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* Ό  εΐΰως, ονγ ό πό.ΙΛ είόώς σοφός ».

Ετος A'. ’Εν ΣΜ ΥΡΝΗ, τη 1 0  Όκτοβρίου 1859. Ά ριθμ. 5.

Π Ε Ρ Ι ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ.

Β'. Κανόνες καθ' οΐ)ς πρέπει νά, άναγινωσχ·η τις.
( Συνέχεια ΐ8ε φυλ. Β ' .)

Πολλοί άνθρωποι άναγινώσκουσι πολύ καί 
£μως άποκτώσιν ούδεμίαν, ή πάνυ μικράν ώφέ- 
•λειαν άφ’ ο,τι' άναγινώσκουσιν. Πρώτον, διότι 
δέν έπιτυγχάνουσι τήν καλήν εκλογήν τών βι
βλίων· καί δεύτερον, διότι άναγινώσκουσι χωρίς, 
μέθοδον καί σκοπόν, πολλάκις δέ καί χωρίς νά 
δώσωσι τήν άπαιτουμένην προσοχήν εις τ ά- 
ναγινωσκόμενα. “  Εύαρεστοΰνται άπλώς εις 
„  τάς δποίας άναγινώσκουσιν ή άκούουσιν ά- 
,, πλάς γνώμας, ώς καί εις τάς διηγήσεις τών 
„  μυθιστοριών. Ουδέποτε £μως ζυγίζουσιν αύτάς 
,, είς τό πνεΰμά των, ώς είς άκριβή στάθμην, 
„  ινα έςΐχ\ιάσωσΐ τήν άλήθειαν αυτών ή άπά- 
„  την, ούτε κάμνουσιν έπ’ αύτών παρατήρησίν, 
,, ή σημείωσίν τινα. Πιθανόν οί δφθαλμοί αύ- 
„  τών να διατρέχωσι τάς σελίδας, ή αί λέξεις 
„  νάπλήττωσι τό οΰς αύτών, καί νά έςαλείφων- 
,, ται ώς ^αψωδία τις εσπερινών μύθων* ή μαλ- 
, ,  λον, ώς αί σκιαί συννέφου τίνος σκιάζοντος 
„  έπί πρασίνου κήπου έν ημέρα θερινή. Καί αν 
„  ήθελον έπαναλάβει τινά τών άναγνωσθέντων 
.. ποιοΰσι τοΰτο έπί τω απλω σκοπώ τοΰ νά 
,, κάμνωσι χρήσιν τών πραγμάτων έν ώρα συν- 
, ,  διαλέξεως καί συναναστροφής, Τνα δεικνύωσιν 
„  ίτ ι εχουσι γνώσεις καί πολυμάθειαν. Τοιου-

„ τοτρόπως διαπερώσιν ώς όνειρον τάς ή μέρας 
„ αύτών είς σειράν τινα άναγνώσεως χωρίς 
„ νά καρπώνται έ- αύτής πραγματτικήν τινα ώ - 
,, φέλειαν. Καθώς δ άνθρωπος δύναται νά τρο')- 
„  γη ίλην τήν ήμέραν καί διά χρείαν χωνεύ- 
„  σεως δέν Ιπιδέχεται πλέον τροφήν, ουτω καί 
„  ουτοι, οί άοιακόπως άναγινώσκοντϊς, δύναντάι 
„  νά έπισωρεύσωσιν έΓσην θέλουσι πνευματικήν 
„  τροφήν είς τόν έγκέφαλον αύτών, καί £μως 
„  οι Γλλειψιν τής διά τής μελέτης γινόμενης 
„ χωνεύσεως, νά μή παράςωσι μηδεμίαν πνευ- 
„  ματικήν πρόοδον. „  (1) ΕΓναι λοιπόν άναγ- 
καιότατον, ο, ι μόνον νά προσέχωμεν τί άνα- 
γινώσκομεν, άλλά καί πώ ς άναγινώσκομεν.

1. Π ρ έ π ε ι  ν ά  ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ ε  μ ε τ ά  
τ ή ς  ά π α ι τ ο υ μ έ ν η ς  δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς .  Είς 
τόν κόσμον υπάρχει βιβλίων, ά-ειρος αριθμός 
και εκδόσεις, τών δποίων μέγα μέρος εΐναι είτε 
άνωφελή, είτε αναφανδόν ολέθρια. Καί επει
δή εΤναι άδύνατον ν’ άναγνώση τις πάντα 
ταΰτα πρέπει νά έκλέγη τούς συντείνοντας 
είς τό άντικείμενον τής σπουδής αύτοΰ άςιωτέ- 
ρους καί δοκιμωτέρους συγγραφείς, άπορρίπ- 
πτων ολόκληρον τόν σωρόν τών ανωφελών καί 
άχρήστων, ή μάλλον τών έπιβλαοών βιβλίων. 
^ πάρχει δέ καί τις άλλος λόγος διά τόν όποί-

(1 ) W atts’ Improvement ot the Mind, a v e r j  
usefus hook, for  young parsons.



$ν οφείλετε νά άποφεύγητε τά τοιαΰτα βιβλία. 
Αί κακαί έκδόσεις έμπεριέ/ουσι μυστικόν τι καί 
θανατηφόρον δηλητήριο· άναγινωσκόμεναι λοι
πόν άοιακρίτως καί άνευ της άπαιτουμένης 
προσοχής δύνανται νά δηλητηριάσωσι πάραυτα 
τους άναγνώστας, διαφθείρουσαι τάς άρ/ άς καί 
διαστρέφουσαι τήν ψυ / ήν αυτών. Οί νέοι χρε- 
ωστοΰν νά προφυλάττωνται περισσότερον έκ 
τούτου, διότι πολλοί ές αυτών άπωλέσθησαν 
διά της άναγνώσεως ένός μόνου βιβλίου. ΙΙρέ- 
πει, φίλοι μου, νά προσέχητε τόσον, όποια βιβ
λία άναγινώσκετε, δ'σον επίσης καί, μέ ποίους 
συναν αστρέφεσθε· καθότι άμφότερα ταΰτα ε- 
χουσι μεγάλην επιρροήν έπί τής διαγωγής καί 
τοΰ χαρακτήρος δμών, Βεβαιώθητε δέ, δ'τι μέ 
τήν έπίτευςιν τής καλής τών βιβλίων έκλογής, 
έάν μόνον δίδετε τήν άπαιτουμένην προσοχήν 
είς τήν άνάγνωσιν, θέλετε δυνη«>ή ν’ άπο- 
κτήσητε καί ν άκολουθήσητε καλήν νουθεσίαν 
εν τω βίω υμών.

2 . ΙΊ ρ έ π  ε ι ν’ ά ν α γ t νώ σ κ η τ ε μ ε τ ά  
π ρ ο σ ο χ ή ς .  Ουδέποτε πρέπει νά λα μ β ά η τις  
άνά χείρας βιβλίον τι πρός απλήν διασκέδασιν, 
ή  πρός τόν σκοπόν τοΰ νά διατρίψη απλώς 
τόν καιρόν του· έπειδή, βστις διαπερά ουτω 
πω ς τόν καιρόν του, εκείνος βλάπτεται μάλλον 
παρά έάν ήθελεν είσθαι διόλου αργός. Έ νω  
ή τοιαύτη έπιπόλαιος άνα'γνωσις μορφόνει είς 
τόν άνθρωπον εύμετάβλητον συνήθειαν καί δ- 
κνηρους στοχασμούς άποκατασταίνει έπί τέλους 
καί το πνεΰμα αύτοΰ άνεπιτήδειον πρός πάσαν 
σ.τουδάίαν καί ακριβή συζήτησιν, ή μελέτην.

"Οταν άναγινώσκητε πρέπει νά προσηλόνητε 
καλώς τήν προσοχήν σας, συγκεντρόνοντες τους 
στοχασμούς καί περιορίζοντες ολως διόλου τόν 
νοΰν είς τό άντικείμενον τής απουδής καί με
λέτης υμών. 'Ο τρόπος οΰτος τοΰ άναγινώ- 
σκειν, ένω διευκολύνει δμές είς τήν άνακάλυψιν 
τών ζητημάτων τοΰ συγραφέως, σάς καθιστά 
ένταυτω ικανούς νά είσδύητε είς τόν καθ’ αυ
τό σκοπόν καί είς τήν δπόθεσιν αύτοΰ. Τοιου
τοτρόπως δύνασθε νά διακρίνητε τήν αλήθειαν 
άπό τής απάτης, νά γνωρίζητε τά καλά αισ
θήματα άπό τών κακών, καί νά αίσθάνησθε τήν 
δύναμιν τών ισχυρών έπι / ειρημάτων άπέναντι 
τών άπλών συμπερασμάτων καί τών τολμηρών 
εκφράσεων. Πρός τούτοι; δ τρόπος τής άνα
γνώσεως έκτείνει τάς θεωρίας καί αύςάνει τό 
κεφάλαιον τών γνώσεων υμών, ένισχύων καί 
ένδυναμόνων τό πνεΰμα υμών, καί κατασταί- 
νων δμάς έπί τέλους άςίους νά έννοήτε υψη- 
λοτέρας καί σπουδαιοτέρας νοεράς εργασίας.

3. ΓΙ ρέ  π ε ι ν ά  ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ ε σ π ο υ -  
δ α ι ω ς. Ή θελεν είσθαι καλή Εςις δταν λαμβά-

νη τις άνά χείρας βιβλίον πρός άνάγνωσιν, 
νά £ίπτη πρώτον εν βλέμμα έπί τοΰ Προλόγου, 
έπί τοΰ Καταλόγου τών περιεχομένων, καί έπί 
τών κεφαλαίων τών ζητημάτων αύτοΰ. Έ πειτα  
δέ, άφοΰ τοιουτοτρόπως απόκτηση γενικήν θε
ωρίαν τής δποθέσεως τοΰ συγγραφέως του, νά 
κλείση τό βιβλίον καί νά συζητήση καθ' έαυ
τόν, τί γνωρίζει περί τής περί οΰ δ λόγος 
δποθέσεως, καί πώς Ιθελεν άποφασίσει περί 
αυτής, έάν δ ίδιος εμμελε νά έπιχειρισθή τοι- 
οΰτόν τινα άγώνα. Ή  γύμνασις αυτη συντεί
νει τά μέγιστα είς τήν κατάληψιν τών νοημά
των τοΰ συγγραφέως,καί δύναταί νά καταςήση τό 
μέν πνεΰμα τοΰ άναγνώστου γόνιμον καί έλευ- 
θερον είς τό συλλογίζεσθαι, αύτόν δέ ικανόν ν’ 
άναγινώσκη τήν εκδοσίν μέ περισσοτέραν εύχα- 
ρίστησιν, κρίσιν καί ωφέλειαν.

Είναι δέ έςαιρέτως άναγκαίον, άφοΰ προχω- 
ρήση μέχρι τίνος δ άναγνώστης, διακόπτων 
τήν άνάγνωσιν, ν’ άναθεωρή βσα ήδη άνέγνω- 
σε· ν άνακαλή τήν σειράν τών στοχασμών νά 
έςετάζη τάς διαφιλονεικήσεις* νά έρευνα, έάν, 
ώς πρός τό άντικείμενον καί τόν σκοπόν τοΰ 
συγγραφέως, τά επιχειρήματα αύτοΰ ήναι απο
φασιστικά, άν τά αίσθήματά του ειλικρινή καί 
δίκαια, αί άνακαλύψεις άρμόδιαι καί τό πνεΰμά 
του καλόν Ή  κατ’ αύτόν τόν τρόπον γινομένη 
άνάγνωσις είναι, τωόντι έπίπονος, καί δστις τόν 
άκολουθεΓ δέν δύναταί νά άναγνώση, είμή ολίγα 
τινά συγγράμματα, συγκρινόμενος πρός έκεΤνον, 
δ'στις έκφυλλίζει παν βιβλίον, τό δποΐον περι
πίπτει είς τάς χεφας αύτοΰ. Ά λλά  τό κεφά- 
λαιον τών γνώσεων καί ή ίσχύς τοΰ πνεύμα
τος, τά δποΐα έκ ταύτης τής άναγνώσεως δύ- 
νανται ν’ άποκτηθώσιν, εΤναι βεβαίως ίκανά ν’ 
άναπληρώσωσιν άφθόνως πάσαν ελλειψιν προ- 
ερχομένην έκ τοΰ μικροΰ άριθμοΰ τών άνα- 
γνωσθέντων συγγραφέων.

Μία εκδοσις άναγινωσκομενη δλοκλήρως άπ 
άρχής μέχρι τέλους, καί μετά τής δεούσης 
προσοχής καί μελέτης, συντείνει είς τό νά φω
τίση τόν νοΰν τοΰ άναγνώστου, καί ν’ αύληση 
τήν διαγνωστικήν αύτοΰ δύναμιν, πολύ περισ
σότερον ή ή έκφύλλισις δλοκλήρου τίνος βιβλιοθή
κης. Τή άληθεία, δσω περισσότερον άναγινώσ- 
κει τις κατά τοΰτον τόν βίαιο ν καί έπιπόλαιον 
τρόπον, τόσω μάλλον γίνεται χαΰνος καί ανε
πιτήδειος πρός πάσαν σπουδαίαν διάσκεψιν. ΤΙ 
τοιαύτη άνάγνωσις δμοιάζει μέ τόν παραγεμισ- 
μένον άπό μεγάλην ποσότητα τροφής στόμαχον, 
δστις φέρει ακινησίαν καί στάσιν είς τάς ένερ- 
γείας τοΰ άνθρώπου. Καί καθώς ή τροφή δια- 
μένουσα είς τόν στόμαχον βαρύνει καί χαυνό- 
νει τό σώμα, ουτω καί ή πολλή καί άσκοπος

άνάγνωσις, έπισωρεύουσα άτάκτους ίδέας καί 
γνώσεις είς τόν έγκέφαλον, άδυνατίζει τό λογι
κόν, σκοτίζουσα καί συγ/έουσα ένταυτω δλας 
τάς ένεργείας τοΰ πνεύματος.

Π ρ έ π ε ι  ν’ ά ν α γ ι ν ώ σ κ  η τ ε μ ε τ ά θ ά ρ -  
p ο υ ς. ΙΙολλάκις έρρέθη, δτι δ άνθρωπος δέν αισ
θάνεται τήν άδυναμίαν του* είναι δμως έπίσης 
αληθές καί δτι ούτος δέν αισθάνεται τήν δύνα- 
μιν αύτοΰ. Ά πειρα πλήθη άνθρώπων πολλάκις, 
μή Ιχοντες άρκετόν θάρρος είς τάς ιδίας αύτών 
δυνάμεις, άποφεύγουσιν δ,τι ήθελον τωόντι 
δυνηθη νά έπιχειρισίίώσι, καί δέν γνωρίζουσι 
τί δύνανται νά κατορθώσωσιν. 'Οθεν ένδίδουσιν 
είς τάς δπαγορεύσεις τών άλλων, μή συλλο- 
γιζόμενοι μήτε πράττοντές τι άφ’ έαυτών. ή 
δέ άνάγνωσις χρησιμεύει είς αύτούς μόνον είς τό 
νά ένθυμώνται καί νά έπαναλέγωσιν τά νοή
ματα τών άναγνωσθέντων συγγραφέων. Τοΰτο 
είναι μέγα αμάρτημα, δπερ ματαιόνει τόν σκο
πόν τής άναγνώσεως. Όταν άρχίζη τις ν’ άνα- 
γινώσκη βιβλίον τι, πρέπει δχι μόνον νά εχη 
πεποίθησή, δτι δύναταί νά ένοήση τήν δπόθε- 
σιν περί τής δποίας τοΰτο πραγματεύεται, άλλά 
καί νά άποφασίση έσωτερικώς, οτι θέλει εννοήσει 
πάντα τά έν αύτω διαπραγματευόμενα. Έ άν 
δέ τό βάθος τών νοημάτων ήθελε φέρει αύ
τόν είς αύστηρόν άγώνα, τόσω καλλίτερον διότι 
καθώς τό σώμα, ουτω καί δ νοΰς διά τής γυμ- 
νάσεως ένδυναμοΰται, καί δ’σω αύστηρότερα 
γυμνάζεται, τόσω μάλλον αύςάνει ή δύναμις αύ
τοΰ. Μιας δλοκλήρου ώρας σπουδή, γινομένη 
με δυνατήν προσοχήν, τείνει περισσότερον είς 
τό νά ένισχύση καί νά φώτιση τόν νοΰν του, 
παρά τήν μελέτην μιάς έβδομάδος, τήν γινο- 
μένην διά τής συνήθους γυμνάσεως τών δυνά
μεων αύτοΰ. Δέν πρέπει ποτέ νά δνομάζη τις 
κανένα άνθρωπον διδάσκαλον, ούτε ν’ άφιερόνη 
τό πνεΰμα του είς τάς παθητικάς εντυπώσεις, 
τάς δποίας οί άνθρωποι εύαρεστοΰνται νά κάμ- 
μνωσιν είς αύτόν άλλ’ οφείλει ν’ άκούη πρώ
τον μετά πολλής μετριοφροσύνης έκείνα, τά 
δποία ούτοι έχουν νά τω είπωσι, έπειτα νά ςα - 
θμίζη αυτά καλώς, καί τότε νά κρίνη άφ’ έαυ- 
τοΰ. 'Ο  τρόπος ούτος θέλει κάμει αύτόν ικανόν 
νά μεταχειρίζηται δρθώς τά βιβλία· δηλαδή 
νά μεταχειρίζηται αύτά ώς βοηθούς καί οχι 
ώς δοηγούς είς τήν μάθησίν του· νά τά μετα- 
χειρίζηται ώς συμβούλους, άλλ’ ο/ 1 ώς δπα- 
γορευτάς έκείνων, περί τών δποίων μέλλει νά 
σκεφθή καί νά πιστεύση ές ιδίας πεποιθήσεως.

5 . Π ρ έ π ε ι  ν’ ά ν α γ ι ν ώ σ κ η  τ ι ς  μ έ  
τ α π ε ι ν ό φ ρ ο  σ ύ ν η ν κ α ί  ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α ν .  
Έςεύρομεν τόσον δλίγα σ^ετικώς πρός δ'σα έ
πρεπε νά γνωρίζωμεν, ώστε εχομεν πάντοτε με-

γαλείτερον λόγον νά ταπεινοφρονώμεν μάλλον 
διά τήν άγνοιαν, παρά νά δψηλοφρονώμεν διά· 
τήν μάθησιν ήμών. 'Η  άληθής επιστήμη είναι 
πάντοτε ταπεινή καί ήμερος· άλλ’ ή σχολασ- 
τικότης είναι δπερήφανος καί άπα-ηλή πρός 
έαυτήν. Άνθρωποι βαθείας έρεύνης καί έκτε- 
ταμένης μαί)ήσεως δπόκεινται περισσότερον εις 
τήν αθωότητα καί τήν απλότητα, παρά τούς 
κατ’ έπιφάνειαν δποκρινομένους τή ν  παιδείαν. 
"Οσοι δέ άναγινώσκουσι πολύ καί συλλογίζονται 
δλίγον, έκείνοι εδρίσκονται μεγάλως έκτεθειμέ- 
νοι είς τόν κίνδυνον τοΰ νά κυριευθώσιν άπό 
δπερηφανίαν καί άπάτην. Διότι ούτοι έκτιμώσι 
τήν μάθησιν αύτών πλέον έκ τοΰ άριθμοΰ τών 
βιβλίων, τά δποία έχουν άναγνώσει, παοά άπό 
τάς δποίας Ιχουν ές αύτών συνάςει καθαράς 
καί καλώς διακεκριμένος γνώσεις· δθεν τοΰ ποι
ήματος ή  συμβουλή είναι έςίσου άληθής καί 
ώφέλιμος.

Ή  μιχρίι χ ι ολίγη γνώσις cp/pet χίνδυνον (ΐίγάλον.

Ε ις τ& εργα χαϊ τας πράξεις χαϊ τον βίον των άνθροιπων, 

Ά π ο  τήν πηγήν τήν Θείαν των σοφών τε χαϊ Μουσών 

*Η ν& πίνη τις βαθεως ή μή γεύετ’ ούδαμως.

Έ πειδή ή δλίγη πόσις τον έγχε'φαλον μεθύει,

Ή  δέ άφθονος χαϊ λεία πάντοτε τον σωφρονίζει.

"Οστις θέλει νά ώφελήται άπό τήν άνά- 
γνωσιν, πρέπει ν’ άναγινώσκη μέ νοΰν ταπεινόν 
καί διδακτικόν, ών Ετοιμος έν πάση περιστά- 
σει νά δέχηται τήν άλήθειαν ό'που ήθελε τήν 
ευρει, καθώς καί παρ’ οίουδήποτε ήθελε διδαχθή 
αύτήν, είτε φίλου είτε έχθροΰ. Είναι ίδιον 
άμαθοΰς καί άνεπιτηδείου νοός τό άποβάλλειν 
παν πράγμα ώς έσφαλμένον, απλώς διότι δέν 
συμφωνεί μέ τά φρονήματα αύτοΰ* καθώς καί 
τό δέ/ εσθαι πάλιν παραλόγως, ο,τι ήθελεν εί
σθαι σύμφωνον μετ αύτοΰ.
Φ ροντιζ’ άπο πανταχοθεν τήν άλήθειαν χυνηγω ν,

’ Aπο φ!λ«>ν ή εχθρών σο«, Χριστιανών τε χαϊ Έ θνων · 

"Οπου ήθελον φυτρώσει, θεία πάντοτ’ είν’ τα άνθη,

Σ υ  δ’ εχλε'γων τήν ουσίαν ^ ίπτε όπισθεν τα  ά γ χ ά θ ίχ .

'Υπάρχει καί άλλη μέθοδος με τήν δποίαν 
δύναταί τις νά προοδεύη διά τής άναγνώσεως. 
Οταν διάφοροι ένόνωνται είς τήν άνάγνωσιν 
ένός καί τοΰ αύτοΰ βιβλίου, ή τής ιδίας δπο
θέσεως, καί συνέρχωνται ενίοτε νά μεταδίδωσι 
τούς στοχασμούς αύτών, καί νά συγκρίνωσι 
τάς γνώμας των ώς πρός τούς συγγραφείς τούς 
δποίους είχον μελετήσει, τότε ή ωφέλεια είναι 
μεγάλη καί άκαταλόγιστος. Καθότι ή γύμνασις 
αυτη κατευθύνει δμάς είς τήν τελείαν γνώσιν 
τών δποίων άνεγνώσετε βιβλίων· έντυπόνει τήν 
έκ τούτων έςαχθείσαν διδυσκαλίαν βαθύτερα είς 
τόν νοΰν· δίδει καθαρότητα καί σαφήνειαν είς
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τούς στοχασμούς* μεγαλύνει τό προτέρημα τής ζητήματος τούτου, θέλω είπει μό-ον. δτι έάν
ουνδιαλέςεω ς, καί μορφώνει τελευταίον τήν εςιν σας επετράπη· (δπύ τών γο έων) ή  συνήΑβι*
τοΰ μεταδίδειν έτοίμως τά ; ιδέας αύτοΰ, δατό- 
ταν ήθελε προσκληθή νά λάοη μέρος εις 
•ιινα ύπόθεαιν, συζήτησιν, ή φιλονεικίαν.

6. Π ρ έ π ε ι  ν ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ ε  χ ά ρ ι ν  
π ρ  ο ό δ ο  υ . κ α ί ο ύ χ ί  χ ά ρ ι ν  έ π ι δ ε ί ς ε ω ς .  
Στοχάσθητε οτι δ μέγας σκοπός τής άναγνώ- 
σεως συνίστατα^ ^* χ̂ί εις το να δυναιαί ιις 
ν ά  έκφράζηται, τί οί άλλοι έστοχάσθησαν καί 
ειπον άλλά είς τό νά φωτίση τό λογικόν αύ
τοΰ διά τών χρησίμων γνώσεων, νά μόρφωση 
τήν καρδίαν του οια τής αρετής καί νά ετοι- 
μάση έαυτόν, ινα έκτελή άρμονίως τά είς τήν 
ζωήν καθήκοντα, ώστε νά λάοη καλήν υποδο
χήν έν ήμερα Κρίσεο>ς· Ουτος είναι δ μεγας 
σκοπός, τόν ί π ’-̂ ον πρέπει να εχωμεν παν .ο uc. 
πρό δ φ θ α λ μ ώ ν  εις δ λ ο υ ς  ημών τους αγώνας, 
τους δποίους διά τής παιδείας τήν απόκτησιν 
καταβάλλομεν ειτε οια τών βιβλίων, ει οι άλ
λων μέσων. Ουτος εΐναι δ μέγας σκοπός διά τόν 
δ ποιον έγεννήθημεν, καί δέν δύναται οδτε άνά- 
γνωσις, ουτε σπουδή, ούτε διασκέδασις ζωής νά 
λογισθη καλή καί χρήσιμος, ένόσω ταΰτα οέν 
τείνουν είς τό νά μας βοηθησωσιν προς τ/]ν 
απόκτησιν τοΰ μεγάλου τουτου σκοπού τής 
δπάρξεως ήμών. Καί δν ήσθανώμεθα, οσον 
Ιπρεπε τήν άνάγκην ταύτην, ήθελε μάς χρη
σιμεύσει άντΐ δλων τών άλαλων κανόνων είς τήν 
προκειμένην δπόθεσιν τής μορφώσεως ήμών. 
Έ πειοή ή αΜ ησις *δτη μας δδηγεί είς τήν 
καλήν εκλογήν τών βιβλίων, είς τόν ώφέλιμον 
τρόπον τής άναγνώσεως αύτών καί εν γένει 
είς τήν δρθήν χρήσιν τής μαθήσεως άναγκά- 
ζουσα ήμάς νά αναπτυσσωμεν τό πνεΰμα 
μας καθ’ δλας τάς προσπαθείας ήμών.

(άχολου§ει).

Π Ε ΡΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ.

(ΣυνΙχεια)

Κ α θήκοντα  τώ ν τέκνω ν πρός τούς πατέρας xa l 
τά ς  μ η τέρα ς αύτώ ν.

Έ πειδή  δ λόγος είναι δ πρώτος τρόπος, 
δστις έδόθη ύπό τής φυσεως πρός εμφασιν 
τών ψυχηκών ήμών παθημάτων, δι αύτοΰ 
τούτου άρχόμεθα νά δεικνύωμεν τήν στοργήν 
πρός εκείνους, οΤτινες εδωκαν είς ήμάς τήν ζω

ή '·
Διαφωνοΰσιν, αν πρέπη νά δμιλώμεν πρός 

τόν πατέρα καί τήν μητέρα ήμών εις δεύτερον 
πρόσωπον ( δηλ. μεταχειριζόμενοι το συ, σε κτλ.)

Χωρίς νά άποφασίσω τι ένταΰθα περί τοΰ

αυτη, εΐσθαι ούχ ήττον δποχρεωμένοι νά δμι- 
λήτε πρός τούς γονείς σας μέ άκατάπαυστον 
σέβας καί δέν πρέπει νά άπολαύητε τήν συγ- 
κατάβασιν ταύτην είμή. Τνα καταστήοη~ε έμ^,αν- 
τικωτέραν τήν άφοσίωσιν καί τήν υίκήν ή ιών 
άγάπην.

Ή  πρός τούς γονείς σ ις  εύπείθεια πρέπει 
νά ηναι πρόθυμος καί φιλόστοργος. Προσέχετε 
Τνα μηδέποτε δυσαρεστήσητε αύτούς δί ανωφελών 
καί ενόχων άντιλογιών. Έ ά ν  παρα φερόμε- 
νοι ύπό τής πρός υμάς στοργής ούτών, 
σάς άφίνουσιν ενίοτε έλευθέρους είς τήν έκ- 
λογην τών σπουδών, τών διασκεδάσεων, τής 
τροφής τής ενδυμασίας κτλ. μή δίδετε είς αύ
τούς αφορμήν νά μετανοήσωσι διά τοΰτο* ακο
λουθείτε μάλιστα είς τάς περιστάσεις ταύτας 
μέ τήν μεγαλειτέραν συγκατα'βασιν τήν γνώμην 
καί τάς επιθυμίας αύτών. Διά τήν άγάπην 
τήν δποίαν όφείλετε πρός τόν πατέρα σας καί 
τήν μητέρα σας μία συμβοολή δύναται νά σάς 
εΐναι άναγκαία; Καί άν ύπήρχον όρια είς τήν 
αγίαν ταύτην στοργήν εως ποΰ δέν ήθελον τά  
εκτείνει;

Είπετε. νέοι, δμείς, οΤτινες περικυκλωμένοι 
ύπό φροντίδων τόσον τρυφερών, συλλέγετε 
καθ’ έκάστην τόσον γλυκείας θωπείας καί υμείς, 
οΤτινες ύπό τάς μητρικάς πτέρυγας καί έςηριγ
μένοι έπί τοΰ προστάτου βραχίονος τοΰ πατρός 
σας μέλλετε μετ’ δλίγον νά έμβήτε εις τόν κόσ
μον, ειπέτε αν πρέπη νά έκφράσω μίαν μόνην 
λέςιν καί αν ή φωνή τής καρδίας ύμών δέν εΐ
ναι πολύ ίσχυροτέρα αύτών τών παραγγελ
μάτων ;

Έ ν τη ήλι/ία σας, ή προστασία εΐναι ίσως 
τό καθήκον, τοΰ δποίου ή έκπλήρωσις έ-αρ- 
τάται πολλά ολίγον έκ τής θελήσεώς σας. 
Πλήν άλλά, δύνανται νά συμοώσι περιστάσεις, 
καθ’ ας θέλετε δυνηθή νά φανήτε χρήσιμοι 
είς τούς γονείς σας. τότε μή άμελείτε μηδε- 
μίαν τών εύκαιριών τούτων. Εν ταίς άσθενεί- 
αις αύτών, μή άνέχεσθε νά φροντίζωσι περί 
αύτών άλλοι ένω δύνασθε ύμείς* καί έφόσον ή 
δγεία των θέλει προςενεί άνησυχίαν, μή επι
τρέπετε είς εαυτούς μηδεμίαν τέρψιν ή διασκέ- 
δασιν κοΰφον.

Έ άν δφείλητε νά φοβήσθε, μή ή κατάστα- 
σις αυτη μακουνθή γλυκάνατε τήν πικρίαν τής 
δπάρςεώς των διά φροντίδων καί περιποιήσεων 
άκαταπαύστων.

Έ ν  τοΐς στρατιωτικοίς χρονικοίς άναφέρεται 
ή έςής συγκινητική πράςις.

Συλληφθείς ύπό τοΰ Γαλλικοΰ στρατοΰ νε
ανίας τις ν Αγγλος κατώρθωσε νά δραπετεύση* 
κατέφυγε δέ είς δάσος γειτονεΰον πρός τήν θά
λασσαν, |καί έκεί χωρίς άλλου τίνος εργαλείου 
είμή διά μαχαιριού μόνου έναυπηγησε λέμβον 
Ικ φλοιών δένδρου. Βεβαιωθείς δέ περί τής π α 
ρουσίας άγγλικής σημαίας (πλοίου) λαμβάνει 
τήν λέμβον έπί τών ώμων του καί τρέχει πρός 
τήν θάλασσαν. Καθ’ ήν στιγμήν πιστεύει, 6'τι 
ανακτάται τήν ελευθερίαν, συνελήφθη καί κατε- 
μηνύθη έπί κατασκοπεία* άλλ’ δ κατάσκοπος 
ήθελεν έκθέσει έαυτόν είς τά κύματα εχων τήν 
πεποίθησίν του είς τινας φλοιούς δένδρων ; Ή  
κατηγορία πίπτει άφ’ έαυτής.

Πάντες ο ί ΐ ν τ ω  στρατω ήθέλησαν νάΐδωσι 
ταύτην τήν λέμβον καί δ Ναπολέων αύτός δέν 
έςηρέθη τής περιεργείας ταύτης. Έκπλαγείς έκ 
τής τόλμης τοΰ νεανίου - τούτου, προσκαλέ- 
σας έρωτά αύτόν περί τοΰ σχεδίου, δπερ ούτος 
άναστύσας έκφράζει μεθ’ άπλότητος* άλλά τήν 
εκπληςιν διεδέχθη πάραυτα δ θαυμασμός, δτε 
δ αιχμάλωτος έζήτησε παρ αύτοΰ τήν χάριν νά 
συγχωρηθη είς αύτόν νά είσέλθη είς τήν λέμ
βον καί έκτελέση τό σχέδιον τό δποίον συνέ
λαβε.

— Έ χεις  λοιπόν μεγάλην έπιθυμίαν νά 
έπανίδης τήν πατρίδα σου; τω λέγει δ αύτο- 
κράτωρ* τί, μήπως άφήκες έκεί φίλην τινα ;

*Οχι μεγαλειότατε, άλλ’ άφήκα μίαν άσθενή 
μητέρα, τάν δποίαν επιθυμώ νά έπανίδω.

Θά τήν έπανίδης τω λέγει δ Ναπολέων, δςις 
δέν περιώρισεν Ιως αύτοΰ τήν ευεργεσίαν του, 
άλλά παρέσχεν είς αύτόν παντός είδους βοη- 
θείας μετά μεγάλης τίνος χρηματικής ποσό
τητας δι εκείνην, ήτις ήτο τό άντικείμενον το
σοΰτον τρυφεράς φιλοστοργίας. Καί Ιλεγε. 
“Πρέπει νά ήναι πολλά καλή μητέρα, άφοΰ εχει 
τόσον καλόν υιόν.,,

'Όταν οι γονείς σας περιπέσωσιν είς δυςυ- 
χίας, τότε ή άγάπη σας πρέπει νά τούς άνακου- 
φιζη* διπλασιάσατε τήν προσοχήν καί τήν άφο- 
σίωσιν καί παρέχετε άφθόνους τάς παρηγορίας 
πρός αύτούς.

Πρέπει νά έκπληρώνητε μέ πλειοτέραν προ
θυμίαν, είς ταύτας τάς δυσαρέςους περιστά
σεις, τά  καθήκοντα τών δποίων ή δποχρέωσις 
άνανεοΰται εις τινας έποχάς τοΰ ένιαυτοΰ. 
Ουτω π. χ . ή πρώτη τοΰ έτους, ή ημέρα 
τής εορτής των, τής γενήσεώς των κ,τ.λ. 
θέλουσιν εΐσθαι τοιαΰται εύκαιρίαι δι’ δμάς 
"να τοίς άποδείςητε τήν δικήν σας άφοσίο>σιν. 
Πρέπει νά δεικνύηται φιλοκαλίαν περί τήν εκ
λογήν τών δώρων, τά δποία θέλετε δυνηθή νά 
τοίς προσφέρητε είς έκάστην έποχήν.

Έ άν  ήσθε μακράν τών γονέων σας, γράφε
τε πρός αύττούς συνεχώς* πληροφορείτέ τους 
περί παντός τό δποίον πράττετε* πρέπει νά έν- 
διαφέρεσθε περί παντός, τό δποίον τοίς εΐναι εύ- 
άρεστον καί νά τελειώνητε πάντοτε τάς έπισ- 
τολάς σας μέ τήν Ικφρασιν τής τρυφερωτέρας 
καί αίδημονεςέρας άφοσιώσεως.

Δέν εΐναι άνάγκη, νομίζω, νά προσθέσω, 
δτι ένόσω εΐσθε μακράν τών γονέων, πρέπει 
νά ένθυμήσθε τάς έποχάς τοΰ έτους, περί ών 
άνωτέρω ώμιλήσαμεν, καί δτι πρέπει νά άντι- 
καταστήσητε διά τών έπιστολών καί τρυφερών 
αναμνήσεων τήν παρουσίαν σας παρ’ αυτοίς.

Έ άν, έπί τέλους, είς τάς σπουδάς ή τά 
πρώτα έργα σας έπιτυχίαι τινες ελθωσι νά ςε- 
φανώσωσι τούς κόπους σας, προσφέρετε έξ αυ
τών τάς άπαρχάς καί τά σημεία τοΰ σεβασμού 
σας πρός τούς γονείς. Δέν εΐναι άληθές, δτι είς 
τάς φροντίδας, τάς δποίας κατέβαλον διά τήν 
άνατροφήν σας καί ίσως είς τάς δποίας 
δπεβλήθησαν, όφείλετε τά πλεονεκτήματα ταΰ
τα ; Κάμετέ τους νά συμμερισθώσι τήν εύχα- 
ρίςησιν, τήν δποίαν σάς παρέχουν αί έπιτυχί- 
αι σας, καί αί καλαί σας σπουδαί ας τούς κάμ- 
νουσιν νά προβλέπωσι τό μέλλον σας.

Οί θείοι σας, αί θείαί σας καί 6οί πλέον' 0
μακρυνοί συγγενείς σας εχουσιν έπίσης δικαί
ωμα είς τήν στοργήν σας καί είς τό πρός 
αύτούς σέβας. Έ ά ν  ή ευγνωμοσύνη έρχεται 
νά προστεθή είς πάν δ,τι τοίς όφείλετε, δράσα
τε μέ προθυμίαν πάσαν εύκαιρίαν, Τνα τοίς 
δεί-ητε τήν ευχαριστίαν σας. Είς τάς οίκογε- 
νειακάς δμηγύρεις, δίδετε τοις τά σημεία τής 
στοργής σας καί τής δποχωρήσεώς σας.

(ΆχολονΘίΐ )

ΣκηναΙ L· τίνος πρός τάς δυτιχάς 'Ινδίας  
πορείας.

Άδύναταν νά φαντασθη τις έρημίαν μεγα- 
λειτέραν καί έν ταυτω κοινωνίαν μεγαλειτέραν 
καί εύπροσηγορίαν οίκειοτέραν παρ’ έκείνην, έν 
ή ζή δ θαλασσοπόρος.Κεχωρισμένη άπό δλου τοΰ 
κόσμου ή άπέραντος θάλασσα φαίνεται είς τόν 
θαλασσοπόρον ώς έρημία κενή άνθρώπων, είς 
τήν δποίαν δέν δπάρχει δρόμος, ούδέ σημείον, 
ούδέν ί/νος άνθρώπου, ούδεμία μεταβολή πραγ
μάτων άλλά μόνον πρωΐα καί μεσημβρία, έ σ -  

πέρα καί νύς καί έν γένει ούδεμία άλλη μετα
βολή, έκτος έάν άνεμοσςρόβιλός τις μεταβολή 
διά μιάς τήν σκηνήν.

Ε ντελώ ς κεχωρισμένος άπό πάντων τών 
άνθρώπο>ν, πάσης είδήσεως περί τής τύχης των, 
άπό πάσης φροντίδος καί βασάνων δδοιπορεί

S*



τις καί δέν ή-εύρει, δτι δδοιπορεί διότι μόνον 
ίσως νέφος τι ή πλοΐον μακράν άπέχον παρέ- 
χουσιν εις τόν όφθαλμόν σημείον παραβολής 
καί παν μέσον δι’ ου νά παρατήρησή τις τήν 
προχώρησιν είναι άφηρημένον. Εςεγείρεταί 
τις τοΰ υπνου καί μεχρισοΰ ένδυθη καί προγευ
ματίσω διατρέχει οχι ολίγα μίλια. Γευματίζει, 
κατακλίνεται,κοιμάται.καί δδοιπορείκαί οδοιπορεί 
όμως δέν τό αισθάνεται.

Ή  δδός δέν εΐναι σιδηρόδρομος, ούτε βρά
χος' οΰτε πάγος, άλλ’ ύδωρ, απατηλόν στοι- 
χεΐον δδηγοί φεγγοβολοΰσιν εις τόν Ουρανόν, 
οί ίπποι δέν φαίνονται καί δμως προχωρεί τις 
θορυβωδώς ώς ανεμοζάλη.

Έ χ ε ι  τις εκατοντάδας τινάς συνοδοιπόρους 
μεταςύ τών δποίων τετράποδα καί πάντες ει- 
να οικείοι ούδείς δύναταί νά καταλίπη τήν 
οίκιίαν ούδείς δύναταί χωριστή άπό τών 
λοιπών, ούδείς άποφεύγει τόν άλλον. Πρωί’ καί 
έσπέρας περιπατεί τις υπό τούς ίςούς (κατάρ
τια) είς περιωρισμένον κύκλον χωρίς βαθμού 
καθώς είς τήν τράπεζαν, καί δμως δποία διαφορά 
χωρίζει τόν μέν άπό τοΰ δέ, δποία διαφορά 
διαίτης καί έπαγγέλματος.

Αί πρωΐαι καί αί εσπέραι μάλιστα καί αι 
ήμέραι μέχρι τής χώρας τοΰ Τραφαλγάρου, 
£που ένθυμήθημεν τόν μ/γαν ήρωα Νέλσωνα, 
δςις επεσε ένταΰθα μέ 1 5 ,0 0 0 , ήσαν σχεδόν 
ψυχραί, καί εύχαρίςως ζή τις είς μικρόν 
οωμάτιον, τό δποίον Ιχει μήκος μέν τριών, 
πλάτος ‘δέ δύω πήχαιων καί καθ’ έβδομαδα 
κοςίζει δύο γουινέας έάν θέλη νά κατέχη αύτό 
οι εαυτόν μόνο·’.

’Ολίγον μετά ταΰτα μάς κατέλαβε νηνεμία, 
ή τ ι; διήρκεσεν ημέρας τινάς καί τήν υπομονήν 
ήμών βαρέως έβασάνισε. ’Απερίγραπτος ήτο 
ή πληθύς καί ή ποικιλία τών ιχθύων, οΤτι- 
νες άνείρχοντο εις τήν έπιφάνειαν τής θαλάσ
σης* τά παίγνια καί αί άμοιβαίαι καταδιώκεις 
αύτών παρείχον λαμπράν διασκέδασιν. ΕΓδον 
π. χ. πώς δελφίν τις κατεδίωκε φεύγοντα ίχ- 
θΰν, πώς ούτος ινα σωθή άνεπήδησεν, έκεΐνος 
δέ, καθ ήν στιγμήν ούτος εύρίσκετο ύπεράνω 
τής έπιφανείας τή ς θαλάσσης, ήκολούθησεν 
εκείνον είς διάστημα εκατόν βημάτων καί κατά 
τήν πτώσιν αύτοΰ τόν συνέλαβεν μέ έκδικητι- 
κήν μανίαν καί πώς τελευταίον κατά τήν ιδίαν 
στιγμήν άλλος ίχθΰς έφώρμησε κατά τοΰ Δελ
φίνος καί κατέπιεν αύτόν μετά τής λείας του.

Κατεκλίνθην τό έσπέρας έπί τής κλίνης μου, 
επειδή δμως δέν ήδυνήθην νά κοιμηθώ, άνέ- 
βην πάλιν έπί τοΰ καταστρώματος καί περι- 
επάτησε κατά τήν συνήθειαν τών θαλασσοπό
ρων άπό τής πρύμνης πρός τήν πρώραν καί

ώμίλουν ή έφλυάρουν μέ τούς φρουρούς. Τοιου
τοτρόπως έπήλθε τό μεσονύκτιον. Οί φρου
ροί άπελύθησαν. Οί άντικαταστήσαντες αύτούς 
παρετήρησαν, δ’τι δέν επνεεν ούδείς άνεμος* 
κατεκλί/θησαν λοιπόν, Τνα έςακολουθήσωσι τόν 
διακοπέντα ύπνον αύτών.

Περί τήν 2. ώραν μετά τό μεσονύκτιον ένό- 
μίσα δτι άκούιο θόρυβόν τινα, προερχόμενον 
πιθανώς έκ τών κωπών προσπλέοντος πλοίου* 
έ'λαοον τό τηλεσκόπιον (νυκ ■ οσκόπιον) καί διέ- 
κρινα τω όντι πλοϊον τι, τό δποίον πάσαις δυ- 
νάμεσι επλεε πρός ήμάς. Έ νευσα πρός τόν 
άςιωματικόν τών φρουρών καί έπειδή ούτος 
άνεγνώρισε τό πλοίον ώς άφρικανόν πειρατι
κόν, Ιγεινε πάραυτα θόρυβος.

« Είς τά οπλα » έφώνα-εν δ ήμέτερος 
φρουρός καί είς τήν ςιγμήν συνηθροίσθησαν οί 
ναΰται έπί τοΰ καταςρώματος, φέροντες πυ
ροβόλα, έπιςόλια, μαχαίρας καί λόγχας κ. λ. 
τά τηλεβόλα (κανόνια; έγεμίσθησαν μέ σφαί
ρας. ύέλους, ήλους (καρφία) καί τεμμάχια 
μολύβδου (κομμάτια).

Έ ν  τοσούτω έπλησίαζε τό πειρατικόν πλοί- 
ον πρός ήμάς. —  Τίς ε ί : έφώνα-εν δ ύμέ-
τερος φρουρός Τνα πληφορηθώμεν περί τοΰ σκο
πού τοΰ προ σε ρχ ο μέν ο υ πλοίου. — Απεκρί- 
θί] τοΰτο διά κανονοβολής ήτις όμως δέν 
έπέτυχε τό ήμέτερον πλοϊον. Ημείς δέν ήδυ- 
νάμεθα νά άνταποκριθώμεν δμοίως, διότι τό 
πειρατικόν επλεε έκ τών έμπροσθεν καί ούχί 
έκ τοΰ πλαγίου, ώςε δέν ήδυνάμεθα νά μετα- 
χειρισθώμεν τά τηλεβόλα* αίφνης το πλοίον 
ήμών έστράφη υπό τών κυμάτων, ώςε ή πλευ
ρά του άντίκρυσε τό έπερχόμενον. Πυροβολοΰ- 
μεν λοιπόν διά τών τεσσάρων τηλεβόλων, τά 
όποια εϊχομεν πρός τήν πλευράν ταύτην κατά 
τοΰ έχθρικοΰ πλοίου, καί έπροςενήσαμεν, ώς 
έφαίνΐτο, μεγάλην καταςροφήν μεταςύ τών εχ
θρών, διότι ήκούσαμεν τρομεράς κραυγάς καί 
όλολυγμούς. Αλλά καί ουτω δέν έπαυσαν τοΰ 
νά πλησιάζωσι πρός ήμάς, καί πριν γεμίσωμεν 
τά τηλεβόλα έκ δευτέρου εφθασαν υπό τήν πλευ- 
ράντοΰ ήμετέρου πλοίου καί ίρριψεν άμέσως 
τάς άρπάγιας των. Τό πειρατικόν ήτο πλήρες αί- 
μοβόρων πειρατών, μεταςύ τών δποίων έπε- 
κράτει μεγίστη σύγχυσις. εγεινε δέ ετι μεγαλει- 
τέρα, δταν οί ήμέτεροι ναΰται έκένωσαν κατ 
αύτών τά πυροβόλα των καί ευθύς επειτα έρ
αψαν κατ’ αύτών χάλαζαν σφαιρών καί βαυ- 
κιλίων πυριτούχων* οί πειραταί δμως δέν 
έμειναν άπλοι θεαταί τοΰ ούχί βέβαια εύαρέςου 
θεάματος* άνταπεκρίθησαν λοιπόν δι’ ούχί ολι- 
γωτέρας χαλάζης σφαιρών Τνα άποδιώςωσε

τούς άνδρείους ήμών ναύτας άπό τού κατα
ςρώματος.

Τελευταίον έμπήςαντες τούς πελέκεις αυτών 
βί πειραταί έπί τής πλευράς τοΰ ήμετέρου πλοί
ου, ήρχισαν κρατούντες τάς μαχαίρας διά των 
όδόντων των νά άναβαίνωσιν είς τό πλοίον ήμών.

Οί ήμέτεροι άπέκρουσαν τήν εισβολήν ταύ
την μέ'τόλμην καί φρόνησιν. Μόλις δηλ. έφαί- 
νετο υπεράνω τοΰ καταστρώματος εχθρός τις 
καί άπωθεΐτο πάλιν υπό λόγχης* μόλις χείρ τις 
έςερεόνετο έπί τοΰ καταστρώματος καί πέλεκυς 
ή μάχαιρα ήσαν έτοιμα νά κατακόψωσιν αυ
τήν. Τοιουτοτρόπως έςηκολουθει rt παλλη αμ
φοτέρωθεν χωρίς νά εύτυχήση τις τών εχθρών 
νά άναβή έπί τοΰ καταστρώματος ήμών.

Τελευταίον είδον εαυτούς ήναγκασμένους νά 
παοαιτηθώσι πλέον τοΰ ματαίου αύτών άγώνος 
καί λοιπόν άπεμάκρυνον τό πλοΐον αύτών αν 
καί είς άποχαιρετισμόν τούς έφιλοδωρησαμεν 
μέ νέαν χάλαζαν καταστρεπτικών σφαιρών.

Έ ν  τώ  μεταςύ έπήλθεν ή ^οδοδάκτυλος αύ- 
γή καί τότε ήδυνήθημεν νά διακρίνωμεν ποίαν 
καταστροφήν είχεν υποστή δ έχθρός.

Πανταχοΰ έφαίνοντο κεφαλαί κεκομμέναι, 
βραχίονες καί σκέλη* φαίνεται οε οτι πολυ ήλατ- 
τώ θη δ άριθμός τών πολεμικών έχθρών οΤτι- 
νες πρέπει νά ήσαν υπέρ τούς δγδοήκοντα.

"Οτε άνέτειλεν δ "Ηλιος ήρχισε νά πνέη έλαφ- 
οός νότος. Άμέσως λοιπόν άνεπετάσαμεν τά 
ίςία (τά πανία) τό δέ κάτεργον ειχεν άρκούτως 
άπομακρυνθή άφ’ ήμών.

(Έ κ τοΰ Γερμανικού* ακολουθεί.

Π Ε ΡΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ.

Τό ώραιότερον καί ήθικώτερον τών ένςιγμά- 
των τοΰ άνθρώπου είναι ή φιλοπατρία. Εάν 
τοΰτο τό ενςιγμα δέν υπεστηριζετο υπο θαύ
ματός τίνος πάντοτε υπαρχοντος, και εις ιό 
όποιον, ώς είς τόσα άλλα. ούδεμίαν προσοχήν 
οίδομεν, οί άνθρωποι ήθελον σπευοει να κα.οι- 
κώσιν είς τής εύκρατους ζώνας άφίνοντες τό 
υπόλοιπον τής σφαίρας έρημον. Δυνάμεθα νά 
φαντασθώμεν όποια δυςυχήματα ήθελον προ- 
έλθει έκ ταύτης τής συσσωρεύσεως τοΰ άν- 
•θρωπίνου γένους εφ ενός μόνου σημείου ir^  
γτς* Τνα άποφύγωμεν λοιπόν ταΰτα τα ου ατυχή
ματα ή θεία πρόνοια προσεκόλλησεν, ούτως 
είπείν, τούς πόδας έκάστου άνθρώπου είς τό 
γενέθλιάν του έδαφος διά μαγνήτου τίνος άκα- 
ταμαχήτου. Οί πάγοι τής Ισλανοίας και αί 
φλογεραί ψάμμοι τής ‘Αφρικής δέν στερούνται 
κατοίκων. Είναι μάλιςα άςιοπαρατηρητον, δτι

ίσον πλειότερον τό έδαφος τόπου τινός είναί 
άγονον, δσον πλειότερον τό κλίμα αύτοΰ είναι 
τοαχύ, ή δπερ εΤναι τό αύτό, δσον πλειοτέρας 
καταδιώ-εΐν ύποφέρομεν Ιν τινι τόπω, τόσον 
πλειότερα θέλγητρα έχει ούτος δι’ ήμάς. Πράγ
μα παράδοξον καί υψηλόν! πώς προσκολλώμεθα 
διά τής δυςυχίας, καί πώ ς δ άνθρωπος ΐ'σα 
?αα δστις δέν έστερήθη, είμή μια; καλύβης ίσως. 
ούτος λυπεΐται περισσότερον τήν πατρικήν 
στέγην! δ λόγος.τούτου τοΰ φαινομένου είναι 
δτι ή άσωτία καρποφόρου τινός γής πλουτίζου- 
σα ήμάς καταστρέφει τήν απλότητα τών φυσι
κών άγαθών, άτι να σχηματίζονται έκ τών 
άναγκών ήμών.

Τό παν έπιβεβαιοΐ τήν αλήθειαν ταύτης τής 
παρατηρήσεως* δ άγριος περισσότερον προσ- 
κολλάται είς τό καλύβιόν του ή δ ήγεμών 
είς τό παλάτιόν του. καί δ ορεινός πλειότερα 
θέλγητρα ευρίσκει είς τό ορος του, η δ πε
δινός είς τήν πεδιάδα του. Έρωτήσατε ποιμένα 
τινά ή όσπριοφάγον ά ήθελε νά άλλάςη τήν 
τύχην του μέ τήν τύχην τοΰ πρώτου κυριάρχου, 
τής γής· ούτος καί μακράν ΐή ς  άγαπητής του 
φυλής ευρισκόμενος φυλλαΐει την μνήμην αυτής 
πανταχοΰ άναζητεΤ τά ποίμνιά του, τούς χει- 
μ ά^ους του, τά νέφη του’ δέν επιθυμεί άλλο, 
είμή νά τρώγη τόν κρίθινόν του άρτον, νά πίνη 
τό αΐγειόν του’γάλα, καί νά τοαγωδή έν τη κοι- 
λάδι ταΰτα τά άσματα, τά δποία έτρ^γωδουν 
καί οί πρόγονοί του* χάνεται έάν δεν 3π στρέψη 
είς τόν γενέθλιόν του τοπον* ου ιο* όμοια,s-ί με 
φυτον τοΰ ο’ρους, τοΰ δποίου η ^t,a πρεπε. να 
κήται έν τω βράχω* τοΰτο οέν ουναται να ευ- 
δοκιμήση έάν δέν ‘προσβάλληται υπό ά έμων 
καί βροχών* ή γή, αί στεγαι καί δ ήλιος τ?;, 
πεδιάδος τό μαραίνουσι. Μεθ οποίας χαρά» 
θέλει έπανίδει ούτος τήν άχύρινόν του στέγην 
πώς θέλει έπισκεφθή τά άγια λείψανα τής έν
δειας του.
Τί εύτυχέστερον άπό τούς Έσκιμόους είς τήν 
φρικώδη των πατρίοα5 11 σημαινουσι παρ αυ ^οις 
τά άνθη τών κλιμάτων μας ώ ; πρός -άς χιονας 
τού Λαβραδύρίτά παλατια μας ως πρόςτ/]ν κα- 
πνίζουσαν τρώγλην των; 0  Εσκιμοος επιοιοα,^- 
ται τήν άνοιςίν μετα τής συ,υγου του ει,ί ιΐνος 
πάγου κυματίζομένου* παρασυρόμενος υπό των 
γευμάτων προχωρεί εν πληρει τίαλασσ/] ^πί 
τούτου τοΰ θρόνου τοΰ Θεού τών τρικυμιώ > 
τό δρος ταλαντεύει έπί τών κυμάτων τάς 
φωτεινάς του κορυφάς καί τά χιωνώδη του 
δένδρα* οί θαλάσσιοι λύκοι παραδίδονται είς τόν 
Ιρωτα καί είς τάς κοιλάδας των, και αί φαλαι- 
ναι συνοδεύουσι τά βήματά του έπί τοΰ ώκε- 
ανοΰ* δ τολμηρός άγριος υπό τάς σκηνας ΐ ή ί



Ν Ε Α  Α Π Ο Θ Η Κ Η

ευκινήτου του λέμβου θλίβει έπί της καρδίας 
too τήν σύζυγον τήν οποίαν δ Θεός τω  Ιδωκε.

Ουτος δ βάρβαρος Ιχει πανταχόθεν Ο χυ
ρούς λόγους Τνα προτιμά τδν τόπον του καί 
τήν κατάστασίν του άπό τήν ιδικήν μας, δαον 
ευτελής καί αν μάς φαίνηται ή φύσις του* 
άναγνωρίζομεν είτε έν αύτω είτε εν ταίς τέχναίς, 
τάς δποίας έςασκεί, πράγμα' τι τδ όποιον ανα
καλύπτει ακόμη τήν άςίαν τοΰ ανθρώπου* δ 
Ευρωπαίος χάνεται πολλάκις έφ’ ένδς πλοίου, 
άριςουργήματος τής άνθρωπίνης βιομηχανίας, 
εις τήν αυτήν, είς τήν δποίαν δ Έσκιμόος κύ- 
ματιζόμενος έπί τίνος δέρματος τοΰ θαλασίου 
βοδς καταφρονεί δλους τούς κινδύνους. 'Οτέ 
μέν ακούει μουρμουρίζοντα τδν ωκεανόν, δς-ις 
τδν καλύπτει εκατόν πόδας ύπεράνω τής κε
φαλής αύτου* δτέ δέ πολιορκεί τούς ουρανούς 
έπ ί τής κορυφής τών κυμα'των* παίζει εντός 
τοΰ άσκοΰ του έν τω μέσω τών κυμάτων, ώς 
παιδίον τι ταλαντεύεται έπί κρεμαστής κοίτης 
έκ κλάδων εις. τά-ετρηνικά βάθη δάσους τινός* 
θέτων δ θεδς τοΰτον τον άνθρωπον είς τήν χώ 
ραν τών καταιγίδων, τω Ιδωκεν εν παράση- 
μον βασιλείας. Ιδού έφώνα-ε πρδς αύτόν έκ 
τοΰ μέσου τής λαίλαιπος, σέ βίπτω γυμνδν έπί 
τής γής* άλλ' Τνα, δσον δυστυχής καί 5ν ήσαι, 
μή δυνηθή τις νά παραγνωρίση τδν προορισμόν 
σου, θέλεις δαμάζει τά θαλάσσια τέρατα καί θέ
λεις ύποτάττει τάς τρικυμίας.

Ουτω λοιπδν προσκολλώσα ήμάς ή θεία 
πρόνοια είς τήν πατρίδα δικαιολογεί πάντοτε τάς 
δδούς της καί Ιχομεν διά τδν τόπον μας άπεί- 
ρους λόγους αγάπης. 0  Ά ραψ δέν λησμονεί 
τδ φρέαρ τής καμηλού, τήν δορκάδα, καί πρδ 
πάντων τδν ίππον, τδν σύντροφον τών δοοίπο- 
ριών του* ο νέγρος αναπολεί πάντοτε τήν καλύ- 
βην του, τδ άκόντιόν του καί τήν άτραπδν τοΰ 
ελέφαντός του.Καί ταΰτα μέν άρκοΰσιν έςετα- 
ζομένης τής φιλοπατρίας ύπδ τήν φυσικήν αύ
τής εποψιν* ήδη δέ ας έ-ετάσωμεν αυτήν καί 
ύπό τήν ήθικήν της Ιποψιν.
Φ ι λ ο π α τ ρ ί α  ύπδ ήθικήν Εποψιν ειν»ι τδ νά 
καταβάλλη τις πάσαν σπουδήν, ινα καθιςα τήν 
πατρίδα του φ ο β ε"ρ ά ν έ ς ω τ ε ρ ι κ ώ ς καί 
ή σ υ χ ο ν  έ σ ω τ ε ρ ι κ ώ ς .  Νίκαι ή διαπραγμα
τεύσεις επωφελείς έφελκύουσι πρδς αύτήν τδ σέ
βας τών έθνών* ή διατήρησις τών νόμων καί 
τών ηθών δύναται μόνη νά έςασφαλίση τήν 
έσωτερικήν αύτής ήσυχίαν. ούτως έν ω άντιτάτ- 
τονται είς τούς εχθρούς τοΰ κράτους στρα
τηγοί καί διπλωμάται επιτήδειοι, πρέπει νά άν- 
τιτάττωνται είς τήν ακολασίαν καί είς τάς κακίας, 
αΤτινες τείνουσι τδ πάν νά καταστέψωσι, νόμοι 
καί άρεταί, οΤτινες τείνουσι τδ παν ν’ άνοικοοο-

μήσωσι. καί έντεΰθεν πόσον πλήθος καθηκόν
των πραγματικών καί απαραιτήτων γεννάται 
8ι έκα'στην τάςιν πολιτών, δι έκαστον πολίτην 
ιδιαιτέρως.

Υ μ είς Κύριοι, οΤτινες εΤσθε τδ άντικείμενον 
τούτων τών σκέψεων, ύμείς, οΤτινες μέ κάμνε- 
τε νά λυπώμαι κατά ταύτην τήν στιγμήν, δτι δέν 
Ιχω  ζωηράν ευγλωττίαν, Τνα σάς δμιλήσω ά- 
ξίως τών άληθειών, είς τάς δποίας είσέδυσα. ύ- 
μεΐς τέλος, τους δποίους έπεθύμουν νά φλέ*ω 
δι δ'λων τών εύγενών έρώτων, έπειδή ή θέλετε 
καταςή ευτυχέστεροι διά τούτου, ένθυμείσθε ά- 
καταπαυστως, οτι η πατρίς εχει δικαώματα ά- 
περιγραπτα και ιερά έπί τών προτερημάτων 
σας, επι τών αισθημάτων σας, ίέπί τών αρετών 
σας, καί έφ δλων τών πράςεών σας* είς 
δποιονΟηποτε κράτος καί 5ν εύρίσκεσθε, εΐ- 
σθε ςρατιώται εν ένεργεία, πάντοτε υπόχρεοι 
νά άγρυπνήτε υπέρ τής πατρίδος, καί νά 'π ε- 
τάτε πρδς βοηθειάν της είς τδν μικρότερο ν 
κίνδυνον !

Ινα έκπληρωσητε τδν τόσον υψηλόν προο
ρισμόν σας, οέν αρκεί νά έκτελέσητε τάς 
υπηρεσίας τας δποίπας σάς έμπιστεύεται ή 
πατρις να υπερασπίσητε τούς νόμους της, 
νά γνωρίσητε τά συμφέροντά της νά θυσιά- 
σητε μάλιστα υμάς αύτους είς τήν δημοσίαν 
θέσιν. Ύπάρχουσι κατ’ αύτής έχθροί κινδυ- 
νωδέςεροι παρά τάς συμμαχίας τών έθνών 
καί τάς έμφυλίους διαιρέσεις* τοιοΰτος εΐναι 
6 υπόκωφος μέν καί βραδύς, άλλά ζωηρός καί 
συνεχής πόλεμος, τόν δποίον ή διαφθορά κάμ- 
νει κατά τής ηθικής* πόλεμος τοσοΰτον δλε- 
θριώτερος, όσον ή πατρίς δέν Ιχει ή ίδία ούδέν 
μέσον τοΰ ν’ άποφύγη αύτόν ή νά τόν ύπο- 
ςηρίςη. συγχωρήσατέ μοι Τνα κατά τό παράδειγ
μα τοΰ Σωκράτους θέσω είς τδ ςόμα τής 
πατρίδος τον λόγον, τόν δποίον αυτη Ιχει δικαί
ωμα ν’ άπευθύνη είς τά τέκνα της.

« Τέκνα μου, ένταΰθα έλάβετε τήν ζωήν, 
,, καί κατά τό μάλλον ή ήττον σοφαί θεσμο- 
„  θεσίαι μου ^τελειοποίησαν τό λογικόν σας* οί 
„ νόμοι μου άγρυπνοΰσιν υπέρ τής ασφαλείας 
„  τοΰ έλαχίστου τών πολιτών, καί έκάμετε 
ν  δρκον £ητόν ή άρρητον ν’ άφιερώσητε 
,, τάς ημέρας σας είς τήν ύπηρεσίαν μου* ίδοό 
„  τά οικαίωματά μου* ποία είναι τά ίδικά σας, 
„  ώστε νά προσίάλλητε τά ήθη, τά δποία μοί 
„  ύπηρετοΰσι καλλίτερα παρά τούς θεμελιώ- 
„  δείς νόμους τοΰ κράτους μου; άγνοείτε, δτι 
„  δέν δύναταί τις νά παραβιάζη τά ήθη χω - 
„  ρις νά διατρέφει έν τω  κράτει δηλητήριον 
„  ολεθριον* άγνοείτε, δτι εν μόνον παράδειγμα 
„ παραλυσίας δύναται νά διαφθείρη όλόκληρον

„  Ιθνος, καί νά γείνη είς αυτό ολεθριώτε- 
„  ρον παρά τήν απώλειαν μιάς μάχης* πώς 
„  ή θέλετε σεβασθή τήν δημοσίαν εύσχημοσύ- 
„  νην, άφοΰ σάς έχρειάζετο γενναιότης Τνα τήν 
„  άψηφήσητε, καί άφ’ ού ή έπίδει-ις μετά τής 
„  δποίας έκθέτετε αδιαφορίαν καί αδράνειαν, 

αΤτινες μένουσιν άτιμώρητοι, εΐναι άχρειότης 
„· άςιοκαταφρόνητος καί ύβριςική; έν τοσούτω 
„  τολμάτε ναι οίκειοποιήσθε τήν δόςανμου καί νά 
,, έγκαυχάσθε ένώπιον τών ξένων, δτι έγεννή- 
„  θητε έν ταύτη τή χώρα, ητις παρήγαγε τον 
„  Σ ό λ ω ν α , καί, τον Ά  ρ ισ τ ε ί δ η ν , ό'τι 
,, κατάγεσθε έκ τούτων τών ήρώων, οΤτινες 
„  μ’ έδόςασαν πολλάκις* άλλά τί κοινόν μετα;ύ 
„  ύμών καί τών προγόνων σας; ίΐ-εύρετε 
„  τί.ες εΐναι οί συμπατριώται καί ιά  τέκνα 
„  τών μεγάλων τούτων άνδρών; ο ί ε ν ά ρ ε τ ο ι  
„  π  ο λ ίτ  α ι είς δποιονδήποτε κράτος καί αν έ- 
„  γεννήθησαν, είς δποιονδήποτε διάστημα χρό- 
„  νου καί αν γεννηθώσιν.’Ακούσατε τής φωνής 
,, μου ύμείς, οΤτινες άπό αίώνος είς αιώνα δι- 
„  αιωνίζετε τό γένος τών πολυτίμων είς τήν 
„  ανθρωπότητα ανθρώ πω ν εθηκα νόμους 
„  κατά τών εγκλημάτων, δέν ήγωνίσθην οι’αύ- 
„  τών κατά τών κακιών, έπειδή ή έκδίκησίς 
,,  μου κείται είς τάς χείρας σας, καί ύμείς 
,, μόνοι δύνασθε νά καταδιώκητε τάς κακίας 
„  διά σφοδρού μίσους. ’Αντί νά κρατήτε τήν 
„  άγανάκτησίν σας έν σιωπή, πρέπει έ; έναν- 
„  τίας νά πίπτη αυτη μετά κρότου κατά τής 
,, π ο λ υ τ ε λ ε ί α ς ,  ή τ ι ς  κ α τ α ς ρ έ φ ε ι τό 
„  β α λ ά ν τ ι ο  ν, κατά τής φ ι λ ο κ α τ η γ ο ρ ί -  
„  α ς, ήτις κ a τ α σ τ ρ έ φ ε ι τή  ν ύ π  ό λ η ψ ι ν 
, , τ ώ ν  τ ι μ ί ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν ,  κ α τ ά  τ ή ς  
„  μ ι κ ρ ο π ε ρ ι ε ρ γ ε ί α ς ,  η τ ι ς  κ α τ α - 
„  ςρ έ φ ει τήν ή συ χ  ί α ν τ ώ ν φι λ η σ ύ χ  ω ν, 
„  κ α τ ά  τ ή ς  ρ α δ ι ο υ ρ γ ί α ς , ή τ ι ς  κ α τ α -  
„  c ρ έ φ ε ι τ ή ν  α λ ή θ ε ι α ν ,  κ α τ ά  τ ώ ν  
„  π α ρ α β ι ά σ ε ω ν ,  τ ώ ν  ά δ ι κ ι ώ ν  κ α ί  
3, τ ώ ν  ά π ι ς ι ώ ν ,  αΤτ  ι νες  λ α ν θ ά ν  ο υσι  
„  τ ή ν  α γ ρ υ π ν ί α ν  τ ώ ν  ν ό μ ων *  κατά 
„  τ ή ς  ψ ε υ δ ο ΰ ς ε ύ θ ύ τ η τ ο ς ,  τ ή ς  ψ ε υ -  
„  δ ο ΰ ς  μ ε τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ,  τ ή ς  ψ ε υ- 
„  δ ο ΰ ς  φ ι λ ί α ς  καί ίλων τούτων τών φε- 
„  νακισμών, οΤτινες άπατώσι τούς τιμίους άν- 
„  θρώπους* μή είπητε οτι οι καιροί ήλλα-αν, 
„  καί πρέπει μέ πλαγιώτερον τρόπον νά μετα- 
„  χειριζώμεθα τούς ένόχους* αρετή άνευ άρ- 
„  χών εΐναι αρετή άνευ τρόπων* όταν οέν 
,, φρίττη είς τήν θέαν τών κακιών, εΐναι μολυ- 
„  σμένη ές αύτών.— Φαντάσθητε, τέκνα μου,δ- 
,, ποία όρμή ήθελε καταλάβει υμάς, έάν αίφνης 
,, άνηγγέλλετο δτι εχθρός τις ύμών λαμβάνει 
„  τά όπλα, φθάνει απέναντι σας, εΐναι είς τάς

„ θύρας σας! άλλά τήν σήμερον δέν εύρίσκεται 
„  ένταΰθα* τήν σήμερον δ εχθρός δηλ. ή κακία
„  εύρίσκεται έν τω μεσω ύμών, έν ταίς σ^να-
„  ναςροφαϊς, έν ταίς συνελεύσεσι το5
„  έθνους, έν ταις οίκίαις ύμώ ν αί πρό-
„  οδοί του είναι τόσον ταχείαι, ώ.-ε έάν δ 
,, Θεος ή οί ενάρετοι άνθρωποι οέν κωλύσωσι 
„  τάς έπιχειρήσεις του, τό πάν άπόλλυται.,, 

Ταΰτα, λέγει ή πατρίς πρός τά τέκνα 
της* ημείς έάν ήμεθα εύαισθητότεροι είς τάς 
μέμψεις, τάς δποίας ήκούσαμεν, ή κοινωνία, ήτις 
διά τής υπερβολικής μας συγκαταβάσεως κατέςη 
πεδιάς έγκαταλελειμμένη είς τάς τίγρεις καί 
είς τούς ο^εις, ήθελεν εΐσθαι ή διατριβή τής 
ειρήνης καί τής εύτυχιας* ας μή κολακευώμεθα, 
δτι βλέπομεν ένίοτε τοιαύτην τινά έπί τό κρείτ- 
τον μεταβολήν* πολλοί πολίται εχουσιν άρετάς, 
άλλ ουοέν τόσον σπάνιον, οσον ένάρετος άν
θρωπος, έπειδή Τνα ήναι ένάρετος τω δντι, 
πρέπει νά Ιχη  τήν γενναιότητα τοΰ νά ήναι 
τοιοΰτος είς δλους τούς καιρούς, είς δλας τάς 
περιςάσεις, μ δ'λα τά προσκόμματα καί μέ 
καταφρόνησή τών μεγαλειτέρων του συμφε
ρόντων. Αλλ αν αί τίμιαι ψυχαί δέν δύνανται 
νά συμμαχώσι κατά τών δολίων καί μοχθηρών 
ανθρώπων, ας συμμαχώσι τουλάχιστον ύπέρ 
τών καλών ανθρώπων, ας είσδύωσι πρό πάντων 
διά τούτου τοΰ πνεύματος τής φιλανθρω
πίας, τό δποίον ύπάρχει έν τή  φύσει, καί τό 
δποίον ήθελεν εΐσθαι καιρός ν’ άνανεώσωμεν έν 
τή κοινωνία, άπό τής δποίας αί προλήψεις μας 
καί τά πάθη μας τό έςώρισαν τοΰτο ήθελε μάς 
διοάςει νά μή ήμεθα πάντοτε είς πόλεμον οί 
μέν πρός τούς οέ, νά μή συγχέωμεν τήν κου
φότητα τοΰ πνεύματος μέ τήν κακίαν της 
καρδίας, νά συγχωρώμεν τά ελαττώματα τών 
άλλων, ν άπομακρύνωμεν άφ’ ήμών αύτών 
ταύτας τάς προλήψεις καί ταύτας τάς απι
στίας, τάς δλεθρίας πηγάς πάσης διχονοίας καί 
εχθρας* ήθελε μ ίς  διδάςει προσέτι δτι ή εύ- 
εργεσία αναγγέλλεται δλιγώτερον διά προςα- 
σίας διακεκριμένης καί έλευθεριότητος λαμ- 
πράς, παρά διά τοΰ αισθήματος το δποίον μ.άς 
ένδιαφερει ύπέρ τών δυςυχών.

Βλέπετε καθ’ ήμέραν πολίτας γογγύζοντας 
έν τή δυςυχία, άλλους, οΤτινες εχουσιν άνάγ
κην παρηγορητικού τίνος λόγου, καί καρδίας 
τίνος, ήτις νά είσούση είς τά δεινά των, καί 
έρωτάτε έάν δύνασθε νά ήσθε ωφέλιμοι είς 
τούς ανθρώπους, καί ζητείτε έάν ή φύσις μάς 
άπεζημίωσε διά τά κακά διά τών δποίων μάς 
καταθλίβει! VQ ! έάν έγνωρίζετε δποίας γλυκύ- 
τητας δίαχεει αυτη είς τάς ψυχάς, αΐτινες 
άκολουθοΰσι τάς εμπνεύσεις τ η ς ! έάν ποτε ά-
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παλλάςητε ενα καλόν άνθρωπον άπό της έν- 
δείας, άπό τοΰ θανάτου, άπό της άτιμίας, έπι- 
ζαλοΰμαι μάρτυρα τούτου τάς συγκινήσεις, τάς 
δποίας θέλετε δοκιμάσει· θέλετε ίόεί τότε, δτι 
υπάρχουσίν έν τω βίω ςιγμαί τρυφερότητας, 
αϊτινες έςαγοράζουσι τά ετη της δυστυχίας. 
Τότε θέλετε λάβει συμπάθειαν περι εκείνων, 
οιτινες θέλουσιν έκπληχθή έκ τών επιΐυ^ΐων 
σας, ή έκείνων, οΤτινες θέλουν λησμονήσει 
άύτάς, άφ’ ου εδρεψαν τον καρπόν των.

Μή φοβήσί)ε τους φθονερούς· θέλουσιν ευρει 
τήν τιμωρίαν των έν τή διαρκεία τοΰ χαρακτή- 
ρός τω ν  επειδή δ φθόνος είναι ώς μία σκω
ρία κατατρώγουσα τον σίδηρον. Μή φοβήσθε 
τήν παρουσίαν τών άχαρίςων* ούτοι θέλουσι 
φύγει τήν ίδικήν σας παρουσίαν, ή μάλλον 
θέλουσι τήν άναζητήσει, έάν το καλόν, τό 
δποίον Ιλαβον παρ υμών, συνωδεύθη καί παρη- 
κολουθήθη υπό τής τιμή? καί τοΰ συμφέροντος, 
επειδή έάν κατεχράσθητε τής υπεροχής, τήν 
δποίαν οΰτος σάς δίδει, εΐσθε ένοχοι, καί δ 
προςατευομενός σας είναι άςιοδάκρυτος.

'Η  Ό Λ Γ Α .

( 9 4 5 -  9 5 5  άπό Χρ.).
Ά Λ ο® *«»μ# Ιχ  της εν ττ, πόλει ήμων εχ£ι5ομενης &πο Γ. 
Δ . Λ βμπιση Ροισσκη; ‘Ιστορίας, μέρος άποτελούσης της 
Οΐχογ^νϊΐαχης ΒιβλίίίΘηχης.

Η ζ ω ή  τής Ολγας (ήγεμονίδος έπιτρο- 
πευούσης τόν ανήλικον αυτής υιόν ίΣβιατοσλαΰ- 
ον) υπάρχει πλήρης μυθιστορικών διηγήσεων 
έν τοίς χρονικοίς τής Ρωσσίας. Θυγάτηρ πο- 
ταποΰ τίνος Ούαριάγου έκ τής παρά τή ΓΙλε- 
σκωοία κώμης Βοϊστβουσκοΐου, διά τε τήν 
καλλονής καί τάς άρετάς αυτής συνεζεύ- 
χθη  τΰν Τγορα. Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ άν
δρός της (δολοφονηθεντος υπό τών Δρευλίων), 
κηρυχθείσα άντιβασίλισσα κ?ί κηδεμών τοΰ 
ανηλίκου υίοΰ της Σβιατοσλαύου Ίγόροβιτσς, 
σταθεροί βρ?χίονι κατέτχε τάς ήνίας τυΰ κρά
τους, συμβοηθοΰς παραλαβοΰσα τόν τε κατά 
τούς πολέμους τοΰ Ιγορος διακριθέντα άρχιστρά- 
τηγον Σβενέλδον καί τόν κυβερνήτην τοΰ νέου 
ήγεμόνος Άσμοΰλδον.

Πρώτη ο έπίχείρησις τής Ό λγα ς δπήρςε νά 
έκοικηθή τους Δρευλίους 6ιά τόν φόνον τοΰ συζύ
γου της. Διάφορά δ έπί τούτω μετεχειρίσθη 
μηχανεύματα, μαρτυροΰντα μέν τό Ιςοχον αυ
τής πνεΰμα, άλλά καί συγχρόνως παριςώντα 
τήν τε θηριωδίαν τοΰ χαρακτήρός της, καί τήν 
ύπερβολικήν τοΰ λαοΰ τούτου απλότητα, καί τοι 
αί περί τών τοιούτων υπό τοΰ Νέστορος άνα- 
φερόμεναι παραδόσεις κλίνουσιν έπί τό μυθώδες.

Οί Δρεύλιοι, έκτεταμένην οίκοΰντες χώραν, 
fp αν οί τελευταίοι μετα;ύ τών Σλαυϊκών έ- 
θνών, οιτινες άφήκαν τόν νομαδικόν βίον. 
Έ ζω ν  δέ νΰν έν ταίς πόλεσι. καί έκαλλιέργουν 
τήν γην, αυτόνομοι μέν. άλλ’ υποτελή είς τόν 
ήγεμόνα τής'Ρωσσίας άρχηγόν εχοντες. Γαυ- 
ριώντες ύ ήοη επι τω φόνω τοΰ Τγορος, καί 
τήν μικράν τοΰ Σβιατοσλαύου καταφρονοΰντες 
ηλικίαν, διενοήθησαν νά συζεύ-ωσι τόν άρχη
γόν αυτών Μάλην μετά τής Ό λγας, άρπάζον- 
τες ουτω τήν βασιλείαν τής Κιοβίας· διό καί 
πέμψαντίς είκοσι πρέσβεις είς τήν ήγεμονίδα 
ταυτην, πρώτον μεν εζήτησαν συγχώρησιν διά 
τόν φό -ον τοΰ Ίγορος, λέγοντες δτι ήναγκάσθη- 
σαν νά θανατώσωσιν αύτόν ενεκα τών βαρέων 
φόρο)ν του, επειτα δ’έκθειάζοντες τήν -/ώραν αύ
τών, καί τον ήγεμόνα των Μάλην έγκωμιάζοντες 
διά τε τήν άνδρίαν καί τά προτερήματα' του, 
προέτειναν εις τήν Όλγαν νά συζευ/θή αυτόν. 
'Η  δ’ Όλγα προσποίηθείσα δ'τι τή  ήοεσαν οι λό
γοι αύτών, άπεκρίθη δτι μή δυναμένη νά άνα- 
στήση έκ νεκρών τόν άνδρα της, παρεδέχετο 
τήνπρότασίν των. «Καί νΰν μέν, εΤπεν, έπι- 
στρέψατε είς τάς λέμβους υμών, αύριον δέ θέ
λω διατάςει νά γίνωσιν είς δμάς αί άνήκουσαι τι- 
μαί· μή λείψητε δέ νά παραγγείλητε τούς άν
θρώπους μου δταν ελθωσι πρός δμάς, >ά 
σάς φέρωσιν έπί τών χειρών .»

Ά μ α  δέ τών πρέσβεων άπελθόντων, ή Ό λ 
γα διατάσσει νά σκάψωσι λάκκον βαθύν έν τη 
αυλή τοΰ Βελοεοέρου. Τήν δέ επιοΰσαν άφιχΜέν
των τών άνθρώπων τής βασιλίσσης Τνα προσ- 
καλέσωσιν αυτούς, “ ήμείς ούτε Ιφιπποι, „ εί- 
πον οί πρέσβεις, «ούτε πεζοί έρχόμεθα· φέρε- 
τέ μας δέ μετά τών λέμβων έπί τών χειρών. 
—  «Τίποιητέον; άπεκρίθησαν μετ’ έπιπλάστου 
άγανακτήσεως οί ύπηρέται τής Όλγας, αίοον- 
τες αυτούς. Ό  ήγεμών μας Τγωρ Ιτελεύτησεν 
ή Ό λγα στέργει νά συζευχθή τόν άρχηγόν σας* 
σείς είσθε ήδη κύριοι ήμών. „ Καί ή μέν Ό λγα 
ίχαιρε θεωμένη άπό τοΰ έςώστου τό άγέρωχον 
τών ουτω φερομένων πρέσβεων, οΰς δμως έπί 
τέλους άγαγόντες οί ύπηρέται ερ^ιψαν έντός τοΰ 
ήνεωγμένου λάκκου, ζώντας αύτούς καταθάψαν- 
τες. Ή  δ’ ήγεμονίς άγγελον είς Δρευλίους πέμ- 
ψασα, έζήτησε νά στεΟ,ωσι πρός αύτήν καί άλ
λους άνδρας, λέγουσα δτι οί υπήκοοι αύτής δέν 
εςεργον νά τήν άφήσωσι νά άπέλθη άνευ τή-ς 
άνηκούσης είς τόν βαθμόν της συνοδίας. Καί ε- 
πεμψαν μέν οί Δρεύλιοι πεντήκοντα τούς κα- 
λητέρους πολεμιστάς καΓάρ/ όντας, καί τούτους 
δμως οί 'Ρώσσοι φιλοφροσύνης δήθεν Ενεκα ά
γαγόντες είς λουτρόν, δι’ υπερβολικής κατέκαυ- 
σαν θερμότητος.

Τελευταίον ο ή Ό λγα  τήν άφΐ;ΐν αδτής είς 
τούς Δρευλίους άναγγείλασα, διέταςε τούς κατοί
κους τοΰ Κοροσθένους νά ετοιμάσωσιν δορόμελι, 
λέγουσα δτι έπεθύμει πριν συνέλθη εις δεύτε
ρον γάμον νά έπισκεφθή τόν τάφον τοΰ συζύ
γου της, καί νά τελέση έπικηδείους άγώνας 
πρός τιμήν αύτοΰ. Καί οί μέν Δρεύλιοι τυφλώς 
πρά-αντες πάντα, δσα ή ’Ολγα αύτοίς ένετείλα- 
το, μετά μεγάλης αύτήν δπεδέςαντο φιλοφροσύ
νης* ή δ’ ήγεμονίς μικρόν κλαύσασα έπί τοΰ 
τάφου τοΰ "Ιγορος, (έφ’ ού καί σήμα εστησε) 
καί τούς έπικηδείους τελέσασα άγώνας, Ιρχεται 
είς τό κατά τήν αίτησιν αύτής παρεσκευασμέ- 
νον συμπόσιον, ένδυμα φορέσασα γάμου. Οί ά
θλιοι Δρεύλιοι έρωτήσαντες πρώτον περί τών 
άποσταλέντων πρέσβεων αύτών, καί πεισθέντες 
δτι ήρχοντο μετά τών λοιπών άνδρών τοΰ οίκου 
τής βασιλίσσης, ουτω παρεδόθησαν είς τήν (ές 
δδρομέλιτος) μέθην, ώστε ήρ-χντο νά δβρίζω- 
σ: τόν Τγορα. λησμονήσαντες τό πρός τήν Ολ
γαν δφειλόμενον σέβας* αυτη δ’ δλίγον άποστά- 
σα, παρέσχε σημείον, καί έν τω άμα πεντακισχί- 
λιοι Δρεύλιοι επεσον υπό τήν μάχαιραν τών 
Κιοβιτών.

Έπιστρέψάσα δ’ή Ό λγα είς Κιοβίαν, καί συν- 
αγαγοΰσα στρατεύματα, έπήλθεκατά τών Δρευ
λίων, διά τής όυνάμεως νΰν θέλουσα νά καθυ- 
ποτάςη αύτούς. Μάχης δέ κρατεράς συνα- 
φθείσης, άντέστησαν μέν γενναίως οί κάτοικοι 
τοΰ Κοροσθένους, άλλ’ έπί τέλους μή δυνάμενοι 
νά άποκρούσωσι τήν δρμήν τών Κιοβιτών, έτρά- 
πησαν είς φυγήν, καί τήν πόλιν αδτών δχυρώ- 
σαντες, άνδρείως δπέμειναν τήν πολιορκίαν κα
θ ’ δλον τό θέρος. 'Η  δ’ Ό λγα νέον καί αύθις 
τεκταινομένη πονήρευμα, “ Πρός τί, έμήνυσεν 
αύτοίς, ή πείσμω ν αυτη άντίστασις; Αί άλ- 
λαι πόλεις δμών δπετάγησαν διατί σείς νά ά- 
■π^θάνητε τής πείνης; Μή φοβήσθε πλέον άρ- 
κούντως έγώ έςεδικήθην έν Κιοβία, καί περί 
τόν τάφον τοΰ άνδρός μου.,, Καί οί μέν πο- 
λιορκούμενοι πεισθέντες εις τούς λόγους τού
τους, προσήνεγκαν τή Ό λγα φόρον διφθερών 
καί μέλιτος, άλλ’ αυτη γενναίως δήθεν πρός 
αυτούς φερομένη, άπεκρίθη δτι ήρκείτο είς 
τρία στρουθιά καί έν περιστέριον άφ’ έκάστου 
οίκου. Καί ταΰτα μέν προθύμως προσέφερον οί 
Δρεύλιοι, άλλ’ ένω περιέμενον τήν ταχίστην 
τών Κιοβιτών άναχώρησιν, αίφνης βλέπουσι 
πυρπολουμένους τούς οίκους αδτώ ν ή Ολγα, 
προσθέτει δ Νέστωρ, άνημμένην υσκαν προσδή- 
σασα εις τούς πόδας έκάστου τών δοθέντων 
αύτη πτηνών, άφήκεν αυτά, άτινα καί ,έπα- 
νελθόντα είς τάς φωλεάς αύτών, ένέοαλον τό 
πΰρ. Τά μέγιστα δ’ οί άθλιοι Δρεύλιοι εκπλα-

γέντες έπί τή  άπροσδοκήτω- ταύτη συμφοοφ, 
έςελθόντες τής πόλεως, έτράπησαν είς φυγήν, 
άλλ’ έμπεσόντες είς τάς χείρας τών Κιοβιτών, 
οί έπισημότεροι μέν αύτών έθανατώθησαν, οί 
δέ λοιποί αίχμαλωτευθέντες, είς βαρείς καί)υ- 
πεβλήθησαν φόρους, μετά τών λοιπών 'Ρ ώ σ- 
σων συσσωματωθέντες. ’

Καί ταΰτα μέν ή παράδοσις· τό' δ’ άληθές 
δτι ή Ό λγα θανατώσασα τούς πρότερον πεμ- 
φιίέντας πρέσβεις Τνα δικαιολογηθώσι διά τόν 
φόνον τοΰ Ιγορος,‘είτα δ έπελθοΰσα, καθυπέταςε 
μέν καί αύθις τούς Δρευλίους, άλλά μετά το
σαύτης συνέσεως καί έπιεικείας αύτούς έκυβέρ- 
νησεν, ώστε ή μνήμη αύτής έπί πολύν διέ- 
μεινε φρόνον μεταςύ τοΰ λαοΰ τούτου. Καί μέ
χρι μέν τής έποχής τής ήγεμονίδος ταύτης 
παν δ,τι δέν ήτο πόλεμος, ή δέν είχε σ .· έ- 
σιν τινά πρός αύτόν, έφαίνετο παρά τοίς Ούα- 
ριάγαις ώς άνάςιον προσοχής· μηδέν δέ νομο
θετικόν ή κυβερνητικόν παραδεχόμενοι σύςημα. 
έθεώρουν τον τόπον ώς κατάκτησιν, ληστρι- 
κώς τούς φόρους είσπράττοντες· ή δ’ Ό λγα εύ- 
γενέστερον ήνέω;ε στάδιον. Ε ; Ούαριαγών κατα- 
γομένη. Γλαβε μέν πιθανώς παρά τών συμπα
τριωτών της γνώσεις τινάς περί τών εθίμων τοΰ 
τόπου των, άλλ έ- οικείας πείρας κρίνουσα πό
σον επιζήμιος ήτον ή δπεροχή τών Ούαρια- 
γών, έπενόησε νά μόρφωση νέον ίθνος διά νέων 
κ. υ β ε ρ ν (ό με νο ν ν όμ ω ν. Λ ί καινοτομία! τουλάχιστον 
ας έπήγαγε, τον μέγαν τούτον προυποθέτουσι 
σκοπόν. Τήν διαθρυλληθεΐσαν αύτής ποιή- 
σασα περιοδείαν είς τήν άρκτικήν Ρωσσίαν, 
ήτοι τήν επαρχίαν τοΰ Νοβγουρουδίου, Ινθα 
μικροτέραν άπήντα παρά τών Ούαριαγών ά>τί- 
στασιν, πολλάς έπήγαγε βελτιώσεις, κανονίσασα 
μέν τάς δδούς, καί γεφύρας κατασκευάσασα, 
πολλαχοΰ δέ τούς κατοίκους εις κώμας συνα- 
γαγοΰσα,1 καί τήν χώραν είς δικαστικά τμήματα 
καί διαφόρους κοινότητας όιελοΰσα. Συνέστησε 
δέ καί φόρους τακτικούς έπί τών δύο επαρ
χιών Μίςας καί Λούγδας, κατ εύθείαν είς τό 
ταμείον τοΰ βασιλέως είσερ / ομένους. Τήν δέ 
πατρίδα αδτής διά διαφόρων επροίκισε προνο
μίων, δι ών εφάμιλλον αύτήν τω Νοβγοροδίω κα- 
ταστήσασα, τήν άρχαίαν έςήλειψεν Ίσοόρτ/.ην. 
Καί δέν διεσώθησαν μέν αί λεπτομέρειαι τών και- 
νοτομιώντούτων,άλλ’αί έπαρ/ίαι μετά ενα καί ή- 
μισυν ακόμη αιώνα ηύλόγουν τήν άγαθοποιόν 
ταύτην περιοδείαν της.

Τοιοΰτον δ’ εχουσα φρόνημα ή ήγεμονίς αυτη, 
δέν ήδύνατο βεβαίως νά έμμένη είς τήν θρη
σκείαν τών πατέρων της, είς ήν οί θεοί παρι- 
στώντο δι’ ανθρωπίνου μεμολυσμένοι αΤματος. 
Πιθανώς δέ πεισθείσα παρά τών έν Κιοβία



χριστιανών %ε<Λ τής άγιότητος τής πίστεώς 
των, ίσως δ’ < ώς λέγουσί τινες τών ιστορικών 
συγκεχυμέΜως.) έπί σκοπώ νά εχη φίλον τόν 
"Ελληνα αύτοκράτορα πρός καταδάμασιν τών 
•γειτονικών της έθνών, μετά δεκαετή κυβέρνη- 
σιν άφήσασα είς τόν υίόν της, ενήλικα ήδη κα- 
ταστάντα, τάς ήνίας τοΰ κράτους, άνεχώρησεν 
είς Κω σταντινούκολ'.ν, σκοπόν προθεμένη νά 
έναγκαλησθή τήν χριστιανικήν θρησκείανΛΗτο 
δέ τότε αύτοκράτωρ τών Ελλήνων ΚωνςαντΓ- 
νος δ Πορφυρογέννητος,ήγεμών πεπαιδευμένος, 
ο-t ς καί τά περί της' Ολγας καταλεπτώς ονέφερεν. 
Ουτος δε καί άν άδοχος αυτής έγένετο (955), 
καλέσας αυτήν Ε λένην. Λεπτομερώς δέ τά πε
ρί αύτής έκτιθείς δ χρονογράφος Νέςωρ, προσ
θέτει οτι άμα δ'τε έβαπτίσθη, “ έχάρη ψυ/ ή  τε 
καί σώματι· δ δέ πατριάρχης εΐπεν αυτή·,. Ευ
λογημένη σΰ εν γυναι-ί τών Ρώσσων, διότι έ- 
ζήτησας τό φώς, άφήσασα τήν δδόν τοΰ σκό
τους, έν σοί ο εύλογη θήσονται τά τέκνα τής 
'Ρωσσίας μέχρι τοΰ τελευταίου τών απογό
νων σου· „  εΐτα δέ κατηχήσας αύτήν είς τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν, καί καθοδηγήσας νά 
δέηται,τήν έδίδαξε τί σημαίνει νηστεία καί προσ
ευχή , καί τήν Ινουθέτησε νά φυλάσση τήν 
εγκράτειαν τοΰ σώματος.'Ο αύτος δέ ιστορικός 
προσθέτει δτι ούτως ή ήγεμονίς αυτη διετήρη- 
σε τά θέλγητρα καί τήν καλλονήν αύτής, ώστε 
δ γέρων αύτοκράτιορ προέτεινεν αυτή νά τόν 
συζευχθή. Άλλ' ή Ό λγα άντέςη λέγουσα·«Πώς 
δύναμαι νά πράςω τοΰτο; σύ εγινες άνάδοχδς 

■ μου, καί μέ καλεΤς θυγατέρα σου· συμφωνεί 
τοΰτο πρός τούς νόμους τοΰ Εύαγγελίου;»Ταΰ
τα δμως φαίνονται έπί απλής παραδόσεως βα
σιζόμενα, διότι ούχί μόνον ή Ό λγα  ήτο τότε 
έξηκοντοΰτις, άλλά καί τοΰ Κωνσταντίνου ή σύ
ζυγος εζη ακόμη. Πολλά δέ δώρα, ήτοι πολύ
τιμα άγγεΓα, υφάσματα κτλ* ετι δέ καί 5 2  δουκά
τα παρασχών (παρεκτός τών είς τήν θεραπείαν 
αύτής δοθέντων) είς τήν ήγεμονίδα δ αύτοκρά- 
τωρ, άπέπεμψεν αύτήν είς τήν πατρίδα της. 
Ά λλ’ δλίγον φαίνεται ή Ό λγα  εύχαριστηθεισα 
έκ τής υποδοχής ήν έν Κωνσταντινοπόλει Ιλα- 
βε, διότι έλθόντων μετά ταΰτα 'Ελλήνων πρέ
σβεων παρά τοΰ αύτοκράτορος, καί ζητουντων 
Γρατον πρός βοήθειαν καί δώρα (ήτοι μηλωτάς, 
κηρίον κτλ.), ώς ύπεσχέθη πρός αύτόν, «'Όταν,» 
άπεκρίθη ή Ό λγα, "  καί δ αύτοκράτωρ υμών 
διατρίψτ] τοσοΰτον έν Ποτσαινα, δσον έγώ έν 
Σούδα (λιμένι τής Κωνςαντινουπόλεως), τότε 
θέλο> πέμψει στρατόν καί δώρα πρός αύτόν, 
έ- ου καταφαίνεται δτι οί Έ λληνες ύποψιασθέν- 
τες κατ’ άρχάς^τήν Ιλευσιν τής Όλγας, όυσκόλως 
έπέτρεψαν αυτή νά είσέλθτ] είς τήν πόλιν. Ά λ -

λ’ έν τούτοις οί 'Ρώσσοι διετήρησαν κατά τι 
διάστημα χρόνου τούς μετά τών Ελλήνων δ- 
ρους τής ειρήνης καί φιλίας, καί πολλοί αύτών 
είς τήν χρι-ιανικήν έπέςρεφον πίστιν εν τε τ$ 
αύλή καί τω στρατοί τής Κωνσταντινουπόλεως 
υπηρετοΰντες, καί μάχη μάλιστα άναφέρεται έν 
Σικελία κατά τών Σαρακηνών, καθ’ ήν βοηθοί 
είς τούς Έ λληνας άφίχθησαν έκ 'Ρωσσίας. Ό  
δέ αύτοκράτωρ πολλάκις Επεμπε χρυσόοϊυλλα 
πρός τόν 'Ρώσσον μονάρχην, ώς συνήθως αύ
τούς άπεκάλουν έν Κωνσταντινουπόλει.

Είς Κοβίαν ο έπιστρέψασα ή Όλγα, με- 
γάλην μέν παρέσχε προστασίαν είς τούς χρι- 
ςιανούς, μετά τοσαύτης δμως φερομένη προ- 
φυλά-εως, ώς μή ώριμάσαντος είσέτι τοΰ 
καιροΰ πρός τοιαύτην μεταβολήν, ώ~ε λέγεται 
δ'τι καί τούς ιερείς της ακόμη είχε λαθραίως 
μεθ’ εαυτής, ούχί διότι έφοβείτο τόν δ/λον, κα
θότι ούτε έσυλλογίσθησαν καν νά καταδιώςωσι 
τόν Χριστιανισμόν, δι ού, γιγνομένων μαρτύρων, 
ή πίστις ήθελε £ιζωθή είς τάς συμπαθείας 
πολλών, άλλά διότι μή νοοΰντες τή ν νέαν θρη
σκείαν, καί βλέποντες δ'τι δ ι’ αύτής κατεστρέ- 
φοντο οί λατρευόμενοι θεοί των, περιεγέλων 
αύτήν τινές δμως έ; έναντίας λέγουσιν δτι 
καί έκκλησίαν εκτισεν έν Κιοβία ή Ό λγα. Ά λλ’ 
δπως καί αν εχη τό πράγμα, εκτοτε δύο είση- 
γηταί τοΰ πολιτισμού, ή έλευθερία πρός βορ^άν, 
καί δ χριστιανισμός πρός νότον , μέγιστα 
επήγαγον αποτελέσματα είς τήν χώραν. Σφο
δρά δέ κατέτρωγε λύπη τήν Όλγαν μέχρι 
τής τελευταίας αύτής πνοής. Ή γωνίσθη με- 
γάλως νά πείση τάν υίόν της νά έναγκαλισθή 
τήν χρηστιανικήν θρησκείαν, άλλ’ δ Σβιατοσ- 
λαΰος, καί τοι ύπερβαλόντως αύτήν φιλών, δέν 
ήδύνατο νά πεισθή κατά τοΰτο. “  Πώς δύνα
μαι „ ελεγε, "‘νά παραδεχθώ ςένην θρησκείαν; 
οι συστρατιώταί μου θέλουσι μέ περιγελά.,,

01 ΜΑΘΗΤΑΙ.
Τά παιοία μεγάλου τινός Σχολείου έν Λον- 

δίνω ή μέραν τινά μόλις άπελύθησαν άπό τών 
μαθημάτων των, καί πλήρη χαράς διά τήν 
έλευθερίαν των. έπέστρεφον είς τάς οικίας των. 
Τινά έκ τών μεγαλειτέρων περιεπάτουν σοβαρώς 
καί ήσύχως είς τόν δρόμον των, διαλεγόμενα 
βεβαίως περί τών πρωινών σπουδών των. Ό  
ήλιος ήτο λαμπρός καί δ αήρ βαλσαμώδης· 
οί πλεΐστοι δέ τών καλών έκείνων νέων Εφθα- 
σαν αμέσως είς τούς αγρούς Τνα έπιδείςωσιν 
έκεΓ τήν ζωηρότητά των. Τό ΛονδΓνον τότε 
δέν ήτο δ,τι τώρα ( καθότι τοΰτο, περί τοΰ όποι
ου λαλώ, συνέβη πρό πολλών έτών, ) άλλά 
λειβάδια κατεΐχον τόν τόπον έπί τοΰ δποίου
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ai περισσότεροι έκ τών κυριωτέρων δδών υπάρ- 
χουσι τήν σήμερον. Μολονότι ή ήμέρα ήτο 
ώραία καί εύχάριςος, μολο ότι αί ώραι τής 
σπουδής εΐχον παρέλθει. δ'μως τά έν τή αιθούση 
τοΰ Σχολείου σκληρά κοθίσματα δέν ει^ον εί
σέτι έντελώς κενωθή* έκεΓ ακόμη Εμενον τρία 
παιδία σπουδάζοντα. Τό εν έφαίνετο βεβαίως 
δτι έσκέπτετο περί τοΰ παιγνιδιού του μάλλον 
ή περί τοΰ βιβλίου, το δποΓον έκράτει άμελώς 
πω ς είς τάς χειράς του. Τό φαιδρόν βλέμμα 
του έφέρετο άλλοτε μέν πρός τό παράθυρον, 
άλλοτε δέ προς τούς συντρόφους του* καί ά- 
κοΰον μακρόθεν τάς κραυγάς τών συμπαικτό- 
ρων του κατά πρώτον ύπεμειδία, Επειτα μετά 
στεναγμού στρεφόμενον πρός τό βιβλίον του 
έγόγγυζε καθ’ εαυτό· “  ! τό δχληρόν τοΰτο
μάθημα! ,.— Ώνομάζετο δέ το παιδίον τοΰτο 
Ερρίκος Ρωμύλδος. Είς τό πλησίον αύτοΰ 

κάθισμα έκάθητο παιδίον δ?,ως διαφόρου χα - 
ρακτήρος, ώς έφαίνετο έκ τής σταθεράς αύτοΰ 
έπιμονής, διά τής δποίας έπανειλημμένως άνε- 
γίνωσκε τό προσδιορισθέν αύτω μάθημα· δέν 
έφαίνετο τοΰτο τόσον ζωηρόν καί εύφυές ώς 
δ Ερρίκος, άλλ’ έφαίνετο ώς παιδίον τό δποΓον 
δέν ήθελε νά νικηθή δπό δλίγων δυσκολιών 
τό δέ δ'νομα αύτοΰ ήτο Ούγγος Βάρδυλος.

Τό τρίτον παιδίον διέφερε καί άπό τά δύο 
προηγούμενα* ήτο κομψόν καί εύφυές είς τόν 
υπέρτατον βαθμόν, έπεδίωκε τάς σπουδάς του 
μέ τόσον σταθεράν προσοχήν, ώστε ούδέν 
ήδύνατο νά τό άποσπάσγ) έξ αύτών. "Εν μόνον 
βλέμμα έπί τοΰ προσώπου του άνεκάλυπτεν 
δτι ήτο εύφυές είς μέγαν βαθμόν, καί ή μεγά
λη πρόοδος τήν δποίαν Ικαμνεν ώς παιδίον, 
όπέσχετο χαρακτήρα δχι κοινόν. Έ νω  ουδέ
ποτε άνέβλεψεν έκ τοΰ βιβλίου, είς τό δποΓον 
δ νοΰς αύτοΰ ήτο βαθέως έπησχολημένος, δ 
σκοτεινός δφθαλμός του ένίοτε ήστραπτεν υπό 
θριάμβου καί χαράς, ώς νά υπερενίκησέ τι 
δύσκολον χωρίον έν αύτω’ έπί τέλους μετά 
μιας ώρας έπίπονον σπουδήν έμειοίασε καί 
Εκλεισε τό βιβλίον του μετά βλέμματος εύχα- 
ριστήσεως* “ Πώς ; εΐσθε σεΓς άκόμη έδώ, Ούγ- 
γε καί ΈρρΓκε; άνεφώνησε βλέπον πέριξ· “  ένό- 
μιζον δτι ήμην μόνος. „

“  Ναι, είμεθα „  εΐπεν δ ΈρρΓκος πλησιάσας* 
“ Έ γώ  υπεχρεώθην νά μείνω Τνα μάθω τό δχλη
ρόν τοΰτο μάθημα· νομίζω δ'τι καί δ Ούγγος εχει 
νά κάμη τι· άλλά σύ πώ ς δύνασαι νά μένης 
οίκειοθελώς δλόκληρον ώραν είς τό μ»λαγχο
λικόν τοΰτο δωμάτιον ; Θωμά, δέν δύναμαι νά 
τδ έννοήσω*σέέθαύμασαέπί μίαν ώραν δποίαν 
εύχαρίςησιν δύνασαι νά ευρ^ς παρατηρών τά 
παλαιά αύτά βιβλία ; —  εύχαρίστησιν ! άπε

κρίθη δ Θωμάς Βέκκετ* (καθότι ούτως ώνομά
ζετο τό παιδίον τό δποΓον μετά ταΰτα έμελλε 
νά κάμη τόσον μεγάλην έπίδειξιν είς τήν ’Αγγλι
κήν ιστορίαν, αν καί έπί τοΰ παρόντος μόλις 
ήτο γνωστόν ώς υίός βίομηχά ου πολίτου τοΰ 
Λονδίνου. ) —  εύχαρίστησιν! Τοΰτο μέ εύφραί- 
νει Ερρίκε- ύπερενίκησα χωρίον τι συγγραφέως 
τό δποΓον μ’εδυσκόλευεν έπί μίαν εβδομάδα, καί 
αύτδς δ διδάσκαλός μου δέν ήδυνήθη νά τό έν- 
νοήση έντελώς· Νομίζεις δ'τι δεν υπάρχει 
εύχ_αρίστησίς είς τοΰτο; „

“  Υπάρχει βεβαίως εύχαρίστησις είς τοιοΰ- 
τον κατόρθωμα,’ εΐπεν δ Ούγγος Βάρδυλος, καί 
έκάθισε πλησίον τοΰ Θωμά Βέκκετ· “μολονότι 
δέν δύναμαι νά αισθανθώ τήν ευφροσύνην τήν 
δποίαν αισθάνεσαι σύ είς τήν σπουδήν, νομίζω 
δμως δ τ ι κ α ν έ ν μ έ γ α π ρ ά γ μ α δ έ ν  ε ΐ ν α ι  
δ υ ν α τ ό ν  ν ά κ α τ ο ρ θ ω θ ή  χ ω ρ ί ς  έ π  ι μ ο 
νήν καί έπειδή έλπίζω νά γείνω, ώς δ πατήρ 
μου, σταθερός καί άνένδοτος άνθρωπος είς 
τήν έργασίαν, άπεφάσισα νά μή καταβληθώ 
υπό τών Λατινικών μαθημάτων δ πατήρ μου 
μοί λέγει, δ'τι δ χαρακτήρ μου σχηματίζεται 
καθ’ έκάστην άν δέ μόνον δυνηθώ νά τόν δμοι- 
άσω, καί νά κάμω τοιαύτην επιτυχή έργασίαν, 
δποίαν αύτος, θέλω εΐσθαι ευχαριστημένος.

Θά είσαι εύχαριστημένος; εΐπεν δ Βέκκετ 
μέ μειδίαμα κατά τι δμοιάζον περιφρόνησιν * 
έγώ δμολογώ δτι ή φιλοδοξία μου πετά δλίγον 
τι υψηλότερον τούτου· δ έ ν  έ π  ι θ υ μ ώ ν ά 
έ μ μ ε ί ν ω  ε ι ς  τό έ π ά γ γ ε λ μ α  τ ο ΰ  π  α- 
τ ρ ό ς  μ ο υ  δι ’ δ λ η ς  μ ο υ  τ ή ς  ζ ω ή ς ,  
θ έ λ ω  ν ά  δ ι α κ ρ ι θ ώ ,  π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ε ί ν ω  
π λ έ ο ν  τ ΐ ή ά π λ ο ΰ ς π ο λ ί τ η ς  τ ο ΰ Λο ν -  
δ ί ν ο υ ,  έάν ή ί κ α ν ό τ η ς κ αί  ή ε π ι μ ο ν ή  
μ ο υ τ ό  κ α τ ο ρ θ ώ σ ω σ ι . ”
“ Τί λέγετε σεΓς οί δύοάνεφ ώ νη σ εν  δ ΈρρΓκος 
Ρωμύλδος* “ οί πατέρες μας δλοι εΐναι καλοί 
καί τίμιοι πολΓται· θέλουν δέ δώσει είς ήμάς 
εργον πολύ αναπαυτικόν, καί μάς άποκαταστήσει 
τοιουτοτρόπως είς έργασίαν καί τί περισσότερον 
δύνασαι νά έπ ιθυμ ής; Τό κατ’ έμέ θέλω 
διατηρήσει τήν έπιμονήν μου έως ού εΐναι 
άναγκαία, καί δέν θέλω τήν έξαντλήσει είς 
ματαιόλογα μαθήματα. Έ χ ω  σκοπόν νά χα- 
ρώ έμαυτόν δσον δύναμαι πλειότερον, καί δχι 
νά έργάζωμαι, έ'ως ού υποχρεωθώ πραγμα- 
τικώς νά πράξω τοΰτο· καί τολμώ είπεΓν, δτι 
τό επάγγελμά μου θέλει εΐσθαι έπίσης ευτυχές, 
καί τό δνομά μου είς τόσην ύπόληψιν είς τήν 
πόλιν, είς δσην ούόέ καί τών δύο ύμών, μ δλα 
τά προτερήματα καί τήν έπιμονήν σας. ”

Δέν τό έννοώ τοΰτο, ΈρρΓκε, εΐπεν δ Βάρ
δυλος· “  ή συνήθεια εΐναι δευτέρα φύσις, καί
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TTfiSjcSt νά μίμηθής τήν φιλοπονίαν τοΰ άγαθοΰ 
π α φ ό ς σου, έοtv θελης να ανύψωσης χο εργον 
αύτοΰ. „  Δία τοΰ χρόνου, θωμά, θέλεις κλη
ρονομήσει τήν καρχερίαν της μητρός σου. 
Δέν υπάρχει σημαντικόν τι διήγημα περί τής 
μηιρός σου, περί τοΰ τρόπου, καί)’ 3ν ' αυτη 
δπερέβη παν πρόσκομμα Τνα άνευρη τόν πα
τέρα σου; 1 παρχει, άπεκρίθη, δ Βέκκετ
υπερηφάνως· θέλω σοί τό διηγηθή. Ό  πατήρ 
μου, ευρισκόμενος μετά τών Αγγλικών ςοα- 
τευματων είς τήν Παλαιστίνην συνελήφθη 
αιχμάλω .ος και εγεινε οοΰλος πλουσίου τι^ός 
Μουσουλμάνου. Ό  Μουσουλμάνος ούτος είχε 
θυ |'α .spa είς την δποίαν έσυγχώρει νά δμιλη 
μέ τον αιχμάλωτον, καί κατ’ άρχάς μέν αυτη 
τόν συνελυπεΐτο, άλλ επειτα τόν ήγάπησεν. Ό  
πατήρ μου ανταπεκρίθη είς τήν άγάπην της, 
και μετά καιρόν τι α αυτη τω Ιχορήγηαε τά 
μ«σα ιου να σιοθβ. Επειοη οε εθεώρει άδυνα- 
τ0Ί τ4 νά τήν λάοη μεθ’ έαυτοΰ καί νά με- 
ταβή ούτως ασφαλώς είς τήν ’Αγγλίαν, άπε- 
φάσισε ν άναχωρήση μόνος, άλλά μόλις εφθα- 
σεν έκεί, και εύθύς άρχισε νά σκέπτηται 
περί εκείνης, ή δποία τόν Ισωσεν άπό έπονεί- 
οιστον οουλειαν, καί επεθύμει νά δυνηθή νά 
μάθη εί'δησίν τινα περί αύτής. Μήνες όμως 
βλόκληροι παρήλθον, καί ούδέν περί αύτής είχε 
Ρ-ά^ει, δτε ημέραν τινά ενεκα ασυνήθους θο- 
ρυοου ι,λ^σιασας είς το παράθυρον ήκουσε τήν 
λέςιν Γίλβερτ ! I ίλβερτ ! προφερομένην πολ- 
λάκις· βλεπων δέ εςω παρετήρησε πλήθος 
λαοΰ περικυκλουντος γυναΓκά τινα ενδεδυαέ- 
νην κατά τόν Ανατολικόν συρμόν, ή δποία ένω 
περιεπάτει βραδέως παρά τήν οδόν. άπαύστως 
και συγκίνητικώς επανελέμβανε τήν λέςιν Γ ί λ— 
g 3 ζ ΤΤ* Τ*'ν έϊ νώΡ'3εν οΰτος οτι ήτο ή θυγάτηρ 
τοΰ Μουσουλμάνου καί Ιτρεςε πρός ταύτην αυτή 
os τόν έθεωρησε μέ παράφοραν χαράν, καθότι 
?t02  ̂ ίλοερτ, τον οποίον έζήτει* εννοείς
οτι Γίλβερτ είναι τό ονομα τοΰ πατρός μου, 
και το μόνον δπό τό δποίον αυτη τον έγνώρι- 
σεν. Οταν τήν εφερεν είς τήν οικίαν, μέ εκ
πληκτικήν χαράν τήν ήρώτησε, πώς ήδυνήθη 
να φθάση είς τήν Α γγλίαν: Αυτη δέ τω ελε- 
γεν δ'τι κατοοθώσασα νά διαφυγή τήν όίυδεο- 
κή έπαγράπνησιν τοΰ πατρός* της, έδραπέτεΰ- 
σε καί έπεβιβάσθη έντός πλοίου άποπλέοντος 

ί (λίαν, μόνας τας ούο ταΰτας ’Αγγλικάς 
λέ;εις γνωρίζουσα Α ο ν δ Γν ο ν καί Γ £ λ β = ρ τ* 
(L o n d o n  G ilb er t)  διά τής άκαταπαύστου 
ε,.αναληψεως τής πρώτης ο πλοίαρχος εννό
ησε τήν επιθυμίαν της είς τό νά μεταβη έκε~, 
καί ούτως ήλθεν είς τήν ’Αγγλίαν. Ά λλ ' δταν 
ίφθασεν, έπειδή δέν έγνώριζε τό όνομα τής

δ « » , είς τήν 6πο(„ ί  Ι ρ<,στήΓ „ , τ(ώ5!. 
.4  μ ί ,ο ν  { - , Α ν  ί π έ

ν ο  v i  βί,ρχη™ , , *  JSoic τ ήν μ ί,ν  μ , 4
! ί . \ ν’ •“ « Λ 'ίμ μ ί'κ ο ί ιτροφίροοσα τή . 

Xs.iv Γ& βφτ, I f to ip r  τ ί  - ι ,ψ ο ;
σι)η. η περιέργεια αύτών μεγάλως διηγέρθη, άλ
λ εις πασας τας ερωτήσεις των αυτη είχε αίαν 
μόνην άπαν ιησίν “  Γ ί λ β ε ρ r . ,  Ή  σ αθερότης 
και ,  εοως της άντημείφ θηβαν έπί τέλους 
m  μετ^δλίγον Ιγεινε σύζυγος τοΰ πατρός μου. 
Αυτη είναι τω οντι παράδειγμα κ α ρ τ ε ο ί α ς 
και ε π ι μ ο ν ή  ς,έπεφώνησεν δ Ουγγος Βάοδυλος· 
νέα τρυφερά νά καταπολεμήση πάσαν δυσκολί
αν και πάντα κίνδυνον είς τοιαύτας περιστάσεις, 
και  ̂ να  ̂ ύ,.^ρισχυσ/} έπί τέλους, τοΰτο είναι 
πολυ αξιοθαύμαστο ν. -Ν α ? . ε?πεν δ Θωμάς 
οεκκετ εγειρόμενος, τό συμβάν τοΰτο δεικνύει 
νοΰν δ οποίος δέν ήδύνατο ενεκα δλίγων δυσ
κολιών ν άπομακρυνθή τοΰ σκοποΰ του· συ δέ,
Βαρουλε, θ έ λ ε  ι ς ? δ ε ΐ έ μ έ  τ ό ν  υ ι ό ν  τ τ  ς 
ά κ ο λ ο υ θ ο ΰ ν τ α  τό  π α ρ ά δ ε ι γ μ ά  τ η ς .
, ί·™ * Ρ « ρ έχο ν τές  τινα Ιτη άς Ιλθωμεν 

εις τον Βάρδυλον.

Π 7 5  ~!Ζί0ία τότε άπεχωρίσθησαν δ Ουγγος 
, αΡουλος σταθερός, έπιμελής, καί καρτερικός 

υΡ 37.3ν αποκτήσει έντελή γνώσιν τής έογα- 
σίας τοΰ ̂ πατρός του· μόλις δέ ειχεν έπιστρέ- 

εΖΛ  ̂ αλλίας, οπού ειχε σταλή δι’ έμ- 
πορίκας υποθέσεις, καί ή καρδία του ήτο π λ τ- 
ρης^ευτυχίας, καί τό πρόσωπόν του ήκτινοβό- 
λει υπό χαράς, οταν είσήλ&εν είς τήν οικίαν, 
αποχήν  δποίαν ειχε λείψει διά πολλούς μήνας. 
ΜΑις οι πρώτοι χαιρετισμοί άντ/;λλάχθησαν, 
και παρευθύς αύτός ήρχισε συντόμως νά δι- 
ηγ^ται εις τον πατέρα του τήν έπιτυ/ίαν 
την δποίαν άπήντησεν εις τήν άποστολήν του.
U νεώτερος άδελφός αύτοΰ Ιωάννης έπεφώ - 
νησε τότε* καλά, Ούγγε· άλλά τί σοι φαίνεται 
περ ίτοδποτε συμμαθητοΰ σου Θωμά Βέκκετ 
α υ τ ό ς I γ ε ι ν ε  Λ ό ρ δ ο ς  Σ φ ρ α γ ι δ ο φ ύ λ α -  
τής Αγγλίας. “ Τη άληθεία „  άπεκρίθη I  
>'-> ,'γος, φχινόμενος εντελώς ευχαριστημένος, 

χαίρω άκούων τοΰτο, αύτός υ ψ ώ θ η ά π ό  
ενός βαθμοΰ εις τόν άλλον, άφοΰάνε/ώρησε> 
εκ του Σκολείου* τώοα δποθέτω δ'τι' εΓνα- 
έν-ελώς μ έ γ α ς  ά ν ή ρ. _  Ώ ,  ναι, τω  δντι· 
ηςευρεις )υγγε, αύτός είναι τόσον εύνοϊκός 
του βασιλέως Ερρίκο» δ ιά  τ ή ν  μ ά θ η  σ ί ν 
τ ο υ ,  ( ώστε διώρισεν αύτόν δ ι δ ά σ κ α λ ο ν  
τ ο ΰ  Η γ ε  μο ν ό π  α ι δ ο  ς, φ ύ - λ α κ α  τ ο ΰ -  

υ Ρ γ 0 υ ( τοΰ Λονδίνου ), καί δέν γνωρίζω 
πόσα άλλα ακόμη φαίνεται δέ εντελώς οικείος 
καί φίλος τοΰ βασιλέως. -  Καλά, αύτός π ά ν -  
^ ο , ε  Ι λ ε γ ε ν  οτι ήθελε νά γείνη μέγα-π ,

3ίπεν δ Ουγγος· εΐναι καί πολύ πλούσιος; — 
Πλουσιώτατος μάλιστα· καθότι λέγουσιν, δτι 
dsv είδον ποτέ πρότερον τόσην λαμπρότητα 
καί μεγαλοπρέπειαν ή οικία του είναι έστο- 
λισμένη μέ πλουσιωτάτην σκευήν χρυσός καί 
άργυρος στίλβει είς έκαστον δωμάτιον τοΰ 
παλατιού του· καμμίαν τιμήν δέν στερείται 
είς τάς μεγάλας αύτοΰ διασκεδάσεις· κόμητες 
καί βαρώνοι καθεκάστην γευματίζουσι μετ’ αύ- 
τοο. ενίοτε δέ καί αύτός δ βασιλεύς.

“  Αύτός εχει πολυαρίθμους υπηρέτας, ε?- 
πεν ή άδελφή του Μα&ίλδα, καί ποτέ δέν 
κινείται άνευ τής θεραπείας των. Τό ένδυμά 
του εΤναι λαμπρόν καί δέν παρέρχεται ήμέρα 
χωρίς νά δώση κομψόν τι δώρον ές Τππων, 
φερεμάτων ή /ρημάτων εις τινα ές αύτών.,,

Επειτα οί χαλινοί τών Τππων του, Ουγγε, 
είναι 07.01 άργυροί, έςηκολούθησεν δ Ιωάννης, 
καί δταν δδοιπορή συνοδεύεται υπό τριακοσίων 
ιππέων μετά οκτώ άμαςών Τνα τόν υπηρε- 
τώσι καί φέρωσι τροφάς, σκεύη καί ενδύματα, 
καί προσέτι ό'ταν διαπλέη τήν θάλασσαν εχει 
πάντοτε ες πλοία, τά δποία παραλαμβάνουσιν 
αύτόν καί τήν συνοδείαν του, ένω δ βασιλεύς 
Ερρίκος συνήθως εύχαριστείται είς εν.

Καλά! αύτός εΐναι άληθώς μέγας άνήρ— έ- 
πανέλαβεν δ Ουγγος —  τά προτερήματά του 
υπέσ/οντό τι μέγα καί καλόν τόν μακαρίζω, 
άλλά δέν τόν φθονώ, ούτε ήθελον άλλάςει τήν 
θέσιν μου μέ τήν ίδικήν του- έπεθύμουν μάλλον 
νά ήμαι Ουγγος Βάρδυλος, τίμιος, εύϋπόληπτος 
καί σεοαςός είς τό στάδιον τής ζωής μου, μέ 
επιτυχές έμπόριον καί μέ ήσυχο ν καί εύδαίμονα 
οικιακόν βίον, ή Θωμάς Βέκκετ μ’ ό'λην του 
τήν λαμπρότητα. Έλεγε ταΰτα δ Ούγγος καί ε- 
βλεπε πέρις έπί τοΰ προσώπου τής προσφιλούς 
οικογενείας του μέ μειδίαμα άληθοΰς εύχαριςή- 
σεως.— Τό πιστεύω, υίε μου, τό πιστεύω. εΓπεν 
δ γέρων Βάρδυλος δραττόμενος τής χειρός τοΰ 
υίοΰ του μέ βλέμμα πατρικής υπερηφανίας, καί 
σοί βέβαιό-ω, έντιμέ μου Ουγγε, δτι εΐσαι τό
σον ευτυχής άνθρωπος, δ'σον καί αύτός, άν ό
χ ι εύτυχέςτερος· διά τής σταθερότητας καί φι- 
λοπονίις σου εκαμες τάς εργασίας μας έ- 
πωφελεστέρας· σύ δέ, τέκνον μου, είσαι ή πα
ραμυθία τοΰ γέροντος πατρός σου- δέν είναι 
μικρά εύχαρίστησις νά αίσθάνηταί τις τοΰτο. 
Επεθύμουν νά ήδυνάμην νά εΐπω τά αύτά πε

ρί τοΰ παλαιοΰ συμμαθητοΰ σου Ερρίκου 'Ρ ω -  
μύλδου— τον ενθυμείσαι, Ούγγε: “ Βεβαίως· δ 
Ερρίκος ίσως δέν εχει καλώς.»

“•ΙΙολλοΰ γε καί δεί· αύτός δέν έπεδόθη είς 
τήν εργασίαν μ δλας τάς συμβουλάς τοΰ πα
τρός του, άλλά κατήντησεν είς δκνηρίαν καί άλ-

λοκότους εςεις· έπί τέλους δ γέρων πατήρ του, 
δυσηρεςημένος καί ώργισμένος, καί άπαυδήσας 
άπό τοΰ νά τόν συμοουλεύη, έφανέρωσεν είς 
αύτόν δτι δέν ήθελε τόν βοηθήσει πλέον μέ 
χρήματα·— πτω χέ Ερρίκε! αύτός ήτο π ά ν 
τοτε καλοκάγαθος, άλλά πολύ όκνηρός καί ά- 
πρόσεκτος τώρα δέ λαμβάνει τήν άμοιβήν τών 
κακών αυτου εςεων, οιότι μόλις ε /ε ι εν φόρε
μα έπάνω του.

“ ’'Q! πάτερ, „  έφώνησεν δ ’Ιωάννης,— ή- 
κουσα περί αύτοΰ διήγημά τι. τό δποίον μοί 
έπροςένησε γέλωτα. 'Ο βασιλεύς Ερρίκος καί 
δ Βέκκετ έν ω Τππευον δμοΰ παρά τήν δδόν, 
μ δλον τόν χιονώδη έκεΐνον καιρόν, συνηντή- 
θησαν μέ άνθρωπον ένδεδυμένον πολύ έλα- 
φρά, οςτις έκρύονεν δπό τού ψύχους.'Ο βασιλεύς 
Ερρίκος παρετήρησεν δτι ήθελεν είσθαι καλόν 
νά οιόση τις είς τον πτωχόν τούτον άνθρωπον 
εν θερμόν ένδυμα. Ό  Σ φ ρ α γ ι δ ο φ ύ λ α ς  
Β έ κ κ ε τ συνήνεσε καί ειπεν· “ θέλετε πράςει, 
Μεγαλειότατε, καλώς, έάν κάμητε τοΰτο· “ λοι
πόν θά εχει εύθύς εν έπανωφόριον,έπανέλαβεν 
δ βασιλεύς, καί πιάσας τό έπανωφόριον τοΰ 
Βέκκετ, τό δποίον ήτο έρυθροΰν, δπερραμμένον 
μέ δέρμα λευκοϊκτίδος, έπειράθη νά τό σύρη 
άπ’ αύτοΰ. Ό  Σφραγιδοφύλας, μή έπιθυμών 
νά τό παραχωρήση άντέτεινεν έκ τούτου προ
ήλθε σύγχυσίς τις, είς τήν δποίαν δ βασιλεύς 
καί αύτός ολίγον ελειψε νά πέσωσι καί οί δύο 
έκ τών Τππων των. Έ π ί τέλους δ Β έ κ κ ε τ  
ένέδωκε, καί δ βασιλεύς Ερρίκος λαβών τό έ
πανωφόριον έχάρισεν αύτό είς τόν εκθαμβον 
έκεΐνον άνθρωπον, δ δποίος ήτο δ Έ ρδί- 
κος Ρωμύλδος. Ητο πολύ διασκεδαςική ή σκη
νή· δ δέ Ερρίκος άνεχώρησε τότε ύπερηφα- 
νευόμενος διά τό έρυθροΰν τ ο ΰ Σ φ ρ α γ ι δ ο -  
φ ύ λ ακ ο ς έπανωφόριον, ώς Ταώς (παγώνιον).

Διασκεδαστική τω οντι! είς δποίαν δέ ςενήν 
σχέσιν πρέπει νά ήναι δ Β έ κ κ ε τ  πρός τόν 
βασιλέα, εΤπεν δ Ούγγος : άλλά λυπούμαι
πολύ διά τόν Ερρίκον, θέλω δπάγει εύθύς νά 
τόν ιθ(ο, καί θέλω προσπαθήσει νά τόν κατα
πείθω δπως γείνη σταθερός καί προσεκτικός 
είς τήν εργασίαν του.

Μετ’ ολίγον καιρόν διεδόθη ή φήμη είς τό 
Λονδίνον, δ'τι δ βασιλεύς Ερρίκος προεβίβασε 
τον Θιομάν Βέκκετ είς Αρχιεπίσκοπον τής 
Καντερβούρης· καί έκ ταύτης τής στιγμής δλος 
δ βίος του κ.ϊί ή συμπεριφορά του μετεβλήθη- 
σαν. Απέοαλεν δ}^ην τήν έπίδείςιν καί τήν πο
λυτέλειαν παρήτησε τάς διατκεδάσεις· ένε- 
δύετο άπλώς, καί Ιζη λιτώς· άπέλυσε δέ καί 
τούς πολυαρίθμους δπηρέτας του. 'Η  πρός 
τόν βασιλέα συμπεριφορά του προσέτι ήλλοι-



ώθη μεγάλως* δέν ήτο πλέον στενός αύτοΰ 
σύντροφος, έτοιμοί νά σύμφωνη πρός παν 5,τι 
τω  έπρότεινεν* άλλ’ έ'γεινεν ευλαβής, δπερή- 
φανος καί αύςηρός. Τώρα δέ, δτε εγεινεν ’Αρ
χιεπίσκοπος της Καντερβουρης, ή πρώτη του 
σκέψις ήτο νά υπεράσπιση τά δίκαια της έκκλη- 
σίας· δ βασιλεύς τω ήναντιώθη, άλλ’ δ Βέκκετ 
ήτο τολμηρός, φιλόδοξος και άγχίνους, διό καί 
ή ερις διήρκεσεν επί πολύ. Σύ θέλεις άναγνώ- 
σει τά  περί αύτοΰ εις τήν ’Αγγλικήν 'Ιστορίαν 
μετά παρέλευσιν καιρού· τοΰτο μόνον σοί λέ- 
γω  οτι έπί δκτώ περίπου ετη εύρίσκοντο είς 
έριδας καί φιλονεικίας.

Κατά τδν αύτδν καιρδν, αν καί είς πολύ 
κατώτερον βαθμόν τοΰ φιλοδοξωτέρου αδτοΰ 
συμμαθητοΰ του, δ Ούγγος Βάρδυλος ήτο 
εύτυχής καί ευχαριστημένος. Προσεπάθει νά 
πράττη δ",τι ήδύνατο είς το στάδιον, είς τδ δποΐ 
ον δ θεός προώρισεν αυτόν* δ'στις δέ άρκεΐται 
είς τοΰτο, απολαύει σταθεράς ευδαιμονίας καί 
εύχαριστήσεως τήν δποίαν ούτε δ πλούτος, 
ούτε το μεγαλεΐον δύνανται νά χορηγήσωσι.

Διά τής έπιμελείας καί άγχινοίας προήγα- 
γε μεγάλως τδ εργον τοΰ πατρός του* ένυμφεύ- 
θη δέ ήδη, καί κατωκησεν εις ιδιαιτέραν οικίαν.

Αί συμβουλαί καί αί παρακλήσεις του πρδς 
τδν Ερρίκον Ρωμυλδον εΐ^ον γείνει ματαίως, 
διότι τω  έφανέρωσεν ήδη αύτδς δτι δ έ ν  ή δ ύ- 
ν α τ ο ν ά π α  ρ αδ ο θ ή  ε ΐ ς  τ ι ν α έ ρ γ α σ ί α ν ,  
α ν  κ α ί  έ π ε θ ύ μ ε ι !  ή σ τ α θ ε ρ ά  π ρ ο -  
σ ο χ ή ,  ή τ ι ς  εΓναι  α ν α γ κ α ί α  π ρ δ ς  
π α ν  ε ρ γ ο ν ,  άντέκειτο είς δλας αυτοΰ τάς 
εξεις. Δέν ήδύνατο νά έργάζηται, καί έάν οι 
φίλοι του δέν τδν έβοήθουν υπο οίκτου κινού
μενοι, επρεπε νά άποθάνη τής πείνης.

Ό  Ούγγος έκάθητο εσπέραν τινά εις τήν μι- 
κράν αίθουσαν τής υποδοχής* ή σύζυγός του 
ήτοίμαζε τδ δεΐπνον* τά τέκνα του επαιζον πε
ρί αύτδν, καί αύτδς ούτος ήτο ή είκών τής εύ- 
δαιμονίας, δ'τε αίφνηδίως είσήλθεν δ πατήρ 
του, δ όποιος έκ τής ταχύτητος τών βημάτων 
του καί τής φαινομένης έπί τοΰ προσώπου του 
ταραχής έδείκνυε καθαρώς δ'τι ήτο άγγελος 
θλιβερών ειδήσεων. Παρήλθον ήδη εν ή δυο 
λεπτά πριν ή δ γέρων δυνηθη νά λαλήση* ά- 
φοΰ δέ επιεν εν ποτήριον οίνου, τδ δποΓον τώ  
προσέφερεν δ Ούγγος, άνέλαβε τάς δυνάμεις 
του δλίγον* βλέπω ν δέ τδν υιόν του μετά φό
βου καί στενοχώριας έζωγραφημένων έπί τοΰ 
προσώπου του, τω είπε πνευστιών* Ω ! Ούγγε! 
Ούγγε! τρομερώτερος φόνος ούδέποτε διεπρά- 
χθ η !

*’ Φόνος! τίς πάτερ μου, ώ ! λάλησον, είπέ 
τίς έφονεύθη.— Βέκκετ δ Αρχιεπίσκοπος τής

Καντερβουρης έπί τών βαθμίδων τοΰ ναοΰϊ 
‘•'Ο ’Αρχιεπίσκοπος! ” άνέκραξεν δ Ούγγος 

ώχριάσας ύπό φρίκης* “ τίς Ιπραξε τήν φρι- 
καλέαν ταύτην καί άποτρόπαιον πραξιν; είπέ 
μοι, πάτερ μου, τίς ήδυνήθη νά τό κ ά μ η ;” 

‘*Τινές εκ τών ιπποτών τοΰ βασίλέως, Ούγγε, 
επανέλαβεν δ γέρων·— γνωρίζεις δτι δ βασιλεύς 
’Ερρίκος καί δ Θωμάς Βέκκετ, μολονότι ή σαν 
ποτε τόσον μεγάλοι φίλοι, δμως έσχάτως δέν 
έδείκνυον πλέον τόσην άγάπην πρδς άλλήλους* 
δ βασιλεύς παροςυνθείς έκ τής διαγωγής τοΰ 
Αρχιεπισκόπου, δ'στις ήτο φιλόδοξος καί απει

θής, καί λέγουσίν δ’τι τόν μετεχειρίζετο άπρε- 
πώ ς εις τινας περιστάσεις, καί προσέτι αύςη- 
ρώς —  εστω δπωσδήποτε, πρό δλίγων η μ ε
ρών δ βασιλεύς Ερρίκος, δ δποΐος ήτο είςτήν 
Νορμανδίαν, δυσάρεστηί>είς καί δργισθείς δπό 
νέων φημών, αΐτινες διεδόθησαν περί τής δια
γωγής,τοΰ Βέκκετ, «είπεκατά τινα άτυχή ςιγ- 
μήν ψυχικού βρασμού,» δέν υπάρχει τις νά 
μέ έλευθερώση άπ’ αύτόν τδν ταραξίαν ιερέα; 
Ούγγε, πρέπει νά προσέχωμεν είς τοός λόγους 
μας, δταν είμεθα ώργισμένοι· δ δυστυχής 
βασιλεύς δέν έσκέφθη τί ήδύνατο νά φέρη 
δ δρμητικός έκείνος λόγος! Τέσσαρες τών 
ιπποτών αύτοΰ νομίσαντες δ'τι έπεθυμει πραγ
ματικών τόν θάνατον τοΰ Αρχιεπισκόπου, 
διευθυνθησαν αμέσως πρός τήν Καντερβούρην 
καί μετέβησαν είς τήν οικίαν τοΰ Βέκκετ* ίδόν- 
τες δ'τι ήρνεΐτο νά συγκατατεθή είς τάς άπαι- 
τήσεις των ινα ύπογράψη τινά έγγραφα, άπε- 
σύρθησαν, άλλ’ επειτα, δ'τε αυτός έτέλει τήν 
προς τόν υψιστον ιερουργίαν έν τω καθεδρικψ 
Ναω, έφώρμησαν κατ’ αύτοΰ καί τόν έφόνευ- 
σαν σκληρώς εμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου ! 
νΩ ! ήτο τω δντι φρικώδης πράξις. — Φρικώδης 
τή άληθεία, εΐπεν δ Ούγγος* δλη ή ’Αγγλία 
θέλει πληρώ θή φρίκης καί τρόμου, δταν δια- 
δοθή αυτη ή εΐδησις* άλλά νομίζεις, πάτερ, 
δ'τι δ βασιλεύς δέν ε ΐ / ε  λάοει μέρος είς αύ
τήν τήν πραξιν ;— “Είμαι βέβαιος, Ούγγε, ffrt 
αύτός δέν είχε λάοει μέρος* οι άνθρωπυι δύ- 
νανται νά είπωσιν δ.τι θέλουσι περί αύτοΰ, καί 
πολλά έρρέθησαν, άλλ’δ χαρακτήρ τοΰ Ερρίκου 
εΐναι ανώτερος τοιαύτης κατηγορίας* αύτός 
έλάλησεν ίσως άπερισκέπτως καί μετεμελήθη διά 
τούς λόγους του, άλλ ούδέποτε διελογίσθη τόν 
θάνατον τοΰ ’Αρχιεπισκόπου τής Καντερ- 
βούρης.,,

“  Τί εΐπεν, δταν ήκουσε περί τοΰ σκληροδ 
αύτοΰ φόνου;— Εταράχθη καί έλυπήθη καθ’ υ
περβολήν, εμεινε δέ εγκλειστος είς τό οωμά- 
τιόν του έπί τρεις ημέρας δλοκλήρους χωρίς 
νά φάγη, ούτε νά πίη, καί δέν ήθελε νά iotj

---

τινα ή νά δμιλήση. Έ π ί τέλους οι ύπασπι- 
ra i ήνοιςαν διά τής βίας τήν θύραν, καί 
τόν κατέπεισαν νά λάοη άναψυχήν τινα.—Ά ! 
εΐπεν δ Ούγγος Βάρδυλος μετά τινα παΰσιν, 
εΐναι τρομερόν διήγημα ! λυπηρόν τέλος τοΰ 
υψηλού ςαδίου τοΰ δυστυχούς συμμαθητοΰ μου* 
ή πολυάσχολος αυτού ζωή καί αί φιλόδοξοι 
ελπίδες του έματαιώθησαν ήδη ! Εγώ δέ 
χαίρω καί αισθάνομαι ύπέρ ποτε ευχαρίστη
σή διά τήν τύχην μου.

“ Τούτο είναι το τέλος τοΰ διηγήματος ακ
ριβή μου θεία; εΐπεν δ Έδουάρδος σάς εύ- 
χαριςώ μοί ήρεσε καί πολύ. Αλλά ποΓος τών 
Ερρίκων ήτο βασιλεύς δταν έ'ζη δ Θωμάς 

Β έ κ κ ε τ ;
“  Έρδΐκος δ 2οςάκριοέ μου, δ πρώτος βα

σιλεύς έκ τής οικογενείας τών Πλανταγενετών, 
ίγγονος Ερρίκου τοΰ Ίου. περί τοΰ δποίου σοί 
otηγήθην τι προηγουμένως. Τώρα, Γεώργιε, 
άκριβέμου, παρατηρείς δ'τι ή ε π ι μ ο ν ή  κ α ί  
καρτερία δυνανται νά κατορθώσωσι μεγάλα 
πράγματα, είτε Ιχει τις μεγάλα προτεράματα, 
είτεδ'^ι. ’Ας σοί χρησίμεύση δέ τούτο ώς μά
θημα, δταν ποτέ άπαντήσης δοσκολίας, καί μή 
λησμονήσης τήν 'Ιστορίαν τών Μ α θ η τ ώ ν .

Έ κ  τοΰ ’Αγγλικού υπό Κ. Κ

"Ο τι έπ ιβ λα β ήc καθόλου zo~c r io ic  ή τ &r 
μ υθ ιςο γη υά τω ν  ά τά γνω σ ις .

“  Οί εφημεριδογράφοι ( ύπό δέ ταύτην 
τήν ονομασίαν περιλαμβάνω κοινώς πάντας 
τούς καταχωρίζοντας άρθρα είς τά φύλλα τών 
έφημερίδων καί τούς περιοδικούς συγγραφείς)’ 
κατά τό μάλλον καί ήττον άκολαςαίνοντες, ύβρί- 
ζουσι πολλάκις τόν ιδιώτην, προπηλακίζουσι 
τό πρόσωπον τοΰ δημοσίου υπουργού, άντί νά 
ελέγχωσι τάς κακάς πράξεις του, νυμφοςολοΰ- 
σιν ώς ήλήθειαν, τό· ψεΰδος δσάκις συμφέρει 
πρός αύτούς, έκλαμβάνοντες ώς μωρά παιδία 
τούς άναγνώστας των. 'Υποδύονται προσωπεΤον 
φιλοπάτριδος, προσωπεΐον γενικωτέρας αρετής, 
ώς διονυσιακοί τεχνΐται, υποκινοΰντες άπατηλώς 
τά πάθη τοΰ θεάτρου πρός επιτυχίαν ιδιαιτέ
ρου σκοπού κ. τ. λ. ·( Γέρων Λιμπέρις ή διά
λογοι έν περιπάτω. σελ. 4 1 . Ά θήν. 1856 . ) 
Ταΰτα ελεγε παραπονούμενος δ άοίδιμος υ
πουργός τών οικονομικών Σ. Βαλέτας κατά 
τών ιδιωφελών έφημεριδογράφων καί περιοδι
κών συγγραφέων τής έλευθέρας Ελλάδος καί 
ταΰτα ώς εφαρμοζόμενα κατά πάντα καί είς τήν 
παρούσαν περίστασιν πρέπει νά εΐπωμεν ίσως 
εύλογώτερον ήμεΐς, βλέποντες μέ λύπην μας

(  ι )  " ο  Κ . X AafXtoc, ό>ς μ«νΘ «νομ8ν, Ι τ ο ι μ ό ζ ι  8 ι« -  
τ ρ ιζ τ ,ν π ίρ ΐ  ι η ί  μίΟόδ'^υ * £ ί« ν  »ν«γνώ ·'ιο> ;.

τόν Συντάκτην τοΰ Φιλοκάλου Κ . Ν. Κοντό- 
πουλον άπό ένός μηνός έκ.τραχηλιζόμε- 
νον καί καταφερόμενον άδ(κω ς\ατ’ άνθρώπων, 
οΤτινες ουδέ καν συλλογίζονται, δ :ι ύπάρ/ει είς 
τον κόσμον. Αλλά κατ’ αύτόν ούτοι επραξαν 
θανάσιμον αμάρτημα, διότι ή πρόθεσίς των 
έπιθυμούντων, ώς καί άλλοι, νά συντελέσω^ι τδ 
έπ αύτοΐς εις τήν διανοητικήν άνάπτυξίν τοΰ 
Ιθνους τ<ον ετυχε ν’ άντιβαίνη είς τά ιδιαί
τερα' του συμφέροντα. Έξηγούμεθα καλήτερα.

Μόλις δ Γυμνασιάρχης Σμύρνης Κ. X. 
Ααίλιος (Ί) προύκήρυξεν, δτι θέλεί έκδώσΕί 
τετράτομον συλλογήν στοιχειωδών μαθημάτων 
τής Ελληνικής γλώσσης πρός χρήσιν τών 
σχολείων καί ευθύς δ Κ. Ν. Κοντόπουλος, 
δ παρ’ ήμΐν άνάδοχος τής τερατουργοΰ Ό λ- 
λενδορφείου Μεθόδου, διότι ετρεχε τον περί 
βαλαντίου, προσποιησάμενος, οσα ούτος εΐπεν 
κατ’ αύτής, ώς δ δούλος τοΰ μύθου τάς προς 
τον δεσπότην του προσρήσεις,· ,έξήμεσεν κατ’αύ- 
τοΰ τά αΐσχιςα ( καί ταΰτα κατά τούς όποίους 
διδάσκει διά τοΰ περιοδικού του κανόνας τής 
κ α λ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  κ α ί  τής ε ύ γ ε 
ν ε ί α ς  τ ο ΰ  τ ρ ό π ο υ )  χωρίς δμως μηδέ 
ποσώς ν άποδείξη, καίτοι φρικτούς δμόσ^ς 
δρκους. τουναντίον εκείνου, τό δποίον ίσχυρίσθη 
δ Κ. X* Ααίλιος. Δικαίω τω λόγω λοιπόν καί 
αύτός καί πάντες οί άναγνόντες τά γραφόμε
να του έμμένουσιν είς τήν έξ άρχής ιδέαν, δτι 
ή Όλλενδόρφειος μέθοδος δέν δύναται ν’ άναι- 
ρίση έκ μέσου τάς πολλάς δυσκολίας,! μέ τάς 
δποίας περιτοιχίζεται είς αύτάς της τάς άρχάς 
ή σπουδή τής Ελληνικής γλώσσης, καθώς 
καί οί τών ’Ασκληπιαδών παΐδες, νομίζομεν. 
μέ/ρ ι τοΰδε δέν μετεπείσθησαν, o n  τ  ο ΰ Ο λ θ
α ΰ ου τ ά  κ α τ α π ό τ ι α  ε ΐ ν α ι  έ π ί σ η ς  
δ ρ α ς  ή  Ρ 1 α δ ι’ δ'λ α τ ά π ά θ η ,  ε ί ς  τ ά 
δ π ο ί α  τό ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ν γ έ ν ο ς υ π ό κ ε ι -  
τ α ι .  Τί νά γίνη; δ αληθώς έπιστημων ευ
κόλως δέν τΓΓοεΐται, δεικνύει δυσπιστίαν καί 
μόνον σείει τήν κεφαλήν είς τά δπ  άλλων 
άκρίτως πιστευόμενα τερατουργήματα !

Έ φάνη κατόπιν τό πρώτον φυλλάδιον τού 
δποίου έκδίϊομεν περιοδικού καί έπειδή άνα- 
φέροντες έν τω πρό; τούς φιλομ,ουσους Ανα- 
γνώςας τάς άρχάς ήμών έξεφράσθημεν φανε
ρά κατά τής άναγνώσεως τών μυθιςορημάτων. 
δ Κ. Ν. Κοντόπουλος νομίσας, δτι αίνιττόμε- 
θα, τό δποΐον αύτός μεταφράζει μυθιστόρημ». 
έν τω Φιλοκάλω, εΐπεν άρρητ’ αθέμιτα . π α 
ρέβαλε τό τής παροιμίας Α θ ή ν α  Α ί λ ο υ 
ρον ,  κατατάξας είς μίαν καί τήν αυτήν 
σειράν τά θεόγραφα βιβλία καί τά εκτρώ
ματα τής άνθρωπίνης φαντασίας, καί τέλος πλα-



γίω τώ  τρόπω εΓπεν, δτι έλλεβόρου δεδμε- 
θα. Και δλα ταΰτα πάλιν δχι δι’ άλλο, είμή 
διότι έβλάπτοντο τά ιδιαίτερα αύτοΰ συμφέ
ροντα. Πρδς άπόοειξιν δέ, οτι ή άνάγνωσις 
τών μυθιστορημάτων δεν βλάπτει τήν νεο
λαίαν, μας είπε πόί)εν έτυμολογεΓται ή λέ- 
ςις Μυθιστόρημα, τίς έγραψε μυθιστορήματα, 
τίς μετεφρασεν, τέλος μόνον αύτδς περί τού
του έφερε γνώμην, ητις βεβαίως μ’ολον τδ σέβας, 
το δποΓον εχομεν πρδς τδν Κ. Ν. Κ,οντόπου- 
λον διά τά φώτα τοο, δέν δύναται νά εχη 
το άπαιτουμενον είς τοιαύτας περιςάσεις κΰ- 
,ρος. ΙΙμεΓς δμως πεφυλαγμένως άρ/ίσαντες 
καί πεφυλαγμένως μέλλοντες νά συνεχίσωμεν 
το δποΓον άνεδέχθημεν βαρύ εργον δχι περ- 
περευόμενοι ώς δ Κ. Ν. Κοντόπουλος άλλά 
ταπεινοφρονοΰντες. ώς πρωτόπειροι, ιδού είς 
τίνων σοφών γνώμας ές-ηρίχθημεν, πριν ρί- 
ψωμεν έπί τοΰ χάρτου τάς έν τω  πρδς τούς 
φιλομούσους άναγνώςας δλίγας ήμών λέξεις.

Πρώτον μεταξύ αύτών τάττομεν τδν έν 
εν Παρισίοις καθηγητήν τής Γραμματολογίας 
καί'Ιςορίας Κ. A. Bougeaul.  Ούτος άφοΰ 
εν τω  έπιγραφομένω αύτοΰ συγγράμματι p r i-
n c ip e  d e  C om position  etc. Par 1855 . 2.
edit, λαλών περί τοΰ σκοποΰ τοΰ μυθιςορή- 
ματος, εΐπεν, δ’τι il faut que le  ro m a n  
soit m ora l  et instructif /α ί δτι Aueun  
ouvrage  d 'im iiginaiion  n e  doit avo ir  
pour but exc lu s if  d’am u ser ,  e n c o r e  
m o in s  d ’ am u ser  au xd ep en s  de la \ e -  
rile et d es  m oeurs, προσθέτει περί τοΰ έκ 
τών μυθιςορημάτων κινδύνου τά εξής.

H elas I nous le  sa von s ,  le rom an  
atteint r a r em e e t  le  but 6 !ev e  que nous 
v e n o n s  d indiquer. T rop  so u v e n t  il 
peint les pass ion s  sous d es  cou leurs  
v iv e s  et atlrayantes; trop sou ven t,  d a n s  
les  cap rices  ou le del ire d e  T im agina-  
t ion, il porte atteinte au b on  ffout. a 
la  verlu.

De nos jours, le s  r o m a n c ie r s  sont sou- 
v e n t  d es  h o m in e s  sa n s  c o n s c ie n c e ,  qui 
font d e  leur ta len t un h onteu x  trafie; 
its v e u le n t  le  succes, et, pour P atte in -  
dre ,  tous les  m o y e n s  leur sont bons.  
V o j a n t  le  publie  b la se  sur le s  jouis-  
sa n ces  pures et de l ica tes ,  i ls  ch erch en t  
a re v c i l le r  cette sen sib il i te  em o u ssee  
en recourant au laid et en forcant la  
nature ; i ls  jetteut en  pature au publie  
d es  sen t im e n ts  rcffines, des situations  
fausses, ex travagantes , in v ra isem b la b les  
d e s  passions exagerees.  La critique a

beau e le v e r  sa v o ix  severe, le m al est  
plus fort que la raison  et la ver iie .

Les jeu n es  g e n s  n e  d o iv e n t  pas  
s 'e to n n er  si on leur interdit ces  fri-  
v o ie s  et d a n g ereu ses  lec iu res:  leur  
coeur et leur esprit u ’ j  p eu ven t r ien  
g a g u er ,  ils o n i  tout a y perd re .  A un 
age ού I im ag in ation  est v iv e m e n t  im-* 
p ress ion nab le ,  il est ’m p ortant d e  n e  
la fausser sous aueun rapport. Leur  
a m e n e  doit recevo ir  que le s  insp ira
tions b ienfa isan tes  de la ver lu , leur  
gout n e  doit c o n le m p le r  que ce  qui 
est pur e l  beau.

Rien n est plus co n lra ire  aux pro-  
g ie s  d ’u ne  education  s o l i d e q u e l a  le c 
ture d es  r o m a n s ;  ces  fr ivo les  distra
ctions d cg o u ten t d es  travavx  serieux,  
je tten t  le  trouble dans les id ees  et fa- 
n e n t  p ro m p te m en t cette  l l e u r d e  l ' im a -  
ginalion  qui a b eso in  de delicats  m 6 -  
n a g e m e n ts ,

La lecture des  ro m a n s ,  m e m e  les  
plus in n o c e n t s  en  ap paren ce ,  peutfaus-  
scr resprit et troubler  le  coeur ou  reg-  
n e n t  la can d eu r  et la s im p iic ite  d e  la 
v er tu ;  car ils p e ig n e n t  un m o n d e  ideal  
et factice qui differe toujours du m o n d e  
ree l .  Quand u n e  im a g in a t io n  n a iv e  
et jeu n e  s’est peuplee d e  ces  ch im eres,  
qu’e l le  est trop tentee  d e  p ren d re  au 
serieux, el le veut transporter ensu ite  
to u te sse s  i l lu s io n s  d a n s  la v ie  pratique  
A lors v i e n n e n t  les  d eception s  et le s  
m e co m p tes ;  le  coeur se brise a ehaque  
pns qu’il fait d a n s  !a v i e ; tout T ennuie ,  
tout le  d6goiiie; il n e  trouve rien en bar-  
m o n ie  avec  Tideal d e  ses revrs; d evan t  
lui se creuse un a b in e  ou trcp souvent  
il s' engloutit , ήγουν

“  Οΐμοι ! Ει’ξεύρομεν. δτι τδ μυθιςόρημα 
σπανίως τυγχάνει τοΰ δψηλοΰ σκοποΰ, τδν 
δποΓον ήδη έδείξαμεν. Συνήθως διαγράφει 
τά πάί)η μέ χρώματα ζωηρά καί έλκυςικά καί. 
είς τήν ιδιορρυθμίαν καί εξαψιν τής φαντασίας, 
προσβάλλει τήν καλαισθησίαν τήν άλήθειαν 
καί τήν αρετήν.

“  Εις τας ημέρας μας οί μοθιςοριογράφοι 
ήναι άνθρωποι ασυνείδητοι καπηλευόμενοι αίσ- 
χρώς τά της φύσεως δώρα. Ζητοΰσιν εύτυ- 
χίαν καί διά νά τύχωσιν αύτής, δλα τά μέσα 
εΓναι είς αύτούς θεμιτά. Βλεποντες τδ δημό
σιον άναισθητοΰν είς τάς καθαράς καί άςείας 
απολαύσεις, προσπαθοΰσι νά έξυπνίσωσι τήν

άμβλυνθεΓσαν εκείνην ευαισθησίαν, κατιφεύ- 
γοντες είς τδ αίσχρδν, καί παραβιάζοντες τήν 
φυσιν. Παραθέτουσίν ώ ς τροφήν είς αύτδ αισ
θήματα βιασμένα, θέσεις ψευδεΓς, άλλοκότους, 
απίθανους, πάθη  υπερβολικά. Ή  κριτική λοιπδν 
είς μάτην υψόνει φωνήν κατακρίνουσα αύστη- 
ρώς τήν κατάχρησιν ταύτην· τδ κακδν εΓναι 
ιτ/υρότερον παρά τδν λόγον καί τήν άλήθειαν.

Ot νέοι δέν πρέπει νά παραξενίζωνται, δταν 
άπαγορεύωσιν είς αύτούς τάς άκολάςους ταύ
τας καί κινδυνώδεις άναγνώσεις. Τδ πνεύμα 
καί ή καρδία αύτών δέν δυνανται νά κερδίσωσι 
έξ αύτής τι, άλλά ν’ άπολέσωσι μόνον τδ πάν. 
Είς ήλικίαν, καθ’ ήν ή φαντασία δέχεται τόσον 
ίω ηρώ ς τάς εντυπώσεις εΓναι συμφέρον νά 
μή  διαςρέφωμεν αύτήν κατ ούδένα τρόπον. Η 
ψυχή των πρέπει νά λαμβάντ] μόνον έμπνεύ- 
σεις σωτηρίους τής άρετής* ή δέ καλαισθησία 
αύτών πρέπει νά θεωρτ] μόνον, δ,τι εΓναι κα
θαρόν καί ώραΓον.

„  Ούδέν άντίκειται τόσον είς τήν πρόοδον 
καλής αγωγής, δσον ή άνάγνωσις τών μυ- 
θιςορημάτων. Αί μάταιαι αύται Οιασκεοάσεις 
μας κάμνουσι ν’ άηδιάζωμεν τούς σπουδαίους 
πόνους, έμβάλλουσι ταραχήν είς τάς ιδέας καί 
μαραίνουσι ταχέως έκεΓνο τδ άνθος τής φαντα
σίας, τδ δποΓον Ιχει χρείαν τόσον έπιμελοΰς 
θεραπείας·

„  Ή  άνάγνωσις τών μυθιςορημάτων καί 
αύτών τών άθωοτάτων τδ φαινόμενον δύναται 
νά διαςρέψη τδ πνεΰμα καί νά διαταράξη τήν 
καρδίαν, δπου βασιλεύει ή άφέλεια καί άπλό- 
της τής άρετής. Διότι διαγράφουσι κόσμον ιδα
νικόν καί έπίπλα-ον, δστις διαφέρει πάντοτε 
τοΰ πραγματικού καί αληθούς. "Οταν φαντα
σία αφελής καί νέα έμπλησθη τοιούτων φαν
τασιοκοπημάτων, τά δποΓα προσπαθεΓ πολύ 
νά θεωρ-η ώς σπουδαΓα, θέλει επειτα νά 
μεταφέρη ταύτας τάς άπάτας καί είς τδν 
πρακτικόν βίον. Τότε έρχονται αί άποβουκο- 
λήσεις καί παραλογισμοί. Ή  καρδία θραύεται 
είς Ικαςον βήμα, τό δποΓον κάμνει είς τδν 
βίον τά πάντα πλήττουσιν αύτήν τά πάντα 
τήν άηδιάξουσι. Δέν ευρίσκει τίποτε εις αρμο
νίαν μέ το ιδανικόν τών δνειροπολημάτων της* 
Πρό αύτής άνοίγεται άβυσος, δπου συνήθως 
κατεκρημνίζεται.»

Καί ταΰτα μέν δ Bougeauclt.'O  δέ κα
θηγητής τής φιλοσοφίας S ch e id le r  θέλων 
ν’ άποτρέψη τούς νέους σπουδαςάς τοΰ ΓΙανε- 
πιςημίου τής άναγνώσεως τών μυθιςορημάτων 
ώς μάλιςα έπιβλαβοΰς είς αύτούς άποφαίνεται 
ώρισμένως καί σαφώς περί τούτου τά άκόλουθα.

„  Ή  άνάγνωσις, λέγει, τών άθώων μυ-

θιςορημάτων (να ι δ λ ω ν έν γένει· διότι καί τά 
τών άρίςων ποιητών εΓναι είς τινα μέρη έρε- 
θεςικά) εΓναι τδ άξιοκατακρίτότατο - καί δλε- 
θριώ-ατον τών δ3α δόναταί τις νά φαντασθη. 
ΕΓναι επομένως πολύ ουσιώδες νά φυλάττη- 
ταί τις μή οιαφθείρη τήν φαντασίαν, νά προ- 
σέ/Yj είς τδ νά χαλιναγωγώ αύτήν, καί νά 
μάθη εύθύς έξ άρχής νά( έμποδίξη τήν είς 
αύτήν είσοδον άλλοτρίων τών χρηςών ήθών 
ιδεών (ενθυμούμενος τδ παράγγελμα prin-  
cipiis ol)Sta.)za? νάφυλάττγ; εκείνο, τοΰ δποίου 
τήν άπώλεΐαν δέν δύναται ν άντικαταστήση 
ούτε θεία ούτε άνθρωπίνη δύν^μις, λέγω τήν 
’Α θ ω ό τ η τ α , , .  (G ru n dlin .  d er  H ode-  
ge lik  σ=λ. 462 . len .  1 8 i7 . )

Ήδυνάμεθα ν άναφέρωμεν καί άλλων πολ
λών σοφών γνώμας, οΤτινες επίσης κατακρίνου- 
vouai τήν άνάγνωσιν τών μυθιτορημάτων, ώς 
^ ΰ  φιλοσόφου Καντίου ( A n lh ro p n lo g . σελ. 
1 7 3 ) ,  τοΰ Σλεγέλου ( Cf’il S c lirift. Τόμ. Α'. 
σελ. 58.), τοΰ ίςορικοΰ Γίβοωνος ( Memoirs.
I. σελ. 9 4  ), τοΰ άνωτέρου μνησθέντος δμο- 
γενοΰς μας Βαλέτα ( Γ’έρ. Αιμπέρ. σελ. 66 . ). 
κλπ, καί νά παραπέμψωμεν είς αύτούς τόν Κ. 
Ν. Κοντόπουλον, διά νά φωτιαθη, δσον άφο- 
ρά τοΰτο τό άντικείμενον* άλλά νομίξοντες 
πάντη περιττόν κόπον τοΰτο, παραθέτομεν έν
ταΰθα κρίσεις μόνον τινάς (πάλιν σοφών άν- 
δρών)περίτών διασημοτέρων μυθιςορίογράφων, 
δι’ ους τόσον εΓναι έπτοημένος δ Κ. Ν. Κον
τόπουλος, πρδς δδηγίαν πρό πάντων τών 
άναγνωςών τής Αποθήκης τών ώφελίμων 
γνώσεων.

( ‘II ίϊς  το άχόλουίοί φ υ ) λ ί5.)

Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Σ  ΕΙΣΠ ΡΑ ΞΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
Διοικητής τις τής Αιγύπτου Ιχων χρείαν 

ποσότητός τίνος χρημάτων, έφεΰρε τήν ακό
λουθον περιεργοτάτην μέθοδον πρός εϊσπραξιν 
αύτών. Έξέδωκε διαταγήν, δι’ ή διέταττε τούς 
άρχοντας τών έν Αίγύπτω κατοικούντων Ιου
δαίων νά παρουσιασθώσιν εις τινα £ητήν ημέ
ραν ενώπιον αύτοΰ. Κατά τήν διαταγήν ταύ
την παρουσιασθέντες ένώπιον αύτοΰ εύρον 
αύτόν περικυκλωμένον ύπό τών συμβούλων 
αύτοΰ καί κρατούντα τήν Πεντάτευχον. Έ ρω - 
τηθέντες δέ παρ’ αύτοΰ έάν έπίστευον είς 
παν τδ γεγραμμένον έν αύτω τω βιβλίω, άπε- 
κρίθησαν καταφατικώς, διότι τό βιβλίον αύτό 
έμπεριεΓχε τά δόγματα τής θρησκείας αύτών. 
Στραφείς δέ τότε πρδς αύτούς άνέγνωσε τό 
11 καί 12 κεφάλαιον τής ’Εξόδου έν οίς άνα- 
φέρεται, δτι οί ΊουδαΓοι άκριβώς πριν τής άνα- 
χωρήσεως αύτών έκ τής Αιγύπτου έοανίσθη-



σαν παιρά τών Αιγυπτίων σκεύη αργυρά καί 
σκεύη χρυσά καί ένδύματα. Γελειώσας την 
άνάγνωσιν είπε προς αυτούς δτι, ώς αύτοί 
ώμολόγησαν, οί πρόγονοι αύτών πρδ 5 ,0 0 0  
περίπου ετών έδανείσθησαν παρά τών Αιγυπ
τίων τά πολύτιμα αύτών σκεύη, διό προσεκά- 
λεσεν αύτούς Τνα γνωρίαη, έάν ταϋτα άπεδό- 
θησάν ποτε ή άλλως πως άπεζημίιασαν αύτούς 
διά ταΰτα· έάν οχι, έπρόσθεσεν, ή πληρωμή 
αυτη επρεπε νά γίνη πρό πολλοΰ, καί δτι αύτός 
ών δ πολίτικος πατήρ εκείνου τοΰ λαοΰ ήτον 
υπόχρεος ν άποδώση δικαιοσύνην είς αυτόν.

Οί. έκπεπληγμένοί ’Ιουδαίοι Ιμεινον σιωπη
λοί μή γνωρίζοντες τί νά είπωσιν, αν καί εύθύς 
διείδαν τόν σκοπόν τοΰ φιλάργυρου διοικητοΰ. 
Προσμένει αύτός ολίγον τήν άπόκρισιν καί άπέ- 
λυσεν αύτούς διατάςας νά έμφανισθώσιν ένώ- 
πιον αύτοΰ μετ’ δλίγας έβδομάδας, προσθέσας 
δτι εδιδεν είς αύτούς τήν προθεσμίαν ταύτην 
Τνα συσκεφθέντες καί έρευνήσαντες τά ύπο-

f 5 VN ? X ·» ,μνήματα αυτών ιοωσίν εαν έπεστράφησαν 
είς τούς Αιγυπτίους ή άπεζημίωσαν αύτούς 
διά τά πολύτιμα αύτών σκεύη τά δποία έδα- 
νείσθησαν, ή όχι. Άναχωρήσαντες συνεσκέφ- 
θησαν πρός άλλήλους πώ ς νά έκφύγωσι τήν 
δυστυχίαν ταύτην. Μετά τήν σύσκεψιν ταύτην 
άπεφάσισαν τήν σύναςίν μεγάλης τινός ποσό
τητας χρημάτων μετά τής δποίας είς τήν 
δρισθείσαν ή μέραν έλθόντες πρός τόν διοικη
τήν τω είπον δτι μετά τόν καιρόν, καθ’ 8ν οί 
πρόγονοι βυτών έδανείσθησαν ταΰτα τά πράγ
μ α τα  παρά τών Αίγυπτίων, τό έθνος αύτών 
ύπέστη διάφορα παθήματα δτι δ ναός αύτών 
έπυρπολήθη, καί τά υπομνήματα αύτών κα- 
τεστράφησαν, ώστε ήτον αδύνατον είς αύτούς 
τώρα νά είπωσιν έάν οί Αίγύπτιοι Ιλαβον άπο- 
ίημίωσιν διά τά πολύτιμα αύτών σκεύη, καί 
προσφέροντες πρός αύτόν τά χρήματα έπρόσ- 
θεσαν δ'τι ήλπιζον δτι δέν ήθελε καταστήσει 
αύτούς, δντας ολίγους, υπολόγους εις δ,τι 
δλόκληρον τό έθνος επραςε πρό τόσων χιλιά
δων έτών. Τοΰτο έπεθύμει καί ο διοικητής, 
δστις λαβών τά χρήματα τοίς εδωκεν έν δνό- 
ματι τών Αίγυπτίων παραλαβήν τοΰ πληρω- 
θέντος μέρους διά τά δανεισθέντα πολύτιμα 
σκεύη καί ούτως άφήκε τήν ιδίαν θύραν είς 
έκαστον τόν διαδόχων αύτοΰ, δυνάμενον νά 
νομίση πρέπον ν’ άκολουθήση τά αύτά ίχνη 
πρός κατάθλιψιν τοΰ δυστυ/οΰς τούτου λαοΰ.

ΙΕΡΑΤΙΚΗ  ΑΠΑΤΗ.
Συνταγματικός τις κάτοικος τοΰ χοίρου 

Αρτες κ 'ΐμέν.υ πλησίον τοΰ Hostricll άπέ- 
χοντος 12 περίπου λεύγας της Βαρκελόνης

Ιπνεε τά λοίσθια- δ δέ ^αδελφός αύτοΰ προ- 
σεκάλεσε τόν έφημέριον παρακαλών αύτόν 
δπως έλθών μεταδώση αύτω τήν θείαν κοινω
νίαν. Ό  έφημέριος ήρνήθη λεγων -  “  δ άδελ- 
φός σου είναι συνταγματικός, καί επομένως 
κατά τοΰ θρόνου,φαυλό βιος καί άσεβής, έχθρδς 
τοΰ θεοΰ καί τών τιμίων ανθρώπων* κατεδι- 
κάσθη ήδη χωρίς έλεος καί διά τοΰτο άνωφε- 
λής ή έςομολόγησις. „  -  ’Αλλά τίς σοί είπεν 
δτι δ αδελφός μου κατεδικάσθη; — Τίς μοί 
τό ειπεν; έπανέλαβεν δ έφημέριος, αύτός 
δ Θ ε ό ς . -  τί, έφώναςεν δ έκθαμβος Ισ π α 
νός, δ Θεός, ώμίλησε μετά σοΰ; — Μάλιστα, 
άπεκρίθη δ εφημέριος μετά θετικότητος* ‘· δ 
Θεός ώμίλησεν είς εμέ διαρκούσης τής θυσίας 
τοΰ μυστηρίου καί μοί είπεν δτι δ αδελ
φός του, κατεδικάσθη. „  Εις μάτην δ αδελφός 
έπανέλαό. τάς ικεσίας του, δ έφημέριος εμει- 
νεν αδυσώπητος. Μετ’ δλίγας ήμέρας δ συνταγ
ματικός άπέθανε, καί δ αδελφός επανήλθε 
προς τόν έφημέριον παρακαλών αύτόν νά κη- 
οεύση το νεκρόν σώμα. δ έφημέριος ήρνήθη 
λέγων “ ή ψυχή τοΰ άδελφοΰ σου έτάφη έν 
τω Αοη ως aot προειπον. ΙΙασα όέ ένόχλη- 
σι» τήν δποίαν ήθελε λαοει τις πρός ταφήν 
τοΰ πτώματος, είναι ματαία* διότι διαρκούσης 
τής νυκτός έρχονται οί διάβολοι καί παραλαμ- 
βάνουσιν αύτό καί σοί προλέγω δτι έντός τεσ- 
σαράκαντχ ημερών σύ αύτός θέλεις άπαντή- 
σει τήν αύτήν τύχην. '0  ’Ισπανός μή πιςεύ- 
σας εις ταύτην τήν διαβολική- έπίσκεψιν ήγ- 
ρύπνει διαρκούσης τής νυκτός παρά τω νεκροί 
σώματι τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ με δύο> πιστόλια 
γεμάτα. Μετά τό μεσονύκτιον κρότος ήκούσθη 
είς τήν θύραν καί φωνή έκραύγασε. “  Σέ ποοσ- 
τάζω έν ονόματι τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος ν’ άνοι
ξης* άνοιξαν, ή άλλως δ αιφνίδιος όλεθρός σου 
πλησιάζει,, -- δ ’Ισπανός ήρνήθη δεν άνοιξε, 
καί μετ ολίγον είδεν έμοαίνοντας διά τοΰ πα
ραθύρου τρείς ρωμαλέους , ανθρώπους ένδεδυ- 
μένους με δέρματα θηρίων, έχοντας κέρατα, 
όνυχας καί καρφωμένας ούράς καί περικυκλώ- 
σαντας τό κιβώτιον τό περιέχον τό σώμα. 
Κατά τούτων δ ’Ισπανός έ-υροβόλησε, καί εύ
θύς είς έκ τών διαβόλων επεσε νεκρός· οί άλλοι 
έτράπησαν είς φυγήν, άλλ’ αύτός έπυροβόλησε 
κατόπιν αύτών, καί άμφότεροι έπληγώθησαν 
καί δ είς μέν άπέθανε μετ’ δλί;α λεπτά, δ δέ 
άλλος διέφυγε. Τό πρωί. δτε οί άνθρωποι συνήλ- 
θον έν τη  έκκλησία, δ ιερεύς ήτον άπών, καί 
μετ δλίγον άνεκαλύφθη διά τήςέρεύνης τών 
νεκρών ο ιοβόλων δτι δ είς ήτον ιερεύς καί δ 
έτερος δ έ; κ η-ιαστιχός Ιπίτμοτος· δ πληγωθείς 
διάβολος ήτον δ σκευοφύλα; ojxic ώμολόγησεν 
δλόκληρον τό διαβολικόν μτ ',νούργημα.



ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ riNONTAL

J£ v  Σα.ύρν* παρά τοΐς Συντάκτβις, και παρά τώ 
Βιολιοπώλ?) Κυρίω Ν. Α. Δαμιανώ.

’Εν Κων7αντινουπόλ*ι, παρά τοϊ; Βιβλιοπώλαις Κ 
2. Ανδρεάδ?), καί Τί. Δεπάστα.

Εν ’Αδήναις, παρά τω Κυρ. Κ. Τεφαρίκη.
*£ν Φιλιππουπο'λει, παρά τώ Βιβλ. Κυρ. Λ. ’Αγγελίδτ; 
Εν Αδριανουπόλει, παρα τω Κυρ. ’Αϊδείνογλου, 

*Εν Κυδωνίαις, παρά τω Κυρ. Ε. Δημίδν).
’Εν Κεσιανίω, παρά τω 'Ελληνοδ. κ . Γρηγοριάδν). 
Ε ν'Α ϊδ ιν ίω , παρά τω Κυρ. Σαϊζάννι 'Ελλ. Πράκ. 
Έν Σύρω, παρά τ φ  Βιβλιοπ. Γ. Πολυμερή.
’Εν Χ ίω , παρά τω Κυρ. Ν . Π^υλάκνι.
’Εν ’ΐβραίλα, παρά τω Κυρ. Η . Περδικίδγ).
’Εν Μιτυλήνν), παρά τώ Κυρ. Α χ. Σιμιριώηι 
Έ ν Κέρκυρα παρά τώ Κυρ. Κ. Γεωργφ.

'Εν Ζακύνθω, παρά τώ Κυρ. Μ. Βερτ&$.
Εν Κεφαλληνία, παρά τώ Κυρ.
Εν Αευκάδι,

’Εν Θεσσαλονίκη, παρά τώ Κυρ. I. ΙΙαιονίδ/; Ίατρώ. 
|Εν ’Αλεξανδρεία, παρά τώ Κυρ. Ν. Χρυσαφηνίδ^ 
Εν Βου/.ορεστίω, παρά τώ Κυρ.

’Εν Καίρω,
’Εν Κύπρω,
’Εν Κρητ·;ι, παρά τώ Κυρ. Ν. Μ ιτζοτάοι.
’Εν Γ αλατζ &>,
Εν Μαγκες-piiy, π*ρ* τώ Κυρ.

’Εν Τεργέτϊϋ,
’Εν Β.έννγι,
’Εν Μ ζσσαλί*, ,
’Εν ’Οδησσώ.

EIAOnOIHSIS
"Οσοι τών Κ υρίω ν, τών μή  χαταγεγραμ α ίνω ν πρότιρον ώς σννδρομχτ& ν, i κράτησαν 

τον* · τό A x o n a J tv  πρός αύτούς A  . γυ Λ Μ δ ιο ν ,μ ή  έ π , ξ ά ν τ ε ς  αύτό, ώς προεχηρύζαμεν U} L  
τεσσαρας ήμίρας άπό της παραλαβής του, ούτοι χατεγραγησαν 7, δ η έν τώ χαταΜ γω  τ&ν i J niuy  

ΐ ξ α μ η ^ α ν p0J/7,™ r> V'a l ύΛ0ΧΡε0ΰγταί rd  M g  a n  xai τά Jo im l, προπ.Ιηρώνοντες τήν πρώτ,,ν

Ο ί προμηθεύοντες πρός τήν Α ποθήκη ν δέκα σννδρομητάς, προπΜ,οόνοντας τήν έξαμην,α ίαν  
συνδρομήν, χαϊ ύποχρεωμένονς είς έτν,σίαν, Ααμβάνουσιν άνά ϊν  άντίτνπον δωρεάν.

Α ί  πρός τούς Συντάχ-τας έπιστοΛαί νά συσταίνωνται είς τό ΒιδΜοπω.Ιεΐον τού Κ υρ. Ν .  Α  Α α- 
μ ια ν ο ϋ , x a l y d  ffZ{JJ<j)vzai iU svdtpai ζα χ υ δ  po[iix<yy,

Ή  'Αποθήκη ά ν α γγΩ ε ι είς τό έξώ ^Λ Λ ο ν  αύτής περϊ παντός έκδιδομένου νέου β ι6  Ιίου δταν 
ά π ο ςα ΐή  πρός τούς Σ υντάχτας $ν άντίτυπον δωριάν. Κ α παχω ριϊ όέ xai Ά γ γ ε .Ι ία ς  tic τ ό ' i t  ’- 
(pvJJov πρός 1 γρ . τόν στίχον.

Μ 1 0ϋ/ ' ζ  συγγνώ μην παρά τών ενταύθα Κ υρίω ν Συνδρομητών, π ρ ϊς  o h  δέν άπεστάΛη έγκαί- 
ρω ς η διο.Ιου ίσως τό Β . ψ υΙΜ δ ιο ν , διότι ό διανομεύς δέν έγνώ ριζεν άκόμη χα.Ιώς τάς οικίας 
» καταστήματα αύτών. Έ Λ π ίζο μ εν  δε δτι είς τό έξης θά γίνη τα ι έγχαίρως ή διανομή.

, | r ~ "
Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

Εύρίσκεται έν τοίς πιιστηρίοις σύγγραμμα κατάλληλον πρλς δκυκολυν«ν τώ ν σπουδαζόντων τή» 
Γερμανικήν Γλώσσαν.

Τ4 προκείμενον σύγγ^ραμμβ συγκείμενον έκ 3 0  τυπογραφικών φύλλων καί έπβ'κεινα δ*ρέσαα εν είς 
* “* *ν Ι**Ϋ ΤΦ π Ρ“ τί(» περιελάβομβν τού; τ* γραμματικοί,; καί συντακτικού* κανόνας* έν οί- 

* » , Ικανούς κατ εκλογήν Α λ ό γ ο υ ;·  έν δέ τφ  δευτέρω, άπάσας τάς πρωτοτύπου; τή; Γϊ01χ«νι*ής 
γλωσσης και τα ; έκ ξένων γλωσσών πιραδεχθείσας λέξεις (« τ ά  παραβολής προς άλλας γλώσσας οϊον 

Ι Ζ & κ ί Γ * ™ ’ Λατΐνΐ^ ν’ Ιταλι* * ν> Γαλλικήν ’Α γγλικήν,'Ε βραϊκήν, Περσικήν, 'Αραβικήν και

Πεποίθαμιν δέ οτι θελ-ιμεν τ ίχ ε ι  τής προθύμου τών φιλομούσων συνδρομής.

Έ ν Άδήναις τ^ 1 ’Οκτωβρίου Ί 8 5 9 .

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ϊΟ Λ Μ Ο Σ .


