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V ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1870. || ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ'.

CO μην Φΐβρουώρίος.
^^ΙΝΕ ό πτωχότερος άπδ όλους τους μήνας, διότι εχει ημέρας 

μόνον 28, άναμένων έκαστον τέταρτον έτος, διάνα λάβτι άκόυη 
μίαν και νά τάς κάμτ) 29. Αίτια τούτου εινε δτι οι πρώτοι, οί ό
ποιοι είχαν συστήσει τδ ημερολόγιου, διαιοέσαντες τδ έτος εις 1 2
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μήνας, τδν είχαν θέτε’, ώς τδν τελευταίον μήνα, διότι ήρχιζαν 
αύτδ άπδ τδν Μάρτιον. Επομένως ώς τελευταίος δ δυστυχής έ
λαβε τόσος ημέρας, δσα’. είχαν μείνε’., αφού οί άλλοι έλαβαν άλλος 

30 καί άλλος 31.
Τθΐ/ μήνα τούτον ώ/όμασαν οί Ρωμαίοι, ώς είπαμεν καί περί 

τού ’Ιανουάριου έν σελίδι 280, Φεβρουάριον άπδ τήν λέξιν φε- 
βοουάοε (februare), ή όποια σημαίνει καθαρίζω*  διότι τήν δε- 
κάτην δγδόην ημέραν αύτού (δστις ήτον ό τελευταίος τού έτους, ώς 
είπαμεν) οί ιερείς τής Ρώμης εκαμναν δεήσεις πρδς τούς θεούς 
διά νά καθαρίσουν τδν λαδν άπδ δλας τάς αμαρτίας, δσας είχαν 
κάμει καθ’ δλον τδ έτος.

Τδ Ρωμαϊκδν ήμερολόγιον διορθωθέν, ώς είπαμεν έν σελίδι 

278,ύπδ τού’Ιουλίου Καίσαρος τδ 48 έτος π. X., παρεδέχθησαν 
δλα τά έθνη δσα ήσαν είς αυτούς ύποτεταγμένα*  καθιερωθέν δέ 
άκολούθως ύπδ τού Χριστιανισμού έγινε δεκτόν καθ’ δλον τδν Χρι
στιανικόν κόσαον. Μολονότι δε ακολούθως διωρθώθη κατά τήν πρό
οδον τής άστοονοαίας, άλλ’ δμως τά Χριστιανικά έθνη διετήρησαν 
τά ονόματα τών Ρωμαϊκών μηνών*  πρώτον δέ μήνα τού έτους καθι
έρωσαν τδν ’(ανουάοιον, έκτος των Κοπτων, οί όποιοι άρχίζουν τό 
έτος τήν 29 Αύγούστου, καί τών Νεστοριανών καί Ίακωβιτων, 
τών όπο’ων άρχίζει τήν I Οκτωβρίου.

Ή θύελλα (ανεμοζάλη).
« Φωνή Κυοίου έπί τών ύδάτων*  ό θεός τής δόξης έβρόντησε» 

(ψαλμ. κή.),

Ό άνθρωπος, ένόσφ ζή έπί τής γής, έχει έν έαυτφ δύο φύσεις, τήν 
σωματικήν ή γηίνην καί τήν πνευματικήν η ουρανίαν. Καί ή μέν 
σωματική φύσις κλίνει πρδς τήν γήν, έκ τής οποίας έπλάσθη’ ή δέ 
πνευιχατική ποθεί τδν ουρανόν, έκ του οποίου προήλθεν. Έν δέ τή 
ώρα τοϋ θανάτου τδ μέν γήινον μέρος ημών, ήτοι ή σάρξ, είς κόνιν 
μεταβάλλεται, τδ δέ πνεύμα ημών πρδς τδν Αιώνιον επιστρέφει.

’Εκ τών άνθοώπων άλλοι μέν προτιμώσι νά ζώσι σωματικώς ή 
σαοκικώς, άλλοι δέ πνευματικώς. Οί μέν πρώτοι βλέπουσιν έν τή 
θεία Δημιουργία μόνον τήν ύλην, μόνον τά πρόσκαιρα καί φθαρτά 

πράγματα τά τέρποντα τούς οφθαλμούς, τά ώτα καί τάς λοίπάς αι
σθήσεις*  δθεν καί τά έργα αύτων ύπόκεινται είς φθοράν καί άνήκου- 
σιν εις τδ κράτος τού θανάτου*  οί δέδεύτεροι, δηλ. οί ζώντες πνευ
ματικώς, θεωρούοι τδ πνεύμα ώς τδ εύγενέστερον’μέρος της ύπάρξεώς 
των, αισθάνονται πανταχού τήν παρουσίαν τού αιωνίου Θεού καί 
θαυμάζουσι παν δ,τι μέγα, υψηλόν καί ώραίον υπάρχει έν τή θεία 
δημιουργία καί έν τή άνθρωπίνη ψυχή.

’Ώ ! διατί ή γλώσσα μου δέν εινε πλουσιωτέρα 1 διατί τά της φω
νής μου όργανα δέν εινε μάλλον άνεπτυγμένα, ώστε νά ουνηθω νά 
περιγράψω τήν ευγένειαν καί τδ μεγαλείον τού πνευματικού βίου, 
τον οποίον διάγει ό άληθής χριστιανός! Ο σαρκικός άνθρωπος δέν 
γνωρίζει αλλας ήοονάς ή οσαι γαργαύίζουσι τήν σάρκα*  δέν αισθά
νεται άλλους πόνους ή τούς πόνους τού σώματος. Κατ’ αύτδν ύπάρ- 
χουσι μονονσώματα ύπδ μυρίας ποικίλας μορφάς, ουδαμώς δέ πνευ
ματικός κοσμος*  δι’ αύτδν ή ζωή εινε τυχαίον καίάσκοπον ονειρον, 
το οποίον οιαλύει καί εξαφανίζει ό θάνατος, ούχί δέ αιώνια καί συν
εχής υπαρςίς. "Ομοιος πρδς τά άλογα ζώα έχει τάς αύτάς ορέξεις 
καί επιθυμίας. "Οταν δέ δεινή τις καί έκτακτος συμφορά απειλή αύ- 
τον, η όταν μέγα τι φαινόμενον της δημιουργίας κυριεύτι τήν πε- 
πλανημενην ψυχήν του, τότε αισθάνεται δουλικόν φόβον ή έκπληξιν 
πρδς τήν δεξιάν τού Παντοδυνάμου, ύπδ τών οποίων καταβάλλεται*  
τότε αισθάνεται ζωηρώς τήν παρουσίαν τού Θεού, άλλά, παρελθόν
τος του κ.νούνου, τά υλικά φρονήματα ύπερισχύουσι, καί ό σαρκικός 
άνθρωπος λησμονεί εντελώς τδν Δημιουργόν του.

Άλλ’, ω θνητέ,ο θάνατος δέν ήπλωσέ ποτέ τάς μαύρας του πτέ
ρυγας υπεράνω της κεφαλής σου ; Δέν εύρέθης ποτέ είς έσχατον κίν
δυνον χωρίς έλπίοα σωτηρίας; "Οτε δεινώς πάσχων κατέκεισο είς 
την κλίνην, οτε έπί τού πεδίου της μάχης ήσο εκτεθειμένος είς τάς 
εχθρικά; σφαίρας, οτε έντδς σαθρού άκατίου έν τώ μέσφ έξηγριωμέ- 
νης θαλάσσης έκινδύνευες άνά πάσαν στιγμήν νά καταπόντισή ής, 
ησθανθης βέβαια ότι ήσο εντελώς είς τάς χεζρας τού Παντοδυνάμου*  
και ένφ ήσο απηλπισμένος περί σεαυτού, αίφνης άόρατός τιςχείρ, 
υψηλη τις Δύναμις σέ έσωσε καί σέ έπανέφερεν είς τάς άγκάλας τών 

.φίλτατων σου. Οποια ήσαν τά τότε αίσθήματά σου ; Ύπδ πόσον 
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άλλοίαν και δλως νέαν δψιν σοί άνεφάνη τότε δ κόσμος ; Άνεγνώρι- 
σας τέλος τδν Γψιστον ‘Οδηγόν σου καί ήσθάνθης τήν βείαν προσέγ
γισήν του ύπερτάτου *Οντος  ; Φευ ! διατί λοιπδν περιέπεσες πάλιν 
εις τάς πριν ποταπάς και γηίνας επιθυμίας σου ;

Έκ πάντων τών τεραστίων μεγαλουργημάτων της φύσεως ούδέν 
υπενθυμίζει είς τδν άνθρωπον τήν Παντοδυναμίαν τού Δημιουργού 
τόσον ίσχυρώς, δσον ή θύελλα. Άλλα πόσον διαφορετικάς έντυ- 
πώσεις τδ μεγαλοπρεπές άμα και ευεργετικόν τούτο φαινόμενου 
προξενεί έπι τών ανθρωπίνων καρδιών I Κατά τήν διάρκειαν της 
φυσικής ταύτης έπαναστάσεως ό μέν πνευματικός άνθρωπος στρέφει 
τούς οφθαλμούς πρός τδν θεόν καί χαίρει αισθανόμενος έαυτδν ασφα
λή έν ταϊς άγκάλαις τού ουρανίου Πατρός*  ό δέ σαρκικός άνθρωπος 
τρέμει διά τδ σώμα του, διά τήν οικίαν του, διά τούς καρπούς του 
αγρού του, τούς όποιους ή χάλαζα απειλεί νά καταστρέψη. Ό 
πνευματικός άνθρωπος είς τδν πάταγον τών βροντών και τών κεοαυ- 
νών. ώς είς τήν δροσεράν εσπερινήν αύραν, αναγνωρίζει τήν παρου
σίαν καί τήν άγάπην τού Θεού*  ό δέ φρονών τά τής σαρκδς τρομά
ζει και λειποψυχεϊ, οσάκις βροντά έν τφ ούρανώ.

Ας διατρίψωμεν δλίγας στιγμάς περί τήν δψιν σου, ώ σύ μεγα
λοπρεπές τής δημιουργίας θέαμα, τρομερά θύελλα, ήτις ώςαγγε
λιοφόρος τής θείας παντοδυναμίας προβαίνεις, έρχομένη ϊνα ποτί
σης τή'ν διψώσαν γην καί ϊνα καθαρίσης τήν ατμόσφαιραν άπδ ,τόν 
μεμολυσμένον και μιασματικόν αέρα.

Ιδού τά φυτά καίτά άνθη τού αγρού διψαλέα κλίνουσι τάς με- 
μαραμένας κεφαλάς των πρός τά κάτω' ή γη κατάξηρος περιμένει 
βροχήν, ήτις νά ποτίση τάς ρίζας των φυτών και των δένδρων τά 
ζωα άσθμαίνουσιν ύπό τάς καυστικάς του ήλίου ακτίνας και ζητού- 
σι σκιερόν μέρος, δπου νά καταφύγωσιν, ό δέ άνθρωπος, έκνενευρι- 
σμένος άπό τόν πνιγηρόν καύσωνα μόλις άναπνέει έν μέσω τού τά 
πάντα περιβάλλοντος σύχμοϋ (ξηρασίας). Άλλ’ ιδού ©Δημιουργός 
νεύει, καί τά νέφη συναθροίζονται άπό τά διάφορα σημεία τού ούρα- 
νού. ’Αλλά πόθεν τά νέφη λαμβάνουσι τήν αύξησιν αυτών ; πως 
καθιστώνται ύπερμεγέθεις δεξαμεναι ύδάτων ικανών νά πλημμυρί- 
σωσι ποταμούς, νά άνατρέψωσι προχώματα, νά κατακλύσωσιν άπε- 

ράντους πεδιάδας ; πως ή άτμοσφαϊρα φέρει έν έαυτή ολόκληρον θά
λασσαν, ένω άλλως ουδέ μίαν σταγόνα ύδατος δύναται νά κράτηση; I 
Ανεξήγητου θαύμα τής θείας Παντοδυναμίας !

!
’Ο ουρανός έπι μάλλον σκοτίζεται. ‘Η γή φαίνεται κατηφής, 

άπεκδεχομένη τήν προσεχή ρήξιν. Τά θηρία τού δάσους περίφοβα 
κρύπτονται έν τοΐς σπηλαίσις αυτών. ’Ελαφρός ανεμοστρόβιλος, 
πρόδρομος τής έπερχομένης θ υέλλης, διέρχεται έπι των όδων και 

υπέρ τάς κατοικίας των ανθρώπων. ’Ιδού αί πρωται σταγόνες της 
βροχής καταπίπτουσι, πλησίον δέ ήμών ακούονται άμυδρώς αί μα
κράν ρηγνύμεναι βρονταί. Αίφνης άνεμος σφοδρός διασείει τά 
δάση, ραγδαία δέ βροχή ώς χείμαρρος ούρανόθεν έκχύνεται έπι τής 
γής, αί δέ άστραπαι ώς πύρινοι ποταμοί διασχίζουσι τά νέφη, και 
αί βρονταί διά των άλλεπαλλήλων κτύπων αυτών μαρτυρούσι και 
κηρύττουσι τήν μεγαλειότητα και τήν αιώνιον παντοδυναμίαν τού 
θεοϋ. Τότε δ μέν άληθής χριστιανός ίλαρώς άναμιγνύει τήν φω
νήν του είς τήν φωνήν τής λαίλαπος και τοϋ κεραυνού, ψιθυρίζων 
« Τις θεό; μέγας ώς ό θεός ήμων ;» ό δέ αμαρτωλός κάτωχρος 
τρέμει, φοβούμενος, μή έφθασεν ή ώρα τής κρίσεώς του, και ό ά- 
φρων, δστις προ μικρού ελεγεν έν τή καρδία αύτού «Ούκ έστι θεός,» 
βλέπων τήν γήν τρέμουσαν ύπό τούς πόδας αύτού,τά νέφη έκχέοντα 
ποταμούς ύδάτων και χειμάρρου; πυρδς ύπέρ τήν κεφαλήν του, και 
τόν κεραυνόν πίπτοντα πλησίον του, λέγει α Ναι, ύπάρχει θεός ! »

‘Ο άληθής χριστιανός διατηρεί τήν άταρ αξίαν τής ψυχής του 
έν τφ μέσφ τής καταιγίδος καί τής πάλης τών στοιχείων γνωρί- 
ζων δε τήν άγαθότητα τού ουρανίου Πατρός, καθ’ ήν ώοαν άλλοι 
φρίττουσιυ, αυτός πέμπει ύμνους πρδς τόν Πλάστην δέν τρέμει διά 
τήν ζωήν του, διότι και αυτή, καθώς και πάντα τά λοιπά, κεϊται 
έν ταϊς χερσι τού Γψίστου. ’Πςεύρει δτι, ϊνα άποθάνη, δέν εινε ά- 
νάγκη ν’ άναστατωθή ολόκληρος ή φύσις. Μία μόνη σταγών αί
ματος εμποδιζόμενη έντός τίνος φλεβός, εν μόνον λεπτότατου άγ- 
γεϊου, διαρρηχθέν έν τφ σώματι ήμών, άρκεϊ νά κατατάξη ήμάς 
εις τούς νεκρούς.

‘Ο φόβος κατά τήν διάρκειαν τών άστραπών και τών βροντών εινε 
κατα τδ μάλλον καί ήττον άποτέλεσμα τής μικροψυχίας τού άν-
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θρώπου καί τής ασθενούς αυτού πίστεως προς τον θεόν. 1Π πεΐοα 
απέδειξε καί άποδεικνύει, δτι έκ πολλών χιλιάδων πιπτόντων κε
ραυνών μόλις εΤς προσβάλλει τον άνθρωπον ή βλάπτει τήν ιδιοκτη
σίαν αυτού, και δτι οδηγούμενοι ύπδ τής φρονήσεως δυνάμεθα νά 
προφυλαχθώμεν καί άπδ τδν έκτου κεραυνού κίνδυνον, καθώς άπο 
τδ πύρ και απδ τάς πλημμύρας τών ύδάτων (1).

Μήπως δεν ώφελούμεθα άπο τήν δύναμιν τού ύδατος, διά νά 
κατασβέσωμεν τάς φλόγας τής πυρκαϊάς ; Μήπως δέν μεταχει- 
ριζόμεθα τήν τέχνην τού κολυμβαν, διά νά σωθώμεν έκ τώ/ κυμά
των ; Ω θεέ, Σύ, σκορπίσας έπί τής γης τά πλούσια δώρα σου, 
μοι εχάρισες νούν και φρόνησιν, ΐνά κάμω καλήν χρησιν αυτών 
προς διατήρησίν μου. *Βθελεν  εισθα». άρα πλήρης άσεβείας μωρία 
νά καταφρονήσω τά δώρα σου, νά θέσω εις αχρηστίαν τον δοθέντα 
μοι νούν και νά δοκιμάζω τρόπον τινά τήν άγαθότητά Σου, έξαι— 
τούμενος παρά Σού θαύματα προς διατήρησίν της ζωής μου.

Τινες μή χριστιανικώς διάγοντες κατά τήν ώραν μόνον τών ά- 
στραπών καί τών βροντών προστρέχουσίν εις προσευχάς και ψαλ- 
μφδίας καί πιστεύουσιν δτι διά τών ευχών καταπραύνουσι τήν 
ο ρ γ ήν τ ο ύ Θεού. Άλλ’ ό θεός ων αυτή ή Αίωνία άγά—
πη, ούδαμώς οργίζεται. Εάν άληθώς άγαπώμεν ίτδν 
Θεόν, ό φόβος δέν δύναται νά κυριεύση ημάς, διότι « ή τελεία 
αγάπη έξω βάλλει τον φοβον.» (Ίωάν. Α'. δ . 18).

Ουράνιε Πάτερ ! Μετά παιδικής άφοσιώσεως ύψω ποδς Σέ τούς 
οφθαλμούς μου. Εις Σέ προσκολλώμαι*  μή μ’ εγκατάλειψης. Αί 
βρονταί διασείουσ». τον ουράνιον θόλον και άναγγέλλουσι τήν*  λαμ
πρότητά Σου, και έν τή λάμψει τών άστραπών έκλάμπει [ή Σή με
γαλοπρέπεια. Σέ έξυμνούσιν ή θύελλα καί τδ ουράνιον ύδωρ τδ 
κρουνηδδν καταπίπτον,ΐνα άναψύξη ολόκληρον κόσμον τήςδημιουρ-

(1). Αν ράβδος μετάλλινη, λήγουσα εις οξύ καί συγκοινωνούσα 
δι’ άλύσεως μεταλλίνης μετά τού υγρού εδάφους, τεθή επί τής ο
ροφής τών οικιών μας, δύναται νά διαλύση τδν προσερχόμενον κε
ραυνόν ή νάδώση εις αύτδν άβλαβή διεύθυνσιν*  ή ράβδος αυτή κα
λείται άλεξικέραυνον.

γίας Σου. Πανταχού ανευρίσκω Σε. ΙΙανταχού μοί εμφανίζονται 
τά έργα Σου, προσκαλούντα τήν προς Σέ αγάπην μου, ύιότι πάντα 
οσα συμβαίνουσι γίνονται έπ’ άγαθώ τών τέκνων Σου, και παντα 
κηούττουσι τήν άπειρον φιλοστοργίαν Σου !

CH <’Ελλην:ς Χρίστίανή.
Διά τής παρά πόδας ποιητικής είκόνος ζωγραφίζεται ή έθνίκη 

καί θρησκευτική άξια τών Έλληνίδων κορών, ήν δφείλουσι νά εν- 
νοήσωσι καλώς, καί νά καταγίνωνται εις τήν άπόκτησιν τού αλη
θούς καί άομόζοντος εις τδν έθνικδν καί θρησκευτικόν αυτών χαρα - 
κτήοα ηθικού καί διανοητικού στολισμού. Εισί θυγατέρες απόγο
νοι τών Ελλήνων, τών πρώτων πατέρων τού αληθούς καί τήν αν
θρωπότητα έξευγενίσαντος πολιτισμού, καί θυγατέρες τής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας, ής φωστήρες μέγιστοι οί Βασίλειο*,  καί Χρυσό
στομο».. Και ό στολισμός λοιπόν ό έμπρέπων αύταΐς καί δν 
δφείλουσι νά έπιζητώσιν έστίν ή αληθής καί διά τής έθνικής 
γλώσσης διανοητική αυτών έκπαίδευσις, καί πάσα ή μόρφωσις 
αυτών έν τοϊς άγιωτάτοις θεσμοίς καί παραγγέλμασ». τής ’Ορθοδό
ξου Χοιστιανικής ήμών Πίστεως. Παν τούτο έστίν ό αληθής πο
λιτισμός ό άρμόζων εις τάς ‘ Ελληνίδας κόρας, τάς θυγατέρας τού 
’Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Παν έκτος τούτου έπιζητούμενον ύ- 
π’ αυτών έστίν άπομάκρυνσις καί καταφρόνησις τής έθνικής καί θρη
σκευτικής αυτών αξίας, έστίν άρνησίς τού αληθούς πολιτισμού.— 
‘Ο ‘Ελληνισμός έστί ζήτησις τού αληθούς, τού καλού, τού αγα
θού. ‘Ο ’Ορθόδοξος Χριστιανισμός έστίν αυτό τό όντως αληθές τδ 
όντως καλόν, τδ όντως αγαθόν. — ‘Η Έλληνίς κόρη ύπδ τδ άγιον 
πνεύμα άμφοτέρων γεννωμένη οφείλει νά παρίσταται έν τή σκηνή 
τού κόσμου κεκοσμημένη διά τών τιμαλφών χαρίτων αυτών τού
των, καί πιστή φύλαξ τούτων νά κηρύττηται. Ούδαμώς έχε», α
νάγκην καλλωπισμών άλλοτρΐων, καί άλλων έπεισάκτών κοσμή
σεων, ουδέ νά προσηλούται εις ταύτα αρμόζει αυτή. Δέν ένστερ- 
νιζόμεθα τήν συντηρητικότητα καί στασιμότητα τών ιδεών*  άγα
πώμεν τήν τάσιν πρδς τά καινά, τά πρέποντα δμως ήμΐν, καί ώ- 
φελούντα καί συμφέροντα ήμϊν,καί συμφωνούντα τή εθνική καί τή
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θρησκευτική ήμών άξίφ. —‘Η Γαλλίς κόρη, ή Άγγλίς, ή Ίταλίς, 
καί πάσα άλλη παντός έθνους κόρη επιζητεί τόν πολιτισμόν, και 
τήν έν τφ βίφ αυτής έπιτυχή άποκατάστασιν, τόν έπαινον αυτής 
και τήν τιμήν και τήν ευτυχίαν έν τφ διά τής εθνικής αύτής έκπαι- 
δεύσεως φωτ.σμώ του νοός της, και έν τή άκριβεί και πιστή τη
ρήσει τών εθνικών καί θρησκευτικών αυτής αρχών και πεποιθήσεων, 
&ς έπιμελείται καλώ; νά έντυπώση είς τό πνεύμα της. Και ή ‘Ελ
λη νΐς λοιπόν κόρη ούδέν έναντιώτερον τού πολιτισμού πράττει, ή 
δτε έπιδιώκει τήν ευδαιμονίαν αυτής και τήν εύκλειαν διά τής ξε
νικής έκπαιδεύσεως, και τών σωματικών καλλωπισμών, και ούχί 
διά τής πατροπαραδότου παιδείας καί τών θείων αρετών τών πη- 
γαζουσών άπό τήν άδολον πηγήν τού πατρώου ορθοδόξου θρη
σκεύματος. — ‘ΕλληνΙς Χριστίανή ! ή ιερά αυτή συζυγία τώ» 
λέξεων τούτων σέ κηρύττει κληρονόμον έπίσημον τών άκηράτων 
ηθικών και πνευματικών αγαθών τού‘Ελληνισμού, και τών ουρα
νίων χαρισμάτων τού Όρθοδοξούντος χριστιανισμού. — Γνώθι 
λοιπόν σαυτήν. Έννόει τί απαιτεί παρά σοϋ τό Έθνος και ή Εκ
κλησία. Ευ φρονεί. ‘Ο Θεός σέ πλάττει, θεωρών έκ δεξιών τήν ίεοάν 
κοιτίδα τοϋ άμωμήτου Χριστιανισμού και έξ αριστερών τήν εστίαν 
τού Ελληνισμού, τού ανθρωπίνου τούτου πολιτισμού.—Εύ φρόνει, 
εύ βουλεύου, εύ δίαγε’ ή έντολήσου υψηλή, τό αξίωμά σου μέγα. 
—Άλλ’ άρκούσι ταύτα έπί τού παρόντος, άλλοτε έπανερχόμεθα 
είς τό προκείμενον μετά πλείονος άναπτύξεως. ’Ιδού δέ ή άνωθι μνη- 
μονευθείσα ποιητική εικών.

Τάς κρινώδεις της χειρ ας ή αυγή μειδιώσα 
Τόν αιθέρα όπόταν άναβαίνΟυσα τείνη, 
Κ’ έ στεμμένη μέ άστρα γλυκυστίλβοντα τόσα 
Μυστικήν εις τόν κόσμον καλλονήν έπιχύνη, 

Τόσην δέν έχει χάριν, ούτε βλέμμα γλυκύ, 
Όσον ειν*  έρασμία, δσον ειν’ θελκτική 

Αύτ’ ή Κόρη, ήνέτεκ’ ή Ελλάς κ’ ή Θρησκεία 
Τού Χριστού ή ‘Αγία,

Ε’ς ήν κάλλη τοσαύτα αναπτύσσονται θεία.

Βασιλις ύψηλόφρων ευτυχώς γεννημένη 
Είς ανάκτορα, ένθα θρόνος κράτιστος πάντων 
Διαπρέπει, και είνε θαυμαστως κυκλωμένη 
’Εκ τών πλέον έξοχων έκλεκτών άδαμάντων, 
"Ήθους δέν έχει τόσον υψηλόν μεγαλείου, 
*Οσον μέγεθος έχει, δσον ύψος τι θειον, 
Αύτ’ ή Κόρ’ή τεχθείσα έπί χώρας Ελλάδος 
Και εντός τής ‘Αγίας τού Χριστού ‘Αλιάδος.

Τό καλλίφυλλον ίον καί τό πάλλευκον κρίνον 
Άνατέλλοντα ένδον εύανθούς περιβόλου, 
Καί τό κάλλιστον ρόδον έ<*  τφ μέσφ έκείνων 
‘Γπερέχον, καί πλήρες καλλονής ύπερβόλου, 
Ολ’ αυτά έλαττούνται τής ευμόρφου χροιάς, 
11 ν ’ς τά χείλη της φέρει, οφθαλμούς, παρειάς 

Αύτ*  ή Κόρ1 ή τεχθείσα ’ς τόν σεπτόν ‘Ελικώνα 
Κ’ είς τόν θειον λειμώνα

Τού Χριστού, δπου βλέπεις Παραδείσου ανθώνας.

Άγγελε τής ζωής της, αύτ’ είπέ μ’ ή παρθένος
Διατί προικισμένη ειν έκ τόσων χαρίτων ;
Διατί τήν στολίζει στέφανος ποικιλμένος
Έκ θελγήτρων τοιούτων έκλεκτών άσυγκρίτοιν ; 
Μή τήν έπλασ’ ό Πλάστης συναθροίσας τά κάλλη 
Οσα έχει ή κχίσις αύτη δλ’ ή μεγάλη ;

Ι
’Ή α·χήν Παραδείσου ώς άντίτυπον στείλας

Νά μάς ελκτ| σπουδάζει προς εκείνου τάς πύλας, 
Αί όποίαι τόν θρόνον

Τού άπειρου εγκλείουν Άνακτος τών αιώνων ;

—Όχι-, ούτ’ είς τό ρόδον τήν λαμπράν καλλονήν της 
Αύτ’ ή Κόρη οφείλει ούτ’ έξήλθε τών κήπων 
Παραδείσου, κ’ επάνω ’ςτήν γλυκείαν μορφήν της 
Τόν έκείνου ό Πλάστης δέν διέγραψε τύπον.

ι r »=»== ........................................ ... ■
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Αί μεγάλα·. Του χείρες όταν ταύτης το σώμα 
Έπλαττον και ένεφύσα θαυμαστώ; στολισμένου 
Τό αθάνατον πνεύμα, εΐχ’ ό Πλάστη; τό δμμα 
Τό σοωόν Του μ’ αγάπην τρυφεράν έστραμμένον

Είς τού ορούς Λιβάνου τήν αγίαν υφήν
Κ’ είς εκείνην Όλύμπου τήν σεπτήν κορυφήν, 

Όπου έμελπε λύρα Ποιητού έςαισίου, 
Και Προφήτου αγίου

Γμνους έψαλλ’ ή γλώσσα ‘Ιερού ψαλτηρίου.

Όπου μέγα άνήλθε τό τού "Ελληνος πνεύμα 
Νά διίδη τόν θειον προσπαθούν χαρακτήρα 
Καί όπόθεν κατέβη μέ πανίλεων νεύμα 
Ό Θεός, και έκτείνας τήν φιλάνθρωπον χειρα 
’Ήγειρε τήν εί; βόθρον σκοτεινόν έμπεσούσαν 
Γενεάν τών άνθρώπων και βαρέως θρηνούσαν, 
Καί έκπλύνας εύνόω; τά ρυπώντα της μέλη 
Τό ουράνιον έσταζ’ εις τά χείλη της μέλι.

Κ’ εις τό πλάσμα του (1) τούτο παρευθύς έτυπώθη 
Τό θαυμάσιου ’κείνο παγκλεές μεγαλείου, 
Δι’ ού τόσον τό έθνος τών ‘Ελλήνων ύψώθη, 
Δι’ ού πάσα του πράξις ειχεν ύψος τι θειον.

Κ’ έκλείσθη τό στήθος τής ‘Ελλάδος γεννών 
Παίδων θίασον πάνυ περίφημων κλεινών, 

Περισόφους Σωκράτας, κ’ Άριστείδας δικαίους 
Κ’ άνδρας άλλους γενναίους 

Τού μεγάλου συγχρόνους θαυμαστού Περικλέους.

—Κ’ εικονίσθη επάνω τού λευκού της μετώπου 
Ή άκήρατος λάμψις ή αγία έ κείνη, 
*Ήν ό νούς άνερεύνα έκπαλαι τού ανθρώπου

(I) Τήν ‘ Ελληνίδα Χριστιανήν.

Μάτην, δπως καν ταύτην άμυδρώς διακρίν^.
Είς μικρόν ά,εφάνη αύτη (1) δμω; χωρίον 
Τό θεσπέσιον κείνο στεφανούσα παιδίον’ 
Δι’ ού φώς αλήθειας υψηλής διεχύθη 
Ει; τό παν, και τό σκέπον αυτό σκότος έλύθη,

Κήκο λουθεί ό Πλάστης ν’ άπευθύνη τό βλέμμα, 
’Ενώ έπλαττε ταύτην τήν καλήν του παρθένον, 
Πρός δυσμάς πρός εκείνο τό περίβλεπτον στέμμα, 
Οπερ εΐν ύπεράνω ’Αθηνών ιδρυμένου—

Τόν έξαίσιον ’κείνου τής Παλλάδος ναόν, 
Τόν περίβολον, δπουευθαλές αγλαόν

Τή; σοφίας καί τέχνη; τώ/ ενδόξων Ελλήνων 
Τό άαάραντον κρίνον

Θάλλει έτ’ ευωδίαν παντερπή διαχύνον.

Κ’ είς τήν χώραν ό Πλάστης αμ*  άπέβλεπεν, δθεν 
Άνημμένη άνέρχετ’ ή λαμπάς τού ήλιου 
Κ’ δπου ήγειρεν άναξ εμπνευσμένος Θεόθεν 
Οίκον ανιόν, ένθα υψηλού μυστηρίου 
Σχέδ.ον έτελέσθη έκ Θεού ώρισμένον.
Κ’ έθεώρει τήν ένδον αύξηθείσαν Παρθένον, 
Δι’ ή; χάριτος θείας κοατηρ δλος ’χενώθη 
Κ’ή γή πάσα ειρήνης ποθητής έπληρώθη.

9 __
' 'Ήτις εΐνε τό μύρον τό χυθέν έκ τών κόλπων 

Τή; αγάπης ‘Γψίστου πρός τ’ ανθρώπινον γένος’ 
*Ήτις εΐν’ ή ήδίστη αρμονία εύμόλπωυ 
Λαλιών τρισάγιων Τρισαγία Παρθένος’ 
Ητις εΐν’ λαμπροτέρα τής ήλιου αυγής, 
Άστήρ θείος ημέρας ποθητής έπι γής’

*Ήτις εΐνε δ θρόνος
*Ανακτος παναγάθου σχευασθεις απ’ αιώνος.

(I) ‘Η αγία εκείνη και άκήρατος λάμψις.
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Κ εθεώρει προσέτι ό θεός μετά φίλτρου 
Τή; πηγής Κασταλίας τδ καλλίρροον ρεϋαα, 
Τήν γλυκύτητα δθεν τοΰ τοσούτου θέλγητρου 
Βυθισθέν άνηρύσθη τών Ελλήνων τδ πνεύμα.

Κ έθεώρει εντεύθεν τήν πηγήν τήν αγίαν, (1) 
Πς πλησίον καθισα; ο Σωτήρ μέ πραεΐαν 

Ααλιαν προς το θήλυ διελέγετο φύλον, 
Κ νάμα υπέρ άλλο παν φίλον,

Έφ’ ού (2) τδ Αγιον Πνεύμα τού θεού καταπνέον 
Διαχέει τον πλούτον μυστικών χαρισμάτων.
Και εις τούτο, το γένος τών ανθρώπων τδ νέον, 
Βαπτισθέν, εκ τού βάρους τών αρχαίων πταισμάτων 

Απολύεται, φέρον τήν σφραγίδα ζωής 
Αθάνατου, αμωμου’ καί αγία; πνοής

Ιερά ‘ Ιλαρότης τήν ψυχήν του ευφραίνει’ 
Και αυτή (3) άναβαίνει

Προς Θεόν εξ αγίων αρετών εστεμμένη.

Ουτω πλάττων τού Πλάστου ό πανσθένων βραχέων 
Τήν χριστόπαιδα ταύτην έπλασεν ‘Ελληνίδα, 
Καλλονή; ουρανίου κ’ ύψους έκτυπον θειον, 
Μέγα μέλλον κρατούσαν καΐ μεγάλην ελπίδα.
Και τή είπε μ’ αγάπην ό θεδς «Χαΐρε Κόρη !
» Τού έν γή σου σταδίου ιδού τίνες οί δροι— 
» Μάνθανε πώς θά ζήσης επ’, γήν Ελληνίδα, 
» Τί οφείλεις νά πράττης πρδς τοιαύτην Πατρίδα.

» Χρυσοστόμου καί άλλων τούς αγίους αιώνα;
» Με τδ κάλος νά μίξης εποχής Περικλείου.
» Εις καρδίας ‘Ελλήνων τούς καλλίστους ανθώνας

, (I). Εννοητέον τδ φρέαρ τού’Ιακώβ, παρ’ φ καθίσας ό Κύοιος 
ωμίλησε τη, Σαμαρείτιδι, κα'ι ύπεσχέθη αύτη δούναι τδ ύδωρ τδ 
αλλομενον εις ζωήν αιώνιον. (2) νάαατος. (3) ή ψυχή.

* Νά φυτεύσης εκείνους, οΰς έγώ μέ τ’ αγίου
» Αίματος τού υίόύ μου τδ σωτήριον ρεύμα,
• “Ερρανκ φιλανθρώπως’ ’ςτδ ΰψίβατον πνεύμα

” Τών Ελλήνων τδ πνεύμα τού Χριστού νά φυσάς.»

—Σύ τφ δντι έπλάσθης δι’ ήμέρας χρυσάς, 
‘Ελληνίς ! ούρανόθεν ούδεμία εστάλη

Καθώς σέ θνητή άλλη, 
"Ην αξία τοσούτον νά στολίζη μεγάλη.

Λοιπόν έχε τδ βλέμμα
Ευγενές καΐ σπουδαϊον, ώς αυτό σου τδ στέμμα’ 

Καί ένδύου στολήν
Σύμφωνα μέ ήν σ’ έδωκ’ ό Θεδς εντολήν.
Κατ’ αυτήν τδν καλόν σου κίνει πάντοτε πόδα, 
Κ’ ύπ’ αύτδν νά βλαστάνουν κάμνε κρίνα καί ρόδα.

Σημ. ‘Π άνωθι ποίησις εινε προϊόν καλάμου δεδοκιμασμένου 
και τήν εποχήν ήμων τά μάλιστα τιμωντος. Βρίθει καλλονής καί 
φαντασίας άμιμήτου. Άλλ’ ώς ποίησις καί ποίησις υψηλή έχει 
ανάγκην προσογης έκ μέρους τού αναγνώστου, τδν όποιον παρακα- 
λούμενδπως μή λείψη ΐνα έπιστήση αύτήν, έάν θέλη τφδντι νάέν- 
τρυφήση έν τώ εύώδει τούτφ άνθωνι. Σύγκειται έκδέκα ίξ στροφών, 
των όποιων έκάστη έχει και ιδιαίτερον θέλγητρον.

Ή υποχονδρία η. ή κοίλάς τοΰΛωτερβρούννου·
Μετά τδ τέλος μεγαλοπρεπούς γεύματος,τδ όποιον ό θωμάς Βέν- 

τβορθ έδιδεν εις τούς ιοίλους του, καΐ δτε αί γυναίκες άπεσύρθησαν, 
ούτος παρακινούμενος άπδ τάς θερμάς παρακλήσεις τών προσκε
κλημένων του, ήρχισε τήν ομιλίαν του ώς εξής’ «’Επιθυμείτε βε
βαίως, φίλοι μου, νά μάθητε διά τίνων μέσων ίατρεύθην άπδ τήν 
επάρατον έκείνην άσθένειαν, ήτις είς τδ άνθος τής νεότητός μου μέ 
έστέρησεν δλα τά θέλγητρα τής ζωής και μέ άφήκε μόνον τήν ε
πιθυμίαν τού θανάτου.
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Ητο δεκάτη ώρα τής πρωίας, δτε έξηγέρθην. ζΟ δόκτωο ’Ελιότ, 
τδν όποιον τότε πρώτον ειχον προσκαλέσει, αφού είσήλθεν είς τδ 
δωμάτιόν μου, έκάθησε πλησίον μου*  μόλις τδν ήσθάνθην καί ύψώ- 
σας τήν καταβαρυμένην κεφαλήν μου, τφ εΐπον μέ φωνήν αδύνατον. 
—Φεύ! κύριε‘Ελλιότ, βλέπετε ενα δυστυχή νέον,ίδστις βαδίζει 
ταχέως πρδς τδν τάφον. Περικυκλωμένος άπδ δλας τάς ήδονά;, 
τάς οποίας κολοσσιαία περιουσία χορηγεί, αισθάνομαι τδν εαυτόν 
μου κυριευμένου άπδ τήν άηδίαν καί τήν θλίψιν*  μόλις είμαι εί- 
κοσιπενταετής και έχασα δλας τάς έλπίδας τής νεότηιος. ‘Η 
ύπαρξίς μου μέ βαρύνει και ομοιάζει μέ ύπνον κοπιαστι
κόν, δστις ταράττεται ύπδ λυπηρών ονείρων, παρά μέ"ζωήν: 
Όλαι αί ίδέαι μου στρέφονται πρδς τδν θάνατον τδν περιμέ
νω, τδν επιθυμώ, και μδλον τούτο άγαπώ ακόμη τήν ζωήν, άν 
και δέν έχει δι εμέ ούδέν θέλγητρου ούτε κατά τδ παρδυ ούτε κατά 
τδ μέλλον. ’Εσυμβουλεύθην περί τής άσθε ,είας μου τούς ίκανωτέρους 
ιατρούς του Λονδίνου, ή νά είπω καλλίτερα τούς περιφημοτέρους*  μέ 
τά ιατρικά των ηύξησαν τήν άσθένειάν μου καί έπί τέλους μέ έγκατέ- 
λιπον, λέγοντες δτι έφθασα είς τδν έσχατον βαθμδν τής υποχονδρίας 
—'Έχουν δίκαιον, μοι άπεκρίθη ό ιατρός. — Πρέπει λοιπδν νά ά- 
ποθάνω ! — Βεβαίως πρέπει, άλλ’ άφού γίνετε ογδοηκοντούτης ! 
—Θεέ μου ! μήπω; γνωρίζετε κανέν ιατρικόν ; . . . *Ισως,  ίσως. 
Εμπρός, κύριε θωμά, έξηκολούθησεν ό ιατρός, προσηλώσας επά
νω μου προσεκτικά βλέμματα*  έμπρός, ομιλήσατε έλευθέρως. Έ- 
κάματε κατάχρησιν είς τάς ήδονάς, τάς οποίας δίδουν ό πλούτος καί 
ή νεότης ;—Μετεχειρίσθην αύτάς, τφ εΐπον, άλλά ποτέ δέν έκαμα 
κατάχρησιν αυτών. —Τί αισθήματα έχετε, δταν έγερθήτε εκ τού 
ύπνου ;—Θλίψιν βαθυτάτην.—Ποΐαι εΐ?ε αί πρώται σας σκέψεις ; 
—Εΐνε συγκεχυμένα1, και δέν άποβλέπουσιν είς κανέν άντικείμενον. 
—Ποια έξ δλων τών ηδονών κολακεύει περισσότερον τάς αισθήσεις 
καί τά αίσθήματά σας ; — Δέν γνωρίζω ούδεμίαν . : .— Πώς ! 
ό έρως ; —Φεύ! δέν έχω τήν δύναμιν ούτε νά άγαπήσω, ούτε 
νά μισήσω ! — Τδ θέατρον ; — Δέν έχω πλέον επιθυμίαν ! — 
‘Η τράπεζα ; —Δέν έχω δρεξιν.—Αί ώραΐαι εικόνες τής φύσεως; 
—Φεύ, κύριε, δέντάς βλέπω πλέον, είμή όπισθεν νέφους δακρύων.

—Εΐσθε πολύ δυστυχής, κύριε, μοι εΐπεν ό ιατρός, άλλ’ άπδ σάς 
έξαρτάται ή θεραπεία σας. —Πιστεύετε ;— Μάλιστα, κύριε Θωμά, 
άλλά προς τούτο άπαιτεΐται μεγάλη θυσία. — Ποία θυσία παρα
δείγματος χάριν ; —-‘Η έξής*  πρέπει ν’ άφίσετε τήν πατρίδα σας, 
τάς συναναστροφές σας, τάς συνήθειας σας και δλας τάς έκ τού πλού
του άπολαύσεις σας*  πρέπει νά λησμονήσετε τί εΐσθε τόρα και τί
πριν, δτι έχετε πε/τήκοντα χιλιάδας λιρών εισόδημα. Τέλος πάν
των πρέπει ν’ άναχωρήσητε διά τήν ’Ελβετίαν,νά οέρητε δέ μαζή 
σας μόνον πεντήκοντα γκινέας, διά ν’ άγοράσητε δλίγας αίγας και 
μίκράν τινα καλύβην αιγοβοσκού. Νά ζήσετε εκεί εν έτος υποκάτω 
εις ούρανδν καθαρδν καί είς άτμοσφαΐραν ζωηράν*  καί μέ τδν ιδρώτα 
τού προσώπου σας νά κερδήσητε έκείνο τό όποιον δέν ' δύνασθε νά 
Εξαγοράσετε μέ δλον τδν χρυσόν τής ’Αγγλίας και τούς άδάμαντας 
τών Ινδιών.— Εγώ νά ταξειδεύσω 5 άνέκραξα*  έχασα τάς δυνά
μεις μου !—Αί δυνάμεις σας θά έπανέλθουν. ‘Π άσθένειά σας, κύ
ριε, εξηκολούθησεν ό ιατρός, εΐνε έξ αιτίας τού κλίματος, είς τδ ό
ποιον κατοικείτε*  πρέπει λοιπδν νά ζητήσετε κλίμα διαφορετικόν. 
Μεγάλη κατάχρησις γεννά τδν χορτασμόν, ούτος δέ τήν άηδίαν. 
Αί έπιθυμίαι τής ψυχής καί τού σώματος σβύνονται άπδ τήν ευκο
λίαν, τήν όποιαν έχομεν είς τήν έκπλήρωσιν αυτών, και πρέπει ό 
άνθρωπος νά αισθάνεται φυσικά; και ήθικάς άνάγκας, αί όποΐαι 
δταν λείψουν, ή ψυχή άδυνατίζει καί ή ζωή καταντά .ανυπόφορος. 
Υπάρχει τάξις άνθρώπων είς τούς οποίους ή άσθένειά σου εΐνε 
πολύ σπανία, και ή τάξις αύτη εΐνε ή τάξις τών πτωχών*  είς αυτήν 
λοιπδν χρεωστεΐς νά κατα:αχθής. Διά τούτο αναχώρησαν, και δ- 
σον τδ δυνατδν ταχύτερου*  άκούεις ; δσον τδ δυνατδν ταχύτερου. 
Μή έπιστρέψ^ς πρΙν νά περάση τδ έτος, καί τότε θά έπανέλθτ,ς υ
γιής. — ’Ήθελα νά κάμω παρατηρήσεις τινας, άλλ’ ό ίατρδς πλη- 
σιάσας μέ είπε μέ τρόπον σχεδδν προστακτικόν. « Κύριε, δέν σάς 
μένει είμή μία μόνη σανις είς τδ ναυάγιον*  άν δέν τήν λάβετε, εΐσθε 
χαμένος.» Συγχρόνως λαβών τδν πίλον του μέ άποχαιρετά ευχό
μενος καλδν κατευόδιον.

Αφού έσκέφθην ολίγον τάς συμβουλάς τού περιφήμου ιατρού, 
ήσθάνθην άκτΐνα έλπίδος είς τδ βάθος τής καρδίας μου. Εάν ήτο ά-
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λήθες ! ειπον μέ τον εαυτόν μου, αν ήουνάμην να έπανέλθω εις 
τήν ζωήν, νά γνωρίσω άκόμη τήν ευτυχίαν του υπάρχειν, νά θε
ωρήσω μετά τίνος εύχαριστήσεως τάς άκτίνας τοϋ ήλίου, ή λάμ- 
ψις τών οποίων ένοχλεϊ τούς οφθαλμούς μου καί κουράζει τά ’νεύρα 
μου 1 Έάν ήτο αληθές δτι άήρ καθαρότερος ήθελε διώξει άπό ’τήν 
καρδίαν μου τά θλιβερά αισθήματα, τά όποια τήν ’καταθλίβουν I 
Ναί, βεβαίως, άπε,φάσισα. Ό χύριος Έλλιότ ποσώς δέν μέ ά
πατα*  ή ειλικρίνεια έφαίνετο όχι μόνον εις τούς οφθαλμούς άλλά 
και εις τούς λόγους του*  είνε πεπεισμένος..

Προσεκάλεσα αμέσως τον επιστάτην μου Ουϊλλιάμ, τοΰ οποίου 
τήν τιμιότητα γνωρίζετε δλοι. «Ουϊλλιάμ, τφ ειπον, ίθέλω σοΰ 
δώσω άπόδειξιντής άγάπης καί Εμπιστοσύνης μου.Αΰριον αναχωρώ*  
άφίνω τήν ’Αγγλίαν, καί δέν λαμβάνω μαζή μου παρά εκατόν 
μόνον γκινέας. Δέν θά γνωρίζης τον τόπον της θεληματικής-ταύτης 
εξορίας μου, μ ή ζητής ποσώς νά τον άνακαλύύης, καί ,οί συγγενείς 
και φίλοι μου θά τον άγνοοΰν καθώς σύ. Είς τό διάστημα κατά το 
όποιον θά λείπω μεταχειρίζου τήν χατάστασίν μου ώ; έάν ήτο ι- 
δική σου. ’Εάν σοΰ ζητήσω χρήματα, πριν τελείωσηΙεν ολόκλη
ρον έτος, μή μοΰ στείλης, καί νά μή θέλησης νά δεχθής μάλιστα 
έάν ήθελε σοι παρούσιασθή κανέν συνάλλαγμα άπό μίρους μου, » Ό 
Ουϊλιάμ έςαφνίσθεις και λυπηθείς μεγάλως διά τήν άπόφασίν μου 
ταύτην μετεχειρίσθη δ)ήν τήν ευγλωττίαν του προσπαθών νά μέ 
κρατήση ή νά μάθη τουλάχιστον τον τόπον τής έςορίας μου. «Μή 
μ’ έμποδίζης τώ ειπον, ή άπόφασις έγινεν, Ουϊλιάμ, πρόκειται 
περί τής ζωής μου.'» (ακολουθεί).

CO Ραφαήλος.
Έγεννήθη είς τό Ούρβίνον μικράν πόλιν τής Ιταλίας, τήν με

γάλην Παρασκευήν τοΰ έτους 4 483. ‘Ο πατήρ αυτού Ιωάννης 
Σάντης, καλλιτέχνης άφελής, πράος και καλοκάγαθος, έδίδαξεν ό 
ίδιος τά πρώτα στοιχεία τής σχεδογραφίας είς τον προσφιλή καί 
μονογενή αυτού υιόν, εις τον όποιον έδωκε τό όνομα τοΰ ’Αγγέλου 
Ραφαήλου. Βραδύτερον δμως, αισθανόμενος δτι ενεκα τής μεγάλης 
-ίπιδόσεως τού υιού του είς τήν τέχνην δέν ήτον ό κατάλληλος προς

ΡΑΦΑΗΛ.
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διδασκαλίαν του, παρέδωκεν αύτδνεις τδν έν Περούζη (Ιταλική πό
λε·, έπι τής δεξιάς όχθης τού Τιβέριως) διαμένοντα περίφημου τότε 
ζωγράφον Περουγϊνον. Ό Ραφαήλος δεκατςενταετής ήδη έσυνοικει- 
ώθη τάχιστα πρδς τδ ύφος τού διδασκάλου του, ώστε είργάζετο 
μετ’ αύτού έπι τής αυτής είκόνος, δίδων δείγματα τής μελλούσης 
δεινότητας αύτού.

Εικοσαετής μόλις ό Ραφαήλος, άφήσας τήν μυστικήν συμμετρίαν 
τή; θρησκευτικής ζωγραφικής, ανήχθητδ πρώτον εις τδ στάδιον τής 
ιστορίας και τής ποιήσεως. Τήν 1 8βρ·ου τού 1 504 έτους άπήλθεν 
είς Φλωρεντίαν τήν τότε κατ’ εξοχήν πόλιν των θαυμάτων καί εστί
αν παντός ωραίου και υψηλού. Τό ύφηλον καί πλούσιον κωδωνοστά- 
σιον τού Ζιώτου, ό τρούλλος τού Βρουνελλέσκη, αί πρώται εικόνες 
τού Λεονάρδου da Vinci, αί τοιχογραφίαι τού πατρδς ’Αγγελικού 
έν τφ Άγίφ Μάρκφ, αί πλήρεις έκφράσεως εικόνες τού Μαζακκίου, 
ένδς τών πρώτων ζωγράφων τής παλιγγενεσίας, ταύτα πάντα προ- 
σεκάλουν είς Φλωρεντίαν πάντα τεχνίτην όρεγόμενον έμπνεύσεως καί 
άμιλλώμενον πρδς τά έργα εκείνων. *Ηδη  ή Φλωρεντία περιέμενεν 
άνυπομόνως τούς άναγγελθέντας πίνακας τής μάχης τών Ιπ
ποτών κ α ί τού πολέμου τής Πίσης, διαγώνισμα τών 
δύο τότε μεγάλων ζωγράφων, τού Λεονάρδου da Vinci κα'ι τού Μι
χαήλ ’Αγγέλου (1).

Αί κολοσσαίαι έκείναι σχεδογραφίαι πλήρεις τόλμης καί έμβρι- 
θείας καλλιτεχνικές, αί τρομεραι καί σπαίρουσαι εικόνες τών μαχο- 
μένων άνδρών, τών ίππων τούΛεονάρδου. οί ύπεοήφανοι και ήρω.κοι 
στρατιώται τού Μιχαήλ ’Αγγέλου, έπροςένησαν βαθείαν έντύπωσιν 
εις τδ πνεύμα τού νεανίου τούτου, ό όποιος μέχρι τούδε είχε δοθή 
μόνον είς τήν εκφρασιν τής θείας χάριτος καί τής φυσικής άφελείας 
καί ευμορφίας. Οποία απόστασις μεταξύ τής μαθηματικής διαθέσεως 
και τών μονοτόνων ήσύχων καί αφελών γραμμών τού διδασκάλου 
του Περουγίνου και τής τολμηράς και νευρώδους αταξίας, τής αρρε
νωπού έκφράσεως και τού κυματισμού τών γραμμών καί τών πτυχών,

(1) Ουτος ύπήρξε διασημότατος γλύπτης, ζωγράφος καί άρχιτέ- 
κτων ’Ιταλός, γεννηθείς τδ 1 474 και αποθανών τδ 4 56 3 έν Ρώμη. 
Περί τά τέλη τού βίου του είχε στερηθή τής όράσεως.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. A\ Τεύχος r 24
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ο^τις ανεπτυσσετο επί των σχεδογοαφιων των δύο έξοχων φλωρεν- 
τ’.^ων τεχνιτών ! Η θέα των εικόνων εκείνων ένέπνευσε μεγάλως 
το πνεύμα τού Ραφαήλον, άνακαλύψασα εί; αύτδν νέους κόσμους 
*αλλΐτ εχνίας.

Διαμενων εν Φλωρεντία έτελειοποιήθη’έσπούδασε τδ ύφος τοΐΜι- 
Χ*ήλ  Αγγέλου βάσιν έχοντος τήν ανατομίαν*  κατεγίνετο περί τήν 
ρωπογραφίαν (paysage) καί ζωγραφιάν, έσπούδασε τήν τέχνη ντων 
πτυχών, του; ορίζοντας, τά αποτελέσματα της σκιαυγείας (claire- 
obscillj, της νυκτός, τού τεχνικού φωτός, και διά τών έπικτήτων 
τούτων γνώσεων άναρριπίσας τδ έν αύτφ ιερόν τής μεγαλοφυΐας 
πυρ, προήςε τδ αίσθημα τού ωραίου είς τδ άωτον τής έντελείας. Πα- 
ραβάλλοντες τδν Ραφαήλον πρδς τού; άλλους ζωγράφους εύρίσκομεν 
αυτόν μέγιστον πάντων, ώς μόνον κατορθώσαντα νά καταστήση 
φθεγγομένην και ζώσαν τήν τέως άφωνου και νέκραν ζωγραφικήν 
τέχνην. Ίδιως διέπρεψεν ε·.; τήν έςείκονισιν τών βρεφών και των παι 
δίων, παριστων αύτά πλήρη επαγωγού χάριτος και αφελούς εύμορ- 
φίας. Ο ’Ιησούς καί ό Ιωάννης ώς βρέφη όμοιάζουσίν αγγέλους κα- 
ταβάντας έξ Ουρανού.

Είκοσιπενταετή; (1 308) προσεκλήθη ύπδ τού άρχιτέκτονος και 
συμπατριώτου αύτού Βραμάντου νά μεταβή εις Ρώμην κατά βούλη- 
σιν τού πάπα Ιουλίου τού δευτέοου. Ητο δέ ό Ραφαήλος τότε έοάσ- 
μιος τήνδψιν*  έπι τού νεαρού καί ανθηρού προσώπου του έλαμπεν ή 
ακμή καί τδ ύψηλδν τού ήθους' ή δέ άνας-ολή τής κόμης, τδ έπαγο>- 
γδν τού ήθους καί τδ κόσμιον τής αναβολής περιεποίουν αύτφ τήν 
αγάπην καί τδν θαυμασμόν πάντων. Ο πάπας έδέχθη αύτδν ευμε
νέστατα καί τφ ανέθεσε τήν εικονικήν διακόσμησιν μιας τών τεσσά
ρων αιθουσών τού Ούατικανού, αϊτινες ονομάζονται S t a Π z e ύπδ 
τών’Ιταλών. ‘Η πρδς αύίδν εύμένεια καί εμπιστοσύνη τού πάπα 
’Ιουλίου συ ν α νύψω σ ε τδ φρόνημα τού Ραφαήλου, οστις άποτινά- 
ξας παν δ,τι μικρόν ή τοπικόν εμαθεν έν Περούζη και Φλωρεντίφ, 
άνεδείχθη ζωγράφος παγκόσμιος καί θεμελιωτής τής Σχολήςτής 
Ρώμης. Άνήχθη δέ είς τήν μεγάλην λεγομένην ζωγραφικήν διά 
τής έπί των τεσσάρων τοίχων τού λεγομένου θαλάμο υτής ύπο- 
γραφής παραστάσεως τών τεσσάρων διεκδηλώσεων τού άνθρωπί- 

νου πνεύματος, τής Θ εολογί ας, τη ςφιλ’οσοφ ί ας, τής Ποίη
σε ω ς καί τής Νομομαθείας. Απέναντι της Συζητήσεως του 
Μυστηρίου τής Ευχαριστίας έζωγράφησε τήν Σχολήν τ ώ ν ’Α
θηνών Έίώ ό Ραφαήλος κατά πρώτον ήγγίσε τήν ελληνικήν τέ
χνην, καί παράδοξον δτι άμα πατήσας τδ έδαφος τής άρχαιότητος 
κατενόησεν αυτήν εντελέστατα, ευθύς συνοικεί ωθείς μετά τού πνεύ
ματος αύτη;. Διά τής δυνάμεως τής φαντασίας αύτού άφαιρών δια
στήματα χρόνου καί τόπου, μεταφέρει ήμάς εις τδ μέσον τών ’Αθη
νών είς τδν οίκον τού Ακαδήμου, ένθα εύρίσκομεν συνηθροισμένους 
απανταςτούς Φιλοσόφους της Ελλάδος καί της Ασίας, τούς οποίους 
άμφιβάλλομεν ό Άπελλής ήθελε κατορθώσει κάλλιον νά παρα- 
στήση.

4Η Ρώμη ήτο τότε ή κατ’ εξοχήν πόλις τών τεχνών καί τών 
γραμμάτων. ‘Ο Αυγουστίνος Χίγης, περίφημος Σιενναϊος έμπορος, 
διέπρεπεν ιδίως διά τδν πρδς τήν καλλιτεχνίαν έρωτα καί τήν μεγα
λοδωρίαν αύτού. Έν μια των αιθουσών τής τερπνότάτης έπαύλεως 
αύτού(κατεσκευασαένης έπί τής δεξιά; όχθη; τού Τιβέρεως) ό Ραφα
ήλος έζωγράφησε τήν διαβόητου τοιχογραφίαν τής Γαλατείας, ήτις 
βαίνει έπί κσγχύλης καί σύρεται ύπδ δύο δελφίνων, έλαύνοντος καί 
ύφηνιοχούντος τού έρωτος. Τήν εικόνα ταύτην έτελείωσε τδ 1 51 I , 
και τον Φεβρουάριον τού 1 51 3 ό καρδινάλιος Ιωάννης ό απδ Μεδί- 
κων διεδέχθη τδν τελευτήσαντα ’Ιούλιον εις τον παπικόν θρόνον ύπδ 
τδ δνοιχα Λέων ό δέκατος, ό όποιος ύπηρξεν έκ των μεγαλόπρεπε- 
στάτων ποοστατών τής καλλιτεχνίας, έςακολουθήσας τήν ύπδ τού 
προκατόχου αύτού εγ/αΐΛασθείσαν έποχήν μετά τοσούτου ζήλου, 
ώστε ό αιών αύτού ώνομάσθη αιών Λέοντας τού δεκάτου. 
Κατά διαταγήν τούτου ό Ραφαηλο; έζωγράφησε ν έν τω Ούατικανω 
τήν Άπελευθέρωσίν τού ‘Αγίου Πέτρου καί τήν 
καταστροφήν τού ’Αττίλα, τού αγρίου εκείνου κατακτητού.

Άποθανόντος τού Βραμάντου τδ 1514, Λέων ό δέκατος όιώρισε 
τδν Ραφαήλον αρχιτέκτονα τού 4 Αγίου Πέτρου καί τού Ουατικανού. 
Είς τήν έποχήν ταύτην ανάγονται αί λεγόμεναι Παστάδες (Lag- 
giac)’ έν τώ Ούατικανφ, έπί των τοίχων τών οποίων ο Ραφαήλος 
καί οί μαθηταί αύτού έγραψαν περί πεντήκο'/τα δύο εικόνας, των ο-
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ποιων αί υποθέσεις έλήφθησαν άπδ την παλαιάν καί νέαν Διαθήκην, ί 
και τω/όποιων ή πρώτη, ή Δημιουργία. έργον τού Ραφαήλου, δια- 
πρέπει διά τής άμιμήτου θείας έκφράσεως της κεφαλής τού Πλάστου, 
δημιουργοΰντος τήν γήν έκ τοΰ χάους. Τετιμημένος υπέρ πάντας 
τούς ομοτέχνους του και ύπδ πάντων θαυμαζόμενος έζη ούχΐ ώς ζω
γράφος, άλλ’ ώς ήγεμών. Οί έπιφανέστατοι ανδρες τής Ρώμης έθή- 
ρευον τήν φιλίαν αύτοΰ. ‘Ο καρδινάλιος Β'.ββιένας προέτεινεν αύτφ 
εις γάμον τήν ανεψιάν αυτού’ άλλ ο Ραφαήλος, δλος έκδοτος είς τδν 
πρδς τήν Φορναρίναν έρωτα αύτού, άπεποιήθη τδν γάμον έκεΐνον.
Ή Φορναρίνα, καί τοι αθλητικού άναστήματος και καταγωγής τα- ; 
πεινής ήτον ό ιδανικός τύπος των γυναικών τοΰ Ραφαήλου, τύπος, 
τδν οποίον πολλάκις παρέστηΟεν είς τάς γραφάς αύτού και ιδίως είς 
τήν Παρθένον τού αγίου Σίξτου, ήτις εινε ή δόξα τού Μουσείου τής 
Δρέσδης. Τδ πρόσωπον τής Παρθένου, εξαίσιας καλλονής, άποπνέει 
ουράνιον γλυκύτητα. Φέρουσα είς τάς άγκάλας αύτής τδν Ίησοΰν, 
παιδίον ίλαρδν και προσηνές, μεταρσιούται έλαφροτέρατών νεφελών 
και υπδ αγγέλων περικυκλουμένη πρδς τούς ουρανίους αιθέρας.

Φθάσας είς τδν ύπατον βαθμόν τής δόξης, έμελέτα ήδη τήν δια- 
κόσμησιν τής τετάρτης αιθούσης τού Ούατικανού, δτε ό καρδινάλιος Β 
’Ιούλιος άπδ Μεδίκών, ό βραδύτερου Πάπας Κλήμης ό έβδομος, πα- 
ρεκάλεσεν αύτδν νά ζωγραφήση τήν Μεταμόρφωσιν. ‘Π εικώναύτη, 
τελευταίου έργον τού Ραφαήύου, έθαυμάσθη ύπδ τής οικουμένης

8 και διεδόθη πανταχού διά των άριστων χαλκονραφιων.
Ό Ιησούς φωτίζει διά τής παρουσίας αύτού τδ δρος θαβώρ, έπί τού

Ο οποίου ήκολούθησαν αύτδν οί μαθηταί Πέτρος, Ιάκωβος και Ίωάν- |j 
νης. ‘Ο Ήλίας ϊσταται πρδς τά δεξιά, αύτού, ό δέ Μωύσης πρδς τά U 

Β αριστερά, ‘Ο Ίησοΰς μεταρσιούται πρδς τούς ουρανούς, δια- 
σκορπίζων περί αύτδν φως ούρανίου δόξης. έκ τοΰ οποίου καταθαμβη-

8 θέντες οί μαθηταί αύτοΰ πίπτουσι πρηνείς. Μόνοι ό Ήλίας καί ό 
β Μωύσής, χατελθόντες έξ ούρανοΰ, άτενίζουσίν άντιχρυς τδν θεόν, δ- ί 
Ο στις, έγχατσλείπων βαθμηδόν τήν ανθρώπινη ν μορφήν, άποθεούται. J
D Οί λοιποί άπόστολοι έμειναν παρά τούς πρόποδας τού ορούς θαβώρ I
| και φαίνονται άγνοοΰντες τά έπί τής κορυφής συμβαίνοντα. Οί κάτοι- 

I κοι πλησιοχώρου τινδς κώμης, μαθόντες δτι ό ο ’Ιησούς θεραπεύων 

πάσαν ασθένειαν και άποδιώκων τά δαιμόνια, έφθασεν έχει τρεχουσιν 
ΐνα έπικληθώσι τήν θεραπείαν παιδιού δαιμονισμένου. Ο άγιος Αν- 
δρέας αναγνωρίζει τήν ανικανότητά του, οί δέ παρ’ αύτφ απόστολοι 
έκφράζουσι διά σχημάτων δτι μόνον ό έπι τού όρους ευρισκόμενος δύ
ναται νά έλευθερώση τδν πάσχοντα. Έκ τών τεσσάρων τελευταίων 
μαθητών δύο βλέπουσιν έκπληκτοι τδ ύπδ τών σπασμών ταλαιπω
ρούμενου παιδίον. ΤΙ κεφαλή τού Ιησού άπαραμίλλου έκφράσεως 
εινε άποκύημα τής ύπερτάτης προσπάθειας τής μεγαλοφυίαο τού 

Ραφαήλου.
Τελειώσας την εικόνα ταύτην δέν ήθέλησε πλέον ν’ άναλάβη τάς 

γραφίδας, και ό θάνατος άνήρπασεν αυτό/, ώς εί έπέπρωτο νά σφρά
γιση τδνβίον αύτού διά τού έντελεστάτου προϊόντος τής άνθρωπίνης 
τέχνης. Άπέθανε δέ έκ πλευρίτιδας τήν 6 ’Απριλίου 1 520 τήν α
γίαν Παρασκευήν, ήμέραν έπέτειον τής γενυήσεως αύτού; Διαρκού- 
σηςτής άσθενείας, Λέων ό δέκατος «πληροφορείτο συνεχώς περί της 
υγείας του, και ή Ρώμη εύρίσκετο είς μεγίστην κατήφειαν καί ανη
συχίαν. Αισθανόμενος τδ τέρμα τού βίου διέθεσε τά περί αύτόν, δια· 
μοιράσας τήν περιουσίαν αύτού είς τούς συγγενείς και εις τούς δύο 
φιλτάιου; αύτοΰ μαθητάς, τδν Ιούλιον Ρωμανόν, δστις και τδν διε- 
δέχθη ώς άρχηγδς τής Σχολής, καί τδν Φραγκίσκον Πέν'Λ, εις τούς 
όποιους έκληροδότησε άπαντα αύτού τά καλλιτεχνήματα.

Τδ σώμα του έξετέθη έν τή αιθούση, ένθα συνήθως έζωγράφει. 
Οπισθεν τής νεκρικής παστάδας έξετέθη ή ζώσα ε.κών τής Μετάμορ- 
φώσεως, άποτελούσα σπαραξικάρδιον άντίθεσιν πρδς τδ νεκρδν σώ
μα τού δαιμόνιου τεχνίτου. Η κηδεία του έγένετο μάλλον κατανυκ- 
Τζκή ή μεγαλοπρεπής ί Ή Ρώμη έκλαιε τδν πρόωρον θάνατον τού 
μεγίστου τεχνίτου της, και κατά διαταγήν τού Πάπα ό Βέμβος συ
νέταξε τδ επόμενον έπιτύμβιον:

IUe hie est Raffael, limuit quo sospite vinci 
Reruna magna parens; et moriente mori.
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Η υποχονδρ.αη ή κοί/άς του Αωτερβρούννου.
(Συνέχεια σελ. 368.)

Αί έτοιμασίαι του ταςειδίου μου έγιναν, καί τήν έπαύοιον άνε- 
χώρησα.—Τδ ταξείδιον δεν ήτο κοπιαστικόν δσον τδ έφανταζό- 
μην. “Όσον άπεμακρυνόμην άπδ τήν ’Αγγλίαν, ήσθανόμην τδ στή
θος μου έλαφρυνόμενον καί τά νεύρα μου είς καλλιτέοαν κατάστα
σήν, τήν καρδίαν μου ολιγώτερον βαρυμένην καί τήν κεφαλήν μου 
έλευθέραν άπδ τά σύννεφα τά όποια πρδ πολλού έ^αίνοντο δτι έσκό - 
τιζον τδν νουν μου. Άλλ’ ή κατάστασις αύτη δέν διήρκεσε πολύ. 
Εσζέφθην τον νέον τρόπον τής ζωής, τήν οποίαν εμελλον ν’ ακο

λουθήσω iv τφ μέσφ λαού τού όποιου οί τρόποι, αί συνήθεια»., 
τά ήθη καί ή γλώσσα μού ήσαν δλως άσυνείθ.στα. Έτρόμαζον 
συλλογιζόμενος μόνον τήν έ/δειαν, τήν όποιαν έπήγαιναν τόσον 
μακράν διά νά ζητήσω, καί οπισθοχωρούν. ’Εσυλλογιζόμην τού; 
συγγενείς μου, τούς φίλους μου τούς όποιους άφινα, καί ρίπτων 
λυπηρόν βλέμμα έπί τής πατρίδας μου, ένόμιζον δτι είς τδ βάθος 
τής καρδίας μου ήκουον μυστικήν φωνήν, ήτις μοί έλεγε, «Δεν θά 
τήν έπανίδζΐς πλέον ! »

Φθάνω τέλος είς τήν Γαλλίαν τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν 
έσηκώθη ή έπανάστασις, καί διαβαίνω ταχέώ; τδν ώραίον 
τούτον τόπον, τδν όποιο*  σκληρότατη αναρχία έμελλε νά έρημώση 
καί άπδ τον όποιον δλα τά έςηγριωμένα πάθη εμελλον νά οέοω- 
σιν είς δλην τήν σφαίραν τήν ερήμωσιν, τήν απελπισίαν και τδν 
θάνατον 1

Μετά τριών ήμερων ταξείδιον είδον τέλος τά δρη τής ’Ελβε
τίας, τά όποια ύψοναν τάς έκ πρασινάδος καί χιόνος κκλυμμί/ας 
κορυφές των. Εις τήν θέαν ταύτην, ήτις έτρεπε νά φέρη τήν χα
ράν εις τήν καρδίαν μου, βαθ-ία λύπη έκυρί-,σε τήν ψυχήν μου*  
έχυσα ποταμόν δακρύων, καί είπον μέ τδν εαυτόν μου*  Ιδού ό τά
φος μθυ Τ

Άφού έρθασαείς Βέρνην, κατφκησα είς περίφημου τι ξενοδό
χε ίον ευρισκόμενον έπί τού δώματος τής Μητροπόλεως. Άπε©άσισα 
ν’ άναπαυθώ έκεί δύο ημέρας, δχι διά νά έπισκεφθώ τά διάφορα 

αντικείμενα τά όποια ή ωραία καί θελκ τική εκείνη πόλις παρου
σιάζει είς τούς περιηγητάς, διότι δέν εϊχ ον ούτε τήν δύναμιν ούτε 
τήν θέλησιν’ άλλ’ επειδή δέν ήξευρον άκόμη ποιον μέρος τής Ελ
βετίας εμελλον νά έκλέξω διά τόπον τής εξορίας μου, εσζέφθην δτι 
δύο ήμέοαι ήοκουν δ».ά νά κάμω τήν σπουδαίαν ταύτην εκλογήν. 
Δέν έξερχόμην διόλου άπδ τδ δωμάτιόν μου’ στηριγμένος επί τού 
παραθύρου μου έοριπτον μέ περιέργειαν τά βλέμματα επί τού τό
που δπου ή καλλιέργεια άνέπτυσσεν δλους τούς θησαυρούς της, δ
που ή φύσις είχε συναθροίσει τερπνούς λόφους, λειβάοια, ύδατα 
καί δάση. Έθεώοουν τά μεγαλοπρεπή δρη τών οποίων τά ύψη κα
λυμμένα άπδ άκτιυοβολούντας πάγους, έφαίνοντο δτι διεμοιράζόντο 
μέ τά νέφη, άπδ τά οποία ήσαν στεφανωμένα τά λαμπρά χρώ
ματα τού δύοντος ήλιου. Η καρδία μου δέν έδύνατο νά θαυμάστΗ 
διότι ήτο κυριευαένη άπδ λύπην χωρίς αιτίαν. Βλέπων τδν πο
ταμόν *Ααρ,  δστις μέ ορμήν διήρχετο άπδ τδν τερπνόν τούτον τό
πον, χαί έβρεχε τάς υψηλά; δρυς τών * Αλπεων, ή σθανόμην τδν 
εαυτόν μου παρασυρόμενον ύπδ σφοδράς έπιθυμίας νά ριφθώ έντδς 
τών κυαάτωυ του καί έλεγον. «Τδ παν θέλει τελειώσει.»

Άφού^ελαβα δ)ας τάς πληροφορίας περί τού τόπου, τδν οποίον 
έπρεπε νά κατοικήσω,εξέλεξα διά τοιούτου τήν κοιλάδα τού Αωτερ- 
βοούννου, ήτις, καθώς μοί έλεγον, ήτο τδ ωραιότερου καί αγριώτε- 
ρον μέρος τής Βέρνης· έλαβα λοιπόν οδηγόν καί άνεχώρησα ένφ ά- 
νέτελλεν δ ήλιος. Τί πρδς τδ Λωτερβρούννον όδδς ήτο πολύ κοπια
στική*  συχνάκις έπρεπε νά άναβαίυω κρημνώδεις βράχους καί νά 
πεοιπατώ έπάνω είς πάγους*  διά τούτο ήναγκάσθην νά άναπαυθώ 
μίαν ολόκληρον ήμέραν είς τδ μέσον κοιλάδος τινός. Ό αήρ ήτο 
ταθαοδς, καί ό ουρανός άνέφελος, ό δέ ήλιος αντανακλώμενος είς 
κούς πάγους καί τάς χήνας εθάμβωνε τούς οφθαλμούς μου, Αί ει
κόνες αύται δι' άλλους βεβαίως θά ήσαν τερπναί καί ευχάριστοι’ 
είς έαέ δαως έποοξένουν λύπην καί στενοχώριαν. ’Εντούτοις τήν 
έπαύριον άφού έσηκώθην ήσθάνθην δια πρώτην φοράν τήν δρεξ-ν 
μου νά επανέρχεται άφού λοιπόν προεγευμάτισα ολίγον, ήρχισα 
τήν οδοιπορίαν καί έπέρασα μέ άρκετήν εύχαρίστησιν τήν κοιλάδα, 
ήτις ήτο πανταχόθεν περικυκλωμένη άπο υψηλά δρη. Εις κάθε 

*
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βήμα απήντων λαγκάδια καρποφόρα καί λοφίσκους χλοερούς. Μι- 
κρά δέ βουνάκια σκεπασμένα άπδ θάμνους ανθισμένους καί χλόην 
οιαχωρίζουν τάς κατοικίας τών καλών χωρικών τής κοιλάδας, και 
έμπροσθεν έκάστης οικίας αναπήδα πηγή ήτις διαχέει ολόγυρά 
της τήν ευφορίαν και τήν ζωήν. ‘Η υγεία λάμπει έπί τού με
τώπου τών ανόρών, ή δέ οψις τών γυναικών είνε ζωηοά ώς τά 
δροσερά άνθη. Αί απροσποίητοι χάριτες, ή άπλότης, ή άθωότης 
και η ευθυμία έφαίνοντο δτι έςέλεςαν τούτο τό μέρος διά κατοικίαν 
των. Έςηκολούθουν νά βαδίζω μεταξύ πάγων, χείμαρρων καί 
βράχων, οϊτινες έφαίνοντο ώς νά έκρέμαντο άνωθεν της κεφαλής 
μου. *Ημην  βυθισμένος εις βιθείας καί λυπηράς σκέψεις, ό δέ ή
λιος ήρχισε νά δύιρ όπισθεν τών κορυφών τού όρους της Παρθένου. 
Ηκουσα μακροθεν το βληχημα τών ποιμνίων καί τά άσμντα τών 

ποιμένων τά όποια έπαναλαμβάνοντο άπδ τήν ηχώ (άντιλαλητδ) 
τών ορέων’ αλλά παρευθύς ή 8?λφΙ*  μου προσεβ).ήθη άπδ τδν 
περίφημον καταρράκτην (α) τού Στωβάχ, δστις κρημνιζόμενος μέ 
μεγάλον πάταγοι άπδ τδ μέσον μυτερού βράχου, ομοιάζει μέ με- 
γάλην σινδόνα ήτις εκτείνεται άπδ τδν ουρανόν εως τήν γήν. Τδ 
ύδωρ πίπτει μέ τόσην σφοδρότητα, ώστε αναλύεται εις βροχήν. 
Ποσώς δεν επερίμενα τοιούτον θ-αμα*  οπισθοδρόμησα άπδ έκπλη- 
ξιν καί οί οφθαλμοί μου {θάμβωσαν άπδ τδ μ γαλοπρεπές τόξον, 
τδ οποίον ύψόνετο ύπερά/ω τού καταρράκτου.

ΕισήλΟον εις την πρώτη ν οικίαν, ήτις έπαρουσιάσθη έμπροσθεν 
μου, καί έζήτησα φιλοξενίαν, τήν όποιαν μοί {χορήγησαν μέ 
τήν εγκάρδιον εκείνην άγάπην καί ειλικρίνειαν, αί όποϊαι εινε τά 
χαρακτηριστικά τών καλών κατοίκων τής’Ελβετίας. Μοί ποοσέ- 
φερον γαλακτερά καί οπωρικά, τά όποια έ-ραγού μετά τίνος εύχα- 
ριστησεως, καί μοί ετοίμασαν κλίνην, τής όποιας ειχον μεγίστην 
ανάγκην, διότι όδοιπορών δύο κατά συνέχεια/ ημέρας ειχον κουρα- 
σθή. Μόλις έπεσα εις τήν κλί/ην καί άπεκοιμήθην, έ-φ ό ξενοδόχος 
μου περικυκλωμένος άπδ πολυάριθμον οικογένειαν, έψαλλε τίνα-άπδ

(α). Τά νερά τού ποταμού 3ταν κρημνίζωνται άπδ άρκετδν ύ
ψος τότε σχηματίζουσι καταρράκτην.

τά άπλά καί θελκτικά εκείνα άσματα, τά όποια πληρούσι τήν ψυχήν 
άπδ εύαοέστους συγκινήσεις, διότι έκφράζουσιν αισθήματα καθαρά 
καί φυσικά.

Όταν έξύπνησα ένδύθην ένδυμασίαν βοσκού, τήν όποιαν ειχον 
κατασκευάσει εις Βέρνην*  εδωκα παραγγελίαν εις τδν οδηγόν μου να 
μοί άγοράστι μικράν τινα καλύβην καί μικρόν τι ποίμνιον αιγών 
καί έξήλθον τής οικίας τού ξενοδόχου μου, όχι ν άπολαύσω τά 
θέλγητρα φύσεως τόσον νέας δι' έμέ, άλλά διά νά διασκεδάσω 
εις τά λειβάδια καί τάς δχθας τών ρυακίων τάς θλιβεράς σκέψεις 
αί όποϊαι μέ παρηκολούθουν.

Μόλις έκαμα βήματά τινα καί ηκουσα ν άντϊλαλούν εις τον 
αίθίοα πολλά ορνανα, καί t ιδον νά συνάζωνται εις τδ χωρίον δλοι 
οί κάτοικοι τής κοιλάοος, οϊτινες ήρχοντο νά άκούσωσι την θειαν 
ιερουργίαν. Άνά πάσαν στιγμήν τδ πλήθος ηύξανεν*  οί αγροτικοί 
μουσικοί έξακολουθούντες τήν συμφωνίαν των, έβάοιζον με σοβα
ρότητα προς τήν εκκλησίαν*  ή μεύωδία τών οργάνων των, και 
οί Οοησκευτικοί καί θελκτικοί ήχοι τούς οποίους έξέπεμπον έδιδου 
εις τήν παοάταξιν ταύτην θέλγητρον άνέκφραστον. Ένόμισα οτι με- 
τεφέοθην εις έκείνην τήν έποχήν κατά τήν όποιαν δλαι αί ήύοναί 
τού άνθρώπου ήσαν άθώαι καί δλαι αί έπιθυμίαι καθαραί. U- 
κολούθησα τούς άγαθούς εκείνους χωρικούς, οϊτινες έπορευοντο 
νά εύχαριστήσωσι τδν θεόν, δστις διεφύλαξεν εις αυτούς τά κυριω- 
τερα αγαθά, δηλ. τά άπλά ήθη, τήν ειρήνην τής ψυχής καί την 
υγείαν τού σώματος. Ό λαός είσήλθεν εις τήν έκκλησίαν' απδ τδ 
εν μέρος έτοποθετήθησαν οί γέροντες, άπδ τδ άλλο δέ οί νέοι, αν
τίκρυ τών θυγατέρων έπί ένδς βήματος έστάθησαν αί μητέρες τών 
οικογενειών, καί οί μουσικοί εις τδ κέντρον τής εκκλησίας. Περιέμε- 
νον δέ μέ βαθεΐαν σιωπήν καί σκέψιν τδν ερχομόν τού ποιμενάρ
χου, καί δταν ούτος έφάνη, δλων τά βλέμματα έστράφησαν πρδς 
τδν σεβάσμιον γέροντα, τά χαρακτηριστικά τού οποίου έόείκνυον 
τήν ευτυχίαν καί τήν αρετήν.

‘Β θεία ιερουργία είχε τελειώσει, όταν παρευθύς οί πλαγίαυλοι 
καί άλλα μουσικά όργανα ήκούσθησαν έκ νέου*  ό ήχος των 
δέν ήτο τόσον σοβαρός, ή μελφδίατων δμως γλυκεία καί θελ-

4



— 378 —

τική. Νέο; τι; ά/ήρ καί νέα τις γυνή, ακολουθούμενο», παρά τών 
σχετικών συγγενών των, έγονάτισαν έμπροσθεν τού θυσιαστηρίου 
και έλαβον τήν νυμφικήν ευχήν. ’Απροσποίητος χαρά ελαμπεν 
είς τά βλέμματά των, εί; δέ τούς χαρακτήρα; τού προσώπου των 
άνεγινώ σκέτο ή έκφρασις τής ευτυχίας, ήτις έχρεώστει νά διαρ- 
χέσνι διά παντός, διότι ήσαν βέβαιο». έκ τού προηγουμένου δτι θά 
εύρισκον πάντοτε εις τάς διασκεδάσεις των, και εί; τάς τρυφερότη- 
τάς των νέας άφορμάς αγάπης.

φίλοι μου, ματαίως θά προσπαθήσω νά σάς ζωγρα<$ήσω τάς 
εικόνας τάς οποίας μοί έπροςένησεν ή είκών αύτη. Έ*φ  ή εύθυ- 
μία ελαμπεν εις δ/ων τά πρόσωπα, άποσυρθεις κατά μέρος είς 
γωνίαν τινά τής εκκλησίας ήσθάνθην τδ στήθος μου νά εκτείνε
ται, καί τούς οφθαλμούς μου νά πλημμυρώσιν άπδ δάκρυα. Ω ευ
τυχία, ειπον με τδν εαυτόν μου, ή είκών σου μέ απελπίζει. ^Δέν 
θά σέ γευθώ άρά γε ποτέ ;

‘Γ»ψώσας τού; δακρυσμένους οφθαλμούς μου πρδς τδ βήμα δπου 
έστέκοντο αί νέα», κόρα», της κοιλάδας, ειοον αυτάς δτ». έθεώρουν τήν 
τελετήν μετά μεγάλης σεμνοπρεπείας. Μία δέ μόνη άπδ αύτάς 
είχε προσηλωμένους τούς οφθαλμού; έπάνω μου. ‘Ο ώσαιότης 
αυτής είχε τι γλυκύτερου λεπτότερου και εύγενέστερου παοά ή ώ- 
ραιότης τών συντρόφων της*  ήτο μελαγχολική καί σκεπτική και δά
κρυα ένιοτε έορεχον τά βλέφαρά της*  δεν άπεκαμνου νά τήν βλέ
πω, τόσον ή θλ’ίψις της τή εδιδε θέλγητρου τι είς τούς οφθαλμού; 
μου. Και αύτη εΐυε δυστυχής ώς έγώ, ειπον μέ τδν εαυτόν μου, 
αλλ’ ίσως ήμέραν τινα ή ευτυχία τήν χαιρετίστε πάλιν, ένφ είς 
εμέ ό θάνατος θά ήνε τδ τέλος τών δεινών μου !

Ολον τδ πλήθος εΐχεν έςελθει άπδ τήν εκκλησίαν, ένώ δέ 
βυθισμένο; είς τάς θλιβερά; σκέψεις μου δεν παρετήρησα δτ». έαενον 
μόνος*  άλλά άφού άνεχώρησα καί έπορεύθην είς τδ χωρίου δπου 
περισσότεροι τών οιακοσίων νέων και άπδ τά όύο γένη έχόοευον είς 
τδν ήχοντώνιδίων οργάνων, τών’όποίων ή γλυκέ»,τ μελφδία ένέπνεεν 
είς αυτούς πρδ ολίγου τήν ευσέβειαν. Αί νεάνιδ-ς, βλέπουσαι νέου 
τινα βοσκόν νέον, ό όποιος έστέκετο ύπδ τήν σκιάν έλάτης καί έσοι- 
πτεν αδιάφορου βλέμμα εις τά; διασκεδάσεις των, έπλησίασαν είς
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εμέ, μέ προσεκάλεσαν νά λάβω μέρος εις τήν ευθυμίαν των, 
και μοι έκαμαν μυρίας άθώας περιποιήσεις, είς τάς όποιας δέν άπε- 
κρίθηυ ειμή διά χαμογελάσματος. ’Επιτέλους μέ έγκατέλιπον καί 
θεωρούσα», με μετά τίνος οίκτου, έφαίνοντο λέγουσαι. « ό καύμέ- 
νος ! κλαίει ίσως έκείνην τήν οποίαν ήγάπα*  ας μή ταράττω- 
μεν τήν λύπην του. »

Εις μάτην έζήτησα τήν νεάνιδα, τής όποιας τά δάκρυα ειχον 
συναντήσει τά ίδικά μου κατά τήν στιγμήν τής θείας ιερουργίας' 
δέν τήν έβλεπον πουθενά μεταξύ τών συντρόφων της. Οσθάνθην 
λοιπδν βάρβαρον χαράν συλλογισθείς δτ». δέν είμαι ό μόνος δυσ
τυχής εις τήν τερπνήν ταύτην κοιλάδα, δπου τά πάντα ευτυχούν 
ό δυστυχής ζητεί τήν δυστυχίαν, καθώς ό ξένος δστις ναυαγήσει 
είς άγνωστον παραλίαν, ζητεί τινα δστις νά δύναται νά τδν άκούσιρ 
και νά τφ άποκριθή.

Μετά τδν αγροτικόν χορόν ειοον τάς νεάνιδας νά πίάνωυται απο 
τά; χείρας και νά προχωρώσ». μέ μεγάλην εύθυμίαν ψάλλουσαι 
εως τήν ρίζαν τού λοφίσκου, τού οποίου τδ κάτω φερές μέρος ή*ο  
καταπαγωμένου, και τρέχουσα», πρδς τδ ύψος. Έ νόμιζε τις δτι βλέ
πει πλήθος αγγέλων, οί όποιοι άνέβαινον είς τδν ουρανόν. Άλλά 
πόση ήτο ή έκπληξίς μου, δταν ειδον αύτάς δτι έσκόπευου νά κα- 
ταβώσιν j Έπίασαν έκ νέου τάς’χείρας των καί ώρμησαν έπι τού 
γλιστερού κατήφορου. Τά μαλλία των ειχον ξεπλεχθή καί έκυ- 
μάτιζον είς τήν διάκρισιυ τού ανέμου. Άπδ καιρόν εις καιρόν εκρά- 
τουν κατά τάξιν τήν ορμήν τής καταβάσεώς των καί άπήλπιςον 
τού; έραστάς των, οΐτινες κατά σειράν είς τήν ρίζαν τού λόφου έ- 
τεινον πρδς αύτάς τούς βραχίονάς των μέ ζωηράν ανυπομονησίαν. 
Συχνάκις έπέτων καί έπήδων άλλ’ δχι άνευ σεμνότητας

Αί ζωηραί αύ αι εικόνες, ή ειλικρινής καί απλοϊκή αύτη ευ
θυμία, ή είκών τής ζωής, τής νεότητος καί τής υγείας έκαμον τδ 
στήθος μου νά κτυπα μετά ζωηρότητας. «Ευτυχείς βοσκοί ! ανέ
κραζα, πόσον σάς ζηλεύω! Εννοώ, βλέπων τάς ευχαριστήσεις σας 
οτι ό άνθρωπος δύναται ν’ άγαπήση τήν ζωήν. Ευάρεστοι εντυ
πώσεις τού έρωτος καί της φιλίας, τρυφεραί διαθέσεις, αΐτινες ελ
κύετε τδν άνθρωπον πρδς τδν δμοιόν του, δέν υπάρχετε πλέον δι’ 
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έαε ! Οι σύνοεσμοι διά τώί οποίων συνδεόμην είς τήν κοινωνίαν 
χατεσυντρίφθησαν. έρημος είς τδν κόσμον, μοί φαίνεται δτι δέν 
ηλθον είμή διά νά φανώ μόνον καί ν’ άποθάνω 1

Ε'.σελθών εις τήν οικίαν δπου έφιλοξενήθην, ήμην τόσον κουρα
σμένος ως νά παρεδόθην έγώ ό ίδιο; είς δλα τά γυμνάσματα τών 
οποίων ήμην παρατηρητής. Τά γό νατά μου έλύγιζον, καί ή συγ- 

κίνησίς μου ήιοτοιαύτη, οποίαν αισθάνεται τις δοκιμάζων μεγά- 
λην δυστυχίαν, είς τήν οποίαν δεν ήτο προητοιμασμένος. Ό ο
δηγός μου φθάσας στιγμάς τινας μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου, μοι 
ανήγγειλε τήν άγοράν μικράς τίνος καλύβης, ή οποία εκειτο ε’ς τδ 
κατωφερές μέρος τού Αωβενέου,ένδς τών ύψηλοτέρων όρεων τά όποια 
περικυκλονουν τήν κοιλάδα τού Αωτερβρούννου. ’Απότομοι βράχοι 
καλυμμένοι άπδ έλάτας εκειντο ύπεράνω τής κατοικίας του δυσ
τυχούς Τδμ (διότι τοιουτοτρόπως είς τδ εξής θά δνομάζωμαι). Ολί
γον μακράν της κατοικίας μου ωραία πηγή άνεπήδα άπδ τδ όρος 
και έςηπλόνετο έντδς βοσκής τίνος τήν’όποίαν επότιζε. Εύρέθην 
λοιπδν κύριος ένδς ποιμνίου έκ δώδεκα αιγών, τδ όποιον εμελλον νά 

οδηγήσω εις τούς έκ πρασινάδας καλυμμένους λόφους μετά τών 
άλλων βοσκών, οΐτινες ευχαρίστως ζώσι τδ είδος τούτο τής ζωής 

εις τδ οποίον ήμην καταδικασμένος.
‘Η αγορά αύτη μοι άφήρεσεν δλα σχεδόν τά χρήματά μθυ δσα 

εκ τής Αγγλίας εφερον. Εάν ήθελοννά ζήσω επρεπε νά έργάζω- 
μαι, ως οι νέοι μου σύντροφοι, τόσον πλούσιοι δσον έγώ. ‘LJ κα- 
λύβη ητο εντελής ως δλα. τής ’Ελβετίας*  δλα τά πράγματα τής 
πρώτης άνάγκης εύρίσκοντο έν αύτή. Μικρόν κάθισμα διά νά κάθη- 
μαι, τράπεζα διά ά τρώγω και μία κλίνη, εινε αληθές, ολίγον σκλη
ρά, εις άνθρωπον συνειθισμένον είς δλας τάς αναπαύσεις της ευ
ζωίας καί μαλθακότητος, άλλ’ άρκετά ευχάριστος διά νά άναπαύση 
τα ρωμαλέα μέλη ένδς βοσκού, τδν οποίον ή κούρασις είχε κα
ταβάλει, καί δστις δέν ειχεν ανάγκην νά ζητήση τδν ύπνον.

Αί πρώται ήμεροι υπήρξαν φριχώδεις δι’ έμέ*  ή μοναξία ήτις ηύ- 
ςανε ακόμη περισσότερον τήν βιθείαν μου λύπην, ό χονδρός άοτο;, 
τον όποιον κατέβρεχα διά τών δακρύων μου. καί είς τδ\ όποιον ή 
λεπτή κρατ.ς μου δέν ήτο συνειθισμένη, δ βίαιος κόπος τόν οποίαν

εκαμον, αί προσπάθειαί μου διά ν’ άκολουθώ τάς αίγας μου εν τφ 
μέσω βράχων, κρημνών και πάγων, δλα ταύτα συνέτείναν είς τδ νά 
επισπεύσουν τήν στιγμήν τής καταστροφής μου,στιγμήν τήν οποίαν 
έπεοίμενον μέ ανυπόμονου απελπισίαν. Παρευθύς δεν ειχον τήν 
δύνααιν νά έξέλθω τής καλύβης μου*  τρομερός πυρετός άναψεν είς 
τάς φλέβας μου καί βαρεία ασθένεια έτελθούσα μ’ ερριψεν εις 
φρικώδη παραλογισμόν. Δέν ειχον λογικόν είμή δσον άπητείτο διά 
νά αίσθάνωμαι τούς πόνους μου. Έπι δεκαπέντε ημέρας εμενον είς 
τήν κατάστασιν ταύτην μεταξύ £ωής καί θανάτου, χωρίς νά γνωρί
ζω τούς κινδύνους μου, ούτε τδν τόπον δπου εύρισκόμην*  άλλοτε η 
ένόμιζον δτι ήμη t'4 τούς κόλπους τής πατρίδος μου καί προσεκά- I
λουν τούς φίλους μου, κα·. άλλοτε δτι ήμην είς τδ μέσου άγρίας έρή- 3
μου, και ήκολούθουν τά φαντάσματα, τά όποια έφευγον άκαταπαύ- 
στως έ ώπιον μου. ’Ενίοτε μοί έφαίνετο δτι έβλεπον πλησίον μου 
τήν νέαν έκείνην, τής όποιας ή θλίύις μέ είχε βκθέως συγκινήσει έν 
τώ μέσφ τής ευτυχίας τήν οποίαν άπελάμβανον αί σύντροφοί της, 
καί άλλοτε μέν έκάθητο παρά τούς πόδας τής κλίνης μου καί έκλαιε 
βλέπουσα τήν κατάστασιν μου, άλλοτε δέ μοί προσέφερε δλας τάς 
περιποιήσεις τρυφερας εύσπλαγχνίας’ άλλ’έν τφ άμα ή γλυκεία | 
αύτη είχών έξίλιπε καθώς δλα μου τά όνειρα. Τέλος μετά μακρδν 
λήθαργον, δμοιον πρδς τόν αιώνιον ύπνον είς τδν οποίον μ1 ένόμιζον 
βυθισμένου, ήνοιξα τούς οφθαλμούς μου, τούς περιέφερον πέριξ μου 
καί ή πρώτη μου ιδέα ήτο νά έρωτήσω α Πού είμαι; » δταν η
χούσα φωνήν τινά είπούσαν « έσώθη ! έσώθη ! » Ειδον δέ δύο γυ
ναίκας, άπό τάς οποίας ή μία μοί έφάνη δπωσούν ηλικιωμένη καί ή- 
τον αυτή ήτις εκραξεν, έσώθη ! ‘Η δέ άλλη νέα ώς ή άνοιξις, γλυ
κεία ώς ή άγαθοεργία, καί ώραία ώς τδ ρόδου, μ’ έθεώρει έν σιωπή’ 
άλλ’ έκ τών βλεμμάτων της έφαίνετο δτι συνεμερίζετο τήν χαράν 
τής μητρός της. « Πώς! άνέκραξα, ιδού οί δύο άγγελοι, οΐτινες 
μοί ίσωσαν τήν ζωή^Ι Τους ειδον είς τδν ύπνον μου, τούς ειδον εις 
τδν παραλογισμόν μου, καί ή είχών αύτη δέν ήτο ποσώς άπάτη ! » 
Αί λέξεις αύται προφερθείσαι άγγλιστί, δέν ένοήθησαν βεβαίως απδ 
τάς δύο εύεργετρίας μου. άλλ’ όμως έμάντευσαν τήν ευγνωμοσύνην 
μου, διότι ή εκφρασις άληθούς καί βαθέος αισθήματος εινε παγκό
σμιός γλώσσα ένοουμένη ύπδ πάντων. (άκολουθεί).
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Κυβίερος, ό μέγας αναμορφωτής τών φυσ.κών επιστημών δστις εί
χε γεννηθή τδ 1769 και άποβάνει τό 1832, διαιρεί τά πτηνά έν 
γένει είς εξ τάξεις : τά ‘Αρπακτικά, τά Στρουθοειδή, τ’ Αναρριχη
τικά, τ’ Άλεκτοοοειδή, τά Μακρόταρσα, καί τά Παλαμόποοα ή
Στεγανόποδα.

‘Ο Κοουδαλδς υπάγεται είς την τάξ.ν τών Στρουθοείδών, τών ο
ποίων δ αριθμός εινε άπειρος. Εί τήν αύτήν τάςιν ύπάγονται έπίσης 
οί κόσσυφοι, αί χελιδόνες, τάστρουθία (σπουργίτια), τά παραδείσια 
πτηνά καί άλλα.
Ό λ ο φ ω τδς λεγόμενος κορυδαλδς έχει τδ ράμφος ευθύ,τδν οπί

σθιον όνυχα μακρότερον τού δακτύλου, έπί τού οποίου υπάρχει.
τελευταία πτερά πολύ μακρά, τδ χρώμα λευκόφαιου (ψαρόν),

τά 
κα*«

Κορυδαλός.
Εν Σελίδι 262 είπομεν δτι τά πτηνά εινε τδ ωραιότατου καί 

αθωότατον εργον τής δημιουργίας*  διά τούτο πολλάχις θά χάμνωμεν 
λόγον περί τούτου ή εκείνου ές αυτών, άρχίζοντες σήμερον άπό τον 
κορυδαλόν.

Τδ πτηνδν τούτο έ/.έγετο άπδ τούς αρχαίους και κόρυδος, άπαν- 
τάται δέ τδ όνομα αυτού καί κορυδαλλό; μέ δύο λ. καί κορυδαλίς, τδ 
οποίον ^επίσης γράφεται ή μέ Sv ή μέ δύο λ. Ώνομάσθη τοιουτο
τρόπως άπδ τήν άρχαίαν έλληνικήν λέξιν κόρυς, ή όποια σημαίνει 
περικεφαλαίαν, διότι τδ πτγδν τούτο φέρει έπι της κεφαλής του 
λόφον άπδ πτερά, ό όποιος ομοιάζει μέ τδ στρατιωτικόν έκείνο τής 
κεφαλής κάλυμμα.

Αρχαίος τις ποιητής άπδ τήν ήσον Κίων (Τζιάν), ό Σιμωνί
δης, λέγει «πάσαισι κορυδαλίσι χρή λόφον έγγε,έσθαι, » δηλ. δτι 
δλοι οί κορυδαλοί έκ φύσεως πρέπει νά εχωσιν έπι τής κεφαλής των 
λόφον*  έν τούτοι; οί σημερινοί φυσιολόγοι μάς διδάσκουσι τοιάκον- 
τα είδη κορυδαλών, έκ τών οποίων πολλο. δέν εχουσι τούτον τδν 
λόφον.

κελαδεί μελωδικότατα, ευχαριστούμενος νά κάμνη τούτο ώς έπί τδ 
πλείστον, άνυψούμενος εις τον άέρα δσον δύναται υψηλότερα.

Ό κορυδαλδς ούτος εινε πτηνδν άποδημητικόν*  αναχωρεί τδν 
χειμώνα καί έ ανέρχε ται τήν άνοιξιν. Κατασκευάζει τήν φωλεάν 
του κατά γής, γεννφ 3 — ο ώά καί έπωάζει (κλωσσα) δύο φοράς τδν

ον*  εινε δέ τδ φθινόπωρου παχύτατος.
’Εκτός τού λοφωτου υπάρχει καί ό λεγόμενος κορυδαλδς τώνλει- 

μώνων (λειβαδιών) καθώς καί ό κορυδαλδς τών δασών. Ούτοι διακρί- 
νονται άπ*  έκείνου, καθότι δέν έχουν τδν λόφον*  απ’ άλλήλων δέ
κατά τδ δτι ό τών δασών εινε μικρότερος τού τών λειμώνων.

Ό γνωστότερος τών κορυδαλων τούτων ε ινε ό λεγόμενος κάλαν- 
δρος, τδν όποιον καί καλάδριαν όνομάζουσιν. Ούτος μιμείται ευκο
λότατα τδ κελάδημα τών άλλων πτηνών καί τούς τόνους τών μου
σικών οργάνων*  ώνομάσθη δέ ούτω ίσως διότι κελαδών τήν αυγήν, 
προσκαλεί τούς γεωργούς είς τδ θέρος, ώς λέγει ελλην τις
ποιητής, ό Θεόκριτος (1).

(1) Ό ποιητής ούτος ήτον άπδ τάς Συρακούσας τής Σικελίας καί 

έζη περίτά 250 π. X.
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Όρφανοτροφείόν.
‘II έν Σμύρνη ορθόδοξος κοινότης ήγχαινίασέ τήν Κυριακήν τής 

8 ης ένεστώτος μηνδς Φεβρουάριου τδ ορφανοτροφείοντης, ψαλλέν- 
τος αγιασμού παρά τής Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου και έκφωνη- 
θέντων δύο λόγων, τοΰ μέν παρά τοΰ πανοσιωτάτου ’Αρχιμανδρί
του της Α. Σ.,τοΰ οέ παρ’ ένδς τών έφορων τοΰ καταστήματος τοΰ 
κ. Ν. Παλαιολόγου. Άμφότεροι οί λόγοι συνεκίνησαν μέχρις 
εγκάτων τδ ακροατήριου, τδ όποιον άπδ βάθους ψυχής ηύχήθη ό
πως ό τών ορφανών ΰψιστος Πατήρ άξιώση τήν τοσοϋτον πρδς 
τά καλά οργώσαν ταύτην κοινότητα ίνα δσον οΰπω άποκτήση καί 
ιδίαν οικοδομήν κατάλληλον και άξίαν νά φέρη τδ δνοαα *Ε  λ- 
λ η ν ι x όν ορφανοτροφείου Σμύρυης.

’Άς μή άμφιβάλλωμεν δτι ό είπών « αιτείτε καί δοθήσεται ύ- 
μίν » ό έξ οΰ παν δώρημα τέλειον καί ό ωυ έν μέσω πάντοτε τών 
εις τδ Αύτοΰ όνομα συνηγμένων θέλει ευλογεί άοράτως πάντας 
τούς συντρέχοντας είτε έργφ είτε λόγφ πρδς εύόοωσιν καί πρόο
δον τοΰ θεοφιλέστατου έργου αυτού. Ας ένθυμώμεθα καί άς μή 
λείπη ποτέ άπδ τή; μνήμη; ήμών τό τοΰ Άδελφοθέου «θρησκεία 
καθαρά και αμίαντος παρά τώ θεφ καί πάτοι αυτή 
έστί, έπισκέπτε σθαιόρφαν ο ύ ς και χήρας έ*ν  τ ή 
θλίψει αύ τ ώ ν. (Ίακ. έπιστ. καθολ. χεφαλ. I. έόάφ. 27).

Λύσίς τοϋ 60υ αινίγματος.
Παύλος, αυλός.
Αίνιγμα 7ον.

Έάν μέ λάδης κτήμα σου, είς δύο σέ χωοίζω. 
Έάν δ' άπδ πλησίον μου, 
Έκλειψη έν στοιχείου μου.

Ημέρας τότε φίλε μου, και χρόνους σου χαρίζω.

Τά ρητά τοϋ Ίησοΰ.

Απαντες οί λόγοι τοΰ Ίησοΰ ήσαν πλήρεις αλήθεια; καί άγά— 
πης. Κατά τοιοΰτον δέ τρόπον έδίδασκε μεγάλας άληθείας, ώστε ό 
λαός ήκουεν αύτδν ευχαρίστως. Είδον δ’ ευθύς δτι ήτο πρφος καί 
ταπεινός τήν καρδίαν καί φίλος τώ' πτωχών. Πολλοί τών 
λόγων αύτοΰ ευρίσκουται έν τή Ιερά Γραφή, γεγραμμένοι δι’ ήμάς. 
Άν δέ προσ-χωμεν είς αυτού;, θά κάμωσιν ήμάς αληθώς φρονί
μου;, φέροντες τήν ειρήνην είς τάς καρδίας ήμών, καί δεικνύοντες 
εί; ήμά; τήν πρδς τον ουρανόν οδόν.

Όλίγιστα έκ τών ρητών τοΰ Ίησοΰ θά άναφέρωμεν ενταύθα*  
άλλ’ αν άναγινώσκης αύτά μετ' έπιμελείας, θά κερδίσης μέγα ό
φελος διά τής ευλογίας τοΰ θεοΰ, ώς καί πολλοί άλλοι πρό σου.

Α. Έάν τις δέν γεννηθή άνωθεν, δέν δύ
ναται νά ίδη τήν βασιλείαν τοΰ θεοΰ (I).

Ό ’Ιησούς έλάλησε τούς λόγους τούτους εις φρόνιμόν τινα καί 
πλούσιον άνθοωπον, άλλ’ εφαρμόζονται έν γένει εις πάντας τούς 
ανθρώπους. « Νά γεννηθώμεν άνωθεν » ή « νά άναγεννηθώμεν » 
σημαίνει δτι πρέπει μεγάλη μεταβολή νά συμβή είς τάς καρδίας 
καί τήν ζωήν ήαών. Πάντες οί έν τώ κόσμφ τούτφ γε/νώμενοι φέ- 
ρουσι μεθ’ εαυτών αμαρτωλήν φύσιν. Καί σύ μόνος αισθάνεσαι 
δτι ή χαροία σου εινε κακή. Οί οφθαλμοί σου καί τά ώτα σου σοί 
λέγουσιν δτι υπάρχει μεγάλη αμαρτία έν τφ κόσμφ τούτφ. Η 
δ’ Ιερά Τραφή όμιλεί περί άνθρώπων «όντων νεκρών δια τάς α
μαρτίας.» Έφεσ. Β . 1. Οί άνθρωποι έν γένει είναι έξυπνοι, εν
εργητικοί καί δραστήριοι διά τά άνήκοντα είς τήν βραχείαν ταύ
την ζωήν, άλλ’ ούδεμίαν έχουσι φροντίδα διά τά καλλίτερα 
πράγματα τοΰ θεοΰ καί τής ψυχής. ’Αναγινώσκομεν οτι α δέν υ
πάρχει ό πράττων άγαθόν*  δέ' υπάρχει ουδέ εΧς*»  καί δτι «ή 
καρδία τών υιών τών άνθρώπων εινε δλη έκδοτος εις τδ νά 
πράττη τδ κακόν. ».

(1) ’Ιωάν. Γ\ 3.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. Τεύχος 25
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Ό άνθρωπος έδημιουργήθη διά νά αγαπά και νά ύπακούη τον 
θεόν*  αλλά δέν πράττει ούτω. Ζή ώς νά μή υπήρχε Θεός. Ούτε 
βλέπει, ούτε αισθάνεται, ούτε επιθυμεί τδ αγαθόν. Αγαπά δ,τι 
ό Θεδς βδελύσσεται, και βδίλύσσεται ο,τι ό Θεδς αγαπά. ’Η καο- 
δια αύτού είναι τραχεία, (1) ψυχρά, βαρεία και άγονος ώς ποδς 
πάν αγαθόν. ’Ενόσω δ’ είς τήν τοιαύτην εύρίσκεται κατάστασιν, 
ό Θεδς οργίζεται κατ’ αύτού καθ’ έκάστην.

Φαντάζεσαι δ’ήδη δτι ό αμαρτωλός άνθρωπος δύναται νά κατοι- 
κή διά παντδς μετά τού Θεού; Δύναται ό καθ’ δλον τδ διάστημα 
τής ζωής του βαδίζων εις τήν κακήν όδδν νά ήνε έτοιμος νά συν
ενωθώ μοτά τών άγιων αγγέλων και τών μακαρίων πνευμάτων έν 
τώ ουρανώ; Είνε εις κατάστασιν δ βρωμερά φορών ράκη νά πα
ρασταθώ ενώπιον τού βασιλέως;’Όχι βεβαίως, καί εινε Φανερόν 
οτι μεγάλη μεταβολή πρέπει τδ πρώτον νά λάβη χώραν έν αύτφ 
νεαν νά αρχίση ζωήν, ώστε νά γίνη ώς νέος άνθρωπος, και τότε 
θά αισθάνεται και θά συλλογίζεται ώς αληθής είκών τού Θεού. 
Θα έκτελή τήν θέλησιν τού Θεού μετά πάσης ευχαριστήσεις.

Έ μεταβολή δ’ αύτη γίνεται μόνον διά τής δυνάμεως τού Θεού, 
τού ’Αγίου Πνεύματος. Πάν δ,τι εινε κακόν έν τή καρδία και τή 
ζωή δι’ Αύτού μόνου γίνεται ορθόν. Τδ κακόν δένδρον δέν δύναται 
νά φέρη καλόν καρπόν. Άλλ’ άν γίνη τδ δένδρον καλόν, και ό 
καρπός αυτού θά ήνε καλός. (2) Αν κάμης τήν πηγήν 'τού ύδατος 
καθαράν, και τδ ρυάκιον ομοίως θά ήνε καθαρόν.

Άλλ’ έρωτας, Πώς δύναμαι νά ελπίσω δτι τδ Άγιον Πνεύμα 
θα εισέλθη έν τή καρδία μου; Άκουσον τί ό ’Ιησούς ειπεν.

Β. Έάν σείς, πονηροί δντες, έζεύρετε νά 
οίδητε καλάς δόσεις είς τάτέκνα σας, πόσω 
μάλλον ο Πατήρ ό ούράνιος θάδώση II ν’ε ύ μ α 
άγιον εις τούς αίτούντας παρ’ αύτού; (3)

’Ενταύθα διδασκόμεθα νά πορευώμεθα πρός τδν Θεόν ώς ποδς τδν 
Πατέρα ήμών, και νά ζητώμεν παρ' αύτού τδ δώρον τού ‘Αγίου
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I
 Πνεύματος. Και οί κάκιστοι τών ανθρώπων άκούουσι τάς φωνάς 

τών τέκνων των, δταν ζητώσιν άρτον παρ’ αύτών. Και ό Θεδς, 
δστις εινε αυτή ή αγάπη, δέν θά μάς άκούση δταν ζητώμεν παρ’ 
αύτού τδ Άγιον Πνεύμα; Ναι, θά πράξη «πολύ πλειότερον» παρά 
πάντα νονέα.I _

Τδ Πνεύμα εινε τώρα τδ καλλίτερον δώρον τού Θεού εις ημάς. 
Φέρει φώς είς τούς σκοτεινούς ήμών νόας. Ή δύναμις αυτού *ινε  
ώς πύρ και ώς σφύρα, ή όποια διαλύει καί Κατασυντρίβει τάς 
τραχείας ήμών καρδίας. Αν δοθώ ε’*ς ή^, θ* διδάξη 
δτι ή άααρτία εινε μέγα κακόν*  θά μάς κάμη νά ταπεινω- 
θώμεν και νά λυπηθώμεν δι’ αύτήν. Θά μάς όδηγήση νά ίδω
μεν πόσο; μεγάλη ήτον ή αγάπη τού Θεού ώστε νά πέμψη τδν 

Ιϊίδν αύτού νά άποθάνη δι’ ήμάς. Καί τότε θά μάς καταστήση εύ- 
τυχείς επ’ έλπίδι δτι ηύραμεν συγχώρησιν.

Διά νά άπολαύσης δέ τδ δώρον τούτο, πρέπει νά ΖΗΤΗΣΗΣ 
αυτό. Διότι ούτω πάλιν άκούομεν τδν Ίησούν λέγοντα.

Γ. Αιτείτε, και θά σάς δοθώ’ ζητείτε καί 
Οά εύρητε*  κρούετε, καί θάσάς άνοίξωσι. (1)

Διά τών λέξεων δέ τούτων διδάσκεσαι δτι ό Θεδς ακούει τήν 
δέησίν σου. Πάσα επιθυμία και λέξις και δάκρυον εινε γνωστά 
είς αύτόν. Ζητεί λοιπόν ώς έπαίτης τδν άρτον, ή ώς άνθρωπος έπι- 
θυμών νά γνωρίση τήν εύθείαν οδόν. Ζήτει, ώς διά πολύτιμον 
ποάγμα, τδ όποιον άπώλεσας. Κτύπα, ως ό θελων νά εισέλθη εις 
τήν θύραν και νά εύρη καταφύγιου άπδ τής τρικυμίας.

ΌΘεος θά σέ ευχαρίστηση ούχί μόνον ώς βασιλεύς, άλλά και 
ώς πατήρ φιλόστοργος. Άλλά λέγεις δτι δέν γνωρίζεις τί νά ζητή- 
σης; Έ ’Ιερά γραφή έχει βραχείας τινάς προσευχάς καταλλή
λους διά σέ. «Ό Θεδς ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλφ.» (2) «Κύ
ριε βοήθει μοι.» (3) «Έπάκουσόν μου, Κύριε, διότι πτωχός και 
πένης είμαι έγώ. » Έπίστρεψόν με, Κύριε, και θά έπιστρα- 
φώ· » « Άπόστρεψον τδ πρόσωπον σου απο των αμαρτιών

(1) ’Ιεζ: ΙΑ’. 19. (2) Ματθ. Ζ . 7, (3) Αουκ. ΙΑ\ 13. (1) Ματθ. Ζ’. 7. (2) Αουκ ΙΗ .13 (3) Ματθ ΙΕ'. 25.



— 388 — 389

μου.» (I) «Καρδίαν χαθαράν κτίσου έν έμοί, θεέ.» (2) «Κύ
ριε, σώσου με*  χάνομαι. » (3) Πάμπολλαι δέ τοιαύται προσευχαι 
ύπάρχουσιν έυ τώ λόγω του Θεού. ‘Αρμόζουσ*.  δ' ούχ*  ήττον εις 
τε του εργαζόμενου έν τώ άγρφ ή έυ τφ έργοστασίφ, ώ; και εις τον 
έν τοίς άνακτόροις διαιτώμενον ηγεμόνα. Είνε βραχεία». και σαφείς. 
Πολλάκις δέ ό θεός ηχούσε τάς προσευχάς ταύτας, και πάντοτε 
θά τάς άκούη πάλιν, άν ζητής έν πίστει.

Νά δέησαι δ έν πίστει, είνε νά δέησαι πιστεύων δτι ό Θεός 
είνε αληθής εις τδν λόγον αυτού, καί δτι ένεκα τού Χοιστού 
θά μάς εύλογή ση. Μακρά προσευχή ανευ πίστεως είνε πάντη 
ανωφελής. Βραχεία δέ προσευχή μετά πίστεως θά φέρη ε’ς ημάς 
πάντοτε τήν θείαν βοήθειαν.

Ηδη δέ πρόσεξον έτι και εις άλλα τινα ρητά του ’Ιησού.
Δ. Ο υίδς τού ανθρώπου ήλθε νά ζ η τ ή σ η 

και νά σώση τδ απολωλός. (4)
Ό ’Ιησούς μάς έλάλησε περί τής αγάπης τού Θεού ώς πα- 

τρδς, και τού έργου τού ‘Αγίου Πνεύματος έν ταΐς καρδίαις ημών. 
’Ενταύθα δ’ όμιλεί περί τού ίδιου αυτού έργου ε’ς τδ σώζειν τδν 
απολωλότα. Έμεθα ώς πρόβατα απολωλότα, τά όποια έκρήμνι- 
σαν τδν φραγμόν, και άπέπλανήθησαν εις κακήν οδόν ό ’Ιησούς 
δ’ ήλθε νά μάς έπαναφέρη εις τήν ποίμνην τού Θεού. Εΐδεν δτι 
ήμεθα άπολωλότες, και ήλθε νά μάς σώση. 'Ll πρδς τον ούοανδν 
όδδς ήτο κεκλεισμένη δια τών αμαρτιών μας, και ούτος ήνοιζεν αυ
τήν, αποθνήσκωυ δι ημάς. Έμεθα έν τώ κινδύνφ τού αδου, και 
έξέτεινε τήν.χεϊρα αυτού πρδς βοήθειαν μας.

Ό Ιησούς δέν ήλθεν εις τδν κόσμον, ώς εις ευτυχή τόπον, δι
ότι έγίνωσχεν δτι ήτο πλήρης κακίας. Ούδ’ ήλθε διά νά άπολαύση 
αύτδν, άλλά διά νά σώση τούς ανθρώπους. Μολονότι δ' ήτο έ? 
σχήματι Θεού και ίσος τφ Θεφ, μεταξύ τών ανθρώπων οιαως ή- 
τονώς δούλος. Π)θεν εις τδν κόσμον ώς βρέφος, έζησεν έν αύ- 
τώ ώς πτωχδς άνθρωπος, άπέθανεν έν αύτφ θάνατον αίσχους καί

(4) Ψαλμ. Ν'. 11. (2) Ψαλμ. ΝΑ*.  12. (3) Ματθ. Η.
25. (4) Λουκ. 1Θ . 1 0,

οδύνης. Έν τή ζωή αυτού διεφύλαξε τδν νόμον, τδν όποιον ήμείς 
παρέβημεν. Τδ αίμα δέ το όποιον έχυσεν έπι τού σταυρού εξα
λείφει τάς αμαρτίας τών εις αυτόν πιστευοντων.

‘Ο Ιησούς ζητεί τόρα διά νά σέ σώση. Άλλ έρωτφς: Μέ σώ
ζει; Άχαυσον αυτόν.

Ε’. Έλθετε πρός με, πάντεςοί κοπιώντες 
καί π ε φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο ι, και έγώ θά σάς ανα
παύσω. (1)

Ποιος δ*  άλλος ή ό Γιος τού Θεού ήδύνατο νά προσκαλέση πάντας 
νά έλθωσιν; Ούτος μόνος δύναται νά έξοιχονομήση τάς άνάγκας τού 
κόσμου. Ούτε άνθρωπος δέ, ούτε άγγελος δύναται νά πράξη τούτο. 
Λαλεί πρδς πάντας τούς έχοντας βάρος. Έχεις φορτίον φροντί
δων και θλίψεων; Δέν ηύρες άνάπαυσιν έν τώ κόσμφ; Κλαίεις και 
στενάζεις διότι αί αμαρτία», σου έπίκεινται βαρεία», έπι σέ; Όμι
λε ί τότε πρδς σέ.

Άλλ’ έοωτφς, πώς νά υπάγω; ’Εντελώς όπως είσα». τώρα. Μο
λονότι είσαι πλήρης έγκλημάτων καί άθλιότητος, δύνασα». νά προσ- 
έλθης εις αυτόν. Όσον χειρότερος είσαι, τοσούτον μάλλον οφείλεις 
νά ήσαι πρόθυμος νά συλλάβης αύτδν κατά τδν λόγον του.

Άν ό Ιησούς ήτο τώρα έπι τής γής, ήδύνασο νά ύπάγης εις αυ
τόν ώς οί πτωχοί και ασθενείς έπορεύοντο άλλοτε. Ήδύνασο νά 
ενατένισης επ’ αύτδν διά τδν οφθαλμών σου και ν’ άκοόσης τούς λό
γους τών χειλέών του. Άλλά τούτο δέν ήδύνατο νά ήνε ούτως ευ- 
κολον διά σέ, ώς Φαντάζεσαι. Πώς ήδύνασο νά διέλθης εύρείας θα- 
λάσσας και νά όδοιπορήσης έπι ξένων μερών τής γής; Καί θείφ μεν 
έλέει γνωρίζεις δ>ι ό ’Ιησούς είνε έν τφ ούρανώ, και δμως ώς Θεός, 
εις μετά τού Πατρδς και τού Άγιου Πνεύματος, είνε έν παντι τό- 
πφ. ‘Η όδδς το5 νά πορευθής προ; αυτόν είνε εντός τής καρδίας 
σου. Είνε νά έλθη ή ψυχή πρδς εκείνον, τον όποιον επιθυμεί. ‘Ο 
αισθανόμενος τήν άααοτίαν και τόν κίνδυνόν του δύναται νά υπάγη 
πρδς αύτδν διά πίστεως, ήτοι πιστεύων και πεποιθώς επ’ αυτόν. 
Δυνάμεθα νά προσέλθωμεν εις αύτδν έν παντι τόπω και παντί χρό-

(1) Ματθ. ΙΑ’. 28 
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νω. Καί έν τφ θαλάμφ σου ών καί έν τφ έργαστηρίφ καί έν “τώ 
αγρω καί έν τφ οίχφ του θεού, δύνασαι έκεΐ νά προσέλθης εις αυ
τόν’ θά ϊδης οτι άν πιστεύης τούς λόγους του, άν έπικαλήσα». 
τό ονομά του, άν έπιβλέπης ε’.ς αυτόν έν αγάπη καί έλπίδι, τούτο 
είνε ή οδός νά προσέλθης είς αυτόν. Οί ούτω δέ ζητούντες, βεβαίως 
Οά εύρωσιν αυτόν. Καί κατά τόν τρόπον τούτον εύρίσκουσιν α
νάπαυσήν διά τάς ψυχάς των.

Άλλά φοβείσαι ακόμη μή τά ρηθέντα δεν έφαρμόζονται είς σέ; 
Πρόσεςον λοιπόν καί αύθις είς τά τού ’Ιησού.

ΣΤ . Τόν έ ρ χ ό μ ε ν ο ν προς έμέ δέν θά έ κβ ά
λω έξω. (1)

Φοβείσαι ίσως, μήπως σέ άποβάλη. Αισθάνεσαι δτι είσαι 
άξιος νά άποδιωχθής’ έλθέ δμως πρός αυτόν καί θά γνωρίσης καλώς 
τήν έννοιαν τού ρητού. Δέν θά σέ άποβάλη ενεκα τής ηλικίας 
σου’ ούτε δηλαδή ά7 ήσα». νεότατος, ούτε $ν ήσαι ύπέργηρως. 
Άν ήσαι νέος, ειπεν ανεξαιρέτως. Οί ζητούντες με θά μέ εύ- 
ρωσι (2)’ Άν ήσαι γέρων, δέν θά σέ έγκαταλίπη, δταν ή δύνα- 
μίς σου έκλίπη (3).

Δέν θά σέ απόρριψη ούτε ενεκα της έν τή ζωή σου κατα- 
στάσεώς σου. Δύναται νά κάμη τόν πτωχόν πλούσιον έν πίστει. 
Οί καί μικρά άναγινώσκοντες δύνανται νά γίνωσι τφ δντι φρόνιμοι 
καί σοφοί έν ταΐς άληθεία.ς τής Ίερας Γραφής. Τό φως τού ιερού 
τούτου βιβλίου δύναται νά λάμψη είς τόν άμαυρότατον νουν, θά 
σέ παραδεχθή, δχι διότι είσαι καλλίτερος τών άλ)ων, ούτε Οά 
σέ άποβάλη διότι είσαι χειρότερος τών άλλων. Δέν σώζει ού- 
δένα διότι αί αμαρτία». του εινε ολίγα». καί μικραί, ούτε άποπέα- 
πει τόν έρχόμενον πρός αύτόν διότι αί άμαρτίαι του εινε πολλαί 
καί μεγάλα».. Έγίνωσκε βεβαίως ποιοι αμαρτωλοί ύπήρχον έν 
τφ κόσμφ, δτε έλάλησε τούς λόγους τούτους. Έγίνωσκεν οτι θά 
υπάρχωσι τοιούτοι αμαρτωλοί, ώς είσαι σύ. Γινώσκει τό χεί- 
ριστον περί σού—άπάσας τάς άποκρύφους σου αμαρτίας. Καί δμως 
λέγει, «Δέν θά σέ εκβάλω διόλου έξω.»

(I) Ίωάν. ΣΤ . 37. (2) Παροιμ. U’ 17 (3) Ψαλμ. ΟΒ
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Λάβε λοιπόν τούς λόγους τούτους, ώς λαληθέντας πρός σέ. Εν- 
ατένισον πρός αύτόν διά συγχώρησιν καί παν έλεος τό όποιον χρει
άζεσαι. ’Αλλ’αν δέν άκούης αυτούς, ούδεμίαν θά έχης ίπρόφα*·  
σιν. Δέν θά δύνασαι νά είπης δτι δ ’Ιησούς δέν σέ διέταξε νά 
έλθης πρός αύτόν. Δέν θά είπης οτι άπέθανες έν ταις άμαρτίαις 
σου, διότι δέν ύπηρχεν ελπίς διά σέ.

Οί λόγοι τούς όποιους παρέσχομεν ήδη εινε τό εύαγγέλιον— 
αγαθά νέα διά τούς αμαρτωλούς—φαιδραι ειδήσεις μεγάλης χαράς 
δι’ απαντας. *Οσον  δ’ άναγινώσκομεν αυτούς, καταντώμεν σχεδόν 
νά λέγωμεν δτι τόσον καλοί εινε, ώστε πιθανόν νά μήν εχωνται 
αλήθειας. Άλλά δέν δυνάμεθα νά διστάζωμεν κατά τούτο, διότ». 
εινε λόγο», τού Κυρίου ’Ιησού, δστις δέν θά άνύψονε μάτην 
τάς ελπίδας μας. Άλλά δέν εινε ταύτα μόνον. Καί άλλοτε πά
λιν έλάλησεν ούτω.

Ζ.Άοού ύπάγωκαίσάς έτοιμάσωτόπον, πά
λιν έρχομαι, καί θά σάς παραλάβω πρός 
έμαυτόν, διά νά ήσθε καί σεις δπου είμαι 
εγώ·

Ο Ιησούς εινε ήδη έν τή δόξη αύτού. Έδιόρισε τόν ούρανδν 
τόπον διά πάντας τούς αγαπώντας αύτόν. Καιρός δέ θά έλθη 
καθ’ δν θά καλέση αυτούς έκ τού τάφου των, λέγων πρός αυτούς 
«’Έλθετε ευλογημένοι, είσέλ.θετε είς τήν χαράν τού Κυρίου σας.» 
(2) ! εύτυχής κατάστασις ! Έκεΐ δέν θά γνωρίζωσ». ούτε
θλίΑιν ούτε μόχθον, διότ». δέν θά γνωρίζωσιν αμαρτίαν. Πάν 
δάκουον θά σπογγισθή άπό τών οφθαλμών των, διότι δέν θά 
ύπάρχη ούτε θλίψις ούτε φροντίς*  θά ώσιν ομοιοι τοΐς αγνέ- 
λοις θλ ύπηρετώσι τόν θεόν διά παντός. Τότε δέ θά γνω- 
ρίσωσι πόσου πολύ δφείλουσιν εις τόν Ίησούν διά τήν μεγάλην 
του πρός αύτούς αγάπην. Τότε θά £άλλωσι τόν ύμνον τούτον 
πρός έπαινόν του. «Είς τόν άγαπήσαντα ήμάς καί λούσαντα ήμάς 
άπό τών αμαρτιών ημών μέ τό αίμα αύτού, καί δστις έκαμεν ή
μάς βασιλείς καί ιερείς είς τόν Θεόν καί Πατέρα αυτού’ εις αύτόν 
(εϊη) ή δόξα καί τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.» 
Π) Ίωάν. ΙΔ'. 3. 02)Ματθ. ΚΕ. 21, 34
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Έπ-.θυμεΐ; νά ύπάγη; εί; τδν ούοανδν δταν άποθάντ,ς; ’Ελπίζο

υν ναί. Στρίψον λοιπδν καί αύθις πρδς τάς μεγάλας άληΟείας 
τάς τεθείσας ενώπιον σου έν σαφέσι λόγοις. ’Οφείλεις νά γεννηθή; 
άνωθεν. Τδ 'Άγιον Πνεύμα πρέπει νά μεταβάλ^ τήν χαρδίαν σου. 
’Οφείλεις νά ζητη; τήν χάριν αύτού διά προσευχής. ’Οφείλει; νά 
εΖΐς ^"ΐν εί; τον Ιησοϋν διά τήν συγχώρησιν τών αμαρτιών 
σου. Αν ζητής αύτδν, δέν θά σέ άποβάλζ), καί Sv 'έπερεί- 
δησαι εί; αύτδν και άρπ^ς και ύπηρετής αύτδν τώρα, ' θά 

ησαι μετ αυτού οια παντός. Συλλογισθητι τά πράγματα ταύτα, 
και είθε ό θεδς νά εύλογήστ, αύτά εις τάς ψυχάς πάντων.

Εϊπομεν δτι σκοπδν είχομεν νά σοι παρέξωμεν ήδη τινά τώνρη
τών τοΰ Ίησοϋ, και ούτως έπράξαμεν. Δέν εΐνε καλοί καί σαφείς 
—αληθείς καί εύάρεστοι λόγοι; Δέν ανταποκρίνομαι είς {τήν περί- 

στασιν παντδς αμαρτωλού; Δέν άρμόζουσιν είς σέ; Άν ούτω. 
εύρέ καί άλλους ώ; αύτούς έν τή 'ΐερα Γραφή. Πόσον δμως 
μεγάλη θά ήνε ή μωρία σου και ή άμαρτία, άν δέν άκούης 
αύτούς ! Πρέπει λοιπδν νά χαθής— νά άπολεσθής διά παντός; 
«Σήμερον έάν άκούσητε τής φωνής αύτού, μή σκληρύνετε τά; 
καρδίας σα;» (1). Ούτω κάμνε καί σύ, άν θέλ^ς νά σωθής.

Τό σχολεών τής Ηθικής.
ΙΙμελλουσα των παιδιών τύχη, ελεγεν ό Ναπολέων, |εΐ- 

νε πάντοτε τής μητρος εργον. ‘Ο μέγας ούτος άνήρ άνεγνώριζε τήν 
μητέρα αυτού ως πρωταίτιον όλης τής δόςης, είς τήν οποίαν ευτύ
χησε νά υψωθή. Αλλ ή ιστορία δίδει και άλλα έκτος τούτου πα
ραδείγματα. Ο Ερρίκος τέταρτος, ο Τίτος τών Γάλλων, έμορφώ- 
θη όποιος ήτον άπδ τήν μητέρα του*  είς δετόν Λουδοβίκον 1ST 
βλέπομεν ές εναντίας τά πάθη ‘Ισπανής γυναικός, φιληδονίαν μέ
χρι ακολασίας, φόβον κσί τρόμον δεισιδαίμονος καί αγενούς ψυχής, 
υπερηφανιαν δεσπότου άπαιτούντος έμπροσθεν τού θρόνου τδ σέβας, 
τδ οποίον χρεωστούμεν είς μόνου τού Θεού τδ θυσιαστήριον. Οί 
Γράκχοι ήσαν και αυτοί πλάσματα τής Κορνηλίας· έν ώ τού Βολ-

(3) Έβρ. Γ'. 7, 8.
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ταίρου ήμήτηρ, κακιήΟης, άγχινους, σκωπτική, κενοδοξος, μετγ- 
δωκεν δλα τά προτερήματα καί τάς κακίας της είς τδν διαβοητον αυ
τής υιόν, δστις έτίμησε τόσον τδ ανθρώπινον πνεύμα, δσον διέστρε
ψε τά ήθη και έφαρμάκευσε τήν πηγήν δλων των έναρέτων αισθη
μάτων είς τήν καρδιαν τών νέων. Άλλά πρδς πίσχωσιν των λεγο
μένων δυνάμεθα νά άναφέρωμεν ένταύθα καί δύο ένδοξους ποιητάς 

τής έποχής ένή ζώμεν, τδν Βύρωνα καί Λαμαρτίνον. Ό πρώτος, 
δυστυχήσας νά έχη άνόητον, φαντασιώδη, αλαζόνα, καί ματαιο- 
φρονα μητέρα—ήτις άλληλοδιαδόχως τδν περιέπαιζεν ώς χωλόν, 
παρώξυνε, περιεφρόνει, κατεφρόνει, καί κατηρατο τδ ίδιον αυτής 
τέκνον—έκυριεύθη ένωρίς άπδ τδν θυμόν, τήν επαρσιν, τήν υπερο
ψίαν, τδ μίσος, καί δλα τά βίαια πάθη, τά οποία έβρασαν καί έχύ- 
Οησαν έπειτα ώ; χείμαρρος ηφαιστείου πυρος εις τας αθανατους αυ

τού ποιήσεις. Ό δεύτερος, γεννημένος άπδ μητέρα τρυφεράν, ευσε
βή, εύμορφον καί πεπαιδευμέ >ην, ένεπνευσθη απ αυτήν ολας τάς 

άρετάς ές απαλών ονύχων.
Μεταρρύθμισε ήδη, $ν δύνασαι, με την ηθικην τού γυμνάσιου 

καί τήν φιλοσοφίαν τού διδασκάλου τήν επιρροήν τής μητρικής παι
δαγωγίας*  δοκίμασε νά μεταπλάσης τον Βύρωνα και Λαμαρτίνον 
θά κοπιάσης ματαίως*  τδ άγγεΐον έποτίσθη, τδ φόρεμα έλαβε τήν 

πτυχήν, καί τά πάθη τών δύο μητέρωνκατηντησαν οευτερα φυσις.
’Ιδού ή μεγάλη δύναμις, ή οποία ενεργεί άκαταπαύστως εις τδν 

άνθρωπον, καί άπδ τήν όποιαν άρχικώς προέρχεται η μελλουσα 
τούτου ευτυχία ή δυστυχία είς τδν κοινωνικόν βιον. Και όμως μονή 
αυτή έμεινεν άδιεύθυντος σχεδόν απ’ αρχής του κοσμου μέχρι ·ου- 
δε, έπειδή μόλις περί τούς εσχάτους χρόνους έστρεψαν την προσο

χήν οί άνθρωποι εί; τήν παιδείαν των γυναικών.
Τδ παιδίον μανθάνει άπδ τδν διδάσκαλον, άλλα μορφούται απο 

τήν μητέρα*  άπδ τάς χείρας καλών διδασκάλων λαμβανομεν κα
λούς μαθητάς, άπδ δέ τάς μητέρας καλούς ανθρώπους και ωφέλιμους 
πολίτας. Είς αύτάς άρα κυρίως ανήκει ή παιδαγωγία, εις δε τους 
διδασκάλους ή παιδομάθεια, δύο πράγματα, τά οποία έπρεπε ποτέ 

νά μή συγχύζωνται.
Νέαι μητέρες, καί νέαι σύζυγοι ! Σείς εΐσθε προωρισμενα. να 
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φφητε ειρήνην είς τδν κόσμον, τάξιν είς τάς οικίας. τιμήν είς τά 
τέκνα σας, ευτυχίαν είς τήν ανθρωπότητα. Άναδειχθήτε άρα ά-ιαι 
του ουρανίου τούτου προορισμού και τών έλπίδών τής πατοίδος. Μή 
μιμηθητε τάς ξένας είς τήν ματαιότητα τού καλλωπισμού καί είς 
τήν περιέργειαν τής ενδυμασίας*  αλλά φυλάξατε καθαρόν και ακέ
ραιον τδν Ελληνικόν χαρακτήρα, διά νά τδν μεταδώσητε ώς πολύ
τιμον κληρονομιάν εί; τά τέκνα σας.

ζΗρώα Δ'ώρυξ.
Την επί τού Ηρώου ισθμού γενομένην διώρυγα, διά τήν χρειώ

δη συγκοινωνίαν τής Μεσογείου μετά τής ’Ερυθρά; θαλάσσης, δνο- 
μαζομεν ‘Η ρ ώ α ν άπδ τής πόλεως ‘Ορους (Σουές), έξ ής ώνο- 
μασθη καί ο ισθμός, ο ένονων τήν Αφρικήν μετά τής ’Ασίας, ό νύν 
ηόη νμηθς^ς υπο τού περιώνυμου Γάλλου, παρ φ ύπηρετούσιν ε’ς τδ 
μέγα έργον τούτο πολλοί 'Έλληνες γραφείς, έπιστάται, σκάπται, 

κτισται, αρχιτέκτονες, λιθοςόοι, ξυλουργοί, μηχανικοί, ναυτικοί, 
κτλ. υπέρ τους οκτακισχιλίους. Πολλοί άλλοι ομογενείς ετι ύπάρ- 
χουσιν εκεί ίδιουργούντες έμποροι, μεταπράται, κάπηλοι, ξενοδό

χοι, μάγειροι, κουρεις, παντοπώλαι, καφεπώλαι, τεχνιται διαφό
ρων επιτηδευμάτων, ιατροί, κτλ. διαμένοντες ή κατοικούντες έντε 
"ί ^αιοι και τή Ισμαηλια (πολει νεοκτίστφ έν τω μέσφ περίπου 
τού ισθμού) καί τή'Ηοοι.

, Τήν Ήρω, πόλιν τού ισθμού τούτου έπι τής Έρυθράς, άναφερο- 
μένηναπαξέντδς τών παλαιών συγγραφέων,ώ;τι επίνειου τής ‘Ποω- 
οπολεως (παλαιάςκαι ταυτης πόλεως μεσογαίας, κτισΟείσης,ώςφαί

νεται, έπι τών Πτολεμαίου καί άκμασάσης μάλιστα έπί τών Βυζαν
τίων αυτοκρατόρων), κατοικούσιυ έκπαλαι οί Ελληνες, πιθανώς άπδ 
^ή, εποχής τού Ψαμμητιχου, και εχουσι νύν έν αυτή ’Εκκλησίαν 
και εγκτησεις και εξασκούσι όιάφορα επιτηδεύματα. Τδ αυτό ύπάο- 
χειεν τή Σαίδι, παλαια πολει τού άπ’ αυτής όνομαζομένου Σαϊτι
ού κόλπου (port-Said), έξ ής τδ πάλαι άπφκίσθησαν πολλοί Αι
γύπτιοι εις τήν ’Αττικήν, ώς έλεγον οί τών Αιγυπτίων ιερείς ,προσ- 
θέτοντες,ώςσημειόνει'Διόδωροςό Σικελιώτης (μή πιστεύων δμως τούς 
λόγους τούτου) δτι εντεύθεν οί ’Αθηναίοι ώμοίαζον πολύ τούς Αίγυ- 

πτίουςκατά τήν φυσιογνωμίαν καί τά ήθη· ‘Ωσαύτως έν τή ίσμα- 

τ.λία χατοικούσι καί διααενουσίν άπδ τού νύν ικανοί ομογενείς η
μών, έχοντες Εκκλησίαν καί διάφορα καταστήματα.

Κατασκευάζουτες δέ νύν ύπέρποτε, ώς λέγεται, μεγάλα πλοία 
εμπορικά δύνανται οί "Ελληνες νά ώφεληθώσι πολύ μετά τήν το
μήν τού'‘Ηρώου Ισθμού, πλέοντες είς τήν Ερυθράυ, το Σύυαιου 
ορος, τήν ’Αραβικήν χερσόνησον, τήν Άβυσσινίαυ, τδν Περσικόν 
κόλπον, τήν ’Ινδικήν καί περαιτέρω, καί ούτω διά τής Έρυθράς 
σχετιζόμενοι ετι πλέον μετά τής μεσημβρινής 'Ασίας καί τής φί

λης Κίνας καί τής χριστιανικής Αιθιοπίας.
’Επειδή δέ πολλοί τών ήμετέρω/ καί τών ξένων πιστεύουσιν, οτι 

νύν κατά πρώτον τέμνεται ό περί ου ό λόγος ίσθρός, σημειούμευ 
αυτολεξεί ένταύθα δσα λέγει περί τούτου ό Διόδωρος ευ βιβλ. Α. 
κεφ. 33, «’Απδ δέ τού Πηλουσιανού στόματος (τού Νείλου) διω- 
» ρυξ έστι χειροποίητος εις τδν Άραβιον κολπον και την Ερυθραν 
» θάλασσαν? Ταύτην δ’ έπεβάλετο πρώτος κατασκευάζων Νεκώς ό 
» ψααμητίχου*  μετά δέ τούτον Δαρείος ο Πέρσης*  και προκοψας 
«τοίςέονοις εως τινός, τδ τελευταίου ειασεν αυτήν άσυντέλεατον. 
» Έδιδάχθη γάρ ύπό τινων, οτι οιωρύςας τον ισθμόν, αίτιος ε- 

» σται τού κατακλυσθήνσι τήν Αίγυπτον. Μετεωροτεραν γαρ απε- 
» δείκνυον ύπάρχειν τής Αϊγύπτου τήν Έρυθράν θάλασσαν. "Γστβ- 
» ρον δέ ό δεύτερος Πτολεμαίος συνετέλεσεν αυτήν, καί κατά τδν 
» έπικαιρότατον τόπον έμηχανήσατό τι φύ.ότεχνον δ ί φ ρ αγ μ σ. 
» Τούτο δ’ έξήνοιγεν οπότε βούλοιτο διαπλεύσαι, καί ταχέως πάλιν 
» συνέκλειεν, εύστόχως έκλαμβανομένης τής χρείας. Ό δέ διά 
» τήςδιώρυγος ταύτης ρέων ποταμός, ονομάζεται μέν από τού κα- 
» τασκευάσαντος Π τ ο λ ε μ αί ο ς, έπί δέ τής εκβολής πόλιν έχε^ 

» προσαγορευομένην Αρσινοην.»
Σημειωτέον ενταύθα, δτι τήν ιδέαν καί τήν αφορμήν τής πρώ

της γενομένης έπιβολής πρδς τήν αναγκαίαν τομήν τού ισθμού τού
του έδοσαν πιθανώς οί έπί Ψαμμητίχφ κατασταθεντες επι τού Πη- 
λουσίου 'Έλληνες, περί ών λέγει ό Ηρόδοτος . άφού τόσους αιώνας 
ποδ αυτών ούδείς τών Αιγυπτίων βασιλέων έπεχείρησε τούτο. Ως 

» * . , , y >

ναυτικοί καί εμπορικοί καί κοινωνικοί κ αι επιχειρηματικοί εοοσα/
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Η φαίνεται οί "Ελληνες τήν πρώτη ν αφορμήν τής τομής, ήν και 
συνετέλεσαν έπι τών Πτολεμαίων. Σημειωτέου έτι, οτι ή νυν γενο- 
μένη τομή εχει άλλην διεύθυνσιν, και δτι έσεται εύχρηστο- 
τέρα τής παλαιας πρδς πίταν ναυτιλίαν. Περί ταύτης έγράύαμεν 
άλλοτε τα δέοντα έν τή Άυιαλθεία, παοακινούντες τούς ή’χετέ- 
ρους, τούς έν Αίγύπτφ, ίνα ποιώ σι και έπί της νέας ταύτης το
μής έγκτήσε’.ς καί διαφόρους επιχειρήσεις διά τάς προσδοκωμένας 
ωφελεί ας. I. Γ. Λ.

Ή υποχονδρία η ή κοίλάς τοΰ Λωτερβρούννου.
(Συνέχεια σελ. 381 .)

‘ Η Λαύρα καί ή Μαρία (διότι ούτω τάς ώνόμαζον είς τήν κοι
λάδα) ήγαπώντο πολύ άπδ δλους τούς κατοίκους τού Λωτερβρούν- 
νου. ‘Π αγαθοεργία των ήτο πάντοτε είς ένέργειαν. Συχνάκις διέ- 
6αίνον τά δρη διά νά φέρωσιν είς τούς πτωχούς καί ασθενείς ποιμέ
νας βοήθειαν ή λόγους παρηγορητικούς. 41 κατοικία των δεν ήτο 
πολύ μακράν άπδ τήν καλύβην μου*  έπείδή δέ έμαθον άπδ τούς 
συντρόφους μου τδν κίνδυνον, τδν όποιον διίτρεχον, άμέσως έτρεςαν 
είς βοήθειάν μου*  καί επειδή ή Μαρία, άναγκαζομένη ύπδ τής εύ- 
σπλαγχνίας νά κάμνη συχνά τδν ιατρόν, ειχεν αποκτήσει άρκετάς 
γνώσεις τής ιατρικής, ένόησεν άμέσως δτι ή ασθένεια ήτις μέ έβα- 
σάνιζεν ήτο ό κακοήθης πυρετός. Έθεσε λοιπδν πλησίον μου γέ- 
ροντά τινα ποιμένα διά νά μέ περιποιήται, καί αυτή καθ^κάστην 
συνωδευμένη ύπδ τής θυγατρός της μοί έφερε χυμόν*  απδ διάφορα 
βότανα τά όποια έσύναζεν εις τά δρη.

Χάοις είς τάς φροντίδας τής Μαρίας καί τής Λαύρας έγεινα εντε
λώς καλά*  καί άλλοτε μέν περιέφερον τδ ποιμνών μου εις τήν προ 
τ?,ς καλύβης μου βοσκήν, άλλοτε δέ στηριγμένος έπί τίνος βράχου 
καί άκούων είς τδν μουρμουρισμδν πηγής τίνος έσκεπτόμην σιωπή- 
λώς περί τής τύχης μου. Πολλά δέ αισθήματα τά όποια προ πολ- 
λοϋ ειχον λησμονήσει ήρχισαν νά άναγεννώνται είς τήν καρδίαν 
μου. Ο:αν τδ πρωί έξηρχόμην άπδ τήν καλύβην μου, βλέπων τάς 
πρώτας ακτίνας τού ήλιου, δστις έπλανάτο μεγαλοπρεπώς είς τά 

| ύψη τών ορίων, ήσθανόμην μεγάλην άγαλλίασιν είς τήν καρδίαν 

μου. Τδ εσπέρας, δταν δ δροσερός άήρ ήρχιζε νά πνέη, άνέβαινον 
έπί μικρού υψώματος καί ανέπνεον μέ ανέκφραστου εύχαρίστησιν 
τάς αναθυμιάσεις τάς οποίας μυρία άρωματικά φυτά άνέπεμπον, 
άνακράζων, Μέγιστε θεέ ! άναπνέω τέλος πάντων !

*Αλλθ αίσθημα γλυκύτερου ήρχισε νά κυριεύη τήν καρδίαν μου. 
Μεταβαίνων εις τήν Γ.εδιάδα έκρυπτόμην είς τδ μικρόν δάσος τδ ό
ποιον ήτο πλησίον τής κατοικίας της Λαύρας*  έκεί δέ περιέμενον 
τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν έμελλον νά τήν ίδω, ή καρδία μου 
έκτύπα είς τδν μικρότερου κρότον καί έλεγου κατ’ έμαυτόν, αέκείνη 
εινε ! » Έάν τήν έβλεπον μακρόθεν τήν ήκολούθουν μέ τδ βλέμμα 
μου δσον ήδυνάμην νά τήν βλέπω, καί έπέστρεφον είς τήν καλύβην 
μου αισθανόμενος ευτυχίαν τινα, καί λέγωνκατ’ έμαυτόν, « Τήν 
εΐδον! ...» Πολλάκις ματαίως έπερίμενον, χωρίς νά δυνηθώ νά 
ίδωτήν Λαύραν*  άλλά διόλου δέν έλυπούμ ην διά τάς πλήρεις έλ- 

πίδος έκείνας στιγμάς.
Συχνάκις τήν έβλεπον καθημένην εις τδ χείλος μικρού ρυακίου*  

έμενε δέ εκεί πολλάς ώρας βυθισμένη είς σκέψεις, βλέπουσα ρέον 
τδ ύδωρ καί κλαίουσα. *Ω!  τίδένέδιδον διά νά δυνηθώ νά πετάςω 
πλησίον της καί νά τήν παρηγορήσω ! άλλά δέν έγνώριζον ποσώς 
τάς θλίψεις τής Λαύρας*  μυστική ζηλοτυπία μοί έλεγεν δτι ό έρως 
ήτο ή αιτία τώ/ δακρύων της. Ποιας άλλας λύπας τώ δντι δοκι
μάζει τις είς ταύτην τήν ήλικίαν κατά τήν οποίαν δλαι αί σκέψεις 
εινε ονειροπολήματα, καί δλα τά ονειροπολήματα άπολαύσεις, 
δλαι δέ αί άπολαύσεις εινε άθώαι ώς ήκαρδία, ήτις εινε ή πηγήτων.

Συχνάκις έσκεπτόμην τήν Λαύραν καί την Μαρίαν η ευγνω—-Λ. — - - * -
μοσύνή μοί τδ έπέβαλεν ώς καθήκον, ό δέ έρως ώς άνάγκην δέν 
ένόουν δμως παντελώς τήν γλώσσάν των, ούτε έκείναι τήν ίδικήν
μου, άλλ’ έπρεπε τάχα ή αιτία αύτη νά μέ χωρίση διά παντός απο

ίχον τόσον δίκαιον ν’ 
δέν έδυνάμην νά ύποφέρω τήν ιδέαν ταύτην καί ήσθάνθην τήν α
νάγκην νά μάθω τήν διάλεκτον τών βοσκών, μετά τών οποίων ή

τά δύο ταύτα πρόσωπα, τά όποια ε άγαπώ’,

τύχη μου μέ κατεδίκασε νά ζήσω. Οί σύντροφοί μου άνέλαβον νά 
μοί τήν διδάςωσι καί εγώ έβαλον δλα μου τά δυνατά διά νά προο
δεύσω δσον τδ δυνατόν ταχύτερα είς τήν νέαν γλώσσαν, ήτις ένφ 
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κατ’ άρχάς μοι έφάνη τόσον τραχεία καί βάρβαρος, ακολούθως μοι 
είχε γίνη πολύ επιθυμητή. Τοιουτοτρόπως έξώδευον είς τήν σπου- 
οήν όλας μου τάς στιγμάς, καί προσπαθών νά φθάσω είς gv τέλος 
τό οποίον ή καρδία μου έπεθύμεί, άπεμάκρυνον άπό τόν νουν μου 
τάς αλλοκότους έκείνας σκέψεις, αί όποίαι μέχρι τής ώοας έκείνης 
εΐχον καταστρέψει τήν ατυχίαν μου*  τόσον είνε αληθές δτι ή διανο
ητική εργασία εινε ή μόνη κατάλληλος θεραπεία διά τάς πληγάς 
τής ψυχής.

Εντός ολίγου έδυνάμην έλευθέρως νά συνομιλώ μέ τούς ποιμέ
νας τού ορούς. ’Αναγκασμένος δέ καθώς αυτοί νά κερδίζω τά ποός 

ήρχ^σα καί έγώ νά κατεργάζωμαι τάς αθώας έκείνας τέ- 
χ^ας, αΐτινες έπαρκούσιν εις τάς πρώτας άνάγκας τού ανθρώπου, 
και έλησμόνουν καθ’έκάστην δτι υπήρχαν καί άλλαι άνάνκηι.

Αφού καθ ολην τήν ημέραν είργαζόμην άδιακόπως, έτρωγον 

μετ ευχαριστησεως τον άρτον τόν όποιον έπλήρονα διά τού ίδρώτος 
μου, και τον οποίον εορεχον εις τό γάλα τών αιγών μου. ‘Η κρά- 
σίς μου έσυνείθιζεν ολίγον κατ’ ολίγον ε’ς τήν θρεπτικήν ταύτην 
τροφήν, καί ό ύπνος μου ήτο ήσυχος, χωρίς νά διαταράττεται 
από ουσάρεστα όνειρα, άλλά συνοδευόμενος πάντοτε ύπό μόνης 
τής είκόνος τής Λαύρας.

Ένόμιζον δτι ή Λαύρα καί ή Μαρία εΐχον γεννηθή είς Λωτεο- 
βρούννον, διότι έφερον τήν ενδυμασίαν καί ώμίλουν τήν γλώσσαν 

του χωρίου*  ήπόρουν δέ παρατηρών μεγάλην διαφοράν μεταξύ τών 
τροπών αυτών καί των άλλων ποιμένων τής ’Ελβετίας*  αί χάριτες 
τούτων ησαν δχι μόνον πλήρεις θελγήτρων καί άφελείας, άλλ’ εΐ
χον καί φύσιν εύγενεστέραν.

ΤΑν ήτο δυνατόν νά παρουσιασθώσιν είς τάς λαμπροτέρας συνα- 
ναστροφας τού Λονδίνου, έλεγον κατ' έμαυτόν, ή ομιλία καί οί 
τρόποι των ήθελον επισύρει τόν θαυμασμόν τής συναναστροφής. 
Πότε δεν θα πιστεύσωσιν δτι έγεννήθησαν καί άνετράφησαν είς τά 
ορη της Ελβετίας καί δτι έζων πάντοτε διά τής έργασίας των 
χειρών των μεταξύ των ποιμένων, των οποίων τά ήθη εινε μέν 
απλά άλλ’ οί τρόποι των έχουσι κάποιαν τραχύτητα.

Έν τούτοις ή ένεργητικότής, ή έργασία, ό καθαρός’άήρ, τά αί- 

σθήματα τά όποια μοί έπροξένει ή Λαύρα, αί νέαι συνήθειαν μου, 
δλα συνήργησαν ώστε νά λάβω δλως νέαν ζωήν ’ Εσυνειθισα ν α- 
ναβαίνω μέ τούς συντρόφους μου είς τούς ύψηλοτέρους βράχους 

καί είς τά; πλέον άποκρήμνονς κορυφάς καί ετρεχον επάνω εις 
τούς πάγους. Έκυνήγουν τόν αίγαγρον καί έπήδων μέ τήν βοήθειαν 
τής σιδηράς ράβδου μου τούς πλέον αποτόμους βράχους και τα βα
θύτερα βάραθρα. ‘Ημέραν μέ τήνήμέραν έσυνείθιζα είς τάκοπια
στικά ταύτα έργα καί συχνάκις έδοκίμαζα άνέκφραστον ευχαρίστη- 
σιν, δταν έσυλλογιζόμην δτι ενώ πριν ημην τόσον αδύνατος, α
κολούθως κατεστάθην τόσον δυνατός και ρωμαλαίος. 11 ψυχή μου 
έγινε ζωηρά καί ενεργητική καί ή καρδία μου ηρχισε να αισθά

νεται νέας επιθυμίας είς τόν κόσμον τούτον.
‘Έως τότε ήμην πολύ ψυχρός καί άμείής ώς πρός την θρη

σκείαν, διότι προσηλωμένος είς τάς ήδονας τής νεότητος καί εις τας 
άτελευτήτους φροντίδας τού συρμού ο νους μου δεν έλαμβανε 
καιρόν νά έξέλθη άπό τόν περιωρισμενον τούτον κύκλον καί να υ- 
ψωθή πρός τόν Πλάστην τού κόσμου. 'Όταν δμως ευρεθην εις τό ύ
ψος τών άπεράντων τούτων κορυφών, αιτ.νες με έ πλησίαζαν προς 
τούς ουρανούς, ή ψυχή μου πλήρης ανεκφράστου χαρδς, υψούτο 
μέχρι τού θρόνου τού ύπερτάτου καί άκατανοήτου Οντος, το οποίον 
έκ του μηδενός έπλασεν δλα τα θαυμάσια τής δημιουργίας. Απε- 

μακρυνόμην συχνά άπό τούς συντρόφους μου και εσκεπτομην 
κατά μόνας είς τό μέσον τών καταπληκτικών τούτων ογκω^ των 
πάγων,τούς όποιους ό καιρός κρημνίζειτούς μεν επι των οέ, καί πα- 
ρεδιδόμην ολόκληρος- είς νέας σκεψεις, τας οποίας μο ι ενεπνεον αι 

φοβεραί μέν άλλά καί θαυμάσιοι αυται εικόνες της φύσεως.
‘Ημέραν τινα άφού περιεπλανήθην πολύ εις τό απέραντον τούτο 

βασίλειον τών χειμώνων έφθασα είς τήν κορυφήν τού Σχείδέγ*  

άπό έκεί παρετήρουν ολόγυρά μου τάς απέραντους χιονας και τους 
ύπερμεγέθεις βράχους έν τ<ρ μέσω των οποίων ευρισκοντο διεσπαρ
μένοι καλύβαι τινές τοποθετημένοι είς χλοερούς τόπους, η κτισμέ
νοι είς άποκρύμνους δχθας. Τό δρος τής Παρθένου έκαλυπτετο απο 
σύννεφα καί έμπροσθεν αύτού τό δρος *Είγερ  παρουσίαζε την με
γαλοπρεπή εικόνα τών πάγων .του, οί οποίοι φωτιζόμενοι απο τας
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τελευταίας ακτίνας τού ήλιου, ώμοίαζον μέ ύπερμεγέθεις εκ πυρδς 
στήλας, αί όποίαι εφθανον μέχρι του ουρανού. Κάτωθεν έξετείνετο 
ή ωραία κοιλάς τού Λωτεοβρούννου, τού Γρινδελβάλδ και τού Χασ- 
λι, καθώς και αί λίμναι τού θούν καί τού Βρίεντζ, είς τάς οποίας 
έκρημνίζετο ό νΑαρ ποταμός, αφού είς αρκετόν διάστημα περιέ
φερε τά ύδατά του διά μέσου τών λειμώνων, οΐτινες έκείθεν ώμοί
αζον μέ πρασινωπόν τάπητα, κρυπτόμενον υπό άργυροειδές δί- 
κτυον. Σύννεφά τινα περιώριζον τδν ορίζοντα και διέτρεχον τδν 
κυανούν ουρανόν, ώ; δρη μετέωρα. Παρατηρών τάς τόσας καλ- 
λονάς παρεδόθην είς βαθύτατου θαυμασμόν δλαι αί δυνάμεις της 
ψυχής και τού νοόςμου έφέροντο πρδς τον ουρανόν, και ήσθανόμην 
αύτάς προσηλουμένας εις τδν θεόν. Έστοχαζόμην δτι ήθέλησε νά 
άφήση έπί τής γής εικόνας τινάς τού μεγαλείου του, διά νά κάμη 
τον άνθρωπον νά έννοήστ) καλλίτερου τήν άπειρον αύτού σοφίαν 
καί παντοδυναμίαν.

’Ήμην αφιερωμένο; είς τάς μεγάλας ταύτα; σκέψεις, δταν έξα
φνα κρότος τις δμοιος μέ βροντήν καί άκόμη φοβερότερος ήκούσθη 
εις τά δρη και άπδ τδν όποιον αντελάλησαν αί κοιλάδες. Ένόμι
σα δτι έφθασεν ή στιγμή κατά τήν οποίαν δλα τά δρη εμελλον 
νά κλονίσθώσι και νά κρημνισθώσι τδ Sv έπί τού άλλου! Κυ
ριευτείς άπδ τρόμον, ήγέρθηνκαι κατέβαιναν μέ ταχύτητα διά ν’ ά- 
ποφύγω τδν κίνδυνον τού νά καταπλακωθώ άπδ τούς έκ χιόνος 
σωρούς. ’Ήμην εκτός παντός κινδύνου, δταν παρευθύς ήκουσα φω- 
νάς' στραφείς δέ είδον έπι τού κρημνού νέαν τινά γυναίκα μετά 
δακρύων έκτείνουσαν πρδ; εμέ Σχετικούς βραχίονας. Αησμονήσας 
τδν κίνδυνον, έπέστρεψα δπίσω*  ετρεξα καιέφθασα πλησίον τής 
δυστυχούς, τήν όποιαν μίαν στιγμήν αργότερα σωρός χιόνος ή
θελε θάψει ζωσαν και ήτις έπεσε λειποθυμημένη είς τάς άγκάλας 
μου. ‘Οποίον θέαμα, μέγιστε θεέ I ό σωρός φθάνει, κυλιέται μέ 
τρομερόν κρότου καί σχεδόν κρέμαται έπι τής κεφαλής μου*  καί 
έντοσούτφ ε ινε ή Λαύρα, ή Λαύρα τήν όποιαν ποέπει νά σώσω ! 
’Εμψυχωθείς ύπδ ύπερφυσικτς δυνάμεως, λαμβάνω τήν Λαύοαν 
είς τάς χείράς μου καί χωρίς νά συλλογισθώ τδ βάρος τού τόσον 
πΟλυτίμου φορτίου, ταχύνω τά βήματά μου ώς αίγαγρος καί ύπερ-
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πηδώ σχίσματα άπεράντου βάθους, καί αβύσσους αϊτινες σειόνται 
ύπδ τούς πόδας μου*  δέν σταματώ δέ είμή τήν στιγμήν κατά τήν 
όποιαν καταβάς εις τήν κοιλάδα έπλησίασα εις τήν κατοικίαν τής 
Μαρίας. Τότε δέ καταθέσας τδ φορτίον μου έπι τής χλόης έπετα 
αναίσθητος, κατακομμένο; ύπδ τού κόπου τόσον μακρυνού δρόμου 
και ύπδτού φόβου, τδν όποιον ακίνδυνος τής Λαύρας μ’ έκαμε νά 
δοκιμάσω.

4Ο κρότος ήτο τόσον φοβερός καί τρομακτικός, ώστε τά ποί
μνια άφήκαν τάς βοσχάς των καί κατέβησαν εις τήν πεδιάδα. Καί τά 
όρνεα δέ αυτά άφήκαν τούς βράχους των εις τρόπον ώστε τά χωρία 
τού Γρίνδελβαδ καί τού Λωτερβρούνου είχον φθάσει εις τήν ακμήν 
τού νά καταστραφωσι σχεδόν παντελώς. ‘Η Λαύρα παρακινηθεισα 
ύπδτής απατηλής γαλήνης τού ουρανού, ήθέλησε νά κάμη περί
πατον τινα εις τά δρη διά νά συνάξη ιατρικά βότανα καί εκεί εύρή- 
κεν αυτήν έξαφνα ή καταιγίς, ενώ κατεγίνετο εις τήν ευχάριστου 
ταύτην ένασχόλησιν. (ακολουθεί).

ΌΌδυσσεύς Σ. Γράντ,
Πρόεδρος τών ‘’Ηνωμένων Πολιτειών

της ’Αμερικής.
‘Ο αντιστράτηγος ΌδυσσεύςΣίμπσων Γράντ, δστις προ τίνος έςε- 

λέχθη Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας, έγεννήθη τδ I 822, 
εις Mount Pleasant (Μάουντ-Πλέζαντ), μικράν τινα κώμην τού 
’Οχιού, καταγόμενος έκ τίμιων γονέων, οϊτινες, καίτοι τά μέσα αυ
τών ήσάν περιωρισμένα, έπεμελήθησαν μεγάλώς τά τής ανατροφής 
του. Ο Γράντ έκ νηπιότητόςτου έτρεφε διακαή έρωτα πρδς τά στρα
τιωτικά. Ως έκ τούτου τδ 1837 είσήλθεν εις τήν στρατιωτικήν ’Α
καδημίαν τούΑΥθ8ΐ Point (Ούέστ Πόίυτ)’τδ δέ 1 844 άπεφοίτησεν, 
αξιωθείς τών μεγαλειτέρων τιμών. Κατά τήν άρχήντού Μεξικανικού 
πολέμου διωρίσθη άνθυπολοχαγδς εις τδ 4ον τάγμα τού πεζικού. 
Κατά δέ τδν Σεπτέμβριον τού 4 8 I3 προεβιβάσθη εις τδν βαθμόν 
τού ύπολοχαγού καί ύπηρέτησεν ύπδ μέν τδν στρατηγόν Τέϊλορ εις 
Palo Allo, Resaca de la Palma και Monterey (Πάλο ’Άλτο,

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. A . Τεύχος 7Τ ~
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Ρεσακα οε λα Πάλμα και Μοντέρεύ), ύπδ δέ τδν στρατηνδν Win
field Scott (Ουινφιλδ Σκώτ) εις τήν έκστρατείαν τού 1 847 άπδ 
τής Vera Cruz (Βερακρούζης) μέχρι τής πόλεως τού Μεξικού. Ό 
Γράντ προεβ.βάσθη ταχέως διά τήν διακεκριμένης του άνδοίαν καί 
απέκτησε τδν βαθμόν τού λοχαγού κατά τδν’Ιούλιον τού 1844, 
οποταν διένεξίς τις λαβούσα χώραν μεταξύ αυτού καί τών άνωτέ- 
ρων του τδν ήνάγκασε νά παραιτηθώ και νά εγκατάλειψή τήν υπη
ρεσίαν. Άφού μάτην προσεπάθησε νά εύρτ| θέσΐ'/είς Άγιον Λου- 
δοοίκον ώς μεσίτης οικιών, είσπράκτωρ και προμηθευτής μαλλιών, 
αφού κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν όπως λάβη δημοσίαν τινά θέ
σιν, αποτυχών έπέστρεψεν εις Γαλέναν τής Ίλλονόης, ένθα δ πα
τήρ του μετήρχετο τδ έπάγγελμα τού δερματοπώλου, καί δ μέλ- 
λων πρόεδρος τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών έπι δύω έτη συνειργά- 
σθη μετά τού πατρός του, βοηθών αύτδν είς τδ έργον τούτο. Άλλ’ 
ως συμβαίνει εις δλους τούς έλευθερίους άνδρας έν ’Αμερική, δ Ό- 
δυσσεύς Γράντ ένησχολεΐτο μετά μεγάλου ένοιαφέροντος είς τά αί
τια, ατινα μετ’ ού πολύ εμελλον να διαιρεσωσιν εις δύω στοατό- 
πεδα τδ Δημοκρατικόν έθνος τής Αμερικής καί ν’ άνάψωσι τδν έμ- 
φύλιον πόλεμον, δστις πραγματικώς ήρχισε κατά τδν Μάρτιον τοϋ 
1861. Τότε δ Γράντ έγραψε πρδς τδν ‘Υπουργόν τών Στρατιωτικών 
είς Ούασιγκτώνα, ζητών θέσιν, άλλά μή άξιωθε'ις ευνοϊκής άπαντή- 

σεως ηρχισεν αυτός ο ίδιος νά σχηματίζη και γυμνάζω μικρόν στρα
τιωτικόν σώμα είς Γαλέναν και μετά 8 ημέρας έσχε τήν εύχα- 
ρίστησιν νά παρουσιάση αυτό έτοιμοπόλεμον είς τδν Διοικη
τήν τού Springfield (Σπρίγκφιλδ) Κύριον Yates (Γέϊτς), '/στις 
μετά βραχεϊαν συνδιάλεξιν άσμένως προσέλαβε τόν Γράντ ώς βο
ηθόν του είς τήν διοργάνωσιν τών εθελοντών Μετά 5 εβδομάδας δι- 
ωρίσθη συνταγματάρχης τού 21 τάγματος τών εθελοντών τής Ίλ- 
λονοης. Το στρατιωτικόν του στάδιον ήδη ήρχισεν υπό αίσιον οιω
νόν*  περί δέ τάς άρχάς τού Ιουνίου 1861 ό Γράντ διετάχθη νά δι- 
έλθητο βόρειόν μεθόριον τού Μυσσούρη. ‘Ο πρώτος άξιωματικδς τού 
τακτικού, ύπδ τόν όποιον υπηρέτησε κατά τόν εμφύλιον πόλεμον 
ήτον δ στρατηγός Pope (Πώπ), δστις άπέστειλεν αύτδν είς τήν 
πόλιν τού Μεξικού. ’Ενταύθα οί άξιωματικοι πολλών ταγμάτων 

εθελοντών τδν παρεκάλεσαν νά δεχθή τήν γενικήν άρχηγίαν*  μετά 
μίαν δέ εβδομάδα ή έφημερις Gazette άνήγγειλεν αυτόν αρχη
γόν τών έθελοντών. Κατά τήν εποχήν ταύτην διοικητής τού με
σημβρινού μέρους, δπερ άπήρτιζον αί πολιτεΐαι της Ίλλονοης κα ’ 
αί δυτικά», χώραι τού Μισσισίπη, λτον ο στρατηγός Fremont 

(Φρίμοντ), δστις έφοβειτο διά τδ μεσημβρινόν μέρος τούΜυσσουρη» 
άπειλούμενου παρά τών έν Tennessee (Τεννεσή) ηνωμένων δυ
νάμεων τών ’Ανθενωτικών. ‘Η κλεις, εξ’ής έμελλε νά υπεράσπι
σή τάς χώρας ταύτας,ήτο τδ Κάϊρον κατά τήν συμβολήν τού ’Οχιού 
καί τού Μισσισίπη. Ό Γράντλοιπόν άπεστάλη έκεΐ περί τάς άρ

χάς τού Σεπτεμβρίου μετά δυω σωμάτων να υπεράσπισή τα με- 
σημβρινοανατολικά μέρη τού Μυσσούρη. *Ωφειλε  οε να περιορισθή 
μόνον είς άμυναν, άλλ’ έν τούτοις άλλως έσκεφθη ο αποσταλεις αρ
χηγός. Τεμάχιον γής τής Κεντουκίας, ήτις είχε διακηρυχθή ού- 
δετέρα, άπεχώριζε τούς Ένωτικούς άπδ τών’Ανθενωτικών. Ό δέ 
στρατηγός Πόλκ, δ γνωστός επίσκοπος τών Μεσημβρινών, δστίς 
κατετάχθη είς τόν Ανθενωτικόν στρατόν περιφρονών τήν ουδετερότη
τα ταύτην, είσήλθεν είς τό κράτος τής Κεντουκίας, όπως καταλαο/| 
καί όχυρώσν} τήν Κολουμβρίαν. Αξιωματικός τις του επιτελείου του 
έφθασεν είς Paducah (Παδούκα), μικράν πόλιν ένθα δ Τεννεσής 
ένόνεται μετά τού Οχιού. Ητον πρόδηλον οτι οι Ανθενωτικοί κα- 
τελάμβανον τήν θέσιν αυτήν, θά άπέκλειον τδν Οχιόν, και αι κανο- 
νοστοιχίαι των θά έμπόδιζο/ τά ‘Ενωτικά στρατεύματα να πλησια- 
σωσι τήν Τεννεσήν. ;Ο Γράντ δθεν άπεφάσισε νά το εμποδιση* 
φθάσας δέ τήν 2 Σεπτεμβρίου είς Κάϊρον και μαθών μετά 3 ημέραζ 
δτι δ Πόλκ προύχώρει πρδς τδ μέρος εκείνο, έτηλεγράφησεν εις τόν 
Φριμδντ δτι αύθωρι θά προβή πρός τήν πόλιν « έκτος άν τού τό 
άπηγόρευεν. » ’Αμέσως δέ άνεχώρησεν είς Όχιδν και τήν ακόλου
θον ποωίαν ήτον άπέναντι της Παδούκας. Οί νεοσύλλεκτοι τών Ανθ
ενωτικών έτράπησαν εις φυγήν καί ό Γράντ κατέλαβε την θέσιν μετά 
ίσχυράς φυλακής, ή δέ Κεντουκία μετά ταύτα συγκατέ/ευσε να ε- 
νωθή μετά τών ‘Ενωτικών. Άσφαλίσας τοιουτοτρόπως τον Οχιδν 
είς τδ στόμιόν του καί κατέχων τήν Παδούκαν ώς κέντρον μελλουσων 
έπιχειρήσεωνπρδς τήν Τεννεσήν, δ Γράντ έστρεψε τήν προσοχήν του 
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πρδς τον Μισσισιπήν, ένθα ό Πόλκ άποχαθίστα τήν Κολουμβίαν 
εις τήν ένδιαφέρουσαν στρατιωτικήν θέσιν. Ό Γοάντ έν τούτοις δέν 
ελαβεν αθεΐαν πριν τού Νοεμβρίου νά ένεργήσιρ τι περισσότερον 
έκτδς τής διοργανώσεως των εθελοντών και των οχυρώσεων. Τήν 
Τρίτην τού μηνδς τούτου έστάλησ^.ν διαταγαί νά πεμφθή στρατός 
προς τά μεσημβρινά, δπως συμβοηθήσιρ τά κινήματα τού Φριμδντ 
προς τά μεθόρια τής Άρκάνσας. Τήν διαταγήν ταύτην ελαβεν ό 
Συνταγματάρχης Όγλεσβυς, άλλά τήν 5 ό Φριμδντ έτηλεγράφη- 
σεν εις τδν Γράντ δπως «έπιδειχθή πρδς τήν Κ ο- 
λ ο υ μ β ία ν. » Τήν επιούσαν λοιπδν διήλθε τδν ποταμόν μεθ’ δ- 
σου στρατεύματος ήδυνήθη, συνισταμένου έκ 3,000, μεγα μέρος 
τού οποίου εΐχεν όπλισθή μόλις πρδ 5 ήμερων. Περί τάς 2 τής 
πρωίας τής 7 7βρίου, δ Γράντ έμαθεν δτι ό Πδλκ έπεμύε μέγα 
στράτευμά τήν προτεραίαν εις Βελμόντην απέναντι τής Κολουμ- 
βίας, δπως διακωλύστ) τήν πρδς τδ Κάϊρον πορείαν τού Όγλεσβυ. 
‘Ο Γράντ διέταξεν αίφνίδίαν έπίθεσιν κατά τού ’Ανθενωτικού στρα
τοπέδου, τδ όποιοι έκυριεύθη διά μιας καί οί εχθροί έξεδιώχθησαν 
πέραν των οχθών τού ποταμού*  πλήν οί Ένωτικοί δέν ήδύναντο 
νά διατηρήσωσιν έπι πολύ τήν κερδηθεΐσαν θέσιν, διότι ήσαν εν
τελώς εκτεθειμένοι εις τάς έχθρικάς προσβολάς. ‘Ως έκ τούτου ήρ- 
χισαν ταχτικήν δπισθοχώρησιν, πλήν αύτη έξετελέσθη μετά δυσ
κολίας, διότι ό Πδλκ επεμψε στράτευμα πρδς τδν ποταμδν δπως πε
ρικύκλωσή τούς Ενωτικού;, οΐτινες δέν ήδύναντο νά διέλθωσιν έκ 
νέου τόν ποταμόν ή μετά μεγίστου κινδύνου. ‘Η σύγχυσις ήδη ήρ- 
χισε μεταξύ τών στρατιωτών. Ούδείς έκ τών αξιωματικών τού έπι- 
τε)είου τού Γράντ είχε πείραν, καί ό ίδιος Γράντ ήτον ό τελευ
ταίος έναπομείνας έπι τής όχθης, δτε αί λέμβοι έξεκίνησαν. « ‘Π 
μάχη αύτη τής Βελμόντης» ώς έκλήθη, ύπελήφθη ώς νίκη και 
παρά τών δύω μερών. ‘Ο μέν Πδλκ διεκηρύσσετο νικητής ώ; έκ- 
διώξας έπι τέλους τούς ‘Ενωτικούς καί συλλαβών πολλούς πληγω
μένους' ό δέ Γράντ πάλιν έθεώοει τήν μάχην ταύτην ώς άξιόλογον 
επιτυχίαν, καί ή καλή τών στρατευμάτων του κατάστασις έδικαίου 
τήν διαβεβαίωσίν του. Όλίγον μετά ταύτα ό στρατηγός Χάλλεκ 
διεδέχθη τδν Φριμδντ, δστις καί προεξέτεινε τά δρια τής αρχηγίας 
τού Γράντ.

Κατά τδ 1862 ό πόλεμος έλαβε νέαν φάσιν*  ήδη άποκαθίστατο 
σοβαρά πάλη μεταξύ δύω μεγάλων φατριών ένδς διιρρημένου έ
θνους' ένί λόγφ άποκατέστη έμφύλιος πόλεμος καθ’ δλην τήν ση
μασίαν τής λέξεως. 'Όπως έννοήσωμεν τό σχέδιον τής έκστρατείας 
κατά τήν άνοιξιν τού 1862, πρέπει νά λάβωμεν ύπ’όύιν τήν 
γραμμήν τών ’Ανθενωτικών στρατευμάτων, ήτις έπρόχειτο νά προσ- 
βληθή ύπδ τού Γράντ. Αύτη ήρχετο έξ ανατολών τής Κεντου- 
κίας διατρέχουσα διά τού Μισσισίπη μέχρι τής Κολουμβίας καί 
έκείθεν μέχρι τής Άρκάνσας*  ώς κέντρον δέ τής γραμμής ταύτης 
δύναται νά θεωρηθή μικρόν μέρος τής Κεντουκίας, έκτεινόμενον 
άπδ τού Μισισσίπη εξήκοντα μίλια πρδς άνατολάς και διερχόμενον 
τήν Τενεσσήν μέχρι τού ποταμού Κομβερλάνδης. Οί Ανθενωτικοί 
έγνώριζον καλώς τήν αδυναμίαν των κατά τδ μέρος τούτο τής 
γραμμής, καθότι οί ποταμοί Τενεσσής καί Κομβερλάνδης ήσαν α
νοικτοί, τά δέ στόμιά των κατείχοντο ύπδ τών‘Ενωτικών άφ’ής 
στιγμής ό Γράντ κατέλαβε τήν Παδούκαν. Ό στρατηγός Γράντ 
καί ό ανδρείος ναύαρχος Φούτ άνεχώρησαν τήν 2 Φεβρουάριου μετά 
4 7 χιλιάδων στρατού καί 7 κανονοφόρων, δπως άρχίσωσι τήν 
έκστρατείαν, προσβάλλοντες κατά πρώτον διά ξηρά; καί θαλάσσης 
τδ πρδς τήν δεξιάν όχθην τού Τενεσσή φρούριον Ερρίκον. Ό 
στρατηγός τών ’Ανθενωτικών Tilghllian (Τίλγμαν), δστις έδιοίκει 
τδ φρούριον τούτο, άπέπεμύε τδ πεζικόν του καί έννοήσας οτι οί 
πυοοβολισταί του ήσαν αδύνατον νά διατηρήσωσι τήν θέσιν των, 
παοεδόθη είς τήν διάκρισιν τού Φούτ. ‘Ο Χάλλεκ διέταςεν ακο
λούθως^ νά καταλάβωσι καί όχυρώσωσι τδ μέρος τούτο τής έχθρι- 
κής γραμμής, άλλ ό Γράντ έγνωμοδότησε διά τού τηλεγράφου 
δτι προέκρινε νά βαδίση πρδς τδ φρούριον Δόννελσον (Fort Don- 
nelson) διά τού μεταξύ τών δύω ποταμών λαιμού. Ί1 αργοπορία 
τού κινήματος τούτου προέκυψε μόνον έκ τού [φουσκώματος τού 
ποταμού. ‘Ο Γράντ έν τούτοις έγραψεν είς Κάϊρον δπως ξάποστα- 
λώσιν είς αύτδν έπικουρίαι*  επίσης καί εις τόν Φούτ, δπως ό στο
λίσκος του διευθυνθή είς Κομβερλάδην πρδς βοήθειάν του. Τήν 1 2 
έξεκίνησε κατά τού φρουρίου Δόννελσον*  περί δέ ”.δ δειλινδν ε- 
φθασεν είς τδν τόπον τών εργασιών καί ήρχισε νά έγείρη χ^ρα- 
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κώματα κατά τήν θέσιν έκείνην. Αί ακόλουθοι ήμέραι ύπήοξαν α
τυχείς καί πλήρεις στενοχώριας*  τά πολεμεφόδια έςέλιπον*  οί rpa- 
τιώται ήσαν άπηυδισμένοι έκ τή; κακοκαιρίας*  αί κανονοφόροι 
προσεβλήθησαν υπό τού εχθρού τήν 1 5 καί ό Φούτ ύπέστη ζη
μίας*  άλλά τήν αυτήν νύκτα ό Γράντ ευτυχώς έλαβε νέας επικου
ρίας, τήν δέ έπιούσαν, τού Γράντ άπόντος, ό εχθρός άπεπειοάθη 
νά προσβάλη τάς τάξεις του. 'Όταν δέ αύτό; έπέστρεψεν, εύρε 
τούς εαυτού άποθαρρυνθέντας έκτων απωλειών, καί τοι τού εχθρού 
ύποχωρούντος ’ τότε αμέσως διέταξε έπίθεσιν κατά τών εχθρικών 
οχυρωμάτων καί περί τήν εσπέραν έκυριεύθη ή άγουσα προς τό 
φρούριον Δόννελσον. ‘Η λειποταξία τών Ανθενωτικών στρατηγών 
Floyd καί Pillon, ή φυγή τού συνταγματάρχου Forrest μετά 
τού ιππικού, ή επίμονος άπαίτησίς τού Γράντ δπως παραδοθώσιν 
άνευ έπιφυλάξεως · καί ό επακολούθησα; θρίαμβος είνε τοίς πάσι 
γνωστά. Οί 14,000 αιχμάλωτοι μεταφερθέντες εί; Καιρόν ήσαν 
προς τούτοις σημείον μελλούσης επιτυχίας. ‘Ως έκ τούτου ό κύριος 
Στάντων (Stanton*)  εσπευσε νά συστήση τον Γράντ ώς υποστρά
τηγον*  τό δνομά του διεβιβάσθη αυθημερόν άπό τον υπουργόν είς 
τον Πρόεδρον και άπό τον Πρόεδρον είς τήν Γερουσίαν, ήτις έπεκύ- 
ρωσεν άμέσως τον προβιβασμόν του.

(*)  Ό έπι τού εμφυλίου πολέμου της Αμερικής υπουργός τών 
στρατιωτικών Εδ. Στάντων, ού ή ευφυΐα καί ή δραστηριότης ήσ- 
φάλισαν τήν νίκην τή; ‘Ομοσπονδίας, άποβιώσας εσχάτως άφήκε 
τήν οικογένειαν αύτού είς έσχάτην ένδειαν, εί και εκατοντάδας έ- 
κατομυρίων διεχειρίσθη ώ; έκ τής θέσεώς του. Άλλ’ δπως άπο- 
δειχθή, δτι αί δημοκρατία’. δέν είνε πάντοτε άγνώμονες, οί πολι
τικοί φίλοι του ήρξαντο εράνου, προ; σχηματισμόν κεφαλαίου υπέρ 
τής χήρας και τών τέκνων του. Φαίνεται δτι ή ιδέα θά έπιτύχη, 
διότι κατά τάς πρώτας ημέρας αί εισφοραί απετέλεσαν ποσόν ύπέρ 
τάς 6 00,000 δραχμών. ‘Ετέροθεν τό Κογκρέσον άπεφάσισεν, 
ΐνα δοθώσιν είς τήν οίκογένειάν του οί ετήσιοι μισθοί τής θέσεως 
δικαστού έν τώ άνωτάτω δικαστηρίφ, 'ήν κατείχεν ό Στάντων, δτε 
άπεθανε, και οΐτινες άπαρτίζουσι τό ποσόν 36.000 δραχμών.

Όσον μεγάλως και ά? έπενήργησεν ή νίκη αύτη έπι τού πνεύ’ 
ματος τών στρατιωτών του καί έπί τής καθόλου εμπιστοσύνης τού 
Βορρά, τ’ άποτελέσματα αύτής ύπ’ άλλην εποψιν υπήρξαν ανώ
τερα πάσης προσδοκίας. Διασπασθέντος ούτω τού κέντρου τής Αν
θενωτικής γραμμής, αί άκραι αύτής ύπεχώρησαν καί διεσκορπίσθη- 
σαν. Ό στρατηγός Χάλλεκ, δστις προηγουμένως συνεβούλευσεν 
αυτόν τον Γράντ νά μή ήνε τολμηρός, έτηλεγράφησεν εί; τον στρα
τηγόν Μακλέλλαν ζητών τήν στρατηγίαν δλων τών έν τή Μεσημ
βρία στρατευμάτων, μεταξύ τών οποίων συμπεριελαμβάνετο και τό 
τού στρατηγού Βούελ, δπερ άντεφέρετο ποός τό υπό τόν στρατη
γόν Ζόνστωνα καί δπερ ήδη κατεδίωκε τούς ’Ανθενωτικού; είς τήν 
άπό τό Μπάουλιγγ-γρήν άποχώρησίν των. ‘Π γραμμή τού δρόμου 
διήρχετο έν μέσφ τή; Νασβίλλης, και ή πόλις αύτη κειμένη έπί 
τού ποταμού Κόμβερλανδ ήτον ές ίσου ευπρόσιτος καί είς τόν 
Γράντ οσον καί είς τόν Βούελ. ’Αργοπορία τις συνέβη ενεκεν 
παρεξηγήσεως μεταξύ τού Χάλλεκ καί τού Γράντ, δστις μάλιστα 
εδωσε τήν παραίτησίν του,ήν δμως μετά τινας ημέρας άπέσυρεν. Ό 
Γράντ τότε ήνωσε τά στρατεύματα, ατινα είχαν προηγηθή είς Τεν- 
νεσήν υπό τόν Σμίτ, συνήθροισε τά τάγματά του συμποσούμενα εις 
38,000 καί άνεμενεν είς θέσιν άμυντικήν, περιμένων τήν άφιξιν 
του Βούε) άπό τήν Νασβίλλην. Ό στρατηγός Σμίτ έτοποθέτησε τά 
στρατεύματά του έπίτής εχθρικής όχθης τού Τενεσσή,άλλ’ ό Γράντ 
διέμεινεν είς τήν αύτήν θέσιν συαπυκνόνων τάς φάλαγγάς του. ’Εν 
τούτοι; ή τοιαύτη θέσις δέν ήτον έκτος κινδύνου, καθότι ό εχθρός συν- 
εκέντρωσε μεγάλας δυνάμεις είς Κόρινθον, άπέχουσαν 20 μίλλια 
τού στρατοπέδου τού Γράντ, δπερ ήτον εκτεθειμένου εί; τάς έχθρ·.- 
κάς προσβολάς. Ό στρατηγός τών Ενωτικών άποκαθίστατο όση- 
μέραι ανυπόμονος εφ’ δσον ο σύντροφος αύτού δέν έφαίνετο. Έπί 
τέλους τήν οην ’Απριλίου ό Βούελ έφθασεν είς Σαβάνναν 1 7 μίλ- 
λια κατωτέρω τού στρατοπέδου τού Γράντ είς τήν άντίπεραν (όχθην 
τού ποταμού. ‘ Ο Γράντ διέταξε τότε τούς λογάδας νά διαπερά- 
σωσι τόν ποταμόν, καί νά ήνε έτοιμοι προς βοήθειαν του. Τήν πρω
ίαν τής 6ης’Απριλίου περί τήν 8ην ώραν ό στρατός τού Ζόν- 
στωνος όρμήσας επέπεσε κατά τών Ενωτικών, ή δέ μάχη 
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άποκατέστη γενική καί αιματηρά. ‘Π βοήθεια τού Γράντ δέν 
έπηλθε η πολύ αργα. Έν εκ τών ιοιων του ταγμάτων τδ ύπδ τδν 
Ουόλλας δέν έξεκίνησεν ή μετά 5 ώρας άπδ τής διαταγής. Έκτος 
δέ τούτου έβάδισεν έσφαλμένως. Οί ΈνωτικοΙ ήταν ολιγάριθμο- 
τεροι, καί ύπεχώρησαν έγκαταλείποντες τδν στρατηγόν Πρέντις μέ 
μέρος τού τάγματός του εις τάς έχθρικάς χείρας. Ό στρατδς τού 
Γράντ διήλθετήν νύκτα, καίτοι βροχεράν καί θυελλώδη, ένοπλος. 
’Εντούτοις τά φορτηγά είργάζοντο έν τίρ σκότει, καί περί 
την πρωίαν 2 0,000 έκ τού στρατού τού Βούελ ήσαν εκεί ετοι
μοπόλεμοι μέ τά λείψανα τού στρατεύματος, δπερ είχε [πολεμήσει 
την προτεραίαν. Δευτέρα προσβολή έγένετο τήν πρωίαν καί οί 
Ανθενωτικοί στρατηγούμενοι ύπδ τού Βεωρεγάρδ, δστις είχε δια- 

δεχθή τδν Ζόνστωνα, έγκατέλειψαν τδ πεδίον τής μάχης περί με
σημβρίαν, άποσυρθέντες εις Κόρινθον. Όμιλών περί τής μάχης 
ταυτης ο Σέρμαν παρετήρησεν, δτι ουδέποτε είδε πόλεμον τρομε- 
ρώτερον. ’Εντούτοις ό στρατηγός Χάλλεκ ήλθε καί άνέλαβε τήν 
αΡΧ^Υ·αΛτού στρατεύματος’ διεξήγαγε δέ τήν εκστρατείαν μέχρι 
τέλους Μαίου, δταν ό Βούελ'άπεσύρθη άπδ τδ διαφιλονεικούμενον 
μέρος, άποσταλείς πρδς τ’ άνατολικά, ο δέ στρατδς διελύθη. Ό 
Γρ ντ έτεθη εις θΐσιν αμυντικήν έν τω μέσω τού Μισσισίπη μετά 
στρατεύματος ελασσονος τών 2 0,000, ενώ ισάριθμον Ανθενωτικόν 
απόσπασμα εστρατοπέδευσε πρδς μεσημβρίαν εχον τήν Βικσβόργην 
ως τήν κλείδα τού μεγάλου ποταμού, ετερα δέ μικρά αποσπάσματα 
προς ανατολας διεκώλυον την συγκοινωνίαν. Τά άποσπάσματα 
ταύτα δίς προσβίλόντα τήν οπισθοφυλακήν του άτεκοούσθησαν, 
καί έπι τέλους άπεσύρθησαν εις Άλαβάμαν.

Κατά τήν εποχήν ταύτην ή Βικσβόργη κατέλαβεν έπί τού Μισ
ό ιτιπη τήν θέσιν, ήν άλλοτε χατείχεν ή Κολουμβία,έμποδίζουσα εις 
τούς Ένωτικούς τήν χρήσιν τών ύδάτων τού ποταμού. Ό Γράντ 
ήδη εύρίσκετο 1 50 μιλιά πρδς άρκτον τής Οέσεως ταύτης*  έν τώ 
μεταξύ δέ ύπήρχε χώρος ολίγον γνωστός,διασταυρούμενος ύπδ τριών 
ποταμών. Ο Γράντ μόλον τούτο είχε προσηλωμένου τδ βλέμμα 
έπί τής Βικσβόργης. Έ πρώτη του κατ’ αυτής άπόπειρα έματαιώ- 
θη, καθότι ό εχθρός έπεχείρησεν έφοδον κατά τού Χόλλη-Σπρίγγς, 

τής πλέον σημαντικής θέσεως έν τή γραμμή τής συγκοινωνίας, τήν 
όποιαν ό Γράντ είχε σχηματίσει, έχων τήν Κόρινθον ώς όρμη- 
τήοιον. Ό Γράντ ύπεχώρησε, καί έν ώ αύτδς κατεγίνετο εις τά με
σόγεια, ό Σέρμαν μέ άλλάς δυνάμεις διήρχετο τδν ποταμόν, πλήν 
δέν ήδυνήθη νά έργασθή πρδ τή; Βισκβόργης. Κατά τδν Μάρτιον 
τού I860, νέα απόπειρα έγένετο ώς έξη:. Έστρεψαν τάς εργα
σίας αυτών πρδς άρκτον τής Βισκοβόργης, φέροντες στρατεύματα 
καί κανονοφόρους διά τών ελών, πλήν καί αύται άπέτυχον. Κατά 
τδν Μάϊον δμως ό στρατηγός Γράντ έφθασεν εις τήν δυτικήν 
όχθην, καί έγκαταλιπών τδ εί; τήν Κόρινθον όρμητήριον, έστρε
ψε τάς εργασίας του πρδς τδ Γιαζού Κρήκ καί είσήξε τδ σώμα 
τού Πόρτερ. Τά λάθη τού Πέμβερτον, δστις έδιοίκειτήν φυλακήν 
τής Βισκβόργης, καί ή αργοπορία τού ’Αλβέρτου Ζόνστωνος πρδς 
ένίσχυσίν του συνεπλήρωσαν τήν κατά τδ 1863, 4 Ιουλίου, πα- 
ράδοσιν τής Βικσβόργης, ήτις ανύψωσε τδν Γράντ εις τήν περιωπήν 
πρωτίστου άνδρδς μεταξύ τών Ενωτικών στρατευμάτων.

Κατά τδ φθινόπωρον τού έτους τούτου δ Γράντ προσέβαλε τδν 
Βράγγ δστις είχε περιζώσει τήν Τσαττανούγκαν, και άποδιώξας 
αύτδν εις Γεωργίαν εξέθεσε τδ κέντρον τών Ανθενωτικών εις τας 
προσβολάς τών Ενωτικών. Ο Γράντ προεβιβάσθη εις αντιστρά
τηγον, κ αί κατά τδν Μάϊον, 1864, άνέλαβε την αρχιστρατηγίαν 
τών Ενωτικών στρατευμάτων, έκλέξας τήν Βιργινιακήν εκστρα
τείαν ώς τδ προσεχές του έπιχείρημα.

Ένφ δέ τά δπλα τών Ενωτικών κατά τδ διάστημα τών 3 πρώ
των έτών τού πολέμου εκαμνον τοιαύτας προόδους εις τά μεσημβρινά 
Κράτη, τά έν Ποτόμακ τής Βιργινίας στρατεύματα διοικούμενα άλ- 
λεπαλλήλως ύπδ τών Μακλέλλαν, Βόρνσαηδ, Πούπ καί Μήδ, δέν 
ειχον προχωρήσει ουδόλως ώς πρδς τήν κατάκτησιν τής Ριχμονδης. 
Ο στρατδς τού στρατηγού Λή, ύπερασπίζων τήν Ριχμόνδην ήρί- 

θμει μόνον 52,000,τά δέ επικουρικά’Ανθενωτικά άποσπάσματα 
συμπεριλαμβανομένου καί τού τού Βεωρεγάρδ ησαν μόλις 2 5,000. 
Ό στρατηγός Γράντ ειχεν ύπ’ αύτδν 140,000 έκτος 48,000 
ύπδ τδν Μπότλερ καί Σίγελ, καί ισάριθμον ούναμιν επικουρικήν*  
άλχλ' οί στρατιώται τούΑή ήσαν άπόμαχοι,τού δέ Γράνττο πλείστον
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φρονεστέρα θυσία ττς ανθρωπίνου ζωής άνευ ούδεμιάς πιθανότητα; 
έπιτυχίαν ή / ποτέ στρατηγός έπεχείρησεν’ Ό Βόρνσανδ χατηγορήθη 
διά παρόμοια λάθη κατά τήν Φριδερικσβούργην*  ό Ναπολέων ύπέ- 
πεσεν είς παρόμοια λάθη κατά τάς Ρωσσικας και Σαξωνικάς αυτού 
εκστρατείας, άλλ’ ό Γράντ φαίνεται θυσιάσας περισσοτέρους στοά- 
τιώζας είς ολίγοχρονιώτερον διάστημα και μετά έλπίδος άμυδροτέ- 
ρας σπουδαίου τίνος αποτελέσματος. « Ητον ορμή τις, » λέγει αυ- 
τόπτης μάρτυς,» πεισματώδης πάλη, στιγμιαία ανταλλαγή θανα
τηφόρου πυρός, χαΐ ό στρατός συνησθάνθη δτι τό έργον ήτον άνώ- 
τερον τών δυνάμεων του. ’Εντός δέκα λεπτών ή μάχη άπεφασίσθη. 
Δέν έβλεπε τις ή σάλον γενικόν μεταξύ όλων τών τάξεων τού στρα
τού, θέαν άπορθήτων οχυρωμάτων, απώλειαν αίματος, και Ολι- 
βεράν ύποχώρησιν*  μετά ταύτα τό πάν έτελείωσεν. fl συνείδησις 
έκάστου άνδρός άπηγόρευσε πάσαν παραιτέρω ανέλπιδα έφοδον*  
Τά στρατεύματα έπροχώρησαν μέχρις ου τοίς υπέδειξε τό παρά
δειγμα τών αξιωματικών των*  ούτε ήτο δυνατόν νά τά βιάσωσι 
περαιτέρω, διότι έγνώριζον δτι δεν έπρόκείτο ή περί θανάτου άνευ 
τής ελάχιστης έλπίδος νίκης. » II απώλεια τών Ενωτικών είς τήν 
αίματηράν ταύτην μάχην συνεποσούτο εις 13,000, ή δέ τών ’Αν
θενωτικών είς δλίγας έκατοντάοας. Η γενική και άπροφύλακτος 
έπίθεσις τού Γράντ άντέκειτο είς τήν καλήν τακτικήν, εκτός έν 
περιπτώσει καθ’ ή> ό εχθρός εινε ήδη διεσπασμένος και έξηντλη- 
μένος Ό στρατηγός τών Ένωτικώ/ ραπισθείς ούτω είς τό Τσι- 
καχόμενυ, έστράφη πρός τά αριστερά και διελθών τόν ποταμόν 
Ζέημς' 30 μιλιά μακράν τής Ριχμόνδης έστρατοπέδευσε προ τής 
Πετρουπόλεως*  τούτο δέ έγένετο συμφώνως πρός σχέδιόν τι, δπερ 
είχε καθυποβάλει είς τό Ύπουργειον τών Στρατιωτικών έπι τφ 
σκοπφ νά διαχωρίση τούς ύπερασπιστάς τής Ριχμόνδης άπό τών 
μεσημβρινών ’Ανθενωτικών και άπομονόνων τήν πρωτεύουσαν τής 
Βιργινίας, καθώς τήν Βικσβόογην, νά ύποχρεώση τόν εχθρόν νά τήν 
έκκ ένωση.

‘Ως είδομεν προηγουμένως. αί στρατιωτικά·, έργασίαι κατά τής 
πρωτευούσης τής Β.ργινίας έπρεπε νά λάβωσιν αντίθετον διεύθυν- 
σιν εκείνης, ήν εΐχον λάβει μέχρι τούδε’ αί έργασίαι αύται έφερον
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τόν τύπον πολιορκίας ή μάλλον αποκλεισμού. Εινε δέ αμφίβολον 
όπόσον χρόνον ό Γράντ ήθελεν εΐσθαι ήναγκασμένος νά διαμείνω 
έντδς των της Πετρουπόλεως χαρακωμάτων τον άλλά ή εκδρομή 
τού Σέρμαν έκ τών δυτικών μερών διά μέσου τή; Γεωργίας έπέφερε 
τέλος τδ προσδοκώμενον άποτέλεσμα. Τούτο δέ δέν ήθελε ποοκύύει 
άν ό στρατηγός Λήάφίνετο ελεύθερος νά ενεργήσω δπω; έσκέπτετο 
δηλ. νά έγκαταλείψω τήν Ριχμόνδην και ν’ άποσυρθή είς τήν άρ- 
κτωαν Καρολίναν, ένθα ύπηρχον αρκετά έφόδια πρδς διατήρησιν 
τών ’Ανθενωτικών στρατευμάτων. Άλλά κατά τδν Μάρτιον τού 
1865 όταν ο Λή, εύρέθη ανίκανος ν’ άποσυρθή και ήτον υποχρε
ωμένος νά φυλάττω χαρακώματα έκτάσεως 40 μιλλίων μέ μόνον 
40,000 στρατιωτών κατέστη πρόδηλον δτι δέν ύπήρχεν ελπίς 
σωτηρίας*  προσεπάθησεν εντούτοις τήν 25ην νά sx^iprj αντιπε
ρισπασμόν τινά διά τής ύπδ τδν Γόρδωνα έςόδου, ποδς τήν ανατο
λικήν ακραν τών γραμμών τού Γράντ πρδ τής Πετρουπόλεως, δπως 
ο Ανθενωτικός στρατός διαφύγω απαρατήρητος πρδς τδ απέναντι 
μέρος, πλήν άπέτυχεν, δ δέ Γράντ άντεξελθων έδωσε τέλος είς τήν 
πάλην.

«Μο: φαίνεται δτι τώρα έτελείωσεν,» εΐπεν ό Γράντ πρδ; τδν Σέοι- 
δαν, τδν όποιον διέταξε νά προετοιμασθή δπω; προσβάλω τού; σι
δηροδρόμους τού Σαουθσάϊδ καί Δάνβιλλ, συστήνων αύτφ νά περι- 
κυκλώσιρ τδν έχθρδν και νά συγκεντρωθώ πρός τδ δεξιόν μέρος τής 
οπισθοφυλακής του, δπερκαι έξετελέσθη διά τού ιππικού τού Σέ- 
ριοαν και ύπό τού πεζικού τού Ούόρεν κατά τδν Μάρτιον, κα- 
ταλαβόντων τήν θέσιν τού Φάϊο Φδρκς 18 μίλλια άπδ τής 
Πετρουπόλεως πλησίον τού σιδηροδρόμου Σαουθσά'ίδ. ‘Ο Γράντ 
έκαμε γενικήν έπίθεσιν τήν άκόλουθον ημέραν καθ’ δλων τών οχυ
ρωμάτων τής Πετρουπόλεως, άτινα ό Λόγγστρητ ήλθε νά προφυ- 
λάξϊ| λίαν άργά’ ώς έκ τούτου ό Λή ύπεχρεώθη ν’ οπισθοχωρήσω 
τήν νύκτα εκείνην. ‘Ο άπαράμιλλος οπλαρχηγός τών ’Ανθενωτι
κών, καί τοι καταδιωκόμενος έπιμόνως παρά τού εύτυχεστέοου του 
άντιπάλου, οστις είχε πολύ μεγαλειτέρας δυνάμεις, προσεπάθησε 
δίς έπιδεξίως νά διατηρήσω τδν στρατόν τών Νοτίων, πρώτον προσ- 
παθών νά καταλάβω τήν εν Δάνθελλ γραμμήν τών σιδηροδρόμων

πρδςδυσμάς, δεύτερον δέ νά διαφύγω διά τού Λύνσβοργ και τών’Αλ- 
λεγανίων ορέων, πλήν τά πάντα είς μάτην*  οί στρατιώται του 
ήσαν πεινασμένοι και άπηυδισμένοι, άδυνατούντες νά πράξωσι τι 
περισσότερον. Κατά τήν 9ην’Απριλίου ό στρατηγός Λή, ήναγκά- 
σθη νά παραδοθή εις τδ έν Άπποματτδξ διοικητήριον, άλλά μέ τούς 
έπιφυλακτικωτέρους ορούς, τούς όποιους ό Γράντ έφρόντισε νά δια
τηρήσω άπαραβςάστους και οιτινες περιποιούσι εξίσου τιμήν και εις 
τούς ήττηθέντας καθώς καί είς τούς νικητάς. ‘Ο Αμερικανικός εμ
φύλιος πόλεμος έτελείωσεν, ή έκκένωσις δέ τής Ριχμόνδης ήτο ε
πόμενον. Έάν δέ οφείλεται τιμή τις είς στρατιωτικόν ανδρα, ώς 
συντελέσαντα είς τδ έργον τούτο, ή τιμή αι-η άνήκει βεβαίως τφ 
Όδυσσεΐ Σ. Γράντ. Έπεται δέ αύτού κατά τήν άξίαν ό Σέρμαν, 
πλήν δέν δυνάμεθα νά είπωμεν ούτε διά τδν πρώτον ούτε διά τδν 
δεύτερον δτι είσιν οί μεγαλείτεροι στρατιώται, ού; η Αμερική πα- 
ρήγαγεν. „ , , _ ,

Φαίνεται δέ δτι δέν υπάρχει ούδεμία μεταςύ αύτών αντιζηλία. 
Ποδ πέντε έτων, δτε ό Γράντ προεβιβάσθη είς αντιστράτηγον, ο 
Σέρμαν έγραψε πρός αύτδν ούτω πως, δπερ φαίνεται λίαν κατάλ
ληλον ήδη, δτε έγένετο πρόεδρος τής ’Αμερικής :

« Είσαι ήδη ό νόμιμο; διάδοχο; τού Ούασιγκτώνος και κατέχεις 
θέσιν άκροσφαλούς υπεροχής’ άλλ’ &ν δειχθή; συνεπής πρδς έαυτον, 
απλούς, τίμιος και μετριόφρων, θά χαίρω; διά 
βίου τήν ύπόληψιν και τήν άγάπηντών φίλων σου και τήν λατρείαν 
εκατομμυρίων άνθρώπων, διότι έξησφάλησες εις αυτούς και εις τους 
απογόνους των έδραίαν και νόμιμον κυοέρνησιν.»

Έλπίζομεν καί πεποίθαμεν δτι ή ιδιωτική και πολιτική διαχεί- 
ρισις τού Προέδρου Γράντ θέλει δικαιώσει τάς εύνοϊκάς ταύτας προρ- 
οήσεις και δέν θά δώσω νέας άφορμάς στρατιωτικών επιδείξεων, 
τών οποίων ή άνθρωπότης οφείλει νά φεισθή καί ή φιλανθρωπία 
νά άποφύγω·
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CO ’’Αγιος Μυρέων Κ. Κύριλλος.

Έν σελ. 384 έρρέθη οτι ό πανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης της Α. 
Σ. τού Μητροπολίτου ήμών απήγγειλε λόγον κατά τά εγκαίνια τού 
ορφανοτροφείου τής ενταύθα ορθοδόξου κοινότητας.

Μετ’ αγαλ) ιάσεως σήμερον άναγγέλλομεν δτι ό αληθώς άξιος σε
βασμού Κληρικός ουτος δέν εινε πλέον ’Αρχιμανδρίτης, αλλά ’Επί
σκοπος τής έπι αγίου Νικολάου του θαυματουργού διαλαμψάσης 
αγιωτάτης Επισκοπής Μυρέων, χειροτονηθείς ώς τοιούτος τήν I 5ην 
τού μηνδς τούτου υπό τού Σεβασμιωτάτου ήμών Μητροπολίτου, 
συμβοηθούντων πρδς τούτο καί δύο άλλων ’Επισκόπων, τών Θεοφί- 
λεστάτών ‘Αγίου Μοσχονησίων καί ‘Αγίου ’Ερυθρών. ‘II τε
λετή ύπήρξεν ίεροπρεπεστάτη καί ή προσλαλιά τού χειροτονηθέν- 
τος τά μάλιστα συγκνιητική.

Επιφωνούντες δθεν άπδ καρδίας τή Α. Θεοφιλίφ τδ Καί είς 
ανώτερα! ίκετεύομεν τδν Μέγαν τοΰ ούρανού Αρχιερέα όπως 
τδν νεοφώτιστον ήμών ’Επίσκοπον Κύριον Κύριλλον άναδείςη Δού
λάν Του αγαθόν και πιστόν, ποδηγετούντα τδ ποίμνιον Αύτού είς 
νομάς σωτηρίους.

Καπνός.

‘Π χρήσις του καπνού έγενικεύθη τοσούτον καθ’ δλον τόν κόσμον, 
ώστε πολλαί τών κυβερνήσεων ήρχισαν νά έξετάζωσι περί αύτού 
λίαν σπουδαίως. Τδ αποτέλεσμα δέ τών έρευνών τούτων άπέδειξεν, 
δτι ή χρήσις τού καπνού εινε επιβλαβής οχι μόνον είς τό σώμα, 
αλλά καί είς τδ πνεύμα.

Εν Αγγλία εύρέθη μετά προσεκτικήν παρατήρησιν οτι μέγας 
αριθμός παιδιών όλιγώτερον των 1 5 έτων ήλικίας, τά όποια συνεί- 
θιζον νά καπνίζωσιν, έπασχον κατά τό μάλλον και ήττον έκ διαφο
ρών παθών ούτω λόγου χάριν έκ τριάκοντα οκτώ τοιούτων παιδιών, 
μεταξύ εννέα καί δεκαπέντε ετών ήλικίας, 27 έφερον τά ίχνη τής 

έπιβλαβούς επιρροής του είς τδ σώμα των. Έκ τών 2 7 τούτων 22 
επασχον έκ διαταράξεως τών οργάνων τής κυκλοφορίας τού αίμα
τος και τής πέψεως, ώςπ. χ. παλμούς τής καρδίας, δυσπεψίαν 
κλπ. και ήσθάνοντο ισχυράν κλίσιν πρδς τά πνευματώδη ποτά, ρα- 
κίον, ρούμι κλπ.. δώδεκα επασχον άπδ συνεχή αιμορραγίαν τής 
ρινός, δέκα άπδ διατάραξιν τού ύπνου, τέσσαρα έφερον πληγάς εις 
τήν βλενομεμβράναν τοΰ στόματος, κλπ. *Όλα  δέ ταύτα επασχον 
άπδ άτονίαν, εναντίον τής οποίας ούτε τά τονωτικά ιατρικά, ούτε 
ή καλή τροφή ϊσχυσαν έως ου έπαυσαν τήν χρήσιν τού καπνού.

Έν Γαλλίφ εύρέθη δτι ή επιρροή τοΰ καπνού είς τδ πνεύμα εινε 
καταστρεπτική. Κατάτάς γενομένας ύπό τής Κυβερνήσεως άκριβεις 
έοεύνας και παρατηρήσεις, ό αριθμός των καπνιζόντων ευφυών νέων 
είς τά γυμνάσια καί λοιπά έκπαιδευτικά καταστήματα τής Γαλλίας 
εινε ελάχιστος παραβαλλόμενος μέ τδν αριθμόν εκείνων, οΐτινες δέν 
καπνίζουσιν*  ένεκα τούτου ούδείς νέος «έκδοτος εις τδ καπνίζειν εινε 
ήδη παοαδεκτδς είς τά δημόσια εκπαιδευτήρια, τά προωρισμένα νά 
ποοετοιμάζωτι νέου; διά πολιτικός και στρατιωτικός υπηρεσίας.

Δέν άμφιβάλλομεν δτι πολλοί των άναγνωστών τού Μέντορος ε
χουσι τήν κακήν καί επιβλαβή ταύτην συνήθειαν*  τούς τοιούτους 
συμβουλεύομεν νά παραιτήσωσιν έξιν, ήτις εινε έπιβλαβής δχι μό
νον είς τήν υγείαν άλλά καί είς τδ πουγγίον. Ας καθίση καί άς 
άριθμήση έκαστος ό όποιος καπνίζει, πόσον έςοδεύει κατά πάσαν 
ημέραν, μήνα καί έτος, καί θά εύρη, οτι τδ ποσδν τοΰτο, δσον μι
κρόν καί άν ύποτεθή, εινε είς τριάκοντα ή τεσσαράκοντα έτη τόσον 
μέγα, ώστε νά καταστήση τινά εύκατάστατον.

«Μία πεντάρα τήν ημέρα/ δέν εινε τίποτε,» ακούει τις καθ’ έ- 
κάστην ν£ λέγωσι πρδς δικαιολόγησιν τής σπατάλης οί καπνί- 
ζοντες. Ούτω σάς φαίνεται, καλοί φίλοι, διότι ουδέποτε έλά- 
βετε τδν κόπον νά λογαριάσητε, τί σάς κοστίζει ή δηλητήριος αύτη 
εύχαρίστησίς*  έάν λογαριάσατε, θά άπορήσητε καί σεις*  καίάν έ
χετε γνωσιν, θζ παύσητε συνεισφέρουτες είς τήν έξακολούθησιν τής 
πτωχίας σας.
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Νανούρισμα.
Δόσε μού χήνα τά φτερά νά στρώσω τού παιδιού μου 
ΚαΙτή φτερουγασου αητέ ν’ απλώσω τ’ αγοριού μου’ 
Κ’ ελ’ άηδονάκι μου και σύ ’ςτή κούνια νά καθήσ^ς 
Μέ τή γλυκίά σου τή Φωνή νά μου το νανούρισες.
Και σάν το ’δής τά μάτ2α του θέ V!* μ^οκλείσιρ, 
Τόν ύπνο τρέχα φώναξε νά μού τό σεργ2ανίση.
Και σύ πού ’ξέρεις νάπετας ’ςτά γΐασουμίά, ’ςτά κρίνα, 
Γιά δόσε του παραγγελία, πουλάκι μου, κ’ άρμήν2« 
Νά πάρε τθ πα'·^άκι μου νά μού τό περπάτησε» 
Μέ τού Μαγ2ού ταίς μυρωδ2αίς νά τό καταστολίσε ’ 
Και δσο δρόμο περπατεί, άλλο νά μήν τού κάνε, 
Παρά νά γλυκοτραγουδά και νά τού λένε νάνι ’ 
Τά ρόδα νά ’γη ώμορφ2ά γ2α ν20τη του τά κρίνα 
Παιχνίδι ’ςτά χεράκια του τή δάφνη τή μερσίνα*  
Ας μού τό πάε ’ςτά νερά, πού παίζουν τά ψαράκ2α, 

*Ας μού τό πάε δενδρ^ά, πού τραγουδούν πουλάκ2α. 
Και δσο δρόμο περπατεί άλλο νά μήν τού κάνε 
Παρά νά γλυκοτραγουδή, νά λέγε νάνι j 
Και σάν τό δή καί κουρασθή, ν’ άπλώσε τά φτερά του 
Και νά τό φέρε γελαστό όπίσω ςτή μαμά του’ 
ΠατΙ πολύ ’πεθύμησε λιγάκι νά τού κάνη 
Μαζύ μέ τό φιλάκι της κ’ έκείνη νάνι ! νάνι !

Περιεχόμενα.
‘Ο μήν Φεβρουάριος. —2. ‘Η θύελλα (ανεμοζάλη). — 3. ‘Π 

Έλληνις Χριστιανή.—4. ‘Η υποχονδρία ή ή κοιλάς τού Αωτερ- 
βρούννου (σελ. 355, 374 καί 396.) — 5. ‘Ο Ραφαήλος (μετ 
εικονογραφίας). —6. Κορυδαλός (μετ’ είκονογραφ.).— 7. Ορφα- 
νοτοοΦείον. — 8. Αύσις τού 6ου αινίγματος. — 9. Αίνιγμα 7ον. 
— 1 0. Τά ρητά τού ’Ιησού. — 1 1 . Τό σχολεΐον τής ’Ηθικής. — 
1 2.‘Ηρώα Διώρυξ.— 13. ‘Ο Όδυσσεύς 2. Γράντ, πρόεδρος τών 
‘Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής μετ’ είκονογρ.) — 14. ‘Ο 
"Αγιος Μυρέων Κ. Κύριλλος. — 15. Καπνός. — 16. Νανούρι
σμα . — 18. Περιεχόμενα.


