού
δέν δν οργανικόν, ούδέν ον ζωντανόν όπήρχεν 
εΐσέτι έπί τής άμορφώτου εκείνης γής καί ούδέν 
ίχνος τοιούτων εις τούς τότε σχηματισθέντας βρά
χους ευρίσκεται. Τότε άναισθησία καί νέκρωσις, α
ταξία καί σύγχυσις, βία καί όρμή τών μαινομένων

στοιχείων, περιβεβλημένα σκότος έκυρίευον έπί τής 
γής’ άλλ ’ ή κατάστασις αΰτη δέν έπρεπε νά μένιρ, 
καί επομένως ούδέ έμεινε. Διό καί προχωροϋντος τοϋ 
καιροϋ οντα οργανικά, ό'ντα έμπερικλείοντα θαυμα- 
σίας κινήσεις, ό'ντα πεπροικισμένα μέ αϊσθησιν, ό'ντα 
ζωντανά ήρχισαν νά ύπάρχωσιν έντός τών εΐσέτι 
θερμών καί θολών /.αί ταρασσομένων υδάτων, καί 
τοΰτο οί άκολούθως σχηματισθέντες λίθοι μαρτυ- 
ροΰσι καί κ ί,ρύσσουσι. Γ1 λήν πόθεν ηλθον ; Βεβαίίος 
τά  υλικά αύτών μόρια εκ τής γής έλήφθησαν. Α λ 
λά πώς διωργανώθησαν ·, Πόθεν ή ζωή αύτών ηλθεν ; 
Ά ν  υποθέσω ό'τι μόρια υλης, μόρια αδρανή καί νε
κρά, άφ’ έαυτών συνελθόντα άπετέλεσαν ό'ντα οργα
νικά καί μέ ζωήν πεπροικισμένα, όποιον άρα δεινόν 
παραλογισμόν δέν παραλογίζομαι, είς όποιον χάος 
καί σύγχυσιν, εις όποιαν άλογίαν φρικώδη δέν περι
π ίπ τω  ; Ή ύλη ή νεκρά, ή άδρανής καί έτεροκίνη- 
τος ΰλη, συλλαμβάνει ποτέ σκοπούς, σχηματίζει 
σ/έδια, βουλεύεται, άπαφασίζει, εκτελεϊ, κατοοθεϊ, 
δίδει ό',τι αύτή ή ιδία δέν έχ ε:; ’Ώ ! τό τοιοΰτον 
είναι άδύνατον καί δστις καν τό φαντασθνί εΐναι μω
ρός, εΐναι ά'φρων ! Ά λ λ ά  πώς τά  οργανικά έκεϊνα 
δντα έν άρχή έμορφώθησαν ; τ ί τό παραγαγόν α ύ τ ά ; 
τίς fj πηγή έξ ής ή ζωή αύτών έρρευσεν ·, Α ποτε ι
νόμενος ό γλυκύς τοΰ ’Ισραήλ μελωδός πρός τόν 
πανάγαθον καί άπειροτέλειον Πατέρα του, άφοϋ ά- 
ναφέρει τοΰ παρανόμου, τοϋ πεφυσιωμένου, τοϋ έσκο- 
τισμένου τους διαλογισμούς καί τήν κατάστασιν, 
καί τήν παρά Θεοΰ έξάρτησιν δλων τών ζώντων, εκ
φωνεί' α "Οτι παρά σοί π η γ ή  ζ ω ή ς, έν τώ  φωτί 
σου όψόμεθα φως. » (Ψαλμ. λέ.) Ναι, ή Πηγή τής 
ζωής, ή α ιτ ία  τής υπάρξεως, είναι παρά τω  Παντο- 
δυνάμω τώ  ποιήσαντι τούς ούρανούς καί τήν γήν. 
Τήν Πηγήν τής ζωής ταύτην δ ήμέτερος προφήτης, 
έν τώ  ΰπ' δψιν ήμών κειμένω ονομάζει- α Π ν ε ϋ μ α 
Θ ε ο ΰ »  « Καί  π ν ε ϋ μ α  Θ ε ο ΰ  έπεφέρετο, λέ
γει, επάνω τοϋ υδατος. » Διά νά δείξν) λοιπόν δτι 
ή γή, καί τοι α άόρατος καί ακατασκεύαστος καί 
σκότος έπάνω τής άβύσσου » δέν έμενεν έν τί) άκα- 
τασκευασία αύτής, άλλ ’ ήρχισε νά μορφοΰται γεν- 
νωμένων έπ’ αύτής ό'ντων οργανικών καί ζώντων* 
άφοΰ δηλώσει ό'τι ή νεογέννητος γή έσκεπάσθη άπό 
ύδατα καί τά  ΰδατα άπό σκότος, επιφέρει' « Καί 
πνεΰμα Θεοΰ έπεφέρετο έπάνω τοϋ υδατος. » Ό 
Δυνάμενος νά μεταποιή τήν νέκρωσιν εις ζωήν καί 
τήν άβυσσον εις αρμονίαν, μή θέλων νά άφίση καί 
τό μέρος τοΰτο τής κτίσεώς Του έρημον καί ακα
τασκεύαστο'/, έπεμψε τήν παρ’ αύτώ Πηγήν τής ζω
ής νά φέρνι έπ’ αύτοΰ τό μυστηριώδες τό άκατανό- 
ητον τοΰτο δώρόν Του’ καί άμέσως έντός τοϋ καλύ
πτοντας τήν γήν υδατος, ήρξαντο νά λαμβάνωσιν 
υπαρξιν δντα οργανικά, δντα ζωντανά, τά  περίεργα 
έκανα πρωτόζωα, τά  όποΐα, καί τοι έστερημένα δ- 
ράσεως διά τό περί αύτά σκότος, ήσαν πεπροικι- 
σμένα μέ μεγάλας μεταμορφωτικάς δυνάμεις, καί

τά  όποια όίαα υπάρξαντα ήρξαντο με θαυμασιαν 
δραστηριότητα τήν έ κ τ έ λ ρ ν  τοϋ έπιβληθέντος αυ- 
τοϊς μεταμοοφωτικοΰ τής γής έργου, έργου μεγά
λου, έργου γιγαντίου, έργου άντιστοιχοΰντος με τήν 
πρώτην καί άκατάληπτον ώΟηην προς μόρφωσιν τ,*  
τότε άμορφώτου έκείνης γής ! Τοιαύτη η της ζωής 
αρχή' άπόρροια ακατάληπτος αύτοΰ του Πνεύματος 
τοϋ Θεοΰ, καί τοιαύτη ή δύναμις τη ς 'εκ της αταξίας 
παοά' ει τάξιν, έκ τής αμορφωσιάς μόρφωσιν, εκ της 
συγχύσεως αρμονίαν. Όποιον βαθύ μυστήριον η παρου
σία της καί πόσον καταπληκτικά τα  αποτελέσματα 
της- ΊΙ πρώην λοιπόν γή, ή αμόρφωτος γ | ιδου δια 
τοΰ πνεύαατος τοΰ ΘεοΓ μεταβάλλεται, ιδου αρχε- 
τα ιλαμ β ά -.ο υ-α  τήν πρός μόρφωσιν κινησιν της.  ̂

Παντοΰ καί πάντοτε ή αρχή της αίσθησεως, η 
ποός άνάπτυξιν κλίσις, ή πρός μόρφωσιν κινησις προ- 
έρ'χεται έκ τής αύτής πηγής, ή π ς  είναι το Πνεύμα 
τοΰ Θεοΰ, τό  Πνεϋμα τό άγιον. Όποιαν μετα,ολην, 
όποιαν νέκρανάστασιν έργάζεται εντός του εσωτερι
κού άνθρώπου ούδείς άλλος δύναται  ̂να γινωσκ?  
έκτος τοΰ λαμβά/οντος αύτό, καθότι εχει εμ^λίμα  
τήν ψήφον τήν λευκήν εκείνην, έφ’ ής είναι γ·γρ«μ- 
μένον / ν  ο μ « κ α ι ν ό ν , δ ούδείς εγνω ειμη ο λαμ- 
βάνων (Ά π ο κ . β'· V 7 .) "Οστις λοιπόν όεν δοκι
μάσει τήν θίίαν ταύτην μεταβολήν αδύνατον να κι 
νηθή πρός μόρφω σιν, μόρφωσιν αληθή, μόρφωσιν φε· 
ρουσαν πρό  ̂ τόν σκοπόν τής όπαρξεως του _ αλλα  
μένων έν τή  άμορφωσία καί τή συγχυσει των πα
θών καί τοϋ λογικού, τοϋ νοϋ και της καρδιάς, 
βαίνει πρός τ«ν φθοράν, διατελεΐ εν

Στρέφοντες λοιπόν έκ τοϋ γενικού ε.ς τό με^ι 
κόν, έκ τής καθόλου ζωής εις τήν εν το> ανθρωπ,ο 
ζωήν τόν λόγον, περαί,ομεν τήν μελετην ημων ταυ 
την, διά τών εξής σκέψεων περι της ανθρωπίνου 
ζωής άνδρός σπουδαίου, άς έρανιζομενοι μεταφερο- 
μεν εις τήν γλώσσαν μας.
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ΕΡΩΤΙΙΣΙΣ Α'.

* Ποία γάρ ή ζωή ήμών i (Ιάκωβος δ' Μ ·)
,  Τοΰτο, καί τοι έχον μορφήν ερωτησεως, δεν ει 

ναι ου-ως έρώτησις οσον εςέγερσις. -κο..-Jci· -

Ζ  *  * * - *  λ »  *  ™  Μπράγματα τά  όποΐα γινωσκομεν καί να <

4 i .  =*fl  "'■•-ί'” · “ ° ί
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σ/ους άλλ ’ ή άπροσε^ία· i  Δεν οια,.ο .ι·,ο .. ·  ̂

2 9  ) . Ουτω, πολλαί έκ τ ώ ν  ερωτήσεων αιτινες .  
παντώ νται έν ταΐς Γραφ,ΐς δέν «οπευουσι να ρ ς  
καταστήσωοι λάλους άλλ* εμβρυθεις, δεν σ-o -^ o j

σι νά άποσπάσωσιν έκ τών χειλέων ήμών άπ·:ντή- 
σεις, άλλά νά κινήσωσιν ήμα; εις μελέτην ενδελεχή
έν ταΐς καρδίαις ήμών.

» Έάν αί λέξεις αΰται αποία γαρ η ,ωη ημων*,» 
ήσαν μό»αι, ίσως θά έγέννων πο.κίλους^υλλογι- 
σμοϋς κχτά τόν χαρακτήρα καί τήν διάθεσιν τοΰ 
άκούοντος. Όσοι άνθρωποι τόσαι γνώμαι. Ά λ λ ’ ή 
έπιθυμία τοΰ Αποστόλου δέν ητο νά παραχθώσι 
συλλογισμοί μάταιοι ή φιλονεικίαι επιστημονικαί 
έν τή* Έ κκληιία άλλά μάλλον νά όιδαχθωσι τά  
μέλη' αύτής ωφέλειαν πρακτικήν, ωφέλειαν έποικο- 
δομήσεως. Καί λοιπόν άπαντα δ ίδιος εις τήν «υ- 
τοϋ έρώτητιν. « Ποία γάρ ή ζωή ήμών ; ά τ  μ U  
γάρ έσ-ιν ή πρός ολίγον μέν φχινομένη έπειτχ δέ ά- 
φανιζομένη. » Ά τμ ίς  ! λέξις δι’ ής έν τή ελληνική 
γλώσσνι δηλοϋται καί ό άήρ, ή ά τ μ ο σ  φ α ΐ ρ α '  
λέξις κχτά τήν έτοιμολογίαν σημαίνουσά τ ι τό ό
ποιον δέν δύναται νά τμηθή' τ ί μάλλον λεπτόν, 
μάλλον αραιόν, μάλλον άϋλον ή οσον απαιτείτα ι διά 
νά γίν/ι δρατόν ή νά άπτηται' τοιαύτη εΐναι ή ζωή 
μας! Ό Δαβίδ δμιλεϊ περί αύτής ώς περί πνοής 
α Έξελεύτεται τό πνεύμα αυτού καί επιστρε^ει ε'.ς 
τήν γήν αυτοΰ. » (Ψαμ. ρμέ. 4 ) Ό Ήσαίας ποιεί
τα ι χρήσιν τοϋ αύτοΰ εικονίσματος’ λέγων. «Παραι- 
τήθητε άπό ανθρώπου τοϋ όποιου ή π ν ο ή̂  εΐ
ναι εις τους μυκτήράς του. διότι ε’ς τ ί  εΐναι άξιος 
λόγου; » (Ησ. β'. 2,2;). Ό πατριάρχης ’Ιώβ, έν̂  τή 
πρός τόν Παντοδύναμον προσευχή αυτοΰ λέγει- 
«Μνήσθητι δέ δτι πνεΰμα μου (κίνητις άέρος) ή ζωή. 
(Ίώβ ζ'. Ί ) .  Καί ό Δαβίδ προσθέτων έμφασιν εις 
τήν έκφρασιν ταύτην (ώς ε; άπή/τα εις τήν αίτησιν 
τοϋ Ίώβ) λέγει «Κ αί έμνήσθη δτι σάρς εΐσι, πνεϋ
μα πορευόμενον καί ούκ έπιστρέφον.» (Ψαλ.  ̂ ο ζ'. 
39) Ά τμ ίς , πνοή, κίνησις άέρος! Δύνανται άλλαι 
λέγεις νά παραστήσωσι καθαρώτερον τό εύκατάστρε- 
πτον, τό άβέβαιον, τό εύμετάβλητον τής προσκαί- 
5 ου μας ζωής·, Τοιαύτη ή θεία παράττασις αύτής* 
καί τ ο ια ύ τη ν  δεικνύουσιν αύτήν ή μ ΐν ή' τε παρατή- 
ρησις καί ή πείρα, οτι δηλαδή « τά  σύμπαντα μα- 
ταιότης πας άνθρωπος ζών » (Ψαλμ. λή. 5.)

» Ή ζωή μας δικαίως δύναται νά παρομοιωθή 
μέ α π ν ε ϋ μ α ‘άέρος» καθότι έκτός άλλων λόγων, 
ούδεμίαν κυριαρχίαν ή διοίκησιν εχομεν επ’ αυτής* 
α τ ό  πνεϋαα δπου θέλει πνεϊ, καί τήν φωνήν αυτοΰ 
ά-/.ούεις άλλ ’ ούκ οΐδας πόθεν έρχεται καί ποΰ υ-
ατό πνευαα or.ου .wvcu, Λ·Λ«. —  —
άκούεις άλλ ’ ούκ οΐδας πόθεν έρχεται καί ποΰ υ
πάγει» (Ίωάν. γ'. 18) τοιαύτην περιγραφήν Ικαμεν 
δ Κύριός μας, περί τοϋ άέρος, ώς έμβλημα λαοών 
αύτόν' τών έργασιών τοΰ άγίο^ Πν:ύματος εν τή
■/α:δία τοϋ ανθρώπου’ ή αύτή όε εικών ουναται νά
χρησιάεύτη ν.α\ πρός παράστασιν τής προσκαίρου μας 
ταύτης ζωής. . . . Ή ζωή μας αυτη όι' ημάς είναι 
αυστ·/ΓΛθν’ δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τά  σημεία
τής υπάρξεως ή μή όπάρξεώς της, άλλ ’ ούτε νά έ ,-  
νοήσωμεν ούτε νά κρατήσωμεν αύτής δυνάμεθα. Πώς 
αρχίζει, άγνοοΰμεν' πώς παύει, άγνοοΰμεν επίσης.



«Δέν υπάρχει άνθρωπος έχων έξουσίαν έπι τοΰ πνεύ
ματος, ώστε νά έμποδίζη το πνεΰμα’ ουδέ έχων 
έξουσίαν έπί τ/;ς Ημέρας τοΰ θανάτου» (Έκκλ. ή. 8) 
Καθώς δεν δυνάμεθα νά είσάγωμεν τόν αέρα εις τους 
μυκτήρας μας, είμή διά τής ένερνείας τών μυόνων 
μ.·/ς εκείνων, οίτινες ώς έπί τό πλεΐστον δέν έξαρ- 
τώνται άπό τήν θέλησίν μας καί ούτως ή άνβπνοή 
μας έζακολουθεΐ ημέραν καί νύκτα άνευ τ·?,ς ήμετέ- 
ρζς συμπράξεως τοιουτοτρόπως άδυνατοϋμεν νά κρα- 
τήσωμεν καί την ζωήν εϊς έν όποιονδήποτε έκ των 
μελών μας. Αύτη κειται πέραν τών δυνάμεων μας’ 
δεν δυνάμεθα οΰτε νά ίδωμεν, ούτε νά συλλάβοψ.εν, 
οΰτε νά κρατήσωμεν αυτής.

» Καί έν τούτοις απαιτείτα ι κίνησίς _τις δπως 
διατηρήται έν ήμΐν ή ζωή. Τοΰτο είναι φκνερώτχτον 
άπό τήν κίνησιν τοΰ στήθους καί τους παλμούς τής 
καρδίας καί τοΰ σφυγμού’ άν ή κίνησις αύτη δέν ές- 
ηκολούθει έν ήμΐν καί δ ι’ ήμας ενώ κοι^ώμεθα δ
πως καί ένω έγρηγοροΰμεν, βεβαίως ή ζωή θά έπαυε. 
Πλήν ύ:;ά τίνος δυνάμεως ή ζωή αύτη έκτελεΐται; 
Ό Δαβίδ μάς τά λέγει, καί άς άναγνωρίσωμεν αύτό 
μετ’ ευχαριστίας, δπως καί αυτός. «Ευλογείτε, έθνη, 
■τόν Θεόν ήμών καί άκουτίσατε τήν φωνήν τής αϊτ 
νέσεώς αύτοΰ, τοΰ θεμένου τήν ψ υ χ ή  ν ή μ. ώ ν ε ι ς  
ζ ω ήν . » (Ψαλμ, ξέ. 8, 9) ’Ά ν  ό Θεός παύση έπί 
μίαν στιγμήν άπό τοΰ νά κράτη τάς ψυχάς ημών 
εϊς ζωήν, τήν στιγμήν ταύτην ήθελον άποθάνει’ άν 
παύση κρατών τήν ζωήν εϊς τάς ψυχάς μας, αυτή 
άμ.έσως θά άπέλθη; Ό Δανιήλ, έλέγχων τόν Βαλ- 
τάζαρ, κηρύττει τήν αυτήν άλήθειαν. « Καί τόν Θε
όν ού ή πνοή σου έν τη χειρι αότοΰ, καί πάσαι αί 
οδοί σου. αύτόν ούκ έίόξασας» (Δαν. έ. 23) «Ό  
Θεός μ.όνος δύναται νά συνάγη τόν άνεμον έν 
ταΐς χερσίν αύτοΰ (Παρ, λ. 4.) καί ο Θεός μόνος 
δύναται νά κρατή τόν άνεμον τοΰτον, τήν πνοήν 
ταύτην, τήν άτμ,ίδα ταύτην έντός τοΰ σώμ,ατος, δ
που έθεσεν αύτήν’ εΐναι έν τη χειρί αύτοΰ’ έάν άφί- 
ση τους δακτύλους του, έάν παύση τοΰ νά κράτη 
αυτήν ή ήμας, ήμεΐς '.άμ.έσο:ς τελευτώμεν’ ή πνοή 
μας εκλείπει, ή καρδία' παύει, τό αίμα ϊστατα ι έν
τός τών φλεβών καί αρτηριών μ,ας’ καί τά θνητόν 
μ.ας σώμ.α διαλύεται. Ή πρόνοια τοΰ Θεοΰ έπί ο -  
λων αύτοΰ τών πλασμάτων, μικρών καί μεγάλων, 
δέν είναι ή παθητική έκείνη κατάστασις, ό τής φύ- 
σεως λεγάμενος νόμος έχεΐνος, τό φαντασιώδες έκεΐ- 
νο τ ί, τό όποιον πολλάκις οί άνθρωποι νομ,ίζουσιν. 
Είναι χειρ παντοδύναμος’ τεθειμένη έφ’ ήμ.ών, άνευ 
τής όποιας ήμεΐς πίπτομ.εν’ είναι άδιάκοτ.ος ώθη- 
σις έντός ήμ.ών, διά τής όποίας πάσαι αί τοΰ σώμα
τος ήμ.ών λειτουργίαι κρατούνται’ εΐ'/at τά κράτημα 
τής πνοής ήαών έν τη χειρί τοΰ Θεοΰ, διά τοΰ ό
ποιου κρατεί τήν ψυχήν ήμ.ών εϊς ζωήν.

» Ή μεταφορά τής άτμίδος παριστα τά  πεοικυ- 
κλοΰντα, τάς κλίσεις καί, οίμοι! τά  αποτελέσματα 
τής ζωής ημών. «Ματαιότνς ματαιοτήτων, λέγει ό

’Εκκλησιαστής, μ.αταιότης ματα ιοτή-ω ν’ τά  πάντα  
ματαιότης.» (Έκκλ. ά. 2), Τά πλούτη, αί ήδοναί, 
καί οί κόποι τοΰ κόσμου τούτου έπ’ όλίγον μόνον δι- 
αρκοΰσιν’ είναι δέ καΐ,άβέβαια’ καθότι ολίγη ύπάρ- 
χει έν αυτοΐς ή πραγμ,ατικότης δικαιολογούσα τήν 
άπ’ αυτών έξάρτησιν' «Μάταιοι υιοί τών άνθρώπων, 
ψευδείς οί υιοί τών άνθρώπων έν ζυγοΐς.» (Ψαλμ. 
ξά. 8) «Αί ήμέραι αύτοΰ ώσεί σκιά παράγουσι» 
(ψαλμ. ρμγ'. 4) «παράγει γάο τό σχήμα τοΰ κόσ
μου τούτου» (Δ'. Κορ. ζ'. 3 1/  εΐναι σχήμα έφ’ δσον 
διαρκεΐ, καί εύμετάβολον, φθειρόμενον σχήμα’ «Μέν 
τοι γε έν εϊκόνι διαπορεύεται άνθρωπος, πλήν μάτην 
ταράσσεται» (Ψαλμ. λή. 6) Ή δόξα έν -/j καταθέλ- 
γεται ομοιάζει πρός κατοπτρισμάν τής έρήαου’ έα~  
φάνησιν μόνον, δρασιν δροσερών ύδάτιον, έκεΐ δπου 
μόνον ύπάρχει άμμος καίουσα’ ή μέ τά  έναέρια έκεΐ- 
να πλάσματα, τήν οπτικήν εκείνην απάτην, καθ’ ήν 
οί οφθαλμοί βλέπουσι σκηνάς, ποταμούς, παράλια, 
δρη, κοιλάδας, δένδρα κυματίζοντα, άπαντα δμως 
αίφνης διαλυόμετα εϊς κενόν αέρα! Τοιοΰτος ό βίος 
ήμών. "Οσον ευτυχής, δσον ισχυρός καί ά'ν ήναι ό 
άνθρωπος, ό καιρός πλησιάζει καθ’ 8ν αί κτήσεις του 
μηδενίζονται’ «Γυμνός έξήλθον έκ κοιλίας μητοός 
μου, γυμνός καί άπελεύσομαι έκεΐ.» (Ίώβ ά. 2 1 )  
«έν τώ άποθνήσκειν αυτόν ου λήψεται τά  πάντα, 
ούύέ συγκαταβήσεται αύτώ ή δόξα αύτοΰ.» (Ψαλ. 
μή. 17) Τότε θά είναι «ώσεί ένύπνιον έξε-'ειοου.έ- 
νου» (Ψαλμ. οβ'. 20). τότε ή εϊκών, ή σκιά θέλει 
άφανισθή’ καί ούδέν θέλει μείνει έξ αύτής ή μό
νον ή μνήμη, μνήμη τήν όποίαν είθε νά έχάνομεν, 
πλήν ή όποία θά μάς παρακολουθεί πάντοτε έκτός 
άν ό Θεός κατά  χάριν δέν τήν έξαλείψει’ τότε θά 
όμολογηθη ή αλήθεια «δτι ούκ έν τώ  περισσεύ
ε ι  τινί ή ζιοή αύτοΰ έστιν έκ τών ύπαρχόντων 
αύτοΰ» (Αουκ. ιβ'. 15)

» Λοιπόν όποιον τό μάθημα τό όποιον ό ’Ιάκω
βος ήθέλησε νά μάς διδάξη διά τής έριοτήσεώς του; 
Τό νά μή πιστεύωμεν εϊς τίποτε ά'λλο, τό νά μή 
έλπίζωμεν έϊς κανένα, είμή είς τήν ύπακοήν εϊς τό 
θέλημα ’Εκείνου, «έν ώ ζώμ.εν καί κινούμ.εθα καί 
έσμέν.» Ά ν  δέν υπήρχε μέλλουσα ζωή ένώπιον ή
μών, ή βραχύτης καί άβεβαιότης τής παρούσης θά 
ήτο λόγος άποχρών διά νά άποδιώξωμ,εν πασαν μέ
ριμναν άπό τόν νοΰν μας, καί νά ζητώμεν τήν μ.εγα- 
λητέραν δυνατήν ευπάθειαν κατά τό παρόν. Τοιαύτη 
ήτον ή σημ.αία τών παλαιών, δσοι δέν εΐχον καμμί- 
αν περί τοΰ μέλλοντος γνώσιν. Ό Άπόστολος Ιΐαΰ- 
λος ούτως αναφέρει αύτήν’ «εί κατά άνθρωπον έθη- 
ριομάχησα έν ’Εφίσω, τ ί μοι τό δφελος, εί νεκροί 
ουκ εγείρονται; φ ά γ ω μ. ε ν  κ α ί  π ί ω μ. ε ν ν, αύριον 
γάρ άποθνήσκομεν.» (Α'. Κορ. ιέ. 32). Τοιαύτη δέ 
ήτο καί ή έπιγραφή έπί τοΰ τάφου τοΰ Σαρδαναπά- 
λου’ τύπος λίθινος ήτο γεγλυμμένος μέ τήν χεΐρα 
υψωμ.ένην ώς κροτούν τούς δακτύλους καί αί λέ
ξεις αύται ησαν κεχαραγμέναι δ·.’ Άσαυριακών χα-

ρακτήρων’ «τρώγε, πίνε, καί παίζε, τά  ά/ α δεν 
εΐναι τούτου άξια’ f  έτ,ί τοΰ όποιου ό φιλόσοφος Α-

ρανριστοτέ/ης καλώς παρατηρεί « Οποίαν κα/.λιτε'.α^ 
έπινραφήν ήδύνασο νά ευρης επί τάφου, ο εν λεγω 
βασιλέως άλλά βοός; (Κικέρων.) Μεταξύ τών αρχκ 
cov Α?-υπτίων κατά τα  συμ.πόσια των πλούσιο.

ω
αί-

5υ καλώς πεποιηυ.ενον και «μ.^μιρ/,μου< 
μάλιστα γραφή καί έργω» τον οποίον δεικνυων είς 
έκαστον έκ τών συνδαιτημ-όνων έλεγε. « Ιοντον βλε-

ων Αι- υπτίων κ ατά τά  συμπόσια τών πλουσίων 
* » ϊ* ι £■ 'άνθρωπός τις περιεφερε νεκρόν ξυ,.ινον εντός κ ιβω τ ί

ου καλώς πεποιηαένον καί «μεμιμημένον ες τα 
μάλ 
έκα
πων τ,ΐνε καί εύφρκίνου διότι δταν άποθάνης θά γ ί-  
νής ός αύτόν.» (Ήρόδ. I!/ 78). Σοβαρά καί άμα, 
c ς πας τις δύναται νά ύ;.οθέση, (’.φέημος ύπενί.ύ- 
μισις’ άλλ ’ όποιος ό σκοπός της; ούχί νά προφυ" ά- 
ξη τούς συμποσιάζοντας από καταχρήσεις ά λ ;ά  
μάλλον νά ώθηση αυτούς ε’.ς αυτας! «ιΜετα θανατον 
Οά ησαι ί  ς τό πτώμα τοΰτο, ανίκανος νά εύφραί- 
νησαι’ λοιπόν τιόρα τρώγε, πίνε ελευθερως και χο ί
ρου τήν ζωήν σου έ.όσω διαρκεΐ.» * Ο; χριστιανοί 
δέν μανθάνουσιν ούτω τό μάθημα αύτών’ ουτοι γι- 
νώσκουσιν δτι ούδεμία ύπάρχει αληθής μακαριόττς 
είς τήν ήδυπάθειαν’ ούτοι ούδεμίαν έχουσιν ανάγκην 
νεκεοκραββάτου καί νεκρού δια να βεβαιωθώσιν οτι 
μέλλουσι ν’ άποθάνωσι’ καί έτι όλιγώτερον όύναν- 
τα ι νά ώθηθώσιν ύ"ά θεάματος τοιούτου πρός ήί*ο- 
νάς σαρκικάς, αίτινες βλάπτουσι τ^ν αθάνατον ψυ
χήν των. Ή βραχύτης τής ανθρωπίνου ζωής άπ’ 
εναντίας εΐναι λόγος ίσ/υρός δπως ποιώμεν καλήν 
αύτής χρήσιν’ «εξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, δτι αί ή- 
μέραι πονηραί είσι» (Έφ. έ. 1G"1 Όσον βραχεία καί 
'άν ήναι άρκα δμως όπως έξασφαλίση υ.έλλον αϊωνί 
ου μακαριότητος’ καί εϊς τούτο οί σκοποί μας καί αί 
έλπίδες μας και αί προσπάθειαί μας πρέπει νά δι- 
ευθύνωνται έν έξαρτήσει έκ τοΰ Θεοΰ. α’Ά γ ε  νΰν οί 
λέγοντες, Σήμερον ή αύριον πορευσόμεθα είς τήνδε 
τήν πόλιν, καί ποιήσωμεν έκεΐ ενιαυτόν ένα καί έμ- 
πορευσόμεθα’ καί κερδήσομεν’ οίτινες ούκ έτ.ίστασθε 
το τής αύριον’ ποία γάρ ή ζωή ήμών; άτμίς γάρ

•f Έ ντα ΰ θα  (Ιν Ά γ χ ιά λ η )  S’ είναι μ νή μ α  τοΰ ic tfS a -  
ναπάλου καί τΰπον λίΟινον, συμβάλλοντα τ  .ύ ί  τή ς δεςιά?
χε'.ρός δακτύλους ώϊ 5ν άποκρ καί Ιπιγραφήν είναι

έστιν ή πρός ολίγον μεν φαινομένη, επειτα δέ αφα- 
νιζομ.ενη’ αντί τοΰ λέγειν νμ.ας. Έάν ό Κύριος θέλη
ση καί ζήσωμεν, καί ποι·/σομ*ν τ ο 'τ ι  ή εκείνο.» 
(Ίάκ. δ'. 1 3 — 15). Ή ζ· ή μ.ας -ΐ αι εϊς τήν χειρ-λ 
τοΰ Θεού’ λοιπόν αύτός άς τήν διευΟύνη. «Ενώπιον 
τών οφθαλμών τοΰ Θεοΰ εΐναι αί cδοί τοΰ ά-.Ορώ- 
που» (Παρ. έ. 2 1 )  Όποία λοιπόν ίφροτύνη νά διά* 
γωμεν <· ς εί είμεθα άπ’ Αύτοΰ ανεξάρτητοι; Πρέπει 
θεληματικές καί μετά χαράς νά ύτ.οτά σωμ.εν τήν 
θέ’ίησιν ήμών εϊς.τό θέλημ.α τοΰ Θεού πάντοτε’ καί 
είς αύτά τά  κοινότατα, οία εΐναι ή άπό τόπου ε:ς 
τόπον μετάβασις ήμών, καί αί άγοραπωλησίαι μας, 
άνάγκη νά έχωμεν πρό οφθαλμών τήν πρόνοιαν τοΰ 
Θεοΰ καί τήν τοΰ Θεοΰ χάριν’ είς πάντα μας σκο
πόν πρέπει νά προτάσσωμεν τό «ά'ν ό Θεός θέλη» 
καθώς ό Άπόστολος «καί τοΰτο ποιήσωμεν, έάν περ 
έπιτρέπη ό Θεός.» (Έβρ. στ'. 3) Ά νευ  αύτοΰ ήμεΐς 
ούδέν δυνάμεθα νά πράξωμεν. · Ούδεμία πρ&ξις τής 
ζωής μας, ούδεμ.ία έργασία τοΰ νοΰ μ.ας εΐναι κε- 
κρυμ.μένη άπό τόν Θεόν’ «Α γαπ άν Κύριον τόν Θεόν 
σου, εισακούειν τής φωνής αύτοΰ καί έχεσθαι α.ύτοΰ, 
τοΰτο ή ζ <ο ή σου καί ή μακρότης τών ημερών σου» 
(Δευτ. λ'. 20). 'Όσον πλησιέστερον Αύτοΰ είμεθα 
τόσον άσφαλεστέρα θά ήναι ή ζωή .μ.ας,, καί είς τό
σον καλλιτέραν θέσιν θά είμεθα νά έπασχολώμεν ή 
νά χαιρώμεθα αυτήν, νά φυλάττωμεν αύτήν ή νά 
τήν άφήσωμεν. Εκείνοι μόνον είναι άσφα'/εϊς, εκεί
νοι μόνον είναι μακάριοι, δσοι δύνανται έκ καρδίας 
αύτών νά λέγωσιν «Έάν τε γάρ ζώμεν, τώ  Κυρίω 
ζώμεν’ έάν τε άποθνήσκωμεν τώ  Κυρίω άποθνή
σκομεν· έάν τε οΰν ζώμεν, έάν τε άποθνήσκωαεν τοΰ 
Κυρίου έ'μέν.» ί'Ρωμ. ιδ'. 8.) Τ. Σ. Μ.»

άσσυοίοις γράμμασι τοιάδε «Σαρδανάπαλος ό Άνακινδαξά- 
ρεω παϊς Άγχιάλην καί Ταρσόν Ι'δειμεν ήμερη μι ή. ’ΊισΟ.ε, 
πίνε, παίζε, ώς ταλλα τούτου οΰκ αξ·.α» τοΰ άποκροτή- 
ματος. Μέμνηται δέ καί Χοιρίλο; τούτων καί δή καί πε
ριφέρεται τα επη ταυτί; Ταΰτ’ οσσ' έφαγον καί έφυ-
βρισα καί μετ’ ερωτος τερπν’ επαΟον, τά δε πολλά καί ολ- 
βια ’κείνα λέλειπται. Σράβων ΙΑ'. S). Σ. Μ.

* Έκ τών έπι σκέψεων τών παρά τάς α’ιγυπτιακάς Θή
βας ευρισκομένων τάφων τών αρχαίων Φαραώ, διά τών 
έν αυτοΐς εύρεΟέντων παπύρων εΐναι γνωστόν οτι ύ  αρχαίοι 
Αιγύπτιοι καί περί μελλούσης ζωής καί κρίσεως και περι 
άνταποδώσεως έγ'νωσκον. Άλλά καδώς οί σήμερον ε ύ γ ε 
ν ε ΐ ς μ. α ς, άποστρεφόμενοι τάς αλήθειας ταύτας, μυρίας 
έφευρίσκουσι / ατ’ αύτών προφάσεις, ουτω και οί τοτε ολ- 
β-.οι έθεώρο’ίν αΰτάς ώς περί «ά'δου μυθολογίαν.» Άλλα το 
τέλος, το διανοίγων τούς οφθαλμούς τέλος Ιγγίζει. Σ. Μ.

Θ Ρ Π Σ Κ Ι  Α.

■—Θρησκευτικώς άνατεθραμμενος άνθρωπος δέν εΐ
ναι εκείνος δστις άπλώς λέγει τήν προσευχήν του εϊς 
ώρ?ς διωρισμένας, ή συμμορφοΰται μέ τούς τύπους 
τής Έκκλησίας του’ ώς ούτε ποιητής εΐναι έκεΐνος 
δστις γράφει άπλώς στί ους. Kc:i δι' άμφοτέρους ά- 
παιτοΰνται αίσθημα, ειλικρίνεια, πίστις. πάθος’ άνευ 
τούτων ουτε Χριστιανός δύναται νά ήναι ό άνθρω
πο; ούτε ποιητής.

— '[] έσωτερική ειρήνη συγκατοικεί μετά τής α 
λήθειας’ καί ή άπόδειξις είναι προχειροτάτη. Ε π ιθυ
μείς νά εύρίσκησαι είς άδιάκοπον εσωτερικήν το:ρα- 
χήν; Έπιθύμει νά φ-..ίνησ:;ι άλλος π;:ρ’ δστις είσαι’ 
είτε πλουσιώτε’.ος,είτε μεγαλείτερος, είτε πολυμαθέ- 
στερος. Τά προσωπεΐον ταχέως θέλ.ει γίνει βασανι- 
στήριον διά σέ δργανον.

— Ό σκεπτικισμός ούδέποτε έθεμελίωσεν αύτο-
'  ’ ̂  ' ' Ρ  "  ' > f\  fκρατο:ιας, ουοέτ:οτε [Λετεοα/.ε τα  ^ων

ανθροίπων. Πάντα τά μεγάλα έν τη ίστο.ία πρόσω
πα ύτήρϊαν πάντοτε άνθρωποι π ί σ τ ε  ως.



Πολλοί λέγουσιν δτι ή άυάΟεια είναι ί] μήτηρ 
τής ευσεβείας· καί έν τούτοις δστις έ'χει νοΰν βλέπει 
ότι αΰτη άν εΰρίσκνιται εις σκληράν γην γέννα την ά- 
θε'ίαν, άν εις μαλακήν, φέρει τάς προλήψεις. "Αν δέ 
προερχηται εκ στρεβλών περί Θεοΰ ιδεών, είναι με
γάλη ασέβεια, τόσον φθοροποιά δσον καί ή άΟεί'α.

ΘΙίΟΪ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

Θεός δπάρχ’ εις ουρανούς
προστάτης τών άνθρώπων' 

καί ή καρδι* καί ό νοΰς
τόν βλέπ’ εις πάντα z o r.o 'i.

Τόν βλέπ’ εις τόν ουράνιον 
φωστήρα της ημέρας, 

καί εις τό φως τό δάνειον 
της νυκτοπόρου σφαίρας.

Τόν βλέπει δταν καταιγίς 
σωρεύτ) μαύρα νέφη, 

κ’ δταν παρηγαρος της γης 
γαλήνη έπιστρέφ·/;.

Τόν βλέπει εις τόν ήμερον 
παλμόν της ευτυχίας, 

άλλά κ’ εις την εφήμερον 
οδύνην της καρδίας.

Εις τ ’ ούρανοΰ τόν πάπυρον 
ή δόξα του έγράφη, 

καί τόν υμνεί τό άπειρον, 
καί ή ζωή κ’ οι τά φ ο ι.

. \  — —
Τό κράτος Του δοξάζοντα 

τόν τρέμουσι τά  ό'ντα, 
τό παν έξουσιάζοντα 

καί πανταχοϋ παρόντα.

A. Ρ. 'Ραγκαβης.

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΘΓ1ΚΟΣ.

Πλούσιός τις λίαν φιλάργυρος δμως είχε πίθηκον, 
(οΰραγγουτάγκον ίσως) τόν όποιον άνέτρεφε μετά 
μεγάλης περιποιήσεως, έλπίζων δτι μίαν ημέραν ή- 
θελ.ε τόν^πωλ.ή:ει άκριβώτερον'· παρ’ δσον τόν ήγόρα- 
σεν. Έςελθών δέ ημέραν τινά της οικίας, άφησεν είς

αυτήν τόν πίθηκον, δστις άμέσωςη νοιξεν έν συρτά- 
ριον, ώς συνήθως εβλεπεν δτι έ'καμεν ό κύριός του, 
καί ηρχισε νά μέτρα τάς έν αύτφ  λίρας· τω  ήλθε δ’ 
ακολούθως διάθεσις νά ρίψνι αΰτάς εκ τοΰ παρχθύρου 
εις τήν οδόν. Οί διαβάται τρέξαντες άμέσως σωρη
δόν έσύναζον τήν περιουσίαν τοΰ φιλαργύρου, καί ήρ- 
χισαν μάλιστα  νά διαπληκτίζωνται μεταξύ των. Εις 
τήν θέαν ταύτην ο πίθηκος εχαιρε μεγάλως καί έξη- 
κολούθει ρίπτων καί τάς όλίγας λίροις αί δποϊαι έ
μεναν ακόμη. Τήν αυτήν στιγμήν εφάνη καί ό φιλάρ
γυρος, δστις κατασχεθείς υπό φρίκης δτε είδε τό 
γιγόμενον, εξέβαλε γοεράς κραυγάς, καί άπέσπα 
τάς τρίχας τής κεφαλής του φωνάζων' «Κακότυχον 
καί ώργισαένον ζοίον, τ ί  μοΰ έκαμες!» Καί ώρμησε 
νά έπιπέστι κα τ’ αύτοΰ. «'Ησύχασε, φίλε, τω  ειπε 
τότε γείτων τις, έλκύσας αυτόν από τοΰ ίματίου. 
Ό πίθηκος σέ έμιμήθη άξιόλογα καί επραξεν δ,τι καί 
σύ. Είναι βέβαια μεγάλη ανοησία νά ρίπτν) τις χρή
ματα  από τό παράθυρον, άλλά καί πάλιν φρόνιμον 
είναι νά τά  θάπττ) είς τήν γην ή εις τό κιβιότιον, 
καί νά μή τά  κάμ·/) χρήσιμα καί εις τόν εαυτόν του 
καί εις τούς άλλους ;

ΙΠΠΟΪ ΚΙΝΗΜΑ.

Ό Κύριος Ουίλσων, εις τάς κ Περί ίππων ιστορί
ας » του, άναφέρει τό έξης περίεργον γεγονός, τό ό
ποιον συνέβη προ ολίγων ετών εις Δουβλ>ϊνον. Γεωρ
γός τις ειχεν αγοράσει ϊππον γεγηρακότα, έκ τών 
στρατιωτικών' δστις έπωλήθη ώς ανίκανος πλέον ^ά 
ΰπηρετή είς τόν στρατόν. Τό ζώον ήτο πολύ ή'συχον. 
Ό γεωργός ημέραν τινά, θέλ>ων νά πέμψγ) τήν θυγα
τέρα του εις τήν πόλιν μέ γάλα, καί έπιθυμών νά 
φθάσνι αύτη δσον τό δυνατόν ταχέως, έκάθησεν αυ
τήν έπί τοΰ ί'ππου, θέσας έπ’ αύτοΰ καί άγγεΐον 
πλήρες γάλακτος. ’Ενώ δμως η νέα Ά μαζώ ν επλη- 
σίαζεν εις τήν πόλιν, κατά ατυχίαν της, ή φρουρά 
ήλλαζεν. Ό ί'ππος άκούσας τήν μουσικήν εις τήν ο
ποίαν ήτο τοσοΰτον συνειθισμένος, κατέστη ακράτη
τος υπό τής τρυφεράς ίππευτρίας του’ καί πηδών 
καί καλπάζων καί χορεύιον, είσήλθεν έντός τοΰ φρου
ρίου μετά τής αναβάτου καί τοΰ άγγείου τοΰ γά 
λακτος, καί ελαβε θέσιν είς τάς τάξεις, προξενήσας 
ού σμικρόν γέλωτα είς τούς έκεΐ παρισταμένους.

Ποτέ μή εμπιστεύεσαι πολύ εκείνον δστις δέν 
εμπιστεύεται άλλους. ’Άνθρωπος δστις πάντοτε 
υποπτεύεται τό κακόν, πολλάκις ζητεί εις τόν 
πλησίον του δ,τι βλέπει είς τόν εαυτόν του. Καθώς 
δε εις τόν καθαρόν τά  πάντα είναι καθαρά, οίίτω 
καί εις τόν μή καθαρόν τά  πάντα φαίνονται ακά
θαρτα.


