
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1871—ΤΕΥΧΟΣ ΚΖ'.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Λόγος ΚΖ'. εις τήν προφητικήν ρήσιν τήν λέγουσάν 

«’Εγώ Κύριος ό Θεός έποίησχ φως καί σκότος, 
ποιων ειρήνη*  και κτιζων κακά.» (‘Ησ. υιέ. ζ ή.

(Συνέχεια άπό σέλ. 36 και τέλος).·

Εί δέ οΰ μόνον κακός οΰκ ήν έντεΰθεν, αλλά και πολλοΰ μι
σθού προσθήκην έλάμβανε, γενναίως την άρρωστίαν ένέγκας, εΰδη- 
λον δτι οΰ κακόν ή νόσος. Kat έτερος δέ προφήτης τους οφθαλ
μούς νόσων δίετέλει- άλλ’ οΰ κατά τοΰτο κακός, αλλά και προ- 

εφήτευε και τά μέλλοντα προεώρα και οΰδέν ή νόσος εϊς την 
αρετήν έγένετο κώλυμα. Ά/.λ’ οΰδέ ή υγεία απλώς καλόν, άν 
μή τις εις δέον κεχρημένος αΰτη εΐη, άλλ’ εις εργασίαν πονηρά-*  ή 
εις αργίαν άνόνητον οΰδέ γάρ τοΰτο άνεύθυνον διό και δ Παύλος 
έλεγεν, εϊτις οΰ θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω- (Β'. Θεσ. γ'. 10). 
Αλλα ταΰτα τών μέσων έστί, παρά τοΐς χρωμένοις ποτέ μεν τοΰτο, 

ποτέ οέ εκείνο γινόμενα. Καί τί οεΐ λέγειν ύγίειαν καί νόσον καί’ 
πλούτον και πενίαν; αύτό γάρ τούτο, δ δοκεΐ τοΐς πολλοΐς είναι 
τών αγαθών κεφάλαιον καί τών κακών δ κολοφών, δ θάνατος 
λέγω και ή ζωή, οΰδέ ταΰτα άπλώς έστιν, αλλά καί ταΰτα τών 
μέσων, παρά την γνώμην τών χρωμένων έκάτερα ταΰτα γινόμε
να- οιόν τι λέγω- τό ζην καλόν, δτάν εϊς δέον χρώμενος αΰτω τις 
ε:η· δταν δέεις αμαρτήματα καί παρανομίας, οΰκ έτι δν εΐηκα

λόν, άλλά βέλτιον τον τοιοΰτον τελευτησαι. Πάλιν δ πολλοΐς φευ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. ΚΖ'.).

κτόν είναι δοκεΐ, μυρίων αγαθών γένοιτ’ S-*  αίτιον, όταν αιτίαν 
έ'χη την προσήκουσα-*·  καί δηλοΰσιν οί μάρτυρες, οι πάντων είσι 
διά την τελευτήν μακαριώτεροι. Διά τοΰτο δ Παύλος οΰχ ά
πλώς έπεθύμει ζην έν Χριστώ, άλλ’ έπειδή τοΰτο αΰτω καρπός 
έργου. Καί τί αίρήσομαι γάρ, φησιν, οΰ γνωρίζω- συνέχομαι δέ 
έκ τών δύο, τήν έπιθυμίαν έχων εις τό άναλΰσαι καί συν Χριστώ 
είναι (πολλω γάρ μάλλον κρεΐσσον) τό δέ έπιμέΐναι έν τη σάρκ: 
άναγκαιότερον δι’ υμάς. (Φιλιπ. ά. 22).

Διά δή τοΰτο καί δ προφήτης εΐπών Τίμιος έναντίον Κυρίου δ 
θάνατος τών όσιων αΰτοΰ (ψαλμ. ριε'. έ.), «οΰχ άπλώς» ό θάνατος 
εΐπεν, άλλ’ δ τοιόςδε θάνατος- καί πάλιν άλλαχοΰ, θάνατος αμαρ
τωλών πονηρός (ψαλμ. λγ'. κά.). Όρας καί τοΰτο τών μέσω·*,  οΰχ 
άπλώς καλόν, οΰδέ άπλώς κακόν, άλλ’ άπό της γνώμης τών άπο- 
δεχομένων αύτό- διά δή τοΰτο καί δ σοφώτατος Σολομών, τό μέσον 
τούτων τό χρήσιμον καταλέγω-*  καί φιλοσοφώ-*  υπέρ αΰτών καί 
δεικνΰς δτι οΰχ άπλώς τοΰτο καλόν, κάκεΐνο κακόν, άλλά μετά 
καιρού τοΰ προσήκοντος γίγνεται καλά, καν φορτικά είναι δοκή, 
όταν τον καιρόν μή έχη τόν προσήκοντα, Καιρός τον κλανσαι 
και καιρός τον γτλάΤαι, έλεγε- καιρός τον ζήσαι και καιρός 
τον άποθανιΐν (Έπώ.. δ'.). Οΰδέ γάρ πανταχοΰ τό χαίρει * 
καλόν,· άλλ’ έστιν δπου καί βλαβερόν ούτε πανταχοΰ τδ άλγεΐν 
καλόν άλλ’ έστιν οπού καί θανάσιμο-*  καί ολέθριο-*·  καί τοΰτο 
αΰτό πάλιν δεικνΰς δ Παύλος έλεγεν Ή κατά Θιόν λύπη μι- 
τάνοιαν ιϊς σωτηρίαν άμιτάβλητον κατεργάζεται- ή ϋί τού 
κόσμον λύπη θάνατον κατεργάζεται (Β. Κορ. ζ'. 10). Οράς κα;
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τοΰτο τών μέσων δν; ούκοΰν και τό εναντίον αύτοΰ τών μέσων, τ'ο 

χαίρειν λέγω· διόπερ ούχ απλώς χαίρειν έκέλευσεν, άλλά χαί

ρειν έν Κυρίω.
Άλλ’ δ μέν τών μέσων λόγος ικανώς ήμϊν διευκρίνηται, είγε 

άκροατάς έχε·, προσέχοντας*  ίτέον δέ λοιπόν έπί τά μή μέσα, 

άλλ’ έπι τά καλά, ά ούκ άν γένοιτο χαζά, και έπι τά χαζά, ά ούχ 

άν γένοιτο χαλά. Ταύτα μέν γάρ τά είρημένα ποτέ μέν τούτο, 
ποτέ δέ έκεϊνο γίνεται*  οιον δ πλούτος ποτέ μέν κακόν, όταν είς 

πλεονεξίαν δαπανάται, ποτέ δέ καλόν, όταν είς ελεημοσύνην άνα- 

λίσκηται*  καί τά άλλα τοιαΰτα κατά τον κανόνα τούτον. Έστι δέ 

τινα, ά ούκ άν ποτέ γένοιτο κακά· τά δέ, έναντία τούτοις, άεί 
κακά καί ούκ άν ποτέ γένοιτο καλά*  οίον, άσέβεια, βλασφημία, 

ασέλγεια, ώμότης, άπανθρωπία, γαστριμαργία, καί όσα τοιαΰτα. 
Ού λέγω δτι άνθρωπος κακός ούκ άν ποτέ γένοιτο καλός, ούτε 

καλός ούκ άν ποτέ γένοιτο κακός· άλλ’ οτι αύτά τά πράγματα 
ούκ άν ποτέ γένοιτο· ταύτα μέν γάρ, εί έπί της οικείας τάξεως, 

τά τε καλά καί τά κακά- δ δέ άνθρωπος, όταν μέν έχεϊνα έληται, 

καλός, δ:αν δέ τά έναντία, κακός. Ούκοΰν τρεις αυται μοϊραι*  τά 
μέν γάρ καλά ούκ άν γένοιτο κακά, οίον σωφροσύνη, ελεημο

σύνη καί οσα τοιαΰτα- τά δέ κακά ούκ άν ποτέ γένοιτο καλά, 
οίον ασέλγεια, άπανθρωπία, ώμότης*  τά δέ, ποτέ μέν τούτο, ποτέ 

δέ έκεΐνο γινόμενα, παρά την γνώμην τών χρωμένων*  δ πλού

τος ποτέ μέν είς πλεονεξίαν υπηρετείται, ποτέ δέ είς έλεημοσύνην, 

άλλά παρά τήν γνώμην τού χρωμένου*  πενία ποτέ μέν είς βλα

σφημίαν, ποτέ δέ είς ευφημίαν καί φιλοσοφίαν υπηρετείται. Έπεί 
ούν πολλοί τών άλογωτέρων (έπί γάρ την λύσιν ίτέον λοιπόν) ού 

τά κακά μόνον, ά ούκ άν ποτέ γένοιτο καλά, άλλά καί τών μέ

σων ένια κακά καλούσιν, οιον, πενίαν, αιχμαλωσίαν, δουλείαν, 
άπερ έδείξαμεν ού τών κακών, άλλά τών μέσων όντα- πολλοί δέ, 

δπερ έφΟην είπών, ταύτα κακά καλούσιν, ούκ όντα κακά, περί 

τούτων δ Προφήτης φησί, τών κατά τήν τών πολλών υπόνοιαν κα
λούμενων, ού τών όντως κακών· περί αιχμαλωσίας, περί δουλείας, 

περί λιμού καί οσα τοιαΰτα. "Οτι γάρ ταύτα ού κακά, άλλά καί 

κακών άναιρετικά, τόν λιμόν πρότερον είς μέσον άγάγωμεν, τόν 

πάσι φριχτόν καί φοβερόν είναι δοκούντα. Πώς ούν ού κακόν, 
μάνΟανε, καί παιδεύου φιλοσοφεϊν. ΊΙνίκα τών Εβραίων δ δήμος 
είς έσχατον έξώζειλε παρανομίας, τότε δή ό μέγας Ήλίας καί 

τών ουρανών άξιος, δ βουλόμενος τήν έκ τής ραθυμίας νόσον 
άνελεϊν καί διορθώσαι ταύτην, έπήγαγε λέγων Ζή Κύριος, ω 

παρέστην ενώπιον αυτού, εί έσται ύετός, εί μή διά στόματός μου. 
Καί δ μυλωτήν μόνην κεκτήμενος τόν ούρανον απέκλεισε· τοσαύτη 

παρρησία αύτω προς τον Θεόν. Όράς ότι ού κακόν ή πενία; ού 
γάρ άν ό πάντων ανθρώπων πενέστερος τοσαύτης άπέλαυσε παο- 

ρησίας, ώς χαμαί βαδίζων, ένί μόνω λόγω τοσαύτην ίσχύν έπι- 
οείξασθαι. Είπών τοίνυν τούτο, έπήγαγε λιμόν, καθάπερ παιδα

γωγόν άριστον και διορθωτήν τών γινομένων κακών*  καί, καθά

περ πυρετού λάβρου είς σώμα έμπεσόντος, καί αύταί τής γής αί 
φλέβες άπεξηράνθησαν καί χείμαρροι έπέλιπον καί βοτάναι, καί 

~ήο Τή; αί λαγόνες άγονοι λοιπόν ήσαν καί ού μικρά τότε δ δή

μος εκαρπώσατο, τής ρύμης τής έπί τήν παρανομίαν άπαλλαγείς 
καί συσταλείς καί γενόμενος έπιεικέστερος καί τώ προφήτη χει- 

ροήθης*  οί γάρ πρός τά είδωλα τρέχοντες καί τούς υιούς αύτών κα- 

τασφάττοντες τοϊς δαιμονίοις, ουτοι, τοσούτων ιερέων τής Βάαλ 
άναιρουμένων, ούκ έδυσχέραναν, ούκ ήγανάκτησαν*  άλλ’ ήνεγκαν 

σιγή καί φόβω τό γινόμενον, άπό τού λιμού βελτίους γενόμενοι. 

Οράς ώς ού μόνον κακόν δ λιμός, άλλά καί κακών άναιρετικός, 
έν τάξει φαρμάκου τά νοσήματα διορθωσάμενος; Εί καί τήν αιχ

μαλωσίαν αΰτήν βούλει ϊδεϊν ού τών κακών ούσαν, έννόησον, τί- 
νες μέν ήσαν οί ’Ιουδαίοι προ τής αιχμαλωσίας, τίνες δέ έν τη 

αιχμαλωσία, ϊνα μάθης οτι ούτε ή ελευθερία απλώς καλόν, οΰθ’ ή 

αιχμαλωσία κακόν*  όταν μέν γάρ ήσαν έν έλευθερία καί τήν πα

τρίδα ειχον τήν εαυτών, τοιαΰτα έπραττον, ώς καθ’ έκάστην ημέραν 

τούς προφήτας αύτών καταβοάν, τών νόμων πατουμένων καί 

τών ειδώλων προσκυνουμένων καί τών έντολών τού Θεού παραβαι- 

νομένων*  επειδή δέ άπηνέχθησαν είς γην άλλοτρίαν καί έν τη 

τών βαρβάρων χώρα διέτριβον, ούτω συνεστάλησαν καί βελτίους 

έγένοντο καί τού νόμου φύλακες, ώς έστιν έκ τού ψαλμού τούτο 

μαθεϊν, δν άναγκαϊον είς μέσον άγαγεϊν σήμερον, ϊνα μάθητε τής 

αιχμαλωσίας τον καρπόν*  τίς δέ έστιν δ ψαλμός; 'Em τών πο~ 

τααών Βαβνλώτο^ Imi έκαθήσαμεν καί έκλανσα^άτ, έν τά) 
μνησΟήναι τής Σιών έπί ταΐς ίτέαις έν μέσω αυτής 
έκρεμάσαμεν τά υογχνα ημών οτι έζίί έπηρώτησαν ημάς οί 

αί/μαλωτεύσαντες ημάς λόγους φόών, λέγοντες: ίγ,σατε ήμϊν 
έκ τών ωδών Σιών πώς ((.σωμεν τήν φδήν Κυρίου έπί γής 

άλλοτρίας; (ψαλμ. ρλς'. 1—4). Είδες πώς αύτούς συνέστειλεν 

ή αιχμαλωσία; προ μέν γάρ ταύτης, καί τών προφητών ένηχούν- 

των μή παραβαίνειν τδν νόμον, ούκ ήνέσχοντο*  μετά δέ ταύτην, 
καί τών βαρβάρων επικειμένων καί τών κυριευόντων καταναγκα- 

ζόντων καί κατεπειγόντων παραβαίνειν, ούχ ύπήκουον*  άλλ’ έλε- 
γον ούκ άσομεν τήν ωδήν Κυρίου έπί γής άλλοτρίας, έπειδή δ 

νόμος τοΰτο ούκ έπέτρεπεν. σΟρα δέ καί τούς παϊδας τούς τρεις 

ού μόνον ούδέν βλαπτομένους άπό τής αιχμαλωσίας, άλλά καί 
λαμπροτέρους άπ’ αύτής γινομένους, καί τον Δανιήλ δμοίως. Τί 

δέ δ Ιωσήφ ; τί κακόν έπαθε καί ξένος καί δούλος καί δέσμιος 

γενόμενος ; ούχί διά τούτο μόνον ευδοκιμεί καί έλαμπε ; τί δέ 
η βαροαρ^ς εκείνη γυνή, και εν πλουτω και υπερηφάνεια και εν 

ελευθερία διατρίβουσα έντεύθεν άπώνατο; ούχί πάντων ήν άθλι- 

ωτερα, έπειδή τούτοις είς δέον χρήσασθαι ούκ ήθέλησεν ; ούκούν 

ταύτα μέν ήμϊν άποδέδεικται σαφώς, τίνα μέν κακά, τίνα δέ χα

λά, τίνα δέ μέσα*  καί οτι περί τών μέσων ο Προφήτης φησίν, 
ού τών όντως χαχών άλλά τών δοκούντων είναι τοϊς πολλοϊς, 

αιχμαλωσίας, δουλείας, άπαγωγής*  τίνος δ’ ένεκεν ταύτα εί’ρη- 
ται, άναγκαϊον είπεϊν.

Φιλάνθρωπος ών δ θεός καί περί τό έλεεϊν οτύο, πρός δέ 

το τιμωρεϊσθαι καί κολάζειν άναδυόμενος, ώστε μή τούς ’Ιου
δαίους παραδούναι τιμωρία·.;, προφήτας έπεμψε, φόβων αύτούς διά 

τών ρημάτων, ώστε μή κολάσαι διά τών πραγμάτων, οπερ καί 
έπί τών Νινευϊτών έποίει*  καί γάρ έκεϊ τότε τήν πόλιν κατα- 

στρεψαι ήπείλησεν, ούχ ϊνα καταστρέψη, άλλ’ ϊνα μή καταστρέψη. 
οπερ ούν και έγένετο. Τούτο δή καί τότε έπραττε καί προφήτας 

επεμπεν, άπειλών βαρβάρων έφοδον, πολέμους, αιχμαλωσίας, 
δουλειάς, άπαγω'/ήν, τήν έν άλλοτρία διατριβήν· καί καθάπερ 

*ατήρ φιλόστοργος, παϊδα άκόλαστον έχων καί ράθυμον, σωφρονί- 

5αι θέλων, ιμάντας έπιζητεϊ, σχοίνους άπειλεϊ, λέγων: δήσω, 

μαστίξω, άναιρήσω, καί γίγνεται έν τοϊς ρήμασι φοβερός, ώστε 

ϊαύτη τήν κακίαν άναστεϊλαι τού νέου—ούτω δή καί δ Θεός ή- 
■Λίίλει συνεχώς, τω φόβω ποιήσαι βελτίους βουλόμενος. Ταύτα ό

ρων δ διάβολος καί βουλόμενος έκλύσαι τήν έκ τής τοιαύτης ά- 

πειλής διόρθωσιν γινομένην, καθήκε ψευδοπροφήτας, καί, τών προ

φητών άπειλούντων αιχμαλωσίαν καί δουλείαν καί λιμούς, έκεγ- 
νοι τά έναντία έλεγον*  ειρήνην, εύετηρίαν καί μυρίων άγαθών ά- 

πόλαυσιν διό καί δνειδίζοντες αύτοϊς οί προφήται έλεγον Ειρήνη, 
^ρήνη, χαί που εστιν ειρήνη; Περ. 5 ιο.) καί οσοι τών φιλολό
γων, τοΰτο ΐσασιν, ώς άπαντα κρατεϊν, ά τοϊς προφήταις πρός τούς 
ψευδοπροφήτας έγένοντο, έκλύοντα τού λαού τήν σπουδήν. Έπεί 

ούν ούτως έκλύοντες διέφθειραν τόν λαόν, φησίν δ Θεός διά των 

προφητών Έγώ δ Θεδς ποιών ειρήνην καί κτίζων κακά- και 

ποϊα κακά, ταύτα τά είρημένα, αιχμαλωσίαν, δουλείαν, καί οσα 
τοιαΰτα*  ού πορνείαν κοί άσέλγειαν καί πλεονεξίαν, ούδέ άλλο 

τών τοιούτων ούδέν*  διά τούτο καί δ έτερος προφήτης είπών Ει 
έστι κακία έν πόλει, ήν Κύριος οίκ έποίησε, (Αμως γ. στ.) 

ταύτην λέγει τήν κακίαν, τούς λιμούς, τάς νόσους, τάς θεηλάτους 

πληγάς. Ούτω καί δ Χριστός όταν λέγη*  'Αρκετόν τή ημέρα ή 

κακία αύτής (Ματθ. ς'.Ό3'.), τούς ίδρωτας, τόν μόχθον, τήν τα
λαιπωρίαν φησί*  τούτο ούν φησίν δ Προφήτης*  Μή υμάς έκλυέτω- 

σαν οι ιρευδοπροφήται· ό γάρ Θεός ύ\).ϊν ειρήνην δούναι δύ

ναται, αιχμαλωσία παραδονναυ τουτέστιν, ό ποιών ειρήνην και 
κτίζων κακά. Καί ϊνα μάθης δτι τοΰτο έστιν άληθές, αύτάς τάς 

λέξεις βασανίσωμεν μετ’ άκριβείας*  είπών γάρ άνω. έγώ είμι ο 

ποιήσας φώς καί σκότος, τότε έπήγαγε ποιών ειρήνην καί κτί

ζων κακά’ δύο έναντία άνω τέθεικε καί δύο έναντία μετά ταύ

τα, ϊνα μάθης δτι ού περί πορνείας λέγει, άλλά περί συμφορών*  
τί γάρ άντιδαστέλλεται τη ειρήνη; εύδηλον δτι ή αιχμαλωσία*  
ούκ άσέλγεια, ούδέ πορνεία, ούδέ πλεονεξία*  ώσπερ ούν άνωτέρω 

έναντία δύο τέθεικεν, ούτω δή καί ένταύθα*  έναντίον δέ τή ει

ρήνη ού πορνεία ούδέ μοιχεία ούδέ άσέλγεια ούδέ αί λοιπαι κα
κίαν άλλ’ αιχμαλωσία καί δουλεία*  άλλ’ δπερ έπί τών στοιχείων 

πάσχουσι, τοΰτο καί έπί τών πραγμάτων*  οιόν τι λέγω· ώσπερ 
έποίησε φώς καί σκότος, καί πολλοϊς τό μέν φώς ήδύ δοκεϊ εί

ναι, τό δέ σκότος έπαχθές, καί διαβάλλουσι τήν νύκτα ώς πο- 
νηράν τινα ούσαν*  ούτω δή καί έπί τών πραγμάτων· άλλ’ ούτε τήν 

νύκτα διαβλητέον, ούδέ τό σκότος, ούδέ απλώς τήν δουλείαν, και · 
τήν αιχμαλωσίαν τί γαρ, είπέ μοι, φαύλον έχει τό σκότος; ούχι 
πόνων έστιν άνάπαυσις; ούχί φροντίδων άνεσις; ούχί λύπης άναί- 
ρεσις; ούχί ισχύος προσθήκη; εί δέ μή σκότος ήν καί νύξ, πότε 

άν άπελαύσαμεν τοΰ φωτός; ούκ άν οιεφθάρη καί άπώλετο τούτο 

τό ζώον δ άνθρωπος; ώσπερ δέ τό σκότος δοκεϊ μέν τοϊς άνοή- 
τοις είναι κακόν, ούκ εστι δέ, άλλά πρός τήν ημέραν ήμϊν συν

τελεί καί πρός τάς εργασίας έν αύτή τούς άναπαυσαμένους έπι- 

τηδειοτέρους κατασκευάζει*  οντω ούδέ αιχμαλωσία φαύλον (περί 
ής δ Προφήτης διελέγετο λέγων, Ό ποιών ειρήνην καί κτίζων 
κακά), άλλά χρησιμώτερον τοϊς είς δέον χρωμένοις*  σωφρονεςέ- 

ρους δέ καί έπιεικεστέρους ποιε7, περικόπτουσα άπόνοιαν· άδού- 

λωτον γάρ ή άρετή, κα$ούδέν αύτής περιγενέσθαι δύναιτ' άν, 

ού δουλεία, ούκ αιχμαλωσία, ού πενία, ού νόσος, ούκ αύτό, ο 

πάντων τυραννικώτερον, δ θάνατος· καί δηλούσιν άπαντες οί ταΰτα 

ύπομείναντες άπαντα καί δι’ αύτών μειζόνως λάμψαντες*  τίγάρ 

τόν 'Ιωσήφ έδλαψεν ή δουλεία (ούδέν γάρ κωλύει πάλιν τόν αύτόν 

άνδρα είς μέσον άγαγεϊν); τί δέ τα δεσμά; τί δέ αί άλύσεις; 
τί δέ ή συκοφαντία ; τί δέ ή έπιβουλή ; τί δέ ή έπί τοϊς άλλο- 

τρίοις διατριβή; τί τον Ίώβ ή τών βουκολίων καί τών ποιμνίων 

άναίρεσις, δ βίαιος καί άωρος τών παίδων θάνατος; ή πληγή 

τού σώματος; αί πηγαί τών σκωλήκων ; ή οδύνη ή άκαρτέρητος; 
ή έπί τής κοπριάς καθέδρα; ή έπιβουλή τής γυναικός; τά ονείδη 

τών φίλων; αί λοιδορία·, τών ο ικετών; Τί τόν Λάζαρον τό έντω 

πυλώνι κεϊσθαι καί ταϊς γλώσσαις τών κυνών περιλείχεσθαι καί 
δ λιμός δ διηνεκής καί ή υπεροψία τού πλουσίου καί τά τραύ

ματα καί ή νόσος ή άφόρητος καί ή ηρεμία τών προϊσταμένων 

καί ή υπεροψία τών βοηθούντων ; τί τόν Παύλον αί νιφάδες έκεί- 

νων τών δεσμωτηρίων, τών απαγωγών, τών θανάτων, τών κατα
ποντισμών, άς ούδέ λόγω έξαριθμήσαι ένι ;

Ταύτα άπαντα άναλογισάμενοι, κακίαν φεύγωμεν, άρετήν διώ- 

κωμεν*  καί εύχώμεθα μέν μή είσελθεϊν είς πειρασμόν*  εί δέποτε 
έμπέσωμεν, μή έκλύωμεν, μηδέ δυσχεραίνωμεν*  καί γάρ όπλα 

έστί ταύτα άρετής, τοϊς είς δέον χρωμένοις, καί δυνησόμεθα διά 

πάντων εύδοκιμεϊν, έάν νήφωμεν, καί τών αιωνίων άγαθών άπο- 

λαΰσαι*  ών γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεϊν έν Χριστώ ’Ιησού τώ 

Κυρίω ήμών ή δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.

ΠΕΡΙ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΣ.
Μέρος Β. 

(Τό Α'. μέρος έν σελ. 36).

Έκ τούτων καί πλείστων άλλων παραδειγμάτων φρονούμεν ότι. 
οί άρχαϊοι δέν εϊχον άνώτερον πνεύμα ούδ’ ένέργειαν έξοχωτέραν 

τής τών νεωτέρων, καί ότι έτι καί τήν σήμερον εϊμεθα φυσικώς 
τε καί διανοητικώς ϊσοι καί εφάμιλλοι τοϊς Έλλησι καί τοϊς 

Ρωμαίοις. Ή δέ μεταξύ τής έκείνων καί τών ήμετέρων ευγλωτ
τίας διαφορά εύκόλως έξηγεϊται, άφοΰ ληφθή ύπ’ οψιν ή οιαφορά 

τών περιστάσεων, έν αίς τά έθνη έκεϊνα καθ' έκαστον άνεπτύχθη- 
σαν. Ένταύθα παρουσιάζονται πέντε προσεχεϊς αιτία·, ουκ ολίγον 

συντελούσα·, είς ταύτην τήν διαφοράν. Αυται δ' είσί: Α'. ή δια
φορά τής τών ρητορικών λόγων έπιδείξεως ένώπιον τού δήμου, 
Β'. ή δλιγότης, τό εύάριθμον τών νόμων τών άρχαίων καί δ 

χαρακτήρ τών κρισολογιών, Γ'. αί σφοδραί, αί ερεθιστικά: έν 

ταϊς Βουλαις συζητήσεις, οιαι αι π^ρι ε<·αναστάσςων, π^ρι κα.α— 
δυναστεύσεων έπαρχιών καί λοιπών, Δ', ή έφεύρεσις της τυ
πογραφίας καί Ε'. ή υπεροχή τής Ελληνικής γλώσσης καί 

τής Λατινικής.
Α'. Έν τοϊς νεωτέροις βουλευτικοϊς σώμασι, ζητήματα μεγά

λης άξιολογότητος συζητούνται έπί εβδομάδας, ενίοτε δέ καί έπί 
μήνας, καί σπανίως συμβαίνει ώστε ύπόθεσίς τις νά διεξαχθη; 
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3'.' ένδς μόνου λόγου, δσονδήποτε εΰγΛττου και εΰφραδοΰς. Αλ
λά τδ πράγμα δέν είχεν ούτως έν τη Έλλάδι και έν τή Ρώμη. 
Ό ρήτωρ τότε έγίνωσκεν ότι άν ήδύνατο νά προξενήση ΐσχυράν 
έντύπωσιν και συγκινήση τ'ο ακροατήριου, ήθελε κερδήσει την ύ- 
πόθεσίν του. 'Ορμητική καί ακάθεκτος δημοκρατία δεν ήδύνατο 
νά ύποφέρη άναβολάς, καί παν νομοσχέδιο·; έπρεπεν αμέσως νά ψη- 
φισθή. Ό ρήτωρ δθεν προσεπάθει οΰ μόνον δπως καταπείση τά 
πνεύματα, άλλά συγχρόνως καί νά διεγείρη τά πάθη· δ δέ στιγ
μιαίος εκείνος θρίαμβος ήτο οριστική καί τελική αύτοΰ νίκη.

Β'. Καθόσον άφορά τήν δευτέραν αιτίαν τής διαφοράς με
ταξύ τής αρχαίας καί τής νεωτέρας ευγλωττίας, είνε πασίδηλου 
δτι ή νομοθεσία των νεωτέρων χρόνων είνε λίαν πληρεστέρα τής 
των αρχαίων. Ύπήρχον τότε συγκριτικός τοσοΰτοι ολίγοι νόμοι, 
ώστε έκαστος έν διαστήματι τριών μηνών ήδύνατο νά εϋδοκιμήση 
επί νομομαθεία. Ή έπιστήμη τής δικανικής ή δικηγορικής, ή ω
ραία αύτη έπιστήμη ήτο άγνωστος παρά τοϊς άρχαίοις. Τήν σή
μερον έκαστη δίκη συνίσταται ώς έπί τδ πολύ ύπδ συνηγοριών. 
'Εκαστη κατηγορία όφείλει νά ήνε άκριβής, ειδική καί μονομε
ρής. Έκαστον γεγονός οφείλει ν’ άναφέρηται μετά τής λεπτο- 
μερεστέρας ακρίβειας τού χρόνου, τού τόπου καί τών περιστάσεων. 
Πάσα περί παραβιάσεως του νόμου αίτίασις έφείλει ν’ άναιρήται 
δι’ άμεσου άρνήσεως, καί πάσα κατηγορία δι’ ασαφών ή γενικών 
εκφράσεων γινόμενη αποκρούεται. Καί τοιουτοτρόπως αί ερωτή
σεις άφ’ ενός καί αί αποκρίσεις άφ’ έτέρου άγουσιν επί τέλους 
εις τδ συμπέρασμα τδ έπιβάλλον τήν ετυμηγορίαν τών ενόρκων ή 
τήν νομικήν άπόφασιν τοΰ δικαστού. 'Η ωραία λοιπόν έπιστήμη 
τής δικηγορικής παράγει ουσιώδη διαφοράν μεταξύ τής αρχαίας 
καί τής νεωτέρας δικαστικής ευγλωττίας.

Γ'. Δέν είνε χρεία νά παραστήσωμεν δπόσον ό χαρακτήρ τών 
αρχαίων καί τών σημερινών συζητουμένων υποθέσεων διαφέρει. 
Τούτο είνε πασίδηλου. Ούχ ήττον δ’ έ’στι προφανές δτι, δσω θο
ρυβώδη καί αξιόλογα εΐσι τά ιήν τού ρήτορος δημηγορίαν προ- 
καλούντα άντικείμενα, τόσω υψηλή καί μεγαλοπρεπής έσεται ή 

ευγλωττία αυτού.
Κατάστασις ειρηνική μέν, άλλ’ ύπδ μεγάλων, σημαντικών κα' 

θορυβωδών ζητημάτων κλονιζομένη, είνε λίαν ευνοϊκή προς τον 
ρήτορα. Καί δ λόγος απλούς. Έν καιρό πολέμου ή δύναμις είνε 
ύπερτέρα καί άξιολογωτέρα τής πειθούς. Ό στρατηγός είνε με- 
γαλήτερος τού ρήτορος. Άλλ’ οΰχ ούτως έν καιρό ειρήνης- διότι 
ό ρήτωρ είνε τότε ό μέγας άνήρ τής έποχής.

Άς άναφέρωμεν προς τούτο καί τινα παραδείγματα.
"Οτε τδ μέγα ζήτημα τών σταυροφοριών έκηρύσσετο, Πέτρος 

έ Ερημίτης καί δ "Αγιος Βερνάρδος ήσαν οί μεγάλοι τής έπο
χής άνδρες· άλλ’ δτε ό Πέτρος ουτος συνεβάδιζε μετά τού στρα
τού, περιέπεσεν εις περιφρόνησιν, καθ’ δτι δ στρατηγός ήτο τότε 
επιφανέστερος καί άξιολογώτερος τού ρήτορος. Έν τή Εθνική Συ- 
νελεύσει τής Γαλλίας τής πρώτης έπαναστάσεως τοΰ παρελθόν
τος αίώνος, πριν ή έκραγώσιν οί κατά τής Γαλλίας ήπειρωτικοί 
πόλεμοι, δ Μιραβώς ήτο δ ήρως τής πατρίδος του· άλλ’ δτε ή 
δύναμις ύπερίσχυσεν, δ Πισσεγρού, δ Μορώ καί προ πάντων Να
πολέων δ Α'. έγένοντο οί άνδρες τού αίώνος. Έν ’Αμερική, οτε 

οί ρήτορες τής ήμέρας ώπλιζον τον λαόν διά τον υπέρ ανεξαρ
τησίας άγώνα, δ ’Ερρίκος Πατρίκιος ήτο ό ήρως, άλλά, τής μά
χης άρξαμένης, ήτο δ Βάσσιγκτων.

Έν τή έποχή λοιπόν τοΰ Δημοσθένους τά πάντα συνέτεινον 
δπως καταστήσωσι τδν ρήτορα, καί δ Φίλιππος, καθά έρρέθη, 
έσχημάτισε τδν Δημοσθένη·/. Οί κίνδυνοι, ο'ύς έκεϊνος διήγειρεν, 
ένέπνεον την τούτου ευγλωττίαν.

Δ'. Ή έφεύρεσις τής τυπογραφίας ίσχυρώς συνετέλεσεν εις το 
νά μεταβάλη τδν χαρακτήρα τής ευγλωττίας. Ή μεγάλη αύτη 
διάδοσις τών φώτων καί τής παιδείας, ή μεταξύ τών λαών δια- 
σπαρεΐσα, κατέστρεψε τήν μεγάλη·; εκείνην άνομοιότητα τήν με
ταξύ τών άτόμων τδ πάλαι ένυπάρχουσαν. Ό Βολταΐρος είχέ ποτέ 
άφομοιώσει τούς μεγάλους άνδρας, τούς έν μέσω τών λαών τής 
άρχαιότητος άναφαινομένους, πρ’ος τάς δλίγας ύψηλάς κυπαρίσ- 
σους τάς έν μέσω πυκνού ύλοτομίου πλήρους δενδρυλλίων. Πρ’ος 
συμπλήρωσιν δθεν τής άφομοιώσεως ταύτης τού Βολταίρου προσε- 
πιλέγομεν δτι ή τυπογραφία άνύψωσε τά δενδρύλλια και έχαμή- 
λωσε τάς ύψηλάς κυπαρίσσους, άνυψώσασα τδ πλήθος και κατα- 
βαλούσα τούς ευαρίθμους προνομιούχους. «Οί εύγενεΐς κατέβη- 
σαν τήν κοινωνικήν κλίμακα, οί δ’ ύποτελεΐς άναβαίνουσιν ήδη 
αυτήν.» Ό ρήτωρ ουδόλως σήμερον κέκτηται τήν έπί τοΰ άκρο- 
ατηρίου δεσπόζουσαν έκείνην ύπεροχήν, ήτις τδν καθίστανεν ικα
νόν δπως άγη καί φέρη αυτό διά τής ευγλωττίας του. Τά φώτα 
αρκούντως ήδη διεδόθησαν καί πλεΐστοι δσοι έδιδάχθησαν έν τό 
καθ’ ημάς αΐώνι, ώστε δ ρήτωρ δεν είνε πλέον δ πρωτεύων δι- 
δάκτωρ. Άλλά τοιούτος δέν ήτο τδ πάλαι. Άπ’ έναντίας ουτος 
ήτο ό προαγορεύων έν ταϊς δημοσίαις συνελεύσεσιν ήτο ίεροκή- 
ρυξ, έφημερίς, έντυπος διδαχή, φυλλάδιον, τόμος· άπαντα συνάμα.

Ε'. Ή πέμπτη καί τελευταία αιτία τής μεταξύ τής άρχαίας 
καί νεωτέρας ρητορικής ή ευγλωττίας διαφοράς έγκειται έν αύτη 
τή μεταξύ τών αρχαίων καί νεωτέρων γλωσσών διάφορά. Έκα
στος πεπαιδευμένος θέλει βεβαίως άναγνωρίσει τήν ύπεροχήν καί 
τδ κατάλληλον τών κλασσικών γλωσσών ώς πρ’ος τάς ύποθέσεις 
καί τούς μεγάλους τού ρήτορος σκοπούς. Ο’υδεμία ουδόλως ουδέ
ποτε διάλεκτος έξισώθη πρ’ος τήν Ελληνική·'. Ή ίδιάζουσα κα
τασκευή τής ήμετέρας γλώσσης, τής ελληνικής, οΰκ είχε χρείαν 
λεξιδίων, άλλά προσέφερε πλειοτέραν έπέκτασιν, πλειότερον πλα- 
τυσμδν ώς πρ’ος τήν κατάταξιν τών σχετικών λέξεων τής προτά- 
σεως, καί δ ρήτωρ ήδύνατο έπομένως συντάσσω·; τούς λόγους του 
νά τοποθετή αΰτάς ούτως, ώστε ν’ άναδεικνύωσι μείζονα τήν 
ισχύ·; και μεΐζον τ’ο κάλλος τών περιόδων αύτοΰ.

Πρδς δ’ άντιπαράθεσιν άρκεΐ ν’ άναγνώσωμεν τδ ύπδ τού κ. 
Άσωπίου έν τω περιφήμω συντακτικό αυτού άναφερόμενον: « Τά 
ο’ εις ολιγαρχίαν οΰκ δρθώς.» (Τίροδ.) «ίΐ η’ eti est pas de 
meme decequ’il a avance en faveurde I oligarchic-» (Σελ.97.) 
’Ενταύθα παρατηρούμεν γαλλικάς λέξεις δεκαοκτώ πρδς ίξ έλλη- 
νικάς. Όρθώς δέ προσεπιλέγει δ προρρηθείς σοφός άνήρ δτι «ή 
σημερινή ήμών γλώσσα είνε δεκτικωτάτη τής βραχυλογίας ταύτης.

Άς άναγνώσωμεν προσέτι καί τδ εξής χωρίον έκ τού θουκυ- 
δίδου, ένθα δ Περικλής άγορεύων πρδς τδν δήμον τδν επιτάφιον 
λόγον του δμιλεϊ καί περί τής πόλεως τών Αθηνών πρδς τοΐς 

άλλοις και τάδε: «Καί μόνη ούτε τω πολεμίω έπελθόντι άγα- 
νάκτησιν έχει ύφ’ ο'ίων κακοπάθει, ούτε τω ύπηκόω κατάμεμψιν 
ώς οΰχ ύπ’ άξιων άρχεται.» Το χωρίον τούτο τδ έξ είκοσι μό
νον λέξεων συγκείμενον, ,έκφέρει δ άγγλ ος μεταφραστής διά 
τεσσαράκοντα ίπτα. ούτω πως: « And the only one that nei
ther gives to the enemy who has attacked us any cause for 
indignation at 
being worsted 
by such oppo
nents, nor to 
him who is su
bject to us 
room for fin
ding fault as 
not being ruled 
by men who 
are worthy of 
empire,» ένφ 
καί έν τή σημε
ρινή ήμών γλώσ 
ση ώσαύτως με
ταφράζεται έ ν 
δλίγαις λέξεσιν 
ο'ύτω «Καί μό
νη ούτε κατά 
τών έφορμών- 
των έχθρών ά- 
γανακτεΐ ότι ύπ’ 
ουτιδανών κα
κοπάθει, ούτετω 
ύπηκόω παρέ
χει κατηγορίαν 
δτι ύπ’ άναξίων 
εξουσιάζεται.»

Ένεκεν ούν 
τής ύπεροχής 
ταύτης τών άρ- 
χαίων γλωσσών 
ούδείς τών Ευ
ρωπαίων δύνα- 
ται τήν σήμερον 
νά έκδώση α
κριβή μετάφρα- 
σιν ένδς λόγου 
τοΰ Δημοσθέ
νους ή τοΰ Κι- 
κέρωνος. 'Ο ά- 
ναδεχόμενοςτήν 
μετάφρασιν αυ
τών δμοιάζει τδν 
εις λεπτόν χρυ- 
σόσυρμα μετα- 
βάλλοντα τδν 
άσημον ήτοι μή 
νομισματοκοπη 
μένονχρυσόν, διότι . .. .
νηθή ΐνα συλλάβη σαφή ιδέαν τοΰ άθλητικοΰ καί ογκώδους τής άρ- 
χαιότητος ρήτορος, καί δ Δημοσθένης περιβαλλόμενος τήν νεω- 
τέραν ευρωπαϊκήν ενδυμασίαν τοσοΰτον ήθελεν δμοιάζει αύτδς ε
αυτόν, δσον δ σχοινοβάτης ή δ διδάσκαλος τοΰ χορού τδν νευρώδη 
καί γιγαντώδη άθλητήν Μίλωνα τον Κροτωνιάτην.

ΕΜ. ΓΙΔΟΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.

Οϋίλ).ια(ΐ

ούδείς έκτης μ,εταοράσεως ταύτης ήθελε δυ

OflAAIAM ΣΑΚΕΣΠΗΡΟΣ.

'Ο Ούίλλιαμ Σακεσπήρος έγεννήθη έν Στρατφορδίωτής ’Αγγλίας 
κατά τήν 24 Απριλίου 1564 καί άπέθανε κατά τήν 25 ’Απριλίου 
τοΰ 1616. ’Ολίγα γινώσκομεν περί τών συμβάντων τοΰ βίου τού 
χα ρακτήρος καί τών ηθών του. Ένυμφεύθη έν νεαρά ήλικία· πο

ρευθείς δέ εις 
Λονδϊνον ευθύς 
μετά τδν γάμον 
του, άποκατέστη 
ήθοποιός, δρα
ματικός συγ- 
γραφεύς καί μέ
τοχος εις 'έν τών 
έν Λονδίνω θε
άτρων. Απέ
κτησε πλούτον 
αρκετόν. Έπι- 
στρέψας δ’ εις 
τήν γεννέθλιον 
αύτοΰ γην ολίγα 
πριν τοΰ θανά
του του έτη, 
έζησεν έν άνέ- 
σει καί δόξη. 
Συνέγραψε 35 
δράματα, έκτδς 
ποιημάτων καί 
ωδών, άπδ τοΰ 
1590—1613.

Άποκαθίςα- 
ται δύσκολο» έν 
τοιαύτη συνο
πτική βιογραφία 
νά περιγράψω- 
μεν τήν άπερι- 
όριστον αύτοΰ 
διανοητικήν ΐ- 
σχύν καί γονι
μότητα τής φαν
τασίας, τήν 
δραματικήν κρί 
σιν, τήν εύφυ- 
ίαν κ.αί τδ εύ- 
τράπελον, τδ 
πάθος καί ιδίως 
τήνβαθεϊαν αυ
τού γνώσιν τής 
άνθρωπίνου καρ 
δίας. Κατά τδ 
1592, δηλαδή 
28ετής δ Σα-

^ακεσπ^ρος. κεσπήρος άπέ_
κτησε τοσαύτην 

δραματικού ή συρραφέως ξένων δραμάτων ύπόληψιν, ώστε έξήψε 
τήν ζηλοτυπίαν τών πρωτίστων δραματοποιών.'Ο Ροβέρτος Γρήν, 
έπί τής κλίνης τοΰ θανάτου του συνεβούλευε τούς παλαιούς του 
φίλους Λόδγ, Πήλ καί Μάρλω νά έγκαταλείψωσι τήν συγγραφήν 
δραμάτων, διακηρύττων αύτοΐς δτι;— «Υπάρχει νεόπλουτός 
τις κόραξ καθωραϊσμένος μέ τά πτερά μας, κρύπτων καρδίαν 

τίγρεως ύπδ τδ δέρμα ήθοπσιοΰ καί ύποθέτων δτι είνε ίκανδς 
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νά συγγράψη στίχους όμοιοκαταλήκτους κιΜλιτέρους ήμών, καί 

δτι είνε’Ιωάννης Yaclcturn, κατά την φαντασίαν του,—ό μόνος 
ηθοποιός έν Αγγλία.»

Εΐνε πιθανόν οτι ό Σακεσπήρος συνέγραψε καί επιδιόρθωσε 
τά δραματικά προϊόντα τών άλλων, άλλ’ οΰδέν έξ αΰτών διε- 
σώθη. 'II εταιρία, μεθ’ ής ό Σακεσπήρος ήτο συνδεδεμένους, 
κατείχε μέγαν αριθμόν δραμάτων, άτινα ποτέ δέν έτυπώθη- 
σαν. Πρός τούτοις ύπήρχε συνήθεια, όταν δράμα τι ήτο δημοτι
κόν, άλλοι δραματοποιοί νά κάμνωσιν είς αυτό άλλαγάς καί προσ- 
θήκας. Η κωμωδία τών .Σφαλμάτων καί τά τρία μέρη ’Ερρί
κου τοΰ 'Εκτου δύνανται νά καταταχθώσι μεταξύ τών πρώτων 

έργων, άτινα συνέρραψε, καί οΰχι τών ιδίων αΰτοΰ επινοήσεων. Αί 
δέ πέντε σκηναί έν τω /Ζέριζλεΐ, αϊτινες φέρουσι σημεία τής ευ
φυΐας του, δυνανται μόνον νά παραδεχθώσιν ώς τοιαΰτα-

'Ο Βέρπλανη νομίζει ότι ό Τίτος ’Ανδρόνικος ήτον έν τών 
πρώτων δραματικών τοΰ Σακεσπήρου προϊόντων, άλλά τό ύφος 
αΰτοΰ, δπερ κατ’ άρχάς ήτο γλυκύ καί ήρεμο·? ώςπερ έν τω πο- 
νήματι ΰζ/γοοόΆη καί "Αδωνις, ουδόλως συνάδει μ’ έργον, δπερ 
δικαίως οφείλει νά καταταχθή μετά τών μεταγενεστέρων, έν οίς 
εκτυλίσσεται φρικώδης σειρά άνοσιουργημάτων. Τά δράματα, έν 
οίς καταφαίνεται ή νεανική τοΰ Σακεσπήρου εΰφυια καί άτινα 
συνταυτίζονται κατά τό ύφος μετά τοΰ ποιήματος Αφροδίτη καί 
"Αδωνις, εΐνε τά εξής: οί δύω Εΰγενεΐς τής Βερώνης, ή 
άπολεσθεΐσα εργασία τοϋ έρωτος, καί τό πρωτότυπον Ρω
μαίος και ’Ιουλία, τά όποια συνεγράφησαν πριν του έτους 1592. 
Μετά ταΰτα έπονται Ριχάρδος ό Γ'. καί Ριχάρδος ό Α'., τδ 
ονειρον μιας καλοκαιρινής νυκτός, ό βασιλεύς ’Ιωάννης, ό έμ
πορος τής Ένετίας, και ’Ερρίκος ό Α'. Πάντα δέ ταΰτα συ
νεγράφησαν πριν τοΰ έτους 1598, δταν ό Σακεσπήρος ήτον είς τό 
τριακοστόν έτος τής ήλικίας του. Έν διαστήματι οκτώ έτών μετά 
ταΰτα συνέγραψεν Ερρίκον τδν Ε'. τάς ευθύμους συζύγους τοΰ 
Γουέντουρ, τδ κατ’ αρέσκειαν, τδν Άμλέτον, τήν Αωδεκά- 
την νύκτα, τδ μέτοον αντί μέτρου, τδν Όθέλλον, τδν Μάκβεθ 
καί Αήερ. Μετά ταΰτα έπονται ό Τρωίλος καί ή Χρνσίδα, δ 
Τιμών των ’.Αθηνών, δ ’Ιούλιος Καϊσαρ, δ Αντώνιος καί ή 
Κλεοπάτρα, ή Κυμβελίνη, ’Ερρίκος ό 8ος, ή 'Ιστορία τοϋ 
Χειμώνος κα! δ Κοριολάνος.

Έάν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας είς τήν κατάταςιν τών 
οραμάτων τούτων, θά δυνηθώμεν ν’ άνακαλύψωμεν τήν διαφοράν, 
ήτις υπήρχε μεταξύ τής νεανικής καί άνδρικής αΰτοΰ ήλικίας. 
Έάν δέ άναλογισθώμεν δτι άπό τής συγγραφής τών « Δύω Εΰγε- 
νών τής Βερώνης » μ.έχρι τοΰ βασιλέως Λήερ παρήλθον μόνον 
πεντεκαίδεκα έτη, οφείλομε·? νά παραδεχθώμεν δτι ή ιστορία τής 
άνθρωπίνου διανοίας δέν προσφέρει παρόμοιον παράδειγμα τοιαύ- 
της θαυμαστής προόδου. Ό Βέρπλανη νομίζει δτι ή έποχή καθ’ήν 
συνέγραψε τάς 4 μεγάλας αΰτοΰ τραγωδίας, τόν Άμλέτον, Όθέλ- 
λον, Μάκβεθ καί Αήερ, ήτον ή έποχή τοΰ διανοητικού του μεγα
λείου. ’Αληθεύει δτι οΰδέποτε ή φαντασία αΰτοΰ υπήρξε τοσοΰτον 
γόνιμος καί ισχυρά ή καθ' ήν έποχήν περιέγραφε τούς τρόμους, 
τά δυστυχήματα καί τήν ωραιότητα τοΰ βασιλέως Λήερ, άλλ’ έν 
γένει ή δύναμις αΰτής παρατηρεϊται περισσότερα έν τοΐς προγε- 

νεστέροις ή μεταγενεστέροις αΰτοΰ έργοις, καθότι μάλιστα αΰτη έν 
τοϊς τελευταίοις άποκαθίσταται έμπαθής καί τερατώδης.

Ό νους εινε τό όργανο·? τής καρδίας, ό άγωγός δι’ ου τό αί
σθημα, τό πάθος καί ό χαρακτήρ δύνανται νά εΰρωσι διέξοδον. Πα
ραβάλλω·? τις Ρικάρδον τόν Γ'. έκ τών προγενεστέρων αΰτοΰ δρα
μάτων μέ τόν Μάκβεθ έκ τών μεταγενεστέρων, εΰκόλως εν
νοεί δτι ή φαντασία έν τω Μάκβεθ, καίτοι πλουσωτέρα ή έν τω 
Ρικάρδω, στερείται δμως τήν λογικότήτα ήν ουτος κέκτηται.

Εις τήν υπερβολικήν γλώσσαν τής κριτικής ό Σακεσπήρος κα
λείται παγκόσμιος, άλλά τή άληθεία ό νοΰς του ήτο περιωρισμέ- 
νος ώς οί λοιποί έντός τών δρίων τών προσωπικών αΰτοΰ συμπα
θειών, καίτοι αύται έν αΰτώ ύπήρχον σφοδρότερα!, αΰστηρότεραι 
καί γενικώτεραι ή έν τοϊς μεγαλοφυέσιν άνδράσι. Παν, πρδς τ'ο ό
ποιον τυχόν έσυμπάθει, ήδύνατο νά περιγράψη διά τών ζωηροτέρων 
χρωμάτων, αί δέ συμπάθειαι αΰτοΰ, καίτοι έκτεταμέναι, άπεϊχον 
δμως τοΰ νά ήνε παγκόσμια!· μάλλον δέ καταφανείς γίνονται οί 
περιορισμοί αΰτοΰ ή αί έπεκτάσεις τϊυ. Είς τινα μάλιστα ή εΰφυια 
του φαίνεται μή άντιλαμβανομένη οΰχι έξ έλλείψεως δυνάμεως 
άλλά μάλλον διαθέσεως. Έν τω Σακεσπήρω οΰδέποτε αναφαίνεται 
αίσθημα θρησκευτικόν, είς οΰδένα δέ έκ τών έργων του άπανταται 
έξοχός τις άνήρ ή γυνή έξ δσων έπί 16 εκατονταετηρίδας άντι- 
προσώπευσαν δλας τάς τάξεις τών θρησκευτικών χαρακτήρων, άπδ 
τής εΰσεβείας τοΰ άγιου μέχρι τής υποκρισίας τοΰ φανατικού. Δέν 
δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν δτι τ'ο άντικείμενον τοΰτο είχε άποξενω- 
θή ύπδ τών δραματικών τής Έλισαβετίου έποχής, διότι ό Δέκχαρ, 
Μάσσινγκερ και Μάρλις προσήλωσαν τήν ίσχύν αΰτών έπ’ αΰτοΰ, 
δεικνύοντες οτι εΰφυια οϊαήτοΰ Σακεσπήρου πολλά ήδύνατο νάκα- 
τορθώση έπί τοΰ άντικειμένου τούτου, άν αί συμπάθεια’, αΰτοΰ 
έκλινον άληθώς πρδς αΰτό.

'Ο Σακεσπήρος διεκρίνετο έπί άνοχή, προσηνής καί πρδς αΰ
τούς είσέτι τούς κακούργους ή ηλιθίους, δικαιολογώ·? τήν ΰπαρξιν 
αΰτών έκάστοτε και συνταΰτίζων τάς περιστάσεις μέ τούς χαρα
κτήρας. Ό άγριος νομίζει Οτι ή ισχύς τοΰ φονευμένου εχθρού προ
στίθεται εις τήν έδικήν του, ό δέ Σακεσπήρος οικαιοτέρως ένόμι- 
ζεν δτι ή δύναμις τοΰ άνθρωπίνου οντος, πρδς τδ όποιον έσυμπά- 
θει, προστίθεται εις τήν έδικήν του. Ή άνοχή αΰτη, άνευ τής ό
ποιας άδύνατον ν’ άποκτη θή ταχεία ή γνώσις τής καθόλου άνθρω
πίνου καρδίας, παρ’ οΰδενί άλλφ φιλολογώ είτε ίστορικω ύπήρ- 
χεν έν μεγαλειτέρα δόσει ή παρά τω Σακεσπήρω έ'χοντι άρκούσαν 
ψυχικήν ίσχύν δπως ή φιλελεήμων καί μετριόφρων οΰδόλως δέ 
παράδοξον άν τοιουτοτρόπως συνέλαβεν ιδέαν τοσοΰτων εΰγενών 
καί ώραίων χαρακτήρων, διότι ύπδ τοιαύτη·? καί μόνην τοΰ βίου 
έποψιν δύναται ή εΰφυια νά έλθη εις συνάφειάν τινα μετ’ αΰτών. 
Το παραδοξότερον δμως εΐνε ό τρόπος, δι’ οΰ διαπραγματεύεται μέ 
τούς κοινούς και χαμερπεϊς, οΰς άλλως ήθελε περιφρονήσει ώς εΰ- 
ήθεις καί κακούργους. Ό Σακεσπήρος συνοικειοΰται έπί τοσοΰτον 
μετ’ αΰτών ώςτε πράττει ύπέρ αΰτών ο,τι ήθελε πράξει ύπέρ τοΰ 
ίδιου, ώς έάν ήθελε·? εΐσθαι ό Launcetot Gobbo. Έν τούτοις δια 
κρίνεται κατά τδ έ'ξοχον τής περιγραφής τών γυναικείων χαρα
κτήρων αΰτη εΐνε ή μάλλον έπιτυχής τών έργων του. Έξ όλων*  
τών ποιητών καί μυθιστοριογράφων, εις οΰς ή φιλολογία δύνατατ 

νά καυχηθή, οΰδεΐς ποτέ ήδυνήθη νά πλησιάση τδν Σακεσπήρον 
κατά τήν περιγραφήν τής άγιότητος, τής καλλονής κα! άρετήςτών 
γυναικών. Αί Σακεσπήρειαι γυναίκες είσίν άπόρροια μιας κα! τής 
αΰτής ίδανικότητος, έκάστη δμως έχει ιδίαν ψυχήν, καί αί διάνοια1, 
καθώς και αί ψυχικά! συγκινήσεις είσί χωρισταί. Υπάρχει φαν
τασία έν τή Όφειλία ώς καί έν τή Ίμογένη, άλλά τις δύναται νά 
έκλάβη τήν μίαν άντι τής άλλης ;... Σκέφθητι ήδη περί τοΰ άπει
ρου τής ψυχής αΰτοΰ! Άλλ’ήτο άραγε ύπερήφανός διά τήν ύπε- 
ροχήν ταύτην ; ένόμιζεν άραγε δτι έξήντλησε παν δ,τι παρίστατο 
ένώπιόν του διά τών οφθαλμών καί τής ψυχής αΰτοΰ; οΰχί! είς τ'ο 
δράμα του «’Αντώνιος καί Κλεοπάτρα,» δπερ εΐνε πλήρες ώραι- 
ότητος καί καλλονής, έθεσεν είς τδ στόμ.α τοΰ μάντεως παν δ,τι 
αυτός συνησθάνετο έν τή μετριοφροσύνη του.

» Είς τής φύσεως τδ άπειρον βιδλίον τής μυστικότητος άναγι- 
νώσκω ολίγον.»

Άναγινώσκοντες δράμά τι έκ τών τοΰ Σακεσπήρου, φανταζό- 
μεθα δτι μετέχομεν ολόκληρον αΰτό, άλλ’ εινε άρά γε άληθές δτι 
άντιλαμβανόμεθα τής κολοσσαίας φαντασίας τοΰ δραματοποιοΰ; 
Ό Σακεσπήρος παρέχει έκάςω, όσον ήθελε ζητήσει, καί έκαςος ά- 
ναλόγως τής ίκανότητος αΰτοΰ άντλεϊ έκ τοΰ άπειρου αΰτοΰ πλού
του. Όπόσοι κριτικοί έπέφερον τάς κρίσεις αΰτών έπί τής τραγω
δίας ό Άμλέτος, καί δμως ΐστανται είσέτι μακράν τής πραγματι
κής έννοιας. Ό Σάκεσπήρος καθόσον άφορά τάς γιγαντιαίας αΰ
τοΰ έπινοήσεις οΰδέποτε ένοήθη όρθώς· πρέπει άληθώς νά κριθή 
ΰφ’ όμοιων του· άΰκλά πού οί τοιοΰτοι; Οί μεγαλείτεροι καί άξιώ- 
τεροι νόες, οϊτινες έσπούδασαν αΰτδν κατά βάθος, ύπεχρεώθησαν 
νά όμολογήσωσιν δτι ό ποιητής έκεϊνος, δστις εΰχαριστεϊ καί τδν 
άμαθέστερον άνθρωπον είς τήν πλατείαν τοΰ θεάτρου, εΐνε έπίσης 
δ ποιητής δςτις συγχρόνως σκοτίζει τήν κρίσιν τοΰ βαθύτερου φιλο
σόφου.

Γ. ΚΑΝΑΛΕΣ.

Ο υπερτιμ/ηΟείς λαγωος.
(έζ τοϋ γαλλικού ΰπδ Π. Άλφιέρη).

Ο Λόρδος Pelham κατώκει σχεδόν δλον τδ έτος πύργον κεί- 
■μον;ν έπί τών οχθών τοΰ ’Ταμέσεως καί άπέχοντα τρία σχεδόν 
μίλλια άπδ τ'ο Αόνδΐνον. Εσυνήθιζε νά πηγαίνη συχνά εις τήν 
πόλιν πεζός και άνευ άκολουθίας. Ημέραν τινά, ένώ εύρίσκετο 
είς τδν δρόμον, βλέπει έρχόμενον πρδς αΰτδν άνθρωπον κακώς 
ένδεδυμένον και φέροντα κάνιστρον είς τάς χεΐρας. «Μυλόρδε, 
λέγει πρδς αΰτδν ό άγνωστος, Θέλετε ν’ άγοράσητε τδν μικρόν 
λευκόν λαγωόν μου;» Ό Λόρδος κάμνει σχήμα άρνητικ'ον καί, 
χωρίς νά προφέρη λέξιν, έξακολουθεϊ τδν δρόμον του. Ό άγνω
στος τδν άκολουθεϊ καί μέ τρόπον άλλόκοτον «Μυλόρδε, έπα·?α- 
λαμβάνει, θά μοΰ άρνηθήτε ν’ άγοράσητε τδν μικρόν λευκόν λαγωόν 
μου;»—«Δέν θά τδν άγοράσω, άποκρίνεται ό Pelham άρκετά 
έκπεπληγμένος, άφες με.»—Είμαι έν τούτοις πεπεισμένος, Μυ
λόρδε, δτι θά άγοράσητε έντος ολίγου τδν μικρόν λευκόν λα
γωόν μου, καί τελειώσας ταύτας τάς λέξεις, έξάγει πιστόλιον, 

δπερ άκουμβα έπί τοΰ στήθους τού λόρδου.—Ναι, ναι, βλέπω 
καλώς δτι πρέπει νά τδν άγοράσω- καλά λοιπόν, πόσον ζητείς 
διά τδν λαγωόν σου;—Χιλίας γκινέας, Μυλόρδε.—Χιλίας γκι- 
νέας! ένα λαγωόν !! —Ούτε 'έν σελλήνιον δλιγώτερον, καί θά 
μοΰ τά δώσητε, Μυλόρδε, δέν εΐνε άληθές ;—Είχε ώπλισμένον 
τδ πιστόλιόν του κα! τδν δάκτυλον έπ! τού έλατηρίου.—«Άναμ- 
φιβόλως, έπανέλαβεν ό λόρδος Pelham, θά έχης τάς χιλίας γκι
νέας σου, άΰ.λά δέν κρατώ έπάνω μου ταύτην τήν ποσότητα.— 
Αμφιβάλλω πολύ... άλλά ή ύπογραφή σας άρκεΐ· γνωρίζω τδν 
τραπεζίτην σας.—'Η ύπογραφή μου; άλλά χρειάζεται....—Τίποτε 
άλλο άπδ χαρτίον, κάλαμον, καί μελάνην ιδού, Μυλόρδε, έφρόν- 
τισα δι’ δλα...»

'Ο Λόρδος Pelham βλέπων δτι δέν ύπήρχεν άλλο μέσον τοΰ 
ν’άπαλλαχθή άπδ τδν παράδοξον τούτον έμπορον'τοΰ κ,λεπτοκυ- 
νηγίου, κάμνει γραμμάτιο·? τής ζητηθείσης ποσότητος, πληρωτέο·? 
εις τδν φέροντα και έξακολουθεϊ τδν δρόμον του. Άλλ’ ό άγνω
στος ρίπτεται εμ.προσθέν του, πάντοτε μέ τδ πιστόλιον εις τάς 
χεΐρας καί « Που πηγαίνετε λοιπόν, Μυλόρδε; έρωτά.—Είς τδ 
Αονδΐνον. — Άπατάσθε, θά έπιστρέψητε είς τον πύργον σας· 
έγώ θά ύπάγω είς Αονδΐνον διά νά λάβω τάς χιλίας γκι
νέας άπδ τδν τραπεζίτην σας, καί γνωρίζετε καλώς δτι δέν έχω 
άνάγκην ύμών δπως τελειώσω τήν όπόθεσιν ταύτην. Χαίρετε, ιδού 
ό δρόμος σας καί ιδού ό ίδικός μου. » 'Ο λόρδος δέν έκρινε συμ
φέρον νά παρατείνη τήν συζήτησιν έπέστρεψε θλιβερώς είς τδ κτή- 
μά του μέ τδν λευκόν λαγωόν του, καί δέν ένεπιστεύθη είς κα
νένα πόσον ήγόρασε τδ μικρόν τοΰτο ζώον.

Δέκα έτη έπειτα άπδ τδ συμβεβηκδς τοΰτο, ό κύριος ουτος, 
ών είς Αονδΐνον, διέτρεχεν ημέραν τινά, πρδς τδ εσπέρας, πε
ζός, κατά τήν συνήθειάν του, τούς δρόμους τής πόλεώς ταύτης· 
μεγαλοπρεπές έργαστήριόν κοσμημάτων, λαμπρώς φωταγωγημέ- 
νον, έπισύρει τήν προσοχήν του. Ή μορφή τοΰ έμπορου τδν πλήτ
τει· τδν παρατηρεί προσεκτικώς, καί άμέσως ό άνθρωπος μέ τδν 
λευκόν λαγωόν έρχεται εις τδν νουν του. Εισέρχεται κα: ζητεί 
νά ϊδη τινά νέα κοσμήματα. Εις τάς πρώτας λέξεις τοΰ εμπό
ρου δλαι αί άμφιβολίαι έξαφανίζονται· γνωρίζει καλώς τδν κλέ
πτην του. Άλλά τί νά κάμ.η ; πώς νά τδν καταμηνύση άνευ μαρ
τύρων ; 'Ο λόρδος άποσύρεται, χωρίς νά φανερώση οΰδεμίαν υπό
νοιαν, καί δλην τήν νύκτα σκέπτεται πώς ν’ άναλάβη τάς χιλίας 
γκινέας του.

Τήν έπαύριον τδ πρωί, άπλούστατα ένδεδυμένος καί φέρω·? μι
κρόν κάνιστρον ύπδ τήν μασχάλην του, παρουσιάζεται εις τδ έρ- 
γαστήριον καθ’ήν στιγμήν ήνοιγε καί ζητεί νά όμιλήση μέ τδν 
έμπορον. Εισέρχεται εις τδ όπισθεν μέρος τοΰ έργαστηρίου όπου 
ευρίσκει αΰτόν « Κύριε, τώ λέγει, θέλετε ν’ άγοράσητε ένα μικρόν 
λευκόν λαγωόν ;» 'Ο έμπορος άτενίζει πρδς αΰτδν μετ’ έκπλήξεως 
και τδν. παρατηρεί.—Είμαι πεπεισμένος, έπαναλαμβάνει ό λόρ
δος, δτι θ’ άγοράσητε έντός ολίγου τδν μικρόν λευκόν λαγωόν μου, 
και άμέσως τω παρουσιάζει τήν άκρα·? πιστολιού.—·”Ω! εΰχαρί- 
στως, ανακραζει ο εμ..Ορος, κυρι^υθυς υπο του τρομου*  ποσον τι— 
μάται ό λαγωός σας;—Τήν αΰτήν τιμήν, χιλίας γκινέας.—Ά ! 
τδ διπλού·? καί τδ τριπλού·?, Μυλόρδε, έφώνησε γονυπετήσας πρδ τών 
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ποδών του, καί παρουσιάσας είς αυτόν το χρ^ατοφυλάκιόν του· άλ

λα δι’ δνομα τοΰ θεοΰ, μή μέ θυσιάσετε. ’ Αναγνωρίζω δτι τάχιον 
ή βράδιον ή δικαιοσύνη τοΰ βεοΰ έκρήγνυται έπί τοΰ ένοχου.

Συγκινηθείς έκ τών δακρύων καί της μετάνοιας του, προ πάν·» 
των δέ έκ της θέας της γυναικδς καί τών δυο παίδων του, τά ό
ποια παρετήρει έντδς τοΰ έργαστηρίου, δ Λόρδος Pelham ευχαρι

στείται νά λάβη έκ 
τοΰχρηματοφυλακίου 
τάς χιλίας γκινέας 
του.—« Δέν εΐνε άρ- 
κετά, εΐπεν δ έμπο
ρος· μέ τδ άργόριον 
τδ όποιον εΐχον 3α- 
νεισθή άπδ υμάς τό
σον παραδόξως, Μυ
λόρδε, άνέλαβον έμ
πορων τοΰ όποιου τά 
κέρδη ύπερέβησαν 
τάς προσδοκίας μου. 
’Αλλά σκληρά τύψις 
συνειδότος φαρμα- 
κόνει δλας μου τάς 
ευχαριστήσεις,καί τά 

πλούτη ταΰτα, ούτως 
άποκτηθέντα, δέν α
ξίζουν έντιμον πτω
χείαν. » Ό Λόρδος 
Pelhain έλαβε τότε 
έκ τοΰ χρηματοφυ- 
λακίου χιλίας άλλας 
γκινέας, τάς όποιας 
έστειλεν εις τδ ορ
φανοτροφείου τών 
έκθέτων παίδων. ’Α
πομακρυνόμενος ώ- 
μοσεν είς τδν έμπο
ρον, δτι δέν θ’ άνα- 
νεώση ποτέ τδ συμ- 
βεβηκδς τοΰτο. Έ- 
φύλαξε τδνλόγοντου· 
δέν άνεκαλύφθη είμή 
έκ τών εγγράφων 
τών εύρεθέντων έν 
τή οικία του μετά 
τδν θάνατόν του. Άλ
λ’ ή τύχη τοΰ έμπο
ρου, άθλιος καρπδς 
αγενούς κλοπής, δέν 
ήουνήθη ν’ άποδώση 
την γαλήνείς την καρ 
δίαν τοΰ ένοχου, καί 
ό οανεισθε'ις παραδό
ξως, άπέθανεν είς τδ 
άνθος της ηλικίας του. Ευτυχής εάν έν τή μετανοία του εΰρεθή 

ΛΟώοί εις τους οψθ·χΛ|χους τοΰ υτζερτοετου cowwtou.
Π. Άλφιέρης.

Ή προβατοκάμηλος και ή μεγάλη γαλή 
τής ’Αμερικής.

Ή προβατοκάμηλος εΐνε μαστοφόρου ζώον άνήκον εις τήν τά- 
ξιν τών μηρυκαζόντων καί εύρίσκεται είς τάς Κορδιλλιέρας της 
Νοτίου ’Αμερικής. Τδ μήκος εΐνε δσον τδ μήκος μεγάλης αίγός· 
εΐνε δέ ζώον χαρίεν, ζωηρότατον, ήμερον καί είς ά'κρον δειλόν.

Οί Παταγόνες θηρεύ- 
ουσιν αύτδ ΐνα τρώ- 
γωσι τήν σάρκα του 
καί ένδύωνται μέ τδ 
δέρμα του. Τδ μαλ- 
λίον του εΐνε λεπτό
τατου ώς μέταξακαί 
κατασκευάζουσιν £ έξ 
αυτού ύφάσματα, τά 
όποια είσί καί έλα- 
φρά και θερμότατα. 
Τοΰ μαλλιού τούτου 
οιακρίυουσι τρία είδη - 
τδ φοινικοΰν, τδ καρ- 
μήλιυου ή υόθου (car- 
ineline ou balarde) 
και τδ τολπευτδν 
(pelotage', τδ όποιου 
χρησιμεύει μόυου είς 
κατασκευήν πιλημά- 
τωυ (κετσέδων).

Εις τών Ευρωπαί
ων περιηγητών, δ V. 
de Rochas, αναφέρει· 
ότι εΐδεν έν τή τής 
Λΰςραλίας Λιβερπού 
λη αγέλην προβα
τοκαμήλων, ήν αδρά 
δαπάνη μετέφερευ έκ 
τής νοτίου ’Αμερικής 
είς τώυ έπιχειρημα- 
τιώυ και βιομηχάυωυ 
άποίκωυ, ώυ πολλοί' 
κατοικοΰσι τήν αξιό
λογου έκείνην Άγ-· 
γλικήυ χώραυ.

Ή μεγάλη γαλή 
τής ’Αμερικής(cou- 
guar) ονομάζεται καί 
Περουβιανός λέων 
καί έρυθράτίγρις· εΐ
νε δέ πολύ μικρό - 
τέρα τού λέοντος και 
άνευ χαίτης.Τδ χρώ
μα της εΐνε έπίξαν- 
θον, τά δέ ώτα καί το 
άκρου τής ουράς «ΰ·

Τδ ζώον τδΰτΟ έπίσης εύρίσκεται έν ’Αμερική και εΐνε' αί- 
μοβόρον ώς τήν τίγριν, χωρίς δμως νά έχη καί τδ θάρρος της. 
Καταδιώκει ιδίως τά πρόβατα, τάς αΐγας τάς προβατοκαμήλους 
καί τάς δαμάλεις.

Ή προκειμένη εϊκών παριστάνει τοιαύτην γαλήν επιπεσοΰσαν' 
αίφνιδίως έπί προβατοκαμήλου.

Η ΕΠΚΑΤΑΡΑΤΟΣ.
(Συνέχεια άπδ σελ. 47 καί τέλος.

Τή φαίνεται ότι βλέπει τήν ώραίαν εικόνα του νέου μνηστή- 
ρος της.... δτι ακούει τήν τρυφεράν φωνήν του, άποκαλοΰσαν αυ
τήν διά τών τρυφερωτέρων καί γλυκυτέρων λέξεων... ’Ιδού εΐνε 
έκεϊ... τήν κράζει...!

Όχι, όχι! άνέκραξεν ή Κύττη μετ’ έξάψεως· όχι, ό ’Ερρίκος 
δέν άπέθανε..... θά μέ είσακούση.... θ’ άποκριθή εις τήν φω
νήν μου.... θά μέ συγχωρήση.... καί θά εϊμεθα είσέτι εΰδαίμο- 
νες-....

Καταβιβρω- 
σκομένη ύπδ 
έσχάτης λύ
πης καί παροκ 
φοράς ή μετα
νοούσα Κύττη, 
πάραυτα εγ
καταλείπει 
τήν κοίτην της 
καί έν τω ά
μα ρίψασα έφ’ 
έαυτής μα
κράν καί λευ
κήν έσθήτα, 
τρέχει ώς α
στραπή ένθα 
έκειτο ά- 
ftvouv τδ σώ
μα τού μνη- 
ίτήρος της.

Έν τούτοις 
μόλις διέβη 
τήν φλιάντής 
Οικίας έκεί
νης, έν ή είχε 
ρίψεί τδ πέν
θος, ή Κύττη 
αίφνης ίςαται 
έντρομος .... 
ΦεύΙ ή μονό
τονες φωνή 
ιών ιερέων, 
ή βοή τοΰ α
νέμου, είσδυ- 
όμένου διατών 
ανοικτών πα
ραθύρων, καί ή ώχρά λάμψις τών νεκρικών λαμπάδων, ήτις έρ- 
ρίπτετο μακρόθεν, ένέπλησαν αυτήν φρίκης καί τρόμου.... Βλέ- 
πων τις τήν λευκήν καί εΰλύγιστον έκείνην μορφήν άμφιρρέπου- 
σαν προ τής θύρας τοΰ νεκρικού θαλάμου, θά έλεγεν δτι ή ψυ
χή τού μακαρίτου προσήρχετο δπως άναζωογονήση το άπνουν 
σώμα δπερ εΐχεν έγκαταλείψει! *

Έν τούτοις άναλαβοΰσα θάρρος ή Κύττη πλησιάζει... προχωρεί 
τινά βήματα..., εισέρχεται.... άλλ’ έκεϊ τήν έγκαταλείπουσιν αί 
δυνάμεις της. Βλέπουσα τδν θάνατον διακεχυμένον έπί τών χαρα
κτήρων έκείνουτδν όποιον αυτή έπρόδωσεν, εκείνου τδν όποιον αυτή

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ. Τεΰχ. ΚΖ.).

Οί άποθαμμένοι, (οί άποθαμμένοι εΐνε έκεϊ I (σελ. 74).

έφόνευσεν, ή νεάνις ρίπτει φωνήν γοεράν, φωνήν φρίκης. t., καί, μή 
δονηθέΐσα ούτε έν βήμα πλέον νά προχωρήση, πίπτει ημιθανής πρδ 
τής θύρας τού νεκρικού θαλάμου! Είς τήν φωνήν ταύτην, ήτις 
διετάραξε τήν πένθιμον καί μονότονον σιγήν τής κρίσιμου έκεί
νης νυκτός, ή μήτηρ τοΰ ’Ερρίκου σπεύδει άμέσως...! Τδ πρό
σωπον αυτής ήτο καταβεβρεγμένον άπδ τά δάκρυα, ή άταξία τής 
ένδυμασίας της έδείκνυε φρικώδη άπελπισίαν. ’Αλλά μόλις ή- 
τένισε τήν δύστηνον Κύττην, οί κλαυθμοί της κατέπαυσαν καί ή 
έσχάτη έκείνη οδύνη μετεβλήθη έν άκαρεϊ είς αυτόχρημα λύσσαν

Ά! τέρας, τέρας!! Σύ έδώ! άνεβόησεν αίφνης, άρπάξασα καί 
ύψώσασα τήν δυστυχή μετ’ άπεριγράπτου δργής· οί μιαροί πόδες 

σου έτόλμη- 
σαν νά μολύ- 
νωσι ταύτην 
έδώ τήν οι
κίαν, τήν όποι
αν σύ είς κοι
λάδα τοΰ 
κλ αυ θ μώνος 
μετέβαλες; 
τήν όποίαν σύ 
ήρήμωσες; Ώ 
έλθέ, έλθέ νά 
καμαρώσης τδ 
θύμα σου.

Ταΰτα δέ 
λέγουσα ή μή 
τηρ τού Ερ
ρίκου,σύρει ώς 
παράφρων πα
ρά τήν κλίνην 
τού υίού αύ- 
τής την Κυτ- 
την, τής ο
ποίας δλα τά 
μέλη εΐχεν ή
δη παραλύσεί 
ό τρόμος της.· 
— Βλέπεις, 

εΐπεν ή χήρα, 
βλέπεις εκεί— 
νους τούς ο
φθαλμούς, οϊ- 
τινες άλλοτε 
ήνοίγοντο ύπδ 
τά φιλήματα 
μοϋ; τδ έγ

κλημά σου κατεβίβασε διά πάνίδς τά λευκά αΰτών βλέφαρα! Βλέ
πεις εκείνο ΐδ στόμα, τδ όποιον πρώτον μέ ώνόμασε μέτδ γλυκύ ό
νομα μητέρα; ή σκληρά σου χειρ τδ έκλεισε διά πάντοτε. τήν ώραίαν 
έκείνην κόμην, τούς μετάξινους έκείνους βοστρύχους, οίΐινες ήσαν 
τδ άγαλλίαμά μου, οΰδεμία πλέον έσπερία αύρα θέλει άναρρί- 
πίσει έπί του ·ϋρθσώπού μθυ .· .. Τί έκαμες ΐδν υιόν μου, Κύττη; 
τί έκαμες τδ τέκνον μου, ΐδ ΐοσοΰτον γλυκύ, τδ -ίοσούτον έρά- 
σμιον;Τί έκαμες τδ καύχημα τής νεότητός μου καίτόΰ γήρατός μου 
τ'ο παραμύθίον; δι’ όλίγον χρυσόν, διά ματαίαν φιλοδοξίαν τά 
πάντα έλησμόνησες, τά πάντα μέχρις άκόμη καί τού έρωτος έκεί-

10.
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-νου, ό όποιος σέ ήγάπησεν υπέρ την ζωήν του..! Ώ! έσο επικα
τάρατος! έ’σο επικατάρατος διά τδ στυγερόν σου τοΰτο κακούρ
γημα· έ'σο επικατάρατος, διότι έστέρησες μητέρα τοΰ τέκνου της!.. 
Κύττη έφόνευσας τδν υιόν μου.... Είθε μίαν ήμέραν νά σέ κα- 
ταστρέψη ή χειρ έκείνου, τδν όποιον θά φέρης »ϊς τά σπλάγ
χνα σου 1!!

Αυται υπήρξαν αί τελευταία1. λέξεις, τάς όποιας ή μήτηρ τοΰ 
Ερρίκου απήγγειλε.

Πολΰν καιρόν οί τρομεροί ούτοι λόγοι αντήχησαν εις τά ώτα 
της Κύττης, δπως ό δξΰς τοΰ όφεως συριγμός. Κατά την 
ημέραν έκαστος θόρυβος προερχόμενος έξωθεν άνεμίμνησκεν αυτή 
τάς λέξεις έκείνας..........κατά τήν νύκτα ό ψιθυρισμός τών φύλ
λων και τδ κελάδημα τών νυκτόβιων .πτηνών τή άνεμίμνησκον 
τήν φρικτήν έκείνην στιγμήν. Άλλά προϊόντος τοΰ χρόνου αί τύ
ψεις τής συνειδήσεως άπεχαιρέτισαν τήν Κύττην, ώς καί ό τδν όποιον 
είχε πρδς τδν ’Ερρίκον θερμότατος έρως· ολίγον κατ’ ολίγον αί 
φωναί αί άπαίσια.ι, τάς όποιας ένόμιζεν ότι ήκουεν έξερχομένας 
άπδ τοΰ τάφου τοΰ πρώτου μνηστήρας της, τή έφαίνοντο δτι έσί- 
γησαν δ πόνος, δν εΐχεν αίσθανθή διά τδν θάνατον τοΰ ’Ερρίκου, 

ήρχισε βαθμηδόν νά έξαλείφηται άπδ τής καρδίας της καί νά ένδίδη 
εις τά θέλγητρα νέας άγάπης. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου ή 

ασταθής και φιλάρεσκος Κύττη δέν ήκουε πλέον, είμή τήν φωνήν 
τοΰ νεαροΰ κόμητος Β. ***,  τοΰ συζύγου της, λήγουσαν αυτή «σάς 
άγαπώ». ......................................................................................................

Π
Έτος παρήλθεν ... Ή Κύττη «πλησίαζε νά γίνη μήτηρ... 

"Οσοι άλλοτε είχον ίδεί τήν νεάνιδα έκείνην θά έδυσκολεύοντο 
<ν’ άνα-ρ/ωρίσωσι τόρα εϊς τήν κόμησσαν Β. τήν τρυφεράν μνη
στήν τοΰ δυστυχούς ’Ερρίκου. Σήμερον ώχρα καί τάς παρειάς μα- 
ραμένας έχουσα ύπδ τών δακρύων, τοΰς δέ οφθαλμούς έρυθροΰς 
ένεκα τής αϋπνίας, καί τοΰς χαρακτήρας τοΰ προσώπου δλως ήλ- 
λοιωμένους ύπδ έσωτερικής θλίψεως ή Κύττη δέν ήτό είμή ή 
σκιά τών ώραίων καί τρυφερών ήμερων τής άθωότητός της.........
Εντούτοις -ή Κύττη έπρεπε νά ήνε ευδαίμων ό σύζυγός της 
τήν έλάτρευε κα! δλα τά άγαθά τής γής έκειντο πρδ τών πο- 

δών της.
Πλήν, οΐμοι! τί σημαίνουν πάντα τά άγαθά τής γής άπέναντι 

τής τύψεως τοΰ συνειδότος!!! Μόλις κατά τάς πρώτα: ήμέρας 
τοΰ γάμου της ήσθάνθη ευδαιμονίαν τινά! μετά παρέλευσιν ολί
γου χρόνου ή άνησυχία έτάραττε τήν ψυχήν της, ή άνάμνησις 
τοΰ παρελθόντος κατέτρωγε τήν διάνοιάν της. Άλλ’ όποια ύπήρ- 
ξεν ή οδύνη της καί ή άγωνία τοΰ συνειδότος της, δτε έμάντευσεν 
δτι πλησιάζει νά γίνη μήτηρ ... Ώ ! τότε ή κατάρα τής δυστή

νου μητρδς τοΰ ’Ερρίκου ήνωρθώθη ένώπιόν της, ώς φάσμα φρι
καλέο-*  καί τρομερόν !

Οΰδέν ήδύνατο νά παραμυθήση τήν νέαν κόμησσαν μήτε αί με
γάλα1. έορταί, τών όποιων αυτή ήτο τδ ίνδαλμα, μήτε αί ήδοναί, 
μήται αί περιποιήσεις τών φίλων της ήδύναντο ν’ άποσπάσωσιν 
έκ 'τοΰ μυχού τής βαρυαλγούσης καρδίας της τδ τρομερόν πέν
θος, τδ όποιον τήν έδασάνιζε. Πάντοτε ή τάλαινα Κύττη ένό
μιζεν δτι έδλεπεν έμπροσθέν της τδ πεπλανημένον καί λυσΓ 

σαλε'ον βλέμμα τής μητρδς τοΰ Ερρίκου.... Πανταχού άντή- 
χουν εις τά ώτάτης αί άπαίσιαι καί τρομερά! αυται λέξεις «είθε 
μίαν ήμέραν νά καταστραφής άπδ τήν χεΐρα έκείνου, τδν όποιον 
θά φέρης εϊς τά σπλάγχνα σου ...!

Έπεκαλεΐτο τήν θείαν Πρόνοιαν δπως άπαλλάξη αυτήν άπδ 
τών τρομερών τούτων βασάνων έπέπληττεν έαυτήν διά τδ σφάλμα 
της καί έδέετο τοΰ Ύψίστου νά αφαίρεση άπδ τής ζωής της το- 
σαΰτα έτη, δσα έχρειάζοντο ί’να έξαγοράση τδ έγκλημα, τδ όποιον 
ήνοιγε τδν αδην ύπδ τά βήματά της'! Άλλ’ ό ουρανός έκώφευεν 
εϊς τάς δεήσεις τής ενόχου καί ούτε προσευχαί ούτε θρήνοι έμε- 
τρίαζον τήν τύψιν τοΰ συνειδότος της ! Έν τώ μέσω τής ταραχής 
ταύτης τής διανοίας της, ήτις έολαπτεν έπαισθητώς τήν υγείαν 
της, ή Κύττη έγέννησεν υιόν. Ή γέννησις τέκνου θεωρείται πάν
τοτε ώς θειον δώρον, πλήν διά τήν δύστηνον καί βαρυαλγοΰσαν 
Κύττην ή πρώτη φωνή τοΰ βρέφους της υπήρξε δι’ αυτήν ση

μείου θανάτου!!!
Ό νέος κόμης έγεννήθη αδύνατος καί καχεκτικός· νυχθημε

ρόν έτρεμον διά τήν ζωήν του. Προιούσης τής ηλικίας του, έγι- 
νετο έπι μάλλον μελαγχολικός· άποφεύγων τοΰς συνηλικιώτας 
του δ υίδς τής Κύττης δέν ηΰχαριστείτο είμή εϊς τήν έρημίαν, 
δπου έμενε βεβυθισμένος εις βαθείας σκέψεις. Ή μελαγχολία 
του αΰτη εντούτοις ήτο μεμιγμένη μετά φόβου υπερβολικού, καί 

τδ πάν ένέπνεεν εϊς τδ δύστηνον τέκνον φρίκην και τρόμον..........
εϊς τδν έλάχιστον κρότον τοΰ διά τών πυλώνων τού μεγάλου 
πύογου πνέοντος ανέμου, εις τδν ήχον έπικηδείου κώδωνος, εις 
τήν * άγγελίαν θανάτου τίνος ώχρία καί έτρεμε, καί συχνάκις έκυ- 

ριεύετο άπδ φόβον πανικόν, και έντρομος έρριπτετο εις τας άγ- 
κάλας τή: μητρός του, άνακράζων «οί άποθαμμένοι, οί άποθαμ- 

μένοι εινε έκεΐ» ....
Τά λυπηρά ταύτα συμπτώματα τοΰ φόβου οΰδείς, έκτδς τής 

δυστήνου Κύττης, έγνώριζε πού να τ άποοωση. Πάντες ο ηλ- 
πιζον δτι προιούσης τής ηλικίας του, ή ανατροφή καί ή διανο
ητική άνάπτυξις θά ένισχύσωσι τδ ασθενές πνεύμα τοΰ νέου κό
μητος, δπερ ή αδύνατος φύσις του καθίστανε τοσούτον εΰερέθι- 
στον άλλά διά τήν Κύττην πάσα έλπίς ήτο ματαία καί κατε- 
σπαράσσετο ή καρδία της, δτε ήκουε τοΰς άλλους νά λέγωσιν 
δτι ' θά ίατρευθή· πάσα έλπίς δι’ αυτήν είχεν άπολεσθή, διότι 

έγνώριζε καλώς δτι ή τρομερά αρά τής μητρδς τοΰ Ερρίκου 
έξέτεινε τοΰς φοβερούς όνυχας έπ’ αΰτής! Ώ ! τίς δύναται νά πε- 
ριγράψη τήν έσχάτην αγωνίαν τής ταλαίπωρου αΰτής μητρός, ητις 
ώχρά καί πάλλουσα παρά τη κοιτίδι τού τέκνου της, γονυπετής 
ήρώτα έαυτήν άν ή ζωή αΰτη, τήν όποιαν διά τών φροντίδων καί 
τών άγρυπνιών της διετήρει. δεν ήθελε χρησιμεύσει μιαν ημέραν 
εϊς τδ νά καταστρέψη τήν ιδικήν της, καί άν τδ άθώον πλά
σμα, τδ όποιον έβλεπε πρδ τών οφθαλμών της, δέν θά προσήρ- 
χετο μίαν ήμέραν δπως έκπληρωση την ολεθρίαν αποστολήν 
του, νά άπαιτήση παρά τής μητρός του λόγον διά τδ αίμα δπου 

τω έδωσε καί τά δάκρυα άτινα έχυνεν έπιτής κεφαλής του!
Έν τω μέσω τών φόβων τούτων, οϊτινες έφαίνοντο δτι προήρ- 

χοντο άπδ τά μέρη τών αιωνίων βασανων, δ καιρός παρήρχετο, 
πως ήθελε παρέλθει έν -τφ μέσω τής ευδαιμονίας και όλβιοτη- 

ίος.... Αρκετά έτη παρήλθον έκτοτε, καί ή κόμησσα εύρίσκετο 
έίς τήν αυτήν κατάστασιν, δίχως νά γίνη μεταβολή εϊς τήν ζωήν 

ίης· ή δέ κατάστασις τοΰ νέου κόμητος, μακράν τοΰ νά ύποστη 
βελτίωσίν τινα, έγένετο όσημέραι μάλλον ύποπτος- ή ύγιεία του 
έπασχεν έπαισθητώς, οί δέ συγκεχυμένοι καί φανταστικοί λογι
σμοί του, οϊτινες κατέτρυχον τήν διάνοιάν του, έπρόδιδον φοβερά 
συμπτώματα καί ύποψίας έπί τής ύγιείας τοΰ πνεύματός του.

Έν τούτοις συμβεβηκός τι άπροσδόκητον έμελλε νά φέρη τήν 
φρικτήν λύσιν τοΰ τρομερού τούτου δράματος, τοΰ όποιου μία μό

νον ψυχή έγνώριζε τήν πρώτην πράξιν. Ό υίδς τής Κύττης ήγε 
τότε τδ δέκατον έκτον έτος τής ήλικίας του, δτε εσπέραν τινά φίλοι 
οικογενειακοί τοΰ εΰγενοΰς κόμητος Β. ήσαν συνηγμενοι πέριξ 
λαμπράς πυράς εις ένα άπ’ο τοΰς θαλάμους τού έκτεταμένου πύρ
γου του Ούτοι προσεπάθουν παντί σθένει διά διαφόρων χαριέν- 
των καί παραμυθητικών λόγων νά φέρωσιν άνακούφισίν τινα εϊς 
τοΰς ζοφερούς λογισμούς, οϊτινες έκείνην τήν ήμέραν δυστυ
χώς περισσότερον τών άλλων έφαίνοντο δτι έρριψαν τδ πέν
θος καί τήν οδύνην έπί τοΰ μετώπου τής κομμή’σσης. Οΐμοι! 
αδύνατον μήτε έλάχιστον μειδίαμα περιπλανάτε έπί τών χει- 
λέων τής δυστήνου καί βαρυαλγούσης μητρός ! Κατά τήν αυ
τήν ήμέραν αρχαίος τις ύπηρέτης τοΰ οίκου, άπέθανε, κα! δ νέος 
κόμης, μόλις έμαθε τήν θλιβεράν ταύτην άγγελίαν, ήσθάνθη το- 
σοΰτον ϊσχυράν νευρικήν κρίσιν, ώστε δέν έπαυεν έπαναλαμβάνων, 
δτι δ Γεώργιος (ήτο τδ όνομα τοΰ ύπηρέτου) θά ήρχετο νά τδν 
έπισκεφθή τήν νύκτα!

— "Αχ! βλέπετε καλώς, φίλοι μου, έλεγεν ή Κύττη, δτε προσ
επάθουν εϊς μάτην νά τήν παραμυθήσωσι, βλέπετε καλώς, οΐμοι! 
το φοβερόν τούτο πάθος του, είνε ανίατον! ! !

Εις τάς λέξεις ταύτας, εις τών συνδαιτυμόνων της έφεσπε- 
ρίδος, έπρότεινεν έν άλάνθαστον μέσον θεραπείας, δπερ άπεδεί- 
χθη πολλάκις τοιούτο. Τδ μέσον τούτο συνέκειτο εϊς τδ νά ύπο- 
κριθή τις τδ πρόσωπον ενός φαντάσματος, καί αφού έκβάλη τής 
απάτης τδ άτομον, τδ όποιον έκυριεύετο άπδ τρόμον, νά δώση εϊς 
αΰτδ νά έννοήση πόσον ό νούς ό ΰπείκων εϊς ματαίας ονειροπο
λήσεις εΰκόλως δύναται νά έκλάβη τήν φαντασίαν άντί τής πραγ- 
ματικότητος.

Ό Κόμης Β. έφάνη δτι έπεδοκίμασε τδ όμοιοπαθητικδν τοΰτο 
σύστημα τοϋ δτι θεραπεύεται ό φόβος διά τοΰ φόβου, καί έκρι
ναν εύλογον νά έπωφεληθώσι τής παρούσής περιστάσεως πρδς δοκι
μήν. ‘Ο θάνατος τοΰ γέροντος Γεωργίου, τοΰ όποιου ό νέος κόμης πε
ριέμενε τήν έπάνοδον εϊς τδν κόσμον τούτον, ήτον εΰκολώτερον νά δώ
ση περισσοτέραν πίστιν εϊς οπτασίαν, ένώή άνακάλυψις τής αλήθειας 
θά είχε περισσοτέραν έπιρροήνεϊς τάς ασθενείς ιδέας τοΰ πάσχοντος.

Ή Κύττη έτρεμε βλέπουσα τδν σύζυγόν της νά έπιμένη εις τδ 
πείραμα τούτο, δπερ τη έφαίνετο σκληρά δοκιμασία, καί άντέτει- 
νε λέγουσα ότι θά τρομάξωσι τδν υιόν της χωρίς καμμίαν ώφέ- 
λειαν. Άλλ’ δτε τή απέδειξαν ότι καί άνευ τού μέσου τούτου αί 
τεταραγμέναι καί άσθενεϊς αισθήσεις τού νεαροΰ κόμητος ήδύ
ναντο νά τω παραγάγωσιν οπτασίαν, ήτις πιθανόν νά τω άπέβαι- 
νεν έτι δλεθριωτέρα, ή Κύττη συγκατένευσε νά δοκιμάση καί 
τήν έσχάτην ταύτην απόπειραν.... Πλή.ν τό πεφοβισμένον μητρι

κόν φίλτρον της τή καθυπέβαλε τήν έπιθυμίαν δπως άναλάβη 
αυτή εϊς τήν νυκτερινήν ταύτην σκηνήν τδ κυριώτερον πρόσωπον. 
-— Οΐμοι!' θά μέ άναγνωρίση· καί έγώ, ήτις ήμην πρόξενος 
τής δυστυχίας του, ένεκα τής ένόχου διαγωγής μου, έγώ μόνη θά 
ήδυνάμην νά τδν θεραπεύσω, έσκέφθη η πολυτάλαινα μήτηρ.

Άλλά δτε είδεν έαυτήν περιβαλομένην μακράν λευκήν καλύ- 
πτραν, διά τής οποίας έκάλυψαν τήν κεφαλήν καί τοΰς ώμους 
της, έκυριεύθη ύπδ τρομεράς ψυχρότητος θανάτου, ήτις έπάγωσε 
τήν καρδίαν της. Φεΰ μίαν νύκτα, ολεθρίαν καί μαύρην 
νύκτα, κατά τήν αΰτήν στιγμήν, φέρουσα σχεδόν τήν αυτήν έν- 
δυμασίαν, είχε σπεύσει πλήρης άφάτου άπελπισίας καί τρόμου 

πρδς έκεϊνον, τδν οποίον έθυσίασε και έφόνευσε...........................
και έκεί άπέναντι τοΰ θύματός της, μία φωνή, ή φωνή μιάς μη
τρός, τής όποιας έφόνευσαν τδν υιόν, δέν έρριψεν έπί τής 
ανόμου κεφαλής της τήν θείαν έκδίκησιν ... !; ’Ώ! τότε, τότε! 
άμα άνεμνήσθη τούτο ή Κύττη έφριξεν υπό τδ σάβανόν της, τοΰ 
όποιου έκάστη πτυχή τη έφαίνετο ψυχρά καί οξεία, ώς ή αιχμή 
βέλους· πλήν έτρεμε κα! δέν ήδύνατο νά προφέρη λέξιν... φεΰ! 
πώς ήδύνατο νά κράξη «φοβούμαι,» αφού άνέλαβε τήν εΰθύνην νά 
σώση τδν υιόν της!!!

Ή Κύττη έσφραγίσθη διά τοΰ σημείου τοϋ σταυροΰ και, άνα- 
θέσασα εϊς τδν Έψιστον τήν ζωήν της πρδς άντάλλαγμα της θε
ραπείας τού τέκνου της, είσήλθε βραδέως εϊς τδν θάλαμον τοΰ νε
αροΰ κόμητος, άφίνουσα ολίγα βήματα όπισθεν τδν σύζυγόν της 
κα! ολίγους φίλους, οϊτινες πάντες έσπευσαν νά τήν συνοδεύσω- 
σιν εϊς τήν παράδοξον ταύτην συνοδείαν!

Τδ τέκνον έκοιμάτΟ μέ ΰπνον τοσούτον τεταραγμένον καί άνή- 
συχον, ώστε έφαίνετο μάλλον νεναρκωμένον ή άναπαυόμ,ενον. 
Αίφνης άφυπνίσθη ... εϊς τδν έλάχιστον θόρυβον, δνπερ έπροξένη- 
σεν ή μήτηρ του, ήνοιξε τοΰς οφθαλμούς του εις τήν άμυδράν 
λάμψιν λαμπτήρες τινός, καί άκίνητος ώς άγαλμα διακρίνει πλη
σίον τής κλίνης του τδ κεκαλυμμ'ένον φάσμα.

—-Γεώργιε! Γεώργιε! ό νέος άναβοά διά συγκεκομμένης καί 
πεπ'/ιγμένης φωνής...! έπειτα δέ, ταχύτερος αστραπής μέ τδ 
σώμα κάθυγρον ύπδ ψυχρού ίδρώτος καί τήν κόμην άνωρθωμένην, 
αρπάζει ξίφος κρεμάμενον έπί τοΰ τοίχου και έφορμα ώς τίγρις 
έπί τοΰ φάσματος!

— Φύγε! φύγε! φύγε! φάντασμα! άνέκραξε.
Ήκούσθη υπόκωφος ψιθυρισμός.....................‘Ο γδούπος σώμα

τος πίπτοντος έπί τοΰ έδάφους άντήχησεν εις τήν φωνήν τής τρο
μεράς ταύτης συμφοράς!!!

Ή φρικώδης άρά τής μητρδς τοΰ ’Ερρίκου έξετελέσθη κατά 
γράμμα!!! Ή Κύττη ήτο νεκρά.... τδ στήθος της είχε διατρυ- 

πηθή υπό τής χειρός τού υίοΰ της. . ......................................  .

Ή φρικώδης αΰτη καταστροφή, ήτις παρ’ ολίγον νά φέρη τόν 
θάνατον εϊς τδν ταλαίπωρον υίδν τής Κύττης ένεκα τής τρομε
ράς δδύνης καί άπελπισίας του, μετά μακράν καί πολυώδυνον 
άσθένειαν έπήγαγεν έν τούτοις κρίσιν τινά εις τδ πνεύμα του καί 
βελτίωσίν εις τήν άσθενή κράσιν του· τήν δέ τρομεράν ασθέ
νειαν τοΰ πνεύματός του,- ύπδ τής όποιας κατετρύχετο, διεδέχθη
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μία φοβερά μελαγχολία, ήτις τώ άφησε την πλέον φοβέραν και 
σκληράν άνάμνησιν!!!

Ό Κόμης Β. τοΰ όποιον ή θλίψις καί ή δδύνη ήτο σχεδόν 
εφάμιλλος μέ την τοΰ άτυχους υίοΰ του, έσχε την έσχάτην ελπίδα 
δτι ίσως ή αλλαγή τοΰ κλίματος και τοΰ τόπου φέρη μεταβολήν 
τινα καί άνακούφισιν έν τή βαρυαλγούση καί άπαραμυθήτω καρ- 
δία τοΰ αθώου καί άτυχούς μητροκτόνου· διά τοΰτο τόν έπεμψεν 
εις Γαλλίαν.........Πλήν φεΰ! υπάρχουν βάσανα, τά όποια μόνος
ό θάνατος δύναται νά θεραπεύση!!

Τώρα, άγαπητή μου θεία...........έπρόσθεσεν ό έξάδελφός μου,
σπογγίζων έν πικρόν δάκρυ, δπερ έρρευσεν έπί τών μελαγχροι- 
νών παρειών τοΰ άρχαίου στρατιώτου... Τώρα μαντεύεις βεβαίως 
θεία μου, διά ποιαν αιτίαν ό φίλος μου τοσοΰτον άποτόμως έγ- 
κατέλειψε τόν θάλαμόν σας.

'Ο Κόμης Γουσταΰος είνε ό υιός τής άτυχούς Κύττης ! 1! Τό 
δράμα έλύθη ... ή φρικτή άρά της μητρός του ’Ερρίκου έξετελέ- 
σθη .... φεΰ! δ υιός έφόνευσε τήν μητέρα του!................................

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
τής προϊστορικής αρχαιολογίας καί άνθρωπολογίας έν Ραβέννη (1). 

I.
’Ενώ οί σημερινοί πολιτικοί εξαντλούνται εις μάχας άγριας 

καί άγονους, αΐτινες οΰδέν ά'λλο ποιοΰσιν ή ν’ άναζωπυρώσι 
τά άρχαια φυλετικά μίση καί τάς προλήψεις τάς άνηκούσας μάλ
λον εις τόν X αιώνα ή εις έποχήν, ήτις άξιοι δτι είνε δλων τών 
προηγηθεισών άνωτέρα, (ώς εΐ δ XIX αιών ήτο νέος τοΰ Περι- 
κλέους αιών)—- ή έπιστήμη οδεύει άταράχως τήν θριαμβευτικήν 
πορείαν της έν τώ μέσω τών έρειπίων,τά όποια παραφοραί δημώδεις 
έπισωρ εύουσιν. "Οταν άνατρέξωμεν εις τήν άρχήν τοΰ αϊώνος, 
έκπληττόμεθα διά τά θαύματα, τά όποια έν βραχεί διαστήματι 
έςετέλεσεν4 άλλά μετριάζεται ή έκπληξις ημών αΰτη, δταν άνα- 
λογισθώμεν δτι ή ελληνική ευφυΐα έδημιούργησεν έν Ευρώπη 
κατά τήν άείμνηστον έποχήν τής παλιγγενεσίας τό άληθώς επι
στημονικόν πνεύμα, τό όποιον έχει ώς άφετηρίαν τήν παρατή- 
ρησιν καί τό όποιον κατέστησε πάντη άπιθάνους τάς χιμαιρικάς 
ύποθέσεις, έν τή σπουδή τών όποιων κατηναλίσκετο άγόνως ή 
νωχελής ένεργητικότης τοΰ μεσαιώνος,

Χωρίς νά ποιήσωμεν λόγον περί τής φυσικής, τής χημείας, 
τής φυσιολογίας, τής φυσικής ιστορίας, τής ιατρικής, αΐτινες ανε— 
καινίσθησαν, έπιστήμαι, ων ουδέ τά ονόματα ήσαν γνωστά, έρ- 
ριψαν φώς λαμπρόν έπί τής 'ιστορίας τής σφαίρας ημών καί τής 
τής ανθρωπότητος. Αρκεί ν άναφερωμεν τήν γεωλογίαν, τήν 
συγκριτικήν φιλολογίαν (2) καί τήν έθνολογίαν. Ή προϊστορική 
άρχαιολογία, άν καί ή νεωτάτη μεταξύ τών έπιστημών, τοιαύτας

*

προσήνεγκεν έκδουλεύσεις, ώστε έμπνέει μέγαν ένθουσιασμόν εις 
τόν σοφόν κόσμον, καί άπέκτησε μεγάλην δημοτικότητα.

Έννοεΐ τις ευκόλως δτι αί πρώται κοινωνία:—άπορροφηθεϊσαι 
παρά τής γιγαντώδους· διαμάχης έναντίον φύσεως άδαμάστου 
εϊσέτι καί έναντίον άδιαλλάκτων έχθρών, οϊτινες δέν ήδύναντο ν’ 
άνεχθώσιν αΰτάς αύξομένας καί εΰδαιμονούσας—δέν έσχον τόν 
άπαιτούμενον χρόνον ΐνα μεταδώσωσιν εις τούς μεταγενεστέρους 
τά γεγονότα, άπό τών όποιων συνέκειτο ή ιστορία αΰτών, άν καί 
τοσοΰτον ένδιαφέροντα. Αί θαυμάσιοι έποποιίαι τοΰ άρχαίου χόσμου, 
ή Ίλιά?, ή Ραμα ϊάνα, πρός δέ καί οί μεγαλοπρεπείς ύμνοι 
τοΰ Ριγ-Βέδα, είκονίζουσι κοινωνίας ήδη τά μάλιστα προκεχω- 
ρηκείας, καί αΐτινες κατεΐχον τά συντελεστικά στοιχεία τοΰ έν
δοξου Άριανικοΰ πολιτισ μοΰ. Ή Πεντάτευχος δεικνύει εις ήμάς 
τόν σημιτικόν κόσμον ώργαν ισμένον ήδη, έχοντα τάς θρησκευτι- 
κάς πεποιθήσεις τόυ καί τά κύρια καθιδρύματά του. "Οταν τις 
άποδείξη μεθ’ όπόσον τεράστιας βραδύτητος έτελέσθη ή έλα- 
χίστη πρόοδος, άναγκάζεται νά πιστεύση μετά τών 'Ελλήνων φι
λοσόφων—τών όποιων αί προαισθήσεις άληθώς παράδοξοι προ- 
ηγήθησαν τής πείρας—δτι πολλαί ταραχαί, μάχαι καί ταλαι
πωρία'. είχον προηγηθή τής έποχής τών Ά γαμεμνόνων και τών 
’Αβραάμ «ποιμένων τών λαών. »

'Η προϊστορική άρχαιολογία έπραγματοποίησεν δλας ταύτας 
τάς υποθέσεις. Άρκει νά ρίψωμεν εν βλέμμα έπί τών σπουδαίων 
συγγραμμάτων (1), άτινα περιλαμβάνουσιν έν έλίγοις τάς άνα- 
καλύψεις ταύτας, ή νά έπισκεφθώμεν μίαν τών ύπαρχουσών ήδη 
συλλογών, ώς λ. χ. έκείνην τήν όποιαν δ βασιλεύς τής ’Ιταλίας 
έδωκεν εις τό μουσειον τής φυσικής ιστορίας τοΰ Μιλάνου, ΐνα 
λάβωμεν ιδέαν τής άξίας καί πληθύος τών άνακαλύψεων ταύτης 
τής έπιστήμης. Άναμφιδόλως πάμπολλοι σοφοί ύπείκοντες εις τάς 
ριψοκινδύνους τάσεις, τάς όποιας τό θετικόν τής έποχής πνεύμα 
δέν παραδέχεται, έφάνησαν διακυβεύοντες τήν νέαν έπιστήμην (2), 
έκφέροντες γνώμας έπ’ αύτής κατά τό μάλλρν καί ήττον άλλο- 
κότους. Άλλ’ οΰτω συμβαίνει πάντοτε εις τοιαύτας περιστάσεις, 
ή δέ πείρα διδάσκει δτι καί έν τη έπιστήμη, ώς έν τω πολέμω, τά 
«άπολωλότα τέκνα» δύνανται νά φανώσι χρήσιμα εις πολλάς 

περιστάσεις.
Χωρίς νά χρονοτριβώμεν εις τάς άτομικάς γνώμας, τ® βέ

βαιον, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, είνε δτι ή ήμετέρα Ευρώπη πριν 
άφιχθώσιν οί Άριανοί, οί Πελασγοί, οί Γερμανοί καί οί Σλάβοι, 
εΐδεν άναπτυσσόμενον στοιχειώδη τινά πολιτισμόν άνταποκρινόμε- 
νον εις τον λιθιχοχ και εις τον όρειχάλχινον αιώνα (3). Άγό-

(1) "Ιδε τον άπολελιθωμένον άνθρωπον (Homme fossile) ύπό 
Hon.—'Ο κ. Figuier άρτίως έδημοσίευσεν έν Γαλλία βιβλίον περί 
τοΰ αΰτοΰ άντικειμένου. Τά δύο ταΰτα συγγράμματα κοσμούνται διά 
λίαν περιέργων εικονογραφιών, παριστανουσών δπλα, έργαλεϊα 
κ.λ. τής προϊστορικής έποχής.—(2) Γνωστόν δτι φιλόσοφός τις έκ 
Νεαπόλεως ώνόμασε τήν φιλοσοφίαν τής 'ιστορίας νέαν έπιστήμη*  
(scienza nuova).—(3) Οί αιώνες ούτοι ώνομάσθησαν ούτως ώς 
πρός τά δπλα καί τά σκεύη, τά όποϊα μετεχε.ρί^οντο πριν τής 
έφευρέσεως τοΰ σιδήρου.

(1) Ή άρχαια αΰτη ’Ιταλική πόλις, ή Οεμελιωθεϊσα παρά τών 
θεσσαλών, έμπεριέχει πολλά άξιόλογα μνημεία τής Βυζαντινής 
περιόδου.

(2) 'Ο Κυίιέρος έδημιούργησε τήν συγκριτιτικήν άνατομίαν, 
ήτις κατέστησε δυνατήν τήν παλαιοντολογίαν.

(1) Ή δμοιότης τών Φιννών μετά τών Τούρκων καί τών Μογ- 
γόλων παρεκίνησε τούς σοφούς νά χατατάξωσιν αύτούς εις τήν αυ
τήν φυλήν, τήν Φιννο-Μογγολικήν.—(2) ’Αγόμεθα δθεν εις τό 
νά πιστεύσωμεν δτι οί Λιγούριοί εϊσιν ώς οί "Ιδηρες τής Ίσπανο- 
πορτογαλλικής χερσονήσου ’Αφρικανικής καταγωγής.

μέθα έν γένει εις τό νά πιστεύωμεν δτι ή φυλή, ή όποια ήκ- 
μαζε τότε έπί τής ήμετέρας ηπείρου, ήτον ή τών Φιννών (oiFenn1 2 1 
εΰνΤακίτου),’ ή όποια άπεπέμφθη τόρα εις τήν ανατολικήν Ευ

ρώπην, εις τήν όποιαν άνήκουσιν οί Φινλανδοί, οί Μαγυάροι, οί 
πρώτοι Βούλγαροι κ. λ., καί τών όποιων αί άρχαιόταται παραδό
σεις άνευρίσκονται έν τη άλλοκότω Φιννική έποποιΐα «ή Καλε- 
ουάλα» (1). 'Ο σοφός συγγραφεύς τής Γαλατικής ’Εθνολογίας, 
κύριος Roget de Belloguet, βλέπει, είνε άληθές, εις τούς Λιγου- 
ρίους (2), τών όποιων τό δνομα διετήρησε μία τών τής ’Ιταλίας 
έπαρχιών, τούς άρχαιοτάτους κατοίκους τής ’Ιρλανδίας, τής Γαλ
λίας, τής ’Ιταλίας κ.τ.λ. άλλ’ αΰτη ή ύπόθεσις δέν άπέκτησεν εϊ
σέτι πολλούς οπαδούς. ’Ανάγκη άφευκτος νά όμολογήσωμεν δ τι 
δέν γνωρίζομεν περί τών πρό τών Άριανών Ευρωπαίων παν δ τι 
απαιτείται πρός ίκανοποίησιν τής περιέργειας ημών. Τοΰτο άνα- 
μένομεν παρά τής προϊστορικής άρχαιολογίας, ήτις θέλει διδά
ξει ήμάς δτι «ο’υδέν άπολύτως» ήξεύρομεν καί δτι ή άτελής ημών 
διάνοια έφείλει νά εύχαριστήται εις άμυδρά φώτα.

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ.

Μετά Θυμηδίας άφάτου άναγινώσκομεν έν τάΐς έφημερίσι τήν 
άνάνηψιν τών άδελφών Καθολικών, οι οποίοι ως άπο λήθαργου 
αιώνων πολλών έγερθέντες λίαν άξιεπαίνως δργώσιν δπως έπα- 
νακάμψωσιν εις τήν εστίαν, απο τής οποίας οικτρότα.α ειχον 
άποπλανηθή. Τή άληθεΐα σκιρτά ή ψυχή παντός ’Ορθοδόξου διά 

τήν μεταμέλειαν του άσωτου αδελφού και την εις τον πατρικόν 
οίκον έπάνοδόν του, αλλα πολλω μάλλον αγαλλεται ο τε βλεπει 
τούς έ^χρίτονζ ιερείς τών Παλαιών Καθολικών να αι.ωσι παρα 
ίερέως’Ορθοδόξου υπόμνημα περί τών διενέξεων τής ’Ανατολι
κής καί τής Λατινικής ’Εκκλησίας.

Το άληθώς άξιόλογον τούτο υπόμνημα άναγινώσκοντες έν τή 
Τεργεσταία Κλειοϊ μετ’ άπορίας ήμών εΐδομεν τήν μικράν έκεί
νην σημείωσιν τού φίλου αυτής Συντάκτου »Προς Θεοΰ, διατί το- 
σαύτη λογομαχία περί τής έκπορεύσεωςτοΰ'Αγίου Πνεύματος;»— 
Μετ’ απορία? λέγομεν, διότι αύτή αΰτη ή Σύνταξις, ένω λέγει 
δτι τό υπόμνημα πραγματεύεται έπϊ πάσι περί τών αναγόμε
νων εΐ? την έκπόρενσιν τον Άγιον Πνεύματος, ονομάζει αύτό 
άξιόλογον-πώς λοιπόν δυσανασχετεί έπειτα; ή διατί έν άρχή ά- 

πεκάλεσεν αύτό άξιόλογον;
Ήμέΐς φρονοΰμεν δτι καλώς έποίησεν απ' άρχής, δνομάσας αύ

τό άξιόλογον, διότι έπ’ άκριδές τό Σύμβολον τής πίστεως είνε τό 
κοινόν θεμέλιον έφ’ ου ϊδρυται δ χριστιανισμός άπαξάπας—εΐνε ή 
κοινή πηγή, άφ’ ής άπορρέουσιν δλαι αί χριστιανικά: έκκλησίαι 
—εΐνε δ κοινός κορμός, άπό τοΰ όποιου διακλαδίζονται δλαι 

αί χριστιανικά: κοινότητες. Όταν λοιπόν καί έν’αύτώ τώ Συμ- 
βόλω υπάρχει διαφορά καί διαφορά ούσιωδεστάτη, πώς ποτέ εΐνε 
δυνατόν νά ΰπάρξη έλπίς προσπελάσεως τών διαφόρων έκκλησιών;

Ούδόλως δθεν τό καθ’ήμάς προσέκρουσεν ό άρχιμανδρίτης Νικη
φόρος Παπαδάκης γράψας δπως έ'γραψεν, άφού προεκλήθη παρά τών 
προκρίτων ιερέων τών Παλαιών Καθολικών νά γράψη περί τών 
διενέξεων τής ’Ανατολικής παι Λατινικής έκκλησίας· εΐνε καιρός 
οί άδελφοί Καθολικοί νά έννοήσωσι καλώς δτι διά σκοπούς ίδιο- 
τελεστάτους άπεκοίμιζον αύτούς μέχρι σήμερον οί άντίχριστοι Ί- 
ησουΐται, δπως διαιρούντες τούς χριστιανούς άπό τών χριστιανών 
βασιλεύωσιν οί πεπωρωμένοι. ιι/Ιιαίρει καί βασίλενε.ν Άλλ’ άρκεϊ 
πλέον, δι’ άγάπην Θεοΰ! άρκει· άς μάς άφισωσι τούς άδελφούς 
μας νά άγαπώμεν αύτούς, νά έναγκαλισθώμεν αύτούς· Αύτό καί 
μόνον τό filioque (καί έκ τοΰ υίοΰ), άν καί μία μόνη σχεδόν έν 
τη γλώσση των λέξις, έν τούτοις δπόσας ψυχάς δι’ αύτοΰ ώς διά 
δελέατος κατεκρήμνισαν εις τήν γέεναν, έμπνεύσαντες εις αύτάς 
τό μΐσος κατά τών ’Ορθοδόξων ! πόσα δεινά δέν έπέφερεν εις τό 
τάλαν έθνος ήμών αύτό καί μόνον τό filioque! Άς άνακράξη ή 
ιστορία, άς μαρτυρήσωσι δέκα δλοι αιώνες.

Ανάγκη οί άδελφοί Καθολικοί νά άπορρίψωσι τήν άπαίσιον 
ταύτην καινοτομίαν καί νά έγκολπωθώσι τήν μαρτυρίαν αύτοΰ τοΰ 
στόματος της άληθείας « δ παρά τον Πατρός έκπορεύεται» (Ίωαν. 
ΙΕ'. 26), διότι τω δντι ή παρερμηνία, τήν όποιαν ίησουητικώς 
οί Ίησουΐται μεταχειρίζονται πρός πιστοποίησιν τής καινοτομίας 
των, ή παρερμηνία (λέγομεν) τοΰ χωρίου « Πάντα δσα έχει δ 
πατήρ έμά έστι » εΐνε γελοιωδεστάτη διά τό δλως άΤ-ογον καί 
άντιχριστιανικόν συμπέρασμα, τό όποιον ποριζόμεθα έκ τής άλη
θώς σχολαστικής ταύτης δόξης τών δυτικών θεολόγων.

Πρός άποφυγήν πλειοτέρων παραπέμπομεν τόν φίλον άναγνώ- 
στην καί εις άλλας μέν έφημερίδας άλλά καί εις τον άρ. 540 
τής Κλειοΰς, ουτινος δλας δύο στήλας κατέχει τό περί ου ό λό
γος υπόμνημα, τοΰ όποιου τόν συντάκτην μετ’ έθνικής ύπερηφα- 
νίας συγχαίρομεν.

Παραπέμπομεν πρός τούτοις τούς άδελφούς Καθολικούς εις 
σύγγραμμα άξιόλογον «ή φωνή τής ’Ορθοδοξίας»,πρό έτών έκ- 
δεδομένου ύπό τοΰ Σεδασμ. Μητροπολίτου Χίου Κυρίου Γρηγορίο 
τοΰ Βυζαντίου, ουτινος καί ά'λλο έπίσης άξιόλογον πόνημα έχομεν 
ν’ άναγγείλωμεν σήμερον, ου δ τίτλος

ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Τό πόνημα τοΰτο έμπεριέχει τά ύπό τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου 
Χίου έκ διαλειμμάτων έν τάΐς έφημερίσιν άλλοτφ δημοσιευθέντα 
περί τής ένώσεως τών άδελφών ’Αρμενίων μετά τής ’Ορθοδόξου 
έκκλησίας.

Ή συγγραφή εΐνε άληθώς σπουδαία· ώς μικρόν δέ δοκίμιον 
τοΰ δλου έργου μεταφέρομεν τήν πρός τούς φιλογενεϊς έκδότας κ. 
κ. άδελφούς Σουβοτζόγλου καί Σαν επιστολήν τοΰ σεβ. συγγρα-r 
φέως, έχουσαν ώς εξής:



Ο ΜΕΝΤΩΡ, 7978 Ο ΜΕΝΤΩΡ’.

Ευσεβέστατοι κα'. φιλογενέστατοι Κύριοι,
Ή Μία, 'Αγία, Καθολική και Άποστολική Εκκλησία, ή 

έν τώ πνεύματι τής κατά Χριστόν αλήθειας και αγάπης πάν- 
τας τούς λαούς συνάψασα καί άπό τής πλάνης καί φθοράς 
άπαλλάξασα και άνακαινίσασα τόν πεπαλαιωμένου άνθρω
πον, έπί πολύ δέν έμεινεν ήσυχος καί άνεπιβούλευτος- διότι, 
επιβουλή καί συνεργεία, τοΰ μισοκάλου, πρωΐμως, ώς μή ώ- 
φελεν, ήγέρθησαν μεταξύ των τέκνων αυτής μεγάλαι διαφω- 
νίαι καί έριδες, έξ ών οί τέως αγαπητοί έν Χριστώ αδελ
φοί καί ενός καί τοΰ αύτοΰ σώματος μέλη, βιαίως άπό τής 
Μητρός αυτών άπορραγέντες, καί διαφόρους αιρέσεις άπο- 
τελέσαντες, εις αμοιβαία μίση καί έχθρικάς καταδρομάς κα
τ’ άλλήλων ώρμησαν, μύρια δέ κακά άλλήλοις τε καί τή Όρ- 
Οοδόξω Έ/κλησίμ προύξένησαν, έφ’ οϊς ή μέν πάνσεπτος αυ
τή Μήτηρ βαρέως ήλγησε καί άλγεί διά τά μακράν αυτής 
πλανώμενα τέκνα, ό δέ μισόκαλος υπερβαλλόντως έχάρη καί 
σκιρτά έξ άγαλλιάσεως.

Τήν έκ νέου εϊς έν ενωσιν καί αρμονικήν έν Χριστώ σύ- 

ναιμιν τών βιαίως άπεσπασμένων καί διεστώτων χριστωνύ- 
μων λαών πάσα φελύχριστος καί φιλάδελφος ψυχή διακαώς 
πάντοτε έπόθησε καί εύχεται, πολλοί δέ δεινοί περί τήν έ
σωθεν κάί τήν θύραθεν σοφίαν καί πάλαι καί έν τοΐς καθ’ 
ημάς χρόνοις έπειράθησαν καί λόγφ καί συγγραφή τά αίτια 
τής διχοφροσύνης καί διαστάσεως νά καταδείξωσι, τά έξημ- 
μένα πάθη νά κατευνάσωσιν, εϊς κοινήν δέ συνεννόησιν και 
αδελφικήν άγάπην τούς διαφωνοΰντας χριστιανούς νά έπα- 
ναγάγωσι.

Τοιαύτη λυπηρά και άμοιβαίως ολέθρια άπόσχισις, έκ 
δεινής παρεννοήσεως καί μορσίμου δυσχερών περιστάσεων 
συνδρομής, έγένετο προ πολλών εκατονταετηρίδων τών άδελ- 
φών ’Αρμενίων άπό τής ’Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκκλησίας 
καί εξακολουθεί, δυστυχώς, εϊσέτι υφιστάμενη, έπί βλάβη κοι
νή τών κρατίστων πνευματικών καί βιοτικών συμφερόντων 
καί ήμών καί τοΰ αδελφικού τών ’Αρμενίων έθνους. Τά ο
λέθρια τής άποσχίσεως ταύτης άποτελέσματα έγένοντο ήδη 
αρκούντως άμφοτέροις τοΐς έθνεσιν έπαισθητά, πολλή δ1 έπ’ 
■έσχάτων έξεδηλώθη αμφοτέρωθεν έφεσις πρός τήν έξ αρχής 
ενωσιν.

Εις έπικράτυνσιν τής φιλαδέλφον ταύτης έφέσεως καί εις 
πλήοωσιν αυτής, το κατ’ έμέ, συντελών, συνέταξα, πρό τινων 
έτών καί έν έφημερϊσιν έκ διαλειμμάτων έδημοσίευσα τό ή
δη έν ένί τεύχει δημοσιευόμενου σύνολον πόνημα, δπερ εις 
πάντας τούς ειλικρινείς τής χριστιανικής αλήθειας καί άγά- 
πης φίλους ευάρεστου έμελλε ποιήσαι έντύπωσιν, καί πόθον 
φιλάδελφον μεταξύ άμφοτέρων τών έθνών ένεγεΐραι. ’Επειδή 
δέ ύμεϊς, Κύριοι, έξ όντως φιλαδέλφου καί φιλοχρίστου ζή
λου, αυθόρμητοι προσηνέχθητε εϊς τό δαπανήσαι έξ οικείων 
ύπέρ τής ένί τεύχει έκτυπώσεως τοΰ πονήματος, δπως τό 
τότε έκ διαλειμμάτων καί καταμεμερισμένον έν ταΐς ψυχαΐς 
τών άναγνόντων Αποτέλεσμα συνεχές καί συγκεντρωμένον κα- 
ταστήσητε, ευγνωμόνως αποδεχόμενος τήν φιλόχριστον υμών 

προσφοράν, πέμπω πρός έκτύπωσιν τό χειρόγραφον. Εύχο
μαι δέ καί άλλοι νά γένωντα’. λιμηταί τοΰ πολλαχώς αξιέ
παινου υμών παραδείγματος, ΐνα τάχιον πληρωθή τό τοΰ 
Σωτήρος πρός τόν ουράνιον αύτοΰ Πατέρα ύπέρ τών εϊς 
αύτών πιστευσόντων θειον αίτημα' “"Ινα πάντες ΕΝ ώσιν.„ 

Έν Χίφ, τή 17 ’Ιουνίου 1871.

Ευχέτης υμών έν Χριστώ διάπυρος, 
καί φίλος πρόθυμος 
f Ο ΧΙΟΥ ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΣ.

ΕΝΥΠΝΙΩΝ
Ήτοι τδ όρος της σοφίας.

(Έκ τοΰ ’Αγγλικού),
Καθ’ ήν ώραν τοΰ έτους ή γαληνότης τοΰ ουρανού, αί περικο-' 

σμοΰσαι την όψιν τής γης ποικίλαι όπώραι, τά ώχρα τών δένδρων 
φύλλα καί δλαι αί γλυκεΐαι άλλά φθίνουσαι χάριτες τοΰ μελαγ- 
χολ'.κοΰ φθινοπώρου φέρουσι τον νοΰν προς την αγαθότητα τοΰ Πλά-· 
στου και άνυψοΰσιν αύτόν εις τάς χώρας της θεωρίας, περιεπλα- 
νώμην εις ώραίαν και γραφικήν πεδιάδα, έως ού ή περιέργεια 
ήρξατο νά ύποχωρή εις τον κάματον, καί έκάθησα έπί πέτρας κε- 
καλυμμένης ύπό χλόης. Έκεΐ τό ψιθύρισμα τών καταπιπτόντων 
φύλλων, ό φλοίσβος τών ρεόντων ύδάτων καί ό θόρυβος της με- 
μακρυσμένης πόλεως εις άκραν γαλήνην έφερον τον νοΰν μου, 
ύπνος δέ γλυκύς κατέλαβέ με, άφεθέντα ειςτάς εύαρέστους ονει
ροπολήσεις, τάς όποιας τά περί έμέ φυσικω τω λόγω διήγειραν.

Εύρέθην αμέσως εις εύρεΐαν καί έκτεταμένην πεδιάδα, έν τώ μέσω 
τής όποιας ύψ»ΰτο όρος ύψηλότερον ή όσον είχα μέχρι τοΰδε 
φαντασθή. Ήμην περικυκλωμένος ύπό όχλου πολλοΰ άνθρώπων, 
ιδίως δέ νέων, πολλοί τών οποίων δεικνύοντας ζωηροτάτην προ
θυμίαν έπί τοΰ προσώπου των, έσπευδον έπί τά πρόσω, αν καί ή 
όδός ήτο απότομος και πολλαχρΰ τραχεία. Εΐδον οτι οί μόλις 
άρςάμενοι ν’ άνέρχωνται τό όρος ένόμιζον, ότι δέν άπεΐχον πολύ 
τής κορυφής, καί όμως όσον προεχώρουν, έτεροι λόφοι διαδοχικώς 
ήγείροντο πρό τών οφθαλμών των, καί ή κορυφή τοΰ ύψίστου ο
ρατού πρότερον εϊς αυτούς έφαίνετο ότι ήσαν οί τρίποδες ετέρου, 
μέχρις ού έφάνη τό όρος έπί τέλους άφανιζόμενον έντός τών νε
φών. 'Ενώ έθεώρουν ταΰτα μετ’ άπορίας, αίφνης έπεφάνη εΰνους 
τις δδηγός, καί« Τό πρό σοΰ όρος, μοί εΐπεν, εΐνε τό όρος τής 
Σοφίας· εις τήν κορυφήν τοΰ οποίου εΐνε δ ναός τής ’Αλήθειας, 
ής ή κεφαλή εΐνε ύπέρ τά νέφη και κρήδεμνον καθαρού φωτός κα
λύπτει τό πρόσωπόν της· σίγα καί πρόσεχε.»

Πολλά καί ποικίλα θεωρήσας έστρεψα τούς οφθαλμούς πρός 
τόν όμιλον, δστις άνήρχετο τήν άπότομον άνοδον, καί εΐδον έν 
αΰτω νέον, ζωηρόν τήν όψιν, έταστικόν τό βλέμμα καί κατά τι ορ
μητικόν και άτακτον τάς κινήσεις-τό όνομά του Ααιμόνιος. "Ιπτατο 
όρμητικώς έπί τό όρος ώς αετός καί κατέλειπε τούς συνοδοιπό
ρους του μετά φθόνου καί θάμβους προσβλέποντας· άλλ’ δ δρόμος 
του ήτο ακανόνιστος καί ύπό μυρίων λοξοδρομιών διεκόπτετο. Ό
ταν ή Ηδονή έκελάδησεν εις τήν πεδιάδα, άνεμίχθη μέτόν θία
σόν της· δταν ή ’Αλαζονεία ένευσε πρός τόν κρημνόν, έρρίφθη εις 
τήν ύποτρέμουσαν άκραν. Ήρέσκετο εις τάς άναπεπταμένας καί 

«βατούς άτραπούς, καί τοσάκις άπό τής ευθείας παρεξετρέπετο, ώσε 
καί οί άσθενέστεροι τών δδοιπόρων συχνά παρήρχοντο αύτόν. Εΐδον 

τάς Μούσας προσβλεπούσας αύτω μετά ιδιαζούσης συμπάθειας, 
άλλά τήν Αλήθειαν πολλάκις συνοφρυουμένην καί άποστρέφουσαν 
τδ πρόσωπόν της.

Ένω ούτως δ Δαιμόνιος κατηνάλισκε τάς δυνάμεις του εις πα
ραδόξους πτήσεις, εΐδον έτερον πρόσωπόν πολύ διάφορον τήν όψιν, 
καλούμενον ’Επιμέλεια. Εΐρπε βραδέως καί άδιακόπως, τούς οφ
θαλμούς έχουσα προσηλωμένους έπί τής κορυφής τοΰ όρους, καί με- 
θ’υπομονής έγείρουσα πάντα λίθον φράττοντα τήν οδόν της, έως 
ού εΐδεν όπισθέν της πολλούς έκείνων, οΐτινες τό πρώτον ένέπαι- 
ζον τδ βραδύ καί κοπιώδες βάδισμά της. ’Ολίγοι άληθώς άνήρ- 
χοντο τδ όρος μετ’ίσης καί συνεχούς σταθερότητος· διότι πρδςτάΐς 
δυσχερείαις τής όδοΰ παρεκινοΰντο συχνά νά στρέφωσιν ύπδ με
γάλου πλήθους έπιθυμιών, παθών κ<?ί ορέξεων, ών τήν φορτικό- 
τητα άπαξ γευθέντες κατήντων έπί μάλλον καί μάλλον άνίκανοι 
ν’άντισταθώσι- καί τοι δέ πολλάκις έπανήρχίντο εις τήν άτραπόν, 
άλλά και δεινότερον τάς τραχύτητας7, τής όδοΰ ήσθάνοντο καί τδ 
όρος έφαίνετο ήδη μάλλον άναιτες κα'ι δίσόατον- οί καρποί, οί- 
τινες ήσαν υγιεινοί και άναψυκτικοί, έφαίνοντο τραχείς καί κακό- 
ρεκτοι- ή όψις των τότε έγίνετο κατηφής, και οί πόδες των εϊς 
έκαστον μικρόν έμπόδιον προσέκοπτον.

Εΐδον μετ’ άπορίας τάς Μούσας, ών ίργον ήτο τδ ένθαρρύνειν 
καί φαιδρύνειν τούς κοπιώντας κατά τήν άνοδον, συχνάκις άδού- 
σας έντός τών δρυμών τών ’Ηδονών καί συνοδευούσας τούς μα- 
γευθέντας εϊς τήν πρόσκλησιν τών Παθών. Τούς συνώδευον όμως 
έπί όλίγον μόνον, καί πάντοτε τούς έγκατέλειπον άπολέσαντας 
ι»ήν θέαν τοΰ όρους. Οί Τύραννοι, τά Πάθη, έδιπλασίαζον τότε 
τάς άλύσσους τών δυστήνων αιχμαλώτων και έφερον πλέον αυ
τούς άνευ άντιστάσεως εϊς τά σπήλαια τής Άμαθείας ή τήν δια
μονήν τής άθλιότητος. Μεταξύ τών άναριθμήτων δελεαστών, οϊτι- 
νες προσεπάθουν νά παρασύρωσι τούς οπαδούς τής ’Αλήθειας από 
τής ατραπού τής Σοφίας, ήτο καί τις τοσοΰτον όλίγον έπίφοβος 
τήν όψιν, τοσοΰτον εΰγενής και ήσυχος τούς τρόπους, ώστε μόλις 
θά τον παρετήρουν, άν δέν ήτο τόσον μέγας ό αριθμός έκείνων, 
οΰς άοράτως έφόρτωσε τά δεσμά του. Ή Ραθυμία (ούτως έκα- 
λεΐτο) αντί νά προβαίνη εϊς φανεράς εχθροπραξίας, δέν έπε- 
χείρει νά στρέψη τά βήματά των άπό τής ευθείας, άλλ’ ήρκεΐτο 
βραδύνουσα μόνον τήν πορείαν των δέν ήδύνατο νά βιάση αυτούς 
νά έγκαταλείψωσι τον σκοπόν των, άλλά τούς κατέπειθε. νά τδν 
αναδάλωσιν. Ή έπαφή ταύτης είχε τήν έπιρροήν τής νάρκης, 
ήτις φθείρει τήν ρώμην τών όσοι έρχονται έντδς τοΰ κύκλου τής 
ένεργείας της. Οί δυστυχείς αιχμάλωτοι ταύτης έστρεφον εϊσέΐι 
τάς όψεις των πρός τδν ναόν, καί ήλπιζον πάντοτε νά φθάσωσιν 
έκεΐ. Άλλ’ ή γή έφαίνετο έκλείπουσα ύπδ τούς πόδας των, καί 
εύρέθησαν εις τ'ον βυθόν πριν ή ΰποπτευθώσιν, ότι ήλλαξαν θέ- 
σιν. Ή άτάραχος γαλήνη, ήτις τδ πρώτον ήτο διακεχυμένη έπί 
τών προσώπων αύτών, μετεβλήθη βαθμηδόν εϊς μελαγχολικήν 
τινα χαύνωσιν, χρωματιζομένη μέ κατήφειαν έπί μάλλον καί 
μάλλον αύξουσαν, καθόσον κατήρχοντο άθορύόως τδν ποταμόν 
Τής Άσημότητος, τού όποιου "δ σκοτεινόν καί βραδύ ύδωρ, υπ’ 

οΰδεμ’.άς ρυτιδούμενον αύρας, ύπ’ ούδενδς φλοίσβου φαιδρυνόμενον 
κατέπιπτε τέλος εις νεκράν θάλασσαν, ένθα έκθαμβοι οί έπιβά- 
ται έξηγείροντο ύπδ τοΰ κλονισμού, καί τήν αυτήν στιγμήν έθά- 

πτοντο εις τήν άβυσσον τής λήθης.
Όλων τών ατυχών λειποτακτών άπδ τής άτραποΰ τής Σοφίας, 

ο'υδείς έδοκίμαζε τοσαύτην άδυναμίαν νά έπανακάμψη όσην οί 
άκολουθοΰντες τήν Ραθυμίαν. Οί αιχμάλωτοι τών Όρμών και 
τών Παθών συχνά ήδύναντο νά έπωφεληθώσι τήν στιγμήν, ότε οί 
τύραννοί των ήσαν κεκμηκότες ή βεβυθισμένοι εϊς ύπνους διά νά 
φύγωσιν άπδ τής γοητείας,των άλλά τδ κράτος τής Ραθυμίας ήτο 
σταθερόν καί διηνεκές· μόλις δέ άνθίσταντο, δτε πλέον ή άντί- 
στασις ήτο ματαία.

Ταΰτα ϊδών έστρεψα τούς οφθαλμούς προς τήν κορυφήν τοΰ 
όρους, όπου δ άήρ ήτο πάντοτε καθαρός καί ζωογόνος, ή όδδς 
έσκιάζετο άπδ δάφνας καί άλλα άειθαλή δένδρα καί ή άπδ τοΰ 
προσώπου τής Σοφίας άπαστράπτουσα λάμψις έφαίνετο περιβάλ- 
λουσα μέ στέφανον δόξης τούς θιασώτας αυτής.—Ευτυχείς, έΐ- 
πον, έκεΐνοι εϊς ούς έπιτρέπεται ν’ άναβώσι τδ όρος.—Άλλά προ- 
φέρων τήν έπιφώνησιν ταύτην μετ’ άσυνήθους ζέσεως, εΐδον πα- 
ρισταμένην γυναίκα θεοειδή ύπδ ουρανίου φωτός άπαστράπτουσαν 
«Ευτυχέστεροι, εΐπεν, ούς ή ’Αρετή ,δδηγεΐ εις τάς μονάς τώνί 
» Μακάρων». «Τί; εΐπον εϊς τήν πεδιάδα ταύτην κατοικεί κα 
» ή ’Αρετή ; «Εύρίσκομαι, άπήντησεν, εις τήν πεδιάδα καί φω- 
» τίζω τδ όρος. Φαιδρύνω τδν έν τη καλύβη κατά τήν έργασίαν 
» του, καί έμπνέω τδν σοφόν καπά τάς μελέτας του. Μιγνύομαι 
» μέ τ'ον όχλον ε’ις τάς πόλεις, καί ευλογώ τδν έρημίτην εϊς τδ 
» άναχωρητήριον. Έχω τ'ον ναόν μου έν πάση καρδία, ήτις όμο- 
» λογέΐ τήν ϊσχύν μου· καί είμαι παρούσα εϊς τδν έπικαλούμενόν 
» με. "Η Σοφία δύναται νά σέ άνυψώση εϊς ύψηλήν περιωπήν, 
» άλλά μόνη έγώ δύναμαι νά σέ φέρω εϊς τήν ευδαιμονίαν», 
Ένώ ή ’Αρετή ούτως ώμίλει, έξέτεινα τάς χεϊράς μου πρ'ος αύ
τήν μεθ’ ορμής, ήτις διέκοψε τδν ύπνον μου. "Η εσπερία δρόσος 
έπεκάθητο παντού, καί τά σκότη τής νυκτδς έφηπλοΰντο κατά 
τήν πεδιάδα. Έσπευσα εϊς τήν οικίαν μου καί διέμεινα σιγών κα 
σκεπτόμενος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

'Υπδ τδν τίτλον τούτον διανύει τδ τέταρτον έτος αυτής μικρά 
έφημερίς έν Άθήναις κατά μήνα έκδιδομένη απέναντι μόνων 50 
λεπτών ήτοι ήμισείας δραχμής κατ’ έτος διά τδ εσωτερικόν καί 
μιας διά τδ έξωτερικόν.

Ή έφημερίς αύτη, καίτοι συντασσομένη διά τούς παϊδας έμπε- 
ριέχει ύλην τοσοΰτον ποικίλην καί τοσοΰτον διδακτικήν, ώστε εΐ- 
λικρινώς συγχαίροντες τδν έκδότην αύτής, συνιστώμεν τδ φύλλον 
εις τούς ομογενείς, μεταφέροντες άπδ τοΰ 46 άριθμού αύτής τήν 
έπρμένην διδακτικωτάτην πραγματείαν, ής ή έπιγραφή.

Επιμονή.

Αέγεται, ότι ανταποκριτής τις μιάς τών ασφαλιστικών εταιριών 
έπεσκέφθη κύριόν τινα έβδομήκοντα τέσσαρας φοράς πριν τ'ον κα- 
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ταπείση νά έξασφαλίση τήν ζωήν του. Πόσον θαυμάζομε·? την ύπο- 

. μονήν και επιμονήν τοΰ ανθρώπου τούτου! Καί όμως δλον τούτο 
διατί; Διά πρόσκαιρο·? κέρδος!

Πόσα καλά καί ωφέλιμα, τών όποιων ή έπιρροή ήθελε διαρκεϊ 
καί πέραν τοΰ τάφου, δέν δύνανται νά γείνωσι διά χριστιανικής 
υπομονής καί επιμονής! Δυστυχώς όμως οί άνθρωποι επηρεάζονται 
μάλλον ύπδ’ τών πρόσκαιρων συμφερόντων καί τής διαβατικής 
φήμης καί διά τούτο ταΰτα έπιζητοΰσι καί διά ταΰτα αγωνίζονται·

ΑΝΕΓ ΧΕΙΡΩΝ.

Υπήρξαν άνθρωποι οί ό
ποιοι κατόρθωσαν νά γρά- 
φωσι, νά πλέκωσιν, έ'τι δέ 
καί νά ζωγραφώσι μέ τούς 
δακτύλους τών ποδών άλ
λ’ ούδείς έφαντάσθη ποτέ, 
δτι χωρίς χείρας ήθελε δυ- 
νηθή νά γείνη μουσικός ά- 
ριστος καί μάλιστα εις βι- 
ολίον. Καί δμως τοιοΰτό τι 
συμβαίνει. Έρμάννος ό Ύν- 
θανος, υίδς πτωχού τίνος 
χωρικού διδασκάλου πλη
σίον τής Έλβίγγης, έν 
Γερμανία, έκτελεϊ μέ τούς 
πόδας δ,τι ολίγοι δύ
νανται νά έκτελέσωσι διά 
τών χειρών. Τδ βιολίον τί
θεται έπί είδους τίνος στη
ρίγματος, τδ όποιον δ ίδιος 
“1'νθανος έπενόησεν, ό δέ 
νέος μουσικός κάθηται έπί 
κοινού καθίσματος έμπρο
σθεν τούτου. Τδ τοξάριον 
κρατείται μέ χάριν διά τού 
πρώτου καί δευτέρου δακτύ
λου τοΰ αριστερού ποδός, οί 
δέ δάκτυλοι τού δεξιού πα
τούν τάς χορδάς τοΰ βιολιού.

Διά τοΰ τρόπου τούτου 
θαυμασιώτατα έκτελοΰνται 
πολλά τεμάχια αρίστων 
μουσικοσυνθετών, τινά ;τών 
όποιων άπαιτοΰσι ταχύτητα 
μεγίστη·? καί έκτελοΰνται 
μέ μεγάλην χάριν καί αι
σθηματικότητα. ’Επειδή δέ 
δ νέος ουτος εινε μόλις είκοσι·? έτών ήλικίας, καί προ τριών έτών 
μόλις ήρχισε νά μανίάνη τδ βιολίον, δύναται νά θεωρηθή ώς 
μεγαλοφυής νέος. «Άλλ’ δ πτωχύς άχειρ», ήκούσαμεν νέαν τινά 
λέγουσαν περί αύτοΰ, «θα παρεχη θλιβερόν καί αηδές θέαμα, 

θέαμα επι τοΰ όποιου ούδέποτε θά ήδυνάμην νά προσηλώσω 
τά βλέμματά μου.»

θΧ’·5 ή νεα εκείνη έχει καθ’ δλα άδικον. Οί άνθρωποι εινε 
πολύ δυνατόν νά τρέμωσιν όταν σχοινοβάτης τις περιπατή έπί 
σχοινιού πολύ υψηλά τεντωμένου· είνε πολύ δυνατόν νά φρικιώ- 

Ό άνευ χειρών μουσικός

σιν, όταν θηριοτρόφος είσέρχηται εις κλωβίον αγρίου θηρίου, κτυπά 

αύτδ μέ τήν μάστιγα, καί, αφού τδ θυμώση, εισάγη τήν κεφαλήν 
εις τδ στόμα του ζώου· εινε πολύ δυνατόν νά αΐσθάνηταί τις φό
βον, βλέπων θηριομάχους, σχοινοβάτας καί τά τοιαΰτα· τδν νέον 
μας μουσικόν όμως, μέ τδ ώραϊον «αί θελκτικόν του πρόσωπον, 
καί μέ τούς δεικνύοντας πολλήν εύφυίαν δφθαλμούς, είνε άδύνα- 
τον βλέπων τις νά αϊσθανθή αίσθημα αηδίας, ή άλλο τι δυσάρε
στο·? πάθημα· άπ’ εναντίας ημείς κατελήφθημεν ύπδ σκέψεως 
θεωροΰντες τάς θαυμαστάς δυνάμεις, αί όποίαι κρύπτονται εις τόν 

άνθρωπον, περί τών οποίων 
δ ίδιος ούδεμίαν έχει ιδέαν 
έωσοΰ ή ανάγκη ώθήση αύ- 
ίδν νά τάς έκζητήση, νά 
τάς έξυπνήση καί νά τάς 
ναΧλΛίργήαΐ). Τούτο γεννά 
έν ήμίν στοχασμούς πα
ρηγορητικούς δι’ δλατά τής 
ζωής βάσανα, καί δεικνύει 
εις ημάς, πώς μέγα τι ά- 
τύχημα δύναται διά τοΰ 
θάρρους, τής δυνάμεως καί 
τής καρτερίας νά μεταστρα- 
φή εις εύλογίαν, καί φαι- 
νόμενόν τι ατύχημα νά με- 
ταποιηβή εις τύχην λαμ- 
πράν.

Ό Έρμάννος Ύανθος 
δέν έχει ανάγκην οίκτου· 
εινε νέος καθ’ δλα εύχ«- 
ριστημένος. Είνε μακάριος 
σκεπτόμενος δτι έβοήθησεν 
εαυτόν, καί δτι ένίκησε κατά 
κράτος τήν φαινομένην ανι
κανότητα, τήν οποίαν γεν- 
νώμενος έφερε μεθ’ έαυτοΰ 
εϊς τδν κόσμον, δέν αισθά
νεται τήν άνάγκην βραχι
όνων, επειδή ούδέποτε έ- 
σχε τοιούτους. Τά σκέλη 
αύτοΰ τώ χρησιμεύουσιν ώς 
βραχίονες, οί πόδες ώς χει- 
ρες, οί δάκτυλοι τών ποδών 
αντί δακτύλων χειρών. δύ
ναται νά νίπτηται, νά έν- 
δύηται νά κτενίζη τάς τρί
χας τής κεφαλής του, καί 
νά λαμβάνη τήν τροφήν αύ- 
τοί μέ τούς πόδας του.

Ό νέος ούτος περιέρχεται τήν γήν έκτελών μουσικάς συμφωνίας. 
Ελπίζομε·? δέ δτι δύναται νά εύτυχήση, διότι τακτικώς πέμπει 
τά χρήματα τά οποία κερδαίνει πρδς τούς πτωχούς άλλ’ ένα- 
ρέτους γονείς του εις τήν πατρίδα του. (Έφημ. τών παίδων).

Πρόβλημα.
Ζητείται νά διαιρεθή ό άριθμδς 45 εις τέσσαρα τοιαΰτα άνισα 

μέρη, ώστε έαν εις τδ πρώτον προσθέσωμεν 2, άπδ το δεύτερον 
άφαιρέσωμεν 2*  τδ τρίτον πολλαπλασιάσωμεν έπί 2' καί τδ τέ
ταρτον διαιρέσωμεν διά 2, νά ευρωμεν καί μετά τάς τέσσαρας 
ταύτας πράξεις τδν αύτδν άριθμόν.

ΒΡΑΐΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βραΐλας Πέτρος·, Έλλη·?, πολιτικός καί φιλόσοφος, γεννηθείς 
τω 1813 έν Κερκύρα σ-ουδάσας τήν νομικήν έν Βονωνία, Γενεύη 
καί Παρισίοις, καί είδήμων κατά βάθος τής ελληνικής, ιταλικής 
καί γαλλικής, έδίδαξεν έπί δεκαετίαν τήν φιλοσοφίαν έν τή’Ιο- 
νίω ’Ακαδημία, έγένετο δικαστής τώ 1840, έφορος τών βιβλιο
θηκών, πρόεδρος τής Ίονίου Βουλής, γραμματεύς τής Γερουσίας 
έπί του τμήματος τών οικονομικών, γενικός γραμματεύς τής γε
ρουσίας, διακριθείς καί έν τή πολιτική δημοσιογραφία. Γράφω·? 
μετ’ άλλων λογιών έν τή άξιολόγω έφημερίδι «ή Πατρίς» σπου
δαία πολιτικά άρθρα, συνέτεινε τά μέγιστα εϊς τδ νά διεγείρη παρά 

τοίς Έπτανησίοις τδ αί
σθημα τοΰ πατριωτισμού καί 
νά προετοιμάση ούτω τήν 
οδόν τής ένώσεως.—Έξέ- 
δωκεν άξιόλογον μετάφρα- 
σιν τών περί χριστιανισμού 
« Φιλοσοφικών μελετών » 
του Αύγούστου Νικολάου εϊς 
τόμους τρεις έκδ. 2α. έν 
Κερκύρα 1864 τή συνεργα
σία τού άειμνήστου Άνδρέου 
Μαυρομάτη). — Συνέγραψε 
τάς « Φιλοσοφικάς μελέ- 
τας,» τά « Στοιχεία φιλο
σοφίας,» τδ «Περί πρώτων 
ιδεών καί αρχών » σπου
δαίο·? σύγγραμμα. Περί τών 
δύό τελευταίων συγραμμά- 
των έποιήσατο λόγον μετ’ 
έπαίνων ό Γάλλος Σαίντ- 
Ίλλαίρ έν τή ’Ακαδημία 
τών φιλοσοφικών καί πο
λιτικών έπιστημών τών Πα- 
ρισίων. Ό Βραΐλας, είνε έ- 
πίτιμος πρόεδρος διαφόρων 
έπιστημονικών έν Ευρώπη 
εταιριών καί ιππότης τοΰ 
άγγλοίονικοΰ παρασήμου 
τών 'Αγίων Μιχαήλ καί 
Γεωργίου. Μετά δέ τήν έ- 
νωσιν «χρημάτισε σύμβου
λος τής έπικρατείας, ύπουρ-' 
γδς τών έξωτερικών και 
νϋν διατελεϊ πρεσβευτής έν 
Λονδίνω τοΰ Βασιλέως τών 
Ελλήνων Γεωργίου τοΰΑ'

Βραΐλας Πέτρ

παηταί δυστυνε?;.Ότι ο: μεγάλοι
(Έχ τοΰ γαΧί. inb Γ. Φοαντζή).

Η'. (1).Μ. ANNAEUS LUKANUS
Μ. (Μάρκος) ΑΝΝΑΙΟΣ ΑΟΪΚΑΝΌΣ.

Ό Μάρκος Λουκανδς έγεννήθη εϊς τήν Κορδύβην τής 'Ισπανίας τδ 
39 άπδ τής Χριστού γεννήσεως, έπί τής βασιλείας Γαΐου Καίσα- 
ρος Καλιγούλα. 'Ο πατήρ αύτοΰ Μ. "Ανναιος ήν ιππότης καί

(1) Ίδε τδ Ζ. έν σελ. 43 τοΰ άνά χείρας τόμου.
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. ΚΖ .) 

άδελφδς τοηΣενέκα. .'Ο Λουκανδς έστάλη παιδιόθεν εις τήν Ρώ
μην, ϊνα άνατραφή ύπδ τήν φροντίδα τοΰ θείου αύτοΰ. Παραδοθείς 
λοιπόν εϊς τούς ίκανωτέρους διδασκάλους έδειξε τοσοΰτον ταχείας 
προόδους, ώστε κατά τήν δεκατετραετή- αύτοΰ ήλικίαν διεκρίθη 
μετά δημοσίων άνευφημιών εϊς τήν 'Ελληνικήν καί Λατινικήν 
γλώσσαν καί έθαυμάσθη ύπδ τής Ρώμης, ής τδ φιλόκαλο·? ήρ- 
χιζεν ήδη νά έκπίπτη έκ τής καθαρότητες έκείνης, εις ήν είχε 
φθάσει έπί Αύγούστου.

Αί λαμπραί λοιπόν αυται καί πρόωροι έπιτυχίαΐ· αύτοΰ καί ή ύπό- 
ληψις τοΰ Σενέκα, παντοδυνάμου τότε οντος έν τή Αύλή τών Αύτο- 
κρατόρων, προητοίμασαν εις αύτδν ευκόλως τήν εύνοιαν τοΰ Νέρω- 
νος, βασιλεύοντος τότε καί μήπω,δείξαντος τδν άγριον έκεϊνον χαρα

κτήρα, δςις μετά ταΰτα κα- 
τέςησεν αύτδν τήν φρί κην το 
κόσμου. Ό Λουκανδς γε- 
νόμενος γερουσιαστής καίτοι 
άνήλιξ, έφθασε ταχέως εις 
τδ άξίωμα τοΰ ταμίου, καί 
μετ’ ολίγον έτυχε τδ άξίω
μα τοΰ οιωνοσκόπου (Au— 
gure)· καί ούτω καθεξής 
έβάδιζε ταχέως εϊς τήν οδόν 
τών τιμών καί τοΰ πλού
του. 'II δέ σύζυγος (1) αύ
τοΰ, έπίσης άξιόλογος διά, 
τήν άρετήν, καταγωγήν καί 
ωραιότητα αύτής προσηύ- 
ξανεν έτι μάλλον τήν εύ- 
τυχίαν αύτοΰ.

Άλλ’ δλα ταΰτα κατέ
στρεψε μία καί μόνη στιγ
μή· διότι τολμήσας ό ποι
ητής νά φιλονεικήση μετά 
τοΰ Νέρωνος περί τής ποι- 
ήσεως καί τυχών τής έπι- 
κινδύνου τιμής νά στεφα- 
νωθή έν τώ θεάτρω του 
ΙΙομπηΐου ένώπιον τοΰ άν- 
ταγωνιστοΰ αύτοΰ, οντος ζη- 
λοτύπου καί ισχυρού, ύπέ- 
πεσεν ύπδ τδ μίσος καί τήν 
δυσμένειαν αύτοΰ. Γινώ- 
σκομεν δέ οποίοι ύπήρςαν 
οί περί ποιήσεως άκάθεκτοι 
διϊσχυρισμοί τοΰ Νέρωνος, 
δίίσχυρισμοί τοιοΰτοι, οίτι- 
νες κατέστησαν αύτδν πε
ρίγελων τοΰ Κράτους καί 
άποστροφήν. Ό δέ άκατα

νόητος ούτος παραλογισμδς αύτοΰ ήθελε·? είσθαι πράγμα άπίστευ- 
τον, άν δέν έμαρτυρείτο ύπδ τών άξιοπιστοτέρων ιστορικών.

Τύραννος λοιπόν έπί τοΰ Παρνασσού, οιος ήν έν Ρώμη, άπη- 
γόρευκν εϊς νικήσαντα ποιητήν τήν δημοσίευσιν τών στίχων 
αύτοΰ. Ή άπαγόρευσις αύτη παρώργισεν έπομένως καθ’ υπερβο
λήν τήν λίαν εύερέθιστον τοΰ Λουκανοΰ φιλαυτίαν. Κ αί, έάν πρέ-

(1) Polla Ai'gentaria.
11.
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πη νά πιστεΰσωμεν τδν Τάκιτον, ή προσβληθείσα αυτή φιλοτι
μία καί τδ πάθος τής έκδικήσεως μάλλον, παρά ό τής ελευθε

ρίας έρως, παρεσυραν αυτόν εις την τοΰ Πεισωνος συνωμοσίαν, 
έκραγεϊσαν ολίγον μετά ταΰτα. Άλλ’ άνακαλυφθείσης τής συνω
μοσίας ταύτης, ό Λουζανδς καταδικασθείς εις θάνατον καί επι
τυχών παρά τού Νέρωνος μόνον τήν εκλογήν τοΰ είδους τοΰ θα
νάτου, έπρόσταςε νά άνοίξωσι τάς φλέβας αΰτοΰ, εις θερμόν λου- 
τρδν έμβάντος· δτε δέ έξέπνεεν ήδη, άναλαβών τάς δυνάμεις αΰ
τοΰ έπρόφερε μεγαλοφώνως στίχους τινάς τοΰ Φαρσάλου του (1), 
ένθα είχε περιγράψει στρατιώτην τινά, άποθανόντα κατά τδν ίδιον 
τρόπον· ήν δέ τότε ό Λουκανδς εις ηλικίαν είζοσιεπτά ετών.__ -

Τδ σπουδαιότερου δ’ αΰτοΰ σύγγραμμα, δι’ ου ήξιώθη τής τών 
.μεταγενέστερων υποληψεως, εινε το ποίημα, τδ έπιγραφόμενον 
ό ’Εμφύλιος Πόλιμος ή ή Φάρσαλας (2), δπεο ό τοαγικό- 
καί πρόωρος αΰτοΰ θάνατος δέν έπέτρεψεν αΰτω νά επιθεώρηση 
και τελευταίου.

Το σύγγραμμα τούτο εινε πολύ κατώτερον τών εις αΰτδ απο
διδόμενων έγκωμίων, κυρίως κατά τδν παρόντα αιώνα, ύπδ ποο- 
κατειλημμένων τινών φιλολόγων (3). Διότι έχει μέν άναμφι- 
βόλως μεγάλας χάριτας, ιδιαιτέρας ζα'ι μηδόλως αλλαχού άπαν- 
τωμένας, έχει δμως καί έλάττωμα ανεπανόρθωτου. Τοΰτο δέ 
εινε ή ελλιπής τοΰ συμφέροντος καί τής δραματικής ένεργείας 
διαγραφή τοΰ ποιήματος. Ή Φάρσαλος δέν είνε επικόν ποίημα, 
αλλ ιστορία εις ποιησιν εκπεφρασμένη, η, μά/.Λον ειπεϊν, ιστο
ρική ρητορεία, έν ή ό ποιητής έμπνεόμενος ύπδ δημοκρατικού 
πνεύματος μεταχειρίζεται τήν ίσχυράν γραφίδα τοΰ Σαλλουστίου 
καί Τακίτου διά νά ζωγραφίση τους θυελλώδεις καιρούς τών 
εμφυλίων πολέμων. — Ή ύπόθεσις ήν έπραγματεύθη, είνε με
γάλη· άλλά καί αΰτδς πολλάκις δέν φαίνεται κατώτερος, διότι 
λάμπει άπδ ωραιότητας άρρενωπάς καί πρωτοτύπους, καί ένίοτε 
άναβαίνει μέχρι τοΰ ΰψηλοΰ· άλλ’ ή φαντασία αΰτοΰ ζητούσα 

πάντοτε τδ ύψηλόν, άπαταται πολλάκις έπί τής εκλογής καί δέν 
εχει πλέον την εύκολου έκείνην τροπήν, δι’ ής ποικίλλεται τδ ύ

φος, ο τονος καί ή έκφρασις- εινε έλλιπής κρίσεως ύγιοΰς, ά- 

ποχωρυ,ουσης τήν εις τάς εικόνας ύπερβολήν, τδν εις τάς ιδέας 
oyzov, τήν κακοςηλον έκλογήν καί τάς μακράς λεπτομέρειας· ό 
ο; στίχος αΰτοΰ εινε σκοτεινός και μονότονος. Έκ δέ τούτων έπε- 
ιαι ο.ιαι περισσότεροι αΰτοΰ χάριτες πνίγονται μεταξύ τοσούτων 
ελαττωμάτων, και πολλάκις ό αναγνώστης άπεχθανόμενος άναγ
κάζεται νά ζητή ταύτας, ή νά περιμένη αΰτάς ένοχλούμενος. — 
Ο Κοιντιλιανδς έγκωμιάζει δεόντως τδν Αουκανδν λέγων υ Lu- 

» canus arduus et concitatus et sententiis clarissimns» (1) 
, Κεκτηται δ’ άληθώς Ελα ταύτα τά προτερήματα, διακρινόμενα

εκείνα τά μέρη, έν οίς αί ώραιότητες αΰτού ύπερισχύουσι πο
λύ τών έλαττωμάτων. Τοιαΰτα είνε παρ. χάριν τδ επικήδειο, 
ετζώμιου τοΰ Πομπηΐου, άπαγγελθέν ΰπδ τοΰ Κάτωυος, ή είκών 

αυτου του Κατωνος καί ή περιγραφή τών γάμων αΰτοΰ μετά τή' 
Μαρκιας, η οδοιπορία αΰτοΰ εις τάς άμμους τής ’Αφρικής, ή ώ- 

ραια αυτου απαντησις εις τδν λαμπρόν λόγον του Ααβιηνοΰ (La- 
bienus) περί τού χρησμού τοΰ Διός ’Άμμωνος· τοιαΰτα είνε κυρίως 

αι εικόνες του Καισαρος καί τοϊ Πομπηΐου συγκριτικως έκτι- 
εμεναι εν τω πρώτω βιβλίω, αΐτινες είνε ίσως τδ καλλίτερου έο- 

γον του Αουκανοΰ. "Ολαι δέ αυται αί χάριτες έχουσι χαρα
κτήρα αρρενωπόν καί νέου. '

Συνέθεσε προσέτι καί άλλα πολλά συγγράμματα, έν οίς καί μί
αν τραγωδίαν, τήν Μήδειαν, όμως άτελή, ήτις είχε τήν τύχτν 
της του ’Οβιδίου, καθ’ δτι καί αΰτη δέν περιεσώθη'μέχρις ημών.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(συνέχεια καί τέλος άπδ σελ. 40).

» Δόξασοι νύν καί άεί κ’ εις αιώνας αιώνων σοι δόξα,
» Αόγε αιώνιε μόνε καί θέλησις μόνη ΰψίστη,
» Συ, ον τδ άπειρον δλον παρόντα παντού καταφαίνει,
» Συ, ου έκαστη πρωία αγγέλλει τήν ύπαρξιν, πλάστα !
» Η πλαστουργός σου πνοή ευμενής έπ’ έμοϋ καταβάσα,
» Μ’ έπλασε κ’ έγεινεν έν τδ μηδέν προ ολίγου ύπάρχον.
» Την λαλιαν φευ έγνώρισα πριν έμαυτδν κίν γνωρίσω,

» Και, παραστάς εις τού βίου τδν λάμποντα έ'νθους πυλώνα,
» Ειπον: ιδού τδ μηδέν γεννηθέν χαιρετά σέ Θεόν το».
» Ειπον: ιδού με πλήν τίς είμ’ έγώ ; λογικός κόκκος άμμου’
» Τίς θά μετρήση όποιον χωρίζει τούς δύο μας χάος;
» “Ω 1 εις έμέ, δστις πνέω έν σοι τήν ταχεΐαν ζωήν μου,
» "Ον άκουσίως μου, δπως ήθέλησες, έπλασες, πλάστα,
” Τί χρεωστεις πριν υπάρξω, τί πριν εΰδοκήσης νά ζήσω;
» Τίποτε πριν ή κατόπιν ώ ! δόξα σοι άπειρον τέλος 1
» Ο ές αύτοΰ πάντα πλάσας όφειλ’ εις αΰτδν μόνον πάντα.

(1) Γψ;λός, όρμν;'1 2 3; ζ,γ τα: γ/ώμτ; λτιτ;;;.?;:;. 

(1) Τούς τελευταίους τούτους στίχους τοΰ Αουκανοΰ, οΰς έ- 
πρόφϊ,τεν έκπνέων άνεΰρον μετά τής μεταφράσεως αΰτών έν τή 
Ρωμαϊκή 'Ιστορία τή μεταφρασθείση ύπδ τοΰ Σεβασμίου Γέοον- 
τος Αεοντίου Μ. Άναστασιάδου, τού καί έν μακαρία ήδη τή 
.λήξει γινομένου.

«............!Nec, sicntvulnero sanguis
Emicuit lentus· ruptis cadit undique venis
.................pars ultima trunci
Tradidit in lethum vacuos vitalibns artus:
At tumibns qua pulmo jacet, qna viscera fervent, 
Haeserunt ibi fata diu Inctataque multum 
Mac cum parte, viri vix omnia] membra tulerunt.» 
» Οΰδ’, ώς έκ τραύματος, τδ αίμα έρρύη βραδέως· έκραγεισών 

■πανταχόθεν τών φλεβών......... Τδ κατώτατον μέρος τού κορμού
παρέδωκεν εις τδν αδην τά κενά ζωτικά τής θέρμης μέλη· άλλ’ 
οπού κειται ο ογκώδης πνευμων, οπού τά σπλάγχνα ζέουσιν, έκ.εΐ 
αί Μοίραι έμειναν έπί πολύ άμφιρρεπεϊς- καί πολλά διαγωνισά- 
μεναι προς τούτο το μέρος, μόλις τού άνδρδς πάντα τά μέλη έ- 
βησαν φέρουσαι.« Σ. Μ.

(2) Νΰν καλείται Φάρσα· τόπος άξιομνημόνευτος διότι έν- 
παϋθα ό Καϊσαρ ’Ιούλιος ένίκησε κατά κράτος τδν εχθρόν αΰτοΰ 
ΙΙομπήί'ον τδν μέγαν.

(3) Μεταςύ άλλων καί ό Μαρμοντέλος.

» Τρύφα, τεχνιτα σοφέ, μέ τδ έργον αΰτδ τών χειρών σου· 
» Τών ύψηλών προσταγών σου τδ δργανον, ύψιστε, είμαι, 
» Λέγε, διάταττ’, ένέργει... όπόταν καί δπου θελήσης, 
» "Οριζ’ εις δόξαν σου μόνην τδ πού καί τδ πότε μου, πλάστα! 
)> Ή ΰπαρξίς μου, χωρίς νά γογγύση ή καν έρωτήση, 
» Θέλει προθύμως ταχθή δπου σύ τη προστάςης νά δράμη. 
» 'Ως αί χρυσαΐ αύταί σφάΐραι έντδς τοΰ κενού τών αιθέρων, 
» Άκολουθοΰσιν ώσεί οδηγόν άσφαλή τήν σκιάν σου, 
» Πλέων εις θάλασσαν φώτων ή ένδον νυκτδς βυθισμένος, 
» "Οπως αύταί, θά βαδίσω δν δρόμον ή χείρ σου μοί δείξη. 
» Είτε μ’ έκλέξης φανόν εις τών κύκλω σου κόσμοτ; τά πλήθη, 
» Ν’ άντανακλώ εις αΰτά όσην φώτων πλημμύραν μοί στέλλης, 
» Καί έξορμώ άλαζών, φωτεινών δορυφόρων έν μέσω, 
» Καί δι’ ένδς βήματός μου πηδώ τ’ οΰρανού τάς αβύσσους, 
» Είτε μέ στείλης μακράν που, μακράν τών όμμάτων σου, πλάςα, 
» Καί μέ άφήσης έκεϊ ώς άσήμαντον άγνωστον πλάσμα, 
» Ώς άτομόν τι εις χείλη άβύσσοσ πεσδν κατά τύχην, 
» Ή ώς μικρόν τινα κόκκον σποδού, δν ο άνεμος σύρει, 
» Ώ1... άλαζών εις τήν τύχην μου, ήτις τδ έργον σου εινε, 
» Θέλω ταχθή πανταχοΰ νά σοι ψάλω τδν ίδιον ύμνον, 
ι> Καί διά ζήλου όμοιου πληρών τάς θελήσεις σου πάσας, 
» Μέχρις αύτής τής άόύσσου τοΰ τάφου θά κράζω: Σοι ΰόξα.

» Ούτε μικρός ούτε μέγας τοσοΰτον, τής γης μόνον τέκνον, 
» Πρόβλημα έχω τδν βίον, τδν θάνατον αίνιγμα έχω.
» Πρδς τής νυκτδς τδν αστέρα, ώ πλάστα μου, όμοιος είμαι, 
» "Οστις άνύων τδν δρόμον, εις δν τδν διώρισ’ ή χείρ σου, 
» Ένθεν μέν στίλβει, τδ άφθιτον φώς άνακλών τής μορφής σου, 
» Εΐνε δ’ έκεΐθεν εις σκότος θανάτου βαθύ βυθισμένος, 
» Καί τδ σημεϊον εις δ συναντάται τδ φώς μέ τά σκότη, 
» "Οπως τά ήνωσες σύ παντοκράτορ, ή θέσις μας είνε.
» Ώ, ναι! άλλοΰ δυστυχής δλιγώτερον ίσως θά ήμην, 
» "Ισως θά ήμην... πλήν είμαι ώς έπρεπε, Πλάστα, νά ήμαι. 
» Τήν ύπερτάτην σου κρίσιν λατρεύω, χωρίς νά τήν βλέπω: 
» Δόξα τώ πλάστη μου σο(· δ,τι πράττης πανσόφως τδ πράττεις! 
» Κύπτω έν τούτοις, βαρείας άλύσεως φέρων τδν ογκον, 
» Καί εις τοΰ τάφου τδ κρύον μηδέν μαύρη μοίρα μέ σύρει. 
» Ένδον σκοτίας τραχεϊαν οδόν διαβαίνω προσκόπτω·?, 
» Καί άγνοώ πόθεν έρχομαι, καί άγνοώ πού ύπάγω, 
» Καί εις τήν μνήμην μου φέρω ματαίως τά νέα μου έτη, 
» Ώς τοΰ χειμάρρου τά ύδατα, ών ή πηγή έξηράνθη...
» Δόξα σοι!... Μόλις τεχθέντα ολέθρου μ’ έξέλεξε μοίρα, 
» Μ’ ήρπασε, μ’ έπαιξ ή χείρ της ώς έμψυχον άθυρμα, Πλάςα. 
» Τής δυστυχίας τδν άρτον κατέβρεξα τρώγων μέ δάκρυ, 
» Κ’ εις τοΰ θυμού σου τά ρείθρα τήν δίψαν μου εύρον νά σβύσω. 
» Δόξα σοι,... Δόξα σοι,.. Έκραξα πλήν άπεκρίθ’ ή σιγή σου. 
» Μ’ άνελπι ασκοπον βλέμμα προσέίδον τής γής τάς έκτάσεις, 
» Δικαιοσύνης ήμέραν έστράφην ζητών οΰρανόθεν, 
» Ώ! καί άνέτειλε τέλος, άλλά πρδς ποινήν μου καί πάλιν. 
» Δόξα σοι!.. Ένοχος είν’ ό άθώος εις τ’ ομ.μα σου, Πλάστα! 
» Ώ! έν τοΰλάχιστον δν έπί ·ρ;ς μοί άπέμενεν έτι, 

» Σύ αΰτδς μόνος τδ νήμα τού βίου μας είχες' συνδέσει, 
» Κ’ ήν ή ζωή του ζωή μου, καί ήν ή ψυχή μου ψυχή του.
>> Είδον έν τούτοις αύτό, δπώς πρόωρός πίπτει καρπός τις, 

it Έκ τής θερμής μου αγκάλης, Θεέ, ν’ αρπαγή θάλλον έτι... 
» Φεΰ! κ’ έπειδή τήν πληγήν μου αυτήν δριμυτέραν έπδθεις, 
» Το έτυράννεις σιγά, ΐνα μάλλον χ’ έμέ βασανίζης.
» Εις τήν έκπνέουσαν όψιν του βλέπων την μαύρην μου μοίραν, 
» θάνατον κ’ έρωτα είδον σφοδρούς έπ’ αύτής άντιπάλους.
» Κ’ είδον έντδς τών νεκρών της βλεμμάτων τδ πϋρ τής ζωής της, 
» Σβύνον σιγά ύποκάτω τής μαύρης χειρδς τοΰ θανάτου, 
» Ν’ άναγεννάται καί πάλιν εις μίαν πνοήν τής άγάπης.
» Καί καθ’ ήμέραν έφώνουν: «Ώ ήλιε, μίαν ήμέραν! » 
» Ώς ό κατάδικος, δστις εις σκότος βαθύ βυθισμένος, 
» Καί καταβάς έτι ζών εις τδν ζόφον τής μαύρης ειρκτής του, 
» ’Άνω λυχνίας, συντρόφου τών πόνω·/ του, κύπτει μέ πονον, 
» Καί μετ’ οδύνης προσβλέπει τδ φώς της σιγά άποθνήσκον, 
» Κύπτων κ’ έγώ προσεπάθουν τήν φεύγουσαν ήδη ψυχήν της 
» Ν’ ανακαλέσω, κ’ έζήτουν αΰτήν εις τδ δύον της βλέμμα.
» Πλήν εις τούς κόλπους σου, πλάστα, έχύθ’ ή έσχάτη πνοή τηςφ 

» Καί μετ’ αύτής κ’ ή έσχάτη έλπίς μου άπέπτη τοΰ κόσμου.
)> Ώ! εις παράφρονα κρίσιν συγχώρησον ώρας βλάσφημους !
» Είπον ... άλλά μχτενόησα νυν ώ! τώ πλάστη μου δόξα- 
» Είπε τά ρείθρα νά ρέωσιν, είπ’ ό βορράς νά βρυχάται, 
» Είπε νά φλέγή ό ήλιος, είπ’ οί θνητοί νά θρηνώσι.

» Πώς τής ζωής μου καλώς έξεπλήρωσ’ αΰτδν τδν κανόνα !
» Σέ υπακούει χωρίς νά σ’ ήξεύρ’ ή άναίσθητος φύσις, 
» Μόνος, ώ! μόνος έγώ, διορών σε έντδς τής άνάγκης, 
» Σοι θυσιάζω προθύμως, θεέ, τάς ιδίας θελήσεις, 
» Μόνος έγώ σ’ ΰπακούω, γνωρίζων εις τινα προσκλίνω· 
» "Οταν καί δπως θελήσης, πληρών άγογ'/'ύστως καί χαίρων 
» Της φΰσεώς μου τδν νόμον, τδ θέλημα σου τοΰ Θεοΰ μου, 
» Τήν υψηλήν σου σοφίαν ώς μοίράν μου μόνην λατρεύω, 
» Καί άγαπώ τάς θελήσεις σου καί τιμωρούσας με έτι.
» Δόξα σοι, δόξα σοι, Πλάστα! μηδένισον, σδύσον τδ ϊν μου, 
» Πλήν δέν θ’ άκούσης, ή μόνον κραυγήν: «Αιωνίως σοι δόξα». 
Προς τδν οΰράνιον θόλον τοιαύτη άνεβ’ ή φωνή μον, 
Κ’ ύμνον τώ Πλάστη μου είπον. Ώ ! ίσως μέ ήκουσ’ έκεϊνος. 
"Ομως σιώπα, ώ λύρα· καί σύ, ου αί χεϊρες κρατοΰσι 
Τών εΰαισθήτων άνθρώπων τήν σπαίρουσαν νέαν καρδίαν, 
Βύρων ! έλθέ αρμονίας χειμάρρους έκ ταύτης νά χύσης. 
Πας μέγας νοΰς.αλήθειας άπόστολος εΐνε θεόθεν!
Μίαν σου στει/,ε κραυγήν εις τά ύψη, ώ ψάλτα τοΰ αδου, 
Κ’ οί ουρανοί θά ζηλεύσουν τοΰ αδου τδ θεϊόν σου άσμα. 
Ίσως αΰτη ή φωνή άκουσθή, καί άκτίς*  οΰρανία 
Τής οΰρανίας φλογδς τής ψυχής σου τά σκότη φωτίση. 
Παραφορά τις άγια τά στήθη σου ίσως θερμάνη, 
Καί μαλαχθή ή ψυχή σου, άκούουσα ίδια μέλη. 
Ίσως ταχεί’ άστραπή τήν βαθείάν σου νύκτα περάση, 
Καί έκχυθή κ’ εις ημάς τοΰ φωτός σου ή τόση πλημμύρα. 
-Ω ! άν ποτέ σου ή λύρα, μέ δάκρυ θερμόν βρεχομένη,
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Έκ τών δακτύλων σου ασμα οδύνης προέχυνε σιγά, 
"Η άν εντός τής μελαίνης άβύσσου τοΰ σκότους τοΰ αδου, 
'Ως έκπεσών ’Άγγελός τις, τά δύο πτερά σου τανύων, 
Εϊς τής ήμέρας τό φώς μετά τάχους άνίπτασο αίφνης, 
Και έν τώ μέσω άγιων χορών κατετάσσεσο ψάλλων, 
Οΰτ’ ή ηχώ τών αψίδων ποτέ τ’ ουρανού ή αγία, 
Οΰτ’ αί κινύρ’ αί χρυσαΐ, ών αΰτός ό Θεός άκροάται, 
Ούτε αΰτών τών χορών τών αγγέλων ή θεί’ αρμονία, 
Τοΰς οΰρανοΰς θά έπλήρουν ποτέ μέ θειότερα μέλη ! 
Θάρρος, ώ γέννημα θείας φυλής, έκπεσόν έδώ κάτω 1 
Το μέτωπόν σου τοΰ θείου σου γένους τόν τύπον δεικνύει, 
Κα: μόλις σ’ ί'δη τις, βλέπει εΰθύς εις τό στίλβον σου δμμα 
Νά διαλάμπη άκτίς έκλιποΰσα τ’ οΰράνίον φέγγος. 
"Ω ! συναισθάνου τίς εΐ, βασιλεύ αθανάτων ασμάτων.
Άφες τά τέκνα τοΰ σκότους νά τρέμουν, νά λέγουν κατάρας, 
Καί καταφρονεί τόν λίβανον, δν ταπεινοί σοί προσφέρουν 1 

‘‘Όπου δέν είν’ άρετή, οΰδέ δόξα επίσης δέν εινε ! 
Πήγαιν’ έκεΐ ν' άναλάβης τήν θέσιν σου, λάμπων ώς πρώτον, 
Μέσον τών θείων εκείνων υιών τοΰ φωτός καί της δόξης, 
Ο'ύς δι’ ιδίας πνοής εκλεκτής ένεψύχωσ’ <5 πλάστης, 
ΤΩν τής ζωής ό σκοπός εινε: ασμα, αγάπη, καί πίστις.

Ωραία αλληγορία.

Μικρόν τι φύλλον ήκούσθη ποτέ άναστενάζον καί κράζον, ώς 
πολΰ συχνά τά φύλλα κάμνουσιν, δταν άνεμος δροσερός τά προσ7 
,βάλλη. Οί δέ κλώνοι είπον.

« Τί έχεις, μικρόν φύλλον;»
«Ο άνεμος,—» άπεκρίθη τό φύλλον—, «πρό ολίγου μοί έ

λεγεν δτι ήμέραν τινά θά μέ μαδίση καί θά μέ ρίψη εις τήν γήν 
διά νά άποθάνω.»

Ο κλώνος μετεβίδασε τοΰτο εις τόν κλάδον, ό δέ κλάδος τό 
ειπεν εις τό δένδρον.

Οτε δε τό δένδρον ήκουσε τοΰτο, έτριξε καί έπεμψεν δπίσω 
εις τό φύλλον λέγον.

«Μή φοδήσαι- κράτει καλά, καί δέν θά άποσπασθής έως δτου 
λάβης τούτου ανάγκην.»

Ούτω τό φύλλον έπαυσεν άναστενάζον καί διήρχετο τόν καιρόν 
ψάλλον καί τρίζον. Κατ’ αΰτόν δέ τόν τρόπον ηΰξανε καθ’ δλον 
τό θέρος μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου. Πλήν άμα αί λαμπραί τοΰ φθι
νοπώρου ήμέραι ήλθον τό φύλλον ειδεν δλα τά πέριξ αΰτού 
φύλλα νά γίνωνται ωραιότατα. Τινά ήσαν κίτρινα, άλλα κόκκινα 
κα! άλλα ποικίλα. Τότε ήρώτησε τό δένδρον, τί τοΰτο έσήμαινε. 
Τό δέ δένδρον άπεκρίθη.

« "Ολα ταύτα ετοιμάζονται ν’ άναχωρήσωσι, καί άπό τήν χαράν 
των έφόρεσαν τά χρώματα ταύτα. »

Τότε τό μικρόν φύλλον ήρχισε νά θέλη ν’ άναχωρήση, και 
,έγεινε πολΰ ώραΐον σκεπτόμενον περί τούτου. "Οταν περιεδλήθη 

χρώματα χαράς, ειδεν δτι οί κλάδοι τοΰ δένδρου ήσαν αχρωμά
τιστοι, καί τότε ώμίλησεν ούτω.

«*Ω  κλάδοι, διατί σεις είσθε αχρωμάτιστοι, ενώ ημείς εΐμεθα 
χρυσά;

«Πρέπει νά διατηρήσωμεν τά φορέματα τής εργασίας μας,» 
είπε τό δένδρον, έπειδή τό εργον ήμών άκόμη δέν έτελείωσε, τά 
ΐδικά σας φορέματα δμως είνε φορέματα εορτής διότι έκάματε τό 
χρέος σας.»

Ακριβώς τότε αύρα γλυκεία άνέμου διήρχετο, τ'ο δέ φύλλον 
παρεδόθη εις αυτήν χωρίς διόλου νά σκέπτηται. Ή αύρα έλαβεν 
αΰτό τό περιέστρεψε, καί άκολούθως τό άφήκε νά πέση μέ χάριν 
πλησίον φράκτου τινός, έν τω μέσω πολλών άλλων φύλλων, χω
ρίς οΰδέποτε νά έγερθή διά νά διηγηθή τί όνειρα ειδεν.

Ύπάρχουσί τινα έκ τών τέκνων τοΰ Θεού, τά όποια θεωροΰσι 
τόν θάνατον πολΰ φοβερώτερον παρ’ δσον πραγματικώς είνε. Θά 
μεταβώσιν δμως εις τόν οΰρανον τόσον ήσύχως καί μέ τόσην α
διαφορίαν, μέ δσην τό μικρόν φύλλον έγκατέλειψε τόν κλώνον 
Toy. (Έκ τοΰ «Άστέρος τής ’Ανατολής.»)

Έτοιαότης πνεύματος.

(Έκ τοΰ Γαλλ. υπό Π. Α. Κασιμάττ^.

Υιός πλουσίου τινός ένσικιαστοΰ μιας έπαρχίας τής ’Αγγλίας 
έσυνείθιζε νά ύπάγη μόνος εϊς τήν γείτονα πόλιν καί νά κάμνη 
τάς προμήθειας τοΰ πατρός του. Έπειδή δμως ύπήρχόν πολλοί 
κλέπται εις αΰτόν τόν νομόν, τό παιδίον φρονιμώτερον παρ’ δσον 
εινε σύνηθες εϊς τοιαύτην ηλικίαν (διότι μόλις ήτο δωδεκαετές) 
έπροφυλάττετο πάντοτε τών κινδύνων καί εΐχεν ιδιαιτέραν φρον
τίδα νά φυλάττη πάντοτε έϊς κρύφιον θυλάκιον τά χρυσά καί άρ- 
γυρά νομίσματά του, ώστε νά φαίνεται καθ’ οδόν δτι δέν έχει χρή
ματα.

Ώραίαν τινά πρωίαν τοΰ έαρος, ένώ ήδη εύρίσκετο καθ’ οδόν καί 
μόλις απείχε μίαν λεύγαν τοΰ χωρίου του, αίφνης παρουσιάζεται 
ίμπροσθέν του εϊς είσπράκτωρ φόρων (τοιουτρόπως δνομάζουσι τους 
κλέπτας έν ’Αγγλία) έφιππος έπί σφριγώντας 'ίππου καί τω ζητεί 
«τό βαλάντιον ή τήν ζωήν.» Ό νέος ταξειδιώτης έκπλήττεται, 
οπισθοδρομεί, φωνάζει, άντιτείνει. Πλήν πάντα εϊς μάτην ό λη
στής τόν βιάζει καί τόν άπειλέΐ. Τό παιδίον ϊδ'ον τό άδύνατον 
τής άντιστάσεως, υποκρίνεται δτΐ'έφοβήθη- θέτει λοιπόν τήν χεΐρα 
έντός τοΰ θυλακίου του, όπου ήσαν τά χαλκώματα καί έκβαλών 
αΰτήν ρίπτει δράκα (χουφ-πάν) νομισμάτων εις τινα πλησίον χάν
δακα, λέγων εις τ'ον κλέπτην «έπειδή μέ αρπάζεις τά χρήματά μου 
λάβε καί συ τώρα τόν κόπον νά τά συνάξης.»

Ό κακούργος δέν συλλογίζεται τίποτε· τό παιδίον δέν τώ πα
ρείχε φόβον, ήτο μόνον καί άδύνατον πηδά δθεν εϊς τήν γήν 
και άρχιζε». νά συνάζη άπλήστως τά χρήματα. Άλλ’ ένώ ήτο 
προσηλωμένος εις αΰτήν τήν έργασίαν, ό ’Ιάκωβος πηδά έλα- 

-φρώς έπι τοΰ ίππου καί τρέχων άπό ρυΐήρος έ’γινεν άφαντος έπί 
τοΰ άραβικοΰ ίππου, ένώ δ κλέπτης έμεινε κεχηνώς.

Τοιουτοτρόπως διά τής νοημοσύνης του καί δωδεκάδος σελ-
■λινίων, δ νέος Άγγλος έξησφάλισε τά λοιπά χρήματα καί έ-
,κέρδισεν άξιόλογον ίππον καί τό δισάκκιον τοΰ κλέπτου.

Περί οργής ή θυμού.

Ή οργή ή δ θυμός ταράττει τό πνεύμα, παραμορφόνει τοΰς 
•χαρακτήρας τοΰ προσώπου, έπιταχύνει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αΐ- 
,ματος καί παραλύει τάς λειτουργίας τοΰ τε πνεύματος καί τοΰ 
σώματος. Οΰδεμία κακία υπάρχει τοσούτον ισχυρώς τήν ψυχήν 
διαταράττουσα καί καταθορυβούσα, τοσούτον θορυβώδης έν τώ ςό- 
ματι καί δρμητική έν τη πράξει, δσον δ θυμός. Ό θυμός προ
ξενεί συχνάκις πυρετούς, καί άλλας νόσους οξείας, καί ένίοτε θά
νατον αιφνίδιον. Αΰτό τό πάθος είνε πάντοτε βλαβερόν εις τοΰς 
εΰαισθήτους άνθρώπους καί εις τοΰς προσβεβλημένους ύπό νευ- 
ριτικών νόσων. Είδον, λέγει δ συγγραφεύς, γυναίκα υστερικήν νά 
άποθάνη έκ σφοδρού θυμού. Δέον λοιπόν, δπως οί τοιούτοι άνθρω
ποι προφυλάττωνται έκ τού υπερβολικού θυμού.

Εινε αληθές, δτι δέν δυνάμεθα πάντοτε νά άποφύγωμεν τήν ορ
γήν άλλά δυνάμεθα βεβαίως νά μή διατηρώμεν τό πάθος έν τή 
ψυχή μας· διότι αΰτό έξαντλεΐ τάς δυνάμεις τής ψυχής, γίνεται 
πρόξενον πεισματωδών χρονικών νόσων καί καταστρέφει άνεπαι- 
σθήτως τήν εΰεξίαν τοΰ σώματος. 'Ο θυμός ή ή οργή διερεθί- 

,ζεται ύπό τής ύπερηφανείας, ύπό τής φιλαργυρίας καί ύπό τοΰ 
φθόνου. Πάντα τάλλα έλαττώματα μένουσι κεκρυμμένα έν τώ σκό- 
τει καί φοβούνται τό φώς τής ήμέρας, μόνος δέ δ θυμός δέν κατέ- 
χεται, άλλά διαλάμπει έν φανεράϊς διχονίαις, μέχρις ού ή έρις 
γεννήση τήν άδικίαν, τό σκάνδαλον, τό μίσος. Ώς ύψιπέτης ιέραξ 
ΰψοθεν ιπτάμενος καταδιώκει τήν δειλήν περιστεράν, ούτω καί δ 
έμμανής πατήρ επιπίπτει κατά τοΰ υιού αύτού, δστις άφήκε νά 
πέση κατά *ρής  έπιτραπέζιόν τι κόσμημα- ωσαύτως βλέπομεν τόν 
οικοδεσπότην έμμανώς έπιτιθέμενον κατά τοΰ υπηρέτου αύτού, 
διότι έπελάθετο τής διαταγής πράξεώς τίνος. 'Ο θυμός, κατά 
τόν ’Αριστοτέλην, πάθος έστι θηριώδες μέν τή διαθέσει, συνεχές 
οέ τή λήψει, σκληρόν δέ καί βίαιον τή δυνάμει, φόνων αίτιον, 
συμφοράς σύμμαχον, βλάβης συνεργόν καί άτιμίας, χρημάτων α
πώλεια, έτι δέ καί φθοράς αρχηγόν. » 'Ο δέ κριτικώτατος Θου
κυδίδης (Γ'. 42). «Νομίζω, λέγει, δύω τά έναντιώτατα εΰβουλία 
-είναι, τάχος καί οργήν, ών τό μέν μετ’ άνοίας φιλεϊ γίγνεσθαι, 
-τό δέ μετ’ άπαιδευσίας καί τραχύτητας γνώμης ». Ό δέ Πλού
ταρχος (έν τώ περί άοργησίας) «Πολλά μέν έστι τοΰ θυμού φο
βερά- πολλά δέ καί γελοία- διό καί μισείται καί καταφρονεϊται 
μάλιστα τών παθών». Καθώς λοιπόν δεικνύομεν ποταπότητα 
και χαμέρπειαν ψυχής δργιζόμενοι, ούτω πρεπει να δεικνυωμεν 

>μεγαλοπρέπειαν ψυχής συγχωρούντες τοΰς υβρίζοντας ημάς, και 
*τοΰς γινομένους αιτίους, ώστε νά οργιζώμεθα. Διότι η συγγνώμη, 

τήν όποιαν άπονέμομεν εις τοΰς άλλους, διατηρεί τήν ειρήνην 
εις τήν (κοινωνίαν, αΰτή μάς ανακουφίζει, ,αΰτή συνεργεί εις τό 
νά διατηρώμεν τήν ύγείαν τοΰ σώματός μας, αΰτή τέλος πάντων 
μάς οδηγεί εις τήν εΰτυχιαν.

Έξ δσων εϊπομεν, καταφαίνεται όποιον χαμερπές πάθος έςίν δ 
θυμός, έξομοιών τ'ον άνθρωπον τοίς άγρίοις θηρίοις καί καταβιβά- 
ζων ούτως αΰτόν τής θέσεως, έν ή δ Θεός τόν έθηκε. Άλλ’ δ τρό
πος καθ’ δν έπενεργεί τό πνεύμα έπί τής ύλης, θέλει είσθαι πι
θανώς πάντοτε μυστήριον. Ό Θεός δέν ήθέλησεν, ώστε νά δυνη- 
θώμεν νά γνωρίσωμεν όποιοι εΐμεθα. Άλλά μάς άρκεΐ νά γνωρί- 
ζωμεν, δτι ύπάρχει άμοιβαιότης τις ένεργείας μεταξύ τής ψυχής 
καί τοΰ σώματος, καί δτι παν τό βλάπτον τό ?ν βλάπτει δμοίως 
καί τό έτερον.

Φίλιππος Γ. Μάλλιος.

’Εφευρέσεις.

Τό λεμώνιον είνε, ώς φαίνεται, φάρμακον δπωσοΰν δραστικόν 
κατά τών δηλητηριωδών δηγμάτων. Γνωστόν είνε δ,τι δ Αθη
ναίος διηγείται περί δύω κακούργων, καταδικασθέντων έν Αιγύ
πτιο δπως ριφθώσι μεταξύ τών δφεων.

"Οτε άπήχθησαν εϊς τόν τόπον τής καταδίκης , γυνή τις οίκτω 
προς αΰτοΰς φερομένη τοίς προσέφερε λεμώνιά τινα, τά όποια 
έ’φαγον έκτεθέντες άκολούθως εις τά δήγματα τών μάλλον ιοβό
λων δφεων οΰδένα ήσθάνθησαν πόνον.

'Ο διοικητής τοΰ τόπου έκπλαγείς, τήν έπιοΰσαν πεμπει αυθ’.ς 
τοΰς κακούργους εϊς τόν τόπον τής καταδίκης καί δπως βεβαι- 
ωθή έάν τό λεμώνιον ήτον ή αιτία τοΰ τόσον άπροσδοκήτου φαι
νομένου τής προτεραίας διέταξε νά φάγωσιν έξ αΰτοΰ άμφότεροι. 
Ό πρώτος καί τοι δηχθείς έπανειλημμένως οΰδόλως έπαθεν, δ δέ 
δεύτερος έξέπνευσεν άμέσως.) Ό Άθήναιος συμπεραίνει έκ τού
του δτι τρώγων τις νήστις τό λεμώνιον άντέχει εϊς τήν έπενέρ- 

γειαν δλων των δηλητηρίων.
Ό κ. Σασέ άνώτερος Γάλλος άξιωματικός διατρίψας έν ταΐς 

άποικίαις έδημοσίευσε περίεργον σημείωσιν έχουσαν σχέσιν πρ’ος τό 
αΰτό άντικείμενον. Τώ 1848,λέγει δ άξιωματικός οΰτος, ή διοίκησις 
τής Μαρτινίκας διέταξε τήν άνοικοδόμησιν τοϋ Φρουρίου Δεσσέ,κα- 
ταστραφέντος ύπό τών Άγγλων πριν παραδοθή πρ’ος ήμάς. Οί σύν
τροφοί μου είχον υπηρεσίαν εις τάς τάφρους.

Εϊς τών ναυτών μου άνατινάξας σωρόν λίθων εοήχθη αίφνης την 
χεΐρα ύπό κίτρινου οφεως.Προσεκ.αλεσεν ενα Αιθίοπα,δστις δια ξυρα
φιού σχηματίσας σταυροειδή έντομήν έπί τής πληγής, έπέχεε λει- 
μωνόζωμον. Ή έπί τής χειρός έξοίδησις είχε προχωρήσει άρκούντως. 
Μετά τήν έγχείρισιν ταύτην δ νοσηλευτής προσέφερεν εις τον ?ρα- 
τιώτην έν ποτήριον τήν ιδίαν ποσότητα ρουμίου, δπως διατηρήση, 
ώς έλεγε, τόν στρατιώτην έν φαιδρότητι καί διασκεδάση πάντα 
φόβον του. Κατά πάσαν ήμίσειαν ώραν, καί τοΰτο έν διαστήματι 
24 ώοών, προσέφερεν εις τόν πάσχονταλεμωνόζωμον καί έφ’ δσον
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ουτος έπινε -fo έν λόγω δραστικόν ποτόν, ή έξοίδησις βαθμηδόν 

ήλαττούτο, ώστε μέχρι της έπιούσης μεσημβρίας μόνον ασθενή 
τινα ίχνη τής φλογώσεως έσώζοντο.

’Επειδή έξέφρασα είς τόν νοσηλευτήν τήν έκπληξίν μου διά 
τήν αληθώς θαυμασίαν θεραπευτικήν μ,έθοδόν του μοι προέτεινε 
νά τόν συνοδεύσω μέχρ’.ς ενός τών παρά τά τείχη άντερεισμά- 
των, άτινα είσίν άληθεϊς δφεων φωλεαί. "Οτε έφθάσαμεν πλη
σίον αρχαίου τινός τείχους, ό Αϊθίοψ έβύθισε τήν χεϊρά του μέ
χρι τοΰ άγκώνος είς δπήν τινα όπόθεν έξήγαγε πελώριον κίτρι- 
νον δφιν, τόν όποιον συνέλαδεν έκ τοΰ λαιμού, έκράτησεν ύπό τήν 
ισχυράν πίεσιν τής χειρός του καί τόν ήνάγκασε νά δήξη μίαν τών 
μακρών εκείνων βανανεών, αί όποϊαι χρησιμεύουσιν ώς τροφή είς 
τά ζώα. Αΰτη έλαβεν άμέσως τό χρώμα τής μελάνης. Άλλ’άμα 
ό Αϊθίοψ ήρξατο νά ένσταλάζη κατά ρανίδας τόν λεμωνόζωμον 
έπί τοΰ καρπού, ούτος δεν έδράδυνε ν’ άναλάβη τό φυσικόν χρώ
μα του. Δέν Θά ήτον αρά γε τοΰ σκοπού αντάξιον νά γίνωσι νέαι 
δοκιμαί δπως άποδειχθή ή αξία τής αρχαίας φήμης τοΰ λεμω- 

νίου;
* * *

«ΊΙ έφημερ’ις τής Γενούης» λέγει, δτι είς τό Τελωνεϊον τής 
Ί’οτόνδας έγεινε σπουδαϊον πείραμα. Έκ τής ’Αμερικής έστάλη- 
σαν εις Γενούην δύω βαρέλια έμπεριέχοντα βοδινόν νωπόν κρέας- 
τά βαρέλια ήσαν καλώς ήσφαλισμένα καί έσφραγισμένα μέ τάς 
σφραγίδας τών προξενικών καί τοπικών αρχών.—ήνοίχθησαν ένώ- 
πιον τής δημοτικής, αστυνομικής καί ύγιεινομικής αρχής καί, μετά 
μεγάλου θαυμασμού απάντων τών πολλών φιλοπερίεργων παρ- 
εστώτων, εύρέθη τό κρέας είς τήν αΰτήν κατάστασιν ώς νά έξήρ- 
χετο τήν στιγμήν εκείνην έκ τοΰ μακελειού- έφαίνετο δτι έπρό- 
κειτο περί βοός, δστις κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είχε σφαγή. 'Η έ- 
φεύρεσις τής διατηρήσεως, ή όποια εΐνε χρησιμοτάτη, δφειλεται 
είς τόν ’Ιταλόν Άγγελον Κρότζι.

# * 
*

Περί τοΰ φρυγμοΰ τού καφφέ (καβούρδισμα). 'Ο καθηγητής 
Laugbein εις τάς περί χημείας παραδόσεις του λέγει «Διά τού 
φρυγμοΰ ή σόνθεσις τοΰ καφφέ ύφίσταται μεγάλην μεταβολήν, ό 
κερατοειδής λοδ'ος μεταβάλλεται είς κονιώδη- τό βυρσικόν οξύ, ή 
σάκχαρις καί τδ πάχος έν μέρει άπόλλυνται, τδ δέ καφφέλαιον 
διά τής Οέρμότητος διαρρέει. ’Επειδή δμως τήν εΰάρεστον άρο— 
ματικήν οσμήν τοΰ καφφέ κυρίως παρέχει τδ καφφέλαιον, συμ
βουλεύω τους θέλοντας νά πίνωσι τδν καφφέ διατηρούντα τδ άρω
μά του δταν τδν φρύγωσι νά Οέτωσιν εντός τού φρυγέτρου (κα- 
βουρδιστήρι) κυβοειδή τεμάχια άρτου αρκετά ξηρά μεγαλείτερα 
τού κόκκου τού καφφέ, τά όποια ώς σπόγγος άπορροφώσι τους 
άτμοΰς τού καφφέ- έπειδή δέ ταΰτα δυσκόλως θερμαίνονται, επο
μένως εΐνε δλιγώτερΟν θερμά, παρά ό καφφές, ταΰτα πυκνούν- 
ται. Τά τεμάχια ταΰτα τοΰ άρτου συναλέθονται μετά τοΰ καφφέ, 
καί οΰτω καθίσταται ό καφφές πολύ νοστιμότερος. Είς 3)4 τής 
λίτρας καφφέ προστίθεται 1)4 τεμαχίων άρτου ξηροτάτων. "Οταν 
φρυγή ό καφφές πρέπει νά έναποτίθηται έντός αγγείου καλώς πο- 
ματισμένου, τδ όποιον εΐνε καλόν νά γεμίζηται έντελώς. Έάν 
8έλή.τις τδν φρυγμένου καφφέ νά διατηρήση περισσότερον καιρόν 

καί νά τδν προφύλαξη άπδ τήν απώλειαν τοΰ άρώματός του, πρέ
πει νά τδν επιπάση μέ σάκχαριν δευτέρας ποιότητος (εις 25 λί
τρας καφφέ 3)4 λίτρα σακχάρεως)- δι’ αΰτής σχηματίζεται έπί 
τών κόκκων τού καφφέ κάλυμμα, τδ όποιον προφυλάττει τδ άρωμα.

(Φώς).

‘Αξιαγάπητος άπλότης ήγεμόνος. 

(Έκ τοΰ γαλλ. ύπδ Π. A. Κ.).

Ό δοΰξ Μαξιμιλιανδς (δ άπανθρώπως έν Μεξικώ δολοφο
νηθείς) έφημίζετο ώς ό αξιότερος μουσικός τής κιθάρας έν Βαυ
αρία.

Ημέραν τινά λαβών τδ δργανόν του, διηυθύνθη πρδς τήν εξο
χήν. Σταθείς είς μέρος τοΰ όποιου ή θέα ήτο τερπνότατη έκάθισεν 
έπί ενός βράχου, ύπεράνωθεν λόχμης σκιερού δάσους, ώς βοσκός 
τις τού Βιργιλίου ή τού Θεόκριτου.

Οί χωρικοί άκούσαντες τούς ήχους τής κιθάρας καί έλκυό- 
μενοι έκ τής μελωδίας έπλησίασαν ακροποδητί καί περιεκύκλω- 
σαν τδν ώραϊον μουσικόν.

— Έρχεσαι μεθ’ ήμών ; τω εΐπον τ'ο ξενοδοχεϊον δέν εΐνφ 
μακράν, έλθέ- ημείς πληρόνομεν τδν ζύθον.

— Άφοΰ τδ θέλετε, έστω- έρχομαι, εΐπεν δ πρίγκηψ.
Φθάσαντες είς τδ ξενοδοχεϊον οί χωρικοί, έκάθισαν πέριξ τής 

τραπέζης, καί ενώ δ αφρώδης ζύθος έρρεε κρουνηδόν, ουτοι πα- 
ρεκάλεσαν τδν μουσικόν νά τους παίξη έν τεμάχιον,

— Ό πρίγκηψ έπαιξεν έν τεμάχιον καί μετά έν τέταοτον 
έπαυσεν όπως άναπνεύση.

— Θά σάς είμαι ύπόχρεως, τοΐς εΐπεν, έάν μοί έπιτρέψητε 
ν’ αναχωρήσω- μέ περιμένουσιν είς Μονάχον πριν τού γεύματος.

— Άκουσον, άκουσον, ανέκραζαν οί χωρικοί- ακόμη ένα 
σκοπόν «τδν στόβιλον (βαλς) τού δουκδς Μαξιμιλιανού» καί τότε 
σ’ άφήνομεν έλεύθερον.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν δ ξενοδόχος, είδε τδν πρίγ
κιπα και τδν άνεγνώρισεν έν νεύμα του έκράτησε τούς λόγους 
έπί τών χειλέων.

Έάν μάς παίξης τδν στρόβιλον τού δουκδς Μαξιμιλιανού, άνέ- 
κραζεν εις έκ τών πλέον ακροτήτων μουσικομανών, σέ δίδομεν, 
είκοσι σόλδια.

— Μοί τδ έπιβεδαιοΐς;
— Τά έχεις- ίδοΰ αΰτά έπί τής τραπέζης.
Ό πρίγκηψ έπαιξε τδν στρόβιλον καί, λαβών τά σολδία, χαι- 

ρετίσας έξήλθεν.
— Εύγέ σας παλληκάρια μου- εΐπεν ό ξενοδόχος εις τους θα- 

μώνάς του, μετά τήν άναχώρησιν τού δουκός- γνωρίζετε ποιον 
έφιλεύσατε;

— Όχι, διόλου- άλλ’ εΐνε άξιος μουσικός- τις εΐνε λοιπόν;
— Εΐνε ό δοΰξ Μαξιμιλιανός- αΰτδς ό ίδιος.
Παρευθύς οί γενναίοι χωρικοί μας, έδραμον έξω τού ξενοδο

χείου καί, εύρόντες τδν Μαξιμιλιανδν, έπεσαν έπί τών γονάτων 
παρακαλοβντες νά τους συγχωρήση.

— Καλέ- τις όμιλέϊ έδώ περί συγχωρήσεων; άνέκραξε- σάς 
έκαμα μίαν χάριν, μ.ού τήν άνταπεδώσατε μεγαλειτέραν. "Οσον 
όμως περί τών είκοσι σολδίων σας μήν όνειρεύεσθε οτι θά σάς 
τ’ άποδώσω, εΐνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν κερδίζω χρήματα. Θά έλθω 
τήν προσεχή Κυριακήν, θά παίξω μερικά τεμάχια καί θά συγ- 
αρούσωμεν άμοιβαίως τά ποτήριά μας.

Όποια γλυκύτης χαρακτήρες! όποια άφέλεια!!

ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

Εσχάτως έτελεύτησεν έν τή άνατολτκή Πρωσσία άγροδίαιτος 
γέρων έχων ήλικίαν 130 έτών. Ουτος χρηματίσας έν τή νεότητι 
αυτού θηρευτής καί ταχυδρόμος Φρεδερίκου τού Μεγάλου εΐχε 
πελώριον τ'ο άνάστημα (6 ποδ. καί 1 δακτύλου) καί άπήλαυε 
μέχρι τών τελευταίων αΰτού στιγμών πληρεστάτης ύγείας. ' Ο υίδς 
αυτού εΐνε νύν ήλικίας 109- κάμνει καθ’ έκάστην μακρυνοΰς πε
ριπάτους, άναγινώσκει άνευ διόπτρων, εΐνε δέ πάντοτε εύθυμος καί 
φαιδρός. Ό άνεψιδς τοΰ τελευταίου εΐνε -υπάλληλος είς τδν άνα- 
τολικ'ον σιδηρόδρομον έν Πρωσσία- καίτοι δέ ήλικίας 72 έτών έκ- 
πληροϊ μετά ζήλου καί θαυμασίας άκριβείας τά καθήκοντα αΰ
τοΰ. Εΐνε πατήρ 21 τέκνων, ών τά 16 άρρενα.

* **
Αερόλιθος βάρούς 115 καί έπέκεινα λίτρων κατέπεσεν έσχά- 

■τως παρά τή γαλλική πόλει Μαντερώ. "Η βολίς αΰτη προελθοϋσα 
έξ άνατολών έξερράγη μετά φοβερού κρότου όμοιάζοντος πρδς ταΰ- 
■τόχρονον πυροβολισμόν τουφεκίων καί μετά ζωηροτάτης κυανό- 
χρου λάμψεως διαρκεσάσης 15 περίπου δευτερόλεπτα. Ή βολίς 
αΰτη σφαιροειδής τ'ο σχήμα, παρουσιάζει πολλάς άνωμαλίας, καί 
χρώμα μελανόν, μετά γραμμών κυανών όμοιων πρδς σμάλτον ή- 
μαυρωμένον, θέλει δέ άποσταλή εις τήν Ακαδημίαν τών έπι
στημών δπως ύποβληθή ύπδ τήν χημικήν άνάλυσιν καί έξέτασιν 
τών έπιστημόνων.

* **
Έδημοσιεύθη άρτίως έν τή έφημερίδι τών ’Ινδιών περιεργο- 

τάτη έκθεσις περί τοΰ άριθμού τών κατά τήν ’Ινδικήν άποβιώ
σεων έκ προσβολών άγριων θηρίων. Δέν πρόκειται πλέον περί με
μονωμένων τινών συμβάντων διαφθοράς κυνηγών τινων ύπδ άγριων 
θηρίων έν ταϊς λόχμαις, άλλά περί στατιστικών πληροφοριών, βε- 
βαιουσών δτι ο μεταξύ άνθρώπων καί άγριων θηρίων πόλεμος έν 
μεγάλε·, έκτάσει άποβαίνει λίαν δεινός είς τούς άνθρώπους, δτι 
άνθρωποφάγος τις τίγρις έμπνέει τοιούτον τρόμον έν τινι διαμε- 
ρίσματι, ώστε «ολόκληρα χωρία έρημώθησαν, δημόσια’, όδοί καί 
δίοδοι κατέστησαν κατά γράμμα άπρόσιτοι είς άνθρώπινα οντα 
έν πλήρει μεσημβρία καί χιλιάδες στρεμμάτων άλλοτε καλλι
εργημένων γαιών έντελώς έγκατελείφθησαν καί παρεδόθησαν 
είς τήν άγρίαν βλάστησιν, δπως παρέχη αΰτη άσφαλή κρη
σφύγετα είς τά έπιβλαβή ταΰτα θηρία». Ή Κυβέρνησις φυσικώ 

τω λόγω δέν ώλιγώρησεν. Έλήφθησαν διάφορα μέτρα.πρδς με- 
τρίασιν τοΰ κακού, άύ.λά σχετικώς μετά μικράς έπιτυχίας, ώς 
δ.εικνύουσιν οί άμέσως έπόμε-zoi αριθμοί. Τδ σύνολον τών έκ προσ

βολών άγριων Θηρίων άποβιώσεων έν ταΐς έπαρχίαις Μαδράς, 
Βομβάης, Βεγγάλης, ταϊς βορειοδυτικαϊς έπαρχίαις Πουγάμ, 
Οΰδ, έν ταϊς κεντρικαΐς έπαρχίαις Κούργ, Ύδεραβάδ καί Βρετ- 
τανική Βουρμή έπί τρία έτη, άναβαίνει 12,554. Αί έκ δηγμά
των οφεων άποβιώσεις έν τή αΰτή περιφερεία είς 25,664, είς 
τρόπον ώστε τ'ο δλον τών έκ τών δύο τούτων αιτίων άποβιώ
σεων άναβαίνει είς 38,218.

Θύμ,ατα τής μέθης.

Έν ’Αγγλία άποθνήσκουσι κατ’ έτος έκ καταχρήσεως ποτών 
50,000 άνθρωποι, ών 12,000 γυναίκες.

Τά δευτερεϊα τής ’Αγγλίας κατέχει ή Γερμανία, ένθα άποθνή- 
σκουσι κατ’ έτος έκ τής μέθης 40,000 άνθρωποι.

Έν Ρωσσία άποθνήσκουσι μόνον 10,000- έν Βελγική 4,000- 
έν Γαλλία 2,000- έν δέ τή ’Ισπανία 1200.

Οί είς τά ποτά μάλλον έκδοτοι εΐνε οί Αμερικανοί. Έν Άμε- 
ριική κατά τήν στατιστικήν τού δόκτορος Έβερεστ, άπέθανον έν 
διαστήματι πέντε έτών 300,000 άνθρωποι.

ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΔΟΣ.

Άκρίς καλείται έντομόν τι ώς δ μύρμηξ καί ή μέλισσα- άλλ’ 
άντι ώς ταΰτα τά έντομα νά ήνε άβλαβής, συνήθως τ'ο έντομον 
τούτο προξενεί μεγίστας ζημίας. Εΐνε προσέτι μεγαλειτέρα έκεί- 
νων διότι εΐνε συνήθως 3 δακτύλων τ'ο μήκος, ένίοτε δέ πλέον 
τών 4 ή 5. Ή όγδοη πληγή τήν οποίαν δ θεός έστειλεν είς τους 
Αιγυπτίους, ήτον ή πληγή τών άκρίδων, διότι αΰτοί δέν ήθέλη- 
σαν ν’ άφήσωσι τούς Ίσραηλίτας νά έξέλθωσι τής Αίγύπτου, ώς 
αΰτδς προσέταξε, καί ήτον τω δντι πληγή τρομερά! Ή Γραφή 
λέγει «ιδού έγώ έπάγω ταύτην τήν ώραν αύριον άκρίδα θολ- 
λήν έπί πάντα τά δριά' σου- καί καλύψει τήν 2ψιν τής γής, καί 
οΰ δυνήση κατιδεϊν τήν γήν καί κατέδεται παν τδ περισσόν τ'ο κα- 
ταλειφθέν, δ κατέλιπεν ύμϊν ή χάλαζα, καί κατέδεται πάν τ'ο 
ξύλον τ'ο φυόμενον ύμϊν έπί τής γής » (Έξοδ. Γ. 4—6). Και 
τοιαύτην φθοράν συνήθως προξενούσιν εις έκείνας τάς χώρας, 
καίτοι ’ίσως δέν έπιπίπτουσ·. διά μιας τόσον πολλαί.

Αί άκρίδες πετώσι κατά συνοδίας άνά χιλιάδας όμοΰ, καί τό
σον πυκνώς, ώστε φαίνονται ώς μέγα μαύρον σύννεφον. "Οταν 
καταβαίνωσιν έπί τήν γήν, κατέρχονται έν σώματι καί εΰθύς άρ- 
χίζουσι νά διαφθείρωσι τδν χόρτον καί τδν σίτον, τρώγουσιν έπί- 
σης τά φύλλα τών δένδρων, καί πάν ξύλον φυόμενον έπί τής γής, 
οπερ δύνανται νά εΰρωσιν. Οί άνθρωποι φοβούνται' μάλλον αΰτάς 
παρά τήν τρομερωτέραν πυρκαϊάν ή καταιγίδα- διότι καίπερ οΰσαι 
τόσον μικραί, καταφθείρουσιν δλην τήν τροφήν καί κάμνουσιν αΰ
τούς νά λιμώττωσιν. Όταν -οί κάτοικοι χώρας τινός βλέπωσιν 
αΰτάς έοχομένας έπί τών άγρών των, προσπαθοΰσι ν’ άποδιώςω- 
σιν αΰτάς, κάμνοντες μέγαν θόρυβον ή άνάπτοντες πυρά- ά)όΆ 

τοΰτο ό/άγον ωφελεί.
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Λέγεται δτι μέγα σμήνος ακριδών κατέπεσεν έπι τοΰ βορείου 
μέρους της ’Αφρικής τω ΙΟΟστω πρ'ο Χρίστου. Αΰταί κατέφθει- 
ρον παν χλορ'ον χόρτου, δπερ άπήντησαν εις τον δρόμον των 
ακόμη τάς ρίζας, τούς φλοιούς και προσέτι τ'ο σκληρόν ξύλου 
τών δένδρων. Άφοΰ οϋτω κατέφαγον παν πράγμα, δυνατός άνε
μος ήγέρθη, δστις τινάξας αΰτάς έπ’ ολίγον τή δε κακεϊσε κατέρ- 
ριψεν αΰτάς έπί της θαλάσσης καί άπειρος άριθμός έξ αΰτών άπε- 
πνίγη. Τότε τά κύματα έρριψαν αΰτάς πάλιν έπί της ξηράς 

καθ’ δληυ την έκτασιν της παραλίας, καί τά νεκρά των σώματα 
τόσον υοσερδυ κατέστησαν τόν αέρα, ώστε φρικώδης λοιμός έπε- 
φάυη καί μέγας άριθμός ανθρώπων καί ζώων άπέθαυου. Πολλοί 
περιηγηταί εΐδον ταΰτα τά μεγάλα σύννεφα τών άκρίδων, καί

περιγράφουσιν αύτά εις τά 
βιβλία των. Εις τούτων δι
ηγείται δτι είδε σμήνος τοι- 
ούτωυ συνιστάμενον έκ το- 
σούτων πολλών ώστε έν 
διαστήματι μιας όλοκλήρου 
ώρας έξηκολούθουν νά δια— 
βαίνωσιν έπί τοΰ τόπου όπου 
αυται ϊσταυτο. Έφαίνοντο 
έξαπλούμευαι έν μιλίου τό 
μήκος, ήμισυ τό πλάτος. 
"Οταν κατά πρώτον πάρε- 
τήρησεν αΰτάς, έφαίνοντο 
ώς μαΰρόν τι σύννεφον άυυ- 
ψούμευου ές ανατολών, 
καί άφοΰ ήλθον έπί τής 
κεφαλής του απέκλεισαν 
τό φώς τοΰ ήλιου, καί έ- 
καμυον τοιοΰτον πάταγον 
μέ τά πτερά των, οιον 
κάμυουσι τά υδατα κατα- 
πίπτοντος καταρράκτου. Έ
τερον σμήνος άυαφέρεται, 
οπερ έχρειάσθη τέσσαρας ώ
ρας δπως διέλθη ένα τό
πον, καί κατέστησαν τόν 
οΰραυ'ου τόσον μαΰρον ώστε 
δέν ήδύυατο περιηγητής νά ϊδη τόν σύντροφόν του εις άπόστασιυ 

είκοσι βημάτων.
Έκ τών είρημένωυ εΰκόλως δυνάμεθα νά έυυοήσωμευ 2 ή 3 

χωρία τής γραφής, τά όποια καί άναφέρομεν ό Δαβίδ λέγει: 
«ώσεί σκιά έν τω έκκλϊναι αΰτήν, άυτανηρέθην έξετιυάχθηυ ώσεί 
ακρίδες (Ψαλμ. ρθ'. 23). ήγουυ, ώς τά σύννεφα τών ακριδών έκ- 
τιυάσσονται ύπό τοΰ ανέμου. Καί έν τω 6'. κεφ. τοΰ Ίωήλ, δπου 
ό θεός απειλεί νά στείλη ακρίδας κατά τοΰ λαοΰ του ένεκα τής 
ανομίας των, άυαγιυώσκομευ, «άπό προσώπου αΰτοΰ συυτριβή- 
σονται λαοί· παν προσώπου ώς πρόσκαυμα χύτρας· ώς μαχηταί 
δραμοΰυται καί ώς άνδρες πολεμισταί άναστήσονται έπί τά τείχη. 
Τής πόλεως έπιλήψουται κα! έπί τών τειχέωυ δραμοΰνται καί 
έπί τάς οικίας άυαβήσουται καί διά θυρίδων εΐσελεύσονται ώς 
κλέπται.» (Ίωήλ β'. 6, 9) ’Άγγλος τις Ίεροκήρυξ έπισκεφθείς 
τάς χώρας, δπου αί ακρίδες εύρίσκονται, πρό ολίγων έτώυ, λέ
γει, δτι οΰτοι οί στίχοι περιγράφουσιν αΰτάς ακριβώς ώς εΐδεν 

αΰτάς.

Τάς ακρίδας μεταχειρίζονται συνήθως πρός τροφήν. Οί άρα
βες βράζουσιυ αΰτάς μέ άλας; καί έπειτα προσθέτουσιυ ολίγον· 
έλαιου ή βούτυρον έυίοτε ψήνουσιν αΰτάς εις τά κάρβουνα, πριν 
φάγωσιν αΰτάς. Περιηγητής τις διηγείται δτι εΐδευ άραβα γυ*·  
υαϊκα ένασχολουμένην ώς τό γεμίζειν σάκκους μέ ακρίδας, αΐτι- 
νες έμελλον νά χρησιμεύσωσι πρός τροφήν. Άπό δέ της Καινής 
Διαθήκης μανθάνομεν δτι δ ’Ιωάννης ό βαπτιστής «έτρωγευ άκρι- 
δας καί μέλι άγριον.» Ο. Κ.

(*) Σ. Δ. Πιστοί είς τδ πρόγραμμα ήμών—καθ’ ϊ ό Μέντωρ 
εΐνε τδ κοινόν συνεντευκτήριον πάντων, δσοι συναισθάνονται δτι 
δύνανται νά εϊπωσί τι ώφέλιμον πρός την άνθρωπότητα ίν γί
νει καί ιδίως πρδς τδν χριστιανόν ’Ελληνα,—καταχωρίζουν την 
ά'νωθι πραγματείαν, της όποιας ό συντάκτης δέν φαίνεται μέν 
πολλήν περί τά γράμματα έχων πείραν, άλλ’ έν τούτοις αί 
σκέψεις αΰτοΰ, καθ’ δσον ήμεϊς τοΰλάχιστον φρονοΰμεν, δέν εΐνε 
άνάξιαι συζητήσεως. Ήμεϊς ρίπτομεν αΰτάς είς τήν δημοσιότητα 
τοιαύτας, οί'ας άπέστειλεν ήμϊν, οί δέ φίλοι άναγνώσται άς ά- 
ποφανθώσι περί αΰτών.

ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΙΟΥ ΑΙΤΙΟΥ (*).

Έν τώ Β'. Τόμω τοΰ Μέντορος έδημοσιεύσαμεν πραγματείαν
τινά ύπό τόν τίτλον τό όλέ- 
θριον αίτιον έπί τή. έλπίδι 
δτι πολλοί τών αρμοδίων, 
άυαγυόυτες αΰτήν, ήθελον 
λάβει ύπ’ ϊψιυ τόν σκοπόν 
δν καί ήμεΐς έπιδιώκομεν 
δτι άπό τής ζητήσεως. 
τοΰ σπουδαίου τούτου ζη
τήματος ήθελεν έκπηδήσεί 
τό φώς, οΰτινος έχομεν ά- 

υάγκηυ,ϊνα όδηγηθώμευ πρδς 
τήν αλήθειαν. Μέχρι τοΰδε 
δυστυχώς οΰδεμία οΰδαμό- 
θεν εστάλη είς τήν τοΰ πε
ριοδικού τούτου διεύθυνσιν 
παρατήρησις έπί της πραγ
ματείας έκείνης· έν τούτοις 
εΐσέτι δέν άπελπιζόμεθα 
περί τούτου, καθότι καί πριν 
ήμεϊς γράψωμευ ειχον δη- 
μοσιευθή διάφορα τήν προς 
τδν μέγαν τούτον σκοπόν 
τάσιν έχουτα συγγράμματα, 
ώς ό πρόλογος τοΰ fit αν
δρικόν προσώπον, αΰτ’οτο 
θεανδρικόν πρόσωπον τοΰ 
’Ιησού Χρίστον, τδ λόγοι 

Ιν λίθοις (ένώ μαρτυρεϊται διά λίθινης γλώσσης έν τοϊς έγκά- 
τοις τής γής ή άλήθεια τής θεοπνευστίας τοΰ Μωΰσέως), αί <fi~ 
λοσοφικα'ι πιρι χριστιανισμού μιλέται, καί έπ’ έσχάτων ό 
λόγος τής διευθύντριας τοΰ ένταύθα μεγάλου έθνικοΰ παρθένα-'’ 
γωγείου κυρίας Σαπφοΰς Λεοντιάδος έν Σελ. 2G 8. 322. 334. β 
τομ. τοΰ Μέντορος, (έξ οΰ τρανώς άποδεικνύεται δτι πάσα αρχή 
παντός έργου, άρχομένου μετ’ άγαθοΰ σκοπού, άτρόμως βαίνει 
έναντίον παντός καταδιωγμοΰ, διαιωνίζεται καί είς τδ άπειρον 

ίγαθδν βαδίζει) —καί μετά τήν δημοσίευσιν τής πραγματείας 
ήμών έκείνης έν παλλούση καρδία άνέγνωμεν τδν τελευταίου λό
γον τοΰ γυμνασιάρχου κυρίου Ξαυθοπούλου περί τήν αΰτοαλήθειαν 
κυρίως περιστρεφόμενου καί ταύτην συστήνοντα, τδν λόγον τοΰ κα- 
θηγητοΰ κ. Κεσίσσογλου τδν διά διαφόρων επιστημονικών οχετών, 
δλως τη άποκαλύψει ξένων τε καί ασχέτων, πρδς τήν αΰτήν αλή
θειαν ψηλαφητώς χωροΰντα, και μάλιστα τήν τοΰ σοφού Μαυ- 
ρογορδάτου πραγματείαν (δι’ ής ή ήμετέρα περί τής καταστρε
πτικής διδασκαλίας γνώμη διαβεβαιοΰται καί τά ίατήρια μέσα 
σοφώς έπιδείκνυνται), οΰκ ολίγα τοιαύτης φύσεως διδάγματα έν 
τω αΰτώ Μέντορι ύπό διαφόρωυ τοΰ καλού οπαδών δημοσιευθέν- 
τα, καί πολλά δμοια τούτων πέραν τοΰ ήμετέρου δρίζοντοξ έκ- 
δ·.3όμενα, έξ ών δλωυ ώς καί έκ τών διαφόρων τής έκκλησίας 
φωστήρων καί ιδίως τών άπ’ αίώ·ζων πραγμάτων καί γεγο
νότων σταχυολογήσαντες, τήν ιδέαν ήμών ταύτην έσχηματίσαμεν. 
Διά τοΰτο εΰελπιζόμεθα δτι ή γνώσις τοΰ τελείου άγαθοΰ, ή 
πραγματοποίησις τοΰ Γνώθι σαντόν έσται τδ βέβαιον προϊόν τοΰ 
καθ’ ήμάς αίώνος. Τοΰτο εΐνε, ώς ‘έκ τών γεγονότων βλέπομεν, ή 
πραγματική άλήθεια, είς ήν πάσα ή άνθρωπότης διά μυρίων δ- 
σων συγκεντρώσεων μετά θρησκευτικής ούτως εΐπεΐν εΰλαβείας 
άτε^ίζει, πρδς ήν λεληθότως προσέρχεται καί ήτις, δσημέραί 
άναπτυσσομένη ήρεμα, καί τά σφόδρα έναντίον αΰτής πρό δλης 
^ιλιετηρίδος ίστάμενα πνεύματα είς τά έξ ών συνετέθησαν άπο- 
ευνθέτει. Βεβαίως δθεν έκ πάντων τών άνθρωπίνων ΐούτων έρ
γων καί τών ανεξαρτήτως τής θελήσεως αΰτών μεγάλων γεγο
νότων, άτινα έν τώ καθ’ ήμάς αϊώνι έκτέλοΰνται καί έν όίς ό 
δάκτυλος τοΰ θεού ώς ένεργητική δύναμις διακρίνεται, δίκαι- 
ούμεθα νά φρονώμεν δτι ή περί έαυτοΰ γ·/ώσις τοΰ άνθρώπου 
δντως έσται τδ βέβαιον προϊόν τοΰ αίώνος.
ΐ,’Αλλ’ δμως έχονΐες διδάσκαλον τούς παρελθόντας αιώνας, έν 

οΐς πλεϊστα οσα όμοιας φύσεως διδάγματα ένεφανίσθησαν οΰ μι
κρόν μέν ώφελήσαντα, άλλ’ έπί τέλους είς λήθην περιπεσόντα, 
φοβούμενοι μή και τά άνωθεν είρημένα τήν αΰτήν τύχην λάβωσι, 
καίτοι άπρόκλητοι, ζωηρότερου πρδς τδν προκείμενον σκοπόν έ- 
πανερχόμεθα, λέγοντες δτι όντως ή τής εαυτών άξίας άγνοια τής 
μεγαλειτέρας μερίδος τών σοφών ήμών εΐνε τδ δλέθριον αίτιον 
τής διαιωνίσεως της καταστροφής παντός τοΰ άνθρωπίνου γένους. 
Λέγομεν δέ παντός τοΰ άνθρωπίνου γένους, διατί; διότι τδ έθνος' 

ήμών ώς άπορροφήσαν τδν προορισμόν τίΰ άρχαίου περιουσίου 
λαοΰ τοΰ θεοΰ, έκ τών ήθοποιητικών αΰτοΰ άρχών έμφορούμενον, 
καί ώς πρώτον είς τήν έξ εθνών εκκλησίαν κατά τάς βουλάς 
τοΰ Ύψίστου ώς νέος περιούσιος αΰτοΰ λαός άναφανέν, άπ’ άρ- 
Ζής έκλήθη ύπό τοΰ Θεοΰ είς τον μέγαν σχοπόν τής ήθικοποιή- 
Κως τοΰ άνθρωπίνου γένους. Καί τώ δντι τό έθνος ήμών έγέν- 
νησε διάφορα πνεύματα, άτινα άφ’ έαυτών προευηγγελίσαντο τόν 
λαόν. Τό έθνος ήμών ώς έτοιμότερον όλων πρώτον άπερρόφησεν 

εκ τοΰ ιουδαϊσμού τήν άλήθειαν καί πρώτον διέσπειρεν αΰτήν εις 
τα έθνη. Τό έθνος ήμών και διά μυρίων όσων οχετών, δλως τη 
Γραφή μεμακρυσμένων, διά τών διαφόρων επιστημών, έφώτισε 
ταΰτα. Τδ έθνος ήμών καί έσχάτως έν τή μέση νυκτί τοΰ με- 
«αιώνος, διασπαρεν έκ τοΰ ναυοιγίου αύτοΰ, έκ νέου διήνοιξε

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. ΚΖ'.) 

τδν νοΰν τών Εΰρωπαϊκών έθνών, τά όποϊα γ·;ωρίσαντα τήν έν 
τή Ανατολή ύπάρχουσαν παρακαταθήκην τής κληρονομιάς τών 
πατέρων αΰτών, δέν έβράδυναν μόλις μετά είκοσι πέντε έτη κατά 
τάς θρησκευτικάς δοξασίας αύτών διαιρεθέντα, νά φέρωσιν, ώς 
βλέπομεν, αΰτά άφ’ έαυτών τήν γενικήν καταστροφήν τοΰ έν 
αΰτοΐς ύπάρχοντος καταστρεπτικωτάτου διά πάσαν τήν άνθρωπό
τητα συστήματος. Τδ έθνος ήμών, ώς έκ τών πραγμάτων βε- 
βαιούμεθα, προώρισται άπ’ αιώνων ϊνα ή το κέντρου τήςένώσεως 
της άνθρωπότητος· πάσα λοιπόν πρδς τοΰτο βραδύτης μεγίστη ά- 
δικία είς πάντα τά έθνη προσγίνεται, οί δέ άδικοΰντες έσμέν 
ήμεϊς καί μόνοι ήμεϊς. Τδ έθνος ήμών, καίτοι παρά τών ύπ’ 
αΰτοΰ εΰεργετηθέντω’· έθνών ώθησθέν έν τή καμ,ίνω τοΰ πυρός, 
κρατούν είς χεϊρας αύτοΰ ούδέν γήϊνον ή μόνον τήν παρακατα
θήκην τών πατέροτ/ αΰτοΰ, άβλαβή διετήρησε ταύτην, τά δέ έ
θνη πάντα μετ’ εΰλαβείας ήδη θαυμάζουσιν δτι οΰδόλως ήψατο 
αΰτής τδ πΰρ οΰδέ παρηνώχλησεν αΰτήν καί δλως άναγνωρί- 
ζουσιν έκ τής δσημέραι διά τών γεγονότων εξηγούμενης Γραφής, 
δτι αΰτη έστιν ή θεία έλξις, ήτις προ τοΰ είναι τδν κόσμον καί 
τούς αιώνας προδιετυπώθη, ϊνα έλξη τήν άν θρωπότητα είς τδν 
Πλάστην διά τοΰ έθνους εκείνου, τδ όποιον αΰτδς ό Θεός προη- 
τοίμασε καί τό όποιον, άν καί μυριοτρόπως κατετροπώθη και έκ τοΰ 
προσώπου τής γής ώς έκλεϊψαν έθεωρήθη, ά'φνω δμως καί παρ’ 
έλπίδα πάντων τών εΰρωπαϊκών έθνών, ώς μι κρ’ος μέν άλλά μα
χητής γίγας έπί τής σκηνής τής γής ένεφανίσθη. Βεβαίως τδ έ
θνος τούτα καί έκ των ταλαιπωριών, άς ύπέστη, καί έκ τής ώς 
έκ θαύματος άναγεννήσεως αΰτοΰ πάντες άναρωρίζουσιν δτι αΰ
τδ εΐνε δ περιούσιός τοΰ Θεοΰ λαός, δστις άπένατι τοσούτων κα- 
ταδιωγμών κατίσχυσε καί συνετηρήθη ϊνα τήν άπδ Θεοΰ δο- 
θεϊσαν αΰτω έντολήν έκπληρώση. Τούτον τδν λαόν ό Θεός, δτε 
διά τοΰ προφήτου έφώνει «ρομφαίαι έξύπνησον ϊνα τά δύο τρίτα 
τών άνθρώπων άφέλης άπδ τής γής,» αίνιττόμενος, εΐπεν «έπί 
δέ τους μικρούς έπιθήσω τήν χεϊρα μου· ούτοι έσονταί μοι είς 
υιούς, κάγώ εις πατέρα· καί ώς χρυσόν έν χωνευτηρίω καθαρίσω 
αύτούς.» Τίς έκ τών παθημάτων καί τής έκ νέου έπί τής γής 
έμφανίσεως τοΰ έθνους τούτου δέν άναγνωρίζει τήν καθ’ ολοκλη
ρίαν πλήρωσιν τών άνωτέρω άποφάσεων τοΰ Θεού έπ’ αΰτοΰ; Τίς 
έκ τών ευ όρώντων δέν άναγνωρίςει δτι οί άνέκαθεν ένδιαφερό- 
μενοι ήρξαντο έπιβούλως νά είσδύωσιν είς τάς τύχας τοΰ έθνους αΰ
τοΰ, δπως οίκειοποιηθώσι·/αΰτάς ; τήν καταχθόνιον καί συστηματι
κήν έπιβουλήν έθνών τινων, χριστιανών καλούμενων, φθονούντων τήν 
τοΰ Ελληνισμού έπικράτησιν, ήν μακρόθεν όρώσιν ώς άπ’αίώνος 
προχαραχθεϊσαν, άν καί δίς ύπ’ αΰτοΰ φωτισθέντων; δτι τούτον 
αΰτδν τδν φωτισμόν, δν παρά τοΰ ελληνικού έθνους έλαβον, είς 
πυρκαϊάν κατ’ αΰτοΰ έθεσαν, διδάσκοντες τούς διδασκάλους αΰτοΰ' 
συμφώνως πρδς τά νενοθευμένα δόγματα αΰτών, έξ ών διδασκα
λιών τήν άπορρόφησίν αΰτοΰ κατεργάζονται; ώ! όποιοι λύκοι κα
θ’ ήμών έστησαν, όποιοι κηδεμόνες! I! λόγω δτι οί μέν βασιλείας 
κραταιάς δώσουσιν ήμϊν, οί δέ έλευθερίαν καί ίσοπολιτείαν (ών τους 
καρπούς οΰδέποτε οΰτοι έγεύσαντο) καί οί τρίτοι δτι διδάξουσιν 
ήμάς τδν εΰαγγελισμόν καθαρόν άνευ εικόνων δπως μή είδωλο- 
λατρώμεν ! ά'νευ έξομολογήσεως δπως μή ώμεν ύπ’ άστυνομίαν ί
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ανευ γάμου δπως τά τέκνα πάντων εισίν αδελφοί! πράγματι δέ 

ΐνα διά της έπιβούλου άπορροφήσεως την μέλλονταν τύχην τού 
έθνους ήμών ύπεξαιρέσωσι καί δι’ αύτής άρξωσιν. Εντεύθεν αί νό

θοι διδασκαλία». τών άλλοκότων τούτων ευεργετών εις τούς ήμε- 

τέρους, εντεύθεν ή έκ τούτων δηλητηρίασις τού έθνους. Άλλά προς 

Θεού δέν ήρκει τ'ο εναντίον ήμών τοσοΰτον βάρος τών πολεμίων, 

άλλ' ήτον ανάγκη ΐνα καί ήμεϊς συνταχθώμεν μετ’ εκείνων έναν- 

τίον ήμών αύτών; δπόσοι άραγε τών έν Ευρώπη καί έν Έλλάδι 

τελειοδιδάκτων ομοεθνών δέν εΐνε Ρενανισταί; προς τί έδιδά- 
χθησαν ούτοι πάντες; βεβαίως ΐνα διδάξωσι την ανθρωπότητα την 

■ηθικήν διδασκαλίαν. Διά τίνος μέσου; βεβαίως διά τού Ευαγγε

λίου, διότι ούδ’ύπήρξεν άπ’αρχής τού κόσμου, ούδ’υπάρχει ούδ’ 

ύπάρξει έτερον μέσον ήθικώτερον, δι’ δ καί ούτοι πάντες έν ταίς 
χερσίν αύτών τ'ο Εύαγγέλιον κατέχονοες διδάσκουσιν. Άλλά τις 

τούτων πιστεύει άληθώς εις τήν θεότητα τού Ιησού; ούδείς· τις 
τούτων φρονεί οτι κατήλθε μέχρις ήμών καί έδιδαξεν, έκρίθη, 

κατεδικάσθη, έπαθεν ύπ’ άνθρώπων, έσταυρώθη καί άνέστη; ού

δείς· τίς τούτων παραδέχεται δτι ό άνθρωπος έπλάσθη κατ’ ει

κόνα Θεού, καί δτι ώς μέσον τής θείας έκφάνσεως, άπαραιτήτως 

διά τής κατανικήσεως τών παθών αύτού θέλει διακριθή εις δν ηθι

κόν, άγιον, καθαρόν, ΐνα άφομοιωθή τώ Θεω; ούδείς· τίς τούτων 

παραδέχεται δτι ύπδ μεγίστην εύθύνην τών πράξεων αύτού δια- 

τελεϊ καί οτι προς πλήρωσιν τής θείας δικαιοσύνης, άπαραίτη- 

τος υπάρχει ή τιμωρία τών αδίκων; ούδείς, ούδείς*  πάντων οε 

τούτων δντων έν τή παλαιά Διαθήκη εκτεθειμένων, ταύτην κα- 

τειρωνεύοντα». οί τοιούτοι σοφοί μας καί ώς μυθολογίαν ανθρώπινον 
κηρύττουσι ταύτην. Τδ δτι δέ αύτη εΐνε στενώς συνδεδεμένη μετά 

τού Εύαγγελίου, καί δτι προαιώνιοι άποδείξεις μαρτυρούσι τούτο 

καί δτι άδύνατον ήτο νά ύπάρξη τοσοΰτον υψηλόν τδ Εύαγγέλιον 
άνευ ταύτης καί δτι τότε μόνον ήτο δυνατόν τδ Εύαγγέλιον νά 
ήνε έργον άνθρώπινον, άν δέν ήτο απόρροια της Γραφής καί αν 

δέν είχε τάς απείρους γραπτάς τε καί διά γεγονότων ψηλαφητάς 

άποδείςεις τοσούτων αιώνων, ούδείς τούτων ούδ' έσυλλογίσθη ούδέ 

λόγον ποιεί! ούτοι τδν ιδρυτήν τού Εύαγγελίου κηρύττουσιν άν

θρωπον, τά δέ έργα αύτού παραδέχονται ώς θεϊα..
Άλλ’ ό κύριος σκοπός τού Εύαγγελίου εΐνε ό φόβος τοΰ Θεοΰ 

7.χ\ ή άγάπη τον πλησίον, ήτοι τό ανθρώπινον καθήκον, έν ω 
καθήκοντι κεϊται ή ρίζα πάσης σοφίας· ή δέ ένσαρκος έκτέλεσις 
τού καθήκοντος εΐνε λόγω και πράγματι αύτ'ος τού Εύαγγελίου 

ό ιδρυτής, ού ή ζωή εΐνε ό τύπος καί ο υπογραμμός πάσης τής 

άνθρωπότητος, δς ρητώς λέγει πρός τούς έκτελούντας τδ καθήκον 

αύτών: Λεΰτε οί ευλογημένοι τον πατρός μου κληρονομήσατε 

τήν άπό καταβολής κόσμον προητοιμασμεντ,ν ήμϊν βασιλείαν, 
πο'ος δέ τούς μή λέγει: άπελθετε άπ εμο\> οί κατηραμένοι εις 
τό πνρ τό εςώτερον κτλ. ταύτα δέ πάντα εΐνε ούτως ειπεϊν ή 

Κορωνις τού Εύαγγελίου. Τί λοιπόν διδάσκουσι διά τού Εύαγ
γελίου οί μή πιστεύοντες αύτό; πώς δύνανται νά διδάξωσιν αύτό; 

δτε ούτως τδν κύοιον σκοπόν αύτού άγνοούσιν ή δέν θέλουσι νά 

παραδεχθώσιν αύτόν ώς τοιοΰτον χάριν τής θεραπείας τών υλι

κών ορέξεων αύτών; Τί άλλο, άν τ'ο Εύαγγέλιον δχι, έχουσι νά 
φιδάξωσιν; άπαγεί λέγουσιν ήμϊν*  ούδείς τών σοφών ποτέ έναν- 

τίον τής συνειδήσεως αυτού έδιδαςεν· άπ' έναντίας παν δ τι ή νε- 
ωτέρα φιλοσοφία έν τη σοφή Εύρώπη ώς ορθόν πρός δίδασκα- 

λίαν δόγμα παρεδέχθη, τούτο έδιδάχθημεν καί τούτο συμφώνως 
τήν άνθρωπότητα διδάσκομεν, ούδέ σμικρυνόμεθα έπί τοσούτον| 

ώστε παραδεχόμενοι τά μυθολογικά θαύματα τού Μωύσέως, νά 

έμπαίζωμεν τήν άνθρωπότητα, πλάττοντες γενεάν άξίαν_, τού με-? 

σαιώνος.» Άλλ’ έρωτώμεν αύτούς; όποιον έργον τού Θεού δέν εΐνε 

θαύμα έμπροσθεν τών άνθρώπων; ή κτίσις μεθ’ όλων δσα κο- 

σμούσιν αύτήν; τ'ο ώρολόγιον; τ'ο θερμόμετρον; τ'ο άτμοκίνητον; 
τ'ο άερόστατον; ό τηλέγραφος ; κτλ. Άλλ' δμως οί θαυμασταί 

αύτών, άμα σπουδάσωσι καί καταμάθωσι τήν κινούσαν αύτά δύ- 
ναμιν, ούχί μόνον ούκέτι θαυμάζουσιν άλλά καί πράττουσιν 

δμοια! ’Εκ τούτων μόνων δέν διδασκόμεθα δτι μόνη ή άμάθεια 

ήμών μάς αναγκάζει νά νομίζωμεν θαύματα καί τά φυσικώτατα 
τών πραγμάτων; Ιδού ή δι’ έν'ος μικρού καί άπλουστάτου παρα

δείγματος άπόδειςις τής παχυλωτάτης άμαθείας τών τήν Γραφήν 

χλευαζόντων σοφών: Υπάρχει φυσικός τις νόμος, δι’ ού τδ πνεύμα 

νά πνευματίζη τό άπλούν χώμα; δχι*  πώς λοιπόν έν τώ χοϊκώ 

σκηνώματι τού άνθρώπου έσκήνωσε τ'ο πνεύμα; τίς τήν περί τής 
τοιαύτης ένεργείας τής φύσεως άμάθειαν αυτού δέν κατανοεί κα» 

ώς πράγμα τούτο δέν παραδέχεται; ούδείς· διατί περί τής πραγ- 

ματικότητος τούτου ούδόλως θαυμάζει ούδέ διαφιλονεικεΐ τήν σύ- 

ζευςιν ταύτην τών φύσει άσυζεύκτων; βεβαίως διότι ομολογεί 
τήν περί τούτου άροιαν αυτού καί τήν τού Παντοδυνάμου πρός 

τούτο ένέργειαν. ’Άρα ύπάρχουσιν ύλικής καί πνευματικής φύσεως 

νόμοι, τούς οποίους δέν δύναται δ πνευματικός άνθρωπος, ών έν 
τή ύλη έσκηνωμένος, νάκατανοήση, ή τών οποίων τάς ένεργείας 

άκόμη δέν ένόησε. Νυν έρωτώμεν τί έστιν εύκολώτερον, τ'ο άπλώς 

γήϊνον σκήνωμα νά πνευματισθή, ή τ'ο σύνθετον έξ ύλης καί πνεύ·? 

ματος; βεβαίως τ'ο σύνθετον διότι έν αύτω ώς πνευματικό) σκη-? 

νώματι, δπερ ύφίσταται, φυσικώτερον τ'ο πνεύμα νά σκηνώση δύνα

ται· δι’ δ καί ο ’Ιωάννης λέγει περί τής τού Χριστού ένανθρωπί- 

σεως, δτι εις τά ίδια ήλθε καί έσκήνωσεν έν ήμϊν, ήτοι ό άύ- 

λος έν π'/ευματικω, καί μάλιστα άγνω καί άγίω, οντι. Πώς λοι

πόν τήν ολως άσυμβιβάστως προς τούς νόμους τής φύσεως ένω- 
σιν τών δύο φύσεων τού άνθρώπου οί διδάσκαλοι ήμών ώς φυσι

κήν τού Παντοδυνάμου άπόρροιαν παραδέχονται καί διδάσκουσι, 
τήν δέ φυσικωτάτην τού άύλου έν πνευματικό σκηνώματι ένοί- 

κησιν δέν παραδέχονται, άλλά καί τούς παραδεχομένους κατει- 

ρωνεύονται καί άπδ τής τοιαύτης πίστεως άποτρέπουσι; μή που 
έν τή Γραφή άναφέρεται δτι τούτο εΐνε άλλου τιν'ος ή τού ιδίου 

Παντοδυνάμου έργον; ή μήπως ό Παντοδύναμος έπαυσε τού είναι 

τοιούτος; τίς έκ τούτου μόνου δέν άνα^ωρίζει τήν παχυλήν άμά- 
θειαν τών μή πιστευόντων το μυστήριον τής ένσάρκου οικονομίας 

αύτοκαλουμένων τούτων σοφών, ούτως δέ έκ τών πραγμάτων ώς 
αμαθών άποδεικνυομένων; τίς δύναται ν’ άρνηθή δτι διά τής τοι
αύτης καί ολως στρεβλής διδασκαλίας αυτών, άφού παρ’ ήμών 
συντηρούνται, τιμώνται καί πλουτούσι, πρός άνταμοιβήν [καταστρέ- 

φουσι τήν άνθρωπότητα;
Ιδού εις ποιαν πλάνην περιέπεσον οί μακράν τής Γραφής δι- 

δαχθέντες ομοεθνείς, οΐτινες διά τών στρεβλών διδασκαλιών αύ- 

τών τήν καταστροφήν τού έθνους διαιωνίζουσιν, οί δέ διδάσκαλοι 

αύτών διά της επιβονλον εισηγήσεως καί τής έπιρροής αύτών εί- 

σίν οί διδάσκαλοι ήμών, τ'ο πανεπιστήμιον ήμών, αί σύνοδοι 

ήμών, τά πατριαρχεία ήμών, τ'ο έθνος ήμών. Άλλά πρός Θεού 

πώς άνεχόμεθα ώστε οί άλλοτε παρ’ ήμών διδαχθέντες ήμάς 
κατά βούλησιν αύτών σήμερον νά διδάσκωσι; πώς άνέχεσθε τήν 

καταπάτησιν τής παναρχαίας διδασκαλίας τών δο*̂μάτων  ήμών 

καί ομοιούσθε τοϊς έθνεσι; δέν ήςεύρετε δτι ύπδ της θεοφρουρή- 
του Γραφής τδ έθνος ήμών έκλήθη ΐνα ή τδ κέντρον τής ένότη- 

τος πάσης τής άνθρωπότητος ; Οί κηδεμόνες ήμών ούτοι πρός 

ούδένα σκοπόν άλλον νυχθημερόν έργάζονται καί άπειρα κατα- 
δαπανώσι χρήματα, ή ΐνα άφομοιώσωσι πρδς τάς έαυτών νενο- 

θευμένας δοξασίας ήμάς, καί ΐνα τ'ον προορισμόν ήμών σφετερι- 
σθέντες άρξωσιν ώς νά ήτο ποτί δυνατόν δι’ αύτού έπί πάσης 

τής άνθρωπότητος ώς περιούσιος τού Θεού λαός. ’Ιδού τ'ο μόνον 

δνειρόν, ιδού ή μόνη έπιθυμία αύτών. Αί τοιαύται άρχαί τών κη
δεμόνων ήμών τούτων δέν εΐνε καινοφανείς· ούτοι έκ τής νενο- 

θευμένης διδασκαλίας τών πατέρων αυτών έξαπατηθέντες, τ'ον 

ιόν τής άπάτης αύτών πρδς τούς ήμετέρους διδασκάλους ώς 

πολύτιμον φάρμακον, ώς εύεργέται μετέδιδον. Ή απάτη αύτών 
αύτη, έν ή καί άχρι τού νυν έμμένουσιν, εΐνε Τό αίτιον τού ολέ

θριου αιτίου. Διά τί λοιπόν ύμεϊς οί διδάσκαλοι το μέλλον τού 

έθνους ήμών εις χεϊρας αύτών έναποθέτετε; διά τί ώς έπίβουλοι 
τήν εικόνα τής έθνικής ήμών αύτοχειρίας ένώπιον παντός τού 

κόσμου τοσούτον προθύμως φέρετε; Ακούσατε τού Παύλου λέγον- 

τος· « μή δώσης ετερω τήν δόςαν σου και τά συμφέροντα σοι 
άλλοτρίω.» *0  δέ λαός, ον ό Θεός εις περιούσιον λαόν έξελέ- 
ξατο ώς πρό 18 αιώνων γνωστόν έγένετο έν πάσι τοϊς έθνεσιν, εΐ

νε τδ έθνος ήμών, έν ω ή ένότης τών άνθρώπων διά μόνου 

τού Εύαγγελίου έσεται. Πάντες γινώσκομεν δτι ό Θεός, καίτοι 

εν τρισι προσώποις διακρινόμενος, είνεΤείς· ούτος έκ τού μηδε- 
νδς εις τ'ο είναι τ'ον κόσμον παραγαγών καί, δι’ απείρων κό

σμων κοσμήσας τούτον, μίαν μόνην κτίσιν δι’ όλων έσχημάτισε, 
μίαν μονάδα. Το άνθρώπινον γένος εις μυρία δσα έθνη διακρινό- 

μενον, ιδού έλήλυθεν ή ώρα ΐνα διά τής παντοδυνάμου διανοίας, 
τής έκ τής θείας μονάδος κατερχομένης, ΈΝ κέντρον σχημα- 

μιαν μοναοα, το οποίον εινε ο προορισμός του ανθρώπου.
Τούτο σήμερον βλέπομεν σαφώς, δτετά διάφορα τών άνθρώπων κέν

τρα άφ’ έαυτών κατασυντρίβονται. ’Ώ πόσον τρισμακαρία εΐνε ή νυν 

τών προφητών και τών δίκαιων επεθύμησαν νά ϊδωσι 
τήν ήμέραν ταύτην καί δέν ήδυνήθησαν! Τ'ο γεγονός τούτο τής 

τών χριστιανών ένώσεως, δπερ καί σύμπασαν τής άνθρωπότητος 

την ενότητα προμαρτυρει, θελει διδάςει αφεύκτως τούς διδασκά
λους ήμών, ώς καί πάντων τών έθνών, δτι ό Παντοδύναμος, δς έν 
τη παντοδυναμία αύτού τ'ο παν έποίησεν, δχι μόνον δέν έπαυσε 
νά ήνε τοιούτος, άλλ’ εΐνε αύτ'ος έκεϊνος δστις έλθών έν τω κο

σμώ είπε « δεΐ υφωθήναι τόν Υιόν τον άνθρωπον » διατί; διότι 

είπε « άν υψωθώ, πάντας ελκνσω πρός εμαντόν.^ Όποια παντο
δυναμία τών λόγων τούτων! Έκ τού μηδενός άρξάμενον τό Εύαγ

γέλιον ιδού τό ήμισυ τής άνθρωπότητος έλκει νυν, ούδ’υπολείπεται 

έτι αμφιβολία δτι πάντας, ώς εΐπεν δ Παντοδύναμος, έλκύσει ποός 

έαυτό, αί δέ τών άνθρώπων άρχαί καί τά πολυπληθή κέντρα αύτών. 

άτινα ώς πυλαι τού άδου έπί πολύν χρόνον ύφίσταντο, ούχί μόνον τού 
Εύαγγελίου, ώς ό Παντοδύναμος εΐπεν, ού κατίσχυσαν, άλλ’ εις 

τά έξ ών συνετέθησαν ήρχισαν νύν ν’ άπορρέωσι. Πάντες κατα

νόησαν δτι έν τω κατ’ ιδίαν έν'ος έκάστου ιών κέντρων ένωτικώ 

σκοπώ τών άνθρώπων ή διαίρεσις αύτών έκειτο, καί οτι έπέστη 

δ χρόνος ΐνα πάντες πρός τ'ο έν τού Εύαγγελίου κέντρον άτενί- 

σωσιν. ΆλλΖ όπόσα τήν σήμερον δέν ύπάρχουσι τά νομιζόμενα γνή
σια τού Εύαγγελίου κέντρα; π)^εϊστα τών χριστιανικών έθνώνδι- 
αφιλονεικούσι περί τής -ρ^ησιότητος τής θρησκείας αύτών καί 

έκαστον έθνος ώς τό μόνον ά'ρ.ον, καθαρόν καί γνήσιον τού Εύαγ

γελίου κέντρον τήν εαυτού θρησκείαν υποδεικνύει. Τίς άραγε εΐνε 

ή ρησία, ή άνόθευτος, ή άρχαία, ΐνα πρός αύτήν πάντες προσ- 

έλθωσιν; 'Ιδού πρός άνεύρεσιν ταύτης άπασα ή Εύρώπη νύν συν- 

ταράττεται. Αύτήν καί ήμεϊς διά τής ιστορίας, τών γεγονότων, 
καί μυρίων όσον άποδείξεων άπ' αύτής τής τού Θεού αναρχίας 

άρχόμενοι θέλομεν άποδείξει.

Άλλ’ άφού τά πράγματα έφ’ έαυτών λαλούσιν δτι έκ τής τοε- 

βλής διδασκαλίας τοσαύτη καταστροφή τού έθνους ήμών έπήλθε 
καί διαιωνίζεται, εΐνε συ-ρρ/ωστό'*  νά διατελώσιν οί αρμόδιοι έμ- 

μένοντες έν αύτη; Πού ή τοιαύτη πορεία τών διδαΓ/.άλων έστρά- 
φη πρός τά δπίσω; τίνες τούτων ώμολόγησαν τήν άπάτην αυτών : 

τίνες πρός τήν Γραφήν ήτένισαν; πότε ποιήσουσιν άγρύπ'/ους τούς 

μαθητάς αύτών εις τό ύψος αύτής; πότε διδάξουσιν ύποχρεωτι- 
κώς ταύτην; ούδέν πλέον πρός τούτο άπολείπεται ή ή παραβία- 

σις τών κοινών ώς έμέ άνθρώπων πρός άφύπνισιν τών διδασκά
λων, ΐνα αίσθανθώσιν ούτοι τό καθήκον αύτών. "Αν τά ποάγματα, 

τά γεγονότα τής ήμέρας, καί αί προτροπαί δέν ίσχύωσιν ΐνα έ- 

παναφέρωσιν αύτούς εις τ'ο καθήκον αύτών, άς άκούσωσι τούλά- 

χιστον τού σοφού Μαυρογορδάτου, δστις στεντορείως κράζει δτι καί 
ή μιάςκαί μόνης στιγμής βραδύτης μεγίστην βλάβην εις τ'ο έθνος 
ήμών προξενεί*  άν τις έν τώ μέσω χρονιάς οδού εύρη τ'ον ίππον 

αυτού, δέν θέλει ιππεύσει, ΐνα τάχιον πρός τ'ον σκοπόν αυτού φθά- 
ση; τί τά τού έτους προγράμματα άναμενομεν; άλλά ίσως εϊ- 

πωσιν ήμϊν δτι πάντα δσα διδάσκουσιν ώφέλιμά είσιν. Ούδείς τού

το άρνεϊται*  άλλ’δμως παραβαλλόμενα ταύτα πάντα πρδς τήν τή; 

Γρκφήί θεωρίαν, ούδεν άλλο εισίν ή ώς αρτύματα καί τό άλας 

τής 1 ραφής, ή οε τροφή έστιν ή Γραφή. Πρός τί, παρακαλούμεν, 
ήθελον χρησιμεύσει τά άρτύματα ταύτα καί τ'ο άλας, δτε ή τροτή 
ούχ υπάρχει; τ'ο άλας έπί πάντων τών βρωμάτων άναγκάϊον καί 

έστιν, άλλ’ ώς τροφή μόνον διδόμενον τί άλλο δύναται 
νά ήνε ή δηλητήριον; ιδού ή έκ τοιαύτης τροφής προελθούσα δη- 
λητηρίασις τής άνθρωπότητος πρός τήν ύλολατρείαν, τήν πολυ
τέλειαν, τήν διαφθοράν, τήν άσέλγειαν οί δέ καταστροφεϊς έσμεν 
ήμεϊς, μόνοι ήμεϊς, διότι ήμεϊς, ώς καθηγηταί και διδάσκαλο: 
ταύτης έκλήθημεν.

"Αν δέ οί τά τής παιδείας παρ’ ήμϊν διέποντες νομίζωσιν δτι 
οί λόγοι ήμών ούτοι εισίν έξημμένης κεφαλής καί ούδέν πλέον 
καί δτι τό τοιούτον τής διδασκαλίας σύστημα αύτών δύναται έπί 
πολύ νά χρονίση, εις μεγάλην άπάτην εύρίσκονται. Άς εΐνε βέ- 

δτι αύτοί οί ίδιοι έντός ολίγου χρόνου θέλουσι θρηνήσει διά 
τήν τοσαύτην άπώλειαν τού χρόνου καί θέλουσιν αισχυνθή δια τήν 
άτύγγνωστον ταύτην άπάτην αυτών.
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0 ΙΕΡΕΓΣ,
Υπάρχει άνθρωπός τις έν έκαστη χριστιανική παροικία, όστις δέν 

πρέπει ν’ άνείκη εις ούδεμίαν κοινωνικήν τάξιν, είς ούδεμίαν οικο
γένειαν, άλλα νά ήνε ί οικογενειάρχης άπάσης της παροικίας. 
'Ο άνθρωπος ουτος παραλαμβάνεται ή προσκαλείται ώς μάρτυς, 
ώς σύμβουλος, ώς μεσίτης εις όλας τάς πράξεις, είς άπάσας 
τάς λαμπροτέρας καί πανδημοτέρας έορτάς της πολιτικής ζωής.

"Ανευ τοΰ ανθρώπου τούτου δέν δύναται ούτε νά γεννηθή τις, 
ούτε ν’ άποθάνη- ούτος λαμβάνει τόν άνθρωπον άπό τούς κόλ
πους τής μητρός του καί δέν τόν άφινει νά πέση ή νά παρεκ- 
κλίνη τής ευθείας καί λελογισμένης ,όδοΰ, ευλογεί καί αγιάζει 
τά σπάργανα, την κοίτην τής συζυγίας, τήν κλίνην τοΰ νεκρού καί 
τόν νεκροκράββατον. Τόν άνθρωπον τούτον συνηθίζονται τά μικρά 
παιδία ν’ άγαπώσι, νά προσέρχωνται πρός αυτόν ώς πρός πατέρα, 
καί νά τόν φοβώνται.

Τόν άνθρωπον τούτον γνωστοί καί άγνωστοι ονομάζουσι «Πά- 
τερ» καί είς τούς πόδας αύτού οί χριστιανοί καθυποβάλλουσι τάς 
μάλλον μυστηριώδεις ομολογίας των, τά μυστηριωδέστατα δά- 
κρυά των. Ό άνθρωπος ούτος εΐνε δ πνευματικός σύμβουλος αυ
τών καί ό ηθικός ιατρός άπασών τών δυστυχιών τής ψυχής -/.μ 
τοΰ σώματος, εΐνε δ μεσίτης μεταξύ τοΰ πλούτου καί τής έν
δειας, βλέπει τόν πτωχόν καί τόν πλούσιον νά κρούη άλληλοδια- 
δόχως τήν θύραν του, ό μέν πλούσιος ΐνα διαχύση καί έμπιστευθή 
εις τάς πνευματικής πατρικής χέΐρας του τήν μυστικήν έλεημοτ 
σύνην του, ό δέ πτωχός ΐνα τήν άποδεχθή άνευ διακρίσεως. 
Ο ευλογημένος ούτος άνθρωπος, εί καί δέν τάττεται είς ούδεμίαν 

τάςιν, άνήκει όμως έξ ίσου είς όλας τάς κλάσεις, διά της υπε
ροχής τής θέσεώς του. Εις μέν τάς κάτω τάξεις κρατεί καί ύπετ 
ρέχει διά τοΰ απλοϊκού βίου, διά τής ταπεινώσεως καί τής άθω- 
ότητος· εις δέ τάς ύψηλοτέρας υπερέχει διά τής γλυκύτητος, τής 
επιστήμης καί τών έξηυγενισμένων αισθημάτων θρησκείας θείας, 
έμπεπνευσμένης και φιλανθρωπικής, ύφ’ ής έμπνέεται και ήν έν 
άφοσιώσει υπηρετεί.

Ό άνθρωπος τέλος ουτος ήξεύρει τα πάντα, κρατεί τό δίκαιον 
εις τάς χέϊρας του και διανέμει τάς εΰλογίας τοΰ Θεού καί τάς 
ειρηνικής διδασκαλίας του είς απαν τό λογικόν ποίμνιόν του. 
Κρατεί τό θειον εΰαγγέλιον εις χέΐρας καί διαχέει έκ τοΰ ύψους 
τού άμβωνας τήν άνάπτυξιν αυτού εις τάς ψυχής καί τάς καρ
δίας τών ακροατών του. ώς θείαν τινα αμβροσίαν. 'Ο άνθρωπος 
ουτος εΐνε δ ίεοεΰς, όστις δέν έξελέχθη, δέν προωρίσθη οΰδ’ άνε- 
δέχθη τήν υψηλήν ταύτην αποστολήν, είμή ΐνα πράττη τό αγα
θόν καί ύπηρετη τήν φιλανθρωπίαν έν τή λελογισμένη καί δίκαια 
αξιοπρέπεια αύτού. Τό έργον τοΰ ίερέως ώς ήθολόγου εΐνε άξιοθαύ- 
μαςον. 'Ο χριστιανισμός εΐνε θεία σοφία, γεγραμμένη διττώς. Ώς 
ιστορία μέν έν τω βίω καί τφ θανάτω τοΰ Χριστού, ώς έντολή δέ 
έν τάις ύψίσταις διδασκαλίαις, άσπερ είς τόν κόσμον έκόμισεν.

Αυται αί δύω φάσεις τοΰ Χριστιανισμού, ή έντολή καί τό πα
ράδειγμα, ένοΰνται έν τη καινή Διαθήκη ή έν τω Εύαγγελείω.

Ό ίερεύς, φίλοι άναγν. καί φίλοι Αέσβιοι (ούς τινας θερμώς 
παρακαλώ, ΐνα τήν παρημελημένην αυτού θέσιν καλλιτερεύσητε). 
οφείλει νά έχη τον θεόν πάντοτε έν τή καρδία. Ό καλός ίερεύς εινε 

ζών σχολεϊον τοΰ θείου τούτου βιβλίου, έκαστος τών μυστηριω, 
δών λόγων τού δποίου περιέχει έννοιαν ήτις φωτίζει τήν διάνοιαν 
καί ζωογονεί τήν πίστιν τοΰ ανθρώπου· δεν ύπάρχει ούδεμία αλή
θεια ηθική ή πολιτική, ή δποΐα νά μή έβλάστησεν είς έδάφιόν τι 
τοΰ Ευαγγελίου· άπαντα τά νέα φιλοσοφήματα έσχολίασαν ?ν έξ 
αυτών ζαι μετά ταύτα το έλησμόνησαν. Ή φιλανθρωπία έγεν- 
νήθη έκ τής πρώτης καί μεγάλης έντολής τής αγάπης. Ή έλευ- 
θερία ήκολούθησεν έν τω κόσμω τά βήματά της, καί ούτε μία 
εξευτελιστική δουλεία ήδυνήθη νά ύπάρξη ενώπιον τοΰ φωτός 
της. 'Η πολιτική ίσότης έγεννήθη έκ τής άναγνωρίσεως, ήν τινα 
μάς αναγκάζει νά παραδεχώμεθα περί τής ίσότητος καί τής άδελ- 
φοποιήσεως ημών ένώπιον τοΰ Θεού. Οί αυστηροί νόμοι έμετριά— 
σθησαν, αί απάνθρωποι συνήθεια; κατηργήθησαν, καί αί άλύσεις 
έπεσαν, άμα οί λόγοι του αντήχησαν εις τούς αιώνας. Ή θεία 
αύτη θρησκεία κατέστρεψε μίαν πλάνην ή μίαν τυραννίαν, καί 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι δλόκληρος δ ένεστώς κόσμος μετά τών 
νόμων του, τών ηθών του, τών θεσμοθεσιών του καί τών έλπίδων 
του δέν εΐνε, είμή τό ευαγγελικόν ρήμα, κατά το μάλλον ή ήττον 
ενσ?σαρκωμένον έν τω νέω πολιτισμό.

Ό έφημέριος λοιπόν έχει πάσαν ήθικήν, πάντα λόγον, πάσαν 
πολιτικήν είς τάς χειράςτου, όταν κρατή τό Εΰαγγέλιον αρκεί 
νά τό άνοιξη, νά τόάναγνώση καί νάμεταδώσηέξ αυτού τόν θη
σαυρόν τοΰ φωτός, τής αλήθειας, καί τής τελειότητος, ουπερ ή 
θεία πρόνοια καί ή κοινωνία τήν κλείδα τω ένεχείρισαν καί ένε- 
πιστεύθηοαν άλλ’ ανάγκη ή ζωή αυτού νά ήνε καθώς ή τοΰ θείου 
ημών λυτρωτοΰ, δηλ. ένάρετος καί είς τούς λόγους καί είς τάς 
πράξεις, πρέπει νά ήνε (καθ’ όσον τό έπιτρέπει ή άνθρωπίνη ασθέ
νεια) ή αισθητή έκφρασις τής διδασκαλίας αύτοΰ καί τών λόγων. 
'Η έκκλησία έθηκεν αυτόν έκεϊ ώς παράδειγμα μάλλον, ή ώς 
χρησμόν. Ό λόγος δύναται νά τόν ψεύση, έάν ή φύσις ήρνήθη εις 
αυτόν τοΰτο τό δώρον, άλλ’ οϋδεμία άνθρωπίνη γλώσσα δύναται νά 
πείθη τόσον εΰγλώττως, καί τόσον καταπειστικός όσον μία άρετή.

'Ο ίερεύς εΐνε δ πνευματικός υπουργός τών τής έκκλησίας 
του καί τών καθηκόντων τής άγάπης· διό οφείλει νά ένόνη τήν 
ισότητα μετά τής άγάπης καί νά πλησιάζη μ.εθ' όλης τής όφει- 
λομένης πατρικής στοργής είς τούς άνθρώπους, οφείλει νά γνω- 
ρίζη τάς ανθρωπίνους άδυναμίας καί νά συγκαταδαίνη είς τά 
ηθικά πάθη μέ τό ΐλαιον τής κατηχήσεως και τήν ψαλίδα τής 
φιλανθρωπίας, πρέπει νά έχη τήν χεϊρα εΰγενή και άβράν καί τήν 
ψυχήν πλήρη υπομονής καί άνεκτικότητος, καί μεμεστωμένην 
άπό φρόνησιν καί μετριότητα, έάν πρόκηται περί απονομής χά- 
ριτος καί έπιεικείας. Πρέπει νά έχη τήν καρδίαν πλουσίαν καί 
πλημμυροΰσαν άνοχής, εΰσπλαγχνίας,, πραότητας, συμπάθειας, 
άγάπης καί δημοτικότητες.

Ή θύρα του πρέπει νά ήνε άνοικτή είς πάσαν ώραν πρός έκεϊ- 
νον όστις τόν έξυπνα· τό φώς του πάντοτε άνημμένον, ή ράβδος 
του πάντοτε ύπό τάς χέϊρας του- δέν οφείλει νά γνωρίζη ούτε 
ώρας, ούτε διαστάσεις, ούτε μιάσματα, ούτε ήλιον, οϋτε χιόνας 
ούτε βροχάς· πρέπει νά ύπάρχη πάντοτε έτοιμος εις τήν εΰποιΐαν 
καί τήν χάριν τής συγχωρήσεως- τούς άνθρώπους πρέπει νά θε- 
ωοή ίσους ένώπιον αυτού καί ένώπιον τοΰ θεού· ένώπιον ?ιΰτοΰ

δέν πρέπει νά ύπάρχη οϋτε πτωχός, οϋτε πλούσιος, οϋτε μικρός, 
οϋτε μέγας· τούς άνθρώπους άπαντας πρέπει νά καλή άδελφούς 
είς τάς δυστυχίας, καί τέκνα είς τάς άπελπισίας των.

Ώς άνθρωπος δ ίερεύς έχει προσέτι καί άλλα τινά χρέη δι
ακριτικά τής φιλανθρωπίας, άτινα έπιβάλλουσιν είς αυτόν τήν φρον
τίδα τής ένεργητικότητος καί τήν έπωνυμίαν τής άγαθότητος, 
ήτις εΐνε ή ευάρεστος οσμή τοΰ άγνοΰ βίου και τών Ευαγγελι
κών άρετών του· έπανερχόμενος εις τό ταπεινόν πρεσβυτέριόν του, 
εις τήν σκιάν τής έκκλησίας του, δφείλει νά έξέρχηται σπανίως 
πρός τρυφήν, και συγχωρεϊται αύτω νά έχη μίαν άμπελον, ένα 
κήπον, μίαν ράβδον, καί ενίοτε μικρόν γήπεδον ΐνα τό καλλιεργή 
μέ τάς χέΐρας του. ’Επιτρέπεται αΰτω νά τρέφη έκεϊ τινά ζώα 
οικιακά πρός εΰχαρίστησιν καί ώφέλειαν: δάμαλιν λ. χ., αίγα, 
πρόβατον, περιστεράς, πτηνά άδοντα καί προπάντων κύνα. Αδτη
έστω ή ζώσα περιουσία τής 
έστίας, ουτος δ φίλος είς 
εκείνους οιτινες παρέλειψαν 
τον κόσμον, καί οιτινες το- 
σαύτην έχουσιν άνά-ριην ν’ 
άγαπώνται παρά τίνος ! είς 
τό άσυλον τοΰτο τής σιω
πής, τής ειρήνης, καί τής 
εργασίας οφείλει νά μακρύ- 
νηται ολίγον δ ίερεύς, ΐνα 
εύρίσκη άναψυχήν τοΰ πνεύ
ματος καί ινα κατέρχεται 
γενναιότερος είς τάς ταρα- 
■χάς τής έποπτευομένης ύπ’ 
αύτοΰ παροικίας. Κατά τάς 
έορτάς καί ςάς πανηγύρεις, 
έπιτρέπεται αΰτω νά βάφη 
τά χείλη τρμ μετά τών εΰ- 
γενών τής εποχής του είς 
τό ποτήριον. Τό λοιπόν τής 
ζωής του πρέπει νά διέρ- 
χηται μελετών έπίτήςτρα- 
πέζης του, ή διδάσκων τήν 
κατήχησιν τά τέκνα τών 
ένοριτών του.

Μεταξύ τών βιβλίων του 
τήν πρώτην θέσιν πρέπει 
νά κατέχη τό θειον Εΰαγ
γέλιον, δ κώδηξ ουτος τής 
πλέον ύψηλής φιλοσοφίας, 
τό άλφάβητον ούτως είπεϊν 
τής θείας σοφίας καί τών Ό Κυ^ικου
θεοπέμπτων έμπνεύσεων. * ;

Οΰτω ζών καί οΰτω μεταξύ τοΰ ποιμνίου αύτοΰ άναστρεφομε- 
νος θά αίσθανθή πολλήν τήν ευαρέσκειαν, δπότανδ άγγελος κρούση 
τόν κώδωνα τής έντεΰθεν μεταβάσεώς του, ένώ αΰτός θά κράτη 
εις χέΐρας τήν σύνοψίν του ή ένω θά εύρίσκηται ύπό τάς μηλέας 
τοΰ κήπου του ή ύπό τό κράτος τών ύψηλών αισθημάτων τής πι- 
στεώς του, ή ίσως ένω θά άναπνέη τόν πρωινόν άέρα τής τερπ·^ής 
έξοχης του, καί ύπό φιλύραν τινά στεκόμενος, θά καταγίνεται νά 
άναγνώση στίχον τινά τής ίεράς ποιήσεως, έξ ης ως άπό πηγής 

ά·/τλεϊ ευφροσύνην, τέρψιν καί αγιότητα.
Ιδού ή ζωή τοΰ ίερέως, ιδού αι ευχαριστήσεις του.

Α· λευκαί του τρίχες, αί τρέμουσαι χεϊρες του, αί ύψοΰσαι τό

άγιον ποτήριον, ή καταβεβλημένη φωνή του δέν ήχεϊ πλέον τάς 
ιεροπρεπείς έκφωνήσεις, άλλ’ εισακούεται είσέτι είς τήν καρδίαν 
τοΰ ποιμνίου του καί βασιλεύει έπί τοΰ πνεύματος τών πνευμα
τικών τέκνων του. Ό τάφος του, εις λίθος άνευ έπιγραφής, ή θέ- 
σις του είς τό κοιμητήριον πλησίον τής θύρας τής έκκλησίας.

’Ιδού μία ζωή παρελθοΰσα, ιδού είς άνθρωπος λησμονημένος 
είς τό παντελές 1 άλλ’ δ άνθρωπος ουτος μετέβη νά καταταχθή 
είς τήν αιωνιότητα, είς ήν μετετέθη ΐνα έξυμνή τό ύψος τής 
θείας μεγαλειότητας, μετέβη έκεϊ άφοΰ άφισεν είς τάς έπερχο- 
μένας γενάς μίαν πίστιν, ΐνα νόμον, ΐνα θιόν.

(Έκ τών του Lamartine) Δ. Α. Μ. X α ρ ι κ λ ή ς.

Ο ΚΓΖΙΚΟΓ ΝΙΚΟ1ΗΜΟΣ.

Γεννηθείς ένΚωνσταντι- 
νουπόλει, άγει'τό 46ον έτος. 
Έσπούδασε τά πρώτα γράμ
ματα έν τώ τής Φειδαλίας 
κόλπω (Μπογιατζή κιόϊ), 
χωρίω τοΰ Βοσπόρου, δπου 
εΐχον μεταβή οί γονείς Αυ
τού μετά τήν τότε μεγάλη ν 
τοΰ Σταυροδρομιού πυρκαϊάν.

Έν τη τοΰ μνησθέντος 
χωρίου έκκλησία ύπηρέτησε 
κατά τά πρώτα έτη τής 
ήλικίας του ώς κανονάρχης. 
Τό 1846 παρελήφθη παρά 
τοΰ τότε 'Αγίου [Κυζίκου 
κυρίου ’Ιωακείμ, συγγενεύ- 
οντος μετ’ αύτοΰ πρός μη
τρός, καί έχειροτονήθη ίερο- 
διάκονος έν Άρτακίω τής 
Κυζίκου κατά τό 21 έτος 
τής ήλικίας του. Τό δέ 1848 
κατ’ Αΰγουςον διωρίσθη άρ- 
χιερατικός έπίτροπος τής 
Α. Σ., διαμείνας έν τη θέ
σει ταύτη μέχρις ’Απριλίου 
τοΰ 1850. Έπανελθόντος δ’ 
Αύτοΰ είς Κωνσταντινούπο
λην ΐνα μαθητεύση έν τη 
θεολογική τής Χάλκης σχο-

Νικόδημος. λή, κατέλαβε τήν θέσιν έ
κείνην δ νΰν μέν "Αγιος 

Δέρκων, τότε δέ ’Αρχιδιάκονος τοΰ αύτοΰ Γέροντος 'Αγίου Κυ
ζίκου Κυρίου ’Ιωακείμ.

Άποπερατώσας τήν σειράν τών μαθημάτων εντός πέντε έτών 
άντΐ επτά καί διαμείνας παρά τω Αύτοΰ Γέροντι έν έτος, άπε- 
στάλη παρά τής Α. Σ. κατ’ αίτησιν τοΰ Μακαριωτάτου Πατρι- 
άρχου 'Ιεροσολύμων εις τήν έκεϊ θεολογικήν σχολήν, τής δποίας 
έσχολάρχησεν έπί δύο έτη, διαδεξάμενος τόν έν μακαρία τή λή
ξει Δ. Κλεώπαν, προσκληθέντα παρά τής Έλλ. Κυβερνήσεως ΐνα 
άναλάβη τήν έν τω έθν. Πανεπιστημίω διδασκαλίαν τής δογμα
τικής θεολογίας.

Μετά τήν διετή ταύτην σχολαρχία·/ προσκληθείς παρά τρΰ Γέ- 
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ροντός του έν Κωνσταντινουπόλει, έχειροτονήθη έπίσκοπος Ααμ- 
ψάκου διορισθείς συνάμα και Γεν. ’Αρχιερατικός έπίτροπος έν 
τη έπαρχία Κυζίκου άπδ τοΰ 1858—1860, δτε γενόμενος ό 
μέχρι τότε Κυζίκου Κ. Ιωακείμ Οικουμενικός Πατριάρχης προσ- 
εκάλεσε τόν είρημένον έπίσκοπον Ααμψάκου καί διώρισεν αΰτόν 
έγκρίσει Συνοδική Μητροπολίτην Σερρών τώ 1860 κατά μήνα 

86ριον.
Μετά 8 δέ μήνας, προβιβασθέντος τοΰ τότε Μητροπολίτου Κυ

ζίκου Κυρίου ’Ιακώβου εϊς τόν Πατριαρχικόν τής ’Αλεξανδρείας 
θρόνον, μετετέθη ό Σερρών Νικόδημος εϊς τόν Μητροπολιτικόν 
θρόνον τής Κυζίκου τόν όποιον μέχρι σήμερον έπαξίως ποι
μαίνει.

Διετέλεσε δέ Μέλος Συνοδικόν έπί τής Πατριαρχείας ’Ιωα
κείμ δύο έτη, έπί δέ τής τοΰ Γρηγορίου καθ’ δλην την διάρκειαν 
αΰτής.

Αόγους πολλούς καί διαφόρους έκήρυξεν έν Κων)λει, Ίεροσο- 
ύ.ύμοις, και έν Κυζίκω.

Κατά την 19ην 86ρίου την νύκτα τής τρίτης προς την τετάρ- 
την ώραν τουρκιστί (κατά τόν Νεολόγον) « συνέβη εϊς την Α. Σ. 
έν τη νήσω Χάλκη απόπειρα κακουργίας οιαφοροτρόπως σχολι- 
αζομένη. Ή Α. Σ. (λέγει) δ Α. Κυζίκου, δστις είχε μ.εταβή εις 
την νήσον δπως άποχαιρετήση τοΰς φίλους αΰτοΰ, καταλύων έν 
τη οικία τοΰ κ. ’Ανδρικού πρώτου τής οθωμανικής γραμματέως 
έν τοΐς πατριαρχείοις, έκάθητο παρά τό παράθυρου δτε ήκούσθη 
βαρύς κρότος πιστολιού, καί ταΰτοχρόνως σφαίρα διελθοΰσα διά 
τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου έτρύπησε την οροφήν. 'Ο κρότος έπέσυρε 
πολλούς τών γειτόνων προς τόν οίκον τοΰ κ. ’Ανδρικού, οϊτινες 
ευρον τοΰς έν αΰτω τεταραγμένους· μετ’ ολίγον δέ και ή αστυ
νομία έπεσκέψατο τόν οίκον καί έζήτησε πληροφορίας. Δυστυ
χώς άχρι τοΰδε οΰδέν άνεκαλύφθη περί τής μυστηριώδους ταύ
της απόπειρας δολοφονίας, οΰδέ περί τοΰ άποτολμήσαντος αΰτήν.»

Έν τώ άρ. 867 τής αΰτής έφημερίδος άπαντώμεν τινά έκ 
Πανέρμου αλληλογραφίαν, έν ή δηλοΰται ή έκ Κωνσταντινου
πόλεως μετάβασις- τής A. Σ. εϊς τήν Κύζικον καί αί εΰχαί τοΰ 
ποιμνίου Αΰτοΰ δπως έπαρκέση εϊς την ρύθμισιν τής έκρύθμου κα- 
ταστάσεως τών κοινών πραγμάτων καί εις την ύποστήριξιν καί 
άνόρθωσιν τών παρημελημένων σχολείων, τοΰ κλήρου καί τών 
εκκλησιών.

’Ελάχιστοι καλοθεληταί καί θερμοί θιασώται υπάρχοντες καί 
ήμεϊς τής πολυμήτιδος Α. Σ. εΰχόμεθα έν τη σμικρότητι ήμών 
δφως πράγματι ή μετάβασις Αΰτής ύπάρξη πρδς τοΰς πολλαχώς 
δπισθοδρομημένους Κυζικηνοΰς τδ άκεσώδυνον άντιφάρμακον τής 
άπαιδευσίας τής στασιμότητος καί τών πολλών άλλων έλλεί— 
ψεών των. Δ. Α’ Μ. Χαρικλής.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 

«Η ΣΜΥΡΝΗ »
Ύπδ τδν τίτλον τούτον ήρξατο έκδιδόμενον ένταύθα τδ έν 

σελ.- 359 τού β . τομου τοΰ Μεντορος άγγελθέν περιοδικόν, πε.— 

ρ'-έχον συλλογήν διαφόρων έν τώ φερωνύμω τής πόλεως ταύτης 
Άναγνωστηρίω γινομένων αγορεύσεων ή άναγ/ωσμάτων κα! πά
σαν άλλην σύμφωνον πρδς τάς άρχάς ή τοΰς σκοπούς αΰτοΰ ύπδ 
λογιών άνδρών άποστελλομένην πραγματείαν.

Όπόσον λυσιτελής ή τοΰ περιοδικού τούτου έκδοσις φαίνεται 
έν τώ προλόγω τοΰ ά. τεύχους αΰτού, έμπεριέχοντος πέντε τυ
πογραφικά φύλλα εϊς μέγα 8ον. καί τιμώμενον άντί 5 γο.

Περιεχόμενα αΰτού είσι: Πρόλογος.— Αογίδριον, άπαγγελθέν 
κατά τά έγκαίνια τοΰ ’Αναγνωστηρίου ύπδ Π. Γρηγοριάδου·— 
Αογίδριον μετά ποιήματος ύπδ Σ. Αεοντιάδος.—Περί προόδου 
ύπδ Μ. Δ. Χαμουδοπούλου.— Περί εκθέτων βρεφών καί βρεφο
κομείων ύπδ Γ. Αάτρη-— Περί Πυθαγόρα ύπδ Κ. Σ. Εανθοπού- 
λου.— Περί Άριστοτέλους ύπδ X. Βενάρδου.— Περί εΰδαιμο- 
νίας τοΰ άνθρώπου ύπδ Α. Σιμιτοπούλου.

Περιεχόμενα τοΰ β'. τεύχους, έχοντος τδν αΰτδν δγκον καί 
τιμωμένου έπίσης άντί 5 γρ., είσί τά εξής: πρί κλήσεως τής 
γυναικ'ος υπό Σ. Αεοντιάδος·— Περί άγώνων καί γυμνασίων τών 
άρχαίων 'Ελλήνων ύπδ Κ. Σ. Εανθοπούλου.— Περί σκοπού τοΰ 
άναγνωστηρίου ύπο Κ. Σ. Εανθοπούλου.—- Περί Άναξαγόρου ύπδ 
X. Βενάρδου.— Περί άπολυτρώσεως ύπ'ο Ο. Κ.— Αόγος προει
σαγωγικός εις τήν Πραγματικήν Φυσικήν ύπδ Σ. Κεσσίσογλου.

Συνιστώντες τοΐς φίλοις τού Μέντορος άναγνώσταις τδ άνωθι 
περιοδικόν, φρονοΰμεν δτι αΰτοΐς μέν προσφέρομεν τροφήν διανο
ητικήν ύγιεινήν καί θρεπτικήν, τώ δέ πενιχρώ ταμείω τού άρ- 
τισυστάτου ’Αναγνωστηρίου μικράν εϊς τά μεγάλα αΰτού έξοδα 
άνακούφισιν.

Έπί τίνος φύλλου, μεταξύ τών χαρτιών μου εύρεθέντος, ύ- 
πάρχουσι τά έξής έπιγράμματα εις τινα μονόφθαλμου, άτινα, ίσως 
μάλιστα και ανέκδοτα, θά κριθώσι βεβαίως οΰκ άμοιρα περιέρ
γειας και ώφελείας τοΐς άναγνώσταις τού Μέντορος. Άκολούθως 
θέλω δώσει καί έμμετρον παράφρασιν αΰτών.

ΈνΣ. . . . 1871 ’Ιούνιος. Δ.Ι. Μ. X.

Ήρω ελεγείου.
Παμμεδέοντος έών, μονόγληνε λάτριςγε θεοΐο, 

Τίφθ’ όλος ήνέχθης δαίμοσι δυσμενέσι;
Τιπτε πολύστον’ έπήγες πήματα λοίγιάθ’ ήμΐν;

Χάζεο έξώλης, έρρ’ δλετήρ μερόπων 
Δάκτυλο σπονδειακόν.

Ήντις άνήρ άκάθαρτον έχων βίου ήδέ κάκιστον, 
"Ος θεού άνταγαθοΐο δολοπλόκον ϊαχεν αΰδήν.

Ήίθεοις δαναώυ δδ’ έην μέγα πήμ' ήδέ νούσος, 
ΊΙν δέ μονόφθαλμος τ’ άμφω, άνθ’ ώνπερ έγραύεν. 
‘Ηρωελεγεϊον εις τούς οπαδούς του.

Φλδξ έξ Όλυμπου μαλερή πυρδς αιθομένοιο, 
αΐψα ΰπερθε πέσοι σφωίτέραις κεφαλαΐς, 

I. .μα.ολευκοφοροι, φαινοσκυθρωποπροσωποι, 
ζητητερχόβιοι, χρηματομισσοπράται, 

Χριστοκαθηματιοσταυροί, είδωλοσεβασταί, 
Αεκτροδικαιόφυγοι, πορνολαθραιοτρόοοι.

Έξαπατησιάδαι, κοσμουπαντηπεροπευταί, 
καλλιτριχιπποβάται, κερματοθηρασίδαι, 

Φαιναγιόφθαλμοι, δλοοφρενιλαθραφυτευταί, 
αίματοδιψαλέοι, κερδαλεοφρόνιμοι.

Βομβαρδοξιφεσισχοινεγχεσιπυρδιαλέκται, 
βιβλοθεουφυγάδες, κοσμοματαιόσοφοι,

Διαβολοσπορέες, παχυοσκοτοεργοδιώκται, 
ορνιθοφρενιπλέες, ταρταρεριννύμοροι,

Άθλου άτασθαλίης σφετέρης τ’ δδε οϊκτρδυ έσεΐται; 
πύρ φλογερόν γεένης κηλέον ήδέ βρόμος,

ΑΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΣ.

Εις λαιμόν έστάθη Αύκου κόκκαλον, καί νά πνίγη 
έκινδύνευεν ό Αύκος· δέν τδν έ'μενε κραυγή.
Έστεκεν εϊς μίαν άκραν λυπημένος, φοβισμένος, 
μαί δι’ δσα κακά είχε κάμει μετανοημένος, 

καί καλόγηρος νά γένη 
έίχ’ αΰτδ τδν άπομένει. 
Πλήν άπδ τδν οΰρανον 
Είδ’ έλθόντα Γερανόν, 

καί τδν είπε: «Ταχυδρόμε τοΰ Θεοΰ, ά'χ! πρόφθασέ με- 
πάρε τδν περίδρομον μου τούτον κ’ ελευθέρωσε με, 
καί σέ δίδω χωρίς άλλο πληρωμήν άδράν έν πρώτοις.» 
Ή μακρόμυτίς του τότε κατεπείσθη έξοχότης·

’Ορθογραφίας αά^ημα.
(έκ τοΰ γαλλικού ύπδ 

Π. A. Κ.)
Εις δασοφύλαξ, θέλων νά 

πέμψη εις τδν κύριόν του 
μερικούς λαγωούς, τώ έ
γραφε.

« Κύριε Κόμη, λαμβάνω 
τήν τιμήν, τοΰ νά σάς άπο- 
στείλω τρεις....» Εϊς αΰτδ 
τδ μέρος τής επιστολής του, 
τήν δποίαν έγγραφεν έπί 
τής τραπέζης καπηλειού τί
νος τοΰ χωρίου, έστάθη καί, 
άποτεινόμενος πρδς ένα γεί
τονα του τδν πλέον διαβο- 
λεμενον τοΰ χωρίου: «Είπε 
μοι σύ, γέρων; τώ είπε, 
πόσα ω χρειάζονται εις 
τήν λέξιν λαγωός;—Μά 
τήν κόλασιν! τούτο έχει 
τήν σημασίαν του, άπεκρίθη 
λης;—Τρεις—Αΐ λοιπόν χρειάζονται τρία, δ-.’έν έκαστον λα- 
γωόν.— Εΰχαριστώ, γέρων έγώ το ελεγα πρδ πολλού, ότι οεν 

είσαι ζώον, ώς ημάς.
Ό δασοφύλαξ δθεν άπετελείωσε τήν επιστολήν του, ως έξής. 

.«Κύριε Κόμη, λαμβάνω τήν τιμήν τοΰ νά σάς άποστειλω τρεις 

7>αγωωωούς.

Κακουργήματα,
Γράφουσιν έκ Μόσχας ότι τραγικόν τι γεγονός, δπερ υπήρξε 

φαίνεται ή λύσις οικιακού τίνος δράματος, συνέβη εσχάτως εν τινι 
τών ξενοδοχείων τής πόλεως ταύτης. Την 4 Οκτωβρίου, νεαρά 
τις καί εΰειδής γυνή, ή Κυρία Sch .... σύζυγος κεφαλαιού
χου τινός λίαν γνωστού έν Μόσχα, εΐσήλθεν εις τδ ^ινοδοχιϊοτ 

έβαλε τήν κεφαλήν του εις τοΰ Αύκου τδν λαιμόν, 
καί τδ κόκκαλον έπήρε μετά έν πατιηημόν.
Άλλ’ δ χάχας δέν έσκέφθη ποιον είχε λαιμόν σώσει, 
πόσας δ λαιμός έκεΐνος ποίμνας έιχεν ερημώσει, 
καί πώς πήρε μετά τόσης 'Ιπποκρατικής σοφίας 

κόκκαλον τής αμαρτίας, 
καί τής γραφής τό κάτω ’ζήτησεν άνταμοιβήν. 
Πλήν τδ όοΰναι μή γνωρίζων άλλά μόνον τδ λαβίΐν, 
έ'βγαλε φωνήν δ Αύκος καί τοϋ έκοψε τδν βήχα: 
« Δέν εΰχαριστήθης δτι 'ς τοΰς δδόντας μου σέ είχα 
«και, άχάριστε, σ’ άφήκα νά ζής ταύτην τήν στιγμήν! 
« άπδ στόμα Αύκου ’βγήκες και ζητάς καί πληρωμήν; »

Εΰτυχής, έάν, άφίνων τού τυράννου τήν αυλήν, 
σώαν εϊς τοΰς δύο φέρης ώμους σου τήν κεφαλήν.

τής Ευρώπης, και έζήτησε 
νά τήν δδηγήσωσιν εϊς τδ 
ύπ’ άριθμδν 25 [δωμάτιον 
ένθα κατωκει νέος τις σπου
δαστής, 'δ κ. Σ...............
Μετά δύω ώρας δ ύπηρέ- 
της τοΰ ξενοδοχείου εϊσελ- 
θών εϊς τδ δωμάτιον έκείνο 
ευρε δύο πτώματα, τδ τής 
γυναικδς καί τδ τοΰ σπου- 
δαστοΰ. Εϊσέτι δέν είνε γνω- 
τ'ον τδ άποτέλεσμα τών γε- 
νομένων ανακρίσεων, έξά
γεται δμως δτι δ νεανίας 
έφόνευσε τήν γυναίκα καί 
ότι μετά ,τδ κακούργημα 
ηΰτοκτόνησεν. Ό σπουδα
στής είχεν ηλικίαν είκοσι 
δύο έτών, ή δέ Κ..............
είκοσι οκτώ, καταλείπει δέ 
επτά τέκνα λίαν άνήλικα, 

κατ’ οίκον δ νέος σπουδαστής

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ.

(Έκ τοΰ γαλλ. ύπδ Π. Α. Κασιμάτη).

Διδάσκαλός τις είχε μαθητήν τόσον μικρύνουν, ώστε διά νά 
ύπενθυμίζη εις αΰτδν τδ σχήμα τής γής, τώ εδείκνυε τήν ταμ- 
βακοθήκην του, ήτις ήτο στρογγυλή. Αί έςετάσεις ειχον φθάσει 
καί δ μαθητής κατά τύχην ήρωτήθη ύπδ ενός τών περιεστώ- 
των «Ποιον είνε τδ σχήμα τής γής· » Παρευθΰς ό λογιώτατος 
ρίπτει τδ βλέμμα έπί τής ταμβακοθήκης τοΰ διδασκάλου του· 
άλλά κατά δυστυχίαν ή ταμδακοθήκη ήτον άλλη· ήτο τετράγω
νος. Ό νέος μας δθεν άποκρίνεται μετά θάρρους. Ή γή τάς μέν 
έργατικάς ήμέρας είνε στρογγυλή, τάς δέ έορτάς τετράγωνος.



Ο ΜΕΝΤΩΡ.

Λύσείς.
τοΰ 2ου αινίγματος— Λαμπάς.

ύπδ τών χ. χ. Σεραφείμ Παναγιωτίδου. Πατμίου ’Αρχιμανδρίτου 
(έχ Σύμης),—Ίωάννου Δ. Μανώλη (έκ Κωνςαντινουπόλεως)—Α. 
Παπαδάχη (έχ Σμύρνης).

τοΰ 2ου γρίφου
"όλκιμοι Θήρες οί λέοντες— Πιστός ό χι5ω»> και άγρυπνος φύ- 
λαξ—Μιμητικός & πίθηκμς.
ύπδ του ’Αρχιμανδρίτου χ. Σεραφείμ Παναγΐωτίδου Πατμίου, δι- 
αμένοντος έν Σύμη.

τοΰ έν σελ. 80 προβλήματος.
Ό ζητούμενος αριθμός εινε ό 45, όστις δύναται νά διαιρεθή 

εΐς τά αϊτούμενα ά'νισα μέρη 8, 12, 5, 20, διότι 8+2=10 
12—2=10,5 Κ 2=10, 20: 2=10.
ύπδ τών χ. χ. Φ. Μαλλίου Γ. Κ. Ύπερίδου και Ν. X. Δημη- 
τ,,;ου (έκ Σμύρνης) και Κ. Ρηγοπούλου (έκ Κωνσταντινουπόλεως).

Αί'νίγμ,α 5ον.
Μέ προσωπίδα καί μορφήν έν γένει ήλλαγμένην 
Πρδς τέρψιν σοί προσφέρομαι, πλήν τέρψιν δεομένην, 
’Οπως φησιν έν τη Γραφή Άναξ σοφός, σοφίας.

Πρδς τέρψιν καί περίεργον συνήθως καί σπουδαίαν, 
Εις στόμ’ ένδς πλήν τέρατος εις έποχήν άρχαίαν

Όπόσους φεΰ 1 κατέστρεψα δυστήνους τολμητίας, 
Νά μέ άποκαλύψωσι ζητήσαντας, και οιας 
Τω νικητή προυξένησα εις τέλος δυστυχίας ! 1 ! 
Δέν μ’ εύρες έτι, φίλε μου ; άκουσον έ'τι πλείω. 
’Επί της κορωνίδος την κλήσίν μου δεικνύω.
Τήν πάντα πλήν συγχρύπτουσαν συνέκρυψά μου φύσΐϊ 
Κ’ έ'στιν ανάγκη Δαλιδάς πρδς φανεράν μου λύσιν.
Είπα πολλά- πλήν δέν φθονώ, διότι κάν μέ λύσης 
Θά μείνω πάλιν σκοτεινός καί θέλει απορήσεις.

Δ. I. Μ. X.

Ε Ε Ε

Ε Ε

Ε Ε

Ε. ΤΕ Ε

Ε Ε
Ε Ε

Ε Ε Ε

Γρίφος 4ος.

(Τώ λύσοντι δωρεϊται τδ δράμα «οί Δύο λοχίαι.») ’Ιωάννης Δ. ’Εμμανουήλ.


