
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1870 ( ΤΕΥΧΟΣ ΙΕ.

Ό μην Νοέμβριος.

‘Ο μην ούτος, ενδέκατος τοϋ ήμετέρου έτους, εις τδ Λατι
νικόν μηνολόγιον έκαλεϊτο November (έκ τοΰ Λατ. IlOVCm 
=έννέα)· ήτο δε παρά τοΐς άρχαίοις Ρωμαίοι? ό έννατος μήν 
τοϋ ένιαυτοΰ, διαδεχόμενος τδν 'Οκτώβριον ήτοι October κα'ι 
έχων ημέρας 30, ώς κα'ι μέχρι σήμερον. ‘Ο ήλιο; τήν t 0)22 
τοΰ μηνδς τούτου εισέρχεται εις τδν Τοςότην, εννατον αστε
ρισμόν τοΰ Ζωδιακού κύκλου.

Κατά τδν μήνα τούτον, δστις εινε ο τελευταίος τοΰ φθινο
πώρου μήν, περατοϋται ή συγκομιδή τών καρπών, καϊ οί όπω- 
ροπώλαι τά μάλιστα καταγίνονται εις τήν έκποίησιν τών γλυ
κύτατων κα'ι πολυειδών δπωοών. Αί δενδοοβυτεϊαι, οπω; ώσιν

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β’ Τεύχος.. ΙΕ 

επιτυχείς, πρέπει νά γίνωνται περί τά τέλη τοϋ Νοεμβρίου 
κατά προτίμησιν π ίσης άλλης εποχής.

‘Ο Νοέμβριος μάς προσφέρει τάς τελευταίας ωραίας ημέρας, 
γνωστά; εΐ; τήν Γαλλίαν ύπδ τδ όνομα καλοκαίριον τού Άνίου 
Μαρτίνου (file de Saint Martin), καί οί ανθώνες τέρπουσιν 
έτι τήν δοασιν ήμών διά τών αστέρων (I), τών χουσανθέυω ν, 
τών οίνανθών (2) κα'ι τών ρόδων τής Βεγγάλης.

(I) Άστήρ, φυτόν τι μέ κόκκινα α/θη, λεγόμενος και Βου- 
βώιον.

(2) Ο’.νάνΟη, φυτδν σκιαδηφόρον μέ κοκκινωπά άνθη, τής 
οποίας ΰπάρχουσι περί τά είκοσιν είδη.

Ιθ
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ.

(Έχτοϋ συγγ. «Ή μίμησις τοϋ Ίησοϋ Χριστού»), *

(*) Αγ/ωστος δ συγγραφείς τοϋ λαμπρού τούτου βιβλίου, Τινες τδ 
αποδίδουν εις τδν θωμάν Α. Κέμπις Γερμανόν άκμάσαντα περί τά 
τέλη τού 13ου αίώνος έν Κολωνία, άλλοι δέ είς τδν 'Ιωάννην Τέοσωνα. 
Τδ σύγγραμμα τούτο ου μόνον εμπεριέχει σκέψεις καταλλήλους πρδς 
συγκίνησιν τής ψυχής, άλλ’ εΐνε πλήρες σωτηρίων συμβουλών διά. 
πάσας τάς περιστάσεις τού βίου Τδ έξαίρετον τούτο βιβλίον μετεφράσθη 
ρίς δλας τάς γλώσσας, είς δέ τήν γαλλικήν ’έγιναν κατά διάφορους έπο- 
χά; 6θ μεταφράσεις, ών ή τοϋ άββα Φ. Λελαμενέ θεωρείται ώς ή 
τελειότερα.

I

‘Ο άνθρωπος χρεωστεϊ νά μιμήται τόν Ίησοϋν Χρι
στόν καί νά περιφρονή δλας τάς ματαιότητας 

του κόσμου.

1 . « Εγώ ειμι τδ «ώς τοϋ κόσμου- ό ακολουθών έμοί ου μή 
περιπατήσει έν τή σκοτία, άλλ’ εξει τδ «ώς τής ζωής (’Ιωάν. 
8. 1 2.) Διά τών λόγων τούτων δ Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός 
μάς προτρέπει νά μιμηθώμεν τήν διαγωγήν καί τδν βίου αυτού, 
έάν πραγματίκώς έπιθυμώμεν νά φωτισθώμεν και νά άπαλ- 
λαχθώμεν άπδ πάσαν πώρωσιν τής καρδίας. Λοιπόν ή κυρία 
ήμών σπουδή έστω ή συνεχής μελέτη τοϋ βίου τοϋ Ίησοϋ 
Χριστού.

2. ‘Η τοϋ Ιησού Χριστού διδασκαλία εΐνε άνωτέρα τής δι
δασκαλία τών ‘Αγίων ό δέ είσχωρήσας εις τδ πνεύμα τοϋ Ίη
σοϋ θέλει εύρει έν αύτώ τδ κεκρυμμένον μάννα.

Συμβαίνει όμως πολλοί, καί τοι άκροαζόμενοι συνεχώς τδ 
Εύαγγέλιον νά μή συγκινώνται, ώς μή κατέχοντες τδ πνεύμα 
τοϋ Ίησοϋ Χριστού.

θέλετε εντελώς νά έννοήσητε καί νά ώφεληθήτε άπδ τούς 
λόγους τοϋ Ιησού Χριστού ; καταβάλετε πάσαν προσπάθειαν 
δπως συμμορφώσητε τήν ζωήν σας πρδς τήν ζωήν αυτού.

3. Τί σάς χρησιμεύει νά συλλογίζεσθε έμβοιθώς περί τής 
‘Αγίας Τριάδος, έάν δέν ήσθε ταπεινοί, καί άν ώς έκ τούτου 
άπαρέσκετε εις τήν Τριάδα ;

Τή άληθείφ οί υψηλοί λόγοι δέν κάμνουν τδν άνθρωπον δί
καιον καί άγιον, άλλά βίος άγνδς άποκαθιστά αύτδν αρεστόν 
εις τδν θεόν.

Προτιμότερου νά συναισθάνωμαι τήν χατάνυξιν παρά νά γνω
ρίζω τον ορισμόν αύτής.

Καί άν έπίσταμαι δλην τήν Γραφήν καί δλα τά άξιώματα 
τών φιλοσόφων, τί θά ώφεληθώ έξ δλων τούτων, στερούμενος 
τής θείας χάριτος καί τής αγάπης ·

Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάνταμαται- 
ό τ η ς (Έκκλ. 1 . 2.), έκτδς τοΰ άγαπάν τδν Θεόν καί λατοεύ- 
ειν μόνον αυτόν. Ή άκρα σοφία συνίσταται εις τδ νά έπιδιώ- 

χωμεν έπιμόνως τήν βασιλείαν τών ούρανών διά τής πεοι«οονή- 
σεως τοϋ κόσμου τούτου.

4. Ματαιότης λοιπόν νά σωρεύωμεν πλούτη φθαρτά καί νά 
έλπίζωμεν εις αύτά.

Ματαιότης, ν' άποβλέπωμεν εις τάς τιμάς καί νά έποφθαλ- 
μιώμεν τά υψηλότερα υπουργήματα.

Ματαιότης ν' άκολουθώμεν τάς σαρκικάς επιθυμίας καί νά 
έπιδιώκωμεν πράγματα, περί τών οποίων θά ύποστώμεν δσον 
οϋπω αύστηράν τιμωρίαν.

Ματαιότης νά έπιποθώμεν διεξοδικόν βίου χωρίς νά «ροντί- 
ζωμεν περί τοΰ εύ ζήν.

Ματαιότης νά σκεπτώμεθα μόνον διά τήν παοοϋσαν ζωήν, 
χωρίς νά προβλέπωμεν διά τήν μέλλουσαν.

Ματαιότης νά προσκολλώμεθα είς πάν δ,τι παρέρχεται 
ταχέως χωρίς νά σπεύδωμεν πρδς τήν άτελεύτητον χαράν.

5. Ένθυμοϋ συχνάκις τδ λόγιον τοϋ Έκκλησιαστοϋ : ‘Ο 
οφθαμδς ούκ έ μ πλ ησθήσεται τοϋ όοφν καί 
τδ ούς ού πληρωθήσεται άπδ άκροάσεως. 
(Έκκλ. 1.8).

Καταγίνεσθε λοιπόν ν’ άποσπάσητε τήν καρδίαν σας έκ τών 
ορατών πραγμάτων, δπως ύψώσητε αύτήν εις τά αόρατα. Καθ
ότι οί ακολουθοϋντες τά θέλγητρα τών αίσθήσεών των μολύ- 
νουσι τήν ψυχήν των καί χάνουσι τήν χάριν τοϋ θεού.

Σκέψις.
Έν τώ κόσμφ τούτφ δέν εχομεν παρά συμφέρον, τδ τής 

σωτηρίας μας, καί ούδείς δύναται νά σωθή είμή έν Χριστώ Ίη
σοϋ καί διά Ίησοϋ Χριστού (Πραξ. 4 12). Πίστις εις τδν 
λόγον αύτοΰ, ύπακοή εις τά διατάγματά του, μίμησις τών α
ρετών του, ιδού όποιος πρέπει νά ήναι ό βίος τοΰ χριστιανού" 
πάντα τά άλλα εΐνε ματαιότης. Καί εΐδον λέγει ό σοβδς Σολο
μών, δτιούδεμία περίσσεια τ φ άνθρώπφέν 
παντίμόχθφ αύτοΰ, ωμοχθεΐ ύπδ τδν ή
λιον (Έκκλ. 1.3): πλούτη ήδοναί, μεγαλεία, τί καθί
στανται, δταν τδ σώμα καταβή εις τδν τάφον, ή δέ ψυχή με- 
ταβή είς τήν αιωνιότητα : Ας σκεφθώμεν τούτο άπδ σήμερον, 
άπδ τήν στιγμήν ταύτην, διότι αϋριον ίσως δέν θά ήνε πλέον 
καιρός. ’Άς έργαζώμεθα έν δσω ή ήμέρα λάμπει" ας σπεύσω- 
μεν νά θησαυρίσωμεν θησαυρόν μή άπολλύμενον: έρχεται 
ν ύ ξ, δτε ούδείς δύναται έργάζεσθα ιΤΊωάν. 
9. 4j. Άγονοι έπιθυμίαι δέν θά μάς σώσωσιν" δ θεός θέλει 
έργα. Άς μιμηθώμεν λοιπόν τόν Ίησοϋν, άν θέλωμεν νά ζώ- 
μεν αιωνίως μετά τοϋ ’ίησοϋ.

II

Ό άνθρωπος πρέπει νά μετριοφροντ;.
»» *

1 . Εκαστος άνθρωπος έπιθυμεϊ φυσικφ τφ λόγφ νά πλου- 
τίζηται γνώσεων, πλήν ή έπιστήμη άνευ τοϋ «όβου τοϋ θεού 
τί αξίζει ;

Ταπεινός χωρικός δουλεύων τφ θεφ εΐνε ασυγκρίτφ τώ 
λόγφ πολύ άνώιερος τοϋ υπεροπτικού φιλοσόφου, δστις αμε
λών εαυτόν, εξετάζει τήν πορείαν τών άστέρων.

"Ο γινώσκων καλώς εαυτόν εΐνε μετριόφρων καί οέν εύφραί- 
νετ αι εις τούς επαίνους τών άνθρώπων.

Έάν έχω δλην τήν σοφίαν τοϋ κόσμου, καί δέν έχω τήν 
αγάπην, τί μέ ωφελεί τούτο ενώπιον τού Θεού, δστις θά κρίνος 
τάς πράξεις μου ;

2. ’Άς μετριάσωμεν τήν σφοδράν επιθυμίαν τού μανθάνειν, 
καθότι δέν θά εύρωμεν έν αύτή είμή μεγάλην σπατάλην χρό
νου καί μεγάλην αυταπάτην. Οί πολυμαθείς λίαν χαίρουσι δι
ότι φαίνονται καί θεωρούνται ως τοιουτοι.

‘Γπάρχουσι πολλά πράγματα, τών οποίων ή γνώσις ή ο
λίγον ή διόλου δέν ενδιαφέρει τήν ψυχήν, καί εΐνε μωρός οστις 
ένασχολεϊται είς άλλα μάλλον ή εις τά ενδιαφέροντα τήν σω
τηρίαν αύτής.

‘Η πληθύς τών κενών λόγων δέν τρέφει τήν ψυχήν, άλλά 
βίος άγιος καί συνείδησις καθαρά χορηγοϋσιν άνάπαυσιν είς 
τήν καρδίαν καί μεγάλην πεποίθησιν πρδς τδν Θεόν.

3. "Οσον περισσότερα γνωρίζομεν, τόσον αύστηρότερα (ά 
κοιθώμεν, έάν δέν ζώμεν βίονσώφρονα καί αγνόν.

Μή μεγαλαυχείτε διά τάς επιστημονικός γνώσεις, τάς ό
ποιας κατέχετε" φοβείσθε μάλλον τά φώτα τά όποια έλάβετε.

Έάν φρονήτε δτι ήξεύρετε καλώς πολλά πράγματα, ένθυ- 
μήθητε ,’δτι αί γνώσεις τάς ύ ποιας (κατέχετε εΐνε μηδαμιναί ώς 
πρδς έκεϊνα τά όποια άγνοεϊτε.

Μή ύψηλοφρόνει άλλάφοβοϋ (Ρωμ.Π .20)" 
όμολόγησον μάλλον τήν άμάθειάν σου.

Πώς δύνασαι νά νομίζεσαι άνώτερος τοϋ άλλου, ένφ υπάρ
χουν τόσοι σοφώτεροί σου καί γινώσκοντες κάλλιον σοϋ τδν νό
μον τοϋ Θεού:

Θέλετε νά μάθετε κάτι, τδ όποιον νά σάς ήνε ωφέλιμον ; 
Ζήτε άγνωστοι καί άσημοι.

4. ‘Η ύψηλοτέρα καί ώφελιμωτέρα έπιστήμη εΐνε ή άκριβής 
ννώσις τοΰ έαυτοϋ σου καί η αυταπάρνησις.

Άς μή άποδίδωμεν τίποτε εις τδν εαυτόν μας καί άς σκε
πτώμεθα εύνοΐκώς ύπέρ τών άλλων" τοϋτο εΐνε μεγάλη φρό- 
νησις καί μεγάλη τελειότης.

Όταν βλέπωμεν τδν άδελφόν μας πράττοντα φανερά πταΐ- 
σματι, έστω καί πταίσμα μεγάλον, άς μή νομίζωμεν έντού- 
τοις δτι είμεθα καλλίτεροι αυτού, διότι άγνοοϋμεν πόσον και
ρόν θά έμμένωμεν είςτδ άγαθόν.

Πάντες είμεθα άστατοι, άλλά φρόνει δτι ούδείς εΐνε μάλλον 
άστατος σοϋ.

Σκέψις.
·· »

‘Η υπερηφάνεια άπώλεσε τδν άνθρωπον, ή οέ ταπεινότης 
τδν άνυψόνει καίτδν εφοδιάζει μέ τήν θείαν χάριν. ‘Η άξια του 
δέν υπάρχει είς τάς γνώσεις, άλλ’ είς τάς πράξεις του. ‘Η επι

στήμη άνευ των έργων δέν θά δικσιώση αύτδν εις τδ ύπέρτατον 
κριτήριου, άλλά μάλλον θά έπιβαρύνη τήν κρίσιν του. Δέν θέ- 
λομεν νά είπωμεν, δτι ή έπιστήμη εΐνε ανωφελής, διότι έρχε
ται θεόθεν" άλλ' δτι έγκρύπτει μεγάλην παγίδα καί μέγαν πει
ρασμόν. ‘Η γνώσις φυσιοϊ, λέγει ό 'Απόστολος (Α . 
Κορ. 8. 1)" αύτη τρέφει τήν υπερηφάνειαν, εμπνέει μυστι
κήν φιλαυτίαν, φιλαυτίαν αμαρτωλήν καί άνόητον συγχρόνως, 
διότι ό εντελώς έπιστάμενος τούτο εντελώς άγνοεϊ εκείνο, ή δέ 
άληθής τελειότης συνίσταται μόνον εις τάς διαθέσεις τής καο- 
δίας. Ποτέ άς μή λησμονώμεν. δτι είμεθα ούδέν, δτι δέν κα- 
τέχομεν είμή τήν αμαρτίαν, δτι ή δικαιοσύνη τοϋ Θεού άπαι- 
τεϊ νά ήμεθα ταπεινότεροι πάντων, καί δτι έν τή βασιλεία τοϋ 
Χριστού ο ί πρώτοι έσονται έσχατοι, καί οί 
έσχατοι πρώτοι (Ματθ. . 1 8 30).

Καταφορά.

Καταο ο ρ ά λέγεται δ βαρύς καί βαθύς εκείνος ύπνος, τοϋ 
όποιου ή ισχύς έχει τι παράδοξον καί τδ έκπλήττον. Καί δια- 
κρίνονται τρεις βαθμοί αύτής" τδ κώμα (ή κωμάρα), ό κ ά ρ ο ς 
καί ή λ η θ α ρ γ ί α,

Καί κώμα μέν λέγεται ή άκατανόητος έκείνη νάρκωσις, είς 
ήν εμπίπτει συνήθως ό άσθενής καί ήτις μεθ' δλας τάς προσπά
θειας τής έπιστήμης δέν κατα.ικάται.

‘Οδέκάρος εΐνε ύπνος έτι βαθύτερος" οί μεγάλοι κρότοι, 
ή καταβύθισες μάλιστα είς τδ ύδωρ δέν δύνανται νά κατανική- 
σωσιν αύτδν, τοϋ ασθενούς χάνοντος καί κίνησιν και αισθήσεις.

‘Η δέ ληθαργία εΐνε ό ισχυρότερος βαθμός τής κατα
φοράς. Τόν πάσχοντα καταλαμβάνει τότε έντελής αναισθησία, 
καί ή ζωή φαίνεται δ.ακοπεΐσα.

Έντή Ιατρική Έφημερίδι τοϋ έτους 1754 εΰρί- 
σκεται μεταξύ πολλών παρατηρήσεων ή ιστορία άνθρώπου έπο- 
νοαασθέντος ‘Γπνηλοϋ τοϋ ελέους. ‘Ο ύπνος αύτοΰ 
διήρκει άκριβώς έπί τδ ήμισυ τοϋ έτους. Πλειστάκις έφώναξαν 
δλαις δυνάαεσιν είς τά ώτά του, διά νά τδν έρεθίσωσι, νά τδν 
κιυήσωσιν, άλλά πάντοτε έκοιμάτο" ή καταβύθισες μάλιστα εις 
τδ ύδωρ έπί ούδέν ώφέλησεν.

Ό Βαν-Σβιέθεν λέγει τά αύτά σχεδδν περί τής τοϋ ύπνου 
διαρκείας.

‘Ο ύπνηλδς, περί οϋ λαλεϊ, κατά τήν έγερσίν του δέν έπί- 
στευεν δνι έκοιμήθη έπί τοσοϋτον, ή δτι ή νύξ δι αυτόν ητο 
τοσούτον υ,ακοά" έν τούτοις έβεβαιώθη, διότι ενεθυμεϊτο οτι ε- 
κοιμήθη κατά τήν ώραν τής σποράς, καί ήδη ήρχιζεν ή τής 
συγκομιδής ώρα.

Χωρική τις έκοιμάτο τακτικώς καθ’ δλην τήν εβδομάδα, έγει- 
ρομένη δέ τήν πρωίαν τής κυριακής έστολιζετο, ετρωγε κίί με- 
τέβαινεν είς τήν εκκλησίαν" κατά τήν επιστροφήν έκοιμάτο έκ 
νέου μέχρι τής επομένης Κυριακής.

Άλλος τις πολυφάγος έκ φύσεως, τρώγων δ’ άπαξ τής η
μέρας, έκοιμάτο ευθύς, άφ' οϋ κατεβρόχθιζε τδ τελευταίου τής 
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τροφής του τεμάχιον, καί έκένωνε τδ τελευταίο ν ποτήριον. Έ- 
ςηγείρετο δέ τήν έπομένην ήμέραν, δπως έκ νέου άρχίση δ, τ 
τήν ποοτεοαίαν έτελείωσε.

Διηγούνται δν. γυνή υψηλής περιωπής έκοιμάτο έπιτρία συ
νεχή έτη χωρίς νά λαμβάνη τροφήν άλλην, ή ολίγον ζωμόν, δν 
ε'.σήγον δι’ ένδς σωλήνας διά τών ρ ωθ ώ ν ων της, διότι κατά 
τδν μακρδν αυτής ύπνον διετήρει τάς σιαγόνας συνεσφιγμένας. 
‘ LI γυνή αύτη ολίγα λεπτά τής ώρας μετά τήν έγερσίν της έξέ" 
πνεύσε.

Τά χρονικά τής ιατρικής έχουσι παραδείγματα ύπνηλότητος 
τοσούτον παοάδοξα καί υπερφυσικά, ώστε πας τις ήδύνατο ν’ 
άμφιβάλλη περί τής.αλήθειας αυτών, είμή έβεβαιούντο αύτά 
παο’ άςιοπίστων συγγραφέων.Ούτως αναιρέοονται ύπνηλότη- 
τ ε ς διαρκέσασαι άπδ 24 μέχρι 4 9 ημερών, άπδ δύο μηνών 
μέχρι τεσσάρων έτών δθεν δύναται τ.ς νά πιστεύση, έχων τοι" 
αύτα καί τοσαύτα παρδείγματα, δτι ό μύθος τού Έπιμενίδου» 
κοιμηθέντο; I 00 έτη (έπιμενίδε ιος ύπνος) είναι γεγονός, αλλά 
[Βεβαίως πολύ ύ-ευβολικόν.

Δυνάμεθα να συγκ?ίνωμεν τούς ύποκείμ ένους εις τήν ασθενεί, 
αν ταύτην πρδς τά διαχειμάζοντα (φωλ ε ύο ν τ α έν χειμερία 
νάρκη) έν άκινησ·α ζώα, ών ό ύπνος εΐνε τελεία ληθαργία. ‘Η 
αναπνοή τω/ τότε χαθώ; καί ή κυκλοιοοοία τού αϊαατος εΐνε 
δυσδιάκριτοι, τοι, επέρχεται απώλεια αισθήσεων καί κινήσεως· 
δύναταιτις μάΗστα ν άνατεμη αύτά χωρίς νά δώσωσιν ούδέν 
σημεϊον ζωής. Σχεδόν δμοια συμπτώματα παρατηρούνται είς 
τούς ληθαργούντας μεγάλοι θόρυβοι, [Βίαιοι κινήσεις, παοα- 
κεντήσεΐς. έντοααί καί καύματα ματαίως έκτελούνται, διότι ουδέ 
κατ’ ελάχιστου έπιφερουσι δείγμα έξεγέρσεως άπδ τού βαθέος 
τούτου ύπνου.

Περαινομεν τήν ιστορίαν τ ής καταφοράς διά διηγήσεως το
σούτον παραδόξου, καθ διον τό αληθές Βεβαίούται παο’ αξιό
πιστου γέροντας δστί; μάς τήν διηγήθη.

’Ορεσίβιός τις τών Πυρηναίων έζη έν πλήρει πενία μετά τής 
γυναικός του, πλάσματος ιδιοσυγκρασίας οργίλου, ήτις άπό τής 
παρηλικότητός τηςύπέστη πολλάς προσβολάς κάρου. Τά συμ
πτώματα τής άσθε /είας ταύτης προηγγέλλοντο διά μεγάλης 
αδιαθεσίας καί δυστροπίας άνυποφόρου. Έκ φύσεως κακότοοπος 
ή γυνή αυτή εγένετο φίλερις, παράφορος καί επιθετική’ ενεκα 
διενέξεων πυκνώ> παρεδίδετο εις τδν ληθαργικδν ύπνον, άπό 
τού οποίου αθάνατο-, ητο νά τήν εμποδίσωσι, καί δστις διήρκει 
από 1 5 μέχρις 20 ημερών. ίΟ άνήο άντέτασσεν ύποαονήν είς 
τάς γυναικείας διενέξεις. «Εΐνε ασθενής ή δυστυ
χής, ’έλεγε συμπαθως, πρέπει νά τήν συγ- 
χ ω ρ ω. »

‘ 11 μέραν τινά ο ύπνος τής γυναικός’παρετάθη πλέον τού συ
νήθους' εις των ιατρών ένόμισεν αύτήν νεκράν Ό όοεσίβιος 
ανήρ έχυσεν ολίγα δακρυα καί ευχαρίστησε τδν πλάστην τόν 
προσκαλέσαντα τήν άτυχή γυναΐκά του είς τούς κόλπους του. 
Πτωχός ως ό Ίώβ, μή εχων τ αναγκαία χρήματα προς αγοράν 
φερέτρου ανήγγειλε τήν συμφοράν του είς τούς γείτονας*  οθεν 

δύο χωρικοί έθεσαν τήν νέκραν έπί φορείου καί διευθύνθησαν 
προς τήν πεοιάδα τής αναπαύσεως. ’Εν ώ διήρχοντο στενωπόν 
τινα,εν η υπήρχον θάμνοι, κλάδος τις αύτών έσχισε τό πρόσω
πον τής θανούσης, ήτις άφυπνισθεϊσα πάραυτα έξέβαλεν οξεϊαν 
κραυγήν. Οί χωρικοί έντρομοι έρριψαν τό φορεΐον καί δρο- 
μαίως άπεμακρύνθησαν’ ό ανήρ δμως, δστις μετά των άλλων 
έφάυγεν, ώπισθοχώρησεν ύστερον συνελθών είς εαυτόν καί έ- 
βοήθησε τήν δυστυχή γυναΐκά του νά έπανέλθη είς τόν οΐ- 
κόν της.

' Ενεκα τού συμβάντος τούτου φρίκη κατέλαβε τδ χωρίον καί 
πολλοί παρήλθον μήνες χωρίς ό τολμηρότερος των χωρικών 
νά ενατένιση εις τήν έκ νεκρών άναστάσαν.

Άπό τής ή μέρας ταύτης αί διαθέσεις τής ασθενούς ένένοντο 
τοσούτον άγριαι, ώστε ό δυστυχής χωρικός έβιάσθη νά εγ
κατάλειψη τήν καλύβην του, φοβούμενος, μή ύποστή άλλας 
βασάνους. Έπειδή κοινώς έφημίσθη δτι αύτη εΐνε μάγισσα καί 
δτι απέθνησκε καί άνίστατο κατά βούλησιν, ό εφημέριος γειτο
νικού τίνος χωρίου ήλθε μίαν ήμέραν είς επίσκεψήν αύτής μετά 
τού ανδρός της, δστις έπί εβδομάδας έπλανάτο εις τού; άνοούς 
τή δε κάκεΐσε. ’Ότε ή θύρα τής καλύβης ήνοίχθη, εύοον τήν 
δυστυχή γυναίκα εκτάδην κειμένην καί τήν φοράν ταύτην ά
ληθώς νέκραν’ ή οσμή τής σήψεως ώμολόγει πεοί τούτου. Ού·’ 
δεις των χωρικών ήθελε νά μεταφέρη τό πτώμα είς τό κοιμη- 
τήριον. Τό χωρίον έφρικία έτι έπί τή άναμνήσέι τής άναστά- 
σεως. Γ/Οθεν δύο στρατί ωται ελθόντες χάριν περιέργειας έπε- 
φορτίσθησαν νά χρησιμεύσωσιν ώς νεκροφόρα·, καί νεκοοθάπται.

Ό χωρικός ως τό πρώτον ακολουθών τήν έκαοοάν έκλαιεν ό 
δυστυχής άναλογιζόμενος τήν χηρείαν του. Το βραδύ αύτού 
βήμα, τά άφθονα δάκρυά του καί τά άποκαμωμένα μέλη του 
ένέφαινον τήν λύπην του’ έν τούτοις δτε οί στρατιώται είσήλ- 
θον είς τήν στενωπόν έκείνην, έκραξεν αύτοΐς ά^ελως, Σύν
τροφοι προσέξατε τούς θάμνους.

(Άστήρ τής ’Ανατολής )

Παιδαγωγικά.
‘ Η λέξις παιδαγωγία, έκ τού π α ΐ ς καί ά γ ε ι ν 

παραγομένη, σημαίνει οδηγίαν τού παιδιού είς δ,τι καλόν 
και χρήσιμον εις τε τό σώμα καί τήν ψυχήν αύτού καί εις τήν 
κοινωνίαν, ής έσεται μέλος καί πολίτης αγαθός δ παΐς, γενό- 
μενος νέος, ανήρ, πρεσβύτης.

‘Π παιοαγωγία, καλώς ένεργουμένη, εύλόγως καί άναν- 
τιρρήτως θεωρείται καί συνιστάται ύπό τών σοφωτέοων καί 
εμπειρότερων παντός λαού, ώς πρώτη χρεία καί άναγκαιοτέοα 
μελέτη πάσης κοινωνίας. Τήν δέ χρείαν ταύτην αισθάνεται 
σήμερονυπέρποτε ή ελληνική κοινωνία, πρό πολλού πάσχουσα 
καί δυσφημούμενη έκ τής αμελούμενης τών παιδιών ανατρο
φής καί χρησίμου διδασκαλίας καί έκ της κακής πολλών 
παιδιών διαγωγής καί συμπεριφοράς, γενομένων νέων καί άν- 
δρών κατά τι ασεβών, πανούργων, απατεώνων, πλεονεκτώ?, 

έν ενί λόγω κακό πολιτών, ψυχικώς τε καί σωματικώς φθει
ρόμενων καί χακοζώντων, καί φθειρόντων, ή καιρίως βλα- 

πτόντων τήν έθνικήν ύπόληψιν καί τύχην.
Τήν μελέτην άρα της παιδαγωγίας χρειάζεται πρό πάντων 

ή νυν κοινωνία ημών, ϊνα προάγηται καί ευημερή ειρηνι- 
κώς διά τής μαθήσεως, τών τεχνών καί τού πλούτου. Τήν όε 
μελέτην ταύτην αρμόζει νά έπιμελώνται προ πάντων οι γο
νείς και οί διδάσκαλοι τών παιδιών, προεστώτες τής κοινότη
τας, κληρικοί τε καί λαϊκοί, οί ιεροκήρυκες, οί πνευματικοί, 
καί πάς ό ιερός κλήρος, ετι πάντες οί λόγιοι καί οί ποιηταί καί 
λοιποί συγγραφείς, κατά τό έκάστοις προσήκον μέρος.

Οί ουσικοί καί πρώτοι τού παιδιού διδάσκαλοι καί οδηγοί 
εισιν όμολογουμένως οί γονείς, καί μάλιστα ή μήτηρ, παρ ής 
νηπιόθεν τ ρεφόμενον καί ένδυόμενον καί διατηρούμενων έπι- 
μελώς τό παιδίον, αγαπά φυσικώ τω λόγω αύτήν καί προσέ
χει μάλλον είς τούς λόγους αύτής. Διό παρετηρήθη πρό πολ
λού, δτι πάντες σχεδόν οί μεγάλοι άνδρες έΐχόν αξίας μητέ
ρας, ήγουν νουνεχείς, εύτάκτους,σώφρονας, φιλότιμους, φίλερ
γους καί γενναίας, ώστε κατά τήν παρατήρησιν ταύτην δυνά
μεθα νά έχωμεν ώς αξίωμα, δτι ά ν α ξ ί α μήτηρ. ά
ξιος πατήρ, ανάξιον τ έ κ ν ο V καί έξ έναντίας αξία 
μήτηρ ανάξιος πατήρ, ά ξι ο ν τ έ κ ν ο V καί μάλιστα, 
εάν έχη αγαθόν πατέρα.

Συμφέρει λοιπόν νά μανθάνωσιν αί γυναίκες έκ παιδικής 
ήλικίας ού μόνον τάς άλλας τού οικιακού καί τού συζυγικού 
βίου φροντίδας καί ένασχολήσεις, αλλά καί τήν π α ι δ α- 
γωγ ί α ν, άγαπώσαι τήν ολιγάρκειαν, τήν σωφροσύνην, 
τήν αταραξίαν τής ψυχής, τήν φιλεργίαν, τήν εύταξίαν κατά 
πάντα ενεκα ύγείας, χαράς ψυχικής, εύρωστίας καί μακρο- 
βιότητος, καί ΐνα γεννώσι τέκνα ύγιή, εύμορφα, μεγόΰόσωμα, 
καί πεοιποιώνται έπειτα ωσαύτως τά τέκνα διδασκόμενα τάς 
αύτάς άρετάς διά τού λόγου καί τού παραδείγματος τών μητέ
ρων. Δέν αρκεί δμως μόνη ή οικιακή ανατροφή, ϊνα κατα- 
στήση τό παιδίον άνδρα ύγιή τό σώμα καί τήν ψυχήν και 
αγαθόν πολίτην, άλλά χρεία καί αγαθών διδασκάλων καί 
μαθημάτων σχολείακών, προσφορών είς τόν σκοπόν. Έκτος 
τών ένκυκλίων μαθημάτων αρμόζει ό παΐς νά λαμβάνη καί 
έν τώ σχολείφ, ώς έν τω οΐκφ, τήν άναγκαίαν ιδέαν καί έξιν 
τής εύσεβείας, τής φιλαλήθειας, τής φιλοδικαιοσύνης, τής 
ευταξίας, της ωιλοπονίας, τού περιορισμού τών αλόγων παθών, 
διότι ού πόλις άνευ δικαιοσύνης, ού δικαιο
σύνη άνευ εύσεβείας. ’Αγαπήσατε τήν α
λήθειαν καί ήάλήθεια σώσει ύμάς, λέγουσιν 
ορθότατα αί ίεραί διδασκαλία·.. Τόν αργόν μισεί ό 
θεός, λέγουσιν έτι αί αύταΐ. Πόνος εύκλείαςπα- 
τ ή ρ. 4 Η φιλεργία μετά τής οικονομίας καί τής φιλοδικαιο- 
σύνης παρέχει πλούτον, διαρκή τής ψυχής χαράν έν ύγεία 
σταθερά, καί αγαθήν φήμην έν τφ κόσμφ, έάν μάλιστα συγ
χρόνως φροντίζη καί γενναίως δαπανά ύπέρ τών κοινωφελών 
καταστημάτων καί επιχειρήσεων.

Είς τήν αγαθήν παιδαγωγίαν συντείνουσι κατά τό καθήκον 
καί οί προεστώτες τής κοινότητος, κληρικοί τε καί λαϊκοί, 
καθοδηγούντες πρός αύτήν τούς γονείς, δπου βλέπωσι τήν 
χρείαν, καί έπιτηρούντες τά σχολεία μετά τών αρμοδίων έφο- 
ρειών, καί περιορίζοντες καί παύοντες τάς έν ταΐς τριόδοις 
γινομένας ύπό τών παιδιών αταξίας, καί έκδίδοντες τάς χρει
ώδεις ποός τόν σκοπόν νουθεσίας, παραγγε)ίας καί διατάξεις*  
δσοι τοιούτοι άξιοι προεστώτες, δντεςκατά δυστυχίαν σήμε
ρον σπανιώτατοι.

‘Ιεοοκήουκες, πνευματικοί καί πάντες οί ιερείς οφείλοοσι νά 
καθοδηγώσι τούς γονείς πρός τάς χριστιανικός άρετάς καί τήν 
αγαθήν παιδαγωγίαν, καί αύτούς τους παϊδας τυχόν πρός τήν 
κ?»λήν διαγωγήν, γινόμενοι ούτοί σεβάσμιοι διά βίου αμέμ
πτου, διότι τρόπος έ σ τ’ ό π ε ί θ ω ν τού λ έ γ ο ν
το ς ού λόγος.

Πάντες έτι οί τού έθνους λόγιοι καί ποιηταί καί συγγρα
φείς δύνανται καί δφείλουσι νά συντελώσιν εις τήν αγαθήν 
καθοδηγία? τού άμαθεστέρου λαού καί είς τήν παιδαγωγίαν, 
διά τής έπιβλέψεως καί τού συχνού λόγου καί τής εύστοχου 
συγγραφής. Λόγοι προφορικοί, ή γραπτοί, περιέχοντες ασε
βείς καί βλάσφημους εκφράσεις, ή άπάτας καί αδικίας οίασδή- 
ποτε, ή πάθη μανιώδη καί ζωώδη ερωτικά ή άλλα, ή ακρά
τους ήδονάς καί άσωτείας, ή συμπόσια πολυτελή καί μέ
θα;, ή αργίας έπιθυμίαν καί άλλας κακίας, διά τί καί πρόςτί 
νά λέγωνται καί νά γράφωνται έν τή ήμετέρα κοινωνία: ; Πρός 
πλείονα τάχα διαφθοράν τών ένασχολουμένων περί τοιαύτας 
αναγνώσεις, και πρός καταστροφήν τής αναγκαίας παιδαγω
γίας καί εθνικής τιμής ; Οί τοιούτοι λόγοι αρμόζει ν’ αποστο- 
μόνωνται καί νά παύωνται, ή άν έγράφησαν, νά γινωνται 
άφαντοι. Πάσα τέχνη έχει σκοπόν αγαθόν, ήτοι ωφέλιμον 
πρός τήν κοινωνίαν, ώς λέγει ορθότατα ό Αριστοτέλης. Πάσα 
λοιπόν τέχνη καθ’ οίονδήποτε τρόπον βλάπτουσα τήν κοινω
νίαν τών άνθοώπων, έστι πραγματικώς ατ ε χ ν ί α, σατα
νική έπινόησις, ούχί τέχνη. Τίνα ωφέλειαν έλαβεν ό λαός 
καί ή παιδαγωγία ήμών έκ τών βακχικών καί τών μυθιστορι
κών καί οΐων άλλων παραλόγων καί έμπαθών αναγνώσεων ;

Τό έθνος δλον έν τή νύν ήλικία καί καταστάσει, μάλι
στα δέ τά παιδία, οί νέοι, αίνέαι. χρειάζονται τροφήν δια
νοητικήν ύγιή έπί πολλά έτη, άναγνώσεις δηλαδή καί μα
θήσεις ποικίλας, ήθικάς πάσας καί χρησίμους πρός τε τόν ιδι
ωτικόν καί τόν πολιτικόν βίον. Χρειάζονται την ευσε- 
βειαν, τήν Φιλαλήθειαν, τήν φιλοδικαιοσύνην, τήν φιλερ
γίαν, τήν σωφροσύνην, τή/ οικονομίαν, τό φιλόκοίνον καί 
πρός τά κοινωφελή καταστήματα καί έργα γενναιόδωρο? 
χαρακτήρα, ούχί τά έναντία τούτων. Τό έθνος χρειά
ζεται πρό πάντων έπιτηδείαν παιδαγωγίαν καί αγαθούς 
παιδαγωγούς, γονείς, διδασκάλους, προεστώτας, κληρικούς 
καί λαϊκούς, καί δσους άλλους προείπομεν, έάν θέλη ύγείαν, 
εύρωστίαν, αύξησιν κατά πάντα καί χαράν μεγάλην καί αγα
θήν ύπόληψιν και τύχην. Παρά τών ξένων έθνών άς μιμή-
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ται τά χαλά, οΰχί τάς τρυφηλάς ματαιότητας καί τάς δια
φθοράς. Πρδ πάντων άς μελετά μετά φιλοσοφικής προσοχή 
την ιστορίαν εαυτόν, ΐνα φυλάττη μένκαίαύξάνη δσα καλάς 
παοέλαβεν έκτων προγόνων, άποφεύγη δέ τά κακά.

Τδ καθήκον καί τδ δικαίωμα τοϋ φροντίζειν πολύ ή ολίγον 
υπέρ τής έθνικής παιδαγωγίας έχουσιν εκ φύσεως καί έκ τών 
διοικητικών διατάξεων ου μόνον οί προσημειωθέντες, αλλά 
πάντες οί έμπειροι, φιλόκοίνοι καί ευυπόληπτοι πολΐταΐ. Πα
λαιοί τινες νομοθέται έδωσαν αΰτοις τδ δικαίωμα τοϋ σωφρονί
ζει? τούς άτακτοϋντας παϊδας έν ελλείψει γονέων, διδασκά
λων καί προεστώτων.

Πρδς τήν αγαθήν παιδαγωγίαν καί τήν τελικήν τής κοινω
νίας ωφέλειαν καί ύπόληψιν συμβάλλουσιν ούκ ολίγον πρδς 
τοϊς άλλοις τά ήθοποιητικά περιοδικά πονήματα, όποια έξε— 
δίδοντο έν Σμύρνή άλλοτε ή'Αποθήκη τών ωφελί
μων γνώσεων, ή ’Ιωνική μέλισσα καί εΐτι 
άλλο, νΰν δέ ό Μέντωρ έργον άξιοσημείωτον καί αξιέ
παινου άγαθών διδασκάλων καί διαφόρων λογιών. Τήν άναγ- 
καίαν άνάγνωσιν ταύτην, κοσμουμένην καί ύπδ εικονογραφιών, 
εΰστόχως έξεργαζομένων δι’ επιτήδειας ξυλογ λυφίας ύπδ τοϋ 
άγαθοϋ καί φιλοτέχνου Μιχαήλ Νικολαίδου, νέου Σμυρναίου , 
συνιστώμεν καί έν τφ παρόντι πρδς τούς γονείς τών παιδιών 
καί πάντας τούς πολίτας, ΐνα κατασταθή συνήθης και αγα
πητή τών παιδιών καί τής νεότητος γενικώς ά,άγνωσις οικι
ακή, συνιστώντες άμα παροδικώς χάριν τής τέχνης τδ κα
τάστημα τοΰ είρημένου γλύπτου τών εικονογραφιών.

*Π παιδαγωγία τής Σμυρναίας κοινότητας έκτδς των άλλων 
αρετών, δσας προεσημειώσαμε*,  χρειάζεται καί τήν διδα
σκαλίαν καί τήν προτροπήν πρδς τάς χρειώδεις τέχνας, ού μό
νον τάς ήδη γνωστάς καί συνήθεις, αλλά καί τάς έξωθεν έκ τοϋ 
σοφωτέρου καί τεχνικωτέρου κόσμου εισακτέας έν ήμϊν ποο- 
νοία τών προκρίτων καί προϊσταμένων τής κοινότητας καί δι’ 
έταιρισμοϋ, εΐ χρεία, διότι έκ μόνης τής έμπορίας δέν ευοί- 
σκουσίν αί ήμέτεραι κοινότητες ικανήν ένασχόλησιν, τροφήν 
καί ήθοποίησιν. Τδ έθνος ολον χρειάζεται έτι πλείονα καί 
νελειοτέραν ένασχόλησιν πρδς παντοίαν γεωπονίαν καί κτη
νοτροφίαν, ΐνα εύπορή αυξανόμενου κατά πληθυσμόν, καί 
διά τής τιμίας ευπορίας καθιστάμενου ήθικώτερου, χρησιμώτε- 
τρου πρδς εαυτδ καί πρδς τήυ ανθρωπότητα καί αγαπητότερου 
παρά πάσι τοϊς λαοΐς. Κατά τδυ σκοπού έπιυοοϋνται τά μέσα. 
‘Η παιδική καί νεανική ηλικία ήμών ανάγκη νά καθοδηγήται 
πολλαχώς υπό τε τών γονέων καί τών διδασκάλων καί τών 
προεστώτων καί τών λογιωτέρων καί έμπειροτέρων συμπο
λιτών εις τε τάς ρηθείσας ίδιωτικάς καί κοινωνικός άρετάς καί 
τάς τέχνας καί τήν γεωπονίαν, προφορικώς τε καί διά συγ
γραφής. Οί προπάτορες ήμών διάγοντες έν απλή καί όλιγαρ- 
κεΐ διαίτη καί φιλόπονοι δύτες καί άσκοϋντες τδ σώαα καί 
φροντίζοντες πολύ περί τοϋ ηθικού χαρακτήρος, ηύξήνθησαν 
και έδοξασθησαν τόσον, ώφελοϋντές άχρι νΰν καί τούς απο
γόνους κατά τι. Εκείνοι θά ίσαν αήττητοι, έάν ήσαν ήνωμένοι

εις έν πολιτικόν σώμα διά τίνος σταθεράς ομοσπονδίας; ‘Ημείς 
δέ οί απόγονοι αυτών, Χριστιανοί οντες καί μίαν άποτελοϋν- 
τες εθνότητα, δονάμεθα νά ευτυχώμεν κατά πάντα, έάν διά 
τής ορθής παιδαγωγίας έπιμεληθώμεν τάς ήθικάς άρετάς, τήν 
άσκύσιν τοϋ σώματος τάς τέχνας, τήν γεωπονίαν, «ιλοτιμού- 
μενοι καί πρδς τήν ύπόληψιν τών ξένων έθνών διά τής πραγ
ματικής ήμών αξίας, ούχί διά πολυτελών ένδυμάτων, έπίπλων 
διασκεδάσεων καί συμποσίων, ώ; πράττουσι τινές τών εύπο- 
ρούντων λέγοντες, δτι έχουσι φιλοτιμίαν έθνικήν καί αμελούν- 
τες παιδαγωγίαν, ηθικόν χαρακτήρα, κοινωφελή καταστή
ματα, και τήν ένασχόλησιν τοϋ απόοου λαού τουτέστι ποι- 
οϋντες φιλοτιμίας έργα.............. I. Γ. Λ.

Τεμάχια ανέκδοτου ποιήματος
ΠΑ.ΤΡΙΔΟΣ ΕΡΩΣ.

Μητρός τε καί πατρδς καί τών άλλων 
απάντων τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς.

Εινε ή ώρα ή τόσον τερπνή μαγική καί ήδεΐα.
Εινε τδ τέλος ήμέρας. *0  Φοίβος τδ άρμα του ήδη 
Εις άλλας χώρας ώδήγησε ξένας, καί νύξ μετ’ ολίγον 
Μέ πέπλον μέλανα μέλλει τήν γήν εντελώς νά καλύψη.

Εις κήπον γέμοντα ρόδων, ΐάσμου, άνθέων παντοίων, 
"Ορασιν τέρποντα δλως, οσμήν μυροβόλον ευώδη 
Γλυκεΐαν πνέοντα, κόρη ώς άγαλμα ΐσταται, μόνη. 
’Αν άνθη τόσα ποικίλλουν τδν κήπον, αν τόσαι κοσμοΰσι 
Χάρισες μάγοι τά άνθη αυτά, απαράμιλλου δμως 
Άνθος ώραΐον, άβρδν, ζηλευτόν είν’ ή κόρη. Μέ θείαν 
Στάσιν εμμένει όρώσ’ ατενώς πρδς τδ μέρος τής θύρας 
Καί προσδοκίας εικόνα πιστήν ακριβώς παριστάνει.

Ειχεν ’Αγγέλων αγνότητα' κάλλος ουράνιον είχε 
Καί τούς θνητούς είς λατρείαν προϋκάλει μειδίαμα θειον 
Άνθος καλλίμορφον, λάμπων άστήρ είς αιθέρας αγίους, 
Περιεβάλλετο αίγλην καί λσμψιν αγνών αρετών της. 
Έκ τ’ αριθμού τών σπανίων εκείνων αυτή ήτο δντων, 
Ά ό θεός τελειότητος θείας υπόδειγμα πέμπει.
Αίφνης χαρά είςτδ πρόσωπόν ταύτης λαυπρώς έπεχύθη' 
Ώ; ούρσνδς τής αυγής, τήν ομίχλην καί νέφη σκεδάζων. 
Λάμπει, γέλα, εντελώς ούτω μέριμνα πάσα έχάθη 
Καί έπροχ ώρησεν δπως δεχθή Οελκτικώς μειδιώσα 
Τδν έραστήν δν ήγάπα, έλάτρευε τόσον, καί δστις 
Ητο ελπίς της καί μέλλον, τδ φώς τδ άγνδν τής ψυχής της. 
Φεϋ ! ουρανός ήτο πλήν τοϋ Μαρτίου, καί ώραν ολίγην 
* Η αΐθριότης διήρκεσεν αύτη, ζοφώδη δέ νέφη 

’ Ανυσηχίας καί φόβου τήν όψιν τής κόρης καλύπτουν. 
Είδεν έκείνου έξαίφνης τδ τόσον περίλυπον βλέμμα' 
Είδε τδ κύπτον ωχρόν μέτωπόν του εις σκέψεις κρύφιας.

Τήν τής ψυχής του οδύνην έμάντευσεν δλην, τάς θλίψεις, 
Τάς αγωνίας αυτού, καί καρδίας της δλας τάς ινας 
Ν άπονεκρόνωντ’ ήσθάνθη.Σ’τδν Πλάστην ευχήν βραχυτάτην, 
Ευχήν θερμήν καί ενδόμυχον πέμπει καί μένει σιγώσα. 
Βεβιασμίνον μειδίαμα έχων ς' τά χείλη εκείνος 
Τήν τής παρθένου ώραίαν συνέσφιξε χεΐρα/ καί είπε" 
Ώ ! ποθητή μου ‘Ελένη, συγγνώμην αιτώ, Sv βραδύνας 
’Ανησυχίαν πολλήν σ’ έπροξένησα ίσως- αιτία 
’Επιστολή κατεπείγουσα ήτο, έλθοϋσα έκ φίλου. 
Δι’ ής θερμώς έξαιτεϊται βοήθειαν τάχιστα' ούτω 
θά μακουνθώ άπδ σοϋ, ώ ! ώραία μου φίλη, πρδς ώραν 
‘Η έβδομάς δέν θά λήξη πλήν έτι, κ’ έγω έπιστρέφω. 
Πλήν τάς δλίγας του λέξεις αύτάς ώς άλλόφρων μέ βίαν 
Είπε, καί είχε τδ βλέμμα ς’τήν γήν έστραμμένον, ώς πράττει 
’Εγκληματίας μεγάλος έμπρδς άδεκάστου κριτοϋ του' 
Ώστε ή κόρη ήτένισ’ αΰτδν λυπηρώς κι άπεκρίθη 
Φεϋ ! δυστυχία καί λύπη 1 δεινώς αληθεύουν νϋν δσα 
Άμα σέ είδον έμάντευσα’ οίμοι I φρικτήν συμφοράν μου 
■Νΰν προαισθάνομαι, βλέπω δέ ταύτην νά κρύπτης έντέχνως. 
Ώ ! λησμονείς δτ’ ό έρως Αυγκέως τδ βλέμμα προσκτάται 
Καί ποθητής του ψυχής διορά τά μυστήρια πάντα" 
Μοί κρύπτεις τι, καί βεβαίως είς τί δικαιούται
Κόρη πτωχή είς τδν κόσμον, μηδέν δυστυχώς κεκτημένη, 
Όπως κρυφών λογισμών σου συμμέτοχος γίνη ς άν αύτη 
Καί τήν ζωήν της αύτήν υπέρ σοϋ προθυμότατα δίδη, 
Τί πρδς εσέ ; άθυρμά σου είν’ μόνον, κι’ αργίας σου ώρας 
Διασκεδάζουσα, άλλο αύτή ν’ άπαιτή τί γελοΐον !
Απάτησέ την καί φύγε 1 πρδς τί αί προφάσεις σου αυται · 
Άν μόνη μείνασα φθίνη, ευχήν θ' άναπέμπη άπαύστως 
Εως έσχάτην στιγμήν δπερ σοϋ εις τοϋ Πλάστου σδ βήμα' 
Τά κάτωχρά της δέ χείλη ποτέ δέν θ’ άνοιξη κατάρα 
Παϋσον ώ ! παΰσον, άνέκραξ’ εκείνος, λαλών παρσφόρως. 
Έκάστη λέξις σου βέλος, εισδύει μ’ ορμήν καί πληγόνει 
Πάσχοντα σπλάχνα, ώ κόρη, μικρόν δυστυχή εύσπλαγχνίσου! 
Εινε ό έρως σου μόνη πνοή τής ζωής μου κ’ αιτία 
Τέρψιν, χαράν δέν αισθάνομεν άλλην ς'τδν κόσμον, κι’άρχίζουν 
Αί τής ζωής μου ήμέραι, αφότου σέ είδατδ πρώτον.
Εϊς τδ τού βίου μου σκότος σύ έχυσας λάμψιν κι' ακτίνας 
Καί τής ζωής τότ' έγνώρισα μόνον σκοπόν καί αξίαν*  
Άν πρδς στιγμήν μοί έκλειψης, έάν αφαιρέσης τήν τόσον 
Είς τήν ζωήν άναγκαίαν αγάπην σου, παύω νά ήμαι'

Η ζωογόνος πνοή θά χαθή, ήν μ έδώρησας δτε 
Τά ραδινά σου κι’ ώραΐα ήνοίχθησαν χείλη καί λέξιν 
Τήν ουρανίαν καί θείαν έπρόφερες, λέξιν μαγείας, 
Είς ουρανούς ήτις μ’ ΰψωσεν άμα, κ' είς χώρον αγγέλων, 
Συγχώρησόν μ’ άπεκρίθη έκεινη, έάν άκουσίως 
Σοί έπροξένησα λύπην' α>εϋ ήτο οωνή άγωνίας' 
Ψυχής άλγούσης ή έκφρασις ήτο, καί πόνων σημεΐον. 
Ή υποψία καί μόνη τοσούτον φριχτής δυστυχίας 
Μέ κατεπτόησεν δλην, Τάς θλίψεις είπέ πλήν πρδς φίλην, 

‘Ήτις κοινάς μέ εσέ έχει θλίψεις, χαράς καί τά πάντα' 
’Εκμυστηρεύομαι δλα πρδς σέ τά άσήμαντα ετι 
Καί τών δεινών άνακούφισιν δλην ευρίσκω εις τούτο. 
Ω σ’ έξορκίζω, είπέ τί τάς φρένας σου τόσον ταράττει ; — 

Νά όμιλήση ήθέλησ’ έκεΐνος, πλήν ώς χεκλεισμένον 
Νά τοϋ έκράτει τό στόμα ισχύς άοράτως, έσίγα' 
Τέλος έπρόφερε ταύτα μ’ οδύνην ψυχής καί μέ λύπην.
—Σκέψεις πολλαί ιδεών άντιθέτων σκληρώς μέ κατέχουν 
Καί αισθημάτων πληθύς εις άένναον πάλην υπάρχει. 
Είς τής νυκτδς τήν σιγήν μοϋ ταράττουν τδν ύπνον άπαύστως 
Μ' ακολουθούν πανταχοϋ ώς φωναί αοράτων φασμάτων, 
Είς τάς φωνάς των γνωρίζω κλεινής μου πατρίδος προσκλήσεις 
Καί μέ κινδύνου νομίζω εκφράσεις αύτά νά μοί κράζη 
» Ναί! άναπαύου, δειλέ, κι’ άμερίμνα' άς μάχωνται άλλοι. 
Σύ άπαθής καί άνάλγητος βλέπε μέ δμμα προδότου 
Σκληραγωγίας, κακώσεις δεινάς, άς αυτοί υποφέρουν' 
Φοάττε τά ωτα είς τόσων πλασμάτων φωνήν άγωνίας, 
Τόσων άθώων δέ βλέπε ψυχών συμφοράς, αταράχως.
Βλέπε τδ αίμ’ άδελφών σου νά ραίνη μητρφα μου σπλάγχνα' 
Τί ποδς εσέ ; άμερίμνα, προδότα, δειλέ, άναπαύου.» 
“Έναυλοι εινε αί λέξεις αϋταί είς τά ώτα άπαύστως' 
‘Η ησυχία μακράν μου άπήλθ; καί πάσα γαλήνη, 
‘Β δέ ζωή μου φρικτή άγωνία καί βάσανος εινε.
θ’ άπέλθω, φίλη, πλήν θάρρει ! φωνή τής ψυχής ένδομύχως 
Μοί βέβαιοί επανόδου τήν ώραν γοργήν καί αίσίαν 
‘Οχωρισμός σου, ώ! πείσου, δεινώς μέ ταράττει. ‘Οσάκις 
Τούτο σκεοθώ, νά σβεσθή κινδυνεύει ή δάς τού νοός μου 
Κ’ είς άφροσύνης νά πέσω κρημνόν εγγύς είμαι, ώ κόρη. 
Μακοάν σού μόνος, ώς πτώμα ψυχής στερημένος θά μένω' 
Μέ στεναγμούς θ’ άριθμώ τάς στιγμάς τής πένθιμου ζωής μου 
Καί σοϋ ή μνήμη ώς μόνος δεσμός ’ς τήν ζωήν θά υπάρχη.

‘Ως ή θανάτου πνοή μαρασμόν καί φθοράν επιφέρει 
Κ' οί λόγοι ούτοι ομοίως δεινόν τ’ άποτέλεσμα έσχον. 
‘Ητής παρθένου μορφή ζωηράν τήν εικόνα εμφαίνει 
Της συντριβείσης καρδίας, ψυχής τ’ άπερίγραπτον άλγος. 
Παοηγορίαή μόνη θνητών δυστυχού/των, τδ δάκρυ, 
Άπελιθώθ' έκ τής λύπης' δέν έρρευσεν, ίσως τδν πόνων 
Φέοη μακράν άνακούφισιν' χείλη ωχρά νεκρωθέντα 
Ήνοιξε τέλος, τδ όμμα είς τ’ άνω αύτ’ αιρουσα, κ’ ειπεν. 
»Ώ1 εύσπλαγχνίσου,Παρθένε,σύ μόνη έλπίς των πασχόντων 
Ίλεων στρέψε έν βλέμμα γλυκύ συμπάθειας, καί ίδε 
Πλάσμ’ άσθενές, άναθέτον είς σέ τήν ζωήν καί ψυχήν του' 
Πλάσμα σέ έχον προστάτιν, ελπίδα καί δάδα τοϋ βίου. 
Κόοην πτωχήν, δρφανήν,εΰσπλαγχνίσθητι,μήτερ,του κόσμου. 
Άλλοτε είχε γονείς αύτ’ ή κόρη' θερμώς ήγαπάτο' 
Ότο χαρά των καί τέρψις, πλήν οίμοι! άπήλθον έκεΐνοι. 
Μοΐοα σκληρά τούς άφήρπίσεν δλους, καί έμεινε μόνη 
‘Η άσθενής άπροστάτευτος κόρη, δενδρύλιον κλίνον 
’Επαπειλεΐτο συχνά άπδ λαίλαπας τόσους, καί τέλος
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Τούς, θησαυρούς τής καρδίας διήνοιξεν δλους είς έναν, 
Καί έπ αύτοΰ συνεχέντρωσε τόσην αγάπην, λατρείαν, 
Ποΰ τής ζωής της σχοπός χατεστάθη καϊ μέλημα μόνον 
Ητο πνοή τής ψυχής της καί φώς είς τό σκότος τοΰ βίου' 
Ητο τό μόνον της έρεισμα, μόνη φροντίς έν τφ κόσμφ. 

Χάνει πλήν, φρίκη ! τά πάντα' είς μίαν στιγμήν τή έλπείπει 
Παρηγοριά, ελπίς ελάχιστη' τό δύστηνον πλάσμα ! 
‘Ή τών σκληρών οδυνών της σειρά ύπάρξίς της άς σβέση, 
‘Ως πάσα εσβεσ’ ελπίς καί χαρά της και πάσα γαλήνη. 
Τοΰ Ουρανοΰ σύ Κυρία είσάκουσον δέησιν χόοης, 
Ην σ' απευθύνει έκ βάθους ψυχής είς δεινά πλημμυρούσης 

Και ην προσφέρουσι χείλη ωχρά μαραμμένα έκ τ’ άλγους. 
Το πρόσωπόν της τ’ ώραΐον μέ χεΐρας έκάλυψεν όπως

Νέφη καλύπτουσι μαΰρα Σελήνην ώχράν πλήν ώραίαν; 
Τάς έκλειπούσας δυνάμεις εις μάτην ποθεί νά συνάψη 
Κι' έπεσεν άπνους έκτάδην, είκών αγωνίας καί λύπης.

Μεσονυκτίου ήχοΰσίν οί δώδεκα ήχοι πενθίμως' 
Κόρη λυσίκομος κλαίει, θρηνεί έραστήν άπελθόντα. 
‘Ως μαργαρίται τά δάκρυα τρέχουν ήρέμα καί πίπτουν 
Διά κατώχρων αύτής παρειών. *Ω  δι' έκαστον τούτων 
Καί τήν ζωήν θά ποοσέφερεν δλην ό ήρως, ήδέως.

Δ. R. 

λίω ό Μακμαών δέν συνεφώνει πρδς τδν υπουργόν τών στρα
τιωτικών και στρατάρχην Δεβέφ. "Οτε δέ ό αύτοκράτωρ προσ- 
ετέθη είς τήν γνώμην τοΰ ύπουργοϋ του, ό Μακμαών έξερχό- 
μενος έστράφη πρδς τούς αξιωματικούς τοΰ έπιτελείου του και 
τοΐς ειπεν «έμπρός, κύριοι, άς ύπάγωμεν νά σκοτωθώμεν, 
διότι ούτω θέλει ό Αύτοκράτωρ.» Είς τήν έν Βαίσεμβούργφ 
μάχην, συμβάσαν τή 23)4 Αύγούστου, έλαβε μέρος ή πρώτη 
μεραρχία τοΰσώματος τοΰ Μακμαών ύπδ τδν στρατηγόν Δουαί, 
συγκειμένη έκ 42,000 γενναίων πολεμιστών, οΐτινες έπΐ πολ- 
λάς ώοας άντέστησαν είς τήν άκατάσχετον έπίθεσιν άλληλοδια- 
δόχων Γερμανικών ταγμάτων, άλλ' έπΐ τέλους ήττήθησαν, φο- 
νευθέντος καί τοϋ στρατηγού Δουαί. Τήν μάχην ταύτην επη- 
κολούθησεν ή έγγύς τοΰ χωρίου Βέρθ τρομερά ήττα ολοκλήρου 
τής ύπδ τού Μακμαών |στρατηγουμένης δεξιάς πτέρυγας, δτε 

προφύλαξή τήν πρωτεύουσαν πάσης έπιθέσεως' αλλά μαθών 
δτι ό αρχιστράτηγος Βαζαΐν κατέκλείσθη είςΜέτς, οιηυθύνθη 
πρδς βορράν, έχων εν συνόλφ 4 00—4 20,000 άνδρών, 
μελετών νά προσβάλη έκ τών νώτων τά περί τδ Μέτς 
γερμανικά στρατεύματα, ένφ )ταύτοχρόνως ό Βάζαίν, επι
χειρών έξοδον, θά προσέβαλλεν αύτά έκ τών έμπροσθεν. 
Άλλ’ άτυχώς διά τούς Γάλλους οί ήγέται τοΰ Γερμανικού 
στρατού ένόησαν τάς προθέσεις τοΰ δουκδς τής Μαγέντας, και 
τή I 8)30 Αύγούστου ό γερμανικός στρατός έξ 80—90 χιλ. 
άνδρών συνηντήθη παρά τδ Βωμόν μετά τοϋ γαλλικού. ‘II 
μάχη υπήρξε' πεισματώδης καί πολύωρος, άλλ’έπΐ τέλους ό 
Μακμαμαών ήττήθη*  άπολέσας ικανούς. Εύθύς τήν επαύριον 
ή γερμανική στρατιά έπετέθη και έκ δευτέρου κατά τών Γάλ
λων.‘Η σύγκρουσις εκατέρωθεν υπήρξε λυσσώδης, άλλ’ ό Μακ-

ΜΑΚΜΑΩΝ. ΜΟΑΤΚΕ.

Ός-ρατάρχης Μάκ-Μαών, δούξ τής Μαγέντας, γενι
κός διοικητής τής 'Αλγερίας, άγει, ώς ό αύτοκράτωρ Ναπολέων 
το εξηκοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας καί φημίζεται ώς ό ίκα- 
νωτατος τών Γάλλων στρατηγών. Τάς πρώτας του δάφνας έ- 
όρεψεν ο Μακ-Μαών έν 'Αλγερία, ένθα διεχρίθη έπΐ τοσοΰτον, 
ώστε, μέτα 1 8 μόνον έτη υπηρεσίας, ποοεβιβάσθη υποστράτη
γος. Εν Κριμαίφ ή ύπ' αυτόν μεραρχία έκυρίευσε τόν λόφον 
τού Μαλακωφ. ’ΕνΜαγέντα, προσβαλών αίφνης έκ τοΰ πλά
γιου τους Αυστριακούς, έβίασεν αυτούς εις ύποχώρησιν καί 
ύπήρξενό αληθής ήρως τής μεγάλης έκείνης ημέρας. ’Εν Σολφε ■ 

ρίνω ηγείτο τοΰ κέντρου και ήγωνίσθη μετά μεγάλης γενναιό
τητας. Και αύτοι οί Γερμανοί άνομολογοΰσιν δτι ό Μάκ-Μαών 
εινε στρατηλάτης συνετός, τολμηρός καί δραστήριος' δτι δ’ 
έχει καί θεωρητικός γνώσεις ού τάς τυχούσας, απέδειξεν ό γεν
ναίος ς-ρατάρχης, έκδούς ύπό τόν τίτλον «‘Οοηγίαι διά τό στρα- 
τόπεδον τοΰ Σαλώνος» άςιόλογον και όιοακτικώτατον πόνημα. 
Εν τώ ένεστώτι πολέμφ ό Μακμαών ύπό τοΰ αύτοκράτορος 

Ναπολέοντος άρχιστρατηγοΰντος διωρίσθη στρατάρχης τοϋ 
ποώτου στρατιωτικού σώματος, συγκειμένου έξ 60,000 άν- 
δοών. Κατά τήν έκρηξιν τοΰ πολέμου έν τώ πολευικφ συμβον- 

δεκακισχίλιοι μέν Γάλλοι έφονεύθησαν ή έπληγώθησαν, έξα- 
κισχίλιοι δέ ήχμαλωτίσθησαν, καί αύτδς δ Μακμαών μόλις διέ
φυγε, μή προφθάσας νά συμπαραλάβη τά έγγραφά του καί τά 
άλλα χρειώδη. Κατά τήν έκθεσιν τού στρατάρχου μετέσχον 
τής μάχης ταύτης 50,000 Γάλλοι καί 4 20,000 Γερμανοί' ό 
αγών διήρκεσε I 3 ώρας και οί Γάλλοι κατά τήν ομολογίαν αυ
τών τών Πρώσσων έπολέμήσαν θαυμασίως. Άλλ’ έπέποωτο 
η εν Σεδάν καταστροφή ν’ άπομαράνη έντελώς τάς στρατιωτι
κός δάφνας τοΰ Μακμαών. Μετά τάς ήττας τής 4 καί καί 6 
Αυγούστου ό στρατάρχης οΰτος έζήτησε μετά τοϋ στρατού του 
να έπανελθη είς τήν ©δον τήν άγουσαν είς Παρισίους, δπως

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β' Τεύχος.. lEf.

μαών νικηθείς καί πάλιν κατά κράτος ύπεχώρησε μετά τών 
λειψάνων τοϋ στρατού του πρδς τδ παρά τά βελγικά σύνορα μι- 
κοδν φοούριον Σεδάν, καί τή υστεραία συγκροτηθείσης έτέοας. 
μεγάλης καί αιματηρός μάχης παρά τάς δχθας τού Μώσα, 
έτραυματίσθη βαρέω; είς τδν ώμον ό Μακμαών και συνελήφθη 
αιχμάλωτος, ό δέ στρατηγός Βίμπφεν, άναλαβών τήν αρχη
γίαν, έχλείσθη μετά τών συντριμμάτων τού τελευταίου στρα
τού της Γαλλίας εντός τοΰ Σεδάν. ινα μετά μικρόν παραδοθή 
μετά σύμπαντος τού στρατού χαί αύτοΰ τού Ναπολέοντος, και 
ούτω συμπληρώθή ή καταισχύνη τής Γαλλίας.
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ΌστρατηγδςΜόλτ κ ε.—Περί ούδενδς τών ζώντών 
αυτών στρατηγών όμιλουσιν οί ΙΙρώσσοι μετά τοσούτου σεβα
σμού, μεθ’οσου περί τού στρατηγού Μόλτκε, τού άνδρδς, οστις 
«νινώσκει νά σιωπά εις επτά γλώσας.» Εις αύτόν άποδίδουσι 
κυοίως τούς θριάμβους τού 1 866. ‘Ως προ τεσσάοων ετών, 
ούτω καί νύν ο Μόλτχε ηγείται τού πρωσσικού επιτελείου, εΐνε 
ό άληθής αρχιστράτηγος’ οί αρχηγοί τών διαφόρων σωμά
των εΐνε άπλοι εκτελεστά'. τών διαταγών του. Ό Μόλτκε 
έγενήθη κατά τδ 1 800 εν τώ δουκάτω τού Μεκλεμβούο- 
γου. ‘Ο πατήρ του, στρατηγός Δανδς, τδν έςεπαίδευσεν έν 
τή στρατιωτική σχολή τής Κοπεγχάγης. Κατά τδ 4 84 8 
κατετάχθη ώς ακόλουθος έν τή αυλή τού βασιλέως τής Δανίας, 
μετά δύο δ’ έτη διωρίσθηύπολοχαγδς τού δανικού πεζικού. ’Αλ
λά κατά τδ 1822 καταλιπών τήν δανικήν υπηρεσίαν, κατετά
χθη ώς ύπολοχαγδς έν τώ πρωσσικω στρατω Τδ βάπτισμα τού 
πυρδς ελαβεν δ Μόλτκε έν ’Ανατολή. Κατά,τδ 1835 άποστα- 
λείς εις Τουρκίαν, δπως συντελέση εις τήν έκγύμνασιν και δι- 
οργάνωσιν τών οθωμανικών στρατευμάτων, συμμετέσχε τής κα
τά τών Κούρδων εκστρατείας και παρευρέθη εις τήν μάχην τού 
Νεζίπ. Κατά τδ 1 839 έπανελθών εις Γερμανίαν, ένησχολήθη 
περί τήν σύνταξιν ογκώδους έργου «Περί του ρωσσοτουρκικού 
πολέμου κατά τά ετη 1 828 και 1 829, » δπερ έδημοσιεύθη 
κατά τδ 1 8 45. Γνωστδν κατές-ησετδ πρώτον τδν Μόλτκε ό δα
νικός πόλεμος τού 1 864, ού συμμετέσχεν έπιτυχώς ώς αρχη
γός τού επιτελείου. ’Αλλά κυρίως ή δόξα του χρονολογείται 
-άπδ τής Εκστρατείας τού 1 866, ήν αύτδς μόνος έσχεδίασε και 
παρεσκεύασεν. ‘Ο «Χρόνος» τού Λονδίνου ομίλων πεοι τής 
μάχης τής Σαδόβας και περί της ένώσεως τών δύο πρωσσικών 
στρατών έπί τού πεδίου τής μάχης, άπεκάλεσε τότε τον Μόλτκε 
«τδν ύπατον τών στρατηγών τού αιώνος.» Οί θαυμασταί τού 
Μόλτκε εγκωμιάζουσι τήν άκραν αυτού οξυδέρκειαν, τδ έξόχως 
συνδιαστικδν πνεύμά του και τήν ευστάθειαν τής θελήσεώς του. 
‘Ο παρών πόλεμος άπέδειξεν δτι ό Μόλτκε εΐνε τφόντι μεγαλο
φυής στρατηγός καί δτι οί θρίαμβοι τού 1 866 δέν οφείλονται 
εις τυχαίας συμπτώσεις.

Περί τής αληθούς καί τής ψευδούς 
έλευθερίας.

(Συνέχεια, ιδε Τόμ. Β'. τεύχος ιγ .)

Ό άνθρωπος έγεινε καί προωρίσθη διά νά ζή έναρέτως, έν 
όμονοία καί αγάπη μετά τών όμοιων αυτού. ‘Η δέ ένάρετος 
αύτή συμβίωσις συντελεί εις τήν αληθή ευδαιμονίαν αυτού, 
καθ’ δσον εΐνε εφικτή έπί τής γης. Ούδείς δύναται νά ζήση 
μόνος έπί τής γης’ αί δέ πολυάριθμοι άνάγκαι τής ζωής, τάς 
οποίας είς έκαστος αισθάνεται έίς τδν εαυτόν του, τδν πείθουσι 
περί τής ανάγκης τού νά ήνε ηνωμένος μετά τών όμοιων του, 
καί νά ζή έν αδελφική αγάπη μετ’ αυτών.

«Ουκ αγαθόν είναι τον άνθρωπον μόνον έπί τής γής· ποίή- 
σωμεν βοηθόν δμοιον αύτώ,» (Γεν. β . 18.) εΐπεν ό θεός καί 
λαβών μίαν τών πλευρών τού Άδάμ, έπλασε τήν Εύαν, θέ- 

σας ούτω τά θεμέλια τής ανθρωπίνου κοινωνίας, έκ τής όποιας 
κατάγεται άπαν τό ανθρώπινον γένος, τδ κατοικούν έφ’ άπά- 
σης τήςγής’ διδ οί άνθρωποι είνε αδελφοί, και έκ μιας καί 
τής αυτής καταγωγής.

‘Η πρώτη λοιπόν κοινωνία, ή όποια κατωκησε τήν γήν, 
κατά τήν θέλησιν τού Θεού εΐνε ή οικογένεια, είς τήν οποίαν 
έκαστος γέννα ται άνατρέφεται καί ζή, αύτή δέ εΐνε ή βάσις 
καίό τύπος τής πολιτικής κοινωνίας τών ανθρώπων.

Πολιτική λοιπόν κοινωνία, δέν εΐνε άλλο, είμή άθροισμα 
πολλών οικογενειών, αΐτινες ζώσιν ύπδ τόν αύτόν νόμον καί 
ύπδ μίαν καί τήν αύτήν κυβέρνησιν καί επικράτειαν, διηρημέ- 
νην εις δήμους, επαρχίας καί νομούς;

Πάσα οικογένεια ηνωμένη είς τήν επικράτειαν, φυλάσσει 
ανεξάρτητον καί έλευθέραν τήν ατομικήν αυτής πατρικήν Εσω
τερικήν διοίκησιν, τηρούσα τούς νόμους τής έπικοατείας, έπί 
κεφαλής τής όποιας προώρισται ύπδ τού Θεού ν’ άρχη εις Αύ- 
τοκράτωρ ή βασιλεύς ή ήγεμών.

‘Η πολιτική κοινωνία σκοπόν έχει τήν εύτυχίαν τών πολι
τών. Τά δέ αγαθά, τά όποια απολαμβάνει αστός χρηστός 
πολίτης,’ εΐνε πολλά καί πολύτιμα.

Καί πρώτον αγαθόν εΐνε ή ασφάλεια τήν όποιαν έκαστος 
χαίρει είς τήν ειρηνικήν καί ήσυχον έξάσκησιν τού επιτη
δεύματος του,καίή ευκολία τήν όποιαν ή κυβέρνησις χορη
γεί, ϊνα έκαστος δύναται άναλόγως τής ικανότητάς του καί 
τών εαυτού μέσων νάπορίζηται τά πρδς τδ ζην καί μάλιστα ν’ 
αύξάνη τήν περιουσίαν του καί νά πλουτή.

Δεύτερον πολιτικόν αγαθόν εΐνε τό απαραβίαστου τής ατο
μικής ελευθερίας έκαστου, καί τού ασύλου τής οικίας.

Τρίτον αγαθόν ή ασφάλεια τής τιμής, τής ζωής καί τής 
ιδιοκτησίας έκάστου.

Τέταρτον αγαθόν ή αμερόληπτος απονομή τής δικαιοσύνης, 
καί ή τιμωρία τών κακών ανθρώπων.

Πέμπτον ή συντήρησις τών εκπαιδευτικών, βιομηχανικών, 
καί φιλανθρωπικών καταστημάτων, οΐον εκπαιδευτηρίων, οο- 
φανοτροφείων, νοσοκομείων καί άλλων όμοιων τούτοις.

"Εκτον αγαθόν ή αύστηρά έπαγρύπνησις τής διοικήσεως 
πρδς συντήρησιν τής τάξεως καί άσυχίας τής έπικοατείας, 
καί ή πρόληψις τών έγκλημάτων.

'Έβδομον πολιτικόν αγαθόν εΐνε ή άνάπτυξις τής γεωρ
γίας καί βιομηχανίας, ήτις συντελεί είς τήν αύξησιν τού 
πλούτου τών πολιτών καί μάλιστα τής έπικοατείας.

Κεφάλαιον δέ όλων τών πολιτικών αγαθών εΐνε ή ελεύθερα 
έξάσκησις οίουδήποτε τρόπου λατρείας πρδς τόν Θεόν. ‘Η α
ληθής ελευθερία δέν επιτάσσει ούδένα τρόπον λατρείας’ επειδή 
ό Επιτασσόμενος τρόπος δύναται νά φαίνηται είς εκεί
νους, εις τού; οποίους έπιβάλλεται, ενάντιος πρδς τά χρέη των 
είς τδν Θεόν. ’Επίσης δέν επιβάλλει ποινάς εις τούς ανθρώ
πους, ούτε αποστερεί αύτούς τίνά δικαιώματα διά τδν λόγον 
οτι προτιμώσι ταύίην μάλλον ή έκείνην τήν θρησκείαν. ‘Π 
θρησκευτική ελευθερία εΐνε τδ ισχυρότερου θεμέλιον ή κάλ
λιαν είπεΐν ή μόνη βάσις τής αληθούς πολιτικής ελευθερίας. 

πάσα δέ παρέμβασις ή ένόχλησις εις τήν έλευθέραν έξάσκη- 
σιντής λατρείας έκάστου μέλους τής κοινωνίας άποδεικνύει οτι 
άληθής Ελευθερία δέν υπάρχει εκεί, οπού δέν επιτρέπεται ειμή 
εν μόνον είδος θρησκείας.

’Επειδή δέ πρός άπόλαυσιν απάντων τούτων τών αγαθών 
απαιτούνται πολλά έξοδα, εΐνε δίκαιυν, έκαστος χρηστός 
πελίτης νά πληρόνη προθύμως καί άπροφασίστως τούς τε- 
ταγμένους φόρους’διότι δέν ζητεί τις άλλο παρ’αύτού ειμη 
εκείνο, τδ όποιον οφείλει νά πλήρωσή υπέρ τής ιδίας εαυτού 

ευτυχίας.
’Εκείνη δέ ή επικράτεια εΐνε αληθώς έλευθέρα, όπου έκα

στος πολίτης έχει σύμβολου καί αρχήν τον φόβον τού Θεού 
τήν υποταγήν είς τούς νόμους, τήν αγάπην πρός τδν πλησίον.

*Οσον οέ περισσότερον μία επικράτεια εΐνε καλώς διωργα- 
νισμένη, τόσον μάλλον και οί πολίται εισιν εύδαίμονες, καί 
άπολαμβάνουσιν έν άνέσει καί ευκόλως τά πρδς τδ ζην’ διότι 
καθώς ό πατήρ φροντίζει περί τής ευτυχίας τών τέκνων του, 
ούτω καί πάσα φρόνιμος καί συνετή κυβέρνησις φροντίζει διά 
τήν τήρησιν τών νόμων, καί τήν ευτυχίαν τών πολιτών.

Εΐνε τών αδυνάτων αδύνατον απολύτως νά υπάρξη μια 
έπικοάτεια άνευ τάξεως’ καθώς εΐνε απολύτως αόρατον νά 
ύπάρξη καί τάξις άνευ νόμων’ διότι «ψυχή τής πόλεως εινε 
οί νόμοι,» ή δέ κυριαρχία τών νόμων εΐνε ή άληθής ισχύς 
πάσης επικράτειας’ καί πας χρηστός πολίτης έχει χρέος ιε
ρόν νά φυλάσση τούς νόμους οπού ζή, διότι υπό τήν προστα
σίαν αυτών ευτυχεί.

‘Ο νόμος τιμωρώ ν τόν κακούργου, σκοπόν έχει τήν ικανό- 
ποίησιν τής κοινωνίας ύβριζομένης εις τδ πρόσωπον τού αόικη- 
θέντος, τδν σωφρονισμόν τού πταίσαντος, καί τδ νά δώση 
παράδειγμα πρδς τούς άλλους, διά νά τούς άποτρέψη τού 
κακοποιείν, Ούτω ίέ προλαμβάνεται ή ά κ ο λ ασ ία, ήτις 
καταντά τέλος είς αναρχίαν, καί καταστρέφει πάν οτι υπάρ
χει καλόν καί ωφέλιμου είς τήν κοινωνίαν.

‘Β αληθή; έλευθερία, άποστρέφεται τάς ταραχάς καί τήν 
ακολασίαν. ®Όσον περισσότερον είς μίαν επικράτειαν οί πο- 
λΐται ένασχολούνται είρήνικώς είς τό έργου αυτών καί άπέ- 
χουσι τών ταραχών καί στάσεων, έτι μάλλον εκεί ή άληθής 
έλευθεοία άκμάζει, αί τέχναι καί αί έπιστήμαι προοδεύουσι’ 
καί ή γεωργία καί ή βιομηχανία φθάνουσιν είς τόν υπέρτατου 
βαθμόν τής τελειότητάς των. Άρίδηλος δέ άπόδειξις τούτου 
εΐνε ή σημερινή κατάστασις τής φωτισμένης καί ενδόξου ’Αμε
ρικής, ταθώς καί ή τής κατά πάντα εφάμιλλου αυτής καί ίσης, 
περιφανούς καί εύγενούς ’Αγγλίας.

Τότε δέ ή άληθής έλευθερία θέλει φθάσεί είς τδν ύπέοτατου 
αυτής βαθμόν, δταν έκλειψη όλοτελως ή ακολασία’ διότι πάν 
οτι χαλινόνει τήν άκολασίαν ενισχύει τούς νόμους.

‘θ χρηατδς καί άγαθδς πολίτης, ό φοβούμενος τδν Θεόν, 
αγαπα τον πλησίον του’ ό δέ άγαπών τδν πλησίον του, δέν 
κλέπτει, δέν φονεύει, δέν ψευδομαρτυρεί, δέν συκοφαντεί, δέν 

επιθυμεί τά ξένα πράγματα, έν ένί λόγφ δέν κακοποιεί τδν 
πλησίον αύτού, ουδέ μέ λόγον ουδέ μέ έργου.

Ό Θεός, ώς είπομευ ανωτέρω, πλάσας έ/ τή απείρω αυτού 
σοφία: τδν άνθρωπον, κατ’ ιδίαν εικόνα καί ομοίωσιν, καί κο- 
σμήσας αύτόν μέ λόγον καιν ούυ, ένέπνευσεν εις αύτδν καί δλας 
τάς άρετάζ, τάς οποίας βλέπομεν κοσμούσας τούς έναρέτους 
άνδρας, τούς προικισμένους ύπδ τοϋ Θεού μέ έξαίσιον διανοη
τικήν ικανότητα, άγαθήυ καρδίαν, [και χρηστά ήθη, διά τδ 
καλόν τού πλησίον αυτών.

Μέγιστον αγαθόν υπάρχει, όταν εύρίσκεται εις μίαν επι
κράτειαν Άνήρ χρηστός καί έξιδιασμένης ικανότητας. 
‘Ο τοιούτος δέν ανήκει μόνον είς ήν επικράτειαν εγεννήθη, άλ
λ’ είς άπαν τδ ανθρώπινον γένος. ’Έχομεν δέ άπειρα παρα
δείγματα έκ τής ιστορίας, οτι οί μεγάλοι άνθρωποι πάντοτβ- 
έτίμησαν καί έδόξασαν τδ ανθρώπινον γένος καί τήν πατρίδα 
των. Τά δέ ονόματα αυτών άναφέρουσιν αί έπερχόμεναι γε- 
νεαί μετά σεβασμού.

Ό χρηστός καί άγαθδς άνήρ προσπαθεί ούχί τόσον δια 
τήν ευπρέπειαν καί τόν καλλωπισμόν του φθαρτού σώμα
τος, τδ όποιον μετ’ ολίγον θέλει γίνει βρώμα τών σκωλήκων,. 
άλλα πώς νά κόσμηση τδν νουν καί τήν ψυχήν αύτού, ήτις εΐνε 
άύλος καί άθάνατος καί τδ κυριώτατον μέρος του, μέ σωφρο
σύνην, δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πραότητα, επιείκειαν, σύνε- 
σιν, καρτερίαν, σεμνότητα, καί τήν πρδς τά καλά επιθυμίαν’ 
διότι ταύτα εΐνε ό άληθής καί άκήρατος τού νοδς καί τής ψυχής 
στολισμός. Δι’ αυτών δέ τών αρετών ό άνθρωπος γίνεται ευδαί
μων έπί τής γής καί φθάνει είς τήν ατομικήν του βελτίωσιν 
καί τελειότητα.

Της άληθούς ελευθερίας αχώριστος φίλος είνε ή αλήθεια καί 
ή δικαιοσύνη’ καί ή μέν έχει τήν δύναμιν μετά παρρησίας νά 
πείθη τήν φρό^ησιν είς τό αγαθόν, ή δέ νά περιορίζη τήν κακήν 
θέλησιν καί ίσχυρογνωμίαν διά τού χαλινού τών Νόμων εντός 
του καθήκοντος.

(ακολουθεί.)

ίΗ πενία τών βαθύπλουτων.
(έκ τού Γαλλικού)

’Εάν ό πλούτος διεγείρη τοσαύτας επιθυμίας—εάν ή ελπίς 
τής κτήσεως αύτού ώθή τοσούτους είς τοσαύτας πράξεις χαμερ- 
πείς, αίσχράς, έπιληψίμους—εάν καί αύτή ή χρηστότης |άυυ- 
νατή ν’ άναχαιτίση τόν άνθρωπον άπδ νών τοιουτων πράξεων, 
άαα ούτος ΐδη οτι δι’ αυτών δύναται νά μεταβήαπδ τής έλπίοος 
εις τήν πραγματικότητα—δέν εΐνε μωρία νά έπιθυμη τις άπδ 
πένης νά γίνη βαθύπλουτος ’, ’Ολίγον εάν σκεφθή, θά εύρη οτι 
ό πλούτος εΐνε πολύ δ) ιγώτερον άξιέραστος ή δσον τδν φαντά
ζονται, καί οτι οί καθαυτό πένητες είσίν οί αληθώς πλούσιοι.

Πένητας λέγων, δέν εννοώ βεβαίως κατ’ ακριβολογίαν εκεί
νους, οί όποιοι στεοούνται τού έπιουσίου άρτου, ούτε τούς ρα- 
κ-ενδύτας, άλλ’ ούτε τούς ζώντας άτπδ έλέη, καί ταύτα (φεύ !)
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πολλάκις ανεπαρκή. Ούτοί είσιν άθλιοι, ελεεινοί, επαιται, δυ
στυχείς, δπως θέλετε ονομάσατε τους*  ούχΙ δμως πένητες.

Πένητες είσιν οί διά τής καθημερινής εργασίας των ποριζο- 
μενοι τά πρδς τδ ζήν, εκ τών όποιων πόσοι δέν έποφθαλμιώσιν 
ούχι μόνον είς τά περιττά άλλά και είς πολύ ανώτερα τών πε
ριττών, άν καί οί περισσότεροι έχουσι παρ’ έαυτοϊς πλεϊστα
δσα τοιαύτα. Δέν θέλουσιν ουτοι νά έννοήσωσιν δτι ή αληθής
ευδαιμονία έγκειται ακριβώς μεταξύ δύο ακοών, τά όποια είσιν 
ό πλούτος καί ή δυστυχία.

Ήξεύρετε δτι ή πενία τών βαθύπλουτων εΐνε τφ δντι αξία 
οίκτου ; Πρώτον είσιν ώς έπί τδ πλείστον οκνηροί, και τούτο 
ε-ive τδ μεγαλείτερον δυστύχημα, τδ όποιον τις δύναται νά 
ύποφέριρ είς τούτον τδν κόσμον. ’Οκνηροί! τουτέστι κηφήνες*  
τουτέστιν υποκείμενοι είς τρομεράν ανίαν*  τουτέστιν ιδιότροποι 
και πλήρεις ελαττωμάτων, τά όποια τίκτει ή οκνηρία.

’Έπειτα έχουσι πενίαν πνεύματος! τουτέστι είσιν ανίκανοι 
νά σκεφθώσιν, ανίκανοι νά γνωρίσωσι τδ συμφέρον των*  διότι 
οί πλείστοι έξ αυτών μάς διδάσκει ή πείρα δτι άφωσιώθησαν 
είς τδ χρυσίον τοσούτον, ώστε παρημέλησαν παντάπίσιν ούχι 
μόνον τήν ηθικήν άλλά καί αυτήν τήν διανοητικήν των άνά- 
πτυξιν, έν φ είχαν δλα τά μέσα καί δλας τάς ευκολίας νά έκ- 
παιδευθώσιν εξαίρετα, καί ούτω νά έντρυφώσιν είς τούς εύανθε- 
στάτους τής επιστήμης λειμώνας, άπαλλαττόμενοι τουλάχι
στον τής άνίας, ήτις ήμέραν και νύκτα τούς βασανίζει

Έχουσι πενίαν καρδίας*  τουτέστι έσχημάτισαν τήν ιδέαν, 
τήν όποιαν ούδείς δύναται νά τούς άφαιρέσ^, δτι έκτδς τού εαυ
τού των ούδέν άλλο υπάρχει είς τδν κόσμον, δι’8 πρέπει νά 
τούς μέλη*  αναλγησία τρομερά και είς τάς έσχάτας τών άλλων 
άνάγκας*  άπαραδειγμάτιστος αδιαφορία. ‘Η συμπάθεια, ήτις 
εινε ή υγεία τής καρδίας, διατελεί τι άγνωστον είς 
τούς τοιούτους άνθρώπους.

Έχουσι πενίαν ευφυΐας*  διότι έ'νεκα τής τρυφής και τής 
μαλθακότητος άποβλακούνται*  άφ’ ετέρου δέ συντελεί είς τούτο 
καί ή αμάθεια, έν ή έμμένουσιν έ’νεκα τής οκνηρίας καί τής ά- 
κτασίας αυτών.

'Ώστε ή ζωή τών βαθυπλούτων εΐνε ή δυστυχεστέρα όσων 
ποτέ θά ηδύνατό τις νά φαντασθή*  περί ούδενδς μέλει αυτούς. 
Έάν ποτέ εις τά χίλια χρόνια άνοίξωσι βιβλίον, ευθύς εις τήν 
πρώτην σελίδα νυστάζουσι. Δέν έχουσιν άλλας διασκεδάσεις 
ειμή έκείνας, τάς οποίας ή ματαιοφροσύνη καί ή κενοδοξία των 
απαιτεί’ δέν έχουσιν άλλας τέρψεις ειμή έκείνας, τάς οποίας αί 
πολυποίκιλοι τράπεζα», καί οί εξαίρετοι οίνοι τοις χορηγούσι. 
Τουλάχιστον άν ήσαν βέβαιοι δτι θά έχωσιν ύγιή στόμαχον!... 
ΐνα δι’αύτού άπαμβλύνωσι τδ πνεύμα, άπολιθόνωσι τήν καρδίαν 
καί άποβλακώσιν εντελώς τήν διάνοιαν... Άλλά πρδς έπίμε- 
τρον τής πενίας αυτών ούτε ταύτην τήν βεβαιότητα έχουσι. Καί 
ο στόμαχος άποποιειται νάέκτελή τάς λειτουργίας αύτοΰ ένεκα 
τών καταχρήσεων, τάς οποίας πολάκις ύπέστη*  έπί τέλους έρ
χονται] τά ρευματικά (ή άρθρίτις), τά όποια καθιστώσι τούς 
βαθύπλουτους δυστυχεστέρους τών πενήτων απάντων !

Άλλά έκτος τούτων μήπως -οί βαθύπλουτοι δέν ύποπί- 
πτουσι πολλάκις εις ένδειαν, ολίγον γνωστήν καί είς αυτούς α
κόμη τούς πένητας, ή οποία τούς κατατρύχε». ανηλεώς ; Ποσά- 
κις δέν ύποκύπτουσιν εις χρέη, τά όποια πληρόνουσι ή λίαν 
δυσκόλως ή άλλα δάνεια επισυνάπτοντας !

Βλέπετε τήν κυρίαν έκείνην, ή όποια τοσούτον άγερώχως 
προβαίνει, σύρουσα τήν μακράν καί πολυτελεστάτην έσθήτά 
της; Τήν βλέπετε αρκούντως συλλογισμένην, διότι επιστρέφει 
άπδ τήν αγοράν, ένθα έπρομηθεύθη πολλά καί ώραιότατα 
πράγματα, άλλά τά χρεώστε! δλα 1 Δέν θέλε», δμως νά χρε
ώστη, καί τούτο τήν καθιστά έμφροντιν. Σκέπτεται νά κατα- 
φύ είς δάνειον*  άλλά..............ή άξιοπρέπεια . . .

’Αληθώς πλούσιοί είσιν δσο». εργαζόμενο», ζώσιν άνέτως. ‘Π 
εργασία τούς άπαλλάττε». άπδ πλείστα δσα κακά, τά όποϊα πα- 
ρακολουθούσι τάς ήδονάς:

EMMELINE RAYMOND.

Σ. Μ. Τοιούτοι οί βαθύπλουτοι τής Γαλλίας’ άλλ’ ήμεϊς ευ
τυχώς τοιούτους βαθυπλούτους δέν εχομεν. Παρ’ ήμίν ύπάρ- 
χουσι Ζωσιμάδαι, Ριζάραι, Σίναι, Βαρβάκαι, Σεβσστόπουλοι..

‘Ο πτωχός κα: ό πλούσιος
(ίδε σελ. 78).

Τώρα εΐχεν ό πλούσιος δ,τ*ήθελεν ’ άνεχώρησεν έφιππος 
πάλιν εις τήν οικίαν του καί έσκέπτετο, τί έπρεπε νά αίτήση*  
Έν ώ έσκέπτετο τοιουτοτρόπως καί άφήκε τούς χαλινούς νά πί- 
πτωσιν, ήρχισεν ό ίππος νά πηδά, ώστε έκινδύνευεν, ένφ ήτον 
βυθισμένος είς σκέψεις, νά πέση, καί δέν ήδύνατο νά περιορίση 
τδν ίππον. Τότε ήγανάκτησε κατά τού ίππου καί ώμίλησεν 
όρμητικώς λέγων «είθε νά έσπανεν ό λαιμός σου! » Άμα δ’ έ- 
πρόφερε τήν λέξιν ταύτην, ιδού καί πίπτει^έπί τής γής ό ίππος 
καί έκειτο νεκρός καί ακίνητος. Τδ πρώτον α ίτ η μ α λ οι- 
πδν ήτο^πε πληρωμένο ν! Αλλ’ επειδή ήτο φιλάρ
γυρος καί δέν ήθελε νά έγχ.αταλίπη τδ έφίππιον, άπέκοψεν αυτό 
άπδ τού ϊππΟυ, τδ έφόρτωσεν είς τήν ράχιν του καί έπρεπε 
τώοα πεζδς νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν του. Παρηγορειτο δμως 
δτι άκόαη δύο αιτήματα έμειναν είς αύτόν. Έν ω ήδη έφέρετο 
διά τής άμμου, καί έν ώ κατά τήν μεσημβρίαν ό ήλιος έκαιεν 
ήδη θεομός, αύτδς δέ ήσθάνετο υπερβολικήν ζέστην καί ήτο 
διά τούτο είς άθυμίαν, καί τδ έφίππιον προσέτι ήνώχλε». αυτόν 
έπί τών ώμων, καί άκόμη δέ; τώ ήλθε κατά νούν τί επρεπε νά 
αίτήση—« Έάν καί δλα τά πλούτη καί όλου; τούς θησαυρούς 
τού κόσμου αιτήσω » έσυλλογίζετο καθ εαυτόν, « θα εχω έ
πειτα διάφορα άλλα πράγματα νά αιτήσω,τούτο καί έκειιο, τά 
όποια έγώ προγνωρίζω’ άλλ’ έγώ θέλω ούτω να καταρτίσω 
τήν εύχήν μου. ώστε τίποτε πλέον νά μή μο». μενη υπολοιπον, 
τδ όποιον νά έχω άκόμη νά επιθυμήσω. » Τώρα μεν τώ εφαί- 
νετο δτι έχει ολίγα, άλλ’ έπειτα τώ έφαίνοντο πολλά ώς πρδς 
τά μικρά καί ολίγα τών άλλων.Τότε τώ ήλθεν ή σκέψις τί καλόν 
εΐχεν ήδη ή σύζυγός του’ « αύτη κάθηται έν τή οικία εΐπεν, ε^ς 

δροσερόν τι δωμάτιονκαί γευματίζει.» Τούτο έλύπησε; αύτδν τώ 
οντι καί χωρίς νά συλλογισθή περισσότερον, ώμίλησεν ως ακο
λούθως •«’Ήθελον νά κάθηται αύτη είς τήν οικίαν έπί τού έφιπ- 
πίου καί νά μή δύνατα». νά κάθηται κάτω, άντί νά τδ σηκόνω έγώ 
τώρα επί τών νώτων μου.» Άμα έξήλθεν ή τελευταία λέξις άπδ 
τού στόματός του, εύθύς τδ έφίππιον ήφανίσθη άπδ τήν ράχιν 
του, ή δέ δευτέοα του εύχή ήτον επίσης πεπληρωμένη ! Τότε 
στενοχωρηθείς άπδ τόν πολύν καύσωνα, ήρχισε νά τρέχη, καί 
ήθελεν είς τήν οικίαν δλως ήσυχος νά καθήση καί περί μεγάλου 
τίνος πράγματος διά τήν τελευταίαν του εύχήν νά σκεφθή. Άλ
λ’άμα έφθασε, καί ή θύρα τής οικίας ήνοίχθη, βλέπει τήν 
σύζυγόν του νά κάθηται έπί τού έφιππίου καί νά μή δύνατα». 
νά καθήση κάτω, νά κλαίη δέ καί νά κραυγάζη. Λέγει λοιπόν 
πρδς αύτήν .« Έσο εύχαριστημένη* έγώ θέλω σοί εύχηθή δλα 
τά πλούτη τού κόσμου, μόνον κάθου έκει.» Άλλ’ εκείνη άπε
κρίθη ο Τί μοι ώφελοϋσιν δλα τά πλούτη τόύ κόσμου, έάν έγώ 
κάθώμαι έπί τού έφιππίου κολλημένη; Σύ μοί εύχήθης 
τούτο, σύ πρέπει πάλιν νά μοί βοηθήσης νά καθήσω κάτω. 
Θέλων καί μή θέλών έπρεπε τήν τρίτην εύχήν νά κάμη, ΐνα 
άπαλλαχθή ή σύζυγός του άπδ τού έφιππίου καί δυνηθή νά 
καταβή. ‘II εύχή έξεπληρώθη! Λοιπόν δέν είχε τίποτε εξ δλων 
τούτων ε’ίμή άγανάκτησιν, κόπον καί ενα χαμένον ίππον, άλλ’ 
ct πτωχοί έζων εύχαριστημένοι καί θεοφιλείς μέχρι τοϋ μακα
ρίου αυτών τέλους.

ςΟ περιηγητής έν Μαραθώνα
. . . *Ημην  δέ πάντοτε περίεργος έν ταις όδοιποοίαις

μουνά έπισκέπτωμα». καί τούς τόπους τών μεγάλων μαχών’ 
ούχι βεβαίως ύπδ θαυμασμού πρός αιματηρά γεγονότα, άλλά 
διότι τδ πεδίον τής μάχης, άποφασίζον πολλάκις πεοί τής τύ
χης τών εθνών, καί τροπολογούν έπί τδ χείρον ή τό βελτίον 
τάς διαφόρους κυβερνητικάς μορφάς, βραδύνει ή προάγει τήν 
εύδαιμονίαν τού άνθρώπου. Εΐνε ή όροθετική, ούτως ειπει/, 
γραμμή τής ιστορίας, ήσυνεπάγουσα νέας έποχάς. ‘Οπόσον 
διδακτικόν τε καί ένθουσιαστικόν τδ ΐστασθαι *έπί  τοιούτοΰ εδά
φους καί έπιβλέπειν νοερώς τάς μεγάλας συνέπειας τών άνδοα 
γαθημάτων ή άποτυχημάτων μιάς καί μόνης ήμέρας. ‘Η 
ιστορία τότε λίαν εύκρινώς λάλε! πρδς έμέ, δτε ίσταμαι έν 
τφ χώρφ έκείνφ, έν φ οί ήρωες αυτής έξετέλουν τού; άθλους 
αυτών, καί πολλάκις έπανέρχομα». ΐνα έπιθεωρήσω τδν’τάφον 
ή τδν τής γεννήσεως τόπον μεγάλου τινδς άνδρδς ή τόν πεοί- 
βολον μεγάλου συμβάντος, t Οθεν μετέβην ΐνα πρδς τοις άλ- 
λοις έπισκεωθώ καί τήν πεδιάδα τού Μαραθώνας.

Παιδιόθεν έθεώρουντδν άγώνα, ούτινος τό αιματηρόν θέατοον 
ύπήρξεν ένταύθα πρό τριών χιλιάδων καί τριακοσίων ετών, 
ως τδν άξιολογώτερον πάντων τών ύπδ της ιστορίας μνημο
νευόμενων. Είχον έν τώ πνεύματί μου έντετυπωμένην ήδη τήν 
εικόνα τού Μαραθώνας μετά τού ήμικυκλίου τών ορέων αύτού, 
αφ’ ών οι γενναιοιΈλληνες ώρμησαν κατά τών πολεμίων,'καί 
τής θαλάσσης, είς ήν κατέφυγον οί κατατροπωθέντες Πέοσαι, 

καταβάψαντες πρώτον τάς δχθας αυτής διά τού αΐμαιός των.
‘Η θέα τής πεδιάδος ταύτης έπιβεβαιοι πληρέστατα τά τής 

ιστορικής αφηγήσεως. Αί δέ προλαβούσα». έντυπώσεις μου ήσαν 
τοσούτφ άκριβεις, ώστε άπασα ή σκηνή μοί έπαρουσιάζετο ώς 
οικεία ήδη καί γνωστή, άλλ’ έχουσα καί εν τι παοάδοξον. Τά 
πάντα εύρον έν αύτή μείζονα τών δσα έφσνταζόμην. ‘Ως πρός 
τά άλλα μέρη της Ελλάδος, τδ πνεύμά μου είχε μέν προ- 
λαβόντως μεγαλύνε». τάς πόλεις καί τά κράτη τής άρχαιοσέμνου 
καί ήρωίκης ταύτης γής, άναλόγως των προγενεστέρων ταί 
ένδοξων αύτής κατορθωμάτων’ άλλά μόλις ήδυνάμην νά διατη
ρήσω άκέραιον τδν θαυμασμόν μου ύπέρ των περιφήμων εκείνων 
δημοκρατιών, ών τήν έπέκτασιν ό ίππος μου ήδύνατο νά δια- 
τρέξη έν διάστημά τι δύο ώρων.

’Εντεύθεν τδ έν Μαραθωνι παράδοξον. Τό ύψος καί τό μέγε
θος τών ορέων, ή εύρεια έκτασίς των πεδιάδων, ύπερέβαινον 
κατά πολύ τήν ιδέαν^ήν είχον σχημάτισε», περί αύτων, καί με- 
γάλως έτεινον εις τδ νά έξαίρωσιν αύτήν ύπέρ τού ήοωϊσμού 
καί των έξαισίων αποτελεσμάτων τής αύτόθ*.  συγκροτηθείσης 
μάχης.

Όπόταν θεωρήσωμεν τδν αγώνα τούτον ώ; λαμπράν μόνον 
έπίδειξιν περιφανούς ανδρείας καί ίκανότητος, θαυμάσωμεν α
πλώς τδ εύάριθμον τών άτρομήτών έκείνων ήρώων των μετά 
περιφρονήσεως νικησάντων ισχυρά στίφη έχθρών, είσβαλόντων 
είς τήν ελληνικήν χώραν, ΐνα τήν έλευθερίαν αύτής άφαρπά- 
σωσιν, άμυδράν τινα καί άφιλόσοφον τότε έποψ’.ν τού πράγμα
τος λαμβάνομεν. Όφείλομεν μάλλον νά παρατηρήσωμεν δτι 
τήν έποχήν έκείνην ή ‘Ελλάς έμπεριειχεν έν έαυτή τήν καθό
λου παιδείαν. τήν έλευθερίαν καί τδν άνθρωπισμόν. Ή περσική 
εισβολή ήτο έφοδος τού βαρβαρισμού κατά τού πολιτισμού. ‘II 
έν Μαραθωνι μάχη ήτο πάλη μεταξύ φωτός καί σκότους. Έάν 
οί Πέρσαι ύπερίσχυον, άδύνατον νά ύπολογίσν^ τις τήν έπίδρα- 
σιν τής νίκης αύτών έπί της μελλούσης τύχης τού έθνους. ‘Η 
‘Ελλάς θά καθίστατο μία τών έπαρχιών τού άπεράντου έκείνου 
δεσποτισμού, ό δέ φαεινός γαλαξίας τών ελευθέρων καί άνεξαρ- 
τήτων δημοκρατιών αύτής, μικρών μέν ώς πρδς τά πλούτη καί 
τδ μέγεθος, άλλά δι’ αύτδ τούτο μάλλον συντελουσών ύπέρ 
τής ελευθερίας, τής έπιδόσεως ηθικών άρχών, ύψηλών πολιτι
κών αισθημάτων, καί τής βελτιώσεως τής τεάτομικής καί κοι
νωνικής καταστάσεως, άρδην'θά έξηφανίζετο καί κατεστρέφετο

Ταύτα δέ πάντα δέν ήσαν είσέτι έν ‘Ελλάδι εντελώς άνε- 
πτυγμένα. ‘Η φιλολογία καί αί τέχναι αύτής διέκειντο έν νη- 
πιότητι. ‘Ο Φειδίας καί ό Πραξιτέλης δέν είχον γεννηθή, ό 
Θουκυδίδης καί ό Ξενοφών δέν είχον άκόμη συγγράψει, ό 
Αριστοτέλης καί ό Πλάτων δέν είχον διδάξει. ‘Π ‘Ελλάς ήτο 
τότε φυτώριον πλήρες σπερμάτων καρποφόρων μαθήσεως, σο
φίας καί προαγωγής, άλλά τής άποστολής αύτής τοϋ διδάξαι 
τά έθνη είσέτι. δέν εΐχεν άρχίσει.Τής Περσίας δθεν έν Μαραθώνι 
νικώσης, ή έντολή αύτη θά έμηδενίζετο διά παντός. ‘Π θεία 
Ποόνοια θάέξετέλει βεβαίως τάς βουλάς αύτής καί δι’ ετέρου τρό
που, άλλά’καΟόσον δίδοτα». ήμίν να είκάσωμεν, αιώνες έπί αί- 
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ώνων άμαθείας καί βαρβαρότητος ήθελον εΐσθαι αί συνέπειαι 
τής είς Μαραθώνα αποτυχίας χαί καταστροφής τών ‘Ελλήνων. 
‘Η Ρώμη, ή τάς τέχνας αυτής καί έπιστήμας όφείλουσα προς 
τήν ‘Ελλάδα καί ασμένως έπί τούτο έγκαυχωμενη, ήθελε 
διασπείρει τότε τον βαρβαρισμδν μετά τών καταχτήσεων αυτής.. 
‘Η δέ Βρεττανία. Γαλατία καί Γερμανία ήθελον είσέτι χατοι- 
κεΐσθαι ύπδ λαών βαρβάρων καί γυμνών, ώς έκείνων οΐτινες 
έπολέμησαν κατά τού Ιουλίου Καίσαρος, καί ουδέποτε ήθε
λον προσλάβει τδν πολιτισμόν είς αντάλλαγμα τής άγριας αύ
τών ανεξαρτησίας.

£Ο Μιλτιάδης καί οί ’Αθηναίοι έπολέμησαν εν Μαραθώνι 
ύπέρ τής ηθικής τε καί πολιτικής διαμορφώσεως τού ανθρωπί
νου γένους. ‘Η δέ νίκη αύτη τών ‘Ελλήνων, θαυμασίως πως 
έκτελεσθεΐσα, άνέστρεψε τον ρούν τής έρημώσεως καί έξησφά- 
λισεν ού μόνον τήν χώραν αύτών άλλά τήν Οικουμένην άπα- 
σαν. ‘Ο Μαραθών έγένετο δ πρόδρομος τών Θερμοπυλών, 
τής Σαλαμΐνος καί τών Πλαταιών. Εύκόλως κατά τών βαρ
βάρων ύπερίσχυσεν άκολούθως ή Ελλάς, αφού οί ’Αθηναίοι 
απέδειξαν τδ τού έργου εύκατόρθωτον. Εν Μαραθώνι έδόθη 
ή πρώτη ώθησις. ‘Π του Λεωνίδα καί τών Σπαρτιατών του 
άφοσίωσίς έστι μηδέν παραβαλλομένη πρδς τδ ανδραγάθημα 
τού Μιλτιάδου καί τών ’Αθηναίων. Ούτοι πρώτοι κατέδειξαν 
έναργώς, δτι ό πολιτισμός κέκτηται έν έαυτώ στοιχεία άνδρίας 
ανεξαρτήτου πάσης αριθμητικής δυνάμεως. Άπαντα τά έν
δοξα γεγονότα κατά τών άκολούθων περσικών εισβολών ώ*οεί-  
λοντο φύσικφ τώ λόγφ εις τδν πρώτον τούτον ελληνικόν θρί
αμβον. Ούτος ένέπνευσε τοΐς Έλλησι θάρρος καί πεποίθησιν 
πρδς εαυτούς, πρδς τήν πειθαρχίαν, τήν πεοίνοιαν καί τήν 
έλευθερίαν. Άπ’ εκείνης τής ημέρας παιδεία, ευνομία καί 
ανθρωπισμός, καθιερώθησαν έν γένει καί έξετιμήθησαν ού μό
νον ώς δόξα άλλά καί σωτηρία τής ‘Ελλάδος.

Έκτοτε ή πρόοδος τής κοινωνίας σφόδρα έπεταχύνθη. Ά- 
άρχαίοις,

προσέλαβον τήν τελειοποίησιν αύτών. Έν τφ βραχεί διαστή- 
ματι τώ μεταξύ τού Περσικού καί τού Πελοποννησιακού πο
λέμου ή Αρχιτεκτονική, ή Γλυπτική, ή ‘Ιστορία καί Ρητο
ρική έφθασαν είς τδν μέχρι ταύδε άπαράμιλλον εκείνον βαθ
μόν τής υπεροχής.

Άλλ’ υπάρχει συμβάν τι έν τή ‘Ελληνική ιστορία, δπερ 
οί πλεΐστοι θεωρούσι συνήθως μετά βαθείας λύπης. —‘Π ύπο- 
δούλωσις τών Ελλήνων είς τδν Φίλιππον τής Μακεδονίας. 
‘Η έν Χαιρωνεία μάχη δμολογεΐται δήθεν ώς ή τελεία κατα
στροφή τού κλέους καί τής δόξης τής Ελλάδος. Άλλ’ είς τί 
συνίστατο ή δόξα αύτη ; είς τούς ελευθέρους θεσμούς. Ούτοι 
βεβαίως άριστοι δντες έπετάχυνον τήν άνάπτυξιν τοϋ έξοχου 
αυτής πολιτισμού έτι καί πρδ τής μάχης ταύτης. Άλλ’ ή 
διαδοσις αυτού έν τώ κόσμω καί ή έκπλήρωσις τής ούρανόθεν 
τή Έλλάδι έπιβληθείσης εντολής άπήτει διάφορον πολιτικόν 
διοργανισμόν.

4II πληθύς τών έν Έλλάδι κυβερνήσεων, έν έμιουλίοις 

πασαι αί τέχναι καί αί έπιστήμαι, άς όφείλομεν τοΐς

πολέμοις καί διηνεκεΐ διαφορά διατελουσών, άντέκειτο ποδς 
τήνέντολήν ταύτην. Διαιρέσεις καί πολιτικαί άντιζηλίαι έ- 
παιδαγώγησαν μέν καί προήγαγον τδν πολιτισμόν αύτής, 
άλλ’ άπητεΐτο ενωσις καί πειθαρχία πρδς τδν σκοπόν. Ταύτα 
δ’ έξετέλεσεν ή έν Χαιρωνία μάχη. Καθυποτάξασα τά διε— 
στώτα καί ετερογενή στοιχεία εις μίαν συμπαγή καί ομοιό
μορφον δύναμιν, προπαρεσκεύασε τδ μέσον καλώς συνδυα
σμένης καί δραστικής ένεργείας. Κατέστησε τδν Αλέξανδρον 
ικανόν, I έπί κεφαλής τής ελληνικής γεννεάς, νά καταδα- 

μάση τήν μεγάλην βαρβαρικήν δύναμιν έν ’Ασία, καί νά 
έγκαθιδρύση έν αύτή κυβέρνησιν ‘Ελληνικήν. ‘Γπδ τήν 
έποψιν ταύτην μόνην εύρεΐαν καί Φιλοσοφικήν, αί μάχαι τού 
Μαραθώνας και τής Χαιρωνείας ύπήρξαν δύο διάφ ροι θρίαμβοι 
έκ τής αύτής πηγάζοντες αρχής. ’Έτειναν εξίσου είς τδ νά 
συμπληοώσωσι τήν αποστολήν είς ήν προώριστο ή ‘Ελλάς 
ύπδ τής θεί»ς ΙΙρονείας—τδν εκπολιτισμόν τού παντός.

Αλλ’ ή έγκαθίδρυσίς τής δυνάμεως καί ή διάδοσις τών ‘Ελ
ληνικών γραμμάτων έπί τοσαύτα καί τοιαύτα μέρη τήςγής, 
έγένοντο καί τδ πλείστου λόγου άξιου μέσον .τής απανταχού 
κηρύξεως τού Εύαγγελίου. Οί μετ’ επιστασίας έκμελετήσαντες 
τδ άντικείμενον τούτοh έθεώρησαν τήν χεΐρα τού Ύψίστου άρι- 
δήλως έπεκτεινομένην καί άνοίγουσαν τήν οδόν τοϋ Μεσσια έν 
τή γενική ταύτη διασπορά τών τεχνών, τής φιλοσοφίας καί 
πρδ πάντων τής διαλέκτου τού μάλλον έξευγενισμένου λαού 
τού κόσμου. ‘Η ελληνική κατέστη εγκόσμιος γλώσσα. Φιλό- 
σαφοι, ρήτορες, ^ποιηται καί λογογράφοι ταύτην μετεχειρί- 
ζοντο πρδς έκφρασιν τών ιδεών των. Οτε λοιπόν οί’Από
στολοι έξέθετον καί συνέγραφον τήν διδασκαλίαν τής έξ Άπο- 
καλύψεως νέας θρησκείας, ταύτην προσοικειοποιήσαντο καί δΓ 
αύτής προσήγοντο πάντα τά έθνη εις τών ιερών λόγων άκρό- 
ασιν. 4Ο Ουράνιος Πατήρ ήδύνατο άναμφιλόγως νά προσεύρη 
καί ετερόν τινα τρόπον πρδς διάοοσιν τού θείου λόγου αυτού, 
άλλ’ δμως τήν πανταχόσε έπιχράτησασαν ταύτην γλώσσαν 
έξελέξατο δπως τούς πάντας κατηχήση είς τήν γνώσιν τής έξ 
ύψους άληθείας, καί τοιαύτην άλληλουχίαν συμβάντων προ- 
διέταξεν δπως πρδς τούτο άποκαταστήση πρώτον τήν γλώσσαν 
τής ’Ελλάδος παγκόσμιον.

Ί1 τύχη τής γλώσσης ταύτης ΐστατο μετέωρος έπί τού πε
δίου τοϋ Μαραθώνας. Άν ή μεταξύ τών δύο έκείνων αντιθέτων 
στοιχείων σύγκρουσις έλάμβανε διάφορον τροπήν, έσβέννιτο 
συγχρόνως καί διά παντός ή γλώσσα μετά τής δυνάμεως καί 
τοϋ πολιτισμού τής ‘Ελλάδος.

’ΐδού αί μελέται καί έμβριθεΐς σκέψεις είς άς περεδιδόμην έν 
Μαραθώνι. Ούτω δ’ ο Μιλτιάδης καί ό γενναίος αύτού στρατός 
παρίσταντο ενώπιον μου ώς ύπέρμαχος τού άνθρωπισμού καί 
τοϋ ηθικού φωτός, άγωνιζόμενοί ούχί ύπέρ τών Αθηνών, άλ
λ*  υΓ,έρ τού ανθρωπίνου γένους. Ούτως ή μνήμη αυτών, ό άγων 
αύτών καί ό χώρος τού θριάμβου των καθίσταντο πάνσεπτα καί 
ιερά. Καί ούτως έθαύμασα τήν αγίαν τού Θεού Σοφίαν τήν ούτω 
μακρόθεν έν άρχαίοις χρόνοις έτοιμάσασον τήν οδόν τοϋ φωτός 
χαί τής ζωής." * ΕΜ. ΓΙΔΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.

II ΜΙΚΡΑ ΙΕΣΣΙΚΗ. Ο
(Έκ τού Αγγλικού).

ΚΕΦΑΑ. Αί

Το καφεπωλεΐον καί δ καφεψός.

Εις γωνίαν σκεπαστήν καί παράμερου, ύπδ μίαν τών πολ
λών σιδηροδρομικών γεφυρών, αί όποΐαι διασχίζουσι τάς οδούς 
τού Λονδίνου, έφαίνετο πρδ ολίγων ετών άπδ τής πέμπτης μέ- 
'ΧΡζ έγδόης καί ήμισείας πρωινής ώρας καφεπωλεΐον τι 
καλώς έφωδιασμένον καί συνιστάμενον άπδ τρίποδα καί πλα
τείαν τινα σανίδα έπ’ αύτού. Έπί τής σανίδος ήσαν έστημένα 
δύο μεγάϊα έκ σιδήρου άγγεΐα καί κάτωθεν αύτών έκαιεν ολί
γον έξ ανθράκων πυρ, δπως διατηρείται ό καφές ζέων κατά τάς 
πρώτας τής πρωίας ώρας, δτε οί έργάται, πορευόμενοι είς τήν 
καθημερινήν αύτών εργασίαν, συνέρρεον είς τήν πόλιν. Τδ κα- 
φεπωλεϊον τούτο άρκετά έσυχνάζετο, διότι έκτδς τού δτι εύρί- 
σκετο ύπδ στέγην, πράγμα αναγκαίου κατά τάς βροχερά; μά
λιστα πρωίας, ήτο και είς τόσου παράμερου θέσιν ώστε οί συ- 
χνάζοντες έλάμβανον τδ πρόγευμα αύτώυ χωρίς νά ήνε έκτε
θειμένοι είς τά δμματα τού κόσμου. Έκτδς τούτου καί ό καφε- 
ψδς ήτο ήσυχος τις άνθρωπος, δστις άλλο δέν έφρόντιζεν είμή 
νά υπηρέτη τούς βιαζομένους έργάτας χωρίς νά ζαλίζη αυτούς 
μέ λόγους περιττούς. Ητο δέ ούτος ύψηλός, ισχνός, γηραλέος 
τις άνθρωπος, εχων πολύ σοβαρόν τδ προσώπου και αυστηρόν 
καί απόκρυφου τδν χαρακτήρα.Ουδεις έγίνωσκε τδ δνομα αύτού 
ή τδ μέρος δπου κατωκει, έκτδς ίσως τοϋ χωροφύλακος, δστις 
κατά πάσαν ήμίσειαυ ώραν διήρχετο έμπροσθεν τοϋ καφεπω- 
λείου καί ένευε πρδς τόν σοβαρόν άνθρωπον, τδν εύρισκόμενον 
όπισθεν τής τραπέζης, μέ οικειότητα. Πολλά ολίγοι έφρόντιζον 
νά έρωτώσι περί αύτού’ άλλά καί δσοι έλάμβανον τόν κόπον 
τοϋτον, μόλις κατώρθονον νά άνακαλύψωσιν δτι τά μέν έπιπλα 
τοϋ έργαστηοίοΰ του έφύλαττεν εις καφενεΐον τι πλησιόχωρου, 
δπου κυλίων καθεκάστην έφερε τδν τρίποδα, τήν σανίδα καί τά 
άγγεΐα αύτού, ούχί αργότερα τής όγδοης καί ήμισείας πρωι
νής ώοας, αύτδς δέ δτι ευθύς μετά τούτο συνήθιζε νά άναχωρή, 
βαδίζων έλαφρώς καί μέ ύφος δραπέτου μυστηριώδες, στρό
φων συχνά όπίσω καί πλαγίως τήν κεφαλήν ώς νά έφοβεΐτο 
μή παρατηρηθή εως ού τέλος έγένετο άφαντος μεταξύ τού 
έστρυμωμένου είς τάς οδούς πλήθους. Ούδέν εσχε ποτέ τήν επί
μονου περιέργειαν νά άκολουθήση αύτδν καθ’ δλην τήν όδδν 
μέχρι τής οικίας του ή νά έξιχνιάση καί τά ετερα μέσα, δΓ ών 
έποαίζετο τά ποδς ζωάρκειάν του. Γενικώς δμως τό καφεπω
λεΐον του πεοιεκυκλούτο ύπό καταναλωτών, τού; οποίους σιω- 
πηλώς καί σοβαρώς ύπηρέτει καί οΐτινες έπλήρονον τδν ευφραν
τικόν καφέν τδν όποιον τοΐς έχορήγει.

Πρωίαν τινά οί μέν έργάται, οί έπί άρκετά έτη τδ καφεπω-

(*)  Μεταφρασθεΐσα ύπδ Δ. Ζ. καί άναγνωσθεΐσα έν τώ 
Συλλέγω «Έλικώνι», έκδίδεται νύν πρώτον έν τώ «Μέντορι». 

λειον συχνάζοντες άνεπαύοντο ύπδ τήν σιδηροδρομικήν άψίδα’ 
ο δε καφεψός, ένφ ένησχολεΐτο εις τι της ύπηρεσίας αύτού, αί
φνης έστρεψε τήν προσοχήν πρδς ζεύγος γαλανών καί λαμ
πρότατων οφθαλμών, οΐτινες ήτένιζον αύτδν καί τά έπί τής 
τραπέζης τεμάχια τού άρτου καί τοϋ βουτύρου μέ άτένισμα 
τοσούτον πειναλέου, δσον καί τδ τού μυδς (ποντικού), δστις ύπδ 
υπερβολικής πείνης σύρεται είς παγίδα. Οί οφθαλμοί έχεΐνοι 
ησαν λιγνού τίνος καί καταξήρου προσώπου, τδ όποιον κατά τό 
ήμισυ ήτο κεκαλυμμένον ύπδ σωροϋ έμπερδευμένων μαλλιών, 
κρεμαμένων άνωθεν τού μετώπου καί κάτωθεν τού λαιμού. Τά 
μαλλία ταύτα ήσαν τδ μόνον κάλυμμα, τδ όποιον ή κεφαλή 
έκείνη καί ό λαιμός είχε’κατεσχισμένον δέ τι φόρεμα, μόλις 
κρατούμενον διά τεμαχίου σπάγου, έγλίστρα άπδ τούς άνατοι- 
χιάζοντας ώμους τής μικράς κόρης. Κύψας ό καφεψός πρδς κά- 
νιστρον, εύρισκόμενον όπισθεν τής τραπέζης, είδε δύο μικρούς 
και γυμνούς πόδας άποσυρομένους έναλλάξ άπδ τδ ύγρδυ καί 
παγωμένου έδαφος καί τριβομένους τδν ενα έπί τού άλλου’ κα
θότι τδ παιδίον έπροσπάθει τοιουτοτρόπως νά θερμάνη καν προς 
στιγμήν αυτούς. Οίονδήποτε καί άν ήτο τδ ταλαίπωρου έκεΐνο 
πλάσμα δέν ώμίλει*  άλλ’ έίς πάν γέμισμα άχνίζοντος ποτη
ριού, τδ όποιον ό καφεψός άπδ τού αγγείου έκένονεν, οί μέλα- 
νες αυτού οφθαλμοί έσπινθηροβόλουν άπδ τήν πείναν’ μάλιστα 
δέ ήδύνατο καί ν’ άκούη τις αύτδ κροτούν τά λιγνά χείλη του 
ως νά έφαντάζετο ότι έγεύετο τού θερμοϋ καί εύωδιάζοντος 
καφέ.

—«Έ ! ’πήγαινε ’ς τό καλόν»—είπε τέλος’πάντων ό κα
φεψός, δτε εν μόνον παιδίον είχε πλέον μείνει πρόγευμα- 
τίζον άμελώς’ άκουμβήσας δέ έπί τής τραπέζης αύτού, έ π α
νέλαβε μέ χαμηλόν καί ήσυχου τόνον «διατί δέν φεύγεις, κο
ράσι ; πήγαινε, πήγαινε, έστάθης πάρα πολύ.»

— α Εθύς, κύριε φεύγω » —άπεκρ'θη ή κόρη, ύψόνουσα 
τούς μικρούς ώμους της διά νά φέρη τδ κατεσχισμένον φόρεμά 
της ύψηλότερον περί τδν λαιμόν’ «μόνον ή βροχή εινε χονδρή 
έξω καί ή μητέοα έλειπεν δλην τήν νύκτα καί έπήρε τδ κλειδί 
μαζί της. Πόσον εινε νόστιμου νά μυρίζη ό καφές! καί ο χω
ροφύλακας έφυγε χωρίς νά μέ διώξη’ νομίζει ότι έρχομαι πάν
τοτε καί πίνω έδώ τδν καφέν ! » καί τδ παιδίον έγέλασε μικρόν 
μέν άλλά δριμύν γέλωτα σαρκασμού δι’ έαυτδ καί τδν χωρο

φύλακα.
— « Δέν έπρογευμάτισες, ύποθέτω » ευπεν ο καφεπωληζ 

μέ τήν αυτήν χαμηλήν φωνήν καί κύψας έπί τής τραπέζης 
εως ού τδ προσώπου αύτού σχεδόν ήγγιζε το λιγνόν και σαρ- 

κασιικδν τού παιδιού.
— « *Οχι,  » άπεκρίθη ψυχρώς έκεΐνο, «και πόσον θά 

πεινώ άν δέν είμπορέσω νά ευρώ κάτι τι, έγω ’ξευρω. Εσένα 
δέν σέ τυραννεΐ συχνά ή μεγάλη καί καχή πείνα*  οεν ειν’ α
λήθεια ; Καί δέν μέ έστενοχώρησεν άκόμη’ άλλά άν δέν ευρώ 
νά βάλω ’σ τδ στόμα μου τίποτε, θά ήνε καχή, πολύ καχή’ 
ά! πάρα πολύ κακή’αλήθεια.

Έστράφη διά νά φύγιρ, κινούσα έμφαντικώς τήν κεφαλήν, 



88 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 89’

ώς εί έλεγεν οτι είχε πείραν ζωής, εις τήν όποιαν έκεϊνος ήτο 
δλως ξένος’άλλά πριν ή άπομακρυνθή ολίγα βήματα, άκού- 
σασα τήν’ήσυχον φωνήν κράζουσαν πρδς αύτήν μέ έτι χαμηλό- 
τεοον τόνον, αμέσως εύρέθη πλησίον τής τραπέζης πάλιν.

« Πέοασ’ άπδ μέσα, » εΐπεν ό καφεψός, μετά προσοχής 
ψιθυρίζων’ « έδώ έχει περισσευμένον ολίγον καφέν χα'ι φλού
δας ψωμιού, άλλά μή τύχιρ χα'ι ξαναέλθης πάλιν έγώ δέν συν- 
ειθίζω νά δίδω είς ζητιάνους, χαί, άνίσως χαί μοΰ έζήτεις, θά 
έφώναζα άμέσως τδν χωροφύλακα. Νά ! βάλε καί τά φτωχά 
σου πόδια έδώ κοντά εις τήν φωτιάν. "Ε, είσαι καλά τώρα ;

Τδ παιδίον ύψωσε πρδς αύτδν τά βλέμματα μέ πρόσωπον 
«μφαϊνον άφατον ευαρέσκειαν. Έκάθητο έπί κενού κανίστρου, 
είχε τους πόδας πλησίον τής θερμάστρας καί ποτήριον πλή
ρες καφέ εις τάς χεϊρά; του’ τδ στόμά του δμως ήτο τόσον 
γεμάτον,ώστε δέν ήδύνατο νά άποκριθή άλλως ειμήδιά βαθυτά- 
της ύποκλίσεως, έκφραζούσης άπέραντον άγόιλλίασιν. ‘Ο άν
θρωπος άκολούθως ένησχολήθη έπί τινα καιρδν πρδς διευθέτη- 
σιν τών άγγείων του, διεκόπτετο δμως κάποτε δπως βλέπη τήν 
κόρην και κινή σοβαρώς τήν κεφαλήν.

« Πώς σέ λέγουν ; » ήρώτησε τέλος, «άλλά..; ας εινε ! 
περί τούτου δέν πρέπει νά μέ μέλη, καί δμως, πώς μέ ενδια
φέρει θαυμάζω.»

« Τεσσίκη » εΐπεν ή κόρη" «άλλά ή μητέρα χαΐ δλος ό 
κόσμος μέ φωνάζουν Ίέσση. Αν ήσουν εις τήν θέσιν μου, θά 
έβαρύνεσο ν’ άκούνς Ίέσση. Ιέσση επάνω, Ίέσση κάτω, καί 
δλοι μέ ζητούν διά νά φέρνω μηνύματα’ καί έπειτα, διά τδ τί
ποτε μέ δέρνουν, μέ τσιμπούν, μέ ξυλαφορτόνουν ’δέ’δώ.»

’Αν οί βραχίονες τής κόρης ήσαν μελανοί υπό τού κρύους ή 
ένεκα τής κακής μεταχειρίσεως, ό καφεψδς δέν ήδύνατο νά δια- 
κρίνη’ έκίνησεν δμως χαΐ πάλιν σοβαρώς τήν κεφαλήν, τδ δέ 
παιδίον αίσθανθέν έαυτδ έμψυχούμενον προέβη.

«Πόσον καλά θά ήτο νά ήμην έδώ διά πάντα και πάντα, 
καί νά ήμαιδπως καί τώρα είμαι 1 » άνέκραξεν. « Άλλά ετοι
μάζεσαι, βλέπω, νά φύγης. και έγώ δέν πρέπει νά ’ξαναέλθω 
πλέον, διά νά μή μέ δώσης ς’ τδν χωροφύλακα.

«Μάλιστα» είπε πολύ σιγά ό καφεψδς άλλά καί πααατηρών 
συγχρόνως τριγύρω, διά νά ίδη μήπως καί άλλοι ρακενδύται 
(κουρελλρασμένα παιδία) εύρίσκονται έκεΐ πλησίον. ’Εάν υπό
σχεσαι νά μή ’ξαναέλθης διά μίαν ολόκληρον εβδομάδα καί νά 
μή είπής εις κανένα τίποτε, σού δίδω τήν άδειαν νά έλθης καί 
μίαν φοράν άκόμη, καί θά σού δώσω καί πάλιν νά φάγης’ άλλά 
τώρα πρέπει νά φύγης.

« Ευθύς, άμέσως, κύριε,» είπε μέ ταχύτητα ή κόρη’ «άλλά 
άν είχες νά μέ στείλης πούποτε, πόσον καλά θά τδ έκαμνα ! 
αφες με τουλάχιστον νά φέρω μερικά άπδ τά πράγματά σου. »

« "Οχι, οχι ! » έκραξεν ό άνθρωπος. « φύγε τώρα τρεχάτη 
χα'ι πρόσεχε νά μή σέ ’ξαναϊδώ μίαν ολόκληρον εβδομάδα. »

« Πολύ καλά » εΐπεν ή Ίέσση καί ήρχισε νά τρέχη ταχέως 
διά τής βεβρεγμένης οδού, ώς διά νά δείξη τήν συγκα- 
τάθεσίν της εις τήν συμφωνίαν’ ό δέ καφεψδς ρίπτων άδιαχό- 

πως ποοσεκτικά περί αύτδν βλέμματα, μετεκόμισε τά έπιπλα 
αύτού εις τδ πλησιόχωρου καφενεΐον καί πλέον δέν έφάνη, κα
θ' ολον τδ έπίλο.’πον της ημέρας, εις τήν γειτονίαν, δπου εύρί- 
σκίτο ή σιδηροδρομική έκείνη γέφυρα.

ΚΕΦΑΛ. Β .

Ή δοκιμασία τής Ίεσσίκης.

Ή Ίεσσίκη έφύλαξε πιστώς τήν ύπόσχεσίν της. Μολονότι 
δέ ό σοβαρός καί σιωπηλός άνθρωπος έκ τής πυκνής τής γέφυ
ρας σκιάς καθεκάστην πρωίαν, υπηρετών τούς καταναλωτάς 
του, διά τών οφθαλμών του έζήτει αύτήν, ούδόλως είδε τήν 
ώχραν δψιν της καί τδ κάτωχον μικρόν πρόσωπόν της. “Οτε 
δμως ό προσδιορισθεΐς καιρός έφθασεν, ή κόρη παρουσιάσθη είς 
τδ καφεπωλεΐόν, άτενίζουσα πάλιν πειναλέα τά βλέμματά της 
πρδς τούς σωρούς τών στακτοπητων, των άρτων καί τού βουτύ
ρου, τά όποια ταχέως έγίνοντο άφαντα, άλλεπαλλήλως ζη
τούμενα, παρά τών αγοραστών. ‘Η κίνησις κατά τήν στιγμήν 
εκείνην ήτο εις τήν άκμήν της, τδ δέ καταπεινασμένον παιδίον 
σταθέν ήσυχον είς άκραν τινά, περιέμενε τήν άναχώρησιν τού 
πλήθους. Άμα δμως τδ ώρολόγιον της πλησιοχώρου έκκλησίας 
έσήμανεν οκτώ, έπλησίασεν ολίγον και είς νεύμά τι τού καφε- 
ψού, διαβάν διά μέσου των ποδών τής τραπέζης, κατέλαβε καί 
πάλιν τήν οποίαν άλλοτε είχε καταλάβει έπί τού κενού κανί
στρου θέσιν. ‘Π ισχνότης τής κόρης εις τούς οφθαλμούς τού 
καφεψοϋ εφαίνετο μεγαλειτέρα και βεβαίως τά φορέματα αύτής 
εις χειροτέραν ή πρότερον κατάστασιν. “Οθεν τήν στιγμήν κα
θ’ ή> αύτη έφερε τδ ποτήριον τού καφέ μέ τάς νεναρκωμένας 
της (μουδιασμένας) χεΐρας πρδς τά χείλη της, αυτός έρριψεν 
εις τήν ποδιάν της μίαν ολόκληρον στακτόπηταν έξ εκείνων, 
αΐτινες άπδ χθες εΐχον μείνει.

« Πώς σέ λέγουν ;» ήρώτησεν ή κόρη, στρέψασα πρδς αύτδν 
τούς διαπεραστικούς οφθαλμούς της.

« Τί ; . . . » άπεκρίθη διστάζων εκείνος, ώς έάν άπεστρέ- 
φετο νά,εΐπητι περί τού έαυτοϋ του. « Τδ χριστιανικόν όνομά 
μου εΐνε Δανιήλ » έπρόσθεσε μετά τινων λεπτών σιωπήν.

« Και πού κατοικείς, κύριε Δανιήλ ; »
— « Νά πηγαίνης ς τδ καλόν » άνεφώνησεν εκείνος’ ά> 

ησαι τόσον αδιάκριτος, καλλίτερου νά φύγης. Τί σέ μέλ.ει που 
έγώ κατοικώ ; Έγώ δέυ θέλω υά μάθω πού σύ διαμένεις, σύ 
διατί έρωτας;

“ Δέν σέ ήρώτησα μέ κακίαν» είπε ταπεινώς ή Ίέσση· «μό
νον ηθέλησα νά μάθω πού εις καλός άνθρωπος ώς έσέ κατοικεί. 
Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Δέν είσαι, κύριε Δανιήλ ;

«Δέν ήξεύρω» άπεκρίθη μέ δυσκολίαν έκεϊνος' «φοβούμαι 
μήπως δέν είμαι.»

« *Ω!  άλλά είσαι, ναί, είσαι’» έξηκολούθησεν ή Ίέσση· 
«καί καλόν καφέν κάμνεις καί στακτόπηταν, καί σέ παρεφύ- 
λαξα, πολλάς, πολ,λάς φοράς πριν σύ μέ ίδής, καί ό χωροφύ- 
λαξ σέ άφίνει μόνον, καί ποτέ δέν σοί λέγει νά φύγης’ «ώ ναί, 
πρέπει νά ήσα’. πολύ, πολύ καλός άνθρωπος.»

‘Ο Δανιήλ άνεστέναξε καί άμέσως έκινήθη πρδς τά άγγεΐα 
του, άλλά μέ ύφοςΐ πολύ έπησχολημένον, ώς νά έσκέπτετο 
βαθέως τά υπό τού παιδιού περί τής καλωσύνης αύτού λεχθέν— 
τα. ’’Εψηνε καλών καφέν, ό χωροφύλαξ τδν άφινε μόνον I 
Ταύτα ήσαν άληθή, καί δμως άμα ήρχισε ν’ άριθμή τά δσα 
έντδς δυνατού έκ κανάβεως σακκίου είχε συναθροίσει χρή
ματα άνεστέναξεν έτι βαρύτερου πάλιν. Κατά τήν περιστασιν 
ταύτην έρριψεν έξ έπίτηδες έπί τού βορβορώδους εδάφους μίαν 
πένναν (ήτις ισοδύναμε ϊ μέ μίαν είκοσάραν), καί βιαστ’.κώς 
έπανέλαβε τήν άρίθμησιν τών λοιπών, ένώ ταύτοχρόνως πα- 
ρεφύλαττε τήν παρά τούς πόδας του καθημένην μικράν κόρην, 
ήτις άνευ έλαχίστης μεταβολής έπί τού μικρού προσώπου της 
έσκέπασε μέ τδν γυμνόν της πόδα τδ νόμισμα καί έφερεν αύτδ 
προσεκτικώς πρδς έαυτήν, χωρίς διόλου νά παύση τήν προς τδν 
κ. Δανιήλ γλυκειαν της ομιλίαν. Κατ' άρχάς αίσθημα λύ
πης έρριψε τήν άδημονίαν έπί τής καρδίας τού Δανιήλ’ άκο
λούθως δμως συνεχάρη έαυτφ διά τήν σύλληψίν τού μικρού 
κλέπτου. Ή ώρα τής άναχωρήσεως αύτού εΐχεν ήδη φθάσει, 
άλλά πρίνφύγη ήθελε ν’ άναγκάση αύτήν νά παραμερίση τδν 
γυμνόν πόδα της, νά εύρη τδ ύπ’ αύτδν κεκρυμμένον νόμισμα, 
καί άκολούθως νά τήν δ'.ατάξη νά μή τολμήση πλέον νά πλη- 
σιάση πρδς τδ καφεπωλεΐόν του. Αύτη εΐνε ή εύγνωμοσύνη 
της ; . . . έσκέπτετο’ έδωκα εις αύτήν δύο προγεύματα, 
έδειξα πρδς αύτήν περισσοτέραν συμπάθειαν παρ' δσην είς 
οίονδήποτε άλλ.ο άνθρώπινον πλάσμα, καί δμως κατά τήν πρώ- 
την περιστασιν ή μικρά έχιδνα στραφεΐσα κατ’ έμοϋ μ’ έκλε- 
ψεν!» Ένώ δε δυσανασχετών έκεϊνος έσκέπτετο ταΰτα, ή 
ωχρά τής Ίεσσίκης δψις έξαφνα ήλλαξεν’ έρύθημα πυκνόν 
άνέβη έπί τών χλωμών παρειών καί δάκρυα πολλά άνεπή- 
δησαν άπδ τών οφθαλμών της. Εκυψεν, έλαβεν έκ μέσου τού 
βορβόρου τδ χαλκοϋν νόμισμα, τδ έσπόνγισε, τό έκαθάρισεν 
έπί τοϋ έσχισμένου φορέματος της, καί άποθέσασα αύτδ 
έπί τής τραπέζης, παρά τήν χεΐρα τού Δανιήλ, έμεινεν ά
φωνος.

«Τί ειν αυτό · ηρώτησεν εκείνος.
« Αάβε, κύριε Δανιήλ,» άπεκρίθη ή κόρη, «έπεσε καί δέν 

τδ ήκουσες.»
«Ιέσση!» είπε τότε μέ αύστηρότητα έκεϊνος, είπέ μοι 

περί τούτου δλην τήν άλήθειαν. »
«“Ω, ναί ! » είπε κλαίουσα ή κόρη, «έγώ ούτε μίαν πένναν 

έδικήν μου δέν είχα, παρά μίαν μόνον φοράν καί τοϋτο έ
πεσε κοντά είς τδν πόδα μου, καί σύ δέν τδ είδες, και τδ 
έκρυψα όγλήγορα’ άλλά τότε έσυλλογίσθηκα πόσον καλός 
είσαι, καί πόσον νόστιμος καί ώραϊος εΐνε ό καφές καί ή στα- 
κτόπητα, καί πώς μέ άφίνείς νά ζεσταίνωμαι εις τήν φωτιάν 
σου καί ... νά ! δέν ήμπόρ εσα νά τήν κρατήσω πλέον . . . 
Θα μέ αφίσης νά έλθω καί άλλην φοράν πάλιν ....;»

‘Ο Δανιήλ έστρά®η, άλλά πολύ έπησχολημένος, καί 
εθετε τά ποτήρια έντδς τοϋ κανίστρου του’ ή δέ Ιεσσίκη έστεκε 
τρέμουσα, ένφ δάκρυα κρουνηδδν ρέοντα έκ τών οφθαλμών

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β' Τεύχος.. ΙΕ'.

κατέβρεχον τάς παρειάς της. ‘Η συμμαζωμένη καί σκιερά 
έκείνη γωνία μετά τού εύαρέστου θερμαίνοντος πυρός της 
καί τής θελκτικής τοϋ καφέ ευωδίας της ύπήρξαν κατά τάς 
δύω δλιγοχρονίους έκείνας περιστάσεις άλιηθής δι’ αύτήν πα · 
ράδεισος’ άλλ'ήδη κατέστη ένοχος καί ένοχος τού σφάλμα
τος, τδ όποιον μέλλει νά άποδιώξη αύτήν έκεϊθεν. Πέραν 
τής σιδηροδρομικής άψίδος αί οδοί ψυχραί καί μελαγχολικαί 
έξετείνοντο χωρίς φιλικόν τι πρόσωπον νά άντικρύση τδ 
ίδικόν της, χωρίς ποτήριον καφέ νά εύφράνη τήν καρδίαν της’ 
καί δμως τδ μόνον τδ όποιον μετ’ αγωνίας περιέμενε ήτο ν’ ά- 
κούση τάς άπαισίας λέξεις, αΐτινες ήθελον τή άπαγορεύσει νά 
έλθη καί πάλιν είς τόν εύχάριστον εκείνον τόπον. Τέλος ς-ρα- 
φείς δ Δανιήλ άπήντησε τδ ένδακρυ τής κόρης βλέμμα, άλλά 
μετ’ άσυνειθίστου συγκινήσεως έπί τού σοβαρού του προσώπου.

«Ίέσση,» εΐπεν, «απ’ έμαυτού νά πράξω τοϋτο δέν ήδυ- 
νάμην’ άλλ’ έμπορεϊς νά έρχησαι κάθε Τετάρτην, επειδή 
Τετάρτη εΐνε σήμερον, καί πάντοτε θά εύρίσκεται εν ποτήριον 
καφέ καί διά σέ.»

‘Η κόρη ένόμισεν δτι τδ νόημα τού καφεψοϋ ήτο δτι ουδέ
ποτε ήδύνατο νά κρύψη ύπδ τδν πόδα τδ νόμισμα. Άνεχώ- 
ρησε λοιπόν ολίγον τεθλιμμένη καί βεβαρυμμένη, μ’ δλην 
τήν μεγάλην αύτής άγαλλίασιν έπί τή προσδοκίφ τοιούτου άνά 
πάσαν εβδομάδα δώρου. ‘Ο δέ Δανιήλ σκεπτόμενος τδν αγώνα, 
δστις έντδς τής παιδικής συνεκροτήθη ψυχής, έβάδισε τόν δρό
μον αύτοΰ, χινών άπδ καιρού είς καιρόν τήν κεφαλήν, καί 
καθ’ εαυτόν ψιθυρίζων «άπ’ έμαυτού νά πράξω τούτο δένήδυ- 
νάμην’ δέν ήδυνάμην νά πράξω τοϋτο άπ’έμαυτού. »

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ.

Φίλος παλαιός ύπό ένδυμα νέον.

Κατά τούς τρεις τελευταίους τού έτους μήνας ή Ίεσσίκη ήρ- 
χετο τακτικώς είς τδ καφεπωλεΐόν καθ έκάστην εβδομάδα’ 
περιμένουσα δέ μεθ' ύπομονής τήν άναχώρησιν τού πλήθους, 
έλάμβανε καί αύτή έ'ν ποτήριον καφέ έκ τών εύσπλάγχνων 
χειρών τού νέου της φίλου. Μετά τινα καιοδν ό Δανιήλ έδωχεν 
είς αύτήν τήν άδειαν νά φέρη μερικά άπδ τά πράγματά του 
εις τδ πλησιόχωρον καφενεΐον, άλλά ποτέ δέν τή έπέτρεψε 
νά τόν άκολουθήση μακρύτερον. ’Απ' έναντίας μετά προσοχής 
έκάστοτε έπερίμενε ν απομακρυνθή πρώτον ή κόρη έως οϋ 
νά μή φαίνηται πλέον, καί άκολούθως αύτός άνεχώρει δ.ά οδών 
περιπεπλεγμένων πρδς τήν οικίαν του. Εκτός τούτου ποτέ 
δέν έδωκεν είς αύτήν θάοοος νά τδν ερώτηση τι περιπλέον, 
ώστε συχνά όλίγαι μόνον λέξεις, διαρκοϋντος τού προγεύμα
τος τής Ίεσσίκης,‘μεταξύ αύτών άντηλλάσσοντο.

“Οσον δέ περί τής οικίας τής Ίεσσίκης, αϋτη δέν ήτο μυ
στήριον, καί ό Δανιήλ ήδύνατο εύκολώτατα νά τήν μάθη, άν 
μόνον έλάμβανε τδν κόπον νά άκολουθήση τήν κόρην. Πτο δέ 
έ'ν καί μόνον δωμάτιον παλαιόν, εύρισκόμενον άνωθεν τού ς-αύ- 
λου παλαιού τίνος ξενοδοχείου καί χρησιμεύον άλλοτε ώς ά
χυρών. "Ηδη έντδς τού σταύλου διέμενον δύο ή τρεις όνοι,

42-
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άνήκοντες εις όπωροπώλας, κατοικόϋντας εις τήν αυλήν. 
Κλίμαξ ξύλινος μ,έ τεθραυσμένας καϊ σεσηπυίας βαθμίδας έφερε 
διά καταπακτής (κλιβανής) αμέσως έντός τοϋ ποτέ παλαιού 
αχυρώνας, τδ εσωτερικόν τοϋ οποίου ήτο τόσον ήρημωμένον 
καί άθλιον, δσον καί τδ τοϋ κάτωθεν σταύλου. Τά έπιπλα τοΰ 

.δωματίου εκείνου άπαντα εις οϋδέν άλλο συνίσταντο είμή είς 
πλίνθους τινας καί τεμάχια σανίδων έν παλαιόν δέ αχυρό
στρωμα ήτο ή μόνη έν αΰτφ κλίνη. Πάν τδ δυνάμενον νά 
δοθή ώς υποθήκη πρδ πολλού ήδη ειχεν έκλείψει, ή δέ μήτηρ 
τής Ιεσσίκης συχνά παρεπονεΐτο δτι δέν ήδύνατο νά έκ®οό- 
τωθή καί αύτήν κατά τδν αύτδν τρόπον. ‘Η Ίεσσίκη οαως 
πολύ ολίγον παρεβάρυνεν αύτήν. Πρό πολλού ούτε νά δια- 
θρέψη ούτε νά ένδύση τδ παιδίον έφρόντιζεν ή δέ κόοη έπρεπε 
νά κερδαίνη ή νά άπαιτή τήν οΐκτράν καί άθλίαν τροφήν, 
ήτις μόλις διετήρει αυτήν ζώσαν. Ή Ίεσσίκη ήτο ό δούλος, 
ήτο ο αγγελιοφόρος τών κατοικούντων τήν αύλήν εκείνην· γρον- 
θοκοπουμένη δέ καί ξυλοκοπουμένη υπό τής μητρός της, κου- 
ραζομένη καί κακομεταχειριζομένη ύπδ τών διαφόρων τής 
αυλής κατοίκων, διήγε τυραννουμένην καί αθλιεστάτην ζωήν, 
Άλλ’ ήδη άπελάμβανεν ολίγην ησυχίαν κατά τάς ποωίας 
τής τετάρτης, μετ’ ολίγον δέ δεύτερα τις ευτυχία άνέτειλε 
δι’ αύτήν.

Εσπέραν τινά τοΰ χειμώνος ή Ίεσσίκη δαρθεΐσα άσπλάγ- 
χνως ύπδ τής μεθυσμένης μητρός της, έπλανάτο μακράν πολύ 
τής οικίας της και άνεστέναζε μακρούς καί παραπονετικούς 
στεναγμούς, δτε αίφνης ολίγα πρδ αύτής βήματα είδε τδ ύψη- 
λδν καί καλώς γνωστόν ανάστημα τοϋ φίλου της Δανιήλ.

Ητο ενόενυμένος ένδυμα μελανόν, έφόρει λευκόν λαιμοδέ
την καί έβαδιζε ταχύ μέν άλλά στερεόν βάδισμα είς τινα 
τών πεφωτισμένων οδών. ‘Η Ίεσσίκη φοβηθεΐσα νά όμιλήση 
τόν ηκολούθησεν έκ τοϋ πλησίον, έως οϋ έιοθασεν ένώπιον τής 
πύλης μεγάλου τινδς κτιρίου, ένθα αίφνης σταθείς έσπρωξε 
καί διαβάς εΰρέθη έντδς προδόμου καμαρωτού. Τότε διά τής 
βοήθειας βαρέος τίνος κλειδιού ήνοιξε τάς θύρας καί εΐσήλθε. 
Τδ παιδίον μέχρι μέν τής πύλης ήκολούθει αυτόν, άλλά έκεΐ 
έσταθη επι τοϋ κατωφλιού τρέμον καί μή τολμών νά προχω- 
ρηση. Μετ’ ολίγον όμως η λάμψις φωτός έντδς άναιοθέντος 
εδωσεν εις αυτό θάρρος ουχί μόνον νά είσέλθη άλλά καί νά 
σπρωξη εσωτερικήν τινα θύραν κεκαλυμμένην ύπδ κοκκίνου 
υφάσματος, αλλά τόσον μόνον, δσον διά νά κρυφοβλέπη έντός. 
’Ακολούθως άποκτών ολίγον κατ’ ολίγον τόλμην, είσέδυσεν 
(έτρύπωσεν) έντδς καί έκλεισεν όπισθεν αύτοΰ άνευ κοότου 
τήν θύραν. Τδ μέρος ήτο μέν σκοτεινόν, άλλ’ ό Δανιήλ ή- 
ναπτε φώτα καί έφώτιζεν αυτό μεγαλοποεπώς· τδ δέ παιδίον 
προχώρησαν έστάθη εις διάδρομόν τινα έστρωμένον μέ τάπητα 
καί σχηματιζόμενον έκ δύο σειρών υψηλών έκ ξύλου δρυός, 
μελανού ώς ό έβεννος. στασιδίων. Στοά έκ τοϋ αύτοΰ ξύλου, 
στηριζομένη έπί χονδρών κανόνων, διήρχετο κύκλω περί τό 
ένδον τών τοίχων. Κρυβέν όπισθεν ενός τών κιόνων τούτων, 
έβλεπε μετ’ οφθαλμών περιέργων τόν Δανιήλ, δστις άναβαί- 

νων κατά τήν στιγμήν έκείνην τάς βαθμίδας τού άμβωνος, 
ήναπτε τά έκεϊ φώτα’ έκεϊθεν μετ’ άκρας αυτού άγαλλιάσεω; 
ανεκαλυψε καί τους εςαστραπτοντας σωλήνας οργάνου όπισθεν 
αυτού ευρισκόμενου. Μόλις ο βραδυκίνητος καί μαλακοΰπο— 
δημένος κανδηλάπτής εΐσήλθε δι’ έν ή δύο λεπτά έντός τίνος
σκευοφυλακείου, καί ή Ίεσσίκη έπωφελουμένη τής βραχείας 
απουσίας του έπλησίασε πρδς τάς βαθμίδας τοΰ μέρους, δπου 
τδ οργανον μέ τά χρυσά του στολίσματα έκειτο’ άλλά τήν 
στιγμήν ταύτην άνεφάνη ό Δανιήλ πάλιν φορών υελανδν καί 
μακράν φόρεμα’ ένφ δέ έκε'νη έκπεπληγμένη έμενε βλέπουσα 
το παράξενου τοΰ προστάτου της, οί οφθαλμοί έκείνου έπεσον 
επ αύτήν και εμεινε διά τινας στιγμάς καί αυτός άφωνος, έχων 
επι τοΰ σοβαρού αυτού προσώπου έζωγραφημένον θαυμασμόν 
ά μα καί δυσαρέσκειαν.

«Τί θέλεις εδω ; » . . . . έφώναξε τέλος μέ τραχύτητα, 
αμα συνήλθεν εις εαυτόν, «νά φύγης άμέσως. Έδώ άτομα 

σου δέν χωρούν. Εινε διά
ριους’ ξεκουμπισου λοιπον άμέσως, πριν έλθη κανείς. Πού
ως τό ύποκείμενόν κυρίας καί κυ-

στήν οργήν ηύρες τόν δρόμον νά έλθης · »
Είχε πλησιάσει πολύ πρδς αύτήν, καί κύπτων διά νά Αιθυ- 

ρίση ταύτα εις το ωτίον της, έβλεπε μέ σπασμωδικήν άνησυ- 
χίαν πρδς τδ μέρος τής εισόδου. Ή λάλος τής ‘Ιεσσίκης 
γλώσσα έλύθη.

«Ή μητέρα μ'έδειρεν,» είπε, «καί μ'έβναλεν εις τόν 
δρομον, και εκεί σε ειοα καί σε ήκολούθησα' τώοα 'ς τήν 
στιγμήν, αμέσως, κύριε Δανιήλ, φεύγω' άλλά τί ώραΐον μέ
ρος ’ποϋ'ειν έδώ ; Τί κάμουν αί κυρίαι καί κύριοι δταν έρ
χονται ; ειπέ μοι καί φεύγω άμέσως. »

«“Ερχονται διά νάκάμωσιπροσευχήν, έψιθύρισεν ό Δανιήλ, 
«Καί τί εινε προσευχή ?» ήρώτησεν ή ίεσσίκη.
«“Αθλιον» έκραξεν ό Δανιήλ έν άμηχανία. «Τί ■ νά, έο- 

χονται καί άλλαι μέν έμβαίνουν εις τά στασίδια, άλλαι δέ 
κάθονται, καί ό λειτουργός άπδ τού βήματος ζητεί άπδ τόν 
Θεόν ο,τι έχουσιν άνάγκην. »

‘Η Ίεσσίκη ήτένισεν αύτδν μέ τόσην άπορίαν, ώστε λε
πτόν μειοιαμα ανεβη επί τοΰ τεταραγμένου προσώπου τοΰ εκ
κλησιάρχου.

«Τί εινε λειτουργός ; τί θεός ; είπε, « καί μήπως αί κυ- 
ριαι και οί κύριοι έχουσιν άνάγκην άπδ τίποτε ; έγώ ένόμιζα 
οτι δέν έχουσιν άπδ τίποτε άνάγκην, κ. Δανιήλ.»

«“Ω!» έκραξεν ό Δανιήλ, «πρέπει νά φύγης. Τόρα εύθύς 
έρχονται καί θά δυσαρεστηθούν, άν ιδουν εν μικρόν κουοελια- 
σμένον καϊ άθρησκον, ώς έσέ. Τούτο εινε τδ βήμα, δπου στέ
κεται ό λειτουργός καί όμιλεΐ, καί ταύτα εινε τά στασίδια 
εις τά οποία έκεϊναι κάθονται διά ν’ άκούουν, ή καί νά κοι- 
μωνται, ως ενίοτε συμβαίνει. Τούτο εινε τδ οργανον τής μου
σικής, ή όποια άκολουθεΐ, δταν ψάλλουν ιδού, σέ τά είπα 
ολα, φύγε καί νά μήν έλθης πλέον ποτέ.»

« Κύριε Δανιήλ, » εϊπεν ή Ίεσσίκη «έγώ δέν έκατάλαβα 
τίποτε άπό αύτά. Δέν υπάρχει κααμία σκοτεινή γωνία, διά νά 
εμπορέσω νά κρυφθώ μέσα ; » 

πισθεν τής θύρας εκείνης. Δέν ήδύνατο νά καταπνίξη τήν σφο- 
δράν τής ψυχής αύτής έπιθυμίαν, ήτις ήτο νά γευθή παλιν 
καί πάλιν τής κρύφιας άλλ’ έπικινδύνου έκεινης χαράς ' κατα 
πάσαν κυοιακήν λοιπόν έκρύπτετο είς τδ σκοτάδι τών δρόμων 
καί μετ’ άνυπομονησίας έπερίμενε τήν κατάλ ληλον στιγμήν 
νά τουπώση είς τήν έκκλησίαν άπαρατήρητος. Δέν ήργησε να 
μάθη τήν άκριβή στιγμήν, καθ’ ήν ό μέν Δανιήλ κατεγίνετο 
νά άνάπτη τά φώτα, ο δέ χωροΦυλας δεν ειχεν ακόμη κα
ταλάβει τήν παρά τήν είσοδον θέσιν του, καϊ πάλιν ακριβώς 
τδ λεπτόν καθ’ δ ήτο φρόνιμον καί ασφαλές να εςελθνμ Ενίοτε 
τό παιδίον έμειδία καθ’ εαυτό, άλλά καί ήναγκάζετο νά κατα- 
πνίγη τήν χαράν του βλέπον τον Δανιήλ ισταμενον απαθώς 
παοά τήν είσοδον μέ τδ σοβαρον του προσωπον και υποοεχο- 
μενον τούς έκκλησιαζομένους, σχεοον όπως επραττε και προς 
τού; καταναλωτάς τοΰ καφεπωλείου του. Εγνώοισεν ές οψεως. 
τδνλειτουργόν, τδν υψηλόν, ισχνόν, χλωμόν εκείνον άνθρω
πον, δστις είσήρχετο διά πλαγίας τινδς θύρας μέ τήν κεφαλήν 
πάντοτε κύπτουσαν ώ; άνθρώπου βεβυθισμενου εις σκεψεις 
βαθβίας, ενώ δύο μικρά περίπου τής αύτής μέ έκείνην ήλικίας 
κοοάσια, έχοντα γαλήνια καί χαριέντα πρόσωπα, ήκολούθουν 
αύτόν. ‘Η Ίεσσίκη ήσθάνθη πολύ ενδιαφέρον πρδς τοΰ λει
τουργού τάς θυγατέρας. ‘Π νεωτέρα έξ αύτών ήτο ξανθή, ή 
δέ πρεσβυτέρα, περίπου τού αύτού μέ έκείνην άναστήματος, 
είχε τήν κεφαλήν καί τήν κόμην μελαίνας ως εκείνη, αλλά 
φεΰ ! πόσον έπιμελημένας καί περιποιημενσς υπο φιλόστορ
γων χειρών 1 ’Ενίοτε, δτε αύται διήρχοντο, έκλειε τούς οφθαλ
μούς’της, καί διά τής φαντασία; προσεπάθει νά μάθη, τί αύται 
έντός τού υψηλού μαύρου στασιδιού των έκαμνον, τί επραττον 
έντδς τής έκκλησίας έκείνης, δπου θέσις δι’ εν κουρελιασμένου, 
άνυπόδητον κοράσιον ως αυτήν δεν υπήρχεν, αι δε προσπα- 
θειαί της κατέληγον, ώς έπΐ τδ πλεΐστον εις στεναγμόν, τον 
όποιον καί αύτδν ήναγκάζετο νά καταπνίγη.

Ητο άοκετή διά τδν Δανιήλ παραμυθία οτι η Ιεσσίκη, αν 
καί “,ρχετο κάθε τετάρτην πρωί καί προγευμάτιζε, δεν ηνω- 
χλει αύτδν μέ ερωτήσεις, ά; έφοβειτο" άλλ ή κόρη ητο αρ
κετά έξυπνος και άγχίνους πρδς τούτο. Επεθυμει να λησμο- 
νηθή ύπ’ έκείνου δτι αύτη ύπήγεν εις τήν εκκλησίαν ολίγον δέ 
κατ’ ολίγον ή επιθυμία της αυτή έςεπληρωθη, ο δε Δανιήλ Οί> 
άνησύχει πλέον ύπδ φόβου, μήπως ΐδη τδ άγριον τοΰ παιδιού 
πρόσωπον άτενίζον προς αυτόν, ενφ ηπτε τα; λαμπαοας.

Άλλ’ σΐ φωτείναί τοΰ καλοκαιριού έσπέραι ήρχισαν ν’ άν- 
τικαθιστώσι τάς σκοτεινός τοΰ χειμώνος, η δε Ιεσσίκη προσέ- 
βλεπε μετ’ άθυμίας δτι αί κυριακαί αύτής άπολαύσεις εμελλον 
ταχέως νά έκλείψωσίν. ‘Ο κίνουνο; τοΰ νά φανερωθη απο κυ— 
ριακήν εις κυριακήν ηυξανε, έπειδή και ο ήλιος πάντοτε αργο- 
τεοον έδυε, καί τρόπος δέν υπήρχε νά είσχωρήση ήνά έξελθη, 
μέ τδ φώς τής ημέρας. “Ηδη εφθασεν ή εποχή καθ ήν άπη- 
τεΐτο μεγάλη προσοχή καί εύκινησία, καθότι τδ φώς τοΰ λυ
καυγούς διήρκει είσέτι τήν στιγμήν, καθ’ ήν έπρεπε νά είσέλθη’ 
καί δμως δέν ήδύνατο νά μή πηγαίνη, Άν δέν έφοβειτο μή.

« “Οχι, δχι » διέκοψεν ό Δανιήλ άνυπεμόνως’ « αδύνατον 
νά μείνη έδώ μέσα εις μικρός άθρησκος, ανυπόδητος και χωρίς 
κάλυμμα τής κεφαλής. “Ελα, ολίγος καιρό; πλέον έμεινε και 
κάποιος έρχεται, μόνον φεύγε, εμπρός. »

‘Η Ίεσσίκη διηύθυνε τά βήματά της αργα πρός την κεκα
λυμμένην θύοαν, στρέφουσα αδιακοπω; την κεφαλήν προς 
τά όπίσω’ άλλ’ ό Δανιήλ ΐστατο πρδς τήν ακραν τοΰ πτερυ
γίου καί άγριωπώς έβλεπεν αυτήν, αμα ητένιζε προς τα οπισω. 
“Εφθασεν είς τδν πρόδομον τέλος, αλλ’ηόη κάποιος έπλησι- 
ασε πρδς τήν θύραν τής έκκλησίας, καί κάτωθεν τοϋ φανού του 
παρά τήν πύλην ΐστατο εις έκ τών φυσικών αύτής εχθρών, 
εις χωροφύλαξ. ‘Η καρδία της έκτύπα δυνατά, άλλ’ ήτο όξύ- 
νους καί δέν ήργησε νά άνακαλύψη κευθμώνα τινα (έναν κρυ
ψώναν) όπισθεν μιας τών θυρών, έντός τοΰ οποίου έτρύπωσεν, 
έωσού παρέλθη ό κίνδυνος καί έλευθερωθή έκ τών χειρών τοΰ 
εχθρού της.

Οί έκκλησιαζόμενοι ήρχισαν έκ διαλειμμάτων νά ερχωνται. 
‘Η κόοη ήκουε τδν κρότον τών μεταξωτών φορεμάτων καί ηδυ- 
νατο νά βλέπη τούς κυρίους καί τάς κυρίας διερχομένους διά τοΰ 
προνάου. "Απαξ έτόλμησε νά έξάξη τδν ισχνόν καϊ μικρόν 
αύτής δάκτυλον καί νά έγγίση βελούδινου τι φόρεμα, ένω η 
οοοούσα αυτό διήρχετο άπδ πλησίον, άλλ’ ούδείς είδε ταύτην 
τήν ποάξίν της, ούδείς υποπτεύθη τήν παρουσίαν αύτής όπι
σθεν τής θύρας; “Εβύεπε τόν Δανιήλ πολύ ένησχολημένον, 
ώς έκ τοΰ εισερχομένου πλήθους, άλλ’ έχοντα πεφοβισμένον τδ 
πρόσωπον, καί έκ διαλειμμάτων άτενίζοντα μετ' άνησυχίας 
πρδς τδ παοέξω σκότος, άπαξ μάλιστα πλησιάσαντα τδν χω- 
οοφύλακα καί έρωτώντα, άν είδε κουρελιασμένου τι παιδίον νά 
πλανάται έκεΐ πλησίον. Μετ’ ολίγον ήρχισαν αί ψαλμφδίαι, 
ή δέ Ίεσσίκη συμμαζευθεΐσα έντδς τής κρύπτρας ήκουε κατα- 
πληττομένη τήν μουσικήν τήν γλυκεΐαν. Δέν είξευρε τί πα- 
ρεκίνει αύτήν νά κλαύση, άλλά τά δάκρυα ήρχοντο τόσον τα
χέως, ώστε δέν έπρόφθανε νά σπογγίζη τούς οφθαλμούς της 
μέ τάς κλειδώσεις τών δακτύλων. Τότε καθίσασα επί τοΰ εδά
φους, έστήριξε τδ πρόσωπον εις τάς χεΐρας καί άφηκεν έλεύ- 
θεοα τά δάκουά της νά ρέωσιν. “Οταν αί ψαλμωδίαι έπαυσαν, 
μόλις ήδύνατο νά άκούη συγκεχυμένου τινά ήχον φων?,ς ομι- 
λούσης· ό πρόναος ήτο κενός ήδη καί ή κεκαλυμμένη θύρα 
κλειστή. ‘Ο χωροφύλαξ προσέτι ειχεν αναχωρήσει. Ητο ή 
κατάλληλος πρδς υπεκφυγήν στιγμή. ’Ηγέρθη έκ τοϋ έδά- 
φου; κατατεθλιμμένη, καί ένθυμουμένη μετά λύπης τδ φώς, 
τήν ζέοτην καί τήν μουσικήν, τά όποια ήσαν έντδς τών θυ
ρών κεκλεισμένα’ έβάδιζε πρδς τδ ψύχος καί τό σκότος τών 
δρόμων, βραδέως πορευομένη πρδς τήν οικίαν της μετά καρδίας 
βαρυαλγοΰς.

ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ Δ’.

Βλέμματα πρός φανταστικήν χώραν.

Αυτή δέν ήτο ή μόνη φορά, καθ’ ήν ή. Ίεσσίκη έκρύβη ό
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βλάώη τδν Δανιήλ, ειχεν απόφασιν νά πορεύητϊΐ εως ού 
άνακαλυφθή Τις ήδύνατο νά τήν τιμωρήση πολύ μέ τδ νά 
έστεκε είς τδν πρόναον μιας έκκλησίας;

Και δμως ή Ίεσσίκη άνεκαλύφθη πριν έτι αί σκοτειναί 
τοΰ χειμώνος έσπέραι καθ’όλοκληρίαν παρέλθωσι. Συνέβη εσπέ
ραν τινά ώστε αί θυγατέρες τοΰ λειτουργού, έλθοΰσαι πρδ τής 
ώρας εις τήν εκκλησίαν, νά ιδωσι μικρόν τι κουρελιασμένου 
άτομον ασκεπές καί ανυπόδητου, τδ όποιον, βαδίζον μέ ελα
φρού βήμα πρδ αυτών καί είσελθδν εις τόν πρόναον, έγένετο 
αφαντον. ‘Ως έκ τής πρώτης ταύτης έντυπώσεως έστάθησαν, 
έκύτταξαν άλλήλας, άλλ' ακολούθως, άν κα'ι αί καρδίαι αυτών 
έπαλλον, καί τδ ροδοκόκκινο·? τοΰ προσώπου των χρώμα ήλ- 
λαζεν άδιακόπως, κρατούμενα', άπδ τάς χεϊρας ήκολούθησαν 
τδ νέον άλλά παράξενου τής εκκλησίας των μέλος. ‘Ο εκκλη
σιάρχης ήτο κάπου καί δέν έφαίνετο- άλλ' οί διαπεραστικοί 
οφθαλμοί των βλέποντες τά ίχνη τών υγρών καί μικρών πο- 
δών, τά όποια επί τοΰ καθαρού πατώματος πρδ αυτών έφαί- 
νοντο, αμέσως άνεκάλυψαν τήν όπισθεν τής θύρας κεκρυμμέ- 
νην ’Ιεσσίκην.

—Άς φωνάξωμεν τδν Δανιήλ, είπε Βίννη ή νεωτέρα εϊς τδ 
ώτίον τής αδελφής της- άλλ’ ώμίλησεν ολίγον δυνατά, καί 
ή Ίεσσίκη τήνήκουσε. Πριν δέ προφθάσωσι νά κάμωσι βήμα, 
αύτη έστάθη ενώπιον των μέ ένθερμον καί ικετευτικόν ποό- 
σωπον.

« Ώ 1 μή με άποδιώςητε » έκραξεν « είμαι πτωχόν, πολύ 
πτωχόν κοράσι, καί τούτο είναι ή μόνη εύχαρίστησίς τήν ό
ποιαν έγνώρισα εις τήν ζωήν μου. Σάς είδα πολλάς φορά; μέ 
τδν υψηλόν εκείνον κύριον νά περιπατήτε, καί ποτέ δέν έπί- 
στευα δτι θά μέ διώξητε. Δέν κάμνω κανέν κακόν όπίσω άπδ τήν 
θύραν, καί άν ό Δανιήλ μέ εύρη, δέν θά μοϋ δίδη πλέον καφέν.

« Κοράσι μου » είπε τδ μεγαλείτερον έκ των παιδιών μέ 
ήσυχου καί σοβαράν φωνήν. «Δέν σκοπεύομε’? νά φερθώμεν 
σκληρώς προς εσέ- άλλά διατί έρχεσαι έδώ, καί διατί κρύπτε
σαι όπισθεν τής θύρας : »

« Πολύ μέ άρέσει ν’ άκούω τήν ψαλμωδίαν » άπεκρίθη ή Τ- 
εσσίκη, καί «καί πολύ επιθυμώ νά μάθω τί εινε προσευχή, τί 
λειτουργός καί τί θεός. Έεύρω Οτι εινε διά κυρίας καί κυρίους 
καί ώραΐαπαιδία σάν έσάς, άλλά πολύ άγαποϋσα νά έλθω αίαν 
οοράν μόνον μέσα καί νά ΐδώ τί κάμνετε.

«Νά έλθης μαζύ μας, εις τό στασίδι μας” έπραξεν ή Βίννη 
μετά θερμότητος καί προθυμίας· άλλά ή ’Ιωάννα θέσασα τήν 
χειρα της έπί τοϋ γυμνού βραχίονος, έδειξε διά τών οφθαλμών 
τά κατεσχισμένα φορέματα και τά έμπερδευμένα τής Ίεσσί- 
κης μαλλία. Τό ζήτημα ήτο άρκετά δύσκολου ώστε νά περι- 
πλέξη αύτάς. Τό έρημον παιδίον ήτο πάρα πολύ λερωμένου καί 
παρημελημένον, καί επομένως άνάρμοστον νά προσκαλέσωσιν 
αυτό διά νά καθίση παρά τδ πλευράν των εντός τοϋ βελουδωμέ- 
νου στασιδιού των· άνθρωποι πτωχοί δέν έπήγαινον είς τήν 
εκκλησίαν εκείνην, διά νά τήν στείλωσι νά καθίση μετ’ σύτών. 
‘ H Βίννη δμως στραφεΐσα μετ’ άγανακτήσεως ήτένισεν έπι- 
ίτληκτικώς τήν πρεσβυτέραν άδελφήν της.

« Ιωάννα » τή εΐπεν, άνοίγουσα τήν καινήν διαθήκην, τήν 
οποίαν έκράτει καί στρέφουσα μετά βίας τά φύλλα, «πρδ ολίγου 
άκόμη ό πατήρ μάς ωμίλησε περί τούτου τοϋ μέρους « Άδελ- 
,, φοί μου, μή έν προσωποληψία έχετε τήνπίστιν τοΰ Κυρίου 
,, ήμών Ίησοΰ Χριστού τής δόξης. Έάν γάρ εΐσέλθη εις τήν 
., συναγωγήν ήμών άνήρ χρυσοδακτύλιος έν έσθήτι λαμπρά, 
,, εισέλθη δέ καί πτωχός έν ρυπαρά έσθήτι, καί έπιβλέψητε 
,, έπί τδν φοροΰντα τήν έσθήτα τήν λαμπράν, καί εϊπητε 
,, αύτώ, “ Σύ κάθου ώδε καλώς,, καί τω πτωχώ είπητε, 
*1 Σύ στήθι έκεϊ ή κάθου ώδε ύπδ τδ υποπόδιό? μου ,, οΰ διεκρί- 
,, θητε έν εαυτοί:, καί έγένεσθε κριταί διαλογισμών πονηρών;,, 
Εάν λοιπδν δέν λάβωμεν τήν μικράν ταύτην κόρην είς τδ στα- 

σίδιον μαζύ μας, “ έχομεν τήν πίστιν τοΰ Κυρίου ήμών Ίη- 
,, σοΰ Χριστού τής δόξης έν προσωποληψίαις.,,

“ Δέν ειξεύρω τί νά κάμω ,, είπε στενάζουσα ή 'Ιωάννα- 
“ τδ εύαγγέλιον όμιλεϊ πολύ καθαρά, άλλ’ έγώ φοβούμαι μή
πως τοΰτο δέν άρέσιρ εις τδν πατέρα. Ας έρωτήσωμεν τδν έχ- 
κλησιάρχην.,,

“ ΑΙ όχι, όχι ! ,, άνέκραξεν ή ’Ιεσσίκη “ μήν γενήτε 
αιτία νά μέ εύρη έδώ ό Δανιήλ. Βεβαιωθήτε, δέν έρχομαι 
πλέον καί σάς υπόσχομαι δτι είς τδ εξής δέν θά ζητώ πλέον 
νά μάθω τί εινε θεός ή λειτουργός, φθάνει μόνον νά μέ ά®ί- 
σητε νά φύγω τώρα. »

« Άλλά, κοράσι μου, » εΐπεν ή ’Ιωάννα μέ γλυκύν καί σο
βαρόν τρόπον « ήμεϊς εϊμεθα υπόχρεοι νά σέ διδάξωμεν πεοί 
θεού, έάν πραγματικώς δέν τδν γνωρίζης. ‘Ο λειτουργός εινε 
πατήρ μας, καί έάν έλθης μαζύ μας, θά τδν έρωτήσωμεν τί 
πρέπει νά κάμωμεν.

«Μήπως θά μέ ίδή ό Δανιήλ ; ,, ήρώτησεν ή ’Ιεσσίκη.
“ Κανείς, έκτος τοϋ πατρδς δέν εύρίσκεται είς τδ σκευοου- 

λακεϊον,, άπεκρίθη ή Ιωάννα’ “καί θά μάς εϊπη, είς έσέ καί 
εις ήμάς τί πρέπει νά κάμωμεν. Νά μή φοβηθής τίποτε’ θά 
φοβηθής ;

“ “Οχι ,, εΐπεν ή Ίεσσίκη, μέ ιλαρότητα, άκολουθοϋσα τά 
παιδία τού λειτουργού, τά όποια ώδήγουν αυτήν άπδ τδ πλά
γιον τής έκκλησίας πρδς τδ σκευοφυλακεϊον.

“ Δέν εινε τόσον φοβερός, ,, εΐπεν ή Βίννη, βλέπουσα έν- 
θαρροντικώς περί έαυτήν, τήν στιγμήν καθ’ ήν άφοΰ ή ’Ιωάννα 
έκτύπησεν έλαφρώς τήν θύραν, ήκούσθη φωνή τις λέγουσα “ε;- 
σέλθετε.

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Ε’.

Νέος κόσμος ανοίγεται.

‘Ο λειτουργός έκάθητο έπί αναπαυτικής εύρας πλησίον τής 
έστίας, κρατών εις χεϊρας ύμνολόγιον, τδ οποίον καί έκλει- 
σεν άμα τά τρία παιδία έφάνησαν έπί τήν θύραν. ‘Η Ίεσ- 
σίκη πολλάκις άπδ τής κρύπτρας αύτής ειχεν ίδεϊ τδ χλω
μόν καί σκεπτικόν ποόσωπόν του, άλλ’οΰδέποτε ειχεν άπαντή- 
σει τούς διαπεραστικούς, γοργούς καί έταστικούς οφθαλμούς 

του, οιτινες έδείκνυον δτι διαπερώντες άπασαν τήν δυστυχίαν 
καί άθλιότητα τής κόρης, άνεγίνωσκον ολόκληρον τήν ιστορίαν 
τής έρήμου της ζωής. Πριν δμως προφθάση νά καταβιβάση τά 
βλέμματά της, ή δυνηθή νά προσφέρη τδν μετά σεβασμού 
χαιρετισμόν της, ή όψις τού λειτουργού έλαβε τόσον γλυκεϊαν 
καί συμπαθητικήν έκφρασιν, ώστε ήνσγκάσθη νά προσηλώση 
έπ’ αύτοΰ τούς οφθαλμούς της καί νά λάβη νέαν καρδίαν καί 
θάρρος. Τά παιδία του έτρεξαν πρδς αύτδν πρώτα, άφίνοντα τήν 
’Ιεσσίκην έπί τής πρδ τής θύρας ψάθης, καί μέ φωνάς ζωηράς 
καί πολλάς χειρονομίας διηγήθησαν πρδς αύτδν τήν δυσκολίαν, 
εϊς τήν οποίαν εΰρίεκοντο.

«“Ελα έδώ μικρά κόρη,» έΐπεν ή δέ Ίεσσίκη διελθοΰσα τδ 
έστρωμένον πάτωμα, ήλθε καί έστάθη ένώπιόν του, έχουσα 
τάς χεϊρας εσταυρωμένα; καί τούς οφθαλμούς έλευθέρως άτε- 
νίζοντας πρδς τούς ίδικούς του*

«Πώς σέ λέγουν, κόρη μου ;» ήρώτησεν.
«Ίεσσίκη,» άπεκρίθη έκείνη.
«Ίεσσίκη,» έπανέύαβεν αύτδς μειδιών" αυτό εινε παοάξε- 

νον όνομα-»
«‘Η μητέρα έσυνείθιζε νά παρασταίνη τήν «‘Ιεσσίκην είς 

τδ θέατρον, κύριε,» εΐπεν ή κόρη, «καί έγώ τότε ήμην τδ 
μαγικόν παιδάκι τής παντομίμας, εως πού έμεγάλωσα καί 
ήσχήμηνα. ’Άν δταν μεγαλώσω ήμαι ωραία, λέγει ή μαμά, 
θά παρασταίνω καί έγώ’ άλλά θέλ.ει πολύν καιρόν ώς τότε, 
καί.... κάθου καί περίμενε. Είσαι σύ ό λειτουργός, κύριε ·

«Μάλιστα,» άπεκρίθη εκείνος, μειδιών καί πάλιν.
—Καί τί εινε λειτουργός, ήρώτησε τδ παιδίον.
—‘Υπηρέτης, δούλος, άπεκρίθη αύτδς βλέπων περίσκεπτος 

πρδς τήν καίουσαν τής έστίας στάκτην.
— Πάτερ, άνέκραξαν ήτε Ιωάννα καί ή Βίννη μετά φωνής 

έμβαινούσης έκπληξιν- άλλ’ ή Ίεσσίκη ούδόλως έστρεψεν άπδ 
τοΰ λειτουργοϋ τά βλέμματά της, δστις στραφείς πάλιν παρε- 
τήρει τούς λαμπρούς τής κόρης οφθαλμούς.

— Μέ συγχωρεϊς, κύριε, τίνος δοϋλος είσαι ; ήρώτησε.
— Δούλος τού Θεού καί δούλος τών άνθρώπω? άπεκρίθη 

έπισήμως έκεΐνος- «Ίεσσίκη, είμαι δούλάς σου. »
Τδ παιδίον, άτενίσαν γύρω τδ δωμάτιον καί πρδς τά ω

ραία τών θυγατέρων τού λειτουργού φορέματα, έγέλασε δρι- 
μύν τινα γέλωτα συμμαζεϋον περί έαυτδ τά ράκη του καί άνα. 
τριχιάζον, ώς εί ήσθάνετο προσβολήν τοϋ ψυχρού άνέμου 
δστις κατ’ έκείνην τήν ώραν σφοδρός έξω είς τούς δρόμους 
έπνεεν. ‘Ο ήχος τού λιγυρού, τού παιδικού γέλωτός της κα- 
τεσύντριψε τοϋ λειτουργού τήν καρδίαν καί τότε τά δάκρυα ύ
γραναν τά βλέφαρά του.

— Τις είναι ό Θεός ; ήρώτησε τδ παιδίον. “Οταν ή μη
τέρα ήτο εις τά καλά της, έλεγε κάποτε «ό θεός νά σ’εύ
λογή ση! » τδν γνωρίζεις, παρακαλώ, λειτουργέ;

Άλλά πριν ή λάβη καιρόν ό λειτουργός ν' άπαντήση, ή πρδς 
τήν εκκλησίαν θύρα ήνοίχθη καί ό Δανιήλ έστάθη έπί τοΰ κατώ 
φλίου.Καί πρώτον μένήτένισεν ήσύχωςέντός,άλλ' εύθύςώχρότης 

φοβερά έχύθη έπί τοΰ σοβαροϋ αύτοΰ προσώπου, καί ήναγ- 
κάσθη νά στηριχθή μέ τήν χεϊρα έπί τής θύρας, εως ού συν- 
ελθών είς εαυτόν δυνηθή νά όμιλήση. Καί ή Ίεσσίκη έπίσης 
εστρεφε περί έαυτήν τήν κεφαλήν, πεφοβισμένη ααί άναπο- 
φάσιστος, ώς μεριμνώσα νά κρυφθή ή νά φύγη. ‘Ο λειτουρ
γός πρώτος ώμίλησεν.

— Ιεσσίκη, είπε, κάτωθεν τοΰ βήματος εινε μία θέσις, 
εις τήν όποιαν θά καθίσης, καί δπου θά έμπορώ νά σέ βλέ
πω πάντοτε. Εσο καλόν κοράσι, πρόσεχε καί κάτι πεοί Θεού 
θά άκούσης, Δανιήλ, βάλε τδ μικρόν τοΰτο άντικου τών στα- 
σιδίων πρδς τάς βαθμίδας τοΰ βήματος.

Άλλά πριν ή δυνηθή ώ; έκ τής μεγάλης χαράς της νά τδ 
πιστεύση ή Ίεσσίκη ήτο έντδς τής έκκλησίας, καί ήκουε τήν 
γλυκεϊαν τής ψαλμφδίας μουσικήν. “Οχι μακράν ή Ιωάννα 
καί ή Βίννη μειδιώσαι έοριπτον πρδς αύτήν οιλικά έκ τοΰ στα
σιδιού των βλέμματα. Ητο φανερόν δτι ή πρεσβυτέοα τοΰ 
λειτουργού θυγάτηρ έμερίμνα περί τής στάσεώ; της δι' ο καί 
ένευε πρδς αύτήν πότε νά στέκηται καί πότε νά κύπτη- άλλ’ ή 
Βίννη τηύχαριστεΐτο νά μειδιά πρδς αύτήν,δταν άπήντα τδ πρό
σωπόν της. Η Ίεσσίκη ήτο ευτυχής καί ούδόλως έντρέπετο. 
Αί κυρίαι καί οί κύριοι ολίγον διέφερον έκείνων, τούς οποίους είς 
τδ θέατρον, δτε ήτο μαγικόν παιδάκι, έβλεπε, καί πολύ τα
χέως ή προσοχή της συνεκεντρώθη περί τδν λειτουργόν, τοΰ 
οποίου οί οφθαλμοί συχνά έπ’ αύτής έπιπτον, δτε, ύψόνουσα 
τδ πρόσωπόν, ήτένιζεν αύτόν. Μόλις ήδύνατο νά έννοή λέξιν 
έξ δσων έκεΐνος έλεγον, άλλ οί τής φωνής του τόνοι τή έφαί- 
νοντο γλυκείς, τδ δέ συμπαθητικόν του πρόσωπόν δτε πρδς 
αύτήν έβλεπε, τήν κατευχαρίστει. ‘Ο Δανιήλ δυσηρεστημένος 
καί ώργισμένος διήλθε πολλάκις έμπροσθέν της, άλλ’ έκείνη 
ούτε κκν περί τής παρουσίας του έφρόντιζεν. ‘Π Ίεσσίκη προ- 
σεπάθει νά μάθη τί ί το λειτουργός καί τί Θεός.

ΚΕΦΑΛ. ΣΤ’.

Ή πρώτη δέησις.

Άμα ή ακολουθία έτελείωσεν, ό λειτουργός καταβάς τάς 
βαθμίδας τοϋ ιερού βήματος, έλαβε τήν Ιεσσίκην από τήςχει- 
ρδς ενώπιον δλου τοΰ πλήθους άκριβώς τήν στιγμήν καθ’ ήν 
ό Δανιήλ ήτοιμάζετο νά τήν άποδιώξη, καί ώδήγησεν αυτήν 
έντδς τοϋ σκευοφυλακείου, δπου ή ’Ιωάννα καί ή Βίννη τούς 
ήκολούθησαν. ΤΗτο κατάκοπος άπδ τάς υπηρεσίας τής ήμέρας, 
τδ δέ χλωμόν πρόσωπόν του ήτο έτι χλωμότερου τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν στήσας τήν Ιεσσίκην ένώπιον τής έδρας του, έκάθισεν 
έπ’ αύτής έξηντλημένος- στηρίξας δμως τήν κεφαλήν έπί τών 
χειρών είπε μέ χαμηλόν άλλ’εύκρινή τόνον- «Κύριε, ταΰτα 
εινε τά πρόβατα τής βοσκής σου. Βοήθει μοι νά ποιμάνω 

αυτά 1 »
‘ ‘ Παιδία ,, είπε μέ μειδίαμα έπί τής καταβεβλημένης του 

©υσιογνωμίας “ τδ νά γνωρίζωμεν τδν θεόν δέν εινε εύκολον. 
Τοΰτο δαως γινώσκομεν, δτι εινε πατήρ μας. Ίδικός μου
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πατήρ και ίδικός σου πατήρ, ’ίεσσίκη μου. Σέ αγαπά, καί 
φροντίζει περί σου περισσότερόν, παρ’ οσον εγώ περί τών μι
κρών μου τούτων θυγατέρων φροντίζω. ,,

Έμειδίασε πρός αύτάς και έκεϊναι πρός τούτον, άλλα μέ 
τρόπον τόν όποιον ή Ίεσσίκη καί ησθάνθη και έκατάλαβε, μο
λονότι ώς έκ τούτου κατελυπήθη. Τότε κατελήφθη υπό μικρού 
τίνος τρόμου, ό δέ λειτουργός ήκουσε τόν ήχον σιγανού μέν 
άλλα πικρού στεναγμού της.

“ Έγώ ποτέ δέν είχα πατέρα ,, είπε κατατεθλιμμένη.
“ Ο Θεός εΐνε πατήρ σου ,, άπεκρίθη εκείνος γλυκύτατα’ 

«είξεύρεί δλα τά περί σου,επειδή και πανταχού εύρίσκεται. ‘Η
μείς δέν έμπορούμε ν νά τόν ίδωμεν, άλλα μόνον νά όμιλώμεν 
πρδς αύτόν και ’Εκείνος μάς ακούει, καί έμπορούμεν νά ζητω- 
μεν από Αύτόν δ,τι χρειαζόμεθα. »

«Θά μέ άφίση νά τφ ομιλήσω, καθώς άφίνει αύτά τά ωραία 
παιδία, τά όποια εΐνε καθαρά και φορούν ωραία ενδύματα ; 
ειπεν, άτενίζουσα μετ ’ανησυχίας τούς καταλασπωμένους της 
πόδας καί τά ρυπαρά καί κατεσχισμένα φορέματά της.

‘ ‘ Μάλιστα ,, εΐπεν ό λειτουργός μειδιών άλλ α καί στε- 
νάζων συγχρόνως*  “ ταύτην τήν στιγμήν (μπορείς νά ζητή- 
σης από αύτόν δ,τι καί άν χρειάζεσαι. ,,

‘Η Ίεσσίκη άνοίξασα μέ δλην αύτής τήν δύναμιν τούς ο
φθαλμούς της, ήτένιζε γύρο) τό δωμάτιον, ώς (άν έζήτει νά ίδη 
τόν Θεόν’ άλλ’ ακολούθως έκλεισε δυνατά τά βλέφαρά της, ή- 
κούμβησε τό μέτωπον είς τάς χείράςτης, δπως είδε τόν λει
τουργόν νά τό πράττη, καί είπε. “ Θεέ, έχω ανάγκην νά σέ 
γνωρίσω. Καί πλήρωσε, σέ παρακαλώ, τόν Δανιήλ, δι’ δλαν 
τόν ζεστόν χαφέν, τόν όποιον μοί δίδει.,,

‘Η Ιωάννα καί ή Βίννη ήκουσαν ταύτα μετά άνεκοοάστου 
θαυμασμού*  άλλά τά δάκρυα συνήχθησαν έπί τών οφθαλμών 
τού ίερέως καί έπρόσθεσεν “ άμήν ,, εις ταύτην τήν ποώτην 
δέησίν τής Ίεσσίκης.

(ακολουθεί).

Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ

τών γυναικών καί τών απελεύθερων 
έν ’Αμερική.

(Συνέχεια από σελ. 71).

I.
’Ενώ έν ’Αγγλία, έν Γαλλία καί έν .τολλαίς άλλαις χώραις 

τής Ευρώπης αμφισβητείται έτι, άν αί γυναίκες δικαιούνται 
νά μετέχωσι τής ανώτερος π ιδείας—ενώ ποοβαίνουσι μέχοι 
καί τού νά αποφανθώσιν, δτι ούτε έχουσι τόν άπαιτούμενο νοϋν 
οιά τάς υψηλά; καί επιστημονικός σπουδάς, υπάρχει έθνος, τό 
οποίον προ πολλού έλυσε τό ζήτημα τούτο. Αί ‘Ηνωμένα». 
Πολιτεία»., συνειθισμεναι νά καθιστώσΐ τήν πείραν βάσιν πό
σης θεωρίας, δέν ήρχισαν νά συζητώσιν όποίαι θά ήσαν διά 
τήν οικογένειαν καί διά τήν κοινωνίαν αί συνέπεια», εύρυτέρας 
παιοείας τού γυναικείου φύλου, άλλ’ ήνοιξαν αύτώ δλας τάς 
«χολας, καί ήθέλησαν νά μή μείνώσιν αί γυναίκες αμέτο

χοι ούδεμιάς επιστήμης. Τά προκύψαντα έκ τούτου θαυμάσια 
αποτελέσματα εΐνε ή τά μάλιστα νικηφόρος άπάντησις πρός 
τάς αντιλογίας έκείνών,παρά τοίς όποίοιςτό ζήτημα τής πνευ
ματικής χειραφεσίας τών γυναικών δέν έξήλθεν έτι έκ τού
κράτους τής συζητήσεως. ’Άλλως τε ή φυσική ποοεία τών 
πραγμάτων έν ταίς ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις ποό πάσης 
σκέψεως καί ανεξαρτήτως παντός συστήματος ένεπιστεύθη 
είς τάς γυναίκας σημαντικόν μέρος τής δημοσίου έκπαιδεύ- 
σεως, καί έξησφάλισεν αύταις επομένως αξίαν καί βαθμόν 
ύπολήψεως, τά οποία δέν άπολαμβάνουσιν αλλαχού.

Κατά τάς δλως εξαιρετικός περιστάσεις, έφ’ ών έβασίσθη ή 
αμερικανική κοινωνία, όφείλουσα νά έξαπλωθή έλευθέρως είς 
τάς ευρυχώρους καί μεγαλοπρεπείς χώρας τάς ή/εοργμένας 
είς τήν ένεργητικότητά της,αύτη ένόησεν δτι ή δημοτική έκπαί- 
δευσις έπρεπε νά ήνε τό πρώτον τών καθηκόντων της καί δτι
πανταχού, δπου ίδρύετο κοινότης, ήτο ανάγκη νά κτίζητα».
καί σχολείον πλησίον τής έκκλησίας. Εκκλησία, σχολείον,
εφημερί^ 
πο/ ιτισμο

ιδού δι’ αυτήν τά τρία ούσ»ώδη στοιχεία παντός 
ύ. Κατά τά πρώτα έ:η οί διδάσκαλοι ήσαν σπάνιο^

καί δέν έδύναντο νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας. Οί Άαερι- 
χανοί έκαμαν λοιπόν έκκκλησιν πρός τάς γυναίκας, δσαι έκέ-
κτηντο γνώσεις ικανός, ϊνα μετέλθωσι τό επάγγελμα τού διδα
σκάλου. Ολίγαι κοινότητες εΐχον τούς αναγκαίους πόρους 
διά τήν κατασκευήν δύο σχολείων*  δθεν τό αυτό κατάστημα 
εοέησε νά δεχθη τά παιδία καί τών δύο φύλων. Τής δέ δη
μοκρατικής ισότητος είσχωρησάσης βαθέως εις τά ήθη τής 
άλλης παραλίας τού Ατλαντικού, τά τέκνα τών πλουσίων καί 
τών πτωχών ήλθον νά καθήσωσιν επί τών αυτών θρανίων καί 
νά δεχθώσι τήν αυτήν διδασκαλίαν από τού πρώτου μέχρ». 
τού άνωτάτου βαθμού. Μετ’ ού πολύ δέ παρετηρήθη δχι μό
νον δτι τά κοράσια, συνδιδασκόμενα μετά τών άρρένων, δέν 
ηλαττούντο αύτών κατά τήν επιμέλειαν καί τήν εύφυιαν, 
άλλά καί δτι αί διδασκάλισσαι κατά τήν διδασκαλίαν έδεί- 
κνυον ικανότητα, όσην δόσκόλως τις θά άπηχτα παρά τοίς 
διδασκάλοις.

Αί διαφοραί αύται ολίγον κατ’ ολίγον έγε ναν τοσούτφ μάλ
λον κατάδηλοι, καθ' δσον οί πλείστοι τών νέων ύπεχρεούντο 
εις ήλικίαν ♦ 4 ή 1 5 ετών ν’ άφίνωσι τάς σπουδάς των διά νά 
εισέλθωσιν είς βιοποριστικόν τι στάδιον, ένώ αί νεάνιδες άκω- 
λύτως έδύναντο νά έξακο) ουθώσιν αύτάς. Ούτω λοιπόν αύται 
εύρέθησαν κάτοχοι διδασκαλίας στερεωτέρας, μάλλον έκτετα- 
μένης, καί ήτοίμασαν δι’ έαυτάς έν τή κοινωνίφ θέσιν ύύηλοτέ- 
ραν της όρ-.ζομένης είς αύτάς υπό τών Ευρωπαίων. Τό σέβας 
καί ή υπόληώις,τά όποίαι αύται άπελάμβανον έν ’Αμερική, ηύ- 
ξησαν δτε έν τώ μέσω τών μεγάλων συμβάντων, τών οποίων αί 
‘Ηνωμένα·. Χώραι υπήρξαν τό θέατρον, αύται απέδειξαν δτι κα
τά τε τήν γενναιότητα καί τον πατριωτισμόν δέν ήσαν διόλου 
κατώτεραι τών άνδρών. Εΐνε γνωστόν, οποίαν θαυμαστήν ά- 
φασίωσιν αί γυναίκες καί αί νεάνιδες τών βορείων χωρών ανέ
πτυξαν κατά τά σκληρά εκείνα έτη, καθ’ ά ό τρομερώτατος πό- 

^εμος, ές δσων άναγινώσκομεν είς τά νεώτερα χρονικά, ωπλισε 
τάς χείρας τών δύο μερίδων τής ένώσεως. ΙΙάντες ειδον αυτας 
νά σπεύδωσίν είς τά πεδία τών μαχών, νά φέρωσι συνδρομας 
και παρηγοριάς είς τούς πληγωμένους, καί νά μεταποιώνται 
δι’ αύτούςείς άλ.ηθεϊς άδελφάς τού έλέους (SCBUFS d C charito).

Οί διδάσκαλοι έπλήρωσαν εις τόν θάνατον μέγαν φορον. 
Πολλαχού δέν επανήλθαν είμή ολίγοι έζ εκείνων, οΐτινες κατε- 
γράφησαν είς τάς σημαίας τού βορείου στρατού. Αι δ οασκα- 
λισσαι έπολλαπλασιάσθησαν διά νά τούς άντικαταστήσωσι, καί 
ήδη ό άριθμός των είς τά σχολεία τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών 
παραβαλλόμενος πρός τόν τών διδασκάλων εΐνε ώς 7 0 προς 
4 00 (1). Τά άποτελέσματα τού πολέμου έθεσαν τά προτε
ρήματα καί τόν ζήλόν των είς νέαν δοκιμασίαν. ‘ Η νίκη τού 
βοοοά έπί τής μεσημβρίας έπέφερε τήν άπελευθέρωσιν πλη
θυσμού μαύρων ούχί ολιγωτέρου τών 4 έκοτομμυρίων ψυχών; 
‘Η θοησκεία, ή φιλανθρωπία, καί ή πολιτική (θεώρησαν καθ
ήκον νά μεριμνήσωσι περί τής τύχης τών άπελευθέρων, απο- 
πεφθέντων υπό τών κυρίων των καί υποχρεωμένων νά ζητήσωσι 
διά τής εργασίας μέσα υπάρξεως. Πολυάριθμοι συνεταιρισμοί 
γενόμενοι είς τάς πολιτείας τού βορρά έσκόπησίν νά κτίσωσι 
σχολεία διά τά τέκνα τών μαύρων άμφοτέρων των φυλών. 
*Εκκλησις ένθερμος έγένετο πρός τούς πλουσίους, συνειθισμε- 
νους είς πάσαν ευεργετικήν πράξιν, καί απο τού 1 862 υπέρ 
τά τετρακισχίλια σχολεία διά τούς νέους μαύρους έ^τισθησαν 
είς τάς σημαντικωτέρας μεσηυιβρινάς πολιτείας. Ή διδασκα
λία ένεπιστεύθη είς τάς γυναίκας, καί αί γενναϊαι αύται ιεραπό
στολοι τής επιστήμης δέν (δίστασαν νά άφήσωσι τάς πατρίδας 
καί τάς οίκογενείας των διά νά άφοσιωθώσιν είς έργον κα- 
τασταθέν λίαν επίπονον ενεκα τής# άντιπολιτεύσεως, τήν 
όποιαν άπήντησαν είς τάς πλειοτέρας πόλεις, εις άς αποκα- 
τεστάθησαν. (ακολουθεί).

Περί τελετών παρά τη Βυζαντινή αύλη.
( Εκ τής Βυζαντινής Ιστορίας τού Brunet de Presle).

(υπό Α. Κουρνιάκτη).
Αί τυπικαί έθιμοταξίαι (θεωρούντο τά μάλιστα ουσιώδεις 

παρά τοΐς άρχαίοις λαοί», καί προπάντων παρά ταίς αρχαίαις 
μοναρχίαις της ’Ανατολής-καί παρά τοίς Αιγύπτιοι;. Οί ελλη- 
νες εΐχον ωσαύτως τάς πολιτικάς καί θρησκευτικός αυτών εθι
μοτυπίας, ενεκεν δμως τής διαιρέσεως τού έθνους είς μικρά 
κράτη, τής άστασίαςτού πνεύματος, καί τής συνεχούς έρεύνης 
βπί τών μεταφυσικών ζητημάτων, αι τυπικά», αυτών τελεταί ύ-> 
πέστησαν μεγάλας τροποποιήσεις καί βαθμηδόν απεμακρύνθη- 
σαν τών κατά παοάδοσιν έθιμοταξιών. ‘Οποταν Άλεςανδρος ό 
μέγας κατέστρεψε τό βασίλειον τού Δαρείου, δεν έβράουνεν είτε 
διά πολιτικούς σκοπούς είτε διά ματαιότητα ν’ απομακρυνθή

(1) Επί 360,000 διδασκόντων υπολογίζονται 200,000 
γυναίκες καί 4 50,000 άνδρες. ’Εν Βαλτιμώρη κατά τό 1867 
υπήρχαν 500 διδασκάλισσαι καί 50 διδάσκαλοι.

τής ‘Ελληνικής άπλότητος, ήτις έβασίλευεν είς τήν αύλήν τής 
Μακεδονίας, δπως περιβληθή τήν πολυτέλειαν τών Περσών, 
θεωρούντων τόν βασιλέα αύτών ώς άλλον Θεόν έπι τής γης*  
οί δέ στρατηγοί αύτού, άκολουθούντες τό παράδειγμά του, εμι- 
μήθησαν τήν μεγαλοπρέπειαν τών ανατολικών ηγεμόνων είς 
τάς επικράτειας, τάς οποίας (θεμελίωσα^ εκ τών λειψάνων τής 
μοναρχίας του. Οί Πτολεμαίοι ου μόνον συνεμορφώθησαν πρός 
τήν θρησκείαν και τάς ίεράς παραδόσεις τών Αιγυπτίων, άλ
λ’ είς αυτήν τήν ’Αλεξάνδρειαν, πόλιν κατ’ έξοχήν ελληνικήν, 
(σχημάτισαν αύλήν, ένθα ολα τά υπουργήματα ήσαν έπιζή- 
τητα καί ένθα αύτοί έπέτρεπον νά λατρεύωντα». ως θεοί ού μό
νον μετά τόν θάνατόν των, άλλά καί διαρκούσης τής ζωής των, 
‘Ο ’Αντώνιος δελεασθείς παρά τής Κλεοπάτρας, ασμένως ήθε- 
λεν άνταλλάξε». τήν αύστηρότητα τών ρωμαϊκών ηθών μέ τήν 
άνατολικήν ταύτην λαμπρότητα’ πλήν ό Αύγουστος, δστις κα
τέστρεψε τό κράτος τών Πτολεμαίων καθ’ ήν στιγμήν έστερέ- 
ονε τό ίδικόν του, άπέσχε νά είσαγάγη τά ξένα ταύτα ήθη είς 
Ρώμην, ένθα τό εθνικόν φρόνημα ήθελε τά άποκρούσει.

Ούδείς λαός ήτο προσκεκολλημένος μάλ) ον τών Ρωμαίων 
είς τάς παλαιός αύτού παραδόσεις. Αί λέξεις more ma
jor U m εΐχον έπ’ αύτών ίσχύν, τήν όποιαν θ'ά ή τον εναν
τίον τής πολιτικής νά περιφρονήση τις δημοσίως. Διά τόν λό
γον τούτον μεταβάλλοντες τάς βάσεις τού πολιτεύματος οί Αύ- 
τοκράτορες (φρόντισαν νά διατηρήσωσι τούς εξωτερικούς τύπους 
καί ποοπάντων τάς τελετάς, τό πλεΐστον μέρος τών οποίων εί- 
σήχθησαν έκ τής Τυρρηνικής πόλεως Κύρεως καί συνεχωνεύ- 
θησαν μετά τής εθνικής λατρείας. Ό τίτλος Pontifex 
maxi minus, τόν όποιον οί Αύτοκράτορες έπρόσθεσαν είς 
τάς πολιτικός λειτουργείας συγκεντρωθείσας είς τάς χείρας 
των, έδιδεν είς τό άτομόν των ιερόν χαρακτήρα, τόν όποιον ή 
άποθέωσις ή καθιέρωσις έπεκύρωνε μετά τόν θάνατόν των. Έκ
τος τών θεαμάτων, τών ιππικών αγώνων καί θρησκευτικών τι- 
νων τελετών, αΐτινες εισήχθησαν μετά τής λατρείας τών ελ
ληνικών θεοτήτων, οί Ρωμαίοι έφάνησαν πάντοτε ενάντιοι είς 
τά ξένα ήθη. Είς τήν εποχήν, καθ’ ήν ό οεσποτισμός τών Αύ- 
τοκοατόρων ήτον άπεριόριστος, ό Έλαιογάβαλος δέν κατώρ- 
θωσε νά διαδώση είς Ρώμην τήν νέαν τελετήν τής άσιατικής 
αύτού Θεότητος. Μόνον άπό τής εποχής τού Αύρηλιανού καί 
προπάντων τού Διοκλητιανού, δστις μετέφερε τήν έδραν του εις 
Νικομήδειαν, βλέπε», τις τάς πομπώδεις τελετάς τών ανατολι
κών αύλών άναμιγνυομένας μέ τά Ρωμαϊκά έθιμα.

Έπί τέλους Κωνσταντίνος ό Μέγας, κτίζων τήν νέαν αύτού 
πρωτεύουσαν είς τά σύνορα τής Εύρώπης καί τής ’Ασίας, δη
μιουργών ιεραρχίαν νέων υπαλλήλων καί προπάντων παρα
δεχόμενος τήν χριστιανικήν θρησκείαν, ένεχάραξεν είς τάς δη
μοσίους τελετάς, καθώς εις τήν πολιτικήν, ιδιαίτερον χαρα- 
κτήοα, δστις έμεινε διά τούς διαδόχους αύτού τύπος άπό τοϋ 
οποίου σχεδόν δέν άπεμακρύνθησαν.

‘Η Γραικό-ρωμαϊκή αύτη αύλή τού Βυζαντίου, ένθα έτε- 
λέσθη ή συγχώνευσις τών μάλλον διαιοόρων ηθών ποοσιοέοει 
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συχνάκις άλλοκότους αντιθέσεις, τδ σύνολον τών οποίων δέν 
στερείται ούτε μεγαλείου ούτε ενδιαφέροντος, καΐ άνακεφαλαιοΐ 
τρόπον τινά τδν άρχαΐον κόσμον. Έν αύττ) ό Αυτοκράτωρ κε- 
καλυμμένος χρυσώ καί λίθοις πολυτίμοις,έστεμμένος μέ μίτραν 
έκ μαργαριτών ή φέρων τιάραν (*) , παρουσιάζεται ως ασιατι
κός μονάρχης περιστοιχούμενος άπδ ευνούχο υς φέροντας σηρι
κές έσθήτας, ένώ οί ύπατοι διατηρούν πιστώς προς ένθυμησιν 
τοΰ παρελθόντος μεγαλείου τά αρχαία παράσημα τοΰ αξιώμα
τος των, δηλαδή τήν λευκήν τήβεννον, τήν πορφύραν χλα
μύδα, τά λευκά υποδήματα, τδν ελεφάντινου δίφρον και αυτας 
τάς ράβδους μετά τοΰ πελέκεως. Πλησίον αυ*  

τών βάρβαρός τις αρχηγός φέρει δπερηφάνως 
τδ εθνικόν αύτοϋ φόρεμα μετά διφθερωτής έ- 
σθήτος. ‘Ο Πατριάρχης ιερουργών έν τφ 
μέσφ τής λαμπρότητος τής ‘Αγίας Σοφίας 
ομοιάζει τδν μέγαν ιεροφάντην τών ‘ Εβραίων 
έν τφ Ναώ τοΰ Σολομώντος, ένφ οί μοναχοί 
ύπό τά μελανά αυτών σάγη διατηρούν τόν 
αυστηρόν κανόνα τών πρώτων άναχωρητών. 
Ή διάλεκτος φέρει έπίσης μεγάλην διαφο
ράν : ή Λατινική γλώσσα, τήν όποιαν οί 
Αύτοκράτορες ήγωνίζοντο νά διατηρήσουν δ
πως δικαιώσουν τδν ρωμαϊκόν αύτών τίτλον,, 
διατηρείται εις τινας καθιερωθέντας τόπους, 
τούς οποίους Κωνσταντίνο; ό Πορουρογέν- 
νητος αναγκάζεται νά άναφέρη μέ ελληνικά 
ψηφία" κατά τόν αύτόν καιρόν μέρος τής Αύ- 
τοκρατορικής φρουράς αντηχεί τά άσματά 
της έντός τών ανακτόρων είς γοτθικήν γλώσ
σαν' οί καθηγηταί επιτηδεύονται νά διαιωνί- 
σουν εις τά σχολεία τήν ’Αττικήν διάλεκτον 
έν δλϊ) αύτή; τή καθαρότητι, οί χριστιανοί 
ρήτορες κηρύττουν άπδ τοΰ άμβωνος διά τοΰ· 
άπλοΰ καί νευρώδους λεκτικού τής Καινής 
Διαθήκης, δ δέ λαός ήδη άναμιγνύει είς τδ 
ιδίωμα αύτοϋ νέας καί βαρβάρους εκφράσεις, 
αΐτινες χαρακτηρίζουν τήν νεοελληνικήν 
διάλεκτον.

Άφ' ής στιγμής ή χριστιανική θρησκεία, 
επροκηρύχθη ύπό τοΰ Κωνσταντίνου ώς 
θρησκεία τοΰ κράτους, αίίεοοπρεπεΐς τελεταί, 
αί καθιερωμένα', μέχρι τούδε είς τήν έθνικήν λατρείαν, άνενεώ- 
θησαν μετά λαμπρότητος καί άπετέλουν μέρος τών κυριωτέρων 
πράξεων τοΰ δημοσίου βίου τών Αύτοκρατόρων. Πάσαι σχεδόν 
αί έορταί ή πανηγύρεις,αί άναπολοΰσαι τδν πολυθε'ίσμόν,κατηρ- 
γήθησαν έν Κωνσταντινουπόλει. Μόνον οί ιππικοί άγώνες έπε- 
τρέποντο, καίτοι καταγωγής εθνικής,καί έξηκολούθουν νά προε- 
δρεύωνται ύπό τών Αύτοκρατόρων, τινές μάλιστα τών όποιων 
συνεμερίσθησαν τήν φρενήρη κλίσιν τοΰ λαοΰ διά τδ είδος τοΰτο

(*)  Όρα τάς παρακειμένας εικόνας τώ/ Αύτοκοατόοων Μι
χαήλ καί Ανδρονίκου Παλαιολόγου ένδεδυμένων τήν Αύτοκρα- 
τορικήν αύτών στολή·/..

Μ.Ν.
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τών θεαμάτων. Μή δυνάμενοι δέ νά τούς απαγορεύσουν τούς κα- 
θηγίασαν διά τινων θρησκευτικών άσκήσεων καί είς τδν πρώτον 
ήχον τοϋ ξυλίνου κροτάλου τών ’Εκκλησιών, δστις άνήγγελλε 
τήν έναρξιν τής τελετής, οί συναγωνίζόμενοι έπορεύοντο είς τήν 
’Εκκλησίαν, ήναπτον λαμπάδας, έκοινώνουν και κατέβαινον 
άκολούθως εις τδν αγώνα, άφοΰ προηγουμένως προσηύχοντο 
νώπιον τοΰ εικονοστασίου τής θεομήτορος, τδ όποιον καθω- 

ράϊζε τήν εξωτερικήν στοάν τοΰ ιπποδρομίου. Αυτοκράτωρ τις 
συνέλαβε μάλιστα τήν ιδέαν νά προσφέρη είς τούς νικητάς ώς 
τρόπαιον νίκης άγαλμάτιον τής Θεοτόκου. Τά ετήσια ιπποδρό

μια τής 4 Οης Μαίου ήσαν τά λαμπρότερα. 
Τήν προτεραίαν ό Αύτοκράτωρ διένεμεν είς 
τδν λαόν έντός τοϋ ιπποδρομίου πλακούντια, 
λάχανα, καί οψάρια·. ‘Γπηρχε καί έτερον 
ιπποδρόμων καλούμενον ενίοτε διά τής ρω
μαϊκής λέξεως Lupercales. (*)

Τά Brumalia (**),  ή,άρχήτών όποιων 
χοονολογεΐται άπό τής κτίσεως τής Ρώμης, 
έτελεϊτο έπίσης ύπό τών πρώτων Αύτοκρα- 
τορων της Κωνσταντινουπόλεως. Ρωμανός ό 
Λεκαπένης τά κατήργησεν έπί προφάσει εύ- 
λαβείας, πιθανώτερυν δμως ένεκεν φιλαργυ- 
ρίας, διότι ίτο συνήθεια νά διανέμωνται 
κατά τήν εορτήν ταύτην φιλοδωρήματα είς 
δλους τούς ύπαλλήλους. Κωνσταντίνος δ 
Πορφυρογέννητος άνεκάλεσε τήν διαταγήν 
ταύτην, ποσώς μή διστάσας νά έπαναφέρη 
εορτήν, τήν όποιαν δέν είχε καταργήσει 
Κωνσταντίνος ό Μέγας, ό Θεοδόσιος, ό Μαρ- 
κιανός, ό ’Γουλιανός, έν ένί λόγφ ούδείς τών 
ευσεβών εκείνων Αύτοκρατόρων,τού ς ό πο ί
ο υ ς, ώς ό ίδιος λέγει, ήθελον καλέ- 
σει ήμιθέους. Τά Brumalia ήρχιζον 
περί τά τέλη Νοεμβρίου καί διήρκουν είκοσι- 
τέσσαρας ημέρας, έκάστη τών όποιων ήτο 
προσδιωρισμένη εις έ'ν τών είκοσιτεσσάρων 
ψηφίων της άλφαβήτου. Κατά τήν προσδιο- 
ρισθεΐσαν ήμέραν τοΰ ονόματος τοΰ βασι
λεύοντος ήγεμόνος ό Αύτοκράτωρ προσεκάλει 
τήν γερουσίαν καί τούς μεγιστάνας της αύ- 
λής είς πολυτελέστατον συμπόσιον, ένθα

διένεμεν εις αύτούς χρυσόν καί πλούσιας στολάς. Οι ηγεμονό- 
παιδες έώρταζον έπίσης τήν ήμέραν καθ’ ήν συνέπιπτε τό αρχι
κόν ψηφίον τοΰ ονόματος των, ή δέ Αύτοκράτειρα προσεκάλει τάς 
Συρίας τής αυλής κατά τήν ήμέραν τοΰ δνόματός της καί έδιδεν 
είς αύτάς σηρικά; έσθήτας καί άλλα πολύτιμα δώρα.

(*) Τ ά Α ύ κ α ι α ή Πάνεια εορτή τοΰ Πανδς τελουμένη 
παρά τοϊς Ρωμαίοις τήν ις· . Φεβρουάριου, έν ή έθυον λύκους, 
αίγας, καί σκύλους.

(** ) Τά Π ι θ ο ί γ ι α ή Βρόμια εορτή τών Ρωμαίων 
τελουμένη τήν κδ . Νοεμβρίου, καθ’ ήν έπανηγύριζρν τδν· 
Βάκχον.

Εΰρίσκομεν ώσαύτως είς τδ βιβλίον τοΰ Πορφυρογεννήτου 
περιγραφήν τής εορτής τοΰ τρυγητοΰ.Κατά τήν ήμέραν ταύτην 
οί Αύτοκράτορες έπορεύοντο είς τδ έξοχικδν αύτών παλάτιον 
τή; ‘Ηραίας, δπου ύπδ ώραίαν άναδενδράδα παρετίθετο 
τράπεζα έκ μαρμάρου, φέρουσα βυτίνην (βουτσί) πλήρη στα- 
φυλών. ‘Ο Πατριάρχης έλάμβανε βότρυν καί εύλογήσας τδν 
προσέφερεν είς τδν Αύτοκράτορα. Οΰτος διένεμεν άκολούθως 
σταφυλάς εις τούς πατρικίους, άξιωματικούς, καί γερουσιαστάς' 
διαρκούσης δέ Τής εορτής, οί δύο δήμοι τών κυανών καί πρασί
νων, οιτινες καθ’ δλας τάς βυζαντινά; έορτάς άπεικόνιζον τδν 
λαόν, έξέφραζον τήν χαράν των δι’ άναλόγων ασμάτων καί 
έλάμβανεν έκαστος έξ νομίσματα. Αί έορταί αΰται τοΰ τρυγη- 
τοΰ, αΐτινες διήρκουν ώς έπί τδ πλεΐστον δλον τδν Σεπτέμ
βριον καί είς τά; όποιας έπαυε πάσα έργασία, εινε ώς ή τελευ
ταία άνάμνησις τών άγροτικώνηθών τής άρχαίας Ρώμη.,.

κτήσας άλλας έτι χώρας τής ελληνικής χερ- 
σοννήσου, έδωκεν αύτήτοΰνομα, σωζόμενον· 
άχρι νΰν. ‘Η ιστορία αΰτη, ώς καί άλλαι 
πολλαί τών ήρωικών λεγομένων χρόνων τής 
παλαιάς ‘Ελλάδος δεικνύουσιν άρκούντώς 
πρδς τούς άλλους, δτι άρχήθεν οί τής Μι- 
κρασίας, ώς καί τής Θράκης καί τής Μακε
δονίας καί τής ‘Ηπείρου οίκήτορεςήσαν όμό- 
φυλοι καί ομόθρησκοι τών έν Πελοποννήσφ 
καί τή παρ’ αύτή Στερεά, δπερ άποδεικνύ- 
εταικαί έξ άλλων διαφόρων παραδόσεων.

Τούς ‘Ολυμπιακούς άγώνας, συστηθέν- 
τας κατά πρώτον η τελειότερου άνανεω- 
θέντας ύπδ Ίφίτου, υιού Αΐμονος, βασιλέως 
τής Ηλείας έκ τών 1 Ηοακλειδών,ό Πίνδαρος 
λέγει, δτι τόσον διαπρέπουσι μεταξύ τών άλ
λων αγώνων ώς τδ ΰδωρ καί ό χρυσός μεταξύ 
τών άλλων ύλών τής γής,καί ό ήλιος μεταξύ■ 
των άστέρων τοΰ ουρανού. Απδ τών άγώνων 
τούτων, συστηθεντωντό 776έτος πρδΧρίς-οΰ, 
έχρονολόγουν τά έτη οί παλαιοί, καί μεγά
λην χαράν εΐχον οί νικώντες είς τούς άγώνας 
τούτους καί οί συγγενείς καί φίλοι αύτών. 
Οί Όλυμπιονίκαι, ώςτιμέγα κατορθώσαντες, 
έτιμώντο πολύ υπό τών συγχρόνων,έτιμώντο · 
δέ όπωσοΰν καί οι εκγονοι αυτών.

Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες, ώς καί οί άλλοι · 
ελληνικοί, Νέμεα, Πύθια, ’Ίσθμια, Παναθή- 
ναια κτλ. ήσαν πάλη, πυγμή,δίσκος,άλμα, 

σμοΰ υποπτευόμενος, δτι ή κόρη αΰτη έμελ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΘΛΟΓΟΣ.δρόμος πεζών, αμαξών, ίππων ήτοι έφίπ- 
< - .<_£ πων άγωνιστών. Πρδς τί δέ καί διατί έπε-
νοήθησαν καί τόσον έτιμήθησαν ύπδ τών παλαιών οί άγώνες 
οΰτοι; Πρδς σωματικήν σαφώς εύεξίαν καί εύρωστίαν καί ολι
γάρκειαν και φιλοτιμίας αγνής ένίσχυσιν καί σύνδεσμόν τινα 
τοϋ έθνους, πανταχόθεν συνερχομένου εις τούς άγώνας αύτούς. 
Οί έπιθυμοΰντες νά νικήσωσιν έν αυτοΐς, ϊνα στεφανωθώσιν · 
ύπδ τών κριτών τοΰ άγώνος, έγυμνάζοντο άναμφιβόλως πάν
τοτε καί μόνοι καί μετ’ άλλων ομηλίκων καί φίλων, καί οΰ-· 
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’Ολύμπια διά μιάς λέξεως έλεγον οί 
παλαιοί "Ελληνες τούς κατά τετραετίαν 
τελουμένους έν Ό λ υ μ π ί φ, πόλει τής 
’Ηλείας, κείμενη παρά τδν ποταμόν ’Αλ
φειόν, τδν μέγιστον τής Πελοποννήσου. 
Ώνομάσθη δέ οΰτω ή πόλις αΰτη άπό τίνος 
ορούς ή βουνού Ό λ ύ μ π ο υ, προσαρ- 
κτίως αύτής κειμένου. Πέραν δέ τοΰ Άλ- 
φειοϋ πρδς νότον κεϊται τδ δρος ή βουνδν 
Τ υ π α ΐ ο ν , ώστε ή περιώνυμος αΰτη 
πόλις είχε θέσιν καλλίστην μεταξύ τών 
δύω αύτών βουνών ίπί τής δεξιάς τοΰ πο
ταμού δχθης. Πλησίον τής πόλεως ’Ολυμ
πίας ή έπ’ αύτής, ώς είκάζουσί τινες τών 
αρχαιολόγων, έκειτο ή Πΐσα πόλις, ής οί 
κάτοικοι εΐχον άποκλειστικώς τό προνόμιον 
τοΰ έπιστατεϊν είς τούς άγώνας αύτούς. ‘Η 
πόλις αΰτη κατεστράφη έπειτα,

Παροδικώς σημειωτέου ένταΰθα, δτι ή 
Πΐσα ήτο καθέδρα τοΰ άρχαίου τής χώρας 
ήγεμόνος Ο ί ν ο μ ά ο υ, υίοϋ Στερόπης καί 
Άρεως, καί δη ή ‘Ηλεία, χώρα μεγάλη, 
πεδινή οΰσα καί πολλαχοΰ ύδρηλή, λογί
ζεται πασών τών έν Πελοποννήσφ εύφορω- 
τέρα. ‘Ο Οίνόμαος, έχων έκ τής Ενάρετης, 
θυγατρδς ’Ακρισίου, βασιλέως τοΰ Άργους, 
θυγατέρα Ιπποδάμειαν, καί έκ τίνος χρη-

Τδ πλεΐστον μέρος τοΰ βιβλίου Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρο
γεννήτου διαλαμβάνει τήν έξιστόρησιν τών θρησκευτικών τε
λετών καί τάς πολυπληθείς λιτανείας τής ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας, ένθα οί Αύτοκράτορες τακτικώς παρευρίσκοντο μεθ’ δ- 
λης τής άνατολική; αύτων πομπής. Τό μεγαλεΐον τών τελε
τών τούτων πολλάκις έσαγήνευσε τούς βαρβάρους είς τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν καί πρεσβευταί σλάβοι, οιτινες προη
γουμένως εΐχον παρευρεθή εις τάς τελετάς τής Ρώμης, (ομολό
γησαν δτι εξερχόμενοι τής Αγίας Σοφίας έβλεπον τούς ούρα- 
νούς ήνεφγμένους καί δτι παρευρίσκοντο εις άγγέλων συμφω
νίας. Τής περιγραφής τών εορτών τούτων ουση; έκτδς τοϋ ποο- 
κειμένου, θέλομεν περιορισθή νά περιγράψωμεν ένταΰθα μόνον 
πολιτικά; τινας τελετετάς, προπάντων δέ τήν στέψιν τών Αύ
τοκρατόρων καί τήν ύποδοχήν τών ξένων πρεσβευτών.

(ακολουθεί).

ι ί - - -
λε νά φονευθή ύπδ τοϋ συμβίου αύτής, .ύπέ- 
σχετο νά δώση αύτήν είς τδν γαμβρό'·, δστις νικήση αύτόν είς 
τήν άρματοδρομίαν, ήτοι τήν άμιλλαν τών αμαξών, έπί συμ- 
φωνία νά φονεύη έπειτα τδν άποτυγχάνοντα, καί οΰτω κατέ
βαλε πολλούς μνηστήρας τής κόρης, μέχρι; οΰ ό Πέλοψ, υιός 
Ταντάλου τοΰ ήγεμόνος τής περίτδ Σίπυλον δρος χώρας,έλθών 
καί νικήσα; καί φονεύσας τδν Οίνόμαον, συνεζεύχθη τήν ‘1π- 
ποδάμειναν καί ήγεμονεύσας έπΐ τής Ηλείας,ίσως δέ καί πρρσ- 
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τως εγίνοντο εύχαμπτότεροι, ίπιτηδειότεροι κατά πάσας τάς 
σωματικάς κινήσεις, ισχυρότεροι, ολιγαρκέστεροι, σωφρονέστε- 
ροι, έμπειρότεροι, ένισχύοντες άμα τήν υγείαν τού σώυ,ατο; 
και τού νοός, και άποκαθιστάμενοι ούτως άνδρες μείζονες, εύ- 
μορφότεροι, αρεστότεροι πρός τούς συμπολίτας καί έν τή 
συμβιώσειετι αλκιμώτεροι,εύτολμότεροι και μακροβιότεροι. Τί 
δέ άλλο εύκταιότερον τοις άνθρώποις μάλλον της υγείας, τής 
εύρωστίας, τής εύμορφίας, τής μακροβιότητος και της έντεύθεν 
χαράς, εύτεκνίας πολυτεκνίας, ευημερίας καί τιμής ; Τ’ α
γαθά τών ελληνικών αγώνων άποτελέσματα πρός ωφέλειαν τής 
κοινωνίας και στρατιωτικήν τινα δόζαν ένόησαν οί σύγχρονοι 
ξένοι λαοί, άλλά δέν έμιμήθησαν αυτούς, έχοντες άλλας 
συνήθειας και άλλους θεσμούς, τείνοντας πρός τόν δεσποτισμδν 
και τόν άπολαυστικόν έν ήουπαθεία βίον. Οτε οί μετάΕέρ- 
ςου πολυάριθμοι’Ασιανοί ήρχοντο κατά τής Ελλάδος, Πέο- 
σαι τίνές ελεεινολογούν εαυτούς, δτι έρχονται πρός άνδρας, 
έκθύμως άγωνιζομένους, ϊν’ άπολαύσωσι στέφανον ελαίας ή 
άλλου τίνος Φυτού.

Τοιούτοι αγώνες χρησιμεύουσι τάχα καί έν τή νεωτέρα 
τών ‘Ελλήνων κοινωνία, ή δέν χρησιμεύουσι ποσώς, ή πολύ, 
ώς λέγουσί τινες, μετά τήν εύρεσιν τής πυρίτιδος και τόσων 
τηλεμάχων ή τηλεβόλων οπλών ;

Παράδοξος τή άληθεία ή ένστασις αύτη! Οί τούτο λέγον— 
τες λησμονούσιν δλως, δτι ή σωματική άσκησις, άναγκαίως 
άγαπώσα τήν λιτότητα, τήν ολιγάρκειαν, επομένως και τήν 
άρίστην περί τόν βίον οικονομίαν, και προκρίνουσα τήν σκλη
ραγωγίαν αντί τής ήδυπαθείας, χρησιμεύει πάντοτε καί παν
τού πάμπολυ έν τή άνθρωπότητι πρός υγείαν σταθεράν και 
δι&ρκή ευεξίαν καί εύρωστίαν, τόσον άναγκαίαν πρός πάσαν τών 
ανθρώπων εργασίαν βιωτικήν και πρός αυταρέσκειαν έτι και 
ψυχικήν αταραξίαν, ής άνευ ό βίος γίνεται δυσάρεστος, μεμ
ψίμοιρος, αβίωτος. *Επειτα  τίνες οί λέγοντες, δτι ή σωματική 
άσκησις ολίγον χρησιμεύει έν πολέμφ μετά τήν εύρεσιν τής 
πυρίτιδος καί τών τηλεβόλων δπλων ; Οί άγνοούντες τί έστί πό
λεμος έν π αντί καιρφ καί τόπω και τινας έχει άναποφεύκτους 
χρεία? ή τών ανθρώπων κοινωνία έν παντι χαιρωκαί τόπω. Οί 
πόλεμοι καί νύν,ώς άλλοτε, κρίνονται ου μόνον έκ τηλεμαχίας 
ούτως ειπειν,άλλά τό πλέον έξ άγχεμαχίας. Μετά τήν χρήσιν 
τών τηλεβόλων καί τού ιππικού, συγκρούονται οί πεζοί έκ τού 
πλησίον, καί νικώσιν έκεϊ οί μετά τής στρατηγικής καί τής 
όπλασκητικήςτέχνη; έχοντες καλήν υγείαν καί μεγάλην εύ- 
ρωστίανκαί άτάραχον ψυχήν καί έπιδεικτικήν καί φοβεράν 
στάσιν. Στρατιώται καί αξιωματικοί καί στρατάρχαι. μή 
έχοντες καλήν υγείαν καί εύρωστίαν, ούτ’ είς τούς αναγκαίους 
τών αγώνων κόπους καί μόχθους άντέχουσι πολύ, ούτε τολ- 
μώσιν, δσον δει, ποός τούς κινδύνους, ούτε νικώσιν.

Άπό 45 ήδη ετών περίπου οί Ελληνες, προεξάρχοντος 
τού γράφοντας τήν παρούσαν διατριβήν, έπιθυμούσι καί συνι- 
στώσιν έν έαυτοΐς τήν πατρώαν ιδέαν τών σωματικών αγώνων, 
συνειθίζοντες άχρι νύν ίδιωτικώ; τήν πάλην, τόν δίσκον, τόν 
δρόμον, τήν ιπποδρομίαν, καί άγαπώντες πάντοτε τήν σωμα

τικήν άσκησιν καί ύποφέροντες τήν κακοπάθειαν ύπέρ πάντα; 
τούς ανατολικούς λαούς, καί ζώντες λιτότερον καί δλιγαρ- 
κέστερον παρ’ οσον οί πλείστοι αυτών. ’Εθνική άοα έν ήμϊν 
πάντοτε ή ιδέα ως καί ή χρεία τής σωματικής άσκήσεωςκαί των 
αρχαίων αγώνων. Ταύτα γινώσκων καί ενθυμούμενος ό μα
καρίτης Ευάγγελος Ζάππας καί ίσως ίδών ή άκούσαζ δσα 
πρό πολλου είπαμεν περί τής άνασυστάσεως των αρχαίων 
αγωνων έντός τού εθνικού τύπου, άφιέρωσεν ού μικρόν ποσόν 
χρηματικόν πρός σύστασιν ρητώς των ’Ολυμπιακών αγώνων, 
έννοών διά τού έξεχοντος τούτου ονόματος τών παλαιών τού 
έθνους αγώνων τήν άνασύστασίν τινων αγώνων πανδήμων 
πρός άσκησιν κυρίως σωματικήν καί τά έντεύθεν επα
κόλουθα αγαθά τής έθνικής ήμών κοινωνίας. Ό μακαρίτης, 
ανήρ πρακτικός, ένόει άναμφιβόλως καί δτι οφείλομεν οί από
γονοι σέβας άπομιμητικόν πρός τάς καλάς διατάξεις καί συνή
θειας τών προπατόρων, καί δτι τό τοιούτον σέβας τιμά ημάς 
ένώπιον τής σοφής Ευρώπης, άπαιτούσης και προσδοκώσης 
παρ’ ήμών ούχι άλογον άπομίμησιν πάσης ευρωπαϊκής 
συνήθειας άλλά και ίδιον τινα εθνικόν χαρακτήρα, τύπον καί 
θεσμόν, καί μή υπάρχοντα, έστω, έν αυτή, μηδέ ζηλούμενον 
ύπ’ αύτής ή μάλλον τής έν αυτή συνήθειας.

Άλλ*  οί έν Άθήναις τών αφιερωμάτων διαστροφείς τούς 
’Ολυμπιακούς αγώνας τού Ζάππα έποίησαν έκθεσιν βιομηχα
νικήν, δπερ γελοίον κατ’ αλήθειαν καί μεμπτόν, μωρώς δι- 
καιολογούντες τήν μετατροπήν ταύτην, ώς άναγκαίαν καί ω
φέλιμον, μή νοούντες, ώς φαίνεται, δτι άλλο αγώνες σωμα
τικοί καί άλλο έκθέσεις βιομηχαννκαί, καί δτι ή νύν ελληνική 
κοινωνία χρειάζεται κοτεπειγόντως τούς τε σωματικούς αγώ
νας καί τούς διανοητικούς τών λεγομένων διαγωνισμάτων καί 
παντοίαν έμψύχωσίν τών τεχνών καί τής γεωπονίας καί της 
ζωοκομίας δι’ εκθετηρίων, δι’ εταιριών καί διά δαπάνης τινός 
τού δημοσίου καί διά προνοίας καί συνεργεία; αύτού δραστικής. 
’Αντί λοιπόν τού πείσαι τήν Κυβέρνησιν τού βασιλείου, ΐνα 
δαπανά πεοιοδικώς ικανόν τι ποσόν πρός σύστασιν καί διατή- 
ρησιν τού άναγκαίου Εκθετηρίου τών τεχνών, τής γεωπο
νίας, τής ζωοκομία;, έξοικονομούσα τό ποσόν τούτο εκ των 
γινομένων ύπερμέτρων μισθοδοσιών καί συντάξεων καί άλλων 
ματαίων εξόδων, μετέτρεψαν εις Έκθετήριον τούς ’Ολυμπια
κούς άγώνας, καυχώμενοι δημοσίως εις διάφορα κτίρια, κα
ταστήματα και πλοία,ΐνα ύποδείξωσι τάχα τήν εθνικήν προοδον 
καί άποστομώσωσι τούς κατακρίνοντα; τήν διοίκησιν τού βασι
λείου, μή έχουσαν άχρι νύν τήν ικανότητα τού θεραπεύσαι τόσας 
καταχρήσεις καί καχεξίας, παραγκωνιζομένων τώ/ χρήσιμων 
περί τά δημόσια πολιτών ύπό τής επαρχιακής μικροφροσύνης, 
ιδιοτέλειας κοινοβλαβούς καί άνικανότητος, κακόν πασίγνωστον 
καί πάντοτε όμολογούμενον ύπό τών πολλών.

Έπαναλαμβάνοντες συνοπτικώτερον τά ειρημένα λέγομεν, 
δτι τό δημόσιον έξ ιδίων οφείλει συνιστάν περιοδικά; έκθέσεις 
τεχνών, γεωπονίας, ζωοκομίας, και φροντιζειν πολλαχώζ υπέρ 
τής προαγωγής αύτών (έξ ών έχει καί τό δημόσιον πλείονα

Έναρξίς τών έργασίών τής Β’. περιόδου 

τοΰ Συλλόγου τοΰ ςΕλ'κώνος.
Τήν Κυριακήν τή; 1 5 ένεστώτος Νοεμβρίου έγένετο έναρξις 

τών τακτικών έργασίών τού Έλικώνος, οτε ένώπιον εκλεκτού 
καί φιλακροάμονος ακροατηρίου όλόγιος κ. Δ. Ζαχαρίας ένε- 
καινίασε ταύτην διά λίαν σπουδαίας μελέτης «περί ύπνώ- 
σεω; », προοιμιασθεί; καταλλήλως. Τήν μελέτην ταύτην μετά 
τού προοιμίου ευχαρίστως μεταφέρομεν έν τώ Μέντορι.

Σεβαστή δμήγυρις I
Ούτε πολυμαθείς, ούτε έπιστήμΟνας, ήλθετε σήαεοον νά 

ιδητε ένταύθα, άλλ’άπλώς νέους τινάς, οιτινες, συναισθανόμενοι 
δτι έχουσιν ανάγκην βελτιώσεως,απεφάσίσαν συσσωματούαενοι 
νά έπιδιώξωσι τήν έφικτήν ταύτην βελτίωσιν, δπως κατα- 
στώσι χρήσιμοι καί πρός άλλήλους καί πρός τόν πλησίον. «Ούκ 
άρα οΐόν τε, έάν μή σώφρων καί αγαθός ή, εύδαίμονα είναι» 
ελενεν ό θειος Σωκράτης πρό; τόν μαθητήν αύτού Άλκιβιά- 
δην (I) « Άπό τού κατέχοντος τάς ύψηλοτάτα; θέσει; μέχοι 
τού ταπεινοτάτου καί άφανεστάτου, χρέο; πάντων άπαοαί- 
τητον εινε νά έπιδιώκωσι τήν διόρθωσιν καί βελτίωσιν εαυτών*  
καθότι τούτο εΐνε ή θεμελιώδης βάσις πάσης αληθούς ποοό- 
δου », λέγει καί ό μέγας τών Σινών ηθικολόγος, ό πολύ; 
Κομφούκιος, έν τή ώραία αύτού πραγματεία τή έπιγραφομένη 
«Μεγάλη Μελέτη» (9).«Ούκ άρα τειχών, ούδέ τριήρεων, ούοέ 
νεωοίων δέονται αί πόλεις, ει μέλλουσιν εύδαιμονήσειν, ούδέ 
πλήθους, ούδέ μεγέθους άνευ αρετής » (3/ Καί ακριβώς ποος 
ταύτης τής αρετής τήν άπόκτησιν τείνει τό σωματεΐον τούτο, 
διότι «δύναιτ’ άν τις μεταδιοόναι δ μή έχει ; »

Άλλ’ ή επιδίωξις αύτη, άν καί ό κάλλιστο; καί εύγενέστα- 
τος, εινε δμως ό μέγιστος καί δυσκολώτατος τών αγώνων, καί 
μόνον «έάν θεόςέθέλη» κατά τόν θειον Πλάτωνα επιτυγχάνε
ται. Άν λοιπόν θά έπιτύχωμεν ή δχι, τούτο εΐνε ζήτημα 
χρόνου. Ότι δμως οί τοιαύτας λαμβανοντες αποφάσεις έχουσι 
χρείαν έμψυχώσεως ούτε ήρνήθη ούτε νά άρνηθή τις δύναται.

Τήν έμψύχωσίν λοιπόν ταύτην, ήτις τόν μέν έμψυχούντα 
ούδέν ζημιοΐ, μάλιστα δέ καί ωφελεί, τδν δέ εμψυχούμενον 
πληοοί έλπίδων καί θάρρους, τήν έμψύχωσίν ταύτην τήν συ- 
νισταμένην απλώς είς ένδειξιν εύνοιας, τήν έκδηλουμένην διά 
λέξεων ειλικρινών, διά μειδιάματος πολλάκις, τήν έμψύχωσίν 
ταύτην άπεκδεχόμενος καί ό Σύλλογος ούτο; προσεχάλεσεν 
υμάς σήμερον, εύελπις ών δτι εύχαρίστως πάνυ θέλετε παρέξει 

αύτήν είς αύτόν.Ζητοϋντες συγγνώμην διά τά ολίγα ταύτα μεταβαίνομεν είς 

τδ κύριον τού θέματος ήμών.
^Εναοξιν ποιούμενος τών τακτικών αυτου έργασίών τής Β’. 

περιόδου, ό ήμέτερο; Σύλλογος προσφέρει σήμερον εις τό σεβα
στόν άκροατήριον άκουσμα σπουδαιον, έργον μέν σοφών ξέ
νων (5), μεταφερθέν δέ είς τήν καθ’ ημάς φωνήν υφ’ ενός τών 
μελών πρδς διανοητικήν άνάπτυξιν αύτού τε καί τών συναδέλ
φων. Τδ άκουσμα τούτο άρχεται άπδ απλής τίνος καί ολιγο
συλλάβου Φράσεως, τής έρωτήσεως «πώς κοιμώμαι;»

(1) Πλάτ : Άλκ?Α'. νθ’. (i)A’. Ta Ηίο 6 (3) Άλκ. Α·.. 
(4) αύτόθι (5) ίδε Leisure Hour part 212-

ωφέλειαν), μή άναμένον έξωθεν ποθεν αφιέρωμά τι προς τούτο, 
καί τού λοιπού κατά τήν άληθή τού άφίερωτού Ζάππα θελη- 
σιν, ούσαν δρθοτάτην καί καλλίστην, καθιερώσαι τά ’Ολύμ
πια είς σωματικού; καί ιππικούς καί οΐους άλλους ασκητικούς 
άγώνας, πρόσθετόν είς αύτού; έάν θέλτρ καί έκθεσιν τινα μό
νων τώνπολεμικών δπλων καί εφευρέσεων, επειδή κυρίως πρός 

τού; ύπέρ πατρίδο; πολέμους συνεστήθησαν, ως φαίνεται, οι 
αρχαίοι αγώνες, συντελούντες πολύ, ώς προεδείξαμεν, και 
είς τάς καθημερινά; εργασίας καί χρείας τού ανθρωπίνου βίου, 
καθό ποιούντε; ύγείαν, εύρωστίαν καί αλκήν, καί συνεπαγό

μενοι ολιγάρκειαν καί οικονομίαν καί σωφροσύνην, αρετας 
δηλαδή αύξυντικά; τού έθνους, περί ών συνεχώς νύν ποιούσι 
λόγον οί σοφώτεροι τών ‘Ελλήνων ιδιαιτέρως καί δημοσίως.

Καθ’ ημάς ή νύν έθνική κοινωνία χρειάζεται πάν ειδοζ 
άνώνων πρός σωματικήν άσκησιν καί τάς έντεύθεν αγαθά; 

συνέπειας, καί πάν είδος έκθεσεων πρό; ένθάρρυνσιν και προ
αγωγήν τών τεχνών, τής γεωπονίας, τής ζωοκομίας κτλ. και 
πάν είδος άγωνισμάτων τής διανοίας. Έκ δέ τούτων τά μή 
κατοοθούυιενα διά δαπάνη; ιδιωτική; ή εταιρικής γινέσθωσαν 
φροντίδι καί δαπάνη δημοσία, οί μέν σωματικοί αγώνες εν 
Χαλκίδι ή Λαμίφ, λεγόμενοι Πανελλήνια καί τελού
μενοι κατά τριετίαν, ή δέ ζωοκομική έκθεσις κατ’ έτος έν 
Ακαρνανία, ήδέ γεωπονική έκθεσις κατ’ έτος άλλο έν Πάτραις 
ή*  Αργεί, ήδέ τών τεχνητών προϊόντων έν ‘Ερμουπόλει, η 
δέ τών καλλιτεχνικών έργων κατά διετίαν έν Κερκύρα καί τέ
λος έν Άθήναι; ή τών διανοητικών άγωνισμάτων κρίσις έτη- 
σίως. Ούτω διά ποικίλων αγώνων καί έκθετηρίων ωφελού
μενοι καί άμιλλώμενοι διάφοροι τόποι, προάγουσι καλώ; τό 
γενικόν ύπό τήν ευστοχον τής Κυβερνήσεως ένέργειαν καί έπι- 
βλεψιν, οσάκις ύπάρχει τοιαύτη. I. Γ. Α.

Τό Άναγνωστήρίον ή "Σμύρνη.”
Μετ’ άκρα; άγαθ.λιάσεω; βλέπομεν τούς πρό καιρού σχη- 

τισθέντας δύο συλλόγους ή «Σμύρνη» καί ό «Έλικών» χρη
σιμεύοντας ώς κέντρα διανοητικά καί άμιλλωμένου; τήν εύγενή 
αμιλλαν, τίς μάλλον τού ετέρου νά έκπληρώση τόν ιερόν αυ
τού προορισμόν. Εύχόμεθα ή άμιλλα αύτη νά έξακολουθήση 
έπ’ άγαθώ της Σμύρναίκής ομογενούς νεολαίας, ήτις έσηαέραι 
πσρέχει πλείστα δείγματα ζήλου προς πάν δ,τι καλόν καί 

αγνή; Φιλοπατρίας.
Έν τφ συλλόγφή άναγνως-ηρίω «ή Σμύρνη» παραδίδονται 

το μάθημα τής ’Ανθρωπολογίας παρά τού ιατρού κ. Γαληνού 
Κλάδου, τό μάθημα τής Φυσικής παρά τού καθηγητού κ. Σ. 
Κεσίσογλου κσιτό μάθημα τής Γεωλογίαςπαρ’ ενός τών μελών 
του. Εκτάκτως δέ ώμίλησαν μέχρι τούδε ό γυμνασιάρχης κ 
Κ. Ξανθόπουλος περί τούσκοπού ο*  οφείλει νά έπιδιώξητό’Ανα 
γνως-ήρίον, ό ιατρός κύριοςΧ. Βενάρδο; περί Άναξαγόρου, ό κα
θηγητής κύριος Ο. Κυνηγόςπερί τού χαρακτήρας τών πρώτων 
χριστιανών, ό ιατρός κύριος Μ. Δ. Κοσσονής περί ‘Ελληνικής 
παλαιογραφίας. Καταβάλλεται δέ ή άπαιτουμένη φροντίς όπως 
εκσαχθώσι καί τά μαθήματα τή; Χημείας καί τής ‘Ιστορίας.·
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Περί υπνωσεως.
« Πώς κοιμώμαι · » λίαν περίπλοκα τά έν τή απλή ταύτη 

έρωτήσει έμπερικλειόμενα τής ζωής ζητήματα. Τί έστίν ύ
πνος 5 Tl εγώ ο κοιμώμενος ; Αάβωμέν τινα τών ερωτήσεων 
τούτων πρώτον, καί άρξώμεθα άπδ του έγώ τού κοιμωμένου.

Άδιστάκτως,ει κα'ι άδυνατούμεν νά έξηγήσωμεν τδ πράγμα, 
δύω τινά φυσικως διακρίνομεν έν ήμϊν αύτοϊς, τδ σώμα και 
τδν νούν.Βούλομαι, γι νώσκω, σκέπτομαι,έπινοώ, 
ανάγονται εις τδν νούν*  κρυόνω, κοπιάζω, ανάγονται είς 
τδ σώμα. "Εκαστος ήμώ;αναγνωρίζει τήν διάκρισιν ταύτην, 
και δμως και τήν ενότητα έν έαυτώ*  διότι, άν καί αναφέρει τά 
δύω είδη τών ενεργειών εις τδ σώμα ή είς τδν νούν, κατά τάς 
περιστάσεις, υποστηρίζει όμως δτι άμφότερα ταύτα, ίνούς καί 
σώμα) άνήκουσιν είς αύτόν, εινε αύτδς δ ίδιος. Είτε ό νους 
επινοεί, είτε τδ σώμα έκτελεΐ, έκαστος ομοίως λέγει, έγώ έπι
νοώ έγώ εκτελώ. Είς πότερον τών δύω τούτων είς τδ σώμα, ή 
είς τδν νούν ανήκει ό ύπνος;

’Εν πρώτοις κοιμάται ο νους;—Κουρασμένοι άπδ τήν εργα
σίαν τής ημέρας καί τήν σκέψιν, καταχλινόμεθα διά νά ήσυχά- 
σωμεν. Τί θέμα προβάλλομεν είς ήμάς αυτούς πρδς μελέτην 
κατά τδ μακρδν τής νυκτδς διάστημα*,  Ούδέν. ‘Η γλυκυτέρα 
μάλιστα ένθύμησις των στιγμών έκείνων εινε νά έγκαταλεί- 
ψωμεν τά πάντα, καί αυτήν έτι τήν ήμετέραν ύπεράσπισιν, ά- 
ναθέτοντες αυτήν είς εκείνον, δστις ούτε νυστάζει, ούτε 
κοιμάται. Έξυπνούμεν άνεψυχωμένοι, εύθυμοι,εύγνώμονες πρδς 
εκείνον, δστις ήτο παρά τήν κλίνην ήμών καί είσέτι περί 
ήμάς διαμένει. Τίς στοχασμός, ποία σχέψις μένει είς ήμάς έκ 
τού μακρού διαστήματος τής άναπαύσεως · Ούδείς στοχασμός, 
ούδεμία σκέψις. ‘Ο νους ήτον ίσως εις τούς ούοανούς, ήτο ίσως 
έπί τής γής, ή εις τά βάθη τής αβύσσου, άλλ’ ούδέν ίχνος, ού
δεμία έντύπώσις περί τής ένασχολήσεως αύτού, διαρκούντος 
τού ύπνου, είς ήμάς διαμένει. Βουλητικόν, επινοητικόν, πάντα 
έν λανθανούση εύρίσκοντο καταστάσει*  καθ’ δλα δέ τά φαινό
μενα, καθ’ δλας τάς περιπτώσεις ί νους έκοιμήθη. Εινε ά)ηθές 
δτι υπάρχουσιν ενίοτε όνειρα, έτιδέ καί υπνοβασία, άλλα ταύτα 
δέν εινε ουσιώδη, ούτε έκ τών ών ούκ άνευ τής υπνώσεως τού 
νού.

Κοιμάται τδ σώμα ; ζΟ κοιμώμενος δέν δύναται νά γνω- 
ρίζη*  διότι ό νούς αύτού, δστις μόνος γινώσκει. κοιμάται' άλ
λ’ άς παρατηρήσωμεν ημείς τδν καθεύδοντα. Κείται πλαγια
σμένος, ουΟεμίαν τών αισθητηρίων αυτού χρήσιν ποιούμενος. 
‘Π δρασις ή ακοή, ή όσφρησίς, ή γεύσις, ή αφή, τά πάντα 
δι’ αύτδν έν αχρηστία*  τά μέλη αύτού ήσυχάζουσιν εις ανα
παυτικήν τινα στάσιν, καί άν δέν έςυπνήση έν μέρει, αδύνατον 
νά μετακίνηθή έν συνειδήσει, εινε λοιπόν φανερόν ότι καί τδ 
σώμα καθ δλα αυτού τά μέρη, τά όντα εις συνάφειαν μέ τάς 
αισθήσεις καί τήν θεληματικήν κίνησιν, κοιμάται. Άλλ’ ύ- 
πάρχουσι καί μέρη τού σώματος, τά όποια ευρίσκονται εις 
£νεργειαν είσέτι. Α; έςετάσωμεν αυτά πλησιέστερον. ‘Η άνα- 

πνοή δέν έστάθη*  ό σφυγμός είσέτι κτυπά. Έάν ταύτα έπαυον, 
καί ή ζωή θά συνέπαυε μετ’ αύτών. Άλλ’ έξακολουθούσι, μέ 
τήν διαφοράν μόνον οτι ή ενέργεια αύτών εινε άσθενεστέρα καί 
αργότερα η εν καιρφ τής έγρηγόρσεως’ έκτδς τούτου,άν καί έν τώ 
κρύπτω συμβαίνουσι,ουνατδν νά άποδειχθή δτι διαρκούντος τού 
ύπνου απασαι αί λειτουργίαι, αί συμβάλλουσαι είς τήνδιατοο- 
φην τού σώματος, έςακολουθούσι. ‘Η θρέψις, ή αΰςησις καί αύ
τών τών τριχών έα, ώς τούτο έπί τών άφ’ εσπέρας ξυρισθέντων 
προσώπων φαίνεται, δέν παύει. Τό σώμα διά τής αύξήσεως 
προσέτι επανορθοί κατά τδ διάστημα τής νυκτδς τήν έν τή 
προτηγουμένη ήμέρα προξενηθείσαν αύτφ ώς έκ τού κόπου φθο
ράν και έλάττωσιν. 'Όσον δέ περί τής πέψεως ούδέ λόγον κάν 
επιδέχεται δτι έν καιρφ τού ύπνου εξακολουθεί, διότι άλλως τδ 
οείπνον τής προηγουμένης εσπέρας θά έχρησίμευε καί ώς 
πρόγευμα τής επομένης αυγής:

Έκ τούτων λοιπό; γίνεται δήλον, δτι ό ύπνος εινε κάτι τδ 
οποίον συμβαίνει είς τδν νούν, είς τάς αισθήσεις, καί είς δλα 
εκείνα τά μέρη τού σώματος, μέ τά όποια έκτελούμεν τάς προ
αιρετικός κινήσεις’ άλλ*  δτι ούδεμίαν έχει έπιρροήν έπί τών 
κεκρυμμένων έκείνω; λειτουργιών, διά τών οποίων διατηρείται 
η ζωή κ/ι ή θρέψις τού σώματος. Καί τίς μέν ή σχέσις τού ύ
πνου μετά μόνου τού νού, δηλ : Έν απομονώσει αυτού άπδ τού 
σώματος, αδύνατον να λεχθή, επειδή ούδέν έχομεν μέσον πρδς 
έςεύρεσιν τούτου*  άλλ’ή σχέσις αύτού μετά τών αισθήσεων καί 
τών οργάνων τής προαιρετικής κινήσεως, έτι δέ καί αυτού τού 
νού έν τή συνάφεια αύτού μετά τού σώματος, κάπως νά έξη- 
γηθή δύναται.

Άρξώμεθα τής έξηγήσεως,|λαμβάνοντες ώς παράδειγμα νεά- 
νιδα τινά καταγίνομένην έπί τού κλειδοκύμβαλού,είς τό τής μου
σικής μάθημα. Κάτι είσερχόμενον διά τών οφθαλμών καί έξερχό- 
μενον διά τών δακτύλων,φέρει έν γένειώς αποτέλεσμα τήν μου
σικήν. Άλλά τί συμβαίνει μεταξύ τών οφθαλμών καί τών δακτύ
λων; Αν ήρωτάϋο ή κόρη,πιθανόν θά άπεκρίνετο δτι βλέπει διά 
τών οφθαλμών τά σημεία,καί κρούει διά τών δακτύλων τά πλή
κτρα. Τί δμως συνδέει τά μουσικά σημεία μετά τών πλήκτρων ; 
Τί συνάπτει τήν χεΐρα μετά τού οφθαλμού; Δάκτυλα καί οφθαλ
μοί συνδέονται διά νεύρων μετά τίνος μεγάλου καί κεντρικού νευ
ρικού οργάνου,τού έγκεφάλου. Νεύρόν τι όπισθεν έκαστου 
οφθαλμού συγκοινονούν μετά τού έγκεφάλου, κομίζει εις αύτδν 
τά έν τώ μουσικώ βιβλίφ περιεχόμενα’ ές άλλων δέ μερών τού 
έγκεφάλου νεύρα άλλα καταβαίνοντα πρδς τους μυώνας τών 
βραχιόνων καί τών χειρών διατάττουσι τά δάκτυλα πώς νά κι
νηθώ σι.

‘Ο ένωτικδς κρίκος 
βλέπει, αισθάνεται, καί διατά 
έν τφ κεντρικώ όργάνφ, δπου πάντα τά νεύρα συνέρχονται, 
δηλ: έν τφ έ γ κ ε φ ά λ φ.

‘Ο έγκέφαλος αύτδς συνίσταται έκ ποοότητός τίνος 
φαιάς ύλης, ήτις δυνατόν νά θεωρηθή ώς σωρός ηλεκτρικών 
στηλών μικροσκοπικών, καί έκ χορδών λευκών μεμιγμένων 

■κείνος δστις παρατηρεί, σκέπτεται, 
:ει νά γίνωνται δλα, εύρίσκεται

μετά τής φαιάς ύλης, καί συνδεδεμένων μετ’ άλλήλων είς 
τρόπον τοσούτον περίπλοκον, ώστε καί νά φαντασθή τις αυτόν 
μόνον, σκοτίζεται*  ’Εντός δέ, έπί, καί δι αύτού δλου τδ κάτι 
έκεΐνο τδ όποιον Έγώ όνομάζομεν άρχει, λαμβάνον γνώσιν 
παντός είδους αίσθήσεως, αί όποίαι πρδς αύτδ έκ τών αισθη
τηρίων ύπατων νεύρων φέρονται, καί πέμπον διαταγάς διά 
τών άλλων νεύρων, τά όποια καταβαίνουσιν εις τους μυώνας. 
"Όταν αίσθητήοιόν τι μεταβιβάζει τήν αίσθησιν εις τδν εγκέφα
λον, ώς λ. χ. δτε ό οφθαλμός μεταβιβάζει είς αύτδν τά έν τώ 
μουσικφ βιβλίφ σημεία ή ή αφή ειδοποιεί αύτδν περί τής θέ- 
σεως ή άντιστάσεως τών πλήκτρων τού κλ·:ιδοκυμβάλου, ο νούς 
ένεργεί έπί του έγκεφάλου, καί επιφέρει τάς αναγκαίας χινήσιις 
διά νεύρων άγόντων έκ τούτου είς τούς μυώνας. Εάν τδ διά τών 
οφθαλμών είς τδν έγκέφαλον μεταβιβαζόμενον σημείον πρό
κειται νά άπαγγελθή, ή διαταγή δίδεται διά συστήματος τινων 
νεύρων είς τά όργανα τού προφορικού λόγου*  έάν νά ψαλή, 
διέρχεται δι’ έτέρου συστήματος είς τάς φωνητικός χορδάς*  
έάν νά παιχθή, μεταβαίνει κατά μήκος τών βραχιόνων, υποκει
μένων δλων τών μερών τούτων είς τήν θέλησιν, ήτις διαβι
βάζεται διά τού έγκεφάλου καί των αύτφ ύποτεταγμένων αγ
γελιοφόρων, δηλ. τών νεύρων.

Μετά τούτου τά πεπτικά όργανα καί τά άλλα μέρη τού σώ
ματος, πλ.ήν τοΰ έγκεφάλου τών αισθητηρίων καί των μυών 
τής προαιρετικής κινήσεως,ούδεμίαν εχουσι συνάφειαν. Καί εινε 
μέν αληθές δτι καί ταύτα συνέχονται καί τακτοποιούνται δνά 
νεύρων, άλλά τά νεύρα αύτων εινε διάφορα, καί διακλαδούνται 
ανεξαρτήτως τών πρώτων. Ως έκ τούτου ημείς αίσθανόμεθα 
καί κινούμεθα διά μέσου τής μιάς μερίδος τού νευρικού ήμών 
συστήματος, ένφ ή άλλη άλλως πως έπασχολείται*  δυνάμεθα 
δέ καί νά έννοώμεν τίς έκ τών μερίδων εργάζεται, δτε ή έτέρα 
μένει αργή. Άνευ τροφής λ. χ. τά νεύρα τών πεπτικών ορ
γάνων ήσυχάζουσιν, ενώ ό έγκέφαλος δύναται νά έργάζηται*  
καί άπ’ εναντίας τά όργανα τού νευρικού συστήματος, τά οποία 
εργάζονται κατά τδ σκέπτεσθαι, βλέπειν, ακούειν, οσφραίνε- 
σθαι, γεύεσθαι, απτεσθαι, καί κινείσθαι, δυνατόν βαθέως νά 
κοιμόνται, χωρίς κατ’ ούδένα τρόπον νά έπηρεάζωσι τά διευ- 
θύνοντα τήν πέψιν. ‘Η διπλή αύτη λειτουργία τού νευρικού η
μών συστήματος εχει μεγάλην σημασίαν ώς πρδς τήν ύπνω- 
σιν, ώς θέλομεν ίδεί κατωτέρω.

’Ήδη, έάν έτι προσεκτικώτερον παρατηρήσωμεν έκ των με
ρών τού σώματος τά κοιμώμενα, τά εν μέρει μόνον κοιμώμενα, 
καί τά έξακολουθούντα νά έργάζωνται, ένφτά λοιπά κατέχον- 
ται ύπδ ύπνου, εύρίσκομεν δτι, ό υγιής ύπνος περιορίζεται μό
νον είς τδν έγκέφαλον, είς τά όργανα τής αίσθήσεως, καί είς τά 
μέρη εκείνα δι’ ών έκτελούμεν τάς προαιρετικός κινήσεις, τά 
οποία καί ένεργούσι διά νεύρων συνεχομένων μετά τού έγκε
φάλου, καί τά όποια εινε διά τών νεύρων αύτών συνηνωμένα 
εις ιδιαιτέραν τινά τού νευοικού συστήματος διαίρεσιν. Τά όρ
γανα, τά ούδόλως κοιμώμενα, διοικούνται ύπδ άλλης τίνος ού- 
σίας, δυναμένης νά ύνομασθή μικρός μυελός, διεσπαρ

μένης μεταςυ αυτών τήδε κακείσε, καί ουσης είδος τι νεύρων 
συμπαθητικών καλουμένων, καί γενικώς ανεξαρτήτων άπδ τού 
εγκεφάλου, άν καί ενιαχού συνέχονται μετά τών νεύρων αύ
τών. Τά λοιπά όργανα τά έν μέρει δηλ : μόνον κοιμώμενα— 
ήτοι τά τής αναπνοής όργανα καί ή καρδία, ατινα εργάζονται 
μέν, άλλ’ άσθενέστερον, διαρκούντος του ύπ;ου—διευθύνονται 
έν μέρει μέν ύπδ μερίδος τινός τού έγκεφάλου. ήτις ύπδ τό ό- 
voma «νωτιαίος μυελός» κατέρχεται διά τού λαιμού καί τής 
σπονδυλικής στήλης (τού ραχοκοκκάλου), έν μέρει δέ ύπδ μι
κρών μυελών, ή νευρικών κέντρων, όμοιων πρδς τά διοικούντα 
τά μή κοιμώμενα μέρη, καί τά όποια Γ ά γ γ λ ι α ονομάζον
ται. ‘Η άνατομική αύτη διαίρεσις τού νευρικού συστήματος 
άρκετά διευκολύνει τήν περαιτέρω ημών έρευναν, περιορίζουσα 
αύτήν είς απλήν σπουδήν των μέσων, δι ών ό έγκέφαλος, τά 
αισθητήρια, καί τά διευθύνοντα τάς εκούσιας κινήσεις νεύρα, 
μεταβαίνουσιν είς τδν ύπνον.

Άλλά δέον πριν ή άποκαλυφθή δ μηχανισμός τού υπνου, 
νά παρατηρήσωμεν προσέτι τά εξής: τδ αίφνιδιον τής έλεύσεως 
τού ύπνου, ό άκούσιος αύτού χαρακτήρ, καί ή έκτακτος αυτού 
δύναμίς δέν πρέπει νά διαφύγωσι τήν προσοχήν μας. Δυνατόν 
νά προετοιμαζώμεθα δι’ ύπνου, νά καθιστώμεν αύτδν εφικτόν, 
άλλ’ ούδέποτε δυνάμεθα νά έκβιάζωμεν αύτόν, 'Όσον περισσο- 
τέοας καταβάλλομεν προσπάθειας δπως κερδίσωμεν, τοσούτον 
μακρύτερον άποδιώκομεν αύτόν.

Είς καπνισμένας διά τί καλύβας, ύπνε, μάλλον, 
Εύρίσκεσαι, κ’ έπί στρωμνών μή μαλακών ξαπλούσαι, 

Οπου βομβούντες κώνωπες τδν νυσταγμόν διώκουν, 
Παράείς τά δωμάτια τά μοσχομυρισμένα 
Τών εύγενών, όπου καλαί ύπάρχουν κωνοπώνες 
Καί δπου νανουρίζουσι γλυκείαι μελφδίαι ;

*0 ύπνος ήρεμώτερος πάντων τών έπιθυμητών πραγμάτων, 
άν καί είς άκοον τανταλίζων (λιγόνων) εινε άδύνατον νά συλ- 
ληφθή. Άμα όμως παύσωμεν έπιδιώκοντες αύτόν, αμέσως έρ
χεται, καί δτε έρχεται, άποδιώκει καί αίσθησιν καί στοχα
σμόν καί κίνησιν, δλα τόσον ήσύχως, ώστε άδυνατούμεν νά 
έν/οήσωμεν πώς συνέβη*  καί τόσον ισχυρώς ώστε νά έπιβα- 
ρύνη έκείνον, έκ τού οποίου ήδη άνεχώρησε μέ θαυμαστήν 
ενίοτε δύναμιν. Τινές έκ τών ναυτών τοσούτον έςηντλήθησαν 
κατά τήν ναυμαχίαν τού Νείλου, ώστε έπλαγίασαν παρά τά 
πυροβόλα, καί έκοιμήθησαν έν τφ μέσφ τού κανονοβολισμού.

Άρκετά λοιπόν ώμιλήσαμεν περί τών συνήθων φαινομένων 
τού ύπνου, καί άρκετά έξητάσαμεν τά μέρη τού ημετέρου σώ
ματος έπί τών οποίων έςασκεί τό κράτος αυτής η κατα- 
στασις αύτη. Ό νούς λοιπόν καί δλα τά μέρη τού σώματος, 
τά κοινώς υπό τήν έπιρροήν τής θελήσεως μεταβαίνουσι περιο- 
δικώς είς τήν κατάστασιν ύπνου, ή δέ άναπνοή, ή κυκλοφορία, 
ή θοέύις, καί άλλαι άπροαίρετοι ή οργανικοί λειτουργίαι άχα- 
ταπαύστως ήμέραν καί νύκτα έςακολουθούσι, είτε ήμεΐς κοι- 
μώμεθα, είτε έγρηγορούμεν. Πόθεν ή διαφορά αύτη ; καί πώς 
ή κατάστασις αύτη τίύ ύπνου αίφνιδίως επέρχεται; Τούτο
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διαρκώς έμενε μυστήριον, χαί ανυπέρβλητο; δυσκολία είς τούς 
φυσιολόγους.

’Εσχάτως έγένετο ευφυής τις προσπάθεια (ί) δπως ή αιφνί
διος τού ύπνου αιτία έξηγηθή και είς ταύτης τήν έκθεσιν μετα
βαίνουν.

Συνέβη ίατοοί επιστήμονες νά λάβωσι τήν ευκαιρίαν δπως 
ιδωσι τδν εγκέφαλον, δτε πρδς ύπνον έτρέπετο, και δτε πάλιν 
άνένηοεν έκ τούτου. Μεγάλη τις μεταβολή λαμβάνει έν αύτω 
χώραν. ®Ότε ό ύπνος επέρχεται, δ εγκέφαλος γίνεται ωχρός,και 
συστέλλεται*  δτε έξυπνοϋμεν, γίνεται ερυθρός, και διαστέλ- 
λεται. ‘Η διαφορά τού χρώματος εινε πολύ όμοια πρδς τήν 
μεταξύ ώχρας καί ερυθρά; παρειάς, ή δέ αίτια τούτου, (ώς 
και ή τής συστολής) εινε ή αύτή ώς και είς τήν παρειάν, δη
λαδή ή τού αίματος εισροή και εκροή. Έν καιρω ονείρων ή κα- 
τάστασις τού εγκεφάλου εινε μεσαία τις μεταξύ τής έγρηγόρ- 
σεως, καί τής τού ύπνου*  ούτε ωχρά, ούτε πολύ έρυθρά, ώς 
ούτε συνεσταλμένος ούτε πάλιν τόσον εξογκωμένος εύρίσκεται 
ό εγκέφαλος.

Ποιηται ή και αί ίδιαι ήμών αισθήσεις αγουσιν ήυάς νά ύ- 
ποθέσωμεν, δτι ό ύπνος εινε ή δύναμις ήτις προξενεί τάς μετα- 
βολάς ταύτας*  φανταζόμεθα αύτδν ώς δν τι πολύ ισχυρόν και 
ίδιότροπον, ένώ πράγματι εινε άρνησις, εινε ελλειψις έγρηγόρ- 
σεως. ’Αντί νά έκλαμβάνωμεν τδν ύπνον ώς δν τι, τδ όποιον ε
νεργεί καί έρχεται και φεύγει, καί τδ όποιον μεταβάλλει ημάς, 
εινε πολύ λογικώτερον νά παραδεχθώμεν δτι αί έν τώ έγκεφά- 
λω συμβαίνουσαι μεταβολαί παράγουσι τδν ύπνον. Διότι έκτος 
τού δτι πολλοί γινώσκουσιν οτι δέν δύνανται νά κοιμηθώσιν έ- 
νόσφ ή κεφαλή αύτών χτυπά, δηλ. ένόσω ό εγκέφαλος αυτών 
εΐνε πλήρης αίματος, ύπάρχουσι προσέτι και ’διάφοροι τρόποι, 
καθ’ ούς ό ύπνος επιτυγχάνεται απλώς διά τής έλαττώσεως τού 
έν τώ έγκεφάλω αίματος. Αρκετόν νά μνημονεύσωμεν ενός τού 
τών ( αν και ούδείς θά θελήση νά έπαναλάβη αύτόν). Έπί κλί
νης δυναμένης νά στρέφηται. περί πόλον τινά παρά τήν κεφα
λήν έδένετο στερεώς άνθρωπος, και άκολούθως μετά τής κλίνης 
έστρέφετο πολλάκις κατά μήκος. Τδ αίμα κατέρρεεν είς τούς 
πόδας, άφινε τήν κεφαλήν σχετικώς κενήν, ό δέ άνθοωπος συ
νήθως έπιπτεν είς ύπνον. Άν λοιπόν τούτο και πολλά άλλα 
πειράματα, ελαττόνοντα τήν έν τφ έγκεφάλω ποσότητα τοϋ 
αίματος, φέρουσιν ύπνον, φανερόν δτι ή αιτία καί τδ αποτέλε
σμα ανάγκη νά ηνε ομοια, καιούχι αντίστροφα, δταν άμφότερα 
ταύτα άπαντώνται συμβαίνοντα καί κατά τδν φυσικόν τρόπον.

Τδ συμπέρασμα τούτο άγει ημάς είςτδ νά έρευνήσωμεν άπω- 
τέρω τήν αιτίαν τοϋ ύπνου*  δηλ. είς τδ νά ζητήσωμεν τινα τά 
φυσικά μέσα, διά των οποίων ή έν τφ έγκεφάλω ποσότης τού 
αίματος μεταβάλλεται. Τδ αίμα δεν κινείται άφ’ έαυτοϋ και 
όπως θέλει, αλλ ωθείται εντός τώ/ αρτηριών διά των συστο
λών καί διαστολών τήο καρδίας. Αί άρτηρίαι καθόσον είσχω- 
ρούσιν εντός τών οργάνων, τά όποια πρέπει διά τής κυκλοφο-

(I). On going to;sleep by Charles H. Moor R. E. 
S. Hardwircke;

ρίας νά διατρέφωσιν, υποδιαιρούνται, ή δέ τελευταία αύτων 
ύποδιαίρεσις απαιτεί μικροσκοπίου δπως φανή. Πρέπει λοιπόν 
δλαι αύται αι αρτηρίαι νά ήνε συμπροικισμέναι μέ δύναμίν τι- 
να, διά τής οποίας νά σύξάνηται ή έλαττοΰται ή ποσότης τού 
αίματος, είς τρόπον ώστε τά αύτά αγγεία άλλοτε μέν νά έμ- 
περικλείωσι τόσον ολίγον, ώστε νά παράγωσι τήν ωχρότητα, 
άλλοτε δέ νά πληρώ νται μέχρις έρυθήματος.

Δύναμις τις συσταλτική εύρισχομένη εις αύτάς τάς άρτηοίας 
παράγει τδ αποτέλεσμα τούτο. Αί άρτηρίαι περικυκλούνται 
ύπό άριθμοϋ τίνος στρογγύ)ων μυων, όμοιων πρδς τά έκ ολοιων 
δακτύλια, τά έγχαραττόμενα έπι κλώνου, ή διαστολή των ό
ποιων μεγεθύνει τήν αρτηρίαν, ή δέ συστολή αύτών σμικρύνει 
αύτήν*  τά δακτύλια ταύτα εΐνε τοποθετημένα πολύ πλησίον 
άλλήλων, καί άποτελούσι πλήρες τής αρτηρίας περικάλυμ
μα, ή δέ απλή τών αρτηριών συστολή, κατά τό μυώδες αύτών 
μέρος, αρκεί όπως έλαττώση άναλόγως τήν ποσότητα τού αί
ματος τού διερχομένου δι’ αυτών είς τδ δργανον, πρδς τδ ό
ποιον διευθύνεται. ‘Π αρτηρία λοιπόν μόνη κανονίζει ούτω τήν 
ποσότητα τού διαβιβαζόμενου αίματος, και είς αύτδν έτι τόν 
εγκέφαλον πρδς παραγωγήν τού ύπνου.

Αλλά ούδέ ούτω περιεγράψαμεν τδν μηχανισμόν εντελώς. 
Οι μυς δέν ένεργούσιν άφ’ εαυτών πρέπει πρδς έκτέ/.εσιν τής 
λειτουργίας αύτών νά κινώνται ύπό νεύρων. Οί μύς τών μελών 
τίθενται εις κίνησιν ύπδ τής βουλήσεως ένεργούσης διά των 
νεύρων, τά όποια κατερχόμενα έκ τοϋ εγκεφάλου διήκουσιν 
αύτούς*  έάν δ έγκέφαλος διαταραχθή, ή τά νεύρα βλαφθωσιν, 
ώς .αποτέλεσμα έσται δτι τά μέλη, δηλ. οί μύς των μελών 
παραλύονται. Ούτω καί οί μικροί μύς οί άποτελοϋντες μέρος 
των άρτηριών, ύπόκεινται έπίσης είς τά νεύρα, καί δι,ά τής ε
πιρροής αυτών συστέλλονται. ‘Η έπιοοοή λοιπόν νεύρων πα
ράγει τήν συστολήν άρτηρίας τινδς τοσούτον άληθως δσον καί 
τήν συστολήν τών μυών χειρδς ή ποδός.

Αλλά τίνα είσΐ τά νεύρα τά κανονίζοντα τήν συστολήν 
αρτηρίας τινδς τού έγκεφάλου; εΐνε τά αύτά μέ τά διευθύ- 
νοντα τάς κινήσεις τών μελών ; Βεβαίως οχι * διότι ταύτα 
έξέρχονται έκ τού έγκεφάλου, καί έργάζονται διά τής βου- 
λήσεως. Διά νεύρων τοιούτων ό εγκέφαλος θά ήδύνατο νά 
συστέλλη τάς ιδίας αύτοΰ άρτηρίας, καί νά διευθύνη τήν δύ- 
ναμιν, ήτις ρίπτει αύτδν είς ύπνον, Τοιούτος μηχανισμός άδύ- 
νατον νά εργάζηται; Δυνάμεθα δέ νά έπικαλεσθώμεν παντός 
τήν συνείδησιν πρδς άπόδειξιν τού δτι ούτε βούλησις ούτε δύ- 
ναμις άφ' ήμών έξαρτωμένη δύναται νά φέρη ύπνον, άλλ’ δτι 
απ’ εναντίας ούτος έρχεται άνεξαρτήτως τής βουλήσεως. ‘Η 
βούλησις καί ή δύναμις, ήν αύτη έςασκεΐ, έργάζονται διά τού 
έγκεφάλου. Βούλησις δέ καί δύναμις καί έγκέφαλος πάντα 
όμού παραδίδονται τφ ύπνφ*  Λοιπόν ό έγκέφαλος δέν πέμπει 
νεύρα πρδς τάς ιδίας αύτού άρτηρίας, άλλ’ αί άοτηοίαι τ^ 
εγκεφάλου συνέχονται μέ τδ άλλο έκεΐνο νευρικόν σύστημα, 
τδ συμπαθητικόν, τό όποιον καί ακουσίως ήμών έργάζεται, κα'ζ 
διατηρεί τήν ενεργητικότητα τών μή καμωμένων οργάνων,. 

καί όταν προσέτι ήμεΐς κοιμώμεθα. Τά νεϋρα, τά έπιφέροντα 
τήν συστολήν τών άρτηριών τού έγκεφάλου, άνέρχονται, πρδς 
αύτάς έκ τού λαιμού οπού μικροί μυελοί, ώς ωνο- 
μάσαμεν αύτά, ή γάγγλια, όπως καλούνται έν τή έπι
στήμη τής ανατομίας, κείνται έκτος τού έγκεφάλου, μακράν 
τών αισθητηρίων καί μακράν παντός τού δυναμένου νά διατα- 
ράξη τά αισθητήρια έν καιρω τού ύπνου, καθώς καί έςω τής 
άρτηριακής κυκλοφορίας, τής οποίας δεσπόζουσιν,

‘Ο Βερνάρδος άπέδειξεν δτι διά συστολής τών άρτηριών 
τών σιελοποιών άδένων, τά γάγγλια καταπαύουσι τήν έκκρι- 
σιν τού σιέλου. Έάν λοιπόν τά γάγγλια διά τού τρόπου τού
του δύνανται νά έμποδίσωσι τήν λειτουργίαν άδένος τινός, δύ- 
νανται διά τού αύτού τρόπου νά διακόψωσι καί τήν ένέργειαν 
τού έγκεφάλου.

Άλλ’ ίσως έκ πρώτης δψεως τούτο φανή άλογον, ούχί μό
νον ώς άπονέμον τερατωδώς δυσανάλογόν τινα δύναμιν εις το
σούτον μικρά νευρικά κέντρα, άλλά μάλλον διότι φαίνεναι απο- 
δίδον είς αύτά διάκρισίν τινα, δύναμίν τινα νοϋ ή τουλάχιστον
δύναμίν τινα τού έκλέγειν τήν στιγμήν, καί τήν μέθοδον τοϋ 
κατακ υριεύσαι τόν έγκέφαλον.

*Ως πρδς μέν τδ πρώτον, καί νά ύποθέσωμεν, δτι ό έγκέφα
λος είς τήν έλαχίστην αύτού έντασιν ήθελε θέσει τάς δυνάμεις 
αύτού ύπό τήν διαταγήν γαγγλίου τινδς, θά ήτον άδύνατον.
Πράγματι δμως ούδεμία μεταξύ αύτών υπάρχει αμέσως πάλη.
Τά γάγγλια δέν έπιδρώσιν έπί τού έγκεφάλου, άλλ’ έπί τών αί- 
ματοφόρων αύτού άγγείων*  ή δέ δύναμις αύτων μετράται ούχί 
έκ τού μεγέθους καί τής ενεργητικότητας τού έγκεφάλου, άλλά 
έκ τού ποσού τών μυών τών περί τάς άρτηρίας αύτού. Ό έγκέφα
λος κοιμάται, δταν τδ είς αύτδν φθάνον αίμα εΐνε ολιγώτερον
τού πρδς τάς έργασίας αύτού άπαιτουμένου, πρδςέκτέλεσιν δέ 
τούτου ούδείς μηχανισμός ετερος άπαιτεΐται, έκτος τού ολιγοσ
τεύοντας τήν ποσότητα τού αίματος.‘Ο μηχανισμός ούτος ευρί- 
σκεται είς άρτηρίας μυώδεις, ύποκειμένας είς νεύρα, μή προερ
χόμενα έκ τού έγκεφάλου, δστις καθεύδει, καί όντα έκτος τών 
άρτηριών, αΐτινες πρέπει νά συστέλλωνται.

‘Ως ποδς δέ τήν δευτέραν παρατήρησιν, δτι δηλ. άνεξάρ- 
τητός τις δύναμις, άν ούχί νοερά,θά άπεδίδετο εις τά γάγγλια, 
άνάποδώσωμεν εις αύ:ά τήν ίσχύν τού καταπαύειν τάς έργα
σίας τού έγκεφάλου, ή έξήγησις εΐνε απλή καί εύκόλως κατα
λαμβάνεται. ’Αφού σκέύις καί θέλησις ενεργώνται διά τού έγ
κεφάλου, καί άφού ό έγκέφαλος χρεωστεί τήν ένεργητικότητα 
αύτού είς αίμα, επεται δτι έν έλλείψει τοϋ αίματος ό έγκέφαλος 
άδυνατεΐ πλέον να έκπληροΐ τά καθήκοντα αυτοϋ, καί τοι ο
φείλει υποταγήν είς τήν νοεράν ήμών φύσιν. Ούτω δέ εχοντος 
τού πράγματος, πώς αί ένέργειαι τού τής θελήσεως οργάνου 
καταπαύονται; υπό τών ένεογειών τών γαγγλίων; Φαίνεται, 
δτιό μέν έγκέφαλος ένεργεΐ δι’ ώθήσεως, τά δέ γάγγλια^ αύτο- 
μάτως. Διαρκούσης τής ένεργείας τού έγκεφάλου, ή ισχύς τών 
γαγγλίων περιστέλλεται*  δτε δμως αί ένέργειαι αύτού μετρι- 
ασθώσιν, ή επιρροή τών δευτέρων έξεγείρεται, καί άμέσως, καί 

κατ’ άναλογίσν ακριβή πρδς τήν ηρεμίαν του έγκεφάλου επι
δρά έπί τής μυώδους άρτηρίας, μετά της οποίας συνδέεται. 
’Ακριβώς έπί τούτου στηρίζεται ή διαδοχή, ή τοσούτον λε- 
πτώς ύπολελογισμένη, τού κοιμάσθαι καί μήκοιμάσθαι. wOv- 
τος τοϋ έγκεφάλου κουρασμένου, άλλ’ ούχί καί άργού, τότε 
μόνον δύναται νά έπέλθη ύπνος, όταν ούτος ήρεμήση είς βαθ
μόν έπιτρέποντα εις τήν τυφλήν τών γαγγλίων ένέργειαν νά 
έπιδράση έπί τών άρτηριών. Κατά πάσαν δθεν περιστασιν,
καθ’ήν ή προσοχή τού έγκεφάλου εΐνε αποκεντρωμένη, τά 
γάγγλια άμέσως μένουν έλεύθερα*  όντα δέ άρχίκά καί ανε
ξάρτητα νευρικά κέντρα, σμικρύνουσι τδ μέγεθος τών άρτηριών, 
έλαττούσι τήν ποσότητα τού διερχομένου αίματος καί παρά- 
γουσιν ούτως ύπνον.

Τδ μυστήριον λοιπόν τής ύπνώσεως είς τοϋτο καί μόνον συ
νίσταται, είς τδ δτι ό ύπνος καταβάλλει έκεί νας άκριβώς τάς δυ
νάμεις, διά τών οποίων θά ήδυνάμεθα τά παρατηρώμεν τί συμ
βαίνει. Σκέψεις, αϊσθήσις, καί κίνησις καταπαύονται διά μηχα
νισμού, διά τοϋ οποίου ούτε αίσθανόμεθα, ούτε σκεπτόμεθα. 
Τά ένεργοϋντα τήν λειτουργίαν ταύτην όργανα, κοιμίζουσι 
τήν θέλησιν, δντα αύτά τά ίδια έστερημένα θελήσεως. Ενερ- 
γούσι δέ καί άνεπαισθήτως, καί διότι αύτά τά ίδια εΐνε έστε
ρημένα πάσης ταχείας αίσθήσεως, καί διότι ναρκόνουσι τά 
αίσθητήοια, διά των οποίων αίσθανόμεθα. ’Αξιοσημείωτος 
εΐνε προσέτι καί ή έλλειύις πάσης αμέσου σχέσεως μεταξύ 
τού παράγοντος τδν ύπνον μηχανισμού καί των ταραττουσων 
αύτδν επιρροών. Ταραχαί ένεργούσιν είτε έπί τού έγκεφάλου, 
είτε έπι των αισθήσεων*  άλλ5 αί άρτηρίαι, δι’ ών ήδύνατο νά 
είσρεύση τδ αίμα χαί νά άφυπνίση τδν έγκέφαλον, εινε έκτος 
αύτού,τά δέ γάγγλια,άτινα κυβερνωσι τάςάρτηρίας ταύτας,εύρί
σκονται είς τδν λαιμόν. Φως λ. χ. καί ήχος δυνατόν νά προσ- 
βάλλωσι μόνον τδν οφθαλμόνκαί τδ ούς, άλλά δέν δύνανται νά 
έπηοεάσωσιν άρτηρίας ή γάγγλια, έξ ών έξαρτάται ό ύπνος. 
Έκ τούτου έξηγείται τδ διατί ό ύπνος, δτε εΐνε βαθύς, εξακο
λουθεί ενίοτε έν μέσω μεγάλων έξωτερικών θορύβων.

Πολλά υπολείπονται ετι δπως συμπληρωθή τδ θέμα τούτο, 
ώ; τδ περί εντελούς άποκοιμήσεώς έκάστης αίσθήσεως, τό περί 
έξεγέρσεως άπδ τού ύπτου, καί τδ περί των φυσικών αιτίων 
των ενυπνίων ή άτελούς κοιμήσεως, άλλά ταυτα άπαιτουσι 
πολύ λεπτομερεστέρας άνατομικάς περιγραφάς, δθεν καί απέ- 
χομεν τούτων νομίζοντες οτι άρκετά έλέχθησαν δπως έξηγηθή 
τδ οαινόμενον τού ύπνου καί γίνη κατάδηλος ή θαυμαστή τού 
Θεού ποόνοια καί άγάπη, παρασχόντος είς ημάς τοιαυτα μέσα 
ποδς σωματικήν καί ψυχικήν ήμών άνάπαυσιν.

« Θέλω σέ υμνεί, Κύριε, » έκραζεν ό γλυκύτατος τού 
’Ισραήλ μελωδός, «Θέλω σέ υμνεί Κύριε, διότι φοβερώς καί 
θαυμασίως έπλάσθην. » Καθ’ δσον αί έπιστήμαι μεταξύ τών 
άνθαώπων άναπτύσονται, καθόσον ό μικρός ημών και περιωρι- 
σμένος νούς, είσδύων είς τά τής δημιουργίας, βλέπει αύτής τά 
μυστήοια, κατά τοσούτον άναγκάζεται, κλινών ενώπιον τού 
Μεγάλου Δημιουργού, ν*  άπευθύνη πρδς αύτδν ύμνους. Ας 
ύμνώμεν λοιπόν καί ημείς αύτδν διότι φοβερως καί θαυμασίως 
έπλάσθημεν. » Άφού μάλιστα ύμνοι τοιούτοι εΐνε τό άριστον 
πρδς μόρφωσιν τής καρδίας ήμών μέσον.
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ί.Η φιλία.

Εις βαρυβρέμοντος πόντου τδ μέσον, εις λαίλαπας λύσσαν, 
τών μαινομένων κυμάτων οργήν, ναυαγός ύπομένων, 
ζο©ερωτάτων νεφών αισθανόμενος πίεσιν μαύρην, 
κατά σκοπέλων και βράχων ωθούμενος, χεϊρας έκτείνει 
ικετηρίους πρδς άνω, ζητών αρωγήν ταχυτάτην.

Είν’ άπαισίως ©ρικώδης ή θέσις τοϋ πλάσματος τούτου 1 
Εις παολαζόντων καί γαύρων»κυμάτων άφρδν ομιχλώδη 
ώς ασθενές τι τοϋ ©ύκους τεμάχιον πάντοτε μένον 
εις βάθη φέρετ’ αβύσσου μ’ ορμήν, ώς εις χαίνοντα τάφον, 
καί έναλλάξ αΐωρεϊται εις ύψη έκπλήσσοντα τ’ δμμα. 
έκ τής φρικώδους δέ ταύτης του θέσεως, άπελπι βλέμμα 
στρέφ’ εις τά πέριξ ζητών ποθεινήν σω τηρίαν ό τάλας !

φεϋ άσυγκρίτως οΐκτρά ή άθλία μας υπαρξις εινε.

Εις τής ζωής τδν φρικώδη περίβολον θύματα τόσα 
εν άγωνίφ τ’ αύτά ΰπομένουσι, χύνοντα γόους. 
Τής άμετρήτου οδύνης τδ άχθος βαρύ έπιπίπτον 
των παρηγόρων ελπίδων τδν πλούτον αρπάζει άκάμπτως, 
καί δπου πρ'ιν αισθημάτων πηγή ενυπήρχε καρδία 
μύδρος διάπυρος φλέγων ημάς διαδέχεται δλως. 
Κυλινδουμένη εις λάβαν φλογώδη δεινών ή ψυχή μας, 
εις ερεβώδους κι’ αγνώστου απείρου οδούς πλανωμένη, 
βλέπει ακτίνα φωτός έπιλάμπουσαν αίφνης μακρόθεν. 
Στρέφει πρδς ταύτην μέ πάθος, μ αγάπην, μέ θαμβός,μ’ έλπίδα 
κ’ αναγνωρίζει όμοίαν ψυχήν, αδελφήν αιθερίαν.
» Έλθέ, τή λέγει, λαλοϋσα τήν άφωνον γλώσσαν τοϋ πάθους, 
εις τδ τοϋ Βίυυ έλθέ πολυώδυνον στάδιον, ζεύγος 
ν’ άποτεύώμεν αί δύω πιστόν, άμοιβαίως ζητοϋσαι 
ν’ άνακουφίζωμεν Τύχη; έχθρας προσβολάς απαίσιας. 
Θά περικλείσω εις αίγλης αιθέρα ψυχήν σου τήν φίλην, 
θά συγκεντρώσω εις ταύτην τδ παν τοϋ απείρου τδ μέγα- 
θά ταμιεύσω παν αίσθημ’ αγνόν, πάσαν πρά,ιντοϋ βίου 
κι’ δτε ή τύχη πατάςη σκληρώς, δτε πλήξις μοιραία 
τδ ασθενές μου και εϋθραστον σθήθος πληγώση καιρίως, 
έκτής ψυχής σου θ’ αντλήσω ζωήν, καρτερίαν, έλπίδα.

‘Ο ιερός οϋτος σύνδεσμος δντων, ή σύναψις αύτη, 
ό ποοασπίζων κοινός οϋτος θώραξ άσπαίροντα στήθη, 
ή βαλσαμώδης πληγών αύτη αύρα καλείται Φιλία.

’Αποφθέγματα Κινέζων περί γυναικών.

‘Η αιδώς εινε ή άνδρία τών γυναικών.
‘Π γυνή ή άγοράζουσα τήν δψιν της θέλει νά τήν 

μεταπωλήσϊ).
‘Η γυνή ή άγαπώσα τήν πενθεράν της λατρεύει 

τδν σύζυγόν της.
Τέσσαρά τινα ζήτοϋμεν παρά τών γυναικών: νά 

έχωσιν αρετήν εις τήν καρδίαν, σεμνότητα εις τδ μέ— 
τωπον,γλυκύτητα εις τά χείλη, χεϊρας έργατικάς..

Λύσις τοΰ 1ου αινίγματος
Σκότος,

Αίνγμα 2ον
Απηρνήθην καί θρησκείαν καί θεόν καί έκκλησίαν 

Κ’ εις τοϋ διάβολου τορα είμαι τήν ΰπηοεσίαν.
Αν θελήσιρς δμως, φίλε, νά μέ άποκεωαλίσης, 

Ένθουν τότε πρδς τήν πίστιν θά μέ άποκαταστήσης. 
Έάν δέ μετά τοϋ πρώτου καί τδ δεύτερον στοιχεϊον 
Άποκόψιρς, τότε πάλιν μ’άπαντάς εις κάθε πλοϊον.

Περιεχόμενα τοΰ ΙΕ', τεύχους.

1. 'Ομήν Νοέμβριος.— 2. Μαργαρίτα!·— 3. Κατα
φορά. — 4. Παιδαγωγικά. — 5. Πατρίδος έρως (ποίημα) 
—6. Μακμαών (μετ’ εικονογραφίας).—7,Μόλτκε (μετ’ εΐκονο- 
γρ.).— 8. Περί τής αληθούς καί τής ψευδούς ελευθερίας.—9. 
Ή πενία τών βαθυπλούτων.— 10. ‘Ο πτωχός καί ό πλούσι
ος (συνέχεια καί τέλος).—11. ‘Ο περιηγητής έν Μαραθώνι. 
—12.‘Η μικρά ‘Ιεσσίκη (διήγημα).— 13. Η έκπαίδευσις 
τών γυναικών καί τών άπελευθέρων έν ’Αμερική (συνέχεια).— 
1 4. Περί τελετών παρά τή Βυζαντινή αυλή (μετά δύο εικονο
γραφιών).— 1 5. Ολύμπια. —16 Άναγνωστήριον «ή Σμύρ
νη.»—17 Σύλλογος ό «Έλικών.»—18 Περί όπνώσεως.— 
19. Η φιλία (ποίημα). — 20 Αποφθέγματα Κινέζων περί γυ
ναικών.—21 Λύσις τοϋ 1 ου αινίγματος.—22 Αίνιγμα 2ον.— 
2 3 Περιεχόμενα τοϋ ΙΕ', τεύχους. — 24 Σπουδαϊον παρόρα
μα.—25 Γρίφος.

Σπουδαϊον παρόραμα.

Σελ'ις 67 στήλη πρώτη γραμμή 2, 
’Αντί—δ δέ κ. Δημήτρ. Άλ. Χαν-σερής κ.τ.λ. 
Άνάγν.—ό δέ κ. ’Ιούλιος Σμίθ διευθυντής τού αστερο

σκοπείου ’Αθηνών, παρατηρήσας γράφει ταΰτα περί αυτου.


