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ΠΕΡΙΟΛΙΚ.ΟΤ Τ Ο ϊΤ Ο Τ  ΦΪΑ ΑΟ Γ.

4)ΤΑ Ν  jrpo eveς ή<5η ίτους {κοινοποίησα τήν εκδοσιν τής 
Μ βΜ σσης za>r Κ νχΛ ά όω τ, σκοπόν εϊ/_α ν’ άναδεχΒώ συ· 
σττματικώ ς εργον δύσκολον και επίπονον. Διέγραψα έν 

συντόμω τάς Α ρ/ας, έπί των όποιων το επιχείρημά μου 
μέλλει νά βαδίτρ* ή 5ε ενός έτους μικρά δοκιμή είναι 
'.κανη νομίζω, όχι μόνον νά άναδείζγ) εις τό κοινόν τό 
συνεπές των Αρχών τούτων, αλλά καί νά πείστ) τόν άμε- 
ρόληπτον χαί προσεκτικόν Αναγνώστην εν μέρει περί τοΰ 
σκοποΰ pen.

Παν άλλο εργον Ιχ ε ι τάς βάσεις του εί; έρισμένονς 
τινας κανόνας, ή εις παραδόσεις ανθρώπων έριπείρων και 
ειδημόνων αύτοΰ· τό δέ Εργον της δημοσιογραφίας, έλεύ» 

θϊρΟι) ά τ ι  κανίνα;!| και παραδόσεις, βασίζεται εις άλλο 
τ ι ανωτερον τούτων. Βασίζεται εις δριάν τ ι, τό όποιον 
ή φυσική γλώσσα μέ διδάσκει νά ονομάσω K o iro r  
Κ ριτήρ ιο?)  έχον εις έκαστον Ε^νος δρια άνάλογα μέ τό εΐ- 
όος τη ί Ευβερνησεως, καί μέ τήν ηθικήν κατάστασιν τοΰ 
Τόπου, όδηγοΰμενος λοιπόν υπό της αύστ/ρότητος τοι» 
ούτου γο β ερο ν  χριτηρ/ον, θέλω εξακολουθήσει θαρραλέως 
καί έπιμόνως τά εργον μου, προσπαθών, καθόσον μέ 
είναι δυνατόν νά συμβιβάζω έν γένει -ιών δμογενών μου 
τάς χρίοεις μέ τά  δημοσιευόμενα tv τφ  Περιοδικφ μου 

Συγγράμματι άντικείμενα.
όλίγο ι τινες μ" έκαμον κατά διαφόρους καιρούς τήν

ΑΡΙΘ. 1 . ^

παρατηρησιν, OTt επρεπε νά παραλείψω άπό τάς στάλας 
τοΰ Περιοδικού μου Φύλλου τήν καταχώρησιν των πολι» 
τικών άρθρων. Αλλά, θεωρών τινας μέν έκ τών παρα
τηρήσεων τούτων γινομένας άπό απειρίαν, άλλας άπό 
φατριαστικόν πνεύμα, και άλλας άπό άγνοιαν, δεν έκρινα 
ταύτας ούδεμιάς προσοχής αξίας.

Εντοσούτω, νομίζω αρκετά κατάλληλον τήν περί- 
στασιν ταυτην νά έκφράσω εις τό Αημόσιόν τ ι  περί τοΰ 
άντικειμένου τούτου, όχι διά νά ά π ιν τη ιω  εις τάς ηα- 

ρατηρησεις ταύτας, άλλά διά νά δώσω μικράν τινα νύξιν 

πρός τους άναγνώστας μου περί τής λέξεως ΠΟΛΙΤΙΚΑ, 
τής οποίας τήν υψηλήν σημασίαν ταυτίζουν οΐ περισσότερο» 
τών άνθρώπών μέ τό Λογομαχεί? , κα ι μ ε  το ύβρίζεσΰαι.

Εις τήν Σελίδα 1 3 7 . τοΰ Πρώτου Τόμου έξέφρασα, 
ό'τι ή ΙΙοΜ τιχη  είναι έπιστη'μ/ι διδάσκουσα τόν άνθρωπον 
πώς νά κυβέρνα, και νά κυβερνάται. Κ ατά συνέπειαν 
δέ τών συλλογισμών μου εκείνων, λε'γω ήδη, οτι άν ό 
έξηγμένος άπό τάς βαθ-ιτάτας σκέψεις τών πολιτικών 
άνδρών τ ι ς  Αρχαιότητος συλλογισμός ούτος ηναι όρθός 
αγνοώ εάν ό άνθρωπος ίμπορεΐ νά ζήσν) εις άνεξάρτητον 
Εθνος, χ^ρ ίς νά εχγ  ώς τακτικόν άντικείμενον μελέτης 
τόν Πολιτικόν Χάρτην αύτοΰ" ούδέ βλέπω τίνι τρόπω δύν«> 
ται νά διεκφύγη τήν περί τών πολιτικών αναφοράν, τόσον 
εις τήν ϊδιωτικη^ν του ζωήν, καθώς και είς τήν δημοσίαν.

Αν ύπάγτι τις εις τά  καφφενεϊα, 6έλει πανταχόθεν 
θεωρεΐν τούς ανθρώπους άναγι·,ώσκοντας εφημερίδας, καί 
συζητοϋντας πολιτικάς ύπι,θέσεις. Είς τά  κβπηλία ώσ«ύ·

Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ΤΩΝ |

• ΚΥΚΛΑΔΩΝ.



τω ί> θ°λει ιδεϊ τα ποτήρια συγκρουίμενα εΰθύμως μεταξύ 
τών πολιτικών φιλονεικιών* ό είς θά κα-ηγορ?) τόν 
Μαυρικορδάτον· ό άλλος θχ ύβρίζ·/) τον Κωλέττην, κ*ί 
ό έτερος θά κατα,κρίννι τόν Μεταξάν. Εις τάς όδούς, εις 
τας οϊκιας, καί ακόμη μεταξύ των γυναικών χαί των 
παίδων, θελει ϊδεΐ τό πολιτικόν αίσθημα θχυμασίως άνα- j 
πτυσσόμενον· Χα1 αυτή είναι ή άλη'ίής καί πραγματική 
έννοια τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος.

έπειδή  λοιπόν ό Λαός, μην έ'χων ακριβή γνώσιν των 
προσώπων καί των πραγμάτων, εύρίσκεται σχεδόν πάντοτε 
εις απάτην* ή όέ άπατη αΰνη, άναπτυσσο;;ένη ύπό των 
δημεγερτών καί ίδιοτελών ανθρώπων, κατασταίνει έπι· 

κ ίνδ^ον τό πολίτευμα, ε-ετα ι ότι ή δημοσιογραφία έ /ε ι  
πρώτιστον καθήκον, ζο ra  xarorlKy τ ου J zo v  τάς κ ρ ί

σεις, διευθύτουσα αν τάς προς τά ς γ ε η χ ά ς  άρχάς της  
σ υντα γμ α τικ ή ς  Κ υβ ερ νή σ ιω ς. Τούτο δέ ιδιάζει Ι τ ι  
μάλλον εις τα Περιοδικά Συγγράμματα, τα όποια, διά 
τήν βραδύτητα τής εκδόσεως, συζητουσι τα  αντικείμενα 
πλέον έσκεμμενως καί σταθε:ώς.

Αν οί άναγνώσταί μου ήναι συνεπείς εις τήν άνά- 
γνωσιν των tv τφ  Πρώτω Τ ,μ ω  χαταχωρηθέντων πο
λιτικών άρθρων, εχω σταθεράν πεποίθησιν, ότ* θέλουν 
«ίσθανθ/ι μεγίστην έλλειψιν, εάν αποσύρω έκ του πολί
τικου περιβόλου το Σύγγραμμά μου. Καί αμφιβάλλω scv 
οί συνδρομήταί μου ( πρός τών όποιων την γενναίαν 
συνδρομήν άνη'κει ή εκδοσις ) με συγχωρούν νά παραλεί
ψω τό ουσιωδέστερων, ό*ερ ύψόνει τόν νοΰν τοΰ άνθρώ* 
που, λαμπρύνει τά αισθήματα αύτοΰ καί γεννά εις την 
ψυχήν του την μεγιλο-ρροσύνην καί την ευγένειαν.

Αλλ εκτός τής Φυσικής καί άναποφεύκτου ταύτης 
αιτίας, έχω και άλλον ισχυρόν λόγον πρός τούτο, τόν 
έζής :

έπ ε ιδη  οί περί τά πολιτικά ένασχολούμενοι είναι, ij 
τουλάχιστον έπρεπε νά ηναι, οί καλ/ίτεροι εις τάς γνώ
σεις, εις την πείραν καί εις τά  αισθήματα, ήθελον βεβαίως 
αποκλείσει» τό Φύλλον μου έκ τής πρώ-ιης τάξεως τών 
ανθρώπων, τό όποιον ενώ εξευτελίζει τό πρός την δημο
σιογραφίαν αίσθημά μου, περιστέλλει ένταυτφ καί την 
πρόοδον του έργου μου·

όθεν, ή σταθερά επιθυμία μου είναι, δχι μόνον νά κα· 
ταστήσω αυτό χρήσιμον μεταξύ του άπλοΰ λαοΰ, άλλα

πρός τούτοις, νά καταβάλλω πάσαν μου προσπάθειαν «ϊς 
τ'} νά λάβγ; τήν.οίκείαν του θέσιν καί μεταξύ τής άνωτάτης 
τάξεως τών ανθρώπων.

Τοιοΰτον είναι τό φυσικόν άποτέλεσπα τή; ανθρωπίνου 
φιλοτιμίας· ώστε, θέλω δείξη μεγάλην ποταπότητα, έάν 
εξαλείψω άφ’ έμαυτοΰ όλοκληρω; τό ζωογονούν την αν
θρώπινον φύσίν κοινωνικώτατον τούτο αίσθημα.

Ό  'Ε κδότης.

τ ο  Αγ χ ι ν ο τ ν  π α ιδ ί ο ν .

Σίλήμ ό Γ '. άπαντήσας καθ' όίόν παιδίον ερχόμενον 
από τό Τουρκικόν σχολεΐον, καί προσκαλέσας αύτό τά ήρώ- 
τησε, ποιον είναι τό μάθημά του; τό παιδίον ανοΐξαν τό 
βιβλίον του, έδειξε τό μάθημχ' του, χωρίς νά γνωρίζτ] 

ότι είναι 6 Σουλτάνος, όστις αφού είπεν εϊ; τό πχιδίον 
ν άνα γνώση όλίγον, ίδών τήν άλάνθαστον απαγγελίαν, 
την ά /χίνοιαν καί την οξύ τητα τού πνεύματός τ<.υ, τό έδωκεν 
εν φλωρίον τό παιδίον έ π έ σ τ ρ φ ν  εύδύς τό φλωρίον βίς 
τόν Σουλτανον καί τώ είπε : « δέν δύναμαι νά δ ε /  θώ τό 
» δώρόν σου, καθότι εάν μ ’ ερώτηση ό πατήρ μου ποΰ 
» εύρον τό φλωρίον, δέν ήξ’.ύρω τί νά τώ είπα)* » ό 2ουλ- 
β τάνος άπεκρί')η· « είπέ ότι σοΙ τό έδωκεν ενας άγάς· » 
β είναι άδύνατον, απάντησε τό παιδίον, νά τό πιστεύσν) ό 
» πατήρ μου, διότι ποιος άγάς χαρίζει εν φλωρίον ; ο 
ά Σουλτάνος άπεκρίθη· « είπέ λοιπόν ότι σοί τό έ^ωχεν 
» ό Σουλτάνος· .  « τότε μάλιστα, άπήντησε τό παιδίον, 
» διόλου δεν θά τό πιστεΰ?γ|, · Δ ια τ ί ;»  ήοώτητεν ό 
Σουλτάνος· α διότι, άπε<ρίθη τό παιδίον, οί Σουλτάνοι 
s δέν χαρίζουν εν φλωρίον άλλά χαρίζουν πολλά, ώ,-τε 
s τό φλωρίον τό οποίον μοί χαρίζεις άν μέν είναι δώρον 
» ενός άγά, είναι πολύ· έάν δέ ηναι ίώρον ένός Σουλτά* 
s νου, είναι ο λ ίγον  ενεκα τούτου λάβε τό φλωρίον σου 
s όπίσω. »

Θαυμάσας ό Σουλτάνος την φρόνιμον άττόκρισιν καί την 
ευτολμιαν του παιδιού, εις αϋτό μέν έχάρισε μίαν με - 

γαλήν ποσότητα φΛωρίων· προσκαλέσας δε τόν πατέρα 
του παιδίου, τώ  έζήτησε τό παιδίον, τό όποιον παρα
λαβών εις τό Παλάτιον, καί διορίσας διδασκάλους διά  
τήν παιδείαν, άφοϋ έξεπαιδεύθη αρκετά καί ήλικιώθη, 
τό έτίμησε μέ βαθμούς μεγάλους, τιμήτας συγχρόνως

καί τόν πατέρα του με βαθμόν άνάλογον τής ίκανότητο'ς 

του.

Κ1ΝΑΪΝΩΛΕΣΤΑΤΗ ΕΦΕΓΡΕΣΙΣ.

Παράδοξοί καί κινδυνωδεστάτη άνακάλυψις ε/ένετο 

κατ’ αύτάς έν τ^  πρωτευούσνι τής Πρωσσίας. Ινθρωπός 
τις ίφεΰρε τόν τρόπον νά μεταποιΐί άριστα, τεγνικώτατα 
καί ακριβέστατα, παντός είδους γραφήν, εις πλεΐστα 
αντίτυπα. Ε*ενοποίησε τήν έφεύρεσίν του εις τήν Κυ- 
^βνησ ιν , και ή γενομένη επίσημος δοκιμασία απέδειξε 
τήν έν τέλειαν καί τόν μέγιστον τής τοιαύτης έφευρέσεως 
κίνδυνον. 0  έφευρετής μετεποίησε πρώτον, κατ’ ίδιαν, 
διάφορα τραπεζικά γραμμάτια  φέροντα ύπογραφάς λίαν 
περιπλεγμένας καί δυσμιμιίτου;, καί οί δοκιμασταί, μετά 
τήν έργασίαν, δεν ήίυνήθησαν νά διαχ.ρίνωσι τα πλα
στά από τά γνήσια. Επομένως δε έδοθη εις αυτόν εκ 
τών αρχείων τοϋ κράτους έγγραφον παλαιότατον καί 
καθ’ υπερβολήν δ υ σ χ ν ά γνωστόν, τό όποιον παραλαβών 
καί άπελθών έπέστρεψε μετ’ όλίγας στιγμάς φέρων πλή* 
θος αντιτύπων έπεξειργασμέ\ων με τόσην έντελειαν, ώστε 

πάλιν οί δοκιμασταί δέν ήδυνήθησαν νά γνωρίσωσι μ ε 
ταξύ τών μεταποιημένων τό πρωτότυπον. Τό δε άξι- 
οθαυμαστότερον έπί τής τελευταίας ταύτης δοκιμασίας, 
ητον ότι καί τήν φαινομένην έπί τού πρωτοτύπου μικράν 
καί άνεπαίσθητον διαφοράν τής μελάνης τών πολλών 
ύπογραφών έμιμήθη εκείνος όσον άριστα είς τά άντίγρα- 

φά του.
ft έπί τής εξετάσεως επιτροπή ύπέβαλεν εις τήν κυ

βέρνησή τά φοβερά άποτελεσματα τών ειρημένων πειρα
μάτων, καί κοινώς φρονοΰσιν ότι αυτή θέλει σπευσει να 
*ξαγοράσνι τήν κινδυνωδεστάτην έφευρεσιν, οχ_ι μονον δια 
νά ποολαβη τήν κοινοποίησιν αυτής ήτις ήθελε κατασταθή 
όλεθριωτάτη είς τά δημόσια καί ιόιωτικα συναλλαγματα, 
άλλά καί διά νά χρησιμεύση ίσως είς θεμιτά τινα καί 

έπωφελή έργα τής κυβερνήσεως.
(έ κ  τής Αμαλθείας.)

ΠΕΡΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, 

ή  ευδαιμονία είναι κατάστασις τής ψυχής γλυκεία,

ανέλεγκτοί υπό τής συνειδήσεως, σύμφωνος μέ τόν ορθόν 

λόγον καί μέ τό θέλημα τοϋ ©εοΰ.
Αιάφοροι όμως αμφισβητήσεις έγειναν περί τής εϋδαι* 

μονίας τοΰ ά/θ.ώπου, yal τήν ση'μερον ακόμη γίνονται, 
καί θέλουσι γίνεσθαι, ένόσω οί άνθρωποι κρίνουσι περι τής 
αληθινής ευτυχίας αυτών κατά τήν άτακτον ορμήν τών 

ιδίων παθών. Οί μέν περιορίζουσι τήν ευδαιμονίαν είς τήν 
πολιτικήν, οί δέ είς τήν φιλοσοφικήν, οι δέ εις την απο- 
λανστικη'ν. (1) Τάς περί ευδαιμονίας όμως διαφόρους γνώ· 
ιιας θελομεν αναφέρει όσάκις ή ΧΡ5̂ α καλεϊ τοΰτο* τωρα 
δέ άς έξετάσωμεν Τα εϊδη τών άγαθών, έκ τών όποίων ή 

ευδαιμονία συνίσταται.
Τό αγαθόν λοιπόν δύναταί νά θ-ωρη'ΐη η έν ήμΐν αΰ- 

τοΐς, έσωτερικώς’ ΐ  εν τοϊς περί λμάς, έξωτερικώς. Πρώ
τον είδος τοΰ αγαθού είναι άναμφιβόλως εκείνο, τό οποίον 
τελειοποιεί ημάς' καί τοΰτο υπάρχει είς τήν πράξιν τής 
αρετής, καί λέγετα ι κυρίως oixe lo r Αγαθόν' τό δέ εις 
τά  περί ίμ α ;  θεωρούμενον, έζω τεριχόν.

ή  άληθης εύδκιμονία τοΰ ανθρώπου συνίσταται άναμ

φιβόλως είς τήν άπόλαυσίν τοΰ τελείου καί άκρου άγαθου, 

όσον είναι δυνατόν έν τή θνητή ταύτϊ) ζωή" αλλά τό αγαθόν 
τοΰτο υπάρχει, ώς εϊπομεν, είς τήν τελειοποίησιν ήμών* 
τελειοποίησις δέ τοΰ ανθρώπου είναι ή μετα λογου άρετη* 
συμπεραίνεται λοιπόν ότι ή αληθής ευδαιμονία τού ανθρώ
που συνίσταται είς τήν αρετήν. (Bj ό  ένάρετος τωόντι θεω
ρεί αόν θί.όν Κύριον ύ-έρτατον κατά πάντα, άπειρον είς 
τήν σοφίαν καί αγαθότητα· πράττει μετά χαράς τ& καλόν* 
δέν έχει έλέγχουσαν τήν συνείδησιν ζή πρεπόντω; είς τήν 
λογικήν αύτοΰ φύσιν, καί συμφώνω; μέ τό θειον θελημ** 
αί πράξεις αύτοΰ δέν κρέμανται δουλικώς έκ φόβου τιμ ω · 
ριών, οϋτεέξ έλπίδο; εμπορικής βραβείων, άλλ’ έκ μόνης τής 
άδιαφθίρου αίσθη'σεως καί κρίσεω; τοϋ καλού, καΐτήςείς αυτό 
είλικρινοΰς αγάπης. Τοΰτον λοιπόν πρέπει να όμολογησω- 
μεν, ότι άπολαμβάνει άληθινήν ηδονήν, καθαραν και άμε- 
τάβλητον* έξεναντίας δέ, δ μη έργαζόμενο; τήν αρετήν 
είναι κακοδαίμων, φοβείται έν τ^ παρούσιρ ζω-  ̂ διά τάς

ζ ΐ)  ΑριστοΓίλ. 0 0 ι* . Εύί*|ΐ.· Βιβλ, *. Κεφ. β.
( 7 )  Λοitsi 8 ’ ό ιύ ϊα ίΐΛ ω ν βίος κ « τ ’ ά ρ ϊτή ν  l iv a i ^ Α ρ ισ τ ο τ ΰ . ή β ιχ . 

Β ιβλ- ί .  Κ ίφ . C. —  ΕΓη όίν t0 ia i( io v !a  ζω ής τελ ίία ς  χ α τ ά  άρβττιν τελ»ί«ν 

(4  α ύ τό ς).



κακά; wράζβις αύτοΰ, ( 1 ) 4  λέγχετα ι υπό τη ; βονειδήσεω; 
<μέραν χαί νύκτα, τρέμει τά μετά θάνατον. Τοιοΰτον 
λοιπόν ά/θρωτον τίς ήίελεν όνομά ιει εύδαίμονα; Κχ<.ία 
κχί Εύδαιμονία είναι φύσει πολέμια χαί ασυμβίβαστα.

έ χ  δέ τών πίοΐ ή*.*; ά/αθώ>, άλλα μέν είναι τή; 
τύχης, ώς λέγεται, ά \λ α  δε τοΰ σώματος, έ *  τών λε
γομένων αγαθών τής τύχης, τα  όποια δμω ; κυρίω; πρέ
πει νά ά^αρέρωμεν είς τήν θείαν πρόνοιαν, είναι ό πλού
τος, τά  αξιώματα, οί φίλοι, χ. τ. λ .  Τ /ΰ τα  5ε π ίν τ α  συνι- 
στώσι τήν εξωτερικήν ημών χα τά ιτα τιν , χα'ι ούδέ είναι 
είς τήν Ιξοοτίαν ημών. Λεν έμ τοδίζουην δμω; τήν άπό- 
λαυσιν της ευδαιμονίας, άλλα μάλιστα Καί συντρέχουτι 
πρός αύξηην αυτή;, δταν μεταχειριζώμεθχ αύτά χαλώς, 
ίγουν, χατά τον ορθόν λόγον χαί κατά τό θέλημα τοΰ 
Θεοΰ χαθ’ έαυτά δέ είναι αδύνατον νά καταστήιωσι τόν 
άνθρωπον εύδαίμονχ, διότι δέν είναι εί; τήν εξουσίαν ήμών· 
δέν είναι μόνιμα καί αχώριστα, ούδέ τοιαύτης φύσεως 
ώστε νχ προξενώσιν ήδονήν ύψηλήν καί σταθεράν. Πρό; 
τούτοι;, δίδονται πολλά*.ις,; ώς ετυχε, κχί εις αύτούς τού; 
κακούς’ ώ ιτε  κχί ή άπόλαυσις αύτών δεν δύναται νά κα- 

ταστήσνι τόν άνθρωπον εύδαίμονα, ούτε είς τό παρόν ουτε 
είς τό μέλλον. Αιά νά διακρίνωμεν τήν αληθινήν ευδαιμο
νίαν, πρέπει νά θεωρώμεν τό παρελθόν αύτής, τό παρόν 
χα ί τό μέλλον. Ας συγκρίνωμεν δύω ανθρώπους, τόν ji έν 
εύτυχή κατά τά ύλικά άγαθζ τή; ζωής, παραδ-δομένον 
δμως είς έλαττώματα καί κακίας· τόν δέ δυστυχή είς τά 
έξωτερικά άγαθχ, πλούσιον δμως είς άρετη'ν. Είς τόν κα
κόν τόν ΰλικώς ευτυχή οΰδεμίαν ήδονήν άφίνει ή άπόλαυ- 
βις τών παρελθόντων και ή μνήμη τών κακιών, εξε»αντίας 
δέ μάλιστα τό σώμα αύτοϋ φθείρεται έχ τή ; τρυφής, ή ψυχή 
ούτοΰ καταθλίβεται Οπό τής συνειδήσεως, καί δέν δύναται 
νά αίοθανθϊί ούδέν μέρος τής παρελθούσης ήδονής. Αί πα - 
ροΰσαι ομοίως κακίαι. κατασπαράττουσιν αύτόν μέ τήν ανη
συχίαν τής ψ^χής, τήν άχώριστον σύντροφον τής αμαρτίας, 
άηδίαι, θυμοί, ταραχαί, φόβοι περί τών παρόντων, ανη
συχία χαί τρόμος περί τών μελλόντων, ίδΛ  εν συντομία 
ποία είναι ή φαινομένη λαμπρά ευτυχία αύτοΰ. Εξεναν- 
τίας πόσην χαράν άπολαμβάνει ό ενάρετος, ενθυμούμενος
—  ■ ■ ιι ■  ι ■ ι· ■ ■ . .      « μ Γ

( 1 )  Π ά ν τα  τον χρόνον οί οφθαλμοί τώ ν  κχκών  π ρ ο σ έ χ ο ν τ α ι  λχκχ· οί 

αγαθοί ττ,συχάζουσι δ ια π α ν τ ό ς . (Π α ρ ο ιμ . t i ,  1 5 ) .

τάς παρελθούσας πράξεις αύτοϋ, β<επων τάς παρούσας» 
καί σύλλογιζόμενος τά  μέλλοντα ! ί) κακός τρ;μει τόν 
θάνατον, διότι βλέπει είς αύτόν παντελή στέρησιν τών γή ι
νων, καί φοβερά; άπειλάς περί τών μελλόντων' ό ενάρε
τος βλέτει αύτόν μακρόθεν μέ ιερόν φόβον, προσμένει 
δμω; αΙιτόν άτχράχως καί μετά πεποιθήιεω;, ότι κόπτων 
τήν σειράν τής παρούσης αϋτοΰ ευδαιμονία;, θέλε» μετα 
βιβάσει αύτόν είς εκείνην τήν τελείαν καί άτελίύτητον.

Α ; άνοίξωμεν τά χρονικά τής άνθρ.οπίνης ιστορίας, ά ; 

διέλθωμεν τάς αύτοκρατορίας τοΰ Τιβερίο.», τού Κλαυδίου, 
το~> Κ.αλλιγούλα καί άλλων τοιούτω/ δυναστών ά ; θ·ω - 
ρήτωμεν τήν τύχην τών αύλικώ >, οιτινες απέκτησαν το- 

σχύτην ισχύν χαί εύνοιαν πλησίον τώ> μο/θηροτά:ων έ·,εί- 
νων τυράννων δέν θέλομ;ν εΰρεΐ οϋδε'να εΰδαίμονα. Ονδείς, 
δέν λε'γω ενάρετος, άλλ’ δτωσο'ιν λογικός, ούδεΐς θε'λει επι
θυμήσει νά ή το δμοιος μέ αύτούς, ούτε θίλει φθονήσει 
τήν τύχην αύτών. Α; θίωρήιωμεν ε^α μο'νον έχ τούτων,, 
τόν Τιβέριον λε'γω. τόν τύραννον τής πατρίδος α!»το“», τόν 
άπληστον αίμοβόρον τών υπηκόων αύ.'οΰ, τόν προστάτην 
τών ά/ρειεστάτω ι άνθρωταρίων, τό ά/ϊράτο-ίον τών φαυ- 
λοτάτων πορνών' ούίε παραμικρόν ίχνο; ευδαιμονίας δέν 
βλέπομεν είς τήν διεφθαρμενον αύτοΰ ζωήν. Πχντες οι 
ιστορικοί παριστά νουσιν αν τόν τόσον σκληρώς βασανίζομε- 

νον, ώστε φαντάζεται ότι βλε'πει άνεωγμένον τόν Τάρ- 
ταρον, χαί τά ; τιμωρητικάς έριννύα; οτι φιβερίζουτιν αυ
τόν. Α'ΐν αισθάνεται ούίεμίαν αληθινήν ή^ονήν, ούτε εί; τα 
θέατρα, ούτε είς τήν λαμπράν πομπήν τών πανηγύρεων. 
Α̂  σκληραί ταραχαί τή ; ψνχής βχσα ίζουβιν αύτόν πάν
τοτε, καί τέλος πάντων *αταστρ?φει τήν μιαράν αύτοΰ 
ζωήν έν μέσω τών σπαραγμών τής συνειδήσεως, κα ί τών 
αηδιών τής άσωτείας, άδοξος, άτιμες, καταλιπών μίσος 
καί φρίκην εις αιώνα τόν άπαντα. Τ ί δυστυχέστερον τού
του καί κακοδαιμονέστερον ■ έςεναντίας δέ, δς τις αγα
πά καί εργάζεται τήν αρετήν, ού μόνον εύίαιμονεΐ δ.α τήν 
βεβαίαν ελπίδα τών μελλόντων αγαθών, άλλά καί έν ταύ* 
τη τή προσκαίρω ζωή άπολαμβάνει, δίην εύδαιμονίαν δύ- 
ναται άνθρωπος νά άπολαμβανγι, επί τής γής. έλεύθερος 
τής κακίας, καί καθαρό; τήν συνείδησιν, μεταχειρίζεται 
φρονίμως καί δικαίω; τάς δυνάμεις αύτοΰ, διά νά μή στε- 
ρήται τών άναγκαίων απολαμβάνει μετρίως τά αγαθά τής 
παρούση; ζωής· υποφέρει ήσύχως τά συμβαίνοντκ δεινά· ε ί

ναι ευεργετικός, ίλαρίς, π-,ττός κα. δίναιο, εί; τά συναλ
λάγματα, είναι κύριος καί ούχί ά .δ ρ ίπ ιϊν ν  τών πχθώ<, 
iv ένί λ ίγ φ  ζή λογικω;, θεαρέστυς, κχί μ ;ταβχίνει έν εί* 
ρήν/ι εις τήν α^ώίΐον ζ'οην. Α.ναντιρρητω; η αλί·.ίής εύ^χι- 
μονία τοΰ ανθρώπου δέν υπάρχει ειμη εις τήν σταθ*ραν 

πραξιν τή ; αρετής.
Βλέπομε*, ναι, πολλάκις έ^αρέτους ανθρώπου; δυστυ- 

χοΰντας, χαί εξεναντίας κα-.ούς εύτυχοΰντας. II ευτυχία 
δμως διαφέρει τής εύδαιμονία;. ό  εύτυχής δέν είναι διά 
τοΰτο καί ευδαίμων· τή ; τύχης τά άγαθ^, κατά τά όποια 
ουνειθίζουσιν οί κιινοί άκθρω,τοι νά μ ετρώ ;ι τί,ν ευτυχίαν, 
καθ’ έχυτά δεν κάμνί,υσι τόν άνθρωπον εύδα'μονα' όθεν 
δεν πρίπει νά σJγχέ«7.εv τήν λεγομένην εύτ νχίαν μέ τήν 
εύδαιμονίαν, ούτε τήν δυττυχίαν μέ τήν κακούαιμον(αν, 
Δνναταί τις νά ϊχν) πλοΰτον, έ'ουσίαν, καί ά \λ α  τοιαΰτα 
άγαθά, καί δμως να πάσχνι αηδίας, νά τυραννήται υπό τής 
ταραχής τών παθών, καί νά βχσανίζηται ΰ :ό τής άνησυχ;α; 
τής συνειδη'σϊως. Αύναται έ;:ναντίχς, έστ:ρ/,μ;νος τών τυ · 

χηρών αγαθών, η καί πάσ/_ων εναντία; πρ' ιο ιλάς τών 
περιστάσεων, νά ζή ατάραχος είς έαυτόν. Η αληθής εύ- 
. ιχία καί δυστυχία δέν θεωρείται είς τήν άπό\αυ-:ν ή στέ 
ρησιν τών λεγομένων άγαθώ/, άλλ’ είς τήν κατάστασιν τής 

ψυχής, έπ .βλαβής ή-5ο\ή ε;ναι έκεί\η, ήτις προ;ενεϊ άη- 
δίαν καί λύτην, ή καταντά είς ά η ϊί* ν  ^βλαβ^ς δέ ή μήτε 
ά/ιδίαν η λύπ.-,ν προξενοΰσα, μήτε είς αηδίαν καταντ&σα· 

χαί τοιχύτη είναι ή εκ τή , άρετή, ήδονή· ποτέ δέν καταντά 
ούτε είς λύπην ούτε εις άηϊίαν. ή  άρετή ευφραίνει εις 
τό παρόν άφίνει μνήμην γλυκεΐαν τοΰ παρίλθόντος, και 

ένατενίζει μέ φαιδρόν πρόσωπον είς τό αιώνιον μέλλον. 
Τις άπολχμβάνων τοιαότην ήδον^,ν. δεν ευρίσκει Ιχυτον 
Ιληθώς εΰ ία ίμονχ; Τ ί; ετιθυμών τ ΐν  εχυτοΰ εύδαιμονίαν, 
δέν θέλει ζητεΐ μετά πάση; πριθ^μίας καί έπιμελείας νά 
φθάση εις τοιχύτην κ χτά σ τα ιιν ; Αλλ' οί πλοιότεροι άνθρω
ποί ζντοΰσιν εκείνα τά άγαθχ, έκ τών οποίων χπολαμβανου- 
σι ψ;υδή καί έπιβλαβή ήίοντν, καί κατασταίνοντχι τω ίντι 
«ακοδαίμονες, ενώ ραντάζονται όλίγχς στιγμχς οτι εινα^ βύ 
διιμονέστατοι. Σνγχεουσι τήν εύδαιμονίαν μέ τήν έπί· 
πλαιτον εύτυ/ίχν, δσοιζητοΰσι τό κατ’ επιφάνειαν ά γα θ ίν  
τέλος πάντων δμως βρ/εται καιρός, πλήν ίσω; ανωφελής 
πρός επανόΓθωσιν, καθ’ δν αίσθχνοντχΐ πικρότατα δτι ηταν 
ή^χτημίνοί Γά τυχηρx λεγ^μεν^ αγαθά συντρέχουτιν είς

εύδαιμονίαν, δταν καλώς μεταχειριζώμεθα αύτά- ά λλ’ ή 

καλή αδτη χρήσι; είνχι εργον τή; άρετή;, ούχί τή; τύχης.

Π;ρί τής εύδαιμονίας καί περί τής φύσεις τοΰ άγχθοΰ 
έγειναν π ιλ λ α ί άμφισβητήτεις μεταξύ τών Στωίιΐών καί 
Περιπχτητικών. Ο. μεν Στωϊιοί έφρόνουν αγαθόν, μόνον τό 
ορθόν καί τίμιον, χαί εύδαιμονίαν τήν ήτυχον καί άτάρα» 
χον ζωήν. Οί δε Π:ρι.τατητικοΙ εταττον είς τήν τάξιν τών 
αγαθών- καί τό ώ ρίλιμον καί τό ήδύ· δθεν εστοχάζοντο 
ταΰτα ώ ; μέρη τής εύδχιμονίας. Οί Στω ϊ/.ol δμως έ,τετο ν 
είς τήν υπερβολήν, καί κχτήντησαν νά έκλαμβάνωσι τήν 
άναισ^ητίαν ώ ; εύδαιμονίαν" ώ ;τ ;  πρίπει νά όμολογή;ωμεν 
δτι οί Περιπατητικοί εφρόνουν όρθότερχ περί τής ανθρώ
πινης εύίαιμονίας, ώ. καί περί τής άρετή;, θεωροΰντε; 
τήν πρώτην εί; τήν τελείαν και μετά λόγου πρϊξιν  τή; 
δευτέρας όρθόν δέ λέγετα ι, δ,τι εχει λόγον έπιττηριζό- 
μενον εί; τήν άδιάφθορον κχί άπταιστο^ κρίσιν τοΰ Α ^γΐ" 
κοΰ· τίμιον, πάν δ ,τι είναι πρεπο1 εί; τα ; περιστάιεις καί 

είς τού; χαρακτήρας τών προσώπων, σύμφωνον πάντοτε 
μ^ τόν όρδον λόγον ώρέλιμον, δ ,τι συμβάλλει εί; τελε'.ο- 
ποίησιν ήμών, ή τών περί ήμά; πραγμάτων1 ήδύ τέλος 
πάντων, δ ,τι προξενεί σεμνήν, ίλχράν, καί άμεπτον εύθυ- 
μίαν. Τά τέσσαρα ταΰτα είδη τών άγαθώ.· διαρέρ.υσι 
άλλήλων, ούδόλως δμω , αντιμάχονται, άλλά μάλιστα καί 
συνέρχονται είς πάσαν ένάρετον πραξιν Αιν γίνεται τφ^ντι 
ούδεμία τοιαύτη πράξις, ή τ ι; νά μήν ίνα ι ορθή, τ ιμ ία , 

ήδεΐα, καί ωφέλιμος· έκαστον δέ τών τεσσάρων τούτων 
αγαθών περιέχει τά άλλα τρία άν μόνον, λέγΟντες cb fi-  
J i( io r ,x x \  ήδύ, έννοώμεν τήν άληθινήν ώρίλειχν καί ή ί  ο 
νήν, λ( :ινες είναι συνδεδεμέναι μέ τήν άρε τήν. Δ.ά τοΰτο 
δίν πρέπει νά κρίνωμεν τά τοιαΰτα άγαθχ κατά τχς προ
λήψεις καί τάς περί αύτών ψευδείς ιδέας τών ανθρώπων.

Αρετή τελεία είναι ώ; καί άλλοτε εϊιτομεν, το νά πράτττ) 

ό άνθρωπος ς-αθερά τό καλόν, διότι ευρίσκει αύτό σύμφωνον 

με τόν όρθόν λόγον καί μέ τό θέλημα τοο ©εοΰ. (1 )  Π xo£t 

λοιπόν νά ii<at ενάρετος, 0" τις έκ φόβου τιμωρίας πράτ
τει τό καλόν, ?ι φεύγει τό κακόν διότι δ τοιοΰτος δέν π,α*

(1) Τά i t  κατάτάς iperi;, γινίμινα, ού» έάν αύτ<£ ινω; (χτ, ίι^αιω  ̂
 ̂ ,ωφρο’,ωςπράττίται ά*λά κχί έαν ό τνρά-ων πω; ίχ,ων W?«rr*· Λρώ, 

τον (Λ , ία , «ί5ώ;' ίττΕΐτ-, έ:'.ν π?ο*ι?ο6(«Μ|» κχί προοιφοΰ,Λίνοί ίι αυ
τά- τ6 ϋ  τρίτο», κχί ίχν βίβχίως καί ά(Λ·Γα·.ινιίτω; «χ,ων ιτράττιι (Α?ι«- 
τ ο τ ί λ .  Β '.βλ . β ' .  Κ 5φ . S'. )



ριστάνει εις έχυτόν τήν πράξιν ώς καλήν ή κακήν, ούδέ 
έχει άλλον λόγον παρα τόν φόβον τής τιμωρίας· δθεν δεν 

μ ισεΐ τήν κακήν πραξιν, άλλά tyjv εξ »ύτής τιμωρίαν, τήν 
όποιαν άν ήδύνατο ν ’ άποφύγ»), δεικνύει δ τ ι ήθελε πραξει 
τό κακόν. όμοίως δταν πράττν) τό καλόν υπό μόν/ς τής 
έλπίδος τών βραβείων κιν/ίμενος, δεικνύει δτι ήθελε κατα ' 
φρονήσει αύτό, ά< δέν ήλπιζε βραβεία. Πρέπει λοιπόν ν® 
παρατηρώμεν πάσας ταύτας τας περιστάσεις διά να δια’ 

χρίνωμεν τήν άλιθ/,νήν καί έλευθέραν αρετήν από τής ψευ" 
δοΰς χαί δουλικής.

Οί έκχλησιαστιχοί θεωροΰσι τρία εϊδη τοΰ θείου φόβου* 
πρώτον τόν δον.Ιιχόν' δεύτερον τόν υίίκόν ναί τρίτον τόν 
προερχόμενον έχ τής φριχώδους θεωρίας τής αμαρτίας. Δου
λικός φόβος τον Θεοΰ είναι, δταν τις φοβήται τήν αιώνιον 
κόλασιν, χαί έχ τούτου φεύγνι τήν αμαρτίαν. Τίϊκός, όταν 
π ρά ττγ  τό χαλόν ναΐ φεύγη τήν άμαρτίαν, φοβούμενος 
μή παραπιχράνει τον Θεόν. τόν ούράνιον αύτοΰ πατέρα, έ χ  
τών τριών τούτων ειδών του θείου φόβου ό δεύτερος χαι ό 

τρίτος είναι ο{ λογιχώτεροι χαί δικαιότεροι· διότι εις αύτού; 
δεν θεωρείται θέλησις αμαρτίας, έ\ώ  ό φοβούμενος δουλι- 
χώ ς τόν ©εόν δεικνύει δτι εχει θέλτ,οιν να πράξη τό 
χαχόν, τό όποιον φεύγε». ‘Ομοίως λέγομεν καί π«ρί τήί 
έλπίδος τών μελλόντων αγαθών άν ή ελπίς τών βραβείων 
εκείνων ύπάρχει μέ τήν θέλησιν τού^άμαρτάνειν, τοιαύτη 
ίλ π ίς  είναι δουλική, καί ακολούθως, μεμπτή . Καλλίστη 
δέ ελπ ίς, καί άρετή θεολογιχή είναι, δταν έλπίζωμεν βε
βαίως τήν μέλλουσαν μακαριότητα, πράττωμεν δ* τή ν 
αρετήν άγαπώντε; αύτήν, ως σύμφωνον μέ τήν λογ ι- 
κήν ημών φύσιν καί ίύάρεστον είς τόν Θεόν.

( 09ι*ή Βάμβα, ίκδοσις δευτέρα. Σελ. 6 9 . )

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ MOYSOTAMANOY ΤΙΝΟΣ ΕΙΣ 

Τ ό  ΚΑΙΡΟΝ, ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΤΤΟΤ.

δ τ ι ,  κατά τήν πίστιν τών Μουσουλμάνων, τά  όνειρα 
πολλάχις άληθώς προδηλούσι τό μέλλον, είναι γνωστόν 
είς πολλούς τών ήμετέρων αναγνωστών» Διασαφηνίζε
τα ι δέ ή π ίστις αυτή, τήν όποίαν καί 6 προφήτης έπικυ- 
pot, έχ τοΰ επομένου ανεκδότου, τό όποιον (λέγει ύ συγγρα-

φίύ; έζ οδ καν έρανιζόμεθα) μέ διηγήίη εις τό Καιρόν, μετά 
τήν τρομ.ρχν πανώλην τοΰ 1 8 3 5 , είς τώ* έπιοημοτέρων 
έντοποίων, άφοΰ έλαβε τόν κόπον επιμελώς νά ερευνήσει 
καί νά έξακρίβώονι τήν άλήθειαν.

Είς τό διάστημα τοΰ προειρημένου λοιμού, ώνειρεύθη 
χειροτέχνης τις, έν Ka{f<p διατριβών, δτι έσηκωσαν από 
τόν οίκόν του ενδεκα νεκρούς, θύμα τής πανώλους. έξύ · 
πνησε δε τεταραγμένο; κα ί έντρομος, διαλογιζομενος δ η  
£νδεκα ή τον ό αριθμός δλων τών έν τή οίκία, χ? ί αύτοΰ 

συμπεριλαμβανομένου* καί δτι έδύνατο μέν νά προσθέστι 
gv ή δύο άλλα μέλη είς τήν οικογένειαν του μέ τήν ελπίδα 
νά ύπεκφύγη αϋτός τοΰ πεπρωμένου, άλλ’ δτι καί τοΰτο 
ήίελεν εϊσθαι μάταιον δ ιότι πυΐος δύναται ν ’ άντισταθ^ 
εις τήν άπόφασιν του ίψίστου ; Συγκαλέσας λοιπόν τούς 
γείτονας, έκοινοποίησεν είς αύτοΰς τό δνειρον έχεΐνοι δέ 
τόν έσυμβούλευσαν νά ύποκλίνγ) είς τό ταφώς πριδηλω - 
θέν, καινά εύγνωμονίί μάλιστα πρός τόν Θεόν διά τήν έγκαι
ρον ταυτην είδησιν. Τήν επαύριον άπεθανεν εΐ; τών παίδων 
αύτοΰ· μετά μίαν ή δύο ημέρας ή σύζυγός του'επομένως 
άλλο τέκνον,χαί ουτω είς κατόπιν τού άλλου, έωσού εμβι- 
νεν αύτός μόνος είς τόν οίκόν του. Τότε δε μή δυνά- 
μενος πλέον τήν έλαχίστην αμφιβολίαν νά τρέφγ περί της 
τελείας εκπληρωσεως τού ονείρου, ύπήγε πρός τινα φίλον 
είς γειτονικόν έργαστήριον, καί χαλέσα; πρός εαυτόν δια* 
φάρους άλλους έχ τών εγγύς εργαστηρίων, τούς ενθύμισε 
τό δνε-.ρον, έγνωστοποίησε τήν σχεδόν τελείαν αύτοΰ έκ* 
πλήοωσιν, καί συγχρόνως τήν πληροφορίαν του δτι χαί 
αύτός έμελλε ν’ άποθάντ! εντός όλιγου. α ίσως, » είπεν,
* άποθάνω τήν έρχομένη; νύκτα. Σάς παρακαλώ, λοιπόν, 
δ ι’ αγάπην Θεού, νά έλθετε είς τόν οϊκόν μου ενωρίς α-ϊ 
ριον τό πρωί, x a l μεθαύριον τό πρωί, χα ί τό έφεξής, άν 
ηναι χρεία, χαί νά ϊδητε άν ζώ· άν δέ ημαι νεκρός, νά 
μέ θάψετε καθώς πρέπει* διότι κανένα δέν Ιχω  μ ετ’ 
ίμοΰ νά μέ πλύνη και να μέ σαβανώσ·/). Τήν χά ;ιν ταυ· 
την να μέ κάμετε, καί d Παντοκράτωρ θέλει σας άνταμεί* 
ψειν πλουσιοπαρόχως έν ούρανοΐς, | χω  τ ά σάβανά
μου ηγορασμενα· θέλετε τα εύρεΐν είς γωνίαν τινά τοΰ 
θαλάμου εις τόν όποιον χοιμώμαι. Αν εΰρετε τήν θ^ραν 
κλειστήν, καί δέν άποχριθώ εις τό κροΰσμά σας, συντρί· 
ψατέ τη ν .·

Πε^ί λύχνων άφας έπλαγίασεν είς τήν έρημον κλίνην του,

μολονότι χωρίς έλπίδος να κλείστι τούς Οφθαλμούς· διότι 
ό νους αύτοΰ χατεγίνετο εΐ; άνκθεώρησιν τής παρελθούσης 
ζωής του, καί είς σκέψεις περί τής μεταβάσεως είς άλλον 

κόσμον. Αφού δέ τελειότερον ένύκτωσεν, ηρχισε νά φαν
τάζεται τό μέν καί τό δέ άμυδρόν άντιχείμενον τοΰ fo- 
φεροΰ κοιτώνο'ς του ώς σχεδόν τό άγριον πρόσωπον τοϋ 
Αγγέλου τού Θανάτου· τέλος δέ, ·)τραγματικώς κατενότσε 
μορφήν Ttva παρεισδύουσαν ε’.ς τήν θύραν, καί πλησιά^ου» 
σαν είς τήν κλίνην του. Μ ετά φρίκης άναπηδη'σας, α ποιο'
» ε ίσ α ι;»  έζεφώνησεν* αύσττ.ρά δέ τις καί σοβαρά φωνή»
« Σιωπή'! » άπεκρίθη, « είμαι Αζαραήλ, δ Αγγελος τοΰ 
Θανάτου! » —  α Φευ ! » Ιχραξεν ό άνθρωπος χαταπεφο- 

βισμένος* α μαρτυρώ δτι είς μόνος Θεός ύπάρχει, χαί 
μαρτυρώ δτι δ Μωάμεθ είναι ό απόστολος τού Θίοΰ ! Δέν 
ύπάρχει ίσχύς $ δύναμις είμή έν Θεώ, τώ ίψ ίσ τφ , τφ  
Μεγίστω ! Είς τόν Θεόν άνηΛομεν, καί εις αύτον πρέπει 
νά έπανέλθωμεν ! > Εικεπαοθη τότε μέ τό έπάπλωμα) 
ώς διά προφύλαξιν, καί εχειτο ρέ πάλλουταν καρδίαν, 
περιμένων πασαν στιγμήν νά τοΰ άφαιρέσνι τήν ψυχήν ό 

άδυσώπητο; Αγγελος. Αλλά στιγμα ί καί ώ :« ι παρήλθον> 
χωρίς δμως νά δοκιμάστ, τήν παραμιχράν έλπίδα σωτηρίας· 
διότι έφαντάζετο δτι ό Αγγελος περιέμενεν εως νά πορα» 
δώαγ αύτός εαυτόν, ή δτι πρός καιρόν τόν ει^εν άφη'σειν, 
ώστε νά παραλάβη πρώτον τάς ψυχάς τών πολλών εκα
τοντάδων οϊτινες Ιφ^ανον είς τό προωρισμένον τέρμα των 
αύτήν εκείνην τήν νύκτα Χαί είς αύτήν έκείνην τήν πόλιν, 
καί τας ψυχάς τών χιλιάδων, οί'τινες άλλαχου τότε άπέ* 
θνησκον. Εχάραξε πριν τά  πά!)η του λάβωσι τέλος· οί 
δέ γείτονες, έλθόντες κατά τήν ύπόσ/εσιν, έμβηκαν είς τόν 
θάλαμον, καί τόν εύρηκαν ετι κοιτώμενον* άλλά παρατη. 
ρησαντες δτι ήτον έσκεπασμένος, καί ακίνητος ώς πτώμα, 
ε’μβήκαν είς αμφιβολίαν έάν έτι έζοΰσε, χαί τόν έκάλεσαν. 
Απεκρί9η δε μέ «σθένη φωνήν, α ακόμη δέν άπέθανα* ά λ λ ’ 
δ Αγγελος τοΰ Θανάτου ήλθε πρός εμέ περί τας άρχας τής 
νυκτος, καί καταστιγμήν περιμένω τλν επιστροφήν αύτοΰ 
ν άφαιρέσνι τήν ζωη'ν μου· παρακαλώ λοιμόν, μή μ ’ ένο- 
χλεΐτε* άλλά κυττάζετε νά μέ πλύνετε καί νά μέ θάψε
τε. » —  « Αλλά διατί, » ήρώτησαν οί φίλοι του β άφήκες 
» ανοικτήν τήν θύραν τοΰ δρόμου ; s « έγ ώ  τήν εκλεισα ,» 
άπεκρίθη· « άλλ Γτως δ Αγγελος τοΰ Θανάτου ή'νοιζεν 
βύτήν. » a tloto; δέ, » ήρώτηταν, « είναι δ άνθρωπος

s είς τήν αύλήν.; s - Λεν ήςεύρω, s ίπεκρίθη, · δτι άνθρω -'
» πος είναι εί; τήν αύλήν ίσως δ Αγγελος ό περιμένων 
» τήν ψυχήν μου έφανερώθη είς σάς, καί κατά λάθος έξε- 
»λάβετε αύτόν, είς τό λυκαυγές, αντί ανθρώπου. : » — « Κ,λε- 
a πτης είναι, » είπαν, «. δ ϊτ ις  εσύναξεν δια  πράγματα τοΰ 
οικου σου έδύνατο νά σηχώσ^· ένφ δε χατεγίνετο είς τό 
πονηρόν τοΰτο εργον, έπίασεν αύτόν ή πανώλης, χα ί τώρα 
κειται νεκρός είς τήν αύλήν, σφ·.γ*τά κρατών είς τήν μίαν 
χεφ α  του άργυροΰν τινά λιχνοστάτην. » Ακούσας τοΰτο ό 
Οικοδεσπότης, διελογίσθη μίαν στιγμήν, επειτα δέ, τό 
έπά,τλωμα ά π ο ^ ίψ α ;, n Δόξα τώ Θ-:ώ, .  έξεφώνησεν. 
.  αύτό; είναι δ ενδέκατος, έγώ είμαι άσφαλη'ς. Α ναμ φ ι. 

β βόλωί αύτδ'  ° πα,οΰργος ηλθε πρός έμέ, κ.,1 sl^.v δτι 
β είναι ό Αγγελος του Θανάτου- Δοξα τω Θεφ * Δόξα τώ  
- Θεώ ! »ι

0  άνθρωπος ουτος διεσώθη άπό τήν πανώλην, καί ευ
χαρίστως έδιηγεΐτο τα ανωτέρω. Δεν ύπάρχει δέ τίποτε 
πολύ παράδοξον ούτε είς τό δνειρον, ούτε είς τήν έκ π λο ι 
ρωσιν αύτοΰ, ούτε είς τά τοΰ κλέπτου, δ όποιος άναμφι» 
βόλω. ητον εις άπό τούς άκούσαντας τήν πρό; τούς γε ίτο 
νας oμιλίavJ χαι ήθέλησε να ώφεληθί) άπό τόν φόβον τοϋ 
δυστυχούς* ό λοιμός τοΰ 1 8 3 5  ήρήμωσε πολλούς οίκους, 
καί ή το είς τού; νέους μάλιστα θανατηφόρος· δλα δέ τά 
μέλη τής περί ή ; ό λόγος οίκογενείας η σαν νέοι, έκ τοϋ 
οικοδεσπότου.

( £ κ  τής Αποθήκης τών ωφελίμων γνώιεων. )

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Αν άπό τό ύψος τών στοχασμών του ό ηθικός άνθρωπος 
στρέψτι πρός τόν θρόνον τού; οφθαλμούς του, καί κυττάξη 
τούς τυρβαζομένους περί αύτόν λειτουργούς, άλλό τ ι  δέν 

άνακαλύπτει παρά πλάσματα έξηχρειωμένα άπό τήν δου
λείαν, άπό τήν χαμέρπειαν καί άπό τ^ν κολακείαν, ό  
άνθρώπειος νους άνάκγη ν’ άγ»ι τελείαν σχολήν, καί νά 
έχν) δεκαπέντε αιώνων Ιξιν nepl τά πράγματα, καί τότε 
νά δυνηθ^ νά έξηγήσιρ διατί πολύ ολίγα πνεύματα έπαρα- 

τήρησαν τόν έσχατον τούτον βαθμόν τής άχεριότητος :ών 
άνθρώπων, χαί τήν παντελ ί λησμονησίαν πάσης ήθιχίίς



Κ ατά  δυστυχίαν ή /ϊ^ική διαφθορά ομοιάζει την φυσικήν 

άσ χη μίαν, ίίτις προξενεί κατά πρώτην προσβολήν δυσαρέ* 

σκειαν καί αποστροφήν έ'ως και είς εκείνους οσοι δέν έχουν 

αϊσθησιν τοΰ καλού· ά λλ’ όσον βλέιιει τ ι ;  φρικτά καί 
άσχημ’ αντικείμενα, τόσον συνειθίζει κατ’ ολίγον ολίγον» 

ααι τέλος πάντων προσοικειοΰται καί μέ αύτά τά τέρατα* 

ή συνήθεια , λέγει ό Μονταίνιος, π χ α  τήν π .Ιίο ν  δυνατήν  
χ α ί π .Ιίο ν  φυσικήν Αντιπάθειαν.

Διά της έκτιν?ς ταύτης δυνάμεως εξηγείται διατί εκϊ* 

στες άπωθεΐται φρίσσων τον ίδιώτ/ιν φονέα, όντα καταπνιγ. 
μένον είς τά α?ματα τοΰ φονευθέντος, έν φ υποδέχεται μέ 
τόσην προθυμίον καί σέβας τον πολιτικόν φονέα, καταβα- 
πτισμένον εις τά αιματα των εθνών* δ ιατί δέ δ σταίνων 
παγίδας πολίτης καί ένεδρεύων διά ν’ άπατη'σνι τ ΐν  ειλι

κρινή και ευήθη συμπολίτην χάνει όλην τήν εμπιστοσύνην 
καί δλην την ύπόληψιν των όμοιων του, έν φ δ πολιτικός 
άνθρωπος, ζησας δλην του τήν ζω>ν είς τήν απιστίαν, είς 
τόν δόλον και είς τό ψευδός, περίπατεΐ άγερώχως ύπό 
πάντων προσκυνούμενος, καί άπολαύει άκατκπαύστως 
πλειοτέραν τιμήν καί ύπόληψιν.

Χνθρωπός τις ευρισκόμενος είς κάμμίαν όμήγυριν, εγεί

ρεται καί λ έ γ ε ι: « τά κοινωνικά καθήκοντα έγειναν διά 
„ τους άλλους" συγκατανεύω λοιπόν και απαιτώ  μάλιστα 
D νά όμιλήτε κατά τούς νόμους τής σεμνότητας καί εύκο* 
ο σμίας, καί νά πράττετε κατά τούς κανόνας της ηθικής*

» όμως εγώ δέν γνωρίζω ά'λλους κανόνας διά τόν έαυτόν 
» μου παρά τάς ορέξεις μου, τά  πάθη μου και τάς φαν- 
» τασίας μου· ούδέ περιορίζω τήν θέλησίν μου παρά κατά 
β τούς όρους τών επιθυμιών μου.» ό  είπών τοιαΰτα λόγια, 
έάν δέν ένομιζετο ότι έξαίφνης έγένετο έξω τών κοινών λο· 
γισμών, θά όνοράζετο πάντν) άνάγωγο; καί άναιίής κυ· 
νικός· άν όμως ό πολιτικός, συναπτών αΰτάς τάς έννοιας 
είς ολίγας λέξεις, άναβ·7( έπί τό ύψηλότερον πολιτικόν θέ- 
ατρον καί φωνάξιρ: β Ναι, τό αΰτογνβμον, μόνον τό αΰ· 
β τογνώμον θέλω καί έγώ, καί τέσσαρες η πέντε φίλοι 
» μου, ένεργοϋντες διά τό συμφέρον τής εξουσίας ήμών αΰ- 
» τών έναντίον τοΰ συμφέροντος καί της άσφαλείας τριάν· 
» τα  έκατομρυρίων ανθρώπων έμπιστευσάντων έαυτούς εις 
ϊ  ή{/άς· » τοιαύτη όμιλία, είς τοιαύτην περίστασιν καί είς 

τοιοϋτον θέατρον δέν θά όνομασθ-ξ άν«ιδής καθώς καί είς

τήν κατά μέρος όμήγυριν, άλλά θά όνομασθή παρρησία, 
έλίυθεροστομία, καί μάλιστα fϋθχρσία λατουργιχή.

0  καταχρασθίίς τ>ν οποίαν ενεπιστεύθη παρακαταθήκην, 
άν κατά δυστυχίαν είναι άπλοΰ; πολίτης, ατιμάζεται και 
τιμωρείται αύστηρώ; άπό τόν κοινόν νόμον· άν όμως εύ- 
ρίσκεται είς κανένα εκ τών πράτων βαθμών τής πολίτη  
χής ιεραρχίας, καί, άντί τετρακοσίων φλουρίων, έάν έκλ«* 
ψε τετρακόσια εκατομμύρια, τότε τό μέγεθος τοΰ εγκλή
ματος καί τό μεγαλεΐον τοΰ έγχληματίου δέν κκί^ποβάλ* 
λονται είς τήν κοινήν δικαιοσύνην τότε δ εγκληματίας, 
ό ιτ ις  έκαταχράσθη με τόσην υπερβολήν τήν κοινήν εμπι
στοσύνην, θά κριθή μέ όλον τό είς τόν βαθμόν του όφειλό· 
μεν>ν σέβας, καί δέν θά κατακριθή αίσχρώ; ώς κλέπτης 
καί αισχροκερδής, άλλά θά έλεγχθή y έ ευγένειαν, καϊ όν> 
μασθή απρόσεκτος λειτουργός'^ διότι ή κλοπή του θά μ ε- 
ταβληθή είς λάθος λογαριασμού ναι εί; άπροσϊξίαν λε ι
τουργικήν.

0  λειτουργός Βχλπώλη; έχήρυξέ ποτε μ ’ άκατανόητον 
αναίδειαν ό τ’ είχε πίνακα ( t a r i f )  τών συνειδήσεων τών 
συγκλητκών. ΰ  μεγάλη Βρεταννία ήτιμάσθη διά  τοΰτο 
άνερυθριάστως, και οί άργυρώνητοι αντιπρόσωποι τοΰ έθνους 
έπώλουν τάς ψήφους των κατά τ>ιν προσδιοοισμένην άπό 
τόν λειτουργικόν πίνακα τιμήν.

Ετερος λειτουργός τής αύτής έπικρατείκς ( διότι αΐ 
τοιαΰται συνθήχ,αι δέν γίνονται άλλοΰ, ) έσύναξε τούς νο· 
μοδοτικούς λόχους της καί ε ίπ εν : α Οι πλειότεροι άπό 
β σάς έχουν, ή θέλουν νά λάβουν αξιώ μ ατα- διά  νά βάλω·
> μεν είταξίαν εις τά πράγματα, πιθκνόν νά Οελήσωμεν 
» ν’ άρπάξωμεν τήν ελευθερίαν τών φρονημάτων καί τάς 
» άτομικάς ελευθερίας τών πολιτών, οί όποιοι σάς εκλεξαν 
β νομοδότας· πιθανόν ν’ άποφασίσωμεν νά στερήιωμεν τού; 
β ξένους άπό τό δίκαιον τής ασυλίας· διά τούτο είναι 
β ανάγκη νά μας δώσετε έξουτίαν διά τίνος προβουλεύμα« 
» τος ^B illj εις τό νά έκτελέσωμεν τά σκοπούμενα· έλπί» 
» ζεται δέ νά μάς παραδώσετε τάς έθνιχάς ελευθερίας μέ 
α συμφωνίαν νά οας άνταμείψωμεν μέ τοιάδε υπουργήματα 
β ίΐ τοιάςδε τ ιμ ά ς , και νά σάς δώσκμεν χρη'ματα, άπό 
s τά  όποια πιθανώς έχετε ανάγκην τινέ; άπό σάς. β

Οί πλειότεροι έκ τών δσ’ ήκουσαν τήν προβληθεΐσαν 
παρά τής έξοχότητός του συμφωνίαν, έδέχθησαν καί ΰπέ* 
γραψαν αύτήν. 0[/ω ς ίνθυμήθησαν τήν πατρίδα τινές έζ

αΰ τών όσοι γεγηρακότες είς τάς άρχάς τή; ηθικής καί εις 
τό στάδιον τής τιμής· δθεν δέν ήθέλησαν ν' αμαυρώσουν 
τήν ζωήν των ολόκληρον. Τούτους λοιπόν είπεν ό λειτουρ

γός ενώπιον τοΰ μεγάλου έθνους των ί «Φύγετε άπό τά 
* συμβούλια τοΰ ήγεμόνος, έκδύθηται τήν τήβεναν τοΰ 
β άρχοντος, καί ε;έλθετε άπό τάςπολεμικάς τάξεις, σείς, 
β οϊτινες έχετε συνείδησιν καί τήν έρωτάτεόταν πρόκειται 
ο λόγος περί τοΰ συμφέροντος· σείς, οιτινες άκόμη ένδοι- 
» αζετε και έρυθριάτε ! » έν  τοσούτω δέν έτελεσφόρησεν 
ο λειτουργός, διότι ή ασθενής υπέο αύτοΰ πλειονοψηφία 
τών νομοθετών έπρόσχοψεν είς τήν ^άκαταμάχητον δύνα- 
μιν τής κοινής ϋπολήψεως.

Αν οί άνθρωποι δεν δμο λόγου ν ότι τά βασίλεια, ενθα 
οΐ διίθύοντες τά  τής κυβερνήσεως έπαγγέλονται τοιαύτας 

εφθασαν είς τόν έσχατον β&Ρρόν τής διαφθορά;, 
άναγκη να καυσωμεν ολους τούς κώδηχας, καί νά κηρύ- 
ξωμεν δτ’ ή δικαιοσύνη καί ή ηθική είναι λέξεις χωρίς 
έννοιαν, καί οτι τό παν δέν κυβερναται άπό τόν καθολικόν 
νόμον τής φυσεω;· είς έ'να λόγον ανάγκη νά συντρίψωμεν διά 

παντός αύτήν τήν μεγάλην άλυσιν τής ουρανίου δικαιο
σύνης, ήτις συνέχει όλα τά τέκνα τή< γής, καί τής όποιας 

( κατά τήν θαυμασίαν είχόνα του Πλάτωνος) ό τελευταίος 
κρίκος σ υνέχεται μέ τόν θρόνον τής άϊδιότητος.

Καθώς τά μηρυκόμενχ ζώα έχουν πολλούς στομάχους, 
ουτω και οί εν τοϊς άξιώμασιν άνθρωποι έ/ουν πολλάς 
συνειδήσεις· καί γνωρίζω ανθρώπους, οϊτινες έχουν τόσας 
συνειδήσεις, όσα ύπουργήματα* άρα έχουν διπλά;, τριπλά;, 
τετραπλά; συνειδήσεις, άπό τάς οποίας έκπηγάζουν αλ
λόκοτοι πόλεμοι είς τάς καρδίας αύτών.

Κατά τήν συνείδησιν τοΰ ιδιώτου, όποιος δέν εργάζεται 
παντάπασιν είς τόν κόσμον, δέν έχει καί δίκαιον ν' άπο- 
νεμεται τίποτε· όσοι δέ φιλόπονοι, δέν είναι υπόχρεοι νά 
'.ουν ταλαιπωρούμενοι και κοπιάζοντες, διά νά έκθρέψουν 
τους οκνηρούς, οί όποιοι ζώσιν έν άργι^ καί αφθονία, διότι 
όποιος αγωνίζεται, εκείνος πρέπει καί ν’ ανταμείβεται. 
Αλλα κατά τήν συνείδησιν του" δημοσίου ανθρώπου, δστις 
φρονεί δλα τά εναντία σχεδόν, όσοι τραυματίαι, όσοι κα- 
χεκτικοι ε'-εκα τών πολυχρονίων πολεμικών αγώνων καί 
τών κατα ξηραν καί θάλασσαν έκστρατειών, δέν έχουν τό 

ικαίωμα ν’ άπαιτήσουν διά νά λάβουν, άλλά νά παρα-
ι°υν ια ν άξιωδοΰν της ζωοτροφίας των, τής όττο(ας

είναι πιθανόν καί νά στερηθούν, άν κατά δυστυχίαν δέν έ'^ουν 
φυσιογνωμίαν άρεσκουσαν είς τόν ύπογράφοντα, τόν έπι·» 
θίωροΰντα, τόν διατάττοντα καί τόν πληρόνοντα τά  σιτη
ρέσιά -ων. Μ’ όλον τοΟτο αύτά τ ’ αξιώματα τοΰ Βιλ· 

λ ιά μ  Π ίττ  δέν είναι γενικά· έχουν καί τινας εντίμους 
εξαιρέσεις.

ί Εχεις δίπλωμα να περιδιαβάζεις καθ’ ήμέραν έφιππο* 
εμπρός, όπίσω καί περί τά θυρίδια τής άμάξης, νά κλείντ,ς 
η νά άνοίγτ,ς τάς θύρας, καί νά παρευρίσκεσαι εις τεταγ- 
μένας ώρας πάντοτε, δταν θελτι νά κοιμηθή ή νά έξυ- 
πνηι^  ό ήγεμων; Τότε ό λειτουργός, άπό τήν σΟνείδησί 
του κινούμενος, φωνάζει παρευθύς ότι τά τοιαΰτα ΰπουρ 
ματα είναι άμετάπτωτα· ότι δέν είναι δυνατόν ν’ άφαιρε* 
θοΰν άνευ τακτικής διαδικασίας· καί δτι πρέπει νά προ
στεθούν είς αύτά καί άλλα όφέλη, άφαιρούμενα, εί 
όέον, καί εκ τώ ν σιτηρεσίων τών άπομάχων στρατιωτών 
οίτινες τέλος πάντων έπρεπε ν’ άρκώνται μόνον είς τήν 
οποίαν άπελαυσαν πολεμικήν δόξαν, καί νά μή ζητοΰν 
κάνένα μισθόν.

(Ζιουης.)

ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ.

(Συνέχεια, βλέπε τόμος ά. Σελ. 1 8 8 . )

6  Νικόλαος έπέστρεψεν είς τήν καλύβην καί έλαβε 
μίαν μιχράν δοκόν, δί ής έπροσπάθησε νά άνακαλύψη τήν 
ύπό τών άκανθών κρυπτομένην σχησμάδα. Τέλος’ έξο- 
μαλύνας αύτήν ύπό τάς άκάνθας, άνεκάλυψεν δτι ήτο κοίτη 
χειμάρρου παγωμένου. Αν καί ή είσοδος αύτής ίτ ο  χ α 
μηλή καί στενή, ό νέος δέν έδειλίασεν, άλλά είσήλθεν όδη- 
γούμενος ύπό του ήφαίστου καί παρακολουθούμενος ύπό τοϋ 
Κοδήρου καί τοΰ Είσπράκτορος. Καί κατ’ άρχάς μέν 
ήναγκάσθη νά έρπγ, γονατιστός, άλλά μετά παρέλευσιν 
τινών λεπτών εύρέθησαν έντός λάκκου τινός, φέροντος πρός 
τήν κορυφήν ένός όρους.

δ τ ε  οί όδοιπόροι εφθασαν είς τ/,ν κορυφήν, ή ήμέρα 
ϋρχισε νά φαίνεται : ή χαταιγίς εί/_ε παύσειν όλοτελώς, 
καί είς την πρώτην λάμψιν τής αύγής, ό Νικόλαος έγνώ’- 
ρισε τόν τόπον όπου εύρίσκοντο.



Αλλ’ αί ταλαιπωρία!, της νυχτός είχον πλέον άπαυ- 
δήσει τάς δυνάμεις των· ώστε, ό μέν Είσπράχτορ δέν ήδύ- 
νατο νά περίπατε?, ό δέ Κόδηρος έσυχνοχάθιζεν έν τη 
όδω. όδεν ό Νικόλαος άπεφάσισε να ΰπάγωσιν είς μίαν 
χαλύβην ενός όστιάκου, τον όποιοι έγνώρισε, καί παρά 
τώ  όποΙω ήδύναντο νά ευρωσιν, παν ο,τι τους άναγκαι- 
οΰσε.

§ 6 .

0  χαλύβη, πρός ην διε«θυ'νετο ό Νικόλαος ητο κτι
σμένη πλησίον των οχθών τοΰ ό β α , επί μιας περιοχή; 
δενδρώδους καί πολλά γονίμου εις βοσκάς.

Ο τε οί όδοιπόροι μ α ; εφθασαν πλησίον τή; καλύβη;, 
ώρμησαν κατ' αύτών οί σκύλλοι, τους όποιους δταν ήκου- 
σεν ό Κ. Ροκώβης, ήνόιξε την θύραν, και ί·5ών τοΰ; ξέ
νους έπαρακάλεσεν αύτοΰ; νά είσέλθωσιν εί; τήν κα- 
λόβην.

όταν  είσήλθον εις τήν καλύβην, ό Νικόλαος ήοώτησε 
τόν ‘Ροκώβην εαν ήδύνατο να τιΰς προμηθεύτνι κανέν ελ- 
κυθρον ό δε Ροκώβης τόν άπεκρί^η, ότι ήδυνατο νά τους 
προμήθευαν) £ν βασιλικόν { συρόμενον άπό δώδεκα σ κύλ . 
λους ). Τότε έ συμφώνησαν μεταξότων ό ριέν Νιχόλαος 
νά συνο^εύσνι τόν Είσπράκτορα, δττις έφοβείτο ότι δέν 
ήθελε δυνηθή νά διοίκησή τό έλκυθρον, ό δέ Κόδηρος επειδή 
ειχεν ανάγκην άναπαύσεως, έσυγκατένευσε νά άναχωρήσνι 
ακολούθως μετά τοΰ ‘Ροκώβη, όσης ειχεν ΰποθέσεί; είς 
■τήν πόλιν.

Ε,ώ λοιπόν ό Νικόλαός καί ό !Ροκώβη; άπεσύρθησαν 
διά νά ετοιμάσωσι ιό ελκυθρον, ό Είσπράκτωρ έμεινε 
μετά τοΰ Κοδήρου, πρός τόν οποίον ε ιπεν :

— Είς πόσας ώρας, τέλο;, θέλομεν έπανέλθειν ύγειεΐς 
είς τήν Βίρεζόβην;

—  Χάρις είς τον ίίφαιστον! άπεχοίθη ό Κόδηρο;.
—  ΝαΙ, ναι, τω είίτεν ό Κίτσοφφ· ό σχύλλο; Σας μάς 

Ιδειξε τόν δρόμον, άλλ’ ό Νικόλαο; τόν έμάντευσε. 
Χ,νευ τοΰ Νικολάου ήθέλαμεν εΐσθαι ηδη άνθρακες · ,  . 
6  Νικόλαος μα ; έ'ιωτε.

—  Κ*ί μάλιστα δύνασθε νά είπήτε, ότι Σάς έσωσε 
δΐ;· τήν μίαν έκ τοΰ πυρός, καί τήν άλλην ό'ταν Σας άνέ- 
<πρε έκ τοΰ κρημνού.

—  Αληθώς, ειπεν ό Είσπράκτωρ, τόν όποιον ή χαρά 
τοΰ ότι έσώθη άπεκαθίστα σχεδόν εύγνώμονα. . . .  . . .

6  νέος μ ά ; έστάθη ώρέλιμο;3 διότι ί.τίσιις εσωιε καί τΑν 
δύο μας τήν ζωήν.

—  Διά τοΰτο καί εγώ είμαι πρόθυμος νά τή ν|θυσ ι-  
άσω δί αύτόν.

—  Αναμφιβόλω;, δέν πρέπει νά ηναί τ ι;  άγνώμων. . . 
όσον έκ μέρόυ; μου, εύχομαι νά έπιτυχω περιστάσεις νά 
του δειχθώ ωφέλιμο;.

—  Αληθινά !

—  Ας μέ δοκιμάσν)· φθάνει μόνον έκεΐνο τό όποιον 
θέλει μέ προτείνει νά ήναι κατορθωτέον.

—  Καί έάν Σά; έζητει καμμίαν χάριν, ήτις δέ» ήθϊλι 
Σά; πηράξει εί; τ ίπ οτε ;

—  Ελπίζω, οτι δέν αμφιβάλλει περί το; εΰγνωμο^ύ- 
ν*; μου. . . . . .  θέλω θυσιάσει τό παν δί αύτόν.

0  Ιίόδηρο; διέμεινε τινάς στιγμά; σκεπτόμενος* ε τ ίί ΐα  
χαμηλόνων τήν φωνη'ν :

—  Δύνασαι, ειπεν, νά τοΰ αποδώσετε β,τι Σάς έκαμε 
καί τούτο άνευ εξόδων,

—  Πώς ;

—  Α; είσέλθομεν εί; εν άλλο δωμάτιον,
0  απουσία των διήρκεσε τινά καιρόν· orav δέ έπανήΧ* 

θον τό πρόσωπον τοΰ Κοδ/'ριυ έξέφραζεν εύθυμίαν s a l  
θρίαμβον.

—  Α; ΰπάγωμεν, ειπεν ούτος, ίδοΰ όποϋ έσυμφωνιί- 
σαμεν. ήδη  δέν μένει πλέον είμή νά ταχύνητε τήν άνα* 
χώρησίν Σας.

Εύρον είς τήν θύραν τόν Νικόλαον καί ‘Ροκώβην, οΐτιν** 
είχον τά πάντα έ'τοιμα διά ταξΗδιον. Εμβηκαν λοιπόν 
ό Νικόλαος μετά τοΰ Είσπράκτορο; εις τό έ'Χκυθρον, καί 
οΰτω; έντό; ολίγου έχάθησαν έκ τής πεδιάδος.

Ι Ι Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

ΤΟ ΝΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ115 ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΑ2.

£άν ή Πατρίς μου ετυγχανε νά διοικήται ΰπό άτολύτου 
έξουσίας, ηθελον έξανάγκη; ζν;ν μακράν τή ; πολιτικής 
σφαίρα;· ήίελον άκαταπαύστως σπουδάζει τόν τρόπον είς 
τό νά συμμορρόιίωμαι καθ'όσον ήδυνάμην μέ το σκληρό?, 
ή μέ to i j t ie ix iς σύστημα τής απολύτου Κ,υβερνη'σεως.

Αλλ’ ειτεώή, κ α τ’ άγαίήν τύχην, Αυτή βασίζεται σήιχε- 

ρονέπίτών stipcSiv θεμελίων του Πολίτικου αυτής Χα'ρτου, 
τόν όποιον απέκτησε μέ πολλά; θυσίας και μέ μεγάλου; 
καί πολυχρονίους αγώνας, χρέος μβυ ιερώτατον νομίζω τό 

νά εξασκώ διηνεκώς τό δικαίωμά μου. όθεν, ί’μβαίνω 
είς τήν σϋζη'τησίν τοΰ σήμερινοϋ συστήματος τή ς  Κ,υβερ* 
*η'σ:ώ; ρια;.

Εω; πρό όλίνου ή Ελλάς έχυβερνάτο άνευ πολιτικού 
συστήματος, έλπίζουσα τήν μέλλουσαν αύτής τύχην άπό 
τ/ιν φοράν τών πραγμάτων καί άπό τήν Θίίαν Πρόνοιαν 
καί υύδέποτε ή ίστορίκ δυναται νά μέμψ-ij τήν εποχήν 
εκείνην, δ ιό π  ήτο άφευκτο; συνέπεια τής έπαναστάσεω;.

Είς τήν δημοσιευθεΐσαν έν τί, 9 .  Σελ. τοΰ Πρώτου Τόμου 
τής Μελίσσης Πολιτικήν Διατριβήν μου διεπραγματεύθην 
μέ συντομίαν περί τής τότε πολιτικής ήμών καταστάσεως, 
έκθεσας τάς όλεθρίου; μεταβολά; καί τήν ταλαιπωρίαν, 
τήν όποιαν τό Εθνος διαδοχικώ; ΰπέστη· ά λ λ ’ όλα ταΰτα 
έπεσψραγίσθησαν τήν 7 ρ ίζη τ  Σ επτεμβρίου^  άφ’ ή ; /μ έ 
ρας ηρ;«το νέα έποχή καί νέον στάδιον είς του; Ελληνα;. 
Χρεωστοΰμεν όθεν άπαντε; οί Ελληνε; νά έννοήσωμεν 
καλώς, δτι τό έ'νδοςον διά ιήν Πατρίδα καί μόνιμον είς 
τήν ιστορίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους έκεΐνο πολιτικόν 

μ«; εργον, ύπέβαλλεν ένώπιον ίμών καταλλνιλότατον 
ΣΤΝΓΑΓΜΑ, επί τοΰ ό/ιοίου άνυπερθέ-ω; ώφείλει καί ή 
Κυβέρνησις καί ό Λαός νά βα^ίζη. Παν άλλο μέτρον εί; 

τό κυβερνάν, ό'έν εμπορεί είμή νά φέρν, τήν καταστροφήν 
τών κυβερνώντων, άλλ’ ούχί τοΰ Συντάγματος.

Εκαστο;  ̂άνθρωπος έχει iJiov σύστημα εί; τό ένεργεΐν, 
καί τούτο είναι μία άληθεια πασίδηλος. Οι Γεωργοί, οί 
Βιομήχανοι, οί έμποροι καί οί Επιστήμονες βαδίζουν μέν 
« ;  εν καί τό αύτό πράγμα ώ; πρό; τά  έργα τω ν  έκα-ο; 
ό» βαδίζει κατά τό ίδιον αύτοΰ σύστημα, έάν λοιπόν εί; 
ολας τάς τάξεις τών ανθρώπων καί είς όλα τά ε”ργα αύτών 
πρ πει νά όποτεθ·^ σύστημά τι, εί; τήν τέχνην τοΰ κυβερ
νάν αρμόζει ετι μάλλον τοΰτο, διότι αφορά τήν συντη'οη· 
σιν, τήν αυςησιν καί τήν εύδαιμονίαν ολοκλήρων λαών.

Αφοΰ έτέθη ή βάσι; τοΰ κυβερνάν είς τήν έλ λ ά δ α , 
καταγίνομαι έπιμόνω; νά σπουδάσω τό σύστημα τή; Κ υ. 

ρν σιώς μας, χαι άληθεία, δσον περισσότερον ερευνώ 
«ιτια τής τοιαυτης μελέτης, τοσοΰτον βυθίζομαι είς 

αΛ“ Τ“^ητον χάος! διατρέχω £ν άπειρον πλήθο; πολι

τικών σφαλμάτων, χωρι; νά ευρίσκω τίποτε σύμφωνον μέ 
τό Σύνταγμα, μέ τόν σκοπόν τοΰ έ ίjvόjς καί μέ τό πνεΰμα 
τοΰ οτ^ερίνοΰ Αίωνος.

Αν εις ολα τα τών /'.υβερννίτεων πρέπει ά<ρεύ%Τ(ο| 
να ύπαρξη μ ία βάσις, τή ; ήμετέρας κυβερνήσεως ή βάσις 
είναι βεβαίως ό Πολιτικός χάρτης· τών δέ πολιτικών 
μα ; τα συστήματα πρέπει άναγκαίως νά περιστρέφωνταί 

εις την φρόνιμον και ακριβεστάτην εφαρμογήν τοΰ Συντάγ
ματος. Αλλά, εί; ποίαν περίστασιν, (έρωτώ τά ένεργοΰντα 

έιτί τής πολιτική; σκηνή; πρόσωπα,) μετά τήν άποπεράτω- 
σιν τής έθνικής Συνόδου, έθεωρήθη ή τοιαύτη βάσις τή ; Κ.υ* 
βερνήσεώ; μα;, καί ποιος έκ τών εν τοϊς πράγμασιν πο
λιτικών εδειςεν όπωσοΰν ει; τά εργα του σύστημά τ ι ,· ίδοΰ 
τό ζήτημα, το οποίον πρό παντό; άλλου πρέπει νά έπχ* 
σχοληση τάς Βουλας μας είς Τ '.ν  νέαν αύτών έναρξι

Ο Κ. Μαυροκορδάτο; προσεκλήθη νά σχηματιση τό 

πρώτον συνταγματικόν ‘Τπουργεΐον πρ’ν δέ προφθ-.σ^ νά 
όείζτΐ τό σύστημά του, ήναγ/άσθη μετα τεσσάρων μηνών 
άνήσυχον καί κυματώ η διοίίησιν νά παραιτηθή. Δέν 
εμπορει τις ουδόλως να επικρίνϊ) τό σύστημ- τοΰ Κ.. Μαυ- 
ροκ^ρύατου· διότι, αμ.α έλαβε τάς ήνίας, διηγέρθη ισχυρά 

καί πεισματώδη; κατ’ αύτοΰ άντιπολιτευσις, ήτις δέν τόν 
άφησεν ούδε βήμα νά κάμη πρός τήν Κ,υβέρνησίν του. Τ6 

πρώτον όε και μεγαλη'τερον πολιτικόν σφάλμα τοΰ Κ.. 
Μαυροκορδάτου όεν είναι ότι άνεδϊχθη εί; έαυ-τόν άποκλει- 
στίκως τήν διεύθ^νσιν τοΰ ‘Τπουργε·,ου· επειδή τοΰτο, ώς 
είναι γνωστόν, έγεινε κατά συνθήκην άλλά διότι δέ» 
έσπούδασε τόν Κ. Κ,ωλέττην, άφου τοσαΰτα έτη συνηγω- 
νίσθη καί συνέζησεμετ’ αύτοΰ· καί διότι δέν έγνώρισεν, ότι 
έπρεπε μάλλον να προσέχη τ^ν επιρροήν τοΰ Κ. Κωλέττου, 
παρα ryjv εφαρμογήν τοΰ συστΥίαατος του.

έντοσούτω, ό Κ.. Κ ωλέττη; ΰψοΰται μεταξΰ τής τριμ»- 
ρωτέρας οχλαγω γίας είς τήν Πρωθυπουργίαν, καί όλαι αΙ 
άγαθαΐ ελπίδες (κατά τινας ταραχοποιούς καί ίδιοτελεϊ; 
άνθρώπους) συντροφεόουτι τήν ΰψωσιν τού Κ. Κωλέττου.

Είναι αληθές, ότι τό μεγαλη'τερον μέρος τοΰ έθνους ήτο 
τυφλώς πως τότ* προσχεκολλημένον είς τόν πατριωτισμόν 
τοΰ Κ. Κωλέττου. άστε, ό αρχαίος ο'ϋτο; άγωνιστής 
ώφελούμενος ίκ  τής περιστάσεως ταύτχς, κα! £χων μεθ’ 
έαυτοΰ τό πλεΐστον μέρος τοΰ έθνους, τήν θέλησιν τοί 
Βασιλέω;, τό γενικόν Ταμεΐον καί τήν δύναμιν τής Κ*-



βερνήσΐως, ήδύνατο ήσυχώτατα καί εύκολώτχτκ ν* κτ(σϊ) 
τα  θεμέλια τή; συνταγματικής Κυβερνήσεως, έάν είχε τήν 
άπαιτουμένην ιδέαν καί πείραν. ’Α λλ’ υπάρχει και (/.ία 
γενική αλήθεια, τήν όποιαν εχρεώστει να ·)νωρΐζ-/] ό Κ. 
Κ ω λέττιι;, και τήν όποιαν ΐκανώς έδι^άχθησαν έσχάτω; 
έπι τής πολιτικής σκηνής και οί τρεις πολιτικοί μας 

άνδρες, οί δικαίως έπιρρεάζοντες είς τό πολιτικόν ήμών 

σώμα, δη λαδή : «Παν δ,τι άρχίσν) τις έσφαλμένω; καί 
» άτακτως, θελει άιιολουθεΐ ά*αταπαυστως εις τήν άτα- 
» ξίαν καί είς τά σφάλματα μέχρις ού μηδενιστή. » II δέ 
άπόδειξις τή; άληθείας φαίνεται άπλούστατα άπό τήν νΰν 
δεχαπεντάμηνον Κυβε'ρνη'ΐίν μας, ή τι:, άν καί είχεν δλα τά 
μέσα, εφθασεν όμως ηδη εί; τό έσχατον της αμηχανίας, 
δ ιότι έγεννήθη εν τφ  μεσ^ τ^ς αταξίας καί της δολιό

τατος L -

ΤινΙς φρονοΰν, δτι ή τοιαύτη παράνομος τάσις τής 
Κυβερνήσεώς μας άπέβλεπεν είς ούδέν άλλο, είμή είς 

τήν πλαγίαν καί έντεχνον ίΐαταστριφήν τοϋ Συντάγ
ματος. έ (<α δέν δύναμαι νά συαφωνήσω εις τού
το* διότι τό τοιουτον εργον απα ιτεί δύναμι*, άργύριον, 
στρατεύματα, κ. τ . λ . τά όποια έκλείπουσι σήμερον άπό 
τό Κυβερνητικοί μας σωμα. Επομένως, ί ποιος δύναται 

νά ύποθέσνι κ ^; δτι τά  στρατιωτικά μας σώματα, γεννη- 
με'να άπό τά  σπλάγχνα τοΰ Εθνους, δύνανταί ποτε νά 

στρέψωσι τά  δπλα αύτών έναντίον τών γονέων καί τών 
αδελφών των, ένφ άρκίσθησαν νά φέρωσιν αύτά υπέρ τής 

Πατρίδος, τής θρησκείας καί τοϋ Συντάγματος; Ούδεϊς ! 
Είναι μέν βέβαιον δτι δλαι αί πράξεις τών ίποιιργών μας 
ησαν αυτόχρημα άντισυνταγματικαί· πρεπει δέ νά άπα· 
δώττρ τις αύτάς δλως εις τήν απειρίαν καί είς τήν άγνοιαν.

Ε ίς διάφορα προηγούμενά μου πολιτικά άρθρα ώμίλησα 
έν έκτάσει περί τής άπειρίας καί περί τής παχυλής 
άγνοίας τών νΰν Υπουργών, έκθεσας δ ι’ έργων αύτήν τήν 
άθλιεστάιην καί πεπλανημένην όδόν τής Κυβερνήσεω;.
Οί δέ ένθερμοι ύπερασπισταί τής σημερινής αταξίας, έάν 
μεν έπιθυμοΰν νά διαπρέψωσιν είς τόν πολιτικό/ κύκλον, 
ώφείλουν νά σπουδάζωσι μάλλον τ ί εστι π ε ίρ α  καί j to .lt- 
ί ΐχ ή  γκωσος, παρά νά ζητώσι μέ φλυαρίας καί με σο
φίσματα νά καλΰ|<ωσι τήν παταχοθ.ν δεικνυομένην άλη - 
θειαν* έάν δε ελπίζουν νά ώφεληθΰίσιν άπό μίαν γενικήν I 
άναρχ.ίαν, ή αταξίαν πραγμάτων, πρε'πει νά λάβωσι μίαν ι

σταθεραν άπυφασιν, ό π  τό Εθνος δέν οπισθοδρομεί πλέον 
από τέν οτοίον ελαβε ζωηρώ; δρόμον, Πρέπει νά γνω
ρίσω jiv, άτι ή Πατρίς άπηύδησε πλέον άπό ξηρούς λόγους 
καί ψευδείς ύποσχεσεις, καί επιθυμεί Εργα. έπ ιθυμεΐ 
νά εί'ίη τήν Κυβέρνησιν τοΰ Τόπου στερεουμένην, καί τόν 
Νομόν ενισχύοντα καθ’ δλην τήν ε/.τα-nv.

Φωναίκοΰσιν, δτι ή Κυβέρνησις παγιοΰτχι, καί δτι d 
Νόμος ενισχύεται. Αλλ’ είτε δέν ήξεύρουν τί λέγουσιν, εί
τε νομίζουν δτι ζώ :ι μεταξύ τώ / Λαζαρόνων τή; Νεαπό- 
λεως, παίζοντας άσυστόλως καθ/]μέραν μέ τάς ίερωτέρας 
λέςεις, Θρησκεία, Πατρις, Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Εύνομία, 
κ. τ .λ .

Αν έννοώσι τόν Νόμον ίσχύοντα επί τών τιμίων καί φ;λ» 
ήσυχων πολιτών) τού; άπαντώ, δτι οί τοιοΰτοι δέν ίχου - 
σι χρείαν Νόμου, δ ιό π  Νόμος είς αυτούς είναι ή Τ ιμ ιό -  
της  καί ή Σ υνείδησ ίς των. Καί, άν δλος ό Κόσμος εσυνί- 
σ τ α τ ί  άπό τιμίους άνθρώτου;, δεν ή'θελον ύπάρ/ει εις τά 
λεξικά αί λέςεις, Νόμος καί Κυβέρνησις. Α ρ α ,  ό Νόμος 
τότε ισχύει, δταν καταστέλλ/ι τούς κακούργους, καί περ ι
ορίζει τήν επιρροήν τών δυνατών. Οταν, παραδείγματος 

χάριν, ή Κυβέρνησις εχει τήν δίναμιν νά ύποχρεώση τ ι-  
νάς οπλαρχηγούς, (οϊτινες μέ τήν δοξομανίαν καί τάς πα
ραλόγους άπαιτήσεις των διαταράττωσι τό ίίθνος,Ί εις, 
τήν παντελή πειθαρχίαν τών καθεστώτων, τότε τωο'ντι 6 
Νόμος θε'λει είσθαι ισχυρός.

Αλλ’ δτε ό Κ. Κωλεττης είναι ήναγκαιμε'νος νά συνερ
γάζεται μέ ανθρώπους αμαθείς, αδίκους καί δολίους είς 
τήν Κυβέρνησιν τοΰ Κράτους : δτε είναι ήναγκασμένος νά 
σχηματίση εν τή Βουλ?ί πλειονοψηφίαν ευτελή, ευκίνητον 
καί τερατώδη, ένώ ή έννοια τοϋ Συντάγματος είναι νά 
χαίρνι τό ίπουργειον τήν πλειανοψηφίαν τής Βουλής δια
μονής τής πολιτικής Ικανότητος, καί ούχί διά τής ραδι
ουργίας: δτε είναι ήναγκχσμένο; νά υπόσχεται είς τούς 
μέν, νά προβιβάζει τοϋ; δέ, νά έξορίζ·/) τού; άλλους, νά 

παύη τούς αδυνάτους καί νά καταστρέφ·/) τοιουτοτρόπως 
τήν ύπηρεσίαν: δέν είναι πλέίν Νόμος, ουδέ Κυβέρνησις* 
άλλά Κωλεττης καί οί όπαδΛ αΰτοϋ. ό  Νόμος δεν κυ
βερνά τά Κ,ράτ^ς, ο ’)δέ αύτός ό Κωλεττης- ά λ λ ’ αί θελή
σεις τών Ισχυρότερων ϊξ εκείνων, οϊτινες π  εριστιχοϋν τόν 
Κωλε'ττην. Καί ιδού οί λόγοι, οϊτινες ρέ εβίασαν νά απο
δώσω καθ’ δλα σχεδόν τά  π Α ιτ ικ ά  μου άρθρα απειρίαν

ιίς τήν Κυβέρνησιν τοΰ Κ. Κωλε'ττου* καί διά τοϋ; όποί- 
ου; :ίπον, ότι έτερίπλεξεν διά τών ασυμβιβάστων μέ τό 
Σύνταγμα σχεδίων του τό νέον ημών πολίτευμα είς τρόπον 

σχεδόν άνοικονόμητον.
Ε/τοσούτφ, τά πολιτικά μας έλαβον προ δύο ήδ/ι μη

νών στάσιμον θέσιν* οί δέ περί ούτά ένασχολούμενοι, βα- 
δίζουσιν είς παντελή αμηχανία /! /  Οποίαν συνδρομήν δύ- 

νανται οί ύποκρινόμενοι φιλίαν πρός τόν Κ. Κωλέττην νά 
τώ προσφε'ρωσιν είς μίαν τόσον κρίσιμον περίστασιν αύτοΰ, 
καθ’ ήν κινδυνεύει νά άμαυρώσνι εξ όλοκλήρου τήν πολιτι* 
κην του ύπόλτψιν, καί τήν μέλλουσαν αύτοΰ δόξαν; Οΰ* 
δεμίαν! Η σωτηρία τοΰ Κ. Κωλέττου είναι ήδη νά γίννι 
συμβιβαστικός καί σύννους πολιτικός, έξασ«.ών καθ’ δλους 
τούς τρόπους τήν επιρροήν του, είς τ?ν άποκατάστασινμιας 
ίσχυράς, χαί βάσιμου Κυβερνήσεως.

Μία ριζική μεταρρύθμησις τοΰ Ϋπουργείου, θέλει άναμ- 
φιβόλως επιφέρει τον ορθόν δρόμον τής Κυβερνήσεώς μας* 
«δτη δέ έλπίζεται άπό μόνην τήν Βουλήν τών αντιπροσώ
πων, πρός τούς οποίους εΰσεβάστως θέλω στρέψει τόν λόγον 
μου,

Χνδρες Βουλευταί! έάν νομίζετε, δτι, διότι ελάβετε 
τήν άντιπροσωπίαν τοΰ Εθνους, οί συμπολΐται Σας διά 
τοΰτο πρέπει νά ηναι άμέρημνοι είς τά τής πολιτείας, τό 
νομίζετε κα*ως. Τά Αρθρα 10. καί 107 . τοΰ Συντάγμα
τος ύποχρεοΰσι πάντα πολίτην νά έπαγρυπνΐ) ε%ί τοϋ 
Πολιτεύματος τής Πατρίδας* καί ύμεΐ;, δντες ή'δη οί άνώ- 
τεροι προστάται αύτοΰ, έλπίζω δτι θέλετε κάρει τήν 
αύστηροτέραν εξήγησιν τών Αρθρων τούτων έπί τών λό

γων μου. Δυνάμει λοιπόν’τοΰ Συντάγματος, άπευθύνομαι 
πρός υμάς μέ πλήρες δικαίωμα.

Αμηχανοΰντες πανταχόθεν ci Ελληνες, Κύριοι, περι
μένουν άπό ύμας τήν θεραπείαν τής προμηνυουμένης αίμα- 
τηράς ρήξεως. Σεις δέ, άντί νά σπρώξετε περαιτέρω τό 
κακόν, ώφείλετε νά γνωρίσετε ά/.ριβώς τά ιερά Σας καθή
κοντα, έλευθερίντες τάς ψυχάς Σας άπό παντός δόλου καί 
κακίας.

Εαν έέν ει^ετε τα ηθικά καί νοορΰ προοόντα τοΰ Β·λι- 
λευτοΰ, έπρετιβν, άποτεινόμενοι πρός τούς συνεπαρχιώτοις 
Σας και φερΓ,μενοι ώς τίμιοι άνθρωποι, νά ειπητε : « Συμ·. 

» πολίται ! ή βουλευτική υπηρεσία υπερβαίνει τάς δυνάμεις

s μας* καί όμολογοΰμεν, ο τι δεν εϊ^εθα ίχανοί : δέν
ο εχομεν τήν άπαιτουμένην πείραν, ούδέ τήν πολιτικήν 
» ικανότητα διά νά άντιπροσωπεύσωμεν τά γενικά συμφέ- 
» ροντα καί δικαιώματα τοΰ ϊίθνου;. » Αλλ’ επειδή έδέ- 
χθήτε τό υψηλόν τοΰτο εργον προθύμως, ή μέν άνάγ.ΐη τοϋ 
Τόπου καί τό καθήκον ύμών Σάς ύπαγορεύουσι νά γίνετε 
ικανοί κυβερνήται τοΰ Πολίτικου ήμών σκάφους* ή δέ εν- 
θερμοςύμών προθυμία Σάς καθιστά υπευθύνους ένώπιον δλου 
τοΰ Κόσμου, δϊ όποιανδήποτε άπευκταίαν καί κακήν συνέ · 
πειαν.

Τό πρώτιστον και κύριον ύμών εργον, Κύριοι, είναι τό 
νά μορφώσετε εν κατάλληλον ίπουργειον. ίπουργειον 

τό όποιο/ νά δυνηθγί διά τής πολιτικής εμπειρίας καί τ έ χ 

νης νά συγκεντρώσν) καί νά συσσωματώσει εν έαυτφ τάς 
δυνάμεις τοΰ Εθνους* καί τό όποιον νά δυ/ηθ/ί δια τής 

νομίμου χρήσεως τής’ έθναής δυνάμεως νά θεσν) βασίμως 
τά θεμέλια τής συνταγματικής ήμών Κυβερνη'σεως.

Από τήν σύνταξιν τοΰ ‘Υπουργείου κρέμαται ή μελλουτα 
τύχη τοΰ νέου ήμών Πολιτεύματος* καί βεβαιωθήτε, δτι, 
άνευ τής επιτυχίας ταύτης, δλα τά έργα ύμών θέλουν 
ομοιάζει μέ τά άστατα σχεδιάσματα τών άνηλίκων παί- 
δων, καί δτι θέλετε οΐκοδομείν επί τής άμμου, με'χρις ου 
μία μικρά ώθησις πολιτικού άνεμου θέλει κριμνη'σνι Ι.ί 
θεμελίων τό σαθρόν Σας οικοδόμημα.

Σάς λέγω , Κύριοι, νά συντάξετε Ύπουργείόν, καί εις 
τούς λόγους μου τούτους προκαλώ τήν αύστηροτε'ραν κρίσιν 
καί προσοχήν Σας. Συλλογίοθητε, δτι ή ‘Υπουργική με- 
ταρρύθμησις είναι διάσκεψις σοβαρά καί σπουδαία, ^τις 
απαιτεί νά έζέλθετε άπό τήν συνήθη Σας έπιπολαιότητα 
καί πλάνην διότι έξ αύτής περψένεται ή μέλλουσα άπο» 
κάτάστασις τοϋ Η,θ/ους : καί εξ αύτής περιμε'νεται, ή 
πρώτη άρχή τής εφαρμογή; τοΰ Συντάγματος, ν) ό έμφό» 
λιος πόλεμος !

Αλλά ! .............. ί ποΐα θέλουν είσθαι τά πρόσωπα
τοΰ νέου ‘Υπουργείου ; θέλετε ίσως μέ είπεΐν. έ γ ώ  άνδρες 
Βουλευταί δέν Ιχιο, είμή μίαν ψήφον είς τήν παρούσαν 
περίσταοιν* τήν ψήφον τοΰ πολίτου, ή'τις elvat δικαίωμα- 
τική καί ορισμένη ά π ’ αύτό τό Σύνταγμα. Ε<φράζων 
λοιπόν δικαιωματικώς τήν ιδέαν μου, Κύριοι, λέγω συμ- 
φώνως μέ δ';α εξέφραζα κατά τόν Δακέμβριον τοϋ 1 8 4 4



ότι, β 0  Κωλέττης, δ Μεταξά; και δ Μαυροκ>?οδάτος 
„ είναι τά  καταλληλότερα πρόσωπα, τά όποια π£έπει νά 
» καθέξωσι τάς πρώτας έδρας τοΰ νέου ‘Υπουργείου. » 
(i5 s Τόμ Πρώτο?, Σελ, 1 2 . της Μελίσσης τών Κυκλά
δων. )

Αναγνώσετε τήν πολιτικήν Ιστορίαν τών Ι,θνών, και ίξ 
αύτής μάθετε, ότι J f ta  τά νεοσύστητα Εθνη δέν εύρον ετοί- · 
μους τούς πολίτικους αύτών άνδρας, άλλά τούς έμόρφω* 
σαν. Ακολουθοΰντες λοιπόν και υμείς την φυσικήν τάξιν 
των πραγμάτων, πρέπει νά συλλάβετε είς τα πνείΐΛατκ 
σας σταθερώς τήν ιδέαν, οτι έχετε νά μορφώσετε εκείνους, 
οϊτινες θέλουν κυβερνήσει συνταγματικώ; τό έθνος, ό ;  
άξιους δ ί τοιαύτης μορφώσεως θέλετε άναμφιβόλως εΰρεΐν 
τούς δποίους ανωτέρω Σας άπηρίθμησα τρεις άνδρας.

Ε ρωτήσετε, Κύριοι τό έθνος, τό όποιον Σας άνεβίβασεν 
ίπ ι  τοΰ Βουλευτηρίου, καί θέλετε πανταχόθεν άκούσει φω- 
νάς, κραυγάς κ«\ δεήσεις ύπέρ ενός ‘Υπουργείου, συγκειμέ
νου έκ των τριών τούτων άνδρών. Ερωτη'σετε τήν εγερ- 
θεΐσαν Νέαν Γενεάν, ήτι; καθίσταται αγαπητή διά τά υπερ
βολικά τοΰ πατριωτισμού αίοθήματα* καί τήν όποιαν 
πρέπει νά θαυμάζητε ώς γλυκύτατον καρπόν τών μεγάλων 
θυσιών καί τών ήρωϊκών αγώνων Σας, καί ΐδετε, οτι θέλει 
συμπαθητικότατα Σάς απαντήσει οΰτως : « Αύτοί είναι οι 
» μο'νοι άνδρες, είς τούς οποίους προθΰμω; άφιεροΰμεν τάς 
» καρδίας, τήν αγάπην και τήν δυνατήν συνδρομήν μας.»

ή  ίδέα τών περισσοτέρων πολιτικών μας είναι, δτι ό 
συνδυασμός τών άνδρών τούτων είναι ακατόρθωτος. Εγώ 
νόμίζω σφαλεράν τήν ιδέαν ταύτην· τήν δέ συνδύασιν υπο
θέτω κατορθωιέαν. έπιθυμώ νά εξαλείψετε άφ’ ύμών 

τήν δεσμεύουσαν τό άνθρώπινον πνεύμα πρόληψιν, καί νά 
ενδυθήται τό άπλούστατον και μεγαλοπρεπές κάλυμα του 
Βουλευτοΰ, διά νά εννοήσετε καλά τούς λόγους μου.

Κύριοι, Σάς υποθέτω Χριστιανούς ! Σάς υποθέτω γνή
σια τέκνα τής Πατρίδος ήμών ! Και, δστις δέν μετέχει 
τών υψηλών τούτων αισθημάτων, δέν άξίζει νά έδρεύη 
είς τό Ιερόν Βουλευτη'ριον ούδέ νά ζγ είς τής Ελλάδος 
τά  χώ ματα. £ Τί λοιπόν παραγγέλει ή ιερά ήμών Θρησκεία, 
*αΙ δ Πατριωτισμός ; Α γά π η ν , ομόνοια?, άύεΛψικήν 
σ ύμ π ν ο ια ν ! ίδοΰ τά στοιχεία τά δποΐα συνδέουσιν είς 
πασαν δεινήν περίστασιν τούς χριστιανούς, καί έν γίνει 
όλους τούς πολιτισμένους λαούς. Κύριοι, ί ποϊα είναι τά

πρώτα αισθήματα, τά όποια διη'γειοον τήν ίϊπανάστασίν 
jj ας, καί τά όποια Σάς ένέπνεον άνέκφραστον ενθουϊΐασμόν 

έπί τοΰ ΐεροΰ Αγώνος ; Η Θρησκεία, καί ό Πατριωτισμός. 

Δέν είναι δ Πατριωτιη,/ό; καί ή Θρησκεία, με τά όποια 
: έ θριάμβευαν οί πρωταθληταί ούιοι εις δλας τάς μάχας>

έφορμοΰντες ώ ; μαινόμενοι κατά τοΰ έχθροΰ : Καί
ήδη, ‘ δέν είναι βλασφημία τό νά ύποθέτη καν τις, 
οτι άντρες, οιτινες διήλθον εν μακρύ στάδιον άγώνων, καί 
οιτινες εκινδυνευσαν χιλιακις ΰπερ τής άνε^αρτησίας r δέν 
είναι λέγω βλασφημία τό νά ΰποθε'τν) τ ι;,  οτι οί τιου-οι 
ανδρες θέλουν άποχαιρετήσει μετ' ολίγον τό Εθνος, διά 

τό όποιον ύπερεμάχησαν, μεταξύ τής οργής και τής κατάρας  
αύτοΰ;

έπαναλαμβάνω, Κύριοι Βουλευταί, νά Σάς είπω μέ τόν 
έντονώτερον τρόπον, δτι ή παροΰσα ήμών περίστασις είναι 
κρισιαωτάτη· καί οτι ά -ό  ύμάς μόνον άξαρτάται, ή θερα
πεία τοΰ προσεγγίζοντας κακοΰ. Πατ;: .·,* ;·, §έλ«
ίϊσθαι επιβαουντική πρός 6μ«ς, καί θέλει s« -  - ηη'σει
ένώπιον τή ; Πατρίδος, /.«ί ενώπιον όλου τοΰ Κ τμοω. 
Τά τέκνα Σας θέλουν υψώσει αΐματηράν ,οτιμκ: καθ'
δμών* αί δέ Επαρχίαι θέλουν Σάς υποδεχθή μέ --ους λ ί
θους εις τάς χεϊρας ! έπικαλεσθεϊτεόθ$ν τήν θείαν Πρόνοιαν, 
ίνα Σάς φωτίσν) είς τό όρθώτερον καί συμφερώτ?ρον.

Ε ϊς πο.ίίτης τής ΕΛΛάδος.
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Η ΘΕΩΡΙ Α. ΤΗΣ ΦΤΣΕΩΣ.

Α νθρώ πινο ι, ή θ ρεπτικά ι αρμονία ι, τώ ν φυτώ ν.

Δέν είναι φυτόν επάνω είς τήν γην, τό όποιον δέν £χ*ι 
σχέσεις τινάς μέ τάς χρείας τοΰ άνθρώπου. Καθέν χρησι
μεύει εις αύτόν $ δ ί ένδυμα, ίΐ διά σκεπήν, $ διά ήδονήν 
ή διά ΐατρίαν, $ τουλάχιστον, διά τό μαγειρεΐον του. όσα 
είς ήμάς είναι άχρηστα, χρησιμιύουν είς άλλου; τόπους. 
Αλλ’ αί σχέσεις αύται είναι άναρίθμηται. όθεν άς περιο- 
ρισθώμεν είς τά φυτά, τά όποια χρησιμεύουν είς τάς πρώ
τας τοΰ άνθρώπου χρείας, ηγουν είς τήν τροφήν του.

0  σίτος, δ όποιος είναι ί  πρώτη του τροφή', δέν f\>·

τρόνει είς ΰψο ·̂3* δένδρα, αλλ είζ χόρτα, και υπόκειται εις 
δλους τούς ανέμους· ήμεΐς, αν ήθέλαρεν ν’ άσφαλίσωμεν 
ταύτην τήν τροφήν, ήθέλαμεν τήν βάλει είς υψηλά δένδρα. 
Αλλ’ ή πρόνοια οικονόμησε καλήτερα. Λν ό σίτος έφύτρο- 

νεν εις τά δένδρα του δάσους, όταν ταΰτα ήφανίζοντο άπό 
τού; πολέμους, άπό τάς πυρκαϊά;, ή άπό τούς άνεμους καί 
κλτμμύρα;, ήθελαν περάσει πολλοί «ίώνες, εως νά ελθω- 
σιν είς τήν πρώτην των κατάστασιν. Επειτα, τά πωρικά 
τών δένδρων βύκολώτερα πίπτουσι, παρά δ σπόρος τοΰ σί

του, Τό άνθος τη ; χλόη; είναι εϊς στάχυν περικυκλωμένος, 
ώ; 5πί τό πλεϊστον άπό γενειάδας, αί όποΐαι φυλάττουσι 
τόν σπόρον άπό τά πουλία, καί είναι ώς μικραί στέγαι, 
διά νά τόν φυλάττωσιν άπό τό νερόν τής βροχής, όταν  
ίχωσι μεγάλους λόφους, καθώ; είς τού; θβρμούς τόπου;, 
φυλάττονται άπό τήν θερμότητα τοΰ ήλιου· καί δταν έχ<«* 

σι μόνον στάχυν, καθώς είς τά ψυ^ρά κλίματα, άνϊανα 
κλώσι τήν θερμότητα τοΰ ήλίου,

έπ ιιδή  ή χλόη είναι εύλύγιστος, π«ρα-/ωρεΐ εϊς κά^ε 
άνεμον. Καί ή άδυνκμία τών 7 0 ρτων είναι ώφελιμωτέρα 
άπό τήν δύναμιν τών μεγάλων δένδρων. Αντέχουν προ;"· 
τούτοις καί εις τήν ξηρασί&ν' διότι αί μικραί των ρίζαι 
δπάγουν ζητοΰσαι τήν ύγρασιαν τή; γή ;. Είς τήν παραμι* 
*ραν βροχήν σηκόνουν τά φύλλα πρός τόν ουρανόν. Κίς 
ταυτην τήν χλόην έδιόρηεν ή πρόνοια την τροφήν τοΰ άν- 
θρωπου" διότι τά άλλα είδη του σίτου εΐναι δλα γέννημα* 
Τα τής χλόη;. Διά τοΰτο ώνόμασε τήν γην ό όμηρος Ζεί- 
δωρον' διότι ή τροφή αδτη είναι κοσμοπολίτης. Τοιαΰτα 
θαυμάσια εκαμεν ή πρόνοια διά τόν άνθοωπον ! όθεν καί 
ο Δαβιό πρεπόντω; φωνάζει πρός τόν Δημιουργόν, α Κύριεj 
s τί έστιν άνθρωπος, δτι μιμνησκ^ αύτοΰ , ίΐ υ^ός άνθρώ- 
» που, οτι έπισκέπτ-/] αύτόν; »

ΣΩΚΡΑΤΙΚΑ1 ΡΗΣΕΙΣ.

Σωκράτης έρωτηθείς, τί πράγμα είναι φρόνησις ; Εύαρ- 
μοστία ψυχή;, ό  αυτός έρωτηθείς, τίνες εΐσίν οί φρόνι
μοι; οι μή εύκόλω;, ειπεν, εξαμαρτάνοντες.

Σωιράτης έπιπληττόμενος άπό τήν γυναίκα του Ξ«ν- 
θίππην, διότι δεν έδέχετο κανέν άπό τά πολλά άπό τού; 
φίλου; του στελλόμενα δωρήματα, είπίν- Αν τά διδόμενα

δλα ετοίμως τά  λαμβάνωμεν, δταν αίτώμε*, δέν θά εχ«β> 

μ®ν τούς δίδοντας.
Καθώς οί εν εύδία πλέοντες και τά πρός τόν χειμώνα 

ε/ουσιν έτοιμα* οΰτω καί οί εύτυχοΰντες εχουσιν ετοιμα
σμένα τά  πρός τήν άτυχίαν βοηθήματα.

Καθώς είς κενόν σκάφος ερμα, οΰτω καί είς τ'ην ψαχήν 

φρόνησιν πρέπει νά έμβάλωμεν.
0  φρόνιμος, καθώ; είς δδόν, δχι τα πολλοί αζια π * ” 

ρασκευάζει εφόδια, άλλά τά  αναγκαιότερα.
Λόγος είναι προσόν ψυχής, αύτο εαυτό αυξάνον· Εις 

τόν βίον, καθώς είς δράμα, πρέπει τά πρώτα νά λέγ»ι δχι 
ό ^λουσιώτατος, ά λ λ ’ ό φρονιμοίτατος.

Είναι καλόν ίπ ί μέν τής Εστίας τό πΰρ νά φαίνηται 

λαμπρόν επί δέ τής εύ:υχίας ό νοΰς.
Κ αίω; δταν εύνομήται ή πόλις, πρέπει νά φυγαδεύ^ 

στασιαστήν άνθρωπον. 03 «ο καί άπό τήν ψυχήν, ή τις 
προτίθεται νά σωθή, πρέπει νά φυ/αδευθ^ νοΰς λαβών κλί- 

σιν είς φαΰλκ Ρ̂Υ®·

ΓΙερι Λψςοσύνιχ^

‘Ο μέν δειλός τ^ς πατρίόος, ό δε φιλοδοξος τής π α 

τρώας ούιία ;, είναι προδότης.
1 ΟΙ δραπεται, καί άν δέν διώκωνται, φοβούνται· οί δέ 

άφ-ονε,, καί δέν δυστυ^ώσι ταράττονται.
Είς μέν τας μέθκ; περιϋβρίζουσιν είς δέ τάς άτυχίας 

ττοιοαφρονο οι ·χνογ)τοι·
Ουτε οί άμουσοι μέ τά  δργκνα, ουτε οί απαίδευτοι μέ 

τα; ατυχία; δίνανται νά συναρμολογηθώσι.
Παρα τώ βίω τών άπαιδεύτων, καθώ; παρ’ ύποκριτ^, 

παράκεινται πολλά τύφου μετεκδύματα.
Είς τούς άφροναt,  καθώς είς τά  παιδία , μικρά πρόφα- 

σι< είναι ικανή νά προξίνήση κλαύματα.
Οί μέν ξένοι είς τάς όδούς, οί δέ απαίδευτοι είς τά 

πράγματα, πλανώνται.
Ταύτόν είναι είς άρρωστον νά άναθέσ^ς φορτίον καί εί< 

άπ«ίδευτον ευτυχίαν.
Ουτε δταν πλέωμεν είς μή λιμένα νά άράσσωμεν είναι 

άσφαλές, ούτε tv ψ ζώμ:ν, παρά τόν νόμον νά βιώμεν, *ί. 

ναι ά^ίνδυνον.
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ΘΑΝΑΤΟΣ Τ Ο Ϊ ΑΑΚ1ΒΙΑΛΟΥ.

ό  Αλκιβιάδης είς τήν εξορίαν έφρόντιζε δια τ ίν  πατρί
δα του, καί έδιαλογίζετο πάντοτε νά την έλευθίρώσνι άπό 
τους τριάκοντα τυράννους. έστοχάσθη λοιπόν νά φανερώ
σω είς τόν Βασιλέα τών Περσών, ο π  6 άδελφός του Κΰροί 
συνάζει Ελληνικόν στράτευμα, καί μέ τοΰτο ή λπ ιζί νά λά- 
βϊΐ στράτευμα Περσικόν, καί νά ΰπάγνι είς τάς Αθήνας. 

Α λ λ ’ οί τριάντα Εδοσαν εΐδησιν είς τούς Λακεδαιμονίου; 
καί ιυτοι έπάσχισαν νά θανατωθεί ό Αλκιβιάδη:, μέ τό 
μέσον τοΰ Φαρναβάζου, Οί άπβσταλμένοι άπό αύτόν έβα
λαν πυρ εϊς τήν οικίαν, ό'που εύρίσκετο· ό Αλκιβιάδης 

έπηδησεν εξω, καί :νφυγεν, τά πολλά όμως βέλη τόν έφό- 
νευσαν.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝ4ΙΩΝ.

Η Χιος, ή Κως, ή Ρόδο; καί τό Βυζάντιον ή^έλησαν να 
έλευθ.'ρωθώσιν άπό μίαν βυμμαχίαν, ή οποία δέν διέφερεν 
άπό αληθινόν ζυγόν. Χαβρίας ό Αθηναίος, όςτις έφάνη νι* 
κητης είς τον πόλεμον τών Θ/ιβαίων κατά τών Λακεδαι
μονίων, έπροστί-ξε τού; στρα-ιώτας νά γονατίσωσιν ώπλι- 
σμενοι, χα ί νά προσμενωσι τόν e/θρον. ό  Αγησίλαος, άν 
χαι νικητής, δέν έτόλμησε νά τους κτυπήστι. ό  Χαβρίας 

άπεθανεν ένδόξως είς την πιλιορχίαν της Χίου. 6  ίφιχρά- 
της μετέβαλε τήν ό'πλισιν τών στρατιωτών, χαί έδιόρθωσε 
τήν τακτικήν.

0  Τιμόθεος ητον υιός τοΰ Κόνωνος έκείνου, όςτις άνε· 
καινισε τας ’Αθήνας* οί εχθροί του τόν έζωγράφησαν χοι- 
μώμενον, καί ή τύχη εφερνε τάς π όλε ις  είς τά δίκτυά 
του· ουτος λοιπόν ειπεν « έάν κοιμώμενος κυριεύω πόλεις, 
s  ■ τ ί  θέλω κάμει, ά<ροΰ έξυπνισθώ;

'Αφού οί ’Αθηναίοι κατέτρεξαν τούς δύο τούτους άξιους 
στρατηγούς, φοβεριζόμενοι άπό τόν της Περσίας βασιλέα» 
έδέχθησαν τήν ανεξαρτησίαν τών τεσσάρων ειρημένων πό
λεων.

—  Παρακαλοΰνται οί Κύριοι Δημοσιογράφοι, έάν εύαρε* 
στώνται, νά άνταλάττωτι μέ τό Φύλλον μας.

—  ‘Ο Πρώτος ’Αριθμός πέμπεται άδιαφόρως εις πολ
λούς, έκ τών οποίων θελομεν καταλογήσειν ώς συνδρομή* 
τάς μας εκείνου; μόνον, οϊτινες ή'ίελον κρατή-ίει τό Φυλλον. 
Οι μή εχοντες όέ τήν διάθεσιν νά ίνα ι συνδρομή τ  it ,  παοακα- 
λοΰνται νά μά; έπιστρεψωσιν αύτό διά τοΰ ταχυδρομ?ίου 
άνεξόδως, διά νά κανονίσωμεν τήν αποστολήν τών Φυλλα
δίων.

ΤΟ ΝΟΣΟΚ.ΟΜΕΙΟΝ TOT ΑΛΙΚΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ.

Πλούσιος άδικος έ'κπζε ποτέ νοσοκομείο·*, καί ηρ/ιτο  
συχνά μ ’ έ'να άπό τού; φίλου; του νά βλέπει τήν οικοδο
μήν, διά τήν οποίαν καί πολλάκις τόν έσυμβουλεύετο. 
Τόν ήρώτησε μίαν τών «μερών, άν είναι άρκετά μεγάλη 
ή περιοχή τοΰ νοσοκομείου. ‘ Μέ φαίνεται πολλά μικρά, 
τόν άπεκρί'ϊη ό φίλος. ‘ Πώς/ τόν είπε μέ οργήν ό πλού
σιος, ‘ έπειδή εχει τόπον αρκετόν νά χωρήσνι διακοσίους 
πτωχούς ; ’ Καί ό φίλος άπεκρίθη, ‘ Αν ό'σους έπτώχυνες 
καταφύγωσιν εις τούτο, είναι αδύνατον νά τούς χωρη'σ-ρ 
όλου;.’— ΚΟΡΑΗΣ,

—  Είναι αίσχίστη χαμέρπεια τό να αΐσχυνώμεθα νά δεί- 
ξωμεν τιμον πρός τόν δυστυχοΰντα άγαθόν άνθρωπον. 0  
χαμέρπεια αΰτη είναι κατά δυστυχίαν κοινή, καί διά τοΰ· 
το βάλε μεγαλητέραν προσοχήν μή τήν άφη'σης νά μολύνιρ 
ποτέ τήν ψυχήν σου. —  ΣΥΛΒΙόΣ ΠΕΛΛ1ΚΟΣ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Παρατηρήσεις έπί τών ’Αρχών τοΰ Περιοδικού τούτου 
Φύλλου. Σελ. Πρώτη.—  Τό άγχίνουν παιδίον. 2 .—  
Κινδυνωδεστάτη έφεύρεσις. Περί ευδαιμονίας; 3 . —  Τό 
όνειρον μουσουλμάνου τινός είς τό Κάϊρον, καί ή έκπλήρω· 
σις αύτοΰ. 6 .—  Περί της άδικης τών λειτουργών. 7 .—. 
Οί έξόριστοι. 9 .—  Πολιτικά. Τό νΰν σύστημα της Κυ
βερνήσεώς μας. 1 0 .—  ή  θεωρία τής φύσεως. 1 4 .—  Σω· 
κρατικαί ρήσεις. 15.


