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ΕΤΟ Σ Α'. Έ ν  ΣΜΥΡΛΉ, τη 1 ’Ιουνίου I8 6 0 .  Ά ριθ . 1Β.

3ΕΛΕΤΘΕΡΑ Τ1ΑΡΑΦΡΑΣΙΣΤΠΣ ΠΡΟΣΛΗΜΟΛΊΚΟΝ 
ΠΛΡΑΙΝΕΣΕΩΣ ΤΟΤ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ

Π λ ρ α τ ιιρ ι ις ε ω ν  τ ο γ  π α ρ α φ ρ α ς τ ο τ .

(Συνέχεια καί τ:λο;0

ϊ \Θ ', Α γ ά π α  όχι κατά κόρον, άλλά μετρί- 
ω ς  ν’ άπολαμβάνης τά όσα έχεις αγαθά, καί 
καταφρονεί έκείνυυς, οί όποιοι θυσιαζονται όιά 
τόν πλούτον, δέν γνωρίζουσιν ομως νά τόν 
μεταχειρίζων:αΐ’ διότι οί τοιοΰτοι πάσχουσι 
τό αΰτό, ώς άν ήθελεν εχει τις λαμπρότατον 
ίππον, χωρίς νά γνωρίζη ούτε καν πόθεν ίπ- 
πευουσιν.

Λ'. Ά λ λ ά  πώς πρέπει τις νά διαθέτη τόν 
πλοϋτόν του; — ΙΙρός χρησιν καί πρό ; άπό- 
λαυσιν,— αποκρίνεται ό σοφός Ισοκράτης, ή 
τοι όχι χώνων αυτόν είς τά άδυτα τών ταμεί
ων καί τά σπλάγχνα  της γη ς ,  ώς κάμνουσιν ] 
οί φιλάργυροι, ούτε πάλιν μεταχειριζόμενος ' 
αύτόν είς ματαίας καί ανωφελείς ε γ χ ε ιρ ή 
σεις, ά λ λ ’ έξοδεύων αύτόν είς πράγματα , τά 
όποΐα τώ όντι ν’άπολαμβάνης ήτοι νά βλέπης 
επειτα καί νά εύχαρις-ήσαι. ΙΙοΐα δέ ταΰτα; ή 
καλή τών τέκνων ανατροφή καί έκπαίδευσις 
π . χ .  ή έξοικονόμησις οικογενειών πτω χοτά- 
πων, ή προσκτησις πολυτίμου βιβλιοθήκης, ή

άνέγερσις οικοδομής επωφελούς πρός τήν πα
τρίδα, ή έκδοσις ωφελίμου συγγράμματος, 
κτλ. κ τλ .— Αίωνία ή μνήμη τών άειμνής-ων 
αδελφών Ζωσιμάδων! Ζήτωσαν οί ανώτεροι 
παντός επαίνου Άρσάκαι, Σίναι, Βερναρδάκαι 
καί οί παραπλήσιοι τούτων!— Α κόμ η , προς-ί- 
θησιν ό ά&άνατος’Ισοκράτης, ύπάρχουσι καί 
δύο άλλα αίτια, διά τά όποΐα πρέπει νά τ ι 
μάς τόν πλοΰτον, τόν όποιον εχεις· πρώτον 
διά νάδυνηθής ν’ άνθέξτ,ς, άν συμβή τις ζημία, 
καί δεύτερον διά νά δυνηΟης νά βοηθήσης φίλον 
σου στενόν, έάν δυς-υχήση. Ε ί ;  ταύταςμόνας 
τάς περις-άσεις άφειδώς, επαναλαμβάνει, αυ
τόν μεταχειρίζου, άλλοτε δέ, προκειμένου π ε
ρί προσωρινών ρ,όνον εύχαρις-ήσεων, με μ ε 
τριότητα.

ΛΑ.'. Εύχαριστοΰ μέν είς τά όσα έχεις, ά λ 
λά ζήτει καί τά καλλίτερα.

ΑΒ'. IIοτε μήν όνειδίσης τινά διά δυστυχί
αν του· διότι ή τύχη είναι κοινή καί τι τέξε- 
ται ή έπιοΰσα ποσώς δέν γνωρίζομεν.

ΑΓ'. Ευεργετεί πάντοτε τούς καλούς αν
θρώπους· διότι δέν δύνασαι νά έχης θησαυρόν 
άσφαλέστερον άπό τήν χάριν, τήν όποιαν θε- 
λει σοί χρεωστεΐ άνήρ ενάρετος. Έ άν  ο ευερ- 
γετής τούς κακούς, θά πάθης ό,τι καί οί ριπτον- 
τες άρτον πρός τούς ξ έ ν ο υ ς  κύνας· διότι, καθώς 
εκείνοι μόνους τούς κυρίους των γνωρίζουσι, 
πρός άπαντας δέ τούς άλλους αδιακρίτως



γαυγιζουσιν, ουτω καί οί κακοί εξίσου καί 
τους ώφελοΰντας καί τους βλάπτοντας αύτούς 
άδικοΰσιν.— Ένταΰθα ώλίσθησας, μακαρΐτα ’[- 
σοκρατες! ένταΰθα πλέον δέν είσαι εύαγγελι- 
<Γής, άλλά μήπως τοιαΰτα δέν έφρόνουν καί 
οί έπί της εποχής σου, ήτοι π. χ .  θείοι συγ
γραφείς ;

ΛΑ'. Μίσει τους κόλακας ώς καί τους α
πατεώνας, διότι άρφότεροί είσιν εξίσου επ ι
βλαβείς.

ΛΕ'. Μή φαίνεσαι υπερήφανος πρός τούς 
οσοι σε πλησιαζουσιν, άλλ* καταδεκτικός· οιότι 
τήν έπαρσιν τών ύπερηφάνων μόλις οί δοΰλοι 
δύνανται νά υποφερωσιν, ένώ άπό τον γλυκύν 
τρόπον των καταδεκτικών όλοι υποχρεώνον
ται. Διά νά γείνης δέ τοιοΰτος, πρέπει πρώτον 
νά μην αγαπάς τάς φιλονεικιας— δεύτερον νά 
μήν ήσοιι παράξενος, τούτές-ι μήν εύχαρις-ού- 
μενος απο τίποτε— τρίτον νά μήν ήσαι ίσχυ- 
ρογνωμων προς όλους, θελων πάντοτε μέ κά
θε τροπον νά έπικυρωνης τόν λόγον σου, είτε 
ορθόν είτε μ ή — τέταρτον νά μή θυμώνης καί 
σύ  ̂ περισσότερόν μάλις-α, καθ’ ήν ς-ιγμήν τύ- 

Θυμωστ] τις έξ εκείνων μεθ’ ών συνα
ναστρέφεσαι, άκομη καί άν έτυχεν αδίκως νά 
Ουμωση- άλλα ένοσω μεν αύτός φαίνεται εί- 
σετι θυμωμένος, νά υπομένης, άφοΰ δέ πλέον 
ιόης οτι έπερασεν ό θυμός του, τότε φιλικώς 
νά τόν έπ ιπλήττης— πέμπτον, όταν οί άλλοι 
άς-ειεύωνται, σύ νά μή σπουδαιολογης, ώς καί 
εν καιρω σπουοαιολογιας να μην άγαπας ν’ ά- 
ς·ειευΓ,σαι· οιοτι το παρακαιρον προξενεί πάν
τοτε Ουσαρεσκειαν— έκτον, όταν κάμνης τινά 
χαριν, νά καμνης αυτήν μέ τρόπον τοιοΰτον, 
ώς-ενά φαινησαι ότι τήν κάμνεις μέ εύχαρίς·η- 
σ.ν Οιοτι υπαρχουσι πολλοί, οιτινες σοί κά- 
μνουσι μέν χαριν ώς φίλοι τώ οντι, άλλά τοι
ουτοτρόπως, ώστε σε δυσαρες-οΰσι μάλλον, 
άντι νά σ εύχαρις-ήσωσιν, ή μέ τρόπον περι
φρονητικόν·—  εβοομον νά μή άγαπάς πάντοτε 
νά παραπονησαι κατα τών άλλων διά π ρ ά γ 
ματα, τά οποία Οεν σοι άρέσκουσι, λέγων ότι 
αυτοί είσιν αίτιοι- διότι τοΰτο είνε βαρύ— ό γ 
δοον νά μή Οέλης πάντοτε καί όλους νά έπι- 
πλήττης , είτε ύπαρχούσης αιτίας είτε μή· δι
ότι τοΰτο επιφέρει μ αλ λώ μ ατα .— Ιδού, προ
σφιλής Νεολαία, όκτάλογος, αναγκαίος πρός 
άποστήθισιν καί πρός βαθείαν έν τή μνήμη 
έγχάραξιν .

 ̂ Α ς - ' .  Έάν τύχης ποτέ είς συμπόσιον, Ισο 
fΛιν προσεκτικωτατος εις τούς λόγους καί εις 
τάς πραςεις σου- ά λ λ ’ άν ευρης καιρόν, φύγε, 
πριν μεθύσης. 4ιότι όταν,ό νοΰς ζαλισθή άπό 
τόν οίνον, πάσχει τά αύτά ώς καί αί άμαξαι,

αΐτινες οέν έχουσιν ηνιόχους· διότι καί αυται: 
φέρονται τήδε κάκεΐσε, μή εχουσαι οδηγόν, καί 
ή ψυχή πολλά σφάλματα κάμνει, όταν ό νοΰς 
ζαλισθή.

ΛΖ. Κσο ελευθέριος, ήτοι προκειμένου λό
γου νά πράξί,ς έργον Οεάρες-ον μέν άλλά δύ- 
σκολον, μή φοβήσαι άπό τούς μή δυναμένους 
τ/]ν ψυχήν άποκτείναι, διότι ή ψ ->yή σου είναι 
άΟάνατος· απολάμβανε δέ μέ μετριότητα τά  
υπάρχοντά σου, διότι τό σώμα, όσας περιποιή
σεις και αν ζ 2 μη ς ε 'ς αύτό, μεΟαύρι ον 0’ άπο- 
Οάνης καί είς χοΰν θά μεταβληδης.

A l l  . Στοχάζου ότι ή παιδεία εινε καλόν 
ανεκτίμητον, ή δ’ άπαιδευσία τόχείρις-ον όλων 
τών κακώ ν διότι τά μέν άλλα κ:*κά έργα όσοι 
πράττουσιν, όλοι κερδίζουσιν, αυτη δέ μόνη 
όχι μόνον κέρδος δέν δίδει, άλλά καί ζηαίαν 
πάντοτε προξενεί- διότι πολλοί άπαίίευτοι 
πολλαχ ις έμπραχτως έτ'.μιορήΟησαν άπό εκεί
νον, τόν όποιον μόνον μέ λόγους ένεκα τής 
άπαιοευσιας των δυσηρέστησαν.

ΑΘ'. "Οταν σκέπτησαι μεταχειρίζου τά πα
ρελθόντα ώς παραδείγματα τών μελλόντων, 
δ'.ότι τό άφανές τάχιστα καθίς-αται γνωστόν 
από τό φανερόν.

' Μ . Σκεπτου μέν βραδέως, άλλά κάμνε τα
χέω ς τά όσα άπεφάσισες.

ΜΑΛ Στοχάζου ότι κάλλις-ον πράγμα ε ιν ί  
ό μέν Θεος νά μας οιοη ευτυχίαν, ημείς δ’ αυ
τοί όρθώς νά σκεπτώμεθα.

MB . Αν Οέλης νά συμβουλευθής τινας φί
λους σου περι υποΟεσεων, τάς όποιας συς-έλ- 
?νεσαι νά φανερώσης πρός αυτούς, όμίλει ώ ς  
αν άνήκε το πράγμα είς τρίτον τι πρόσωπον 
οιότι τοιουτοτρόπως καί τήν γνώμην εκείνων 
θά μά,Οης καί τόν έαυτόν σου δέν θά φανερώ- 
ση:.. Α λ λ ’ εις τοιαύτην περίς-ασιν εξέταζε 
πρώτον πώς ωκονόμησε τάς ίδί^ς του υποθέ
σεις- ό'.οτι ός-ις κακώς έσκέφΟη περί τών ιδίων 
του συμφερόντων, ουδέποτε θέλει σκεοθή κα
λώς περί τών αλλοτρίων. Τοιουτοτρόπως δέ 
θά παρεκινεΐσο νά συλλογίζεσαι, άν ήθελες 
μετά προσοχής έξετασει τάς πλείς-ας ους-υχί- 
ας, αΐτινες προεκυψαν έκ τής απερισκεψίας* δι
ότι καί περί τής υγείας τότετά  μάλις-α ο?οον- 
τίζομεν, όταν ένθυμηθώμεν τάς λύπας,“ τάς 
οποίας δοκιμαζομεν έκ της άρρως-ίας.

ΜΙ . Μ'.μοΰ τά ήθη τών βασιλέων καί προ
σπαθεί νά καμνης τά όσα εκείνοι κάμνουσι- 
οιότι θά Οείξης ότι άρέσκεσαι άπό αύτούς καί 
οτι τούς ζηλεύεις, ούς-ε καί ό λαός περισσότε
ρον 0ά σε υπολήπτεται καί εκείνοι είλικοινέ- 
ς"ερα Οχ σ’ εύνοώσιν.

ΜΑ. Ιίείθου μέν καί είς τούς νόμους, τούς

οποίους οί βασιλείς διρίζουσιν, ά λλ ’ ίσ^υρότα- 
τον νόμον στοχάζου τήν διαγωγήν εκείνων 
διότι καθώς ό έν δημοκρατία ζών τόν λαόν 
πρέπει νά περιποιήται, ουτω καί ό έν μοναρ
χία  κατσικών τόν βασιλέα χρεως-εΐ νά έκθε ά 
ζη .— Ά λ λ ’ ή συμβουλή αΰτη τώ οντι στηρί
ζεται περισσότερον εις ακριβή άρχήν τής ήθι 
κής ή είς έμπειρον γνώσιν τοΰ κόσμου, κατά 
τήν σοφήν τοΰ Κυρίου A. 1*. Έ αγκαβή παρα- 
τήρησιν.

ML'. Ά ν  διορισθής εις τινα θέσιν πολιτικήν, 
μή προσλάβης ώς ύπά'.ληλόν σου άνθρωπον 
άνάςιον είτε κατα^ρας-ήν, διότι οι’ ο σας παρα
τυπίας ή καταχρήσεις κάμη εκείνος, έσέ θά 
κατηγορήσωσι. ΙΙροσπάθει δέ όταν παραιτήσαι 
άπό τοιαύτας θέσεις, νά ήσαι 6'/'. πλουσιώτε- 
ρος άφ’ ότι ήσουν πρότερον, άλλά εύδοξότε- 
ρος- οιότι τό νά έπαινήταί τις παρά λαοΰ ολο
κλήρου είνε τερπνότερον άιτό πολλά χρι-ματα. 
— « Ά λ λ ’ άν ψοφά κι’ άπό τήν πεινάν του, 
τοΰτο δέν πε ιράζε ι! » θά ε ίπ η ν . ς . . . .  « καί ό 
μω ς είνε αδύνατον!!! » άπαντά άλλος.

Μ ς · ' .  Ούδεμίαν κακήν πράξιν ούτε βοήθει 
ούτε ύπερασπίζου- διότι θά φανης ότι καί σύ 
τοιαΰτα πράττεις, όποΐα είσίν έκείνα, τά όποΐα 
πράττουσιν αυτοί, τούς όποιους βοηθεΐς.

ΜΖ'. II ροσπάθει μέν νά ήσαι τοιοΰτος, ώς-ε 
νά δύνασαι νά έχης περισσότερα άπό τούς άλ
λους, άλλ’ όμως εύχαρις-οΰ νά έχης Γσα μέ 
αύτούς, διά νά φαινησαι ότι έπιΟυμεΐς τήν δι
καιοσύνην όχι ά,τό αδυναμίαν, άλλά διότι εί 
σαι ένάρετος.

MET. Κάλλιον νά ήνέ τ ις  δίκαιος πένης,
παρά άδικος πλούσιος· διότι ή δικαιοσύνη
προπαρασκευάζουσα καί μ,ετά θάνατον δόξαν » , χ , % r 
είναι προτιμοτερα απο τά χρήματα, τα οποία
μόνον ζώντα τον άνθρωπον ώφελοΰσιν έπειτα 
χρόμ ατχ  έχουσι καί οί χείρις-οι άνθρωποι, ε 
νώ όικαιοσύνης ούτε i’y ν ο ς οέν δύναταί νά εύ- 
ρεθ'3 ένυπάρχον είς τούτους.— Ά λ λ  έν τού- 
το:ς ή πεπωρωμένη συνείδησις πλείς-ων άδι
κων πόσον στρεβλότατον ορισμόν δίδουσα 
τής θειατάτης αύτής άρετης, τοΐς έπιτρέπει 
ΐνα καθ έκαστ/jv στιγμήν έπαναλαμβάνωσιν 
.« ημείς έντός τοΰ δικαίου πάντοτε πράττοντες, 
πράττομεν όσα πράττομεν ! . . .  Άλλοίμονον, 
άν ό δικαιοκριτης θεός με τήν οικαιοσύνην 
τούτων έμελλε νά κρίνη έν τή τών νεκρών ά- 
ναστάσει!

Μ Θ . ΙΙοτέ μή ζηλεύης άνθρωπον, ό οποί
ος έπλούτησεν άπό άδικίας, άλλά περισσό'.ε 
ρον ά γατα  τούς όσοι, δίκαιοι οντες, έζημ'.ώ- 
Οησαν ίιοτι οί οικαιοι άν καί δέν έ^ω σίτι άλ
λο περισσότερον άπό τούς άδικους, τούλάνι-

ς-ον όμως ύπερέχουσιν αύτούς, καθότι έλπί- 
ζουσιν άνταμοιβήν μέλλουσαν.

Λ'. Δι’ όλα μέν φρόντιζε τά πράγματα  τοΰ 
κόσμου, πρό πάντων όμως έκπαίδευε τήν ψυ- 
χν ν σου-διότι τώ όντι ρ,έγιστον πράγμα έντός 
έλαχίς-ου, κατά τόν σοφόν Περίανδρον, είναι 
ψυχή ένάρετος έ /τός σώματος ανθρωπίνου.

i\ V. ΙΙροσπάθει κατά μέν τό οώμα νά ή- 
σαι φίλεργος, κατά δέ τήν ψυχήν φιλόσοφος- 
ώστε δι’ εκείνου μέν νά δύνασαι νά πράττης 
τά όσα άπεφάσισες, διά δέ ταύτης νά γνωϋί- 
ζης πώς νά προβλέπης τά όσα σέ συμφέρουσι.

ΐ\Β ' Σκέπτου πρώτον ό,τι μέλλεις νά εΐπης· 
δ'.ότι παρετηρήθη, ώς είπεν ό σοφός Ιίερίαν- 
ορος, ότι εις πολλούς ή γλώσσα τρέμει πριν 
τής διανοίας.— Ά λ λ ’ όπόσους ήτο ιαύτηγλώ σ - 
σα άπώλεσεν!

1ST. Δύο μόν>ν περις-άσεις Οεώρει καταλ
λήλους ίνα όμιλής, ή όταν γνωρίζης τι κάλ- 
λις-α, ή όταν ήναι απόλυτος ανάγκη νά όμι- 
λήσης- διότι τότε μόνον τό λέγειν προτιμάται 
τοΰ σιωπάν, άλλοτε δέ κάλλιόν τις νά σιωπά 
παρά νά όμιλή. — Τήν σήμερον όμως, ’ίσόκρα- 
τες, όσοι όμιλοΰσι πολλά καί τούτων οί π/.εί- 
ς·οι φλυαρίας έπί φλυαριών προστιδέντες, ίνα 
μή έν σιωπή, λέγει, ή ώρα παρέρχηται, εκεί
νοι ί ίτ ι  πάνσοφοι, όσοι δέ όμιλοΟσιν όλιγα, οί 
τοιοΰτοί είσιν εύή θεις.

JNΔ', ’ {^ε  εις τήν ιδέαν σου ότι ούδέν άπό 
τά ανθρώπινα πράγματα  είναι βέβαιον δ'.ότι 
τότε ούτε διά τ? ς  ευτυχίας θά ύπερχαίρεσαι, 
ούτε διά τάς δυς-υχίας θάλυπησαι ύπέρ τό δέον.

Λ Έ \ Χαΐρε μέν διά τάς ευτυχίας, αΐτινες 
σοί συμβαίνουσι, καί λυποΰ μετρίως διά τάς 
δυς-υχίας, άλλά χω ρίς  ούτε τό εν ούτε τό ά λ 
λο νά δεικνύης είς τούς άλλους* διότι εινε ά- 
τοπον τά μέν χρήματα νά κρύπτωμεν είς τά 
μυχαίτατα μέρη της οικίας, τήν οε ψυχήν νά 
έχωμεν φανεράν καί νά περιπατώρ.εν.

Λ’ς-'. ΙΙερισσότερον φοβοΰ τήν κατηγορίαν 
παρά τον κίνδυνον- διότι πρέπει τόν μεν θάνα
τον νά φοβώνται ct κακότροποι, τήν οε ανυ
ποληψίαν οί ένάρετοι.

ISZ'. 11ρο πάντων μέν προσπάθει νά ζής 
ασφαλώς· άν όμως συμβή ποτε νά κίνουνεύ- 
σης, ζήτει νά σωθής, πολεμών ένόόξως, ά λ 
λ ’ ούχί ώς άνανδρος· διότι τόν μέν θάνατον ή 
πεπρωμένη_ είς άπαντας έπέβαλε, τόν δ ενοο- 
ξον θάνατον διά μόνους τούς περισπουδάς-^υς 
άνδρας ή Οεότης προώρισεν ! —  Αιώνιον εστω 
τό όνομά σου, μακαρΐτα Ίσ ό κ ρ α τες ! I αυτήν 
ύπ' όψιν έ^οντες τήν θειαν παοαίνεσίν σου 
καί οι αοίδιμοι απόγονοι Σοΰ καί πρόγονοι ή 
μών κρουνηδόν τά άγια αύτών αίματα πρός



άνάλαμψιν τής ένδοξου πατρίδος αύτών ύπό 
τούς βέβηλους πόοας τών βδελυρών πολεμίων 
των έχυσαν! πρός άνάλαμψιν έκείνας τή ςπ ο -  
λυτλήμονος Πατρίδος le u ,  διά τήν ήτταν της 
οποίας οεν ύπ-φερας πλέον το φώς τοΰ ή λ » υ ,  
άλλά τήν άσιτίαν έγκολπωσάμενος, ώ-/ου ές 
τά ΙΙλυσια. Αν δμως έβλεπες καί τούς μετά 
ταΰτα κολαφισμούς, τά ραπίσματα, τούς ε μ 
πτυσμούς και τάς μάστιγας, άτινα ραγ&αίως 
κατ’ αύτής εΐχον έπιπέσει, καί i-.tva τό ώραιό- 
τατον Αύτής πρόσωπον πάντη άγνώρις-ον εί- 
χον κατας-ήσει, τί Οά έκαμνες ; Έ ν  τούτο ις 
εύλογημένον είη τό όνομα του Κυρίου άπό τού 
νΰν και έως του αίώνος.

i ό ο ύ, φίλη Νεολαία, αί πεντήκοντα επτά 
παραινέσεις, τάς οποίας ό Ισοκράτης στέλλει 
πρός τόν Δημόνικον, καί τάς οποίας όφείλο- 
μεν καί ημείς ίνα ού μονον ώς έγκόλπιον πο
λύτιμον πάντοτε μεθ εαυτών φέρωμεν, άλλά 
και καθ έκαστην ώς ίεράν ήμών προσευχήν 
ν’ άναγινώσκωμεν.— Τί δ’ άν είποι τ ις  περί 
του έ-ιλόγου τής έπις-ολής αύτοΰ ταύτης; Ό -  
πόσων επαίνων ες-ι ά ξ ι ο ς ; — Μή Οαυμάσης, 
λέγει,  Δήμονικε, άν πολλαι έκ τών συμβουλών 
τούτων οέν συναΰουσι προς τήν σημερινήν η 
λικίαν σου- και έμε δεν με ό ερυγε τοΰτο, ά λ 
λ ’ έπροτίμησα συγχρόνως καί τά διά τήν π α 
ρούσαν καί τάς οιά την μελ/.ουσαν ηλικίαν σου 
απαιτουμένας συμβουλάς νά σοί στείλω, κα
θότι τήν άνάγκην μέν τούτων επειτα άφεύκτως 
Οά αισθανθ?,ς, Οά ί υρ η ς όμως δυσχόλως πλέον 
εκείνον, ός·ις Οά αξ συμβαυλευση ώς οίλος τώ 
όντι.

Οθεν Ε.οου. σοί στελλω οίύτό τό τομεΐον, ά 
πό το όποιον έκβαλλε ό,τι καίόσάκ&ς χαί όπό- 
Tc χρειάζεσαι. Κίθε & ό Θεός νά δώστ, iya μή 
ψευσθώ τών ξλπί|ω ν, τάς όποιας έχω περί 
σου' καθότι οί περισσότεροι, καΟ ώ ;“ έ κ τ ω ν  
φαγητών τά νός-ιμα προτιμώσι μάλλον παρά 
τά υγιεινά, 5τω και έκ τών φίλων έκείνους 
άγαπώσι μάλλον, οϊτινες τρέχουσι μετ’ αύ
τών είς τόν κρημνόν τής άπωλείας, παρά τ .ύ ς  
όσοι^τούς νουθετοΰσιν άλλ’ όμως περί σού έ 
χω  όλως τήν εναντίαν ίίέαν, συμπεραίνων 
τούτο εκ τής μεγίστης φιλοπον(ας, τήν όποιαν 
δεικνύεις πρός τήν παιδείαν διότι φανεοόν βέ
βαια ότι όστις υποβάλλει τόν έαυτόν του είς 
σκληραγωγίαν, προθύμως θέλει δεχθή και τάς 
ί.ρός τήν άρετήν προτρεπούσας παραινέσεις 
τών άλλων.

Net- άλλ’ ένΟυμοΰ άκόμη, προστίθησιν, ό
τι οι πρόστυχοι άνθρωποι δ,τι καί άν κάμω- 
σιν;  ούδ’ οβολόν οίδουσίν οί άλλοι* ένώ οι πε- 
πιδευι*ένοι δέν εχ^νσιν αυτό τό προνόμιον!

Δέν δύνανται νά περιφρονώσι τήν άρετήν, δι
ότι έπειτα πολλούς θέλουσιν εχει τούς έπικρι- 
τάς καί τούς έπιπλήττοντας· επειδή τούς τοι- 
ούτους άπαντες μισοΰσι, ταλα νζοντες  μ ά λ ι
στα, άλλοι δέ καί ύβρίζ'-.ντες (άνοήτως βέβαι,-. 
«) τήν παιδείαν.

Τέλος μή άρκούμενος καί εΐς ταΰτα <5 ’Iff ο- 
κρατης, τελειώνει τον λόγον του π^οτ^έπων* 
τον σπουδαιον φίλον αύτοΰ ίνα  μή μόνον τοΐς 
ύπ αύτοΰ εΐρημένοις τούτοις έμμςνη, άλλά 
καί τών ποιητών τά βέλτιστα μαν-θάνη, και 
τών άλλων σοφιστών εί τ ι  χρήσιμον είρήκασιν* 
άναγινώσκη. Διότ·. ώσπερ τήν μέλισσαν β λ έ 
πομε ν έφ’ άπαντα μέν τά βλαστήματα καΟι- 
νάνουσαν, άφ έκαστου ύέ τό χρήσ'μον λαμβά- 
νουσαν, ουτω χρεωστοΰσι καί οί παιδείαν έπι- 
Ουμοΰντες μηοενός μέν άπείρως έχειν, παντα- 
χόθεν δέ τά χρήσιμα συλ λέγε ιν  διότι μόλις  
τ 'ς  ταύτης τής έπιμελείας δύναται ν’ άνα- 
πληρώση τάς φυσιχάς ελλείψεις* καί πάλιν  
μ ό λ ι ς !! f

Αοιπον, μαΟηται, σύνελθετε είς εαυτούς* 
σκεφΟητετά χρυσά έπη ταΰτα τού Ίσοκράτους„ 
και προσπαθείτε, άμιλλώμενοι πρός άλλή- 
λους, τίς νά γείνη έντελέστερος τοΰ άλλου 
Δ/]μονΐ/ίος· έιιότι τότε Οέλουσιν ίκανοποιηΟή οζ 
ύπξρ τής εύημςριας ήμώνμαρτυρήσαντες Πρό
γονοι, τότε θέλει άν^αμειφθή ή Πατρίς Etdt 
τάς όποιας καθεκαστην καταβάλλει ύπέρ υ
μών άτρύτους προσπαθείας.

Έν Κισσάνη τ?,; Θρά/.χ; τ?, 1 ο Μαρτίου i8 6  0,

'Ο  ΐΊ-χίτης της '}'//. προόδου 

Π. Γ.

τ ω ν  ου νσ ρ ο μ η -.ω ν  τη ς  Ν έα ; ’Α π ο θ ή κ η ;.

ΠΕΡ* ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΕΝ 
ΑΤΤΟΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Δοξάζεται κοινώς ότι ή εμπορία διδάσκεται 
εΐς εμπορικόν κατάστημα και διά τής έν αύτω 
άσκήσεως και ούχί είς τό έπί τούτω διδακτήριον.

Ιήνοόξαν ταύτην έξελέγχοντες λέγομεν ό
τι κακώς σκέπτονται οί ταύτην άποδεχόμενοι 
και άποφαινομενοι ότι άδύνατον νά μάθη τις 
παρα οιοασκαλων η έν σχολείω σύστημα γ ν ώ 
σεων θεωρητικών άμα καί πρακτικών. Έ ν  τή 
οόξη όμως ταυτη δέν δυνάμεθα νά άποκρύψω- 
μεν καί τι αληθές, οτι ή όιαχείρισις τών εμ
πράκτων ύποθέσεων τελειοποιεί καί μόνη δύ- 
ναται νά τελειοποίηση τήν διδασκαλίαν τα ύ 
την. Καί όντως, οί πρός τήν έμπορίαν προπα- 
ρασκευαζόμενοι δια τ α / τ  ν.'Τιν σπρυδών μετ’ ού

πολύ μ ετά  μικράν άσχησιν πρωτεύουσι σχε- 
-πχώς είς τάς έμπεπιστευμένας αύτοΐς θέσεις 
ααί γίνονται ικανοί προϊόντος τοΰ χρόνου καί 
τής πείρας νά διευθύνωσο» έπιχείρησιν· ένώ οί 
πρακτικοί έν τοΐς γ ρ α φ ε ί ς  καί έμπορικοΐς 
καταστήμασιν άρχήθεν έγγυμναζόμενοι μετά 
α εγάλης δυσκολίας άποκτώσι γνώσεις γενι- 
κάς καί άναγκαίας άποκτωμένας ότε είναι εΐς 
τάς λεπτομερείας ειδικής τίνος εργασίας· καί 
τυχαίω ς πως οί έπιμελες-εροι άποκτώσι γ ν ώ 
σεις άνωτέρας τής είδικότητος έν ή γίνονται 
επωφελείς αύτοΐς.

"ΟΟεν καί πολλοί διευΟυνταί έμπορικών κα- 
τούτο παραγενόμενοι υπό άο

κνου ζήλου, εύΟυβουλίας καί σχετικής ίκανό- 
τητος, άμοφοΰσιν ού μόνον γνώσεων γενικών, 
άσπερ δέον νά εχή π ά ;  έμπορος, ά λλ ’ ετι καί 
διαφόρων ειδικών γνώσεων απαραιτήτων πρός 
έπιχείρησιν τινα· ή γ ο υ ν  τήν γνώσιν τών συ- 
νηθεστέρων υπολογισμών, τύπους βιβλίων δι’ 
ών μανθάνει τήν κατάς·ασιν καί τά άποτελέ- 
σματα τών έργασιών του· τάς στοιχειωδες·έρας 
γνώσεις τοΰ πολιτικοΰ καί εμπορικού δικαίου· 
τά  άναγκαιότερα τής χημείας, τής μηχανικής 
χαί τής πολιτικής οικονομίας. Διό είς ταΰτα 
άποδοτέον τό σχετικόν μειονέκτημα είς δ τυγ- 
χάνουσι αίέμπορικαί τάξεις εΐς διαφόρους χώ- 
^ας ,  καί ή μικρά ύπόληψις ής άπολαύουσι 
σχετικώς πρός άλλας καί μάλιστα έν όψει 
Λυτών. Πολλάκις λέγουσι πατήρ ή μήτηρ καί 
έμποροί ρντες μάλνίστα. « Ό  υίός μου 2 .  εχει 
τά μέσα, θά τόν κάμωμεν δικηγόρον ό ά- 
δελφός του Υ. Οά σπουδάση τήν ιατρικήν κτλ. 
τόν δέ άθλων Ζ. έπειδή δέν έννοεΐ τά λατινι
κά νά τόν καταστήσωμεν έμπορον. Μετά τινα 
δέ χρόνον εκπλήττονται πολλάκις ότι νοημο- 
νέστερος τών τριών άπεδειχθη ό άθλιος Ζ. ό 
όποιος εύρε τόν προσήκοντα πόρον καί ήθελεν 
επιτύχει κάλλιον έάν ή διδασκαλία του έγίνετο 
συμΰώνως πρός τήν φύσιν τοΰ πνεύματός του 
καί πρός δ έσκόπει. Ά λ λ ο ι  δε λέγουσιν ότι ά- 
γράμματοι όντες ένεργοΰσιν ευτυχώς τάς υπο
δέσεις των, καί ότι ή διδασκαλία είναι περιττή 
καί ότι αύτοί είναι αυτόχρημα άπόδειξις τής 
αλήθειας τής άλογου προτάσεως ήν περ ύπο- 
στηρίζουσιν. Α νω φελές νά έρίζη τις  πρός τοι- 
ούτους άνθρώπους· διότι είναι άδύνατον νά 
έννοήσωσιν ότι καί τοι αμαθείς όντες έπίτυ- 
χον, καί όχι διότι είναι άμαθεΐς, και νά πεισθώ- 
σιν ότι τό άπορρίπτειν τήν διδασκαλίαν προ
φανώς τής επιτυχίας ταύτης, είναι τό αύτό ώς 
έάν άπέβαλέ τ ις  όπλον επιτήδειον πορευό- 
μενος πρός Θήραν.

"Ετεροι δέ λέγουσι καταφρονητικώς πως·

πώς θέλετε νά διδάσκηται ή έμπορία ; διά νά 
άρχίση άρκεΐ νά άγοράζη εύθηνά, νά πωλή μέ 
ύπερτίμησιν καί ούδεμία χρεία νά βασανίζη- 
ταί τις έν σχολείω ίνα μάθη τοΰτο. Βεβαίως 
το άποτέλεσμα τοΰτο πρόκειται μόνον νά μά- 
θωμεν. Ά λ λ ’ όσον εύκόλως έκφράζεται τό 
πραγμα  τοσοΰτον δυσκόλως πράττεται. ' ί ν α  
πωλή τις καί άγοράζη μέ άνάλογα ώφέλη δέ
ον νά λογίζηται πολλάς περιστάσεις, νά έ- 
κτελή πλείστας όσας εργασίας έχούσας ανάγ
κην ού μόνον γνώσεων έξα'ρέτων, άλλ’ ετι 
γνώσεων ειδικών καί γενικών, περί ών λόγον 
ποιοΰμεν, συντεινουσών είς τήν πρόοδον τών 
ύποθέσεων καί άσπερ πρέπει τις  νά σπουδά
ση ίνα μάθη.

Καταλέξωμεν έν βραχυλογία τάς κυριωτέ- 
ρας τών γνώσεων τούτων.

Έ ν  πρώτοις έπιτυγχάνεται ή γνώσις τής ι
δίας αύτοΰ γλώσσης κατά τοσοΰτον όσον νά 
δύνηται νά γράφη έπις-ολάς είς υφος καθαρόν 
καί σαφές καί νά εκθέτη σαφώς ύπόθεσιν ή ό
ποια τώ προτείνεται, ή τήν όποιαν τώ άρνοΰν- 
ται, ή τής όποιας συζητοΰσι τά στοιχεία. "Οσον 
προχωροΰμεν τόσον αί διακοινώσεις τελειοποι
ούνται, τόσον αί μετά τών ξένων χωρών σχέ
σεις αύξάνουσι καί μάλλον άναγκαΐα καθίς·α- 
ται ή μάθησις μιας ή πολλών γλωσσών, ίνα 
δυνάμεθα κατά τό μάλλον καί ήττον νά άνα- 
γινώσκωμεν έπις·ολήν τινα.

Α π λ ώ ς  πως καταλέγομεν καί τήν ώφέλει- 
αν τής εύαναγνώς-ου ταχυγραφίας, πλεονέκτη
μα άπαραίτητον, προκειμένου περί γραφικής 
έργασίας.

"Ινα έμπορεύηταί τ ις  κοί νά προβλέπη έπι- 
χειρήσεις καί διαπραγματεύηται, ανάγκη ά- 
παύστως νά λογαριάζη έγγράφ ω ςή  κατά νοΰν 
καί ταχέω ς καί άσφαλώς. Πρός τοΰτο έχει 
χρείαν προγενες-έρας σπουδής καί προγυμνά- 
σεως έπί τών συνηθεστέρων πράξεων τής ά- 
ριθμητικής· πρός δέ καί νά γνωρίζη λ επτομ ε
ρώς τά νομισματικά καί μετρικά σ υς-η μ α τα  
τών χωοών μεθ’ ών έμπορεύεται, καί τά τών 
συναλλαγών.

Μή θέλων νά άκολουΟήση τό ευτελές έπάγ- 
γελματοΰ  υπολόγου απαιτούν ικανότητα ιδίαν, 
ιδιότητας ειδικάς, πας έμπορος, έργολάβος, 
διευθυντής έπιχειρήσεως, διευθυντής έμπορι- 
κοΰ κατας-ήματος, υπάλληλος μή θέλων νά 
διατελή είς δευτεοευούσας θέσεις, πρέπει νά 
γνωρίζη νά έγγραφη πραξιν έν τοΐς βιβλίοις 
κατά τύπον έπις·ημονικόν, νόμιμον καί εύθε
τον ινα έπανενρίσκη τα ύτη ν  πρέπει νά γνο^- 
ρίζη νά έννοή τάς έγγραφάς τών υπαλλήλων 

[ του· νά διαγινώσκη τάς σχέσεις τών βιβλίων



του, να άκολουθή τάς φάσεις καί τάς αναπτύ
ξεις τών υποθέσεων νά καταγραφή λογαρια
σ μ ό ν  νά διαγινώσκη λογαριασμόν παρουσια- 
νζόμενον νά έκτελή καταγραφήν καί διάτα- 
ξ ι ν  νά διεξελίσση τά αμοιβαία συμφέροντα 
τώ ν δανεις-ών, τών πις-ωτών καί τών συνε
τα ίρ ω ν  νά διαγιγνώσκη, κατά τά βιβλία, 
τ ά ς  επικερδείς πράξεις άπό τάς μή ούσας 
τοιαύτας, νά άνακαλύπτη τά κακά τής διευ- 
Αύνσεως και τάς ζημίας. Τούτου δέ μή γενο- 
μένου, τά βιβλία είναι δι’ αύτόν έπις-ολή κε- 
χλεισμένη* ή εργασία τών υπαλλήλων του εί
ναι μηδέν  εΐναι είς τήν όιάχρισιν τοΰ έπί τών 
λογις-ικών βιβλίων υπαλλήλου του, είναι α
νίκανος νά έννοήση τήν θέσιν του, νά βελτί
ωση τάς υποθέσεις του ή νά παρατηρήση τόν 
κίνδυνον χαι νά προιδη τήν κατας-ροφήν.

ΙΙωλεΐ, αγοράζει, ποιεΐ παντοειδείς συναλ- 
λαγάς· έκτελεΐ δοσοληψίας χρηματικάς· εχει 
σχέσεις μετά εταίρων ή μετά εταιριών εχει 
συμφέροντα είς χρεωκοπίας· ενδέχεται νά κα- 
ταδιωχθή ή νά καταδίωξη αύτός· δεκάκις κα- 
ταναλίσκει πλείονα χρόνον  δεκάκις δαπανά 
περισσότερον δεκάκις περισσότερον τυγχάνει 
νά άπατηθή ύπό τών έν τοΐς πράγμασι ή νά 
γείνη τό θύμα τών νομικών, εί μή χέκτηται 
γνώσεις κατά τι περί τών νόμων και τών κα
νονισμών τών διαταττόντων τά τοΰ έμπορίου 
καθόλου καί τοΰ επαγγέλματος του ιδία. Καί 
άπλώς ένταΰθα άναφέρομεν τήν ώφέλειαν τήν 
έκ τής καθόλου γνώσεως τών πολιτικών νό
μων ακροθιγώς πως διερχόμενοι τάς έν τώβίω  
καί τή οϊκογενεία συνήθεις υποθέσεις.

Ταΰτα φαίνεται ήμΐν ύλη άποχρώσα, άπαι- 
τοΰσα σπουδήν δύω ή τριών έ τώ ν  εί και μή κα- 
τελέξαμεν άπάσας τάς απαραιτήτους γνώσεις 
διά νέον προτιθέμενον νάδιατρέξη έπιτυχώς τό 
εμπορικόν ή βιομηχανικόν στάδιον.

Νά μάθη ό τοιοΰτος τήν στοιχειώδη φυσι
κήν καί μηχανικήν (μετ’ ιχνογραφίας έν μέ- 
ρει) καί μάλις-α τήν στοιχειώδη χημείαν, άνευ 
τών όποιων είναι αδύνατον αύτω νά έννοήση 
τάς μεθόδους καί προόδους τής βιομηχανίας 
καί τής γεωργίας· Ιτι δέ περιληπτικώς τήν φυ
σικήν ις-ορίαν, τήνχρήσιν καί τήν διεξαγωγήν 
τών διαφόρων πρώτων υλών τής βιομηχανίας, 
αί’περ είσίν ό σκοπός τών εμπορικών συναλ
λαγώ ν, και περί ών έκάς-οτε γίνεται ζήτημα· 
πρέπει δέ νά γνωρίζη άποχρώντως καί. τήν 
εμπορικήν γεωγραφίαν, ήγουν τήν θέσιν, τήν 
παραγωγήν, τό έμπόριον τών διαφόρων άγο- 
ρών καί τών χωρών, κλπ.

Ιία τά  τό μάλλον δέ καί ήττον πρέπει νά 
διαγινώσκη πώ ς ή κοινωνία διά τή ς  έργασίας

δήμιουργοΰσα τόν πλοΰτον πορίζεται τά πρός 
τό ζήν καί τί παριστα τό έμπόριον εις τόν ορ
γανισμόν τοΰτον  πρέπει νά γνωρίζη τήν οι
κονομίαν τήν πολιτικήν καί τήν βιομηχανικήν, 
καί νά ήναι ένήμερος πάντων τών ζητημάτων 
καί τών συμφερόντων τών αναγόμενων είς τό 
επάγγελμά  του καί πραγματευομένων περί α
ξίας, τ ιμής, συναλλαγής, νομίσματος, φιλο- 
νικείας, εμπορικής ελευθερίας, διατιμήσεων,, 
τελωνείων, απαγορεύσεων, εμπορίων, πιστώ- 
σεως, τραπεζών, τόκων, φόρων, δημοσίων δα
νείων, κτλ. τά όποια καταγράφομεν άτάκτως 
καί μόνον ίνα καταδείξωμεν ότι ή σπουδή τής 
πολιτικής οικονομίας εΐναι οίονεί ή κορωνίς 
διδασκαλίας όρις-ικής.

Έκάς-η τών σπουδών, άσπερ καταλέξαμεν, 
δύναταί κατάτό μάλλον καί ήττον νά προαχθ·^ 
έπί πλεΐον κατά τό στάδιον έν ώ προορίζεται 
τις, καί τήν φύσιν τών υποθέσεων περί ών 
μέλλει νά ένασχοληθή· άλλά λογιζόμενός τ ις  
ταύτας άδύνατον ε ΐν ιι  ίνα μή εύρη άπάσας 
ώφελίμους, αναγκαίας καί άπαραιτήτους ώς 
έπί τό πολύ τοΐς μέλλουσι νά έπιδοθώσιν εις 
τήν συνήθη εμπορίαν. Πολύ δέ μάλλον ήθέλο- 
μεν εΐσθαι εύλογοφανεΐς εί έποιοΰμεν λόγον 
περί τών αναγκών τών νέων οι όποιοι ώς έκ 
τής θέσεώς των, τής κατας-άσεώς των καί 
τής ικανότητός των λογίζονται έν τοΐς έπισήΓ 
μοις καί μέλλουσι νά διευθύνωσι μεγάλας έ- 
πιχειρήσεις, νά προίς-ανται ισχυρών εταιριών^ 
νά συμμετέχωσιν ε ίς  τό δικαςικόν συμβού- 
λιον καί είς τάς δημοσίους υποθέσεις,

Λύται δέ αί γνώσεις ούδόλως έκμ,ανθάνονται 
έν τοΐς έμπορικοΐς κατας-ήμασι καί τοΐς γρα- 
φείοις· άλλ’ αποκτώνται έν είδικώ σχολείω δι- 
ωργανωμένω ούτως όπως ένισχύη τήν θεωρη
τικήν διδασκα?νίαν διά παραδειγμάτων πρα
κτικών, δι’ ασκήσεων εύνοήτων καί πεποιημέ- 
νων έμπορικών πράξεων, πειραμάτων χημικών 
καί άλλων καί τή βοήθεια· σπουδας-ηρίων καί 
μουσείων καλώς κατηρτισμένων έκ διαφόρων 
οργάνων τεινόντων εϊς ύπος-ήριξιν τών αποδεί
ξεων τών καθηγητών.

Σ χ ο λ ε ί α  έ μ  π ο ρ ι κ ά. Έ  διδασκα7άα πε
ρί ής μνείαν έποιησάμεθα άνωτέρω δυνατόν νά 
διδάσκηται είτε ύπό ιδιαιτέρων καθηγητών, εί
τε είς δημόσια έκπαιδευτήρια. Είς πάσας δέ. 
τάς έμπορικάς πόλεις ύπάρ^Όυσι διδάσκαλοι 
τής διπλογραφίας, τών υπολογισμών, τών 
συναλλαγών καί άλλων έμπορικών γνώσεων.

Είς πολλά δε εκπαιδευτήρια εΐσάγουσι κα
τά τά μάλλον ή ήττον καί τά εμπορικά μαθή
ματα, άλλά σπανίως γίνεται είς ταΰτα πρόο
δος· διότι είς τινα μέν έξ αύτών ό διευθυντής

καταγινόμενος όλως περί τήν εγκύκλιον παί- 
Βευσιν, ή άγνοών τήν περί τά μαθήματα ταΰ
τα  διδασκαλίαν περιορίζεται νά άκολουθή τό 
σύς-ημα τών δημοσίων σχολείω ν είς τινα δέ 
αύτοί οί μαθηταί άμαρτάνουσι διότι οί γονείς 
των άπος-ρέφονται καθόλου τήν εγκύκλιον 
παίδευσιν.

Ταΰτα λέγοντες έννοοΰμεν ώς έπί πολύ τά 
έν Γαλλία  έκπαιδευτήρια. Τό αύτό δέ συμβαίνει 
καί είς τινας άλλας χώρας- άλλ’ όπως δήπο
τε έν Α γ γ λ ία ,  έν ταΐς Έ νω μένα ις  έπικριτεί- 
αις, έν Σουηδία, έν Γερμανία, έν 'Ολλανδία, 
ή ΐιδασκα/.ία συνάδει ή αλλαχοΰ πρός τάς δη
μοσίας άνάγκας.

Τά διά τήν έμπορίαν είοικά σχολεία εΐναι 
λίαν σπάνια έτι, ένώ άναλόγως τών αναγκών 
έκατοντάδες τοιούτων έπρεπε νά ύφίς-ανται. 
Ά λ λ ά  τοΰτο προέρχεται έκ τής προλήψεως, 
ήνπερ εχουσι καί τήν όποιαν κατεκρίναμεν ά
νωτέρω, ότι τό έμπόριον άδύνατον νά διδαχθή 
καί μόνον έκμανθά'εται εις έμπορικόν κατά- 
ς-ημα, γραφεΐον τραπέζης.

Ή  πρώτ*) ειδική έμπορική σχολή συνεστάθη 
έν Αουβέκ/) τό 1793 καλούμενη Ά κ  αδ η μ ί α 
π ρ α κ τ ι κ ή  τ ο ΰ  έ μ π ο ρ ί ο υ .  Διευθύνεται δέ 
κύτη νΰν ύπό τοΰ Κ. Αέοντος Κλούγμαν. ’Έ 
τερον δέ κατάς-ημα άνάλογον τούτω καί ομώ
νυμον συνες-άθη τό 1815 έν Ά μβούργω  ύπό 
τοΰ Μ. Καρ. Τοιεγέρου. Ύς-ερώτερον δέ συν
ες-άθη καί έν Λειψία έ μ π ο ρ ι κ ό ν  σ χ ο λ ε ΐ ο ν  
οιευθυνομενον ύπό τοΰ Κ. Στευχάους.

Τό ανωτερον έμπορικόν σχολεΐον τών ΙΙα- 
ρισιων κληθέν άλλεπαλλήλως σ χ ο λ ε ΐ ο ν  ε ϊ- 
ο ι κ ό ν  τ ο ΰ  έ μ π ο ρ ί ο υ  κ α ί  τ ή ς  β ι ο μ η 
χ α ν ί α ς  κ α ί  σ χ ο λ ε ΐ ο ν  ε ι δ ι κ ό ν  τοΰ  έ μ 
π ο ρ ι ο υ  κ α ί  τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς  συνες-άθη 
κατά τό I 8 2 ‘2 ύπό τών Κ. Κ. Βροδάοτου καί 
Λεγγρετου ύπό τήν προς-ασίαν έπιτροπής έ- 
πισημων έμπορων, σοφών άνδρών, άνωτέρων 
υπαλλήλων οϊοι οί Κ. Σας-άλ, 'Γερνώ, Ζ. Π. 
Σάϋ Ααφφέττ, Καζιμίρ Περιέρος, Βιτάλ-'Ρού, 
Βαρώνος Κάρολος Δοΰπεν κτλ.

Επί είκοσιπενταετίαν διηύθυνε τοΰτο ό μ α 
καρίτης Λ. Βλαγκής, μέλος τής Ακαδημίας, 
τοΰτον δέ διεδέξατο τό 1854 ό Κ. Ζερβάν ών 
έπί τινα χρόνον πριν συνέταιρος αύτοΰ καί διε- 
τήρησε τό κατάς-ημα τοΰτο βελτιών αύτό. Οι 
πλεις·&ι δέ τών είς αύτό φοιτώντ(υν μαθητών 
είναι νΰν έσωτερικοί έχοντες ήλικίαν 17 έως 
3 0  έτών· ή δέ περίοδος τών θεωρητικών άμα 
καί πρακτικών σπουδών διαρκεΐ τρία έτη.

Κατά τά πρώτα ετη εϊς τό κατάς-ημα τοΰ
το εφοίτων ώσεί εκατόν μαθηταί ώς έπί τό 
πολύ έκ τής άλλοδαπής ποοσελθόντες. Αί δέ

έν τώ προγράμματι σπουδαί εΐσι σχεδόν αί αύ- 
ταί πρός άς άνωτέρω έξεθέσαμεν. Ή  σχολή 
δέ αυτη, έξ ής έξήλθον μυριάδες νέων άποκα- 
τας-αθέντων νΰν άπανταχοΰ τής οικουμένης 
ώφέλησεν ού μικρόν τό έμπόριον καί τόν πο- 
λιτισμόν. Ή  tv τοιούτω κατας-ήματι γενομέ- 
νη διδασκαλία είναι τχ μάλις-α ώφέλιμος οΰ 
μόνον τοΐς μέλλουσι νά έπιδοθώσιν είς τήν 
έμπορίαν, άλλά καί τοΐς έπιδοθησομένοίς είς 
οίανδήποτε έργασίαν βιομηχανικήν, γεω ργ ι
κήν, οικονομικήν κτλ. διότι εις πάντα ταΰτα 
τά έπαγγέλματα  έκτος γνώσεων είδικωτέρων, 
γνώσεις γενικά! καί έμπορικαί άδύνατον νά ά- 
ποκτηθώσιν εύς-οχώτερον άλλαχοΰ είμή έντός 
είδικοΰ τοΰ κατας-ήματος.

Μ. II. Η.

1ΙΕΡΙ ΥΓΙΕΓΝΠΣ

1ΙΤΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΓΕΙΑΣ.

(Σ υ ν ε 'χ ί ΐ ϊ ) .

ΕΙΔΗ  Τ Ρ Ο Φ Η Σ .

Άπεδείχθη ώς πρός τόν έντερικόν οχετόν 
τοΰ άνθρώπου ότι ή τροφή ήμών προώρις-αι 
νά ή μ ίγμ α  τι ζωικών καί φυσικών ούσιών. 
Παρατηρητέον δέ, ότι έν τή φύσει υπάρχει δύ- 
ναμίς τις άρμοδιότητος δι’ ής άτομά τινα δυνα
τόν νά ζήσωσιν έν ύγεία ικανόν χρόνον διά 
τοΰ ένός ή τοΰ έτέρου είδους τής τροφής άπο- 
κλεις-ικώς, ή σχεδόν ουτω. Ά λ λ ’ όμως ό πορ- 
ρηθείς εΐναι γενικώς κανών, εις ονάσφαλέςε- 
ρον νά έμμένη τις. ΙνύρεΟη, παραδείγματος 
-/άριν, ότι οί γεωργοί, (μηδ’ αύτών τών ζευ- 
γητών ήάροτήρων έξαιρουμένων), ζώσιν ύγι- 
ώς πολλά ετη έπί δια.το συγκείμενη κυρίως 
έξ άλεύρων. Ά λ λ ’ υπάρχει φόβος έν τοιαύτη 
περιπτώσει μή ή τροφή, καίπερ φαινομένη ι 
κανή πρός τήν υ .είαν, ήναι όμως κατα τό 
φαινόμενον άπλώς τοιαυτη- η οε κρόισις άοια- 
λείπτως μή συντηρουμένη, ώς επρεπε, κατα- 
βάλληται καί παρακμάζη προώοως εις πολ
λάς περις-άσεις. Έρρέθη ότι αί έργατικαί κλά- 
σεις έν ’Ιρλανδία, είναι άξιοσημειώτως εύρω- 
ς-ος φυλή, άν καί ή τροφή αύτών σύγκηται ά- 
ποκλε-ς-ικώς σχεδόν εκ γεωμήλων potatoes). 
ΙΙαρετηρήθη δέ προσέτι ότι οί Ιρλανδοί τρώ- 
γουσι τόσον ύπερβα,λλουσαν ποσότητα γεω μή
λων ώς-ε ν’ άναπληροΐ βεβαιω; κατα .ι τή^ 
έλλειψιν ζωικής διαίτης. Οί δέ κηδεμόνες τών 
πτω χώ ν (έν τή αύτή χώρα) παρετήρησαν ότι ό 
μέγας αριθμός τών Ιρλανδών χωρικών, άν-



δρών καί γυναικών λαμβάνουσιν είς τά δύο 
αύτών γεύματα έν γένει έννέα περίπου λίτρας 
(βάρους) τοιαύτην τροφήν. Ά λ λ ’ ή πεοίπτωσις 
αυτη πρέπει νά καταταχθή [/.άλλον μεταξύ 
τών περιπτώσεων έκτάκτου άρμοδιότητος 
πρός ιδιαίτερόν τι εΐοος τροφής, ή ώς άπόδει- 
ξις ότι ή αμιγής έκ γεωμήλων δίαιτα εΐναι υ 
γιεινή,

Τό κλίμα εχει μεγίς-ην επιρροήν είς τήν 
τροποποίησιν του κανόνος τούτου ώς πρός τήν 
μίξιν και τό ποσόν τής ζωικής και φυτικής 
τροφής. 'Η  πρώτη έχει μεγίστην έρεθις-ικήν, 
ιδιότητα, ή δέ ΐόιότης αυτη υπάρχει μεγαλει- 
τέρα εις τό βόειον κρέας και έν γένει τό κρέας, 
ή εις τά πτηνά καί τούς ίχθΰς. Οί κάτοικοι τών 
διακεκαυμένων χωρών έν τή συνήθει αύτών 
κατας-άσει, διατελοΰσιν Ιχοντες όλιγωτέραν 
χρείαν ερεθισμού* εντεύθεν δέ εύρίσκουσιν ά- 
πλήν τινα τροφήν έξ όρυζίου καί σαγοτίου (sa
go) αρκετήν εις αύτούς. Εκείνοι δέ τούναντί- 
ον οιτινες χατοριοϋσιν έν ταις ψυχραΐς χώραις 
έχουσι χρείαν πολλοΰ έρεθισμοΰ (δυνάμεως 
Sljmnlus), "Οθεν δύνανται νά καταφάγωσι με
γά λ α ς  ι σ ό τ η τ α ς  κρέατος καί λίπους άνευ 
σχεδόν οίουδήποτε μ ίγματος φυτικής τροφής.

'IX έρευνα τής σχετικής πεπτιχότητος τ ώ ν  
διαφόρων ειδών τής τροφής εΐναι ίσως αναγ
καία κυρίως είς τούς ήδη άπωλέσαντας τήν ε
αυτών υγείαν. Είς δέ τόν 6,γ ια  καί σώον εΐναι 
σχετικώς μικρας σημασίας όποιον είδος τροφής 
άν λαμβάνηται, άρκεΐ μόνον νά ποικίλληται 
όλίγον, καί νά «ποφεύγηταιή υπερβολή ώς πρός 
τό ποσόν. Έ ν  τή τάξει τών ιχθύων, τής σαρ
γός, καί τών, πτηνών, υπάρχει ικανός χώρος 
πρός ασφαλή εκλογήν. Πάντα σχεδόν τε συνή
θη τρόφιμα τούτου τοΰ είδους, άπλώς παρα
σκευαζόμενα, πέπτονται έντός δύω μ έ /  ρι τεσ
σάρων ωρών, καί εΐναι έν.τελώς υγιεινά. Καθ’ 
όσον δ’ άφορα τάς ζωϊκάς τροφάς, έπεβεβαιώ- 
θη ούτος ό κανών, ότι αϋται είσίν εύπεπτότεραι· 
έφ’ όσον λεπτότεοαι καί τρυφερώτεραι. Ένδε- 
δομένω δέ τινι όγκφ  περιεχου.σιν πλείονα θρε
πτικήν υλην ή αί φυτικοί ού.σίαι, καί έντεΰθεν 
ή εις ταοτα μικρότερα χρεία μακρών εντέρων 
πρός πίψιν,. Είναι όμως άξιον παρατηρήσεως 
ότι μεταξύ τοΰ χυλοΰ ός-ις παράγεται έκ τής 
ί,ω'ικης και τοΰ έκ τής φυτικής τροφής δέν φαί
νεται ουσιώδης τις  διαφορά.

Οί τενοντες, τό λίπος, καί αί έλαιώδείς υ- 
λαι έν γενει, είναι πολύ πλέον δύσπεπτοι τής 
συνήθους ινώοους, αυται δέ είναι τροφαί, αιτι- 
νες φειδθ[;ενως πρεπει νά λαμβάνωνται. Τά 
ταριχευτά ή όξυδωτά (Pickling) έκ τής ένερ- 
γειας αύτών τοΰ σκληρύνειν τήν ίνα, έλαττοΰ-

σι τήν πεπτικότητα τοΰ κρέατος. Τά παρε- 
σκευασμένα ός·ρακοδέρματα, ό τυρός καί τινες 
άλλαι ζωϊκαί τροφαί αποφεύγονται ύπό πολ
λών ώς μή ίκανώς εύπεπτοι.

Αί άλευρώδεις τροφαί παντός είδους, ό σί.·* 
τίνος, βρώμιος καί κρίθινος άρτος, τό έκ βρω
μίου ρόφημα (oalen porridge, τό σ α γ  ό τ ι  ο ν, 
α ρ α ρ ο ύ τ ι  ον, ήταπίοκα lapioea) καί τά γ ε ώ 
μ η λ α — είαί λίαν κατάλληλα εϊς τήν άνθρω- 
πίνην κρασιν. Ά παιΐοΰσι δέπρός π |ψιν όλιγώ- 
τερον τών δύο ώρών ήτοι τό ήμισυ περίπου 
δ.άς·ημα άναμίκτου πλήρους φαγητού. Τά είς 
καλύβας οιαιτώμενα τέκνα έν Σκωτία, τρεφό
μενα άποκλεις·ικώς μετά βρωμίου ροφήματος 
καί άρτου, μετά γάλακτος καί γαιωμήλων, 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς άξιοσημείωτον 
παράδειγμα μ;ας τίνος κλάσεως άνθρώπων 
κατ’ άσυνήθη βαθμόν, κατεχόντων τό θείο^ δώ
ρημα τής υγείας. Τά χλοερά φυτά καί όπω- 
ρικά, καίπερ διά προπαρασκευής απαλυνόμε
να, όλίγον είναι εύπεπτα καί ούχί τόσον υ γ ι
εινά ώς τροφή. Ά λ λ ’ ένταΰθα πρέπει νά παρα- 
τηρήσωμεν άξιοσημειώτως ότι υπάρχει έν ή- 
μη* ανάγκη όγκου τινός τροφής. Τό λαμβά- 
νεινδέ αυτήν έν πεπυκνωμένη μορφή καί έν μ ι
κρά χώρα δέν έκπληροΐ παντάπασιν ταύτην, 
τήν ανάγκην. Τοΰτο δέ καθόσον τά πεπτικά 
ήμών όργαν« προωρίσθησαν νά δέχωνται τήν 
τροφήν καθ’ ήν κατάς-ασιν ή φύσις παρίς-ησιν, 
αύτήν  οΐον, έν ίκανφ όγκω καί άναλόγω πρός 
τάς θρεπτικάς αύτής ιδιότητας* ό αύτός ουτος 
νόμος εφαρμόζεται καί έπί τών κατωτέρων 
ζώων. "Οταν ό ίππος, φερ’ είπείν τρέφηται έπί 
σίτω μονιό,, δέν εύημερεΐ. Ή  φύσις ούδόλως έ- 
νόμισεν αύτοΐς άναγκαΐον τό νά έχωσιν αεί— 
ποτε σιτίνην τροφήν έτοίμην, ά λ λ ’ άπέβλεψε 
μάλλον είς τε τήν χλόην καί τό χόρτον (ξη 
ρόν χό ρ το ν) πρός οιατήρησιν αύτών. Αΰτη 
λοιπήν προφκονόμησεν έτοιμάσασα τά κατάλ
ληλα όργανα εί; αποδοχήν οίουδήποτε ίκανοϋ 
όγκου. "Οταν δέ ποτε παρεισάγηται τροφή μι- 
κροτέρου όγκου, ό νόμος αύτής παραβιαζεται, 
καί έντεΰθεν πηγάζουσι συνέπειαι όλέθριαι. Ό  
πεπολιτισμένος άνθρωπος, ώς μή ώφειλεν, 
μικοάν παρέχει προσοχήν εις τήν ίδιαν αύτοΰ 
περίπτωσιν· τήν ιδίαν δέ γεΰσιν συμβουλευο- 
μενος μόνον επιθυμεί νά διαλεπτύνει λίαν τήν 
τροφήν αύτοΰ καί ν’ άποβαλλη ό,τι καλλιον 
άν ήν αύτω νά λάβη. Ό  συγγραφεύς τής πα- 
ρούσης πραγματείας αμφιβάλλει καί αύτός με- 
γά λω ς περί τό ορθόν τής συνήθειας τοΰ άλέθειν 
καί άποβάλλειν τό έξω τοΰ σιτίνου κόκκου (τό 
πίτυρον τοΰ σιταριού)1 όεν φαίνεται πως οέ 
πιθανόν ότι ή φύσις έλογίσατο τήν κοιλότητα

τοΰ άνθρώπου πρός χρήσιν τοΰ λευκοΰ έσω- 
τερικοΰ τοΰ σίτου, άποκλειομένου ουτω τοΰ 
λοιποΰ μέρους, όπερ σύγκειται άπό πολύ διαφό
ρων, ά λλ’ ούχ ήττον αναγκαίων χημικών 
στοιχείων. Ό  σίτος απαρτίζει μέγα μέρος τής 
καθ’ ημέραν ήμών τροφής, ώς-εέν τοιαύτη πε· 
ριπτωσει, αναμφιλεκτως άπομακρυνόμεθα τών 
νόμων τής ύγείας έπί αντικειμένου λίαν ένδια- 
φεροντος. Α π ό  τήν έποψιν ταύτην ή πείρα εΐ
ναι ώφέλιμος, καθότι ή ένέργεια τοΰ κοινοΰ 
(χονδροΰ) μαυρειδεροΰ άρτου είς τό άνακουφί- 
ζειν καί ένισχύειν, φαίνεταιμόλις παραβλητή 
πρός τήν τοΰ λευκοΰ ώς πρός τήν στοίβασιν 
τών έντέρων.

IIυοότης τής τροφής— αριθμός και ωραι φαγητώ ν.

Ώ ς  πρός τό ποσόν τής τροφής τό άναγκαι- 
οΰν προς τήν υγείαν, δύσκολον είναι νά ύπο- 
βαλωμεν τινα κανόνα, καθότι διάφοροι ποσό
τητες εΐναι ασφαλείς εϊς τινα άτομα κατά τό 
φΰλον, ηλικίαν, ενεργητικότητα τής ζωής, καί 
τινας άλλας κατας-άσεις. Υ πά ρχε ι  γενική, 
καί πιθανώς λίαν βάσιμος γνώμη, οτι πλεΐς-οι 
άνθρωποι εύποροΰντες τρώγουσι πολύ, καί έν
τεΰθεν βλάπτουσι τήν εαυτών υγείαν, Τοΰτο 
δύναταί νά η αληθές, καί όμως δέν εΐναι ίσως 
εύκολον νά παράσχη τις τόν όρον πέραν τοΰ 
οποίου όφείλουσιν νά μή βαίνωσι.

Αί καλλιωτεραι μαρτυρίαι ύποχρεοΰνται ν’ 
άνενέγκωα τήν ύπόθεσιν είς τάς ιδίας ήμών 
αισθήσεις. Ό  Δρ. Βωμόνδος, έπί παραδείγμα- 
τος, λέγει ότι δέν πρέπει νά τρώγωμεν μέχρις 
ου όνοΰς νά συναισθανθή κόρον, καθότι ήόρε- 
ξις ουνατόν νά ύπερβή τήν δύναμιν τής πέ
ψεως, και έν γένει οΰτω συμβαίνει, ιδίως δέ 
είς τούς ασθενείς- άλλά μέχρι τίνος βαθμοΰ 
πριν ή συναισθανθώμεν έντελή κόρον (χορτα
σμόν), άνάπαυσιν, καί ηρεμίαν πνεύματος καί 
νοός. Ό  άριθμός καί αί ώραι τοΰ φαγητοΰ εΐ
ναι άλλα ζητήματα είσέτι άπροσδιόρις-α. Ε 
πειδή ή πέψις φαγητοΰ τίνος σπανίως απαιτεί 
πλέον τεσσάρων ώρών, τό δέ μέρος τής έγρη- 
γόρσεως, διαρκούσης τής ημέρας εΐναι περίπου 
δεκαέξ, άναπόφευκτον καθίσταται νά λαμβά- 
νωνται τουλάχιστον τρία γεύματα, άν καί ήναι 
όρθον τό έν, άν μή τά δύω τούτων, νά ώσιν 
έλαφράς φύσεως. Τό πρόγευμα ή άριστον (co- 
lazione), τό γεΰμα, καί τό τέίον ώς έλαφρόν 
φαγητόν, δύνανται νά νομίζωνται άσφαλής 
καιπερ ούχί τόσον ακριβής διάταξις (preseri- 
plionj διά τήν ήμερησίαν τροφήν ύγιοΰς αν
θρώπου. Βεβαίως τέσσαρα καλά φαγητά τήν 
ημέραν εΐναι λίαν πολύ. Ούδεμία δοκιμή δέ 
καθόσον γινώσκομεν, έγένετο ώς πρός τήν έν

τελή ποσότητα τών στερεών, ά ύγιής τις ένερ- 
γητική ζωή δύναταί νά λαμβάνη καθεκάστην 
έν άσφαλεία. Εύρέθη όμως ότι οί περιωρισμέ- 
νοι κατάδικοι καί οί πτωχοί είσίν υγιέστεροι, 
όταν αί καθ’ ήμέραν στερεαί τροφαί δέν εΐναι 
πολύ πλέον ή όλιγώτερον τών εΐκοσιτεσσάρων 
ούγγιών (είδος σταθμοΰ). Τώ οντι έν τή έ- 
νεργετικήζωή άνάγκηϊσως μεγαλητέρας δόσε- 
ως ά λλ’ είς μικρόν τινα βαθμόν. Τοιουτοτρό
πως θέλομεν έλθει εϊς έπίγνωσ;ν τής άληθεί- 
ας έκείνης, ότι συνήθως άφίενταί τινες καί είς 
υπερβολήν καθότι βεβαίως οιπλεϊστοι τών εύ
πορων, μή έξαιρουμένων καί αύτών τών δια- 
γόντων βίον μονότονον καί καθιστικόν, τρώ 
γουσι πολύ πλέον τών εΐκοσιτεσσάρων (24) 
ούγγιών.

Τό μεταξύ έγέρσεώς τε καί άρίστου (cola- 
zione) χρονικόν διάστημα δέ πρέπει νά ή λίαν 
μακρον, ούτε πρέπει να λαμβάνη χώραν έν 
τώ μεταξύ τουτω οιαόήποτε επίπονος έργασία. 
Τούναντίον υπάρχει γενική τις  προκατάληψις, 
προκύπτουσα πιθανώς έκ τής έλευθερίας, καί 
άνακουφίσεως ήν αισθάνεται τις έν τω διαστή- 
ματι τουτω τής ήμέρας, καί όπερ φαίνεται οί- 
ον προδιάθεσις πρός άσκησιν. Ά λ λ ά  τό αίσθη
μα τοΰτο πηγάζει μόνον ίσως έκ τίνος αισθή
ματος άνακουφίσεως έκ τής καταπιέσεως τής 
τροφής, έν τή όποία τό πλεΐστον μέρος τής 
ήμερας έδαπανήθη. Εΐναι άνυπόστατον καθό
σον γινώσκομεν έκ τής φυσιολογίας τής θρέ
ψεως, νά ύποθέσωμεν ότι τό σώμα είναι δεκτι
κόν άσκήσεως, έν ω ό στόμαχος έπί τινας ώ 
ρας ήν κενός. Έ γνο μ εν  δέ πλείστους περιπα- 
τοΰντας μακρούς περιπάτους πρό τοΰ άρίστου, 
ύπό τής ιδέας ότι έπραττόν τι λίαν ώφέλιμον 
τή ύγεια. Ά λ λ ο υ ς  πάλιν έγνομεν διάγοντας 
τρίωρον διανοητικήν έργασίαν κατά τήν περί
οδον ταύτην, καί νομίζοντας ότι έκέρδιζον 
τοσοΰτον χρόνον. Ά λ λ ά  τό μόνον άξιον πα- 
ρατ.'ρήσεως συμπέρασμα ήτο ότι έξήντλουν 
τάς πρός έργασίαν δυνάμεις έν τώ μέσω καί 
έν τώ τέλει τής ήμέρας. Καθ’ όσον δέ ή πρα- 
ξις (πεϊρα) ύπήρξεν εναντία εϊς τήν φύσιν, ήδύ
νατο έπίσης καινά προξενήση διαρκή τινα βλά
βην. Βραχεία μόνον περιπλάνησις εϊς τόν ά- 
νοικτόν καί έλεύθερον άέρα, ή μικρά προσοχή 
εϊς τινα άσχολίαν ή έργασίαν, δύναταί νά λά
βη χώραν έν άσφαλεία πρό τοΰ προγεύματος.

Ώ ς  πρός τόν χρόνον δέ τοΰ τε άρις-ου καί 
τοΰ γεύματος, ούδέν δυνάμεθα νά εϊ'πωμεν με
τά έπις·ημονικής αύθεντίας. Ό  Δρ. Κόμβ, ό- 
ς-ις άναντιρρήτως φαίνεται λίαν εύδιάθετος νά 
λάβη ύπό χαΰνόν τινα ή έπιεική έποψιν τό πε
ρί διανοητικής, ένώ είναι ευνοϊκός ώς πρός



τήν πρώιμον ώραν τοΰ γεύματος (δτι δηλ. τό 
γεΰμα πρέπει νά γίνηται μάλλον ενωρίς), συμ· 
φωνεΐ δτι αύτος ούτος ήλλαξε τάς ώρας τοΰ 
τε προγεύματος και τοΰ γεύματος αύτοΰ, άπό 
λίαν ενωρίς (di buonora) είς σχετικώς βραδύ- 
τερον καιρόν, άνευ έπαισθητής τίνος δυσκολί
ας. Έ ν  τω άγροτικώ βίω εύρέθη κατάλληλον 
τό γευματίζειν ού πολύ μετά τήν μεσημβρίαν 
ά λλ’ έν ταΐς πόλεσιν δπου είναι άναγκαΐον ά- 
διάκοπον μακρόν διάς-ημα έν τω μέσω τής η 
μέρας διά τήν έργασίαν, τό νά γένηται τό γεύ
μα βραδύτερον είναι άναπόφευκτον. Έ ν  τοιαύ- 
τη περιπτώσει έλαφρόν τι πρόγευμα (τό παρά 
τών Ά γ γ λ ω ν  καλούμενον lunch) χρησιμεύει 
είς τό νά διατηρή τήν δύναμιν δπως μή έκλει
ψη- άν δέ τό γεΰμα ληφθή τούλάχις-ον 5 ή 6 
ώοας πρό τής κατακλισεως (τής κοιμησεως) 
δέν είναι εύκολον νά προ'ίδη τις τάς ένδεχομέ- 
νας συνεπείας· Αί μεταβολαί τών ωρών τοΰ 
φαγητοΰ αί έπισυμβάσαι άπό τών αρχαίων χρό 
νων, είναι μάλλον φαινόμεναι ή πραγματικαι. 
Τό νΰν ουσιώδες πρόγευμα τοΰ πετολιτισμένου 
βίου λαμβάνει χώραν σχεδόν καθ’ ήν ώραν καί 
τό γεΰμα τής Ε λισάβετ, καί τό νΰν γεΰμα είναι 
κατά πάντα, πλήν τοΰ ονόματος, δμοιον πρός 
τό δεΐπνον έκείνης τής έποχής. Τό μέγα π ρ ά γ 
μα έφ’ ου ό φυσιολόγος ήθελεν ένδιατρίψειν, 
είναι, δτι μεταξύ τών δύω κυριωτέρων φ α γη 
τών τής ημέρας πρέπει νά μεσολαβή μικρά 
νηστεία. Έ άν  τό μεσόχρονον τοΰτο ή έπέκεινα 
τών 7 ώρών μικρόν τμήμα διπυρίτου πρέ
πει νά λαμβάνηται μετά τάς 4 πρώτας έκτών 
7 ώ ρώ ν  έάν δέ αύτό άναβαίνη είς 9 ώρας 
τό πρόγευμα (λόντσιον) πρέπει νά γίνηται ό
λίγον τι ούσιωδέσερον ά λλ’ ούχί, έκ ζωικής 
τρ ο φ ή ς .  Ίοίως δέ έάν τοιαύτη τις έλήφθη πριν. 
'Έ ν ποτήριον οίνου, συνήθως συνοδεύει τό έκ 
διπυρίτου βισκότου λόντσιον (lunch). Ά λ λ  ού
δέν τούτων έπιδοκιμάζομεν, έν ώ μικρά ποσό- 
της άρτου ή διπυρίτου (παξιμάδιον'ι δίδει πραγ
ματικήν δύναμιν καί είναι λίαν αρκετόν διά τήν 
περίστασιν, ό οίνος διόει ερεθισμόν τινα, χ ρ η - 
σιμεύοντα πρός ώραν άλλ’ ευθύς επειτα ποιοΰν- 
τα χείρον τό πράγμα.

( " Ε π ε τ α ι σ υ ν έ χ ε ια .)

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ.

(Σ υ ν έ χ ε ι* ) .

Καί άλλοτε ώς καί σήμερον πολλοί &έν έ- 
δίς·ασαν κενολογοΰντες νά περιϋβρίσωσι διά 
συγγραφών ούχί μόνον άτομα έκκλησιαςΊκα, 
ούχί μόνον κοινότητά τινα ιερατικήν, άλλά καί, 
δ λυπηρότατον, δλον τό σύς-ημα τοΰ καθ’ ή 

μάς Τεροϋ Κλήρου· επραττον δέ τοΰτο οι μεν
τών αλλογενών, διότι έφθόνουν αύτόν μή γο -  
νυπετήσαντα ένώπιον τής Δυτικής τηβένου,, 
μηδ’ είς τήν όφρΰν τής τυρβανοελίκτου τιάρας- 
ύποκύψαντ*· οί δέ τών ή μ ετέρ ω ν , διότι ένόμι— 
ζον τοΰτο προκοπήν καί φωτισμόν καί έλευΟε- 
ρίαν τοΰ πνεύματος! Ά λ λ ’ ή όικαιοφροσυνη 
καί τό πρός τήν αλήθειαν σέβας άνίς-ησεν άν- 
δρας άλλους φιλαλήθεις καί φιλοτίμους, οί ό
ποιοι καί διελάλησαν καί έγραψαν τά δίκαια 
καί είκότα ύπέρ αύτοΰ- ούδ’ είναι χρεία, νομι- 
ζομεν, νά έπενθυμίσωμεν σήμερον ούτε τάς υ
πηρεσίας καί τούς άγώνας καί τόν ένΟεον ζή 
λον τοΰ Ανατολικού Κλήρου άπό τοΰ άνωτά- 
του έκκλησιας-ικοΰ άρχοντος μέχρι τοΰ κατω- 
τάτου καί είς τήν Εκκλησίαν καί είς τά γραμ- 
ματα, ουτε τους ίορώτας αυτοΰ και τά αίμα .α, 
οσα έσπονδοχοήθησαν ύπέρ της Ορθοδοςίας. 
Έ άν δέ που τής Α νατολής ή πολυμέριμνος, 
καί τυχοθηράτωρ τής Δύσεως προσήλυτο μανία 
σήμερον άκόμη έπιτρίβουσακαλαμαται τήν ορ
θοδοξίαν, πις·εύομεν ότι αύτη διαμενει αόιας*ρο- 
φος καί άκλινής και άκηρατος, ούοε σαλευθή- 
σεται, ούδέ μετας-ήσεται, ούτε διά συς-ημα- 
τικής βίας, ούτε διά δόλου ούτε δι’ έτεροδιδα- 
σκαλίας- ή δέ Μεγάλη ήμών Εκκλησία  βεβαί
ως ενεργεί καί δραστικώτερον ενεργήσει ύπέρ 
τοΰ ποιμνίου αύτής καί κατά τής άδικιας τή ς  
Δύσεως: Θε έ !  ί ν α  τ ί  έ φ ρ ύ α ξ α ν  έ θ ν η  κ α ί  
λ α ο ί  έ μ ε λ  έ τ η  σ α ν  κ ε ν ά ;  ,

ΤΙμεΐς δ’ έν τώ παρόντι θέλομεν ε.ςετασει 
ιδίως, όποΐο ί τινες διετέλεσαν άρχήθεν ή Ά γ ιο -  
ταβιτική αδελφότης καί οί άοίόιμοι Πατριαρ- 
να! τής Ιερουσαλήμ, τών όποιων αια&οχοι 
καί μιμηταί είσιν αύτοί οί κακολογούμενοι υπο 
της Γαλλικής Έφημερίδος, και οι κατ αυτήν 
καταβ ροχΟ ίζοντες 1 0 εκατομμύρια φλωρια».
εί καί έξ οικείων τά βέλη.

Ούδείς άρνεΐται, οτι έν άνΟρωποις υπαρ- 
νουσι καί άρεταί κ α ί χακίαι, καί οτι και τ£ 
σφετεοίζεσθαι καί καταβροχθιζειν αλλοτ?ίας 
ούσίας είναι καί τοΰτο μία τών α νθρ ω π ιώ ν  
κακιών άλλά παρά τοΐς Αγιοταφίταις ιδίως 
ήκιστα ούδέ κατ’ έπίνοΐαν είναι δυνατόν νά ύ- 
πάρχη τοΰτο. Καί εχει μέν βάσιν έν γένει τήν 
κακίαν τό πάθος τοΰτο, προάγε.α^ δε δμως 
καί έκ τίνος τών έν άνθρώποις α να γκ ώ ν  οί 
δέ Ά γιοταφ ΐτα ι είσίν άπαντες άοελφοί άπό 
τοΰ Ιΐατριάρχου αύτοΰ μ εχρ ι κ αι τοΰ Κανόη- 
λάπτου, καί ή ανάγκη τούτου λογίζεται ανάγ
κη πάντων τών αδελφών έν τη άγιοταφιτική. 
άδελοότητι ό ΙΙατριάρχης είν^ι τών άόελφών 
ό πρεσβύτερος. Ά νθρωποι λοιμόν διαβαϋντες 
ουτω κοινοβιακώς έν άδελφική ομοφροσύνη·»

συνεσφιγμένοι τώ τής έν Χρις-ώ άγάπης δε- 
σμω, πώς θέλουσιν έπιζητεΐ έκας-ος ιδίας ώ- 
φελείας; ΙΙώς είναι δυνατόν νά εχη παρ’ αύ
τοΐς χώραν οίοσδήποτε σφετερισμός; Τά τίνων 
δέ καί θέλουσι σφετερισθή; Μήτι είναι λογι- 
κόν νά όνομάζηταί τις σφετερις-ής τών ιδ ίων; 
Τοΰτο λέγεται καί είναι παραλογισμός. Ό  
σφετερισμός βεβαίως ένεργειται έπί άλλο- 
τρίας ούσίας, ό δέ "Αγιος Τάφος θεωρείται δι
καίως παρά τών Άγιοταφιτών σεβας-ή καί ιε
ρά κληρονομιά πατροπαράδοτο;, ύπέρ τής ό
ποιας όφείλουσιν έκας-ος νάσυντελήτό  καθ’έ 
αυτόν πρός αύςησιν, ούχί πρός έλάττωσιν τής 
ούσίας αύτοΰ, καί εύς-αθεστέραν αύτήν νά πα- 
ραδώσωσιν είς τούς διαδόχους. Ό  Ά γιοταφί-  
της ζών ύτέρ τοΰ Ά γιου  Τάφου ζή, καί άπο- 
Ον/)σκων καταλείπει κληρονόμον αύτό τό Κοι
νόν τοΰ Α γ ίου  Τάφου. Ιίαρά τοΐς Ά γιοταφ ί-  
τα ις πάσιν ανεξαιρέτως, ως ή πατρίς παρά 
τοΐς προγόνοις ήμών, κ α ί  π α τ ρ ό ς  κ α ί  μη-  
τ ρ ο ς  κ α ί  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  ο ι κ ε ί ω ν  τ ι ρ . ι ώ τ ε -  
ρ ο ν ό Αγιος Ίάφος ,  καί ή εΰκλ.εια καί ή εύ- 
σταθεια αύτοΰ- εν καί μόνον παρ’ αύτοΐς έπι- 
κρατει άγιον καί ευσεβές φρόνημα, μία καί 
μονη παρ αύτοΐς καθοράται άμιλλα, τίς  νά 
? ανή χρησιμώτερος έν τη διακονία αύτοΰ, τίς 
νά διακριθή ώς πρός τάς ύπηρεσίας. Α νθρώ 
πους λοιπόν βίου τοιουτου, φρονημάτων τοί- 
ουτων καί τοιαυτης έκ παίδων άγω γής είς τί 
ωφελήσει ό σφετερισμός; Ό  Ά γιοταφ ίτης πα
ρά τοις Αγιοταφίταις αύτοΐς δέν τιμαται, 
διότι ήμπορεΐ νά εχη τοΰ άλλου πλείω, πολ- 
λοΰ γε  καί όεΐ· άλλ’ ή τιμή προσφέρεται 
κατά τά πρεσβεία καί τάς εκδουλεύσεις καί 
τήν τοΰ βίου άγνότητα. Ό  "Αγιοταφίτης ο 
φείλει ν άρχίαη τάς δοκιμασίας τής ύποτα- 
γή ς ,  τών υπηρεσιών καί τοΰ άγιοταφιτικοΰ, 
ούτως είπεΐν, βιου, άπό τής κανδηλαψίας, έως 
ου άνελθη είς τά άνώτερα έκκλησιας-ικά αξιώ
ματα* καί διά νχ φθάστ, είς αύτά, ούδεμία χρεία 
ουσίας ή χρημάτων, χρείαν έχεισεμνοΰ μόνον 
βίου. Ιίαρα τοΐς Α γιοταφ ίτα ις  δέν γνωρίζεται 
ή πρός τά άνώτερα έκκλησιας-ικά αξιώματα 
σπουόαρχία, αύτ* δέν διώκονται ούδ’ έπιζη- 
τοΰνται, ά/νλ ύπό τών άόελφών έπιβάλλονται 
τών άόελφών τοΐς δοκιμωτέροις. Ό  βίος τών 
Αγιοταφιτών ώς πρός τήν Εκκλησίαν είναι 
ως έκεΐνος τών αρχαίων Σπαρτιατών ώς πρός 
τήν πολιτείαν. Είς τί λοιπόν χρησιμεύσει αύ- 
τοις ό πλουτισμός ; Οί δέ διά γήρας ή δι’ d \ -  
λην άνθρωπίνην άδυναμίαν είς ύπηρεσίαν άνί- 
κανοι, αύτοί περιθάλπονται παρά τών νεωτέ- 
ρων αοελφών. Είς -τί λοιπόν αύτοΐς χρησ·μεύ-

σει ό πλουτισμός ; Έ χουσ ι,  ναι, εχουσι καί οί 
Ά γιοταφ ΐτα ι πάθη, άλλά τά πάθη τούτων εί
ναι εύγενή, είναι άγια- αύτά είναι ύπέρ της εύ
κλειας τής άγιοταΦίτικής κοινότητος. Διχ του 
θανάτου άλ> νάσσουσι καί τών Ά γιοταφιτώ ν τά 
πρόσωπα, ούχί όμως καί τό πνεΰμα τό αείποτε 
συγκρατοΰν καί συνίχον αυτούς- ή μέριμνα ύ
πέρ τής καλής συντηρήσεως τών τοΰ Ά γ ιου  
Τάφου, ή άφοσίωσις εΐς τά συμφέροντα αύτοΰ 
είναι τά αισθήματα, τά όποια ό Θεός έμπνέει 
είς δλην τήν διαδοχικήν, ούτως είτεΐν, γενεάν 
τών Άγιοταφιτών, καί τά όποια ό πρεσβύτερος 
τούτων μεταδίδωσι τοΐς νεωτέροις. Καί τό 
πνεύμα έκεΐνο, όπερ γνιυρίζομεν ύπαρχον είς 
τούς πρό τριών καί τεσσάρων αιώνων όιατελέ- 
σαντζς Ά γιοταφ ίτας, τό αύτό υπήρχε καί με
ταξύ τών διαδόχων, καί τό αύτό διασώζεται 
έπίσης ευσεβές, έπίσης άκμαΐον καί έν τοΐς 
σήμερον τω Ά γ ίω  Τάφω όιακονουμένοις. Τοι- 
οΰτος λοιπόν βίος παρ’ αύτοΐς δέν καταμαρτυ
ρεί κακοήθειαν τών κακολογούντων αύτούς ο
πωσδήποτε ; Διότι τί άλλο είναι είμή κ α κ ο 
ή θ ε ί α  τό έπί  τ ά χ ε ί ρ ω  τ ρ έ π ε ι  ν ά π α ν 
τ α ;  Τ ρ ι α κ ό σ ι ο ι  κ α λ ό γ η ρ ο ι  κ α ί  ε ί ς  
α ύ τ ώ ν  Ι Ι α τ ρ ι ά ρ χ η ς  κ α τ α β ρ ό χ θ ι ζ α υ -  
σ ι π ό σ α ;  Δ έ κ α  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α  φ λ ω ρ ί α ,  
π ρ ό σ ο δ ο ν  έ τ η σ ί α ν !  Τό ψεΰδος τοΰτο ει* 
ναι τόσον πλατύ, είναι τόσον άναίσχυντον, 
ώστε φέρον καί γέλωτα πλατύν ούδ’ ανασκευ
ής χρήζει- παράδοξον δμως ότι δέν άπεφάσι- 
σε καί ν’ άναβιβάση ό ψευδοπλάστης ούτος κα
κολόγος καί τούς καλογήρους αύτούς είς δέκα 
ή τούλάχις-ον είς πέντε εκατομμύρια, 5ιά νά 
ήναι καί τό ψεΰδος άναλογώτερον καί ή κατα- 
βρόχθισις πιθανή καί έφικτή. Κατά τήν κο/.ο- 
κύνθην της γελοίας παροιμίας πρέπει νά ήναι 
καί ό λέβης. Ε ν ό ς  τ ώ  δ ν τ ι ά τ ό π ο υ δ ο- 
θ_έντος,  μυρία έπακολουθεΐ. Ά λ λ ά  περί τού
των έξης.

Είπομεν, ότι τό πνεΰμα τής Άγιοταφιτικής 
αδελφότητος άρχήθεν διαμένει τό αύτό καί πα
ρά τοΐς συγχρόνοις Αγιοταφίταις- όποιον όέ 
τι τό πνεύμα τοΰτο έξετάσωμεν διά βραχέων 
άρχόμενοι ις·ορικώς άπό τών αρχών τοΰ όεκά- 
του έκτου αΐώνος- έκ δέ της ιστορικής ταυτης 
έκθέσεως θέλει καταδειχθή, ότι οί δωρεάν καί 
παιδιάς ίσως χάριν κακολογούμενοι ούτοι Ά -  
γιοταφΐται, δτι καί έν πενία καί έν εύπορία. 
είσίν οί αύτοί καί αναλλοίωτοι, αύτάρκεις καί 
ζηλωταί τής εύκλειας καί τοΰ μεγαλξίου τοΰ 
Ά γ ιου  Τάφου, καί ότι ό βίος καί ή πολιτεία 
τούτων ούόόλως παραλλασσεί τοΰ ρίου καί της 
πολιτείας τών αρχαιότερων, καί καθώς ή πενία 
δέν έψύχοανε τόν ζήλον εκείνων, ούδ’ ή πσροΰ-



σα εύπορία, όφειλομένη μέν είς τήν λιτότητα 
αύτών τούτων, αναλογούσα δέ πω ς πρός τάς 
απαιτήσεις χαι τάς χρείας τής παρούσης τών 
πραγμάτων τάξεως και τών μεγίστων αναγ
κών, χαλαροί τήν προθυμίαν τούτων πρός τά 
συμφέροντα τοϋ Ά γ ιου  Τάφου και πρός τόν 
πρέποντα βίον. Έ άν ή ούξουσα περιουσία τινός 
μαρτυρή έσκεμμένην διαχείρισιν και οικονο
μίαν λελογισμένην καί προσπαθεία; αξιέπαι
νους, πώς νά μήν άποδίδωνται έν πάση δικαι
οσύνη αί αΰταΐ άρίταί καί εις τούς Άγιοταφί- 
τας διά τήν καλήν κατάστασιν τής ουσίας της 
Κοινότητος ταύτης, άντί δε τούτων καί νά κα 
κολογώνται; Αδικία ταύτης πικρότερα, καί 
παραλογισμός τούτου άλογώτερος άμφιβάλ- 
λομεν άν υπήρξαν παρ’ άδίκοις άνθρώποις. 
Μήπως α*’ οί προύοωκαν κτήσίν τινα τών τοΰ 
Α γ ίο υ  Τάφου ; Μήπως αύτοί δέν ή Ολη σα ν  
πρός διάσωσιν τών σεμνών τούτων προσκυ
νημάτων, ότε ή Δύσις έ ν ά ρ μ α σ ι  κ α ί  έν 
ΐ π π ο ι ς  κατεξανές·ησαν κατά τών άπ’ αίώ
νος δικαιωμάτων ή μ ώ ν ;  Μ ή π ω ς . . . . ;  Ά λ λ ’ 
εις τί τα π ο λ λ ά ; Οί κακολόγοι ούτοι έχουσι 
τ ι  δίκαιον, καί τοΰτο ίδιον. Τωόντι ό Πατρι
άρχης Κύριλλος, άληθής Ισραηλίτης καί έν 
ζήλω θεσβιτικώ ήδυνήθη νά ματαίωση όλας 
τάς προσπαθείας, καί νά διάλυση όλας τάς 
πλεκτάνας τών πατρώνων τοϋ κακολόγςυ τού
του διατριβογράφου, καί διά τοϋτο αύτός τε 
ό Πατριάρχης καί οι άλλοι Ά γιρταφ ΐτα ι έγέ- 
νοντο παρ’ αύτω ύπόθεσις ύβρεων τό πάθος 
όταν λαλή, τοιαύτην έχει συνήθως γλώσσαν. 
Συμφέρει ίσως, καί διατί ί σ ω ς ;  Συμφέρει βε
βαίως εις τινας φανατικούς τής Ευρώπης ν’ 
άπορή ή Κοινότης τών Α γιοταφιτών, ϊν’ εύχε 
ρές-ερον χατορθωθώσι τα έπί τοϋ Α γ ίο υ  Τά 
φου πονηρά αύτών βουλεύματα. Ά λ λ ’ ούχ ού
τω ς ές"αι, ώ σείς οίοιδήποτε πολυμέριμνοι 
καί μισορθόδοξοι· οΰχ’ ούτως ές-αι παρ’ ήμΐν. 
Ένόσ(»ί ή ’Ορθοδοξία υπάρχει· ενόσω ό ζήλος 
τών όρθοδόξων διατηρείται ευσεβής καί ακμαί
ος· ένόσω οί ορθόδοξοι διορώσιτήν άποθέν πως 
χαί κρύβδην σο φ ώ ς  τεκταινομένην έπιβουλήν, 
ουδέποτε ούδαμώς ούδείς ήμών ήθελε συντελέ- 
σει είς τό νά στερηθή ή Ά γιοταφιτική Κοινό- 
της τών αυτονόμων, ούτως εϊπεΐν, καί αύ- 
Ουπάρκτων αύτής κτήσεων, δι’ ών διασώζον
ται καί έσονται διασωζόμενα τά σεμνά τών θε- 
οβαδί ς-ων τόπων προσκυνήματα- ούδέ εύρεθή- 
σεταί τις ών καί λεγόμενος ’Ορθόδοξος, όςτ ις  
νά παραβή έν γνώσει είτ’ έθος, είτε κανόνα 
τών πατέρω ν τά δέ δίκαια τών άνατολικών 
εκκλησίας-ικών Κοινοτήτωνπρος-ατεύουσιν έν
θεν μέν κανόνδς έκκλησιας-ικοί έντελλόμενοι,

/.ή σ υ γ χ έ ε σ θ α ι  τ ά  δ ί κ α ι α  τ ώ ν  Έ κ .-  
κ λ η σ ί ώ ν ,  ένθεν δ έ η  πεφωτισμένη Κυβέρ- 
νησις τοΰ Σουλτάνου θέλουσα καί διατάσσου*- 
σα νά ήναι σεβας-ά, άνεπηρέας-α καί αναλ
λοίωτα.

Σήμερον δέν εύπορεΐ ό Ά γ ιο ς  Τ ά φ ο ς ;Ν α ΐ
σκε, κύριε, εύπορεΐ. Ή  δ’ εύπορία αυτη δέν κα
ταβροχθίζεται; 'Οχισκε, κύριε· τά τοιαΰτα εί
ναι άναίσχυντα ψεύδη, είναι μαρτύρια έμπα- 
θείας. Ποΰ καί πώς λοιπόν δαπανώνται; Τί 
/.έλει σοι τούτων; Τ ίς σοι πρόνοια μέτες-ι 
τών άλλοτρ ίω ν; Ά λ λ ά  μή σπεύδωμεν καί 
τοΰτο δη7>ωθήσεται έν τοΐς εξής, διά νά φιμω- 
θή παν στόμα βλασφημίας.

(’Ακολουθεί.) Ί π ο  β . ΤΙΜΑΓΕΝΌΤ^.

Ο Ι1Λ.ΟΙ“ ΡΧΟΣ
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ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ.

(Σ υ ν έ χ ε ια  (δ a φ υλ . 16 .)

K e f .  Β \  Ε ϊ ς  ir \y  ζηράν·,

Ό  Χ ά ρρης ε ίπ ε , σύ κ α ί ό g o h irn y  σ ήμ ερον 
τό  π ρ ω ί έβυθίσ θητε έν τό ς  τοΰ ΰ δ α το ς .

— Νβί ό ήμισυς κοιτωνίσκος μου ήτο π λ ή 
ρης ΰδατος.

— Ά χ !  έκραξεν ό Χάρρης γελών, τοΰτρ 
βέβαια σημαίνει ότι έκοιμάσο έχων τήν όπήν 
άνοικτήν, τοΰτο είναι άνοησία Κύριε Βροΰκ.

— Π ώ ς ή δυνά μ η ν  νά ή ξεύρω , ή νά φ α ν τα -  
σθώ ότι θά ή το  το ια ύ τη  τ ρ ικ υ μ ία ; δέν ένθυ- 
μ εΐσθε ό τ ι, ότε άπεσ ύρθην είς  τόν  κο ιτω νίσ κ ον  
μ ου , μ ε γ ά λ η  νη νεμ ία  έβ α σ ίλευε , κα ι η  θ α λ α σ -  
σα ή το ν  ή σ υ χ ο ς  κ α θ ώ ς ελα ιον;

— Μ άλις-α  πα ιδ ί μου ! το ΰτο  σ η μ α ίνε ι ό τι 
είσαι άκόμη  ά π ε ιρ ο ς , καί δέν ή ξεύ ρ ε ις  ό τι μ ε 
γ ά λ η  τρ ικ υ μ ία  μ α ς  ή π ε ίλ ε ι.

— Έ λ α  τώρα Χάρρη, δέν εί'χετε τήν^όπήν 
σας άνοικτήν; νομίζω ότι και ημείς εβραχητε 
καί δέν θέλετε νά τό όμολογήσητε.

— Π ο ιο ς , ε γ ώ ;  ούτε καν ρ α ν ίς  ΰ δα το ς  έ- 
πεσ εν  έπά νω  μ ου , έρώ τησ ον κ α νένα  ος·ις ητο 
πρότερον  είς τοΰτον  τόν  τό π ο ν , έάν άφ ίνη  ττ»  ό
π ή ν  τοΰ κο ιτω νίσ κου του ά νο ικτήν  τή ν  νύκτ* - ά λ 
λ ’ ούτε έκεΐνος ή ξεύρει κ α λ λ ίτ ε ρ α , ή τροπική  
αΰτη  τρ ικ υ μ ία  ή μ π ο ρ ώ  νά  σ α ς ε ίπ ώ  ότι π ή δα . 
Π α ρ α τή ρ η σ ο ν  έδώ ! δέν ε ίνα ι ώραΐον τό  μ έ ρ ο ς  

το ΰτο  ;
Ό  Βασιλικός Λιμήν έξετείνετο εμπροσθεν

■ήμών, έλαφρός δέ καί άμετάβλητος άνεμος μας 
ώδήγει έντός, ότεύψώσαμεντά ιστία καί έπλέ- 
ομεν μεγαλοπρεπώς και εύθύμως πρός τό μ έ 
ρος τοΰ άγκυροβολισμοϋ.

Δεξιόθεν ήμών ήσαν αι καλύβαι τοϋ πυρο
βολικού καί τοΰ πεζικού. Έ φ ’ ένός παραλίου 
χαμηλοΰ τείχους ούχί μακράν ήμών έκάθητο 
στρατιώτης τις τοΰ πυροβολικού έχων τάς κνή- 
μας του κρεμαμένας ύπεράνω τοϋ ΰδατος.

Ό  Χάρρη παρετήρησε τοΰτον τόν άνθρω
πον καί είπεν.

— Νομίζω ότι ό άνθρωπος ούτος δέν Οά 
-ήναι πολύν καιρόν έδώ.

—  Οχι, ύποθέτω ότι όχι, φαίνεται πολύ 
ερυθρός.

— Συμπεραίνω ούχί έκ τής όψεώς του άλ- 
λ ’ έκ τών κνημών του.

— Αί κνήμαί του ; καί τί έχουσιν αί κνήμαί 
του ; έξεφώνησα έκθαμβος.

- Π ρ ό  ς τό παρόν τίποτε, άλλά πιΟαόν έ
πειτα να πάθη πολλά, έάν— όχι! άλλοι φρονούν 
ο J - 'ο ^ π  α ρ ατή ρη σο ν έκεΐ!

Έ ς-ρεφατούς οφθαλμούς μου καί εΐδον ρα
βδούχον τινα πλησιάζοντα τόν στρατιώτην 
τόν όποιον έλαβεν έκ τής y ειρός καί τόν έκαμε 
νά σηκωθή.

— Τί τρέχει; καί τί βλάπτει, έάν ούτος κά- 
Οηται έκε ΐ;

— "Οτε εσχάτως κατώκουν είς τήν Ίαμαϊ-  
κήν, λυπηρόν συμβεβηκός συνέβη είς ένα νέον 
πυροβολιστήν, νεως-ί έλθόντα έκ τής Α γ γ λ ί 
ας. Έκάθητο έπί τοϋ τείχους τούτου έχων τούς 
πόδας του κρεμαμένους ύπεράνω τοϋ ΰδατος 
άκριβώς ώς αύτόν, ότε αίφνηδίως υπερμεγέθης 
τ ις  καρχαρίας τόν προσέβαλε— τόν κατέκοψε 
— καί άμφότεροι έχάθησαν.

— Άμφότεροι- τ ί ;  καρχαρίας καί άνθρω
π ο ς ;  εννοείς ότι τόν έσυρεν εις τήν θάλασσαν.

—  Οχι άμφότεροι οί πόδες τού άνθρώπου, 
ά λ λ ’ όχι έλησμόνητα, αί κνήμαί του έκόπησαν 
αμέσως ύποκάτω τών γονάτων του, καθώς ό
νος θά έκοπτε όαΰκον (χαβοΰτζι) είς δύο μέρη.

—  Ελα τώρα, λάρρη, μή μου λέγεις αΰτα 
τα  παραμύθια, είμαι άρκετά άνόητος, τό ήξεύ
ρω, άλλα δέν πις-εύω αύτό τό όποιον λέγεις.

— Ά λ λ ά  σέ βεβαιώ ότι είναι άληθέστατον* 
οιοτι μετέπειτα είδον τόν άνθρωπον μέ τούς 
οφθαλμούς μου. Έ άν έκοπτες τά ςκ νή μ α ςτο υ  
μ=. τόν όξύτερον. πέλεκυν, δέν ήούνασο νά τάς 
κόψης τόσον, κα-.ώς, όσον ό καρχαρίας. Καί 
άπόδειξις τής όξύτητος και ταχύτητος τοΰ ά- 
κρωτηριασμοϋ, ότι ό άνθρωπος δέν έπεσεν είς 
την θάλασσαν, άλλ’ έμεινεν έπί τοΰ τείχους.

—  Γί τρομερόν! έζησε ;

— Ώ !  όχι ό δυστυχής άπέθανε πριν ή τόν 
φέρωσιν είς τό Νοσοκομεΐον. Ένθυμοΰμαι ό
τι τότε έξεδόθη διάταγμα έμποδίζον τούς άν
θρώπους νά κάθηνται έπί τούτου τοΰ τείχους.

— Εύρίσκονται καρχαρίαι πολλάκις μέχρι 
τής παραλίας; ήοώτησα άνυπομόνως, διότι 
ήδη διενοούμην μάχην είς τά καθαρά ταϋτα 
καί λαμπρά ΰδατα.

— Ό  λιμήν είναι πάντοτε πλήρης έκ τού
των, ύπήρξεν ή άπόκρισις, ώστε έάν διενοή- 
Οης ώστε νά κολύμβησης έδώ, άπόβαλε ταύ
την τήν ίδέαν παρευθύς. Έ θρεψάς ποτε ίχθύ- 
ας είς ίχθυοτροφειον;

— Έ άν έθρεψα ίχθύας; ναί, νομίζω.
—  Α ! πολύ καλά, λοιπόν μέ έννοεΐς τώρα, 

ύπόθες σεαυτόν ώς τεμάχιον άρτου, καί τήν πέρ- 
κην καί τόν τρώκτην, (*) ώς καρχ^ο 'ας τρώ 
γοντας τόν άρτον, καί θέλεις λάβει καλήν ίδέαν 
περί τής τύχης σου, έάν έπιπτες είς τόν λιμένα 
τοΰτον.

— Πόσον μέγας είναι εις καρχαρίας, Χάρρη.
— Οί καρχαρίαι είσί διαφόρου μεγέθους· 

ό μέγιστος έξ όσων ποτέ ειοον, ήτο δέ
κα έπτά ποδών τό μήκος, αί στιγόνες του 
ήσαν άρκετά μεγάλαι, ώστε ήδύνατο ν’ άρπά- 
σή ολόκληρον σωματώδη άνθρωπον, καί νά 
τόν καταβροχθίση χωρίς νά τόν μασσήση. Ό  
Δόκτωρ Σμίθ ό ιατρός τοΰ πυροβολικού ελα- 
βε τήν κεφαλήν του ώς δείγμα· ή κεφαλή τοϋ 
καρχαρίου έκόπη, καί έκρεμάσθη έπί τίνος δέν
δρου ίνα ξηρανθή. Ό  ήλιος ξηραίνει τόν χυ
μόν, καί οί μύρμηκες τρώγουν τήν σάρκα· εΐδον 
λοιπόν τό δείγμα τοΰτο, ότε ήτο καλώς έξη- 
ραμένον, καί άνοίξας τάς σιαγόνας του, έπέ- 
ρασα τήν κεφαλήν καί τούς ώμους μου πολύ 
ευκόλως· οπωσδήποτε ήτον είς σωστός λε- 
βιάθαν.

Τό σύνηθες μέγεθος τών καρχαριών είναι 
άπό έπτά μέχρις ένδεκα ή δώδεκα ποδών, μ ο 
λονότι λέγουσιν ότι ή Pori Royal Torn πρέπει 
νά ήναι 20  ή 30  ποδών τό μήκος.

— Pori Royal Tom, είναι καρχαρίας;
— Μάλις-α, οτε ήμην έδώ έσχάτως, έλεγον 

ότι εύρίσκετο έντός τοΰ λιμένος περίπου έπί 
είκοσι έτη ίσως καί περισσότερον, τό δέ μέγε
θος του ήτον ίσον μέ τό μέγεθος μιας φαλαίνης.

— Τόν είδές ποτε;
— Παρατήρησον έδώ! παρατήρησον τά με

γαλοπρεπή Λιγουάνεα όρη. Είδες ποτε τοι- 
αύτας φαντας-ικάς μορφάς καί σχήματα, τό 
έν έστεμμένον έπί τής κορυφής τοΰ άλλου, 
καί συμπεπλεγμένα τόσον κομψώς;

Ο  ίχθεΤ;.



Ή  Ίαμαϊκή εΐναι, φίλε μου, ό ωραιότερος 
τόπος έπί της γης ,  έξ όσων ποτέ είδον έπί ζω
ής μου. Ηαρατήρησον έχει! βλέτεις τόν κα
πνόν έκεΐνον τόν όμοιάζοντα σύννεφον, και 6- 
ποκάτωθεν τούτου τάς οικοδομάς; αί οίκοδο- 
μαί αυται είναι ή Κιγκστόν, ή πρωτεύουσα τής 
νήσου1 ή άν όχι ή πρωτεύουσα, άλλ’ ή μεγα- 
λεΐτέρα καίπολυανθρωποτέρα πόλις τής νήσου.

— νΩ! ναι, τήν βλέπω, άλλά ποία λοιπόν 
είναι ή πρωτεύουσα;

— Ή  Ί  σ π α ν ι κ ή  Π ό λ ι ς  ^Spanish Tondn) 
νομίζω, γνωρίζω τούλάχις-ον ότι ή έδρα τής 
κυβερνήσεωςείναιέκεϊ— «Government House» 
ώς τήν όνομάζουσι· κα'ι ή νομοθετική συνέλευ- 
σις συνέρχεται εΐς τήν Ισπανικήν Πόλιν. Ω! 
μάλις-α αύτη είναι ή πρωτεύουσα· ά λλ’ ούτε 
κ ά ν η  ήμίσεια είναι τής Κιγκς-ώνος, καί τολ
μώ είπεΐν, ούτε τόν ήμισυν πλούτον τής άλλης 
Ιχε ι .

— Πόσον μακράν είναι ή Κιγκστών ; Νομί
ζω ότι θά ήναι τέσσαρα ή πέντε μίλια.

— Είναι ακριβώς όκτώ.
— Τί είναι αύτό τό φρούριον πρός τά άρι- 

στερά, Χάρρη, παρά τήν παραλίαν;
— Εΐναι ή Κανονοστοιχία τοΰ ’Αποστόλου 

(Apost les Batlevy) καί ό σταθμός τοϋ πυρο
βολικού, δεξιόθεν, περίπου δέκα εως δώδεκα 
μίλια πρός τό εσωτερικόν κεΐταί, ή ’Ισπανική 
Πόλις.

— Τί άθλιον φρούριον είυαι ή Κανονοστοι· 
χ ία  τοΰ ’Απος-όλου’έπεθύμουν νά κατοικώ έκεί.

— Νομίζω ότι τό φρούριον τοΰτο θά ήναι ή 
πρώτη σου διαμονή.

— Δ ιατί; νομίζω, ότι μοί είπες ότι είναι ό 
σταθμός τοΰ πυροβολικού.

Κατά ταύτην τήν στιγμήν πολλαί φωναί 
στρατιωτών εύρισκομένων έπί τής πρώρας 
μας διέκοψαν. Ή δ η  έφθάσαμεν εις τόν τόπον 
τής άγκυροβολήσεως. Ό  πρώτος άξιωμ,ατικός 
έδωκε το σημεΐον τής άγκυροβολήσεως διά 
βραγχώοους φωνής, καί πάραυτα ή άγκυρα 
έρρίφθη είς τήν θάλασσαν μετά φοβεροΰ πα- 
τάγου.

Ό  Βασιλικός Αιμήν είναι άθλιος τόπος, 
δερμός καί νοσηρός, ώς έκ τούτου λοιπόν ού- 
Βείς κατοικεί έκεΐσε. Τινές άποροι ή φιλάρ
γυροι άνήγειραν έπί τοΰ σωραΰ τούτου τής καυ
στικής άμμου εργαστήρια ή, μάλλον είπεΐν, 
« άποθήκας » διά τούς στρατιώτας μας, καί 
διά τό ίοιόν των κέρδος Μία τών « αποθηκών » 
τούτων ήγοράσθη ύπό τίνος « Τωάννου Φε- 
ρούγου» όνόματος καλώς εγνωσμένου είς τούς 
έπισκεπτομένους τήν Ίαμαϊχήν διά πολλά 
έτη.

Τά πάντα έν τώ πλοίω μας μετά μεγάλης: 
ευταξίας καί διαταγής διηυθετήθησαν, ώστε 
ήμεθα ήγκυροβολημένοι ήσύχως, μετά τών· 
ίστών συσταλέντων αί δέ φωναί καί οί κρότοι; 
εΐχον παύσει. Ό  πλοίαρχος έβάδιζεν έπί τοΰ 
καταστρώματος, καί ό σκοπός ένδεδυμένος 
λευκά, έσκόπει μετά τοσαύτης προσοχής ώς 
νά ήμεθα είς τήν Σπιθχ_άδην, μάλλον ή είς 
τόν Βασιλικόν Αιμένα.

"Απαντες οί στρατιώται ήτοιμάσθησαν καί 
έκαθαρίσθησαν διά ν’ άποβιβασθώσιν είς τήν 
ξηράν τήν ακόλουθον ήμέραν. Άπεφασίσαμεν- 
νά διευθυνθώμεν προς τόν Αίθινον Αόφον ό
κτώ ή έννεα μίλια πρός βο^ραν τής Κ ινγ -  
στώνος.

Περί τό έσπέρας όλα μας τά χρέη ήσαν τε- 
λειωμένα, καί όσοι έπεθύμουν ήδύναντο ν’ άπο- 
βιβασθώσι· πολλοί έξ ήμών ήθελον, διότι ά
παντες μετά τοσοΰτον μακράν πλοΰν έπεθύ- 
μησαν τής στερεάς (terra firma)· τό κατ’ έμέ, 
έκινούμην ύπό περιεργείας νά άποβιβασθώ ίνα 
ίδω τόν θαυμάσιον τοΰτον τόπον τόν όποιον 
μακρόθεν παρετήρουν μίαν ολόκληρον ήμέ
ραν, οχι διότι ήθελον ίδεΐ περισσότερα παρ’ 6* 
σα είδον έκ τοΰ Βασιλικοΰ Αιμένος, άλλά Ofc- 
ότι ήθελον πατήσει είς ξηράν καί πραγματι^ 
κώς είς τήν Ίαμαΐκήν.

(Έ -ετχ ι συνέχει».);

Η  ΧΑ.Α-ΜΕΧΗ (διήγημα ηθικόν)

(Σ υ ν έ χ ε ια  ί£ ε  φ υλ . 13 .)

Εις τινας μήνας έξησκήθη ή άνδρεία θυγά> 
τηρ είς τήν τέχνην τοΰ κολυμβάν κατά τοϋ· 
ρεύματος τοΰ ποταμοΰ, καί βαθμηδόν τήν ϊ -  
μαθεν έντελώς. "Οτε ήσθάνθη έαυτήν ικανήν 
νά άντις-αθή είς τήν βίαν τών κυμάτων, έδο- 
κίμαζεν άνά πάσαν ήμέραν νά προχωρή πλει
ότερον πρός τά βάθη τοϋ ποταμοΰ. Τό πρώ
τον δέν άπεμακρύνθη πολύ άπό τής όχθης, 
τήν επαύριον έπροχώρησε μακρότερο^, τό τρί
τον ετι μακρότερον, καί μετά πολλάς τοιαύτας 
δοκιμάς κατώρθωσε νά φθάση είς άπόστασιν 
κατά μακράν άπό τής φυλακής, Τελευταΐον 
παρετήρησεν εύχαρίς-ως διά τών σιδηρών 
κιγκλίδων τόν φυλακωμίνον θεωροϋντα τόν 
ουρανόν. Έ  Χαλ Μεχή έζήτησε διά σημείων 
νά έπισύρη τήν προσοχήν τοΰ πατρός της· 
ά λ λ ’ ούτος δέν τήν παρετήρει. Αί δυνάμεις 
εμελλον νά έγκαταλείψωσι τήν φιλός-οργον 
κόρην καί λοιπόν έπέςφεψεν είς τήν άντίπεραν 
όχθην λέγουσα· « θέλει μέ παραληρήσει ίσως 
αύριον. » Έπανελάμβανε πολλάκις τήν πορεί-

ttv της ά λλ ’ είς μάτην, επειδή ό φυλακισμένος 
δεν έφαίνετο έιτί τοΰ παραθύρου, ή, άν ποτε έ- 
νεφανίζετο έπειδή πρό οεκαέξ έτών είχε παύσει 
νά σκέπτηται περί τής άπελευθερώσεώς του, 
δέν προσεΐχεν παντάπασιν πρός εκείνην ήτις 
ήρχετο πρός αύτόν μέ κίνδυνον τής ζωής της. 
Ή  Χάλ-Μεχή επανήλθε τό τελευταΐον είς τοΰ 
κυρίου της άπολέσασα πάσαν ελπίδα του νά 
συνενοτ,θή με τόν φυλακωμένον διήγαγε νύ
κτα σκληράν χωρίς ύπνον και μετά δακρύων 
μή ήξεύρουσα άν έπρεπε νά ριψοκινδυνεύση τε- 
λευταιον ϊνα διέλθη τόν ποταμόν, μήτε άν ή- 
ούνατο νά έγκαταλείψη κάλλιον τό έ/άρετον 
σχέύιόντης παρά νά έκθέση άνωφελώς τήν ζω 
ήν της. Ητο είς τήν άξιοθρήνητον ταύτην κα- 
τάς-ασιν τοϋ άναποφασίς-ου, ότε ό θεός εύ- 
σπλαγχνισδεις έστειλε πρός αύτήν ευτυχή τι- 
να έμπνευσιν. Πάραυτα τή επανήλθε τό θάρ
ρος, λαμβάνει μέγα τεμάχιον λευκοΰ υφάσμα
τος καί τή βοηθεία γραφιδος βυθισθείσης είς 
τό χρώμα έγραψε τό ονομά της έπ’ αύτοΰ. 
Τήν αύτήν έσπέοαν περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου 
ή Χαλ-Μεχή διέβη έ/. νέου τόν ποταμόν. "Οτε 
έπλησίασε μέχρι λίθου βολής προς τον φυ- 
λακισμένον άνέπτυξε τό ύφασμα καί έοώνα- 
ξεν ολαις δυνάμεσι ϊνα τέλος πάντων παρατη- 
θή υπο τοΰ Μελι- Αβ·θ. Είς τήν κραυγήν ταύ
την τής υίι'κής άγάπης, έτέρα κ ρ α υ γ ή  π α 
τ ρ ι κ ή ς  φ ι λ ο σ τ ο ρ γ ί α ς ·  ό φυλακωμένος 
εΐχεν άναγνώσει τό όνομα τής θυγατρός του, 
αί δέ καρδίαι των συνενοήθησαν· ήτο τοΰτο 
αρκετόν διά τήν ήμέραν ταύτην καί ή Χαλ-Με
χή  έπέστρεψε τό τελευταΐον είς τοΰ κυρίου της.

Ά ς  φαντασθή τις ποία ύπήρξεν ή χαρά τοΰ 
πατρός τούτου, ποία ύπήρξεν ή ευτυχία τής 
Ουγατρος του, ότε άμφοτεραι ήδύναντο νά εί- 
πωσι » Δεν ήμαι μόνος έπί τής γής , υπάρχει 
εις τον κόσμον τις, είς τον όποιον δύναμαι νά 
άνοιξω τήν καρδίαν μου». ΤΙ μόνη παρηγορία 
τοΰ φυλακωμένου είναι νά φροντίζη περί εκεί
νων, όσαι φροντιζουσι περί αύτοΰ’ οθεν οσάκις 
διαβαίνομεν ενώπιον δεσμωτηρίου, άς μή λη- 
σμονώμεν ποτε νά έλεώμεν ένθυμούμ,ενοι τούς 
ους-υχεΐς εκείνους οσοι στενάζουσιν έντός αύτοΰ.

Ή  Χαλ-Μεχή έκαμε νέαν πορείαν τόρα ό 
πατήρ την επερίμενεν εύθύς ώς τήν διέκρινε 
μακρόθεν έπέρασε τούς βραχίονας μεταξύ τών 
σιοηρών κιγκλίδων τής θυριδος καί έτεινε τάς 
χειρ ας όιά νά εύλογήση πως τό τέκνον του· ή 
νεάνις εφθασε μ^χρι τών προπόοων τοΰ πύρ
γου, ό Μελι-’Αβέθ ειχε διέλθει τήν νύκτα είς τό 
νά τίλλη εις μίτους εν τμήμα  ύφάσματος, έκ 
τοΰ όποιου ειχε κατορθώσει νά κατασκευάση 
είδος τι χορδής. Τήνκατεβίβασεν άπό τ;ΰ  πα

ραθύρου, ή Χαλ Μεχή, προσέδεσεν είςτήν άκραν 
του μίαν έπις-ολήν είς τήν όποιαν ήσαν δύο 
ρινία ϊνα ό φυλακωμένος δυνηθή νά κόψη (πρι- 
ονίση) τάς σιδηράς κιγκλίδας. Ή  έπις-ολή αύ
τη περιεΐχεν όλίγας λέξεις » Προσπαθήσετε 
νά καταβήτε, θέλω μείνει συνες-αλμένη μετα- 
ταξύ τών λίθων τοΰ βράχου καθολην τήν νύ
κτα, σάς περιμένω. » Έ κ  τοΰ τόπου όπου εί
χε καταφύγει ή Χαλ-Μεχή ευτύχησε νά ϊδη 
τόν πατέρα τ/)ς έργαζόμενον χωρίς αναβολής 
ττρός άπελευθέρωσίν του· τό πτωχόν κοράσιον 
δέν ήδύνατο νά τόν βοηθήση άλλω ς  είμή διά 
τών εύχών της, άλλά  τούλάχις-ον ηύχήθη μέ 
άγιον ζήλον* ότε ήλθεν ή ζοφερά νύξ, έπήγεν 
ή Χαλ Μεχή κατ’ έπανάληψιν καί έστήριξε τό 
ου; της έπί τοΰ τείχους τοΰ πύργου διά νά 
βεβαιωθή άν ό πατήρ της ειργάζετο είσέτι. 
Μέχρι τινός ήκουεν αύτόν έξακολουθοΰντα τό 
οχληρόν τοΰτο έργον, έπειτα αίφνης ό θόρυ
βος έπαυσεν· ύπόκωφος τρ ιγμός τήν είοοποί- 
ησεν ότι αί κιγκλίδες είχον ύποχωρήσει· έπε- 
σεν είς τά γόνατα καί τό πρόσωπον έχουσα 
κατά γ ή ς  ευχαριστεί τόν θεόν. ’Έμεινε πολ
λήν ώραν εΐς τήν θέσιν ταύτην, προσηλοΰσα 
τήν άκοήν της είς τόν έλάχις-ον θόρυβον μέ 
άνησκχίαν άναμεμιγμένην μετ’ έλπίδος· κατ’ 
άρχάς δέν ήκουσεν άλλο τι είμή τούς παλμούς 
τής καρδιάς τ ^ ς 1 έπειτα ήσθάνθη έλαφράντινα 
προστριβήν έπί τοΰ τοίχους όμοίαν μέ τήν 
προξενουμένην ύπό τών ενδυμάτων τοΰ όλοι- 
σθαίνοντος φυλακωμένου.

Ητο τώ όντι ό Μελι-’Αβέθ. ός-ις ποδίζων 
έπί τών γωνιωδών πετρών κατέβαινε δυ- 
σκόλως πλησίον έκείνης ήτις τόν περιέμενε μέ 
τόσην ψυχικήν αγωνίαν.

Τ Ι Χαλ Μεχή έγερθεΐσα τότε έτεινε τούς 
βραχίονας ϊνα δεχθή τόν πατέρα της, καί ούτος 
έπεσεν εξαντληθείς πλησίον της.

Ή  πρώτη φροντίςτής νεάνιδος ήτο νά σπογ- 
γιση τό μέτωπον τοΰ γέροντος, τό όποιον ε- 
βρεχεν ό ίδρώς, έπειτα έπήγε καί έβύθισε τό 
ρινόμακτρόν της εΐς τόυδωρ τοΰ ποταμοΰ, καί 
επανήλθε νά πλύνη τά σχίσματα, τά όποΐα ό 
φυλακωμένος ειχε πάθει είς τάς χεΐρας του 
αναγκαζόμενος νά κρατήται άπό τών λίθων 
τοϋ τοίχου. ’Αφού έξετέλεσε τό ευσεβές τόΰτο 
καθήκον, έρρίφθη είς τάς άγκάλας τοΰ πατρός 
της, καί διά τών τρυφερωτίρων θωπειών της 
τόν έκαμεν νά λησμονήση δεκαέξ έτών παθή
ματα· ό καλός κύριος τής Χαλ-Μεχή έττερίμει- 
νεν έκεϊθεν τοΰ ποταμοΰ τήν επιστροφήν τοΰ 
πατρός καί τής θυγατρός διότι είχεν ύποσχεθή 
εΐς ταύτην νά παράσχη άσυλον είς τόν ένδο
ξον ς-ρατηγόν τοΰ όποιου έκλαιε τήν δυς-υχίαν.



Ή  νέα Περσίς έσπευδε νά σώση τόν πατέ
ρα της άπό πάντα κίνδυνον, όθεν τόν έβίασε 
νά τήν άκολουθήση εϊς τήν πέραν όχθην. Ό  
Μελι Ά βέθ έρριψεν έαυιόν είς τον Τίγριν, καί 
κολυμβών παρά τό πλευρον της Ουγατρός του 
έπί τινα λεπτά ήδυνήθη νά άπομακρυνθή της 
φυλακής του, άλλ’ αίφνης ήρχισε νά καταβυ- 
Οίζηται, είχε παρέλθει τόσος καιρός άφ’ δτου 
πάσα τοιαύτη άοκησις ήτο είς αυτόν άπηγο- 
ρευμένη, ώστε δέν ήδύνατο νά ύποφέρη μικράν 
κούρασιν.

« Ύγίαινε λέγει πρός αύτήν μέ φωνήν έξη- 
σθενημένην, δέν δύναμαι πλέον.—  ΙΙάτερ μου! 
πάτερ μου. » άνεφώνησεν έκείνη ύπος-ηριζομέ- 
\η  ύπό τών ενδυμάτων της ώς διά νά τήν άμ- 
φισβητήση είς τό ρεύμα τό όποιον τόν εσυρεν. 
Συνήθροισεν όλας τάς δυνάμεις της καί έπρο- 
χώρησεν είς τά βάθη, άλλ’ αί κραυγαί της εί- 
yov άκουσθή καί οί πορθμείς τοΰ φρουρίου πα- 
ραλαβόντες καί τινας στρατκοτας Ισπευσαν νά 
καταδιώξωσι τούς φυγάδας· ή σελήνη ήτις ε
ως τότε ήτο κεκρυμμένη όπισθεν τών νεφών, 
έφώτισε τόν ποταμόν καί έδειξε τόν δρόμον 
τόν όποιον ήκολούθη ή Χαλ-Μεχή ήτις έδιπλα- 
σίαζε τάς δυνάμεις της διά νά υπος-ηρίξη τόν 
γέροντα· βροχή βελών έρρίφθη κατ’ αυτής· τό 
αίμά της έβαψε τά ΰδατα τοϋ Τίγρητος, δια- 
τρυπηθεΐσα ύπό τών βελών ώς κόσκινον έγ- 
κατελείφθη είς τόν θάνατον καί ώλίσθησεν ά
πό τής έπιφανείας είς τόν μυχόν τοϋ ποταμού 
κρατοϋσα είς τάς άγκάλας έκεΐνον τόν όποιον 
είχε θελήσει να σώση. Έ ν  τούτοις ή τελευταία 
των ώρα δέν είχε φθάσει. Ήδΐ)νήθησαν οί διώ- 
κταί των νά τούς άνελκύσωσι καί πατήρ καί 
Ουγάτηρ ώδηγήθησαν ενώπιον τοΰ κυβερνήτου 
τής Βασσόρας. Ό  ώμός άχρύων μόνον τό αύ 
στηρόν καθήκον του τούς κατεδίκασεν άμφο- 
τέρους είς τόν δι’ άγχόνης θάνατον, καί έπειδή 
τά τοιούτου είδους εγκλήματα δέν επιδέχονται 
έκκλησιν ή απόφασις έξετελέσθη παρευθύς.

"Οτε ό Μίοζα αββας έμαθε τήν διπλήν ποι
νήν τοΰ Μελι-Άβέθ καί τής θυγατρός του έ- 
μέμφθη τήν πραξιν τοΰ διοικητοϋ τής Βασσό
ρας είπών « χάριν τής Χαλ-Μεχή ήθελον συγ
χωρήσει τόν πατέρα της. » Κατά διαταγήν 
τοΰ πρίγκηπος ήγειραν μνημεΐον είς τιμήν τής 
άξιομνημονεύτου ήρωίδος. Τοΰτο τό μνημεΐον 
ΰφίς-αται είσέτι έν Βασσόρα καί κατά παν έτος 
ci γυναίκες καί αί νεάνιδες τής πόλεως καί 
τών τκριξ μεταβαίνουσιν ώς προσκυνηταί διά 
νά άσπασθώσι τήν πέτραν τοΰ τάφου της καί 
νά τήν καλύψωσι μέ άνθη.

Μεταξύ των άρΐ'του?γΥψ·“των τοϋ'Γπάτου τών 
Έλλ.Ποιν,τών,τοϋ ύανωδησαντος θαυμασίως τΫ,νά; ω- 
νισθεϊσα,ν 'Ε λευθ ερ ία ν , λογίζεται δικαίως το ε,Ti

ll ΨΓΧΟΪΛΑ.

'Ω σάν  j ,Ινχΰπνοο  
δροσάτο asj όχι 
Μ έσα 'σε ανθότοπο 
’Κ ίίό  τό πα ίδά χ ι 
Τ  ήν νστερ?; εΐίγαλε  
' Α να πνοή .

Κα< ή ψνχοϋ.Ιά τον,
Ε ίς  τόν αέρα,
’Γρήγορα ά> έβαινε 
Πρός τόν αιθέρα  
'Σ α ν  .Ιιανοτρέμον.Ιη  
Σ πίθα  μιχρή .

"Ο.Ια την Hxpai'.ar 
"Ο λα τ' αστέρ ια ,
Λ ! έχείνη ίξάπ .Ιονε  
Αει.Ιή τά χ έρ ια  
Γ ια τί δεν ήξερε  
’Σ ε  ποΐο νά 'μ π -ft.

'Α λ λ ά ,  νά, τοϋ 'έδωσε.
“E ra  Ά γ γ ε λ ά χ ι  
Τό φ ιλ ί αθάνατο  
'Σ το  μα γο ιιλά χ ι,
’Που έξαφνα ελαμΦ ε 
χΣ ά ν  τήν ανγή.

(Έ* τωΜ τ&ΰ

Α ίν ιγμ α  νπό Γ. ΖΙ1ΡΑ.

Το αίνιγμά [/.ου αρχίζω μ’ " ί ν α  
Με ’Ογδόντα δευτερόνω 
Καί [J.s ' Εβδομήντα τρίτον 
Μίαν πρόθεσιν ρρφόνω .

Καί ρ.ε τέταρτον Ε ν ν έ α  
Καί δι» πέριπτον εν 'Ο χτώ  
Καί έν Ε ίχοσι δι’ ε*τον 
Καί δι’ ύστερον 'Ο χτώ .

Καί μ ’ αύτά τά  τέσσαρά [αο  ̂
νΕν ρ.ορφόνω ουσιαστικόν 
Θηλυκόν το έχω κοντά [/.ου 
Καί φυλάω τά  πράγματά ρ.ο·4

Κ’ άν ττ,ν πρόθεσιν ενώσω 
Με το ούσιαστικον 
’’Ε χω  τόπον νά φυλάξω 
Γνώσεων πολλών καρπόν.

’'Εχω  έπίθετον Π ενήντα ,
Π έντε , "Ε να , θηλυχόν  
Σύμφωνον τ ’ ουσιαστικού ρ.ου 
’Εχθρόν έχω το κακόν.

Ί ΐ  λύβις εις το προσεχές φυλλάδιον.

ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ

ι  --------

Ο ΠΑΠΑ ΤΡΕΧΑΙ.

-ή δύναμις καί σοφία ένεργεΐται έκ τοϋ κοινοΰ 
χαί άπαιδεύτου λαούτάςκεφαλάς καίτά  πουγ- 
γία· καί δέν σέ 7,ανθάνει, δτι εύρίσκονται άκό- 
μη είς τόν κόσρ,ον έίνη πολλότατα, τά όποΐα 
άπό μικροΰ έως μεγάλου είναι Κ ο ι ν ό ς  λ α 
ό ς  ολόκληρα. Ά λ λ ά  τί κοπιάζω νά ζητώ πα
ραδείγματα μακρόθεν; Κατανόησε τής πα ι
δείας τήν ίσχύν είς αύτόν μας τόν Κλήρον 
παοατήρησε πόσον διαφέρουσι παρά τούς ά λ 
λους όσοι έξ αύτοϋ έπαιδεύθησαν, καί προθυ- 
μοΰνται νά κατχς-ήσωσι κοινήν είς τό γένος 
'τήν παιδείαν παρατήρησε άκόμη καί πόσον ό 
λαός τούς διακρίνει καί τούς σέβεται παρά 
τούς άλλους, άφοΰ άκούη άπό τό στόμα των 
τή ς  καθαοας θρησκείας τήν διδασκαλίαν άφοΰ 
έπληροφορήθη, ότι ά ρ κ ο ύ μ ε ν ο ι  ε ί ς  τ ά ς  
δ ι α τ ρ ο φ ά ς κ α ί σ κ ε π ά σ μ α τ α ,  κατά συμ
βουλήν τοΰ ΙΙαύλου, άλλο δέν ζητοΰν, είς ά λ 
λο δέν άσχολοΰνται, παρά είς τήν σωτηρίαν 
τοΰ ποιμνίου των. Κατανόησε την άκόμη καί 
είς τούς όσοι κακομετα7 ειρίζονται τήν παιοει- 
αν (έάν ηναι τινές τοιούτιι)1 παραβάλλων αύ
τούς μέ τούς όλότελα άπαιδεύτους ιερείς. Είς 
τούτους βλέπομεν όσα δέν συγχωρεΐ εκείνους 
νά τολμήσωσιν ή παιδεία. Ά ν  έπιθυμής έτι 
πλησιέστερον παράδειγμα, παράβαλε, φίλε, 
τήν παρούσαν μέ τήν προτέραν μου διαγωγήν. 
Ούτε διάβολος ήμην πρό τής παιδείας, ούτ’ άλ- 
γελον μέ έκαμεν ή παιδεία. Ά λ λ ’ ό άπαίδευ- 
τος Π απάΤρέχας, χω ρίς  νάήτο κακός, έπράσ
σε κ’ έλεγε πολλά κακά· διότι δέν ήξευρεν ό 
ταλαίπωρος, ούτε τί έπρασσεν, ούτε τί έλεγε. 
Δέν ένθυμάσαι πώ ς ίερουργοΰσα, πώς άνεγί- 
νωσκα τό ψαλτήριον, πώς τό Εύαγγέλιον, πώς 
τήν άκολουθίαν δλην ; μέ πόσην προθυμίαν (νά 
ριήν είπω αναισχυντίαν) έτρεχα είς τών ενο
ριτών μου τούς οίκους τών θεοφανείων τήν 
ημέραν, μέ τήν άγιας-ήραν είς τάς χεΐρας, 
καί μέ τό έν ’Ιορδάνη είς τό στόμα, νά σακκί- 
ζω τών πτωχών τούς κόπους ; Τήν οποίαν ά- 
πέκτησα μικράν παιδείαν βλέπω τώρα, οτι έ- 
γέννησεν είς τήν ψυχήν μου κάποιαν συστο
λήν, νά μή παίζω μέ τά σπουδαία, μηδέ νά 
μεταβάλλω  τήν θρησκείαν είς πραγματείαν, 
καί τόν οικον τοϋ θεοΰ είς πραγματευτοΰ έρ- 
γαστήριον. Δέν έκαθαρίσθη τελείως ή ψυχή 
μου άπό τήν φιλοκέρδειαν, τήν όποιαν έμπο- 
p.st τρόπον τινά νά δικαιώση καί ή πενία μου· 
ά λ λ ’ αί έπιστολαί τοΰ ΙΙαύλου, τάς οποίας ά-

ναγινώσκω τώρα μ ’ εύχαρίστησιν, επειδή τώ 
ρα τάς καταλαμβάνω, μοΰ έμπνευσαν είς τήν 
ψυχήν τό χρεως-ούμενον είς τήν θρησκείαν σέ
βας.— Ό  ΙΙαϋλος όμως, Δέσποτά μου, λέγει 
ότι, Ο ί τ  ά ί ε ρ ά ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  έ κ  τ ο ΰ ί -  
ε ρ ο ΰ  έ σ θ ί ο υ σ ι . — Ά λ λ ’ ό Παΰλος άκόμη 
λέγει καυχώμενος. Ο ύ δ έ  δ ω ρ ε ά ν  ά ρ τ ο ν  έ
φ ά γ ο μ ε  ν π α ρ ά  τ ί ν ο ς ·  ά λ λ ’ έν  κ ό π ω  
κ α ί μ ό χ  θ ω ν ύ κ τ α  κ α ί  ή μ έ ρ α ν έ ρ γ  α- 
ζ ό μ  ε ν ο ι, π ρ ό ς  τ ό  μ ή έ π  ι β α ρ ή σ α ί τ ι ν α  
υ μ ώ ν .  Ά λ λ ’ άφες με v i  τελειώσω τόν λ ό 
γον μου. Έ  ντρέπομαι, τέκνον, ναι μά τόν... ! 
έντρέπομαι νά πωλώ τά άγια, καί νά προσμέ
νω τάς δεσποτικάς έορτάς, ώς προσμένουν οί 
πραγματευταί τά πανηγύρια, νά πωλήσωσι 
τ ι ς  πραγματείας των. Έντρέπομαι νά ραντί
ζω μέ νερόν όλίγον τοΰ πτωχοΰ τό πρόσωπον 
διά νά τοΰ σύρω μιας ή καί δύω ήμέρας τρο
φήν τών τέκνων του. Ά ν  τό φαντάζωμαι νερόν 
άπλοΰν, τόν πλανώ πωλών εις αυτόν ότι δύ- 
ναται νά λάβη δωρεάν άπ’ όλας τάς β ρύσεις* 
άν τό πις-εύω άγιασμένον, γίνομαι καί κατα- 
φρονητής τών άγιων. Έ ρ χο μ α ι  τώρα εις τοΰ 
ΙΙαύλου τά λόγια. Ο ί τ ά  ί ε ρ ά έ ρ γ α ζ ό μ ε -  
ν ο ι έ κ  τ ο ϋ  ί ε ρ ο ΰ  έ σ θ ί ο υ σ ι .  Μήν έγώ εί
πα, ή έιυλλογίσθην ποτέ νά τρεφώμεθ’ άλλα- 
χόθεν, καί oy ι άπό τό ίε ρ ό ν ; 'Η  ιερατική έρ- 
γασία είναι τοιαύτη, οποία δέν μας συγχωρεΐ 
τέχνην άλλην ούδεμίαν. ΙΙόθεν άλλοθεν έχω 
νά ζήσω, έάν δέν μέ θρέψη τό ιερόν; Αλλά 
διά τοΰτο γρεωστώ κ’ έγώ νά καταγίνωμαι ό
λως είς τό ιερόν, μήν εμποδιζόμενος άπό κάμ- 
μίαν άλλην άσχολίαν  διά τοΰτο πρεπει νά 
λαμβάνω μέ εύσχημοσύνην τήν όποιαν μέ Οΐ- 
δει τροφήν, yωpiς νά τοΰ ζητώ τήν τρυφήν, 
ήτις όχι μόνον έμποδίζει τήν έργασίαν τοϋ 
ίεροΰ, άλλά γίνεται καί αίτια νά βλασφημήται 
ό δεσπότης τοΰ ίεροΰ. 11ίς·ευσέ με, τέκνον, ότι 
ό άληθώς άξιος τοΰ ονόματος ποιμήν, 

ί>, λαοί τ’ έπιτετράφατΐ καί τόσσα [λ^μ/ίλε,
(οιά νά φέρω μάρτυρα καί τόν συμπατριώτην 
μας "Ομηρον) εύκολώτερον ήθελ’ ίσως εύκαι- 
ρήσειν νά σκυτοτομή, να ράπτη, ή νά εργάζε
ται καμμίαν άλλην τέχνην, παρά νά τρυφα. 
ΓΗ  ζωή του όλη δέν άρκεΐ είς τήν περί τοΰ ποι
μνίου του μέριμναν. Αί ήμέραι του δέν είναι 
ίκαναί, άν δέν πρόσθεση πολλάκις και τάς ά-

* · Λ t « V
γρυπνίας τής νυκτός. Αναίσθητος πρεπει να ή
ναι, όστις, άναγινώσκων όσα λεγει ό ΙΙαΰλος 
περί τών μεριμνών καί κινδύνων τοΰ ποιμαν
τικού επαγγέλματος δέν ανατριχιάζει.— Μαν
τεύω ποιον μέρος τών έπιστολών έχεις εις τόν 
νοΰν. Τ ή ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ν  μ έ ρ ι μ ν α ν  τ ώ ν  
ε κ κ λ η σ ι ώ ν ,  τ ό ν  λ ι μ ό ν ,  τ ή ν  ό ί ψ α ν ,  τ ή ν



γι> |χ ν ό τ η τ α ,  τ ά ς  π ο λ λ ά ς  ά γ ρ υ π ν ί α ς ,  
τ ο ύ ς  π ο λ λ ο ύ ς  κ ό π ο υ ς ,  τ ά ς  ο δ ο ι π ο 
ρ ί α ς ,  τ ο ύ ς  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  ά π ό  τ ά  έ θ ν η ,  
ά π ό  τ ο ύ ς  ψ ε υ δ α δ έ λ φ ο υ ς .  Δέν λέγεις 
τοΰτο, Δέσποτά μ ου ;— Ναι,τοΰτο. Ού'τε δύνα- 
ται ούτε καιρόν ευρίσκει, νά προσκολληθή εΐς 
τά τοιαΰτα ή τρυφή, μάλιστ’ άν μέ συγχωρη- 
6η νά προσθέσω είς τά δεόπνευς-α λόγια καί, 
Κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  ά π ό  ά μ α δ ε ΐ ς . — Ώ ς  νοούμε - 
νον μέ φαίνεται, ότι τό έσιώπησεν ό Άπός·ο- 
λ ος .— ”Εχεις δίκαιον ή βαρύτης τοϋ νοός μου 
μ ’ έμπόδισε νά τό νοήσω πάραυτα. Οί αμαθείς 
είναι ή στρατιά, χω ρίς  τής οποίας οί ψευδά- 
δελφοι δέν έκατώρθωσαν ποτέ τίποτε. Τούτων 
τήν δεισιδαιμονίαν έξάπτουσιν, οσάκις θέλουν 
ν’ άφανίσωσι τήν ύπόληψιν, ή και τήν ζωήν 
αύτήν, κανενός άδελφοΟ. Έ χ ω ν  τήν ιδίαν μου 
πείραν μάρτυρα.— Τίνα πείραν λέγεις Δέσπο
τά μου ;— Ένθυμάσαι, ότι τόν περασμένον 
μήνα, παρακαλούμενος άπό τούς ένορίτας μου 
νά λιτανεύσω διά τήν ξηρασίαν, τούς ειπα ότι 
δέν ητο χρεία λιτανείας* καί ήπόρησας πολύ 
είς τοΰτο.— Δέν ήπόρησα* έφοβήθην μή τούς 
σχανδαλίσΓ,ς.— Κάνεις άπ’ αύτούς δέν ήθελε 
σκανδαλισδήν, άν δέν εύρίσκετο μεταξύ των 
ψευδάδελφος, ός*ις έλαβεν άφορμήν αρμόδιον 
νά μέ πληγώση.— Σέ, Δέσποτά μου νά πλη- 
γώση! τίς  ; και διά τ ί ;— νΟχι σοφώτερος π α 
ρά τούς άλλους, άλλά πονηράς ψυχής άνθρω
πος, δέλων νά έκδικηθή κατ’ έμοϋ, διότι, με
τά πολλάς ματαίας νουθεσίας, τόν έφοβέρισα 
νά τόν χωρίσω άπό τήν Εκκλησίαν, άν δέν 
παύση ν* δερη τήν γυναΐκά του, ώς κτήνος. 
Δύνασαι νά μαντεύστις τί μ ’ άπεκρίθη τότε ;—  
— "Οχι, Δέσποτά μου.— Τυραννικήν άμα καί 
γελοίαν άπόκρισιν. Κ α λ ’, ά ν  δ έ ν  δ ε ί ρ η  
κ ά ν ε ι ς  τ ό  σ τ έ φ α ν ό ν  τ ο υ ,  τ ί  λ ο γ α τ α ι ;  
— Γελοίαν και τυραννικήν, άλλά κατά δυς-υ- 
χίαν- όχι σπάνιον. Τοιαΰτα φρονήματα καί τοι- 
αύτας φωνάς, άν όχι μέ τάς αύτάς λέξεις, ή- 
κουσα πολλάκις άπ’ άνθρώπων στόματα, οί 
όποιοι φαντάζονται άσυγκρίτως υπέρτεροι τόν 
νοΰν άπό τόν Βολισσινόν σου χωρικόν. γΟ  πλέ 
ον φαρμακερός τής άπαιδευσίας καρπός είναι 
ή παράλυσις τοΰ λογικού, ώστε νά μή δύνα- 
ται πλέον νά διακρίνη τό δίκαιον άπό τό άδι
κον.— Τό βλέπω καί τ ’ ακούω καθ’ ήμέραν. 
Ουτος λοιπόν ό ξυλοκοπητής έκτυπη σε κ’ έμέ* 
όχι μέ ξύλονόμως, ώς τήν γυναΐκά του.— ’Α λ
λά π ώ ς ;— "Οταν ήκουσε παρά τών άλλων, ό
τι δέν ήθελα νά βιάσω τόν θεόν νά βρέξη μέ 
τάς λιτανείας μου, τούς ε ΐπεν  «, ό Π απάς μας, 
άπόντης έγεινε σοφός, εγεινε γ.χ άθεος.» Τί 
« χ α  νά κάμω είς τοιαύτην περίστασιν, καί μέ !

τοιούτους άνθρώπους; Τούς έπαρεκάλεσα νά 
λάβωσιν υπομονήν, και έπέμεινα εις τήν άπό- 
φασίν μου. Έπροτίμησα νά νομίσθώπρός ώ 
ραν άθεος παρά νά γένω άληδώς τοιοΰτος,., 
περιπαιζων τόν Θεόν, καί πλανών άσυνειδή- 
τως τούς ανθρώπους, Ένθυμάσαι ότι όταν έ- 
ζήτουν λιτανείαν, δύο ήμέρας ολοκλήρους* ή 
το θολωμένος ό ήλιος, καί τήν τετάρτην επε- 
σεν ή τόσον επιθυμητή βροχή εκείνη. Συλλο
γίσου, πόσον γελοίος κωμωδοποιός ήθελα κα- 
τας-αθήν, έάν στολισμένος τήν ιερατικήν στο
λήν έπαρεκάλουν τόν ουρανόν νά βρέξη είς τά 
χωράφια τών Βολισσινών, όταν ό ούρανός ήτον 
έγκαστρωμένος νερά. Μετά τήν βροχήν έσυ- 
νάθροισα τούς ένορίτας μου, καί τούς ειπα. 
« Έσκανδαλίσθησαν ϊσωςτινές άπό σας, τέκνα 
μου, ότι δέν έπλήρωσα τήν επιθυμίαν σας* άλ
λά τώρα βλέπετε, διά τ ί  ησύχασα* διότι έπί- 
στευα άδις-άκτως, ότι ή πρόνοια τοΰ Θεοΰ δέν 
έμελλε νά μας άφήση χω ρίς  βροχήν, Συμβαί- 
νουσι κάν ποτε ξηρασίαι μακραί, τών όποιων 
τήν παΰσιν πρέπει νά ζητώμεν άπό τόν Θεόν· 
ά λλ’ ήμεΐς δέν ήμεθ’ είς περίστασιν ούτ’ ή 
άβροχία ήτο τόσον μακρά, καί ότι μετ’ όλίγον 
έμελλε νά βρέξη τό αίσθάνοντο καί οί τυφλοί. 
Επειτα, τέκνα μου, έζητεΐτε άπ’ έμέ, ότι κά- 

μνετε είς τούς οίκους σας, δέν είναι κάνεις ά
πό σας όστις δέν παρακαλεΐ καθ’ ήμέραν τόν· 
Θεόν νά μή μας  στερήση τήν άναγκαίαν είς. 
τά γεννήματα τής γής  βροχήν* "όταν προ
σευχόμενοι τήν κυρ'.ακήν προσευχήν λέγετε ,,  
Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός ήμΐν σή
μερον, τί άλλο ζητείτε άπό τόν Θεόν παρά 
να βρέχη ; ή άκούσατε κάμμίαν χώραν, όπου 
γίνονται σιτάρια χωρίς βροχήν ; » Ταΰτα εί
πα πρός τούς χωρικούς μου Βολισσινούς.—  
Καί πώ ς τά έδέχδησαν έκεΐνοι;— ’Από τήν· 
όποιαν έδωκαν είς αύτά προσοχήν, καί τήν ορ
μήν αύτών νά φιλήσωσι τήν χεΐρά μου καί νά 
μοΰ ζητήσωσι συγχώρησιν, έκατάλαβα ότι 
μ ’ έκατάλαβαν. Ά λ λ ’ ότι μάλιστα έπληροφο- 
ρήθην είναι τοϋτο, ότι μόνη ή παιδεία δύναται 
νά ίατρεύση τάς λογικάς άρρως·ίας τοΰ κοινοϋ 
λαοΰ, καί παρά τούς ιερωμένους ήμάς ιατροί 
άλλοι προσφυέστεροι δέν. εύρίσκονται. rOyt μό
νον τοΰ επαγγέλματος τό χρέος, άλλά και 
αύτοΰ μας τοΰ συμφέροντος ή φωνή,

Χαλ'/.Ο'ΐτόΐΑΟλί κώδωνος ώς ΤυοΤΛ,νι/r ;; ,  
σαλπίζει είς τάς άκοάς ήμών νά διασκεδάσω- 
μεν τό σκότος τής άμαθίας, ή κάν νά φαινώ- 
μεθα συνεργοΰντες είς τήν διασκέδασίν του. 
Χωρίς τήν συνεργείαν μας ή πρόοδος τοϋ φω=- 
τισμοΰ ένδέχεται νά γένη και κοπωδες-έρα και 
χρονιωτέρα· άλλά μή φαντασθώμεν, ότι μέλ-

■7*ει νά έμποδισθή· έξεύρεις τί άποτέλεσμα έμ- 
πορεΐ νά γέννηση είς τάς κεφαλάς τών κοσμι
κών ή αδιαφορία τών ιερωμένων;— Νά γένω- 
at και αύτοί άδιάφοροι πρός τούς ιερωμένους. 
— Τοΰτο, φίλε, είναι τό μικρότερον δυστύχη
μα· ά λ λ ’ είναι κίνδυνος μήν άδιαφορήσωσι καί 
εις αύτήν τήν θρησκείαν. Ή  παιδεία εχει δια
φόρους βαθμούς· έθνος άπό φιλοσόφους μόνους 
συγκροτημένον δέν έφάνη άκόμη πούποτε. Τό 
πλειότερον μέρος δέν σέβεται τήν θρησκείαν, 
πλήν διότι βλέπει σεβομένους αύτήν τούς νο- 
μιζομένους πλέον φωτισμένους καί πλέον σε- 
βας-ούς τοΰ έθνους. Εύδύς όταν καταλάβη, ό
τ ι  οί νομιζόμενοι ουτοι φωτισμένοι δέν είναι, 
καδώς νομίζονται, ούδέ φροντίζουν νά φωτί- 
σωσι τόν λαόν, φοβούμενοι μή τών δεισιδαιμο
νιών ή έλάττωσις έλαττώση τά εισοδήματα 
τω ν, ότι σέβονται τήν δρησκείαν, καθώς ό φι
λάργυρος σέβεται τάς κιβωτούς καί τάς άπο- 
δήκας του, αρχίζει νά ύποπτεύεται, ότι είς τό 
στόμα ιοιούτων ιερωμένων τόνομα τής Θ Ρ Η 
Σ Κ Ε ΙΑ Σ είναι καθαρά πρόφασις, ούδ’ έχει 
βάσιν στερεάν κάμμίαν, ώς ούδ’ είς τών φι
λάργυρων τό στόμα τόνομα τή ;  ΟΙΚΟΝΟΜΙ
Α - . — Ά λ λ ’ όμως βλέπεις, δέσποτά μου—  
Πρ οβλέπω τί μέλλεις νά μέ είπης· έλπίζω κ’ 
έγώ, ότι τοιαύτη δυστυχία δέν θέλει μάς κα- 
ταπλακώσειν· είς τόν Κλήρόν μας αυξάνει 
καδημέραν ό αριθμός τών καλών καί άληθώς 
σεβασμίων ποιμένω ν βλέπω καί τινας έξ αύ
τών έχοντας έξαίρετον φροντίδα τής παιδείας 
τοΰ γένους· ά λλ ’ έπεθύμουν ν’ αύξήση ό άρι- 
δμός των. Πάλιν τό λέγω, συμφέρει πολύ καί 
είς ήμάς καί είς τήν όποιαν ύπηρετοΰμεν παν- 
σέβαστον θρησκείαν, νά πληροφορηθή ό λαός 
ότι τόσον άπέχομεν τοΰ νά φοβώμεθα τήν 
παιοειαν του, όσον καί νά καταγινώμεθα προ- 
δύμως είς τήν έξάπλωσιν αύτής. Είς τήν π α 
ρούσαν ήμών κατάς-ασιν, τοΰτο μόνον εύρίσκω 
μέσον δρας-ικόν τοΰ νά σέβεται ό λαός καί 
τήν θρησκείαν καί τούς ύπχρέτας τής θρη
σκείας.

Έ κατάλαβες άφ’ όσα έως τώρα σέ είπα, φί
λε, πόσον ώφέλησεν ή παιδεία τόν καλόν ίε- 
ρεα τής Βολισσοΰ· άλλά δέν σ’ εοιηγήθην άκό
μη καί πόσον ώφελήθήσαν οί Βολισσινοί άπό 
τήν  παιδείαν τοϋ πο:μένος των. Ά ν  καί δέν 
τούς έλευθέρωσεν άκόμη τελείως άπ’ αύτήν, 
εύτύχησεν όμως νά σύρη τινάς έξ αύτών άπό 
τό τόσον αισχρόν τοΰτο εργον, καί νά τούς πα
ρακίνηση μέ τάς χρυσάς του ομιλίας νά γε- 
ωργώσι τήν γην. Πριν σοφισθή ό Παπά Τρέ- 
χα ς ,  οι Βολισσινοί είχον μάγους, χειροσκό- 
πους, έπαρατηροΰσαν καλάς καί κακάς ή μ έ 

ρας, ευτυχή καί δυς-υχή συναντήματα, έβλε
παν στοιχεία, βορβολάκους, αύτήν κάποτε τήν·' 
σκορδούλαν μεταμορφωμένην είς γυναίκα· τ ώ 
ρα φίλε, ( Ώ  δύναμις τής παιδείας!'' όλα ταΰ
τα τά γραώδη φρονήματα άφανίζονται κατά 
μικρόν μέ τάς σοφάς διδαχάς τοΰ ίερέως, καί 
πολλάκις μέ ολίγα λόγια, άρτημένα μέ τό ά
λας αής άς-ειότητός του. Τόν έδιηγέΐτο ένας 
άπό τούς χωρικούς μέ πολύν φόβον, ώς τερά- 
CS'-ov, ότι ό σκΰλος τοΰ γείτονος έγαύγιζεν 
όλην τήν νύκτα. « "Οσα γίνονται τόν (άπεκρί
θη) κατά τοΰ Δημιουργού τήν θέλησιν, είναι 
όλα καλά καί άφοβα. Καθώς έδωκεν είς σε 
τόν προφορικόν λόγον, ούτως έπλασε τόν σκϋ- 
λον νά γαυγίζη* πολλοΰ φόβου άξιον κακό'> 
ήθελ’ είσθαι, άν σύ έγαύγιζες, ό δέ σκΰλος έ- 
λαλοΰσε. »

Γνωστή σέ εΐναι ή συνήθεια τών ιεροκηρύ
κων νά προσαρμόζωσι τήν διδαχήν είς κάμμί
αν περικοπήν τοΰ Ευαγγελίου τής ήμέρας. Τής 
Βολισσοΰ ό ^ρυσός·ομος απολύεται πολλά
κις άπό τόν ζυγόν της συνήθειας, καί εκλέγει 
τήν περικοπήν όθεν άλλοθεν της νέας Διαθή
κης κρίνη εύλογώτερον* καί εΐναι θαΰμα πό
σον ευτυχεί είς τήν εκλογήν. Ή  φήμη τών 
διδαχών του παρακινεί πολλούς πολίτας νά έρ- 
χωνται νά τόν άκούωσι έδώ, εκείνους μάλις·α, 
όσων οί πύργοι πλησιάζουσι τήν Βολισσόν ο- 
θεν τόν έπαρακάλεσάν ποτε νά διδάξη καί εις 
αύτήν τήν πόλιν. Ύπόθεσιν τής διδαχής έδω
καν είς αύτόν τινές άτ.ό τούς λογίωτέρους ή
μών ιεροκήρυκας τήν ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ" διότι άν 
καί συχνά ακούεται τό’νομά της καί είς τάς 
’Εκκλησίας, κ’ έξω τών Εκκλησιών, καθ’ αύ
τό όμως λόγον Π ε ρ ί  σ υ ν ε ι δ η σ ε ω ς  όεν 
ένθυμοΰμαι άν ήκουσα ποτέ. Περικοπήν Γρα
φικήν έλαβε τοϋ Παύλου τά λόγια, « Π γάρ 
καύχησις ήμών αύτη ές·'ι, τό μαρτύριον τής 
συνειδησεως ήμών »■ Μέ κακοφαίνεται, ότι δέν 
μέ συγχοίρεΐ ό καιρός νά σοϋ άντιγραψω όλην 
τήν διδαχήν. ^Εχε τοΰτο μόνον, ώς σημειω- 
μένον καί άπό τούς άλλους άκροατας. Μάς 
εΐπεν ότι ό Παΰλος και οι όμοιοι τοΰ ΙΙαυλου 
έχουν δίκαιον νά πιστεύωσι και νά καυχώνται 
εις τήν μαρτυρίαν τής συνειδησεως, όιότι δεν 
τούς άπατά ποτέ. Ά λ λ ά  τών περισσότερων 
άνθρώπων ή συνειοησις, οωροοοκημενη άπό 
τά πάθη, ψευδομαρτυρεί πολλάκις· όθεν δέν 
πρέπει νά εύχαρις·ώμεθα άπλώς εΐς τήν μαρ
τυρίαν της, έάν πρώτον δέν έρευνήσωμεν ακρι
βώς ότι οί λεγόμενοι ασυνείδητοι άνθρωποι δέν 
λέγονται διά τοϋτο, ότι δέν έχουσι συνείδησιν 
παντάπασιν τοΰτο είναι αούνατον αλλά οιο- 
τι έχουσι ψευδομάρτυρα συνείδησιν.



_ Τήν κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας έμεταχει- 
ρίσθη Γραφικήν περικοπήν το, Ό  δ ο κ ώ ν  έ- 
σ τ α ν α  ι, β λ ε π ε τ ω  μ ή π έ σ η .  Καυχώμεθα 
(μας εΐπεν), αδελφοί μου, είς τήν ορθοδοξίαν, 
καί χαίρομεν, οτι στέκομεν ορθοί- καί δικαίως. 
Α λλ  ή χαρα μας πρεπει νά ήναι ενωμένη μέ 

τήν προσοχήν, έπειδή [Βλέπετε, ότι είναι καί 
κίνδυνος να πέσωμεν. Ο δ ο κ ώ ν  έ σ τ ά ν α ι ,  
β ^ λ ε π έ τ ω  μ ή  π έ σ η .  ’Αληθής ορθόδοξος οέν 
είναι όστις άρκειται νά πίς-εύή μόνον τό ίερόν 
τής πίς-εως Συμβολον ά λλ’ ός-ις προσέξει νά 
φευγη και τάς δεισιδαιμονίας, αί όποια ι άλλο 
οεν είναι παρά δόγματα στρεβλά, άσυμβίβα- 
ς-α οχι μονον με τοΰ Συμβόλου τά δόγματα, 
άλ/,ά και με τής Ε υα γγελ ική ς’Ηθικής τα π α 
ραγγέλματα. Ο οεισιδαίμων είναι κακόδοξος, 
ήγουν έχει στρεβλάς δόξας περί Θεοΰ, έπειδή 
προσάπτει εΐς αυτόν ίοιωματα καί πάθη οίκει- 
οτερα εΐς ανθρώπους αδυνάτους, όποιοι εί'μεθα 
όλοι, παρά είς τόν ΠΑΝ ΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Θεόν 
τοΰ Σύμβολού. Ο οεισιδαίμων άρίίλει τήν αλη
θινήν Ήθικήν, καί περιοριζόμενος εΐς όλίγας 
τινάς πράξεις έςωτερικάς, προσκολλάται είς 
αύτάς τόσον σφοδρά ώς-ε τάς νομίζει αναγκαί
ο-;.ρας ·?,ς ορθής πίστεως καί τών καλών έρ
γων εΐς τήν. σωτηρίαν του· καί τό χειρότερον, 
τοιαύτας θέλει νά τάς νομίζωσι καί οί άλλοι. 
Δια τοϋτο γίνεται τύραννος, συκοφάντης, διώ- 

άσπλαχνος τών όσοι δέν φρονοΰσιν ώς 
αύτός. Ολους τούς ορθούς κατηγορεί ώς πε- 
σόντας· είς τήν ΐδικήν του π.τώσιν είναι τυ
φλός. Ό  δ ο κ ώ ν  έ σ τ ά ν α ι ,  β λ ε π έ τ ω  μή  
π. έση.^ Ιοιοΰτοι τυφλοί αδελφοί εύρίσκονται 
μεταςύ μας πολλοί» άν χαί όχι πλέον τόσοι, 
έσοιεύρισκοντο εί.ς τούς χρόνους τών πατέρων 
μας. i ίς^εΐνεα τή ς  τυφλής αύτών κακοδοξίας 

^  άπαιοευ.σια' μήν αμφιβάλλετε ορ
θόδοξοι μου. αδελφοί· ’Απαίδευτος ορθόδοξος 
είναι καθαρά άντίφασις· άν χαί αύτοί'οι εχον- 
τες παιδε.ίαν. σφάλλωσι πολλάκις είς περί π ο λ 
λών πραγμάτων δόξας, τί εχομεν νά κρίνω- 
μεν περί τών άπαιδ.εύτων- Γ0  π ε ρ ί π α τ ω ν  
έ ν, τ ft σ χ ο  τ  ί α ο ύ κ’ ο ί δ ε π  ο ΰ ύ, π ά γ  ε ι. Διά 
ποιαν αιτίαν ολιγοστεύει καθημέραν τών τυ
φλών μας τούτων αδελφών ό αριθμός ; Διά τήν 
παιδείαν, ήτις έξαπλόνεται καί διαδίδεται κα- 
θημέραν είς τό, γένος ήμών. Εΐς τίνα νρεω- 
ς-ουμεν. τήν ήναλάμψασαν είς τό γένος μας 
παιοειαν· Είς τήν πρόνοιαν τοΰ Παντοκράτο
ρας Ιΐατρός τών φώτων. Οι παρά τούς άλλους 
λογιώτεροι τοΰ γένους, καί ιερωμένοι καί κο
σμικοί, κινούμενοι άπό ζήλον άληθη, έφώναξαν 
προς αύτόν, Δ ό ς  ή μ ϊ ν  τ ή ν  τ ώ ν  σ ώ ν  θ ρ ό 
ν ω ν  π ά ρ ε δ ρ ο ν  σ ο φ ί α ν ,  καί μ άς  τήν ές-ει-

λεν είς βοήθειαν τής ίεράς ήμών θρησκείας, 
διά νά μήν άκυρωθή ή προφητεία τοΰ υίοΰ του* 
Η ύ λ α ι  ά δ ο υ  ού κ α τ ι σ χ ύ σ ο υ σ ι ν  α ύ τ ή ς .  
Ά ς  εύχαρις-ώμεν λοιπόν, αδελφοί μου τόν· 
Θεόν, διά τό πολύτιμον αύτοΰ δ ώ ρ ο ν ά λ λ ’ όχι 
με μόνους υμνους καί δοξολογίας· ή προθυμία 
νά φυλάξωμεν τό δώρον, διαδίδοντες αύτό είς 
όλον τό γένος, θέλει μαρτυρήσειν τήν αληθή 
πρός αύτόν εύγνωμοσύνην μας. "Ος-ις έξ ή 
μών συνεργεί είς τήν φυλακήν καί αύξησι,ν 
τοΰ οώρου, καθ όσην εχει δύναμιν καί άναλό- 
γω ς  τοΰ οποίου έπαγγέλλεται επαγγέλματος,, 
είς έ/.εΐνον πρέπει τό όνομα, ’Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς .  
Οστις τό κλονεΐ και τό συκοφαντεί μέ εργον· 

ή λόγον, φανερώς ή άφανώς, είναι κακόδοξος, 
είναι Θεομάχος· διότι υβρίζει άναισχύντως τόν 
δωρητήν αύτοΰ Θεόν ».

Α ! φίλε, πώς νά κρατήσω, τόν κάλαμον, 
νά μή χαράξω εν άλλο μέρος τής Π ε ρ ί  όρ- 
0 ο ο ο ξ ί α ς διδαχής Έ ξανάγκης όμως πρέ
πει νά τόν κρατήσω, διά νά σέ μηνύσω άκόμη· 
ολίγα τινά άπό τάς έξω τής εκκλησίας ομιλί
ας τοΰ ίερεως μας. Γνωρίζεις τόν *** άνδρα, 
πλούσιον, φιλογενή, καί φιλόκαλον. Ούτος έ- 
πρόσφερεχρηματικάς δωρεάς κα ίε ίςτό  Γυμνά- 
σιον, καί είς τήν δημόσιον Βιβλιοθήκην πολ-. 
λάς. Ούτος περιποιείται τούς μαθητάς ώς τέ 
κνα του’ καί πρός τούς διδασκάλους φέρει εύ% 
νοιαν καί τιμήν έξαίρετον, Ά ν  άόρως-ήση τις.

("Κ πετα ;. σ υ ν έ χ ε ια .)
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Λιορβωσις πα,ροραμάτνγ i r  τφ  παρύΐζι Φν.Ι-ίαόίω,
’Εν Σελ. 354  στήλ. 2. στ. 12. «νάγνωθι αρκετά;

αντί κατα.
» 355 » 1. » 6, » εϊρχετο αντί

/,ρχετο. 
πρόσθες μετά» » 4. » 29.

τ νΐν λέξιν φίλοοτοργίαςήκούσθη'
» » » 4. » 37. » είμαι άντΐ ή- 

μαι.
>> » # ι . » 41, »δσοι άντίδσαι
>} 355 » 2. » 29. » τείχους αν

τί τοίχους
» » » 2. » 30. » ολιοθαίνον-

το; άντί όλα,ιοθαίνοντος
» » α 2, » 50. » περιέμενεν 

άντί έπερίμεινεν.
» 3S6 » 1 . * 10. » μακράν αντί 

μικράν
» 1) 4. » 42. ' λ r 'μ,ετα το υγι-

αινε πρ<5σθεαε £ν κόμμα
» » » 4. » 4 5. ί> νά τον άντΐ, 

νά τήν
» » » 1. » 24. » τ,κολούβί’. 

αντί ήκολούδΐ


