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Οσάκις ρίψω τα βλέμμ ατά  μου εις τήν ηθικήν κα· 
τάσταοιν τϋς Ελλάδ'.ς, βυθίζομαι είς ?va λαβύρινθον. 
Θεο,ρώ τό γενναΐον αίσθ*μ« των κατοίκων τη ς: την

άπαραδειγμάτιστον φιλοτιμίαν : τό μεγαλειον τοΰ πνεύ
ματος : αυτόν, τέλος, τόν εξοχον καί εύγενικώτατον χα 
ρακτήρα, βστις απανταχού δεικνύεται ώς φαινόμενον 

σπάνιον καί μεγαλοπρεπέστατον ! και δαως, ίέν δύ/α- 
μαι και οΐδίνα λόγον νά συμβιβάσω τά έμφυτα ταΰτα 
προτερήματα τοΰ Ελληνίκοΰ Λαοϋ, με τάς κακάς καί 
ολέθριους έ'ςεις, αί όποια!, (καρποί οϋσαι της πρώην τυ
ραννική; Κυβερντίσεως καί τής προ μικρού πολυχρονίου έπ α - 
ναστασεως,) δεσμευουσι πολλών ό/ιογενών ψυχάς.

Τό νά βλεπ/ι τις μεταξύ τών έλλήνων τοσαΰτην σ ύ ρ  
χυσιν ιύεων, ψ ζονημάτω τ  καί δοξασιών, δέν είναι πράγμα 
παράδοξον διότι είναι «φευκτόν αποτέλεσμα μιας τόσον 
<ρρΐκ.χ«ς Επαναστάσεως, όποία έσταθη ή ήμετέρα. Α.λλά, 
τό νά̂  Κή προβλέπεται ό κατάλληλος χαλινός καί να άδι- 
«φιρηταιύπο τών φρονίμων άνδρών ή καταστρεπτική διά 
τό £  ιος αυΓη τάσςς, τούτο οχι μόνον εινχι x iu o v , άλλά 
και ολεθριον! ώς σπεΰδον νά ματαίωση όλους τους ύπέρ 

τ?,ί ανεξαρτησίας ήμών αγώνας καί θυσίας, χα ί νά μάς 
Ρίψ? έπί τέλους είς άλλην σκληροτέραν ισως τής πρώτης 

παντοτεινήν J o v J e /a r .  έ * τ »λών W v  τά κοινω.

VUdV f ° U Καθ^ ον- έ ρ χ ο μ α ι  μέ τ ήν δυνατήν συντομίαν 
μ  τήν πλέον αύστηράν γενικότητα τόν ηθικόν πεο ί-

« « ν  Μ  τήν παρηκμασμένην

ΛΡΙΘ. 1 4 .

Ανατραφΐίσα ή γενεά αΰτη, τό πλεϊστον, υπό Κυβέρνη- 
σιν άδικον καί δεσ^οτικήν, πρέπει φυσικφ τω λόγφ, νά 
ηναι είς πολλών έκ τούτων κεφαλάς συγκεχυμένη ή ιδέα 
τής Δουλείας μέ εκείνην τής Ελευθερίας. Αν πρέπει νά 
βαδίσω κατά  τήν διδασκαλίαν τής πείρας, αναγκάζομαι 
νά εΐπω , ότι, τό δίκαιον καί τό άδικον· ή αλήθεια καί 
τό ψεϋδος· ή συνείδησής καί ή απάτη· καί εν γένει πάσα 
άρετή καί κακία τβ ν τ/ζε τα ι εΰς τάς μονίμους, πρός τινα 
άθλιέστατα «κ τ/ίς γενεάς ταΰτη; γερόντια, περιστάσεις 
τής ίόωζε.Ιειαι. κ Λ  tiji μ α π ώ ό ο νς  φιΛαρχίας. Τών δέ 
ολίγων τούτων γεροντίων ή ταξις είναι εκείνη, τήν όποιαν 
τινές άποχ,αλοϋτι, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΕ2 !

II λέςις Κοτί/ιμ.-τάσης δέν είναι λέξις κακή, καθόσον 
αφορά τό Κράτος επι τοΰ ότοίου οί στολισμένοι μέ τόν 
πομπώδη τοΰτον τίτλον ζώσιν· διότι φανερώνει Αρχοντας 
τινας μέ τι :π ιιαν επιρροήν καί ικανότητα. Καί εις μέν 
τήν όΟωμανικήν Επικράτειαν, έχει καλώς· καθότι πολ
λάκις αί χριστιανι*αί κοινωνίαι δύνανται νά ώφελώνται 
παρά τών Κοτζαμπάσιδων, ωθούμενων είς τοΰτο ΰπό τής 
χριστιανικής συμπαθείας. Αλλ’ είς ήμάς, οϊτινες πρό 
είκοσιπέντε ετών άπετεινάξαμεν άπό τόν τράχηλον ήμών 
τήν άδικον καί τυραννικήν έξουσίαν, καί οϊτινες μέ πολλάς 
θυσίας έθέσαμεν έμπροσθέν μας ΠΟΛ1ΤΙΚ.0Ν ΧΑΡΤΗΝ, 

και ή λέξις καί ή ιδέα τοϋ Κοτζαμπασισμοΰ «ϊναι πράγ
ματα ι^αηκά καί ακ α τά λη πτα !

Πρόκειται λοιπόν περί μιας τάξεως γεγηρακο'των άν* 
θρώπων, οϊτινες, διά τήν ύπερβολικήν τιρός το ‘Λ ρ χ έ ιν  
κλισιν των, παριστάνουσιν έ·ια άλλο'κοτον καί τερατώδη 
χαρακτήρα είς τον ίρίζοντα τής ‘Ελλάδος.



Ενφ ή ήλικία  υπαγορεύει αύτούς νά άναπαύω νται 

χαίροντες την οικιακήν ευδαιμονίαν, νουίετοΰντες τά  
τέκνα  τω ν καί ώφελοΰντες τδ νέον ήμών Π ολίτευμα διά  

ιώ ν  φρονίμων συμοουλών των, αυτοί ύποκινοΰσι πάντα  

λίθον δια  να άπολαύσωσιν Αρχάς, κ α ί νά φ-ρωσιν επ ί των 

ωμων αυτών φορτίον βαρύ καί δυσανάλογον ! Αλλά, δέν 

είναι γελο ιω δέσ τα τον, τό νά ζητώ οιν οί τοιοΰτοι νά άρ- 

χωσιν, ένώ οί Αρχοντες οφείλουν καθ’ δλα τά  ϋργα αύτών 

να έφαρμόζωσιν ακριβώς τόν Νομόν και νά βαδιζωσιν 

εις δλας τάς περιστάσεις μ έ  τδ Σ ύντα γμα , αΰτοί δέ ούδέ 
Νόμος ούδέ Σύνταγμα έννοούσι τ ί  σημαίνει ;

Αν δέν έκυριεύοντο άπδ μόνην τήν <ριΛαρχ(αγ, ήθελον 
παρατρέξειν αύτούς ώς παράφρονας* καί ήθελον νομίσειν 
δποιανδηποτε παρατήρησιν, περιττήν καί ανοίκειον, Α λλ’ 

έπειδή κατα τους ηθικούς νόμους, τδ πάθος τοΰτο φέρει 
«εριοδικώς τον άνθρωπον είς συναίσθησιν, έπιθύμουν νά 
απευθύνω τοιαύτην τινα πρός αύτούς έρώτησιν.—  ί  Ε'\ς 

t i α π ο β λέπ ει ή άκρατος αητών προς το Ά ρ χ ε ι ν  ροπή·, 
. . . .  Αισθάνομαι δτι άκούω την συνείδησίν των άπαντώσαν 
ο»τω ς : <ς Είς τδ νά γινώμεθα πρόσκομμα είς τήν πρόοδον 
» της Πατρίδος, καί νά χαλκεύωμεν τόν ολέθρον τών τέκνων
* μας! . . .  είς τδ νά γινώμεθα καταγέλαστοι έν τη 
® τταρούσ·/] ζω?ί, καί είς τδ νά εγκαταλείψωμεν μ ε τ ’ ολίγον 
s φρικωδέστατον δνομα είς τδ Εθνος καί είς τάς γενεάς
* μας! Ιδού ό μόνος σκοπός, διά τδν όποιον κυλιόμεθ*
* είς τδν βόρβορον τής ανομίας καί τής κακίας. η

Κ αί τφ  οντι, ένώ έκ φύσεως ό λογικός άνθρωπος βιά- 
ζεται νά κρύπτη τήν αδυναμίαν και νά καλυτττη τήν μ ω .  
ρίαν του, αΰτοί έξ έναντίας ζητοΰσι πεισματωδώς νά 
έκθέτωβι τήν γυμνότητά των ένώπιον δλου τοΰ Κόσμου, 

Ζητοΰσι τάς έδρας τοΰ Βουλευτηρίου, χωρίς ουδόλως 
νά γν»ρίζωσιν δτι οί αγράμματοι Βουλευταί όμοιάζουσιν 
αυτόχρημα τους ώιταχούς καί τά; γ.Ιαΰχας ,—  Ζητοϋσι 
τά ‘Υπουργεία, χωρίς νά αίιθάνωνται ότι οί ‘ΤπουργοΙ 
είναι ή Εκτελεστική έξουσία, καί άπαιτείτα ι διά τοΰτο 
να ήναι έξοχοι είς τά ηθικά καί ψυχικά προτερήματα,— 

Ζητοΰσι τάς Λημαρχίας· άλλά δέν θέλουν νά έν νοήσουν, 
δτι άπδ τούς Αρχηγούς τών Δήμων κρέμαται ή ευτυχία 
τών πολιτών, ή τήρησις τού Συντάγματος καί ή πρα γ. 
ματική ελευθερία τοΰ έθνους* καί δτι διά τάς αιτίας 

ταύτας ώς τοιοΰτοι πρέπει πάντοτε νά έκλέγωνται οί

έναρετώτεροι, οί εμπειρότεροι καί οί εΐδημονέστεροι 
πολΐται,

Τοιαΰτα λοιπόν ζιζάνια, διεσπαρμένα καθ’ δλας τάς 
έπαρχίας, δεν έμπορουν είμή νά φέρωσι προσκόμματα 
είς τήν πολιτικήν άποκατάστασιν τοΰ Τόπου. Καί ιδού 
αί αληθείς πληγα ί τοΰ κοινωνικού μας σώματος, επί τών 
οποίων το Εθνος πρέπει μάλλον νά στη'σΐ) τήν προσο
χήν του.

ένώ εκθίτω ύπ οψιν τοΰ Κοινού ολίγα τινά φυράαατα 
έκ τής δουλικής εποχής, δέν θέλω βεβαίως ύποπέσει είς 
τήν δίκαίαν *ατά«ρισιν τοΰ νά αποδώσω είς ολόκληρον 
τήν Γενεάν ταύτην τοιαύτας άντεθνικάς καί ολέθρους 
διαθεσεις. Ναί ! οφείλει έκαστος νά όμολογήσνι δτι 
ύπάρχει gv μέγα μέρος έκ τών γεγηρακότων τού έθνους, 
ο!τινες διά τήν φρόνησή διά τήν άρετήν καί διά τήν εύσέ- 
βειάν των καθίστανται άξιοι τοΰ ύψηλοτέτου σεβασμού 
καί τής βαθυτέρας αγάπης. Αλλ* οί σεβαστοί οδτοι γέ- 
ροντές μας έ'χουσι χαί 2ν σταθερόν καί παράδοξον Ιδίωμα, 
τό όποϊον είς μέν τάς δεσποτικάς Κυβερνήσεις θεωρείται 
ώς μέγιστον προτέρημα, είς δέ τά συνταγματικά Κράτη, 
ώς άθέμητον άμάρτημα. Τοΰτο δέ είναι ή άκρα αύτών 
πρός τήν Πολιτείαν αδιαφορία ! !

ή  πείρα μόνη δέν είναι αρκετή, ώ ; φαίνεται, νά όδηγί, 
τ ΐν  άνθρωπον καθ’ δλας τάς περιστάσεις άσραλως εις τήν 
ζωήν του.^ ίίστε, άν οί πολύπειροι διά τήν ηλικίαν οδτοι 
άνθρωποι είχον καί μικράν μάθησιν ήνωμένην μέ τήν πείραν, 
ήθελον βεβαίως γνωρίζειν δτι, ένώ τά δεσποτικά Κράτη 
κυβερνώνται ΰπό τής απολύτου θελήσεως τοΰ ήγεμόνος, 
άπαιτούσης τοιαύτην αρετήν παρά τών υπηκόων έξεναν- 
τ ί ϊς ,  τά  συνταγματικά έθνη διέπονται ύπό θαυμασίου 
τινός δυνάμεως, ήτις όνομάζεται, ΚΟίΚΗ ΓΝΩΜΗ* καί 
δτι, αυτό τδ σύστημα τής Κυβερνη'σεως ύποχρεοΐ πάσης 
ήλικίας καί παντός βαθμοΰ πολίτην νά εχν) τδ άνάλογον 
μ* τήν θίσιν καί μέ τάς δυνάμεις του μέρος πρές τήν 
Πολιτείαν.

Και αυτοί οί Παί)ες, οταν ίχω σι τοιαύτην ανατροφήν, 
δποία νά περιστρέφεται εί; τά αύ*τηρά δρια της έλευ· 
θερίας : δταν £χωσι σταθερώς ριζωμένον είς τάς άπαλάς 
ψυχάς των τδ αιοθημα τής φιλομαθείας : δταν ήναι 
ευπειθή είς τους γονείς των, καί σέβωνται τούς μεγάλη· 
τέρους τω ν: έκτελοΰσι τδ πρός τήν Πολιτείαν χρέος των.

Καί αύταί αί Μητέρες, δταν εχωσι μόνιμον σκοπόν τοΰνά 
προσφέρωσιν είς τήν Πατρίδα πολίτας καί πολίτιδας, 
έστολισμένους μέ χρηστά ήθη καί μέ φρόνησιν, έκπλη- 

ροΰσι τό πολιτικόν καθ/,κόν των. Καί αύταί αί Νεανιδες, 

δταν ώς μόνον καί λαμπρόν στολισμόν τής παρθενικής με- 
γαλοπρεπείας των περιβαλλουσίν έν έαυταις την σεμνό
τητα, τήν τιαήν, καί τήν ευγένειαν, τάς ύψηλοτέρας 
άρετά; τοΰ άσθενοΰς φύλλου των, έκτελοΰσι συνταγμα
τικόν καθήκον. Αΰτη είναι ή γενική έννοια τοΰ Αρθρου 
10. τοΰ Συντάγματος, τό όποιον δίδει ανεξαιρέτως τό 
δικαίωμα είς πάντα πολίτην α νά δημοσεύτι προφορικώς τε, 
ι  έγγράφως καί διά τύπου τούς στοχασμούς του : » καί τοΰ 
107 . τό δ ποιον α άφιεροΓ τήν τήρησιν τοΰ Συντάγματος 
ί είς τόν Πατριωτισμόν τών Ελλήνων. »

Κατά τόν όρθόν λοιπόν τούτον συλλογισμόν υποχρε- 
οϋταικαί ή μεγάλη αύτη τάξις τών γερόντων νά συμπραςη 
είς τήν σύιτασιν τοΰ νέου ήμών Πολιτεύματος· καί επειδ/) 
αί φυσικαί δυνάμεις δεν συγχωροΰν είς αυτούς νά λαμ- 
βάνωσιν ένεργητηκόν μέρος, οφείλουν νά έκπληρώσι τό 
καθήκον των διά τής καλής συμβουλής καί όιά τοΰ 
λόγου. Κακώς στοχάζονται, δτι ό λόγος αύτών δέν έμπο- 
ρεΐ νά συντελέσιρ πρός τόν ύψηλδν σκοπόν τής Πατριόος 
διότι είναι πολύ εΰκολον νά έννοήστ] τις, δτι, ένεργοΰντες 
οδτοι σταθερώς καί έντόνω; διά τοΰ λόγου, έμποροΰν νά δω- 
σωσι μεγάλην καί έπαισθητήν βαρύτατα είς τήν πλαστιγγα 
τής Κοινής Γνώμης. ‘Ο  απΛονς θεατής,

(ακολουθεί. )

ΤΟ ΚΑΛΠΤΕΡΟΝ ΕΞΩΘΕΝ.

ένθυμουμαι δτι, ών άκόμη παΤς, π ϊρ ’.ήλθα τήν άγοραν 
μέ τόν πάππον μου, καί δτι έστάθημεν έμπροσθεν τοΰ 
έργαστηρίου ένός ανθρώπου, δστις έπώλει καρπούς. Ιδων 
ώραϊα κεράσια, ήγόρασα, καί τά έοαλα εντός τοΰ σκιαδιού 
μου. Αφοΰ έκάμαμεν ολίγα βήματα, « Παππε, » τδν 
είπα, α αύτδς δ άνθρωπος είναι αληθινά πανούργος, επειδή 
βλέπω τόσα φύλλα καί τόσα χαλασμένα κεράσια είς τό 
σκιάδιόν μου, ώ ττε είμαι βέβαιος δτι είχεν δλα τά καλύ

τερα β α ίρ ιένα  εί.(υθεν. ό  πάππος μου, χαμογελάσας^
« Τίέ μου, ί  άπεκρίθη, « άφοΰ μεγαλύνης άκόμη ολίγον,
» θέλεις γνωρίσειν δτι πολλοί άνθρωποι είς τόν κόσμον 
» τούτον, β ά ΐ ΐο ν ν  το χαΛήτερον ε^ωθεν. »

Προχωροϋντες, ίδαμεν άνθρωπον τινά ποικιλοχρόως 
ένδυμένον, μέ γαλανά, κίτρινα, καί κόκκινα φβρέματα’ ίτ ο  
γελωτοποιός εξ επαγγέλματος. Είχε δέ μίαν τόσον ώραίαν 
οψιν, διηγείτο τόσον αστεία καί “αλλόκοτα παραμύθια, 
επαιζε τόσον κωμικά παίγνια, καί έγέλα τόσον τρανά; 
ώ ιτε μέ έφάνει δ πλέον ευτυχής άνθρωπος τοΰ κόσμου* 
‘Ο πάπιτος μου έκάλεσεν αύτόν παράμερα, καί τόν ήρώ- 
τησε, έάν ητο κ α τ’ άλήθειαν τόσον ύγιής καί τόσον ευ
δαίμων, δσον ητο κατά τδ φαινόμενον ; « ή !  κύρ ιε ,· 
άπεκρίθη, « άμποτε νά ή'μην ! Τδ χρώμα τών παρειών 
» μου δέν είναι παρά τοΰ κοκκιναδίου· καί, μολονότι φαί- 
• νομαι εύτυχής, είμαι πραγματικώς άθλιος, έμπορώ νά 
» κάμνω άλλους νά γελώσιν,, άλλ’ εγώ δεν δύναμαι νά 
» γελάσω έχ καρδίας. Δέν ύπάρχει τίποτε πλέον άνυπό- 
» φορον είς τδν κόσμον, παρά νά ηναί τις ύπόχρεως νά 
» φαίνεται ευτυχής, δταν έχγι τήν καρδίαν περίλυπον.
» Νά σάς εΐπω τήν αλήθειαν, Κύριε, είμαι καί έγώ άναγ- 
» κασμένος νά πράττω ώς τά τρία τέταρτα τών ανθρώπων, 
» δηλαδή, να βά.Ι.Ιω  το χα .Ιήτερον έξω θεν. »

Πρόςτό άκρον τής άγοράς, ίίκούσαμεν τινά δμιλοΰντα 
ύψηλοφώνως. ‘Ρίψχντες έν βλέμμα είς τδ έργαστη'ριον, 
ίδαμεν άνθρωπον ό'ρθιον έμπροσθεν μιας τραπέζης, με 
σφυ^ίον είς τήν χεΐρα· ήτο διαλαλητής, καί έπώλει δ ια 
φόρων ειδών πράγματα επί δημοπρασίας* πόσον δέ ταχέως 
έτρεχαν οί λόγοι άπδ τδ στόμα του ! Δέν ητο, κα τ’ 
αύτόν, τίποτε καλύτερον είς τόν κόσμον παρά τάς πραγ
ματείας του* δέν ηλθεν, έλεγεν, παρά διά νά υποχρέωση 
τούς άγοραατάς, πωλών είς αύτούς είδη πολύτιμα είς τδ 
ήμίσυ τής αξίας των* κα\ έπρόσθετεν, δτι πας φρόνιμος 
μεταξύ τών άκροατών αύτοΰ ήθελε κάμνειν καλά νά δαπα- 
νήση ολίγον είς άγοράς τόσον επωφελείς.

Δύο ?ι τρεις φοράς έκούντησα τδν πάππον μου άπό τόν 
άγκώνα, διά νά κάμω αύτόν ν’ άγοράση τίποτε· άλλ εκεί
νος, κύψας, μέ είπεν εις τδ ώτίον, « δέν βλέπεις τέκνον 
β μου, δτι αύτός δ άνθρωπος βά.Ι.Ιει το χαΛ ήτεροτ  

® εζω& εν, »



Εί« τόν δρόμον μάς απάντησαν δούλη χαί δοΰλός τις 
'άνδρόγ^νον, επιστρέφοντες, καθώς ήμεΐς, Μ  άγορ^_  

6  νεαέφορουσε μεταξωτόν φόρεμα άνοικτοΰ χρώματος, 
χρυτά τινά πολύτιμα έπί της κεφαλής, καί πλήθος ποικι”- 
λοχρόων ταινιών χρεμαμένων καί περιπετομένων. ό  άνήρ 
αύτής, μέ τά φαρδέα του τσόχινα βρακία, τά μεταξωτόν 
του εσωιάρδιον, καί μ ’ φέσςον T5j{ βαρβαρίχς επί κεφα

λ ή ,  εκαμνεν οχι όλιγωτέραν έττίίειζιν τής ύτερηφάνου αυ- 
,ζυν°υ του.^ « α !  α  ! . είπεν ό πάππος μου, « πόίον ήθελα 
» χ«ρην, αν εβλετα τόν Ανδρέαν χαί τήν Μχ?ίαν Ταπ6ι 
» νοτερά ένδυμένους· άλλά χαί αυτοί β ίΛ Λ ο ν ν  .ο 
® τερον εζω θεν. »

Διαβαίνοντες άπό τό σχολεΐον μας έπροσχ,'λεσεν ό διδά-

έχ Γ θ Γ  Va “  9<0fiSV’ 5ώ  νά άναπαυθώμεν ολίγον· αφού «αβίσαμεν, ηρχ152ν ό λογιώτατος ^  ^  J  *

^  *  το διάστημα της δποίας

x a  W  ?  °ν0ίΑαΤα ™λλ ώ ν™ΪΤΡ«<Μωνχ*1 ποιητών, 
και ανέφερε μέ πολλήν σοφίαν δλοκλη'ρους περιόδους άπό

«  « ^ γρ ά μ μ α τά  των, είς εμέ το'τ, διόλου «κατανοητούς·

o ' n ' e ^ S  / ?  * <W°l9V ^*« ν)όη ά ρ χ ^ ν  V3£ χασμώμαι, μέ είπεν ό πάπ,το; 
οτι άνθρωπο, τ,νές λαλούν μέ πολλήν ευ'ροιαν λόγου περί 
υποθεοεων, τάς δποίας διόλου αγνοούν, καί αναφέρουν άδιακό. 

πως βιβλία, τών όποίων δέν γνωρίζουν παρά τάς έπιγραφάς' 
<■ Ο! τφόντι σοφοί, s έπρόσθεσεν ό πάππος μου, « όμιλουν 
.  γενικώς όλίγον χαί αργά, χ«ί διά το0το ^  . χ

t  ποτε να θεωρώμεν ώς τον πλέον πεπαιδευμένον έκεΐνον, 
-  οστις δμιλεϊ περισσότερον καί τρανώτερον. ό τα ν  άχού,ς 
» άνθρωπον νά λαλίί ταχέως χαί δυνατά, ένθψ ου τόν 
» διαλαλητήν, «στις ε’πώΧει τάς πραγματείας, χαί λέγε 
• είς τον έαυτόν σου, φ,βοΰμα, μη'πως καί αύτδς W  
.  «π  έχείνους, οί'τινε; β d .l lo v r  το χα .Ι/μ ερον ίζω θ εν . » 

Εμβήκαμεν έπειτα είς τήν έκκλησίαν διά ν’ «χούτω- 
μεν τδν εσπερινόν· Συγχρόνως μέ ήαας είσήλθε γνωστός 
τ ις  γηραλαΐος. δ όποιος μ ’ έφαίνετο ευλαβέστατος. Ποτέ 
δέν ελειπεν άτό τδ στασείδιόν του· πάντοτε άναπτε δύο 
η τρία κηράκια έμπροσθεν τών εικόνων άν χαί ηλικ ι
ωμένος χα ί πολλά σωματώδης, δέν ήμέλει ποτέ νά προ
σκυνάν) πεντάκις % έςάκι; μ ίχρις εδάφους· δτην ώραν 
έψαλλετο ή ακολουθία, έμουρμουριζε καί αύτδς χ2τι· με

τά  τ^,ν ά-όλυσιν περιερχόμενος η -τάζετο  εΰλαβώς βλας

τας εικόνας- δΧας τάς νηστείας τοϋ ενιαυτού έφό- 
λαττε μέ τήν πλίον αύστηράν ακρίβειαν δλας τάς ειρ- 
τάς έξώϊευεν άναγινώ^χων τών άγίων χαί μαρτύρων τά  
συναζαρια. π α π π ϊ, » ειτ* εγώ , άφοΰ ε’κβήκαμεν άπό 
τήν εκκλησίαν, « πόσον καλδς Χοιστιχνδς είναι δ γέρων 
» εκείνος ! είθε νά τδνώ Λ οία ζα !»  «Π ολλοί, αγαπητέ 
» μου, ■ «πεκρίθ/ι δ π ιπ τ ο ς , « β ά -U o v r  το xaJ /jrepcr  
» ίί,ωθεν, ακόμη χαί είς τά  τής θρησκείας. Φυλα'ττουν 
μέ ακρίβειαν δλα τά εξωτερικά έθιμα, άλλά τήν καρδιαν 
ποσώς δέν φροντίζουν νά χαθαρίζωτιν άπδ τά πάθη του 
μίσους, του φθόνου, τής φιλαργυρίας, τής ύπερηφανίας, 
χαί άλλων δμοίων, τά όποια είναι δλα βδελυρά ενώπιον 
του Θεού. Εινα οί τοιοϋτοι άπόγονοι εκείνων, πρδς 
τούς δποίους είπεν ό Χριστός, β Ούαι ήμίν, γραμματείς 
« καί d>«piooaioj, ύποκριταί ! οτι παρομοιάζετε τάφοίς 
» κεκοσμίμε'νοις, οϊτινες έξωθεν μέν φαίνονται ώ ριΐοι, έσωθεν 
β δέ γε'μουσιν δστέων νεκρών χαί πάσης ακαθαρσίας. » 
Νά έπαγγέλλεταί τις τδν πλούσιον όταν ^ναι πτωχός 
ί  τΰν γραμματισμένων οταν ηναι αγράμματος, είναι τφόντι 
άνοητον χαί κακόν π'-λΰ όμως χειρότερον είναι νά έπαγ
γέλλεταί τις τόν θρήσχον, ενώ ού'τε τόν βεδν άγαπα, ουτε 
τάς έντολάς του ζητεί νά ΰπαχούτι. Προ πάντων λοιπόν,
αγαπητέ μου, φυλάττου μή β ά Λ Λ η ςτο  χα .ΐή τερον ί'ζω θετ 
«ίς τ% της θρησκείας.

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΤΙΙΣ ΛΙΕΘΗΣ.

£άν έπιθυμ^ς πάντα νά διψ-^ς, έσο μέθνσσος- διότι
όσον πίνεις τοσοΟτον περισσότερον Θϊ  διψ;ΐς.

έάν ζητ'^ς νά έμποδίσης τού, φίλους σου νά σέ προβι»
βάσωσιν εις τδ στάδιον τοΰ βίου σου, έσομέθ υσσο^' διότι
ουτω θά ματαιώσεις τάς προσπάθειας των.

έάν  τωόντι ίπιθυμ^ς νά έμποδίσ^ς δλας τάς πρός τό
καλόν έπιχειρίσεις οου, έσο μέθνσσος- χαί δέν θέλεις άπο- 
τύχει.

έάν θέλ |ς νά ματαιώσ^ς τάς πρός τήν βελτίωσίν σου
προσπαθείας πάντων, εσομ ίθυσσος ' καί θέλεις βεβαιότατα 
θριάμβευα^.

έάν άποφασίσ^ς νά ησαι πτω χός, έσο μ ι’θυσσος' χα ί
έγρηγορα θελεις άποχ.ατασταθή ξετραχυλισμένος καί χωρίς 
οβολόν.

Ε*ν έπιθ^ΛΪίς ν’ άποθάνη ή οικογένεια σου τής πείνας, 
έ »  μεθυσσος  καί οΰτω θέλεις έξαντλησει τούς πόρους τής 
ζωοτροφίας τ»ις.

έάν επιθυμ^ς ν’ ά,τατάσαι άπό τους μωρΛς, έσο μ έ θ υ σ · 
■σος' διότι οίίτω θέλεις τούς ευκολύνει.

έάν έπιΟυμ^ς νά σέ κλέπτουν, έσο μίθνσσος' καί οΰτω 
ά κλέπτης θέλει είσθαι θαραλαιότερος.

έάν έπιθυμϊίς ν’ άμβλυνες τάς α ίσ^σεις σου, έσο μ έθ υ σ ·  
οος' και έγρήγορα θέλεις είσθαι άνοητώτερος τοΰ όνου.

έάν θίλ',ρς νά μωρανθ^ς, έσο μέθνοσος’ καί εγρ^γορα 
θέλεις γίνει παράφρων.

έάν έπιθυμ^ς νά γίνιρς άχρηστος εϊς τήν ανθρώπινον 
κοινωνίαν, έ^ο μεθυσσος" διότι αύτό θέλει έκτελε'σει τόν 
σκοπόν σου.

έάν έπιθομϊίς νά φθείργ,ς εαυτόν, έσο μέθυσους' καί 
ούτω θέλεις καταντη'σει κατ’ εύθείαν εις τόν άφανισμόν 
σου.

Εάν θέλτρς νά έκθέσιρς χαί τήν μωρίαν σου καί τά άπό- 
κρυφά σου; έσο μεθυσσος' καί έγρηγορα θέλουν γνωστοποι· 
Τ,θή τοϊς πά ιΐν .

έάν νομίζτρς ότι είσαι ύπέρ τό δέον δυνατός, έσο μ έθ υ σ -  
οος' καί έγρη'γ'ρα θέλεις ύποταχθή παρά τοιοότου ίσ/υ- 
ρου ε’χθρού.

έά ν  θελτρ; νά φΐείρνίς τά χρήματά σου χωρίς νά ήξευ· 

Ρ?: πού, και πώς, έσομ έθ ν σ σ ο ,’ καί άνειναισθήτως θέλουσι 
γίνει ά'φαντα.

έάν θέλης νά έγκαταλειφθή,ς ^ωρίς κανένα άλλον πόρον 
παρα τήν ελεημοσύνην, δταν καταντή>τ;ς είς τά  γηρατεΐα, 
έσο μέθυσσος· καί θέλεις επιτύχει τό ποθούμενον.

έάν άποφασίστρς νά έξορίσνίς πάσαν παραμυθίαν έκ τής 
οικίας σου, έσο μέθυσσος. καί βγρη'γορα θέλεις τδ κατορ
θώσει τωόντι,

έάν έπιθυμ·^ς διά παντός νά ήσαι πλήρης ίβοψία<, έσο 
μέθυσσος· διότι, δσον μικρόν τό στοχάζεσαι, όλοι συμφω
νούσα, ότι οί κλέπτοντες εαυτούς χαί τάς οίκογενείας των 
χλεπτουσι χαί άλλους.

έάν θελης νά έχης τήν ανάγκην ν ’ άποφεύγνις |τούς 
δανειοτάς σου, έσ'ο μέθυσσος· καί οΰτω έγρη'γορα θέλεις 
ιτροτιμήσίΐ τάς κρυφάς παρά τάς δημοσίους όδούς.

έάν θέλτρς νά ^σαι βάρος εις τήν κοινωνίαν καί α τήν 
γήν va χαταργϊ,ς, » e i0 μ έθ υσ σ ο ς  δι^-ι αύτό θέλει σέ

άπο<αταστι5σει άχρηστον, άβοηθ,ηον, βχρος καί πολυέ
ξοδος

Εαν θελ/,ς νά ησαι βλαβερός, έσο μέθυσσο’" διότι ή 
πλησίασις ενός μεΊόστου είναι ώς ή του κοπρώνας.

έάν έπιθυμ |ς νά μισήσαι παρά τής οίκογενείας σου χαί 
τών φίλων σου, εσο μέθυσσος' χα ί έγρηγορα θέλεις είσαι 
πολλά ^σάρεστος

έάν θέλγ], νά ήσαι πληγ^ τής κοινωνίας, έσο μέθυσσος' 
χαί οί άνθρωτοι θέλουν σέ άποφευγει ώς λιμιχη'ν.

Εάν θίλης νά διαμένΥΐς άδιόρθωτος, έξαχολούθει τού νά 
ησαι μέθυσσος  καί ουτω δεν θέλει σέ μέλλει διά καλήν 
συμβουλήν,

έάν θέλνις νά θόρυβος κατά τήν πόλιν, νά ταρα'τττις 
τ)ν  ήσυχίαν τών άνΟρώτων, νά συντρίβωνται τά κόκκαλά 
σου, καί νά ύπόκεισαι είς μυρίους άλλους κινδύνους, έσο 
μέθυσσος' καί μήν άμφιβάλλ^ς ότι θέλεις Ιη ιτύχει θαυ
μαστά.

έάν θέλτις νά μήν επιτύχες κάμμίαν τών έλπίδων σου, 
εσο μέθυσσος· καί οΰτω θέλει; καταντήτει είς τελείαν 
άπελπισίαν.

έάν θέλνις νά φ^είρνις τδ σώμα σου, εσο μέθυσσος’ κα 
θότι ή μέθη 8ivat μη'τηρ πχσών τών ασθενειών,

έάν έπιθυμτί; νά χάσί;ς τήν ψυχ^ν σου, έσο β έθ υσ σ ο ί 
S it  νά άτοκλειοθ?,; τοΰ Ούρανοϋ .

Τελευταΐον, έάν έπιμείν/,ς όλοχλη'ρως νά φθαρ^ς, έν 
καταστάσει, έν σώματι, καί έν έσο μέθυσσος* καί
έγρήγορα θέλεις γνωρίσει ότι είναι αδύνατον νά έπιχει- 
ρισθής δραστηριότερα μέσα νά έκτελέστις τό ύμέτερον.—  
ΤΕΛΟΣ.

a όλα ι αί κακουργίαι τοΰ κόσμου, * λέγει ό περίφημος 
Βάχχων, a δεν φθδίρουσι τόσους άνθρώπους, ού'τε χαταδά- 
πανώσι τοσαύτην κατάστασιν δσην ή μ έ θ η ■ β

0  μέθη άφαιρίΓ τό λογικόν —  εξαλείφει τήν μνημην
—  μαραίνει τήν ώραιότητα —  ολιγοστεύει τήν δύναμιν
—  φλογίζει τό αίμα —  προξενεί έσωτερικάς, έξωτερικάς 
καί άνιάτους πληγάς —  είναι φθορεύ; τών αίϊθ/ι'τεων, διά· 
βολος τής ψυχής καί κλέπτη; τοΰ πουγγίου —  ή σύντρο» 
φο; τοΰ πτωχού, τής γυνχικός ό όδίιρμός, και τών τέκνων 
ή λύπη —  κάμνει τόν δυνατόν αδύνατον, καί τόν σοφόν 
μωρόν. Είναι χειρότερος άπό τά  άλογα ζωχ καί αϋτόχειρ, 
δστις πίνει είς ύγείαν τών άλλων καί διαφΟείρει τήν ίδι»



κήν του. Είναι χειρότερος παρά τα ζώα, διότι κίνέν 
ζώον δέν μέθα άφ’ εαυτού του, ά λ λ ’ δ μέθυσσος ρωφά τδ 
δηλητήρον ποτόν, γνωρίζων καλώς τήν κάστασιν εϊς τη·» 
όποιαν θά τδν φέρει, καί δτι αΰται α'ι πόσης θέλουσι τόν 
ΰστερήσει τήν χρήσιν τοΰ λογικού του, καί τδν άποκατα- 
στήσει χειρότερον παρά τά άλογα ζώα. Διά τδν απο
τελεσμάτων του ποτού αά πονηρά αύτοΰ πάθη και αί διαθέ
σεις γίνονται αχαλίνωτα* και είς κατάστασή μέθης ευρισ
κόμενος, κάμνει πράξεις τάς οποίας, έν ω νήφων, ή'θελε 
τρέμει νά τάς συλλαβή μόνον κατά νοΰν. Πολλαί κακαί 
πράξεις έκτελέσθησαν, πολλοί ΦΟΝΟΙ έγιναν, ενώ οί 
ποιοΰντες τά τοιαΰτα ήσαν έν καταστάσει με'θ/ις.

Τρέμε, λοιπδν, άν ποτέ δοκιμάστις τδ ναρκωτικδν τοΰ
το ποτόν! Συλλογίσου, πριν πλησιάσεις τδ ποτήριον είς τά 
χείλ/ι σου. ένθυμοΰ, οτι μορφώνεις έθος, δπερ θέλει σέ 
δδηγήσει εις έκτέλεσιν παντός κακουργήματος, είς τδ 
όποιον αί κλίσεις τής φύσεώς σου, βιασμέναι ετι άπδ τδν 
οίνον, ήμποροϋσι νά σε έκτραχηλίσουν. Α,νεπαισθήτως 
ήμπορης νά έξυπνη'σνίς έκ της μέθης, ένοχος κακουργη
μάτων κατά τών νόμων της πατρίδος σου, τά  όποια θέλουν 
φέρει δικαίαν τιμωρίαν επί της κεφαλής σου* μισών έ ιυ -  
τδν καί μισητός παρά τοΰ Ϋψίστου.

II μ έθ η , συχνάκις συμβαίνουσα, βεβαίως θίλει άπολέ-  
σει τή ν  ψ υχή ν  σουι και θέλει σέ παραδώσει είς αιώ 
νια βάσανα* άκουσον τδ τ ί ό έμνευστδς τοΰ Θεοΰ Λόγος 
φανερόνει,

a ' Exriji/ α τ ε  οί μ εθ ΰοντες  εί. οίνου αυτών, χα ί χ λ α ί -  
σ ε τ ε \  β (  Ιωήλ. Κ εφ/ 1 5 .)

« Tire ο ύ α ί;  τίν ι θόρυβος ; rein χρ ίσ ε ις]  τ ί π  ά η .  
δεις  λ ίσ χ α ι  ; τ ί π  συντρ ίμματα  διαχενής ; t i n  π ε λ ιδ 
νοί οφθαλμοί ; ού τών έγγρονιζόντω ν εν οίνοις ; ού 
τώ > ισχνευόνζω ν που πότοι γ ίνο ντα ι ; Μ  ή μεθ ύσχεσθ α ι  
οϊνω —  τδ δ ί έσχατο)- ώσπερ ύπό οφεως π επ λ η γώ ς  
εκ τείνετα ι, κα ι ώσπερ υπό χ ιράστον δ ια χε ΐτα ι αύτοΰ ό 
ιός. » (Παρ. Κεφ. Κ Γ.’ 2 9  —  3 2 . )

α Ούαί οί εγειρόμενο ι το πρω ί, χα ί to  σ ίχερα  διω- 
κοντές, οί μ ίνο ντες  τό όψε ( μ έ χ ρ ις  οϋ ) δ οίνος αυτούς 

ουγχαύσει ! β ( Ησαέας Κεφ. Ε . ' 1 1 . )
« Ο ύαί οί ίσχνοντες ΰμώ ν, οί τον οίνον πίνοντες, 

χα ί οί δυνάσται οί χεραννϋντες το σίχερα  ! » (ίΐσαίας 
Κεφ. Ε. 22 .)

« Φανερά δε' ισ τι τά εργα τής σαρκ,ός, άτι νά έστι, 
Ακαθαρσία,  φόνοι, μ ίθαι, χώμοι, χαί τά όμοια Zbvtoi;, 
■u προλίγω  Ιιμΐν, δτι οί τά τοιαΰτα πράσσοντες Β ασι
λείαν  Θεοΰ ου χληρονομήσουο ιν, (Γαλ. Κεφ. Ε1. 1 9 , 

- 2 1  )
Αΰται είναι τρομεραί έκφωνη'σεις, καί βεβαίως θέλουσι 

πληρωθήν έπί τοΰ έπιμείνοντος εϊς τήν μέθην. Δύτδς δεν 
δύ^αται νά χαίρη τήν αγάπην τοΰ Θειΰ, ούδέ θέλει είσθαι 
δεκτός έν ούρανοΐς.

Διαχώρισε, λοιπδν τδν εαυτόν σου ολως διόλου απ’ 
αύτήν τήν πτγιώ δη αμαρτίαν. « Μή άψΐ), μηδέ γεύιη , 
μηδέ θίγτις. β Μόνον ΑΠΕΧόΜ ΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ 
άπδ τήν κατάρατον μέθίΐν, θέλεις εΰρει τήν άσφάλειάν σοο. 
Διαμένων δέ εί; ταύτην τήν άπόφασιν ποτέ δ»ν θά τ.α.εκ- 
τραπης. όπου και πώς δ πειρασμός παρουσιάζεται « μή 

έπέλθνις έκεΐ —  εχκλινον δέ απ' αύτόν, και παράλλαξαν. » 
Παράτησε πρός τούτοις πάσαν αμαρτίαν, α Α,ποκάλυψον 
πρδς τδν Κύριον τήν δδόν σου » και αύτδς θέλει όρ^οτομ^ 
τάς οδούς σου. · Δεδοξασμένη έφοδίασις γίνεται διά τήν 
σωτηρίαν σου, μέσον τοΰ λυτρόνοντος αίματος τοΰ Χριστού. 
» Οΰτω γάρ ήγάπησεν δ Θεός τδν κόσμον, ώστε τόν ΐίδ ν  
αύτοΰ τόν μονογενή έδωκεν ΐνα πας ό πιστεύων εϊς αύτόν 
μή άπόληται, άλλ’ εχει ζωήν αιώνιον. » —  Ιωάν. Γ.' 0 . 
Πρόσφερον τήν ψυχήν, καί τδ δλον σου πρός αύτόν. Αυτός 
θέλει βέ δδηγήσει διαμέσου της ζωής, θέλει σε ενδυνα
μώσει νά καταδαμάίης πάντα εχθρόν, καί θέλει σέ στεφα
νώσει μέ νίκην είς τούς ούρανούς.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΪΝΕΙΛΗΣΕΩΣ.

Συνείδησις λέγεται ή δυναμις τ ί ς  ψυχής, διά της οποίας 
κρίνομεν τήν ηθικότατα τών πράξεων ήμών, συναισθανό
μενοι κατά τδν όρθόν λόγον άν ηναι καλαί ή κακαί, καί 
άν πρέπει νά πράξωμεν τ ί, η νά μή πράξωμεν. Επειδή 
δέ αί κρίσεις τών άνθρώπων περί τής ήθικότητος τών 
πράξεων διαφερουσι καί κατά τδ είδος καί κατά τους βαθ
μούς ώ ; πρό; τήν αλήθειαν, εντεύθεν γίνονται χαί διά
φορα είδη συνειδήσεως. Θεωρητική συνείδησις λέγεται, 
όταν κρίνωμεν άπλώς, δτι ή πράξις είναι καλή ή κακή. 
Πρακτική  δέ δταν κρίνωμεν δτι πρέπει νά γείνη ή νά μή

γείνη. έάν ή χρίσις είτε θεωρη η*ή, ε’ίτε  πρακτική, είναι j 
άληθήί, τότε ή συνείδησις λέγετχι ορθή καί βέβαια· εάν 
δε εσφαλμένη, τότε λέγεται ψευδής. Πάλιν, εάν ή κρίσις I 
ήμών επιστηρίζεται εις λόγους πιθανού; ή συνείδησις λέγε
ται πιθανή' έάν δέ άμφιβάλλωμεν, άν ηναι άληθής η 
ψευδής, λέγεται άαφίβο.Ιος' ύποπτος δέ, όταν φοβώμεθχ 
μήπως ή πράξις είναι κακή.

όταν τις κρίνει πράξιν τινά, δτι είναι καλή ?ί κακή 
άκολουθών τήν γνώμήν καί τδ κ·~ρος άλλου τίνός, ός τις 
ένδέχεται νά άπατάται, ή συνείδησις αύτοΰ είναι π ιθ α τή · 
διότι, ός τις κρίνει οΰτω τ^ερί τής καλής η κακ?ς πρά- 
ξεως, πιστεύει ό'τι ό λε'γων έθίώρησε τήν αγαθότητα ή κα
κίαν αύτής. Αλλ’ επειδή τό κΰρος τοΰ λέγοντο; ένδέ /ί- 
ται νά ήναι είς άπάτην, κρίνεται μόνον πιθανώς δτι αλη
θεύει, καί εντεύθεν ή πίστις τοΰ άχούοντος καί ή συνεί- 
δητις αύτοΰ είναι μόνον πιθαν/. Πρε'πει δε νά παρατηρώ- 
μεν επιμελδς, άν ήναι ενδεχόμενον νά άπατάται τδ κΰρος 
τοΰ λέγοντος· δ ιότι, άν ήναι άπταιιτον, δ πιστεύων δέν 
βφαλλει, καί άκολούθως, ή συνείδησις αύτοΰ είναι βεβαία. 
Τοιαυται είναι αί άλήθειαι, τάς όποίας δεχόμεθα έκ τοΰ 
Χύρους τών ιερών Γραφών διότι ή λαδερά πρός αυτά 
πίστις γέννα βεβαίαν συνείδησίν. Μάλλον δέ $ ήττον π ι
θανή συνείδησις λέγεται, κατά τό κΰρος τών λεγόντων καί 
τόν αριθμόν αύτών δέν πρέπει δμω; τό κΰρος αύτών νά 
πεί,η  ημας απλώς, άλλά καθ-ίσον εΰρίσκομεν αύτδ σύμ
φωνον μέ τόν όρθόν λόγον. Πόσον λοιπόν σφάλλουσιν δσοι 
δέχονται άχρίτως τούς λόγους τών ίλλω ν, καί μεταχει
ρίζονται αύτού; οδηγούς είς τάς ίαυτών πράξεις, μή έξε- 
ταζοντες τήν παιδείαν καί αρετήν αύτών, άλλά παρασυ- 
Ρδμενοι ύπό τοΰ άπαττ,λοΰ φαινομένου ! Πόσον άπάνθοω- 
ποι και ασεβείς είναι καί οί τοιοΰτοι, οί'τινες διευθύνουσι 
»αχως τήν συνείδησίν τών άλλων, άμαθιΐς ό'ντες, ί ,  τδ 
χειρότερόν, είς « ι 0ν αύτών συμφέρον άποβλέποντες !

.  , Τ<Λ δΡι , ίλο5 τ ί>« συνειδη'σεως γίνεται φανερόν, ότι
ανευ νόμου δέν δύναται νά ύπάοχ* <τυνείδησΐς· διότι συνεί-
^σιν όέν εχομεν, παρά καθόσον κρίνομεν πραξίν τινα δτι

Η  * κ* ^ ·  6 ** νόμος είναι κανών, κατά τόν
ποιον κρίνμεν τάς πράξεις ήμ.ών, καί αί πράξεις δμολο-

γουν τα ι ηθικώς καλαί ή κακαί καθόσον είναι σύμφωνοι

' * έΤ ία1· 1ν λ° ΐπ6ν» ί9 ϊλ έ  τ ι« δέν
« “ ί νοαο;, δέν νί^βλε εϊσθαι ούδέ συνείδησις, ούδέ

ύπο/ρέωσις, άλλ* έκαστος ήθελε πράττει τό άρεστδν εις 
αύτόν, χωρίς μηδόλως νά συλλογίζεται αγαθότητα ή κα
κίαν των πραςεων, Α,λλ είναι φυσικός νόμος εγκε^αραγ- 
μένο; ύπδ τοΰ Θεού' εις τού; ανθρώπου;, ώ ; έν τοΐς προ- 
λαοοΰσιν άπ·δείξαμεν είναι λοιπόν καί συνείδησις. Α,πε- 
δειξαμ,εν ετι, οτι και οι θείοι θϊτοί νομοί και οί ανθρώπινοι 
άναφέρονται, τούλάχιστον^μαχρόθεν, είς τόν φυσικόν νόμον 
λοιπόν καί ουτοι πρέπει νά ήναι κανόνες τής συνειδη'σεως 
ήμών. έκ  τούτων δυνάμεθα νά κρίνωμεν περί πάσης ήθι- 
κης πράξεως, άν ηναι καλή ί  κακή, καί νά συμπεραί- 
νωμεν, άν πρέπει νά γείνιρ ή νά μή γείνν). Οΰτω παρα
δείγματος χάριν, εάν τις εν περιστάσει τινι κρίνη, δτι δέν 
πρέπει νά βλάψτι τόν εχθρόν αύτοΰ, συλλογίζεται ούτως, 
ή πράξις, τής οποίας μ  εδόθη ευκαιρία, φέρει β λ ά 
βην είς τον εχθρόν μου ' ά λ λ ά  το β λά π τειν  τδν εχθρόν 
είναι εναντίον είς τό θέλημα τοΰ Θεοΰ' διότι δ Θεός 
λ έγε ι Α γαπάτε τούς εχθρούς ΰμών* λοιπόν ή πράξις, 
τής οποίας μ ' εδόθη εύχαιρ'.α, είναι έναντία είς τό θέ
λημα τοΰ Θεου' δθεν δίν πρέπει νά πράζω αυτήν.

Οσα εϊπομεν περί τής ΰπερβλητής καί άνυπερβλη'του 
απάτης, λε'γομεν ενταύθα καί περί τής συνειδήσεως* δς τ ις  
πράττει μέ συνείδησίν ΰπερβλητώς ήπατημέν^ν, οδτος πάν
τοτε άμαρτάνει. Αμάρτημα δέν ανατίθεται είς τδν άνθρω
πον, παρά καθόσον προέρχεται έκ δελήσεω; έλευθέρας καί 

γνώσεως τοΰ πράγματος* ό μαινόμενος, παραδείγματος 
χάριν,, δέν είναι ένοχος φόνου, άν θανατώσνι τινά* διότι
έστερημένος τή; χρώσεως τού λογικοΰ, δέν ένεργει ελευ
θέριο;.

Αμαρτάνει καί δς,τις πράττει μετά συνειδήσεως αμφι
βόλου- διότι τό εχειν συνείδησίν αμφίβολον, θέλει νά εί'πη 
ότι άμφιβαλλει άν ήναι ορθή καί βεβαία ή κρίσις αύτοΰ 
περί τοΰ πρακτέου ίΐ μή πρακτέου, καί δ τοκ>ΰτος άγνοεΐ 
άν πρέπει να πράξη ή νά μή πράξνι. έαν λοιπόν πράξη 
μετά συνειδήσεως άμφιβόλου, ένδέχεται μέν ή πραξις αύτοΰ 
νά ηναι σύμφωνος μέ τόν νόμον, ένδέχεται όμως καί νά 
ήναι έναντία* ώστε κινδυνεύει νά άμαρτήσΐ), καί δμως
αύτδς επιχειρεί τήν πράξιν ώστε θέλει τρόπον τινά νά 
άμαρτήσΐ).

δ , τ ι  φαίνεται πιθανώτερον, τοΰτο δέν είναι πάντοτε 
καί αληθές· ένδέχεται λοιπόν ν’ άκολουθήσνι νά π ρ ά ττ , 
τις κ*τά τδν πιθανωτέραν συνείδησή, καί όμως νά πράτ- 
τιρ τ?, άληΟεία εναντία είς τόν νόμον, Αλλ’ δς τις εύ·



ρεδείς ev πίρισιάσει τοΰ πράττειν, δέν ήδυνήθιι κατ' ού 
δένα τρόπον νά εύρη τήν αλήθειαν, οδτος δέν άμαρτάνει· 
ή ανθρώπινη ασθένεια δικαιολογεί αύτόν. Εάν δίχως επα
ναπαύεται είς τήν πιθανήν δόξαν αύ-.οΰ, καί δέν έπιμε- 
λήται νά λάβνι βεβαίαν αλήθειαν, τότε πλέον δέν αποδί
δεται εις τ^ν άνθρωπίνην άδυναμίαν δ ,Τι ήθελεν άμαρ- 
τη'σει εναντίον τοΰ νόμου* διότι δυνάμενος νά λάβη βε 

βαίαν γνώσιν χαί αμέλησα;, χαταχρίνεται ώς έχων θέλη- 
σιν τοΰ άμαρτάνειν. Πρέπει λοιπόν έπιμελώς νά παρα* 
τηρώμεν αν εχωμεν βεβαίαν γνώσιν τοΰ πράγματος, ώ ιτ* 
νά χρίνωμεν ίπτα ίστω ς περί αύτοΰ’ διο'τι έάν δέν εχωμεν 
την είς την κρίσιν αύτοϋ άναγχαίαν γνώσιν, δέν δυνάμέθα 
νά κάμωμεν ούδεμίαν άπόφασιν, χωρίς νά πέσωμεν εις 
κατηγορίαν μεγάλης θρασύτητος, καί είς κίνδυνον άμαρ· 
τ/ας.

Φρονίμου καί σοφού εργον είναι νά έξετάζη την συνεί- 
δησιν αίιτοΰ καί πρό της πράξεως καί μετά τήν πραξιν· 
έάν  δέ μετά τήν πράξιν γνωρίσωμεν τό αμάρτημα ήμών, 
όφείλομεν νά ζητώμεν τήν επανόρθωσιν αύτοΰ, διά νά 
άπαλλα^θώμεν τοϋ βάρους τής ενοχής. Α λλ’ έάν μ ’ 
δλην τήν προσεχτικήν ήμών παρατήρησιν, είιρίσκωμεν α μ 
φοτέρωθεν πιθανότητας ισοδυνάμους, πρέπει νά μένωμεν 
εις τό άσφαλεστερον, Αγουν, είς τήν κρίσιν έχείνην, ήτις 

φαίνεται δτι απέχει πλειότερον άπό τοΰ κινδύνου τοΰ 
άμαρτήσαι.

ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ.

δ τα ν  άφινουν τό βρέφος νά κλαίιρ, καί νά φωνάζνι παρα 
πολΰ, ή βία αυτη καταιβάζει τούς ορχεις· χαί άν δεθοϋν 
εϋθύ ς ιατρεύονται εύκολα. Τά βρέφη ε’νοχλοΟνται άπό 
τούς σκώληκας* δθεν πρέπει νά τά  ποτίζουν ενίοτε όλίγον 
χρασίον* διότι Τα π 'ευματώδη ποτά εμποδίζουν τών σκω- 
λήκω ν τήν γέννησιν. Η ζωή τοΰ βρέφους είναι άστατος 
εως εις τούς τρεις χρόνους, καί είς τό έξης στερεόν«ται. 
Απ’ δσα βρέφη γεννώνται, τά  ήμίση σχεδόν άποθνήσκου- 
σιν εις τούς πρώτους χρόνους* άλλ’ ό αριθμός τών άπο· 
θνησκόντων διαφέρει χατά τούς τόπους. Αί λεγο'μεναι 
εΰλογίαι είναι καί αύταί αϊτιαι τοϋ θανάτου τών βρρφών

καί τών ήλικίωαένων· τό κέντρι-'μα ομω* μάλιστα ή δα- 

μαλίς, εμετρίασε τό κακόν.
Τής μητρός τό γάλα ιίναι άρμοδιώ-εοον εϊς τό βρέφος, 

παο’ άλλης* διά τοΰτο γίνεται δυνατώτερον χαί ΰ γ ιέ - 
στερον μάλιστα ό χαραχτήρ τοΰ βρέφους ήμπορεΐ νά δια- 
τεθί, κατά τό γάλα τής β,ιζαστρας. II θυμώδης βυζάστρα 
κάμνει θ/ριώδε; τό βρέφος* h βυζάστρα τοΰ Νέρωνος ήτον 
μέθυσσος. Οταν τά βρέφει ήναι αδύνατα, χαί άρρωστα, 
πρέπει ν’ αλλάζεται ή β-ιζάστρα. Η φυσιχή τοϋ άνθρώ· 
που ανατροφή είναι άναγκαιοτάιη, διά νχ ε/jg ή πατρίς 
υγιείς καί εύρωστους πολίτας.

 Παραπονεΐσθε, άδελφοί μου διά τήν κατ*στχσίν
χαί σ/εδόν κατηγορείτε χαί αύτόν τόν θίόν, ώ; αίτιον 
τής δυστυχίας σας, ένώ επρεπε δικαιότερον νά κατηγορητε 
εαυτούς. Μάθετε, άν άχόμη δέν ηχούσατε τήν παροι
μίαν, τόσον αξίζει δ άνθρωπος, δσον συλλογίζεται, ήγουν 
δσον προσέχει μήτε νά εργάζεται μήτε νά λαλή ασυλλό
γιστα. Πολλών δμω; άπό σάς καί οί λόγοι καί τα έργα % 
όμοιάζουσιν εργοε καί λόγους μεθυσμένων. Τοιοΰτοι όέ 
δντες, έξανάγκης φθείρετε καί τά  τέκνα σας, καί μέ τό 
παράδειγμα τοΰ χακοΰ σας βίου, καί μέ τήν αμέλειαν 
τής ανατροφής των. α Πενίαν καί ατιμίαν άφαιρείται 
ρ παιδεία, β Αι/όνοιαι, στάσεις, σπαραγμοί καί διαλύσεις 
πβλιτειών, καταστροφαί βασιλειών, καταδουλώτεις έθνών, 
προσμένονται ταχύτερον ή βραδύτερον, δταν μέρος τών 
πολιτών συσσωρεύνι πλοΰτον, δύναμιν καί τιμήν τόσον 
είς εαυτό, δίον νά μή μένϊΐ πλέον είς τούς λοιπού; πλήν 
ή πτω χεία , καί της πτωχείας ή άκόλουθος ατιμία* α Πε- 
» νίαν καί ατιμίαν άφαιρείται παιδεία. 9 Μη'τνρ άρα κα^ 
πηγή όμονοία<·, ισονομίας, ελευθερίας, πλούτου χαί τιμής 
τών πολιτών είναι ή παιδεία. ( Κοραής. )

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Φαίνεται μλν δτι είναι καταισχύνη νά έρωτήση τις, 
άν ΰπάρ/ουν προνόμια είς τήν ηθικήν, *αΙ άν αί άρχαί τοΰ 
δημοσίου ανθρώπου πρέπει νά διαφέρουν άπό τάς άρχάς

τού ιδιώτου* άλλ’ ό Γρότιος, Πουφενδώρφ, Μακιαβέλλης 
καί μάλιστα ό κύριος Γούλδ Αεκίας, χαταφάσκουσι περί 

τούτο) μέ τόσην αναίδειαν, ώστε διπλασιάζουν τήν δποίαν 
ϊμπνέει φρίκην τοιοΰτο στυγεριόν αξίωμα. Οσοι δ’ εδι- 
δάχθησαν εϊς τά σχολεία τούτων, χαταγελώσι τήν καλήν 
πίστιν καί τήν χρηστότητα, λογιζόμενοι φιλοσοφικάς yi- 
μέρας ή αδυναμίας ψυχής, άναγγελλούσας χαρακτήρα μ ι
κρόν καί πνεύμα περιωρισμένον, τό νά σέβεταί τις τ ’ ατο
μικά δίκαια τοϋ ανθρώπου, τό νά έκπληροΐ πιστώ ; τάς 
υποσχέσεις του, τό νά είναι εύθύς τήν καρδίαν, ειλικρι
νής, πράος καί φιλάνθρωπος. Νομίζουσι δέ ύψος πολι

τικής τοΰ έν τοι; πράγμασιν ανθρώπου τό νά ενεργή διά 
τό συμφέρον του καταφρονών δλα τά καθήκοντα, τό νά 
μήν άποστρέφεται τήν κακίαν χαί νά μήν άγαπα τήν 
αρετήν, τό νά μήν άποφασίζη τίποτε κινούμενος άπό κάμ- 
μίαν αιτίαν γενναίαν καί φιλοσοφικήν, χαί τό να είναι 
άνώτερος παντός ελέγχου τής συνειδήσεως. Κα.ί θεμε- 
λιοΰντες άπασαν τήν ήθικη'ν των επάνω είς τό παρ’ αυτών 
άποκαλούμενον κοινόν συμφέρον, τό όποιον είναι συμφέρον 
όλίγον κλάσεων, καί πολλάκις ολίγων ατόμων, άν πρά- 
ξωσι καί έγκλη'ματα ύπέρ τοΰ νου.ιζο|/,ένου κοινοϋ συμφέ
ροντος, τά  πράττουν ή τά προστάζουν ώ ; έργα επωφελή* 
χαυχόμενοι δέ περί τούτων χαθ έαυτούς, τά χρωματί
ζουν καί τά παραμορφοΰν εις τοΰ κόσμου τά  όμμ.ατα, 
επειδή δέν εφθασαν άκόμη^είς τόσην άναίδιαν, ώστε νά 
ονομάζουν άρετήν τάς μιαιφονίας καί τάς ληστείας. Αύ- 
τα είναι τά αίσ/ρά μυστήρια τής τέχνης τοΰ κυβερνάν, 
δ έστι τών εργασιών τής ανθρώπινης διανοίας, αί όποΐαΐ 
εί,ιαι ά πλα ΐ καί εύκατάληπτοι, όταν διϊδύνωνται άπό 
τούς εύθεις τήν καρδίαν καί χρηστούς πολίτας, καί όμως 
δοκοΰσιν ότ’ είναι κεκρυμμένη έπιστήμ/ι, διότι οί μικρό- 
νοες, ζηλότυποι καί υπερήφανοι διχαιωματικοΐ εύγενεΐς 
κατέστησαν είς τάς παμβασιλείας μυστηριώδη τά  δσα 
προτερήματα άναδείχνουν τόν άνθρωπον άςιον νά κυβερ- 
νήση. Αλλ’ όσάκις οί άνθρωποι ένεπίστευσαν τήν δύ- 
ναμιν καί εξουσίαν αύτών είς τόν ορθόν λόγον καί είς τήν 
άρετήν, ή εύδαιμονία πάντοτε έβασίλευσεν ίπάνω είς τήν 
γήν* διότι, ώς λέγει είς τις συγγραφεύς, διά νά κυβερ- 
νησγι ό άνθρωπος, ανάγκη προπάντων νά εχιρ νοΰν; καί νά 
συλλογίζεται· διά νά κυβερνήση ασφαλώς, πρέπει νά οδη
γείται άπό τόν ορθόν λόγον* καί διά νά κυβερνήση ένεργη·

τικώς, πρέπει νά είναι ενάρετος· ή δέ φιλοσοφία δέν άπο· 
κατασταίνει τόν άνθρωπον άνεπιτήδειον παρά μόνον είς 
τό νά κυβερνη'σϊΐ αύτογνωμόνως.

Αιά νά δικαιολογήσουν τάς άνοσιουργίας, οί μέν ήγε* 
μ,όνες τάς αποδίδουν είς τάς περιστάσεις, οί δέ λειτουρ· 
γοί εί; τήν θέλησιν τοΰ βασελέως' άλλ’ δταν δοθοΰν τοι- 
αΰται περιστάσεις χαί τοιαΰται θελήσεις χαί προσταγαί, 
ί ποιος άνθρωπον καταδικάζετα ι ποτε νά ίνα ι λειτουρ
γός ή βασιλεύς άχουσίως; Πολλοί μέν μονάρχοι παριρ· 
τήσαντο τόν θρόνον άπαυδήσαντες ή άηδιάσαντες άπό 
τάς φροντίδας, ή κατά φαντασίαν· άλλά ί δέν παραιτεΐται 
άοά γε καί κάν εί; διά άρετήν ; Πολλοί λειτουργοί, πε· 
πτωκότες τής άξίας των, εύρον τήν ευδαιμονίαν αύτών 
είς τήν ιδιωτείαν* άλλοι δέ λειτουργοί ενάρετοι έπρο» 
τίχησαν χάλλιον νά παραιτηθούν εκουσίως άπό τό υπούρ
γημά των παρά νά έχτελέσουν προσταγάς εναντίας τοΰ 
όρθοΰ λόγου καί τής συνειδη'σεώς των. Καί ί δύσκολον 
είναι τάχα  νά ζήση τις ίόιωτικώς ; ί είναι τά χα  καται
σχύνη νά μιμηθ'/j τόν Τουργότον καί Μαλεσέρβην ; Αν 
άπομακρυνθη τις άπό τά πολιτικά πράγματα, δταν, κινδυ- 
νεύν) νά μολύν/ι τήν συνείδησιν του, έκπληροΐ μίαν τών 
εντολών τής χρ-.στιανικής θρησκείας* χαί πάντεξ οί δη
μόσιοί μας άνθρωποι τήν σήμερον φιλοτιμοΰνταί νά είν’ 
εξαίρετοι χριστιανοί! πρέπει λοιπόν v i έλπίζωμεν δτι 
έφεξίς θά προτιμήσουν τήν σωτηρίαν τής ψυχής των $ 
τήν τύχην των.

Αέγω, χαί λόγω περ\ της ηθικής δ, τ ι  λέγει ό Μον- 
τεσκιώ διά τήν βάσιν τή; μοναρχικής κυβερνήσεως : δη
λαδή δτι ή ήθική διαφθείρετκι δπου τά πρώτ’ άξιώματα 
είναι τά  πρώτα τεκμήρια τής δουλείας8 ε ίτ’ οδν δταν 
δέν δίδωνται είς τούς φιλοπάτριδας καί άξιους, άλλ’ 
είς τούς άνδραποδώδεις καί άναξίου;· καί δπου οί άνθρω
ποι, δσοι έξοχοι διά τάς πρό^ τήν πατρίδα πολιτικά; 
καί πολεμιχάς υπηρεσίας των, άπεχδύνται τήν τήβεναν 
ή τόν θώρακα, χαί ένδύονται τά  δουλικά Ιμάτια , δηλαδή 
δταν παύουν τοΰ νά είναι φιλοπατριδες χαί ενάρετοι, χαί 
γίνωνται φιλοτύραννοι καί φαύλοι.

ή  ηθική διαφθϊίρεται δταν ή προσωπική τιμή χατα- 
πολεμήται άπό τάς έξωτερικάς τιμάς, καί δταν ό αύτός 
άνθρωπο; έμπορή νά φέρνι παράσημα έν ταύτώ καί ατι
μίας, δηλαδή δταν ό τίμιος άνθρωπος δέν προβιβάζετα I



είς βαθμούς καί εις αξιώματα είμή άφ’ ώ  γενή άτιμος.
0  iDcJj διαφθείρεται δπου ή ~τρθζ τοΰ; δυνατούς άφο· 

σίωσις έπέχει τόπον «άσης αρετής* οπού δ άνθρωπο? θυ- 
οιαζει άδιακοπως χαί άναιδώς τήν εαυτού άξίαν διά νά 
ί>ψω% καί συγκατανεύει ν’ άποχωρισθ§ ή λέξις τη ; 
τιμ/ίς άπό τήν λέςιν τής πατρίδος· όπου δέν είναι ανάγκη 
να δουλεύσνι την πατρίδα διά ν* δοξαπβή, άλλά να γε· 
ν? άτιμος και όπου βιαζεται να άπορδίψιρ τά  δίκαια 
του πατρος, τοΰ ςυζυγου, τοΰ φίλου καί τ©ΰ πολίτου 
διά να φυλαξ'/i τ5 δί:;κ;ον το1"· αξιωματικού.

(Ζιουής V

Φ Π ί ί - ^ Ι  . .ΓΓΟ Ν ΙΑ ΐ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

C E  ΤΟ Ν  ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

Είναι αναρίθμητοι αί σχέσεις τών φυτών μέ τόν άν
θρωπον δ ιότι tai/Ta είναι τδ άντιχείμενον τών τεχνών 
τής οικοδομής, τών συναλαγμάτων, καί τών ηδονών μας·

Αν άρχίσωμεν άπδ τάς ευωδίας των, μόνος 6 άνθρω
πος απολαμβάνει ?ήν ηδονήν τοΰ χρώματος, και τής ευ
ωδία; των. ό τΗ ί ή φύσις θελν) να μάς '^μακρύνϊΐ άπό 
υγρούς καί νοσώδεις το'πους, έκεϊ βάλλει βρομερά καί 
άσχημα ανθη. Ολα τά  ευώδη άνδη*αΰξάνονται εϊς τούς 
πόύας τοΰ ανθρώπου, ή είς τδ υψος, όπου ήμπορεΐ να τά 
φθανν]. ΤΑ άρωματικά των ίνδιών δένδρα δέν έχουν 
ευωοη άνθη, Μερικά τοιρΰτα άνθη φυτρόνουν είς τδ κά 
τω  μέρο; των υψηλών δένδρων· τά σκληρά πωρικά, τά 
δποΐα, άν πέσουν είς τήν γην, δέν βλάπτονται, τά  έβαλεν 
ή πρόνοια εϊς υψηλά δένδρα, καί τά άλλα εϊς χαμιλά.

Δέν είναι όλιγώτερον θαυμασταί καί τών πωρικών αί 
έφαρμογαι ώς προς τδ σχήμβ καί τδ μέγεθος των* διότι 
μεοικκ εινί-,ι διά τδ στόμβ αμέσως, r-αδώς τά κεράσια, 
και τά  δαμάσηηνχ. Αλλα διά τά ; χβΐρας, καθώ; τδ μή- 
λον ιιαΐ το άπίδιον. Αλλα μεγαλύτερα, Κ«θώς τά πε- 
πΟΒονια, τά δποΐα είναι χωρισμένα ; ί ;  τόσα κομμάτια  
και ώς να ησαν διορισμένα διά οικογένειαν, 7ό αύτδ 
Ικαμεν ή π oovot* κ~,ί εϊς τά φύλλα τών δένδρων, τά  
όποΐα εμελλαν νά ο«Ιι*άζωσι τδν άνθρωπον είς θερμά κ λ ί
ματα’ διότι τα έμοίρασε διαφόρως, ήγουν διά νά βκεπά-

ζωτιν ενα μόνον άνθρωπον, ή μίαν οικογένειαν, ή όλους 
του; κατοίκου; μιας καλύβης.

ή  γειτόνευες τοΰ ανθρώπου είναι ωφέλιμο; εϊς πολ'^ά 
δένδρα· τά δένδρα του κόκκου είς τ ά ;  Ινδίας προκύπτουν 
καλήτερα, όταν είναι οίκίαι ολόγυρά των. όπου είναι 
φοίνικες φυτευμένοι, ό κύριος  ̂τοΰ τόπου πληρόνει κάτι 
εί; την άρ^ήν, διά νά κατοικηδγ) άπδ άνδρώπου;· ή γει- 
τόνευσις τώ ; ανθρώπων ώ ^ελεϊ καί τάς μηλέας, καί τάς 
αμπέλους.

ΠΑ1ΓΝΗΛΪΑ ΤΗΣ ΒΟΥΧΑΡΗΣ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΤΗΣ ΒΟΥΧ ΑΡΙΑΣ.

Μεταξύ τών φυλών, αί όποΐαι έξουσιάζουσι μεγάλας 
άγέλας ίππων, δποία ή Ναϊμήν, Κιτάη κ. τ. λ.* γίνεται 
διά τώ ν ίππω ν έν πολλά περίεργον παιγνήδιον μεταξύ- 
τών Νέων, τδ όποιον ονομάζεται Κ ο ΰ χ —μπάρη .

έκατόν καί έηέκεινα έκ τών ιππέων συναθροίζονται 
όμοΰ, καί άφοΰ έκλέξωσιν ενα εκ τών συντρόφων, τδν π έμ - 
πωσι νά φέρτ) έν έρίφων άπδ τήν πλησιεϊτέραν αγέλην, 
ή τις νά εις ενα έκ τή; συ.·οϊίας των. ό  ά,το-
στελλόμενο;, διά νά έκπληρώσγ, την εντολήν, κόπτει τήν 

κεφαλήν του εριφίου καί άρπάζων αύτδ στερεώς μέ τήν 
δεξιάν του χεΐρα άπδ τά οπίσθια ποδάρι*, έπιτα/ύνει 
νά ένταμώσ») τήν συνοδείαν. Τέλος πάντων, άρού τδν 

ϊδωσιν ερχόμενον άπο μακρυνδν απόστημα, δράμωσι πρδς 
συνέντευξίν του, άγωνιζόμενοι ένθουσιωδώς νά έλευδερώ· 
σωσιν άιΛ τάς χεΐρ-κς του τδ σφαγμένον έρίφιον. Εάν 
πιτύχνι τις τήν σπανίαν εκβα5ΐν να άρπάξτι δλόκληρον 
τδ σώμα του εριφίου, ή μόνον έν μέρο;, ή καί έν κομμάτι 
αύτοΰ, τότε επιστρέφει δρο|/αίω; κυνηγούμενος α π ’ όλους 
τούς λοιπούς τής συνοδίας, οΐτινε,, άαιλλώνται νά λάοωσι 
καί αύτοί μερίδιον. Τδ παιγνήδιον άκολουθεΐ (λέ/ρις οδ 
είς εκ τής συνοδία; δυνηδί, νά φέρνί έκ τοΰ κρέατος 
χανέν ρεγάλον κομμάτι ?ίς τήν οικίαν του, ελευθε3 ού- 
μ^νος άπό τήν περαιτέρω καταδίωξιν.

ή  παρακίνησις τ-ΰ  παιγνηδίου εξακολουθεί είς τοι* 
ουτον βχδμδν, «3jTe σ^χνά γίνονται έπ* αΰτφ φόνοι. Συνή
θεια δμως, ί « ;  είς καρομοία; περιστδίίεις άποτελίϊ δ ί·

ναμιν Νόμου, απαγορεύει τούς συγγενείς τοΰ φονευδέντος 
του να ζη-ιώσιν ΐκανοιτοίησιν παρά τοΰ φονέως, έάν άπο- 
δειχδ^ ότι ό άποθζνών έφονεύδη είς τό παιγνήδοιν της 

Κούκ— μπάρης. ΔηιγοΟνται, 0Tt καί αυτός ό ‘Ηρεμων, 
όταν επισκέπτεται την Σαρ.αρκάδην κατά τό φδινόπορον, 
λα^βανει μέρος εις τά τοιαΰτα παιγνη'ίια, καί δέν έν ο. 
χλεϊτα ι έάν σπρωχθή άπδ κανένα, ή έαν έμπορέση νά 
άρπά'η κανέν κομμάτι κρέατος μέ καμμίαν χαστου- 
κιάν, ώ; είναι επόμενον νά πάδιρ είς τήν πρώτην άνάμι- 

ξιν. έπειδή , όλοι οί ιππείς στριμόνονται διά μιας, καί 
έκαστος κτυπα μέ τό καμτζίκι του έκ δεξιών καί άρι· 
στερών, προσπαδών νά έξομαλύνη τδν δρόμον διά τόν 
17T7TOV του.

ΤΑ ΣΥΝΟΙΚ.ΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

Οί ανδρες ΘεωροΟσι τάς γυναίκας αυτών ώς απόλυτον 
ιδιοκτησία των, καί δύνανται νά τάς προσφέρωσι, νά τάς 
άνταλλάξωσιν η νά τά ; δανείσωσιν είς άλλους, κατά 
τήν ιδιοτροπίαν έκάστου.

 ̂ Τα δήλεα νήπια άρραβωνίζονται άπό τήν πρώτην ηλ ι
κίαν τής νηπιότητός των, καί συνήθω; γί-,ωνται πολλαί 
τοιαοται συμφωνι'αι· άλλ’ είς πολλάς περιστάσεις γεν- 
νωνται μεταβολαί είς τάς συμφωνίας των. Εάν όμως με- 
ταζυ τής αρραβώνας δέν συμβή κανέν πρόσκομμα, αί 
νεάνιδες^ ύτάγουν νά ζώσι μετά τών συζύγων των περί 
τό δωδέκατον έτος της ηλικίας των, καί*κάποτε άκόμη 
«ρχήτερα. Συγγενείς πλησιέστεροι άπό τούς έξαδέλφους 
δέν σογχωροΰνται νά ύπανδρεύωνται. Τά μέν θήλεα όρ- 
φ“νά άνήκουσιν είς τού; πλησιεστέρους συγγενείς τής μη. 
τΚ  χαθώς καί ή χηρεύουσα· τά δέ άρρενα, είς τούς 
πλησιεστέρους συγγενείς τοΰ Πατρός.

έάν άποθάν, δ άνήρ, ή γυνή κρατεί δλίψιν γενικώς 
«ο ή τρεις μήνα{, πρ'ιν ύπάγ? μέ α*λ λον σύζυγον. Αλλ’ 

« ί  περίστασιν καθ’ ήν ήδελεν άποδάνει ή γυνή, ό άνήρ 
«μ ανει άλλην σύζυγον άμα τήν εύρη- Εάν δέ ή / η . 
ευουσα ήδελεν έχει τέκνα, όταν ΰπάγνι μέ άλλον άνδρα

τα τέκνα ύπάγουσι μετ’ «ΰτής καί άνήκουσιν είς τδν νέον 
της συ,υγον. Οί άδελφοί συχνάκις συμΦωνοΰσι μεταξιί 
των καί ανταλάττωσι τάς άδελφάς των δί ιδίας αύτών 
ο^υγους* αλλά τοΰτο πρέπει νά γίη , διά μόνης τής
συγκαταδέσεως τδν  γονέων των, ή μετά τδν θ.τνατον αύ- 
« « .  Ε*ν χλαπνί καμμία γννή, ό σύζυγός της χ« τα.  
τρεχει πεισ-ίατϋδώς y.rX fa ιμόνω? τόν κλέψαντα ε:ύτήνΓ 

μ ίχ ρ ι; οδ τήν έπιστρέψ? ^ προσφέρε. αλλν,ν γυναίκα ά ντ’ 
αυτής. Τελετή ούδεμία γι·;£τβιι τά ,υνο ικ ίίΐίί, άλλ * 
ή κόρη οδηγείται ά*λώς ·π ό τινοξ ^ γ γ ^ ο ϋ ς  της πρός 
τήν οικίαν τοϋ αυζύγο. 9 <fo « «  i e n f t f  τόν
σάκκον της.

ΓΝΩΜΙΚ.Α TOT B iA N TO i ^ jA C JlO iC Y  

ΤΗΣ ΠΡ.ΉΓΪΕ2.

6  Βίας ήγάπα πολύ τήν π ο ι ν ή ν  χαί ^νέγραψεν 
υπέρ τά δισχίλια licvj, Sue- ένουθέτ-n τό .· tooW ; ίοϋ ζ^ν 
καί του καλώς διοωειν τήν πολιτεία·· έν εϊρ-,ίνη «αί έν 
πολεμώ.

έλ ε γ ε  συχν^κ·.ς· r.d -χ ,ζ ί  ν ’ « ρ ί ^ ς  «ίί δ λ ^ ς ·  άν 
έπιτιιχί,ς ι/α οιαγ/,ς βιον εύφρόσυνον.

0  τύφος καί ή πρός τ  ί,; άλλου; κ ^-τρόν,,σ,ζ ποτέ 
καλόν δέν έπροξένηο.».,

Φέρου μέ συστολήν πρό; τούς φίλους «ο *  Γλ 1 στοχά- 
ζου ότι ένδέχεται νά γίνουν έχθροί <jou.

Μίοει τούς έχδρού? σοί. μέ μετ^ι^ητΕ· διότι δίν είναι 
παράδοξον μήπως ποτέ γίνουν φίλο-, ,;ου.

έκ λεγε έν «νέσει εκείνους μ* τούς δπςίους ε ίλ ε ;ς νά φι- 
λιωθ-^ς· άγάπα δε αύτο-'·; έξ Γσ·:-  τλή ν διβίκρινε τήν 
άξίαν των.

Μιμοΰ έκείνους τών όπο^· ή έκλαγή σέ φέρει τιμήν, 

και έσο πεπεισμένος ότι ν £ ν  φίλων σου ί  άρετή δέν θέ
λει συνεισφέρει ολίγον είς τν'ν ΰπόληψίν σου.

Μην όμιλος με βίαν, διότι τούτο σημαίνει μανίαν.
Πάσχιζε έν όσω είσαι νέος ν’ άποκτήσης σοφίαν. Αύ'- 

τη θελει εισδαι ή π&ρηγορία σου εις τό γήρας, καί είναι 
τό μόνον αναφαίρετον κτήμα.

‘Ο δυμδς καί ή προπέτεια είναι ίκρως άντικείμβνα 
πρός τήν φρόνησιν.



Οί μέν αγαθοί είναι σπανιώτατοι, ον δέ κακοί καί πα· 
ρα<ρρονες παμπληθείς.

Κρατεί πάντοτε ακριβώς τήν ύπόσχεσίν σου,
‘Ομίλει περί θεών μέ τρόπον άρμόδιον εις το μεγα- 

λεϊον των, καί ευχαριστεί αυτούς δί δσα άγαΰά πράττεις.
Μήν είσαι οχληρός. Είναι καλύτερον νά σέ υποχρεώνουν 

να λάβιρς παρά νά ύποχρεόντι; άλλους νά σέ δώσουν.
Μήν έπιχειρίζεσαι τίποτε άπερισκέπτω ;’ ο ,τι δέ άπο· 

φασίσνι; έκτέλει το μέ ζε'σιν.
Μήν έπαινος τινα διά τά πλούτη του, ανάξιον αύτών 

δντα,
Πρέπει νά ζ-^ς ώς νά ήθελες άποθάνει πάσαν στιγμήν? 

και ώς πάλιν νά -ήθελες μείνει πολύν καιρόν έπί. τή ; γη ;.
0  εύρωστία είναι δώρον της φύσεως, τά πλούτη ώς 

έπί το πολύ της τύχης· μόνη δέ ή σοφία δύναται νά 
κάμη τον άνθρωπον ικανόν νά δίδνι καλάς συμβουλάς είς 
τήν πατρίδα του.

Είναι φρενοβλάβεια τδ να επιθυμώ τις άδύνατα.
έρωτηθείς τ ί γλυκύτερον εις του; ανθρώπους ; ή ελ

πίς, άπεκρίθη. - Τ ί ήδύτερον ·, το κέρδος.— Τ ί δυσχε- 
ρέστερον, ή επί τό χείρον μεταβολή.

Δυστυχέσσατος, έλεγεν, είναι ό άνθρωπος δταν δέν 
ύπόμέν^ τά  συμβαίνοντα είς αύτόν δεινά.

Συνεταξίδευε ποτέ μέ ασεβείς, καί αϊφνιδίως εγείρεται 
τρικυμία σφοδρά’ τό δέ πλοΐον επειδή έκινδύνευεν, οί 
ασεβεί; έντρομοι άπό τόν φόβον τοΰ θανάτου, έπεκαλοΰντο 
τού; θεούς. Σιωπάτε, τού; λέγει ό Β ία;, μήν αισθανθούν 
δτι εύρίσκεσθαι έδώ καί χαθώμεν δλοι.

Αλλοτ’ ε’ρωτηθείς ύπό άσεβοΰί, όποιον τ ι είναι ή πρός 
θεόν εΰλάβεια, δέν άπεκρίνετο τίποτε. Αναγκαζόμενος δέ 
u s ’ αύτοΰ νά τοΰ εΐπη τήν αιτίαν της σιωπής του· μ ’ 
έρωτας περί πραγμάτων, ά π εφ θ η , τά όποια δέν άνήκουν 
είς εσέ.

Ελεγεν δτι ήγάπα νά κρίν·/| δύο εχθρών του διαφοράν 
πολυ καλνίτερον η δύο φίλων του* διότι πάντοτε σχεδόν 
ό μέν καταδικαίθείς φίλος γ ίνετ’ έχθράς, ό δε δικαιωθείς 
έχθρός διαλάσσεται.

Ϋπόχρεως ων ποτέ νά κρίνη ενα φίλον του, τό έγκλη
μα τοΰ όποιου έμελλε νά τιμωρηθ/, μέ θάνατον, ήρχισε 
νά κ7.αί·{), παρόντων δλων τών βουλευτών. Διατί κλα ί
ει t,  τοΰ λέγει τις, ένίρ ά,τόκειται είς έσέ v i καταδικάσνι;

?1 ν’ άθωώτ/)ς τόν πταίστην ; Κλαίω, άπεκρίθη ό Βίας, 
διότι ή φύσις μέ αναγκάζει νά οίκτείρω τούς δυστυχείς, 
οί δέ νόμοι μέ διατάσσουν νά μή δίδω  όλότελα προσοχήν 
είς τάς κινήσεις της φύσεω;.

Ποτέ ό Βίας δέν συγκατέταξε κάνέν τυχηρόν μέ τά 
αληθινά άγαθά. Ενόμιζεν δ α  τά πλούτη είναι εύφροσύ* 
ναι χωρίς τών οποίων είναι δυνατόν νά διάγνι τις ευχα
ρίστως, και δτι πολλάκις παρατρέπουν τό# άνθρωπον άπό 
τήν οδόν τής αρετής.

Εύρέθη κατά τύχην ε’ς τήν Πριηνην, τόν τόπον τη; 
γεννη'σεώ; του, κατά τήν άλωσιν καί καταστροφήν τής 
δυστυχούς ταύτης πόλεως. όλο ι οί πολϊται έπαιρναν 
καθείς ότα εϊμποροΰσε καί έφευγαν είς τόπον δτου ένόμι- 
ζον ασφαλή τήν φύλαξίν τ ω ν  μόνος δέ ό Βίας έμενεν 
ήσυχο; έν τφ  μέσφ τη ; μεγίστης ταύτης συμφοράς, καί 

δέν έκινεΐτο ώς νά ητον άναίιθητος εί; τά ; δυστυχία; τή; 
πατρίδο; του. όρωτήθη τότε άπό τινα, δ ιατί δέν φρον
τίζει νά σώσνι καί αύτο'; τ ι ώ ; οί ά λ λ ο ι; Σώζω, άπε* 
κρίθη ό Βίας, και έγώ τά έχειν μου το όποιον φέρω μα- 
ζϊί μου,

ή  πράξις, ή'τι; εθεσε τέλος εϊς τάς ήμερα; τοΰ Βίαν- 
το;, δέν είναι όλιγώτερον ένδοξο; ή τό υπόλοιπον τής 
ζωή; του, Χηραγωγούμενος άπό τινα υιόν τή ; θυγατρός 
του,, πρεσβύτατος ήδη ων, ηλθεν είς τήν βιυλήν, δπου 
όμιλών μ ’ ένθερμον ζήλον πρός τό συμφέρον ενός φίλου 
του, έκουράσθη καί έπακούμβησε τήν κεφαλήν του εϊς τά 
στήθος τοΰ έγγόνου του. Αφοΰ δί ό συνήγορος τοΰ άντι* 
δίκου έτελείωσε τόν λόγον του, οί δικασταί έψοφισαν ύπέρ 
τοϋ Βίαντο;, δσης έξεψύχϊ,σεν άμέσω; εί; τά ; άγκάλας 
τοΰ έγγόνου του.

ό λ η  ή πόλις τόν έ'θαψε μέ πομπήν μεγαλοπρεπή, καί 
έδειξε παράδοξον τινα θλίψιν διά τόν θάνατόν του. Τοΰ 
έγειρε δέ τάφον εύειδέστχτον έπί τοΰ οποίου έχαράχθη 
τό έξη;.

Κ λ ε ιν ίί  έν SxKiSoiat Πρινίνκις φ ύ ντα  χ α λ ύ π τ ί ΐ  

Η ί ε  Β ί α ν τ α  π έ τ ρ α ,  x o 'm o v  ϊ ω σ ι  |Α8·γαν.

Το ονομά του έπροσφέρετο μέ σέβα; μέγα, ώστε οί 
Πριηνεΐ; άφιέρωσαν είς αύτόν ναόν, δπου τοϋ απέδιδαν 
τιμάς ώς εϊς θεόν.

ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ.

(Συνέχεια, βλέπε Αριθ. 13 , Σελ. 9 . )

§ 7 .

Φρικώδης σιωπή έβασίλευεν είς τάς οδούς τής Βερε- 
ζόβης, ένώ τ ΐ  ψύχος ειχεν αύξήιειν τόσον, ώστε νά δια-, 
κοπ·^ καί αύτή ή μετά τών περιχώρων συγκοινωνία, ό  
ίδιος διοικητής Χέρμαν Λοφεσβούργης, μιμούμενος τό 
γενικόν παράδειγμα άπεσύρθη εί; τόν θερμο'τερον θάλα
μον περιμένων νχ μετριάτ»! τά ψίχος, διά νά ε’παναλάβγ) 
τάς εργασίας του* έδιασκέδαζε λοιπόν ούτως μέ τό κά
πνισμα καί μέ τάς διασκέψϊΐς.

0  διοικητής ου το; ή to Γερμανό;, καί είσήλθεν είς τήν 
Ρωσσίαν ώς άξιωματικός· δυνάμει δέ συιτάσεων μεγά» 
λων, καθεϊξεν τήν Διοίκησιν τής Βερεζόβης. έπε ιδή  δλοι 

έν γένει οί άνθρωποι κλίνουν εί; πάθο; τ ι, έ'κλινεν καί 

οΰτος καθυπερβολήν είς τήν φιλαργυρίαν.

—  Τρεις χιλ ιάδες δέρματα, έλεγεν, ή τιμή ένός φορ« 
τείου οινοπνεύματος . . . . .  Θέλει μέ τά πληρώσει.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην είσήλθεν εις Κοζάκος άναγ- 
γέλλων τόν Μηχαήλ Κιτσάφφ.

Α ; είσέλθϊΐ άπεκρίθη ό Διοικητη'ς.

Είσελθών δ Είσπράκτωρ έχαιρέτησε μέ βαθυτάτην 
ύπόκλισιν, λέγων :

—  έλ π ίζω . Κύριε Διοικητά, δτι υποφέρετε μέ γεν* 
ναιότητα τήν υπερβολήν τοΰ ψύχους; ..............

‘θ  Διοικητής τόν άνέβλεψε, σιωπών· ό δέ είσπράκτωρ 
παρατηρήσας μέ έΛκστασιν τήν σιωπήν του, τώ είπε :

—  Μη'πως Σάς συνέβίΐ τ ι δυσάρεστον, Κύριε Διοικη- 
τά !

—  Συγχωρη'σατέ μοι, . . . .  τφ  άπεκρίθϊΐ,
—  Τί λοιπόν άκολουθεί ;
—  Μία κλοn'r, τφ  άπεκρίθη.
‘Ο Κιτσάφφ έχλώμιαοε, λέγω ν:
—  Μία κλοπή ;
—  Από τρεις χιλιάδας δέρματα.

—  Συγχωρήτατέ με, είπεν ό Κιτσάφφ . . . .  δέν Σάς 
έννοώ·

‘Ο Λοφπβούργης άπλώ7ας τήν χεϊρα του έλαβε τόν !

είσπράκτωρ» άπό τόν βραχίονα καί τόν εκάθησεν άντικρυ 
αύτοΰ.

—  Μ’ έκλεψχς τρεις χιλιάδας δέρματα ! έφώναξε μέ 
κεραυνώδη φωνήν.

—  Εγώ, έψιθύρισεν ό είσπράκτωρ τρέμω ν τίς Σάς τό 
ειπεν ; ..............

—  Αύτός ό λογαριασμός, κατά τόν όποιον τά έπώ· 
λησες εϊς τόν Δανιήλ τόν έμπορον.

‘Ο Κιτσάφφ έρριψε μέ ταχύτητα τά βλέμματά του έπί 
τών λογαριασμών.

—  Τρεις χιλιάδας δέρματα ! έπανέλαβίν δ Διοικητής. 
Καί έγώ δστις έξεπληττόμην διά τά διάφορα δώρα, τά 
όποια έδιδον οί έξόριστοι, μένω ή'δη είς τήν γωνίαν. 
‘Ο άτιμος έκράτει δλα δ ί εαυτόν* νίθελε νά μέ λαφυρα- 
γω γή ϊη  . . , νά μέ καταστρέψη ! . . , .

0  ιδέα αυτη τόν εκαμε νά τρέμτ) [ ‘Ο δέ Κιτσάφφ 
ένώ ήρχισ* νά ά π ο λ ο ρ τα ι, τόν διέκοψεν ό διοικητής, 
λέγων :

—  Δέν άκούω τίποτε, μοί έ'κλεψας τρεις χιλιάδας
δέρματα . . . .  θέλω νά κρεμασθής !

—  Κύριε Διοικητά ! , i . . .

—  Θέλεις μοί άποδόσει λογαριασμόν δλων τών έπί
ζ τ τ ώ ν  χωρικών καί εξόριστων πραχθϊισών κλοπών’

—  Αλλά, Κύριε Διοικητά, Σείς μέ τδ έπιτρέψα» 
τε ; . . . .

—  Ν α ι! πλήν διά νά γ ίν /s μεταξύ μας ϊση διανομή 
αύτών.

—  Τό γνωρίζω . . . .
—  Καί μολοντούτο με ήπάτησας.
—  Δηλαδή· , · . . . .
—  Με ήπάτησας άπό τρεις χιλιάδας δέρματα , , . .

ληστά ! . . ι ούδεμία χάρις . . . .  θέλεις κρεμασθ^ . . .
καί ταχέω ς, διότι ειδοποίησα περί τούτου τόν Δικαστήν 
•  ·  ·  ·  ·

—  Τόν Ζορμάνον !
—  Ν α ι! εϊς μίαν στιγμήν θέλει έλθει.

{0  Κιτσάφφ ήρχισε νά τρέμνι, διότι έγνώριζεν δτι ό 
Δικαστής, ώι άτπονδο; εχθρό; αύτοΰ, ήθελεν άφεύκτως 
έκδόσει κ α τ’ αύτοΰ άπδφασιν. Διά νά προλάβνι λοιπόν 
τόν έπαπειλούμενον κίνδυνον, κατέφυγεν είς τά συνήθη 
μέσα τοΰ νά έπαπειλίί . . . .  οθεν, εγείρων τήν κεφαλήν 
του μέ θράσο;, είπεν;



—  Μέ καταδικάζετε, άλλά γνωρίσατε, δτι αυτή ή 
χαταδίκη έπίχειται έπ’ άμφοτερων τμών. Διότι, άνευ 
έμοΰ, δέν δύνασθε νά δίοικη'στετε τήν Βερεζόβ/]ν.

Τί λέγεις ; ..............

—  Λέγω, ότι είμαι ό μόνος οστις γνωρίζω τ ί γίνεται 
τριγύρω Σ*ς.

—  Συ ; . .  . .

—  ό σ τις  ανακάλυψα τήν καθ’ ύμών συνωμοσίαν των 
Κοζάκων.

—  ί>. τύχης,
—  Καί οστις Σάς ειδοποίησα περί τοΰ κατασκόπου, 

τόν όποιον έστειλλε πρός ύμάς ή Αυτοκρατόρισσα.
—  Πάλιν έκ τύχης.

—  Ε τω ’ άλλά, νέοι κίνδυνοι Σας έπαπειλοΰν, Κύριε 
Διοικητά, καί θέλομεν ίδ'εϊν άν ή τύχη Σας προειδο- 
ποιηαγ νά τούς άποφύγετε.

‘Ο Διοικητής επροση'λωσε τά  βλέμματά του έπί του 
Κιτσόφφ, εκπληττόμενος άπό τό πειστικόν υφος, μέ τό 
όποιον τόν ώμίλει.

—  Νέοι κίνδυνοι! . ; . ψευδός ! ψεύδος ί τφ  άπε 
κρίθη.

Τό δυστύχημα θέλβι Σάς αποδείξει έάν ψεύδω-
μαι,

—  Τό δυστύχημα ; . . , ιίπβν ό διοικητής, . . . .  
δυστύχημα· δέν μέ συμβαίνει,

—  Ποιος τό εξεύρει ; ΟΙ εξόριστοι λόγου χάριν έμ- 
ποροΰν νά όργανίζουν κάμμίαν έπανάστααιν.

—  οί εξόριστοι; . . .
—  Είναι μία ύπόθεσις.
—  Υό γν»ρ ίζίΐς  πραγματικώς ; .  . . ,
—  Τί σας μέλλει . . . . ή τύχη θέλει σας τό φάνε* 

ρώσει
—  Si δ ια τά ττ»  νά έχφρασθής σαφώς,
—  Τίποτε, Κ,ύριβ Α ιο ικητά ...............ό μεγαλύτερος

κίνδυνος είναι, ϊσως άπό τήν Πετρούπολιν.
—  ΠΛ«,·

—  ό  κόμης Πασίγχος δέν είναι δ προστάτης σας ■
—  Ναί!

—  ίποδέτω  μήπως εξαιτίας Σας έχτεθώ είς δυσαΦ 
ρεσχείας.

—  ‘Οποίας δυσαρεσκείας;

—  ‘Ο συγγενής, τόν οποίον Ιστειλεν ενταύθα, καί τόν 

οποίον σά; παρίκ. αλεσα νά έπιτηρήτε επέτυχε νά στείλϊ) 
αναφοράν είς τήν αυτοκρατόρισσαν,

—  Τούτο είναι αδύνατον!

—  Αλλ όμως εγεινεν ! είπεν ό Κιτσόφφ μετά  πεπο ι 
Θησέως.

■—  Τ ι, . ,λ ε γ ε ις : .  . , αναφορά στρίς τήν Αΰτοκοατό-
ρισσαν ! ...............

—* Σάς βεβαιώ, ότι είναι ήδη είς τόν δρόμον, καί 
°τ ι έχετε καιρόν άκόμη νά τήν έμποδήσετε.

—  Τί πρέπει νά κάμω ;  άνεφώντ,σεν ό Διοικητής, . . . .
Ζητω τήν βοήθειαν σας ! . . .

—  Ανακαλείτε τήν άπόφασίν σ α ς;

—  Εστω’ άς τακτοποιηθώμεν , , . άποδώσίτέ μοι# 
τάς τρεις χιλιάδας δέρματα, χαί δέν λέγω τίποτε.

—  Μοί τό ύπόσχεσϋβ ;

—  Ιδού ό λογαριασμός, οστις δύναται νά χρησιμεύσω 
ώς μία άπόδειξι;.

Τω παρέδωκε είς χεΤρας τούς λογαριασμούς.
—  Α λλ είς τό όνομα τοΰ Θεού ! που είναι αδτη ή

αναφορά ;

—  Τό ελκυθρον, τό όποιον φέρει τάς επισήμους *πι· 
στολάς άνεχ,ώρησε πρό μιας ώρας !

—  Ναί!
—  Πέμψατε κατόπιν άνθρώπους διά νά προφθάσωσι 

τόν ταχυδρόμον, διότι φέρει μεθ’ έαυτοϋ τήν καθ’ ύμών 
άναφοράν τοΰ Νικολάου ί>υζόβη·

§ 8 .
Δεχόμενος ό Είσπράκτωρ τήν ΰπέο τοϋ Νικολάου πρός 

τήν Αυτοκρατόρισσαν άναφοράν, σκοπύν δέν ε ί/ε  νά τήν 
παραδώσνι εις τόν Διοικητήν, καθώς άποδεικνύεται άπό τό 

ότι τήν είχεν έσωκλείσει είς τάς πρός τήν Αΰλήν «πιστο
λάς του. Α λλ’ ή δεινή θέσις είς τήν όποιαν αίφνης εύρέθη, 
τόν έβίασε νά καταφυγή είς προδοσίαν.

Οί κατόπι τοΰ ταχυδρόμου σταλθε'ντες Κοζάκοι δέν 
ήργησαν νά τόν φθάσωσι και νά τόν έπιστρέψωσιν είς τήν 
Βερεζόβην· δταν δέ έξε'βαλλεν άπό τό κυβώτιον τάς έπι· 
στολάς, ό Διοικητής εδρε μεταξύ αύτών τήν άναφοράν. 
Τότε διέταξε παρευθύς νά ζητήσωσι τόν Νικόλαον οστις 
βύρίοκετο είς τήν Βερεζόβην»,

Εντοσούτω, ό Κόδηρος άφοΰ άνεπαύθη άρχετα βίς τίιν

καλύβην τοΰ Ρ^.ώβη έπανέλαβε τόν δρόμον τής Βερεζό- 
βης· άμα δέ έ'φ'ίασεν εκεί άμέσω; διευθ,ίνθίΐ πρός τό Δι- 

οικητήριον,
Ευρε τόν διοικητήν Λοφεσβούργην κρατούντα λογα

ριασμού; είς τάς χειρας του, χαί δίδοντα διαταγάς είς 

Καζάκου*.
  Οΰδεμία γάρις έ'κραξεν! . · απέλθετε ! > . . εισθε

υπεύθυνοι διά παν ενδεχόμενον.
Οί Κοζάκοι άπήλθιν· ά δέ Διοικητής ών κυριευμέ

νος άπό οργήν δέν παρετήρησεν τδν όπισθεν τής Θύρκς 

ίσταμενον Κόδπρον.
—  Τίς είναι έκεΐ ; . . . Τί Θελεις ;
—  Συγ/ωρήσατέ μοι ίψ.θόρισεν ό Κόδηρος, συγχωρή

σατε μοι· νομίζω ότι εί; τήν ομιλίαν Σ ϊς  άνεφέρατε 

τόν Είσπράκτωρα.
—  Ναί I
—  Καί μίαν αναφοράν*,
—» Ιδού ή αναφορά.
—  Είναι ή ιδία ! άνεφώνοσεν ό Κοδηρος.
—  Η ιδίχ ! τήν γνωρίζ-.ι; λοιπόν.
—  Αναφορά ύπέρ τοΰ Νικολάου ‘Ροζόφη,
—  Ενός πονηρού, οστις έτόλμησε νά κατηγορήσω τόν 

χόμητα Ιίοσΐγκον.
—  Κύριε Διοικητά ! .  . . .
—  Ο στι; μέ εκθέτει είς δυσαρεσκείας !
—  Κύριε Διοικητά ! .............
—  Α λλ’ ήδη έπισύρνι είς έαυτόν τήν ποινήν, ήτι; 

αρμόζει εί; τού; προσβάλλοντας του; ίσχυροτερους των.
( Ακολουθεί )

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

’/ αχριχτ'ι. —  Αί πρ^ται γνώσεις τής Ιατρικής έφέρθη- 
σαν, λέγουσιν, εις τήν Ελλάδα, παρά τοΰ λσκληπ>οΰ ή Αίσ- 
κουλαπίου, βχσιλε νσαντος έν Θεσσαλία περί τόν δεχα- 
τον τρίτον «ιών* πρό τ«ς ήμετέρχ; εποχή;' διά τήν 
»ΰ«ργ*σίαν ταυτην χατετάχθή είς τόν χρόνον τδν  θβ*ν. 
Αί περι ιατρικής γνώσεις του διετηρήθησαν Λολύν παιρόν 
και «αρεδό^ηταν άπό γενεά; είς γενεάν *ί; τούς Ι τη -

γόνους του Ασκληπιάδας, Είς τόν Πυθαγόραν άποδίδουσι 
μεγίστας γνώσεις είς τήν Ιατρικήν, καί κ α τ’ εξοχήν είς 
τήν διαιτητικήν, τάς οποίας πρέπει να έ'φερεν εξ Α ίγυ
πτου. Ούτος, λέγβυσι, πρώτος έπαρατήρησε τούς κ λ ι-  
ματαΐριχούς χρόνους καί τάς κρισίμου; ήμέρας βίς τάς 
άσθεν'.ίας. ‘Ο μαθητής του Αλκμαίων άναφέρεται ώς 
πρώτο; Ανατόμος τών ζώων. Αφ’ ού ή ίατρικ,ή έπαυσε 
τοϋ νά ήναι ιδιαίτερον προνόμιον ιώ ν Ασκληπιαδών, 
τήν όποιαν είχον καταστήσει ώς ενα μυστήριον, τά σχο- 

7.εΐα τής Κνίδου και Κω χατεστάθησαν πϋρίφιημα. έ χ  
τής υστέρας ταύτης σχολής έξϋλθεν ’ίπποκράΐίί; ό Κώος 
οστις μέχρι τή ; σήμερον θεωρείται ώ; πα«ήρ τής ’Ιατρι
κής. Τ φ ίντι εως είς τού; χρόνους αύτοΰ ή ’Ιατρική δέν 
ήτον άλλο τ ι  παρά ενας εμπειρισμός. ‘Ο μέγκς ούτος 
άνήρ τήν έκατέστησε μίαν έπιστήμην μεθοδικήν, καί 
έσυνήθροισεν είς ενα σώμα διδασκαλίας δλας τάς περί 
αύτής γ\ώσε·.ς ούσας πρό αύτοΰ διεσπαρμένα;# φυ
σική αύτοΰ μεγίστη άγχίνοι*, μία άπό τάς λβμπρο- 
τέρας οσας ποτέ παρήγαγεν ή ‘Ελλάς, έπρόσθετεν εί 
ταότας καί τάς ιδιαιτέρας της παρατηρήσεις, ί ,  διά νά 
είπώ ουτω, τά ; μαντεύσεις της· καθότι ουτος έμβλέτησε 
τοιουτοτρόπως τήν τέχνην του, καί έστερέωσε τόσον 
κάλλιστα τάς άρχά; της, ώστε τό σπέρμ* δλΐΰν τών 
ποοόδων, δσα ή Ιατρική έκα ιε άπό τού; χρόνους του μέχρι 
τής σήμερον, ενρίσκ.εται είς τά συγγράμματ* του. Αί 
πεΐραι καί παρατητήσεις, τα ; οποίας ό ‘Ιπποκράτης εκα- 
μεν ό ϊδιο; η καί τοϋ έπαρχδόίησκν άπό ά*.λους, έμπε- 
ρ·.έχο/ται είς τούς ’Αφορισμοός του, οϊτινες μέχρι τής 
σήμερον θεωρούνται ώ; κανόνες άζιόλογοι. ‘Ο ‘ Ιπ*ο- 
κράτ/,ς έντελειοποιήσε τήν χειρουργικήν κ«1 παθολογίαν 
ούτος έδωκε τήν πρώτην διαιτιτιχήν, τής ότοίας μέχρι 

τοΰ δε άνωτέρα δέν έφάνη. ‘Ενί λόγω, συνεισέφιρε το- 
σοϋτον βίς τά διάφορα μέρη τής ’ΐα τρ κ ή ς, ώστβ τινές 
έστοχάσθ/ισσν δτι οί άγώνες toj ησ*ν ύπέρ τήν δύναμίν 
ένός καί μόνου Ανθρώπου, **ί οτι αί άνακαλύψεις αύιιιι 
προ?ιλθον ούχί άπό ίίνα χαί μόνον ‘Ιπποκράτπν, ά λλ’ 
i n ’ όλόχληρον οικογένειαν τοΰ αύτοΰ όνόματο;, οί δέ 
καρποί δύω αίώ/ων πειραματων χαι παρατηρήσεων α π ϊ-  
δόθησαν ·ϊ< ένα χαί μόνον ύ.τοκείμβνον. Μ’ όλα ταΰτα , 
«I είς τήν φυσιολογίαν χα ί ανατομία» γνώσεις τοΰ ‘ lit-



ποχράτους ησαν άτελέσταται, καθότι εις τους χρόνου? 
του ήν άπηγορευμένον τά νζ άνα τέμνω τι τά ανθρώπινα 
δώματα έξ αιτίας τοΰ θρησκευτικού σέβου; τών έλλ/Νων 

πρό; τους άποθανόν τα<,.

Α Π Ο Ϊ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΕΑΤΤΟΤ.

ΦΕΤΓΩΝ τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν, και υπό τϋ« με
λαγχολία; διωκόμενος, έπλαγίασα υπό τήν σκιάν δάσου;> 

δ ιά  νά μελετήσω και νά σκεφθώ.
Πόσον ήδονική παρηγορία είς τάς λόπας μας, μονά- 

ζοντες νά ρυνκοινωνώμεν ελευθέρως μέ τάς ιδίας ήμών 
καρδία;! Χ ιλιάδες πτηνών, επάνω εις τούς κλάδους 
καθημένων, ένεψι^οναν τόν άε'ρα άπό τάς έναρμονίους αύ
τών ώδάς, καί ένέπνεαν άγαλλίασιν κρύφιον είς τήν 

ψυχήν μου.
Είς τήν πέριξ άναβλαστάνουσαν χλόην κεκρυμμένο; ό 

τόν ήλιον άγαπών τέ τη ξ , εμίγνυε τήν θορυβώδη αύτοΰ 
φωνήν μέ τούς μελωδικούς εκείνων ήχους.

Τα ΰδατα ρύακος καθαρού, εις τό πλάγιόν μου μορμυ- 
ρίζοντος, έδρόσιζαν τήν κατάξηρον γην.

Πλήν, μ ’ δλα τής φύσεως τά κάλλη, δέν ώδυνάτο ή 

ψυχή μου όλιγώτερον άπό τάς πληγάς της.
έ τ ι  κατεβυθίζετο είς τούς ποικίλους λογισμούς, οιτινες 

τοσάκις αΰτήν ταράσσουν,
Τί ήμον πρίν γεννηθώ; —  Τί είμαι τώρα ; —  Τί θέλω

είσθαι αύ'ριον ;
Παχεΐά τις σκέπη έφαίνετο ν’ αμαυρόν») τήν νοεράν 

μου δψιν. Παρεκάλεσα τούς σοφούς νά μέ όδηγήσωσιν, 
άλλ’ ούδένα εύρηκα πολυμαθε'στερόν μου κατά τούτο.

Περιτυλιγμένος είς νέφη άδιαπέραστα, πλανώμαι άπό 
επιθυμίαν εϊς επιθυμίαν, μή δυνάμενος ουτε καν άνειροπο- 

λών νά επιτύχω τό ποθούμενον.
Τό σάρκινον τοΰτο σκεΰο;, είς τά όποιον εΐμεθα φυλα

κωμένοι, εμποδίζει πασαν ακτίνα φωτός.
ί π ά ρ χ ω !  — τ ί σημαίνει,· δ ίδ α ζέμ ε! — Ιίδη, ενώ 

λαλώ, εφυγε μέρος τής ύπάρξεώ; μου.
Δέν είμαι πλέον δ ,τ ι  ήμην.

Τίθελω  εί-ϊθϊΐ αυριον, αν εί*σέτι ύτάρχω ;
Ε ί; οΰδέν σταθερός, είς ούδέν μόνιμος, ομοιάζω τά υδωρ

ρύακος, τά όποιον διηνεκώ; £έει, τά όποιον δέν στέκει
/ * π ο τ ε .

Η ρ ά λ λ ο ν ,—  ά λλ ' άπο τά περικύκλω αντικείμενα, μέ 

τ ί νά παραβάλλω τάν έαυτον μου ;
‘Ω; ό ρύαξ, τήν έπομένην στιγμήν δέν θέλω πλέον 

είσθαι όποιο; είμαι ταύτην.
Μέ άλλο τ ι δνομα πρέπει νά καλώ μαι.
Μέ πιάνει; τώρα, μέ κρατείς, πλήν φεύγω.
Ποταμέ άεικίνητε, ουδέποτε πλέον θέλει; δι*περάσειν 

τά διάστημα, έπάνω τοΰ οποίου ή ϊη  ερρευσες.
‘Ο α υ τ ί; άνήρ, τον όποιον ηδη άντανέκλασε; είς τά 

υδατά σου, ουδέποτε πλέον θέλει άντανακλασθ/,ν ύ V αυ
τών, άπαραλλάκτως καθώς Ιφαίνετο εις αΰτά πρότερον.

—  Είς τήν Ισλανδίαν, ό επίσκοπο; η καί ό ίερεύ; εχει 

τά δικαίωμα νά έμποδί-τ/) όποιονδηποτε γάμον, δταν ή 
γυνή δέν ήςεύρνι νά δ ιαβάζη . 6  νόμο; ούτο;, ό τόσον 
ίσ/υρά προβλέπων διά τήν διδασκαλίαν τ ι ;  έπερχομένης 
γενεά;, φυλάσσεται μέν άκόμη μέχρι τής σήμερον, άλλ 

δχ ι τόϊον ακριβώς, δίον άρχητερα.
  Μέ τρεΐ; υπάρχει ανάγκη μεγίστη v i είρηνεύτ) πάντοτε ό
άνθρωπο;.—  μέ τήν σύζυγον, μέ τήν γαστέρα, καί μέ 

τήν συνείδησίν αύτοΰ.
  Ι^ποιοΰμεν τούς άναγνώστας μας, δτι τά Φυλλάϊιον
τοΰ Φ εβρουάριου έ β ρ ά δ υ ν ε ν  ενεκα άπροβλέπτων περιστά- 
σ ε'ον , καί δτι μέ τή ν  έκδοσιν τοΰ ε π ο μ έ ν ο υ  θ έ λ ο μ ε ν  έπα ■ 

ν έ λ θ ε ιν  εί; τήν τάξιν.

Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
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