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ΗΘΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Ε ΙΣ  ΤΗΣ ΕΑΑΑδ ΟΣ.

(Συνέχεια άπό τήν Σελ. 19 .)

Μετά τήν γενεάν τών γερόντων, έρχεται εκείνη επί 
τή ; ό.τοίας δΰνχταί τ ι;  ευκόλως νά βασίσγ, τήν ΐσχύν 
τοΰ Εδνους* εννοώ τήν ήρωϊκωτάτην γενεάν τών άνδρών 
μ α ς!

Στρέφω τά βλέμματα μου etc δλον τόν Κόσμον, διά 
να ίδ<» μίαν παρομοίαν τάξιν άνδρώπων και δμως, 
εις κανένα έίίνο; δέν έμπορώ νά εΰρω ά'τομα τά όποια 
να έπαδον τόσας μεταβολάς, τόσας σκληρότητα? χαί τόσας 
κακαπαδείας, δίας πραγματι-ιώς ύπέφερον οί γενναίως 

και σταδερώ, άγωνιοδέντες υπέρ τής ανεξαρτησίας ήμών 
ούτοι άνδρες.

Μόλις έςήλδον άπό τους κόλπου? τών γονέων των, 
επήδησαν π&ρ·;υδύς ε*.όντες καί άγοντες εις τό στάδιον 
►ου πολέμου. Χωρίς να γυμνασδώσι τήν στρατιωτικήν, 

ίμάχησαν ώ ; έξοχοι στρατιώται· καί χωρίς vs διδαχβώσι 
τήν πολιτικήν τέχνην, διευδυνον δαυμασίω; τό πολιτι» 
κόν δράμα καΟ όλον τό διάστημά τής Επαναστάσεως, 
τό όποιον, διά τήν ανωμαλίαν τών περιστάσεων καί διά 
τά παρουσιαζόμενα τότε άλλεπαλλήλως αιφνήδια καί 
τρομερά προσκόμματα, πρέπει νά θεωρηδή ώς Sv άπροσ- 
δοκητον δαΰμα !

Περιφερόμενοι είς τά δρη άοικοι, γυμνοί, καί ^υπα- 
ροί, ετρεφοντο πολλάκις άπό τους έν τοΐ; ό'ρεσιν ανα
λυόμενους αγρίους καριτούς, δπου ό/.τώ κατά συνέχειαν 
‘•τη ήγωνίζςντο μέ τό πϋρ, μέ τόν σίδηρον xal μέ τήν

πυρίτιδα Ποτέ μέν έκαταδιώκοντο ύπό τοΰ έχδροΟ* και 
άλλοτε έκαταδίωκον αύτόν : ποτέ . έπληροϋντο άπό
τάς μεγαλητε'ρας έλπίδας, διά τους θριάμβους των· καί 
άλλοτε ίβυδίζοντο είς τήν έσχάτην άπηλπισίαν, έκ τής 
ηττης : ποτέ έκόμπαζον εί; τήν έμπνεομένην ύπό τοΰ αιιδτί* 
ματος στιγμιαίαν ευτυχίαν της ζωής έκείνης* και άλλοτε, 
ουλλογιζόμενα περί τοΰ μέλλοντος, έδρνινοΰιαν τήν ταλαι* 
πορίαν των : καδημέραν δέ επαλλεν ή καρ^ία των ύπό 
τό σύριγμα τών διαπερώντων απείρων σφαιριδίων, 
και έπί τή< φρι/.ωδεστάτην δεαν τών άνδριβπίνων π τ ω 
μάτων ! ώ μακαρία 'Ε ποχή  ! οποίαν ήδονήν εμπνέει 
ή γλυκυτάτη άνάμνησίς σου πρός τούς Ανδρας, οϊτινες σέ 
έλάπρυνον εϊς τά χρονικά τοΰ Κόϊμου !

‘Ωμίλησα χιλιάκις μετά τών ανθρώπων τούτων, και 
τή άληΟεία ή περί τής εποχής έκείνης διηγησίς των 
παρέχει τ ι έξαίρετον καί μεγαλοπρεπές! διεγείρει εις 
τάς καρϊίας τών υ ίγα  αϊσδ/ιμα, τό όποιον τού; κάμνει νά 
λαλώσι περί τής παρουσης καταστάσεως ώς άηδόνες, 
αΐτινες, έν τω μέσφ τών κοιλάδων έξηγοϋτι μέ τό γλι»— 
κΰτατον κελάδημά των τήν ώραιοτητα τής φυσεως !

« Τί ; (λέγουν,) πρέπει νά χάσωμεν τούς άγώνας καλ 
» τάς Ουσίας μας ; Κακώς τό στοχάζονται οί συλλογιζό- 
» μενοι οΰτω. —  Πρέπει νά μηδενίσωμεν τήν Νέαν ιστο
ί) ρίαν τής Πατρίδος ήμών ; Είς μάτην κοπιώσι! — Ε κτί- 
J) σαμεν τάς μικράς καλυδα; μα?, καί τάς καλύβας αΰ- 
» τ»ς δέωροΰμεν άνωτερατ, καί ά π ’ αύτά τών μεγιστά- 
» νων τά παλάτια , διότι έκτίςδ/,σαν μέ πηλόν αίμάτινον. 
a Πλούτον δέν έχομεν άλλ’ δντες Uavol νά ποριζώμεΟα 
ί) τά πρός τό ζήν., ζώμεν πολύ ευτυχέστερα τών πλου-



s  σιοτέρων ανθρώπων, διότι εχομεν τήν πολιτικήν άνε- 
» ξαρτη>ίαν μας, ήτις, ώς προϊόν τών ιδίων ήμών άγω* 
β νων, μδς είναι άνωτέρα παντός πλούτου, ί ΐ  άπλου- 
» στάτί) ιδέα Τ Ο ί ΠΟΛίΤΟΥ, άξιζει εί; ήμ,άς περισσό- 
» τερον, παρ’ δλας τας βασιλείας τού Κόσμου: πχρ’ δλους
* τούς πομπώδεις τίτλους : παρ’ δλας τάς ψευδείς καί 
» γελοίας εύγενείας, δσας ή Ανθρώπινος διαφθορά έμηχα- 
» νεύθη έν τώ^ σκότει του Μεσαιώνος νά έφεύρν) πρός 
» αίσχος τ ι ς  ανθρωπότητας ! Ποιος άλλος Λαός αισθάνετα* 
» τήν βαρύτητα, καί έννοεϊ καθ’ δλην τήν εκτασιν τήν
•  μυστηριώδη σημασίαν Τ Ο Ϊ ΠΟΛΙΤΟΥ; Ούδεΐς ! Αλλ’ 
» δμως ό Λαός της Ελλάδος καί τήν εννοεί, καί τήν αίσ- 
» θάνεται, καί τήν χαίρει, ώς τό άπέδειξε πολλάκις έπί 
» τών δεινών περιστάσεων της Πατρίδας. έπαρουσι-
* άσθη πρό μικρού τοιαύτη περίστασις, καί άμέσως ό
•  έλληνιχός Λαός ήνώθη ύπό τήν γενικήν ταύτην λέξιν* 
» τά δέ στρατιωτικά μας σώματα, βυσοωματούμενα 
9 αντήχησαν μέ τόν ένθουτιαστικώτερον τρόπον έν τώ μέσω 
» τής Πρωτευούσης, φωνάζοντες έντόνω ;: β ‘Ο  σ τρα τιώ 

ν της είνα ι π ο λ ίτη ς  π ρ ιν  ή γίνη  στρατιώ της . » Ιδού τά 
» ευάρεστα αποτελέσματα τών άγώνων μας. β

f  στερον λοιπόν άπό τόσον σκληρχν, άγοίαν καί άχα- 
λίνωτον ζωήν, εκατέβησαν είς τό κοινωνικόν στάδιον. 
δθεν, άναθέσαντες τά δπλα, ήρχισαν νά φροντίζωσι περί 
τής μελλούσης αύτών καταστάσεως.

Μέγα μέρος έκ τών ατόμων τούτων άφιερώθησαν είς 
διαφόρους κλάδους τής Βιομηχανίας· καί ούτοι έοτάθησαν 
άναμφιβόλως μεταξύ αύτών οί φρονιμώτερηι* διότι δεικνύ
ουν, δτι ένιΐοοΰσι καλώς, τ ι έστίν ανεξαρτησία, ή  πο. 
λιτική ανεξαρτησία δέν ώφελεΐ ποσώς τόν άνθρωπον, 
δταν δέν"υπάρξει καί ή ατομική άνεξαρτησία· ή δέ ά :ο- 

μΐκή, δέν δύναται νά ύ,τάρξ·»] είμή διά μόνης τής φιλεργίας* 

JLpx, 15σοι άφιερώθησαν είς τήν Βιομι/.ανίαν, αύτοί μόνοι 

έμποροΰν νά χαίρωνταΓτά θέλγητρα τής άνεξχρτησίας.

£v άλλο μέρος ούκ ευκαταφρόνηταν άφιερώΟη είς τα 

πολίτικα, ή μάλλον, εις την ‘7 πα.ΙΙη.Ιίαν. Δηλαδή, οι 
άνθρωποι υύτοι συνέλλαβον σταθερές είς τόν νουν των τήν 
σφαλερά/ ιδέαν, δτι δέν υπάρχει a.i.Ιος τρόπος τοϋ ζην, 
βίμη το νπηρετεΐν την Κ υβέρνησιν , δπου έξ ανάγκης 
4 μικράν ζωηρότητα έχων άνθρωπος παραφέρεται είς 
μυρία άτοπήμχτα, γινόμενος π ο λ λ ία ς  κόλα;, ψεύστης,

ωτακουστής καί προδότης, <·αί εξευτελιζόμενος καθ βλους 
τούς τρόπους.

Τό κακόν εί*αι, δ"ΐ υπό τό το»ΰτον φρόνιμα εύρέθη - 
σαν πολλοί· δεκάκις ϊσως περισσότεροι, παρ’ βίοι απαι

τούνται διά τήν τακτικήν καί άναγκ*ί*ν υπηρεσίαν τοΰ 
Κράτους. Καί ιδού σήμερον παρ ,υσιάζεται έν τώ μέσφ 
τής κοινωνίας μας ενχς με'γας σωρός άνθρώιτων, οϊτινες 
δυστυχώς ταλαντεύονται εϊς τ>,ν όκνηρίαν καί εϊς τήν 
Ενδειαν!

Μία φρόνιμος καί αύστηρά Κυβέρνησις ήδυνατο ευκόλως 
νά οίκονομ ήσ ι̂ τό τοιοΰτον δυσανάλογον περίσσευμα, 
κάμνουσα έκαστον τούτων νά ενδαιμοντί κατά τήν άξίχν 
τών δυνάμεων του.

Ηδυνάμην νά αποδείξω εναργέστατα, ότι ή τοιαύτη 
οικονομία ανήκει ιδίως είς τάς Κοοερνη'σεις : καί δτι 
μία έκ τών αίτιων, ήτις ηυ'ησε τόν σωρόν τούτον τών 
άργών ανθρώπων εις τήν κοινωνίαν μας, είναι ή ελλε'ψις 
καλής Κυβερνήσεως, τήν όποία; άνέκαθεν ό Τόπος στερεί
ται, Αλλά τούτο εΐνχι £ν πολιτικόν ζήτημα, τό όπ-.ΐον 
δέν άνη'/ει εις τήν παρούσαν πραγματείαν μου* καί τό 
όποιον δέν θέλει π ώ -οτε  έπιφέρει ούδένα άποτέλεσμα 

έπί τών άπείρω ς  κχΐ άνιδέω ς  κυβερνώ/των σήμερον τό 

έ  θνος.
Είναι μέν πασίδειλον, δτι οι διέποντες τήν τύχην τής 6λ- 

λάδος, ώς άπε5είχθη καθ’ δλας τάς περιστάσεις, δέν γνω - 
ρίζουσιν άλλο είμή πώς νά μηχχνεύωνται είς τ ;  σκότος τ 'ς  
δολιότητος τήν παγίδα  κατά τοΰ πολιτικού ήμών Συντάγμα
τος- ώστε, ωφελούμενοι άπό τήν περίστασιν τού άπολυ- 
τισμοΰ, νά διαπρέπωσι πάντοτε εν τή έξουσία, μή δντες 
ικανοί νά ΰπηρετώσιν ύπό Συνταγματικόν Πολίτευμα.

Α,λλ’ ε /ω  τήν τόλμην νά εϊπω μέ κχθαράν γλώσσαν 
π;ός τούτους, δτι τό Σύνταγμα πώποτε δέν θέλει καταρ- 
γηθή είς την Ελλάδα ; διότι τό υποστηρίζει ή έποχή : 
τό υποστηρίζει ή γενική πολιτική τών Εθνών : τό ύτο - 
στηρίζουσιν αί συμμχχοι Δυνάμεις : τό υποστηρίζει αύτός 
ό Λαός καί ό Στρατός τής ‘Ελλάδος, ό ότο ΐο ; τό έδημι- 

ούργησε : τό ύποστηρζει ή έπίρριή τού Κ λ ίμ α το ς : καί 
τελευταΐον, τό ύτοστη^ζει ό ‘Ελληνικό; χαρχκτήρ, δστις, 
μορφούμενος έν τώ μ έ-φ  τού ίεροΰ ίριών Αγώνος καί 
έν τ·ξ Διδασκαλία τών αθανάτων προγόνων μας, είναι 
φ^σει φιλελεύθερος.

έντοσούτω, £ν μέγα μέρος έκ τών άνθ.ώπων τοΰ λγώνος

δυστυχεΓ: ή Κυβέρνησις δέν δύναται νά προβλέψτι περί
τοΰ συμφέροντος αύτών : καί αύτοί, εσκοτισ^ένοι δντες 

απο την άρ,η^ανίαν, περιμένουν τήν τύ /η ν  των άπό τάς 
μεταβολάς καί άπό τήν αταξίαν !

Αλλ εάν ηςευρον ουτοι πόσον δύσκολον είναι τό νά 
γνοφίζη τις τό συμφέρον του* καί δτι πολλά<ις παραγνω- 
ριζουσιν αύτο καί οί πλέον φρ ίνιμοι άνθρωππ, ήθελον άναα- 
φιβόλως έντυπώσειν καλά είς τόν νοΰν των τήν ιδέαν, δτι 
τό μεγαλήτερον αύτών συμφέρον κρέμαται άπό τήν καλήν 
Κυβέρνησιν τοΰ Τόπου, καί ήθελον παρουσιάζεσθχι πάν. 
τότε συνεργεί είς τήν σύστασιν μκας καλής Κυβερνήσίως. 
—  Τώρα λείπεται νά λαλήοω καί διά τά υπόλοιπον τής 
γενεάς ταύτης, τό όποιον άφιερώθη είς τό στρατιωτικόν 
στάδιον.

( Ακολουθεϊ.)

Ο ΕΓΓΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ.

Ανέίΐδβτόν τ ι άξιόλογον περί τής φρικώδους ίερας 
Εξετάσίως, ήτις ή -μαζε\ δχι πρό πολλοΰ είς τήν Ισπα
νίαν καί Πορταγαλλίαν, ιστορείται ύπό τίνος ΙΙορτογάλλου* 
αποδείχνει δέ σσφώς τίνι τρόττω τά διαβολικά βασανι
στήρια αναγκάζουν τούς ανθρώπους νά ομολονώσιν εαυτούς 
ενόχους εγκλημάτων, τά  όποια ποτέ δέν έπραξχν.

Κόίζοιοζ εύγενής, είς τήν Λισσαβώνα, άκούσας δ τι ό 
ήγαπημένος ιατρός του ε’κατηγοροθη ώ; ίου^αι'ων, καί 
έφυλα<ώ“η διά τούτο άπό τούς ίεροδικαστάς, εγρχψεν 
αμέσως πρός έ'να εξ αύτών επιστολήν, εις τήν όποιαν εζ^- 
τοΰσε τήν ελευθέρωσιν τοΰ φίλου του, βεοαιόνων o n  
αύτός 'ητο Χριστιανός ορθόδοξος, δσον καί όποιοςδήποτε 
άλλος, Η επιστολή δμως, άν κχΐ άπό τοιοΰτον έπίση- 
μον ύποκείμενον, δέν έκατόρθωσε τίτοτε* ό ιατρός έστοε- 
βλώδη καί έοασανισθη· ώς δέ συμβαίνει κοινώς εις τοι- 
αυτας περιστάσεις, είς τήν ακμήν τών πόνων του ώ^ολό- 
γησεν δια  ήθελον οί εχθροί του. Τοΰτο παρώργησεν τόν 
ευγενη, οστις, ύποκριθείς δτι άσθ:νέϊ καί κινδυνεύει, πάρε- 
καλεσε τόν ίεροδικαστήν νά έλθγ) νά τόν δώστι τάς τε
λευταίας πνευματικάς συμβουλάς του,

Εύθύς άφ')ΰ ηλθεν 6 Δομινικανός, τόν ε'πρόσταξεν ό

εύγενής, ενώπιον άξιοπίστων τινών φίλων, νά όμολογήσγ) 
δτι είναι Ιουδαίος, νά γράψη τήν όμολογίαν του; καί νά 
ύπογράψτ) αύτήν. έπειδή δμως εκείνος εϊς τούτο δεν 
συγκατένευεν, έδιώρισεν ό εύγενής τούς δπηρέτας του νά 
να βάλωσιν έπί τής κεφχλής τού ίεροδικαστού πυρακτωμέ- 
νην περικεφαλαίαν· οί δούλοι έσυραν εύθύς παραπέτασμά 
τι, καί ό ά)λιος Δομινικανός ίδεν εμπροσθέν του μέσα είς 
μίαν κάμινον περικεφχλαίαν κοκκίνην άπό τήν θερμότητα. 
Η θέα τοΰ νέου τούτου βασανιστηρίου, τό όποιον ώνομά· 
ζετο ‘Σίδηρους στέφανος τοΰ Λ-,υ-:5,’ έφόβησε τόν καλό- 
γηρον τόσον, ώστε αμέσως εγραψε καί υπέγραψε τήν 
βόελυράν ομολογίαν. Τότε είπε πρός αύτόν ό εύγενής,
α Βλέπεις πόσον δεινός^είναι ό τρό-ος, μέ τόν όποιον
* φέρεσθαι πρός τούς άθλιους άνθρώπους ! ‘Ο δυστυχής 
« ιατρός μου ώαολόγησε τόν Ιουδαϊσμόν ώς καί συ* άλλα 
« μέ τήν διαφοράν ταύτην, δτι εκείνος μέν ήναγκάσθη
ο άπό βασάνους, συ δέ μόνον άπό φόβον, s

Ο Κ.ΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟΝ.

‘θ  μέγας Καρδινάλιος τής Ισπανίας, Πέτρος Γονζά- 
λης, (  P e tr o  G o n z a le z  d e  M e n d o z a  ), έπροσκάλεσε 
ποτε είς συμπόσιον τόν Κολόμβον, καί δχι μόνον παρε- 
χ&όρησεν είς αύτόν τήν πλέον έντιμον θέσιν εις τήν τρά
πεζαν, άλλά καί τόν άπέδωκεν άλλας τιμάς, συνη'» 
6εις· πρός κυριάρχους. Ε'.ς τό γεύμα τούτο λέγουν δτι 
συνέβη τό περί τοΰ αύγοΰ πολυθρύλλητον ανέκδοτον. 
Κοΰφός τ ι ;  αύλικός, μήν ύτοφέρων τάς πρός τόν Κολόμ*· 
βον τιμάς, και ζηλεύων αύτόν ώς αλλοεθνή, {Τί τάχα ,’ 
τόν ήρώτησεν άποτόμως, ‘ίάν σύ δέν άνεκάλυπτες τήν 

Αμερικήν, νομίζεις δτι δέν ήσαν άλλοι άνθρωποι άξιοι 
το’.αύτης έπι/_ειρήσεως Είς τοϋΐο δέν εδωκεν άμεσον 
άπόκριιιν ό Κολόμβος* άλλά πιάσας εν αϋγόν, έπροσ- 
κάλεσε τούς συμποσιάζοντας νά στήτωσιν αύτό έπί ένός 

άκρου. Καθένας έδοκιμασε, πλήν εϊς μάτην* εκείνος τότε 
έκτύτηιεν αύτό επί τής τραπέζης, ώστε νά συντρίψή τό 
άκρον, καί τό άφήκε στεκόμενον έπί τοΰ συντριμμένου 
μέρους· —  διασαφηνίζων οδτω άπλούστατα, δτι, άφοϋ 
ίδειξεν μίαν φοράν τήν πρός τόν νέον κόσμον όδόν, ήτ0



πλέον εί* δλαυ; εύκολωτάτη. Τι*ε; χατεδίκασαν ώ; ουτιδα
νόν το παρόν ανέκδοτον· άλλ’ ή άπλ.ότης τοΰ ελέγξου έ συγ
κροτεί τήν πικρίαν του, καί ήτο δέ μάλιστα χαρακτηριστι
κόν της πρακτικής άγχινοίας τοΰ Κολόμβοι».

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

Τ ιο χά γγ . —  Μυθιστορία K irsfaxή.

0  Τέριν, ενα; άπό τούς Σοφούς τής πόλεω; Ταμίγκ, 
ήτ:ς είναι μία άπό τά ; έπισημοτε'ρας εί; τήν επαρχίαν 
του Πεκίνου, ε’/εν  υιόν καλο'μενον Τιοχάγκ, νέον εύφυή, 
μεγαλόψυ/ον, και γβνναιον. Στάλε·ς ιΰ .ος εις Πεκίνον 
οιά νά διδαχθ$ τά  Κινέζικα γράμματα, είς ολίγους χρό
νους άπτίλαυσεν έκεΐ τό άξίωμα τοΰ λεγομένου Σιούτα- 
σ ι_ ηγουν άνιρός επίσημου εϊς τε τους λόγους, και εί; 
τά  δπλα. Ενώ δε αύτό; ένδεδυμέ.ος με τό γαλάζιον 
φόρεμα, δί ου διακρίνονται οί Σιούτασοι έπέστρεφεν είς τήν 
πατρίδα του, ήναγκα'μένος ων νά ττερίυνί τήν νύκτα εί; 
εν προάστειον, άπίχον άπό τό Ταμ'.γ* πορίπου μισήν 
ημέραν, έζήτησε νά καταλύ·;η είς τόν οικον μιας καλής 
γυναικός, είς τήν όποιαν ένε'τυχεν, ήτις κατά τήν παλαι- 
οτάτην συνήθειαν τών Κινέζων, με όλους τους περιποιη
τικούς λόγου; φιλοξένου άγάπ«ς, ασμένως τόν ύπεδέχθη. 
Διαταίβων μέ «ύτήν έπαρατνίρησεν οτι συνεχώ, άναστέ- 
ναζε, καί εχεε κρυφίως καί τ ι δάκριον. Σπλαγχνισθείς 
ούν « π ί μίαν τοιαύτην θέαν, έτόλμησε νά τήν έρωττίτη 
τήν τούτου αιτίαν’ αύτή δέ μέ βαθύν άναστεναγμόν, οϊμοι! 
φοβούμαι κατά πολλά, άπεκρίθη, μή αύξηνΟή περισσό

τερον ή λύπη μου. ί ΐ  απαρηγόρητο; πίκρα τοΰ υίοΰ μου, 
Ά άσθϊνής κατάστασί;, είς τήν όποιαν εΰρίσκεται καί ό 

φόβος μου μήπως χειροτερεύει τό πάθος του, μοΰ π λ η 
γώνει τήν καρδίαν. Αύτό; ήγάπα περικαώς μίαν κόρην 
άπό τό Ταμίγκ όσον ώραίζν, άλλο τόσον φρόνιμον καί 
ένάρετον, καί έξ αυτής ή γα π ά τι άμοιβαίως. Ζητη'σχς 
αύνήν άπό τους γονείς της εις γυναίκα, τήν επέτυχε, 
καί ή ποθητή ή^έρα τοΰ γάμου των ήδη ΐπλησίαζεν, δταν 
ίδοΰ έξαίφνης 6 Μαντραΐνος ό πρώτος (1 ) τής Πόλεως,

( 1 )  Μ ανΓαρΐνος, λε'ξις Π ορτουγίζίΛ η, τίτλος α ξιώ μα τος  β ί; την Κ ίνα . 

Τ ά  τ ά γ α α τ α  τώ ν Μ χντχρ ίνω *  είναι Ιννέα , κ α ί συγκροτοΰσι τ ά  ty c p t-  

τώ τερ α  Σ ώ μ α τα , Ά τοι Σ υ σ τή μ α τα  τοΰ Β * σ ιλ ιίο « .

6 απάνθρωπος Ταγκουί διάτινω* υπηρετών του άρπαζε 
παρανόμως τήν κόρην, μήτε έξεύρει τις άκόμη είς ποίον 
μέρος τή ν "κροτεί φυλακωμένων. ό  υιός μου μόλις ήκουσε 
τήν θλιβεράν ε’ί^ησιν, εδραμε σπόυδαίως είς τό Ταμίγκ, 
καί έκίνησε πάντα λίθον διά νά ξαναλάβ^ τήν ήγαπη- 
μένην γυναίκα του· άλλά τά πάντα εις μάτην1 ενταφι
ασμένο; τώρα είς βα^υτάτην άδημονί*ν, δυναστευόμενος 
άπό άπαρηγόρητον λύπην, δέν τρέφεται πλέον μέ άλλο 
τ ι παρά αέ δάκρυα. Ματαίως έδοκίμασα πολλούς τρό
πους διά νά τον παρηγορήσω, άλλ’ αυτοί δεν έκαμαν 
άλλο, παρά νά σκλτ,ρύνουν περισσότερον τήν πληγη'ν του. 
Μία μικρή θέρμη πρό £ξ ήμερων του προσετέθη, ή όποία 
ολίγον κατ’ ολίγον τόν κατατήκει, καί ού μετά πολύ 
φοβούμαι, άλλοίμονον! μή τόν ϊδω είς τά λοίαθεια, και 
στερηθώ τόν υιόν μου. έδώ  «σιώπησε, καί έ'να; ραγδαίος 
κλαυθμός διεδέχθη τούς λόγους της. ‘Ο νέος Τ ιο /ά γγ  
τήν εύσπλαγχνίσθη, καί ώς εύιολμος καί μεγαλόψυ/ος, 
θάρσει, της είπε, παρηγορήθητι’ τό πάθος δέν είνχι ανί
ατον* που είναι ό υιός σου ; μοί συγχωρεΐται νά τόν 
έπισκεφθώ ; Η καλή γυνή τόν ώδήγησεν είς τον κοιτώνα 
δπου εκείνος εκειτο. ‘Ο Τ ιοχάγγ βλέπει εις τό στρώμα 
νεανίσκον, είς τό πρόσωπον τοΟ όποίου μόλις ί’φαίνοντο αί 
πρώται τρίχες, άλλ’ έφύλαττεν άκόμη τ* ίχνη μιας έξαι- 
ρέτου ώραιότητος* ασθενής δέ ών, καί ισχνός, εφερεν έγ- 

κεχαραγμένην τήν λύπην, καί ωχρότητα τοΰ βανάτοί». 
Οί νεκροί οφθαλμοί του πάντοτε βεβαρυμένοί άπό τά δά
κρυα, έστρέφοντο μέ δυικολίαν, καί κλειόμενοι. έφαίνετο 
οτι εφευγον τό φώς. Ενας συνεχής λυγμός διακεκομ
μένος άπό θερμούς αναστεναγμούς, τοΰ έπληττε βεβαί
ως τό στήθος, καί μία θΓηνητικί; φωνή ήκούετο θ^μινά, 
ητις ελεγε μόνον τοΰτο : Α χ Σοχεπίν, παρά πολΰ ήγα« 
πημένη μ.ου 2οχεπίν !

Πλησιάσας ό Τ ιοχάγγ, καί σφιγγών φιλιχώς τήν χεΐ- 
ρα του, φεΰ ! μή παραδίδεσαι, τοΰ ειπεν, είς άπελτι- 
σίαν* ή Αγαπημένη σου γυνή, δέν έχάθη άκόμη παντάπα· 
σ ιν  ό υπέρτατος Μονάρχης, τόν όποιο» ό Θεός έδιώρι· 
σεν είς τό Βασίλειόν μας, δ ια χέε ιτά ; άκτϊνας τή; δικαι
οσύνη; του πανταχόΟεν ές ίσου. Δέν έπεμελήθης άκόμη 
νά φθάσουν τά παράπονά σου Ιως είς αύτόν ; Ο ίμοι! μέ 
ποιον τρόπον, άπεκρίΟη ό νέος Σαχικοΰ, με ποιον τρόπον 
δύνανται νά φθασουν τά δάκρυα μου εως ιίς τόν άπρό-

σίτον θρόνον το υ ; . . . Καλά, ά π ε κ ρ ίθ η  ό Τ ιοχάγγ, 
έγώ ό ίδ ιο ; θ έλ ω  σοϋ εύ'.ολύντ; τόν δρόμον, Πολλάκις 
ευρον τόν τρόπον νά ε ΐσ έλ θ ω  προς τόν μ έ γ α ν  Μαντα* 
ρΐνον αυτός μέ γνωρίζει· ενώπιόν του θέλω σέ όδηγη'σει, 
καί αύτόν θέλεις εύ'ρν] Υπερασπιστήν και συνη'γορον ε ϊς  

τήν δυστυχίαν σου. Πρός τήν ·ίκτΐνα ταύττν νέας έλπί* 
δος άστράπτων άπό ίσυνη'θιστον χαράν ό λ υ 7 τη μ ένο ς  Σαχι- 

κοΰ’ είθε νά μή ήναι αΰτη, εβόησε, μία ματαία παρη- 
γορία! ό θάνατός μου ηθίλεν είναι άφευκτο; . , . Ο χι, 
π«:ηγορνίθητι, ειτεν δ Τ ιοχάγγ, αυριον τό πρωί θέλω σπεύ- 
σει νά υπάγω είς τό Ταμίγκ, διά νά ξαναϊδώ τού; γονείς 
μου, άπό τούς δποίους λείπω καμπόσους χρόνους, Αύτοί 
θέλουν στρέξει μετά χαρας νά καταβάλω τούς κόπους 
μου διά μίαν τοιαύτην δικαίαν αιτίαν. Θέλω αναχω

ρήσει έκεΐθίν παρευ'ΐύς, κ α ί πρός τήν μητρόπολιν τοΰ 
βασιλείου θέλω ο ο ι γένν ι οδηγός καί σύντροφος.

Πρός τό ξημέρωμα ό ευσπλαγχνος Τ η χ ά γ γ  οδεύει 
π ρ ς  τήν πατρίδα του, κρατακιύμενος άπό τήν γλυκυ- 
τάτην ενθύμησιν, οτι εδρεν άφορμήν τόσον εύκαιρον 
διά νά κάμΐρ £ν γενν#ΐον εργεν, καί νέμων έλπίδος δτι 
ή ενάρετος άπόφασίς του ήθελεν έπαινε'ίή άπό τούς γο
νείς του. Αλλ’ έδώ είς τήν πρώτην είσοδον τοΰ ο’ικ υ 
του, πορρησιάζεται αύτώ μία σκηνή, ή όποία τόν επλνί- 
ρωσε θαυμασμοΰ, καί φόβου. fO οίϋος του αύτός ητον 
πρότερον άκαταπαύστως συχνασμένο; άπο ανθρώπους, 
οι τίνες διά τάς υποθέσεις των προσέτρεχον είς τόν πα 
τέρα του’ τώρα δέ τόν εΰρίσ-.ει παντάπασιν έρημωιιένον. 
Προχωρίΐ είς τά δωμάτια, δέν συναπαντα άλλον, π·?ρά 
Ινα γέροντα δοΰλον, τόν όποιον έρωτα διά τόν πατέρα 
του, άλλά μόνον μέ τά δάκρυα τοΰ αποκρίνεται, όλος
τεθορυβημένος σπεύδει να παορησιασθ·^ είς τήν μητέρα 
του, διά νά μάθη τί συνέβη, καί τήν ευρίσκει ένταφι· 
α-τμένην είς τήν εκπλνιξιν, καί είς τά δοίκρυα. θ ’ μοιΙ 
φωνάζει, π ίπτων εις τάς άγκάλας της, λοιτόν 6 πατγ[ρ μου 
πλέον δέν ζή ; II μνίτηρ σφίγγουσα αύτόν, καί έγειαομένη 
μέ δυσκολίαν, αύτός ζ?,, ώ τέχνον μου, ναι, ζη άκ^ίλη, 
άλλ’ εί; τήν άτιμίαν καί είς τό σκότος, ένας δυστυ
χής γέρων τοΰ όποίου ό άπάνθρωπος Ταχουαί ά'οπαξε 
τήν μονογενή θυγατέρα του, προσέδραμεν είς τόν πατέρα
σου, διά νά μεσιτεύσν), ίνα άναλάβ^ αυτήν, ‘Ο πατήρ
σου έτόλμησε νά τόν ύπερασπισθ^ δυνατά· ύ σκληρός

Μανδαρίνος όργισθείς κατ’ αύτοΰ, προσέταξεν αδίκως νά 
τόν πιάσουν, καί τώρα άπό πολλας ήμέρας οδύρεται είς 
τάς «λύσεις. Ω τής άπανθρωπίας του ! έβόησεν ό Τ ιοχάγγ 
μετά θυμ.οϋ, δεν προσμένομεν τοιαύτην υπερβολήν παρα
νομίας* άλλά δέν θέλει χαρή είς μάκρος, οχι βέβαια, 
ά; τρέμ-ΐρ r h  έκδίκησιν, ή όποία ήδη έ^χ,ρέ^ίχται είς 

τήν κεφαλήν τ(,υ. O'3'τω λέγων αύτός άττεσπάοθη άπό 

τάς μητρικάς άγκάλας, καί δρμητιχώς τρέχει είς τ6 
δεσαωτήριον. Αφ’ οΰ επέτυχε τήν είς αύτό είσοδον, 
εδρε τόν σεβάσμιον γέροντα είς τό βάθ ς ένός πύργου 
δπου μόλις κατέβαινε μία αδύνατος άκτίς φωτός, κατα- 
κείμενον επάνω εί; τήν ΰγράν γήν, καί φορτωμένον 
άπό διπλά; άλύσεις, «λλά δεικνύοντα είς τό ιλαρόν 
πρόσωπόν του τήν γαλήνην έναρέτου ψυχής, ή όποία 
ήτον μέν δυναστευμένη ύπό τών δυστυχιών, ούχί δέ κατα* 
καταπεπληγμένη. Πρός μίαν τοιαύτην θέαν ό νέος Τιο- 
χ ά γ γ  ά αβοα καί ρίπτεται επάνω εις τόν πατέρα του1 
ούτος δέ λέγει αύτώ μετά πραότητας: 2ύ βλέπεις είς 
έμέ ώ υ ίέ  μου, εν παράδειγμα της ανθρωπίνου άδικίας. 
άλλ1 ή άρετή είναι γλυκυτάτη παρηγορία εις τά τοιαΰτα 
φοβερά συμβεβηκότα. Μεταξύ τοΰ σκότους τής τρόμε» 
ράς ταυ της φυλακής έγώ είμαι πλέον ευτυχής, άφ’ δ,τι 
ό δυνϋστεοων με κάκιστος τύραννος, μεταξύ τ?ς μεγα- 
λοπρεπείας τών δωματίων του. Ηθέλησα νά ύπερασπισθώ 
τήν άθωότητα, κα ί π τω /ία ν , καταδυναστευμένην άπό τήν 
άδιχίαν καί αυθάδειαν, άν καί έμελλον νά θανατωθώ διά 
τοΰτο, κατά πολλά γλυκύς θ?λει μου είναι πάντοτί ό 
στοχασμό; δτι έκαμα £ν καλ^ν “ργον.

λ  /  ! ό κάκιστος τύραννος, ε’κεϊνος tlv^t άξιος μυρίων 
θανάτων, έφώναξε μανικώς δ Τ ιοχάγγ" αΰτη μου ή χειρ, 
να!, αδτημου ή χειρ θέλει κάμ·/) τήν έκδίκησίν σου . . « 
(3χι, τέκνον μου, φυλάξου άπό τό νά ά τ ιμ ’/σγς τόν εαυτόν 
σου, καί τόν πατέρα σου μέ μίαν άστό/αστον ορμήν, ή  
άθωότης αου θέλει φανερωθ·^, μήν άμφιβάλλ^ς. 0  Θεός 
είναι δίκαιος . . . Καλά λοιπόν, έπανέλαβεν ό Τ ιοχάγγ 
είς έμέ άνή··ει νά φανερώσω τήν άθωότησά σου, καί τήν 
άρετη'ν σου. ‘Ο Θεός, δίκαιος ων, θΐλει μέ βοηθ/ίσ<ι. 
Ε ίπέ μοι ποΰ εΰρίσκεται ό άθλιος γέρων, τόν όποιον μα» 
ταίω ; έζήτησας νά ύπερασπισθ·^ς. £ν ταύτώ τοΰ έξηγεϊ 
τόν σκοπόν τον, καί του φανε(ών:ι τήν όποίαν έκαμεν 
άπόφασιν μετά τοΰ Σαχικοΰ. ‘Ο πατήρ τόν έναγκαλίζβ-



ται, χαι τόν φιλεϊ, λέγων. όντω ς εί; σέ γνωρίζω τόν 
υιόν μου* ΰπαγε, ό Θϊός θέλει σοι γέντρ ΐλεως διά τήν 
καλήν σου προαίρεσιν.

Πλήρης ζέσεως καί έλπίδος δ νέος Τ ιοχάγγ τρε/_ει νά 
εύρϊί τόν πατέρα τής άρπαχθείσης κόρης, καί διαγείρων 
αύτόν άπό τήν λύπην του, τόν παρακινεί νά ύπάγί) μαζή 
του είς τό Πεχϊνον. Τρέχει έΐϊειτα νά παρηγορη'σϊΐ τήν 
μητέρα του, καί κατά το αύτό εσπέρας φθάνει όμοϋ μέ 
τόν γέροντα είς τόν οίκον τοϋ Σαχιχοΰ. Τη έφεξή; πολ
λά  πρωΐ, άναχωρήσαντες κ,κί οί τρεις, είς ολίγα ς ή μέ
ρα; εφθασαν είς Πεδινόν. Ε κεί δ ευφυής χαί ακούραστος 
νέος μετβχειριζόμενος δλην του τήν έπιτηδειότητα, έπέ- 
τυχ_εν όγλίγωρα νά πα^ρησιχσθ^ί όμοϋ μέ τβύς δύω σ υ ν  
τροφούς του είς τόν μ ίγα ν  ίΰανταρϊνον. έδιηγήθη ενώ
πιον αύτοΰ μ» δλην τήν δύναμιν τής εύγλωττίας του 
τήν δυναστείαν, Si ήν έθρη'νουν ή άθ"ία Σοχεπίν, ό ασθε
νής γέρβν ό '.ίατ>ίρ της, και ό λι»πημένο{ καί άπηλπισμέ- 
νος νυμφίος Ήΐς· φθάσας δ? επειτκ οίς τό να ζωγραφη'σ-^ 
τήν σ υ μ φ ορ ά  έν ή κατέκατο ό ίδιος κατήρ του, διότι 
υπερασπίσει? ιό  δικκιον, έμψύχωσι <50ν λόγον του μέ 
χρώματα τ ύ ο ν  ζωντανα κκί κατανυκτικά, ώστε ό μέ- 
γας Μανταρϊνος δέν εδυνηθη πλέον να χαλι.ώσιρ τά δά
κρυα.

Δέν ήργοπόρησ^ν αύτός επειτα μίαν στιγμήν νά π λ η - 

ροφορη'σιρ είς τα πάντα τόν Αύτοκρατορα, ό όποιος άγα- 
νακτη'σας διά  τήν μιαρότητα και κακίαν τοΰ 'ΓαχουαΙ, 
καί οίχτείρας τήν καταστασιν τοϋ Τερίν, έπαινών όέ τήν 
μεγαλοψυχίαν αυτοΰ, καί τοΰ υίοΰ του, έπρόστ*ξε παρευ- 
θύς νά στερηθίρ ό κακοποιός Μανταρινος από δλας τας 
τιμάς, καί να έξορισθ^ί είς τό φριχτότερων καί άγριώ- 
τερον μέρος τής 1’Ερταρίας· ό δέ Τεριν να έμβ^ είς το 
αξίω μα, τοΰ όποιου ό μοχθηρός εκείνος έγινε ανάξιος· ό 
δέ νέος Τ ιοχάγγ, ύπό τήν βασιλικήν ύπεράσπισιν, να ό'ιδα- 
χθή είς Πεχϊνον όια τά  λαμπρότερα πολιτικά αξιώματα,

‘Ο άνόρεϊος νεανίσκος λοιπόν έλαβε τήν χαράν νά 
φέρτι αύτός ό ΐδιος τάς προςταγάς ταυτας είς τό Ταμιγκ, 
καί άνυψώσας άπό τόν αύχμόν τοΰ δεσμωτηρίου είς 
την άνωτέραν άξίαν τής πατρίδας του τόν έναρετον 
πατέρα του, παρέδωκεν ίδία ις χερσί είς μέν τόν ασθενή 
γέροντα τήν ήγαιτημένην θυγατέρα, είς δέ τόν πιστόν 
εραστήν τήν γυναίκα. Στραφείς μετά ταΰτα είς Πε-

χΐνον άνεβη βαθμηδόν εϊς] τά επισημότερα άξιώμα-α, 
εως ότου με τόν καιρόν προβιβασθίίς καί εί; τό τοΰ 
μεγάλου Μανταρίνου, άπεκατασταθη 6 τόπος τών φρονί
μων υπηρετών, ?καί έγινεν η αγά .-η καί τό θοΰμαδλη; τής 
βασιλείας.

ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ .ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΠΟ ΤΙΙΝ 

ΠΓόΟΑΟΝ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΕΚηίΙΓΑΣΑΝΤΑ.

Η παιδεία συντείνει πολύ είς τήν βελτίωσιν των ή'ίών 
καί τοΰ ιδιώτου καί τοϋ δημοσίου ανθρώπου, «αί τών 
λαών καί τών”μοναρχών* διότι τό φυσικόν φώς *~ο^κ«- 
δάζει τό σκότος, τό δέ φώς του πνεύματος ά.τοσοοεΐ 
τήν απάτην.

6  σπουδή τής φιλοσοφίας μετριάζει τούς υπερβολικοί^ 
φόβους καί τάς άμετρους επιθυμίας τοΰ ανθρώπου, δεί- 

χνουσα τά ορια τοΰ καλοΰ καί τοΰ· κακοΰ, οδηγούσα τήν 
καρδίαν του είς ήδονάς άθωοτέρας άπό έκείνας τής έξου- 
σίας, καί διδάσκουσα αύτόν ότι εις το βάθος τής συνει- 
δήτεώς του καί είς τούς μυχούς τής διανοίας του, ένυ* 
πάρχει ηθική τις εναντίον τής κακίας άντιπαθεια, τήν 
όποιαν δέν δύναται νά νικη'σϊ) μήτε ό μονάρχης εκείνος 
δς τις έχει χίλίας διακοσίας χιλ ιάδας στρατιωτών.

ή  επιστήμη ούσα έχθρά πάσης δυαειδαιμονίας, είτά- 
γε ι τό πνεϋμα τού ανθρώπου είς τά  μυστήρια εκείνα, τά 
όποια ό νους του δέν δύναται νά καταλάβη’ ένφ δέ ανα
καλύπτει τά  φυσικά πράγματα, καλύπτει τά δσα δέν 
υποπίπτουν είς τήν αϊσθησιν καθώς καί ό ήλιος, δς τις 
άνατέλλων, καθυποβάλλει εϊς τάς όψεις μας τά γήινα 
καί κρύπτει άπό τήν δρασίν μας τους αστέρας τοΰ στε
ρεώματος.

ή  σοφία θαυμάζει, γνωρίζουσα έκ τών δεύτερων τήν 
δημιουργικήν τών πρώτων άρχών θείαν νόησιν, καί έκ 
τής α Ιωνίας τών δντων άναγεννήσεω; τήν αίωνίαν διαμο
νήν τοϋ ποιητοϋ αύτών.

0  Ανυτος εκατηγόρει τόν Σωκράτην δτι, διδάσκων νά 

άμφιβάλλ^ ό άνθρωπος περί πάντων καί νά ερευνά τά  

πράγματα, έψύχραινεν είς τήν καρδίαν τής νεολαίας τό 
σέβας χα ί τήν ά γ ά π /jv πρός τούς θεούς καί πρός τούς νό
μους· ούτος δέ άπολογεΐται, μή καταδεχόμενος νά φυγΐ(ΐ

καί ν’ άπαλλαγ?/ άπό τον άδικον θανατικήν καταδίκην, 
καί δέχεται τήν άπόφασιν τοΰ κριτηρίου, διά ν’ άποδείξη 
τήν πρός τούς νόμους τής πατρίδος υποταγήν του.

ΐ ί  )'η έπχινοϋσι τινές τό παλαιόν άξίωμα καί φρονούν 
ί τ ι  // φιλολογίο, δ εν  ονμ βιβα ζετα ι μ ε  τα  π ο λ ίτικ α  
π ρ ά γμ α τα ' άλλ’ άν, άντί^πολιτικών πραγμάτων, έννο- 
οΰσι τήν σπουδαρχίαν, τάς φατρίας, τήν διαφθοράν, όμο- 
λογώ καί^έγώ δτι ή φιλολογία δέν συμβιβάζεται μέ τοι- 
αΰτα πολιτικά πράγματα* έξ έναντίας, άν τά  πολιτικά 
πράγματα προϋποτι':έασι σταθερόν χαρακτήρα, ΰψηλά 
φρονήματα, αυστηράς άρχάς, φρονίμους σκοπού; καί δι

καίους τρόπους, τότε ό φιλολόγος, δς τις είναι άξιο; τοΰ 
ονόματος τούτου, είναι άξιώτερος παρά πάντα άλλον νά 
διευθύνν] τα δημόσια πράγματα, έάν έ'/η ένταυτώ καί 
τήν άναγκαίαν καρτεροψυχίαν, διά νά υποφέρω τάς αναρί
θμητους αηδίας, τάς όποιας δοκιμάζει ό αγαθός άνθρω

πος είς τα ; αύλάς.
a Υ-άρχουσιν άνθρωποι, λέγει ό Σένε<ας, οί όποιοι άγα- 

β πωσι τό σκότος εις τοιοΰτον τρόπον, ώστε άμα Εδωσι 
ϊ  χάμ[ΐ ίαν άζ,τΐνα φωτός, τήν έκλαμβχνουν ώς άστραπήν, 
β σφοδράν τινά τρικυμίαν κατα-ίγελουσαν. β Πρός τούς 
τοιούτους φιλοόφους δέν παύω ποτέ νά λέγω δτι ή άμά- 
6εια|άποκαθίατησι φιλυιτόπτους, ανήσυχους καί ά .αγω
γούς τού, ανθρώπου/ δτι εΐ; τού; βαρβάρους αιώνας ή κ - 
μασαν αί τ α ρ ^ α ί ,  αί καταστροφαί καί αί συνωμοσίαι, καί 
δ τι δέν εμποροΰν ν’ αναιρέσουν τόν Σολομώντα, δς τις άπο- 
φαίνεται^ βεβαίως δτι είναι εύκολάτερον νά κυβερνήσνι τις 
τούς πεφωτισμένους λαούς παρά τού, άμαθεΐς.

ί Πρέπει τά /α  ν' ά/αιρέσω σπουδαίως τ>,ν άντίρ^ησιν 
τών υποκριτών εκείνων, οί όποιοι χατηγοροΰντε; τά φώτα 
ώς επικίνδυνα, διατείνονται δτι άπο τό £ν μέρος τά φώ
τα άπονεκροΰσι τήν ανδρείαν τών ψυχών, καθο δεικνυοντα 
τόν κίνδυνον, καί άπό τό άλλο, άναγκάζο^ι τά πνεύματα 
νά έπέχοον καί ν’ άν'ίίττχνται, έπαδή τού; δίδουν τό δ ι
καίωμα τοΰ έρευναν ;

Δεν χάνω τόν χαιρόν μου, ν’ άποδείξω εί; αυτούς δτι, 
έπίίδή ή ανδρεία συνί;ταται είς τήν καταφρόνη-τιν τοΰ 
θανάτου, δσοι άνθρωποι ϊλαβον είς τόν κόσμον μεγάλην 
ύπόληψιν χατά τήν άνίρείαν, καταφροννίσαντες τόν θάνα
τ έ ,  είναι έν ταύτώ χαί περιβόητοι διά τά  μεγάλα φώτα 
των χαί διά τά ίσχυρχ πνεύματά τω ν  οί δε Αλέξινδροι,

οί Σκηπίωνες, οί Καίσσαρες, οΐ Φριδερΐκοι, οί Γούσταβοι 
—  Αδόλφόι, οί Ναπολέοντες, καί τόσοι άλλοι Γάλλοι, 
τά  ονόματα τών δΐΐοίων έρχονται σωρν,δόν εϊς τόν νοϋν 
μου, βεβχιοΰσι τόν λόγον μο>>. Αλλά θά ό μιλήσω πλει- 
ότερον διά τό οεύτεοον μέρος της πολεμουμένης προτά- 

σεως.
ή  φιλοσοφία, τήν οποίαν φοβούνται καί άποστρέφοντα · 

δσοι τρέφονται άπό τάς χατπχρη'σεις καί άπό τάς προλή
ψεις, ή φιλοσοφία παρεδρευουσα περί τούς εκατόν χρόνους 
έπί τόν θρόνον όμοϋ μέ τούς Αντωΐίους, ύπ?ρξε τό άντι~ 
κείμενον τής άγάπης καί τής χαρδ; τΰν  ανθρώπων επί 
τ ι ς  γης* τότε δή ώμολόγησεν δλος ό κόσμος τήν άλη'- 
θειαν τοΰ αξιώματος τούτου : δ η ,  χότε θά ενό α ιμ ο ή σ  o vr  
τά έθνη, όταν ο ί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν, η τό δυσκα· 
λώτερον, δταν .οί βασιλείς φιλοσοφήσωσιν,

i v  μόνον παράδειγμα εχομεν είς τήν ιστορίαν τοΰ κό“ 
σμου! Οι ήγεμόνες δτοι ίβασίλευσαν άπό τοϋ «παν- 
θρώπου Δομετιανοϋ με/ρι τοΰ άτίμου Κομμόδου, διεχρί· 
θ/ισαν επίσης διά τήν φιλολογίαν τω*, 'δ ιά  τήν αγχίνοιάν 

των χαίΓδιά τάς άρετάς^ των ό  πρώτος έξ αύτών, ό 
Νέρβας ( δς τ ις , κ>θώ; λέγει ό Τάκητος, ή'νωσε χαί έσυμ-  
βίβασε δύο πράγματα εως έπί τών ημερών του εναντία 
π:ός άλληλα χαί ασυμβίβαστα, δηλαδή τήν άπίλυτον 
δύναμιν με τήν ελευθερίαν,^ ή το μαθητής τοϋ Πυθαγο
ρείου φιλοσόφου Απολλο'νίου· υίοθετήσας δέ τόν Τραϊανόν, 
εκαμε τήν τελευταίαν εύεργεσίαν είς τήν πατρίδα τοο.

Κ ατα τό ρητόν τή ; γραφής, δς τις άγαπα τούς σοφού;, 
ήδη έ/.αμε μεγάλας προόδου; εις τήν σοφίαν- δθεν ό Τρα
ϊανός, μ ’ όλον δτι δέν ήτο πολύ πεπαιδευμένος, ήσθάνθη 
δλα τά άγαθ* τής παιδείας' έσύστησε βιβλιοθήχας καί 
σχολεία δημόοια, καί έπροστάτευε τιμών καί σεβόμενος 
τά γράμματα. Ανεχόμενος καί τήν θρησκείαν τών χρι· 
στιανών, οί όποιοι κατεδιώκοντο σκληρώς μ έ /ρ ι τής βα
σιλείας τοΰ Νέρβα, τού; ύιτερασπίσθη. 0  δέ νέος Πλί- 
νιος χαί ό Αγιος Γρηγόριο; έπαινοΰσιν έπαξίως τάς άρε- 

τάς του.
0  Αδριανός, δς τις έκήρυττεν δτι το κράτος δεν ητον 

Ιδιχόν τον, ά λλά  τοϋ λαού , χαι τόν οποίον οι κατα- 
φρονουμενοι παρ’ αύτοΰ χριστιανοί εκ^ικηθησαν, λεγοντες 
ύπερβολάς διά τά πάθη κχί ελαττώματα του, ί  καί συκο- 
φαντοϋντε; ϊ ιω ,  αύτόν* ό Αδριανό;, λέγω, έχαλλιέργεί



δλα τά ή$η τ ί ;  φιλολογίας, καί έχρημάτισίν είς διάστη
μα είκοσι χρόνων ή ευτυχία τών Ρωμαίων.

0  Α,ντωνΐνος τό'νομα τοΰ όποίου έδόδη άπό τδν λαδν 
είς έξ Αύτοκράταρχς, ώς μιμητάς -τών άρετών του, ητο 
γενναιόψυχος, σταυρός, καί πρδς τούτοις ό πλέον πεπα ι
δευμένος αύτο/.ράτωρ* έχρημάτισε δέ, ώς λέγει τις συγ- 

"γραφεύς, ό καλλίτερος μαθητής, καί ό καλλίτερος ήγεμών 
τοΰ καιρού του.

*0 Μάρκος Αΰρτίλιος, άξιος τοιούτου «ατρδς υίόΟετος^ 
δέν η τον υποδεέστερος τούτου ουτε κατά την τέχνην του 
κυβερνάν, ουτε κατά τήν μεγαλοψυχίαν, ίσως δέ καί τδν 
ύπερέβαινε κατά την σοφίαν. ‘Ο Μάρκος Αύρήλιος έπω- 
νομάσδη, ό φιλόσοφος, καί έπροτίμα καλλιον την τιμήν 
νά ό 'ομάζϊτα ι φιλόσοφος παρά κύριος της γης· άλλ’ οί 
μονάρχαι τοΰ αίώνός μας καταφρονούν την φιλοσοφίαν 
κάνεις έξ αύτών δέν καταδέχεται νά έπονομασθή φίλος τής 
σοφίας- πλήν δέν φροντίζει τφόντι καί κανείς νά τους 
κάμ/ι αύτό τδ άδικον ο έσιΐ νά τούς όνομάσ·/) φιλο
σόφου;.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΩΝ

ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ.

01 Φοίνικες ΐκατοικούσαν εις παραθαλάσσιον στενόν 
μεταξύ τής Μεσογείου καί του ορούς Λιβάνου, τό όποιον 
σήμερον περιέχεται είς τήν Συρίαν. Ουτοι ήσαν τδ κα
τάλοιπον τών Χαναναίων, τους όποιους δέν είχαν διώξει 
οί ίσραηλιται· ό τόπος των ήτον άκαρπος· δΓϊεν ήναγ- 
κάοθησαν νά φέρωτι τα  αναγκαία άλλαχόδεν. Εσυλλο- 
γίσθησαν, δτι ή t/άλασσα, ή όποία χωρίζει τους διαφό- 
ρους λαού,, ήμποροϋσε καί νά τους ένώσίρ. Τέλος, ύστε
ρον άπό πολλάς δοκιμάς, έζέθώταν τήν ζωήν των εί; ζόλον 
εΰΟραστον, εϊς τήν ^ουσίαν τών ανέμων καί τών κυμάτων, 
διά νά υπάγουν νά συνάξωσιν είς άλλα κλίματα δ,τι ή 
φύσις τους έστερησεν.

Ούτως άρχισεν ή ναυτική, τήν όποιαν οί Φοίνικες είς 
τό εξης ηύςησαν με καλήν ίκβασ ίν  ώϊηγήθησαν άπδ 
τάς παρατηρήσεις τών αστέρων, καί είς τήν αργήν έλα-

βαν οδηγόν τήν μεγάλην άρκτον, καί τέλος, ενα μικρόν 
άστέρα τής άρκτου πολλά σιμα είς τδν πόλον.

Οί Φ.ιίνι*ε; έπολυπλασίασαν τάς αποικίας των είς τήν 
Κύπρον, ‘Ρυδον, είς τήν Ελλάδα, εις τήν Σικελίαν καί 
Σαρδηνίαν. Τό Κα5ιξ εγεινεν άπ^θιίκη* ή Βντική καί τδ 
λοιπόν μέρος τής ‘Ιτπχνία; είιδεν είς αύτοΰ, άναρίδμητον 
πλούτον ώστε ίναγ^άσδησαν νά β^λλωσιν είς τάς άγκύ» 
ρα; των, άντί τού προτέρου μoλJβδoυ1 άργυρον, άπό ;όν 
όποιον ήσαν παραφορτωμένοι.

όλίγον καιρόν ^υιτερον άπό τδν πόλεμον τής Τρωάδος, 
είχαν καταστήματα είς τα δυτικά παρχθαλασσια τής 
Αφρικής. Ώ ίηγοΰσαν τά πλοία τοΰ Σολωμώντος εί; 
0φ ;ίρ , εϊς βχρσεΐς, καί είς τήν Αιθιοπίαν, καί επέσ-ιρεφον 
φορτωμένοι άπό χρυσίον, άργυρον, καί άπο πολύτιμα

/  ν  /  j
πραγματα, Εκρυπταν την τεχν/)ν τή; ναυτικές άν; ολα 
ΐά  άλλα έθνη, διά νά μή ταξιδεύωσι καί εκείνα,

Τά διά τδ ε’μπόριον πλοία των ήσαν σχεδόν σ τρ^γυλά , · 
καί διά τάς δαλασσινάς εκστρατείας μακρά καί όςβα* καί 
έπειίή  δέν έμακρύνοντο άπό τά παραθαλάσσια, δοον τό 
δυνατόν, ειτρειτε να κατασκευάζωσι τά πλοία των ό.ίωσίΰν 
πλατέα· διότι δέν ήμϊτοροΰσαν νά τά  κάμωσι βαθε'α.

f l βιομηχανία τών Φυίνίκων ήτον πίριφ/ιμος δια τά 
υφάσματα και διά τήν ώραιότ/,τα τών y ρωματω*. Κατά 
τύχην εύρεθη ό Πορφύρα. Ενας σκύλλος τής μάνδρας, 

αναγκαζόμενος άπό τήν πείνα, έσ,ίννριψϊ μίαν κογ/ύλην, 
καί άπό τό αίμα της εβάφηιαν τά χείλη του· έπαρατη'ρη* 
σαν τό χ^ώμα τούτο, καί τό έμεταχειρίσδ/,σαν είς βαφήν 
τών υφασμάτων.

Αποδίδουν είς τούς Φοίνικας τήν εΰρειιν τοΰ άλφα* 

βήτου.

ή  Βηρυτός sivott περίφημο;, ώς πατρίς τοΰ φιλοσόφου 
Σαγχωνιάδωνο; τοΰ ά π ’ δλους παλαιοτέρου συγγραφε'ως 
μετά τόν Μωυσήν, τοΰ όποίου έμειναν μερικά λείψανα. 
Ού-ος έγραψε τάς αρχαιότητας της πατρίδος του είς τόν 
καιρόν τοΰ ϊησοΰ τοΰ Ναυή, *αί άνέβη έ'ως είς την άρ/ήν 
τοΰ κόσμου" δέχεται έν* σκυτεινάν χάος, καί πνεΰμα, τδ 
όποίον όργανίζει τό πάν· αί ίδέαι του περί τών άλλων 
δέν εχΟυν σχέσιν μέ τήν Γένεσιν, ό  ιστορία του Ιχει βά» 
σιν τά συγραμματα ‘Ερμου τοΰ Τρισμεγί;του τών ;Ελ- 
λήνων,

ψ  ( ^ ^ Ξ Ί Ρ Ι Σ Τ Ο Ι .

(Συνέχ. άτό τήν Σελ. 2 9 . καί τέλο; τοΰ Μυ9ΐ7τορήα.ατος.)

ό  Γέρων έκραύγασε λέγων :
—  Κύριε, Κύριε ! τήν αναφοράν ταύτην ένώ τήν έγρα-

ψ ΐ ' _  *  *Συ ,
—  Καί· άλλ’ άπ’ ευγνωμοσύνην.
—  Τίς είσαι σύ λοιπόν j
‘Ο Κόδηρος έφανέρωσε τδ δνομά του, έκδέτων τδν σκο

πόν τής άφίξεώ; του, καί τήν αιτίαν δί ήν ό Εισπράκτωρ 
έπεφορτίσδη νά έξαποστείλλϊ) τήν άναφοράν. ‘Ο δέ διοι
κητής νου ίζων ό'τι τοΰ έδιτγεΐτο ψεύδη δένέ'δωκεν ούδεαιαν 
άκρόασιν είς τού; λο'γους του, άλλά έτ.εριπάτει είς τδν θά
λαμον, ένφ αίφνης ήκοοσε κρότον βημάτων . . . .  όσαν 
Κοζάκοι, οί'τινες ΰπήγον νά δώσωσιν τήν είδησιν, δτι ή 
διαταγή έξετελέσδη.

‘Ο Κόδηρος «κούσας τήν εϊδησιν έξέβαλλε τάς φωνάς 
καί κατέπεσεν έφ' ενός καδίσματος πλησίον τής θύρας,

—  Καί πώς ΰπέμεινε τήν ποινήν;
—  Χωρίς νά εϊπιρ λεξιν.
—  Τόν ώδηγήσατε είς τό στρατιωτικόν νοσοκωμεΐον.
—  Δέν ήδέλησε.
'■ Πως | } · » « ·

—  IIτον έκεΐ πλησίον εϊς ‘Οστιάκος τδν όποιον φαίνε
ται έγνώριζε· έπί τοΰ έλκύθρου αύτοΰ έπλαγίασε καί μετ’ 
αύτοΰ άνεχώρησε.

—  έπιδυμώ  νά υπάγω νά τδν ΐδω . . . .  ζητώ τήν 
άδειάν Σας διά νά άναχωρη'σω.

— - Νά μείνετε όλίγας στιγμάς, τδν είπεν ό Διοικητής, 
ποιήσας στμεΐον εις τούς Κοζάκους νά κλείσωσι τάς θύρας. 
έχομεν ένα λογαριασμόν καί πρέπει νά τδν θεωρήσωμεν 
. . . .  Ε ίπες οτι έ'γραψες τήν άναφοράν ;

—  Μάλιστα, άπεκρίθη.
—  Μεγαλοπρεπής γρχφή, τω είπε θεωρών τδν χάρτην 

, · έάν  σέ άφήσω νά άνχχωρήσης έμπορεΐς νά γράψτ,ς
καί άλλην.

— ό χ ι·  Σάς τδ ύτόσχομαι.
—  Αί υποσχέσεις τών έξορίστων δέν έχουν καμμί αν βά- 

σιν . . . Είσαι κινδυνώδης άνδρωπος καί δέν έπιθυμώ νά 
σέ χάσω άπδ τούς οφθαλμούς μου.

—  Τί λέγετε, Κύριε Δ ιοϋίητά; θέλετε ν£ μέ κρα
τήσετε !

—  Ακούσε : έ'χω τινά έπί τών άπορρη'των, είς τδν 
δπ-οΐον πλτρόνω μέν πολλά, δέν κάμνει δέ τίποτε . , . . 
<τέ δίδω  λοιπόν τήν θέσιν αυτήν μέ τήν τροφήν καί τήν 
κλίνην σου* πλή^ άνευ πληρωμής . . . .

—  Δέν τήν θέλω ! άπεκρίθη ό Κόδηρος* έίτιθυμώ ν& 
ένταμώιω τδν Νικόλαον.

—  Δηλαδή, γνωρίζεις οτι ε’μπορώ v$f a i  ^αβδίΐω , κα
θώς άκόμη καί τδν σύντροφόν σου ;

—  Ε :.μ.αι πρόθυμο; νχ ύπομείνω τδ παν* φθάνει μόνον 
νά ΐ^ω τό ■» εύφγέτην μου' νά τδν άσπασθώ άπαξ, καί ας 
άποδάνω παρευθύς !

Η φωνή τοΰ Κοδήρου έμαλάκυνε τήν σκληράν καρδίαν 
τοΰ Αιοικητοϋ.

—  ‘Υπάκουσον πρώτον, τδν είπεν δ Διοικητής, καί με* 
τέπειτα  θέλεις τδν είδεΐ.

—  Κύριε Διοικητά, δί αγάπην Θεοΰ, άφήτϋ με νά άνα- 
χωρήσω !

—  ό χ ι :  έφώναξεκ ό Διοικητη'ς* σήμερον έ'χω τήν χρ ε ί
αν σου . . . .  Εκ τής επιστολής τοΰ ταχυδρόμου ωφελού
μαι νά πέμψω τινάς πολυτίμους γούνας μέ μίαν επιστο
λήν . . . .

0  Κόδηρος ήγειρε τήν κεφαλήν μετά ζωηρότατος λέγων :
—  έπιστολήν πρδς τήν Αυτοκρατόρισσαν ; ,  . . .

—  Ν χί.
—  Τί πρέπει νά γράψω ;
—  ό ,τ ι  σέ αρέσει* άφοΰ τήν τελειώσνις θέλεις μέ τήν 

άναγνώσει . . . .
Ε ίμαι είς τάς διαταγάς Σας, Κύριε Διοικητά, είπε 

μέ υφος υποταγής.

§ 9 .
Πχρήλθον τρεις μήνες άφ’ δτου ό Κόδηρος άνεπλήρονε 

τήν θέίΐν τοΰ έπί τών απορρήτων παρά τφ  Διοικητή, άπο- 
λαμβάνων δλην αύτοΰ τήν εμπιστοσύνην. Ούτος ήνοιγε τάς 
έπιστολάς καί άπεκρίνατο* τό δέ εργον τοΰ Διοικητοΰ ητο 
μ.όνον νά ίπτογράφη, καί πολλά κ ις χωρίς νά αναγινώσκτρ 
τά ίιπό τοΰ Κοδήρου γραφόμενα.

Ενώ λοι-όν τό μέν ψύχος έμετρίασε : ή δέ χιών διε-
δέχθη τήν εύφρόσυνον χλόην : καί τδ πδν άμειδία ! αι 
πρό πολλοΰ κεκλεισμέναι θύραι ήνεοίχθησαν, καθώς καί



έ*είνη τοΰ Atot>tV5-ro~>, καί έν τώ αμ* συνηθροί-.θη | ν π λ ή 
θος άξιω ματικ“>ν εί; τόν θάλαμ-m τ?ς υποδοχή*·, δτου ό 
Λοφεσβουργης τούς προσεχάλεσε διά νά ά-ροχσθώσι τα ; 
ίπιτόμους έπιστολάς, αί όποίαι είχον λειφ^ή τήν π-^ελ- 
θοΰσαν.

Ο Κ ίδη ρ·^  ο ιΠ ί εχρεώο'τει νά κά _λ7| τήν «νάγνωσίν 
ίω ν, εκάθ^το πρό μιάς τραπέζης καταφορτωμένο; άπό 
χαρτια· ή 5ε συνήθ/ς γαληνιαία μιρφη του έφαίνετο κ α τ’ 

ίκείνην τ*ν στιγμήν τεταραγμένη. Δίν ηδύνατο τττντε- 
>ώς νά n h r i  εις τήν θέσιν του· άλλ’ άτό τής τρτπέζης 
διευθύνετο πρός τδ π ά π υ ρ ο ν , όπου ψ'θυρ'ζων τινά; λέξεις 

καί θεωρών άχαταπαύστω; ενα κρεμάμΐνον ώ.ολογιον, 
δπενρίνετο ότι έπερίμενί τινα.

Τέλος πάντων, ίδών ό διοικητή; ότι όλοι οί προσκε 
κλβιμένοι η^αν συνηγμένο*, διέταξε τόν Κίδηρον νά άρ*χίσ? 
τήν άνάγνωτιν,

Α λλ’ ό Κόδηρος μήν ύπα-ούων εΐ·: τήν διαταγήν, έθε- 
ωρουσε πάλιν τό κρ·μά,·ενον ώρο>όγιον, καί άναστ^άξας 
ίψιίύριζεν.

—  ϊ^ως δέν έλαβε τήν έπκττολλν . . .  καί τί< ήξεύοει 
χοτε θέλει π«ρρ7·,<τ:ασθ·£ παρομοία περίστα-ις.

Ο Αιοικητης άνανεωσε τήν διαταγήν, ώττε ei: τήν 
δευ-έραν τακτήν πρόσΛητι-, ό Κ όπρος έκάθισεν, έλαβε 
τ^ς επιστολας καί άναγίνί»κιχε.

Λοιπόν; ειπεν ό λιοικη-ή*

Είναι η ύλακή του ίΐφαίστου!
—  Καί τ ί  μ.ας μέλλει;

‘Ο Κ λήρος ένέρθχ μέ τούς οφθαλμούς πρ^νιλωμίνους 
είς τήν θύραν, ήτις άνοιχθεϊσα αίφ-ηδίως έπαρουσ^σθ», έν 
τώ  μ έσ φ ό  Ν.χόλαος,—  ‘Ο Γέρων Κ ίτ ρ ο ς  τότε ίίρχισε 
τάς φωνάς άπό τήν χαράν του. Αλλ’ ό διοικητής τφ 
είπεν : ’

Τ ι θέλει οδ-ϊος; τις τδν προσεχάλεσε ,·_
Ε ω Κύριε Διοικητά, τόν απήντησεν.

—  έ π ί  τίνι δικαιώηατι j
—  έ π ί  τί) διαταγή τής Αύτοκρατορίσανς,
~  Τής Αύτοκρατοοίσση; ! .............
ό λ ο ι οί αξιωματικοί ήγέρθησαν.

Ναί, ειπεν ό γέρων, με θριαμβευτικόν ύφος. Ακού
σατε ! καί σύρων εκ τοΰ κόλπου του χάρτην άνέγνω»ιε :

β ήμ εϊς Αίκατερινα Βα. Αυτοκρατόρισσα πασών τών

3 i^ocri ov. — έ *  τής άναφι.ρα; η ι^ ιευθύν^η  προς ή μ δ ς  
s Oro τοΰ Γάλλου Πέτρου Κοδήοόυ, ύ.:έρ τ β ^  Νκολάου.
. . . .  XI

—  Π5ς έτ#.ί,»ησες .· . . . ; οιέ<.οψ·ν ό Δηκηττίς
—  Περιμείνετε να τήν άκούιετε, είπεν ό Κόδηρος, επα- 

ναλα^ών αύτη.ν.

«  ‘Υ ~ερ τοΰ Ν-.κολάου Ρ ,ζ<Λη στα)έν"ος είς
ϊ  Σ.ίηρίαν έ  εκα τών μηχανορραφιών τοΰ Κόαητος Π α ·  

s τίγκο.) »

α Π ' ηροφορη^έ/Τί; ό ι οί άν ·> ρηθίντες Πέ-οος Κόδη- 
» ρο; καί Νικόλαος Ρ,ζό-ίης, μ ’ ό'1 ον ότι εξόριστοι πολι- 
s τικοι έττάλ /rav  εις τάς πεδιάδας ώς κακούργο:, καί 
» ’στερ/,θηταν τών χω-ηγουμένων πρ;:ς αύτού; β ηθ=;ών s

β \ια τάττομ εν :

a Tipΰτον, Καί οί δυο νά άφεθώσιν ελεύθεροι, καί Δεύ- 
» τερον, 0  8·:ώ*λε·.ττος νά έγγειρισθί, είς τόν ά·ω όηθίντα 
3> Νκόλαον Ρ,ζοοην καί νά άνΊχθ^ έπί παϊουσ(α ό'λα ν 
ϊ  τών αξιωματικών τής Βερεζυοη;. η

—  Διά τ ί μέ έκρυψνς τήν διαταγήν ταύτ/,ν ; είττεν 6 
Δ οικητής, παράφ'ρος (ιπδ τή , όργίς.

—  Διότι έφοβτ,^ην μν'πως 6‘έν τήν εκτε^έσητε, τώ 
άπτίντητί- ό Κόίηρ·;; . . . ίδ·>ύ ή ρηΟ.-Τσα ·π·;ττολή ! . .
ό Νικόλαος τήν έ'·αβε καί τήν ήν  ,ιξε μετά πηθυοιΑί· οί 
δέ άξΐΓ-ματι·οί ό- ιΓσταντο σιωπηλ ί αί ακίν/τοι. ό τ»  
ό Νικόλαος έτελείωσε τήν άνχγνωτιν έπροχοί *i<rs πρ -̂ς 
τόν Δι ικ /τή ν  μέ εύ· svr τρόπον, λέγων :

ή  τ.'χη η >η μ^ ευνοεί Η Αύ τονρατόρι'ΐτα παρα
χωρεί είς τόν άρ/αϊον έξόριστον Νι-.όλαον Ρ/ζόβη" τήν ^ιο£- 
κητιν τή; Βερεζυβης

—  Θ:έ μον ! . . .  Καί εγώ τ ί Θλ γ Λω ;
—  Θάλετε μέ άνηκαταστή-τει εί; τήν καλύ'η· τοΰ 

έξορίστου . . .  ίδ'Λ Α διαταγή.
0  αν τ->ν ’παρου-τίασεν έγενντ,Οησαν φωναι θου ασμοΰ 

μ*ταξύ τών οποίων ή«.ού',θτ. κατ’ έξ·;/_ήν ή τοΰ Κοδη':ου 
‘Ο Λοφεσβούργη; ή^έλησε νά όμη^η'ση, άλλ' ή γλώσσα 
του έ εινε" ^ε^εμ.ένη* τά γ-ίνατά του ή-'.νίτΟηταν καί ή α· 
γκάσθη νά καθίσιι.

Τινέ; έκ τώ\/ αξιωματικών έπλητίασαν διί1 νά τίν  πα- 
ρτγορνίτω«ν. i -.φ οί τ.εριστότεροι τερ·.εκύκ>ωσαν τον Κικό. 

λαον διά νά τόν συγχαρώσιν. Α λλ’ ουτος τςύς άπεαάίρυ- 

νεν άποτόμως. x / ι  τρέξας πρός τόν Κ α^γητήν, δσ-τςς

1846 .
Η 31ΕΛΙΣΣΛ ΤΩΝ Κ Ι ΚΛΑΔΩΝ.

έσ^όγγιζε 'o b i δα/.ρ^αντ/.ς άπό

του, τον εν»'|καλ.ί&θη.
* —  Lie65  λοιπί-ν εύχαριντημένος ; τόν ίΐπεν ό Κ^θη- ·

γη.τί;· , , .
—  1 /  ! -ω ς δυνη^ώ νά Σ*ς άντιπληρωσω ε ^ ι.ο  

τό όπι-Ιυν μέ έ/αμετε, άνεφώ.ηιεν ό νέος κατατεθλιμενος.

—  Δύν^θε, δύναί,θΐ, είιτ.ν ό γ;ρ*ν.
—  Ναί, τον απήντησε" άποστέλλων Σας είς τήν πα- 

τρ δα Σας πλούσιο·’, καί ελεύθερον.
_  0  ,ί , εΐτεν ό Νικόλαος, δ ότι είναι ηδη άργά, καί 

έμπορδ νά άποθανω είς τό τ ά ξ ε ω ν .  Αλλ’ έουνήθισα 

πλέον το κλ'μα τής Σιβηρίας, ώς καί ΣεΤς.
—  Τί λοιπόν δύ α(»αι να Σας κ?μω ;

—  Ε /ω ν με έτ.ιστάτην . . . . .

Εκ τοΰ Γαλλικοί
'Τπό Σ. 51- Μαυρογορδατα».

ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΥΣΙΣ.

AAAHFU I ΙΑ.

Εϊς τούς πρώτου; αιώνας τοΰ κυσμου έζων οί άνθρωποι 
αξιομακάριστα, πάσαν ήδονήν άδιακόπω; χαιρόμενοι, και 
η άν άγα()όν δαψιλά ς ε'χοντες, ύπό τήν προστασίαν τί.ς Ανα
παύσεις, ' εας εϋ^ε,οΰς, ή'τις ηγάλλετο νά λατρεύωσιν 
αΐτήν οί ό**δ-ί της, ό'χι βωμούς άνεγε·ροντες καί θυσίας 
πρυσ^έροντες, άλλ’ αδοντες είς πραοιας λοολουδιων ύπό 
τήν σκιάν ιάσρης κ^ί μυρσίνης, :ή χορεύοντες είς οχία;

μελιρρύτων ποταμών.
‘ ϊπ ό  τήν γλυ^εΐαν ταύτην κυβέρνησιν, επνεαν τήν ευω

δίαν παντοτειναΰ έαρος αί πρώται τών άνθρώπων γενί^ί, 
έτρωγαν δέ τούς αυτομάτως γινομένου; καρπού;, καί 
έκοιμ&ντο επί λόφων χαριεστάτων είς αμπελώνας εύοα- 
λεΐς, ίί έπί ^λοεράν κοιλάδων είς ελαιώνας βαθυοκίους,
  έ,ώ τά πτηνά έ>.ελάδι.υν ί»Λερ τής κεφαλήςαύτών, Λαί

κτήνη ολόγυρά των έπαιζαν.
Αλλά βαθμηδόν, οίν και πας ί'νχς t ' l *  π ιριισά, έκυ- 

ρ!ευσεν όμως έκαστον ή ιπιθυμία ν·< «φίτίριοδ^ μ-'ρος άπό 
τά δημόσια καλά, Τοιε εΐοήλίίε^ « Βία, καί ΰ Δόλος, 
xat ή Κ λ ο π ή ,  καί ή ‘Αρπαy/i. Μετ' όλιγίν ή ‘ϊΥ.ερη-

ό Φθυν:ς κατέδ^αμον -;όν κόσμον, * έφεραν 
νέον μέ :ρον καί γνώμονα πλουτου* καϋότι 

εως τοτε μέν οί άνθρωποι, αΰτάρ,,ειαν άπολαμβάνοντες, 
δικαιω; ένομι,αν εαυτούς πλουοίους άκλ εκτοτε, δσα 

καί iv  ειχέ τ ις , έλογίζετο πτω χός, άν ό γείτων αύτοϋ

ε'χε πεΓισσοτερα !
Είς τά μέσον τ ί ς  δι»φθ·.ρά; ταυτης, μεταβολαι π** 

ρ νδοξοί συνέβηοαν εις τόν κόσμον ό ενιαυτός δηρρέθη είς 
ώρας· μέρος τής γής έχεροώ.η παν.άπασι, τό δέ λο-πδν 
έγέννα μόνον κόμαρα, βαλάνου;, και χόρτα. Το μεν Θ-ρος 
έχορήγει ολίγους τινά ,  καί αετούς χονδροειδείς κ >ρπους· 
άλλ’ ό χειμών λιο πανέρημος. Ο Αιμός, μέ πληΟύν άσδϊ* 
νε.ών, τάς όποιας εκάλεοεν ά«ό τα καταχθόνια τής γ?,ς 
ή δυοκρασία τοΰ άέρος, έφίείρε τήν ανθρωπότητα, καί 
υπήρχε κίνδυνος ίξ&λειφβωσιν άπό τής γ^-ι το προ 

σ ω π ο ν , 7wplv 5ιο^θα>0ώσι·

Αιχ νά καταπαύ-^η λοιπον τας έ^η[χώΰεις του Λ ιρ ν , 
οστις πανταχοΰ έστρω.εν τήν γην άπό πτώ ματα, κατί&η 
ό Κόπος έτ^άνω ε ί; τήν γην. ιΟ Κόπος νιτο γέν.ημ.α τής 
Ανάγκης, θρίμα δέ τής Ελ.τίδ«ς, καί τής Τέχνης μαθητές' 

είχε τήν δύναμιν τής μητρδς, τδ πνεύμα τής τροφού, και 
την έκ ιδεξιοτητα  τής παιδαγωγού του. Τδ κροοωπον 
αύτοΰ ητον έρρυτιίωμένον άπό τόν άνεμον, κεκαυμ;νον δ 8 
άί.ό τδν ήλι?ν* είς την μίαν χείρα sy ράτει εργαλεία γε
ω ρ γ ία ,  μέ τά όποια έσκάλιζε την γήν, εις δέ τήν άλλην 
είχε σύνεργα τεκτονικής, κηί ά.ήγειρε τοίχους καί πύργους 

κατ’ ο ρέσκειαν.

έφώναξε δέ μέ τραχείαν φ^νήν, —  Θνητοί 1 στρέ^ετί 
ιούς οφθαλμούς ενταύθα πρός την ίύναμιν, είς την οποίαν 
παΓεδόθητε,καί άπό τήν όποιαν πρέπει νά ελπίζετε όλην 
οας τήν ήδονήν, καί όλ/jv σας την ασφάλειαν.^ ΙΙρό πολ- 
λού μαραίνεοθαι ύπό τήν κυριότητα τής Αναπαύσεως, 
άνισχύρου καί άπατηλής θεάς, ή η ς  δέν έμπορεϊουτε νά σάς 
ύπ^ρασπισΟ?, ού'τε νά σάς βοηθήσγ, άλλά οχ; παραΐτεϊ 
εί; τάς πρώτας έπιδρ' μάς εϊτε τού Λιμυϋ είτε τής Ασδε- 
νί,ίας. fc-,ερθήται λοιπόν άκούσετε τήν φωνήν τοΰ Κόπου. 
Εγώ θέλω σάς διδάξειν νά θεραπεύσετε τήν άκαρτιιαν τής 
γή^, καί τοΰ ούρανοϋ τήν αύστηρότ/ιτα· έγώ θέλω ανα- 
γκασειν τδ Θί’ρος νά εύρίσκ·/| τροφάς διά τόν Χειμώνα· 
έ^ώ θέλω βιάσειν τά ύδατα νά οά; διδωοι τούς ίχθυας 
τω ν  τον άέρα, τά πετεινά του· Λαΐ τδ δ ά « ; ,  τά κτηνή

τής χ^ράς οφθαλμούς φάνεια καί
μεθ’ εαυτών
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της γης , και να εξάγετε άπό τά  σπήλαια τών όρέων μ έτα λ - ‘ 

λα , τα  όποΓα θέλουν δώσειν ίσχύν μέν β?ς τάς χείράς σας

*7 λτΛ *  ” * “"*σα5’ ^ τά * .«*:
απ6 τ β ί * Ρ °^ ο λ ά ς τών θηριωδέστατων κτηνών 

καί μέ τα όποια νά καταβάλλετε τήν δρΰν, καί νά ό'ια -

“* ΐζβ?  τ0ύ? δλ„ν τήν Φύσιν v i κανυποτά
ςετε εις τάς χείρας καί ή ίονάς σας.

Ε γκαρδιω θέν«ς άπό τήν μεγαλοπρεπή  ταύτ/,ν πρ-,'σκλη.

«V αί κάτοικοι της σφαίρας, ίστοχάσίησαν τόν Κόπον
ως τον μόνον αύτών φίλον, η’ ε'σπευσαν v i ύπ^ σω η

τ «  προσταγάς του. Ω δη'γη,ε a ’ «ύτ,ύς είς τούς άγρούς

και εις τά  όρη, καί τούς έδειξε πώ ς νά α νο ίγω ,ι μ - ;ια λ -

Xeic·, να δμαλύνωσι β:υνά, νά ξηραίνωσι ε λ / ,  χα ί νά

μεταβάλλω σι τόν δρόμον τών ύδάτω ν. Ά μ έσ ο ς  μ ε-

τεμορφώίησαν^ τά  πάντα· κωμαι καί πόλεις κ α τεκ ά λ υ .

τ '̂ν ΐ™ ’ dre’ άΥΡού* « φ ό ρ ο υ ς  καί φυταλιάς δένδοων 
καρπίμων περιτριγυρισμένα, καί δέν έφαίνοντο είμή σωροί 
γεννημάτω ν, καί κ ,λ ά ^ α  οπωρών, π ά ρ ε ις  τ ρ ά „ ζ ^  
και π ιλω μένα ι άποθήκαι,

, 2 /*e56v κα9’ ώΡαν d K° rco« «“ ί οί όπαδαί αύτοΰ ε'καμναν 
νεας κ α τ α κ τ ά ς ,  έβλεπαν δέ τήν επικράτειαν τοΰ Λ ι

μού βαθμηδόν έλαττουμένην ά λ λ ά , τε'λοΓ, άναμέοον της 
ευθυμίας καί τών θρόμ β ω ν τω ν έκυριεΰθηοαν άπό ά^μ(Λ( 
καί έκπληξη,, δ ιά  τήν πλησίασιν τής Απαυδήσεως, τήν 

όποιαν έχαρακτη'ριζαν άποβαθυμμένοι όφθαλμοί καί κατηφεί 

προσωπον. έπ ρ οπ ά τει τρέμβυσα κα ί στενάζουσα· ε£;

πά ντα  όέ α να σ τενα γμ έ έκόπ τον το τά  νϊπαΓα όλων δσοι
τήν έΟεώρουν, τά  νεϋρά των έχαυνοΰντο, yi χίφ ς των 

παραλυοντο, και τά  Εργαλεία του κόπου ίπ ιπ τ α ν  κατ«νής.
Η αναπαυσις τώρα άπεχα.ρ.'τησε τά  δάση καί τάς 

κοιλάδάς, όπου μ ε 'χ ρ ι τοΰδε ε!/ ε  κ α το ική σ ε ις  *αί ί ίσ ή λ 6 ε ν  

εις π α λα τια , έπεριόιάοαζεν είς στοάς, κ α ί διέτριβε τόν μέν 

χειμώ να είς χνοώδεις κλίνας, τό δέ κ α λ ο κ α ίρ ι εϊς άντρα 
τεχνη τά , προσέχουσα μόνον είς τόν φλοίσβον τών ύδάτων 
καί εις τό πολυποίκιλαν τής άηδόνος ά τμ α . Π άντοτε
μ .  i W  „  » „  , 4 „ίν,  4 , 4ίϊιρ>[ιι t j ; )  u l  ^
S i,  s ll , Jt t  T. y
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c-μενη νά συμμερίζεται αύτό μέ τήν Τρυφήν, φίλην, 

σύμμαχον μέ τό φηνόμενον, έχδράν δέ τ ’ άληθές.

Αι δύο άπαλαί σύντροφοι, μ ' ό'λα ταΰτα, έβασιλευσαν 

W  τινα ,αιρόν χωρίς όρατήν διαφωνίαν, έωσοΰ, τέλος, 

ή Τρυφή παρημελησε τά χρέη Τη0  καί άφη.ε τήν Ασθενειαν 

. εΐ5!λ .6? "αΐ ν3ί ^δυποταξ-;, τούς όπαδοός της. έφυγε 
τότε η Αναπαυσ,ς, καί άφήκε τόν τόπον δλον είς τάς L
^ γ α ς ,  αιτινες έπρασπαδ,υν μέ πάντα τρόπον νά όνυρώ- 
σωσι τα  κτήματά των.

° ΰ τ «  καί ί  Αναπαυσ,ς Καί ό Κόπος ϊδαν όλ,γονρ^· 
νιον και aosoaiov τήν βασιλείαν των, καί τό κοάτος «ύ-

Ζ  r r (^ \  ε ίί ^  - ό  έχβραύς ^μφοτε'ρων. 
Καθείς ευρηκε τους ύπηκόους του απίστους, καί ^

: :  Χ11π0τ™ &™  *  - « . «  ευκαιρίαν. ‘Ο μέν Κόπο, 
Α ν  ΟΤΙ τα πλουτνί, τά  όποια είχε δώσειν, έπροσφ/ροντο 
αδίακοπως δωρεά είς τήν Άνάπαυσιν, ή δέ Άναπαυσις 
παρετγίρησε τους θιράποντας αύτής πάντοτε προσφεόγον- 

ί  « ί  τόν Καπον έν καιρώ άνάγκης. ό 9εν ε 'σ υ μ φ ^

, ιελευταιον, με τα σπουδαίαν συν^ιάλεξιν, νά μοίρα- 

I  y o v  * ° r v’ ** ' νά αύτόν άμοιβαΓόν, 6
£  ελ“ ν Τ  ^  ή δέ τήν έξουσίαν

* ^  (UJcê 6 > l ^ v  δέ «Λΐ νά φυλλάττωσιν ό J (
του αΛλου τα σίνορα· ώστε, 6,άκ,ς εγίνοντο έχΟρι,ά τινα

r*r·-4 * **« >' *»«>*. ω « .L, * ίί
παυδ^σις να διωκετκι ύπό τής ’Αναπαΰσεως.

Τροιουτοτρόπως καβησύχασεν ή άρχαία φιλανεικία- ή 
Ανάπασις σμιζασα μέ τέν Kdwov> έγί^  ^  *

«ν, ευμενή θεαν, ητις έστερέω7ε τών γανέων αύτής τ ίν
ενα>σιν, και συνετέλεσεν είς τήν επ α κ τόν διαδοχήν τ?ς

« μ ο μ ί α ς  άρχής των, μή διανέμουσα τά χαρίσματά τ η ,

™ Ρα εις Χούς όσοι κατ’ αναλογίαν προση'κουσαν άφ,ε'ρω-

V*v ^  ^  t * .  Άνάπαυσιν καί είς τό! L
πον,

ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ.

Ταΰτα όέν ε/ουσιν ουτε κόκκαλ» r /
λ Λ<·*καλα, ουτε αίμα κόκκινον·

αλλάζουσι δέρμα καθ5 χρόνον όταν τό ζώον χάση κανένα
μέλος του, φυτρόνει άλλο παρευθύς καί όλόκληρον ή φιί.
« ί  £φ*ν, πλέον έλευθε'ριος , Ις ταΰτα τά ζώα· διότι ευ,αλα 
χανουν τα μέλη των,

1846.
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πτερύγια, ώς τά τδ>ν οψχρίων. 

Η καραβίδα είναι πολυφάγος, **1 τρέφεται με ακα- 
δαοσίας" τό *ρέ*4 ^ ς  είναι θρεπτικόν, νόστιμον χ«ι

» i r »  ¥ “ < »«< «/> »“ " · .  *

0 , W . | « ·  “ ‘ « f * ' ,J  “ι “ ' “ ϊ  Γ

^  t r z i ·  
t ' '« *  ^
L a  ροφούσι τήν ξενάδα τοΰ ,τομαχου· είναι και όιου- 

ρητικαι καί στομα^ικαί.

ό  σοφιστής Αν-.φΰν, βλίπων τόν Σωκρατην σκληρα- 
γωγούμενον κατά τήν τροφήν και τά ένδόματα, τόν εμέμ- 
J o  ενίοτε ότι δέν ύπάρχει δούλος οδτω πένης καΐ ταλαί- 
πωρος, όστις δΰναται νά εύχαριστήται καί νά υπομεν, 
είς αύτήν τήν κατάστασή  διότι, & Η ^ ,  * τρυφιί σου 
είναι ή πλέον α κ α τα φ ρ ό νη το ς  τοΰ κόσμου. Π^ριπλεον 
δχι μόνον είσαι πενιχρώτατα «νδυμένος, αλλα φορείς τό 

αύτό φόρεμα χελ ώ να  καί θέρος, καί βαδίζεις πάντοτε 
άνυπόδυστος. 6  Σωκράτης όμως τοΰ άπε'δειξεν δτι απα-
τάται, iv  ένόμιζ.ν ότι ή εύδαιμονία  εύρίσκεταί είς την

δαψίλειαν καί τάς τρυ?ας, κα'ι δτι *ν και τοΰ έφ,ίνετο

πτωχός, ητον ευτυχέστερος παρ «ύτόν Νομίζω, ελεγεν

δτι, επειδή τό μή Ι χ «  » · « «  ^  ^  Γ
προτέρηαα άνήκον μόνον είς τούς θεούς, δια τούτο οσον 
προτ,ρη ρ  πλησιάζει εις των
ολιγωτέρας ανα^κας =.χει τις,

θεών τήν τάξιν,

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΘΑΡΩ^ΟΤΝ ΚΟΡΑΣΙΟΝ.

Κοράσιον άθώον, ευπρόσωπον, άγχίνουν,^ 
όπόταν τήν κιθάραν είς χεΐράς σου λαμβαν?ς,
Κί άρχίζουν «I χορδαί της τούς ίχους των να χύνουν, 
f  γ,ο τούς ροδοχρό^.υ; δακτύλους σου, νεανις,

Και μέ τήν με/ωδίαν τοΰ μουσικού οργάνου,

Γλυκά τήν λιγυράν Λ » φωνήν ά να μ φ ότΐί,
Ω ;  είς καπνόν εόώδη, κ α ί  κ ό μ μ ι  τοΰ λιοανου,

Είς τέ^ψίΐς τήν ψυχήν μου πώς τότε άναλοεις ;

Καί όταν μέ άθώας, καρδιακάς εκφράσεις,
‘Υψόνείς πρόί τά & ω  τό εύγενές σου βλέμμα, ^
Πώς μέν, τόν νοΰν μου φέρεις είς ύψηλας εκστάσεις, 
Πώς δέ τό τών φλεβών μου άναφλογι,εις α ίμ α ,

Τό όναμα τοΰ Πλάστου τά χείλη σου προφέρουν ;

0  Πλάστης σέ ακούει, τά  χείλη μειδιώντα·
Καί ^  τάς πτέριγάς των συμπαίζουν και συγχαίρουν

Τριγύρω σου ώραΐα τού Παραδείσου όντα.

ft Γλώϊσά σου ένό^φ b  εύστροφος, χελαδει*
Μψοΰ τήν άηδόνα ποΰ κελαδ» στα δάση. 

ι κ ’ εκείνη πό ιε παύει να χελαδ?^ κα ν α η,
| Παρ’ δταν τής ζω ΐς  της ή ίνοιξις περασνι ;

Κα\ τότε δμως δταν έκείνη σιωπαίνη, 
f t αελωδί άρχίζ*1 εύθύς τών νεοσσών της.
Της γγραιας μ .τρός των τήν άκοήν ευφραίνει,
Καί συνιστα τόν ύμνον τόν έπικήδειόν της. ^  ^  R

Ι Η ΣΤΑ 0ΕΡΟ ΤΗΣ.

ft βάρβαρός μου τύχη



ΜίΓΟρεϊ να *«τορ^ώση, 
Τήν α^αριν ζω /fv μ^υ 
Tiv χάρον νά Τ>ν ^ r ,  
Αλλα να <j 0 φ7 ΐρς·ϊ>).

Τής μνήμης ρ<Ου, ττΟτέ ! 
όμέρχν δέν σέ β χ ίπ -to»

Τήν νύχτα σε στερούμαι! 
Πλήν νΰ*τα χαί ή μ ^ ν 
Σέ μόνον ένζυμοΰμαι·
Κ αί αν και ζώ  ακόμη,

Ζώ U.QV 0V 76 !

Τά βάλσαμον τοΰ δ«νου 
Προυν’ άίΓ'.χοιιιίζει 

Τών δυστυχών τα πάθη,
Καί άνεσιν χαρίζει*
Α λλά έυε < ο ΰπνος 

Α σπλάγχνως τυραννεΐ!
Στα χάΟυγρά.μου μάτι» ,
Αν μιαν στιγμήν χαθίστ), 
Εύ^υς τήν στέρ/σίν σου 
Δια νά μ ’ απελπίσ»),
Στδ ovstfdv μ -υ δείχνει, 

δ  τ’ etv παντοτεινη' I 
Θ;έ μου! χαν έν δπνφ 

A? παυσουν τά δεινά μ 0υ ! .  . .
Τουλάχιστον χ£ν τότε
* / *Α ; φαίνετο σιμά (/ου
ή  μόνη μ ’ ευτυχία ί

Νά παρηγορη^ώ !
f t αν γραμμένον ήναι
Αφευ'κτως νά τήν χάσω!
Στδν έρημον μου τάφον
Αρχητερα νά φθάίω
Αιόρισαι χ ’ ύπάγω

Διά ν’ ανάκαυθώ ί

Η Α ΤΠ Ι,

Γλυκεία «ύγ/j !
Τ ι μάτην μ ’ άντίκρύζεις I

2 εισ* εύτυχ 'ς! 
ό π  ;ταν τό π  όν

Τόν δρόμον σου 'ρχ<ζ·»Γ|
Γλυκά χαλημερίζεις,

TiV γηραιόν 
Καλόν σου Xi'.'cc όν !

Αλλα έγ ώ 
έ ?φ εζορισμεν»,

'Γ ί  θ ε ω ρ ώ ! 

έκτος πλην ευμφορών !

Αιόλ’ απελπισμένη,
Κ είς θλίψεις βυ^ισμένι">

Πώς νά χ»ρώ ,·
Τό φώ; σου τό φαιδρήν !

Γλυκερά αΰ} ή !

Τήν στα'σ.ν μου λυ&ιί.Τ(.·υ !
ό ϊα ν  φανής 

Σ’ αυτόν τόν ουρανόν,
Τα τγλΘ/) μ ’ ένθυμίσου !

Πίνθιμωτέρα δείξου I 
Καν στρος έμέ,

Αΰγή, χα*έ/ πρωνόν!
Η αν, οΰγη! 

ή  άθλιος μου στάσις I
Σέ χατβντα,* '

;Είς λυτιην χ ’ οίκτοιρμό^ 

όπόταν /α ν  περάσης 
έχεΐθεν, μή ξεχασιάς I 

’πέτον, νά ζ*ς ί 
Μικρόν χαιρετισμόν!

I- Γ. Π.

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩ.ν ΙΣΑΑΝΔΩ.ν.

Παλαιόϋεν έπεχράτησεν ή αγάπη τών γραμμάτων μετά- 
ξ« τών κατοίκων τής νήσου Ισλανδίας. Πόσον ώφελίμως 
εξοδεόουν οί πτω χοί αύτοί άνθρωποι τάς μακράς 4 ,π ί . 
ρ«ς toO μαχροτάτου χειμώνος των ! πόσον διαφόρως ί , »  
αλλιυς τ,νάς, οί οποίοι δαπανούν τνολλάκις τόν πολότι- 

^ον «ότον χαιρον ε ί; «ργολογίαν χαί βωμολοχίαν, .£ς

τυχηρά * s t ;  Γ:;*, ϊ«ω; &  **ι '-’’ί άσελγεΐς χορούς καί 
Ϋ*!ορ"π<ιΐίς οινοποσίας ! Ε ,  τή ϊολα νδιχν, δλα t«  μέλη 

τίς  οΐκογενείνς, κ ί^ος χ;1 κυρία, παιδί* χ?ι διΰλοι, 

σνν.·»θρο(ζ'.ντα( περί λύχνου *φ ς. Καθείς λ  μοάνει άν* 

χεΐρα{ τό εργον του, έκτδί έ ός, ό όποιο; αέλ>ει ν* χρει· 

σΐ|/εύσϊΐ ώ; άναγνώττης. Μολονότι όεν έ^ουν παρί 

ό"ί ι ώ 'ατα τυπωμε'να β ΐ'λ ία , π »λλο\ ο; ω; ει*α'. καλλι 

γράρ,ι εξαίρετοι, καί ά,τιγραιρουν τάς ιτ,λυαρίθμους ίττο 

ρίις τη, νη'σου των ‘Ο άνχγνώ^Γτ.ς δκκόπτετα ι συ/_νϊ 

ά»> τόν οΐχοδίΙτΕότην, ^ ίλλον τινά εΐ§ μον::, ο τι, κα- 

(λνει τγ ':α-η^ήτεις, καί προβάλλει ερ<ΑΤη[ί«τα δι> νά 

νυμνάζ τον ε’φυίαν τών π ΐώ :ίω ν η τών 8ουλω /. Τοι
ουτοτρόπως σΓολιζινται δ'ω ν τά ιτνεύματα με τοιαυτας 

ωφελίμου, γνώτεις, ώ*Τ8 οί -ερ·.ηγη :αί πολλάκις =κπλητ- 
τ ο ν τ ϊ ΐ  ά 'ο υ ο ν τε . .  του ς  α ’ τ ο δ ι Ρ ι χ τ ο ύ ς  αύ οί), χ ω ρ ι ^  υ ,  να 

σ υ ν ο μ Ο ώ τ ι  π ;ρ ί  Οποθέτεων, τ ά ς  ό - ο ί α ς  δ εν  γ ν ω ρ ί ζ  υν εις 

ά' λ ο υ ί  τ ό π ο υ ς  π-ρ» οί έξ  ^ π α γ γ ί λ μ α τ ο ;  ο γ>1. Αλλ’ 
ε ϊς  τ / ν  Ί ,άθησ ιν  α ύ τ ώ ν  δέν άμελλοΟ ν οί ν η τ ι ώ τ α ι  ουτοι  

νά π ρ 'π θ έ τ ω σ ι ν  ά ρ ε ^ ' ν  Χ 5-ΐ ε σ^βειαν* Kjt^-ω  εξ^δ ίυουν 

τ ά ς  έ σ χ ?=ας τ ω ν  λ ο γ ι χ ώ τ α τ α  5 ια τ ή ς  ά ν α γ ν ώ ^ ε ω ς ,  π α ρ ό 

μ ο ια  τ ι λ ε ι ί ν ο υ ν  α ύ τ ά ς  θ ε ο σ ε ? έ ο τ α τ α  5 ι» ψ λ μ ω ^ ι α ς χ α ΐ  

π ρ ο σ ε υ χ ή ς .

©FOPI V ΤΗΣ Φ ϊϊΕ Ω Σ .

Κάθε πραγμα εις τόν κότμον ελ ει σχί ιν μξ άλλο 
τ ί ·  παρ. £»ρ. δταν =ξετάζω τετράποδον, βλε^ω, οτι τά 

ματοφρόδι* του, τά δπ?ΐ» ΰψό ει, ϊ  /ομηλόν-.ι, κατά 
τ/.ν ίδιαν του θέλη'τιν, εχ 'υ ^ ι σχέσιν μέ τό φώς οί πόδε, 
έ^ουν ά Λην σ/_εσιν υέ τ ', έδαφ-.ς, τό δτοϊον πατεϊ 
χ τ. λ .  T -'jto  4 ν * ιπ Γώτον αίσθημα τ ή ς  ψυ^ής, τή ν  δτοίαν 
ζ^τοΟμεν ν* εϋ^κρι^τήσοψεν, δταν εςετ«0«μίν τά τή, 
φυσεως αντικείμενα, χαί λ  ;ετα ι εφαρμογή Μ ,'νος ό 
οίν^ρωτος άτλό^ει τοΰτο τδ α ΐ'^η^α τής έφχομογ^ς εις 
<5λ·>ς τ»ς σ /έ -rat; τή , φ ί-εω ς’ Χ^Ι α5τη ή έξ*πλωσις 
έδιοκεν εϊ. αύ όν χα τ’ ίζο^ήν τό ovo_.ua Αογιχός. Ταυ 
την ή ι χοροΟμεν νά θεωρήσω;ιεν ώς ίρχήν τή , άν^ρωπίνη; 
φ'σεως* διά ταύτην ΰψίνεται ό χν’ΐρω τος Ιτα'νω ά*ό τδν 
αυτοματισμόν τών άλλων ζώων, ώςτε νά νο?ί χαί τά γε- 
^ςχά τή, φΰτεω» σχέδια, καί νά υποπτευ*^ τάξιν 'ί ς  αύ-

τήν, άφοϋ έγνώ^ισε τόν ποιητήν τ/,ς. ί ΐ  φυιις δέν Ιδειςι 

πρώτον τόν Θΐόν εις τόν ανθ,,ωτον, άλλά τό είς τόν i i .  
9Γί>>πον αΐί'ϊημα τής Θ ίίτητος έ' - ε ι 'ϊ  τήν τάξιν τής φΰ* 
σεως οί ά/ριάνθρωποι είναι θ '^σεβεΐς, ά , καί δέν σπου* 
δάζωαι τήν φυσικήν.

Μί τό α"ιθημα λο· :όν ταύτης τής γενική, ε’φαρμυγής 
έγνώρισεν δ χνίρωτος ολας τά ; δυναταί εφ/ρμογάς. ή  
ί τορία ένός -’ντόμου κ.νεΐ τήν π-^ριεργειάν του· καί άν 
δέν έξετάζγι δλα τά έ'ν:ομα, ή a iria  είναι, η διότι δέν 
γνακί ,ει ολϊ.ς του τάς σχέσεις, $ 'ίιότι τά βλέπει συχνά, 
και δ α  τούτο τά καταφρονεί.

Από τάς εφαρμογές γενναιαι ή τάζιξ* εΰρ'ικονται 
έφ^ρμογαΐ είς τά μέλη τού ζώου, άλλ’ ή τάξις είναι εις 
δ 'ον τό σώμα' βλέπομεν, δτι της μ.’λίσαης ή σάλπιγζ 
έ'^ίΐ σχέσιν μέ τό νε'κτοιρ του ά'ν^ους οί ^κλλιαροί μηροί 
τις έ^ ουν σχέσιν μέ τήν σχόνιν, τήν οποίαν σωρεύει εις 
του, μΥ,ροός της, % τ .  λ. Αλ.λ’ ή περιέργεια μας αύξά” 

νε-; δταν βλεπ«>μεν δλα της τά μελη φορτωμένα, ή εΐ{ 
χί-,ησιν, χνί δ ;ι με τοιαύτ/,ν Οε'σιν πε-.δ είς τόν αέρα.

Από τδ air)/]μα :ή , τάξε«.·ς γεννώνται χλλα δύο αι
σθήματα, τό ε μας δείχνει /.ίιιον δλων τούτων i :  άπειρον 
Ον έ?ω ’(πδ ήμάς· λλ  τό ίλλο μ α , δείχνει τελι/.δν αίτιον 
κ:·.ί σ-.οπδν άλλο ον τεριωρι^με'νον μέτα εις ήμας· διότι 
μόνος ό άν?ρω.το, γνω{ίζοι τήν γενιχήν τάςιν , ή π ;  είναι 
αύτός ό. Θΐός χ^ ί υαηοΰ τασ^ίζει μέ ϊάς ά.ετας νά σι- 
μ ώ '/ | εί; αύτόν.

ή  Π ό.οιο εβχ>ε τα άν .ίΟετα, διά νά πρνζεν^ έφαρ- 
μ ο γ ΐς , χαί άπό ταυτα, προέρχονται αί ήδοναί τών αίοθή- 
σεων. Τί ώραία θεωρί , άφοΰ χουρ^σθη ή ό'ρχσίς μα ; άπδ 
τήν έχτετχμένην πεδιάδα^ νά ά '  ωμεν βουνόν, ή ποταμόν ! 
Α.,-δ τήν ϊ/ω τίν τών άν^χείμενων γεννατϊΐ ή αρμονία, 
χα\ άπβ τήν χντίθεσιν ή άσυμφω ία καί ή άσχηυ.ίχ· τδ 
ψ ·χος εϊ·<αι άντικείμενον τής θερρ.0 ητος, χαί τδ ιχότο; 
τοΰ φωτός1 άλλ’ ή Ενωιις τοΰ ίων προξενεί ή-ΐ'ΐνη'ν, ό  
γλο<.υτερι; καιρός είναι ή άνοιξις χαί τδ φθινόπω^ον, χαί 
ή ώραιοτέρια ώρα τής ίμε'ρις εί.αι ή αΰγλ καί τδ Ι^πέρας. 
Α λλ’ ίάν αίφνν,δίως λθ^ τδ ψύχος επάνω εϊς τήν ζέστην, 
χινδυνεύουσιν 5λα τά φυτά καί ζώχ. ή  φ 'σις άντιτάττει 
είς τήν θάλασσαν τόν άτπρον άφρόν τών κυμάτων .εις τδ 
σκοτεινόν χρώμα *ών βράχων, διά νά μηνύει άπό μακράν 
είς τους ναύτας τόν ανδυνον τών σκοπέλων.

■ ι Μ·Τ · ·~·Γ Ί r* Κττϋϋίίί·'ΐ ,Γτΐί ηπηι ΐϊϊ·[Μ^ΕΜ··Κ5ϊ^^



Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΊΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 1846 .

ΕΠ ΙΚ ΤΗ ΤόΓ ΓΝΩΜ Αί,

ό τα ν  μέλλης νά ττιανρς εργον τι, υπενθύμιζε τ όν εαυ
τόν σου, όποιον τ ι είναι τό εργον. Εάν ύπάγης νά λου- 
ϊθης, πρόβαλλε εί; τόν εαυτόν σου τά γινόμενα εί; τό λου- 
τρόν. Τούς άπορραίνοντα;, τούς τυπω μένους, τοΰ; λο ι. 
δορού ντας, χαί τούς κλέπτοντας· και οΰτως άσφαλέστί 
ρον θα πιάσης τό εργον, έάν έπιλέγης εύθύς, ότι, νά λ ου-, θα. 
θελω, άλλά θ=λω και την έμαυτού προαίρεσιν να φυλάξω 
διά τεθειμένην, ώς απα ιτεί ή φίσις· καί ωσαύτως έφ’ 
έκαστου έργου· διότι ούτως, έάν γένη τι έμπόδιον έπί 
τοΰ λουσίματος, θά σοι ήναι πρόχειρον νά λέγης, ’Αλλ’ 
όχι τούτο ήθελον μόνον, άλλά καί τήν έμαυτοΟ προαίρεσιν 
να φυλάξω διατεθειμένην κατά την φύσιν δέν θέλω δέ τήν 
φυλάξει ούτως, έάν αγανακτώ είς τά γινόμενα.

Ταραττουν τους ανθρώπους ο /ι  τά πράγματα, άλλά 
τά περί των πραγμάτων δόγματα, λόγου χάριν, ό θάνα
τος δεν είναι κάνέν δεινόν πραγαα, έπειδή αν ήτον δεινόν, 
ήθελεν φανή δεινόν καί είς τόν Σωκράτην’ άλλά τό δόγμα 
τό περί του θανάτου, δτι δεινόν, έκεΐνο είναι τό δεινόν 
ότα ν  λοιπόν εμποδιζώμεθα, η ταραττώμεθα, η λυπώμεθα, 
ποτέ άς μή χατηγορώμεν άλλους, ότι είναι αίτιοι, άλλ’ 
έαυτοΰ;^, τοΰτ’ έστι τά ήμέτερα δόγματα. Απαίδευτου 
Εργον είναι, να άποδίδη εϊ; άλλους τά  αίτια τών δυστυ
χιών του. Εργον δέ του άρχίσαντος νά παιδεύηται είναι, 
νά τα άποδίύη είς εαυτόν. Πεπαιδευμένου δέ εργον, τό 
να μή τά άποδίδη μήτε είς άλλον, μήτε εϊς εαυτόν’ άλλ’ 
είς τάς περιστάσεις.

—  Αί γυναΐκ«.ς εύθΰς άπό ετών δέκα τεσσάρων άπό 
τοΰ; άνδρας Κύρια ι καλούνται. . . άλλο μέν προσόν δέν 
έχουν κάνέν, είμή νά καλλωπίζωνται, καί είς τούτο νάέχω - 
σιν όλας τάς ελπίδας των. Ά λλά πρέπει να προσέχω- 
μεν, διά νά αίοθανθώσιν, οτι ποτέ άλλοτε δέν τιμώνται, 
παρά οταν φαίνω,ται κόσμιαι, καί αίδήμονες.

—  Αφυίας σημεϊον είναι, τό νά ενδιατρίβει τις είς τά 
σωματικά· δηλαδή νά γυμνάζηται πολΰ, νά τρώγη πολΰ, 
νά πίνη πολύ, νά άποπατη πολΰ, καί νά όχεύη πολύ. 
Αλλά ταϋτα μέν πρέπει νά κάμνη τις έν παρέργ(<ι· περί 
δέ τήν γνώμην ας ήναι όλη ή προσοχή.

Π Ο Λ Λ Α Ί!! 6  ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ.

Μία πτωχή γραία έζη'νει να τήν κρίνει Φίλιππος ό 
βασιλεύς τών Μακεδόνων, ενοχλούσα αύτόν πολλάκις, ό 
δέ Φίλλιπος τη είπε' νά j/ή  τόν ένοχλη, καί νά ?4ν ά<ρή- 
ση είς ησυχίαν, ε’πειδή δέν δύκαιρεϊ νά θ;ωρήση τήν κρί- 
σιν της· ή δέ γραΐα έφώναξε, καί είπε* καί λοιπόν μήν 
είσαι βασιλεύς! ό δέ Φίλιππος έθαύμασε τόν λό^ον της· 
καί όχι μόνον τήν κρίσιν της έθεώρησεν, άλλ’ ή<ουσεν eur 
θύς μέ προσοχήν καί τών άλλων τά ζητήματα.

* 0  Κ όπος χα ί ή επ ιμ έλε ια  η κ ω σ ι τ i)r f ia i r ^  a r  
τύχη  τ ις  ϊά  εχη  φυσικά ελ α ττώ μ α τα .—  Δημοσθένης 6 
Αθηναίος ε’πεθύμει νά γένη ρη'τωρ· άλλ’ ή φύσις ε'ναντι- 
οΰτο είς τήν επιθυμίαν του· επειδή, δταν ώμίλει, έκα- 
μνέ τινα σχήματα, τόσον άσχημα, ώστε παρεκίνει τούς 
άκροατάς είς γέλωτα· τ ί έκαμε λοιπόν ό Δημοσθένης. 
έκοψε τό ήμισυ τής κόμης τής κεφαλής του, διά 
νά έντρέπηται νά έκβαίνη είς τήν αγοράν, καί νά φ α ί- 
νηται εί; τόν κόσμον· καί έπειτα έκλείσθη είς ε* δωμά- 
τιον, ό'του έμελέτα τούς κανόνας τής ρητορικής καί έγυ- 
μνάζετο είς τοΰ; λόγου;· έβαλε δέ καί έμπροσθέν του £ν 
κάτοπτρον, όπου έβλεπε τά σχήματα τοΰ σώματός του, 
κρεμάσας καί δύο σπαθία γυμνά, διά νά κεντώσι τούς 
ώμους του, τούς όποιους Ισυνείθιζε νά σικώνη συνέχω; μέ 
τρόπον γελοΐον καί τοιουτοτρόπως διώρθωσε τά ελαττώ 
ματα τής φύσεως· καί έγεινεν εκείνος, ό τόσον περίφημος 
Δημοσθένης τών Αθηνών.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Ιϊίική  Κατάστασις τής έλλάδος. Σελίς. 3 3 ,—  ό  εΰ- 
γενής καί δ ίεροδικαστη'ς. Ο Κολόμβος καί τό αύγόν. 3 4 # 

—  ήθικόν Διήγημα. 3 5 ,—  Η ίικά καί φιλοσοφικά αγαθά 
άπό τήν πρόοδον τών φώτων έκπηγάσαντα. 3 7 ,—  Α να
κάλυψης καί έμπόριον τών Φοινίκων. 3 9 .—  Οί εξόρι
στοι. Μυθιστόρημα, 4 1 .—  Κόπος καί Άνάπαυσις. ’Αλ
ληγορία. 4 3 .—  Μαλακόστρακα. 4 4 .—  ό  σοφιστής Ά ν - 
τιφών, Ερωτηκά Ποιη'ματα. 4 5 .—  Φιλομάθει* τών ίσ· 
λανδών. 4 6 . - -  Θεωρία της φύσεως, 4 7 .


