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Βχρβάρα Φιλτάτη.

Α κό μη  δέν ευρον μέσον νά σοί πέμψω α
σφαλώς τό πρώτον γράμμα τό όποιον σοί έ
γραψα· Οά λάβτ,ς λοιπόν δλας τάς ειδήσεις 
μαζευμένας. Έν ’αρχή ή περαιτέρω οδοιπορία 
μ αςήτο  δύσκολος· μετά κατέστη μεμ.ιγμένη, 
άλλοτε  δηλαδ/] δύσκολος καί άλλοτε  εύκο
λος· τό τέλος δμως καθ’ υπερβολήν ένδοξος.

Είθε ό Ιίύριος νά μας φυλάξη άπό ύψηλο-  
φροσύνην κ*ί κενοδοξίαν! Καθότι όπου νά ει- 
μεΟα, φ ιλ τάτη , τ ιμαί μεγάλα ι προσφέρονται 
εις ήμας. ° μα φΟάσομεν εις χωριον τι ή κω- 
μ ό π ο λ ιν  αμέσως αρχίζει κωδωνοκρουσία πρός 

ιυποδοχή ) μας. 'Αμάξια πέμπονται διά τούς 
άσθενεΐς, τούς γέροντας καί τά παιδία μας.

Ιίριν ή εισέλθωμεν εκατοντάδες ανθρώπων 
εξέρχονται πρός ύπάντησίν μας. Οί πολΐτα ι  
μας υποδέχονται ένοπλοι, ούχί δπως έν 'Αλο-  
πόλει διά νά μας τρομάξωσιν, ούχί! Ά λ λ ά  διά 
νά δείξωσι τά φιλικά των πρός ήμας αισθήμα
τα φέρουσιν όπλα, κρούουιι τά τύμπανα καί 
πράττουσιν ότι Οά έπραττον καί άν ύπεδ'χον- 
το βασιλέα. Ά λ7 .ά  άπό τήν χαράν μου ήρχι- 
σα τήν ιστορίαν μου άπό τό τέλος άντί νά τήν  
άρχισω άπό τήν αρχήν. Τήν πρώτην Ίανου-  
αρίου άνεχωρήσαμεν άπό τήν Καουφβαΐέρντ;ν 
δπου εΰρομεν τόσον εγκάρδιον “υποδοχή;.

Ά λ λ ά  διά νά μή θαμβοθώμεν μέ τήν διαρ
κή λάμψ ιν  τοΰ ή7,ίου έπηκο7\θύθησε θύελλα.

Εϊς Κεπτένην, λόγου χάριν ό δήμαρχος 
βαρόνος Φρειβέργης δέν μα., έπέτρεψε νά εισ- 
έλΟωμεν εις τήν πόλιν. Ρις τήν άνω Βαυα · 
ρίαν άνδρες καί γυναίκες ύπό τών κα7χθγ/)ρο- 
παπάδων ερεθιζόμενοι ήμπόδιζαν τήν διάβασίν 
μας καί δέν έτολμήσαμεν νά μείνωμεν τήν 
νύκτα έκεΐ. Τά αύτό μας συνέβη κατά πρώ
τον και εις Αύγσούρ/ην δπου ό δήμαρχος τής  
Χυχζα«φύ7νης ,Κρζάϊν διήγειρε τό καθολικόν 
τής πόλεως συμβούλιον εναντίον μας. Έν j

τούτοις δμως τά διαμαρτυρόμενον συμβούλιον  
τής πόλεως καί πολ7νθί πο7νΐται μας ύπερασπί· 
σθησαν καί έφέρθησαν πρός ημάς μέ π ο λ λ  hv 
κα7νθκαγα0ίαν. Τήν 2 8  μαρτίου έφθάσαμεν 
εις ΔοναυβέρΟην τής Ο ΐττ ίγγσχης δπου κα- 
7;ος τις άνθρωπος, ό ΙΙρώσσος επιτετραμμέ
νος Γούβιλλος ύπεδέχΟη ήμας φιλοφρόνως 
καί διώρισεν έκτοτε δι’έκαστον μέν άνδρα τέσ- 
σαρα πρωσσικά γρόσια τήν ημέραν, τρία δέ 
δι έκ στην γυναίκα καί δύο δι’ έκα ϊτον παι
δίον, τά όποια λαμβάνομεν ώς έξοδα διά τήν 
ώΟοιπορίαν μας. Ά7νλά δέν δυνάμεθα νά τά  
έξοδεύσωμεν διότι δώρα πο7νΐιπ7,ηθή μας έρ
χονται πανταχόΟεν. Εις Ά μβοΰργον μας έδέ- 
χθησαν κα/νώς ώς καί εϊς Άνσπά7νην δπου 
μας έδόθησανδωρεάν κατα7>ύματα κα ίάμαξα ι,  

Ά λ λ ά  εις τήν επισκοπήν τής Βαμβέργης 
οριστικώς μάς έμποδίσθη ή διάβασις καί έβιά- 
σΟημεν νά στραφώμεν εις τά όπίσω καί νά 
λάβωμεν τήν πρός Ν'ίρεαβέργην οδόν, δπου 
έτύχομεν υποδοχής καλλιτέρας. Τήν ημέραν 
τών Παΐων (άπριλίου 2 ) £ο;ρτάσαμεν εις Έρ- 
λαγγένην , δπου ή κυρία τής χώρας Σοφία, 
χήρα τοΰ πρώην ήγεμόνος, έπέτρεψεν είςπεν- 
τηκοντα έξ ημών νά καταλύσωμεν εις τά 
φρούριόν της, δπου μάς έξένισεν ηγεμον ικές  
οι δέ ύπηρέται της παρέ7νχβονά7Λους εικοσιν 
εξ ημών εις τούς οίκους των. Εις τήν τρά 
πεζαν άνθρωποι υψ η λή ς  περιωπής έΟεώρουν 
χαράν των να μ.άς ύπηρετώσιν. Ή  ήγεμονίς 
είναι χαριεστάτη κυρία· ειθε δ Θεός νά τή άν- 
ταποδώσ/ι χιλιοπλάσιον τά κα7^όν τό όποιον 
μάς έ'καμε. J ήν έπομένην ημέραν έξή7 θομεν 
τής Έ ρλαγγένης συνοδευόμενοι μέχρις έξω 
τής  πο7^εως υπό ό7\θυ τοΰ προσωπικοΰ τοΰ 
πανεπιστημίου, ψ α λλό ντω ν  ύμνους λ ίαν  σ υγ 
κινητικούς καί πριν ή άποχωρισΟώμεν διανει- 
μάντων δσα χρήματα ειχον συνηγμένα δι’ή- 
μάς, έξ ισου εις άνδρας, γυναίκας καί παιδία· 

Τό πάσχα ήμεΟα εις Χόφην δπου εΰρομεν 
παρ ομοιαν εγκάρδιον υποδοχήν. Τήν τρίτην  
ήμέ αν τοΰ πάσχα έφθάσαμεν εις Σλάϊζ δπου



Ερρίκος ό πρώτος βασιλεύει μετά της συζύ
γου του ΔωροΟέας. Ενταύθα τό πρεσβυτέριον 
έξήλθε πρός ύπάντησίν μας, οί πολΐται μας 
παρουσίασαν όπλα καί έκαστος ήμών έλαβε 
διεύθυνσιν καταλύματος. Nat, ήμ ίλλώντο τίς  
vf μας πρωτολάβη είς τόν οίκόν -του καί τι- 
νές εκλαυσαν διότι δέν ήμπόρεσαν. Ή βασί
λ ισσα  μας έπεμψε δύο μεγάλα  κιβώτια π λή 
ρη άπό ασπρόρουχα καί φορέματα καί προ
σέτι εκατονείκοσι τάλληρα , τά όποΐαδλαμας  
έμοίρασαν. "Εκαστος ήμών προσέτι έλαβε καί 
ά λ λ α  δώρα. Γυνή τις ' \λοπολίτις έγέννηυεν 
ένταΰθα υίόν καί ή βασίλισσα μετάτοΰ μυστι-  
κοσυμβούλου Βοιμου καί τοΰ δημάρχου Βαί- 
κου τό έβάπτίσαν . Είς Γέραν ό λαός έβλεπε 
μετά θαυμασμού τόν Γερο-Βάιδνερ τοΰ όποιου 
τά  ώς χιόνα λευκά γένια έφθανον έως τοΰ 
στήθους του. Έν Σαξωνια, ύπεδέχοντο ήμας  
μέ πολλήν  φιλοφροσύνην καί δώρα μας έπεμ- 
πον πανταχόθεν. "ϋ, άν ήτο δυνατόν νά συμ- 
μεθέξης καί σύ είς τήν αφθονίαν μας. Δέν μάς 
επετράπη νά κάμωμεν τόν μικρόν γύρον 
τής Δρέσδης.

κ Είναι φυσικόν » ειπεν ό φιλοξενών ήμάς  
εις Βαϊσενφέλην, «είναι φυσικόν ό βασιλεύς 
μας νά μή θέλη νά σας ίδη, ταλαίπωροι, κα 
θότι σείς μέν αφήνετε καί πατρίδα καί οικίας 
καί τά πάντα χάριν τοΰ ευαγγελίου, ένω έκεΐ- 
νος ήρνήθη αύτό χάριν ύλικοΰ συμφέροντος. 
Βεβαίως έντρέπεται τήν παρουσίαν σας »

Ό δ υσ τυχ ίς  άνθρωπος πόσον Οά Ολιβή άν ! 
τοΰτο Ιχηται άληθείας’ Καί δέκα βασίλεια  
καί άν εξούσιαζε δέν ήδύνατο νά φάγη περισ
σότερον άπ’ όσα χωρεΐ ό στόμαχός του, καί 
τοΰτο εύκό7 ως πολύ γίνεται έν Σαξωνία. Οί 
Οέλοντες νά συναθροίζωσι πλούτη πίπτουσιν  
είς κακόν πειρασμόν. Ήδη είσερχόμεθα είς 
τήν νέαν πατρίδα μας. Έφθάσαμεν είς μίαν 
έκ τών πόλεων αύτής ήτις μας ενθυμίζει τούς 
προσφιλείς οίκους μας. Ή αύτή οσμή άλα 
τος όπως καί έν Χ αλλάη , ό αύτός παντοτει- 
νός καπνός, ή αύτή αδιάκοπος εργασία.

Μετ’ όλίγον θά ίδωμεν τόν νέον μας βασι
λέα. Κ.:·<ρδίοκτυπώ ενθυμούμενος τοΰτο. ’Α
ληθώς, κρίνοντες έξ ό'σων περί αύτοΰ μέχρις 
ώρας ήκούσαμεν καί εκ τών οσων παρ’ αύτοΰ 
κατά τήν μακράν καί επίπονόν μας οδοιπορί
αν έλάβομεν πρέπει πραγματικώς νά ήναι ό 
πατήρ τοΰ λαοΰ του, ήγεαών πυλύ  διάφορος 
άπό τόν ίδικόν μας 'Αρχιεπίσκοπον. Ή μεΐς  
οι ταλαίπωροι εξόριστοι είς ούδέν δυνάμεθα νά

τώ φανώμεν χρήσιμοι· ούδέν φέρομεν είς αύ
τόν, καί όμως έπιθυμεΐ νά έχη ήμάς καί έξο- 
δεύει τόσα χρήματα δι’ ήμάς. Ά λλά ,Β  στα ! 
ενθυμούμαι ότι έχω καί έγώ δώρόν τι νά τώ  
προσφέρω, τήν ήμίχαυστον Γραφήν μου· θά 
τήν δεχθή άρά γε; Ά λ λ ά  θά ίδωμεν.

Αύριον μεταβαίνομεν διά Βιρτεμβέργ/ς είς 
Πόστδαμ όπου ήδη ό βασιλεύς διαμένει.

Ό Θεός νά σέ σκεπάζη.
Έν Βερολίνω τήν 2  Μαίου 17 3 2 .
Δόξα τώ Θεώ’ Ή  πλήρωσις τού λόγου  

του άδιακόπως ενώπιον ήμών εκτυλίσσεται 
μάλλον ένδόΕως. «Βασ^εΐς έσονται οι φυ- 
λάσσοντές σε» λέγει, καί γίνεται ούτως. «Ό  
Κύριος έθεσε τούς άγγέλους αύτοΰ έπί σέ, Γνα 
σέ φυλάσσωσιν είς όλας τάς όδούς » καί οΰ
τως έγινεν. «Έξελθε έκ τής χώρας σου καί 
έκ τής συγγενείας σου καί ΰπαγε προς γήν,

: ήν θέλω σοί δείξει » . IIόσον καλά είναι είς 
j ήμας διότι ήκολουθήσαμεν τόν λόγον ΤΟΥ. 

Αί εύλογίαι του έπήλθον έφ’ ήμας. “Ά ,  Βαρ
βάρα1 όποία θά ήτο ή ευτυχία μου άν καί σύ 

j καί τά φ ίλτατον τέκνον μ α ς ’καί οί γονείς μας 
ήσαν μαζύ μου. Εύτυχώς δέν γράφω ίδιοχεί- 
ρως τήν έπιστολήν, καθότι πάσα αύτής λέξις  
Οά έξηλε ίφετο μέ τά δάκρυά μου. Έν τούτοις 
δέν Οά είμαι αχάριστος, καθότι ό,τι καί άν 
κάμη ό Θεός είναι διά τό καλόν μας. Νά σοί 
διηγηθώ λοιπόν έν συντόμω. Ά λ λ ά ,  άπό τήν  
ύπερβάλλουσαν χαράν μου σχεδόν έλησμό- 
νουν τί συνέβη είς ήμάς μεταξύ Χ ά λλη ς  καί 
Ποστδάμης. Πριν μας έπιτραπή νά είσέλθω- 
μ ενε ίς  Ποστδάμην ιατρός τις έλθών είς τήν  
πύλην τής πόλεως παρετήρησε τήν κατάστα-  
σιν τής ύγείας μας. Ά φ ο ΰ  δε έπείσθη ότι ού- 
δεμία νόσος μεταδοτική ύπήρχεν είς τινα έξ 
ήμών, ειδοποίησε περί τούτου καί άμέσως τό 
πρεσβυτέριον,.τά προσωπικά τών πανεπιστη
μίων, καί ot μαθηταί τών σχολείων ήλθον 
πρός ήμάς καί μετά ωδών πνευματικών ώδή- 
γησαν ήμάς είς τούς βασιλικούς κήπους. 
Παντοΰ ήσαν δένδρα ώραΐα ήμεΐς δέ έστάθη- 
μεν είς τινα τών εύρυχώρων διαδρόμων κατά  
γραμμήν. Τότε συνοδεία πολλών άνδρών εύ- 
γενώ > μας έπλησίασεν. Οί οφθαλμοί μου σχε
δόν έθαμβώθησαν· τόσον ελαμπον τά  φορέμα- 
τά των είς τό φως τοΰ ήλίου. ’ \ λ λ ’ ότε έπί 
τέλους ε’.ς έκ τώ ν  εύγενών έκείνων προχωρή- 
σας έστάθη έμπράς, καί οί άνθρωποι μας ά- 
νήγγε ιλαν ότι έκεΐνος ήτο ό βασιλεύς, προσ- 

ί ήλωσα έπ’ αύτοΰ τήν προσοχήν μου διά νά μή

ποός το Φώς Μ  να :/.-;χθώσι τά  έργα αύτοΰ. 
’Εν» πας &6,:„πος & τις  πράττει αλήθειαν ε?χε- 
τα ι πρός τό Φώς, διά νά φανερωθώσι τα  εργα αυ
τόν δτι έν Θεώ εΐναι εικασμένα. Αί τελευταΐαι αύ- 
τα ι λέξεις εΐναι λέξεις τον αγαπητού μ α ν το ύ , του 
έπιστηθίου τον Φωτός φίλου, καί έγράφησαν και^όι’ 
έμέ *ai διά σέ, άναγνώστά μου, δια να εφαρμό,ω- 
μεν αύτάς εις έαυτόν έκατος, και έφαρμό,οντες αυ 
τάς νά ώφελώμεθα. Λοιπόν έκ τών δύο τάξεων τών 
άνθρώπων, αίτινες είς ούτάς περιγράφονται, εις ποι
αν ήμεΐς άνήκομεν ·, άρα έ/. ποίων είμεθα; έκ τών 
πρώτων, τών μισούντων το Φώς καί φευγόντων αυ
τό καί άποστρεφομένων, ή έκ τών δευτέρων τών ά- 
γαπώντων αύτό και άσπαζομένων ·, Αί κλίσεις μας 

' τ ί  περί τούτου μαρτυροΰσΐ', τά  έργα μας τ ί πε,ί 
τούτου δεικνύουσιν ; Άποστρεφομεθα ιο ψιύόος, ο:- 
ουδήποτε είδους καί άν ηναι, άποστρεφίμεθα την 
άδικίαν, μισοΰμεν τάς έριδας καί φίΛΟνεικίας, φεύ- 
γομεν την ήδυπάΟειαν καί τά  τούτοις όμοια, ή απ  
έναντίας άγαπώμεν καί π ρ ά ττω μ εν  αυταj  Αν τό 
πρώτον δέν είμεθα τον Φωτός μακράν άς πλησι- 
άσωμεν έτι μάλλον, άς τό έναγκαλισθώμεν. Αν ό
μως καί άγαπώμεν τά  φαΰλα τ α ΰ τ α ,  ώς φοοοΰμαι 
ό'τι τά  άγαπώμεν- τότε τό  αληθές ημών συμφέρον, 
τό συμφέρον ήμών ού/ί τό ψευδές, άναγνώστά μου, 
είναι νά φύγωμεν άπό τό  σκότος, νά φύγωμεν τήν 
ταλαιπωρίαν1 καί μισήσαντες τά  κακα έργα να προ.<- 
τρέξωμεν είς τάς θείας άγκάλας, νά γίνωμεν φ ί λ ο ι  
τ ο ΰ  Φ ωτός.

II ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΓΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΙ10Ι 

ΚΑΤΑΓΟΛΤΑΙ ΑΙ10 Π1ΘΙΙΚΟΪΣ

’Εσχάτως άνεφάνησαν έν Εύρώπτ) άνθρωποί τινες, 
λεγόμενοι επιστήμονες καί θεωρούμενοι φιλόσοφοι, οί 
οποίοι, /μή δυ\άμενοι, ώς λέγουσι, νά γνωρίσω σι 
Θεόν Δημιουργόν τοΰ παντός, διατείνονται ό'τι ό 
κόσμος έγεινε μόνος τον, έποίησεν αύτός έαυτόν ! 
Κ ατά τούτους καί δ άνθροιπος δέν δύναται νά ηναι 
πλάσμα Θεοΰ, άλλά καρπός τοΰ κόσμου, a Ό άν
θρωπος » λέγει εις τών φιλοσόφων τούτων, ό πεοι- 
φημότερος, « ό άνθρωπος κατάγετα ι άπό μαλλιαρόν 
^ι τετράπο^ον, τό όποιον ειχεν ουράν καί ώτα μυ· 
τηρά καί τό οποίον π ι θ α ν ώ ς  έζη έπί τών δέν
δρων, καί κατώκει εις τόν Κόσμον τόν Παλαιόν 
[’Ασίαν, ’Αφρικήν, Ευρώπην]. ‘ Α ν φυσιολόγος τις έ
βλεπε καί έξήταζε τό ζώον εκείνο, ή')ε κατατάξει 
αύτό μεταξύ τών τετράχειρων [τώ ν  πιθήκων] ώς 
βεβαίως ήθελε πράξει καί διά τόν κοινόν προπάτορα, 
τόν έτι άρχαιότερον, όλων τών πιθήκων τοΰ ΓΙα- 
λαιοΰ καί τοΰ Κέου Κόσμου. Τά τετράχειρα πάλιν 
καί ά'λα τά  έντελή μαστοφόρα [ζώα τά  όποια έχου-

σι μαστούς, βυζιά] π ι θ α ν ώ ς  κατάγονται άπό έν 
μαοσυποφόρον ζώον [ ζώον τό όποιον έχει μάρσυπον, 
ήτοι σακκοΰλαν υπό τό στήθος, έντός τής οποίας 
θέτει καί φυλάττει τά  νεογνά του’ τοιοΰτος είναι δ 
δίδελφος τής ’Αμερικής ]. Τοΰτο δέ πάλιν τό ζώον 
προέρχεται, διά μακρας σειράς μορφών διαφόρων άπό 
έν άλλο ζώον ώς έρπετόν ή ώς αμφίβιον, καί τοΰτο 
πάλιν άπό έν άλλο τό όποιον δμυιάζε; μέ ψάρι. Ιΐίς 
τό σ κ ό τ ο ς  τοΰ παρελθόντος δυνάμεθα νά ί δ ω 
μ ε ν  ό'τι ό πρώτος προπάτωρ όλων τών σπονδυλω
τών [όσα ζώα έχουν ραχοχόκκαλον μέ κλειδώσεις ] 
π ρ έ π ε ι  ν ά  η τ ο  ζώόν τ ι ένυδρον [ ζών μέσα είς 
τά  νερά] τό όποιον είχε βράγχια [σπάραχνα] καί 
τό όποιον ητο ά ρ σ ε ν ι κ ο θ ή λ ι κ ο ν καί εΐχε τά  
κυριώτερα όργανα τοΰ σώματος ( οία δ εγκέφαλος 
καί ή καρδία, άτελώς άνεπτυγμένα » ( Δαρουΐνου 
Καταγωγή τοΰ ’Ανθρώπου μέρος Β'. κεφάλαιο-; κά. )

"Οστις έχει όλίγον νοΰν καί έπιστήμων νά μήν 
ήναι άμέσως βλέπει ότι δ φ ι λ ό σ ο φ ο ς  οδτος πα
ραλογίζεται καί δεικνύει ότι δέν είξεύρει ότι α τοΰ 
γουρουν’οΰ καί τ ’ αυτιά ( άκόμη ) καί τήν μύτην άν 
τοΰ κόψ/,ς ( πάλιν ) αρνί δέν γίνεται β ίίς τις όμως 
δέν έχει νοΰν, καί έπιστήμων έάν ηναι θαμβόνεται 
καί θαυμάζει τήν αεγάλην τών νέων φιλοσόφων ά- 
νακάλυψιν ταύτην.

Ά λ λ ’ ά ; άφήσωμεν τους άρχαιοτέρους προπάτο
ρας καί άς έλθωμεν είς τό πώς ά-.ό τήν μαϊμοΰν 
γεννάται δ άνθρωπος.

Κατά τά  έξαγόμενα τής Γεωλογίας πριν ή φχνν] 
άνθρωπος έτ ι τής γής, ή σφαίρα αϋ'.η έχαλύφθη άπό 
πάγους, ο: όποιοι μετέβαλλον τό πρόσωπον αύτής* 
άφοΰ δέ άπέρασεν ή εποχή εκείνη τών πάγων, ή γή 
έστολίσθη μέ φυτά καί μέ ζώα δποΐα έξακολουθοΰσι 
έως σήμερον νά ύπάρχωσιν* άκολούθως δέ έτέθη καί 
δ άνθρωπος έπ’ αύτής. Κ ατά τούς νέους λ,οιπόν φ ι-  
λ ο σ ό φ ο υ ς  πριν τήs έποχής τών πάγων ύπήρ
χεν έν είδος πιθήκου, όμοιου μέ ούράγγον ούτάγγον, 
τό δποϊον όμως κανείς άνθρωτος δέν γνωρίζει τώρα, 
έπειδή δέν υπάρχει πλέον. Ά λ λ ’ άφοΰ ήδη δέν υ
πάρχει πώς είξεύρουν ότι άλλοτε ύτήρξε; ποίας ά- 
ποδείξεις εχουσι περί τούτου: ούδεμίαν άπόδειξιν 
θετικήν. Πολλών άλλων ζώων εύρέθησαν τά  κόκ- 
καλα καί ύπάρχονσιν, άλλά ζώου τοιούτου ούδείς 
εύρεν άκόμη. Πλήν άς υποθέσωμεν ότι υπήρξε διά 
νά άκούσωμεν τό ώραΐον τοΰτο π α ρ α μ ύ θ ι .  Τό 
ζώον τοΰτο, καθώς δ μέγιστος τών φιλοσόφων τού
των άνωτέρω μάς λχγει, ήτο τετράποδον έκ τών
τετοαχείρων, δηλαδή ■/και τα τεσσαρα του ποδάρι
ήσαν ωσάν χέρια, ή προβιά του ητο μαλλιαρή ώς 
τοΰ σκύλου, τά  αύτία  του μυτηρά ’σάν τ  άλόγου, 
καί είχε καί ούράν έζη δέ π ι θ α ν ώ ς έπάνω είς 

ί δένδρα, καί έτρωγε καρπούς, όπως καί σήμερον αί 
μαϊμούδες εις τής ’Αφρικής τά  δάση. Πλήν ή γή, 
ή'τις άφοΰ εγεινε μοναχή της βεβαίως ό,τι συμβαίνει 
έπ’ αύτής τό κάμει αύτή, έπιθυμήσασα νά ψυχρό-



Τόμος Γ'. Φυλ. ΞΖ'. ’Ιουνίου 15 187
-  Γ - ■ ------ -----------------------------------------------------

λουσθή έκαλύφθνι ύπό πάγων, χωρίς τήν σκληράν νά 
τήν μέλνι διά τά παιδία της. Τότε τά  δένδρα έ- 
ξηράνθησαν, τά χόρτα έξέλιπον, καρποί δέν ύπήρ- 
χον- καί τό ζώόν μας τό κακοροοίζικον, νηστικόν 
κα! παγωμένον, εφυγεν άπό τά δάση κα- έπήγε και 
έτρύπωσεν εις ό',τι σπήλαιον εύρε. Ά λλά  μέσα είς 
τό σπήλαιον τ ί νά φάγη ; . · . Διά νά μή άποθάνη 
λοιπόν άπό τήν πείναν άπεφάσισε νά άλλάξη δίαιταν, 
καί ένω ετρωγε πριν καρπούς ήρχισε τώρα νά τρώγη κρέ 
ας! δηλαδή άπαράλλακτα ώς έάν τά  πρόβατα, μή εύ- 
ρίσκοντα χόρτον διά νά ζήσωσιν, άρ/ιζαν νά τρώ
γουν λαγούς διά νά μή άποθάνουν' ά λλ ’ έπί τό προ- 
κείμενον. Άφοΰ πλέον δεν είχε δένδρα νά άναβαίνη 
τό ζ ώ ό ν  μ α ς  έβιάζετο νά περιπατη έπί τής γής. 
καί ώς έκ τούτου τά  δύο του οπισινά ποδάρια, ήο- 
χισαν νά μακραίνουν καί νά κολλώσι τά  δάκτυλά 
τω ν1 τά  δέ δύο έμπροσθινά νά κονταίνουν καί νά 
γίνονται ώς χέρια! Ά λλ.’ ενεκα τούτου ή κεφαλή του 
κατέβη πολύ χαμηλά πλησίον εις τήν γήν ένώ τά 
κώλά του δψώθησαν ύπερμέτρως καί έποαενως τώ  
ήτο πλέον πολύ δύσκολον νά περιπατν) μέ τά τέσ- 
σαρα' καί λ.οιπον, ήρχισε μέ τά  δύο ! "Ενεκα δε τής 
σκληράς διαίτης του καί τής εναγώνιου ζωής του ένώ 
ή τοΰ σώματός του άνάπτυξις παρεμποδίζετο, δ εγ
κέφαλός του άνεπτύσσετο ύπερμέτρως, καί ούτως έ- 
γεινε ξ υ π ν ό ν καί ήρχιζε νά μεταχειρίζεται ξύλα 
καί πέτρας διά νά φονεύη τά  άλλα ζώα καί νά τά 
τροιγνι ! Ούτοι μετεμορφώθη τό ζώον έκεΐνο, άλλά 
δέν εγινεν άκόμη άνθρωπος, δ.ότι μήτε τήν ουράν 
του έπέταξε, μήτε τήν γοϋνάν του ήλλαξε, μήτε τά  
αύτία του έστρογγύλευσεν άκόμη" ήτο δέ μόνον άρ- 
κ ο υ δ ο ο υ ρ α γ  κ ο υ τ  ά γ  κ ο ς. »

Τέλος ή έποχή τών πάγων παρήλθεν, ή γή έςο- 
λισθη μέ φυτά καί με δένδρα, άνθη ποίκιλλα έφά- 
νησαν καί καρποί ωραίοι ώρίμασαν εις τά δένδρα. 
Τότε τό ζ ώ ό ν ρ, α ς ένεθυμήθη ό'τι πρό τοΰ τρο- 
μερωτάτου έκείνου χειμώνας, ό όποιος δέν ήξεύρομεν 
πόσους αιώνας διήρ/*εσεν, ένθυμήθη ό'τι ήτο μαϊμού 
καί ήρχισε νά τρώγη πάλιν καρπούς, άλλ’ έπειδή 
είχε συνειΟίση νά τριόγη καί κρέας καί είχε προ/ω- 
ρήση πολύ εις τήν μεταμόρφωσή δεν ήτο δυνατόν 
πλέον νά γίνη πάλιν μαϊμοΰ καρποφάγος. Τά ’δόν- 
τ ιά  της είχον μεταβληθή, τά μέλη της μεταμορφω- 
θή, τό σώμα μεταποίησή, δ εγκέφαλός της μεγα
λώνει- άφοΰ δέ τό ψΰχος παρήλθεν έμάδησε τάς 
τρίχας της, αί όποΐαι βέβαια τώρα τήν έβάρυνον, 
άφοΰ είχε συνειθίσει εις τόσον κρύον- ερριψε τήν ου
ράν της ή όποία τήν εμπόδιζε νά τρέχη μέ τά δύο 
καί όποία δεν τής έχρειάζετο νά τήν τυλίσση εις 
κλώνους ό'ταν άναβαίνη εις δένδρα, έστρογγύλευσε 
τ ’ αΰτ’ά της, καί ούτως εγεινεν ά ' ν θ ρ ω π ο ς !  Ά λ 
λ,ά πώς ήρχισε νά όμιλη; Α ί! δπως έστρογγίλευσε 
καί τ ’ αύτίά του ! Καί νά ιδήτε, άφοΰ έμαθε νά δ- 
μιλη ήρχισεν ό άνόητος νά πΐ7 τεύη ό'τι υπάρχει Θεός 
καί νά τώ  κάμν) ν/ούς καί νά τώ  προσφίρ·/) θυσίας!

ήρνισε νά πιστεύη έ'τι δτι δταν άποθάνν) δέν θά 
χαθη άλλά θά εύρη ζωήν άλλην, άσυγκρίτως καλ- 
λιτέρχν ή χειροτέραν, κατά τά  εργα του! ήρχισε νά 
πιστεύη δτι κατάγετα ι άπό πλάσμα κατ ’ εικόνα 
καί δμοίωσιν Θεοΰ πεπλασμένον πλάσμα τό όποιον 
άφοΰ διήλθε τόν χ ρ υ σ ο ΰ ν τ ο υ  α ι ώ ν α  έν πα
ραδείσιο επεσε ! χωρίς νά είξεύρη ό άνόητος δ'τι ο λα 
ταΰτα είναι π ρ ο λ ή ψ ε ι ς  καί οτι δεν κατάγετα ι 
άπό Ά δάμ πεπτοκότα, άλλ ’ αυτός είναι με τά δσα 
πιστεύει, π ε π τ ο κ ώ ς  ά π  ό γ  ο ι ο ς ενός οΰραγ- 
γουτάγγου! Τοιαύτη ή περί υπάρξεως άνθρώπου θε
ωρία τών τρανών τούτων φ ι λ ο σ ό φ ω ν ,  άνοητο- 
τέρα τής όποιας πλάνη άμφιβάλλομεν άν ηναι δυ
νατόν νά ύπάρξη.

Πρός τ ί δε παντα τα ΰ τα ; πρός οΰδέν άλλ,ο ή νά 
άποξενωθη τό πλάσμα άπό τόν Πλάστην του, πρός 
ουδέν άλλο ή νά πορνεύωμεν, νά μηχεύωμεν, νά πα- 
ραδιδώμεθα είς τήν άσέλγειαν, νά ψευδώμεθα, νά 
άπατώμεν, νά πράττωριεν ό',τι αισχρόν πάντι έλευ- 
θέρως, χωρίς ή φωνή τής συνειδήσεως νά έλέγχν)
ήμάς■ '

Ουδέποτε ήθελον χαραχθή αί γραμμαί αύται άν 
καί μεταξύ ήμών δέν άνεφαίνοντό τινες, έπιστήμο- 
νες καλούμενοι, καί μοχλοί τής παιδείας θεωρούμενοι, 
οίτινες, οΰ μόνον πιστεύουσιν δτι τό π  α ρ α ρ. ΰ θ ι 
τοΰτο είναι άληθινόν, άλλά καί νομίζουσιν δτι, δταν 
τό πιστεύση καί ό λαός μας τότε θά έκπαιδευθώ- 
μ εν ! Καί έν τούτοις καυχώρ.εθα δτι εΐμεθα άπόγο- 
νοι τών 'Ελλήνων, οίτινες έπίστευον ό'τι είμεθα 
α γένος Θεού. » Πώς ^μαυρώθη τό χρυσίον ! Δυστυ
χές τό έθνος τό εχον όδηγούς τοιούτους, πρός τούς 
όποιους δεικνύου.εν

ΠΩΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΛΙ1ΘΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ό Εύλερος άφοΰ απέδειξε τήν σφαλερότητα τής 
περί φωτός θεωρίας τοΰ Νεύτονος επιλέγει. « Τδού 
παράδειγμα οΐκτρότατον τής άνθρωπίνης σοφίας . . . 
Ό Νεύτων ήτο άναμφιβόλως είς έκ τών μ&γαλοφυ- 
εστάτων άνδρών οίτινες ποτέ υπήρξαν- ή δε βαθεϊα 
επιστήμη του καί ή είσχώρησις τοΰ νοΰ του έντός 
τών μυστηρίων τών μάλλον κεκρυμμένων τής κτίσε
ως, θά ίλένει διά παντός ώς τό μέγα άντικείμενον 
τοΰ θαυμασμού καί ήμών καί τών γενεών τών έπερ 
χομένων. Ά λ λ ’ αί άποπλανήσεις τοΰ μεγάλου άνδρός 
τούτου, πρέπει νά χρησιμεύσωσι πρός ταπείνωσιν η
μών, πρέπει νά μάς πείσωσι περί τής αδυναμίας τοΰ αν
θρωπίνου πνεύματος, τό όποιον ένώ υψοΰται εις τά 
ύψιστον σημεΐον, τό είς τόν άνθρωπον εφικτόν, κ ιν
δυνεύει έπίσης νά π ίπτη  καί εις τάς μάλλον αλό
γους αποπλανήσεις. Έάν δέ έρευνώντες τά  φαινό
μενα τοΰ ό ρ α τ ο ΰ  τούτου κόσμου, δστις υποπί
πτει είς τας αισθήσεις ήμών, ΰποκείμεθα είς π τώ 
σεις τόσον οίκτράς, πόσον άρα ταλαίπωροι θά είαεθα 
άν ό Θεός μάς έγκατέλειπεν είς ήμάς αυτούς ώς

ΕΠΙ ΜΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΓΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Μελέτη Δ'. —  ΦΩΣ

Καί είπεν ό Θεός’ ΓενηΟήτω φως. Καί έγένε
το φως. Γέν. ά. 3.

® τ α ν ,  καίτοι εχων τούς οφθαλμούς ύγειεΐς, δέν 
δύναμα ι νά βλέπω τά περί έμέ, λέγω δτι εύ- 

ρίσκομαι είς μέρος άφεγγες, δτι περικυκλοΰμαι άπό 
πυκνόν καί άδιαπέοαστον σκότος. Έν τοιαύτη π ε 
ρατώσει οΰ. μόνον άδυνατώ νά διακρίνω τά  πλησί
ον έμοΰ δντα άλλά καί, ώς έπί τό πλεΐστον, αισθά
νομαι πίεσίν τινα , δοκιμάζω είδος ανησυχίας, προ- 
ερχομένης έξ αισθητής έλλείψεως. Ή άνησυχία αυ
τή, δ'σον τό σκότος παρατείνεται τόσον αυξάνει, καί 
έπί τέλους καταντά στενοχώρια. Καί ναι μέν, καί 
μόνη ή έπιθυμία ή έν έμοί γεννωμένη, έπιΟυμία τοΰ 
νά ΐδω τά περί έμέ, είναι αρκετή πρός παραγωγήν 
τής οχληράς ταύτης ανησυχίας, άλλά καί άν ή έπ ι- 
θυμία αυτη ελειπε πάλιν τό σκότος θά έπέδρα έτ.ί 
τοΰ σίόρ.ατός μου, εί δέ καί έπί πολώ παρετείνετο 
ή έπίδρασίς του θά ήτο μεγάλη. Τά άποτελ,έσματα 
τής έπιδράσεως τοΰ σκότους δέν είναι ευχάριστα, 
άλλά μάλλον καταστρεπτικά, ώς τοΰτο μάλιστα 
φαίνεται έπί ανθρώπου τούς όποιους ή τυραννία 
άλλων εκλεισε καί κλείει έπί πολύ είς μέρη σκο 
τεινά. θ ’: ταλαίπωροι ούτοι άνθρωποι ού μόνον κα- 
ταντώσιν ώχροί, οΰ μόνον καταντώσι πρέμοΆες, 
άλλά καί ή φαντασία αύτών έξάπτετα ι, καί αί δια- 
νοητικαί αΰτών δυνάμεις συγ/έωνται καί είς θέσιν 
έρχονται ώστε μετά δυσκολίας πολλής, μετά κόπου 
μεγάλου νά άναπνέωσι καί νά ζώσιν. Είς τούτους ή 
ύπαρξις ταχέως καταντά βάρος, βάρος μέγα, βάρος 
άνυπόφορον, καί έπί τέλους ο’/.τρως καί κακώς παύει.

Καί αύτά δέ τά ζώα, καί αΰτά τά  φυτά είς διαρ
κές καί απόλυτον σκότος δεινώς πάσχουσι καί έπί 
τέλ,ους παύουσι τοΰ νά ζώσι. Τό σκότος λ,οιπόν, 
τό διαρκές καί απόλυτον σκότος, δέν είναι κατάλ
ληλος τής ζωής σύντροφος. Διά νά λείψωσι δέ τά 
καταστρεπτικά αύτοΰ αποτελέσματα, διά νά ύπάο- 
ξη πλήρης καί άνετος σωματική ζωή, διά νά ύπάρ- 
ξη ευφροσύνη έπί τής γής, άπα ιτεΐτα ί τ ι τό όποιον 
νά άπο^ιώκν) νά διαλύη τό σκότος- άπα ιτεΐτα ί τ ι 
τό όποιον, ένώ καθιστά όρατά τά  περί ήμάς, νά 
χύνη συνάμα καί τέρψιν καί ίλαρότητα έπί τών 
έμψύ/ων δ/των, καί νά ένισχύη καί άναπτύση τάς 
δυνάυ.εις πά .τω ν τών οργανισμών. Τοΰτο δέ τό 
άπαιιούμενον ούδέν άλλο εΐναι ή έκεΐνο τό όποιον 
Ονομάζομεν Φ ω ς .

Σκοπεύοντες νά μελετήσωμεν ο)ί', ον έπί τοΰ εύ- 
ερ· ετικωτάτου τούτου τοΰ Θεοΰ δώρου έξετάσω'-'.εν 
συντόμο.ς τινάς έκ τών πολλών καί θαυμασίων 
αυτό" ιδιοτήτων καί ακολούθως μεταβώμεν είς τά 
κατά τήν αρχήν αύτοΰ.

Τί είναι φω ς ; Είς έ* τών άναβάντων είς τήν 
υψηλ,οτάτην βαθμίδα τών ανθρωπίνων γνώσεων, ό 
άνακαλύψας καί έξηγήσας τόν μηχανισμόν τοΰ αι
σθητού ούρανοΰ, ό Νεύτων, μελετήσας πολύ τά  
κατά τοΰ φωτός, διά νά έξηγήσγί τά φαινόμενα τά  
όποΐα παράγει, ή μάλλον έκ τών φαινομένων τού* 
των μαντεύων τήν ούσίαν του είπεν δτι τό φως εΐναι 
λεπτότατόν τ ι ρευστόν, ρευστόν τό όποιον άδιακό- 
πως παράγουσι καί χύνουσι πρός πάσ^ς,λάς δυνα- 
τάς διευθύνσεις σώματά τινα , άτινα ώς έκ τούτου 
ονομάζονται καί Φωτεινά. Τοιχΰτα φωτεινά σώματα 
είναι ό ήλιος, καί οί αστέρες οί απλανείς έν τώ  οΰ- 
ρανώ καί αί διάφοροι φλόγες έπί τής γής. Ά λ λ ’ ή 
γνώμη αυτη τοΰ μεγάλου αστρονόμου δέν ηύχ cpi- 
στησε πάντας, καθό φανεΐσα ανεπαρκής πρός έξή- 
γησιν πάντων τών παρακολουθούντων τό φώς φαι
νομένων, δι' δ καί ό πολύς Εύλερος, ό μέγας μαθη
ματικός έκεΐνος, έμβαθύνας είς τήν υπό τοΰ Καρ- 
τεσίου έκφρασθεΐσαν -γνώμην, προέτεινε σύστημα άλ
λο, σύστημα άνατρέπον τό τοΰ Νεύτωνος, σύστημα 
γενόμενον ήδη παραδεκτόν υπό τών πλείστων. Κατά 
τό σύστημα τοΰτο τό φως δέν ειναί τις ουσία, δέν 
είναι ρευστόν, άλλ ’ είναι άποτέλεσμα τα/υτάτων 
καί αλλεπαλλήλων κινήσεων ή δονήσεων. Καθώς 
αί χορδαί μουσικού τίνος οργάνου ή αί πλευραί κώ
δωνος δονούμεναι μεταδίδουσι τάς δονήσεις αΰτών 
εις τον αερα καί ούτω παραγονται ηχοι, φερόρ.ενοι 
διά τοΰ αΰτού άέρος είς τήν ακοήν, ουτω καί τά 
σώματα τά  φωτεινά έ'χουσι τά  λεπτότατα αΰτών 
μόρια είς άδιακόπους καί ταχυτάτας δονήσεις, δο
νήσεις μεταδιδομένας είς ρευστόν τ ι λεπτότατόν, 
ρευστόν δια/.εχυμένον έντός τών απείρων τοΰ οΰρα- 
νοΰ έκτάσεων, ρευστόν χιλιά<ις ή καί μυριάκις τοΰ 
άέρος λεπτότερον καί έλαστικώτερον, τό όποιον ονο- 
μάζε ται α ί θ η ρ . Μεταδιόόμεναι α; δονήσεις αίί- 
ται εκ των λεπτότατω ν μορίων των φωτεινών σω- 
μάτων είς τόν λεπτότατόν καί έλα ττικώ τα το ν αι
θέρα παραγουσι τό̂  φώς, απαραλάκτ ως ό'πως μετα- 
διδόμεναι καί αί δονήσεις τών χορδών ή /.ωδώνων 
είς τόν περιβάλλοντα ταΰτα  άέρα παράγουσι τούς 
ήχους. Ό αιθήρ, φέρων τάς δονήσεις ταύτας μέ
χρι τών έφθαλμαν μας, μάς κάμει νά βλέπω- 
μεν. Ούτω βλεπομεν τά  σώματα τά  φωτεινά. 
Ό αΰτός αιθήρ φέρων τάς αύτάς δονήσεις καί μέ
χρι τών σωμάτων τών μή φωτεινών θέτει καί τού
των τά  λεπτότατα μόρια είς άναλόγους δονήσεις, δο
νήσεις μεταδιδομένας έπίσης είς τόν αύτόν αίθέρα καί 
ουτίο καθιστώνται όρατά καί τά  μή φωτεινά σώμα
τα* τά  δέ χρώματα παράγονται έκ τών άριθμών 
των δονήσεων τών λεπτότατω ν μορίων έκάστου φω-



τιζοαένου σώματος,άπαραλλάκτως ώς καί οί διάφο- || 
οοι ήχοι, βαρείς ΐ  οξείς, παράγονται εκ τοΰ άριθμοΰ 
τών δονήσεων τών χορδών- τέλος ή έντασις τοΰ 
φωτός έξαρτάται έκ της ισχύος τών δονήσεων τών 
λεπτοτάτων τούτων μ ορίων. Πλήν καί τά  δύο 
ταΰτα συστήματα είναι θεωρίαι, εΐναι μάλλον ε ί - 
κ α σ ί α t ή πράγματα άποδεικνυόμενα, δ^ δ καί 
τό μόνον ασφαλές είναι νά λέγωμεν OTt τό φώς τό 
βλέπομεν, ή μάλλον δι’ αύτοΰ βλέπομεν, τ ί όμως 
κατ ’ ουσίαν εΐναι ά γ ν ο ο ϋ μ ε ν .  Ά λλά , καί 
τοι άγνοοϋμεν τήν ούσίαν τοΰ φωτός, δυνάμεθα ό
μως νά βλέπωμεν τά  άποτελέσματα αύτοΰ καί νά 
γινώσκωμεν πολλάς ιδιότητάς του.

Μία ίβ^τώ ν πολλών καί θαυμαστών τοΰ φωτός 
ιδιοτήτων εΐναι ή καταπληκτική ταχύτης μεθ’ ής 
διατρέχει τάς ουρανίους έκτάσεις. Ή ταχύτης αΰτη 
έπί τής μικράς καί περιωρισμένης ήμών γής εΐναι 
άδύνατον νά μετρηθΐ) καί ό'λως δι’ ό'λου θά Αγνο
είτο άν ή έξέτασις τοΰ ούρανοΰ δέν μας έφανέρωνεν 
αύτήν. Αιά τής τοΰ ούρανοΰ έξετάσεως έγνώσθη 
ό'τι πολλοί τών πλανητών τοΰ ήλιακοΰ συστήματος 
έχουσι διαφόρους δορυφόρους, έ'χουσι σ ε λ ή ν α ς 
περί αύτούς στρεφομένας. Είς έκ τών πλανητών, 
Ζευς καλούμενος, ακολουθείται άπό τέσσαρας τοι- 
αύτας σελήνας, αί δποΐαι, μέ ίδιάξουσαν έκάστη 
ταχ ύτητα , έκτελοΰσι περιστροφάς περί αύτόν. Ό 
πρώτος τών δορυφόρων τοΰ Λιός εκτελεΐ τήν περί 
τόν άστέρα τοΰτον περιστροφήν του εις 4 2  1[2  
ώρας καί κατ’ αύτήν πάντοτε διέρχεται διά τής 
σκιάς τήν δποίαν δ πλανήτης όπισθεν αύτοΰ ρίπτει, 
ήτοι άνά πάσαν περιστροφήν του δοκιμάζει έ'κλειψιν. 
Ή στιγαή καθ’ ήν δ δορυφόρος ούτος (ραίνεται εισερ
χόμενος εις αήν σκιάν τοΰ πλανήτου του ή έςερχό- 
μένος άπ’ αύτής, εΐναι ΰστερωτέρα τής στιγμής 
καθ’ ήν άληθώς εισέρχεται ή εξέρχεται κατά τοσοΰ 
τον χρόνον, ό'σος άπαιτεϊτα ι διά νά διατρέξϊ) τό φώς 
τό άπό τοΰ πλανήτου Διός μέχρι τής γής διάστημα. 
Ά ν  τό διάστημα τοΰτο ήτο πάντοτε τό αύτό, άν 
τό διάστημα τοΰτο ποτέ δέν μετεβάλλετο, τότε 
καί αί εκλείψεις τοΰ δορυφόρου αύτοΰ ήθελον διαδέ- 
χεσθαι άλλήλας άκριβώς άνά 4 2  1[2 ώρας. Ά λ λ ά  
τό μεταξύ τοΰ πλανήτου Διός καί τής γής διάστη
μα άδιακόπως μεταβάλλεται. Ή Γή, στρεφομένη 
περί τόν ’Ήλιον, εδρίσκεται άλλοτε μέν πλησιεστέρα, 
άλλοτε δέ άπωτέρα τοΰ πλανήτου τούτου. Ά ν  
λοιπόν μία έκλειψις τοΰ έν λόγω δορυφόρου παρα- 
τηρηθΐ] τόν καιρόν καθ’ δν ή Γή εΐναι πλησιεστάτη 
τοΰ πλανήτου καί άκολούθίος παρατηρηθή μία άλλη 
δτε ή Γή εύρίσκεται άπω τάτη αύτοΰ, τότε ή δευ- 
τέρα αύτη έκλειψις φαίνεται άρχίζουσα καί τελειό- 
νουσα 1 G πρώτα λεπτά καί 2G δεύτερα άργότερον 
ή δσον δ υπολογισμός δεικνύει. Ά ν ,  δτε ή Γή εύ- 
ρίσ/εται εις μεσαίαν τινά άπόστασιν άπό τοΰ πλα
νήτου παρατηρηθή καί έκλειψις τρίτη τού αύτοΰ 
δορυφόρου τότε καί δ χρόνος τής διαφοράς γίνεται

δ ήμισυς. Έπειδή λοιπόν αί διαφοραί αύται τοΰ 
χρόνου προέρχονται άπό τάς διαφοράς τής άποστά- 
σεως καί εΐναι άνάλογοι μέ αύτάς έπεται ό'τι τό 
φώς άπαιτεΐ 16 ' καί 26"  διά νά διατρέξν) δλην 
τήν διάμετρον τής τροχιάς τής γής, ήτοι 8' καί 
13"  διά νά φθάστ, άπό τόν "Ηλιον μέχρις ήμών. Ε 
πειδή δέ δ "Ηλιος άπέχειάπό τής γής 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
περίπου μίλια άγγλικά ή 34  περίπου έκατομμύρια 
λευγών, έπεται δτι τό φως διατρέχει 8 0 ,0 0 0 .λεύγας 
ή 3 2 0  έκατομμύρια μέτριον άνά παν δευτερόλεπτον. 
Όποία καταπληκτική ταχύτης! ταχύτης σχεδόν ά- 
κατάληπτος, άλλ’ εϊς πλήρη καί έντελή αρμονίαν μέ 
τάς άπειρους τοΰ ούρανοΰ εκτάσεις, τάς δποίας εΐ
ναι διωρισμένον νά διατρέχ·/).

Ά λ λ ’ άν ή ταχύτης τοΰ φωτός εΐναι τόσον θαυ
μαστή, ούχ ήττον θαυμαστός εΐναι καί δ τρόπος τής 
μεταδόσεώς του. Τό φώς δέν τρέχει πρός μίαν ι/.ό- 
νον διεύθυνσιν έκάστοτε, άλλά συγχρόνως πρός δλας 
τάς δυνατάς διευθύνσεις, σχηματίζον οΰτω σφαίραν 
φωτεινήν εις τό κέντρον τής δποίας κειται τό σώμα 
έξ ού πηγάζει. ’Ά ν  τό φώς δέν εΐχε τήν θαυμα
στήν ταύτην ίδιότητα, άν μετεδίδετο πρός μίαν δι- 
εύθυνσιν μόνον, τότε ούαί εις τούς κόσμους! σπανι- 
ώ τατα θά έ'βλεπον φώς. Τό φώς δμως διαδιδό- 
μενον καθ’ δλας τάς διευθύνσεις καί σχηματίζον 
φωτοσφαίρας, φωτίζει συγχρόνως άπείρους έκτάσεις, 
καί φέρει ούτω τήν ευεργετικήν αύτοΰ επιρροήν συγ
χρόνως παντοΰ.

Πλήν διά τών θαυμασίων τούτων μόνον ιδιοτή
των αυτού το φώς έλίγον θα ωφέλει τήν γή/ άν 
δεν ειχε και την δυναμ.ΐν νά διαπερα τά  σώμ.ατα 
εκείνα τά  δποΐα, έπειδή ύπ’ αύτοΰ διαπερώνται, 6 -  
νομάζονται διαφανή. Σώματα διάφανή, σώματα ύπό 
τοΰ φωτός διαπερώμενα ύπάρχουσι πολλά έπί τής 
γής, ά λλ ’ ή διαφάνεια αύτών δέν εΐναι ή αύτή είς 
δλα. "Οταν κατά τήν ταχυτάτην αύτοΰ πορείαν 
τό φώς άπαντήσνι σώμα διαφανές έν άκαρεί διαπερα 
αυτο και εξακολουθεί τήν δόον του, ολίγον μόνον 
διαταρασσόμενον καί ολίγον μόνον δρατόν καθιστών 
το δεαπερωμενον σώμα, το όποιον άφίνεται σχεδόν 
αδιόρατον, τοσον μ.άλλον αόιόρατον δσον καί δια- 
φανέστερον είναι. Καί ε! μέν άπαντήσει αύτό κατά  
γραμμήν κάθετον καθέτιος καί διαπερα αύτό- ε; δέ 
και απαντήσει αυτο κεκλιμένως, κλώνον ε ζ ι  ολίγον, 
εισχωρεί εις αυτό διά τής άπαντωμένητ έπιφανείας 
του καί έξέρχεται διά τής άντιθέτου. Ή κλίσις 
αύτη τοΰ φωτός λέγεται θλάσις καί έξαρτάται άπό 
τήν πυκνότητα τοΰ διαπερωμένου σιου.ατος καί άπό 
τήν κλίσιν μεθ’ ής τό φώς άπαντήσει τήν πρώτην 
επιφανειάν του. Ούτω τό φώς διαπερα τάς ύέλους, 
ούτω διαπερα τόν άέρακαΐ κατέρχεται μεχρις ήμών. 
’Ά ν τό φώς δέν εΐχε τήν δύναμιν ταύτην, άν δέν 
ήδύνατο νά διαπερα τά  σώματα τά  διαφανή τότε 
ουόε τόν αέρα θά διεπέρα καί έπομ.ένως ή επιφάνεια 
τής γής θά ήτο όλη σκοτεινή, έκτός άν δ άήρ έ'-

λείπε». Ά λ λ ’ δ Δώσας ε’ς τό φώς τήν θαυυ.αστή/ 
ταύτην δύναμιν έδωκε καί είς τόν αέρα διαφάνειαν 
μεγίστην, δι of τούτου δέ ού μόνον εύκολώτατα κα
τέρχεται τό φώς μέχρι τής γής άλλά καί πλεΐστον 
διαδίδεται. Καί ταΰτα  περί τών διαφανών.

"Αμα δέ κατά  τήν πορείαν αύτοΰ τό φώς άπαν- 
τήσν) σώμα μή διαφανές, σώμα τό δποΐον άδυνατεΐ 
νά διαπεράσνι τότε προσκροΰον έπ’ αύτοΰ έν άκαρεί 
φωτίζει αύτό, καί παρέχον είς αύτό τήν δύναμιν νά 
φαίνηται καθιστά αύτό δρατόν. Οΰτω φω τίζεται ή 
σελήνη, ούτω φωτίζονται οί πλανήται καί φαίνον
τα ι καί φέγγωσιν, ούτω καθίστανται δρατά πάντα  
τά  έπί τής γής άδιαφανή σώματα, ών έκαστον έχει 
καί μυστηριώδη τινά ιδιότητα νά φαίνηται κεχρω- 
ματισμένον, ούτίο τέλος εκτυλίσσονται τά  πολυ
ποίκιλα καί αρμονικά χριόματα τά  θέλγοντα τήν 
ό'ρασιν δσον καί οί μουσικοί ήχot Οέλγουσι τήν α
κοήν μας.

Ά λ λ ά  τό φώς κατερχόμενον έπί τής γής δέν φω
τίζει μόνον, δέν καθιστά δρατά μόνον τά  έπ’ αύτής 
σώματα, άλλ’ έπενεργεΐ έπ’ αύτών καί άλλοτρόπως, 
έπενεργεΐ έπ’ αύτών καί χημικώς. Ή χημική αύτη 
τοΰ φωτός έπί τών σωμάτων έπενέργεια εΐναι το- 
σαύτη ώστε επιφέρει πολλάς άλλοιώσεις, πολλάς 
μεταμορφώσεις, τ;αρατηρουμένας μάλιστα έπί τών 
όντων τών Οργανικών, τά  δποΐα ά /ευ τών άλλοιώ- 
σεων καί μεταμορφώσεων τούτων δέν θά ήδύναντο 
νά ύπάρξωσι. Διά τής έπενεργείας τοΰ φωτός ταύ
της πολλοί χημοί κυκλ οφοροΰντες έντός τών σωμά
τιο ν τών οργανικών δντων, μεταβάλλονται μυστηριω- 
δώς, καθίστανται ζωηφόροι, καί αύξάνουσιν, καί ένι- 
σχύουσι τά  σώματα ταΰτα  καί μεταβάλλουσι τήν έν- 
αύτοΐς αίσθησιν εις ηδονήν. Δι’ αύτής τά  φυτά ανα
πτύσσονται, θάλλουσιν, άνθοΰσι καί καρποφοροΰσιν- είς 
αύτήν τά  ζώα χρεωστοΰσι πολλά. ’Ώ, οΐα θά επήο- 
χετο καταστροφή, οίος πέπλος θανατηφόρος θά κα- 
τεκάλυπτε τήν γήν άν τό φώς έ'παυεν έπ’ αύτής 
νά φθάννι ! Καί μόνον νά φαντασθή, τις δποία θά 
ήτο ή κατάστασις τοΰ κόσμου τούτου άν φώς άπ ’ 
αύτοΰ έλειπεν είναι φοβερόν, είναι άπαράστατον. 
’Ά ν  τό φώς έπαυεν άπό τοΰ νά φθάν/ι μέχρι τής έ
πιφανείας τής γής, ού μόνον ή επιφάνεια αύτη καί 
τά  έπ’ αυτής δντα θά καθίσταντο άμέσως αφανή, 
αλλά καί πάντα τά  έπ’ αύτής όργανικά όντα τα- 
χέως θά διεφθείροντο καί χάος καί άταξία καί 
σύγχυσις ήθελε διαδεχθή τήν σήμερον τάξιν καί 
ποικιλίαν καί αρμονίαν !

Καί έν ταύτοις ύπήρχέ ποτε καιρός καθ’ δν ή νΰν 
ωραία αΰτη γή ήτο είς κατάστασιν τοιαύτην ! Ύ- 
πήρχέ ποτε καιρός δπότε σκότος πυκνόν, σκότος 
άδιαπέραστον, σκότος φοβερόν ήτο περί αυτήν ή δέ 
είκών τήν δποίαν παρίστα ήτο είκών άπαράστατος, 
είκών φρικαλέα. 'Γά ΰδατα, ή άρχική έκείνη καί 
παγκόσμιος θάλασσα άμα σχήματισθεΐσα άμα έξελ- 
θοΰσα « έκ κοιλίας μητρός αύτής » εΐχε α νέφος

| αμφίασιν » ήτο β μέ ομίχλην έσπαργανωμένη » 
( ’Ιώβ λη.' 8 ,0  ) Ή ομίχλη έκείνη ήτο τόσον πυ
κνή, τόσον άδιαφανής ώστε τό φώς ά π ο λ  ύ τ  ω ς 
ήδυνάτει νά τήν διαπεράστ). Ά ν  δέ σήμερον, ό'τε 
ή γή είναι μεμορφωμένη, ό'τε υπάρχει άτμοσφαΐρα 
διαφανής, πολλάκις είς τό πέλαγος καί είς αύτάς 
"άς νήσους *) γ ίνεται ομίχλη τόσον πυκνή ώστε έν 
πλήοει μεσημβρία οί άνθρωποι άδυνατοΰσι νά ίδωσι 
τά  πλησίον αύτών άντικείμενα- όποία άοα θά ήτο 
ή ομίχλη έκείνη δπότε ούτε ξηρά ύπήρχεν ούτε ά τ 
μοσφαΐρα ώς σήμερον, ή δέ γή ήτο είσέτι θερμή ύπό 
τοΰ έντός αύτής μυκωμένου πυρός ·, Ώς έκ τής ό- 
μίχλης λοιπόν εκείνης, τής π υκ νο τά^ : καί άδιαπε- 
ράστου ομίχλης, cc ήτο σκότος έπάν(5"“ΐ7,ς άβύσσου » 
σκοτος υπό τό δποΐον έκρύπτειο γή άμο'φωτος καί 
άκατασκεύαστος , άλλά γή ή δποία δέν έμελλε 
νά μέν·/) καί είς τήν κατάστασιν εκείνην, γή ή δποία 
έπρεπε νά μορφωθνί καί νά άνταποκριθη είς τόν σκο
πόν τής ύπάρξεώς της' Διά /ά προχωρήσν) δέ ή 
μόρφωσις αύτής, διά νά έναπτυχθή, έπ’ αύτής ζι,,ή, 
διά νά μορφωθΐ) ένί λόγω τό πρόσωπον τής γής, 
πρώτον απόλυτος άν άγκη ήτο νά διαλυθή τό κατα- 
καλύπτον αύτήν σκότος, ήτο νά φθάση μέχρις αυ
τής φώς.

Ά λλΛ  πώς να γείν*/) τοΰτο ; Τίς νά άραιώσνι τήν 
πυκνοτάτην έκείνην ομίχλην τήν καλύπτουσαν τήν 
γήν δλην, δτε ούτε ξηρά οΰτε κάν άτμοσφαΐρα εί
σέτι υπήρχε; Τίς άλλ.ος άπό ’Εκείνον δστις έν άρχή 
έποίησεν ούρανούς καί γήν, τίς άλλος άπό ’Εκείνον 
δστις δύναται καί γινώσκει νά διαλύν) παντός εί
δους σκότη ; « Καί εΐπεν δ Θεός : Γενηθήτω φώς· 
καί έγένετο φώς. » Διά τοΰ πνεύματος Αύτοΰ δ ί
δει ζωήν είς τήν νεκράν καί άψυχον ύλην, διά δέ 
τοΰ λόγου Αύτοΰ φέρει φ ώ ς  έ κ ε ΐ  δ π ο υ  π ρ ι ν  
ή τ ο  σ κ ό τ ο ς !

Τό φώς λοιπόν κατελθόν μέχρι τής έπιφνείας τών 
ύδάτων ήρξατο \ά αντανακλάται κατά μυρίας διευ
θύνσεις καί νά ένεργτ) ίσχυρώς πρός τό καλόν, πρός 
περαιτέρω μόρφωσιν τής μόλις άρξαμένης νά μορ- 
φούται γής. Ώς δέ τοιοΰτον έπρεπε καί νά παρα- 
μέν·/ί, δ ι’ δ καί έλαβε σφάγισμα μυστικόν, σφράγι- 
σμ.αέπιδκιμασίας σφράγισμα θειον, εχον έν έαυτώ  
τήν λέξιν κ α λ ό ν .  « Καί ειδεν δ Θεός τό φώς 
δτι κ α λ ό ν » καί διέταξεν αύτό παραμενον νά 
έργάζηται τήν μεγάλην έργασίαν του. νΕκτοτε ήρ
ξατο έπί τής γής ή διαδοχή τής ήμέρας καί τής 
νυκτός, διαδοχή πριν μή ύπάρχουσα, καθότι τότε 
« διεχώρισεν δ Θεός άνά μέσον τοΰ φωτός καί άνά 
μ.έσον τοΰ σκότους . »

*) Εις το Αονδϊνον γίνονται τόσον πυκναΐ ομίχλαι ω j  r ε 
πολλάκις είναι ανάγκη Ιν πλήρει μηστ,μβα'α νά άνά- 
τττωσι τα φώτα και ε?ς τας οδούς καί είς τούς οίκους 
Ιργαστήρια ώ? εί ήτο βαθεΐα νύξ. Αί ομίχλαι αύται τον 

, χ^μώνα Ινίοτε διαοκοΰσιν επί πολλάς κατά συνέχειαν ή- 
I μέρας.



α Καί έκάλεσεν ό Θεός το φώς, ή μ έ ρ α ν ;  τό 
δέ σκότος νύκτα. » Είς τό πρώτον της Γενέσεως 
κεφάλαιον, δ έλάβομεν ώς κανόνα καί οδηγόν τών 
μελετών τούτων, άπαντώσι λέξεις τινες, αί λέξεις 
« ουρανός » « γη » « ημέρα » « νύξ », ών
/ρήσις γίνεται εις σημασίας ολως ιδιαιτέρας, έφ’ ών 
ό'μωςκαί εφαρμόζεται ή μέθοδος ή γεωμετρική,καθ’ ήν 
πας νεωστί εΐσαγόμενος ορος ακριβώς καί δρίζεται. 
Τούτων τών λέξεων αί μέν δύο πρώται έν τώ  αύτώ  
τούτω κέφχλαίω άπαντώσιν εις δύω σημασίας έκα
στη· ήτοι, έν άρχ·7ι μέν εις σημασίαν γενικήν, ακολού
θως δέ είς σημασίαν ιδιαιτέραν. Καί είς ιχέν τήν πρώ
την περίπτωσιν έκφέρονται μετ’ άρθου καί ουδόλως 
έπεξηγοΰνΛ ^ ως εί τό σημαινόμενον ΰπ ’ αΰτών έ- 
τύγ/ανε γνωστόν λίαν κ έν άρ/J έποίησεν ό Θεός 
τ ό ν  ουρανόν καί τ ή ν  γήν ». Είς δε τήν δευτέραν 
είσαγόμεναι αί λέξεις άνάρθως, συγχρόνως καί όρί- 
ζον-αι’ β καί έκάλεσεν ό Θεός τό σ τ ε ρ έ ω μ α ,  
οΰρανόν (στι/. 8) « καί έκάλεσεν δ Θεός τήν ξ ή
ρα ν ,  γ ή ν  » (στι/. 10). Αί δέ δύο άλλαι, άπαν- 
τώσαι ε;ς μίαν μόνον σημασίαν, ούχί τήν κοινήν, 
άλλ ’ ιδιαιτέραν, άμα είσάγονται καί άμέσως έ- 
πεξη·, Όΰνται « καί έκάλεσεν ό Θεός τά φ ώ ς, ή μ έ- 
ρ α ν ’ καί τό σ κ ό τ ο ς  έκάλεσε ν ύ κ τ α  ». Κοινώς 
η μ έ ρ α  ονομάζεται τά άπό τής άνατολής τοϋ ή
λίου μέ/ρι τής δύσεως αύτοΰ χρονικόν διάστημα, 
« ν ύ ξ  » δέ τό άπό της δύσεως αύτοΰ μέχρι τής ά
νατολής· ένώ ενταύθα διά τής λέξεως cc ή μ έ ρ α » 
καλείται αυτό τό φώς καί διά τής λέςειος α νύζ » 
αύτό τό σκότος. Ύπά τοιαύτας άλλά πολύ πνευμα- 
τικωτέρας έννοιας μετεχειρίσΟη τάς αυτάς ταύτας 
λέξεις καί ό Σωτήρ τοΰ κόσμου λέγων πρός τους 
έκπεπληγμένους αύτοΰ άκροατάς « έμέ δει εργάζε- 
σΟαι τά  έργα τοΰ πέυ.ψαντός με εως ή μ ε ρ α  έστιν 
έρχεται ν ϋ ξ  ό'τε ούδείς δύναται εργάζεσθαι. « ( Ί 
ωαν. θ'. 4). Κ ατά τήν μερικήν ταύτην καί σπανίαν 
τών λέξεων τούτων σημασίαν, βλέπομεν οτι τό μεν 
χρονικόν διάστημα, τιθέμενον ε:’ς δεύτερον λογον ά- 
φίνεται ό'λως άπροσδιώριστον, ό δε νοΰς βιάζεται 
νά στραφώ ό'λος είς τό οηλούμενον μέγα εργον, καί 
νά προσηλωθη είς τόν παντοδύναμον ’Εργάτην. Καί 
όποιον μέγα εργον ή διακοπή νυκτός άτελευτητου 
καί ή έ'λευσις φωτός έπί τής σκοτεινής καί συγκε
χυμένης γής ! Όποιον μέγα εργον ό σχηματισμός ά
έρος, ή διαχώρησις τών ύδάτων τών άνω άπό τών 
ύδάτων τών κάτω ! 'Οποίον μέγα εργον ή άνάόυ- 
σις ηπείρων καί νη'σων έκ τοΰ μέσου ώκεανοΰ παγ
κοσμίου καί ή βλάστησις φυτών καί δένδρων χωρίς 
προϋπάρξεως σπόρων ! Όποιον μέγα εργον, ή νομο- 
θέτησις τών καιρών καί ή σύζευξις αύτών ή έναρμό- 
νιος μετά τ ΐ ,ς  κινη'σεως τών σωμάτων τών ουρανίων ! 
Όποιον μέγα έ'ργον, ή άθρώα εμφάνησις έπί τής γής 
ζώων νηκτών ζώων ερπετών, ζώων πετεινών, πάν
των σπονδυλωτών, άνευ προϋπάρξεως προγόνων ! 
Όποιον μέγα έ'ργον ή εμφάνησις ά'ντων έτι έντελε-

στέρων, εμφάνησις άθρόα, έχουσα κορωνίδα αύτήζ 
αυτόν τόν άνθρωπον, προωρισμένον νά βασιλεύσνι 
έπί τής κτίσεως δλης ! "Έργων πάντων τοΰ Φωτός 
τοΰ άληθινοΰ, έργων αύτοΰ τοΰ Λόγου τοΰ αιωνίου 
« δ ι’ ού τά  πάντα έγένετο καί /ωρίς αύτοΰ έγένετο 
ουδέ έν, 8 γέγονεν » ΊΙ κάθοδος λοιπόν τοΰ υλι-  
κοΰ φωτός, ούσα §ν έκ τών μεγάλων τούτων τοΰ 
Άληθινοΰ Φωτός έργων, εικότως καλείται καί ή μ έ- 
ρ α μ ί α  a καί έγένετο έσπέρα καί έγένετο πρωί, 
ήμέρα μία- s κ ό'τι χ ίλια  έτη έν όφθαλμοΐς σου, 
Κύριε, ώς ή ή μ έ ρ α ή χθες ήτις διήλθε, καί φυ
λακή έν νυκτί. » (Ψαλμ. πθ'. 4.)

Σήμερον τό φώς εΐναι απαραίτητον, ώς καί άνώ- 
τέοο> είδομεν, t-ΐς τήν ίίπαρξιν καί άνάπτυξιν πάν
των τών οργανικών ό'ντων. Λι’ αύτοΰ έκτελειται ή 
αναπνοή καί θρέψις πάντων τών φυτών, καί άνευ 
αύτοΰ αύται διακόπτονται, Δι’ αύτοΰ τό ύπά τών 
φυτών άπορροφώμενον ανθρακικόν οξύ, τό άέριον ε
κείνο τό τόσον βλαβερόν, τό θανατηφόρον εις τά  
ζώα, τό έξ άνθρακος καί οξυγόνου σύνθετον, δ ι’ 
αύτοΰ έντός τών οργάνων τών φυτών αναλύεται καί 
τό μέν όξυγόνον εκβάλλεται ό'πως χρησιμεύσϊ] είς 
τά ζώα ό δέ άνθραξ κρατείται ώς τών φυτών τρο
φή. ΔΓ αύτοΰ έκτελοϋνται αί μυστηριώδεις τών φυ
τών έκκρίσεις, καί ούτω είς αύτό οφείλονται οί καρ
ποί, τά  έλαια, αί γόμμαι, ή ζάχαρι, τά  ξυνά, αί 
βαφαί, τά  κάλλια καί τόσα άλλα απαραίτητα εις 
τόν άνθρωπον καί εις τά  ζώα, τά  όποΐα πάντα  
δέν θά υπήρχον άν τό φώς έλλειπε.

Ά λ λ ’ άν τό φώς τό υλικόν φέρνι τόσας ευλογίας 
καί τόσην ευφροσύνην έπί τής γής, ή δέ ελλειψις αύ
τοΰ εΐναιτόσον επιζήμιος, τ ί άρα δύναται νά φέρ·/) τό 
Φώς τό πνευματικόν καί πόσιον ζημιών δέν γίνεται 
πρόξενος ή άπό Αύτοΰ άπομάκρυνσις τοΰ άνθρώπου ; 
"Οπου υ—άρχει τό φώς τό υλικόν έκεΐ άνάπτυξις) 
έκεΐ λαμπρότης, έκεΐ ήδονο' ό'που δέ λείπει έκε  ̂
σκότος, έκεΐ νέκρωσις, έκεΐ οδύνη. Ούτω καί ό'που 
λείπει τό Φώς τό πνευματικόν έκεΐ σκότος νοητόν, 
εκεί πλάνη, έκεΐ προλήψεις, έκεΐ φόβοι άλογοι, έκεΐ 
μίση, έκεΐ διαβολαί καί συκαφαντίαι, έριδες καί 
φόνοι, πορνεΐαι καί άκαθαρσίαι, καί συνελόντι εΐπεΐν 
πάσα θλίψις καί στενοχώρια, καί πάντα δσα ό τοΰ 
σκότους άρχων κακά έδημιούργησεν. Ένώ δπου τό 
Φώς τό πνευματικόν, δπου ό Χριστός, έκεΐ αλήθεια, 
έκεΐ έλευθερία , έκεΐ άγάπη, καί φιλαδελφία, έκεΐ 
έλπίς καί ειρήνη, έκεΐ χαρά καί μακαριότης, οΐας 
ουδέ καν νά φαντασθνί ό μή φωτιζόμενος δύναται. 
"Οπως δέ τό φώς τό υλικόν ήλθε διά νά διαλύσν) 
τήν αιώνιον νύκτα καί φέρ™ άνάπτυξιν έπί τής γης, 

ί ούτω καί τό Φώς τά πνευματικόν, ό Χριστός ήλθε 
διά νά διαλύση τό νοητόν σκότος καί φέργ] μακα- 
κριότητα έπ’ αύτής· δυστυχώς δμως οί άνθρωποι η -  
γάπησαν μάλλον τά σκότος ή τό Φώς, ήν γάρ π ο 
ν η ρ ά  αύτών τά  έργα' διότι πας άνθρωπος δστι 

^πράττει φ α ΰ λ  α μισεί τό Φώς καί δέν έρ/ετα

χάσω ούδεμίαν λέξιν αυτοΰ. Τότε όλοι έχαι- ι 
ρετησαμεν αύτόν μετά σεβασμού. Τό έξωτε- ] 
ρικόν τοΰ βασιλ^έως δέν ήτο διόλου άγριον ή ' 
φοβερόν, απ’ έναντίας ό ήγεμών εχει τους ί 
τρόπους μειλιχίους καί συνωμίλ,ησε μεΟ’ήμών  
όπως καί μεταξύ μας συνομιλούμε/, χωρίς  
δηλαδη καμμιαν ύψηλοφροσύνην, Έφόρει εν- 
ουμα κυανοΰν βαθύ, επί τοΰ όποιου ήκτινοβό- 
λει μικρός τις άστήρ· ό υπενδύτης του ήτο 
έρυθροΰς χρυσοκέντητος, ή περισκελίς του 
λευκή ώς χιών /αί ώς κάτοπτρα τά υποδή
ματα του. Ι-πι τής κεφαλής του έφορει κά
λυμμα τριγωνικόν, κεκοσμημένον μέ Λευκά  
πτερά κυκνου, από οε το άριστερόν μέρος τής  
όσφύος του έκρέματο μικρά σπάθη. IJpcoTov 
ό βασιλεύς παρετήρησε μικρόν τινα νεανίαν 
οεκατετρι?ετή τήν ήλικίαν, δν ειχον αποβάλ
λει τής πατρικής οικίας καί άποδιώξει οί 
ίδιοι γονείς του, διότι άνεγίνωσκε και ήγάπα  
τό εύαγγέλιον. Τοΰΐον ό βασιλεύς ήρώτησε 
πώς ήδυνήθη νά άποχωρισΟη τούς γονείς του.
Ιό παιδίον άπήντησεν. (c (J αγαπών πατέρα 

ή μητέρα υπέρ έμέ ούκ έστί μου άξιος.» Τό
τε 5 βασιλεύς παλιν ήρώτησεν αύτό, τ ί έσκό- 
πευε νά πράξη, καί τϊς θά έφρόντιζε δι’ αύτό. 
((^0 πατήρ μου καί ή μήτηρ μου μέ έδιωξαν 
ειπε τό παιδίον, ά λ λ  έγώ έχω φίλον τόν Χρι
στόν, » Ο βασιλεύς, συγκινηθεϊς, έθεσεν έπί 
τής  κεφαλής τοΰ παιδιού τήν χεϊρά του.

Ιό τε κ α ί  έγω, λαβών θάρρος, προσέφε- 
ρον εις τον καλόν τοΰτον βασιλέα τό ήμι- 
κεκαυμενον βιβλίον μ.ου ώς ένΟύμημα έκ 
μέρους ήμών τών πτωχών, οίτινες δέν ει- 
χομεν άλλο τίποτε διά νά τώ προσφέρω- 
μεν. Ο βασιλεύς εόέχΟη τό δώρον καί 
τότε διηγήθην εις αύτόν πώς τό βιβλίον 
έκεινο^ ήτο ήμικεκαυμένον. Τήν διήγησίν 
μου ήκουσε μετά π ο λλή ς  προσοχής καί 
οιεταξε να Οεσωσι το βιβλίον ε̂ ς τήν ιδι
αιτέραν αύτοΰ βιβλιοθήκην. Τότε τόν πα- 
ρεκαλεσα νά λαβη πρόνοιαν διά τόν τα- 
λ>αιπωρον Μανλ>ικον και τούς λοιπούς δέ
σμιους και πορεστησα είς αύτόν τά δίκαι
ά σας ςπί τοΰ κτήματος έν Σιπένι, δώ- 
σας εις αύτόν καί τό χαρίστήριον εγγρα-  
φον. Γώρα οέν δύναμαι νά εννοήσω ποΰ 
εύρον τόσον θάρρος νά ομιλώ οΰτω μετ ’ 
αύτοΰ· άλλ  έφερθη πρός έμέ μέ πολλήν  
καλοκάγαΟιαν καί μέ Βιεβεβαίωσεν δτι τα 
χέως Οά μάθω παρ’ αύτοΰ καί δτι δέν θά 
μέ λησμονήσει.

Τότε ώδηγήθημεν είς τράπεζαν ή μαλ-  
λον σειράν τραπεζών ευρισκομένων έν^τώ 
μέσω τοΰ κήπου καί τί' έκλεκτόν γεΰμά  
παρετέθη ένώπιον ήμών! Ε λ π ίζω  δτι δέν 
Οά φανώμεν άχάριστοι λησμονοΰντες τά  
πρώτα τοΰ θεοΰ δώρα, τόν άρτον καί τό 
Οδωρ· μολονότι τώρα ε χ ο μ ε ν κ α ί  οίνον 
και ςυΟον και κρέας διά τροφήν μας. Ό  
βασ-λεύς, ή βασίλισσα καί οι άξιωματικοι 
αύτών μάς προσέφερον πο λλά  δώρα. Με
τά το γεΰμα έχλίναμεν τά γόνατα καί 
εύχαριστήσαμεν τόν πανάγαθον Θεόν καί 
οί άξιωμαπκοΐ δέ τοΰ βασιλέως επραξαν 
ώς ήμεΐς. Οταν έμέλλομεν νά άποχωρή- 
σωμεν τής τραπέζης ό βασιλεύς καί πά 
λιν μας διεβεβαίωσε περί τής πρός ήμας  
συμπαΟείας του διά τών εξής λέξεων, 
tc Οά ευτυχήσετε τέκνα μου, Οά ευτυχήσε
τε μετ’ εμού.» Είς τούς λόγους τούτους  
μόνον μέ δάκρυα χαρας καί μέ τήν εγ
κάρδιον εύχήν « είθε ό Θεός νά σέ άντα-
μείψη, βασιλεύ- ειΌε ό Θεός νά σέ εύλο-
γήση καί νά οέ άνταμείψη.» άπηντήσαμεν.

Μετά ταΰτα  έλαοομεν τήν πρός Βερο- 
λινον οδόν. Βδη Οά προσπαθήσω νά ένΟυ- 
μηΟώ πάντα όσα μάς συνέβησαν, χωρίς  
νά παραλείψω τίποτε. Είς τήν γέφυραν  
τής —χάφης προϋπάντησαν ήμάς οι μ α - 
Οηταί τών σχολείων και τό πρεσβυτέριον.
Ο πρόεστ ς Κάμπος μάς εκαμε λόγον  

λαβών ώς άφετηρϊαν του τό ρητόν « Ό
Κύριος νά εύλογήση ύμάς έπί μάλλον καί
μάλλον, ύμας και τά  τέκνα υμών .λ Μετά 
τό όποιον πεντήχοντα καιναί Διαθήκαι δι- 
ενεμήθησαν είς ήμάς. ΧαΓρε, Βαρβ,ρα, είς 
τήν πατρίδα μας τ ό βιβλίον τοΰ Χρίστου 
^φαιρειται άπό ήμας καί έδώ μας δίδεται! 
ΕίσήλΟομεν είς τήν πόλιν κατά τήν εξής 
ταςίν· πρώτος ό έπιτετραμμένος τά καθ’ 
ήμας έφιππος- μετ αύτόν οί μαθηταί κα
τά σειράν άνά δύο- ακολούθως δώδεκα υ
ποψήφιοι καί άλλο ι τόσο; πρεσβύτεροι, δύο 
τών όποιων ήσαν έφιπποι· τούτους ήκο- 
λουθουν οί δύο υποψήφιοι οίτινες μ ας συ_ 
νώδευσαν άπό Χάλ.λης. Μετ’ αύτούς έβά> 
διζον τά παίυία μας όπίσω αί γυναίκες  
και τελευταίοι οί άνδρες. Ή  συνοδεία έτε 
λειώσε μέ είκοσι δύο αμάξια περιέχοντα  
τάς^ άποτκευάς και τούς άσΟενεις μας.

Τά παιδία μας μέ τάς λεπτάς φωνάς τω ν  
ήρχισαν νά ψάλλωσ ιν  : « Ούδέποτε θέλω έγ-



καταλείψει τόν Θεόν μου. » είς τό όποιον 
ήχολούΟησαν καί οί γέροντες ρ.έ τάς τρε- 
μούσας αύτών φ «νά ς  καί οί άνδρες μέ τάς  
ίαχυράς των. Ή  μελωδία ήκούετο άπό πο
λύ  μακράν. Ήλιοχεκαυμένοι ώ: έκ τής μα- 
κρας οδοιπορίας μας, ένδεδυμένοι μέ ξένου 
τόπου φορέματα, εχοντες τάς γυναίκας κρα- 
τούσας τά άσΟενή αυτών παιδία καί τούς γέ
ροντας ύποστηριζομένους εϊς τάς ράβδους 
των διηρχόμεΟα μετ’ εϋλαβείας διά μέσου 
λαοΰ παρατεταγμένου ως ζώντκ τείχη χαί 
συμπαΟοΰντος πρός ήμάς. «Ουτοι αδύνατον 
νά ηναι άντάρται, ώς ό άρχιεπίσκοπος της  
'Αλοπόλεως διεκήρυξεν » ήκούομεν παντα-  
χόθεν νά λέγωσιν. Ώδηγήθημεν διά τών βα
σιλικών κήπων ίνα οί βασιλόπαιδες καί οί 
ρεγιστάνες ίδωσιν ήμας. Καί πραγματικώς  
μάς είδον καί συνεκινήθησαν, πολλοί δέ αύ
τών παραμερίσαντες έσπόγγιζον τά δάκρυά 
των. Έστάθημεν ενώπιον τής βασιλικής π ύ 
λ η ς  όπου μας έδόΟησαν αί διευθύνσεις τών  
μερών είς τά όποΐα επρεπε νά καταλύσωμεν  
καί οπου ό προεστώς Σχοινεμάνος ύπεδέ/Θη 
ήμας διά λόγου έμμετρου· τοΰ όποιου όμως 
μόνο ν τήν άρχήν ενθυμούμαι εχουσαν ούτως· 

’Αδέλφια καλώς ήλθατε  
τό φώς θέλει νικήσει.

’Ακόμη εδώ διαμένομεν· καί λαμβάνωμεν  
πολλάς περιποιήσεις άπό Χριστιανούς καί 
Ιουδαίους. Ά κ ό μ η  καί χαδολικός τις  στρα
τ ιώτης, ίστάμενος έπί τής γεφύρας τοΰ 
Σχιλβάλου χαί δώσας είς 'Αλοπολίτην τινά 
τριάκοντα λεπτά  τω είπε· « Δέν είναι ό Θεός 
ά λ λ ά  μόνον οί παπάδες οίτινες έπέφ^ρον 
τή·» δυστυχίαν σας. » &αι ήδη, Βαρβάρα, 
δίδω πέρας εις τήν επιστολήν μου. Ή καρ- 
δία'μου κατέχεται ύπό χαρας καί συνάμα 
μελαγχολίας. ΈλΟέ πρός έμέ ταχέως. Δέν 
είναι δυνατόν νά γάσής τόν δρόμον· εν ό- 
ποιονδήποτε μικρόν παιδίον, δύναται νά σοί 
δειξη τήν όδόν τήν οποίαν ήκολουΟήσαμεν 
καί Οά άκολουθήσωμεν. ΓΙρόσφερε τούς ασ
πασμούς μου είς τ,,ν μητέρα Αικατερίνην 
καί φίλησέ μου τόν υιόν μου. Είθε ό Κύριος 
νά σέ διαφυλάξη εν ύγεία σωματική τε χαί 
ψυχική,

Ό χαιρων καί συνάμα λυττούμενος 

Ιω ά ννη ς  σου.

ΟΡΑΤυΣ ΚΑΙ Α 0Ρ Α Τ 02 ΚΟΣΜΟΣ.

’Ά ν  υψηλή διάνοια τα πάντα διατάττϊ), 
Δικαιοσύνης είς τήν γήν πώς στάθμην δεν φυλαττει; 
Πώς ή κακία εύτυχεΐ τιμά-αι και κομπάζει;
Πώς άδοξος καί δυστυχής ή άρετή στενάζει;

— Είς δύο κόσμους διαιρεί το παν ο έχων φρένα'
Ε’ις άπειρον, αιώνιον, άόρατον τον ενα·
Κ είς άλλον μικρόν πρόσκαιρον Αλλάπρος γνώσιν τούτων 
Ό  άνθρωπο; παρέλαβε τόν ένδον κ’ εξω πλούτον,
Τάς αοράτους, όρατάς έντός κ’ έκτός αισθήσεις,
Τάς δύο τής ουσίας του άντικειμένας φύσεις.
Ή  ψυχική καί αϋλος είς τοΰ; χυδαίους μόνον 
’Αποστερείται βαθμηδόν τόν νοερόν τη ; τόνον.
’Αλλ’ είς έμέ φωτοβολεί ώς άστρον χωρίς δύσιν, 
’Λ λ)’ είς έμέ ώς κάτοπτρον άντανακλα τήν κτίσιν, 
’Αλλά περιφερόμενον τό βλέμμα τοΰ νοός μου 

’ Εντός /' έκτός τοΰ κόσμου,
Σε:ράν ευρίσκει αίτιων καί άποτελεσμάτων,
Τό ά’φΟαρτον είς τήν φθοράν τών δημιουργημάτων. 
Τήν έντεχνον άπλότητα ύπό τό σύνθετόν των,
Τήν κεκρυμμένην τάξιν των ίιπό τό.άτακτόν των 
Μίαν καί μόνην κίνησιν είς δλα; τάς κινήσεις,
Μίαν καί μόνην θέλησιν είς δλας τάς θελήσεις. 
'Ορών τό παν ώς άνθρωπος άπεκδυθείς τό σκότος,
Ού τοΰτο λέγω, γέννημα τυφλοί συμβεβηκότΟς, 
Ά λ λ ’ έντεχνος άπόρροια πνευματικής αιτίας,
Μεγάλ’ οικία τοΰ ©εοΰ καί σκεύη τή ; οικίας 
Ή μεΐς έσμέν οί ά'νθρωποι" καί μόνος νομοδότις 
'II μία καί πανάγαθος καί πάνσοφος θεότης.

Π. ΣΟΥΤΣΟΣ.

Η Γραφή τό ισχυρότατου τών φρουρίων

Τά φρούρια κτίζονται δπως ύπερασπίζωσι την χώραν άπό 
έχθρικών έπιδρομών, καί ούτως έςασφαλίζωσι τους κατοί
κους άπό λεηλασίας και καθκποτάξεως

Ά λλ’ ίσχυρότατον πάντων τών άνθρωπίνων φρουρίων κα
τά τών προσβο/ών καί έπιδρομών τοΰ άοράτου έ θ̂ροΰ τοΰ 
άνθρωπίνου γένους είναι ή Γραφή — ‘Εκατομμύρια εΰρον 
ήδη αυτήν πνευματικόν φρούριον άπόρθητον. Οί άγιοι δλων 
τών αιώνων εΰρον αύτήν πολυτιμότατον βιβλίον — τόπον 
ύπερασπίσεοις άσφαλέστατον.

Τήν εΰρον τοιαύτην, δταν αί θύελλαν τών πειρασμών 
έμαίνοντο κατ’ αύτών — "Οταν τά πεπυρωμένα βέλη τοΰ 
-ατανα έρρίπτοντο βροχϊ.δ',ν κατ’ αύτών έκ τοΰ τόξου του 
— "Οταν προσεβάλλοντο υπό τών πνευματικών αύτών έχ- 
Ορών, οίτινες έπίνων καί έδίψων καί έπόθουν καί έπεδίω- 
κων τήν καταστροφήν των. Άναγνώστα ποιον εΐναι τό 
φρούριόν σου, ό τής Γραφής Θεός, ή 6 κόσμος; ’Εάν η
ναι ό Θεός, είσαι άσφαλής — ’Εάν δέ 6 κόσμος, φοβοΰ, 
διότι τρέχεις τόν έσχατον κίνδυνον νά προσβληθ-ίϊς καί 
καταστραφής αιωνίως.

πρός τά ά ό ρ α τ α, τά  άφορίτ'τα τό "ι όν.ον ήαών 
μέλλον ·,’Επί τοΰ σπουδαιοτά . ου τα ύ ου αντικειμέ
νου ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς  μας ή .ο άτιαραιτήτως αναγ
καία. Χρεωστοΰμεν νά τήν έπωφελώμεθα μετά με
γίστου σεβασμού, καί όταν άπαντώμεν έν αύτ·?ι τινα 
τά  οποία ό /ούς μας δεν ούναται νά καταλ.άβτι, τό
τε άς ένθυμώμεθα τήν άδυνααίαν τοΰ πνεύαατός 
μας, τό όποιον τόιον ευκόλως πλανάται καί έπ’ 
αυτών είσέτι τών ορατών. Όπόταν βλέπ<ο « τά  ι
σχυρά έκεΐνα πνεύματα » τά  έπικρίνοντα τά.' αλή
θειας τής ήμετέρας θρησκείας, τά  χλευάζοντα μά
λ ιστα  αύτάς αύθαοως· σκέπτομαι: ευτελείς θνητοί, 
πόσα καί πόσα έκ τών πραγμάτων περί .τών ό-οίων 
τόσον ελαφρώς όμιλεΐτε δεν είναι υψηλότερα καί 
λεπτότερα εκείνην, περί τίον οποίων ό μέν ας Νεύ- 
των τόσον χονδροειδώς π λ α νά τα ι! Έπεθύαουν ώ-ε 
ή Τ. Τ. νά μή λητμονήσν) ποτε τή ' σκέψιν ταύτην, 
καθότι αί περιστάσεις καθ’ άς έχομεν αυτής ανάγ
κην επαναλαμβάνονται συχνότατα » ( Ευλερος ποός 
Ιίγεμ. Γγερ. έπιστ. ιή . )

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΑΦΡΙΚΙ1

Ή ’Αφρική υπήρξε το θέατρον τών εργασιών ά- 
θανάτων φωστήρων τής ’Εκκλησίας· τοΰ Πανταίνου, 
Κλήμεντος, Ώριγένους, Κυρίλλου ,Αντωνίου, Ά θα -  
σιου, Γερτυλιανοΰ, Κυπριανού, Αυγουστίνου, καί πλ.εί- 
στων άλλων, διδαξάντων τήν σώζουσαν αλήθειαν 
τοΰ Χριστού καί διά τοΰ ι’δίου αυτών αίυ.ατος έπι- 
σφραγισάντων αυτήν. Άφοΰ δμως ή Γυνή, ή εχουσα 
επί τής κεφαλής αυτής οτίφανον άσ'έρων δοιδεκα, 
καταίιω θεΐσα υπό τοΰ πολυκεφάλου δφεως, έλαβε 
πτέρυγας αετού και κατεφυγεν είς τήν έρημον, τότε 
καί ή μεγάλη αΰτη τοΰ παλαιού κόσμου ήπειρος, έπε- 
σεν εις πυκνοτατον σκότος. Κ ατά τήν παρούσαν δέ ε
κατονταετηρίδα άνδρες εφάμιλλοι τών παλαιών, οίοι 
ό Μοφφάτιος, Αίβιγκστών καί πλείστοι έτεροι, ή:- 
ξαντο καί πάλιν νά έργάζωνται ε’ς τό μέγα τοΰτο 
σταύιον, ευαγγελίζοντες την Αφρικήν καί φεροντες 
αυτήν παλιν εις το φδς τοΰ κόσμου. Ά πό τών πα- 
ραλίων τής Ι\1εσημ.βρινής Οαλ.άσσν,ς, τής μεταςΰ ά- 
νατο.'.ικής Αφρικής καί νήιου Μαγαδασκάρης, μέχρι 
τοΰ Ευελπιύος Ακρωτηρίου, καί άπό τού Ακρωτή
ριου τουτου μέχρι τών παραλίων τού Μαρόκκου, έπί 
τνi εςαιρεσει μ.ερων τινων, ένθα τό σκότος τής ειδω
λολατρίας είναι εισέτι πυκνότατον, έκκλησίαι ν ρι— 
στιανικαί εφυτεύθησαν, αί όποΐαι ώς φωτεινά κέν
τρα ζωής πνευματικής έξασκούσι σωτήριον έπιρροήν 
καί εις το: ενδότερα, ό'πουόλόνος τού Χριστοϋ ή> 
χ_ισε να ακούηται. Τούτο βεβαίως είναι τό άσφχλ,έ- 
στερον κτύπημα κατά τής δουλεμπορίας καί τών (ίδε- 
λυρών ανθριοτ.οΟυσιώ ν ,αίτινες κατεμόλυ\ον τής γής 
έκείνης τό έδαφος. Έκ τών υπό τής Μεσογείου βρε- 
χομένων παραλίων τής Αφρικής μόνον έν Αλγερία 
και ε/ Αιγύπτιο υπάρχει ελευθερία θρησκευτική, καί 
μόνον έκεΐ δύνανται οί Χριστιανοί νά κηρύττωσιν.

Έκ τών αρχαίων τής Άφρικής®έκκλησιών δύο
ρ.ονον ήουνήθησαν νά άνθέζοισιν είς τάς έφόδους τοΰ
πολυκεφάλου δράκοντος κχί νά παρατείνοσιν τήν
ΰπαρξιν αυτών μέχρι τών ημερών τούτων- άλλ.’ υ-
παρςιν ομοιάζουσαν πρός τών αρχαίων άκοοπόλεων e - · » > » , , , 1 ’σεβαστών μονον όια την αρχαιότητα των. Αύται
δε εΐναι αί τής Αϊγύπτου καί τής Άβυσσινίας.

Περί οέ τών μεσογαίων τής Αφρικής χωρών 
γνωστόν ό'τι ή φωνή τοΰ Λευκού άνθρώπου τ  ο Γ 
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ  ( οΰτως ώνόμαζον] οί Αφρικανοί 
τόν Λιβιγκτόνα ) ήκούσθη καί εις τάς άκτάς τής 
λίμνης Ταγκανύκας καί εις τάς άκτάς πολλών ά'λ- 
λων λιμνών καί ποταμ.ών, καί έντός χωρίων καί 
πόλεων χωρών πρώην άγνωστων, χιλιάδας λευγών 
πέραν τής θαλάσσης, τών έτοίων *-,ήν άνακάλυψιν ή 
άνθρωπότης οφείλει είς αυτόν. Άφοΰ £ αοίδιμος ου
τος ανηρ εκ του μέσου τοΰ μεγάλου του σταδίου ά- 
πήλθεν είς την χαράν τοΰ Κυρίου του, ό άνευιών 
αυ*ον και βοηθήσας έν στιγμή κρισιμ.ωτάτη Κ. 
Στανλη, εστάλη όπιος έζιχνιάσν) τήν Κεντρικήν ’Α
φρικήν. Ούτος περιερχόμενος καί ερευνών τό έσω- 
τερικόν τής Αφρικής έφθασε καί εϊς τήν λίμνην 
Βικτωρίαν Νυάνζαν, ήτις κειται ΰπ’ αυτόν τόν ’Ιση
μερινόν καί ήτις κοινωνεΐ καί μετά τής ΐδικής μ ας 
θαλάσσης διά τοΰ ποταμού Νείλου. Περιπλεύσας τήν 
μεγάλην ταύτην λίμνην καί έρευνήσας κατ’ αυτήν 
άνεκαλυψε πρός τό βορειοδυτικόν αυτής μέρος μέγα 
τ ι βασίλειον εκ πολλών εκατομμυρίων άνθρώπων 
τό βασίλειον τής Ουγάνδας όνομαζόμενον, τού οποί
ου ό βασιλεύς ονομάζεται Μτέζας. Ό βασιλεύς ου 
τος, συνομιλήσας μετά τού Κ. Στάνλεη καί έκθαμ
βος γενόμενος ίπά τήν υπεροχην τών λευκών άν
θρώπων έζήτησε νά μάθ-Λ, πού κειται τό μυστήοιον 
τής υπεροχής ταύτης. Ά/,ούσας δέ δτι τούτο κειται 
έν τώ  φ ω τ  ί τ ο ΰ  Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ ,  ταρεκάλεσε 
τόν περιηγητήν νά τώ  προμηθεύσνι διδασκάλους, οϊ- 
τινες νά διδάξωσι καί αύτόν καί τόν λ.αόν του τό 
ευαγγελίαν τοΰ Χριστού. Δι’ επιστολής το? λοιπόν, 
δι ης̂  περιγράφει τόν περιπλουν τής λίμνης Βικτω
ρίας ό Κ. Στάνλεη, όμιλών καί περί τής έπιθυμίας 
του άφρικανοΰ βασιλέως τούτου τόσον διήγειρε' τόν 
,  ήλον εις τας καρδίας αληθών τινων φίλων τού Χρί
στου ώστε είς τούτων έγ/.λείσας γραμμάτιον 5 ,0 0 0  
λιρών έν έπιστο'ιή έπεμψεν αύτό πρός τήν άποστο- 
λ.ικήν αδελφότητα τού Λονδίνου παρακαλών νά αε- 
ταχειρισθώσι τά χρήματά του ταΰτα  στέλλοντες'εύ- 
αγγελιστάς εϊς Ούγάνδαν, τό δνομά του δμως νά 
μή φανερώσωσι διότι «ύτός ούδέν άλλο ποάττει ή 
τό χρέος του' ως « α χ ρ ε ί ο ς  δ ο ύ λ ο ς » .  ]\ίετ ’ 
ολί-,ον καί άλλος έμιμήΟη τό παράδειγμα τούτο 
πέμψας άλλας 5 χιλιάδας λίρας ύς ά χ ρ ε ί ο ς  
ή ο υ λ ο ς. "Οτε δέ εϊς τήν Γεωγραφικήν Έταιοείαν 
έπισήμως άνηγγέλθη δτι Ά^.οττολή διοργανίζεται 
όι Ούγανδαν αμέσως ηρξατο έρανος καθ’ δν εις μό
νος πάλιν έδωκε 3 ,0 0 0  λίρας! Μακάριον τό έθνος 
τό έχον τέκνα τοιαΰτα,»t »ι



| αβάζη εις τόν κήπον του, καί λαμβάνων  
ΑΞΙΟΘΑΥΚ ΑΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ αφορμήν νά συνομιλή μετά τοΰ κηπουρού

ΑΓΑΠΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. του, εύχαριστίΐτο μεγάλως είς τας μετ ’
αύτοΰ συνομιλίας, έπειίή τόν εΰρισκεν αν- 

Ό  ιερός Παυλϊνος, Γ αλάτης  τό γένος, Ορωπον φρόνιμον καί πολύπειρον. Μετ’ ού
ήκμασε * περί τά τέλη της τέταρτης άπό πολύ δέ τοσαύτην έπιρροήν έξήσκησεν έπί
Χρ'στοΰ έκατονταε^ηρίοος, καί έ · ^ ά τ κ τ ε ν  τοΰ βάρβαρου εκείνου, ό αγαθό·- /r" mr,n-
επίσκοπος της έν Κομπανία ΙΝώλης. Ί ό έ
ξης τοΰ βίο.) αύτοΰ περιστατικόν μαρτυρεί 
τρανώς πόσην ίσχύν ειχεν έν τη καρδία αύ
τοΰ ή Ευαγγελική έντολή τής πρός τόν 
πλησίον αγάπης.

Κ ατ’ έχεΐ/Ον τόν καιρόν οί Βάνδαλοι, έγ- 
κατασταΟέντες είς τήν Α φρ ικήν , Απέβαινον 
συχνάκις είς τά παραθαλάσσια τής Καμπα- ι 
νιας καί τή ς  λοιπής Ι τ α λ ία ς ,  λαφυραγω-  
γοΰντες καί atyμαλνωτίζοντες. Ά π οβάντω ν , 
λοιπόν ποτέ τών βαρβάρων τούτων εις την J 
Νώλην, οί κάτοικοι αύτής έπαΟον τά πάν- 
δεινα, συνέπαθε δέ μετ’ αύτών καί ο ίδιος ε
πίσκοπος, ληστευΟείσης' τής οικίας του, και 
Ιμεινεν ημίγυμνος. ’Ενώ δέ εύρίσκετο είς 
τοιαύτην αξιοδάκρυταν κατάστασιν έρχεται 
πρός αύτόν δυστυχής τις χήρ*> κλα ίουσ ι 
καί όδυρομένη, άναγγέλ^ουσα ότι ό μονο- 
γεν/ς υίός αύτής, ή ελπίς καί τό στήρ ιγ
μα τών γηρατειών της, ηχμαλωτίσΟη ύπό 
τών βαρβάρων μετά πολλώ ν ά λλω ν  και, έν 
έλλείψει λύτρων, έμελλε ν’ άπαχΟή είς τήν 
’Αφρικήν.

κ Δεν έγι.) πλέο > τίποτε νά οο^σω, ειπεν 
είς αύτην ό πράγματι έπίσκοτο^, είμή τό 
σώμά μόυ, μόνον άν Οέλτ,ς λαβε με καί 
άντάλλαξόν  με μέ τόν υιόν σόυ. »

Ή  μητρική '.φιλοστοργία ύπερίσχυσε τοΰ 
πρός τον σεβάσμιον επίσκοπον σεβασμοΰ, 
καί σύ ,ο>ς ή χήρα εύχαρίστως έδεχΟη τήν 
προσφοράν, καί ά _ λ φ ■' τ  ΐ ρ ο ι διευΟΰνΟησαν ά- 
μέσως είς τάς σκηνάς τοΰ βα:ιλέο>ς Γιζε- 
ρί'/ου, τοΰ οποίου ό γαμβρός ειχε> α ιχ 
μαλωτίσει τόν δυστυχή εκείνον νέον.

Ό γαμβρός τοΰ βασιλέως, πριν ή δε- 
,χΟή τήν προταθεισαν α νταλλαγήν , ήρώτη- 
σε τόν επίσκοπον άν έγ-'ώριζε τέχνην τινά 
και ποιαν. 'Ο δέ Οεΐος άνήρ απεκριθη οτι 
έγνώριζεν ολίγον τήν κηπουρικήν ούτως 
δε έγεινε δεκτός άντι τοΰ ν ε ο υ, και μετ 
ολίγον άπήχΟη μετ’ ά λλω ν  π ο λ λ ’ον εις 
τήν ’ Αφρικήν.

Ό βάρβαοος εκείνος ό αίχ^αλωτίσος τόν 
επίσκοπον, ερχόμενος συχνάκις νά περιοι-

έκεινου, 0 άγαυος και φρό
νιμός έπίσκοπος, ώστε πολλάκ ις  οί φ'λοι 
καί οί σύμβουλοι αύτοΰ ζητοΰντες αύτόν 
πανταχόσε, τόν ευρισκο·> ε?£ τον κήπον  
συνδιαλεγόμενον καί συναναστραφόμενον με
τά  τοΰ κηπουροΰ.

Μίαν ημέραν μεταξύ άλλω ν σπουδαίων 
ομιλιών, ειπεν ό έπίσκοπος πρός τόν γ α μ 
βρόν τοΰ βασιλέως, ότι ό πεθερός του δέν 
έμελλε νά ζήση πολύ, καί ότι έπρεπε νά 
ήνat έτοιμος νά τον διοδχΟη.

Μαθών τοΰτο ό i εζέριχος, έζήτησε νά 
ίδη τόν Ιϊαυλϊνον. Όποια δέ ύπήρξεν ή εκ- 
π λη ξ ίς  του δτε, ίδών αύτον, άνεγνωρισε το 
“ρόσωπον ενός τών οικαστών, τους οποίους 
ειχεν ίδεΐ κατ’ δναρ τήν προλαβοΰσαν νύκτα  
δικάζοντας αύτόν.

Έσυμπερανε λ.οιπόν δτι ό άνΟρο^πος ου- 
τος δέν ήτο δυνατόν νά ήναι έκ τών κοινών 
κηπουρών άπό ερωτήσεων δέ εις έρωτησείς 
τον ήνάγκασαν τά όμολ^ογήση δτι ήτο αύ- 
τός ό ίδιος ό τής Νώλης επίσκοπος.

’ (•’ζήτησαν τότε παρ’ αύτοΰ συγχώρησιν, 
καί ήδέλησαν νά τόν στεΛωσιν είς την επι
σκοπήν του μετά πολνλών και μεγαλοπρε
πών δώρων εκείνος δμως μίαν μονήν χά- 
ρ;ν παρ’ αύτών άπήτησε· νά χα ρ ίσω σ ιν  εις 
αύτόν τούς αίχμαλνώτους τής επισκοπής του.

Γενομένης λοιπόν ακριβούς έρεύνης, συ- 
νέλεξαν άπαντας τούς α ιχμαλώτους, /αί έ- 
πεβιβασαν αϋιτούς εις πλοΐον, το οποίον έ- 
πλήρωσαν σίτου. Καί ούτως ό κηπουρος επί
σκοπος έπανήλΟεν έν Οριάμβω είς τήν πόλιν  
τής επισκοπής αύτοΰ, τής οποίας τό πένθος 
μετεβλήΟη τότε είς άνέκφραστον χαράν καί 
άγαλλαασιν. ( Ά σ τ .  Ά ν . )

ΚΥΡΙ ΑΚΟΝ ΜΑΘΙΙλΙΑ. Τ11Ϊ ΒΑΣΙΛ1Σ2ΗΣ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

"Οταν ή βασίλισσα -ή ; ’ Αγγλίας Βικτωρία διατριβή είς 
Ούΐνδσορ, το μόνον το όποιον προξενεΐ είς αυττ,ν ηδοντ,ν 
μεγίσττ,ν εΤναι να συναΟρ^ίζϊ) τα καράσια τής γειτονιάς 
ττ,ς άνά πασαν κυριακής εσπέραν καί να δίδϊ) εις αύτά 
θρησκευτικά μαθήματα.


