
0 1  ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΑΑΟΠΟΑΕΩΣ 

ΚΕΦΑΑ. Ζ'.

ΛΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

|l=jfT0 τό ετος 1 7 2 9 ,  καί ή ημέρα καθ ’ήν 
δυτική εκκλησία εορτάζει τήν 'Αγίαν  

Δωρεάν. ’Από τής αύγής πάντες οί κώδωνες 
τών πολυπληθών τής Ά λοπόλεως (Σαλτσ-  
βούργου) εκκλησιών έσήμαινον άκαταπαυ- 
στως, τά  δέ παρακείμενα ορη άντήχουν τούς 
σοβαρούς ήχους των. Αί πλείσται τών οικι
ών τής πόλεως, ήτ ίς  κεΐται επί Οέσεως τόσον 
θελκτικής, ήσαν έστολισμέναι μέ διάφορα υ
φάσματα, κλάδους δένδρων, καί πολλά  άνθη. 
Εικόνες ίεραί ήσαν τεΟημέναι εις διάφορα τών  
οδών μέρη καί κεκοσμημέναι μέ μυρσίνας, 
χρυσόν, άργυρον καί διάφορα άνθη καί κοσ
μήματα έκ κηροΰ, άκτινοβολοΰσαι εις τό 
απλετον φως τής ημέρας. Ilaaat αί εντός 
τών όοών παστάδες, εν αις ισταντο διαφόρων 
άγίων αγάλματα , ήσαν έστολισμέναι κ α τα λ 
λ ή λ ω ς  διά τό επίσημον τής ημέρας· άνδρες 
δέ καί γυναίκες, ένδεδυμένοι πάντες μέ εορ
τή ς  φορέματα, διήρχοντο πολυάριθμοι τάς  
οδούς πορευόμενοι εις τήν εκκλησίαν.

Πλησίον τοΰ υψώματος τοΰ τής 'Αλοπό- 
λεως φρουρίου, παρά τήν μεγίστην καί καλ-  
λ ίστην  κρήνην άπάσης τής Γερμανίας, όπου 
ίπποι γιγάντιοι,ερωτες καί όστρακα τεχνητά, 
γεγλυμένα πάντα έπί λευκοΰ μαρμάρου, άδι- 
ακόπως χύνουσιν ύδωρ άφΟονον έντός ε3ρεί- 
ας δεξαμενής, μικραί τινες παιδίσκαι, έχου- 
σαι τά άγγεΐά των επί τοΰ χείλους τής δεξα- 
μενής, συνωμίλουν. Σχεδόν πας διαβάτης, 
διερχόμενος έκεΐθεν, εδιδεν εϊς αύτάς ύπόθε- 
σιν λόγω ν καί σαρκασμών. ’Ολίγοι μόνον 
διέβαινον έπί τών οποίων ή λά λος  τών κορα- 
σίων γλώ σσα  δέν έτόλμα νά κόψη καί νά 
ράψη.

Κατά μικρόν ή πλατεία  έπληρώθη ανθρώ
πων,κυρίως πολιτών. Οί πολυάριθμοι φ ύλα 
κες, ους συνήθως μετεχειρίζετο ή άρχή διά νά 
φυλάσσητα ι ή τάξις, έφαίνοντο τήν ημέραν 
εκείνην σχεδόν περιττοί. Τέλος βιαία τών  
κωδώνων κροΰσις έκ τών κωδωνοστασίων, 
ήχοι σαλπ ίγγω ν  ισχυροί έκ τής  μητροπολι-

τικής εκκλησίας, συνίδευόμενοι μέ κρότον 
τυμπάνου, ανήγγειλε ν τό τέλος τής  μεγά
λης  λειτουργίας. Μετ’ ολίγον ή κυριωτάτη  
τής εκκλησίας Ούρα ήνοίχθη καί μετά μεγά
λ η ς  πομπής ήρχισαν νά έξέρχωνται οι ίερεις, 
εχοντες εις τό μέσον αυτών τόν αρχιεπίσκο
πον, διά νά έκτελέσωσο λειτανίαν. Έ μπρο
σθεν καί εις τά π λάγ ια  τοΰ πολυτελεστάτου  
ουρανίσκου, ό όποιος ήκτινοβόλει έκ τοΰ χρυ- 
σοΰ καί ήτο κατακεκοσμημένος μέ πτερά 
στρουθοκαμήλου καί ύπό τόν όποιον έβάδι- 
ζεν ό πρίγκιψ αρχιεπίσκοπος, ήσαν πολυά
ριθμο: φύλακες, διάκονοι, καλόγηροι, ιερείς 
καί αξιωματικοί ϊή ς  έκκλησίας. Μετά τού
τους ήποντο οί εύγενέστατο: τών κατοίκων  
τής 'Αλοπόλεως, άποτελοΰντες μακράν σει
ράν. Έκ τής Ούρας τής έκκλησίας,— ήτις  
είναι πραγματικώς αρχιτεκτονικής άριστούρ- 
Υη^α,— ό πνευματικός άρχηγός έτριψε βλέμ
μα έταστικόν έπί τή ς  πλατείας, τής πρό τοΰ 
φρουρίου κειμένης. Ώσεί δέ θαυμάζων έψιθύ- 
ρισε λέξεις τινάς προς ενα τών πλησιέστατα  
αύτοΰ εύρισκομένων κληρικών, όστις έξάξας  
τό ώρολόγιόν του, άπήντησε χαμηλή τη  
φωνή :

—  Πανιερώτατε πρίγκιψ, δέν είναι πολύ  
ένωρίς· αληθώς ή συνήθης ώρα πρό πολλοΰ  
παρήλθε.

Τό πρόσωπον τοΰ πρίγκηπος δεσπότου, 
τό όποιον μέχρι τής στ ιγμής έκείνης έφαίνε- 
το φαιδρόν, εύθύς ήλλοιώθη, καί κατήφεια έ- 
ζωγραφήθη έπ’ αύτοΰ. κΑουθήρε, άποδος μοι 
τούς λεγεώνάς μου,» έψιΟύρισε λατιν ιστ ί,  
στενάζων καί διευΟυνόμενος πρός τήν άκραν 
τών βαθμιδών, όπου ό λαός γο ;υπετήσας  
περιέμενε τήν εύλογίαν του.

Ά λ λ ο τ ε ,  κατά τήν μεγάλην  εκείνην έορ- 
την, η πλατεία  επληροΰτο λαοΰ, ενώ τότε 
ολίγοι μόνον ήσαν έν αύτή, ολίγοι μόνον ώς 
πιστοί προσηύχοντο. Ό αρχιεπίσκοπος όσον 
ήδυνήθη ταχέως έδωκε πέρας εις έορτήν, ήτ ις  
τόσον ήδη τόν έθλιβεν, ά λ λ ’ ήτις άλλοτε  ή-
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το δι’ αύτόν πηγή άνεκφράστου χαρας.
—  Φωνάξατέ μου τόν άρχιγραμματέα, ει- 

πε μέ επιτακτικόν τόνον πρός τούς έκδύον- 
τας αύτόν τήν βαρύτιμόν του στολήν, καί α
μέσως ήρχισε νά συνομιλη λατ ιν ιστ ί μέ τόν 
ηγούμενον του έν Ά λο π ό λε ι  αοναστηρίου 
τών Καμαλδολίνων. Ένω ουτω συνωμίλει ό 
άρχιγραμματεύς φόν Ρ ά λ λη ς  ήλθε πρός τόν 
αρχιεπίσκοπον, Είχε δέ ό άρχιγραμματεύς  
ούτος έρρητιδωμένον καί σοβαρόν τό πρόσω· 
πον καί διά τοΰ ιδιαιτέρου σεβασμού καί τής  
υποταγής, ήν έδείκνυεν, έφαίνετο εχ^ον μεγά- 
λη ν  επιρροήν έιτί τής διανοίας τοΰ κυρίου 
του.

—  Ρ ά λ λη ,  είπε πρός αύτόν ό πρίγκιψ, 
παρετήρησες σήμερον πόσον . . . .

—  Πόσον ή μάνδρα ήτο κενή, πώς ελει- 
πον τά  μ^-ΰρα πρόβατα τών όρέων ; προσέ- 
θηκεν ό άρχιγραμματεύς αίνιττόμενος τούς 
συνήθως μελανοενδεδυμένους κατοίκους τής  
έξοχής.

—  "Αχ, Ρ ά λλη  ! ή μεγάλη τύφλωσις  τοΰ 
άτυχοΰς λαοΰ πληγώνει τήν καρδίαν μου.

—  Δέν είναι δυνατόν αυτη νά άνομααθή 
μάλλον πόρωσις, κενοδοξία, ύπεροψία ; υπέ- 
λ&βεν ό άρχιγραμματεύς.

—  Δέν είσαι μακράν τής άληθείας, άπήν- 
τησεν ό άργιεπίσκοπος. Δέν δύναμαι νά έν- 
νοήσω πώς άλλάζουσι τό άδολον γ ά λ α  τής  
μόνης σωτηρίου πίστεώς μας μέ τά σκληρά  
καί νοσηρά κεράτια τής κατηραμένης αίρέ- 
σεως. Πόσον ήσυχοι θά ήσαν εις τούς κόλ
πους τής αγίας μας έκκλησίας, ήτ ις  καθιστά  
τόσον εύκολον τήν πρός τόν ούρανόν άγου
σαν οδόν ! Όποιαν πλη$ύν εύκολιών προσφέ
ρει ή καθολική εκκλησία εις τά  πρόβατά της!  
Όποΐαι δέ δυσκολίαι καί αγώνες καί κίνδυ
νοι, συνοδεύouat τάς διδασκαλίας τών αιρε
τικών ! καί έν τούτοις . . .

—  Πανιερώτατέ μου δέσποτα, είσθε πολύ 
συγκαταβατικός πρός τούς αρνησίθρησκους 
τούτους.

—  Συχνά σκέπτομαι ούτω, άπάντησεν ή 
ύψηλοτης, καΓκατακρίνω έμαυτόν διά τοΰτο. 
Ά λ λ ά ,  λυποΰμαι νά τιμωρήσω τό ποίμνιον 
τό όποιον άπεπλανήθη.

—  Ά λ λ ’ άν ή άνεκτικότης σας ένθαρρύνη 
τούς κακούργους νά δοκιμάσωσι τήν τύχην  
έκείνων, οίτινες δέν ήθελον νά άκούσωσι τήν  
σωτήριον φωνήν τοΰ καλοΰ Ποιμένος ;

—  Μέ έρβάλλεις εις ανησυχίας, ειπεν ό

πρίγκιψ. Ά χ ,  Ρ ά λλη , Ρ ά λλη  ! ποσάκις δέν 
έρρίφθην μετά δακρύων ενώπιον τοΰ τιμίου 
σταυροΰ, καί τόν ίκέτευσα νά μοΰ φωτίση 
τήν διάνοιαν καί νά μοί δώση τά  μέσα όπως 
επαναφέρω τούς αιρετικούς εις τούς πόδας 
του ! Ό άξιος ήγούμενος έδώ προ μικρού 
μοί υπέδειξε τρόπον όστις είναι άδύνατον νά 
μή δειχθη ωφέλιμος. Ειδον έκ πείρας τά  α
ποτελέσματα παρομοίου σχεδίου ότε διεβίβα- 
σα οδηγίας εις όλον τό ίερατεΐον τής χώρας 
νά έξηγήσωσιν εις τούς χριστιανούς των τάς  
μεγάλας διαφοράς,αί όποΐαι ύπάρχουσι μετα
ξύ τής ενδόξου πίστεώς μας καί τής φθορο- 
ποιάς αίρέσεως. "Αν ό καλός ουτος σπόρος 
δέν έκαρποφόρησε τοΰτο άποδοτέον κατά μέ- 
γα. μέρος εις τούς ίερεΐς, τών οποίων, ώς έκ 
τής  πολυχρονίου ύπηρεσίας των, ό άρχαΐος 
ζήλος πολύ έψυχράνθη, ίσως καί ή πρώην 
δραστηριότης έμετριάσθη. Αοιπόν άπεφάσι- 
σα κατά τάς παρακλήσεις τοΰ εύσεβοΰς τού
του ήγουμένου νά μεταχειρισθώ τούς άδελ- 
φούς Ίησουίτας, οίτινες είναι οι μάλλον  έμ
πειροι καί οί μάλλον άκούραστοι ήρωες, οί 
ύπηρετοΰντες τόν Κύριόν μας εις τόν κατά  
τών αιρετικών πόλεμον. Σκοπεύω λοιπόν 
νά άπευθύνω ανυπερθέτως παράκλησή κατ-  
επήγουσαν εις τόν σεβασμιώτατον άρχηγόν  
τοΰ τάγματος  διά τόν έν λόγω  σκοπόν.

Έ χων μειδίαμα απιστίας έπί τών χειλέων 
του ό άρχιγραμματεύς άπήντησεν :

—  Ά λ λ ’ εάν, ύψηλότατέ  μου, οί σκληρο
κέφαλοι φερθώσι καί πρός τούς άγιους άδελ- 
φούς Ίησουίτας όπως έφέρθησαν καί πράς 
τούς ποιμένας των ; Έάν έξακολουθήσωσι 
μή πατοΰντες εις τόν οικον τοΰ Θεοΰ, ά λ λ ά  
π^γαίνωσί καί θάπτωνται εις τά σκοτεινά δά
ση διά νά άκούωσι τήν Γραφήν έρμηνευομέ- 
νην ύπό τών όμοιων των, τότε τ ίς θά τρέχη 
νά τούς διδάσκη ;

—  Τότε άς έπιβληθώσιν αύστηραί τιμω-  
ρίαι καί δι’ αύτών άς βιασθώσιν ούτοι νά έρ- 
χωνται εις τήν θείαν λατρείαν, διέκοψεν άπο- 
τόμως ό ήγούμενος.

—  Βλέπεις τά ορθόν, καλέ μου ηγούμενε, 
ειπε μειδιών ό άρχιγραμματεύς. Τοΰτο είναι 
τό άδύνατον μέρος τών γεωργών καί άπ’ αύ- 
τό πρέπει νά γίνη ή κατ ’ αύτών έφοδος. Ε 
γώ  θά ύπέβαλον πρόστιμον 1 0 0  φιορινιού 
εις πάντα άνακαλυπτόμενον ώ§ εχοντα άντί-  
τυπον Γραφής εις τήν κατοχήν του. Τό μέ- 
τρον τοΰτο, είμαι βέβαιος, Οά κάμη θαύματα.

—  Ά φρονες ! εκραξεν ό επίσκοπος· ή πα
ροιμία

Τί ’ναι τά μοσχοκάρυδα Ιμπρός εις άγελέδας;

δέν μοί φαίνεται ανεφάρμοστος καί εις ταύ ■ 
την τήν περίστασιν. Α λ η θ ώ ς ,  άγαπητέ μου 
ηγούμενε, προβλέπω ότι ήμέραν τινά οί αιρε
τικοί ούτοι πικρώς Οά μετανοήσωσι διότι Οε- 
τουσιν εις τάς χεΐρας τοΰ άμαΟοΰς όχλου τάς  
Γραφάς. 'Οποίαν άνεξάντλητον πηγήν έναν- 
τιολογιών, σκοτεινών φράσεων άνοίγουσιν !
' Αφοΰ ήμεΐς αύτοί, οί όποιοι σπουδάζομεν 
διά τήν εκκλησίαν καί διδασκόμεθα άπό τούς 
πατέρας τής έκκλησίας καί άπό τήν άγραφον 
παράδοσιν, πάλιν  τόσον συχνά έρ-/όμεθα ε?ς 
άμηχανίαν,προσπαθοΰντες νά άνακαλύψωμεν  
τό νόημα σκοτεινοΰ τίνος χωρίου τής  ϊ'ρα- 
φής ! Πώς λοιπόν Οά δυνηΟώσιν οί άδίδακτοι 
λαϊκοί νά φθάσωσιν εις τήν άλήθειαν.

—  Καίτοι είμαι λα ϊκός, παρατηρώ όμως 
οτι έχετε καθ’ όλα δίκαιον,είπεν ό άρχιγραμ- 
ματεύς. Ά λ λ ’ οί χωρικοί είναι τόσον νοή- 
μονες όσον καί τά κτήνη των, καί μόνον μέ 
πράγματα  τά όποΐα βλέπουσιν έμπρός των , 
κοιταπείθονται. Συμβουλεύω λοιπόν δτι, έάν ! 
έξακολουθώσιν άμελοΰντες τήν εκκλησίαν  
μρς, νά άφαιρεθώσιν άπ' αύτών αί χάριτές 
της. Κάνεις ίερεύς άς μή βαπτίζη τά παι- 
δία των, κάνεις άς μή εύλογή τούς γάμους  
των, κάνεις άς μή παρέχη τάς παρηγορίας 
τής  θρησκεία εις τούς άποθνήσκοντας,κάνεις 
άς μή θάπτη τούς νεκρούς των έν όσω μένου-
σιν βέβηλοι, έστω καί μέ ύποψίαν ότι είναι αι
ρετικοί.

—  Ό μιλεΐ όρθώς ! εκραξεν ό ηγούμενος.
—  Θά τό δοκιμάσωμεν, ειπεν ό άρχιεπί- 

σκοπος.

ΚΕΦΑΑ. ΠΛ

II Μ Ε Τ Ο I Κ  Η Σ I Σ

Μικρά τ ις άμαξα, εις ήν ήσαν έζευγμένοι 
δύο ευτραφείς βόες καί έπί τής όποιας εύρί- 
σκόντο όλίγα έπιπλα καί τρόφιμα, άτινα ό 
Μ άνλιχκος έθεώρει ώς άνήκόντα εις αύτόν ; 
καί επομένως ήδύνατο νά τά πάρη, εστεκεν 
εις τήν αύλήν τής  μεγάλη ς  τοΰ κτήματος ; 
οικίας. Τά δύο μικρά τοΰ Μανλίκκου παιδία, 
περιρ,ένοντα τούς γονείς των, οι όποιοι ^ετά

ι πικρίας άπεχαιρέτουν παν δωμάτιον καί πά
σαν γωνίαν τή ς  τέως κατοικίας των, έΟώ- 

; πευον τόν Κερβερον των, τόν σκύλον τής  
οικίας των, και έχυνον έπάνω του δακρυα 
πίκρα. Εξω τής οικίας ό ΙΙέτρος ΙΙομμέρος, 
τεταραγμένος πλήν  σιωπηλός, περιεπάτει 
στρέφων τά ανήσυχα βλέμματά του άπό και- 
ροΰ εις καιρόν πρός τήν θύραν. Τέλος ό 
Μάνλικκος, ων ήδη καθ’ όλα έτοιμος πρός 
άναχώρησιν, έξήλθεν ακολουθούμενος ύπό 
τής Αικατερίνης, ής οί οφθαλμοί ήσαν κόκ
κινοι άπό τά δάκρυα, καί τής Βαρβάρας, ή ό
ποΐα προσεπάθει νά κρύψη τά  ίδικά της, Οω- 
πεύουσα τό μικρόν της  γατάκ ι,  τό μόνον 
ζώον τό όποιον ένόμιζεν ότι ήδύνατο νά λά-  
βη μεθ’ έαυτής. Τήν άριστεράν τη ς  χεΐρα έ- 
κράτει ό ’Ιωάννης, όστις ήτο ό έσχατος τών  
άναχωρούν των. Ούτως ή μετοικούσα οικο
γένεια έπλησίασε τήν άμαξαν, ήτ ις , έλαυνο- 
μένη ύφ ’ ενός έκ τών ύπηρετών τοΰ Πέτρου, 
ήρΗατο ήδη νά κινητοί. Τήν στιγμήν ταύτην  
ό Πέτρος,κινηθείς ύπό'όρμής τίνος φιλοφρο
σύνης, ήλθε πλησίον των.

—  Έ χε υγείαν, έξάδελφε, ειπεν ό Μάν- 
λικκος ήσύχως. μή νομίσης ότι τά δάκρυά 
των ταΰτα  είναι δάκρυα φθόνου πρός τό κτή
μα σου. I ινώσκεις ότι αί γυναίκες καί τά π α ι
δία έχουσι πολύ εύκολα τά δάκρυα. Έσο μα
κάριος εις τόν οικόν σου καί απολάμβανε  
τά κτήματά  σου μέ περισσοτέραν ειρήνην ψ υ
χή? έφ’ όσην εγώ ήδυνάμην νά έχω.

Ο ΙΙέτρος έφαίνετο τεταραγμένος· διευΟό- 
νας δε έκ τοΰ πλάγ ιου  τό βλέμμα του πρός 
τήν Βαρβάραν, ήτ ις  ειχεν άπομακρυνθη τής  
οικίας, έτράβηξεν άποτόμως πως τόν Μάν- 
λικκον κατά μέρος καί μετά Οερμότητος τω  
ειπεν :

—  Έξάδελφε, δόσε μοι τήν θυγατέρα σου 
καί λάβε όπισω τό κτήμα μέ όλα τά παραρ- 
τήματά  του. Αισθάνομαι ότι εις έμέ αύτό 
Οά ήναι άχρηστον, ένω ή Βαρβάρα ήδύνατο 
νά μέ άποκαταστήση φρόνιμον καί καλάν άν
θρωπον.

Ό Μάνλικκος σείσας τήν κεφαλήν, έδειξε 
μειδιών ήσύχως τώύς δύο μελλονύμφους, οί
τινες έβάδιζον κρατούμενοι άπό τών χειρών.

—  Καταλαμβάνω , ειπεν ό Πέτρος στενά* 
ζων. Ναι, βλέπω ότι ή τρυφερά κόρη, προ
τιμά τόν ώραΐον Ίωάννην άπό τόν χωλόν  
Πέτρον. Ά ς  καθίσωσι λοιπόν αύτοί ε?ς τ/ν 
οικίαν σου, άλλά  συ ζήσε ρ.ε τήν σύζυγόν



σου καί μέ τά  τέκνα σου μαζη μου, έξάδελφε.
—  Σοί ευχαριστώ διά τήν γενναίων σου 

ττρoorcpoράν, ειπεν ό Μάνλικκος* ά λ λ ά  πίστευ- 
σόν με οτι τό τοιοΰτον ούτε σέ θέλει ώφελή- 
σει ούτε έαέ. ’Έχε υγείαν λοιπόν, είθε ό Θεός 
νά ήναι μαζη σου !

Ό  Πέτρος μέ τεθλιμμένην καρδίαν έβλε- 
πεν αυτούς άναχωροΰντας. 'Άμα δέ άπεμα- 
κρύνθησαν δσον νά μή φαίνωνται είσήλθεν εις 
τούς σταύλους του, εθεσεν τό εφίππιον έπί 
ενός έκ τών ίππων του, έλυσε τόν Κέρβερον 
καί ίππεύσας άνεχώρησε κατεσπευσμένως.

-—=ss6s^=—■

ΙνΕΦΑΑ Θ'.

ΔΩΡΑ.

—  Ό Πέτρος είναι γλ ίσχρος, κατά τά φαι
νόμενα, παρετήρησεν ό Ιω ά ννη ς  πρός την  
Βαρβάραν, ενώ περιεπώτουν πλησίον άλλή-  
λων. Έ άν ητο τόσον έλευθέριος δσον προσ- 
επάθει νά κάμη τόν πατέρα σου νά πιστεύση 
δέν Οά μας ηφινε νά φύγωμεν μέ χειρας κε 
νάς. Κρίμα δτι κτήμα τόσον ώραΐον πίπτει 
εις χεΐρ,ας ιδιοκτήτου τοιούτου. Ταχέως θά 
μεταποίηση δλα εϊς ποτά πνευματοΰχα. Δέν 
ελειψεν ήδη η καλλίτερα άγελρς, καί δέν έ- 
γένοντο άφαντοι τρεΐς αίγες καί είς ταύρος ; 
Α κ ό μ η  καί αί όρνιθες ώλιγόστευσαν, καί τοΰ
το άπό χθές δτε ύπήγομεν νά τακτοποιήσω- 
μεν τήν κατοικίαν μας. Καί ακόμη πρέπει νά 
έπώλησε καί χορτον καί άχυρα. Έ γώ  άν ή- 
μην δέν έμπόρουν νά βλέπω τά  παιδία θωπεύ- 
οντα τόν Κέρβερον, δστις έμεγάλωσε μαζη 
των, καί κλαίοντα διότι τόν χάνουσι, χωρίς 
νά τόν χαρίσω εις αύτά,όμοΰ μέ π ο λλά  άλλα .  
Θά περάση πολύς καιρός πριν ή ουνηθώμεν 
νά εχωμεν ζώα καί όρνιθας.

Ό  Ιω ά ννη ς  έξηκολούθει ούτω μεμφόμενος 
τόν ΙΙέτρον καί ή Αικατερίνη διά τής σιωπής 
της εφαίνετο συμμεριζομένη τό αίσθημά 
του. Ό  Μάνλικκος δμως εΐπεν έλεγκτικώς :

—  Ό πανάγαθος Θεός Οά μας δώση δσα 
χρειάζονται καί είναι διά τό καλόν μας. "Ας 
ζητώμεν δέ πρώτον τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ 
καί τήν δικαιοσύνην αύτοΰ, καί πάντα ταΰτα  
θέλουσι μας προστεθη.

Μετ’ ολίγον ήντίκρισαν τήν οικίαν των, ό
που εις τό εξής εμελλον νά κατοικώσι. Πλη
σίον τής κυρίως οικίας ήτο καί χαμηλόν τι

κτίριον τό όποιον Ιμελλε νά τοΐς χρησιμεύη 
ώς σταΰλος καί πλυσταρ'ον. ’Όπισθεν αύτοΰ 
ήτο στενή λωρίς γης, τήν οποίαν ήδη ή φι- 
λοπονία τοΰ Ίωάννου είχε μεταβάλλει εις 
κήπον λαχάνων. Ό  μικρός των άγρός εκει- 
το εις ώραίαν θέσιν καί ήντικριζε θελκτικόν 
μέρος όρέων. "Αμα έπλησίασαν ήκουσαν ύ- 
λα κά ς  κυνός δστις μετά χαράς τούς ύπεόέ- 
χετο.

— Δέν σοί φαίνεται ή φωνή αύτή ώσάν τοΰ 
Κερβέρου μας ·, ειπεν ό μικρός’Ιωσήφ εις τόν 
αδελφόν του Φραγκίσκον.

—  Αύτό ήθελα κ’ έγώ νά σ’ είπώ, άπεκρί- 
θη τό άλλο παιδίον.

—  Πρέπει νά ήναι ή σκιά του, έκραξαν καί 
τά δύο όμοΰ καί ετρεξαν αμέσως νά ίδώσιν. 
Εις τήν Ούραν τής  οικίας ειδον πραγματικώς  
τόν Κέρβερον των, δεδεμένον μέ τήν αύτήν 
άλυσον,τήν οποίαν έφερε πάντοτε, καί σείον- 
τα  τήν ούράν του καί πηδώντα άπό τήν χα
ράν του, δσον έβλεπε πλησιάζοντας τούς δύο 
αδελφούς. Ή ταραχώδης χαρα του, βλεπον- 
τος τά  παιδία τρέχοντα πρός αύτόν, έγινεν 
αιτία νά έγερθώσι καί άλλα ι φωναί, αί δποΐαι 
έφαίνοντο ώς προερχόμεναι έκ τοΰ σταύλου· 
ήσαν δέ θαυμαστοί οί μυκηθμοί και τά βε?;α- 
σματα, αί κραυγαί καί τά κακαβίσματα, οί 
γρυλλισμοί καί πάσαι αί φωναί, αί δποΐαι έ- 
π)'ηττον τήν άκοήν των. ΓΌτε ό Ιωάννης  
ήνοιξε τήν Ούραν τοΰ σταύλου, τώ  εφανη ότι 
βλέπει τήν τοΰ Νώε κιβωτόν! Έκπεπληγμε-  
νος ειδεν δτι έκεΐ ήτο ή χαμένη άγελάς, ό 
ταΰ^ος /αί αί αιγες αίτινες ειχον γίνει άφαν
τοι. Έκεΐ ήσαν περί τά  τριάκοντα πρόβατα, 
συ·>ηθροισμέ->α είς τινα γωνίαν και έπιμελώς 
άποφεύγοντα τήν γειτνίασιν δυο χ_οίρων. Λή- 
σαι, χήνες, περιστερά! καί όρνιθες π ο λ υπ λ η 
θείς έβόσκοντο έντός, ενώ τό άνω μέρος τοΰ 
σταύλου ήτο καλώς πεπληρωμένον μέ άχυρα 
καί ξηρόχορτα. ,

—  Τοΰτο ει»αι έργον τοΰ Πέτρου, ειπεν ο 
Μάνλικκος έκβάλλων τό κάλυμμα τής κεφα
λής  του. Τέκνα μου,πρέπει νά ζητήσητε συγ- 
χώρησιν διά τήν άδικίαν με τήν οποίαν τόν 
ήδικήσατε.

Ό ’Ιωάννης, τά  τέκνα τοΰ Μανλίκκου καί 
αύτή ή Αικατερίνηάμέσως έζήτησαν τήν συγ- 
χώρησιν ταύτην έκ καρδίας· δτε δέ είσήλθον 
εις τήν οικίαν καί εύρον αύτήν καλώ ς έφω- 
διασμένην, ή χαρά των δέν ειχεν δρια. Ως 
δέ νά μή ήρκουν ταΰτα  καί ό υπηρέτης δστις

1 1

23

ήτο μετ’ αυτών ειχε διαταγήν νά τοΐς άφιση 
καί τήν άμαξαν καί τούς βόας.

 -----

ΠΡ02 ΤΟΪΣ ΓΟΝΕΙΣ

\ 0 π ως κράζουν οί γεροπετεινοί ούτω μαν- 
ϋ^Οανουν καί τά  μικρά τά  πετεινάρια»,λέγει 
παροιμία τις, τήν οποίαν οί γονείς μάλιστα  
πρεπει νά εχωαι πάντοτε έν οψει. Γονείς ! τά  
τέκνα σας άδιακόπως σας παρατηροΰσι, καί 
βεβαιοίθήτε δτι τό παράδειγμά σας μεγάλην  
έξασκεΐ έπ’ αύτών επιρροήν.

Ί π ά γ ε τ ε  εις τά  κρασοπιολεΐα ; συχνάζετε 
εις καφενεία; μένετε έκτός τής οικίας σας αρ
γά  τό εσπέρας ; Ά λ λ ’ ίσως είπεΐτε δτι μήτε 
πολύ πίνετε, μήτε τά δρια τής κοσμιότητος  
ύπερβαινετε. Καλώς· ά λ λ ’ άρκεΐ δτι ύπάγετε, 
τά δέ τέκνα σας θά μάθουν νά πηγαίνωσι· 
με ποιους δέ θά συνάψωσ; σχέσεις έκεΐ καί 
όποια Οά καταντήσωσιν ούδείς δύναται νά 
προγνωρίση. Είξεύρομεν δέ δτι αι κακαί συν- 
αναστροφαί φΟείρουσι τά  χρηστά ήθη καί 
δτι οί πλεΐστοι τών κακούργων, οίτινες κατε- 
μαστισαν καί καταμαστίζουσι τήν κοινωνίαν 
διά τ?;ς συναναστροφής κατήντησαν. Ά ν  
λοιπόν Οελητε νά πρυφυλάξητε  τά  τέκνα σα ;  
άπό τοιοΰτον βάραθρον απώλειας μή συ
χνάζετε εις μέοη ένθα πα.λοΰνται ποτά με
θυστικά, ένθα παίζονται τυχηρά παιγνήδια  
ένθα ή ατμόσφαιρα πολλάκ ις  άντηχεΐ άπό 
αισχρολογίας καί βλασφημίας, .όρκους καί 
Ιριδας, καί μή μένετε άργά έκτός τής οικί
ας σας.

Ά λ λ ’ άν,μεταβαίνοντες ένωρις τό εσπέρας 
εις τήν οικίαν, πίνητε έντός τοΰ ίεροΰ τούτου 
βωμοΰ ποτά μεθυστικά,ώςπλεΐς·οι τών ένταΰ- 
θα οικογενειαρχών πράττουσιν, άν έντός τής  
οικίας π ε ρ ν ά τ ε  τ ό ν  κ α ι ρ ό ν  παί- 
ζοντες τ ά β λ ι  ή χ α ρ τ ί α, άν ένί λόγω  
μεταβάλλετε τό ιερόν τής οικογενείας άσυλον  

I εις τόπον μέθης καί χαρτοπαιγνίου, μή θαυ-
μ,άζητε έπειτα άν τά  τέκνα σας γ ίνωσι μέθυ
σοι ή χαρτοπαΐκται διότι τά  μ ε κ ρ ά  μ α ν- 
0 ά ν ο υ σ ι τώρα άπό σάς. Ά ν  λοιπόν τά  
αγαπάτε, άν κήδησθε περί τής ευδαιμονίας ή 
κακοδαιρ.ονίας των, παύσασΟαι πράττοντες  
τό τοιοΰτον. Καί, ή συνήθεια έχει μεγάλην  
έπί τοΰ ανθρώπου ισχύν, καί άν έσυνηθίσατε 
εις τοΰτο σάς φαίνεται, καί είναι,δύσκολον νά 
μή τό πράττητε. Ά λ λ ’ είπατε μοι·ποιαν άπό

τάς συνήθειας σας ταύτας δέν έ ξ ε σ υ ν η- 
0 ί ζ α τ ε άν έπρόκειτο νά κερδήσητε χρήμα-  
τα, τήν ώραν καθ’ ήν πράττετε αύτήν ; Πλήν 
τί είναι τιμιώτερον τά  χρήματα ή ή εύτυχία  
τών τέκνων σας ;

Έχετε τήν διάθεσιν ευερέθιστο ν ; Ταράτ- 
τεσθε,θυμώνετε, φωνάζετε μέ τό παραμικρόν ; 
Μή παραξενεύεσθε άν μετ’ ολίγον ίδήτε δτι 
καί τά μικρά σας έ μ α 0 ο ν νά θυμώνωσι. 
Τά παιδία είναι φύσει μ ιμητικά καί δέν δύναν- 
ται νά μή σας μιμηθώσι κατά τοΰτο. ΓΙλήν 
οταν τά βλέπητα ι θυμωρ,ένα καί φωνάζοντα  
σά., φαίνονται άξιέραστα ; σάς άρέσκουν ;

Έχετε τήν κακήν συνήθειαν νά δρκίζησθε 
δταν όμιλήτε ; Ί σ ω ς  τό πράττετε χωρίς νά 
προσεχετε και βεβαίως έπιθυμήτε ό Θεός νά 
μή λογ ίσητα ι τό τοιοΰτον. Έστέ δμως βέ
βαιοι δτι τά  τέκνα σας Οά μ ά 0 ω σ ι τήν  
κακήν ταύτην  χρήσιν τών ένδοξων ονομά
των τοΰ Ποιητοΰ καί τοΰ Σωτήρός σας, καί 
Οά τήν μάΟωσιν άπό σας. Μάθετε δέ δτι με- 
ταχειριζόμενοι τούς δρκους, ού μόνον τό ά 
γιον τοΰ Θεοΰ όνομα βεβηλώνετε ά λ λ ά  καί 
τούς ακούοντας βιάζετε ^ά μή σας πιστεύ- 
ωσι, διότι δστις αδιακρίτως έχει εις τό στόμα  
του τό όνομα τοΰ Θεοΰ πολύ ολίγον πεοί τής  
άληθείας φροντίζει.

Συνηθίζετε νά βλασφημητε ; συνηθίζετε  
νά καταρασΟε : Μάθετε ότι τά στόματα τών  
μικρών τέκνων σας,τά  όποια έπλάσθησαν διά 
νά εύχαριστώσι καί νά εύλογώσι τόν Θεόν, 
μετ’ ολίγον θά ήναι πλήρη άραςκαί βλασφη
μίας, αί δποΐαι Οά έκχειλίζωσιν άπό τάς μι- 
κράς έκεινας καρδίας, αί'τινες έπλάσθησαν διά 
νά άγαπώσι τόν Πλάστην των καί πάντα δσα 
ό Πανάγαθος, είτε έπί τή ς  γ η ς  τα ύτη ς  είτε 
έν ούρανώ,έδημιούργησε.

Τέλος, πράττετε έκ συνήθειας τι τό όποιον 
γνωρίζετε δτι δέν είναι καλόν ; Τά παιδία σας 
Οά τό μ ά θ ω σ ι. Μάλιστα δέν είναι διόλου 
παράξενον νά τό έκλάβωσι καί ώς καλόν, 
άφοΰ σεΐς τό πράττετε, τό όποιον θά σκοτί
ζει τό νουν τοον καί Οά διαστρέφει τήν συνεί- 
δησιν των. Πλήν καί τοΰτο άν δέν συμβή τό 
παράδειγμά σας Οά τά διδάξη καί τι χειρό
τερον, δηλαδή δτι δεν σημαίνει άν πράττιοσι 
καλόν ή κακόν, τό όποιον Οά τά κ α τα β ιβ ά σ ε ι 
εις τήν σειράν τών άγριων θηρίων.

ΓΙ οιαΰτα έν όλίγοις τά αποτελέσματα κα
κών παραδειγμάτων τών γονέων πρός τά τέ
κνα. Έπεθυμοΰμεν δέ καί τά καλά παραδείγ



ματα νά εϊ/ον ομοίως μεγάλην έπί των νέ- 
ών καρδιών επιρροήν, άλλά  δυστυχώς τό τοί- 
οΰτον δέν παρατηρεΐται. "Οταν οί γονείς ηνat 
ε ύ σ ε β ε ΐ ς ,  διότι πασών τών αρετών ήγε- 
μών έστιν ή ευσέβεια, δταν οί γονείς δέν δύ- 
νανται νά ΐχωσι συνήθειας άντικειμένας εις 
τήν Οείαν θέλησιν (καί εις τήν Οείαν θέλη- 
σιν άντίκειται παν δ,τι είτε ήμάς αυτούς 
είτε τούς άλλους βλάπτει καί ταράττει), 
δταν οί γονείς άναπμέπωσιν ευχαριστίας 
εις τον θεόν δΓ δσα καθ’ έκάστην τοΐς 
χαρίζει άγαΟά ή τοΐς δίδει πικρά μαθή
ματα, δταν είς πάσαν δύσκολον Οέσιν των  
άναθέτωσι τά πάντα εις τόν ουράνιον Πατέ
ρα τότε βεβαίως τό παράδειγμά των Οά έ- 
ττενεργήση καί έπί τών τέκνων καί δυνατόν 
νά παράξη καρπούς άγλαούς, ώς τά παρά
δειγμά τής  μητρός του Χρυσοστόμου καί τά 
παράδειγμα τής μητρός τοΰ Αυγουστίνου  
τρανώς φανεροΰσιν ά λ λ ’ ώς έπί τό πλεΐστον 
ή καλή αυτη έπιρροή καταστρέφεται ύπό 
τών κακών παραδειγμάτων τών γειτόνων  
καί πολλάκις μηδενίζεται. Τοΰτο δεικνύει 
τήν θλιβερών αλήθειαν δτι ή καρδία τοΰ άν- 
Ορώπου κλίνει πρός τό κακόν μάλλον  ή πρός 
τό καλόν, ήτοι είναι έ π ί ρ ρ ε π ή ς  π ρ ό ς  
τ ή ν  α μ α ρ τ ί α ν .  Έν τούτοις τό καλόν  
παράδειγμα συνοδευόμενον καί μέ καλήν δι
δασκαλίαν είναι πάντοτε σπόρος αγαθός καί 
διά τής εύλογίας τοΰ Θεοΰ δύναται νά φε- 
ρη καρπούς γλυκυτάτους . "Οσοι λοιπόν έκ 
τών γονέων άναγνύσωσ ι ταΰτα, καί άγαπώσι 
τά  τέκνα των περισσότερον άπό τά  πάθη των  
άς σκεφθώσίν ολίγον έπί τοΰ σπουδαιοτάτου 
θέματος τούτου· δσοι δέ, άφοΰ άναγνώσωσιν  
ή άκούσωσιν αύτά, στρέψωσιν αμέσως άλλοΰ  
τόν νοΰν των άς μάθωσι τούλάχιστον τήν πί
κραν άλήθειαν δτι άγαπώσι τά πάθη των 
μάλλον καί είς αύτά Ουσιάζουσι τά  δυστυ
χή τέκνα των.

ΤΑ. ΛΑ.ΝΕΙΛ. ΤΗΣ ΤΨΙ1Λ10Υ 
Π ολλαί τών οικονομολογικών έν Α γ γ λ ία  

έφημερίδων, πραγματευθεΐσαι προ δύο έτών 
τά  δάνεια τοΰ κόσμου, ύπελογίσαντο αύτά εις
4 ,2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  λιρών στερλινών. Ή  κατά  
τήν τελευταίαν διετίαν γενομένη ένταΰθα προ- 
οδος αρκούντως μαρτυρεΐται έκ τής άντιθε* 
σεως τών εξής αριθμών.

1873. 
Λ. Σ.

Δάνειον
1875. 
Λ. Σ. Αυξησις ’Ελάττωσις

Γαλλία 748 έκ. 9 0 έκ. 152 έκ. —
Μ. Βρετ. 790 έκ. 780 έκ. — 10 έκ.
'Η ν. Πολιτ. 433 έκ. 440 έκ. 7 έκ. —
Ιταλία 360 έκ. 390 έκ. 30 έκ. —
‘Ισπανία 261 έκ. 375 έκ. 114 έκ. —
Αυστρία 306 έκ. 3ί)0 έκ. 44 έκ. —
Ρωσσία • 355 έκ. 340 έκ. — 15 έκ.
Γίρμανία 208 έκ. 200 έκ. — 8 έκ.
Τουρκία 124 έκ. 135 έκ. 11 έκ —
’Ινδική 108 εκ. 130 έκ. 22 έκ. —

3,^93,000,000 4,040,000,000 380 έκ. 33 έκ·

Καθαρά αυξησις Λ. Σ. 347,000,000

Αί δέκα αύται χώραι χρεωστοΰσιν έν συνό- 
λω  υπέρ τά  4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  προσέθεσαν δέ 
κατά τήν τελευταίαν διετίαν 1 0  τοΐς εκατόν. 
Ούδεμία ά λλη  χώρα τής  οικουμένης χρεωςεΐ
1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  λιρών. Τά δέκα άμέσως μείζο- 
να δάνεια είναι τάδε.

Βρασιλία 82 έκ.
‘Ολανδία 80 εκ.
Αίγυπτος 75 εκ.
Πορτογαλλία 69 εκ.
Μεςικδν 63 εκ. Ιν συνόλω 550,000,000
Άποικ Αύστρ. 46 εκ.
Περουΐα 37 εκ.
Βέλγιον 36 εκ.
Ουγγαρία 32 εκ.
Καναδα 30 εκ.

Τά είκοσι λοιπόν μεγαλείτερα δάνεια τοΰ 
κόσμου συμποσοΰνται είς 4 ,5 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0  λ ι 
ρώ ν  έάν τούτοις προστεθώσι τά μικρότερα 
δάνεια 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  τό χρέος τής ύφηλίου  
άναβαίνει εις 4 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .  ’Ιδού τώρα καί 
οί κατ ’ ετος άποτινόμενοι τόκοι.

Δάνειον Τοκος τοΐς
Γαλλία 9 00 έκ. 33 έκ. 3
Α γ γ λ ία 7 8 0 έκ. 26 » 3
Ήν. Πολιτ. 4 4 0 έκ. 2 0 » 4
’Ιταλία 390 έκ. 15 4
Αύστρία 350 έκ. 1 5 » 4
'Ισπανία 375 έκ. 11 » 3
Ρωσσία 340 έκ. 13 , 4 5 0  χ. 4
Τουρκία 1 3 5 έκ. 9; 500  χ. 7
Γερμανία 2 0 0 έκ. 9 » 4

ί Α ίγυπτον 75 έκ. 7 ,5 0 0 χ 10

’Ινδική 1 3 0 έκ. 5 ,9 0 0 χ . 4
Μεξικόν 63, 5 4  » ί;
Βρα ιιλ ία 82 έκ 3,1 ΟΟχ. 4
Αύστραλία 46 » 2 ,7 0 0  χ. 6
Περουίχ 37 » 2 ,6 0 0 / . 7
'Ολλανδία 80 » 2 ,2 5 0 / . 2
Π ορτογαλλία 69 » 2 , 1 5 0  χ. 3
Β έλγο ν 36 » 1,750-/. 5
Ούγγαρία 32 » 1 ,5 0 0  χ. 5
Καναδά 30 » 1 ,5 0 0  χ. 5

1 (2

3(4

4 ,5 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  1 8 8 ,5 5 0 ,0 0 0

Τά χρέη τών 2 0  τούτων χωρών έκβιάζου- 
σιν άπό τών κατοίκων ενιαυσίους τόκους 
1 8 8  εκατομμύρια λιρών. Έάν προστεθώσι 11  
ή 1 2  εκατομμύρια διά τά παραλειφθέντα  
δάνεια τό σύνολον τών έθνικών δανείων α 
πορροφά 2 0 0  εκατομμύρια, ήτοι διπλάσιαν 
τών ένιαυσίών προσόδων τής πλουσιωτάτης  
τών /ωοών Γαλλίας.

Οί τόκοι τών ονοματικών κεφαλαίων δέ 
πρέπει νά συγχέωνται πρός τούς τόκους έφ 
οϊς δύνανται σήμερον αί χώραι νά δανεισθώσι 
Κ ατά  τά  τελευταία τοΰ χρηματιστηρίου τι 
μολόγια δανείζεται ή ’Α γ γ λ ία  έπί 3 1 )4  τοΐς 
εκατόν, ή ’Ινδική 4 , ή 'Ολλανδία 4  1 )4 ,  τό 
Καναδά 4  1 )2 ,  ή Λύστραλία 4  1 )2 ,  Ήν. Ηο 
λιτεΐαι 4  3)4 ,  Γ αλλ ία ,  Ρωσσία, Βρασιλία 5 
’Ιταλ ία  καί ΙΙορτογαλλία 6, Ούγγαρία 7 1 ) 2  
Αίγυπτος 8, Τουρκία 10 ,  'Ισπανία 15 ,  Με 
ξικόν 1 8  τοΐς 10 0 .

(Κλειώ.)

ΕΠΗ ΧΡΥΣΑ.

'Όταν οί άρχιτέκτονες Οέλωσι νά γεφυρώ- 
σωσι ποταμόν, πρώτον, ώς έπί τό πλεΐστον, 
ρίπτουσιν άπό τής μιάς όχθης του εις τήν  
άλλην  άπλοΰν νήμα. Διά τής  βοήθειας τού
του τεντώνουσιν έπί του ποταμοΰ σιρμα. 
Τότε προσθέτωνται καί ά λ λ α  έωσοΰ σχημα- 
τισθή ύποστήριγμα δυνάμενον νά χωρ·7] σα
νίδας, έπί τών οποίων ό άρχιτέκτων περιπα- 
τε ΐ άσφαλώς, μεταβαίνων έξ Οχθης είς όχθην. 
Ούτω καί ό θεός λαμβάνει έξ ημών χρυσοΰν 
τι νήμα χαράς καί τεντώνει αυτό άφ’ ημών  
εις τόν ούρανόν. ’Ακολούθως μάς π έ ρ ν ε ι εν 
τέχνον, μετά τοΰτο ένα φίλον, καί οϋτως, 
άφοΰ γεφυρώσ£ΐ τόν θάνατον, διδάσκει τούς

διαλογισμούς καί αύτών τών δειλοτάτων νά 
μεταβαίνωσι διά τής γε^ύρας ταύτης  άπό 
τής μιάς εις τήν ά λλην  σφαίραν.

—  Σκέπτου πριν ή όμιλήσης, σκέπτου έ
νώπιον τίνων όμιλεΐς, σκέπτου διατί όμ ιλ ϊ ΐς ,  
καί σκέπτου τ ί όμιλεΐς.

'Ό,τι σκοπεύεις νά γ ίνης  εις τόν κόσμον 
είξευρε δτι ή επιτυχία έξαρτάται έξ έπιμόνου 
εργασίας.

ΤΟ ΛΕΓΚΑΝΘΙΜΟΝ ΏΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ

Πρό τινων έτών νέος τ ις εύρωστος, κατοί
κων είς τ ι τοΰ έσωτερικοΰ /ωρίον, Ά>δρέας 
ονομαζόμενος, είχε λάβει διά σύζυγόν του 
νεάνιδα Σεμνήν καί εύηδή, καλουρένην Σ ο ό -  
σάναν, μεθ’ ής συνέζη βίον ευτυχή καί ήσύ- 
χιον. Ό  θεός μετ’ ολίγον έχάρισεν είς αυ
τούς τέκνον ώς έκ τοΰ οποίου ή άγάπη των  
τούς καΟίστα έτι εύδαιμονεστέρους. Ά λ λ ’ 
ή άνθρώπινος εύτυχία ού μόνον ατελεύτητος  
δέν είναι ά λ λ ά  καί σπανίως διαρκή έπί πολύ  
δι’ δ καί τοΰ νέου ζεύγους ή εύτυχία δέν έ- 
πέπρωτο νά είναι μακροχρόνιος.

’Ολίγα μετά τήν σύζευξιν τών δύο τούτων  
νέων ετη ό Άνδρέας ήσΟένησε χρόνιον καί 
δυσθεράπευτον νόσημα, ώς έκ τοΰ οποίου έ- 
βιάσθησαν νά έγκαταλείψωσι τήν οικίαν καί 
τό χωρίον των καί νά μεταβώσιν είς τήν πο
λ ύ  άπέχουσαν άπό αύτών πόλιν Μ. διά νά 
ζητήσωσιν ιατρόν δυνάμενον νά τόν Οερα- 
πεύση. Ό ιατρός, δστις άνέλαβε τήν θερα
πείαν τοΰ νέου, εχων είδός τι ίδιωτικοΰ νοσο
κομείου, έκράτησεν έντός αύτοΰ έπί καιρόν 
αρκετόν τόν Άνδρέαν. Πλήν τέλος έφΟασε 
καί ή ήμέρα καθ’ ήν εκρινεν εύλογον νά τώ  
δώση τήν άδειαν όπως έξέλθη τοΰ νοσοκο
μείου. Πόση ητον ή χαρά καί τοΰ Άνδρέου  
καί τής Σωσάνης τήν πρωίαν εκείνην καθ’ 
ήν περιέμενον τόν ιατρόν νά ΙλΟη καί νά τοΐς 
δώση τάς τελευταίας συμβουλάς του διά νά 
άνρχωρήσωσιν είς τόν οικόν των άφίνομεν 
είς τούς άναγνώστας νά φαντασθώσι. Τέλος 
ό άνυπομόνως περιμενόμενος ιατρός εφθασε 
καί άφοΰ καλώς παρετήρησε τόν ασθενή ει- 
πεν δτι δύναται μέν νά έξέλθη τοΰ νοσοκο
μείου άλλά  νά μή άπομακρΰνθή τής πό» 
λεως έκείνης καί έπί δύο τούλάχιστον ακό
μη έτη νά ύποστη τήν κατάλληλον  Οερα-



πείαν άν θέλη νά άποκτήση εντελώς τήν υ
γείαν του.

"Οταν ό κεραυνός πίπτη αιφνίδιος πρό τών 
ποδών άπροφυλάκτου καί πεφοβισμένου ο
δοιπόρου δέν προξενεί όδυνηροτέραν αίσθη- 
σιν ή δσον έπροξένησαν οί λόγοι ουτοι του 
ίατροΰ είς τάς δυο έκείνας καρδίας. Χωρίς 
δέ νά τολμώσι νά ίδωσιν ό είς τοΰ άλλου τό 
πρόσωπον, καθότι καλώς έγίνωσκον δτι λ ύ 
πην άπερίγραπτον ήθελον έπ’ αύτοΰ απαντή
σει, καί γωρίς νά προφέρωσι λέξιν, έξηλθον  
τής οικίας τοΰ ίατροΰ καί μηχανικώς ελα- 
βον τόν πρός τήν εξοχήν δρόμον. Δυστυχείς 
καρδίαι ! έπεθύμουν νά παρηγορήση ή μία  
τήν ά λλην  ά λ λ ά  δέν εΰρισκον τό τοιοΰτον 
δυνατόν. Πόσον αβοήθητοι μένομεν δταν 
ή λύπη μας κατακυριεύση ! καί πόσον τα 
χείς κατά τάς δυσκόλους.στ ιγμάς  ταύτας  
δ νοΰς στρέφεται πρός ημέρας παρελθούσας 
εύτυχεστέρας 11  δυστυχής νέα ήρχισε νά 
άναπολη τούς πρώτους εύτυχεΐς χρόνους 
τής υπανδρείας της, νά ένθυμήται τόν προσ
φιλή οίκόν των, τόν όποιον ένεκα τής  ά- 
σΟενείας τοΰ Άνδρέου της ειχον έγκαταλεί-  
ψει· νά συλλογ ίζητα ι τά  μέσα δι' ών πορι- 
ζόμενοι πάντα  των τά αναγκαία έζων έν ά- 
νέσει, πλήν τά  όποια τώρα σχεδόν δλα ά- 
πώλεσαν, καί νά σκέπτηται δτι διά νά άνα- 
κτήση ό φ ίλτατός τις τήν υγείαν του έπρεπε 
νά μείνωσιν έκεΐ δύο ακόμη ετη ί Ά λ λ ά  πώς  
νά μείνωσιν ; Οί πόροι των δέν τοΐς τό έπέ- 
τρεπον, καί διά τοΰτο έσπαράσσετο ή καρδία 
της  έντός της.

Πλήν ενώ έβάδιζον άργά τήν τεθλιμμένην  
αύτών πορείαν, έχοντες μεθ’ έαυτών καί τό 
τριετές των τέκνον, τό όποιον έθαύ^αζε διά 
τήν άκραν σιωπήν τών γονέων του, μικρόν 
τι λευκάνθιμον, σχεδόν κεκαλυμμένον ύπό 
χιόνος, διότι πρό ολίγων ήμερών ειχε χιο- 
νίσει, ήλκυσε τό βλέμμα τής τεθλιμμένης  
Σουσάνης καί διήγειρε π?ρήγσρον περί της  
θείας Προνοίας στοχασμόν εις τήν καρδίαν 
της' « ’Εάν ό Κύριος, είπε καθ’ έαυτήν, φρον- 
τίζη περί τοΰ μικροΰ τούτου χόρτου, καί ού 
μόνον τό διαφυλάττει, ά λ λ ά  καί τό κάμει 
νά ά'Ό'ο έν τώ μέσω χειμώνος τοιούτου δέν 
Οά διαφυλάξει καί δέν Οά βοηθήσει καί ήμάς  
είς τό βαρύν τοΰτον τής  δυατυχίας ημών 
χειμώνα διά νά πιστεύωμεν καί νά δοξάζω- 
μεν τό υψιστον αύτοΰ όνομα ;» Διά τοϋ στο
χασμού δέ τούτου αίφνης ή καρδία της ή-

λαφρύνθη, οί οφθαλμοί της έφαιδρύνθησαν, 
θάρρος έγεννήθη έντός τη ς  και, στρέψασα τό 
βλέμμα, ήτένισε τόν κατατεθλιμμένον αύτής  
σύζυγον είς τό πρόσωπον. Ό Άνδρέας άνοί- 
ξας τό στόμα του είπε:

—  Σκληρόν λόγον μας έλάλησεν ό ια
τρός, άφοΰ μάλιστα  γνωρίζει τήν θέσιν μας.

—  Ναι, άγαπητέ, άπήντησεν ή ήδη εύελ- 
πις Σουσάνα, ό ’Λ όγος τοΰ ίατροΰ ήτο ίσως 
σκληρός, ά λ λ ’ ό Θεός είναι πάντων κύριο<~ 
καί δύναται, εάν θέλη, νά σοί χαρίση τήν  
ύγείαν καί χωρίς κανενός μέσου άνθρωπίνου. 
"Ο,τι ήδυνάμεθα νά πράξωμεν τό έπράξα- 
μεν, τώρα άς άφεθώμεν καί δλως είς τάς χεΐ- 
ρας Εκείνου.

Φρόνιμοι καί ώραΐαι λέξεις, εχουσαι δύνα- 
μιν καί είς τοΰ σώματος καί είς τής ψυχής  
τάς  π λ η γά ς  νά χύσωσι βάλσαμον !

Οί λόγοι ουτοι τής Σουσάνας,στρέψαντες 
τήν διάνοιαν τοΰ Άνδρέου πρός τόν ύ ’ ιστόν 
’Ιατρόν, τόν Κύριον τών απάντων, π̂ φερον 
πράγματι Οαυμάσιον έπ’ αύτοΰ άπο . 'λεσμα, 
καθότι καί μετ’ άποφάσεως μετέβη μετά τής  
συζύγου καί τοΰ τέκνου του είς τόν οίκόν του 
καί μετά  πεποιθήσεως καί θάρρους έπανέλα- 
βε τάς έργασίας του, -'αί τήν ύγείαν του ανέ
κτησε, καί τήν οίκογένειάν του έπεμελήθη.

Ούτως ό Θεός καί αύτά τά μικρά άνθη ά- 
κόαη μεταχειρίζεται ώς άγγέλους χαράς διά 
νά παρηγορη καί νά ένθαρρύνη τάς καρδίας 
τών άγαπητών του.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ!

Ή  Γερμανία κέκτειται σήμερον τό μέγι
στο ν τών έν τώ  κόσμω πολεμικών πλοίων· 
είναι τοΰτο ή θωρηκτή φρεγάτα Κ α ΐ  σ α ρ, 
χωρητικότητος 7 ,4 0 0  τ. καί δυνάμεως ίππων 
μέχρι 8 ,0 00 .  Τό πλοΐον τοΰτο είναι μακρόν 
-280 πόδας, πλατύ  6 2 ,  καί βυθίζεται εις τό 
ύδωρ 26  πόδας, φέρει δέ οκτώ τηλεβόλα,  
διαμέτρου 27  ύφεκατομέτρων, στιχηδόν τε
θειμένα, καί έτερον έπί τοΰ καταστρώματος,  
διαμέτρου 21 ύφεκατομέτρων. Ό  σιδηροΰς 
θώραξ αύτοΰ είναι παχύς δέκα δακτύλους,  
παρεκτείνεται δ’ εξ πόδας ύπό τό ύδωρ. Τά 
τηλεβόλα τοΰ θωρηκτοΰ τούτου δύνανται 
νά διατρυπήσωσι πλακα 11 έως ^ δ α κ τ ύ 
λω ν, διά μιας ριπτόμενα ίκανά είσί νά κα- 
ταστρέψωσι τόν θώρακα τοΰ ίσχυροτάτου

”Γών ύπαρχόντων θωρηκτών. Ή  Γερμανία κα
τασκευάζει έν Α γ γ λ ί α  καί έτερον τών αύτών  
οιαςάσεων πλοΐον,κληθησόμενον «Γερμανία.»

Ή  Καλλιφορνία είναι εις ύπερβολήν εύφο- 
ρωτάτη χώρα. Τά κτήνη είναι τοσοΰτον πολ
λά, ώστε δύναται τις νά τ ’ άγοράζη καί είς 
εύτελεστάτας τιμάς- παν είδος καρποΰ καί 
προϊόντος τής  γ η ς  εύρίσκεται είς έφθινήν τι
μήν. Κατά τό φθινόπωρον, εύτραφοΰς και 
παχέως κτήνους έπωλήθησαν πρός 3— 5 
τά λληρα  1 1 2  λίτραι κρέατος· ίπποι άπό 
1 0 — 13  τάλληρα· χοίροι εις μ ικροτάτας τι
μάς. Κριθή καλή χαί καθαρά έν σακκιοις 
1 0 0  λ ιτρών πωλείτα ι π ρ ίς  1 5  τάλληρα  τόν 
τόνον· σΐτος πρός 30— 35 τά λληρα , τόν τό
ν ο ν  τά γεώ μηλα  μόνον είσίν ακριβά πω- 
λουμενα πρός 2 1 )2  έκατοστά τήν λ ί ιρ α ν ,  
ήτοι εις διπλάσιάν τιμήν άπό τάς σταφυλάς.

 —  ------

ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΜ1ΜΗΤΟΝ ΙΙΑΡΑΔΙίΙΓΛΙΑ.

Ή  άληθής είδησις, δτι μία τών θυγατέ
ρων τοΰ έν Γίαρισίοις κατοικοΰντος Βαρώ- 
νος Ροθσχιλδ έδωκε πρό τίνος καιροΰ λ ίαν  
έπ«υχεΐς έξετάσεις ώς διδασκάλισσα, ώστε 
έν περιπτώσει οίαςδήποτε αιφνηδίας μεταβο
λ ή ς  τής  τύχης,— ήτις, είρήσθω έν παρόδω, 
είναι μαλ?^ον άπίθανος,— νά δύναται νά κερ- 
δίζη τά  πρός τό ζην άναγκαΐα, αύτη βεβαί
ως ή είδησις θέλει άναμφιβόλως παρακινή
σει καί ά λλω ν  θυγατέρας, δπως άκολουθή- 
σωσι παρόμοιον τρόπον έκπαιδεύσεως, καί 
ούτως άποκατασταθώσι καί χρήσιμα ώς καί 
κοσμητικά μέλη τής κοινωνίας. Καταπολ-  
λ ά  ολίγοι πλούσιοι γονείς ύπάρχουν, οίτι- 
νες δέν εκπαιδεύουν τούς υιούς των δπως 
γείνωσι χρήσιμοι πολΐται· άμφιβάλλομεν δ
μως εάν οί πλεΐστοι αύτών φροντίζουν νά 
δώσουν εις τάς θυγατέρ'/ς των ύψηλοτέραν, 
τής συνήθους— τής άπλώ? τοΰ συρμοΰ λε- 
γομένας αγω γής καί έκπαιδεύσεως, τή ς  άπο- 
καθιστύσης μέν α ύτάς κα τα λλήλο υς  νά κα- 
θωραΐζουν αίθουσαν συναναστροφής, νά έν- 
δύωνται κομψώς, νά ψελίζουν όλ ίγας γ α λ 
λικός λέξεις καί νά έχουν έπιπολαίους τι- 
νάς γνώσεις περί κοινωνικών, πολιτικών καί 
φιλολογικών αντικειμένων, άποδεικνυούσης 
δμως αύτάς ολωσδιόλου ακαταλλήλους  νά 
καθέξίοσιν οιανδήποτε θέσιν, έν ή έργαζόμε-

j ναι νά κερδίζωσι τόν έπιούσιόν των άρτον.
Αι τοΰ οιου περίπετειαι δεν τούς έξυπνοΰσιν  

■ έκ τοΰ ληθάργου, εις τόν όποιον εύρίσκον- 
, ται. Ή  τύχη ή εύνοουσα αυτούς, κ>0’ δν 

καιρόν στέλλουν τά τέκνα των είς τό a y c -  
λεΐον, νομίζουν δτι θέλει έξακολουθεΐ άδι- 
στάκτως νά ήναι ίδική των καί μετά τό τέ
λος  τών μαθημάτων αύτών, καί προσέτι νο
μίζουν δτι εύτυχές/τυνοικέσιον βεβαίι^ς π ερ ι
μένει έκαστην τών ωραίων θυγατέρων των. 
Δέν ύπάρχουν δμως περιπέτεια;— ι/,άλιστα 
πλεΐσταί κατά τάς ημέρας ταύτας τής κερ
δοσκοπίας— καθ’ ας καί αύτός ό έκατομμυ-  
ριοΰχος αίφνης καί άπροσδοκήτως πίπτει 
είς χρεωκοπίαν ; καί τότε αί ταλαίπωροι θ υ 
γατέρες του εύρίσκουν δτι δλα τά περί λ α μ 
πρού καί εύτυχοΰς συνοικεσίου ονειροπολή
ματα των διεσκεδάσθησαν ώς ατμός.

Εις τάς τοιαύτας άξιοθρηνήτους περιστά
σεις εις τί θέλει χρησιμεύσει εις αύτάς ή οϋ- 
τω πως όνομαζομένη τοΰ συρμοΰ έκπαιδευ- 
σις; Γί αράγε δέν ήθελον δώσει οί ταλαίπωροι 
εκείνοι γονείς, διά νά ειχον τό προορατικόν 
καί τήν πρόνοιαν ενός Ρόθσγιλδ ;

( Ά σ τ .  τή ς  Α να το λ ή ς .)

Ο ΠΙΘΙΙΚΟΣ ΣΟΚΟ ΚΑΤΑ TO liMEl’O- 

ΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΒΙΓΚΣΤΩΝΟΣ

Ο σοκο είναι είδος γορ ίλλου, ζώντος έν 
τη κεντρική Αφρική. Περί τούτου δίδωσιν 
ήμΐυ τάς άκολουθους πληροφορίας τό ήμε- 
ρολόγιον τοΰ Αιβιγκστονος.

Η κίτρινη α^τοΰ οψις δείκνυσιν ειδεχθή 
^νειάδα· τά μέτωπον αύτοΰ είναι καθ’ " ύ
περβολήν χθαμαλόν· τά ύψηλότατα  ώτα αύ
τοΰ κεΐνται κ α τα λ λ ή λ ω ς  εις τήν θέσιν αύ
τών, όπισθεν τοΰ μεγάλου κυνικοΰ στόματος  
αύτοΰ· οί όδόντες αύτοΰ ορ,οιάζουσι πρός 
τούς ανθρωπίνους, έκτός τών κυνοδόντων, 
οίτινες διά τής  μεγάλης αυτών άναπτύξεως  
δεικνύουσι τό ζ&ον. Αί χεΐρες ή μάλλον  οί 
δάκτυλοι αύτοΰ δμοιάζουσι πρός τούς τών  
ιθαγενών. Η σάρξ τών ποδών αύτοΰ είναι 
κίτρινη, και, αν ιοη τις  την απληστίαν μ,εθ 
ής οί ιθαγενείς τής Μανυουέμας καταβιβρώ- 
σκουσιν αύτήν, συμπεραίνει δτι τρώγοντες  
σοκό έγένοντο καννίβαλοι· λέγουσι οέ δτι ή 
σάρξ αύτοΰ είναι νοστιμωτάτη.

Ο σοκο ε ίνα ι, λ ε γ ο υ σ ι,  νο η μ ο νέσ τα το ς .



περίπολε?πέριξ τών εργαζομένων άνδρών καί 
γυναικών, καί αρπάζει παιδία, άτινα άπάγει 
είς τά οένδρανφαίνεται| δέ οτι μεγάλην αι
σθάνεται εύχαρίστησιν, φέρων παιδίον είς τάς  
άγκάλας αύτοΰ· ά λ λ ’ άν κατά τύχην, πα
ρατήρηση κλάδον βανανέας, ορμών ίνα δρά- 
ξητε αύτοΰ άφίνει τό παιδίον. Μικρός σοκό, 
έν παρομοία περιπτώσει, περιβάλλει αυτομά
τως τήν μασχάλην τοΰ γέροντος σοκό καί 
ισχυρώς σφίγγει αύτήν.·

Μια τών ήμερων μοί έκοπτέ τ ις μελιτώδη 
ούσίαν άπό δένδρου, δτε είς σοκό έπεφάνη 
οίφνης,· ήρπασεν αύτόν χαί κατόπιν τόν ά- 
φήκεν. "Ετερος δέ άνθρωπος Οηρεύων δι’ ά- 
κοντίου έσκόπευσεν ένα σοκό καί άπέτυχε 
τοΰ σκοποΰ· ό δέ σοκό έδράξατο τοΰ άκον- 
τίου καί συνέτριψεν αύτό, ειτα ώρμησε 'κατά  
τοΰ ανθρώπου, ου εκοψε διά τών όδόντων 
τούς δακτύλους 'της χειρός. Οι δύο ουτοι 
άνθρωποι ζώσιν εΐσέτι έν Βαμβαρρέ.

Ό σοκό είναι τοσούτω πανοΰργος καί έ
χει οφθαλμούς τοσοΰτον οξείς ώστε ούτε τήν  
έλαχίστην κίνησιν δύναται τ ις  νά κάμο έ
νώπιον αύτοΰ χωρίς νά παρατηρηθη. Διά 
τοΰτο δέ μόνον έπί τών νώτων δύναται νά 
κτυπηθη. Δέν είναι έχθρός φοβερός καί άν έτι 
στενοχωρηθή. 'Η πρός τό βλάπτειν δύναμίς  
του είναι μηδαμινή, παραβαλλομένη πρός 
τήν τοΰ λέοντος ή τής τίγρεως· είναι μάλ-  
λον ώς άοπλος άνθρωπος καί δέν φρον
τίζει καν νά μεταχειρίζηται τούς κυνόδοντας 
αύτοΰ, οίτινες είναι μακροί καί φοβεροί. Βλεΐ-  
στοι αύτών έρχονται είς τόν δρυμόν όλίγας  
εκατοντάδας, μέτρων μακράν τοΰ ήμετέρου 
στρατοπέδου, καί άνε\> τής φωνής αύτών, 
ήτις ομοιάζει πρός τήν. υλακήν τών θηρευ- 
όντων τήν άλώπεκα κυνών, θά έμενον άπι?ρα- 
τήρητοι.

"Ανθρωπός τις γεωργών ποτε, ακολουθεί
ται κοί αρπάζεται ύφ ’ έτος σοκό· βάλλει φο
βέρας κραυγάς· τό ζώον γ ε λ α  μόνον καί 
μορφάζει, άφίνει δέ αύτόν χωρίς νάτόν κα
κοποίηση κα τ ’ έλάχιστον, ώς εί ήθελε νά 
διασκεδάση πρός στιγμήν. Ευρών δέ παιδίον 
ό σοκό ευχαριστείται άμύσσων καί ταράσσων 
ή ρίπτων αύτό.

Ό σοκό φονεύει ένίοτε τήν λεοπάρδαλιν 
άρπάζων αύτήν άπό των όπισθίων ποδών, 
ους δάκνει μέχρις ού καταστήση αύτούς α
χρήστους· κατόπιν άναρριχάται εις δένδρον, 
ένθα γρυλλίζε ι, ένεκα τών τραυμάτων αύτοΰ·

πολλάκ ις  δέ άναρρώνυται, ένω ή λεοπάρδα- 
λ ις  άποθνήσκει, ά λ λ ’ ένίοτε άμφότερα τά ζώα 
έκπνέουσιν.

Ό λέων φονεύει αύτόν δι’ ενός μόνου 
κτυπήματος, κατακερματίζει πολλάκ ις  αύ
τόν, ά λ λ ’ ούδέποτετόν τρώγει.

Ό σοκό δέν τρώγει ούτε κρέας ούτε άρα- 
βόσιτον· ή τροφή αύτοΰ συνίσταται εις άγρι
ους καρπούς παναός είδους, άλλά  κυρίως α
γαπά τάς βανάνας.

Ό σοκό εχει έν γένει δύο δίδυμα. Οί αύ- 
τόχθονες Μακεμά πιστεύουσιν ότι οί νεκροί 
αύτών γίνονται σοκό· εν τών ζώων τούτων, 
φονευθέν άπό τών αύτοχθόνων, είχε τά ώτα  
διατετρημένα ώς εί ήτον άνθρωπος.

Τό ζώον είναι ισχυρότατο-;· φοβείται τό 
τουφέκαον, ά λ λ ’ ούχί καί τά  άκόντια. Ούδέ- 
ποτε επιτίθεται κατά τών γυναικών.

Οί σοκό συναθροίζονται καί κρούοντ3 ς τά  
κοΐλα δένδρα, ώς νομ,ίζεται, παράγουσι κρό
τον, όμοιον πρός τυμπ ανυμόν , καί βάλλον-  
σιν οξείας κραυγάς, ά§ αρκούντω ς  άπομι- 
μεΐται ή νηπιώδης μουσική τών ιθαγενών.

"Αν ό άνθρωπος δέν εχη όπλον, ό σοκό 
έξακολουθεΐ τήν πορείαν αύτοΰ, χωρίς νά 
προσέξη είς αύτόν· ά λ λ ’ άν τόν έγγίσωσιν  
αρπάζει τήν πυγμήν, κόπτει τούς δακτύλους  
τής γειρός διά τών όδόντων αύτοΰ, άποπτύει 
αύτούς, πλήττε ι τάς παρειάς τοΰ θύματος  
χαί δάκνει αύτάς, χωρίς νά κόψη τήν επι
δερμίδα. "Αν τραυματισθη συλλέγει φ ύλλα  
καί βότανα, καί έπιθέτει αύτά είς τό τραΰ- 
μα, διά νά σταθη τό αίμα. ’Επειδή δέ γ ν ω 
ρίζει ότι αί γυναίκες δέν κακοποιοΰσιν αύτόν, 
ούδέποτε τάς ένοχλεΐ. ΙΙοτέ δέν προσβάλει 
πρώτος τόν άνθρωπον.

Ζώσι κατά κοινότητας άνά δέκα περίπου, 
έκάστου εχοντος τήν θήλειαν αύτοΰ· επηλυς  
δέ έξ άλλου στρατοπέδου ερχόμενος διώκε
ται πύξ καί λάξ. (Ά νά λ ο γό ν  τι γίνεται καί 
ύπό τών κυνών τής  ήμ,ετέρας πόλεως, οσά
κις πατήση κυων ξένης συνοικίας τά  σύνορα 
έτέρας κυνοπολιτείας). ’Ά ν  τ ις τολμήση νά 
λάβη τήν γυναίκα τοΰ πλησίον του, συλ-  
λαμβάνεται, ρίπτεται χαμαί καί πάστες ά- 
θρόοι δάκνουσι τόν μοιχόν. Πολλάκις εις άρ- 
ρην φέρει έπ’ ώμων μικρόν σοκό, προ πάν
των οσάκις μεταβαίνουσιν άπό δρυμοΰ είς 
δρυμόν. Φθάνων δέ είς τόν πρός όν όρον πα- 
ραδίδωσιν αύτόν τή μητρί.

(Νεολόγος.)

Η ΑΚΡΟΠΩΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Απόκρημνος έξ όλων τών μερών, έκτος 
τοΰ προς δυσμάς, ό έφ’ ού κεΐται λόφος πα- 
ρεχει εις τήν κορυφήν π λάτω μα  σχήματος  
έπιμήκους, άρκετά άκανονίστου, 30 0  μέτρων 
μήκους πρός 1 5 0  πλάτους. Τό ύψος του 
υπέρ τήν έπιφάνειαν τής πεδιάδος είναι 50  
μέτρων. Ενταΰθα λέγεται ότι άποικία τις 
έγκατεστάθη. αρχηγόν έχουσα τόν Κέκρω- 
πα, δωσαντο- το όνομά του εις τήν νεόκτι- 
στον πολιν. Μετά ταΰτα  ό Θησεύς, συναθροί- 
σας τάς πολυαρίθμους περί τήν Κεκρωπίαν 
κωμας, έσχημάτισε τήν πόλιν, ήτ ις  τότε ώ- 
νομάσθη έκτής  προστάτιδοςθεοΰ’Αθήναι.Ένα  
περίπου αιώνα μετά τόν πόλεμον τής  Τρωά- 
οος ήλθε και αποικία Πελασγών. Έκδιωχ- 
Οεντες ούτ ί ι  τής Βοιωτίας έγένοντο έν ’Ατ- 
τ;κοι όεκτοι. Οι Πελασγοί ούτοι ώ χύρω ιαν  
τήν άκρόπολιν, περιτοιχισμένην έως τότε 
με δρυφακτον, κτισαντες περί αύτήν τείχη 
έκ τεμαχίων βράχων καί ίσοπεδώσαντες τήν  
κορυφήν. Ώχύρωσαν προσέτι τό πρός δυ- 
σμάς μέρος, το μονον προσητόν, διά σει- 
ράς τειχών έχοντων έννέα πύλας (καί έκ τού
των τά  ονοματα II ε λ  α σ γ  ι κ ό ν καί Έν- 
νεάπυλον, διδόμενα είς τό Ιργον τοΰτο.) ΒΙεί’ 
ολίγον έδιωχθησαν εκ τών Αθηνών, ή μνή
μη αύτών ομως έμεινεν, ό δέ Παυσανίας 
μετά δώδεκα αιώνας αναφέρει μέρος τής πό
λεως υπό τά βόρεια τείχη κείμενον καί φέ- 
ρον τό όνομά των. Αναφέρει προσέτι τά ο
νόματα τοΰ Ά γ ρ ό λ α  καί Ύπερβίου οίτινες 
διηύθυνον τά  έργα των. Α κολούθω ς θέλομεν 
περιγράψει τά λείψανα τών θαυμασίων τού
των^ τειχών όσα μέχρις ημών έσώθησαν.

Τόν πέμπτον προ Χριστοΰ αιώνα ό Ξέρ- 
ξης, κυριεύσας τάς Α θή να ς ,  κατέστρεψε τήν 
άκρόπολιν, καύσας τούς έν αύτή ναούς, ους 
κατά μεγα μέρος είχον άνεγείρει ή έπισκευά- 
σει ό Πεισίστρατος καί οί υιοί του. Ούτω 
κλείει η πρώτη ιστορική τής άκροπόλεως 
περίοδος.

Μετά τήν έν Σαλαμϊνι νίκην ό Θεμιστο
κ λ ή ς  κτίζει κατεσπευσμένως τά βόρεια τεί
χη, μεταχειρισθείς τάς στήλας καί τά κο
σμήματα τοΰ αρχαίου Παρθενώνος, τοΰ χα- 
ταστραφέντος ύπό τών ΙΙερσών, όπως, βλε- 
πόμενα ύπό πάντων, ύποθάλπωσι τήν έχ- 
Οραν τών Α θηνα ίω ν κατά τών βαρβάρων. 
Ό Κίμων, μετά προσοχής περισσοτέρας καί

άνέτως άνέκτισε τό νότιον τείχος, ου εΐσέτι 
ουναμεθα νά έκτιμησωμεν τήν λαμπράν κα
τασκευήν  προσέτι δε ώκοδόμη^ε καί τό τε
τράγωνον ώχύρωμα, τό πρός δυσμάς. Ό να
ός τής Α-τέρου Νίκης, κείμενος ύπεράνω 
τοΰ οχυρώματος τούτου, καί τοΰ όποιου ύ -  

πέρκειται έτι καί σήμερον, έξήλθεν έκ τών  
ερειπίων του, ή δέ είσοδος τής άκροπόλεως 
είναι έπίσης τής  αύτής εποχή; ή ολίγον  
προγενεστέρας. Τέλος ό Περικλής, βοηθού- 
μενος^ύπό τοΰ Ί κ τ ίν Λ ,  τού Καλλικράτους  
καί τοΰ Φ&ιδίου, έχτισε πάλιν  τόν Παρθενώ
να καθαρώτερον μεγαλείτερον καί ώοαιότε- 
ρον έκείνου όν κατέστρεψεν ό Ξέρξης. Με
τά τοΰ Μνησικλέους άνωκοδόμησεν εις τό 
Εννεάπυλον τα  εξα ίσ ια  προπύλαια καί τήν  

Ι7;εΥ“^0πΡεπή έκει'νην άναβάθραν, άνταξίαν  
είσοδον τοιούτου ίεροΰ, ου τά  έρείπια έσον- 
ται οιά^παντός άντικείμενον μελέτης καί θαυ- 
μασμοΰ πάντων. Πρέπει προσέτι νά άνήγει- 
ρε πύργους έκ λίθων, όμοιους πράς τούς έν 
Μυκήναις, υπερασπιζόμενους τήν κυρίαν εί
σοδον καί ών ό Κ. Βελέ εύτυχώς άνεκάλυψε  
τα  λείψανα.

Κ ατά  τούς μετά ταΰτα  αιώνας ή άκρόπο- 
λ ις  έπλουτίζετο, καταστάσα έσωτερική ά- 
φότου τείχη νέα περιεκύκλωσαν ολην τήν  
πολίν,συνδεθεΐσαν μετά τοΰ Πειραιώς διά τών 
μακρών τειχών. Έν τώ ναώ τοΰ Έρεχθέως 
ή διακόσμησις καί ώραιότης του Ίωνικοΰ  
ρυθμού καταντά  ανυπέρβλητος· ά γά λμ α τα  
δέ, συμπλέγματα, έπιγραφαί καί άναθήαα- 
τα  παντός ειοους, κατά μέγαν αριθμόν, κο- 
σμουσι καί πλουτίζουσι τόν περίβολον ’ τοΰ- 
τον, τόν ήδη τόσον ώραιον καί τόσον πλού
σιον.

, Απο Ρωμαϊκήν κατάκτησιν  άρχεται 
η τρίτη περίοδος τής άκροπόλεως, περίοδος 
παρακμής καί καταστροφής, ήτ ις  έξηκολού-  
θησε σχεδόν μέχρι τών ημερών μ »ς . Ό Σ ύλ- 
λ α ς  κατέστρεψε τήν πόλιν καί τήν είσοδον 
τής άκροπόλεως- έντούτοις άπηγόρευσε 
τήν λεηλασίαν «χαριζόμενος, ώς είπεν, είς 
τούς νεκρούςδιά τούς ζώντας.» Οι Ρωμαί
οι, οίτινες κατά τήν νεότητά των μετέβαινον 
είς Αθήνας πρός έκμάθησιν τών τεχνών καί 
τών γραμμάτων, έπί χρόνον πολύν έφείδον- 
το τής  πόλεως. Έπί Καίσαρος άνηγέρθη έν 
τη άκροπόλει ναός, έκ τών πολυαρίθμων κα
τά τήν εποχήν εκείνην, άφιερωμένος είς τ ήν 
θεάν Ρώμην καί Καίσαρα Αύγουστον, ό



ναός ούτος ήτο κυκλοειδής. Προ τών Προπυ- 
λέων ήγέρθη βάθρον κολοσσιαΐον και δυσα
νάλογον όπως τεθή έπ’ αύτοΰ τό άγαλμα  
του Ά γρ ίπ π α .  Πρώτος ό Νέρων ήρχισε νά 
γυμνών/) τήν άκρόπολίν, άφαιρέσας πολλά  
άγάλματα , άφοΰ ήρπασε τά τών Δελφών καί 
τ ή ς ’Ολυμπίας, διά νά κοσμήση τό άπέραν- 
το'ν του άνάκτορον, τόν χρυσοΰν Οίκον.. Έν 
τούτοις δμως δεν ήδυνήθη καί νά τήν γυ-  
μνώστ,, καθότι μετ’ ολίγον ό Στράβων καί ό 
Παυσανίας ευρον άκβμη έν αύτη, ώς άκο- 
λούθως θέλομε·» ίδεϊ, άγά λμ α τα  ^ώραιότατα 
καί περιφημότατα καί τά  πολυπληθή έν τη  
άκροπόλει κοσμήματα, ώστε οδτε νά τά πε- 
ριγράψωσι τολμώσι. Τί ταΰτα  άπέγιναν ά- 
γνοοΰμεν. Μεταφερθέντα ίσως εις Κο^νσταν- 
τινούπολιν κχτεστράφησαν έκεΐ υπό τών εισ- 
βαλόντων βαρβάρωνή τώ ν θρησκομανών. Έπί 
Βαλέριου αί πρώτα! τών βαρβάρων είσβολαί 
τόσον τρόμον έπροξένησαν ώστε έν βία ά- 
νεγέρΟησαν τής  άκροπόλεως τά  τείχη. Ό  
Ά λ α ρ ϊχ ο ς ,  έπί κεφαλής τών Γότθων του, 
είσε7νθών εις τά Προπύλαια όπως διαρπάση 
τούς έν τη άκροπόλει θησαυρούς, κατελήφθη, 
λέγεται, υπό τρόμου, ίδών αίφνης τό κολοσ- 
σιαΐον άγα7.μα τής Προμάχου ’Αθήνας, έρ
γου τοΰ Φειδίου.

Κ ατά  τόν έβδομον αιώνα ό Παρθενών καί 
τό Έρεχθεΐον μετεποιήθησαν εις έκκλησίας  
Βυζαντινάς, κάπως παραμορφωθέντα. Έπί 
'£ών σταυροφοριών οί Δοΰκες τών ’Αθηνών  
κατώκουν έντός τών Προπυλαίων καί ώ·/ο- 
δόμησαν εις τήν δεξιάν πτέρυγα τόν μεσαι
ωνικόν πύργον, όστις είσέτι σώζεται. ΓΌτε οι 
Τούρκοι είσήλασαν νικηταί, αντί Δουκός εις 
τά Προπύλαια έγκατ&ιτάθη Ά γ α ς .  Τότε 6 
ΙΙαρθενών μετεβλήθη εις Τζαμίον, δέ Έρεχ- 
θεΐον εις γυναικονίτην διά τό χαρέμιον· δ να
ός τής άπτέρου Νίκη* κατεστράφη δπως εις 
τν ν θέσιν αύτοΰ στηθή κανονοστοιχία, ή δέ 
άκρόπολις έλαβεν οψιν μικράς πόλεως, κα- 
λυφθεΐσα υπό τουρκικών οίκιδίων. ’Ογκώδες 
6y ύρωμα έκάλυψε τότε τά  αρχαία τείχη καί 
τούς πύργους τής εισόδου. Τό 1 6 5 6 ,  δυστύ
χημα άνεπανόρθωτον άναφθείσης τής  πυρι- 
^αποθήκης, μ 3ρος τών προπυλαίων κατε
στράφη. Μετ’ ολ ίγα  έτη τό 1 6 7 4  έπισκέφθη- 
σαν τήν άκρόπολίν οί πρώτοι έκ Δόσεως πε- 
ριηγηταί, οίτινες μας άφήκαν περιγραφάς 
σπουδαίας. "Πσαν δέ ούτοι ό Μαρκίσιος ΙΝου- 
αντέλ, πρεοβευτής τή ς  Γ α λλ ία ς  παρά τη Ύ .

Πύλη, συνοδευόμενος υπό τοΰ ζωγράφου 
’Ιακώβου Καρρέϋ, μαθητοΰ τοΰ Αεβροΰν. Ε 
νώ ούτοι διέμενον έν ’Αθήναις, έν διαστήματι 
δύο μηνών ό Καρρέΰ έσχεδιογράφησεν δλας  
τάς έν Παρθενώνι γλυφ άς .  Τά σχεδιογραφή
ματα ταΰτα, καίτοι άτελί*,,είναι σήμερον πο
λύτ ιμα , ώς διατηρήσαντα άρίστουργήματα  
έν μέρη καταστραφέντα, Τό 1 6 7 6  ό Σπόν 
καί ο Ούήλερ, ό μέν ’Ά γ γ λ ο ς  ό δέ Γάλλος,  
έπεσκέφθηταν τήν άκρόπολίν καί μας άφ ή
καν περιγραφήν σπουδαιοτάτην, έπειδή ήδυ- 
νήθησαν νά ίδωσι τά Προπύλαια στεφόμενα 
είσέτι υπό άετώματος, καί τόν Παρθενώνα 
σχεδόν άνέπαφον. Τό 1 6 7 8 ,  οί Ενετοί, κύρι
οι δντες τής Πελοπονήσαυ, ήλθον καί έπο- 
λιόρκησαν τάς ’Αθήνας καί τήν Άκρόπολίν ,  
τάς  όποιας καί έκυρίευσαν. Τότε μία έκ τών  
σφαιρών των έπροξένησεν -'έκρηξιν πυριτα- 
ποθήκης, εύρισκομένης έντός τοΰ Παρθενώ- 
νος, δστις οίκρώς έκολοβώθη, διεσπάσθη, 
οί δέ αρχηγοί διενεμήθησαν τά  ώραιότατα ά-  ̂
νάγλυφα, Τεμάχια άναγλύφων, προερχόμε
νων έκ τοΰ άετώματος τοΰ Παρθενώνος, με- 
τεφέρθησαν μέχρι τής Σκανδιναυίας. Ούτως, 
έν διαστήμασι ολίγων έτών, δλα τά  μνη
μεία ταΰτα, δλα τά  άμίμητα έργα τών άρι
στων τής Ε λλά δο ς  τεχνιτών, διατηρούμενα 
έπί τόσους αιώνας καί όντα άξια νά ύπάρχωσι 
διά παντός, κατεστράφησαν, ήρειπώθησαν.

Α ί α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς  τ ώ ν  Α θ η 
ν ώ ν ,  έκδοθεΐσαι άπό τό 1 7 5 0  έως τό 1 7 5 5 ,  
έπί πολύν χρόνον ήσαν αί μόναι πηγα ί,  έφ’ 
ών έσπουδάζετο έν Εύρώπη ή Ε λ λη ν ικ ή  αρ
χιτεκτονική, μέχρις ου έξετελέσθησαν τό 
1 8 4 6  τά  σπουδαιότερα καί τελειότερα έργα 
τών αρχιτεκτόνων, τών πεμφθέντων υπό τής  
Γαλλ ικής Α καδη μ ίας ,  οίτινες έσχεδίασαν 
τάς αρχαιότητας μέ ούτως είπεΐν θρησκευτι
κήν ακρίβειαν. Τά έργα ταΰτα φυλάττοντα ι  
έν τη βιβλιοθήκη τής Σχολής τών ώραίων 
τεχνών.

("Επεται ή περιγραφή τήςάκροπόλεως κα
τά τόν Β' μετά Χριστόν αιώνα).
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Δεν θέλει στερεωθή άνθρωπος διά τής ά- 
άνομίας· ή ρίζα δέ τών δικαίων θέλει μένει 
άσάλευτος,

—  'Όπου είσέλθη ύπερηφανία, εισέρχεται 
καί καταισχύνη· ή δέ σοφία είναι μετά τών  
ταπεινών.


