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'Η αγαθό'l'ης '1'06' Δημιο"ργου, - Άνάλυοις 1'06 Α \ και
13\ βιι'>λΙου c'λιroλωλό'l'oι; ΠαραδεΙσο". τ"υ ΜIλ'l'ωνος.
Πο(ημα.-'Ο ιrρooρισμός '1'013 ά, Θρώπου κα1'α "<ον σ6ΥΧΡΟΥον
ΙΙγγλον φιλόσοφΟΥ Sir John Liibbock Bart -τα "Εν1'αύΘα,
ΠοικΙλα •ΛλληλογραφΙα.-'Α ΥγελΙα.

ιιιιr- 'ΑσΘενησάντων έκ' τών

έπιπoλα~oι;

σών 'ένταυΘα νόσων τινών τιί)ν

στοιχειοΘετών ό νέος της

ήμετέρων

"Πανδαισίας" ά

ριΘμός μόλις ήδυνήθ'1 νά. έKτυ~ωΘ~ σήμερο'\(.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑθΟΤΗΤΟΣ τοτ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤ.

~~~.
~ Η άπόδειsις της του Θεού άΥαθότητος

(Blllgαrie).

τος β~ιΨ~Tης ,,,:μφείας άείποτε, όφείλομεν να

\μ,&νo~:'Y'α 6μ:ολ(JΥώμεν, δη ή ΔημιουΡΥία είναι ά·
~~p4~~~~o!.έ'vδεlsις εύμενείας, τόσον λεπτομερούς
κ«τα τηΥ,;.:μέριμναν και κηδεμ(}νίαν, δσαν περιληπτικης κατα την έκτασιν.

_

Τό εύεΡΥετικόν σχέδιον τού ΔημιουΡΥού δεν
άπέ6η μάταιον. l1εΘ' όλας τας φαινομένας άνωμα

λίας του, πρέπει να. όμολΟΥήσωμεν στι ό κόσίlOς
είναι εύδαψονίας κατοικητήριον. 'ο άi'ιρ, ή γη, καΙ

τα ϋδατα Υέμουσι χαρμοσύνων όντ~ι)ν. 'Εν έαρινιj
μεσημ6ρί!} η -'tePLvJ) έσπέρ!}, καθ' όποιονδήποτε
μέρος καΙ αν στρέΨαμεν
εύδαιμόνων

τα βλέμματα,

οντων σωρεύονται

τών όποίων δύναται 'να σαφηνισθη πλη

νεολαία τών έΥτίψων

ρέστατα

μυιών

'Η πρώτη είναι

,φος ,ον OKO:τi.ιν 1'013
Περιοδ Ι1'ο:06, κα r((-

με),.ε~άΊμεY:~Τόν· χαρακτηρα έκείν(}l) τού 'Ον το;,
; 'άo1ti> 'tQ'; οπ6ϊ?1ι προηλθον πάντα ταϊ1τα, καΙ σκεπτό

(!Ι

δοκψιχ:ςΟ1)σι

"ότι είς μυριας περιστάσi.ις

11ί περιδινήσεις

πτερυΥί:ςει' σμήνη νεΟΥνά:ν

τας δυνάμεις

τών πτερύΥων

σκιρτήματά'των,

των, ή άσκοπος δραστηριύτης των,

έν αίς παρατηρούμε,,' τέχνην, τό σχέδιον του τε

Α άδιάλειπτος

χνίτου είναι εύεΡΥετικόν".

άνευ τινός σκοπού η χρήσεως,

'Η δευτέρα "ότι ό Θεός πρσσέΙηκεν ήδονην

μυριιίδες

ένώπιον ήμιϋν. 'Η

των είς τόν άέρα. Tίt παΙΥνιώδη

φύσεως.

εnlΟ1'ημο.

σμδν τού 'δΙΟΡΥαΥισιιοϊ" την έπιτυχίάν τπυ απ(}τε

στηρί~εται έπΙ δύο προτάσεων,

αύτών τών φαινομένων της

15 ..

λέσματος είς τοσ'ί?τας περιπιώσεις. μει' αίσΘήμα·

w~

ts

έκάστη

VARNΑ
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μετά6ασίς των άπό τόπου είς τόπον
βε6αιοϋσι τήν χα

ράν των, καΙ την ήδονην, την όποίαν αίσ9άνονται

είς ~« ~ωϊKά αίσθήματα, περισσοτέραν, άφ' όσον

δια

η'Τ'ο ά"άΥκη ένώ ήδύνατο ό σκοπός να έκτελεσθtJ

μέλισσα μεταsύ τών άνΘέων τήν ανOΙ5~ν είναι έ.,

τας άρτίως

άποκτη9είσας

έπίσης δια της προσθήκης τού πόνου. Πρώτον "είς

έκ: τών εί);υμωτέρων

μιψίυ.ς περιπτώσεις ένθα δια6λέπομεν τέχνην, τό

ναταί τις να ϊδΙ,}.
'Η :ςωη αύτης

σχέδιον του τεχνίτου είναι εύεΡΥετικόν".
ΟΜέν έ" τών προϊόντων της φύσεως δει-

, κνύει τόσην τέχνην έναργ<i:ς όσων τα μέλη, των

τόσον

ήσχολημένη

δυνάμεις των.

άντικειμένων,

φαίνεται

'Η

τα όποία δύο

αύτόχρημα

τέρψις,

φαίνεται, καΙ τόσον εύφρόσυ·

νοc; .. καί έν τούτοις ,είναι εν μόνον

παρι:.δεΙΥμ'α

r,ώω". Πάντα τα μέλη τών bώων εχουοιν άληθη

:ςωης έΥτόμου, τό όποίον ϊσως Υινώσκομεν μάλλον

"αί, όλίΥων έSαιρουμένων" γνωστην, καΙ εύκατά·

τών λοιπών, ένεκα της ήμιοικοτρόφοl! ~ωη:; τοl).

οταν συλ.λογισθώμεν την' πληθυν τών bώΙl)ν τόν

ίσως, έπίσης

άριθμόν. τώχ .μελών έ~άστoυ, τό σχημα καΙ τήν

έΡΥασίας, τας όποίας, άπένειμεν είς αύτάς ό Δη

άρμ.οδιότητά των, τας δυνάμεις αϊτινες έ5ήρτηνται

μιουΡΥός

ληfl:τον ύπηρεσίαν προς χρησιν έκάσΤQU bώου. 'Αλλ'

α/t' αίιτοίι. την stOIIαλiav τών είδών, τόν συνδυα·

ΝΟλαι αί φυλαΙ τών nτερωτών,έντόμων είναι

της

ένησχολημέναι καΙ, εϋθυμοι είς τας
φύσεως.

'Αλλ' ή άτμόσφαφα

δέν

είναι ή μόνη εύφρόσυνος σκηνη δ.lt, τό Υένος τών

ΆΡ·9
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ένtόμ.ων. Φuτα όλόκληρα είσί κεκαλυμμένα έΕ, ό ..
φιδίων μύbώvτων άπλήστως τούς χυμ.οί)ζ των· δεν
ύπάρχ ει δέ άμ.φιΟολία ότι τό τοιοϋτον ~ήλασμα

μ.ονοϋ.σιν, όταν ύπάρχU?σιv έλεύθεροι πόγον. K~ί
ή διάταsις αϋτη άρμόbει είς ~oύς βαθμούς {η~.
~ωίKης δυνάμεως, την όποίαν εχει έκαστος. 'Η
νεανική ρωμαλεότης διεyείρ~ταί είς ένέΡΥειαν,

ηλώση· αύιά. ·τόσον έπιμόνως

έπειδη δεν ύποφέρει την άδράνειαν·

είναι ήδονικη άσχολία. Τί άλλο ήδύνατ-ο να προσ

είς την

έΡΥασίαν

ταύτην, έπί τοσούτον καιρόν; 'Άλλα. είδη περιτρέ
χ ουσι διά ταχυτήτων

κινήσεων, αϊτινες συνεπιφέ

ρουσιν είδος' ήδονης.

Τό έδαφος ένίοτε καλύπτε . .

ται

εϊς τινας

χώρας έs αύτών

, τών σκιρτώντων

~ωUφίων. "Αν στρέψομεν την προσοχην ήμών, είς

τά. έ}\ψ\}χα όντα τών {,δάτων,

βλέπομ.ε ν πολλας

γεροντικην όκνηρίαν,

ή ήσυχία

είνl1Ι ούσιώδεις εύαρεστήσεις.

ένώ είς τήν

καΙ ή άνάπαυσις

'Αλλ· ή άνάπαυσις

ώς έπί το πολυ, άπολαμοάνεται

εύκολώτερα, παρα

αί ήδοναί.

'ΌΘεν ή διάθεσις ήτις εύρίσκει

στησιν είς

Tnv

άνάπαυσιν,

εύχαρί

είναι προτιμητέα

έκεί ..

νης, η'ης έΥκύπτει μόνο\" είς τήν ήδονrJV. Έ~είνo

μυριάδ~ν νεΟΥνών ίχθυδίων νηχομένων πλησίον

τό όποίον παρατηρουμεν

της όχθης τών ποταμών των. λιμνών καί της ~α·

αύτης ~ιυης, φαίνεται έναΡΥέστερον

λάασης.

τών διαφόρων ~ώων. Αί ήδοναί τών ~ώων έχ ου ..

Τοσαύτη είναι ή ύπεμοολη

της εύδαιμο

νίας, την όποίαν αύτα άπολαμ6άνουσιν, ωστε δεν

'Γό είδος της bωης,

άλματά των ύπεράνω της έπιφανείας του ϋδατος.

ΤΕΙ,

καί έν τo~τoις

ρυττουσι

('ην

ύπεροολην

της εύθυμίας των.

τα

εις τό όποίον τείνουσιν

έκ φύσειος τά διάφορα' ~ώα όχι μόνον παραλλάτ

τα σκιρτήματά των έν αύτφ,

δλα σαφέστατα κη

είς τούς βίθζ

σιν άπειρίαν ποικιλι(bν.

yvιcpibouaLV πώς να περιορίσωσι τα. αίσΘήματά τιυν.
Αί πολύτροποι στάσεις αύτών, ή bwηρότης των,-τά

είς διαφόρους έποχάς της

άλλ' είναι

συχνάκις

έκ διαμ~τρoυ

τοϋτο εκα.στον ι

έναντίον

εύδαιμονεί έν τψ

έαυτου. τα άρπακτικά ~ώα, λόγου χάριν διάΥου

νεΟΥνα πάντων "'('{ον ;ώων φαίνεται στι αίσθάνον

σιν,

ται ήδονην άπλώς άπό 'την έsάσκησιν τών μελών

ήμερωτέρας διαΘέσεως bώα bώσι Koινω~ΙKώς.

καί τών σωματικών αύτών δυνάμεων, άνευ τελι ..

'Αφύη

κού τινός σκοποϋ, η χρήσεως τών όποίων μέλλει

πρόΟατα· ατινα ;ώσι είς ποίμνιον·, δεν άπολαμδ,ά

γά έπιφέρfJ, ή τοσαύτη έSάσκησις.

νουσι πλειοτέραν

Τό παιδίον χω ..

ώς έπί το πλείστον,
έντούτοις

έρημικην ~ωην,

ίίτις νέμεται

άΥεληδόν.

τα δε

'Η

καί τα.

ήδονην έντός της άΥέλης,

ούτε

ρ.ίς να. yνιυρί~~ι τίποτε περί της χρήσεως της δια

εύαρεστουνται μεταsu τών συντρόφων των περισ

λέκτου,

σότεΡΟΥ

ήδύνεται,

δτάλειπτως

διότι δύναται νά λαλtj.

έπανάληψις

φωνών,

η ίσως

έμαθεν

άρτίαις,

σαφέσtατα.

τών

μιάς μόνης

όλίγων)
λέsεως,

νά προφέΡQ,

'Η ά

ένάρθρων
την όποίαν

άποδεικνύει

τουτο

Οϋτε εύαρεστείτα\ όλιγώτερον δΗ), τάς

πρώτας εύτυχείς άποπείρας του βαδίσματος

11

μαλ

ό 'ΑνΘίας

i)

Άλλα.

τα όποία

άνεΥράψαμεν

άναπα.ύσεως

νης, έsελέΥησαν

τος),

παραδείΥματα

δεν

yνωρί~ει

νά τψ χρησιμεύσQ

παντελώς,

πόσον

είς τό ύπόλοιπον

της

~ωης Τθ ) ο.ϋτε πρά:cτει τούτο πρός σκοπόν '["να, 'ΑΥα

1(q. να λαλη

χωρίς να έχlJ τι να

sinIJ

καί να βαδί~η

έκπληροϋσι

χειαι τας ώρας του

ήδονάς των,

'Αλλ' ό μέγας πατήρ της κτίσεως

περιλαμβάνοντα

μηρυKά~oυσιν

είς'

άναπαύονται!

καθ' όλα

άναπεπαυμένον!

δοΘείσfj

άνακλί\

tpou

έπί τοϋ

του έπίσης, καθώς καΙ ό νεανίας εΙς

σΤΙΥμ1J!

τερεί την

κακοδαιμονίαν

θρdJπινο~

γένος

θημάτων. την έλπίδα, τον ένθουσιασμόν τών έπι..

ίσως

όποίον

Ισοδυναμεί

σχεδόν

με όλα ταύτα.

Αύτη

είναι ή άληθης διαφορά μεταsύ ιοϋ νέου καΙ τοϋ
yέρovτoς. ΟΙ νέοι δεν εύαρεστοϋνται,

άπολαμδάνωσιν ήδονή\·

είμη οταν

ένώ ο{ ΥέΡΟVt'ες

εύδαι-

άλλα

είναι
είδος

πόσον

Ε1JΤUχεί έν έκάστη

πρός τά ήδονίκά

τών ~ώων, δ\ϊσXυρι~όμεθcι.,

κυνηγεσίας. 'την έμφάνισιν, την όsυτήτα τών αίσ

το

άτομον

-δια να, είναι

Δεύτερον, έ5ετά~OYTες τήν άναλο

γίαν τών όδυνηρών

τούς έλιγμούς τοϋ χοροϋ. η είς τούς δρόμους της

χειρησεων διαδέχεται Ε\" αίσθημα άνέσεως,

τάς όρ€:.

καΤUΥώΥιά των

καί έν τούτοις

λαμβάνει ή ρέΥχουσα γαλή ούχ' ήττον, η ό φιλοό νυσταλέος γέρων

Τα.

Είς εκαστον

μεΥάλη μερίς έκάστου είδους,

γαλιδεύς:

πλή

καί είς

τας έπιθυμιάς των, άπσλαμοάνουσι τάς

έ6λεψε δια '['ην νεότητα μόνον. Εύδαιμονίαν απο
ι παίΥμων

άναρίθμητον

την στιγμην ταύτην

πόσu πράγματα πρέπει να. συvτρέsωσι,

δεν προ

Ά·

8τι αύτα έν τοσ()ύτψ είναι

τρώΥου t1 ι την τροφήν τι.u ν , εύχαριστοϋσι

ρίτερον νομίhομεν, στι, όταν είναι έ~υπνoν, διέρ ..
σίν του ή μάλλον είπείν μανθάvον να βλέπη.

καί
ήδο

εκαστον λεπτόν του χρόνου, 1tόσα: μυριάδες ;ώων
sεις των,

δρα ..

προερχομένης

ώς τα πλέον διακεκριμένα.

πρώτον,

θος ~ώντων όντων.

χωρίς να ΥvωρίblJ που να ύπάΥIJ. Άλλα καΙ έτι ~V(Q.
εύαρέστως άσκοϋν την

τού δάσους.

περί δραστηριότητος

η της έΕ, αύτών

ποκρινόμεθα,

μολονότι

καΙ ό Λέων

11

δύναταί τις ,να. είπη Οτι. τα .παραδείγματα,.

λον του δρόμθ (τό όποίον προηγείται τοΟ βαδίσμα
μέλλει

(.Λ. υκόψαρον),

έν τη βαΘείq. μοναsίCf της λίμνης,

είς

των.

τό όΠ~ίoν

'Ως πρός

ή

μάλλον' άμφισδητήσιμος
r,ώωv,

άΙσθήματα

ότι ή εύδαιμονία ύπερ

ή ύπεροχή

τού

τό

άλήθεια

άν

αύτη

η είς πάν.
άΥαθοϋ. έπί

το\) κακο\) , της ύγείας. παραδ. χάριν έπί της όδύ·

νης

καΙ τ/ς άθλιότητος,

άποδεικνύεΤ(tΙ)·, dπό την

.·άνησυχίάν την 'όποίαν α{ δυat'υχί~t διαyείρoυ~ι.
. Πόαας έρωτήσεις ή νόσος τών φίλων μας δέν πρυ-

ΙΙΑΝΔΑΙΣΙΑ

κα} εί; όπόίας συνδιαλέsεις τα δυστυχήματά τ(υν;
-

Θησαν

νει ύπέρ της Ε.ύδαιμονίας,

εθνη,

ό ΙCανων'

ή

ΟΤΙ ή ει')δαιμονία είναι Ι

δέ κακοδαιμονία

έ~αίρεσις.

''Αν το

μεν tt) λ~μπρoτάτl) aurot> άκμ.t], άκολθ

tEv

11

ΆπόδεΙ5ις ότι ό κοινός ρους τών πραγμάτων τεί

έτέραν όδόν η τσ, άρχαιότερα

παρά τάς

όποίας

άνατολικά.

ή προς τό τερατουΡΥείν

ρέπουσα αύτοϋ φαντασία καί ό {}εΟkρατικος της σο

έναvt:ίόν -1)ΤΟ άληΘες, ή προσοχη ήμών it6. διηΥεί

φίας τιυν

ρετο; έπί τφ: άκούσ~Lατι της \)Υείας μάλλον καί ει)

σμευε τού έλευθέρού λόΥου τάς κινήσεις καΙ πτή

ημερίqς.

. I\Εν· "τώΥ' μεγάλων
ήμών

αίτίων

προς την ά.ΥαΘότητα

αύτη

της

άναισΘησίας

του Δr,μιουΡΥοϋ είναι

ύπεροολη της δαψιλείας του. Δεν συν

iJ

ηθί~ομtV

να έκτιμώμεν

άρκούντως

Ό,τι

κο\v(cς

Kα~ της ποιήσεως

καί ταίς Κ'λειγ.αίς καΙ ίοστεφάνοις 'Αθήναις

τροπαιοφόρον έsελθόv της άπο της

μετ' άλλων η μετα τών

περισσοτέρων άνΘρώπων

σίας

άκούωμεν

αύτης -3~!ιάμoo\:ς,

Θεού μεΥαλοδωρίας_

περί

διαλΟΥι;όμεθα

εύτυχιιμάτων,

άηολα6η;

προοιοασμών,

τουτέστι

πλούτοι',

της τού

άμέσιυς περί

περι τιμών

περί έKι:~ίνων

κτημάτων, τα όποία δεν έχομεν η ~ηρεύoμεν.
θυμοϋμεν.

τα κοινά

εύεργετήματα

ήμών έντελώς παΡ':Lολέπονται,

καί

τ(υν πλεονε

της

11 έπι

φύσεως

αν και άύτα άπο·

άπειληΘείσης

αύτψ

yeVVq.

προσφιλείς

σφαίρας
γεί ίόν

ον έκλεψεν
άδυτα

σοφίας

ΝΙΚΟΛΆΟΥ

έμ6αθυναν,

{ών

~ησιιυρών

παιδεύεται τόν

ρα καί ού α/ονεύει,

γ,~μ'Pεύεται·

σι.Jς 'Ελληνικούς
καί Γεδριυσίων

καί

Όλύμποο

-3εαι"ων

πολυ·

Εύrιπίδου

άγναί καί άκήρατοι έν τοίς εύΘαλέσι τού

Παρνασοϋ

καί τού 'ΕλικώΥος ένδιuιτήμασι μετά

της Κασταλίας αύrών
άθορύ6ως

κρήνης

της

σιωπηλώς καί

ρεομσης, καί λατρεύονται

ρεύουσαι της

καλλ1εΡΥίας

έσαεί

της τών έΘνών

τά

διά του

χείρας τ06

τών

γνώσεων
τό,,·

καί

'.t\'Va-

Υάμον' <) 'Αραχώ

έφο
πνευ

'Ριur-αϊκής

σέβετ,χι την μιι

ό 'Ινδός

u Καοκά

και

~κιjellς .Jά·

cJ

καί ΟΙ)Κ έσΟίει· Γlερσ(:ϊ~ν δέ

τη παρακμη

κατακτί1σεως,

έκοιμάτο τον
πάΥτων δε

τρέφει τον πατ'έ

καί ΣΟl'σιαv(uv παίδες ('~δoυσι

καί Σοφοκλέους

Έν δε

δα~δαλoς έσμός, μόναι αί ούράνιοι Μοϋσαι παρέ

μέΙΥ(1ν

είς

'~εoύς πρoσKυν~ί·

πτεί τούς άποΘανόντας

-3εών

κατα6άλλει

καί ούτω

ό Βιικτριανός

κρημνίσθη

κορυφών ό τοσούτων

-3εμέλια,

αύτου, του πολ.ιτισμΟίΊ την δq.Οα

υπο τής σθεναράς της Θρησκείας ήμών πνοης κατε·
του

ΤΟν ίερόΥ

χέη καΙ έΥκατασπείρΙ) αύτάς κα6' όλον

τέρα καί οό

ύψικαρήνων

καταΥαΥον

άπο του Oi)puVO~, δημιουρ

σιος τή~ yε~;ρy{~ν· ό Σoyδ~νός

'Εν τη πανωλε3ρίq. τοϋ παρελθό\ τος, ά#ρ' ού
τών

Ti1V

είς 1ας ύπερτάτας

a{)tof-. ϊνα ώ; ό Τριπιόλεμος κατα·

'ο 'Υρκάνιος

(α/roμάXθ. δ~δασKάλθ και συV'Σ'άκ{u 1'1}ς «'Ιστοριας '(;ις Βάργης»).

άπα

ούρα

τολικόν κόσμον. 'EvtEu9fV έξελλη~ ίςεται ή Άσία.

ΤΟΥ ΜΙΛ ΤΩΝΟ2Ι
ΙΩΑΝΝΟΥ

του; κατ'

την έπιοτήμ.ην καΙ

ΣταΥειρίτ 'υ παραδίδωσι~

μεΘ' άπάντων

ΥΠΟ

μerα

κόσμuν τών ίδεών, η είς τά μυστηριώδη

άλη9είας

γίΥαντος μαΘητΟύ
τη;

'Εκε'ϊ

,ης 'ΑΘηνά';, τας δύο

'Εκει μεταρσιωθεν

του ίδα\ ικοί), Κιιί

σπινθήρα,

μεΥάλου

"ΑΠΟΔΩΑΟΤΟΣ ΠΑΡ Α1tΕΙΣΟ!"

πάλης,

αύtφ i}ΟΥατέρας

φιλοσοφίαγ.

αίώνια τiις έπιστήμης

ΑΝΑλγΣΙΣ ΤΟΥ Α J ΚΑΙ ΒΙ ΒιΒΛIΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥ nΟJΗΜΑΤΟΣ

τo~

l\ιΙεΥάλη; 'Α ..

άπα το 10· σαπφείριuv

νον αύτου άπο της κεφαλι);

{'ης

τελοϋσι τα "άληθη ήμίϋν άΥαθά.

πρότυπα, καί τα. έκμαΥεία

καλου εν τε ταίς εύδαίμοσιν άποικίαις της Ίιυγίας

άπολαμ.Ιάνομεν.

tΌrαν

έδέ·

σει~, παρήΥαγε πρωίμως τα τελειότερα τις τύχης

τψ τής άσ9ε ν είας καί πενίας.

i)-. έπΙ

χαρακτήρ) ώς άKατ~νίKητoς πέδη,

αυιοϋ,

έπελθοί'οης

ένώ ή Έσπερία

όπου άνώrεροv

πόλις έ~όxως,

τής

απασα

~oφερόν ϋπνον της άμαΘείας,

ή Ρώμη.

τας

τραΥφδίας.

πρό

στρατιωτικη,

rou ί,λικοϋ άΥαθοϋ καί του σι'μ
Erfpov έrιμάιo, έν Ψ ό Ρωμαϊ

φέρονιος ούδέν

ματικης άρούρας, ΚαΙ τούτο προηλΘεν έκ τού χα·

κός

ρακτηρος αύτου τού 'Ελλ. ~EΘνoυς, όντος τα μάλα

Κt"ώv την ϋλην, το έλληνικόν πνεί'μα έπιπλέον ά

χειμαρρος προέ6αινε προς άνατολάς

κατα

κοσμοπολιτικοϋ, το όrιoίoν άπηρ

νωθεν τοϋ ύλικοϋ τούτου χειμάρρου, έφέρετο πρός

νήσατο μέν άπαντας τούς άρχαίους αύτοϋ ~εoυς,

δυσμα;, καΙ είσέοαλλεν είς αύιην ταύτην την καρ

αλλ' ούδέποτε καί τας πεφιλημένας αύιψ Μούσας,

δίαν της Ρώμης καίπερ ίσχυράς άντιδράσεως Υε

τάς

έΥέΥνησε,

νομένης. Καί ή είσ60λη έΥένετο τoσoϋτ~ν Kpα~αιά

. καΙ είς άνάστημα τέλεΙΟΥ καί μορφήν καλλίστην

καΙ άκαταμάχητος, ώστε οί ύλισταί Ρωμαίοι κατα

φιλομαθοΙς καί

όποίας έκ τών σπλάγχνων αύτ-oιJ

έμόρφωσε· τό όποίον διά της π':Χιδείας καί της έπι

κτήσαν ες διά τών δπλων την έστίαν καΙ τα; πό

στήμης

λεις αύτοϋ,

αύτοϋ

έσκαπάνευσε τάς' τρί60vς,

ώοευσεν ή ΕύαΥΥελικη άλήθεια, καί

δι' ών

διδάσκαλος

{)πέκυψαν τελευταίον είς

ματικην αύτοϋ

δύναμιν, καΙ τόν

την πνευ

~υyόν της

1tat-

έΥένετο συμ.πάσης ,της οίκουμέΥιις καΙ 'έν T1j άκμη

δείας καί της έπιστήμης αύτοί> έπί του άΥερώχου

και παρακμtj καΙ έ~ t'l] πτώσει αύΤQϋ. Εί καί, έστιν
ότε πικρά Tt] άληθεί<t ώtέλαδε τά διδασκάλια.

αύτών

τραχήλου έφερον-

άλλ' ο{ Ρωμαίοι

μενοι μαΘηταi των CΕλλήνων,"ούδέποtε

γενό

ήδυvrJθη-

. 'Αρ. 9
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σαν νσ. κατανοήσωσιν έντελώς η νά φ9άσωσι τοί'ζ

δί8ασκάλους αύ~ών. 'Επί της έποχης τα6της έλά·
ληαεν ό

Θεός καΙ

γλώσσης,

έλάλησε

δια

διότι ή κοσμοκραιία

της

αύτης

πνεύματος,

όπερ .ύπό της

βαp~αρόTηToς ,-~"αl'α6ε.

δλημένον, διετέλει έν ~ηπιώδει ιcαtασt'άάει, διέ·

έλληνικης

δωκε πανταχοϋ της Δ~σεως, διά τελΕυταίας τίνος

έsΕfείvετο

'Σ'οϋ σοεννυμένου αύτοϋ λύχνου λάμψεως τό φώς

ήδη άπό του 'Ινδοϋ καί τοϋ ΓάΥΥου ποταμου μέ

'Σ'ών γραμμάτων καί

χρι των στηλών τοϋ 'Ηρακλέους καί άπό ιού 'Ια

μετέδαλε -rό πάν· όποία τφόντι έsαίσιος μετα60λή!

δάρτου ι<αί

Μόλtς παρέρχονται όλίΥαι δεκαετηρίδες, αφ' οτου

Δουνά6εως μέχρι τών καταρρα

TOri

Κt'ών του Νείλου καΙ τής Αίθιοπίας
φαίνεται

ήδη ή Χριστιανοσύνη,

έν

αύτης&-'Επι

dPX!J

μεν πο

της

κλασικης "παιδεία;

καί

δια τών έλληνικών ίδεών διεγέρθη τό πνεύμ.α της

έλευΘέρας

έρεύνης

καί

συ~ητήσεως,

καΙ ή άφυ

λεμία 1'00 'ΕλληνισμΟύ, ύστερον δε άδελφωθείσα

πνισθείσα διάνοια 1'ών λαών, 1'ων δουλευόντ(υν τέως

καΙ ταύτισθείσα μετ' αύτοϋ καί ί)πο των 'Ελλήνιυν

είς την δΟΥματικήν δεσποτείαν της Ρώμης. έπανί

ύποστηριχθείσα ένώπιον των ίσχυρών της γης, πε

στατοι κατ· αύτης καΙ της άναΥεννήσεως ή ήμέρα

ρι6άλλειαι τέλος πορφύραν κα\σαρικην καΙ είς βα- Ι,

έπιφαίνεται~ Γενικη κραηΥή άπό τών ," Αλπεων μέ

σίλειον άνα6ι6ά~εται ~ρόνoν έν τ1) 'ΕλληνΙΚ1j πό·

χρι της Βαλτικής ~αλάσσης καΙ τών Βρεττανικών

λει τοΟ Bυ~αντίoυ. 'Ήδη άναφαίνεται στρατια όλη

νήσων αντηχήσασα,

'Ελλήνων την ΠΡΟΥονικην παιοείαν περιοεολημέ

το Βατικανον Kα~ συγκαΛεί τά έθνη είς Υενικην

έμοάλλει πανικόν

φόβον εί;

νων, καί την -3-ρησκείαν κατά. :ιών αΙρέσεων καΙ

άναμόρφωσιν.

'Η έλευθερία έπομένη εις τα ίχνη

τών παχυλών πμολήψεων νικηφόρα ά.ναδεικ:νύντων

της

παιδείας καί της σιωηηλης καί άό

'Η Ρωμαϊκή αύτοκρατορία τέμνηται είς

πλου έπιστήμης,

Άνατολικόν . καί
κόσμος

δυτικόν

κράτος.

δύο, είς

'ο έλληνικός

ύπερισχύσας έν τιμ άνατολ\κφ

διακρίνε ..

κλασικής

έκτοsεύει πανταχόθεν τούς κεραυ

νούς της, καί κλονουσα έκ βάθρων ϊ i, σαθρόν του
i}ρησκευτικοϋ

δεσποτισμοϋ

οίκοδόμημα.

yevvq.

την

ται ήδη άπό τού Ρωμαϊκοϋ, περιορισθέντος

έν τφ

.:Jρησκευτ\κην μεrαΡΡύθμισιν. Αί φιλελεύΘεραι καί

Δυτικφ. Καί έπέρχεται ήδη ή μεΥάλη τώ\'

έθνών

αί περί

μετανάστευσις,

και

καταδάλλεται

ό Δυτικός

σμος. 'Η άΥέρωχος Ρώμη καταΘραύεται

κό

αύται

ίσότητος τών έλλήνων φιλοσόφων
έπιδρώσι βαθμηδόν -{OσOUτOν καΙ έ'nί

ίδέα.ι
τών

έλεεινως

εύρωπο.ϊκών κοινωνιών. ώστε καταθραύονται αί ά

ύπυ τών βαρ6άρων της άΡΚΤΟΥ· άλλ' έν τη Άνα ..

λύttεις τών δουλευόντων λαών· καταργούνται τά

τολη άναθάλλει άκραιφνέστερος

φέουδα Γι τα '(ιμάρια καί ή πολΙ,τεία άναλα.μ6άΥ8Ι

ό έλληΥισμός καΙ

τά έαυτης δίκαια,

παΥιοϋται.

'Αλλ' όμως

καΙ

κατ' αύτοϋ

έΥείρεται

~ύελλα έκ Tά~γ έρήμων τής 'Αρα6ικης

νέα

Χερσονή-

_ σου, ό 'Ισλαμισμός, καί έν βραχεί χρόνου μετα

ά~αΟιΟαbομ.ένη είς την έΡ.πρέ

πουσαν αύτη περιωπήν. 'Eντεϋθ~ν, διασπαρέντος
του σπόρου της κλασικης παιδείας καΙ

έπιστήμης

πανταχοϋ του Υονίμου έδάφους της 'Εσπερίας καΙ

βάλλει την Πολιτικην καί Ήθικην κασάστασιν με ..

της 'Αρκτικής "'Εί)ρώπης, άναδλαστάνει ή

γάλου μέρους της 'Ασίας. 'Αποκρουσθείσα άπα του

μονικη παιδεία, ανατέλλουσι νέαι διάνοιαι καί με·

'Ανατολικοϋ

Υαλοφυίαι, ώς φαεινοί

BUbaVTtVOG κράτους δια τού έλληνι"

άστέρες, καίπερ

Έπιστη
δάνειον

κου πυρός, έπέρχεται είς την 'Αρκτφαν 'Αφρικην

το φώς ~xoυσαι, καΙ περί τόν κεν-rρικόv της 'Ελ

καί διαβαίνει τον πορΘμόν τών Γαδείρων, έπεκτα

ληνικής έπιστήμης ηλιον περιστρεφόμεναι. Άνη6ώ

θείσα μέχρι τών Πυρηναίων.

σιν αί

'Αλλ' όπως πρότερον

Μοϋσαι

περι6εδλt)μέναι τΓίν χρι<1τιανικην

είς τό Ρωμαϊκον κράτος, οϋ:-ω καί νϋν ή 'Ελλνι

αύτών περι60λήν. 'Η φιλοσοφία, φιλολογία. ή φυ

κη έπιστήμη είσδάλλει κραταιώς καΙ είς την 'Αρα

σικη, τα

6ικην

νόμων καΙ' τοϋ δικαίου, ή ρητορική καΙ έν γένει

αί~ΤOKρατoρίαν

των Καλιφών,

καί μάλιστα

έπΙ τo~ 'Αλ-l\Ιανσουρ, 'Αροϋν 'Λλ:ΡασΙδ, καΙ 'Αλ

μαΘηματικά,

ή 'Ιατρικη, ή έπιστήμη

πάσα τέχνη καΙ μάθησις.

LH

ποίησις ίδίως,

τών
παρα

Μεμούν, έπί '['ων όποίων κατα triv Η'.ι έκατοντα

της όποίας σήμερον ""έλομεν δανειοθη τό ~έμα της

Ετηρίδα, γεννάται παρα τοΙς άραψι σφοδρά αΥάπη

όμιλίας

προς τας "ης 'Ελλάδος έπιστημΟΥικάςΥ\"ώσεις, καί

θείας τάς ρί~ας έν

ό 'Ιπποκράτης, ό Γαληνός, Ιό Πλάτων, καί ό 'Αρι

'ΑΥΥλία. Γαλλίιt, Γερμανί~ καΙ άλλαχοϋ, καΙ ούτω

στοτέλης πρό πάντων δoυλι~ώς ύπ' αύτών λατρεύε

προκύπτουσιν είς

ται.

στουρΥήματα, ή Θεία Κωμφδία, ή Έλευθερωθείσα.

MεTαφρά~oνται άδραίς δαπάναις άπειρα έλ

ήμών, ρίπτει

βραδυτέρας μέν

άλλά βα

'Italiq, 'Iσπανί~. Πoρτoyαλί~,

φώς τα νεώτερα ποιητικα άρι

ληνικά. συΥΥάμματα ύπο πολυαρίθμουσώματος τα

'Ιερουσαλημ, ό 'Aπoλ~λώς Παράδεισος, ή Λυσι

κτικών μεταφραστώνι καΙ συνίστανται πανταχοϋ

τανίας) ή

σχολαί "α\ β\Ολιοθηκαι. 7Αλλά. τον άραοικυν πο

σούτων

λιτισμόν δέον να ~εωρήσωμεν ώς άμ.υδρόν απαύ.

ποιήσεις. Τοιαύτην έν γένει μεtαf}οληv έπήνεΥκον

γασμα της έλληνικης έπιστήμς.

είς τόν κόσμον τά 'Eλληvιx-ά Υράμμ.ατα· άλλ' ου

Μεσίας, ή Έρρικιας ΙCαί αΙ λοιπαΙ το-

διασήμων καΙ ένδόsωv άνδρών

Έν δέ 1'tj. πrώσει αύτοϋ τέλος, μετά σkοτει· ιι περί t'ούτων ό λόγος.
γην χιλιετηρίδα, άληθη μεσαίωνα 'Σ'ου άVΘρωπΙνoυ ~

ποικίλα\

(Συνέχεια).

'

·

Άρ

1Ι Α Ν Ο Ι

sαρτάται

:+: Ι Σ.

πόλαυσις μαραίνεται

Υευσιν τωΥ. 'Άλλοι τούναντίον,

Αί ήδοναί της

ριεχόμ.ενον καί

Τ'άΡVlά κοπάδ!α Ί; ",ου βουνού "~ς pάxαι~ έκεί

Τό Υήρας είναι πλήοες άναμνήσεων.

κι!ά,,'ιιις δερια άχόρταΥα να ρίχνωνται, '\'ά σπουνε
άκΡΟΥ!αλιάς,-με χάρι τούς φιλούνε!

Ή b(vη

καί στιγμιαίας, έτι γλυκυτέρας οταν παρέλθI)~.
Σ6έδεν60ΡΥ φρονεί. ότι είς τον ούρανον ()ί

·0
άΥ

γελοι βαδί;ουσιν άεννάως προς την ανΟΙ5ιν της

--παV'fΟϋ, πανιro6 ή Δύναμι '('ου Πλάστη βασιλ~ύεΙt •.•

bωης των, ούτως ώστε όσον περισσότερον έ~ησαν,

ΎJ'αΌτo 'π'ιrα βάΘη .rη; ψυχή; ή Πλάσι ή μεΥάλη
ύμνεί μέ: μύρια στόματα ιιή Δόsα Του καί ψάλλειΙ

τοσούτφ μάλλον νεά~oυσι.

Μήπως δεν έχ(ομεν

φίλους, οϊτινες έπραγματαποίησαντο ίδεώδες τοϋιο;

1898.

ο'ίτινες διετήρησαν τούλάχιστον δια τoυ~ πνεύμα·

1'ΟΤ .. κ.. ΤΖΗΡΙΔΗΣ.

τος όλην

.~.
~...

παιδικής ήλικίας

καταλ

ληλότερον έκείνο τό όποίον έλέχθη περΙ της Κλεο
πάτρας.

.'Η ήλικία δέν
γήτρων αύτών;~

Bαrt .

«Λσγίςομαι

δύναται νά μαράνlJ ούτε ή

Εδις νά άμ6λύνΙ) την ά.πειρον ποικιλίαν τών -3ελ

ΑΓΓλΟΝ ΦΙλΟΣΟΦΟΝ

Joltn Lilbbock

την δροσερότητα της

καΙ περΙ τών οποίων δύναταί τις νά είπΙ)

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝθΡΏΠΟΤ

.~Oταν ~εωρώ τό γηρας, λέΥει ό Κικέρων,

γαρ δ'Σ'Ι

παρατηρώ ότι ύπάρχουσι τέσσαρες λόγοι της ά

obK d-

5ια τα παθήματα '('ου vϋν καιρού

Θλιότητος αύ~oυ· ό πρώτος ότι άπσμ.ακρύνει ήμάς

πρός ιιην μέλλουσαν δόsαv ά
ποκcU..υφΘ~ναι εΙς ήμάς~.

τών

IΡωμ. η'.

Υένους, έν τούτοις, άτομι

ύποθέσεων· ό δεύτερος οτι

σώμα· ό τρίτος ΟΤΙ

18.

''Αν καί άκραδάντως έλπί~oμεν είς την πρό

άνθρωπίνου

Τό τέ

είναι ~1'λήρης χαράς γλυκείας μεν, άλλά δt' αύτο

Πανιιοϋ χαρά ά.ληΘινίι, κάθε καρδια μαγεύει t •••

-οδον τού

έΥωϊσμοϋ.

-3ά, είναι ώραία.

άφρισμέ'\-α κΙ'ματα ιrά Υλυκοσιγανεύειl

Βίψ

τό πε

πρός τάς άνακου·

έν τούτοις, αν ό όρ'ίbων μένει καθαρός, ή έσπέρα.

"-J

Καί ιrης στεΡb!ά; '['ίl γ ώμορφιCι κ' ή θάλασσα ζηλεύει

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ

στενοχω

μέρας' δυνατόν να ύπάρχωσι κατ' αύτην νέφη, καί

πώς ψάλλουγ, κόττα παρεκεί 'C'JάηδόV1α έρωτεμένα.

ΤΟΝ

καΙ

λος της bωης είναι τό αύτό πρός το τέλος της ή

υα κύττα, πόσα κάνουνε παιγγίδια χαδεμένα,

-~~.:

την βαθύτητα

τέραν άμοι6ήν ;ωης έλευΘέρας

πέρα,

-

:trov τού βοσκού άχολΟΥσ. μελφδι.κή φλογέρα"

...

ανωτε

φίσεις, τάς ύποίας ή ήλικία έπιφέρει. ώς την ώραιο

-.....J

"'-J

άγωνίας

ρίας καΙ δεν δύνανται νά έsισωΘώσι κατά

καί χαρωπά. χίλια nουλια φωληαι; καιvούργηαις KΤΙ~8ν_

!I

νεότητος είναι ίσως,

πάντοτε. [μεμιγμέναι μετ'

και 'ςτη παλ1Jά ~oυς ,γύρισαν φα/ληά ιrά χελιδόVlα.,
~.,- .,Aνθί~oυν ή άμυΥδα'λ;αίς, οί Kά~oι πρα.σι~ςoυν·

.,

πλoυTί~oνται καΙ

ραι κατά την έντασιν καί {ην ήδύτητα, άλλ' είναι

·0 κρύος έπαυσε βOρ εlίiς έ). υώσανε "ά χ!όν!α'

'Εν Στεν"ημάχψ, 11άρτιος

αύταΙ

άφ()ρεσεν αύτούς.

'σάγ νύφη όλοστόλισ-rη μέ ςιιλεμμένα κάλλη.

-rfj;

καί

εΙρηνεύουσι πολύ περισσότερον, άφ' ότι ό χρόνος

παρθένιt. πάλΙ ή 'ΆνΟΙ5Ι σέ kά9ε χάρι πρώτ/,

'ς ιιούς δράΧΒς

άλληλοδιαδόχως,

δε αί έναπολειχόμεναι άπολλϋσι κ.ατά μικρόν την

άγάλ!'ά-Υάλια καί γλυκά χαρούμενη προ6άλλει,

και 'Ε"

"Τού τρόπου τού 'έπι:της γης βlου ήμών.

dSia έλατ
t"oGtat καθ • όαον προαεΥΥίbΕΙ ιό γήρας· έκι,στη ά

1t.Ιοσχό60λη K!'όλόδρoσ~ι όλη ςωή και "ε!όt'η,

"-J

tt

'Υπάρχουαι βίοι. τών όποίων ή

c 'Ως έμεΥαλύγΘη ιιά ~ρyα Σο\), ΚύριεΙ
πάν"α έν σοφίq: έ1tοΙησας) Ι
(Ψαλμός 103. 24).
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9

νών' ό τέταρτος
11

έsασθενί~ει τό

στερεί ήμάς όλων τών ήδο-

δτι άγει

ήμάς πλησίον τοϋ ~α

νάτoυ~. ιtAς ίδωμεν, αν οί λόγοι ούτοι είναι άλη ..
θείς, έμ6ριΘείς καί δίκαιοι.

είναι τις έλε6-

θερος τών

πολλών, τα όποία κατά την νεότητα παρείχον ή-

αίσθάνηται ότι δικαιοϋται νά. tίiXlJ άνέσεως καΙ ήσυ

.μίν

·d.v

την

μεΥαλειτέραν

χαράν.

καλώς μετεχειρίσθημεν

φρονίμως

τόν

~Aλλ' έ~ άλλου,
χρόνον ήμών,

μεριμνών του

βίου, καί να

χίας, δεν είναι δυστύχημα.

'Ως πρός την

dv

έθερμάναμεν τά.ς χείρας ήμών είς την

όχληρών

Τό νά

κώς προχωρουντες κατά την ήλικίαν, άποσπώμεθα

Υενές

έλλειψιν τών παθών,

.ώ εύ·

προνόμιον της ήλικίας! αν άληΘώς

άπαλ

«έστίαν της ~ωϊlς), ή ήλικία φέρει ίσως περισσό

λάσσει ήμάς έκείνου, τό όποίον

είναι ή μεΥαλει

τερα τών οσων άπωλέσαμεν. Καθ' όσον αί δυνά

τέρα τυραν\'ία της νεότητος- άλλα. τά ύψιστα αϊ

μεις ήμών έλαττοϋνται, αίσθανόμεθα έπίσης όλΙΥώ..

σθήμ.ατα της φύσεως ήμών ούΒόλως διά τοϋτο έ·

'τ'ερον την άνάγκην τού κόπου.

'Η έλπΙς βαθμη

SaoesvoGat· τούναντίον καθαρίr,ονται καΘ' οσον ά

-όόν καΙ κατ' όλίΥον διαδέxε~αι την μνήμην. Αύτη

παλλάσαονται Tώ~ χυδαίοτάτων αύτών στοιχεία/ν.

-3&

αύsήσQ

την εύτυχίαν

ήμών η όχι;

Τοϋτο έ-

ι·Eιcαατooς dνθρωπος. λέγει ό Μανοϋ, έρχε.

--.···ρΑΝΔΑIΣΙΑ

10

'Αριθ,

9

'ίαι μόνος είς τόν κόσμον, άπoθνησ1('~\ μόV=ος· μό
ν~ς λαμβάνει "την άμo~υην. τών' _καλώΎ ~ρά~εων,

~ησαυρoύς: τόν έρωτα, τό φώς καί τας Υλυκι::ίας

καί μόνος την τιμωρίαv τών .άμ.αρTι~ν του: ·Οταν

σκέψεις, '[ας κανονικας, ώς ή πνοή παιδίου.

'Ο, άνθρωπος, λέΥει "ό Kόλεδιδ~, έχει ιΤρείζ.

ό άνΘρωπος άποθνησ.κη, τό σφμci αυτοϋ K~τάKει.
ται έπΙ της Υης, ώς δένδρον ~Kπεσόν, άλλ~ ή dSia
αύτοϋ άκολουθεί tfJ 'fuXt:1 του. ''Ας "~ερί~IJ G άν~
Θρωπος την άρετην καί. τοιαύτας α; συλλέΥη προ ..

ΤΟ."
του

τών οποίων πάντες

itCx

'Επίσης δικαίως δύναταί τις νά είΠIJ:

όποίους

ιοτι ό

κα,.,δίας

~ιo Δοί;Υκαν
Ή πρo~oσ{α

καΙ μέτρου ι) •.

νά καταστήσωσι τοός άλλους δι'στυχείς,

Πολ}οί

δεν εχει ούτως.

σθένειαν,

κοπιώδης καί -3-λιΟερά·

'ο Jάνατο;

άλλα.

είναι σονή9ως Υαλή.

μετέφρα~ε το

κατά Ίωάννην

Ε6αΥΥέ

λιον είς την άΥΥλοσαsωνικην, ό Υραμματευς αι·'τοί>

την αμαsαv προς τά"ς ανω χώρας" ό ' έτερος άγω.

'Παρατηρήσας κατα την πρωίαν ~η; ήuέρας τού i}α

ν'ζεται πάντοιε να. έπαναφέρΙ) αι)την προς την γην.

νάτου το\; την άδυναμ.ίαν

Καθ' όσον {J χρόνο: παρέρχεται, άν ό όδηΥός είναι

μόνον εν κεφάλαιον,

-ιης φύ

σεως ήμών ύψΟί ήμάς μικρόν καΙ κατ'όλίγον.

«'Ο άνΘρωπος, λέγει ό Σσέλεϋ, ε"ίναι' όργα.

αύrοϋ είπε:

«Σας μένει

άλλά φαίνεσ9ε εrι μετα κό·

που όμιλείτε ι . -

cΔύναμαί

άπεκρίΘη ό Βέδε,

λάβετε τόν

κάλλιστα να ()μιλώ,

κάλαμόν σας

καί

γράφετε οσον το δυνατσν ταxύ~ερ()ν) .

νογ, δεχι>μενον άκαταπαύστως τας έσωιερικάς καί

.

έsωτερικας έντυπώσεις, καΙ τό όποίον άπηχ εί ώς
αίολ\κή κινύρα, κραδαινομένη ύφ' όλων τών άνέ ..

Περί τ.'> τέλος του κεφαλι.ιίου, ό Υρu.φεύς ά

νεφtJ)νησεν: c "Ετελείωσε).
άπεκρίθη καί ό Βέδε'

μων καί παράΥουσα ύπό τάς πνοά.ς α\)τών μελφ.

-

c Καλώς, είπας, τφ

ιτετέλεσταιι.

Έ~ήτησε

να.

μετενεχθη άπέν~ντι του τόπο,,, ένθα συνήΘως προσ ..

δίας. διηνεκώς Ποικιλλούσας. s

η 6 χ ετο καί άνε'fώνησε:

Ό Κικέρων άριΘμ.εϊ την προσέΥΥισιν τοϋ ~α.,
γάτου ώς τετορτην δυσΑέρειαν τού Υήρατος. "Η
σκιά. του ~α.νάΤOΩ είναι πάντοτε παροϋσα είς πολ .

• Δόsα

τφ Πατρί, καί τφ

Υίφ καΙ τιμ 'L~Υ'ίφ Π\fεύμ.αrι~ ΠΡΟiJέΡ'1JV δε τί1ν ('ε

λευταίαν ταύτη'" λέsιv, έSέπv~.υσεv.
Ό Γκαίτε άπέΘανε, χωρίς να δf:.ίS1) την έλα

λά πνεύματα ώς ή σορός είς τας έορrάς τ~ν Αί

χίστην

Υυπτίων καί έπισKιά~ει τόν ηλιον της ~ωης. ?Αλλ ·

όδύνην; έν

Φ ήτoιμά~ετo να ΥράψΙ)

καί

έsέφρα~ε την χαραν αύτου έπί τη {}έq. του έπανα

ε ίναι είναι αρά Υε άνάΥκη να ~εωρώμεν τόν itά.

τείλαντος έαρος.

νατον ώς κακόν τι;

ΔιηΥοϋνται

Ούτοι οί ~αυμάσ\o\ στίχοι του Σσέλεϋ:

orL κατά τόν {}άνατον του

l\Ιό··

Ι,αρτ, τδ ·"Requίιm" εκειτο ήμιτελές έπί της κλίνης, ..
τ~υ" σχεδόν μ.έχρι

θ6λιΡ χιλίων άποχρώσεων.

t'ήν κα9αράν αΙΥλην

t'G; Αίwvιόt'ητ'Ο;, έως δ
'ιΟΌ ό θάΥατο; κατασtινfΡΙΨIJ αύ('ον ύπδ -ιούς πόδας 1'8.»

τ~λonς προσεπάΘει να

μιμηθ()

τούς ίδιαιτέρους ήχο"ς όΡΥ'"άνων ~ινων παρέδωκε'

δέ την τελ~υταίαν πνοην έν ταίς άYKάλα~ της συ

φαίνεται ότι έμπερ\έχοι)σι διπλήν πλάνην. 'Η ~ωη

:ςύΥου Τα/) ι(αί τοί, κοινοϋ φίλου αύτου τού Σ!ου ..·

καθαράν αίγλην

σμάϊερ. 'ο Πλάτων άπέθανε γράφων. 'Ο Λευκα

ΤfJς αίωνιότητος κάί δεν δύναται να KaroauvtpLt)tJ

νός άπoστ/θί~ων άπόσπασρ'α της Φερσαλί80ς αύτου.

είς τεμάχια ύπό τοϋ .:tα\ άτο,>.

1) Emerson.

στι ή πι>ρεία

'Εν ψ. ό Βέδε κατα την τελευταίαν αύτοϋ ά

είναι εύ

άγωΥος. 'ο εύγε\ης κέ,λης . προσπα.θεί να. ί:ψώσr;)

την

έΥ τούΤΟtC,

νιος καΙ άνά:δυΎος.

είναι εύΥενής και Υνησίου Υένους',ό έτερος δυσ

άναποφεύκτω;

ού

οτι άπέ9ανεν.

φρονοϋσι.ν

-3α είναι άποδημία

δηΥου αύιιυν. c'O είς έκ '['ών δύο τούτων lππων

δεν μιαίνει

τη;·

ct'ςς άΥνώστου χώρας, έκ τη; όπο'α; o~δείς έπιστρί:νει»

αύτόν πρός ~ευYΌς πcερωrών 'ίππων ~ετά. του ό

όμο(α ύελ{ΥΙΡ

:rράsιν

μέχρι

ον σύνθετον έχων τρεί; φύσεις~ συγκρίνει μάΚιστα

«Η ςωη

την χειροτέραν-

είναι το τέλος πάντωγ,

δείς τ(ιτε ~ά αίσθανθη

) ΙΥόμενοι αύτοί εύτυχείς. 'ο Πλάτων έν τιμ Φαί·
δρψ, έsηΥεϊ τούτο λέΥων ση: ό άνθρωπος είναι

μια(Υει

συνε:τλιΊρωαε

rΆν ό ~άνατoς.

μακράν άπέχει της όδοϋ της εύτυχίας, καΙ οϊτινες

σώφρων καΙ σταθερός, το εύΥενες μέρος

α~τoϋ κατό

πυρετού n1ς b~ij; κοιμ(ίται καλώ;_:.

Υά έΥΥίσ1) α1;14) >ν.

έΛουσ:ως όδ~ν, ητις, ώς γvωρί~ουrjΙ,

καταΥωΥής δι' δ καί δεν

άΥαπαύεται έν ιrφ ,.άφ~

ούτε ό σίδηρος, ούτε το δηληΤήριον, οΙ:τε αί oίK:α~αΙ
έ:~ηυo\)λαι, ούτε οί ;ξένοι στρατοι ι o~δεγ δί:\ σται :τΙ.ΕΟ\"

Δεν ΕΊναι παράδοsον να βλέπη τις. πόσοι ά ..

ειδη~, νόθου

πάντωγ· ιό

gJXEtcrt πμίν προσκληθη. Κατόπιν ~υελ ..

:rιν '[οϋ ,:,αραxώδo~ς

είναι τό μόνον φως καί ή μόνη ~tρμόrης ή άsία

:rιρoτιμώσι

-3ανά ...
•

λώδους ~ιυης ό S'άνατος είναι ή άνάπαυσις.

άνθρωπος είναι ό ήλιος τοϋ κόσμου μάλλονη ό άλη

κολουGουσtV

τού

sιος μάλιστα εύΥνωμοσύνης παρ' έκείνων προς τους

καί τα όποία είναι τόσον δυσδιάΟατα.

ύΠΩλογισμ.οϋ

ΠλάσΤIlν καί τον 'Ά ΥΥελον

φάρμακον πολλώΥ' ή εύχη τών περισσστέρ{υ ν , ά

διέλΘωμεν.

θής ϊιλιος . Τό πϋρ της -3-αυμασίας'.ταύtnς

τόν
tOv").

'ο ~άνατoς εΙναι το τέλος τών-

μηθείας. (όστε νά συνοδεύωσιν αύτόν άχωρίστως είς
τα σκότη, δια

1Έχει έπίσης τρείς πιστούς φίλους βε6αιοτέ

,

ΡΟI'ς της ήμέρας καί της νυκτός' Τον ϊδιον έαυτόν

!j

- 'ο

Βλάκε άπέGανεν ifBwv. ·0 ΒάΥΥνερ άπεL(ΟΙ-

μήθηJ έχων την κεφαλην έπί fοϋ ώμου της <iUb6-

~Aρ. 9
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Υου του. Πολλοί
Πολλοί

διάσημοι

έπίσης έδέπνευσαν
ίατροΙ έsέφρασαν

κοιμώμεVQΙ._
,τόν

Τήν. έq.πέΡι1v·τηs . 6-ης λήΥοντο:, 2-ας
του 'Αγίου ·~Πάσxα \ ήμθρας έίελέσ'θησαν 13πισήμως έν μέσφ Υενικης ~υμηδίας καΙ-χα
ράς πυκνοτάτου όμίλου συΥ'(ενών καΙ (ρί

~αυμα

σμόν ιων παρατηρήσαντ.-:ς δη σπανιώτατα

'σκοντες αίσθάνονται

οΙ ~νή.

φρίκην ί) ~λίΨεις. ΚαΙ αύτοί

n.

άκόμη οί ύπό βιαίου τέλους -δ'νήσκοντες, ώς

71

λων οί άρρα6ώνες

χ.

·ώς φαίνεται, πολύ όλίΥον,
Άλλα τί είναι ή μέλλουσα bωή; Δύναταί τις

να εΙΠIJ ότι ύπάρχουσι σήμερον δύο όλως διάφο
,ροι -3εωρίαι. Τινες, καίτοι
άΘανασίαν τής

'Εν τ~ παΥτέρπvφ προχθές τού αΥιου
Γεωργίου ήμέρq:
έτελέσθη μετ' έκτάκτου

ψυχης, δεν πιστεύουσιν δμως είς

με"(αλοπρεπείας εν τφ Μητροπολιτικφ Ναφ
ύπό του 'Αναπλήρωrοϋ του 'Έλληνο; Προ
5ένου κ. Βάλληνδα ή έπΙ r/j έπετείιΡ μνή
μ,] του Βασιλθως τών LΕλλήvωv Δoξo)~o

10υσιν δτι ή ~ωIΊ ήμι1)ν έsακολοι;θεί καΙ είς τα. τέ
κνα ήμών, κατα την σύΥκρισΙΥ του άποστόλου Παύ

κόκκου του

άναστάσεως ήμών

σίτου, δστις άναbtJ έν τφ

καΙ

του

φυτψ του.

Υία, παρόντων έν 6πισήμιρ στoλ~ του Διοι

έπομένοι> ετους.

κητού, καΙ των

'Ως προς την πραΥμ.ατικότητα της μελλοί'σης
·εύτυχίας είναι

'ίC1ως

έΥωϊστικόν να

έπιμένωμεν

δου

'της Ψυχης, ητις KατυΙK~ί έν τιμ σώματι ήμών μάλ.

άλλης Ψυχης

;

έsαρrαrαι

έκ της συνεχείας της μνήμης; ΙΌ_

ά;ς

1

λιτών, αυναθροισθέντες προ του Δημαρχείο
διsμαρτύρονrο καrά της ύΨουμένης τιμηι;
τού αρτου, ούτινος τό χιλιό}·ραμμονάΑηλθε

γενικώς δτι ή

'Vuxi)

αύτης καΙ δα άφυπvισθ1j έκ του .:1α ..

έsεγείρεταί τις έκ:

-ωστε αν δεν δυνάμεθα

τοϋ ϋπνοο,

να βεβαιώσωμεν

οϋτως

στι:

«ΙΕκατσμμύρια νοερι'ί>ν πλασμάτων βαδΙζουσιν ,έπί τΪις
Υής ά:rαρατήρητα δταν άγρυπγώμεν και δταν κοιμώμεΘα:.

έν τούτοις ταυτα 6φίστανταί

στήματ~ς,

σΌι ανδρες εκ χριστιαν(υν καΙ τούρκων πο

ά4

της ταύιότητος
νάτου,

T~ 25 τρ. 60 περίπου Υυναίκε; και τό

1

του σώματος διατηρεί την συναίσΘησιν

πιος ποτ' αν ή πιστεύεται
ποσπωμένη

μελφδικώτατα

~

'Υπό

την εποψιν ταύτην ή σπoυδαιότ~ς της' ταύτότητος

_ δεν

ΨαλεΙς καΙ

Υενείας, καί ή έκ του "Ζήτω ό Βασιλευ;"
σ"ροδρά καΙ βροντώδηι; ι άντήχησις.

τί ώ:ρελεί να yyωρί~ωμεν ()ποία {}ά είναι ή τύχη

όποιασδήποτε

ένΤ8χνως

άρτυθεΙs Πολυχρον\σμό; της Βασιλικηι; Οίκο

-έντελώς καί λησμονείται ή μετα του σώματος ~ωη.

η ή τύχη

Ρο)σίας, Γαλλία;,

συνεκίνησε πciν'τας ό ύπό του Κ. Ν. Ήλιά

έν τη μελ

λουσlJ ~ωη διακόπτεται ή μνήμη ·του έΠΙΥείΗ βίου

λον

llPOeSVruv

Γερμανίας, Aύστρί(ι~, Κάτω Χωρών και
Τουρκίας, καθ' ην συνήρπα(j8 σφοδρώς καί

,[ερί της έκεί τύχης ήμων. ιιΑν. παραδεχόμενοιτην
·άΘανασίαν της ψυχης. yoμί~oμεν ΟΤΙ

συμπο

~tΞ+-

πιστεύοντες είς την ά·

τηv άτομικην άΘανασίαν tης Ψυχής διό καί δοSά.

λου της έκ: νεκρών

τού' φίλου καί

λίτου ήμών Κ-ου Χ Ρ ή σ τ ο u Μ. Χ α Ρ α·
λ α μ π ί δ ο υ μ6τά τής σεμνης καί εύπαι
δεύτου κόρης Χ Ρ u σ ii ς Μ ι Χ ιι. ή λ.

,οί έν tij μάΧΙJ φονευόμενο! στρατιώται, l)ποφέροσιν

που τού άχανοϋς δια

καίτοι δε άφανη είς τούς ό.μθαλμούς ύ·

'μών, άτενί~oμεν πρός αύτα άναμφιΟόλως. οταν έ-,

. πισΚΟΠQ'μεv τους άστέρας.

μέχρι 2 Υροσίων καΙ άπ~τoυν ϊνα λη'ρθ ~
φροντίς περί τη; μη έ5α'(ωΥης τού έΠΙίΟ
πίου σίτου καΙ άλεύμου.

'ο κατελθών δημοτικός σύμβουλος πα
ρέπεμψε το πλήθος είς το Νομαρχείον, όΠΒ
καΙ άπηλθεν εν σώματι, λαβαν καθησ'υχα
στικάς άπαντήσεις .
~

Έν τοί)τοις οϋ'C'Ε κατα την" μίαν περίπτωσιν,

'Εν μέσφ Υενικης φαιδρότητο; καΙ μετά
πρό~ τήν 6νώπιον του

·όϋτε κατά την άλλην Ο ,3-άνατος πρέπει να. i)εω

ρηται ώς κακόν. Το να. έπιθυμ ιι' τις σπως ή ύγεία
καΙ ή δύναμις άντέχιυσι

καθ' δλων τών ::ροο60

λών τού χρόνου είναι δλως διάφορος σκέψις.

τη; άπαΙίουμένη;

'ΥΨίστου ΔημιουργΟύ προσευχην κοσρ.ιό
τητος καί εύλα6είας έωρτάσθησαν έν πάσ~

τ~ δυνατ~ τάξει και μεΥαλοπρεπsίCf αί 'ΥΨη
λα1. του 'ΑΥίου Πάσχα ήμέραι καΙ ανευ ού
βενός άπευκταίου, χάρις εί; τάς προσπα
θείας

τών έν ταίs άρχαί; καΙ τους κόπους

καΙ idS φροντίδας τών KUf 'Εκκλησίας Προ1:
σταμένων καΙ 'Επιτρόπων, ών ό bηλο;
t

Δακτί,λιον ,άρραδώνος άνtήλλαζ6 rtj
παρελθoύσ~ KυριαK~ ό παρ' ήμίν- Υνωστ.ό;
Κ. Ί ω ά, v v η ς 'Ί ..τ τ α Ρ μετα της δεσποι-

-'''ίδ~S 'Aρί~τ_η,~ ~~.~:.ήλ.

"._"

.'-1

,,!άντα άλιιθώς ύπερ6αίνει 8παινον.

ΆΡ·9

ΠΑΝΔΑΙΣΙλ

Προσεχώς έκτυποϋταιή σπουδαιοτάτη μελέτη

ΠΟΙΚΙΛΑ.

cΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΒΕΡΩΦ)
Σ ω φ Ρ ο ν ι σ l' ή Ρ ι α

8

ΟVΔΕΙΙΟ ΓΕ
Τό έscχώτεροv

μ3Υάλου

AnEAI1IZOY.

ύπό

κ αί

JE

θ

Ικ ό ς

v

Σ ω φ Ρ ο

,. \

σμ ό

:;

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Προλύ1'ου ιrης Θεολογίας καί Ιερέως {οϋ Σω'ρρο"ιστηρίου

ιΑ Β Ε Ρ Ω φ.

σημείον τοn χαρακτήρος τού

' Ασιάτου δικτάτορος Ταμερλάνου ητο

ή έκτακτος αύτου έ1ιιμονη καί σTαθ~ρότης.

Ούδε

μία δυσκολία ήδύνατο να έμποδίση αί>τόν άφ'ο,τι

'Η πρός έΥΥραφην

συνδρομητών

σκεται καί έν Τψ

άΥΥελία ευρι

έyταϋθ~ 'ΑναΥγωστηρίψ.

έπεχείρει' πoλλάKις~δέ διε πάντες (iπηλπίbοντο περί
αύτοϋ, ούτος μόνος ένέμενε τη ώ'toφάσει. Είς ΤΟΙ
αύτας περιστάσεις διηΥείrο ουτος εΙς

τους φίλους

~ΉναYKάσθην πo~έ, .έλεγε, νά κρυφθώ φεύ·
σμένου οίκηδομήματος,

παλαιοϋ κεκρημνι

ένθα έπΙ πο} λας ωρας έ·

Τά 'Ιερά.

Στίχuι

τήρησα μύρμηκα, φέρονια έπΙ τ!)ϋ τοίχοι) κόκκον
Έμέτρησα

κορυφης.

(ρύλλCl1\1',

Τιμάtα~ ~ρρ.

~~

3

ΧΡΗΣΤΟΣ ·ΧΙΩΤΗΣ έKδόιrης, έναντι ~Iη~ρoπόλ. ΕΧ ΑθΗΝΛΙΣ

'Προσοχην τών άνα
σπουδοίας και

ί

μετά της είκόνος τού διαKεKρι}ιέ'~B ποιητοϋ

έλησμόνησα τό μάΘημα.'

'ΥνωστιΙ)ν ήμ<Ι)ν είς τάς

..

τυπoyρα~ΡlK(Ών'

Τό ~έαμα

τούτο με ένεθάρρυνε την σrιyμ.ην έKεί'~ην, καί δεν

Έrρισr<ι'μεν την

βάρβαροι.

Κομψότσ.το; τόμο; είς σχημα 8 0γ έκ 18 περίΠΒ

κος επεσεν 69 φοράς έπί ~ης Υης, την 70ην όμως
τέλους έπΙ της

Χριστιανισμός. -

~10νο9εϊ'jμός.

-

,

ποσάκις

έδοκί,.ιασε να κατορθώση τόν σκοπόν του. 'ο κόκ·

άνηλΘεν έπί

Τά Βέδηλα. -

Μεγαλοφυία καί Έπιστήιlη.-Πό~ εμος.-Είρήνη.

σκέψεις μου έκ. της άπελπιστικη; μου itέσες, παρε·
μεΥαλείτερον έαυτοϋ.

-

Πανθεϊσμός.

καθήμην. 'Εν Ψ δε· προσεπάθουν νά στρέψω τας

σίrοu,

ΜΑΡΤΖΩΚΗ

ΠΟIΗΜΑΤΑ

του την έsης έκ τοί, νεανικού αύτοϋ βίου ίστoρία~·

γα/ν τους έΧθρούς μου, έντός

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

eK-

TάKιoυ~ άποστολικας έλεΡΥείας τοΟ Διευ
θυ\"του της' ,,'Αναπλάσεω;" Κ. Μιχ. Γαλα
νου, δστι;" περιερχόμενο; τήν 'Ελλάδα ί

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ .
Πανοσ. Κ. ΊφακεΙJ. Εύστα~ιάδIJ' Δ. Τσαλίκ.!J, Σ. 1\I~5IJ"
Δημοσ9. Καριάγδ.fJ, Α. Χ. Π., 'Αvδρέq; Τριαντα-:ρί:λΙου, Ε, Τ.
Μιχαήλ Χρισοσιόμου; ΧαριλάιΡ rapr:rij - 'Ε '\6'Σ' α υ 9 α. _
Κ. Κ. Ι. Ε. •Aea.vaatou. τα;. ά..τό καρδίας εύχαpισrια; μου δ ~ά..
,,-,ας ύπερ {'ης «Πα\ δαισίαςι ivεΡΥεία; Σου. Ι. Καρα11ό:ςΟΥλου,
Βασιλ. Σά60α, ΛεωνίδCf Θεοδώρου, Στε.:ρ. ΧρυσαγίδΙ), ~Iιxαηλ
~!παλάλJ). Ι. 'ΑvαΥvώστlJ. 'Α9. 'ΙωάVΥθ.-Cοnstandja.-Σερα
φείμ Μ. Σeραφείμ.-Βucarest. - ΣτεΡΥίφ Δημη1'ρίΟU J ΠαναΥ.
Χρισt'οπούλφ, Νικολόφ Βρέλλφ, 'Α9. ΣτεΡΥΙδfjl 'Αvτωνίφ X'l
Παναyιώιro". - Β α λ 'C' Ο ,Κ \ Ο v. 'Ελ{I'Ρ~ηGαv εύχαριστουμεν

δρύει τιιήματα καί Κυριακα. Σχολεία έΡΥα
~όμεyoς nϋrω πρακτικώτατα ύπερ τη; άνορ .
θώσεως του 'IΕθνου; . Λεπτομερείς πεΡΙΥραφd;
τών ένεΡΥειών αύτοϋ, συντασσομeγας ύπ'
αύτου τού ίδίου, εύρίσκει ό φιλ.ομαθής
ταϊ; (ρύλλοις ιης ,,'Α ναΠfloάσεως" .

s\'"

θερμώς δί ύποστήΡιSιν.

'ο έν Κωνσταντινουπόλει βούλΥαρος .άντ\
πρό-::fωπος έπέδωκε τη 14 λήΥονιοος διακοίνωσιν

ΝΕΑ .ΜΕ80ΔΟΣ

Τ4' Μ. Bε~ύρη, δι' ης vπενθυμί~ει την άπόφασιν
τοϋ διο\κητικοϋ συμδουλίου έν τιμ της ~Koπε~ων
βιλαετίψ, καί τό της 'ΥΨ. Πύλης έγΥραφοΥ. της

ΠΡΟΣ EK1IAθHΣI~ ΤΙΙΣ ΗΟΥ,ΛΓΑΡΙΚΙΙΣ Ι ΛΩΣΣΙΙΣ

10 'Απριλίου πρός τό.ν Βαλην, κατά τό όποίον
ή Μεγάλη Έκκλη<?ία έν Κουμανό6φ άνή~ει τοϊς
βουλγάροις ή δε μ.ικρά τοίς σέρ60ις. 'Η διακοί.

νωσις

ύπό

ΑθΑΝΑΊIΟΥ ΜΑΝΟΥ

ένοχοποιεί τόν Βαλην Χαφούς-πασσά δια

ΕΚΔΟ!ΙΣ ΔΕΥΤΕfΑ

την μεροι..ηπrικήv του διαΥωΥην ύπέρ τών σέρδων
ύποδεικνύων συΥχρόνως τόν έκ της έλλείψ~ως
έμπισΤΟ'1ύνης των βουλΥάρ<υν πρός την δικαιοσί)
νην της Aύ~OKρατ. 'ΟSωμ. Κη6ενήσεως κίνδυνον.

αυμπεπληρωμένη και έΥκκεριμένη όπα 1'0'13 ΙΥΠΟ"ΡΥείοι)
1'1}ς Πα'δεία;.

'Η, διακοίνωσις άπαιτεί έν τφ τέλει την διατήρη- ~
σιν του καθεστώτος.'

~

.

Ι φρ. παρά τφ

συΥΥραφεί

ΕΝ BAPN~.

.

