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Ο μην Μάρτιος.
Οτε ό Ρω μύλος συνέταςε μηνολόγιον διά τήν νεοσύστατου αυ

τού πόλιν, διήρε σε τον ένιαυτον εις δέκα αήνας και ωνόμασε τον 
πρώτον μήνα Μάρτιον πρός τιμήν τού πατρός αυτού καί θεού τού 
πολέμου ’Άρεως, ό όποιος Λατινιστί ονομάζεται ΜθΓδ, γεν. Mar
tis. Ό Οβίδιος δμως ^εγει, δτι τά έθνη τής ’Ιταλίας είγον προ

" ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α’. Τεύχος Ζ’. 27.
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πολλού καλέσει ενα τών μηνών μέ τού αύτού θεού τονομα*  άλλ’ 
δτι διέφεραν ώ; πρδς τήν θέσιν, τήν οποίαν απέδιδαν είς αύτό;*  ε
πειδή κατά τινας μέν ήτον ό δεύτερος, κατ’ άλλους δε ό τρίτος, τέ
ταρτος, πέμπτος, έκτος, ή καί ό δέκατος μήν τοϋ ενιαυτού. Ό 
διάδοχος τού Ρωμύλου, Νουμας Πομπίλιος, άναμορφώσας τδ μη- 
νολόγιον, έπρόσθεσεν εις τδ Ρωμαϊκόν έτος τούς μήνας ’Ιανουάριον 
και Φεβρουάριον, και κατεβίβασε τδν Μάρτιον έκ τοΰ ποώτου είς 
τδν τρίτον βαθμόν*  διέμεινε δέ εις τή; στάσιν ταύτην, έωσού ή 
Χριστιανική έκκλησία μετέβ^λε τήν αρχήν τού έτους είς τδν και
ρόν τού Πάσχα. L1 διάταξις αύτη ήλλοιώθη πάλιν είς τήν Γαλ
λίαν τδ 1561 διά ψηφίσματος τού Καρόλου Θ., ποοστάσσοντος 
ν’αρχίζη ό ένιαυτός είς τό μέλλον τήν 1ην Ιανουάριου. Τδ πα
ράδειγμα τούτο ήκολούθησαν οί Σκώτοι τδ 1599*  άλλ’είς τήν 
’Αγγλίαν ή εικοστή πέμπτη Μαρτίου έξηκολούθει ^νά ήνε πρώτη 

τού χρόνου μέχρι τού 17 52.
Αν και οι Ρωμαίοι απέόωκαν εις τον μήνα τούτον τού φιλοπό

λεμου θεού τονομα, ώς προστάτες δμως αυτού κυριωτέρα έλογίζετο 
ή θεά τής σοφίας Αθηνά. Πάντοτε συνίστατο άπδ τριάκοντα μίαν 
ήμέραν, διότι τόσα; τδν έχάρισεν ό Ρωμύλος, καί ούδεί; αναμορ
φωτής τού μηνολογίου άφήρεσε ποτέ καμμίαν. Διά γάμους έ- 
φαντάζόντο αύτδν οί Ρωμαίοι άτυχή μήνα.

Ιερογλυφικώς η ζωγραφικώς εικονίσθη πάντοτε ό Μάρτιο; ώ; 
άνθρωπος μελαχροινού και άγριας δψεως, μέ περικεφαλαίαν (οπλι
σμένος, παοιστάνων ούσιωδώς τδν έθνίκδν θεδν *Αρην.  Δέν Φαί
νεται δμως περί αύτδν κανέν άλλο πολέμου παράσημου, έκτο; τής 
περικεφαλαίας. 'Π μία του χειρ κρατεί δεμάτιον άπδ άνθη άμυγ- 
δαλέαςκαί άπδ κλωνάρια διάφορα*έπιστηρίζεται  δέ εί; σκαφείον,ενώ 
καλάθιον πλήρες σπόρων κρέμαται άπδ τδν αύτδν βραχίονα. 11 άλ
λη δέ χειρ κρατεί ή έγγίζέι κριόν, πρδς ύποδήλωσιν τού άστε- 
ρισμού Κριού, είς τδν όποιον έμβαίνει ό ήλιος τήν 8—2θην ή
μέραν τού μηνδς τούτου, κατά τήν οποίαν άρχίζει ή ώρα τής*  ά- 
νοίξεως. Άγγλος ποιητής παριστάνει τδν Μάρτιον καθήμενον έπί 
κριού, καί διασκορπίζοντα σπόρους έπάνω εί; τήν γήν.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Α'.
ήτοι 

δοςασίαι αύτού περί χριστιανισμού.
‘Ο μέγας Ναπολέων,οτε ήτον εξόριστος είς τήν ‘Αγίαν ‘Ελένην, 

έσκέφθη καί έφιλοσόφησε περί πολλώ; πραγμάτων, καί δή,καί 
περί τού χριστιανισμού καί περί τού θεμελιώσαντος αύτδν Ιησού 
Χοιστού. ’Ιδού δέ αί πεοί αύτοΰ σκέύεις του.

α Ό Ιησούς Χριστός μάς διατάσσει αύθεντικώς ν) πιστεύωμεν 
είς τήν διδασκαλίαν του, χωρίς νά δίδη είς ημάς άλλον τινά λόγον 
ε’μή τδ μέγα καί καταπληκτικόν ρητόν—Έ γ ώ ε ι μ α ι όθεός.

Άναμφιβόλως διά νά παραδεχθή τις τδ ρητόν τούτο, έκ τού ο
ποίου πάντα τά άλλα πηγάζουσι, πρέπει νά έχη πίστιν. Άφούδέ 
άπαξ ή θεότης τοΰ Χριστού γίνη παραδεκτή, ή εύαγγελική διδα
σκαλία παρουσιάζεται μέ τόσην άκρίβειαν, ώστε πας καί τήν έννοεί 
καί θαυμάζει τδ ύψος καί τήν τελειότητα αύτής.

» ‘Ο Χριστιανισμός, άνώτερος πάσης φιλοσοφίας καί πάσης 
θρησκείας, λέγει μεθ’ άπλοϊκότητος « Ούδε'.ς πώποτε είδε τδν 
θεδν είμή μόνον ό Θεός. Ό Θεός έφανερώθη έν σαρκί*  ή δέ φανέ
ρωσές του εινε μυστήριον, τδ οποίον τδ ανθρώπινον πνεύμα δέν 
δύναται νά κατανόηση. Άλλ’ άφοΰ ό Θεός έλάλησε, πρέπει νά 

πιστεύσωμεν εις αυτόν.»
» Τδ Εύαγγέλιον διδάσκει άρετάς, αΐτινες έπενεργούσι δραστη- 

ρίως έπί τοΰ πνεύματος τού άνθρώπου καί θέλγουσι τήν καρδίαν 
αύτού. Μελετών τις αύτδ αισθάνεται δ,τι αισθάνεται ό θεωοών μέ 
έκστασίν τδν ούρανόν. Τδ Εύαγγέλιον δέν εινε απλώς βιβλίον, άλλ’ 
άλήθεια ζώσα, ενεργούσα μετά δυνάμεως, ήτις καταβάλλει παν 
πρόσκομμα έγειρόμενον κατά τής έξαπλώσεως αύτού. Πολλάκις 
άνέγνωσα τδ έςοχον τούτο βιβλίον καί πάντοτε ήσθάνθην τδ αύτδ 

ενδιαφέρον.
»Ό Χριστός διδάσκει σ αφώς, καί εκφέρει τήν διδασκαλίαν του 

μέ τόσην βεβαιότητα καί απλοϊκότητα, ώστε συγκινεί καί τόν ά- 

παίόευτον καί τόν πεπαιδευμένου.
» Είς ούδέν άλλο βιβλίον εύρίσκεται τοιαύτη σειρά ωραίων ίδεώ; 

καί ηθικών αποφθεγμάτων, τά όποια βαοίζουσι κατά γραμμήν,
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ως αί ουράνια’, στρατιαί, και έμποιούσιν εις τήν καρδίαν ήμών τδ 
αύτδ αίσθημα, τδ όποιον αισθάνεται τις, εις ώραίαν θερινήν εσπέραν 
θεωρών τδ άπέραντον χάος τού περιλάμποντος ουρανού μεθ’ δλης 
τής δοζης τών άστρων.

» Ουδέποτε ή καρδία ήμών τρέχε», κίνδυνον άποπλανήσεως, δ
ταν έ^ωμεν τδ Εύαγγέλιον άνά χείρας’ έξ αυτού διδασκόμεθα, δτι 
ό ίδιος Θεός γίνεται φίλος, πατήρ καί αληθής Θεδς εκείνων, οΐτινες 
πιστεύουσιν είς τδν Χριστόν καί άγαπώσιν αυτόν. Μήτηρ δέν έχει 
περισσοτέραν φροντίδα υπέρ τού γαλαχτοτροφουμένου αυτής νη
πίου. ‘Π ψυχή, άμα γευθή τήν καλλονήν του Ευαγγελίου, δέν 
ανήκει πλέον είς έαυτήν. ‘Ο Θεδς τήν κατακυριεύει καί αύτδς ο
δηγεί τούς στοχασμούς και τάς δυνάμεις αύττς.

»‘Οποία άπόδειζις τής θεότητος τού Χριστού ! ‘Π δέ τοιαύτη 
κατακυρίευσις δέν αποβλέπει είμή είς τήν βελτίωσιν τού πνεύμα
τός μας, είς τήν καθαριότητα τής συνειδήσεως καί είς τδν αγια
σμόν τής ψυχής.

«Ένσυντόμω διισχυρίζομαι δτι θά ήτο αδύνατον νά πιστεύσω- 
μεν, δτι υπάρχει ό έν τοίς ούρανοίς Θεός, ά·» ήδύνατο απλούς τις 
άνθρωπος νά κατανοήσω καί πραγματοποιήσω έπιτυχώς τδ γιγαν- 
τιαίον σχέδιον τού νά άρπάση καί άποδώση είς έαυτδν τήν ύπέρ- 
τάτην λατρείαν τού Θεού, σφετεριζόμενος τδ όνομα Αύτού. ‘Ο Ίη 
σούς εΐνε ό μόνος, δστις έτόλμησε τούτο άνακηρύξας έαυτδν μετά 
θάρρους Θεδν διά τού έγώ είμαι ό Θεός. ‘11 ιστορία δέν 
άναιοέοει ούδένα άλλον άνθοωπον, ό όποιος τόσον αανεοά έκήου- 
ςεν έαυτδν Θεόν. ‘Η μυθολογία δέν λέγει ούδαμού, δτι ό Ζεύς καί 
οί άλλοι Θεοί άπεθέωσαν αυτοί έαυτούς. άλλ’ οί απόγονοι αύτών 
άπεθέωσαν αύτούς. Αληθώς ό μέγας Αλέξανδρος άνθρωπος ων 
έτόλμησε νά κα) έσω έαυτδν υίδν τού Διός, πλήν άπασα ή Ελλάς 
έμυκτήρισε τήν αλαζονείαν του ταύτην’ ομοίως καί η αποθέωσις 
τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων δέν υπήρξε γεγονός σπουδαίον παρά 
τοίς Ρωμαίοις. ‘Ο Μωάμεθ καί ό Κομφούκιος απλώς έκήουςαν έαυ
τούς μεσίτας τού Θεού.

» Πώς λοιπδν εις Ιουδαίος, τού οποίου ή ίστοοική ύπαοξις εΐνε 
βεβαιότατη ή δλων τών άλλων συγχρόνων του, αύτδς μόνος, υίδς 

τέχτονος, παρουσιάζεται είς τδν κόσμον ώςθεός, ώςτδ έξοχώτα- 
τον πάντων *Ον  καί ώς πλάστης τού παντός ; Πώς εις πτωχός 
καί άσημος ’Ιουδαίος έπισύρει είς έαυτδν πάσαν λατρείαν καί ιδίαις 
αυτού χεραί ανεγείρει τήν θρησκείαν του ούχί έκ λίθων, αλλ’ ές 
ανθρώπων ; Έκθαμβονουσιν ήαάς τά κατορθώματα τού ’Αλεξάν
δρου, καί δμως ιδού κατακτητής, δστις ένόνει καί συσσωματόνει έν 
έαυτφ όχι εν έθνος, άλλ’ ολόκληρον τήν ανθρωπότητα. Όποιον 
θαύμα !

»Ό Ιησούς ζητεί δι’ έαυτδν τήν αγάπην τών ανθρώπων ά π ο- 
λ ύ τω ς καί τδ κατορθόνει παρευθύς, ένω ό φιλόσοφος ματαίώς 
ζητεί πολλάκις ταύτην παρά φίλου, ό πατήρ παρά τών τέκνων 
του, ό άνήρ παρά τής γυναικός του καί ό αδελφός παρά τού αδελ
φού του. Ό’Ιησούς κατώρθωσεν δ,τι ©'Αλέξανδρος, ό Καΐσαρ, ό 
’Αννίβας, ο Λουδοβίκος ΙΔ’. μέ δλην τήν ευφυΐαν ανιών δέν κατώρ- 
θωσαν. Ούτοι κατεκτησαν δλον τδν κόσμον, άλλά δέν κατώρ- 
θωσαν νά εχωσίν ούδέ δνα φίλον. Είμαι ίσως ό μόνος σήμερον δστις 
αγαπώ τον ’Αννίβαν, τδν Καίσαρα, τδν Αλέξανδρον.............. ‘Ο
μέγας Λουδοβίκος ΙΔ'., δστις τόσον έδόξασε τήν Γαλλίαν, δέν ά- 
πέκτησεν ούτε ενα φίλον είς δλον το κράτος του, ουδέ κζν εις 
τήν ιδίαν αυτού οικογένειαν. Τή άληθεία άγαπώμεν τά τέκνα 
ήμών. ’Αλλά διατί; διότι ύπακούομεν είς φυσικήν τινα ανάγκην 
έμφωλεύουσαν έντδς ήυ.ων καθώς καί έντδς τών λοιπών ζώων, 
ήτις ύποχρεόνει ημάς νά άγαπώμεν τά τέκνα μας καί νά φροντίζω- 
μεν διά τήν ζωήν των καί δμως πόσα τέκνα μένουν αναίσθητα εις 
τά θωπεύματά μας καί είς τάς συνεχείς υπέρ αύτών φροντίδας ήμών 
πόσα τέκνα αγνώμονα καί αχάριστα! Σύ, στρατηγέ Βερτράνδε, 
άγαπας τόσον τα τέκνα σου*  καί όμως είσαι βέβαιος, άν έςίσου 
θά άνταγαπηθής; Αί συνεχείς καί αδιάκοποι πρδς αύτά αγαθοερ
γία». σου δέν εΐνε ίκαναί νά τοίς έμπνεύσωσ». τοιαύτην αγάπην, 
οποία ή τών Χριστιανών πρδς τδν Χριστόν I Μετά τδν θάνατόν 
.σου τά τέκνα σου θά σέ ένθυμώνται βέβαια, όταν κατασπαταλώσι 
τήν περιουσίαν σου’ άλλ’ οί έγγονοί σου θά σμφιβάλλωσι καί άν 
υπήρξες ποτέ ζών.,. Καί δαως σύ είσαι ό Λρατηγδς Βερτράνδος 
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Καί όμως έπί τής νήσου ταύτης, εις τήν οποίαν ευρισκόμενα, δέν 
σοί εμεινεν άλλη παρηγοριά είμή ή οικογένεια σου.

» Ο Χρίστος ώμίλησε προ τόσων αιώνων, και έν τοσούτω αί 
γενεαί τών οπαδών του, διαδεχόμεναι άλλήλας, συνδέονται μετ’ 
Αυτου με όεσμα στενότερα των του αίματος, με αγίαν τινα ενω- 
σιν, τήν οποίαν και αυτός ό θάνατος δέν δύναται νά καταβάλη. 
Αυτός άνάπτει είς τάς καρδίας τό πυρ τής αγάπης, τό όποιον ά- 
ποτεφρόνει πάσαν ύπερφιλαυτίαν, πάντα εγωισμόν ! Εις τό θαύμα 
τούτο τής θελήσεώς του πώς νά μή γνωρίση τις τόν Λόγον, τόν δη
μιουργόν τού κόσμου;

»Οί θεμελιωταί τών θρησκειών δέν έλαβον ποτέ ούτε /.άν τήν 
ιδέαν τής μυστηριώδους ταύτης λέςεως, ήτις εινε ή ουσία τού Χρι
στιανισμού υπό τό ώραιον όνομα τ η ς πρός τόν πλησίον α
γάπης. Ωστε λοιπόν τό μεγαλείτερον θαύμα τού Χριστού άναν- 
τιρρήτως εινε ή βασιλεία τής αγάπης. Αυτός μόνος, Ουσιάσας 
τήν ανθρωπίνην ζωήν του, κατόρθωσε νά ανύψωση τήν καρδιάν τού 
ανθρώπου μέχρι τού αοράτου Θεού. Λυτός μόνος έν τή Ουσία ταύτη 
έοημιούργησε δεσμόν μεταξύ ουρανού καί γής.

«Πάντες οί πιστεύοντες είς αυτόν είλικρινώς αισθάνονται τήν ά- 
ξιοθαύμαστον ταύτην αγάπην, αγάπην ύπεράνθρώπον, αγάπην θεί- 
αν’ φαινομένου υπέρ τήν ανθρωπίνην διάνοιαν καί άντίληύιν, ιε
ρόν πύρ μετακομισθέν έκ τού ουρανού έπι τής γής διά τού νέου τού
του ΙΙρομηθέως, τού όποιου ό χρόνος, ό μέγας ούτος πανοαμά- 
τωρ και έκμηδενιστής δέν έδυνήθη ούτε νά φθείρη, ούτε νά περι- 
στείλη τήν διάρκειαν. ’Ιδού δ,τι έγώ ό Ναπολέων θαυμάζω υ
πέρ πάν άλλο. Ιδού δ,τι άποδεικνύει είς έμέ σαφέστατα τήν από
λυτον θεότητα τού Χριστού · !

» Εγώ συυέπασχον μέ τά πλήθη, τά όποια απέθνησκον ύπέο 
εμού. Θεωρώ δμως βλασφημίαν τό νά συγκρίνω τόν ενθουσιασμόν 
τω/ στρατιωτών μου μέ τήν χριστιανικήν αγάπην. Απητειτο νά 
ήμαι ό ίδιος παρών, ώστε μέ τόν ηλεκτρισμόν τού βλέμματός μου 
και μέ τήν φωνήν μου νά άνάπτω τό πύρ τού ένθουσιασμού είς τάς 
καρδίας αυτών............ Βεβαιότατα κατέχω τό μυστήριον τής μαγι
κής ταύτης δυνάμεως, ή τις κατακυριεύει τό πνεύμα, άλλά δέν δύ
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ναμαι νά το μεταδώσω εις άλλον ούδεις τών στρατηγών μου έ
λαβε ν αυτό ές έμού*  δέν έχω τό πλεονέκτημα τού νά διαιωνίσω 
τήν άγάπην μου είς τάς καρδίας τών άνθρώπων, ώστε νά έκτελέσώ 
τεράστια άνευ τής βοήθειας υλικών μέσων καί τής τύχης.

»Τόρα, δπου κατάκειμαι έντή Αγία ‘Ελένη, τόρα.δπου ειμαιμό- 
νος και προσηλωμένος έπί τού βράχου τούτου, τις υπέρ έμού μάχε
ται και κατακτά αυτοκρατορίας; Πού εινε οί αύλικοί μου; Τις μέ 
ένθυμέϊται; Τίς φροντίζει περί έμού έν Ευρώπη: Τις εμεινεν είς έμέ 
πιστός; πού εινε οί φίλοι μου; Δέν βλέπω παρά έσάς τούς δύο ή 
τρεις, τούς όποιους ή εμπιστοσύνη σας θά άπαθανατίση*  σεις 
συμμετέχετε τών δεινών μου, σείς μέ παρηγορείτε εις τήν έςορίαν 
μου. Να·,, ή υπαρςίς μας έ>αμψ· μέ δλην τήν λαμπρότητα αύτής 
είς τό διάδημα και είς τήν ύπερτάτην εξουσίαν*  άλλ’ ήδη έπήλθεν 
ή δυστυχία, και ή λαίλαψ τών συμφορών συμπαρέσυρε καί τό τε
λευταίου έρμα (σαβούραν). Ο χρυσός ολίγον κατ’ ολίγον έξηφα- 
νίσθη, καί δέν είμεθα πλέον, Βερτράνδε, παρά μόλυβδος καί μετ’ 
ού πολύ θά γίνωμεν καί σποδός.

»Τοΐαύτη εινε ή ειμαρμένη τών μεγάλων άνδρών ! Τοιαύτη 
ύπήοξεν ή τού Καίσαρος, ή τού ’Αλεξάνδρου, καί έπειτα λη- 
σμονούμεθα ! Τό δνομα ενός κατακτητού ή αύτοκράτορος αποβαί
νει εφεξής θέμα σχολαστικόν ! Τά κατορθώματά μας υποπίπτουν 
είς κρίσεις και επικρίσεις ενός παιδαγωγού, ό όποιος περιοδικός ότέ 
μέν έκθειάζει, ότέ δέ υβρίζει ήμάς.

•Μόλις άπέθανε Λουδοβίκος ό ΙΑ*.,  καί έγκατελείφθη μόνος, 
μονώτατος έν τφ κοιτών», του ύπό τών ιδίων του αύλικών καί ίσως 
αντικείμενου γέλωτος, διότι δέν ήτο πλέον κυρίαρχης των, ΙΙτο 
πτώμα, φέρετρου, τάφος.

»Έτι μικρού,—καί αυτό τούτο θά συμβή καί ει; έμέ αυτόν.... 
Δολοφονηθείς ύπό τή; ’Αγγλικής αριστοκρατίας αποθνήσκω προώ- 
ρως, τό δέ σώμά μου·θαπτόμενου είς χώμα θά γίνη σκωλήκων βρώ
μα καί δυσωδία. ’Ιδού ό μετά μικρόν προορισμός του μεγάλου Να- 
πολέοντος.... Οποιου χάσμα μεταξύ τής μεγίστης μηδαμινότη- 
τός μου καί τής αιωνίου βασιλείας τού Χριστού κηρυττομένου, σ- 
νακηρυττομένου, έγκωμιαζομένου, άγαπωμένου, λατρευομένου κα
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ζώντος εις οίπασαν τήν ύφήλιον. Εινε τούτο θάνατος; Δέν εινε 
μάλλον άθανασία; Ουτος εινε ό αθάνατος θάνατος τού Χοιστού, 
ουτος ό τοϋ Θεού,....

Ό αύτοκράτωρ έσιώπησε, και επειδή ό στρατηγός Βεοτοάνδος 
επίσης έσιώπα, «Δέν εννοείς, έπανέλαβεν ό αύτοκράτωρ, οτι ό 
’Ιησούς Χριστός εινε Θεός , Αι καλώς! συγχωρήσουμε, διότι ή- 
πατήθην ονομάσας σε στρατηγόν μου.»

Τραγική σκηνή εντός νοσοκομείου.
‘Βμέραντινά τοϋ 1 870 παρουσιάσθη γυνή αρκετά ευειδής και 

κατά τό φαινόμενου τροφός ή υπηρέτρια πρός τόν διευθυντήν τού 
Νοσοκομείου τής πόλεως Σ. τής Β. Αμερική; φέρουσα έν μέν τή 
γαστρι προϊόν ανόμου έρωτος, έν δε τή χειρί γραμμάτιου έμπερι- 
λαμβά,ον τά έςής*

Κύοιε ....
« κρατήσατε τήν έπίφέρουσαν ήτις μετ’ ού πολύ καθίσταται μή- 

τηρ τέκνου, ούτινος ό άγνωστος πατήρ έλπίζεται ν’ άνακαλυφθή έν- 
τός ολίγου’ περιορίσθητι εις ταϋτα μέχρι νεωτέρας διαταγής . . .

*

Τό Νοσοκομείου τής πόλεως εκείνης, ώ; φαίνεται, ήτο και σω- 
φρονιστήριον και ορφανοτροφείου, πολυανθρωπικδν τέλος' κατάστη
μα .. . και πρός ·ςδν διευθυντήν τούτου ό ιδιώτης γράφων διέ- 
τ α τ τ ε ! Θά ίτο λοιπόν επίσημόν τι προσώπου ή μάλλον κατά 
τήν αριστοκρατικήν Φρασεολογίαν προσώπου ύψηλής περιωπής’ 
ητο αληθές’ ποόσωπον απολαύον δλων τών ύποκλίσε»·*?  και τών 
θυμιαμάτων τής κολακείας άτινα προσφέρονται συνήθως εις δ/τινα 
δήποτε πλούσιον.

Έν τούτοις ό Κ. Διευθυντής καί τοι πεντηκοντούτης και ιερωμέ
νος δέν ήδυ/ήθη νά μήν Οαυαάση το στιλπνόν τής επιδερμίδας, τδ 
ροδοβαφές τών παρειών καί τδ καθόλου ευτραφές τοϋ σώματος τής 
άμαρτησάσης γυναικός-

Ίδού τίνι τρόπω ό πολύπειρος Σατάν, ό πανούργος εφευρέτης 
μέσων αμαρτίας ήρχιζε πειράζων τόν σεβάσμιον Διευθυντήν. Άπο- 
πτύσα; λοιπόν είς τόνκόλπον του ώδήγησε τήν νεαράν γυναίκα είς 

σκοτεινόν δωμάτιον, ένθα'ώφειλε νά ίδη τδ φως πλάσμα αθώον και 
άκακον, πλάσμα έν τούτοις, δπερ ό κόσμος έμελλε νά περιφρονήση 

και ή τύχη νά κηρύςη ύπό τήν δυσμένειάν της.
Παοήλθο/ δλίναι ήμέραι και ή περιοριοθείσα 3γυνή ήρχισε δυσα

νασχετούσα έν τή φυλακή της και ζητούσα τήν ελευθερίαν της. . .
Τότε πρωίαν τινά παρουσιάσθησαν δύω εύγενείς κύριοι’ εύγενείς 

και κατά τήν συμπεριφοράν και κατά τήν ενδυμασίαν,τούς οποίους ή- 
κολούθει νεανίας μόλις εικοσαετής, αγενής χυδαίος, άν
θρωπος μηδαμηνός κατά τήν εκφρασιν τών ανθρώπων 
τής υψηλής περιωπής, διότι έφερε λιτή, ές εγχωρίου υφάσματος 
ενδυμασίαν και διότι αδαής τών εύγενών τρόπων τού χαιρετάν 
καί παοουσιάζεσθαι ήρυθρύα ές αιδούς ταπεινόνων τούς οφθαλμούς 
αυτού και έσιώπα, διότι τή άληθεία δέν ήςευρε ούτε πού ούτε διατι 

τόν ώδήγουυ εκεί.
Οί δύω εύγενείς κύριοι ή σαν πατήρ και υιός όμοιοι ώς εις καί 

ό αυτός άνθρωπος κατά δύο διαφόρους ήλικίας. Εκ τούτων ό νεώ- 
τεοος πλησιάσας τόν διευθυντήν έψιθύρησεν εις τό ούς του.

-—Ό γαμβρός , . . αλλά προσοχή, διότι άρνείται και πρέπει 

νά τδν κάμωμεν νά τδ όμολογήση . . .
‘Ο πατήρ’Ιωακείμ ερριψε βλέμμα διαπεραστικόν έπι τού κατη

γορουμένου και προσλαβών ήθος πράον και γλυκύ’
— Λοιπόν, τέκνον μου, είπε, μή θέλησης ποτέ νά πάρης ’ς τδν 

λαιμόν σου μίαν ορφανήν’ ή νέα εινε και καλή και εύμορφη, άφού 
μάλιστα θά σέ παρασταθούν και οί κύριοί σου . . . έλα παιδί μου 

’βλογίσου την . . .
— Ό νεανίας ήνέωςε τούς οφθαλμούς αύτου, ώς άνθρωπος άνα- 

κύψας έκ ληθάργου κα'ι περιέφερε τδ έκπληκτου βλέμμα του άπδ 
τού διευθυντου είς τούς κυρίους του ώσεί επικαλούμενος αύτούς διά 

τήν αθωότητα του.
— Ναί ! άπήντησαν ούτοι όμοφώνως, μή τδ άρνήσαι ανω

φελών’ τδ τέκνον τής Μαρίας εινε ίοικόυ σου. Λοιπδν νυμφεύσου 

την Μαρίαν’ ημείς θά σέ άποκαταστήσωμεν.
— Ό νεανίας απέμείνε κεραυνόπληκτος’ τδ τέκνον τής Μαρίας 

ιόικον μου ; νά νυμφευθώ τήν Μαρίαν ? άνέκραςεν ό δυστυχής και
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η οψις του ήλλοιώθη, καί αί χείρες αύτού έτρεμαν ές αίδούς καί τα
ραχής καί συγκινήσεοις.

— Αχρείε ‘ εκραξεν ό νεώτερος τών κυρίων του, τύπτων αύ
τόν κατά πρόσώπον διά της λιγυρας καί κομψής μάστιγός του, 
μή τδ άρνήσαι είς μάτην I ζώον ! δέν άρκεΐσαι δτι συγχωρώ τδ 
αμάρτημά σου, δπερ έτόλμ ησσς νά διαπράςης έν τή οικία μου’ δέν 
ευχαριστείσαι εις τάς φιλάνθρωπους προτάσεις μου, δι’ ών θέλω 
νά εξοικονομήσω τδ πράγμα, άλλ’ επιμένεις, άλλ’άρνεϊσαι ! καί ή 
φοβερά μάστις άπετελείωσε τάς εύγενείς προτάσεις του έπι τδ 
φιλανθρωπικώτερον.

Ό πτωχός νεανίας έγονυπέτησε καί, κύριοί μου, κύριοι άνε- 
κραυγασε, ορκίζομαι είς τον Χρίστον, είς τήν Παναγίαν, είμαι 
αθώος αθώος. Έ>ώ δέν γνωρίζω άκόμη γυναίκα . . . καί τά 
οακρυά του έτρεχον άφθονα, δάκρυα φλογερά καί είλικοινή, άτινα 
ουδέποτε ύγραίνουσΐ τούς κανθούς τών Μεγάλων.

41 οργή τού κυρίου του ύπερηύξησε’ ήτοιμάσθη δέ νά θέση 
εκ νέου εις ένέργειαν τήν μάστιγα αυτού, δτε ή χειρ τού πατρός 
του τδν έμπόδισε.

Δέν ηςεύρείς υιέ μ:υ, έπρόφερεν ό γέρων μετά τόνου τρυωερω- 
τατης φιλοστοργίας, δέν ήςεύρεις δτι αυτά τά τετράποδα 
σκληρύνονται περισσότερον δι αύτού τού τρόπου; άφες τον, καί άς 
τον φυλακίσωμεν έοώ είς τδ Νοσοκομείον πιστεύω νά μεταμελη- 
θή, νά σκεφθή καί άποφ^σίση μέ τήν ησυχίαν του.

Τήν γνώμην ταύτην συνεμερίσθη χκί δ Διευθυντής.
Περιωρίσθη λοιπόν ό νεανίας έντδς τού νοσοκομείου μέχρις ου 

σκεφθείς καλλίτερου παραδεχτή είς νόμιμον συμβίαν του τήν γυ
ναίκα έκείνην.

Εν τούτοις αί ήμέραι παρήρχοντο, καί δ νεανίας δέν έφαίνετο 
προτιθέμενος ν’ αναγνώριση τδ αμάρτημά του*  έπεριπάτει δέ σύν- 
νους καί μελαγχολικδς κατά τδ μήκος καί πλάτος τού περιβόλου 
τού νοσοκομείου, καί δταν δσεβάσμιος διευθυντής τδν ήρώτα πε
ρί τής άποφάσεώ; του έπανελάμβανε τήν προτέραν άονησίν του 
μετά περισσό τέ ρας επιμονής καί σταθερότητος. Όμόνος, πρδς δν 
είχε συλλάβει συμπάθειάν τινα κατά τδ διάστηαα τούτο ήτο ό 
δμήλιςτου βοηθός τού φαρμακοποιού’ τούτου δέ πολλάκις έβοήθε- 

είς τάς σκευασίας του, έρωτών μετά τόνου ένδιαφέροντος περί ό
λων των φαρμάκων άπδ τού καλομελάνου μέχρι τής στρυχνίνης, 
ώστε δ βοηθός τδν ήρώτησε :—μήπως, φίλεμου, εχεις σκοπόν 
νά γίνης φαρμακοποιός; — δχι, άπήντησεν δ νεανίας, άλλ’ ιατρός.

Καί πραγματικώς δ βοηθός τού φαρμακοποιού ήρχισε σχεδδν 
νά πιστεύη τήν τοιαύτην πρόθεσιν τού φίλου του, δ’ότι πολ
λάκις κατέλαβε αύτόν έπ’ αύτοφώρφ περιεργαζόμενον τά δοχεία 
τών φαρμάκων καί δέν έπαυε νάκατειρωνεύεταιτήν άπλοικότητάτου.

‘Ημέραν τινά έπρόφθασε αύτδν κρατούντα άνά χεϊρας δοχει- 
ον στρυχνίνης. — Α! φίλε μου, άνέκραξεν έμφοβος δ βοηθός, προ
σοχή μήπως δέν προφθάσης νά λάβης τδ δίπλωμά σου’ γνωρίζεις 
τί κρατείς αύτού; τδν θάνατον 1 τδν θάνατον !

Έν τούτοις δ νεανίας εΐχεν ύποκλέψει έκ τού δοχείου έκείνου 
πνοήν τινα θανάτου . . . ζητήσας δέ τά πρδς γραφήν άπεσύρθη είς 
τδ δωμάτιόν του.

‘Ο κώδων τού νοσοκομείου έκάλει περί τήν μεσημβρίαν τούς τρο
φίμους του’προσήλθον αί τάξεις δλαι’ οί έπιστάται, οί νοσοκόμοι, 
οί άναορώσαντες, οί άποροι, αί παραστρατισμέναι γυναίκες κατά 
τήν εύφυά έκφρασιν τού λαού, αλλ ο νεανίας έκεΐνος δεν εφανη.

Ό βοηθός τού φαρμακοποιού έτρεξε πρδς τδ δωμάτιον τού 
φίλου του καί έκάλεσεν αύτδν έπανειλημμένως, άλλ’ ούδενός άπο- 
κρίνομένου, ήνέφςε τήν θύραν και εισήλθε.

‘Ο σύντροφος αύτού .έκειτο χαμαί επί τής ψάθης του παραμορ
φωμένο; ώς ό θάνατος, ψυχρός ως ή πέτρα τού τάφου, μέ ολίγον 
άφροσίελον, έπί τών χειλέων δίκην επιτύμβιου επιγραφής . . . 
πλησίον αύτού πάρε τήρησε τεμάχιο ν χάρτου, τδ έλαβε καί άνέγνωσε 
— « Έάν πιστεύετε τά χείλη, τά όποια τώρα κιτρινίζει ή πνοή τού 
θανάτου, είμαι άθώος, έντελώς άθώος. καί ας οψωνται οί αίτιοι. . . 
υ,έ τούς ίδοώτας τής έργασίας μου άπέκτησα περιουσίαν 50 ταλλή- 
ρων, τήν όποιαν άφιερό/ω είς τδ φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημα.»

Ο βοηθός λυπηθείς, δσον δύναται νά λυπηθή εις φαρμακοποιός 
ή Ιατοδς ειδοποίησε τδν Διευθυντήν τού Νοσοκομείου, οστις επροσ- 
κάλεσε τούς δύω κυρίους τού δηλητηριασθέντος.

Έντδς ολίγου οί δύω εκείνοι εύγενεΐς συνεσκέπτοντο μετ αυ- 
I— .. - ■ · -------------- --------- --
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του παρα το πτώμα του ατυχούς νεανιου... αίφνης ή θύρα ανοίγει 
μετά πατάγου, εισορμά λυσίκομος ή έγγυος γυνή καί μετά θοή- 
νων άνακράζει.

—Όχι! όχι ! δέν ήτο αυτός ό πατήρ τού τέκνου μου, άλλά μέ 
έπεισαν νά είπω ούτω, υποσχόμενοι νάμέ ύπανδρεύσωσιμετ’ αυτού.. 
Ιδού ό πατήρ τού τέκνου μου, ιδού-. . . και δάκτυλο? εικτούσα τόν 

πρεσβύτερον τών δύω κυρίων, τόν πεντηκοντούτην τόν πατέοα και 
πολιόν πρεσβύτην, έπεσε λειποθυμούσα παρά τό πτώμα. . .

Εν τή γυναικι έκείνη τής τάξεως τού λαού έπαλλεν είσέτι αν
θρώπινη καρδία . . . καί ή καρδία έκείνη προσεβλήθη υπό τών έ- 
λέγχων τού ακοίμητου συνειδότος,

Ενταύθα δεν υπηρχεν %./κλήμα’ εν τα) ζοφερά σκιά τού 
δωματίου εκείνου, ένθα η άΰωοτης εκειτο περιτυλιγμένη σάβανα 
μαρτυρίου, σύμπλεγμα δφεων δυσειδών ανύψωσε τάς κεφαλάς του 
καί διέγραψε ελιγμούς απαίσιους...

Οίμοι! ή άθωότης λοιπόν προώρισται νά πάσχη πάντοτε καί νά 
θυσιάζηται εις τόν βωμόν τής ακολασίας καί τής διαφθοράς τών 
ισχυρών ; .

Άλλ’ ακούω φωνήν φθάνουσαν μακρόΟεν, φωνήν είσέτι ασθενή 
άλλ’ άδιακόπως προχωρούσαν, αύςουσαν, ένδυναμουμένην’ είνε 
φωνή εκδικήσεων, ήτις έρχεται ΐνα τιμωρήση τά έγκλήματα πολ
λών όμού γενεών, φωνή ήτις θά καθιδρύστ) τήν ισότητα και τήν 
δικαιοσύνην έν τώ μέσφ τών λαών, φωνή ήτις θ’ άντηχήστ} ώς 
ή σάλπίγς τού αγγέλου τής Κρίσεω.ς έν τή δευτέοα παοουσία, 
καί ήτις θά έγκαθιδρύστι τό άτελεύτητον αυτής βασιλείου έπί 
τών οίκτρών έρειπίων τής πορφύρας, τών τίτλων καί τών προ
νομίων, φωνή ήτις, ώς έκείνη ήτις έλάλησε ποτέ πρός τόν Μωύ- 
σήν άπό τού Σινά, θα παταγήση λέγουσα.

« Μόνον ή άρετή καί ή ευφυΐα έστω ή αληθής
—δύναμις καί ή \όμιμος υπεροχή τής ανθρωπότητας. »

Ή υποχονδρία ή ή κο.'λάς τοΰ Αωτερβρούννου·
(Συνέχεια σελ. 4 01).

‘ Η Μαρία μέ άλλους βοσκούς, οί όποιοι ειχον'καταβή άπό τά 
δρη, μοί προσέφερον τάςβοήθειας των. Άφού δέ συνήλθαν, εΐδον 
τήν Λαύραν πλησίον κλαίουσαν καί κρατούσαν τάς χειρας μου εν

τός τών ίδικω> της καί δνομάζουσάν με σωτήρατης.»Α ! Λαύρα, 
τή είπαν, μή κλαίης διά τδν πτωχόν Τώμ’εινε λίαν ευτυχής. »

Άπό τότε δέν άφήκα πλέον τήν καλύβην τής Μαρίας’ ώοήγουν 
τό ποιμνίου της μετά τού ίδικού μου’ έκαλλιέργουν μέ τάς χειρας 
μου τόν αγρόν, τδν όποιον κατείχε, καί μόνος έφρόντιζον περί τής 
συγκομιδής των καρπών. Όλους τούς κόπους άνελάμβανον μόνου 
καί μόνον διά νά απαλλάξω τήν Λαύραν, τής οποίας μειοιαμά τι 
μοι έπροξένει ανέκφραστου ηδονήν. Τάς Κυριακάς καί τάς έορτάς 
έγώ τήν ώοήγουν εις τδ χωρίον. Μετά τήν θείαν δέ λειτουργίαν α- 
νεμιγνυόμην εις τά παιγνίδια τών συντρόφων μου’ έχόρευον, ως 
αυτοί, καί έμιμούμην τάς στάσεις καί τά βήματά των’ το δε εσπέ
ρας έπανέφερον τήν Λαύραν εις τούς, κόλπους τής ιαητρος της.

Τοιουτοτρόπως παρήρχοντο αί εύτυχέστεραι στιγμαί τής ζωής 
μου’ δέν έζήτουν άλλην χάριν άπδ τδν Θεόν παρά νά βλέπω καθ 
έκάστην τήν Λαύραν’ ή καρδία μου καί ή φαντασία μου ετρεφοντο 
μέ τήν γλυκείαν ελπίδα δτι ήγαπώμην παρ’ αυτής’ ή ελπίς όμως 
αυτή έσβύνετο καί άνεγεννάτο άπδ καιρόν εις καιρόν’ διότι η Λαύ
ρα άλλοτε άπέφ-υγε τήν παρουσίαν μου ολοκλήρους εβοομάδας, 
άλλοτε δέ πάλιν μέ έπλησίαζε καί έφαίνετο δτί ευχαριστείτο με- 
γάλως άπό τήν συναναστροφήν μου’ ένίοτε οί οφθαλμοί της έφαι- 
νοντο περιμένοντες τήν ομολογίαν τού πρός αύτην έρωτος μου, και 
καθ’ ην στιγμήν ή ομολογία αύτη ήτο έτοιμη νά έξελθή των 
χειλέων μου, ταύτα μοί έπέβαλλον σιωπήν καί μέ ήνάγκαζον νά 
κρύπτω τά αισθήματα μου εις τά βάθη τής καρδίας μου. Δέν έδυνα- 
μην νά τήν κατηγορήσω δτι ό τρόπος της αύτδς προήρχετο απο φι- 
λαρέσκειαν’ άλλ’ επίσης δέν έδυνάμην νά έννοήσω καί τήν άστατον 
ταύτην διαγωγήν, ήτις μοί έφαίνετο πλήρης ιδιοτροπίας. Μετά με
γάλης ανησυχίας έβλεπον τήν υγείαν της άπό ήμέρας εις ημέραν 
καταβαλλομένην’ τό δέρμα της έχανε τήν άνθηρότητα καί φαι- 
δρότήτά του, δάκρυα δέ συχνάκις έβρεχαν τά βλέφαρα της, και 
ματαίως έποοσπάθουν νά έπαναφέρω τδ μειδίαμα εις τά χείλη της.

Άγαπώμαι ύπδ τής Λαύρας; συχνάκις ήρώτων τδν εαυτόν μου’ 
Οί οφθαλμοί της, τά δάκρυά της, ή ταραχή της, δταν τή ωμιλουν, 
ή φροντίς τήν οποίαν έλάμβανε διά νά μέ άποφεύγϊ}, δλα ταύτα
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μέ έκαμνον νά πιστεύω εις τήν ευτυχίαν μου’διά τί λοιπδν ήναγκά- 
ζετο νά πολεμήσ^ κλίσιν τόσον γλυκείαν, ένφ κανέν έμπόδιον δέν 
ύπήρχεν; Ή Λαύρα ήτον αδιάφορος; ή μήπως έξ ανάγκης και ώς 
είς εξορίαν έμενε μόνον πρδς καιρόν είς Λωτερβοοϋννον; αν καί ώ- 
μίλει τήν αυτήν γλώσσαν μέ τούς συντρόφους της, δέν ειχεν δμως 
τήν αυτήν προφοράν ή λαλιά της ήτο γλυκύτερα και μάλλον τε- 
τορνευμένη, καί αί ιδέαι της μ’ δλην τήν απλότητά των έφαίνοντο 
τάςεως ανώτερα;. *11  κατάστασίς, εις τήν οποίαν εύρίσκετο καί αυτή 
καί ή μήτηρ της, ίσως ήτο προσωρινή, ’(σως έγεννήΟη εις τάξιν, 
τήν οποίαν ποθεί, και διά τούτοήρυθρία άγαπώσα άπλούν βοσκόν. Η 
υπερηφάνεια τής ανατροφής και τής γεννήσεώς της έπολέμει λοιπδν 
αίσθημα, τδ όποιον θά τήν καθίστα ίσως ευτυχή, έάν οί νόμοι τής 
κοινωνίας τή έσυγχώρουν νά πάραδοθή είς αύτδ άνευ εντροπής καί 
τύψεως τοϋ συνειοοτος.

Άπδ εμέ άναμφιβόλως έξηρτάτο νά στειρεύσω τά δάκρυα, τά ό
ποια έρρεον,καί νά επαναφέρω τήν γαλήνην έπι τήν τεταραγμένην’ 
εκείνην καρδίαν’ αλλ’ έπεθύμουν ν’ άγαπώμαι ώ; πτωχός χωρι
κός ύπδ τδ πλαστόν όνομα Τώμ και όχι ώς Κ. θωμά; Βεντβόοθ. 
'Όλαι αί εντυπώσεις μου, δλαι αι ελπίδες τής καρδίας μου άνεπαύ- 
οντο έπί ταύτης τής ιδέας. *Ηθ·λον  νά έμπνεύσω έρωτα άδολον καί 
αληθή, άποχωρισμένον παντός ατομικού συμφέροντος καί τών προ
λήψεων εκείνων τών αναγκαίων μέν εις τήν διατήρησιν τής κοινω
νικής τάςεως, πάντη δέ ξένων είς τούς απλούς νόμου; τής φύσεως. 
‘U ιδέα αυχη, ή κάλλιαν τδ αίσθημα τούτο μόνον μ’ εμπόδιζε 
τού νά ωανερώσω εις τήν Λαύραν τδ μυστήριον τής γεννήσεώς μου 
και τής περιουσίας μου’ ειχον πρδ οφθαλμών τδ παράδειγμα τών 
καλών χωρικών τού Λωτερβρούννου’ ζήσας ώ; αυτοί, έπεθύμουν 
καί νά άγαπώμαι ώς αυτοί άνευ άλλου συμφέροντος, ειμή τού έ
ρωτος.

’Εντούτοις τδ έτος τής εξορίας μου είχε παρέλθει άνεπαισθήτως’ 
ή υγεία μου ειχεν έντελώς άναλάβει και βνεδυναμούμην άπδ ήμέραν 
είςήμέραν’ αιμα καθαρόν καί ζωηρόν έκυκλοφόρει εί; τάς φλέβας 
μου. Τάς θλιβερά; ιδέας της καταστροφής μου ειχον διαδεχθή δλαι 
αί έντυπώσεις, δλαι αί ελπίδες τοϋ έρωτος καί τή; οιλίας.

Έσκεπτόμην σάς, αγαπητοί μου φίλοι, έπεθύμουν νά σάς έπα- 
νίδω, άλλά δέν ήδυνάμην ν’ αποφασίσω νά έγκαταλείψω τόπον, 
είς τδν όποιον έχρέωστουν τδ πρώτιστον δλων τών αγαθών. ’’Επει
τα πώς νά έγκαταλείψω τήν Λαύραν, τήν δυστυχή /.αί πάσχουσαν 
Λαύραν; Έπροτίμων μάλλον νά άποθάνω. *Α  ! ή Λαύρα μοί 
έλεγε «Τώμ, παραδέχομαι νά συμμερισθώ τήν τύχην σου καί νά 
ζήσω μετά σου είς τήν γλυκείαν καί ειρηνικήν ταύτην μοναξίαν» 
μέ πόσην εύχαρίστησιν ήθελα κάμει τήν θυσίαν δλης τής περιου
σίας μου χάριν μιάς ύπάρςεως, είς τήν οποίαν ειχον συνειθίσει καί 
τής οποίας ή τρυ^ερότης καί ή άγάπη τής Λαύρας ειχον διπλ ασι- 
άσει τά θέλγητρα I

Τά περισσότερα συμβάντα τής ζωής μας εΐνε ανεξάρτητα τής θε- 
λήσεώς μας. Τά σχέδιά μας παρχκυλίονται ύπδ τών περιστάσεων, 
ώς φύλλα ύπδ ανέμων σαλευόμενα. Εισελθώυ εσπέραν τινά είς τήν 
καλύβην τής Λαύρας καί τή; Μαρίας εύρον αύτάς παραδεδομένας 
είς δάκρυα. Η Μαρία σφίγγουσα τήν Λαύραν εις τάς άγκάλα; της, 
άνέκραξεν’ «ώ Ουγάτηρ μου! αγαπητή μου θυγάτηρ I Τί θάγίνω- 
μεν; πού νά καταφύγωμεν; πού νά άναπαύσωμεν τήν κεφαλήν μας; 
Εάν ήμην μόνη, άγογγύστως θά διηρχόμην τδ υπόλοιπον μέρος 

τής ζωής μου*  άφοϋ ειδον τδν πατέρα σου σφ»ζόμενον ένώπιόν μου, 
ηδυνάμην ν’ άψηφίσω δλα; τά; δυστυχία; έκτος τών ίδικών σου, 
κόρη μου.» Η Λαύρα διά νά έμψυχώση τδ θάρρος τής Μαρίας, τή 
ελεγε μετά μειδιάματος διακοπτόμενου ύπδ τών δακρύων’ «Άς μή 
απελπιζώμεθα περί τής άγαθότητος τοϋ θεού’ πανταχοϋ δυνάμεθα 
νά έργαζώμεθα, και ή έκ τών χειρών μας έργασία θά χορηγή είς 
ήμάς τά πρδς τδ ζήν αναγκαία μέχρι τής ημέρας, κατά τήν όποι
αν θά δυνηθώμεν νά έπιστρέψωμεν είς τήν πατρίδα μας και άνα- 
κτήσωμεν τά δικαιώματά μας. Η στιγμή αυτή ελπίζω νά έπα- 
νέλθη έντδς ολίγου. Παρηγορήθητι λοιπδν, σεβαστή μου μήτερ, καί 
μή ανησυχής περί έμοϋ. Δύναμαι νά παραπονώμαι, δταν θά συμ- 
μερίζωμαι τάς δυστυχίας σου ; καί δέν θά ήμαι πολύ ευτυχής, έάν 
δυνηθώ νά τάς έλα^ούνω; Γνωοίζει; πολύ καλά δτι ή Λαύρα δέν 
θ*  εχη άλλην φιλοδοξίαν. »

U εικών αυτή έπροξένησεν εί; τήν καρδίαν μου έντύπωσίν, τήν
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οποίαν δέν έδυνήθην νά καταστε’λω*  καί χωρίς νά σκεφθω δτι ό τοι- 
ούτος ζήλος μου θά ήτο αδιάκριτος, ώρμησα μεταξύ τής Λαύρας 
και τής Μαρίας και τάς έξώρκισα νά μοί έκμυστηοευθώσι τά νέα 
Ουστυχήματά των, υποσχόμενος εις αύτάς τήν συνδρομήν μου μέχρι 
καί αυτής τής τελευταίας σταγόνας τού αίματος. Δυσκόλως δύναμαι 
νά περιγράψω τήν συγκίνησιν τής Λαύρας, δταν μέ εΐδε.Στηρίζουσα 
τάς δύο της χείρας έπί τού προσώπου της άνέκραξεν.— Ω πτωχέ 
Τώμ ! πρέπει νά σ’ άφήσω διά πάντα.—Διά πάντα Λαύρα ! ’Ώ έκα- 
τοντάκις προτιμότερος μοί εινε ό θάνατος! *θχι,  όχι, δέν θά σάς εγ
καταλείπω ένόσφ ζώ !—-«’Εν τούτοις πρέπει, έξηκολούθησεν εκείνη 
μετά ζωηρότητος ψυχής άδυνατούσης πλέον ν’ αναχαίτιση τά αί- 
σθίματά της, εινε έπάναγκες, δλα μάς διαχωρίζουσι καί δ Θεός καί 
οί άνθρωποι. Είμαι αναγκασμένη ν απομακρυνθώ άπδ τδν ειρηνι
κόν τούτον τόπον, δπου ήρχιζα νά ευρίσκω ολίγην ευτυχίαν. Ω ! 
τορα, επειδή μέλλω νά χωρισθώ διά παντός άπδ σού, ομολογώ ενώ
πιον αυτού του Θεού, δστις γινώσκει τά. άδυτα τής καρδίας μου, δτι 
είσαι η μόνη αιτία τήςλύπης μου. » Είς ταύτας τάς λέξεις έπεσα είς 
τους ποόας τής Λαύρας, καί πλησιάσας μίαν τών χειρών της είς τά 
χείλημου ανέκραξα έκτος έμαυτού, «Λαύρα θά’σέ άκολουθήσωπαντού’ 
θά συμμερισθώ τήντύχηνσου*  δέχθητι τδν λόγον μου,8ν σοι δίδω,νά 
σέ αγαπώ πάντοτε.—Παύσατε, εΐπεν ή Μαρία, ρίπτουσα έπί τής 
Λαύρας καί εμού αυστηρόν βλέμμα. Τώμ, ή θυγά’ηρ μου δέν εΐνε 
δι’ εσέ. 11 θέσ.ς, τήν όποιαν ή οικογένειά της κατείχεν είς τήν Γαλ
λίαν, δέν τη επιτρέπει ν’άνταποκριθη είς τδν έρωτά σου. Είθε, έ- 
πρόσθεσεν εκείνη μετά περισσοτέρας γλυκύτητος, είθε νάήμεθα γεν
νημένοι καί ημείς εις τήν χαρίεσσαν ταύτην κοιλάδα δπου ή αυτή 
κατάστασίς, ή αυτή ανατροφή συγγενεύουσιν δλας τάς οικογένειας. 
Άλλ είς τήν προκειμένην περίστασιν, φίλε Τώμ, δέν έχειούτω.

11 Λαύρα εΐνε θυγάτηρ του κόμητος τής Βλανβίλλης*  τδ αίμα, τδ 
οποίον κυκλοφορεί εις τάςφλέβαςτης, εΐνε ένδοξον καί ήθελε τδ ατι
μάσει ένόνουσα τήν τύχην της μέ τήν τύχην ένδς πτωχού ποιμένος. 
Αί δυστυχία». τρομεράς έπαναστάσεώς μάς έξώρισαν τής πατρίδος 
μας καί μάς άφήρεσαν δλα τά αγαθά μας. Εΐδον τδν κόμητα Βλαν
βίλλης σφαζόμενον ύπδ τών ληστών, τούς όπΟοίυς είχε μεγάλως 

ευεργετήσει, καί άφησα τήν Γαλλίαν δχι διά νά σώσω τήν ζωήν 
μου, ζωήν πλήρη δακρύων, άλλά διά νά σώσω τήν κόρην μου άπδ 
τήν μάχαιραν τών δημίων. Ένόμισα δτι άποσυρομένη εις τό μέ
ρος τής Ελβετίας, έν τώ μέσω τών πάγων καί τών βράχων, ή- 
δυνάμην νά περιμένω έν ειρήνη τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή καταιγίς 
ήθελεν έπί τέλους κατευνασθή. Άλλά τό εναντίον άπό ήμέραν είς 
ήμέραν αυξάνει, εκτείνει παντού τόν άφανισμόν της, καί φαίνεται 
δτι ακολουθεί τά θύματά της μέχρι τών σκοτεινοτάτων καταφυγίων. 
Ψήφισμα τής Δημοκρατίας τής Αέρνης προστάζει δλους τούς με- 
τανάστας Γάλλους ν’ άφήσωσι τήν ’Ελβετίαν, καί δέν τοίς πα
ραχωρεί είμή τρεις ήμέρας διά νά εύρωσιν αλλού άσυλον. Φεύ! 
ποιον μέρος τού κόσμου θέλει δυνηθή νά μάς άσφαλίση εναντίον 
τών καταδιωκτων μας;»

Τάς λέξεις ταύτας διεδέχθη χείμαρρος δακρύων. Πλησιάσας τότε 
έγώπρδς αυτήν, κυρία, τή εΐπον μετά σεβασμού, συγχωρήσατε είς 
πτωχόν ποιμένα τά αισθήματα, τά όποια ένόμιζεν εννομα. 'Ο πτω
χός Τώμ δέν δύναται, καί δικαίως, νά γίνη σύζυγος τής Λαύρας*  
άλλ’ δστις δήποτε καί άν ήνε ό τόπος τής έξορίας σας, μή λη- 
σμονήσατέ ποτέ τόν δυστυχή νέον, δστις θά σκέπτεται περί υμών 
μέχρι τής τελευταίας του αναπνοής.

Άπεμακρύνθην χωρίς νά τολμήσω νά ρίψω έπί τής Λαύρας 
βλέμμα, τδ όποιον θά άπεκάλυπτε πάσαν τήν ψυχήν μου. ίΐ καρ- 
δία μου έσκίρτα άπδ χαράν καί ήναγκάσθην νά μεταχειρισθώ δλας 
τάς δυνάμεις τού λογικού μου διά νά τήν κρατήσω εις τά όρια της. 
Τήν έπαύοιον κατά τήν ανατολήν τού ήλιου άνεχώρησα, έπεβιβά- 
σθην έπί τής λίμνης τού Θούν καί άναβαίνων τήν όχθην τού Άαρος 
έφθασα τδ αύτδ εσπέρας είς Βέρνην, δπου διέμεινα δύο ήμέρας.

Όταν έπανήλθον είς Λωτερβρούννον, ετρεξα άμέσως είς τήν 
καλύβην τής κυρίας Βλάνβιλλ, διά νάΤτή προσφέρω έκνέου τάς έκδου- 
λεύσείς μου, καί νά τήν αποχαιρετίσω. ’Π κ. Βλανβίλλ ήλθε πρός 
με με χαραν εζωγραφημένην εις το προσωπον της, μοι εοειςε οε 
καί μοί άνέγνωσεν έπιστολήν, τήν οποίαν ελαβεν έκ Βέρνηςεχουσαν 
ούτω.—Κυρία,— «Άνθρωπος, είς τον όποιον έν άγνοια σας προσ- 
εφέρατε τήν σπουδαιοτέραν τών εκδουλεύσεων, έμαθε περί τής

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τό[Λ. Α'. Τεύχος Ζ'. 28. 
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σκληρά; καταστάσεώς σας, καί ή καρδία του βαθέως συνεκινήθη. 
Συγχωρήσατε τον λοιπόν, κυρία, νά σάς προσφέρη εν άσυλον εις 
τήν πατρίδα του. ’Αναχωρήσατε άμέσως εις Λονδίνον, καί μή ζη- 
τήσητε εκεί άλλην οικίαν είμή τήν τού Κ. Θωμά Βεντβώρθ’ ή οι
κία αύτη σάς παραχωρείται, καί θά εύρητε έν αύτη δλας τάς πε
ριποιήσεις, τάς οποίας ζωηρά, ευγνωμοσύνη δύναται νά προσφέρη 
εις τήν δυστυχίαν και τήν αρετήν, πρδς δέ τούτοις δλην τήν ύπό- 
ληψιν καί τδ σέβας, τδ όποιον ευπειθής υιός προσφέρει είς τήν φι- 
λοστοργοτάτην τών μητέρων.—Θωμάς Βεντβώρθ.»

Οποία ουράνιος βοήθεια! άνέκραξεν ή κυρία Βλάνβιλλ. Ω θεία 
Πρόνοια 1 πώς ήδυνήθην ν’ αμφιβάλλω πρδς στιγμήν περί τής αγα
θοεργίας σου ! Ματαίως ζητώ νά ένθυμηθώ τόν καλόν τούτον κύ
ριον Θωμάν Βεντβώρθ, είς τδν οποίον προσέφερα τόσον σπου- 
δαίαν έκδούλευσιν, και τήν όποιαν ανταμείβει διά τρόπου τόσον 
γενναίου καί εύγενούς. Πολλούς ^Αγγλους είδον εις Γαλλίαν, άλλά 
ποτέ δέν ήκουσα προφερόμε-ον τδ όνομα τού κυρίου Θωμά Βεντ
βώρθ’ έχει τι περίεργον τούτο τδ συμβάν !1 τί νομίζεις Τώμ; τί 
μάς συμβουλεύεις;—Έάν καταδέχεσθε συμβουλήν άπδ πτ ω χ δ ν 
ποιιχένα, δστις δέν εΐδεν ειμή ταύτα τά όρη, τή είπον, σάς 
προτρέπω νά παραδεχθήτε τήν προσφοράν τού κυρίου Βεντβώρθ. Αί 
περιστάσεις είνε κατεπείγουσαι, καί δέν έχετε άλλο καταφύγιο ν’ 
άλλως τε τί συμφέρον ειχεν αότδς νά σάς άπατήση ;

Νομίζω δτι είνε άξιος τής έμπιστοσύνης σας. Είνε τίμιος άνθρω
πος’ καί πάς τίμιος τηρεί πάντοτε δ,τι υπόσχεται.—Δέν τδν γνω- 
ρίζομεν ποσώς ... — Οταν τον ιδήτε, θά τδν γνωρίσετε ίσως, 
και άν έλησμονήσατε τήν υπηρεσίαν, τήν όποιαν τώ προσεφέρατε, 
ή παρουσία του ίσως θά τήν άνακαλέση είς τήν μνήμην σας.» — 
’Ενόσω διήοκει ή σκηνή αύτη, έρριψα βλέμμα έπι τής Λαύρας 
και είδον δτι εκείνη δέν συνεμερίζετο ποσώς τήν χαράν τής μητρός 
της, άλλά μόνη και κατά μέρος έχυνε δάκρυα χωρίς νά προφέρη 
ούτε μίαν λέξιν’ έπλησίασα λοιπόν αύτήν, καί σφίγξας μίαν τών 
χειρών της έπί τής καρδίας μου, «ώ Λαύρα! τή είπον, πόσον ό 
κύριος Θωμάς Βεντβώρθ είνε ευτυχής, διότι δύναται νά σάς προσ
φέρω άσυλον καί νά σάς παρηγόρηση!»—«Νά μέ παρηγορήση !
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ειπεν ή Λαύρα. *Α  I Τώμ ! ό θάνατος τού πατρός μου, καί ό ίδι- 
κός μας χωρισμός είνε δύο δυστυχήματα, διά τά όποια δέν θά 
παρηγορηθώ ποτέ ! (ακολουθεί).

Ο' τρεις ξηροί κλάδο!.
(Έκ τού Γερμανικού ύπδ Γ. Β.)

‘Τπηρχε ποτέ έρημίτης τι;, δστις έζη είς τι δάσος ύπδ τούς 
πρόποδας όρους καί διήρχετο τδν καιρόν του είς προσευχάς καί 
αγαθοεργίας, και καθ’ έκάστην εσπέραν έκόμιζε πρδς δόξαν Θεού 
δύο αμφορείς πλήρεις ύδατος άνω πρδς τδ δρος. Ζώα τινά έπινον 
έκ τούτου τού ύδατος και φυτά τινα άνεζωπυρούντο’ διότι έπι τού 
λόφου πνέει διαρκώς βαρύς άνεμος, δστις τδν άέρα και τήν γήν ξη
ραίνει, καί τά άγρια πτηνά, τά όποια άπδ τοϋ άνθρώπου φεύγουσι, 
περιιπτανται υψηλά καί ζητούσι διά τού οξέος αύτών βλέμματος 
ποτόν τι. Καί έπειδή ό έρημίτης ήτο τόσον ευσεβής, ήρχετο μετ’ 
αύτού άγγελος έξ ουρανού, άόρατος είς αύτόν, ήρίθμει τά βήματά 
του καί προσέφερεν είς αυτόν, δτε έτελείονε τήν έργασίαν του, τδ 
φαγητόν του, ώς ‘Ηλίας ό προφήτης κατά προσταγήν τοϋ Θεού 
ετρέφετο υπδ τών κοράκων . "Οτε ό έρημίτης έν τή εύσεβε'α του 
έφθασεν ήδη είς προβεβηκυίαν ηλικίαν, τότε τώ έφάνη δτι είδε ποτέ 
μακρόθεν δυστυχή τινα κακούργου άπαγόμενον είς τδν σταυρόν και 
είπε καθ εαυτόν. «Ούτος ήδη λαμβάνει τά επίχειρα τής κακίας 
του. » Τήν εσπέραν, δτε ούτος άνεβίβαζε τδ ύδωρ είς τδ δρος, δέν 
έφάνη ό άγγελος, δστις πάντοτε τδν ήκολούθει, καί δέν εύωκεν εις 
αύτδν τδ φαγητόν του. Τότε έςεπλάγη, έξήταζε τήν καρδίαν του, 
καί έσυλλογίζετο είς τί άρα ήμαρτεν, ώστε ό Θεδς νά δργισθή 
κατ’ αυτού’ άλλά δέν εύρισκε τίποτε. Τότε δέν έφαγεν ουδέ έπιεν*  
επεσε κάτω έπι τής γής καί προσηύχετο νυχθημερόν. Καί δτε ού
τος ποτέ εις τδ δάσος λίαν πικρώς έκλαιεν, ήκουσεν εν πτηνόν, τδ 
όποιον ήδύτατα καί χαριέστατα έψαλλε’ τότε διετέθη λυπηρότερου 
κας είπε’ «Πόσον εύθύμως αδεις ! Κατά σού ό Κύριος δέν είνε «ορ
γισμένος. ’ Αχ, έάν δύνασαι νά μοι είπης είς τί έγώ ήμαρτον! ώστε 
να υποστω τήν ποινήν μου, και ή καοδία μου πάλιν εύθυμος νά ήνε.

L=——
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Τότε ήρχισε τδ πτηνδν νά όμιλή καί είπε: «Σύ έπραξας άδικον, 
επειδή κατέκρίνας δυστυχή τινα αμαρτωλόν, δστις άπήγετο είς τδ 
σταυρωθήναι*  διά τούτο ώργίσθη κατά σού ό Κύριος*  λοιπόν έάν ύ- 
ποστή; τήν ποινήν σου και θέλ^ς νά μετανόησες διά τό αμάρτημά 
σου, τότε θά σοι συγχωρήστε.» Τότε έστάθη ό άγγελος πλησίον 
αύτού και κρατών ξηρόν τινα κλάδον είς τήν χείρα είπε’ «Τούτον 
τόν ξηρόν κλάδον οφείλεις νά φέρ^ς μέχρις ού τρεις ξηροί κλαδί
σκοι άπ’ αύτού φυτρώσωσίν*  άλλά τήν νύκτα, όταν θέλτ4ς να κοι
μηθείς, πρέπει νά θέτ^ς αύτόν ύπδ τήν κεφαλήν σου. ^Τον άρτον σου 
πρέπει είς τάς θύρας νά έπαιτής, και έν τή αυτή οικίοι ουχί πλειό- 
τερον μιας νυκτδςνά κοιμάσαι. Αύτη είνε ή ποινή, την οποίαν επι
βάλλει σοι ο Κύριος.»

Τότε ελαβεν ό ερημίτης τδ ξηρόν ξύλον, καί έπανήλθεν είς τόν 
κόσμον, τδν όποιον τόσον καιρόν δέν είχεν ίδεϊ. Δέν εφαγεν ουοε 
επιεν, είμή δ,τι έδιδον αύτφ είς τάς θύρας*  άλλά παρακλήσεις του 
τίνές δέν ήκούοντο καί θύραι τίνές δέν ήνοίγοντο αύτφ, 07ε πολλάκις 
δι’ δλης τής ήμέρας ούδέ εν ψυχίον άρτου εύρισκε. Μίαν ημέραν άπδ 
πρωίας μέχρις εσπέρας άπδ θύρας είς θύραν ήλθε, και ούδείς έδω- 
κεν είς αύτδν τίποτε, ούδείς ήθελεν αύτδν τήν νύκτα νά ξενίσ^*  
τότε έξήλθεν είς τι δάσος και εύρε τέλος εν σπήλαιον ωκοδομημέ- 
νον, έντδς τού όποιου είδε μίαν γραίαν γυναίκα. Είπε λοιπόν 
πρδς αυτήν. «Καλή γύναι, δέξαι με ταύτην τήν νύκτα έν τή οικία 
σου. » Άλλ’ αύτη άπεκρίθη: «*Οχι  δέν τολμώ και άν θέλω. Εχω 
τρεις υιούς, οί όποιοι είνε κακοί καί άγριοι’ όταν άπδ τής ληστείας 
των έπανέλθωσι καί σέ εύρωσι, τότε καί τούς δύο ήμάς θά φονεύ- 
σωσι. » Τότε ειπεν ό ερημίτης: «Άφες με νά μείνω, καί ούτοι 
δέν θά έπιβάλωσι χείρα ούτε έπ’ εμού ούτε έπί σού*  » η γυνή οί
κτε ίρασα αύτδν τφ έπέτρεψε νά κοιμηθή εκεί. Κατεχλίνθη λοιπόν 
ό άνθρωπος ύπδ τήν κλίμακα, καί τδ ξηρόν ξύλον έθηκεν ύπδ τήν 
κεφαλήν του. 'Ότε είδεν ή γραία τούτο, ήρώτησε, τις ή αιτία τού 
νά θέσν^ τδ ξηρόν ξύλον ύπδ τήν κεφαλήν του*  τότε τή διηγήθη 
αύτό;, οτι τούτο πρδς ποινήν του περιέφερε μεθ’ εαυτού καί την νύ
κτα ύπδ τήν στρωμνήν του μετεχειρίζετο. ’'Εχω παροργίσει τδν 
Κύριον, διότι, δτε είδα πτωχόν τινα κακούργον άπαγόμενον είς τή^

r Τ σ Τ f vr Ύ V Γ ΓΤ» f »καταδίκην του, ειπον οτι ουτος πάσχει αςια ων επραςε. Ιοτε ηρ- 
χισεν ή γυνή νά κλαιη καί άνεφώνησεν*  «άχ, έάν ό Κύριος μίαν 
μόνην λέςιν ούτω τιυιωρή, τί θέ)ουσι πάθει οί υιοί μου, δταν 
ενώπιον αύτού παρουσιασθώσιν ίνα δικασθώσι !

Περί τδ μεσονύκτινον ήλθον οί λησταί είς τδ σπήλαιον των, έ- 
θορύβουν καί έμαίνοντο. *Ηναψαν  πύρ, τδ όποιον δτε έφώτισε τδ 
σπήλαιον καί ούτοι είδαν άνθρωπον κατακείμενον ύπδ τήν κλίμακα, 
ωργίσθησαν καί κατεβόων κατά τής μητρός τών: Τίς είνε ό άνθρω
πος ούτος ; δέν σέ έχομεν διατάξει κανένα άνθρωπον νά μή δέ- 
χησαι; Τότε ειπεν ή μήτηρ: άφήσατε αυτόν*  είνε δυστυχής τις 
πταίστης, δστις τιμωρείται διά τδ πταίσμα του. » Οί λ^σταί ήρώ— 
τησαν: Τί έχει πράξει; καί έφώνησαν*.  «διηγήθητί, γέρων τά 
αμαρτήματά σου! » Ο γέρων έσηκώθη καί ειπεν είς αυτούς, πώς 
αυτός μέ μίαν μόνην λέςιν έχει άμαρτήσει ήδη, ώστε ό θιδς ώρ- 
γίσθη κατ’ αυτού καί διά τούτο τδ αμάρτημα ήδη τιμωρείται. Τών 
ληστών ή καρδία τόσον πολύ συνεκινήθη ύπδ τής διηγήσεώς του, 
ώστε έφριξαν διά τδν μέχρι τούδε βίον των. ήλθον είς Εαυτούς καί 
εν μετανοί^ πλήρει ήρχισαν τήν ποινήν των. Ο ερημίτης άφ’ 
ού τούς τρεις κακούργους έ σωφρόνισε, έκοιμήθη πάλιν ύπδ τήν 
κλίμακα, άλλά τήν πρωίαν εύρον αύτδν νεκρόν, καί άπδ ;τού ξη
ρού ξύλου, έπί τού οποίου έκειτο ή κεφαλή του, ήσαν τρεις ξηροί 
κλάδοι φυτρωμένοι. Ούτως άνέλαβε πάλιν ό Κύριος αύτδν ύπδ τήν 
αγάπην του παρ’ έαυτφ.

tH αγαθοεργία το μέγα τέλος τής ζωής.
‘II επομένη αξιόλογος παρατήρήσις έγινεν υπό τίνος καλού άν- 

θρώπου πρός τήν θυγατέρα του καθ’ ήν στιγμήν μετά τδν γάμον 
της ανεχωρει εκ τού πατρικού οικου. Τόρα, τή είπε, ^θύγατερ, 
πρέπει να σοι ενθυμίσω τούτο τδ μόνον πράγμα’ «ίΖΟ,τι καλόν δύ
νασαι αληθώς ν’ άποκτήσ^ς έκ τής ζωής είνε ήάγαθοεργία. »

‘II παρατήρήσις αύτη είνε μία ζώσα άλήθεια άξια νά έγχαρα- 
χθή εις πάσαν καρδίαν. ‘ Η πρακτική της επιρροή πρέπει νά ήνε 
λίαν σωτήριος. Αύτη θά διατηρή διαρκώς ενώπιον τού νοδς τδ μέγα 
τέλος της ζωής.
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‘Ο αίγας σχοπδς τοϋ Θεού, δημιουργήσαντος ημάς έν τώ κό
σμφ, δεν ήτον δπως δώση εις ημάς ευκαιρίαν νά θεραπεύωμεν τάς 
σαρκικά; μας ορέξεις’ τοιαύτα». ευχαριστήσεις ούδέποτε ίκανοποιού- 
σιν ημάς, και πάντονε τελειόνουσιν εις πόνον. Δέν έδημιουργήθη- 
μεν, δπως συναθροίζωμεν πλούτη. Τδ πάθος, τούτο αυξάνει, έπι 
μάλλον μετά τήν πρώτην απόκτησιν, αντί νά έλαττωθή. Τδ πά
θος τούτο ποτέ δέν λέγει: φθάνει. ‘II αγάπη τού πλούτου εί ε ο
λέθρια, εινε ειδωλολατρεία ! «ή φιλαργυρία εινε ή ρίζα πάντων 
τών κακών.»Δέν έδημιουργήθημεν ύ.τδ τού μόνου σοφού Θεού, δ*  
πως έπιδιώκωμεν κοσμικήν μεγαλειότητα και δόξαν.‘Π ύποχώρησις 
πρδς ταύτην τήν έπιθυμίαν εινε έναντια εις τδ πνεύμα τοϋ Ευαγ
γελίου. Συνοδεύεται προσέτι διαρκώς μέ φροντίδας και αμηχανίας. 
Φαίνεται νά ήνε κάτι έν προκαταλήψει, άλλ’ ουδέν έν απολαύσει.

Άλλ δστις ζή διάνα κάμνη τδ καλόν, ή οπωσδήποτε νά ή.ε 
ωφέλιμος, έχει πραγματικήν καί παρούσαν άγαλλίασιν, τήν ο
ποίαν ούδεμία καθαρώς κοσμική επιδίωξις ποτέ προξενεί. Έάν 
ως ό διδάσκαλός του, ό Σωτήρ τού κόσμου, διέρχεται ευεργετών, ή 
κάμνη τά πάντα προς δόξαν τού δημιουργού του, έχει ειρήνην έν τή 
καρδίφ το», τήν όποιαν ό κό*μος  μήτε νά δώση μήτε ν’ αφαίρεση 
δύναται. αΜεγάλην ειρήνην έχουσιν οί άγαπώντες τον νόμον σου. » 
Άλλά πάντα τά καλά αποτελέσματα μιάς ωφελίμου ζωής δέν εύ- 
ρίσκονται έν τούτφ τφ κόσμφ. Πάν δτι πράττεται χάριυ τού κα
λού δέν θά χάση κατ’ ούδένα τρόπον τήν αμοιβήν του. Τδ ελάχι
στου πράγμα τδ διά τούτον τδνσκοπόν γινόμενον θέλε», ένθυμηθή 
έν τή ημέρα τής κρίσεως. « Εν ποτήριον ψυχρού ύδατος διδόμενου 
εις ^ενα μαθητήν θά λάβη βεβαίως τήν κατάλληλον ανταμοιβήν του.

Εστω λοιπόν, φίλε άναγνώστα, τδ σοφόν λόγιου τού Δον 
πρδς τήν θυγατέρα του άδιαλείπτως ζωηρόν έν τή μνήμη σου. Ό,τι 
καλόν δύνασαι ν’ απόκτησης έκ τής ζωτς εινε ή αγαθοεργία.

Ά κ ρ α σ ί α.—Πρωθυπουργός θανάτου.
«Παν μέτρου άριστον.»

Γοργίας ό Αεοντινος έρωτηθεί,ς έν τέρματι τού βίου ήδη ώυ, τί 
ποιήσας είς τοσούτον μακρδν γήρας ίλθεν ; Άπεκρίνατο*  ούδέν 
πρδς ηδονήν ούτε φαγών ούτε δράσας—

Ό τρομερός ό θάνατος τδ κράτος του συστήσας 
Και είς τδν αδην στερεόν κι’ ακλόνητου πο.ήσας, 

Μεγάλο'ς άφηρπάσθηκε 
Και δλως έξιππάσθηκε !

Τίς έχει, λέγει, δύναμίν ωσάν έμέ μεγάλην 
Και τίς ν’ άνθέξη δύναται τήν ίδικήν μου πάλην ;

’Ενώπιον μου άρχοντες σ έμέ κλίνουν αυχένα’ 
Τδ βλέμμα μου έπάγωσε πολλάκις τδν καθένα’

Είπε και έτανύσθηκε
Πολλά και έκαυχήθηκεν.

Άλλά κ ΐνα γνωρίσωσι τήν δύναμιν τήν τόσην, 
°ΙΙν έχω είςτάςχείράς μου, καί τήν ίσχύυ μου δτην, 

‘Π θ έ ρ μ η κ’ αίάσθένειαιέν μέσφ των άς πέσουν, 
Π α νώ λ η ς και ό π ό λ ε μος \ αυτούς νά εμφωλεύσουν, 

Και νά τούς φέρουν σωρηδόν !! Τδ κράτος μου ν’ άπλώση.
Πρωθυπουργός μου θά γενή, οποίος επιδώση.

Ενόσω ταύτ’ ά .-έφερε 
Κ’ έτέρπετο καί έχαιρεν, 

‘Η έπιστήμη έφθασε τά φάρμακα κρατούσα, 
Τδ γένος τδ ανθρώπινου καθ’ δλα βοηθούσα’ 

Δέν έθνησκον οί άνθρωποι. Πολλή μακροζωία 
Εις τδ εξής συνέβαινε τώ κόσμφ, ευτυχία.

Τί κάμνει τότ ό θάνατος , 
‘Ο τρομερός κ’ επάρατος ;

Τδ ευειδές θυγάτριον τήν πλάνου Άκρασίαυ 
’Εξάγει έκ τού κόλπου του, τής δίδει πανοπλίαν, 

Πρωθυπουργόν τήν έκαμεν . *,  . Αυτή δ’ εις κάθε βήμα 
Άφίνει χάσματα παντού καί δάκρυα καί μνήμα . . .

Ω νέαι μου, προσέχετε
Είς τδν κρημνόν μή τρέχετε I

Τού κόσμου δηλητήριου είνε ή ά κ ρ α σ ί α.
Εις ταύτην δέν εύρίσκεται κάμμία θεραπεία.

Μία τών συνδρομητών σας 
ΣΟΦΙΑ Ουγάτηρ ΛΑΜΠίΣΠ
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Μύλο'.
‘Η τών μύλων έφεύρεσ-.ς είνε παναρχαία· ό Μωύσής εις τήν 

‘Αγίαν Γραφήν αναφέρει περί της τέχνης τού τρίβειν τδν σίτον 
μεταξύ δύο μυλοπετρών τεθειμένων τής μιας έπι τής άλλης. Αύται 
βεβαίως έσχημάτιζον τδν χειρόμυλον, τδν όποιον εγύριζεν ονος ή 
δούλος. Επίσης άναγινώσκομεν εις αυτήν δτι ό Σαμψών κατεδι- 
κάσθηύπδ τών Φιλισταίων νά γυρίζη τδν μύλον. Εις δέ τήν ‘Ρώ
μην ή χρήσις τής κοπανίσεως τού σίτου εις ίγδίον διήρχεσε μέ- 
χρις δτου αύτοι λατέκτησαν τήν ’Ασίαν τότε δέ μόλις μετεγει- 
ρίσθησαν τούς μύλους, τούς οποίους έγύριζον ζώα καί δούλοι ή 
κατάδικοι.

θι μύλοι κινούνται σήμερον διά τού υδραυλικού τροχού εις τάς 
χώρας, δπου ύπάρχουσιν ύδατα’ διά δέ τού άνέαου εις τάς πεδι- 
νάς χώρας, οπού δέν ύπάρχει ροή ύδάτων*  ήδη δέ και δι’ ατμο
κίνητων μηχανών.

Οί υδρόμυλοι δέν εινε τόσον αρχαίοι ώς οί χειρό μύλοι, 
έφευρεθέντες ώς λέγεται εις τήν Μικράν ’Ασίαν*  εις δέ τήν Ρώμην, 
καί τοι έγνώριζον αυτούς έπι των χρόνων τού Αύγούστου, πολύ 
αργότερα τούς μετεχειρίσθησαν. ‘Ωσαύτως δέ και οί ανεμόμυλοι 
έφευρέθησαν εις τήν ’Ανατολήν και έπι τών σταυροφόρων είσήχθη- 
σαν εις τήν Ευρώπην. Οί δέ άτμόμυλοι μόλις έφευοέθησαν κα
τά τούς νεωτέρους χρόνους, και τοσαύτη είνε ήδη ή εισαγωγή αυ
τών, ώστε σχεδδν πανταχού τής Ευρώπης έξήλειψαν τούς ανε
μομύλους.

Γπήρχε σχεδδν έτοίμη ή είκών τού Ουασιγκτώνος 
Έρβιγγ, δτε δυστύχημά τι κατέστησεν αυτήν άχρηστον. 

ΓΙνα μή άναβληθή ή έκτύπωσις τού φύλλου, παραχαλούμεν τούς 
φίλους συνδρομητάς, όπως λάβωσι και ταύτην μετά τής είκόνος τών 
φύλλων τής άλλης δεκαπενθημερίας.

Η. Δ.

Ό Ούάσίγκτων "Ερβίγγ.
« Green be the turf above the, 

Friend of my better days !
None Knew the but to love thee, 

Nor named thee but to praise.» 
Halleck.

‘ΟΟύάσιγκτων Έρβιγγ δ νεώτερος υίδς τού Ούλιέλμου και τής 
Σάρρας Ερβιγγ έγεννήθη έν Νέα Ύόρκσι τήν 3 ’Απριλίου 1783, 
έξεπαιδεύθη έν τοίς σχολείοις τής πατρίδος του και άπεφοίτησε 
πριν ή έκπληρώση τδ δέκατον εκτον έτος τής ηλικίας του. Ένδε- 
καετής ών έχορήγει εις τδ « Weekly Museum, »*  περιοδικόν 
έκδιδόμενον έν Νέα Γίόρκη, διατριβάς και ποιημάτια. ’Ακολούθως 
(1802) συνειργάζετο εις τδ «Morning Chronicle,» πολιτι
κήν έφημερίδα, τής οποίας κύριος συντάκτης και ιδιοκτήτης ήτο 
ό αδελφός του Πέτρος. Τά έργα ταύτα τής νεαράς μούσης τού 
Έρβιγγ έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών έν ’Αμερική λογιών’ ό 
δέ Βράουν, συντάκτης τού « Literary Magazine and Ame
rican Register», τδν προσεκάλεσε νά λάβη μέρος εις τήν σύν
ταξιν τού φιλολογικού έκείνου περιοδικού, άλλ’ αύτδς άπεποιήθη. 
Κατά τδν άπρίλιον τού 1 80 4 μετέβη εις Ευρώπην, δπως έν τφ 
κλίματι έκείνφ ζητήση τήν άνάκτησιν τής κλονισθείσης υγείας 
του. Περιήλθε τήν ’Ιταλίαν, Γερμανίαν, Γαλλίαν και ’Αγγλίαν, 
άνήλθε μέχρι τών κρατήρων τού Βεζούβιού και τής Αίτνης, συν- 
εσγετίσθη μετά τής κυρίας Δέ Στάελ, Βαρών Δον Χόμβολτ, 
Φοσκόλου, Μουάρ, Χάλλαμ, Σκώτ, και πολλών άλλων σοφών 
τής Εύοώπης. Μετά δ.ετίαν έπανελθών εις τήν πατρίδα του, 
έσπούδασε τήν νομικήν επιστήμην καί έγένετο είδήμων πολλών 
ευρωπαϊκών γλωσσών.

Κατά τδν’Ιανουάριον τού 1807 ό Έρβιγγ μετά τού περι- 
φήμου Πόλδιγγ καί τού αδελφού του Ουλιέλμου έδημοσίευσαν 
ψευδωνύμως τδ Salmagundi, περιοδικόν σατυρικόν, δπερ έπρο- 
ξένησεν έν ’Αμερική μεγίστην έντύπωσιν και μεγάλη περιέργεια 
ύπεκίνησε πάντας ϊνα μάθωσι τούς πραγματικούς αυτού συντά- 
κτας, οϊτινες άνέλαβον τδ δυσχερές εργον νά θέλγωσι, συνάμα
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δέ καινά διορθόνωσι τάήθη τής ’Αμερικανικής κοινωνίας*  Πολ- 
λαί πραγματεία», καί πλείστα άρθρα ήσαν ιδίως τά ποοϊόντα τού 
ευφυούς καί άνεξαντλήτου καλάμου του, καί παντού διοράται ή 
εςοχως φαντασία καί ό ποιητικός του οίστρος. To Salmagundi 
μετετυπώΟη έν Αονδίνφ τφ 1811, καί έπ^νέθη παρά πάντων 

αξίας. Ό ’Έρβιγγ 
περί τής πατρίδος 
τοίς περί τήν άρ-

. Άνεδείχθη ιστοριογράφος τώ 1 81 0 καί 
ής Νέας Γίόρκης, ήτις τά μέγιστα έπη-

τών λογιών ώς έργον μεγάλης φιλολογικής 
ακολούθως έοόθη είς αρχαιολογικός έρευνας 
του Νέας Γίόρκης καί έγένετο γνωστός πάσι 
χαιολογίαν Εύρωπαίοι 
έςέδωκε τήν ιστορίαν
νεθη παρά του μεγάλου μυθιστοριογράφου Ούόλτερ Σκώτ, καί 
μετεφράσθη είς τήν Γαλλικήν ύπδ τού ΤβΓΖΙΘΓ.

Κατά τδ 4 813 άνέλαβε τήν σύνταξιν τού «Anacletic Ma- 
gazne,» περιοδικού έκδιδομένου κατά μήνα έν Φιλαδέλφεια. 
Εν αυτφ έγραψε πολλάς βιογραφίας τών περι^ανεστέοων άν- 

δρών, τών οποίων αί κυοιώτεοαι εινε αί τών άυ,ερικανών Πόοτεο 
καί Βορρως καί τών άγγλων ποιητών Μπάϊρον, Μούαρ καί Κάμ- 
πελλ. Ακολούθως μεταβάς είς ’ Αγγλίαν,κατεγίνετο εις τάς βιβλίο- 
θήκας καί έξήγαγε πολλάς γνώσεις περί τών ηθών, εθίμων καί 
παντός ο,τι αφορά τήν έκπαίδευσιν τών Βρεττανών. Εκεί δια
τριβών συνέταξε καί έςέδωκε τφ I 8 I 9 τδ Sketch Book, δπου 
δι’ιστορικής πολυμαθείας περιγράφει τά διανοητικά, πολιτικά, η
θικά καί θρησκευτικά έθιμα ’'Αγγλων τε καί’Αμερικανών, καί μέ 
χρώματα ζωηρά ζωγραφίζει τήν έποχήν έ κείνην, καθ’ ήν ή 
’Αμερική διετέλει ύπδ τδ σκήπτρον τού βασιλέως Γεωργίου, καί 
τήν ηθικήν διαφοράν, ήν οί Αμερικανοί συνσ^σθάνθησαν άπο- 
τινάξαντες τδν ζυγόν τής αγγλικής προστασίας. Αί ιστορία». τοϋ 
« Rip Van Winale καί Sleepy Hollow» λέγει ή ’Αγγλική 
’Εγκυκλοπαίδεια, εινε ίσως τά ώραιότερα επινοήματα, άτινα ό 
ό αιών ούτος παρήγαγεν είς τδν φιλολογικόν κόσμον, έξαιρουμέ- 
νων εκείνων τού Σίρ Ούόλτερ Σκώτ.» Κατά τήν ήμετέραν δμως 
γνώμην, αί Περί Συζύγου καί’Αγροτικού Βίου έ ν ’Αγ
γλία πραγματείας εινε άσυγκρίτφ τφ λόγφ ώοα.ότεοαι πα
σών*  αί εικόνες εισί τοσούτον ζωηραί καί αί εντυπώσεις σφοδρά»., 

ώστε τολμώμεν νά είπωμεν, δτι δυσκόλως ήδυνατό άλλος τις να 
περιγράψη αύτάς μετάτοσαύτης επιτυχίας. To Sketch Book 
έθαυμάσθη παρά πάντων καί έπροξένησε τόσην έντυπωοιν εν Αγ
γλία ώστε οί πλείστοι τών φιλογραμμάτων άπέδωκαν τδ σύγ
γραμμα τούτο είς τδν νευρώδη κάλαμον τού Σίρ Ούόλτερ Σκώτ’ 
ό δε Μπάϊρον τοσούτον έθέλχθη έκ τής άναγνώσεώς του, ώστε έ- 

μαθεν αύτδ έκ στήθους.
Μετά παρέλευσιν τριών έτών έξέδωκε τδ Bracebridge Hall, 

είς τδ οποίον περιγράφει χαρακτήρας καί συμβάντα μέ τόσον πά
θος, χάριν καί αφέλειαν, ώστε πολλοί τδ προετίμησαν καί αύτού 
τού Sketch Book. Γπάρχουσιν έν αύτφ περικοπαί, συγκ-.νοϋ- 
σα». μέχρι δακρύων τήν καρδίαν. Μετεφράσθη είς τήν Γερμανικήν 
καί έτυπώθη έν Βερολίνφ τφ 1 823.Τήν 2□ Αύγουστου, 1824, 
έδημοσίευσεν έν Αονδίνφ the Tales ot the Traveller, οπερ και- 
το». τινές τών φιλολόγων αρκούντως έπήνεσαν, ό τύπος δεν πα- 
ρεδέχθη εύμενώς. Πλείτα». τών ’Αγγλικών έφημερίδων και περι
οδικών πίκρας επικρίσεις κατά τού συγγραφέως έςήμεσαν. Τούτο 
προήλθε, διότι ήτο ’Αμερικανός, διότι εύρίσκετο άπομεμονωμένος 
είς τήν φιλολογικήν παλαίστραν, άνευ τής απαιτουμένης συνορο- 
μήςΐ καί έπιρροής, δι’ ής ή δημοτικότης ενός συγγραφέως διατηρεί
ται ακμαία καί προάγεται. Τδ κοινόν μόνον έδέχθη μετ έπιεικειας 
τδ έογον του, όπερ αν έπηρεάζετο ύπδ τών Ζωίλων εκείνων, ο με
γαλοφυής ούτος άνήρ ήθελε ναυαγήσει. Άλ έν τφ ναυαγίφ τούτφ 
ήθελεν έχει τουλάχιστον τήν ίκανοποίησιν, δτι ούδενδς έζήτησεν 
τήν συνδρομήν καί πολύ μάλλον τών έφημεριδογράφών, οιτινες 
θυμίαμα 'μόνον προσφέρουσιν είς τούς φιλοδωρούντας αυ-ούς. ,, Ε
άν τδ σύγγραμμάμου, ” έγραφε τότε είς τινα φίλοντου, ,, έχη 
Φιλολογικήν τινα αξίαν, αί έπικρίσεις αύται ουδόλως θέλουσιν 
έλαττώσε». αύτήν έάν δέν έχτ|, τότε εινε περιττόν νά φροντίζη 
τις περί αύτού. ,,

Μετά έν έτος μεταβάς είς τήν ’Ισπανίαν ώς ακόλουθος τής ’Α
μερικανικής Πρεσβείας, καί ευρών είς τάς έκεί βιβλιοθήκας πολύ
τιμον συλλογήν χειρογράφων άφορώντων τδν Κολόμβον, συνέταξε 
τόν βίον αύτού, σύγγραμμα έκ τεσσάρων τόμων, δπερ έτυπώθη εν 
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’Αγγλία καί ’Αμερική τώ 1 828, μετεφράσθη σχεδόν είς δλαςτά; 
Εϋρωπαίκάς γλώσσας καί ένεκωμιάσθη παρ’ όλων εκείνων, οΐτι
νες ελαβον τήν περιέργειαν νά μάθωσι τίνι τρόπφ εις ’Ιταλός, βοη- 
θούμενος ύπό ’Ισπανών, κατόρθωσε τήν άνακάλυψιν τής Άτλαν- 
τίόοςτοϋ Πλάτωνος, άπέδειξεν αληθείς τούς αντίποδας τοϋ Πυθα- 
γόρου και έςεπλήρωσε τήν προφητείαν τοϋ Σενέκα*

« Venient annis soecula seris
Quibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens pateat tellus, 

Tethys que noves detegat orbes, 
Nec sit terris Ultima Thule.»

Κατα την εποχήν ταύτην άπεποιήθη τήν εξ 1 00 γυννεών προσ
φοράν τοϋ « Πρίγκηπος τών έκδοτών, » Murray, δι’έκαστον άρ- 
θρον δπερ ήθελε καταχωρεί είς τό έν Αονδίνφ έκδιδόμενον περιοδι
κόν Quarterly Review, απλώς διότι τό ανωτέρω περιοδικόν 
είχε, προηγουμένως γράψει κατά τής ’Αμερικής.

Πρός τούτοις έςέδωκε κατά διαφόρους καιρούς Companions of 
Columbus, Conquest of Granada, Astoria, Adventures 
of Capt. Bonneville και πολλά άλλα, άτινα ούτε ο χρόνος ούτε 
ο τοπος έπιτρέπει ήμίν ν’ άπαριθμήσωμεν. Τό ώοαιότεοον πάν
των τών συγγραμμάτων τοϋ ’ίΕρβιγγ εινε τό τελευταίον αύτου ό 
«Βιος τοϋ Ουασιγκτώνος,» είς πέντε τόμους, δπερ έστεοέωσε τήν 
φιλολογικήν φήμην, ή/ δικαίως έχαιρε. Τά πρώτα έτη τού’Ούα- 
οιγκτώνος έν Βιργινίφ, τό ενεργόν μέρος δέλαβεν έν καιρφ πο
λέμου μεταςύ ^Αγγλων καί ’Αμερικανών, ή άναγόρευσίς του ώς 
προεόρου τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, ή άποχώρη- 
σις του απο τόν πολιτικόν βίον και ό θάνατός του εινε περιγραφαί 
πλήρεις καλλονής, και παντού αναφαίνεται ή περί τό συγγράωειν 
δεινότης τοϋ Έρβιγγ. (ακολουθεί)

ΓΕΩΡΓΙΑ
IV.

(Συνέχεια ίδε σελ. 142.)

Περ: Βωλοκοπίας, Σποράς και Σχαλισμιοΰ.
Μετά τήν καλλιέργειαν της γής απαιτείται πολλάκις ή Β ω λ ο- 
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κόπια. Η εργασία αύτη γίνεται διά τοϋ β ω λ ο κ ό π ο υ, έργα- 
λείου τριγωνοειδοϋς ή τετραγωνοειοούς σχήματος, κατεσκευασμέ- 
νου άπό λάμας ηνωμένας και ώπλισμενου οι οόοντων εκ σίδηρου 
ή ξύΧου. Ζευγνύομεν ίππον είς τόν βωλοκόπον, δστις διέρχεται επι 
των καλλιεργημένων ή προ μικρού έσπαρμένων γαιών,καθότι ή βω- 
λοκοπία προτίθεται ού μόνον νά διαλύη και ίσοπεδόνη τούς βώλους 
τής γής, τούς οποίους τό άροτρον ύψωσε, νά κόπτη τάς ρίζας καί τά 
παράσιτα, αλλά καινά καλύπτη καί παραχώνη τούς σπαρθέντας 
σπόρους. Ανάγκη πάσα ϊνα ό βωλοκόπος ώθήται από δυναμιν, ητις 
νά βοηθή τήν διάλυσιν τών βώλων*  δθεν είς τοιούτον είδος εργασί
ας αντί τών βοών προτιμητέος ό ίππος ένεκα τής ταχείας αύτου 
πορείας, πρό πάντων μάλιστα δταν πρόκηται νά συντριβή τούς βώ

λους.
Πολλάκις πρός διάλυσιν τών βώλων τής γής, οΐτινες έξέφυγον 

τήν διπλήν εργασίαν τοϋ αρότρου και τοϋ βωλοκόπου, και πρός εξο
μάλυνσήν και καθάρισιν τοϋ χώματος γίνεται χρήσις τοϋ κυλινδρώ- 
ματος’ δηλαδή περνά τις έπί τών γαιών κύλινδρον έκ ξύλου, λίθου 
ή σιδήρου, συρόμενου ύπό τών ύποζυγίων ζώων.

‘11 μεγίστη σπορά τών αγρών ώς έπί τό πλείστον γίνεται διά 
τής χειρός. Ό σπορεύς πληροί έκ σπόρου πήραν ικανής χωρητικό
τητας, ήν φέρει περί τούς ώμους καί διέρχεται τήν αύλακα με με
τρημένα βήματα*  μετά τοΰτο γεμίζει τήν παλάμην του εκ τής 
πήρας καί ρ ί π τ ε ι τόν σπόρον αριστερόθεν. Πρέπει δμως ό και
ρός νά ήνε ήρεμος, ϊνα δ σπόρος διανέμηται έξίσου. ’Απαιτείται 
δέ προσοχή, ϊνα μή σπείρηται πολύ πυκνά, διότι τότε τά φυτά 
δέν θά εύρίσκωσιν αρκετόν χώρον, δπως άναπτυχθώσιν έν πλήρει 
έλευθερίφ. Αί αδύνατοι γαίαι δύνανται νά σπαρθώσι πυκνότερα παρα 
αί δύναται, καθότι διατηροϋσι καλλίτερα τδν σπόρον των.

Ό σκαλίσμός εινε εργον, δπερ διδάσκει τόν γεωργόν, τίνι 
τρόπφ ν’ αποσπά ή διά τής γειρός ή διά τής βοήθειας ενός μικρού 
εργαλείου, καλούμενου σκαλιστηριού, άπαντα τά παράσιτα 
τά προξενοϋντα βλάβην είς τά καλλιεργημένα φυτά. Τοιαϋτα χόρ
τα, ώς ή αιρα (ήρα), το μελάνθιον (μαυροκοϋκκι), δ μήκων (πα
παρούνα) καί δ σκόλυμος (γαειδουράγκαθον) αύτομάτως φυτρόνοντα 
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καί βλαστάνοντα μετά μεγαλειτέρας ταχύτητας ή οί δημητριακοί 
καρποί καί άλλοι σπόροι, τείνουσι νά πνίγωσιν αυτούς, καί συνά
μα αφαιροΰσι τδ πλειστον τού χυμου της γής. Ο σκαλισμδς προ- 
τίθεται ού μόνον ν’ άποδίδη εις τά στελέχη και φύλλα τών καλλι
εργημένων φυτών τήν επιρροήν τού άέρος και τοϋ φωτός, ού μόνον 
νά έξασφαλίζη εις τάς ρίζα; αρκετόν θρεπτικόν χυμόν, άλλά καί 
νά έμποδίζη τήν ώριμανσιν τών σπόρων τών παρασίτων ουτών,οΐ- 
τινες αναμιγνυόμενοι μετά τών δημητριακών πολλάκι; έλαττόνουσι 
τήν αξίαν αυτών.

’Αξιοσημείωτος προ’νοία.
Όλίγας ήμέρας πριν τών Χριστουγέννων τού έτους 1 840, ίε- 

ρευς τις Ρώσσος επορεύετο εις τδν οίκον του άπό τίνος μέρους ολίγον 
απέχοντας τού χωρίου, εν ω κατωκει. ΙΙτο τότε περίπου εσπέρας 
και τδ ψύχος τόσον δριμύ, ώστε ό έξω τού οίκου ευρισκόμενος κατ’ 
έκείνην τήν ώραν έκινδύνευε νά παγώση. ‘Ο ίερεύς ούτος περιετυ- 
λίσσετο μέ μηλωτήν, καί ώδοιπόρει έπι έλκύθρου κινουμένου τα
χέως έπι τής σκληρά; λείας χιόνος. Έν τώ δρόμω του παρετή- 
ρησέ τι κείμενον εκτάδην έπί τού έδάφους καί έστάθη, δπως ίδη, τί 
ήτον. Κύψας κάτω ειδεν δτι ό κατά γής κείμενος ήτο στρατιώτης, 
καταβληθείς έν τή οδοιπορία του ύπδ τού κόπου καί τού ψύχους έκειτο 
κατά τδ φαινόμενου νεκρός. Ό καλός όμως ίερεύς μή θελήσας νά 
μιμηθή τδν άσπλαγχνον εκείνον Ιουδαίον ιερέα και ν’ άντιπα- 
ρελθη, εγκαταλιπών αυτόν έν τή όδώ, έπήρεν αύτδν έντδς τού έλ
κύθρου του καθώς καί το πλησίον του κείμενον πυοοβόλον, και δι- 
ηυθυνθη οσον τάχιστα πρός τδ πλησιέστερον ξενοδοχείου, ήμίσειαν 
ώραν απέχον. ‘Ο τωόντι ίερεύς φθά; εκεί δέν ένόμισεν ικανόν ν' ά- 
φηση τδν στρατιώτην εις τήν φροντίδα τών ύπηρετών τού ξενοδο
χείου καί ν’άναχωρήση, άλλά καί τοι έπείγετο νά φθάση εις τδν οί
κον του, έμεινε παρ’ αύτφ περίπου μίαν ώραν, οδηγών καί βοη
θών τούς ύπηρέτας νά κάμωσι παν τδ δυνατόν δπως έπαναφέρωσς 
τδν άνθρωπον εις τήν ζωήν έν περιπτώσει, καθ’ ήν δέν ήτο ήδη νε
κρός. Επί τέλους αί προσπάθεια? των επέτυχαν, καί αί αισθήσεις 
ώςκαι ή χρήσις τών μελών του επανήλθαν. Τότε ό ίερεύς άνεχώ- 

ρησεν οίκαδε, άνταμείψας πρώτον τούς ύπηρέτας, καί ένταυτφ πλη- 
πληρώσας έν καλόν φαγητού εις τδνξενοδόχον διά τδν δυστυχήστρα- 
τιώτην. Άμα ό στρατιώτης άνέλσβεν έντελώς τάς δυνάμεις του 
καί ήσθάνθη δτι δύναται νά όδοιπορήση, ήγέρθη ν’ άναχωρήση, 
καίτοι οί έν τώ ξενοδοχείφ έπροσπάθησαν νά τδν πείσωσι νά μή 
άφήση τδ κατάλυμα έν τοιαύτη ψυχρά νυκτί, δπως μή κινδυνεύση 
καί πάλιν.

Άλλ’ αυτός τοίς είπεν δτι έκόμιζε πολύ σπουδαίας έπιστολάς,καί 
δέν έποεπε νά βραδύνη πλέον ή δσον ήτον αναγκαίου. Ούτω λα
βών τδ πυρόβολόν του διηυθύνθη πρδς τδ μέρος, δπου’-έκειτο τδ 
γωρίον, ένθα κατφκει δ σώσας αυτόν ίερεύς. Έφθασεν εκεί έν
τδς ολίγου*  καίτοι δέ ήτον άρκετά προχωρημένη ή νύξ, δέν ή- 
θέλησε νά διέλθη έκείθεν πριν ύπάγη εις τού σωτήρος του τδν 
οίκον, δπως, ει δυνατόν, ίδη καί ευχαρίστηση αύτδν δι’ δπερ κα
λόν είς αύτδν έπροξένησε. Πλησιάσας δθεν εις τδν οίκον του ιε- 
ρέως, είοε μετ’ έκπλήξεως, καίτοι τόσον αργά, δτι ύπήρχον 
ακόμη φώτα εις αυτόν, καί έλθών πρδς τήν θύραν ήκουσε δυνα- 
τάς φωνάς καί μεγάλην ταραχήν εντός. "Ωρμησε κατά τής θύρας, 
άλλ’ αύτη ήτο καλώς σφαλισμένη. *Ετρεξε  πρδς τδ πλησίον 
κείμενον παράθυρον, καί θεωρήσας έντδς είδε τδν ιερέα περικυ- 
κλωμένον ύπδ τεσσάρων ώπλισμένων κλεπτών. ’Ακριβώς τότε 
τού είχον δέσει τάς χείρας καί τούς πόδας, καί ήπείλουν δτι θά τδν 
θανατώσωσιν, εί μή τούς έφανέρονε τδ μέρος, δ που είχε κρυμμένα 
τά χρήματά του. Εύθύς ό ευγνώμων στρατιώτης παραβιάσας τδ 
παράθυρον καί πηδήσας εντός, έπυροβόλησεν έφ’ ενός τών κλεπτών 
καί τδν έφόνευσεν. Οί άλλοι ώρμησαν κατ’ αυτού, άλλά καί έ
τερος διετρυπήθη ύπδ τής λόγχης τού στρατιώτου. Οί δύο δε 
άλλοι δειλιάσαντες τότε έκ τής άνδρία; του, έξώρμησαν τής οικίας, 
άφήσαντες τδν ιερέα, ώς δύναταί τις νά φαντασθή, κυριευμένον 
ύπδ έκπλήξεως καί εύγνωμοσύνης διά τήν αιφνίδιου σωτηρίαν του*  
Άλλά πόσον βαθύτερα καί γλυκύτερα έγειναν τά αισθήματα 
ταύτα, δταν είδεν δτι ό έν τή όδώ ημιθανής, τδν όποιον αύτδς πρδ 
ολίγων μόνον ωρών έπανέφερεν εις τήν ζωήν, ύπήρξε τδ μέσον τής 
θείας προνοίας, δι’ ού έσώθη ή κινδυνεύουσα ίδική του ζωή !
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Τό
Τού χειμώνος παρήλθεν ή ώοα, 

Και τδ έαρ έγγίζει γλυκύ’ 
Είς τούς κήπους θάτρέξω καί τώρα 

Ευθυμίαν νά τύχω έκεϊ’

Έμακρύνθην άφήσας τήν πόλιν, 
Κ’ έν τφ μέσφ λειμώνος σταθείς , 
Τής ψυχής μου εννόησα δλην 

Τήν πικρίαν νά φεύγτ^ ευθύς.

Εις δενδρώνων μετέβην ωραίων, 
Ανθοστέπτων σκιάν θελκτικήν, 

Και ανέπνευσα μύρα άνθέων 
Καί έδόθην είς ύπνον γλυκύν.

Και τού ύπνου τήν νήδυμον λήθην 
Εσυνώόευσεν άσμα πτηνών*  

Και έκ νέου άπ φσμ’ έξυπνίθην 
Άηύόνων εύλάλων τεοπνόν.

Ω: παντάπασι λαίλαψ δέν πνέει, 
Κατασταίνων τά πάντα νεκρά’ 

Άλλ’ είς πάντα ζωήν επ’χέει, 
Τού Ζεφύρου πνοή δροσερά.

εαρ.
Την αυγήν τής ήμέρας νοούντα, 

Τά ωραία πτηνά έξυπνούν*
Και μέ ασματ’ άθρόως ήχούντα 
Τήν γλυκεϊάν της λάμψιν ύμνούν 

‘Ωσάν κόρη κομψώς ένδυμένη 
Πριν ό ήλιος έτι έβγή,

Μέ τά άνθη αύτής στολισμένη 
Παριστάνετ ωραία ή γή.

'Όσα ρόδα και ια και κρίνοι, 
Εις τούς κάλυκας έτι σφριγούν 

Καθέν κάλλος έωον προτείνει
Και εις άνθησιν πάντα όργούν.

Είς τά όντα κοινή ε’φροσύνη ...
Και τά πάντα χαρίτων μεστά’ 

Χρυσαλλις ή ωραία έκείνη
Άπδ άνθος είς άνθος πέτα.

Εν τφ μέσω λειμώνων ώοαίων 
‘Η ζωή μας προβαίνει Φαιδρά’ 

Άφ’ ήμών ή ένθύμησις πλέον
I Τού θανάτου έκφεύγ’ ή πικρά.

Λυσίς τοΰ 7ου αινίγματος.
Ζώνη, ζωή.

Αίνιγμα 8.
’Ενώ δέν είμαι θάλασσα, τά πέριξ περιβρέχω’ 
Τήν Σκύλλαν και τήν Χάρυβδιν ένθεν και ένθεν έχω. 
Συντρίβεται δ’ δ,τι πέρα και θάπτεται είς χάος, 
Και μια πλεει τολμηρά σχέδια άεννάως.

Ούάσιγκτων Έρβεγγ. 
(Συνέχεια, ίδε σελ. 444). 

,»
Τοιαύτα τά φιλολογικά έργα τού Ούασιγκτώνος Ερβιγγ. Οι 

συμπολιται του και ό φιλολογικός κοσμος πολυτροπως αυτόν κατα 
καιρούς έτίμησαν. ‘Η δέ βασιλική εταιρία τών έν Άγγλίφ φιλολό
γων άπένειμεν είς αύτδν τδχρυσούν αριστεϊον, και η Ακαύημαίκη 
σύγκλητος τού έν ’Οξφόρδη πανεπιστημίου τδν έτίμησε διά τού 
διπλώματος τού διδάκτορος τής Νομικής. ‘Ως προς τον ιδιωτικόν 
του βίον υπήρξε τίμιος και αγαθός, φίλος πολύτιμος, αφελέστατος 
τδν χαρακτήρα και την συμπεριφοράν' πάντες δέ οί εύτυχήσαντες 
νά γνωρίσωσ» ν αύτδν έκ τού πλησίον τδ επιμαρτυρούσα. ’Ανα
πολώ μετά της μεγαλειτέρας χαράς τήν εποχήν, καθ’ ην έσχον 
τήν εύχαρίστησιν νά γνωρίσω έκ τού πλη σίον τδν μέγαν τούτον 
ιστοριογράφον, και ουδέποτε θέλω λησμονήσει την εντυπωσιν, ην 
μοι έπροξένησεν ό είγενής καί αφελέστατος τρόπος του. ή ζωηρά 
αύτού έκφρασις, ή πολυμάθεια καί η ειλικρίνεια του. Mol ωμίλει 
μετά τής μεγαλειτέρας οίκειότητος, καί τοι αύτδς μέν ήτον ό πε
ριφημότερος συγγραφεύς τού Νέου· κοσμου, εγω δε νέος άγνωστος 
πρδς αύτδν και είς τδν φιλολογικού κοσμον.

— Τώρα δέ, δτε αφήσατε κατά μέρος τδν κάλαμόν σας, ετόλ- 
μησα νά τδν έρωτήσω, ποιον έκ τών συγγραμμάτων σας νομί

ζετε καλλίτερον ;
— Ούδέν άπήντησε διότι άπαντα είσιν ατελή. Έαν ημην 

νεώτερος κατά 20 έτη, ήθελο ν βεβαίως γράψει έκαστον τούτων 

έκ δευτέρου. i
—Πλήν ποιον έκ τούτων όλων έγράφη ύπδ τδν οίστρον σας ;
— Τδ «BracebridgeHall,» άπεκρίθη.
— Ούδέν έκ τών προϊόντων τού εύφυούς καλάμου σας, ειπον 

έγώ, εινε ώραιότερον τού Sketch Book.
— Τδ Sketch Book, άπήντησε, καθώς και τδ πλεϊστον μέρος 

τών συγγραμμάτων μου συνεγράφησαν κατά το μεσονύκτιον πολ
λάκις εγειρόμενος, ήναπτα τήν λυχνίαν μου καί ειργαζομην επι 
πολλάς ώοας.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α\ Τεύχος Ζ . 29 ·
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Οτε εν ‘Ισπανία συνεταττον τδν βιον του Κολόμβου, έγραφον 

χατά συνεχείαν I 4 —15 ώρας.» Οί λόγοι ουτοι μοί άνεχάλεσαν 
τού; ωραίους τούτους στίχους τού Δάντη:

Seggendo in piuma,
In fama non si vien, ne sotto colire;

Senza la qual, chi sua vita consuma, 
Cotai vestigio in terra, dise lascia

Qual fummo in aere ed in acqua la schiuma». 
Τφ ανέφερα μετά ταϋτα περί του « Βίου τού Ούασιγκτώνος » 

του τελευταίου και τε)ειοτέρου τών έργων του, καί τδν ήρώτησα 
αν ησθανθη την αυτήν ηδονήν, ήν ό Γίββων έδοκίμασεν έκ τού 
τελευταίου φυλλου τής ‘Ρωμαϊκής του ‘Ιστορίας.

θΧι1 P0L απήντησε, καθότι δέν έξετέλεσα τδ έργον μου 
μετά τής απαιτουμένης ακρίβειας. Άνέγνωσα πρό τινων ήμερων, 
έςηκολουθησεν, επίσημόν τινα έκθεσιν νΑγγλου τινδς πρδς τήν 
Κυβέρνησίν του περιγράφουσαν διά τών μελανωτέρων χρωμάτων 
τήν παρούσαν κατάστασιν τής ‘Ελλάδος. Φεύ ’ προσέθεσε, δέν 
οργά οσον εόει ή πατρίς τού Δημοσθένυυς.

ΕΧω τήν τιμήν νά σάς παρατηρήσω, άπήντησα, δτι ό συγ- 
γραφεύς τής ρηθείσης έκθέσεως, γεννηθείς είς τήν γήν της έλευθε- 
ριας και τοϋ πολιτισμού, άνατραφεις δέ είς τδ μέγα έκείνο τής 
προόδου σχολείον, δέν ήδύνατο βεβαίους ή μετ’ άθυμίας νά παρα
τήρηση τήν βραδείαν πρόοδον λαού μόλις πρό τίνος αύτονομη- 
θεντος καί συ/αισθανθέντος τήν ιδίαν αυθυπαρξίαν. Δέν θέλω 
να σας ένασχολήσω έκθέτων τήν φιλολογικήν και πολιτικήν χα- 
ταστασιν, εις ήν εφθασεν ή ‘Ελλάς, άν χαι παρά τινων θεωρείται 
η προοδος αύτη μικρά και νηπιώδης. Ούτε θέλω νά φέρω έπι τού 
προκειμενου ΐς-ορίκούς παραλληλισμούς’ μόνον ό χρόνος και ή πείρα 
δυνανται και θέλουσι τδ πράξει. Πέπεισμαι δέ δτι αί άγγλικαι αύ- 
ται εκθέσει; ούδόλως θέλουσι ελαττώσει τήν συμπάθειαν τών Αμε
ρικανών πρδς λαδν εύγνωμονούντα δι’ δ,τι αύτδς έπραξεν υπέρ αύ
τού.

Ό *Ερβιγγ  ακολούθως μοί άνέφερε περί τού ’Αμερικανού 
ποιητού Βράίαντ*  ήΘανατοψία του, μοί εΐπεν, εινε εν 

έκ τών ώραιοτέρων προϊόντων τή; ’Αμερικανική; ευφυΐας. Τα περί 
τής Ελλάδος ποιήματά του εινε πλήρη φιλανθρωπικών αισθημά
των, και άοιδήλως καταδεικνύουσι τό άκμαίον έκείνο αίσθημα τής 
συμπάθειας, δπερ ό’Αμερικανικός λαός άνέπτυξεν υπέρ τών κατα- 
πιεζομένων. Έπισκεπτόμενον τήν Ευρώπην, διακαής πόθος μέ 
κατέλαβε νά ίδω έπίσης τήν Ελλάδα, άλλά περιστάσεις δλως 
ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου μ’ εμπόδισαν*  νυν δέ έγκαρδίως 
λυπούμαι, δτι δέν ήξιώθην νά θεωρήσω τδν ανέφελου αυτής ουρα
νόν και νά θέσω τδν πόδα μου έπι τής Άκροπόλεως.

— Οποίαν γνώμην έχετε, περί τοϋ ποιήματος « Μάρκος Βό- 
τσαρης;» τδν ήρώτησα.

* ·_ ‘ r , 5 , Ύ , 1— Ωοαιον, ωοαιοτατον, απηντησε*  είναι ποίημα, οπερ α- 
πηθανάτισε καΐτδν ποιητήν και τόν ήρωα τοϋ Σουλίου. Ό Χάλ
λεκ, ποοσέθεσε, εινε εις έκ τών εύφυεστέρων ποιητών ού μόνον 
τής Αμερική; άλλά και τής ’Αγγλίας. Εχει δμως εν μ έγ α ε
λάττωμα, δτιγράφει πολύ σπανίως*  δταν τόν ιδής, 
παρακαλώ, είπέ του νά βάφη τδν κάλαμόν του συχνότερα.

Μετά ταύτα μοι ώμίλησεν έκτεταμένως περί τοϋ Longfellow, 
Macaulay, Prescott, Whittier καί πολλών άλλων γνωστών 
είς τδν φιλολογικόν κόσμον*

—« Ό Longfellow, » εΐπεν ό Έρβιγγ, εινε καλός ποιητής, 
άλλά γράφει κερδοσκοπικός, ενώ ό Χάλλεκ άποβλέπει μόνον είς 
τήν φήμην, τήν οποίαν έπεδίωξε καί επιθύμησε ζών, ώς και ό 
ίδιος ώμολόγησε διά τών εξής ώραιοτάτων στίχων του:

•Οποίαν δ’ ύπεράνω μου ή χλόη πρασινίση,
Φ Και οστις'μ’ είχε συγχαρή και μ’ εΐχεν άγαπήσει 

Νεκοδς κ’ αύτός θά κοίτεται έπίσης ’ς τό πλευρόν μου, 
‘Η δάφνη τί θά ώφελή ’ς τό κρύον μέτωπόν μου ;
Κ’ ένφ υπνώττουν πέριξ μου και συγγενείς καί φίλοι,
‘Ο κάλαμος μ’ ένθυμηθή και μέ λαλούν τά χείλη ;
Καί ψζθυρίση δλ’ή γή και είπη, δτι: ήλθον, 
‘Ω; τόσοι άλλοι .... έζησα’ μετέπειτα παρήλθον ;
*Αν στέφανός τι; πλέκεται διά τό μέτωπόν μου,
*Ας τόνίδώ πριν σβύννοντα ίδούν τόν οφθαλμόν μου.
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Και άν ’ς της φήμης τήν φωνήν ύπάρχη αρμονία,
—Καθώς όπόταν έψαλλε ποτέ ή Γαρικύα,—
Σ τόν κόσμον ψιθυρίζουσί λαλοΰσα τ’ όνομά μου.»

"Ας τήν ακούσω πρΙν κλεισθοΰν ’ς τήν γήν τά βλέφαρά μου.
—Ό Whittier είναι ιερός ποιητής, έξηκολούθησεν, ό δέ 

Πρέσκοτ εινε είς έκ τών περιφημοτέρων ιστοριογράφων, και τά έρ
γα του άπέκτπσαν παγκόσμιον φήμην. Πρός τούτοις μοί άνέφερε 
περί τής έν’Αμερική εμπορικής κρίσεως τοϋ 1 8 57 καί περί τοϋ 
Ναπολέοντος Γ'. δν έγνώρισεν έν Βιέννη εις τό 1 822. ’Ακολούθως 
μοι ώμίλησε περί τοϋ Σίρ Ουόλτερ Σκώτ.

— Έάν απέκτησα μικράν τινα γωνίαν έν τφ φιλολογικφ κόσμφ, 
μοί προσέθεσε, ταύτην οφείλω είς τόν ποιητήν τοϋ Melrose 
Abbey οϋτος ύπήρξεν ό καλλίτερος μου φίλος και ούδέποτε θέλω 
λησμονήσει τάς ευεργεσίας καί χάριτάς του.

Μετά ταύτα μέ ώδήγησεν είς τήν βιβλιοθήκην του- ήτο μικρόν 
δωμάτιον μετά μιάς έδρας και τραπέζης έπι τής όποιας έκειντο ό- 

8 λίγα βιβλία διεσκορπισμένα.
— Αύτό εινε τό σπουδαστήριόν μου, μοί είπε, δέν έχω βιβλιο

θήκην’ ώς έπι τό πλεΐστον οί έχοντες τοιαύτας σπανίως τάς με
ταχειρίζονται . . . τό δωμάτιόν μου εινε πολύ μικρόν . . .

—Έκ τοιούτου μικρού δωματίου, άπήντησα, έξέρχονται με
γάλα έργα.

Είς τούς λόγους τούτους έμειδίασε, καί λαβών άντίτυπον τοΰ 
Sketch Book έγραψεν έπί τοΰ πρώτου φύλλου: « Πρός τόν Κύριον 
—ώς τεκμήριον τής συμπάθειας καί αγάπης, τοΰ φίλου του Ούα- 
σιγκτώνος ’’Ερβιγγ.» Α

— Ιδού, μέ είπε, παρακαλώ, λάβε τό βιβλιάριου τοΰτο πρός 
άνάμνησιν τής προσφιλεστάτης μοι έπισκέψεώς σου.

Τό’μικρόν εκείνο δωμάτιον μοί ένέπνευσεν, ούτως είπεϊν, θρη
σκευτικόν σεβασμόν" μοί έφαίνετο δτι ό τόπος εκείνος ήτο ιερός. Αί 
αναμνήσεις του έπλήρωσαν τόν νοϋν μου τοσαύτης άγαλλιάσεως, 
ώς έάν άνέπνεον μυρίπνουν εύωδίαν κεκρυμμένων άνθέων. Ενφ δ*  έγ- 
κατέλειπον αύτό, ή είκών του ένετυπώθη έν τή καρδίφ μου τοσοΰ- 
τον ζωηρώς, ώστε είσέτι ένθυμοΰμαι καί ούδέποτε θέλω λησμονήσεζ | 

τό μονήρες καί ήσυχον έκείνο δωμάτιον, ένθα δ μέγας συγγραφεύς 
τοϋ Νέου Κόσμου συνέταξε τά έξοχα έργα του.

Άναχωροϋντα μέ συνώδευσε μέχρι τοΰ προαυλίου, μο'ι έδωσεν έν 
ρόδον έκ τοϋ κήπου του. δπερ είσέτι φυλάττω, καί σφίγγων τήν 
χεϊρα μου, ώς αν προησθάνετο δτι ούδέποτε ήθελε μ’ έπανίδει.'σχε
δόν μέ τρέμοντα χείλη μοί είπεν, ό θ ε ό ς νά σέ εΰλογήση 

τέκνον μου!
Μετ’ ολίγους μήνας ό σεβάσμιος πατήρ τής Αμερικανικής φιλο

λογίας, ό δοκιμώτερος και μεγαλοφυέστερος τοΰ Νέου Κόσμου, ό έξο
χος βιογράφος καί ιστοριογράφος, ό άφιερώσας ολόκληρον }τδν βίον 
του είς τήν λατρείαν τών Μουσών, ό άνθρωποςδστις ούδέποτε ούδένα 
έσχεν έχθρόν, δ συγγραφεύς, δστις ούδέποτε έγραψε λέξιν,δι’ ηνείς 
τήν στιγμήν τοΰ θανάτου του νά μεταμεληθή, έτελεύτησεν έν Σων- 
νυσάηδ τής’Αμερικής πλήρης ήμερών έπευφημούμενος καί 'μακα- 
ριζόμενος παρά τών συμπολιτών του καί δλου τοΰ φιλολογικού 

κόσμου.
Οί αρχαίοι έζωγράφιζον τόν ’Ύπνον και τόν θάνατον ώς άδελφούς 

διδύμους, ό δέ αρχαιότερος και μεγαλοφυέστερος ποιητής διηγείται 
δτι είς έκ τών ήρώων του, ό υίδς τοΰ Διός, έκπεραιώσας τό στάδιόν 
του είς τό πεδίον τής μάχης, μετεφέρθη άπό τόν "Γπνον καί τδν 
θάνατον εις τήν πατρίδα του Αυκίαν, καί έτάφη είς τήν γήν τών 
πατέρων του. Ο μύθος ούτος, ή ποιητική αύτη είκών έπέπρωτο νά 
επαλήθευσή είς τδν περιφανή τούτον άνδρα,δστις διελθών τήν εσπέ
ραν έν τφ μέσφ συγγενών καί φίλων έν Σωννυσάηδ, καί πορευθείς 
είς τδν θάλαμόν του δπως κοιμηθή, μετεφέρθη άπδ τδν Ύπνον καί 
τδν θάνατον, τούς δύο τούτους ύπηρέτας τοΰ θεού, είς τήν αιώνιον 

αύτοΰ κατοικίαν.
Μεταξύ τών έλεγείων, ατινα έτίμησαν τήν μνήμην τοΰ σοφού 

φίλου μας, ημείς άναγράφομεν έπί τοΰ τύμβου τήζ συνοπτικής ταύ
της βιογραφίας τήν εξής έμμετρον μετάφρασιν ελεγείου, δπερ έστί 
μάλιστα προϊόν Ελληνικού καλάμου, δημοσιευθέντος κατά τήν 
30 Νοεμβρίου 1 859 είς τδ New York journal.

Τδ αστρον δπερ έδυσε τήν χθεσινήν εσπέραν, 
Κ’ έφώτισε μέ τρέμον φώς τήν πέριξ άτμοσφαΐραν,
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’Άν άφησε τόν Ουρανόν κ’ έχάθ’ εις τήν σκοτίαν, 
Τήν λάμψιν διετή ρήσε ν είσέτι εξαίσια ν.
Και είς τήν γην αντανακλά ακτίνα γλυκύτεραν,
*Έν άλλοτε δέν έχυσε ’στού βίου τήν ήαέοαν.
Ο *Ερβιγγ  ζη, ό θάνατος είς σκότος δέν τδν κρύπτει, 
Αλλά μέ δάφνας τών σοτ>ών τδ μέτωπον καλύπτει.

Κ αειθαλές τδ μύρον του τδν κόσμον διατρέχει, 
Τού Ελικώνος τό φυτδν καθείς ζητεί νά έχη.

Τά έργα σου αθάνατα πνοήν φιλανθρωπίας, 
0έ ν’ αποπνέουν πάντοτε καί νού καί ευφυΐας.
Καί ένώοίθρόν’ έπί τής γης σκιαί θά διαβαίνουν, 
Τών ισοθέων έργων σου μνημεία θ’ απομένουν.
'Ύπαγε, καί ακολουθεί ταχύπτερος ή φήμη, 
Καί αγέννητων εσεται γενών ευγνωμοσύνη.
Καί ως ή δρόσος τής αυγής ’στού τάφου σου τδ χώμα, 
Θ’ άποσταλάζη δάκρυα τού καθενδς τδ δμμα.

Έν μέσφ δέ τής γενικής τών φίλων σου λατρείας 
Δεξου κ’ εν δάκρυ φιλικής, ώς έλεξες, καρδίας. 
'Ήτις δέν εχ’ ανταμοιβήν νά σ’ άποδώση άλλην, 
Δι όσην εύρ’ έντρύφησιν ’στά έργα σου μεγάλην.

Οί δύο γείτονες.
Ο Γεώργιος Δούβροβιτς, ξυλουργός καί κάτοικος μιας τών μεγά

λων πόλεων τής Τουρκίας, έξήλθεν άπδτήν οικίαν του μίαν Κυριακήν 
πρωί, διά νά ύπάγη είς τήν εκκλησίαν μετά τής γυναικδς καί τώ> 
τέκνων του. Πρό τινων μηνών δλη ή γειτονία έθαύμαζε τήν διαγω
γήν τού Γεωργίου. Πάντοτε έθεωρείτο ώς εργάτης τίμιος, μετά- 
χειριζόμενος χρησίμως τδν καιρόν του, χωρίς νά πράττη ούδεμίαν 
πρδς ούδένα αδικίαν, έκδοτος όμως είς τάς ήδονάς καί τάς έορτάς. 
’Αλλά αίφνης κυριευθείς ύπδ σταθεράς τίνος ιδέας, έφαίνετο σκυθρω
πός, ανήσυχος, μετ’ ολίγον δέ καί πολύ σύννους, πλήν γαλήνιος*  
ευθύς δέ άπδ τής στιγμής εκείνης έκαστος παρετήρει πλειοτέραν εύ- 

ταξίαν είς τήν οικίαν του, πλειοτέραν γλυκύτητα πρδς τήν οίκογέ- 
νειάν του, πλειοτέραν σεμνότητα είς τούς τρόπους του, καί τοιαυτην 
επιμέλειαν περί τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του, τήν οποίαν 
γενικώς έπέκρινον ώς μεγαλειτέραν τού δέοντος. Εκάστην πρωίαν 
προσηύχετο είς τήν οικίαν του’ εις τήν έκκλησίαν έπορευετο τακτι- 
κώς*  οσάκις δέ εΐχεν ευκαιρίαν, έπεσκέπτετο τούς πτωχούς ή άλλως 
δυστυχούντας γείτονας, άκόμη καί εκείνους μάλιστα, οΐτινες βλέ- 
ποντες αύτδν άπομακρυνόμενον άπδ τάς οποίας άλλοτε άπήλαυε 
ήδονάς, άποφεύγον’α πάντα δρκον καί πάσαν κακολογίαν καί με- 
ταρρυθμίζοντα τδν βίον καθώς καί τήν καρδίαν του, εκλινον εις τδ νά 
θεωρώσ.ν αύτδν ώς ύπέρ τδ δέον αύστηρδν καί νά τδν όνομάζωσι 
δεισιδαίμονα. Καί αύτοι δέ ούτοι, δτε άπήντων αύτδν καί τδν έβλε
παν φερόμενον πρδς αύτούς μετά είλκιρινούς φιλίας, καί δτε εισερχό
μενοι είς τήν οικίαν του εύρισκον έκεΐ βασιλεύουσαν τήν ειρήνην και 
τήν εύφροσύνην άνευ κομπασμού καί θορύβου, σταθεράν καί βαθεΐαν, 
καί αύτοι ούτοι, λέγω, δέν ήδύναντο νά μή άγαπώσιν αύτδν περισ
σότερον καί νά μή τδν έπαινώσιν έκόντες άκοντες.Καί £ν δέν ώμολό- 
γουν δτι είχε πλειοτέραν αξίαν παρ’ άλλοτε, ήναγκάζοντο δμως νά 
λέγωσΐ τούλάχιστον καθ’ εαυτούς δτι τώρα έφαίνετο εύδαιμονέστερος.

Πλησίον δέ τού Γεωργίου κατωκει άλλος τις ξυλουργός, Πέτρος 
Μαρτίνο; ονομαζόμενος. Τούτου ό οίκος δέν ώμοίαζε ποσώς μέ τδν 
τού πρώτου. Έντδς μέν τού οΐκοϋ τού Γεωργίου σπανίως ήκούοντο 
φωναί βίαιων ερίδων, καί οί ένοικούντες είς αύτδν έζων εν γαλήνη 
καί άγάπη πρδς άλλήλους*  έντδς δέ τού οίκου τού Μαρτίνου έβασί- 
λευον διηνεκείς θόρυβοι*  κλαυθμοί παιδίων, καταπνιγόμενοι ύπδ 
άπειλών*  οίσματα βάναυσα καί αισχρά*  φλυαρία άπέραντος*  άταξία 
καί έθη άκανόνιστα. Δέν ύπήρχεν έ*'<εΐ  ουδέν ώρισμένον καί στερεόν, 
ούδέν σπουδαΐον*  άφ’ έκαστου δέ στόματος ήκούοντο παραπονα καί 
άντεπιπλήξεις-πικραί, καί έπί παντός προσώπου έπεφαίνετο ή εν
δόμυχος δυσαρέσκεια, τήν όποιαν δέν ήδύναντο ν’ άποκρύψωσιν ουδέ 
τής εύθυμίας αύτής αί επιδείξεις.

Ό Γεώργιος λοιπόν, ώς εϊπομεν, έπορεύετο εις τήν έκκλησίαν 
μίαν Κυριακήν κατά τήν συνήθειάν του*  κατά τήν συνήθειάν του 
ωσαύτως έμελλε νά διαβή έμπροσθεν τού έργοστασίου τού Πέτρου
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Μαρτίνου. Τδ εργοστάσιου ήτονώς πάντοτε κατά τδ ήαισυ ανοικτόν’ 
και διά της μικράς θυρίδος έφαίνετο ό Πέτρος είς μίαν γωνίαν εργα
ζόμενος καί συρίζων, ένφ οί έργάται του κατεγίνοντο είς τδ νά τε- 
λειώσωσιν εργον τι διατεταγμένου. Ένφ δέ ό Γεώργιος διέβαινεν 
εκεΐθεν, έστρεψεν άκουσίως τδ βλέμμα του έπι τήν εργατικήν τρά
πεζαν του Μαρτίνου*  ουτος άνεγείρας τότε τήν κεφαλήν είδε καί αύ
τδς τδν Γεώργιον’ καί οί δύο δε γείτονες άπέστρεψαν τούς οφθαλμούς 
απ’ αλλήλων, ό μέν έρυθριών, ό δέ άναστενάξας βαοέως. Έπειτα 
δέ δ Γεώργιος έξηκολούθησε τδν δρόμον του, αλλά σύννουςκαί κατη- 
φής*  ή {'υχή του έστενοχωρεΐτο ύπδ ιδέας τίνδς καί σχεδόν ύπδ 
ελέγχου τού συνειδότος. Αί λέξεις τού ’Αποστόλου αύται*  α Πέπει- 
σμαι.. δτι και αυτοί έστέ. . . δυνάμενοι και άλλήλους νουθετεΐν. » 
(Ρωμ. ΙΕ . 14) άπήλλαξαν αύτδν τής άθυμίας, είς τήν οποίαν ήτο 
βεβυθισμένος. Ναι, είπε καθ’ εαυτόν μέ σιγανήν φωνήν, εύθύς ά
πδ "τής σήμερον θέλω υπερνικήσει τήν άτοπον αύτήν εντροπήν 
και τδν φόβον τών ανθρώπων, μέ τήν βοήθειαν τού Κυοίου.

Μετά τδ τέλος τής θείας λειτουργίας, διαβαίνων πάλιν ©Γε
ώργιος έμπροσθεν τού εργοστασίου τοϋ Πέτρου, έκαμε νεύμα πρδς 
τήν γυναίκά τού νά προχωρή μόνη’ αύτδς δέ είσήλθεν είς τδ έρ- 
γοστάσιον. Ό Πέτρος ήτο μόνος, έσύριζεν, έρροχάνιζεν ακόμη, 
και δέν παρετήρησε τδν γείτονά του, είμή δτε έχαιρετήθη παρ’ 
αύτού*  τότε διέκοψε τήν εργασίαν του, είπε λέξεις τινάς και ήρ- 
χισε νά παρατηρή τά έργαλειά του τδ εν μετά τδ άλλο, μετά τίνος 
δυσθυμίας ένταυτφ και ανυπομονησίας. Ό Γεώργιος δίδων είς 
αύτδν τήν χεΐρά του, « φίλε μου » ήρχισε νά λέγιρ μέ φωνήν 
περιπαθή «θά μοι έπιτρέψής άραγε νά ομιλήσω μετά παρρησίας; .. 
Γπάρχει τι, τδ όποιον μού καταθλίβει τήν καρδίαν ... Συ εργά

ζεσαι τήν κυριακήν ...» Ό Πέτρος άνετινάχθη’ «άν ήλθες νά μοι 
κήρυξές τδ Εύαγγέλιον » είπε ψιθυρίζων . . . « Μή νομίσης τού
το, αγαπητέ γείτων, » άπεκρίθη ό Γεώργιος μετά πάθους, « μή 
τδ νομίσης*  όχι*  δέν ήλθον νά σοί δώσω συμβουλάς ύπεοηφάνους’ 
δέν πιστεύω δτι έγώ είμαι καλλίτερος σού*  αισθάνομαι κατά 
πάσαν ημέραν πάθη τινά έντδς εμού, τά όποια μέ ένθυμίζουσιν 
δτι είμαι αμαρτωλός’ και δέν έχω τήν άξίωσιν ταύτην τού νά δι- 

οοθώσω τήν διαγωγήν τήν ίδικήν σου’ αλλά θά ήμην ελλιπή^ 
χριστιανικής αγάπης, θά υπέβαλα έμαυτδν εις τήν οργήν τού Θε
ού, άν ένώ ήξεύοω δτι αμαρτάνεις είς αύτδν, σέ έθεώρουν ατα- 
ράχως διάγοντα ούτω, χωρίς νά σοι φανερώσω τον κίνδυνον εις 
τδν όποιον εύρίσκεσαι. Μή μέ θεωρής, ειμη ως φίλον ποθούντα 
τήν παρούσαν εύτυχίαν σου καί τήν μέλλουσαν μακαριότητα, καί 
μή μέ άποκρούης ώς οχληρόν. »

Ό Πέτρος έκάθισε χωρίς ν’ άποκριθή*  καθίσας δέ και ό Γεώρ
γιος πλησίον αύτού, μετά μιας στιγμής σιωπήν τδνήρώτησε· 
« Πιστεύεις είς τδν θεόν, αγαπητέ μου γείτων: »

"Αν δέν έπίστευέ τις είς αύτδν, είς ποιον έπρεπε νά πιστεύη; 
έξεφώνησεν ό Πέτρος, πειραχθεις σχεδόν διά τήν έρώτησιν.

Έάν πιστεύής είς Θεόν, εΐπεν ό Γεώργιος, έάν πιστεύτρς είς 
Θεόν δίκαιον, άγιον, τέλειον, δημιουργόν καί κύριον πάντων τών 
πραγμάτων—ε’ς Θεόν, τού^όποίου ή δύναμις, τού οποίου ή άγαθό- 
της εινε ήδη έπαισθηται έπι τής γής καί τού οποίου ή δόξα, ή 
μεγαλοπρέπεια, τδ έλεος θά έκλάμψωσιν έτι λαμπρότερου έν τφ 
μέλλοντι αίώνι —δέν στοχάζεσαι άρά γε δτι δ Θεός ουτος Έέν δύ
ναται ν’ άγαπ^ τήν αμαρτίαν, και δτι ή διαφθορά δέν δύναται 
ούδόλως νά ύπάρξή ένώπιον αύτού;

Ό Πέτρος ένευσεν δτι ομολογεί τούτο.
Άλλ’ άφού εινε αγαθός, έπανέλαβεν ό Γεώργιος, στοχάζεσαι 

προσέτι οτι δέν εινε δυνατόν νά έξέθεσεν ημάς, οί όποιοι είμεθα 
τέκνα του, είς τάς σαρκικάς επιθυμίας, είς τάς άτάκτους όρμάς, 
είς τούς πολυειδεΐς πειρασμούς, τούς περιστοιχίζοντας ημάς κα} 
υποβάλλοντας ύπδ τήν οργήν αύτοΰ, χωρίς νά μάς δώση και 
τά μέσα, διά τών οποίων δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τούς έχθρούς 
ήμών, χωρίς νά μάς δώση δπλα διά νά πολεμώμεν αύτούς:

Ό Πέτρος έσιώπα, διστάζων τί ν’ άποκριθή.
Έπραξεν ούτως, αγαπητέ γείτων, εΐπεν δ Γεώργιος*  έδωκε 

καί είς σέ και είς έμέ τδ συνειδός, τδ διερεθιζόμενον ύπδ πάσης 
παρακοής, καί τδ άκαταπαύστως αναφωνούν πρδς ημάς’ « τούτο 
εινε καλόν, τούτο εινε κακόν*  » έδωκε δέ καί είς σέ καί είς έμέ 
τάς ίεράς βίβλους, τάς βίβλους έκείνας, τών οποίων έκαστος λό-
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γος φέρε: ρεθ’ εαυτού τήν αλήθειαν, τδ φως, τήν πειθώ’ έπόρισε 
πανταχόθεν και εις σέ και εις εμέ βοηθήματα. Ολος ήμών ό βί
ο; κηρύττει τήν πρόνοιαν αυτού’ ή καρδία ήμών, δταν έξετάζω- 
μεν αυτήν, αναγγέλλει τήν ήμετέραν αθλιότητα, ήτις μας ζάμνει 
νά έννοήσωμεν περισσότερον τδ μεγαλεΐον αυτού’ και ό Θεδς, 
αγαπητέ γείτων, ό Θεδς περικυκλόνει ήμάς πανταχόθεν’

Πιστεύω είς αύτδν δσον καί σύ, εΐπεν ό Πέτρος μέ μικράν τινα 
συγκίνησιν.

Χαίρω άκούων τήν νέαν ταύτην δ’.αβεβαίωσίν, εΐπεν ό Γεώρ
γιος. Έάν λοιπδν αληθώς πιστεύης εις αύτδν έκ βάθους ψυχής, 
έάν στοχάζεσαι δτι εΐνε Πλάστης σου, Σωτήρ σου και Παρηγο
ρητής σου’ έάν αισθάνεσαι δτι χωρίς αύτού δέν έχεις ούδέν, και 
δτι μετ’ αύτού έχεις τά πάντα’ έάν πιστεύης δτι έχει θέλημα, 
καί δτι τδ θέλημα τούτο έ<οανέρωσεν είς ήμάς τρανώτατα*  δτι εΐ
νε άμετάτρεπτον, καί δτι ή παρακοή εΐνε καταδίκη τού παρακού
οντας—-δέν μένει άλλο, είμή νά σοί υπενθυμίσω μίαν τών οριστι- 
κωτάτων έντολών αύτού. Περί τού άγιάζειν τήν Κυριακήν, φίλε 
μου, αί έντολαί τού Θεού εΐνε κατά πάντα σαφέστατα:. Ιδού ή 
Ιερά Βίβλος μου, καί τώρα ευθύς θά ίδωμεν. Ιδού’ « Μνήσθητι 
τήν ημέραν τών σαββάτων, τού άγιάζειν αύτήν ες ήμέρας έργα, 
καί ποιήσε ς πάντα τά έργα σου’ τή δέ ήμέρ$ τή ’έβδομη σάβ- 
βατα Κυρίφ τφ Θ-ώ σου’ ού ποιήσεις έν αύτή πάν έργον, σύ και 
ό υιός σου καί ή θυγάτηρ σου, ό παΐς σου καί ή παιδίσκη σου,' ό 
βούς σου καί ό προσήλυτος σου ό παροικών έν σοί’ έν γάρ ές ή- 
μέραις εποίησε Κύριος τόν·τε ούρανδν καί τήν γην καί τήν θάλασ
σαν καί πάντα τά έν αύτοΐς, καί κατέπαυσεν έν τή ήμέρφ τή έβ
δομη’ διά τούτο ηύλόγησε Κύριος τήν ήμέραν τήν έβδομην, καί 
ήγίασεν αύτήν » (Έςοδ. Κ*.  8—11.) Πόσην άκριβολογίαν 
μετεχειρίσθη ενταύθα ό Αιώνιος Θεός’ μετά πόσης έπιμελείας αι
τιολογεί τά προστάγματά του!

Τις δύναται πλέον ν’ άμφιβάλλη άναγνώσας τδ « Καί ηύλόγησεν 
ό Θεδς τήν ήμέραν τήν έβδόμην, καί ήγίασεν αυτήν’ δτι έν αύτή 
κατέπαυσεν άπδ πάντων τών έργων αύτού, ών ήρςατο ό Θεδς ποιή- 
σαι» (Γεν. β . 3.); Πόσον έντόνως έρμηνεύουσι τά λόγια ταύτα τήν 

αγιότητα τής ήμέρας, ήτις είκονίζει άπ’ αιώνος εις αιώνα τήν ήμέ
ραν εκείνην, καθ’ ην ό Παντοδύναμος έξετέλεσε τδ άπειρον τής δη
μιουργίας έργον’ καθ’ ήν άπδ τής γής καί άπδ τών ούρανών άνυψώ- 
θησαν πρώτήν φοράν φωναί απειράριθμοι εύλογούσαι καί δοςάζουσαι 
αύτόν. Άνάγνωθι προσέτι καί τδ έδάφιον τούτο’ « Καί φυλάξεσθε 
τδ Σάββατον, δτι άγιόν έστιν ύμΐν’ ό βεβηλών αύτδ θανάτω θανα- 
τωθήσεταΓ πάς δστις ποιήσει έν αύτφ έργον, έξολοθρευθήσεται ή 
ψυχή εκείνη έκ μέσου τού λαού αύτής » (’Έςοδ. λά, 14). Έάν ό 
Αιώνιος Θεδς καταδικάζη είς θάνατον τον παραβαίνοντα τδν νόμον 
τούτον, τδ αίτιον τούτου εΐνε, δτι ό νόμος ούτος εΐνε άμετάθετος, 
άγαπητέ γείτων, καθώς καί πάς νόμος, καί δτι δέν επιτρέπεται νά 
τδν μεταχειρίζηταί τις μετά κουφονοίας.

Τδ τότε ήτοτότε, εΐπεν ό Πέτρος’ δ,τιήτο καλόν διά τούς ’Ιου
δαίους δέν αρμόζει πλέον είς ήμάς.

Λέγεις άρά γε άληθώς δ,τι φρονείς ; Πιστεύεις τφόντι δτι τού 
Θεού τδ θέλημα μετεβλήθη ; δτι έπειδή δέν υπάρχει πλέον ή επί
γειος τιμωρία, ή τήρησις τής ήμέρας τής άναπαύσεως έπαυσε νά ?νε 
καθήκον τών άνθρώπων ; καί δτι τά προστάγματα τής διαθήκης, τά 
τοσάκις έπαναλαμβσνόμενα καί τά τοσούτον εύκρινή, δέν σημαίνουσι 
πλέον τίποτε κατά ταύτην τήν ώραν; 'Οπως καί άν εχη, άς άνοίςω- 
μεν τδ Ευαγγέλια V έν τούτφ θά ίδωμεν δτι ό ’Ιησούς έτήρει τδ Σάβ
βατον, καί τήν ήμέραν ταύτην προέκρινε διά νά διδάσκη τδν λαόν, 
έρμηνεύων τήν ίεράν Γραφήν είς τάς συναγωγάς. ’Ιδού παραδείγμα
τα’ « Καί ήλθεν είς τήν Ναζαρέτ, ού ήν τεθραμμένος’ καί είσήλθε 
κατά τδ είωθδς αύτφ έν τή ήμέρα τών Σαββάτων είς τήν συναγω
γήν, καί άνέστη άναγνώναι’» (Λουκ. Δ . 1 6). « Καί κατήλθεν είς 
Καπερναούμ, πόλιν τής Γαλιλαίας’ καί ήν διδάσκων αύτούς έν τοίς 
Σάββασι. » (Λουκ. Δ’. 31). ’Επειδή δέ τδ μέγα έκεινο συμβάν, 
ή άνάστασις τού Χριστού, συνέβη τήν πρώτην ήμέραν τής εβδομά
δας, διωρίσθη εις τήν χριστιανικήν έκκλησίαν αύτη άντί της έβδομης. 
Δίς δέ ό Κύριος έκλεξεν αύτήν διά νά έπισκεφθή τούς εαυτού μαθητάς 
πριν αναληφθή εις τδν ούρανόν. « Ούσης όψίας τή ήμέρα έκείνη 
τή μια τών Σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων, οπού ήσαν οί 
μαθηταί συνηγμένοι, διά τδν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ό Ιησούς
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καί εστη εις το μέσον, καί λέγει αύτοΐς’ ειρήνη ήμίν*  » (Ίωάν. Κ 
19). « Και μεθ ήμέρας οκτώ πάλιν ησαν έσω οί μαθηταί αύτού, καί 
θωμάς μετ’ αύτών [έρχεται ό ’Ιησούς,τών Ουρών κεκλεισμένων,καί 
εστη εις τδ μέσον και ειπεν*  ειρήνη ύμίν* » (Ίωάν. Κ ,26). Και 
εν ταϊς πράξεσι τών ’Αποστόλων βλέπομεν δτι ό Παύλος ήγίαζε τήν 
Κυριακήν διδάσκων τούς Χριστιανούς’ « Έν δέ τή μια τών Σαββάτων 
συνηγμένων τών μαθητών τού κλάσαι άρτον, δ Παύλος διελέγετο 
αυτοίς, αέλλων έξιέναι τή έπαύριον, παρέτεινέ τε τδν λόγον μέχρι 
μεσονυκτίου» (Πράξ, Κ , 7). Καί αύτδς δέ ό Παύλος έν τή ά. έπι- 
στολή προς Κορινθίους (Κεφ. 17 , 2) προτρέπει τούς εαυτού μαθητάς 
να « θετωσίν ίκαστος παρ’ έαυτφ κατά μίαν τών Σαββάτων, 
θησαυρίζων ο,τι άν εύοδώται,» διά νά έπαρκώσιν είς τάς χρείας 
τών αοελφών έάν είς τάς τοσαύτας άποδείξεις πρόσθεσης και τδν 
λόγον τούτον τού Σωτήρος’ « Μή νομίσητε δτι ήλθον καταλύσαι τδν 
νόμον ή τούς προφήτας’ ούκ ήλθον καταλύσαι, άλλά πληρώσαι.» 
(Ματθ. Ε , 4 7) θά όμολογήσης μετ’ έμού δτι είνε πολύ δύσκολον 
ν’ άρνηθή τις τήν περί τού πράγματος τούτου συμφωνίαν τών δύο 
διαθηκών, και δτι έκ τής σπουδαίας και ειλικρινούς έρεύνης τής Πχ- 
λαιάς καί τής Νέας Διαθήκης έξάγεται ή πεποίθησις αύτη, δτι ό 
Αιώνιος θεδς διώρισε, κατά πάντα καιρδν και πρδς πάντας, τδν 
αγιασμόν μιας τών ίπτά ημερών.

— Δέν λέγω δχι, έψιθύρισεν ό Πέτρος’ έπειτα δέ, μετά μιας 
στιγμής δισταγμόν, έξεφώνησε μέ τόνον βεβαιωτικόν’ ή έργασία 
ε ινε προσευχή ! ιδού ή θρησκεία ή ίδική μου !

Τοιαύτην θρησκείαν δέν άπήντησα είς τήν ίεράν Γραφήν, άπεκρί
θη ο Γεώργιος με τρόπον σπουδαίον. Έγώ άνέγνωσα έν αυτή δτι ό 
άνθρωπος πρεπει να τρωγη τδν άρτον του έν ίδρώτι τού ποοσώπου 
του’ ανέγνωσα τά λόγιαταύτα*  «Πενία άνδρα ταπεινοί. » (Παροιμ. 
1 , 4). Ο εργαζόμενος τήν εαυτού γήν, έμπλησθήσεται άρτων*  οί 
δέ διώκοντες μάταια, ένδεεΐς φρενών. » (Παροιμ. ιΒ', 1 |). «ΌδοΙ 
άεργών έστρωμέναι άκάνθας. » (Παροιμ. ΙΕ’,) « Ό κλεπτών μηκέτι 
κλεπτίτω, μάλλον δε κοπιάτω, εργαζόμενός τδ άγαθδν ταις χερσίν, rf 
ιναέχτ) μεταδιδόναι τφ χρείαν έχοντι. » (‘Εφεσ. Δ', 28).*/Ηξεύρω  
οτι η εργασία εινε καθήκον εμβριθές, τού οποίου τήν βαρύτητα μάς |Ι 

εδειξεν ό ’Απόστολος αυτός, πλέκων σκηνάς ένφ έκήρυττε τδ Ευαγ- 
γέλιον’ ήξεύρω δτι ούδεις δύναται ν’ άποφύγη αυτήν’ άλλά δέν είδα 
ούδαμού δτι ή έκπλήρωσις τούτου τού καθήκοντος άπαλλάττει τδν άν
θρωπον τής ύποχρεώσεως τού νά έκπληροί καί τά άλλα καθήκοντα , 
καί δτι ύπακούων κατά τούτο είς τδ θέλημα τού θεού, αποκτφ τις τδ 
δικαίωμα νά καταφρονή αυτό κατ’άλλα δχι δλιγώτερον ουσιώδη. 
‘Η έργασία, ήτις εινε καθήκον κατά τάς εργασίμους ήμέρας, εινε 
αμάρτημα τήν Κυριακήν, διά τούτον μό νον τδν λόγον οτι ο θεδς ει- 
πεν « Έξ ήμέρας έργφ, καί ποιήσεις πάντα τά έργα σου* » πάν 
έργον λοιπδν πρέπει νά περιορισθή έντδς τών εξ ήμερών τών ώρισμέ- 
νων διά τήν εργασίαν’ « τή δέ ημέρα τή έβδομη Σάββατον Κυρίφ τω 
θεφ σου’ ου ποιήσεις έν αυτή πάνέργον.» ‘Η έργασία εινε προσευ
χή 1 λέγεις σύ. Ίίί φίλε γείτων, αύτη εινε πλάνη πολύ επικίνδυνος, 
τήν οποίαν έπεθύμονν νά σέ κάμω νά ψηλαφήσης μέ την χείρά σου. 
‘Η ίργασία, ήξεύρεις, συντελεί είς άνάπτυξίν τών δυνάμεων, της 
ένεργείας, τής δραστηριότητος’ συντελεί εις το ποριζειν την τροφήν 
τού σώματος, καί τά μέσα τού συντηρείν την ζωήν ημών επι τής 
γής*  άλλά δέν έχομεν μόνον σωματικάς καί νοεράς δυνάμεις ν’ άνα- 
πτύξωμεν καί σώμα νά θρέψωμεν καί ύπαρξιν προσκαιρον να προ- 
φυλάξωμεν’ έχομεν καί ψυχήν, ψυχήν ήτις δέν θά άφανισθή ποτέ, 
καί ήτις άπαιτεϊ καί αυτή βοήθειαν, τροφήν άφθονον, φροντίδας διη
νεκείς. Τήν ψυχήν ταύτην, τδ αισθάνεσαι κάλλιστα, φίλε μου, δεν 
ζωογονεί ούτε τών χειρών ήμών ή έργασία, ούτε ή τής διανοίας*  Το 
σκέπαρνον, τδ οποίον μεταχειριζόμεθα σύ καί έγώ, μάς φέρει άρτον*  
ή χρήσις δέ τών ήμετέρων βιβλίων καί οί λογαριασμοί, τους οποίους 
κάμνομεν άπδ καιρδν είς καιρόν, μάς οδηγούν εις τήν διαχείρισιν 
τής μικράς ήμών περιουσίας καί έμποδίζουν τήν απώλειαν αυτής’ 
άλλ’ έχουν άρά γε αί έργασίαι αύται, αύται καθεαυτάς, τήν 
δύναμιν τού ν’ άνυψώσουν τήν ήμετέραν ψυχήν είς τδν θεόν ; στρέ- 
φουσιν άρά γε αύτήν είς τδ μεγαλείον καί τήν άγαθότητα αύτού ; 
μάςκάμνουσι νά καταβώμεν είς τήν ήμετέραν καρδίαν, δια να μάς 
δείξωσι τάς άθλιότητας αύτής · μάς κάμνουσι ν’ άναβώμεν πρδς τδν 
Κύριον, διάνα μάς άποκαλύψωσι τά έ).έη αύτού *,  Μάς έπιπέμπουσι 
τήν ύπόκλισιν καί τήν πεποίθησιν, ένφ εύρισκόμεθα εις τους κόλπους
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αυτούς τήςδοκιμασίας-,άποδίδουσιν είςήμάς τήν ελπίδα καί τδθάοοος, 
όταν μας καταθλίβη ή δυσθυμία; έν συντόμω δέ άνακουφίζουσιν άρα 
ημάς καθ’ οχ ας τάς ώρας τού ήμετέρου βίου, καί εύρίσκομεν είς αυτάς 
τήν δύναμιν εκείνην,ήτις αγιάζει τόν άνθρωπον,ήτις αναζωογονεί καί 
αναγεννά αυτόν έκ νέου; δχι’ καί σύ τό ήξεύρείς, ώς έγώ. Προσευχή 
και εργασία εινε δύο πράγματα, τά όποια πρέπει μέν νά βαδίζωσιν 
ομού, να συνοοεύωσι τό έν τό άλλο, άλλά μένουσι πάντοτε διακε· 
κριμένα. Π εργασία εινε εν τών μυρίων παρεπομένων τής προσευ
χές. Δυνατόν δέ νά παρετήρησες τούτο, αγαπητέ γείτων*  ό άνθρω
πος ο αληθώς ευλαβής, ό ζητών τό θέλημα του Θεού, ό ζών ενώπιον 
τού Κυρίου του,καί δ στρέφων καθ’ εξιν τούς διαλογισμούς του πρός 
αυτόν, ο τοιούτος, λέγω, άνθρωπος δέν εινε ούδέποτε ράθυμος, καί 
ετι ολιγώτερον αργός· τουναντίον δέ, ήδύνατό τις νά είπη, δτι αί 
δυνάμεις αυτού λαμβάνουσι νέαν άναπτέρωσιν, καί ή δραστηριότης 
του επαυξάνεται μετά τής εύλαβείας του. Άλλά θά είπη τις δτι ή 
προσευχή εινε παρεπόμενον τής εργασίας ; . . . Δυσκόλως δύναταί 
τις ν’ απόδειξη τούτο*  διότι γνωρίζομεν παμπόλλους καλούς έργά- 
τας, τών οποίων ή διαγωγή καί τά αισθήματα τά ασεβή έλέγχουσιν 
ως ψευδή τον τοιούτον λόγον.

Δεν αρνούμα» τούτο, είπεν ό Πέτρος’ καί δμως δέν δύναμαι νά 
συμμορφωθώ μέ τήν Κυριακήν σου.

Πολλά θά έθυσίαζα προθύμως, αγαπητέ γείτων, διά νά σέ κατα- 
πεισω, δτι ή Κυριακή μου, δπως σύ τήν ονομάζεις, δχι μόνον σέ 
συμφέρει πλειότερον παρ’ δ,τι φρονείς, άλλά καί δτι διωρίσθη έπί- 
τηδες διά σέ, καί εινε ούτω προσηρμοσμένη πρός σέ, ώστε ή καρδιά 
σου, ή ψυχή σου, ή ευδαιμονία σου, καί ή περιουσία σου αυτή ωφε
λούνται έκ τού αγιασμού αύτής*  καί ότι μόνα τά πάθη σου, καί αί 
προλήψεις, καί τό κακώς εννοούμενου συμφέρον σου σ’ έμποδίζουσι 
τού ν’ αναγνώρισης τήν αλήθειαν τών λόγων τούτων. Δέν δύνασαι, 
λέγεις, νά συμμορφωθής μέ τήν Κυριακήν μου*  άλλά, γείτων μου, 
τί πράγμα αυτής σε δυσαρεστει ; όμολόγησον αύτό παρρησία...

Ό Πέτρος έσκέφθη μίαν στιγμήν, έπειτα δέ λέγει*  ποώτον πάν
των ή άνάπαυσις εκείνη, ή αργία εκείνη !

— Ω ! φίλε μου*  έγώ ειπον ά ν ά π α υ σ ι ν,καί ούχί αργίαν.

41 άνάπαυσις σέ δυσαρεστει, γείτων μου ; έγώ νομίζω οτι απατά- 
σαι. Φέρε είς τήν μνήμην σου τά παρελθόντα, και θά ιδης οτι εινε 
ωφέλιμος καί ευάρεστος μάλιστα καί πρός σέ, καθώς εινε και προς 
εμέ, καί πρός πάντα τόν κόσμον. Ένθυμήθητι οτι χθές,κεκοπιασμε- 
νος ών καθ’ υπερβολήν, ήλθες καί έκάθισες έπί τού βάθρου μου, 
διαμαρτυρόμενος δτι ούδέν είς τόν κόσμον θά σέ κατέπειθε να κατα- 
φέρης μίαν φοράν περί πλέον τό σκέπαρνον’ ένθυμήθητι οτι προ μιάς 
στιγμής, άν έδούΧευες μέ τόσην προθυμίαν, έκαμνες τούτο μέ σκο
πόν νά ύπάγης αυριον είς τήν εορτήν τού πλησίον χωρίου, καί δια
τριβών έκει δλην τήν ημέραν νά παραμελήσης τάς εργασίας σου*  
ένθυμήθητι δτι πολλάς ώρας τής εβδομάδας δαπανάς είς συνομιλίας, 
είς έπισκέψεις τού μεν και τού δέ καί είς φλυαρίας, καί ειπέ,έάν αλη
θώς άποστρέφεσαι τήν άνάπαυσιν. Τάς στιγμάς, τάς διασκορπιζομε- 
νας ένθεν κάκειθεν ό Θεός θέλει νά τάς συναθροιζωμεν καί να τας 
άφιερόνωμεν είς αυτόν. Δέν απαγορεύει μέν εις τον άνθρωπον το να 
διακόπτη τήν έργασίαν του, δταν ή/αι κεκοπιασμένος*  θελει δε παν 
εργον νά έκτελήταικατάτάς εξ ημέρας*  τήν δέ έβδόμην θέλει ν’ ανα- 
παύωνται τά κεκοπιασμένα μέλη*  καί ή ψυχή, ελεύθερα υλικών 
ασχολιών,ν’ άναβαίνη πρός αύτόν,διά ν’ άποδίοη ευχαείς-ιας, δια ια 
αίτή νέας χάριτας, καί διά νά λάβη νέας δυνάμεις. Ίδου πού κεΐται 
ήδιαϊροοό*  αύτη δέν εύρίσκεται εις τήν φύσιν τής αναπαυσεως, αλ- 
λ’ είς τόν τρόπον, καθ’ δν μεταχειριζόμεθα αύτήν.

— Δώδεκα ώοαι είς προσευχήν δαπανώμεναι μέ φαίνονται οτι 
εινε χρόνος ολίγον τι μακρύς, είπε πάλιν ό Πέτρος*  άν μέ ελεγες 
δτι ή Κυριακή διωρίσθη διά νά διασκεδάζη τις, δια να βλεπη τούς 
φίλους του καί νά γελά ολίγον, θά εννοούσα τόν λόγον σου*  αλλ’ η
μέραν ολόκληρον νά ένασχολήται τις είς τό αυτό πράγμα, τούτο, σε 
λέγω, εινε κοπιαστικώτερον παρά τό νάεργάζηται.

— Φαίνεται, γείτων μου, δτι δέν μ’ εννοείς*  επανέρχεσαι παλιν 
είς τήν ιδέαν τής αεργίας*  λαλείς ούτω, έπειόη συ, καθώς και άλλοι 
πολλοί είς τήν ιδέαν τής προσευχής, τής λατρείας και τού καθή
κοντος προσκολλάς τήν τής μονοτονίας καί τής ανίας. Α . πίστευ- 
σόν με, ή Κυριακή τού Χριστιανού, ή Κυριακή τηρούμενη κατα τήν 
εντολήν τού Θεού προξενεί πλειοτέραν αληθινήν ευφροσύνην παρ’ ο-
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σην Θά έπροξένουν μυρία παιγνίδια ! Κατά τδ τέλος τών ή αέρων 
εκείνων, των όλοκλήρως είς τάς διασκεδάσει; άφιερουμένων, πολλά
κις έδοκίμασε ϊύπην*  δέν εινε αληθινόν ; είς την οικίαν σου έπέστρε- 
φες μέ δυσθυμίαν τά πάντα σοι έφαίνοντο θλιβερά, σκοτεινά*  άν 
δέ ήρεύνας την καρδίαν σου, δέν εύρισκες εκεί, είμή κενόν, είμή τύ
ψεις του συνειδότος. Τή επαύριον δέ, άντί ν’ άρχισες μετά προθυ
μίας τδ εργον σου, τδ ήρχιζες μετά δυσαρέσκειας, καί ή εργασία 
σου έγίνετο κακώς, τδ όποιον ηύξανεν έτι μάλλον τήν δυσαρέσχεςάν 
σου*  τοιούτοι ήσαν οί καρποί τής άναπαύσεως, κατά τήν έννοιαν τού 
κόσμου. Έγώ δέ θά σοι δείξω τούς καρπούς τής άναπαύσεως κατά 
τδν Κύριον, και διά τούτο θά σοι εϊπω τί έστιν άνάπαυσις χατά τδν 
Κύριον. Αύτδς δέ ό ίδιος εδωκεν ημάς δείγμα ταύτης. Ό Κύριος 
ήμών ταύτην τής άναπαύσεως τήν ήμέραν προέκρινε διά ν’ άναγι- 
νώσκτ| πρδς τδν λαόν*  ταύτην τήν ήμέραν εκλέγομεν και ήμεΐς διά 
ν’ άκροαζώμεθα είς τήν εκκλησίαν και επειδή ή ψυχή δέν δύναται 
νά μεταβή ευθύς άπδ ιδεών ποταπών είς διαλογισμούς σπουδαίους, 
χωρίς νά κινδυνεύη νά έπιμείν^ εις τάς πρώτας μάλλον παρά νά 
προσκολληθή είς τάς δευτέρας, συμφωνούμεν ή σύζυγός μου καί έγώ 
νά σηκονώμεθα πολλά πρωί, διά νά έχωμεν έλευθέραν μίαν ώραν 
πρδ τής θείας λειτουργίας' τήν ώραν δέ ταύτην έξοδεύομεν μελετών- 
τες τήν ίεράν Γραφήν μετά τών ήμετέρων τέκνων, καί έρμηνεύοντες 
δυσνόητα εδάφια, και κάμνοντες αύτά νά άποστηθίζουν ολίγους στί
χους. Α ! γείτων μου, πόσον ευφρόσυνοι εινε αί στιγμαι έκείναι, 
πόσον ταχέω 
χειραγωγούντες ούτω "τούς υιούς καί τάς θυγατέρας των πρδς τδν 
Κύριον, διά νά τούς εύλογή, καθώς ηύλόγει ποτέ τά μικρά παιδία 
τών Ιουδαίων ! Άφού δέ τελειώσωμεν τήν άνάγνώσιν, ύπάγομεν 
είς τήν εκκλησίαν’ εκεί άπολαύομεν νέαν ήδονήν συνερχόμενοι μετά 
τών ήμετέρων άδελφών, καί μετά τούτων πλησιάζοντες όμού πρδς 
τδν Κύριον, καί συνάγοντες έν ταϊς καρδίαις ήμων τά αύτά ζωοποιά 
λόγια, και δεχόμενοι τήν έκπλήρωσιν τής επαγγελίας τού Ιησού. 
« Ου γάρ είσι δύο ή τρεις συνηγμένοι είς τδ έμδν δνομα, εκεί είμί 
έν μέσω αύτων. » (ΜατΘ. Ill , 20). Ήξεύρομεν δέ οτι ό Σωτήρ 
έπεσκέπτετο καί έθεράπευε τούς άσθενείς τήν ήμέραν τού Σαββάτου*

ς παρέρχονται, πόσην χαράν αισθάνονται οί γονείς

ούτω καί ήμείς οί εύτελέστατοι καί άχρήστότατοι τών μαθητών αυ
τού, έξελθόντες άπδ τδν ναδν τού ,Θεού ύπάγομεν καί δίδομεν βο- 
ηθήματά τινα είς τούς άδελφούς ήμών. Καί τούτο, φίλε μου, τδ 
εργον παρακολουθεί τις ευφροσύνη, τήν οποίαν αουνατώ να περί- 
γράψω, Κατανοεί τις τόσον καλώς τήν πανταχού παρουσίαν του 
Αιωνίου θεού πλησίον τής κλίνης τού άσθενούς, καί ή δύναμις καί 
ή εύσπλαγχνία αύτού άναδεικνύονται τόσον τρανώς εις τόπον πέν
θους, ώστε έπιστρέφων τις είς τήν οικίαν του, καί άναλογιζόμενος 
τά παρατηρηθέντα περιστατικά, αισθάνεται βαθέως έγκεχαραγμέ- 
νην είς τήν καρδίαν του τήν πίστιν, τήν άγάπην καί τήν έλπίόα. 
4Η Γραφή λέγει «Γρηγορείτε, δτι ούκ οίδατε ποια ώραι ό Κύριος 
υμών έρχεται* » (Ματθ. ΚΔ’. 42). Καί επειδή τής ειρήνης αί 
στιγμαι κατά τάς έργασίμους ήμέρας εΐνε τόσον σπάνιαι, ώστε, 
καί άν τις διορίση μίαν τινά στιγμήν τής πρωίας καί μίαν τής 
εσπέρας εί;προσευχήν καί μελέτην, δέν δύναται μήτε τάς σκέψεις 
του νά έκτείν^ μήτε νά συνέλθ/j είς έαυτδν δσον έπιθυμεί, κλειό- 
μεθα είς τδν κοιτώνα μας, δταν έπιστρέψωμεν άπδ τάς επισκέψεις, 
καί έκαστος ήμών εξετάζει ενώπιον Θεού τά αισθήματα καί τήν 
διαγωγήν, τήν οποίαν έδειξε καθ’ δληντήν εβδομάδα. Τότε μανθά- 
νομεν νά βλέπωμεν εαυτούς όποιοι εΐμεθα*  τότε κατανοούμεν μέχρι 
τίνος βαθμού εΐνε μοχθηρά ή άνθρωπίνη καρδία, καί άναγνωρίζο- 
μεν καλώς τήν μακροθυμίαν τού Κυρίου. Έκ ταύτης τής έξετάσεως 
ημών αυτών λαμβάνομεν άπέχθειαν πρδς τήν αμαρτίαν,ευχαριστίαν 
προς τδν θεόν,πληροφορίαν περί τής ήμετέρας άσθενείας, βεβαιότητα 
περί τής δυνάμεως Εκείνου, τά όποια έμβάλλουσιν είς τήν ψυχήν 
ημών περισσότερον ζήλον' καί άφού άυαλάβ^ ούτω νέας δυνάμεις, 
αρχίζει πάλιν^τήν πορείαν της μέ δραστηριότητα καί μέ πεποίθησιν 
πολύ άνωτέραν. Τέλος δέ φθάνει ή εσπέρα*  έάν ό καιρδς ήνε καλός, 
έξερχόμεθα είς περίπατον διά τών άγρών, δπου ό άνθρωπος άνυ- 
ψούται όλος πρδς τδν Δημιουργόν. Ένφ δέ διαλογιζόμεθα οτι υπδ 
τού Θεού έδημιουργήθησαν τά πάντα, έκαστον μέν άνθος φαίνεται 
εις ημάς ωραιοτερον καί ευωδέστερου, έκαστον δένδρον δροσερώτε- 
τερον καί ευθαλέστερον, καί έκαστος άστήρ λαμπρότερος’ ό 
ουρανος γίνεται εκπληκτικότερος, ή φύσις μεγαλοπρεπεστέ- 
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ρα, καί τά πάντα άπδ τού απείρου, τδ όποιον έκτεινόμενον 
έμπροσθεν τής δψεως ήμών καθίσταται έπί τέλους άφαντον, μέ
χρι τού σμικροτάτου εντόμου τδ όποιον έρπει εις τδ χόρτον ή πέτα 
είς τον αέρα, τά πάντα διηγούνται τήν δόξαν τού Αιωνίου θεού. 
Μετά δέ τοσούτον εύφρόσυνον ήμέραν δέν μάς μένει άλλη ανάγκη, 
είμή νά εύχαριστήσωμεν τδν θεόν δστις μάς έδώρησεν αυτήν, και 
πράττομεν τούτο τελειόνοντες τά έργα ημών μετ’ ωδής ευχαρι
στηρίου.

Σέ βεβαιόνω, φίλε μου, δτι τοιαύτη ημέρα εινε εύλογία, τήν ο
ποίαν περιμένει τις μέ ανυπομονησίαν, τήν όποιαν μετά χαράς βλέ
πει φθάνουσαν, και ήτις φεύγει πάντοτε παραπολύ ταχέως*  δτι 
δταν τις άναλογίζηται τήν βεβήλωσιν τοσούτων Κυριακών, αι
σθάνεται πικροτάτην θλίψιν και δέν δύναται νά έννοήσ^ δτι υπήρξε 
ποτέ καιρός, καθ’ δν τδ νά έργάζηται τήν πρωίαν,και νά διασκεδάζω 
καί νά όμνύη και νά θορυβή τήν εσπέραν,ή και τδ νά εισέρχεται εις 
τήν έκκλησίαν τδ πρωί, καί έπειτα νά διάγω τδ έπίλοιπον τής η
μέρας είς ευτελείς διατριβάς—έφαίνοντο δτι η’χαρίστουν τήν ψυ
χήν, άλλ’ ή εύχαρίστησις αύτη ήτον άπάτη και άπάτη μεγάλη. 
Και άν σοι έλεγα μέ ποιαν προθυμίαν έργάζεταί τις καθ’ δλη/ τήν 
εβδομάδα, πόσον θάρρος παρέχει ή ιδέα τής θείας προστασίας, μέ 
πόσην επιμέλειαν και εργαζόμενος άγρυπνει τις ύπέρ εαυτού, και 
πώς άποδιώκει τούς κακούς διαλογισμούς, ενθυμούμενος δτι τήν Κυ
ριακήν μέλλει νά δώσω ευθύνην καί περί τών πράξεων καί τών 
απλών παθήσεων τών εσωτερικών 1 τί θ άπαντούσες ; Υπάρχει, 
φίλε μου, άνανέωσις τής καρδίας, υπάρχει πρόοδος. Α ! γείτων 
μου ! δέν ένεύθην τήν άληθινήν ειρήνην καί τήν άληθινήν εύδαι- 
μονίαν, ειμή άφ’ ής στιγμής ήγίασα τήν Κυριακήν. Προτερον μέν 
ήγνόουν τδ θέλημα τού θεού’ ή καί άν έγνώριζα αύτό, τούλάχι- 
στον δέν είχε διαπεράσει είς τήν ψυχήν μου’ δέν κατενοουν ούτε 
τήν άκροτάτην σοφίαν, ούτε τήν άκραν άγαθότητα καί δέν είχα 
παραδεχθή αύτό*  άλλ1 άμα καθιέρωσα τήν ήμέραν ταύτην εις τήν 
άνάγνωσιν τού Ευαγγελίου, τδ θειον θέλημα ενεχαράχθη εις τήν 
καρδίαν μου, ήγάπησα αύτό, καί αί έριδες, αί άνησυχίαι, ή άτα- 
ξία, ό θόρυβος, παν δ,τι ταράττει καί καταστρέφει τήν ειρήνην, 
έγεινεν άφαντου και άντ’ αυτών εισήχθη ή γαλήνη καί ή εύχαρί. 

στησις. ‘Η σύζυγός μου, τά τέκνα μου καί έγώ άγαπώμεν άλλή
λους έν θεφ είς αιώνας αιώνων’ τούτο τδ είδος τής άγάπης εινε 
τδ μόνον τδ όποιον έπάγει χαράν μόνιμον*  καί τήν χαράν ταύ
την δφείλομεν είς τήν Κυριακήν. Αί Κυριακαί, γείτων μου, αί 
Κυριακαί είναι πρδς ημάς ώς σταθμοί τεταγμένοι είς τδν βίον, ώς 
βαθμίδες τάς οποίας άναβαίνομεν διαδοχικώ; καί αί όποιαι μάς 
προσεγγίζουσιν είς τδν Θεόν*  καί έπειδή άπδ τού θεού απορρέει 
παν δ,τι άγαθδν καί ήδύ, συμβαίνει άπδ έβδομάδος εις έβόο- 
μάδα νά ένισχύεται ή πίστις ημών, νά έπαυξάνηται ή ήμετέρα 
ευδαιμονία, καί νά έπιχέωνται καί νά πληρώσιν ημάς αί έκ τής 
τηρήσεως τής αγίας ημέρας προερχόμεναι εύλογίαι. «Εάν άπο- 
στρέψως τδν πόδα σου άπδ τών Σαββάτων τού μή ποιειν τά θε- 
λήματά μου έν τή ήμερα τή άγίφ, και καλέσω? τά Σάββατα 
τρυφερά, άγια τφ θεφ (σου) δεδοξασμένα, καί &δοξάσως αυτά, ούκ 
άρεΐς τδν πόδα σου έπ’ εργφ, ουδέ λαλήσεις λόγον έν οργή έκ τού 
στόματός σου, καί έσω πεποιθώς έπί Κύριον, καί άναβιβάσει σέ έπί 
τά άγαθά τής γής καί ψωμιεϊ σε τήν κληρονομιάν Ιακώβ τού πα
τρός σου τδ γάρ στόμα Κυρίου έλάλησε ταύτα. ))(4Ησ.ΜΗ , 13,14)

‘Ο Πέτρος έ©άνη δτι ήλθεν είς κατάνυξιν δέν ήθελεν δμως νά 
καταπεισθή παρευθύς· άντεπάλαιε πρδς τήν καρδίαν του καί μετά 
σιωπήν μιάς στιγμής, «ανάγκη,» λέγει, «νά δώσω εις τά τέκνα 
μου τροφήν, ένδύματα, κατοικίαν*  έάν δέν εργάζηταί τις τήν Κυ
ριακήν, πού νά εύρω έπειτη έργασίαν ; πού νά εύρω εργολάβους 
νά τδν δέχωνται έργάτην ;»

Ω1 άνεβόησεν ό Γεώργιος, σφιγγών τήν χείρα τού φίλου του’ 
αύτη εινε μία τών μεγάλων ένστάσεων, αΐτινες προτείνονται κατά 
τής τηρήσεως τής αγίας ημέρας. Εστω λοιπόν, φίλε μου, καί 
ταύτην θέλομεν ανατρέψει τόσον ευκόλως, δσον καί τάς άλλας. 
Κατ’ άρχάς δέν θέλω άντιτάξει πρδς αυτήν ειμή άπλούστατον συλ
λογισμόν. ’Ανάγκη, λέγεις, νά θρέψω τις οίκογένειάν του. καί 
η παύσις τής έργασίας μίαν ήμέραν θά έκαμεν αδύνατον τήν έκ- 
πλήρωσιν τού καθήκοντος τούτου. Τδ πράγμα δέν έχει ούτως. 
Ηξεύρεις καλλίτερο ν παρ έμέ δτι οί έργάται, οΐτινες δέν φυλάτ- 

τουν τήν Κυριακήν, κάθηνται άργοί τήν Δευτέραν’ πολλάκις δέ
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 και την Τρίτην' ήξεύρεις δτι παύουν συνήθως τήν εργασίαν προ 

τού τέλους τής ημέρας, διά νά υπάγουν εις τδ καφφενείον καί δτι 
εάν λογαριασθώσι καλώς τά πάντα, χάνουσι, βεβηλούντες τήν 
Κυριακήν, δεκατρείς ή δεκατέσσαρας ώρας περισσότερον παρ’δ,τι 
θά έχαναν, αν ήγίαζον αυτήν δέν συμπεριλαμβάνομεν δέ τάς δα
πάνα;, αΐτινες αναγκαίο); έπακολουθοϋσι τήν κακήν των διαγω
γήν, και τάς αταξίας, εις τάς οποίας έξοκέλλουσιν.

— Τούτο αληθεύει, εΐπεν δ Μαρτίνος μέ χθαμαλήν φωνήν' τδ 
έδοκίμασα καί έγώ ό ίδιος.

— Οίέργολάβοι δέν θά έδέχοντο εργάτην 
άγιάζοντα τήν Κυριακήν! έπανέλαβεν δ Γεώργιος μέ 
περισσότερον τόνον*  άλλά θά ήσαν άφρονες, άν έκαμνον τούτο. 
Κοίνε δέ σύ δ ίδιος. Ποιον έργάτην θά προέκρινες σύ ; άνθρωπον 
επιμελή, κδσμιον, φιλόπονον, δστις έρχεται πολύ πρωί εις τδ 
έργοστάσιον καί αναχωρεί πολύ αργά, δστις, μή μεΟύων μηδέ ά
τακτων ποσώς, θά έκαμνε μόνος πλειοτέραν εργασίαν παρ’ δσην κά- 
μνουν δύο άλλοι, δέν θέλει δμως νά καταπατή τήν τετάρτην εντο
λήν τού Θεού' ή θά προέκρινες τινα άπδ τούς παραφόρους εκεί
νους άνθοώπους, οϊτινες άδιακόπως φεύγουν και πάλιν έπιστρέ- 
φουν, κραυγάζουν, θορυβούν, δέν σέβονται μήτε ούρανδν μήτε γήν, 
δέν κάμνουν άλλο είμή δ,τι τούς φανή,καί δέν τούς μέλει τίποτε, ού
τε Κυοιακήν εάν καταπατούν, ούτε εάν κάθωνται άργοι δλην τήν 
έβδοαάδα; Τινα τών δύο τούτων θά προέκρινες, φίλε μου, ποσώς 
δέν υπάρχει αμφιβολία ! Οί παραγγέλλοντες έργασίας θά έπαυαν, 
λέγεις. Ναί, κατ άρχάς ίσως*  άλλ’ άφού γνωρίσουν δτι είσαι 
άνθοωπος ευσυνείδητος, δτι φροντίζεις πρότερον περί τών άναγκών 
τής ψυχής παρά τού σώματος, δτι δέν θυσιάζεις τά χρέη σου ούτε 
εις ήδονάς, ούτε εις συμφέροντα, θά έμπιστεύωνται εις σέ, θά λέ
γουν δτι δ σεβόμενος ούτω τδ θέλημα τού Θεού και υποτασσόμενος 
εις τούς νόμους αυτού πρέπει βεβαίως νά ήνε και τίμιος, άγρυ
πνος, δραστήριος’ εργασία θά σοΙ προσφέρεται, φίλε μου’θά προσ- 
φέρεται και είςσέ, δπως προσφέρεται και εις εμέ. ’Αν αί θρη
σκευτικά! άκριβολογίαι μου ήνώχλησαν πολλούς, άν ενεκα τού- 

fl των έστερήθην κατ’ άρχάς τινάς εργασίας, σήμερον δμως χάρις

πλειοτέρας παρ’ δσα; τότε έχασα, και μόλις προ-/χω _
φθάνω νά εκτελώ τάς παραγγελίας. ,ΖΕσο βέβαιος, φίλε μου, δτι ή 
τήρησις τής Κυριακής δέν έλαττόνει τδ ποσδν τής εργασίας’ και άν 
σύ και οί φίλοι σου άπεφασίζατε νά τιμάτε τήν αγίαν ταύτην ημέ
ραν, τδ αύτδ τούτο ποσδν ήδύνατο νά διααοιρασθή μεταξύ τών 
αυτών ανθρώπων ούτως, ώστε νά μή προκύψν) μηδεμία εις μηδένα 
ζημία. ’Απέδειξα δτι ούσιωδώς δέν έχομεν νά χάσωμεν τίποτε, 
άλλά τουναντίον νά κερδήσωμεν τδ παν, ύπακούοντες εις τδν Θεόν. 
Δέν λαμβάνω δμως έκ ταύτης τής βεβαιότητας τούς λόγους, οϊτινες 
μέ ύποχρεόνουσι νά αγιάζω τήν Κυριακήν. "Ολοι μου οί λόγοι, 
φίλε, είνε τδ θέλημα τού Κυρίου και αί ρηται Αυτού έντολαί. Αύ- 
τδς τδ είπε' και ημείς δφείλομεν νά υπακούσωμεν, οίαδήποτε και 
άν συμβή νά ήνε τά παρεπόμενα. Δέν υπάρχει πίστις, δέν υπάρ
χει χριστιανικός βίος, δέν υπάρχει κοινωνία μετά τού Θεού άνευ 
υποταγής δλοψύχου και άνευ αύταπαρνήσεως ταπεινής, τελείας 
και πιστής. ‘Η πίστις, φίλε μου, ή πίστις στηρίζει τδν άνθρω
πον' αύτη τδν κάμνει νά παραδίδεται εις τδν Θεόν, δπως τδ νή- 
πιον εις τήν μητέρα του, κα! νά προβαίνη άφόβως διά τών προσ
κομμάτων, τά όποια φαίνονται άνυπέρβλητα. ‘Ο Θεός είπε*  ν ά- 
γιάζης τήν ημέραν τών Σαββάτων’είπε δέ τούτο μέ τρόπον άπό- 
λυτον*  δέν έκαμεν ούδεμίαν έξαίρεσιν τού κανόνος τούτου. Οθεν 
εγω αγιάζω τήν Κυριακήν, και δ,τι και άν πάθω έκ τούτου, δσας 
στερήσεις και άν ύπομείνω, υπακούω άταράχως· επειδή ήξεύρω 
δτι ό Θεός μου_εϊνε ό Θεός ό πανάγαθος, ό παντοδύναμος’ επειδή 
ήξεύρω δτι, καίάν δλος ό κόσμος μ’ έγκαταλίπη, εκείνος θά διαμέ— 
νη πλησίον μου και δτι ό Θεός εκείνος, δστις καλύπτει τού; αγρού; 
με κρίνα και τρέφει τά πετεινά τού ουρανού, δέν θά μέ άφήση ν’ 
άπολεσθώ άνευ τού ίδικού του θελήματος.

— Α ! είσαι ευτυχής, άνεβόησεν ό Μαρτίνος μετ’ ένθουσια- 
σμοΰ’ σύ έκλεξας τήν αγαθήν μερίδα' άλλ’ έκτδς τούτου είσαι 
και εύτολμος, και δέν φροντίζεις ούτε περί τών άρεσκειών ούτε 
περί τών απαρεσκείων σου, και δέν δίδεις άκρόασιν ούτε εις τάς 
φλυαρίας τούτου ούτε εις τού; χλευασμού; έκείνου’ άλλ’έγώ δέν
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έχω τοσαύτην τόλμην, άστε νά ακούω μεθ’ υπομονής τούς λό
γους τού ενός καί τού άλλου.

— Φίλε μου, τί ε ινε τό φρονιμώτερον, τό νά καταφρονής τάς 
δοξασίας τών ανθρώπων, ή τόν’ άντιπράττης πρός τον Θεόν .. 
Μεταξύ ανθρώπων καί Θεού, πού εινε ή δύνσμις, που εινε ή σοφία, 
πούεινε ή αγάπη ί Τήν έσχατη ν δέ ημέραν τίς θά κρίνη ημάς, 
οί άνθρωποι ή ό Θεός ; και τί θά εύρεθή δτι ήτον τό ήμέτερον 
συμφέρον, τό νά ύπακούσωμεν είς τούς ανθρώπους ή εις τόν Θεόν 
έν τή ζωή ταύτη ; ’Ανάγκη νά έκλέξωμεν εν τών δύο*  επειδή δ,τι 
ό θεός θέλει, εκείνοι τό άποστρέφονται*  και βεβαιότατα δέν δύ- 
ν&.ταί τις νά έλπίση δτι θά ευαρέστησή συγχρόνως και τόν Θεόν τόν 
δίκαιον, τόν άγιον, τόν παντέλειον, και τούς ανθρώπους τούς άντάρ- 
τας, τούς διεφθαρμένους και παραδεδομένους εις τήν αμαρτίαν !

— Δέν δύναται νά ύπάρχη δισταγμός, άπεκρίθη ό Πέτρος κλί- 
νων τήν κεφαλήν*  αλλά . . . πόσαι δυσκολίαι ! . . . .

— Σύ, φίλε μου, τό είπες άνεβόησεν ό Γεώργιος. Δέν δύναται 
νά ύπάρχη δισταγμός’ Ουσίας ανάγκη νά κάμωμεν, ύπομΟνήν α
νάγκη νά έχωμεν*  περιφρόνησιν, έλεεινολογίας και ύβρεις μάλι
στα ανάγκη νά δοκιμάσωμεν, ναι*  αλλά δισταγμόν δέν πρέπει νά 
εχωμεν ουδέποτε. Καί δέν είναι άρά γε ευτυχής, έάν τις ύπομείνη 
θλίψεις τινάς διά τήν άγάπην του σωτήρος εκείνου, δστις έδέχθη 
και θάνατον, θάνατον δέ σταυρού, διά νά έξαγοράση ημάς ; Δέν 
αισθάνεται τις άρα γε εαυτόν άδιαλείπτως στηριζόμενον ύπό τού 
παναγάθου αύτου Θεού, .δστις μεταβάλλει είς χαράν πάν δ,τι 
τις ύπομένη πρός δόξαν αύτού ; Δέν αισθάνεται αράγε ευφροσύνην 
ενδόμυχον, ήξεύρων δτι εύρίσκεται εις τάς χείρας τού Θεού, βαδί- 
ζων κατά τάς οδούς αύτου, άρχίζων ήδη και έπί τή; γής τόν βίον 
έκβινον τής ύπακοής, τής αγάπης, τής άγιότητος, τόν οποίον θά εςα- 
κολουθώαεν καί πέοαν τού τάφου, και ό όποιος, απ’ αίώνος εΐ; αι- 
ώνα, θά φέρη είς ημάς εύφροσύνας άνεκλαλήτους ; . . . Ναι, 
φίλε μου, ναί, έχεις νά παλαίης, έχεις ^ά υποφέρης’ άλλ’ εινε 
αδύνατον καί ε·> μόνον βήμα νά προβή τις εις τήν παλιγγενεσίαν

αγώνων καί 
ζουν’ σύ δέθά προσεύχεσαι υπέρ αυτών’ οί άγορασται θά σέ άφή- 

χωρίς πόνων. Οι σύντροφοί σου θά σέ χλευά

σουν σύ δέ θά έλπίζης είς τόν Κύριον. 4 Η σύζυγός σου ίσως δέν 
θά σέ έννοή, θά κατατακρίνη τάς άκριβολογίας σου, Οά προσθέση 
τάς έπιπλήξεις της είς τούς έμπαιγμούς τών γειτόνων σου, καί 
τούτο μάλιστα υπέρ πάν άλλο θά σού πικρά νη τήν καρδίαν. 
*Εστω, φίλε μου, καί ταύτην τήν αγωνίαν θά ύπομείνης" θά έπι- 
καλεσθής δέ τήν βοήθειαν τοϋ Κυρίου, καί θά προσέλκυσης τήν 
γυναίκα σου διά τής γλυκύτητος, διά τού παράδειγματος, διά τής 
αγάπης σου. Καί έγώ ώσαύτως έπάλαισα*  πολύν καιρόν υπήρχε 
θόρυβος, διχόνοιαι είς τήν οικίαν μου*  καί άθυμών άνελογιζόμην 
κατ έμαυτόν, άν εις τού Κυρίου άληθώ; τό θέλημα ύπέκυπτον 
πράττων ούτως. ‘Υπέμενα έμπαιγμούς, προσβολάς*  καί ή καρ- 
δία μου έξαπτομένη είς άγανάκτησιν εΐχεν ανάγκην τής χειρός 
τοϋ Κυρίου διά νά καταπραύνθή. ’Ολίγους δέ μήνας έμεινα χωρίς 
εργασίαν καί εχρειάσθησαν άτασαι τής Γραφής αί έπαγγελίαι 
διά νά καθησυχάσωσι τάς ταραχάς, αϊτινες διετάραττον τήν καρ
δίαν μου. Φίλε μου, τά πάντα διηλθον, διότι έστηριζόμην όχι ύπό 
τής ιδικής μου δυνάμεως ή εύτολμίας, άλλ’ ύπό τής παντοδυνα
μίας τού αιωνίου Θεού, δστις ήτον έκεί, όπισθεν έμού, μετ’ έμού 
διά παντός. Αύτη θά συνοδεύη καί σέ. ’Άκουσον, φίλε μου’ τήν 
δραστηριότητα εκείνην ό Θεός τήν έδιδεν είς έμέ. Δέν θ’ άπαο- 
νηθή δέ αυτήν ουδέ είς σέ, θά βοηθή καί σέ, δπως έβοήθησε καί 
έμέ’ θά εύλογή καί σέ, δπως ηύλόγησεν έμέ’ δ,τι έγώύπέμεινα, 
θά ύπομείνης καί σύ’ καί ή ευφροσύνη, τήν όποιαν έγώ απολαύω, 
θά εύφράνη καί τήν ίδικήν σου καρδίαν.

4Ο Πέτρος έσφόγγισεν-εν δάκρυον, τό όποιον έρρευσεν έπί τήν 
παρειάν του’ έπειτα δέ ρίφθεις είς τάς άγκάλας τοϋ γείτονός του, 
«ευχαριστώ . . . εύχαριστώ,» είπε μέ φωνήν περιπαθή. «Τήν 
εσπέραν ταύτην θά άναγνώσωμεν όμοϋ τήν ‘ϊεράν Γραφήν, καί είς 
τό εξής θά αφιερώσω τάς Κυριακάς μου είς τόν Κύριον.»

"Χ··ΧΖΧΖΧ.·χζνΧζΧ. 5 -XZXZXZX.XZXZXZX.-VZXZXZX -V-XZXZV.

Οι Θεοί ϊλεω είσι τοίς λεφς τοίς αύτούς θερα- 
πεύουσΐ’ τή γάρ ευσεβείς οί λεφ άριστεύουσι 
τών άλλων, τή δ άσεβεία ή τών λεών δύναμίς 
κολούεται.



— 473

Ο ΟΓΑΣΙΓΚΤΩΝ ΕΡΒΙΓΓ.

(Ίδε σελ. 441).

ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*  ΚΑΠΑΑΝΗΣ.

Είς έχ τών άνδρών εκείνων, οιτινες διά της φιλοπατρίας αύτών 
ωφέλησαν όχι μόνον τήν ιδιαιτέραν αύτών πατρίδα, άλλά τδ ελλη
νικόν έθνος ολόκληρον, προσφέραντες ώς ολοκαύτωμα εις τδν βω
μόν τής πατρίδος πρδς φωτισμόν τών ομογενών ολόκληρον τήν
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διά πόνων καί μόχθων είς τά ξένα άποκτηθεϊσαν καί έκ τού μη- 
δενδς δημιουργηθείσαν κολοσσαίαν περιουσίαν αύτών, καί δικαίως 
αποκτήσαντες τδν στέφανον τής εθνικής ευγνωμοσύνης 
καί τδν θαυμασμόν και έπαινον ολοκλήρου τοϋ πεπολιτισμένου κό
σμου, καί τών οποίων τά έθνοφιλή ονόματα ώς πολύτιμοι άδάμαν- 
τες θά στολίζωσι τάς σελίδας τής νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, είς 
λέγω τών άνδρών τούτων εινε και ό αοίδιμος Ζώης Καπλάνης σύγ
χρονος και συμπατριώτης τών αειμνήστων Ζωσιμάδων και φίλος 
στενότατος και συνώνυμος τού Ζώη Ζωσιμά.

Εγεννήθη δέ και ούτος είς τδ όνομαστδν Γραμμένου χωρίον 
τής Ηπείρου, πλησίον τών Ίωαννίνων κείμενον, κατά το έτος 
17 36. Ο μέν πατήρ αυτού ώνομάζετο Κωνσταντίνος, τής δέ μη- 
τρδς τδ ονομα αγνοείται*  είς τδ χωρίον αύτου διδαχθείς τά ιερά 
γράμματα διά τής φροντίδας τού ευσεβούς πατρός του, έλαβε τήν 
ατυχίαν νά μείνη ορφανός, νέος έτι τήν ήλικίαν*  διά τούτο μεταβάς 
εις Ιωάννινα, έμεινεν ύπδ τήν κηδεμονίαν τών συγγενών του μέχρι 
τού 1 8 έτους τής ηλικίας. Διατριβών τότε είς τήν πόλιν ταύτην άνήρ 
κατά πάντα έ/τιμος ό Παναγιώτης χατζή Νίκου καί γοητευθείς άπδ 
τά προτερήματα καί τήν αρετήν τού νεαρού Καπλάνη, παρέλαβεν 
αύτδν είς τήν ύπηρεσίαν του καί άνεχώρησεν είς Βουκορέστιον, δπου 
μετήρχετο τδ έμπόδιον. Η άκρα έμπιστοσύνη καί άφοσίωσις καθώς 
καί ή ίκανότης τού Καπλάνη παρεκίνησαν τδν χατζή Νίκον νά κα- 
τα-ήση αυτόν συνεταίρον*  δθεν πέμψας αύτδν μετά 1 4 έτη είς Νίζ- 
ναν τής Ρωσσίας, τφ ανέθεσε τήν διεύθυνσιν του μεταξύ Ρωσσίας και 
διαφόρων πόλεων τής Ευρώπης έμπορίου, δπου διέτριψεν ύπέρ τά 
τρία έτη. Έπειτα δέ έπιστρέψας είς Μόσχαν έξηκολούθησεν αρκε
τόν καιοόν έμπορευόμενος ώς συνεταίρος τού X. Νίκου’ χρέος δέ αυ
τού θεωρών νά δώση λογαριασμόν τής συντροφιάς ταύτης εις τδν συ
νεταίρον καί ευεργέτην αύτού, έπέστρεψεν είς Βο,ικορέστιον, δπου 
θεωοήσαντες ακριβώς δλους τούς μεταξύ αύτών συντροφικούς λογα
ριασμούς, μέ κοινήν συγκατάθεσιν διέλυσαν εν αγάπη καί όμονοία.

Ό Καπλχνης έπιστρέψας καί πάλιν ε.ς Μόσχαν μετήρχετο τδ έμ
πορων*  φίλος δέ τής ήσυχίας έκατοίκησεν είς τι κελλίον τού αυτόθι 
ελληνικού μοναστηριού τού άγ. Νικολάου, έξακολουθών νά εΰεργετή

δχι μόνον τούς είς Μόσχαν εύρ
,σκομένους ενδεείς, άλλά καί τούς είς 

τήν πατρίδα αύτού, τούς οποίους,αν καί πολύ μακράν ευρισκόμενός, 
ουδέποτε έλησμόνει. «Ή μ είς, έλεγε συχνά πρδς τούς έν Μόσχα 
ζώντας "Ελληνας, ήμείς ζώμεν έδώένήσυχί^καίάνα- 

παύ σ ε ι καί άσφαλεία, άμήέκείνοι οί δ υ σ τ υ χ ε ι ς.» 
Ευεργετικός ών έκ φύσεως ό Καπλάνης, κατέστη ευεργετικότερο;

διά τού καλοϋ παραδείγματος τού ευεργέτου αύτού Π. X. Νίκου, 

δστις δχι μόνον ιδιαιτέρως έδιδε πολλάς βοήθειας εις τους πτωχούς, 
άλλά καί πρώτος μεταξύ τών Ελλήνων κατέθεσεν είς τδ έν Μόσχφ 
αύτοκρατορικδν Όρφανοτροφείον 2 5,000 ρούβλια καθώς καί εις τήν 
έν Βιένη Τράπεζαν ικανήν ποσότητα χρημάτων, τών οποίων τδν το- 
κον διώρισε διά θεάρεστα έργα εις τήν πατρίδα αύτού τά Ιωάννινα. 
Δεύτερον δέ παράδειγμα είς τά φιλογενή έργα έχρησίμευσε διά τδν 
Καπλάνην ό Ζώης Ζω τιμάς, διαμένων τότε καί αύτδς εις τδ αυτό 
μοναστήριον τού 'Αγ. Νικολάου, δστις μετά τών τριών αδελφών 

’Αναστασίου, Νικολάου καί Μιχαήλ δχι μόνον διά τής έκδόσεως 
πολλών ελληνικών, εκκλησιαστικών καί μαθηματικών βιβλίων 
ατεπλούτισαν τήν πατρίδα αύτών, διαμοιράζοντες ταύτα δωρεάν, 
άλλά καί μεγάλην χρηματικήν ποσότητα κατέθεσαν εις τδ εν Μό- 
σχφ αύτοκρατορικδν Όρφανοτροφείον πρδς διατήρησιν τού είς τήν 
πατρίδα αυτών, τά ’Ιωάννινα, συστηθέντος σχολείου τών Ζωσι

μάδων.Ο μέγιστος πρδς τήν πατρίδα έρως τών άμιμήτων το ύτων πα
τριωτών, οΐτίνες ολόκληρον τήν περιουσίαν αύτών αφιέρωσαν πρδς 
φωτισμόν τών ομογενών καί είς άλλα θεάρεστα έργα, άνε- 
ζωπύρησε καί είς τόν έντιμον Καπλάνην τδν μέγαν ζήλον πρδς φω
τισμόν τής φιλτάτης αύτού πατρίδος είς συνδρομήν τών άπορων ορ
φανών, δυστυχών καί ασθενών. Έν πρώτοις λοιπόν κατά τό 1797 
έτος κατέθεσεν εις τδ έν Μόσχφ αύτοκρατορικδν Όρφανοτροφείον 
1 0,000 ρούβλια, τών οποίων ό τόκος νά χρησιμεύη διά τό είς τήν 

I πατρίδα αύτού νοσοκομείον. Δεύτερον θεμελιώσας έπ’ όνόματι αύ
τού εις τήν πόλιν τών Ίωαννίνων έλ. σχολείον δι’ ιδίων έξόδων, 

επεμπε κατ έτος εκεί προς διατηρησιν αυτού ικανήν ποσότητα χρη
μάτων, ενεργήσας συγχρόνως δπως άναγνωρισθή ύπδ τών τότε πα-
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τριαχευοντων Καλλινίκου του οικουμενικού Πατριάρχου, ’Ανθεμίου 
τού Αντιόχειας καί Άνθιμου τού ‘Ιεροσολύμων και τεθή ύπδ τήν 
προστασίαν τού Πατριαρχείου. Τρίτον πρδς διατήρησιν αιώνιον τής 
ειρημενης Σχολής κατέθεσεν εις τδ αύτδ αύτοκρατορικδν ’Ορφανο
τροφείου έτερας 1 00,00 0 ρούβλια ΐνα έκ τού τόκου αυτών μισθο- 
δοτώνται οί διδάσκαλοι και διατρέφονται οί έν τή Σχολή οίκ.ότροφοι 
μαθηταί. Αλλα καί τήν Νίζναν δέν έλησμόνησε, κληροδοτήσας τδ 
εκεί νοσοκομείου με 2,000 ρούβλια, ΐνα έκ τού τόκου αυτών περι
θάλπονται οί έν αύτω ένδεεις ασθενείς.

Βλεπων δε τάς δυνάμεις αύτού ήμέρφτή ήμέρφ καταβαλλομένας, 
και ασθενησας, εκρινε καλδν νά γράψιρ και τήν διαθήκην αύτού, διο- 
ριζων εις αυτήν, όπως μετά θάνατον οί έκτελεσται τής διαθήκης δλην 

την περιουσίαν αυτού, έκτδς τής διά τούς συγγενείς του διορισθείσης 
ποσοτητος, οποση ηθελεν έκκαθαρισθή είς μετρητά, νά καταθεσωσιν 
αυτήν εις το αύτοκρατορικδν Όρφανοτροφείον πρδς ωφέλειαν τού 
Σχολείου του ω, και δι αλλα εύάρεστα έργα. Καί ταύτα πάντα έξεπλή- 
ρωσαν οι εκτελεσται τής διαθήκης συμφώνως πρδς τήν τελευταίαν 
θέλησιν τού αειμνήστου Καπλάνη.

’Ολίγον μετά τήν σύνταξιν τής διαθήκης αύτοϋ άσθενήσας βαρέως 
ο Καπλάνης, προσεκάύεσε τδν πνευματικόν αύτού πατέρα και κα- 
θαρισας τήν μακαριαν αυτού ψυχήν διά καθαράς έξουιολογήσεως και 
θερμής μετάνοιας και φιλιωθείς πρδς τδν Πλάστην αύτού, μετά συν
τριβής καρδιας καί ακρας ευλαβείας έκοινώνησε των αχ ράντων τού 
Χρίστου μυστηρίων, έφοδιασθεις ως Χριστιανός ορθόδοξος διά τήν 
έκ τών πρόσκαιρων πρδς τά αιώνια μετάβασιν αύτού.

Ολιγας ώρας προ τού θανάτου αύτού προσκαλέσας τούς επιτρό
πους του Μωύσην Δ. Κρίτσκην, Θεόδωρον Δ. Μετσοβίτην καί Ιω
άννη ν Τομαζακην, ωσαύτως και τδν πνευματικόν αύτού τδν ιερομό
ναχον Αγαθάγγελον καί τούς πκησιεστέρους αύτού συγγενείς και φί
λους, έχων άκόμη ύγιή τδν νούν και σώαν τήν κρίσιν αύτού, διέταξε
νά συνάξωσιν δλα τά αναγκαία αύτού έγγραφα και τάς χρεωστικάς 
ομολογίας, ώσαύτως και τήν διαθήκην αύτού, και δσα τότε τώ εύοέ- 
θησαν μετρητά χρήματα. ’Αφού έθεσαν ταύτα δλα εντός κιβωτίου, 
και έσφράγισαν διά τής σφραγίδας αύτού, τήν μέν σφραγίδα ένεχεί- 

ρίσεν αμέσως είς τδν πνευματικόν αυτου, την δε κλείόα έκρατησεν 
ό ίδιος. Τέλος δέ συγχωρηθείς μέ δλους τούς παρευρεθέντες εκεί καί 
εύχαριστήσας τδν θεδν δστις τδν κατηξίωσε νά διάθεσή τά πάντα 
καλώς και κατά τήν επιθυμίαν τής καρδιας του, επεριμενε με ησυ

χίαν τδν θάνατον.
Καί τώ δντι μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών ο μακάριος Καπλανης 

έκοι,μήθη τδν αιώνιον ύπνον πλήρης ημερών, το μεν σώμα παραδους 
είς τήν μητέρα γήν, τδ δέ πνεύμα προς τον πύ^αστην καί Δημιουρ
γόν αύτού τή 20 Δεκεμβρίου 1806 εβδομηκοντούτης τήν ήλικίαν.

Άναγνωσθείσης τής νεκρώσιμου ακολουθίας έν’τφ ναφ τού μονα
στηριού τού Αγ. Νικολάου, έξεφώνησεν επιτάφιον λογον ο πνευμα
τικός αύτού πατήρ ’Αγαθάγγελος, πλεξας εις αυτόν τον αμάραν
το ν τδν άοετών του στέφανον, τδ δέ σώμα κατετεθη εις το σταυρο
πηγιακόν μοναστήριον τού Δονσκόί, οπού ητο θαμμένος και Νικη
φόρος δ θεοτόκης. Οί έκτελεσται της διαθήκης εξαργυρωσαντες ολας 
τάς ομολογίας καί συνάξαντες δλην τήν περιουσίαν συμποσωθείσαν 
είς71 ,000 ρούβλια,κατέθεσαν αύτήν είς τό αύτοκρατορικδν Όρφανο- 
τροφείον κατά τήν θέλησιν τού διαθέτου, παραλαβοντες τας αναγ
καίας αποδείξεις, αΐτινες μετά τής σφραγίδας διετηρηθησαν διαβαι- 
νουσαι διαδοχικώς άπδ χεϊρας είς χειρας τών επίτροπων αυτού.

Άπασα ή πεοιουσία τού Καπλάνη συνεποσώθη μετά τών προ 
τού θανάτου αύτού αφιερωμάτων είς I 83,00 0 ρούβλια, εξ ων 1 0, 
000 κατέθεσεν έτι ζών δ μακαρίτης υπέρ τού νοσοκομείου καί τού 
Σχολείου’ διά δέ τής διαθήκης του διώρισε 1 0,000, τών οποίων ο 
τόκος νά χρησιμεύη, ΐνα [ύπανδρεύωνται πτωχά κοράσια τών χω
ρίων Γραμμένου και Τσουντίλας’ 10,000, τών οποίων ο τοκος νά 
μοιράζεται κατ’ έτος είς τούς πτωχούς τών αυτών χωρίων*  1 0,000, 
τών δποίων δ τόκος νά έξοδεύεται κατ’ έτος είςτροφήν καί ενδυμασίαν 
τών έν Ίωαννίνοις φυλακισμένων*5,000, τώνδποίωνο τοκος να στέλ- 
λεται είς τό οοος τού Άθωνος ύπέρ τού αυτόθι σχολείου*  5,000, 
τών δποίων δ τόκος νά στέλλεται είς τδ έν Πάτμω σχολείον’ 6 ,000, 
διά νά ύπανδρεύωνται κατ’ έτος έκ τού τόκου αύτών πτωχά κορασια 
τών Ίωαννίνων και 2,000 ύπέρ τού έν Νίζν^ Νοσοκομείου. Την δε 
υπόλοιπον περιουσίαν αύτού συνισταμένην είς 2 5,000 ρούβλια διω- 



— 479 —— 478

ρισε νά δώσώσιν οί επίτροποι είς τούς συγγενείς του, τούς οποίους 
αναφέρει είς τήν διαθήκην του, και είς τάς εκκλησίας. Διά τής φρον
τίδας και τής έπιμελείας τών έπιτρόπων έστάλη και ή είκών τού 
Καπλάνη είς ’Ιωάννινα, ινα τεθή έν τφ Σχολείφ αυτού, ύπο τήν ό 
ποίαν έγράφη το εξής τετράστιχον, ποιηθέν ίσως ύπο Ευγενίου τού 
Βουλγάρεως.

Παίδες Ελλήνων, ιδμοσύνην προγόνων μεμαώτες, 
Μή φείσησθε πόνων, ήχομένων γε χρόνφ*  
Άδαίην στυγερήν φεύ, μή ποτ ύποίσετε δή μή. 
Εύτε Παλλάς δ’ υμμας έπίδη, γνώσθε κ’ έμέθεν.

Τοιούτος ήτον ό άξιάγαστος άνήρ, ούτινος δ βίος ενταύθα συν- 
τόμως ιστορείται καί τού οποίου μιμηταΐ σπανίως εύρίσκονται, 
ώστε νά θυσιάσωσιν ολόκληρον τήν περιουσίαν αύτών πρδς φωτι
σμόν και ευεργεσίαν τού πλησίον των. Έκ τής συντόμου ταύτης 
βιογρ αφίας έκαστος βλέπει δτι ό αξιότιμος ούτος άνήρ εζησεν ούχί 
δι’εαυτόν, άλλά διά τά ορφανά, τούς δυστυχείς, τούς ασθενείς, 
τούς πτωχούς μαθητάς καί διά τδν φωτισμδν τού έθνους αύτού. 
Τδ μόνον δνειρον τού αοιδίμου Καπλάνη ήτον νά ίδη καί πάλιν 
άναγεννωμένους είς τδ έθνος του Άριστείδας Θεμιστοκλεις, Σω- 
κράτας και Πλάτωνας*  διά τούτο και ή μεταγενεστέρα ιστορία τών 
Ελλήνων δέν θά λείψα| νά κατατάξη τδ δνομα τού έναρέτου τού
του άνδρδς μεταξύ τού αριθμού τών άναστησάντων τδν φωτισμδν, 
και θεσμοθετησάντων τήν εύεργεσίαν, καί νά στήση αύτδν έν τή 
τάξει τών μεγάλων έκείνων τής αρχαιότητας άνδρών, τών ύπέρ 
τής πατρίδας αύτών άκαμάτως έργασθέντων.

Γ/Ο,τι δέ ιδίως διακρίνει τδν προνοητικόν νούν τού Καπλάνη έστίν 
δτι πρδ τής έκπαιδεύτεως τού νοδς τάττει τήν έκπαίδευσιν της καρδίας, 
ο εστι τήν ηθικήν άγωγήν,άνευ τής οποίας θεωρεί έκείνην ματαίαν καί 
έπικίνδυνον μάλιστα. Διά τούτο δέκαι ιεροκήρυκα έμίσθωσεν επίτη
δες εις ’Ιωάννινα, ϊνα καθοδηγή τήν νεολαίαν και τούς κατοίκους τής 
πόλεως είς τάς άρχάς τής θρησκείας και τής ηθικής, και έπιτηρητάς 
τής διαγωγής τών μαθητών διώρισε και διδασκάλους άπήτησεν άν- 
δρας ικανούς νά ώφελώσιν, έχοντας μαρτυρίαν καί ύπόληψιν βίουάνε- 
πιλήπτου και λόγου ορθού καί ευσεβών δογμάτων, καί εύμεθόδως 
προάγοντας τούς νέους είς ευμάθειαν καί τά χρηστά ήθη.

—

Ώίδή είς τδν Εύαγγελίσμδν τής 'Τπεραγίας 
Θεοτόκου καί ’Αειπάρθενου Μαρίας.

« Μακχρία ή πιστεύσασα, οτι £σται τελείωσις 
» τοίς λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. » 

Ευαγγελισμός ! τί τούτου θυμηρέστερον έκρούσθη 
Έν πνευματικαις κινύραις ; ή τί φίλτερον ήκούσθη · 
Ευαγγελισμός τδ θέμα τής έμής κιθαρφδίας 
Άβληχράς μέν καί άτέχνου, άλλ’ ούχήτςον γεγηθυίας*  
Χαράς σήμερον τφ κόσμφ ζωηράς διαρκεστάτης 
Ευαγγέλια κομίζει Γαβριήλ ό πρωτοστάτης 
Καί πυκνοί παλμοί δονούσι τούς λαούς τής γής απάσης 

Είς τερπνάς αγαλλιάσεις· 
Ο ταξιάρχος τδ ρήμα τής χαράς λαβών θεόθεν 

Ωσάν πύρινος κομήτης καταβαίνει ούρανόθεν, 
Καί τάς πτέρυγας χαλάσας είς τήν Ναζαρέτ τήν πόλιν 
Πρόσεισι πρδς τήν παοθένον Μαριάμ αγίαν δλην 
Καί γονυπετής ώς δούλος έν βαθεία ταπεινώσει 
Εκφωνεί τήν άγγελίαν άρχαγγελική τή γλώσση, 

Χαιρε λέγων, χαιρε μάλα, Κόρη κεχαριτωμένη
Καί ύπερευλογημένη, 

Ξένης λαλιάς τοιούτον άσπασμδν ένηχηθεισα 
έταραχθ’ ή μετριόφρων εξ’ αίδούς ύποσταλείσα, 
Άλλά φαίδιμος ό πρέσβυς, θάρρει λέγει μή δειλία, 
Εύρες γάρ μεγίστην χάριν παρά τφ Θεφ, Μαρία I 
Καί ιδού κυοφορήσεις τδν απάντων βασιλέα 
Καί Θεό λ Κληθήσει μήτηρ, καί αινίγματα αρχαία 
Καί προρρήσεις καί οράσεις πληρωθήσονται τή θεία 

Καί άχράντφ σου λοχειφ. 
Άλλά πώς μοι έσται τούτο, πώς ώ βέλτιστε μηνυτωρ, 
*Εσομαι παρθένος μήτηρ, καί θνητή θεοκυήτωρ ς 
Πώς γαστήρ χωρήσει δλως τδν άχώρητον τή φύσει, 
Πάς άπείρανδοος νεάνις τέξεται καί γαλουχήσει ;
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Πνεύμα άγιον έξ ύψους έπελεύσεταί σοι, Κόρη, 
Τοϋ Ύψίστοϋ δ’ εύδοκοϋντος, μή θαμβού μηδέ απόρέι. 
’Ιδού, ’Άγγελε,ή δούλη τοϋ Κυρίου, γένοιτό μοι

Η βουλή αΰτοϋ και γνώμη.
Είπε, καί ιδού τδ πνεύμα κάτεισι κατά τδ ρήμα 
Κ’ ή αγνή τδν Θεδν Λόγον συλλαμβάνει παραχρήμα· 
ΆστοαπαΙ δέ θείας δόξης περιηύγαζον τδν οϊκον, 
Και τάς όψεις τοϋ έκθαμβου αρχαγγέλου έξενίκων 
Οθεν έντρομος τδ χαϊρε έπαναφωνών τή Κόροι, 

’Εκπληττόμενος τδ θαύμα πρδς τδν ούρανδν έχωρει, 
Ευαγγελισμόν κάκεΐσε τοίς άγγέλοις προσκόμισών 

Κ’ ευφροσύνην έμποιήσων.
Χαϊρε τοίνυν χαϊρε αϋθις, ώ Παρθένε μακαρία! 
Χαϊρε σκήνωμα τοϋ Λόγου και ανύμφευτε Μαρία. 
Δέξαι δέ τδ χαϊρε τούτο έξ ήμών τών ομοφύλων 
‘Ως έδέξω έκ τοϋ θείου ταξιάρχου τών άύλων.
Χαϊρε ή έλπ'ις τών δλων, ή χαρά τών θλιβομένων, 
Τών χριστιανών ή δόξα, ή προστάτις τών παρθένων, 
‘Η βασίλισσα τοϋ κόσμου, τών αγγέλων ή κυρία, 

‘Η πανύμνητος Μαρία.
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