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Αγόρευσις* γενομένη τή 24 Μαρτίου 1871 
έν τω συλλέγω α δ Έλικών »

ύπί> ΑΝΤΩΧ. Δ. ΠΕΖΔΡΟΓ.

Άνθρωπος ρίπτεται εις τάς φύλακας....
'Αρκετόν χρόνου διάστημα παρέρχεται, άλλ’ αυτός εΐσέτι 

έν αΰταΐς κρατείται. Δέν δΰναται πλέον νά διακρίνη ημέραν 
καί νύκτα, δέν δύναται πλέον νά άκούση τό γλυκύ τής άηδό- 
νος κελάδημα, δέν ούναται πλέον νά ίδη τόν ήλιον καί τούς 
αστέρας, τήν ούσιν άπαταν, άλλά τό παν σκότος καλύπτει, 
πέπλος μέλας τούς οφθαλμούς του βαρύνει κάποτε έκ τοϋ πολ- 
λοΰ καμάτου άπηυδισμένος, κλείει τούς οφθαλμούς του, άλλ’ ώ

* Τήν άνάγνωσ.ν τής άγορεύσεως ταύτης συνίστώμεν είς 
τούς άναγνώστας τοϋ Μέντορος.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος Κ'.

τυραννία! τότε βλέπει καθ’ύπνον δ,τι έςυπνος στερείται' ή 
ψυχή του αμέσως εκτός τοϋ δεσμωτηρίου πέτα, ώς μή ούσα 
πλασμένη έν τφ σκότει νά διαμένη, τρέχει, ένθεν κάκεϊθεν 
περιφέρεται κα'ι άγωνίζεται νά ίδη’ ή γλυκεία δμω- αύτη 
οπτασία έπί πολύ δέν διαρκεΐ" έςυπνφ αίφνης καί ουδέν άλλο 
πεοί αύτό\βλέπει, εΐμή τό σκότος, τό σκότος τόν μόνον αύτοΰ 
σύντροφον. ‘Οποία δι’ αύτόν άπελπισία, δτι πάντα ταΰτα μόνον 
όνειρα ήσαν. Κλαίει καί οδύρεται διά τήν φαντασιώδη ταύτην 
άπόλαυσιν, ήτις κατά τοσοϋτον τήν λύπην αυτού έπηύςησε. 
Κάποτε έν τή έκ τής λύπης έςαπτομένη φαντασίμ του κα'ι έν 
τφ ψηλαφητφ έκείνφ σκότεί παρουσιάζεται πρός στιγμήν 
έν άπάση αυτής τή ώραιότητι φαντασιώδης τις φύσις. Τρέχει 
πρός αυτήν, άλλ’ ό δυστυχής μόλις δύω βήματα προχωρεί, 
έπί τοϋ τοίχου κτυπφ, καί αναίσθητος έπί τής γής καταπίπτει. 
Κοάζει έν τή .άπελπισίφ του, δπως έλθν) τις είς βοήθειαν του,·,
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αλλ’ ουδεμία άλλη φωνή ακούεται, είμή ή έπί τών τοίχων ΐκ 
τής ιδίας αΰτοΰ φωνής αποτελ.ουμένη ηχώ. Άπηλπισμένος 
τότε, κάθηται καί έξ όλης αΰτοΰ τής καρδίας τόν θάνατον προ- 
σκαλεΐ- τόν θάνατον, οστις εις οϋδένα εως τώοα τήν συνδρο
μήν του ήρνήθη- τόν θάνατον, ώς μόνον δυνάμενον έκ τών ανα
ρίθμητων δεινών αυτόν νά άπαλλάξη ! άλλά παντού άρνησις, 
τα πάντα έίς αΰτόν κωφεύουν. Και ό θάνατος τήν συνδρομήν 
του άρνεΐται νά παρέξη !..

Δεν γνωρίζει τί θά άπογείνη... Ούδέποτε εντεύθεν νά έξέλ- 
θη έλπίζει. Ζητεί νά σκεφθή, άλλ' ό εγκέφαλός του έχαλαρώθη- 
ζητεϊ νά φαντασθή και διά τής φαντασίας μόνης τήν ψυχήν 
αύτοϋ ευχαρίστηση, άλλά τά πάντα δυστυχώς τήν συνδρομήν 
των αρνοϋνται. Δέν είνε πλέον οΰτος ό άνθοωπος, τό ώραΐον, 
τό κατ εξοχήν πλάσμα, ό βασιλεύς των έπιλοίπων χτισμάτων, 
άλλά ον άχρηστον, δν άθλιον, έστερημένον τής έλευθερίας του.

‘Ο καιρός παρέρχεται- ή απελπισία αυξάνει... Αίφνης δμως 
η θύρα τής φυλακής του άνόίγεται καί φωνής άκούει, « άν
θρωπε, είσαι ελεύθερος ».. * Η φωνή ώς κεραυνός τά ώτα αΰτοΰ 
διαπερώσα, εις τήν ’καρδίαν εισδύει- μένει έκπεπληγμένος 
και δέν είξεύρει άν πραγματικός τής φωνής άκούει... τά πάν
τα ώς οπτασία εις αυτόν’φαίνονται. ‘Η φωνή έκείνη εινε χαράς 
δι αυτόν Εϋαγγέλιον, άλλ' άρά γε τήν πιστεύει; *Η θύρα 
πραγματικώς ήνοίχθη, άλλ’ άρά γε βαδίζει'.πρός αυτήν ; Έάν 
βαδίση, πραγματικώς έλευθεροΰταΓ έάν δμως δέν πιστεύση, 
οτι ή θύρα ήδη ήνέφκται, τότε καίτοι δυνάμενος νά έλευθερωθή 
μενει πεφυλακισμένος.

Αλλά στρέψον, άνθρωπε, πρός τήν θΰραν καί ίδέ δτι φώς δι’ 
Λυτής εις τήν φυλακήν σου εισέρχεται- πείσθητι, ότι είνε άνοι- 
κτή, καί πρός αύτήν βάδισε, ΐνα μή εντός τής φυλακές ταύτης 
ταφής. — Άμα δμως είς εαυτόν συνέλθη, ίδη δέ δτι ή θύρα 
εινε ανοικτή καί δτι νά έξέλθη δύνατα·., χωρίς καν ούτε άπαξ 
περί αΰτόν νά ΐόη και έξετάση τόν τόπον, είς δν έπί τοσοΰτον 
διέμενε καί τοσαϋτα ΰπέφερε, τρέχει πρός τήν θύραν, έξέρχε- 
ται καί αμέσως γίνεται άφαντος. Ποΰ διηυθύνθη ;.. τί άπέ- 
γινεν ;.. Εκαστος δύναται νά έννοήση...

Άλλά τί είνε τά ύλικά ταΰτα δεινά, τά όποια ό άνθρωπος 
οΰτος ϋπέστη, πρός τά' ήθικά δεινά παραβαλλόμενα, τά ό.τοΐα 
οι τήν κοινωνίαν αποτελοΰντες ΰφίστανται ; τό άνθρώπινον γέ
νος, τόκατ' εικόνα και όμοίωσιν τοΰ θεού πεπλασμένον, είς έ:ι 
χειροτέραν τούτου χατάστασιν περιέπεσεν- ‘Ολόκληρον είς τάς 
φύλακας κρατείται, άλλ' οΰχί τάς ΰλικάς, ώς άνω περιεγράψα- 
μεν. Είς τάς φυλακάς τής κακίας κρατείται, καί σκότος άνώ- 
τερον παντός υλικού, σκότος ηθικόν τήν ψυχήν αύτοϋ καλύπτει! 
Όχι μόνον έκεϊθεν νά έξέλθη δέν δύναται, άλλά καί βαθύτερου 
πίπτει, καί είς πυκνότερου βυθίζεται σκότος 1 Δέν είνε πλέον 
οποίον επρεπε νά είνε ! Δέν σκέπτεται, δπως έπρεπε νά σκέ- 
πτηται- δέν βαδίζει όπου έπρεπε νά βαδίζη, δέν κάμνει χρήσιν 
τοΰ λογικού, όποιαν έπρεπε νά κάμνη, δέν έχει πλέον έν έαυτφ 
τήν αίσθησιν τοΰ καλού ! Ναί! δυστυχώς! Πάντων τούτων 
στερείται, καί τών εναντίων κατέχει ! Οϋδεμία πλέον άοετή 

είς αύτό εμεινεν, ένφ απεναντίας όλαι Ανεξαιρέτως αί κακία; έν 
αΰτώ έμφωλεύουσιν! Οί άνθρωποι ψεύδονται, οί άνθρωποι άπα- 
τώσιν, οΐ άνθρωποι κλέπτουσι, μοιχεύουσιν, οί άνθρωποι φονεύ- 
ουσιν, αλληλοσφάζονται, άδικοΰσι, και πάν δ,τι κακόν αύτό 
πράττουσι 1 Καί μολοντούτο όμολογοϋσιν οί ίδιοι, δτι ταΰτα 
εινε κακά, καί ποθοϋσι νά τά άποφύγωσι, καί όμως λέγουσιν, 
ότι δέν δυνανται, όπως καί ό έν τή φυλακή κεκλεισμένος, πό
θων, δέν δύναται νά έξέλθη. Μεταξύ τίνων άλλων λοιπόν τοΰ 
θεού πλασμάτων ή τών ανθρώπων ταΰτα συμβαίνουσι» Μεταξύ 
τίνων άλλων τά ^διάφορα ταΰτα τής κακίας είδη τοσοΰτον 
έπιτυχως τήν έπιρροήν αυτών έξασκοΰσιν άγάπην, φωνάζει, 
ο θειος Νόμος, νά έχητό άνθρώπινον γένος, άλλ' άντ' αυτής 
τό μίσος παρουσιάζει! Ειρήνην διατάσσει- άλλ’άντ’ αύτής 
τήν εχθραν, τόν πόλεμον έγκολποϊται 1 Ούδέν τό καλόν θέλει 
νά πράξη, ούδέν τό πρός εαυτόν καί τούς άλλους ωφέλιμον, 
άλλά τό κσί δι' έαυτόν καί τούς άλλους βλάβην προξενούν. «Ούκ 
ϊστι δίκαιος ουδέ είς' λέγει ό Άποστ- Παύλος, ούκ έστιν ό συ- 
α νιών, ούκ έστιν ό έκζητών τόν θεόν πάντες έξέκλιναν άμα 
ε ήχρειώθησαν ούκ έστι ποιων χρηστότητα οΰκ έστιν έως 
ενός- τάφος άνεφγμένος ό λάρυγξ αύτών, ταΐς γλώσσαις 
αυτών έδολιοϋσαν- ιός άσπίδων ΰπό τά χείλη αυτών, ών τό 
στόμα άράς καί πικρίας γέμει- οξείς οί πόδες αύτών έκχέαι 
αίμα, σύντριμμα καί ταλαιπωρία έν ταΐς όδοΐς αύτών, καί 
όδόν ειρήνης ούκ έγνωσαν- ούκ έστι φόβος Θεοϋ, απέναντι 
τών οφθαλμών αύτών. » (Ρωμ. Κεφ- Γ· έδ. 1 2. 1 8 ). Δέν έχει 
πλέον καρδίαν άγνότητος, δέν έχει πλέον καρδίαν αγάπης, 
δέν έχει καθαρόν τόν λογισμόν, Τά πάντα ή κακία έμίανε, 
τά πάντα ΰπό τής κακίας είσί δεσμευμένα. Ή δέ Αρετή; .. 
Q οΰοάνιε ! ώ κρίνον άμάραντον I είσαι μόνον λέξις καί 

λέξις άνευ σημασίας I Δέν '^έχεις πλέον έπιρροήν έπί τοΰ 
άνθρώπου, δέν ευχαριστείς πλέον τόν άνθρωπον, δέν μένει 
θέσις διά σέ ! απήλθες μακράν τών ανθρώπων, διότι πρώ
τοι οί άνθοωποι από σοΰ εφυγον I

Άλλά πόσον οδυνηρά ή θέσις τοΰ άνθρώπου ! πόσον τοΰ 
ποοοοισμοΰ αΰτοΰ άπεμακρύνθη 1 Δέν είνε πλέον τό ευώδες 
έκεϊνο άνθος, τό έω άπασαν τήν γήν τήν εύωδίαν αΰτοΰ προ- 
ωρισμένον νά διχχέη, άλλά τάφος κεκονιαμένος, οστις φαίνε
ται μέν έξωθεν ώραΐος, έσωθεν δέ γέμει πάσης Ακαθαρσίας. 
Δέν είνε πλεόν γή άγαθή, άλ.λά γή πετρώδης καί γέμουσα 
άκανθών καί τριβόλων.

Άλλ' εως πότε αρά γε είς τό σκότος τούτο θά διαμένη ; 
"Εως πότε θά ΰποφέρη και άγωνιά ; Διά τί δέν ακούεις, ώ άν
θρωπε, τής φωνής, ήτις σήμερον τάς άκοάς σου πλήττει, 
« άνθρωπε, είσαι έλεύθερος, ιδού ή θύρα είνε ανοικτή ένώπιόν 
σου ; » « Σήμερον έάν τής φωνής αΰτοΰ άκούσητε, μή σκλη- 
ρύνητε τάς καρδίας ΰμών ώς έν τφ παροργισμφ· τινές γάρ 
άκούσαντες παρεπίκραναν, άλλ’ [ού πάντες οί έξελθόντες έξ 
Αιγύπτου διά Μωσέως » (Πρός Έβρ. κεφ. δ .). Καί τίνος 
φωνής ; Τοΰ άνοίξαντος τήν θύραν τής Φυλακής σου. Ε’ιξεύ- 
ρεις δέ άπό πότε ή φωνή αΰτη άκούεται ; Άφ’ ής στιγμής 

ότι έπειδή συ δέν βλέπεις, ούτε τό φώς έν τφ κόσμφ ΰπάρχει.
«Γεύσασθε καί ίδετε ότι χρηστός ό Κύριος·» Πορεύθητε 

πρός τήν θύραν και ίδετε ότι είνε Ανοικτή- άν δέ θέλητε νά 
μάθητε καί πώς έκ της καταδίκης λυτροΰσθε, μάθετε οτι ό 
άνοίγων τήν θύραν ή μάλλον ό αύτός θύρα γινόμενος, αύτός 
τάς Αμαρτίας ήμων φέρει καί περί ήμών όδυνάται- αύτός δέ 
διά τάς αμαρτίας ήμών έτραυματίσθη καί διά τάς Ανομίας 
έμαλακίσθη·» (Ησ. κεφ. νδ . έδ. 4—5). ‘Ο κριτής απάν
των έμπροσθεν ήγε μόνος δπως κριθή φέρεται, αύτός έκδύε- 
εται, εμπαίζεται. Στέφανον έξ άκανθών περιβάλλεται ό τών 
αγγέλων Βασιλεύς καί είς τό σταυρωθήναι παραδίδεται. Μετά 
των ληστών συσταυροΰται ό υιός τοΰ Θεού καί έπί τοΰ σταυ
ρού έναγωνίως εκπνέει- καί ταΰτα πάντα δι’ ήμάς ΰποφέρει- 
δι’ ήμάς διότι «Πάντες ύς πρόβατα έπλανήθημεν' άνθρωπος 
τή όδφ αΰτοΰ έπλανήθη, καί Κύριος παρέδωχεν αΰτόν ταΐς 
άμαρτίαις ήμών καί αύτός διά τό κεκαχώσθαι ουκ Ανοίγει τό 
στόμα αύτοϋ.» (‘Ησ. κεφ. νδ .). Ναί, άνθρωπε ! τοσαϋτα 
ό υιός τού θεού υποφέρει καί έ ν τούτοις δέν ανοίγει τό στόμα 
ΐνα χαταρασθή, δέν ανοίγει τό στόμα ϊνα ΰβρίση, αλλ’ανοί
γει τό στόμα ΐνα παρά τοΰ πατρός του ζητήση συγχώρησιν, 
λέγων, «Πάτερ, άφες αύτοΐς, ού γάρ οίδασι τί ποιοΰσι.»

Σκέιοθητι, ώ άνθρωπε, ότι εις θάνατον κατεδιχάσθης, καί 
ό υιός τοΰ Θεού νά σέ λυτρώση έρχεται Σκέφθητι ότι ή ψυχή 
σου είς τόν βόρβορον έκυλίετο, και ό Χριστός διά τοΰ πολυ
τίμου αίματός του αυτήν έρχεται νά έκπλύνσ,! Έξελθε 
τής φυλακής σου, ή πύλη ήνοίχθη ! άνοιξον τούς οφθαλμούς 
σου, τό φώς ήλθε! Πάσας τάς κακίας παραίτησον, καί τήν 
Αρετήν έγκολπώθητι I Μηδένα μίσει, μηδέ κακοποιεί, διότι 
διά τούτων σεαυτόν μόνον βλ.άπτεις, άλ.λ’ αγάπα I άγάπα 
καί τούς εχθρούς σου ακόμη! άγάπα I διότι ή αγάπη είνε 
έκείνη, ήτις θέλει σέ έξάξει τής φυλακής σου 1 άγάπα ! διότι 
διά τής άγάπης μόνης ή ψυχή καθαρίζεται, καί μέχρις αΰτοΰ 
τοΰ θοόνου τοϋ θεόΰ ΰψοΰται 1 άγάπα 1 διότι άγάπην’μάς 
διατάσσει ό ΰπέρ ήμών σταυρωθείς νά έχωμεν, διότι είς ταύ
την καί μόνην ό θείος βασίζεται Νόμος !

Άλλα πώς, ήθελέ τις μοί είπε·., τούς εχθρούς μου νά Αγα
πήσω δύναμαι ; Τούτο, ναί, εις ήμάς, φαίνεται Αδύνατον, 
άλλ.ά δέν είνε. Διότι τίς ό ΰπέρ ήμών άποθανών; Ό δι’οΰ 
τά πάντα έγένετο. Άν δέ ό τών απάντων Πλ.άστης ΰπέρ έμοΰ 
πάσχει τόσα, μορφήν δούλου ένδύεται, καί ώς δούλος αντί 
τοιάκοντα αργυρίων πωλείται όπως μέ σώση, πώς έγώ δΰ- 
ναυαι τόσον αγνώμων νάήμαι, ώστε τά ίδια αύιού νά μήν 
Αγαπώ, έστω καί άν μέ έχθρεύωνται, έστω καί άν « είς τά 
ίδια ήλθε, καί οί ίδιοι αΰτόν ού παρέλαβον ;» (’Ιωάν. κεφ. ά.) 
Ναί ! καί τούς έχθρούς αύτοϋ νά άγαπήση τις δύναται, καί 
ΰπέρ τής σωτηρίας αύτών νά άγωνίζηται, άμα διά τής Θύρας 

έκείνής εις τό φως έλθη !
“Ελθωμεν λοιπόν πρός τήν Θύραν, αοελφοί μου, καί άγα- 

πήσωμεν άλλήλους, διότι ό Χριστός είνε Αγάπη ’ . .
Καί τότε, πλήν τότε μόνον, καί οί στε-αγμοΐ καί τά δά--

άγγελος πρ ωτοστάτης οΰρανόθεν έπέμφθη είπεΐν τή θεοτόκφ 

τό Χαΐρε.
Έν δέ τφ μηνί τφ εκτφ άπεστάλη ό άγγελος Γαβριήλ ΰπό 

τοΰ θεού εις πόλιν τής Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ, πρός παρ
θένον μεμνηστευμένην άνδρί, φ όνομα Ιωσήφ έξ οίκου Δαυίδ- 
καί τό όνομα τής Παρθένου Μαριάμ- καί εισελθών ό άγγελος 
πρός αύτήν είπε" Χαΐρε κεχαρ'.τωμένη- ό Κύριος μετά Σοΰ. ν 
(Λουχ. κεφ. Α .) Ιδού τό Εϋαγγέλιον τής χαράς σου I

Όσοι έκ τών έν τή ηθική ταύτη φυλακή εΰρισκομένων. 
άκούσαντες τής φωνής, έστράφησαν πρός τήν θύραν, ουτοι 
είδαν τόν ήλιον τόν νοητόν, καί ήλευθερώθησαν άπό τοΰ σκό
τους- δι’ αύτούς πλέον ήφύσις δέν είνε τι απηγορευμένον, άλ
λ’ έν έλεσθερίφ αύτής άπολαμβάνουσι. Τά φαντάσματα, αΐ 
σκιαί, τά μορμολύκεια, ούδεμίαν έπ’ αύτών πλέον έπιρροήν 
έξασκοΰσιν- ό φθόνος, ή άπάτη, αί έριδες, τά όποια τοσοΰ
τον τούς έπιλοίπους έξάπτουσιν, είνε δΓ αύτούς πτώματα 
βρωμερά, τήν άποφοράν τών όποιων, ούδέ νά ΰποφέρωσι δύ- 
νανται. Ναί 1 λυπούνται, άλλ’ οΰχί δι’ εαυτούς, λυπούν
ται καί Αγωνίζονται διά τούς έν τή φυλακή εΐσέτι μένοντας 
αδελφούς των, τούς όποιους τοσοΰτον αγαπώσιν, άν καί ΰπ' 
εκείνων μισούνται καί καταδιώκονται. «Ώστε εύχονται νά ήνε 
αύτοί οί ίδιοι Ανάθεμα από τοΰ Χριστού, υπέρ τών αοε^φών 
καί συγγενών αύτών τών κατά σάρκα.» (Ρωμ. κεφ. 9, έδ.3).

Άλλ’ ουτοι μόνοι καί τήν ήμέραν ταύτην έκ τών μυχών 
τής καρδίας «σήμερον τής σωτηρίας ήμών τό κεφάλαιον» 
άνακράζουσιν, ένφ οί άλλοι μέ τά μικρά παιδία όμοιοι, φω- 
νάς μέν άχούουσιν, άλλά τήν σημασίαν αύτών δέν έννοοΰσιν.

«Έγώείμι ή θύρα' δι’εμού έάν τις είσέλθη, σωθήσεται 
καί είσελεύσεται καί έξελεύσεται καί νομήν εΰρήσει» ( Ιω. 
κεφ. ί. στιχ. 9.). Διά τί δέν Ακούεις, ώ άνθρωπε, τής φω
νής ; Διατί δέν πείθεσαι ότι ή θύρα ήνοίχθη ; Μήπως διότι 
συνειθίσας εις τό σκότος, ηγάπησας αύτό ; Άλλ άκουσον 
τού Ίωάννου τις έστιν ή κρίσις. αΑΰτη δέ έστιν ή χρίσις ότι 
τό φώς έλήλυθεν είς τόν κόσμον καί ήγάπησαν οί άνθρωποι 
μάλλον τό σκότος ή τό φώς' ήν γάρ πονηρά αύτών τά έργα- 
πά; γάρ ό φαύλα πράσσων μισεί τό φώς, ΐνα μή έλεγχθή τά 
έργα αύτοϋ- ό δέ ποιων αλήθειαν έρχεται πρός τό φώς, ινα 
οανερωθή αύτου τά έργα, ότι έν τφ θεφ έστιν είργασμένα. » 

(Ίωάν. κεφ. ά- 1 9, 21).
Άλλά σκέφθητι! πάσης τής Αθλιότητάς σου τί άλλο τό 

αίτιον, εϊμή τούτο τό σκότος ; Σκέφθητι, ότι είς τούς πόθους 
σου, διά τούς οποίους τοσοΰτον στενάζεις, ού ό ίδιος άντίκει- 
σαι ! Σκέφθητι τήν άντίφασιν, εις ήν περιπίπτεις, άντίφασιν 
θέτουσάν σε μεταξύ σφύρας καί άκμονος 1 . . Άλλά μήπως έν 
τφ παχυλώ τούτφ σκότει οί οφθαλμοί σου έπί τοσοΰτον ήμβλύν- 
θησαν, ώστε; άντε τής νλυκύτητος, τήν οποίαν έφαντάζεσο, 
το έκ τής θύρας προερχόμενον φώς σοί είνε ενοχλητικόν ; 
Άλλά τότε συνείθισον νά βλέπης αύτό όπως οί οφθαλμοί σου, 
αποκτήσαντες τήν ΰγείαν, έλευθέρως δυνηθώσι νά στρέφων- 
ται καί πρός τήν πηγήν αΰτοΰ Ακολούθως. Μή λέγης όμως,
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χρυα και ή κατάπίεσις θέλουσι λείψειΉ δέ φιλτάτη πατρίς, 
■διά τήν σωτηρίαν τής «ποιας πάντες σωρηδόν έντός τοϋ πυρός 
τρέχομεν, τής οποίας τά δεσμά χαί διά τών όδόντων ημών ζη- 

-τοϋμεν νά θραύσωμεν,ή φιλτάτη πατρίς, τής οποίας τήν εΐχόνα 
καί πέραν τοΰ τάφου ακόμη έχομεν, εΰρεθήσεται ελεύθερα !... 
καί ώς αηδών θέλει πληρώσει πάλιν τά τής οικουμένης πέ- 
ρατα μέ τάς γλυκείας αυτής φδάς ! Ναι! έλευθέρα! Έλευθέρα, 

- φιλτάτη, οΰχι πλέον έμπαιζαμένη, ούχί πλέον χολαφιζομέ- 
νη, ο όχι πλέον καταπατουμένη, ούχί πλέον κλαμένη, μέ τό

* Δυστυχής παρηγορία
Μόνη σοϋ εμεινε νά λές”

' Περασμένα μεγαλεία, 
Καί διηγώντάς τα νά κλυαις. λ 

οΰχι πλέον θρηνουμένη μέ τό
α Ταπεινότατη σοϋ γέρνει

' Η τρισάθλια κεφαλή,»
« Σάν Φτωχού ποϋ θυροδέρνει

Κ' εΐνε βάρος του ή ζωή » (Σολωμ.)
Άλλ'ένδοξος καί ώραία, μήτηρ θεών καί ήρώων, θεών καί 

ηρώων ούχί μυθωδών, άλλα πραγματικών.
Ω ! ά; σέ έβλεπον τοιαύτην, καί αμέσως άς απέθνησκον !!ΐ

ΜΟΙΣΙΑΚΑ.
(Συνέχεια τού άριθ. 191).

Μετά τήν Καλλιάκραν, σώζουσαν τό παλαιόν δνομα παρά 
τοϊς ναυτιλλομένοις "Ελλ ησιν, είχαμεν βορειότερον τήν πόλιν 
Κ ά λ λ α τ ι ν παρά τήν άκραν Κεραστίαν καί τόν πλη
σίον ποταμόν μικρόν Κάλαθον, νϋν θέσιν έρημον πρός 
νότον τής πολίχνης Μαγγαλίας· Μετά δέ τήν Μαγγαλίαν 
υπήρχε βορειότερου άλλη πόλις ‘Ελληνίς ή Τόμος ή Τόμοι, 
Μιλησίων καί αΰτη άποικία, νΰν θέσις έρημος πλησίον τής 
Κωνσταντίας (Κωστάντσας) πρός νότον. Άπό τής πόλεως ταύ- 
της έσχεδίασαν ποτέ διώρυγα μέχρι τοΰ Ιστρου οί "Ελληνες, 
ανέκαθεν καί αιωνίως πλέοντες εις τόν “Ιατρόν. Άπό τής Tomi— 
δος ή τής Κωνσταντίας θεωρείται ό ισθμός .ή τό στενότερου μέ
ρος τής Οιταίας χερσοννήσου, περιεχομένης πρός άνατολάς μέν 
ύπό τοΰ Πόντου, προσαρκτίως δέ καί πρός δυσμάς υπό τοϋ 
Ιστρου· Ή χερσόννησος αΰτη λέγεται νϋν Δόβριζα·

Βορειότερου τής Κωνσταντίας ΰπήρχεν άλλη πόλις ‘Ελ
ληνίς ή Ί σ τ ρ ί α, νϋν θέσις έοημος ποός νότον τής πολί
χνης Καράκερμάν. “Επειτα έρχόμεθα εις τό Π τ ε ρ ό ν 
άκρον. δπου τό στόμα τής λίμνης Άλμ υρίδος, παρ' ή 
πόλις ' Αλμυρές, έν τφ μέσφ περίπου τής χερσονήσου (ή 
τουρκιστί Μπαπαδάγ λεγομένη). Άπό τοΰ πλησίον όρους 
ή βουνού Οίτης, δθεν οί περίοικοι έλέγοντο Ο ί τ α ΐ ο ι, 
ονομάζομεν νϋν Ο ι τ α ί α ν τήν δλην Χερσόννησον, τήν λε- 
γομένην Δόβριζαν υπό τών άλλογλώσσων εγχωρίων·

Μετά τό Πτερόν άκρου έρχόμεθα εις τό ‘Ιερόν, τό 
πρώτον καί νοτιώτερον τών πέντε τοϋ “Ιστρου στομάτων, 
άχρηστον τοΐς ναυτιλομένοις έκ τοϋ Αιγαίου διά τά ένδοτέρω 

αυτού πολλά ρηχά μέρη. Καί τό στόμα τοΰτο χεΐται πρός 
άνατολάς τής *Αλμυρίδος λίμνης.

Μετά τό ‘Ιερόν έρχόμεθα εις νό Νάρακον στόμα τοϋ 
Ιστρου, άχρηστον καί αυτό καθό στενόν καί πολλαχοϋ ρηχόν 

κατά τά ενδότερα.
Μετά τό Νάρακον έχομεν οϋ μακράν τό Καλόν στόμα 

τοϋ “Ιστρου, τό ύπό τών ναυτιλλομένων'Ελλήνων λεγόμενον 
νϋν Στόμα τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου χρησιμεΰον καί τοΰτο οΰχι 
τόσον όμως, δσον τό βορειότερου αύτοΰ, δι’ οΰ συνηθέστε- 
ρον άναπλέουσι τόν ποταμόν οί "Ελληνες.

Μετά τό Καλόν στόμα τοϋ “Ιστρου έρχόμεθα εις τό Β ό
ρε ι ο ν στόμα, τό νϋν ύπό τών ναυτιλλομένων ‘Ελλήνων λε
γόμενον Σουλινάν, έφ' οΰ υπάρχει καί νϋν αποικία τις 
‘Ελλήνων ναυτικών, πορθμέων, εργατών κτλ. χρησιαεύουσα 
εις τήν ποταμοπλοΐαν καί τήν έμπορίαν τού “Ιστοου. Τήν 
βελτίωσιν καί αΰξησίν τής άποικίας ταύτης συνιστώμεν πολύ 
πάσι τοΐς ναυτιλλομένοις και έμπορευομένοις τών ομογενών.

Μετά τό Βόρειον χεΐται τό βορειότερου πάντων στόμα τοϋ 
Ήστρου, δι’ οΰ εισέρχονται οί ήμέτεροι εις τάς πόλεις Χηλέον 
ή 'Αχίλλειου και Ίσμαήλιον τής Μολδαβίας, στόμα λεγόμενον 
τό πάλαι Ψιλόν καί ενίοτε Στενόν, καθό στενότεοον 
τοϋ Βορείου καί τοϋ Καλοϋ.

Μεταξύ τών ς-ομάτων Βορείου και Καλοϋ άναφέρονται άλλα 
δύω στόματα άχρηστα τόΚωνωπεΐον, ή Κωνώπων 
Δ ι ά β α σ ι ς, καί τό Ψευδόστομα νοτιώτεαον.

Σημειωτέου πρός γνώσιυ τωυ ναυτιλλομένων, δτι πρός άνα
τολάς άκριβώ; τής Οιταίας καί τής έν αύτή Αλμυρίδος κεΐταΐ 
μακράν έν τφ Πόντφ, ή άκρα τής Κριμαίας, έο'ήςή πόλις Χεο- 
σόννησος, τό Παοθένιον άκρωτήριον καί τό Παλάχιον πόλιί 
(Παλουκλαβά) καί τό Κριού Μέτωπον.

Τά πέντε τοίνυν στόματα τοϋ “Ιστρου εισι κατά σειοάν άπό 
νότου εις βορράν ‘Ιερόν, Νάρακον, Καλ.όν, Βόρειον (ό νΰν 
Σουλινάς^, Ψιλόν, πάντων δ' εΰχρηστότεοα πάλαι καί νϋν 
τό Βόρειον καί τό Καλόν.

’Εντός τοϋ Βορείου έπί τής Οϊτα·’ας είσί πόλεις καί πολί- 
χναι ‘Ελληνίδες Αίγυσσος (Τούλσα), Άρρύβιον 
(Ματσ'.ν), Κ ά ρ σ ο ν (Χίρσοβα), Ά ξ ι ο ύ π ολις (Ράσο- 
βσ), καί άλλαι περί ών λέγομεν άλλοτε πλατύτεοον, έκθέ- 
τοντες έν ιδιαιτέοα διατριβή τήν πάλαι καί τήν νϋν κατά- 
στασιν τής Οιταίας χερσονήσου·

Έκεϊθεν άναπλέοντες τόν “Ιστρον πρός δυσμάς, έχομεν 
έπί τής Μοισίας τόν ποταμόν “Ατλαν τα, μεθ' δν τήν 
πόλιν Σ ι λ ι σ τ ρ ί α ν, έπειτα τόν ποταμόν Αύραν, 
μεθ’ δν τόν ποταμόν “Ιαντρον, χυνόμενον εις τόν Ιστρον 
παρά τήν πόλιν τό Ρ υ σ ι κ ό ν (Ρουτσούκ), .έπειτα τόν ποτα
μόν “Α θ ρ υ ν και τάς πόλεις Σ η σ τ ό ν (Σηστόβι) καί Ν ι κό
πο λ ι ν, ε’ς ας μετφκίσθησαν βιαίως οί ‘Ελλησπόντιοι "Ελ
ληνες κατά τόν Μεσαιώνα. Μετά δέ τήν Νικόπολιν έχομεν 
τόν ποταμόν Ν ό τ ι ν, μεθ ον τον Α ρ τ ά ν η ν, μεθ’ δν 
τόν Οίσκον Όσκιον, καί μετά τοϋτον άλλον ποταμό» 

τόν Κίαβρον, όριον τής Κάτω πρός τήν “Ανω Μοισίαν, ής οί 
κυριώτεροι ποταμοί ήσαν “Αγγρος καί Βρόγγος, κυριωτεραι 
δέ πόλεις νϋν ή Να’ίσσός (Νύσσα) καί Βυτίνη (Βυδίν), άρχαΐαι 
άποιχίαι ελληνικά!·

’Εξ άμνημονεύτων χρόνων, μάλιστα δέ μετά τόν Τρωικόν 
πόλεμον καί έπί Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων άκμαζόντων 
καί έτι πλέον κατά τούς Μακεδονικούς καί ρωμαϊκούς καί βυ
ζαντινούς χρόνους, οί "Ελληνες άπώκισαν τά προσάρκτια πάντα 
τοϋ “Ιστρου καί τοϋ Πόντου, ναυτιλλόμενοι παντού καί άναπλέ
οντες τούς ποταμούς ’Ιστρον, Βορυσθένην, Γπανιν, Τάναϊν 
καί άλλους τών νϋν επικρατειών Δακία; καί Ρωσσίας. Τίςαμ- 
ωιβολία λοιπόν, δτι χαί τά μεσημβρινότερα πάντα, ώς πλη- 
σιέστερα πρός τό Αιγαίου, ήσαν κατεχόμενα, κοσμούμενα καί 
ζωογονούμενα ύπό τής αυτής φυλής ; ‘Ελληνική άποδεικνύε- 
ται ευκόλως ή ετυμολογία τών πλείστων ονομάτων τής πα
λαιός Θράκης καί Μοισίας καί Μακεδονίας, ως καί τής Ή- 
πείοου καί τής έλληνίδος Ιλλυρίας, ονομάτων κυρίων, το
πικών, έθνιχών χαί οίων άλλων, περί οΰ άλλοτε λέγομεν τά 
δέοντα. Διό κατά λόγον δικαιότερου, κλασικώτερον, πολιτιχώ- 
τερον φιλανθρωπότερον ημείς έπιμένομεν λέγοντες έλληνι- 
κήν, ούχί ιλλυρικήν, (ώς έπραςαν τινές δοκησίσοφοι ξένοι, 
πιθανώς δωροδοκούμενοι υπό τής ξενικής άθεμίτου πλεονεξίας, 
ή κατ’ιδιοτέλειαν κολακεύοντες τήν πλεονεξίαν ταύτην), ελ
ληνικήν, λέγομεν, ούχί ιλλυρικήν, τήν από Ιστρου μέχρι 
Ταινάρου χερσοννησώδη μοίραν τής άνατολικής Ευρώπης, εν 
ή έκ φυσικών αιωνίων λόγων επικρατήσει πάντοτε ή τοΰ Αι
γαίου φυλή.

Σημειωτέου πρός γνώσιν τών άγνοούντων ή μή ένθυμου- 
μένων τάς γενικωτέρας ταύτας σκέψεις, δτι καί μόνη η αυτή 
φυλή σώζει τούς τόπους άπό τής ξενικής πλεονεξίας καί κατα- 
κτήσεως, καθό έχουσα έκτος τοϋ δικαιώματος καί τής ποικί
λης ικανότητας έχτασιν παντού καί έπιρροήν καί πολλούς 
φίλους πάντοτε μεταξύ τών ισχυρών τής γής καί δι' άλλους 
λόγους χαί χάριν τών προγόνων αυτής. “Ανευ αυτής ούδέν 
έποίησαν οί άλλοι πρός τήν ιδίαν εαυτών ασφάλειαν καί βελ
τίωσήν χαί πρόοδον. ‘Γπαρχούσης ένταϋθα τής φυλής, περί ής 
ό λόγος, άναγκαίας χαί χρησίμου αιωνίως πρός τήν γενικήν 
ίσοοοοπίαν χαί άρμονίαν καί ειρήνην, οί επ' αυτής πλεονε- 
κτοϋντες ισχυροί ξένοι γείτονες ή μή, άντί κέρδους ζημιω- 
θήσονται διά παντός. I. Γ. Λ.

ΠΕΡΙ ΒΟΤΚΟΛΙΚΗΣ ΠΟ1ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΘΕΟΚΡ1ΤΟΤ.
(συνέχεια άπό σελ. 206).

Μέρος Β°ν.

‘Η ποιμενική ποίησις, κλάδος τής δραματικής, έχει τήν 
αυτήν καταγωγήν ώς ή τραγφδία καί ή κωμφδία, λαβοϋσα 
τήν αρχήν της έν μέσω τών άγροτικών εορτών, αιτινες τό πά
λαι επανηγυρίζοντο ύπό γεωργών, άμπελουργών καί ποιμέ

νων πρός τε αναψυχήν τής έργασίας των καί έπίτευξιν ^τής 
τών θεών εύνοιας έπί τών αγρών καί ποιμνίων των. Ποίη- 
σις δ’ αΰτη σατυρική έπιχληθεϊσα, άπετέλει τρίτον είδος δρά
ματος, ίδιον θέατρου έχοντος μετά των νόμων καί τών σκη
νογραφιών αύτοϋ. ‘Ο Βιτρούβιος αναφέρει οτι αί σχηναί τών 
παραστάσεών του, έκοσμοϋντο ύπό σπηλαίων, δασών χαί 
όρέων. «Satyricoe autem ornabantur, arboribus, 
speluncis et montibus. » ‘Ο Κύχλωψ τοϋ Εύριπίδου εΐνε 
τό μόνον δράμα τοϋ είδους τούτου, τό μέχοος ημών διασωθέν. 
Αλλά καθόσον ή σκηνή έτελειοποιεΐτο, τά σατυοικά ταϋτα 
ποιήματα, παρήκμαζον, καί έχρώντο μόνον αύτοΐς, ώς νΰν 
ταϊς έν τοϊς ήμετέροις θεάτροις ένίοτε παρεμβολαΐς (inter
medes) ήτοι γελωτοποίΐαις μετά τάς σοβαράς τών δραμάτων 
παραστάσεις πρός ανακούφισιν καί τέρψιν τών θεατών. ‘Ο 
Σώφρων ποιητής κωμικός Συρακούσιος καί σύγχρονος τοϋ Εύ
ριπίδου έπεζωγράφησε πλείστους τοιούτους γελωτοποιούς μ !- 
μ ο υ ς λίαν προσεμφερεϊς τοΐς σατυρικοΐς ποιήμασιν, άλ
λ’ούδείς αύτών διεσώθη, εκτός σποραδικών τινων τεμαχίων 
παρ’ Άθηναίφ. Πιθανολογείται δ’ δτι καί ό Θεόκριτος προσέ- 
λαβεν έξ αύτών ούκ όλίγας υποθέσεις τών ειδυλλίων του.

Αλλά τών ήθών άποχωρούντων έπί μάλλον καί μάλλον 
τής χωρικής άπλότητος, άπεστράφησαν τέλος τούς μίμους 
καί έκ τών λειψάνων αυτών έμορφώθη ή Βουκολική καλουμένη 
ποίησις, έν ή τό έπικόν συνενοϋται πολλάκις μετά τοϋ δρα
ματικού, καί τής όποιας τό πρώτιστον έργου, τό περιγρά- 
φειν τάς χαλλονάς τής φύσεως καί τάς χάριτας τοϋ ποιμε- 
νικοϋ βίου. ‘Ο Θεόκριτος θεωρείται εν γένει ώς ό έφευρετής 
αυτής, καίτοι ό Διόδωρος χαι άλλοι τινες συγγραφείς παρα- 
δόξως πως άποδίδουσι τήν τιμήν τής έφευρέσεως εις Δάφνιν 
τινά, περί οΰ πλείστας διηγούνται μυθολογίας καί δστις ένο- 
μίζετο προσέτι ώς ό πατριάρχης τών ποιμένων τής Σικελίας.

‘Η περίφημος αΰτη νήσος, ένθα διϊσχυρίζονται δτι καί ή 
κωμφδία ώσαύτως έσχε τήν γέννησίν της, ύπήρςεν ώς προς 
τάς τέχνας έφάμιλλος τής ‘Ελλάδος, υπερτερούσα αύ-ήν καί 
κατά τήν ευφορίαν τής γής. Αλλά καί περ πλήρης απάντων 
τών οωρημάτων τής φύσεως, ουκ ηδυνήθη απολαϋσαι τών 
πλεονεκτημάτων, τών καθιστώντων αύτήν εύδαιμονεστάτην 
χώραν τής οικουμένης. "Ερμαιου έναλλάξ γενομένη τοΰ δε- 
σποτίκού καί τής άναρχίας, άσταθεστέρα καί θυελλωδεστέρα 
καί αύτών τών κυμάτων τοϋ πορθμού του διαχωρίζοντας αυ
τήν άπό τής ’Ιταλίας, μίαν μόνην τιμήν έσχεν έκ τής καρ
ποφορίας της, τήν τοΰ διατρέφειν τούς κυρίους αυτής. Οί 
πλούσιοί της άγροί άδιαλείπτως σχεδόν διεβρέχοντο υπό αί
ματος καί δακρύων μέχρι τής έποχής καθ' ήν, εις τό έπα- 
κοον τής χαμέρπειας χαί βαρβαρότητας άνελ,θοΰσα, άπώλεσε 
καί αύτήν τήν δόξαν τής γεωργίας τήν όπωσοϋν άποζημιοϋ- 
σαν αυτήν κατά τής δουλείας. ‘Η δεισιδαιμονία καί ή οκνη
ρία έχάλυψαν δι’ άκανθων τάς εύφόρους έξοχάς αυτής,] τάς δέ 
κοιλάδας μετέβαλεν εις καταγώγια ληστών καί θηρίων.

”θτε ό Θεόκριτος έδόξασε τήν Σικελίαν διά τών ποίημά-
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των αΰτοϋ, άπήλαυεν αύτη ύπό τους νόμους τοΰ νεωτέρου *Ιέ- 
ρω?ο; τή; ευδαιμονία; εκείνη; τή; τοσούτω άλλως τε βρα
χεία; καί σπάνιάς έν τή ιστορία αϋτή;. Αί Συραχοϋσαι ήσαν 
τότε μία τών ωραιότερων χαΐ πλουσιωτέρων πόλεων τοΰ κό
σμου. Ούδεμία άλλη έκέχτητο μεγαλοπρεπεστίραν συλλογήν 
αριστουργημάτων τή; τέχνη;. ‘Οπόσον λοιπόν χαρίεσσα χοι- 
τί; βουκολική; ποιήσεω; I Ούδεμία άλλ.η χώρα ήδύνατο νά 
προσφέργι ήδύτερον κλίμα, διαυγέστερου αιθέρα, θελκτιχω- 
τέραν θέαν χαί έπαγωγοτέρας άγροτιχά; σχηνάς. Έφ’ έκάστφ 
βήματι ό_έπί τοϋ έδάφους αυτή; προβαίνων περιχυχλοΰται υπό 
ποιητικών εικόνων. Καί τά ονόματα αυτά τών δασών, τών 
ποταμών καί τών όρέων της, χέχτηνται αρμονίαν τήν φαν
τασίαν έξάπτουσαν χαί τερπνότατα; μυθολογικά; άναανήσείς 
ανακαλούσαν. Μετ’ άρεσχείας περιπλανώμεθα έ« ταΐ; κοιλάσι 
τή; Έλώρου, ένθα διηνεκώ; πνέουσιν οί ζέφυροι. Μεθ’ ηδο
νή; ρεμβάζομεν έπί τών οχθών τοϋ Άνάπου και τοϋ “Ακι- 
δος· τό όρο; Έρυξ πληροΰται ύπό των χαρίτων και τοϋ 
χράτου; τή; ’Αφροδίτη; και παρά τοϊ; σπηλαίοι; τή; Αίτνη; 
υπο μελαγχολία; ήδυτάτη; έμπνεόμεθα.

Καθόσον αφορά τήν πατρίδα καί τοϋ; γονεϊ; τοϋ Θεοχρί- 
του ό ίδιο; αναφέρει έν τφ ΚΒφ έπιγράμματι τάδε περί 
εαυτού ;

«’Άλλο; ό Χίο;- εγώ δέ Θεόκριτο;, δ; τά δ’ έγραψα, 
Εΐ; από τών πολλών εϊμί Συρηκοσίων, 
Τίό; Πραξαγόραο, περικλειτή; τε Φιλίνη;- 
Μούσαν δ’ οθνείην οϋποτ’ έφελχυσάυην.»

’Εν τφ έπιγράμματι τούτφ αί λέξεις «εί; άπό τών πολ
λών» δύνανται νά σημαίνωσιν άνθρωπον τοϋλαοϋ, τόν τυ
χόντα δηλαδή και οικία; άιρανοϋ;, ώ; καί παρά λατίνοις αί 
λέξεις «UDUS e multis»· άλλ’ δμω; ή ταπεινή αυτή φράσι; 
αντιβαίνει πρό; τό γενικόν ύφος τό επικρατούν έν τώ δλφ 
έπιγραμμάτι, τώ ουδέ τήν έλαχίστην έμφαίνοντι ταπεινό
τητα. ■ Ο ποιητή; άρχόμενο; αυτού δέν θέλει νά έκλάβωσιν 
αυτόν οι’ άλλον τινά Θεόκριτον τη; Χίου. Λέγει δτι έγεννήθη 
εν τή μεγαλουπόλει τών Συρακουσών (άξιολογωτέρφ βεβαίω; 
τή; Χίου) καί δτι είνε υίό; τοϋ Πραξαγόρου, όνομα δπερ, άν 
ητο_ άσημο» και άγνωστον έν Συρακούσαις, ούδόλω; ήθελεν 
αναφέρει. Προστίθησιν δτι ή μήτηρ του είνε ή ένδοξος Φι- 
λίνη, «περικλειτή; Φιλήνης» καί έπί τέλου; διά τών λέξεων 
«Μούσαν δ οθνείην. κτλ» έγχαυχάται, ώ; ουδέ τό παραμι
κρόν σφετερισθεί; έξ ετέρου ποιητοϋ, άλλ’ εΐ; έαυτόν μόνον 
οφειλών τά; καλλονά; τών ποιήμάτων του.

Ό Θεόκριτο; κατείχε τόν πρώτον βαθμόν μεταξύ των επτά 
•ποιητών, οϊτινες, ώ; τοσούτοι άστέοες, άπετέλουν τήν πε
ριώνυμον ’Αλεξανδρινήν Πληϊάδα. Τά ονόματα δ’ αυτών είσί 
τάδε : Λυκόφρων, Θεόκριτο;, Άρατος, ’Απολλώνιο;, Φιλί— 
σζος, Μαίανδρο; και Όμηρο; ό νεώτερο;. Έν τφ αριθμώ 
τουτφ συγκαταλ,έγουσί τινες καί τόν Καλλίμαχον, τόν Σω- 
σιθεον καί άλλου;. Πιθανόν νά υπήρξαν καί έτεραι τοιαΰται 
ττληίάδεςι ώ; καί έν. Γαλλία έπί ’Ερρίκου Γ . συνεκροτεΐτο 

γαλλική πληϊάς έκ τών: Rons.ird Dubellay, Belleau, 
Jodelle, Dorat, Baillif, καί Pontus de Thiard. Καί έπί 
Λουδοβίκου ΙΓ’, ή τών : Rapin, Commire, Larue, Sau- 
teuil, Menage, Dupdrier, καί Petit.

Κατά τήν έποχήν έκείνην αίτέχναι, τό προϊόν τούτο τή; 
πολυτελείας καί τών ηδονών, έγκαταλειποϋσαι 'τήν τεθλιμ- 
μένην ‘Ελλάδα προσεύρον καταφυγήν καί άσυλον έν τή πε- 
ριδόξω αυλή τών Πτολεμαίων, καί μάλιστα τοΰ Πτολεμαίου 
τοϋ Φιλαδέλφου έπικληθέντος. ‘Ο Θεόκριτο; έν τφ ΙΖ' είδυλ- 
λίω αΰτοϋ απονέμει πλείστου; δσου; επαίνου; τώ βασιλεύ 
τούτφ λέγων τάδε :

« Έκ Διό; άρχώμεσθα, καί έ; Δία λήγετε, Μοϊσαι, 
’Αθανάτων τόν άριστον έπήν ίδωμεν άοιδαΐς ’ 
’Ανδρών ο αύ Πτολεμαίο; έπί πράτοισι λεγέσθω, 
Καί πύματο; καί μέσσο;' δ γάρ, προφερέσατος'άνδρών. 
"Πρωες, τοί πρόσθενάφ' άμιθέων έγένοντο, 
Ρέξαντε; χαλά έργα σοφών έκύρησαν άοιδών 
Αΰτάρ εγώ Πτολεμαίον, έπιστάμενο; καλά ε’πήν, 
‘Γμνήσαιμ’· ΰμνοι δέ καί αθανάτων γέρα; αότών. 
Ίοαν ε; πολύδενδρον άνήρ ΰλατόμο; ένθών, 
Παπταίνει, παρεόντο; άδην πόθεν άρξεται έργω' 
Τί πράτον καταλεξώ ; έπεί πάρα μύρια εΐπεΐν, 
Οίσι θεοί τόν άριστον έτίμασαν βασιλήων 
Έκ πατέρων . . . χτλ. »

ήτοι, αώ Μοϋσαι, όταν ψάλλωμεν καί έξυμνώμεν τόν άριστον 
τών αθανάτων, ά; άρχίζωμεν πάντοτε έχ τοϋ Διό; καί εις αυ
τόν νά καταλήγητε τάς ώδάς υμών. Άλλ’ δταν πρόκειται 
περί ανθρώπων, ό Πτολεμαίος ά; άναφέρηται μεταξύ τών πρώ
των, καί τελευταίος χαί μέσο;· διότι οϋτο; έστίν ό κάλλι- 
στο; τών άνδρών. Οί ήρωε; οί τό πάλαι άπό ήμιθέων γεννη- 
θέντες, χαλά έργα πράξαντες έτυχον χαί σοφών άοιδών. Έγώ 
όμως, γινώσχων τά; χαλά; πράξει; τού Πτολεμαίου, αυτόν 
θά υμνήσω ; Οί ποιητικοί δ' ύμνοι είσί δώρον άξιον καί αυτών 
τών αθανάτων. Άνήρ ξυλοτόμο;, έλθών ει; τό πυκνόν δάσος 
τή; Ιδης, άπορεΐ όπόθεν ν’ άρξηται τοϋ έργου έν τοσαύτη 
αφθονία δένδρων εύρισκόμενος, Ούτω χαγώ τί πρώτον νά έξυ- 
μνησω ; Μυρίαι άρεταί παρουσιάζονται ενώπιον μου, δι' ών οί 
θεοί έτίμησαν τόν άριστον τών βασιλέων οΐχοθεν . . . κτλ».

Ό Πτολεμαίο; δ' οΰτος, υίό; τοΰ Λάγου, έπωνομάσθη 
ειρωνικώ; Φιλάδελφος, διότι έθανάτωσε τού; δύο του άδελφού;, 
ω; συνομόσαντα; δήθεν κατ' αΰτοϋ. Καί τοι νικήσα; έν πο- 
λέμφ τόν ’Αντίγονον, βασιλέα τή; Μακεδονία; καί τόν Άν- 
τίοχον τή; Συρία;, ουδόλως έπεθύμησε δόξαν καταχτήσεων, 
αλλ’ ιδίως ένησχολήθη εις τό νά πλουτίση τό κράτος του διά 
τή; ειρήνης, τή; αφθονία; τών προϊόντων χαιτών τεχνών. 
‘Γπό τοϋ έρωτος τών γραμμάτων εμφορούμενος συνέστησεν έν 
Αλεξανδρείφ τήν περίφημ,ον καί μεγάλην έχείνην βιβλιοθήκην, 

αποθήκην άπασών τών άπό καταβολή; κόσμου άνθρωπίνων 
γνώσεων καί αριθμούσαν περί τά; πεντακόσια; χιλιάδας τό
μων, τού; οποίου; άκολούθως ό φανατισμός καί ή αμάθεια 

μετεχειρίσθησαν ει; τό νά θερμάνωσι δι’ οϋτών τά λουτρά τής 
’Αλεξάνδρειάς. ( Αλλά σημειωτέον ένταΰθα έν παρόδφ, δτι 
περιώνυμό; τι; άγγλο; ιστορικός, έπιχρίνων τά περί τούτου, 
λέγει τάδε· For my own part sam strongly tempted 
to deny both the fact and the consequences·» ήτοι 
«Τό κατ’ έμέ έχω ισχυρού; λόγους όπως μή παραδεχθώ ούτε 
τό γεγονός ούτε τάς συνεπείας αΰτοϋ·» Καί παρακατιών έν τφ 
αΰτφ Κεφαλαίφ προστίθησιν « if W6 gradually descend 
from the age of the Antonines to that of Theodosius 
we shall learn from a chain of contemporary wi
tnesses that te royal palace and the temple of Se- 
rapis no longer contained the four, or the seven 
hundred thousand volumes which had been assem
bled by the curiosity or magnificence of the Pto
lemies. Perhaps the church and seat of the pa
triarchs might be enriched with a repository of 
books.» ήτοι «’Εάν βαθμηδόν καταβαίνωμεν άπό τή;έπο- 
χή; τών Άντωνίνων μέχρι τών χρόνων τοϋ Θεοδοσίου, θέλο- 
μεν πληροφορηθή ύπό σειρά; συγχρόνων μαρτυριών καί απο
δείξεων δτι τά βασιλικά ανάκτορα καί ό ναό; τοϋ Σεράπιδο; 
ουδόλως πλέον ήδύναντο νά έμπεριέχωσι τά; τετρακόσια; 
ή έπταχοσία; χιλιάδα; τόμων, οϊτινες εΐχον επισωρευθή ύπό 
τής περιεργεία; καί μεγαλοπρεπείας τών Πτολεμαίων Ίσως 
ή εκκλησία καί ή έδοα τών πατριαρχών ήδύναντο νά ώσι 
πεπλουτισμέναι ύπό σωρού καί 'αποθήκης τινός βιβλίων.» 
Καί έπί τέλου; μετά λακωνισμού καί ειρωνείας επιφέρει 
τά; λέξεις ταύτας· «But if the ponderous mass of Arian 
and Monophysite controversy were indeed consu
med in the public baths, a philosopher may allow 
with a smile that it was ultimately devoted to the 
benefit of mankind. » ήτοι «Έάν ύποθέσωμεν δτι έν τοϊς 
δημοσία·.; λουτροΐς άληθώ; χατεκάησαν τά ογκώδη χαί πολυ
πληθή τεύχη τών τών Άριανών καί Μονοφυσιτών έρίδων καί 
συζητήσεων, ό φιλόσοφος άς όμολογήση προσμειδιώ» δτι.τοΰτο 
έγένετο πρό; όφελος τοΰ άνθρωπίνου γένους. »)

Εΐ; τόν αΰτόν Πτολεμαίον άποδίδοται καί ή έν ετει 280 
π. X. άπό τού ‘Εβραϊκού μετάφρασι; τής Παλαιά; Γραφής, 
έπιφορτίσαντα πρός τούτο τόν βιβλιοθηχάριόν του Δημήτριον 
τονΦαληρέα. Αΰτη δ’έστιν ή λεγομένη τών Ο . μετάφρασι; 
ύπό έβδομήκοντα γενομένη Εβραίων νομομαθών χαί τή; Ελ
ληνικής γλώσσης ειδημόνων. ‘Η βασιλική δ’ αύτοΰ αύλή 
ήτο ή λαμπροτέρα καί μεγαλοπρεπεστέρα τή; οικουμένης. Έν 
αυτή λοιπόν καί πρό; έπαύξησιν ούτω; εΐπεΐν τής λαμπρό- 
τητος αυτή; συνέρρεον πάντε; οί τή; εποχής πεπαιδευμένοι 
καί σοφοί άνδρες, ού; ή μεγαλοδωρία καί έλευθεριότη; τοΰ βα- 
σιλέω; προσείλκυον εΐ; ‘Αλεξάνδρειαν ως ει; τό κέντρον τών 
τεχνώ, καί τήν πρωτεύουσα ι τοϋ φιλολογικού κόσμου.

Ό Θεόκριτος κατείχε τήν πρώτην έδραν μεταξύ τών έν τή 
αυλή έκείνη διαπρεπόντων άνδρών χαί δικαίως ύπό τών μετα
γενεστέρων αΰτοϋ θεωρείται ώς εΐ; τών μεγαλοφυεστέρων χαί 

κλασικών ποιητών. Ούδόλω; ούν θαυμαστόν δτι τά συγγράμ- 
ματά του γέμουσιν έπαίνων καί εγκωμίων τοΰ Πτολεμαίου, 
θεωρουμένου ύπό των τότε ποιητών, ώςό Λουδοβίκος ΙΔ’- υπό 
τών τοϋ παρελθόντος αίώνος.

Αλλ’ ότ έπί τέλου; ή μέν Αίγυπτος, τή; μεγάλη; της εύ
κλειας έχπεπτωχυΐα, υπεξούσιο; τών Ρωμαίων έγένετο, ή δ’ 
‘Ελλάς, μετά τών έπαρχιών τή; άϊοίου πόλεω; αυτών συμ- 
περιληφθεϊσα, ύπό τά; διαταγά; τών υπάτων καί ανθυπάτων 
ύπέκειτο, ή Ρώμη ή ,τροπαιοϋχο; καί βάρβαρο; άφήρπασε 
παρά τών ήττηθέντων λαών καί αυτήν τήν δόξαν τή; ποι- 
ήσεώ; καί ευγλωττία; των, ‘Ο Βιργίλιο; προσεκάλεσεν εί; 
’Ιταλίαν τά; άγροτιχά; Νύμφας τής Σικελίας. Άλλ’ όπόσον 
μέγα τό καύχημα τοϋ Θεόκριτου, τοιοϋτον μέν σχόντο; μι
μητήν, τά δέ πρωτεία ουδόλως άπολέσαντος I Λεπτότης, 
χάρις καί άκρίβεια είσί τά ιδιαίτερα προσόντα τών βουκολι
κών τοΰ Βιργιλίου ποιημάτων. Τά πάντα έν αύτοϊ; άβρώ; 
καί ευφυώ; έπεξειργασμένα. θαυμασία τέχνη καλύπτεται 
ύπό κομψήν απλότητα. Αλλά παρά μόνφ τφ θεοκρίτφ ένυ- 
πάρχει τό άνεπιτήδευτον, τό χαριέντω; άνειμένον, τό άφελές 
τοϋ λόγου, τό άτημελές άλλ’εύχαρι τοΰ ύφους, ή άβρότης 
μετά τή; ήδύτητος τής ποιητική; γραφίδος, ή; ανέκφραστο» 
τό θέλγητρον. Τά ειδύλλια αΰτού παρέχουσι πλειοτέραν 
αφθονίαν εικόνων καί σκηνών ποιμενικών. Ό Θεόκριτο; άπε- 
μιμήθη τήν φύσιν, ό Βιργίλιο; τόν Θεόκριτον φαίνεται άπομι- 
μηθείς, καί τοι τό άρχέτυπον έν πολλοί; έπιδιορθώσας.

Οί μεθ’ ηδονή; δθεν καί ευχαριστήσει»; βουλόμενοι ν’ άνα- 
γνώσωσι καί νά έννοήσωσι τόν Θεόκριτον καί ιδίως τά βουκολικά 
ειδύλλια αΰτού, οφείλουν πρώτον νά λησμονήσωσι πρό; στιγ
μήν τά ήθη, τάς προλήψεις καί τά θεάματα τοΰ καθ’ ημάς 
αίώνος, καί ΰπεράνω τή; πολυτελεία; τής έπισκιαζούση; καί 
άποκρυπτούσης τήν ούσιν άνυψούμενοι νά μεταβώσιν έν τοϊς 
άγροϊ; τή; Σικελία; δπω; συσχετισθώσι νοερώ; μετά τών 
αρχαίων εκείνων ποιμένων τοΰ τερπνού αυτής έδάφους. θά 
τούς ΐδωσιν απλοϊκού; καί άμαθεϊς, άλλ’εύτυχεΐ; καί περί 
τά ποίμνια καί τάς νομά; αυτών έπασχολ.ουμένους, καί πρό; 
άνακούφισιν καί τέρψιν τών έργασιών των, τά; χάριτα; τή; 
μουσική; καί τοΰ αυλού μέ τά; ήδύτητας τοΰ ερωτο; συνενοϋν- 
τας. θά εύοωσιν αΰτού; τήν διάλεκτον τή; φύσεως δμιλοϋν- 
τα;, άπηλλαγμένην περιττών καί έπιτετηδευμένων εκφρά
σεων, καί παρουσιάζοντας τά άρχέτυπα τών αρετών εκείνων, 
ών ή περιγραφή μόνη διασωθεΐσα, τοσούτφ συγκινει και 
τέρπει τήν καρδίανμας. Αί πεδιναί έκεϊναι σκηναί, αί είρη- 
νικαί έκεϊναι απεικονίσει; τής ήσυχία; τή; άθωότητο; καί τή; 
εΰδαιμονία;, θέλουσι βεβαίω; καταπραΰνει τούς άναγινώσκον- 
τα; τόν Θεόκριτον καί Ανακουφίσει τό πνεύμα αυτών, τό 
όσημέραι διαταραττόμενον έκ τής άναγνώσεω; τών δραμά
των καί μυθιστορημάτων τή; έποχΐς ημών.

Άλλω; τε προτρέποντε; τούς άναγνώστα; τοΰ θεοκρίτου 
ινα άποβάλωσι τάς έπιχωρίου; αυτών γνώμα; καί δοςασία;, 
δέν ζητούμεν παρ’αυτών κοινήν, δημώδη καί εύχολον άπό-
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ψασιν καί προσπάθειαν. Μεγάλο·, νοες ήπατήθησαν ώ; πρός 
τοϋτο. ‘Ο Fontenelle καί ό Lamoile, μεθ’ όλης αύτών τής 
περινοιας καί φιλοσοφίας εφρόνουν πάντοτε, δτι ούδέν ουδέ
ποτε υπήρξεν ώραιότερον χαί λαμπρότερον τής αύλής τοϋ 
Λουδοβίκου ΙΑ', καί δτι άπας ό ορθος νους ό καθ' δλον τό αν
θρώπινον γένος διαμερισθείς συνεκεντρώθη καί συμπεριελή- 
φθη έν τή μικρά έκείνη μερίδι της σφαίρας, έν ή περ οΰτοι 

κατφκουν. Καί αυτός ό Βολταΐρος έγένετο τόσφ δούλος τοΰ 
πνεύματος καί τών διαθέσεων καί τών φρονημάτων τοΰ αί- 
ώνος του, ώστε έθεώρει τήν εποχήν τοΰ Σοφοκλέους καί τοϋ 
Ευριπίόου ώς τήν νηπιότητα τής δραματικής τέχνης, διά 
τόν λόγον δήθεν δτι ό αιών έκεΐνος προσήγγιζεν εις τήν αρ

χήν και γέννησιν της τραγωδίας, ώσανεί ή τέχνη τοΰ νοός 
νά ηκολούθει τήν αυτήν πρόοδον ώς αί μετα»υσικαι έπιστη- 

μαι. Ό Βολταΐρος έφρόνει μέν δτι τά πλεΐστα τών αριστουρ
γημάτων τοΰ Σοφοκλέους χαί τοΰ Εύριπίδου ήθελον συριχθή 
εν Παρισίοις, άλϋάδέν κατενόει δτι καί τά καλλίτερα.αύτοΰ 
δράματα ήθελον έτι πλεΐον διασυριχθη χαί έμπαιχθη έν τώ 
θεάτρφ τών 'Αθηνών.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΔΚΟΠΟΤΛΟΣ.

ςΗ συίτατική επιστολή.
Δυο μικροί παΐδες ΐσταντο ημέραν τινά πλησίον μιας θύ- 

ρας, οντες περίπου τής αυτής ηλικίας- άλλά ό είς ήτο λαμ- 
προενδεδυμένος, έν ω ό άλλος έφόρει ενδύματα πενιχρά χαί 
ξεσχισμένα.

— Δεν έχεις καλλίτερα φορέματα, Βενιαμίν ; ήοώτησεν ό 
χαλοενδεδυμένες παΐς.

— Οχι, άπεκρίθη έκεΐνος.
— Κσι διατί δέν αγοράζεις καλλίτερα φορέματα ς
— Διότι δέν δύναμαι, έπειδή χρήματα δέν έχω καί Εργα

σίαν δέν δύναμαι νά εύρω, ώστε δι’ αύτη; νά άποκτήσω τά 

αναγκαία χρήματα.
— Λυπούμαι πολύ διά τοϋτο, εΐπεν ό 'Ιωάννης· έπειτα 

άλλάξας τήν ομιλίαν,' Θά ύπάγης τήν έρχομένην εξαμηνίαν είς 
τό σχολειον; — ήρώτησεν.

— ’θΧ'·> Ιωάννη, άπεκρίθη ό Βενιαμίν, θά προσπαθήσω 
να χκμω δ,τι δυνηθώ διά νά καλλιτερεύσω τήν κατάστασίν 
μου. Επιθυμώ πολύ νά υπάγω εις το σχολειον· άλλ'"είμαι 
ήδη άρκετά μεγάλος καί πρέπει νά φροντίσω νά εξοικονομώ 
τά έςοδά μου, διότι οί γονείς μου είνε, ώς γνωρίζεις, πτωχοί.

— Λυπούμαι πολύ διά τούτο, έπρόσθεσεν δ Ιωάννης-ναι 
μεν χαίρω, δτι ό πατήρ μου εινε είς καλλιτέραν χατάστασιν 
απο τον εδικόν σου, άλλά τοϋτο δέν με κάμνει νά ΰπεοηφα- 
νευωμαι. ‘Η ύπερηφανία είνε αμαρτία. ‘Ο θεός σέ έκαμεν έπ’ 
ίσης καλόν ώς έμέ, αν χαί τά φορέματα σου εινε ξεσχισμένα.

‘Ο Βενιαμίν έσφιγξε τήν χεΐρα τοϋ μικρού του φίλου Ίω- 

αννου, εν φ δάκρυα έπλήοωσαν τούς οφθαλμούς του.
Συ έστάθης πάντοτε καλώς είς έμέ, Ιωάννη, είπε μετά- 

συγκινησεως- ποτέ δέν με περιεφρόνησεςr ποτέ, δέν με πε

ριγέλασες διά τά κουρελιασμένα μου φορέματα, καθώς άλλα 
παιδία- άλλά πάντοτε μέ συνανεστράφης καί μέ έπήρες εις 
τήν οικίαν σου. Αν ό θεός μάς άφήση νά άνδρωθώμεν, ελ
πίζω νά σέ πληρώσω δι' δλας τάς καλωσύνας σου, 'Ιωάννη.

— Αφες αύτά τώρα, Βενιαμίν, καί ακούσε τί σκοπεύω νά 
κάμω. "Εχω ενα θειον, ό όποιος εινε γεωργός’ χρειάζεται 
δέ έν παιδίον διά νά τόν βοηθή’ πώς σοί φαίνεται; θέλεις 
νά ύπάγης νά τόν βοηθής ; είνε καλός άνθρωπος καί θά σέ 
δώση καλόν μισθόν, χαλά φορέματα χαί καλήν τροφήν.

— Πολύ μέ άρέσει ή πρότασίς σου, άπεκρίθη ό Βενιαμίν, 
τήν παραδέχομαι.

Μετά δύο ημέρας ό Βενιαμίν ίνεχείρισεν εις τόν θειον τοΰ 
Ιωάννου τήν έξης συστατικήν επιστολήν.

* Σεβαστέ μοι θείε,
‘Ο έπιφέρων τόπαρόνμου δελτίον είνε 

ο φίλος μουΠενιαμίν- είνε πτωχός καί ζη
τεί έργασίαν. Παρακαλώ,κράτησε τον καί 
δός του έργασίαν.

‘Ο ανεψιός σου 

ΙΩΑΝΝΗΣ. »
‘Η έπιστολή αύτη άν καί βραχεία επέτυχε τοΰ σκοπού της 

καί ό Βενιαμίν έγεινε δεκτός είς τήν υπηρεσίαν τοϋ θείου τοΰ
Ιωάννου καί έμεινε μέ αυτόν αρκετά έτη.

Μετά παρέλευσιν πολλών έτών ό Ιωάννης, δστις ήδη 
ήτον άνήρ καί πατήρ οικογένειας, έπληροφόρησε μίαν εσπέραν 
τήν σύζυγόν του, δτι τό κατάστημά του υπέφερε τόσας ζη
μίας, ώστε άν έντός 2 4 ωρών δέν έπλήρωνε δέκα χιλιάδας 
τάλληρα, τά όποια έχρεώστει, οί δανεισταί του θά έκαμναν 
κατάσχεσιν τής περιουσίας του καί δλη του ή οικογένεια θά 
έρρίπτετο είς τούς πέντε δρόμους. β’Εκρουσα, είπε, τάς θύρας 
όλων δσους έγνώριζα καί κάνεις δέν φαίνεται ιύδιάθετος νά μέ 
δανείση ούδέδέκα λεπτά· ώστε κατεστράιοημεν έξ ολοκλήρου.»

— Έχει ό θεός, ειπεν ήσύχως ή ενάρετος γυνή του- αί 
ζημίαι προήλθον έκ θεού, καί ούχί έχ- κακής μεταχειρίσεως 
καί καταχρήσεως ϊδικής σου, καί διά τούτο πιστεύω, δτι Αύ- 
τός δέν θά μάς άφήση νά χαθώμεν. Ιδού μία έπιστολή έπί 
συστάσει, τήν όποιαν ό γραμματοκομιστής μοι έφερε’σήμε- 
ρον- ίσω

‘Ο Ιωάννης έλαβε τήν επιστολήν καί μέ τρεμούσας χεϊ- 
ρας ήρχισε νά τήν άναγινώσκη· Είχε δέ ώς έφεξής.

« Πρός τήν Πρώτην 'Εθνικήν Τράπεζαν τής Φιλαδέλφειας. 
Πληοώσατε εις τήν διαταγήν τοΰ χ. Ιωάννου Βράση τό πο- 
σόν τών δέκα χιλιάδων ταλλήρων καί άπεράσατε αύτά εις 
λογαριασμόν μου. » ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΓΡΑΝΤ.

‘Ως ήτον έπόυενον ή έπιστολή αύτη επλήοωσε δακρύων τούς 
οφθαλμούς τοΰ Ιωάννου καί τής συζύγου του, καί είνε ώραΐον 
παράδειγμα- άνταποδόσεως εύεργεσίας, ήτις είχεν έντελώς 
λησμονηθή. « Ρίψε τόν άρτον σου εις την θάλασσα / καί μετά 
πολλάς ημέρας θά εΰρης αύτόν.» (Έκκλ. ιά. ά.).

('Εκ τοΰ Άστέρος τής .’Ανατολής),

ς περιέχει καλήν αγγελίαν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ’. Ο ΝΓΝ ΟΙΚΟΓΜΕΝΊΚΟΣ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ.

Γρηγόρίος ό ΣΤ . ό τό β07 εύκλεώς πατριαρχεύω» πατρίδα 
έσχε τό έπί τοΰ στομίου τοϋ Εύξείνου Φαναράκιον (I) τής Μη- 
τροπόλεως Δέρκων. ‘Ο πατήρ αύτοΰ Χατζή Άγγελής ήν έκ 
τών πρώτων τοΰ χωρίου, ό δέ άδελοός αύτοΰ Κωνσταντίνος 
άπηγχονίσθη κατά τάς συμφοράς τοΰ 182 4.

(I) Φαναράκιον, πρός δνάκριστν τοΰ έν Κ)λει Φαναριού, διά 
τό ύπάρχειν έν αύτφ φάρον πρός σωτηρίαν τών εν τώ Εύξείνω 
Πόντφ ναυτιλλομένων- άπέναντι αύτοΰ ού μακράν ύπάρχουσιυ 
αί μυθολογούυεναι Συμπληγάδες ή κυάνεαι, δύο πετρονησί · 
όρια, άτεο θ-ωοοΰνται έργα ‘Ηφαίστ.ια. Έπί τής κορυφής τοΰ, 
ενός υπήρχε ναός ελληνικός, τό θυσιαστήριον του οποίου έτι 
καί νΰν φαίνεται έχον έφ’ εαυτού βοών κεφαλάς καί επιγραφήν 
« θεφ Καίσαρι Αύνούστω,» δπερ θυσιαστήριον ήτο βάσις στή
λης έγηγερμένης πάλαι ποός τιμήν τοΰ ’Απόλλωνος ή τοΰ 
Ούριου Διός, είς ον έθυον οί έκπλέοντες επικαλούμενο1, τόν Οΰ- 

ριον Δία.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόα. Β'. Τεύχος Κ'.

Γενόμενος (κατά τό 1 8 00) Μητροπολίτης.,.^ΐφκων ο άπο· 

Σπάοτης καί Βυτίνης πελοποννήσιος τήν πατριοα αοιΟιμος 
Γρηγόρίος παρέλαβε τόν Γρηγόριον αγοντα τό 14η la έτος, 
τής ηλικίας του καί εΐσήγαγεν αύτόν εις τήν Σχολήν τώ» Θε
ραπειών (2), ένθα έξεπαιδεύετο. ενώ έν τή Μητροπόλει εοιοά- 
σκετο παοά τοΰ προϊσταμένου του τήν αυστηρότητα των ηθών,

(2) Ή Σχολή θεραπειών ήν κλάδος τής έν ^.ηροκρηνη Μ. 
τοΰ Γ. Σχολής, ίδρυθεΐσα ύπό τών φιλομούσων καί φιλογενών 
Μουοούζιδων, οίτινες καί έπροίκισαν αυτήν με χτήματα έν 
ταΐς ‘Πγεμονίαις, άπερ άπαντα άπωλέσθησαν κατά τάς γενι
κές συμφοράς. Πρώτος διδάσκαλος έχρημάτισεν είς αύτήν ό 
Γεώργιος Στεφάνου θ-ιραπειανός, μαθητης Νικολάου Κριτΐα, 
Βος ό 'Αλέξανδρος’Ιωάννου, μαθητής τοΰ Γεωργίου καί αύτο; 
έκ θεοαπείων σχολαρχήσας είς. τάς Πάτρας καί μεταφράσας 
τόν ‘Ηοόδοτον, Γ°<ό Ζαχαρίας Αίνιάν, και Δ°ϊ Νικόλαός τις μα
θητή; τοΰ Παλαμά, δτε καίέξερράγη ή έπανάστασις τών 21 .
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τή’< εγκράτειαν, την υπακοήν, πανθ’ δσα κοσμούσιν ενα Σεοέα.

Χειροτονηθείς ό Γρηγόριος ιεροδιάκονος ήχολούθει πάλιν 

τά μαθήματα του έν τη εϊρημένη Σχολή τών θεραπειών, 
ένθα έδίδασκεν ό πρεσβυτέρας παπά Ζαχαρία; Αΐνιάν Άκαο- 

νάν. *Ο:ε κατά τήν κρ-σιμον του έθνους ημών συμΰοοάν 

του 2 1 ό αοίδιμο; Μητροπολίτης Δέρκων και οί λοιποί Μητρο
πολίτου έφυλακίσθησαν εί; τήν τρομεράν φυλακήν τοϋ Μ π ο- 

σταντζιπασί, μετά παρέλευσιν δ’ ενός έτους έν τή είοκτή 

άπεφασίσθην’ απαγχονίσθώσιν, ό νυν πατριαρχεύων Γρηγόριος 

αρχιδιάκονο; ώ; καί ταμίας αυτού διέμενεν έν τή εί; θ-:οαπεία 

Μητροπόλει. *0 Δέρκων Γρηγόριος αγόμενο; νυκτός, ϊ>α ύπο- 

στή τόν αυτόν θάνατον έν τή έδρα τής εαυτού Μητβοπόλεως, 

έν θεραπείοις, παρ-κάλεσε τούς δημίους νά τώ χαρίσωσι 

μίαν στιγμήν, δπω; εύλογήση τον αρχιδιάκονόν του Γρηγόριον. 
Οί όήμιοι έπέτρεψαν τούτο τφ άοιδίμω άνδρι. ‘Π δέ σκηνή 

τής συνεντεύξεω; ήυ λίαν σπαραξικάρδιος και συγκινητικω- 

τάτη. Ό αρχιδιάκονος Γρηγόριος έκ τής πολυτίμου εκείνης 

στιγμής σώζει σπουδαίαν παρακαταθήκην, τον σταυοδν ον

Μητροπολίτης Δέρκων βφερε πάντοτε μεθ' εαυτού,
Τό 1 8 2 4 έχειροτονήθη ο Γρηγόριος Μητροπολίτης Πελαγω- 

νείας, μετά ταύτα προύβιβάσθη εις τόν θρόνον τής Μητροπό- 
λεως Σερρών, τό δέ 1 8 3 5 διεδέχθη βις τήν πατριαρχίαν τον 

Κωνστάντίον τον από Τυρ^όβου. Πατριαρχεύσας δ’ έτη πέντε 

θεαρέστως παραιτείται τής πατρ.αρχεία; μή συγκατανεύων 

εις τά; αιτήσεις του τότε πρεσβ-υτου τής Αγγλίας κ. Κά- 

νιγγος, άπαΐτούντος νά καταργηθωσιν οι συγγενικοί βαθμοί 

τών γάμων έν ‘Επτανήσφ. Άποσυρθείς δέ μετέβη εις τήν παοά 

τή Ξηροκρήνη οικίαν του, ένθα ησύχαζε. Μετά είκοσιπεν- 

ταετή ήσυχίσν διεδέχθη καί αύθις εις τον πατριαρχικόν θοόνον 

τον από Κυζίκου Ιωακείμ, ένθα εξακολουθεί άγωνιζόαενος 

ύπέρ τής ’Εκκλησίας κατά τών βουλγαριστών τον αγώνα 

τής πίστεως καί τών εκκλησιαστικών καθεστώτων.

Ό Καυγάς είς τής Κυράς Εύρώπης 

τό Σχολείο.

‘ϊπδ τον άνωθι τίτλον έδνμοσίευσεν ό βιβλιοθηκάριος τή; 
Καθέδρας της πόλεως Σαλισβουρή (Salisbury) αίδεσιμώτατο; 
κ. Η. W. Pullen φυλλάδιον, τό όποιον τοσουτοΊ κοότον 

επροςένησε διά τό αφελές καί παραβολικόν ύΰος του, ώστε έκυ- 
κλοφόρησεν εις εκατοντάδας χιλιάδων καί πολλάς εκδόσεις. 

Μόνον έν μια ημέρα έπωλήθησαν 1 00, 000 αντίτυπα.
Τού φυλλαδίου τούτου μεταοέρομεν τούς εφεξής χυοίωτέ- 

ραυς παραγράφους, μεταπεφρασμένους έν έπιστολή από Λον
δίνου σταλείση* εχουσι δέ ώς ακολούθως* ;

‘H κυρία Ευρώπη ήτο γυνή, λέγει, διατηρούσα μίαν σχο
λήν των παίόων, εν η οΰτοι έόιδάσκοντο τήν γεωγραφίαν, τάς 

γλώσσας καί τήν οχυρωματικήν. ‘Π φήμη καί ή πίστις αυ
τής ήτο έξαίρετος, διότι δέν ύπαρχε σχολή έτέοα παραπλήσια 

κατα τό ελευθέριον και υγιές τής αγωγής τών παίδων δσον ή 

τής κυρίας Ευρώπης. ‘H κυρία Ευρώπη παρήγαγε διαφόρου; 
μαθητάς, οϊτίνες άποκατεστάθησαν διδάσκαλοι εις άλλα μέρη. 
Μεταξύ τούτων δύναμαι νά ονομάσω δύο, οΐτινες είνε μελα

ψοί καί ακάθαρτοι νέοι, βζβαίως μικρού νοός καί όπισθοδρο- 

μημένοι πολύ εί; τά ετη τού αιώνος ημών' έξήγαγε δέ καί 

τρίτον οστις ευρίσκεται έπί κεφαλής μιας νεωτέρας άκαδηαίας 
πλήρους πετειναρίων, ατίνα κουκουρίζουν καί κάμνουν κρότον 

μέγαν διά τήν πρόοδον τών συστημάτων αυτών’ δταν δέ ομι
λούν, πάντοτε ομιλούν μέ τήν ρϊνα.

Τά παιδία τής σχολής τής κυρίας Εύρώπης εινε κάθε φύ

σε ως καί αναστήματος. Καλά παιδιά καί κακά παιδιά* εργα
τικά παιδιά καί οκνηρά παιδιά- ειρηνικά παιδιά καί καυγα- 

τζίδικα' καλοαναθρεμμένα παιδιά καί χωριάτικα παιδιά* καί 

βεβαίως ή καλή κυρά μας φυσιχώς δέν ήούνατο νά έπιστατη 

ή ιδία έφ’ δλων τούτων, πρό πάντων όταν έξήρχοντο νά παί

ζουν εις τόν μεγάλον αυτής περίβολον διά τούτο εξέλεξεν έκ 

τών μεγαλειτέρων πέντε πρωτοσχόλους οίτινε; ώφειλον νά 

επαγρυπνούν έπί τών άλλων καί διατηρούν τήν ευταξίαν. Τά 

ονόματα τών πρωτοσχόλων τούτων ήσαν Ααύης, Άλέκος, 
Ουίλίαμ, Ιωσήφ καί Τζών. *Αν τυχόν συνέβαινεν αταξία ή 
διαφωνία μεταξύ τών μικροτέρων παιδιών, οί πρωτόσχολοι ού- 

τοι ήσαν επιφορτισμένοι νά επιτηρούν έπί τούτων, και οσά
κις επρόκειτο δύο τούτων νά παλαίσουν, οί πρωτόσχολοι ήσαν 

υπεύθυνοι δπως άπονεμηθή δικαιοσύνη εις έκαστον. εις 

τας χεϊράς των ανατεθεϊσα ισχύς υπό τής κυρίας Ευρώπη; 
ήτον απεριόριστος πρός γενικόν οφελος τής Σχολής* οί μικροί 

καυγάδες τών μικρών παίδων μεθ1 ους μόλις έπιπταν δύο ή 

τρία γρονθοκοπήματα έσυμβιβάζοντο υπό τών πρωτοσχόλων 

ταχέως. Μόλις ό ίαύστηρός πρωτόσχολος Ααύης ένεφανίζετο 

η ό πρωτόσχολος Τζών καί τά καύμένα έντρομα όπου ου γη 

φύγη- έτρεχον νά κρυφθούν εις τινα γωνίαν, άκουσίως συμ- 

φίλιονόμενα καί σφίγγοντα τάς πείρας, διότι ούτως ήθελον 

ούτοι οί δύο πρωτόσχολοι* τό χείριστον δέ δτι συχνάκις οί
ίδιοι πρωτόσχολοι έρριπτον τόζωνάρι των διά καυγά 

καί τότε βεβαίως καί οί άλλοι τοείς έλάυιβανον μέρος. Εις 

τό σχολεΐον τούτο ύπήρχεν εν παλαιόν πάθος. *Ένας από 

τού; πριν πρωτοσχόλους καλούμενος Νικόλαος έζήτησε νά ρα- 

πίση ένα ήσυχο παιδί καλούμενον Κωνσταντίνον, καί οι πρω- 
τόσχολοι Λούης καί Τζών τό ύπερασπίσθησαν καί έδωσαν 

ενα τέτοιο καλό ξύλο του Νικολάου ώστε τόν έκαμαν ν’ άφήση 

τό σχολείο καί ποτέ πλέον νά μή φ*νή έκει.
Κάθε ενα; από τού; πρωτοσχόλους τής κυρα Ευρώπης είχεν 

εν μικρό περιβολάκι ίδικό του έν μια τών γωνιών τού περιβό
λου του σχολείου. Τά παιδία ήρέσκοντο πολύ νά καλλιερ
γούν καί φροντίζουν διά τά περιβολάκια ταΰτα. Εις τό εν πε-

Κάθε περιβο-

αϊβολάκι έβλάστανον άνθη καί όπώραι, εις το άλλο ραδίκια 

καί ραπανάκια καί ούτω καθεξής. Τά προϊόντα ταύτα οι νέοι 
γεωργοί έπώλουν ή μετήλλαζον μεταξύ των.

λάκι ε^χεν έν τώ μέσω του εν κιο σκάκι σκεπασμένου 

κατά τά μέσα καί τήν φιλοκαλίαν έκαστου. Τό τού Λούη ήτο 

τό ώραιότερον πάντων* είχε μικρά άντρα, άναπηδητικας πη- 

γάς, ώμοίαζε μαγικήν γην* τό δέ περιβολάκι είχε τά ευωδε- 

στεοα άνθη, τούς ήδυτερους καρπούς καί τά γονιμώτερα κλί

ματα ύπεράνω τής οροφής τού κιοσκιού του. Το περιβολάκι

τού Τ£ών ήτον έπίσης ώοα<*ον καί τό πλαυσιώτερον πάντων* 
ώφειλεν δμως τάς καλλονάς του εις τό σχήμα του, διότι ώμοί- 

αζε μίαν νήσον, καθ’ ο τι διεχωρίζετο έκ τών λοιπών δι ενός 

ρυακίου είκοσιν εως τριάκοντα ποδών πλάτους.
1 Αλλά το κιοσκάκι του δέν ήτο ειμή ενα μικρόν έργαστη- 

ράκι, δπου ό Τζών συνήθως έκλειδόνετο δταν οί λοιποί διεσκέ- 

δαζον χαί έπαιζαν, κατασκευάζων δίκτυα, άκονίζων τά μα-

χαιράκΐά του, κατασκευάζων καραβάκια καί πανιά διά τόν πο
ταμόν του. ‘Ο Τζών ήγάπα νά έορτάζϊ) ένίοτε, δταν έχουρά- 

ζετο από τήν μεγάλην έργασίαν, καί τότε διέβαινε τό ρυάκιόν 

του καί έκαμνε συχνά; επισκέψεις εις τόν Λούη, οστις πάν
τοτε πολύ χαρούμενα καί μέ φιλοξενίαν τόν υπεδέχετο. Δι- 

ήρχετο κατ’ αυτόν τόν τρόπον πολλάς καί πολλάς ώρας γλυ

κείας εις του φίλου του τό κιόσκι, εξηπλωμένος επί τού 
ώραίου έδάφου; του, τρώγων τά σταφύλια του, πίνων τάς λε

μονάδας του καί τόν οινόν του καί αισθανόμενος πόσον ωραίο- 
τεοα ήτον έχει ή εις τό ίδικόν του σκοτεινό εργαστηράχι, το 
ρυπαρό λέγω καί μυρίζον πάντοτε από κατράμια, δίχτυα 

κοιί άχαθαοσίας. Αλλ' ό Τζών διεννοεϊτο-— δεν πειράζει 

δι’ αυτήν τήν δυσωδίαν, διότι κερδίζω περισσότερα από τους 
άλλου; μέ τό εργαστηράχι μου. — ‘Η κυρά Ευρώπη άλλως τε 

ένθαορύνουσα τήν φιλοπονίαν έπέτρεπεν εις τά παιδία νά κα- 

ταγίνωνται εις εμπορικά έργα χαί ήτο πασίγνωστον οτι ο 
Κυρ-Τζών, οστις ειργάζετο πολύ χαί αργά τήν νύκτα, έδιπλα- 

σίαζε καί έτριπλασίαζε κατά τήν εξαμηνίαν τό χ α ρ τ ζ ι- 

λίχι του από τά προϊόντα τοΰ εργαστηρίου ταυ.
Γείτων τού Λούη ήτο ό Ουίλιαμ ό ύψηλότερος καί δυνα- 

τώτεοος από δλους τού; πρωτοσχόλους. Μ’ δλον τούτο έθεω- 
ρείτο γενικώς ειρηνικόν και έπιμελές παιδί καί κατώρθωσε 

νά χάμη δλα τά λοιπά παιδία νά πιστεύουν δτι ποτέ εις τήν 
ζωήν του δέν έπείραξε κανένα. ’Αγαπούσε πολύ νά ψάλη 

ύμνου; καί νά φέρη τάς Γραφάς υπό τόν βραχίονα του καί 
πολλά από τά παιδία ήρχισαν νά τόν περιγελούν καί νά τόν 

φωνάζουν μπόσικον* υπερηφανεύετο πολύ διά τό περι
βολάκι του αλλά ποτέ δέν ήρχετό νά τό καλλιεργήστε χωρίς 

νά μή ρίψη βάσκανον βλέμμα εις δύο μικρά; γάστρα; μέ άνθη 

του Λ</ύη, αί όπαΐαι ένόμιζεν 8τι έπρεπε νά ωσιν ιοικαί του. 
Περίεργον ! Φαίνεται στόν παλαιό καιρό πριν α Λούης και ό 

Ουίλιαμ έλθουν εις τό Σχολείο ένας από τούς πριν πρωτο- 

σχύλους, στόν τόπο τού Λούη, έσπρωξε τό περίφραγμα τού 

κήπου του ολίγον εμποός πρός τού Ουίλιαμ τό περιβο/.άκι καί

λέγουν δτι τότε έπηρε έντός του ίδιχού του τά; δύο ταύτα; 

γάστρα;. ‘Ο Ουίλιαμ εβαλε στό μάτι τας δύο γάστρας, τάς 

έβαλε εις τήν καρδία του, αλλά εις κανένα δέν έλεγε τίποτε, 
διότι δέν έπεθύμει τό φιλόθρησκο καί δίκαιο τούτο παιδί νά 

φανή στά μάτια τών άλλων πως θέλει τοιαύτην αοιχιαν. Μονο 
εί; ενα παιδί πολύ αγαπημένο του, ένεπιστεύθη τόν πόθον. 
Τό παιδί τούτο ώνομάζετο Μάρκος, ήτο πνευματώδες χαί 

οξύνουν, δέν είχε πολύ καλάς άρχάς σ δ,τι εχαμνε, η co σκαν

ταλιάρικο καί γεμάτο κατεργαριά* ή δέ πανουργία του εις 

τοίούτον βαθμόν έφθασεν, δπου ή ιδία κυρά Ευρώπη τού είχε 

τό δμαα τού ίέρακο; έπάνω του* οέν ήμποροϋσε ποτέ νά τό 

πιάση νά κάνη καμμίαν αταξίαν. Εις τούτο τό παμπόνηρα 

παιδί ό Ουίλιαμ έξεμυστηρεύθήκε τόν πόθον του.
— Δέν ’ξέοω παρά ενα τρόπον μόνον ν απόλαυσης, 

είπεν ό Μάρκος, τάς δύο έκείνας γάστρας* πρέπει νά παλαίψης. 

μέ τόν Λούη, καί είμαι βέβαιος πώς θά τόν καταπονέσης, 
αλλά πρέπει νά προσπαθήσης νά τόν εύρη; μόνον.

— Πώς ; ήρώτησεν ο Ούιλισμ.
— Δηλαδή πρέπει νά κατ ορθώσ^ς οί άλλοι πρωτόσχολοι 

νά μήν ανακατωθούν εί; τόν καυγά ν. *Αν ανακατωθούν 

εσο βέβαιος δτι θά ύπάγουν δ) οι εναντίον σου. Ενθυμήσου τι 

καράζι σαύ κρατεί ό Ίωσήιο διότι ταΐς προάλλαις του 

ταϊ; έβοεξες, καί ό Τζών μ’ δλον δτι έπήρε τό μέρος τού 

Κωνσταντίνου ει; εκείνο τόν διαβολεμένο καυγά ήρχ'.σε 

πολύ νά σέ ζηλεύη διά τήν επιρροήν τήν οποίαν βλέπει πώς 
πέρνεις μέσα εις τούτο τό σχολειό. Βλέπεις μάτια μου έμε- 

νάλωσες εσχάτως τόσο πολύ και έπάχυνε; τόσο γρήγορα δπου 

γίνεσαι χωρίς τά χορατά τρομερός. Μπά ! Ενθυμούμαι τόν 

καιρό που’ σουν μόνο ενα μιχρό παλιόπαιδο.
— Ναί! είπεν ό Ούίλιαμ μετ’ ευλαβεία; ύψώνων τούς 

οφθαλμούς του πρό; τόν ουρανόν, ναί! ή θεία Πρόνοια εύη- 

οεστήθη νά μέ παχύνη.
— ’Αμφιβολία δέν υπάρχει, άλλ' οί άλλοι πρωτόσχολοι 

σέ βεβαιώ δέν ευηοεστήθησαν πολύ πολύ διά ταΰιο καί εθύ- 
μωσαν μάλιστα δχι ολίγον δταν έπήρες τά (Κκρά εκείνα 

στρωμματάκια τών περιβολακίών τών μικρών παιδιών χαι τά 

ήνωσες μέ τά ιδικά σου, είπεν ό Μάρκος.
— ’Αλλά, αγαπητέ μοί Μάρκο, τό έκαμα κατά τήν ίδιαί- 

τέοαν σου συμβουλήν.
— Βέβαια 1 καί εκαμες καλά. Τά παλιόπαιδα δέν ήσαν 

πολύ δυνατά νά τά καλλιεργούν μόνα των ώστε τό καλλίτε

ρου ήτο σύ νά τά καλλιεργής καί νά τούς οιδης εν μικρόν 

μερίδιον τών προϊόντων αυτών.
— Μάρχο μου, έκατάλαβες ποτέ πώς το πήρε τό πράγμα 

ό χύο Τζών ; χλείων τόν ενα οφθαλμόν του αινίγματωδώ; χαί 

ποιων διά τού δακτύλου του σχήμα πρός το απέναντι νησί

διο ν, ήρώτησεν ο Ουίλιαμ.
— ”A 1 *Α 1 γελών σαρκαστικώς έξεφώυησε δίς Μάρκος 

ό παμπόνηρος, Τί σέ μέλει δι1 έχεί’.ον ; Δέν είνε παιδί 
ν’ άνακατωθή αέ τ’ άλλα. Είνε ώ; τό κεφά)ι βουτημένο μέσα-

(")Σ. Δ. Τα φυλλάδιον τού Αίόεσιμ. κ. Pullen παρηκολού- 
θησεν ετερον έκ τής πόλεως Βάθ, επικαλούμενου <‘H άπολο- 

νια τού Τζών παός τήν Κυοίαν Εύτώπην».
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στο βρωμοεργαστήρί του κατασχευάζων παιχνιδάκία γΐά νά 
τά πωλή στ’ άλλα παιδιά. Μπά 1 πως ανακατώνομαι στή 
μυρωδιά τών κατραμιών τοΰ ίργαστηρίου του. Καί ό ζωηρός 
νέος έρρόφησεν έν μεγάλο ποτήριον ζύθου όπως δώση είς τήν 
ψυχήν του αισθήσεις ήδυτέρας.

— Άλλά, Μάρκο μου, εινε τολμηρό παιδί ό Τζών καί 
δυνατό ώ; λιοντάρι.

— "Οσω τολμηρό καί δυνατό είνε, ωίλε μου, ’ξεύρειςδμως 

οτι ποτέ δέν εινε έτοιαο. Νάτα I δέν ενθυμείσαι τον καϋαένο i t i
τον Κυρ Τζών τί σαλάτα τά έκαμε 'ς εκείνο τόν τρομερό καυγά 
μέ τόν Νικόλα ; Συ δέν ίσο τότε ακόμη στο σχολειό τούτο' 
αλλ' εγω τά ενθυμούμαι δλα. Ηλθε νά βοηθήση τόν Λούη 
χωρίς παπούτσια 1 . . τό πιστεύεις ; έβγήκε έπάνω στο έδαιρος 
νά παλαίψη χωοίς παπούτσια .... δέν ήςευρε ποΰ ήσαν τά
παπούτσιά του σάν ήρχισεν ό καυγάς 
ήτο νηστικός ... δέν ήμποροϋσε νά

.... άλλο χειρότερο, 
βρή τό πρόγευμά του !

Τολμηρό και δυνατό δσω θέλεις, μά σάν παίζει ή κοιλιά ταμ- 
πουοά 'μπορεί κανείς πολύ καιρό νά παλαίύη ;

— Μά πώς δέν είχε παπούτζια ; ήρώτησε μετ απορίας 
ό Ούίλλιαμ, εινε γεμάτος από γρόσια- εινε τόσω πλούσιο

— Ά ! ... ναί' μά τήν αλήθεια εινε πολύ καλό, πολύ 
καλό διά τούτο. Μάρκο είσαι τοΰ διαβόλου κάλτσα στήν κα
τεργαριάν.

— Κάμε τό κοπλιμέντο καί πές τοϋ Λουδοβίκου νά τό ποο- 
τείνη ό ίδιος . . . άν άρνηθή, μή τό λαβής ΰπό σημείωσιν.

— Καί τότε θά έχωμεν νά ταΐς παίξωαεν . . . άλλά κύτ
ταξε 'δώ, δλα τ’ άλλα παιδιά θά δώσουν τό άδικο είς έμέ.

— Οχι, αν παίςωμεν καλά τόν ρόλο μας. Είμαι βέβαιος 
ότι θά δώσουν τό άδικο στό Λούη ,κα'ι όχι εις σέ. Είσαι τόσω 
φιλήσυχο παιδί. . .

Ή Κυρία Ευρώπη έρωτηθεΐσα άν έπιτρέπη τό περιβολάκι 
έκεϊνο νά δοθή εις τόν ανεψιόν τού Οΰίλλιαμ άπεκρίθη, άν ό 
Λούης, οστις εινε ο πλησιέστερος γείτων, δέν εχει κανέν έμ
πόδιον, άς τού δοθή.

— Ναί I έχω έμπόδιον Κυρία, έκραξεν ό Λούτς. Τή άλη— 
θεία έχω έμπόδιον, δέν επιθυμώ νά περικυκλωθώ πανταχό- 
θεν ύπό τοϋ Οΰίλλιαμ καί τών συγγενών του· Κάθε στιγμή 
θά διέρχωνται μέσον τοϋ κήπου μου δπως ό είς επισκέπτεται 
τον άλλον, καί ίσως ό εις θά οίπτη εις τόν άλλον εις τό παι-

— Γεμάτος από γρόσια I Τά έχει μέ τό σακκί αλλά τί τό
θέλεις·, εινε απ' εκείνα τά τζαναμπέτικ α ποΰ σκορπά 
τό λάδι καί τό ξύδι και κάμει οικονομία στό πιπέρι. Νά, κα
ταγίνεται μέρα καί νύκτα στό εργαστήρι του, ο. ω θησαυρί
ζει, οίκονομεΐ τό σελίνι, έπειτα δανείζει μέ τό τζουβάλι μέ 
μεγάλους τόκους στά ξένα παιδιά καί χάνει άπό τήν λαιμαρ
γία του πάντοτε τά μισά καί καμμίά φορά δλα.

—Λοιπόν τί μέ συμβουλεύεις άναπητέ μου Μάρκο νά κάμω;
—Δέν 'μπορώ νά σοΰ ειπώ εις μία στιγμή- δόσ: μου καιρό 

νά τό σκεοθώ καί σοΰ λέγω. Κύτταξε όμως έθώ καλά ! δ,τι 
κάμεις προσπάθησε πάντοτε νά θέσης τό αόικο στον Λούη. 
Μή τοΰ δώσης αίτια διά καυγά, άλλάκάμε τον νά σέ δώση. 
βίασε τον ν^,σέ δώση· Φώναζε δτι είσαι ειρηνικό παιδί καί 
πάντοτε τψΡιεάς Γραιοάς έπάνω σου. Τούτο θά κάμη και τήν 

ίδια τήν Κυρά Ευρώπην νά μή σέ ΰποπτεύεται καί νά σέ 
πιστεύη εις δ,τι λέγεις καθώς πάντοτε. Τά λοιπά άφες τα εις 
εμέ . . . Έν τούτοι; μή λειψής νά πηγαίνης καθ’ ημέραν εις 
τήν πόλιν νά γυμνάζεσαι σταΐς μπουνίαΐς καί ταΐς τριποδίαΐς.

Μία περίστασις δπως θέσουν τό σχέδιον αυτών έν ενεργείς 
συντόμως ένειοανίσθη.

"Ενα πεσιβολάκι ενός αικοοϋ παιδιού έτυχε ν' άδειάση διά 
τής άναχωρήσεώς του έκ τοΰ Σχολείου. Τούτοήτο άπό τό άλλο 
μέρος του περιβολιού τού Λούη, πλήν κανένα άπό τά παιδιά 
δέν ήθελε νά τό πάρη, διότι ήτο γρουσούζικο. Αι γά
τες έμβαινον μέσα καί έχαλνούσαν τήν νύκτα δ, τι τήν ημέ
ραν έυτίαναν τά παιδιά.

— Δέν νομίζεις, είπε μίαν ήμέραν ό Μάρκος εις τόν Ούίλ
λιαμ, δτι τούτο τό περιβολάκι κάνει διά τόν έξάδελφόν σου, 
τό μικρό έκεϊνο παιδί, δπου ήλθεν εσχάτως εις τό Σχολειό ;

— Μά έσο βέβαιος, αγαπητέ μου Λούη, δτι ποτέ δέν θά 
ποάξω τίποτε άτοπον, έκοαξεν ό Ούίλλιαμ- ποτέ μου δέν 
έπείραξα κανένα έξηκολούθησε, ζητών νά έςαγάγη έκ τοϋ 
θηλακίου του τάς Γραφάς κατά τό σύνηθες- πλήν κατά λάθος 
έξήξε μικράν βαύκαλιν μ π ρ α ν τ ί Ο υ, ήν έν τάχει έκρυψε 
πάλιν, πριν τά όμματα τής Κυρίας Ευρώπης τήν ϊδουν.

— "Ολα ταύτα είνε λόγια, δέν πιστεύω στήν μεγάλην 
εύλάβειάν σου, ειπεν ό Λούης . . ., πάρε τόν αγαπητόν σου 
έξάδελφόν καί ξεκουμπίσου . . . δώσετον άν θέλης ένα άπό 
έκεΐνα τά μικρά περιβολάκια δπου ήρπασες άπό τό καϋμένο 
τό μικρό παιδί τό Χριστιανό,

— *Α Λούη, γνωρίζεις δτι ποτέ δέν ήρπασα από κανένα 
τίποτε . . . είμαι ήσυχος καί μ’ δλους αγαπημένο παιδί.

— ’Αλήθεια I εΐρωνικώς έψέλ.λισεν ό Λούης.
— 'Ελάτε ! . . ελάτε έκοαξεν ή Κυρία Εύρώπη' δέν δύνα

μαι ν' ακούω τάς διαφωνίας σας. ’Ακούσατε ’δώ σείς οί πέντε 
πρωτόσχολοι πρέπει νά συμβιβάσετε τήν ΰπόθεσιν μεταξύ 
σας, πλήν δέν θέλω καυγά . ■ . μ’ έννοεΐτε ; ό καιρός τών 
ξυλοκοπημάτων παρήλθεν είς τάς ημέρας τοΰ ήμετέρου πο
λιτισμού.

Καί ή Γραία Κυρία ήρέμα καί μέ αξιοπρέπειαν έςήλθεν 

έγκαταλείψασα τά παιδία μόνα·
— Αν ήμουν είς τόν τόπον σου Ούίλλιαμ, δεν ήθελον επι

μένει, ειπεν ό Τζών, έξάγων τήν κεφαλήν του έκτος τοϋ εργα
στηρίου ταυ’ τή αλήθεια μέ φαίνεται δτι ό Λούης έχει ολίγον 

δίκαιον.
— Γνωρίζεις Τζών, δτι πάντοτε είμαι έτοιμος νά σέ ΰπο- 

χρεόνω, ειπεν ό Οΰίλλιαμ, καί άπέσυρε τόν ανεψιόν του άπό 
τό περιβολάκι έκεϊνο.

— Τί πρέπει νά κάμω τώρα, Μάρκο'■> ή ύπόθεσις μέ φαί-

νεται δτι έτελείωσεν όλως διόλου, στραφείς προς τόν επιστή- 
θιόν του ειπεν ό Οΰίλλιαμ·

— Τουναντίον! Ό Λουδοβίκος είνε άγριωμένος ώς άρκοϋδι, 
θά τό ίδής, δτι θά ξεσπάση συντόμως, φλεγματικώς έψιθύρισεν 

ό Μάρκος.
— Μέ προσέβαλε πολύ, έκραξεν ό Λούης καί οέν θά σιω

πήσω έν δσφ δέν μοϋ ΰποσχεθή δτι θά μ' άφήση ήσυχον είς 

τό έξης.
— ΙΙές του νά κουοεύετ αι, εψιθύρισεν ο Μάρκος.
— Πήγαινε κατά Δ. . . ά ' ποτέ δέν μεταχειρίζομαι κα

κός λέξεις, φίλε μου, διέκοψεν ό Οϋίλιαμ, πλήν δέν δύναμαι 

νά σέ ύποσχεθώ τίποτε.
— Λοιπόν τότε θά σοΰ ταΐς βρέξω ΰμνοψάλτα μπόσικε 

(humbug), έως νά ύποσχεθής·
— Κόπιασε τό λοιπόν, ειπεν ό Οϋίλιαμ ΰψόνων τόν βρα

χίονα αύτοϋ καί συγχρόνως τούς οφθαλμούς του εις τόν ουρα
νόν, είς τοόπον τοιοϋτον ώστε έφαίνετο δλον τό λευκόν αυτών 
έπικαλούυενος τρόπον τινά ώς άλλος Δαυίδ τήν βοήθειάν του. 

Κατ’ ευτυχίαν διά τούτον ό Λούης δέν τόν έπιασε πάραυτα 
είς τόν λόγον του, καθ' δτι τήν ήμέραν εκείνην ήτο άδιάθετος 
καί είχε μάλιστα πρό τίνος πάρει έν χάπι, ό δέ Ούίλιαμ έκρά- 
τει μέ τήν άλλην χεΐρά του εν δέμα βιβλίων τά όποια ω- 
οειλε νά μεταφέρη είς τό δωμάτιόν του, ώστε ή πάλη άνε- 

βλήθη διά τήν έπαύριον.
‘Ο κρυφίως γυμνασμένος έν τή πυγμαχία καί προετοιμα

σμένος εις τήν πρώτην πυγμήν, τήν επαύριον τόν πετά κάτω 

τό Λούην.
Ό Λούης άνεγερθείς προσπαθεί νά έπιστρέψη μίαν τών 

πυγμών, πλήν ό Ούίλιαμ ήτο τώρα ώς άληθής άθλητής.
— Σ’ άρέσει παιδί μου ; εΐρωνικώς έλεγεν ό Ούίλιαμ σπογ- 

γίζων τον ίδρωτά του . . . τούτο είνε υποθέτω έκεϊνο δπου 
έσυνήθιζες νά όνομάζης τό βάπτισμα τού πυρός. 
—Καί έγραψεν είς τήν μητέρα του έπί μιας άνοικτής έπιστο- 
λής δπως τήν άναγνώσουν άπαντες οί υπάλληλοι τών ταχυ
δρομείων καί πληροφορηθοϋν τήν εύλάβειάν του.

« Αγαπητή μοι Μήτερ.
Πολεμώ διά τήν Φάδερ-λάνδην (πατρώαν γην), δπως γνω

ρίζεις δτι ονομάζω τό περιβολάκι μου. Είνε ώραΐον όνομα έμ- 
πνέον συμπάθειαν ! ένδοξα νέα ! βοηθούμενος ΰπό τής Θείας 
Πρόνοιας έδωσα μίαν καλήν μπουνιάν είς τόν οφθαλμόν τοϋ 
Λούη. Δύνασαι νά φαντασθή; τά α’.σθήματά του. Τί παρά
δοξα έργα ό ουρανός μ’ εδώρησεν 1 Ό ήγαπημένος υιός σου 

Ούίλιαμ.» 
Είτα έψαλεν έ'ναν ύμνον καί έξηκολούθησεν άιοαρπάζων καί 
έκριζώνων έκ τής ζήλιας του τό περιβολάκι τοϋ Λούη.

Έν τή θέα τούτων πάντων οί επίλοιποι πρωτόσχολοι "ς-αντο 
κεχηνότες άγνοοϋντες τί νά ποιήσωσιν.

— Πρέπει νά λάβω μέρος ; ήρώτησεν ό Τζών εν τών 
«ύνοουμένων του παίδων.

—Όχι, άπεκρίθη ό Μπίλ, οστις ήτο τό πρώτο παιδί μετά

τούτον εις τήν τάξιν του, δχι. Κάθησαι στ αυγά σου. Μόνο 

θάκάμης μία σαλάτα τήν ύπόθεσι καί θά τούς κόμης καί τούς 
δύο εχθρούς . . . Εΐπέ πώς είσαι Ουδέτερος.

— Ουδέτερος! έμάσισεν ό Τζών 1 μισώ τήν ουδε
τερότητα . . . έχουν καί οί δύο άδικο ώστε δέν έπρεπε νά 
τούς άφίσωμεν νά ταΐς παίξουν . . . άφες με νά λάβω μέρος.

— ’Όχι 1 όχι 1 έκραξεν ό Μπόμπ ένα παχύ ξανθό έξυπνο 
παιδί, τ’ όποιον έκράτει τούς λογαριασμούς τού Τζών, και 
έφύλαττε τό ταμείου του .... δέν είσαι είς κατάστασι νά 
περιπλεχθής έδω . . . έπειτα δέν έχεις ενδύματα. . . Κά- 
θησε στ’ αυγά σου παιδί μου, και αύξανε τά γρόσια σου καί

χω
ριστό απ’ τ’ άλλα καί κανείς δέν δύναται νά έλθη εδώ έπάνω
έύχαρίστα τόν θεόν δτι τό περιβολάκι μας είνε ενα νησάκι

νά μάς τό χαλάση.
— Δέν μ’ άρέσει δ,τι λέγεις 1 ειπεν ό Τζών οστις έζήτει 

μέ τά σωστά του ν’ άναμιχθή, πλήν οί δύο του σύμβουλοι 
τόν άπέτρεπον. β Μά άκουσέ με Μπόμπ ! θά πάγω μ' ένα 
σφουγγάρι τούλάχιστον νά σπογγίσω τά παύμένα καί τά δύο 
παιδιά, όταν τό έν πληγώση τό άλλο.

‘Ο Τζών έξηκολούθησε τήν εργασίαν του γογγίζων, καθ’ δτι 
πάντοτε έθεωρεΐτο είς τό σχολεΐον ό πρώτος τών πρωτοσχό- 
λων καί δέν τοϋ ήρεσε ποτέ νά παίζη τό δεύτερο βιολίον· Ήρ- 
χισε νά συλ.λογίζεται δτι, άν ήτο κατά τό ήμισυ προετοιμα
σμένος ώς έσυνήθιζε νά ήνε, ήθελε σταματήσει τήν τρομερά
ταύτην πυγμαχίαν διό κατηράτο τόν Μπίλλ καί Μπόμπ και 
δλα τ’ άλλα παρόμοια παιδιά ποΰ τοΰ έβαλαν στήν καρδιάν 
του νά μήν άγαπα άλλο πράγμα μόνο πώς νά κάμη χρήματα
καί τέλος έκραςε Κατά διαβόλου τά χρήματα ! "Εδιδα τά
ήμισυ τών δσων έχω, φθάνει νά έκέρδιζα 'πίσω τήν πρώτην 
μου ΰπόληψιν (prestige). Άλλ ήτο άργά πλ.έον. Κάθε φορά 
δπου ένας έπιπτε κάτω, διεπέρα τό διαχωρίζον αυτόν ρυάκιον 
καί έπήγαινε καί τόν έσπόγγιζε' τοϋ έδιδαν οίνον,ύδωρ,και ό,τι 
άλλο είχε δροσιστικόν καί τοϋ έθετε τζιρότο. Ό Λούης είχε 
τήν μεγαλειτέραν άνάγκην διότι εις κάθε μπουνιά τοϋ
Ούίλιαμ έπιπτε κάτω.

— Πολύ σέ λ.υποϋμαι, άγαπητέ μου Λούη I ειπεν είς τό 

καϋμένο τό παιδί, πού ήτο πλέον πεθαμμένο ή ζωντανό.
— Σ’ ευχαριστώ Τζών, άλλά προσέθεσε μέ παραπονετι

κόν δ μ μ α, διατί δέν μάς χωρίζεις; . . δέν βλέπεις πώς 
τό μεγάλο τούτο κτήνος είνε δυνατώτερός μου ; . . δέν έγνώ- 
ριζα πώς ’μπορούσε νά παλαίση κατ’ αυτόν τόν τρόπον.

— Μά τί 'μπορώ νά κάμω έγώ, ειπεν ό Τζών· - έκαμες 
τήν άρχή καί πρέπει νά κάμης καί τό τέλος. . δέν έχω 

τήν δύναμιν. .
— Οΰτω μέ φαίνεται ειπεν ό Λουδοβίκος..."Α! σ ευχα

ριστώ Τζών διά τό τζιρότο σου. .
— ’Εμπρός, έκραξεν ό αιμοχαρής Οϋίλιαμ εμπρός.
— Vive la guerre I έκραξεν δ δυστυχής Λούης όρμων 

τυφλώς. Καλά καί άνδρεΐα τό καϋμένο τό παιδί 'πολεμούσε, 
πλήν δέν ’μπορούσε νά φθάση τό χονδρολελέκι τόν Ούίλιαμ,
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οστις με τους μάκρους βραχίονας του δέν τόν άφησε ποτέ να 

πλησιάση, άλλα τον έρριιττε πάντοτε κάτω πριν τόν έγγίξη.

’Επί τέλους όπισθοδρομών καί οπίσθοδρομών ό 'δυστυχής 

Λούης χατήντησε νά τρέξη και κλεισθή έντός τοΰ κιοσκιού του. 
’Απ’ έχει έκ του παραθύρου έρριπτε λίθου; προ; τον αντίπα

λόν του όπως τόν έμποδίση νά πλησιάση. Οί λοιποί πρω- 

τόσχολοι μ’ δλον δτι είδον όφθαλμοφανώ; δτι ο Ουίλιαμ δχΐ 

μόνον δέν ήτο τό παιδί εκείνο τό φιλήσυχο δπου ενομιζον, 

άλλα τουναντίον δη ήρχισε νά καταστρέφω μέ πολλήν κα

κίαν τόν πήπον τοΰ Λούη δπως τόν άναγκάση ν’ άνοιξη τήν 

θύοαν τοΰ κιοσκιού του και έμβη καί τόν τελείωση δλως δι
όλου, πάλιν ΐσταντο μέ απάθειαν βλέποντες. ‘Ο Άλέκος 

άπό μακράν έθεάτο μέ περιέργειαν καί σκοπούς ιόιαιτέρους, 
περιμένων νά ίδη ποιος θά ήνε ό νικητής καί νά έχδικηθή 

τόν προκάτοχόν του καί συγγενή του Νικόλαον όι οσα ο 

Λούης καί ό Τζών του έκαμαν. ‘Ο Ιωσήφ ΐστατο ολος τρέ- 

μων μή τολμών νά έκβάλη τζιμουδιάν φοβούμενος μή ό.Ου- 

ίλλιαμ στρέψη καί του δώση έν άλλο μάθημα ώ; εκείνο τό 

όποιον ποό τίνος τοΰ εδωσε, καί ό Τζών εντός τοΰ εργαστη
ρίου του έπριόνιζε καί έρροκάνιζε καί έφόρτονε τήν λέμβον 

του μέ λίθου; τού; οποίους επεμπεν έπί άίρα πληρωμή προς, 

τόν Λούην δπως λιθοβ^λή τυν Ουίλιαμ.

‘Ο Ουίλιαμ ήρχισε τώρα νά γογγίζη. . Άκουσ εδώ Τζών, 

έκραξε., βλέπεις τήν πέτρα ταύτην δπου έλαβον έπί τής κε- 

(οαλής μου ί . σύ είσαι ή αιτία.
— Μοΰ κακοφαίνεται πλήν δέν μπορώ νά κάμω άλλως' 

άν θέλης πουλώ καί εις εσέ πέτρας.
— Δέν έχω άνάγκην! Είμαι έδώ ‘στ ανοικτά καί έχω 

δσας θέλω. .
— Δέν ’μπορώ νά κάαω άλλως, έπανέλαβεν ό Τζών.

• — Δέν ’μπορείς ; . . Είνε τούτο ό νόμος τή; ούδετερό- 
τητος; δέν πειράζει, ένθυμήσου το ώς θά τό ενθυμούμαι- 

ούδετερότης ! πολύ καλά I θά τήν ενθυμούμαι τήν ουδετε

ρότητά σου, έκραζεν ό Ουίλιαμ καί έπροχώρει μανιωδέστερα 

κατά τοΰ κιοσκιού τού Λούη.
— Τζών, έλθέ εις βοήθειαν μου μετ’ απελπισίας τώρα 

ήρχισε πλέον νά κράζη ό Λούης. . Ένθυμήσου πόσα έκαμα 

δι εσέ άλλοτε. . βέβαια δύνασαι νά μέ βοηθήσης, άν θέλης, 

τώρα δτε είμαι εις τοιαύτην θέσιν.
— Πολύ λυπούμαι Λούη μου, πλήν τί δύναμαι νά κάμω ! 

Νομίζεις δτι είνε ευχαρήστησις δι’ εμέ νά σέ βλέπω ουτω ; τό 

εναντίον. Μέ συμφέρει καλλίτερου οί γείτονες μθυ νά ευπορούσι 
καινά ήνε εύθυμοι καί υγιείς, δπως άμαιβαίως ώφέλούμεθα 

στο έμπόριον ή οΰτω κατασακατεμένο I. . Διατί 

δέν προσκυνείς Λούη μου ; Είνε άνωφελές πλέον νά εξακο
λούθησης μέ τούτον. Προσκύνησε καί θά γίνετε καί οί δύο 

πρώτοι φίλοι, μάλιστα άν του δώσης ταϊς δύο έκείναις ώραί- 

αίς γάστραις πουχεί τόσο τό ’μάτι του έπάνω. Δέν βλέπεις 

οτι άν δέν τοΰ τάς δώσης θά κάμη γης Μαδιάμ τό περιβολάκι 
αβυ, καί θά ζατασπάση τό κιόσκι σου, καί θά σέ κρατή κλει

σμένου μέσα στο κιόσκι τούτο νηστικό μετά τάς ώοας τού 

γεύματος καί δείπνου εω; νά σέ ψοφήση άπό τήν πείνα. . 

Παραδόσου καλό μου παιδί. . δέν βλέπω καμμίαν ατιμίαν 

εις τούτο. . ολος ό κόσμος είδε πλέον τώρα τι τολμηρό καί 

ανδρείο παιδί είσαι.
— Νά παραδοθώ 1 ειρωνικώς έξεφώνησεν ο Λούης. Αΰτη 

είνε ή μόνη παραμυθία τήν όποιαν έχεις διά τόν σύντροφόν 

σου καί τόν παλαιόν σύμμαχόν σου; Νά παραδοθώ; !.. 

ήθελες σύ, οστις ουτω τώρα μέ συμβουλεύεις, ποιήσει δμοιον- 

πράγμα, άν τό κτήνος τούτο ήτα αντίκρυ εις τό έργαστήρί 

σου καί απειλούσε νά σου τό κάμη θρύμματα ;. δέν βλέπεις, 
καμμίαν ατιμίαν 1. . τό ’ξεύρω πώς δέν τήν βλέπεις τήν- 
ατιμίαν 1. . ’Αλλά Τζών, μάθε δτι καλλίτερου έχω χιλίας

« 1 *<* . · f . f 1 < fφοράς να ιοω τον κήπον μου ερημωμένου και το κιόσκι μου 
κατακρηυινισμένον ή νά κάθημαι ώς σύ έντός τοΰ εργαστη

ρίου σου τόσον απαθής. Ω ! όχι I δι’ δλον τον χρυσόν τοΐλ 

κόσμου δέν αλλάζω θέσιν μέ εσέ Τζών μου. . Νά παραδοθώ I 

Mon Dieu 1 πώποτε δέν ήουνάμην νά πιστεύσω δτι τοι- 

αύτη φωνή ήθελεν έξέλθει άπό τό στόμα σου Τζών.
‘Ο Τζών επί τέλους ήρχισε νά έννοή δτι οι θεαταί τών* 

τοιούτων σκηνών δέν είνε οί εις καλλιτέραν πάντοτε ευρι

σκόμενοι θέσιν. Έν τούτοι; ό κώδων έσήμανε οιά τό γεύμα 

καί οί παίδες άπαντες μετέβησαν εις τού συσσιτίου τήν αίθου
σαν, ήσαν οέ μάλλον πάντες πεφοβισμίνοί διότι δέν έγνώ- 

ριζον τί ξαελλον ·*’ άποκριθώσι πρός τήν Κυρίαν Ευρώπην, 
δταν ήθελεν αυτή πληροφορηθή τά διατρέξαντα.

— ‘Ο Λούης καί ό Ουίλιαμ αργούν πολύ, είπεν η Κυρία 

Ευρώπη, δτε τό γεύμα ήτο περί τό τέλος του. . γνωρίζει 

τις ες υαών πού ευοίσκονται ·
Όλίνο; κατ’ ολίγον έπληροφορήθη ύπό τινων παρακαθη- 

μένων παίδων δλην τήν υπόθεσίν.
— Τζών, διατί παρακαλώ δέν τούς έ)<ώρ ισε; ; ήρώτησεν.

— Άν εύαοεστήσθε Κυρία ! .. *Ημην ουδέτερος, α- 

πεκρίθη ό Τζών.
— Τί λέγεις Κύριε ! έξεφώνησεν αΰτη.

— Ουδέτερος, Κυρία.
— Ό,τΐ ίσα ίσα δέν είχες δουλιά νά ήσαι. Σοί έδωσα τήν^ 

ίσχύν δπως γνωρίζης νά ενεργής καί δχι νά ΐσταται μακραν 

άδοανής. Κάθε μωρό παιδί δύναται νά ποίηση τούτο. Εις 
τοιαύτην περίστασιν ήδυνάμην νά ποιήσω πρωτόσχολον αν
τί σού τόν Γεωργάκη, εάν έπρόκειτο νά μην έχη τίποτε άλλο 

νά ποιήση ή μόνον μακρόθεν νά βλέπη. Ουοετεροςτή 
αλήθεια! Ουδέτερος είνε ενα κατάλληλον επίθετου 

του άνάδρου* έκτος τούτου δέν υπάρχει τοιούτον πράγ
μα. Πρέπει νά λάβη τις έκουσιως ακουσίως το ίν μέρος 

ήτό τό άλλο.. Είμαι περίεργος νά πληροφορηθώ μέ ποιον 

έκ τών δύο ήσαν αί συμπάθειαι σου.
Μία κρυφή χαρά ήρχισε νά διατρεχη εις 'τάς φυσιογνω

μίας δλων τών λοιπών μικρών παιδιών, καί τό εν έθεώρει. 

αίνιγματωδώς τό ετερον’ ήτο δι’ αυτά μεγάλη αγαλλίασές 

νά βλέπωσι τον πρωτόσχολον τούτον τόσον αύστηρώς καί 

δημοσίως έπιπληττόμενον.

— Και μέ τούς δύο, έτονθόοισεν ό Τζών.
— Τί λέγεις; καί μέ τούς δύο ! εκραξεν ή Κυρά Ευ

ρώπη. . καί πώς έκατώρθωσες τοιούτο πράγμα, Κύρ Τζών ; 
έπερώτησεν.

Περισσότεροι γέλωτες, περισσότερα ειρωνεία, περισσότεροι 
ψιθυρισμοί.........τέλος μία ωω'/ή ώ; χορός ύφ δλων ήκούσθη.

— Άν αγαπάτε, Κυρία, τούς έπιπύλισε καί τούς δύο.
— ’Ακριβώς, ο,τι συνήθως οί ουδέτεροι ποιοΰσι* τούς 

έπιπύλισε καί τούς δύο, καί βεβαίως δυσηρέστησας άμφοτέ- 
ρους, ήγγιξες πολύ τήν καρδίαν τού Λούη έξελέγχων τούτον 

βεννάως ώς ποιήσαντα τήν αρχήν καί άναγκάζων αύτόν νά 
πληρώνη ακριβά τούς λίθους σου, καί έκαμες εχθρόν τόν Ούί- 
λιαμ έφοδιάζων τόν Λούην μέ λίθους. Άκουσον τί τρέχει 

Τζών* προ πολλού επαγρυπνώ έπί τής διαγωγής σου, καί 

μετά λύπης παρετήρησα πόσον χαίρεσαι θυσιάζων τό παν, 

χρέος, «πιρροήν καί τιμήν... διατί ; δι’ ολίγα σελίνια,... Κα
κώς σέ νουθετούν. Έξέλεξας δ-.ά συμβούλους σου μίαν τάξιν 

παίδων οϊτινες δέν φέρουσι τιμήν εις ουδένα, καί τούτο μόνον 

καί μόνον διότι δυνανται νά παζαρεύουν καλλίτερου σου τάς 

πραγματείας σου τάς όποιας πωλείς πρός τούς λοιπούς' βλέ

πεις τώρα τάς συνέπειας ; ’Εάν αντί τούτων είχες τόν Δισ.. 

καί τόν Δερ.. τοιαύτη αίσχιστος σκηνή πώποτε δέν ήθελε 
λάβει χώραν ήθελον οΰτοι σέ γυμνάσει αρκούντως καί σ’ έν- 

δύσει καταλλήλως ώστε νά χαίρης τό σέβας τών λοιπών πρω- 

τοσχόλων, καί τότε οί δύο αντίπαλοι ποτέ δέν ήθελον ελθει 

εις χείρας διά τής έπεμβάσεώς σου. Υπήρχε ενθυμούμαι και
ρός δπου μόνον νά ύψωνες τόν δάκτυλόν σου, ολη ή Σχολή 

σ’ έτρεμε* τώρα ουδείς δίδει ενα οβολόν ούτε δι’ δσα λέγεις 

ούτε δι’δσα διανοείσαι- Διατί; διότι εγεινες βραδύς καί φυ- 

λάργυρο;, καί τά παιδιά καταφρονούν άμφότερα τά δύο ταΰτα. 
*Ωφεΐλες Τζών νά έμποδίσης τόν καυγάν άπ αρχής* 

Αφού δέν έκαμες τούτο, ώφειλες τουλάχιστον μετά τών λοι

πών προτοσχόλων, νά έπέμβητε δταν οί δύο απέδειςαν τήν 
ανδρείαν του έκαστος καί ή πλάστιγξ έπέτρεπε τήν έπέμβασιν 

και καταπαυσιν τού κακού. ’Αντί νά’ποιήσης τούτο, κάθεσαι 
φλεγματικώς εις τό έργαστήριόν σου χορηγών τά μέσα τής 

έξακολουθήσεως τής πάλης καί θησαυρίζων άθλιά τίνα αργύρια, 
άπό τών συμμαθητών τά ραπίσματα καί τάς πληγάς προσπορι- 

ζόμενος ταΰτα. Έστάθης Τζών κακός φίλος καί πρός τούς δύο. 
Κύτταςον έδώ* πιθανόν καμμίαν ημέραν νά χρειασθής φίλους. 

''Οταν τούς χρειασθής, εύχομαι νά δυυηθής νά τούς ευρης. Λάβε 

τα μέτρα σου μήπως ό Ουίλιαμ τό ειρηνικό καί άπείοακτο παιδί 
διαπεράση τόν ρύακά σου, ώς αληθώς μοί φαίνεται θά τό κάμη 

αμα Ουνηθή νά κατασκευάση καί ουτος αίαν λέαβον, καί 
κανένα ωραίο πρωί έυοανισθή έπί τής νήσου σου.

— Μα Κυρίοί, του Λούη ήτο τό σφάλμα ! έκαμεν ό πρώ
τος τήν αρχήν · ‘Ο Ουίλιαμ μόνον έζήτησε νά ύπεοασπι- 

οθή τήν Φαοερλάνοην του, έαουοαούοισεν ό Τζών.

— Νά ύπεραπίσθή τήν Φ α δ ε ρ λ ά ρ 3η u του 1 (πα- 

τρώαν γήν) τήν γρανμαδενλάνδην του (τή; γιαγιάς 

του τήν γήν) καταφρονητικών διέκοψεν ή Κυρά Ευρώπη. 

Φαίνεται τωόντι τό πράγμα ώς νά ή^ε υπεοάσπισίς ! το νά 

κυνηγφ τό παιδί έως εις τήν άλλην άκραν τοΰ περιβολα- 

xjou εκείνου καί νά ξεριζώση τ’ άνθη του καί νά ζητή νά 

κρημνίση τό ωραίου χ-ίοσκάκι του καί νά τό άφήση χω- 
λοβό, ταύτα σύ μού τά καλεΐς ύπεοάσπίσιν τής Φαδεολάν- 

δης του. ’Ανόητε Τζών 1 Καί ύπόθεσε διά μίαν στιγμήν 

ότι ό Λούης είχεν άδικον' δέν έτιμωρήθη αρκούντως ; δέν 

ητο καιρός νά τρέξης πρός βοήθειαν του;. . Τί ; δέν πρέ

πει τις ποτέ νά συνδοάμη τούς ποιούντας σφάλμα τι, δέ^ 

πρέπει τις νά δράμη πρός βοήθειαν τοΰ ασθενούς κατασκε- 
λιζομένου ύπό τού ισχυρότερου, διότι Ιτυχεν ό ασθενής 

πρώτος νά κάμη τήν αρχήν ; Τό εννοώ I δύναταί τι; μι
κρόν νά συγχωρήση τόν Ουίλιαμ, καθότι ήτον ΐξω φρενών 

έκ τής μέθης τής νίκης, άλλ1 ούδεμία συγχώρησις δι’ έσέ 

Τζών. ίστασο καί εβλεπες μέ ψυχρόν αίμα τόν καυγά 

τούτον, καί οχι μόνον αυτό αλλά κατεχράσθης τής εμπι
στοσύνης ήν πρός σέ ανέθεσα, σέτόν πρωτόσχολον τής Σχο
λής μου, διό θά σού αωαιοέσω τό αξίωμα....

— Κυρία, παρακαλούμεν νά τόν συγχωρήσητε τήν φοράν 

ταύτην' δέν θά τό κάμη πλέον, εκοαξαν διά μιάς πολλοί τών 

παίδων τής τάξεώς του. Έστάθη πολύ καλός εις τόν Λούην 

καί τον Ουίλιαμ, δταν έπληγόνοντο. Τούς έφερε νερό καί εσπόγ- 

γιζε τό ποόσωπόν των. Έσταυιατούσε τό αιαα καί έκαμεν 

δ,τι ήμπορούσε οι’ αυτούς..............Παρακαλούμεν, Κυρία,

συγχώρησε τον................
— *Ας ήνε ! εκραξεν ή γραία Ευρώπη ! ‘Η καλωσύνη του 

πρός τού; πληγωμένους άς ήνε ή πρόφασίς μου τήν φοράν ταυ
την τής μετριάσεω; της ποινής του..............θά σκεφθώ άλλην
τινά μετριωτέραν. .... διότι δέν έχασα τάς ελπίδας μου δλα; 
ετί άπό τόν Τζών δτι θ’ άναδειχθή καί πάλιν εις τήν Σχολήν 

μου ώς πρότερονήτο, καί μάθη ότι δέν πρέπει φλεγματικώς 

νά παραμελή τά χρέη του, διότι δεν είνε ευχάριστα’ δτι ο 

αποφεύγων τήν ευθύνην του δικαίου τουναντίον πράττει έν 

λόγω καί εργω παν δτι έστι άδικον. Μάθε δτι τό άληθές 

δείγμα τού μεγαλείου ενός ανθρώπου είνε ή έπιτηδειότης 

τού νικάν τάς δυσχερείας, δτι νά γαυρια τις διά τήν ισχύν 

του, τήν τόλμην, τά μέσα, ιήν επιρροήν καί τήν ευφυΐαν 

του καί ί ιτα κατά τήν στιγμήν καθ ήν προσκαλείται νά α

πόδειξη τί άξίζει δι’ έργων,νά μένη αδρανής διότι δέν εΐ^ε έτοι

μο; καί διότι μεταχειρίζεται τήν άθλιεστάτην πρόφασιν τής 
ούδετερότητος, είνε θέαμα οίκτρότατον. . "Αν άίηθώς 

κλείσω τούς οφθαλμούς μου εις τοιαύτα; σαθρά; προφάσεις, 
άν άληθώς ό πρώτιστος ουτος τών πρωτοσχόλων μου Τζών 

κατεβλήθη καί ήλλαξεν έκ τών περιστάσεων, ά; όμολογήση 

ό ίδιος δτι εϊ^ε άνάξιος τής θέσεως του, δτι υπερεμέτρησα 

καί έλανθάσθην κατά τήν άνδρίαν καί τήν φήμην του, δτι 

τόν άνέδειξα αρκούντως εύθηνά ενα ήοωα, on ενεκα τής
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“■πολεσθείσης επιρροής του πρός τούς λοιπούς δέν ήδηνήθη 
νά έπέμβηκαί κατακρατήση μίαν άγρίαν πυγμαχίαν, ήστι- 

νος τά τραύματα πολύς χρόνος θα παρέλθω «fl* θερα- 
πευθωσιν άπό τοΰ προσώπου άμφοτέρων. Ναι τή αλήθεια

ών Αράβων ιερέων εύρεθέντα έπί τίνος πλαχός έν τοΐς έρειπίοις τής ΙΙερσεπόλεως.

Τήν ανωτέρω 
επιγραφήν εΐ- 
χεν ΐδεΐ πρό 
τινων έτων, έν 
τίνι Τζαμίω 
Σμυρναΐός τις 
κύριος, δτε πε
ριηγείτο τήν’Α
ραβίαν. Κατά 
τάς πληροφορί
ας, ας ήδυνήθη 
νά συλλέξη,

φαίνεται ότι ή 
επιγραφή αΰτη 
εύρέθη τό 1 8 · 
ο 8 υπό τινων 
πιστών έν τοΐς 
ερειπίοις τής 

Περσεπόλεως, 
έκεΐθεν δέ τήν 
μετέφερον εις 

Νιζήμ τήν πά
λιν, έν ή μέ

χρι τής σήμε
ρον εύρίσκεται. 
Εινε δέ κατά 
μίμησιν έκείνης 
περί ής όμιλεΐ 
ό ιστορικός Μα- 
νήθος (Baume
de Fragments Scriptorum deg. Τόμος I, αριθμ. 79). εις, διότι όπιστεύων παν 

και γεγραμμενη εν τή ιερογλυφική διαλέκτω. Κάτωθεν τής στεύσει δ,τι δέν εινε. 
“ν"ής πλακός ην και μικρόν τετράγωνον τοΰ αυτού σχήματος, Καί οΰτω καθεξής, 

εφ ου υπήρχε γεγραμμενη η αυτή έπιγραφή έν τή άπλή Αί-

ΗΘΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

δ,τι ακούει,

Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΓ ΒΙΟΓ.
33,33-3,333 άνθρωποι άποθνήσκουσιν έτησίως έπ'ι τής 

γης. ‘Π άναλογίχ αΰτη ανέρχεται είς9Ι,54ί τήν ήυέοαν, 
3,739 τήν ώραν καί 62 τό λεπτόν. Πάς παλμός τής καρδίας 
Οεικνύει τόν θάνατον ανθρωπίνου τίνος πλάσματος.

Ό μέσος όρος τής άνθρωπίνου ζωής εινε 33 έτη.
Το εν τέταρτον τοΰ πληθυσμού τών ανθρώπων αποθνήσκει 

επί η πρό του εβδόμου έτους τής ήλικίας αυτών.
Το ημισυ επί η πρό τού δέκατου εβδόμου έτους.

ιδού^τί θά συμβω, °™ ό εΐ; τά βλέπει έπί τοΰ ετέρου" θά 

μισώνται, ,καί άμφότεροι μετά καταφρονήσεως θά θεωρούν 
τόν μετ άπαθείας έπιτρέψαντα ταΰτα ΟΓΔΕΤΕΡΟΝ οίλον 
αυτών.

δια- 
άλλά 

τών

γυπτιακη 
λέκτφ· 
πλείστων 
γραμμάτων α
φανών όντων, 
δυσχερές-αταή- 
δυνήθησαν νά 
καταςήσωσ; κα
ταληπτόν τό 
εμπεριεχόμενον 
αυτής. ’Δναγι- 
νώσκεται δέ οΰ- 
τω ;

Μή λέγης 
παν ότι γιγνώ- 
σκεις,, διότι ό λέ 
γων πανδ,τι γ;— 
γνώσκει συχνά- 
κίς θελει εΐπει 
ο,τι οένάοαόζει

Μή πράττης 
παν δ,τι δύνα- 
σαι, διότι ό 
πράττων παν 
ο,τι ούναται 
συχνάκις θέλει 
ποιήσει ότι δέν 
πρέπει.

Μή πιστεύτ,ς 
παν ο,τι ακού- 

συχνάκις θέλει πι-

υπό OMUPOr I. ΒΑΦΔ υιού-

Μεταξύ 4 0,000 ανθρώπων εις φθάνει τό 1 ΟΟόν ετο-, 
μεταξύ 500 εις φθάνει τό 90όν καί μεταξύ 4 00 εις οθάνει 
τό 6 Οόν έτος.

Το έν ογδοον τοϋ πληθυσμού είνε στρατιωτικόν,
Τά έπιτηδεύματα έχουν μεγάλην έπιρροήν έπί τής μα- 

κροβιότητος· μεταξύ 4 ,000 ατόμων ατινα φθάνουσι τό 7θον 
έτος τής ήλικίας των 43 είνε ιερείς, ρήτορες ή δημόσιοι δη- 
μηγάροι, 40 εϊσ'ι γεωργοί, 33 έργάται, 32 στρατιώται ή 
στρατιωτικοί υπάλληλοι, 29 δικηγόροι ή. αρχιτέκτονες, 27 
καθηγηταί καί 24 ιατροί. ' (Άνατ. Άστήο).

’Αδελφοί ! (’)
« Ιδού δή τί καλόν ή τΐ 

τερπνόν άλλ’ ή τό κατοι- 
κεΐν άδε) φοΰς έπί τό αυ
τό,» φωνεΐ ο Προφητάναξ 
περί τών έν αγάπη καί 
ομονοία συζώντων όμαι
μων αδελφών. — ’Ιδού 
δή τί καλόν ή τί τερπνόν, 
αναφωνώ καί έγώ ό σμι- 
κρός, (δν ή ύμετέρα επιεί
κεια καί όντως αδελφική 
αγάπη ανέχεται νά παρέλ
θω έπί του βήματος τού
του), άλλ’ ή τό κατοικεΐν 
αδελφούς έπί τό αυτό" αλη
θώς καλόν και τερπνόν τό 
πνευματικό; συίίήν τούς 
έν πνεύματι αδελβούς. — 
Καί τις άλλος είναι ό σκο
πός τών συλλόγων εϊμή 
οΰτος ; Επειδή τούτων τά 
μέλη, καίτοι 7<·>ρί· ΰλικώς 
ζώντα,οΰδέν άλλο διαλογί
ζονται, εϊμή πώς νά συζή- 
σωσιν άλλή/οις πνευμα- 
τικως άλληλα ύποβοηθο',ν- 
τα καί ωφεύοϋντα. Τούτων 
οέ άπόδειξις τοανή έοτωσαν 
η σύστασις, οί καρποί καί 
η εντεύθεν ποοανωνή πολ
λών μέν καί άλλων συλ
λόγων μάλιστα δέ τοΰ ή- 
μετέρου.— Επειδή δέ πρό 
τίνος κάγώ ήξιώθην νά κα
ταταχθώ έν τοΐς μέλεσιν 
αυτού καί ϋδιαλείπτως 
προυτρεπομην όπως κάγώ, 
το επ’ εμοί, προσοίοω τόν 
πνευματικόν μου οβολόν, καίτοι άσθενής καί πολυάσχολος, 
αποφάσισα τέλος, ΰποκλέπτων στιγμάς τινας, νά προετοιμά
σω ουχι βιβαίως σπουδαΐόν τι ούδέ κατά πρώτον ίσως έν 
τω συλλόγω άναγνωσθέν, άλλ’ άξιον μέν και ποοσήκον τώ 
συλλόγω διά τό επωφελές, τέλειον δέ, όσον αί δυνάμεις καί ό 
χρόνος μοίέπέτρεπε νά καταστήσω τούτο. —Είναι δέ τό θέ
μα. περί ου προτίθεμαι νά λαλήσω, συνοπτική βιογραφία τού 
αποστόλου Παύλου, τοΰ χρηματίσαντος πρώτου Κήρυκος τής 
Ευαγγελικής χάριτος παρ’ ήμΐν τοΐς Έλλησι καί πολλά 
υπέρ τη- Εκκλησίας μοχθήσαντος. Καί είπον μέν ότι είναι 
Λίαν ωφέλιμο; ή γνωσις τοΰ καθόλου βίου τού αποστόλου Παύ
λου δι’ ημάς,—καθ’ G7ov έν αΰτώ καθορά τις τρανώς ότι δέν 

“?*et *“ η»ε τις πεπαιδευμένος, όπως πολλάκις ήδη έρρέθη, 
σλλ ειν επίσης απολύτως αναγκαία καί ή θρησκευτική, καί

V ) Άγορευσις, γενομένη ίν τώ συλλόγω «ό ‘Ελίκων » υπό 
1. Ν,Σπεράντσα.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος Κ'.4

ΠΑΤΛΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

μάλιστα ή μετ’ έπίγνώ- 
σεως θρησκευτική άνάπτυ- 
ξις ενός έκαστου πρός κα - 
ταρτισμόν και μόρφωσιν 
κοινωνίας καί κοινωνικού 
βίου, έν φ καί ό ατομικός, 
— κατά πόσον δρω; έπέ- 
τυχον,υμείς έσεσθέ μοι κοί
τα; έπιεικεΐς.

ΠΑΓΛΟΣ ό απόστολος 
τών Εθνών ήτον 1 Εβραίος 
μέν τό γένος έκ φυλής 
Βενιαμίν, αυστηρός δέ φα
ρισαίος τήν αΐρεσιν, έκ- 
παιδευθείς μετ άκριβείας 
τόν Μωσεως νόμον υπό τοΰ 
νομοδιδασκάλου Γαμαλι- 
ήλ, ώς ό ίδιο; λέγει έν τή 
πρός τόν ομόφυλον λαόν 
άπολογίφ του (Πράξ. 
ΚΒ .). «Έγώ ε’μι άνήρ 
Ιουδαίος, άνατεθραμμένος 

παρά τούς πόδας τοΰ νομο
διδασκάλου Γαμαύιήλ, πε- 
παιόευμένος κατα τήν άκοί- 
β·ιαν τοϋ πατροπαραδότου 
νόμου, ζηλωτής ώυ τοϋ 
θεού. — Πρός δέ τούτοις 
οίκω τόν οφθαλμόν τής Κι
λικίας τήν Ταοσόν, οιώκωυ 
οέ καί πορθών τήν έκκλη- 
σ’.αν τοΰ θεού.»

Τοιοϋτος δ’ ών ό Παύ
λος πολλά καί μεγάλα 
κακά κατά τής έκκλησίας 
τού Χοιστοΰ διέποαξε λυσ
σών κατ’ αυτής' οιότι ού
τως ένόμιζεν οτι εύσέβει, 

καί ένάρετον έργου έπραττε, ώ; ό ίδιος τό ομολογεί έντήπρός 
Γαλάτας έπιστολή λέγων; «Καί προ-.κοπτον εν τώ Ιουδαί- 
» σρώ υπέρ πολλούς συνηλικιώτας έν τώ γενεί μου. περίσ- 
» σοτερως ζηλωτής ΰπάοχων των πατρικών μου παραδόσεων 
(Γαλ. A . 14).» καί ό Ευαγγε/ιστής Λουκάς έν ταις Πράςεσιν 
αναφέρει. (Πράξ. ή. 3 θ', κβ . κς· ·)·

’Εντεύθεν εικάζεται, ότι δέν έμίσει τό κήρυγμα τοΰ Ευαγ
γελίου υπό τυφλής συνήθειας (ώσπερ οί λοιποί Ίουοαιοι) κι
νούμενο; μόνον αλλά ποό πάντων υπό θειου μεν ζήλου, αλλ 
ού κατ' έπίγνιοσιν' διό και πρό παντός άλλου υπιραγωνιζ«ται 
των πα-οι>ων του παοαδόσεων. Διότι άμα ίοών οτι τό κή
ρυγμα τοΰ Ευαγγελίου διέλαμύε, καί ότι ό ευθαλλής τής αλή
θειας λόγο; έγίνετο έπικρατέστερος της Ίουύαικης διδασκα
λίας, όργισθείς καί νομίσα;, ότι ή ανατροπή τής διδασκαλίας 
των ήτον αδικία μεγίστη κατά τοΰ θεού, λ.άβρος έπέπεσε 
κατά τών τέκνων της αληθούς εκκλ.ησίας, προσπαθών ή νά

32
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τούς άποσπάση άπδτής άληθείας, η τούς τιμωρήσει έπαξίως τής 

εις Χριστόν πίστεώς των. "Οθεν καί έν ‘Ιερουσαλήμ, έν τή α
ναιρέσει τοΰ πρωτομάρτυρος καί διακόνου Στεφάνου, παοευσί- 
σκετο καί μέτοχο; ήτο τοΰ φόνου, καθότι έφύλαττε τά ίαάτια 
πάντων των λιθοβολούντων αΰτόν, ώς διδάσκει ήυά; ό Ευαγγε
λιστής Λουκάς έν ταΐς Πράζεσι λέγων: «Οίυάοτυοες άπέθεντο 
τά ίμάτια αυτών παρά τούς πόδας νεανίου Σαύλου καλουαέ- 
νου» (Πρ. ζ. 58). Πρώτος οέ μεταξύ τών στασιαστών έποο- 
θυμοποιεΐτο πάντοτε νά κακοποιό] καί φονεύη τους ευσεβείς 

Χριστιανούς,
Μή αρκεσθεις ενταύθα, λαβών παρά τών ιερέων καί διδα

σκάλων έπιστολάς κατά τδ τότε έθος ποδς τούς έν Δααασκώ 
’Ιουδαίους, ώρμησεν ώς χείμαρρός τις ορμητικός, μελετών, εάν 

εύρη τινας τής όδοΰ ταύτης, νά συλλαβή αυτούς καί δεδευένους 
τους φέρη εις ‘Ιερουσαλήμ, φυλάκιση καί άποκτείνη.

Αλλ ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γνωρίσας δτι ό Παύ
λος έν άγνοια έτρεφεν άδικον κατά τών οπαδών αΰτού αανίαν, 
ην θεοσεβειαν ένομιζε, καί θείων ινα έςαγαγών τής πλάνης 
όδηγήση αΰτόν εις τήν οδόν τής αλήθειας, έν ή προεΐδεν ότι 
(δαδιζων θέλει καταστή σκεύος εκλογής, έπεφάνη έν δλη τή 
θεϊκή αυτού λαμπρότητι ώοέ πως κατά τον αΰτόν Ευαγγε
λιστήν: «’Εν τώ πορεύεσθαι έγένετο αΰτόν έγγίζειν τή Δαυα- 
σκώ, καί έξαίφνης περιήστραώεν αΰτόν φώς άπό τοΰ οΰρανοΰ* 
καί πεσών έπί τήν γήν, ήκουσε φωνήν λέγουσαν αΰτώ, Σα- 
ουλ, Σαουλ ! τί με διώκεις ; σκλ.ηρόν σοι ποός κέντοα λα
κτίζεις » Τρέμων τε καί θαμβών, είπε, Κύριε, τί μέ θέλεις 
ποιήσαι ; *0 δέ Κύριος προς αΰτόν, —Άνάστηθι καί είσελθε 
εις τήν πόλιν, καί λαληθήσεταί σοι τί σε δει ποιεϊν* οί δέ 
ανδρες οί συνοδεύοντες αΰτώ είστήκεσαν έννεοί, άκούοντες 
μέν τής φωνής, μηδένα δέ θεωρούντες. Ήγέρθη δέ ό Παύλος 
άπό τής γής* άνεωγμένων δέ τών οφθαλμών αΰτού, οΰδένα 
εολεπε (Πρας- 6 . 8).» Αίφνης δέ ό πολέμιος τοΰ θεού νίνε- 

ται ικέτης, καί τήν μανίαν άπορρίύας πορεύεται χειραγωγού
μενος ως πρέσβυς, καί εϊσήλθεν έν τή πόλε·. δοξάζων ον πρό 
μικρού έπολέμει.

Ούτως έχοντι τώ Παύλφ πέμπει ό Κύριος μαθητήν τινα 

των εν Δαμασκω Άνανιαν ονοματι, δσ-.ις τή προτεραία οι’ 
άποκαλύύεως πληροφορηθείς τά κατ’ αΰτόν, εΐσήλθε παο’ αΰ
τώ καί έπιθείς έπ’αΰτόν τάς χεϊρας είπε- «Σαούλ άδελιοέ I 
a Κύριος ο οφθε·.ς σοι εν τή οδω, ή ήρχου, άπέσταλκέ με δπως 
άναβλέψης καί πλησθής Πνεύματος ‘Αγίου- Καί εΰθΰς άπέ ■ 

πεσον από τών οφθαλμών αυτού ωσεί.λεπίόες, άνέβλεέ»έ τε καί 
αναστας έβαπτισθη. Καί λαβών τροφήν ένίσχυσε. (Αυτόθι 17 
18).» Βαπτισθεις όέ γίνεται κοινωνός των απορρήτων μυς-η- 

ριων, αςιούται τής εις αυτόν αποκαλύψεως αρρήτων ρημάτων, 
α ουκ εςόν άνθρώποις λαλήσαι, καί έν γένει τοσούτω 
προέκοψεν εις τήν άληθή εΰσέβειαν και τήν εις Χοιστόν πί- 

στιν, ώστε συναισθανθείς τόν καιρόν τής αυτού άναλύσεως, 
ήτοι τού θανάτου, μετά πεποιθήσεως άκραδάντου έγραωε πρός 
ΐά πνευματικά αυτού τέκνα « Τόν αγώνα τόν καλόν ήγώνι-

σμαι, τον ορόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα* λοιπόν άπό- 
χειταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος, δν αποδώσει μοι Κύ
ριος έν εκείνη τή ημέρα ό δίκαιος κριτής. » (Τιμοθ. Β. δ- 7. 8k 
Πριν ή προβώ δέ εις τήν κατάδειξιν τής δικαίας αΰτού καυ- 
χήσεως, εύχομαι ινα καί πάντα τά μέλη τού συλλόγου τού
του άξιωθώμεν τής τοιαύτης αΰτοϋ καυχήσεως, δταν βλέπω- 

μεν τόν θάνατον προσεγγίζοντα-
‘Ο Παύλος, καθ α ό πολυχρόνιος συνοδοιπόρος καί φίλος 

αΰτού Λουκάς ό Ευαγγελιστής έν ταΐς πράξεσιν έξιστορεϊ, καί 
αυτός ο ίδιος έν ταις έπιστολαΐς του αναφέρει, μετά δλιγοχρό- 
νιον διατριβήν έν Δαμασκώ απέρχεται ινα κηρύξη τό Εΰαν- 
γελιον εις Αραβίαν έκεϊθεν έπιστρέφει πάλιν εις Δαμασκόν 
(Γαλ. α· 17)· αλλ' ενταύθα έπιβουλευθείς ύπό τών Ιουδαίων 

και τού εθνάρχου τοΰ Βασιλεως Αρέτα, έκφεύγει τούς διώκον
τας, καταβιβασθεΐς έν κοφίνω διά τού τείχους (Πράξ. θ’. 23

25- Κορινθ. ΙΪ. ια· 32— 33μ Επειτα έπανακάμψας εις 
Ιερουσαλήμ, μετά τρία ετη απο της εις Χριτόν έπιστροφής 

του, γνωρίζεται έκεϊ μετά δύο Αποστόλων’ μετά ταύτα ανα
χωρεί εις Ταρσόν, έκεϊθεν εις ’Αντιόχειαν, δπου μετά τοΰ 
Βαρνάβα ενα δλον ενιαυτόν έδίδαξε λαόν πολύν.

Μετά εν έτος ύστερον, επειδή έν τή Ίουδαία συνέβη μέγας 
λιμός, οι Χριστιανοί τής 'Αντιόχειας συλλέξαντες συνεισφοράς 

τινας υπέρ των έν Ιεροσολυμοις αόελφων, επεμψαν αύτάς διά 
τού Παύλου καί Βαρνάβα, καί ήδη έρχεται τό δεύτερον (άπό 
τής έπιστροφής αΰτού) εις ‘Ιερουσαλήμ (Πράξ. ιά. 27—30). 
Μόλις δ έπέστρεψε πάλιν εις Αντιόχειαν, καί προσδιωρίσθη 
μετά τού Βαρνάβα ύπό τού ‘Αγίου πνεύματος, ινα κηρύξη τό 
Εΰαγγέλιον εις τά έθνη (Πράξ- ΐγ . 23). "Εκτοτε έπεχείρη- 

σεν ο Παύλος ανυπερθέτως τήν πρώτην πρός τό κήρυγμα άπο- 
στολικήν περιοδείαν, αί δέ κυριώτεραι χώραι, τάς όποιας κατά 
ταύτην περιήλθεν, είνε’ ή Σελεύκεια, ή Κύπρος, ή Πέργη 
τής Παμφυλίας, ή 'Αντιόχεια τής Πισιδίας, τό Ίκόνιον, ή 
Αύστρα καί ή Δ-ίρβη (Πρ. ιγ'. ιδ .) άπό τής Πέργης κατα- 
βαινει εις Αττάλειαν, κακεϊθεν άποπλέει εις ’Αντιόχειαν τής 
Συρίας (Πρας. ιδ ■ 25—26). 'Επειδή δέ εις τήν πόλιν ταύ
την κατελθόντες αΰστηροί τινες έκ τών έξ Ιουδαίων χριστιανοί 
έδίδασκον δτι πρός σωτηρίαν είνε αναγκαία ή περιτομή, καί 
έκ τούτου έγεννήθησαν εις τήν εκκλησίαν τής 'Αντιόχειας 
σχίσματα, άπεστάλησαν ό Παύλος καί ό Βαρνάβας εις ‘Ιεοου- 
σαλ.ημ, οπού εμελλε να συγκροτηθή άποστολική σύνοδος πεοί 
τούτου- (Πράξ. ιέ. I, 2. Γαλ· β. I).

Έπανελθων δέ ό Παύλος έκ τής ‘Ιερουσαλήμ, έπεχείρησε 
την δευτέραν πρός τό κήρυγμα άποστολικήν περιοδείαν, καί 
κατά ταύτην διά τής Συρίας καί Κιλικίας ήλθε πάλιν εις τήν 
Δερβην καί Λύστραν (Πράξ. Ις- .), έπειτα εις τήν Φρυγίαν. 
Δαλματίαν, Μυσίαν, Βιθυνίαν, Τρωάδα, Μακεδονίαν (Φιλίπ
πους), Άμφίπολιν, ’Απολλωνίαν, θεσσαλ.ονίκην (Βέροιαν), 
Αθήνας (Πράξ. ι^ . ιζ'.) Κόρινθον, καί Έφεσσον (αΰτόθι ιή.)_ 

‘Π δέ γ'. πρός τό κήρυγμα άποστολική πεοιοδεία τοΰ 
Παύλου περιλαμβάνει τάς χώρας Γαλατίαν, Φρυγίαν, Έφε

σον, Μακεδονίαν, ‘Ελλάδα, Φιλίππους, Ασσον, Μιτυληνην, 

Χίον, Σάμον, Τρωγύλλιον, Μίλ.ητον, Κών, Ρόδον, Παταρα, 
Τύοον, Πτολεμαΐδα, Καισαρείαν Φιλίππου, οπόθεν ο Παύλος 

ανέρχεται τδ τέταρτον ήδη εις ‘Ιερουσαλήμ (ιή. 23, κ. 1, 2 , 
6,4 3,4 4, 1 5. κά. 4,2,3, 7, 8, 17).

Σημειωτέον δ'ένταϋθα δτι καθ’δλον τδ χρονικόν διάστημα 
τοΰ κηρύγματος ό Παύλος έφΛοτιμειτο νά τρέφηται έργαζό- 

μενος ταις ΐδίαις χερσίν ήν έξέμαθε παρά τοΰ πατρος.του τέ
χνην, καταδικάζουν ούτω τούς αργούς και φυγοπόνους.

’Εν πάσαΐς ταύταις ταις περιοδεία·.; ό Παύλο; κατεδιωκετο 
σχεδόν άδιαλείπτως ίιπδ τών ’Ιουδαίων και τών εθνικών, δια- 
φεύγων όμως πάντοτε τάς ένέδρας αυτών ποτέ μεν διά τής 

ίδιας εαυτού συνέσεως, ποτέ δε δια τής βοήθειας τών Χριστι
ανών* άλλ’έν τή μητροπολει τής Ιουδαιας, τή Ιερουσαλήμ, 
εΰοον τέλος οί εχθροί αΰτοϋ εΰκαιρίαν νά συλλάβωσι καί φυ- 
λακίσωσιν αυτόν (Πράξ. κά. 27-—3ί). Την ακολ.ουθον ημέ
ραν μετά τήν φυλάκισιν μανθάνει ό Παύλος διά τοΰ παιδός τής 

άδελφής αΰτοϋ τόν τρόπον, καθ ον πλείονες των τεσσαράκοντα 
’Ιουδαίων συνώμοσαν νά φονεύσωσιν αΰτόν τών δέ συνωμο
τών ό δρκος ήτο νά μή φάγωσι μήτε πίωσί τι πριν ή φο- 
νεύσωσιν αΰτόν’ μηνύει λοιπόν τδ πράγμα ευθύς εις τον χι- 
λ,ίαρχον, δστις χωρ'-ί αναβολής καιρού διατάσσει ουο εκατόν

ταρχους νά έτοιμάσωσι διακοσίους στρατιωτα, και εοόομη— 
κοντά ιππείς καί διακοσιους πρός τουτοις φύλακας καικτηνη, 
ινα κοαίσωσι τον Παύλον εις Καισαρείαν πρός τόν ηγεμόνα 
Φήλικα νυκτδς μετ’ έπιστολής φερούσης τήν άκόλουθον έπι- 
γραφήν’ « Κλαΰδιος Λυσίας τφ ήγεμόνι Φήλικι χαίριιν.» 

(Πράξ. κγ’. 26—30).
’Ενταύθα άπολογεΐται ό ’Απόστολος ενώπιον τοΰ ηγεμό

νας* άλλ' έπειδή ούτος ήθελε νά πληροφορηθή άκριβέστερον 
πεοί τοΰ πράγματος, δέν άπαγγέλ.λει ούτε άθωωτικήν ούτε 
καταδικαστικήν κατ’ αΰτού άπόφασίν, καί ή δίκη μένει εκ
κρεμής. (Πραξ. κδ’. 1—27).

Μετά δύο έτη ύστερον, δτε ήλθεν όρισθείς έπαρχος τής 
Συρίας ό Πόρκιος Φήστος, κατά θέλησιν τών ’Ιουδαίων ό Παύ
λος άνακρίνεται καί πάλιν έν Καισαρεία, άλ.λά καί πάλιν 
άθωοΰται. ‘Ο ήγεμών όμως, θέλων νά κάμη χάριν εις τούς 

Ιουδαίους, είπε πρός τόν Παύλον* θέλεις εις ‘Ιεροσόλυμα 
άναβάς ’εκεί περί τούτων κρίνεσθαι έπ’ εμού ; Είπε δέ ό Παύ
λος-__ ’Επί τοΰ βήματος Καίσαρος έστώς ειμι ού με δει κρί-
νεσΟα·.* ’Ιουδαίους οΰδέν ήδίκησα, ώς καί σύ κάλ.λιον έπιγι- 
γνώσκεις* εΐ μέν γάρ άδικώ καί άξιον θανάτου πέπραχά τι, 
ον παραιτούμαι τδ άποθανεΐν* εΐ δέ ούδέν έστιν ώνοΰτοικα- 
τηγορούσί μου, οΰδείς με δύναται αΰτοΐς χαρίσασθαι* Καί- 
σαρα επικαλούμαι. « Τότε ό Φήστος συσκεφθείς μετά τοΰ 
συμβουλίου άπεκρίθη* Καίσαρα ίπικέκλησαι, έπί Καίσαρα πο- 

ρεύση. »
'Αφού δέ ούτως άπεβασίσθη νά σταλή ο Παύλος προς τον 

Καίσαρα, έπιβάς εις πλ.οϊον άπέπλευσε* καί επί πολλάς 
μέν ημέρας ό άνεμος ήτον ευνοϊκός ό δέ πλους ευχάριστος’ 

αλλά παρά τήν νήσον Μελίτην καταληφθεντες υπο βίαιου 

άνεμου έναυάγησαν, καί ως εκ θαυματτος οιασωθέντες παν- 
τες οί έντωπλοίιρ, ψυχαί διακόσιαι εβδομηκοντα εξ, απέβη- 
σαν εις τήν ξηράν. Οί κάτοικοι τής νήσου ΰπεδέχθησαν καί 
έφιλοξένησαν αΰτούς φιλανθρωπότατα . Επειόη δε μετ’ ολί
γον ό Παύλος ίάτρευσε τόν ύπό δυσεντερείας καί πυρεττοϋ 
κατεχόμενον πατέρα του πλ.ουσιωτερου της νήσου Ποπλ-ιου, 
ούτος τούς έοιλοξένησε έπί τρεις δλας ημέρας’ θεραπεύσας 
δέ καί άλλους άσθενεϊς έν τή νήσφ, τοσοϋτον ήγαπήθη, 
ώστε δτε μετά τρεις μήνας άνεχώρησαν έκεϊθεν, έτιμήθησαν 

μέ τιμάς καί δώρα πολλά.
’Εντεύθεν άπέπλευσεν ό Παύλος διά τών Συρακουσών, Ρη- 

γΐου, Ποτιόλων, καί τέλος φθάνει εις Ρώμην, δπου έτέθη υπό 
κράτησιν, φυλασσόμενος εν ιδιωτική οικιφ, αλ.λα τοσαυτης 
ελευθερίας άπολαύων, ώστ' 'εδύνατο ν' άναστρέφηται άκωλύ- 
τως μετά τών φίλων αΰτού, νά κηρυττη την βασιλείαν του 
Θ-:οΰ καί νά διδάσκη τά περί τοΰ ’Ιησού Χριστού (Πραξ. 

κζ . κή.). , _ ,
Μετά δύο έτη έλευθερωθείς τής φυλακής έπεχείρησε και 

άλλας άποστολικάς περιοδείας, καί μετ’ αΰτάς έπανέρχεται 
εΐ; Ρώμην. ’Αλλ’ ένταύθα ?ν Ρώμη διατριβών ό οΰρανοβά- 
μων Παύλος, έπειδή έπέστρεψεν εις τήν Χριστιανικήν πίστιν 
αΰλικοΰς τινας τού Νέρωνος, έφυλακίσθη ύπό τού ωμού και 
θηοιώδους τούτου αΰτοκράτορος καί κατά διαταγήν αΰτού μετ’ ο
λίγον ΰπέστη τόν μαρτυρικόν θάνατον, καρατομηθείς κατά 
τδ 37 ή 39 Σωτήριον έτος, 36 δέ άπό τής εις Χριστόν έπι- 

στροφής του.

Αυτή εί/ε έν ολίγοι; ή πνευματική τροφή, ήν ήδυνήθην 

νά παοασκευάσω διά τούς πρσσφιλεϊς μοι άδελφούς, λιτή μέν 
άληθώς καί ώς τά πολλά έλλιπής, άλλ’ ευάρεστος ίσως, 
έπειδή ειν' ένδειξι; μάλλον αγάπης άδελφοΰ πρός αδελφούς 

παοά σοφίας καί πολυμαθείας, ών ίπόρρω άπέχομεν καί ας 
πάντες έπιθυμούμεν καί πρός ας σπεΰδομεν-

Ή Κυρ :ακή.
Πάς ό ένδιαφερόμενος περί τής θρησκευτικής αγωγής τοΰ 

λαού β-βαίω; θά λυπήται β'έπων πόσον παρ’ ήμϊν σί ’εργατι- 

καί τάξει; ήρχισαν νά παραβλεπωσι την τηρησιν της κυμακη,. 
Τά πλεϊστα έμπορικά καταστήματα καί πολλά αλλα εργα
στήρια εινε ήνεφγμένα καί κατά τήν ημέραν ταύτην, αι δε έν 
αΰτοΐς έργασίαι δέν παύουσι παντάπασιν. ‘Η κυριακή έθεωρηθη 
ύπό τοσούτων αιώνων ώς ήμερα άναπαυσεως καί θρησκευτικής 
οικοδομής, καί τοιαΰτη ώφειλε νά μένη πάντοτε. "Εξ ήμεραι 
άρκούσι πρός έργασίαν. Τήν εβδόμην πρέπει να αφιέρωση ό άν
θρωπος εις τήν άνάπαυσιν καί τήν περ'θαλψιν τών ΰώηλοτέρων 
αΰτού άναγκών, έν αΐ; πρώτη εινε η θρησκευτική. Τό ο·κονο- 
μολ,ογικδν δόγμα, οτι η έργασια σωςει τα έθνη, εινε αληθές 
κατά μέγα μέρος’ ή αργία φέρει τήν νωθρότητα, τον μαρασμόν
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καί οδηγεί τού; λαού; εις τήν δουλείαν* άλλ’ επίσης εΐνε αλη
θές, οτι δ υλισμός, ή υπέρμετρος καί αποκλειστική άφοσίωσις 
εις την επιδίωξιν τού συμφέροντος, οδηγεί εις την άποκτήνωσιυ 

και εις την απώλειαν τής έλευθερίας. Ό άνθρωπος ποέπει νά 
καλλιεργή πάσας αυτού τάς δυνάμεις, νά πληροί πάσας αυτού 
τάς άνάγκας. Άλλ' εΐνε άρά γε μόναι άνάγχαι τού άνθοώπου 

αι υλικαί ; Τό συμφέρον τό ύλικόν εΐ/ε ό όλος άνθρωπος ; Καί 
διά μέν τάς ανωτέρας τάξεις ή ανάγκη τής Κυριακής ομολογού
με νως δεν εΐνε τοσούτον έπαίσθητή, διότι εί; ταύτα; καί κατά 

τάς εργασίμους ημέρας μένει πάντοτε ικανός καιρός, ινα άσχο- 
ληθώσι καί περί υψηλότερα πράγματα τείνοντα είί τήν καλλι

έργειαν τού πνεύματος και τής καρδίας. Άλλ’ ό λαός, δ.-ις κατά 

τά; εργάσιμους τής έβδομάοος ημέρας εργάζεται από πρωίας 

μέχρι; εσπέρας, ινα πορίσθή τον έπιούσιον άοτον, δεν ποέπει
» f - r f χ ϊ r *■ * k

μετά ες ημερωντοσουτους χοπους ’να αναπαυΟη μ·.α ? η χέραν χαί 
νά ύψωση τό πνεύμα του καί εις ά/ωτέραν τίνά πνευματικήν 
σφαίραν, νά διδαχθή τι ή νά άναπαύση και πληρώση α/ωτέοας 

τίνάς χρεία,, θχ< । #Ουκ επ αρτω μο>ω ζησ-ται άνθρωπος, » 
δεν εχει ο άνθρωπος μόνον τό ενδιαφέρον νά ζήση απλώς, αι
σθάνεται καί ύψηλοτέρας τάσεις έν έαυτώ, έν αΐ; ποώτην τήν 
θρησκευτικήν, καί πρέπει νά δίδεται αϋτώ καιρός ινα έπιδιώξη 

τήν πλήρωσιν αυτών. *11 Κυριακή δέν ε’/ε ημέρα, καθ ήν ποέ- 

πει νά ακουηται ό κρότος τής εργασίας, ούτοςεΐνε απαίσιος κατά 

την ημέραν ταύτην ο εργάτης κατα τήν Κυριακήν άουώζει νά 
πα^υρισκιται εις την εκκλησίαν" αρμόζει να υψοί τον νουν αυ
τού εις τόν θεόν, νά αϊσθάνηται τήν καρδίαν αυτού θεοαήν και 
Ξεπληρωμένη ν εΰσεβείας" αρμόζει νά παρευρίσκεται εις συλλό
γους, ινα άκροασθή ώρέλιμον τι και ψυχαγωγικόν μάθημα' άο- 
μόζει νά άνακουφ-.σθή καί κατά τό πνεύμα καί κατά τό σώμα, 

όπως κατά τήν έπομένην ήμέραν μετά νέων δυνάμεων άρχίση 
ακμαίος τήν έριασίαν αυτού. Άλλως ή αδιάλειπτο; εργασία 
Φθείρηυσα τας δυνάμεις του, σύρει αυτόν επί τέλους εις τον ζ~ 

λεθρον, ε-ώ ήλπιζε δι' αυτής νά γί/η ευτυχέστερος. ‘Μ Κυσι- 
ακή πρέπει λοιπόν νά τηοήται ώ, ήαέσα άνια καί ήυέοα άνα · 
παύσεως. Ε·ς τούς συμπολίτας μα; συνιστωμεν τούτο θεομώς 
χάριν αυτών τών συμφερόντων αυτών. ‘Ο άνθρωπος ποέπει νά 
επιζητή ούχ. την μονομερή έπιΟοσίν του, αλλά τήν άομονικήν 

αναπτυςιν όλων τών δυνάμεων καί αναγκών του. Παοετηοήθη, 
ότοί όσοι λαοί τηρούσιν ακριβώς τήν Κυριακήν, εΰδαιμονούσς 
πλειοτερον εκείνων οΐτινες παρορώσΐ ταύτην. Ποός έπιοεβαίω- 

σιν τούτου έπισυνάπτομεν ενταύθα τάς παρατηρήσεις Γάλλου 
τίνος καθολικού διαμείναντο; ένΆμερική, Πέτρου Δο υ β ά λ, 
εκ του συγγράμματος του ό Κ α 0 ο λ ι κ ι σ μ ό ς έν Ά μ ε- 
ρική.δστις παραβάλλω/ τήν Γαλλίαν προς τήν Άμεοικήν 

ως πρ ς τούτο, λαμβάνει αφορμήν νά οϊκτείρη τήν θοησκευτί- 
κήν αδιαφορίαν τής πατρίδος του, καί νά θαυμάση τήν θρη
σκευτικήν έκπαιδευσιν τών Αμερικανών. « ‘Η ’Αμερική, λέγει, 
εινε ή χωρά εκείνη, οπού ή Κυριακή τηρείται ακριβέστατα. 
Κατά τήν ημέραν ταύτην καταπαύει τό έμπόριον, αί ασχολίας 
τού κράτους" έορτάζουσι τά δικαστήρια, τά τελωνεία, καί πά-

σαι 
πέρα; 
κυριακήν. Κατά τήν ημέραν

ι εν γένει αι πολίτικα·, καί αστυκαί ενασχολήσεις λαμβάνουσ;
II Συνέλευσις τής συμπολιτεία; ουδέποτε συνεδρίασε 

αύτην ο/ό=ν ταχυδρομεΐον ανα
χωρεί,ουδείς σιδηρόδρομος" κατά τήν ημέρα/ ταύτην παύουσιν
αί δημόσιαι διασκεδάσεις. Τά καφφενεϊα εΐ/ε κεκλεισμένα. 
Πολλοί εύρωπαϊοι έν Αμερική δ.αμέ/Ο/τες καί αισθανόμενοι 
πλήςιν κατά τήν ήμέραν ταύτην, έσπόύδασαν νά σατυρίσωσι τό 
έθος τούτο τών Αμερικανών. Επρεπε νά -ικτιμήσωσι σπουδαι

ότερου τό φαινόμενου τούτο. Πω; ό λαός έκεΐυος, δ'.' δν ά χρό
νος εΐνε χρήματα, δι ον τά χρήματα εΐ»ε τό πρώτον έλατή-
ριον τής εργασίας, εννοεί δμως 2 4 ώρας τού πολυτίμου τούτου 

χρονου να αφιερώση εις τίνα κατά τό φαινόμενου ανωφελή καί 
διά τας έργασίας του επιζήμιου άνάπαυσιν ; Εΐνε μεγάλη τις, 
θεία, θρησκευτική ιόέα, ή:ΐς εΐνε κυρία τής κατν τό φαινόμενου 

τοσούτον υλικής ταύτη; κοινωνίας ; ‘Υπάρχει άσά γε δι' αυτήν 
υψηλότερου τι ενοιαφέρου, τό όποιον ύπερνικφ τά τής ήμέαας 

συμφέροντα; ‘Υπάρχει διά τά υπερήφανα ταύτα καί άνεξάο- 

τητα πνεύματα υπερ'ουσικόν τι κύρος υπό πάντων αναγνωριζό
μενο/, εις 8 πάντες ύπείκουσι ; Βεβαίως. *0 ξένος, ο μηδέν 

ίσως πιστευων, έρωτα εαυτόν, πόθεν προέρχεται ή αιφνίδια 
αυτή αναπαυσ'.ς παρά λαω τοσούτον ένερνητικώ, πόθον ή αι
φνίδια εκλειψις πασών τών διασκεδάσεων παρά λαώ τοσούτον 

εκδεό'ιμέ-φ εις τάς εορτάς καί τά θεάματα; ’Εάν μόνον τις εί- 
σέλθη εις τάς πεπληρωμένας έκκλησίας, εάν τις έπισκιφθή οΐ- 
κογενειάν τίνα, καί ιΰη πανταχοΰ τήν ‘Αγίαν Γραφήν άναγινω- 
σκομένην, θά άνευρη τήν λύσιν τού μυστηρίου τούτου. Τί κά-
μνουσιν έν τή εκκλησία οί έργάται ; Μανθάνουσιν, δτι ο άνθρω
πος δεν ζή μό^ον εκ του άρτου, δτι δέν ύπάρχουσι δικαιώματα, 
αλλά καί καθήκοντα, δτι χρεωστεί εις τόν θεόν θερυήν έσω- 
τερικήν ευσέβειαν καί αγάπην υπερβαίνουσαν πάσαν άλλην, δτι 
οφείλει εις μέν τούς νόμους τού κράτους ίιπακοήν, έαυιφ δέ τήν 
τιμήν μια: ήσυχου συνειδήσεως, τήν ύπόλ.ηψιν τού όνόματόί 
ταυ, δτι πρέπει νά ύπερνικήση πάσαν άτακτον ορμήν έν έαυτφ, 
εάν δέν θέλη ινα καί αυτός καί ή οικογένεια αυτού καί ή κοι
νωνία δουλωθώσιν εις αυτήν καί καταστραφώσι. Παρ' ήμϊν έν 
Γαλλία ή Κυριακή εΐνε μόνον διά τάς διασκεδάσεις, ώ; ει ήδύ-
νατό τις νά ά^εύρη τήν διασκέδασιν καί άποσόβησιν τών τής 
εβδομάδας φροντίδων μόνον διά τών υλικών τέρψεων, ούχί δέ 
καί διά τών ήθικων. Εν Αμερική ή τής Κυριακής άνάπαυσις 
εΐνε διά τόν δλον άνθρωπον, καί δια τό πνεύμα καί διά τό σώμα. 
’Εάν τις θελήση νά ίσχυρισθή, δτι ή πουριτανική αύστηρότης 
ένετύπωσεν εις τήν προτεσταντικήν Κυριακήν τόν ιδιάζοντα αυ
τής χαρακτήρα καί ύπερέβη πάν μέτρου, καθ' ασον απηγόοευ- 
σεν εις έαυτήν καί αύτάς τάς αθώας αναψύξεις, εις τούτο δέν 

έναντιούμεθα καί παραδεχόμεθα τούτο’ άλλά μεθ δ^ην αυτήν 
τήν υπερβολήν μένει βέβαιον, δτι ή Κυριακή παρά τοϊς ’Αμε
ρικάνικοι; εΐνε χριστιανικός νόμος μεγίστης κοινωνικής σημα
σίας. ‘Ό, τι εμέ ά»ορά, οσάκις τήν Κυριακήν βαδίζω διά τών 
εύρειών όοών μ-γάλης τίνος πόλεως τής Ένώσεως, διάτων 

οδών έκείνων, αΐτινες προ μιάς ημέρας ήσαν πλήρεις άειχινή-

του καί θορυβώδους πλήθους, ή εύρίσκωμαι άπομεμονωμένος 

μεταξύ τών εύρειών λεωφόρων, δπου προ μιάς ημέρας συνω- 
Οούμην, εις έκαστον βήμα έκωλυόμην, οσάκις πανταχοΰ σιω
πήν καί άνάπαυσιν εκτός τών εκκλησιών ευρίσκω, οσάκις ανα- 
λογισθώ, δτι δλον τό πλήθος τούτο άπεσύρθη, La προσευχηθή 

καί έν πνεΰματι έποικοδομηθή, ομολογώ, δτι καταλαμβάνομαι 

ύπό θαυμασμού, αισθάνομαι έμαυτόν σπουδαίως θρησκευτικός 
συγκεκινημέ/ον, κοΙ έννοώ, διατι ό λαός ουτο; εΐνε μεγας, δι- 
ατί από μιάς εκατονταετηρίδας εΐνε έλεύθερος, ό έλευ- 

θερώτερος λαός έξ όσων ύπάρχουσι. "Οταν τουναντίον 
ΐδω τόν τε άστόν καί τόν χωρικόν τής Γαλλίας έστερημένον εν
τελώς τής θείας ταύτης έννοιας τής Κυριακής, έπιδιώκοντα δέ 
μόνον τάς υλικάς τέρψεις τής στιγμή; ή άφοσιωμένον εΐ; θορυ
βώδεις διασκεδάσεις ή ερπο^τα ύπό την αγωνίαν δουλική; τίνος 
έρνασίας. ή δταν παρα:ητώ κατά τάς όοούς αναμιγνυόμενα τα 
άσαατα, τού; γέλωτας, τόν θόρυβον τού πλήθους μετά τού κρό
του βαρειών φορτηγών αμαξών" δταν παραβάλλω τά μεγάλα 
πλήθη τών κατά τάς οδούς περιπλανωμένων καί διασκεδαζόν- 
των πρός τόν μικρόν αριθμόν τών πιστών έν ταίς έκκλησίαις, 
αισθάνομαι καταβαλλομένην τήν καρδίαν ύπό λύπης, έννοώ, 
διατί ό ευφυής ούτος λαός, ό τοσούτον μέγα; εν τφ παρελθόντι, 
τοσούτον δέ πλούσιος έν τώ παρό/τι, θ·ατι πάσχει αιωνίως, 
έννοώ, οτι έκτος τών σημείων τού μεγαλείου καί τή; έλπίδος 
τού μέλλοντος ύπάρχουσι παρ ήμίν μαρτύρια βχθειας δια
φθοράς, συμπτώματα φοβερά; ηθικής πτώσεως, έχθρας προς 

τόν θεόν καί άρνήσεω; τής αθανασία; τή; ψυχής, πράγματα, 
άτινα οί πατέοε; δέν έγνώριζον, έννοώ, διατι τό φιλελελευθε- 
οώτατον τούτο έθ/οςδέν εΐνε ακόμη έλεύθερον, ούδέθά γίνη έ- 
λεύθεοον ευκόλως. « Ούαί τή Αμερική » λέγει νεώτερός τι; εκ
κλησιαστικός ιστορικός, « εάν ποτέ παύση νά τηρή ώς αγίαν 
τήν ήμέραν τού Κυρίου. » Ναι ούαί τή 'Αμερική καί τή έλευ- 
ρία αυτής I Οί ’Αμερικανοί γνωρίζουσι τούτο καί διά νά ένίσχύ- 
σωσιν έν τή καρδ'α τού λαού τό σέβα; καί τήν αγάπην προς τόν 
κοινωνικόν τούτον καί θρησκευτικόν νόμον, μεταχειρίζονται το 

μέγα αύτων μέσον τής μεγάλης αυτών δυνάμεως, τού συνεται
ρισμού. Έν ’Αμερική ύπάρχουσιν 1 Εταιρίαι ύπέρ τής διαδόσεως 

τής Γραφής, ύπέρ τής ανατροφής τού λαού, κατά τών παι- 
ννίων. » Αί σκέψεις αύται τού Γάλλου Δουβάλ, πιστεύομεν, θά 

έκτίαηθώσι προσηκόντως ύπό των ήμετέρων αναγνωστών. 
*Ό.τι λέγει περί τής Γαλλίας αυτός, δύναται νά λεχθή καί περί 
τής Ελλάδος. Πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι καί παρ’ ήμϊν ή 
θοησκεία έπαυσε τοϋ νάήνε δύναμίς τι; χειμωνική ‘Η θρησκευ
τική αδιαφορία απειλεί νά κατακλύση τον τόπον, καί μετ’ αυ
τής ή χαλσρωσι; όλων τών ηθικών θεσμών. Έκ τή; τγ,ρήσεως 
τής Κυριακή; δύναται τις νά κρίνη, κατά πόσον λαός τι^ εΐνε 

θρησκευτικός ή μή. Δεν έννοούμεν, ότι πρέπει κατά γράμμα 

νά μιμηθώμεν τά αμερικανικά έθιμα ώς προς τήν Κυριακήν" ή 
ψυχρά άπομίμησις οΰδεν ωφελεί, πρέπει βμως νά τηρώμεν τήν 
Κυριακήν, δπω; έτήοουν αυτήν οί πατέρες ημών. Πρέπει πρό 
πάντων νά πληρώσωμεν πάλιν τούς ναούς μας τού λαού, οιοτι

μέγιστον καθήκον. Δέν πρέπει απλώς

λαό; μένων ανευ θρησκευτικής τροφής, φέρεται άναγκαίως εις 

τόν ήθικόν όλεθρον. Οί κληρικοί ημών πρέπει νά προνοήσωσ,. 

περί τούτου, διότι έχουσι
νά μεμψιμοιρώσιν, ότι ό λαός δέν φοιτφ εις τού; ναούς, πρέπε 
νά διακοσμήσωσιν ούτω τήν λατρείαν, ώστε νά προσελκύ- 

σωσι τόν λαόν. 'Όταν ή λατρεία δέν ή-ε ανάλογος πρό; τήν 
άνάπτυξιν, πρός τάς άνάγκας τοϋ λαού, πώς δύναται νά προ"· 
σελκύση αυτόν καί νά θρέψη αυτόν ; Έπειτα ό κλήρο; πρέπει 
νά άναπτυχθή, ινα διδάξη τόν λαόν. Οί πλεΐστοι όέν φοιτώσιν 
εΐ; τάς εκκλησίας, διότι λέγουσιν, δτι ούδέν μανθάνουσιν έν αύ- 
ταΐς. ‘Ο κλήοο; πρέπει νά έννοήση δτι αυτός ει>ε έν Ευρώπη, 
καί μάλιστα τή καθολική και όρθοδοξφ ό κύριο; αίτιο; τής απο- 
ξενώσεως τής νεωτέρα; κοινωνία; από τή; θρησκείας. Ή θρη
σκεία τότε μόνον δύναται νά έμπνεύση λαόν τινα, δταν ό κλή
ρος έννοή τάς πνευματικά; ά/άγκα; τού λαού τούτου, παραδέ
χεται τάς προόδου; του, εύρίσκεται έν τή αυτή βαθμίδι τής 

άναπτύξεως ποός αυτόν. 'Εάν μορφωθή ό κλήρος μα;, εάν η 
λατρεία συμμορφωθή πρός τήν νεωτέραν άνάπτυξιν, Οά ίδωμεν 

τήν Κυριακήν άγίαζομένην, ώς έμπρέπεί εις χριστιανούς.
(Έκ τής «Όρθοδοξου Έπιθεωρήσεω;»).

ΑΓΟΡΕΤΣΙΣ.
της κ. Σαπφους Λεοντιάδος, γενομένη έν τώ 

Άναγνωστηρίω ή Σμύρνη.

Φιλομαθείς Κύριοι χαί Κυρίαι.

Προσερχομένη λοιπόν καί έγώ από τήσδε τής εύρας, ηνπερ 

τόσα πεπαιδευμένα πρόσωπα τής κοινωνία; ημών επαςιω; τι- 
μώσίν, ΐ/α ομιλήσω τι καί αύθι; πρός ύμάς τούς αληθώς φι- 
λομούσους καί φιλομαθείς τής Σμύρνη;^ πο.'.ιτας, εστοχασθην 

καί αρμόδιον εΐ; έμέ διά τό φύλον, εις δ φυσικώ; ανήκω, χαί 
διά τόίπάγγελμα, δπερ φέρω έν τή κοινωνίφ, καί άμα συμ- 
<5ω/ότατον πρός τόν εύγενή σκοπόν τοϋ ύμετέρου συλλόγου, 
δστις εΐ/ε τό διαφωτίζει·/τή/διάνοιαν και τό ήθος καλλύνειν 

δ.ά τών καταλλήλων ακροαμάτων, εστοχάσθην, λέγω, αρμο- 

ζον, οσάκις αί ασχολιαι μου μοι αφ'.νουσι καιρόν, να πα- 
ρουσιάζωμαι εις τόν σύλλογον ύμών (καί τούτο διότι έσχον 
τήν τιμήν νά προσκλ.ηθω υφ υμών αυτών, και δι·/ ηρμοζε ν 
άρνηθώ πρό; τοιαύτην αγαθήν καί εύγενή προσκλησιν) και νά 

έπασχολώ τό φιλήκοον ύμών ού, εις τήν άκρόασιν ηθικών με- 
λετημάτων, έχόντων κυρίως θέμα μίαν τών κοινωνικών αρετών. 
Εΐπον δέ δτι εστοχάσθην τούτο άρμόζον εις ίμαυτην, όιότι, 
ώςεΐπον, ένθυμεϊσθε, καί εΐ; τήν περί κλήσεω; τής γυναικός 
ομιλίαν μου, ή γυ/ή ούσα κόρη, σύζυγος, μήτηο, επομένως 
δέ καί διδάσκαλος, ώ; είμί δή καί έγώ, εΐνε καί οφείλει νά 

ήνε ή σευ,νή ιέρεια τού άγιου τής Αρετή; τεμένου;, και η 
εμπνευσμένη ύανφδός τοϋ κάλλους αυτής. Αλλω; τε δέ καί 
β·βαία είμί δτι ή καρδία ύμών τών αγαθών τή; Σμύρνης τέ
κνων, ούσα προσφυέστατα πρός πάσαν αρετήν διαπεπλασμέ-
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νη, λίαν εύφροσύνως θέλει διατεθή έζ τής περί αυτών επι
στημονικής, δσον ένεστί μοι, μελέτης χαί άναπτύξεως. ’Επειδή 
όμως, κύριοι, ή κοινωνία, ή; ζητήσομεν χα'ι διαγράψομεν 
τάς άρμοζούσα; αυτή άρετάς, υπάρχει μέρος τοΰ δλου, δπερ 
καλείται έθνος" καί επειδή προσέτι τό μέρος τής ηθικής επι
στήμης τό περί των κοινωνικών αρετών διαλαμβά νον καί δι- 
δάσχον συγκροτεί τό λεγόμενον πολιτικόν τοΰ ανθρώπου νό
μιμον ή δίκαιον, καθ δ δηλ. ό άνθρωπος έξετάζεται αμέσως 
μεν ώς μέλος τής κοινωνίας, εις ήν ανήκει, εμμέσως δέ δι’ 
αυτής καί ώς μέλος τοΰ δλου έθνΟυ; αυτού" καί ώς συζών 
μετά τών όμοιων του έν τώ κοινωνικω ή έθν.κφ βίφ άποδει- 
χνϋεται υποκείμενο; εις τήν έκπλήρωσιν καθηκόντων προς τούς 
μεθ’ ών συζή, διαγεγραμμένων χατά συνθήχας καί νόμους 
ρητούς καί έγγραφους' ταΰτα δέ τά καθήκοντα, καθόσον έκ 
τής έλευθέρας αΐρέσεως και ένεογείας έκαστου τής κοινωνίας 
ατόμου προέρχονται, είσίν αΰταί αύται αί περί ών αί μελέ- 
ται ημών κοινωνικά! άρεταί' καί τέλος πάντων, επειδή αύ
ται, θεωρούμενα 1, κατά τήν προς τά συζώντα μέλη της κοινω
νίας καί τοΰ έθνους παρεχομένην εξ αυτών ωφέλειαν, δεν ευε 
μόνον οι χρυσοί, ούτως είπεϊν, δεσμοί, οί σϋνδέοντες ευδαιμο
νώ; καί καλλιπρεπώς τήν κοινωνίαν, αλλά καί αί θεμελιώ
δεις αμα άρχαί και βάσεις, έφ’ ών οίκοδομεΐται τό συμφέρον 
καί ή προοΟος ολοκλήρου του έθνους" διά τοΰτο μοι έφάνη 
λίαν εικός νά ένδιατρίψω σήμερον κατά πρώτον είς τά περί 
αυτού τούτου τού έθνους, νά είπω δηλ. τί έσιί τούτο" πώς 
συγκροτούμενου διαρκές έν τώ κόσμω γίνεται" και δτι συμφώ- 
νως πάντοτε προς τον προορισμόν αύτού δια τελεί ζών καί 
διαρκούν.

Στοιχείου πρώτιστον, κύριοι, ουσιώδες και συστατικόν τοΰ 
έθνους υπάρχει, ώ; πασίγνωστον, ό άνθρωπος. Ούτος κατά τόν 
αρχικόν νόμον τής κοινωνικότητας αύτού τόν προϋπάρχοντα 
εν τε τή φυσική αυτού κατασκευή χαϊ διοργανώσεί, μάλιστα 
εν τώ τής ένάρθρου αύτοΰ φωνής χαρίσματι, καί έν τή ηθική 
του καταστάσει, συνέρχεται επί τφ αύτώ μετά τών όμοιων 
του προς τό βοηθεϊν καί βοηθέίσθαι άμοιβαίώς καί συζήν 
δσον τό δυνατόν καλώς καί ευδαιμονώ;' ούτως άπαοτίζει κοι
νωνίας μικράς ή μεγαλειτέρας, άναλόγως τοΰ αριθμού τών 
άπαρτιζόντω ν αύτάς λογικών ατόμων όνομαζομένας, χωρία 
δηλ., κώμας, κωμοπόλεις, πόλεις. Τούτων δέ τών μερικών 
κοινωνιών τό σύνολον ύπό τού; αυτούς νόμους καί τήν όμοειδη 
πολιτικήν ώ; επί τό πλεϊστον διεπόμενον, καί έν τω αύτφ 
τοπω ω; επί τό πολύ διατρίβον μάλιστα, καί τήν όμοίαν 
γλώσσαν και τό δμοιον θρήσκευμα μεταχειριζόμενον, συνα- 
ποτελεΐ τό λεγόμενον έθνος. Δεν είνε λοιπόν τό έθνος 
καί αι κατ' αυτό μερικαί κοινωνία·., ώ; πάνυ εύφυώς λ.έγει σο
φάς ομογενής τών καθ’ημάς διακεκριμένων, σωρό; κόκκων σί
του ή ερεβίνθων, άλλ ένωσες έλευθέρα ανθρώπων τεινόντων 
δ'.ά τής έν έκάστφ έλευθέρας βουλήσεως καί των προσωπικών 
έκαστου δυνάμεων είς έπίτευξιν κοινού σκοπού άγαθοΰ υπα
γορευόμενου ύπό τοΰ ορθού λόγου, καί ύπ' αυτού εξεταζόμενου 

καί αποδεικνυομένου ω; αγαθού καί συμφέροντος. Παταν· 
πόλιν, λέγει ό μέγας Αρίστ. έν τοΐς πολιτικοί;, όρώμεν κοι
νωνίαν τινά ούσαν, καί πάσαν κοινωνίαν αγαθού τίνος ενεκεν 
συνεστηκυΐαν. » ‘Ο σκοπός δμω; ούτος έν τφ έθνει, υπό γε- 
νικωτέραν έποψ'.υ εξεταζόμενος, φαίνεται τφ δντι, δτι δέν ειν' 
άλλο τι ή αυτή έκείνη ή άνωθεν δεδομένη αποστολή είς έκα
στον τών έπί γης άναφαινομίνων έθνών, προς ήν καί ειν' έκα
στον επίτηδείως πρΟπαρασκευασμένον καθ' δλα αύτοΰ τά ου
σιώδη συστατικά καί τά χαρακτηριστικά ιδιώματα. Δ'.ά τούτο 
και άμα συμβή άλλοίωσί; τις είς ταΰτα, ατινα είσί τά κατάλ
ληλα πρός τόν καθολικόν τούτον σκοπόν μέσα, αποκρούεται ό 
σκοπός^ούτος, καί άμα καί τό έθνος αυτό συγκαταστρέφεται καί 
παύει τού ύπάρχειν. Εμφανίζεται δέ άσκοπος ούτος άμα τή 
πρωτ^ από κοινού πράξει καί ένεργείφ τών συγκροτούντων 
αυτό ατόμων. Καί δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι δχι μόνον τό 
έθνος έχει ούτως, άλλά καί πάσα ενωσις άνθοώπων, ώς δυ
τών λογικών καί ελευθέρων τήν βούλησιν, έχει τοιαύτην τήν 
ουσίαν και υπόστασιν" είνε Οηλ. συνάθροΐσις ή συγκέντρωσις 
έλευθέρα αυτών, τείνουσα πρό; ένα σκοπόν ύπό τοΰ αύτού ορ
θού λόγου ύπαγορευθέντα, καί ώς αγαθόν και αληθή καί συμφέ
ροντα τοΐς πάσίν ύποδειχθέντα, καί πρός τούτον πάντα κοι
νώς ένεργοϋσι, καί πάντα βουλεύονται.

Πανήγυρις λ· χ., ένθα δσοι ομόγλωσσοι καί ομόθρησκοι 
συναθροίζονται έλευθερως, έχει σκοπόν θρησκευτικήν τινα λα
τρείαν καί εορτήν" πάν δ,τι λοιπόν από κοινού ύπό τούτων 
ενεργεΐται καί τελείται, πρός τόν σκοπόν τούτον φέοεί’ ή μή
πως, κύριοι, καί αυτό; ούτος ό ύμέτερος σύλλογος, όσημέραι 
ούτως αυςάνων και έπιδιδού;, δέν μαρτυρεί τό λεγόμενον, 
δτι έστέ δηλ. συνάθροισι; έλευθέρα ατόμων, πρός έπίτευξιν 
κοινού σκοπού αγαθού καί λ.ίαν εύγενοΰς, ύπό ταυ ορθού 
ύμών λογου ύπαγορευθέντος, καί ώς λίαν ωφελίμου καί συμ
φέροντος υποδεχθέντος ς “Αμα λοιπόν υπάρχει συνάθρο'.σις 
ανθρώπων, ύ.τάρχει καί κοινός σκοπός τής συναθοοίσεως, τεί- 
νων πρός κοινήν ωφέλειαν. Καί τοιοΰτον λοιπόν τό έθνος, 
και τοιαΰται αί κατά μέρος σχηματιζόμεναι καί άπαρτίζουσαι 
αύτό κοινωνία'.' ή διαφορά όμως πασών τών μερικωτέρων ενώ
σεων καί τής γενικής, ήτις είνε τό καθόλου έθνος, είνε δτι 
ο σκοπός ταύτης, ως ή αποστολή αυτή τοΰ έθνους θεώοού- 
μενος, έχει τι ύύηλ.όν, είνε δηλ. ώρισμένος’,άνωθεν ύπό τοΰ 
δημιουργήσαντο; πάντα τά έθνη καί τούς λαούς. Πάσαι δέ 
αι έν εκαστφ εθνει συγκροτούμενα', ιδιαίτεροι ενώσεις μετά 
τών ιδίων αυτών αγαθών σκοπών είσίν αί από κοινού γινόμε
να’. ένέργειαι καί συμπράξεις συαιοώνω; πρός τόν γενικόν 
εκείνον σκοπόν καί ποός τήν κατόοθώσιν έχείνου συντελού- 
μεναι' είσί δηλ. τά κατάλληλα ένεργητιχά μέσα τά φέροντα 
πρός εκείνον" , ώστε τό έθνος μετά τοΰ αρχικού σκοπού του, 
ή τής αποστολής αύτού, καί τώ* έν αύτφ μερικών ενώσεων, 
καί τών μερικών αυτών σκοπών, δότε μοι νά παραστήσω αυ
τόν όπωσοϋν μαθηματιχώτερον, ομοιάζει σχήμα ομοκέντρων 
ή συγκεντρικών κύκλων, έν οίς τό κοινόν κέντρον είνεόκοι- 

νός ήό «αθο'ικός τοΰ έθνους σκοπός, πέοιξ τοΰ οποίου συ
νέρχονται καί συνάπτονται επίσης απ’ αύτού άφιστάμενα τά 
άτομα τοϋ έθνους καί σχηματίζουσι τάς τόσας κυκλικός 
περιφέρειας, τάς περί αύτό μερικωτέρας κοινωνίας καί ενώ
σεις' αί δέ κοιναί αύτών πράξεις καί οί μερικοί τών ενερ
γειών αυτών σκοποί είσίν αί ώς από τού κοινού κέντρου έκ- 
πεμπόμεναι καί εις αύτό αντανακλώμενοι ακτίνες' καί ού
τως άπαν τό έθνος ώς μέγας τις κύκλος ηθικός δύναται νά 
θεωρηθή, περιλαμβάνων έπί τφ αύτφ σκοπφ τάς τόσας εθνι
κός καί κοινωνικά; ενώσεις, ώς τόσους ομοκέντρους κύκλους. 
Διά τούτο παρατηροϋμεν έν τή * Ιστορία, πάντων τών έθνών, 
δτι ναι μέν τά ούσιώδη συστατικά παντός έθνους εισί τό 
ομογενές τών έν αύτφ φυλών, τό ομόγλωσσου καί τό ομό
θρησκον καί τό όμοειδές των ηθών καί εθίμων, έν δσφ δμω; 
δέν υπήρχε κοινός τις σκοπός, συγκαλών τάς έλευθέρας βου
λήσεις καί τάς διαφόρους δυνάμεις ομοφύλων καί όμογλώσ- 
σων είς τήν άπό κοινού ενέργειαν καί συνέργειαν πρός τήν 
έπίτευξιν τούτου, ή μάλλον έν δσφ δέν ένεφανίσθη πράξίς 
τις κοινή τείνουσα ποός τόν πριύπάρχοντα έν τω έθνει κα
θολικό; καί μέγαν σκοπόν τής έθνικής του ύπάρξεω; καί 
ζωής, δέν συνεκεντροΰντο αί κατά μέρος φυλαί καί κοινότη
τες είς έν δλον, δέν έλάμβανον τόν χαρακτήρα τή; έθνικής 
ενότητας. Ουτω, π. χ. τό ήμέτερον έθνος, δπερ έξ αρχής 
συνέκειτο έκ στοιχείων ή φυλών βαρβαρική; ή μάλλον Πε
λασγικής φυλής, άναμφιβόλως όμογλώσσου^και ομοφύλου πρός 
τήν μετά ταΰτα ‘Ελληνικήν—ώς μαρτυρεί δ τε ‘Ηρόδοτος 
λέγων, «Έπί μέν Π-λασγών έχόντων τήν "Ελλάδα κα- 
λεομένην» καί ό Στράβων λέγων, ε Σχεδόν η καί ή σύμ- 
πασα ‘Ελλάς κατοικία βαρβάρων τό παλαιόν υπήρξε κατά 
τόν ιστορικόν ‘Εκαταίον» ή μάλλον ώς λέγει δ καθηγητής 
της ‘Ιστορίας Παπαρρηγόπουλο; « Ην κατακερματισμένου 
πάντοτε έξ άρχηί είς πολλά; καί ποικίλας καί άδιαλείπτως 
σχεδόν άλληλομαχούσας φυλάς καί πολιτείας, τών οποίων 
ουλών καταγόμενων πασών άπό τών υιών τοϋ Δευκαλίωνος καί 
τών απογόνων αύτών αί έπισημόταται καταστάσαι ησαν η Δω
ρική καί ή’Ιωνική, υποδεέστερα! δέ ή Αιολική καί ή Αχα
ϊκή»— Τό έθνος λέγω ημών έκ ποιας τινός έποχης ήρχισε 
μάλιστα νά συνέρχηταο είς ενότητα έθνικήν καί νά καταρ- 
τίζηται είς έθνος ; Άοότου βέβαια έπεχείρησε τάς πρώτα; 
έκείνας κοινάς έκστοατεία; εις τήν 'Ασιατικήν “Ηπειρον έπί 
σκοπώ είτε κατακτητικώ, είτε εμπορικής μάλιστα έπεκτά- 
σεως καί έγκαθιδρύσεως αποικιών, ή έκδικήσεως προσβλη- 
θείσης φιλοτιμίας. Αύται δέ αί κοιναί πράξεις ούδέν άλλο 
εύθύς Φαίνονται ουσαι ή αί πρώται άκτινοβολαί, ούτως εί- 
πείν, τοΰ φαεινού κέντρου τής εθνικής αύτοΰ ύπάρξεως, 
ήτοι τη; ώρισμένης αύτφ αποστολής, ήτις ήν ο κατα τής 
βαρβαρότητας υπέρ τού πολιτισμού διαγωνισμός, ή ή εύγενής 
πάλη τού πνεύματος κατά τη; ύλης. Διότι αμα βαθύτερον 
σκεφθή τις τό πεοί τή; έθνικής ένότητος των ‘Ελλήνων, 
ευρίσκει δτι ό κοινό; σκοπό; ό χρησιμέυσα; ώς τό αμετακί

νητου κέντρον, έξ ου ώσεί ακτίνες έςεπέμποντο πάσαι αί λοι- 
λοιπαί κοιναί αύτού πράξεις, ΰπήρξεν ή "έμφυτος εκείνη ορμή 
πρός τήν έλευθέραν έξάσκησιν τοΰ πνεύματος, πρός τήν λα
τρείαν δηλ. τοΰ αληθούς, τοΰ καλού καί τού άγαθοΰ, καί 
ή υπέρ τής λατρεία; ταύτης κοινή κατά τής βαρβαρότητας 
απέχθεια. Καί αυτή ή εύγενής ορμή καί τάσι; ή έν τή φύσει 
αύτοΰ υπάρχουσα ήν, ως θέλομεν καί αλλαχού είπει, ή δε
δομένη αύτφ αποστολή. Διά τούτο λοιπόν και πριν είσέτι 
τό κοινόν δνομα “Ελληνες λάβωσι καί ώ; έθνος άναφα- 
νώσιν, άαα έγένετο ή πρώτη έκ τής έν Ασία Τσφάδος έκείνη 
κατ' αυτών ποοσοολή δ'.ά τήν απαγωγήν τή; Λακεδαιμό
νια; ‘Ελένης, προκύψασα καί ές άλλων προτέρων αιτιών, 
ώς δεικνύει ή ‘Ιστορία, αμέσως έκίνήθησαν κατα τη; βαρβά
ρου προσβολής έκείνη;, καί αύτη ή κίνησίς των έγένετο ή 
πρώτη κοινή, ώς είπον, άφετηρία της πρό; τήν εθνικήν 
ενότητα άφορμήσεώς των. ‘Επομένως δέ τοσού'.ον μάλλον 
συνεπήγνυτο, ούτως είπεϊν, τό έθνος τούτο, καί σφιγκτότε- 
ρον συνεδέετο, δσον διά τών δημοσίων αγώνων και τών θρη
σκευτικών όμηγύρεών κα! τών κοινών θυσιών καί τών ομο
σπονδιών καί τών Άμφικτυονικών συνελεύσεων συνήνονε 
τάς χατά μέρος δυνάμει; καί ένεργείας πάντων εις κατόρθωσιν 
ενός κοινού σκοπού, θοησκευτικής δηλ. λατρείας, ή ασκήσεως 
πνευματικής καί σωματικής, ή διοργανώσεως καί κανονισμού 
τών καθ' έκάστην πολιτείαν θρησκευτικών μάλιστα πραγμά
των, άφορώντων πάντων τούτων πρός τό κοινή συμφέρον η 
μάλλον πρός τόν καθολικόν τοΰ έθνους σκοπόν. « Ταύτα 
πάντα, ώς παρατηρεί εύφυέστατα ό αξιότιμος καθηγητής Κ. 
Σαοίπολος ήνο Ον τούς “Ελληνας παρά τώ αύτφ βωμώ, έν τφ 
αύτφ συνεδρίφ, έν τώ αύτώ θεάτρφ ή σταδίφ, παρά τφ αυτω 
θεώ.» Ωστε πάσαι αύται αί άπό κοινού γινόμεναι πράξεις 
έχρησίμευον παρά τοΐς ήμετέροις προγονοί; ώ; τοσοΰτοι θρη
σκευτικοί καί πολιτικοί καί κοινωνικοί θεσμοί πρός εντελεστέ- 
ραν συγκρότησιν τού δλου έθνους, δπερ πρό πάντων τούτων, 
ώ; καί έν τφ Όυιήοφ φαίνεται καί ό Θουκυδίδης έπιμαρτυρει, 
ούδέ τό έπώνυμον κοινώς έφερε τό τών Ελλήνων. Απο τού
των δέ ήρχισε νά γίνηται κοινή ή έπωνυμία αύτη, ως θα 
εΐπωμεν κατωτέρω,καί νά διακρίνηται δέ ό^Ελλην καί ο βάρβα
ρος μέχρι; ού τελευταίον δ μέγας τή; 'Ασιατική; βαρβαρότητας 
έκπολιτιστής 'Αλέξανδρος διώρισε ρητω; « τό μέν ‘Ελληνικόν 
άοετή, τό δέ βαρβαρικόν κακία τεκμαίρεσθαι, » κατά τόν Πλού

ταρχον.
Πολύ δμως πρό τού ’Αλεξάνδρου τό ήμέτερον “Εθνος συγ- 

κοοτούυ,ενον καί συναποτελούμενον, ώς ειπον, τή δυνάμει του 
έν αύτώ κοινού πρός τήν Έθνικήν συγκέντρωσεν κέντρου, έφθασε 
μετά 1 0 σχεδόν αιώνας άπό τής πρώτης συστάσεώς του, γε- 
νομένης ίσως τό 1,800 ή 1,500 Π. X. ή ίστορικώτερον 
είπεϊν άπό τού 1 1 αιώνας π. X. άπό τής μεταναστεύσεως 
•τών ‘Ελλ.ήνων Δωριέων, καί τή; μορφώσεω; τών διαφόρων 
πολιτειών, καί τής έπικοατήσεως τοΰ ‘Ελληνικού ονόαατοε 
έϊθασε, λένω, είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τή; ένότητος, δτς
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ή Περσική η ’Ασιατική φιλοχτημοσύνη καί άγερωχία έρεθι- 
σθεϊσα ύπό τής πρός τήν έλευθερίαν καί τον πολιτισμόν με
γαλοφυούς τάσ;ω; τοϋ έθνους τούτου, συνέλαβε τό σχέδιον 
πανστρατιά έπελθοΰσα ινα κατατροπώση αυτό χαΐ έπ' αΰτοΰ 
βαρβαριχώ; κυριάρχησή. Τότε δή τότε, ώ; γνωστόν, ή τολ
μηρά αΰτη έπιχείρησις κατ' έθνους όρισθέντος υπό τή; θείας 
Προνοίας, ΐνα τόν πολιτισμόν τής ανθρωπότητα; έγχολπωθή 
και έξαισίω; άυαθρέψτ) καί εις ακμήν αθάνατον προαγάγτ;, 
ή έπιχείρησις, λέγω, αΰτη συνετέλεσε μάλλον ώ; αφορμή 
επιτήδεια τής έξορμήσεω; τοϋ έθνους τούτου εις τό εύκλεέ- 
στεοεν καί θαυμαστότεραν στάοιον τοϋ βίου του. Δι δ έπέ- 
βαλλε καί επιβάλλει καί θέλει διά παντός έπιβάλλει εις πάν- 
τας τού; λαούς τής γή; τον πρός αυτό δικαιότερου σεβα
σμόν και τήν ευπρεπεστέραν ευγνωμοσύνην. ‘Ομοίως, κύ
ριοι, έκ τής πρός κοινόν σκοπόν συγκροτουμένης εθνικής 
ενότητα; συνέβη χαΐ ή ένατης το ΰ έθνους καί έν τοϊς αρ
χαίοι; Ρωμαίοι;, οΰ; δότε μοι μικρόν νά παραλλ/,λίσω ώς 
πρός τούτο πρός τούς ήμετέρου; Ελληνας. Διότι άν καλώς 
έξετάσν) τις τήν Ρωμαϊκήν ‘Ιστορίαν έξ αρχής, ώ; λέγει ό εί- 
ρημένο; σοφό; Καθηγητής έν τω σοφω αύτοϋ συγγράμματι 
περί τής φιλοσοφία; τοϋ δικαίου κτλ. θέλει ΐοεΐν ότ. «ήαίωνία 
εκείνη χαλουμένη πάλι; ουδέποτε εις τά τείχη αύτή; περιέ- 
λαβεν έθνος ή λαόν, κατά πάσαν αύτοϋ τήν αληθή σημα
σίαν.» ’Επειδή συνεατήθη κατ’ αρχάς επί βάσεων, αυιως 
εΐπεΐν. φονικών, έρίδων αδελφικών και άδελφοκτονιών, εναν
τίων δλω; πρός τήν ιδίαν τοϋ κοινωνικού συνδέσμου τοΰ αναγ
καίου προ; τήν εθνικήν κατασκευήν. ‘Επομένω; συνεκροτήθη 
υπ' ανθρώπων φυγάδων πάντων τών πέριξ Λατινικών και άλλων 

φυλών καί λαών οΰτοι δε οντες τοιούτοι μιγάδε; δηλ. καί ώσεΐ 
συμμορία κακούργων καταδιωκομένων έκ πάσης κοινωνίας κατέ- 
φευγον έν τή νεοκτίστω έκείντ) τού Ρωμύλου πόλει. Ευθύς δε έξ 
αρχή; καί μέχρι δή τέλους εί; ούδέν άλλο κατεγίνοντο κα. ούοέν 
άλλο έζήτουν, είμή διά τής βίας εαυτών καί τή; δυνάμεως 
νά κατισχύσωσιν τών περίοικων, νά σφετερισθώσι τά; κτήσεις 
των, καί νά γένωσιν οί κύριοι αυτών εκείνων των λαών, τούς 
οποίους έβλαψαν άλλοτε μετ αυτών συζώντες, καί οΰτω κα- 
ταστρίοοντε; άλλους νά ζήσωσι καί νά αΰξηθώσι. Διά τούτο 
καί τό όνομα Ρώμη έδόθη μέν, ώ; λέγεται, έκ τοΰ πρώτου αυ
τής κτίτορος τοϋ Ρωμύλου, άλλα φαίνεται μάλλον παραγό- 
μενον από ρίζης έχούση; έν τή ήμετέρα γλώσσα; τήν σημα
σίαν τή; άφγ,ρημένης ιδέας τή; υλικής δυνάμεως καί τής σω
ματική; βίας. »

Τούτο κατά ιστορικόν πάλιν Ρωμαίου έξηγών ό * Ελληνο
μαθή; τωυ Σαμνιτών στρατηγός Πόντιο; ονομάζει τήν Ρώ
μην «φωλεάν λύκων τήν Ιταλικήν ελευθερίαν διαρπαζόντων. » 
"Ωστε έκ τούτων δηλοϋται, δτι οί πρώτοι εκείνοι Ρωμαίοι, 
ούδαμώς έφερον τό ουσιώδες χαρακτηριστικόν τό διακρίνον έν 
έθνος, δπερ εΐνε κυρίως ή ομοφυλία. Διότι καθώς συμβαίνει 
και τήν σήμερον, οί έν ταΐ; πόλεσιν αναφαινόμε^οι κακούρ
γοι νά ωσιν έκ διαφόρων φυλών καί λαών καί έάν οΰτοι 

κατοικισθώσιν εις ένα τόπον, ή συνάθροισές των δέν πρέπει βέ
βαια νά ονομασθή κοινωνία καί έθνος, διότι δεν γίνεται έπ 
κοινφ σκοπφ άγαθώ, ώ; τοιούτφ υπό τοϋ ορθού λόγου ΰπα- 
γορευθέντι, καί πρός κατόρθωσιν αύτοϋ απαιτοϋντι τήν συ
νέργειαν καί σύμπραξιν τής έλευθέρας βουλήσεω; πάντων 
οΰτω βιβαίως καί οί συστήσαντες τότε τήν άρχαίαν εκείνην 
Ρώμην έκ τών πέριξ συναθρο ισθέντων δέν θά άνήκον βέβαια 
πάντες εις τά; ομογενείς Λατινικά; φυλά;, άλλ' ήσαν, ώ; 
έρρέθη, μιγάδε;, οί μέν ίσως έκ τή; άντικρό 'Αφρικανής 
’Ηπείρου Καρχηδόνιοι ίσω; καί νομάδες έκ τή; Νουμιδίας, καί 
Κυρηναΐοι, καί άλλοι, οί δέ έκ τή; πρός άνατολάς τής ’Ιτα
λίας Χερσονήσου, Ιλλυριοί καί Δαλμάται καί “Ελληνες βέ
βαια, μάλιστα έκ τών τής Μεγάλης ‘Ελλάδος καί τής Σικε
λίας αποικιών, και άλλαχόθεν, καί μεταξύ τούτων πάντων έκ
των διαφόρων φυλών τοΰ Λατινικού γένους, Τυρρηνοι, Οινω- 
τροι, Δαύνιοι, Σαμνΐται, Αυσονες, Μυρυοί, Όμβροι, Αίκουοι,. 
Ούόλσχοι, Ούένετοι, Έτροΰσκοι, καί εΐτινε; άλλοι.

Επειδή, ώ; γνωστόν, άφ ου εκείνοι οί δύο δίδυμοι άδελβοί 
Ρώμος καί Ρωμύλος, οί κατά τήν μυθολογίαν θρεπτοί τής 
Λυκαίνη; υιοί, έσώθησαν, άποδιωγθέντες έκ τής ’Άλβας Λόγ- 
γα; μετά των οπαδών των εί; τον παρά τον Τίβεριν τύπον, 
ή, καί ώ; άλλως λέγεται, φονεύσαντες τόν θειον των (Άμού- 
λ.ιον), έλαβον παρά τού πάππου Νουμίτορος τοϋ άπογόνου 
τού Τρωαδίτου Αίνείου μοίραν γή; παρά τόν Τίβεριν, ώ; 
αμοιβήν τοΰ φόνου των, διά νά κτίσωσιν εαυτοί; πόλιν, καί 
εί; αύτήν μετά των οπαδών των συνήλθον, καί εγχατεστά- 
θησαν, ίδρύσαντες τά τείχη τής πόλεώ; των επί τοΰ Πα- 
λσντίνου λεγομένου λόφου, άπερ καί έμόλυναν, ώς ειπον, ευ
θύς δ.ά τή; άδελφοκτονίας, διότι ήρισαν οί δύο άδελφοί τι; 
θέλει άναδειχθή κύριος της πόλεω; κτίτωρ, καί ό Ρωμύλος 
έφόνευσε τόν Ρώμον. Εύθό; λέγω τότε, διά νά αυξήσωσι τήν 

συμμορίαν των, κατεσκεύασαν ιερόν ασυλ.αίου Θεού, πρός 
καταφυγήν έν αύτώ καί άλλων όμοιων των. Εις αυτό λοιπόν θά 
κατέφυγον βέβαια καί άλλοι πλ.εΐστοι καταδιωκόμενοι επί χα- 
κουργήμασιν έκ διαφόρων φυλών, καί οΰτω; έπληρώθη ή Ρώμη 
κατοίκων. ’Εντεύθεν πάντες οΰτοι δέν έφερον βέβαια, ώ; ειπον, 
τόν διακριτικόν καί συνοχικόν, οΰτω; εΐπεΐν, τοΰ έθνους χαρα- 
κτήρα' άλλ’ ήσαν, μάλλον εΐπεΐν, άρνησι; έθνους, καί αποφω- 
λιό; τ.ς γενεά άνθρώπων συναπτόντων τάς εαυτών δυνάμει; 
ούχί έπί κοινω σκοπφ αγαθού τίνος καί καλού, αλλά πρός κα
ταστροφήν αύτών των ύπαρχόντων αλ.λαχοΰ κοινωνικών θεσμών 
καί βάσεων διά τούτο καί αύτή; τής πρώτη; βάσεως τή; κοι
νωνία; έστεροΰντο δηλ. τής οικογένειας. Έν τοσουτφ, καί ού
τως έχοντες οί αρχαίοι Ρωμαίοι, έλαβον πάλιν καί αυτοί ευθύ; 
μετά ταΰτα ενότητα εθνικήν, καί έσχηματίσθησαν εις έθνο;, 
άμα έπεχείρησαν άπό κοινού πράξεις συμφώνου; μέν πάλιν προ; 
τόν άρπακτικόν καί έν γένει κακούργου χαρακτήρά των, τεινού- 
σα; δμω; προ; έθνιχήν τινα ένοποίησίν, ή μάλλον έμφανιζού- 
σα; έκ τών ποοτέρων τήν 'εθνικήν αύτων αποστολήν, ήν κα
τωτέρω θέλοαεν δείξει, καί ήν κατά τά; άποοοήτου; αύτοϋ βου- 

λάς ό Γψιστος έχάραξε καί διά τό έθνο; τοΰτ», άμα ήρχισε νά 

σχηματίζηται. Καί τοιαύτή δέ αύτών πρώτη πράξις, από κοινού 
γενομένη ίσως δύναται νά θεωρηθή ή έπ’ αυτού άκόμη τοΰ Ρω
μύλου γενομένη πρός σχηματισμόν οικογενειών άρπαγή τών 
Σαβινίδων γυναικών, κατόπιν τή; οποία; ήκολούθησαν πλέον 
αί τόσαι πολυάριθμοι άρπακτικαί κατακτητικαί έπιχειρήσεις τών 
Ρωμαίων. Καί ένταΰθα μία περίεργος σύμπτωσις παρατηρητία 
μεταξύ τούτων καί τών ήμετέρων ‘Ελλήνων,δτι δηλ. οΰτοι μέν, 
γυναικό; αρπαγήν υπό βαρβάρου τοΰ Πάριδο; δολίως γενομένην 
άμυνόμενοι κοινώς, τής έθνική; αυτών ένότητος κατήρξαντο καί 
άπό ταύτης τής άμύνης έξώρμησαν εί; τό ευκλεές στάδιον τών 
υπέρ τοΰ πολιτισμού κατά τής βαρβαρότητα; άγώνων των si 
δέ Ρωμαίοι, δολίως πρός αρπαγήν γυναικός έπιτεθέντες, τόν εις 
έθνος σχηματισμόν αυτών κατεσκεύασαν καί εντεύθεν ήρχισαν 
τάς κατακτήσει; αυτών και τά; υποδουλώσεις. Καί οι μέν όμως 
καί οί δέ διά τής πρώτης ταύτης κοινής πράξέως έξεδήλω- 
σαν ευθύς τόν έγγεγραμμένον αυτοί; γενικόν τής έθνικής των 
συστάσεως σκοπόν, τήν ώρισμένην δηλ. αύτων αποστολήν. 
Τάς επιχειρήσεις δέ ταύτας έπεχείρησαν κατά τών γειτόνων 

των καί επομένως κατά πάντων τών γνωστών τότε τής γης 
λαών, τών οποίων τάς γαίας καί πάντας τού; θησαυρού; σφε- 
τεριζόμενοι, αυτούς δέ μετοικίζοντες εί; τήν πόλιν των έπλή- 
θυνον καί ηΰξανον αύτήν κατά πλούτον καί κατά κατοίκους. 
Οΰτοι λοιπόν πάντες οί οΰτω συναθροιζόμενοι άπετέλεσαν τό 
έθνος τό Ρωμαϊκόν, έπονομασθέν οΰτω; έκ τής κοσμοκράτο- 
ρο; αύτοϋ πρωτευούσης’ δπερ ώ; θεωρηθέν έν γένει κράμα τών 
τριών άξιολογωτίρων της άρχσίας 'Ιταλία; έθνών, τών Λατί
νων, Έτρούσκων καί Σαμνιτών, έλήφθη ώ; ό φυσικός άντιποό- 
σωπος παντός τοϋ κατά τήν μεσημβρινήν Εύρώπην Λατινικού 
στοιχείου, τού άυήκοντο; μέν” ώ; καί τό ‘Ελληνικόν εί; τήν 
λεγομ-’νην Ίνδογερμανικήν φυλήν ή Καυκασίαν, διαφόρου 
δμω; τοϋ ‘Ελληνικού κατά τά ήθη, έθιμα, τόν χαρακτήοα 
κτ. διά τήν διάφορον αποστολήν έκατέρου.

(ακολουθεί).

ΑΝΑΠΤΓΞΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.

Γένεσις κεφ. ά.
2—3.

Είδομεν έν τοϊ; προηγουμένοις (*) δτι « έν αρχή, » έν τή 
στιγμή δηλ. εκείνο), ήτις μεταξύ τή; μή ΰπάρξεως καί υπάρ- 
ξεω; τών όντων μεσολαβεί, έποίησεν « ό θεός τόν ούρανόν 
καί τήν γήν » καί δτι ή γή, ής καί μόνης τήν ιστορίαν συνο
πτικότατα μέν άλλ’ ακριβέστατα τό παρόν περιγράφει κεφά- 
λαιον, τεθεΐσα υπό τών παντοδυνάμων χειρών τοϋ Άπείοου 

Δημιουργού έν μια τών σωρειών τών απειραρίθμων κόσμων. 
« ην αόρατο; καί άκατασκεύαστο;, καί σκότο; έπάνω τής 
αβύσσου.»

(·) Ήδε σελ. 177—Ι8ΐ·

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος Κ'.

’Ήδη, οδηγούμενοι υπό τοϋ θείου λόγου καί εχοντες καί 
τό ετερον τοΰ θεού δώρον, τήν επιστήμην, ώ; μάρτυρα, θέλο- 
μεν εξετάσει, πώ; ή άόρατο; καί άκατασκεύαστο; γή, ό ρευστός 
οΰτος καί σφαιροειδής πλανητικός όγκος προέβη κατασκευαζό- 
μενος, δπως χρησιμεύσω άκολούθω; ώ; κατοικία όντων εύ
ψυχων ,

ά Καί πνεύμα θεού επεφέρετο έπάνω τού ΰδατος. »
’Ενταύθα άπαντώμεν ΰδωρ. ’Αλλά τό ΰδωρ έπί υ,ετάλλων 

τετηχότων, έπί λάβα; πεπυρακτωμένης καί ρευστής ήτο άδύ- 
νατον νά ύπάρξρ. Έπί σιδήρου, λίθου ή οίουδήποτε άλλου 
σώματος πεπυρακτωμένου άμα χύσωμεν ΰδωρ, άμέσω; εί; 
ατμόν μεταβάλλεται. Διά νά άπαντήσωμεν λοιπόν ΰδωο, 
διά νά ίδωμεν τήν άκατασκεύαστον έτι γήϊνον σιοαΐραν κε- 
καλυμμένην ήδη υπό ΰδίτων, ανάγκη πάσα καί ή θερμότη; 
αύτή; νά ήλαττώθη, καί νά ήλαττώθη έπί τοσούτον, ώστε τά 
περικαλύπτοντα αύτήν άέρια νά συνεστάλησαν, τινά έξ αύ
τών νά έρρευστοποιήθησαν, καί καταπεσόντα έν εϊδει ΰδατος(I) 
νά κατέπεσον έπί φλοιοϋ ήδη στερεό ποιηθέντο; καί ψύχραν- 
θέντο;.

Γνωστόν έκ τής Φυσικής δτι ή θερμότης παντό; θερμού 
σώματος τείνει πρός έλάττωσιν άκαταπαύστως, καί τείνει κατά 
δύο διαφόρου; τρόπους, είτε δηλαδή εισχωρούσα εις σώμα 
ετερον ψυχρόν, εύρισκόμενον εις έπαφήν μετά τού θερμού, έως 
ού έλθ^ εί; ισορροπίαν καί καταντήσωσιν άμφότερα, τό τε 
θερμόν καί ψυχρόν, εν τή αύτή θερμοκρασία, είτε διά τή; 
ακτινοβολία;, άν τό σώμα τό θερμόν ήνε παντάπασι μεμο- 
νωμένον. 1Η γή λοιπόν περικ-υκλουμένη πανταχόθεν υπό τοΰ 
απείρου καί κινουμένη έντός χώρου είτε'ΰπό αίθέοο; πεπληρω- 
μένου είτε δλως κενού, ανάγκη ή κατά1·» ενα ή κατά τόν 
άλλον τρόπον νά έχανεν ολίγον κατ’ ολίγον τήν θερμότητά 
της καθισταμένη βαθμηδόν ψυχροτέρα. Έν τοιαύτη δέ πε- 

ριπτώσει τά μέν μόρια τά πεπροικισμένα μετά συνοχικής 
δυνάμεως μεγάλης, συνερχόμενα καί σποτελοϋντα ΰλην βα- 
ρεΐαν, κατήρχοντο πρός τό κέντρον καί έσχημάτιζον τόν κεν
τρικόν πυρήνα, ή δέ έπιφάνεια τής επίλοιπου ρευστής ΰλης 
πηγνυομένη έσχημάτιζε φλοιόν στερεόν, παχυ;όμενον καθό
σον καί ή θερμότης αύτοϋ ήλαττούτο. Ψυχραινόμενη; οΰ:ω 
τής πριν τετηκυία; ΰλης, συστελλομένης καί στερεοποιούμε
νης κατά μικρόν, καί τά περικαλύπτοντα αύτήν άέρια καί 
λοιπά λεπτά σώματα βαθμηδόν έπυκνοΰντο καί τέλος ρευς-ο- 
ποιούμενα κατέπιπτον έπΐ φλοιού μή δυναμένου νά έξατμίζη 
αύτά καί πάλιν καθ ολοκληρίαν. Οΰ:ω; ή γή περιεκαλύ- 
φθη υπό ΰδάτων, άλλά υδάτων θεομών, θολών καί άδιακό- 
πως ταρασσομένων, καθότι συχναί έκρήξεις τοΰ κάτωθεν αύ
τών φλοιού έτάραττον αυτά συνεχώς. Άναγινώσχοντες δθεν 
δτι, « πνεύμα θεού έπεφέρετο έπάνω τοϋ ΰδατος » βλέποαεν 
τήν ήμετέραν γήν τελείως μεταμεμορφωμένην, κεκαλυμμένην

(I) Τό ΰδωρ συνίσταται έξ υδρογόνου χαΐ οξυγόνου, αερίων 
άυ^οτέοων.

33-
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ήδη πανταχόθεν υπό όδάτων, ξηράν ούδαμού, αλλά χαί «νέ
φος έλουσαν άριφίασιν» «ομίχλη έσπαργανωμένην»Ι {) καθότι 
■πυκνότατοι ατμοί υόατος, χλωρίου, θείΰοΰ οξέος και άζ.λων 
τινών σωμάτων περιέβαλλον αυτήν χαί διετήρουν σκότας 
πυκνόν έπάνω τής αβύσσου. Πόσαι δέ μυριάδες αιώνων άπο 
τής άρχής μέχρι τής τελείας ταύτης μεταμορφώσεως, ή τις καί 
σχετιχώς σμικροτάτην κατέστησε τήν διάμετρον τής γής, 
παρήλθον, τούτο χεϊται παρά τφ Παντοδυνάμφ έσφραγισμένο», 
ίσως διά τον λόγον δτι, ούτε χάν διά τής φαντασίας νά συλ- 
λάβωμεν αυτά δυνάμεθα.

• Καί Πνεύμα θεού έπεφέρετο έπάνω τού ύδατος. » 
Καλυφθείσης τής γής υπό ΰοάτων, λέγει εις ήαάς ή Γραφή, 

• Καί Πνεύμα θεού έπεφέρετο έπάνω τοΰ ύδατος. κ ’Αλλά τί 
αραγε τά ΰπό τώ» λέςεων «Πνεύμα θιοϋ» σημα·.νόμε»ον ; 
Μόνος τούτων ασφαλής ερμηνευτής είνε αύτός ούτος ό ίερ.ς 
τόμο;, διότι εις πολλά αύτοϋ μέρη άπαντώνται αί αύταί αύ- 
ται λέξεις. Στρεψωμεν δθεν τάς σελίδας αύτοϋ χαί ζητήσω- 
μεν έν αύταϊς τήν ερμηνείαν. Έν Ίώβ κεφ, λγ’. 4 άπαν- 
τώμεν. « Πνεύμα θειον τό ποιήσαν με, πνοή δέ Παντοκράτο
ρας ή διδάσκουσά με'» έν βιβλίφ ψαλμών (ψχλ· ργ'. καθ’ 
εβρ. ρδ .) λόγον ό ψαλμφδός ποιούμενο; περί των ζώντων 
τού θεού πλασμάτων, ούτω πώς έχφράζεται. « Πάντα ποος 
σέ προδοκώσι δούναι τήν τοοβήν αυτών εις εύκαιοον, δόντος 
σου αύτοϊς συλλεςουσιν. Άνοιξχντός σου τήν χείρα, τά σύμ- 
παντα πλ.ησθήσονται χρηστότητας· σποστρεψαντος δέ σοΰ 
το πρόσωπον, ταραχθήσονται’ άντανελεϊς τό πνεύμα αύτών 
καί έκλείψουσιν ιξαποστελεϊς τόπνεΰμάσου καί 
κ τ ι σ θ ή σ ο ν τ α ι. καί άνακαινιείς τά πρόσωπον τής γής. » 
Βλέπομεν δθεν έν το^Ιίδαφ’οις τούτοις δτι τό π ν ε ΰ μ α τοΰ 

θεού ποιεί ανθρώπους, κτίζει ζώα. Ούδέν άρα ετεοον διά 
τώ» λέςεων «Πνεύμα θεού» σημαίνεται ή ή ζωοποιούσα δύ- 
ναμις, ή τής ζωής πηγή καί αιτία. Καί πραγματικά);, ή ύλη 
διά νά συνέλθη άφ έαυτής καί νά άποτελέση ζώντα καί κι
νούμενα όντα, άνευ τής ζωοόόχου δυνάμεως τοϋ Πνεύαατος 
τού θεού, εΐ·ε άδύνατον. Όπως παραχθώσι λοιπόν διοργα- 
νισμοί ζώντες, απαιτείται ή παρουσία τοΰ πνεύματος τοΰ 
θεού, τοΰ της ζωής αιτίου· Δ·.' δ χαί ααα ή θερμοκαασία τοΰ 
ήμετέρου πλανήτου έγένετο τοιαΰτη, ώστε νά ή χατάλ.ληλος 
πρός υποδοχήν ζωής, καί ίδοΰ απνεύμα θεού» έπεφέρετο έπά
νω τοΰ ύδατος, ρίπτον τά πρώτα τής ζωής σπέρματα (2) έντός 
τοΰ άπεράντου έκείνου ωκεανού, τοΰ χαταχαλύπτοντος άπχσα ν

(<) Ίώβ λή· 9. (2) Λέγω λόγον ούχί ίδιοζ, αλλά θεοφό- 
ρου άνδρός Σύρου, ο όποιος ίςηγεϊ τήν έννοιαν ταύτην τοΰ ρη
τού «έπεφέρετο έπάνω τοΰ ύδατος» άντί τοϋ συνέθαλπε κα'ζ 
έζωογόνει τήν φύσιν των ΰδάτων, καθώς περιθάλπει τά ώχ ή 
όρνις χαί δίδε·, ζωτικήν εις αυτά δύναμιν. (Βασιλείου τοΰ Με
γάλου ομιλία Β . εις έςαήμερον). Τοιαΰτα χαί ή χρυσή τής 
’Αντιόχειας Αηδών, ό θείο; Χρυσόστομος, έν τή 6'. αυτού 
όμ’.λίφ εις Γένεσιν, έξηγών τό ρητόν τούτο λέγει.

τήν έπιφάνειαν τής γής μας, κατά τήν έποχήν {κείνην, καθ' ήν 
τό σκότος ητο εισέτι έπα.ω τής αβύσσου και το φως ούχέτι είχε 
χατελθει μέχρι; αυτής. Ταΰτα ό θείος λόγος, δ στις ώς λόγος 
τής αλήθειας δέν δυναται νά ψευσθή. ’Αλλά λάβωαεν καί τό 
ε ιερόν τοΰ θεού δώρον, τήν έπιστήμην ώς μαρτυοα.

Πρός τούτο ένδυθώμε ν καί πάλιν τάς τής φαντασίας πτέ
ρυγας χαί βχδίσωμεν τολμηρώ;, ούχί δμως έντός τοΰ χώρου 
του άπειρου πλέον, αλλά κατά διευθυνσιν αντίστροφον είσ- 
χω-ήσωμεν μέχρις αυτών τών σπλάγχνων τής γής. ’Ανοι- 
χθήτω λοιπό» τό πρό τών ποδών ημών έδαφος' σχίσθήτω ή 
γή καί είσδύσωμεν έντός αύτής άτρομήτως. ‘Π πορεία ημών 
δέ» θά ήνε μακρυνή καί ταχεία δσον έν τή περιπτώσει τή 
πρώτη, άλλ’ η προσοχή ημών ανάγκη νά ήνε μεγάλη, διότι 
κόσμοι υπόγειοι, κόσμ-,ι πρό μυριάδων έτώ» ύπάρςαντες, καί 
ηδη εις τά έγκατα «θαμμένοι θέλουχιν έκτυλιχθή ενώπιον 
ημών. Καθόσον πρός τά κάτω βαίνομε», κατά τοσοΰτον καί 
ή τοΰ έδχφους μεταβάλλεται φύσις' σκελετοί δέ καί απολιθώ
ματα ζώων καί φυτών, πρό αιώνων βεβαίως «θαμμένων, έχ- 
θάπτονται καί έρχονται εις μαρτυρία»' τά έδάφη είνε στρω- 
ματωΟώς τό εν έπί τοΰ άλλου τεθειμένα, καί σχηματίζουσιν 
ούτως είπείν στιβάδα, ήτις καθόσον κατερχόμεθα κατά το- 
σούτον καί στερεωτέρα καταντφ’ ’Αλλά μή τρέξωμεν διά 
μιας εις τό βχθος' ριψωμεν κατερχόμενοι έπί ενός έκάστου 
τών στρ<»μάτων τούτων άκαριαίως τον οφθαλμόν. Τό πρώτον, 
τό ανώτατον, τό έπάνω πάντων στρώμα ούδέν έτερον εινε ή 
προσχώματα χαλύχων, πηλοΰ, άμμου, καί τών τοιούτων. 
Άνασκαλίσωμεν αυτό' ίδοΰ σκελετοί, ιδού απολιθώματα φυ
τών, ζώων ιδού λίθοι σχήμα έχοντες έργαλείων, ανθρώπι
νης έπινοίας σημεία. Τό στρώμα λοιπόν τούτο ΰπήοξε κα
τοικία καί τάφος τών έν αύτφ ευρισκομένων λειψάνων φυτών, 
ζώων, άνθρώτων. Αλλά κατέλθωμεν έτι. Ίδοΰ τρία έτερα 
στρώματα τής αυτής σχεδόν μέ τό πρώτον κατασκευής, έξ 
άργύλου, τιταναλίθου, πηλού, άμμου, χαλίκων. Άνασκα
λίσωμεν καί ταύτα. Ούδέν ανθρώπου λείψανον, ούδέν ίχνος’ 
μετά τών υπαρχόντων δμως έτι καί έν τώ προήγουμένφ 
στρώματι «θαμμένων ζώων, ίδοΰ καί ζώα έτερα μή υπάρ
χοντα πλέον, ίδοΰ είδη έλεφάντων τεραστίων, είδη παχυδέρ- 
μων εκλιπόντων’ ιδοΰ τά μαμμούθ, τά μεγαθήρια, οί μαστό- 
δοντες^ οί μεγαλόνυχες, τά δεινοθήρια καί λοιπά γιγάντια 
μαστοφόρα, τα όποια οί ακάματοι τής ίπιστήμης θεράπον
τες, συλλέξαντες καί συναρμολογήσαντες, παρουσίασαν ήμϊν. 
Τά τρία ταύτα στρώματα μετά τοΰ προηγουμένου ονομάζονται 
τριτογενή, διότι είνε τά νεώτερα πάντων τών κάτωθεν 
αυτών ευρισκομένων και άποτελούσι τήν τρίτην ομοταξίαν 
τών δι' ύδατος γεννηθέντων στρωμάτων.

Άλλα προβώμεν κατωτέρω. Ιδοΰ κάτωθεν αυτών στρώμα 
έτερον, στρώμα λευκόν τό κρητιδωτόν ή τιτανοΰ- 
χ ο ν. Όποια άρα νά έγκρύπτη καί τούτο μυστήοια ; Πλήν 
λάβωμεν, έν πρώτοι; μικροσκοπίου καί περίεργα σθώμεν αύτό 
ολίγον’ ώ I πόσα εκατομμύρια εκατομμυρίων σμιχροτάτων 

κογχυλών, ζωυφίων, άποτελοΰσιν αύτό’ πόσα δέ ζώα θα
λάσσια, ιχθύς, ερπετά, μαλάκια, οστρακόδερμα έν αύτφ τε- 
θαμμένα! Πζ.ήν μή χρονοτριβώμεν' κατέλθωμεν έτι.·—Ιδού 
στρώμα έτερον έξ απειραρίθμων συνΐστάμε»ον μικρών και 
στρογγύλων κόκκων, όμοιων πρός τά τών ιχθύων ωά, άλ.λ’ ωα 
τιτανώδη. Είνε τόώολιθικόν, τό όποιον έπικάθηται έπί
στρώματος ετέρου, ίκ κογχυλώδους τιτάνου καί ψαμμιτών 
ποικίλων χαί διαφόρων χρωμάτων συνισταμένου καί λεγομέ
νου Τριαδικόν. *Αν άμφότερα ταύτα άνασκαλίσωμεν τά 
στρώματα, τά έν αύτοϊς «θαμμένα θέλουσιν έκπλήξει καί αυ
τήν μας τήν φαντασίαν, Βάτραχοι γιγαντιαϊοι, ίσοι τό μέ
γεθος μέ χοίρους, σαΰροι θαλάσσιοι τερατώδεις, σαϋροι χερ
σαίοι καταπληκτικοί, σαΰροι αερόβιοι πτερωτοί, οσα τέρατα 
ούτε ή των ποιητών χάν φαντασία ήδυνήθη νά πλάση, έζη- 
σαν χαί ίτάφησαν εις τά στρώματα ταΰτα, σΰν αύτοϊς δέ χε- 
λώναι γινάντιαι, ίχνη πτηνών χολ.οσσιαίων, δένδρα μεγάλα, 
έντομα χαί έντομοφάγα εΰρίσκονται «θαμμένα I» τούτοις τοΐς 
στρώμασιν, άτινα μετά τοϋ προηγουμένου, τοϋ Κρητιδωτου, 
άποτελούσι τήν δευτέραν ομοταξίαν των δι’ ύδατος παρα- 
χθέντων στρωμάτων καί ονομάζονται δευτερογενή, ω; 
όντα νεώτεοα μεν τών κάτωθεν αυτών πρωτογενών, αρχαιό
τερα δέ τών άνωθεν τριτογενών, δι' ο καί έμπεριέχουσι λείψανα 
αρχαιότερα μέν τών όσων προείδομεν, νεώτερα δέ τών όσων 
θέλομε» ίδεί τά λείψανα τών γιγαντιαίων καί τεραστίων
ερπετών.

’Αλλά μόλις κατήλθομεν 5000 πόδας υπό τήν έπιφά- 
νειαν τής γής μας, κάτωθεν δέ ημών τό βάθος μένει έτι Ικ- 
πλ,ηκτικώτατον δθεν βχδίσωμεν καί ίδωμεν τά μέχρις αυτού. 
Ίδοΰ στρώμα ετερο» ή μάλλον σύστημα εκ πολλών αποτε- 
λούμενον στρωμάτων, συν'.σταμένων έκ μαγνησίας, τιτανό
λιθου καί εουθοου τι»ός ψάμμου. Λέγεται Π ε ρ μ ι α ν ό ν' 
άνασκαλίσωμεν καί τούτο. Πολλά τά έν αυτφ «θαμμένα 
ΰδοόβια ζώα, πολλά τά έν αύτφ ορυκτά ξύλα, άλλα τό κι
νούν τή» έκπληξιν μέχρι τοϋ μή περαιτέρω είνε αποτυπώ
σεις σταγόνων βροχής’ είνε ίχνη ποδών ζώων έπί τοϋ άλ
λοτε άμμου, έπί τοϋ άλλοτε πηλού, τοΰ μαλακού τότε όντος. 
Πώς καί διατί αί αποτυπώσεις αΰται τώ» σταγόνων τής βρο
χής ; πώς τά ίχνη ταΰτα τών ποδων τών ζώων διετηρήθησαν 
έπί τούτων τών πετρωμάτων ; . . . Αλλά κατέλθωμεν ετι, 
διότι τό βάθος τό όποιον μένει νά διατρεξωμεν, εινε εισέτι 
πολύ' έκτος δέ τούτου δυνάμεθα καί νά έπανέλθωμεν εις έκα
στον τών στρωμάτων, όπόταν γίνη τούτου ανάγκη'—Όγκο·, 
μελανοί, ογκοι ΰπερμεγέθεις ήδη μάς περιχυκλοΰσιν. Αν
θρακες, λίθοι σιδηρΐται, σχίσται, ψαμμϊται, τιτανόλιθοι άπο- 
τελ-οϋσι στιβάδα, βάθους μεγάλου. Εΰρισκόμεθα εις τό σύ
στημα, τόΆνθρακοφόρον. Λάβωμεν και πάλ.ιν τό μι- 
κοοσχόπιον, έξετάσ^μεν εν τεμάχιον τοΰ άνθρακος τούτου' 
ίδοΰ αί ί»ες, ίδοΰ οι πόροι φυτού'είνε λοιπόν φυτική ή πηγή 
του. Δένδοα καί βυτσ πολλά καί μεγάλα είνε βεβαίως ή αι
τία τών άνθρακων τούτων. ’Αλλά μεταξύ αύτών δέν εζων άρα
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καί ζωχ ; Ναι πλήν μόνον έντομα έν ττ, ξηρά, σζορπίοι καί 
κάνθαροι, (διότι τά δένδρα ίκεΐνα δέν ήσαν κατάλληλα πρδ; 
διατροφήν ζώων άνωτέρας βαθμίδα;), έν δέ τοΐς ΰδασιν άαφί- 
βια καί σαυροειδείς ιχθύες. Πλήν χαταβώαεν έ:ι. 'Ιδού σύ
στημα έτερον έρυθοδν ώ; επί τδ πλεΐστον καί ψαμαοειδές, 
όγκου τεραστίου' καλείται Δεβονιανόν. Τά έν αύτώ 
λείψανα ούδέν ετερον εινε ή ιχθύες μέ πλάκας αντί λεπίων, 
μαλάκια, οστρακόδερμα, ζωόφυτα. Έπικάθηται δέ επί συ
στήματος μεγέθους έτι τεραστιωτέρου, του Σιλουριανοΰ, 
πλήν μόνον μαλάκια, οστρακόδερμα, ζωόφυτα μετά θαλασ
σίων φυτών εμπεριέχοντας.

Κάτωθεν δέ τούτου ιδού συστήματα άλλα, τδ Κ α μ β ρ ι α- 
νδν καί άλλα, έν οι; λείώανα ζωής ποούπαοξάσης σπανίώς 
καί δυσκόλώς εύρίσχοντα;· τά δέ ολίγα τά εΰρεθέντα εινε σκώλη- 
κες, οστρακόδερμα, ζωόφυτα, φύκη, εστερημένα ακοής καί 
όράσεως και άποτελούντα τήν χατωτάτην βαθμίδα τής ζωι
κής και φυτικής χλίμαχος, ένφ βαθύτερου καί ταύτα έκλ.εί- 
πουσ’.ν. Εϊμεθα ήδη εις τδ χατώτατον τών δι'ΰδατος παρα- 
χθέντων στρωμάτων, δπερ μετά τών προειρημένων αποτελεί 
τήν πρώτην ομοταξίαν τών πρωτογενών καλουμένων, 
άτινα ώς βλέπομεν έμπεριέχουσι τά λείψανα τών παλαιοτά- 
των καί ατελεστάτων οργανισμών. Τδ έδχ®ος, έπί τοϋ 
όποιου πατοΰμεν, εινε γρανίτης καί δέν δεικνύει ούδέν ίχνος 
ζωής προϋπαρξάσης. ’Ενταύθα δμως, εΐρήσθω, ουδέ καν διά 
των τής φαντασίας πτερύγων θά ήδυνάμεθα νά κατέλθωμεν, 
άν κατά καιρούς καί κατά τόπους δέν συνέβαινον αναδύσεις 
έόαφων καί καταδύσεις, άνατροπαί, αΐτινες τά βάθη τής γής 
εις φώς ήγαγον, καί πολλών έκ τών πετρωμάτων τούτων εις 
πολλά τής γής μέρη έχώλυσαν τδν σχηματισμόν. Εϋρισκό- 
μεθα εις τά βάθη τής αβύσσου, πατοΰμεν επί εδάφους μαρ- 
τυροΰντος τήν έκ πυρδς καταγωγήν αύτοϋ. Τδ έδαφος τούτο 
δεικνύει δει έκ θερμότητος υπερβολικής ήν ρευστόν άλλοτε, 
καί ότι καταψυχθέν έστερεοποιήθη κατά τήν επιφάνειαν, έσχη- 
μάτισε δηλονότι κέλυφος, υπό τδ όποιον λάβα ή μύδρος διά
πυρος εκαλύφθη. ‘Ο μύδρος ούτος κλονών καί δ'.ασχίζων τδ 
καλύπτον αυτόν κέλυφος έξώρμα διά τών ρωγμών, καί έξορ- 
μών έσχημάτιζε βράχους, τού; μεταμορφικούς κα- 
λουμένους, οΐτινες καί τδ πάχος τών κελυοών ηΰξανον καί 
περισσοτέραν τήν άντίστασιν κατά τω> έσωθεν κλονισμών 
παρεΐχον, καί τήν εσωτερικήν θερμότητα νά διαπεοα καί 
φθάνη ευκόλως εις τήν επιφάνειαν έχώλυον, δίδοντες ούτω και
ρόν ει; τά περιχαλύπτοντα τδν γήίνον όγκον αέρια νά συμ- 
πυκνωνται, νά ρευστοποιώντας καί νά περιβάλλωσι τήν γήν 
μέ τδν υγρόν εκείνον χιτώνα, επάνω τοϋ όποιου «πνεύμα θεού 
έπεφέρετο. » Καί δτι μέν επάνω τών συχνά ταρασσομένων θο- 
έών, πρωτογενών καί θερμών εκείνων ύδάτων έπεοέοετο 
«πνεύμα θεού,» ιδού μάρτυρες θετικοί, οί ατελείς μέν αλλά 
ζήσαντες οργανισμοί, οί έντδς καί τοΰ κατωτάτου τών έν τώ 
βυθωτού ύίατος εκείνου σχηματισθέντων γνωστών ήυ,ΐν πε
τρωμάτων άπαντώμε οι, οίον τδ ‘Εώζωον (Eozoon Cana- 

dense) τοϋ καθηγητοϋ Dawson κτλ. (I). Ότι δέ καί πριν 
ή τδ φώς έπί τής γής ήμών φθάση « Πνεύμα θεού έπεβέοετο 
έπάνω τού ΰδατος,» μάρτυρες αύτά ταύτα τά λείψανα, τά υστε
ρημένα όράσεως, ήτις καθίστατο περιττή όπου φώς εΐσέτι δέν 
ύπήρχεν. Έπεφέρετο λοιπόν καί κατά τήν επιστήμην «Πνεύμα 
θεού έπάνω τοΰ ΰδατος » καί έπεοέρετο παρατατικώς, ώς καί 
διά παρατατικού εκφράζεται χρόνου. (2).

Τοιαϋτα ήσαν τά μυστήρια τά έκτελούμενα έπί τής γής ή-αών 
κατά τήν έποχήν εκείνην, καθ'ήν ολόκληρος μέν ή επιφάνεια 
αυτής εκαλύπτετο ΰπδ ύδάτων, εΐ; τδν βυθόν τών όποιων έσχη- 
ματίζοντο τά πρώτα στρώματα, άνωθεν δέ αύτής ΰπεοπληθεΐς 
ατμοί διετήρουν « τδ σκότος έπάνω τή; αβύσσου.” Άλλ’έν 
τουτοις οι αιώνες παρήρχοντο, τά δέ έν τώ βυθώ τών ύδάτων 
παραγόμενα στρώματα,παρεντιθέμενα μεταξύ τής κάτω θερμό
τητος χαι τού έπιπολάζοντος ΰδατος,ήμπόδιζον έτι μάλλον τήν 
θερμότητα ταύτην νά φθάντ) πρδς τά έξω. ‘Ως έκ τούτου δέ καί 
ή των ύδάτων θερμοκρασία ήλαττοΰτο, καί οί περικαλύπτοντες 
αυτά ατμοί εύκολώτερον έρρευστοποιοΰντο, καί ή ζωή άνεπτύσ- 
σετο, καί ή αίσθησις «τελειοποιείτο, ή δέ φύσις ούδέν έτερον ή 
τήν φωνήν τοϋ Δημιουργού αύτής «Γενηθήτω φώς» περιέμε- 
νεν, ινσ, έλευθερωθεϊσα τού ζυγού τού σκότους, προβή εις ίν- 
τελέστερα έργα. Ή φωνή έξήλθε.

«Καί ειπεν ο θεός, Γενηθήτω φώς' καί έγένετο φώς»
Πού γενηθήτω φώς; Βεβαίως έκεϊ,δπου έω; τότε ήτο σκότος. 

Γενηθήτω φώς έπάνω τού προσώπου τής γής· άραιωθήτωσαν 
οί πολυπληθέστατοι καί πυκνότατοι ατμοί οί κατακαλύπτοντε; 
απασαν τήν έπιφάνειαν τής γήινου σφαίρας,άραιωθήτωσαν, "να 
τδ φώς φθίση μέχρι τής επιφάνειας αύτής τής τέως ύπδ σκό
τους καλυπτομένης. « Γενηθήτω φώς » ού κτισθήτω, διότι 
« έν αρχή έποίησεν ό θεός τδν ουρανόν, ■ ( αλλά τδ φώς τών 
ουρανίων σωμάτων τών φωτεινών, μή δυνάμενον νά διαπεράση 
τούς περικαλύπτοντας τήν σφαίραν ήμών ατμούς, περιέμενε 
πρόσταγμα θειον. Τδ πρόσταγμα έξήλθε, «Καί ειπεν ό θεός' 
Γενηθήτω φώς καί έγένετο φώς' » αμέσως δέ τδ επάνω τοΰ 
ΰδατος έπιφερόμενον «Πνεύμα θεού» προέβη εις κτίσιν διορ- 
γανισμών έντελεστέρων, πεποοικισαένων δι’ όοάσεω; ζησάν- 
των έντδς τού ήδη αρκετά ψυχρανθέντος ΰδατος, άποθανόντων 
καί ταφέντων έν τώ βυθφ αύτοϋ, ώς ήδη καί τά λείψανα αυτών 
έτι μαρτυροΰσι τήν θεία» χπαηωγγι τοΰ πολυτίμου τούτου 
τόμου.

Ούτως ή γή έλευθερωθεϊσα τή διαταγή τού Πχντοδυνά-

(1) Leisure Hour part 230 pag· 116. (2)Τούςέπι- 
θυμοΰντας έκτενεστέραν τοΰ θέματος τούτου άνάπτυξιν παρα- 
πέμπομεν εις τδ άξιολογώτατον σύγγραμμα, τδ έπιγραφόμε- 
νον «λόγοι έν λίθοι;» συγγραφέν μέν αγγλιστί ύπδ Δομί
νικου Μακωσλάνδου, ΐξελληνισθέν δέ ύπδ τού’Αρχιεπισκόπου 
Άργολίδος Δανιήλ Πετρούλια, τδ όποιον έγένετο καί ήμϊν 
βιηθές άριστο; καί τδ όποιον συσταίνομεν ποδς πάντα άγα- 
πώντα τήν αλήθειαν άνθρωπον.

μου Ποιητοΰ άπδ τής κυριαρχίας τού σκότους, εισέρχεται εις 
έποχήν νέαν, έποχήν γόνιμον πολλών καί ποικίλων μεταβο
λών, τάς όποιας έν τοϊς άκολούθοίς, θεού βοηθοϋντος, θέλομεν 
εξετάσει, νϋν μόνον προσθέτοντες δτι τδ φώς τδ τότε χατελθδν 
ούτε τήν λαμπρότητα τοϋ σημερινού ώς ούτε τήν έντασιν 
αυτού είχεν, ενεχα τών πολλών καί ποικίλων ατμών, τών 
άνω τοΰ ΰδατος αιωρουμένων καί μή έπιτρεπόντων εΐμή ημέ
ραν τινά δμιχλωδεστάτην.

«'Αγαθόν τδ έξομολογεΐσθαι'τφ Κυρίφ καί ψάλλειν τώ ονό- 
ματί σου, Τψιστε,» λέγει έν βιβλίφ ψαλμών ή Γραφή. 
«"Οτι εύφρανάς με, Κύριε, έν τφ π ο ι ή μ α τ ί σ ο υ καί έν 
τοΐς έργοις τώνχειρώνσου άγαλλλιάσομαι. ‘Ως 
έμεγαλύνθη τά έργα σου. Κύριε, σφόδρα έβαθύνθησαν οί δια
λογισμοί σου. Άνήρ άφρων ού γνώσεται, καί ασύνετος ου 
συνήσει ταύτα. (Ψαλμ. 71). Καταπαύοντες δέ καί ημείς 
τδν λόγον ήδη, αδελφοί, στρέψωμεν τήν διάνοιαν πρδς τον 
"Γψιστον και ίκετεύσωμεν τδν αναβαλλόμενου φώς ω; χατιον, 
τδν εΐπόντα εκ σκότους φώς λάμψαι νά μή άποστερήση και 
ημάς άπδ τού φωτδς τοΰ προσώπου του. Λάμπρυνον τήν διά
νοιαν ήμών μέ τδ νοητόν σου φως, Κύριε' άναψον τά στήθη 
ήμων διά τού πυρδς τής αγάπης σου καί σύνδεσαν άπαντας εις 
έν αρμονικόν καί αδιάσπαστου ύπδ μίαν καί μόνην κεφαλήν, 
τδν γλυκύτατου λόγον σου, πρδς δόξαν μέν καί αίνον αιώνιον 
τοΰ ονόματος σου, παρηγορίαν δέ τής ώς σημαιοφόρου μέν τής 
άνθρωπότητος προορισθείσης, άλλ’ άτυχούς ένεκα τής έπιλη- 
σμονής καταστάσης φιλτάτης ήμών πατρίδος. Γένοιτο I

Δ. Ζ.

ςΗ επιστήμη τοϋ απλοϊκού Ριχάρδου, 
ή ή όδος τής εύπραγίας.

(Έκ τού Γαλλικού).

Παρά τού ίδιου Φραγκλίνου μανθάνομεν πώς έλαβεν αρχήν 
τδ συγγραμμάτων, έξ ού μεταφέρομεν τά έξης ;

« Ηρχισα, λέγει, κατά τδ 1732 τήν δημοσίευσιν τοϋ μη- 
νολογίου μου, άλλά ύπδ τδ όνομα Μηνολόγιον τού Richard 
Sauders»’ συνήθως όμως έκάλουν αΰτδ «Μηνολόγιον τοϋ 
άπλο ίκού Ριχάρδου. » Πάσαν σπουδήν κατέβαλαν όπως κατα
στήσω αύτδ τερπνόν καί χρήσιμον ένεκα δέ τούτου τοσαύτης 
έτυχεν υποδοχής, ώστε μεγάλα κέρδη έξ αΰτοΰ άπελάμβανον. 
Καθ' έκαστον έτος έπώλουν πλέον τών δώδεκα χιλιάδων αν
τιτύπων έπειϊή δ' έβλεπον ν’ άναγινώσχεται γενικώς καί νά 
διαδίδεται πανταχοΰ, τδ έθεώρησα ώς διοχετευτήριον καταλ
ληλότατου πρδς έξάπλωσιν τής παιδείας παρά τοΐς λαοις, οί- 
τινες σπανίως ήγόραζον βιβλία. Συνεπλήρωσα λοιπόν άπαντα 
τά μικρά κενά διαστήματα τά μεταξύ τών έπισήμων ήμερών 
τού Μηνολογίου ΰι’ αποφθεγμάτων παροιμιωδών, έκλέγων τά 
άρμοδιώτερα πρδς έαπνευσεν τοΰ έρωτος τή; έργασίας καί τής 
οικονομίας, τών μόνων μέσων της εύπραγίας, ΐνα καταστήσω 

έμπεδον τήν αρετήν, διότι δυσκόλώς ο πιεζόμενος υπό αναγ
κών δύναται νά ζήση τιμίως, ώς μαρτυρεϊται καί εκ τής 
ακολούθου παροιμίας «Δυσκόλώς σάκκος κενός ΐσταται όρ
θιος.» "Ηνωσα τάς παροιμίας ταύτας, τάς έμπερϊλαμβανού- 
σας τήν σοφίαν τών αιώνων καί τών έθνών, καί έξ αυτών «μόρ
φωσα τδν ακόλουθον λόγον, τάξας αυτόν έπί κεφαλής τού Μη
νολογίου τοΰ 1 757 , ώς δημηγορίαν δήθεν, ήν σοφός τις γέ
ρων άπηύθυνε πρδς πολλούς παρευρισκομένους έν τινι δημο
πρασία. ‘Η συγκέντρωσις απάντων τούτων τών διεσπαρμένων 
γνωμικών παρήγαγεν ΐσχυροτέραν έντύπωσιν" άφ' ού έν γένει 
έγένοντο παοαδεκτά τά άνάλεκτα ταύτα, μετετυπώθησαν εις 
άπάσας τάς έφημερίδας τής ’Αμερικανικής’Ηπείρου, έν ’Αγγλία 
έτυπώθησαν έπί χάρτου μεγάλου μεγέθους έν είδει άγγελίας, 
έν Γαλλία έγένοντο δύω μεταφράσεις, καί οί ιερείς, ως καί 
οί χωροδεσπόται ήγόρασαν πλεϊστα όσα άντίτυπα, δπως τά 
διανείμωσίν εις τούς ένορίτας καί εις τούς χωρικούς αυτών. »

‘Ο Φραγκλίνος εισάγει τδν πατέρα ’Αβραάμ έκφωνούντα 
τδν λόγον, εις δν ένυπάρχει συγκεντρωμένη ή έπιστήμη τού 
απλοϊκού Ρ.χάρδου κατά τδν ακόλουθον τρόπον :

« Φίλε αναγνωστα, έξ άκοής έχω, ότι η μονη_ευφροσύνη 
ενός συγγραφέως εινε τδ νά βλέπη τά συγράμματα αυτού κρι- 
νόμενα άξια σεβασμού παρ’ άλλων έκ τούτου κρίνον πόσην 
ευφροσύνην ήσθάνθην ένεκα τού ακολούθου περιστατικού ;

’Εσχάτως έκράτησα τδν ίππον μου εις μέρος τι, οπού πο/>- 
λοί συνέρρεον' έν τινι πλειστηριασμώ, καί έπειδή δέν ήτον 
εΐσέτι ή ώοα τής ένάρξεως αΰτοΰ,συνδιελεγόμην περί τής χαλε- 
πότητος τών καιρών. Εις έκ τών πολλών προσελθών προς τινα 
καλόν πολιότριχα καί κοσμίως ένδεδυμένον γέροντα τοΰ είπε .

Καί Σύ, πάτερ ’Αβραάμ, τί φρονείς περί τών σημερινών 
καιρών ; Οί επαχθείς ούτοι φόροι ήμερα τή ήμέρα δέν κατα- 
στρέφουσι τδν τόπον ; τίνι τρόπφ νά τούς πληρώσωμεν ; τι 

μάς συμβουλεύεις ;
‘Ο πατήρ ’Αβραάμ μετά τινας στιγμάς άπήντησεν- έάν 

έπιθυαήτε τήν γνώμην μου, σάς τήν δίδω εν συντομία, διότι 
« τών φρονίμων ολίγα» ώς λέγει ό άπλοίκδς Ριχάρδος. ’Επειδή 
δέ άπαντες παρεκάλουν αυτόν νά έξηγηθή, «σχημάτισαν πέ- 
ριξ αυτού κύκλον, αΰτός δέ έλεξε τάδε :

Το τίμημα τής ακηδίας καί ή αξία 
του χρονου.

Αγαπητοί μου φίλει καί γείτονες, δέν άρνεϊται τις ότι ο 
φόροι εινε έπαχθέστατοι' έν'τοσούτω έάν μόνον τούς πρδς τήν 
χυβέονησιν φόρους έπρόχειτο νά πληρώσωμεν, ελπίς ητον ευ
χερέστερα νά τούς άπαντήσωμεν. Πληρόνομεν όμως πλήθος 
άλλων φόρων πολύ πλέον έπαχθεστέρων ό φόρος φέρ' ειπειν 
τής ακηδίας ήμών στοιχίζει τδ διπλάσιαν τού πρδς τήν κυβέρ- 
νησιν φόρου’ τής οίήσεωςτδ τριπλάσιον τής ανοησίας 
ήμων τδ τετραπλάσιον. Ταιοΰτοι οε εινε οι φάροι οίκοι, ώστε 
ο; έπιμεληταΙ αυτών άδυνατοΰσι να επιφέρωτι τήν ελαχίστη*
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έλάττωσιν* άλλα υπάρχει ελπίς βελτιώσεως, έάν εΐμεθα έπι- 
δεκτιχοί συμβοιόών* «ό θεός βοηθεΐ του; βοηθούντας εαυτούς» 
λέγει ό απλοϊκός Ριχάρδος εις τό Μηνολόγιον τού 4 733 :

Έάν κυβέρνησίς τις ήθελε» υποχρεώσει τούς υπηκόους αυ
τής νά δίδωσι τακτικώ; εις υπηρεσία» αυτής τό δέκατο» [αί
νο» τού χρόνου αιτώ», βαρύτερα πολύ βεβαίως ήθελε» εισθαι 
ή τύχη τώ» ανθρώπων τούτων* άλλ οί πλεϊστοι έξ’ ημών 
φορολογούμεθα παρά τής άχηδία; δια πολύ τυρανιχωτέρου τρό
που* ή ακηδία φέρει συν αυτή ασθειείας καί συντέμνει ανε
παίσθητος τήν διάρκεια» τής ζωής, ή ακηδία ώς ή σκωρία 
διαβιβρώσχει ήμά;, πολύ περισσότερον ή ή εργασία. «Ή συ
χνή χρήσις τής χύ ειδίς διατηρεί αυτήν πάντοτε στίλβουσαν» 
λέγει ό απλοϊκός Ριχάρδος*.

‘Ο αγαπών τήν ζωήν δέ» χαταδαπανά τον καιρόν αύτοϋ, 
επειδή, ώς λέγει ακόμη ό απλοϊκός Ριχάρδος, ό καιρός εινε 
τό ύφασμα, έξ1 ου ή ζωή γίγνεται. Πόσον καιρόν πέραν τοΰ 
δέοντος δέν διδομεν εις τόν ύπνον; Λησμονούμε», ώς λέγει 
δ απλοϊκό; Ριχάρδος, ότι άλώπηξ κοιμωμένη όρ
νιθα δέν συλλαμβάνει, καί ότι εχομεν πλεϊστον 
όσον χαιρό» να χοιμηθώμεν, όταν μάς εΐσαγάγωσιν εις τό φέ- 
ρετρον » Εάν ό χρόνος ήνε τό πολυτιμότερο» τώ» αγαθών, 
ή απώλεια αυτού εινε ή μεγαλειτέρα άσωτεία, ώς λέγει ό 
καλός Ριχάρδος, επειδή, ώς άλλοθι που λέγει, ποτέ δέν ευ- 
ρίσκομεν τόν χαμένο» καιρόν, καί δ,τι ονομάζομε» ημείς 
καιρό» ικανόν εινε καιρός έλάχιστος. θάρρος λοιπό» ! δρα
στηριότης, καιρός ένεργείας ενόσω εχομεν τάς δυνάμεις ημών. 
‘Π ένεργητικότης παρέχει περισσότερα σύν όλιγωτέρω τφ 
κόπφ* ή ραθυμία τά πάντα δυσκολεύει, ή εργασία τα πάντα 
ευκολύνει. Τόν έγ ειρόμενον αργά, μόλις άρχίση τάς εργασίας 
αυτού, καταλαμβάνει ή νύξ* ή αργία βραδυπορεΐ τόσον, ώστε 
ή πτωχία τήν συλλαμβάνει αμέσως ; ‘Ημείς άς χινώμεν 
τάς υποθέσεις μας καί όχι έκεϊναι ημάς* ό καταχλινό- 
μενος ένωρίτερα καί έγειρόμενος ένωρί- 
τερα κερδίζει ίιγιείαν, πλούτη και φρόνη- 
σ . ν, λέγει ό απλοϊκό; Ριχάρδος.

‘Η εργασία και ή εργατικόνης εινε φυλακτήρια κατά τής 
πτωχία; καί τών μερίμνων* γεννώσι τήν εϋποοίαν, τήν 
χαράν και τήν κοινήν ύπόληψιν* ή αναβολή εϊς τήν αΰτιον 
φέρει β> αβην :

Τί σημαίνουσιν αί έπιθυμίαι και αί ελπίδες εύτυχεστέρου 
καιρού ; από ήμάς έξαρτάται νά τόν βελτιώσωμεν, όταν γνωοί- 
ζωμεν τήν αξίαν αύτού. ‘Ο καιρός μεταβάλλεται, όταν ημείς 
μεταβλ,ηθώμε». ‘Π φιλοπονία, ώ; λέγει ό απλοϊκός Ριχάρδος 
ανάγκην εύχών δέν έχει* ό άπό ελπίδων βοσκόμενος άποθ-ή- 
σκει τής πείνης «λιμώ άπόλλυται». Κέοδος άνευ κόπου δέν 
αποκτάται* επειδή δέν έχωγέας, εινε ανάγκη νά μεταχειρι- 
σθώ τάς χεΐρας μου* άν έχω, αύται εινε αρκετά β-βαρυμέ- 
ναι. ‘β; εύλόγως παρατηρεί ό απλοϊκό; Ριχάρδος, εν επιτή
δευμα εινε διακονία φέρουσα τιμήν και κέρδος* αλλά δέον νά 
έργάζηταί τι; τήν τέχνην τον, νά άκολουθή τό έπιτήδευμά 

του* άλλως ούτε κτήματα βεβαίως ούτε χρήματα έπαρκοϋσ1 
πρός πληρωμήν τού φόρου:

‘Ο φιλόπονος δέν φοβείται παντάπασι τήν σιτοδείαν* ή 
πείνα θεωρεί τήν θύραν τοΰ φιλοπόνου εργάτου, πλήν δέν 
τολμά νά είσέλθη έντός. Άλλ' ούτε οί διχαστικοί κλητήρες* 
διότι ή μέν δραστηριότης πληρόνει τά χρέη, ή δέ οκνηρία τά 
αυξάνει, θησαυρού ετοίμου ή έκ κληρονομιάς ανάγκην δέν 
έχειτε* ή δραστηριότης εινε μήτηρ τής εύπραγίας, ό 0έ θεός 
εύλογεϊ τήν έργασίαν. Εαλλιέργει τήν γήν καθ ον χρόνονό 
οκνηρός κοιμάται* θέλεις έχει σίτον καί πρός πώλησιν καί 
πρός συντήρησιν* εργάζου σήμερον, διότι δέν γνωρίζεις τίνα 
κωλύματα θέλεις απαντήσει αύριο»* έκ τούτων κινούμενος καί 
ό αγαθός Ριχάρδος είπε «τό σημερινόν έργον μή άναβάλλης 
διά τήν αυριον » :

Έάν εΰρίσχεσο εις τήν έργασίαν καλοΰτινος κυρίου, δέν ήθε
λες αΐσχυ,θή, άν τυχόν σέ κατελάμβανε μέ σταυρωμένας χεΐ
ρας ; "Οθεν επειδή συ είσαι κύριος σού αύτοϋ, αΐσχύνθητι, όταν 
σύ ό ίδιος καταλαμβάνης σέ αυτόν έν όκνηρίφ,έν ώ τόσα καϊτόσα 
έχεις νά π ράξη; υπέρ σαυτού, υπέρ τής οικογένεια; σου, υπέρ 
τής πατρίδο; σου, υπέρ τού έθνους σου, υπέρ τής φιλανθρωπίας! 
έγείρου λοιπόν σύνταχα * πρόσεχε, μή ,ό ήλιος εμφανιζόμενος 
επί τής γής, εΐπη : ’Ιδού εις οκνηρός κοιμάται. Σκληραγώγη- 
σον τάς χεΐρας σου πρός εύχερεστέραν χρήσιντών εργαλείων 
καί ένθυμήσου ότι γάτο; μέ χειρόκτια ποντικούς δέν πιάνει.

'Ίσως μ’ άντιτάξης, ότι πολλά πρόκειται νά έκτελέσης, 
καί ότι ή δύναμις σέ λείπει* αλλά ή θέλ.ησις, ή επιμονή καί 
ή καρτερία κατορθόνουσι θαύματα* « Σταγόνες ΰδατος πέτρας 
χοιλαίνουσι*» διά τής εργασίας και τής υπομονής ό ποντικός 
κόπτει τήν άλ.υσον, έπανειλημμένοι μικροί χτύποι χαταβάλ- 
λουσι τάς μεγίστας δρυς ; Μοί φαίνεται ότι ακούω τινά έξ' υ
μών λέγοντα* δέν πρέπει λοιπόν νά εύρίσχωμεν καί ολίγων 
στιγμών άνεσιν ; Σά; αποκρίνομαι, φίλοι μου, διά τοΰ στό
ματος τοΰ αγαθού Ριχάρδου «ποιείτε χρήσιν τού καιρού σας.» 
'Εάν θέλητε νά έπιτύχητέ άνάπαυσιν, μή χάνετε ούδεμίαν 
ώραν* ό έγρηγορών μόνον δύναται νά άπολαύση άνεσιν, τήν 
οποίαν ό οκνηρός δέν απολαύει. Ζωή ήσυχος καί ζωή οκνηρά 
εινε δύω πράγματα πολ.ύ διάφορα I Πιστεύεις ότι ή άργία δύ
ναται νά σέ προμηθεύση πλείονα θέλγητρα, ή ή εργασία; 
άπατάσαι, διότι ή μέν εργασία γεννφ τάς μέριμνας, ή δέ άνευ 
ανάγκης ανάπαυλα παρέχει πλ,ήξιν καί λύπας. Πολλοί έπε- 
ρειδόμενοι εις τήν αγχίνοιάν των αποφάσισαν νά ζήσωσιν άνευ 
έογασίας, άλλ' άπέτυχον, διότι τοΐς έλειπον τά αναγκαία 
μέσα. Ή εργασία έξ εναντίας συνοδοιπόρους 
έχει πάντοτε τήν ευθυμίαν, τήνάφθονίαν 
καί τήν τιμήν. Οί φεύγοντες τήν ηδονήν, τήν άπαν- 
τώσι συχνώτερα. Ή γρηγοροΰσα κλώστρια δέν στερείται 
ποτέ υποκάμισο».« Τώρα, ότε έχω δάμαλιν καί πρόβατα, 
άπαντες μέ καλημερίζουσιν, ώς πολλά όρθώ; λέγει ό αγαθό; 
Ριχάρδος. (ακολουθεί.)

Ό Ίεροδιάκονο; Δ A. Μ. ΧΑΡ1ΚΛΗΣ Λέσβιος.

Ή παντοδυναμία μ:άς τρίάδος. 
(Συνέχεια άπό σελ. 1ό3 τόμ. Λ'.).

4 6 Καί άν έσυνάζοντο πάντε; έδώ 
οί κράτιστοι λόχοι των σώ< ομοφύλων, 
καί άν εις λωοίδα; τάς σάρκας τ’ ιδώ 
φρικταί προβοσκίδες νά σχίζουν τών φίλων— 

ψυχρός, αδιάφορος ούτε στιγμήν 
θ’ άμφιβαλλο», ούτε μικράν σπιθαμήν 
έδωθεν θά έφευγον, φίλοι, διότι 
ώς ξύλο» ξηοόν άναισθήτως υπνώττει.

Ναι, πλήρην πεποίθησιν έχω τρανήν 
ότ’ εινε αναίσθητος πσντη ώ; πτώμα, 
τοιαύτην έν γένει λαμβάνει ποινήν, 
οσάκις ώ; πίθον γεμίση τό σώμα.

17 Μέ μόχθου; απείρους, μ' ιδρώτα; σκληρώς 
τά χρήσιμα ούτο; κερδαίνει τοΰ βίου* 
πλήν δίδει τά πάντα αυτά ό μωρό;, 
τρυφήν ν' άπολαύση ποτού παρομοίου. 

Ιίοτόν καθιστάνον γελοΐον αυτόν, 
τρελλόν, αποτρόπαιο», τέρας φριχτόν* 
ποτόν τάς αισθήσεις άρπάζο», καί ζάλην 
φριχτήν άποφέρον καί λύσσαν μεγάλη»*, 

ποτόν, όπερ ρίπτει εΐ; βάθος ευθύ; 
αυτόν αθλιότηιος, πλάνης, μανίας, 
νομίζει τρυφήν χ' ηδονήν άν, γευθείς, 
εις πράξεις αισχρά; έξοχείλη μυρίας-

4 8 Βεβαίως νομίζεται τόσων χαχών 
τό πρόξενον τούτο τήν γεΰσιν ήδείαν 
ότ’ έχει, ώ; νέκταρ θεών μυθικών 
ώ; αίμα ανθρώπου τροφήν τήν γλυκεϊαν- 

Απάτην δεινήν άπατάσθε* άρκεΐ 
νά έλθητε, φίλοι, μαζή μου έχει 

εϊ; ρέγχοντο; άντρου αύτοϋ τάς εισόδους 
κι’ εύρίσκεται όλα; ποτού τού ευώδους 

όσμάς, πανταξίας τοιούτων κτηνών, 
δυσώδεις πνοάς δηλαδή παναθλίας, 
ά; πας έξ ημών ώς μεγίστων ποινών 
θά είχε νά πνεύση καί Άδου αξίας.

4 9 ΌσμαΙ αί τοσοΰτον ευώδεις του πλήν 
δέν εινε ποτού αποτέλεσμα μόνον* 
θά ησαν όλίγαι τφόντι* διπλήν 
τήν δόσιν ποθεί, χαί ευρίσκει ένόνιον 

πικρού χορταριού καπνόν βρωμερόν, 
καί τούτο ό ήρω; ημών έχπληρών 
τφόντι καθίσταται μέγας καί μόνος, 
εις όν νά άνηχει τής γής μας ό θρόνος ! 

Τό χάρταν του τούτο άπλήστω; ροφ φ, 
τό χώ»' εΐ; τήν ρίνα, μασσα, καί τό πιϋει·

Αυτός ό μωρός εις αυτά ά; τρυφά 
χ’ εΐ; άτθονον αίμα ημείς οί άνδρεϊοι.

SO Τήνάδειαν δότε μοι, φίλοι, μικράν 
έρώτησιν μίαν πρός σά; ν απευθύνω* 
γνωρίζω ότ* έχετε πείραν μακράν 
καί θέλω άπταίστω; τό πράγμα νά κρίνω* 

τό αίμα των πλεϊστοι ώ; φόρου τιμή; 
αυτών τώ» άθλιων προσήξαν* υμείς 
πιστώ; άποοά.θητε ήδπ, άν έχη 
ίδια» άξια», έάν ύπερέχη 

τό αίμα Δεσπότου μεγάλου τινό; 
άπ’ άλλ.ο μικρού άσημάντου εργάτου* _ 
έάν εΐ; τό αίμα ποτέ τού έ<ός 
εύρέθη ή γεϋσις χυμού ύπερτάτου.

S4 Έχπλήττεσθε βλέπω μεγάλω; πρός τί 
αυτά ερωτώ παρ' ΰμώ» καί δικαίως 
ή γεύσι; των εινε άείποτ’ αυτή 
χαί ούτε μικρόν παραλλάσσει βεβαίως- 

καί όμως, ώ 1 θαύμα γελοίων μωρών ! 
τό γένος τ' αυτό χ-αιδως οιάιρών 
ορίζει τού; μέν Εύγενεϊ; τών όμοιων, 
χρυσού» τού; παρέχη καί ά<ετο» βίον. 

τού; δέ εΐ; άγέλας άθροιζων ομοΰ 
άλμέγει καί κείρει κι’ ώ; κύριο; άρχει, 
διότ' εις τά; φλέβα; των αίμα χυμού 
πολύ κατωτέρου, ώ; φαίνετ’, υπάρχει.

2S Αγρού τίνος δίκην, θανών εύγενής 
τό έξοχον’αΐμα εί; άλλον άφίνει, 
καί οΰτ’ ό δεσμό; συμμορία; δεινής 
άπαύστω; υπάρχει, ουδέποτε φθίνει, 

οί μέν άποθνήσκουν τής πείνης κακώς 
και πάντων στερούνται τής Γής γενικώς,, 
εΐ, ά-ίθονα πλούτη οί άλλοι τρυφώσι 
εις τί νά σκορπίσουν τοσαύτ απορωσιν. 

εις ταΰτα ύπείχουν οι πάσχοντες πλήν 
μέ σέβας τήν μάστιγ’ άσπάζονται πάνυ* 
έάν δ’ οΐμωγήν τις έκφέρη απλήν, 
επίχειρα τόλμη; τής τόσης λαμβάνει.

23 ’Αλλ’ εινε τά έργα μωρών γυναικών 
αυτών άσυγκρίτως μωρότερα, φίλοι, 
καί θέλω. . . . Πλήν στόμα αυτού φιλικό» 
ό θείος Κοριός άπεστόμωσ' εις χείλη 

τήν χείρ' έπιθέσας. « Πολύ περιττόν, 
ώ φί/ε, τοΰ εΙπΒ, το^ κόπον αυτόν 
να λάβης. οί άνδρες άν πράττουν μωρίας, 
φαντάσθητε τό.έον τάζ κούφας Κυρίας ! 

Εις άλλοτε ταΰτα. Τσς χείρα; δμοΰ 
ας σφίξωμεν τώρα έδώ κι’ όρκ'.σΟώμεν 
χατάραν αιώνιον, λύσσαν θυμου 
κατά γενεάς άίλίας προβώμεν. Δ Β.
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’Αργία μήτηρ πάσης κακίας.
’Εάν ό βίος αίνιγμα καί λύσις του τό μνήμα, 
‘Ο κόσμος είνε εις βωμός χ’ ή α ρ ε τ ή τό θύμα. 
Εις τήν πνοήν τοΰ πνέοντας βορρά τό άνθος πίπτει, 
’Αλλά βοτάνη άκανθών κλ.ονείται μόνον, χύπτει.

Βορράς ή αεργία'
ΙΙερφ, καί πίπτ' ή αρετή κ' εγείρετ ή κακία.

Λύίίς του 6ου αινίγματος.
« αλλά. »

Λ,ύσις τοΰ 5ου Γρίφου.

Μή χακοϊς δμίλει.—θυμού κράτει.—Έριν μισεί.—’Αλή
θειαν φίλει.—Μηδενί φθάνει.
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Αίνιγμα 7<».
Άνευ έμοϋ αδύνατον υπήρχε να ύπαρξης- 

Άλλ’ άν αλλάξω κεφαλ.ήν, 
Δεν υπάρχεις ς’ τήν ζωήν.

κ

9,

ύπδ X. ΜΙΧΑΗΛΙΑΟΓ.

Σπουδαία παροράματα καί προσθήκαι.

Σελ. 200 στήλη ά. γραμ. 15 δασυδίαιτον γρ. δασιδίαιτον.
207 )) ά. > 8 AId£berau » Alddbaran 

(λ. άραβ.=Λαμπαδίας).
» 207 » ά. Β 9 An tares, προσθ. έλλ Άντά* 

ρης.
207 9 ά. » ίο Βοώτης τοΰ Bouvier γρ. 

Αρκτοΰρος τοΰ Βοώτου.
» 207 X) ά. 9 15 Babinel τοΰ πανεπιστημίου 

γρ. ό δέ Ακαδημαϊκές κ. 
Babinet.

a 207 » β". » 15 διαδικών γρ. δυαδικών.
» 207 » 6’. )) 27 διαδικός ο δυαδικός.
» 207 β’. • 30 Houg ο τής Slough 

(κώμης αγγλικής, ήτις ήτον 
ή συνήθη; διαμονή τοΰ ας-ρο- 
νέμου Έρσχέλλου).

» 207 • β-. » 49 Mira ή ό τής Baleine γρ. 
Mirab ή ο τής Φαλαίνης.

» 208 » ά. 3 4’ γρ. 4 λεπτ.
Β 208 9 ά. » 14 κενώσεω; γρ. κινήσεως.
Μ 208 1) ά. » 34 Mauportius γρ· Mauper- 

tuis.
» 208 » β'. Μ 22 Utanibourg γρ. Uranie- 
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» 208 Β β'. Β 42 ‘Αμαξηλ.άτου γρ. ‘Ηνιόχου.
» 209 Β ά. Β 36 έχουσαν γρ. έχουσα.
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231 » β’. Β 11 άτριτοι γρ. ατριπτοι.
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