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CO μην ’Απρίλιος.

UiUiAlPE ξανθέ Άπρίλιε, άγγελε του εαρος, αυγή τού θέρους ! Σύ 
επαναφέρεις το κυανοϋν εις τόν Ουρανόν, σύ στέφεις τήν γήν ριέ ρόδα 
κα. άνθη, σύ έριπνέεις εις τδν γεωργόν ελπίδα άφθόνου σ^γχοριι- 
δής, και διεγείρεις^ ώς ποτέ ό Ιωσήφ, τήν ζηλοτυπίαν τών ενδεκα 
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αδελφών σου. Έσο ευλογημένος, προσφιλές τέκνον τού έτους !

Άπδ τδν καιρόν Νουμά τού Πομπιλίου δ ’Απρίλιος έλαβε την 
τετάρτην θέσιν είς τούς μήνας τού ενιαυτού, προικισθεις κατ’ άρχάς 
μεν με εικοσιεννέα ημέρας, έπι δέ Ιουλίου Καίσαρος μέ τριάκοντα. 
Εινε δέ ούτος ό μόνος μην, τού όποιου τδ όνομα φανερόνει τδν χα
ρακτήρα τής ώρας τού έτους, καθ’ ην πίπτει, ενώ τών άλλων μη
νών τά ονόματα ή παράγονται άπδ εθνικούς θεούς, ή άπδ Ρωμαίους 
αύτοκράτορας, ή, καθώς ό Σεπτέμβριος, ό ’Οκτώβριος, ό Νοέμβριος 
και ο Δεκέμβριος, ώυομάσθησαν άπδ τήν είς τδ μηνολόγιον τοπο
θεσίαν αύτών σχετικώς πρδς τδν Μάρτιον, ό όποιος έπί τού Ρωμύ- 
λου ήτον ό πρώτος μην. Άλλά τδ όνομα Απρίλιος (Aprilis) πα
ράγεται άπδ τδ λατινικόν ρήμα aperire άνοίγειν, διότι ή γη α
νοίγει ήδη τούς γονίμους κόλπους της και μάς φανερόνει τά τέως 
απδ τδν χειμώνα κεκρυμμένα κάλλη τής δημιουργίας, στολίζουσα 
τά φυτά πρώτον μέ φύλλα, έπειτα μέ άνθη πρόδρομα πολλών ω
ραίων καοπών.

Οι Ρωμαίοι άρα έκάλουν τδν μήνα τούτον ’Απρίλιον δι’ ον λόγον 
και ημείς τδ εαρ κοινώς καλού μεν άνοιξιν προσέτι έκάλουν αύτδν 
καί Αφροδίσιον ενίοτε, διότι ήτον άφιερωμένος είς τήν θεάν 
Άφροδίτην, τήν όποιαν άπεκάλουν Mater sacra Cupidinea, ώς 
άπόγονοι δήθεν τού θεοσεβούς ήρωος Αίνείου, υιού τού ’Αγχίσου 
και τής ’Αφροδίτης.

Οί ζωγράφοι παριστάνουσι τδν μήνα τούτον ώ; νεανίσκον μδ 
πτέρυγας είς τούς ώμους καί μέ πλατύ πράσινον ένδυμα καλλω- 
πισμένον μέ στεφάνους έκ μυρσίνης και λευκάνθης, κρατούντα δέ 
ίον είς τάς χείρας του, και είτε καθήμενον έπί ταύρου, είτε κρα
τούντα αύτδν μέ τήν μίαν του χεΐρα, πρδς έκδήλωσιν τού αστερι
σμού Ταύρου, είς τδν όποιον έμβαίνει ό Ηλιος τήν 7(19 τού 
’Απριλίου.

41 Ιταλική φράσις April degli anni καί ή Γαλλική Γ avril 
demes jours δεικνύουσιν αληθώς, ότι παρά πάντων ©’Απρί
λιος θεωρείται τδ στέμμα τού έαρος και δ βασιλεύς τών συναδέλ
φων του.1

’Απρίλης εινε γύρου μας, πετούν τά χελιοόνια 
Και δένοοα, κάαποικαι βουνά δλα μοσχοβολάνε.

Γλυκά λαλούν τ’ άηδόνια
Καί ζευγαρόΖ ή πέρδικα κ’ οί κούκοι κελαίδάνε.

Μελέτη
Γεννηθείς έν άγοοτική ελευθερία, μετά χ^ράς ζητώ τούς τόπους 

έκείνους, ένθα εύκολωτέρα καί τερπνοτέρα άποκαθίσταται ή μελέτη, 
ένθα έν είρηνικω άσύλφ ή ψυχή ζή μακράν τών δελεαστικών μα
ταιοτήτων. ’Εν μέσω τών φυσικών καλλονών αισθάνομαι τήν διάνοι
αν μου έλευθερώτέραν καί ευρίσκω έν αύταίς τήν ύπαρξιν τού Θεού 
βαθύτερον εγχαραγμένην ή έν ταίς ήδοναΐς, αΐτινες καταμαστίζουσΐ 
τάς πόλεις. Πανταχού υπάρχει ζωή, κίνησίς καί έλευθερία, παντα- 
χού ό Δημιουργός μοι δεικνύει τά θαυμάσια αύτού έργα» άναζωπυ- 
ρών δι’ αύτών έν τή χαρδία μου νέαν ελπίδα, πίστιν καί χαράν έγώ 
δέ πρέπει νά παύσω άπδ τδ νά σπουδάζω τήν πρόνοιαν αύτού έπι 
τών έργων του ;

*Η χελιδών, ήτις, άμα έλθόντος τού χειμώνος, εΐχεν εγκαταλεί
πει τήν ταπεινήν μου καλύβην, έπέστρεψε πρό τινων ημερών, δπως 
καθέξη έκ νέου τήν φωλεάν της’ θαυμαστή ποικιλία χρυσαλλίδων 
περιίπτανται άπδ άνθους είς άνθος καί έπιδεικνύουσιν άπασαν τήν 
καλλονήν τών πτερών των’ τήν στιγμήν ταύτην οί μεταξοσκώληκες 
προετοιμάζουσι μεγαλοπρεπές δώρον’ αί μέλισσα», πληθύνουσι τδ 
παραπλήσιον κυψέλιον, ή δέ λίμνη ή περιβρέχουσα τήν κατοικίαν 
μου έμπεριέχε». χιλιάδας ιχθύων. 41 όρνις έν τή άγροτική μου αυλή 
οδηγεί μεθ’ έαυτής, ώς καλή μήτηρ, τήν αύςουσαν οικογένειαν τών 
δονιθίων της. Άμα γλυκοφέξη, τρέχουσιν έπί τού χλοερού έκείνου 
λόφου τά άρνία*  ένταύθα ακροάζομαι τδν μυκηθμόν τών βοών, εκεί 
δέ βλέπω ν’ άνα'^ύωντα». φυτά, άνθη καί όπώραι ! . . .

Άς λάβωμεν τήν χρυσαλλίδα .... μετά πόσης ακρίβειας ή φύσις 
κατεσκεύασε καί έχρωμάτισε τά πτερά της ! Ο: ωραιότεροι ήμών 
ιματισμοί,παραβαλλόμενοι μέτούς παρά τής θείας πρόνοιας δοθέντας 
είς άύτδ τδ ζωυφιον, εΐνε μηδέν’ τά δέ δικτυωτάμας εΐνε πολύ χον
δρότερα τού λεπτού υφάσματος τού καλύπτοντος τά πτερά τής χρυ-
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σαλλίδος. Τοιαύτη εΐνε ή διαφορά τών έργων τής ούσεως άπδ τών 
τής τέχνης! . . . Άς σφίξωμεν διά τών δακτύλων τά πτερά ταύτης 
τής χρυσαλλίδας . . . ιδού κόνις λεπτοτάτη έπαφίνεται έπί τών χει- 
ρών μου... ας τήν παρατηρήσωμεν διά τού μικροσκοπίου . . . έν 
αύτή βλέπομεν πλήθος κανό νικωτάτων μικρών πτερών μόλις διακρι- 
νομένων και προσηρμοσμένων έπί τίνος στερεού καλύμματος. ‘Η κόνις 
αύτη ή καλύπτουσα τά πτερά άνωθεν καί κάτωθεν εΐνε τδ αποτελούν 
αύτήν ώραίαν και τδ εκπλήττον τήν δρασίν μας. Άλλά τί εΐνε αί 
χρυσαλλίδες τών μερών μας παραβαλλόμενα», μέ τάς τής Κίνας και 
’Αμερικής,τών όποιων τδ μέγεθος καί ή καλλονή διαλάμπει έπί τών 
οχθών τού Κίτρινου ποταμού (τού Χοάγχου) ή τού Άμαζόνος ; Τδ 
ζωύφιον τούτο, δπερ ήδη αναπνέει τόν καθαρώτερον αέρα και τρέφε
ται μυζών (πιπιλίζον) τά άνθη, ήτο πρδ ολίγου άθλιον εντομον εο- 
πον έπι τής γής. Τίς λοιπδν τδ ύψωσεν έκ τής γής, και χατέστησεν 
αύτδ ίκανδν νά περιίπταται είς τδν αέρα : Τίς ένέδυσεν αύτδ μέ το- 
σαύτάς καί τηλικαύτας καλλονάς ; Ά 1 ό θεός βεβαίως ήθέλησε νά 
μοί δώση νά εννοήσω δι αύτού τού ψυχσρίου τήν προσδοκωμένην 
μου μεταμόρφωσιν !.............

Ό μεταξοσκώληξ ούτος—οστις πρδ μικρού ήτον ώς μικρός κόκκος 
σίτου, νύν δέ σκώληξ συγκείμενος έκ πολλών κινητών κρίκων, πλή
ρης ποδών καί ονύχων—δπως φθάση είς τδν προορισμόν του, μετ’ 
δλίγρν θά κλεισθή είς τδν τάφον του, έκ τού όποιου θά έξέλθηεν είδεί 
χρυσαλλίδας . . . Άς τδν έξετάσωμεν κατά τήν τριπλήν αύτού μορ
φήν . . . . Αί μεταβολαί αύται τού σχήματος προέρχονται έκ τής 
διαδοχικής απώλειας πολλών περιτυλιγμάτων. Τδ δίδον είς αύτδν 
σχήμα σκωληκος καλείται κέλυψ ή προσωπίς, καθότι 
ύφ’ εαυτό κρύπτει τήν χρυσαλλίδα. Μετέπειτα τρεφόμενος ό 
βόμβυξ έξαπλούται καί μεγαλύνεται, ώςτε τδ πρώην αύτού κάλυμ
μα μή δυνάμενον νά τδν διατηρήση έπί πλείονα χρόνον διαρρήγνυ- 
ται και τότε παρίσταται ένώπιόν μας ή χρυσαλλίς περιβεβλημένη 
νέον ιματισμόν. "Οταν δέ τδ θήλασμα διέλθη μέχρι τών μελών τού 
εντόμου καί τώ προμηθεύση τήν άνάλογον ποσότητα τροπής, τδ 
τότε περιτύλιγμα ξηραίνεται καί έξέρχεται ή ιπτάμενη χρυσαλ
λίς· τά δέ πτερά της, άτινα εύρίσκοντο περιτυλιγμένα ύπδ τά 

έγζαταλειφθέντα περιτυλίγματα, έξσπλούνται, τδ εντομον άποκα- 
θίσταται ισχυρό/ και χαρίεν καί άγάλλεται δι’δλίγας ήμέρας τά 
θέλγητρα τού βίου.Μετέπειτα παρακαταθέτει τά ώά του, προετοιμά- 
ζον είς άλλα τήν τριπλήν ταύτην μεταβολήν τής έξαισίου καί ένερ- 
γητικής ύπάρξεως. Παράδοξον θέαμα ! . . .

Άς έςετάσωμεν τόρα τά πλήθη εκείνα τά άδιακόπως εργαζόμενα 
μετά τής μεγαλειτέρας τάξεως, όπως προμηθεύσωσιν είς τδν άνθρω
πον γλυκείαν τροφήν. Άπασα ή πληθύς αύτη τών μελισσών οδη
γείται ύπδ μιας καί μόνης, ήτις εΐνε ή μήτηρ πασών τών άλλων. 
Τριάκοντα ή τεσσαράκοντα χιλιάδες προθύμως ύπακούουσιν εις έκα
στον αύτής νεύμα*  τινές έξ αύτών τήν περιστοιχούσι χάριν σέβα 
σμού, άλλαι προαφέρουσιν είς αύτήν μέλι, καί άλλαι λούουσι τά 
πτερά της ή καθαρίζουσιν έκ τής έλαχίστης ρυπαρότητας τήν οδόν, 
δι’ ής μέλλει νά διέλθη πρδς έπίσκεψιν καί έμψύχωσιν τών τέκνων 
της . . . Έν τούτοις δι’ έξαισίου αρχιτεκτονικής προοδεύει τδ πυρά*  
μοειδές οικοδόμημα τών κυψελίωντων καί λύεται έξ αύθορμήτου μη
χανισμού τδ μέγα γεωμετρικόν πρόβλημα, δηλαδή τδ κατασκευάζει^ 
δι’ όλιγίστης ύλης καί έντδς μικροτάτου χώρου μέγαν αριθμόν οικη
μάτων. Παρατηρητέον ένταύθα δτι τδ οίκημα τής μητρός, ή όποια 
ονομάζεται καί βασίλισσα,δέν εΐνε δμοιον τών κοινών κυψελίων άλλά 
μεγαλοπρεπές, ώραΐον καί εύρύχωρον, πλήρες μέλιτος καί κηρίου, : 
έντδςτού όποιου έ/αποθέτει τά ώά της.’Εκ τών ώών τούτων μετ’ ολί
γον έξέρχονται μικροί σκώληκες, εις τού; οποίους αί μέλισσα», προσ- 
φέρουσι τήν πρώτην τροφήν, μεχρισότου έν πλήρει ήσυχίφ μεταμορ- 
φοθωσιν είς μέλισσας. Τίς δύναται νά παρατηρήσω μέ άδιάφορον 
δμμα τδν πατριωτισμόν καί τήν ακριβή έκπλήρωσιν των έργασιών 
τής φιλοπόνου μοναρχουμένης αύτής κοινότητας ; τήν πτήσιν άλλων 
μέν πρδς ζήτησιν μέλιτος έκ των άνθέων, άλλων δέ πρός έναποτα- 
μίευσιν αύτού διά τδν μέλλοντα χειμώνα ; Πάντα δέ ταύτα γινόμενα 
άνευ προσωπικού ένδιαφέροντος. καί ώς έκ τούτου άνευ αρπαγής ή 
βίας, άποτελούσι συμβίωσιν, τήν υποίαν ουδέποτε εύρίσκομεν έν 
ταΐς κοινωνίαις τών άνθρώπων, ενεκα τής διαφοράς, ήν παρέχει ο 
πλούτος μιας οικογένειας καί ή πενία άλλης.

Η ενέργεια καί φιλοπονία τών μικρών τούτων έντόμων εινε μέγα ι
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δι’ημάς παράδειγμα1 είνε μάθημα, δπερ μάς διδάσκει, δτιΕργαζό
μενοι έν ομονοία ανευ ίδιο τέλους συμφέροντος δυνάμεθα νά κατορ- 
θώσωμεν πολλά πρδς ήθικοποίησιν τή; κοινωνίας, έν ή ζώμεν. ”Ας 
διδαχθώσι λοιπόν οί ισχυρότεροι τών αδελφών νά βαστάζωσι τδ βά
ρος τών ασθενέστερων καί άς μή προσπαθώσι νά πλουτήσωσιν οί- 
κειοποιούμενοι καί σφετεριζόμενοι τά κτήματα τών άλλων.

Ω I πόσον ευάρεστον καί τεοπνδν είνε νά ένείοεταί τις τήν ποω- 
ίαν μέ τά κελαδήματα τών πτηνών ! Ταύτα είναι ό γλυκύς χαιρε
τισμός, δν προσφέρουσιν εις τδν άνθρωπον. Ο Δημιουργός τής «ρύ
σεως ένόμισε τόσον αναγκαίαν τή? μελφδίαν τών πτηνών παοά τοΐς 
άνθρώποις, ώςτε πανταχού ακροάζεται τις τούς γλυκείς των λαρυγ
γισμούς. ‘Η άκανθίς (καρδερίνα), τδ στρουθίον,ή κίχλα, ό κόσσυφος, 
τδ νεροπούλιον καί ή χελιδών κελαδούσι μετά γλυκύτητος πέριξ τής 
καλύβης μου, ή δέ φιλέρημο; αηδών άνυπομόνως περιμένει νά παύ- 
ση ό κελαδισμδς τών άλλων ελαφρών κατοίκων τού άέρος, δπως θέλ- 
ξη τήν ακοήν μου διά τής γλυκείας μελφδίας τών ασμάτων της. 
Εν τή έρημία ταύτ$ ασμένως ακροάζομαι τούς μελφδικούς ύμνου ς 

τών πτηνών καί θαυμάζω τήν σοφίαν τού Όντος εκείνου τού πα- 
ρασχόντος εις τούς μελωδικούς τούτους μουσικούς φύσιν τόσον κατάλ
ληλον, ώςτε έν τοσούτω μικρω δγκω άνευ σπουδής και διδασκάλου 
νά θαυματουργώσιν ούτω ! . .

Άς στρέψωμεν τδ δμμα αλλαχού. Ιδού ή νή^σα (πάπια) κολυμ- 
βα έντδς τού πλησίον έλους*  ό αλιεύς ίστάμενος έπί τών οχθών τού 
ποταμού πανούργως άπατα τούς ιχθύς, ό τσώς διανοίγει τά δμματα 
καί έςαπλόνει τδ ουράνιο? τόςον τών πτερών του, ή Ινδική δρνις 
τρέχει μέ τήν ουράν τη: αναπεταμένην, τδ όρνιθίδιον τών ’Ινδιών 
άποκαθιστά τήν ουράν του ως τροχόν, εις δέ τάς πτέρυγας τών περι
στερών μου ό ήλιος διαθ/.α τις άκτινάςτουί Όποια καλλονή I . . 
Ούαί τώ άνθρώπω έκείνω τώ μή διορώντι καί έν τοΐς έλαχίστοις άν- 
τικειμένοις τήν σοφίαν τή; θείας προνοίας ! Δυστυχής ό ά/θοωπος 
ούτινος ή καρδία μένει ψυχρά καί άπολελιθωμένη εις τά δώοα τής 
θείας αγαθότητος 1 . . .

Άς έςετάσωμεν ενταύθα τάς μικράς κατοικίας ιών πτηνών. Μετά 
πόσης κανονικότητας καί έπιδεςιότητος είσί κατεονευασμέναι ! Τις 

δίδαξεν αυτά άνευ άλλου έργαλείου εκτός τού ράμφους καί τών πο- 
δών νά ένδύωσι τδ έσωτερικόν τών φωλεών των μέ τδ μαλακώτερον 
όλοσηρικδν (κατηφέ, βελ^ό) ; Τις έδίδαξεν αυτά νά κατασκευάζωσι 
τάς φωλεάς των είς μέρη, ένθα ή βροχή, τδ ψύχος καί δ άνεμος 
δέν δύνανται νά τάς προσβάλωσίν ; Έπί τέλους τις έδίδαξεν αυτά 
δπως μετά τής μεγαλητέρας έπιμελείας προμχθεύωνται τά πρδς τδ 
ζήν; . . . ‘Η άκανθίς καθωραίζει τδ έσωτερικδν τής φωλεάς της 
μέ βαμβάκιον, στυπίον καί μέταξαν, καί τδ χρίει μέ μυξόν 
τινα ποασινωπδν ώς τδν του δένδρου, έφ’ ού έπαναπαύεται. Ό 
κόσσυφος, άφού κατασκευάστε τήν φωλεάν του, τήν άλείφει μ’ είδος 
λίπους, δπως διατηρηθή τδ χρώμα αυτής, ή δέ φίλη μου χελιδών, 
ούτε ξύλων ούτε νήματος έχει ανάγκην, άλλά συνάζει εν είδος πη
λού ή, ούτως είπεΐν, κονιάματος, μετέπειτα διερχομένη άπειράκις 
έπί τής επιφάνειας τής λίμνης βρέχει τήν κοιλίαν ςης καί ραντίζει τδν 
πηλόν’ άφού δέ τδν διάλυση, αρχίζει διά τού ράμφους της τήν κα
τασκευήν τού εύρυχώρου καί άσφαλούς οικήματος της 1

Άλλά πώς τδ πτηνδν δύναται νά κατορθώση τοιαύτα και το- 
σαύτα θαύματα ; πώς δύναται νά προμηθευθή πάν τό άναγκαι- 
ούν είς αύτδ καί τήν οίκογένειάν του χωρίς νά μαθητεύση έν τακτι- 
κφ σχολείφ, ανευ πείρας καί άνθρωπίνου λογικού ; Τδ ένστικτον 
δπεο κατά μέγα μέρος διατηρεί έν τφ σύμπαντι τήν ακριβή εκείνην 
αρμονίαν καί τάξιν, ήν ό Δημιουργός ένεχάραξς,ν έν τοΐς έργοις αυ
τού, εινε τδ παρά τής θείας προνοίας παραχωρηθέν είς αύτά δώ- 
ρον ! . · Άλλ' ή χελιδών αύτη πού εύρίσκετο πρό τινων μηνών; 
ΈκτυΛούσε διά τών πτερύγων της τδν ουρανόν τής’Αραβίας, καί 
έσκέπτετο έν τοΐς καύμασιν έκείνοις τδν ένοχλούντα με παγετόν, 
θαύυ,α ! . · Λεγεώνες πτηνών συναθροισθεΐσαι αύθορμήτως, άνευ 
πυξίδος καί γεωγραφικού χάρτου μεταβαίνουν άπδ χώρας είς χώ
ραν πρδς ζήτησιν τροφής καί κατοικίας. Τίς έδίδαξεν αυτά δτι είς 
τόπους τόσον άπομεμακρυσμένους υπάρχει τροφή, ήν, ή παγετώ
δης χείρ τού χειμώνος τοΐς άφήρεσεν είς άλλας χώρας ; Διατί δέν 
ΐπτανται τήδε κακεΐσε, άλλ’άπαντα ηνωμένα έν μια καί τή αυτή 
οικογένεια; . . Αύτ.ι είνε έρωτήσεις, πρδς τάς οποίας ό άνθρωπος α
δύνατον ν: άπαντήση· είνε φαινόμενα, άτινα ό άνθρώπινος νούς δεν



488 — 489 —
j δύναται νά έξηγήση *Οχι,  δέν επιτρέπεται ήμϊν νά βλέπωμεν τήν 

θείαν Πρόνοιαν τόσον φανερώς έκδηλουμένην . . . Μετά πόσης στορ
γής ό Πλάστης προνοεί δι’ δλα του τά πλάσματα 1 Ό δέ άνθοωπος 
το έντελέστερον πάντων τών πλασμάτων τού Δημιουργού, δύναται 
νά φαντασθή έστω χα'ι έπι μίαν στιγμήν, δτι έγκατελείφθη παρά 
τού Πλάστου του; Οχι, άπειράκις δχι! . . .

Τελευταίον άς ρίψωμεν έπι τού γεωγραφικού χάρτου εν βλέμμα 
άς άκολουθήσωμεν τήν περιστροφήν τού ήμετέρου πλανήτου. Μέρος 
αύτού καταφλέγεται ύπδ τών διακεκαυμένων άκτίνων τού ήλιου, είς 
ετερον δέ αιώνιος χειμών βασιλεύει*  πλήν πανταχού ευρίσκω πό
λεις και χωρία, σημειον αλάνθαστου δτι άνθρωποι και ζώα δέν 
στερούνται τροφής I Βεβαίως ό Δημιουργός τού παντός διένειμε τά 
πάντα έπι τού προσώπου τής γής πρός υψηλόν τινα σκοπόν ! 4 Η ευ
φορία τής μιας χώρας και ή ακαρπία τής άλλης πρατίθενται δπως 
συσχετίσωσι καί συνδέσωσι τού; ανθρώπους έπί μάλλον καί μάλλον, 
καίτοι εκτεταμένα». θάλασσαι και ώκεανοί παρεντίθενται έν τφ μετα
ξύ, καί δπως άπαντ3ς σχηματίσω σι μίαν καί μόνην οικογένειαν, ώς 
υιοί ενός καί τού αύτού Πατρός, τρεφόμενοι ύπό τής ιδίας χειρός.

Ή ύποχονδρία ή ή κοίλάς τοΰ Λωτερβρούννου.

(Συνέχεια σελ. 433 καί τέλος).

‘Π ομιλία αύτη έπλήρωσε τήν καρδίαν μου άπό χαράν καί ευ
τυχίαν. Άπεχαιρέτισα τήν Λαύραν καί τήν κυρίαν Βλανβίλλ, 
αι οποϊαι έμελλον ν’ άναχωρήσωσι τήν επαύριον. Άνέμιξα τά δά- 
κρυά μου, δάκρυα χαράς μετά τής Λαύρας, καί δέν άφήκα νά πι- 
στεύση δτι έκλαιον ώ; αυτή άπό θλίψιν καί λύπην.

‘Π στιγμή, κατά τήν όποιαν έκειναι άφηναν τήν κοιλάδα τού 
Λωτερβρούννου, ήτο στιγμή καί τή; άναχωρήσεώς μου, άλλα ό 
δρόμος ήτο δλως άντίθετος τού δρόμου, τόν όποιον έμελλον νά κά- 
μωσιν έκειναι. ’Επειδή δέν ήδύν^ντο τά είσέλθωσιν εις τήν Γαλ
λίαν χωρίς νά διατρέςωσι μεγάλους κινδύνους, άπεφάσισαν νά δι- 
«λθωσι μέρος τής Γερμανίας καί νά άποβιβασθώσιν είς ενα τών 

λιμένων τής ‘Ολλανδίας. Άπδ τήν πώλησιν τής καλύβης καί τού 
ποιμνίου των ειχον προμηθευθή τά διά τό ταςείδιόν των αναγκαία 
χρήματα. Τό κατ έμέ ώς ξένος μή εχων νά φοβηθώ τι έκ τής έπα- 
ναστάσεως καί έπιθυμών δσον τό δυνατόν ταχύτερου νά φθάσω εις 
τήν πατρίδα μου, διέβην καί πάλιν τήν Γαλλίαν καί έφθασα εις τήν 
’Αγγλίαν πολύ προτήτερα άπό έκείνας, περιμένων μέ άνέκφραστον 
ανυπομονησίαν τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν θά εσφιγγον εις 
τάς άγκάλας μου δύο οντα τόσον άγαπητά εις έμέ.

‘Ημέραν τινά κατά τήν όποιαν μόνο; έντός τού δωματίου μου 
εσκεπτόμην περί τής Λαύρας καί ήρχισα νά μετανοώ ζωηρώς, διότι 
υπερβολή τις αβροφροσύνης μ’ εμπόδισε νά τήν ακολουθήσω, ο Οο- 
ϊλιάμ παρουσιασθείς ενώπιον μου μοί ανήγγειλε?, δτι δύο ξέναι 
έζήτουν νά μέ όμιλήσωσι, καί είσήγαγεν αύτάς είς τήν αίθουσαν. 
Ήγέρθην παρευθΰς διά νά τρέξω πρός τήν Κυρίαν καί τήν δεσπο
σύνην Βλανβίλλ, άλλ’ήσθάνθην τόσον ζωηράν συγκίνησιν, ώστε 
τά γόνατά μου έλύγισαν, ή καρδία μου έκτύπα δυνατά, καί ηναγ- 
κάσθην νά στηριχθώ πρός στιγμήν έπί τού βραχίονος τού Ουΐ- 
λιάμ. ‘Όταν έμβήκα είς τήν αίθουσαν, ή κυρία Βλανβίλλ καί η 
Λαύρα έπλησίασαν πρός έμέ, μέ πολλήν χάριν καί ευγένειαν*  ή 
Λαύρα είχε χαμηλώσει τούς οφθαλμούς της μέ κοσμιότητα και επί 
τού μετώπου της έφαίνοντο σημεία βαθείας λύπης. ‘Η ταραχή 
άπό τήν όποιαν ή κυρία Βλανβίλλ δέν έδύνατο νά συνέλθη, ή δια
φορά τής ενδυμασίας μου, ή πολυτέλεια αύτη τήν οποίαν ή περι
ουσία μου μοί έπιτρέπει νά έχω, δλα ταύτα τήν εμπόδιζαν νά μέ 
αναγνώρισή. * Εθεσε μεταξύ τών χειρών μου τήν επιστολήν, τήν 
οποίαν είχε λάβει έκ Βέρνης, έγώ δέ προσποιηθείς δτι άνέγνωσα 
αυτήν τή είπον*  Μάλιστα κυρία, έγώ είμαι, δστις τολμώ νά σάς 
προσφέρω εν άσυλον. 4Η οικία μου, ή περιουσία μου καί ή ζωή 
μου καί πάν δτι κατέχω σάς ανήκουν*  ύπεσχέθην νά σάς προσ
φέρω δλας τάς περιποιήσεις καί τό σέβας, τά οποία υιός προσφέρει 
είς τήν φιλοστοργοτίραν τών μητέρων, καί θά κρατήσω τδν ίλόγον 
μου, άφού μάλιστα καί ή δεσποσύνη θυγάτηρ σας άπεποιήθη νά ε- 
\ώση τήν τύχην της πρός τήν τού πτωχού Τώμ . . . Εις τό ονομα 
τούτο ερύθημα ζωηρόν έβαψε τάς παρειάς τής Λαύρας, καί ύψώσασα
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έπ’ έμού έκπεπληγμένους οφθαλμούς ανέκραξε. «Μέγιστε Θεέ! 
είσαι ο Τωμ, αυτός ο ίδιος Τώμ I » ‘Η έκπληξίς της, ή έκπληξίς 
τής κυρίας Βλανβίλ). καί αί παραφοραί τής χαράς μου δέν δύνανται 
νά περιγραφώσι καί νομζω προτιμότερον ν’ άφήσω εί; τήν ευαισ
θησίαν σας, αγαπητοί μου φίλο., νά μαντεύσητε τήν ευτυχίαν μου, 
παρα να προσπαθήσω ματαίως νά σάς ζωγραφήσω διά χρωμάτων 
τα αισθήματα, τά οποία ούδεμία γλώσσα δύναται νά έκφράση.

‘Ημέρας τινας αφού έφθασαν είς Λονδίνον, ή Λαύρα έγινε κυρία 
Βεντβώρθ. Προ τριών ετών είμαι ό ευτυχέστερος τών συζύγων’ τά 
τρυφερωτερα καί ζωηρότερα αισθήματα έγεννήθησαν είς τήν καρ- 
οιαν μου και πιστεύω δτι δέν θά έκλείύωσι ποτέ. Δύο τέκνα εινε 
ο καρπός τοσον επιθυμητή; έ/ώσεως καί σκέπτομαι διά τήν μέλ- 
λουσαν ευτυχίαν των σχέδια, τά όποια επιθυμώ νά πραγματο
ποιήσω. ‘Η ζωή μου εινε πλήρης ελπίδων’ τά πάντα μοί υπό
σχονται ευτυχίαν καί χάρις εί; τδν σοφόν ιατρόν Έλλιότ, ευχα
ριστώ καθ’ ημέραν τδν Θεόν διότι μοί διεφύλαξε τήν ζωήν, τη; 
οποίας τορα εκτιμώ δλα τά θέλγητρα. Καί έν τώ μέσφ δέ τών η
δονών και τών απολαύσεων τοΰ πλούτου, ούδέποτε θέλω λησμο
νήσει οτι ή λ ι τ ό τ η ς τ ή ς ζ ω ή ς καί ή έ ρ γ α σ ί α μέ 
έθεραπευσαν άπδ τήν χειροτέραν τών ασθενειών, δσας ή κατά- 
χρησίς τοΰ πλούτου καί ή καταστρεπτική 
αργία συνήθως προξενοΰσιν εί; τού; πλουσίου;. Δέν θέλω ουδέ 
μίαν στιγμήν παυσει τού νά μακαρίζω τούς ευτυχείς εκείνους χω
ρικού; τής κοιλάοος τού Λωτερβρούννου καί νά ζηλεύω αυτούς’ 
Άπολαμβάνουσι τήν ωραιότητα τής φύσεως καί άγάλλονται τήν 
αγαλλίαοιν τής απλότητας καί αθωότητας, τρώγοντες μετά το- 
σαυτη; ηδονής τδν διά τού ίδρώτος τού προσώπου των έντιμως κβο- 
οαινόμενον άρτον, μεθ’ δσης ανορεξίας ήμείς ατενίζομεν πολλάκις 
προς την τράπεζαν, τήν όποιαν πολυχρόνιος πείρα τών μαγείρων 
και κανόνες απλήστου λαιμαργία; παρεσκεύασαν. Έάν έποόκειτο 
νά ευχηθώ φίλον μου ειλικρινή, βίβαιωθήτε δτι δέν ήθελον τώ 
ευχηθή καλλιτέραν ευχήν, παρά ευχόμενος εί; αύτδν τήν ‘ευθυμίαν 
καί δρεξιν τών αγαθών κατοίκων τού Λωτερβοούννου.

Οί συνδαιτυμόνες του ήκουσαν μετά πολλής συγκινήσεως τήν

διήγησιν ταύτην καί επειδή ήγάπων τδν Κ. Θωμάν, ελαβον εν
διαφέρον είς τήν ιστορίαν τών συμβάντων του. Αί ψυχαί των 
συνεκινήθησαν, δταν ό κύριος Θωμάς παρεστησεν εις αυτους τας 
νέας εντυπώσεις ανθρώπου, δστις παρασυρθείς ύπδ τής αηδίας καί 
τής θλίύεως είς τδ χείλος τού τάφου καί μετοικισθείς ώ; νέον άν
θος ύπδ ούοανδν διαυγέστερου καί είς γήν γονιμωτέραν, επανέρχε
ται βαθμηδόν έκ τού θανάτου πρδς τήν ζωήν καί έκ τής απελπισίας 
είς τήν ευτυχίαν. ‘Η συνομιλία έμψυχούται, ο οίνος οιαχεεται εις 
μεγάλα; δόσεις, καί αί προπόσεις άνταποκρίνονται εις τάς προπό
σεις. *Επιον  είς ύγείαν τ74ς κυρίας Βεντβώρθ, της κυρία; Βλανβίλλ, 
τού καλού Τώμ, δλων τών κατοίκων του Λωτερβρούννου καί πρδ 
πάντων είς ύγείαν τοΰ δόκτορος Ελλιότ. 4Ο περίφημος ιατρός πα 
ρών είς τήν τελετήν ταύτην, τής οποίας ήτο ο ήρως, α>ταπεκρι- 
νετο μέ τόσην χάριν είς δλα; τά; προπίσει; τών συμποτών, ώστε 
λέγουσίν, δτι τήν επαύριον δέν ήτο είς κατάστασιν νά έπισκεφθή 
τούς ασθενείς του. (’Εκ τοΰ γαλλικού).

Ttva περί Σύρου.
*Π μικρά καί πετρώδης Σύρος, νήσος κεντρική τού Αιγαίου, έ

χει αναλογώ; τής έκτάσεω; ικανόν πληθυσμόν, άδιακόπως αυξα
νόμενου, ύπέρ τάς τρισμυρίας ψυχάς, ών μόλις το εβοομον εισιν 
ετερόδοξοι, οί δέ λοιποί πάντες ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ακμάζουσα 
δέ κατ’εμπορίαν, ναυτιλίαν καί τέχνας τινάς (αν καί αί άχρι νυν 
διοικήσεις τού βασιλείου, άνεπ«.τηδείω; οικονομούσα·, τά κοινά, μη
δέν, ή -πολύ μικρδν έπραξαν διά τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τής 
πρωτευούσης Έρμουπόλεως, δπου συγκεντρούται πάσα σχεδόν ή 
ουσία τής νήσου καί τού ελληνικού Αιγαίου), έχει ούκ ολίγα κα
ταστήματα βιομηχανικά καί άλλα έτι αξιόλογα ναυπηγεία καί τ( 
αναγκαία σχολεία καί ‘Ορφανοτροφεία καί διαφόρους εταιρίας ω
φελίμους. Μικρά δέ είσέτι ή έν τώ Γυμνασιω βιβλιοθήκη, οπερ δυσ- 

άρεστον αληθώς.
Έχε·, έτι ή Έρμούπολις Θέατρον (δπου δμως παραγκωνί

ζεται συνεχώς ή εθνική γλώσσα, οπερ μεμπτόν), καλήν Λ έ - 
σχην, ‘Ωρολόγιον μέγα έπί τή; κεντρικής πλατείας, και 
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Π α ν τ ο π ω λ ε ϊ ο ν και Κρεωπωλεϊον (επίτηδες κτισθεν- 
τα, ως δημοτική περιουσία) καί προσέτι ίκανάς εφημερίδας. ‘Ο 
ετήσιος προϋπολογισμός τού οημου τής ‘Ερμουπόλεως ύπεοβαίνει 
τάς 300,000 δραχμών.

‘Η ναυπηγία καί ή ναυτιλία ώφελούσι πολύ τήν νήσον ταύτην. 
Κατασκευάζονται νυν μεγάλα πλοία έμπορικά, 30—40 χιλιά
δων κοίλων, και πάντοτε βλέπεις αυτόθι εν τοις ναυπηγείοις έ · 

σχαρωμενα 20—30—40 πλοία, ή καί ολινώτερα ένίοτε.
‘Η αμαςωτή οδός τής ‘Ερμουπόλεως, φθάσασα μέχρι τού χω

ρίου Μ α ν ν α ς, εςετάθη έσχάτως κατά τόν φυσικόν αυτής προο
ρισμόν μέχρι τής Ποσειδωνίας, τού πρός δυσμάς λιμένος τής νή
σου, οπού έκτισαν οί Ερμουπολϊται την αυτόθι άναγκαιούσαν εκ
κλησίαν. ‘U Ποσειδωνία, κατ’ ολίγον οίκιζομένη υπό τών ‘ Ερμου- 
πολιτών, εσεται και αυτή λιμήν χρήσιμος πρός τούς κατ’ έκεί
νην τήν θάλασσαν παραπλέοντας καί προσέτι ναυπηγικός 
(έάν μάλιστα γένηται ασφαλέστερος διά τίνος μύλου), καί βιο

μηχανικός.
Έπί τής νήσου κατά τά βόρεια μέρη υπάρχει πηγή ύδατος ιαμα

τικού τής δυσουρίας κατά τήν περί τούτου ύπόληψιν τών εντοπί
ων. 4 Η πηγή αύτη λέγεται τού Σύριγγος. Αν ή ποιότης τού ύδα
τος τούτου έχη όντως τήν τοιαύτην ενέργειαν (περί ού ή δέουσα 
βεβαίωσις άπόκειται είς τούς ιατρούς καί τάς έφημεοίδας τής Έο- 
μουπόλεως), γίνεται έπικερδής ή εξαγωγή αύτού.

Έ άτμοπλοϊκή εταιρεία τού βασιλείου έχει έν τή πόλει ταύ- 

τη άξιόλογον Σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ε ϊ ο ν καί Άναβάθραν, δπου 
νεωλκούμενα, διορθόνονται τά πλοία. ‘Π εταιρεία αύ;η, καλώς 
μέν διευθυνομένη, άλλά μή έχουσα είσέτι πλείονα συνδρομήν, 
χρήζει καί άλλων άτμήρω/, καί γραμμών εβδομαδιαίων, ϊνα ώ- 
φεληται προσηκόντως*  διότι τά τής εταιρείας ταύτης παρέχουσι 
πλείονα εύκολίαν καί εύχαρίστησιν τοϊς έμπόροις καί τοϊς έπι- 
βάταις, ών ό πλεϊστος άριθμός ύπάρχει πάντοτε ομογενής εντός 
τού Αιγαίου, τής Προποντίδας, τού μεσημβρινού Πόντου καί τής 
ανατολικής Μεσογείου, αυξανόμενος αεί βαθμηδόν.

‘Η Έρμούπολις χρειάζεται έτι μείζονα καί πληρεστέραν Βι-

βλιοθήκην έν τφ Γυμνασίφ διά τάς μελέτας καί τάς συγγραφάς 
τών λογιών, καί μείζονα Ορφανοτροφεία τών άρρένων καί τών 
θηλέων, καΙΓηροκομεϊον τι καί ΙΙτωχοδοχεϊον, 
καί ’Επιμελητήριόν τι καί Δι δακτή ριον τών τέ- 
χνών, είσακουομένου και τού εμπορικού ’Επιμελητηρίου παρά 

τοϊς υπουργούς. Καί τά Ξενοδοχεία εστωσαν αύτού διακριτικότερα 

καί τινά ευπρεπέστερα. I. Γ: Α.

ςΟ ηθικός κώδηξ τοΰ Φραγκλίνου.
1. ’Εγκράτεια. Μή τρώ γης ριέχρι χορτασμού. Μή πίνης 

μέχρι ζάλης.
2. Σιωπή. ’Εκείνα μόνον λέγε, δσα έμποροϋν νά ω-ρελή- 

σωσιν ή άλλους ή τόν εαυτόν σου.
3. Ευταξία. Κάθε σου πράγμα ας εχη ίδιον αύτού τό

πον, καί κάθε σου έργον ίδιον αύτού καιρόν.
4. Άπόφασις. ’Αποφάσισε νά έκτελής παν χρέος, έκτέ- 

λει δέ άνελλειπώς πάσαν άπόοασιν.
5. Α ι τ ό τ η ς. Μήν έξοδεύιρς πλήν διά νά ώφελής ή άλλους 

ή τόν εαυτόν σου.
6. Φ ιλ ο π ο ν ί α. Μή χάνης καιρόν ένασχολού πάντοτε 

είς τι χρήσιμον. Αεϊπε άπό περιττάς πράςεις.
7. Ειλικρίνεια. Ψεύδος καί απάτην μή μεταχειρίζου.
8, Δικ α ι ο σ ύν η. Μή άδικης ούδένα, είτε κακοποιών, είτε 

αμελών τάς κατά δύναμιν άγαθοποιίας.
9. Μέτριο της. Φεύγε τάς ύπερβολάς’ πάν μέτρον άριστον.
10. Καθαριότης. Μή ύποφέρης άκαθαρσίαν τινά είς σώμα 

Φορέματα ή κατοικίαν.
11. ’Αταραξία. Μή άνησυχής δι’ ουτιδανότητας, μήτε 

διά συμφοράς κοινάς ή άνσποφεύκτους:
12. Ταπεινοφροσύνη. Μιμού τόν ^Ίησούν Χριστόν.

ςΗ Δίπλή Κίνησές
Γ. Θά φανώ άράγε αδιάκριτος, φίλε Θεόδωρε, άν ευθυςες αρχής 

σοι ενθυμίσω τήν ύπόσχεσίν σου ;
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Θ. Ουδόλως, φίλε. Μάλιστα φρονώ δτι δστις υπόσχεται καθίστα
ται χρεώστης και επομένως άργά ή ’νωρίς πρέπει νά πληρόν^. Καλ
λίτερου νά μή ύποσχώμεθα πώποτε, παρά νά ύποσχώμεθα καί έπει
τα νά μή έκτελώμεν.Άλλά δεν έπρόκειτο περί τής Αστρολογίας (I ) 
νομίζω ;

Γ. Μάλιστα.
Θ’ Ητο λοιπόν ή Αστρολογία άβάσιμο; τις επιστήμη, διά τής 

οποίας προεγνώριζον και προέλεγον τό μέλλον, παρατηρούντες τάς 
κινήσεις τών άστρων. ΙΙτο δέ αβάσιμος και διά πολλούς άλλους λό
γους, άλλά πρό πάντων διότι άπεδίδοντο είς τούς αστέρας δυνάμεις, 
αί όποίαι είς αυτούς δέν ύπάρχουσι. Περί τούτου δμως ακολούθως’ 
νυν δέ άς άρχίσωμεν άπό τάς κινήσεις, διότι αύται, κατά τό λέγειν 
τών Άστρολόγωυ, εινε έκεΐναι αί όποίαι άνεκάλυπτον είς τά δμμα- 
τά των δσα οί άλλοι δέν έβλεπον, δηλαδή τά μέλλοντα νά συμβώσιν.

Έξεύρεις, φίλε, δτι ό "Ηλιος, τό λαμπρότατου τούτο τής ήμέρας 
άστρου, άνοΐγον καθ’ έκάστηυ αύγήν τάς χρυσάς της ανατολής πύ- 
λας, εξέρχεται μεγαλοπρεπές και εξακολουθεί τήν ηγεμονικήν αυτού 
ύψωσιν, βαθμηδόν και κατά μικρόν, έωσού φθάση εις τό κατά τό με- 
σημέριον μεσουράνημά του. Άναβαν έκεΐ ουδόλως μέν σταματά, 
άλλ’ αμέσως τρέπεται τήν πρδς τά κάτω οοόν, τήν όποιαν και μέ- 
χρις εσπέρας βαδίζει. Τότε, καταντών πλέον είς τό κατά τήν δύσιν 
αύτού μέρος, κρύπτεται ύπό τδν ορίζοντα διά νά άναφανή τήν έπο- 
μένην ές ανατολών πάλιν. Π συνήθεια, φίλε, έχει τοιαύτην δύνα- 
μιν έπι τών ψυχών ήμών ώστε καί τά έππλήκηκώτατα τών θεαμά
των, επαναλαμβανόμενα πολλάκις, μικράν μό^ον ή μάλλον ούδε- 
μίαν έντύπωσιν μάς προςενούσιν. Αλλά προσέξου και έλπίζω δτι θά 
έννοήστ,ς κατά πόσον ό έσωτερικδς σκοτισμός καταβιβάζει και σχε
δόν αποκτηνόνει τούς ανθρώπους. Κατά τό διάστημα τής ήμέοας, 
τό λαμπρόν τού ήλιου ωώς, παρατιθέμενου μεταξύ ήμών και τών 
αστέρων, δέν μάς άφίνει νά βλέπωμεν τά δσα συμβαίνουσιυ είς αύ- 
τούς. Τήν νύκτα δρ’ως, δτε τό φώς τούτο δι’ ήμάς δέν υπάρχει,ελευ
θέριος παρατηρούμε? δτι και ούτοι απαντες βαδίζουσι παρόμοιον δρό-

(1) ΐδε σελ. 4 42.

μον. Ανατέλλουσι λοιπόν και αυτοί ές άνατολών, άναβαίνουσιν είς 
το μεσουράνημα, τρέπονται πρδς δυσμάς, κρύπτονται ύπδ τδν ορί
ζοντα καί άναφαίνονται τήν έπομένην έξ άνατολών διά νά διατρέξω- 
σι τήν οδόν, τήν όποιαν και τήν προτεραίαν διέτρεξαν. Άλλ’ οποία 
θαυμάσιος αρμονία! Μυριάδες μυριάδων άστέρες διατρέχουσι μυρία 
διαφορετικά διαστήματα και δμως διατηρούσι τήν άναμεταξύ αυτών 
θέσιν ώς νά μή έκινούντο αύτοί, άλλ’ ώς νά ησαν καρφωμένοι έπι 
μιάς ύπερμεγέθους κρισταλίνης σφαίρας, ή οποία νά έστρέτετο περί 
ήμάς ώς τις τροχός περί τόν άξονα του 1 Πόσον μέγα, πόσον έξαί- 
σιον, πόσον καταπληκτικόν, φίλε, εινε τό φαινόμενου τούτο ! 
Και δμως . . . μολονότι ύψόνει τόν νούν και έξευγενίζιι τήν καρδι
άν τών αγαπώντων και θαυμαζόντων αυτό, οί περισσότερι τών άν- 
θρώπων τό θεωρούσι μέ άκραν άπάθειαν και ακατονόμαστου άδια- 
φορίαν! Τάχα ύπδ τοιαύτης τίνος άδιαφορίας δέν φαίνονται κατεχό- 
μενα καί τά ζώα ώς πρδς τδ θαυμάσιου τούτο; Φεύ! πόσον « ό άν
θρωπος, ό έν τιμή καί μή έννοών ώμοιώθη τοΐς κτήνεσι τοΐς φθει- 
ρομένοίς » ! Ψαλμ. μθ’. 21 Άν, φίλε, ετίθετο ένώπιον τών οφ
θαλμών ήμων μικρά τις και κοινή μηχανή, ή οποία νά έκινεΐτο μέ 
τάξιν καί ακρίβειαν, δέν ήθελε, νομίζω, μάς άφίσειάδιίφόρους, άλλ’ 
ήθελε σύρει τήν προσοχήν, ήθελε γαργαλίσει τήν περιέργειαν μας. 
Αι ταχεία», και τακτικαι περιστροοαΐ τών τροχών, αί διάφοροι κι
νήσεις τών διαφόρων μοχλών, αί κλειδώσεις καί προσαρμογαΐ των 
μερών, ή δύναμις και ορμή τού άτμού και πολλά άλλα, ήθελον δι
εγείρει τδν θαυμασμόν μας. Άλλά τί εινε ή έκ τροχών και τεμαχί
ων μετάλλου μικρά αύτη και χειροποίητος μηχανή παραβαλλόμενη 
πρός μέγιστον, πρδς άχειροποίητον, πρδς άπαράστατον δημιούργη
μα, τό όποιον ούτε μοχλοί, ούτε τροχοί, ούτε στρόφιγγες άποτε- 
λούν 
και διοικεί, και 
ημών στρέφεται 
τουλάχιστον οι’ ολίγα; σ 
νήσγ,ς τό τού προφήτου και ψ
» τά έργα σου Κύριε ! » και '< Πόσον θαυμαστόν εινε 
Τδ κατ’έμέ, τοσαύτην μοί έπροξένησεν έντύπωσιν, ώστε 

δ όποιον ούτε ρ 
τό όποιον ούδεμία φανερά άλλ’ άκατανόητός τις δύναμις κινεί 

τδ όποιον υπέρ τάς κεφαλάς και ύπδ τούς πόδας 
. . . Σκέψου, σέ θερμοπαρακαλώ, φίλε, σκέψου, 

ιγμάς, και έπειτα άν δύνασαι μή άναφω- 
1/αλμωδού εκείνο « Πόσον μεγά)α εινε 

τό όνομά σου!» 
μόλις ένθυ-
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μηθώ αύτδ καί Οάμβος τ’, μέ κατακυριεύει’ τότε αισθάνομαι τά; μάλ
λον ευχάριστους τής ζωής μου στίγμας. "Οταν όμως ένίοτε στραφώ 
μετά τδ θάμβος τούτο και ίδω τήν ίδικήν μας σμικρότητα, παν ίχνος 
εγωισμού έν έμοι μηδενίζεται, ή ύπερηφανία ή έμφυτος μέ εγκα
ταλείπει, ή καρδία μου εντός μου συντρίβεται, και φρίκη μέ κατα
λαμβάνει διά τήν άκατανόητον επιπολαιότητα, τήν όποιαν δεικνύ- 
ομεν προφέροντες τδ ονομα τού Παντοδυνάμου. αΟί εχθροί σου λαμ- 
βάνουσι τδ ονοαά σου έπί ματαίφ » έλεγε πρδς Αύτδν ό Δαυΐο έν 
ψαλμφ ρλθ . 20. Εχθροί λοιπδν τού Ποιούντος θαυμάσια είμεθα, 
και διά τούτο λαμβάνομεν, οί μάταιοι, τδ όνομα αύτού έπι ματαίφ! 
Άλλά, τί νά είπωμεν δι’ Εκείνους οί όποιοι λαμβάνουσιν αύτδ επί
τηδες διά νά ύποστηρίξωσι ψεύδη ; . . . Κύριε, μή λογισθής ταύτα 
είς ήυάς, άλλά δδςήμϊν ορόνησιν και θεράπευσαν ήμών τάς καρδίας.

*Ηδη άς στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών εις άλλο τι*  άς προσπα- 
θήσωμεν νά γνωοίσωμεν τήν αλήθειαν τού φαινομένου. ’Άν, αγα
πητέ μοι Γεώργιε, ύπεθέτομεν πράγματι, οΐον τι σφαίραν τίνος 
κανονιού, δτι έςεσφενδονίζετο μέν άπδ τήν Γήν διευθύνετο δέ, μέ 
ταχύτητα τήν μεγίστην, πρδς εν άπδ τά πολλά τού ουρανού μέρη, 
τάχα νομίζει; δτι ή σφαίρα αύτη, άπομακρυνομένη άδιακόπως άπδ 
τήν γήν και προχωρούσα πάντοτε πρδς τδ αυτδ τού ουρανού σημεΐον, 
θά κατήντα ποτέ είς μέρος πέραν τού οποίου νά μή ύάρχτ) πλέον 
διάστημα, πέραν τού οποίου νά μή υπάρχω πλέον χώρος ή τόπος, 
αλλ’ εις αύτδ νά τελειώνη τδ παν ; . . . Μ’ δλον τδν περιορισμόν, 
μ’ δλην τήν σμικρότητα τής διανοίας ήμών, καθαρότατα δια- 
κρίνομεν τδ άδύνατον τοιούτου συμβάντος. θά άπεμακρύνετο λοιπδν 
αιωνίως ή σφαίρα άπδ τήν Γήν, θά έπροχώρει αιωνίως επάνω, πάν
τοτε δμως θά είχεν έμπροσθεν αύτής διάστημα, τδ όποιον, μέ 
όσηνδήπΟτε ταχύτητα καί αν έτρεχεν, άδύνατον ποτέ νά διατρέ- 
ξη. Καί τούτο ούχί πρδς μίαν μόνον διεύθυνσιν, άλλά πρδς όποιον- 
οήποτε μέρος τού ουρανού καί άπδ όποιονδήποτε μέρος τής Γής 
καί άν έξεσφενδονίζετο ή σφαίρα. Τδ διάστημα λοιπόν, ύπδ τού 
οποίου περικΰκλούμεθα, δέν έχει πρδς καμμίαν διεύθυνσιν τέλος 
αλλ’ εινε άτελεύτητον, είνε άπ ειρον. Έντδς τού άπειρου τούτου 
βλέπομεν ευρισκομένους τούς αστέρας, ούχί βεβαίως πουθενά καρ
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φωμένους, ουδέ κατά σειράν τοποθετημένους, άλλά καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις διεσπαρμένους, ώς είνε οιεσπαρμέ/αι έντός τίνος δωμα
τίου σμήνος μυιών, δταν πετώσιν. Έντδς του ίδιου άπειρου, ώς ύπ’ 
αυτού περικυκλουμένη, εύρίσκεται βεβαιότατα καί ή γή μας, περί 
τού σχήματος τής οποίας ούδεμία αμφιβολία ότι ομοιάζει μέ σφαί
ραν. Τής σφαίρας ταύτης τήν επιφάνειαν, τήν άποτελουμένην άπδ 
τάς ξηράς καί θαλάσσας. καθ’ έκάστην οί άνθρωποι περιέρχονται, 
πολλοί τών οποίων μάλιστα καί κάμνουσίν αύτής τδν περίπλουν 
ή γύρον. Πρδς τδν σκοπδν τούτον πολλαί καταβάλλονται προσπά
θεια», καί καθ’έκάστην Εφευρίσκονται ευκολία».. θά ηκουσες λοιπδν 
περί τού μεγάλου σιδηροδρόμου, ό όποιος εσχάτως εις τήν Βόρειον 
’Αμερικήν έτελείωσε, καί διά τού όποιου συνδέεται ό ’Ατλαντικός 
μετά τού Μεγάλου ωκεανού. Διά τού σιδηροδρόμου τουτου καί δι’ 
άτμοπλοίων δύναται δστις θέλει νά περιέλθτ^ τήν Γήν είς 80 ήμέ
ρας. Δέν είνε λοιπόν ή σφαίρα αύτη τής πρόσκαιρου διαμονής 
μας πολλά μεγάλη, άφού 80 ήμερων δρόμος άρκεί δπως περιέλ- 
θωμεν αυτήν. Άλλά άν παραβάλωμεν αυτήν πρδς τδ διάστημα τδ 
άπειρον. . . . άν θέσωμεν τήν 80 ήμερών δρόμου Γήν μας ταύ
την παρά τφ χώρφ, δστις αιωνίως δέν διατρέχεται ..... τότε ή 
άπαράστατος αύτής σμικρότης θέλει βεβαίως μάς καταπλήξει. 
Άλλά ή σφαίρα αύτη περικυκλούται, είπομεν, ύπδ τού άπειρου’ έ
πλασε λοιπδν αύτήν ό θεδς νά μήν άκουμβά πούποτε*  άλλά νά 
πετ^, καί χωρίς πτερά σημείωσε, μέσα είς τδ διάστημα τδ άπει
ρον, δπως έκαμε καί τήν μέλισσαν νά πέτα μέσα εις τδν αέρα. ‘Ο 
θεός κρεμά τήν γήν έπί τδ μηδέν. Ιωβ κς', 7. Ηδη άς έλθωμεν 
είς τδν σκοπόν μας. Είμεθα ύπερβέβαιοι οτι τδ διάστημα, τδ ό
ποιον καί ουρανό/ ονομάζομεν, είνε άμέτρητόν, είνε άπειρον, δέν 
έχει πρδς καμμίαν διεύθυνσιν τέλος. Είμεθα ύπερβέβαιοι δτι ή Γή- । 
ινος σφαίρά μας δέν είνε αμέτρητος, άλλά μετρημένη*  δέν είνε 

τικώς μικροτάτη καί κολυμβά, ούτως είπειν, 
,τος τού άπειρου· Λοιπόν είνε ποτέ δυνατδν

τδ διάστημα τδ άπειρου—τδ διάστημα, τδ όποιον πρδς ούδεμίαν 
διεύθυνσιν έχει τέλος—νά λαμβάν^ μεθ’ εαυτού τού; άναριθαήτους 
άστέρας, τούς έντδς αύτού διεσπαρμένους, καινά στρέφηται περί

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α’. Τεύχος Η’. 32; 

μεγάλη άλλά σχε 
εντός τού διάστημά
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τήν γην ταύτην τήν μιχράν, ή οποία, καί αύτή, εντός αύτού 
εΐνε ριμμένη ; . . Εΐνε ποτέ δυνατόν ή θάλασσα νά λαμβάν^ 
μεθ*  έαυτής τά πλοία, νά λαμβάντ^ μεθ’ έαυτής τούς ιχθύς, τά 
κήτη καί δλα τά θηρία, μικρά ή μεγάλα, δσα εντός αύτής ζώσι, 
και νά στρέφηται περί εν οψάριον, τό όποιον και αύτό εντός αύτής 
κολυαβά : *Α  ! τούτο Φαίνεται και εινε αδύνατον, φίλε. Άλλά 
τό αδύνατον τούτο ήμείς βλέπομεν καθ’ έχάστην γινόμενον. ‘Η
μείς βλέπομεν δτι ολόκληρος ό ουρανός, σύρων μεθ’ εαυτού καί 
"Ηλιον καί Σελήνην καί άπαντας τούς αστέρας, στρέφεται καί 
στρέφεται άδιακόπως περί τήν Γην μας. Τί λοιπόν τρέχει ; . /Αν 
εύρέθης ποτέ έπί τού καταστρώματος πλοίου αγκυροβολημένου 
είς τόν λιμένα, άλλά τήν ώραν καθ’ ήν ό καιρός ήλλαζεν, είδες 
βεβαίως καί ενθυμείσαι άκόμη, δτι καθόσον έσπρωχνε τό πλοιον 
ό άνεμος, ολόκληρος ή παραλία μετά τών Απ’ αύτής πάντων, οι
κιών, δένδρων ή οίωνδήποτε άλλων σοί έφαίνετο κινουμένη. Καί 
δτι μέν ή ξηρά ούδέποτε στρέφεται, καί μάλιστα περί πλοιον, εινε 
φανερόν καί βέβαιον άλλ’ έπίσης βέβαιον εινε δτι σύ έβλεπες 
αύτήν κινουμένην. Τήν έβλεπες ουχί διότι τφ οντι εκείνη έστρέ- 
φετο, άλλά διότι στρεφόμενον περί τήν άγκυράν του τό πλοιον 
σέ έκαμε νά νομίζης δτι εκείνη ήλλαζε θέσιν. Ούτως· δτι μέν τό 
διάστημα τό άπειρον δέν εινε δυνατόν νά στρέφηται, καί μάλιστα 
περί τήν Γήν τήν μιχράν ταύτην, ούδεμία αμφιβολία*  ούδεμία δ
μως αμφιβολία δτι καί ήμείς βλέπομεν αυτό στρεφόμενον. Τό βλέ
πομεν λοιπόν ούχι διότι αύτό πραγματικώ; κινείται, άλλά διότι 
στρεφομένη περί τόν εαυτόν της ή Γή 'ώς καί περί τήν άγγυ- 
ράν του τό πλοιον), κάμνει ήμάς νά νομίζωμεν δτι τό διάστημα τό 
άπειρον ύπέρ τάς κεφαλάς καί ύπό τούς πόδας ήμών στρέφεται! 
Μέγα πραγματικώς καί υπερθαύμαστον τό πράγμα τούτο, ώς καί 
απαντα τού θεού τά δημιουργήματα*  καί δμως ό περίφημος Γα
λιλαίος, ό πρώτος έκ τών νεωτέρων πηρύξας τούτο, ολίγον έλειψε νά 
ριφθή ζών είς τάς φλόγας άπό τούς νομιζομένους τού θεού ύπηρέ- 
τας, άλλά σκοτεινούς κοσμοκράτορας τής εποχής των ! ‘Π βα- 
θεία δμως έκείνη ηθική νύξ, δόξα τφ θεφ, πλέον παρήλθε καί ήδη 
έλευθέρως κηρύττεται δτι ή μικρά αύτη τής παροικίας ήμών σφαίρα, 
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ή ριμμένη εντός τού διαστήματος τού απείρου, δέν μένει ακίνητος, 
άλλά άδιακόπως κινείται. Κινούμενη λοιπόν περί τόν εαυτόν της 
άκαταπαύστως καί έκτελούσα τελείαν περιστροφήν είς 2 4 ώρας, 
στρέφει καί κρύπτει, τό εν μετά τό άλλο, δλα αύτής τά μέρη πρός 
τόν "Ηλιον, κάμνουσα ούτω τούς κατοικούντας ταύτα νά έχωσιν ή- 
μέρας’καί νύκταςάλλ’ ούχι ταύτοχρόνως.Αύτη εΐνε ή ή μ ε ρ ησ ί α 
λεγομένη τής Γής κίνησις ή διαιρούσα τόν χρόνον είς ήμέρας κ J. 
νύκτας. *Αν  αύτη έλειπε, τό μέν ήμισυ τής Γής θά ειχεν αιώνιον, 
καί ψυχροτάτην νύκτα, τό δέ ετερον ήμέραν αιώνιον άλλά καίουσαν 
Τότε . . . ούδέν ίχνος ζωής έπ’ αύτής θά ύπήρχεν. Ό μέγας 
δμως τοj σύμπαντος Άρχιτέχτων δέν ήθέλησεν εντός τώ? ουρα
νών του, οί όποιοι διηγούνται τήν δόξαν του, δέν ήθέλησε τήν 
σφαίραν ταύτην νεκράν καί ακίνητον, άλλ’ έδωκεν είς αύτήν κίνη- 
σιν, έστόλισεν αύτήν μέ ζωήν παντός είδους καί έθεσεν επ’ αύτής 
ώς κορωνίδα, πλάσματα λογικά, πλάσματα ελεύθερα, καταλλήλους 
τού ουρανού πολίτας. Άλλά φευ ! τά πλάσματα ταύτα τά λο
γικά, τά πλάσματα ταύτα τά ελεύθερα, παραγνωρίσαντα τήν θέσιν 
αύτών, καταχρασθέντα τής ιδίας ελευθερίας*  άπό πολίτας τού ού
ρανού μετεμόρφωσαν εαυτούς είς οντα γήινα καί φθειρόμενα ! Είς 
τοσούτον δέ σκοτισμόν κατήντησαν ώστε ούδέ τά κατά χάριν πρός 
παλινόρθωσιν προσφερόμενα εις αύτούς μέσα θέλουσι νά παραδε- 
χθώσιν I «Πώςήμαυρώθη τό χρυσίον 1 ήλλοιώθη τό χρυσίον τό 
καθαρώτατον !» θρήν. δ .

Γ. 'Όσον άκούω αύτά τά όποια σήμερον πάλιν μού λέγεις, 
θεόδώρέ μου, δνειρον, σέ βεβαιώ, μού φαίνεται δτι βλέπω. Πόσον 
μεγάλα εινε τά έργα, τά όποια ό θεός έκαμε, καί πόσον ολίγον 
έγώ καταλαμβάνω αύτά I

θ. Ναί. άγαπητέ μου’ δσα έποίησεν εΐνε μεγάλα, εΐνε ύ- 
περθαύμαστα, καί σέ συμβουλεύω νά μελετάς αύτά νυκτός καί ή
μέρας. Πόαον ύψόνουσι τον νούν ! πόσον έξευγενίζουσι τήν καρ
δίαν ’ . Άλλ’ ήμείς δέν έτελειώσαμεν άκόμη, διότι έκτος
τής ήμερησίας κινήσεως υπάρχει καί άλλη τις, τήν όποιαν διά νά 
καταλάβης πρέπει νάύποθέσωμεν δτι άνθρωπός τις, σύ λόγου χά
ριν, στρέφεις, κατά άνέφελον τινα νύκτα, μετά προσοχής πρός 
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τδν ουρανόν τά βλέμματά σου. Τδ τί έκ πρώτης δψεως θέλεις πα
ρατηρήσει είνε τούτο. Πολλά εκ τών φωτεινών σωμάτων, τά όποια 
καταστολίζουσι τδν ούρανδν, φαίνονται μεγαλείτερα καί λαμπρό
τερα τών άλλων. Έκτος τούτου, τινά μεν ές αυτών φαίνονται 
τοσούτον πλησίον άλλήλων, ώστε άποτελούσιν οίονεί μικρότερα ή 
μεγαλείτερα καί διαφόρων σχημάτων συμπλέγματα, ένφ άλλα 
ΐστανται σχεδδν μεμονωμένα. Καί ταύτα έκ πρώτης οψεως. Άν 
δμως έξακολουθήσϊ|ς διά τινας νύκτας, μέ σκοπόν νά έξοικειωθής 
πρδς αυτά, έσο βέβαιος δτι, έκ τού σχήματος έκάστου συμπλέγ
ματος, έκ τής λαμπρότητος τών άποτελούντων αύτδ αστέρων καί 
έκ τού άριθμού αύτών, τοσούτον δύνασαι νά γνώρισες αυτά, ώστε 
έν πάστ| στιγμή νά είμπορής νά άναγνωρίζτ4ς παν σύμπλεγμα 
καί έκαστον αστέρα, εις όποιανδήποτε θέσιν καί άν εύρίσκεται, 
φθάνει μόνον νά ήνε’ ορατός. Τότε, άν θέλ^ς, δύνασαι άκόμη νά 
θέσης είς αυτούς καί ονόματα’ άλλ’ επειδή άλλοι έλαβον τδν κό
πον νά πράξωσι τούτο, τδ καλλίτερου εινε νά ζητήσης τά ονό
ματα ταύτα, καί επειδή εινε ονόματα ζώων καί άλλων κοινοτάτων 
πραγμάτων, μέ άκραν ευκολίαν θά έκμάθ^ς αύτά. Ας ύποθέσωμεν 
λοιπόν δτι έγνώρισες τούς άστέρας, δτι έμαθες τά όνόματά των, 
καί δτι άρχίζεις νά παρατηρής καθ' έκάστην εσπέραν πάντοτε κατά 
τήν αυτήν ώραν τδν ουρανόν. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου 
θέλεις ίδεΐ οτι οι πρδς τδ δυτικόν αυτού μέρος ευρισκόμενοι άστέ- 
ρες βαθμηδόν καί σχεδόν άνεπαισθήτως έκλείπουσι,πάντεςδέ οί λοι
ποί μετατοπίζονται καί λαμβάνουσι θέσεις δυτικωτέρας, ενώ άλ
λοι, πριν άφανείς κατά τήν ώραν εκείνην, άναφαίνονται ήδη άπδ 
τδ ανατολικόν τού ουρανού μέρος. Μετά ές άκριβώς μήνας σχεδόν 
δλοι εκείνοι, τούς οποίους κατά πρώτον έβλεπες, έγιναν άφαντοι’ 
άλλοι δέ, άόρατοι τότε, στολίζουσι τόρα τόν τού στερεώματος δό
λον. Άλλά, ολίγον έτι χρόνον, καί θέλεις παρατηρήσει δτι, κα
θόσον καί ούτοι βαθμηδόν πρός δυσμάς μετατοπίζονται, ά^Φαί
νονται έκ τού άνατολικού καί προχωρούσι καί πάλιν ποός τήν δύ- 
σιν αστέρες ούχί πλέον άγνωστοι, άλλά έκεϊνοι, τούς οποίους έν 
αρχή τών παρατηρήσεών σου έβλεπες πρός δυσμάς καί οί όποιοι 
αργότεροι τών άλλων έξέλιπον. Μετά δέ έν άκριβώς έτος, κατά 
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τήν αυτήν ώοαν, ό ουρανός θέλει παρουσιασθή ένώπιόνσου ό
ποιος καί κατά τήν πρώτην εσπέραν, παρεκτός ολίγων τινών ά- 
στέρων, οί όποιοι ονομάζονται πλανήται. Φαίνεται λοιπόν ό ου
ρανός είς ήμας ούχί στρεφόμενος απλώς περί τήν Γήν μας, άλλά 
σύρων τούς μέν επίλοιπους άστέρας ταχύτερου, τόν δέ Ήλιον ολί
γον άργότερον είς τρόπον ώστε εκείνοι νά έκτελώσι μίαν περιστρο
φήν πεοισσοτέραν έν διαστήματι ενός έτους. Άλλα ουδέ ό Η
λιος, κατά τδ διάστημα τούτο,φαίνεται δτι μόνος τών άλλων άστέ- 
ρων μένει δπίσω’ άπ’ εναντίας, φαίνεται προχωρών πρός Νότον 
✓αί έπιστρέφων πρός Βορράν πάλιν, διαμέσων ούτω ποτέ μέν πε
ρισσότερον ποτέ δέ δλιγώτερον ύπεράνω τού όρίζοντός μας. Άλλά 
τά φαινόμενα ταύτα κατ’ ουδέ/α τρόπον εινε δυνατόν νά έςηγ^θώσιν 
άποχρώντως εκτός μόνον άν παραδεχθώμεν δτι ή γή μας, εκτός 
τής περί έαυτήν κινήσεώς της, στρέφεται καί περί τόν Ηλιον ά- 
καταπαύστως καί έκτελεί τήν περιστροφήν ταύτην έν διαστήματι 
ενός έτους, μέ διεύθυνσιν δμως ούχί όμοίαν τής πρώτης άλλά 
πλαγίαν είς έκείνην. Άν ή πλαγιότης αύτη της δευτέρας κινή- 
σεως πρδς τήν πρώτην έλειπεν, ό ήλιος θά ήτο αδύνατον νά φαί- 
νηται βαδίζων πρός Νότον καί επανερχόμενος πρδς Βορράν πάλιν*  
τότε δέ ουδέ αί ήμέραι καί νύκτες θά ήσαν άνισοι, άλλά πάντοτε 
καί παντού ίσαι, καί ούτε χειμών, ούτε άνοιξις, ούτε θέρος, ούτε 
Φθινόπωρου θά ύπήρχεν. ‘Η άπειρος δμως τού Θεού σοφία, παρα
τήρησε, διά μ.άς πλαγίας κινήσεώς μόνον καί τήν θαυμαστήν τού 
έτους διαίρεσιν έςετέλεσε καί τήν άκατάπαυστον τής φύσεως άνα- 
νέωσίν ωκονόμησε. Κινείται λοιπόν ή Γή μας ουχί περί έαυτήν 
μόνον, άλλά καί περί τδν ήλιον, τρέχουσα ούτως άκαταπαύστως 
έντδς του άπείρου. ‘Η κίνησις αύτη, ή άνωτέρα, ώς διαιρούσα τόν 
χρόνον είς έτη, ονομάζεται έ τ η σ ί α. ‘Ημείς δμως ουδέ αύτήν νά 
αίσθανθώμεν δυνάμεθα, άλλά τήν μέν Γήν μας, νομίζομεν δτι μέ
νει άκίνήτος, πάντα δέ τά έκτδς αυτής όντα βλέπομεν δτι μεταβάλ- 
λουσι θέσιν. Τούτο συμβαίνει άπαραλλάκτως καί είς τούς έπιβαί- 
νοντας πλοίου μεγάλου, μεταβαίνοντος άπδ τόπου εις τόπον. Βλέ- 
πουσι μέν καί ούτοι πάντα τά έκτδς τού πλοίου, βλέπουσι τάς πα
ραλίας, τά σκάφη καί είτι άλλο, άπομακρυνόμενα ή πλησιάζοντα 
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εϊς αύτούς, τό έπιβαινόμενον δμως πλοιον αισθάνονται τόσον ακίνη
τον, δσον κα'ι μεγαλήτερον εινε. Αν λοιπόν τούτο ήτο τόσον μεγα 
δσον και ή Γή μας ; . . . βεβαίως όέν θά ήδύναντο νά πιστεύσωσίν 
δτι αύτό κινείται, έκτος άν ήναγκάζοντο νά τό παραδεχθώσι. Νομί- 
ζομεν λοιπόν δτι κατοικούμεν έπι δντος ακινήτου,πραγματικός δμως 
έπιβαίνομεν σφαίρας, ή οποία άκαταπαύστως εντός τού ουρανού τα- 
ξειδεύει, σύρουσα μεθ’ έαυτής, ώς αχώριστον φίλην ή μάλλον ώς 
άκχτιον, τήν Σελήνην. Πόσον υψηλή, πόσον μεγάλη εινε ή γνώ- 
σις αύτη, καί πόσον υψηλά και μεγάλα τά αποτελέσματα, τά όποια 
είς τήν κατέχουσαν αυτήν ψυχήν παράγει! . . . Τό κατ’ έμέ, μολο
νότι τά οώτα, τά όποια έπρεπε νά εχω, μού λείπουσι, μολονότι ή 
φαντασία μου εινε πτωχή και αδύνατος, άμα είς τήν μνήμην μου 
έλθη αύτη, άμα ένθυμηθώ δτι εύρίσκομαι έπί σώματος στρεφομέ- 
νου μέν περί εαυτό, ταςειδεύοντος δέ ακαταπαύστώς εντός τού δια
στήματος τού απείρου—άμα, ένι λόγφ, άναλογισθώ δτι ίσταμαι έπι 
ενός έκτων απειραρίθμων αστέρων—εκστασ’ς καταλαμβάνει την ψυ
χήν μου, δέν είμαι πλέον έγώ, ώς ουδέ έμφυτόν αισθάνομαι πλέον 
τής Γής ταύτης τής μικράς κάτοικον, αλλά τού ουρανού τού απεί
ρου πολίτην. ’Έκθαμβος ύπό τού μεγέθους τοιούτου δράματος, έςαλ- 
λος, ένθουσιών, έμαυτόν νά κρατήσω πλέον δέν δύναμαι άλλ’ έκφω- 
νών ανακράζω « Μέγας εΐ, Κύριε, και θαυμαστά τά έργα Σου, και 
ουδε'ις λόγος άρκέσει πρός αίνον τών θαυμάσιων Σου ί » . . .

Γεωργ. ’Αλλά μήπως καί έγώ, ό άκούων, δύναμαι νά κρατηθώ 
πλέον ; . . Κύοιε, « ήκουον περί σού μέ τήν ακοήν τού ωτίου, αλλά 
τόρα ό οφθαλμός μου (1) Σέ βλέπει. » ϊωβ. μβ . 6.

Θεοδ. Ταύτα περί τών κινήσεων τής Γής μας, φίλε’ ή όποια, εί- 
ρήσθω έν παρόδφ, δέν εινε ή μόνη έκ τών έν τώ ούρανω σωμάτων, 
ήτις πεοί τόν Ηλιον κινείται. Περί τόν αυτόν τής ημέρας αστέρα 
στρέφονται καί οί Πλανήται, δύο τών όποιων (ό Ερμής καί ή Αφρο
δίτη) ευρισκόμενοι πλησιέστεροι ή ημείς είς τόν "Ηλιον έκτελούσι 
καί τάς περιστροφάς αύτών είς όλιγώτερον τού έτους χρονικόν διά-

fl) Ούχί οί οφθαλμοί οί τού σώματος, οί υλικοί,άλλ’ ό οφθαλμός, δ εσωτε
ρικός, δ τού πνεύματος.

στημα,οί δέ λοιποί οντες απώτεροι άπαιτούσι καί περισσότερον χρό
νον. Τούτου ενεκα οί Πλανήται δέν φαίνονται είς τήν αυτήν θέσιν, 
τήν οποίαν καί προ ενός έτους κατειχον.

Αύται εινε αί αληθείς αιτία», τών φαινομένων κινήσεων τών αστέ
ρων, αϊτινες έκίνουν τόν Δαυίδ νά άναφωνή καί νά λέγη « δταν θε
ωρώ τούς ούρανΓύς Σου, τό έργον τών δακτύλων Σου, τήν σελήνην 
καί τούς αστέρας,τά όποια Σύ έθεμελίωσας, τί εινε ό άνθρωπος ώστε 
νά ένθυμήσαι αυτόν, ή ό υιός τού ανθρώπου ώστε νά έπισκέπτησαι 
αυτόν;» ψαΆ. ή. Ταύτας οί άποδίδοντες ανυπάρκτους δυνάμεις είς τά 
σώματα τά ουράνια ού μόνον δέν έβλεπον, άλλ’ ούτε καν ώνειρεύθη- 
σαν ποτέ των !—Και δμως . . . διετείνοντο δτι άνέγίνωσκον τόν 
ουρανόν ώς βιβλίον, δτι έγνώριζον δσα ουδέ οί πεφωτισμένοι ήδυνή- 
θησανεισειι νά μάθωσιν ! ’Αλλά περί τούτου, άν ό Θεός μάς χαρίση 
υγείαν, ακολούθως*  νύν δέ άς καταπαύσωμεν, ευχόμενοι δμως ώστε 
παντός έπί Γής λογικού κτίσματος ό εσωτερικός οφθαλμός νά ίδη 
’Εκείνον, τού όποιου οί ουρανοί διηγούνται τήν δόξαν, και τό στε
ρέωμα αναγγέλλει τό έργον τών χειρών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

’Αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τήνου καί Μήλου.

Ό ‘Ιεράρχης ουτος, τό βλάστημα τής περιωνύμου πατρίδος τού 
φιλοσόφου Πυθαγόρου, διά τόν όποιον τά μάλιστα σεμνύνεται σήμε
ρον ή ορθόδοξος ανατολική ’Εκκλησία καί ό όποιος θ’ άφίση χρυσοις 
άνεξαλείπτοις γράμμασι γεγραμμένον τό ιερόν αύτού όνομα έν τή 
ιστορία τού ήμετέρου αίώνος, έγεννήθη τή 4 Νοεμβρίου 1827 έκ 
πατρός τού περιφήμου Λογοθέτου Λυκούργου. Κατά το 1845, τε-? 
λειώσας τάς γυμνασιακάς αύτού σπουδάς, ένεγράφη φοιτητής τής 
βιολογικής Σχολής*  άλλ: εκτός τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου 
ιδιαίτερον ούτως είπείν διδάσκαλον καί οδηγόν έσχε τον αοίδιμον 
Οικονόμου, έκ τών συναναστροφών καί σοφών συνδιαλέξεων τού 
οποίου ώφελήθη μεγίστην ώφέλειαν. Κατά συμβουλήν αυτού έπεδό-? 
θη έπι διετίαν άποκλειστικώς είς τήν μ6λέτην τών ‘ Ελλήνων συγ·?
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γραφέων και ιδίωςτών αγίων Πατέρων. Τώ 1 850 έθρήνησε τδν θά
νατον τού αειμνήστου πατρός του, ό όποιος άπεβίωσεν έν ’ Αθήναις, 
υποστράτηγος ων και γερουσιαστής. Τώ 1851, εις άκρο ν ζηλωτής 
ώ' τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας, έδημοσίευσεν έλεγχον κατά τού ίεοα- 
ποστόλου ’Ιωνά Κίγκ, τώ δέ 1 852 άπεστάλη παρά τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως υπότροφοςείς Γερμανίαν, ένθα διέμεινεν εξ έτη,διατρίψαζ 
τδ περισσότερον τού χρονικού τούτου διαστήματος έν Λειψία. Εκεί 
ήκουσε πολλούς επισήμους καθηγητάς*  κατά δέ τδ τελευταιον εξά
μηνου μεταβάς είς Βερολϊνον ήκουσε καί τδν πολυμαθή Στράους, 
παρά τού οποίου έγυμνάσθη εις τήν ρητορικήν τού άμβωνος. Απήγ
γειλε δ' έν τφ φροντιστηρίφ τής πρακτικής ομιλητικής, τδ όποιον 
διηύθυνβν ό σοφός έκείνος καθηγητής καί πρώτος ίεροκήρυξ τού βα- 
σιλέως τής Πρωσσίας, τούς έξης λόγους*  Περί τής ένώσεως τών ’Εκ
κλησιών— Περί τής ζώσης πίστεως τής ‘Ελληνικής ’Εκκλησίας— 
Περί τής τελετής τού Πάσχα κατά τήν ορθόδοξον ανατολικήν ’Εκ
κλησίαν— Περί τών συμβολικών αυτής βιβλίων. Οί λόγοι ούτοι κα- 
τηύφραναν πάντα:, μάλιστα δέ τδν γηραιόν καθηγητήν, ό όποιος 
άπδ τής έδρας αύτού έν τινι τών συνεδριάσεων τού φροντιστηοίου εί
πε τά εξής «Έγω δέν δύναμαι νά μή συμμερισθώ μεθ’ υμών τάς 
πεποιθήσεις, τάς οποίας διήγειρεν έν έμοί ό λόγος τού Κ. Λυκούρ
γου. Τριάκοντα εξ έτη παρήλθον άφ’ δτου καθ’ εβδομάδα συχνάζω 
εις τήν αίθουσαν ταύτην*  ενταύθα καί έγώ αύτδς ελαβον, ούτως 
είπεΐν, τάς πρώτας πτέρυγας, ενταύθα καί άλλους διδάσκω πώς νά 
πετώσιν, άλλ’ ούδέποτε έσχον τοιαύτας συναισθήσεις, οποίας σή
μερον. Ο θαυμάσιος υμών λόγος, Κ. Λυκούργε, ούτως έπενήργησεν 
είς έμέ, ώστε δέν δύναμαι νά κρύψω τάς λίαν σπουδαίας σκέψεις, 
εις τάς οποίας μ ένέβαλεν. Έ Ελληνική ’Εκκλησία είνε 
η Εκκλησία τών οκτώ αιώνων τού χριστιανι
σμού*  α ύτ η κα ί σήμερον ε ι ν ε Έ κ κ λη σί α τ ώ ν έ π τά 
Οικουμενικών Συνόδων. ‘Π άνάπτυξις αύτής 
έσταμάτησενάπδ τής έβδόμηςΟίκουμενικής 
Συνόδου, επομένως αύτη εινε ό ΜΟΝΟΣ ΤΓΠΟΣ 
τής άρχ αίας διδασκαλίας καί τών άρχαίων 
εθίμων.

‘Ο’Αλέξανδρος έγκαταλιμπάνων τήν Γερμανίαν, έπεσκέφθη καί 
διαφόρους άλλας πανεπιστημιακάς πόλεις αύτής, ένθα έγνωρίσθη 
μετά διαφόρων σοφών θεολόγων καί ιδίως μετά τού έν Στρασβούργω 
περιωνύμου Reuss. Διατρίψας δέ καί τέσσαρας μήνας έν Παρισίοις, 
επανήλθεν είς ’Αθήνας οργών πρδς διδασκαλίαν*  άλλ’ ό διορισμός 
αύτού άνεστάλη έπί εν καί ήμισυ έτος. Τότε ήρχισε νά δημοσιεύη 
τδν Ίερομνήμονα, σύγγραμμα έπιστημονικδν θεολογικόν, περιέχον 
ύλην έκ πάντων τών κλάδων τής θεολογίας. Τφΐ860 διωρίσθη

καθηγητής τής θεολογίας έν τώ Πανεπιστημίφ καί έδίδαξε λί αν ευ- 
δοκίμως μέχρι τού 1866. Τώ 1 861 έχειροτονήθη έν ‘Ιεροσολύ- 
μοις ύπδ τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου τών ‘Ιεροσολύμων Κυρίλ
λου άλληλοδιαδόχως ‘Ιεροδιάκονος, Πρεσβύτερος καί Αρχιμανδρί
της. Ευδοκίμησε δέ καί ώς ρήτωρ τού άμβωνος διά τε τή/ ευφράδειαν 
καί τήν καλήν άπ αγγελίαν αυτού. Έκ τών έκφωνηθέντων λόγων 
του έτυπώθησαν δεκατέσσαρες.

Τή 1 2 Ιουνίου 1 86 6 ό’Αλέξανδρος Λυκούργος έχειροτονήθη 
’Αρχιεπίσκοπος Σύρου Τήνου καί Μήλου. Μεθ’ όπόσης χαράς υπε- 
δέχθητδν ποιμένα τούτον τό ποίμνιόν του, όπόσης παρ’ αυτφ απο
λαύει άγάπης καί ύπολήψεως, όποϊαι αί άρχιερατικαί πράξεις του 
κτλ. εισί θέματα, περί τών όποιων ή ‘Ελληνική δημοσιογραφία έν 
γίνει καί ιδίως ή έν ‘Ελλάδι κατά καιρούς έγραψεν.
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Ιοίωςδ γεραρδς ούτος Μητροπολίτης έξετιμήθη αναλογώ.; τών τε 

φωτων χαιτών περικοσμουσών τδ πρόσωπον αύτού αρετών,ούγΐ πλέον 
μεταξύ τών ομογενών άλλά μεταξύ τών περιφανέστερων Θεολόγων 
χα». λογιών τής Ευρώπης, κατά τήν έσχάτως μετάβασιυ αύτού είς 
’Αγγλίαν ϊνα έπιτελέση τά εγκαίνια τού έν Λίβ-ρπουλ ναού τών δρ · 
θοόόξων Ελλήνων, τήν λαμπροτάτηυ καί περιεργοτάτην τών ιερών 
ακολουθιών, ή οποία μέγιστον έχει τδν συμβολικόν χαρακτήρα καί 
τήν οποίαν ο πολύς παρά τοϊς ’Άγγλοις όμιλός παντελώς αγνοεί. 
‘Η είς ’Αγγλίαν μετάβασις τού Λυκούργου ύπήρξεν αληθής καί 
μακρδς θρίαμβος ολοκλήρου τού ανατολικού Κλήρου έν τώ πρόσωπό 
αυτού. Τδ ταξείδιον τούτο τού σεπτού Ιεράρχου θέλει βεβαίως αφή
σει τάς καλλιτέρας αναμνήσεις είς πάντα ελληνα καί μικράν έχοντα 
αϊσθησιν εθνικής φιλοτιμίας. Τδ αξιοπρεπές τού Λυκούργου καί ή 
καθ’ ολην τήν ίεράν των έγκαιυίων ακολουθίαν εύλαβής συμπεριφο
ρά αύτού καί ή εκπληκτική μεγαλοπρέπεια, ήν ή δψις αύτού προσέ- 
λαβε κατά τήν θεία/ ιερουργίαν, δ-.ήγειραν τδν Θαυμασμόν καί τήν 
συμπάθειαν τών ετεροδόξων, καί μάλιστα τών δύο έςόχων ’Αρχιεπι
σκόπων τής Άγγλικανικής έκκλησίας, τού τής Κανταβρηγίας καί 
τού τής ‘Υόρκης, οΐτινες έν βαθύτατη σιγή καί ίερφ φόβφ μετ’ άλ
λων πεντακοσίων ετεροδόξων έθεώντο μετά πλείστης περιεργείας 
καί ζωηρού ενδιαφέροντα; τήν άγιωτάτην ακολουθίαν, ήν περ έμελ
λε νά τελέση; Μετά τή ‘Ύόρκην, Λίβερπουλ καί Νοτιγκάμην ύπε- 
δέχθη αύτδν ή Μαγκεστρία. Έν τή τελευταία ταύττ} πόλει επαρου- 
σιάσθησαν J; τήνΑ. Π. διάφοροι αντιπρόσωποι τής έν Αγγλί^, ύ
πέρ ένώσεως των εκκλησιών μεγάλης εταιρίας. Είς οέ τούτων έν τφ 
δρθοδόξω ναώ τής πόλεως άνέγνω προσφώνησιν πλήρη φιλοφροσύ
νης, πρός ην ό Ελλην ’Αρχιεπίσκοπος άπήντησε λίαν καταλλή
λως, έπευχηθείς δπως ό Κύριος συμπλήρωσή, ώς αυτός οΐοε, τδ έρ- 
γον αύτού πρδς τδν καταρτισμόν τής άγιας αυτού Εκκλησίας, με- 
χρις ού καταντήσωμεν οί πάντες εις τήν έ/ότητα τής πίστεως καί 
τής επιγνώσεως τού Υιού τού Θεού.

Ταύτα έγένοντο έν ήμέρφ Σαββάτφ. Τήν δ έπιούσαν Κυριακήν 
ό ΓΈλλην αρχιεπίσκοπος παρευρέθη έν τώ ναώ τού St. Alban είς 
τον εσπερινόν, περί ού έπιστέλλουσι πρδς τήν «‘11 μέραν» τά ε
πόμενα:

Αμα ω; ήγγέλθη ή άφιξιςτού Άρχ· επισκόπου, πάντες οί ιερείς 
έξη λ®07, τού χορού ψάλ? οντος, είς τήν θύραν πρδς ύποδοχήν αύ
τού. Έκεΐ ό σεβάσμιος ’Αρχιδιάκονος τής μητροπόλεως Dcrnford 
προσήνεγγεν είς τήν Α. Π. δκτάγλωσσον ‘Αγίαν Γραφήν χρυσο- 
δεδεμένην, προσφωνήσας γερμανίστί τά δέοντα. Αφού ο ’Αρχιε
πίσκοπος άπήντησε καταλλήλως είς τήν αύτήν γλώσσαν, ωοη- 
γήθη μετά τής αύτής παρατάξεως είς τόν έπί τούτω κατασκευασθέντα 
θρόνον.Μετά τδν εσπερινόν© αύτδςγηραιός καί σεβάσμιος αρχιδιάκο
νος Dorn ford έκήρυξε, λαβών ώς θέμα τδ λόγιον «άγίασον αυ
τούς έν τή άληθείφ σου, δ σδς λόγος αλήθεια έστίν». Έν τή διδα
χή του άνέφερεν οτι «ούδεμία ’Εκκλησία έμαρτύρησε τοσούτον 
ύπέρ τής αλήθειας καί ούδεμία ύπέστη τοσούτον σκληρούς διωγ
μούς, ώς ή Εκκλησία ή·/ αντιπροσωπεύει έπαξίως δ σεβάσμιος και 
εύγενής ήμών ξένος. ‘Πμεΐς, χάριτι θεία, έγεννήθημεν έν γή ευ
τυχέστερα*  Αλλ’ ή’Ανατολική Εκκλησία έβασανίσθη καί ετα- 
λαιπωρήθη παντοειδώς. Οί ιερείς της κατεσφάγησαν, οί ναοί της 
έβεβηλώθησαν, τδ ποιμνίου αύτής διεσκορπίσθη περίφοβου ένθεν 
κακεϊθεν, θωπευθέν αμα καί προδοθέν ύπδ τής ‘Ρώμης ήτις άντ 
αδελφής καί προστατιδος ύπήρξεν απ’ εναντίας δ ασπονδότερος της 
Ανατολικής ’Εκκλησίας εχθρό,. Καί όμως έν μέσω τοσούτων δυσ
χερείων καί δοκιμασιών, ή Ανατολική ’Εκκλησία δέν άπηρνήθη 
τήν πίστιν, ήν έχει κοινήν μεθ’ήμών.» Έν τελεί δέ έξέφρασεν, 
έν ονόματι πάντων τών παρευρισκομένων, τήν χαράν αύτών βλε- 
πόντων Αρχιεπίσκοπον τής αγίας Ανατολικής ’Εκκλησίας προσευ- 
χόμενον *μετ ’ αύτών καί έν τώ ναφ αύτών. Μετά ταύτα δέ στρα
φείς πρδς τδν Αρχιεπίσκοπον, άπήγγειλεν ελληνιστί τάς εξής 
λέξεις*  «Μάλα άσμενοι ύποδεχόμεθά σε, Πανιερώτατε, έκ τής έν 
μέσω ήμών παρουσίας σου ού μόνον τήν σήν εύνοιαν τεκμαιρόμε- 
νοι, άλλά καί τής Ανατολικής καί Άγγλικανικής ’Εκκλησίας τήν 
έν τή καθολική πίστει καί άληθεΐ κοινωνία ενωσιν. Πάνυ μέν ασύ
νετοι καί αμαθείς “ν εϊημεν τού; της πνευπατικής σοφίας θησαυ
ρούς εν ταΐς τών Αγίων Πατέρων γραφαϊς άποκειμένους ούκ είδό- 
τες, πάνυ όέ αχάριστοι οΐα καί οσα τοϊς Έλλησιν όφείλομεν μή 
δμολογούντες. Άλλ ούδέ τούτο άγνοούμεν οτι έν πάσι καιροί; οί έν 
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τή Ανατολή χριστιανοί, άξιοι μάλα τοιούτου ονόματος οντες, τοΐς 
τών διωκτών αίκισμοΐς καί τή τών αιρετικών πανουργία γενναίο); 
αντέστήσαν, κάλλιστον τής άνδρίας υπογραμμόν παραδιδόντες, ώ
στε έν τοσαύταις βασάνοις τήν έδραίαν τής Εκκλησίας πίστιν 
μηδέποτε έκλελοιπέναι*  ουδέ μην ήμάς λανθάνει δτι τδ πάλαι, 
ώσπερ και έν τφ παρδντι, οί τής Ανατολικής ’Εκκλησίας προε- 
στώτες τοΐς ύπερηφάνοις τοϋ ‘Ρωμαίου Πατριάρχου προστάγμασιν 
ουδέ πρδς ώραν ύπήκουσαν, τήν αυτονομίαν και τήν αύτάοκειαν 

τών ορθώς σκεπτομένων ώσπερ και ήμάς εκτενείς διαφυλά υτοντες. 
Τούτων ένεκα τήν Πανιερότητά σου καί πάσαν τήν μετά Σου αδελ
φότητα αληθώς άμα καί εύνοϊκώς άσπαζόμεθα, έν ταΐς προσευχαΐς 
ήμών Σου μνημονεύοντες, καί παρά Θεού τού πατρδς καί τού μο
νογενούς υιού καί τού ‘ Αγίου Πνεύματος ταύτην τήν χάριν αί- 
τούντες, pa ή τής καθολικής ’Εκκλησίας ομόνοια, έν πάση αγάπη 
έργφ τε καίλόγφ φανερωθεΐσα, τά γεννήματα τής δικαιοσύνης καί 
νύν και έν τφ μέλλοντι είς δόξαν τοϋ Παντελεήμο^ος ήμών Σωτή- 
ρος πλουσίως άποδφ. » Μετά τδ τέλος τής ιεροτελεστίας δ ’Αρχιε
πίσκοπος ώδηγήθη και πάλιν μέχρι τής θύρας μετά τής αυτής πα- 
ρατάξεως.

Τήν 5)17 Φ-βρουαρίου έτελέσθη έν μέσω απειροπληθούς δμη- 
γύρεως έν τη έν Κανταβουρίφ ακαδημία ή άναγόρευσις τού κ. Λυ
κούργου ώς διδάκτορας τών νόμων (Doctor leglim). Καθηγηταί, 
λόγιοι, τδ άνθος τής έν Κανταβουρίφ κοινωνίας, ό κλήρος σόμπας 
καί πλήθος άπειρον, οΐον είσέτι δέν ενθυμούνται, παρήν έν τή τε
λετή. ®Ότε δ Έλλην ιεράρχης περιεβλήθη τδν έρυθρδν ποδήρη 
τού αξιώματος, καί είσήρχετο είς τδ βουλευτήριον τής άναγορεύ
σεως, συνοδέυόμενος ύπδ τών προϊσταμένων αρχών, οί μαθηταί 
καί σύμπαν τδ πλήθος ύπεδέξαντο αύτδν δ.ά ζωηροτάτων καί πα- 
ρατεταμένων χειροκροτήσεων εΐτα ό δημόσιος τής έν Κανταβου- 
ρί<£ ακαδημίας ρήτωρ παρελθών έπί τδ προσδιωρισμένον μέρος, ά- 
πήγγειλεν ελληνιστί λόγον.

‘Ο λόγος ούτος, έν ω διαλάμπει ακραιφνής Φιλελληνισμός καί 
αγάπη ένθερμος πρδς τήν πατρίδα τού ‘Ομήρου καί Πλάτωνος, 
τού ’Αθανασίου καί Χρυσοστόμου, καί έξ ής τοσούτοι 

προεφάνησαν τής καθολικής π ιστέ ως αρ
χαίοι πατέρες καί πρόμαχοι, εινε αρκούντως εκ
φραστικός, ώστε οί άναγνώσται ήμών νά εννοήσώσι μέχρι πού 
προέβη ό ένθουσιασμδς τών ανθρώπων τούτων άμα τή εμφανίσει 
ενδς Έλληνος‘Ιεράρχου. ‘Π ακαδημία τής Κανταβουρίας μίαν και 
μόνην τήν ύψίστην τιμήν ήδύνατο νά χορηγήση, τήν αγόρευσιν 
διδάχτορος τών νόμων, τιμήν ής μόνον δ περίφημος δούξ Ούέλιγ- 
κτων ήξιώθη, καί τούτον ή δλομέλεια της ακαδημίας απονέμει μάλα 
προθύμως, σκιρτώση καρδία τών κληρικών καί χειροτονούντων τών 
μαθητών καί τού συρρεύσαντος πλήθους.

Έκ Κανταβουρίας μετέβη είς Όξώνιον, τήν πρώτη / πανεπιστη
μιακήν πόλιν τής ’Αγγλίας. ‘Η υποδοχή, ήν παρεσκεύασαν αύτφ 

■ πολλά επιφανή πρόσωπα, οί καθηγηταί τής θεολογίας καί ό κλήρος 
ου προίστατο δ διασημότατος τής’Αγγλίας θεολόγος Pusey, ήτο 
αξιοθαύμαστος. ‘Ο κ. Λυκούργος κατέλυσεν είςτδ δωμάτιον ένφ 
είχε διαμείνει δ βασιλεύς Κάρολος Α , δτε ύποχωρών εις την έν 
τφ παρλαμέντφ έξαγριωθεΐσαν κατ’ αύτού άντιπολίτευσιν κατε- 
φυγεν είς τήν πόλιν τού Όξωνίου. Έν τφ ιστορικφ τουτφ όω- 
[/ατίφ ό Έλλην ποιμενάρχης έδέςατο τάς προσφωνήσεις διαφόρων 
συλλόγων καί μαθητών διαφόρων σχολών, οϊτινες αυθόρμητοι καί 
πλήρεις ενθουσιασμού προ σηγόρευσαν αυτόν.

Τήν 9)21 Φεβρουάριου έδόθη πρδς τιμήν τού’Αρχιεπισκόπου 
Λυκούργου πολυτελέστατου γεύμα έν τφ κολλεγίφ τής αγίας Μαγ- 
δαληνής. Έν τφ συμποσίφ τούτφ παρήσαν διάφοροι καθηγηταί 
τής ακαδημίας καί άλλα επίσημα πρόσωπα’ δ δέ διευθυντής τού 
κολλεγίου, δστις προίστατο καί τού γεύματος, έξεφώνησε λόγον 
ώραΐον υπέρ τού ξενίζομένευ Αρχιεπισκόπου καί τής Ανατολικής 
εκκλησίας, είς δν άνταπήντησεν ελληνιστί καί λίαν καταλλήλως 
ό ξενιζόμενος, έκφράσας τήν ζωηράν αύτού ευγνωμοσύνην οι δλας 
τάς ένδείξεις τής άγάπης καί τή; συμπάθειας, άς έπεδείςατο αύτφ 
ή έπί σοφία περικλεεστάτη πόλις τού Όςωνίου.

— Άλλά ταύτα πάντα ύπερεβη κατά τήν μεγαλοπρέπειαν ή τε
λετή, καθ’ *ην  άνηγορεύθη ό ήμέτερος ιεράρχης διδάκτωρ τή; θεολο
γίας. "Οπως έν Κανταβουρ’α δτε έπρόκειτο ν αναγορευθή υπο τής 
εκεί ακαδημίας διδάκτωρ τού δικαίου, ούτω καί εν Οςοινιφ κατα την 
άπομονήν τού ύψίστου αξιώματος τδ βουλευτήριον τής άναγορεύσεως 



— 510 —

ήτο πλήρες θεατών οί καθηγηταί τού Πανεπιστημίου, οί μαθηταί, 
αί προϊστάμενα», άρχαί καί ό κλήρος παρήσαν έν τή τελετή, ή δέ 
αίθουσα έκοσμεΐτο πολυτελώς καί μεγαλοπρεπώς. Ότε ό κ. Λυ
κούργος ένδεδυμένος τήν τήβεννον τού διδάκτορας τής θεολογίας και 
συνοδευόμενος ύπδ τών Αρχών εισήλθεν είς τήν αίθουσαν τού βου- 
λευτηρίου, τό πλήθος έκείνο τών θεατών ήγέρθη ώς δια συνθήματος 
και ήρξατο χειροκροτούν ζωηρώς και παρατεταμένως Ο δημόσιος 
ρήτωρ ακολούθως παρελθόν έπί τδ προπαρασκευασθέν ύψωμα,απήγ
γειλε λόγον έν λατινίδι φωνή.

Άλλ’ ούχ ήττον εκφραστική καί ζωηρόν τδ πρδς τήν ‘Ελ
λάδα καί τήν ’Εκκλησίαν καί τήν γλώσσαν αύτής αίσθημα απο- 
πνέουσα εΐνε ή προσφώνησις, ήν οί Πρεσβύτεροι καί οι Διάκονοι οι 
παρΟίκούντες είς τδ Όξώνιον, προεξάρχοντος τού διασημοτατου 
παρ’ Άγγλοις θεολόγου Ρΐ18βγ,προσηγόρευσαν τώ Σ. Αρχιεπίσκο
πό κ. Λυκούγω. ‘Η έμφάνισις τού εύπαιδεύτου Ιεράρχου ανεμνησεν 
είς τούς ψυχρόαιμους Άγγλους τά μεγαλοφυή καί πλήρη θρησκευ
τικού αισθήματος πνεύματα έκεϊνα τής ανατολικής ’Εκκλησίας, ατι- 
να οι’ έλληνίδος διαλέκτου έπεξέτειναν καί ένεπέδωσαν τον χριστι
ανισμόν.

Ο κ. Λυκούργος πριν ή καταλίπή τήκ περ-.κλεά πόλιν τού Οςω- 
νίου έν ή τοσούτων άπήλαυσε τιμών, ήλθεν είς συνδιάλεξιν περί τών 
διαφορών αΐτινες χωρίζουσι τήν ανατολικήν Εκκλησίαν άπδ τής αγ- 
γλικανής μετά τού περιωνύμου θεολόγου PllSCy καί ετέρων ές κα
θηγητών τής θεολογίας. ‘Η συζήτησις υπήρξε ζωηρά και σπουδαία 
μεταξύ άνδρών δυναμένων νά διερμηνεύσωσι τδ πνεύμα τή; ’Εκκλη
σίας ήν άντεπροσώπευον. Πολλοί πιστεύουσιν δτι οί Άγγλοι ούοο- 
λως έχουσι κατά νουν νά έλθωσιν είς ενωσιν δογ ματικην, αλ
λ’ απλώς έξωτε ρικήν. Βεβαίως ή ενωσι;, ώς άλλοτε εγνωμα- 
τεύσαμεν, παρουσιάζει πολλάς τάς δυσκολίας κα. ίσωςή πραγματο- 
ποίησις αύτής κείται είς χρόνον μακρδν άφ’ ήμών απέχοντα*  άλλ’ 
οπωσοηποτε καταοεικνυετα». οτι ο». Αγγλοι εχουσιν υπ οψιν ενωσιν 
δογματικήν καί ούχί έξωτε ρικην.

Τέλος έμελλεν ό Έλλην αρχιεπίσκοπος νά παρουσιασθή καί εις 
τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν Βικτωρίαν*  περί δέ τής έν τώ βασιλι- 
κφ παλατίω έπισκέψεως τού Κ. Λυκούργου έπιφέρε». ό ανταποκριτής 
τού Νεολόγου τά επόμενα *.

Έκ τού Όξωνίου ό κ. Λυκούργος μετέβη τήν I 0)2 2 είς wind- 
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SOI’ πρδς έπίσκεψιν τού επισημότατου τής ’Αγγλίας καί άπάσής τής 
Ευρώπης βασιλικού παλατιού’ μόλις έςήλθον τής άτμαμάξης, ό κ. 
Ά illianiS οστις συνοδεύει παντοχου τον Αρχιεπίσκοπον κ. Λυκούρ
γον ως αντιπρόσωπός τού Αρχιεπισκόπου Κανταβουρίας λαμβάνει 
επιστολήν παρά τού πρώτου ίερέως τής βασιλίσσης Βικτωρίας, δι’ 
ής άνηγγέλλετο δτι ή Αύτής Μεγαλειότης επιθυμεί νά ίδη τδν Αρ
χιεπίσκοπον Σύρου καί Τήνου. Ό πρώτος τής βασιλίσσης ίερεύς εί
ναι ανεψιός τού περιφανούς Ούελλιγκτώνος, δστις άναδειχθείς έν Ίσ- 
πανίφ διά μακροχρονίων αγώνων πρδς τούς στρατούς τού Ναπολέον- 
τος,ένίκησεν έπί τέλους τδν τέως άήττητον στρατηγόν έν Ούατερλώ, 
καί έδωκε πέρας είς τήν διηνεκή έκείνην τής Ευρώπης άναστάτωσιν. 
‘Η προσκλητήριος τής άνάσσης Βικτωρίας επιστολή ήτο μετά με
γάλης φιλοφροσύνης γεγραμμένη. Όκ. williams δέν εΐχεν είσέτι 
έπιδείςει τήν επιστολήν ταύτην είς τδν Αρχιεπίσκοπον, δτε παραυ- 
τίκα άμαξα μετά μεγαλοπρεπείας όντως βασιλικής καταφθάνει είς τδ 
μέρος ένθα ειχον καταλύσει, ό δέ Αρχιεπίσκοπος καί όκ. williams 
έπιβάντες τής άμάξης μετέβησαν είς τό μεγαλοπρεπές εκείνο παλά- 
τιον. Έξω τού παλατιού συνωθεΐτο πλήθος λαού ύπδ μεγάλης επι
θυμίας εχομενον τού να γνωρίση τδν Ελληνα Αρχιεπίσκοπον, ικα
νοί δέ στοίχοι στρατιωτών ήσαν παρατεταγμένοι πρότών θυρών τού 
παλατιού. Έν γένει ή είσοδος τού Έλληνος ποιμενάρχου εις τδ 
παλάτιον ώμο'.αζε κατά πολύ τάς θριαμβευτικός εισόδους τών άρχαί- 
ων στρατηγών, άς παρεσκεύαζεν αύτοίς ή πολιτεία καί ό ένθουσια- 
σμΟ; τού λαού. Εις την θεάν τού Αρχιεπισκόπου άπας έκείνος ό σω
ρός τών πολιτών καί ή τάξις τού στρατού κλίνε», τήν κεφαλήν οίονεί 
έκφράζων τδν βαθύν αύτού σεβασμόν. Πρό τής θύρας ύπεδέξατο αυ
τόν ό είρημένος τής βασιλίσσης ίερεύς όδηγήσας αύτδν είς αίθουσαν, 
ή; η μεγαλοπρέπεια καί ό*στολισμός  έπεσπώντο τήν προσοχήν τού 
μάλλον άδιαφόρου περί τά τοιαύτα θεατού. ‘Ο ίερεύς τής βασι/ίσ- 
οης έπιδίδει τώ κ. Αυκούργφ τεμάχιονχάρτου λέγων’ « 'Π βασίλισ
σα έπιθυμει νά θέσητε έπί τού χάρτου τούτου τήν υπογραφήν υμών. » 
Ο κ. Λυκούργος έπιλαμβανόμενος τού χάρτου καίγραφίδος έπέγρα- 

ψε πρώτον τδ ψαλμικόν «Κύριε σώσον τδν βασ».λέα, καί έπάκουσον 
ημών εν ή άν ημέρα έπικαλεσώμεθά σου», καί είτα έθεσε τήν υπο
γραφήν, ής οί έντεχνοι ελιγμοί καί αί ποικίλα», πεο’.στροααί έ /-:ποί
ησαν ζωηράν έντύπωσιν. (J είρημένος ίερεύς ψησ& τότε νά θέση τήν 
υπογραφήν αυτού καί έπί άλλων τεμαχίων χάρτου διά τούς πρίγ- 
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χηπας. Έν τούτφ τφ μεταξύ έφθασεν είς τών υπασπιστών, άναν- 
γέλλων οτι ή βασίλισσαπεριμέν^ι τδν Αρχιεπίσκοπον, ό δέ ’Αρχιε
πίσκοπο; ύπδ τού κ. Williams συνοδευόμενος διηυθύνθη άμέσως 
πρδς τδ μέρος της συνεντεύξεως. ‘Η βασίλισσα είχε περί έαυτήν τρία 
τών τέκνων της, τήν Λουιζαν, τήν Βεατρίκην καί τδν Λεοπόλδον. 
Άμα τή έμφανίσει τού αρχιεπισκόπου ήγέρθη, προεχώρησε βήμα
τά τινα, καί κλίνασα ήρεμα τήν κεφαλήν έχαιρέτισεν εύμενέστατα. 
« Χαίρω, είπε γερμανιστί, διότι κάμνω τήν γνωριμίαν σας*»  εύ- 
χαριστήσαντα τδν Αρχιεπίσκοπον διά τήνύψηλήν τιμήν,ής ήξίωσεν 
αυτόν, αυθόρμητος έπινεύσασα νά τδν προσκαλέση, ήρώτησεν εΐτα 
είς πόσας τής ’Αγγλίας πόλεις μετέβη, αν ήρεσεν αύτφ ή ’Αγγλία, 
πόσα έτη διέμεινεν έν Γερμανίφ, καί πόσον χρόνον θά διαμείνη έτι 
έν ’Αγγλία, άν είδε τδν παρά τφ παλατίφ ναδν τού άγιου Γεωρ
γίου, και πλείστας άλλα; ερωτήσεις άπέτεινεν αύτφ. *0  κ. Λυκούρ
γος άπήντα είς ταύτα πάντα γερμανιστί. Μετά τήν συνδιάλεξιν ταύ
την ή βασίλισσα συστήσασα τφ κ. Λυκούργφ τά τέκνα αύτής, κλί- 
ναντα καί ταύτα τήν κεφαλήν, άπεχώρησε μετά πολλής εύμενείας 
και έκφράσασα πάλιν τήν εύχαρίστησιν διότι γνώρισε τδν 'Έλληνα 
‘Ιεράρχην.

Μετά τήν άναχώρησιν τής βασιλίσσης ό ίερεύς αύτής, ό υπασπι
στής καί άλλοι τού παλατιού άνθρωποι ώδήγησαν τδν ’Αρχιεπίσκο
πον είς τάς διαφόρους αίθούσας, ών ή μεγαλοπρέπεια καί ή καλλο
νή έκθαμβούσι τούς οφθαλμού; τού θεατού. Πανταχού ρέει ό πλού
τος. καί κειμήλια σπανιότατα είναι έκεϊ άποτεθησαυρισμένα. Πε- 
ριελθόντες τδ παλάτιον έκάθησαν έπί περικαλλεστάτων εδρών αιθού
σης τινδς πρδ; άνάπαυσιν, ένθα προσήνεγκον αύτοϊς κσφέν καί γλυ- 
κύσματα έντέχνως είργασμένα. Ειτα διηυθύνθησαν πρδς τδν ναδν 
τού αγίου Γεωργίου, κτίριον μεγαλοπρεπές, κοσμούμενον διά διαφό
ρων λαμπρότατων εικόνων καί άςιοθεάτων κειμηλίων. Πρδ της θύ- 
ρας τού ναού ΐσταντο ιερείς ένδεδυμένοι τάς ίερατικάς αύτών στολάς, 
οιτινες ύπεδέξαντο καί ώδήγησαν αύτδν έν παρατάξει εις τδ μέρος 
έ *θα  έπρόκειτο νά ψαλή εσπερινός κατ’ εκείνην τήν εσπέραν. Έν τφ 
έσπερινφ έψάλησαν διάφορα άσματα, έν οϊς καί ό ψαλμδς κατά πε
ρίεργον σύμπτωσιν, δ περιέχων τδν ψαλμικόν στίχον ον έγραψεν ό 
κ. Λυκούργος διά τήν βασίλισσαν *τήν  σύμπτωσιν ταύτην οί Άγγλοι 
ιερείς έθεώρησαν ώς καλδν οιωνόν.

Π «Φιλανατολική Εκκλησιαστική Εταιρία» έπέδωκεν εις τδν 
’Αρχιεπίσκοπον Σύρου καί Τήνου τήν κάτωθι προσφώνησιν:

Π «Φιλανατολική Εκκλησιαστική Εταιρία» σύγκειται έξ έπι- 

σκόπων, ιερέων, διακόνων καί λαϊκών τής άγγλικανικής Εκκλη

σίας. Σκοπδς αυτής εΐνε ή μείζων γνώσις καί έκτίμησίς με
ταξύ τών μελών τής άγγλικανικής καί τής άνατολικής ’Εκκλησίας, ή 
κατά τδ δυνατδν άποκατάστασις φιλικής μεταξύ αυτών κοινωνίας, 
ενίοτε δέ καί πρακτική έκδήλωσις συμπάθειας πρδς τούς ποιμενάρ- 
χας τής ’Ανατολής δι άς καταβάλλουσι προσπάθειας όπως προαγά- 
γωσι πνευματικω; καί παιδεύσωσι τδ ποίμνιον αύτών. Έπ.διώκουσα 
τδν ειρηνικόν τούτον σκοπδν ή‘Εταιρία μεγάλην ήσθάνθη άγαλ- 
λίασιν έκ τής άναγνώσεως τής αδελφικής έπιστολής τού Παναγιω- 
τάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρδς τδν Αρχιεπίσκοπον 
Καντερβουρίας καί έκ τής σφίξεως τής ‘Γμ.Π. είς τήν χώραν ταύτην, 
έπι τή έλπίδς δτι ή ύμετέρα παρουσία θ’ άναθερμάνη τήν χριστιανι
κήν αγάπην καί θά συντελέση είς κρείττονα συνεννόησιν μεταξύ τής 

άνατολικής ’Εκκλησίας καί τής ήμετέρας.
‘Η ‘Εταιρία, μετ’ έπισταμένην μελέτην τού ζητήματος, έχει τήν 

έδρα'αν πεποίθησιν δτι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής ’Ανατολής καί ή 
Άγγλικανική Εκκλησία τηρούσιν άπδ κοινού τήν εύαγγελικήν καί 
άποστολικήν πίστιν, συνφδά πρδς τούς κανόνας των μεγάλων οικου
μενικών Συνόδων. ‘Επομένως, δι’άναφοράς πρδς τήν Σύνοδον τής 
Καντεβουρίας, έζήτησε παρ’ αύτής νά συνδέση αμέσους καί έπισή- 
μους σχέσεις μετά των Πατριάρχων καί Μητροπολιτών τής Ανατο
λής, έπί τή βάσει τή; αμοιβαίας κοινωνίας, ήτις ύπήρχεν έν εύτυ- 
χεστέραίς έποχαϊς μεταξύ τών διαφόρων εθνικών ’Εκκλησιών. Η 
άποκατάστασις αύτη τών αρχαίων σχέσεων ού μόνον έσται σύμφω
νος πρδς τήν ύπδ τού κοινού ήμών Κυρίου έκφρασθεϊσαν ευχήν και 
θέλησιν, άλλά και θά συντβλέσ^ εί; τήν ψυχικήν σωτηρίαν τών με
λών άμφοτέρων τών Εκκλησιών, ιδίως δ’ εκείνων οιτινες, ενεπεν 
διαφόρων ασχολιών ταξειδεύοντες είς τήν ’Ανατολήν ή είς τήν Δύσιν, 
στερούνται τών παραμυθιών τού ίδιου αύτών κλήρου. 4 Η 4 Εταιρία 
τολμά νά καθικετεύση τήν ‘Τμ. Παν. δπως, μετά τήν επάνοδον 

ύμών εις τήν πάτριον χώραν, παραστήσητε ου μόνον εις τους4Ιεραρ-

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α'. Τεύχος Η . 33.
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χας τής ελληνικής Εκκλησίας, άλλά και εις τούς λοιπούς Πατριάρ- 

Ιχας και Μήτροπολίτας τής ’Ανατολής τον αληθή χαρακτήρα τών 
Εκκλησιαστικών ημών θεσμών, οϊτινες άχρι τούδε πολλάκις παρε- 
νοήθησαν καί παρερμηνεύθησαν.

Έν τελεί, άπευθύνοντες προς τδν Θεόν τάς ταπεινάς ημών δεή- 
Ισεις υπέρ τής ευημερίας καί προόδου τού ποιμνίου, δπερ ό Χρίστος 

ένεπιστεύθη τοΐς θεοσεβεστάτοις ’Επισκόποις τής Ορθοδόξου ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας, έξαιτούμεθα υπέρ ημών καί υπέρ τού ημετέ- 
ρου έργου τάς εύχάς καί ευλογίας τής Ύμετέρας Πανιερότητας.

Τή 24 Φεβρουάριου 1 870. Ό γραμματεύς
« Κόμης της Γλασκόβης.»

‘Ο ’Αρχιεπίσκοπος Σύρου άπήντησεν ώδέ πως t
‘Η σπουδαία προσφώνησις, ή τις μοί παρουσιάζεται ύπδ τής ‘Εται

ρείας ταύτης, συγκείμενης έκ προσώπω νοιακρινομένων έπί φιλοθέφ 
ζήλω καί χριστιανική φρονήματι ούχ ήττον ή έπί υψηλή κοινωνική 
θέσει καί φερτύσης τδν άσπάσιον δι’ εμέ τίτλου « Φιλανατολική 
Εκκλησιαστική Εταιρεία », συγκινεΐ ζωηρώς τήν καρδίαν μου καί 
πληροί αυτήν πνευματικής άγαλλιάσεως.

’Εργαζόμενοι υπέρ ένισχύσεω; τών δεσμών τής αγάπης μεταξύ 
τών δύο Εκκλησιών, τής ’Ορθοδόξου ανατολικής καί τής Άγγλικα- 
νικής, άρίστην παρέχετε είς τδν χριστινισμδν υπηρεσίαν. Διότι, ώς 
έχουσι νύν τά πράγματα, οί άπειλούντες τήν πίστιν ποικίλοι κίνδυ
νοι, ούς γέννα ή άσυνεσία καί υπεροψία, ή σπαράσσουσα νυν τήν 
Εκκλησίαν τού Χριστού, ρόνον διά τής ένώσεως τών δύο ημών Εκ- 

Ϊκλησιών δύναμαι νά διασκεδασθώσιν. Ναί, αί δύο ημών ’Εκκλη
σία»., έχουσαι ώς σημαίαν καί ώς γνώμονα τής πίστεως άφ’ ένδς μέν 
τάς Θεόπνευστους Γραφάς, άφ’ ετέρου δέ τάς αρχαιοτάτας παραδό
σεις τής Εκκλησίας, ώς διετηοήθησαν υπδ τών οικουμενικών Συνό
δων καί τών Θεουόρων πατέρων, μή καινοτομούσαι αυθαιρετώ; καί 
μή θυσιάζουσα». τά άγιώτατα πράγματα χάριν έγκοσμίων συμφερόν
των, δύυανται διά κοινής συμπράξεως νά ενώσω σιν αύθις τά διεστώτα 
καί νά ένίσχύσωσ». τήν πίστιν. Τούτου ενεκεν πάσα προσπάθεια, 
σκοπόν έχουσα τήν μείζονα αυτών προσέγγίσιν, εινε ιερά καί αγία.

Τδ κατ’ εμέ, γνωρίσας έκ τού σύνεγγυς τήν ‘Γμετέραν Έκκλη- 

σίαν, δύναμαι νά εϊπω μετά χαράς δτι εύρον πανταχού τδ πνεύμα 
τού χριστιανισμού άκμάϊον καί ζωηρόν καί τήν επιθυμίαν τής ένώ
σεως μετά τής σεβάσμιας Ανατολικής ’Εκκλησίας ειλικρινή καί 
ασβέστον. Εναργές τεκμήριον τούτου εινε ή γενομένη μοι ευμενής 
καί εγκάρδιος δεξίωσις, ής ενεκεν δύναμαι καί έγω νά εϊπω μετά τού 
Αποστόλου αέδέχΟητέ με ώς άγγελον τού Θεού. » Όοιίλω πρδς 
τούτοις νά ομολογήσω οτι, ές όσων ηκουσα παρά διαφόρων επιφανών 
κληρικών κάί θεολόγων τής χώρας ταύτης, αί χωρίζουσαι τάς δύο 
’Εκκλησίας διάφορά»., εξεταζόμενα», έν πνεύματι ειρήνης και αλή
θειας, δύνανται νά έξομαλυνθώσιν ευχερέστερου ή δ,τι ευρύνουν ποίν 
έπισκεφθω τήν ύμετέρα? χώραν. Τούτο δέ θ’ανακοινώσω ού μόνον 
είς τούς Ιεράρχας τής ‘Ελλάδος, άλλά καί ε’ς αύτδν τον Οικουμενι
κόν Πατριάρχην (δστις παρέσχευ ήδη εναργές τεκμήριον τής πρδς 
τήν Άγγλικανικήν Εκκλησίαν άοελφικης αγάπης του) καί πρδς έ- 
τερα πρωτεύοντα μέλη τής Ορθοδόξου ιεραρχίας. Ούτω §’ ελπίζω 
οτι καί έγώ, ό έσχατος πάντων, θά δυνηθώ νά συντελέσω είς έπί- 
τευξιν τών μετά τού Οικουμενικού Πατριάρχου καί ετέρων μελών τής 
ορθοδόξου ‘Ιεραρχίας διαπραγματεύσεων περίτώντοσούτον επαινετών 
προτάσεων, άς καθυπεβάλετε είς τήν Σύνοδον τής Καντερβουρίας*

Έπί τούτοις εκφράζω ύμΐν τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου 
έπι τοΐς αίσθήμασι τής ειλικρινούς αγάπης καί συμπάθειας, δι’ής 
τιμάτε τήν Ανατολικήν Εκκλησίαν έν τφ προσώπφ μου’ προσφέρων 
δ’ ύμΐν τδν χαιρετισμόν τής αγάπης, επικαλούμαι έφ’ υμών καί έπί 
τού έργου υμών τάς εύλογίας τού Κυρίου καί εύχομαι τώ κλήρφ καί 
τφ λαφ τής Αγγλίας πάν αγαθόν.

Άναγνωστήρ'ον «ή Σμύρνη.»
‘Γπδ τδν τίτλον τούτον εσυστήθη κατ’ αύτάς ενταύθα άναγνω- 

στήριον. Σκοπός των μελών αυτού εινε νά συνέρχωνται, όπως δα- 
πανώσι τάς ώρας τής σχολής αυτών ότέ μέν είς αναγνώσεις διαφόρων 
έφημερίδων, περιοδικών καί συγγραμμάτων, ότέ δέ είς άκρόασιν ω
φελίμων πραγματειών, άπαγγελλομένων παρά τών δυναμένων νά 
συντάττωσι καί άπαγγέλλωσι τοιαύτας.

Έν τοις πρώτοις, οί όποιοι έσχον ταύτην τήν καλοούνην, εινε
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καί ό Διευθυντής τής καθ’ ημάς Ευαγγελικής σχολής κ. Κ. Εανθό- 
πουλος, του οποίου τήν άγόρευσιν, ώ; έχουσαν θέμα τόν βίον τού 
Π υ θ α γ ό ρ ο υ, καταχωρίζομεν έν τφ Μέντορι. Ιδού αύτη.

Φίλη δμήγυρις.

Ήθέλησά ποτέ νά φαντασθώ έν είζόνι ημάς τούς σημερινούς '’Έλ
ληνας. Παρέβαλαν, ώς ένθυμούμαι, τή / αρχαίαν ‘Ελλάδα πρός να
όν περικαλλή, αρχιτεκτονικής καί γλυπτικής τέχνης αριστούργημα, 
δλον είς ερείπια καταπεπτωκόΐα*  τά δέ ερείπια ταύτα ανηλεώς υπό 
τού πανδαμάτορος χρόνου καί τού ρεύματος τής ιστορίας τήόε κα
κέ ισε είς τεμάχια έρριμμένα εντός καλλίστης κοιλάδας. Έφανταζό- 
μην τήν πέριξ φύσιν άψυχόν τε και έμψυχον συμπαθώς πως περι- 
κυκλούσαν τήν οίκτράν τού θαυμάσιου εκείνου έργου πτώσιν*  ημάς 
δέ πού μέν άναισθήτως περιπατούντας έπί τών ερειπίων τούτων, πού 
δέ και περιβργεία τινι φερομένους πρός τά υπό τούς πόδας καί πέριξ 
ημών, ένίους δέ τινας καί έπιθυμούντας εί δυνατόν νά συλλέςωσι τά
τεμάχια εκείνα καί άνεγείρωσι τόν πεσόντα ναόν.

Άλλοτε πάλιν παρέβαλε τις ημάς πρός τέκνα γονέων εύδαιμόνων,
άπορφανισθέντα διά τήν άμετάτρεπτον τής Μοίρας βουλήν καί τήν 
αμαρτίαν αυτών. Τέκνα εύδαίμονος οίκου, στερηθέντα γονέων, στε
ρημένα αγωγής καί ανατροφής,απροστάτευτα, ορφανά,είς τούς τέσσα- 
ρας δρόμους τής σκληράς τύχης έρριμμένα*  πολλαχως παραπαίσαντα 
καί πλανηθέντΛ έδέχθη αύτά παρήγορος μητρική αγκάλη τής τού 
Σωτήοος ημών εκκλησίας καί περιέθαλψε’ άλλά καί πάλιν συμφο- 
ραί κατέλαβαν τά ορφανά έκείνα,καί έπένθησανκαί έκλαυσαν πικρώς. 
Τά ορφανά αύτά μοί έφάνη δτι είμεθα ημείς οί σημερινοί "Ελληνες, 
οϊτινες άκούοντες άπό ικανού ήδη χρόνου τούς πέρις πεφωτισμένους 
λαούς σφόδρα θαυμάζοντας καί έξόχως τιμώντας τόν δλβον καί τήν 
ευγένειαν τών πατέρων ών έστερήθημεν. έτι μάλλον καταθλιβομεθα.

Τή αλήθεια πάντα τά έθνη τής γής καί οί λαοί πάντες τού ουρα
νίου πατρός, δταν έλλαμφθώσιν υπό τής θείας χάριτος καί τού θείου
φωτός πρός βίον πνευματικόν καί τώ προορισμώ τού ανθρώπου σύμ
φωνον, δύνανται βέβαια έν αυτή τή θεία άκτίνι νά εύρωσι τήν πηγήν 
τής ζωής, ώς άνθρωποι θείας καταγωγής καί καθ’ όμοίωσιν Θεού

Κ, ήτις θά ήτο δι’ ή-

πεπλασμένοι*  άλλ’ ημείς έκτος τού κοινού τούτου προσόντος πάσι 
τοίς άνθρωποι; εχομεν ν’ άναμνησθώμεν βίον παρελθόντα τών προ
γόνων ημών, βίον έςοχον καί πάντη αρμονικόν, δν οί πατέρες ημών 
έβίωσαν καί είς πάσαν τήν άνθρωπότητα ώς υπόδειγμα κατέλιπον.

Πόθος λοιπόν συγγενικός, φίλτρον υίϊκόν συνδέει ημάς πρός τούς 
αιώ/ας έκείνους*  καί τόν πόθον τούτον δέν ήδυνήθησαν τοσούτοι χρό
νοι δυστυχιών νά σβέσωσιν.

Αλλά τίς ή άκράδαντος μαρτυρία τής ήμετέρ^ς συγγένειας πρός 
τάς περικλεείς έκείνας γενεάς; Ή γλώσσα προ πάντων καί ή λοιπή 
πάσα φυσιογνωμία, ής κυριώτατον γνώρισμα ή φιλομάθεια καί φιλο« 
καλία, δός δ’ είπείν καί τά έλαττώματα αύτά.

Διά ταύτα καί σπεύδομεν άπό ικανού ήδη χρόνου νά ρυθμίσωμεν 
τόν παρόντα ημών βίον κατά το πάγκαλον εκείνων υπόδειγμα, άν καί 
ούχί πονταχού καί πάντοτε έν γνώσει, άλλ’ δμως είτε υπό τίνος 
προαισθήματος πρός τούτο άγόμενοι είτε καί μαντεύοντες τά πολλά.

Άλλ’ ή γνώσις τού άρχαίου βίου ή εμβριθή 
μάς άληθής δύναμις, προσκτάται κόπω καί μόχθφ*  καί προσκτάται 
διά τής ιστορίας καί τής μελέτης τού τε ιδιωτικού καί τού δημοσίου 
βίου τών αρχαίων, τής τέχνης καί φιλολογίας αυτών. Άνευ τοίαύ- 
της έπιμελούς πάντοτε άκροάσεως άδύνατον ήνε ώς διά τίνος πανο
ράματος νά έμβλέύωμεν εις τούς αρχαίους τής Ελλάδος χρόνους καί 
λάβωμεν αυτών εύκρινή παράστασιν.

Διά ταύτα έ,όμιζα έπάναγκες είς τάς τοιαύτας ήμών συναθροίσεις, 
αϊτινες δέν εινε σχολεία ουδέ άκαδημίαι, δπου νά διδάσκηται σύ
στημά τι γνώσεων, νά·λαμβάνωνται ώς έπί τό πλείστον τουλάχι
στον καί κυριώτατα έκ τού βίου καί τής ιστορίας έν συνόλω τών προ
γόνων ήμών τά θέματα τών ομιλιών. Επειδή πιστεύω δτιτά τοι
αύτα μάλιστα άκροάματα θά ειχον έφ’ ήμάς άμύθητονδσην δύνα- 
μιν. Ιδού πρός τοίς άλλοις τί λέγει θχι'πρό ολίγων ετών ξένος τις 
σοφός, ο Κάρολος Σμίδ, περί τής τοιαύτης έπί πάσαν ανθρώπινη ν 
καρδίαν έπενεργείας τού βίου έν συνόλω τών αρχαίων*  « Επειδή οί 
Ελληνες, λέγει, τοσούτον ύγιώς καί έκ βάθους ένδοθεν έν έαυτοίς 

τό καλόν ήσθάνοντο, έπειδή διά τού θαυμάσιου αυτών πνεύματος επί 
παντός τήν σφραγίδα καί τόν τύπον τής μεγαλοφυίας των ένεχάρατ- 
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τον και διά τής ιδέας του ωραίου αυτό έζωογόνουν, διά τούτο άμα 
κοί/ωνούντες προς αύτούς αισθανόμενα μυχιαίαν τής καρδίας εύχα- 
ρίστησιν και δή τά εύγενέστερα παντός χρόνου και παντός έθνους 
πνεύματα ετέρφθησαν έν αύτοϊς, και ή τεταπεινωμένη άνθοωπότης 
άνυψώθη εις τά θεία εκείνα πρωτότυπα τής Ελλάδος,τό σύμπλεγμα 
τής Νιόβης, και τού Λαοκάωντος, τήν Μηλιάν Άφροδίτην, καί τόν 
Απόλλωνα τοϋ Βατικανού, τήν ’Ομηρικήν αλήθειαν και τήν Σοφό

κλειον καλλονήν καί αρμονίαν, τό ύψος τού Αισχύλου, τό υγιές τού 
Άριστοφάνους καί τήν σοφίαν τοϋ Πλάτωνος, τέλος είς τάς λαμπράς 
έκείναςτής ανθρωπότητος γενεάς, αΐτινες αμέσως άπό τών σπλάγ
χνων τής φύσεως άνατείλασαι έλαμπρύ ,θησαν καί ώραίσθησαν ύπό 
τής μαγείας τής ποιητικής, καί ών ή ιστορία άπό τού Άχιλλέως τού 
υιού τού Ποιητού, τού όμηοίκοϋ νεανίου έπί τού Τοωικού πολέυου

* » » t >

αρχομέ^η καταλήγει εις το πάγκαλον καί έλευθερώτατον πρόσωπον, 
τόν ιστορικόν νεανίαν τόν μέγαν Αλέξανδρον*  οέοεται δέ είς τόν τά
φον ούχί ϊνα ά π ο λ ε σ θ ή, άλλ’ ϊνα έ ν τή καταστροφή 
π α ν η γ υ ρ ι σ θ ή ή έν τώ κόσμφ νίκη αύτού. »

’Αλλά τήν δύναμιν τών τοιούτων λόγων θά συναισθίνηται έκεϊ- 
νος, δς τις έγκύψη δπω; δήποτε είς ακροάματα τοιαύτα καί άντιλη- 
φθή οίφδή τινι τρόπφ τού βίου τών γενεών εκείνων.

Σύμφωνα τούτοις έξελεξάμην διά τήν σήμερον πρώτην ομιλίαν 
νά παραστήσω εις υμάς διά τού ασθενούς μου λόγου έν μικρά σκια
γραφία πρώτης τάξεως πνευματικόν καί ηθικόν μεγαλείου τής Ιω
νίας κατά τόν εκτον π. χ. αιώνα, τόν μέγαν της Σάμου πολίτην, 
τόν Πυθαγόρα ν.

Ο βίος αύτού Οά δείξη εις ήμάς έπίσημον ήδη εποχήν τής Ελ
λάδος καί ζωηράν κίνησιν πνευματικήν καί άρχάς τινας υγιείς πρός 
παιοαγώγησιν τών λαών.

10 Πυθαγόρας ήτο Σάμιος. Ιων άρα τήν πατρίδα’ τό ήθος δαως 
καί τό πνεύμα ήτο Δωριεύς. Ο ά/ήρ ουτος συνειχεν έν ίαυτώ τάς γνώ
σεις άπάσας τών τότε σοφών, ’Ινδών, Βακτοιανών καί Αιγυπτίων 
ων ούχ ήττον άληθής "Ελλην. Διαλάμπει δέ έν τή σειρά τών αιώ
νων ώςπερ ιεροφάντης τής αλήθειας, ώς ήτο καί έξωτερικώς τήν τε 
στολήν καί τό σχήμα, λευκόν μέν ίμάτιον περιβεβλημένος, βαθύ/ 

δέ πώγωνα εχων, εστεμμένος τήν κεφαλήν χρυσώ στεφάνφ, σοβά- I 
ρός μεθ’ ίλαρότητος, αξιοπρεπής καί επιτακτικός*  έφερε δ’ αείποτε 
διά στόματος τό έπος τόδε’

Π η παρέβην ; τί δ’ έρεξα; τί μοι δέον ούκ έτελέσθη*,
‘ Π αρχή τού βίου αύτού ώς πάντων τών μεγάλων τής αρχαιότη

τας άνδοών περιβάλλεται μέ μύθους καί ασάφειαν. Λέγεται υιός τού 
Απόλλωνος*  δτι παρά τού Έρμου έλαβε τήν μνήμην τού αρ
χαίου του βίου ώς δώρου*  δτι ό πατήρ του έλθών είς Δελφούς μετά 
τής γυναικός εγκύου ούσης έλαβε χρησμόν παρά τής Πυθίας δτι θά 
γέννηση υιόν, δςτίς κατά τήν σοφίαν καί τό κάλλος πάντας θά υπερ- 
βάλη τούς ανθρώπους*  καί δτι έκ τούτου ώ/ομάσθη Πυθαγόρας, του- 
τέστινύπό τής Πυθίας αναγγελθείς, άγορευθείς. Ούτοι εινε οί μύθοι.

Έγεννήθη δέ ό Πυθαγόρας έν Σάμω τώ 56 9 π. X. δπου ό πατήρ 
του Μνήσαρχος ήτο εμποροπλοίαρχος, εμπορευόμενος μέ τήν Φοινί
κην καί τήν Σικελίαν. Πρώτος διδάσκαλος αύτού εις τήν ανάγνωσιν 
τών ποιητών καί τήν μουσικήν ύπήρξεν ό Σάμιος Έρμόδαμος*  άλ
λ’ ήκροάσθη καί τούς σοφούς τής εποχής έκείνης άνδρας Θαλήν, Ανα
ξίμανδρον καί Φερεκύδην.

Δεόντως μορφωθείς ύπό τών άνδρών τούτων έτι νέος άπεφάσισε 
κατά παρακίνήσιν καί αύτών νά περιέλθη ξένα; χώρας καί γνωρίση 
άλλων εθνών τούς σοφούς. "Οθεν άπέπλεύσε κατ’ άρχσς είς Φοινίκην, 
δπου ίν Σιδώνι έγνωρίσθη μέ τάγμα τι ιερέων, παρ’ ών έμαθεν άο
χ αίαν τινά περί φύσεως θεωρίαν, και έπεσκέφθη πάντα τά έκεϊ τών 
Φοινίκων ιερά καί τήν λατρείαν αυτών.

Έκ Φοί'-ί <ης μετέβη είς Αίγυπτον ήδη εικοσιδύο ετών τήν ήλι- 
κίαν, δπου διέμεινεν άλλα εικοσιδύο δλα έτη*  έκπληρώσας δέ ενω
ρίς πάντας τούς άπαιτουμένους ορούς παρελήφθη εις τήν χορείαν τής 
ιερατικής τάξεως, καί έπεδόθη μετά ζήλου καί άφοσιώσεως είς τών 
ίεοέων τήν σοφίαν. Τοσούτον δέ ήγαπήθη ύπ’ αυτών καί τοσούτον 
έθαυμάσθη, ώςτε έγεινεν ού μόνον τής τών ιερέων μαθήσεως καί έπι- 
στήμης κοινωνός, ής Γυδείς έκοινώνεί» ώς γνωστόν, μή άνήκων είς 
τήν τάξιν αύτών, αλλά καί είς τάς συμβολικάς των ιεροτελεστίας 
παρελαμβάνετο*  ό δέ άρχιερεύς τών Αιγυπτίων ιερέων ' όγχις κα
λούμενος ήτο αύτού ό διδάσκαλος είς πάσαν αύτών γνώσιν καί έπι-
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στήμην, οΐον θεολογίαν, νομικήν, ιατρικήν, άστρονοαίαν, ίστοοι- 
κάς παρατηρήσεις, καίείτι άλλο στοιχεϊον γνώσεως.

Τοιουτοτρόπως δ,τι άπδ χιλιετηρίδων ήτο κεκτημέιον υπδ τού 
ανθρωπίνου πνεύματος και κατείχετο κεκρυμμένον έν τω αποκλει
στική) πνεύματι τών Αιγυπτίων ιερέων έκλαμπρυνθέν διά τής ελλη
νικής μεγαλοφυιας ήλθεν είς φώς καί μετεδόθη τφ κόσμφ πρδς 
πνευματικήν τροφήν τών έπερχομένων γενεών.

Άπδ τής Αίγυπτου μετέβη είς τήν Βαβυλώνα και συναναστρα- 
φείς με τούς ιερείς τών Χαλδαίων και τών Περσών, γνωρίσθείς δε 
και μ αυτόν τδν Ζωροάστρην, τδν θεμελιωτήν τής θεωρίας περί 
τής αρχής τού φωτός και τού σκότους (*),  τού αγαθού και τού κα
κού, εύρύνας δέ καί που τροποποιήσας τάς μέχρι τούδε άποκεκτη- 
μένας γνώσεις καί τάς περί Θεού και κόσμου θεωρίας, έπέστρεψεν είς 
τήν πατρίδα.

(*) Α-ομάσοης έλέγετο δ θεός τού φωτός καΐ τού αγαθού,’Αρειμάνιος δέ 
δ τού σκότους και τού κακού.

Άλλ έπανελθών μετά τοσαύτα έτη εύρε τά τής πατρίδας ήλ- 
λοιωμένα. Οί Ελληνες τής Μικρός Ασίας προ πολλών ήδη ετών 
ύποκύύαντες εις τδν Περσικόν ζυγόν ύπδ τού Κύρου, μετά τής ελευ
θερίας έχασαν και τήν υπεροχήν αύτών μεταξύ τών Ελλήνων καί 
τήν πολ)ήν φιλομάθειαν.

Βλέπων λοιπόν ο Πυθαγόρας τών συμπολιτών του τήν αδιαφο
ρίαν καί τήν όσημέραι άραίωσιν τών μαθητών μέχρι ενός, μετέβη 
είς τής Κάτω Ιταλίας τήν Κρότωνα, επειδή ύπήρχεν ήδη αύτού 
σχολή ιατρική, καί επειδή αυτόθι μέ προθυμίαν πολλήν έκησκείτο 
ή γυμναστική τού σώματος κατά τάτ παιδαγωγικάς άρχάς τών Δω
ριέων. Διέπρεπον δέ τότε τά μάλιστα καί ήνθουν αί έν τη κάτω Ί- 
ταλίοι και Σικελία: Ελληνικαι πόλεις.

Καθ’ οδόν έπεσκέφθη τήν Κρήτην καί μυηθείς τά εκεί ιερά με
τέβη είς Σπάρτην, δπου έγνώρισε τούς νόμους τού Λυκούργου.

Έλθών εις τήν Κρότωνα μεγίστην έ'εποίησεν έντύπωσιν και 
πάντων προσείλκυσε τδ σέβας, διά τε τά φυσικά αύτού πλεονεκτήμα
τα και διότι αληθώς «πολλών ανθρώπων ειδεν άστεα καί νόον εννω. »

Και πρώτον μέν συναθροίσας περί εαυτόν τήν νεολαίαν ώμίλησε 

πρδς αυτούς δτι τά αρχαία και τά παλαιότερα ύπερέχουν τώννεωτε- 
ρων έν πάσιν έν τε τη φύσει καί τω Βίω, τφ κόσμφ και τη πολιτειφ 
καί παρά θεοίς και παρ' άνθρώποίς’ κατέδειξεν ©πόσον οφείλουν νά 
σέβωνται τούς γονείς των και όπόσην δφείλομεν εύγνωμοσύνην προς 
αυτούς ούχί μόνον διότι έγένοντο τής ζωής πάροχοι άλλά καί διότι 
εύεργετούντες ήμάς δέν παύουσιν, ώσ;ε άπασα ή μετέπειτα ευ
δαιμονία, εινε .εμμέσως έργον. Πολλά δέ καί άλλα τοιαύτα 
συναρμόσας περί τών καθηκόντων αύτών έλεγε πρδς μέν τούς φί
λους νά φέρωνται ούτω ώστε ποτέ νά μή γείνωσιν έχθροί, πρδς δέ 
τούς έχθρούς πάλιν ούτω ώστε ταχέως νά γείνωσι φίλοι’ τδ πρδς 
τούς γονείς των σέβας ν’ άποδείςωσι διά της προσφερομένης προς 
τούς γέροντας τιμής, τήν δέ φιλαδελφίαν των διά της φιλανθρωπίας.

Προτρέπων δέ αύτούς είς τήν παιδείαν καί τήν πνευματικήν των 
άνάπτυξιν, έλεγεν δτι είνε άντίφασις τήν μέν σοφίαν καί τήν μα- 
θησιν τιμιώτατον πάντων νά νομίζη τις, πρδς άπόκτησιν δέ αύττς 
μήτε χρόνον μήτε κόπους νά κατ^βάλλη. ‘ Π γνώσις καί τά φώτα εινε, 
έλεγε, τδ μόνθν δπερ λαμβάνει τις παρ’ άλλου χωρίς ποτέ οδού; νά 
στερηθή τδ διδόμενον. ‘Γπερέχει δέ τών ζώων ό άνθρωπος διά τής 
τού πνεύματος μορφώσεως.

Οί νέοι τής Κρότωνας άπδ τών τοιούτων λόγων ένθουσιάσθησαν 
υπέρ τής άρετής καί τής παιδείας.

ςΗ ώραία αύτού ανδρική μορφή, ό τόνος της φωνής, ό ηθικός αύ
τού χαρακτήρ καί αί παντοίαι γνώσεις μετά τού ίδιάζοντος αυτφ 
θρησκευτικού ενθουσιασμού προσείλκυσαν εύθύς ές αρχής πλείστους 
μαθητάς καί θαυμαστάς τού ξένου τούτου.

‘ Η Βουλή τών χιλίων παρατηρήσασα τήν έπενέργειαν τών λό
γων του έπί τήν νεολαίαν, επήνεσε καί ευχαρίστησε θερμώς αύτδν 
καί παρεκάλεσεν δ,τι άκόμη έχει νά είπη δημοσία προςπά;τας τούς 
πολίτας κοινώς νά όμιλήση.

Προσελθών λοιπόν ό Πυθαγόρας είς τήν συνέλευσιν τού δήμου 
ώμίλησε πολλά πρόσφορα, είς τήν πολιτείαν άναφερόμενα καί τα 
πολιτικά έκαστου πολίτου καθήκοντα, ιδία δέ περί τών οικογενει
ακών αύτών χρεών, δτι δφείλουσιν οί άνδρες νά ήνε πρδ πάντων πι
στοί πρδς τάς γυναίκας των, θεωρούντες παντός άλλου συμβολαίου
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ίερώτερον τδν τού γάμου ώς λυρουμένου διά τών τεχνών. Κατόπιν 
'διαιτέρως έν τφ ναφ τής Ηρας ώμίλησε και πρδς τάς γυναίκας. Καί 
πρώτον μέν έπήνεσε τήν χαρακτηρίζονταν έν γένει αύτάς ευσέβειαν 
ειτα παρήνεσε νά τιμώ σι καί άγαπώτι τούς άνδρας των καί αύτών 
των γονέων πλειοτερον, νά μη τούς πικραίνωσι δι’ αντιλογίας, άλλά 
δια φρονίμου υποχωρητεως να ζητώσι να τιμηθώσιν, έπιδιώκουσαι 

τον πολυτιμοτατον της γυναικείας άρετής στέφανον, τήν ταπεινο
φροσύνην κα*.  ιλαροτητα, τήν μόνην άληθη τω/ γυναικών δύναμιν. 
‘Η γυναίκα οφείλει, έλεγε, νά ήνε ή ιέρεια τού οίκου και έκπλη
ρούσα τα καθήκοντα αυτής ώς σύζυγος, ώς μήτηρ, καί ώς οικοδέ
σποινα μετ ευλαβ-ίαςνά τρέφτ^ καί άνυψοί πρός τδ θειον τδ αίσθη
μα των τέκνων αύτής. ‘Π γυναίκα πρέπει νά έπιζητή τήν φήμην 
τής πρδς τδν άνορα πίστεως, τήν φήμην,τήν οποίαν ό Όδυτσεύς χέ- 
κτηται οτι κατεφρόνησε? ή/ ή Καλυψώ τού ποοσέφεοεν αθανασίαν, 
διά νά μένη πιστός είς τήν Πηνελόπην.

Μετά τήν τοιαύτην ομιλίαν αί γυναίκες, ώ; λέγεται, δέν ήθέλη- 
σαν πλέον νά φορωσιτά πολύτιμά των έ δύματα*  πλείσται δέ αφιέ
ρωσαν αυτά εις τδν ναδν της *Ηρας·  Τοσούτον έπενήργησε καί έπ’αύ- 
τάς ό λόγος του Πυθαγόρου.

Τελευταίου ώμίλησε καί πρδς τά παιδία έντφ ναφ τού ’Απόλλω
νος. Ακούσατε, είπε*  τά καλοαναθρεμμένα παιδία έχουν τρόπους 
καλούς, αποφεύγουν απρεπείς καί ύβριστικάς λέξεις’ δέν ενοχλούν 
με κανένα τροπον τους ομήλικάς των. Τιμώ σι καί σέβονται τούς γο
νείς των καθώς καί τούς μεγαλειτέρους των έν γένεΓ διότι οσον τδ 
παιδίον τιμά καί άγαπά τούς γονείς, τοσούτον μάλλον ευαρεστεί είς 
τδν θεδν καί δύναται νά έλπίζ^ δτι θά είσακούων αι αί προσευ
χή του· (ακολουθεί).

’Αερολίθου
Πολλάκις εις τδν ουρανόν φαίνονται σφαίραί τινες πεπυοακτωυ,έ- 

ναι. Αι σφαίρα·, αύται εχουσιν ουράν Φωτεινήν καί έκπτύουσι κα
πνόν καί φλόγας*  άφού δέ μετά μεγίστης ταχύτητας διατρές^σι 
μεγάλα διαστήματα, διαρρηγνύονται μέ βροντώδη κρότον είς πολλά 
^εμαχια, πίπτουσιν επί της γης ως επί το πλειστόν υιέ
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τόσην ορμήν, ώστε χώνονται είς βάθος πολλών ποδών, εάν τύχττ} 
νά πέσωσίν έπί μαλακού εδάφους.

Αί σφαίρα·, αύται ονομάζονται βολίδεςήπύ ρίναισφ αί- 
ρ α ι ή καί π ε τ ώ μ ε ν α ι δ ρ ά κ α ι ν α ι διά τήν ουράν, τήν 
οποίαν συνήθως σύρουσιν, ώς είπομεν, κατόπιν των*  τάδε καταπί- 
πτοντα συντρίμματα αυτών λέγονται αερόλιθοι.

Οι άερόλιθοι κυρίως μέν είνε συντεθειμένοι άπδ σίδηρον καί νί- 
κελον, ένίοτε δμως έμπεριέχουσι καί μαγγανήσιον, θειον, χρώ- 
μιον καί πολλάκις τά 2)3 δλων τών μέχρι τούδε γνωστών απλών 
ουσιών.

Πόθε’ν αί πύριναι αύται σφαίρα·, καταπίπτουσι ; Περί τουτου 
διαφωνούσιν είσέτι πολύ οί φυσιογράφοι. Αλλοι λέγουν οτι εκ
σφενδονίζονται άπδ τά ηφαίστεια δρη τής σελήνης——άλλοι οτι εινε

,, . e * — » — » t » f <Ττεμάχια αστέρων, τα οποία αποσπωνται απο αυτους — άλλοι οτι 
εινε μικρότατοι αστέρες, οί όποιοι ενώ περιφέρονται είς τον ουρα
νόν, πλησιάζουσιν είς τήν γήν πολύ, ώστε ελκονται υπ’ αυτής 
μέ άσύγκριτον δύναμιν, όρμώσι πρός ήμάς καί διέρχονται την ατ
μόσφαιραν μέ τήν μεγίστην έκείνην ταχύτητα, ή οποία τούς κάμνει 
/ά άναολέγωνται.

‘Ως λέγουσιν οί περί τά τοιαύτα καταγινόμενοι, διά να έ,έλθτι 
τι άπδ τήν σφαίραν τής ελςεως τής σελήνης, νά είτέλθτι εις τήν 
της γης καί νά πέση έπί τής έπιφανείας αύτής, άρκεί νά εκσφεν- 
δονισθή άπδ ήφαίστειον τής σελήνης μέ δύναμιν διπλάσιάν μόνον 
τής δυνάμεως, διά τής οποίας εκσφενδονίζεται σφαίρα σιδηρά έκ 
καλού τηλεβόλου.

Αύται εινε α· κυριώτέραι περί τών άερολίθων ύπάρχουσαι γνώ- 
μα·, πιθαναί μόνον, ούχί δέ καί αποδεδειγμένα·.*  ώστε περί τής 
φύσεως τών περιέργων τούτων μετεώρων ούδέν είσέτι θετικόν γνω
ρίζομε^ ^Γούτο μόνον τό κέρδος προέκυψεν έκ τών ερευνών, τα? 
οποίας έκαμαν περί αυτών, δτι έπαυσε πλέον ό δεισιδαίμων φόβο^ 
τών παλαιοτέοων, οΐτινες έθεώρουν τά φαινόμενα ταύτα ως ση
μεία θείας δονής ή προμηνύματα μεγάλης τίνος συμφοράς.

Τή 18 Φεβρουάριου 1830 εις Λαύστον τής επα ρχιας Οςφορ- 
δης έν ’Αγγλία έφάνη είς τήν άτμοσφαίραν βολίς δχι μικρά, ή- 
τ·ς έκραγείσα μέ σφοδρόν κρότον κατέπεσεν εις συντρίμματα επι

- F, ί ■ 1*'  - ——* ~ '1
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γής με τοσ^ν ορμήν, ώστε τα τεμάχια έβυθίσθηταν είς τδ έ
δαφος υπέρ τδν ενα πόδα. Είς τδ Μουρζούκιον δετής Βαρβαρίας 
ετχάτω; ήδη, τήν 21 Δεκεμβρίου (ε. ν.) 1869, κατέπεσεν εις 
αερόλιθός, περί τού οποίου άναγινώτκομεν έν τινί ευρωπαϊκή έφή- 
μέρίδι τά ακόλουθα ;

Ο κ. Καραβέλας, οιευθυντης τών εςωτερικών υποθέσεων τής Tci- 
πόλεως, Σατραπείας έν τή Αφρικανική Τουρκία, έπεμψε πρδς τήν 
εν Παρισίοις Ακαδημίαν τών επιστημών τήν κάτωθι έπιστολήν, ά- 
ναγνωσθεϊσαν |ν τή συνεδριάσει τής 2 1 Μαρτίου 1 870.

« Τρίπολις (ΐ) 2 Φεβρουάριου 1870.
Ο Μουτεσσαριφης Μουρζουκίου (πρωτευούσης τής επαρχίας 

Φετζάν), κειμένου κατά τήν 26° Βορείου πλάτους καίΐ2θ μή
κους ’Ανατολικού (άπδ τδν μεσημβρινόν Παρισίων), έγ^ωστοποίη- 
σ&ν ημϊν οτι κατά τήν 21 Δεκεμβρίου έπεσε, πρδς άνατδλάς τής 
πόλεως ταύτης, περί την εσπέραν, ογκώδης πύρινη σφαίρα, ενός 
περίπου μέτρου διάμετρον έχουσα, εξ ής, άμα έγγισάσης τδ έδα-*  
φος, απεσπάσθησαν σπινθήρες μεγάλοι, οΐτινες, άποσπώμενοι, έ- 
κροτουν ώς βολαι πιστολιού και άνέδ;δον οσμήν μή διευκρινισθεΐσαν. 
Ε:ς μικράν απο της πτωσεως τού αερολίθου άπόστασιν, ήσαν συνη- 
θροισμένοι Άραβες τινες, μεταξύ τών οποίων εύρίσκετο και ό Σεϊχ- 
Ελβερέδ τού Μουρζουκίου. Τοσούτος δέ τρόμος κατέλαβεν αύτούς, 

ωσ.ε αμέσως εξεκενωσαν τα ο ιλά των κατά τού ά κ α τ α λ ή- 
πτου τέρατος.

» ‘11 A. Ε. Ά/ή-Ριζά πασσάς έγράψεν είς Μουρζούκιον, 
διατάττων ϊνα μετακομισθή ό αερόλιθο; ούτος ένταύθα. Έν πε- 
ριπτώσει καθ’ήνεύρεθή πολύ βαρύς, πρόκειται νά θραυσθή είς τε
μάχια, τά όποια άπαντα θέλομεν σάς άποστείλει. ‘II άπόστασις 
εντεύθεν μέχρι Μουρζουκίου εινε 30 ημερών δρόμος, ώστε μετά 
ουο σχεδόν μήνας θα δυνηθώμεν νά σας άποστείλωμεν αυτόν.

» Γνωστοποιώ ύμϊν προσέτι οτι, μετά λεπτομερείς ερο^τήσεις 
πρός ταξειδιώ:ας τινά; τού Ούαδάη (2), έμαθα παρ’ αύτών δτι ό

(1) Τρίπολις ονομάζεται και ή πρωτεύουσα τής Σατραπείας.
(2) . Τδ άνατολικώτατον έκ τών 12 βασιλείων τής Μεσαίας Ν'.γριτίας 

έν ’Αφρική, κατοικούμενον τδ πλευστόν ύπδ Αράβων, Δαρ-Σαλεϊχ καλού
μενων, καί διοικούμενον ύφ’ ένδς έγχωρίου σουλτάνου έδοεύοντος έν τή 
πόλει Ούάρς. ‘

Σουλτάνος τού βασιλείου εκείνου, και πάντες οί μεγιστάνες τής 
αύλής αύτού έχουσιν εγχειρίδια, μαχαίρας καί λόγχας, κατε- 
σκευασμένας έκ σίδηρο, υ πεσόντος απο τού. ου ρα- 
ν ο ύ (αερολίθου), και δτι πολυάριθμοι τοιούτοι πίπτουσιν εις τον 
τόπον εκείνον».

« Γ. Γ. Νομίζω αναγκαίον νά σάς ειδοποιήσω οτι, άμα μα- 
θών τούτο ή Α. Γ. ό Μέγας Βεζύρης διέταξεν άμε:ως διά τού τη
λεγράφου τούς εν Τριπόλει ϊνα λάβωσι παντα τα αναγκαία μέτρα 
δπως ό αερόλιθος φθάση αβλαβής μέχρι^ς ήμών ». ’

CH άνισοτης και μέχρι τοϋ τάφου.
θλιβερός και ανήσυχος διαλογισμός καταλαμβάνει ενίοτε τδν ο

λιγαρκή γεωργόν έπιστρέφοντα έκ τών αγρών αυτού και ανυψουντα 
τδ βλέμμα πρός τάς λεύκάς σκιάς (*),  αΐτι/ες διαφαίνονται εν μέσω 
τών βαθύσκιων τού νεκροταφείου κήπων.

Κατηφής πολλάκις — δτε ή διάνοια αύτού, άνυψουμένη έκ της 
ταπεινής χλόης πρός τόν άγνωστον Διευθετην του παντός, διακρί
νει τήν ανισότητα τού βίου μεταξύ τής ένεργεία; και τών απο
λαύσεων, τών μόχθων καί τής ανταμοιβής, τής έργασίας και τής 
άκηδείας—αναλαμβάνει τήν προτέραν αύτού φαιδρότητα καί έπαν- 
ευρίσκειτό διακοπέν αύτού ασμα έκ τού συνηθεστέρου διαλογισμού 
τόν όποιον τδ ανθρώπινον πνεύμα κάμνει περί τού θανάτου. Ό 
θάνατος φαίνεται κατευνάζων τά ταραχώδη φάσματα, άτινα ή άνι- 
σότης αύτού άνυψοΐ πρό τών οφθαλμών του και, πριν ρίψη κατα 
γης άδη μονών τδν κοσμοτρο φον λισγον του4 αναλαμβά
νει νέον Θάρρος καί κινών τήν κεφαλήν ψιθυρίζει’

___ ’Ιδού έκει ύπότδ χώμα ο βασιλεύς και ο υπήκοος, ο Οουλος 
και ό δεσπότης, ο πένης και ό πολυτάλαντος . . . αληθής δημο
κρατία ^τού Θανάτου ! μάτην, ώ λαοί, ζητείτε ταύτην έπι τής 
γής ! Δέν εινε έπι τής γής» άλλα ύπδ τήν γήν, κεκρυμμένη έν 
ολη αυτής τη μεγαλοπρεπείς, έν δλη τή ύπερηφανία της.^

’Αλλά τότε ή*κορυφή  επιτύμβιου στήλης άνυψούται άγερόχως

(*)  Τά έκ λευκών μαρμάρων δηλ. μνήματα τών πλουσίων.

________uh·. -t Γ
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ύπεράνω τών απλών καί ταπεινών σταυρών, οιτινες δ-ικνύουσΐ 
τήν πληθύν τών κεχοιμημένων πενήτων . . .

Λοιπδν εινε ψεύδος δτι ο θάνατος έςισόνει τήν άνθρωπότ/|τα ; 
μέχρι λοιπδν καί *τού  ιερού ασύλου τής δυστυχίας έτόλμησαν νά 
στήσωσι τά διακριτικά σημεία τής παρανόμου ισχύος των ; πλάνη I

Γπαγε, γεωργέ, τδν δρόμον σου*  πορεύθητι έν ειρήνη τήν 
χλοηφόρον στενωπόν σου*  άφες αύτούς πλανωμένους έντδς τού συρ
φετού εκείνου τών λαβυρίνθων, έ/θα καταναλίσκονται έν τή δυστυ
χία ζητούντες τήν ευδαιμονίαν*  μή άδημονήστ,ς δέ, άλλ’άρκέσθητι 
είς οίκτιρμού μειδίαμα, όπόταν ωχρόν τι πτώμα φερόμενον πρδς τδν 
τάφον διέλθη έ^ώπιόν σου έν μεγαλόπρεπε! πομπή, περιβεβλημέ- 
νον τήν πολυτελείαν τής ζωΖ,ς καί τά σήματα τών άςιοιμάτων τού 
βίου. Σύ άφες νά σέ καταχώσωσιν είς τδν άπλούν έκ χώματος λάκ
κον*  άφες νά σέ καλύψη τδ χώμα, δπερ σύ περιεποιήθης’ αφες 
νά θέσωσίν έπί σου ενα σταυρόν έκ μελανού ξύλου*  αφες νά φυ- 
τρώοη έπι σου ή χλόη καί εν άνθος, εν ταπεινόν λευκάνθεμου, 
νά μαρτυρήση τόν άπλούν, τδν ειλικρινή, τδν ρωμαλαΐον, τδν εύ
θυμου καί ευτυχή γεωργόν.

Ταλαίπωρος ά.θρωπίνη καρδία I προώρισται νά φέρης τδ βάρος 
τής αδυναμίας σου καί μέχρι τού τάφου, μή έγκαταλείπουσα αύ
τήν έπί τών αδηφάγων χειλέων του, άλλά συμπαρασύρουσα ύπδ τήν 
πλάκα του, διά νά μήν είπη τις:

«Ιδού ό άνθρωπος, οστις κατενόησε τδν άνθρωπον »
□μέραν τινά άπήντησα καθ’ οδόν πλήθος λαού συνοδεύον γυναί

κα νέκραν καί είσέτι ώραίαν*  εφερεν αύτή τά γαμήλια στέφανα, τήν 
νυμφικήν έσθήτα, τού άρραβώνος τά δώρα, τά πολυτελή κοσμήμα
τα τού χορού, τούς ανθηρού; στεφάνους τής άνοίςεως, τ' ανωφελή 
τών φίλων δάκρυα, τούς οδυρμούς τών συγγενών, εφερεν.. .εφερεν... 
πτωχόν δέμας ! δέν ήδυνήθην νά μή μειδιάσω είς τήν Λίλιβεράν 
ταύτην κωμωδίαν τού θανάτου. Είοωνεύοντο άρά γε εις τήν κατα
στροφήν; έπαιζον είς τήν συμφοράν ; ύπεκρίνοντο είς τήν ματαιότη
τα ; οχι · ύπήκουον είς τδν άνθρωπον !

Μετά έν έτος δ^αβαίνων είδα μακρόθεν ολίγους τινάς,οί όποιοι ες·ε- 
κον έσκυμμένόι έπί ένδς τών μεγαλοπρεπών μνημείων, άτινα ώς

— 527 —

έπί τδ πολύ μολύνουσι τήν ιερότητα τών Κοιμητηρίων, έπι ένδς τών 
πολυτελών εκείνων μαρμάρων, ατινα άνυψούνται άναιδώς ύπεράνω 
καί τού άσημοτέρου, τού άδικωτέρου, τού μηδαμινωτέρου πλουσίου.

Έ πλησίασα έν περιεργεία. Γέρων τις απαθής; ό αγαθός νεκροθά- 
πτης, ήνοιγε τδ μνήμα’ παρετήρησα έντδς αύτού αμαυρά οστά καί 
σεσηπότα ράκη*  ουδέ είς σκώληξ, ουδέ είς μύς, ούδέ εν εντομον*.  
παντελής έγκατάλειψις !

Πού λοιπόν ή πομπή καί τά κοσμήματα καί πάσα ή έπιτάφιος 
εκείνη πολυτέλεια; καί τδ έπί τού τάφου ο^ομα, καί τοι χρυσοίς 
γράμμασι γεγλυμμένον, ή ύπ’ ούδενδς προφέρεται ή προφερόμενον 
διαμένει άσημον καί άγνωστον.

Αί μεγάλαι μόνον πράξεις διαχαράττουσιτδ 
ονομά μας αιώνιον καί έπί τής άπλουστέρας 
π λ α κ ό ς.

"Γπαγε λοιπόν, γεωργέ, τδν δρόμον σου καί πω ποτέ μή σέ οια- 
ταράξη ό πικρός αυτός διαλογισμός. Ναι, ό θάνατος έξ’.σόνεί τήν αν
θρωπότητα’ ύπό τούς τάφους υπάρχει τδ αληθές αυτής καί θειον 
πολίτευμα. ’Εκεί τδ μέγα μάθημα τό ατελεύτητου, τδ θλιβερόν τοίς 
μεγάλοις καί παρήγορον τοίς ταπεί'Όΐς.

Όπόταν διέρχεσαι, ώ γεωργέ, τήν οδόν τού Νεκροταφείου, μή 
διακόπτης τδ ©α·.δοδν ασμα σου, άλλά πρόσθες καί τούς έςής στίχους 
τού ιοικού υ.ου.

Γελφ σκληοά κ’ ό Θάνατο; κ’ έκείνος περιπαίζει 
τδ πλούσιο κ’ άνωφέλευτο τού τάφου μας τραπέζι. 
Επαρε τδ δικέλλι μου οπού ’σκαφτα καί σκάψε 

καί σ’ ε>α λάκκο δίπλα σου κ’ έμενα τώρα θάψε*  
Καί μήν εχης παράπονο γΐά τά φτωχά μου ρούχα, 
αύτά ’χα μόνο, Θάνατε, κ’ ήλθα μ’ εκείνα πού ’χα*  
"Ο,τι κ’ α· βάλω θά γίνούν αυτού σιμά σου σκόνη*  
λοιπόν τί θέλω τδ πλατύ τδ κάτασπρο σεντόνι ; 
Γδυμνό καί μνήμα καί κορμί, μόνο τδ χώμ’ άνάρία, 
νά ςεφυτρών’ ή άνοιξι μεθαύριο χορτάρια*  
Σ τβ παγωμένο μάρμαρο ποτέ δέν ξεφυτρόνει 
τού Μάϊ’ ό άγριόκρινος, τ’ Απρίλη τό μυρόνι.
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Εφευρέσεις.
Οί παλαιοί'Έλληνες, ευφυείς δντες και άγχίνοες και μεγαλό- 

φρονες, ειχον. ως πασίγνωστου, νούν πολύ έφευρετικόν, δπεο άπο- 
δεικνύεται καί έκ τής σωζομένης εργασίας αυτών. Δύνανται καί οί 
νεώτεροι Έλληνες, νοήμονες οντες καί φιλότιμοι, νά έπινοήσωσι, 
και έφεύρωσι πολλά έν ταις έπιστήμαις καί ταίς τέχναις, άφούκα- 
νονίσωσι βέλτιον τήν μάθησιν, τήν διαγωγήν καί τήν κοινωνίαν αυ
τών, προκόπτοντε; έν παντί.

Καυχώνται οί νεώτεροι Ευρωπαίοι διά τήν άτμοπλοίαν καί τάς 
άτμομηχανάς. Αλλά τήν δύναμιν τού ατμού έπί τών ανθρωπίνων 
εργασιών ένόησαν άρχήθεν καί οί ’Ελληνες. Κατά τούτο αληθεύει 
η παλαιά παροιμία ή λέγουσα Ούδέν καινόν ύ π’ ουρα
νόν, δπερ παλαιός τις Βρεττανός ποιητής είπεν, ούδέν και
νόν είμή τδ παλαιωθέν.

"Ηρων, ό Άλεξανδρηνδς Μαθηματικός, έπενόησε τήν χρήσιν 
τού ατμού είς παίγνιά τινα καί Ανθέμιος όΤραλλιανδς άρχιτέκτων, 
ό έπί ’Ιουστινιανού κτίσας τήν ‘Αγίαν Σοφίαν, έπετήδευσε σει
σμόν έν τινι οικία δ.ά τού ατμού. Κύριος οίδε πόσοι άλλοι 'Έλλη
νες έγίνωσκον τήν δύναμιν τού ατμού, μή πρ.οχωρήσαντες δμως είς 
τήν χρήσιν αυτού έπί τών τεχνών καί τής ναυτιλίας, δπερ ίσως 
έγίνετο, έάν οί βχρβαρικοί πόλεμοι δέν έπήρχοντο σχεδδν άδιακό- 
πως, ιμποδίζοντες καί σχεδόν παύοντες πάσαν μάθησιν εν τοΐς 
Έλλησιν.

Οί παλαιοί 'Έλληνες έγίνωσκον καί τά μεταλλικά γράμματα καί 
τούς γεωγραφικούς πίνακας, ώς καταφαίνεται έκ τού ‘Προδότου καί 
άλλων παλαιών συγγραφέων, αλλά δέν προεχώρησαν εις τήν τυ
πογραφικήν τέχνην, δπερ έγίνετο ίσως διά χρόνου, έάν τδ ελλη
νικόν πνεύμα έμε^εν ήσυχου άπό περισπασμών παντοίων, προελ- 
θόντων έκ τής γεωγραφικής τού Ελληνισμού θέσεως εν μέσφ τού 
παλαιού κόσμου. Τύπους διαφόρους διά μετάλλων έποίουν πάντοτε.

Άρχύτας ό σοφός Ταραντίνος, τού Πυθαγόρου μαθητής, κατε- 
σκεύασε περιστεράν πετώ σαν, ως αναφέρουσιν οί Ρω
μαίοι συγγραφείς καί τούτο προδήλως εστι τό αρχαιότερο*  αερό
στατου .

Ο ΠΓΘΑΓΟΡΑΣ.

‘Η φωτογραφία έπενοήθη κατά πρώτον ύπδ τών Ελλήνων ζω
γράφων, ώς άναφέρεται υπό Πανσελήνου, μεγάλου ζωγράφου, ά- 
σκήσαντος έν Άθωνι, ώς είπον τινές.

Οί μυθικοί χρόνοι τών Ελλήνων άναφέρουσι τδν Σαλμονέα, τής 
Θεσσαλίας ηγεμόνα, μιμούμενου τάς βροντάς (διά πυροτεχνημά
των άναμφιβόλως) καί άμαξεύοντα έπί χαλκοδρόμου. ’Εντεύθεν 
καί ές άλλων αρχαίων παραδόσεων φαίνεται δτι καί κατασκευή τις 
πυρίτιδος ήτο γνωστή, ώς καί ή ιδέα τών σιδηροδρόμων, μή συνει- 
θισθέντων δμως.

Τήν ηλεκτρικήν τού ήλιου δύναμιν, τά πάντα ζωογονούντο; 
δι’ έλκυσμού τίνος, έγίνωσκον οί σοφοί τφν παλαιών ‘Ελλήνων και
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Ρωμαίων καί δ’.’ αύτού έςήγουν τδν κεραυνόν, άλλά δέν έφήρ- 
μοσαν τδν ηλεκτρισμόν έπι τών τηλεγράφων, ως νυν, δπερ όντως 
άςιόλογονκαί θαυμάσιον επινόημα τών Αμερικανών.

Οί παλαιοί τών μυστηρίων έργάται έγίνωσκον έτι νά προλαμ- 
βάνωσι τούς κεραυνούς διά τινων μηχανημάτων αγνώστων ήμιν 
σήμερον.

Κατά τήν πέμπτην πρδ Χριστού εκατονταετηρίδα ό ’Αθηναίος 
Μέτων, Μαθηματικός καί Αστρονόμος, έπενόησε καί έθεσεν είς τήν 
αγοράν τών ’Αθηνών τδ ‘ Η λ ι ο τ ρ ό π ι ο ν, δργανον, δι’ ού πα- 
ρετηρούντο αί τού ‘Ηλιου τρο.ταί, άγνωστον παρά τοϊς νύν Άστρο- 
νόμοις.

θ’, παλαιοί 'Ελληνες έςέίορασαν τδ σφαιρικόν είς τήν κυκλοφο- 
[ρίαν τής Γής περί τδν'Ηλιον, καί τήν κυκλοφορίαν τού αίματος, 

καί άλλα, έφ’ οίς καυχώνται σήμερον οί νεώτεροι.
Οί αυτοί έγίνωσκον καί μετεχειρίζοντο μεθόδους μηχανικάς πρδς 

κίνησιν μεγάλων βάρεων, αγνώστους νύν παρά τοίς Μηχανικοΐς.
νΑγνωστα καί τδ έλλη.ικδν πύρ τών Βυζαντίων, καί ό άρχι 

ίμήδειος καθρέπτης καί τόσα άλλα τών παλαιών εφευρήματα....
1. Γ. Λ.

Εύγενές παιγνιδίον διά τούς φιλάνθρωπους.
Τδ παιγνίδιον τούτο παίζεται άπδ τριακόσια άτομα, έκαστος δέ 

τών συμπαικτόρων καταβάλλει ήμίσειαν λίραν οθωμ. καί κερδαίνει, 
έάν κερδήση, πεντήκοντα λίρας χρυσάς οθωμ.

—Πώς παίζεται;
—’Ιδού πώς. Είς διορίζεται ταμίας καί συνάζει δι’ υπαλλήλου 

του τάς καταβολάς τών άλλων συμπαικτόρων, πρδς τούς οποίους δί
δονται αποδείξεις παραλαβής έσφραγ^σμέναι. Αφού εισπραχθώσιν 
αί *κατδν  πεντήκοντα λίραι, συνέρχονται τήν τελευταίαν Κυρια
κήν τού μηνδς δλοι οί συμπαίκτορες είς το δρφανοτροφειον, δπου ό 
ταμίας θά έχη κάλπην (κιβώτιον) έμπεριέχουσαν τριακοσίους κλή
ρους ήριθμη μένους άπδ το> 1 μέχ.Ί τού 300, καί αφού ή κάλπη 
άνακατωθή καλώς, εν ορφανόν οίονδήποτε έςάγει ενα κλήρον*  ό δέ 
κρατών τόν άριθμόν, τδν έγγεγραμμένον έπί τούτου τού κλήρου, 

έκέρδησε τάς πεντήκοντα λίρας. ’Ακολούθως έπαναλαμβάνονται τά 
αυτά διά τδν δεύτερον μήνα καί ούτω καθέξής.

— Άλλ’ αί έκατόν λίραι, αί όποιαι θά μένωσι κάθε μήνα τί θά 
γίνωνται ;

—’Εδώ ίσα ίσσ συνίσταται δλη ή ευγένεια τού παιγνιδιού. Αί 
εκατόν έκειναι λίραι θά καταθέτωνται είς μέρος άσφαλέστατον καί 
θά τοκίζωνται, δπως άπαρτίσωσι ποσόν τι πρδς άνέγερσιν τοϋ δ ρ- 
φανοτροφείου.

— Ταύτα έμουσι καλώς’ άλλά έντδς τριακοσίων άριθμών πού 
θά τύχτ4 ίσα ίσα ό ιδικός μου ς Νά έςοδεύω έγώ κάθε μήνα μισήν 
λίραν καί νά κερδαίνουν άλλοι πεντηκοντάδας λιρών ; τούτο μό
νον δέν γίνεται.

—Γίνεται πολύ καλά. Διότι πρώτον ό εις αύτδς άριθμδς πολύ πι
θανόν νά ήνε ό ιδικός σας. Δεύτερον καί άν ποτέ δέν κερδήσητε, πά
λιν δέν χάνετε, φίλε, τά χρήματά σας, διότι μέ τήνήμίσειαν λίραν 
σας θά συντελέσητε ν’ άνεγερθή έν τή πατρίδι υμών τδ άναγκαιό- 
τερον φιλανθρωπικόν καθίδρυμα, ήτοι τδ άσυλον κατά τοϋ βορβόρου 
τής διαφθοράς καί τής άναποφεύκτου απώλειας πολλών συμπο
λιτών, τούς οποίους θά άποδώσητε εις τήν πατρίδα άνθρώπους 
χρηστούς*  άλλως τε θρησκεία καθαρά έστιν άνατρέφειν 
τά ορφανά κατά τδν ’Ιάκωβον, τδν άδελφόν τοϋ κυρίου. — 
’Ώστε καί έν περιπτώσει, καθ’ ή/ ούτε μίαν φοράν (δ μή γένοιτο) 
δέν ήθέλετε κερδήσει,θά δύνασθε μετ’ άκρας άγαλλιάσεως,θεωρούν- 
τες τούς τοσούτους εύγνώμονας υιούς σας, νά είπητε «σιυ,ά των το
σούτων έςόδων μου έςώδευα άκόμη 7 6 παράδες καθ’ έκάστην διά 
τήν άνέγερσιν ορφανοτροφείου, έντδς τού οποίου άνατρέφονται καί 
έκπαιδεύοντα. τοσαύτα δφανά ! »

— Καί θ άπαρτισθή διά τού παιγνιδιού τούτου τοσούτον ποσόν, 
δσον χρειάζεται πρδς άνέγερσιν ορφανοτροφείου ;

— Ναί, διότι τδ «αρχή ήμισυ τού παντός») άνεδείχθη πάντοτε 
αλήθεια αλάνθαστος. Όταν άπαξ γίνη μία καλή αρχή νά κα
ταθέτωνται πρδς τδν σκοπόν τούτον χρήματα, μή άμφιβάλλετε 
οτι τδ ποσδν τούτο μήνα μέ τδν μήνα θά αύξάνη*  άλλως τε πό
σοι άλλοι ευγενείς καί φιλάνθρωποι δέν θά σπεύδωσιν είς τδ νά 
συμπραττωσι διά διαφόρων άλλων μέσων πρδς τούτο I
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— Άλλα τίς θά ήνε ό ταμίας του παιγνιδιού ;
— Ό ταμίας της ’Εφορίας τού ορφανοτροφείου.
— Καί πιστεύετε νά εύρεθωσιν ενταύθα 300 άτομα, τά όποια 

νά θελήσωσι νά συμμεθέςωσιν είς το παιγνίδιον τοϋ το ;
— Πιστέύομεν και τδ θεωρουμεν ώς βεβαιότατου, διότι ενταύθα 

και εύγένεια υπάρχει και πλούτος και πρδς τήν πρόοδον τάσις. 
Άλλ’ έν εναντία περιπτώσει, τδ όποιον δυσκολευόμεθα πολύ νά 
παραδεχθώμεν, τότε δύνανται ν’ άναπληρωθώσι τά έλλείποντα 
έξωθεν. ’Εν τούτοις τδ καλλίτερον θά ήτο, άν εύρίσκοντο ενταύθα 
και 300 τά άτομα.

Συμφέρει νά μή λησμονή τις τδ τού Διογένους α Τί, ώ πλούσιοι 
τδν χρυσόν φυλάττετε : τί δέ τιμωρείσθε εαυτούς, λογιζόμενοι τούς 
τόκους και τάλαντα επί ταλάντοις συντιθέντες, ούς χρή ενα οβολόν 
έχοντας ήκειν μετ’ ολίγον ; » — Νομίζομεν δτι δέν εΐχεν άδικον ό 
Λουκιανός τοιαϋτα διδάσκων. Αλλά πώς άλλως δύναται τις νά 
μεταχειρισθή τδν πλούτον καλλίτερα, είμή καταναλίσκων αυτόν 
υπέρ τού πλησίον ; Τίς δ άλλος έκ τών ανθρώπων έχει μεγα- 
λείτέραν ανάγκην, ειμή τά ορφανά;

Έχει καλώς’ άλλ’ ήμεΐς ήδη εΐμεθα συνδρομηταί τού ορφανο
τροφείου και δίδομεν άλλος ολίγα άλλος πολλά. Αύτη πάλιν ή 
φορολογία τί θά ήνε ;

— Αύτδ δέν εινε φορολογία, άλλ’ εινε παιγνίδιον, είς τδ ό
ποιον θά λάβωσι μέρος δσοι έχουν τήν διάθεσιν νά παίζωσι παι
γνίδια εύγενη’ έννοεΐται δέ δτι ούδείς τών κυρίων τούτων θά έχη 
τδ δικαίωμα νά λέγη δτι επειδή είμαι συμπαίκτωρ τού δείνος παι
γνιδιού,δέν θέλω πλέον νά ήμαι συνδρομητής τού ορφανοτροφείου.— 
Ό λέγων τοιαύτα δέν θά ήνε δεκτός είς τδ παιγνίδιον.

—Σάς βεβαιω δτι τούτο εινε καλή δουλειά. Είς οκτώ 
έτη καί τέσσαρας μήνας ή είς 100 μήνας, έάν θελήσω νά μή 
λείψώ καθ’ δλον τδ διάστημα άπδ τδ παιγνίδιον, θά δώσω έκ δια
λειμμάτων λίρας πεντήκοντα’ άλλ’ έάν έχω τήν ευτυχίαν πέντε 
φοράς μόνον νά κερδήσω, θά κερδήσω λίρας δ ια κ ο σ ί ας, και 
γνωρίζετε πόσον γλυκύ εινε τδ τοιούτον κέρδος. Αλλά μ’ δλην 
τήν ύπόληψιν τήν οποίαν θά έχωμεν εις τούς δσους θά ένεργώσι 
τά τού παιγνιδιού τούτου, άρά γε δέν θά εύρεθή ποτέ τις των συμ- 
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παικτόρων, δστις νά παραπονεθη δτι ή πράςις αύτη δέν γίνεται 
μέ δλην τήν άπαιτουμένην ευθύτητα ;

— Διά νά λειψή πάν τοιούτον παράπονον, εινε καλόν νά έγ~ 
χειοίζωνται οί τριακόσιοι κλήροι είς επιτροπήν δωδεκαμελή, όιά 
κληρώσεως κατά τήν στιγμήν τής έκκυβεύσεως μεταξύ τών 300 
συμπαικτόρων έκλεγομένην.

Άφού δέ άναγνωσθωσιν οί έγγεγραμμένοι αριθμοί εις έπήκοον 
όλων, τότε νά διπλόνωνται και νά ρίπτωνται είς τήν κάλπην. 
Ακολούθως νά άνακατόνωνται και νά προσ καληται ό παΐς, ό όποιος 

θά έξάγη τών τριακοσίων κλήρων.
—Έγώ άπεφάσισα νά λαβω μέρος είς τδ παιγνίδιον τούτο, διότι 

και χρήματα έάν δέν κερδήσω, θά κερδήσω δμως τήν ηθικήν εύχαρί- 
r ησιν τού δτι θά συντελέσω είς τδ ν’ άνεγερθη οικος διά τά άστεγα 
όοφανά. Οίπαλαιοί Έλληνες, £νκαί δέν ήσαν χριστιανοί, έντούτοις 
ελεγαν «Άστεγον είς οικον δέξαι.» Αλλά τί οφείλω νά κάμω, 
ινα συγκαιαλεχθώ καί έγώ έν τφ αριθμώ τών εύγενών τούτων 
συμπαικτόρων ;

— ‘Η Έωορία τοϋ ορφανοτροφείου θά θέληση, πιστεύομεν, 
ώστε δι’ ένδς τώ*  εισπρακτόρων αυτού νά περιέλθη κατάλογος, έπι 
τού όποιου νά σημειωθώσιν δλοι δσοι ευχαριστούνται νά συμπαί- 
ξ«·»σι τδ παιγνίδιον. Λοιπόν δέν έχετε είμή νά έγγραφϊ,τε καί υ
μείς έπί τούτου τού καταλόγου, δστις Οά ήνε τοιούτος ·

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
τών 300 συμπαικτόρων τοϋ διά τούς φιλανθρώπους 

Εύγε.νους παιγνιδιού.

Αύςων 
άοιθ.ι

*Ονομα και έπώνυμον. Συνοικία Αριθμός 
οικίας.

1
2
3

300
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Άφού συμπληρωθή ό αριθμός, τότε ό αυτός είσπράκτωρ θά πα- 
ρουσιάζη πρός ύμάς τήν άπαιτουμένην άπόδειξιν παραλαβής, τήν 
οποίαν λαμβάνοντες θά δίδετε τήν ήμίσειαν λίραν σας· τήν δέ τε- 
λευταίαν Κυριακήν του μηνός, καθ’ ον έπληρώσατε, ώραν I I π.μ, 
μετάβητε εις τδ ορφανοτροφείον ϊνα παρευρεθήτε είς τήν έκκύβευσιν.

—‘Ηάπόδειξις, τήν οποίαν θά λαμβάνω, οποία τις άρα γε θά 
ήνε ;

— 4 Ο είσπράκτωρ θά παρουσιάζη είς υμάς τριακόσια χαρτία— 
αν θά ήσθε ό πρώτος πρδς δν θά παρουσιασθή— ή διακόσια έννενή- 
κοντα έννέα, άν θά ήσθε ό δεύτερος, καί ούτω καθεξής. Έπι τών 
χαρτιών τούτω/ θ’ άναγινώσκωνται αί λέξεις : εύγενέςπαι- 
γνίδιον υπέρ άνεγέρσεως δρφανοτροφείουέν 
Σμύρνη, αξία ήμίσεια λίρα οθωμανική, άρ. 
η 1 η 2 η...........  300’ θα φερωσι δέ έκαστον τήν σφοαγίδα του
ορφανοτροφείου. Ώστε σείς θά έκλέγετε ενα αριθμόν, οίονδήποτε 
θελετε, κρατείτε τδ χαρτίον τδ φέρον τδν αριθμόν αύτδν καί δί- 
δετε τήν ήμίσειαν λίραν σας.

— Τδ κατ’ εμέ άνυπομόνως αναμένω πότε θά μοί παρουσιασθΛ 
ό κατάλογος.*

— Δέν μένει είμή ή καθ’ όλα δραστήρια και τή άληθεία φιλόρ- 
φανος τού ορφανοτροφείου Εφορία νά έγκρίνη τδ πράγμα και 
ενεργήσητά περαιτέρω, διότι είς μόνην αυτήν έναπόκεινται ταύτα.

Ο: μετά τον θάνατον φίλοί.
Πατήρ τις εδιηγήθη ήμέραν τινά είς τά τέκνα του τήν ακόλου

θον ιστορίαν.
« Ό διοικητής νήσου τίνος προσεκλήθη ύπδ τού βασιλέως δπως 

δώση λόγον τής διαχειρίσεώς του· Οί στενότεροι φίλοι του, πρδς 
τούς οποίους ειχεν άναθέσει δλην τήν εμπιστοσύνην του, άφήκαν 
αυτόν ν αναχώρηση χωρίς νά δείςουν τήν παραμικράν εναντιότητα 
ούτε την ελαχιστην ουσαρέσκειαν. Α ) λοι, πρδς τούς οποίους ειχεν 
δλας αυτούτάς έλπίδας, τδν ήκολούθησαν μόνον μέχρι τού πλοίου. 
Μερικοί, έκ μέρους τών οποίων δέν ήλπιζε τόσην άφοσίωσίν, τον ή
κολούθησαν καθ’ δλον τδ ταξείοιόν του μέχρι τών ποδών τού θοό- 
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νου τού βασιλέως και μεσιτεύσαντες υπέρ αυτού έπέσυρον τήν εύνοι
αν τού ήγεμόνος.

Ό άνθρωπος, έξηκολούθησεν ό πατήρ, κατέχει επίσης εις τδν 
κόσμον τούτον τριών ειδών φίλους.

Ώς έπι τδ πλειστον μανθάνει νά γνωρίζη αυτούς τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν μέλλει νά εγκατάλειψη τδν κόσμον τούτον,ϊνα παρουσιασθή 
ενώπιον τού θεού και δώση λόγον τών πράξεων του.

Οί ποώτοι τών φίλων του, δηλαδή τά χρήματα και τά επίγεια- 
καλά, τδν εγκαταλείπουν παντελώς τήν στιγμήν τού θανάτου. Οι 
δεύτεοοι, δηλαδή οί συγγενείς και οί γνώριμοι, τον συνοδεύουν μθ- 
νον μέχρι τού τάφου. Οί τρίτοι, δηλαόή τα καλα έργα, τον ακο
λουθούν είς τά ταξείδια τής αίωνιότητος καί συνηγορούντες ενώπιον 
τού Θρόνου τού ‘Γψίστου απολαμβάνουν υπέρ αυτού την χαριν και 
τήν εύσπλαγχνίαν.

Ώ ! πόσον μωρός εινε ό άνθρωπος εκείνος, δστις αμελεί τοι- 
ούτους καλούς και πιστούς φίλους I »

Ή έλεημοσύνη
Είχε βρέξει δλην τήν ήμέραν, ήτο θέρος, ήτο Κυριακή. Ο εξώ

στης ήτο καταβρεγμένος, ή οδός υγρά και ό περίπατος απηγορευ- 
μένος διά τούς παίδας.

Αίφνης Άρτε μις, ή αδελφή τού Κωνσταντίνου, ή οποία εβλεπεν 
έξω διά τών ύέλων μεγάλου παραθύρου, διειδεν έν τφ βάθει λευ
κού νέφους τήν χρυσήν στεφάνην νέας σελήνης, καί

—Ώ ! ίδέ, μαμμά, τήν σελήνην πόσον λαμπρά εινε !» είπε, 
«θά έλεγέ τις δτι εινε αστραπή, ή οποία στέκει !»

—«θά ήδύνατο τις νά έξέλθη τόρα » άπεκρίθη μετά ζωηρότη- 
τος καί ταχύτητος ό αδελφός της, «διότι ό δρόμος εινε καθαρός, κα- 
θαρώτατος.»

—«Εινε πολύ άργά, » εΐπεν ή μήτηρ των.
— «Πώς ! μ,αμμά, ούτε εως τού ζαχαροπλάστου ;»
— « Τφ δντι, άπεκρίθη έκείνη μειδιώσα, « είνε έδώ άντικρύ μας. 

Λάβε, Κωνσταντίνε, αύτδ τδ ώραίον πενταράκι καί ύπαγε νά ίδωμεν 
τί ωραίον πράγμα είμπορεί νά σοί δώση.
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« Ε^α πλακούντα τοσον ! μαμμά, » είπε καί έσχημάτισε 
κύκλον μέ τάς δύο του χείρας.

*Ετρεξε, καταβαίνων άνά τρεις τάς βαθμίδας της κλίμακος, ή δέ 
αοελφή του τδν παρηκολούθησε μέ χαράν και μέ τρόμον μέχρι τής 
θύρας, ένθα έπερίμεινεν, όπως τις περιμένει τδν αδελφόν του...........
και ενα πλακούντα.

Ο Κωνσταντίνος έπανήλθεν, άλλά μέ χείρας κενάς’ ένφ δ’ή 
’Άρτεμις^και αυτός έκρυφομίλουν, ίστάμενοι κάτω πλησίον τής κλί
μακας και μή τολμώντες ν’ άνέλθωσι χωρίς νά κρατώσι τδν νόστι- 
μον δείπνον των, ή μήτηρ έκυψεν άνωθεν τής κιγκλίδος, δι’ ής ήτο 
κεκλεισμένη ή κλίμαξ, έτοιμη νά σφίγξη εις τάς άγκάλας της τδν 
υιόν της, διότι ιδού τί εΐχεν ίδεί έκ τού μεγάλου παραθύρου τού 
έςώστου.

Πτωχός τις έστεκεν ενώπιον τής θύρας τού ζαχαροπλαστείου. 
Ήτο γέρων, και τυφλός.............Κρίμα ! ολοι οί πλακούντες έχά-
θησαν άπδ τδ πρόσωπον τής γής είς τούς οφθαλμούς τού φιλελεήμο- 
νος παιδός, έστάθη εμπρός του, στρέψας τήν ράχιν πρδς τδν μειδι- 
ώντα ζαχαροπλάστην, και βλέπων δτι ό πτωχός δέν εΐχεν οφθαλ
μούς ϊνα έννοήση τούς ίδικούς του,τω έχωσεν ελαφρώς εις τήν χείρα 
το νόμισμά του καί είπε’

— «Πρόσεξε, κύριε πτωχέ! τδ νόμισμα τούτο άξίζει ενα πλα
κούντα πέντε γροσίων ! »

Ο πτωχός τυφλός έσκίρτησεν ύπδ χαράς.
‘Η μήτηρ τού Κωνσταντίνου ήσθάνθη βρεγμένους τούς οφθαλ

μούς της. Άλλά επειδή εΐχεν εννοήσει τήν αμηχανίαν, είς ήν εύ- 
ρισκοντο οί παίδες, έπιστρέψαντες άνευ πλακούντας, έσιώπησε παν
τελώς. Έδείπνησαν άνευ γλυκίσματος καί κατεκλίνθησαν πολύ πε
ρισσότερον ευχαριστημένοι παρ’ άλλοτε, διότι ό δείπνος των είχε 
καρυκευθή ύπδ μιας καλής πράξεως.

Τή επαύριον ωραίος ήλιος έφώτιζε τδν εξώστην. Τδ πρόγευμα 
ήτοιμάσθη’ περικυκλούσι τήν τράπεζαν’ τά παρατεθέντα δλα ήσαν 
νόστιμα, διότι επαίνων. Άλλά πόσον ύπερηύξησε και ή έκπληξις καί 
η ορεξίς των I δυο υπερμεγεθεις πλακούντες αίφνης παρουσιάζονται, 
ώς νά έπεσαν άπδ τδν ούρανόν, ζεστοί, εύοσμοι καί πολύ ώραίοι.

«νΩ I άπδ πού; άπδ πού ήλθαν μαμμά ;»
« ‘Ο καλδς πτωχδς σοι τούς στέλλει, υιέ μου» ειπεν ή μήτηρ 

μειδιώσα’ « δέν ήξεύρεις πόσον ό πτωχδς εΐ*ε  πλούσιος εις τας 
προσευχάς του 1 διότι ό θεός άναδέχεται νά πληρώση αντί εκείνου.

(έκ του Γαλλικού).

CO προσβληθείς Δερβίσης.
10 ευνοούμενος σουλτάνου τινδς έρρινε μίαν πέτραν εις πτωχόν 

δερβίσην, δστις τφ έζήτει ελεημοσύνην, ‘Ο προσβληθείς δερβίσης 
δέν έτόλμησε νά παραπονεθή, πλήν λαβών τήν πέτραν ^οιετηρησεν 
αυτήν. Τάχιον ή βράδιον, έλεγε καθ’ εαυτόν, θα ευρώ την αφορ
μήν νά εκδικηθώ κατά τού ύπερηφάνου κοί σκληρού τούτου άνθρώ- 
που. Μετά παρέλευσιν χρόνου τινδς ήκουσεν ήμέραν τινά χραυγάς 
καί καγχασμούς είς τούς δρόμους, καί έρωτήσας έμαθεν οτι ο ίδιος 
ευνοούμενος είχε δυστυχήσει, καί δτι ο σουλτάνος οιεταςε να τον α- 
ναιβάσωσιν έίς κάμηλον, έκθέτοντες αύτδν εις τάς προσβολας τού 
λαού. ‘Ο δερβίσης τρέχει έν τώ άμα διά νά ρίψη και αυτδς την 
πέτραν, ην είχε διατηρήσει, άλλά μεταμεληθείς καθ οόον ερρι- 
ψεν αυτήν είς πηγάδιον καί είπε «τώρα εννοώ δτι ή έκδίκησις είνε 
ίδιον ποταπού άνόρδς καί δτι δέν πρέπει νά έςασκώμεν αύτήν εναν
τίον ούδενός*  καθότι, έάν ό έχθρδς ήμών ήνε ισχυρός, θα ήτο αφρο
σύνη καί μωρία’ έάν δέ ήνε δυστυχής, θά ήτο χαμέρπεια καί 
σκληρότης.»

‘Ο καλδς δερβίσης είχε δίκαιον νά πράττη ούτω’ άλλ’ δπόταν ό 
έχθρδς'ήμών δέν ήνε ούτε ισχυρός ούτε δυ στυχής, καί επομένως δέν 
ύπάρχη ούτε μωρία ούτε χαμέρπεια νά έκδικηθώμεν, δυνάμεθα 
τότε ν’ άποδώσωμεν είς αύτδν κακόν αντί κακού ; ούχί βεβαίως’ ή 
έκδίκησις ουδέποτε επιτρέπεται καί είνε πάντοτε άδικος καί άγενής.

Ό αποχωρισμός
(έκ τού Γαλλικού).

Είς τήν ζωήν ταύτην βεβαίως ύπάρχουσι πολλοί πόνοι καί πολ
λά! θλίψεις, άλλά πικρότερος καί σκληρότερος δλων είνε ό χωρισμός 
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προσώπων, τά οποία αγαπώμεν καί τά όποια μάς άγαπώσι. Πό
σον ευτυχείς είσιν έχεΐνοι, διά τούς οποίου; χύνονται δάκρυα ζωη- 
ράς λύπης, όταν αναχωρώσι! Τά δάκρυα ταύτα είσί δι’ αύτούς ενδει- 
ξις ύπολήψεως και αγάπης και δεικνύουσιν αύτοΐς δτι είσΙν άξιοι ν’ά- 
γαπώνται.

Νέοι αναγνώσται, προσπαθήσατε διά τού χαρακτήρος καί τών 
αρετών σας να κεροησητε την αγάπην έκείνων, οΐτινες σάς γνωρί
ζουν, ώστε έάν μίαν ήμέραν ή ειμαρμένη σάς χωρίση αυτών, τά 
δάκρυα και ή λύπη των νά σάς δείξωσιν δτι εΐσθε άξιοι τής αγάπης 
τών όμοιων σας.

"Ολα τά θλιβερά συμβεβηκότα, τά όποια τίνές άποδίδουσιν είς 
την ανύπαρκτον τύχην, εισίν απόρροια τών μυστικών και ανεξερεύ
νητων της θείας Προνοίας σκοπών, "Ητις δι’ αύτών εξαγνίζει τούς 
εκλεκτούς της.

Τό έκ τής άκάνθης ρόδον

(έκ τού Γαλλ.κού).

Ω σεις,οΐτινες εΰχεσθε νά έξορισθώσιν άπό τήν γήν δλοι οί πόνοι 
και αί θλίψεις, πόσον ολίγον γνωρίζετε τήν ανθρώπινον καοδίαν ; 
Τά υψηλότερα αύτής αισθήματα γεννώνται πολλάκις έξ αύτών τών 
δυστυχιών.

Αί πολυτιμότεραι ήμέραι προς τελειοποίησιν ήμών εΐνε αί ήαέοαι 
τής δυστυχίας και τών μεγάλων θλίψεων. *Ας  δεχώμεθα λοιπόν τούς 
πόνους ώς δώρον τού ούρανού και άς ύψόνωμεν τά ομαατα τής υπο
μονής και εύγνωμοσύνης πρός τόν Κύριον, τοϋ όποιου ή ύπεοτάτη 
σοφία άρέσκεται νά μάς καλή πρός έαυτδν πολλάκις δι’ ακανθώδους 
οοού.

Ποσά ευσεβή αισθήματα δέν θ’ άνεπτύσσοντο ποτέ είς τήν καοδίαν 
τοϋ ανθρώπου, άν ητο πάντοτε ευτυχής καί ήσυχος ! Αί δυστίχίαΐ 
μοοφόνουτι τήν ψυχήν καί προσεγγίζουσιν αύτήν είς τόν Θεόν, δστις 
εΐνε ή μόνη αλήθεια.
===== -------- , _
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CH απροσδόκητος σωτηρία
Έν Φιλαδέλφεια: τής’Αμερικής ό ταμίας μεγάλου τίνος εμπορικού 

καταστήματος ελαβεν εντολήν νά εισπράξη εκ τής εκεί τραπέζης 
50,000 ταλήρων*  επανερχόμενος δμως είς τό γραφεΐον παρατηρεί 
δτι τά χρήματα δέν ύπήρχον πλέον έν τώ θυλακι του. Οι προϊστά
μενοι συνέλαβον κατά τής τιμιότητας αυτού εύλογούς υποψίας,έπειδή 
δέν ήδύναντο νά πιστεύσωσιν ούτε δτι έξέπεσε τών χειρών του η ογ
κώδης δέσμη, ούτε δτι τόν άφηρέθη αύτη κρύφα καθ οδόν. Ο τα
μίας, συνειδώς τήν άθφότητά του, άλλά μή δυναμενοςνα την από
δειξη, βουλεύεται νά γείνη αύτόχειρ. Πριν ή προβή εις τήν φοβέραν 
πράξιν,ποιείται καί τήν τελευταίαν άπόπείραν καταχωριζων εις πα- 
σας τά; εφημερίδας τήν εξής δήλωσιν «Έγώ ο ταμίας τού.... κα
ταστήματος επανερχόμενος έκ τής τραπέζης εις το γραφεΐον μου 
άπώλεσα καθ’όδόν 50.000 τάλ. είςτραπεζ. γραμμάτια.Έάν μή τά 
εύρω, βουλεύομαι νά θέσω τέρμα εις τήν ζωήν μου μη ανεχόμενος 
τήν ιδέαν δτι διά παντός θά ήμαι ύποπτος επι κλοπή. Μετά πεντε- 
καίδεκα ήμέρας άπό τής σήμερον, περί τήν μεσημβρίαν,έάν μή απο- 
δοθή μοι τό ύπεξαιρεθέν ποσόν, θά θανατωθώ διά πιστολιού. Χίλια 
τάληρα, ισόβιον φιλίαν καί έγκάρδιον εύγνωμοσύνην υπισχνούμαι 
είς τόν τίμιον αώδρα, δστις κομίση μοι το ανηκον εις τον προϊ
στάμενόν μου άογύριον». Την δήλωσιν ταύτην έπανελαμβανε καθ ε- 
κάστην άλλ’ έπί ματαίφ’ μίαν ήμέραν πρό της λήςεως τής προθεσ
μίας έδημοσίευσε τάδε «αυριον κατα την δωδεκατην ώραν δ^ν θα 
συγκαταλέγωμαι εις τούς ζωντας». "Εκαστος δύναται να φαντασθη 
όποιαν φοβέραν νύκτα διήλθεν ό δυστυχής. Εφθασε τέλος η Κυρια
κή καί έσήμανεν ή ενδεκάτη ωρα. Λενος τις κρούει την θυραν τού 
ταμίου, δς τις ανοίγει αυτήν’ ο άγνωστος βλέπει έπι της τραπέζης 
μίαν έπιστολήν πρός τήν οικογένειαν τού ταμίου καί εν ρεβόλβερ. 
«Έρχεσαι ίσως ϊνα μου σώσης τήν ζωήν ;» — «Ναι*  δέν εύρον τό 
χαρτοφυλάκων σου’ έοωκα όμως τοΐς προϊστάμενοι; σου εγγυησιν 
περί τών 50,000 ταλήρων υποσχόμενος διι θά τοις τελώ τακτικόν 
τόκον 5 τοΐς 4 0 0 κατ’ έτος εως ού έπέλθη η ήμερα καθ ην θά δυ- 
νηθής σύ νά απότισης τό χρέος σου. Ταύτα όμως πράττω, εαν καί 
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συ μοι δωσης μίαν βεβαίαν ύπόσχεσιν». «Περί τίνος;» «’Έχω ανά
γκην της υπηρεσίας σου έπί πεντεκαίδεκα ετη*  σοί προσφέρω μισθόν 
αδρόν, οίκημα, τροφήν καί εί τι άλλο επιθυμείς».—«Το δέχομαι». 
Μετά μίαν εβδομάδα ο άγνωστος άπήλθε μετά τού γραμματέως του 
εις Καλιφορνίαν ένθα ήνοιςε κατάστημα, έξ ού έπορίσθη κέρδη πάμ- 
πολλα διά τής πιστότητας καί φιλοπονίας τού γραμματέως. Ό Κύ

ριος τού καταστήματος τούτου έτελεύτησε πέρυσι καταλιπών το ίμι- 
συ τής περιουσίας του εις τδν πιστόν συνεργάτην του πρδς δέ καί 
οΟ,ΟΟΟ ταληρων αποζημίωσιν. Ούτος ειχεν ευρει πραγματικός τά 
απολεσθέντα χρήματα.

Η μαμ,μη τών βασιλισσών Μαρίας καί Αννης·
Κατα τάς ταραχάς, αΐτινες συνέβαινον έν Άγγλίφ έπί Καρό

λου Α ., η θυγάτηρ αγρότου τίνος, άπολέσαντος έν τω έμφυλίφ πο- 
λέμφ ζωήν καί περιουσίαν, κατέβη είς Λονδίνον ΐνα πορισθή τά 
πρδς τον βιον ως υπηρέτις*  μόλις ήγε τδ εκτον καί δέκατον έτος και 
ειχεν εςοχον καλλονήν*  ητο δμως πάντη άπειρος και ανίκανος μη- 
δεν άλλο έπισταμενη ή το ξυλοτομειν καί καλ/ιεργείν τούς αγρούς. 
Χήρα πτωχή καί φιλεύσπλαγχνος, οίκτείρασα τήν ορφανήν, έχορή- 
γησεν αυτή κατάλυμα καί θερμώς τήν συνέστησε γείτονι ζυθοποιώ, 
δςτις κατ’ άρχάς δίς τής ήμέρας έστελλε δι’ αύτής τδν ζύθον είς τούς 
έν τή γειτονεια εντολείς του*  ακολούθως τήν παρέλαβε τακτικήν 
υπηρέτιδκ εν τφ ζυθοπειφ του. ορφανή νέα, άμα άποβαλούσα τά 
πρώτα ράκη, εφανη ασϋγκριτως ωραιότερα ή πρότερον καί εΦείλκυσε 
τών ξένων τήν προσοχήν’ πολλω δέ μάλλον έθαύμασε τήν καλλονήν 

και την τιμιότητα της αυτός ό ζυθοποιός, δς τις, άπόχηρος ων καί 
απαις, εβουλευθη έπι τέλους να την νυμφευθτ,. ‘Η νέα σύζυγός του 
εοειχθη αςία τής εκλογής του. Τρία έτη ύστερον έτελεύτησεν ό άνήο 
καταλιπών εις άτεκνον και τρυφεράν συαβίαν τήν πελώοιον περιου
σίαν του. Μετά πολλής δραστηριότητο: εξηκολούθησεν αύτη τδ έο- 
γον του ανορός της*  επειδή δμως πολλαί αντιστάσεις έγένοντο αυτή 
έν τώ ζητήματι της κληρονομιάς, έδέησε νά έπικαλεσθή τήν συν
δρομήν τού έπισήμου νομομαθούς "Γόε, δςτις ειχεν άλλοτε συντάξει 
καί τήν διαθήκην τού μακαρίτου. Ο Κ. ®Τδε θελχθείς ύπδ τών αρε-

τών καί τών χαρίτων τής νέας χήρας, ποθήσας δέ καί τδν πολύν 
πλούτον της, τήν ένυμφεύθη. Προβιβασθείς βαθμηδόν άπο τώ? κα- 
τωτάτων είς τά ανώτατα πολιτικά άςιώματα έτελεύτησεν ως λόρ
δος Κλάρενδων, καταλιπών θυγάτριον δπερ ύστερον ήγάπησεκαί 
ενυμφεύθη ό τής Αγγλίας Βασιλεύς Ιάκωβος ο Α . Τοιουτφ τροπφ η 
πρώην έπαΐτις άπεδείχθη μήτηρ άνάσσης καί μάμμη τών δύο βα

σιλισσών, Μαρίας καί *Αννης.

Κειμήλια
Κατά τήν αγγλικήν εφημερίδα « Κόσμον τών Θαυμάτων » 

διάφορα λείψανα μεγάλων άνδρών έπωλήθησαν αντί αδρότατης τι
μής. Τφ 1 81 6 βαθύπλουτος λόρδος προσενεγκών 730 λίρας στερ
λίνας ήγόρασεν ενα δδόντα τού Νεύτωνος, και τον εθηκεν αντί α- 
δάμαντος έν τφ δακτυλίφ του. Ετερος ήγόρασε τφ 1 7 25 το προσευ
χητάριο'? τού δυστυχούς βασιλέώς Καρόλου Α . αντί 100 γυινεών. 
Τφ 1835 έπωλήθη έν Παρισίοις αντί 1920 φράγκων ό πίλος δν 
έφόρει ό Ναπολέων κατά τήν έν ’Εύλάου μάχην. Τδν ελεφάντινο? 
θρόνον, ον ή πόλις Λυβέκη έδωρήσατο τώ Γουστάβω Βάζα ηγόρασε 
Σουηδός τις αντί 58,000 φιορινίων. Τφ 1825 ευρεθη εν Παρι
σίοις άνήο δστις προσήνεγκε 561,000 φράγκων ινα απόκτησή 
τδ ίμάτιον δπερ έφόρει ό Κάρολος 1Β . κατά τήν έν Πουλτάβα μά
χην. Οί δύο κάλαμοι, δι1 ών συνετάχθη ή έν Άμιανφ συνθήκη, 
έπωλήθησαν αντί 500 φράγκων, οί δέ κάλαμοι, δι’ών συνυπε- 
γράφη ή έν Παρισίοις συνθήκη τού 1 856, έδωρήθησαν τή αυτο- 
κοατέίρα Ευγενία. Ί1 φενάκη τού έπί εύτραπελείαις περιωνύμου 
συγγραφέως Στέρνε έπωλήθη έν Λονδίνφ άντι 200 γυινεών, τού 
φιλοσόφου Καντίου άντι 200 φράγκων, ή βακτηρία τού Βολταίρου 
αντί 500 φρ, ό έπενδύτης τού Ρουσσώ αντί 950 καί τδ άργυρούν 
ωρολόγιόν του άντι 500 φρ.

I Γάμο: τών Σνων
’Ιδιόρρυθμοι ώς έν πάσι τοίς άλλοις ύπάρχουσιν οι Σΐναι 

καί έν τοίς γάμοις. Οί Μανδαρίνοι καί οί εύποροι νυμφεύουσι τους

—-----— 
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μέν υιούς των αμα συμπληρώσαντας το έβδομον και δέκατον έτος 
τής ηλικίας των, τάς δέ θυγατέρας των άμα είσελθούσας είς το 
τρισκαιδέκατον. Οί πτωχότερι νυμφεύονται όπόταν κατορθώσωσ*.  
νά συλλέξωσι τά άπαιτούμενα χρήματα είς τήν αγοράν τής νύμφης 
και εις τά δαπανήματα τού γάμου. Πολλάκις ό πένης πατήρ λαμ- 
βάνων έκ τού ορφανοτροφείου τό πρώτον τυχόν κοράσιον, παραδί- 
δει αύίό τή ίδ'α συζύγω ίνα τό άναθρέψη καί τό προορίζει ώς μελ
λόνυμφον τού υιού του’ Ούτω καταφαίνεται ή φειδώ και ή πρόνοια 
έφ ήσυνήθως διαπρέπουσιν οί Σίναι, διότι πρώτον μέν έξοικονομεί- 
ται τό αργύριον Μ ού έμελλε ν’ άγρρασθή άλλως ή νύμφη, εΐ- 
τα δέ άνατρέφεται ή κόρη ύπό τής μητρός καί συμμορφούται έξ 
απαλών ονύχων πρός τά ήθη και τά έθιμα τής οικογένειας*  τελευ- 
ταίον, έάν άποδειχθή αύτη δύσκολος, δύστροπος και απειθής ά- 
ποπέμπεται παραχρήμα τής οικίας άνευ τού θορύβου καί τών σκαν
δάλων , ατινα συμβαίνουσιν οσάκις έγγαμος ήδη ή γυνή άποπέμπε- 
ται είς τήν πατρωαν οικίαν της.

ςΗ εύτυχία
Πρό πολλών αιώνων οί άνθρωποι φαντάζονται τήν ευτυχίαν 

ως μέγαν λίθον πολύτιμον, ό όποιος εινε αδύνατον νά εύρεθή, 
καί ο οποίος ζητείται πάντοτε άνευ έλπίδος. Άλλ’ οχι*  ή εύτυχία 
εινε μωσαϊκόν συγκείμενον έξ απείρων μικρών λίθων, οί όποιοι καθ’ 
εαυτούς μέν μικράν έχουσι τήν αξίαν, άλλ’ ένούμενοι όμού καλλιτέ- 
χνως, αποτελούσα χαρίεν σύνολον. "Οταν κατορθώση τις νά έκτιμή- 
ση τάς στιγμιαίας απολαύσεις, άς ό ούρανός αποστέλλει είς πάντας, 
η ζωή καθίσταται ευχάριστος. Διά τί νά ατενίζομεν πάντοτε μα
κράν πρός τόν ορίζοντα, ον κατοικούμεν; κατ’ έμέ ή αιτία δι’ ήνδέν 
εύρίσκομεν τήν ευτυχίαν εινε ίσως διότι τήν ζητούμεν.

Αιμιλία Γ ι ρ α ρ δ ί ν ο υ.

Το καθήκον
41 έζπλήρωσις καθήκοντος καταλείπει πολλάκις είς τήν ψυχήν 

αίσθημά τι παρόμοιον μέ τήν τύψιν τού συνειδότος, προερχόμενον 
από τόν φόβον μήπως δέν ήτο αρκετόν ο,τι έπράξαμεν.

Μεγαλείον καί άθλιότης τοϋ ανθρώπου.
Ό άνθρωπος δέν γινώσκει είς ποιαν τάξιν νά καταναχθή. Εΐνε 

όρατώς άποπλανημένος, αισθάνεται δμως έν έαυτώ λείψανα κατα- 
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στάσεως ευτυχούς, έξ ής έξεπεσε καί ήν δέν δύναται νά ανακτήττ/ 
ζητεί αύτήν μετ' ανησυχίας, άλλ’ άνευ έπιτυχίας εις άοιόδευτα 
σκότη.

Τούτο εΐνε ή πηγή τών μαχών τών φιλοσόφων, έξ ών άλλοι 
μέ/ έπροσπάθησαν παντί σθένει νά άνυψώσωσι τόν άνθρωπον, ά- 
νακαλύπτοντες τό μεγαλείον αύτού*  άλλοι δέ νά ταπείνώσωσιν αύ- 
τόν, παρουσιάζοντες τήν άθλιότητα αύτού’ τό δέ παραδοξότερον 
εΐνε τούτο, οτι οί μέν μεταχειρίζονται τούς λόγους τών δέ ίνα βε- 
βαιώσωσι τήν εαυτών γνώμην*  διότι ή άθλιότης τού ανθρώπου συμ- 
περαίνεται έκ τού μεγαλείου αύτού, καί τό μεγαλείο/ αύτού πάλιν 
έκ τής άθλιότητος αύτού. Ούτω οί μέν τοσούτον καλώς έσυμπέραναν 
τήν άθλιότητα, καθ’ δσον έλαβον ώς άπόδειξιν αύτής τό μεγαλείον' 
οί δέ έσυμπέραναν τό μεγαλεΐον μετά τοσούτον περισσοτέρας ισχύος, 
καθ’ δσον έξήγαγον αύτό έξ αυτής της άθλιότητος. Παν δ,τι ήδυνή- 
θησαν νά είπωσιν έκείνοι, διά νά άποδείζωσι τό μεγαλείον, τούτο 
έχρησίμευσεν ώς δργανον εις τούς άλλους, δπως συμπεράνωσι τήν 
άθλιότητα, διότι κατά τοσούτον άθλιώτερος γίνεται καθ’ δσον υψηλό
τερα πίπτει*  οί δέ άλλοι τούναντίον ύψώθησαν οί μέν έπί τών δέ 
δι’ άτελευτήτου κύκλου, βεβαίου δντος δτι δσον περισσότερον εΐνε 
φωτισμένοι οί άνθρωποι, τοσούτον έπί μάλλον καί μάλλον άνακα- 
λύπτουσιν έντφ άνθρώπω καί άθλιότητα καί μεγαλείον. ’Εν ένί λό- 
γφ ό άνθρωπος γινώσκει δτι εΐνε δυστυχής. Λοιπόν είναι δυστυχής, 
διότι τό γινώσκει*  άλλ’ εΐνε πολύ μέγας, διότι γινώσκει δτι εΐνε 
δυστυχής. Λοιπόν οποία χίμαιρα είναι αύτός ό άνθρωπος! οποίον 
χάος, οποία άντίφασις ! Κριτής δλων τών πραγμάτων, ’ξαναμωρα- 
μένος σκώληξ τής γής, μεσεγγυητής τού άληθούς, σωρός αβεβαιο
τήτων, δόξα καί σκύβαλον τού παντός. Εάν καϋχάται, τα πεινώ αύ- 
τόν έάν ταπεινώται,έπαίρω αύτόν καί άντιφάσκω πάντοτε.μέχρις ού 
καταλάβη δτι εΐνε τέρας άκατανόητον. PASCAL.

! Λύκος καί Γερανός.
Είς λιτόν προβάτου γεύμα ένφ βιάζετο ό λύκος, 
όστούν φράττει τόν )αιμόντου κατά πλάτος κατά μήκος, 
Κ’ έτρεχε παντού νά εύρη Ιατρόν νά τό έλκύση,

I
 υποσχόμενος μεγάλα πώς θά τόν φιλοδωρήση*

Πλήν ’ς τήν δψιν αύτού μόνον έφευγον κατεσπεοσμένως 
κ έκίνδύνευεν ό λύκος ν’ άποθάν’ άποπνιγμένος*
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Ό δέ Γερανός νομίσας ευκαιρίαν νά πλουτήση, 
ακριβά μετά τού λύκου έσπευσε νά συμφωνήσει. : 
Είς τήν ώραν τοϋ κινδύνου γενναιόδωρος εκείνος 
παρεδέχθη τάς προτάσεις και τού τάδε καί του δεινός*  
Και ό γέρανος βυθίσας τδ στενόν αύτού κεφάλι 
άπδ τδν λα.μδν τού Λύκου τδ οστούν εύθύς εκβάλλει, 
Κ’ έπιχαίρων διά τόσην Ιατρού έπιτυχίαν 
τήν άπόδοσιν έζήτει τής ανταμοιβής ταχείαν. 
Άλλ’ ό Λύκος λοξοβλέπων τήν Κυρ εξοχότητά του, 
μή σεβόμενος τούς δρκους και τά στίλβοντα πτερά του, 
’Εξοχότατε, τού λέγει, εΐν’ ανταμοιβή μεγάλη 
οτι άπδ στόμα Λύκου σώον έκβαλλες κεφάλι . . :

Λύσις τοΰ 8ου αινίγματος
( Εν ω ή λ. σχέδια γραπτέα σχεδία).

Αίνιγμα 9ον 
’Άψυχον είμαι, μάρμαρον κρύου, 
Κινητδν μνήμα, ζωήν έγκλείον’ 
Άλλ’ αν καί άψυχου μέ νομίζ^ς, 
Έχω μητέρα, καθώς γνωρίζεις’ 
Δέν έχω σάρκα. Αν μέ κτυπήσης, 
'Ύδωρ θά ρεύσιρ κ’ αίμα έπίσης. 
Έκ τάφου εχει αναπηδήσει 
Εκείνη ήτις μ’ εχει γεννήσει. 

Και μολαταύτα δέν κάμνω βήμα, 
Αλλά τού ζώντος ύπάρχω μνήμα. 
Αν ποτέ μ’ έφαγες μέ ήξεύρείς 

Και εινε ευκολον νά μέ εύρης.

Παροράματα
Εν σελ. 501 7 άντί: Άλλά ουδέ ό "Ηλιος κτλ—τού πρδς

Βορράν πάλιν, γράψου ; Άλλά και ό "Ηλιος κατά τδ διάστημα τού
το φαίνεται οχι μόνον δτι μένει δπίσω τών άλλων άστέοων, άλλά 
και δτι προχωρεί μέν άπδ τής 9ης Δεκεμβρίου πρδς Βορράν, επι
στρέφει δέ άπδ τής 9ης ’Ιουνίου πρδς Νότον, κτλ.

Έν τή αυτή σελ. στιχ. 27 άντι: άνωτέρα γρ. δευτέρα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ.
(Συνέχεια, ϊδε σελ. 515).

Τή έπαύριο? τής ημέρας, καθ’ ην έγένετο έν Λονδίνω ή έκ μέ
ρους τής Φιλανατολικής Εκκλησιαστικής ‘Εταιρίας προσφώνησις, 
ήτοι τήν I 3)25 Φεβρουάριου, ό ‘Ιεράρχης προσκληθείς παρά τού 
λόρδου Hope, γαμβρού τού μαρκεσίου Salisburg, μετέβη είς τδ 
εξοχικόν παλάτιον αυτού, ένθα τώ είχε παρασκευασθή πολυτελέ
στατου δείπνου. ‘Η έκ μέρους τού λόρδου Hope φιλοφρόνησις ο
φείλει νά έπισύρη τήν προσοχήν τού Ελληνικού έθνους, καθόσον 
δι’ αύτής άποδεικνύεται οτι ώς πρδς τήν ύπέρ’τής Ανατολικής ’Εκ
κλησίας συμπάθειαν και τά δύο μεγάλα κόμματα τής Αγγλίας 
συμφωνούσι πληρέστατα’διότι αφού ό άρχηγδς τών φιλελευθέρων, ό 
Γλάδστων, έσπευσε νά ξενίση και πάσαν περιποίησιν νά παράσχη 
ποδς τον "Ελληνα ‘Ιεράρχην, έπελήφθη τής ευκαιρίας ειςτών πρώ
των άρχηγών τού εναντίου κόμματος νά πράξη τδ αύτό. Έν Αγ
γλία τδ πρδς τήν ενωσιν αίσθημα ανεφλέχθη ακμαίου καί ζωηρδν 
άμα τή έμφανίσεί έΛς λειτουργού τής Εκκλησίας ήμών. ‘Η πολι
τεία, τά κόμματα, ή Εκκλησία, ή έπιστήμη καί δ λαδς αυθόρμη
τοι έπεδαψίλευσαν πολυειδείς τιμάς είς τδν αντιπρόσωπον της έν τή 
Ανατολή ‘Ιεραρχίας και έξέφρασαν ζωηρότατα τάς ένωτικάς αυτών 

τάσεις. Αί προπόσεις αύτών ζωηρδν και ακμαίου άποπνέουσι τδ πρδς 
τήν πατρίδα τού‘Ομήρου, τού Πλάτωνος, Αθανασίου καί Χρυσο
στόμου αίσθημα, αί δέ προσφωνήσεις έξαίρουσι τήν Εκκλησίαν 
εκείνην, ήτις ύπερηφάνως άντιστάια είς τάς άλαζόνας τού ποντί- 
φηκος διαταγάς διέσωσε τήν άτομικήν έλευθερίαν τής συνειδήσεως 
έν τή Ανατολή, και έςυμνούσι τήν γλώσσαν, δι’ ής έπεξετάθη ό 
Χριστιανισμός καί έδημιουργήθησαν έθνίκαί Έκκλησίαι.

Κατόπιν ό κ. Λυκούργος έπεσκέφθη τήν οικίαν τού επιφανούς 
πρωθυπουργού κ. Γλάδστωνος. Ατυχώς ό κ. Γλάδστων δέν ήτον 
έκεί, άλλ’ή Κυρία αυτού τδν ύπεδέχθη φιλοφρονέστατα, κατα- 1
βάσα, οτε άπήρχετο, μέχρι τή; κάτω θύρας μετά τών τριών αύτής |
θυγατέρων. ‘Ο κ. Γλάδστων έπανελθών είς τήν οικίαν και μαθων 1ί
τήν επίσκεψιν τοϋ επισήμου ξένου, έγραψε πρδς αύτδν έκφράζων |

ΝΕΝΤΟΡΟΣ ΤΟΜ. Α’· ΤΕΪΧ. Η’. 35. *
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τήν μεγάλην του λύπην έπί τή απουσία αυτού έν ώρα καθ’ ήν ό 
*Έλλην ‘ Ιεράρχης μετέβη είς έπίσκεψίν του. ‘Η επιστολή τού κ. 
Γλάδστω^ος εινε σπουδαιοτάτη δ’.*  δσα γράφει περί τής προσεγγί- 
σεω; τών δύο εκκλησιών χαί περιποιητικωτάτη πρδς τδν χ. Λυ
κούργον. Τήν είς ’Αγγλίαν μετάβασιν του "Ελληνος Ποιμενάρχου 
ό κ. Γλάδστων θεωρεί ώς π ρό ξ ε νο ν π λ ε ί σ τ ο υ καλού 
εις άμφοτέρας τάς έκκλησίας*

Μετά ταύτα έδωκε δείπνο / μεγάλο πρεπέστα τον πρδς τιμήν τού 
Έλληνος Ποιμενάρχου δ περίφημος μεταξύ τών "Αγγλων*  Ιεραρχών, 
ο Επίσκοπος Out ^στερ. Είς τδ δείπνον αύτδ προσεκλήθησαν άλλα 
τε πολλά και επίσημα πρόσωπα, μεταξύ τών οποίων έβλεπε τις τον 
περινούστατον πρωθυπουργόν Γλάδσίωνα και τδν υπουργόν τών 
εξωτερικών Κλαρενδώνα καί αύτδν τδν Άρχικαγκελάριον, τουτέστι 
τδν πρόεδρον τής Βουλής τών λόρδων. Οί δύο τελευταίοι, ώς φαίνε
ται, εύηρεστήθησαν λίαν έκ τής γνωριμίας τού Αρχιεπίσκοπον, 
έπιδείςαντες κατά τήν διάρκειαν τού δείπνου φιλοφροσύνην αξιοθαύ
μαστο·*.  Μετά παρέλευσιν δύο ημερών έπεσκέφθησαν αύτδν έν τή 
οικία τούκ. Λουκ2 Ζίφου,παρά τώ όποίω κατέλυεν ό ’Αρχιεπίσκοπος.

Τή 6)18 Μαρτίου ό ‘Ιεράρχης Λυκούργος έλαβε πρόσκλησιν 
παρά τού κορυφαίου της Αγγλικανης Έκκλησίας, τού ’Αρχιεπι
σκόπου Κανταβουρίας, ϊνα έπισκβφθή αυτόν. ‘Ο κ. Λυκούργος έ- 
σπευσε νά εύχαριστήση τδ ύψιστον τούτο έν Άγγλίφ πρόσωπον, 
δπερ ήδη ασθενούν οικουρεί, "Οτε ό Ελλην Ιεράρχης είσηλθεν 
είς τήν αίθουσαν, ό Αγγλος ‘Ιεράρχης ϊστατο φέρων τήν αρχιερα
τικήν αυτού στολήν καί ύπεδέχθη αύτδν φιλοφρονέστατα. Μετά 
τδν αδελφικόν ασπασμόν είσηλθεν είς τόν έν πολατίφ αύτού ναΐ
σκον, ένθα έψάλη δοξολογία. Ακολούθως ώδήγησε τδν ξένον αύτού 
εις τήν αίθουσαν καί τώ προσέ^ερεν ώς δώρον τήν εικόνα του καί 
τήν ‘Αγίαν Γραφήν έν Άγγλικανή μεταφράσει. ‘Η μεταξύ τών 
δύο έξοχων ά>δρών συνδιάλεξις υπήρξε σπουδαία καί περί μέγίς-α 
περιεστράφη. Τδ δνομα τής Α. Θ. Π. τού Πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως έςασκεϊ απερίγραπτου γοητείαν έπί τού Κανταβου
ρίας καί έπισπαται τδν βαθύν αύτού σεβασμόν. Ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Κανταβουρίας έξέφρασε τήν μεγίστην της καρδίας αυτού επιθυμία? 

I

τού νά καταβληθώσιν εκατέρωθεν προσπάθεια»· δπως έπέλθη, άν 
°υχί ενωσίς εντελής, τουλάχιστον μία προσέγγισις τών δύο εκκλη
σιών. Πρ ς τάς εύχάς καί τάς επιθυμίας τού Αγγλου ‘Ιεράρχου 
ό ήμέτερος Λυκ υργος άπήντησε τά είκότα,άλλ’ άπέφυγε νά είσέλθη 
είς εύρυτέραν άνάπτυξιν τού σπουδαίου τούτου αντικειμένου, διότι 
ό ’Αρχιεπίσκοπος Κανταβουρίας ύπδ τοσαύτης είχε καταληφθή συγ- 
γκινήσεως, ώστε ό ιατρός παρευρισκόμενος καθ’ άπασαν τήν συνόι- 
λεξιν τφ είπε ν’ άποσυρθή ϊνα μή συμβή τι έκ τής συγκινήσεως. 
Είς τήν επιταγήν τού ιατρού ύπακούσας αμέσως έσηκώθη, έλαβε 
τήν χεϊρα τού Αρχιεπισκόπου Σύρου, έξέφρασε τήν άμετρον αύτού 
εύχαρίστησιν έπί τή γνωριμία,έοωκε παραγγελίας τινάς διά τδν Πα
τριάρχην ήμών καί ύπεχώρησεν είς τήν κλίνην λίαν συγκεκινημέ- 
νος. ‘Π δέ σύζ γος αυτ;ύ, γυνή περικαλλής καί ανατροφής ύψη- 
λής, ώδήγησε τδν κ. Λυκούργον είς τδ έστιατόριον. ένθα ήτο δα- 
Ίιλές πρόγευμα ήτοιμασμένον καί ικανοί καί επίσημοι ομοτράπεζοι 
έκάθηντο.

Τήν έπομένην ημέραν έν Λονδίνω έγινεν είς αύτδν νέα προσφώ- 
νησις μεγαλοπρεπής έκ μέρους τού κεντρικού κλάδου της π:δς ενω- 
σιν τώνέκκλησιών εζαιρίας έν τίνι μεγάλη αιθούση. ‘Γπέρ τά 2 00 
πρόσωπα έξ άμφοτέρων τών φύλων περιωπής ύψηλης παρευρί- 
σκοντο εκεί. Αμα ό ήμέτερος Ποιμενάρχης εισήλθεν είς τήν αί
θουσαν, πάντες οί έκεϊ παρευρισκόμενοι έκλιναν γόνυ καί κεφαλήν. 
Θρόνος μεγαλοπρεπής ύψώθη ένθα έμελλε νά σταθή ό κ Λυκούργος*  
δτε δέ άνέβητδν θρόνον έν μέσω ήσυχίας καί τάξεως. ό πρόεδρος τής · 
έπιτοοπής απήγγειλε τήν προσφώνησιν, είς ήν άνταπήντησε τά εί- 
κότα. Μετά τδ τέλος τής άντιφωνήσεως ό 'Έλλην ‘ Ιεράρχης έδωκε 
τήν εύλογίαν είς τούς παρεστώτας,μεταξύ τών οποίων παρευρίσκοντο 
πολλοί λόρδοικαί άλλα επίσημα πρόσωπα*ούτοι  δΓ έσπευσαν νά κλί- 
νωσι καί πάλιν γόνυ καί κεφαλήν. Εϊτα ό είς μετά τδν άλλον ερ
χόμενοι, μηδέ τών κυριών έξαιρουμένων, ήσπάζοντο τήν οεξιάν 
αύτού καί άπήρχοντο είς τά ίδια.

Τή 9)21 πρδς τδ εσπέρας, εις τών έν Λονδί.ω βαθύπλουτων 
ομογενών, ούτινος τδ δνομα ένδόξως συνδέεται μετά τής δλης ‘Ελ
λάδος, ό κύριος Μεταξάς, ό ανεψιός τού αοιδίμου Άνδρέου Με-
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ταξά, προ ετών ήδη τριάκοντα έν ’Αγγλία διαμένων καί μετ’ Άγ- 
γλίδος γάμφ συνηνωμένος, έδωκε πρδς τιμήν τού κ. Λυκούργου 
πολυτελέστατον δεϊπνον και μεγαλοπρεπέστατου εις εν τών με*  
γαλειτέρων καί λαμπρότερων τού Λονδίνου ξενοδοχείων. Εις τδ 
δειπνον τούτο ποοσεκύ^ήθησαν υπέρ τά εκατόν πρόσωπα, πάντες 
οί έν Λονδίνφ ‘Έλληνες μετά τών συζύγων αυτών, πολλοί ’Άγ
γλοι ονομαστοί, έν οίς διεκρίνοντο ό λόρδος Δέρβης ή Στάνλεύ, 
πρώην υπουργός τών εξωτερικών, ό Δεάκ Στάνλεύ, οστις εξεφώ- 
νησε τόν περίφημου εκείνον λόγον έν τή αιθούση της ‘Ιερουσαλήμ, 
και πλεϊστοι άλλοι έπίσημοι λόρδοι, στρατηγοί, δικασται κλπ. 
‘Η δαπάνη τού δείπνου άνέβη είς πεντακόσια; λίρας Άγγλικάς.

Πόσοι άρά γε άκούσαντε^ τούτο δέν θά ειπωσι τδ τού Ιούδα 
«πρδς τί ή απώλεια αύτη ;» Και δμως ηςεύρετε τί ο ξενίζων απε- 
κρίθη είς τδν κ. Λυκούργον,δτε τφ έκαμαν τήν παρστήρησιν πρδς τί 

j νά κάμη τόσην δαπάνην; «Τριάκοντα έτη περίπου μένω έν ’Αγγλία 
προσέθηκε σφοδρά συγκεκινημένος, καί όμως ουδέποτε ειδον τδ έ
θνος μου νά τιμηθή τόσον δσον ήδη ενεκα της παρουσίας υμών, 
παυιερώτατε—τριάκοντα ήδη ενιαυτοί παρηλθον ίο δτου κατοικώ 
έν Λονδίνφ και ουδέποτε ειδον τούς Ελληνας σύμπαντας έπι τδ 
αύτδ ηνωμένους καί αδελφικώς συνδεδεμένους, δσον τόρα εις τήν 
παρουσίαν σου’ ουδέποτε ειδον τδν γενικόν τού ’Αγγλικού λαού εν
θουσιασμόν ύπέρ τής Ελλάδος και της ορθοδοξίας. ‘Η ύμετέρα 
έμφάνισις έγαλβάνισε τά Αγγλικά πνεύματα και ήδη μετά ύπερη- 
φανίας άναγινώσκω τά εγκώμια τού ’Αγγλικού τύπου ύπέρ τε τού 
έθνους και της ορθοδοξίας, ήτις πολλούς διά τήν αλήθειαν ύποστάσα 
κινδύνους καί αγώνας, διέμεινεν αναλλοίωτος έκτε τής έπηρείας 
τού χρόνου και τών περιστάσεων. Δέν έπρεπε λοιπόν νά δείξω τήν 
ευγνωμοσύνην μου πρδς τδ πρόσωπον εκείνο, τδ οποίον επί τοσού
τον έτίμησεν ημάς είς τδν τόπον τούτον ; δέν επρεπε νά δαπανήσω 
μικρόν τι ποσδν ύπέρ τού προσώπου εκείνου, δπερ συνήνωσε τόν 
ελληνισμόν και έξήρε τό φρόνημα αυτού ; Εγώ πολλούς έκ τών 
ενταύθα παρακαθημένων ‘Ελλήνων ουδόλως έγνώριζον προλαβόν- 
τως και ήδη έκ της παρουσίας ύμών θεωρώ ενταύθα τοσούτους α
δελφούς. ‘Γπάρχουσι στιγμαι είς τδν βίον τών ατόμων, καθ’άς ή
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καρδία πλήρης ενθουσιασμού και συγκινήσεως εινε πρόθυμος νά θυ- 
σιαση και αυτήν τήν ύπαρξίν αυτής’ και δι’ εμέ μία τών στιγμών 
τούτων εινε η περί στάσις της ενταύθα παρουσίας ύμών, ήτις ύπηρ- 
ξεν αφορμή νά τιμηθη τδ έθνος τών ‘Ελλήνων και ή ορθοδοξία 
και να συΰενώση αδελφικώς τδν έντάύθα ελληνισμόν.»

Ούτως έξεφράσθη εν τέκνον τού ελληνισμού, τού όποιου ή πρδς 
την πατρίδα και τήν θρησκείαν αγάπη πληροί τήν καρδίαν αύτού.

Τή 1 8j30 Μαρτίου ή Α. Σ. ό ’Αρχιεπίσκοπος Λυκούργος έγκα- 
τελιπε τήν μεγάλην πόλιν τού Λονδίνου*  τήν ύστάτην τής έν αύτη 
οιαμονής του ήμέραν διηλθεν έφ’ άμάξης διαφόρους τών Αγγλων 
καί ομογενών οικίας, παραδίδω ν κατά τδ είωθός τδ έπισκεπτήριον 
τού αποχαιρετισμού, χωρίς νά έξέρχηταιτής άμάξης. 'Ότε διήλθε 
κάτωθεν τής οικίας τού πρωθυπουργού Γλάδστωνος, συνεκροτείτο 
έν αυτή συμβούλιον ύπουργικδν περί τού ένδιαιρέρο /τος άπασαν τήν 
Αγγλίαν Ιρλανδικού ζητήματος. Ευθύς άμα ό κ. Γλάδστων έ

λαβε τδ έπισκεπτήριον τού κ. Λυκούργου, έγείρεται καί ασκεπής 
κατέρχεται μέχρι της άμάξης. Ό Λυκούργος είς τήν θέαν τού πρωθ
υπουργού εξέρχεται τής άμάξης συγκεκινημένος.

—Έςοχώτατε, είπε πρδς αύτδν,τούτο ήτο παρά πολύ.
*— ’Αναχωρείς, ακριβέ μου Αρχιεπίσκοπε, άπήντησεν αμέσως 

ο*κ.  Γλάδστων’ έπεύχομαί σοι καλόν κατευόδιου καί πέποιθα δτι 
δέν θέλεις λησμονήσει τήν ’Αγγλίαν.

‘Ο Αρχιεπίσκοπος Σύρου τφ έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην του, 
επιλέγων δτι ή πρός τήν ’Αγγλίαν αγάπη θέλει μείνει έν τή καρδία 
αύτού ζωηρά καί ανεξίτηλος διά παντός τού βίου αύτού. Τότε ό κ. 
Γλάδστων λαβών τήν δεξιάν τού ’Αρχιεπισκόπου Σύρου ήσπάσθη αυ
τήν ούτος ό’έπέθηκε φίλημα έπί τού μετώπου τού περιπύστου πρωθ
υπουργού, οστις αμέσως έλαβε τήν κλίμακα τού μεγάρου και άπε- 
χαζΡ^τα,επισείων τήν κεφαλήν, τδν ’Αρχιεπίσκοπον άναχωρούντα 
έφ’ άμάξης.

(ακολουθεί).
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ΧελίΒών.

Τδ πτηνδν τούτο υπάγεται επίσης εις την τάξιν τών Στρουθοει- 
δών (ίδε σελ. 383) και άριθμούνται 37 είδη αυτού, τών οποίων ό
μως κυριώτερα εινε τέσσαρα : αί χελιδόνες της εστίας,· αι χελιδό
νες τών παραθύρων, αί όποιαι λέγονται και όρεπανιοες τα πετρο
χελίδονα), αί βραχυσκελείς, και αί ποτάμιαι χελιδόνες.

Αί πρώται ώ>ομάσθησαυ ούτώ, διότι άγαπώσι νά κτιζωσι τας 
φωλεάς των είς τάς καπνοδόχας/Εχουσ». τδν λαιμόν καστανόχρουν*  
παρετηρήθη δέ οτι κατασκευά^ουσι την φωλεάν των ύπεράνω εκεί
νης, τήν όποιαν είχαν τδ παρελθόν έτος.

Αί δεύτερα», λέγονται χελιδόνες τών παραθύρων, διότι κτίζουσζ 
τάς φωλεάς των είς τάς γωνίας αύτών ή ύπδ τάς έξοχάς τών οι
κιών (διά της λέξεως· « έςοχαί » ενός οίκου έννοουμεν τδ μέρος τη_ 
στέγης, τδ όποιον εξέχει τού τοίχου). Αύται έχουσι τόν λαιμόν καί 
τήν κοιλίαν λευκά, τήν κεφαλήν, τήν ράχιν, τάς πτέρυγας και τήν 
ουράν στιλβωτά καί μαύρα, τούς δέ πόδας πτερωτούς μέχρις ονύχων, 
καί έπανέρχονται είς τήν αυτήν φωλεάν, τήν οποίαν είχαν αφήσει 
τδ οθινόπωοον.I - »

Αί βραχυσκελείς εχουσι βραχέα (κοντά) τά σκέλη, και έμφωλεύ- 
ουσιν εις τρύπας τοίχων και βράχων.

ΑΣ χελιδόνες κάμνουσι ταξ-ίδια εκτεταμένα καί μ’ δλα ταύτα διά 
τίνος περιέργου έ/στίγματος ηςεύρουυ κατάτδ επόμενον έαρ νά ευρωσ». 
τούς τόπους, δπου είχαν φωλεύσει, καί έπανέρχονται πάντοτε είς ε
κείνους. Έβεβαιώθησαν πεοί τούτου, δέσαντες εις τδ σκέλος πολλών 
χελιδόνων μικράς μετάξινους κλωστάς είς άπόδειςιν της ταυτότητάς 
των. Παραχειμάζουσι δέ τι>ες τούτων σωρηδόν εις τάς πεδιά
δας, άποναοκούαεναι ε»ς τχ κοιλώματα τών δένδοων, εις τούς πα- 
λαιούς τοίχους ή καί έντδς τού νερού.

Κατασκευάζουσϊ τήν πρώτην φωλεάν των πλησίον εκείνης, έντδί 
τής οποίας έγεν.νήθησαν. Περίφημος τις φυσιολόγος ’Ιταλός τού τε
λευταίου αιώνος, ό Σπαλαντζάνης, παρετήρησεν επί δέκα οκταετίαν 
κατά συνέχειαν τά αυτά ζεύγη επανερχόμενα εις τάς αρχαίας φω
λεάς των καί χωρίς σχεδόν νά ένασχοληθώσιν είς επισκευήν αύτών .

Α». χελιδόνες διευθύνονται μέ τρόπον περίεργον είς τδν τόπον, άπδ 
τον οποίον ετυχε μεγάλως ν’ απομακρυνθωσιν άναβαίνουσ». δηλ. 
κατ αρχας υψηλότατα, ως διά νά έρευνήσωσι δήθεν τδν τόπον, καί 
μετά ταύτα διευθύνονται κατ’ ευθείαν προς τδ μέρος εκείνο. ‘Ο Σπα
λαντζάνης έπανέλαβε μετ’ επιτυχίας τδ πείραμα τούτο πολλάκις 
και ειοεν εν ζεύγος ποταμίων χελιδόνων, τάς όποιας είχε μεταφέρει 
εις τδ Μιλάνου, νά έπανέλθη είς διάστημα δεκατριών λεπτών πλη
σίον τών νεογνών του, *γκαταλε»φθέντων  έν Παβία. Λέγεται δτι ή
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ταχύτης των είναι 70 — 80 [χίλια τήν ώραν. Αύται ποτέ δεν κου
ράζονται, άλλά πετούν πέριξ έδώ καί εκεί, οπού εύρίσκονται τά έν
τομα με τά οποία τρέφοντα .

Έν ταίς πόλεσι βλέπει τις πλείστας φωλεάς δρεπανίδων. Αί φω- 
λεαί αύται είνε κτισμέναι άπδ μικρά τεμάχια πηλού, τά όποια ή 
δρεπανίς προσκολλα μετά μεγάλης τέχνης άκριβώς δπως κτίζομεν 
οικο/ απδ πλίνθους' έχουσι μίαν στέγην' και μίαν μικράν τρύ
παν, ήτις χρησιμεύει ώς θύρα, καί είνε έστρωμέναι μέ χόρτα, μέ 
πτερά καί μέ μαλακάς τρίχας μαλλίου.

Αναφέρεται αστεία τις ιστορία περί δύο δρεπανίδων, ή έςής. *Α-  
νοις.ν τινα έπιστρέψασαι αί δύο αύται δρεπανίδες εί- τήν παλαιάν 
φώλεάντων, εύρον αύτήν κατεχομένηνύπδ ένδς στρουθιού (σπουρ
γίτου). Έρχισαν λοιπδν νά τδν διώκωσιν, άλλ’ εκείνος έτσυμπού- 
σεν αυτάς καί δέν ήθελε νά άφήση τήν φωλεάν. Αί δρεπανίδες προσ- 
εκάλεσαν από τάς συντρόφους των είς βοήθειαν των, άλλ’ άν καί 
επροσπάθησαν πολύ δέν ήδυνήθησαν νά κάμωσι τδν σπουργίτην νά 
παραμερίστε Έπί τέλους έφυγαν καί ό σπουργίτη; έ νόμισε ν δτι τόν 
άφησαν νά χαρή τήν φωλεόν ήσύχως. Άλλά τήν άκόλουθον ήμέ
ραν επανήλθαν περί τάς εκατόν δρεπανίδας, αί όποίαι δλαι έκράτουν 
έκάστη άνά εν τεμάχιον πηλού είς τδ ράμφος των. Άμέσως ήρχι- 
σαν τήν εργασίαν καί έν τφ άμα έτοίχισαν τήν Ουράν τής φωλεάς 
μέ τδν πηλόν ούτως, ώστε ό πτωχός σπουργίτης μή δυνάμενος νά 
έξέλθη, άπέθανε βεβαίως άπδ έλλειψιν τροφής καί άέοος.

CH χελιδών επωάζει δίς τού έτους 4—7 άπό κάθε φοράν*  καί ά- 
γαπα νά συζή μέ τούς άνθρώπους. Αί άρσενικαί κελαδούν μέ λεπτόν 
τινα καί τερπνόν συριγμόν είνε δέ πτηνά καθαρότατα καί δέ; ύπο- 
φέρουσιν ούτε τήν έλαχίστην άκαθαρσίαν είς τήν ωωλεάν των.

Ό Πυθαγόρας.
(Συνέχεια, ϊδε σε λ. 552)

Απδ τών ομιλιών τούτων έν βραχεί διεδόθη ή φήμη τού Πυθα- 
γόρου είς δλην τήν πόλιν καί τά πέρις αύτής, ώστε δτε μετ’ ολίγον 
καθιδρύθη ή σχολή αύτού, συνέρρεον πολλοί πολλαχόθεν έκ τε τής 
πόλεως καί τών περιχώρων όχι μόνον νέοι φιλομαθείς καταταττόμενοι 
μαθηταί, άλλά καί τδ εσπέρας έφοίτων είς άκρόασιν αύτου καί άν- 

δρες ήλικιωμένοι καί τών έν τοίς πράγμασι πολλοί εγχώριοί τε κα 
ξένοι, έν οίς καί ήγεμόνες καί άρχοντες καί άπδ πόλεων μή Ελλη
νικών. Τδ πλήθος τών μαθητών του ήσαν ευθύς ές αρχής δύο ειδών*  
οί μέν ήσαν οί καθ’ αύτδ μαθηταί, ονομαζόμενοι μαθηματικοί καί 
φυσικοί, οί δέ ήσαν άκροαταί απλώς, οί προβεβηκότες τήν ήλικίαν, 
οΐτινες έδιδάσκοντο ηθικήν καί περί άΟανασίας ψυχής καί τής μετά 
θάνατον άμοιβής κατά τδ ίδιον αύτού της μετεμψυχώσεως σύστημα.

Η σχολή του ωκοδομήθη έν έκτεταμένω οικοπέδφ, τό οποίον τού 
έχαρίσθη έπί τούτω έν τή χώρα τών Συβαριτών. Τδ σχέθ:ον της οι
κοδομής ήτο άπλούστατον ώς έξης*  έν τώ κέντρω ύπήρχεν αίθουσα 
έκτεταμένη καί ευρύχωρος διά τάς άκροάσεις, πέρις δέ αύτής ήσαν 
ωκοδομημένα ικανά δωμάτια καί εστιατόρια*  συνεκατωκει δέ καί 
συνέζη ό Πυθαγόρας μετά τών μαθητών του. Τών άναγκαίων δα
πανών υπήρχε κοινόν ταμεϊον, έν ω έκαστος τών προσερχομένων 
μαθητών κατέβαλλεν ο,τι έδύνατο*  τήν διαχείρησιν δέ τών χρημά
των είχεν είς τών μαθητών, ύπ’ αύτών τούτων εκλεγόμενος’* αύτός 
δ’ έπετήρει μόνον. Τά πάντα έτειναν ν’άδελφοποιήσουν τούς μα- 
θητάς. ‘Η διδασκαλία του δέ σκοπόν είχεν έν ά ρ μ ο ν ί α ν ά μ ορ- 
φώση καί νούν καί καρδίαν καί βούλησιν, δ- 
περ τήάληθείφ πρέπει νά ήνε πάσης ορθής παιδεύσεως καί μορφώ- 
σεως ό κανών, ισχύων έν πάση έποχή καί έν παντί αίώνι*  διότι ό άν · 
θρωπος είνε καί λογικόν καί αισθητικόν καί ηθικόν δν καί πρέπει 
νά όδηγηθή είς τό άληθές, τδ καλόν καί τδ άγαθόν, τά οποία όμού 
είνε τρεις υποστάσεις τής μιας θεότητας. Πώς δέ έφρόντιζεν αρμονι
κός'νά μορφώση τούς μαθητάς του, κατόπιν θά ίδωμεν. Δέν έδέ- 
χετο δμως είς τήν χορείαν τών μαθητών τδν τυχόντα*  ούδ’ είς πάν
τα έδίδασκε τήν έπιστήμην*  πολύ ορθά*  διότι κατά τδ ρητόν έκείνο 
πολλοί μ έ ν ν α ρ θ η κ ο φ ό ρ ο ι, π α ύ ρ ο ι δ έ Β ά κχ ο ι 
ού πας άξιος τής έπιστήμης. Διδ πριν νά παραδεχθώ τινα νέον έςέ- 
ταζε τήν φυσιογνωμίαν αύτού έπιμελώς*  έπαρατήρει δέτούςτρόπους 

ί! καί τήν.διαγωγήν έκάστου προσερχομένου, δπως εικάση έντεύθεν πε
ρί τών πνευματικών αύτού δυνάμεων*  ίζήτει έπειτα πληροφορίαν 

ι πώς έφέροντο πρδς τούς γονείς καί τούς συγγενείς των, άν γελώσι 
πλέον τού συνήθους, άν είνε φλύαροι ή σιγηλοί, θυμώδεις ή φιλό-
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δος'ί’., όποιους φίλους έχουν καί πώς διάγουν μετ’ αυτών, πώς κα
τατρίβουν τδν καιρόν των καί μέ τί μάλιστα ευχαριστούνται ή δυ- 
σαρεστούνται’ τελευτάιον έπληροφορείτο περί τού μνημονικού των 
καί τής προσοχής καί άν μετά ζήλου καί προθυμίας προσήρχοντο 
εις τά μαθήματα.

Μετά τάς τοιαύτας έρεύνας καί πληροφορίας εγίνετο ό νέος δεκτός, 
άν είχε τά άπαιτούμενα προσόντα’ καί όμως έπρεπεν άκόμη πέντε 
ολόκληρα έτη νά δοκιμασθή έντδς τής Σχολή; συνήθως άπδ τού 
12—1 7 έτους τής ήλικίας. ΊΙσκεΐτο δέ μάλιστα κατά τδ διά
στημα τούτο είς τήν πειθαρχίαν, τήν αίδημοσύνην, τήν εύκοσμίαν 
καί τήν εύταξίαν Εί δέ τις τών ύπδ δοκιμασίαν τούτων μαθητών 
δέν ευδοκιμεί ή δέν άντεϊχεν είς τήν αυστηρότητα τής παιδαγωγίας, 
άπεπέμπετρ τής Σχολής’ τώ άπεδίδοντο δέ δσα είχε καταβάλει 
χρήματα μετά τών τόκων, καί ανεγείρετο έπ’ αύτφ έν τή Σχολή 
κενοτάφιον, εφ’ ω έστήνετο επιτύμβιος λίθος.

Κατά τά πρώτα τρία έτη τής μαθητείας έχρεώστουν οί μαθηταί 
νά συνειθίζωσιν εις τήν σιωπήν, δοκιμαζόμενοι ένταύτφ, άν εινε κύ
ριοι τού εαυτού των, άν έχουν καλόν μνημονικόν, ά> εινε φιλομαθείς

Δέν έπετρέπετο νά ερωτώ σι ν ούδ’ άν ειχον απορίας, άλλ’ έν σι

γοντο ε ς ω τ ε ο ι κ οι. 
ερατώσαντες τήν σειράν τής πεν- 

άπείρου άγαλλιάσεως εί; τήν χορείαν 
κ ώ ν μαθητών. Ούτοι’ ήρχίζον ήδη 

Καί πρώτον έοίδοντο εις αύ- 
σκέψιν καί ιδίαν εργασίαν καί έρευναν. Τοι- 

Τί εΐνε νήσο; τών μακάρων ; (ήλιος 
; (μέτρον καί άριθμός). Τί τδ κάλ- 

Τί τδ ίσχυρότατον ; (ό νού;), κτλ.
τά θρησκευτικά έπιμελώς. Ανυπόδητος έ-

ωπή άκροαζόμενοι νά προσέχωσιν. Μετά τού διδασκάλου διόλου δέν 
συνανεστρέφοντο. ούδ’ έβλεπον τδ ποόσωπον αύτου καί έν καιοώ 
τής παραδόσεως’ διότι άπεχωρίζετο άπδ τών ομμίτων αύτών διά 
παραπετάσματος. Οι τοιούτοι μαθηταί 
Οί εξωτερικοί ούτοι ευδοκιμώ 
ταετίας, ένί/οντο δεκτοί μετ 
τών λεγομένων έ σω τ ε ο ; I k k
τήν κυοίως επιστημονικήν σπουδήν, 
τούς έοωτήματα πρδ 
αύτα χάριν παραδείγματος, 
καί σελήνη). Τί τδ σοφώτατον 
λ ιστόν : (αρμονία)

Ασκούντο δέ περί
πρεπεν ό μαθητής νά είσέλθη είς τδ ιερόν καί νά θ^σιάζ^’ έκαιον δέ 
λιβανωτόν πρωί, μεσημβρίας καί εσπέρας. Τά ενδύματα όλων καί 
μαθητών καί διδασκάλων ήσαν λευκά καί καθαρά έκ λινού.

Αί Οεωρίαι τού ΙΊυθαγόρου αί παιδαγωγικαί ήσαν αύζαι. ‘Π αρ
μονία τής ψυχής ήτο κατ’ αυτόν ή αρετή, η δε τού σώματος αρμο
νία ή υγεία. Εις τήν αρμονίαν τού σώματος άνέφερεν δλων τών 
σωματικών δυνάμεων τήν άνάπτυξ-.ν, τήν γυμναστικήν ένγένει, 
ήτις καθιστά τδν άνθρωπον κύριον καί άρχοντα τού ίδιου εαυτού σώ
ματος*  ή δέ νόσος, έλεγεν, εινε τής αρμονίας τού σώματος οια- 
τάραξις, ήν πρέπει ν’ άποφύγη τις διά καταλλήλου και ορθής οιαι- 
της. Προσεΐχε δέ έπ'.αελώ; είς τήν κατά φύϊ'.ν δίαιταν. Δώ καθεκά- 
στην διέταττε λουτρά πηγαία και θαλάσσια. Άπηγόρευεν άπδ τών 
εσωτερικών τδ κρέας καί τόν οίνον’ απδ δε τών εξωτερικών καθ η
μέρας τινάς μόνον τού ενιαυτού, οιτινες καί ησθιον συνήθως κρεα; 
τού θύματος ώς καθαρόν άπηγορεύοντο όμως εις πάντας όστρακό- 
δέρματα, ιχθύες τινες, καί τινα όσπρια.

Τών πρός άρετήν καί ύγείαν μαθημάτων κυριωιάτην έθεώρει τήν 
μουσικήν. ‘U μουσική, έλεγεν, έ/όνει τήν αρμονίαν τού συμπαντος 
καίέκφράζεί αύτήν καί έκφράζουσα αυτήν έντυπόνει είς τήν ψυχήν’ 
καί έντυπόνουσα παράγει έν τώ β.ω τήν έαυτής αντηχησιν, δη
λονότι αρμόνικάς τάς πράξεις καί έναρέτους. Νομίζων δέ αύτήν κυρι- 
ώτατον της άνατροφής μέσον, μετεχειριζετο και πρδς περιστολήν 
τών παθών καί εξάψεων καί προς καθαρμόν τής ψυχής και τής αι- 
σθήσεως έξευγένισιν. Έπίστευεν δτι διά καταλλήλου μελφοίας και 
αρμονίας οίονδήποτε αίσθημα καί οίανδήποτε τού πνεύματος διαθε- 
σιν καί ποιότητα, οιον ταπεινότητα, δειλίαν, πικρίαν, μίσος, και 
τά τοιαύτα, δύναται τις είς τδ άντίθετον νά μετατρεψτ/ αλλα και 
τού σώματος τάς άσθενείας ώ; τάς τού πνεύματος έφρόνει οτι έδύ- 
νατό τις διά τής μουσικής νά θεραπεύσω/ όχι δμως οι οιασδήποτε 
μουσικής. *Όθεν  ήσαν ώρισμένα έν τή Σχολή αύτού άσματα αρ
μόδια πρδς τά διάφορα της καρδίας πάθη καί καταστάσεις, τήν θλί- 
ψιν, τήν τύψιν τού συνειδότος, τδν θυμόν, τας ορμας και επιθυμίας 
καίτά τοιαύτα. Πρδ τού ύπνου δέ εσπέρας έκαθαρίζοντο οί μαθηταί 
οι’ ^μάτων προσφορών άπδ τής ή αέρας τά πάθη’ πρωίας δέ ήδον 
ωσαύτως ωδάς καί ύμνους. Τών μουσικών οργάνων εμεταχειριζοντο 
τήν λύραν μόνον καί τήν κιθάραν ό δε αυλός ώς παθητικός α..η- 

νορεύετο,
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Της επιστημονικής σπουδής βχσιν άπε:έλουντά μαθηματικά, 
τά όποια ήταν κατ’ αυτόν ή εύγενεστέρα επιστήμη. Διά τών άριθ- 
μών έχουν, ελεγεν, δλα τά δημιουργήματα τήν εαυτών μορφήν, δν- 
τα ένταυτω σύμβολα ιδεών*  ό άριθμός είνε τό αρχικόν στοίχειον α
πάντων τών πραγμάτων, τού σύμπαντος, τής κίνήσεως τών ουρά
νιων σωμάτων και τών οργανικών ο /των. Άπήτει λοιπόν,και ορθώς, 
δι’ αυτών νά προπαρασκευαστή πας τις εις τάς άλλας υψηλό ίέοας 
έπιστήμας, τήν αστρονομίαν και τήν φιλοσοφίαν, είτε θεωρίαν τής 
φύσεως. Πόσον είργάσθη υπέρ των μαθηματικών ό Πυθαγόρας είνε 
γνωστόν καί εις τούς μαθητάς τών σχολείων μας άπό τήν εκατόμ
βην, τόν πυθαγορικόν λεγόμενον πίνακατού 
πολλά πλασιασμού. 'Αλλ’ αύτού πρός τούτοις έφεύρεσις 
εινε ό Πυθαγορικδς κανών, τό μονόχορδου, τό πρός μέτρησιν τών 
μουσικών διαστημάτων, είς δ άναφέρονται αί τρεις φων αί*  άνεκά- 
λυψε δέ ώς λέγουσι τούτο, κατά τύχην έμβάς είς τι σιδηρουργείου 
και ακούσας τρία σφυρία συγχρόνως επικρουόμενα, και τέλος ή λύρα 
τού Πυθ. λεγομένη μ’ οκτώ χορδάς.

Κατά τήν όποιαν είχε θεωρίαντών αριθμών ονομάζειτδ μέν πνεύ
μα μοναόα, τήν δέ ύλην δυάδα κτλ. Συνεδέετο δέ μετά τής σπουδής 
των μαθηματικών ή τών ποιητών ανάγνωσις, ιδίως δέ των γνωμικω/.

Μετά τήν γυμνασιακήν ούτως ειπειν έκπαίδευσιν προύβιβάζετο 
ό μαθητής εις υψηλότερου κύκλον μαθημάτων, είς τήν λατρείαν λε- 
γομενην τού Δυονύ/ου καί τά ορφικά μυστήρια. Τά μυστήρια ταύτα 
άνεφέροντο εις τήν μετά θάνατον ζωήν καί τήν έν τώ ‘Άιδη διαμο
νήν έντεύθεν ήρχιζε πλέον ή θεολογική ώς είπεϊν έ πιστή μη. Τής 
έπιστήμης ταύτης βάσις ήτον δτι μία δύναμις υπάρχει, εις Θεός, 
πρώτη αρχή τής ύπάρξεως, πηγή της αιωνίως ρεούσης δημιουργίας’ 
δτι σώμα μέν τής θεότητος εινε τό σύμπαν, δ αύτη ζωογονεί καί 
έμψυχό νει, αυτή δμοιον*  μέρη δέ τής αρχικής τού Θεού έννοιας πρώ
τον ό αιθήρ, ή μονάς, ή ένότης, διότι ή θεότης αυτή καθ’ έαυτήν 
εν αδιαίρετον τυγχάνει ούσα, τδ πνεύμα, ή άρχή τού παντός, παν- 
ταχού παρόν, ώς πληρούν τδν άπειρου χώρο7, καί ή βούλησις. 
Δεύτερον αρχικόν δν ή αρχική ουσία, ή δυάς, ήν έλεγε καί παθητι
κόν μέρος, ώς δεχόμενον τήν έπενέργειαν τού πνεύματος, καί ύδωρ 

μεμιγμένου μετά μορίων καί ώς ατμός τις παχύς πληρούν τον άπει
ρον χώρον. Τρίτον ή άπειρος τού χρόνου ροή,καί τέταρτον ή ανάγκη, 
τδ χάος, ό άπειρος χώρος ό περικαλύπτων τήν πάσαν τού κόσμου 
σφαίραν καί έξωθεν περικλείων αύτήν. Αύται αί τέσσαρες τής θεότη
τος ούσίαι άπετέλουν κατά τήν θεωρίαν τού Πυθαγόρου τήν ίεράν τε- 
τρακτύυ, ήτις ώς τετραπλασιότης περιελάμβανε τδ πνεύμα,τήν αρ
χικήν ύλην, τδν άπειρον χρόνον καί τόν άπειρον χώρον, ές ών έγεν
νήθη κατ’ αύτδν ό ουρανός καί ή γή.

Τήν δέ αρμονίαν τής μουσικής έπεξέτεινε καί εις τών ουρανίων σω
μάτων τάς κινήσεις καί ελεγεν δτι δέν τήν άκούομεν διότι τήν αύτήν 
πάντοτε άντιλαμβανόμεθα κίνησιν άπ’ αρχής τής γεννήσεώς μας, 
ώς περ οί διατρίβοντες είς σιδηρουργείου, ώστε άδυνατούμεν νά δια- 
κρίνωμεν τήν ύπαρξιν αύτής τής ούρανίου αρμονίας, μή ύπαρχούσης 
αντιθέτου ηρεμίας. Καθώς πάν σώμα ταχέως κινούμενου παράγει 
ήχον τινα, ούτω καί τά ουράνια σώματα τά περί τδ κεντρικόν πύρ 
φερόμενα άνάγκη έλεγε νά γεννώσι σειράν τόνων, οΐτινες όμού σχη
ματίζουν τήν διαπασών, ήτοι τήν αρμονίαν.

Παρέβαλλε τούς επτά τότε γνωστούς πλανήτας μέ τάς επτά φω- 
νάς τής μουσικής κλίμακος, τά δέ μεταξύ των άποστήματα πρδς 
τών ωωνών τά διαστήματα.

Τοιαύτη τις ήτο ή περί φύσεως θεωρία αύτού.—Περί*  δέ τού άν- 
θρώπου ελεγεν δτι εινε ούρανίου καταγωγής καί θειον γένος, δτι οί 
άνθρωποι άνήκουσιν είς τά πνεύματα, τά κατά τήν δημιουργίαν τού 
κόσμου άπδ τού αίθέρος παραχθέντα, δτι κατώκουν μέν τδν ουρανόν, 
ποδς τιμωρίαν δέ άπερρίφθησαν έπί τής γής καί έγειναν άνθρωποι, 
δπως αύθις μετά τήν έπί τής γής διατριβήν καί συμπλήρωσήν τής 
τών ψυχών περιπλανήσεως έπανέλθωσιν εις ούρανόν. Ό άνθρωπος, 
έλεγε, σύγκειται έκ σώματος, ψυχής καί πνεύματος’ δτι τδ πνεύμα 
έξ ούρανού ένούται μετ’ αυτού άμα γεννηθέντος, δτι αύτδ μόνον γι- 
νώσκει, σκέπτεται καί διανοείται, επειδή κατάγεται άπδ τού αίθέ
ρος, άπδ τού αρχικού πνεύματος’ διό καί ζή αύ:δ μετάτδν θάνατον 
τού συν αύτφ ηνωμένου σώματος, έπειδή υπάρχει καί προ τής εν
ταύθα ζωής. Τό σώμα αύτδ καθ’εαυτό ούδεμίαν έχει αξίαν, ή δέ 
ψυχή έν αύτφ κατεκ) είσθη ώς έν τάφω διά πραχθεισαν άμαρτί-
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ανευ αυτού δέν έδύνατο νά μεταχειρισθώ τά πρδς τήν γνώσιν αναγ
καιότατα αισθητήρια.

Περί του νεογέννητου έλεγεν οτι εινε σφοδρά ατελές καί ούσει 
ί γωϊστιχόν, και πρέπει δι’άδιαλείπτου άνατροφής καί έπιαελείας 
καθ δλον τδν βίον έξακολουθούσης ν’ απελευθερωθώ ό ά/θρωπος άπδ 
τώνμμφύτων ελλείψεων καί άτεχνειών, και ανυψωθώ εις καθαρότητα 
τή; καρδιας καί τού αισθήματος. Έπί τούτω πρέπει, έλεγε,νά συνει- 
θίζωμεν έκ παιδικής ήλικίας εί; τήν εγκράτειαν καί τήν μετοιότητα 
περί τήν τροφήν, τδν ύπνον, τήν ομιλίαν, είς τήν πρδς άλλήλους 
έννοιαν καί έπί πάσι νά έπεμελώμεθα τήν βίθειαν πνευματικήν ή
μών μόρφωσιν.

*11 ο έ παιδεία καί σοφία άλλον δύναται ν ά έ γ η 
σκοπδν ανώτατον ε ί μ ή νά ά π ε λ ευ θ ε ρ ώ σ τ δ ά ν- 
θρώπινον πνεύμα διά τής διδασκαλίας άπδ 
τοΰ ζυγού τών ορέξεων και της αίσθήσεως 
καίν’άγηαύτδ είς τήν μετάτού Θεού ομοιό
τητα καί καταστήση άςιοννά ε ί σ έ λ θ η ποτέ 
εις τήν ό μ ή γ υ ρ ι ν τών Θεών. Σκοπό; τού παντός ώ; 
καί τού άνθρωπον εινε ή αρμονία. II αρμονία τών ουρανίων σωμά
των πρέπει καί εί; τδ ανθρώπινον πνεύμα ν’ αντηχώ· Διδ οφείλει ό 
άνθρωπο; όχι μόνου έαυτδν νά γνωρίζη, άλλά καί είς τήν θέαν τού 
κάλλους τού ούοανού ν' άνυύωθή.

Εφρόνειό Πυθαγόρας δτι δταν ό θάνατος χωρίση τήν ψυχήν άπδ 
τού σώματος, αιωρείτα: αύτη έν τώ τού σώματος μορφή ε’*»  τθν 
ρα, καί έκεΐθεν ύπδ τού Ερμου οδηγείται εις τδν Άιδην, καί έάν 
μέν ήνε καθαρά, έκειθεν άνάγεται εί; τήν χώραν τού φωτός καί τής 
τάξεως, είς τον αόρατον κόσμον, τδν ουρανόν τού Απόλλωνος’ έάν 
δέ μή ήνε κεκαθαρμένη, τότε ύπδ τών Έρινύων συνδέεται ε ς νέα 
αύθιςδεσμά. Τοιαύτη τις ήτον ή περί μετεμψυχώσεως πολυθρύλη
τος αυτού οοζασία, ήν ειχον καί οί Αιγύπτιοι.

Ό σύγχρονος καί συμπολίτης τού Πυθαγόρου Εενοφάνης άναοέ- 
ρει δτι διηγήθησάν τινες αύτώ δτι ίδών ποτέ ό Πυθαγόοας καθ’ ίδδν 
τυπτόμενο? κύνα, άναγνωρίσας αυτόν, Παύσατε, έφώνησεν καί μή 

τύπτετε αύτδν πλέον, διότι εινε ή ψυχή φίλου τίνος*  τδν αναγνωρί
ζω έκ τής φωνής.

Περί εαυτού έπίστευε κατά τδν Ηρακλείδην τον Ποντικόν, δτι 
πρώτον ύπήρξεν Αίθαλίδης, κήρυξ τών ’Αργοναυτών, ειτα Εΰφορ- 
βος, Έρμόπμος καί τελευταιον Πύρρος τις αλιεύς τή; Δήλου.

Πάσαν πρωίαν διεσκέπτοντο οί μαθηταί του τί ώφειλον δι’ δλης 
τής ήμέρας νά πράξωσι*  τήν δέ εσπέραν άνελογίζοντο τί έπραξαν, τί 
έσφαλαν, καί τί δέον δέν έπραξαν’ «Πώ παρέβην; τί δ’ έρεξα; τί μοι 
δέον ούκ έτελέσθη ;

Έξεγείροντο τού ύπνου άμα τή άνατολη τού ήλιου καί ήρχιζον 
μέ προσευχήν’ειτα άνεγίνωσκον στίχους τινας τού Ομήρου καί άλ
λων ποιητών’ κατόπιν ηδον μελωδίαν τινά. Μετά ταύτα ένησχο- 
λούντο είς σπουδαίας έργασίας’ καί μετά μικράν ανάπαυλαν εισήρ- 
χοντο είς συνδιαλέξεις καί είς περίπατον, άπδ δέ τού περιπάτου με
τά μικράν σωματικήν γύμνασιν έγευμάτιζον. Τούτο ήν τδ πρόγραμ
μά των. Μετά μεσημβρίαν έτέλουν θρησκευτικός τελετάς, ελούοντο, 
συνδιελέγοντο καί εί τι άλλο. Συνεβίουν δέ διατελούντες πρδς άλλή- 
λους έν άκρα φιλία καί άδελφότητι.

Είκοσιν έτη διεβίωσεν ούτω ό Πυθαγόρας μετά τών μαθητών καί 
διδασκάλων έν τώ έξοχικώ αύτού καθιδρύματι έν εύδαιαονία καί αρ- 
μονί({. Τδ δέ πρδς αύτδν σέβας τών μαθητών τεκμηροί τδ πολυ- 
θσύλητον αυτός έ φ α.

Άλλ' έπείδή ή Σχολή αύτη καί ή έκπαίδευσίς περιωρίζετο εις 
τήν αριστοκρατίαν τής Κρότωνας καί τών πέριξ, άνακινούμενος ό 
λαός ύπδ οχλοκρατικών τάσεων δέν έβράδυνε νά δυσαρεστήτα/ γε- 
νομένης δέ πολίτικης μεταβολής καί καταβληθείσης τής άληθούς 
αριστοκρατίας διελύθη καί ή Σχολή τού Πυθαγόρου’ αύτδς δέ έξε- 
διώχθη. ’Απίθανε δέ κατόπιν είς βαθύ γήρας ετών 99, έντδς ναού 
τίνδς τών Μουσών.

Ούτος έν συνάψει ό βίος τού μεγάλου τούτου άνδρδς έκ πηγών 
κατά τδ μάλλον ή ήττον άςιοπίστων.

Τινές μέν τών δοξασιών αύτού ύπδ τών αιώνων έξηλέγχθησαν άνυ- 
πόστατοι*  ένιαι δέ έχουν κύρος δι*  δλην τήν άνθρωπότητα*  μάλιστα 
δέ αί αρχαι αύτού περί άναπλάσεως καί παιδεύσεως τής άνθρωπότη.
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τος και Sv όοίζει ώς Ελλην εκείνων τών χρόνων προορισμόν τού αν
θρώπου.I

Τη αλήθεια άγεται τις αμερολήπτώςν’αποφανθή δτι ή θεία Πρόνοια, 
ή τδν κόσμον άοράτως διοικούσα, άνέδειξε τήν Ελλάδα έν τοϊς έξό- 
χοιςαύτής άνδράσιν ώς άστρον φαεινόν, ϊνα καταυγάζη τήν οικου
μένην, πρόδρομον και προάγγελον της μεγάλης αυτής βουλής, τού 
Χριστιανισμού, δι’ ού πληρούνται έν τω όνόματιτού Σωτήρος οί μυ- 
χαίτατοι πόθοι τη ς ανθρώπινης καρδίας.

’Έχοντες λοιπδν ήμε ις έκ συγγένειας και καταγωγής τιμαλφούς 
ένθεν μέν τήν σοφίαν τών ‘Ελλήνων, ένθεν δέ τήν μωρίαν τού αλη
θούς Χριστιανού, ήν και ό μεγαλείτερος τής ήμετέρας αρχαιότητας 
σοφδς άπεφήνατο έν τώ « έν οϊδα δτι ούδέν οιδα», χωρώμεν είς τήν 
άναγέννησιν και τήν πρόοδον, απδ τού θρόνου τού ύψίστου πατρδς 
επικαλούμενοι μετά θέρμης καρδίας τήν θείαν αρωγήν, ής άνευ έπι- 
σωαλεΐς αί οδοί τού ανθρώπου.
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