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(S^glO MENTGPJB©

MAIOS 1870. | ΤΕΥΧΟΣ Θ'·

ςΟ μην Μάιος
Χαϊρε, γλυκέ μου Μάϊε, τού κόσμου άρχον, γκϊρε I 
Ε’.; 0 τόνον ροδοστόλιστον κόσμου τά σκήπτρα <ρέοε ! 
Τά άνθη εινε στέμμα σου, τά ρόδα «ορουρίς σου, t · 4 I ' 4 ι 4 4 * '
Ο κρίνος εινε σκήπτρον σου, ή γ'/Λ είνε χλαμύς σθυ.

ΜΕΝΤΟΙΌΪ TOM. Α'. ΊΈΓΧ. θ’. "'”"30?
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Οί Ζέφυρ’ εινεόούλοι σου, αί Αύρα», ή φρουρά σου, 
Η αηδών ο κήρυξ σου, τ’ αρνάκια τάγματά σου. 
‘Η θάλασσα σέ σέβεται, σέ πειθαρχούν τά νέφη, 
Τής γης ή σφαίρα σέ έρα, ό Ηλιος σέ στέφει.
‘Η Νύξ, ωραία, πλουμιστή, μ’ αρώματα σ’ ευφραίνει, 
Καί ή Αυγή μέ τδ καννΐ ροδόσταμα σέ ραίνει,

r

‘Ο Μάιος ήτον ό τρίτος μήν εις τδν ένιαυτδν τού Ρωμύλου, καί 
εγινεν ο πέμπτος εις τδν τού Νουμά' έκτοτε δέ κατέχει τήν αυτήν θέ
σιν εις τδ μηνολόγιον. ‘Ο Ρωμύλος έδωκεν είς αύτδν 31 ημέρας*  
αλλ’ ο Νουμάςτού άφήρεσε τήν μίαν, ήτις δμως τφ προσετέθη πά
λιν ύπδ τού ’Ιουλίου Καίσαρος. Τδ δνομα τού μηνδς εινε πολύ άρ- 
χαιότερον τού θεμελιωτού της Ρώμης, οί παλαιοί καθιέρονον τδν 
μήνα τούτον εις τδν ’Απόλλωνα, καιτήν πρώτην αύτού ήμέραν έθυ- 
σίαζον είς τήν μητέρα τού ‘Ερμού Μαία'*,  δθεν καί τδ δνομα Μάιος.

θ· α?ΧαζΟζ -ζωγράφιζαν αύτδν ώς εύπρόσωπον νεανίαν φορούντα 
λευχδν και πράσινον ένδυμα, κεντημένου μέ ποικίλα άνθη, έχοντα 
δέ έπί μέν τής κεφαλής στέφανον άπδ κόκκινα /.αί λευκά ρόδα, είς δέ 
τήν μίαν χείρα αύλδν καί έπί τού λιχανού δακτύλου τής άλλης άη- 
δόνα, ήτις τδν μήνα Μάϊον μάλιστα κελφδεΐ έύφροσύνως τά εσπε
ρινά φσματά της.

Πλούτη χωρίς πτέρυγας.
η η 

Όλίγαι λέξεις περί πλούτου.
Άναγνώστα,

Άνέγνως είς τάς Εφημερίδας πρδ καιρού ή ίσως ήκουσας νά διη- 
γώνται,δτι είς τούς Παρισίους έκαρατομήθη νέος εικοσαετής ονομαζό
μενος Τρόπμαν, διότι κυριευθεις ύπδ σφοδρά; επιθυμίας νά πλουτήσ^ 
διά τού κόπου άλλου ανθρώπου κατήντησεν είς τόσην θηριωδίαν ώστε 
να φονεύστι μόνος ολόκληρον οικογένειαν ές οκτώ μελών συνιστσμέ- 
νην. Τδ φρικώδες τούτο κακούργημα άποδεικνύει είς ποιαν θηοιώδη 
σκληρότητα καί άπόγνωσι*  φέρει τόν άνθρωπον δλεθρία έπιθυαία 
τού πλουτείν αδίκως καί παρά τδ πρέπον. ’Εν τούτοις δυστυχώ; ή 

επιθυμία αύτη εγινεν είδη τδ μόνον μέλημα πολλών ανθρώπων, οί 
όποιοι κυοιευόαενοί σιροδοώς ύπ’ αύτής κινόυνευουσίν αλογως την υ
γείαν πολλάκις δέ καί αύτήν τήν ζωήντων’ καί τούτο οχι δια νά δα- 
πανώσι τά πλούτη των είς τήν αγαθοεργίαν καί είς τήν έκπλήρωσιν 
τών χρεών, διά τά όποια ό Θεδς ^δημιούργησε και εθεσε τον άνθρω
πον επί της γής, άλλά διά νά έυτρυφώσι διά τού πλουτου εις τας 
φθοροποιά; έκείνας διασκεδάσεις, τάς οποίας ο Λογικός άνθρωπος 
οφείλει ν’άποστρέφηται. Διά ταύτα καί διότι αί μεθοόίαι καί τά φρο
νήματα τών άνθρώπων τούτων διά τήν άπόκτησίν τού πλούτου απο- 
βαίνουσι καί είς αύτούς καί είς τήν κοινωνίαν, ής αποτελούσι μέλη, 
δλεθριώτατα, ένόρισα άναγκαίον νά παραθέσω ενώπιον σου ολίγας 
πεοί πλούτου σκέψεις τάς οποίας κολακεύομαι νά πιστεύσω δτι θά 
παραδεχθής ώς ορθάς.

4. Γνωρίζεις ή έκ πείρας ή έξ δσων καθ’ έκάστην βλέπεις,δτι ή ά- 
γάπη τών χρημάτων εινε έν τών ίσχυροτάτων παθών τής ανθρώπι
νης καρδίας. Οί άνθρωποι εύκόλως άνταλλάσσουσι τήν ύγείαν καί 
τήν τιμήν των άντί χρυσού,

2. Βλέπεις καθ’ έκάστην δτι ολίγοι μόνον έξ έκείνων οί όποιοι κα- 
τατρίβουσι τάς καλλίστας ήμέρας καί απασαν τήν ένέργειάν των εις 
ζήτησιν πλούτου έπιτυγχάνουσιν αύτού. Το πλεϊστον μέρος τών 
εισερχομένων εις τδ στάδιον τούτου τού αγώνος ευρίσκουσιν επί τέ
λους μόνον τά πικρότερα κέντρα τής άποτυχίας.

3. Παρετήρησας ίσως δτι ή άγάπη τών χρημάτων αύξάνει κοι
νώς μέ τήν συσσώρευσίν του. "Οσον πλέον οί άνθρωποι αποκτώσι, 
τόσον πλέον έπιθυμούτιν. Αν ήρωτάσο «πότε άνθρωπός τις εινε άρ- 
κετά πλούσιος ;» θά,ήδύνασο ν’ άπαντήσης αδταν άποκτήση ολίγον 
τι πλέον τού ποσού, ο νϋν κατέχει ή τού ποσού δπερ ποτέ θέλει 
αποκτήσει.» Δέν έχει ούτως;

4. Άνεκάλυψας ίσως δτι ή πρδς τά γήινα πλούτη έκτίμησις εγέ- 
νετο συχνάκις έπί μιας πολύ ατελούς θεωρίας τής πραγματικής των 
άξίας. "ίσως ένίοτε, δταν είδες ανθρώπους κυμαινομένους έπί τής 
παλίρροιας τής ευτυχίας, ήσο πρόθυμος νά φθονήσης αύτούς και έπΐ- 
θυμήσ^ς σφοδρώς τήν επιτυχίαν τούτων  άλλ’ δμως άνεκάλυψας δτι 
μόνος ο πλούτος δέν έπαρκει είς τδ νά καταστήση εύδαίμονας

*
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τούς κατόχους αύτου. «Πρέπει νά ήσα: ευτυχής άνθρωπος,» ύπήρ- 
ξεν ή γενομένη συγχαρητήριος πρόσρησις, είς ενα τών βαθύπλου
των ανθρώπων τής Ευρώπης. Έγώ ευτυχής ! Έγώ ευτυχής I ήτον 
η με;’ έκπλήξεως γενομένη άπάντησις. Καί τότε διηγήθη τδ βάρος 
τών φροντίοων και τών φόβων, οΐτινες κατεπίεζον τήν καρδίαν του. 
Ο μακαρίτης κύριος Γιράρδος, ό φημιζόμενος δτι ήτον ό πλουσιό

τατος τοϋ καιρού του εν ’Αμερική, ούτως έγραψε πρός τινα φίλον 
του « Οσον αφόρα έμέ, ζώ ώς τις κατάδικος ειςτδ κάτεργον, συχνά· 
κις περνών τήν νύκτα άγρυπνος’ φθείρομαι υπό φροντίδων*  Όταν 
έγειρωμαι το πρωί, ή μόνη προσπάθεια μου είνε νά έργασθώ τόσον 
πολύ, διαρκούσης τής ημέρας.ώστε έπελθούσης τής νυκτόςνά είμπο- 
ρόσω νά κοιμηθώ βαρέως. » α’Επιθυμώ, εΐπεν άλλος βαθύπλουτος, 
οι σφοδρώς επιθυμούντες ν’ άποκτήσωσι πλούτη νά έσυμβουλεύοντο 
τούς πλουσίους ανθρώπους. Τότε βεβαίως ήθελαν αλλάξει γνώμην.» 
Φαίνεται λοιπδν, δτι μεγάλα πλούτη εινε συχνάκις μεγάλαι φρον
τίδες κεκαλυμμέναι μόνον μέ ψευδή χρυσοειδή κόσμον δς τις λάμπει 
μέν εις τούς οφθαλμούς τών θεατών, άλλα δέν εινε ικανός νά παρέ- 
ξη ευτυχίαν είς τούς κατόχους του.

δ. Πρέπει έτι νά μάθης, έάν δέν τόγνωρίζης, δτι δσον πεοισσό- 
τερα πλούτη τούτου τού κόσμου έχουσιν οί ανθοωποι, τόσον πεοισ- 
σοτέρα εινε καί ή εύθύνη των. Ο Θεός δέν δίδει πλούτη εις ούδένα 
δπως ευχάριστή δι*  αύτών μόνον τάς ίδικάς του αισθήσεις. Ό άν
θρωπος κατέχει αυτά έπί υποθήκη. Εινε είς μακρύς λογαριασμός 
λέγει ό επίσκοπος Hall, δς τις πρέπει νά έξοφληθή διά πληρωμής 
μεγάλων ομολογιών,διότι ήμεΐς δέν είμεθαοί ίδιοκτήται αλλά μόνον 
οί οικονόμοι απάντων δσα κατέχομεν».

6. Ετι πλέον πρέπει νά μάθης, έάν ήδη τό άγνοής, δτι ή μα- 
ταιότης τοϋ πλούτου φαίνεται συχνάκις έν τή άβεβαίότητι, μεθ’ 
ής αυτός κατέχεται. « ‘Ο πλούτος αναλαμβάνει πτέρυγας καί 
πετών φεύγει.» Μία πυρκαϊά, εν ναυάγιον, εις πανικός φόβος εμ
πορικής χρ'σεως, εις δόλος, μία ληστεία, και πλεΐστα άλλα συμ
βάντα δύνανται νά στερήσωσι τον άνθρωπον έν μιφ ήμέρφ τού 
κόπου όλης του τής ζωής. Πρέπει νά είδες πολλούς ές έκείνων οϊ- 
τινες έστάθησαν είς τάς άνωτάτας βαθμίδας τού πλούτου καί τής 

νομίζομενηςευτυχίας ριμμένους ήδη είς τά κατώτατα βάθη τής ουσ- 
τυχίας. ’Εκείνοι οΐτινες υπήρξαν οί διανομείς τού πλούτον εις άλ
λους κατήντησαν είς τοιαύτην δυστυχίαν ώστε νά λαμβάνωσι τήν 
ταπεινοτάτην δόσιν άοτου, τήν όποιαν ή εύσπλαγχνος χειρ τής 
αγαθοεργίας ήθελε τοίς προμηθεύσει. Πρός αγαθοεργόν άνθρωπον, 
δστις διεμοίραζε μεγάλην ποσότητα χρημάτων πρός τροφήν τών 
πτωχών, έγέτετο σΐτησίςδι’ εν μερίδιον ηύτής άπό τριάκοντα αν
θρώπους, οΐτινες διήλαυνον άλλοτε έπί αμαξών ίδικών των πολυ
τελέστατων.

7. Καί τελευταίου, δτι καί έάν τά χρήματα σφίγγωνται ασφα
λώς, διαρκούσης τής ζ»··ής τού ανθρώπου, 6 θάνατος δμως άπογυ- 
μνόνει αυτόν έξ δλων τών θτ,σαυρών του. «Έάν άπας ό κόσμος ητον 
ίδικός μου, ήρώτησέ τινα ό εθνικός φιλόσοφος Σένεκας, πόσον χρόνον 
ηόυνάμην νά εντρυφησω αύτον» ;

Καί αί Γοαφαί τρανώ; διακηρύττουσιν οτι «έν τφ θανάτφ αυτού, 
δέν θέλει συαπαοαλάβει ούδέν, ουδέ θέλει καταβή κατόπιν αύτού ή 
δόξα αύτού*  καί θέλει έγκαταλείψει τά αγαθά του είς αλ) ούς.» 
(Ψαλμ. μθ\ 1 0, 17). Τά χρήματα δέν δύνανται νά παρατείνωσι 
τήν ζωήν μήτε νά εξαγοράσω σιν αυτήν έκ τής έςουσ'ας τοϋ τάφου.

Καίπεο ούτω τούτων έγόντων, δέν πρέπει έν τούτοις νά ήμεθα 
αναίσθητοι είς τήν εύτ μέριαν καί είς τά έςωτερικά μέσα τής ευδαι
μονίας, άφού ό Δημιουργός έοώρησεν είς ήμάς ταύτα. Αί προσπά
θεια». τής τιμίας βιομηχανίας δέν πρέπει νά μέμφωνται, ουδέ ν α- 
παγορεύηται ή κατοχή τού πλούτου. Άλλ ή κατάχρησις τοϋ οσο/ 
έχομεν -— είτε πολλοΰ όντος, είτε ολίγου — αύτη εινε αμαρτία 
είς τούς οφθαλμούς τού θεού. *Όταν  τό άγοράζειν καί πωλειν επί 
κεοδοσκοπία κάανωαεν τό ποώτιστον τέλος τής ζωής ήμών, τότε » I » I · ·
άμαρτάνομεν είς τόν θεόν καί βλάπτομεν τάς ίδικάς μας ψυχάς. 
Άλλοίαονον είς τόν άνθρωπον εκείνον δστις αγωνίζεται νά πετάξη 
είς τόν ουρανόν μέ χρυσά βάρη έπί τών πτερύγων του Αι παραι
νέσεις τής ‘Αγίας Γραφής εινε αί έςής.—«Γ,Οσοιθέλουσι νά πλου- 
τώσι πίπτουσιν είς πειρασμόν καί παγίδα.» Διότι ρίζα πάντων τών 
κακών εινε ή φΓ*  αργύρια ο. (.V. Τιμοθ. ς . 9, 10). α Πόσον όύσ- 
κολον εινε νά είσέλθωσιν είς τήν βασιλείαν τού θεού οί έχον- 
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τε; τδ θάρρος αυτών είς τά χρήματα ! » (Μάρκ. I’. 24). ’Απεναν
τίας πρεπει να y v.z^nt β/,έτοντες πολλά εύγενή παραδείγματα 
ανθρώπων π) ουσιών. οίτι/ες άλακόπως μεταχειοίζο/ται τά πλούτη 
των διά τήν οόξαν τον Θεού καί τήν προαγωγήν τής ευτυχίας τού 
ανθρωπίνου γένους.

Ένω υπάρχει φανερόν τδ θέλημα τού Θεού, οτι πάντες οί άνθρω
ποι δεν πρέπει νά έχωσιν ίσα; ευκαιρίας τού άποκτάν και εξα
σφαλίζει ν τά γήινα πλούτη, ύπάρχουσιν δμως πλούτη, τά οποία δ 
θεδς ήνοιςεν είς πάντας τούς άνθρώπους, τά όποια εινε εξίσου είς 
πάντας ευπρόσιτα έπειδή εξίσου είς πάντας χρειάζονται. Ταύτα είνε 
πραγματικά, ουσιώδη, έπαρκούντα ή ίκανοποιούντα καί διαρκή 
καλά,—πλούτη τά όποια ουδέποτε δύνανται νά έξαντληθώσι, κα^ 
ουδέποτε θά παύσωσι τού νά ώφελώσιν. Είς αυτά πρέπει νά προσ- 
κολλώμεν ολους τής καρδίας μας τούς πόθους’ ταύτα είνε πλούτη 
χωρίς π τ έ ρυ γ α ς.

Και μεταλλεία χρυσού άν έδύνατό τις νά απόκτηση, άνευ έκεί- 
νων τά όποια ώνομάσαμεν πλούτη χωρίς πτέρυγας, 
είνε αληθώς πάντοτε πτωχός, και ή ψυχή του θά εύρεθή δυστυχής 
χρεωκόπος έπί τέλους. Τά πλούτη ταυ τα κάμνουσιν ευφρόσυνου τήν 
καρδίαν, δέν προσθέτουσι λύπην εις αύτήν ούδεμίαν, κ«ί θά διαρ- 
κέσωσι καί δταν ό κόσμος καί πάντα τά έν αυτώ κατακαώσιν, ώς τις 
φάκελλος γραμμάτων.

Τά πλούτη ταύτα είνε «μέγα ένδι αφέρον εις τδν Χριστόν—ε^ς 
«τά πλούτη τού ελέους του» — είς τά πλούτη τής χάριτός του» 
οΐα είνε συγχώρησις, ε ίρήνη, υιοθεσία είς τήν οικογένειαν τού θεού, 
ανακαινισμένη καρδία, κληρονομιά τού ουρανού,—καί ταύτα είνε 
ή καλλίστη αερις τού ανθρώπου. ‘Ο πλούσιος φιλάργυρος δύναται 
νά μέτρα και ξαναμετρφ τούς θησαυρούς του, καί νά γαυριά έπι τή 
θέα τού χρυσού, άλλα πώς είμπορεί ό Χριστιανός ν’ αρίθμηση τούς 
ίδικούςτου θησαυρούς, οΐτινες είνε άπειροι; Αυτοί είνε πολυτιμό
τεροι άπειρου χρ υσού, καί πολυτιμότεροι τών πολυτιμοτέρων λίθων 
τής γής. ‘Ο Χριστιανό, δυνατόν νά μήν έχη ουδέ πολ λοστόν του 
κοσρικού πλούτου*  είνε δμως πλούσιος καθ’ δλην τήν αιωνιότητα, 
διότι γέγραπται « Τά πάντα άνήκουσιν είς υμάς, είτε κόσμος, είτε 

ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα*  τά πάντα άνή- 
κου-nv είς υμάς, σείς δέ είς τδν Χριστόν*  ό δέ Χριστός είς τδν θεόν » 
(Α’. ΚοριΛ). γ’. 21—23). Είναι πλούσιος ό χριστιανός ακόμη καί 
δταν ό τρομερός θάνατος ήνε μεταξύ τού πλούτου αύτού, διότι ό 
θάνατος είνε ό θυρωρός, δστις ανοίγει τάς πύλας τής αίωνιότητος’ 
δταν δέ ή ουράνιος ψυχή είσέρχηται εκεί, θά προοδεύη άπδ αίώνος 
είς αιώνα και θά καταδύεται βαθύτερονείς τά πλούτη τής χάριτος, 
εύρίσκων αυτά ανεξερεύνητα.

Άναγνώστα, ούδέν λοιπόν σοί είνετοιαύτης μεγίστης σπουδαιό- 
τητος, οϊα είνε ή προσωπική πίστις έν Χριστώ, δι’ ού έγινες 
μέτοχος τών άνεξερευνήτων αύτού πλούτων. Δυνατόν νά ίδης τήν 
άκοαν σου φιλοδοξίαν έκπληρωμένην*  δυνατόν νά ίστασαι είς τδ 
έπακοον κοσμικής ύπε ροχής ’ δυνατόν νά θεωρης πλούτη άρχόμενα 
έν είδει πλήρους παλίρροιας έπι σέ, άλλ’είς τί ταύτα θέλουσι σ’ 
ωφελήσει, έάν κερδήση; δλον τδν κόσμον καί ζημιωθής τήν ψυχήν 
σου (Μάρκ. Η . 36); Χάρις τόρα, και δόξα είς τδ μέλλον δύναν
ται νά ήνε ίδικά σου’ ποιον έκ τών δύο ήθελες εκλέςει, έάν προσε- 
καλείσο ν’ άποφασίσης τδν κλήρον σου;—τής γής τά αβέβαια καί 
άνύπαοκτα πλούτη, ή τά πλούτη τής σωτηρίας, τά όποια διαρκού- 
σιν αιωνίως τά χωρίς πτέρυγας πλούτη ;

Πίστωτίκαί τράπεζαν τοΰ λαού.
*Ότάν πρό τίνος καιρού έγράψαμεν περί συνεταιρισμού καί περί 

τών μεγάλων ωφελειών, αί όποίαι δύνανται νά προκόψουν είς δλας 
μέν προ- πάντων δέ είς τάς μικροτέρας τάξεις τού λαού, μέ εύχαρί- 
στησίν μας έμάθομεν δτι πολλοί έκ τής συντεχνίας των σκυτοτόμων 
έσκέφθησαν νά βάλωσιν είς πράξιν τά γραφόμενα’ φαίνεται δμως 
βτι δυσκολίαι τινές, αί όποίαι πάντοτε παρουσιάζονται είς τήν αρ
χήν πάσης έπιχειρήσεως, εψύχραναν τόν ζήλον των καί έκαμαν αυ
τούς νά παραιτηθώσιν άπδ τδ σχέδιόν των. Επειδή δμως είνε βε- 
βαώτατον δτι ή Ανατολή μόνον διά τού συνεταιρισμού θά δυνηθή 
νά δρθοποδίση καί χωρίς αύτού πάντοτε θά πηγαίνωμεν είς τδν κα
τήφορον, διά τούτο ημείς δέν θά παύσωμεν νά συστήνωμεν εις δλας 
τάς τάξεις τής κοινωνίας καί τού έθνους ήμών τδν συνεταιρισμόν,έως 
ού ή ιδέα κατασταθή πράγμα.

*=»
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‘Η κοινή παροιμία λέγέι « χωρίς κόπον μήτε μέλι δέν τρώγε
ται. » Καθώς Λοιπόν ηθελαμεν Θεωρήσει ώς οκνηρόν καί ανόητου τόν 
αμπελουργό ·, οστις δια νά κερδήση τόν απαιτούμε- ον κόπον διά τήν 
καλλιέργειαν τής αμπέλου του, αποφασίζει νά ζημιωθή τόν καο- 
πδυ αυτής, τοιουτοτρόπως μεγάλην ανοησίαν θίοηοϋμεν τό νά πα- 
ραβλέπη και νά παραμελή ιις τάς έκ τού συνεταιρισμού μεγάλας 
ώ^-λείας, αί όποια». θά με'.νωσιν ως ή καλλίτερα περιουσία είς τήν 
έπερχομενην γενεάν, διά τά; μικρά; δυσκολίας, αί όποίαι κατ’ άρ
χάς παρουσιάζονται.

*Έν άπό τά πολλά είδη τού συνεταιρισμού και το όποιον δεν 
παρουσιάζει ' ύδεμιαν όυσκολίαν εΐνε και ή σύστασις Πιστωτικής 
Τραπέζης διά τήν τάςιν τού λαού. Τοιούτου είδους τράπεζα», έσυ- 
στήθησανκατ’ άρχάς εις τήν Γερμανίαν,ακολούθως εις τήν Γαλλίαν 
καί ολίγον κατ ολίγον έζηπλώθησαν είς ολόκληρον τήν Ευρώπην’ 
ή 5έ αιτία τής τοσαύτης έςαπλώσεώς των είνε αί μεγάύαι ώφέλειαι 
τάς οποίας προσφέρουσιν εις τούς μετόχους. Μόνον εις τήν Γερμα
νίαν εύρίσκοντα ι σήμερον υπέρ τάς 1364 τοιαύτας τραπέζας, αι 
οποία», κατά τδΐ 867 έποου,ήθευσαν οάνεία 76 0 εκατουιαύρια δο. ,αί 
οέ τής Γαλλίας κατά τον αυτόν καιρόν 57 0 εκατομμύρια φράγκων.

Εις όλα τά μέρη τού κόσμου ο τεχνίτης, ο μικρέμπορος, ό βιομή- 
χανος, καί πας άλλος έν γένεί, μή έχων ακίνητα κτήματα, δέν θε
ωρείται άςιόχυ-ως*  έν τούτοις διά νά εργασθή τις εις τήν εποχήν 
κατά τήν οποίαν ζώμεν, έ/εΐ ανάγκην μικρών κεφαν αίων καί πολ
λάκις ένος αικοού δανείου. Αί τοάπεζα». δανείζουν εις τούς κεφαλαι
ούχους, ή είς τούς έχοντας νά δώσωσιν υποθήκην. Οί δέ τοκίσταΐ 
διά νά δανείσουν, απαιτούν ένέχειρα ασφαλή ή εγγυήσεις μεγάλας’ 
πάντοτε δέ τόκους βαρείς καί υπέρογκους. Διά τούς λόγους αύτούς 
ο τεχνίτης, ό μικρέμπορος, ό βιομήχανος, ό γεωργός στερούνται τά 
αναγκαία διά τήν εργασίαν των χρήματα, ταλαιπωρούνται καί 
πολλάκις δυστυχούν, ενώ είνε άνθρωποι καλοί καί θέλουσι 
νά εργασθώσι, καί νά ζήσωσι τιμίως μέ τόν κόπον των. Έσκέιοθη- 
σαν λοιπόν είς τήν Γερμανίαν κατά πρώτον δτι, έάν διαφόρων επαγ
γελμάτων άνθρωποι ένώσωσ». τά μικρά κεφάλαιά των, έκαστος αύ
τών θά έχη τά κεφάλαια τού άλλου είς τήν ανάγκην του, διότι αή-

νερον θά έχη ανάγκην ό είς, αύριου ό άλλος καί μεθαύριον δ άλλος· 
καί ούτω Θα μεταχειρισθή καθείς μέτοχος περισσότερα κεφάλαια’ 
κ*ί  έπειδή θα πλήρωσή ό εί; πρδς τόν άλλον τόκον, δέν θά πλή
ρωσή κανείς τίποτε.

Έτκέφθησαυ ?/ άλλο ακόμη*  δτ». έάν ό καθείς χωριστά δέν ειμ- 
πορή νά εύρη δσον δάνειον τού χρειάζεται,ώς δλιγώτερον άςιόχρεως, 
δταν ένωθώσι πολλοί, αί μικρά» εγγυήσεις τών πολλών κάμνουν 
μίαν μεγάλην εγγύησιν, διά τής όποιας δύναντα». νά εύρωσι δά
νειον μεγαλείτερον, τό όποιον νά μεταχειρισθή ό καθείς χωριστά 
καθ’ήν εποχήν έχει ανάγκην. ’Επάνω είς αύτά τά δύο θεμέλια, 
τής αύτοβοηθείας (τό νά βοηθήτα». τις μόνος του) καί τής 
άλλ ηλεγγύης (νά έγγυάται ό είς διά τον άλλον) έστηρίχθη- 
σαν αί Π ι σ τ ω τ ι κ α ί ,Τ ρ ά π ε ζ α ι τού Λαού.

’Επάνω είς τά ίδια θεμέλια έσυστήθη εσχάτως καί είς ’Αθήνας ή 
'Ελληνική Πιστωτική Τράπεζα τού Λαού. Κε
φάλαια προσδιόρισαν 100,000 δραχ. έπί τού παρόντος, τά όποια 
διαιρούνται εις χιλίας μετοχάς πρός I 00 δραχ. έκαστη μετοχή. 
"Οστις γίνη μέτοχος λαμβάνει μίαν εω; πέντε μετοχάς. Περισσοτέ- 
ρας απδ τάς πέντε δέν δύναται νά λάβη τδ αυτό προσώπου, οιά νά 
μή άπολαμβάυωσι τά κέρδη οί ευπορότεροι απδ τούς μετόχους. Ε
πειδή δέή Τράπεζα αύτη έσυστήθη πρός ευκολίαν δλου τού κόσμου, 
δύνατα». καί ό πτωχός εργάτης, και ό άπορος τεχνίτης καί πας άλ
λος νά γίνη μέτοχος καί νά λάβη μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς, 
διότι συγχωρείται νά συμπλήρωσή τήν μετοχήντου έκ διαλειμμάτων 
(ολίγον κατ’ ολίγον), πληρόνων κάθε εβδομάδα ό,τ». δυνηθη νά οίκο- 
νομήση άπδ τήν εργασίαν του. ‘Ο μικρότερος όρος τής καταβολής 
είναι 60 λεπτά δηλ. 100 παρ. καθ’ εβδομάδα διά κάθε μετοχήν.

Ό μέτοχος δύνανα». νά δαυεισθη (σημειω έον δέ δτι είς μόνους 
τούς μετόχους δανείζει ή Τράπεζα) εως τό ήμισυ τής μετοχής μέ 
μόνην τήν υπογραφήν του’ διά νά δανεισθή δέ μεγαλείτ-ρον ποσόν, 
ούζε-άπδ ένέχειρον ούτε άπδ υποθήκην έχε», ανάγκην, άλλά άπδ τήν 
εγγύησιν ένδς ή δύο άλλον συνεταίρων κατά τδ ποσόν τδ οποίον θέ
λει. Προσέτι έ/ει τήν ευκολίαν ό δανειζόμενος νά έςοφλήση τδ χρέος 
του είς μικρός δόσεις.
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Ε:ς την σύστασιν τής Τραπέζης ταύτης δύο μεγάλα χαλά βλέπο- 
μεν πρώτον, δτι καί ό πτωχότερος, (φθάνει νά τό θελήση), δύναται 
με μικράν οικονομίαν νά σχηματίση μέγα κεφάλαιονμέ τόν καιοδν καί 
οευτερον οτι ο τεχνίτης, ο έμπορος, ό βιοαήχανος, ό υπάλληλος καί 
οστις οήποτε άλλος, όσοι σήμερον δεν εύρίσκουσι νά δανεισθώσιν, ή 
ευρισκουσι μέ μεγάλους τόκου;, θά εύρίσκωσι τά χρήματα δσα τούς 
χρειάζονται μέ μικρότατου τόκον, διότι αυτοί οί ίδιοι θά ήνε και το- 
κίσταί καί δανειζόμενοι.

Μετά τά ολίγα ταύτα περιττήν θεωρό*μεν  πάσαν άλλην παρακί- 
νησιν. Ειμεθα βέβαιοι δτι,άμα εύρεθώσιδύο ή τρία αξιότιμα και δρα
στήρια πρόσωπα, τά οποία νά θελήσωσι τή ν συ στάσιν τοιαύτης Πι
στωτική; Τραπ’ζητδιά τάς συντεχνίας, πολλά ολίγοι, κλε (ο ντες τούς 
οφθαλμούς των, δέν θά θελήσωσι νά λάβωσι μέρος εις τήν εθνοσω
τήριου ταύτην εταιρίαν. ‘Π αρχή είνε τό ήμισυ παντός πράγματος, 
ελεγον οί αρχαίοι ημών πρόγονοι*  ή δέ απλή παροιμία λέγει: φ α- 
σουλι φασούλι γεμίζει τό σακκουλι.

Περ': διασκεδάσεων, επισκέψεων, 

συναναστροφών, κτλ.
Η διασχέδασις είνε άσκησις άναγκαία πρός αναψυχήν τού σώ

ματος έκ τών επιμόχθων κόπων τής εργασίας. ‘Ο θεός δστις γνωρί
ζει τήν αδυναμίαν τών ανθρώπων επιτρέπει τάς άναγκαίας διασκε
δάσεις πρός έπανόρθωσιυ τών δυνάμεων υπό μακράς δραστικότητος 
καταβεβλημένας. Είς τούς ώραιοτέρους αιώνας τής ’Εκκλησίας οί 
πιστοί καθιέροναν ημέρας τινάς είς τήν χαράν και ιίς τήν άνάπαυσιν, 
πλήν ή χαρά αύτη ήτον αγνή,ή δέ άνάπαυσίς άμικτος πάση έγκλη- 
ματικής καί θηλυπρεπούς όκνηρ’ας. Αί ήδοναί τού Χριστιανού πρέ
πει νά σταθμίζωνται εις τήν πλάστιγγα τής μετριοφροσύνης και τής 
ανάγκης. Ολαι αί διασκεδάσεις δέν εινε έπιτετραμμέναι καί πρέπει 
νά συμφωνούν μετά της χρηστότητας καί νά μην αντιβαίνουν είς 
τόν Θειον νόμον.

‘Ο περίπατος είνε διασκέδασις ήτις συντείνει πολύ είς τήν ύγείαυ 
τού σώματος. Οπόταν έςερχώμεθα συνωδευμένοι, πρέπει νά παραχω- 

ρώμε? τήν έν μέσω θέσιν είς τούς πρεσβυτέρου:. Έάν ειμεθα δυο, 
πρέπει νά παραχωρώμεν τά δεξιά καί δταν διερχώμεθα τούς δρόμαυς 
πρέπει νά βαδίζωμεν μετά σεμνότητας καί αξιοπρέπειας Εινε κοι
νόν έλάττώαα είς τούς νέους διερχόμενοι τάς οδούς, νά ωθούν τούς 
διαβάτας, νά γελούν μεγαλοφώνως, νά κρατούνται από τάς χειρας 
καί τδ χείριστον πάντων νά εκφέρουν βλασφημίας καί απρεπείς λό
γους*  τοιαύτη διαγωγή εμφαίνει κακοήθειαν καί δεικνύει τδν βαθ
μόν της διαφθοράς ήτις δυστυχώς είσήχθη είς τήν κοινωνίαν μας.

Τδ παιγνιδιού εινε επίσης διασκέδασις, άλλ’ απαιτεί μεγίστην 
προφύλαξιν. Πρέπει

ά. Ν’ άποφεύγωμεν τά τυχηρά παιγνίδια.
6'. Νά προτιμώμεν τά σωματικά τών καθεστικων.
γ’. Νά μή παίζωμεν πολλά χρήματα, διότι τότε τό παιγνιοιον 

καταντφ πάθος καί πηγή πολλών παρεκτροπών.
δ\ Νά άποφεύγωμεν είς πάν είδος παιδιάς τήν οργήν και την 

παραφοράν*  ; ούδέν ποταπώτερον τού νά δεικνύωμεν δυσαρέσκειαν 
δταν χάνωμεν ή υπερβολικήν χαράν δταν κερδίζωμεν.

έ. Τδ νά ήνε τις άπατεών είς τδ παιγνιδιού σημαίνει δτι εινε 
τοιούτος καθ’ δλας τάς φάσεις τού βίου του καί ό χαρακτήρ τού αν
θρώπου γίνεται φανερός είς τήν περίστασιν ταύτην.Πρέπει λοιπόν να 
μή καταχρώμεθα τής καλής πίστεως τών άλλων καί νά παίζωμεν 
άνευ δόλου καί απάτης.

ζ . "Οταν παίζωμεν, εινε αγροικία νά τραγωδώμεν, νά κτυπώ- 
μεν τούς πόδας ή νά πράττωμεν ά/λο τι τδ όποιον έμφαίνει πάθος.

ή\ *Οστις  νομίζει τδν εαυτόν του εύαίσθητον είς τδ παιγνίδιον 
πρέπει άπαρασαλεύτως νά άπέχη.

θ’. Τέλος πρέπει να άποφεύγωμεν, δσον τδ δυνατόν, τά κυβευ- 
τήρια καί τά σκιραφεια (τόπους τών χαρτοπαιγνίων) ώς σχολεία 
διαφθοράς καί κακοηθείας ένθα διακινδυνεύη τις νά χάση ού μόνον τήν 
ύπόληψιν καί τήν περιουσίαν του άλλά καί αύτήν τήν ύπαρξίν του.

‘Η μουσική εινε διασκέδασις ού μόνον εύχάριστος άλλά καί ανα
γωγική*  πρέπει νά άποφεύγωμεν τά άσεμνα καί άπρεπή τραγώδια 
τά οποία μάς βλάπτουν σωματικώς τε καί ψυχικώς.

‘Η συναναστροφή μετά τδ δείπνον εινε τέρψις επίσης εύχάριστος*  
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πρέπει δμως νά ήνε ιλαρά καί ούχι παιδαριώδη;, ωφέλιμος και 
ουχί σοβαρά. ‘Ο γέλως πρέπει νά ή ε μέτριας*  νά καγχάζη τις 
εινε κακοήθεια*  νά γέλα τις άνευ αιτίας εινε μωρία, νά γελφ τις 
πεοί παντδς π.οάνυατος &ινε έλαφΛνοια καί προπέτεια.

Εινε αγενές νά χλευάζωμεν τούς άλλους μέ την ίοέαν οτι προ
ξενούμε'/ εύχαρίστησιν είς τήν συναναστροφήν. Είς τήν παρουσίαν 
τυφ οΰ. χωλού ή κυρτού (καμπούρτ) δέν πρέπει ν’ άναφέρωμεν 
οτι ό δείνα ε/ει τούτο ή έκείνο τό ελάττωμα.

Εινε μεγάλη ασέβεια νά περιπαίζωμεν τά θεία ή νά κακολογώ- 
μεν τούς έναρέτους άνδρας. Συχνάκις οί μικροί ούτοι χλευασμοί 
εινε αρκετοί νά κλονίσουν τήν αρετήν τών αδυνάτων καί Οιαφθεί- 
οουν τάς καοδίας αυτών.

Εινε μικρόνοια και δειλία νά κακολογώμεν είς τάς συναναστρο
φές τούς άπόντσς. — Έκείνος δστις κακολογεί τόν αδελφόν του, 
λέγες ό απόστολος Ιάκωβος, κακολογεί τόν νόμον. «Μή καταλα- 
» λείτε άλλήλων, αδελφοί’ ό καταλαλων αδελφού, καί κρίνων τδν 
» αδελφόν αυτού, καταλαλεί νόμου καί κρίνει νόμον ει δέ νόμον 
» κρίνεις ούκ ει ποιητής νόμου, άλλά κριτής*  είς εστιν ο νομοθέ- 
» της ό δυνάμενος σώσαι «αί σπολέσαι*  σύ τίς εί, δς κρίνεις τδν ε~ 
» τερον ; » *Π  κοσμιότης συμφωνεί ως πρδς τούτο μετά τοΰ Θείου 
νόμου, καίεινε ίπίσης βάναυσον ώς καί άντιχριστιανικδν νά κακο
λογώμεν τόν πλησίον μας. ‘Η κακολογία εμφαίνει καρδίαν ποτα- 
πήν, ζηλότυπου καί μοχθηρόν. ‘Η καταμήνυσις εινε ωσαύτως βδε- 
λυοά. ‘Οπόταν άκούωμεν κακολογίαν τινά οέν πρεπει νά τήν πα- 
ραδεχώμεθ^ τυφλό ς όμμασι, άλλ απ έναντίας να οικαιολογώ- 
μεν τδν άπόντα καί νά Φερώμεθα εύνοικώς υπέρ αυτού.

Είς τάς συναναστροφάς οί νέοι δεν πρέπει νά διακόπτουν έκεινον 
δστις όαιλεί. άλλά ν’ άποκοίνωνται μετά μετριοφροσύνης είς τάς 
έοωτήσεις αί όποίαι τοίς άπευνύνω>ται.

‘Υπάρχουν άτομα τά όποια συστηματικός ψεύδονται άνευ αί
τιας καί διά λόγους μηδαμηυούς*  τδ ψεύοο; εινε έλάττωμα μιση
τόν καί άποδεικνύει καρδίαν διεφθαρμένη·/ καί χαμέρπή. ‘Ο βίος 
τού ψεύστου είναι βίος άτιμος. λέγει ό ’Εκκλησιαστής.

Είνε μεγάλη κακοήθεια δταν πρόκηται νά άντιτείνωμεν είς 

κανένα νά τώ είπ-ωμεν ψεύδεσαι*  τούτο δεικνύει άνθρωπον 
κακώς ανατεθραμμένον καί αγενή.

Πρέπει πρδ πάντων ν’ άποφεύγωμεν εις τάς συναναστροφάς τάς 
αναιδείς ή προσβλητικά; λέξεις καί χρεωστούμεν νά σταθμίζωμεν 
αυτός πριν τάς προφέρωμεν, διότι κατά τδν σοφόν Σολομώντα, ό 
φυλάττων τό στόμαχου διαφυλάττει τήν ζωήν του, ό δέ άνοίγων 
πρόπετώς τά χείλη του θέλει άπολεσθή.

Ο Απόστολος Παύλος νουθετεί τόν μαθητήν αύτού Τιμόθεον νά 
μη λογομαχώ και ν’ αποφεύγω τάς μωρός καί άπσιδεύτους ζητήσεις 
αϊτινες γεννώσι μάχας. Τδ φιλόνεικον πνεύμα άντίκειται είς τήν εύ- 
αγγελικήν πραότητα, ή δέ κοσμιότης αποκρούει αύτδ έξ όλων τών 
συναναστροφών. 'Π φιλονεικία πηγάζει ώς έπί τδ πλείστον έκ τής 
άλαζονείας καί έκ τής ψευδούς ιδέα, ή' εχομεν περί τού εαυτού μας*  
υπάρχουν χαρακτήρες οΐτινες συστηματικώς αντιλέγουν είς τήν γνώ
μην τών άλλων και οΐτινες διά τού φερσίματός των εξυβρίζουν βα- 
ναυσως τδν πρεσβεύονται διαφορετικός ιδέας καί όρχάς. Τί μανία 
αυτή προζενει ατιμίαν και επισύρει το μίσος και την γενικήν αγανα- 
κτησιν. Πρέπει λοιπόν νά εκφράζωμεν τήν γνώμην μας μέτριοπα- 
Οώς καί άνευ ιδέας ύπεροχής ή οιήσεως, δπως άποκτήσωμεν τήν εύ
νοιαν τών άλλων.

Εινε εναντίον τής καλής άνατροφής νά λαλώμεν είς τάς συνανα- 
στροφάς ξένην γλώσσαν ή νά ψυθηρίζωμεν είς τδ ώτίον τοΰ πλησίον 
μας, καθώς καί νά μεγαλαυχώμεν διά τά κατορθώματά μας ή διά 
την περιουσίαν μας.

‘Q άνθρωπος ήναγκασμένος νά ζή κοινωνικώς χρεώστε ί νά συ
σχετίζεται μετά τών όμοιων του καί νά συνδέη μετ’ αυτών Φιλικά; 
σχεσεις*  ως εκ τούτου ή οικαιοσύνη καί ή αγάπη απαιτούν νά έπι- 
σκεπτώμεθα τούς ασθενείς ήμών συγγενείς καί τούς έν θλίψεσι δι-α- 
κειμένους μή εξαιρούμενων ούδέ αυτών τών εχθρών μας. *11  οικσ.ιο- 
συνη απαιτεί ωσαύτως νά έπισκεπτώμεθα τούς ανώτερους ή·υώ> οσω; 
έκφράσωμεν αύτοίς τδ ήαέτε,οον σέβας καί την έιαπιστοσύ^η- ή/ υ,άς 
εμπνέουν εις τάς επισκέψεις τάς όποιας κάμνομεν πρέπει νά σ^ντο- 
μευωμεν δσον τδ δυνατόν τήν διάοκειαν.

’Εαν εισερχόμενοι ε;ς οικίαν τινα εύρωμεν τδν οικοδεσπότην συν-
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ομιλοΰντα μέ άλλον δέν πρέπει νά τδν διακόπτωμεν άλλά νά πε- 

ριμένωμεν μέχρις ου τελειώση.
Εινε αγροικία να κάμνωμεν νά περιμένουν δσοι έρχωνται πρδς 

έπίσκεψίν μάς, και αν σπουδαία τις ύπόθεσις μάς χοατή ένασχολη- 
μένους πρέπει νά έπιφορτίζωμεν άλλον τινά τής οικίας νά δέχεται 

αυτούς.
Πρέπει νά συνειθίζωμεν τά τέκνα [χας νά πορεύώνται εις τήν έκ- 

κλησίαν καλώς ένδεδυμένα και νά άκροάζωνται μετά προσοχής καϊ 
έυλαβείας τήν ίεράν λειτουργίαν μέχρι τέλους. Πολλοί γονείς δυσ
τυχώς αμελούν 'τά παραγγέλματα ταύτα και οί πρώτοι δίδουν τδ 

κακδν παράδειγμα άναχωροϋντες εκ τής εκκλησίας μετά την ανα- 

γνωσιν τού ιερού Ευαγγελίου.
Όφείλοαεν ωσαύτως νά σεβώμ,εθα τας εκκλησιαστικας Αρχάς 

και ν’ άποδίδωριεν ε?ς τούς ιερείς τό άνήκον σέβας: Ό ήμέτερος 
κλήρος έχει ανάγκην έχθαρρύνσεως δπως φθάση είς _τήν υψηλήν 
αυτού αποστολήν καϊ διαδώση επωφελώς τδν λόγον τής αλήθειας.

Όνεφον 72 ωρών είς άνθρωπον έξυπνον.
Ό ίατρδς κ. Φάβρος διηγείται έν τή έφημερίδι τών νοσοκομείων 

τδ ακόλουθον περίεργον συμβάν, ϊτού οποίου αυτοπτης εγινεν αΰ.δς 
ό ίδιος, δτετή 23 Ιανουάριου μετέβη παρά τφ κ. S. ύπαλλήλφ 

οίνοεμπόρου.
Έπισκεφθεις τδν άνθρωπον τούτον, (λέγει ό ιατρός) οντα σχε

δόν τεσσαράκοντα έτών καί κράσεω; εξαίρετου, εύρον αυτόν εις κα- 
χεκτικήν κατάστασιν καϊ λίαν έξησθενημένον. *0  σφυγμός του 
έπαλλε δυνατά και συχνότατα, τδ σώμα του δλον, ητο βουτημένον 

είς ιδρώτα, κεφαλαλγία ισχυρά, άνα τριχιάσεις, αϋπνία, ταραχαι 
κτλ. Έπαραπονεΐτο πρδ πάντων διά δυνατόν πόνον, τδν όποιον η 
ελάχιστη πίεσις, ώς καϊ αύτδ τδ βάρος τού σκεπάσματος του, έπρο- 
ξένει εις τά δεξιά τής κοιλίας του. Μή θέλων νά όμιλήση ένώπιον 
τής γυναικδς καϊ τής θυγατοός του, εζήτησε νά έξέλθωσιν έκ τού 

δωματίου, καϊ τότε ώμίλησε σχεδόν ώς ε,ης:
«Είς τάς 20, ημέραν Τετάρτην, άνεχώρησα έκ τού κυρίου μου μέ 

τδ άμάςιον φορτωμένον άπδ οίνον κατά τδ σύνηθες. Εσύναξα καθ’ 

όδδν φράγκα 800. Κατά τάς 5'ώρας τήν στιγμήν, καθ’ ήν έπέ- 
στρεφον είς τδ κατάστημα, διερχόμενος οδόν τινα τής συνοικίας τού 
Τέμπλου (Temple) αμαξηλάτης τις ΐμαστίγωσεν άλόνως τδν 

ίππον μου. Τδ ζώον ώρθώθη, τδ ήρπασα έκτου χαλινοί, διά νά 
προλάβω παν Ενδεχόμενον δυστύχημα, καϊέπέπληξά τδν άνθρωπον 
διά τήν βαρβαρότητά του. Τότε καταβάς άπδ τήν άμαςάν του, ώρ- 

μησεκατ’ εμού καί ήλθομεν είς χεΐρας πρδς στιγμήν. Αίφνης μέ 
άφησεν, ώπισθοορόμησε δύο βήματα, καϊ μέ δλην τήν δύναμίν του 
μοί Επέφερε κτύπημα είς τήν κοιλίαν. Τδ κτύπημα υπήρξε τόσον 
δυνατόν, ώστε άμέσως έπεσα άναίσθητος, καϊ δτε συνήλθαν, εύ- 
ρεθην εντός οινοπωλείου. Πολλοί έφιλοτιμούντο νά μοϊ χορηγήσωσι 
βοήθειαν. Μοϊ έδιδον νά πιω άντιφάρμακα, μοί έβρεχαν τούς [κοο- 
ταφους με νερόξυδον κτλ· Τότε όμως άλλου είδους δυστύχημα πα
ρουσίαση ενώπιον μου’ είς τήν ταραχήν τρομάξας ό ίππος ίμου 
ώπισθοδρόμησε, καϊ ώθήσας τδ άμάςιον έντδς τού παραθύρου κα- 
θρεπτοπωλείου τινδς κατέθραυσε τό παν. ’Επειδή τδ άμάςιον έ- 
χώθ0 μέχρι τών τροχών έντδς τού καταστήματος, πάσαν νέαν τού 
ίππου κίνησιν νέα συμφορά διεδέχετο. Καθ’ δλην μου τήν ζωήν 
θά αναπολώ τδ κατάστημα εκείνο πλήρες άπδ θραύσματα κατό
πτρων, τδν ίππον μου άγωνιζόμενον έπί τού πεζοδρομίου έντδς 
τεθραυσμένων ύέλων, τά; μαρμαρίνας πλάκας τοϋ παραθύρου τε- 
θραυσμενας κτλ. ‘Ο αμαξηλάτης, ό όποιος ύπήρξεν αίτιος πάντων, 
ευρών ευκαιρίαν ύπεξέφυγε πριν μάθω τόν αριθμόν του. (Άφθϋ τδ ά- 
μάξιόν μου έςελευθερώθη, διά νάμέ άφήσωσιν έλεύθερον ύπεχρεώ- 
θην να υπογράψω έγγραφον, διά τοϋ οποίου άνελάμβανον τήν ευθύ
νην όλης τής ζημίας. Άπδ τήν στιγμήν έκείνην ύποφέρω πολύ 
εις τδ μέρος, όπου έκτυπήθην είς μάτην τά καταπλάσματα μετά 
του λαουοάνου. Το εσπέρα; παρέδωκα τδν λογαριασμόν μου, καϊ 
επερι.τοιήθην τούς ίππου, μου κατά τδ σύνηθες. Τήν επαύριον προσ
έτι ε-.ργασθην χθές δμως έδέησε νά μεταβώ είς τδν οικόν μου καί 
νά χαταχλινθώ, αισθανόμενος έμαυτόν πολύ άρρωστον. Άπδ στιν- 

μης εις στιγμήν ό κύριός μου, είς τδν όποιον δέν ειπον τίποτε, θά 
μάθη τά ώραΐα ταύτα νέα. Ποτέ δέν ήθέλησε ν’ άσφαλισθή παρ’ 
έμου, καϊ θά πληρώση δι’ δλα ταύτα, άλλ’ άκολούθως θα ‘μετά-
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στρίψη πρδς βλάβην μου τούτο. ‘Η ζημία άταβαίνεί είς 5ή6 
χιλιάδας φράγκα τουλάχιστον καί ιδού έγώ κατεστραμμένος ! Ούτε 
ή θυγάτηρ μου ούτε ή γυνή μου γνωρίζουσι τίποτε. Κρίνατε, πως 

I θά ή'/ήσ/j είς τά ώτά των η «ιοησις του συμβάντος τουτου. » Και ο 
δυστυχής, κυριευμένος υπδ απελπισίας, έχυνε πικρά δάκρυα.

’Εςερχόμ-νος τής οικίας ήρώτησα περί τού ασθενούς, και με 
έβεβαίωσαν, δτι ουοεν έκτακτον συνέβη είς αυτόν, οτι πρδ πολλού 

ι απείχε πάσηςκαταχρησεως, και οτι την Τετάρτην, περί ης ο λο- 
γος, ήτο μάλιστα είς πολύ εύάρεστον κατάστασιν. ‘LI γυνή του, 
ή θυγάτηρ του, ό κύριό; του, έπι τέλους πάντες περί αυτού ουοε- 
μίαν υποψίαν ειχον. Έσυμβούλευσα νά έςακολ(;υθησωσι τά κατα
πλάσματα, τήν δροσιστικήν πτισάνην κτλ. και νά μέ ειδοποιήσω- 
σιν, άν ό ασθενής έχειρο^έρευεν. Όκτώ δλας ήμέραι παρηλθον χω
ρίς ν’ ακούσω τίποτε περί αυτού*  έπιθυμών δμως νά μάθω πώς ετε- 
λείωσενή θλιβερά αί τη ύπόθεσις, εσπέραν τινά μετέβην προς έπι- 
σκεψίν του. ’Αρκετά έθαύμασα ίοών καί τούς τρεις ευθύμους κατα 
τδ σύνηθες*  αναχωρώ? παρεκάλεσα τδν πρώην ασθενή νά με συνο- 
δεύση ολίγον, προ·^ασιζόμενος οτι δέν υπήρχε μεγάλη ασφαλεία 
κατάτήν συ.οικίαν εκείνην. Άφούμικρόν άπεμακρύνθημεν τής οικίας 
Λοιπόν ; ειπον προ; αύτόν. —Λοιπόν*  κύριε Ίατρε, μοι είπε, ές 
όσων σάς εΐχον διηγηθη ούδέν ύπήρχεν αληθές*  ουδεν συνέβη, 
"’llτον ονειοον, τδ οποίον μίαν νύκτα ω/ε ρεύθην, και ε,ησα τρεις 
δλας ημέρας ύπο τήν έπι ροήν τού ονείρου τούτου. Αλλά, τφ 
ειπον, ό δυνατός εκείνες πόνος τής κοιλίας; — Ονειρον, μοι απην- 
τησε*  τήν πρωίαν τής Κυριακής, αφού ολην τήν νύκτα οεν έκοιμη- 
θην καί πολύ υπέφερα, μέ έπήρε διά μιαν ώραν ο υ-τνος’ και όταν 
έξύπνησα, τδ ονείρου εκείνο είχε διαλυθή. οπερ με εβασανιζεν απο 
τήν νύκτα τής Τετάρτης πρδς τήν Πέμπτην. Νομισας μωρίαν να 
τυοαννω ο ά τδ ούδέν τδ πνεύμα μου, εσηκωθην, οιετρεξα όλου το 
μέρος, το όποιον ειχον διέλθει μέ τό αμαςιον μου τήν ημέραν του 
νομιζομένου συμβάντος. Ειόον το καθρεπτοπωλειόν έντελως αθι- 

Ικτον*  έπεσκεφθηντδν οίνοπώλην, εις τδ εργαστηρίου του όποιου ενο- 
μιζον δτι είχον υπογράψει τό χρεωστικόν έγγραφον’ άλλ ούτος με 
εβεβαίωσεν οτι ούδέν έκ των οσα τφ ελεγον συνέβη, και οτι ούτε α
μαξηλάτης ύπήρξεν, ούτε Ιρις σινέβη, ούτε καθρέπται έθραύσθησαν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΓΚΟΓΡΓΟΣ.

(Συνέχεια, ίδε σελ. 549.)

10 κ· Ούΐλιαμς, οστις (ίόε σλ, 511) συνόδευε τδν ’Αρχιεπίσκο
πον καθ’ δλας τάς επισκέψεις, έκστατικδς διά τδ μοναδικόν καί πε
ρίεργον τούτο θέαμα, είπε πρδς τδν’Αρχιεπίσκοπον κ. Λυκούργον 
μετά τίνος θαυμασμού, εισερχόμενος είς τήν άμαξαν, δτι ή πράξις 
αυτή του περιδόξου πρωθυπουργού ήτο ένδειξις μεγίστης τιμής πρός 
τε τδν κ. Λυκούργον προσωπικός καί τήν Ελληνικήν Ιεραρχίαν. 
Καί αληθώς ή παρατήρήσις αύτη τού εύπαιδεύτου καί φιλέλλη
νας Ουίλιαμς θά νοήσωμεν δτι είνε δρθοτάτη, έάν συλλογίσθώμεν 
δτι είς πρωθυπουργός της μικράς Ελλάδος δέν θά κατεδέχετο πώ- 
ποτε νά προσφέρω τόσην τιμήν, δσην προσέφερεν είς τδν κ. Λυκούρ
γον δ πρωθυπουργός καί μέγιστος τής 'Αγγλίας άνήρ.

Άμα γνωσθεντος οτι ο Αρχιεπίσκοπος Λυκούργος απέρχεται τού 
Λονδίνου, ή διεύθυνσις τού σιδηροδρόμου διέταξε νά δοθή είς τδν Έλ
ληνα 1 Ιεράρχην ιδιαιτέρα αμαξοστοιχία καί νά έπιδαψιλευθή είς αυ
τόν πάσα περιποίησις. ‘Ο σιδηρόδρομος έξεκίνησεν άπδ Λονδίνου 
πρδ τής ώρας μ. μ. καί περί τήν 7 έφθασεν είς τδν λιμένα ττς Φολ- 
ξοτώνας. Ό λαός καί ό Κλήρος σύμπας τής μικράς ταύτης πόλεως 
γινώσκων διά τού τηλεγράφου τήν προσεχή τού ’Αρχιεπισκόπου 
Σύρας αφιξιν συνηλθεν είς τδν εύρυχωρότερον τής πόλεως ναόν, πε- 
ριμένων αύτόν. Οτε ό κ. Λυκούργος έφθασεν εκεί, άπας ό Κλήρος 
τήν ιερατικήν στολήν ένδεδυμένος καί έν παρατάξει ώδήγησεν έν 
μέσφ τού μετ’ άκρα; εύλαβείας ίσταμένου πλήθους τδν ’Αρχιεπί
σκοπον είς τδν ναόν, έ?θα έψάλη δοξολογία,καί ό πρώτος τής πόλεως 
ίερεύς άπήγγειλε συγκινητικώτατον λόγον περί τού ’Αρχιεπισκόπου 
Σύρας καί Τήνου καί τής Άνατολ. ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Μετά τδ 
τέλος τού λόγου πάντες καί λαός καί Κλήρος έκλιναν γόνυ πρδ τού 
Έλληνος Ποιμενάρχου, δστις εύλογη σε ν αύτούς. Έξελθόντες έπειτα 
τού ναού,μετέβησαν έν παρατάξει είς τήν οικίαν τού Πρωθιερέως,ένθα 
ετέθη μεγάλοπρεπέστατον δείπνον, είς 8 προσεκλήθησαν πολλοί 
των ιερεων τής πόλεως εκείνης καί πλείστοι τών επιφανών λαϊκών,

Τή επαύριον περί τήν έννάτην τής πρωίας είσηλθεν δ κ.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ ΤΟΜ. Αλ ΤΕΤΧ. Θ’. 37.
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γος εις τδ ατμοκίνητον’ ενώ δέ ή άγκυρα του πλοίου άπεσύρετο και 
σχεδδν ή κίνησις ειχεν αρχίσει, δρομαίοι έφθασαν πολλοί ιερείς 
φέροντες μίαν ελληνιστί γεγραμμένην προσιοώνησιν, ην άνέγνωσε 
και πρδς ην απήντησεν ό κ. Λυκούργος έκ τού προχείρου, εύχαρι- 
στήσας αυτούς, διότι διά της καλής και εγκαρδίου υποδοχής των 
επεσφράγισαν τάς τιμάς, αΐτινες τώ έξεδηλώθησαν πανταχού της 
’Αγγλίας.

Μετά ταύτα οί μέν Άγγλοι ‘Ιερείς έξήλθον τού άτμοπλοίου ευ
χόμενοι τφ Αρχιεπίσκοπο αίσιον είς τήν οίκείαν πατρίδα πλούν, ό 
δέ ήμέτερος‘Ιεράρχης ύψώσας πρδς ούρανδν τάς χείρας ευλόγησε 
τήν χώραν εκείνην και εύχήθη άπδ καρδίας δπως σκέπηται πάντοτε 
υπδ της πανσθενούς δεξιάς τού Ύψίστου.

Τδ πλοίον διήρχετο βιαίως διασχίζον τδν πορθμόν τού Καλαί. 
Ή θάλασσα έκοιμάτο, ούτως είπείν,καί γαλήνη άκρα υπήρχε. Καθ’ 
δλον τδν πλούν έπεδοθη πρδς τδν ’Αρχιεπίσκοπον πάσα περιποίη- 
σις, ο δέ πλοίαρχος άπδ στιγμής είς στιγμήν έπεσκέπτετο τον κ. 
Λυκούργον, έρωτών αύτδν πώς έχει και τί άγαπ^ί. Μετά δίωρον 
πλούν άπέβησαν αισίως έπι τού Γαλλικού εδάφους. Άπδ δέ της 
Βολωνίας μετά τετράωοον οδοιπορίαν διά τού σιδηροδρόμου έφθασαν 
εις Παρισίους. ‘U διεύθυνσίς τού άπδ Βολωνίας μέχρι Παρισίων σι
δηροδρόμου ού μόνον ιδιαιτέραν αμαξοστοιχίαν παρεχώρησε τώ κ. 
Λυκούργφ αλλά καί θεράποντα ιδιαίτερον εθεσεν ύπδ τάς διαταγάς 
αύτού, δπως περιποιηθή προσηκόντως τδν ’Αρχιεπίσκοπον κατά τό 
τάξε ίδιον.

Τή 4 9)34 Μαρτίου ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αλέξανδρος έγχαταλείψας 
τήν πρωτεύουσαν τής Γαλλίας, κατευθύνετο εις Στρασβούργον. Έν 
τή πόλειταύτη έμείνεν έπι μίαν ήμέραν.δεςιωθείς προσηκόντως ύπδ 
τών εκεί καθηγητών, μεθ’ ών συνδέεται διά φιλίας. Εκ Στρα
σβούργου διηυθύνθη είς Βυρτσβούργην, πόλιν άξιόλογον τής Βαυα
ρίας έπι τού Μοίνου ποταμού κειμένην. Εκεί μίαν ήμέραν έπίσης 
διαμείνας ήδυνήθη νά παραλαβή τά οστά τού αμφιθαλούς αύτού α
δελφού‘Ιπποκράτους, σπουδαστού τής ιατρικής καί προ δεκαετίας 
περίπου έκεί τελευτήσαντος. Έκ Βυρτσβούργης έπεσκέφθη τήν όχι 
μακράν αύτής πόλιν Βαμβέργην έπί σκοπφ νά ίδη τήν έκεί διαμέ- 

νουσαν πρώην τής ‘Ελλάδος βασίλισσαν ’Αμαλίαν. Άτυχώς δτε 
δ ’Αρχιεπίσκοπος εφθασεν είς τδ οίκημα τής ’Αμαλίας, έκείνη ειχεν 
έξέλθει πρδς περίπατον. Έπαυελθούσα μετά ταύτα καί μαθούσα 
τήν έπίσκεύιν, έλυπήθη σφόδρα διά τήν απουσίαν, έπέπληξε τούς 
ανθρώπους της,διότι δέν έκράτησαν τδν κ. Λυκούργον μέχρι τής Επι
στροφής της,και άπέστειλε τδν γραμματέα αύτής κ. Βένιχ πρδς έπί- 
σκεψιν τού κ. Λυκούργου, δπως τφ έκφράση τήν λύπην της και δι
ότι δέν εύρέθη παρούσα, καί διότι προηγουμένως δέν είδοποιήθη διά 
τού τηλεγράφου, δπως τφ έτοιμάση οίκημα κατάλληλον έν τώ πα- 
λατίφ. Μετ ολίγον επεμψε τή / άμαξαν αύτής ϊνα μεταφέρη τδν 
κ. Λυκούργον. 'Ότε ούτος εισηλθεν είς τήν αίθουσαν, ή ’Αμα
λία μεγάλως συγκεκιυημένη και ένδακρυς:

—Χαίρω, είπε, οιά τήν επίσκεψιν ύμών έγώ σάς περιέμενον 
άπδ πολ)ών ήδη ημερών, καί ήλπιζον δτι ήθέλατε μοί τηλεγρα
φήσει δπως σάς ετοιμάσω δωμάτιόν κατάλληλον.

Χαιρετίσασα δέ ακολούθως καί τούς συνοδεύοντας αυτόν.
—Έλθετε, είπε πρδς τδν κ. Λυκούργον, δπως όμιλήσωμεν ίδι- 

αιτέοως.”
‘Η ’Αμαλία ήρώτησε μετ' ενδιαφέροντος περί τής έν ’Αγγλία 

ύποδοχής και ήτο πλήρης χαράς διά ταύτην τήν έκ μέρους τώνΆγ
γλων έκτίμησιν τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ειτα ό 
λόγος έστράφη περί Ελλάδος, περί τής οποίας είπε πολλά, έκ- 
φράσασα μετά μεγίστης συγκινήσεως τά πρδς αυτήν αίσθήματά 
της. Μετά τδ πέρας τής συνδιαλέξεως μετέβησαν είς τδ γεύμα. ‘Ο 
Αρχιεπίσκοπος, έπειδή έσκόπει ν’ άυαχωρήση τήν έσπέραν Εκεί
νην, παρεκλήθη νά μείνη μέχρι τής μεσημβρίας τής έπιούσης. 
’Ακολούθως μετέβη είς τδ ξενοδοχείου έπί τής άμάξης τής Αμαλίας 
καί τήν έπιούσαν έπανήλθεν είς τδ παλάτιον, ένθα έμεινε μέχρι τής 
1 μ. μ. ‘Η ’Αμαλία ειχεν ετοιμάσει γεύμα πολυτελές. Προσεγ- 
γισάσης τής ώρας, ό κ. Λυκούργος άπεχαιρέτισεν αυτήν, ής τά δά
κρυα ερρεον κρουνηδδν άπδ τών οφθαλμών της. ’Εδωκεν είς αύτδν 
τήν εικόνα της καί τήν τού μακαρίτου'Οθωνος, άπαιτήσασα τήν 
τού κ. Λυκούργου*  ειτα διέταξε τδν υπασπιστήν αύτής δπως τδν 
συνοοεύση μέχρι τού σιδηροδρόμου.

~ ' ·· ~ ~ ■ ■ ■ - ■ . ■ ■ _.. . . ...........- ■ - —
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Τήν 1 1)2 ώρ. μ.μ. άναχωρήσας, έφθασε τήν 9ηντής εσπέρας 
είς Λειψίαν και κατωκησεν είς το ξενοδοχείον τής Βαυαρίας (Hotel 
de Baviere). ‘Η ημέρα έκείνηήτο ή 23η Μαρτίου καθ’ήμάς ή 
ή 4η ’Απριλίου κατά τούς Ευρωπαίους. Μαθόντες τήν άφιξιν 
αύτού οί εκεί ’Ελληνες έμποροί τε και φοιτηται έσπευσαν ν’ 
άσπασθώσι τήν δεξιάν τού ‘Ιεράρχου, έν τφ προσώπφ τού οποίου 
τοσούτον έν Άγγλίφ έτιμήθη ή ‘Αγία ήμών ’Ανατολική ’Εκκλησία, 
καί παρακαλέσωτιν αυτόν νά λειτούργησα} έν τώ έκεί « Έλληνικφ 
σηκφ» τή εορτή τού Ευαγγελισμού’ δπερ και εγένέτο. Κατά τήν 
θείαν ταύτην μυσταγωγίαν οί μέν ομογενείς συνεκινήθησαν ιδόντες 
πρώτον ήδη ‘Ιεράρχην, τον τά πρώτα έν τοίς ‘Ιεράρχαις τής ’Ανα
τολής φέροντα, λειτουργούυτα έν τφ έκκλησιδίφ τής Λειψίας, οί δέ 
Γερμανοί μετά σεβασμού καί περιέργειας παρετήρουν τδ αξιοπρεπές 
τού ’Αρχιεπισκόπου και τήν τάξιν τής ήμε τέρας λειτουργίας. Συνε- 
τέλεσαν δέ τφ Σ. Άρχιεπισκόπφ τήν θείαν μυσταγωγίαν οϊ τε δύο 
Άρχιμανδρίται Δημητρακόπουλος και Δεπάστας και ό διάκονος τής 
Α. Πανιερότητας Παρθένιος Άκύλας. Οί έκεί ομογενείς έσκόπουν 
νά προσκαλέσωσι τδν ’Αρχιεπίσκοπον εις συμπόσιον, έν ω έμελ
λαν πρδς τιμήν αύτού νά προσκληθώσι πάντες οί καθηγηταί*  άλλ’ 
ό καθηγητής τής θεολογίας Tischendorf προλαβών προσεκάλε- 
σεν αύτόν, και ούτως έματαιώθη ή αγαθή θέλησις τών ομογενών.

Μετά δέ μεσημβρίαν, Τετάρτην άπδ τής 2—4 1)2, έπεσκέφθη 
ο ’Αρχιεπίσκοπος 'τούς έπισημοτέρους τών έκεί θςολόγων, οΣον 
Kahnis, Luthardt, Delitsch’ έκ δέ τών τής φιλολογίας τδν 
Curtius, παρ’ φ και πλείον διέμεινε και περί διαφόρων άντικειμέ- 
νων λόγος έγέ^ετο, οΣον περί τής ήμετέρας προφοράς, Σάμου, Σύ
ρου και άνασκαφών τής ’Ολυμπίας. Γ,Αμα δέ περί τού αρχαιολογι- 
κού τούτου αντικειμένου λόγος έγένετο, ο Curtius είπε «παρ’ ύ- 
μίν πολλά δύνανται νά γένωνται*  διότι τδ ύμέτερον έδαφος καλύ
πτει σεμνά τής άρχαιότητος μνημεία’ ελπίς δέ δι’ Ελλήνων λο
γιών πολλά συχνότερου νά γίνωνται κα. ήμίν γνωστά. » ’Αμέσως 
μετά τούτο έγινε λόγος περί τού καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν έν 
έπαίνοις μνημονευομένου I. Ν. Οίκονομίδου, δν ό περικλεής Κούρ- 
τιος τδν περικλεέστατον τών νύν έν Έλλάδι λογίων θεωρεί, και 
τούτ’ αύτδ έν τε τφ φιλολογικφ φροντιστηρίφ καί δπου άλλοθι λόγος 
περί αύτού γίνεται επαναλαμβάνει. Τούς αύτούς δ’ επαίνους κατ’ 

Οικονομίδου ειπεν ό Κούρτιος και τώ ήμετέρφ Άρχιεπισκόπφ. Εί- | 
πόντος δέ τούτου δτι και ό κ. Οίκονομίδης και άλλοι παρ’ ήμίν λό- u 
γιοι ύπάρχουσιν, ό Κούρτιος έπανέλαβε «Ναί, άλλ ό κ. Οικονο- 
μίδης εινε ό κράτιστος.» Άπελθών δ’ ® Πανίερώτατος έκ Τής τού 
καθηγητού Κουρτίου διευθύνθη άμέσως είς τδν σιδηρόδρομον τήςΆλ- 
λης, έχων μεθ’ εαυτού τδν Αρχιμανδρίτην Δεπάσταν, τδν αύτού δι
άκονον ΒΆκύλαν και τδν κ. Γ. Κρέμον. "Άμα δέ φθάς έν εκείνη τή 
πόλει, άπήντησε καθ’ όδδν τδν έπιφανέστατον τής θεολογίας καθη
γητήν Tholuck, δστις περιπαθώς ήσπάσθη τδν ’Αρχιεπίσκοπον 
καίειπών βραχέα τινα περί «τών έν’Αγγλίφ, ώς είπε, λαμπρών 
ημερών» προσεκάλεσεν αύτδν είς τδν οικον. Μετά δέ τούτο έπε
σκέφθη δ ‘Ιεράρχης τούς επισήμους καθηγητάς J. L. Jacobi, δς ά- 
πήν, και τδν σοφόν γέροντα Julius ΜίΐΙΙβΓτδν τού φιλέλληνας Ο. 
Muller, τού έν Άθήναις κειμένου έπι Κολωνφ τφ ίππείφ, άδελ- 
φδν, δστις μαθών δτι ό Αρχιεπίσκοπος εινε αύτδς εκείνος, ύπέρ ού 
τοσαύτα έγιναν έν Άγγλίφ και έν πλείσταις τής Ευρώπης έφημε- 
ρίσιν έγράφησαν, και δτι πρδ τεσσαρωνκαίδεκα έτών μαθητή; αύ
τού έν 'Άλλη ήν, συνεκινήθη ένδομύχως καί δακρύων τρις ήσπά
σθη αύτόν. Έκείθεν μετέβη ό ‘Ιεράρχης πρδς τδν άσθενή μέν τδ 
σώμα, ρωμαλεώτατον δέ τδ πνεύμα F. A. Tholuck, δστιςάνέ- 
μενεν αύτδν έν μεγάλη τινί αιθούση. Μετά τάς συνήθεις φιλοφρο- 
σύνας καί τήν τυπικήν σύστασιν τών εφημένων τριών άκολούθων έκ 
μέρους τού Αρχιεπισκόπου παρά τφ Tholuck, ώς έγινε παρά τε 
τοίς έν Λειψία και Άλλη άλλοις καθηγηταί;, ήρχισεν ούχι συνή
θης συνομιλία, άλλά σπουδαία έπιστημονική συζήτησις. ‘Ο 
Γερμανός Θεολόγο; ειπεν δτι έν ταί; Άγγλικαίς και Γερμανικαίς 
έφημερίσιν άνέγνω τά περί τδν’Αρχιε «ίσκοπον έν Άγγλίφ καί 
χαίρει δτι τών μεγάλων έκείνων τιμών ήξιώθη εΣς τών αγαπητών 
αύτού παλαιών μαθητών, ό νύν σεβασμιώτατος Σύρου, δστις λίαν 
έπιτηδείως και άξιοπρεπώς άντεπροσώπευσε τήν άρχαίαν έκκλη- 
σίαν έν Αγγλίοε και «κατόρθωσε νά συνάψη, ώ; είπε, φιλικώς τάς 
χείρας της ’Αγγλικής καί ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, έκείνηε μέν οί- 
ονεί προσηλύτου γενομένης, τής δ’ ’Ανατολικής διδασκάλου τής 
άληθείας». Έντόνως δ’είπόντος τού ’Αρχιεπισκόπου και σαφώς
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αποδείξαντος δτι ή Άνατολ. ‘Εκκλησία ουδέποτε άνέλαβε τδ έργον
-, Λ r _ w _ τ ν*  — ι»-,του προσήλυτους ποιησαι, οτι τούτο εινε ιοιον της παππικης Εκ

κλησίας και δτι ή Ανατολική 'Εκκλησία ποθεί νά ένώση τάς Χρι
στιανικά; Εκκλησίας μόνον έν αγάπη, ό Tholuck άπήντησεν δτι 
έν αγάπη επόθησε τήν ενωσι ν ήδη ή Προτεσταντική άπδ μακρού 
χρόνου, και δμως ούδέν κατόρθωσε. Τούτο συνέβη, εΐπεν δ ’Αρχι
επίσκοπος, διότι ή Προτεσταντική Εκκλησία ούδέν κέντρον έχει*  ό 
Βολταΐρος εΐπεν δτι τόσοι πάπαι ύπάρχουσιν έν τή Προτεσταντική 
Έκκλησίφ, δσα τά μέλη αυτής*  διότι έκαστος έχει δημιουργήσει 
τήν χριστιανικήν πίστιν κατά τδ μέτρον τού πνεύματος αύτού κα'ι 
ουχίκατά τδ πνεύμα τής άποστολικής Εκκλησίας, οΐα ευε ή δρθό- 
δοςος ’Ανατολική, ήτις κρατεί αμιγή και άκεραίαν τήν 
διδασκαλίαν τού Ιησού Χριστού. ‘Π άκεραία δ’αύτη διδασκαλία 
υπάρχει μέν έν τοίς μέλεσι τής Εκκλησίας, παρίσταται δμως και 
έκδηλούται ενιαία, ώς και εινε, διάτων αντιπροσώπων αυτής, τών 
κληρικών, οΐτινες, λαβόντες ταύτην παρά τών ’Αποστόλων, δια- 
φυλάττουσι μέχρι τής σήμερον, διαδιδομένης άπδ τού Χριστού οιά 
τών Αποστόλων και τών διαδόχων αύτών ’Επισκόπων. Άρνησα- 
μέ/ου δέ τού Tholuck τήν αντιπροσωπείαν των ’Επισκόπων, εΐπεν 
ό ’Αρχιεπίσκοπος δτι τούτο τρανότατα έδειξεν ό Χριστός, έκλέξας 
αντιπροσώπους αύτού τούς ’Αποστόλους*  ούτοι δ’ εξέλεξαν άλλους 
διάχειροτονίας, οί δέχειροτονηθέντες άλλους, και ούτως άπδ Χρι
στού διαδοχικός μέχρι τής σήμερον προέβη ή αντιπροσωπεία. 
"Ο,τι δ’ ο Χοιστός και οί ’Απόστολοι καθιέρωσαν ούδενί τών άνθοώ- 
πων επιτρέπεται νάκαταστρέύη. ‘Η δέ Προτεσταντική Εκκλησία 
καταστρέφουσα τήν αντιπροσωπείαν ταύτην, δι’ ής ή ενιαία πίστις 
κρατύνεται και έκδηλούται, πράττει εναντίον τής διδασκαλίας τού 
Χρίστου. Ταύτα και άλλα σπουδαία εΐπεν ό Αρχιεπίσκοπο;*  
έν πάσι δέ τούτοις έδείχθη άληθώς κρείσσων εαυτού. ‘Ο δέ Tho- 
luck είτε μή έχων πρόχειρα έπιχειρήματα είτε μή θέλωνιά έμ- 
ποδίση ετι μάλλον τδν ’Αρχιεπίσκοπον, όιότι εγγύς ήν ή ώρα νά 
έπιστρέψη είς Αειύίαν, είπε «Θέλετε, άγαπητέ μοι ’Αρχιεπίσκοπε, 
έμέ προτεστάντην γέροντα θεολόγον νά κάμητε προσήλυτον ώς 
τούς ^Αγγλους » ; « ’Άπαγε I άπεκρίθη ό ’Αρχιεπίσκοπος. Τά 

πάντα γίνονται διά τής αγάπης και ό αγαπητός θεδς ποιήσει τά 
πάντα καλώς.» 05 ω δέ καί έν χαριεντισμοί; κατέστρεψαν τδν 
διάλογον άμφότεροι, καθ’ δν ήν ό ’Αρχιεπίσκοπος μετά τών περί 
αύτδν τριών ‘Ε?λήνων καί ό Tholuck μετά δύο φοιτητών, ούς 
εν αρχή απόντας μεταπεμψάμενος ύστερον συνέστησε τοίς "Ελλη - 
σιν. ’Αμύθητος δ ήν ή χαρά τών άκολούθων τού Άρ χιεπισκόπου, 
βλεπόντων τδν σπουδαιότατον τής αύτών ’Εκκλησίας ‘Ιεράρχην 
ούτως άξιοπρεπώς ύπεραπολογούμενον και κηρύττοντα παρά περί- 
φανέσιν άνδράσιν, οΐος ό Tholuck, τά ακραιφνή δό γματα της ή- 
μετέρας ’Εκκλησίας. Καί πας τις δ' Ελλην πρέπει νά χαίρη άνα- 
λογιζόμενος δτι συγχρόνως δυο "Ελληνες άνδρες δ,τε ‘Ιεράρχης Σύ
ρου’Αλέξανδρος και ό I. Ν. Οίκονομίδης, ό μέν έν Αγγλία, οδέ 
ιδίως έν Γερμανία έτιμήθησαν*  διότι ή τιμή αύτών εινε τιμή 
πανελλήνιος. Είθε δέ νά έγερθώσι και άλλοι τοιούτοι άνδρες, δπως 
ή Ελληνική καί ’Εκκλησία και έπιστήμη, αί σότειραι αύται τού 
Πανελληνίου, λαμπρυνθώσι πρδς δόξαν τού ήμ-τέρου έθνους, τού 
διά τήν άσυνεσίαν τών πολιτικών αύτού άνδρών έπισπω μενού τδν 
οίκτον καί τήν άγανάκτησιν τών‘Ελλήνων, φιλελλήνων μισελ
λήνων καί παντδς άλλου γνώστου τών ‘ Ελλη νικών π ραγμάτων,

Έπιστρέψας έξ Άλλης ό ‘Ιεράρχης περί τήν δγδόην καί ήμί - 
σ-ιαν τής εσπέρας, κατέλιπε περί τήν δεκχτην τής αύτής ήμέρας 
τήν Λειψίαν,—καίτοι θερμώς παρακληθείς ύπό τε τού άςιοτίμου προ
ξένου κ. Π. Π. Ναούμ καί των άλλων ομογενών νά μείνη μίαν ετ^ 
ημέραν έν Λειψί^,—είπών δτι ό χρόνος κατηπείγε καί δτι ώφειλε 
πρότερον μάλιστα ν’ άπέλθη εις Βιέννην, ίσως δέ καί είς Τεργέστην 
καί έκεϊθεν πάλιν διά Βιέννης είς Κωνσταντινούπολιν πρδς τδν Πα
τριάρχην, δπως κοινολογήση αύτώ τά κατά τήν ’Αγγλίαν. Κατά 
συγκυρίαν δέ, άμα ό’Αρχιεπίσκοπος είσήλθεν είς τήν άμαξαν τού 
σιδηροδρόμου, τδ περιϊστάμενον Γερμανών πλήθος ανέκραξε με
γαλοφώνως «Ζήτω!». Άδηλον ά/ ύπέρ του ήμε:έρου ’ Αρχιεπι- 
σκόπου ή τυχαίως έγινε τούτο*  τό βέβαιον όμως δτι άπαντες οί 
έκεί παρεπιδημούντες "Ελληνες αισθήμασι χαρά; καί λύπης συνε
χόμενοι ήσπάσθησαν τήν δεξιάν τού προσφιλεστάτου καί σεβασμι- 
ωτάτου Ιεράρχου, τούτο μέν δτι ειδον αύτδν έκεί, περί ού τοσαύτα
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έν έφημερίσιν άνέγνωσαν, τούτο δ’ δτι δέν ήδυνήθησαν νά πείσωσιν 
αυτόν, όπως μακρότερόν τι διαμείντρ έχει και διηγηθή αύτοϊς τάς 
μεγάλας τιμάς, ών έν τώ προσώπφ αύτού έτυχεν έν ’Αγγλία ή 
ήμετέρα γεραρά καί άγια’Εκκλησία. (ακολουθεί).

Ό ’Αριστοτέλης.

Την έπομένην περί Άριστοτέλους και τών συγγραμμάτων αύτού 
πραγματείαν άνέγνω έν τφ άναγνωστηρίφ «ή Σμύρνη » ό ιατρός κύ
ριος X. Βερνάρδος. Τήν πραγματείαν ταύτην λίαν κατάλληλον θεω- 
ρούντες (1) ίνα λάβη χώραν έν ταϊς σελίσι τού Μέντορος δημοσιεύ- 
ομεν, μόλις πείσαντες πρός τούτο τόν συγγραφέα αύτής, αποποιού
μενου έπί τφ λόγφ δτι ή πραγματεία συγγραφεισα απλώς πρός άνά- 
γνωσιν δέν ένδιατρίβει περί τήν άνάλυσιν τών συγγραμμάτων τού 
φιλοσόφου δσον και δπως έδει. ’ Εχει δέ ώς άκολούθως.

Κύριοι !
‘Ο ’Αριστοτέλης υπήρξε τό μεγαλείτερον ίσως κατά φιλοσοφίαν 

δνομα, ούχι βεβαίως τόσον διά τήν ηθικήν επιρροήν τών ανακαλύ
ψεων—ήν ελαβε μόνον ή τού Πλάτωνος φιλοσοφία, δστις καί εύλόγως 
θεωοειται ό νομοθέτης τώνθρησκευτικών δοξασιών καί τών ηθών—δ
σον διά τήν πληθύν και τήν έκτασιν αύτών είς τε τδν φυσικόν κόσμον 
καί τήν*λογΐκήν  και μάλιστα διά τήν απαράμιλλου έπιρροήν αύτού 
είς τήν έπιστημονικήν ανάπτυξιν τού ανθρωπίνου νοός έν τή ανατολή 
ώς και έν τή δύσει, εις τούς νεωτέρους χρόνους ώς καί είς τού; αρ
χαίους, έπί τών Χριστιανών καθώς καί έπί άλλης θρησκείας λαών .. 
...........τών ’Αράβων.

Ποίν τού Άριστοτέλους, λέγει ό Cuvier, ή φιλοσοφία καθαρώς 
θεωοητική κατετρίβετο εις άβασίμους θεωρίας*  ή επιστήμη δέν υπήρ
χε καίπρώτην φοράν έξηλθε τετελέιωμένη άπό τόν έγκέφαλον αύτού, 
ώ; ή ’Αθήνα μέ δλην τήν πανοπλίαν της άπδ τήν κεφαλήν τού 
Διός. Μόνος τφ δντι χωρίς βάσιμων προηγουμένων ό μαθητής τού

(1) Άνήρ σπουδαίος εΐπεν είς ημάς δτι έν Όξωνίφ, πόλει τής 
Αγγλίας, ούδείς δύναται νά λάβη τόν τίτλον τού bachelor gente- 
elman (εύγενούς προλύτου), έάν δέν φέρη άπόδειξιν τού πανεπι
στημίου δτι άνέγνω έπί εξάμηνου τουλάχιστον τόν Άριστοτέλην.

ί 1 ' -

Πλάτωνος άνεκάλυψε καί άπέδειξε περισσότερα; άληθείας, έξετέλεσε 
περισσότερα έπιστημονικά έργα έν διαστηματι βίου 62 έτών, παρά 
20 αιώνες μετέπειτα μέ δλην τήνβοήθειαν τών ιδίων του ιδεών, τής 
τυπογραφίας, τής πυξίδος, καί μέ δ?.ην τήν συνδρομήν τοσούτων με
γάλων άνδρών.

Πρώτος, μετά τόν Σωκράτη, ό ’Αριστοτέλης έδίδαξε καί ήκολού- 
θησε,πλήν είς πολλά μεγαλειτέραν έκτασιν, τήν μέθοδον τής παοα- 
τηρήσεως καί έστησε τάς έπιστήμας έπί τού άληθούς αύτών θεμε
λίου*  ή μέθοδος'δμως αύτή μ’ δλα τά θαυμαστά έξαγόμενα, τά όποια 
δι’ .αύτού παρήγαγε, έπί πολύν χρόνον ήγνοειτο. Άλλ’ ό 19 αιών 
έπανέφερεν αύτήν καί κατέστησε τό γονιμώτερον καί βεβαιότερου 
οργάνου τής προόδου τών περί τήν φύσιν έπιστημών.

Ολαι αί άνθρώπιναι γνώσεις πριν τού Αριστοτέλους ήσαν συμ- 
πεφυρμέναι είς μίαν μόνην επιστήμην καλουμένην φιλοσοφίαν καί 
τά άντικείμενα αύτά έφερον τό γενικόν δνομα ή φύσις*  ούτω π. χ. ό 
Πλάτων είς τόν Τίμαιον λαλει περί τού τότε γνωστού αστρονομικού 
συς-ήματος, άλλά ταύτοχρόνως πραγματεύεται καί περί άνατομίας 
του άνθρώπου κα\ περί φιλοσοφίας.Άλλ’ ό Αριστοτέλης κατέτεμεν 
αύτήν είς πολλάς διαιρέσεις μεγίστης σημασίας καί ούτως έλαβεν άρ- 
χήν ή Άνάλυσις. ’ίΐ φυσική, μεταφυσική, ή φυσιοϊστορία, ή πο
λιτική , ή ποιητική καί έν γένει αί γνωσταί έπιστήμαι τού τότε χρό
νου έτάχθησαν χωριστά Χαί έγιναν ειδικότητες καί πάλιν αύται αί 
ειδικότητες ύποδιηρέθησαν κατά τινας φυσικάς αναλογίας, δπως καί 
αί πρώται υποδιαιρέσεις καί ούτω ό Αριστοτέλης ήδυνήθη νά ένα- 
σχοληθή είς τάς λεπτομερεστέρας καί βαθυτέρας σπουδάς. * Επειτα 
συνήθροισε τά διάφορα μέρη τού έργου του καί έσχημάτισεν ούτω τό 
εύρύτερον σύστημα έκ τών υπαρχόντων.

Τά πάντα θαυμαστά καί κολοσσαια έν τώ Άριστοτέλει*  δέν έζη- 
σεν είμή 62 έτη καί δμως ήδυνήθη νά παρατηρήση γεγονότα άκρας 
λεπτότητος καί τά όποια ή αύστηροτέρα κριτική δέν ήδυνήθη νά σα- 
λεύση*  Δημόσιος διδάσκαλος κατά τό 3°^ τής ζωής του, επιφορτι
σμένος έπί 7 έτη τήν άνατροφήν ήγεμονόπαιδος, περισπώμενος συ
νήθως άπό τόν θόρυβον τών αύλών,( συνέγραύεν εκατοντάδας συγ
γραμμάτων παντοίας ύλης καί τά όποια δλα πλουτούσιν από τόσα 
γεγονότα καί ιδέας, ώστε ύπερβαίνουσι πάσαν φαντασίαν.
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Α». ευνοίκαί περιστάσεις, μεταξύ τών οποίων εύρέθη, έξηγούσΐ 
τήν γονιμότητα καί έκτασιν τών συγγραμμάτων του, και διά τούτο 
πρέπει νά εμβω εις τήν άφήγησιν τού βίου του.

‘Ο ’Αριστοτέλης έγεννήθη τό 1 έτος τής 99 όλυμπιάδος, ήγουν 
38ί πριν Χριστού,είς τά Στάγειρα ελληνικήν αποικίαν της Μακεδο
νίας,κτισθεισαν άπό τούς κατοίκους τής έν Εύβοια Χαλκίδος είς παρά
λιον καί εις τήν αρχήν τής Χερσονήσου, τής οποίας τήν μεσυμβρινήν 
ακραν κατέχει τδδρος τού Άθωνος. Τά Στάγειρα καί ό μικρός των λι*  
μήν δεν φαίνονται ασήμαντα είς τήν ιστορίαν’ διότι είς δλα τά μεγά
λα συμβεβηκότα,τά όποιαέτάραξαν τήν*Ελλάδα,ήκούοντο  καί αύτά*  
λ. χ. κατάτήν εκστρατείαν τού Ξέρξου, τήν αντιζηλίαν τής Σπάρ
της καί Αθηνών καί αργότερα κατά τούς πολέμους τού Φιλίππου , 
πατρος τού Άλεςάνδρου. Κατά τήν πιθανυτέραν γνώμη >, τά Στά- 
γειρα εινε ο σημερινός Σταυρός, δστιςφυλάττει καί ίχνη τού αρχαίου 
του ο,οματος. Εκ τής μητρός του Φαιστιάδος, ής πρωίμως έστερή- 
θη,κατάγεται άπό οικογένειάν τινα τής Χαλκίδος*  ό πατήρ του Νικό- 
μαχος ύπήρξεν ιατρός καί φίλος τού Άμυντα Β '., βασιλεύσαντος είς 
τήν Μακεοονίαν άπό τά 393—389.‘Ο Νικόμαχος ούτος συνέγραψε 
βιβλία τινά της ιατρικής καί φυσικής κα> ήν, κατά τόν Διογένη τόν 
Λαερτιον, από Νικομάχου του Μαχάονος τού ’Ασκληπιού. Καί μά
λιστα φαρμακευτική τις σκευασία ςρέρει τό ονομα τούτου, τήν οποίαν 
μετ έπαίνου αναφέρει ό Γαληνός. ‘Η υψηλή αυτού θέσις είς τήν αυ
λήν ενός βασιλέως, ή λαμπρότης της καταγωγής του καί τό είδος 
τών έργων του έπενήργησαν βεβαίως είς τήν ανατροπήν τού υιού του. 
Φίλιππος, ό νεότεροςτών υιών τού Άμυντα, ήτο σχεδόν ομήλικος 
με τόν Αριστοτέλη καί ευκόλως δύναται τις νά συμπεράνη ότι άπό 
τήν μικράν των ήλικίαν ήρχισαν αί μεταξύ των σχέσεις καί προδιέ
θεσαν τόν Φίλιππον είς τό νά έμπίγευθή έπί τέλους καί τήν εκπαίδευ
αν τού διαδόχου του είς αύτόν. Γνωρίζομεν δτι ό Αριστοτέλης εις 
τόν θάνατον τού πατρός του δέν εΐχεν είσέτι 1 7 έτη*  διότι πρό τού
των αυτός, ο αδελφός του καί ή αδελφή του ήσαν υπό τήν κηδεμονί
αν φίλου τίνος τής οικογένειας του, τού Προξένου έξ ’Αταρνέως,πόλε
ως έν Μυσία αντικρύ τής Λέσβου,καί δστις κατωκειτότε τά Στάγειρα. 
‘Ο Αριστοτέλης έτήρησε πρός τόν ευεργέτην αύτού καί τήν σύζυγόν 
του, ήτις τόν έπεμελειτο ώς μήτηρ, τήν πλέον σταθεράν εύγνωμο- 

σύνην. Διό καί είς τήν διαθήκην του, τήν οποίαν δύναται τις νά ά- 
ναννώστ, όλοσχερώς είς τόν Διογένη τόν Λαερτιον, διατάττει να α- 
νατεθώσιν εικόνες πρός μνήμην των’ καί έτι πλέον, μετά τον θάνα
τον τού Προξένου είς ενδειξιν περισσοτέρας ευγνωμοσύνης υιοθέτησε 
τό ορφανόν τούτου, μόλον δτι είχε τέκνα, καί τώ έδωκεν είς γάμον 
την θυγατέρα του Πυθιάδα. ’Ενδιατρίβω εις τάς λεπτομερείας αυτάς, 
τάς οποίας όμοφώνως οί βιογράφοι βεβαιούσι, διά νά άναιρέσω τάς 
περί αγνωμοσύνης μέμύεις, τάς οποίας κατ αύτού πολλάκις έξετο- 
ξευσαν. ‘Η ευγνωμοσύνη, καθώς καί άλλα τινά ιστορικά θέλουσι το 
αποδείξει, ήτο ή πλέον περιφανής αρετή τού Άριστοτέλους, καί δέν 
εινε διόλου πιθανόν δζι ελειψεν άπό τό καθήκον τούτο διά μόνον 
τόν διδάσκαλόν του, ένώ τό έξεπλήρωσεν ακριβώς διά τόσους άλλους. 
Ό Δ.Λ. διέσωσε τήν διαθήκην του,έν ή είκονίζεται άξιολογώτατα ό 
χαρακτήρ του,διότι^δέν λησμονεί ουδένα έκ τών περί αύτόν. Μεταγε
νέστεροι βιογράφοι έπί τή μαρτυρία τού Επικούρου—δστις ώς γνω
στόν καί άλλους έκατηγόρησεν άποκαλών τδν μέν Δημόκριτον Λη- 
ρόκριτον,τδν δ’ ‘Ηράκλειτον Μέθυσον καί λ. π.—διέδοσαν πολλά έ- 
ναντία ώς πρός τήν νεότητα τού 1 Άριστοτέλους*  δτι δηλ. δαπανή- 
σάςδληντου τήν περιουσίαν είς άτακτον βίον, ήναγκάσθη νά γίντ| 
στοατιώτης και αργότερα φαρμακοπώλης « Καί Άριστοτέλην άσω
τον καταφαγόντα τήν πατρφαν ουσίαν, στρατεύεσθαι, φαρμακοπω- 
λεΐν» Διογ. Λαέρτ. Διά νά πεισθώμεν περί τού άβασίμου δλων τού
των,αρκεί νά ένθυμηθώμεν δτι ό Αριστοτέλης ήλθεν είς τάς ’Αθήνας 
χάριν σπουδής τό 1 7 έτος τής ήλικίας του. Άδύνατον λοιπόν εινε, 
δσην πρωϊμότητα είς τάς ήδονάς καί άνύποθέση τις είς αυτόν, αδύ
νατον εινε νά πιστεύσ^ δτι κατ’ έκείνην τήν ήλικίαν διήλθε δι’ δλων 
αυτώντών δοκιμασιών.

Τό πιθανώτερον εινε δτι κατ αυτήν τήν ήλικίαν ό Κηδεμών του, 
άγρυπνος πάντοτε έπ’ αύτού, τόν έπεμψεν εις τήν επιστημονικήν 
πρωτεύουσαν τής Ελλάδος διά νά τελειώση τάς σπουδάς του, τάς 
οποίας εΐχεν αρχίσει ύπδ τδν πατέρα του καί εξακολουθήσει έπειτα 
ύπδ τδν Πρόξενον. Άλλ’ ό ’Αριστοτέλης τότε είδε τόν Πλάτωνα 
έπ’ ολίγον καιρόν, έάν ειδεν αύτόν. Διότι κατ’ αύτδ τδ ίδιον έτος, τδ 
β . της 103 ’Ολυμπιάδας, ό Πλάτων άνεχώρησε 2αν ήδη φοράν διά
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τήν Σικελίαν, δπου έμεινε σχεδδν τρία έτη καί επανήλθε τδ τέχαο-» 
τον έτος τής ιδίας αύτής’Ολυμπιάδας. Ό ’Αριστοτέλη; εΐχε λοιπδν 
είκοσιν ετη περίπου, δταν ήρχισε νά άκροάζηται τά μαθήματα τοι- 
ούτου διδασκάλου. Και κατά πρώτον ό Πλάτων έπήνει τδν Άρι- 
στοτέλην, άποκαλών αύτδν τδν νούν τής σχολής του, ύπαινιττόμε- 
νος τήν υπεροχήν τής διανοίας του και παραβάλλων αύτδν πρδς τδν 
Ξενοκράτην έλεγε αΤφ μέν μύωπος δεϊται, τώ δέ χαλινού . » Έ
ψεγε μόνον αύτδν διά τδ δηκτικόν τού χαρακτήρας και τδν μέχρι 
υπερβολής καλλωπισμόν του, ίσως διότι ήτο άσχημος «Τραυ
λός τήν φωνήν άλλά και ίσχνοσκελής ήν και μικρόμματος, έσθήτι 
τε έπισήμφ χρώμενος και δακτυλίοις και κουρά» Διογένης Λαέρτιος. 
Συγγράφεις τινες πολύ μεταγενέστεροι τούτου προσεπάθησαν νά 
άποδείξωσιν δτι ό μαθητής δέν εΐχε πρδς τδν διδάσκαλόν του τδ ο- 
φειλόμενον σέβας ούδέ έδείκνυε τήν πρέπουσαν εύγνωνομοσύνην του’ 
ο Αιλιανδς μάλιστα κατά τήν μαρτυρίαν Εύβουλίδου τίνος, τδν ό
ποιον ειχεν αναιρέσει ό Άριστοκλής, διέδωσε πάλιν αύτούς τούς 
γελοίους μύθους, τούς οποίους έπανέλαβον και Πατέρες τής ’Εκκλη
σίας. Άλλοι πάλιν βεβαιούσι τδ εναντίον καί προσθέτουσιν δτι πρδς 
ενδειξιν τού σεβασμού και θαυμασμού του διά τδν διδάσκαλον, καθ
ιέρωσε ν αυτω βωμόν μέ επιγραφήν, ήτις υπερύψωνε τάς άρετάς τού 
«άνδρός, τδν όποιον ούτε ή κακία δύναται νά προσβάλη.» ’Εκείνο 
δμως τδ όποιον εδωκεν άφορμήν είς αυτήν τήν φημισθείσαν 
εχθραν ήτο τδ τδ αντίθετον τού πνεύματος τών δύο φιλοσόφων. Οί 
μεταγενέστεροι δυσγενώς φερόμενοι πρδς τδν Άριστοτέλην μετε- 
ποίησαν είς προσωπικήν έχθραν τδν ανταγωνισμόν τών αισθημά
των. Ό Στάρ, ό νεότερος καί ακριβέστερος τών βιογράφων τού 
Άριστοτέλους, πάνυ εύλόγως ενδιατρίβει εις τδ περιλάλητου χω
ρίο ν τών Νικομαχείων ηθικών, βιβλ.ίον ά. κεφ. 4ον, έν ω ό ’Αρι
στοτέλης δίδει προσωπικήν μαρτυρίαν τών πρδς τδν διδάσκαλον αι
σθημάτων του’διότι πραγματευόμενος περί τίνος θεωρίας,τήν οποίαν 
πειράται νά άνασκευάση, άρχεται ούτω « καί τοι προσάντους τής 
τοιαύτης ζητήσεως γενομένης, διά τδ φίλους άνδρας εισαγαγείν τά 
είδη, δόξειε δ’ άν ίσως βέλτιον είναι καί δείν έπί σωτήριοι γε τής 
αλήθειας και τά οικεία άναιρείν, άλλως τε καί φιλοσόφους όντας’ 
άμφοίν γε δντοίν φίλοιν, δσιον προτιμάν τήν αλήθειαν» ήγουν 

μόλον δτι ή ζήτησις αύτή αποβαίνει δυσχερής, διότι φίλοι άνδρες 
είσήγαγον τάείδη, άλλά προτιμότερου εινε και μάλιστα φιλόσο*  
φοι νά θέσωσι κατά μέρος τά προσωπικά των αισθήματα καί νά μή 
άποβλέψωσιν είς ούδέν άλλο ή είς τήν σωτηρίαν τής άληθείας.Μόλον 
δτι δέ καί τά δύο αυτά μάς εινε αγαπητά, καθήκον μάς έπιτάττει 
νά προτιμήσωμεν τήν αλήθειαν « δσιον προτιμάν τήν άλήθειαν ». 
’Απέναντι τοιαύτης φανεράς καί ακριβούς μαρτυρίας δυσκολεύεται 
νά έννοήση τις πώς ή ιστορία κατέφυγεν είς άλλας πηγάς. Προσ- 
θέτομεν μάλιστα δτι τοιαύτη γνώμη δέν έρρίφθη έκεί διά τδν τύ
πον καί χάριν φιλοφροσύνης’ διότι είς δλην τήν διαμάχην τού Ά
ριστοτέλους μετά τού Πλάτωνος, ώς πρδς τήν θεωρίαν τών ιδεών, 
πάντοτε καίτοι υπερασπιζόμενος τά δικαιώματα τής άληθείας, έτή- 
ρησε μετ’ εύλαβείας τδ πρδς τδν διδάσκαλον καί τήν περίνοιαν αυ
τού σέβας. Μία άλλη αντιζηλία, όλιγοθρύλλητος μέν άλλά μάλλον 
πραγματική, εινε ή μετά τού Ίσοκράτους, άν καί ©'αοίδιμος Κο- 
ραής είς τά προλεγόμενα τού Ίσοκράτους δέν τήν παραδέχεται. ‘Ο 
’Αριστοτέλης έναντίος τού Ίσοκράτους ώς πρδς τδ περίεργον καί ύ
πτιον ύφος, τδ όποιον εισήγεν εις τήν ρητορείαν, ήνοιξε σχολήν είς 
τήν οποίαν ίδίδασκε, κατά τήν μαρτυρίαν τού Κικέρωνος, τάς άρχάς 
τάς οποίας μετά ταύτα κατεχώρισεν εις τά περί ρητορικής συγγραμ- 
ματά του. Διογένης ό Λαέρτιος άναφέρει δτι επί τοιαύτη περιστάσει 
ό ’Αριστοτέλης έλεγε «αισχρόν σιωπάν, Ίσοκράτην δ’ έάν^λέγειν». 
Έγύμναζε τούς μαθητάς του νά ύποστηρίζωσι προτάσεις καί συνά
μα έξήσκει αύτούς νά τάς έφαρμόζωσιν.είς τήν ρητορικήν « καί πρδς 
θέσιν συνεγύμναζε τούς μαθητάς, αμα καί ρητορικός έπασκών» Δ. 
Λ. ’Ίσως δέ έξ αύτής τής περιστάσεως ό Φίλιππος ίνόησεν είς τδν 
υιόν τού Ιατρού του πατρός του καί είς τδν έταίρον τής παιδικής του 
ηλικίας, τδν άνθρωπον δστις έμελλε μετά ταύτα νά διδάξη τήν ρη
τορικήν είς τδν μέλλοντα καταχτητήν τής ’Ασίας. Και φαίνεται μά
λιστα δτι ή διαμάχη τού Άριστοτέλους ήτο τόσον σφοδρά, ώστε 
πολλοί τών μαθητών τού γηραιού ρήτορος άνέλαβον τήν ύπεράσπι- 
σίν του καί μάλιστα έπί Διονυσίου τού Άλικαρνασέως καί τού ’Αθη
ναίου έσώζετο τοιαύτη τις απολογία. ’Ολίγον τέλος πάντων ένδια- 
φέρον πρέπει νά δώσωμεν είς τάς μετά τού Εενοκράτους συζητήσεις,
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τού δευτέρου διαδόχου τού Πλάτωνος είς τήν ’Ακαδημίαν: έπειδή 
ό ’Αριστοτέλης δέν ήδύνατο νά έχη ούδεμίαν άξίωσιν είς τήν δι
αδοχήν τού διδασκάλου του, του οποίου το σύστημα πάντοτε κατε- 
πολέμησεν. Έπειτα ό Αριστοτέλης και Ξενοκράτης φαίνονται ατε
νώς συνδεδεμένοι, διότι ολίγους μήνας μετά τόν θάνατον τού Πλάτω
νος συνεταξείδευσαν διά τήν Μικράν ’Ασίαν*  ώστε ολαι αυται αι 
θρυλληθεΐσαι έχθραι τού Άριστοτέλους μέ τδν Πλάτωνα, τον Ισο
κράτης καί Ξενοκράτην δέν έχουσι τδν βδελυρδν έκείνον χαρακτή
ρα, τδν όποιον ήθέλησάν τινες νά προσάψωσιν. ’Εξ όλων δμως αυτών 
τών διηγήσεων συνάζεται οτι πριν τού θανάτου τού Πλάτωνος «348 
ετη Η. X. » ό ’Αριστοτέλης δέν ειχεν έτι ανοίξει τήν φιλοσοφικήν 
σχολήν του, άλλά μόνον άπδ μαθήματα τής ρητορικής έγνωρίσθη 
πρότερον.

Διά τήν ικανότητα λοιπόν, τήν οποίαν έπέδειξεν εις τούτο τδ ειοος 
και διάτας παλαιάς του σχέσεις μέ τήν αυλήν τής Μακεδονίας, οί 
’Αθηναίοι τδν εξέλεξαν πρέσβυν παρά τώ Φιλίππω—άν πρεπη να 
πιστεύσωμεν άμφίβολόν τινα μαρτυρίαν του Ερμίππου, την οποίαν 
άναφέρειΔ. ό Α. — διά τδν εξής σκοπόν. ‘Ο Φίλιππος είχε κα
τεδαφίσει έν Θράκξΐ πολλάς Έλλη νικάς πόλεις, κηρυγμένας ύπέρ 
τών Ελλήνων, και μεταξύ τών άλλων τά Στάγειρα. Ό υίδς τού 
Νικομάχου έλαβε τήν δυσχερή έντολήν νά ζητήσϊ} άπδ τδν νικη
τήν Μακεδόνα τήν άνάκτισιν τών καταστραφεισών πόλεων*  φαίνεται 
δμως δτι δέν επέτυχε τδν σκοπόν του τότε, άλλά πολύ άργότερα και 
πιθανώς άπδ τδν υιόν του ’Αλέξανδρον. Οπως δήποτε ό Πλάτων 
έτελεύτησε κατά τήν άπουσίαν του (348 π. X.). Μετά την επι
στροφήν του έσπευσε νά άναχωρήση έξ ’Αθηνών, οιοτι τότε οι φί
λοι τών Μακεδόνων δέν ήγαπώ/το. ‘Ομού λοιπον με τον ώενοκρα- 
την άπήλθε πρδς Έρμείαν έκ πόλεως ’Αταρνέως έν ’Ασία, δστις λέ
γεται δτι ήτο έκ τών τακτικών φοιτητών του εις τα μαθήματα τής 
ρητορικής. Καί ίσως μάλιστα αί πρώται σχέσεις του Άριστοτέλους 
μετά τού Έρμεία ήρχισαν είς τά Στάγειρα διά τού Προξένου, κατα- 
γομένου καί τούτου άπο τδν αύτδν τόπον, ως προανεφέραμεν. ‘Ο 
Έρμείας ήτο δούλος τυράννου τινδς τού Αταρνέως, τού Εύβούλου, 
καί τό ? όποιον διεδέχθη διά μόνης τής ικανότητάς του υψωθείς εις 

αυτήν τήν λαμπράν καί επικίνδυνον θέσιν, είς τήν όποιαν καί δλί- 
γον χρονον εμεινε*  διότι άπέθανε θύμα της προδοσίας τού ‘Ροδίου 
Μεντορος—άδελφού τού Μέμνονος, άρχηγού τού Ελληνικού στρα
τού. υπδ τδν μισθόν τού Άρταξέρξου βασιλέως τής Περσίας—καί 
εν τουτω η ελευθερία τών ελληνικών πόλεων άπώλεσε τδ ίκανώτε- 
ρον και γενναιότεροι στήριγμα. ‘Π τοιαύτη καταστροφή βαθέως 
κατελυπηυε cov Αριστοτέλην, διότι καί τδ ταξείδιόν του παρά τώ 
Έρμεια είχε βεβαίως πολιτικόν τινα σκοπόν. Τδ άλγος τής ψυχής 
του εκδηλούται ύπδ όύο τινώντά όποια διεσώθησαν*  τδ εν εινε έ
κείνος ο θαυμαστός ύμνος καί παιάν πρδς τήν άρετήν καί τήν μνή
μην τού τυράννου ’Αταρνέως, τού όποιου τήν μεγαλοπρεπή απλό
τητα καί την αλγεινήν έμπνευσιν ούδείς τών ποιητών ύπερεβάλετο, 
ώς άποφαίνεται ό Barthelemy Ste Hilaire, ό κλεινός μεταφρα
στής τών περισσοτέρων τού Άριστοτέλους συγγραμμάτων. Είνε 
τοσούτον ωραίος, ώστε έπιτραπήτω μοι ή άνάγνωσίς του*  προτάτ- 
τω δμως τήν μετάφρασίυ του είς τήν καθ’ ήμάς διά νά έννοηθή εύκο· 
λωτερονκαιεκτιμηθη δεόντως. «Ώ αρετή, ή πρόξενος πολλών μό
χθων εις τούς θνητούς, καί ήτις είσαι τδ πολυτιμότερου άγαθδν τού 
βίου, διά σέ, ώ σεμνή παρθένος, οί Ελληνες ριψοκινδυυεύουσι τήν 
ζωήν των καί ύποφέρουσι τούς πλέον σκληρούς κόπους. Πληρών 
τάς ψυχάς άπδ καρπόν άθάνατον, άνώτερον καί άπδ τδν χρυσόν και 
από τούς δεσμούς τής συγγένειας καί άπδ τδν γλυκερόν ύπνον*  διά σέ 
ό θείος ‘Ηρακλής καί οί υιοί τής Λήδας ύπέφεραν τόσα δεινά*  τά 
έργα αυτών έπλεξαν τδν έπαινον της δυνάμεώς σου. Ό Άχιλλεύς 
καί ό 'Έκτωρ κατέβησαν είς τδν Άδην διά μόνην τήν έπιθυμίαν νά 
σέ αποκτήσωσι*  ωσαύτως καί ή άγάπη τού κάλλους σου έστέοησε 
τού φωτός τδν έυτροφου ’Αταρνέως*  διδ *έ  τδν δοξασθέντα διά τάς 
μεγάλα; σου πράξεις θέλουσι τιμήσειν άθάνατον αί Μούσαι, αί θυ
γατέρες τής Μνημοσύνης, αί αύξουσαι τδ σέβας τού Ξενίου Διδς καί 
τδ βραβείου τής σταθεράς φιλίας

Άρετά πολύμοχθε γέυει βροτείφ 
Θήραμα κάλλιστου βίω*  
σάς πέρι, παρθένε, μορφάς, 
καί θανείν ζηλωτδς έν Έλλάδι πότμος
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και πόνους τλήναι θαλερούς άκάμαντας * 
τοΐον έπί φρένα βάλλεις
καρπόν τ’ αθάνατον χρυσού τε κρείσσω 
και γονέων μαλακαυγητοϊο θ’ ύπνου*  
σεύ δ’ ενεχ’ όύκ Διδς * Βρακλέης Λήδας τε κούροι 
πόλλ’ άνέτλασαν ίργοις 
σάν αγρεύοντες δύναμιν
σοΐς δέ πόθοι; Άχιλλεύς
Αίας τ’ Άίδαο δόμους
ήλθεν*  σάς δ ενεκεν φιλιού
μορφάς καί Αταρνέως έντροφος άελίου χήρωσεν αύγάς. 
τοιγάρ αοίδιμος έργοις
αθ άνατόν τέ μιν αύξήσουσι Μουσαι 
Μναμοσύνας θύγατρες,
Διδς Ξενίου σέβας αύξουσαι φιλίας τε γέρας βεβαίου.

Τδ άλλο εινε επιγραφή έκ τεσσάρων στίχων σωζομένη παρά 
Διογ. τφ Λαερτ. και τήν οποίαν εθεσεν ό ’Αριστοτέλης έπί του αν- 
δριάντος, ή κατ’ άλλους έπί τού μαυσωλείου, τδ όποιον δι έπιμε- 
λείας του έστήθη δ-.ά τδν φίλον του είς τδν έν Δελφοίς ναόν. Είχε 
δέ ούτω : είς βασιλεύς τής Περσίας, παραβάτης τών ζνόμων, έ- 
κτεινε τούτον, δν βλέπετε. Εις γενναίος έχθρδς ήθελε τδν νικήσει 
διά τών οπλών*  άλλ ό άπιστος αύτδς τδν συνέλαβεν ύπδ τδ πρό- 
σχηυα τής φιλίας.

Τόν δε πότ’ ούχ όσίως παραβάς μακάρών θέμιν αγνήν 
έκτεινε Πεοσών τοξοφόρων βασιλεύς, 
ού φανερώς λόγχτ^ φονίοις έν άγώσι κρατήσας, 
άλλ’ άνδρδς πίστει χρησάμενος δολίου.

Προσέτι ένυμφεύθη τήν κόρην τού ‘Ερμείου Πυθιάδα, τήν οποίαν 
έκεΐνος χατέλιπε μετά θάνατον, και κατέφυγε μετ αύτής εις Μιτυ- 
λήνην διά νά προφυλαχθώσιν άπδ τήν καταδίωξιν τών Περσών. 
Παρέμεινε δέ έκεΐ δύο έτη περίπου (μέχρι τού 343 π. X.). Φαί
νεται δτι συνέζησε μετά τής συζύγου έν καλή αρμονία, διότι είς 
τήν διαθήκην του παραγγέλει νά καταθέσωσιν είς τδν τάφον του 
χαί τά οστά τής Πυθιάδος. Αλλά και αί σχέσεις τού Άριστοτέλους 

μετά τού τυράννου τού ’Αταρνέως έδωκαν αφορμήν είς πα.ντδς εί
δους συκοφαντίας, επίσης γελοίας, ώς καί τάς προεκτεθείσας. Δέν 
γνωρίζομεν άν ό ’Αριστοτέλης εύρίσκετο είς Μιτυλήνην δταν ό Φί
λιππος τδν προσεκάλεσε παρ’ αύτφ διά νά διευθύν^ τήν εκπαίδευ- 
σιν τού ’Αλεξάνδρου (343 π. X.), δστις ήγε τότε τδ 1 3ον έτος τής 
ηλικίας του*  διότι καί ή πρδς τδν φιλόσοφον έπιστολή τού Φιλίππου, 
(!) αβέβαια τήν γνησιότητα, μολονότι τήν άναφέρει ό Αύλογέλιος 
καί Δίων δ Χρυσόστομος, δέν άναφέρεται είς αυτήν τήν εποχήν’ εν 
αυτή ό Φίλιππος κοινοποιεί είς τδν ’Αριστοτέλη, τδν μέλλοντα δι
δάσκαλον τού διαδόχου του, τήν γέννησιν τού υίού του καί άπο- 
δεικνύεται μόνον, καθώς τδ παρατηρεί ό Στάρ, δτι αί σχέσεις τού 
Φιλίππου μετά τού εταίρου τής παιδικής του ηλικίας ήσαν καί συ
χνοί καί στεναί. Μολονότι δέ ή έκπαίδευσις τού Αλεξάνδρου δέν 
διήρκεσε πλέον τών τεσσάρων έτών—ολίγα σχετικώς πρδς τά 
πολλά ελαττώματα τού μαθητού του, τά όποια ώφειλε νά διορ
θώστε, προελθόντα άπδ τήν προτέραν αύτού άνατροφήν, δοθεΐσαν 
ύπδ τού Λεωνίδα συγγενούς τής ’Ολυμπιάδας καί τού Λυσιμάχου— 
εξήσκει δμως έπ’ αύτού ίσχυράν έπιρροήν καί κατώρθωσε νά λάβ^ 
έπί τού ορμητικού του χαρακτήρας υπεροχήν, τήν οποίαν πάντοτε 
διετήρει. Τά μαθήματα είς τά όποια τδν ένησχόλει κυρίως ήσαν ή 
ηθική, ή πολιτική, ή ρητορεία, ή ποίησ.ς καί ή μουσική*  πρδς δέ ή 
φυσική καί αύτή ή ιατρική. Αλλ’ έάν άναμνησθώμεν τδν πρακτι
κόν νούν τού Άριστοτέλους,πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι ταύτα έδιδά- 
χθησαν κατά τδ μέτρον τής ώφελείας αύτών εις ενα βασιλέα. 
Φαίνεται δέ,έάν πρέπη νά πιστεύσωμεν τήν επιστολήν, τήν όποιαν 
αναφέρει ό Αύλογέλιος καί Πλούταρχος είς βίον ’Αλεξάνδρου, δτι ό 
’Αλέξανδρος περί πολλαύ έποιεΐτο τάς σπουδάς τής μεταφυσικής

(<). ‘Π έπιστολή αύτη έχει ώς άκολούθως.

Φίλιππος Αριστοτέλει εύ πράττειν.
’Ίσθι μοι γεγονότα υιόν. Πολλήν ούν τοϊς θεοί; χάριν έχω, ούχ 

ούτως έπί τή γεννήσει τού παιδδς, ως επί τδ κατά τήν σήν ήλικίαν 
αύτδν γεγονέναι. Ελπίζω γάρ αύτδν, ύπδ σού τραφέντα καί παιδευ- 
θέντα, άςιον έσεσθαι καί ήμών καί τής τών πραγμάτων διαδοχής. 

ΜΕΝΤΟΡΟΣ ΤΟΜ. Αλ'ΤΕΓΧ. Θ’. 38.
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τάς οποίας ήρχισεν υπδ τδν Άριστοτέλην*  διότι έν τώ μέσω τών 
καταχτήσεων του γράφει πρδς τδν διδάσκαλόν του, έπιπλήττων 
αύτδν διά τήν δημοσίευσιν τών θεωρείων, τάς οποίας μόνος ήθελε 
νά γνωρίζη, διά νά διαφέρη τών άλλων ανθρώπων κατ’ αύτάς. ‘Ο 
Αριστοτέλης αποκρίνεται δτι τάς έδημοσίευσε και δέν τάς έδημο- 

σίευσεν, ύπονοών βεβαίως δτι δσοι τδν ήκροάσθησαν εκείνοι καί θά 
τάς έννοήσωσιν. Αλλά καί αυτή ή επιστολή είνε (αμφίβολος’ τδ 
βέβαιον εινε δτι ή έκδοσις τού ‘Ομήρου, τήν οποίαν ό καταχτητής 
είχε πάντοτε ύπδ τδ προσκεφάλαιόν του, έπεθεωρήθη άπδ τδν 
Άριστοτέλην καί δταν νικητής ένΘήβαις δέν είχεφεισθή είμή μόνον 
τής οικίας τού Πινδάρου, βεβαίως ειχεν ώφεληθή άπδ τά μαθήμα
τα τού διδασκάλου του περί ποιητικής καί επομένως θά έγίνετο μέ
γας ποιητής,έάν ήθελε.‘Ο Άρΐς·οτέλης είχε συντάξει καί συγγράμ- 
ματά τινα μόνον πρδς χρήσιν τού μαθητου του’ μεταξύ τούτων 
άριθμεϊται τδ περί βασιλείας,κατά τδν Διογένην τδν Λαέρτιον, δπερ 
δέν σώζεται. Άλλ' ή σωζομένη ρητορική πρδς ’Αλέξανδρον δέν 
πρέπει νά συγκαταριθμηθή μεταξύ τούτων, ώς μή γνήσια. Καλ
λισθένης ό άνεψιδς τού ’Αριστοτέλους, δστις κατά σύστασίν του 
συνώδευσε τδν Αλέξανδρον εις τήν ’Ασίαν καί έγεινε θύμα τών 
υποψιών του, ήκροάζετο μετά τού θεοφράστου καί Μαρσύα, ύστε
ρον γενομένου στρατηγού καί ιστορικού,τά παραδιδόμενα μαθήματα 
έν Πέλλτ4 είς τά καλούμενα Νυμφαία άνάκτορα, είς ά κατφκει ό 
’Αριστοτέλης μέ τδν βασιλόπαιδα μαθητήν του καί ενίοτε εις τά 
Στάγειρα, άφού άνεκτίσθησαν. ‘Ο ’Αλέξανδρος είχε 17 έτη, δτε δ 
πατήρ του, στρατεύων κατά τού Βυζαντίου, άνέθεσεν είς αύτδν τήν 
διεύθυνσιν τών κοινών. Έντώ διαστήματι τούτω ό ’Αριστοτέλης δέν 
έπαυσε νά τφ δίδη συμβουλάς, ά)λ’ αί τακτικαί σπουδαί διεκό- 
πησανκαί είς τά 338 βλέπομεν τδν Αλέξανδρον δεκαοκταετη τήν 
ηλικίαν,μαχόμενον μεταξύ τών πρώτων εις τήν έν Χαιρωνεία μά
χην, ήτις και άπεφάσισε τήν τύχην τής ‘Ελλάδος. ‘Ο Αριστοτέλης 
έμεινεν έτι εν έτος πλησίον τού μαθητου του,άφ’ού ούτος έβασίλευσε 
μετά τδν φόνον τού πατρός του, καί έγκατέλειψε τήν Μακεοονίαν είς 
τά335 π.Χ., όταν ό ’Αλέξανδρος ήτοιμάζετο νά στρατεύση διά 
τήν ’Ασίαν τδ δεύτερον έτος τής 111 ολυμπιάδας. Έλθών είς ’Α
θήνας έμεινε 1 3 έτιη μέχρι τού θανάτου τού ’Αλεξάνδρου, δτε καί 
άνεχώρησε. Κάτ'αύτήν λοιπδν τήν εποχήν ήνοιξε σχολείου φιλοσο
φίας είς εν άπδ τά γυμνάσια τής πόλεως, ονομαζόμενου Λύκειον,δπου 
έδίδασκε περιπατών έπειτα δμως έκάθισευ. (άκολουθεί).
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ΙΩΑΝΝΗΣ καί ΜΑΡΙΑ
(Έκ τοΰ Γαλλικού).

Έμπορός τις προ καιρού εΐχεν άποκατασταθή μετά της συζύγου 
του εις Ινδίας. Ενταύθα δέ χερδήσας ίκανά χρήματα, ήτοιμάσθη με
τά παρέλευσιν ετών τινών νά έπιστρέψη εί; Γαλλίαν, τδν τόπον τής 
γεννήσεώςτου, δπου διέμενον οί συγγενείς του. Έφερε μεθ’ εαυτού 
τήνσύζυγόντου και δύο μικρά παιδία,τδ έν άρρεν, δνομαζόμενον Ίω- 
άννην και ήλικίας τεσσάρων ετών, τδ δέ Θήλυ, δνομαζόμενον Μαρίαν 
και ηλικίαν τριών ετών. Όταν έφθασαν είς τδ μέσον τού δρόμου, σφο
δρά τρικυμία ήγέρθη και ό πιλότος εΐπεν δ;ι εύρίσκοντο είς μέγαν 
κίνδυνον, διότι ο άνεμος τούς ώθει πρδς τάς νήσους δπου άναμφιβόλως 
τδ πλοΐον ήθελε συντριφθή. Ό δυστυχής έμπορος μαθών τοΰτο, έ
λαβε μεγάλην σανίδα καί έδεσεν ισχυρά; έπ1 αυτής τήν σύζυγόν του 
και τα δυο μικρά τέκνα του’ ήθελεν ομοίως νά δεθή καί αύτδς αλλά 
δέν έπρόφθασεν, επειδή τδ πλοίον κτυπήσαν είς βράχον ήνοιξε, 
ολοι δέ δσοι εύρίσκοντο έπι τού πλοίου κατεβυθίσθησαν. Η σανίς 
επι τής οποίας ήτο ή γυνή καί τά δύο τέκνα της έπλεεν έπι τής επι
φάνειας τής θαλάσσης ώς πλοιάριον, ο δέ άνεμος τήν ώθησε πρός τινα 
νήσον. Τότε ή γυνή έλυσε τά σχοινία και έπροχώρησεν είς τά έντδς 
τής νήσου μετά τών τέκνων της.

Τδ πρώτον,τδ όποϊονέκαμεν δταν εύρέθη είς τόπον ασφαλείας,ήτο 
να πέση κατά πρόσωπον και νά εύχαριστήση τδν θεόν δστις τήν εί
χε σώσει. Μεγαλως δε ελυπήθη διά τήν απώλειαν τού συζύγου της 
δστις ήτο τοσοΰτον καλδς άνθρωπος*  έσκέπτετο έπίσης δτι αύτη καί 
τά τέκνα της θά άπέθνησκον άπδ τήν πείναν ή θά κατετρώγοντο άπδ 
τά άγρια θηρία. Επροχώρησεν ολίγον, κατεχομένη άπδ τάς θλιβερά; 
ταυτα; ιδέας’ παρετήρησε πολλά δένδρα φορτωμένα άπδ καρπούς*  
ελαβε βακτηρίαν καί ερριψε τινάς ές αύτών, έκ τών οποίων έφαγεν 
αυτή καίτά τέκνα της. Έπροχώρησεν ακολούθως μακρύτερον διά νά 
ιδη άν ύπήρχεν οίκίσκος τις ή σπήλαιον εις τήν νήσον ταύτην*  αλ
λά. παρετήρησεν δτι ήτο έρημος. Εύρεν είς τδν δρόμον μέγα δένδρον 
τδ όποιον ήτο κοϊλον, και άπεφάσισε νά διαμείνη έκεί δλην τήν νύ
κτα*  Ιπλαγίασε λοιπόν εκεί μετά τών τέκνων της, και τήν επαύριον 

επροχώρησ*  τοσούτον δσον αί δυνάμεις της τή έπέτρεπον. Ανεχα- 
λυώε περιπατούσα φωλεάς πτηνών τών οποίων ελαβε τα ωχ, και 
βλέπουσα δτι δέν ύπήρχον έκει ούτε άγριοι άνθρωποι ούτε θηρία, 
άπεφάσισε νά ύποταχθή είς τήνθέλησιν τού θεού καί να καταβαλη 
πάσαν προσπάθειαν ίν*  άναθρέψη καλώς τά τέκνα της. Είχε δια- 
σώση έκ τού ναυαγίου εν εύαγγέλιον και εν βιβλίον προσευχών 
ταύτα τή έχρησίμευσαν διά νά τά μάθη ν’ αναγινωσκουν και να 
γνωρίζουν τδν άληθινδν θεόν. ’Ενίοτε ό υίος της τήελεγε’ « Μή- 
τερ μου, πού εινε ό πατήρ μας; διατί εγκκτε)ειψε την οικίαν μας 
και μάς έφερεν είς ταύτην τήν έρημον νήσον; Μήπως δέν θα ελθφ 
πλέον νά μάς ίδ^ ; Τέκνα μου, τοίς άπεκρίνέτο ή μήτηρ των, 6 πα- 
τήο .σας εύρίσκεται είς τδν ουρανόν, άλλ’ έχετ’ εν’ άλλον πατέρα 
δστις εινε ό θεός. Εινε εδώ, άν και δέν τδν βλέπετε. ’Εκείνος μάς 
αποστέλλει καρπούς και ώά, και θά φροντίζη δι’ήμάς, οσον τον 
άγαπώμεν έξ όλης καρδίας. Όταν τά παιδία έμαθον ν’άναγινώ- 
σκουν,ένησχολούντο μετ' εύχαρΐ<τήσεως εις ο,τι τα β 6λίαεδιδασκον. 
ΤΗσαν ποδς τούτοις καί καλού χαρακτήρας καί δέν άντέλεγον ποσώς 
είς τήν θέλησιν τής μητρός των. Μετά παρέλευσιν δύο ετών, η μή
τηρ ήσθενησε καί έπειδή ένόησεν οτι εμελλε ν’ αποθανη, ηνησυχε1- 
πολύ περί τών τέκνων της, άλλ’ ακολούθως έσκέφθη δτι ό θεδς εΐν 
άγαθδς καίθά λάβη φροντίοα οι αυτά’ αυτή δε η ιδέα την παρηγόρησή 
καί τήν καθησύχασεν. *Ητο  πλαγιασμένη είςτδ κοίλωμα τού δέν- 
δοου της, δπου προσκαλέσασα τά τέκνα της τοίς είπε*  «Μετ ολίγον 
άποθνήσκω, άγαπητά μου παιδία, καί δέν θά έχητε πλέον μητέρα*  
ένθυμείσθε δμως δτι δέν μένετε μόνοι, διότι ό θεδς θά βλέπη ολας 
τάς πράξεις σας. Μή. λείπετε ποτέ νά τδν παρακσλήτε πρωί καί 
εσπέρας. ’Αγαπητέ μου Ιωάννη, φρόντιζε διά τήν άοελφήν σου 
Μαρίαν*μή  τήν έπιπλήτττ,ς καί μή τήν κτυπας ποτέ’ είσαι μεγαλεί- 
τεοος και δυνατότερος άπδ αύτήν*  θά πηγαίνης νά τήςζητής ώά κα’· 
καοπούς. » Ήθέλησεν ομοίως νά όμιλήση καί είς τήν Μαρίαν, άλλά 
δέν ήδυνήθη, διότι έξέπνευσε.

Τά δυστυχή ορφανά δέν έκαταλάμβανον τί ή μήτηρ των ένόει 
λέγουσα τούς λόγους τούτους.Δέν είςευρον τί σημαίνει ν’ άποθάνητις’ 

‘ ένόμιζον δτι έκοιμάτο καί δέν έτόλμων νά κάμωσι θόρυβόν,φοβούμενα
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μήπως τήν εξυπνησωσιν. Αφού δέ έφερον καρπούς και έδείπνησαν, 
επλαγιαοαν πλησίον τού δένορου και απεζοιμήθησαν. Τήν έπαύοιον 

το πρωί έςεπληχθησαν πολύ, επειδή ή μήτηρ των έκοιμάτο ακόμη*  

την εσυρον εκ του βραχίονας άλλ’ δταν εΐδον δτι δέν άπεκρίνετο διό
δου, ε νόμισαν οτι ητο θυμωμένη κατ’ αύτών και ήρχισαν νά κλαίουν’ 

επειτα τής εζητησαν συγγνώμην καί τή ύπέσχοντο νά ήνε φρονί- 
μωτερα, αλλ η μήτηρ δέν άπεκρίνετο διόλου. * Εμειναν εκεί έπί 
πολλάς ημέρας εως οτου το σώμα ήρχισε νά σήπεται. Πρωίαν τινά 

η Μαρία εκβαλλουσα μεγάλας κραυγάς εΐπεν είς τον Ίωάννην «Αγ! 
αδελφέ μου, οι σκώληζες τρώγουν τήν δυστυχή μητέρα μας*  πρέ

πει να τους αποσπάσωμεν έκείθεν*  έλθέ νά μέ βοηθήσής». ‘Ο Ιω
άννης επλησιασεν./?αλλά τό σώμα τοσαύτην δυσωδίαν άνέδιδεν ώστε 
δεν ηδυναντο νά πλησιάσωσιν’είς τρόπον ώστε ήναγκάσθησαν νά ζη- 

τησωσίν άλλο οενδρον διά να πλαγιάζωσι. Τά παιδία έξεπλήρωσαν 
ακριβώς τήν παραγγελίαν τής μητρός των, και ποτέ δέν έλειπαν τού 

να προσευχωνται εις τόν Θεόν. Άνέγίνωσκον τοσούτον συχνά τά 
βιολιά των ώστε τα ήξευρον έκ στήθους' όταν έτελείωνον τήν άνά- 
γνωσιν των, εκαμναν τον περίπατόν των ή κάλλιον έκάθηντο έπί τής 
χλόης,δπου ό Ιωάννης συχνάκις έλεγεν είς τήν αδελφήν του’ Ενθυ
μούμαι δταν ήμην πολύ μικρός δτι είμεθα είς τόπον δπου ύπήρχον 
μεγάλαι οίκίαι και πολλοί άνθρωποι*  είχα μίαν τροοόν και σύ 
ομοίως*  ό πατήρ μου είχε μέγαν άριθμόν ύπηρετών, ειχομεν και οί 
δύο ωραίας έσθήτας. Αίφνης ό πατήρ μας μάς έθεσεν είς οικίαν πλέου- 

σαν επι τών υδατων*  επειτα δέ μάς εδεσεν εις μίαν σανίδα’και εκείνος 
κατεβυθίσθη είς τής θαλάσσης τά βάθη, δθεν δέν έξήλθε πλέον.— 

Αφού λοιπόν συνέβη τούτο .εΐπεν ή Μαρία, ό Θεός τό ηθέλησε διότι 
ειςευρεις καλώς, αδελφέ μου, δτι εΐνε παντοδύναμος.

Ό ’Ιωάννης και ή Μαρία έμειναν ένδεκα έτη είς ταύτην τήν νή

σον. ‘Ημέραν τινά, ενώ έκάθηντο έπί τής όχθης τής θαλάσσης, πα- 
ρετήρησαν εντός πλοιαρίου πολλούς μαύρουςάνθρώπους. Κατ’άρχάς ή 
Μαρία έφοβήθη και ηθέλησε νά σωθή, φεύγουσα, άλλ’ ό ’Ιωάννης 
τήν έκράτησε και τή εΐπεν. « Άςμείνωμεν, άδελφή μου*  δέν είξεύ- 
ρεις καλώς δτι ό Θεός εΐν’ εδώ παρών και δτι θά τούς έμποδίση νά 
μάς βλάψουν’,» Οί μαύροι ούτοι άποδιβασθέντες έξεπλήχθησαν ί- 

δόντες τά παιδία ταύτα ατινα ήσαν άλλου χρώματος η τού ιδικού 
των.[Τά περιστοιχίζουν καί τά ομιλούν, άλλ’ ανωφελώς, επειόη 

ό άδελφός και ή άδελφή δέν έγνώριζαν τήν γλώσσάν των. ‘Ο Ιω

άννης οδηγεί τούς άγριους τούτους εις τό μέρος οπού ησαν τα οστά 
τής μητρός του, και τοίς διηγήθη δτι απεθανεν αίφνιδιως, αλλα και 
πάλιν δέν ένόησαν. Έπι τέλους οι μαύροι τοίς εδειςαν τδ πλοια- 
ρ’.όν των και τοίς'έκαμαν σημείον νά εισέλθωσι. « Δεν τολμώ, ει- 
πεν ή Μαρία*  οί άνθρωποι ούτοι μας προξενούν φοβον. » Ο Ιωάν
νης τή άπεκρίθη. Πείσθητι, άδελφή μου’ ό πατήρ μας είχε δούλους 
τού ίδιου χρώματος*  ίσως έπέστρεψεν απο το ταξείοιον του και τους 

έστειλε διά νά μάς ζητήσουν.
Είσήλθον λοιπόν είς τό πλοιάριον, τό όποιον τούς ώδήγησεν εις 

τινα νήσον ολίγον άπομεμακρυσμένην εκείνης τήν οποίαν εγκατέ- 
λιπον και κατφκημένην άπό άγριους, οιτινες τουςυπ εοεχθησαν πο
λύ καλά. Ό βασιλεύς δέν ήδύνατο νά παύσή τού νά παρατηρή την 
Μαρίαν’ συχνά έθετε τήν χείρά του έπ αύτής διά νά τή από

δειξή δτι τήν ήγάπα.
‘Η Μαρία καί ό ’Ιωάννης έμαθον παρευθύς τήν γλώσσαν τών 

άγριων τούτων και ένόησαν δτι ειχον πόλεμόν προς τους γείτονας 
αύτών, δτι έτρωγον τούς αιχμαλώτους καί δτι έλάτρε υον μέγαν 

άσχημον πίθηκα,οστις είχε πολλούς άγριους δια να τον υπηρετώαιν 
ώστε μετενόουν διότι ήλθον νά κατοικήσουν παρά τώ φρικώδει τούτφ 
λαφ. ’Εν τούτοις ό βασιλεύς άπήτει νά νυμφευθή τήν Μαρίαν, ήτις 
έλεγεν είς τόν αδελφόν τής’ «’Αγαπώ καλλ^ιτερον ν’ αποθανω παρα 
νά γίνω σύζυγος τού άνθρώπου τούτου.—Δεν θέλεις να τον νυμφευ- 
θής επειδή εΐνε πολύ άσχημος;—οχι, άδελφέ μου, δεντόν νυμφεύ
ομαι επειδή είναι πολύ κακός. Δέν βλέπεις οτι δεν πιστεύει τον Θε
δν και άντι νά τόν παρακαλή, προσπίπτει ενώπιον άσχημου πίθη

κος; πρός τούτοις τό βιβλίον μας δέν λέγει οτι πρέπει να συγχωρώ- 
μεν τούς εχθρούς μας και νά τούς κάμνωμεν καλόν, ενώ ό κακός ου- 
τος άνθρωπος κάμνει ολον τό εναντίον, φονευων τους αιχμαλώτους 

και τρώγων αύτούς ;
Μοι επέρχεται ιδέα τή εΐπεν ό ’Ιωάννης,έάν ηδυναμεθα, να φονευ- 

σωμεν τδν άσχημον τούτον πίθηκα’ τότε θά ιδωσιν οτι δεν εινε Θε



— 601 ——60'0 —

ός.—θά κάμωμεν καλλίτερου, άπεκρίθη ή Μαρία, νά παοαχαλέσω- 
μεν τδν θεόν νά τδ/ φονεύση ό ίδιος*  διότι λέγει τδ βιβλίον μας 
δτι'ό θεός δίδει -εκείνο τδ οποίον ζητεί τις έξ δλης καρδίας*  τότε δέ 
θά εϊμεθα ασφαλείς, διότι οί άγριοι δέν θά συλλάβωσιν ύποώίας 
δι’ ημάς.

‘Ό ‘Ιωάνντς εύρε τδν λόγον της αδελφής του λογικώτατον. ’Έ
πεσαν λοιπόν κατά πρόσωπον και είπαν υψηλή τή φωνή*«  Παντο
δύναμε Κύριε, φόνευσον, εάν εύαρεστήσαι τδν άσχημου τούτον πί- 
θηκα,ϊνα γνωρίσωσιν ούτοιοί άνθρωποιοτι πρέπεισέ νάλατοεύωσικαί 
δχι εκείνον. » Έύρίσκοντο ακόμη είς ταύτην τήν στάσιν, δτε ήκου- 
σαν μεγάλας κραυγάς. Πληροφορηθέντες δέ περί τού συμβαίνοντος 
έμαθον οτι e μέγας πίθηξ πήδων άφ’ ενός δένδρου είς άλλο έθραυσε 
τήν κνήμην του, και δτι ή^ο πιθανώτατον δτι έμελλε ν’ άποθάνη. 
Οί άγριοι οϊτινες ειχον τήν φροντίδα τούτου και οϊτινες ήσαν ώς ιε
ρείς του, εϊτον είς τδν βασιλέα, δτι ό πίθηξ άπέθανε, οτι ή Μαρία 
και ό αδελφός της ήτον ή αιτία τού όυστυχήματος .τδ όποιον τοίς συ
νέβη,καί δτι δέν ήθελον είσθαι ευτυχείς παρ δταν οί δύο ούτοι λευκοί 
λατρεύσωσι τδν θεόν των. Παρευθύς διέταξαν νά τρέξωσι πρδς άναζή- 
τησιν ετέρου πίθηκος, εις τδν όποιον νά προσφέρωσι θυσίαν και νά 
παρουσίάσωσι τούς δύο λευκούς. Μετά τήν τελετήν δέ ή Μ ·ρία νά 
νυυφευθή τδν βασιλέα*  αν δέήρνείτο τούτο, νάτούς καύσωσι ζων
τανούς μετά τών βιβλίων των, τά όποια τούς έχρησίαευον είς τδ 
νάκάμνωσι μαγείας. ‘Η Μαρία έμαθε ταύτην τήν άπόφασίν, και 
επειδή οί ίερεις τή ελεγον δτι αύτη έκαμε ν’ άποθάνη ό πίθηξ τοίς 
άπεκρ ίθη.

Αί έγώ τδν έκαμα ν’ άποθάνη, άνσμφιβόλως έγώ είμαι ισχυρό
τερα αυτού, θά ή μην λοιπόν πολύ ανόητος νά λατρεύω τινα κατώ
τερον εμού’ επομένως θά ήξιζον εγώ περισσότερον νά λα- 
τρεύωμαι άπδ :δν πίθηκα ή ούτος άπδ εμέ. Εντούτοις δέν θέλω 
νά εύρίσκεσθε είς τήν απάτην*  έγώ δέν τού άφήρεσα τήν ζωήν, άλλ’ 
ό θεός μας δστις είνε ό κύριος όλων τών πλασμάτων, και άνευ της 
αδείας τού οποίου δέν δύνασθε νά μοι άφαιρέσητε μίαν μόνην τρίχα 
της κεφαλής μου»Οί λόγοι ούτοι ήρέθισαν τούς άγριους*  έδεσαν τήν 
Μαρία / και τδν αδελφόν της είς δύο στήλους και ήτοιμάζοντο νά τούς 

καύσωσιν, δτε ήκουσαν δτι μεγας άριθμδς εχθρών άπεβιβάσθη εις 
τήν νήσον των. Άφήκαν παρευθύς τούς λευκούς καί έτρεξαν νά τούς 
πολεμήσωσιν, άλλ’ ένικήθησαν*  οί δέ άλλοι άγριοι οϊτινες εμειναν 
κύριοι τής νήσου έλυσαν τά σχοινί α των δύο λευκών και τούς ωδη- 
γησαυ είς τήν νήσον των, δπου έγιναν δούλοι τού βασιλέως. Ειργά- 
ζοντοάπδ πρωίας μέχρις έσπέρα-ς λέγοντες « Πρέπει νά ύπηρετώμεν 
τδν βασιλέα πιστως καί νά νομίζωμεν δτι ύπηρετούμεν τδν θεόν, 
επειδή τδ βιβλίου μας ούτω μάς διδάσκει. »

Οί άγριοι ούτοι έπολέμουν συχνά τούς γείτονάς των, και,ως ούτοι, 
έτρωγον τούς αιχμαλώτους των. ‘Ημέραν τινά συνέλαβον μέγαν 
άριθμδν έκ τούτων, μεταξύ τών οποίων εύρίσκετο καί τις λευκός, 
οστις επειδή ήτο άδύνατος, οί άγριοι πριν τδν φάγωσιν ήθελον να 
τδν παχύνωσι. Τδν έδεσαν είς ένα οίκίσκον, και έπεφορτισαν την 
Μαρίαν νά Φρουτίζη διά τάς άνάγκας του. Γνωρίζουσα δε οτι εμελλε 
μετ’ ολίγον νά φαγωθή ύπδ τών άγριων, εκλαίε τήν τύχην του καί 
βλέπουσ’ αύτδν θλιβερώς, έλεγε, «θεέ μου, θεέ μου, λάβε οίκτον 
δι’ αυτόν.» ‘Ο λευκός ούτος, δστις έξεπλήχθη πολύ βλέπων κόρην 
τού ίδιου χρώματος ώς αυτός, έτι μάλλον έθαύμασεν δταν ήκουσε νά 
όμιλή τήν αυτήν γλώσσαν και νά ίμολογή τδν άληθινδν θεόν. 
«Τίς σέ έμαθε, λέγει, νά όμιλής τήν Γαλλικήν και νά γνωρίζης τδν 
άληθινδν θεόν*,  Δέν έγνώριζον, «ιπεν ή Μαρία, τδ ονομα της γλώσ- 
σης τήν οποίαν ομιλώ*  ήτο ή γλωσσά της μητρός μου και αυτή μέ 
τήν έααθε*  άλλ’ ώς πρδς τήν γνώσιν τού αληθινού θεού εχομεν δύο 
βιβλία τά όποια λέγουν περί τούτου. »—Δύνασαι, κόρη μου, εΐπεν 
ό άνθρωπος ούτος, δύνασαι νά μέ δείξης τά βιβλία ταύτα;—Δεν τά 
έχω, είπεν ή Μαρία, άλλ’ ύπάγω νά ζητήσω τδν άοελφόν μου οστις 
τά έχει.» Ταύτα ειπούσα έξήλθε καί -επανήλθε μετ ολίγον μετά 
τού Ίωάννου, δστις τά έφερε. ‘Ολευκδς άνθρωπος άνοίγει τδ βιβλίον 
και βλέπει γεγραμμένον έπιτοΰ πρώτου φύλλου: Τούτο τδ βιβλίον 
άνήκει είς τδν Ίωάννην Μαυρίκιον. «Τέκνα μου! εφωναξε τότε, σας 
έπαναβλέπω πάλιν; έλθετε νά έναγκαλισθήτε τδν πατέρα σας’ καί 
δύνασθε νά μέ πληροφορήσητε περί τής μητρός σας; Ο ’Ιωάννης καί 
ή Μαρία είς τούς λόγους τούτους ερρίφθησαν είς τάς άγκάλας τού 
πατρός των χύνοντες δάκρυα χαράς. Τέλος ό Ιωάννης λαμβανων 
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τον λόγον είπε αισθάνομαι είς τδ βάθος της καρδίας μου αίσθημά τι 
το οποίον μέ πείθει δτι εΐσθε ό πατήρ μας’ είς τούτους δέν δύναμαι 
να έννοησω πώς συνέβη τούτο διότι ή μήτηρ μας μάς εΐπεν δτι έπέ- 
σατε εις την θάλασσαν, και ήςεύρω καλώς δτι δέν εΐνε δύσει τδν νά 
ζήτε πλέον.—Έπεσα πραγματικώς είς τήν θάλασσαν δτε τδ πλοί
ο ν μας ήνοιξεν, έπανέλαβεν ό ’Ιωάννης Μαυρίκιος άλλά πιασθείς άπδ 
μίαν σανίδα επλησίασα ευτυχώς είς τινα νήσον δπου σάς ένόμιζον 
χαμμένους» Τότε ό υιός του Ιωάννης τφ διηγήθη δλα δσα ένθυμείτο 
περί τής μητρός του και ό πατήρ των έκλαυσε πολύ μαθών τδν θά
νατον τής συζύγου του. Έκλαιεν ομοίως και ή Μαρία, άλλά δι’ άλ
λον λόγον «Άλλοίμονον έφώναξε είς τί ώρελεΓ,νά έπανεύρω τδν πα
τέρα μου, αφού μέλλει νά φονευθή καί νά φαγωθή άπδ τούς άγριους 
μετ ολίγας ήμέρας.—Πρέπει νά τδν κόψωμεν τά σχοινία άπεκρίθη 
ό ’Ιωάννης κχί νά σωθώμεν εις τδ δάσος καί οί τρεις.—Καί τί θάκά- 
μωμεν έκεΐ άγαπητά μου τέκνα, άπεκρίθη ό Μαυρίκιος, οί άγριοι θά 
μάς καταδιώξουν ή κάλλιον θ' άποθάνομεν τής πείνης.— Αφήσετε 
έμέ νά ενεργήσω, εΐπεν ή Μαρία,

Εϊπουσα τούτους τούς λόγους ανεχώρησε καί ύπήγε νά εύρη τδν 
βασιλέα. Οταν είσήλθεν είςτδ/ οίκίσκον του έρρίφθη είς τούς πό
δας του καί τφ λέγει’ « Κύριε, έχω μεγάλην τινά χάριν νά σάς 
ζητήσω’ θέλετε νά μέ ύποσχεθήτε δτι θά μέ τήν δώσητε;—Σοι τδ 
ορκίζομαι,άπεκρίθη ό βασιλεύς,επειδή είμαι εύχαρίς-ημένος άπδ τάς 
υπηρεσίας σου.—Λοιπόν, άπεκρίθη ή Μαρία, ό άνθρωπος ούτος πε
ρί τού οποίου μέ διετάςατε νά φροντίζω εΐνε ό πατήρ μου καί ό τού 
Ίωάννου*  άπεφασίσατε νά τδν φάγητε, ήλθον νά σάς είπω δτι 
εΐνε αδύνατος καί γέρων καί επομένως δέν θά εΐνε πολύ καλδς, ένφ 
έγώ είμαι νέα καί παχεία, έλπίζω δτι θά θελήσετε νά φάγετε 
έμε εις τήν θέσιν εκείνου. Σάς ζητφ μόνον οκτώ ήμέρας διά νά τδν 
βλέπω καί έπειτα άς άποθάνω.—’Αληθώς,άληθώς, άπεκρίθη ό βα
σιλεύς, είσαι τόσον καλή ώστε δέν θέλο*  δι’ δλον τδν κόσμον νά σέ 
φονεύσω’ θά ζήσης καί σύ καί ο πατήρ σου’ σοι λέγω άκόμη δτι 
ενταύθα έρχεται κατ’ έτος πλοΐον γέμον άνθρώπων λευκών είς τούς 
όποιους πωλώμεν τούς αιχμαλώτους μας, θά έλθη μετ’ ολίγον καί 
θά σάς δώσω τήν άδειαν ν’ άναχωρήσητε.

‘Η Μαρία ηύχαρίστησε πολύ τδν βασιλέα καί τδν Θεόν οστις τώ 
εΐχεν έμπνεύσει συμπάθειαν πρδς αύτήν. Ετρεξε πρδς τδν πατέρατης 
διά νά τφ^άναγγείλη τάς εύαρέστου; ταύτας ειδήσεις’ καί μετά τιναζ 
ήμέρας τδ πλοίον περί τού οποίου ό βασιλεύς εΐχεν είπεί έ" 
φθασεν. Έπεβιβάσθη μετά τού πατρδς καί τού άδελφού της, καί έ- 
φθασαν είς μεγάλην νήσον κατοικουμένην άπδ Ισπανούς.‘Ο διοικη
τής μαθών τήν ιστορίαν της Μαρίας είπε καθ’ εαυτόν « ή κόρη αύτη 
εΐνε πτωχή καί ήλιοκαυμένη, άλλ’ εΐνε τοσούτον καλή καί ευά
ρεστος ώστε .θά δυνηθή νά καταστήση τδν σύζυγον πλέον ευτυχή ή 
άν ήτο πλούσια καί ώραία » Παρεκάλεσεν άκολούθως τδν Μαυρίκιον 
νά τφ δώση τήν θυγατέρα του είς γάμον, καί τήν ένυμφεύθη’ τδν 
δέ ’ Ιωάννη ν συνέζευξε μετά μιάς των συγγενών του.Έζησαν δέ ευ
τυχέστατοι είς ταύτην τήν νήσον θαυμάζοντες τή ν σοφίαν τής θείας 
ΙΙοονοίας ήτιςκατέστησε τήν Μαρίαν τδν Ίωάννην δούλους διά νά έ- 
λευθερώσωσι τδν πατέρα των. —

ΛΟΓΙΔΡΙΟΝ Γ. Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

είς τήν κατάθεσεν τού θεμελίου λίθου τού παρθεναγω
γείου Πλωμαρίο, κωμοπόλεως τής Αέσβου, γενομέ-

νην τή 25 Μαρτίου 1870.
« Εύαγγελίζου, γή, χαράν μεγάλην*  

αινείτε, ουρανοί, Θεού τήν δόξαν.»

Χαράς ευαγγέλια έκπέμπει σήμερον ή’Εκκλησία, διότι σήμε
ρον τδ άπ’ αίώνος μυστήριον φανερούται και τδ κεφάλαιον ττς σω- 
τηοίας ήμών συμπληρόύται. ‘Η άπειρος δικαιοσύνη τού δημιουργού 
υποχωρεί είς τήν άπειρον άγαθότητα, ή αύστηρότης εις τήν εύ- 
σπλαγχνίαν, ή οργή είς τήν χάριν. Έπί τήν παρθενικήν γαστέρα 
τής πανάγνου Μαριάμ συλλαμβάνεται δια τού Χαΐρε τού αρχαγγέ
λου Γαβριήλ ό υίδς τού Θεού, ό πρδ αιώνων ορισμένος σωτήρ τού 
ανθρώπου. Καί ή ημέρα αύτη ώς ή ροδοδάκτυλος ήώς διαλύει τά 
σκότη της αμαρτίας, ώς ή ζεφυρΐτις αύρα ζωογονεί τδν νεκρωθέντα 
Άδάμ, ώς ή φωτεινή νεφέλη, ή όδηγήσασα είς τήν γήν τής επαγ
γελίας τδν εβραϊκόν λαδν διά τής ερήμου, χειραγωγεί τδν άνθρω-
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πον ε^ς την προ της πτωσεως αυτού Έοέμ. Δικαίως άρα τά χχρμό- 
συνα ταύτα ρήματα μελωδεί σήμερον ή Εκκλησία*  δικαίως οί ούρα- 

I vol προσκαλούνται σήμερον είς δόξαν καί έπαινον τού άπειραγάθου 
|| δημιουργού.

ι « Εύαγγελίζου, γή, χαράν μεγάλην
αινείτε, ουρανοί, θεού τήν δόξαν*  »

Άλλ’ ή ήμερα, αύτη, Κύριο·, αυτή καθ' έαυτήν αξιομνημόνευτος 
καί άξιοσέβαστος, διότι κατ’ αυτήν έγένετο ή αρχή τής παλιγγε
νεσίας καί άπελευθερώσεως τού δουλωθέντος τή άμαρτίμ Άδάμ, 
κατακτά νέα δικαιώματα τιμής καί σεβασμού έπι τών καρδιών ήμών 
διότι σήμερον τελείται καί ή κατάθεσις τού θεμελίου λίθου τού παρ
θεναγωγείου τής πόλεώς μας του πρδ ετών τοσούτων ποθουμένου 
και έπιζητουμένου.

Όπόσαι καί πηλίκαι ιδέαι, Κύριοι, δεν διεγείρονται είς τδ πνεύ
μα έκαστου κατά τήν παρούσαν στιγμήν ; ‘Οπόσα καί πηλίκα συν
αισθήματα δέν άνακοινούνται σήμερον έν τή καρδίφ ήμών ; Κατα- 
θέτοντες, Κύριοι, σήμερον τά θεμέλια τού παρθεναγωγείου, θέτομεν 
τά θεμέλια τής ηθικής διαπλάσεως τής ήμετέρας κοινωνίας, θέτομεν 
τήν βάσιν τής εξημερώνω; τοΰ τόπου ήμών.

‘Η πολυχρόνιος βαοβαρότης. ή πολυχρόνιος αμάθεια και άπαι- 
δευσία τού ελληνικού έθνους και τδ πνεύμα ήμώ*  άπενάρκωσε, και 
τήν καρδίαν ήμών είς βαθμόν μέγαν έξεφαόλισε. Το >το φαεινότερου 
έστιν ήλιου, άλλ’ ουδέ ή παρούσα ώρα τήν άνάπτυξιν επιτρέπει*  ό 
παρών όμως αιών, αιών τών φω:ων. έπιδράσας και έ^’ή υιών, ώς 
και έπί παντδς τού ελληνικού, μάς έξήγειρε τού ληθάργου, καί ήδη 
διά τών απανταχού συστη'θέντων καί όσημέραι συν^σταμέεων σχο
λείων έναμίλλως επιδιώκεται ή έκπολίτευσις τής ελληνικής φυλής.

Άλλ’ αύτη δέν επιτυγχάνεται μόνον διά τής καλλιέργειας καί 
αναπτύςεως τού πνεύματος ’ ανάγκη νά μορφωθή καί ή καρδία. Τδ 
πνεύμα εινε ή πηγή τής επιστήμης, τής έφευρέσεως, τής καλλιτε
χνίας, η καρδία εινε ή πηγή τής αρετής, τής εύσεβείας, τή; Φιλαν
θρωπίας καί δλων τών ηθικών συναισθημάτων. Έν δέ τή οικογέ
νεια καί κατά συνέπειαν έν τή κοινωνία ό μέν ανήρ εκπροσωπεί τδ 
πνεύμα, ήδέγυνή τήν καρδίαν. ’Αναπτύξατε τώρα οσον θέλετε τδ

Γ
 πνεύμα, άναδείξατε πάσας τάς ευφυΐας αύτού*  άλλά παραμελή

σατε τήν καρδίαν, άφετέ την είς τάς φυσικάς όρμάς της. Τί τδ έκ 
τούτου ; Θά άποκτήσητε ίσως επιστήμονας, καλλιτέχνας έξοχους 
πρδς πνευματικά δημιουργήματα, άλλά πού οί ενάρετοι πολΐται; 
πού οί εύσεβείς, πού οί φιλάγαθοι,οί φιλοικτείρμονες, πού οί διαπρά- 
ξοντες τάςύψίστας άρετάς τής φιλοπατρίας, τής φιλογενείας ;

Συναρμολογήσατε, Κύριοι, τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος μέ την 
μόρφωσιν τής καρδιας*  διαπλάσατε έκ παραλλήλου πρδς τδν παίδα 
και τήν κόρην καί θά ίδητε τήν πολιτείαν όμαλώς πρόβα ίνουσαν έπί 
τδ τέλειον κατ άνθρωπίνους λογισμούς*  Όρθώς αρα είρηται έν άρχή 
οτι έν τή άνεγέρσει τού παρθεναγωγείου καταβάλλονται τά θεμέλια 
τής ήθικης διαπλάσεως τής κοινωνίας ήμών.

Στρέψατε, Κύριοι, έκεί έπάνω καίίδετε*  εκεί ΐστανται τρεις 
πυρσοί δφδουχούντες τήν νεολαίαν τών άρρένων*  έκεΐ ΐστανται τρία 
νοερά φρούρια, τρεις προμαχώνες έκσφενδονίζοντες αδιακόπως τούς 
μύδρους των κατά τής πολυκεφάλου ύδρας της άμαθείας. Αλλά 
τδ παχυλόν σκότος τού γυναικείου φύλου εμποδίζει τάς φωτιστικάς 
άκτίνας νά διέλθωσι μέχρι τών εγκάτων της κοινωνίας*  άλλ ό πο
λέμιος τού φωτός δαίμων ευρίσκει τά σαθρά μέρη, τάς καρδία; τών 
γυναικών, καί δι’ αυτών ώς δι’ υπονόμων εισπηδών ματαιόνει τήν 
ενέργειαν τών προμαχώνων. *Ηόη  όμως ανεγείροντες καί τδ τέταρ
τον τούτο προπύργιον, τδ οχολεΐον τών κορασίων, συμπληρού- 
τε τδ τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ν, καί τ δ συνηνωμένον αυτού πυρ θέλει 
καταστρέψει παν πρόσκομμα καί έκκαθάρει τδν δρόμον πρδς τήν κα
νονικήν καί εύρυθμον μόρφωσιν της πολιτείας.

Ύπδ τά θεμέλια ταύτα θέλουσι ταφή αί γυναικείοι προλήψεις 
καί αί γραώδεις δεισιδαιμονία·.. Ενταύθα, Θεού εύδοκούντος. θέλουσι 
μάθει αί θυγατέρες ήμών τί εστι γυναικεία άρετή, πόσον άνεκτίμη- 
τον τδ χρήμα της παρθενικής αίδούς. ’Ενταύθα θέλουσι δ’δαχθή 
δτι δ πρώτιστος στολισμός τής νεάνιδος ε ινε ή σεμνότης καί δχι ή 
ξένη καί έπίπλαστος λευκότης. Εδώ θέλουσι μάθει νά χατανοώσι τό 
Εύαγγέλιον, τδν πολύτιμον τούτον συνέκδημον τής γυναικδςπρίςτήν 
άνατροφήν τών παίδων*  εδώ τέλος θέ/ ουσι μορφωθη χαλαί μητέρες, 
πισταί σύζυγοι καί ζηλωταί οίχοδέσποιναι. Οϊα δόξα καί εύκλεια,
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Κύριοι, εις δσους γίνωσιν οργάνου του νά μορφωθή είς τοιούτον έξο
χου τρόπον τδ ωραίου φύλου τών γυναικών !

Δόξα λοιπόν και τιμή είς τούς οπωσδήποτε συυτελέσαντας και 
παρ ήμίν εις τήν άνέγερσιυ τού κοινωφελούς τούτου, καθιδρύματος 
Αιώνια ή ανήμη και άφθιτος ή τιμή τού έν μακαρίφ τή λήξει γε- 
νομένου συμπολίτου ήμών Χριστοδούλου Βουλαλά, ούτινος οί φιλο- 
πάτριδες διάδοχοι καί κληρονόμοι έγέυοντο παραίτιοι τής ταχυτέ- 
ρας άναπληρώσεως της έλλείψεως ταύτης διά τού γενναίου αύτών 
κληροδοτήματος. Χάρις δέ καί εύγνωμοσύνη τφ τρισεβάστφ ήμών 
ιεράρχη Κ. Μεθοδίφ, δστις και είς τήν εναρξιν τής οικοδομής μάς 
ένεθάρρυνε καί τήν κατάθεσιν τού θεμελίου λίθου καθηγίασε, καί 
πρδς τδν "Γύιστον θερμάς άνέπεμψεν εύχάς ύπέρ τής συντελέσεως, 
στερεώσεως και προόδου τού σεμνού τούτου τών Μουσών τεμένους.

Είθε δέ ή πανάγιος Παρθένος, ύπδ τήν σκέπη ν και αμφιλαφή 
προστασίαν τής οποίας θέτομεν άπδ σήμερον τδ παρθεναγωγείον 
τούτο, νά καταξίωση πάντας ήμάς δπως κατ έτος έορτάζωμεν τήν 
αγίαν ταύτην εορτήν έντδς τού ιερού τούτου τεμένους, και άπολαύ- 
σωμεν τήν άμύθητον χαράν τού νά ίδωμεν ίδίοις οφθαλμούς τάς εύ
χάς ήμών πλήρουμένας και τάς επιθυμίας πραγματοποιούμενας. 
Γένοιτο I

Το δίκαστήρίον των Ζώων
υπό ΣΟΦΙΑΣ θυγατρός ΛΑΜΠΙΣΙΙ.

« Οι τήν κάμηλον κατσπίνοντες τδν 
δέ κώνωπα διύλίζοντες » 

« 01 νόμοι τοϊς άραχνίοις όμοιοι. » 
Εν τώ καιρφ έκείνφ τής αθλιότητας,

Καιρφ τού μεσαιώνος καί βαρβαρότητας, 
Συνέβη μία νόσος φρικτή και τρομερά

Καί έθνησκον τά ζώα, μεγάλα καί μικρά.'
Τά μέν ύυχορραγούντα, τά δ’ άλλα πανοικί 

Έκείντο λυπημένα, στένοντα παρεκεί.
Πανώλης ήν ή νόσος, δι ής ές ουρανών 

Παιδεύει τήν κακίαν τδ ύπεράνω *Ον.
Τδ πάν κατήφειασμένον έμενε, λυπηρόν, 

Νά εύρη τήν αιτίαν ΐστατο απορών.
Τίς έσφαλε; Τί κρίμα έγεινεν είς τήν γήν 

Καί πού νά αποδώσουν τήν καθαυτό πηγήν;

Δ.δ καί έσυστήθη έξ δλων τών πτηνών 
Ζώων τών τετραπόδων, έρπό^των καί κτηνών, 

Συμβούλιου μεγάλου, ένθα ν’ ανακριβή, 
Τδ αίτιου τίς ήτον αυτού νά εύρεθή

Τ ί ς έ σ φ α λ ε ! ! Τής δίκης αυτή ’νε ή αρχή 
Καί πώς τδ σφάλμα εΐτα πρέπει νά έκπλυθή.

— Καί δή πρώτος ό λέων, φωνή τή ύψηλή, 
Καθήμένος είς θρόνον αρχίζει νά λαλή*

Ω ήρωες τού κόσμου καί τέκνα μου πιστά !
Βλέπετε τά δεινά μας τά τόσα καί φριχτά,

Καί πόσον Θεού εινε μεγάλη ή οργή, 
’Εξ ής καί μάς προήλθε καί αύτη ή πληγή.

"ϊνα λοιπόν ή νόσος σήμερον πραύνθή, 
’Ανάγκη καί τδ θειον νά έξιλεωθή.

Διδ καί ό πάς ένας έμπρός μας χρεωστεί 
Τδ κρίμα του νά είπη, 5ν έσφαλε, κ’ εις τί,

Τίς ήμαρτε, τί κρίμα έκαμεν έπί γης, 
Τδ πρόξενον τής τόσης βς ουρανών πληγης.

'Όθεν καί πρώτος θέτω τήν σήμερον έγώ 
Τδ κρίμα μου έμπρός σας τρανώς»δμολογώ.

—Πολλάκις, Κύριοί μου, έμβήκα μέ ορμήν
Έν μέσω τών ποιμνίων κ’ είς μιάν μόνον στιγμήν 

Κριάρια καί τράγους έσχισα απηνώς,
Τδ λαίμαργόν μου πάθος μέ ώθησε δεινώς

Καί τδν βοσκόν τδν ίδιον νά φάγω συνεχώς'
Τί μ’ έκαμαν; Κανένα κακόν, πλήν δυστυχώς

Τούς έπια τδ αίμα πολλάκις κ’ αυθωρεί*  
Ιδού τά κρίματά μου, α πάς τις θεωρεί.

Καθώς δ’έγώ κ’οί άλλοι έκαστος μέ σειράν, 
Στοχάζομ’ οτι πρέπει εμπρός σας μιάν φοράν

Τδ κρίμα του νά είπη, νά ξεμυστηρευθή, 
Κι’ό ένοχος αμέσως νά καταδικασθή.

—Τούς έκαμες μεγάλην, ώ βασιλεύ, τιμήν 
‘Π δολερά άλώπηξ ειπεν είς τήν στιγμήν.

Τδ εύγενές σου ήθος κ’ ή συμπεριφορά,
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Άξίζουσι νά τρώγ$ς δυώ τρία, τή φορφ.
Δέν εινε κρίμα δχι, το πάν σύ διοικείς, 

Και ολους νά μας πνίξ$ς, τινά δέν αδικείς.
Ό δέ τά ίδικά σου βάσκος κατακρατών, 

Τούς νόμους τού πλησίον μ αύτδ καταπατών.
Καλώς ναι έπαιδεύθη, όντως βασιλικώς*  

Οί τρέφοντες χιμαίρας παιδεύονται κακώς.
'Ως ειπενή άλώπηξ καθείς μια φωνή, 

Έκρότησε τάς χείρας αύτήν καί έπαινεί.
—Κατόπιν αί δυνάμεις αί άλλαι είς σειράν 

Αί τίγρεις καί αί άρκτοι έφθασαν ’ς τήν φοράν.
Έντδς τού συμβουλίου νά ξεμυστηρευθούν

Άν έσφαλαν ή δχι, κι’ ούτω νά παιδευθούν.
Πας ε/ας δ’ έπροσπάθει ΐνα άναφανή

‘Ο άγιος τού κόσμου πώς πρέπει νά γενή.
Έκρίνοντ*  ώς το βράδυ και δλοι γενικώς 

Άπέφευγον τήν δίκην καλώς καί τεχνικώς.
Εσχατος δέ απ’ ολους, χωρίς νά έντραπή, 

Ιΐλθε τά κρίματά του κι’ ό *Ονος  νά ειπή.
Φαίνεται, λέγει, δαίμων κακός και φθονερός

Μ' έκίνησε νά πράξω έν κρίμα λυπηρώς.
Κ’ έγώ, είπε, ταίς άλλαις έξαπλωμένος ών

Εις ενα λειβαδάκι τών καλογερηών,
‘Π ορεξις μέ ήλθε, ναι έσφαλα πολύ

Είδα δτι υπήρχε χλόη έκεί καλή.
Σιγά, σιγά υπήγα νά φάγω κ’ εύφρανθώ’

*Ηγγιξα μέ τήν γλώσσαν χωρίς νά αισθανθώ...
—Τί κρίμα I ! I θεομπαίκτης ό Όνος, άδελφοί, 

‘Ω; ιερόν συλήσας πρέπει νά προγραφή.
Λύκος ό ’Ισουιτης, λύκος ό κληρικός

Έφώναξε « Κρεμάλα τόν πρέπει, καί κακώς
« Νά πάγ$ ». Άρον, άρον, εύθύς νά κρεμασθή

Νά παυσουν τά δεινά μας » Καθείς άς στοχασθή
Τί δύναται ή τέχνη και ή ρητορική, 

Τού ισχυρού τό δικ$ο παντού νά διοική.
Το μαύρον κάμνει άσπρον και χάνει ό πτωχός’ 

Αυτή ή ιστορία τδ δείχνει πολλαχώς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΓΚΟΓΡΓΟΣ.
(Συνέχεια, ίδε σελ. 584).

iΟ σεβασμιώτατος Σύρου καί Τήνου Μητροπολίτης ’Αλέξανδρος 
Λυκούργος έλαβεν ώς είκδς καί έν Βιένν$ τήν πρέπουσαν υποδοχήν 
παρά τών έκεί διαμενόντων ομογενών. Τή 27$ τού Μαρτίου παρε- 
τέθη είς τιμήν τής Α. Σ. τράπεζα ύπδ τού κ. Θεμ. Μεταξά, γενι
κού προξένου τής ‘Ελ)άδος, καί τή 28$ ύπύ τού [πρίγκηπος Γρηγ. 
‘ Γψηλά ντου, πρέσβεως τής Α. Μ. τού βασιλέως Γεωργίου. Τή δέ 
29$, Ε . Κυριακή τών νηστειών, ίερούργησεν έν τφ έκεί έλλ.ναφ, 
δν^πληθο; ομογενών καί άλλοδόξων έπλήρου καί συνωθείτο δπως ΐδ$ 
δλας τάς λεπτομέρειας τήν κατανυκτικής τφ δντι ιεροτελεστίας. 
‘Ο ενθουσιασμός τών παρευρεθέντων υπήρξε κοινός καί ζωηρότατος’ 
τή ημέρα έκείν$ έδόθη συμπόσιον πολυτελέστατον παρά τού έξοχω- 
τάτου βαρώνου Σίμωνος Σίνα, τού βαθύπλουτου τούτου ομογενούς, 
δστις διατηρεί ακραιφνή καί αγνήν τήν πρδς τήν πατρίδα καί τά 
πατροπαράδοτα έθιμα εύλάβειαν.

Τή έπαύριον, ήτοι τή 30$τού μηνός, άπήλθεν έκ Βιέννης, συν- 
οδευόμενος ύπδ τών ευχών τών έκεί κατοικούντων όμοδόξων καί 
προπεμφθείς εως είς τδν σταθμόν τού σιδηροδρόμου ύπδ τών ,τά 
πρώτα φερόντων‘Ελλήνων. ‘Η εταιρία τού σιδηροδρόμου τιμωσα 
τδν άνδρα έθεσεν αύθορμήτως είς τήν διάθεσιν αύτού άμαξαν νέας 
κατασκευής καί πολυτελεστέραν των άλλων, έπιφυλαττομένην δέ 
διά διακεκριμένα πρόσωπα. ‘Ο βαρόνος Σίνας ένήργησεν δπως 
συστηθή ό ξένος θερμότατα είς πάντας τούς πλοιάρχους τής τού Δου- 
νάβεως άτμοπλοϊκης εταιρίας.

Τή 1$ ’Απριλίου, ήμέρφ τής έβδομάδος Τετάρτ$, περί τήν 
εσπέραν έφθασε μετά τής συνοδείας αύτού εις Βάρναν. {’Εν τφ σταθ- 
μώ τού σιδηροδρόμου ύπεδέχθησαν τήν Α. Σ. ό ‘ Γποπρόξενος τής 
Ελλάδος, ό Μητροπολίτης μετά πολυμελούς Κλήρου καί πλείστοι 
τών κατοίκων τής πόλεως’ τήν δ’ έπιούσαν τής άφίξεώς του οί πρό
κριτοι, αί διάφοροι έφορίαι καί πάντες οί έκ τών πολιτών καί παρε- 
πιδήμων εύδοκιμώτεροι μετέβησαν έπαλλήλως πρδς’έπίσκεψίν του 
είς τήν μητρόπολιν, έν $ καί έφιλοξενεϊτο κατά τήν εκεί δια
τριβήν του.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α’. Τεύχ. θ. 39
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Τή Κυριακή τών Βαϊων έλειτούργησε μεθ' δλης της εκκλησια
στικής πομπής εν τφ μητροπολιτικφ ναφ. Μετά δέ τήν τελετήν συν
οδεύομε νος υπο του Μητροπολίτου, τής Δημογεροντίας, τού έλλη- 
ικού ‘Υποπρόξενου, τοΰ τών Κάτω χωρών (ομογενούς δντος) και 
πλείστων άλλων εκ τών κατοίκων, ανήλθε ν εις τδν μητροπολιτικδν 
οίκον.’Εκεί δ’έν μέσω τού συρρεύσαντος λαοΰπαρέστη ή είσαχθείσα 
διά καταλληλοτάτης και εύφραδεστάτης τού Μητροπολίτου εισηγή- 
σεως έπιτροπή τής νεολαίας, ήτις διά τού κ. L Άσπριώτου προσε- 
φώνησε τφ ξενιζομένφ Άρχιεπίσκόπφ προσφώνησιν, συγκινήσασαν 
τούς πάντας μέχρι δακρύων. ‘Ο δέ ’Αρχιεπίσκοπος ηύχαρίστησε 
καταλλήλως τή τε νεότητι και πάσι τοίς κατοίκοις δι’ ήν έπέδειξαν 
πρδς αύτδν εύγενη συμπάθειαν.

Αύθημερδν περί δείλην ή Α. Σ. συνοδευόμενος ύπδ τού Μητρο
πολίτου και παντδς του Κλήρου έπέβη μετά τής συνοδείας αύτού εις 
τδ αύστριακδν τδ κατευθυνόμενον εις Κωνσταντινούπολή. ’'Αμε
τρο ν πλήθος χριστιανών παντδς γένους και ήλικίας κατείχεν δλην 
τήν εκτασιν τοΰ αίγιαλοΰ και έπλήρου τάς αποβάθρας, δπερ έσπευσε 
πανταχόθεν ϊνα άσπασθή και τελευταίως τήν δεξιάν του.

Τή Μ. Δευτέρα φθάς είς Κωνσταντινούπολή, μετέβη κατ’ ευ
θείαν είς τδ έν Φαναρίφ άγιοταφιτικδν μετόχιον, δπου και κατέ
λυσε, καθδ κληρικδς τού Παναγίου Τάφου. ‘Η Α. Θ. Π. δ οικου
μενικός Πατριάρχης έπεμψεν αύθωρΐ τδν Σύγκελλον τής έκκλησίας 
δπως συγχαρή τή Α. Σ. έπι τή αίσίφ άφίξει αυτής. Κατόπιν, περ 
τήν 4 ώραν μ. μ. ή Α. Σ. μέτεβη εις τά πατριαρχεία, ένθα άπε- 
δόθησαν αύτφ τιμα'ι ώς πρδς επίσημον ξένον.

‘11 Α. Σ. συνομιλήσασα έπι μικρδν μετά τού Μ. Πρωτοσυγ- 
γέλλου, μετέβη παρά τή Δ. θ. Παναγιότητι, ήτις ύπεδέχθη τδν 
’Αρχιεπίσκοπον Σύρου ώς προσφιλή υιόν. ‘Η μεταξύ τού Πατρι- 
άρχου και τήςΑ. Σ. συνδιάλεξις διήρκεσεν ύπέρ τάς δύο ώρας και 
περιεστράφη είς τά τής έν’Αγγλία διαμονής. ‘Ο κ. ’Αλέξανδρος Λυ
κούργος έκόμισε πρδς τήν Α. Π. τά σεβάσματα πάντων τών 1’Άγ
γλων ‘Ιεραρχών καί ύπουργών, ιδία δέ τών κ. κ. Γλάδστωνος και 
Κάνινγ, οΐτινες έοωσαν εντολήν τφ τής Σύρας ‘Ιεράρχη, δπως 
άσπασθή έκ μέρους αύτών τήν χεΐρα τού Πατριάρχου*  ειτα περιέ- 

γράψε τδν μέγαν ενθουσιασμόν, δστις επικρατεί έν ’Αγγλία ύπέρ 
τής Άνατολ. Έκκλησίας. ‘Ο μέγας ουτος ένθουσιασμός, δστις 
τοσούτον τρανώς έςεδηλώθη κατά τήν έν Άγγλίγ διαμονήν αύτού, 
απεδόθη υπο τού σεβασμίου ‘Ιεράρχου πρδ πάντων είς τήν πρδς 
τον Αρχιεπίσκοπον Κανταβουρίας έπιστολήν τού Πατριάρχου, ού 
το ονομα πανταχού τής Αγγλίας προφέρεται αετά θρησκευτικού 
σεοασμού και ά /ακηρύσσεται ίσον τοίς όνόμασι τών Χρυσοστόαω/ι 
και Φωτιων. Εϊτα ο Αρχιεπίσκοπος Σύρας διηρμήνευσε πρδς τήν 
Α. Παναγιότητα τάς ύπέρ στενοτέρας προσεγγίσεως τών δύο έκκλη- 
σιών ευχάς τών Αγγλων.

‘Η Α. Π. πλήρης πνευματικής θυμηδίας έπι τοίς αίσίοις τού- 
τοις προοιωνίσμασι μελ?.ούσης τών εκκλησιών ένώσεως κατησπά- 
σθη τήν Α. Σ. συγχαρείς αυτή διά τήν έν Άγγλίςι ιεροπρεπή 
αύτοΰ διαγωγήν, ήτις έτίμησε τήν ορθόδοξον εκκλησίαν απέναντι 
χριστιανών,οΐτινες αχρι τούδε δέν εύρέθησαν ίσως είς θέσιν νά γνω- 
ρίσωσι καλώς αυτήν. Μετά πολλής δέ της συγκινήσεως ηύχήθη 
δπως ο Θεδς έπινεύση διά τήν ταχείαν έ'νωσιν τών εκκλησιών κα. 
έξέφρασε τήν εγκάρδιον αύτού αγάπην πρδς τούς *Αγγλ.  ‘Ιεράρχας.

Έπι δίωρον, ώ; εϊπομεν, έξηκολούθησεν ή συνδιάλεξις αύτη, 
μεθ’ ήν ό ’Αρχιεπίσκοπος Σύρου και Τήνου άπεχώρησεν είς τά ίδια.

Τή Μ. Τρίτη άντεπεσκέφθη τήν Α. Σ. έκ μέρους τού Πατριάρ
χου ό Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Εύστάθιος Κλεόβουλος.

Τή Κυριακή τού Πάσχα ιερούργησε κατά τήν δευτέραν άνά- 
στασιν έν τφ πατριαρχικά) ναφ, ένθα είχε συρρεύσει άπειρον πλή
θος, έν ω διεκρίνοντο καί τινες Αμερικανοί περιηγηταί.

Τή Παρασκευή τής Ζωοδ. Πηγής έλειτούργησεν έν τώ ναφ τού 
Βαλουκλίου. Μετά δέ τήν λειτουργίαν έπεσκέφθη τδ νοσοκομείον 
και τδ ορφανοτροφείου, έξετάζων μετά πολλού ενδιαφέροντος και 
λεπτομερώς περί απάντων τών αφορώντων τήν έσωτερικήν δϊεύθυν- 
σιν και διατήρησιν αύτών.

Καθ’ έκάστην δ’ έδέχετο τάς επισκέψεις πολλών τών ομογενών, 
τυγχάνων έξιδιασμένων περιποιήσεων παρ’ δλων ούς έπεσκέπτετο.

Τή Τρίτη τού Θωμά, 21 τού μηνδς ’Απριλίου, ή Α. Σ. έγκατέ- 
λιπε τήν πόλιν τού Κωνσταντίνου και τή έπαύριον άπεβιβάζετο είς
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Μιτυλήνην, ένδούς εις τάς παρακλήσεις τού κ. Δ. Βερναρδάκη, 
δστις είχε μεταβή είς Κωνσταντινούπολή ϊνα συγχαρώ αύτοπρο- 
σώπως τδν έπιστήθιον αύτού φίλον, τδν τοσούτον τιμήσαντα καί 
έαυτδν και τδ έθνος χαΐ τήν Εκκλησίαν.

‘Η υποδοχή του υπήρξε μεγαλοπρεπεστάτη. Τή Πέμπτη, εορτή 
τοϋ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ίερούργησεν έν τφ μητροπολιτικφ 
ναφ. Μετά δέ τήν θείαν λειτουργίαν έτέλεσε δοξολογίαν ύπέρ τοΰ 
βασϊλέως τών ‘Ελλήνων Γεωργίου, καί άμέσως μυστήριον γάμου, 
είς δ παράνυμφος ήτο ό κ. Βερναρδάκης.

Τώ Σαββάτφ λίαν πρωί ή Α. Σ. άνεπαύετο έπι τοΰ έν τώ Σμυρ- 
νάίκφ κόλπφ ήγκυροβολημένου αυστριακού άτμοπλοίου.

Μόλις διεδόθη ένταύθα ή είδησις τής άφίξεώς του καί πάραυτα 
Κλήρος καί λαδς έσπευδον είς τδ άτμόπλουν πρδς υποδοχήν του’ 
έκεΐθεν δέ εις τήν Μητρόπολιν και τδ μετόχιον τοϋ‘Αγ. Τάφου, 
δπως άσπασθώσι τήν δεξιάν καί λάβωσι τήν ευλογίαν του. ‘Οθ. 
Επίσκοπος Μυρέων κ. Κύριλλος, υποδεχθείς τήν Α. Σ. έν τφ άτ- 

μοπλοίφ καί προσφωνήσας αύτφ διά βραχέων, τδν ώδήγησεν εις 
τήν Μητρόπολιν, ένθα ό Σ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Μελέτιος 
ύπεδέχθη αύτδν άδελφικώτατα καί μεθ’δλης τής έπισημότητος.'

‘Ο Σ. ’Αρχιεπίσκοπος Σύρου καί Τήνου έπειγόμενος ϊνα κατέλθη 
είς τήν έπαρχίαν του, προύτίθετο ϊνα αναχώρηση εντεύθεν αυθη
μερόν άλλά τδ ορθόδοξον πλήρωμα τής πόλεως ημών, επιθυμούν 
ϊνα και ιερουργοΰντος λάβη τήν έύλογίαν του, παρεκάλεσεν αύτδν 
θερμώς δπως παραμείνη καί λειτουργήση τήν έπιοΰσαν, δπερ καί 
έγένετο.

‘Η συρροή τοΰ πλήθους έν τε τφ έσπερινφ και τή λειτουργία ήν 
άπερίγραπτος. Οί άνθρωποι πάσης τάξεως και ηλικίας, συνωθού- 
μενοι, κατεπλήρωσαν ούχί μόνον τδν ναδν τής Μητροπόλεως και 
τδν μέγαν αύτού περίβολον, άλλά καί αύτδ έτι τδ ιερόν βήμα 
άδιακρίτως. ‘Η χαρά ήτις κατέλαβε τδ κοινδν τής πόλεως ήμών, 
έπί τή άφίξει τού σεπτού τούτου ‘Ιεράρχου, και ή συγκίνησις, ήτις 
έπλήρου αύτδ ιδίως κατά τάς ώρας τής ιεροτελεστίας, ήσαν τφ δντι 
άξιοσημείωτα.

Τής ίεράς λειτουργίας τελεσθείσης ή Α. Σ. ό ’Αρχιεπίσκοπος 

Σύρου και Τήνου κ. Λυκούργος, φέρων τήν πολυτελεστάτην άρχιε- 
ρατικήν του στολήν καί συνοδευόμενος ύπδ τής Α. θεοφιλίας τοΰ 
‘Αγίου Μυρέων κ. Κυρίλλου, δς είχε συνιερουργήσει, φέροντος 
έπίσης τήν άρχιερατικήν του στολήν, τού Προξένου τής Έλλάδο 
κ. Ν. Σακκοπούλου, τοΰ ‘Γποπροξένου κ· . Οίκονομίδου καί άλ
λων διακεκριμένων πολιτών, έξήλθε τού ιερού ναοΰ διελθών έν 
μέσφ τοΰ άπειρου λαού, οϊ πανταχόθεν συνέθλιβον αύτδν μετά 
σεβασμού τήν δεξιάν του άσπαζόμενοι. Άναβάς δέ τήν κλίμακα 
και σταθείς έπι τής άνωτάτης βαθμίδος, ήκροάσθη μετ’ άκρας εύ- 
μενείας πολυχρονισμού, τδν όποιον ό έν μουσικούς διαπρέπωνκ. 
Φ. Ξανθίδης μετ άλλων μουσικών καί παίδων καλλιφώνων ύπέρ 
τής Α. Σεβασμιότητος έψαλε. Περατωθέντος δέ τού πολυχρονι
σμού,ό λαδς έζητωκραύγασεν ύπέρ τής Α.Σ., δς εύλογήσας τρις καί 
μετά τών δύο χειρών τούς κάτωθι ίσταμένους χριστιανούς, άνήλ- 
θεν είς τήν ίεράν Μητρόπολιν ένθα άνέμενον αύτδν δ τε Σ. Μητρο
πολίτης Σμύρνης κ. Μελέτιος καί ό ‘Ιππότης κ. X. Νικόλαος 
Γιαννάκογλους μετ’άλλων πολιτών έπίσης διακεκριμένων.

Περί μεσημβρίαν έγευμάτισεν ή Α. Σ. παρά τφ κ. Ιωσήφ Φω- 
τιάδη, γαμβρφ έπ’ άδελφή τοΰ κ. Δ. Βερναρδάκη- τήν δέ 4ην ώραν 
μ.μ. έπεβιβάζετο τού άτμοπλοίου πρδς άπόπλουν διά τήν επαρ
χίαν αύτοϋ, συνοδευθείς μέχρι τής άποβάθρας παρά τε τού Κλήρου 
άπαντος, έπί κεφαλής τού οποίου διεκρίνετο ό’Αρχιερεύς ήμών μετά 
τού ’Επισκόπου αύτού, παρ’ όλων τών διακεκριμένων πολιτών καί 
πλήθους λαού, τών ιδιωτικών πλοίων κανονοβολούντων καί έπικυ- 
ρούντων ούτω τήν διαχυθεΐσαν άνεκλάλητον καί γενικήν χαράν.

Αμα δέ άφιχθείς είς Σύρον, έλαβε περιποιητικωτάτην επιστο
λήν άπδ τήν Α. Έξ. τδν Πρωθυπουργόν τής ’Αγγλίας κ. Γλάδ- 
στωνα, έν ή ό έπίσημος ούτος "Αγγλος έκφράζεται μετά πολλής 
συμπαθείας ύπέρ τής Άνατο) ικής ’Εκκλησίας καί τού ‘ Ελληνι
σμού. ‘Η Α. Έξ. εις τεκμήριου τής μετά τοϋ Σεβ. ’Αρχιεπι
σκόπου τούτου ιδιαιτέρας φιλίας καί είς ένδειξιν ύψ. ύπολήψεως 
άπέστειλεν αύτφ καί πέντε άντίτυπα τής άρτίως έκτυπωθείσης φω
τογραφίας του μέ τήν έκφρασιν τού νά δεχθή αύτήν ώς ένδειξιν 
τής ειλικρινούς πρδς τήν ‘Ελλάδα άγάπης του.
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Καταπαύοντες ενταύθα τήν βιογραφίαν τού Αρχιεπισκόπου Σύ
ρου, Τήνου και Μήλου κ. ’Αλεξάνδρου Λυκούργου—οστις διά τών 
προτερημάτων, τής αρετής και τής σοφίας αύτοΰ έφείλκυσεν είς 
εαυτόν καί τδ ’Έθνος τήν τόσον δημοσία καί τόσον έκφανώς διαδη- 
λωθεισαν αγάπην απάντων τών διασημοτάτων * Αγγλων, έν οίς 
διαπρέπει ό μέγας 
Γλάδστων
υγείας αύτού πρώτον καί ύπέρ τής

και πολύς πρωθυπουργός τής Μ. Βρεττανίας 
ύψούμεν χεϊρας ίκέτιδας πρδς τον *Ύψιστον  ύπέρ τής 

ών πάντων ενώσεων δεύτεοον, 
υπέρ ής τόσον θερμώς εύχεται καθ’ έκάστην ή ‘Αγία του Χοιστού 
Εκκλησία και ύπέρ ής οχι ολίγον ό σεπτός ούτος ‘Ιεράρχης έριό- 

χθησεν.

ζΟ ’Αριστοτέλης.
(Συνέχεια, ιδε σελ. 594).

Είσήξε κατά τδ παράδειγμα τού Ξενοκράτους τήν πειθαρχίαν είς 
τήν σχολήν, άλλά κατάπάσανίδεκάτηνήμέραν έξελέγετο έκ τών μα
θητών εις αρχηγός, εις αρχών διά νά προσεχή τήν ευταξίαν, καί 
πολλάκις τού έτους ένίνοντο συμπόσια, είς τά όποια παρευρίσκοντο 
δλοιοί μαθηταί.Συνέταξε μάλιστα καί νόμους συμποτικούς κατά μί- 
μησιν τού φίλου καί αντιζήλου του Ξενοκράτους, έκ τών οποίων εις 
ήτο καί ούτος συμφώνως με τάς ιδίας του κλίσεις, δτι δεκτός δέν 
έγίνείο οστις δέν έπαρουσιάζετο μέ τήν άπαιτουμένην καθαριότητα. 
‘Ο ’Αριστοτέλης τήν ήμέραν εΟιδε'δύο μαθήματα ή έκαμνε δύο 
περιπάτους, ώς έλεγον περί αυτού*  ενα to πρωϊ, περίπατος εωθι
νός, καί ενα άλλον τήν εσπέραν, δείλινός. Τδ πρώτον μάθημα έ- 
γίνετο διά τούς προχωρημένους μαθητάς καί έστρέφετο περί τήν α- 
νωτέραν διδασκαλίαν, ακροαματικοί λόγοι’ τδ δεύτερον εις πάντα 
καί άπέβλεπε τά στοιχειωδέστερα τής φιλοσοφίας, έςωτερικοί λόγοι, 
εγκύκλιοι λόγοι, λόγοι έν κοινώ*  δηλ. ή διδασκαλία του διηρει^ο 
είς άνωτέραν καί κατωτέραν, δπως εινε φυσικόν εις πάσαν διδα
σκαλίαν, άλλά μεταγενέστεροι ιστορικοί ήθέλησαν νά άποδώσωσίν 
είς αύτάς τάς δύο. διδασκαλίας μεγίστη*/  διαφοράν, δτι ή μία ήτο 
άπόκρυφος καί ή άλλη κοινή. ‘Η φιλοσοφία έν Έλλάδι κατ’ έκεί- 

νην τήν έποχήν ήτο έλευθέρα, ανεξάρτητος καί φανερά άπεκάλυ- 
πτε τά δόγματά της. Ό διδάσκαλος τού ’Αλεξάνδρου, ό φίλος τών 
έπισημοτέρων Μακεδόνων δέν ειχεν άφορμήν νάκρυφθή*  ήδύνατο νά 
είπη και είπε τώ οντι δλα, καθώς ό διδάσκαλός του ό Πλάτων. Νά 
ύποθέση τις είς τού; Έλληνας φιλοσόφους επί ’Αλεξάνδρου τοιαύ- 
την δειλίαν καί άντιφιλοσοφικήν ύπόκρισιν, τούτο δηλοΐ οτι κακώς 
ένοήθησαν χωρία τινά τών άρχαίων. Καί πρέπει μέν νά διακρι- 
νωμεν έπιμελώς τά άκροαματικά συγγράμματα τού Άριστοτέλους 
άπδ τά εσωτερικά*  άλλά τήν διάκρισιν αύτήν πρέπει νά τήν έκλά- 
βωμεν μόνον ώς πρδς τήν σπουδαιότητα καί έκθεσιν τής ύλης καί 
ούχι ώς πρδς τήν δημοσιότητα, ήτις ήτο ίση καί διά τά δύο αυτά 
είδη τών συγγραμμάτων. ‘Ο ’Αριστοτέλης, δτε ήρχισε τήν φιλο
σοφικήν του διδασκαλίαν, είχε πεντήκοντα έτη καί κατά τάς προ- 
λαβούσας βιογραφικάς λεπτομέρειας δύναταί τις νά φαντασθή τι 
ήτο μία τοιαύτη διδασκαλία, στηριζομένη έπί παντοίων έργων, 
έπί συνεχούς μελέτης, έπί τετελειωμένης πείρας άνθρώπων καί 
πραγμάτων και έπί τής ύπολήψεως, τήν οποίαν έχαιρεν απο τον 
μαθητήν, τόν δεσπότην της ‘Ελλάδος καί ’Ασίας. Εν τώ μεταςυ 
τούτων τών δεκατριών έτών συνέγραψεν δλα τά μεγάλα συγγράμ
ματα, τά όποια έφθασαν μέχρις ήμών, καί είς τά όποια γνωρίζο
με*/μετά  πόσης ελευθεριότητας, αξίας κατακτητού του κόσμου, ο 
’Αλέξανδρο; συνετέλεσε. Κατά τόν Πλίνιόν, χιλιάδες ανδρών μισ
θωμένων ύπό τού βασιλέως έσύναζον καί άπέστελλον εις τδν φι
λόσοφον δλα τά ζώα, δλα τά φυτά, μέταλλα καί δλα τά περίεργα 
προϊόντα τή; ’Ασίας, καί διά της βοήθειας δλων τούτων ό Αριστο
τέλης συνέγραψε τήν τεράστιον εκείνην ιστορίαν τών ζώων, τάς 
πραγματείας περί συγκριτικής ανατομίας καί φυσιολογίας, τάς ο
ποίας οί ένδοξότεροι φυσιοδίφαι οί Cuvic Blainville έθαύμασαν 
περισσότερον παρά τούς αρχαίους. Ό ’Αθηναίος βέβαιοι δτι ό ’Αλέ
ξανδρος έδωκε πλέον τών οχτακοσιών ταλάντων είς τόν διδάσ
καλόν του, διά νά εύκολύνη δλας του τάς εργασίας είς παν είδος 
καί σχηματίση τήν πλούσια*/  βιβλιοθήκην του, δπερ άναβαίνει, 
λογιζομένου τού ταλάντου πρός 5000 φράγκα, είς τέσσαρα έκατ 
τομμύρια φρχγκ. Ουδέ διόλου άπίθανον εινε δτι ή έλευθεριότης αύτή
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τού μαθητου του έχρησίμευσεν είς τήν σύνταξιν τού θαυμαστού 
συγγράμματος « πολιτείαι πόλεων, δυοί^ δεούσαιν, εξήκοντα καί 
έκατόν » τδ όποιον δυστυχώς δεν έφείσθη ό χρόνος καί τδ όποιον 
βεβαίως δέν άπήτει δλιγωτέρα; έρευνα; εκείνων, δσαι έχρειάζοντο 
διά τήν ιστορίαν των £ώων καί μάλιστα πλέον λεπτάς.

Άλλ’ έν τφ μέσφ τοσαύτης δόξης καί ευημερίας, ό φόνος τού 
Καλλισθένους ύπδ ’Αλεξάνδρου,—οστίς τδν περιέπλεξεν είς τήν άνα- 
καλυφθείσαν συνοροσίαν τού Έρμολάου κατά τής ζωής του καί δςίς 
δέν ήγάπα αύτδν « διά τδ παρρησιαστικώτερον λαλούντα αύτφ καί μή 
πειθόμενον,» διά τδ όποιον τδν έπέπληξεν είπών « Ώκύμορος δη μοι, 
τέκος, έσσεαι, οί αγορεύεις»—έπέφερε καιρίάν πληγήν είς τδν Άρι- 
στοτέλην, τήν οποίαν δέν ήλπιζέ ποτέ άπδ τδν μαθητήν του.Έξ έτη 
παρήλθον μέχρι τού θανάτου τού ’Αλεξάνδρου καί πάσα σχέσις με
ταξύ τούτου καί τού Άριστοτέλους φαίνεται πεπαυμένη. Μετά τδν 
θάνατον τού ’Αλεξάνδρου ή άντιμακεδονική μερίς, ή συνταύτίζουσα 
τδν βασιλέα τής Μακεδονίας μέ τδν διδάσκαλόν του, οί σοφισταί τών 
οποίων κατεσύντριψε τάς σοφιστείας,έτι καί αυτοί οί Πλατωνικοί, τών 
όποιων τδ σύστημα πάντοτε κατεπολέμεί, ολοι ούτοι ήνώθησαν νά 
τδν καταδιώξωσι καί έκίνησαν κατ’ αύτού τδν ιεροφάντην Εύρυμέ- 
όοντα, δίκην άσεβείας γραψάμενον, διότι είχε στήσει εικόνα είς τδν 
έν Δελφοις ναδν διά τήν πρώτην του σύζυγον καί τδν φίλον του ζΕρ- 
μείαν. Βλέπων λοιπόν δτι ή θύελλα έπήρχετο φοβερά κατ’ αύτού καί 
ένθυμούμενος τδ παράδειγμα τού Σωκράτους ύπεξήλθεν είς τήν Χαλ
κίδα μέ πολλούς τών μαθητών του, λέγων δτι αναχωρεί διά νά μή 
ασεβήσωσι καί πάλιν οί ’Αθηναίοι κατά τή; φιλοσοφίας. Έτελεύτη- 
σε δέ είς Χαλκίδα μετ’ ολίγον χρόνον τής έξ Αθηνών άναχωρήσεώς 
του, τδ τρίτον έτος τής 1 1 4 ολυμπιάδας έπί άρχοντος Φιλοκλέους, 
322 π.Χ. ‘Ο Στάρ δμως εικάζει έκ τινων ενδείξεων δτι ό ’Αριστοτέ
λης άνεχώρησεν είς τήν Χαλκίδα πριν τού θανάτου τού ’Αλεξάνδρου, 
αφίνων τήν διεύθυνσιν τής σχολής του είς τδν Θεόφραστόν, δστις 
τδν διεδέχθη καί είς τδ Αύκειον. Τήν διαθήκην του άναφέοει ό Διογέ
νης Ααέρτιος καί ό ’Αθηναίος*  άλλά τδ περίεργον και τδ παράδοξον 
εινε, ως παρατηρεί ορθώς ό Στάρ, δτι ό φιλόσοφο; δέν μνημονεύει 
διόλου τών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης του, διά τήν οποίαν κατέ*  

βάλε τόσους κόπου; καί έρεύνας, έκτδς έάν ύποτεθή δτι αύτή είνε 
άπλούν άπόσπασμα, έγγράφου τελειωτέρου. Διογένης ό Ααέρτιος άνα- 
φέρει τάς έπιγραφάς τριακοσίων σχεδδν βιβλίων τού Άριστοτέλους ’ 
τινά έκ τών σωζομένων δέν εύρίσκονται είς τδν κατάλογον αύτδν 
καί άλλα πάλιν λίαν άξιόλογα άπωλέσθησαν, Άς αναφέρω έκ τών 
μή σωζομένων τρία*  λείπουσιν οκτώ βιβλία άνατομικών περιγραφών 
μέ σχήματα, χωρίς τών οποίων τοιούτου είδους συγγράμματα δέν 
εννοούνται’ β’ον « Φυσικών κατά στοιχείον οκτώ πρδς τοίς τριάκον
τα » τδ όποιον ήτο συναγωγή διαφόρων φυσικών αντικειμένων καί 
κατ’ άλφαβητικήν τάξιν κοίτεστρωμένων, ή μέ άλλας λέξεις, λεξικόν 
τής φυσικής ιστορίας, τδ όποιον περιείχε τάς ιδιαιτέρας του παρατη
ρήσεις, τάς όποιας είς άλλα του συγγράμματα συνεκεφαλαίωσεν*  ή 
τρίτη απώλεια ούχ ήττον εινε μεγάλη’ ήτο συλλογή τών πολιτειών 
έκατόν πενήντα οκτώ πόλεων,τάς οποίας δ ’Αριστοτέλης συνήθροισε 
διά τήν σύνθεσιν τής πολιτικής του*  διότι έκ τής συγκρίσεως δλων 
αύτών τών συνταγμάτων ύψώθη είς τήν πολιτικήν θεωρίαν, προσέτι 
καί ή ιστορία δλων τών Ελληνικών πολιτειών μεγάλως ήθελε δια- 
φωτισθή έξ αύτών, έάν έσώζοντο.

Περιττόν κρίνω νά άναωέρω τδν κατάλογον τών βιβλίων τού Άρι- 
στοτέλους,τδν όποιον δύνασθε νά άναγνώσητε έν έκ,τάσεΐ εις τδν Διο- 
γένην τδν Ααέρτιον. Θέλω δέ περιορισθή μόνον νά δώσω ιδέαν τινά 
τού βαθυτάτου εγκυκλοπαιδικού συστήματος, τδ οποίον περιέχουσι. 
Τά πρώτα βιβλία τού Άριστοτέλους πραγματεύονται περί λογικής 
(δνομα τδ όποιον προέρχεται άπό τού; έρμηνευτάς του) καί περί ψυ
χολογίας καί ήτο τφ δντι πολλά φυσικό j ή σπουδή τού ανθρωπίνου 
νοός νά προηγηθή πάσης άλλης, διότι χρησιμεύει ώς βάσις εις δλας 
τάς γνώσεις. ‘Η λογική περιέχει τήν πρώτην έκθεσιν τών περί συλ
λογισμού κανόνων*  μέθοδος διά τής οποίας γνωρίζομεν άν τό συμπέ
ρασμα συλλογισμού τίνος εινε ορθόν ή έστ>αλμένον. Ό Πλάτων με- 
τεχειρίσθη τόν συλλογισμόν είς τού; διαλόγους του, &νστίκτω; ούτως 
είπείν καί χωρίς νά έκθέση τόν μηχανισμόν του. Πρώτος ό ’Αριστο
τέλης άνέλυσε τόν λογισμό? τού Ανθρώπου μέχρι τών λεπτοτέρων 
του μερών, διετύπωσε τούς νόμους του καί άνεκάλυύε τόν συλλογι
σμόν*  δστις εινε ή φυσική πορεία τής άνθρωπίνης διανοίας λεπτομε
ρώς άναλελυμένης.
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‘Η ηθική του Άριστοτέλους, ή πολιτική του, τά οικονομικά του 
επίσης στηρίζονται έπί τής πείρας. ‘Ο πρώτη έπι τής σπουδής τού 
ανθρώπου, αί άλλαι δύο έπί τής συγκρίσεως τών νομοθεσιών καί 
γεγονότων. Είς τήν μεταφυσικήν του, τήν οποίαν ονομάζει πρώτην 
φιλοσοφίαν, διαπραγματεύεται τδ δν καθ’ δ ον, ήγουν αυτήν τήν ου
σίαν τών πραγμάτων, ανεξαρτήτως τών έν μέρει ιδιοτήτων, κατά 
τάς οποίας ?ν άντικείμενον διαφέρει τού άλλου’τάς πρώτας άρχάς 
τής φύσεως καί τού λογισμού, ή τάς άκροτάτας αίτιας τής ύπάρξεως 
κα^ γνωσεως, πραγμάτων άχωρίστων, κατά τδν φιλόσοφον διότι διά 
τών απολύτων αρχών τής γνώσεως δυνάμεθα νά καταλάβωαεν καί 
τας τής υπαρςεως. ’Ενταύθα όμως ο ’Αριστοτέλης δεικνύεται σκοτει
νός είτε διά τδ άφηρημένον καί βαθύ τή; ύλης ή διά τήν πύκνωσιν 
τών ιδεών καί τήν βραχυλογίαν, είτε διότι δέν έπεξειργάσθη καλώς 
τας ιοεας του επ’ αυτού τού θέματος καί ώς έκ τού προώρου θανάτου 
του δεν έπροφθασε να τάς επιθεωρήστ) ,δπως συνέβη καί είς άλλα του 
βιβλία, εις α ελλείπει το εύτακτον καί συνεχές. Ούχ ήττον δμως ή 
μεταφυσική αυτή συνετέλεσε μεγάλως είς τήν επιρροήν του έν τοίς 
σχολείοις κατά τδν μέσον αιώνα.

Άς προχωρήσωμεν ήδη είς τά περί τήν φύσιν συγγράμματά του. 
Αυτά σύγκεινται άπδ 8 βιβλία τής κυρίως Φυσικής, 4 βιβλία 
περί Ουρανού, 1 περί Μετεωρολογίας, δπου λάλει καί περί Μι- 
κρολογίας, I περί χρωμάτων, 1 περί γενέσεως καί φθορά; τών 
σωμάτων, 1 0 περί ιστορίας ζώων, περί της οποίας έλεγεν ό 
Cuvie « δέν δύναμαι νά άναγνώσω αυτήν χωρίς νά καταληφθώ 
απδ θαυμασμόν καί έκπληξιν. Αδύνατον εινε νά φαντασθή τις 
πως είς άνθρωπος ηδυνηθη να συλλεςη καί συγκρίν^ απειράριθμα 
γεγονότα, τά όποια προύποθέτουσιν οί έν τώ συγγράμματι πε- 
Ρ·εχύμενοι πολυάριθμοι κανόνες καί άφορισμοί», 4 περί μορίων 

β αυτών, 1 περί τών μέσων τής πυρεία;, 2 περί γενέσεως ζώων καί 
αλλαι περί ύπνου καί έγρηγόρσεως. Είς δλα αυτά τά διάφορα συγ
γράμματα μεταχειρίζεται πάντοτε τήν αύτήν μέθοδον, οποίαν είς 
τήν ποιητικήν, τήν ηθικήν καί τήν πολιτικήν του*  δλαι αί γενικαί 
του προτάσεις είσίν έπαγωγαί, εξαγόμενα», άπδ τήν παρατήοησιν 
καί τήν σύγκρισιν τών καθ’ εκαστα. Ουδέποτε θέτει οίονδήποτε κα- 
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νόνα έκ τών προτέρων*  χάριν λόγου, έάν προτίθεται νά σπουύάστι 
τήν έπιστήμην τών σχέσεων τών πολιτών μετά τής κυβερνήσεως 
των, διά νά καταστήσω τήν πολιτικήν θεωρίαν, συμβουλεύεται την 
πείοσ,ν, συνάζει καί συγκρίνει τά συντάγματα 158 πολιτειών της 
έποχής του. Προσέτι ή μέθοδός του αυτή ήτο συνέπεια της επι τής 
καταγωγής των ιδεών θεωρίας του, είς τάς’δποίας δίδει πηγήν ολως 
άνθρωπίνην. Διότι ό Πλάτων παραδέχεται δτι δλαι αί γενικαί ιδεαι 
εινε αίθύπαρκτοι, ήγουν, ώς αναφέρει Διογ. ο Λαέρτ. κατα Πλάτω
νά «έν τή φύσει τάς ιδέας ίστάναι καθάπερ παραδείγματα’ τα δ’ αλ- 
λα ταύταις έοικέναι,τούτων ομοιώματα καθεστώτα.» Καίεινε έμφυ
τοι είς τδν άνθρωπον’ διότι ή ψυχή αύτού τάς ειχεν, όταν ητο ηνω
μένη μετά τού Θεού*  δθεν δλαι αί γενικαί άλήθειαι, τά; οποίας φρο
νεί δτι ανευρίσκει, δέν εινε άλλο είμή άνάμνησις τών προτέρων του 
γνώσεων. ’Εντεύθεν προκύπτει δτι τά αισθητήρια εινε ανωφελή οιά 
τήν άπόκτησιν τών γνώσεων καί δτι ή αργία αυτών ευκολύνει την 
άνάμνησιν των ίδιών, τάς όποιας ο άνθρωπος ελαβεν απο τον Θεόν. 
Ιδού αί λέξ3ΐς αύταί τού Πλάτωνος έν τώ Φαιδωνι « λογίζεται δε 

γέ που τότε κάλλιστα, δταν μηδέν αύτήν παραλυπή, μήτε ακοή, 
μήτε δψις μήτε άλγηδών, μήτε τις ήδονή, αλλ’ οτε μαλιστα αυτή 
καθ’ αύτήν νίγνεται, έώσα χαίρειν τδ σώμα καί καθ’ οσον δύναται 
μή κοινωνούσα αύτφ μηδ’ άπτομένη ,δρεγεται τού οντος ». Και πα- 
ρακατιών « άρ’ ούν έκείνος άν σκοπή καθαρώτατα, οστις οτι μαλιστα 
αυτή τή διανοία ϊοι έφ’ έκαστον, μήτε τήν οψιν παρατιθέμενος έν τφ 
διανοείσθαι, μήτε τινα άλλην αίσθησιν έφέλκων μηδέ μίαν μετά τού 
λογισμού, άλλ’ αυτή καθ’ αύτήν είλικρινεί τή διανοία χρώμενος αυ
τό καθ’ αύτδ ειλικρινές έκαστον έπιχειρεί θηρεύειν τώ'/δντω?, άπαλ- 
λαγέν δτι μάλιστα οφθαλμών τε καί ώτων καί, ώς έπος ειπειν, 
ξύμπαντος τού σώματος, ώς ταράττοντος καί ούκ’ έώντος τήν ψυχήν 
κτήσασθαι άλήθειάν τε καί φρόνησιν, δταν κοινωνή. » ΌΆριστοτέ- 
λης δμως έφρόνει τά έναντία’ λαμβάνει δ’αρχήν δτι δέν ύπάρχου- 
σιν έμφυτοι ίδέαι, δτι τδ Θ=.ιον κατεχει ολας τας γενικας ιδέας, ο άν
θρωπος δμως δέν δύναται νά τας απόκτησή ειμη εξ αφαιρεσεως, οηλ. 
συγκρίνων τά καθ εκαστα νά διακριντρ το μεταξύ αυτών κοινον ή 
ίδιον’ καί επειδή τά διάφορα γεγονότα όέν είσπεμπονται εις τον νουν
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ειμή διά τών αισθήσεων, συμπεραίνει εύλόγως δτι ή ενέργεια αυτών 
η η παρατήρησις εινε ή αληθής πηγή πάσης γνώσεως. Αυτή λοιπδν 
η α?χή> οποίαν ό ’Αριστοτέλης έθεσεν είς τήν λογικήν του και 
έφήρμοσεν είς δλα του τά έργα,εινε ό κύριος και ιδιαίτατος χαρακτήρ 
της φιλοσοφίας του. ’Ολίγος καιρός είνε άφ’ δτου δ ’Αριστοτέλης ’έ
λαβε τήν άνήκουσαν θέσιν έν φιλοσοφία χάρις είς τδν Κάντιον, *Εγελ  
καί Brandis,καίΒέν Γαλλίφ είς τδν Κουζίνον, άφ’ ου έπιμελώς έμελε- 
τήθη καί έγνωρίσθη. Πολυειδή τοιαύταέργα έπεχερίσθησαν ύπδ δια
φόρων*  εινε αληθές δτι δέν θεωρούσι πλέοντδν ’Αριστοτέλη ώς χρη
σμόν, άλλά γνωρίζουσι πόσον ωφέλησε τήν ανθρώπινον διάνοιαν*  
και μεταξύ δλων τών φιλοσοφικών συστημάτων, τά όποια ή νύν 
ιστορική περιέργεια ζητεί νά έννοήση, είς τούτο τδ σύστημα κατα
βάλλει και δικαίως τήν περισσοτέραν προσοχήν’ και πρέπει νά ελ- 
πίζωμεν δτι ή σύγχρονος φιλοσοφία θέλει ώφεληθή άπδ τήν ερευνάν 
αυτήν ούχί όλιγώτερον άπδ τδν μέσον αιώνα. Η ιστορία τής άπδ 
τού περιπάτου φιλοσοφίας δέν εινε μόνον ιστορία τού παρελθόντος 
τού άνθρωπίνου πνεύματος, άλλά και τής παρούσης αύτού καταστά- 
σεως’ "(Μεν καρπούμεθα μεγάλως έκτής μελέτης τών συγγραμμά
των τού περικλεούς Σταγειρίτου. Και περαίνων τδν λόγον προσθέτω 
δτι εργον ευλαβές, ούτως είπείν, πράττομεν γνωρίζοντες τί όφείλο- 
μεν είς αύτδν τδν μέγαν ά^δρα.

ςΟδο£πορία πελαργού.
‘Ρωσσική ίφημερίς, διηγουμένη τήν κατά τδ φθινόπωρον είς θερ

μότερα κλίματα μετανάστευσιν τών πτηνών, άναφέρει τδ εξής άνέκ- 
δοτον. Πολωνδς εύπατρίδης, συλλαβών έν τοίς άγροίς αύτού πε
λαργόν, τδ' απέλυσε πάλιν αφ’ ου τδν περιέθηκε λεπτόν σίδηρο ύν 
περιδέραιον μετά τής έπιγραφης Haec ex Polonia (ούτος έρχε
ται έκ τής Πολωνίας). Κατά τδ εαρ τού προσεχούς έτους, επανήλ
θαν ό πελαργός εις τδν αύτδν τόπον φορών άντί του σιοηρού χρυ- 
σούν περιδέραιου μετά τής επιγραφής India Clim donis remit- 
tit ciconiam Polonis (ή Ινδική αποστέλλει τδν πελαργόν τοίς 
Πολωνοίς μετά δώρων). Καθ’ δλον λοιπόν τδνχειμώνα ό πελαργός 
ώδοιπόρησε διά τού άέρος άπό της Πολωνίας είς τήν ’Ινδικήν καί τδ 
άνάπαλιν.

Αηδώ ν.

θαυμάζεται ώς τδ περιφημότατου ωδικόν πτηνδν και επαινείται 
ανέκαθεν παρά πάντων, δχι διά τήν καλλονήν τού σώματος, επειδή, 
μεταξύ δλων τών πτηνών, αύτη μόνη έχει πτερά σεμνότερα, αλλα 
διά τήν ποικιλίαν, τήν γλυκύτητα, τήν αρμονίαν τού κελαδήματος. 
Τήν νύκτα, δταν τά λοιπά πτηνά ήσυχάζωσι, μόνη η αηδών ψάλλει 
μελωδικός, συγκινούσα τήν ψυχήν καί άνυψούσα μέχρις ουρανού 
τήν φαντασίαν.
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Περιπατεί μονήρης και ουδέποτε βλέπει τις αύτήν μετά τίνος 
άλλης. Άγαπ$ τά δάση, τδν κελαρυσμδν τών ύδάτων, και άκατα- 
παύστως κελαδεί*  κατασκευάζει φωλεάν έκ φύλλων, άχυρων και 
βούων έπι θάμνων δασυφύλλων, γεννά δέ συνήθως 4 ή 5 ώά. Καθ’ δν 
χρόνον επωάζει, εκεί πλησίον ίστάμενος ό άρρην έπί κλάδου, έπι- 
τέρπει αύτήν δι’ άρμονίκωτάτης μελωδίας καί, οσάκις βλέπει έχθρδν 
πλησιάζοντα, κελαδεί έτι μάλλον, άναγγέλλων, διά τών συνεχώς 
διαχ.οπτομένων λαρυγγισμών, τδν κίνδυνον πρδς τήν σύντροφον.

Αί άηδόνες, μεταβαίνουσαι πρδς ήμάς περί τδ έαρ, διαμένουσΐ 
μέχρι τού μηνδς ’Ιουνίου, καθ’ 3ν άναχωρούσι πάλιν πρδς τάς βο- 
ρειοτέρας χώρας.

Τδ πτηνδν τούτο πολλαχού έξημερούται, και μανθάνει ευκόλως 
μουσικά τεμάχια. Τρώγει κυρίως ώά μυρμήκων, τά όποια ύπεραγα- 
πά*  ένεκα δέ τούτου δπου πωλοΰνται άηδόνες, ύπάρχουσιν άπειρα 
ώά τοιαύτα έν ταίς άγοραϊς.

Παρέτηρήθη οτι αί τών διαφόρων τόπων άηδόνες έχουσι και διά
φορον τρόπον τού κελαδήματος, καί δτι αί θήλειαι έκλέγουσιν ώς 
συντρόφους τούς μάλλον καλλιφώνους.— Η άηδών μάς ενθυμίζει 
τήν ιστορίαν τού μυθολογικού αίώνος και τά παθήματα αύτής, 
έχοντα ώς έφεξής.

Η ’Αηδών, θυγάτηρ τού Πανδίωνος άδελφή τής Πρόκνης και σύ
ζυγος τού Ζήθου, βασιλέως τών Θηβών, φθονήσασα τήν Νιόβην διά 
τήν καύχλιτεκνίαν, ήθέλησε νά φονεύση τδν πρωτότοκον αύτής υιόν, 
άλλά φονεύσασα, έξ άπροσεξίας, τδν ίδικόν της, ’Ίτίλλον καλούμε- 
νον, μετεμορφώθη ύπδ τού Διδς είς άηδόνα.

τυφλός επαίτης.

Υπάλληλός τις τού έπί τών έσωτερικών ύπουργε ου έν Παρισί
οις συνείθιζε νά δίδη καθ’ έκάστην δύο σολδία είς τυφλόν έπαίτην, 
Βενιαμήν δνομαζόμενον, δν άπήντα παρά τδ βουελοβάρδον τής Σε
βαστουπόλεως. Έν μια τών ήμερών τφ έδωκε κατά λάθος δύο χρυσά 

εικοσάφραγκα*  μετ' ολίγα λεπτά νοήσας τδ λάθος έπέστρεψεν είς 
ζήτησιν τού επαίτου, άλλά δέν τδν εύρεν*  έμαθεν δμως δτι αυτδς 
είχε μεταβή είς τήν οικίαν του έπι βραχύν χρόνον ΐνα γευματίση. 
10 ύπάλληλος εδραμεν εις τήν οικίαν καί ου μικρδν έςεπλάγη είσ- 
ελθών εις αίθουσαν λαμπρότατα ηύπρεπισμένην και ίδών τδν έπαί
την άνσπαυόμενον έπι πολυτελούς ανακλίντρου. « Τί άγαπάτε ; » 
'ήρώτησεν ούτος*  « Συγχωρήσατέ μοι τήν τόλμην (άπεκρίνατο ό 
ύ.ιάλληλος)*  σήμερον σάς εδωκα κατά λάθος δύο είκοσάφραγκα, 
άτινα άπετέλουν δλην μου τήν περιουσίαν, έπειδή προσεγγίζει τδ 
τέλος τού μηνός. » «Τούτο δέν είνε άδύνατον*  έγώ δέν άπηρίθμησα 
είσέτι τά είσπραχθέντα μοι*  περιμείνατε μικρδν καί, άν τφ οντι 
συνέβη λάθος, θά τδ έπανορθώσωμεν. ’Αμέσως έσήμανε τδν κώ
δωνα και έλθόντος τού υπηρέτου, τδν διέταξε νά έρευνήση μήπως έν 
τφ βαλαντίφ του ύπήρχον τάδύο είκοσάφραγκα. Ταύτα έκόμισε μετ’ 
ολίγον ό ύπηρέτης έπι άργυρού πινακίου είς τδν ξένον, δστις εύχα- 
ριστήσας άνεχώρει. «’Αλλά, Κύριε (άνεφώνησεν ό τυφλδς) λησμο
νείτε τδ χρέος σας*  έχω νά λάβω παρ υμών δύο σολδία.»

Νέος ζητών θέσίν.

Πράγμα πολύτιμον τή άληθεία ύπάρχει ή πολυειδής ίκανότής 
και πολυμερής μάθησις, καθ’ ήν έπι πολύ ύπερβαίνουσι τούς Ευρω
παίους οί ’Αμερικανοί, ώς έξάγεται έκ τής επομένης άγγελίας ήν 
είς τούτων έδημοσίευσεν έν τώ «Κήρυκι τής νέας ‘Γόρκης.» «Νέος, 
τού κόσμου έμπειρος καί ελευθερίου τυχών άγωγής, επιθυμεί νά 
εύρη ένασχόλησιν πρδς τίμιον πορισμδν τής τροφής του. Έπίστα- 
ται νά ράπτη, νά σαρώνη, νά πλύνη, νά καθαίρη ύποδύματα*  έμ
πορε! νά διδάξη τήν άρχαίαν ελληνικήν, τήν λατινικήν καί άλλας 
νεωτέρας γλώσσας και τήν Αγγλικήν φιλολογίαν*  εύχερώς άνα- 
πτύσσει διά τού λόγου καί της γραφής οίονδήποτε αντικείμενον τής 
οικιακής καί τής πολιτικής οικονομίας. Λαμπροτάτας ύπηρεσίας 
δύναται νά παράσχη ώς έπιστάτης ξενοδοχείου, ώς ύπηρέτης ζυ
θοπωλείου, ώς μάγειρος ή ώς ιδιαίτερος γραμματεύς.»
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Λύσίς τοΰ 9ου αινίγματος.
Ώόν.

Αίνιγμα 1Οον.
Είμαι νεκρός και ύπαρξιν οί πόδες σου μοι δίδουν 
Άν μέ καρατομήσωσι, παράδοξον ! θά ίδουν 
Ν’ ανήκω είς τόν “Ολυμπον, τόν Πάρνυθα κ’ έν γένει 
Είς δλα όσα ή αυτή συγγένεια μας δένει.

Περιεχόμενα.

*0 μήν Μάιος.—2. Πλούτη χωρίς πτέρυγας.—3. Πιστωτι
κά'. τράπεζαι τοϋ λαοϋ. — 4. Περί διασκεδάσεων, επισκέψεων, 
συναναστροφών, κτλ.— 5. ’Όνειρον 72 ωρών είς άνθρωπον έξυ- 
πνον.—6. ’ Αλέξανδρος Λυκούργος (συνέχεια και τέλος σελ. 577, 
609).—7.‘Ο ’Αριστοτέλης (σελ, 584, 61 ί μετ'εικονογρα
φίας).—8. Ιωάννης και Μαρία (διήγημα).—9. Λογίδριον Γ. Α. 
Άοιστείδου περί παρθεναγωγείου. —1 Ο Τό δικαστήριον των ζώων 
(ποίημα). —11 ‘Οδοιπορία Πελαργού.— 12. ’Αηδών(μετ’ εικο
νογραφίας).—1 3. ‘Ο τυφλός επαίτης,— 1 4. Νέος ζητών θέσιν,— 
1 5. Αύσις τοΰ 9ου αινίγματος.—1 6. Αίνιγμα 1 Οον.—1 7. Πε
ριεχόμενα.

Παροράματα.

Έν σελ. 588 στιχ. 24 αντί δυσγενως γρ. δυσμενώς.
» » » 25 » αισθημάτων » συστημάτων.
» 589 » 26 » ίνόησεν » ένόησεν.
» 590 » 1 μετά την λ ’Ακαδημίαν πρόσθες τάς

λ. μετά τόν Σπεύσιππον.
» 592 » 33 αντί παραγγέλει γρ. παραγγέλλει
» 593 » 31 » έπ’ι τόγρ. έπί τφ.
» 594 » 12 αντί επομένως γρ. οστις.


