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[ Η νπαοςις tov πανσόφου /ίημιουργοϋ τοϋ σύμ- 

ι παντός άποδεα,νυομένη tx τών ΐργων

f, τής κτίσεως.

« 'Ο γάρ Θεός αύτοϊς έφανέρωσε· τά γάρ" αόρατα αύτοΰ άπό 
κτίσεως κόσμου τοίς ποιήμασι νοούμενα καθοράται, ή τε άίδιος αύ
τοΰ δύναμις καί θειότης». (Ρωμ. ά. 20)·

Καίτοι ό συγγραφεύς της Πεντατεύχου ούδ’ άπαξ έπεχείρησε 
νά άποδείξ/) την τοΰ Θεοΰ ΰπαρξιν, άτε θεωρών αύτήν καθ’ όλου 
ώς μή υποκείμενη·/ εϊς άρνησιν, όμως δέν εϊνε άναρμόδιον, πρός 
περισσοτέραν στερέωσιν της πίστεως ήμών, της δημιουργίας 
συνοπτικώς πως νά Θεωρήσωμεν τά έργα (καθ’ δσον ταΰτα 
παριστάνονται ήμϊν ύπό τής Μωσαϊκής έξιστορήσεως), ινα δεί- 
ςωμεν τήν ΰπαρξιν. την σοφίαν, τήν μεγαλειότητα καϊ τήν 
αγαθότητα τοΰ παντοδυνάμου Ποιητοΰ αύτών.

Στρέψωμεν λοιπόν τούς οφθαλμούς ήμών άνω έπί τοΰ στερεώ
ματος, ένθα τ'ο πλούσιον χειροποίητου έργον τοΰ Θεοΰ παρίσταται 
έν τη οψει ημών, και έρωτησωμεν εαυτούς: Ποια δύναμις έκτισε·/ 
ύπεράνω τής κεφαλής ήμών ταύτην τήν αχανή και μεγαλοπρεπή 
αψίδα καί έξέτεινε τούς ουρανούς ώς παραπέτασμα ; Τίς έκό- 
σμησε τούτους τούς ουρανούς μέ τοιαύτην ποικιλίαν λαμπηρών αν
τικειμένων, πολλών εκατομμυρίων παντοειδών αστέρων, πολλών 
ήλιων, σελήνών, πολλών ήλιακών συστημάτων σχετικώς πρός

(MENTOXOS Top. Δ’. Τεύχος ΜΧΓ) 

τά όποια αύτή ή γη, ήν ήμεϊς κατοικούμε·/, εϊνε μόνον ώς μία 
στιγμή, πάντων τακτικών έν ταΐς κινήσεσιν αύτών καί πλεόντων 
έν τω ρευστώ αύτών αίδέρι; Τίς έζωγράφισε τά νέφη μετά τοι- 
αύτης ποικιλίας χρωμάτων καί έν τοιαύτη διαφορά σκιών καί 
σχημάτων, πρός τήν οποίαν ή καλλίςη γραφίς ούδενός καλλιτέχνου 
δύναται νά συναγωνισθή; Τίς έμόρφωσε τόν ήλιον έν τοιούτω 
ώρισμένω δγκω καί έθεσε·/ αΰτον εϊς μίαν τοιαύτην πρέπουσα·/ 
άπόστασιν, ώστε νά μή ένοχλή, άλλά νά δροσίζη. καί εύφραίνη 
ήμάς καί τρέφη τό έδαφος τής γης μετά τής αγαθής του θερμό
τητας; Άν ούτος ήτο μεγαλείτερος, θά κατέκαιε τήν γην αν 
μικρότερος, θά κατέψυχεν αυτήν· άν ήτο πλησιέστερος ήμϊν, θά 
έκαιόμεθα Οανατηφόρως· άν άπώτερον ήμών, δέν θά ήδυνάμεθα 
νά ζήσωμεν ελλείψει τής θερμότητας του. Τίς οθεν έποίησετήν τό
σον πρόσφορο·/ καί χρήσιμον ταύτην σκηνήν (Ψαλμ : ιθ’· 4, 5), έκ 
της οποίας ούτος εξέρχεται ώς νυμφίος έκ τοΰ θαλάμου αύτοΰ-καί 
άγάλλεται ώς ό ανδρείος εϊςτό νά τρέξη τό στάδιον ; Διότι αιώ
νες πολλοί παρήλθον, καί ούδέποτε έλειψεν άνατέλλων κατά 
τόν ώρισμένον αύτω καιρόν ουδέ κάν άπας έσφαλεν εϊς τό άπο- 
στέλλειντήν ήώ, δπως προαναγγείλη τήν προσέγγισίν του. Άλ
λ’ εϊς τίνος τήν φωνήν ύπακούων ανατέλλει; καί διά τής χειρδς 
τίνος διευθύνεται έν τή ήμερησία καί έτησία (ομιλούμε·/ κατά 
τήν φαινομένην κίνησιν τοΰ ήλιου) κινήσει του, δπως δώση ήμϊν 
τάς αγαθοποιούς έναλλαγάς τής ήμέρας καί νυκτός καί τάς κα
νονικές διαδοχές τών διαφόρων ωρών; Τίς διέταξε·/ αύτόν ν® 
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έξχκολουθή πάντοτε τήν οδοιπορίαν του έν τώ αΰτώ εΰθεϊ βήματι' ήλιου- τής άξιοθαυμάστου τάξεως, αριθμού και χρησιμότατος τών
διαφόρων δορυφόρων, τών κινουμένων πέριξ ένδς έκάστου έξ έκεί

νων τών πλανητών, δσοι ήξιώθησαν τοιούτων συνοδοιπόρων τής 
κινήσεως καί συστάσεώς τών κομητών, οίτινες νΰν έξηκριβώθη- 
σαν τόσον κανονικοί καί περιοδικοί, δσον τάλλα πλανητικά σώ
ματα, καί τελευταϊον έκείνης τής προνοητικής προφυλάξεως τών 
διαφόρων συστημάτων καί τών διαφόρων πλανητών καί κομητών, 
τών άνηκόντων τώ αΰτώ συστήματι ϊνα μήπροσκρούσωσι πρδς 
άλλήλους: τί, λέγω, θά έσκέπτετο ό Τούλλιος, έκεϊνος δ μέ
γας διδάσκαλος τοΰ λογικού, καί θά έλεγεν, άν ταΰτα καί άλ
λα: νεωστί άνακαλυφθεϊσαι άποδείξεις τής άνεκφράστου ακρί
βειας καί σοφίας τών έργων τοΰ θεοΰ παρετηροΰντο καί έξετά- 
ζοντο έν ταϊς ήμέραις αΰτοΰ; Βεβαίως ή άθεΐα, ήτις έτι κα: τότε 
ήτον άνίκανος ν’ άνθίσταται εις τά έπιχειρήματα τά έξαγόμενα 
έκ τής ύποθέσεως ταύτης, πρέπει τώρα διά τήν επιπρόσθετον δύ- 
ναμιν τών έσχάτων τούτων παρατηρήσεων νά αίσχύνηται νά δει— 
κνύη τήν κεφαλήν της, πρέπει νά βιασθή νά παραδεχθή δτι 
αιώνιόν τι καί παντοδύναμον δν, δ Θεδς μόνος, έχει δώσει εις 
ταΰτα τά οΰράνια σώματα τήν κατάλληλον αύτοϊς θερμοκρα
σίαν, τήν ακρίβειαν τής άποστάσεως καί κανονικότητα τής κινή- 
σεως, ή, νά εϊπη μέ τόν Προφήτην, « δστις έποίησε τήν γήν έν 
τή δυνάμει αύτοΰ, έστερέωσε τήν οικουμένην έν τή σοφία αύ
τοΰ καί έξέτεινε τούς οΰρανούς έν τή συνέσει αΰτοΰ.» (Ίερεμ. 

νά. 15).
Έάν άπδ τοΰ στερεώματος καταβιβάσωμεν τούς δφθαλμούς έν 

τή σφαίρα έν ή ζώμεν, δποίαν άρίδηλον άπόδειξιν τής θείας σοφίας 
άπαντώμεν εις ταύτην τήν μεσολαβούσαν έξάπλωσιν τοΰ άέρος, 
ήτις έπενοήθη τοσοΰτον θαυμασίως, ώστε συγχρόνως νά ύπο- 
στηρίζή καί βοηθή τά σύννεφα διά τήν βροχήν καί νά παρέχη 
τούς άνεμους διά τήν ύγείαν καί τδ έμπόριον, νά ήνε αρμόδιος 
διά τήν άναπνοήν τών ζώων ένεκα τής έλαστ-.κότητός του, 
διά τήν παραγωγήν ήχων ένεκα τής κινήσεώς του, και διά τήν 
μετακόμισιν φωτός ένεκα τής διαφανείας του. Άλλά τίνος ήτον 
αύτη ή δύναμις ή ποιήσασα έν τόσον λεπτόν καί ρευστόν στοι- 
χεϊον, τήν άσφαλή άποθήκην τής βροντής καί άστραπής, τών 
άνέμων καί τών τρικυμιών; Διά τής διαταγής τίνοςκαί έκ τών 
θησαυρών τίνος άποστέλλονται τά περιλαμπή έκεϊνα μετέωρα ϊνα 
καθαρίζωσι τδν άέρα, δστις άλλως θά έμενεν άκίνητος, κα: κα- 
ταναλίσκωσι τούς άτμούς, οι τινες άλλως θά ήνώχλουν καί έκα- 
κοποίουν ήμάς; Κα: διά τίνος επιτήδειας χειρδς έποιήθη τδ ύδωρ 
δπερ έλκύεται έκτης θαλάσσης, έξαλμυριζόμενον διά τίνος φυσι
κής διΰλίσεως καί άποτιθέμενον εϊς τά σύννεφα, ώσανεί εϊς φιά- 
λας, ϊνα στέλληται «έπί τών πτερύγων τών άνέμων» είς δια
φόρους χώρας, έξίσου διασκορπιζόμενου καί διανεμόμενου έπί τοΰ 
προοώπου τής γής τοιουτοτρόπως ώστε νά καταπίπτη κατά μέ

τριας βροχάς;
Τίνος ήτον αΰτη ή δύναμις καί σοφία ή κρεμάσασα τήν γήν 

έπί το μηδέν (Ίω6. κ;'. 7) καί ή δουσα αΰτή σφαιρικόν σχήμα, 
τδ προσφορώτατον έξ δσων ήτο δυνατόν νά έπινοηθώσι διά τε 
τήν σύστασιν καί στερεότητα τών μερών της καί τήν ταχύτητα 
τής κινήσεως αΰτής; «‘Η ζυγίσασα τά δρη διά στατήρος καί τούς

χωρίς οΰδ' άπας νά έκκλίνη, ώς εΐνε ήμΐν γνωστόν; Τίς προσδι
όρισε τήν στιγμήν τής επιστροφής του καί διέταξεν αΰτδν νά μή 
προβαίνη πέραν ώρισμένου σημείου, ένω οΰδέν ύπάρχει τό κωλύον 
τήν προχώρησίν του; Τίς τώ διεχάραξε τά ίχνη τής όδοΰ, 
δι’ ής κανονικός προξενεί τάς ώρας τοΰ έτους; Τίς διέταξε 
τήν σελήνην ν’ άναπληρόνη τακτικώς τήν υπουργίαν τοΰ ή- 
λίου καί έμφανίζηται κατά διωρισμένον καιρόν ϊνα φωτα- 
γωγή τδν αέρα καί παρέχη τδ έπιτετραμμένον φώς, όταν δ άδελ- 
φδς αΰτής πορεύηται, δπως μετενέγκη τήν ήμέραν εϊς τδ έτερον 
ήμισφαίριον; Τίς προσδιώρισεν αΰτήν, ΐνακανονίζη τάς παλίρροιας 
τής θαλάσσης, δι’ών τδ ύδωρ διατελεϊ διαρκώς κινοΰμενον, καί 
οΰτω διασώζεται άπδ τήν σήψιν καί συμβιβάζεται πρδς τάς πο- 
λυειδεϊς χρείαςτοΰ άνθρώπου, έξαιρέτως δέ τής αλιείας καί τής 
ναυτικής; Τίς έν ένί λόγω παρήγγειλε τδ έπϊλοι πον τών πλα
νητών καί πάσας τάς άναριθμήτους στρατειάς τών ουρανίων σω
μάτων ν’ άποτελώσι τάς περιοδείας καί τάς κινήσεις των μετά 
τοσαύτης βεβαιότητος καί άκριβείας, ώστε ουδ’άπαξ νά σφάλωσιν, 
έν διαστήματι 6,000 καί έπέκεινα έτών, κατά έν εκατοστόν μέ
ρος τοΰ λεπτοΰ, άλλ’έρχονται διαρκώς έντή αΰτή έποχή; Τοΰτο 
εΐνε τόσον σαφής και αναμφισβήτητος άπόδειξις ένδς θείου άρ- 
χιτέκτονος,καί τοΰ σκοπού καί τής σοφίας,δι’ών κυβερνά καί διευ
θύνει τδ σόμπαν, ώστε ήνάγκασε τδν Ρωμαϊον φιλόσοφον Τούλλιον 
Κικέρωνα (περί φύσεως τών Θεών) νά συμπεράνη εΰλόγωςιιδτι, 
δστις δήποτε φαντάζεται δτι ή έξαισία διάταξις, ή άπίστευτος 
σταθερότης τών οΰρανίων σωμάτων καί τών κινήσεων αΰτών (άπδ 
τών όποιων έξαρτάται ή διατήρησις καί ευτυχία πάντων τών 
πραγμάτων) δ έν κυβερνάται ύπό τίνος νοήμονος δντος, αΰτδς ου
τος εΐνε έστερημένος νοήσεως- διότι δταν ίδωμεν τεχνητήν τινα 
μηχανήν, σφαίραν, σκιάθηρον π. χ. εΰθΰς έκ πρώτης βψεως θά 
άνομολογήσωμεν δτι εΐνε τδ έργον τέχνης καί νοήσεως- οΰτω 

και δταν άτενίϊωμεν τοΰς οΰρανούς κινουμένους καί περιστρεφο- 
μένους κύκλω μετ’άπιστεύτου ταχύτητος και λίαν σταθερώς τελει- 
όνοντας τάς ενιαυσίους αΰτών έναλλαγάς, εΐνε δυνατόν νά άμφι- 
βάλωμεν δτι ουτοι εΐνε τά έργα οΰ μόνον άπλώς λογισμού, άλ

λ’ άληθινοΰ έξοχου καί θείου λογισμού ; »
Καί έάν ό Τούλλ'.ος έκ τής άτελεστάτης γνώσεως τής άστρο- 

νομίας, τήν δποίαν ή έποχή καθ'ή ν έζη τώ παρεϊχεν, ήτο τόσον 
πεπεισμένος, δτι τά οΰράνια σώματα έσχηματίσθησαν καί κινούν
ται ύπό τίνος σοφής καί νοήμονος διανοίας, ώστε νά διακήρυξή 

δτι, κατά τήν γνώμην του, οποιοσδήποτε διαβεβαιώση τδ έναντίον 
εΐνε έστερημένος νοήσεως, τί θά έλεγεν άν έλάμβανε γνώσιν 
τών νεωτέρων ανακαλύψεων τής άστρονομίας, τοΰ άπειρου μεγέ
θους τών κόσμων, δσων τά συστήματα πίπτουσιν ύπδ τήν παρατή- 
ρησιν ημών τής έξαιρέτου κανονικότητος τών κινήσεων πάντων 
τών πλανητών, τών άνευ οίαςδήποτε παρεκτροπής ή συγχύσεως- 
τής άν'εκφράστου άκριβείας, καθ’ ήν ώρίσθη ήάρχήθεν ταχύ- 
της τής έτησίας κινήσεως τής γής- της Οαυμασίας άναλογίας 
τής ήμερησίας κινήσεως αΰτής περί τδν ίδιόν της άξονα πρδς 
διάκρισιν τοΰ φωτός καί τοΰ σκότους-της ακριβούς αρμονίας τής 
πυκνότητος τών πλανητών πρδς τάς άποστάσεις αύτών άπδ τοΰ

λόφους διά πλάστιγγος;» (Ήσαΐας μ’. 12) καί ή διατάξασα αΰτά 
έν ταϊς μάλλον άρμοδίαις θέσεσιν αΰτών διά καρποφορίαν καί 
ύγείαν; ή ποικίλασα τά κλίματα τής γής κατά τοιαύτην σύμ- 
φορον καί τερπνήν ποικιλίαν, ώστε έν τή άπωτάτη άποστάσει 
έκαστος να έχη τάς καταλλήλους ώρας, τήν ήμέραν καί τήν 
νύκτα, τδν χειμώνα καϊ τδ θέρος του; ή ένδύσασα τδ πρόσωπόν 
τής γής διά φυτών καί άνθέων, τόσον έξαιρέτως καθωραϊσμένων 
μετά ποικίλων καί άμιμήτων ώραιοτήτων, ώστε οΰδέ Σολομών έν 
πάση τη δόςη αύτοΰ περιεδάλετο ώς έν τούτων (Ματθ. ς'. 29) ; 
ή βαλοΰσα τδ φυτδν έν τω σπόρω (ώς τδ νεογνδν έν τή μήτρα 
τών ζώων) έν τοιαύτη καλλιπρεπεϊ περιπλοκή, οϊα παρέχει πα
ρευθύς εΰάρεστον καί θαυμάσιου θέαμα; ή χρωματίσασακαί άρω- 
ματίσασα τά άνθη, ή δοΰσα αΰτοΐς τάς ήδείας εΰωδίας, τάς δποίας 
διαχέουσιν έν τώ άέρι πρδς τέρψιν ήμών, και βάψασα διά τοΰ 
αΰτοΰ ϋδατος αΰτά μετά διαφόρων χρωμάτων, τά όποια δ άνθρω
πος ούτε νά μιμηθή καθ’ δλοκληρίαν οΰτε νά έννοήση δύναται; ή 
πληρώσασα τήν γήν διά μιάς τοιαύτη ς άπειρου ποικιλίας παντο
ειδών κτισμάτων τόσων όμοιων καί ένταΰτώ τόσων άνομοίων πρδς 
άλληλα; Έκ τούτων άλλα μέν περιπατοΰσιν, άλλα δέ έρπουσιν, 
έτερα μέν ι'ςανται καί έτερα πλέουσιν άλλ’έκαστον έχει μέλη καί 
όργανα αρμόδια είς τάς ιδιαιτέρας αΰτοΰ κινήσεις. Ένί λόγω, τδ 
θυμοειδές τοΰ ίππου, τά πτερά τοΰ ταώ,τ’ο μέγεθος τής καμήλου 
καί ή σμικρότης τοΰ έντόμου είσίν ϊσαι άποδείξεις μιάς άπειρου σο
φίας καί δυνάμεως. Πόθεν παρεσκεύασεν ή φύσις τοσαύτας αισθήσεις, 
δσας δρώμεν είς ένα κώνωπα; (λέγει δ Πλίνιος έν τή φυσική του 
ιστορία, έξετάζων τδ σώμα τούτου τοΰ εντόμου) πόθεν συνέστησε 
τά δργανα τής δράσεως, τής γεύσεως καί δσφρήσεως αΰτοΰ; πό- 
Οεν παρήγαγεν έκείνην τήν δργίΆην καί δξεϊαν φωνήν; καί μέ 
ποιαν άγχίνοιαν συνήψε τά πτερά του, έμήκυνε κατά μέτωπον 
τά σκέλη του και προπαρεσκεύασεν έκεΐνο τδ λιμώττον κοίλωμα, 
ώς γαστέρα, τόσον άπληστου αίματος ιδίως άνθρωπίνου; Μέ 
ποιαν εΰφυΐαν προσδιώρισε καί ώξυνε τδ κεντριού του, ίνα νύσση τδ 
δέρμα; καί τοι δέ ή λεπτότης του εΐνε τόσον μεγάλη, ώστε νά 
καθιστά αΰτδ αόρατον, έκαμεν δμως αΰτδ τοιοΰτον ώστε νά χρη- 
σιμεύη διττώς- διότι, όπως διαπερα τδ δέρμα, έγεινεν οξύ έν τώ 
άκρω- καί άμα κοΐλον δπως έκμυζά τδ αίμα; Καί έάν δ Πλίνιος 
έκαμε τοσαύτας έρωτήσεις περί τοΰ σώματος ένδς κώνωπος (οστις, 
κατά τήν ιδίαν αΰτοΰ ομολογίαν, δέν εΐνε έκ τών έλαχίστων 
έντόμων) καί τί ήθελεν είπεϊ, κατά πάσαν πιθανότητα, άν έβλεπε 
τά σώματα έκείνων τών ζωΰ φίων, τά δποϊα εΐνε μόνον δρατά 
δ'.ά τών μικροσκοπίων, άνά 10 ή 20 ή καί 30 χιλιάδας έν μια 
ρανίδι ΰδατος έκ πεπέρεως, δμοία κόκκω κέγχρου ; Καί τί πρέπει 
νά σκεφθώμεν περί τών μυώνων καί τών άλλων μερών τοΰ 
σώματος αΰτών τών πλασμάτων, άφοΰ ταΰτα εΐνε τοσοΰτον μι
κρά ; Εΐνε βέβαιον, δτι δ μηχανισμός, δι’ού ή φύσις έκτελεϊ τήν 
μυώδη κίνησιν, εΐνε ύπερβολικώς λεπτός καί περίεργος, καί διά 
τήν έκτέλεσιν πάσης μυώδους κινήσεως, τοΰλάχιστον έν τοϊς 
μείζοσι ζώοις, έπασχολοΰνται διακεκριμένα μέρη όχι δλιγώτερα 
πολλών έκατομμυρίων, καί ταΰτα δρατά μόνον διά τοΰ μικρο
σκοπίου. Καί μάλιστα, δσον μικρότερου εΐνε τδ πλάσμα, τόσον 
μάλλον θαυμαστόν τδ φιλοτέχνημα. "Οταν έν τινι λ. χ. μικρώ άκά-

ρει βλέπωμεν (τή βοήθεια τών μικροσκοπίων) μέλη έντελώς κα: 
καλώς διωργανισμένα, οίον κεφαλήν, σώμα, σκέλη καί πόδας, 
πάντα ταΰτα διακεκριμένα καί τόσον καλώς έξ’.σασμένα ώς πρός 
τδ μέγεθος αΰτών, δσον τά τών μεγίστων ελεφάντων, καί 
σκεφθώμεν ωσαύτως, δτι έν παντί μερει τούτου τοΰ ζώντος άτό- 
μου ύπάρχουσι μυώνες, νεύρα, φλέβες, άρτηρίαι καϊ αίμα καί οτι 
έν έκείνω τώ αίματι ύπάρχουσι κλαδώδη μόρια καί χυμοί, καί έν 
έκείνοις τοϊς χυμοΐς τινές ρανίδες, αΐτινες συντίθενται έξ άλλων 
λεπτών μορίων δταν, λέγω, σκεφθώμεν άπαν τοΰτο, εΐνε δυνατόν 
νά μή θαυμάσωμεν καί μή καταπληχθώμεν ύπδ τής έξαισίας 
ταύτης σοφίας, καί νά μή άνακράξωμεν μετά τοΰ άγιου άποστό
λου Παύλου «ώ βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως θεοΰ· 
ώς άνεξερεύνητα τά κρίματα αΰτοΰ καί άνεξιχνίαστοι αί οδοί 
αΰτοΰ (Ρωμ. ιά. 33).

Άλλ’ ύπάρχει έτερόν τι έν τοϊς ζώοις τοϊς τε χερσαίοις 
καί θαλασσίοις ούχ ήττον θαυμαστόν τής κατασκευής αΰτών- 
είνε δέ τοΰτο τδ φυσικόν αΰτών ένστικτον. Συμμορφούμενος 
τώ κοινώ τρόπω τής ομιλίας ονομάζω αΰτδ ούτως- άλλ’ άληθώς 
τοΰτο εΐνε ή τής θείας Προνοίας διεύθυνσις αΰτών διά τίνος παν
σόφου καί παντοδυνάμου νοός. Διότι τίς άλλος ένέπνευσεν εϊς τά 
πτηνά την τέχνην τοΰ κατασκευάζειν τάς φωλεάς των, είτε σκλη- 
ράς εϊτε άπαλάς άναλόγως τής κράσεως τών νεοσσών αΰτών; 
Τίς άλλος έποίησεν αΰτά νά διατρίβωσι τόσον διαρκώς έν ταϊς 
φωλεαϊς των έπί τή έπωάσει τών νεοσσών των, ώσεί εΐχον 
άκριβή γνώσιν τής έαυτών θερμότητας καί τής αρμοδιότητας 
καί ικανότητας αύτής πρδς τήν ζωοποίησιν; Τίς άλλος κι
νεί τήν χελιδόνα έπί τή προσε-ργίσει τοΰ χειμώνας ν' άπο- 
δημή εϊς τι μάλλον συγκερασμένον κλίμα ώσεί ένόει τά οΰρά
νια σημεία, τήν έπιρροήν τών άστέρων καί τήν άλλαγήν τών 
ώρών; Τίς άλλος κάμνει τδν άττακέα ίχθύν (σαλομόν) άνά 
πάν έτος ν’ άνέρχηται άπδ τής θαλάσσης, 400—500 μι
λιά τδν ποταμόν, μόνον ίνα ρίψη τά ώά του καί άσφαλίση αΰτά 
έν τή άμμω τών οχθών, ένθα διαμένει, έως αΰτά έπωασθώσι, καί 
τότε πάλιν έπιστρέφει είς τήν θάλασσαν; Πώς ταΰτα τά πλά
σματα, άφοΰ περιήλθον έπί πολύν καιρόν τδν έκτεταμένον ωκε
ανόν, ήδύναντο πάλιν ν’ άνεύρωσι και είσέλθωσιν είς τδ στόμιον 
τοΰ ίδιου ποταμού, φαίνεται λίαν παράξενον, καί άλλως δέν έξη- 
γεϊται εϊμή έάν παραδεχθώμεν δτι τδ όδηγοΰν αΰτά πρδς έκεΐνο τδ 
μέρος άσφαλώς πρέπει ν’ άποδοθή εϊτε εϊς τινα έντύπωσιν δε- 
δομένην κατά τδν καιρόν τής δημιουργίας αΰτών,εϊτε εϊς τινα άμε
σον καί συνεχή διεύθυνσιν ύπερτέρας τινός αιτίας. Ένί λόγω εΐνε 
δυνατόν νά ίδωμεν τδν ιστόν τής άράχνης καί τούς ιστούς τοΰ 
μεταξοσκώληκες, τά κίτταρα τών μελισσών, ή τοΰ μύρμηκος 
τούς σιτοβολώνας, χωρίς νά παραδοθώμεν εις μίαν ένθερμον 
σκέψιν, ήτις θά άναγκάση ήμάς ν’ άναγνωρίσωμεν έκείνην τήν 
άπειρον σοφίαν τοΰ Δημιουργού αΰτών, δστις εϊτε αΰτδς ό ’ίδιος 
διευθύνει τά άλάνθαστα βήματά των ή έδωκεν αΰτοΐς έν πνεΰμα 
(έάν δυνάμεθα νά δνομάσωμεν αΰτδ ούτως) αρμόδιον νά ήνε 
έν έμβλημα καί νά δεικνύη τδ παράδειγμα τής τέχνης, τής 
έπιτηδειότητος, καί τής οικονομίας ;

Έάν άπδ τής γής καί άπδ τών ζώων, άτινα ζώσιν έπ’ αΰτής,
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ριψωμεν τούς οφθαλμούς ήμών έπί τήν θάλασσαν, ταχέως κατα
νοούμε·/ δτι αΰτη εινε ρευστόν καί διαφανές σώμα καί δτ;, άν 
ήραιοΰτο πλέον ή ήττον, δέν θά ήτο τόσον κατάλληλος διά τήν 
χρήσιν τού άνθρώπου. Άλλά τίς τή έδωκεν αύτήν τήν άκριβή 
διαμόρφωσιν τών μερών καί ανάλογο·/ βαθμόν της κινήσεως, δπως 
ποίηση αύτήν τόσον τε ρευστήν καί ένταύτω τόσον δυνατή/, ώστε 
νά βαστάζη καί φέρη έπ’ αύτής τά βαρύτατα φορτία; Τίς έδί- 
δαςε τούς ποταμούς νά ρέωσι κατά περιστρεφόμενα ρεύματα διά 
μέσου εκτεταμένων χωρών,δπως ποτίζωσιν αύτάς άφθονώτερον, νά 
έκβάλλωσι δέ έπειτα είς τδν ωκεανόν, δπως άποτελέσωσιν αύτδν τδ 
κοινόν κέντρον τοΰ εμπορίου, καί έπειτα διά μυστικών καί αοράτων 
αύλάκων νά έπιστρέφωσιν είς τήν αρχικήν των πηγήν διά άεν- 

νάου τινδς κυκλοφορίας; Τίς εφόδιασε καί έπλήρωσε τούτους 
τούς ποταμούς έκ παντοειδών ιχθύων, οΐτινες ολισθαίνουσι καί 
παιζουσιν έν τοΐς διαυγέσι ρεύμασι καί τρέχουσιν άπερισκέπτως 
εϊς τδ δίκτυο·/ τοΰ άλιέως ή έρχονται λαιμάργως είς τήν ορ
μιάν τοΰ άγκιστρευτοΰ, ινα συλληφθώσι διά τήν χρήσιν καί 
τδ φαγητδν τοΰ άνθρώπου; Ή μεγάλη καί ευρύχωρος θά
λασσα είνε λίαν φοβερόν καί έκπληκτικδν έργον τοΰ θεοΰ, 
ή δέ πλημμυρίς καί ή ά'μπωτις τών ϋδάτων της δέν είνε 

έκ τών εύκολωτέρων φαινομένων έν τή φύσει. Παν δ,τι γινώ- 
σκομεν μετά βεβαιότητες είνε τοΰτο, δτι ή παλίρροια οδηγεί καί 
επαναφέρει ήμάς είς τινα μέρη καθ’ ώρισμένας ώρας· άλλά τί
νος είνε ή χειρ έκείνη, ήτις κάμνει αύτήν νά σταθή, καί είτα νά 
άρχίση πάλιν μετά τοιαύτης κανονικότητας; Μία δέ περισσοτέρα 
ή ολιγωτέρα κίνησις έν τούτω τω ρευστώ δγκω ήθελε συνταράζει 
πάσαν τήν φύσιν, καί ή μικρότερα παρεκτροπή της παλίρ
ροιας ήθελε καταστρέψει ολόκληρα βασίλεια- τίς λοιπδν ήτον τό
σον σοφός ώστε νά λάβη τοιαΰτα άκριβή μέτρα έπί απέραντων 
σωμάτων,καί τίς τόσον ισχυρός,ώστε νά διευθύνη τήν ορμήν έκεί
νου τοΰ ύπερηφάνου στοιχείου έν συνέσει; Καί τίς αύτός, «δστις 
έθεσε τήν άμμον δριον τής θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, 
καί δέν θέλει ύπερβή αύτό » (Ίερεμ. έ. 22) καί έθεσε τδν Λευ- 
ϊάθαν (άναμέσον άλλων ζώων παντός είδους) διά νά παίζη έν 
αύτή (ψαλμ. ρδ’. 26); έκ τών μυκτήρων αύτοΰ έξέρχεται καπνός, 
ή π/οή αύτοΰ άνάπτει άνθρακας ούτως, ώστε κάμνει τήν άβυσ
σον ώς λέβητα νά κοχλάζη καί καθιστά τήν θάλασσαν ώς σκεύος 
μυρεψοΰ » (Τώβ. μα'. 20, 21, 31) ;

Έάν τώρα άπ’ αύτοΰ τοΰ κόσμου στρέψωμεν τούς οφθαλμούς 
ήμών ιδιαιτέρως έπί τδν άνθρωπον, τδν κύριον τοΰτον κάτ’οικον, 
τδν όποιον ό Θεός έθηκεν έπί τής γής, ούδεμία βεβαίως άντίλη- 
ψις δύναται νά ήνε τόσον ταπεινή καί έντελής, ούδεμία καρδία 
τόσον ηλίθιος καί άναίσθητος, ώστε νά μή ίδη και κατανοήση 
καθαρώς δτι ούδέν άλλο εΐμή άπειρος σοφία ήδύνατο έν τοσούτω 
θαυμαστώ τρόπω νά σχηματίση τδ σώμά του καί έμπνεύση έν 
αύτω δν τι έξοχων δυνάμεων, δι’ οΰ «συνετίζει ήμάς ύπέρ τά κτήνη 
τή; γης, καί σοφίζει ήμάς ύπέρ τά πειτεινά τοΰ ούρανοΰ.» (Ίώβ. 
λε'. 11).

‘Υποθέσωμεν δτι ήτο δυνατόν νά ίδωμεν βώλον έξ άργίλου 
εγειρόμενο·/ άμέσως έκ τοΰ έδάφους εις έντελή μορφήν άνθρώπου 
ρτλήρους ώραιότητο; καί συμμετρίας καί πεπροικισμένου δι’ 5- 

λων τών μερών καί τών δυνάμεων, τάς οποίας κατανοούμε·/ εις 
ήμάς αύτούς, καί πιθανώς κατά πολύ υπερέχοντας ήμών καί ωραι

ότερου*  δτι μετά τήν μόρφωσίν του έβλέπομεν πάραυτα αύτδν 
έκτελοΰντα δλας τάς λειτουργίας τής ψυχής, τών αισθήσεων καί 
τοΰ λογικού- κινούμενο·/ τόσον κομψώς, όμιλοΰντα τόσον γλαφυ- 
ρώς καί συλλογιζόμενον τόσον άκριβώς και ποιοΰντα πάν πράγμα 
τόσον δεξιώς, δσον ό μάλλον εύπαίδευτος έκ τών ςώντων άνθρω
πος. Άπαραλλάκτως τοϋτ’ αύτό συνέβη, καί έν όμοια στιγμή χρό
νου, κατά τήν ύπδ τοΰ Θεού μόρφωσίν τοΰ προπάτορος ήμών. 
Άλλ’ δπως έντυπώσωμεν ισχυρότερο·/ έν το νω τήν ιδέαν ταύ
την, ύποθέσωμεν δτι τούτο το σχήμα εγείρεται βαθμηδόν καί τε
λειοποιείται κατά τά διάφορα μέρη του διαδοχικώς· καί δτι, άφοΰ 
τδ δλον άποτελεσθή, αί φλέβες και αί αρτηρία: διανοίγονται, τά 
νεύρα καί οί τένοντες στρώνονται, αί άρθρώσεις συναρμόζονται, 
καί τδ ύγρδν (μεταβλητόν είς αίμα καί χυμούς) έναποτίθεται είς 
τά γαστρίδια μέρη τής καρδίας, δ δέ θεός έμφυσά έν αύτω ζωικήν 
τινα άρχήν διά ταύτης τδ έν τή καρδία ύγρδν άρχεται κατα- 
βάϊνον καί διαπερών τάς φλέβας καί ούράνιόν τι έρύθημα άρχε
ται άναβαΐνον έπ! τήν έ'κφρασιν τοΰ προσώπου τοιοΰτον, οίον είνε 
ίκανδν νά καταφρονή τήν βοήθειαν τής τέχνης, καί άνώτερον τής 
δυνάμεως τής μιμήσεως. Ή είκών αΰτη κινείται, περίπατε? κι
νείται δέ μετά τοιούτου μεγαλείου, οίον είνε ίκανδν νά κηρύττη 
αύτδν κύριον τής δημιουργίας, καί όμιλεϊ μετά τοιούτου. τόνου καί 
ύψους αισθήματος, οίον ίκανδν νά κάμνη πάν ώτίον προσεκτικόν 
καί έτι πλέον δ μέγας αύτοΰ Δημιουργός συγκαταβαίνει νά συνο- 
μιλή μετ’ αύτής. Έάν, λέγω,ήτο δυνατόν νά ίδωμεν δλον τούτα 
διενεργούμενον ένώπιον τών οφθαλμών ήμών,θά έκυριευόμεθα ύπδ 
μεγάλου θαυμασμού καί μεγάλης έκπλήξεως- καί δμως τοΰτο 
εινε τδ ακριβές έμβλημα τοΰ σχηματισμού παντός άνθρώπου- κα; 
τούτου ή μελέτη έκαμε τδν Δαβίδ νά κνριευθή ύπδ ταύτης τής 
έκπληκτικής ευγνωμοσύνης καί εϊπη, «Κύριε, θέλω σέ ύμνεΐ, δι
ότι φοβερώς καί θαυμασίως έπλάσθην θαυμάσια είνε τά έργα σου- 
καί ή ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τοΰτο. Τό άδιαμόρφωτον τού 
σώματός μου εΐδον οί οφθαλμοί σου- καί έν τω βιβλίω σου πάντα 
ταΰτα ήσαν γεγραμμένα, ώς καί άί ήμέραι καθ’άς έσχηματί- 
ζοντο, καί ένώ ούδέν έκ τούτων ύπήρχε.» (ψαλμ. ρλθ'. 16).

Τωόντι, τόσον περίεργος είνε ή πλοκή τοΰ άνθρωπίνου σώμα
τος καί έν παντί μέρει τόσον έξοχος καί θαυμασία, ώστε κα: αύ- 
τδς ό Galen (δς τις άλλως πολύ άπεΐχε τοΰ πιστεύει·/ είς ένα θεόν,) 
άφού έπιμελώς έξήτασε τήν κατασκευήν αύτοΰ καί έθεώρησε 
τήν εύαρμοστίαν καί χρησιμότητα παντός μέρους, τάς πολλάς καί 
διαφόρους προθέσεις έκάστης φλεβός, οστού κμί μυώνος, καί τήν 
ώραίαν σύνθεσιν τοΰ δλου, κυριευθείς ύπδ δδμνηρ.άς εύλαβειας, 
έγραψεν ένα ύμνον εις έπαινον τοΰ πανσόφου Αήμ-ουργοΰ του. 
Ό Γαληνός, έν τώ βιβλίω του περί σχηματισμού τοΰ έμβρύου, 
σημειόνει δτι ύπάρχουσι·/ έν τω άνθρωπίνω σώματι 600 περίπου 
μυώνες, εϊς έκαστον τών όποιων παρατηρούνται δέκα τούλάχιστον 
σκοποί ή άναγκαϊαι κατηγορία'.· ούτως ώστε μόνον περί τών μυώ
νων πρέπει νά ένασχοληθώσιν δχι δλιγώτεραι τών 6,000 διάφοροι 
προθέσεις. Τά οστά άριθμούνται είς 284,καί οί διακεκριμένοι σκο- 
πφί έκάστου τούτων είνε περί τούς 40,τδ δλον περί τούς 11,360.

,το αύτό δ’ ακολουθεί κατ’ αναλογίαν είς τά λοιπά μέρη, οίον 
τδ δέρμα, τούς συνδέσμους τών όστόων, τά αγγεία, τούς χυμούς- 
άλλ’είδικώτερον εις τά διάφορα άγγεΐα τοΰ σώματος,τά όποια κατά 
τήν ποικιλίαν τών σκοπών πλεΐςον ύπερέχουσι τά ομογενή μέρη.

Καί έάν ή θεία σοφία διαφαίνεται έν τή κατασκευή τοΰ σώ

ματος, πόσω μάλλον άπειρος αΰτη καταφαίνεται έν τή κτίσει τής 
ψυχής τοΰ 'άνθρώπου, ήτις είνε μέν άύλος ουσία άλλ’ ήνω- 
μένη μετά τοΰ σώματος διά τίνος άοράτου μέν συνδέσμου, άλλά 
τόσον ισχυρού, δσον χρειάζεται νά κάμη αύτά άμοιβαίως ένερ- 
γοΰντα καί συμπαθούντα πρδς άλληλα έν πάσαις αύτών ταΐς 
ήδοναΐς καί πόνοις! ουσία προικισθεΐσα μέ έκείνας τάς Οαυμασίας 
δυνάμεις τής σκέψεως, τής νοήσεως, τής κρίσεως, τοΰ λογικού, 
τής εκλογής, τής ένεργείας καί (δπερ είνε τδ τέλος καί τδ με- 
γαλειον πάντων) μέ τήν δύναμιν τού γινώσκειν, τοΰ ύπακούειν, 
τοΰ μιμεΐσθαι καί έπαινεϊν τδν Δημιουργόν της- καί τοι άληθώς 
μήτε αύτή, μήτε οίαδήποτε άνωτέρα τάξις κτισμάτων, άγγέλων 
καί άρχαγγέλων, μήτε ή δλη «στρατιά τοΰ ούρανοΰ» δύναται 
έπαξίως καί άρκούντως νά κάμη αύτό, «διότι τίς δύναται νά κή
ρυξή τά κραταιά έργα τοΰ Κυρίου, νά κάμη άκουστάς πάσας τάς 
αινέσεις αύτοΰ (ψαλμ. ρς'. 2);

'Οθεν, εις οίανδήποτε διεύθυνσιν στρέψωμεν τούς οφθαλμούς 
ήμών, έάν άτενίσωμεν πρδς τ’ άνω ή κάτω, έκτος ήμών, έπί τών 
έμψύχων ή αψύχων μερών τής δημιουργίας, θά εΰρωμεν έπαρ- 
κοΰντα λόγον δπως μετά τοΰ ψαλμωδοΰ είπωμεν «πόσον μεγάλα 
είνε τά έργα σου, Κύριε! τά πάντα έν σοφία έποίησας- ή γή είνε 
πλήρης τών ποιημάτων σου» (ψαλμ. ρδ'. 24). Άς ύμνολογώσι 
τδν Κύριον διά τά έλέη αύτοΰ κα! τά θαυμάσια αύτοΰ τά πρδς 
τούς υιούς τών άνθρώπων καί άς θυσιάζωσι θυσίας αινέσεως καί 
άς κηρύττωσ; τά έργα αύτοΰ έν άγαλλιάσει.» (ψαλμ. ρζ'. 21,22).

Έλλη·/ άναγνώστα! Ό πάνσοφος κα: παντοδύναμος ουτος άρ- 

χιτέκτων τής κτίσεως είνε δ Κύριος καί ό Θεός σου, δστις, άφοΰ 
σέ άνέδειξε πνεύμα δαιμόνιον πρδς έκπλήρωσιν τών θείων του 
βουλών, σέ άφήκε μέν νά πέσης έκ τής ύψίστης ταύτης βαθμίδος 
κα: περιδεθής μέ τάς όδυνηράς άλύσεις πολλών αιώνων δου
λείας άλλά δέν σέ άφήκε νάέξαλειφθής έκ τοΰ πίνακος τών έθνών 
ναί, σέ διετήρησε καί έσωσεν έκ τής άνηκούστου άνάγκης δου
λείας, καί διά πολλών θαυμαστών έργων σοΰ διεφ-ύλαξε ζωηρόν 
τδν έθνισμόν, τήν γλώσσαν καί τήν πίστιν μέ τδν σκοπόν νά γί- 
νης τδ κατάλληλον δργ'ανόν του πρδς διάδοσιν τοΰ φωτισμού έν 
τή άνατολή, δπως ά/.ΰ.οτε οί προπάτορές σου έγένόντο τοιαΰτα 
όργανα. ’Ιδού διατί δέν σέ άφήκε νά χαθής, ώς έχάθησαν ταλλα 
έθνη τής άρχαιότητος έκτδς τοΰ ’Ιουδαϊκού διατηρούμενου καί 
τούτου πρδς δμοιόν τινα σκοπόν άλλ’, δπως τώ χρησιμεύσης εϊς 
τήν έκπλήρωσιν τοιούτου σκοπού,οφείλεις σύ νά φωτισθής πρώτον 
δεόντως έν τή σοφία καί τω φόβω του καί έκπολιτισθής έν τω 
άληθινω πολιτισμώ τής χριστιανικής'ήθικής. Έάν γίνης τοιοΰτον 
όργανον, τότε μόνον θά ήσα: τδ νέον κοπτερδν άροτρον καί δ ζωο
γόνος σπόρος τοΰ άληθινοΰ φωτισμού κα: πολιτισμού. Αύξάνων 
τήν πίστιν έν τή καρδία καί τδν φωτισμόν έν τω νω σου, καταγί- 
νου δπως κατασταθής πρόσφορον δργανον έν ταΐς χερτί τού Κυρίου.

------ ’ Ο. Κ.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Άναγωσθΰσα iv τη ιμποριχή Αίσχη Μ'.τνλήνηξ

ύπδ

Γ. Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΓ.

(Συνέχεια άπδ σελ. 264).

Το μέν λοιπόν έρωτών, τδ δέ άποκρινόμενος δ Σωκράτης συ- 
ζητεΐ μετά τοΰ Κριτοβούλου τά κατά τήν οικονομίαν, θέτει έπ’.τη- 
δέίως τάς άρχάς τής έπιστήμης καί άποδεικνύει δτι άγαθοΰ οι

κονόμου έργον είνε τδ διοικεί·/ καλώς ούχί μόνον τδν έαυτού 
οίκον, άλλά καί τδν οίκον άλλου, ώς δ οικοδόμος οικοδομεϊ ούχί 

μόνον πρδς χρήσιν έαυτού, άλλά καί πρδς χρήσιν ετέρου οικίαν. 
Έπειδή δέ ύπδ τδ περιληπτικόν όνομα οίκος περιλαμβάνεται ούχί 
μόνον ή οικία καί τά έν αύτή, άλλά καί δσα τις κέκτηται έκτδς 
καί μακράν αύτής, άρα τής οικονομίας έργον είνε ή διαχείρισις 
καί αΰξησις πάντων τών κτημάτων, δσα παρέχουσιν ωφέλειαν 
εϊς τδν άνθρωπον διότι άλλως, έπειδή οί άνθρωποι κέκτηντα: 
καί έχθρούς, γελοϊον θά ήτο ό οικονόμος αύξάνων τούς έχθραΰς 
καί νά μισθοδοτήταί. Οΰτω λοιπόν τά κτήματα διαιρούνται εϊς 
δύο τάξεις, τά παράγοντα ώφέλειαν, άτινα ιδίως λέγονται χρή
ματα, καί τά φέροντα ζημίαν. Τοιαΰτα δέ δυνατόν ν’ άποβώσϊ 
πάντα, δταν τις δέν ήξεύρη νά τά μεταχειρισθή. Καί ίππος π. χ. 
άποτραχηλίζων τδν άπειρον άναβάτην δέν δύναται νά δνομασθή 
χρήμα· καί γή άντί τροφής παρασκευάζουσα πείναν, καί πρόβατα 
φέροντα ζημίαν εϊς τδν μή έπιστάμενον νά τρέφη αύτά δέν είνε 
χρήματα. Καί αύτό δέ τδ άρ·ρύριον κατά συνέπειαν,έάν τις καχώς 
μεταχειρίζεται αύτό, δέν είνε χρήματα. Πηλίκην ζημίαν κα: πη- 
λίκην διαφθοράν δέν φέρει καί εις τδ σώμα καί είς τήν ψυχήν καί 
εϊς τδν οίκον τοΰ άνθρώπου, όταν δΓ αύτοΰ π χ. άγοράση παλ
λακίδα ; "Ωστε ό άγαθδς οικονόμος οφείλει οΰτω πως νά διέπη. 
τά κτήματα καί αήτούς ακόμη τούς εχθρούς του, ώστε νά ώφε- 
λήται έξ αύτών. Άλλά καί πάλιν ούδέν όφελος τής οικονομίας 
έάν δέν ύπ άρχη συνηνωμένη μετά τής άρετής· διότι πολλοί καί 
έπιστημών καί τεχνών ειδήμονες καί μέσα άφθονα έχοντες, δε- 

σποζόμενςι δμως ύπδ πονηρών δεσποινών,οίαι είνε ή άργία καί αί 
κυβεία; καί λιχνεϊαι καί λαγνεΐαι καί οΐνοφλυγίαι καί μωραί τι- 
νες καί δαπανηραί φϊλοτιμίαι, ώς καί ό νεώτερος έπάρατος συρ
μός, καταστρέφρνται άρδην ύπ’ αύτών καί κακοί χακώς γηρά- 
σκουσιν.

Ό Κριτόβουλος έγγιχθείς έκ τών παρατηρήσεων τούτων τοΰ 
σοφού τδν παρακαλεϊ μετά τίνος ειρωνείας νά τδν συμβουλεύση 
ειτι καλόν γινώσκει πρδς αϋξησιν τής περιουσίας του, έκτδς έάν 
τδν θεωρή ίκανώς πλούσιον καί μηδόλως έχοντα άνάγκην χρη
μάτων, ΆΰΧγε, τω λέγε: είρωνικώτερεν ό Σωκράτης, όχι μόνον.
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βολή πλούσιοι*  τό πράγμα μοι έφα'νη άξιον πολλή; προσοχής ζαι 
σκεψεως. Εύρισκον λοιπόν άνασζόπών τοΰτο δτι δλα ταΰτα γίνον
ται έν τώ βίω κατά φύσιν ζαι πολύ καταλλήλως. Έβλεπον δτι 
οί τυχαίω; καί άπροβουλεύτω; καί αμελώ; πράττοντες τό έργον 
αύτών έζημιούντο, οί δέ μετά συντόνου σζέψεως καί έπιμελεία; 
άναλαμβάνσντες τό έργον δτι καί εύζολώτερον καί ταχύτερου ζαι 
έπικερδέστερον άπηλλάττοντο αύτοΰ. Ιδού λοιπόν άνθρωποι, πα
ρ’ ών μανθάνω ν δύνασαι νά γείνης συνευδοζοΰντος καί τοΰ Θεοΰ, 
δεινό; χρηματιστής. Παρατηρητέον δέ, κύριοι, ένταΰθα δτι αύτός 
δ έπί άσεβεία ζατηγορηθείς Σωκράτης πανταχοΰ καί πάντοτε ένε- 
πνέετο άπό βαθύτατου πρός τούς θεού; σέβα; καί ακράδαντου 
έτρεφε πεποίθησιν εΐ; τήν θείαν άντίληψιν, «ζελεύων πειράσθα*.  
σύν τοϊς θεοϊς άρχεσθαι παντός έργου, ώ; τών θεών κυρίων δν- 

των ούδέν ήττον τών ειρηνικών ή τών πολεμικών έργων».
Ό Κριτόβουλος δειλιάσα; ζάπω; περί τοΰ μέλλοντος του, έτι 

άνυπομονώτερο; παρακαλεϊ τόν Σωζράτην νά τω δείξη σαφώς 
δσα ένώπιον τών παρόντων φίλων ύπεσχέθη. ’Απαριθμεί λοιπόν 
ό έμπειρο; παρατηρητής τών πραγμάτων διαφόρων τάξεων καί 
έπιτηδευμάτων άνθρώπους, οιτινες ζαλώς μέν άσζούντε; καί 
έφαρμόζοντες οικονομικούς τινας κανόνας εύδοζιμοΰσι καί εύημε- 
ροΰσι, ζαζώ; δέ άποτυγχάνουσι καί δυσπραγοΰσι. Ώ; σπουδαι
ότερα ζαι άξιοθέατα οικονομικά έργα συνιστά ά. τήν άποφυγήν 
τώυ περιττών ζαι άχρήστων β'. τήν τάξιν, περί ής ολόκληρα 
κεφάλαια άφιερόνει έν τή επομένη πραγματεία, γ'. τήν φιλανθρω
πίαν καί εύμένειαν πρός τούς δούλους, οιτινες ,ώς γνωστόν, έθε- 
ωρούντο παρά τοϊς άρχαίοις ώ; ζτήματα άναπόσπαστα τοΰ οϊ- 
χου. δ’, τήν έγκαιρον έργασίαν, έ. τήν σπουδήν ζαι έπιμέλειαν 

περί τό έργον, ζαι ς'. τήν άγαθήν γυναίκα.
Ό Κριτόβουλος άζούων τόν Σωζράτην ώ; στοιχεϊον οικονομίας 

άναφέροντα τήν γυναίκα καί λέγοντα δτι έχει νά τω δείξη 
πολλά; μέν γυναίκας συντελούσας εϊς αΰξησιν τοΰ οίκου, πολλάς 
δέ εί; φθοράν, έρωτα άν διά τό τελευταίου πταίει ό άνήρ ή ή γυ
νή. Δυνατόν, λέγει, καί ή γυνή νά πταίη, δταν διδασκόμενη ύπό 
τοΰ άνδρός τά ζαθήζοντά της έπιμένη εϊ; τήν κακήν διαχείρισιν 
τοΰ οιζου, άλλ’ έξ άπαντος άξιοκατάζριτο; είνε ό άνήρ δστις 
ούδόλως φροντίζει νά διδάξη αύτήν τά ζαλά ζαι άγαθά 
ένω παρέλαβεν αύτήν πολύ νέαν τήν ήλικίαν ζαι άπειρον, τή 
έμπιστεύ-ται δέ καί τά σπουδαιότερα τών πραγμάτων. Γυνή λοι
πόν τοιαύτη άμαρτάνουσα περί τήν οικιακήν υπηρεσίαν δέν θά 
ήτο τόσον παράδοξον, δσον γυνή γινώσκουσα δσα πρέπει νά λέγη 
καί νά πράττη. Καί πώ; μέν παιδευτέον τήν γυναίκα συνιστά 
είς αύτόν τήν ’Ασπασίαν, δυναμένην νά διδάξη τοΰτο έπιστημο- 
νέστερον, προσθέτει δέ μόν ον τά ώράΐα ταΰτα ζαι άξιοσημείωτα 
λόγια*  δτι γυνή άγαθή τοΰ οίκου σύντροφο; είνε μέγας έπίζουρος 
τοΰ άνδρός είς τήν εύημερίαν*  πάνυ άντίρροπον τω άνδρί 

εϊς τό άγαθόν διότι ή μέν ζτήσις γίνεται διά τών προσπα
θειών τοΰ άνδρός, ή δέ χρήσις διά τών οικονομιών της γυναικδς 
τών οποίων καλώ; μέν γινομένων αυξονται οί cizot, ζαζώς δέ 

πραττομένων έλαττοΰνται.
Καί άν, κύριοι, ή άρχαία Έλληνίς,τή; όποια; ζα! ή κοινωνική 

θέσις ζάί ή αγωγή ήτο πάντη διάφορος τής σημερινής, τής δποίας 

δέν σέ θεωρώ πλούσιον, άλλά πενέστερον έμαυτοΰ καί πολλοΰ 
οίκτου άξιον. Καί έγέλασεν άπό καρδία; ό Κριτόβουλος εις την 
άπάντησιν τοΰ σοφοΰ καί μετά απορίας τον ήρώτησεν ώς πόση 
νά ήτο ή περιουσία αύτοΰ, πόσην δέ νά υπελάμίανε τήν ίδιζήν 
του. Άν επιτύχω, λέγει, ζάλον αγοραστήν, εύζόλω; ευρίσκω 
δι’ δλα μου τά ζτήματα 5 μνας, τά ίδικά σου δμως γινώσζω ζα- 
λώς δτι εινε εκατονταπλάσια. Καί μή σοι φχνή παράδοξον δτι, 
τοιαύτης οΰσης της περιουσίας έκατέρων ήμών, ζηρΰττω έμαυτΟν 

πλουσιώτερον.
Φρονώ μάλιστα δτι, καί τριπλάσια άν είχες, πάλιν δέν θά σοί 

έξήρκουν. Διότι πρώτον μέν ή κοινωνική θέσις σου ζαι ή ύπόλη- 
ψις ήν χαίρεις παρά τοϊς πολλοί; σέ ύποχρεοΰσι ζαι θυσίας πολ

λάς ζαι μεγάλα; νά τελή; εις τούς θεούς, ζαι ξένους πολλούς 
νά ύποδέχησαι, ζαι δείπνα νά προσφέρη; εις τούς συμπολίτες, 
δπως ζερδίζη; τήν εύνοιαν ζαι τάς ψήφους των, καί εις δλας 
τάς δαπανηρά; λειτουργίας τη; πόλεω; νά υποβάλλεσαι*  έπειτα 
σέ βλέπω δτι ώ; δήθεν πλούσιος άδ'.αφορεΐς περί τή; αύξήσεως 
τής περιουσία; συυ,ένασχολεϊσαι δέ εϊ; πράγματα παιδαριώδη.Έχω 
δίκαιον λοιπόν νά σέ οίζτείρω καί νά εκφράζω τού; φόβου; μου 
μή περιέλθης εΐ; έσχα’την ένδειαν καί πάθη; άνήζεστόν τι κα
κόν. Μή βλέπη; έμέ, Κριτόβουλε*  έγώ καί άν λάβω ποτέ άνάγ- 
ζην τινός, έχω τόσους φίλους, δσοι μικρά τινα πορίσαντές μοι 
δύνανται νά πλημμυρήσωσι τήν οικίαν μου παντός άγαθοΰ, έν ω 
οΐ ΐδιζοί σου φίλοι καί τοι έχοντες πολλω πλείονα τά αρζοΰντα 
παρά σέ, παρατηροΰσιν δμως πώς νά ώφεληθώσι μάλλον παρά σοΰ 
Εϊς τούς άκαταμαχήτου; τούτους λόγους τί ήδύνατο ν’ άντιτάξη δ 
Κριτόβουλος; Συνησθάνθη καί αύτός δλην τήν βαρύτητααύτών καί 
άναμφιλόγως τούς παρεδέχθη. Διό καί έζλιπαρεΐ τόν Σωζράτην νά 
τοΰ γείνη προστάτης καί νάτόν διδάξη τήν πλουτοποιόν επιστήμην.

Ό Σωκράτης άποποιεϊται μέν τοΰτο καί άπορεϊ μάλιστα πώ; 
αύτός μηδέ τό έχατοςημόριον τής περιουσίας έχων τοΰ Κριτοβού- 
λου, μηδέ ίππους, μηδέ γήν, μηδέ πρόβατά ποτέ κεκτημένος, 
έΐ·ών και δι’ ών παράγεται ό πλούτο;, παραζαλεϊται ήδη νά 
διδάξη άλλον περί καλλιέργειας και πολλαπλασιασμού αύτοΰ. 
Υπόσχεται δέ νά ύποδείξη εϊς αύτόν τούς περί τά τοιαΰτα ειδή

μονας, ζαθ’ δσον έχει έξετάσει ήδη και σπουδάσει ποιοι τών 
πολιτών είνε έπιστημονέστατοι περί έκαστα. Άκούσωμεν δέ διά 

τίνων λογικών επιχειρημάτων πείθει τόν Κριτόβουλον είς τοΰτο, 
καί θαυμάσωμεν τόν πρακτικόν νοΰν τοΰ Σωκράτους.

Κριτόβουλε τω λέγει, έάν έχων άνάγκην πυρός ή ΰδατος ήρ- 
χεσο ζητών παρ’ έμοΰ, έγώ δέ μή έχων σέ ώδήγουν πρός άλ
λου; παρ’ ών ήδύνασο νά λάβης, ήθελες μέ μεμφθή διά τοΰτο; 
Καί έάν έπιθυμοΰντι σοι νά διδαχθής μουσικήν παρ’ έμοΰ, έγώ 
σοι συνίστων άλλους δεινοτέρου; μου πρό; ταύτην τήν τέχνην, θά 
είχες διά τοΰτο παράπονόν τι έναντίον μου; Ούχί, βεβαίως. Πώς 
λοιπόν νά μή άποτανθώμεν καί ζατά ταύτην τήν περίπτωσιν 
είς ϊζανωτέρους καί είδημονεστέρου; έμοΰ ; ’Εγώ έκ τών καθη
μερινών μου παρατηρήσεων ζαι μελετών μετά θαυμασμού πολ
λοΰ άνεκάλυψα δτι άνθρωποι τά αύτά έργα έπιτηδεύοντες ζαι 
έκ τών αύτών μέσων όρμώμενοι διέρερον παράπολυ ζατά τήν 
ρίηιαζήν ευημερίαν*  οί μέν ήσαν ύπερβολή ένδ-εϊς, οί δέ υπερ

αρετή έλογίζετο τό νά μένη περιωρισμένη έντός τής γυναιζω- 
νιτιδος, νά δμιλή πολύ ολίγα καί ν’ άζούη πολύ όλιγώτερα, έθε- 
ωρεϊτο ώς λίαν συντελεστική είς τήν προαγωγήν τοΰ οίκου, 
πόσω μάλλον ή νεωτέρα, ήτις διά τοΰ Χριστιανισμού καί τοΰ πο
λιτισμού έχειραφετήθη ούτως είπεϊν καί άπηλλάγη τή; ταπεινω

τικής θέσεως αύτής έν τή κοινωνία, ήτις μετέχει πάντων σχε
δόν τών αγαθών καί δικαιωμάτων τοΰ άνδρός, ήτις διά τή; άν- 
δρικής έκπαιδεύσεως δύναται ν’ άποζτήση πολλάς καί ποικίλας 
γνώσεις, τοιαύτη, λέγω,γυνή, οικοδέσποινα γινομένη καί άσζοΰσα 
συνετώς τήν οικιακήν οικονομίαν, πόσω μάλλον δέν δύναται νά 
συντελέση είς αΰξησιν καί άζμήν τοΰ οίκου ;

Ζήτημα ήδη άναφύεται μεταξύ Κριτοβούλου καί Σωκράτους 
ποια ή καλλίστη τών τεχνών, ή μάλλον προσοδοφόρος καί 
είς άνδρα έλεύθερον καί εύγενη άρμοδιωτέρα. Ό Σωκράτης συμ- 
μεριζόμενος τήν παρ’ Έλλησιν έπικρατοΰσαν ιδέαν, δτι αί βά
ναυσοι τέχναι είνε άνάρμοστοι εις έλεύθερον, πρώτον μέν διότι 

άναγκάζουσαι τούς έπιτηδεύοντας αύτάς εϊς ζωήν στάσιμου καί 
έσκιατραφημένην έκνευρίζουσι τά σώματα, τών δέ σωμάτων θη- 
λυνομένων καί αί ψυχαί πολύ άρρωστότεραι γίνονται, έπειτα 
διότι οί τοιοΰτοί καί τούς φίλους είνε ανίκανοι νά ώφελήσωσι 
καί τήν πατρίδα νά προστατεύσωσι, προτιμά ύπέρ πάσης τήν γεωρ
γικήν τέχνην καί μετά ζήλου συνιστά, φέρων ώς παράδειγμα 
τούς βασιλείς τών Περσών καί τόν νεώτερον Κΰρον. Τούτων οί 
μέν πρώτοι διαφερόντω; έφρόντιζον περί τή; γεωργίας καί πρός 
έμψύχωσιν αύτής αύτοπροσώπως έπεσκέπτοντο τό κράτος ή άν- 
τιπροσώπους πιστούς έπεμπον είς τά άπώτερα μέρη έπ’ αύτφ τω 
σκοπφ καί μέ βραβεία καί άξιώματα έτίμων πρώτον μέν τούς 
παρέχοντας τήν χώραν στρατιωτικήν, ΐσχυράν καί εύφρούρητον, 
δεύτερον δέ τούς καθιστώντας αύτήν πολυανθρωποτέραν καί μάλ
λον γόνιμον καί παραγωγόν. Ούδέν όφελος, έλεγε, τής γεωρ
γίας, άν μή ύπάρχωσιν οί προστατεύοντες τήν χώραν κατά τών 
έχθρών πώ; δέ θά έζων καί οί φρουροϋντες αύτήν, άνδρειό- 
τατοι δντες, άν δέν ύπήρχον οί θρέψοντε; αύτούς καί έργασό- 
μενοι τήν γήν ; Γνωστόν δέ άλλοθεν πώς ό Άρταξέρξης άντή- 
μειψε τόν χωρικόν, δστις τω προσήνεγκεν ύπερμέγεθες ρωδιόν. 
Μά τόν Μίθραν, είπεν, ό άνθρωπος ουτος διά ταύτης τής επι

μέλειας καί πόλιν έκ μικρού δύναται νά κάμη μεγάλην*  καί διώ- 
ρισεν αύτόν άρχοντα πόλεως. ’Αξιοθέατο*,  δέ ήσαν καί αί πόλεις 
έν αί; κατωκουν οί Πέρσαι βασιλείς διά τε τάς δενδροφυτείας 
ζαι τού; εύθαλεϊς καί καταφύτους κήπους τούς περικυκλοΰντας 
αύτάς. Ό δέ Κύρος δέν άπηξίου δ ίδιος νά ένασχολήται 
εϊς τήν καλλιέργειαν τοΰ παραδείσου του καί μετά τίνος 
ύπερηφανείας διηγήθη εις τόν Σπαρτιάτην Λύσανδρον, πώ; αύ
τός εΐχε διατάξει ζαι καταμετρήσει ζαι ιδίαις χερσί φυ- 
τεύσει πολλά τών δένδρων αύτοΰ. Βλέπων δέ τον Σπαρ
τιάτην θαυμάζοντα, σοί ομνύω, είπεν. ώ Λύσανδρε δτι ούδέποτε 
άχρι τοΰδε δέν έδείπνησα πριν ιδρώσω ή εί; πολεμικά; άσκήσει; 
ή εΐ; γ .-ωργικας έργασίας ζαταγινόμε-.ο.

Έξαίρων δέ άζολούθως τά ά*ραθά  τής γεωργίας άποφαίνεται 
αύτήν ώ; τά μάλιστα συντελεστικήν είς τήν εύζωία; τών άνθρώ
πων· αΰτη, λέγει, εινε ή πορίζουσα τω άνθρώπω πάντα τά πρός 

τροφήν καί πρός ήδυπάθειαν ζαι άπόλαυσιν αΰτη χορηγεί τά μέσχ 
τοΰ τιμάν τό θεϊον μεγαλοπρεπώς, έπειδή καί ή ποιμενική είνε 
συνήμμένη τη γεωργία*  αΰτη, συνειθίζουσα τ’ον άνθρωπον είς τούς 
κόπους ζαι τήν καρτερίαν άνδρίζει αύτόν ζαι καθιστά ικανόν 
πρός άμυναν έαυτοΰ καί τών άλλων τω έμπ-υέει δέ καί αισθή
ματα δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας, διότι άζαταπαύστως έχει 
πρό τών δφθαθμών του τήν πλουτοδότειραν γήν, ήτις τούς μέν 
άριστα θεραπεύοντας αύτήν δαψιλώ; άνταμείβει, τούς δέ άμελώς 
ζαι ζαζώ; ζημιοϊ. Οΰχ ήττον ή γεωργία καί εύσεβεστέρους ποιεί 
τούς άνθρώπους*  διότι, μή δυνάμενοι ουτοι διά τής τέχνης μόνης 
νά προνοήσωσι πάντα καί νά προλάβωσιν έκτάκτους τινάς τής φύ- 
σεως έπηρείας, οΐον χαλάζας καί πάχνας, άνομβρίαν καί πολυομ
βρίαν καί έρυσίβας καί έπιδημίας θανατηφόρους εις τά κτήνη, ύψοΰσι 
τόν νοΰν πρός τόν ύπέρτατον δημιουργόν τόν διέποντα τήν φύσιν 
καί έξευμενίζουσιν αύτόν διά δεήσεων καί θυσιών πρός άποσόβη- 

σιν τών τοιούτων κακών, έφ’ ω καί εϊς τεζμήριον εύγνωμοσύνης 
προσφέρουσιν αύτω έκάστοτε τάς άπαρχάς τών καρπών.

Συμπέρασμα τοΰ λόγου γενικόν, δτι ή Οικονομία είνε έπιστήμη 
τοΰ διευθύνειν και αΰξειν τόν οίκον και μεταποιεΐν εις χρήματα, 
ήτοι χρήσιμα καί πλουτοφόρα, τά μετ’αύτοΰ συνδεδεμένα κτήματα*  
δτι, έπειδή πάσας τά; τέχνας εΰκολον δέν είνε νά μάθη τις, αί δέ 
καλούμεναι βαναυσιζαί, ώς διαφθείρουσαι τό σώμα και τήν ψυχήν 
τοΰ έργάτου καί καθιστώσαι αύτόν άχρηστον καί πρός τήν πα
τρίδα καί πρός τούς φίλους, θεωρούνται άπόβλητοι, άνομολογεϊται 
ή γεωργία ώς άρίστη έπιτήδευσις ζαι άρμοδιωτάτη είς έλεύθερον 
άνδρα*  διότι*  αΰτη πορίζουσα έν πρώτρις τά έπττήδεια παρέχει έν- 
ταύτω ηδονικήν ένασχόλησιν διά τών ποικίλων τέρψεων τής έξο— 
χής, συντελεί είς τήν αΰξησιν τή;περιουσία;, προικίζει τόν έπι- 
τηδεύοντα ή έπιμελούμενον αύτή; μέ άνδρίαν σωματικήν καί ψυ
χικήν, προσόντα ούσιώδη καί άπαραίτητα είς έκπλήρωσιν τών 
πρός τήν πατρίδα χρεών. Τό δέ κυριώτατον πάντων, ή γεωργία 
τρέφουσα καί γονιμοποιοΰσα τά; δύο αύτής θυγατέρας, τήν τε- 
χνουργίαν καί εμπορίαν, άπεργάζεται μετ’ αύτών τήν καθολικήν 
ευημερίαν τών κοινωνιών.

Άλλά πώ; διοιζητέον τόν οίκον; πώ; έπιτηδευτέον τήν γε
ωργίαν ; τοΰτο θά διδάξη ήμϊν δ Σωκράτης διά τοΰ καλοΰ κά- 
γαθοΰ Ίσχομάχου, καί τοΰτο έ'σται τό άντικείμενον δευτέρας τί
νος συνδιαλέξεως ήμών ή καί τρίτης.

Ο ΜΑΥΡ03 ΑΝΘΡΩΠΟΣ!
(έκ τοΰ Γαλλ. 'Υπό Μ. Γ. Παλλαμάρη.—Συνέχ. άπό σελ. 246).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'.

"Ενθα φαίνιται οτι, οπω; απόσπαση τις μυστικόν τι, 
όφίίλζι νά ΐρωτϊί ϊπιτηδιίως.

Ό Φάβιος έντούτοις (διότι οΰτω θά τόν όνομάζωμεν είς τό 
εξής) έξηκολούθει τήν πορείαν του. Νΰν έβάδιζε σζεπτικώτερο; 
καί μάλλον άφηρημένο; ή πρό τής μετά τοΰ γλύπτου συναντή-
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του· έκεϊ κατ'άρχά; ήρνήθη τήν τροφήν και περιεγέλασε τόν κόπον. 
Παρά τή θηρεσία έξ έναντίας όμως έζήτει νά εισέλθη, νά φάγη, 
ν’ άναπαυθή· καί τοι δέ όμιλών, άκροαζόμενος ή τρώγων, έρριπτε 
πανταχόοε βλέμματα λαθραία καί περίεργα, ώ; εΐ τό πνεύμα του 
κατείχετο ύπό τίνος μόνον εϊς αύτόν ορατού αντικειμένου,και ώσεί 

ήθελε νά εΐσδύση εις μυστήριον τι.
Άλλ’ ή θηρεσία, ούδεμίαν αιτίαν έχουσα ανησυχίας,δέν έττρό— 

σεχεν εις τά περίεργα ταύτα βλέμματα τού ξένου της.
— Λάβε, τω λέγει, ιδού ο,τι έζήτησας· έχει; άνάγκην αύτοΰ, 

διότι φαίνεται νά έρχεσαι μακρόθεν.
— Ναί, καλή μου κυρία, ιδού τέσσαρα; δλοκλήρου; ημέρα; 

περιπατώ.
— Τέσσαρα; ήμέρας! μήπως έρχεσαι έκ Ρώμης;

■ — Το έμαντεύσατε. Υπήγα νά προσκυνήσω τά λείψανα τών 
άγιων αποστόλων καί νά λάβω τάς εύχάς τοΰ άγιου Πατρός. Ώ! 
οποία συρροή κόσμου κατά τάς τελευταίας έορτάς τοΰ Πάσχα! Οί 
Ρωμαίοι έχάνοντο έντός τοΰ πλήθους. 'Οποίοι δέ άνδρες εύρί- 
σκοντο έκεϊ! Είδον πολλούς περιφήμους καλλιτέχνας, καρδινα

λίους, πρίγγηπας, σοφούς, ποιητας.
— Πόσον ωραία θά ήσαν όλα αύτά!
— Ναί, άλλά τό ώραιότερον πάντων ήτον ή πίστι; καί ό ζή

λος απάντων, οί 'ύμνοι έν ταΐς έκκλησίαιο, αί πομπαί καί αί λι- 
τανείαι εις τάς άνθοστολίστους οδούς καί ή έπί τής πλατείας 

εύλογία.
- —Ώ! πόσον εύτυχεΐ; είνε οί δυνάμενοι να παρευρεθώσιν εις 

τοιαύτας τελετάς!
—Άλλά δέν είνε πολύ δύσκολο·/ νά ύπάγη τις· συνηντήθην 

μετά πολλών γυναικών έκ Βιτέρβης, Βολωνίας καί αυτής τής 
Σιέννης καί μετ’ άλλων έλθουσών έκ τού βασιλείου τής Νεαπό- 
λεως καί έκ τών Άβρούζων. Δέν άπεφάσισες ποτέ νά ύπάγης μετά 

τού συζύγου σου;
— Είμαι χήρα.
— Συγχώρησον τήν άγνοιαν μου, λέγει δ ξένος, δστις έμεινε 

σιωπηλός έπί μίαν στιγμήν.
— Έχεις υιούς: 'έπανέλαβεν.
— Όχι· μόνον δύο θυγατέρας, έξ ών μάλιστα ή μία είνε 

τέκνον τοΰ άγαθοΰ θεού, τό οποίον εΰρον έγκαταλελειμμ-ίνον καί 

τό υιοθέτησα.
— Τούτο είνε έργον τής πρός τόν πλησίον αγάπης, ήν πάν

τοτε δ θεός εύλογεϊ. Νομίζω δέ δτι αρκούντως ήδη έπί τούτω 

άντημείφθης.
—Ναί, πρό πέντε έτών, άφότου είνε πλησίον μου, τό τέκνον 

αύτό πάντοτε μοί έπροξένησε χαράν.
— Πέντε έτη! έπανέλάβε ταπεινή τή φωνή δ Φάβιος· άλλά, 

είπε μεγαλοφώνως, δέν φοβείσαι μόνη, ένω ή οικία είνε άπομε- 

μακρυσμένη τών άλλων και έν τοιαύτη εποχή;
— Τί ήμπορεΐ τις νά μάς κλέψη; βλέπεις όποια είνε τά 

πλούτη μας. Προσέτι δέ .ή προστασία τοΰ θεού δέν έπαγρυπνεί 
πάντοτε καί έπί τών μικρών καί έν γένει έπί πάντων, όσοι έχουοι 

πίστιν εις αύτόν;
— Ό πατήρ τή; Νίνα; δέν τήν έζήτησε ποτέ;

σεώς του. Εις τινα καμπήν τή; δδοΰ έστρεψε τήν κεφαλήν, εύ- 
ρεθείς δέ απέναντι δρομίσκου κειμένου αριστερόθεν τής κυ
ρίας δδοΰ, έστάθη. Εις τήν άκρα·/ τοΰ δρομίσκου τούτου εις τ'ο 
βάθος έφαίνετο ή είσοδος μικρά; αυλής καί δπισθεν αυτής ώρα- 
ίζομένη ύπό συκής καί τινων ροδοδαφνών έθεάτο οικία τις, μι
κρά μέν, άλλά τερψίκαρδος καί καθαρά, ένθα δύο ωραίοι πάΐδες 
έπαιζον έπϊ τοΰ κατωφλιού. Ό Φάβιος έτεινε τάς χεΐρας του καί 
διηυθύνετο προς αυτούς, άλλ’ οΰτοι ϊδόντες αύτόν έφοβήθησαν 

καί είσήλθον. Ό Φάβιος έθεώρησεν έτι ολίγα; στιγμάς τήν οι

κίαν ταύτην καί άπεμακρύνθη.
Πράγμα παράδοξον! ’έν δάκρυον έβρεξε τους οφθαλμούς του.
Καί δμω; τό άρρενωπ'ον αύτοΰ πρόσωπον διέμεινεν άπαθές καί 

αύτό τό διαφυγόν έκ τών οφθαλμών του δάκρυον, ώς αί πίπτου- 
σαι έκ τών βράχων σταγόνες καί ρέουσαι έπί τών έκ γρανίτου 
πλευρών των, έκυλίετο σιγηλόν έπί της πελιδνής και ισχνής αύ

τοΰ παρειάς.
Άλλως τε δποία σκέψις, δποΐος συλλογισμός ήδυνήθη νά συγ- 

κινήση μέχρι βαθμοΰ τοσούτου τόν κατά τό φαινόμενο·/ τοσοΰ- 
τον σκοτεινόν τούτον άνθρωπον ;

Ή οικία έκείνη ή τον ή οικία ένός προγεγραμμένου· άλλ’ ό 
άγνωστος δέν ώφειλε νά γνωρίζη αύτήν· οί παιδες εκείνοι ή σαν 
εύδαίμονος γεωργού, νέου ιδιοκτήτου τής οικίας ταύτης, άλλ’ οΰ- 

τοι ούχ ήττον τω ήσαν άγνωστοι.
Ούδέν άλλο συμβείηκός διέκοψβ τήν οδοιπορίαν του. Αί δδοί 

είχον κατασταθή έρημοι ένω διέμενε παρά τώ Ύακίνθω· οί νέοι 
είχον εΐσέλθει εις τάς οικίας των καί ούδείς έπρόσέχεν εις τον 

διαβαίνοντα προσκυνητήν.
Οΰτω διήλθεν δλον τό χωρίον απαρατήρητος, διέίη άγρούς 

τινας άραδοσίτου, έκεΐθεν δέ εις τινα βήματα έστάθη ένώπιον με
μονωμένης τινός οικίας, αριστερόθεν τής οδού.

Αΰτη ήτον ή τής θηρεσίας, τής δποίας έκρουσε ζωηρώς τήν 

θύραν.
«Εϊσελθε» έκραξε φωνή τις· καί ώθήσα; τήν θύραν, ε’.σ- 

ήλθεν.
‘Η θηρεσία ήτο μόνη, άλλ’ήξεύρομεν δτιήτο γενναία· πρόςτού- 

τοις ήτο πλήρης μεσημβρία καί ούδέν ήδύνατο νά τήν άνησυ- 
χήση, ή δέ ένδυμασία τοΰ ξένου προσείλκυε τήν εύμένειαν ού- 
δαμώς λοιπόν έφοβήθη, άλλ’ είπεν άπλώς.

— Καλέ άνθρωπε, κατά τί δύναμαι νά σοι γίνω ωφέλιμο;;
— Κυρία, είπεν δ ξένο;, έπίτρεψόν μοι ν’ άναπαυθώ ολίγα; 

στιγμάς ύπό τήν στέγην σου, καί εύαρεστήθητι χάριν εΰσπλαγ- 

χνίας νά μοι δώσης όλίγην τροφήν.
— Ό προσκυνητής έρχεται έν δνόματι τοΰ θεού, είπεν αΰτη, 

θέλω δέ πράξει τούτο άσμένως.
Ό ξένος, δστις έφαίνετο περιμένων ταύτην τήν άπάντησιν, έκά- 

θισε προ τής τραπέζης, έφ’ ή; ή θηρεσία άμέσω; έπέθεσε πι

νάκια φαγητού.
Άμα έλθόντο; έν τή οικία τή; θηρεσίας οί τρόποι τοΰ άγνώ- 

στου παντάπασι μετεβλήθησαν. Πρ'ο μικρού ών παρά τω γλύπτη, 
είχε διστάσει νά εϊσέλθη, έρρεμβε τούς οφθαλμούς του άπροσέ- 
χτως, έως οΰ καλλιτεχνικόν τι έργον εϊλκυσε τήν προσοχήν

«—Καί άραγε έχει έτι πατέρα; Τέκνον κλαπέν ύπό τών. 
αθιγγάνων είτα δέ έγκαταλειφθέν ύπ*  αύτών τί; δύναται νά μάθη 
πόθεν έρχεται;· Άλλά πώ; γνωρίζει; τό όνομα αυτής;

■ —Το είπες πρό ολίγου... Άλλά πρόσεξε· θά σέ έγκατα- 
λείψη άναμφιβόλω; μετ’ολίγον, διά νά ύπανδρευθή.

— Νά ύπανδρευθή ! είπεν ή θηρεσία γελώσα, άλλά τό πτω
χόν μόλις είνε δώδεκα έτών.

• — Ά! δέν τό ήξευρον δώδεκα έτών περίεργον ίσως είνε 
έκείνη, τήν όποιαν άπήντησα πρό ολίγου μέ έσθήτα κερασσόχρουν 
και μέλαιναν κόμην έρριμμένην όπισθεν εϊς δύο πλοκάμους;

— Όχι, ή ’Ιωάννα είνε ξανθή· Οά άπήντησε; ίσως άλλο τι 
παιδίον τής. γειτονίας, ’ίσως τήν μικρά·/ Χίτην.

— Πιθανόν, άπεκρίθη δ Φάβιος, δστις έστρεψε τήν κεφαλήν, 
ώς εϊ είχεν άκοΰσει κρότον τ'.νά.

Συγχρόνως ή θύρα ήνοίχθη, άκτίς θερμού φωτός εϊσώρμησεν 
έν τω δωματίω, ή δέ Ραφαήλλα εισήλθε κρατούσα άνθοδέσμην.

— ’ιδού ή θ υγάτηρ μου, είπεν άφελώς ή θηρεσία.
Ή Ραφαήλλα εΐσήρχετο μειδιώσα· άλλ’ ϊδούσα τόν ξένον έγερ- 

θέντα, αΰτη έστάθη άκίνητος, άφωνος καί πεφοδισμέ·/η.
Ό Φάβιος τήν έθεώρει σιωπών,ή δέ θηρεσία έναβρυνομένη έπ: 

τή θυγατρί αυτής, έφαίνετο χαίρουσα διά τήν έκπληξιν τοΰ ξένου.
Πρώτη δέ ή νεάνις λύσασα τήν σιωπήν.
— Έπανήλθεν ή ‘Ιωάννα ; ήρώτησε μετά φοινής, τήν οποίαν 

έπειράτο νά καταστήση ήρεμον.
■ —Όχι, ήξεύρεις δτι έξήλθε νά σύναξη άνθη πρός κατατκευήν 

τή; ανθοδέσμης τοΰ Μαΐου.
— Πρ’ο; ποιον μέρος διηυθύνθη, ήξεύρεις, μήτερ ;

---Ένόμιζον δτι ήτο μετά σοΰ· άλλά μή στενοχωρήσαι· δέν 
θά βραδύνη νά έπιστρέψη. · .

— Καί δ Υάκινθος δέν ήλθεν ακόμη ;
ί—Ήξεύρεις δτι μάς ύπεσχέθη δτι θά έλθη τήν μεσημβρίαν, 

τόρα δέ μόλις είνε δέκα ώραι π. μ.
—Έχετε δίκαιον σήμερον αί ώραι μοί φαίνονται πολύ μεγάλα'..

- —-Ραφαήλλα, είπε τότε δ ξένος, σήμερον είνε ή πρώτη τοΰ 
μηνος τής Παρθένου ήμερα· έπίτρεψόν εις προσκυνητήν διαβα
τικόν, μέλλοντα μετά μικρόν ν’άναχωρήση έντεΰθεν, νά σοι προσ- 
φέρη και αύτός τόν στέφανον τοΰ Μαΐου.

Καί ήμιανοίξας τόν μικρόν δερμάτινο·/ · σάκκον, δν εφερεν, 
έξήγαγεν έξ αύτοΰ περιδέραιό·/ τι, οΰτινος οί κόκκοι έκ κατειρ- 
γασμένου ξύλου άπεχωρίζοντο διά μικρών χάλκινων μεταλλείων, 
έπάργυρος δέ σταυρός έκρέματο έκ τοΰ μέσου τοΰ περιδέραιου.

—Έπίτρεψόν, παρακαλώ, είπεν ούτος άποτεινόμενος προς 
τήν θηρεσίαν, τή θυγατρί ύμών νά δεχθή τό μικρόν αύτό δώρον ι 
πρ’ος ένθύμησιν, δπερ κομισθέν έκ Ρώμη; θά δμιλή ύμί·/ ένίοτε 
πέρί τή; εύγ/ωμοσύνης δυστυχούς άνδρόσ, εις "ό/ έπετρέψατε ν’ά- 
ναπαυθή ύπό τήν στέγην τή; οικία; ύμών, καί δ οποίος σάς εύ- 
χάριστεΐ διά τήν φιλοξενίαν σας. «. ··

■ Σιωπώσης τή; Ραφαήλλας, ή μήτηρ της τή ένευσε νά δεχθή 
αύτό. Αΰτη ελαβε λοιπόν τό περιδέραιο·/.

' — Ί'γιαίνοιτε, είπεν δ προσκυνητή;, έστω δέ πάντοτε ήσυχος ■ 
ή ζωή ύμών Ταύτα εϊπών, έξήλθε.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεύχο; ΜΧΤ'.)

. —Μήτερ, ποιο; είνε αραγε ό άνθρωπο; ούτος; είπεν ή Ρα
φαήλλα, άμα ώς είδε τήν θύραν κλεισμένη-/.

— Αγνοώ· προσκυνητής, ερχόμενος έκ Ρώμης, ένθα είδε πολλά 
αξιόλογα πράγματα!

— Άλλά παρετήρησες πόσον τό βλέμμα του ήτον άλλόκοτον; 
Μήπως ήρπασεν άπ’ έδώ τίποτε; Δέν σοι άνέφερέ τι ύποπτον; 
Πολύ έπεθύμουν νά ήτο έδώ δ 'Υάκινθος και νά έπέστρεφεν ή 
Νίνα.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν, καθ’ήν ούτως ώμίλει ή Ραφαήλλα, 
άν τις παρηκολούθει τόν ξένον, θά ήκουεν αύτόν λέγοντα χαμη- 
λοφώνως :

«Εινε πέντε έτη· άθίγγανοι· κόμη ξανθή· οφείλω νά ακολου
θήσω τά ι'χνη της, άλλά ποΰ νά εΰρω τόρα αύτήν;

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ.

Til-ι τοόπω ιχνογράφημά τι δυνατόν νά. ικπλι'ιξη 
τινα καλλιτίχνην.

Μείνας μόνος δ Υάκινθος έν τω έργαστηρίω αύτοΰ, έστάθη 
ένώπιον τοΰ είκονίζοντος τήν Ραφαήλλαν καί Νίναν αναγλύφου, 
ώς είδομεν'. Έκ τών δύο εκείνων έρασμίων κεφαλών έξήρχετο 
μάγνητική δύναμις, ήτις τον εϊλκυε άκατασχέτως. θεωρήσας ε
π’ ολίγον τό έργον του, έστρεψε τούς οφθαλμούς έπί τών ιχνογρα
φημάτων, τών κάλυπτόντων τήν πλησίον τράπεζαν, καί τά οποία 
δ προσκυνητής είχε φυλλολογήσει.

■ «Παράδοξος ά··/0ρωπο; οΰτος δ Φάβιος, ξλεγε καθ’, εαυτόν ό 
γλύπτη;· μοί είπε τό όνομά του, τό όνομα βμως τούτο ούδεμίαν 
έν έμοί εγείρει άνάμνησιν θά έστοιχημάτιζον έν τούτοις, ότι είνε 
καλλιτέχνης, ίσως δέ γλύπτης. Έγνώρισε τόν Ίωάννην .τής Βο
λωνίας, έννοεΐ καλώς τήν τέχνην καί δμιλεΐ ώς είδήμων περί 
αύτής· άλλά διατί άραγε δέν ήθέλησε νά τό δμολογήση; άφεύ- 
κ-ως μυστήριόν τι κρύπτεται ύπό τάς παρασιωπήσεις ,ταύτας».

Ούτως δ Ύκινθος ήκολούθει τόν ροΰν τών σκέψεών. του, ζ-ε 
αίφνης έξέβαλε φωνήν έκπλήξεως.’ .

■ Ένω έτακτοποίει τά χαρτία, τά δποΐα είχε λάβει έκ τής τρα
πέζης, έπεσε·/ εις χεΐρας τουτό τής κατά τον Λουκάν Σινιορέλλην 
τοιχογραφίας σχεδίασμα, .περί οΰ έν σελ. 246 ώμιλήσαμεν. Τό 
έθεώρησεν έπί μίαν στιγμήν έπαναθέτων δέ αύτό πλησίον τών 
άλλων καί σ.-ρέψας τυχαίως τό φύλλον, έφ’ οΰ τό σχεδίασμα, 
παρετήρησεν εις τά όπισθέν του ιχνογράφημα,τοΰ οποίου ή θέα είχε 
προκαλέσει τήν φωνήν έκείνην τοΰ θαυμασμού. -■

: Τό ιχνογράφημα τοΰτο ήτον άπλούστατον άπλαϊ τινες γραμ- 
μαί παρίστανσν κεφαλήν τέκνου.

ι Ήτο ταχέως καί δαψιλώς έσχεδιασμένον μέ. μεγάλας γραμ- 
μάσ, άλλά μετ’ άκριβείας καί ορθότητος, δηλούση; τήν ύπό έμ
πειρου τεχνίτου κατασκευήν αύτοΰ.

. Αί ιδιότητες αυται, ολίγον ίσως αϊσθηταί εις τόν αμαθή καί 
άπειρον της τέχνης, ήθελον προσβάλει τόν Υάκινθον κατά πά-
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σαν άλλην περίπτω®?, άλλά τούτο δέν προαζησχόλει αύτδν τότε.
Τδ σχέδιο?, ώς προείπομ»·/, παρίστανε κεφαλήν παιδιού·, ανα

πολούσαν- τά χαρακτηριστικά τής Νίνας,
Βεβαίως ήτον αΰτη μετά της κυματούσης κόμης της, τής ζω

ηρά; καί άνησόχου έκφράσεώ; της, τοΰ χαρίεντος μειδιάματος 
καί βλέμματός της- τούτα πάντα ώμοίαζον έξκισίως πρ'ος την 
έσχεδιασμένην υπό τοΰ ‘Υακίνθου εΐς τδ άνάγ'ωφον κεφαλήν.

Όμως δλον όμοΰ θεωρούμενο-/ το ιχνογράφημα αΰτδ παρίστανε 
τήν Νίνα·/ νεωτέραν κ» εΐς ήλικία·/ μάλλον παιδικήν δέν πα
ρίστανε τήν Νίναν τοΰ έτους 1572, άλλά τήν πρδ πέντε έτών 
ύπδ τής θηρεσίας είσποιηθεϊσαν, μετ’ δλιγωτέρας πτωχείας, μετά 

πλείονος δέ φαιδρότητος.
' Ο ‘Υάκινθος. ϊστατο εκστατικός ένώπιον τοϋ ιχνογραφήματος.
Ήτο βέβαιος δτι αύτδς δέν ήτον ό ίχνογραφήσας αύτό· άλλως 

τε ό τρόπος καί ή έξεργασία διέφερον τών ίδικών του τόσον ώστε 
δέν ήδύνατο ν’ άπατηθή ευκόλως.

Άλλά τίνος ήτο; Πώς. εύρίσκετο έκεϊ;
Λάμψις τις διήλθεν αίφνης διά τοϋ πνεύματος τοΰ νέου· ό Φά- 

βιος εΐχε θεωρήσει τά ιχνογραφήματα ταΰτα καθ'δν χρόνον ό γλύ
πτης είχεν έξέλθει καί αφήσει αύτδν μόνον δι’ όλίγας στιγμάς· 
έκράτει μάλιστα άνά χεϊρας, δτε ό Υάκινθος είσήλθε, τδ φυλ- 
ήον, όπισθεν τοϋ όποιου εύρίσκετο ή εικονογραφία αυτή· άρα μό

νος ό Φάβιος ήδύνατο νά ήνε ό ποιητής αύτής.
Άλλά τότε λοιπόν έγνώριζεν ό Φάβιος τδ παιδιον;

• Συμβαίνει ένίοτε οδοιπόρος, τις; βεβυθισμένος εις ιδιαιτέρας 
σκέψεις, νά είσέλθη άπερισκέπτως έν σκιερά όδω, πεφραγμένη 
εκατέρωθεν ύπδ πυκνή; δεντροστοιχίας, δι’ ής ό οφθαλμός αδυ
νατεί νά είσδύση· έμπροσθεν δέ καί όπισθεν τοΰ όοοιπορου οί έλιγ- 
μοί τής άτραποΰ, περικεκλεισμένης πάντοθεν ύπδ φυλλίνων τοί
χων, ούδέν εΐς αυτόν έπιτρέπουσι νά διακρίνη, άλλ’ ό δρόμος 
άνοιγε·, καθ’ δσον ακολουθεί αύτόν, οί κλώνοι τών δένδρων 

ύψοΰνται-, εκτείνονται, πλησιάζουσιν άλλήλους ίνα συ/αφθώσιν 
ύπέρ· τήν κεφαλήν τοΰ. δδίτου, τέλος κατορθοΰσι τοΰτο, ένοΰνται 
καί.ό οδοιπόρος τότε οδεύει ύπδ στενόν θόλον, ουτινος τά πυκνά 
φύλλα άμυδρδν μόνον άφίνουσι νά διέρχηται φώς. Ό άνθρωπος 
έξακολουθεϊ τήν πορείαν του, στενοχωρούμενος και ανήσυχος ύπδ 
τής διαρκούς ταύτης χλοερά; γειτονίας· έπιθυμεϊ νά έξέλθη ΐνα 
ϊδη τον ήλιον μέν άνωθεν τής κεφαλής του, τόν ορίζοντα δέ εκ
τεινόμενο-/ πρδ τών οφθαλμών του, τάς δέ αποστάσεις έξαπλου- 
μένας πρδ τών ποδών αΰτοΰ. Αίφνης ή δενδροστοιχία αύτη τε- 
λειοΰται άποτόμως είς τινα γωνίαν τής άτραποΰ, ό τών κλώνων 
θόλος παύει, , ένώπιον, δ.έ τοΰ. οδοιπόρου τδ πάν γίνεται καθαρόν 
και σαφές, δστις ακολουθών διεκδοχικώς πάσας τας πολύπλοκους 
στροφάς τοΰ ύπδ τούς.οφθαλμούς του έδάφους, έναγκαλίζεται δι’έ- 
νος μόνου βλέμματος τδν απέραντο-/ καί μακρυνδν δρίζοντα. Ό,τι 

συμβαίνει εΐς τδν φυσικόν
Αί σκέψεις τοΰ Υακίνθου προέβαινον κεκαλυμμέναι ύπο τοΰ 

πέπλου τής άσαφείας· μάτην ήρώτα εαυτόν περί; τής σημασίας 

τοΰ ιχνογραφήματος τούτου, περί τοΰ μυστηρίου τοΰ όπισθεν τοΰ 
εογου τούτου κεκρυμμένου,άλλ'αίφνης αί άμοιβολίαι έςελιπον καί 

τδ όνομα τοΰ Φαβίου ξιά μιας έδίδαξεν αύτδν πολλά πράγματα,. 

κόσμον, συμβαίνει και είς τον ήθικόν.

είς ά αατεγίνετο, άλλά τά όποία δέν ήδύνατο νά έννοήση. Έν 
τούτοις. διά)τδν οδοιπόρον, τόν έξερχόμενον έκ τών παχειών σκιών 
τής άτραποΰ, ό άνακαλυπτόμενος δρίζων δέν εΐνε πάντοτε φαι
δρός. Έάν δ. ουρανός, τδν δποϊον ή χλοερά στέγη δέν έπέτρε- 
πεν είς αυτόν ν’ άνακαλύψη,. ήνε θυελλώδης, έάν ή οδός, τήν 
όποιαν δέν είχεν ίδεϊ, φαίνηται έπίπονος καί έρημος, συμβαίνει 
πολλάκις είς τ'ον δδοιπόρον νά ρίψη δν βλέμμα συμπάθειας έπί 
τής άτραποΰ, ήν βαδίζων έδύνατο τουλάχιστον νά όνειροπαλή δπι- 
σθ.εν αύτοΰ τδν ήλιον καί τά άνθη.

Τοΰτ’αΰτδ συνέβη καί είς τόν ‘Υάκινθον· αί αμφιβολία·. τόν ειχον 
καταβάλει, ή άνακάλυψίς του τδν έξέπληξε, καί διά ταχείας 
τινδς σκέψεως διείδε τοσαΰτα, ώστε οπισθοχώρησε? είς τήν θέαν 

ταύτην.
Άν δ Φάβιος ιχνογράφησε? αύτήν τήν κεφαλήν,έγνώρισε λοι

πόν τήν μικράν ’Ιωάνναν; Τήν έγ/ώρισεν άλλοτε; Διατί τότε 
νά μή τδ εϊπη ; Ποια αιτία τδν ώθησε-/ εϊς αύτήν τήν σιωπήν,εΐς 

αύτδ τδ μυστήριον;
Καί δ Υάκινθος τότε έσυλλογίζετο έκείνο, τ'ο οποίον τω είχεν 

είπεϊ ή Ραφαήλλα τήν παρελθοΰσαν νύκτα- τ'ον κίνδυνον, τδν δποϊον 
αύτη ένόμϊζεν έπικρεμάμενον έπί τίνος- άνεμιμνήσκετο έπίσης τής 
μετά τοΰ ξένου συνδιαλέξεώς του, τών έρωτήσεων τούτου, είς τάς 
όποιας δέν έπρόσεξε· τοΰ θαυμασμού του ένώπιον τοΰ άναγλύφου, 
θαυμασμού διαρκέσαντος τόσον πολύ.

Όποία σχέσις ήδύνατο νά ύπάρχη μεταξύ τοΰ Φαβίου, ένδς 
καλλιτέχνου, και τής Νίνας, πτωχοΰ παιδιού, δ Υάκινθος δέν τδ 
έγνώριζεν άλλ’ ό Φάβιος δέν ήτον άναμφιβόλως ξένος είς αύτδ 
ή αδιάφορος- Οποιοσδήποτε δέ χαί άν ήτον δ μυστηριώδης ουτος 
άνήρ, τδ πρώτον πράγμα, τδ δποϊον ό νέος., έχρεώστει να. πράξη, 

ήτο νά σπεύση νά διηγηθή δλα ταΰτα είς τήν θηρεσίαν και νά 

συνεννοηθή μετ’ αύτής.
Έδραμε λοιπόν είς τήν οικίαν τής χήρας· δταν έφθασεν, ό 

Φάβιος είχεν αναχωρήσει πρό άρκετής ώρας.
(άκολουθεί).

ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗ3
(έκ τών τοΰ Πλουτάρχου Ήθικών.—Συνέχεια άπδ σελ. 249).

Άλλά καί έάν συμβαίνωσι διακοπαί τινες τοΰ φιλοσοφεί-/ (αρ
κεί μόνον αυται βαθμηδόν νά σμικρύνωνται καί νά μή ώσι μα- 
κραι καί συνεχείς), καλόν καί τοΰτο σημεϊον τοΰ δτι ή ραθυμία, 
έκθλιβομέ/η δια τοΰ πόνου καί τής άσκήσεως, θέλει μετ’ού πολύ 
έκλείψει όλοτελώς. Διότι καθώς ή βλάστησις τοΰ καλάμου, έχουσα 
άπ’ άρχής πλείστην καί καλλίστην δρμήν, φθάνει είς ύψος 
δμαλ'ον καί συνεχές, άλλ’ έπειτα, έξασθενησάσης τής πρ'ος τά 
άνω δρμής, συντέμ/εται ούτως ειπεϊν τδ στέλεχος καί άναφαί- 
νονται έν αΰτω πολλοί καί πυκνοί κόμποι καί τυλώματα, ούτως 
οί άφιερούμενοι είς τήν φιλοσοφίαν ξ·,ά μεγάλων έκδρομών καί 

μεγάλόυ κάτά πρώτον ζήλου, έπειτα δέ ύποπίπτόντες εΐς πολλά 
καί συνεχή προσκρούσματα καί αντιπερισπασμούς,ούδεμίαν πλέον 

αισθάνονται διαφοράν πρδς τά κρείττω άλλ’άποκαμόντες έγκαταλεί- 
πουσι τό έργον αύτών άτελές· έτεροι δέ τούναντίον. διακόπτοντες 
τάς παρεμποδιζούσας αύτούς προφάσεις,ύπερβαίνουσι διά μιας πάν 
πρόσκομμα καί κατορθοΰσι τ'ο ποθούμενον δυνάμει τής προθυμίας 
αύτών. Καθώς λοιπόν σημεϊον άρχομένου έρωτος δέν είνε ή χαρά, 
ήν αίσθανόμεθα έπί τη παρουσία τοΰ ερωμένου αντικειμένου, διότι 
τοΰτο κοινώς συμβαίνει, άλλ’ δ ψυχικός ημών πόνος καί ή με
γίστη κατάθλιψις, δταν τοΰτο άποσπάται άφ’ ήμών, τοιουτοτρό
πως άγονται μέν πολλοί ύπδ φιλοσοφίας καί σφόδρα φιλοτιμώ; 
φαίνονται δτι άντιλαμβάνονται τής μαθήσεως, άλλ’ έάν άσχολίαι 
καί άλλα πράγματα άντιπερισπάσωσιν αύτούς, έσβέσθη άμέσως 
τδ πρ'ος αύτήν πάθος αύτών καί άδιαφορσΰσιν. Είς δν τινα δμως 
ό έρως τής μαθήσεως διεπέρασε τήν καρδίαν, φαίνεται μέτριος 
καί πράος έν τώ φιλοσοφεϊν, άποσπώμενος δέ ή διακοπτόμενος 
τής μελέτης παροργίζεται καί δυσκολαίνει κατά τών πραγμάτων 
καί τών άσχολιών καί, τοΰ πρ'ος τήν φιλοσοφίαν πόθου ύπερισχύ- 
οντος, καθίσταται έπιλήσμων καί αύτής τής φιλίας, διότι δέν 
πρέπει νά εύφραινώμεθα είς τούς φιλοσοφικούς λόγους μόνον πα
ρόντα;, καθώς είς δσφρησιν μύρων, άπομακρυνόμενοι δέ, ούδόλως 
πλέον ν’άπασχολώμεθα ή νά φροντίζωμεν περί αύτών άλλ’είς 
τάς έξ άνάγκη; συμβαινούσας ήμϊν διακοπάς, πάσχοντες δμοιον 
πάθος τή πείνη ή τή δίψη. νά έχώμεθα άληθώς τής προκοπής, 
καί άν ποτέ γάμος τις ή πλούτος.ή φιλία ή στρατεία, προσπε- 
σοΰσα, ήθελεν έπιφέρει ήμϊν πρόσκαιρο-/ τινα χωρισμόν, νά δυσα- 
νασχετώμεν εις τοιαΰτα προσκόμματα, διά νά έπιληφθώμεν σφο- 
δρότερον τής πορείας ήμών διότι δσω πλειοτέρας γνώσεις προσ- 
ελάβομεν έκ τών πρώτων ήμών σπουδών, τόσω μάλλον θέλει 
μάς ένοχλεί τδ απολειπόμενο?.

Πρ'ος δέ τούτοις δήλωμα τής έπ’άρετή προκοπής έσιν, ώς λέγει 
δ Ησίοδος, καί τδ δταν πλέον ή δδδς αύτής δέν ήνε άνηφορική ή 
δρθία, άλλ" εύκολος καί εύπετής καί ομαλή, οιον ίσυπεδουμένη 
διά τής άσκήσεως,καί άναδιδόυσα λαμπρότητα καί φώς έν τώ φι
λοσοφεί-/, άντί τής άμελείας καί πλάνης καί τών μεταμ ελειών 
εΐς άς προσπίπτουσι κατ’ άρχάς οί φιλοσοφοΰντες, ώς άπολείπον- 
τες γήν, ήν γνωρίζουσι, καί ούδόλως καθορώντες τήν είς ήν 
πλέουσι. Διότι τότε μέν οί τοιοΰτοι άφίνουσι τά κοινά καί συνήθη, 
άλλά πριν ή γνωρίσωσι καί λάβωσι τά βελτίονα, έν μέσω 
πολλάκις περιφερόμενοι, ύποτρέπονται τής πορείας αύτών καί πα
ραιτούνται τής έπιχειρήσεως. Διηγούνται περί τοΰ Ρωμαίου Σεξ- 
τίου δτι άφήκε τά; έν τή πόλει τιμά; καί άρχάς διά τήν φιλο
σοφίαν, άλλά τοσαότας δυσκολίας άπήντησε τδ πρώτον είς τάς 
σπουδάς αύτοΰ, ώστε ολίγον έλειψε νά γείνη αύτόχειρ.

Παρόμοιόν τι ίστοροΰσι καί περί Δίογένους τοΰ Σινωπέως, δτε 
ήρχισε νά φιλοσοφή. Έτέλουν εορτήν οί ’Αθηναίοι καί δι έτριβον 
τ'ον καιρόν εΐς δείπνα καί θέατρα καί άλλας εύθυμίας. Ό Διο
γένης άποσυρθείς εϊς γωνίαν τινά τής αγοράς διά ν’ άναπαυθή 
ένίπιπτίν είς διαλογισμούς,οϊτινες άπέτρεπον αύτδντή; άποφάσεώς 
του καί σκληρώ; καθήπτοντο τή; ψυχής αΰτοΰ. δτι, δηλαδή, ά'/ευ 
τινδς άνάγ/.ης έξελέξάτο βίον έπίπονον καί άλλόκοτον, καί αύ

τδς άφ' έαυτοΰ έστερηθή απάντων τών αγαθών. Έπειτα δέ, ίδών 
μΰν τινα,δστις πλησίάσα; κατέτρωγε τά ψυχία τοΰ άρτου του, με- 
τεβαλε παρευθύς φρόνημα καί οίονεί έπιπλήττων έαυτδν ειπεν: 
Ό Διόγενες, ούτος μέν έκ των λειψάνων τής τραπέζης σου ευω

χείται καί τρέφεται, σύ δέ ό γε'/νάδας, διότι δέν μεθύεις κατα- 
κειμενος έπί απαλών καί άνθινών στρωμάτων, οδύρεσαι καί Ορη-

— Όταν δμως οί τοιοΰτοι περισπασμοί δέν συμβαίνωσι πολ
λάκις, άλλ’ ή ορθή κρίσις προλαμβάνουσα ταχέως διαστρέφη καί 
άνακρουη αύτούς, διαλύουσα ευκόλως τήν έξ αΰτών άηδίαν καί 
αδημονίαν, δφείλομεν τότε νά πιστεΰωμεν δτι -αί πρόοδοι ήμών 
εΐσι βέβαιαι καί σταθεραί. .

Άλλ’ έπειδή ού μόνον έκ τών τοιούτων τά κατασείοντα ή 
διαστρέφοντα έπενεργοΰσιν έπι τής ψυχικής αδυναμίας τών φιλο- 
σοφούντων, άλλά καί φίλων παρατηρήσεις μετά σπουδής δήθεν 
γινόμεναι και εχθρών γέλωτες καί περιπαιγμοί μεταπείθουσι καί 
μαλάσσουσι, και τινας δ ολοτελώς άπέτρεψαν τής φιλοσοφίας, νο
μίζομε? δτι δέν ήθελεν εΐσθαι κακόν τι σημεϊον προκοπής ή πρ'ος 
ταΰτα άδιαφορία έκάστου καί ή άταραξία αΰτοΰ δταν άκούη, δτι 
εύημεροΰσί τινες είς αύλάς βασιλέων ή λαμβάνουσι πλούσιας 
φερνάς ή προπέμπονται ύπ'ο τοΰ πλήθους είς άξίωμά τι ή ύπούρ- 
γημα. Ό είς ταΰτα άνέκπληκτος καί άτάραχος άποδείκνυται άλη. 
Οής οπαδός τής σοφίας καί άρετής· επειδή εΐνε άδύνατον νά μή 
έπιποθώσι τά διεγείροντα τοσοΰτον τον θαυμασμόν τών πολλών 
οί μή περιορίζοντες τόν θαυμασμόν αυτών εϊς μόνην τήν αρετήν. 
Διότι τδ νά αύθαδιάζωμεν πρ'ος τούς άλλους, συμβαίνει είς ήμάς 
ένίοτε είτε δι’ οργήν ή δι’ άφροσύνην άλλά τδ νά περιφρονώμεν 
δσα οί πλείστοι θαυμάζουσι δέν προέρχεται είμή ύπδ άληθινοΰ 
καί βεβαίου φρονήματος. Όθεν οί ένάρετοι, ά-/τιπαρα6άλλο·/τες 
τήν άρετην αύτών πρός τδν πλούτον τών άλλων, άνακράζουσιν 
έγκαυχώμενοι ώσπερ ό Σόλων:

« Άλλ’ ήμεϊς αύτοϊς οΰ διαμειψόμεθα
» Τής άρετής τ'ον πλούτον έπεί τδ μέν έμπεδόν έστι· 

» Χρήματα δ’άνθρώπων άλλοτε άλλος έχει. » 
ήτοι· « Άλλ’ ήμεΐς δέν άνταλλάσσομεν τήν διά παντός έμμέ- 
νουσαν ήμϊν άρετήν μέ τδν άστατον πλούτον».

Ό Διογένης παρέβαλε τήν μετάβασιν αύτοΰ είς ’Αθήνας έκ 
Κορίνθου καί πάλιν είς Κόρινθον έκ θηβών μέ τήν διατριβήν τοΰ 
βασιλέως τών Περσών τ'ο μέν έαρ είς Σοΰσα, τδν δέ χειμώνα είς 
Βαβυλώνα καί τ'ο θέρος είς Μηδίαν. Ό Αγησίλαος περιφρονώ/ 
τδν τίτλον, δν οί Έλληνες άπέδιδον τώ αΰτω βασιλεΐ. έλεγε: 
Διατί νά έπονομάζεται Μέγας βασιλεύς; Κατά τί εΐνε μεγαλεί- 
τερος έμού, άν δέν ήνε δικαιότερος; Ό Αριστοτέλης γράφω·/ 
πρός τόν Αντίπατρον, ειπεν ό Αλέξανδρος μόνος δέν οφείλει νά 
μεγαλοφρονή δτι έξουσιάζει έπι πολλών, άλλ’ έπίσης καί πας 
άλλος δστις κέκτηται άληθεϊς ιδέας περί θεότητος. Ό Ζή-/ω·/ 
βλέπω·, νά θαυμάζωσι τ'ον θεόφραστον διότι εΐχε πολλούς μαθη
τάς,εΐπε: Τδ άκροατήριον έκείνου εΐνε πολυπληθέστερο?, άλλά τό 
ιδικόν μου συμφωνότερον.

Ότα? λοιπόν, τοιουτοτρόπως άντιπαραθέτων τά τής άρετής 
άγαθά πρδς τά έκτός, άποβάλλης τόν φθόνον καί τήν ζηλοτυ
πίαν καί εϊτι άλλο αίσθημα, δπερ διαταράττει καί ταπεινοί του 



300 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 301

εισερχομένου; εϊς τδ στάδιον τής φιλοσοφίας, και τοΰτο άληθώς 
έστι μέγα δήλωμα τών προόδων σου. Και ή περί τους λό
γους μεταβολή είνε ωσαύτως τοιοΰτον, διότι οί πλεϊστοι τών 
άρχομένων φιλοσοφεϊν έπιδιώκουσι μάλλον τους πρδς δόξαν 
και έπίδειξιν λόγους· οί μέν, ύψούμενοι ύπδ κουφότητος καί κε
νοδοξίας ώς τά ελαφρά πτηνά, φέρονται έπί τά λαμπρά καί 

ύψηλά αντικείμενα τής φύσεως· οί δέ, ώσπερ τά σκυλάκια, ώς 
λέγει 5 Πλάτων, χαίροντες είς τδ νά δα'κνωσι καί νά σπαράτ- 
τωσι, προβαίνουσιν είς έριδας καί απορίας καί σοφίσματα· πολ
λοί δέ, εϊσδύοντες είς τδ σκότος τής διαλεκτικής (1), καθίστανται 
παρευθύς οπαδοί τής σοφιστείας· κα: άλλοι, συλλέγοντες ώραϊι*  
άποφθέγματα καί τά μάλλον προσβάλλοντα τάς αισθήσεις ιστορικά 
τεμάχια, περιφέρονται διηγούμενοι αύτά καί, καθώς ό Άνάχαρ- 
σις έλεγε περί τών 'Ελλήνων δτι είς ούδέν άλλο βλέπει αύτούς 
νά μεταχειρίζωνται τά νομίσματα είμή μόνον εϊς τό άριθμεϊν, πα- 
ραριθμοϋντες καί ουτοι καί παραμετροϋντες τούς λόγους πρδς έπί- 
δειξιν, ούδεμίαν άλλην ωφέλειαν λαμβάνουσιν έξ αύτών. ‘Ο κω
μικός ποιητής Άντιφάνης έλεγε παίζων, δτι είς πόλιν τινά οί 

λόγοι άμα εκφωνούμενοι έπήγνυντο ύπό τοΰ ψύχους τοΰ χειμώνος, 
οί δέ άκροώμενοι δέν ήδύναντο νά τούς άκούσωσιν είμή τδ θέρος, 
δτε δ καύσων άνέλυεν αύτούς· έφαρμόζων δέ τοΰτο είς τήν σχο
λήν τοΰ Πλάτωνος έλεγεν, δτι οί νέοι μαθηταί αύτοΰ μόλις ήσθά- 
νοντο τούς λόγους τοΰ διδασκάλου των. δπότε κατελάμβανεν αύ
τούς ή γεροντική ήλικία. Οΰτω λοιπόν καθ’ δλον τδ διάστημα 
τής φιλοσοφίας οί τοιοΰτοι τοΰτο πάσχουσιν, ούδόλως αισθανόμε
νο: τά παραγγέλματα αύτής, πριν ή ή κρίσις τοΰ νοδς αύτών, λα- 
δοΰσα τήν προσήκουσαν ώριμότητα καί σταθερότητα, έμπνεύση αύ
τοϊς αισθήματα διεγερτικά τών καλών καί γενναίων ήθών, τών 
οποίων τά ίχνη καί αί άρχαί έγκεινται έντδς ήμών αύτών. Ό 
Σοφοκλής ίλεγεν δτι πρώτον μέν έζήτησε νά μιμηθή τδ ογκώδες 
τών ποιημάτων τοΰ Αισχύλου, έπειτα τδ πικρόν καί τεχν ικδν τής 
κατασκευής αύτών, άλλ’ έπί τέλους προσέλαδεν ίδιον τινα τρό
πον τοΰ γράφειν, προσφορώτερον πρδς διάπλασιν τών καλών ήθών 
καί διά τοΰτο καί βέλτιστον. Τοιουτοτρόπως καί οί φιλοσοφοΰντες, 
δταν παραιτούμενοι τών έπιδεικτικών καί έπιτετηδευμένων λόγων 
συγγράφωσι λόγους κατευνάζοντας τά πάθη καί μορφόνοντας τά 
ήθη,άρχίζουν τότε νά προκόπτωσι την άληθή καί άτυφον προκοπήν.

Άναγινώσκων λοιπόν συγγράμματα φιλοσόφων καί άκούων λό
γους αύτών,πρόσεχε μήπως αί λέξεις μάλλον ή τά πράγματα έφελ- 
κύωσι τήν προσοχήν σου, ή μήπως ένασχολεϊσαι μάλλον είς δ,τι 
έχουσι περιττόν καί έπιδεικτικδν παρά είς τδ χρήσιμον καί ου
σιώδες καί ωφέλιμον αύτών. Είς δέ τήν άνάγνωσιν τών ποιητών 
καί τής Ιστορίας πρόσεχε μή σέ διαφεύγη τι τών έν αύτοϊς έμ- 
μελώς γεγραμμένων ή άναφερομένων πρδς έπανόρθωσιν τών ήθών 
καί θεραπείαν τών παθών. Διότι ώς ή μέλισσα συνάγει έκ τών 
άνθών τούς άναγκαίους μόνον χυμούς πρδς κατασκευήν τοΰ ξαν-

(1) Ή διαλεκτική, ώς λέγει ό Σωκράτης, τότε μόνον καθίσταται επω
φελής, δτε συντελεί είς άπόδειξιν της άληθείας. "Οταν δμως, διαστοέ- 
φουσα αυτήν, έπιφέρη αβεβαιότητας καί απορίας εις τά πνεύματα τών άν
θρώπων καί διά σοφισμάτων ΰπεκφεύγη τήν δύναμιν καϊ το κράτος τοϋ 
ορθού λόγου καϊ της φρονήσεως, άποβαίνει άξια περιφρονήσεως καϊ κιν- 
δυνό%ης τέχνη.

θοΰ μέλιτος, οί δ’ άλλοι άπλώς τδ χρώμα αύτών άγαπώσι καί 
τήν οσμήν λαμβάνουσιν οΰτω καί δ άναγινώσκων τούς ποιητάς, 
ούχ: χάριν ηδονή; καί διασκεδάσεως, ώσπερ οί άλλοι, άλλ’ εύ- 
ρίσκων έν αύτοϊς καί συνάγων πάν σπουδής άξιον, άποδεικνύει δτι 

οίκειότης καί συνήθεια κατέστησαν αύτδν αισθητικόν πρδς γνώ- 
σιν καί άντίληψιν τοΰ καλού. Τούς δ' έν τοϊς συγγράμμασι τοΰ 
Πλάτωνος καί τοΰ Ξενοφώντος ούδέν άλλο έπιδιώκοντα; καί άγα- 
πώντας εϊμή μόνον τδ λαμπρόν ύφος καί τδν καθαρόν ’Αττικι
σμόν, δύναται τις εύλόγως νά παρομοιάση μέ τούς άγαπώντας το 
εύώδες καί τδ άνθηρδν τών φαρμάκων καί ούδόλως άποδεχομέ- 
νους τήν καθαρτικήν καί παυσίπονον ιδιότητα αύτών, ούδέ χινώ- 
σκοντας αύτήν.

Οί δέ μάλλον έτι προκόπτοντες δύνανται νά ώφελώνται ού μό
νον άπδ λόγων καί μαθημάτων, άλλά καί άπδ θεαμάτων καί πα
ραδειγμάτων, τδ οικείου συνάγοντες καί χρήσιμον. Ό Αισχύλος, 
παρευρεθείς έν τοϊς Ίσθμικοϊς άγώσι καί ίδών το θέατρον συγ- 
κινηθέν καί κραυγάσαν μεγαλοφώνως διά τήν πληγήν, ήν ύπέστη 
εις τών αύλητών, Βλέπεις, εϊπεν άποτεινόμενος πρδς Ίωνα 
τδν Χϊον, τήν δύναμιν τής άσκήσεως; ό πληγωθείς σιωπά, οί 
δέ θεαταί άναβοώσιν. 'Ο Βρασίδας συλλαβών μΰν τινα έντδς 
κανίστρου πλήρους ίσχάδων καί δαγκασθείς τδν άφήκεν έπειτα 
δ’ εϊπε καθ’ έαυτόν, δτι δέν ύπάρχει ούδέν μικρόν ή άσθενές ζώον, 
τδ όποϊον έμπνεόμενον ύπδ τής άμυντικής τόλμης νά μή δια- 
σώση τήν ζωήν αύτοΰ. Ό Διογένης, παρατηρήσας τδν πίνοντα έν 
τή δρακί τής χειρδς, έρριψε τό ποτήριον έκ τής πήρας. Οΰτω λοι
πόν τδ προσέχειν καί έπιτείνειν τήν άσκησιν εις πάν θέαμα καί 
άντικείμενον, καθιστά ήμάς αισθητικούς καί δεκτικούς πάντων 
τών φερόντων πρδς άρετήν.

Έμ. Γ ι αννακό πουλος.

----------- --------------------------------------

ΑΙ ΩΡΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ.

'Η πρωτεύουσα τής Ελλάδος, αί Άθήναι, εϊνε δμολογουμένως 
πόλις δυναμένη νά παραβληθή πρδς δευτερευούσα; πόλεις τής 
Εύρώπης διά τε τάς δημοσίας καί ίδιωτικάς οικοδομάς, διά τάς 
οδούς καί έν γένει διά τδ σχέδιον και τήν τοπογραφικήν αύτής 
θέσιν. ’Εάν μάλιστα τά πλεϊστα κενά τά υπάρχοντα κατά τάς 
νεωτέρας τής πόλεως συνοικίας ήσαν πεπληρωμένα, άναμφηρίστως 
αί Άθήναι ήθελον διαφιλονεικήσει τά πρωτεία μεταξύ άλλων Εύ- 
ρωπαϊκών πόλεων. Τδ ήμισυ σχεδόν τής έκτάσεως τής καθέδρας 
άποτελεϊται έξ οικοπέδων. Έντεΰθεν δέ προέρχεται νΰν ού σμικρά 
δυσμορφία είς τήν πόλιν, ήτις ούδέν ήττον έπέσυρε καί έπισύρε. 
τδν θαυμασμόν τών έπισκεψαμένων καί έπισκεπτομένων αύτήν άλ- 
λοεθνών, οί όποιοι έρχονται προκατειλημμένοι ύπδ τής ιδέας, δτι 
θά ίδωσι πόλιν έκ τών συνήθων έν ’Ανατολή, ούχί δέ πώποτε πι
στεύοντας νά ίδωσι πόλιν Εύρωπαϊκήν καί έν διαστήματι 30 έτών 

έκ τοΰ μηδενδς καταρτισθεϊσαν.
Κατά τού; γενομένους άκριβεϊς ύπολογισμούς ή πόλις τών 

Αθηνών έχει τοσαύτην έκτασιν,’ώστε δύναται νά οίκισθή ούχί ύπδ 
έκατόν χιλιάδων ψυχών, ώς σήμερον οίκεϊται, άλλ’ ύπδ πεντα
πλασίων. Έάν δέ αί ο’κίαι τών ’Αθηνών οικοδομηθώσι πολύδρο
σοι, ώς τοΰτο γίνεται είς τάς πλείστας τών Εύρωπαϊκών πόλεων 
ένεκεν ,έλλείψεως ή μεγάλης ύπερτιμήσεως τών γηπέδων, τότε ό 
πληθυσμός τής πρωτευούσης δύναται νά ύπερβή καί τάς έξακο> 
σίας χιλιάδας ψυχών. Ό άριθμδς τών άχρι τοΰδε ωκοδομημένων 
ιδιωτικών κτιρίων καί οικιών άναβαίνει είς 17 χιλιάδας, έξ ών 
αί πλειότεραί είσιν άνηγερμέναι κατά τούς κανόνας τής άρχιτε- 
κτονικής λίαν στερεώς καί κομψώς· άπασαι δέ σχεδόν περιέχου- 
σιν έκτεταμένα προαύλια, κήπους, σταύλους,.άποθήκας καί έν γέ- 
νει πάν δ,τι καθιστά τήν ιδιοκτησίαν μάλλον έπιθυμητήν καί προσ
οδοφόρου, τήν δέ ένοίκησιν μάλλον τερπνήν καί άναπαυτικωτέραν. 
Έκ τών ιδιωτικών οικοδομών ούκ δλίγαι είσί μεγάλαι καί έχου- 
σιν αξίαν άνω τών 300 χιλιάδων δραχμών. 'Ο ρυθμός τών πλει- 

οτέρων ιδιωτικών κτιρίων εινε κομψός καί τοσοΰτον μάλιστα, ώςε 
κινεί τήν περιέργειαν καί τδ διαφέρον παντός ξένου περιηγητοΰ.Ό 
ρυθμόςεινε σύμμικτος'Ελληνικής καί ’Ιταλικής άρχιτεκτονικής. Καί 
δμως θ’ άπορήσωσιν οί μή γινώσκοντες δτι πλεϊσται τών κομψών 
τή; πρωτευούσης οικιών έσχεδιογραφήθησαν παρ’ άρχιτεκτόνων, 
έστερημένων παντελώς έπιστημονικής παιδεύσεως καί μόνον πείραν 
λαβόντων. Νΰν ή πόλις τών ’Αθηνών άριθμεΐ πλειοτέρους τοΰ 
δέοντος έπισιήμονας άρχιτέκτονας,ών δύο ή τρεϊς είσιν αλλοεθνείς-

Τά δημόσια κτίρια τής πρωτευούσης εϊνε ού μόνον έπιφανή έν 
Έλλάδι άλλά καί έν αύτή τή Εύρώπη έάν μή διά τήν έκτασιν 
τούλάχιστον δμως διά τήν κομψότητα καί τήν πολυτέλειαν τής 
οικοδομής. 'Η Σιναία άκαδημία, ήτις μετ’ δλίγον χρόνον άποπε- 
ρατούται καί δι’ ήν έδαπανήθησαν περί τά τρία Εκατομμύρια 
δραχμών, εϊνε τδ μεγαλοπρεπέστατου τής νέας Ελλάδος μνη
μείου καϊ δικαίως καλείται ό βασιλεύς αύτών. Τδ σχέδιον αύτής 
γενόμενον ύπό τοΰ διασήμου άρχιτέκτο.νο; Χάνσεν έχει ρυθμόν 
άρχαϊον‘Ελληνικόν. 'Η κυρία άποψις τής άκαδημίας ύπό μαρμά
ρινων κιόνων ύψηλών κεκοσμημένη καϊ δι’ άγαλμάτων κοσμη- 
θησομένη παρουσιάζει μεγαλοπρέπειαν μεγίστη ν. Ούδέν ήττον δέ 
μεγαλοπρέπειαν δίδει καί τ’ο δλον τοΰ κτιρίου οίκοδομηθέντος έκ 
Πεντελικοΰ λευκού μαρμάρου. Έπίσης λαμπρόν καί μέγα εϊνε τδ 
κτίριον τοΰ πανεπιστημίου, δπερ έσχεδιογράφησεν ό τδ τής άκα
δημίας σχέδιον ποιήσας άρχιτέκτων. Μετά .τά δύο ταΰτα πρωτεύ
οντα νΰν κτίρια , εϊνε τδ είς πέρα; έγγίζον πολυτεχνικόν σχο
λεϊον, δπερ ΛΙετσόβιον πρδ δλίγων ήμερών έκλήθη, ΐνα έκπλη- 
ρωθή ή έπιθυμία τοΰ έσχάτως ύπέρ αύτοΰ συνεισενεγκόντος 
φιλογενοΰ; Μετσοβίου κ. Γ. Άβέρωφ, άφοΰ καί οί ίδρυταί τοΰ 
κτιρίου τούτου Στουρνάρης καί Τοσίτσας έκ Μετσόβου είλκον τήν 
καταγωγήν. Μέχρι τοΰδε έδαπανήθησαν διά τ’ο Μετσόβιον δύο 
καί ήμισυ εκατομμύρια δραχμών, άχρι δέ τέλους δαπανηθήσον- 
ται ύπέρ τά τρία εκατομμύρια. Ή έκτασις τοΰ’πολυτεχνείου'πλήν 
τών προπυλαίων εϊνε 3 χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων. Έκτος 
τών ανωτέρω κτιρίων, τά δποϊα καλλωπίζουσι τήν πόλιν τών 
’Αθηνών καί έφιστώσι τήν προσοχήν του παρατηρητοΰ και κατα- 
δεικνύουσι τήν φιλογένειαν καί γενναιοδωρίαν τών είσενεγκόντων 
πρδ; άνίδρυσιν αύτών δμογενών, εϊνε καί πολλά έτερα; ήτοι τδ 

’Αρσάκειου παρθεναγωγείου,’ ό καθεδρικός ίερδς ναός τής Εύ- 
αγγελιστρίας, έτεροι ιεροί ναοί, ό ναός τών καθολικών, τό τε 
■στρατιωτικόν καί δημοτικόν νοσοκομείου, τδ Βαρβάκειον λύκειον, 
τδ ’Αστεροσκοπείου, τά καταστήματα τών ύπουργείων. τδ πα
ράρτημα τοΰ πανεπιστημίου,, έν ω ύπάρχει τδ φυσιογραφικδν μου
σείου, τ’ο άνατομεϊον κα! τδ χήμεϊον, τό ορφανοτροφείου τών 
άρρένων, ιδιωτικά τινα έκπαιδευτήρια καί έτερα δευτέρεύοντα κτί
ρια. 'Άπαντα ταΰτα άποτελούσιν Ικανόν άριθμόν καί καταδεικνύ- 
ουσιν εις τούς ξένους, δτι καί οί νΰν Έλληνες άγωνίζονται νά 
καταστήσωσι τάς ’Αθήνας βασίλισσαν τών πόλεων τής ’Ανατολής 
και οτι εισΐ κληρονόμοι τής ορθής ιδέα; τών άρχαίων Ελλήνων 
ως πρός τήν άνέγερσιν πολυτελών καί μεγάλων δημοσίων οικο
δομών. Μετ' ολίγον χρόνον αΐ Άθήναι θά άριθμώσι καί έτερα 
μεγαλοπρεπή κτίρια, ήτοι τ'ο Ζάπειον, δι’ δπερ δαπανηθήσετα: 
ποσδν περί τά δύο περίπου εκατομμύρια, τδ βουλευτήριον, τούς 
στρατώνας τοΰ ιππικού καί τού πυροβολικού, ουτινος ήδη καταρ
τίζεται τ'ο σχέδιον, τδ θέατρον, ου ή πο'Λτελής καί μεγάλη οι
κοδομή προβαίνει, τ'ο έπίσης μεγαλοπρεπές έγειρδμενον παρακει- 
μένως τω θεάτρω μέγαρον τού δημαρχείου τής πόλεως, τ'ο δα- 
πάναις τοΰ φιλογενοΰς κ. Κοντογιαννάκη κτιζόμενου βρεφο
κομείου, καθώς και τ'ο δαπάναις τοΰ κ. Συγγροΰ πτωχοκομεϊον 
τ'ο δαπάναις τοΰ πλουσίου ταμείου τών ναυτικών άπομάχων άνε- 
γερθησόμενον πρ'ος χρήσιν τής διευθύνσεως αύτοΰ κτίριον κα; 
πλείστας δσας ίδιωτικάς μεγάλας οικοδομάς. Μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν τούτων ή πόλις τών ’Αθηνών θά μεταβάλη δψιν καί Ικα
νόν μέρος τών έν αύτή κενών πληρωθήσεται. Εν τούτοις δ,τ. 
άξιον παρατηρήσεως καί εύχάριστον εινε- δτι μεγίστη ώθησις 
έδόθη άπδ τής τελευταίας δεκαετίας, ήτοι άπδ τής μεταπολιτεύ- 
σεως τοΰ 1862. Άλλά τοΰτο γράφοντες, ιδέν δυνάμεθα νά·μή 
όμολογήσωμεν δημοσία, δτι είς τδν άρχικ'ον καλλωπισμόν τώτν 
’Αθηνών συνετέλεσεν ή φιλόκαλος καί δραστηριότατη πρώην βα
σίλισσα τής Ελλάδος Αμαλία, πρ'ος ήν ή πόλις τών Αθηνών 
έφείλει άίδιον εύγνωμοσύνην

Ή διατριβή έν Άθήναις εϊνε ύφ’ δλας τάς έπόψεις τού βίου 
έπιθυμητή καί εύχάριστος. Δύναται καί δ πένης καί δ πλούσιο; νά 
ζή ώς θέλει. Αί δαπάναι εϊνε συγκριτικώς πρός τάς δαπάνας, είς 
άς δ κάτοικος Εύρωπαϊκής τίνος πόλεως ύποβάλλεται, μικραί. Ό 
κατοικών έν Άθήναις δύναται νά άπολαύη δλων τών διασκεδά
σεων τών-έν τω βίω τοΰ άνθρώπου άπαραιτήτων χωρίς έν- 
ταύτφ νά αισθάνηται οικονομικά; δυσχερείας, άπαντωμένα; άλ- 
λαχού. Τά τρόφιμα έχουσι μετρίαν τιμήν, τά ενοίκια τών οικιών 
εύθηνότατά, διατήρησις αμαξών δλιγοδάπανος, ή έκπαίδευσις ανέ
ξοδος καί τοϊς. πάσιν έφικτή. Έάν δέ εις ταΰτα προσθέση τις τήν 
•υπεροχήν τσΰ ώραίου. τής Αττικής κλίματος, τ'ον κατάφυτον κα). 
μεγαλοπρεπή ορίζοντα, τά; τερπνοτάτας, γραφικωτάτας καί μι
κρόν τής πόλεως άπεχού σας άπειρους έξοχάς, τδν γλαυκόν κα). 
,αίθριου ούρανόν, δστις καί κατ’ αύτδν έτι τδν χειμώνα εϊνε φαι
δρός καί · χαρμις, αί Αθήναι κέκτηνται φυσικά πλεονεκτήματα, 
ων. στερούνται πλεϊσται τής ύφηλίου πόλεις. Τινές τού χειμώνος 
νύκτες τών Αθηνών ματαίως θ’ άναζητηθώσιν άλλαχοΰ καί δυσ- 
κόλως δύνανται νά περιγραφώσιν.
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Άλλά δέν εΐνε τά ανωτέρω είρημένα τά μίνα, άτινα ή πό
λις τών 'Αθηνών έπιδεικνυει εις τους κατοίκους ’αύτής. Έχει 

άπειρα μνημεία τών άρχαίων, τά όποια χιλιάδας κατ’ έτος έλ- 
κουσι ξένων περιηγητών και τά όποια διεγείρουσι τόν θαυμασμόν 
σύμπαντο; τοΰ εΰπαιδεύτου κόσμου. Ό Παρθενών, ό ναός τοΰ 
Έρεχθέως, τοΰ Πανδρόσου, δ ναό; τοΰ Θησέως, δ ναός τοΰ 
'Ολυμπίου Διός, τά αμφιθέατρα Βάκχου, ‘Ηρώδου καί Διονύσου, 
ή Πύλη της άγοράς, τό Πρυτανείαν, ή Πύλη τοΰ Άδριανοΰ, τό 
άρχαΐον Στάδιον καί πλεϊστα άλλα αρχαία κτίρια εΐνε τό άνε- 
ξάντλητον σπουδαστήριο'/, πρδς δ μετά θαυμασμού άμα τε καί 
σεβασμού άτενίζουσιν οί φίλοι τών έπιστημών. Τά αμίμητα ταΰτα 
έργα τά κχταδεικνύο/τα τήν προγονικήν τών Ελλήνων εύκλειαν 
καί τήν ύψίσιην τής διανοίας καλλιέργειαν καί παραγωγήν εΐνε 
μεγαλοπρεπέστατοι καί διηνεκείς στολισμοί τής Ελληνικής κα- 

θέδρας:
Έκ τής συντόμου ταύτης περιγραφής δύναται οίοσδήποτε δέν 

έπεσκέφθη πώποτε αύτήν ομογενής ή αλλοεθνής νά λαβή άμυ- 
δραν ιδέαν περί τής πρωτευούση; τής σήμερον μέν μικρά; άλλά 
μέγα στάδιον άναπτύξεω; έχούσης Ελλάδος. Τοιαύτης δέ οίίσης 
τής καθέδρα;, οί ομογενείς, οιτινες μακράν τής Ελλάδος δια- 
τρίβουσι, δύνανται νά άποκατασταθώσιν έν αύτή καί νά βι - 
ώσωσι τδ υπόλοιπον τοΰ βίου των έν μέσω τή; μητρικής αγκά
λης τής Πατρίδος, ήτις ύπήρξεν έν τή άρχαιότητι ή άκρόπολις 
τών έπιστημών καί τεχνών καί ήτις κατά τούς καθ’ ήμάς χρό
νους έναόρύνεται έπί τή αποκτήσει φιλοστοργοτάτων καί φιλοπα- 
τρίδων υιών Αί Άθήναι, μάλιστα νΰν δτε θέλουσι συνδεθή διά 
σιδηροδρόμων μετά τής Ευρώπης, πρέπει νά έλκύσωσι πλειοτέ- 
ρους δμογενεΐς, οί δποίοι τουλάχιστον χάριν τής έλληνοπρεποΰς 
έκπαιδεύσεως τών τέκνων των δφείλουσι νά προτιμήσωσιν αύτά; 
πάσης άλλης Εύρωπαικής πόλεως.

(Μέριμνα).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ.

Περίεργον καί μοναδικόν ίσως ώς πρδς τδ εΐδός του συμβάν, 
ΐά μάλιστα δέ ένδιαφέρον τήν ’Ιατροδικαστικήν, άφηγείται δ Ια
τρός Swayne.

Εις τάς 14 Μαρτίου 1872 γυνή τις προσεδλήθη ύπδ ώδίνων, 
κατ’ αϊτησιν δέ τής μαίας προσεκλήθη ιατρός καί ίερεύς· άλλ’οΰ- 
το.ι έλθόντες μετά δύο ώρας ευρον αυτήν πρδ όλίγου έκπνεύσα- 
σαν. Εις τάς 17 Μαρτίου ένταφιασθείσης ταύτης μετά τοΰ έμ- 
όρύαυ, έξωρύχθη τήν έπιοϋσαν τδ λείψανον ύπδ τοΰ δικαστηρίου· 
πρδς έκπληξιν δέ τοΰ ιατρού εύρέθη τότε ώριμον άρρεν βρέφος, 
έχον τήν κεφαλήν έστραμμένην πρ'ος τούς πόδας τής μητρός, 
τούς δέ πόδας άπέχοντας 8 δακτύλους τοΰ κολεοΰ· ό ομ
φάλιος λώρος ήτο σώος και συνείχετο μέ τδ βρέφος καί τδν 
πλακούντα, όσης έντελώ; εΐχεν άποχωρισθή τής μήτρας· προεξ

είχε δέ αύτη καί έφερεν έπί τοΰ σώματος μίγμα διήκον μέχρι 
τής βάσεως. Ή κάτω κοιλία ήτον εϊς άκρον τεταμένη ύπδ άερίων.

Δι’ έξ δέ μαρτύρων έπιστοποιήθη, οτι ή γυνή άνευ προηγηθέν- 
τος τοκετοΰ έτέθη εις τδ φέρετρον ή δέ νεκροφύλαξ διεβεβαίω- 
σεν, δτι ήκουσεν ύπόκωφόν τινα κρότον έκ τοΰ φερέτρου έξερχό - 
μενον καί δτι εΐδεν αίμα έκ τών χαραδρών αύτοΰ ρέον.

Ή αύτοψία καί Ιατροδικαστική έξέτασις απέδειξαν έκ τούτων, 
δτι ό τοκετός έντδς τοΰ φερέτρου έλαβε χώραν, καί μάλιστα διά 

-τής πιέσεως τών άερίων, άτινα άνεπτύχθησαν έν τή κοιλία.
Ό δέ ιατρός έθεωρήθη ύπεύθυνος παρά τοΰ δικαστηρίου, διότι 

δέν έξετίλεσε τδν τοκετόν.

Ευλογία ΰς την άνω Βαυαρίαν.

Έντδς δεκαετίας άπδ τδ 1862—1871 ήοθένησαν έκ τής εΰ
λογίας είς πληθυσμόν 815,760 ψυχών 14,473 καί άπεβίωσαν 
έξ δλων τών προσδληθέντων 1544.

Έκ τών θανάτων, οιτινες συνέβησαν, άπεδείχθη, δτι ό μετεμ- 
βολιασμ'ος εΐνε σωτήριος.

Σημ. Καί έν Άδριανουπόλει περί τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος 
φθινοπώρου ένέσκηψεν ή έπιδημία αΰτη μεθ’ ορμής καί διήρκεσε 
καθ’ δλον τόν χειμώνα, πολλά δέ θύματα κατ’ άρχάς ήρίθμησεν, 
έως ου ό πανικός φόβος ύποχρέωσε πολλούς νά μετεμβολιασθώσι- 
σχεδόν δέ ούδείς έκ τούτων προσεδλήθη.

Πίοιπτώσεΐξ υδροφοβίας tv Βαυαρία χατά τδ ίτος 1869—70·

Άπ'ο τ'ον ’Οκτώβριον τοΰ 1869 έτους μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 
τοΰ 1870 παρετηρήθησαν 19 παρόμοιοι περιπτώσεις δλαι θανα
τηφόροι. Εις τινα τόπον κύων, δηχθείς ύπ'ο υπόπτου άλλου καί 
έπί έξ έβδομάδας τεθείς ύπό φύλαξιν,άφέθη άνυπόπτως ώς υγιής- 
μετά δέ τρεις μήνας έπαρουσιάσθησαν εις αύτόν όλα τά συμπτώ
ματα τή; ύδροφοβίας. Είς δευτέραν δέ όμοίαν περίστασιν μετά 
φύλαξιν δύο μηνών άνεφάνη αύτη.

Αί περιπτώσεις αυται καταδεικνύουσιν, δτι έπί πολύ δύναται 
τό δηλητήριον νά μένη κεκρυμμένον,δι'ο καί έπικίνδυνον θά ήτ· 
μετά φύλαξιν 6—8 εβδομάδων οί δηχθέντες σκύλοι νά άφίνων- 
ται έλεύθεροι καί άνευ έποπτεύσεως.

Κωνς. Ζουπάν.

ΑΙ ΘΥΕΑΛΑΙ.

‘Η γαλλική «Έφημερίς τών Συζητήσεων» περιέχει τήν έπο- 
μένην χρονολογικήν έκθεσιν τών θυελλών,’αΐτινες συνέβησαν άπό 
τοΰ Δ', αίώνος μέχρι τοΰδε, ήν μεταφράζομεν διά τό αξιοπερί
εργο» αύτής.

Σφοδραι τρικυμία1, έγένοντο εις τούς αΐγιαλούς τής ’Ιταλίας, 
Αγγλίας, Γερμανίας, 'Ολλανδίας καί Γαλλίας κατά τά έτη 349 

και 416. Τώ 1091 θύελλα κατέστρεψε 400 οικίας έν Λονδίνω. 

Καταστρεπτικά: θυέλλαι ένέσκηψαν εϊς διάφορα τή; Γαλλίας μέρη, 
ιδίως δέ είς Παρισίους τώ 1359. Τή 26 δεκεμβρίου 1543 τρο
μερά τρικυμία συνέβη εις τάς 'Ιταλικά; άκτάς, ίδια δέ έν τώ 
λ',μένι τής Νεαπόλεως. Ό ποιητής Πετράρχης, αύτόπτη; γενό
μενος, παρέστησε περιπαθώς τάς καταστροφάς αύτής.

Τή 3 ίουνίου 1588 σφοδρά τρικυμία έπεκράτησεν εις πολλάς 
τής Εύρώπης θαλάσσα;· ή τρικυμία αυτή έγένετο κυρίως άξιο- 
μνημόνευτος διά τής καταστροφής τοΰ ισπανικού στόλου καλου- 
μένου I'Armada, διοικουμένου ύπδ τοΰ δουχός Μεδίνα-Σιδονία και 
άποστελλομένου υπό Φιλίππου τοΰ Β'. βασιλέως τής 'Ισπανίας 
κατά τής βασιλίσσης τής Αγγλίας Ελισάβετ. Τά 132 πλοία 
τά συγκροτοΰντα τδν στόλον τούτον κατεστάφησαν έπϊ τών άκτών 
τής ’Ιρλανδίας και τής Σκωτίας.

Κατά Ιανουάριον τοΰ 1607 δεινή τρικυμία συνέβη κατά τούς 
αΐγιαλούς τής Αγγλίας· τά τής θαλάσσης ύδατα έκάλυψαν μέ
ρος τής Κομητείας Σομερσέτ. Τά παράλια τής 'Ολλανδίας, Γα) - 
λίας καί Αγγλίας ήρημώθησαν τώ 1612 ύπό ασυνήθους Θυέλλης, 
έν πολυάριθμα άπωλέσθησαν πλοία. Σφοδρά έπίσης τρικυμία 
έπί τών άκτών τής Αγγλίας, 'Ολλανδίας καί 'Ισπανίας, τώ 1617. 
Ή Βαρκελώνη κατεκλύσθη. Τώ 1631 τρικυμία κατά τούς αί- 
γιαλούς τής Γαλλίας. 'Ολλανδίας καί 'Αγγλίας.

Τή 3 σεπτεμβρίου 1658, ήμέρα τοΰ θανάτου τσΰ Όλ’.βιέρου 
Κρόμβελ, άσυνήθης καί σχεδόν γενική έν Εύρώπη θύελλα· πλοία 
κατεποντίσθησαν, οίκίαι καί κτίρια κατεστράφησαν, πολλοί δέ άν
θρωποι έφονεύθησαν. Τώ 1671 φρικαλέα τρικυμία έπί τών ισπα
νικών αιγιαλώ», ήτις ιδιαζόντως ένέσκηψεν είς Κάδικα.

Σφοδρά τρικυμία τώ 1703 εις τάς άκτάς τής Αγγλίας, έν ή 
κατεστράφησαν κωδωνοστάσια καί οίκίαι. Αί ζημίαι, άς έν Λον
δίνω ένεποίησεν ή θύελλα αύτη, ύπελογίσθησαν είς 2 έκατομ
μύρια. λιρών στερλινών (50 έκατομμ. φράγκων). Έν τω Ταμέσει 
τά πλοία έκοψαν τά; κάλως αύτών καί έξώκειλαν. Έν δέ τή 
θαλάσση 12 πολεμικά πλοία κατασυνετρίβησαν έπί τών άκτών 
Ή βου/,ή τών κοινοτήτων έψήφισεν αναφοράν πρδ; τήν βασίλισ
σαν όπως επίσπευση τήν έπανορθωσιν τοΰ στόλου καί χορηγήση 
βοηθήματα ταΐς οΐκογενείαις τών άπολεσθέντων ναυτικών.

Τώ 1708 τριχυμίαι καί θύελλαι έν τώ Ώκεανώ, έν τή Με
σογείω καί ταϊς Ίνδικαϊς θαλάσσαις.

Καταστρεπτικώταται θύελλα: έν Γαλλία έν ταΐς βορείαις θα
λάσσαις, έν Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία καί 'Ολλανδία συνέβησαν 
τώ 1733, 1737, 1748, 1759. Τή 28 σεπτεμβρίου 1774 τδ 
πλείστον μέρος Ρωσσικοϋ τίνος στόλου κατεστράφη ύπδ τρικυμίας 
έν τή Μεσογείω. Τώ 1790 καταστρεπτικώταται τρικυμίαι άνά 
πάσαν τήν Αγγλίαν. Έν Γαλλία μαγάλαι τρικυμία: κατά τά 
έτη 1788,1795, 1799.

Τή 9 νοεμδρίου 1800 (18 ομιχλώδους) μανιώδης τρικυμία 
ήρήμωσε τούς αΐγιαλούς τή; Μάγχη;· ταύτοχρόνως δέ ένέσκηψεν 
έν Αγγλία,'Ολλανδία καί Γερμανία. Αυθημερόν έφονεύθησαν θα
λάσσια: χελιδόνες,αΐτινες φεύγουσαι τήν τρικυμίαν προσήλθον δπως 
καταφύγωσιν είς τόν βοτανικόν κήπον τών Παρισίων. Περί τήν 
Λίλλην παρετηρήθησαν ωσαύτως διάφορα πτηνά, άτινα άπαν- 

τώντα: σχεδόν μόνον έν ταΐς βορείαις τής οικουμένης χώραις.
Άλλαι έν Εύρώπη τρικυμία: τώ 1812, 1816, 1818. θύελλα 

συμβάσα είς Μασσαλίαν τή 4 μαρτίου τοΰ τελευταίου τούτου έτους 
κατέστρεψεν άπαντα τή; γής τά προϊόντα καί έρριψεν εις τήν 
ξηράν τεσσαράκοντα πλοία Τώ 1819 τήν 28 μαρτίου ή νήβος 
Γαλλική ήρημώθη ύπό θυέλλης.

Τήν 7 άπριλίου τοΰ αύτοΰ έτους τρικυμία συμβάσα έν Σουη
δία έκρήμνισε πολλάς έκκλησία; καί πολυαρίθμους οικία;· με
γάλα; δ’έπήνεγκε καταστροφάς εϊς τά δάση.

Άπό τοΰ τελευταίου τούτου έτους έσημειώθησαν διάφοροι τρι
κυμία·., αΐτινες καί τοι σφοδραι δέν έπήνεγκον δμως καταστροφάς 
δυναμένα; να παραβληθώσ: πρό; τά; τών προηγουμένων αιώνων, 
έξα’.ρουμένων έν τούτοις τών θυελλών, αΐτινες τώ 1825 τοσούτω 
φοβερά; έπήνεγκον έρημώσει; εις τά; Γαλλικά; Άντίλλ.ας, μάλι
στα δέ εις τήν Γβυαδελούπην.

Ή τήν 11 δεκεμβρίου τρικυμία πολλώ ύπολείπεται τών άνω 
μνησθεισών.

Προκειμένου δέ περί καταστροφών ή ’αύτή έφημερίς μνείαν 
ποιείται πλημμύρα; ττ/ός τοΰ Σηκουάνα τώ 1657, ήτις τοιαύτη 
άπέβη ώστε συνελεύσεις έγένοντο δπως συσκεφθώσι περί τών μέ
σων δι' ών νά προφυλαχθή ή τή; Γαλλία; πρωτεύουσα άπδ τή; 
επανόδου τή; μάστιγος ταύτης. Έγένετο δέ πρότασις,λέγει ό Γουύ 
Πατέν, ΐνα στρέψωσι τον ροΰν τοΰ Σηκουάνα πρό τής είς Παρι- 
σιους εισόδου αύτοΰ, έξακολουθοΰντε; διώρυχα άρχομένην άπ'ο 
τής πύλης ‘Αγίου Αντωνίου καί διευθύνοντε; αύτήν διά τών πυ
λών τοΰ 'Αγίου Μαρτίνου, Αγίου Διονυσίου, Μομμάρτρ, Ρισελιέ, 
Αγίου ’Ονωρίου μέχρι της πύλης τοΰ Συνευρίου έκεϊθεν τοΰ 
Cours la Reiue. (Νεολόγος).

ΓΝΩΜΙΚΑ.

Διά νά έννοή τις τήν άλήθειαν πρέπει νά τήν αγαπά καί νά 
ζή έν τή άλήθεια.

Έκ τών εκατόν αγαθών τής παρούση; ζωή; τά έννενήκοντα 
εννέα εΐνε ή υγεία.

Αί οίκίαι ήμών πρέπει νά ή-νε τουλάχιστον τόσω άγιαι, δσω αί 
έκκλησίαι ημών.

Τά πράγματα δέν πρέπει νά γίνωνται διά στιγμιαίας προσ
πάθειας, άλλά διά προετοιμασία; γενομένης κατά παρελθούσα; 

στιγμάς.
Καθ’όν μέν καιρόν άναγινώσκο;Λεν, φανταζόμεθα δτι δυνάμεθα 

νά-γίνωμεν μάρτυρες κατά τήν ύπομο.ήν· δταν δμως έλθωμεν 

εις τήν πραξιν, δέν δυνάμεθα νά ΰποφέρωμεν τδν έλαχιστον προα- 
βλητικόν ή δηκτικόν λόγον. Λ

Ή ώραιότης νεάνιδο; συνίσταται είς την πιθανότητα τής προσ
δοκίας τοΰ τί δύναται νά γίνη, άλλ’ ή έρασμιότης τής ηλικι
ωμένης γυναικός εΐνε ή σφραγίς τοΰ τί ύπήρςε.

(Ό Άστήρ τής Ανατολής).
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΕ.»1ί1ΈΩΡΓΠΣ,

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΕΑΗΓΙΩΡΓΗΣ
Πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος άπό τής 8 Ιουλίου 1872.

Έπι τής πρωθυπουργιίας αΰτοΰ άποκατεστάθη ή τάξις, 
ήνωοθώθη ή ισχύς των νόμων, ίλύθη αισίως τό πολύκροτου καί 
ίπίφοβον Πατριωτικόν ζήτημα, άντψώθη ή πίστις τής 'Ελ
λάδος, εΐσέρρενσαν πανταχόθευ κιφάλαια, ώργανίσθησαν μί- 
■μσται ιπιχιιρήστις, συνέκιντρώθησαν αί δυνάμεις τοϋ 'Ελληνι
σμού καϊ άνηγέρθη Ιν τή Λύσει τό δνομα τής 'Ελλάδος.

Πρ'ος έπικύρωσιν τούτων μεταφέρομεν τ'ο έξής άρθρον τής έν 
Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένης ’Αγγλικής έφημερίδος Levant 
Herald κατά την μετάφρασιν τής Έφ. τών Συζητήσεων άρ. 260.

«‘Ο κατά την έναρξιν τής ‘Ελληνικής βουλής παρά τοϋ βασι- 
λέως Γεωργίου απαγγελθείς λόγος έπιβεβαιοϊ καί μεγεθύνει τάς 
ελπίδας, άς δ έξ ’Αθηνών ήμέτερος ανταποκριτής ήδυνήθη δπως 
διαβίβαση ήμΐν και φέρη ήμας εϊς θέσιν νά συλλάβωμεν περί τής 
έπαναστροφής τής ‘Ελλάδος εις τάς συνετάς άρχάς πολιτικής μο
νίμου καί πρακτικής πολιτικής τοιαύτης, οΐαν έννοοΰσιν άπαντα 
τά κράτη, τά μεριμνώντα περί τής έαυτών έσωτερικής ευημερίας. 
‘Ο λόγος ουτος, ώς έκ τών υγιών ιδεών, άς έμπεριέχει ύπό την 
οικονομικήν του έποψιν,καί έξαιρέτως διά τάς σπουδαίας καϊ έπα- 
κριβώς καθωρισμένας υποσχέσεις, άς ύποδείκνυσιν, άναμφιλέκτως 
έπήνεγκε μεγάλην ευαρέσκειαν εϊς πάντας τοΰς ένδιαφερομένους 
περί τοϋ μικρού έκείνου βασιλείου, τοΰ οποίου οί σπόροι, έγκαταλει- 
φθέντες έκ μεγαλοπρεπούς παρελθόντος, άρχοντα·. ήδη ν’ αναζωο
γονούνται καί δύνανται έν προσεχεστάτω μέλλοντι νά γίνωσι πά- 
ροχοι πλουσιοδώρων καρπών.

»‘O βασιλεύς Γεώργιος έχει την καλαισθησίαν και εΰτολμίαν 
τοΰ έγκαταλεΐψαι την τροχιάν, ήν συνεχώς άκολουθοΰσιν οί ήγε - 
μόνες κρατών, οπότε άπαγγέλλουσι λόγον ένώπιον τοΰ εαυτών 
έθνους ή ένώπιον τών άντιπροσώπων αΰτοΰ. Παρέλιπεν έπιμεμελη- 
μένως τάς γενικότητας καϊ τάς τετριμμένας έκφράσεις και χωρίς 
νά βραδύνη, ένασμενιζόμενος έπι τών ήδη έπιτευχθέντων αποτε
λεσμάτων χάρις εϊς τάς προσπάθειας τής κυδερνήσεώς του, έπε- 
λήφθη έλευθερίως σπουδαιοτέρΰυ ζητήματος, καί τοι μάλλον δύσ
κολου, δηλ. τοΰ ζητήματος περί τών προόδων, άς υπόσχεται νά 
έκτελέση. ‘Ο λόγος ουτος ύπάρχει τεχνικός, καί οΰδέν καλλίτε
ρου τούτου. ’Αναγγέλλει την ΐδρυσιν δύω νέων τραπεζών, τής Πι
στωτικής Τραπέζης καί τής Κτηματικής Τραπέζης, την κα
τασκευήν δύω σιδηροδρομικών οδών καί πλήρους κλάδου όδών 
αμαξιτών, την σύστασιν γεωργικής εταιρίας, τήν έπέκτασιν τών 
τηλεγραφικών συγκοινωνιών και τήν εις τ'ο ’Οθωμανικόν άνακτο- 
βούλιον παρουσίασιν σχεδίου ιδιαιτέρας συμβάσεως, προωρισμένης 
είς τ'ον έπί τών ορίων τών δύω όμορων κρατών καθορισμόν μιάς 
ζώνης,χρησιμευσούσης πρός δλοτελή έξόντωσιν τής ληστείας.Ήγε- 
μών ύπισχνούμενός τοιουτοτρόπως διά τό μέλλον τής εαυτού χώρας, 
άναμφηρίστως οφείλει νά στηρίζηται έπί πράξεων καί γεγονότων 
βεβαίων ήδη, κα! αΐτινες έπιτρέπουσιν ήμΐν ϊνα συμπεράνωμεν δτι 
ή ‘Ελλάς έλαβε τήν άπόφασιν ν’ άπεκδυθή τών έαυτής άρχαίων 
πλανών καί ένδυθή τόν νέον άνθρωπον τών αυτής συμφερόντων.

μ Οΰδέν έφαίνετο εϊς ήμάς λυπηρότερο·/ παρά τό νά βλέπωμεν 
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ’. Τεύχος ΜΣΤ') 

τόν λαόν έκεϊνον, τόν ούτωσί πεπροικισμένου ύπό τής φύσεως δι'έ- 
ξαιρέτου εΰφυΐας, καταναλίσκοντα δλας αύτοΰ τάς δυνάμεις καί 
πάσαν τήν ένέργειάν του εις άγονους πάλας φατριαστικός ή, έτι 
χείρον, προσωπικα'ς, ένω τό έμπόριον αΰτοΰ διεκινδύνευεν, ή βι
ομηχανία δέν ύπήρχεν έν καταστάσει παραγωγική κέρδους, τό 
έδαφος αΰτοΰ δέν ήτο εϊμή έρημος μονότονος, κατοικουμένη τήδε 
κάκεϊσε ύπό τινων πόλεων καί πτωχών χωρίων άποθνήσκόντων 
έκ τής πεινης, καί τά δρη αΰτοΰ, άπό τών οποίων οί άρχαΐοι 'Έλ
ληνες έπορίζοντο τά μάρμαρα, τό μέλι καί τά πολύτιμα μέταλλα, 
δέν παρήγον πλέον ά'λλο τι ή ληστάς μόνον, καθιστώντας τάς 
πεδιάδας θέα-ρον τών έαυτών κατορθωμάτων. ‘Η καλλιέργεια τής 
γής υπήρχε μηδέν, καί γνωστή .ύπάρχει ή άποστροφή,ήν οί "Ελ
ληνες έδειξαν πρός τάς γεωργικός έργασίας. Τό ύπουργεϊον τών 
δημοσίων έργων μόλις παρήγαγεν εϊς τό μέσον τήν μεταξύ Πει
ραιώς καί Αθηνών σιδηροδρομικήν γραμμήν έξ G χιλιομέτρων, 
διά τήν κατασκευήν τής όποιας έδέησε νά παρέλθωσι πέντε έτη· 
καθ’ δσον δ’ άφορά τήν άποξήρανσιν τής λίμνης Κωπαίδος, τό 
ζήτημα τοΰτο διετέλει έπί εικοσαετίαν έν τω διαπραγματεύεσθαι 
μεταξύ τοΰ ύπουργείου, χωρίς ποτέ νά καταλήξη είς λύσιν τινά, 
καί σήμερον έτι τό εΰρύ έκεΐνο έλος μεταδίδει καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις τούς πυρετούς, τών όποιων ύπάρχει ή έστία. Ή δη
μοσία έκπαίδευσις, δι’ ήν τό δημόσιον θυσιάζει μέγα μέρος τοΰ 
έαυτοΰ προϋπολογισμού καί ήτις πραγματικώς περιποιεϊ τιμήν 
εις τό βασίλει ον έκεΐνο, μέχρι τοΰδε δέν έχρησίμευσεν εϊμή δπως 
άπό μέν τοΰ έμπορίου άφαιρέση άνδρας εΰφυεΐς, βραχίονας δέ άπό 
τής καλλιέργειας τής γής και πληθύνη τήν πρωτεύουσαν διά ρη
τόρων τών καφενείων, άργών περί τά πολιτικά άσχολουμένων, 
δικηγόρω ν άνευ δικών καί ιατρών άνευ πελατών. Πάντες οί έν 
ταΐς πό λέσι καί τοΐς χωρίοις "Ελληνες έφαίνοντο ύφ’ ένδς καί 
τοΰ αΰτοΰ φρονήματος έμφορούμενοι, ένα καί μόνον νά έπιδιώ- 
ξωσι σκοπόν, τδ παρακαθήσαι έν τοΐς έδράνοις τής βουλής ή 
καταλαβει·/ ύπουργικήν τινα θέσιν, καί,"διά τδ άγονον τοΰτο δναρ, 
έθυσίαζον άλυπήτως τάς προόδους, τήν εΰημερίαν καί τδν πλού
τον τοΰ έαυτών τόπου.

»‘H έλεεινή αΰτη κατάστασις, ήτις κατά τάς άρχάς τοΰ πα
ρελθόντος έτους έφαίνετο φθάσασα είς τδ έπακρο·/, ένεποίησεν 
εϊς τοΰς σκεπτομένους τών άνθρώπων φόβους περί τής τύχης τής 
‘Ελλάδος καί ύπηγορευσε τήν κραυγήν,ήν έξεπέμψαμεν τότε λέ- 
γοντες δτι ή χώρα έκείνη ϊστατο έπί τοΰ χείλους τής άβύσσου·

»Αί παραινέσεις ήμών δέν έγένοντο είς μάτην. Τό έθνοί 
έκεΐνο, ούτινος οί προπάτορες έδίδαξαν τήν Ευρώπην σύμπασαν 
τάς τέχ νας καί τά γράμματα καί έξεπολίτισαν αΰτήν, ήρξατο 
ήδη άνακύπτον έκ τοΰ βάθους, είς ο τόσον οΐκτρώς είχε βυθισθή. 

Ό βασιλικός λόγος σχεδιογραφεί λίαν ένθαρρυντικώς τάς άγα- 
θάς προθέσεις τής ‘Ελληνικής κυβερνήσεως καί τά σπουδαία μέ
τρα άτινα, άμα πραγματοποιηθέντα, θέλουσι μεταβάλει όλόκλη- 
ρον τήν δψιν τοΰ τόπου. ‘Η κυβέρνησις τοΰ κ. Δεληγιώργη φαί
νεται έγκαταλιποΰσα καθ’ ολοκληρίαν τήν κομματικήν διαμάχην 
καί σταθερώς προτιθεμένη ν’ άφιερώση πάσας τάς ένεργείας αύτής 
είς τήν ύλικήν πρόοδον τής χώρας. Τδ πρόγραμμα τοΰτο, έάν τη- 
ρηθη, θέλει συντείνει πολύ πλέον εϊς τήν άνύψωσιν τοϋ γοήτρου

39.
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καί τής πίστεως τής ‘Ελ/.άδος ή σύμπασαι αί ενθουσιώδεις δη- 
μηγορίαι τών ά/τιπροσώ.των τοΰ έθνους καί άπαντα τά κύρια άρ
θρα τοΰ καθ’ δλα ελευθέρου τύπου· θέλει δέ πρ'ος τούτοις συν- 
τελέσει εις τήν έκρίζωσιν τώ» δύο ολέθριων εκείνων άγριων χόρ
των, άτινα υπήρξαν ή κατάρκ τοΰ πολιτικού έδάφους τής ‘Ελ
λάδος, τής ληστεία; δηλονότι καί τών φατριαστικών ερίδων.

«Δυνάμεθα έπίσης νά συγχαρώμεν τήν ‘Ελληνικήν κυβέρνησιν 
οτι κατόρθωσε νά έπιτύχη τής συμπράξεω; κεφαλαιούχων σπου
δαίων καί ένταύτώ έμπνεομένων ύπδ πατριωτικών αισθημάτων 
δπως δι’ αυτών προαγάγη τήν ώφέ λιμόν αύτής πολιτικήν. ‘Ο άπ'ο 
Πατρών εις Πύργον σιδηρόδρομος, εΐ καί παραχωρηθείς εις άξι- 
όχρεων ’Αγγλικήν εταιρίαν, υποστηρίζεται ύπδ έθνικοΰ τίνος συν
δυασμού. ‘Ετέρα γραμμή ούχ ήττον σπουδαία, ήτις θά συνενώση 
τας ’Αθήνας μέ ίήν Λαμίαν παρά τά ‘Ελληνοτουρκικά σύνορα, 
παρεχωρήθη τω κ Συγγρω,άντιπροσώπω τής Τραπέζης τής Κων- 
σταντιτουπόλεως καί έν'ι τών κυριωτέρων ιδρυτών τής Πιστωτι
κής, καί τω κ. Βαλτατζή άντ ιπροσωπεύοντι διαφόρους κεφαλαι
ούχους τού Γαλατά. Οί δύο ουτοι σιδηρόδρομοι, ών ό μέν πρώτος 
έχει 39 ό δέ δεύτερος 60 μιλιών μήκος, θά συνδεθώσι διά κλά
δων μέ τά σπουδαιότερα κα: πολυανθρωπότερα κέντρα τοΰ βασι
λείου καί ούτω πλήρες σύμπλεγμα σιδηροδρομικών γραμμών θά 
καλύψη ολόκληρον τήν ‘Ελληνικήν χώραν. Δέν ύπαρχε: δέ άμ- 
φιόολία, δτι ή ΰπαρξις τών μέσων τούτων τής συγκοινωνίας, άτινα 
δύναντα: νά περαιωθώσιν έντ'ος δλίγων έτών, θά έςοντώσωσι μάλλον 
τελεσφορώ; κα: ριζηδόν τήν ληστείαν ή αί προσπάθεια», τής ‘Ελλη
νικής χωροφυλακής. Πλήν ή έκ τών έργων τούτων σπουδαιοτέρα ωφέ
λεια έσται ή άνάπτυςις τών γεωργικών δυνάμεων τού τόπου. ‘Η Ελ
ληνική κυβέρνησις,έννοουσα άριστα τούτο, καθυπέβαλε τήν παραχώ- 
ρησιν τού άπδ Πατρών εις Πύργον σιδηροδρόμου ύπό όρους, οΐτινες,εί 
καί νεοφανείς, φαίνονται δμως λίαν έμφρόνως έφαρμοσθέντες σύμ
φωνα μέ τά ίδ',αζοντα περιστατικά τής γραμμής ταύτης. «Ή 
?> κυβέρνησις», λέγει ό ήμέτερος ανταποκριτής, “οϋτε τόκον έγ- 
» γυάται οϋτε έπιχορήγησιν δίδει, άλλά παραχωρεί τή εταιρία 
» άνά 300 στρέμματα καλλιεργησίμου εθνικής γης δι' έκαστον 
» χιλιόμετρου τού κατασκευασθησομένου σιδηροδρόμου, τής τοι- 
» αύτη; γής ύπαχθησομένης εις καλλιέργειαν ύπό τής εταιρίας 
» έντός 20 έτών άπ'ο τής έπικυρώσεως τής συμβάσεως.» "Οσον 
αφορά τήν σύμβασιν, περί ής ποιείται μνείαν ό βασιλικής λόγος 
ώς συνομολογηθησομένης μεταξύ τής Πύλης καί τής 'Ελληνικής 
κυόερνήσεως, τά έξ αύτής προκύψοντα σπουδαία αποτελέσματα 
ε'νε πασιφανή. "Αμα αί άρχαί άμφοτέρων τών χωρών έλθωσιν εις 
κοινήν τινα συνεννόησιν περί τής καταστροφή; τής έπί τών συν?- 
φρων αύτών πληγής, ήτις προξενεί αύταϊς τόσην ταπείνωσιν εις 
τό έξωτερικόν όσην καί υλικήν ζημίαν είς τό έξωτερικόν, δυνάτ- 
μεθα νά θεωρήσωμεν ώς μετρημένα; τάς ήμέρας τής έν ‘Ελ- 
λάδι ληστείας. Άφ’ ετέρου πάλιν ό σιδηρόδρομος, δστις προώρι- 
σται νά φέρη είς συνεχή πρ'ος άλλήλας συγκοινωνίαν τάς δύο 
επικράτειας, πολλαπλασιάζω·/ τάς σχέσεις αύτών, θέλει συν- 
τελέσει είς τήν φυνταϋτισιν τών συμφερόντων και είς τήν 
κατ’ δλίγον άπάλειψιν τώ·/ τελευταίων ιχνών τής δυσπι
στίας, ήτις δυνατόν νά ύπάρχη είσέτι μεταξύ αυτών καί εις 

ήν βεβαίως ή ΰπαρξις τής ληστείας δέν συνετέλεσεν δλίγον.
» Πλήν ταύτα δέν εινε τά μόνα καλά. Ή ‘Ελλάς έκέρδησε 

πρό μικρού ειρηνικόν θρίαμβον, έφ’ ω δέν δυνάμεθα νά τη άρνη- 
θώμεν τά ένθερμα ήμών συγχαρητήρια. Το Ααυριωτικόν ζήτημα, 
τό όποιον εινε καθαρώς τοπικόν, είχε λάβει διαστάσεις σπου
δαίας διπλωματικής περιπλοκής, άλλ’ άνεχαιτίσθη ύπό "Ελληνος 
τραπεζίτου ταχύτερο·/ και καθ’ δλα εύχαριστότερον παρ’ δσον ήδύ
νατο νά κατορθώση ή πόλεμος ή διπλωματία ή διεθνής διετησία. 
’Αγοράζω·/ τά μεταλλεία τού Λαυρίου ό κ. Συγγρός άφ’έν'ος μέν 
έπελάβετο έπιχειρήσεως, ήτις ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει δτι έςαι 
έπωφελής, άφ’ ετέρου δέ έξήγαγε τήν πατρίδα αύτοΰ έκ σπου
δαίας δυσχερείας κα: έσωσε τήν έθνικήν φιλοτιμίαν καί τά έθνικά 
συμφέροντα έκ τών περιπλοκών τής διπλωματίας».

ΤΑ ΚΑΤΑ

ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΝ.

(Συνέχεια άπό σελ. 279).

Γ.
Έν τοσούτω αύτό ηϋξανεν έπειδή δέ μόνην αίσθησιν είχε τή·/ 

δρασιν, ώς τά πρώτα βλέμματα οΰτω καί αί πρώτα», κινήσεις τών 
χειρών διηυθύνθησαν πρ'ος τ'ο φώς. Καί ή ωχρότερα ήλιου άκτΐς 
έπροξένει είς αύτ'ο άγαλλίασιν.

"Οτε δέ ήρχισε νά περιπατή, παρετήρει καί ήγγιζε μέ πολ- 
λήν περιέργειαν όλα τά πράγματα, άλλά μέ τινα δειλίαν άμα δέ 
κα: εύχαρίστησιν, αΐτινες άπεδείκνυον δτι ήτον ζωηρά ώς παιδίον 
καί συνεσταλμένη ώς γυνή. Άμα ώς έβλεπέ τι νέον, έτρεχε πρ'ος 
αύτό, ώς άν ήθελε νά τ'ο λάβη, άλλά μετ’ ολίγον έστρέφετο πρός 
τήν μητέρα της ώς άν ήθελε νά * τήν συμβουλευθή. 'Ομοίαζε 
λευκήν γαλήν, ήτις σταματά καί δέν προχωρεί, έάν καθ’ οδόν 
άπαντήση λάσπην ή άλλο τι ικανόν νά μολύνη τό περίλευκον 
δέρμα της.

Παιδί*  τινα τής γειτονίας ερχόμενα έπαιζον μέ τήν Χαρίκλειαν 
κα: περίεργος ήτον ό τρόπος μέ τόν όποιον τά έβλεπε·/, δταν ώμί- 
λορν. Τά παιδία, έχοντα σχεδόν τήν αύτήν ήλικίαν, έδοκίμαζον 
νά έπαναλάβωσι τά λόγια τών τροφών των, άνοίγοντα τά χείλη· 
τό άνοιγμα δέ τούτο έφαίνετο άπλοϋν κίνη’μα εϊς τήν ταλαίπω
ρο·/ Χαρίκλειαν. ’Ενίοτε, διά ν’ άποδείξη δτι ένόησεν, έτεινε 
τάς χεΐρας πρός τάς μικρά; συντρόφους της.

Ή ’Ιουλία ήτον άδιακόπως μέ τήν κόρην της- παρετήρει ένα- 
γώνιος καί τάς παραμικροτέρας πράξεις καί τά πάραμικρότερα κι- 
νήματά της. Άν ήτο δυνατόν νά μαντεύση ότι ίερεύς τις θά έφερε 
μετ’ ολίγον φώς είς τόν ζοφερόν τούτον κόσμον, πόσον θά 
έσκίρτα άπό χαράν!

"Οτε αί μικραί σύντροφοι τής Χαρίκλεια; μεγαλώσασαι ήρ- 
χισαν νά διδάσκωνται άπό διδασκάλισσαν, ή ταλαίπωρος αύτή 

έδείκνυεν ότι έλυπεΐτο είς άκρου διότι δέν έδιδον διδασκάλισσαν 
καί εις αύτήν. Είς γειτονικήν τινα οικίαν ήτο γραϊά τις Άγγλις, 
ή όποια έδίδασκε μωρόν παιδίον νά συλλαβίζη καί τό μετεχειρι- 
ζετο μέ αύστηρότητα. ‘Η Χαρίκλεια παρευρίσκετο είς τό μάθημα, 
παρετήρει μέ απορίαν τό παιδίον, παρακολουθούσα διά τού βλέμ
ματος τάς προσπάθειας του καί άγωνιζομένη ούτως είπεΐν νά τό 
βοηθήση· δτε δέ τό έμάλωνεν ή διδασκάλισσα, αύτή έκλαιε.

Τά μαθήματα τής μουσικής τήν κατέθλιβον έτι μάλλον. Ί?α- 
μένη πλησίον τοΰ κυμβάλου, έτα’νυε καί έκείνη τά μικρά δάκτυλά 
της, άτενίζουσα άσκαρδαμυκτί μέ τούς μαύρους καί ώραιοτάτους 
οφθαλμούς της τήν διδασκάλισσαν. Έφαίνετο έρωτώσα τί έπραττε, 
καί έκτύπει ένίοτε τά κόκκαλα τού κυμβάλου μέ γλυκύτητα μέν 

άλλ’ όπωσοΰν ώργισμένη.
‘Η έντύπωσις, τήν οποίαν έπροξένουν είς άλλα παιδία τά έξω- 

τερικά αντικείμενα, δέν τήν έξέπληττε· παρετήρει δλα τά πράγ
ματα καί τά ενθυμείτο. "Οτε δμως τά έβλεπε δακτυλοδεικτούντα 
τά πράγματα αύτά καί κινούντα τά χείλη, έκυριεύετο άπό άθυ- 
μίαν, άπεσύρετο εις τινα γωνίαν καί μέ πέτραν ή μέ ξύλον έχά- 
ρασσε μηχανικώς σχεδόν εις τήν γήν κεφάλαιά τινα γράμματα, 
τά δποία είδε τά παιδία νά συλλαβίζωσι.

‘II έσπερινή προσευχή, την όποιαν καθ’ εσπέραν έκαμνον τά 
παιδία τής γειτονίας, έφαίνετο είς τήν Χαρίκλειαν αίνιγμα ή μυ
στήριον. Έγονάτιζε μέν καί αύτή καί ήνωνε τάς χεΐρας, άλλά 
•/ωοίς νά έννοή διά τί. Ό ιππότης, θεωρών τοΰτο ώς βεβήλω- 

σιν, έλεγε:
___ Πάρετε την άπ’ έδώ· δέν θέλω νά βλέπω αύτόν τόν πιθη- 

κισμόν.
— Έγώ ζητώ συγχώρησιν άπό τόν Θεόν, άπεκρίθη ποτέ ή 

μήτηρ.
Ή Χαρίκλεια έδειξε·/ έκ νηπιότητος σημεία τής περιέργου 

εκείνης ίδιότητος, τήν όποιαν οί μέν Σκώτοι διπλήν δρασιν, ο
δέ μαγνητισταί προσπαθοΰσι νά παραδεχθώσι καί οί ιατροί κατα- 
τάττουσιν ώς έπί τό πολύ μεταξύ τών ασθενειών ή μικρά βωβή 
καί κωφή προησθάνετο έρχομένους εκείνους, τούς όποιους ήγάπα, 
καί έτρεχεν είς προύπάντησίν των.

Τά δέ άλλα παιδία ού μόνον τήν έπλησίαζον μέ φόβον, άλλά 
καί τήν άπέφευγον ένίοτε μέ καταφρόνησιν άλλοτε πάλιν τολ
μηρόν τι παιδίον ήρχετο πρ'ος αύτήν και ιστα'μενον άποτόμως τη 
ώμίλεί καί τήν έπροκάλει νά άποκριθή. "Οτε τά παιδία συνήρ- 
χοντο διά νά χορεύσωσιν, αύτή έκάθητο μόνη μακράν καί ήκο- 
λούθει τόν ρυθμόν σειούσα τήν ώραίαν της κεφαλήν, άλλά μέ 
ήθος μελαγχολίας άμα δέ καί εύπρεπείας, ώστε έκίνει τούς βλέ
ποντας είς συμπάθειαν.

Μία τών συντρόφων της κατεγίνετό ποτέ εϊς τινα πράξιν άριθ- 
μητικήν πολλά βραχεία·/ καί πολλά εϋκολον, άλλα δέν κατόρ
θωσε νά τήν βελτιώση, άν καί έμέτρε». μέ τά δάκτυλά της· ή 
Χαρίκλεια έννοήσασα δτι έσφαλλε καί θέλουσα νά έλθη εις βο- 
ήθειάν της, έτεινε·/ άνοικτάς καί τάς δύο της χεΐρας. Σημειω
τέο·/ δτι ειχον διδάξει εϊς τήν Χαρίκλειαν άπλούστατά τινα πράγ
ματα, καί διά τοΰτο ήξευρεν δτι δύο κα: δύο κάμνουν τέσσαρα. 
Καί πνευματώδες ζώον καί πτηνόν μανθάνει νά μετρή κατά τρό

πον, τόν όποιον δέν •/νωρίζομεν, έως δύο καί τρία. Λέγεται μάλι
στα ότι μία καρακάξα έμέτρησεν έως πέντε. Άλλ’ ή Χαρίκλεια, 
καθό άνθρωπος ήδύνατο νά μετρήση καί περισσότερα. Ήνοιξε 
λοιπόν καί τά δέκα της δάκτυλα καί τά έδείκνυεν είς τήν μικρά·/ 
φίλην της μέ τόσην άγαθότητα, ώστε θά τήν έξελάμβανέ τις ώς 
τίμιο·/ άνθρωπον μή δυνάμενον νά πληρώση.

Άν καί ή φιλοκαλία γεννάται έκ νηπιότητος είς τάς γυναί
κας, ή Χαρίκλεια όμως δέν έδιδε κανέν σημείο·/. «Περίεργον, 
έλεγε·/ ό ιππότης, μία μικρά κόρη νά μή έννοή τί έστίν εύμορ
φον φόρεμα.» Ή ’Ιουλία μειδιώσα περίλυπος άπεκρίνετο «καί 
δμως εινε ωραία.» Καί συγχρόνως τήν ήνάγκαζε νά περιπατήση 
έμπροσθεν τού πατρός της, διά νά ΐδη καλλίτερα τό άνάστημά 
της, τό όποιον ήρχιζε νά σχηματίζηται, άμα δέ καί τό χαριέστα- 
τον παιδικόν βάδισμά της.

Καθ’ δσον δέ ήλικιούτο ή Χαρίκλεια έδείκνυε μεγίστη·/ άγά
πην δέν λέγω πρός τήν θρησκείαν, τήν όποιαν δέν ένόει, άλλά 
πρός τάς έκκλησίας, τάς δποίας έβλεπε·/. ’Ίσως είχεν είς τήν ψυ
χήν τό άκατανίκητον έκείνο αίσθημα, ένεκα τοΰ όποιου δεκαε
τές παιδίον συλλαμβάνει κα! διατηρεί τόν σκοπόν τοΰ νά φορέση 
πενιχρόν φόρεμα, νά άναζητη δ,τι εινε πτωχόν καί δ,τι πάσχει, 
καί νά περάση κατ’ αύτόν τόν τρόπον δλην του τήν ζωήν. Πολλοί 
άδιάφόροι καί μάλιστα φιλόσοφοι θ’ άποθάνωσι χωρίς νά έξηγήση 
τις έξ αύτών τό αίσθημα τοΰτο, τό όποιον δμως υπάρχει.

«"Οταν ήμην παιδίον, δέν έβλεπα τ'ον Θεόν' έβλεπα μόνο.·/ τόν 
ούρανόν.» ’Ιδού φράσις υψηλή γραφεΐσα, ώς γ/ωστόν, άπό ένα 
βωβόν καί κωφόν. ‘Η Χαρίκλεια δέν είχε βεβαίως τόσην δύνα- 
μιν. ‘Η είκών τής Παναγίας πολλάκις κακώς ζωγραφημένη, ό 
άναγνώστης λέγων τον Απόστολον μέ φωνήν λεπτήν, καί κακό
ηχο·/, κανδηλανάπτης άνάπτων τόν πολυέλαιον καί, τίς οιδε,. τί 
άλλο άνυψοΰσι τόν νούν ένός παιδιού. Άλλά τί μάς μέλει τα. 
πόθε·/, άφοΰ ό νους άνυψοΰται;

Δ'.

— Καί όμως έΐνε εύμορφη, έλεγε πολλάκις ό ιππότης.
Καί άληθώς ήτον ώραία ή Χαρίκλεια. Είς τό εύειδές καί εύ

ρυθμον πρόσωπό·/ της, είς τούς καθαρούς καί θαυμάσιους χαρα
κτήρας της έλαμπε·/ ούτως είπεΐν ή άγαθότης τής καρδίας της. 
Ή Χαρίκλεια μικρά ήτο όχι ωχρά άλλά λευκοτάτη καί είχε 
μακράν μαύρη·/ κόμην. Ίίτο φαιδρά, δραστήρια καί, δτε συνέβαι- 
νέ τι δυστύχημα, έγίνετο περίλυπος· ή λύπη της δμως ήτο γλυ
κεία. "Ολα της τά κινήματα ήσαν πλήρη χάριτοο, ειχον πνεύμα- 
είχε μεγίστη·/ έπιτηδειότητα είς τό νά έρμηνεύη διά νευμάτων τάς 
έννοιας της· ένόει εύκόλως καί ύπετάσσετο άμα έννοοΰσα. Ό 
ιππότης έβλεπε πολλάκις ώς καί ή σύζυγός του τήν θυγατέρα 
του χωρίς νά όμιλήση. Τόση χάρις καί τόσον κάλλος συνημμένα, 
μέ τόσην δυστυχίαν κατεθορύβουν τόν νοΰν του. Πολλάκις ένηγ- 
καλίζετο αύτήν μέ άγαλλίασιν, λέγων: Καί δμως δέν είμαι κα
κός άνθρωπος!

Πρός τό βάθος τοΰ κήπου μεταξύ πυκνών δένδρων ήτο δρόμος, 
είς τόν οποίον ό Ιππότης συνείθιζε νά περιδιαβάζη μετά τό πρό
γευμα.‘Η Ιουλία τον έβλεπεν άπό τό παράθυρόν της περιφερόμε- 
νίν όπισθεν τών δένδρων, άλλά δέν έτόλμα νά καταβή. Πάρε—
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τήρει τ'ον άνθρωπον έκεΐνον μέ μεγίστην λύπην, δστις την ήγάπα 
ώς εραστής μάλλον ή ώς σύζυγος, άπ'ο τοΰ όποιου τ'ο στόμα δέν 
ήκουσέ ποτέ οΰτε λέξιν ψυχράν, δστις δμως δέν είχε τήν γεν
ναιότητα νά τήν άγαπα ώς σύζυγον, διότι ήτο μήτηρ.

Και δμως έτόλμησε νά καταβή μίαν πρωίαν. Έφόρει ένδυμα 
λευκόν, ήτον ώραία ώς άγγελος καί έπαλλεν ή καρδία της. Έπρό- 
κειτο νά γείνη χορός παιδιών εϊς γειτονικήν τινα οικίαν, εις τ'ον 
οποίον ή ’Ιουλία έσκόπευε νά φέρη τήν θυγατέρα της, επιθυμούσα 
νά ί’δη τί έντύπωσιν θά έπροξένει τό κάλλος της εις τόν κόσμον 
καί εϊς τόν άνδρα της. Νύκτας δλοκλήρους έπέρασεν άυπνος συλ- 
λογιζομένη τί φόρεμα νά ένδυση τήν θυγατέρα της· πολλές 
ελπίδας εΐχεν αναθέσει εϊς τό σχέδιόν της τοΰτο.—Πρέπει, έλεγε 
καθ’ έαυτήν, νά τήν ιδη δ σύζυγός μου μέ υπερηφάνειαν και νά 
τήν ζηλεύσουν οί άλλοι. Δέν θά δμιλή μέν, Οά ήνε όμως ή 

ώραιοτέρα.
Ότε ειδεν δ ιππότης τήν γυναίκα του έρχ«*ένην,  έπροχώρησε 

πρός αυτήν, έλαβε τήν δεξιάν της καί τήν ήσπάσθη μέ σέβας και 
μέ χάριν, όπως συνείθιζε πάντοτε. Καί κατά πρώτον μέν εΐπον 
ασήμαντα τινα λόγια, έπειτα δέ ήρχισαν νά περιπατώσιν δ εις 

πλησίον τοΰ άλλου.
Ή ’Ιουλία έσκέπτετο πώς νά προτείνη εϊς τόν σύζυγόν της νά 

τη συγχωρήση νά ύπάγη εις τόν χορόν τήν θυγατέρα της καί νά 
μηδένιση τήν άπόφασιν, τήν δποίαν αυτός είχε κάμει, άφοΰ έγεν- 
νήθη ή Χαρίκλεια, νά μή πηγαινη πλέον εϊς τάς συναναστροφάς. 
Μόνη ή ιδέα δτι θά έβλεπον τήν δυστυχίαν του οί αδιάφοροι ή 
κακόβουλοι τόν ήρέθιζεν εις άκρον. Καί έπειδή είχε φανερώσει 
έπισήμως τήν θέλησίν του περί τούτου, έπρεπε νά εύρη ή ’Ιου
λία πρόφασίν τινα όχι μόνον νά έκτελέση τόν σκοπόν της, άλλά 

καί νά τόν φανερώση.
Άλλά καί δ ιππότης έφαίνετο πολλά σκεπτικός· πρώτος δέ 

διέκοψε τήν σιωπήν. Είπεν δτι ύπόθεσις ένός συγγενούς του έπρο- 
ξένησε ζημίας εϊς τήν οίκογένειάν του· δτι ήτον ανάγκη νά ΐδη 
μόνος τά μέτρα, τά δποία έπρεπε νά ληφθώσι, διότι άλλως τά 
συμφέροντα των έκινδύνευον πολύ, καί τέλος δτι ήτο υποχρεωμέ
νος νά μεταδή δι’ δλίγον καιρόν εϊς ’Ολλανδίαν διά νά συνεννο- 
ηθή μέ τόν τραπεζίτην του· έπρόσθεσε δέ δτι τό πράγμα ήτο κα- 
τεπεΐγον καί δτι έσκόπευε νά άναχωρήση τήν έπιοΰσαν.

Ευκόλως ένόησεν ή ’Ιουλία τό αίτιον τοΰ ταξειδίου τούτου. Ό 
ιππότης δέν ευχαριστείτο βεβαίως νά χωρισθή άπό τήν σύζυ
γόν του· άλλά καί άκουσίως ήσθάνετο άκατάσχετον άνάγκην νά 
μείνη δλως διόλου μόνος έπί τινα καιρόν διά νά έπιστρέψη πλέον 
ήσυχος. Όλαι αί άληθιναί θλίψεις τών ανθρώπων, δπως καί οί 
φυσικοί πόνοι τών ζώων, άπαιτοΰσι μοναξιάν.

Καί κατά πρώτον μέν τοσοΰτον έξεπλάγη ή ’Ιουλία, ώστε άπε- 
κρίθη μέ τάς τετριμμένος έκείνας φράσεις, τάς δποίας μεταχειρι- 
ζόμεθα δσάκις δέν ήμποροΰμεν νά εϊπωμεν δ,τι έχομεν κατά νοΰν 
είπεν δτι τό ταξείδιον τοΰτο ήτο πολλά φυσικόν, δτι δ ιππότης 
είχε δίκαιον, δτι άνεγνώριζε τήν σημαντικότητα τοΰ πράγματος 
καί διά τοΰτο δέν άντέτεινε διόλου· άλλ’ ένω ώμίλει, ή καρδία 
της έπί τοσοΰτον κατεθλίβη, ώστε είποΰσα δςι έκουράσθη έκα- 

ίησε.

Καί καθήσασα παρεδόθη εϊς λογισμούς, έχουσα τά βλέμματα 
άκίνητα καί τάς χεΐρας κρεμαμένας. Ή ’Ιουλία δέν είχε γνωρίσει 
έως τότε οΰτε μεγάλην χαράν οΰτε μεγάλας ήδονάς. Καί δέν ήτο 
μέν γυνή έχουσα νοΰν έξοχον, ήσθάνετο όμως πολύ. Ό γάμος 
της έθεωρήθη άπ’ αυτήν ώς ευτύχημα πάντη άπροσδόκητον καί 
πάντη νέον, άλλά μεταξύ της λάμψεως τοΰ^συμβάντος τούτου κα- 
τελήφθη ύπό σκότους.

Έκάθησε πολλήν ώραν σκεπτική, ένω δ ιππότης άπέστρεφε 
τούς οφθαλμούς καί έφαίνετο άνυπόμονος νά έπανέλθη εις τήν 
οικίαν έσκέπτετο δέ και πάλιν έκάθητο. Έσηκώθη τέλος πάντων 
καί στηριχθέΐσα εϊς τόν βραχίονα τοΰ συζύγου της έπέστρεψεν.

Ότε δέ ήλθεν ή ώρα τοΰ γεύματος, έμήνυσεν δτι ήτο κακοδι
άθετος καί, μείνασα εις τό δωμάτιόν της, προσηύχετο έμπροσθεν 
τής είκόνος έως τό εσπέρας. ‘Η ύπηρέτις, διαταχθεΐσα άπό τόν 
ιππότην νά προσέχη τήν κυρίαν της, εισήλθε πολλάκις· οσάκις 
δμως άπέτεινεν αύτή τόν λόγον, δέν έλαβεν άπάντησιν. Περί 
τήν δγδόην ώραν έσήμανε τόν κώδωνα, έζήτησε τό ένδυμα τής 
θυγατρός της καί διέταξε νά ζεύξωσι τήν άμαξαν. Ειδοποίησε 
δέ και τόν ιππότην δτι έμελλε νά ύπάγη εις τόν χορόν καί δτι 
έπεθύμει νά τήν σοντροφεύση.

Ή Χαρίκλεια είχεν άνάστημα παιδιού άλλ’ εΰστροφον καί ζω
ηρόν. Τό ένδυμα, τό δποΐον τήν ένέδυσεν ή μήτηρ της, ήτον 
άπλοΰν, λευκόν καί ανθηρόν τά μικρά σανδάλια της ήσαν έκ 
λευκού μεταξωτού, εϊς τόν λαιμόν της έφερε μαργαρίτας καί 
στέφανον άνθέων εϊς τήν κεφαλήν. ‘Η Χαρίκλεια έπήδα άπό τήν 
χαράν της, Ή δέ μήτηρ φέρουσα ένδυμα βελούδου, ώς γυνή μή 
έχουσα σκοπόν νά χορεύση, έκράτει τήν κόρην της έμπροσθεν 
καθρέπτου, τήν κατεφίλει καί έλεγε: Τί εύμορφη! Τί εύμορφη! 
’Εν τω μεταξύ τούτω ήλθε καί δ σύζυγός της. ‘Η Ιουλία χωρίς 
νά ταραχθή, ήρώτησε τόν μέν υπηρέτην άν ήτον έτοιμον τό 
δχημα, τόν δέ σύζυγόν της άν ήρχετο εις τόν χορόν. Ό ιππό
της έδωκε τήν δεξιάν εις τήν γυναίκα' του καί άνεχώρησαν.

Πρώτον τότε έφαίνετο εις τόν κόσμον ή Χαρίκλεια· Επειδή δέ 
πολλά είχον εϊπεϊ περί αυτής, δλοι έστρεψαν μέ περιέργειαν πρός 
τήν μικράν κόρην τά βλέμματα. ‘Η ’Ιουλία δέν έταράχθη διόλου, 
άλλά καθήσασα μέ ήθος ήσυχον, ένω δλοι έβλεπον τό παιδίον 
της μέ άπορίαν ή μέ προσπεποιημένην συμπάθειαν, τό άφινε νά 
πηγαινη παντού χωρίς νά φαίνεται δτι προσέχει.

Ή Χαρίκλεια εύροΰσα έκεΐ τάς μικράς της συντρόφους έτρεχέ 
ποτέ μέν πρός τήν μίαν, ποτέ δέ πρός τήν άλλην, ώς δτε ήτον 
εις τόν κήπον. Όλαι δμως τήν έβλεπον μέ ψυχρότητα. ‘Ο ιππό
της ίστάμενος δρθιος έπασχεν. Οί φίλοι του έλθόντες πρός αύ
τόν έξύμνησαν τό κάλλος τής θυγατρός του· άλλά καί ξένοι καί 
άγνωστοι τόν έπλησίασαν έπί τω αύτώ σκοπώ. Αυτός ήσθάνετο 
δτι τόν έπαρηγόρουν καί δέν τ'ο έπολυνοστιμεύετο. Έν τοσούτω 
βλέμμα, τό όποιον δέν άπατά τ'ο βλέμμα δλων, έγέννησε μικράν 
χαράν εις τήν καρδίαν του. ‘Η Χαρίκλεια άφοΰ ώμίλησε διά νευ
μάτων εϊς δλους σχεδόν, έστάθη ορθή μεταξύ τών γονάτων τής 
μητρός της. Επειδή τήν είχον ϊδεΐ τρέχουσαν έδώ καί έκεΐ, έπε- 
ριμενον νά πράξη τι παράξενον ή τουλάχιστον περίεργον αύτή 
δμως έχαιρέτισεν δλους πολλά εύγενώς, έσφιγξε τάς χεΐρας τών

Άγγλίδων, έστειλε φιλήματα εϊς τάς μητέρας τών μικρών της 

συντρόφων, καί δλα ταΰτα μέ χάριν καί άφέλειαν. Ότε δέ έπέ
στρεψεν ήσύχως εϊς τήν θέσιν της, ήρχισαν νά τήν θαυμάζωσι. 
Καί τωόντι άξιοθαύμαστον ήτο τό ώραΐον έκεΐνο περικάλυμμα, τό 
δποΐον δέν ήδύνατο νά διάσχιση ή ψυχή, τό άνάστημα, τό πρόσω

πον, ή βοστρυχώδης κόμη της καί πρό πάντων οί φωτοβόλοι 
δφθαλμοι της έκίνουν δλους εϊς θαυμασμόν. ’Ενώ δέ τά μέν βλέμ
ματά της έπροσπάθουν νά μαντεόσωσι τά πάντα, τά δέ νεύματά 
της νά έκφράσωσι τά πάντα, τό σκεπτικόν καί μελαγχολικόν ήθός 
της μετέδιδε καί εϊς τά έλάχιστα κινήματά της μεγαλοπρέπειαν 
τοιαύτην, όποια θά κατέπληττε καί ζωγράφον καί γλύπτην.

Έπλησίαεαν δλοι τήν ’Ιουλίαν, τήν έπερικύκλωσαν καί άπέ- 
τειναν διά νευμάτων χιλίας έρωτήσεις εϊς τήν Χαρίκλειαν. Τήν 
άπορίαν καί άποστροφήν διεδέχθη ειλικρινής εΰμένεια καί άλη- 
θής συμπάθεια. ‘Η ύπερβολή, ή δποία έρχεται πάντοτε, δσάκις 
δ γείτων δμιλήση πρός τόν γείτονά του διά νά έπαναλάβη τό αυτό 
πράγμα, ήλθε καί τήν ώραν έκείνην· ειπον δτι δέν ε’δον ποτέ 
παιδίον τόσον ώραΐον, δτι ποτέ δέν έφάνη χάρις περισσότερα. Έν 
ένί λόγω ή Χαρίκλεια άπήλαυσεν εντελή θρίαμβον, τόν δποΐον 
βεβαίως δέν ένόει.

‘Η ’Ιουλία δμως ένόει αύτόν. Άν καί πάντοτε άτάραχος έξωτερι 
κώς, τήν εσπέραν έκείνην ή καρδία της έπαλλε παλμούς άληθοΰς 
ευτυχίας, καί αύτή χαί δ σύζυγός της εΐδον άλλήλους μειδιώντες 
καί τ'ο μειδίαμα έκεΐνο ήτο γλυκύτερον πολλών δακρύων.

Έν τοσούτω νέα τις ήρχισενά παίζη κύμβαλον τά παιδί α συνή
ψαν τάς χεΐρας καί ήρχισαν νά χορεύωσιν, οί δέ γονείς συνε- 
χαίροντο άμοιδαίως δ εις τ'ον άλλον καί εΰρισκον θαυμασίαν τήν 
μικράν ταύτην εορτήν. Μετ’ ολίγον άντήχησαν γέλωτες παιδικοί, 
αστεϊσμοί, φλυαρίαι καί φωναί χαράς.

‘Ο ιππότης ήτένιζεν άδιακόπως τήν θυγατέρα του, ή δποία δέν 
έχόρευεν, άλλά παρετήρει τούς χορεύοντας μέ προσοχήν μελαγ
χολικήν. Μειράκιόν τι έλθόν τήν έπροσκάλεσεν, αύτή δμως άντ'ι 
άπαντήσεως έσεισε τήν ^κεφαλήν, άπό τής δποίας έπεσάν τινα 
άνθη. ‘Η ’Ιουλία τά έσύναξε καί διώρθωσε πάλιν τόν στέ
φανον τής θυγατρός της· μετά ταΰτα άναζητήσασα τ'ον σύζυγόν 
της δέν τ'ον εΐδεν έρωτήσασα δέ άν άνεχώρησεν, έμαθεν δτι έπέ- 

στρεψε πεζός εις τήν οικίαν.

(άκολουθεΐ).

ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ».

Άπό τινων ήμερών δ λαός τοΰ Μομπελιέ συνταράττεται ένεκα 
γεγονότων τινων, άτινα συμβαίνουσιν εις τό κτήμα τό καλούμενου 
Grotte-de-Riecoulon. κείμενον κατά τήν δδον τής Τολούσης. 
Περί τών τεραστίων τούτων συνελέξαμεν τάς εξής πληροφορίας, 
άς δημοσιεύομεν άνευ σχολίων.

Κορα'σιον καλούμενον Κδμβ, ήλικίας επτά καί ήμίσεος έτών, 
ισχυρίζεται δτι τήν 15 Απριλίου τήν ένδεκάτην ώραν π. μ. τώ 
ένεφανίσθη παραδόξως ή Παναγία, ένω συνέλεγε χόρτα. Ή Πα
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ναγία ΐστατο έπί κορμού έλαίας, άλλ’ ύψώθη εις τήν κορυφήν 
τοΰ δένδρου, δτε είδε τό κοράσιον.

Τήν 16 δέν είδε τίποτε.
Τό εσπέρας τής αυτής ημέρας, έξελθόν ε’.ς τά πρόθυρα τής πα

τρικής του οικίας, άνεφώνησεν αίφνης: «Τήν βλέπω! » ‘Η Πανα
γία κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ κορασιού εόρϊσκετο τότε έπί τής 
έλαίας, λευχειμονούσα, φορούσα ζώνην γαλαζίαν καί πέπλον λευ
κόν, δστις τήν έκάλυπτεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών, καί κρα
τούσα κομβολόγιον εϊς τήν δεξιάν χεΐρα. Είς τών γειτόνων έπήρε 
τότε είς τάς άγκάλας του τ'ο κοράσιον καί τό έφερεν εις τ'ο μέρος 
τής έμφανίσεως· έκεΐ άνεφώνησεν αύτό: «Πώς! δέν τήν βλέπετε! 
πόσον ώραία είνε!» άλλ’ οί παρόντες ούδέν έβλεπον.

Τό κοράσιον ήρώτησεν έκείνην, ήν έβεβαίου δτι έβλεπε.
— Ποια είσαι;
— Είμαι ή Μαρία τής Άσπιλου Συλλήψεως.

— Τί ζητείς;
— Θέλω τήν προσευχήν τής πρωίας καί τής εσπέρας, ήτις 

άμελεΐται είς τ'ον τόπον σας.

Νέα έρώτησις τοΰ κορασιού.
— Σέ έρωτώ άν θά ιατρευθή ή ύπό τών ιατρών έγκαταλει- 

φθεΐσα θεία μου καί άν θά μετανοήση δ πάτηρ μου.
‘Η Παναγία τώ άπεκρίθη.
— Διά πολλών δεήσεων θά μετανοήση δ πατήρ σου καί θά 

Ιατρευθή ή θεία σου.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, έπρόσθεσε τό κοράσιον, δύναμίς τις 
έξ ύψους άνείλκυσε τήν Παναγίαν, ήτις έγινεν άφαντος καλυ- 
φθεΐσα ύπό νεφών.

Τήν 17,διαφημισθέντος τοΰ περιστατικού τούτου'έν τή πδλει,ήρ- 
χισε τ'ο πλήθος νά συρρέη εϊς τό μέρος τής έμφανίσεως,τό δέ κορα
σιού μετέβη τό εσπέρας εϊς τήν έλαίαν καί προσηυχήθη έμπροσθεν 
τοΰ πλήθους,άλλ’είπεν δτι ούδέν έβλεπεν έφαίνετο δέ κεκοπιακός καί 
έπεθύμεινάάποσυρθή. Φθάσαν δέ είς τήν οικίαν,άνεφώνησεν αίφνης:

— Τήν βλέπω!
Τότε τήν έφεραν πάλιν είς τήν έλαίαν, καί μία καλογραία έκ 

τοΰ τάγματος τής Προνοίας τή είπε τά έξης;
Έρώτησέ την τί θέλει.
Τό κοράσιον άπεκρίθη άδιστάκτως:
—"Ενα ναΐσκον (chapelle).
Καί ή Παναγία έγεινεν άφαντος.
Τήν 18 συνέρρευσεν άπειρον πλήθος έκ τοΰ Μομπελιέ καί δλη 

ή θρησκευτική άδελφότης τής πόλεως, άλλάτό κοράσιον ούδέν 
πλέον είδεν.

Ή ’Αλσατία καί ή Αορραίνη φαίνεται δτι έγειναν ή κλα
σική «χώρα τών θαυμάτων». Δύο παιδία έκ τοΰ Γιύσιγεν, έξ ών 
τό μέν εξαετές, τό δέ τετραετές, ισχυρίζονται δτι τήν 4 Απρι
λίου εΐδον τήν Παναγίαν ένδεδυμένην μακράν έσθήτα καί άλυ- 
σιδωμένην καί περιπλανωμένην έπί τών χωραφίων.

Μετ’ έλίγας ήμέρας ένεφανίσθη ή Παναγία είς δύο κοράσια 
ένδεκα και έπτά έτών ήλικίας· έκτοτε δέ αί έμφανίσεις ίγένοντο 

συχνότερα:. Πολλαί γυναίκες έπαθον τοσοΰτον έκ τών εντυπώσεων 
τούτων, ώστε παρεφρόνησαν έν μέσω τής δδοΰ.
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Καίτοι δέ ή παρούσα ώρα τοΰ έτους προκαλεϊ την έργασίαν 
τών γεωργών, πλήθος άπειρον επισκέπτεται τδ νέον μέρος τών 
θαυμάτων. (Έρμούπολς)

ΕΠΙΚΡΙΣΗΣ·.

Τωόντι εΐνε πολύ λυπηρόν ζαι σπαραξικάρδιο·/ νά βλέπη τις 
άνθρώπους φέροντας, άναξίως βεβαίως, το όνομα τής μόνης αλη
θούς έπι τής γης θρησκείας, άνθρώπους όνομαζομένους Χριστια
νούς καί, το χείριστον, άνθρώπους φέροντας το όνομα τών λειτουρ
γών τής θρησκείας έκείνου, δστις ονομάζεται καί δστις βεβαίως 
είνε «ή όδδς καί ή Αλήθεια καί ή ζωή·» λυπηρόν, λέγω, νά 
βλέπη τις τούς τοιούτους μεταχειριζομένους τοιαΰτα χαμερπή 
μέσα, τοιοΰτους γελοίους και αναιδείς δόλους καί άπάτας, τοι- 
αύτα ψευδή καί καταγέλαστα θαύματα καί τοιούτους πλήρεις Ανο
ησίας μύθους καί άςιχ χλεύης καί μυκτηρισμού ψευδέστατα διη
γήματα πρδς ύποστήριξιν εϊτε ψευδούς δόγματος, τδ όποϊον έγέν- 
νησεν ή νοσούσα ή μάλλον ή παμπόνηρος κεφαλή των (καθώς 
έδώ τδ τής Άσπιλου συλλήψεως), εϊτε πρδς ύποστήριξιν τοΰ 
κόμματός των ή έν γένει τής εϊς την όποιαν ανήκουν έκκλησίας, 
εϊτε πρός υλικήν των ωφέλειαν, κυρίως δμως καί πρδ πάντων 
πρδς έξαπάτησιν καί έντελή άποτύφλωσιν τοΰ χυδαίου καί δεισι- 
δαίμονος όχλου, τδν όποιον προσπαθούν δλαις δυνάμεσι νά φυ- 
λ,άττουν όλωςδιόλου εϊς κτηνώδη κατάστασιν, διά νά τδν έχουν 
πάντοτε ώς πρόχειρον καί εύκολον λείαν ύπδ τούς δνυχάς των, 
διά νά τδν άμέλγωσιν άλυπήτως καί μάλιστα νά τδν έκδέρουν 
κατ’ αρέσκειαν! Ο: τοιούτοι δόλιοι καί αναίσχυντοι απατεώνες, 
τά τοιαΰτα ουτιδανά χαί κακεντρεχή ανθρωπάρια, όποιανδήποτε 
ύπόληψιν άναξίως χαί άν χαίρουν καί όποιοσδήποτε άν ήνε δ έν 
τη κοινωνία βαθμός των, άδιάφορον τοΰτο, οί τοιοΰτοί εΐνε βε
βαίως εχθροί τοΰ Χριστιανισμού, έχθροί τού ίδιου των έθνους, έχ
θροί άπάσης τής άνθρωπότητος. καί βδελυροΐ έχθροί αύτοΰ τοΰ 
μόνου άληθοΰς καί αγίου Θεοΰ, τοΰ μισούντο ς και άποστρεφομέ- 
νου τδν δόλον, τήν άπάτην και τδ ψεύδος. "Οθεν πάς ειλικρινής 
φίλος τής άληθείας χαί πρδ πάντων δημοσιογράφος, πάς άληθής 
.φίλος τής άνθρωπότητος χαί τοΰ πολιτισμού χαί πάς ένθερμος 
έοπαδδς του Ευαγγελίου κα! πιστός μαθητής τοΰ Κυρίου ήμών 
Ίησοΰ Χριστού έχει καθήκον νά έκθέτη τούτους τούς άναισχύν- 
-τους δόλους καί άπάτας τών κχκοβούλων τούτων, νά Οεατρίζη 
τάς γελοίας πλάνας καί άντιχριστιανικάς πράξεις των και νά 
καταπολεμή μέ τήν μάχαιραν τού πνεύματος καί τοΰ ορθού λό
γου τούτους τούς Αναιδείς θεοκα—ήλους χαί λυμεώνας, τούς με- 
ταχειριζομένους, τούς έφευρίσχοντας χα: ύποστηρίζοντας μετά με
γίστης δολιότητος χαί μετά σατανικής τωόντι πανουργίας τάτοι- 
αΰτα ψευδή θαύματα καί μυθώδη διηγήματα, εϊτε παλαιά εϊτε 
νέα· νά τά καταπολεμή δπου χα! άν ύπάρχωσι, μεταξύ όποιου- 
δήποτε έθ'ους χαί μεταξύ φποιασδήποτϊ Χριστιανικής έκκλησίας 
χαί άν συμβαίνουν χαί εύρίσχωνται ταΰτα και τά τοιαΰτα ονείδη, 
τά προσάπτοντα μέγαν μώμον καί προξενοΰντα ακαταλόγιστο·? 
ζημίαν καί μέγα κακόν είς τε τδ άγιον δνομα καί εις τήν δι- 

αδοσιν τοΰ Χριστιανισμού. Ναί, δφείλει νά τά καταπολεμή τολ- 
^.ηρώς καί γενναίως, άνέπιθυμή νά συντελέση άποτελεσματικώς 

πρδς άρσιν τών φριχτών τούτων ανομημάτων ή τουλάχιστον πρδς 
περιορισμόν αυτών χαί προσέτι νά συντελέση τδ κατά δύναμιν 
πρδς ύποστήριξιν τής ύπ" αύτών πολεμουμένης άληθείας χαί πρδς 
φωτισμόν χαί ψυχικήν τε καί υλικήν συνάμα ωφέλειαν πάντων 
τών όμοιων του.

Οί πλέον άσπονδοι καί Αμείλικτοι έχθροί τού Χριστιανισμού·, 
οί έκ τοΰ φανερού χαί λυσσωδώς πολεμήσαντες αύτδν έκ τοΰ συ- 
στάδην, άρχαϊοί τε καί νεώτεροι, Κέλσοι, Πορφύριοι καί Ίουλι- 
ανοί, Βολταϊροι χαί Ρουσσώ, Στράους χαί Ρενάνες χλπ. άπαντες 
όμοΰ δέν ήδυνήθησαν νά προξενήσωσιν είς τδν Χριστιανισμόν τό 
μυριοστημόριον τοΰ κακού, τδ όποϊον έπροξένησαν εϊς αύτόν μέ τά 
ψευδή των θαύματα και μέ τούς γελοίους μύθους των ούτοι οί 
άναξίως ονομαζόμενοι Χριστιανοί καί αύτοκαλούμενοι, κατ( ευφη
μισμόν βεβαίως, Αντιπρόσωποι τοΰ Χριστού έπί τής γής και πι
στοί λειτουργοί τής θρησκείας αύτοΰ! Ούτοι ομοιάζουν άπαραλ- 
λάκτως σχεδόν μέ τούς Ιουδαίους τούς όντας κατά τόν καιρόν 
τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού, οιτινες, άν καί έπρατταν δλας 
τάς κακίας, δλας τάς άδικίας καί τάς δολιότητας, δλα έν έν’. 
λόγω τά έργα τού διαβόλου, μολοντούτο έκαυχώντο καί ένηβρύ- 
νοντο δτι εΐνε σπέρμα τού ’Αβραάμ· δηλαδή δούλοι καί τέκνα τοΰ 
Θεοΰ! Πρδς τούς όποιους δμως ό Κύριος ήμών είπε «Σείς κά- 
μνετε τά έργα τού πατρός σας·» (Ίωάν. ή. 41.) «Σείς εΐσθε έκ 
τοΰ πατρός σας τοΰ διαβόλου καί τάς έπιθυμίας τού πατρός σας 
θέλετε νά πράττετε. ’Εκεϊνος ήτο άπ’ άρχής Ανθρωποκτόνος καί 
δέν μένει έν τή άληθεία· διότι άλήθεια δέν ύπάρχει έν αύτω. 
"Οταν λαλή τδ ψεύδος, έκ δών ιδίων λαλεϊ· διότι εΐνε ψεύστης 
καί δ πατήρ αύτοΰ (τού ψεύδους,)» (Ίωάν. ή. 44.) Άφοΰ λοι
πόν ό διάβολος εΐνε ό πατήρ τοΰ ψεύδους, ά'ρα καί πάς ό Αγα
πών καί πράττων τό ψεύδος εΐνε φυσικώ τώ λόγω υίός τοΰ δια
βόλου. Καί ό άγιος Ιωάννης κατατάττει μέ τούς κύνας, μάγους, 
πόρνους, φονεϊς καί είδωλολάτρας πάντας τούς Αγαπώντας και 
πράττοντας τδ ψεύδος» (Άποκ. κβ'. 15.) Δικαίως τούς κατατα'ττει 
μεταξύ τών είδωλολατρών καί τών φονέων, διότι ποσώς δέν δια
φέρουν αύτών. Καί μάλιστα πρέπει νά θεωρώνται πολύ χειρότε
ροι καί τών φονέων διότι ό μέν φονεύς τδ σώμα μόνον φονεύει, 
τήν δέ άθάνατον ψυχήν, τήν άπειράκις τιμαλφεστέραν τοΰ θνητού 
σώματος, ποσώς δέν δύναται νά τήν-βλάψη· ουτοι δμως με τά 
ψευδή θαύματα καί διηγήματά των έγειναν γίνονται καί δυστυ
χώς θά γείνουν άκόμη αίτιοι τοΰ πνευματικού θανάτου καί τής 
αιωνίου Απώλειας πολλών εκατομμυρίων Αθανάτων ψυχών, διά 
τάς όποιας ό Κύριος ήμών έχυσε τδ πανάχραντον αιμά του.

Διά νά μή νομίσουν δέ οί άναγνώστα: δτι έπί ματαίω έμακρη- 
γόρησα τόσον καί δτι τά κακά, τά όποια νομίζω δτι προξενούν 
τά ψευδή θαύματα καί διηγήματα εϊς πολλά έκατομμύρια · Αν
θρώπων καί είς αύτόν τδν Χριστιανισμόν, εΐνε κενοί μόνον φόβοι 
καί έξημμένης φαντασίας Αποκυήματα, θά έκθέσω ένεκα τούτου 
ολίγα τινά έκ τούτων τών κακών τών προερχόμενων έξ αύτών (τώυ 
ψευδών θαυμάτων καί μυθωδών διηγημάτων). Πριν ή έκθέσω δμως 
ταΰτα, κρίνω εύλογον ν'άναφέρω διάφορα ρητά έκ τοΰ Ευαγγελίου 
τρανώς καί διαπρυσίως κηρύττοντα καί προλέγοντα δτι τά τοιαΰτα 
έ'μελλον νά συμβοΰν δυστυχώς μεταξύ τών Χριστιανών καί μά- 

λίστα μεταξύ τών έκκλησιών έκείνων, αΐτινες έμελλαν νά άπϊ- 
μακρυνθώσι τής Ευαγγελικής διδασκαλίας καί νά μή υποφέρουν τήν 
ύγιαίνουσαν διδασκαλίαν, άλλά νά παραδεχθώσιν άντευαγ^ελικά 
δόγματα καί μύθους· δηλαδή δτι έμελλε νά έλθη ή αποστασία 

είς τήν έκκλησίαν.
Ιδού τί γράφει δ Απόστολος Παύλος πρδς τόν Τιμόθεον.
«Κήρυξον τδν λόγον έπίμενε έγκαίρως· έλεγξαν, έπιτίμησον, 

πρότρεψον μετά πάσης μαχροθυμίας καί διδαχής. Διότι θέλει έλ
θει καιρός, δτε δέν θέλουσιν υποφέρει τήν ύγιαίνουσαν διδασκα
λίαν· αλλά θέλουσιν έπισωρεύσει εϊς έαυτούς διδασκάλους κατά 
τάς ίδιας αύτών έπιθυμίας, γαργαλιζόμενοι τήν Ακοήν καί άπδ 
μέν τής άληθείας θέλουσιν άποστρέψει τήν Ακοήν αύτών, εις δέ 
τούς μύθους θέλουσιν έκτραπή.» (Β'. Τιμοθ. δ'. 2—4).

Καί πάλιν «Διότι θέλουσιν εΐσθαι οί άνθρωποι φίλαυτοι..........
έχοντες μέν μορφήν εύσεβείας, ήρνημένοι δέ τήν δύναμιν αύτής· 
καί τούτους φεύγε. Διότι έκ τούτων εΐνε έκεϊνοι, οιτινες εΐσχω- 
ροΰσιν είς τάς οικίας καί αϊχμαλωτίζουσι τά γυναικάρια τά πεφορ- 
τισμένα αμαρτίας κα! συρόμενα ύπδ διαφόρων έπιθυμιών, τά όποϊα 
πάντοτε μανθάνουσι κα! ποτέ δέν δύνανται νά έλθωσιν είς τήν 
γνώσιν τής άληθείας. Καί καθ’ δν τρόπον δ Ίαννής καί Ίαμβρής 
άντέστησαν είς τδν Μωΰσήν, οΰτω κα! αύτοί άνθίστανται είς τήν 
Αλήθειαν, άνθρωποι διεφθαρμένοι τδν νοΰν, Αδόκιμοι είς τήν πί
στιν.........Πονηροί δέ άνθρωποι καί γόητες θέλουσι προκόψει είς
τδ χείρον πλανώντες καί πλανώμενοι.» (Β'. Τιμοθ. γ'. 2—13).

Καί αλλαχού «Άς μή σάς έξαπατήση τις κατ’ ούδένα τρό
πον διότι (δέν θέλει έλθεϊ ή ήμέρα έκείνη,) άν δέν έλθη πρώ
τον ή αποστασία,κα! άποκαλυφθή δ άνθρωπος τής αμαρτίας, δ υίός 
τής άπωλείας,τοσοΰτον άντικείμενος κα: ύπεραφόμενος έναντίον είς 
πάντα λεγόμενον θεόν ή σέβασμα, ώστε νά καθήση εϊς τδν ναόν 
τοΰ θεοΰ ώς θεός, άποδεικνύων έαυτδν δτι εΐνε Θεός........Καί
τότε θέλε: άποκαλυφθή δ άνομος, τ’ον όποϊον ό Κύριος θέλει άπο- 
λέσει μέ το π·/εΰμα τοΰ στόματος αύτοΰ και θέλει έξαφανίσει μέ 
τήν έπιφάνειαν τής παρουσίας αύτοΰ· δστις θέλει έλθεϊ κατ’ ένέρ- 
γειαν τού Σατανά έν πάση δυνάμει και σημείοις κα! τέρασι ψεύ
δους κα! έν πάση άπατη τής άδικίας μεταξύ τών άπολλυμέ- 
νων, διότι δέν έδέχθησαν τήν άγάπην τής άληθείας διά νά σω- 
θώσι· και διά τοΰτο θέλει πέμψει έπ’ αύτούς δ Θεός ενέργειαν 
πλάνης, ώστε νά πιστεύωσιν εις τ’ο ψεύδος, διά νά κατακριθώσι 
πάντες οί μή πιστεύοντες εις τήν άλήθειαν, άλλ' εύαρεστηθέντες 
εις τήν Αδικίαν.» (Β. Θεσσαλ. 6'· 3—12).

Ιδού δέ καί τινα έκ τών κακών, τά όποϊα προξενούν τά ψεύδη 
ταΰτα.

Αον Τά μικρά παιδία άκούουν άπδ τούς Αμαθείς και δεισκαϊ- 
μονας γονείς των ή Από τούς πάππους καί μάμμας των τά ψευδή 
ταΰτα θαύματα και τούς μύθους καί, επειδή τότε δέν έχουν, ικα
νήν κρίσιν, τά πιστεύουν ώς άληθή. Έπειτα όμως—άμα άποκ-ή- 
σουν μερικάς γνώσεις κα: άναπτυχθώσιν δπωσοΰν και ϊδωσιν δτε 
αύτά, τά όποϊα έπίστευον ώς άληθή,δέν εΐνε σύμφωνα μέ τήν ορ
θόν λόγον, έν: λόγω, δέν εΐνε άληθή- έπειδή δέ δέν γνωρίζουν 
καί τήν διδασκαλίαν τοΰ Εύα-νγελίου, μάλιστα νομίζουν, δτι κα: 
τό Εύαγγέλιφν χα: αυτοί οί μύθο: κα: τά ψεύδη εΐνε εν κοέ τό 

αύτδ πράγμα—αποβάλλουν ώς έκ τούτου και περιφρονοΰν άνεξ- 
ετάστως κα! άλόγως όμοΰ μέ τά ψεύδη καί τδ αιώνιον Εύαγ

γέλιον τοΰ θεοΰ· γίνονται όλωςδιόλου άπιστοι ή άδιάφοροι, κατα
φρονούν καί χλευάζουν άναιδώς καί μετά κομπορρημοσύνης πάν 
Ιερόν και δσιον κα! υβρίζουν άσυστόλως και μετά τοαραφόρου θρα- 
σύτητος και κουφότητες έν ταύτω κα: Εύαγγέλιον καί θρησκείαν 
καί αύτδν άκόμη τδν Σωτήρά Χριστόν.

Βον. Όσοι δέ πάλιν άνθρωποι δέν σπουδάσωσι κα! δέν άναπτυ- 
χθώσι κατά τδν νοΰν,πιστεύουν τυφ) ως κα! άνεξετάστως ώς άληθή 
δσα ψεύδη ήκουσαν κα! έμαθον παρά τών -ρονέων των ή παρ’άλ- 
λων κα! οί τοιοΰτοί ώς έπ! τδ πλεϊστον γίνονται άνθρωποι δειστ- 
δαίμονες, φανατικοί μισαλλόδοξοι, άποστρέφονται, μισούν, καί, άν 
δύνανται, καταδιώκουν πάντας τούς μή φρονοΰντας ώς αυτοί και 
μή πιστεύοντας είς τά όποϊα έκεϊνοι πιστεύουν ψεύδη· δέν θέλουν 
νά άκούσουν καμμίαν άλήθειαν άντιβαινουσαν είς τά φρονήματά 
των· δέν θέλουν νά παραδεχθούν ποσώς δτι ή έκκλησία, εϊς τήν 
όποιαν άνήκουν, έχει έσφαλμένα δόγματα, καί άποποιοΰνται μετά 
μεγάλης πεισμονής νά δώσωσιν άκρόασιν είς τάς εύαγγελικάς 
έκείνας άληθείας, τάς άποδεικνυούσας τδ έσφαλμένον καί άντευ^ 
αγγελικόν τοΰ φρονήματος ή τοΰ δόγματός των.

Ιδού δέ όποϊον έπιχείρημα φέρουν πρ’ος δικαιολάρησιν τής έπτ- 
μονής καί πεισμονής των. Όλα τά θαύματα, λέγουν, τά όποϊα 
έγειναν καί γίνονται μέχρι -.ής σήμερον είς τδν κόσμον, δλα γί
νονται μεταξύ ήμών, είς τήν ίδικήν μας τήν έκκλησίαν (διότι 
δσα θαύματα Ακούονται γινόμενα εϊς Αλλας έκκλησίας έτεροφρο- 
νούσας, εϊς αύτά δέν πιστεύουν, τά θεωρούν ώς ψευδή· μόνον τά 
ίδικά των εΐνε Αληθή!)· Α'ρα, λέγουν, άφοΰ ό Θεός κάμνει 
δλα αύτά τά θαύματα μεταξύ τής έκκλησίας ήμών, αναντιρρήτως 
κα: φυσικώ τώ λόγω ή έκκλησία ήμών εΐνε ή μόνη όρθοφρο- 
νοΰσα, δλα: δέ αίάλλαι σφάλλουν. Κα! βεβαίως ήθελον έχει μέγα. 
δίκαιον νά σκέπτωνται οΰτω πως, άν δλα αύτά τά ψευδή θαύματα 
ήσαν άληθή· τώρα δμως τά ψεύδη ταΰτα γίνονται αίτια νά σπαρα- 
δέχωνται άνεξετάστως καί άλλα χειρότερα αύτών καί νά έπιμέ- 
νουν είς αύτά μετά Αξιοκατακρίτου πεισμονής καί τυφλότητος.

Τον. Πολλοί έκ τών πιστευόντων είς αύτά τά ψεύδη άνθρωποι 
ώς έπί τ’ο πλεϊστον πτωχοί, τής κατωτάτης συνήθως τάξεως τοΰ 
λαοΰ, μόλις καί μετά βίας κερδίζοντας μετά πολλοΰ κόπου τδν 
έπιούσιαν άρτον των, άποφασίζουν νά κάμουν πολυδάπανον καί 
πολύμοχθον μακρυνδν ταξείδιον δπως ϊδωσιν οί δυστυχείς τί ς τί· 
άλλο; είμή τά ψευδή θαύματα! καί άρχίζουν πλέον νά έργάζων- 
ται οί ταλαίπωρο: νυχθημερόν δ:’ άρκετά έτη, νά ύποφέρωσιν, 
άτρύτους πόνους καί μόχθους μετά μεγίστης βλάβης τής ύγείας 
των, μετά πολλών στερήσεων καί ίσως αύτής άκόμη τής καθη
μερινής τροφής αύτών τών ιδίων καί τών Αθλίων τέκνων των. 
έπί τω μόνω σκοπώ νά συναθροίσωσ: χρήματα Αρκετά διά νά δυ- 
ζηθώσιν δπως φέρωσιν εις πέρας τήν άπόφασίν των. Κα! ούτως, 
άφοΰ μοχθήσουν πολύ διά νά συναθροίσωσ’. τ’ο άπαιτούμενον 
ποσόν (πολλάκις δέ δανείζονται καί παρ’ άλλων χρήματα, τά 
όποια δέν δύναται μετά τήν έπιστροφήν των νά πλ.ηρώσωσιν 
εϊς τούς δανειστές των·μέχρι τέλους τής ζωής των καί τοι έρ- 
γαζόμενοι κα! κοπιάζοντες δλαις δυνάμεσιν). Αναχωρούν άοίνουμ 
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τήν οικογένειαν των ίσως εις ένδειαν καί τους συγγενείς καί φί
λους των είς μεγίστην θλίψιν καί στενοχώριαν ύποφέρουν οί 

■ίδιοι κακουχίας, υποφέρουν .κινδύνους έν θαλάσση καί ξηρά· άσθε- 
'νοΰν καί κακοπάθουν καί εις μύρια άλλα δεινά υποπίπτουν καί 
■πρ'ος .τούτοις έξοδεύουν καί τόν τελευταϊον οβολόν των, δηλαδή τό 
άντίτιμον τοΰ αίματος τών ταλαιπώρων τέκνων των, τής συζύγου 
των καί αυτών τών ιδίων, μόνον καί μόνον διά νά ίδωσι τά πο
λύκροτα καί περίφημα ψευδή θαύματα!

Συμβαίνει δέ πολλάκις καί άλλο τι κακόν εις αύτούς τούς 
άθλιους. Ανακαλύπτουν ένίοτε καί εννοούν τινές αύτών τάς άναι- 
δεΐς και χαμερπεϊς πλάνας, δηλαδή τά ψευδή θαύματα τών θε- 
οκαπήλων καί τότε ή έσχάτη πλάνη γίνεται εϊς τούτους τούς δυσ
τυχείς χείρων τής πρώτης. Έπειδή, ένω πρότερον ήσαν μόνον 
δεισιδαίμονες, άλλ’ ίσως φιλήσυχοι καί φρόνιμοι, τώρα δμως γί
νονται ύβρισταί καί κακοί άνθρωποι καί περιφρονοΰν καί θρησκείαν 
καί Χριστόν καί Θεόν.

Τοΰτο συχνάκις συμβαίνει, έπειδή οί τοιοΰτοι δέν γνωρίζουν 
τό άληθές πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμού καί καταπατούν δλα, άμα 
γνωρίσουν δτι ήπατήθησαν.

Δον. Οί μή Χριστιανικοί λαοί, ήγουν οί Μωαμεθανοί, οί ’Ιου
δαίοι χλπ. οί συγκατοικοΰντες μετά τών Χριστιανών εις διάφορα 
μέρη, βλέποντες καί γνωρίζοντες τά τοιαΰτα αίσχη, τούς δόλους 
καί τά ψευδή θαύματα, περιφρονοΰν καί χλευάζουν τήν Χριστια
νικήν θρησκείαν καί τούς οπαδούς της και δέν θέλουν ούτε νά 
τήν έξετάσουν ούτε νά άκούσουν τίποτε περί αύτής καί περί τών 
άληθειών, έπί τών όποιων στηρίζεται. Λέγουν δέ πρ'ος δικαιολό- 
γησίν των τούτο- δτι ή θρησκεία, τής οποίας οί λειτουργοί μετα
χειρίζονται τοιούτους δόλους καί άπατας, τοιαΰτα παράνομα μέσα 
καί τοιαΰτα γελοιώδη ψευδή θαύματα πρός ύποστήριξιν αύτής 
καί πρός κατάπεισιν ή μάλλον έξαπάτησιν τών οπαδών της, δέν 
εϊνε βεβαίως αληθής καί πρέπει νά θεωρήται ώς δλωσδιόλου 
άναξία καί τής παραμικρά; προσοχής παρά πάντων τών ευ φρο- 
νούντων! Ιδού ποΰ καταντά τό πράγμα. Γίνονται αίτιοι οί πράτ- 
τοντες καί ύποστηρίζοντες τά τοιαΰτα νά χλευάζηται και κατα- 
φρονήται ή μόνη έπί τής γής αληθής θρησκεία καί νά ύβρίζηται 
μεταξύ τών έθνών τό άγιον δνομα τοϋ Θεοΰ !

Εον. καί τελευταϊον πάντες οί έκ συστήματος πολέμιοι τού 
Χριστιανισμού, πάντες οί άθεοι, οί σκεπτικοί, οί πανθεϊσταί, οί 
ύλισταί κλπ. ευρίσκουν έκ τούτων τών παρανόμων έργων τών 
καλουμένων, ώς μή ώφειλε, Χριστιανών εύλογοφανή αιτίαν νά 
καταφέρωνται λυσσωδώς έναντίον τοΰ Χριστιανισμού, νά υβρί
ζουν τ'ον θειον θεμελιωτήν του, νά ύβρίζουν πάν ιερόν καί δσιον 
έχοντες ώς επιχείρημα τοΰτο, δτι τά τοιαΰτα ονείδη καί άπασαι 
αί άλλαι καταχρήσεις τών κακόβουλων εϊνε δήθεν οί Φυσικοί καί 
άξιοι καρποί τοΰ Χριστιανισμού ! ένω τ'ο Εύαγγέλιόν διαρρήδην 
τά κατακρίνει καί ένω μάλιστα ταΰτα εϊνε μία άπόδειξι; τής 
άληθείας τού Ευαγγελίου· έπειδή έν αύτω προελέχθη δτι τά 
τοιαΰτα θά συμβοΰν μεταξύ έκείνω; τών έκκλησιών, αϊτινες δέν 
θά έμμένωσι σταθερώς είς τήν ύγιαίνουσαν διδασκαλίαν, ώς κα; 
ανωτέρω έλέχθη. Ουτοι λοιπόν οί γινόμενοι αίτιοι τοσούτων κα! 
τηλικούτων κακών, οι προξενούντες τόν πνευματικόν θάνατον καί 

την αιώνιον απώλειαν άναριθμήςων εκατομμυρίων άθανάτων ψυ
χών, άναξίως βεβαίως φέρουν τό λαμπρόν όνομα τών μαθητών 
τοΰ θεανθρώπου ’Ιησού. Ουτοι εϊνε πολύ χειρότεροι καί τού εις 
πολλά όμοιου αύτοϊς ’Αλεξάνδρου τού Άδωνοτειχίτου, τοΰ αρ
χαίου γόητος καί ψευδοπροφήτου· διότι έκεΐνος τούλάχιστον ήτο 
δπαδός ψευδούς θρησκείας, ήτο ειδωλολάτρης, ένω ουτοι ονομά
ζονται Χριστιανοί! Καί τέλος,

ώς εϊπον καί κατ' άρχάς, ουτοι θανάσιμοι εχθροί τοΰ Χριστι

ανισμού, έχθροί τού ίδιου των έθνους, έχθροί άπάσης τής άνθρω- 
πότητος καί άσπονδοι έχθροί αύτοΰ τοΰ μόνου αληθινού καί άγιου 
Θεοΰ !

Ένόμισα εύλογον καί καθήκον έν ταύτω νά γράψω περί αύ
τών δλίγον διεξοδικώς, έπειδή βλέπω δτι τά γελοία ταΰτα θαύ
ματα, άντί νά περιορισθοϋν, όλονέν αύξάνουν εϊς διάφορα μέρη 
τοΰ κόσμου πρός υλικήν, σωματικήν, και πρό πάντων πρός ψυχι
κήν ζημίαν πολλών δυστυχών άνδρών τε καί γυναικών, πρός 
χλεύην τοΰ Χριστιανισμού.

Γ. Π. Κ.
(Ό άστήρ τής ’Ανατολής).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

(συνέχεια άπό σελ. 222).

Ή πόλις Σαμάρεια, εϊ καί κατεστράφη ύπό τοΰ Άβιμέλεχ, 
άναφέρεται καί μετά τήν καταστροφήν έπί τής έποχής τοΰ Δαβίδ 
(ψαλμόςΝΘ'. 8.). Μετά τ'ον θάνατον τού Σολομώντος συνήλθον 
εις αύτήν τήν πολιν οί ’Ιουδαίοι καί άπεκήρυξαν τόν υιόν αύτοΰ 
Ροβοάμ, είς δν έμειναν πισταί δύο μόνον φυλαί, ή τού ’Ιούδα καί 
ή τού Βενιαμίν τών δέ εννέα άλλων φυλών άνηγορεύθη βασιλεύς 
δ Ίεροβοάμ (Βασιλ. Γ’. κεφ. IB'. 1 25), δστις κατεκόσμησε καί 
άπέδειξεν αύτήν καθέδραν τού βασιλείου.

■Σνχέμ. Ή πόλις αΰτη ήτο μία έκ τών άρχαιοτάτων πόλεων 
τής Γής Χαναάν έκειτο δέ μεταξύ τοΰ όρους Γαιβάλ πρός βορ- 
ράν καί τοΰ όρους Γαριζίν πρός νότον (Ιησ. Ν. Θ'. 12—33) καί 
άπεϊχε τής Σαμαρείας πρός νότον λεύγας δύω. Έπί ’Αβραάμ 
ύπήρχεν είς τόν τόπον αύτής δάσος (Γεν. IB'. 6. καί ΙΗ'. 12). 
Έπί 'Ιακώβ άρχων τής πόλεως -Συχιμ ό Έμμώη, δς εϊχεν 
υίόν —ι/ίμ, έξ οΰ φαίνεται δτι καί έλαβε τό δνομα (Γεν. ΛΔ'. 
1—25). Μετά την. κατάκτησιν ή πόλις αΰτη προσετέθη είς τήν 
χώραν τής φυλής τοΰ Εύφραίμ· ήτο δέ πόλις Λευίτική καί φυγα- 
δευτήριος) (Ιησ. Ν. Κ'. 7). Ό κριτής Άβιμέλεχ κατέστρεψε τήν 
Άυχεα, διότι οί κάτοικοι αύτής έπανέστησαν κατ’, αύτοΰ (Κριταί 
θ'. I. 2. 3. 5.). Έπί τής δυαστείας τών Περσών είς τήν -Σνχιμ 
ήτο ή καθέδρα τών Σαμαρειτών, οΐτινες άνήγειραν ναόν έπί τού 
όρους Γαριζίν δ ναός ίδ’ ουτος 200 έτη μετά τήν άνέγερσίν του 
κατεστράφη ύπό τών Μακκαβαίων. Έν τω Εύαγγελίω ή πόλις
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αΰτη ονομάζεται —ιχάο (Ιωάννης Δ’. 4), πλησίον τής όποιας 
υπήρχε τό γρέβρ τοϋ ’Ιακώβ, δπου ό Κύριος συνήντησε τήν Σα- 
μαρείτιδα (Ίωαν. Δ'. 7. 81. Ό αύτοκράτωρ Βεσπεσ.αν’ος μετέ- 
όαλεν αύτήν εϊς αποικίαν Ρωμαϊκήν καί την ώνόμασε Φλαβίαν 
Νεάπολιν, έξ ού καί οί Άραβες καλοΰσιν αύτήν σήμερον Να- 
πλούζ. Ό φιλόσοφος ’Ιουστίνος έγεννήθη έν αύτή. Καί σήμερον 
ή πόλις Σιχέμ ή Σιχάρ ή Ναπλούς ή Ναπλούζ εϊνε μία τών 
πολυανθρωποτέρων πόλεων τής Παλαιστίνης, είς ήν κατοικοΰσ·. 
καί ολίγοι Σαμαρεϊται εισέτι καί εις ή/ λέγεται δτι κατετέθησαν 
τά όστά τοΰ ’Ιωσήφ, τού όποιου δεικνύουσι καί νΰν τόν τάφον 
πρός βορραν τής πόλεως είς τόπον, έφ’ ού οί 'Οθωμανοί έχουσιν 
-ώκοδομημένον μικρόν τζαμίον.

Σηλώ. Ή πόλις αΰτη άνήκεν είς τήν φυλήν τοΰ Έφραίμ καί 
έκειτο πρός μεσημ. τής 
Συχέμ. Είς τήν πόλιν 
αύτήν δ ’Ιησούς τοΰ Ναυή 
εϊχε πήξει τήν σκηνήν 
τού Μαρτυρίου,ένή ύπήρ
χεν ή Κιβωτός «καί έπο- 
ρεύθησαν έμβατεΰσαι τήν 
γήν.» (Ιησ. Ναυή ΙΘ'. 
5i).

Βαιθήλ. Ή πόλις 
αΰτη εϊνε αρχαιότατη καί 
τό πάλαι ώνομάζετο Ού- 
λαμλούζ-Λουζά ή Λου- 
ζάρ. ‘Ο πατριάρχης δέ 
’Ιακώβ εϊδεν έν αύτή τ'ο 
όραμα τής κλίμακος καί 
τήν ώνόμασε Βαιθήλ, 
β έστιν « οϊκος θεοΰ» 
(Γεν. ΙΓ . 3—4 καί ΙΗ'. 
13 19). Ή πόλις αΰ
τη κατελήφθη ύπό τής 
φυλής τοΰ Έφραίμ, έν 
ω κατά κλήρον άνήκεν 
εϊς τήν φυλήν τοΰ Βε
νιαμίν (Ιησ. Ναυή 111'. 
13). Μετά δέ τόν δι
χασμόν τοΰ κράτους 
είς τό βασίλειο» τοΰ 
’Ιούδα καί τό βασίλει
ο» τοΰ ’Ισραήλ δ ‘Ιε—
ροβοάμ, βασιλεύς τοΰ ’Ισραήλ, έτοποθέτησεν έν αύτή μίαν έκτων 
χρυσών δαμάλεων πρός προσκύνησιν (Βασιλ. F. κεφ. IB'. 29)· 
διά τοΰτο κατά τόν προφήτην Άμώς ή είσοδος εις τήν Βαιθήλ 
έλογίζετο άμάρτημα «είσήλθατε είς Βαιθήλ καί ήσεβήσατε» 
(Άμώς Δ'. 4 καί Ε'. 5).

Θαμναθσαράχ. Ή πόλις αΰτη έκειτο έπί τοΰ όρους Έφραίμ 
ποΰ δμως άδηλον. Εϊχε δοθή ώς βραβεϊον είς τόν Ίησοΰν τοΰ 
Ναυή, τοΰ οποίου τόν τάφον έπί τοϋ ‘Αγ. ‘Ιερωνύμου (331 μ X.) 
εισέτι έδείκνυον έπί τίνος λόφου τοΰ όρους Έφραίμ (Ιησούς Ναυή 
1Θ'. 50 ΚΔ'. 30) «καί έθαψαν αΰτ’ον πρός τοΐς δρίοις τοΰ κλή

ρου αύτοΰ έν Θαμναθ-σαράχ κτλ».
θερσά. Ή πόλις αΰτη εϊνε μνήμης αξία, διότι ύπήρξεν ή παλαιά 

καθέδρα τών βασιλέων τοΰ ’Ισραήλ. (Βασλ. Γ. κεφ. ΙΣΤ. 23).

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεύχος ΜΣΓ.)
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Ή Ίονδαία.

Ίουδαία έλέγετο μέν, ώς έν τοϊς προηγουμένοις είπομεν, άπατα 
ήγή ’Ισραήλ, άλλά κυρίως Ίουδαία ώνομάζετο τό πρός δυσμ. τοΰ 
Ίορδάνου έκτεινόμενον μέρος τής Παλαιστίνης άπό τής Σαμορείας 

μέχρι τής Πετραίας Αραβίας. Ή Ίουδαία πρός δυσμάς ώρίζετο 
ύπό τής χώρας τών Φιλισταίων, ήτις μετά ταΰτα προσετέθη καί 
αύτή εί; τήν Ίουδαίαν, δτε αΰτη εϊχε προσλάβει καί τά παρά
λια τών Σαμαρειτών μέχρι τοΰ Καρμήλου. Τά όρη τή; Ίου
δαία; εϊνε τά υψηλότερα όρη τής δυτική; σειράς· ή δέ Άγια 
πόλις τής ‘Ιερουσαλήμ κεϊται είς τό ύψηλότερον όρος τή; Πα
λαιστίνης. ‘Η Ίουδαία εϊνε τόπος ανώμαλος καί άβατος· διά νά
φθάση δέτις άπό Ίόππης είς τήν ‘Ιερουσαλήμ, πρέπει ν’ άναίή

τά όρη καί νά διαβή διά 
δύο φαράγγων, έξ ών 
ή μέν μία ονομάζεται 
κοιλάς τοΰ ‘Ιερεμίου, ή 
δέ έτέρατών τερεβίνθων. 
‘Η Ίουδαία εϊνε τό ω
ραιότερου καί τερπνότε
ρου μέρος τής Παλαισί- 
νης· φυσικω; δέ διαιρεί
ται είς ανατολικήν καί 
εί; δυτικήν, ών ή άνα- 
τόλική περιλαμβάνει τάς 
πόλεις, τά; κειμένας έν 
τή πεδιάδι τού Ίορδάνου 
καί τής Νέκρας θαλάσ- 
οης.

κυκλοΰτο ύπό ορέων γυμνών καί

Πόλιις τής Ίονδαίας.

lhn γώ. ‘Η πόλις αΰ
τη ώνομάζετο καί πόλις 
Φοινίκων άπεϊχε δέ δύω 
λεύγας Β. Δ τή; ‘Ιερου
σαλήμ, ήτο μία τών έπι- 
σημοτερων καί άρχαιο- 
τέρων πόλεων τής ΙΙα- 
λαιστίνης καί έκειτο έπί 
πεδιάδος έχούσης μήκος 
7 περίπου λευγών κα'ι 
πλάτος τό αΰτο. Περιε- 

άπεξηραμένων, καί διά τούτο
ήτο θερμότατη- ή ‘Ιεριχώ εϊνε ή πρώτη χώρα, τήν όποιαν προσ- 
έβαλον καί έκυρίευσαν οί ‘Εβραίοι. (’Ιησούς Ναυή Ε'. 13 ΣΤ'. 
1—4.) Έπί Δαβίδ ή ‘Ιεριχώ υπήρχε καί περί τούτου γίνεται 
μνεία (είς τό βιβ. τή; Β'. τών Βασιλ. Γ. 5). Κατά τό βιβλίον 
δμως τή; Γ'. τών Βασιλειών ή πόλις ‘Ιεριχώ ώκοδομήθη βρα
δύτερον έπί τοΰ βασιλέως Άχαάβ ύπό τίνος Άχιήλ Βαιθηλίτου 
(Βασιλ. Γ'. ΙΣΤ'. 34). "Ινα συμβιβάσωσι τήν φαινομένην τών ιε
ρών βίβλων διαφωνίαν, λέγουσιν δτι ύπήρχεν. έπί Δαβίδ, καθ’ δτι 
ό Ίησοΰ; τοΰ Ναυή εϊχεν άπαγορεύσει τήν άνέγερσιν τών τειχών 
άλλ’ ούχί καί τή; πόλεως· ώκοδομήθη δέ έπί Άχαάβ, καθ' δτι 
έπί τοΰ βασιλέως αύτοΰ εϊχον άνεγερθή τά τείχη αύτής. Είς τή» 
πόλιν τής ‘Ιεριχώ συνέστη κατόπιν σχολείο·; προφητών (Βασλ.

40.



Ο ΜΕΝΤΩΡ. 315
> Μ Ε Ν Τ Ω Ρ.314

εϊς ... .. Μετάτήν έπάνρδον -<<>■ 1 j-

δαίων - <j αιχμαλωσίας ή Ιεριχώ κατέστη ή μ: τα τήν Ιε
ρουσαλήμ έπισημοτέρα πόλις της Παλαιό ..ης· επι δέ τών Μακ- 
καβαίων ήτον ισχυρά, και πρός βορρά·? αυτής ύπήρχε φρούριο» 
καλούμενου Δώκ, οΰτινος τά ερείπια άπαυτώμεν σήμερον εϊς 
τους πρόποδας τοΰ δρους τής προσευχής (Μακκ. βιβλ. ά. ΙΣΤ'. 
15). ‘Ηρώδης ό πρώτος ώκοδόμησεν είς τήν πόλιν αυτήν ανά

κτορου, αμφιθέατρου καϊ ίπποδρόμειον περί τά έσχατα δέ τής 
ζωής του δ βασιλεύς ούτος διέτριβεν ευ αυτή καϊ άπέθανεν έυ 

αύτή.
Ή ‘Ιεριχώ κατεστράφη έπϊ τής πολιορκίας τοΰ Βεσπεσιαυοΰ 

καί άνηγέρθη ύπ'ο τοΰ φιλοκάλου Άδριανοΰ· άλλά κατεστράφη καϊ 
πάλιν ύπδ τώυ Σταυροφόρων καϊ είσέτι δέν άνεκτίσθη. Εις τδν 
τόπον αύτής ύπάρχει σήμερον άθλια κώμη κατοικουμένη ύπ'ο 50 
μόλις οικογενειών Άραδοληστών τής παλαιάς πόλεως έρείπια 
δέν φαίνονται ούδαμοΰ. Ή πόλις ‘Ιεριχώ ήτο μία τών ισχυρότε
ρων πόλεων τών Χαναναίων, πλήν τά τείχη αύτής δέν ήδυνή- 
Οησαν ν’ άνθέξωσι κατά τής εισβολής τών ‘Εβραίων, οιτινες έν 
στόματι μαχαίρας διεπέρασαν άπαντας τούς κατοίκους αύτής έκ
τος τής Ραάβ, ήτις δώσε τούς ύπ'ο τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή στα- 

λέντας κατασκόπους. Ό Πομπήϊος, έρχόμενος άπ'ο Σκυθουπόλεως 
είς Ιεροσόλυμα, διήλΟε διά της Ίεριχοΰς καϊ κατέστρεψε τά δύω 
αύτής φρούρια, άτινα έκαλοΰντο Θράς καϊ Ταΰρος κατά τδν Στρά
βωνα. Πρδς ταΐς άλλαις οϊκοδομαϊς, άς έκτισε·? ό ‘Ηρώδης, άνή- 
γειρε καϊ τδ φρουρίου Κύπρον πρδς τιμήν τής μητρός του καί 
διήλθεν έν αυτή τάς τελευταίας τής ζωής του ήμέρας. ‘Η Ιεριχώ 
άναφέρεται καϊ ώς πρωτεύουσα μιας τών τοπαρχιών τής Παλαι
στίνης· ό δέ ‘Ιερώνυμος γράφει δτι κατά τήν πολιορκίαν τής Ίε - 
ρουσαλήμ ό Τίτος κατέστρεψε τήν ‘Ιεριχώ διά τήν άπιστίαν τών 
κατοίκων της. Άπ'ο τοΰ 325 μνημονεύονται τρεις επίσκοποι αύ
τής, ές ών ό πρώτος παρέστη έν τή έν ‘Ιεροσολύμοις τω 336 
συγκροτηθείση συνόδω. ’Ιουστινιανός ό αύτοκράτωρ άνήγειρεν έν 
τή πόλε·, ταύτη πανδοχείου πρδς υποδοχήν τών εϊς τδν Ιορδά
νη·? άπερχομένων προσκυνητών καϊ έκκλησία·? έπ’ όνόματι τής 
Θεοτόκου έκεϊ ένθα έκειτο ό οίκος τοΰ Ζακχαίου «Καϊ εΐσελθών 
διήοχετο τήν Ιεριχώ καϊ ιδού άνήρ όνόματι καλούμενος Ζακ
χαίος» (Λουκ. Ιθ'. 1—5). Μέχρι τοΰ ΙΖ'. αίώνος έδείκνυον τήν 
συκομωρέαν, έφ’ ής άνέβη ό Ζακχαίος ινα ϊδη τ'ον Κύριον 

τής δόξης.
Μολονότι μένει είσέτι άπροσδιόριστον τδ μέρος, εις δ έκειτο ή 

πόλις Ιεριχώ, σώζεται 'έν καϊ μόνον ισχυρόν οικοδόμημα, δπερ 
μαρτυρεί τήν ύπαρξιν τής όχυράς άλλοτε πόλεως· τοΰτο δέ εΐνε 
πύργος ίκανώς ισχυρός, δς χρησιμεύει είς κατοικίαν τοΰ Σέχη. 
Τινές θέλουσιν δτι ήτο είς τ'ο μέρος αύτ'ο ή οικία τοΰ άρχιτελώνου 
Ζακχαίου, άλλά τοιαύτην άρχαιότητα δέν φαίνεται νά φέρη τδοι
κοδόμημα, ού μακράν τοΰ όποιου σκηνοΰσιν οί διά τ'ον Ίορδάνην 

ές Ιερουσαλήμ ύπό τήν δραςηριαν προςασίαν τοΰ_άγ. Δραγουμά-
νου κ. ’Ανθίμου τοΰ Βιθυνοΰ κατερχόμενοι προσκυνηταί. ‘Η απέ
ραντος πεδιάς τής 'Ιεριχοΰς ένεκα τής συνδρομής τήςτε θερμό- 
τητος καί τών ύδάτων εΐνε μία τών μάλλον γονίμων πεδιάδων 

σής Ίουδαίας. Ό I ι.,-ος ονομάζει αύτήν πιοτατο·? καϊ θείο? 
τής Ίουδαίας χωρίον κα! προσθέτει ότι ήτο πλήρης φοινίκων, οϊ- 

τινες έςετείνοντο καϊ κατά μήκος τών παρακειμένων οχθών τοΰ 
Ίορδάνου· ήμεϊς έκτος μιας μικράς εύρισκομένης είς τήν περιο
χήν τοΰ προρρηθέντος πύργου ούδεμίαν άλλην άπηντήσαμεν. Τ'ο 
μέλι, τό ύποβαλσαμον. ή μυροβάλανος καί απαντες έν γένει οί· 
καρποί τής πεδιάδος ταύτης ήσαν άφθονώτατοι. Ή συκομωρέα 
εύδοκίμει καί ένταΰθα, ώς μανθάνομεν τοΰτο έκ τής Αγίας Γρα
φής, ώς εύδοκιμεΐ σήμερον ή συκή μετά τής ελαίας (άπερ γένη, 
τών δένδρων τούτων φέρει ικανά ή πρό τινων έτών άγορασθεϊσα 
ιδιοκτησία τής Γραικικής Αδελφότητες τών Άγιοταφιτών). Έξ 
δλων τών προϊόντων, άτινα παρήγεν ή γόνιμος πεδιάς τής Ίερι- 
χοΰς, δλίγιστα μόνον σήμερον βλέπονται. Τά έκ φοινίκων δάση 
ώς καί τά τής συκομωρέας έξέλιπον. Τδ ύποβάλσαμον, άφ’ δτου 

κατά τά ύπό τών άρχαίων μυθευόμενα μετεφυτεύθη ύπ'ο τής Κλε
οπάτρας είς τήν Ήλιου πόλιν τής Αίγυπτου, έπαυσε» έν αύτη πα- 
ραγόμενον. Μόνη ή μυροβάλανος φαίνεται διασωθεΐσα· διότι κατά 
τήν γνώμην πολλών βοτανικών αντιστοιχεί πρ'ος τ'ο σήμερον κα
λούμενο·? ζουκκούμ, οΰτινος τ'ο έλαιον χρησιμεύει είς τάς πληγάς 
καί είς τά κρυολογήματα, άλειφόμενον.

Ό καρπός, άφ’ οΰ έξάγεται τό έλαιον τοΰτο, εΐνε όμοιος πρός 
μικρά κάρυα, τά δέ φύλλα καϊ τά άνθη τοΰ δένδρου όμοιάζουσι πρός 
τά φύλλα καί τά ά?θη τής καππάρεως. Έκ τών λοιπών άγριων 
δένδρων, άτινα καί σήμερον αύξάνουσιν έν τη ιστορική ταύτη πε- 
διάδι, τ'ο πολυπληθέστερου εΐνε τδ δένδρον τό παράγον τδ παρά 
τοϊς Άραψι καλούμενο·? «Dorn», δς εΐνε καρπός ζακχαρώδης, 

μετά πολλής τής άπληστίας παρ’ αύτών έσθιόμενος. Τ'ο ρό- 
δον τής ‘Ιεριχοΰς, περί οΰ έλέγετο δτι καϊ ξηρόν δν άνενεοΰτο 
άμα έτίθετο είς τ'ο ύδωρ, διϊσχυρίζονται δτι άνεΰρον σήμερον. 
Τοΰ άνευρεθέντος δέ τούτου περιέργου ρόδου τής Ίεριχοΰς 
τήν εικόνα μεταφέρομεν και ήμεϊς είς τ'ον «Μέντορα» καϊ διαβε- 
βαιοΰμεν τούς άςιοτίμους άναγνώστας του δτι τό δλως κατάξηρον 
τοΰτο ρόδο·? άναλαμβάνει έν παντί τόπω καί χρόνω ζωήν, άμα 
τεθή είς τ'ο ΰδω, καϊ άποβάλλει αύτήν, άμα έκλειψη ή άπορροφη- 
θεϊσα ύγρασία. Τ'ο ζακχαροκάλαμον, οπερ παρήγετο κατάτήνμαρ
τυρίαν πολλών συγγραφέων, έξέλιπε. Πρ'ος τό βορειοδ. μέρος τής 
πεδιάδος καϊ εις μικράν άπόστασιν 35—40 λεπτ. άπ'ο τοΰ χώρου, 
έφ’ οΰ σκηνοΰσιν οί προσκυνηταί, ύπάρχει ή διαυγέστατη καϊ δα
ψιλής πηγή, ήτις καλείται « τά ύδατα τοΰ ‘Ελισσαίου». Γνωστόν 
εΐνε έκ τής Ίεράς Γραφής δτι, δτε άπήλθεν ό προφήτης Έλισσάϊος 
εις τήν Ιεριχώ, προσελθόντες οί άνδρες τής πόλεως πρός αύ
τόν εΐπον «Ιδού ή κατοίκησις τής πόλεως άγαθή καϊ τά ύδατα 
πονηρά καί ή γή άτεκνουμένη. Καί εΐπεν Έλισσαιέ· λάβετε μοι 
ύδρίσκην καϊ θέτε έκεϊ άλα. Καί έλαβον καί ήνεγκαν πρ'ος 
αύτόν. Καϊ έξήλθεν Έλισσαιέ εϊς τήν διέξοδον τών ύδάτων καϊ 
έρριψεν έκεϊ άλα καί εΐπε Τάδε λέγει Κύριος· ϊαμαι τά ύδατα 
ταΰτα, ούκ έσται έτι έκεϊθεν θάνατος καϊ άτεκτουμένη. Καϊ ιάθησαν 
τά ύδατα έως τής ήμέρας ταύτης κατάτό ρήμα Έλισσαιέ, δ έλά- 
λησε κτλ. (Βασ. Δ’, β'. 19—23).» Εϊς τήν ‘Ιεριχώ έθεράπευσεν. 
ό Κύριος τόν παρά τήν όδόν καθήμενον καϊ προσαιτοΰντα τυφλόν 
(Λουκ. ·,ή· 35—43).

Τό όρος τής Τεσσαρακοστής. Είς μικράν άνωφερή άπόστασιν 
άπό τήν πηγήν τοΰ Ελισσαίου κεΐται τό όρος τής Τεσσαρακοστής, 
δπερ Ονομάζεται ούτω διότι κατά παράδοσιν παναρχαίαν εις αύτό 
ό Κύριος ήμών ένήστευσεν ήμέρας τεσσαράκοντα καϊ έπειράσθη 
ύπό τοΰ διαβόλου· τό όρος τοΰτο εΐνε πλήρες σπηλαίων, έν οις 

ήσκήτευον άλλοτε πολυάριθμοι άσκηταί. Έκ τών σπηλαίων τού
των τά πλεϊστά είσι φυσικά καί εις έν έκ τούτων, κείμενον παρα 
τήν δυτικήν τοΰ όρους γωνίαν, οΰτινος ή είσοδος διαφέρει τής τών 
άλλων, λέγεται δτι Βιέτριψεν ό Κύριος. Το σπήλαιο·? τοΰτο έκ
παλαι μετεβλήθη εις ναΐδιον καϊ μέχρι τής σήμερον σώζονται 
έν αύτώ άρχαϊαι ζωγραφίαι. Ή είς αύτό άνοδος εΐνε δυσκολω- 
τάτη και έπικίνδυνος λίαν, διότι τό μέν έδαφος τής εϊς αύτό 
άγούσής συνίσταται ές δλισθηράς πέτρας, αύτή δέ ή οδός κεΐται 
έπϊ τοΰ χείλους βαθυτάτου κρημνού. Οί θέλοντες νά άνέλθωσι 
τήν σειράν τών σπηλαίων πρέπει πρώτον νά έξομολογώνται, νά 
άποβάλλωσι δέ και τά πέδιλά των. Ήμεϊς μή ποιήσαντες τοΰτο 
ώς άδαεϊς, έκινδυνεύσαμεν μετά τών έκ Διδυμοτείχου συντρόφων 
νά μή καταβώμεν.

Τά σπήλαια ταΰτα έγεμον άλλοτε άπό έρημίτας, οιτινες κα- 
τεκλείοντο έκεϊ δπως ύπωπιάζωσι τά εαυτών σώματα καϊ δου- 
λαγωγώσι τά πάθη των. Σήμερον εις ούδέν σπήλαιο·? ζώσιν άν
θρωποι έκτος μόνον έκείνου, είς δ πιστεύεται έκ παραδόσεως δτι 
διήλθε τάς 40 ήμέρας δ Κύριος και εϊς ο ύπάρχει και έκκλη- 
σίδιον ερειπωμένο·?, σώζον είσέτι ζωγραφήματά τινα καί τάς διαι
ρέσεις του, ώς προείπομεν. Εϊς τάς 'υποδιαιρέσεις τοΰ σπηλαίου 
τούτου ζώσι σήμερον 5 άσκηταί Άβυσσινοί, οιτινες στρωμνάς 
καϊ σκεπάσματα έχουσι τά φύλλα τών είς τάς ύπωρείας τοΰ άπο- 
τόμου κρημνώδους, και δύω χιλιάδων ποδών ύψος έχοντος όρους 
αυξανόμενων καλαμώνω·?. Προσηνώς λίαν ύπεδέχθησαν ήμάς οί 
άνθρωποι οΰτοι, οί όποιοι τό πάν συγκεντροΰσιν είς εαυτούς καί 
είς τάς πεποιθήσεις των, μάς ώδήγησαν εϊς τούς διαφόρους λα
ξευτούς διαδρόμους πρ’ος έπίσκεψιν άλλων σπηλαίων καϊ έλαβαν 
μειδιώντες καί μετ’ ευχαριστίας τό δπερ τοϊς προσεφέραμεν κέρμα.

Αυθημερόν έπεσκέφθημεν τήν Νεκράν θάλασσαν καϊ τόν Ίορ
δάνην, περί ών ΐδε Μέντορος τόμον Γ'. Τευχ. 28 σελ. 217.

'Ο άπο Ιερουσαλήμ είς ‘Ιεριχώ Αμαξιτός δρόμος εΐνε νέος καί 
κατεσκευάσθη τη φιλανθρώπω δαπάνη τής κυρίας Σοφίας Πασμα- 
τζόγλου τής έν Σταυροδρομίω τής Κων?)πόλεως διαμενοόσης. 
Διά τόν 8 δλων ώρών τοΰταν δρόμον άπό Ιερουσαλήμ είς Ίορ
δάνην έδαπανήθησαν μόνον 500 λίρ. κα: εΐνε πολύ καλλίτερος καί 
στερεώτερος άπό έκείνους, ούς όδοποιοΰσιν είς τά πέριξ τής Μι- 
τυλήνης πρό 10—12 έτών δι’ άκαταλογίστων φορολογιών καί 
άτρύτων κόπων, χωρίς νά προχωρήσωσι 5—6 ώρ. είς τό έσωτε
ρικόν τής παντέρπνου καϊ έλαιοφύτου Λέσβου, τής πολλή·? τήν 
άνάγκη·? τής συγκεντρώσεωςέχούσης, εις διάσημα τοσούτων έτών!

Τόπος κείμενος ύπό τήν Ιεριχώ καϊ άπέχων άπ’αύ- 
τής 10 περίπου στάδια. Οί ‘Εβραίοι, άμα διέβησαν τόν Ίορδάνην, 
έστρατοπέδευσαν έν Γαλγάλοις (Ιησ. Ν. Δ'. 19)· έν άπάση δέ τή 
διάρκεια τής κατακτήςεως δ Ίησοΰς τοΰ Ν. παρέμεινεν έστρατο- 
πεδευμένος έν Γαλγάλοις καί έκτισε·? έν αύτοϊς θυσιαστήριον έκ 
τών δώδεκα λίθων, ού; έλαβε·? έκ τοΰ Ίορδάνου, εϊς άνάμνησιν 

τής διά τοΰ ποταμοΰ διαβάσεως. Έν Γαλγάλοις διέμεινεν ή κι
βωτός τής Διαθήκης έως δτου μετηνέχθη εϊς Σηλώμ κα: έν αύ
τοϊς προσεφέρθη αιχμάλωτος ένώπιον τοΰ Σαμουήλ ό τών Άμα- 
ληκιτών βασιλεύς Άγάγ. Σήμερον οΰδ' ’ίχνος Γαλγάλων σώζεται.

Έγγαϋϋί. ‘Η πόλις αύτη έκειτο κατά τό μέσον τής δυτικής 
όχθης τής Νέκρας θαλάσσης καϊ άπεϊχε τής ‘Ιερουσαλήμ 13 πε
ρίπου λεύγας· περί τής πόλεως ταύτης καί περί τών άμπέλων 
της γίνεται λόγος εϊς τό «Άσμα άσμάτων» Α'. 15.

Πρός μεσημβρ. τής Νέκρας θαλάσσης ύπάρχει πεδιάς τις με
ταξύ δύω σειρών όρέων, εϊς τήν όποιαν ύπήρχεν ή πόλις Σηγώρ, 
ή μόνη περισωθείσα πόλις άπό τής καταστροφής έκείνης τής με
γάλης, έν ή ήφανίσθησαν αί τέσσαρες παρακείμενα: πόλεις Σό- 
δομα, Γόμορρα, Άδαμά καί Σεβωείμ. Καϊ αί πέντε αυται πό
λεις ύπήρχον εϊς τήν κοιλάδα τήν άλικήν, ώς γίνεται λόγος είς 
τό βιβλίον τής Γεν. ΙΔ'. 2. Εις τήν Σηγώρ, ήτις σημαίνει «ό 
ήλιος έξήλθεν έπϊ τήν γήν» Γενεσ. 1Θ'. 23, κατέφυγεν ό Λώτ 
δπως σωθή άπό τής καταστροφής τών λοιπών τεσσάρων πόλεων. 
Ή πόλις αύτη εΐνε αρχαιότατη καί έκαλεϊτο πριν Βαλάκ «καί 
βασιλέως Βαλάκ αύτη έστϊ Σηγώρ » Γεν. ΙΔ'. 2—3.

Γαβαά. Αύτη έκειτο πρός τά βόρεια σύνορα τοΰ βασιλείου 
τοΰ Ιούδα καί εΐνε διάφορος τής ομωνύμου αυτής άλλης Γαβαά, 
πατρίδος τοΰ Σαοΰλ (Βασιλ. Α'. κεφ. Ιον. 26). Αί δύω πόλεις 
Γαβαά δέν άπεΐχον πολύ άλλήλων.

Γαβα,ών. ’Ολίγον πρός δυσμάς τών ά'νωθι πόλεων δύω λεύ
γας ΒΔ. τής Ίεριχοΰς έκειτο ή πόλις Γαβαών, ήτις μετά τών 
πόλεων Χεβρών, Ίεριμούθ καί Ααχϊς (Ίησ. Ναυή Γ. 3) άπετέ- 
λει ομοσπονδίαν τινά. Αί τέσσαρες αυται πόλεις άπέφυγον τήν 
ύπό τών Ιουδαίων γενομένην απάντων τών Χαναναίων κατασρο- 
φήν. Μετά τήν κατακτησιν ή πόλις Γαβαών παρελήφθη είς τάς 
Αευϊτικάς πόλεις (Ιησ. Ναυή 7) περί τό τέλος τής βασιλείας τού 
Δαβίδ καϊ τάς άρχάς τής βασιλείας Σολομώντος. ‘II σκηνή τοΰ 
μαρτυρίου ή Κιβωτός τής διαθήκης ήτον είς τήν πόλιν αύτήν.

Ραμά. ’Ολίγον μακράν τής πόλεως Γαβαών 6 μίλια πρός 
βορράν τής Ιερουσαλήμ έκειτο ή πόλις Ραμά. Ή Ραμά τής Νέας 
Διαθήκης (Ματθ'. Β'. 17 18) εΐνε ή Άρμαθαΐμ τής Ιίαλαιάς 
Διαθήκης (Βασιλ. Αη Κεφ. Αον 3), είς ήν έγεννήθη ό προφήτης 
Σαμουήλ κα; εις ήν παρέμεινεν έως δτου άναβάσα είς Σηλώμ 
«προσήγαγε τό παιδάριο·? τω Κυρίω Άννα ή μήτηρ αύτοΰ (Βασ. 
Αη Αον 54) και διέμεινεν έκεϊ «λειτουργών τω προσώπω Κυ
ρίου ένώπιον Ήλϊ τοΰ ‘Ιερέως (Βασ. Αη Κεφ. Βον 11ο·?).» 
Κατά τινας ή Άρμαθαΐμ ή Ραμά εΐνε ή παρά τού Ίωάννου άνα- 
φερομένη Άριμαθαία (1ων. 1θ'). Είς τά πέριξ τοΰ τόπου έν ω 
έκειτο ή πόλις αύτη ύπάρχει μικρά τις κώμη, καλούμενη ύπό τών 
’Αράβων Nebi Samouel· δεικνύουσι δέ καί τόν τάφον αύτοΰ ύπάρ- 
χοντα έντδς έν’ος τζαμιού, ώς αύτοί λέγουσιν.

Τό όνομα Ραμά έφερον καϊ τρεις άλλαι πόλεις, ών ή μέν ήτον 
εις τήν φυλήν τοΰ Άσήρ, ή δέ εϊς τή·? τοΰ Νεφθαλί, ή δέ έκεσο 
εις τήν Περαίαν. Πλησίον τής πρώτης Ραμά έκειτο πιθανώς ή πό
λις Μασσηφά, έν ή συνήρχοντο τό πάλαι τών Εβραίων αί συνε
λεύσεις Κριταί Β'. Ι.καϊ Βασιλ. Αη Κεφ. κβ'. 3).

Έμμαοδς. Μεταβαίνω·? τις έκ τής Ραμά εϊς ‘Ιερουσαλή
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άπαντά την Έμμαούς, ήτις διαφέρει της άλλης πόλεως Έμ- 
μαοός, τής είς τήν δυτικήν Ίουδαίαν κειμένης. ‘Η δεύτερα αυτή 
Έμμαούς έπϊ τών Ρωμαίων ώνομάζετο Νικόπο/ι;. Περί δέ της 
πρώτης γίνεται λόγος εϊς τούς Εΰαγγ. Λουζ. ΚΔ'. 13—14. χαι 
Μαρζ. 1ΣΤ'. 12.. (ακολουθεί).

Δ. X α ρ ι χ λ ή ς.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.
Περί τάς 4 μ. μ. τής 21 Ίανουαρίου άπα’ραντες έξηρχόμεθα 

'τοΰ κόλπου τής Σμύρνη,· περί τήν 12ην τής νυκτδς άφίχθημεν εϊς 
Χίον καί περί τήν 8ην τής 
πρωίας (’Ιανουάριου 22) 
άναβάς έπί τού καταστρώ
ματος έθεώμην τάς διαφό
ρους άοιζήτους καί οίχου- 
μένας μικράς καί μεγάλας 
νήσους του Ίζαρίου και 
Αιγαίου πέλαγους. Περί με
σημβρίαν σχεδόν διηρχόμεθα 
τδ προς τους συμπετ.λεγμέ- 
νους αστερισμούς ομοιάζον 
τών Σποραδών καί Κυκλά
δων σύμπλεγμα, έξ ών έπέ- 
συρε μάλλον τών άλλων 
τήν προσοχήν τών επιβατών 
ή ξηρά καί άγονος Πάτμος 
διά τήν λοφώδη θέσιν της, 
τάς ωραίας λεύκάς οικίας 
της καί διά τδ δτι έν τω 
μέσω αΰτής φέρει έπϊ τής 
κορυφής λόφου τήν πε- 
ριλάλητρν Μονήν τοΰ Γίοΰ 
τής βροντής καί ύψιπέτου 
’Αετού τής Θεολογίας’ίωάν- 
νου, ήτις κεϊται (ώς λέγε
ται) έν ω τόπω συνέγραψε 
τδ έσαεί ακατανόητου δια- 
μένον μυστηριώδες βιβλίον 
τή; θείας Άποζαλΰψεως 
•ζαί έξ ής άφηρέθη παρ' Άγ
γλων τδ έπισημότερον χει
ρόγραφον· αΰτη υπήρξε πριν 
τοϋ 21 ή Κιβωτός, είς ήν 
διεσώθησαν καί έφιλοξενή- 

Ό σιοζόμινος όβιλισκος τή; Κλεοπάτρας

θήταν τά ‘Ελληνικά γράμματα, άπερ έμόρφωσαν τούς πατέρας 
καί εφεργέτας τής ένεστώσης γενεάς. Περί τάς 5 τδ έσπέρας δι
έσχιζε τδ άτμήρες τήν ήχήεσσαν θάλασσαν τοΰ Κρητικού πέ
λαγους καί έθεώμεθα μετά περιέργειας τδ φεΰγον σύμπλεγμα 
τών νήσων, μακράν δ’ εϊς τα χρυσίζοντα νέφη τοΰ βρίζοντας 
τάς κορυφάς τών δρέων τήξ πολύπαθους και Διοτρόφου Κρήτης, 
εϊς ής τίνος τάς άζτάς έρριψεν ή ποιητική γραφιςτοΰ Ηλιοδώρου 
χειμαζομένους καί κινδυνεύοντας Καλάσιριν, θεαγίνην και Χαρί- 
κλειαν «ήμεϊς δέ (λέγει έ Καλάσιρις πρδς τδν ’Αθηναίου Κνή- 
μονα) πνεύμασι βιαία.ις χρησάμενοι, ζάλης τε άπροσμάχου, καί 
ριλύδωνος άσράττρυ πειρχθίντες, άπολέσθαι τε παρά μικρόν έλ-

θόντες, εϊς άκραν τι ά Κρητικήν προσωζείλαμεν τών τε πηδα
λίων Οάτερον άποβαλόντες καί της χεραίας τδ πλεϊστον συντρί- 
ψαντες.» (‘Ηλ. Αίθ. Σ=λ. 175).

Περί τήν 6 1)2 άφήζαμεν δπισθεν ήμών τήν ζατάξηρον Κάρ
παθον χαί είσήλθομεν είς το Λιβυχ'ον πέλαγος. Σελήνη λαμπρά! 
ή Άρτεμις μεθ’ άπασης τής χρυσοφαοΰς μεγαλοτρεπείας της 
λουομένη χατέθελγε τους πάντας δι’ ών έσχημάτιζε τδ φώς της
ίρίδων έπί τών βπισθεν άφρών τοΰ άτμήρους. Νέοι Χϊοι ύπδ τδ 
μαγευτικόν αΰτής φώς πίνοντες τδ ύδωρ τής ζωής (ραζήν) 
ήδον λιγυφώνωσ τούς σκοπούς τοΰ συρμοΰ, ους ήρέσχοντο- 
ν'άπομιμώνται οί έπί του πρυμναίου σανιδώματος περιτατοΰντες. 

Άγγλοι καί ’Αμερικανοί.

’Ιανουάριου 23 ήγέρθην 
περί τήν 6 π. μ. χαί, άνα
βάς έπί τής πρύμνης,έχαι- 
ρέτισα τήν ανατολήν τοΰ έκ 
τοΰ πυκνώματος τών χρυσών 
νεφών έξερχομένου ήλίου· 
παρέμεινα μέχρι τής 9. 
θαυμάζων τάς αχανείς έχ- 
τοίαεις τοΰ Ποσειδονείου 
κράτους, έν αις έκτος τής 
Diana ούδέν άλλο άτμή- 
ρες ή ιστιοφόρου καθ’ δλον 
τδν πλοΰν ήμών έφαίνετο 
ταράσσον τήν ώς τδν κρύ
σταλλον ήρεμου θάλασσαν. 
Μετά τδ πρόγευμα τής 10 
άναβάς παρέμεινα μέχρι 
τής 4ης άναγινώσκων καί 
κατήλθον δτε έκάλεσεν ή- 
μίς δ κώδων εις τ'ον οεϊ- 
σ.νο',μεθ’ δν άναβάς παρέ- 
μεινα μέχρι τής 8.

Ουρανός χαθαρώτατοςκαΐ 
ποικιλοκέντητος δι’ άπει
ρων άστεροέντων συμπλεγ
μάτων, ών τδ πλήθος δέν 
ήδύνατο οΰδέ τής νυκτδς ό. 
λύχνος, ή γλυκεία καί πα - 
ρήγορος σελήνη,νά υποσκι— 

άση, θάλασσα ήρεμοΰσα καί
φιλόξενος μέχρις άπιστεύτου γαλήνης ώςτής θεάς Πανόπης (’ίσως) 
ταΰτα διατασσοόσης, άθώα παίγνια τών καλοανατεθραμμένων 
Άγγλων καί Αμερικανών συνοδευόμενα κάπου άπατά άσματα'· των 
καί τδ είς τό κατάστρωμα ευθυμούν παμμιγές πλήθος παρίστα- 
νον τήν Diana άλλην τινά Κιβωτόν, έν ή τοσαΰτα γένη άνθρώ
πων συνδιητώντο ώς άδελφοί οΰδεμίαν έ'χοντες άφορμήν τοΰ νά 
ύποβλέπωσιν άλλήλους.

Ίανουαρίου 24 πρωί λίαν ήγκυροβολήσαμεν εΐς ‘Αλεξάνδρειαν 
περί τήν 8 έξήλθομεν καί ςερί τήν 9διηυθϋνθην εις τά Πατριαρ—

/Λ2·

‘Η ’Αλεξάνδρεια χεΐται είς θέσιν (ώς πολλοί άπεφάνθησαν) 
έπικαιροτάτην καί λίαν πρόσφορου διά τό έμπόριον περιβάλλε
ται πρδς μεσημβρίαυ ύπό τής Μχρεώτιδος λίμνης, έξ ής κατα
σκευάζονται σωροί άλατος ώς είς τάς άλικα; τοΰ κόλπου τής 
Σμύρνης, καί έκ του σχηματιζομένου λιμένας, πρός άρκτον δέ 
ύπδ τής νήσου Φάρου. Ό μέγας ’Αλέξανδρος μετά την κατά- 
κτησιν τής Αίγυπτου ωκοδόμησεν αΰτήν έντδς ένδς ένιαυτοΰ διά 
τοΰ άρχιτέκτονος Δ-ινοχάρους καί τήν έκάλεσεν έκ τοΰ ονόμα
τος αΰτοΰ ’Αλεξάνδρειαν. Οί Πτολεμαϊοι περιεποιήθησαν πολύ 
τήν πόλιν ταύτην καί έκόσμησαν αύτήν μέ ναούς πολυτελείς, 
μέ οικίας πολλάς καί λαμπράς, μέ ικανούς θαυμάσιους οβελί
σκους καί μέ άλλας δημοσίας μεγαλοπρεπείς οικοδομάς. Έκ 
τών πολλών αΰτής ένδόξων μνημείων άπαντώνται εϊσέτι τινά 
μετά εϊζοσιν αιώνας και έπέκεινα, μαρτυροΰντα τήν πάλαι αΰτής 

δόξαν καί λαμπρότητα- λέγεται παρά τών ιστορικών οτι ή πό

'// πόλις '^λιξίνδριια και ή ιν αύτή στήλη τον Πομπηίαν.

λις αΰτη τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου περιείχε τδ πάλαι 3,000,000 
ζατοίχ., οϊτινες συνίσταντο έξ Αιγυπτίων, ‘Ελλήνων καί ‘Εβραίων, 
οτι είχε πολλάς εΰρυχώρους καί άαταφΰτβυς πλατείας, πλήθος 
λουτρών καί κήπων καί δή τ'ο έν τών έπτά θαυμάτων τοΰ τότε 
κόσμου, δπερ ήτο ό ομώνυμος τή παρ' αυτήν νήσω πολυώροφος 
Φάρος έκ λίθου λευκού έξαισίως κατασκευασμένος.

Μεταξύ τών περιλαλήτων μνημείων τής ’Αλεξάνδρειάς διασώ
ζονται δύο μονόλιθοι έκ μοκκωτοΰ (Γρανίτου) λίθου οβελίσκοι παρά 
τήν βόρειον άκτήν πλήρεις ιερογλυφικών, έξ ών ό εις μένει εις τήυ 
αρχικήν θέσιν του, ό δ’ άλλος κεϊται κεχωσμένος ύπ'ο τήν ψάμμον

'^μφότεροι καλούνται όβτλίσκοι τής Κλιοπάτρας. Οί οβε
λίσκο·. ήσαν στήλαι μονόλιθοι, τετράπλευροι, πυραμοειδεϊς, εϊς 
πυραμίδιον άπολήγουσαι, συνήθως έκ συηνίτου πωροποικίΰ.ου λί
θου (γρανίτου) τετμημένο', ηαί πάντοτε άνά δύο ίστάμενοι πρ'ο 

του πυλώνος τών μεγάλων θρησκευτικών ή δημοσίων οικοδομών, 
δσας άνήγειραν οί βασιλείς ή Φαραώνες τής Αΐγύπτου. Οΰτω 
δύο οβελίσκοι έκόσμουν μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν ό έλα'σσων 
αΰτών μετεζόμίσθη είς Παρισίους, έξωθεν τδν πυλώνα τοΰ Αου- 
ξόρ, καταπληκτικού ερειπίου τών μεγάλων άνακτόρων έν ταϊς 

Αιγυπτιακαις Θήβαις. Κατακαλυπτονται δέ αί στήλαι αΰται άνω- 
θΐν μέχρι κάτω καί πολλάκις έπί τών τεσσάρων πλευρών των 
δι’ ιερογλυφικών, άτινα έξηγοΰσι τήν άφορμήν τής άνεγέρσεως 
τοΰ οικοδομήματος, άπαριθμοΰσι τάς γενομένας αύτω έποικοδο- 
μάς καί έπικοσμήσεις, άναφέρουσι τους θεούς, είς οΰς άφιέρωται, 
καί τόν άνεγείραντα βασιλέα, προσέτι δέ τάς τιμάς, άς έλαβεν 
ούτος παρά τών ιερέων ένεκα τής άφιερώσεως δώρων κτλ. Οί 
δύο ούτοι οβελίσκοι έκαλλώπιζον άλλοτε τά πρόθυρα τών Πτο- 
λεμαϊκών άνακτόρων καί καλούνται ύπό τής παραδόσεω; « όβε- 
λισκοι τής Κλεοπάτρας». Τδ έπισημότερον τών έναπολειφθέντων 

μνημείων λέγεται δτι εινε ο έκ γρανίτου έπίσης έρυθροΰ μονό
λιθος Κίων τάξεως Κορινθιακής, έχων ΰψος ποδών 70 καί πε
ρίμετρον π. 25. Ή στήλη αΰτη λέγεται τοΰ Πομπηίου, άλλ’ εινε 
βέβαιον δτι άνηγέρθη ύπδ τοΰ δήμου τών Άλεξανδρέων πρ'ος 
τιμήν τοΰ Διοκλητιανοΰ, δς έψώμισεν αΰτ'ον κατά τή» έπισυμβασαν 
έπί τής βασιλείας αύτοΰ μεγάλην σιτοδείαν έν Αίγύπτω, ίπερ 
γεγονός ύπάρχει μεν γεγραμμένον είς τήν δυτικήν πλευράν τοΰ 
στηλοβάτου, μόλις δμως άναγενώσ^εται ώς έκ τής φθοράς του. ΊΙ 
στήλη αΰτη διέφερε κατα τδ μέγεθος καί τό κάλλος καί έκειτΐ 
έπι λόφου, εϊς δν άνέβαινον διά βαθμιδών μή σωζομένων σήμερον.

Ό παντός άλλου χιξοου μάλλον περιφρονημένος σήμερρν ού
τος λόφος εΐνε έκεϊνος, έφ’ ού ήτο άλλοτε τ'ο περίβλεπτον Σερά- 
πειον, δπερ έστηρίζετο έπι άψίδων κκί ήτο’διηρημένοχ είς πολλά: 
ύπςγεια διαχωρίσματα.κοινφνρΰντα πρδς άλληλα, φνς ά έτελοΰντ»
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τά άποτρόπαια έκεϊνα οργιά, ών τήν αισχύνην καί ωμότητα έ- 
κάλυπτεν ή εϊδωλολατρεία εϊς τά βάθη τών κρυπτήρων τούτων, 
εις οδς μετά δυσκολίαν είσήλθον πρός ίκανοποίησιν της περιέρ
γειας μου καί τούς όποιους μετέβαλον δλως και έξήγνι- 
σαν οί ασκητικοί αγώνες τών έν αύτοϊς διαβιωσάντων πολλών 
οσίων ασκητών καί λατρευτών του ενός καί μόνου αληθινού 
θεού.

Οί κρυπτήρες εκείνοι εισιν αί μετά ταΰτα τών Χριστιανών 
κατακόμβαι, αίτινες εκτείνονται εις άπαντα τά πέριξ τοΰ λόφου 
και μέχρι τών παραθαλασσίων άκτών. Έπί τοΰ λόφου αύτοΰ ά- 
νηγέρθη έπί Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου 389 μ. X. ναός μεγαλοπρεπής 
έπ’ όνόματι τοΰ Προδρόμου καί έπληρώθη οΰτω κατά Κλήμεντα 
τον Άλεξανδρέα δ τής Σιβύλλης χ ρησμός.

» Καί Σύ, Σάραπι, λίθος έπικείμενε, πολλά μογήσεις.
» Κείση πτώμα μέγιστον έν Αίγύπτω τριταλαίνη. Μόνη ή πε

ριλάλητος 'Αλεξάνδρεια έσχε τάς τότε πολυκρότους βιβλιοθήκας, 
ών ή συγκροτηθεΐσα παρά τοΰ έραστοΰ τής παιδείας Πτολε
μαίου τοΰ Φιλαδέλφου περιείχε βιβλία ‘Ελληνικά κα’ι μετα
φράσεις έξ Αιγυπτιακών Χαλδαϊκών καί Εβραϊκών έως 700, 
000 Ή βιβλιοθήκη αΰτη έκάη ύπό τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος 
χατά τήν γενομένην μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Πτολεμαίου αδελ
φού τής Κλεοπάτρας έν τω λιμένι ναυμαχίαν. ‘Η δεύτερα, 
ήτις έκειτο έπίσης εϊς τό Σεράπειον (ώς λέγουσι), συνίστη 
ύπό τής Κλεοπάτρας με τάς 200 χιλιάδας χειρογράφων 
τής Περγάμου, άπερ μετέφερε καί έδώρισεν εις αύτήν δ Μάρκος 
’Αντώνιος ώς δώρρν τιμαλφές των πρός αύτήν ερώτων του, ήτις 
δμως έπειτα προσεπηυξήθη μέχρι τών 500,000 χειρογράφων.

Τήν βλιοθήκην ταύτην τής Κλεοπάτρας κατέστρεψε κατά τό 
641. μ. X. 'Ο Άμέρ-έμπού-έλ-Ας στρατηγός τοΰ Καλίφου 
Όμέρ-χατάπ· άπό τής έποχής τοΰ Καλίφου τούτου ήρξατο έ- 
ρημουμένη καί παρακμάζουσα ή ’Αλεξάνδρειά, ώστε κατήντησεν 
έλαχίστη καί μικρού λόγου αξία. 'Η δέ μή παντελής έρήμωσις 
αύτής οφείλεται είς τούς δύο λιμένας της καί είς τήν πρόσφο- 
ρον καί έπικερδή εϊς τό έμπόριον θέσιν της. Έπί τής σατρα
πείας τοΰ μεγαλουργού Μακεδόνος Μεχμέτ-Άλή, άκμάσαντος 
κατά τάς άρχάς τοΰ αΐώνός μας, ή ποτέ μεγάλη πόλις ’Αλε
ξάνδρεια ήρχισε ν’ άναλαμβάνη τήν προτέραν αύτής έπισημό- 
τητα ώς καλλωπισθεΐσα καί μεγαλυνθεϊσα μέ διαφόρους λαμ- 
πράς οικοδομάς, μέ μεγάλα έμπορικά καταστήματα, μέ τήν δια— 
νοιχθεϊσαν διώρυγα καί κατασταθεϊσαν πλεύσιμου άπ’ ’Αλεξάν
δρειάς μέχρι τοΰ Νείλου. Ή διώρυξ αΰτη ώνομάσθη Μαχμουδιέ 
πρός τιμήν τοΰ τότε σουλτανεύοντος Μαχμούτ καί διά τών τριών 
σιδηρών Ουρών αύτής εκβάλλει δ Νείλος εις τήν θάλασσαν. ‘Η 
μετά 13 δλους αιώνας αφανής ’Αλεξάνδρεια άνέζησεν έπί τοΰ 
Μακεδ. Μεχμέτ-Άλή και ήνδρώθη είς τόν πλούτον, τό έμπόριον 
τόν καλλωπισμόν καί τό μέγεθος έπί τών διαδόχων καί απογό
νων αύτοΰ Ίπραήμ, Σαίτ καί τού νΰν εύκλεοΰς καί μεγαλεπη- 
βόλου Άντιβασιλέως Ύψ. ’Ισμαήλ Πασά, οΰτινος τό μόνον μέ- 
λημα είνε τό καταστήσαι άπασαν τήν Αίγυπτον πρότυπον εύ- 
δαιμονίας. (ακολουθεί)

Δ. XAPIKAUS.

Η ΕΟΡΤΗτοΰ έν Σμύρνη 'Ελληνιχοΰ Αυχειου.
Συμφώνως πρός τό 27 άρθρου τοΰ κανονισμού τοΰ διέποντος 

τό έκπαιδευτήριον τοΰτο αί μέν δημόσιοι έξετάσεις ήρξαντο εις 
τάς 3 τοΰ Ιουνίου διαρκέσασαι έξ ήμέρας, ή δέ εορτή αύτοΰ 
έτελέσθη πανηγυρικώτατα τήν 17ην τοΰ αύτοΰ μηνός.

Τήν εορτήν ταύτην έτίμησαν δ Σεβ. άγιος Σμύρνης Κ. Με
λέτιος, δ θεοφιλέστατος άγ. Μοσχονησίων Κ. Πάίσιος, δ ύπο- 
πρόξενος τής Ελλάδος Κ. Α. Άργυρόπουλος (τοΰ Γεν. Προξένου 
άποδημοΰντος είς Μιτυλήνην), δ εντιμότατος έθνάρχης καί κάλ- 
λιστος συμπολίτης X. Ν. Γιαννάκογλους, οί 'Ιεροκήρυκες κύριοι 
Α. Στεφανάκης καί Π. Δανιηλίδης, οί Γονείς καί Κηδεμόνες τών 
μαθητών καί έτεροι πλεΐστοι κύριοι καί κυρίαι.

'Η εορτή ήρξατο τήν 4 μ. μ. ακριβώς δι’ ύμνου, τόν δποΐον 
έψαλαν οί μαθηταί τής φωνητικής μουσικής, τοΰ μουσικοδιδα- 
σκάλου κυρίου Ούεσπεσιανοΰ Καπογρόσου συνοδεύοντος εις τό 
κλειδοκύμβαλου. Ακολούθως λίαν εύδοκίμως παρεστάθη ύπό 
τών μαθητών τών τριών άνωτάτων τάξεων ή εϊς πέντε πράξεις 
διαιρουμένη συγκινητικωτάτη τραγωδία «δ Μεσσίας» τοΰ Πα- 
ναγιώτου Σούτσου. Ή συγκίνησις καί τό ένδιαφέρον άληθώς ήσαν 
έζωγραφημένα είς τά πρόσωπα τών θεατών άλλ’ δτε είς τό 
τέλος τής Δ', πράξεως δ χορός τών άποστόλων περικυκλώσας 
τό ά'πνουν σώμα τοΰ διδασκάλου έψαλε τό θλιβερώτατον άσμα 
«Τό μάρμαρον τήν σάρκα σου καλύπτον τήν αγίαν» κτλ. μελι- 
σθέν ύπό τοΰ χ. Καπογρόσου, τότε πλέον οί θεαταί άνελύθησαν 
εϊς δάκρυα, επίσημος δέ νεκρική τω δντι σιγή έπεκράτησε. Τό 
τέλος τοΰ άσματος ήκολούθησαν επιτεταμένα'. χειροκροτήσεις. 
Τήν Δ', πράξιν διεδέχθη ή Ε'. καί τελευταία, ήτις κατέληξεν 

είς τήν άνάληψιν τοΰ Μεσσίου.
Μετά τήν τραγωδίαν έψαλαν οί μαθηταί τής μουσικής δύο 

ώραία Γαλλικά άσματα, έτεροι δέ άπήγγειλαν λίαν εύστόχως 
διάφορα Γαλλικά τεμάχια καί μετά ταΰτα ήρξατο ή κωμωδία 
«δ Πεινασμέν ο; ποιητής» λίαν άστεία καί ηθική. Διεκρίθησαν 
δέ μάλιστα έν μέν τή τραγωδία οί έξης μαθηταί: Ν. Δασκα- 
λόπουλος παραστήσας τόν Μεσσίαν, Ν. Μιχαηλίδης τον Πόντιον 
Πιλάτον καί Κ. Αυτζερόπουλος τόν ‘Ηρώδην έν δέ τη κωμω
δία δ Ν. Μιχαηλίδης παραστήσας τόν Πεινασμένον ποιητήν, 
Εύστ. Δεληγιαννόπουλος τόν υπηρέτην και Κ. Αυτζερόπουλοςτόν 

ξενοδόχου.
Τήν κωμωδίαν διεδέχθη σύντομος προσλαλιά τής Διευθύνσεως 

άποδείξασα έν ολίγοις τόν σκοπόν τής τοιαύτης εορτής καί εύ- 
χαριστήσασα πάντας ίσοι έτίμησαν αύτήν διά τής παρουσίας των. 
’Ακολούθως έγένετο ή διανομή τών ενδεικτικών και ή βράβευ- 
σις τών έπιμελών καί χρηστών μαθητών ένώπιον τών δύο ’Αρ
χιερέων καί τοΰ λοιπού έκλεκτοΰ κόσμου. Οΰτως έληξεν ή εορτή 
τοΰ περί ου δ λόγος Λυκείου διαρκέσασα τέσσαρας δλας ώρας 
μέχρι τής 8ης μ. μ., δτε άπήλθον οί πάντες ύπερευχαριστη- 
μένοι καί συγχαίροντας έγκαρδίως καί μαθητάς καί διδασκάλους.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΝΗΣΚ&Ν.

Ψυχορραγούσα λυχνία καίει
πρό τής εικόνας τοΰ Αθανάτου 

και τάς αχτίνας της έπιχέει 
μορφής κίτρινης και πελιδνής· 

έξηπλω μένος έπί κραίβάτου 

κοιμάτ' ήρεμα τις άσθενής.

Έί'βϊ τριγύρω αύτοΰ πλανάται
τό τοΰ θανάτου γνοφώδες φάσμα, 

έν ήρεμίφένφ κοιμάται, 
ανοίγει δμματα εκτενή·

«ά: τί ώραΐον—λέγει—τό άσμα 
πόσον βαθέως μέ σνγκινεΐ!

Ά! στις ένταΰθα, καλοί μου φίλοι;
ώ! ύδωρ δότε μοι νά δροσίσω 

τά φλογερά μου κΐ αύχμώδη χείλη . ..
ά / τώρα πόσον είμαι καλά ! 

πλήν . . . ποιον, φίλοι. . .θά έρωτήσω 
οΰτω καλοΰσιν έκ' υψηλά;

ιι'Εκεΐθεν, φίλοι, προσερχομένη

φωνή με κράζει . . . τήν άκροάσθε-, 
» Αεΰτε, υιοί μου ευλογημένοι, 

ώς μειλιχίως νά μοί λαλή- 
Άλλά τί βλέπω ; άλλά .. . θεάσθε ;

ποιος . . . ναι . . . ποιος με προσκαλεΐ ;

« Τις ειν' ίκεΐνος ; είπίτ' εταίροι· 
ϊδέττ, ίσταται εις τά νέφη, 

αΐγλήεν στέμμα εις χεΐρας φέρει 

και νά μέ στέψη ώς νά ζητη . . .
Ιδετ ίδέτε, ώ, νά! μέ στέφει 

κ' εις τάς άγκάέΜς του μέ κρατεί!

“Άλλ' άκροάσθητε ! ασυνήθους 

χορδάς κιθάρας τις κρούει ζδων ;
Τις ή αιτία τοΰ πέριξ πλήθους 

ένδεδυμένων στολήν λευκήν ;
Ποιον, εΐπέτε, μετά λαμπάδων 

εις πομπήν άγουσι νυμφικήν;

“"Α! τί καλλίμορφοι είνε όλοι!

πώς μέ θεώνται οί παραστάται!
είνε ώς Φοΐβοι άκτινοβόλοι·

φέρουν προσέτι πτερά λαμπρά.
“Π! ποιον άνακτες ερευνάτε 

ύπό τά δώματα τά λαμπρά;

“Μι . . .
■' ■ αύτή ή Οία;

τί βλέτιΐ'· ν <Μΐώ νά χαίρη, 
αλ :ά κράζη καί νά θρηνή, 

και μέ τα άσματα τά ώραία
τούς κοπετούς του νά σννενοΐ

“ Ά !. . . αποθνήσκω ! καθείς τό κρίνει 

έκ τής μορφής μου . . . νΰν άνεμνήσθην, 
ήμην κατάκοιτος έν τή κλίνη, 

ναι . . . όταν είπεν ό ιατρός,
—είσαι ανίατος—κι' άπελπίσθην, 

και είχον κλαύσει τότε οίκτρώς.
»

“Πλήν τώρα δμως ουδόλως κλαίω, 
ουδόλως τήκομαι είς τάς θλίψεις, 

είνε οί θρήνοι έπί ματαίω-
ώ ! χαίρω, θνήσκων θ' άναπαυθώ· 

Καμμία, φίλοι, καμμία τύψις
δέν μέ βιθρώσκει, νά λυπηθώ.

“Και διά τοΰτο λοιπόν θρηνείτε;
τό νά άφήση τις τά δεινά του 

θάνατον τούτον υμείς καλεΐτε ;
νά μακρυνθη τις έκ τής βοής 

και ν’ άνταλλάςη τις τά δεσμά τού
άντ έλευθέρου λαμπράς ζωής ;

“ Σύ δ' ώ ψυχή μου, σπεΰσον! τοΰ βίου 
τάς βαρυφόρτους θραΰσον άλύσσους, 

τοΰ ίλιώδους αύτοΰ σαρκίου
εςελθε πλέον τής φυλακής, 

Καί είς γαρίεντας παραδείσους 
ύπαγε πλέον νά κατοικής !

“"ii! έπί πίκΐστον διήζα χρόνον

δούλη κ' αιχμάλωτος τής σαρκός μου, 
πληθύν πολλάκις ύπεστης πόνων,

νΰν έλευθέρα είσαι ψυχή !
νΰν θά διάγης μακράν τοΰ κόσμου 

έν παραδείσω τρισευτυχεΐ.

“Χαίρετε όντα τρισπόθητά μου! . ..

Ίδου μέ κράζουν . . . ώ τώρα φθάνω ! 
λάβετε τοΰτο τό φίλημά μου,

ώ προσφιλείς μου Χριστιανοί!
Είθε ό Πλάστης οΰτω και άνω 

ήμάς καί αυθις νά σννενοΐ !

“'Ιδού ή μόνη ευχή, ήν δίδω, 
ιδού ό μόνος χαιρετισμός μου, 

ώ είθε, πά).ιν ύμάς νά ίδω
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συνηθροισμένους έκεΐ μαζή, 
ότ.ον τό πνεΰμά μακράν τοΰ κόσμον 

είς τον; αιώνας άγήρω ζη.

“Ιδού καί πάλιν φωνή μεγάλη 
μοι λέγει “ Λεΰρο, ω τέκνον πρό; με „ 

ιδού και πάλιν πατρός άγκάλη, 
έκεΐ ήνοίχθη και μέ καλεΐ.

2? άφίνω πλέον, ώ φροΰδε κόσμε, 
ούδέν σον ήδη μέ ωφελεί!

Ήδη ποΰ είμαι; ποΰ άνυψοΰμαι ;
ποΰ μεταφέρομαι ; ν' ύπό ποιων; 

μοί φαίνετ' ότι ζωογονούμαι ! !
ώ; νά απέκτησα και πτερά ! ! 

ώ ποΰ μέ άγετε ·,!... είς άγιων
έμέ! . . . σκηνώματα · . . ιερά;. .

Είπών, τάς χεϊρας τον άνατείνει 
και τό γλνκύδακρν δμμα αίρει 

πρό; τά έπάνω έν εϋφροσυ’η;
κα). -ψιθυρίζει μικράν ευχήν 

και είς τόν Πλάστην τέλος προσφέρει 
την μακαρίαν αύτοΰ -ψυχήν.

"Οταν δέ έλυσε τήν ψυχήν του 
έκ τών δεσμών της, ευθύ; γαλήνη 

έχύθη τότε εις τήν μορφήν του 
καί είς τό δώμα τό ταπεινόν 

άντήχουν μόνον λυγμοί καί θρήνοι 
φίλων κα). τέκνων τον όρφανών.

Πένθιμος ήδη λαμπά; προκαίει 
πενιχρότατου νεκροκραββάτου, 

καί τάς ώχράς τη; ακτίνα; χέει 
εις νεκρόν πρόσωπον πλήν γλυκύ.

Κοιμάτ' ευδαίμων τόν τοΰ θανάτου 
νήδνμον ύπνον καί διαρκή.

Κων'λις, 30 δίαίου JS73.
θ. X. ΜΟΣΚΟΠΟΓΛΟΣ.

ήμετέρω γραφείω. Τής άναλύσεως ταύτης (1) έδημοσιεύθη ή 
®?χή ε7 σίλ. 262 καί 293 τοΰ άνά χεϊρας τόμου τοΰ Μέντορος.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Τήν άνάλυσιν τοΰ Οίκονομικοΰ τοΰ Ξενοφώντος πραγμα- 

τευθείς έν δυσι μελέταις, άναγνωσθείσαις κατά τάς έν τή ’Εμ
πορική Λέσχη τής Μιτυλήνης χειμερινά; αγορεύσεις, ούδόλως 
διενοούμην καί νά δημοσιεύσω ταύτην διά τοΰ τύπου, εΐ μή έ- 
πειθόν με πρ'ος τοΰτο δύο ισχυροί λόγοι.

Καί πρώτος μέν εινε δ έξής· ή πλημμύρα τών δθνείων καί 
ξενοπρεπών αναγνωσμάτων μονονού παρέτρεψε τδν νοΰν ήμών 
άπδ πάσης μελέτης τών προγονικών θησαυρών,δ δέ χείμαρρος τών 
ξενοζήλων παραδειγμάτων τοΰ δυτικού πολιτισμού άπειλεϊ νά 
ζατακλύση καθ’ δλοκληρίαν τδν έθνικδν ήμών βίον. Καί ΐνα 
παραλείψω τά άλλα, έπαθε καίρια δ οικογενειακός ήμών βίος, 
ιδίως έν ταΐς μεγάλαι; κοινωνία’.;, δπου δ άεννάως εισβάλλων έκ 
δυσμών άλάστωρ συρμός, πάσας τρεπόμενος τροπάς, ζαΟάπερ 
ό μυθολογούμενος Πρωτεύς, έξηλλοίωσεν ήρέμα καί λεληθότως 
καί οικίαν καί δίαιταν και περιδολήν και άγωγήν Έλληνικήν, 
πώς δ’ ούχί καί γλώσσαν καί θρησκείαν παρά τισι τών κομ- 
ψευομένων;

Κατά τοΰ θολερού τούτου χειμάρρου·, τού ξένα καί άλλότρια 
ήθη καί έθιμα εισάγοντος παρ’ ήμΐν, άληθές δτι πολλοί κηδό- 
μενοι τών πατρώων καί πατρίων άγαθών πειρώνται νά έγείρωσϋ 
πάσαις μηχαναϊς πρόχωμα καί φραγμόν. Εις ένίσχυσιν λοιπόν 
τού φραγμού τούτου φρονών δτι δύναται νά συντελέση καί ή περί 
οικονομίας, πολλοΰ λόγου άξια πραγματεία τού Ξενοφώντος, συν- 
επλήρωσα τάς έπ’ αύτής δύο μελέτας μου, και πού μέν παρα- 
φράσας τή; Αττικής Μούσής τδν λόγον, ποΰ δέ περιληπτικώς 
διαλαδών τά διά μακρών λεγόμενα, άπήρτισα τεύχος πρόχειρον 
εϊς πάντα βουλόμενον νά γνωρίση πρότυπον ‘Ελληνίδος οΐκοδε- 
σποίνης καί οικοδεσπότου Έλληνος, ζώντων μάλιστα έν Άθήναις, 
τή μάλλον πεπολιτισμένη τών άρχαίων Έλληνίδων πόλεων.

Άλλά (καί ούτος εινε δ δεύτερος λόγος) καί ο'ύτω θά έμενευ 
άδημοσίευτον τό μικρόν τοΰτο πόνημα,άν ή άξιότιμος ’Επιτροπή τής 
καθ’ ήμάς φιλοπτώχου άδελφότητος δέν άνεδέχετο φιλοτιμώ; τήν 
τούτου έκτύπωσιν, διπλοΰν έπιδιώξασα σκοπόν, καί τήν έκ της 
διαδόσεως τής σπουδαίας ταύτης πραγματείας τού Ξενοφώντος 
ήθικήν ωφέλειαν, καί τήν έκ τής γενναιότητο; τών συνδρομητών 
προσδοκωμένην ύλικήν αρωγήν τού νεοσυστάτου τούτου σωμα
τείου. Έφ’ ω καί ή συνδρομή τού βιβλίου, έκτυπωθησομένου κομ- 
ψώς καί έπί χάρτου καλού, ώρίσθη εϊς 1)2 άργυρού εικοσαριού 
πληρωτέον μετά τήν παραλαβήν.

Έν Μιτυλήνη, τή 13 ’Ιουνίου 1873.
Γ. Α ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

(1) ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑέν τή ’Αναλύσει Οικονομικού Ξενοφώντος.
Πολλάκις άναγινώσκοντες τδ άπλούστατον καί έν τή άπλότητι 

αύτοΰ σοφώτατον σύγγραμμα τοΰ Ξενοφώντος, τον Οικονομικόν, 
ηύχήθημεν νά εύρεθή τις τών ήμετέρων λογιών, δστις διά με- 
ταφράσεως ή παραφράσεως νά καταστήση αύτό χρησιμώτερον είς 

τούς πολλούς.
Τήν εύχήν ταύτην έκτελεΐ δ εύπαίδευτος κ. Γ. Αριστείδης 

κατά τήν έπομένην αγγελίαν, τήν όποιαν συνιστώμεν εΐς-τδ κοινόν, 
δηλοποιοΰντες συνάμα δτι συνδρομητή καταγράφονται καί έν τω

Σλ. 263 στήλ. ά. στίχ.6. άντι ταΰτα διόρθοο
» » 37 » τοΰ ιδανικού τύπον » 

. η 6'. a 8 " περί παντοίων » »
a » 18 » ανακαλύπτεται η «

264 ά. » 11 a άνάδειξιν » ■ 
6'. » 9a μεταρρύθμιση a «

254 ά. » 44 « πρδς » »
β. » 23 a ολόκληρα κεφάλαια » 

295 ά. » 28 a στρατιωτικήν a a
a a 30 a έλεγε a a

» » a a 31 a προστατεύοντεί » » 
a a 37 a μικρού a a

τοΰτο.
τδν ιδανικόν τόπον, 
περί τών παντοίων 
καταναλίσκεται, 
άνάπτυςιν.
μεταρρυθμίζη

περί
. . . ρον κεφάλαιο·/, 
στρατιωτικώς.
έλεγον, 
προστατεύσοντες 
μικράς.


