
Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ΤΩΝ

ΗΘΙΚί'ΐ Κ Α Τ Α Χ Τ Α Ν  T ftS  £ α α £ λ0 2 ,

\  Z n fa n a  ίεΑ  tv» ΣΛ · )

όριλ& ν c.-pi στρατιωτικών σωμάτων, «ίοί-ίνομαι δτι 
ijiS a fco  β$ς μίαν δεωρίκν υψηλήν ;·α! ζωολόγον.

Τ φ  δν»», ί»ρε'.;ε νά ίν υ ί τ ις  c 'ρ α ΐΐώ τη ', δ ιά  νά ζω- 
γραφίίΓίΐ το μίρος τοδυο τής κραγματιίας μ«» μ» τά  άνά- 
λο- ·.; χ ώ μ α τ α , :μπ'.:άμενος ύπό του εΰγενοΰϊ καί έξόχου 
ΐ α ί κ ν  αισθήματος, νό όποιον πρέπα πάντοτι  νά κυριίύη 

τδν στρατιωτών τάς ψυχας,

Αλλ’ ϊχω ν τήν τύχτ.ν να ίμ α ι  έλλην, άποτβλώ έν 
έλάχιβτον μέλος τής ολικής οΰ.ογξνίίας ίω ν Ελλήνων, 
ο ϊην ίς είναι άπ ί’.ντες καλοί στρβτιώταν καί δέν λείπϋται, 
«ίμή 6 δυν«μ:ενθς νά ένώνιρ καί νά κινίί τήν κρατβιάν ταύ- 
τν,ν δύναμιν ΝΟΜΟΣ, διά νά όχυρώσιρ τήν Ελλάδα μέ 
διακοσίας χιλιάδας ιτραγματίκοΰ Στρατού, δντος αναγκασ
μένου, διά μέν τήν θρησκείαν, τήν τιμήν, τήν καταστασιν, 
τούς γονείς, τάς συζύγους και τά τε.-.να του νά ΰπερασπί- 
ζ ;τα ι μέ λεοντίντ,ν ά\δρίαν τήν Πατρίδα του’ δια δέ τήν 
άτομΐ“ήν εύδαιμονίαν του και τήν μέλλουσαν αύτοΰ πρό- 
οίον, νά γίνεται αυστηρότατος φύλαξ τής Ανεξαρτησίας 
του.—  Ας αίσχίνωνται οί πολιτικοί μ α ;, οΐτινες δέν έξεύρουν 

άλλο, είμή πώς νά διχονοώσι, καί νά δολο\ωνται μέ h  
b o n jo u r ,  μέ δύο κυμβία (φ ιλτζάνια ) ιέ ΐ ,  χαί μέ τρία 
•φύματα- και οΐτινες, παραλείποντες τά ιερά αύτών καθή
κοντα καί τής Πατρίδος τήν ύπηρεοίαν, περιφέρονται μέ 
τί,ν μεγαλητεραν άναισδηαίαν εϊς τά χαμαιτυπεία τής  

‘Ρ αδιουργίας  καί της Λ ολιοτητος .

0  λο'γος μου Ινταΰθα είναι περί έκείνων των Ανδρών 

τοΟ Αγώνος, οΐτινες άφιερώβηα&ν είς το στρατιωτικόν* 2τά- 
διον, και τους 6ποίο«ς SawpS καθ’ δλκς τάς περιστάσεις 
και πολιτιχας μεταβολές τοδ Τόπου όδτγουμένους Οπό 
φρονη'σεως στρατ.ωτΐΛή«, άνηκούστ,ς είς συνταγματικόν 

Πολίτευμα,
Νομίζω, δτι ούδεΐς έλ λ η ν  άγνοίΐ τήν ά'χραν διαφορ-ν 

τής Απολύτου καί Συνταγματικής έξουείας; διδασκόμε
νο: πολλοτάτους χρόνους διά seipaj τά  αναγκαία

τκΰτα μαθήματα- καί δτι ίκαστος γνωρίζει δια*.εκριμένως 

τούς μεταξύ τών δύο τούτην Κυβερνήσεων άντιβέτους 

δρους. ή  αύτή λοιπόν διαφορά ενυπάρχει καί εί» όλα  
αύίών τά συστήματα.

Ot στρατιώταί, παραδείγματος χάριν, ένφ είς τά  απο
λύτως κυβερνώμενα fe(hm είναι τυφλά όργανα του Λεσπό- 

του; ενοντες κατά πΰσαν στιγμήν τή^ ζωήν αυτών ετοί- 
μην νά τήν Ουαίασωσιν δια μίαν άλογον επιδυμιαν, ή και 
άνοηοίαν αύτοΰ- είς τά  Συνταγρβτικά, θεωρούνται ώς ύπη- 
ρέται καί ίκτελεσταί τοΰ Νόμου. Αρα, τών στρατιωτι
κών ή θέσις ίν Σ υ ν τ α γ μ α ΐΐ^  Πολιτεία εΐν*ι μεγαλο- 
πρεπεστάτή I όπόταν ό Νόμος είναι ei« τήν ύπερτάττν 
ίσχύν του.

Θεωρώ τύν Νόμον Ισχύοντα, και ή ΐδε'α αΰτη είναι τό 
πρώτο» άντικείμενον τής σπουδής τών Συνταγματικών 
Λαών έν γένει. Αιότι, δπου δέν Ισχύει ό Νόμος, εκεί όχι μό· 
νον αί μεγαλήτεραι καταχρήσεις λαμβάνουσι χώραν είς τό 
πολιτικόν σώμα, άλλά καί τό στρατιωτικόν χάνει πάσαν 
αξιοπρέπειαν, προσβαλλομένης τής εύερεθίστου αύτοΰ φιλο, 
τιμίας καιρίως. £κεΐό  Λαός διαφΟείρει τά ήθη του, γινό
μενος en.1 τέλους (ίρμαιον τής ίδίας αύτοΰ διαφθοράς.



so
ό ϊτ ις  λοιιτ^ν θεωρεί την σημερινήν αταξίαν τοΰ Κυβερ

νητικού ήχων τη τήμ α το ς : δστι; θεωρεί την αγροικίαν 
καί διαφθοράν τδ ν  διεπόντων τό π ο λ ιτ ώ ν  ήμδν σκάφος : 
«στις θεωρεί τήν ιδιοτέλειαν, τήν άστασίχν «αί τήν μικρο

πρέπειαν πολλών έ< τώ< μελών των Ν ομοθετκδν μας 

σωμάτων : κχί τέλος πάντων, οστις, ίτενίζων τούς όφθχλ- 

μου'ς του πρίς τϊν  στενδν ή μ δ) όρίζοντχ, βλέπει τήν έπί τδν 
ισχυρών άϊ,ινχμίαν roy Ν ό μ ο υ , ί όποιον 5ρά γε Μέλλον 
πρέπει να έλπίζι^ ; ’Αναμφίβολα»;, έλεεινόν !

Καί δμως, έάν σπουδάσ* κατά β ^ ο ς  τόν χαρακτήρα τού 
* Ελληνικού Λαού, καί ίδίω; τοΰ Στρατού, όφε ίλει να είπ^ 
με πλήρη πεποίθησιν έν έαυτφ, δτι, α ή άνάγκη θέλει ΰψώ- 
» σει μίαν ήμίραν ίχίνούς Ανδοας έπ ί τδν ίπουργικδν βέ- 
» σεων* καί δτι θβλει στολίσει το Βουλευτήριόν μας μέ Αντι- 
» προσώπους ειδήμονας καί ενάρετου;. .  Η δέ άντιβαί- 
νουτα τδν έγωϊσμδν τοϋ Στρατιώτου υπομονή τοϋ ‘Ε λλ η · 
νιχοϋ Στρατού, (  καθώς έπίσης καί του Λαοϋ ) είναι μ(* 
«πδ τάς ισχυρά; αποδείξεις τδν  άνωτέρων μου παρα- 
τηρήσεων.

Αφοΰ υπέφερέ τήν ένδεκαετή άδικον καί ποταπήν Κυ- 
βέρνησίν τδν  έν ‘Ελλάδι ΰπηρετησάντων τότε Παυαρδν, 
εδραξε μέ άνήκουστον φρόνησιν τήν περίστασιν τής Τ ρ ί
της Σεπτεμβρίου, καθ’ ήν, άποτεινάξας U  £οπ^ οφθαλμού 
τόν ζυγόν, καθιερωσεν είς τήν Πατρίδα τδ α π ’ άρχής τοϋ 
Αγδνος ποθουμενον Σύνταγμα ' καί καθ’ ήν, έδίδαζεν Αύτδς 
πρδτος είς τδν Κόσμον, δτι, δ Στρατιώτης s i  ναι προ
στάτης και ονγί χαταστρογευς τοΰ πολίτου, όπως τδν «ν- 
νοοΰσιν έν γένει οί ήγεμόνες,

Παρέρχεται ή στάσιμος καί ληστρική έχείνη περίοδος 
τής πολιτείας μας, καί τδ έθνος υποπίπτει ενεχα τής δια- 
?»νίας τδν  Πολίτικων τ^υ είς νέους καί δεινούς περισπα
σμούς. Αλλ’ δ Στρατό; δ ιάγει μέ πλήρη «ύταξίαν, αν καί 
μεταξύ τοϋ τριετοΰ; του'του δ ια βή μ α τος έμεσολάβη,αν 
μυρίαι ραδιουργία ι είς τδ νά τδν διεγείρ«σιν, ένσπείρο>τες 
μεταξύ Αύτοΰ εμφύλιον πάθος.

’Αποπε'μπεται έκ τη4 Πρωτευούστις δΐ εκδικητικούς λό« 
γου; δ Καλλέργης : δ άξιος έχεινος καί ένδοξος ΰποστράτη. 
γος τοΰ έθνους : δ προσφέρων έαυτδν εκατοντάκι; ώ; δλο- 
καύτωμα ύπέρ τοΰ Στρατού, ύπέρ τοΰ Αχοΰ καί ύπέρ τοϋ 
Σ ντταγματος' Αλλ’ ό είς άκρο» άγαπώμενος παρ’ αύτοΰ 
Στρατός, τδν εύοϊονει μέ πικροτάτην λύπην, χωρίς νά τολ-

μήση ούδέ τό παραμικρόν κίνημα. — Τέλος πά .τω ν, έξο- 
ρίζονται χατά διαφόρου; -τεριστάιει; έκ τής Πρωτευούσ*( 
τοσοΰτοι αξιωματικοί του, έπί άλό/οις προφασεσιν άλλ’ 
Αύτδς υπομένει, έμολέπων ά π λ δ ; μακρόθεν μέ ψυχρότα- 
τον αίμα τδ δυστύχημα τδν καλδν αρχηγών του. Ιδού 
Στρατιωτική φρονησι; ! τήν δποίαν ετι μάλλον μεγαλύνη 
ή κατά τδ διάστημ* τούτο αδυναμία της Κυβερνήσεως.

Ε νδ δέ θεωρεί τις τήν σπανίχν αρετήν τοΰ ‘Ελληνικού 
ϊτρατοϋ, δέν δύναται να μή θρηνήσΐ) τήν μωρίαν χα ί r*v 
ϊιαφθοράν ολίγων τινδιι ατόμων εκ τής τάξεως ταύτης, 

οϊτινες γίνονται προξενοι ίλης τής σημερινής ανωμαλίας, 
καί παντδς σχανδαλου. Είναι έκ τδ ν  λεγομένων ‘Οπλαρ
χηγών.

ί Τι αρα γ* ζητοΰσιν οί άνθρωποι ουτοι άπό τδ έ&νος ; 

Πρέπει να έξηγηθώτι σαφδς, δια νά τούς εννοη'σ^. Α ν, 
ύπετίθετο ({ς αυτούς βαθμύς τ ι;  σοφίας, η παιδείας, ή δ ύ -  

ναντο νά προφβτΐϊθδσιν, δτι οί ΰψτ,λοί πρδς τδ έ<νος σκο

ποί των τούς καθιστδσι δυινονίτου;. Α λλ’ έπειδή δέν 

υπάρχει ούδε ίχνος χάν τοιοΰτον, νομίζω, δτι έκφραζομενοι 
ειλιχρινως, ήθελον έννοηθη καί ά π ’ αύτά ακόμη τά νήπια’

Αν καί ή αΐδδς έμποδίζει τήν έπί τοΰ Δημοσίου προφορι- 

χήν αύτδν ίκφρασι», ή φυσική δμως γλδσσ α , προδίδουσχ αύ* 
τούς, λέγει : β ότι δέν έξεύρουν ούδ’ αύτοί οί ίδιοι τ ί  θελουσιν·
® και ότι ζητοϋσιν άπλδς δ,τι κατά πδτχν  στιγμήν ηθελί 
« κατέβει εί, τήν κεφαλ/ν τους, > ώς νά άνετίθετο επ’ αύτδν . 
ή ‘Ελλάς μ ία  ηρονομικη x.li/porojiia. Λέγει προσέτι : 
β δτι τέ μάλλον έλκύον αύτούς πράγμα  είναι ή έξουσία.
» Αηλαδή, φαντάζονται ότι ή Ε λ λ ά ς π λά γ ια , π λά για  
> εμπορεΐ μίαν ημέραν νά κατασταθ^ Καπετανάτο  ! κυββρ- 
* νωμίνη ΰπδ δυο, τριών, $ χαί πε'ντε Τυρανίτκων.

Καθόσον μέν άφορα τδ πρδτον, είναι πολύ ευχολον νά 
έννο^σωσιν, δτ ι, Λαδς ζωηρός χαί νονίμων, ώς δ ήμε'τερςς, 
βφοΟ ηϊυνηθη ϋπο τήν σιωπνιλήν σκέπην των ττολιτιχδν του 
τυρβών νά συΊτητ^ι τήν βιομηχανίαν του, νά άναπτύξη τάς 
λογικάς του δυνάμεις καί νά κάμνι μίαν τόσον γιγαντιαίαν 
πρόοδον είς τήν άτομιχιξν του σφαίραν, δποίαν πραγματι- 
χδ ς ίχ ε ι, δέν θέλει βεβαίως αμελήσει τδ χυριώτερο» εργον 
το*} νά μήν έξασφαλτίιτι έαυτδν ΰπδ τδ χράτος μιας ς·«θίρ3ς 
καί ισχυρά; Κυβερντίτεως* καί ότι, αύτδς δ φυσικδς δρό
μος τδν όποιον βαδίζει είς τήν ατομικήν του πρόοδον, 
θέλει τδν φ^ρει έξάπαντος και είς τήν άνάγκην ταύτιιν.

—  Περί δε του δευτέρου, δέν *χ» νά εΐπω άλλο είμή 
έκεϊνο, τδ δποΐον δλος ό Κόσμος γνωρίζει. Είναι δέ ή 

έξης παραττίρησις.
Δύο είναι οί κύριοι δροι τού Κυβερνάν, to  Σ ύντα γμ α , καί 

& ^εσποτιομ'ος. Καί τδ μέν Σύνταγμα, τότε εχει τήν άλη- 
θινιίν του σημασίαν καί δύναται να λάβϊ) βασιμότητα εις 
τήν έπικράτειαν, δταν δ νόμος ίτχύει είς τούς δυνατούς 
καί είς τούς αδυνάτους, χωρίς ούδεμιάς έξαιρέσεως. έάν 
δέ άπδ άνίκητον ραδιουργίαν ή ‘Ελλάς λάβγ, επί τέλους τδ 
δυστύχημα νά ΰποδουλωθ?, εί; ξενίΐν Δ ύνψ ιν, ας μήν 
άμφιβάλλει οΰδείς δτι οί πρώτιστοι, τούς όποιους θέλει 
έχκαθαρίσει άπδ τδ Κράτος ή δύναμι; εκείνη, θέλουν ειοθαι 
αύτοί, οίτινες μέ τήν προ; τήν έξουσίαν λύσσαν χαί μέ τάς 
παραλόγους απαιτήσεις των διαταραττουσι τα παντα.

•‘ Ποιο; έξ ήμών, ερωτω, δέν εχει τοιαύτας απαιτήσεις ; 
ό εϊς εθυσίασε τούς γενεΐς του* δ άλλος τας καταστάσεις του, 
xa l ό ετερος ελαβε τήν σκληράν τύχην νά ’ίδγι τά  τέκνα 
του αίχμαλωτισμένα ΰπδ τδν βαρβάρων ! 01 κατοικοϋντες
τήν Ανατολήν καί τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν ομογενείς, ΰπέ- 
φεραν μυρία μαρτύρια ένεκα τής Επαναστασεως, κυνηγού-  

μενοι έντδς τδν  πόλεων, δπως κυνηγοΰσι τα πτηνά εις τα 
όρη. άστε πριν ri κάμνωσι τάς απαιτήσει; των, πρέπει νά 
συλλογίζωνται, δτι ενα; δλόκληρος κόσμος συνέτρεξεν είς 
τήν Ανεξαρτησίαν ήμδν, καί ούχί αύτοί μόνοι, καθώς συνει- 
θίζουν μέ μεγάλην αναίδειαν νά καυχδνται.

έά ν  δέ δικαίως πρέπει νά κρίνγ, τις περί τούτων, θέλει 
εΐπει, δτι είναι οί εχοντες όλιγωτέρα; απαιτήσεις παρ 
δποιονδήποτε άλλον διότι τδ έθνος τούς έδωκε βαθμούς 
υψηλούς, τούς έπροίκισε μέ έθνικάς γαίας, τού; έπροσδιώ- 
ρισεν άδρούς μισθούς, συντάξεις καί προνόμιά τινα, τά δποϊα 
οΰδεμία άλλη κλάσις χαίρει* ενω μάλιστα δύο τρείς έξ 
αύτδν, χατά  τήν γενικήν φήμην, όχι μόνον δέν συνετέ- 
λεσαν είς τδν ιερόν ήρ.δν Αγώνα, άλλ υπήρξαν αείποτε 
κοινά σκάνδαλα! Δεν μένει λοιπδν δί αυτού; άλλο, είμή 
νά γεννγιΟί ή περίστααις, ήτις μέλλει νά τούς ίπαναφέρ·/) είς 
τά σπήλαια τδν όρέων, δπου είναι ή κατάλληλος αύτδν κα
τοικία, διά να αΐσθανθώσι τότε τήν λαμπρότητα τής ση
μερινής των χαταστάσεως. Τοιοΰτον είναι συνήθως τδ άπο- 
τέλεσμα τδν  διεφθαρμένων καί ταραχοποιδν ανθρώπων!

(’Ακολουθεί.)

Η ΕΠΙΓΕΙΡΟΣ ΖΩΗ,

ή  αμοιβαία ένέργεια των στερεών καί τδν  ρευστών εί
ναι τό θεμέλιον τής έιτιγείρου ζω ή;. Το να τρεφεται τό 
σ δμχ, ή γουν τδ να μεταβαλλη εις την ίδιχν τοι» 
ούϊίαν ξένας δ λ α ;, νά αΰξάντ) δεχόμενον έσωτερικως τ α ίτ  
τας τάς υλας, νά γέννα άτομα τοΰ αύτοΰ ειδου;, είναι τί 
πρώτα αποτελέσματα.τή; έπιγείου ζωής.

έάν τδ σωμα δέν αισθάνεται τήν ένίργειαν τών οργά
νων του, ζνι τήν φυτικήν ζωήν, καθώς τδ ζώον, έάν αι
σθάνεται καί σκέπτεται, εχει τήν φυτικήν, τήν αισθητικήν 
καί τήν σκεπτικήν ζωήν* μόνος ό άνθρωπος άπολαμβανει 
τοιαύτην ζωήν.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ.

Δύο φύλλα δμοια είς δλα δέν Οπάρ/ουσιν ακόμη πε
ρισσότερον δέν υπάρχουν δύο κουκκία, δύο βροΰχοι, δύο 
άνθρωποι διόλου όμοιοι, ί Τί πρέπει λοιπόν νά είπωμβν 
δ ta δύο πλανήτας, διά δύο συστήματα πλανητών, διά 
δύο ήλιακά συστήματα; Πάσα σφαίρα εχει τήν κυβέρνη- 
σιν, τούς ιδιαιτέρου; νόμους, τά  ίδια προϊόντα,

ϊσως είναι κόσμοι τόσον ατελείς, ώς πρδς τδν ήμέτε- 
ρον, ώςτε κατοικοΰσιν είς αύτού; όντα αμορφα καί ανορ- 
γάνιστα, καί όντα ώργανισμένα χαί άψυχα.

Τδ εναντίον, ήμποροΰν νά ηναι κόσμοι τόσον τέλειοι, 
ώςτε οί βράχοι ίσως είναι ώργανισμένοι, τά  φυτά ίσως αι
σθάνονται, τά κτήνη ΐσω; σκέπτονται, καί άντί ανθρώπων 
είναι άγγελοι.

ί όποία  λοιπδν πρέπει νά ηναι ή υπεροχή τής ουρανίου 
Ιερουσαλήμ, όπου ό άγγελος είναι τό μικρότερον άπ ο \»  
τά  νοητικά όντα ,·

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ.

‘Ο άγιος ’Αντώνιος έκατοικοΰσεν είς τάς έρημίας τής 
Αίγύπτου, διάγων εκεί βίον σκληρότατον και άκριβέστα- 
τον, ώστε δέν τδν ώμοίαζε κάνεις τοΰ καιροϋ έν.είνου· εΐί 
αύτδν ηλθϊ ποτέ, —  ιστορεί έπίσκοπός τις, —  φωνή έξ 
ούρανοϋ, λέγουσα· « Αντώνιε, δέν είσαι τόσον εντελής, δσον 
s υποδηματοποιός τις, κατοίκων είς τήν ’Αλεξάνδρειαν. » 
’Ακούσας ό ’Αντώνιο; τοΰτο, έσηκώθη πάραυτα, ελαβε τήν 
βακτηρίαν του, καί ώδοιπόρει, έωσοΰ Ιφθασεν εί; τήν ’Αλε
ξάνδρειαν, όπου ηυρε τδν υποδηματοποιόν. ‘Ο υποδημα
τοποιός έξεπλάγη, ίδών πατέρα τόσον σεβάσμιον νά έμ ί^  
είς τήν κατοικίαν του. Τότε είπε πρδς αύτόν ό Αντώ^
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νιθ{, .  £λα, διηγέσου με δλΐ)ν σου τήν πολιτείαν χαί 
!> πώς δ α π α ν ^  τόν καιρόν σου » α Κύριε,. 5ίπεν ό 6κο^ ,  
ματοποιδ;,^ « δσον τό κατ’ έμέ, κ*λά έργα δ=.ν £ /ω  πο
σώς, διότι ό βίος μου είνχι άπλούστατος *«ί ταπεινότα- 
<Γθς. Δεν είμαι παρά πτωχός υποδόρια τοποιός. Τό π :ω ΐ 
δταν σηκωθώ, προσεύχομαι δ ιά  δλην τ>,ν πόλιν, είς 'τήν 
όποιαν κατοικώ, μάλιστα δέ διά τού; γε,τόνου; καί π τω 
χούς μου φίλους· Χαθίζω είς τό ?ργον μου, δπου
Ιςοόευω δλην τήν Ημέραν, προσπαδών ν’ α π ο κ τ ώ  τά  
πρός ζω ήν ψΛάττομαι δέ άπό παν ψ=ΰ5ος, διότι δέν 
μ.σω τίποτε όσον τήν α π ά τη ν  δθεν, όταν ύποσνείώ τί, 
οέν παραβαίνω τόν λόγον μου, άλλά τόν έκτελώ άληθινά. 
Κα! οΰτω περνώ τδν Καιρόν μου, πτωχικά μί γυναΤ*α

τα χ ί™* ΙΑΟυ’ iTO‘* &δάσκω, καθόσον τό πνευμά 
μου μέ^συγχωρεί, νά φοβώνται καί να σέβονται τον Θεόν, 
Τοΰτο είναι τής άπλής του ζωής τό κεφάλαιον ε Είς τ ήν 
Ιστορίαν ταύτην, —  προσθέτει ό επίσκοπος, -  βλέπετε 
*ώς ό Θεός άγαπα τούς όσοι ακολουθούν τήν τέχνην τω ·/ 
και ζοΰν δικαίως, χωρίς ψε03Οί xwl

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΠΓΗΜΑ.

Τηρεσία ΒαΜ ονχχη.

Μία εύγενής γυνή άπό τ*ν πο'λιν τής Φλωρεντίας όνο- 
μαζομ,ντι Τηρεσία Βαλδούκκη, -^αν δύω χρόνοι άς>' ο’ 
ε&ρίσκετο χνίρα μέ δόω υιούς, οί όποιοι έλεύθεροι άπό τήν 
έπιτροπικήν έκίσκεψιν, χαί κληρονόμοι ίνδς μεγάλη πα
τρικού πλούτου, μή όντε; πλέον κρατημένοι άπό κά.έν 
χαλινόν, κα. εγκ-ρδιωθέντες άπό φθοροποιούς συντρόφους 
έ ψ η σ α ν  ίίς  τήν έξουσίαν δλων τών άταξιών ρ*~ς α> ο ν ο ’

ηΤ0;;  Ε ,« ^ άτ7ΐν * F ^ P  ήγωνίζίτο μέ τού: λόγους, 
με τας κτίσεις, καί μέ τά δάκρυα νά τούς άνακαλέσ, είς 
τήν κ«λ·*ν δίδν, διότι έα ίνη  δέν βίσακου'ετο πλέον, ό
μεγαλύτερος τών δύω τούτων «δ*λφ*ν ίιέτριβ*ν ί τ ι  είς 
τήν Φ*ωρεντίαν. 4 Λ  μ ιχ ρ ,

%  r t ,  ΙτΛ ίβν . t ,  ^  ^

Ώ Ρ  -■·
I . »  ξΑ .ς  5λ « ί ·¥ ? "  Ρ“ " “ “ΛΡ°ί «αι ασθμαινων, με Τα ό μ μ ά τ ιι « θο 

λωμένα καί πεφοβισμένα, μέ πρόσωπον τετχραγμένον, 
καί α τακτόν, καί μέ h  αίματωμίνον σπαθί είς τάς χ ε ΐ .  
pa;. Είς μίαν τοιαύτην αίφνίδιον θεωρίαν, «κείνη έκυρι- 
εύθη όλη άπό τόν φόβον, άλλ' ό ξένος, προσπεσών είς τού; 
πόδας^της, σπλαγχνίσθητι ε!πεν, ενα δυττ,χή . Εγώ είμαι 
Ρωμαίος, (1 )  φερμένος εδώ πρό ολίγων ημερών. Τελε*. 
ωσας τας ύποΟέσει;, διά τ ά : όποιας ήλθα, υπήγαγα πρό 
ολίγου εϊς τό ξενο.δοχεϊον δια νά έτοιμάσω τά χρειώδη, 
και να αναχωρήσω. Ε$ΰ> κοντά μέ συνηντητεν ενας άγνώ-* 
ριστος, καί έν τώ δ·.αβαίνε:ν πλησίον μου, με άμπώχνε» 
χωριατικα. έγ ώ  παραπονοΰμαι διά ιόν«γροι*όν τράτο* 
ΤΟ-J* αυτός εί; τ^ν αγροικίαν προσδέτ«.ι τάς ύβρεις uai 
λοιδορίας*  ̂ έγώ αγανακτώ, ό δέ αύξάνει τ^ς 2βρει;, χα\ 
τολμά ακόμη νά μέ φοβερίσγ) άλαζονικώς Μή Οποφέ» 
ρων τήν άκραν αύδάίειάν του; έσπασα τό ξίφος, ό δέ εκ«με 
ταΰτόν άλλά πληγωθείς παρ' εμού, έπεσεν εί; τήν γην. 
0  Θεός οι δεν πόσον έγώ ίλυπήΟην διά τοΰτο τό άκούσιον 
έγκλημα ! Αλλά ού, ώ κυρία, σπλαγ/νίσΟητι έμέ τόν τ« - 
λαίπωρον. ΤεΟορυβημέν,ς, και εςω 'έμαυ-οΰ, παρευθύς 
έδό^ην είς φυγήν, καί μήν ήξε^ω ν πού νά προσδρα'μω, 
ετόλμησα νά είσχωρ-^ω εις τ^ν οικίαν ταύτην, ή , ή τ όχη 
μέ έκαμε v i εδρω ανοικτήν. Δέομαι σου ούν, &ς μή βρδ 
βαρυφαν^ νά μοΟ γίνγι άσυλον διά όλίγην ώραν, έ'ως ού 
φεύγων τάς άνιζητήσει; τών διωκόντων με, νά νιι^ορέ τω 
νύκτα β»0;ΐαν νά εδρω άσφάλειαν.

ίπάγω σεν άπό τόν φό£ον. ή άρχόντισσα είς τοιαύτην 
διήγησιν. Μία λυπηρά προαίοδησις τί,ν έγέμισ:ν άπό μυ- 
ρίας ταραχας· αλλά μή άκροαζομένη είς εκείνην τήν σ τιγ
μήν αλλο τ ι παρά τάς φωνάς της φιλανθρωπίας καϊ^τοδ 
έλέους, τόν Ιαβασεν είς τό ταμεϊον της, καί τόν ϊκλει- 
σεν εις αυτο'. Δέν έκβήκαν μα'ταιοι οί στοχατμοί τή* 
άθλίας μητρός· διότι άφ’ ού έπέρασεν ολίγη ώρα, ή,ουσε 
νέον θόρυβον, καί όλη ώχρά προβαίνουσα Ιξω, είδεν χο- 
μιζόμενον έμπροσθεν της τόν υύόν ττ,( , ό όποιος άπό μ ία , 
πλατείαν πληγήν είς τό στήθος, έχυνε θρόμβους αίματος. 
Ανεβόησε φοβερά, ό δέ υίός της αδύνατος ων, καί σχεδόν 
ή Αίθανής, ήσθάνετο ήδη σιμά τήν ώραν του θανα'του* όθετ 
συναθροίσας τάς τελευταίας δυνα'μειςτου. καί στρίφων π?ό, 
τήν μητέρα του τού; οφθαλμούς, ε ίτ ε : ϊύ , ώ μητερ, βλέπ» 

εΙ< έ.αέ ίν  παράδεΐγ μα τής δικαίας τιμωρίας του Θεοΰ,

0 )  0 r e t  x s i  ττ.ν ‘Peiu-Tjy,
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τής όποία; έγινα ένοχος· δ θα'νατο'ς μου α; χρησιμείΐϊΐ 
τουλάχιστον πρό; σωφρονισμόν τοΰ άδελφου μου. Αν ό 
φονεύς μου ήθελε πιασθή, σύ ώμήτερ διαφέντευ^έ τον’ ί’γώ 
τον παοώξυνα,

Ταΰτα λέγων ίκεΐνος εξέπνευτεν, ή δέ μήτηρ του επεσεν 
έπά-ω του ημιθανής καί άναίσθητο;. Αποσπασθεΐσα άπό 
τό αιματωμένον πτώ μα τοΰ υίοϋ της, άφησε διά πολύν 
xaipov τούς περιεστώτας είς άμφιβολίαν τ ί ς  ζωης τη ί 

μήτε άνέλαβεν έαυτήν παρά μέ πολύ · κόπον, καί δ  ά νά 
δ'ι9ή είς άκατάπαυστα δακρυα. Τήν κάθε στιγμήν έκρα
ζε τόν υιόν της, ήθελε να τόν μ ε τ α ϊ ΐ | ,  καί έ/ρειάσθη νά 
τήν ξεμακρύνουν δυναστικώς.

t l  πόσον μεγάλη η τον έν τοσού-ω ή λύπη καί ή ταρ«/ή  
τοΰ ςέναυ νεανίσκου, δς τις άπό τό ταμεϊον, δπου ήτον κλει
σμένος, ήκουεν δλον τόν θόρυβον, καί ή ίθάνετο δλην τήν 
φρίκην της τραγικής ταύτη; σκηνής είς τήν όποίαν κατα 
δυστυχίαν αύτός ειχε λάβ») τόν πρώτον τόπον. Από τό 
έν [/έρος ή λύπη τοΰ νά έπροξίνησε τήν δυστυχίαν μ ια ; 
σεβασμίας μητρός, τόν εκαμνε νά έπιθυμίί να ήθελε π«ση 
βύτός ό ιδ ί 'ς  ύπό τας πληγάς τοΰ ’χθροΰ %ου- άπό τό 5λλο 
μέρος ό φόβος μήπως πιασθ^ έκ*μνε νά παγώσ·^ νό α ίμ έ  
του εϊς κάθε νέον κίνημα, καί πάσαν νέπν βοήν.

Είς ταύτην τήν στενοχωρίαν αύτός διετέλεσεν !ως ύπέρ 
τα μεσάνυκτα, δτε έν ήσυχία ό'ντα ήδη τά πάντα, καί ή 
λύπη τής μητρός είχε δ:όστ) τόπον είς τήν στόχασιν, 
I κείνη ύπήγε είς τό ταμεΐον, καί τό ήνοιξε. Προσέτεσεν 
ό νέος είς τούς πόδας της, καί : Τόν ουρανόν fitct, τόν 
ούρανόν επικαλούμαι μάρτυρα, δτϊ δλον μου τό αίμα ήόελα 

χύστρ καλήτερον παρά . . . .  έγέρ ίητι, είπεν ή άρχόντισ- 
σα, σύ μέ έκατάστησες τήν πλέον δυστυχή πασών τών 
γραικών· άλλ’ ήξεύ ω τήν άθωότητά σου. 6  υίός μου 
μοί παρήγγειλε διά νά σέ ύπερασπισΟώ, καί ε /ω  χρέος 
νά τφ  κάμω· έντός ολίγου θέλιρ έλθιρ έ'Τώ εν άμάξιον δια 
νά σέ σηκώσϊ)· Ινας άπό τού; δούλους μου θέλει σέ συνο
δεύσει έω; είς τα σύνορα· τοΰτο τό πουγγΐ θέλει σέ χρη- 
σημεύ-ει εί; έφόδιον. ‘Ο θεός νά σοί δώί^ι εκείνην τήν 
ήσυ^ίαν, τής οποίας μ’ έστέρησας.

‘Ο νέος έτρώθη 2ω; βκθους ψυχής άπδ μίαν τοιαύτην 
γενναιότητα. Α χ ! ποτέ, ε!πε, ποτέ δέν θέλω δυνηΟ^ να 
εδοω ε’ρη'νην, άφ’ ού έλύπησα μίαν τοιαύτην άξιοσέβαστον 
Κυρίαν. Ε«.αμε δί αύτήν μυρίας εύχάς, ήσπάσίη μυρι-

ύίκις την ευεργετικήν χεΐρα της, κα} άνεχώρησε μετά δα 
κρύων, άποφασισμένο; νά Χα'μγ) κάθε δυνατόν διά να της 
άποδείξ·/), όπόταν ή τύχη  ήθελε τοΰ προσφέρ-/) τά μέσα, τδν 
πόνον και τή·< ευγνωμοσύνην του, ή  τύ /η  δέν άργοπό · 
ρησε πολύ διά νά τοΰ δώτρ t)jv αφορμήν. Μόλις έπέρασ4 
τήν Βιτέρβον πόλιν, άπήντησε έ'να νέον, ό όποιος πολεμού- 
μενο; άπό δύω ληστά; μέ δυσκολίαν μεγάλη / έδιεφεντεύετο, 
Ό  ^.υμαΐος πηδα παρευΟύς άπό τό άμάξιο», τρέχει να 
τον βοηθήσει, κχί οί ληστα' τρέπονται είς φυγη'ν άλλ’ 
ό νέος ήτον πληγωμένος. Πέρνωντάς τον μέ λόγου του, 
τόν έφερε φαλοφρόνως είς τό Βετέρβον, και καθώ; άγα9·^ 
τύχη ή πληγή ήτον έλαφρά, ούτως εκείνος εντός ολίγου 
ΐατρεύ^η, Μυρίας χάριτα; άπέδωκεν ό σωθείς νέος πρός 
τόν ελευθερωτήν του' άλλά τίς δύναται να έξηγησγ, olav 
ελαβε χαράν, δταν Ιμαίεν δτι αύ-.ό, ήτον αδελφός ι’κϊίνου 

τοΰ παρ’ αύτοΰ δυστυχώ; φονευθέντος είς Φλωρεντίαν ·' 
Αγκαλιάζοντας τον όλοψύχως : Ω, πόσα; /άριτας, είπε» 
χρεωστώ κέ άκοδώτω είς τόν Θεόν, διότι μοί εδωκε τόν 
τρόπον, διά νά ανταμείψω καν έν μέρβι ήν ελαβον εύερ* 

γεσίαν παρά τής σεβασμίας μητρός σου ! Θέλω τ -Jv έ’/η  
έγκεχαραγμένην αιωνίως είς τήν καρ-ϊίαν μου, κα ί ποτέ μέ 
κάνέν α πράγμα ή ευγνωμοσύνη μου δέν θέλει πληρωθ-/), Σύ 
ώ-, τόσον τάχυνον νά τήν ξαναϊ5·$ς· αύτή εχει μεγαλωτά- 
την χρείαν άπό λόγου σου, καί σέ ποθεί καί στενάζεισε. 
Ε ίπέ τη ;, ότι εκείνος δ ίδιος, τοΰ όποίου αϋτή εσκσε τήν 
ζωήν, ελαβε τώρα τήν τύχ/)ν νά τήν μεταχειρισθϊ) ύπέρ 
αύτοΰ, καί ότι δλον τό έπίλοιπον τ ί ς  ζω^ς τυυ έπιίυμει 
νά έξοδεύσιρ διά τού; δύω σας.

Κατεπλάγη ό νέο; Βαλδούκκιος δταν, φθάσβς «ΐς 
τήν Φλωρεντίαν, εμαθϊ π*ρά τής μητρός του τα συμβάν
τα. έπρεπεν είς Ι»α καί τόν αύτόν άνθρωπον νά γνωρίση 
τόν φονέ» τοΰ άδελφοΰ του, xai τόν ελευθερωτήν τής ιδίας 
του ζωής όθεν ούτος ό στοχασμός διήγειρεν είς αύτόν 
μίαν μεγάλην ταραχήν δ ια φ ipu*v παίΙΑν μετ’ άλλ/)λ«ν 
μαχομένων, Αφ ου όμως 5μαθε τήν ίκείνου ά&ωότητα? 
ώλιγόστευσε τό μΐοος, τά άπςίον έξ άρ/ής εναντίον του 
συνέλαβί, x jI  ή αισδη·ϊΐί τής ευγνωμοσύνη?; δ ώ  τήν ζωήν 
τήν όποίαν τοΰ έχρεώστει, άνόλαβ* όλην του τήν δύναμιν. 
Ελαίων τδν νάνατον τοΰ άδόλφοΰ του, δεν ήμπόρησα νά 
λείψ-ρ ά>ίό τό νά έπιμίλ^θί, καί «ύτός d ίδιος, δια νά 
μείνΐ) ΐλίύθερος δ φονεύς. έ ν  τοσούτ<|» τά δύω τρομερά 
παραδείγματα^ ά πνα  «ιχ.ν ίμπροσθεν είς τά δεμάτι»



του, τοϋ |χαμ*ν βαθύτατη ν έντύπωσιν. Ε ιίεν  εί* ποι
ου; κινδύνου; μας ρίπτουσι τα  σφάλματα μ ια ; άφιλάκ- 
του νεότητο;, ηλλα^ε κατά πάντα τά ήθη του, καί μέ 
τήν φρόνιμον διαγωγήν του ίτζαοιιγόρησε τέλος πάντων την 
μητέρ* διά τήν πίκραν στέρησιν τοϋ άλλου υίοΰ της.

ΜΑΧΗ Τ Ο Ϊ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.

Μ ιλτιάδης, Θεμιστοκλής καί Α ριστείδης.

Αί λθήναι, παραιτημέναι είς τάς ιδίας των δυνάμεις, 
έφαίνοντο, δτι έμελλαν να καταπλακωθώ™  άπδ τό πολύ 
πλήθος^τών Περτών. Αλλά τρεις πολίται άθανάτησαν τό 
?διιν όνομα, σώσαντε; τήν έλλά δα . Πρώτος είναι ό 
Μ ιλτιάδης, οςτις καί πρωτοϋ έθεωρεϊτο ώς έπιτη'διο; στρα
τηγός, καί πολύν xc-ιρόν ητον έπαρχος είς τήν Θράκην 
τούτον ήκολούθησεν ό Αριστείδης καί ό Θεμιστοκλής ώς 
νεώτεροι.

 ̂ Μόλις δέκα χ ιλ . έστρατολόγησαν οί Αθηναίοι, καί διά 
νά γεμίσουν τοίϊτον τόν αριθμόν, άναγκάσθησαν νά οπλίσουν 
καί τού; δούλους. Δέκα στρατηγοί έπρόσταζαν* καί 
δταν εφθασεν εί; τόν Μαραθώνα τοΰτο τό στράτευμα, ήλ

θαν χίλιοι σύμμαχοι Πλαταιείς. ο ί  Λακεδαιμόνιοι ύπε- 
σχέθησαν βοήθειαν, όμως αίίτη δέν έπρόφθασεν.

6  Μ ιλτιάδης, τοϋ ότοίου τήν γνώμην εβεβαίωσεν ό 
Αριστείδης, έκατάπεισε τούς στρατηγούς νά κτυπϊίσωσι 
τόν εχθρόν μέ δλον του τό πλήθος, ό  Αριστείδης, καί I 
δλοι οί άλλοι στρατηγοί, έπαραχώρησαν τήν στρατηγίαν 
εί; τόν Μιλτιάδην· άλλ’ έπειδή καθείς άπό αυτούς έμ ελ 
λε να ηναι αρχηγός δλου τοΰ στρατεύματος μίαν ήμε'ραν, 
έπρόσμενε καί δ Μιλτιάδης τήν ήμε'ραν του· καί άφοϋ 
έπίασε καλήν θέσιν εις τού; πρόποδας τοΰ βουνοΰ, καί I 
ώχύρωσε μέ δένδρα τάς πλευράς, ε’ναντίον της ορμής τών 
Περσικών ίππε'ων, έ'δωκε τό σημεΐον τής μά γης· καί τοι- 
αύτην προθυμίαν έδειξαν οί στρατιώται, ώςτε ώς βέλη 
έρΡίφθησαν επάνω είς τούς ,’χθρούς, εναντίον της τών έ λ -  
λ * ω ν  συνήθειας. Αίματώδεις ε'γεινεν ή μάχη μ ίρι**ς 
ώρας* είτα ή δεξιά πτέριξ τοΰ έλληνικοΰ στρατού έστρε- 
ψεν είς φυγήν; καί έσκορπισεν είς τήν πεδιάδα τούς ά ν  

τικρύ της εχθρούς· καί ή άριστερά πτε'ρυξ Τ0ύ; έσπρωξε

μέσα είς λιμνώδεις τόπου;. Τό έλληνικόν όμω; χίντρον 
εΐχεν άδυνατισ ή, κ α ί δύσκολα άντιστε'κετο είς τάς έφό. 
δους τοΰ καλητε'ρου στρατεύματος του Δάτιδος. Διά κ α . 
λήν ^ χ η ν  τών Αθηνών, ή τον έκεΐ δ Αριστείδης καί δ Θε
μιστοκλή;, οι δποϊοι, μέ τό παράδειγμά των, έμψύχοναν 
τούς στρατιώτας, καί όταν έρθασαν πρός βοη'ίειάν των αί 
δύο νικήτριας πτε'ριγες, άπεφ*σίσθη τών Περσών ή κατα
στροφή. Οί Πέρται Χαταδίωκόμενοι έως *ίς τά  καραβιά 
των, από τά όποια πολλά έπιάσθησαν, καί άλλα έβυθί- 
σθ/;σαν, έσώθησαν μέ τήν φυγνίν. Κυναίγειρο;, δ αδελφός 
Αισχύλου του ποιητου, ή!)έλησε νά έμποδίσγ] μέ τήν δε- 
ξιάν χεΐρα κοατδν τό πλοϊον, ά λ λ ’ άφοΰ έκόπη ή νεΐο,

Ι ε*εσεν εί; τήν θάλασσαν, καί άπέθανεν.

Ε ;  χ ιλ . Περσών καί πλειότεροι εφονεύθ/,σαν εί; ταύτην 
τήν μάχην, μεταξύ τών όποιων καί ό ίκ - ί* ς ·  άπό τούς 
Αθ/ιναιους δμως μόλι; διακόσιοι, καί δύο στρατηγοί δ 
Πολέμαρχο; Καλλίμαχος, καί δ Στησίλαο;, καί δ Μ ιλτι
άδης ελαβε μίαν πληγήν, ένας στρατ.ώτη; κοπιασμένος 
από τήν μάχην, ίτρεξεν είς τάς Αθήνας, καί φθάσας, έφώ.

ναξε « χαίρετε, νικώμεν! » καί πάραυτα έπεσε, καί έξε- 
ψυχησεν.

; f i .0  Μιλ^ ι“^ : .  «ύθύς μετά τήν μάχην, ετρεξεν είς τάς 
Αθ/ivaj πρό; βοήθειαν, προβλέψα;, δτι έμελλεν ό Δάτις νά 
κ ά μ , άπόβασιν είς τάς Αθήνας, επειδή δέν 3σαν οί πρόμα. 
χοι, άλλ άπέτυχεν άπό τόν σκοπόν του ό βάρβαρος, καί 
άνεχώρησε δια τήν Άσίαν. Τήν ίπαύριον τή ; μάχης 

| έρθασαν δυο χιλ . Σταρτιάται, διά νά γείνωσι μάρτυρες 
του θριάμβου τών ιδίων ανταγωνιστών. Εύοήκασι τόν
Αρ'.στείδην μέ τήν φυλνίν του φυλάττοντα τά λάφυρα καί 
τού; αιχμαλώτους,

Οί ’Αθηναίοι ήθέλησαν νά άθχνα,ήσω ,ι μέ μνημεία τήν 

ενθύμησιν ταύτης τής λαμπρέ*; νίκη;· ε"δειξαν δμω; τήν 
κλισιν των πρός τήν δημοκρατίαν. Τά ονόματα τών άπο- 
οαμε'νων ίχαράχθησαν είς τόν Μαραθώνα, παρομοίως κ*ί 
τα ονόματα τοΰ Καλλιμάχου καί Στησιλάου. Τό μδνον 
διακριτικόν τοϋ Μιλτιάδου σημεΐον ή το-·, δτι ίστέκετο είς 

την μέσην τών στρατιωτών, καί τούς έμψύχονεν. ό  Πο

λύγνωτος έζωγράφησε ταΰτα είς τήν Ποικίλην Στοάν καί 
>πειδή δέν ήθελησε μισθόν τοϋ έργου, οί Αθηναίοι, δί εύ-

γνωμοσυνην, τόν έϊωκαν οικίαν, καί έδιόρισαν νά τρέφεται 
με έξοδα τοϋ κοινοΰ.

Δέ» ε’φοβοΰντο τήν δόξαν ενός τεχνίτου. 'Α λλ’ ή τοϋ 
Μιλτιάδου έκίνησε τήν υποψίαν καί ζηλοτυπίαν τοϋ λαού. 
Τον έγκάλεσαν λοιπόν, δτι έμεταχειρίζετο τήν ΰπερτάτην 
αύθεντίϊν, δταν ητον είς τήν Θράχην καί επειδή δέν έπε- 
τνχενεΐ; τήν κατά τής Πάρο» έπιχείρησιν, τόν έγκάλεσαν, δτι 
διεφθάρη άπό τους Πέρσας, δ εξολοθρευτής τών Περκών· 
ιιαί δ νικητής τοϋ πλουσίου τούτου καί δυνατόν Ααοϋ άπέθα* 
νεν είς τήν φυλακήν ώς κατάδικος· διότι δέν είχε νά πλη- 
ρωιτί ζημίαν πενήντα ταλάντων, είς τήν δτοίαν κατεδι- 
»άοθη. Τοΰτο μόνον τό έργον ητον άρκετό» νά δβίξιρ τήν 
άδικον καταδίκην εναντίον τής. αρετής του.

* ^ Ρ τ ο ΰ  έθνους τότε ηόαν δ  Θεμιστοκλής καί δ 
Αριστείδης, ιώ ν όποίων αί διχόνοιαι ηοαν τόσον συχναί, 

ώ ,τε ειπε μίαν ήμέραν δ Αριστείδης β. δτι ή πατρίς κιν· 
» δυνεύει άν δέν φυλακώσουν καί τούς δύο. · Πρέπει νά 
βιστευσωμεν, δτι δ Αριστείδης δέν είχε τό άδικον διότι 
πολλάκις έδειςε τόν ήμερον καί ειρηνικόν του χαρακτήρα. 
Τόν έκατατρεχεν ό Θεμιστοκλής, καί έπάσχιζε νά τόν έξο- 
f i '? ·  £ νο ; λοιπον άνθρωπος, δ δ ποιος δέν ίγνώριζε κατά 
«ρόσωπον τόν Αριστείδην, τόν έπαρακάλεσε νά γράψνι 
ε'πάνω είς δστρακον τό ό'νομά του ώς ψήφον κατά τοΰ 
’Af ιστείδου Τόν ήρώτησεν δ ’Αριστείδης, ‘ α Καί τ ί  κα
κόν σ’ έ χ ο μ ε ; Τίποτε, άπεκρίθη δ άνθρωπος, δμως δέν 
ύιιοφερω πλέον νά τόν ακούω νά τόν ονομάζουν πάντοτε 
J ix a io r .  0  ’Αριστείδης λοιπόν έγραψε τό όνομά του, 
χωρίς νά φανερά?,· κατεδικάσίη είς εξορίαν, καί άνε^ώ- 
ρήσ·ν, ευχόμενος νά μήν λά£ωσι ποτέ χρείαν οί 'Αθηναίοι, 
Καί τόν άνακαλέσωσιν.

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑΦΤΓΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΩΝ.

Αληθής και μόνιμες εΰτυχία ·ίς τόν κόσμον τοδτον 
άδύνατον είναι νά εΰρε^ . Κ λοίει ό άνθρωπος, ευθύς άφου 
^ξέλθτι έκ κοιλίας μητρός αύτοΰ, μανιευόμενοζ, τρόπον 
τινά, τά κακά, δσα τόν προσμένουσιν ιΐς  τοϋ βίου τούτου 
τό στάδιον· καί δσω μακρότερον υπάγει πρβχωρών είς 
τήν ζωήν, τόεω χαλεπώιερον αισθάνεται τό βάρος τών 
θλίψεων τής ζωής. Κ αρμία ηλικία , κάμμία έπαγγελία, 
κ ίμ μ ία  καρδία δέν μένει άγευστος του πικροϋ ποτηριού 
τής λύπης* πολλοί δέ πολλάκις καί ρε'χρι τρυγίας τό

εξεκένωσζν, Μέγας καί μικρό;, ε’φ’ δσον αναπνέει, πολ- 
λάκις εκπνέει βαθεϊς στεναγμού;. Καί δ πατήρ είς τούς 
κόλπυυς τής ιδία ; οί*ογενεί*;, καί ή σύζυγέ; εί; του συμ- 
βίου καί τών τέκνων α ΐτή ; τάς άγ*άλας, καί 5 βασιλεύς 
ύπό τόν άδαμάντινον στέφανον τών φριντίϊυβν, καί δ 
στρατιώτη; είς τών κινδύνων τού; λεγεώνα;, καί ό σοφός 
είς τήν αλγεινήν καί πολύπονον κτήσιν τών γνώσεων καί 
μελέτην, καί δ πραγματευτής είς τών στοι/είων τούς 
διωγμού;, καί ό τεχνίτης είς τούς σιδηρού; τής έργασίας 
του κόπου;, και δ γεωργός είς τού; ίδρωτας καί τα δάκρυα, 
διά τών όποιων ποτίζει τό πολλάκις άχάριστον αύτοΰ χω - 
ράφιον, καί πάς άνθρωπο; είς πασαν έπαγγελίαν εχει 
συντρόφους άχωρίστου; τά ; θλίψει; και τάς πικρία;. Αρ· 
ρωστίαι, άδοξίαι, πενίαι, φόβοι, επιθυμίαι, πόλεμοι, θάνα
τοι, φιλοτιμοϋνται νά εύκαιρόνωσι κατά τών άνθρώπω» 
τά; αείποτε πλιίρει; φαρέτρας τών φαρμακερών βελών τής 
κοσμικής άθλιότητος. Ποταμός κλαυθμώνο; ήθελε* έπί 
γή ; διαρρεύσειν, άν ήδύνατο κάνεις ώς θρηνώϊ/·,ς μέλισσα 
νά συνάξιρ είς εν τού; σταλαγμού; τών δακρύων παντός 
οφθαλμού. ‘Ο ήλιος, μάρτυς παλαιός δλων τών τοΰ 
κόσμου συμφορών, δέν γεννά πώ -οτε κάμμίαν ί  μέραν άδά- 
κρυτον καί άστε'νακτον. Πάσα ή φύσις στενάζει ύπό τόν 
βαρύν ζυγόν τής φθιρδς. Καί γη , καί θάλασσα, χαί ΰΛ), 
καί ψυχή γίνεται ποικίλων δυστυχημάτων πονηρόν έργαστη'- 
ριον. Τοιουτοτρόπως ή παλαια καί άγη'ραστος της αμαρ

τίας ποινή, ριζωμένη σταθερώ; είς τήν άεικίνητον σφαίραν 
τοΰ κόσμου τούτου, ώσάν Αίτνη, ή άλλος τ ις  πυρίπνους 
κρατήρ, συγκινεΐται ζίουσα άεννάως, και έξερεύγεται παν- 

τοϋ φλόγας καί μύδρους και πυρίνους ^ύχκα; μορίων κα
κών·

Ε ίς ταύτην, λοιπόν, τήν όδυνηράν τοΰ βίου κατάστα- 
σιν i  άνθρωπος Ιχει χρείαν ίσχυρίς παρηγορίας, ώ ιτ*  νά 
μή καταπέσ^ είς τό βάραθρον τής άπελπισ ίας· ταύτην δ* 
τήν παρηγορίαν ποϋ νέ τήν εδρ*; Είς τήν σάρκα ; άλλ’ αυτή 
είναι ή δολερά πηγή τών πλιιοτερων δυστυχημάτων. Είς 
τόν κόσμον; άλλ δ κόσμος είναι· ψεύστης, άπιστος, προ
δότη;* όσον πιστότερα τόν λατρεύεις, τόσον άθλιώτερον 
σέ άπεργάζεται. Εί; τούς μεγάλους τή ; γης , άλλα καί 

αύτοι πάσχουσι πολλάκις βαρύτερων θλίψεων πληγάς· 
ευτυχίαν πολλάκις νομ ίζουσιν, άν ήδύναντο νά άλλάξωσι τήν 
έαυτών δυστυχίαν μετά της ίδικής σου. Είς ϊο ύς φίλους;



άλλ’ έάν ίδριρί κάνέν» γ-ήσιον καί βίλικρινή, "λυπεΐσαι 
πλειότεοον, κκι ° Ταν τ°ν *άμνης μέτοχον ι·»ίς ιδίας σου 
βυμφορας, a.si όταν σΰ πάλιν άμοιβαίως συμμερίζεσαι 
τήν ί δικήν του" τών άλλων δέ τδν  λεγομένων φίλων οί 
πλεϊστοι δέν ΰπάρχουσιν &ίμή τής τρα~έζη; σου φίλοι Καί 
τοΰ πλούτου, -Λ Τής κορφύρας σου' ιδυστύχησας; σέ παρέρ
χονται, ώς αί μυΐαι τό δρήμον παί άκαπνον μαγειρεΐον, η 
ώς τά παροδκά πτηνά τό π,λίμα τό χειμερίων, μετατο- 
πίζοντβς βίς JaV j δ^ρμότερ^ν r.sl τροφιμώτερον περιέχον. 
•Αλλ’ είς τ?;ν άνθρ«π£νην φρόνησιν να εύρη; παρηγορίαν ; 
άλλα τί είναι ί  ^ρόνησις τοΰ ανθρώπου χωρίς τοΰ φωτι
σμού τοΰ αιωνίου Νοΰς, τοΰ Θεοΰ ; δ,τι ε ίνπ  όφθϊλμδς 

χωρίς φωτδς, $ λιίμψις άσΐέρου πλανήτου και ά^ταθμήτου, 
μάλλον Ικανή να περιπλανά, παρά νά όδηγ-£ τδν άνθρω
πον είς την δδδν τ ι ς  ευδαιμονίας. Μόνος δ πάνσοφος καί 
παντοδύναμος Δημιουργός καί πρυτανις τοΰ παντός υπάρ
χει καί της άληθους φρονήσεως χορηγός, Και φίλος -ιστός 
καί ισχυροί, καί πολυέλεος εις τά  δεινά παρηγορητές. 
Αΰτδς μόνος δυναται καί νά παρηγορήσει καί νά θεραπεύσει 
τδ ν  ήμετέρων θλίψεων τάς πληγάς, δταν μετά πίστεως 
καί στιθερας έλπίδος τδν έπικαλώυεθα προσευχόμενοι.
« Κύριε, εν ήλίψει έμνήσθημέν σο·», ο εκραξεν δ Δα
βίδ· α έν ίμέρα θλίψεώς μου τδν Θεόν έξεζήτησα, καί 
» ούκ ήπατήθην. w ‘Η θερμή επίκλησις, και αυτή μόνη 
ιΜνθύμησις τοΰ μεγάλου Θεοΰ και Σωτήρος ήμών γίνεται 
παραμυθία καί φως είς τδ σκότος τδν δεινών ήμών περι
στατικών* ΚαΓώς πάλιν ή λήθη τοΰ Θεοΰ καί παντελής 
άπομάχρυνσις μάς εγκαταλείπει βεβυθισμένους εϊς τήν 
φοβέραν τών θλίψεων νύκτα. (  Οικονόμος. )

ΠΡΕΠΕΙ If Α ΣΠΟΥΑΑΖΩΜΕΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ.

ί Τί εϊμεθ* ήμείς ; ή αληθινή τοΰ ανθρώπου μελέτη εϊναι 
αύτδς δ άνθρωπος* ή πρώτη άπ* δλας τάς γνώσεις είναι 
νά γνωρίση τδν ίαυτόν του. ή  προσωπική πείρα, είναι 
ή πλέον κατ’ εΰδεΐαν, άκριβής, εύγλωττος, παρά όλαι αί 
δμιλίαι και δλα τά  βιβλία, όποιος σπουδάζει τδν εαυ
τόν του γνωρίζει τήν δύναμιν καί τήν αδυναμίαν της ίδ ι
ας του φύσεως· ήξεύρει, ποίας περιστάσεις πρέπει νά άπο- 
φεύγΐ(ΐ, καί ποίας κλίσεις πρέπει ν* νιχα. Είς τδν ναδν

τών i s /φών, δπου δ Ιπόλλω ν ύ ι ο ί  τοΰς χρησμούς το-j, 
ήτον χαραγμένον με χρυσά γράμμα τα . α Γτώ θι σ α ν · 
» τόν. » ή  γνώμη αΰτη eIvjι τδ κεφάλαιον δλων ιώ ν 
χρεών, καί γραμμένη είς τδν ναδν, ώς νά ελεγεν, δτι μό
νον γνωρίζοντες τήν ίδιαν μας καρδίαν, /ϊ«π''ροΰμ*ν -ά 
όδ/,γηθώμεν είς τί;ν αγάπην καί λατρείαν αύτοΰ τοΰ 
Θεοΰ.

έάν έπιθυμής va προχω ρή^ς είς τήν έπιστιίμην ,οΰ 
καλώς ζ ^ ,  βάλε είς τήν πρώτην τάξιν, μεταξΰ τδν  &a* 
λών έξεων, τδ νά γνωρίσνις τοΰτο, τδ όποιον σέ λείππ, 
διά νά γενης καλότυχος, καί συχνά λογαρίαζε τοΰς δ ια- 
Λογισμούς frou. έντολή της χριστιανικής πίστεως αναι 
νά έξετάζη δ .άνθρωπος κκθε βράδυ, μέσα είς τδν νοΰν του, 
τ ί εχαμε, καί τί έδιαλογίσθη είς τδ διάστημα τ3 ; ήμερας. 
ό  Πυθαγόρας έδιόριζε ταύτην τήν πράξιν ίΐς  τοΰς μαθητάς 
του’ ήθελε νά εξετάζουν τδν εαυτόν τους καθημέραν τ( 
£κ»μ.αν, διά νά γένωσι καλήτεροι, καί διά νά καλλιεργη- 
σωσι τδν νοΰν των, έξετάζοντες προστούτοις, πόσον αξίζει 
ή δεΐνα ήμέρ.τ, ίΐς το κϊφάλϊΐον τής ζωής m v . Μίαν 
ήμέραν, εις τήν δποίαν ό Χίτος δεν έ&αμε καλδν είς ^άνένα, 
Φίλοι μου ! έ^ώναξεν, έχασα τήν ήμέραν μου. β  ! U p  

τινάς άπδ ήμάς έρωτοΰσε τδν εαυτόν του κκθε βράδυ, άν 
εχασε τήν ίμέρχν του, πόσαις φοραις ήθέλαμεν άποκριδ^ 
ει’ς τδν εαυτόν μας δτι κάμμίχν ευεργεσίαν δέν έκάμ«μεν 
είς τοΰς δμοειίεϊς μας, κάμμίαν πρόοδον τής νοήιεώς 
μ«ς· ευτυχείς ήθέλαμεν εισδαι, έαν ελέγχοντες τδν έαυ» 

τόν μας διά τδ όποιον καλόν δεν έκάμομιν, δέν ήδί» 
■λαμεν αναστενάζει δ ιά  τδ όποιον κακδν εκάμαμεν! ό  
φόβος, διότι έντράπημεν είς τδν λογαριασμόν μας, ή|«.. 
πορεΐ άκόμη πολΰ νά μάς ώφελη'σ^* έμποδιζει τδ ν’ άφί* 
νωμεν τήν ζωήν μας νά τρέχ·/) χωρίς ν’ άφίννι ΐ'χνος* καί 
νά φεύγη χο'ρίς επιστροφήν, όποιος συνάζει καί ζυγίζει 
τούτους τοΰς λογισμούς, καί ακολουθεί τάς προόδους των, 
καί άκατάπαυστα τοΰς εξετάζει, μανθάνει νά μετρά τήν 
χρήσιν τοΰ καιροϋ, καί νά τήν έκτιμα, δσον αξίζει. 0  
καιρός φεύγει, δέν θεραπεύεται, καί μ ’ ά'λον τοΰτο ήτον ;ίς 
ήμάς αρκετός, έάν, άντι νά τδν σκορτιίζωμεν ώς άσωτοι, 
ήξεύραμεν νά κάμνωμεν οικονομικόν λογαριασμόν. Τού
τον τόν θοσαυρδν, διά ιόν όποιον λυπούμεθα, δτι δέν ήμ- 
ποροΰμεν αιωνίως νά t0v χρατώμεν, πασχίζομεν άκατά
παυστα νά τδν ^ίψίομεν άπ’ έπάνωθέν μας ώς βαρΰ ^ρορ·

τίον. ίΐ 7 πουδ>,, ή κ τη ιις  τοΰ εαυτού μας είναι τδ χα 
λήτερον προφυλακτικδν εναντίον τού κόπου καί τή; ό ο η -  

ρίας, ή όποία φονεύει τό σώμα, καί χαυνόνει τήν ψϋ/ήν. Χυλ 
λογίσου, οτι ή εύεργεσί* αΰτη είναι μεγάλη, και δέν πρέ- 

π-:ι ν ί τήν κατ« φρο ώμεν.

Είς τάς μέ τοΰς άλλους ανθρώπους σχέσεις μας, θέ-

λομεν καταλαβει, δτι καλά έκάμαρ/εν νά μελετήσωμεν 
τήν ιδίαν μας καρδίαν. Οποιο; γνωρίζει τον έιυτόν του, 
εύκολα γνωρίζει κχί τοΰς άλλους. Εϋρίσκονται αναρίθμη
τοι δΐϊφ^ραί μετϊξΰ  τδν  ανθρώπων όμως περισσότερον 
ομοιάζουν παρ' δσον διοφέρουν. Αί αύτ*ί δυνάμεις είναι 
είς όλους, άν και κ-χΟε μία ί/·η  διοτφόρους αναλογίας τής 
ένεργείας- είναι αι αύταί χρεΐϊΐ, άν καί ή άγωγή καί ή 
Ι ; ις  υπερισχύουν είς μερικού;. Τά αΰτά γενι*ά δικαιώ
ματα, καί τα αΰτά χρέη, άν κάι εΰρίσκωνται άναγκαΐαι 

διαφοραί διά την προσαρμογήν των είς μερικά δικαιώματα 
καί χρέη, τα προσκολλημένα ίΐς  πάσαν ιδιαιτέραν θέσιν 
τή; ζωής. ft σπουδή λο.π>ν τοΰ εαυτού μας χρησιμεύει 
είς τδ νά μαδωμεν, δσα χρεωστοΰμεν εις τοΰς όμοειδεΐς 
μας, καί δσα εκε'.ν,,ι χρεωίτούσιν εϊς ήμά;· μάς δεί/νουν 
είς τδν αύτόν καιρόν, τ ί  ήμποροΰμεν ν ϊ  έλπιζωμεν, ή να 
φοβούμεθ* άπό αυτούς διότι εχοντές τάς αΰτάς άρχάς 
της άρετήί, κοιΊώς καί ήμ^ϊς, έχουν καί τάς άρχας τής 
ίμετέρας αδυναμίας, τών παθών, καί ελαττωμάτων* δθεν 
ήξεύοοντες νά ένόνο,μεν τήν φρόνησιν μέ τήν κολωσύνην, 
δεν άφίνομεν νά μά, άπατώσ·^ δμως ουγ/ωροΰμεν.

Μεταξΰ τών άναρίθμήτων ώφελε ών, τάς δποίας προ

ξενεί ή σπουδή τοΰ έχυτοΰ μας, μεγαλητέρα δέν είναι π α 
ρά τό  νά μανβάνο;μεν νά ΰποφέρωμεν πάντοτε, δταν ή 
αδικία «λάς καταδυναστεύ/!, και ή τύχη μάς κατατρέχϊΐ, 
καί οι φίλοι μας προδίδουν, καί τά τέκνα μας φέρωνται 
κακά, τότε μάλιστα άλλοΰ δέν ήμποροΰμεν νά εΰρωμεν 
ασφαλές καταφύ^ιον, είμή είς τόν εαυτόν μ α ;. Βίας ό 
φιλόσοφος, σωθείς μέ χαράν άπό τδ ναυαγιον, ελεγεν o n  
δλα τά έφερε μαζί του. ίΐ  σταθερά σπουδή τοΰ έαυτοΰ 
του Ιβαλεν είς τό βάθος τή ; καρδιας του τήν δύναμιν νά 
άποφεύγνι τάς άντικρούσεις τής τύχης.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ11ΣΕΩΣ.

ft ηθική και ή πολιτική δέν παραδέχονται τά  μυστή
ρια : άρα παν δ ,τ ι ενυπάρχει εϊς τας δύο ταύτας έπιστγ{· 
μας μυστηριώδες καί κρόφιον, ειν’ εργον τών λαοπλάνων 
καί άπατεώνων. ‘Ο Ρω μϊΐος, δστις έπεθύμει νά κατοικεί 
είς οΐκον ΰελινον, άναγγέλει τδν άγαθόν άνθρωπον" χρνιiror 
την διαγωγήν σου , είναι συμβουλή τής υποκρισίας ή ΰβριί 
σατυρική : καί ίδ ια τ ί νά κρύπτωνται α ί πράξεις έκεΐναΐι 
αί όποΐαι πρέπει νά είναι σύμφωνοι μέ τήν αρετήν ;

* ‘Οποία είναι τά -χρέη τών κυβερνήσεων καί τών ήγε- 

μόνων : νά ΰπερασπίζωνται τό ΰπήκ,οον, νά διατι # ..  
ίσόρρ *πον τήν πλάστιγκα τής δικαιοσύνης καί νά βασι* 
λεύουν κατά τοΰς νόμους. Ιο α , διά νά έκπληρώσ ουν τ ο ι-  

αΰτα έντιμα χρέη, δέν εχουσιν άνάγκην ουτε νά ενεργήσουν» 
ούτε νά πράξουν τίποτε κρύφιον, άλλ ούδέ νά στοχασθοΰ» 
καν τίποτε μυστηριώδες' μάλιστα δλαι αι πράξεις των 

καί δλ’ οί στοχασμοί των πρέπει νά είναι πασιφανείς και 
σημόσιοι. Καί ί ποΐον ένδοξον τέλος έμπορεΐ να έκπηγά* 

ση άπδ εργα αισχρά ; Τδ ελάττωμα καί τδ εγκληα*  
ένεργούσιν είς τό σκότος" καί ειν ελάττωμα καί έγκλημα  

πάν δ .τι γίνεται κρυφίως καί μυστιχώ; άντί νά γενγ δή
μο ιία . Ποτέ δέν άνέγνων είς τήν ιστορίαν οΰδίμίαν π ρ ά · 

ξιν μυστικήν, άποδεικνύουσαν ψευδές τδ μέγα τοΰτο άξί- 

ωμα. ’Αρχόμενος δέ άπό τ ' άνοσιουργότερα κακουργήματα» 
καί καταντών ά /ρ ι τών προσβολών, τών κατά τών ηθων 
γινομένων, εΰρίσχω δτι χάθε έργον κακόν έξυφάνθη εις τδ  

σκότος. Εις τδ σκότος καί έν τώ μέσω τής νυκτός Ισφα" 
ξαν τοΰς εύαγγελικοΰς τής Γαλλίας οί φονεΐς τής Αίκα» 
τερίνης καί τού Καρόλου· αί κρύφιαι διαταγαί καί αί μυ
στικοί όδ/,γίαι, δσ’ έπεδόθησαν είς τοΰς ΰπηρέτας τ ϊς  έ;ον-  

σίαί, εσχον πάντοτε τυραννικούς καί άνόμους σκοπούς* 

άπεβλεψαν πάντοτε τό νά βιάσουν τών πολιτών τά δίκαια, 
τδ νά κατασκορπίσουν τά δημόσια χρήματα, τδ να σφβτε· 
ρισθοΰν τάς δημοσίας ελευθερίας. Αρα πάσα κυοέρνησις, 
ή όποία δέν £χει διαγωγήν άπλήν, άνυπόιριτον, φανεράν, 
έγνωσμένην, ή δποία βαδίζει δ ί δδδν δυσδιεξιτήτων καί 4 
όποία μετα/ειρίζεται τρόπους κεκρυμμένους κ*1 ΰπηρέτας



αδήλους, μ*λ=τά νά χαταστρέψιρ τούς νόμους καί τας 
κοινωνιχάς έγγυήσεις, Αυτή είναι άπιστος επίτροπο; τοϋ 
λαοϋ, καί, άντί νά φυλάξη τήν όποίαν ένεπιστεύθη παρα
καταθήκην των γενικών συμφερόντων, τά  θυσιάζει είς τά 
ιδιαίτερα εαυτής συμφέροντα, $ είς έμεινα τδν  εχθρών, τών 

δποίων έγένετο κρυφίως εξαίρετος αντιπρόσωπος.
Δν πάσα πράξις της εξουσίας «ρέπει νά είναι δημοσία, 

κάθε υπηρέτης αύτής πρέπει να ειν’ εγνωσμένος· άλλ’ οποία 

καταισχύνη τών κυβερνήσεων νά εχωσιν ΰπηρέτας, ανθρώ

πους, τούς όποίους δέν άποτολμώιι νά αναγνωρίσουν, καί 

οί όποιοι είναι τόσον άνάξιοι πίστεως, ώστε είς τά δικα
στήρια δέν είναι δεκτή ή μαρτυρία των ! ω , πόσον άδι* 
κοδσι τήν δημοσίαν ηθικήν αί κυβερννίσεις, προάγουσαι 
μάρτυρας τοιούτους ανθρώπους ενώπιον τών δικαστηρίων, 
διά νά καταδικάσουν μ»ρτυροϋντβς τού; όποίους οί ίδιοι 

έσυμβουλέυσαν κ*ί έβίασαν να γενοΰν έγκλ η μ α τία ι!
Α λ λ ’ δταν όμιλη'σω περί τών δικαστηρίων (  καί τό 

λέγω  έρυθριών }, τότε θά λαλήσω περί τών χαταδοτών 
χαί τών τεκταινομένων σκευωρίας, δηλαδή περί τη; νέας 
χα ί τερατωδεστάτης συνεφείχς του ίερωτέρου πράγματος» 
δ έστι τ»ς δικαιοσύνης, μέ τό αΐσχρότερον, εΐτ' ουν με τήν 
κατασκοπη'ν. Λέγω δ ’ έπί τοϋ παρόντος μετά τόν Μον· 
τεσκιώ δτι «ό καλός ήγεμώ* δέν μεταχειρίζεται κατασκό· 
•  πους* μόνον δέ οί Τιβέριοι, οί Αομετιανοί, οί Λουδοβίκοι 
9 ΙΑ. καί οί τούτων όμοιοι συνεί^ιζον νά τους μεταχειρί* 
» ζωνται. »

( Ζιουης. )

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΤΟ ΕΑΡ.

Παρήλθαν τά δεινά μας, άνάσανεν ή φύσι;·
0  τύραννος ό γέρων, ιδού εκθρονισμένος*

’ΐδέτε τον πώς φεύγει μακράν εξωρισμένος*
Ιδού κ’ οί οπαδοί του έξόριστοι επίσης·

Τό χέρι τό βαρύ του μάς έθλιβ’ έπωδύνως,
Κ.’ έκράτει πλακωμένον τό ημισυ τής σφαίρας.

Τό δρέπανον τοϋ Κρόνου κατέττρεψε τό τέρας:
Καί άντ’ αύτοΰ τό έαρ προβαίνει χαρμοσύνως

έσκίρτησεν ό κ-ίσμος εύθύ; άπου έφάν».
Μέ τάπειτας πρασίνους τό έδαφος έστρώθη*

Τή; φύσεως τό σκήπτρον εϊς χείρά; του έδόθη, 
κ ’ έφόρεσεν ένδοξως σαπφεφινον στεφάνι.

Λί οϋρ’ αί ζωηφόροι τήν χόμην του χαδεύουν 
Πλησίον του βαδίζουν τό κάλλος, ή νεότης' 

Παρε'πονται κατόπιν ή τέρψις, ί  φαιδρότης,
Καί τρυφερών Ερώτων χοροί τό συνοδεύουν.

Ακτήνε; άναβρύουν άπό τά  βλέμματά του·
ft λάμψις ή γλυκεία του τούς πάγους αναλύει 

Η ό'ψΐς του τόν ζόφον, τά νέφη διαλύει·
Ανθοΰν αί πεδιάδες ύπό τά βήματά .του.

Τό ίον τό σεμνόχρουν προκύπτει εΰτχημόνως·
0  κρίνος τήν ώραίαν εγείρει κεφαλήν του* 

ένδύεται τό £όδον τήν ίχλαμπρον στολήν του,

Καί στε'φετ’ όμοψήφως μονάρχης τοδ λειμώνος.

’Εστέκοντο τά δένδρα ξηρά καί μαραμ|ΐ έ^α- 
Τά γύμνωσεν ό γέρων, καί άφησε τά ξύλα· 

'Εγέμισαν δέ τώρα μέ άνθη καί μέ φύλλα,
Καί θάλλουν χαριέντω; ώς νύμφαι στολισμένα,

ίδού τό χελιδόνι καί πάλιν ίπιστρέφει 

Από τήν κινδυνώδη μακράν οδοιπορίαν,
Κ’ ένώ τήν τραγικήν του μ ά ; λέγει ιστορίαν, 

Περιπατών άτάκτως, τά  νεογνά του τρέφε».

0  ψάλτης τών δασών μας με τού; τερπνούς τουή'χους.
Μάς θέλγει, μάς ήδΰνει, καί μάς ενθουσιάζει*

Μέ τόνους πολυστρόφους τό Εαρ εκθειάζει*
Καί Ιρωτας μηνύει καί πόθους ενδομύχου;.

‘Ο γεωργός τόν σπόρον εξάγει τόν χρυμμένον*

Τής γή; μέ προθ^ίαν  τό στήθος άνασκχ'πτει* 
Τόν αληθή του πλούτον έκει έγχαταθάπτει,

Κ’ ελπίζει νά τόν λάβτ) πολλαπλασιασμένον.

Τά ποίμνια λευκαίνουν παντού τή νπ ε^ ιά δχ .
Γεμίζουν άπό γάλα τής μάνδρας τά  δοχεΤχ· 

Αναπήδα τό γ ίδ ι μέ σχήματα γελοία,
Καί τό ά-λοΰν άρνα'κι βυζάνει τήν αμνάδα.

Π αντού ε π ιπ ο λ ά ζ ε ι σ υμ πά θεια  γλυχε ία ·

Σ υ γχέο ντ’ α ί υ π ά ρξεις , α ί φύγεις οϊκειοεντα ι. 

‘Ενόνονται τ ά  π ά ν τ α , τά  π ά ν τ ’ άνανεοΰντα ι 

Κ α ί α δτη  εΙ>’ ή προίτη τοΰ έτους ή λ ικ ία .

Ο ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑΣ.

Ποιοι είναι πού στ’ άγριο σκότος γυρνούν;

Τίός καί πατέρας τό δάσος περνούν.
Σφιχτά τόν υίόν ό πατέρα; βαστά
Στές δυώ του άγκάλαις στόν ίππον μπροστά.

• Γιατί τό παιδί μου τά μάτια σφαλνά ; »
—  « Π α τέρ α  ! Βουρκόλακας, β λ έ π ε ις  ; πέρνα. 

Σ τεφ άνι φορεΐ ;  χ ’ εχε ι τ έ το ια  ούρα ! » —

—  α Παιδί μου! όμ ίχλ’ εΐν’ αύτή στά νερά.» —

1 Παιδάκι μου, ελα* έγώ σ’ όδηγώ.
Παιγνίδια πολλά θά σέ δώσω εγώ·
Λ ! εχ’ ή μητέρα μου άνθη χαλά,
Καί ροΰχα χρυσά νά σέ δώσ^ι πο>λά. ·

—  β Πατέρα, πατέρα, ω ! δέν τόν άκοΰς ;
Μέ δίν’ ΰποσχέτεις μέ λόγους γλυκούς.» —

—  β ήσύχασε, μείνε, μή τρέμνις, παιδί"
’Αέρας είς φ ύλλα ξηρά τρ α γο υδεΐ. » -  -

β Καλό μου παιδί, &ν μαζή μου έλΟης, 
ft νέες μου κόρες θά τρέξουν εύθύς.
Αύτές κάθε νύκτα στά δάση πηδοΰν.
Μαζή σου θά παίζουν καί θά^τραγουδοΰν. »

—  σ Πατέρα μου, διε πώς τά φύλλα κουνούν! 
έκ ε ΐ τοΰ βουρκόλαχα κόρες περνούν I » —

—  « Π ώ; έντρομος ρίχνεις, πα ιδ ί μου, ματιές I 
Δέν είν’ αυτές κόρες, είναι άσπρες ιτιές ! » —

• Παιδί, σ’ άγαπώ· μαζή μου θά ’λθ-^ς·
Ε ίδέ θά σ’ άρπάξω μέ βίαν ευθύς. »

—  « Πατέρα, πατέρα, ά χ  ! νά ! μέ κρατεί, 

h ,  νά ! νά μέ πνίξ·(ΐ, πατέρα, ζητεί (

Φοβάτ’ ό πατέρας καί διώχνει μπροστά·

Σφικτά τον υιόν του στά χέρια βαστά·

Καί μόλι; στόν οίκόν τους φθάνουν μαζή, 

Πού βλέπει πώ ; ά χ  ! τό πα ιδ ί του δέν ζγ|.

Η ΧΑΡΑ.

Ζητώ τήν χαράν πότ’ εδώ πότ’ έκει*

Πού είναι, είπέτε με, που κατοικεί,·

Δέν είναι είς λόφους κ’ είς ορ’ υψηλά*
Είπέτε με, πού ή μορφή της γελ^ ;

Εις βάθη κοιλάδων έπηγα ζη τώ ν  
Τόν ρύακα είδα που π ίπτε ι κροτών 
Καί παίζει χαί σύρει νερά καθαρά,
Μαζή των δέν επαιζ* πλήν ή χαρά.

έζη'τησ’ αύτήν είς σκιάς τών δασών· 
έγέλω ν τά φώτα αστέρων χρυσών,
Πτηνόν έχελάδα είς μυρσίνην χλωράν,
Πλήν έψαλεν θρήνους καί δχι χαράν. k

έζήτησ* αύτήν εις εύθύμους χορούς,
Εις δείπνων θαλάμους λαμπρούς κ’ ηχηρούς,
Ε ί; φώτα, είς σκεύη χρησά κ’^άργυρα,
Πλήν οΰτ’ είς αυτά δέν εΰρέθ’ ή χαρά.

Τήν εφθασα τέλος, τήν εύρον μακράν,
Μαχράν εϊς χωρίου χοιλάδα μακράν.
Τριγύρω της είχε πα ιδ ί άρχετά,
Κ* έπη'δα μ ’ έχεΐνα κ ' έγέλα μ ’ αύτά.

Ποΰ είσθαι, καλοί παιδικοί μου χα ιρο ί!
Εφώναξα τότε μέ στήθος βαρύ.
Πλήν μόλις τήν είδα, πετα  ή χαρά,
Καί αΰτ’ ήν ή πρώτη κ’ έσχατη 'φορά.

( I .  ί«. Ρ .)



ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ..

*Η i r  Oarirdr) napxypa>r, xa i Α υτοχρα-  

τορίσσης ερως.

Α .'

1φ ' δ του βασιλεύουσιν οί λαοί έ^ουσιν αγροικίας ώς 
»Τχον οί βασιλείς άγροτιχά παλάτια . ‘Η όστένδη λόγου 
χ ά ρ ^  είναι ό αγροτικός οίκος τών Βέλγων, ώς ητον κίς τόν 
|Δ ! Λουδοβίκον ή Βερσαλλία- 6 άτμές φέρει τούς λαούς 

άπό της πρωτευούση; είς τάς θερινά; αύτών διατριβάς τα- 
χύτερον παρ’ δ,τι έφερον άλλοτε τούς ήγεμόνας -ιεrpappj- 
|ΐοι άμαξαι. Τήν άπό Βρυξελλών εις όστένδην όδδν δ ια 
νύει τις μέ βασιλικήν καί χρείττονα βασιλικής ταχύτητα . 
0  δέ ήγεμών τής Βελγικής δύναται έν ίμε'ρα μια K*i 
βραχύτερον έτι νά έπισχευ()ϊί τούς λιμένας του, καί νά 
λουσθ·?, λουτρά θαλλάσσια, ’Επισκεπτόμενος δέ καθ’ όί^ν 
τήν Μελίνην, γνωστήν διά τα τρίχαπτα καί τούς άρ /ι- 
«ρεΐς της, την λμβέρσην, τήν πατρίδα τοϋ Ρυβένσου 
( K u b e u s ) ,  τήν Γαύδην καί τήν Βρυγεσόν, περίφημου, 
τήν μέν διά τού; α ϊτού;, τήν δε διχ τού; κόμμητάς της, 
φθάνει, τό εσπέρας της ημέρας αύτής κ α ϊ  η* άνεχώρησεν, 
βίς όστένδην, μικράν πλήν ώραίχν καί νεόδμητον πόλιν» 
μή έχουσαν μη'τε σκοπιάν, μήτε xvxtropoν, μη'τβ μητρό- 

πολιν, μήτε μουσεϊον, άλλά περίφημον διά τά ; ξανθάς γ υ 
ναίκας, καί ίδ ίω ; διά τά  πράσινα δστρεά τη ;, ί Τίς τών 
γαστρονόμων τοϋ Λονδίνου, τών ΙΙαρισσίθ/V η τών Βρυξελ? 
λών άγνοεΐ τά δστρεα τη ; όττένδης ;

Η όστένδη δέν είναι ούτε λιμήν εμπορίου ούτε νεώριον 
πολεμικόν, είναι μάλλον ιτόλι; άλιε'ων· δέν-βλέπεις έκεΐ 
ούτε μακρά κχί κανονοφόρχ πλοϊχ, οΰτε εύρυχώρους ».al 
βαθυφόρτους όλκάδας, άλλ’ αριθμεί; τήν κυριακήν είς τόν 
όρμον της διαχοσία; ή τριχκοιίας λέμβου;, ΰπερηφχ'νως 
έπιδεικνυμένας τά εχ μυραίνης ( i n o r u e  ■ φορτία των, ώτα- 
νεί έφερον τούς θησαυρούς ιών Ινδιών ή ειχον ναυ'χρ/όν τινχ 
in ' αύτών δ/ούμενον.

ή  τύχη τών άλιέων της όσ τέν ϊη ; ώς κχί δλων τών 
μετερχομένων τήν αλιείαν ναυτών, άδοξος χαί άνεπικερ- 
δής, δεν είναι δμως καί κινδύνων άμοιρος, οί δέ Φ^ιτώντες 
τ* ξενοδοχεία τοΰ Λ*>ν*ίνο·· χα ί τών Παρισσίων καί τά

όψοπωλεΐα τών Β^υξίλλον, οί μ ίκαρε; ίλων τών Βχσιλευ- 
ουτών, ή μερίς εκείνη τοΰ κυρ.άρ/ου λαοΰ ύπέρ ής ή χλλη 
δουλεύει, οί πλούσιοι τέλος πάντων, άγνοοΰσιν, δταν εύφραί- 
νωνται έσθίοντες πρόσφχτχ τής θαλάσσης προϊόντα, πόσο1 
κόποι χα ί μόχθοι πχρχσκεύασαν τό γεΰμά των, καί πόσων 
θυμάτων άντάλαγμχ εΐνχι πολλάχις οί ρόμβοι και οί άστα· 
κοί οί άφθόνως π χρ α τ ίθ ίΐμ έο ι έπί τής τρχπέζη; των, 
Αγνοοΰσιν δτι ό φειδωλός ώκεανδ; ούδεν προσφέρει δωρεάν, 
ενίοτε δε καί άπχιτεΐ σκλ/ιρχς τών δώρων του χντιδόσεις, 
λαμβάνων πολλάκις είς τάς φοιχώδεις μετά τή; γής συ<- 
αλλαγάς του άνθρώτους άντί ιχθύων.

Ε ϊθ ΐή  άπλή καί χατανυκτική αύτη διήγησις, τήν όποίαν 
γράφω όπως τήν ήκουσα πχρά τοΰ ξεναγοΰντος τούς είς 
τον λιμένα τής όστένδη; προσερχομένους, νά ταρχξ/i έπι- 
δείπνίος έπαρχομένη, άν όχι τήν χώνευίΐν, τούλχχίστον 
τήν άδιαφ;ρίιν ήμών πρό; τόν πτω χόν, τόν χύνοντα Ιδρώ
τα ; καί πολλάκις αύτό του τό αίμα χάριν τών άναγκώ 

καί τών ήδονών ήμών.

Α,νήρ καί γυν/, διά ν' άρχητωμιν άπό τήν συνη^Λ τών 
μύθων άρχήν, ?ρό δύο ετών χχτα  χειμερινη'ν τινα έσπέρχν 
του Φεβρουάριου λ-ίίγο^το; έκάθηντο εν τιν ί τών π»ρά τόν 
λιμένα τής όστένδη, έντελεστέρ:ον οίχιώ<, περίλυποι καί 
σκυθρωποί πλησίον τρχπέζης, ϋ : ΐί ,  κατ’ εκείνην τήν ώραν, 
ώ ; ώραν δείπνου, ώφειλε νά φέρτι τειάχιον χοιρίνου ταρι- 
χευτοΰ χρέατο; καί φυχλην ζύθου, τήν συνήθη ταύτην τών 

απόρων τροφήν, ή  τράπεζα η το κενή κ·τί ό κοιτών άθέρ- 
μαντος, νεογνόν δέ βρέφο;, χχρπός τΛ  χρτηυστάτου τών 
δύο συζύγων δεσμού, ετρ-:μεν ύπό ρίγου; έν κοιτίδι, τήν 
όποίαν περιεκχλυπτε ράκιον εύτελέ;, ατθενώς άμυνόμενον 
τόν διά τή^ συντεθλασμένης θυρίδις είσβάλλοντα άνεμον· 
0  άνήρ, όν έχ τών εί; τήν άλυσιν τής πενίας έκ γεννετής 
δεσ^ίων, ον χαταδικασμένον ύπό τής ειμαρμένης νά μο- 
y0rj αίωνίω; μέ τήν χώπην ή μέ τό άροτρον, έπί τή ; γδς 
?1 έπί τής θχλχσση:, ον έκ τών δυ ιτυχώ ν έχείνων δντων, 
τά όποια, ώς ό Μοντάγνιο; λέγει, ήτυχχζουσι xal χατα· 
χλίνονται μόνον έπί τή ; κλίνης του θχνχτου, πτωχός ενί 
λό t ω ναύτης, συνεχώς έ γειρόμενος, παρετήρει διά τή^ 
θυρίδος τήν κχτάστασιν τής άτμοσφαίρα;· χαί πάλιν 
έκάθετο φίρων δ \χ  τά σημεΐχ τής άπογνώσεως. ί ΐ  γυνή, 
τής δποίας τήν νείτητα καί τή< καλλονήν δέν είχεν Ι τ ι  
Λατχίχμάσει ή δηλητιίριος πενία, περιήγε τά άν/συχα

ρλέ;/ματά ιη ς  άπό του συζύγου *ΐς τό τέ νον, δταν δέ οί 
οφθαλμοί της ή τένιζον τούς οφθαλμούς τοΰ άνδρός έμει· 
δια μειδίαμα βίαιον καί πλαστόν, ώσανβί ήθελε νά χρύψτ) 
δσας ήοθχνετο όδύνας, κ^ί νά έμπνευση είς αύτόν τήν ό.τοίχν 
ό’έν εί/ εν έν έαυ :ή έλπίδα.

—  ’Λνάνκη ν’ αναχωρήσω ! έλεγεν ό δυΐτυχής ναύ
της, ό δέ άνεμος ίχανδς νά άνατρέψη τρίωρη ναυαρχίδα 
ίεν μεταβάλλεται

— Περίμεινον ολίγον ίτ ι ,  άπεκρίνετο ή γυνίί . . . .
—  Πιριμένω, πλήν δέν έχεις άρτον . . .  .
—- Δέν πεινώ έπανέλαβεν ή γυνή |/έ  έπώδυνον xaprs 

ρία; ύπόχρισιν,

—  Αλλά τδ τέ*/ον μας . , , .
—  ό χ ι ! αύτό θελει πεινάσει όλιγώτερον ήμών . . . .  

Χαί εδειξεν ή δυστυχής μήτηρ ΰπερηφάνως μαστόν, τόν 
όποϊον είχεν ήδη ξηράνει ή νηστεία.

6  άνήρ δέν έτόλμησε νά τροσθέσ·/) τό « έγώ δέ . , . . s 
ιίπλίσθη καρτερίαν καί ά νέμ ε ιν ί..............

Τήν στιγμήν ταύτην χειρ ισχυρά ήκούσθη κρούουσα τνν 
θύραν κροϋσιν θρασεΐαν, ώπως χρού?ι ό δανειστής τόν χρού- 
βτην τοΰ όφίίλέτου.

Τίς εί ,· άνέκρχξεν ή γυνή άνορθωθεΐσα· ιό  νήπιον έξύ - 
πνησε καί άνεγερθεν Ικλ,αιε ζητούν άρτον.

—  E iO t ή χειρ τοΰ οικοδεσπότου, ι ί  ;*ν ό άνήρ· μόνος 
αύτός άνανγέλλει τοιουτοτρόπως τήν έλευσίν του. £ρ/ε* 
ται νά ύπομνήστι εί; ήμας τήν προθεσμίαν τοΰ ενοικίου, 
ήτις λήγει μετά τρεις ήμερας, καί ταύτα λέγων ήνοιξε τήν 
θύραν.

ήτον τφ ίν τ ι ό οικοδεσπότη;, είς τών κατά δυστυχίαν 
πΛ λών τοιούτων οικοδεσποτών, οϊτινες βαθύπλουτοι καί 
ριεγαλοκτήμονες άντειση' (·αγον άντί του φεουδαλισμού τού 
σιδη'ρου, τόν φεουδαλισμόν τού χρυσίου, καί εΐνχι τόσον 
άσπλχγχνοι πρό; τού, πένητας, δτον \ ι χ ι  άλλοτε οί ε ΐ-  
γενεΐς πρός τού; χωρκ,οjr.. ‘Ο είσερ/όριενος ητον ήμ.ι- 
ήλιξ ei; μάλλινον διπλοΰν ίμάτιον εύ καϊ καλώς ένίιλη- 
μένος φίρων εϊς μέν τάς χεϊρας δβρμχτίνους χερίίας, είς 
δέ τού; πόδα; σανδάλια e t σκύτους καί ξύλου εύκαμπτα 
**ί αδιάβροχα. Παχύς καί πολύσαρκο-, άγαλλόμενος εις 
Τ«ς λύπας τών ένοικιαστών του, λιπαινόχενος έκ τής 
‘σχνότητός των, δειπνών έκ τής νηστείας των, έχων γασ
τέρα έξογκωμένην χαί άτοιρύπτουσκν τό στήθίς, ώ;ανε»

έμελλον τά έγκατα να μή άφνίσουν τόπον είς τήν καρδίαν,
φέρων είς τό ώρολόγιόν του άπνιωριμένου; χρίχκους βαρείς 
χαί πανχρύσους, καί κρατών είς τάς χεϊρας άργυραν τα· 
βακοθήκην νικοτιανής πλη'ρη, κοχκινόρριν καί τόν λόγον 
προπετή;, γαιοχτήμων έν ενί λόγφ  καθ’ δλην τοΰ λόγου 
τήν έκτασιν.

—  έρχομαι, είπεν εισερχόμενος, να πληροφορηθώ, άν 
ταύτην τήν φοράν έχετε σκοπόν νά φανήτε άχριβέιτεροι 
παρ’ άλλοτε είς τήν πληρωμήν τοΰ χρέους σας, τοΰ οποίου 
άναβάλετε πάντοτε τήν άπότησιν- προφασιζόμενοι ότι 
λησμονείτε τήν προθεσμίαν, άλλά τό έτος τοΰτο δέν χω · 
ρεΐ άναβολη'. 2άς ενθυμίζω δτι μεθχύριον λήγει ή προθε
σμία τή ; πληρωμής τού ενοικίου, ύμεΐς δέ προειδοποιη· 
θέντες προσέξατε νά τό ένθυμηθήτε.

—  Α χ, κύριέ μου, άπ/ίντηιεν ή τρυφερά γυνή, άδύνα- 
τον νά Σάς πληρώσωμ εν κατά τήν ρηθεΐσχν ήμέραν, στε· 
ρούμ.εθα καί χρημάτων καί εργασίας . . . .  δεν βλέπετ» 

τ ί  καιρό; ε ίνα ι; —  Τοΰτο είναι είς εμέ άδιάφορον έπανε· 
λαβεν ό οικοδεσπότης.

Δότε μοι τουλάχιστον, επρόσθεσε μετά συστολής ό άνήρ 
μιας εβδομάδας καιρόν νά έξέλθω είς άλιείαν* είμαι πρδ 
τριών ημερών έτοιμος ν’ άναχωρη'σω μόνον καί μόνον διά 
νά άγρεύσω τό ένοίκιον, άλλά κλήδων άκαταμάχητος σα
λεύει τριήμερος ή 5η τήν θϊλασσχν, καί, ώς βλέπετε, ή τρι
κυμία άπό ώρχ; είς ώραν γίνετχ ι άγριωτέρχ.

—  όλίγον περί τούτου φροντίζω, είπεν οϋθις δ άτάρα” 
χος οίκοδεσπότης . . . .  παρατηρή 5«ς δέ τήν γυνλΐκα κλα ί. 
ουσαν, ήθέλησε συγκαταοαίνων νά έξηγή^/ι τδν λόγον τής 
άμεταθέτου επιμονή; του- έπρεπε νά προνο/ίιετε έγκαίρως, 
έπρόσθεσεν ώς καλός πατήρ, χωρίς νά περιμένετε τήν 
τρικυμίαν . . . .  Ειοθε τέκνα τ/,ς άργίχ; ^ τής άσωτείας
t . . . . έτρεπε νά έργασθήτε έν τώ καιρώ τής έργασίας 
καί νά άποταμιεύοετε, οίκονομοΰντες καθ’ δλον τδ έτος, τό 
ένοίκιον.

—  Αί συμβουλχί σου είναι κχλαί, άπεκρίθη ό πτωχός 
ενοικιαστής, άλλ’, ώ; γινώσκεις, έργαζόμεθα δσον ήμΐίο* 
ρούμεν καΐζώμεν ήμερόοίοι· τόν μισθός τών εβδομαδιαίων 
μόχθων κατχνχλίσχου,ιν αί άνάγκαι αύτής ταύτη< τής 
έοδομάδος* τό προϊόν τής τελευταίας άλιεύσεω; i f  ρησί- 
μευσεν είς πληρωμήν τοΰ άρτοπώλου, χαί τήν αύτήν τής 
επανόδου ήμέρχν έμελλον νά έξέλθω τάλιν είς *άγραν διά 
νά πληρώσω τό ένοίκιον.



—  Δέν μέ μέλει . . . .  πληρώσατε ίι φύγετε άπό τ ? ;  J 
οικίας μου, άνέκραξεν ό οικοδεσπότης, καί εξηλθΐν οργι
σμένο;, άποκαλών τούς δυστυχείς τούτους οκνηρούς, μεθόσ- 
σους, αθλίους, μόνον έχοντας ικανότητα νά τρώγουν, νά 
τεχνοποιώσιν ώς κτήνη, καί να άποθνήσκωσιν έν τ3Ϊ; νο* 
σοκομείοις. Ταΰτα δέ λέγων είσήλθεν, άναπηδών ύπ’ όργνς, 
είς παρακείμενον χαφφενεΐον νά χωνεύση τόν δεϊπνόν του» 
προσεπιχέων εις τόν ύπερεμπεπλησμένον στόμαχόν του 
μελίρρυτα πνευματώδη ποτά.

( 6  Ερανιστής. )

ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΤ ΥΔΑΤόΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ.

‘Η φυσική αΰτη ττΕριέργεια συνίσταται άπό παράδοξα 
τινά λιμνία, τά οκνηρά τών οποίων ΰδατα διά βραδέος 
καί τακτικού τρόπου καταντούν στάσιμα, πηγνύονται, καί 
άπο'λυθόνοντοι, καί παράγουν την ώραίαν «κείνην πέτραν, 

κοινώς χαλουμένην Ταβρίδος μάρμαρον, ^ τ ΐ; είναι τόσον 
αξιοπαρατήρητος εις τά  πλειότερα τών κοιμητηρίων τ ις  
Περσίας, καί ήτις συγκροτεί καλλώπισμα κορυφαΐον εις 
δλα τά κατά τήν χώραν αυτήν επίσημα οΐχοδομήματα. 
Τά λιμνία ταΰτα, κείμενα τό £ν πλησίον τοΰ άλλου, περι- 

έχονται είς περιφέρειαν ώς ήμίσεως μιλίου* σημειοΰται 
δέ ή θε'αις αύτών άπό συγκεχυμένους σωρούς καί στοίβας 
τών άνασκαπτομένων λίθων. Τίποτε δέ» είχαμεν ίδεϊν 
άκόμη είς τήν Περσίαν άξιώτερον παρά τοΰτο της προσο
χές του φυσιολόγου, καί ποτέ δέν έλυπήθην τόσον δια 
τήν περί τάς επιστήμας άγνοιάν μου* ά λλ’ επειδή κάνεις 
άλλος Ευρωπαίος ποτέ Ισως δέν έπεσχέφθη τό με'ρος τοΰτο, 
θέλω προσπαθη'σειν νά τό περιγράφω κατά δύναμιν.

Πλησίον αύτοΰ, ή γή πατουμένη έκβάλλει βαθύν καί 
σκοτεινόν ίχον , καί φαίνεται κατάξηρο; καί άσβεστώδης’ 
έπ’ αύτοΰ δέ, αισθάνεται τις δυνατήν οσμήν μετάλλων, άνα- 
βαίνουσαν άπό τα λιμνία. Τήν πρόοδον της άπολιθώσεως 
δύναταί τις νά έξιχνιάση απαρχής μέχρι τέλους. Ι δ ώ  
«τό νερόν φαίνεται καθαρόν, εκεί πικνότεοον καί στάσιμον, 
άλλοΰ παντάπασι μέλαν, καί τελευταϊον γίνεται λευκόν 

πά/νκ) Τ φ ίντι, λιμνίον άπολιθωμένον φαίνεται ώς

παγωμέ νον ΰδωρ· καί πρίν μέν άπολιθωθϊ; εντελώς, έάν 
ελαφρά £ίψη τι; μίαν πέτραν επάνω εϊς αύτό, συντριβετα1 
ό εξωτερικός χιτών, καί άναβρύει ύποκάτ&,θίν νερόν μαύ* 
p jV. Αφοΰ δέ άπολιθωθϊ; τέλεια, ή πέτρα δέν κα'&νει ούδε- 

μίαν έντύπωσιν, χαϊ δυνταταί τις νά περιπατήση έπ’ αύ
τοΰ χωρίς νά βρέξη τά υποδήματά του. όπόταν διαβκάψνΐ 
τις τό άπολιθουμενον ΰδωρ, βλέπει καθαρώς τής πήξεως 
τήν περίεργον πρόοδον φαίνονται ώς κόλλα ι χονδροΰ χαρ. 
τίου, βαλμέναι ή μία έπάνωθεν τής άλλ/,ς είς έπισωρευ* 
μένα στρώματα. Τοιαύτην δε σταθεράν επιρρέπειαν έχει 

τό ύδωρ τοΰτο νά γίνεται πε'τρα, ώστε, δπου άναβλύζει 
άπό τήν γην εις φυσαλίδας, ή άπολίθωσις λαμβάνει σφαι· 
ροειδές σχήμα, ώς νά έστη'νοντο διά μαγικής αί φυσαλίδες 
είς τό μέσον τών παιγνιωδών αυτών κινημάτων, καί νά 
μετεμορφόνοντο είς μάρμαρον. Λί πετρώδεις αύται φυ- 
σαλίδες, αΐτινες συγκροτούν τά πλέον περίεργα δείγματα 
τής παραδόξου ταύττς λιθοτομίας περιε'χουν πολλάκις μό
ρια τοΰ χώ ματος, διά τοΰ όποίου τό νερόν εξήλθε.

‘Η οΰτω παραγομένη ούσία είναι εΰθραυστος, διαφανής, 
καί κάποτε ώραιότατα στιγμένη μέ πρασίνους, έρυ''ράς, 
καί χαλκοχρόαυς φλέβας. Επιδέχεται νά Korr, είς άπειρα 
κομμάτια, ώς καί νά ύαλισθ-^ καλά. Αλλο φυτόν δέν πα* 
ρετηρήσαμεν νά φυτρόνη είς τό νερόν παρά τόν σχοΐνον.

ί ΐ  σημερινή βασιλική οικογένεια τής Περσίας, τής οποίας 
οΐ Πρίγκιπες δέν έξοδείουν μεγάλας ποσότητας είς κατα
σκευήν δημοσίων οικοδομών, δέν έχει έπαρμένην πολλήν 
πέτραν άλλά μεγάλα τινά μάρμαρα, τά όποια έκοψεν ό 
Ναδίρ Σ ά / ,  καί τά όποία τώρα κεΐνται παρημελημένα με
ταξύ άναριθμη'των κλασμάτων, δείχνουν τού; σκοπούς, είς 
τούς όποιους έκεϊνος άπέβλεπε. Τόσον δέ λογίζεται ή 

πέτρα αΰτη ώς πολυτελείας άρθρον, ώστε μόνον ό βασι
λεύς, οί υιοί του, καί δσοι άλλοι διά χωριστού φιρμανίου 
λάβωσι τήν άδειαν, συγχωροΰνται νά τήν άνασκάπτωσι* 
καί τόσον ύπερβαίνει τήν φιλαργυρίαν ή αλαζονεία, ώστε 
τό σχέδιον τοΰ ένοικιάζειν αύτήν είς τόν πλειοδοτοΰντα 
δέν φαίνεται νά έμβήκε ποτέ ιίς  τόν νοΰν τών σημερινών 

αύτής κυρίων.

ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΧΡΗΣΑΝΤΟ ΤΗΝ ΔΙ ΑΙΡΕΣ1Ν 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡ->Σ ΑΑΛΗΛΟΪΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ Μ ΙΣΟΣ, 

βΔΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞ _)ΪΣΐ ΥΝ ΤΩΝ.

*
Αί κυβερνήσεις δέν φιλοτιμούνra i νά είναι δίκαιαι, 

άλλά νά είναι δυναταί, ώς άν δέν ϊχρνμάτησαν πάντοτε 
καί ίσχυραί δσαι κυβερνη'σεις ησαν δίκαιαι. Είς τήν ίστο· 

ρίαν δέν ύπάρχει παράδειγμα έθνους τινός επαναστάντος 
χατά τοΰ ήγεμόνος εκείνου, δστις έβασίλευσε διά τής δικαι
οσύνης* άν δμως άπώλλοντο καί τινες ήγεμόνες, διότι 
ήίελησαν νά παρεισάξουν τήν ευταξίαν καί τήν εύπ;ί')ειαν 
εϊς ra  στασιώδίι καί άνυπόταχτα στρατεύματα, ό θάνατο; 
αύτών η τον έγκλημα τοΰ στρατιώτου καί ο^ι τοΰ πολίτου, 

fi Γαλλική χυβέρνησις έφρόνει χατά πολύν χαιρόν δτι τό 
ύψος τής τέχνης τοΰ κυβερνάν συνίστατο πρός τοΐς άλλοι; 
είς τό νά διαιρώ τάς επαρχίας τοΰ κράτους· διά τοΰτο 
άντεπαράταξε τούς Γάσκονας χατά τών Νορμ,ανδών, τούς 
Δοφινού; χατά τών Προβενσάλων, τούς Βρεταννούς 
κατά τών Ανζιεβίνων·· καί έδώ μέν οί καθολικοί έκατα- 
πολέμησαν τούς εύαγγελικού;, έχεΐ δέ οί εύαγγελικοί έξω· 

πλίσθησαν χατά τών καθολικών. Αγγλος τις λειτουργός 

έκατηγορήθη δτ’ ηρέθισε, χαί μάλιστα δ ί έγγράρων δ ια 
ταγών, τούς εύαγγελικούς τής Ιρλανδίας νά προσβάλωσι 
τού; Ιρλανδούς καθολικούς, έπ ί σχοπώ να βιάση τούτους 
ν’ άντεχδικηθώσι κατ’ εκείνων, χα ί γενομίνους οΰτω πως 
έγχληματίας, νά τούς καταδιώξει νομίμως ώστε νά τούς 
έξαοθενίση. ‘Ο κατήγορος τοΰ λειτουργοί τούτου, έναχθείς 
έπί τού δικαστηρίου, εϊς μάτην επαναλάμβανε . « βε- 

» οαιώ τά δσα εϊπον κατα τοΰ λειτουργού, χαΐ είμαι έ'τοι- 
» μος νά τ ’ άποδείξω* ή βεβαίωσις χα ί άπόίειξίς σου, 
β δέν είναι παραδεκταί, άπεχρίνετο 6 βασιλικός δικαστη'ς* 
» διότι χαί εί; αυτήν τήν Αγγλίαν οί λειτουργοί δέν εΐν’ 
• έξ εκείνων τών άνθρώτων, οΐτινες ύπίχεινται είς τό νά 
β έγχαλεσθώσιν είς τά δικαστήρια καί ν’ άποδει^θώσιν 
» ένοχοι, ν ‘ο  Τάχητος, όμιλώ* διά τόν θάνατον τοΰ 
Ποσθουμίου Αγρίππα φονευθέντος εχ διαταγ?ς τού Τιβε - 
ρίου ή τή; μητρός του, ίσως χα ί έχατέρων, λέγει δτι ό 

Σαλούσσιος Κρίσπης ένουθετησι τήν Λιοόαν άπορ^ινόμιενος 
δτι δέν ητοθ εργον φρονήσεως τό δημοσιεύειν τάς υπηρε

σία; χαί τάς μυστιχάς συμβουλάς τών λειταυργδν  χαί 

τών υπαλλήλων τ«ς εξουσίας ( m o n u i t  L iv ia m  n e  
a r c a n a  d o m u s ,  n e  c o n s i l i a  a m i c o r u m ,  n e m i n i -  

s te r ia  m i l i t u m  v u l g a r e n t u r .  )’ Τό Αγγλικόν λει* 
τουργϊϊον δέν έγνώρισεν έως τώρα άλλον τρόπον φιλανθρω· 
πότερον χαί δικζιότερον διά ν’ άρχνι τής Ιρλανδίας, είμή 
μόνον νά τήν περιχρατη είς τήν πτω χείαν, είς τήν αμάθειαν 
καί είς τήν βαρβαρότητα, νά τήν- ΐρημει διά τών θανατιχών 
ποινώο, καί νά μή παραδέχεται τούς χαθολιχούς τών 
Ιρλανδών είς τά δημόσια υπουργήματα χαί είς τήν συγ
κλητικήν αντιπροσωπείαν,· μ ’ δλον δτι απαιτεί παρ’ αύτών 
χαί στρατιώτας χα ί χρήματα. Οί λειτουργοί, διά ν* άντι- 
περισπάσουν τόν λαόν τοΰ Λονδίνου ώστε να μή στοχά* 
ζεται τήν έαυτοΰ αθλιότητα, καθώς χαί τόν χειρωνάκτην 
καί τόν γεωργόν τώ* επαρχιών ώστε νά μή συλλογίζωνται 
τάς φορολογίας, ποτέ μέν άναχραζουν, δ χ ι πα π ισμ ό ς , κ α ί 
τά  πνεόμχτα ένασχολοΰνται χατά  τινα καιρόν μόνον 
καί μόνον είς αύτήν τήν φωνήν, τήν όποίαν έπαναλαμβά- 
νουσιν, ώ ; ήχοι, φρυάττοντες όλοι οί άντιλήπτορες της 
παλαιά; Αγγλίας* ποτέ δέ προσηλοΰσι τήν κοινήν 
προσοχήν Λρές τήν Ιρλανδίαν, ήτις είναι πάντοτε 
έτοιμος νά γεν?; θέατρον άναρχίας καί αιματωδών τα* 
ραχών, ίκρηγνυμένων ένεκα νέας τινός χαταδυνα- 
στεία; ί  άδιχείας, προστιθεμένης παρά τών λειτουργών 
είς τήν ύπερμεγεθη σωρείαν τών παλαιών άνομιών* τοιαΰτα 
στυγερά καί μυαιφόνχ έργα έτραττον αί κυβερνήσεις της 
όλλανδίας καί οί αντιβασιλείς τής Ν:απόλε«ς, δτε τ ά  
βασίλειά των ύπέκειντο εϊς τήν ίιπανίαν. Τοιουτοτρόπως 
έμεταχειρίζοντο οί Γενοάται τού; κόρσας δτε ή νήσος Κορ- 

σ κή  ήτον ύτοτεταγμένη είς τήν δημοκρατίαν τής Γένουας· 
άλλά δέν διατείνομαι δτ ι τά τοιαΰτα έγχλήματα είναι 
καινοφανή· πλήν επαναλαμβάνω δτι τό αξίωμα τών τυράν· 
νων είναι τό νά διαιρούν καί νά χαταδυναστεύουν τούς 
λαούς, διά νά τούς χυβερνώσιν εύχολώτερον, χαί δτ’ οί άπο-ί 
τρόπαιοι συνήγοροι τής μιαιφόνου ταύτη; πολιτικής, έάν 
δέν έτιμωρήίησαν σχεδόν πάντοτε, ούχ’ ηττον είναι άξιο1 
ονείδους καί τιμωρίας πα'ντοτε.

ΜΥΡΜΗΚΕΣ.

Οί μόρμί) κες εχουσιν ί ;  πόδας χαί έν κέντρον, μέ τό



όποιον κεντουσιν. Όμοιάζουσι δέ κατά τοΰτο τας μέλισ
σας, δτι ζώ ιι ουντροφικώς} κοινωνοΰσι τούς κόπους ανα
μεταξύ των καί συνάγουτι τροφήν &ιά τ6ν χειμώνα, φέ- 
ροντες κόκκους σίτου εις τάς άποθή.<ας των καί άποτα- 
μιεύοντες, πρόιερον όριως τούς δαγκάνουσι διά νά μή 
φυτρώσωσι πάλιν, και χ,ά^ν&υιι πολλά άλλα πραγματα, τά 
όποια ή μπορούν νά ηναι εις του; άνθρωπους παραό&ιγμα 
^ής φιλοπονίας χα ί όμον:κ«ς. Τόν χειμώνα κοιμωνται, 
χαί τό καλοκαίριον συνάγουτι πλίθος χο<χων σίτου, όπως 
ίξυπνοΰντες τήν άνοιξιν άπό τόν πολυν ύπνον νά εχωσιν 
ευθύς πόθεν νά ζ^σωτίν. Ε/ουσι δε καί αυτ·.)ΐ βασίλισσαν^ 

ώ; αί μέλισσαι, ήτις έντος ολίγων μηνών γεννά έπτά εως 
όκτώ χιλιάδας ώ», έξ ών γίνονται σκώληκες, έπειτα  νυμ- 

φαι, τος ότοίας ό χυδαίος λαό; έξ άγνοιας ονομάζει ω ι 
των μυρ·/.ή'.ων. Ταύτας τάς νύμφας περιποιο'ΐνται οί 

μόρμηχες μέ πολλήν επιμέλειαν, επειδή τήν ήμέραν τάς 
εκ^έτουσιν έ ’ΐω εϊς τόν ήλιον, xocl τό έϊπέρας, ή όταν μέλ- 

νά βρέξί, τάς φίρουτι μέσα εϊ« τάς άποθ/ίκας. Εκ 
τούτων τών νυμίών μέρ^ς γίνονται νέοι μύρμηιε;· μέρος 
μυΐαι ίχούσαι τέσσαοας πτέρυγας, καί διά τοΰτο συναριθ’ 

μοΰνται οί μύρμη*ες μέ τά πτερωτά έντομα. Αί δέ 
άποθήκαι τών μυρί/ή*ων συνίστανται έκ μιαρών κελλίων, 
τά  όποια είναι μέ τόσον θαυράσιον τέχνην καμωμένα, άστε 
αί βροχαί καί τά χιόνια ποτέ δέν διέρχονται εως εί; τος 
καμάρας των. Οί υπόνομοι τών ά^ροτόλεων δέν είναι 
τόσον τεχνικά καμωμένοι ώς εκείνα, και οιοι eijrov καιρόν 
νά τά έξετάσωσι, καί έδοχίμασαν νά χαλάσωσι τάς μυρ- 
μηκιάς δια νά εξα/ριβώσωσι τήν τέχνην, δέν έπέτυχον 
σχεδόν ποτέ, επειδή τά κιλλία  των είναι κατά μήκοο έκ- 
τίτομένα, καί δέν γνωρίζονται άπό τόν χαλασμόν όπου 
γίνεται είς τήν είσοδον.

Ε ύ χ α ρ ισ τιία  μ ε τά  το δεΐπνον .

Εΰφρανας ήμα; Κύριε έν τοΐς ποιήμασί σου, και έν τοΤς 
Ιργοις τών χειρών σου ήγαλλιασαμεθα' έστμειωΟη· εψ ήμδς 
ιό  φως τοϋ προσώπου σου. Κύριε έίωκας εύφροσύ-ην εϊς τήν 

καρδίαν ήμών, άπό καρποί, σίτου, οίνου καί ελαίου αύτών ένε· 
πλτίσΟτ,μεν* έν ειρήνη έπί τό αύτό κοιμηθήσομαι, καί ύπνώ- 
ew* ό τ ι  οί*, Κύρ.ε,κατά μάνας επ’ έλπίδι κατώασάς με.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

— 6  υποφαινόμενος ιατρός κ α τα γό μ ενο ς  εις συγγραφήν 
διεξοδικοΟ περί Λ έ π ρ α ς  πονήματος, τ.ορα/.αλεΐ τού; ομο
τέχνους του ϊνα κοινωποιήσωσι πρός αύτόν δσας παρατη
ρήσεις έ'χουσιν έπί τής προκειμίνης Νόσου εξ ιδία; αύτών 
άντιλήψεως, υποσχόμενος νά άποδώ-τνι ό^ομαστί έν τώ 
μνησ^έντι συγγράμματί του τήν είς Ε'.αστον τών ιατρών 

τούτων όφειλουμένην τιμήν.
έ ν  Θήρα, τήν 14, Μαρτίου. 1 8 4 6

I . Δέ— Κ ιγά λ λ α ς.

—  Εκδοθείσης τής [/εταφράσεωζ· r a r  Φν.Ιαχώτ τοΰ Σι* 
λουίου Πελλίκου είς Πειραιά, έθεωρήσαμεν ωφέλιμον νά 
έχδόσωμεν σημειώσεις τινας περί τοΰ Βίου τοΰ ουγγοα- 
φέω; αύτής, περί τών διασημωτέρων τραγωδοποιών τής 
σημερινής ίταλίας, καί περί τινων άλλων άνδρών καί ει
δικών περιστάσεων, άναφερομένων εΐ; τό συγγραμμάτιο^ 

τοΰτο, δ / ι  πολύ γνωστών είς τήν Ελλάδα, τάς οποίας 
μάς έχωρήγησε φίλο; μάς τις, έρανιζόμενος ταύτας ύπό 
άλλων Ιταλών καί Γάλλων συγγραφέων. Αί σημειώσεις 
αδται θέλουν χρησιμεύσει πρός περιστοτέραν καταληψιν 
τοϋ περί ού ό λόγος συγγράμματος.

—  Οί έν ταΐς Επαρ/ίαις Συν5ρ>μηταί μα; παρα».αλουν" 
ται νά μάς ίμβάσωσι τας συνύ'ρομά; των διά τών Ε π ι

στατών τών Ταχυδρομείων.

ΜΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΐϊθ.κή Κατάστασι; τής Ελλά'ιος. 4 9 ,  Επίγειος 
ζωή. Διαφορά τών Κόσμων 0  Αγιος Αντώνιος καί ό 
ΰποδηματοπο ός. 5 1 .—  ήθικόν Διηγημα. 5 2 . -  Μάχη 
τοϋ Μαραθώ <ος. 5 4 .—  Τό μόνον καταφυγιον τών τεθλιμ
μένων. 5 5 .—  Πρέπει νά σπουδάζωμεν τόν εαυτόν μας.
5 6 .   Πεοί τώ ν μ υ σ τικ ώ ν  τρ ό π ω ν ,τή ; Κ ,υοερνγίϊεως. 5 7 .
  Διάφοροι Ποιήσεις. Τό Εαρ. 5 8 . — 0  Βουρκόλακας.
ίΐ -/αρά. 59 . — Διηγήματα, ή  έν όστένδ/) παρ*φρων, 
καί Λύτοκρατορίσσης Ερως. 6 0 , — Λίμνη απολιθωμένη 
δίατος είς τήν Περσίαν. 6 2  — Αί Κυβερνήσεις έχρήσαντο 
τήν διαίρεσιν καί τό πρός άλλήλους μίσος τών ύπηκόων 

* διά νά στιρίξουν τήν έςουσίαν των. Οί Μύραηκες 6 3 .


