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Κ Α Ι  Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ο Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ  (*).

(Α ν ιγ ν ώ σ θ η  «ν τ ΰ  Α β η ν χ ί^  ΰ ι ώ  Ν . Α ρ χ γ ο ύ μ η .)

Ι ΐ  λαοί οί παρ’ ημών καλούμενοι άρχαίοι, οί α
ληθείς δντως πατέρες καί θεμελιωταί τού πάλαι πο
λιτισμού, δεν είναι ακριβώς εκείνοι τους όποιους 
μανΟάνομεν εις τά  σχολεία- διότι τήν μέν προ; τήν 
Ελλάδα όδόν των τεχνών καί τών επιστημών ¿χά
ραξαν πρώται ή ’ίνδία, η Αίγυπτος καί ή Περσία, 
ή δ’ Ελλάς, καθό κειμένη μεταξύ Ασίας καί Δύσεως, 
δανεισθεϊσα παρά τών χωρών έκείνων τά  φώτα, μετέ- 
δωκεν αύτά είς τήν εσπερίαν εύρώπην. Εάν άραήθέ- 
λομεν νά διαιρέσωμεν τάς κοινωνίας εις δυο κλάσεις, 
αρχαίας έπρεπε δικαίως νά όνομάσωμβν εκείνας, αΐ-
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πίνες πολύ προ τής ελληνικής έποχής, έκυπτον Οπό 
τον ζυγόν τής άσιάτιδος θεοκρατίας. Αλλά καί ο 
τής Δύσεως πολιτισμός δύναται νά διαιρεθή είς δύο, 
είς τόν πολιτισμόν τοΰ πανθεϊσμού, καί είς τόν π ο 
λιτισμόν τοΰ χριστιανισμού.

Τούς δύο τούτους πολιτισμούς συγκρίνοντες, συμ- 
περαίνομεν δτι θεμελιούνται επί βάσεων όλοι; άν-, 
τιθέτων Είς μάτην δ πρός τήν αρχαιότητα θαύμα- 
σμ.ός ήγωνίσθη νά είσαγάγη είς τούς κόλπου; τού 
χριστιανισμού τά  στοιχεία τής πάλαι κοινωνίας- τά 
ήθη, αί ίδίαι, αί άρχαί ημών, άποκρούουσι τα ή 
θη, τάς ιδέα; καί τάς άρχάς, αΐτινες πηγήν καί βά- 
σιν ειχον τήν είδωλολατρείαν. Καί σημειωτέου έν 
παρόδω ότι ή άπομίμησις τών άρχαίων κατά τε  
τήν πολιτικήν καί τήν ήθικήν, όπήρξεν όλεθρία κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους.

Οί Ινδοί, καί μ ετ ’ αυτούς οί Ελληνες, έθυσίαζον τόν 
άνθρωπον είς τόν βωμόν τής πολιτείας- τό πρόσω - 
πον ή, ώς κακοζήλως λέγομεν σήμερον, τό άτομον 
έζηφανίζετο ενώπιον τής όλης κοινωνίας. Τίς ποτε 
έσκέφθη περί οικογενειακών καθηκόντων ;  τίς άπε- 
τόλμησε νά συγκρίνη τό συμφέρον τή ς πολιτεία ; 
πρός τό συμφέρον τού ανθρώπου ; 0  πολίτης χρέος 
είχε νά προσφέρω εαυτόν ολοκαύτωμα εί; τό πολί
τευμα, νά θυσιάζη τήν ευδαιμονίαν αυτού είς τήν 

δόξαν τού κράτους. Παραγγέλλοντες όμως τήν ά-
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διάκοπον τούτου θυσίαν, Ικοπτον τόν πρώτιστον 

καί ισχυρότατου τών δεσμών τών βυνδεόντων τόν 
άνθρωπον μετά  τ ή ; αρετής καί τ ή ; ύπάρξεω;' διό

τ ι  εδίδασκον νά καταφρονή χάριν τ ή ;  πολιτείας 
αυτήν αύτοΰ τήν οικογένειαν, καί νά Θεωρή ολό

κληρον τό  σώμα τής κοινωνίας ώς §να οίκον, δι’βν 
καί μόνον νά ζή· Καί άν ή Ουσία άπήτει αδικία; ή 
καί εγκλήματα, τάς αδικίας καί τά  εγκλήματα έ -  
δικαιολόγει τό συμφέρον τής πολιτείας, ’ίδου διατί 
ή δουλεία έθεωρεϊτο δώρον καταβάν έξ ουρανού, καί 
διατί αί γυναίκες έξευτελίσθησαν μέχρι τ ή ; Οεσεω; 

δούλων. Τής πολιτείας ή δόξα ήτο δ κύριο; καί μό
νος σκοπός, περί δέ τών μελών αύτής ούδείς έφρόν- 
τ ιζε .

Τόν παρά φύσιν τοΰτον τ ή ;  αοχαιότητο; θεσμόν 
ε^ τρεψ ε κατά κράτος ό χριστιανικό; πολιτισμός, 
άποδου; είς τόν άνθρωπον τήν δύναμή αύτοΰ, καί 
«νακηρύξας τήν εύγενςστάτην καί φιλανθρωποτάτην 
τώ ν αρχών, τήν ισότητα τουτέγι πάντων ενώπιον τοΰ 
τίεοΰ. Καταστρέψα; τήν άρχαίαν πολιτικήν, ήτις 
ήξίου καί τής ιδίας ζωής τήν λήθην, ξφθασεν είς τήν 
κοινήν εύδαιμονίαν διά τής ευδαιμονίας ενός εκά- 
στου, είπών πρός τόν άνθρωπον" «Αι ιδιωτικάί σου 
άρεταί άρκοΰσιν είς τήν κοινήν εύδαιμονίαν' ύπο- 
τά χθητι είς τους νόμους τής φύσεω;' μή βασάνιζε 
σεαυτόν ε ί; μάτην, μήτε πράττε αδικίας καί εγ 
κλήματα. »

’ίδου ποΰ κεϊται ή διαφορά τών στοιχείων τή ; 
νεωτέοας καί τ ή ;  αρχαίας κοινωνίας· Ούδείς δέ 
τολμά ν’ άρνηθή δτι ύπό τήν επιρροήν τοΰ χριστια
νισμού, συντελούσης καί τής βιομ.ηχανίας καί εμπο
ρίας, ό άνθρωπος άνεΰρε τήν ελευθερίαν αύτοΰ- 0  
ιδιωτικό; βίος δέν δεσμεύεται πλέον- οί νόμοι, οιτι- 
νες πολίτου μέν άρετάς έπέβαλλον εί; τόν άνθρω
πον, τοΰ πατρός όμω.ς, τοΰ αδελφού, τοΰ συζύγου 
τάς άρετάς έξηφάνιζον, διά παντός έ'/ιλείφθησχν, 

καί έκαστος έγένετο κύριο; τών ιδίων πράξεων καί 
κριτής τ ή ; ιδία; αύτοΰ ευτυχίας. Καί ϊσο>; μέν ςί 
δεσμοί, οί συνδέοντε; ημάς μετά τ ή ; πατρίδος, εχα- 
λαρώθησαν, οί φυσικοί δμω ; δεσμ.οί έγένοντο ισχυ
ρότεροι, τό οικογενειακόν θυσιαστήριον δέν παρα- 
βιάζεται πλέον, ή εσωτερική τών οικογενειών οι
κονομία δέν δποβάλλεται ε ί ;  τυραννικά; ερεύνα;, 
ή κοινή άγωγή τών νέων δέν ίσοπεδοϊ τ ά ; διανοητιτ 
κάς δυνάμει;, ούτε ρίπτει ε ί; τό αύτό χωνευτηρίων 
πάντα; του ; νόας, καί ή πατήρ τή ; οικογένειας άνέ- 
λ·χβε τά δικαιώματα, άτινα εϊχεν απορροφήσει ή 
πολιτεία. Λλλοίωσις άληθώς Οαυμασία καί πρωτοοα- 
νή; έν τή  ιστορία, οφείλομίνη είς τόν χριστιανισμόν.

Αλλά καί |τεραί τινες περιστάσεις συνετέλεσαν είς 
τούτο- Τά έθνη, τά συγκροτήσαντα τήν εισβολήν, 
Τής ίποία ; τό άκαταγώνιστον κύμα απέπνιξε τήν

Δ

Ρώμην, ώρμώντο έκ χωρών ακαλλιέργητων καί κλι
μάτων ψυχρών, δπου ή γη, ΐνα καοποφορήση, α
παιτεί συνεχείς καί ανενδότους μόχθους. Η τραχύ- 
τ η ; αυτη τ ή ; φύσεως είναι ήθικόν εύεργέτημα πρός 
τούς λαούς’ διότι άναγκαζόμενοι νά έργάζωνται ά - 
διακόπως, άποφεύγουσι τους κινδύνους τής οκνη
ρία; καί τ ή ; πολυτελείας, καί αναπαύονται κεκο-> 
πιακότες τό εσπέρας εί; τούς κόλπους τών οικογε
νειών αύτών· Τά έθνη ταΰγα υπήρξαν τά  τών Γερ
μανών καί τών άλλων προσχρκτίων φυλών, άτινα 
μετωκίζοντο μέν συνεχώς, ήσαν δμως ποοσκεκολ- 
λημίνκ είς τούς εφεστίου; αύτών θεούς, εί καί δέν 
είχον τήν ιδέαν τής πατρίδας, ίποίαν εχομεν σήμε
ρον. Αί πολεμικαί καί ίδιωτικαί άρεταί έγένοντο ή 
βάσι; τής κοινωνία;, καί άνφί νά συζητώσι τά τή ; 
πολιτεία; έν μέσω τή ; αγοράς, »ατέφευγον εί; ·τήν 
σκηνήν, ε ί; τήν καλύβην’ δθεν ί  πριν εξωτερικό; βίος 
έγένετο εσωτερικός, συνεργούσα; τής χριστιανικής 
θρησκείας.

Εντεύθεν καταφαίνεται ή μεταξύ τών νεωτέρων 
καί τών άρχαίων ήθών άπόστασι;, τών άρχαίων 
λέγο) εκείνων, τώ ν δποίοιν κάτοπτρον ήτο τών Α
θηνών ή άγορά. Τπό τόν λαμπρόν τής Αττικής ού-· 
ρανόν, ουτινος ή επιρροή έγονιμοποίει τήν γήν, 
έμόχθουν δούλοι ύπέρ κυρίων ούδόλως εργαζομένων, 
διότι άνεξάλειπτον στίγμα αισχύνης έστιγμάτιζς 
τό διά τών χειρών έργάζεσθαι' καί αύτό δέ τό 
έμπορεύεσθαι δέν έτιμάτο. « Πάντα, λέγει ό Πλά
τω ν, τά  περί τήν καπηλείαν καί έμπορίαν καί 
πανδοκείαν γένη διαβέβληταί τε  καί έν αισχροί; 
γέγονεν ¿νείδεσι» (1 ) . Τό δημοκρατικόν πνεύμα 
διετήρε·., τή  δαπάνη τών πλουσίων, ολόκληρον στρα
τόν κηφήνων, οίτινες, ύπό τήν κλήσιν πολίτου, άπέ- 
λαυον πάση; άναπαύσεω; καί τρυφής. Καί λοιπόν 
αί άοχαίαι έκεϊναι πολιτείαι, υπήρξαν συμμορίαι 
εύγενών, τρεφομένων ύπό ειλώτων κοπιώντων ώς 
κτήνη’ οί εύγενεϊς δε ούτοι είχον πάντα τά  έλ α τ- 
τώ ματα , δσα γενν* μέν ή οκνηρία, περιθάλπει δέ 
ή διαχείρισι; τή ς εξουσίας. Αγνοούντες τήν γλυκύ- 
τητα  τοΰ ιδιωτικού βίου καί συζύγου; έχοντες 
δούλας, κατέφευγον εί; τήν αγοράν, δπου εύρισκον 
καί θέσει;, καί πλούτη, καί δημοτικότητα. Καί ού- 
τω  πλήθος άνθρώπων, διατηρούμενοι ύπό τοΰ κρά

τους, έπαίται έξ ανατροφή;, έζων μεμονωμένοι, μη- 
δενό; κοινωνικού δεσμού συνδέοντος χύτου; μ ετ’ ά λ
λων μελών τ ή ;  κοινωνίας. 0  λαός τών Αθηνών, 
κατατριβών δλον αύτοΰ τόν βίον ε ί; πανηγύρεις, εί; 
θέατρα, ε ί; πολιτικά; ^διονργίας, εί; Ιριδας, κα- 
τήντησεν αποτρόπαιο;, όποιο- ζωγραφείται ύπό τού 
Αριστοφάνου;. Δεν έτρωγε τόν άρτον ¿ν ίδρώχι τού

(·)- Ρλάτ. περί Νόμ. 1 ,̂
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προσώπου αύτοΰ" δεν ήσθάνετο τήν ηδονήν τοΰ έπι- 

μελώς καί εύσυνειδήτω; συνεργαζομένου μ ετ ’ ά λ
λων. Συρρέων είς τήν αγοράν άπεφχίνετο κατά τά  

πάθη, τά συμφέροντα, τ ά ; ορέξεις αύτοΰ περί τών 
σπουδαιότατων ύποθέσεων τ ή ; πολιτεία;" τήν δέ 
νύκτα κατεκλίνετο είς τ ά ; πλάκα; τών ναών, δπως, 
έγερθεί; τό  πρωί, μισθωθή έκ νέου καί έκ νέου 
έτυμηγορήση. 11 άρχή τ ή ; ιδιοκτησίας, ή συντηρητι- 
κωτάτη καί εύεργετικωτάτη πασών τών κοινωνικών 
άρχών, κατεφρονεϊτο, καί 5 ιδιοκτήτη; έγίνωσκεν 
δτι εύκολον ήτο ν’ άπογυμ.νωθή, διότι πολλάκις, 
ε ίτε διά φθόνον, είτε χάριν θεραπεία; τών άναγκών 

τ ή ;  πολιτείας, τά  ιδιωτικά ταμεία μετεκενοΰντο 
αύθαιρέτω; είς τά  δημ-όσια. Év ψήφισμα τοΰ φθο
νερού καί κούφου όχλου, πρόφασιν έχοντο; τήν άπο- 
ρίαν τοΰ αίωνίω; ά πόρου δημοσίου θησαυρού, ήρκει 

ν’ άποστερήση τόν πολίτην τής νομίμου αύτοΰ ιδιο
κτησίας. Ανάγκη άρα ήτο ν’ άναμιγνύεται αενάως 

είς τά  τής αγοράς, νά εχη συνήγορον, ν άνήκη είς 
μερίδα, νά κολακεύη τόν δήμον" καί τούτο έλέγετο 
ελευθερία ! Καί έν μέν τή  εξουσία ήσαν αλαζόνες, 

είρωνες, ύβρισταί, έκτό ; δέ αύτής φθονεροί, κόλα
κες, συκοφάνται, έπίβουλ.οι. Μεταξύ δεσποτών καί 
δούλων, ούδεμία κλάσι; ύπήρχεν’ ή ειρήνη, ή τά ξι; 
ήσαν άγνωστοι, καί μόνη έπεκράτει ή δύναμις ή φυ

σική ή ή αριθμητική. Αί σκέψεις πάντων έστρέφοντο 
πρό; μόνην τήν πολιτικήν παλαίστραν, δπου συν- 

εζητοΰντο μεταξύ φωνασκιών καί θορύβου τά  και- 
ριώτατα ζητήματα. Ενταύθα συγκατεστρέφοντο ώς 
εν βαράθρω «λη ή ενέργεια καί όλη η διανοητική 
καί ηθική δύναμις τών πολιτών" έκαστος δέ ήγωνί- 
ζετο νά θριαμβεύση, διότι ή ή ττα  έλογίζετο θά
νατο;.

Η σφοδρότη; αδτη τών πολιτικών παθών έξωλό- 
θρϊυε τά  αισθήματα, τ ’ άποτελοΰντα τήν εύτυχίαν 
τοΰ ιδιωτικού βίου. Ó φιλόπολις Ισοκράτης, θρηνών 
τήν οίκτράν ταύτην κατάστασιν τών ελληνικών ή
θών, ώμοίασε πρό; εταίραν τάς Αθήνα; ( ί ) ,  ό δέ 

Apiroτέλ/,ς καί άπέλιπεν αυτά; (2).
Αρα ή άγορά καί τά  στρατόπεδα ήσαν οί ύπατοι 

σκοποί τοΰ ανθρώπου. Ó στρα τιώ τη ;, ό ρήτωρ, ό 
φιλόσοφο;, ό δούλο; δέν είχον πράγματι οικογένειαν" 
δίψα δέ ένεργεία; καί ανάγκη βίαιων συγκινήσεων 

κατέτρυχον τ ά ; ψυχά;" ούδείς έπεδίδετο εί; εργα
σίαν. Ó λαμπρό; τ ή ; Ελλάδο; ήλιος, έξάπτων τήν 
φαντασίαν καί άναφλέγων τά  πάθη, συνεκάλει τούς 
πάντα; είς τό 5"*ιΘρον, ύπό τόν θόλον διαυγούς 
ούρανοΰ καί μεταξύ διαφανούς άτμοσφαίρας, καί 
εκεί έτελείτο καί διδασκαλία, καί μελέτη, καί άνω-

(1) Αίλ. Ποικ. IB', ir'.
12) Αΰτ. Γ'. /.Γ".

γή. Οικογένειαν έΟεώρει ο Ελλην τήν άγοράν. Καί 

ναοί, καί στοαί, καί βαλανεία, καί Θέατρα, καί γυ

μνάσια κατεκλύζοντο ύπό τώ ν κυμάτων τοΰ π ολυ- 
ταράχου λαοΰ. 0  μέν Σπαρτιάτης παρεκάθητο είς 
τά  κοινά συσσίτια, καί κατηνάλισκε τόν λοιπόν 'βίο* 
εί; σωματικά γυμνάσια καί έκστρατεία; (1)" ό δέ 

Αθηναίος, έδημοκόπει ή έδίδασκε καθ’ οδόν. Πάντα 
έγίνοντο αναφανδόν, ούδέν κρυπτόν ύπήρχεν" ή δέ 
οικία έχρησίμευεν άντΐ κοιτώνος, ε ί; 8ν τήν νύκτα 
μόνον κατέφευγεν ό οικοδεσπότης. Οπου λοι
πόν άγνοεΐται δ ιδιωτικό; βίος, είναι δυνατή ή άνά- 
π τυξι; ιδιωτικών άρετών ;

ΕνΟυμείσθε τ ί ήκούσαμεν πρό ενός περίπου έτους 
ένταΰθα περί τή ; καταστάσεω; τών άρχαίων Ελλη- 
νίδων (2). Οσω τό δημοκρατικόν πνεύμα προέκο- 

π τε , τόσω αί γυναίκες κατεβιβάζοντο άπό τ ή ; π ε 
ριωπής όπου "ίσταντο έπί Ομήρου, δςτις καί περί 
αύτής τή ; παρεκτρατείση; Ελένη; «ομίλησε μ ετ’ εύ- 
λαβεία;’ τό σέβα; μετετράπη είς περιφρόνησιν, ώς-ε 
καί οί ονομαστότατοι τών ποιητών, οίοι Εύριπίδης 
καί Σιμωνίδης, έξύβριζον αύτάς. ίΟ ϋτε τά δεινό
τα τα  τών θαλασσίων κυμάτων, ούτε αί δεινότατα« 
τών ποταμών καί τοΰ πυράς πνοαί, ούτε ή πενία, 
ούτε πάντα τά  λοιπά δυστυχήματα είσίν επαχθή 
όσον ή γυνή,» ελεγεν δ Εύριπίδης.

«Δεινή ιιίν αλκή κομμών βαλχασίων,
«Χιινχί δέ πιτχμβΰ κχι τκιρό; Οερμιϋ πνοχι,
>5εινόν δέ πενίχ, δίΐνχ δ’ χλλχ μυρίχ·
•άλλ ί ίδέν οϋτω δεινόν ώ; ιννή κακόν* (3).

Ο: σοφοί εκείνοι Ελληνες δέν έθεώρουν τ ά ; γυ
ναίκα; ώς συζύγου; άξια; εύνοια; καί τιμής, άντι- 
κείμενα άγάπη; καί φιλίας, ά λλ' οντα ποταπά καί 

άξιοκαταφρόνητα" ή σωφροσύνη δέν έτιμάτο" έν 
Σπάρτν) μάλιστα καί διά νόμου κχθιερώθη ή ακο

λασία" ή Κόρινθο; έπέσπειρεν άνά πάσαν τήν Ελ
λάδα τ ά ; δυσωνύμους αύτής κόρας, γ.χι τών Αθη
νών οί σοφοί καί πολιτικοί άνδρε; έφοίτων είς 

οικίας, τών όποιων καί τόν ούδόν νά πατήσω μεν 
ήθέλομεν έρυθριάσει σήμερον’ οί δε ποιηταί, πρόσω- 
ποποιοΰντε; τό έλάττοιμα, παρίστοιν αύτό ύπό γυ- 
ναικείαν μορφήν. Η διανοητική άρα καί ήθική δια
φθορά τών μητέρων ήτο μεγίστη.

Καί όμως, τ ί ;  άονείται τήν άπέραντον τών γυναι
κών επιρροήν έπί τήν κοινωνίαν, τά πάθη, τ ά ; κλι
σέ·.;, τά αισθήματα ήμών όπου αί γυναίκες έξευ- 
τελίζονται, ώ ; φέρ’ είπεΐν μεταξύ τών βαρβάρων

δ

(1) Αξιεν «ν.αειώσεως ότι κχ'. τόν κερίκασον χντόν ά-τ,γό- 
ρενον ώ Λχκεδχιμόνΐίΐ. «Axcdoxvii« ώ Εφοροι, λέγει ο Αίλιχ- 
νός, χοϋί Δεκέλειχν χχτχλχό'όντχς κερι-χτ« ηρήβθχι δειλινώ·, 
έπέοτειλχν χύτεϊς- t Μή κεριπχχεϊτε, · ώς -.ρυφώνιων ιϋΐων 
μχλλον, ή τό ο«μχ έκπινιύντων (Π«κ. Ισ7· Β", I.).

(2) Πχνδ. χόα. ΙΖ', σελ. 333.
(3) Πχρχ ¿-¡iS εγ".
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τή ς Ασίας, εκεί ή κοινωνία ούτε ειρήνην, ούτε ευδαι
μονίαν παρέχει εις τά  μέλνι αύτής- δπου είναι διε- 
φθαρμέναι, έκεΐ καί πάντες διεφθαρμένοι- δπου δέ 
δούλαι, έκεΐ υπερισχύει το  δικαίωμα τού ισχυρό
τερου, καί βασιλεύει ό δεσποτισμός, η ύπερφιλαυ- 
τία , τδ άτεγκτον τή ς ψυχής, δπου αί κάλλισται 
τών γυναικών άρεταί, ή ήθική αύτών ¿«ενέργεια ά- 
πολακτίζονται, εκεί ό άνήρ, εστο) καί δ σοφοίτα- 
τος τών σοφών, έχει ροπάς κτήνους.

Ιδού αί πηγαί έξ ών ερρεεν ή καταφρόνησις τών 
οικογενειακών άρετών, τήν οποίαν άπαντώμεν καθ 

δλην τήν ιστορίαν τής αρχαιότατος· Πώς ήτο δυνα
τόν νά διάγη ευχαρίστως δ άνήρ βίον ιδιωτικόν, ένώ 
ή λεγομένη αύτοϋ σύζυγος ήτο δούλη; ένώ, άπό- 
λυτος ών δεσπότης, ούτενά τιματα ι, ούτε ν άγαπά- 
τα ι ειχεν ανάγκην παρ’ εκείνων, έφ' ών έδόΟη αΰτώ 
δικαίωμα ζωής καί θανάτου, καί τούς όποιους μ ετε- 
χειρίζετο ώς άλλα σκεύη ή ευτελή όργανα τών ι
δίων δρέξεων; Πρδς τάς συζύγους ούτε εμ.πιστοσύ- 

νην, ούτε άγάπην άπένεμον· μόνον ευειδή καί εύρω
στα τέκνα άπήτουν παρ χυτών. Αν ή γυνή άπέθνη- 
σκεν, ούδ’ έδάκρυζεν δ άνήρ- καί άν ουτος έδιδεν ά- 
φορμάς ζηλοτυπίας, οΰδέ λέξιν δυσαρέσκειας έτόλμα 
νά ψιθυρίσγι εκείνη.

Αλλ’ δ μελετών μετά  τίνος επιστασίας τά παρελ
θόν ια, άφότου τουλάχιστον ή ιστορία ηρχισε ν ά - 
ναγράφη τήν αλήθειαν, παραμυθεϊται βλέπων δτι, 
προϊόντος τού χρόνου, συνεχής καί έπαισθητή βελ- 
τίωσις εξαγνίζει τά  ήθη.

ΐ ί  έλληνική κοινωνία, ή μάλλον δ σωρός τών 
μικρών ¿κείνων επικρατειών, αίτινες έμάχοντο ά- 
διακόπως πρδς άλλήλας, βάσιν είχον μεταφυσικήν 
πολλάκις έσφαλμένην. 0  Λυκούργος παραδείγματος 
χάοιν καί δ Σόλων εΐχον θεμελιώσει τούς νόμους 
αυτών έπί άφηρημένοιν ιδεών- τής μέν Σπάρτης δ 
νομοθέτης έψήφισε θεσμούς ικανούς νά πλαστουργή 
σωσι μόνον »πολέμου χειροτέχνας καί θεράποντα; 
Αρεος», κατά Πλούταρχον, «άλλο δέ ούδέν είδότας, 
ουδέ μελετώντας.» Διά τούτο «ούκ ίδιους ήγεΐτο 
τώ ν πατέρων τούς παΐδας, αλλά κοινούς τής πό- 
λεω ς» (1 ) ' δ εντελής στρατιώτης, ίδού τό ιδανικόν 
τού Λυκούργου. 0  δέ τών Αθηνών, παρεδέχθη θε
σμού; επιτηδείους ν’ άναδείξωσι δημοκράτας- δ ά
κρατο; δημοκράτης, ιδού τό ιδανικόν τού Σόλωνος. 
Καί ούτος δέ καί εκείνο; άντέπραξαν άντικρυς εις 
τήν φύσιν, καταπνίξαντες τάς κλίσεις καί τάς πρώ
τ α ; άνάγκας τού ανθρώπου διά τής βίας, καί μ ετα - 
βχλόντε; αύτόν εΐ; όργανον πολιτική; ή πολέμου.

Η Ρώμη, έλθούσα μετά  τήν Ελλάδα, είχε μέν 
καί αυτή" πολλά τά  ελα ττώ μα τα  καί μείζονα τήν

φιλοδοξίαν, ειχεν δμω ; κατά τήν πρώτην αυτής 
περίοδον δλιγώτερον άνειμένα τά  ήθη. Οί Ρωμαίος 
θετικώτεροι τών Ελλήνων καί ποακτικώτεροι τον 
νούν, δέν ¿νομοθέτησαν κατά θεοιρίαν, άλλά προέ- 
βησαν φωταγωγούμενοι υπό τής πείρας, βραδύτε- 
ρον μέν, άσφαλέστερον δμως- ή ¡Ιωμ.αϊκή κοινωνία, 
οπως συνετάχθη υπό τού Νουμά, ήτο οΰσιωδώς 
γεωργική. Ó μέν Ρωμαίος διεχειρίζετο καί τό άρο- 
τρον καί τό  ξίφος, καί ήγάπα άμφότερα, ή δ έ ξ -  
ουσία ένίσχυε τήν γεωργίαν- όρθότατα δέ λέγει δ 
Πλούταρχος δμιλών περί τοϋ^ωμαϊκοϋ τούτου θεσμού 
δ τι- «Ούδέν άλλο τώ ν έπιτηδευμάτων ούτως έρωτα 
δριμύν ειρήνης ένεργάζεται καί ταχύν, ώς δ άπό γης 
βίος, ¿ν ώ καί τής πολεμικής εΰτολμία, τό  μέν ú - 
περμαχητικόν τού οικείου διαμένει καί πάρες-ι, τό δέ 
εις άδικίαν καί πλεονεξίαν άνειμένον έκκέκοπται ( I ) .  
Αλλά καί «ήθοποιόν τέχνην» ¿θεώρησεν ό Ρωμαίος 
νομ.οθέτης τήν γεωργίαν. Ó π ολίτη ; έκπληρών τά  
προς τήν πολιτείαν καθήκοντα, δέν ¿λησμονεί καί 
τά  πρός τήν οικογένειαν. Ναι μέν ούκ ¿λίγα ίχνη 
βαρβαρότητος εύρίσκομεν καί μεταξύ τής ρωμαϊκή; 
¿κείνης κοινωνία;- μή λησμονώμεν δμως δτι η α
γωγή τού ανθρωπίνου γένους, ΐνα τελειοποιηθή, α
παιτεί μακράν σειράν αιώνων, καί δτι s i; τήν τ ε -  
λειοποίησιν ταύτην ούδέ σήμερον έφθάσαμεν. Τό μ ε- 
γαλεΐον, ή υπεροχή, ή γιγάντειος δύναμις, δ·.’ ών 

καθυπέταξεν ή Ρώμη πάντα τόν γνωστόν κόσμον, 
οφείλονται ούχί εις τήν φαντασίαν, άλλ’ εις τήν 

κρίσιν καί εις τήν πείραν. Ναι μέν καί αύτή, ακο
λουθούσα τάς άρχαίας παραδόσεις καί τήν έν γένει 
σύνταξιν τών τότε κοινωνιών, δέν κατήργησε τήν 
δουλείαν- άλλά τουλάχιστον δέν συνεκρότει έθνος 
οκνηρών καί πενήτων. Ó άνήρ καί ή γυνή άνεδεί- 
χθησαν ίσοι ένώπιον τού νόμου, μεταξύ δέ πλου
σίου καί πένητος ύπήρχον σχέσεις ευεργεσίας καί 
ευγνωμοσύνης. Ó πλούσιος έγεύετο κατ οίκον, καί 
ή εσωτερική εύζωΐχ προήγετο- δ οικοδεσπότης έ -  
φρόντιζε μόνος περί τών ιδίων συμφερόντοιν, καί τό 
δικαίωμα τής ιδιοκτησίας ήτο άσφαλέστερον, σπα- 
νίω; συνταρασσόμενον υπό τής συγκρούσεως τής α
λαζονείας τών πατρικίων καί τής φιλοδοξίας τών 
πληβείων. Η ρωμαϊκή φιλοπατρία έςήπτετο ούχί 
έν τή  άγορα, άλλ’ έντός τής οικία;' ή ρωμαία γυνή 
μ ετείχε καί τής δόξης, καί τών κινδύνων, καί τών 
θριάμβων τού συζύγου αυτής, καί ανέγραφε τό ί
διον όνομα πλησίον τών ονομάτων τών νικητών, 
λνατρέφουσα αύτή τά ίδια τέκνα, κατέλειπεν εις 
τάς έξ Ιωνίας δούλας τά  έργα, άτινα καί τό τε  έ- 
θεωρούντο άτιμα. Δυστυχώς δμως πάσα αύτή ή ευ
γένεια, καί ή δύναμις, καί τό μεγαλεΐον τών γυ-

(1) Ky píw Λνκ. χ*ί Αιικ. κιί ίϊονμ. σογχρισις ρ". J  (1) Év pi<¡> Νουυ.* ις-'.
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ναικών τής ί ’ώ μη; κατεποντίσθησαν εις τόν βόθρον 
τού αίματος καί τών κακουργιών, εις θν ερριψεν αύ
τ ή  εαυτάν ή έπτάλοφος τού Ρονμύλου.

Δέν λέγω δτι τά  ιδιωτικά ήθη τ ή ; Ρώμης ήσαν 
ανεπίληπτα' ή έξουσία τών πατέρων επί τών τ έ 
κνων, τών άνδρών επί τών γυναικών, τών κυρίων 

έπί τών δουλσιν, υπήρχε καί ένταύθα αδυσώπητος. 
Ó πατήρ είχε δικαίωμα ζωής καί θανάτου- δ σύζυ
γος άπεδίωκε τήν συμβίαν καί εις έλαχίστην παρεκ
τροπήν άν έξώκελλεν, αν έφωρατο παραδείγματος 
χάριν πίνουσα οίνον- ύπήρχεν δμως οικογένεια προς-α- 
τευομένη υπό τού νόμου. Διό τό σύστημα τούτο τή ; 
Ρώμης, ούτινος δέν άρνούμαι τήν βαρβαρότητα, ήτο 
προτιμότερον τού τής Σπάρτης. Εν τή  Σπάρτη ή ά- 
λαζονεία τού κυνικοϋ καί ή άπάθεια τού άγριου έπεΐ- 
χον τόν τόπον πάντων τών φυσικών αισθημάτων. 
Ó νομοθέτης, ίδών δτι ήτο άδύνατον νά διατηρηθή 
τό  πατρικόν φίλτρον καί ή ύϊκή φιλοστοργία υπό 
τό  κράτος νόμων διαιρούντων τόν πατέρα άπό τού 
υίοϋ καί τόν σύζυγον άπό τής συζύγου, εδωκεν ε!ς 
τήν πολιτείαν τό  δικαίωμχ τού υίοθετεΐν, τού π ω - 
λεΐν, τού άνατρέφειν καί τού άποκτείνειν τά  παι- 
Í ía .  Ó δέ Αριστοτέλης, συντάσσων τήν πολιτείαν 
αύτοϋ, άπαιτεϊ νά δρίζεται δ αριθμός τών τέκνων έ - 
κάστης οϊκογενεϊας- εί δέ παρακούσωσιν οί γονείς 
νά φονεύωνται τά  βρέφη καί πρό τής γεννήσεως- 
«πρίν αϊσθησιν έγγενέσθαι καί ζωήν, έμποιεϊσθαι 
δει τήν άμβλωσιν» (1 ) . Αρα ούδέν αίσθημα άγάπης 
συνέδεε τά τέκνα μετά  τών πατέρων- τούτο δέ τό 
χάσμα έπλάτυνεν έτι μάλλον ή διαφθορά τών γυναι

κών, ή ένδεια τών μέν, ή φιλοδοξία τών δέ, τό  πο- 
λυτάραχον τών δημοσίων πραγμάτων καί δ αέναος 
φόβο; τών πλουσίων μή κακοποιηθώσιν ύπό τού 
λαοΰ. όποία λοιπόν σχέσις έδύνατο νά υπάρχω με
ταξύ τοιοότων πατέρων καί ταιούτων υίών; Ναι 
μέν άνεδείκνυντο ρήτορες, στρατηγοί, ήρωες- τό  οι
κογενειακόν δμως πνεύμα έξέπνεεν ένώπιον τ ή ; έν

θερμου, τής άλάστορος, τής πλουσίας εις άρετάς, 

πλούσιας δέ καί εις έγκλήματχ φιλοπατρίας. Ó 
νέος Σπαρτιάτης ούδέν καθήκον είχε πρό; τόν γεν
νήτορα αυτού, διότι μόλις ίδόντα τό φώς παρελάμ- 
βανε καί άνέτρεφεν αύτόν ή πολιτεία- δ δέ πατήρ 
ούτε λεπτόν ¿δαπάνα, ούδ’ εις τήν έλαχίστην θυσίαν 
ύπέβαλλεν εαυτόν χάριν τού υίοϋ. Αί πρώται φρον
τίδες, δι’ας αίσθανόμεθα βαθεΐαν καί ισόβιον ευγνωμο
σύνην, άνετίθεντο εις άνθρώπους πάντη ξένους πρό; 

* τό  παιδίον. ίδού διατί, οσάκις υιός έξεπλήοου καθή
κον πρός τούς γονείς, ¿θεοποιείτο ύπό τών αρχαίων.

Αληθώς καί έν ί ’ώμη δ υίός ήτο τού πατρός κτή
μα' ή πολιτεία δμως δέν εκοπτε πάντα δεσμόν μ ε-

•(1) Λριβτ. Πολιτ. Ζ , Α’,1 0 .

ταξύ αύτοϋ καί εκείνου* υπήρχεν οικογένεια. Οί ά - 

πόγονοι έκαυχώντο διά τούς ένδοξους αύτών προ
γόνους, καί εύγενής τις άλυσις συνέδεε τάς μ ετα - 
γενεστέρα; πρός τάς προηγηθείσας γενεάς.

Καί τών δούλων δέ ή κατάστασις παρηκολούθησε 
γραμμήν παράλληλον πρός τήν βελτίωσιν τών οικο
γενειακών ήθών. Καί τούτο λέγων δέν εννοώ τά 
γενόμενα έπί τής διεφθαρμένης έποχή; τής ί>ώμης, 
άλλ επί τ ή ; άρχαιοτέρας, δτε, ώς προεΐπον, οί π ο - 
λϊται ήσαν πολεμισταί άμα καί γεωργοί- τό τε  μ ε- 
τεχειρίζοντο τούς δούλους αΰστηρώς μέν, άλλ’ έπ ι- 
εικώς- πολλάκις δέ καί άπελευθέρουν αυτούς, καί 
κχτακτώντες νέα; χώρα; άπέβλεπον μάλλον εις τάς 
προσόδους ή εις τήν αυξησιν τού άριθμοϋ τών αιχ
μαλώτων. Εις τήν Ελλάδα έξ εναντίας, τό  μ έγ ζ  
πλήθος, «ή άείποτε σύντροφος αύτή πενία» (1 ) , τών 
δούλων ή διαφθορά, έγίνοντο συνεχείς κακουργη
μάτων άφορμαί- διότι ού μόνον είς επιπόνους καί 
ένδελεχεϊς έργασίας, άλλά καί είς άποτρόπαια ελατ
τώ ματα  ήσαν καταδεδικασμένα τά  ταλαίπωρα έ -  
κεΐνα δντα. Ενθυμεϊσθε τούς Είλω τας τής Σπάρτης, 
τούς Πενέστας τής Θεσσαλίας, τού ; Μαριανδυνούς 
τής Ηρακλείας, τού; Κλαρώτας ή Λφαμιώτας τή ς  
Κρήτης- ένθυμεϊσθε τ ί ήσαν τά  πλάσματα ταύτα τοδ 
θεού ;  ήσαν άνδράποδα, ώρισμένα ε?ς έκπλήρωσιν έρ
γων καί παθών κτηνωδών ! Είς τ ά ; πεπολιτισμένας 
καί σοφάς Αθήνας δ Αριστοτέλης έδογμάτιζεν δτι «έ- 
στι φύσει δούλος δ δυνάμενος άλλου είναι» (2 ) - άδις-ά- 

κτω ς δέ προσέθετε καί τό χείρον τούτο- «δ δούλος έα- 
ψυχον όργανον, τό δ’ όργανον άψυχος δούλος» (3 ) . 
Καί αυτός δέ δ Πλάτων, συγκροτών τήν πολιτείαν 
αύτοϋ, χωρίζει τούς έλευθέρους άπό τών δούλων καί 
είς ιδιαιτέρου; νόμους ύποβάλλει αυτούς. Apa καί 
κατά τού ; ύπατους τών αρχαίων φιλοσόφοιν, δ ,τι ήτο 
ή σκεπάρνη, ή σκάφη, τό  σάρωθρον, τό αύτό άπα- 
ραλλάκτως ήτο καί δ δούλος!

Αλλά καί είς τήν Ρώμην, δτε διεφθάρησαν αί 
πρώται τών πολιτών άρεταί, τά  τών δούλων έδει- 
νώθησαν έτι πλέον καί τών τής Ελλάδος. Μεγάλοι 
τό  κα τ’ άρχάς οί ί’οιμαΐοι κατά τήν άνδρίαν, τήν 
φιλοπατρίαν, τό μεγαλόψυχον, μεγάλοι έφάνησαν 
καί κατά τάς κακίας" άπέκτεινον αγεληδόν τούς δού
λους- καί ή πολυτέλεια, ή άσέλγεια, ή θηριωδία, 
τό έγκλημα άπεθεώθησαν- αρκεί νά υπενθυμίσω είς 
τό ευμενές άκροατήριον δτι καί είς τ ή ;  ιδίας αύτοϋ 
μητρό; τό αίμα έβαψε τάς χεΐρα; ό Νέοων !

Περίεργον δέ δτι ένώ αί καλαί τέχναι πραόνουσι 
καί έξημεροϋσι τά  ήθη, έν Αθήναις, δπου ήκμασε 

τών τεχνών τούτων ή καλλιέργεια, καί αύτή ή περί

( 1 )  ύ Ρ4δ. Ζ -,  1 0 2 .

( 2 )  Π ο λ ιτ . Α ',  ι γ '.

(3) Κιχιμ. Β', ιί.
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τούς τρόπου; κομψότης καί ευγένεια, 
νονται αί νεώτεραι κοινωνίαι, ήσαν άγνωστοι. Ούτε 
είς τού; διαλόγου; τοΰ Πλάτωνος, ούτε είς τά σω- 
ζόμενα τοΰ Μενάνδρου, άλλ’ ούτε είς τής αττικής 
μελίσσι);, τού Ξενοφώντος, τά  συγγράμματα, άπζν- 
τώμεν αϋτάς. Οσω προέκοπτον αί τέχναι, καί παν
τοειδή αριστουργήματα έπηύξανον τή ς Ελλάδος 
τΐ> κλέος, τόσω ή κοινωνική τέχνη έμενε στάσι
μος. Καί άπ αυτών ετι τών περιωνύμων συμπο
σίων, καθ’ 9. πολλάκις έπήνΟει διαλογική χάρις 
καί ευφυΐα, ή κοσμιότης καί ή εύπρέπεια έξωστρα- 
κίζοντο' έκεΐ καί αΰλητρίδες, και όρχηστρίδες, καί 
ψάλτριαι, καί αισχρών ασμάτων ποιηταί, καί οίνος 
«μ.έτρητος·

Ο τε δέ ήλθεν ή ¿»οα, καθ’ ήν Ελλάς τε  καί Ρώμη 
συνανεμίγησαν, συνανεμίγησαν καί πάντα τά  έλα τ- 
τώμ.ατα, καί πασαι αύτών αί πονηρίαι" τό τε  ή 
αίμοδιψία, τό άγέρωχον του πολίτου, ή άτιμία τοΰ 
δούλου, ή χαμέρπεια τοΰ άπελευθέρου, καί παν τό 
δημ,ιουργηθέν καί διαφθαρέν ύπό τοΰ αρχαίου κό
σμου συμφυρέντα, άπετέλεσαν άποφώλιόν τ ι  τέρας, 
τήν έπί τών αύτοκρατόρων λέγω ρωμαϊκήν κοινω
νίαν" άλλά τό φύραμα τούτο ύπήρξε καί ύ τάφος 
τού πανθεϊσμού- ό κόσμος έπρεπε πλέον νά άνα- 
γεννηθή, καί άνεγεννήθη. Νέα θρησκεία, καθαιρούσα 
τήν ύλην καί άποθεοΟσα τό  πνεύμα, είσήχθη είς τήν 
κοινωνίαν, καί βαθμηδόν ή οικογένεια, τά  έσω τε- 
ρικά ήθη, άγνωστα μέν έν Ελλάδι, κατασταλέντα 
δέ έν Ρώμη χάριν τού στρατιωτικού βίου, έγένοντο 
αναπόφευκτα είς τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα. Η 
εύρώπη, καταπονηθεΐσα ύπό συμφορών, έν μόνον 
άσυλον εύρε, τόν οίκον, δ δέ χριστιανισμός τοσούτω 
διέδωκε καί έκράτυνε τάς ιδέας ταύτας καί τά αι
σθήματα, ώ στε καί έπί τών τιμαριωτικών χρόνων 
ό δούλος είχε καί σύζυγον καί τέκνα. Φόνος ανθρώ
που ή καί βρέφους έθεωρήθη κακούργημα έναντίον 
τ ή ;  τ ε  φύσεω; καί τής θρησκείας, άρχαί δέ έκ δια
μέτρου έναντίαι εί; τάς άρχάς, α ίτ ιε ς  ¿κυβέρνησαν 
τήν παλαιάν κοινωνίαν, διεσπάρησαν είς τήν νεωτέ- 
ραν, γεννήσασαι καί άντίθετα ελα ττώ μα τα. Αί γυ
ναίκες άπελευθερωθεΐσαι έξεπόρθησαν ανεξαρτησίαν, 
τής όποιας ¿ποίησαν, ομολογώ, ένίοτε κατάχρησιν, 
τών πτωχών δέ δ άριθμός, προστατευόμενος καί 
τρεφόμενος ύπό τών μοναστηρίων, υπερεπλεόνασεν. 
Αλλ' δμως ή βελτίωσις έπήλθε γενναία, τό ανθρώ
πινον γένος άνεκαινίσθη, καί ή πρόοδος αύτοϋ, εί 
καί διακόπτεται ένίοτε, τείνει ανένδοτος πρός τήν 

τελειότητα.
0  οικογενειακός λοιπόν βίος είναι έφεύρεσις τών 

νεωτέρων, ή μάλλον, τό  άναπόφευκτον έξαγόμενον 
τ ή ; νέας θρησκευτικής, πολιτικής καί κοινωνικής 

$ιοργανώσεως. ΐ\ δουλεία κατέστη άγνωστος μεταξύ
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ημών, ή άν που έμόλυνέ τ ιν *  χώραν, άρχαί φιλαν
θρωπίας, ώς έν ί*ωσία, ή άγώνες τεράστειοι, ώς έν 
Αμερική, κατεξωλόθρευσαν αϋτήν. Οί λαοί δέν 
σήπονται πλέον σεσωρευμ,ένοι- τών ιδιοκτητών δ 
άριθμός αυξάνεται καθ έκάστην" τών σχολείων αί 
θύραι άνοίγονται πρός πάντας ανεξαιρέτως, καί ή 
αμαθέστατη, η πλέον δεισιδαίμο>ν οικογένεια τών 
καθ’ ημάς χρόνων, ύπερτερεΐ άναντιρρήτως τών αρ
χαίων ειλώτων κατά τά  ήθη. Αντί τών πολυπληθών 
δούλων, τούς δποίου; ώς κτηνών άγέλας έδίωκεν είς 
άνθρωπος, έχομεν σήμερον οικογένειας εργατικά;, 
αίσθανομένας φίλτρον πατρός, υίού, αδελφού. Ó πό
λεμο; έκρήγνυται σπανιώτερον, αί δέ κυβερνήσεις, 
δποίου καί άν ώσιν είδους, δέν άφαιρούσιν άπό τού 
πολίτου πάντα τόν πολύτιμον αύτοϋ θησαυρόν, τόν 
χρόνον. Εκαστος καί έμπορεύεται, καί γεωργεΐ, καί 
βιομηχανεΐ έλευθέρως, ή δέ ιδιοκτησία θεμελιοϋτα» 
έπί ασφαλών βάσεων.

Καί μ.ή νομίση τις δτι, άν σήμερον ή πολιτεία 
δέν άπαιτή παρά τού πολίτου θυσίας καί έγκλή- 
ματα δαοια πρός τά  πάλαι, δ έρως τής πατρίδος 
έσβέσθη. Απ’ έναντίας δ έρως τής πατρίδος, ανα
φλεγόμενος καί ύπό τού έρωτος τής οικογένειας, 
άνάπτει ακάθεκτος τάς φλόγας, αΐτινε; καί χθές 
έτι φωτοβολήσασαι είς Αρκάδιον, απέδειξαν είς τόν 
κόσμον, οτι ούτε κατά τό  ίερώτατον καί ώραιότα- 
τον τούτο τών αισθημάτων υπολείπεται τ ή ;  είδω- 
λολατρείας δ χριστιανισμός.

Δέν άξιώ δτι τόν νέον πολιτισμόν περιαυγάζε: ο
λόκληρος τού αρχαίου η λάμψις" έννοώ μ.όνον δτι 
ουτος έλαττοϋται κατά πολλά εκείνου" τυφλό; το» 
οντι δ μή βλέπων τάς απείρους τού χριστιανισμού, 
ευεργεσίας. Πόθεν έγεννήθη ή ίσότης μεταξύ τών 
θνητών; Πότε αί μεταξύ γονέων καί τέκνων, άν- 
δρών καί γυναικών σχέσεις ώρίσθησαν έπί τό  φυσι- 
κώτερον;  Διά τ ι  πάντες δμολογοϋμεν οτι τήν δδόν 
τήν δποίαν συνδιανύομεν, πρέπει νά έξομαλύνωμεν 
δι’ άμοιβαίων θυσιών j  Αιά τ ί α : άνωμαλίαι τών 
άρχαίων χρόνων, οίον ή ακατονόμαστος άκολασία, 
δ τυφλός καί άχαλίνωτος πρός τήν πατρίδα έρως, 
η έθνική ύπερφιλαυτία, τό πρός άλληλα παράφορου 
μίσος καί αύτών τών ομοφύλων εθνών κατέβησαν 
είς τόν τάφον, ή άπονεκροϋνται καθ’ έκάστην Διά 
τ ί ή μεγαλοπρεπεστάτη τών άρετών, ή φιλανθρω
πία, ύπέρ ής ναι μέν συνηγόρησάν τινες τών άρ
χαίων, ήτις δμως κατεφρονήθη ώ ; άνωφελής θεω
ρία, κατέστη σήμερον τό περισπούδαστον μ έλη - 
μα τών φιλοσόφων, τών ηγεμόνων, τών κυβερνή
σεων καί ενός έκάστου ; Διά τ ί , ένώ τό πάλαι μόλις 
δύο ή τρεις γενναία·, φωναί ήκούσθησαν κατά τής 
δουλείας, σήμερον ευάριθμοί τινες, καί οΰτοι ούχί 
κατά ςςεποίθησιν άλλ’ έκ συμφέροντος, άσπάζονται

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

δι’ άς σεμνύ-
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αυτήν ; ¿ρωτήσατε τό Εύαγγίλιον καί αύτό θέλει 

απαντήσει.
όμολογώ δτι καί ούτω καταρτισθέντα καί άνα- 

πτυχθέντα ύπό τού χριστιανισμού τόν ιδιωτικόν 
βίον, έρίιψαν είς κινδύνους ή ένθεομ.ανία, ή πολυτέ
λεια τών αύλών, δ μέγας πληθυσμός μητροπόλεών 
τινων, αί πρός άλληλα παράβολ.οι σχέσεις τών δύο 
φύλο>ν. ϊυμβουλεύθητε ορτ.ως τά βιβλία έκεϊνα, άτινα 
Ονομάζονται μυθιστορίαι, δλως δέ ανόμοια πρός τού; 
φαντασιώδεις μύθους τής Ασίας καί τά  άσεμνα διη
γήματα τής ¿ώ μης, έξιστορούσι τά  μυστήρια τού 
οικιακού βίου, τάς άρετάς καί τάς κακίας, τά  προ
τερήματα καί τά  έλαττώμ.ατα τών γυναικών, τήν 
τε  άμοιβήν καί τήν τιμωρίαν αύτών- συμ,βουλεύ- 
Οητε λέγω τά  ιδιωτικά ταϋτα χρονικά, τήν ίς-ορίαν 
ταύτην τής κοινωνίας, καί θέλετε πεισθή δτι δ ύπό 
τού χριστιανισμού άνακχινισθείς καί έξαγνισθείς κό
σμος, είναι άσυγκρίτω προτιμότερο; τού αρχαίου·

0  πατριαρχικός δεσποτισμός, ή ελληνική άστά- 
Οεια, ή ρωμαϊκή αύστηρότης έξέλιπον, ή οικογένεια 
συνεπήχθη, καί αδάμαστος ή βιομ,ηχανία καταγί
νεται είς εύρεσιν νέων τρόπο>ν, δ πως κατασταθή 
ιύκολώτερος καί εύδαιμονέστερο; δ βίος· Καί πιθα
νόν μέν δ εσωτερικός ούτος βίος δέν γεννά ύπερφυεΐς 
ώς πάλαι άρετάς, βεβαίως δμως γεννδί κοινωφελε- 
στέρας. Προσηλώσατε τό βλέμμα είς τήν αεικίνητον 
ταύτην πρόοδον, καί θέλετε ϊδει προεικονιζόμενα 
τά  μέλλοντα χρηστοηθέστερα, σεμνότερα καί εύα- 
γέστερα.

Α Ν Τ Ω Μ Ο Σ  0  Ε Π Α Ρ Χ Ο Σ .
(δ ρ α  φ ο λ λ ά ί .  τ ή ς  1  Μ ά ρ τ ιο ι .)

Γ α σ π ά ρ ει Κ ονταρηνω  

Ί ω  αΐδεσιμω τάτω  Κ αρδινάλει 

έν 'Ρ α-'.σβόνη.

ο Χθές συντυχών ήμ.ΐν Βικέντιος δ τιμιώ τατος, 
τ ή ; σής αίδεσιμότητος αδελφός, ήτησεν ώς άπό 
σού, ύποτύπωσίν τινα περί τής τών άγιων τιμής- 
εί τιμώντο δηλαδή καί παρ’ ήμΐν οί άγιοι, καί μ έ
χρι τίνος ή καθ’ ημάς έκκλησία τούτους σέβοιτο. 
Είπεν ούν μ,ετά τήν αύριον τών γραμματοφόρυ>ν 
τινά στέλλεσθαι τήν έπί τή  ¿ατισβόνη πορείαν, εί 
βούλοιτο διά τούτο έτοιμον έκ παντός τρόπου τό 
ζητούμενον εχειν. Εγώ δέ βουλοίμην άν καί διεξο- 
δικώτερόν τι περί τούτου διαλαβεΐν, καί πρό; τό 
ίερόν συνέδριον απαν ύπεοαπολογήσασθαι τ ή ; τών 
αγίων τιμή;" καί τοι γε τού πράγματος ύπέρ έμέ 
τυγχάνοντο;. ίσως γάρ επερεισάμεγος ταίς αύτών

εύχαΐς, εϊποιμι άν τ ι καίριον, ώ ; ούκ άπάδον τή  α
ληθείς. Αλλ ΐνα μή έκπρόθεσμος γένωμαι συντό- 
μως ολίγα ά ττα  περί τούτων έρώ. Σύ δέ, ω καί 
μάλλον ανήκει ταϋτα, διδάξεις έκφρα7 ΐκώτερον εξής 
έκαστα κατά τάξιν έν τώ  ίερώ Συνεδρία»- πείσει; δέ 
πάντα τόν άντιλέγοντα τή  άληθεία, βεού συναιρού
μενου τή  σή πολυμαθεία καί λογιότητι. Ημείς, 
Οεοφιλέστατε Δέσποτα, δσοι τυγχάνομεν ένοικούν- 
τες  τήν πρότερον μέν εύδαίμονα, νυνί δέ πολύστο- 
νον καί τρισαθλίαν Ελλάδα, σεβόμεθα καί τιμώμεν 
τού ; Αγίους. Ού μέν τοι γε καί λατοευτικώς ποοσ- 
κυνούμεν αυτούς- τούτω  γάρ Θεώ τώ  μόνω βασιλεϊ, 
ύπεξήρηταί τε  καί τετήρηται. Τιμώμεν δέ τούς μέν 
ώς στρατιώτας έκλελεγμένους Χριστού, τούς δέ ώς 
κήρυκας καί διδασκάλους, τούς δ’ αυ ώ ; άδελφούς 
καί κοινωνού; αύτοϋ. ϋθεν κάν ταΐς ίεραΐ; ά γι- 
στείαις ψάλλοντες καθ έκάστην τήν άχραντον αύ
τοϋ μητέρα έπιβοώμεθα λέγοντες- ΐπ ερ α γία  Θεο
τόκε, πρέσβευε ύπέρ ημών τών αμαρτωλών" καί" 
Βαπτιστά τού Χριστού, πρέσβευε ύπέρ ημών τών 
αμαρτωλών- καί- Αγιοι Απόστολοι, καί τά  εξής. 
Αλλά καί ΰμνοι φέρονται πανταχοϋ τής έκκλησία; 
το ι; λ γ ίο ι; άναγραφέντες αναρίθμητοι, άδόμ,ενοι 
μ ετ’ εύλαβείας δ,τι πλείστης, κατά τόν έκάστω τ ε -  
ταγμένον καιρόν. Καί ναούς έγείρομεν τώ  Θεώ 
έπ  δνόματι τών εύαρεστησάντων αύτώ Αγίιον. Ε - 
πικαλούμεθα δέ τούτους, ούχί ώ ; οΰτω δυσδυσώπη- 
τον, ή δύσκολον ύπολαμβάνοντες τόν Θεόν, ώ ; έ -  
πάναγκες είναι τώ  προσιόντι μ εσ ίτα ; έπάγεοθαί τ ι -  
νας τών φίλων, ή τών οικείων αύτοϋ, έπί τώ  εΰδιάλ- 

λακτον, ή ΐλεω  ήμΐν καταστήσαι τόν ύπεράγαθον, 
άλλά ταπείνωσιν άσκούντες, ταύτην τε  δλοψύχως 
άσπαζόμενοι, κατά τό , π ά ; δ ύψών έαυτών τα π ει- 
νωθήσεται, μ.ηδέν άξιον ήμΐν συνειδότες τού συν- 
τυχεΐν έν προσευχή κάν γε μακρόθεν τώ  Σωτήρι, ού 
τολμώμεν εύθύς έκ πρώτης άφετηρίας αΰτώ προσ- 
ελθεϊν- καί τοι γε μεγάλη τή φωνή καλοϋντι ήμά; 
καί φιλανθρώπως προσιεμένω. Αλλ’ ευλαβούμενοι 
τού; άγιους έπικαλούμεθα, ού μέν τοι γε άποχω- 
ρούμεν διά τούτο τής αληθούς καί άενάου πηγής αυ
τού τού λυτρώσαντος ήμάς Σωτήοος Χριστού. Ού 
μήν ουδέ δυσκολίαν έγκαλοϋμεν ή Ιτερόν τ ι τοιοϋ- 
τον Θεώ, άλλά τήν έαυτών καταγγέλλομεν αχρειό
τητα  καί ευτέλειαν- έξ ή ; φρονήματος συγκορυφοϋ- 
ται ταπείνωσις, καί πιστών άνδρών εύλάβεια γνω
ρίζεται. ίίστε μηδένα μηδέν άσεβές δύνασθαι κατη- 
γορεΐν ήμών τής τοιαύτης επικλήσεως- Ού μέν τοι 
γε αύθις τοσοϋτον άφελεΐ; εισίν Ελληνες, ώς οϊεσθαι 
τού; Αγίου; οΐκοθέν τι εύεργετεΐν αυτούς, κάν δαί
μονα; δι’ αυτούς έλαυνομένου; όρώσιν, κάν ίάσεις 
παρεχομένους, κάν μΰρα βρύοντα τοΐς ένίων τάφοις, 
κάν άλλα μύρια θαυματουργήματα ϊδοιεν. Οίον δή
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>1*1 τούτα  μακαρίου Μάμαντο; εν Κόπρω νυν φαίνε

τα ι, μέχρι της σήμερον και σωζόμενον καί δεικνύ- 
μενον. Αναδίδοται γάρ κατά τινα καιρόν μύρον έκ 
τής ίεράς αύτοϋ θήκης' δπερ οί λαβόντες έν πίστει 
και καθαρή τή καρδία πολλών άλγημάτων καί πα
θημάτων άπαλάττονται. Εί δέ τις μεμολυσμένο; ών 
μετά χείρας λάβη την ύαλουργή φιάλην εκείνην, εν η, 
το  μύρον συντηρείται, προφανώς δράται τδ μύρον έκ- 
λείπον καί αφανιζόμενον, κενουμένης κατ’ ολίγον 
καί τής φιάλης έν ταίς χερσίν αυτού, καί τοι γε 
ασφαλώς τώ  στόματι έπικειμένου τού πώματος· Ού 
μέν τοι γε παρά τούτο νομίζουσιν Ελληνες τους 
Αγίους οίκοθεν αυτά χορηγεί·;, αλλά πιστεύουσιν 
εκ θεού δι’ αυτών ήμίν χορηγεΐσθαι. Ινα δήπου καί 
εν τοΐς Λγίοις αύτοϋ, ώςπερ δη κάν άλλοις μ.υρίοις, 
καί εργοις καί πράγματι, θαυμάζεται καί δοξάζη- 
τα ι τδ  υπέραγνον όνομα αυτού. Ο τι δε παρρησίαν 
έχουσιν οί Αγιοι, καί τής αύτδν ευχής αντιλαμβάνε
τα ι τδ θειον καί ζώσιν αιωνίως αύτώ, ή τών θείων 
Γραφών άληθής Ιπιστήμη γινώσκειν δίδωσιν. Αν έ- 
ρευνητικώς άνακρίναντες οί πατέρες ημών, εγνωσαν 

σέβεσθαί τε  τους Αγίους, καί πρεσβευτάς ήγεϊσθαι 
πρδς Κύριον. Πρώτος δε πάντων αφορμήν αύτοίς δέ- 
δωκεν ό επιστήθιος Χριστού φίλος, Ιωάννης δ εύαγ- 

γελιστής, υιούς θεού καί συγκλερονόμους Χριστού 
τούτους άποφαινόμενος, έν οίς φησίν' Οσοι δ? ελαβον 
αύτδν, έδωκεν αύτοίς έξουσίαν τέκνα θεού γενέσθαι. 
Ε κ τούτοιν γάρ συνάγεται μηκέτι δούλους είναι, 
άλλ’ υίοδς καί συγκληρονόμους.

Αύτδς δε αυθις δ Σωτήρ ήμών τοίς Αποστόλοις 
διαλεγόμενος, εφη' ΐμ ε ίς  φίλοι μου έστέ ούκέτι υ
μάς δούλους καλώ». Ο τι δε δίκαιοι εις τδν αιώνα 
ζώσι πολλαχού τής θείας φέρεται Γραφής. Αλλά 
καί τδ , τδν Σαμουήλ άναβήναι ζώντα έκ τή ς γής 
καί λαλήσαι τώ  Σαούλ, ώς έν τή  Βίβλω γράφεται 
τών Βασιλειών, καί προειπεϊν αύτώ ές αύριον κατα- 
ετρέψαι τδν βίον αύτός τε  καί τδν υίδν συμβάλλε
ται μάλιστα τώ  ζήν καί ένεργεΐν τε  τούς Αγίους. 
Ε τ ι  δε εξεστι καταμαθείν τους Αγίους ήμών υπερ- 
ευχομένους παρά τών έγκεχαραγμένων ιερών συλ
λαβών έν τή τού θεολόγου ά~οκαλύψει. Γέγραπται 
γάρ' ώς οί εϊκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ένώ- 
πιον τού άρνίου, εχοντες έκαστος κιθάρας καί φιά 
λας χρυσας, γεμούσας θυμ,ιαμάτων αϊ είσιν αί προς- 
ευχαί τών Αγίων' καί μετ’ ¿λίγο ν' Αλλος άγγελος ήλ
θε, καί έστάθη έπί τδ θυσιαστήριον, εχων λιβανω
τόν χρυσούν, καί έδύθη αύτώ θυμιάματα πολλά, 'ίνα 
δώση ταίς εύχαϊς τών Αγίων πάντων έπί τδ θυσια
στήριον τδ χρυσούν, ένώπιρν τού θρόνου. Ταύτα μέν 
ρύν, Πάτερ αίδέσιμε, τής θείας Γραφής καί τού εύαγ 
γελίου διαγορεύοντος, εύλόγως Ελληνες τιμώσι τους 

Αγίους εις δόξαν θεού, πάντως κατά τήν έκκλησιαστι-

κήν παράδοσιν' ήν επεξειργασμένως υψει κάλλιστα 
παρά τ ώ  έν Δαμασκώ μακαρίω Ιωάννη' τάχα δέ 

που καί παρ άλλοις ού* ¿λίγοις τής έκκλησίας ή
μών διδασκάλοις. Αλλά περί μέν τούτου, διά τδ 
τού καιρού κατεπείγον, ές τοσούτον ειρήσθω. Καθό
λου δε περί τών έν τή  ίερά ταύτη Συνόδω ζητημά
τω ν, συμβουλεύσαιμ’  αν, ώ  Δέσποτα, Ρωμαίοι; τε 
καί ΓερμανοΤς έπίσης μή πάνυ φιλονείκως έπίστα- 
σθαι καί λογομαχεί·/ αλλά μετριώτεραν εκατέρους 
συγκαταβαίνοντας, εύσεβώς συντίθεσθαι, ένθα μά
λιστα θεδς ή πίστις μή εϊη τδ κινδυνευόμενον. Μηδ’ 
δ τής άληθείας λόγος μηδέν βλαπτόμενος φαίνοιτο' 
χρή γάρ έν τώ  παρόντι, μηδέν δλως τών Εδίων φρον 
τίζοντας, άλλά πρδς τώ  κοινή συμφέρον μόνον αφο
ρώντας, υπεξελεϊν έκ τού μέσου πάσαν σκανδάλου 
ύπόθεσιν. Νεύοντα δέ αεί πρδς τδ φιλάδελφον καί 
εΐρηνικδν, εί μέλλειν μέντοι καλώς έςον ποιήσει·;, 
τούς αδελφούς ήμών συνέχειν μέγα ποιούμενους τήν 
δμόνοιαν καί τδ μή άποσπασθχι άλλήλων. Αλλ έν 

δνόματι τώ  τού Κυρίου πάντας συνημμένους καί 
κατά χώραν καί κατά πόλιν είναι- Πάσα γάρ βασι
λεία, κατά τδ αψευδές τού Χριστού στόμα, έφ έαυ- 
τήν μερισθεΐσχ, καί πάς οίκος μεριζόμενος, ταχέως 
έρημούται. Α μάτην ήγούμεθα προαγορεύεσθαι ταΰ- 

τα , καί ού πρδς διδασκαλίαν καί σύστασιν τής έν 
Χριστώ πολιτείας; Δει γούν, αεί τών θείων τούτων 
ρημάτων μεμνημένους λογίζεσθαι πρδς τούτοις καί 
τούς συμπίπτοντας καιρούς, καί τήν τών πραγμά
των μεταβολήν, καί μηδέν τώ  εαυτών στοιχούντας 
θελήματι τού εικότως έκπίπτειν αϊσχρώς· Αλλά τώ  
εύαγγελίω Χριστού πάντα ρυθμίζει·; καί συντηρείν 
εύσεβώς, ίνα μήτι καί χείρον τ ή ; έοημώσεω; ήμίν 
προσεπιτεθή τίμημα. Λ ούποι γ ε  Ικανήν εχομεν 
πείραν δπόσων κακών αίτιον έγένετο τδ διίστασθαι 
καί φιλονεικείν χριστιανούς; δπόσων θρήνων, δπόσων 
άνδραποδισμών, δπόσων ολέθρων; οΤας καταστροφής 
τ ή ; τών έλλήνω ι αρχής περί δύο μόνον γραμμάτων 
διαφερομένους πρδς Λατίνους; Τί γάρ άν έπαθεν ή 
Τριάς ή Παναγία, προστιθεμένης ή μ.ή προστιθέμενης 
τής έχ  ή τ ή ; δ ιά  προθέσεως; Α  τίποτ’άν έβλάπτετο δ 
τής άληθείας λόγος μηδαμού δύο αρχών δμολογουμέ- 
νων, άλλά μιας καί μόνη; έν τρισίν ύποστάσεσ·. παρ’έ -  
κατέρων καί κηρυττομένη; καί προσκυνουμένης; Αλλ 
δμως ές τοσούτον μίσους άλήλλων έγένετο τά γ έ 
νη ταύτα, δυοΐν ϊνεκα γραμμάτοιν, ώ στε, κχτχστρε- 
φομένου τού Βυζαντίου καί τ ή ;  άλλης άπάσης Ε λ
λάδος, τούς Εσπερίους μήτε αίσθάνεσθαι τδ σύνολον, 
μήτε έπιστρέφεσθαι τής τού πλησίον συμφοράς. Καί 
νύν δε, ούκ οίδ’ 8·; τινά μοι τδν τρόπον δοκοϋμεν 
εχειν ήμάς. Τών Τούρκων έπιστρατευόντων ήδη ώς 
ήγγέλθη χθες, πάση τ ή  στρατιά καί δυνάμει πρδς 
Πχννονίχν' ή μάλλον είπεϊν, λςληθότως εοπόντων
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πρδς πάντα; χριστιανούς, καί ήδη πρδ τών Ουρών 
οντων ούδέν πεοί τούτου λογιζόμεθα· Αλλ έπ ο
λέθριο τώ  ήμετέρω ϊιαφερόμεθα περί τινων ίασίμων 
ζητημάτων, ένίων δέ καί παροράσεως άς-.ων, άλλ 
ίσως μεγίστων έσομένων αιτίων τ ή ;  τών χριστια
νών πανωλεθρίας, ήν μή θεδς ήμών φείσηται· Λη- 
ρείην είθε καί ψευδή; μάντι; λεγοίμην, ώ Δέσπο

τα  ! έ γ ώ  δέ ούδέποτ’ έξω κινδύνων εϊποιμ άν είναι 
τά  χριστιανών, ήν μή συντιθέμενου; ίδω Γερμα
νούς καί Ρωμαίους. Δεϊ γάρ πάντα τδν καλώς φόν
τα  καί τραφέντα έλευθέρως τάληθή λέγειν' καί 
ταύτα πρδς άνδρα πεπαιδευμένο·;, καί τα ί; υλι- 
καΐς ήδοναϊ; καί δόξαι; μή κχταβχπτιζόμενον. Οί- 

δ α ; ότι διττδν τδ τών ερίδων γένος, διδαχθεί; παρ 
Ασιόδου, καί δτι διάνδιχα Ουμδν εχουσι' καί τήν 
μέν άεί κακήν ουσαν, τήν δ’ αυ αγαθήν' φανερδν 
δέ καί δτι, δύο κακών προκειμένων, τδ μή χείρον 
βέλτιον, καί μάλιστα έν οίς ούκ έστι θεδς ή πί 
στις τδ περιφρονούμενον. Εχεις καί τής τών Ελλή
νων καταστροφής τδ παράδειγμα' ópsc; καί τδν 

λέοντα κεχηνότα καί ήμίν έπικείμενον· Ταύτα πάσι 
τοίς έν τώ  ίεοώ Συνεδρίω τιμιωτάτοις αδελφοί; ήμών 
Γερμανοί; όπόμνησον' έςαιρέτως δε τοϊν σοφωτάτοιν 
Ψιλίππφ τώ  Μελάγχθονι καί Μαρτίνω τώ  Βουκέρω- 
τ ι , συνετοΐν γε δντοιν άνδροίν, καί δεινοϊν συνιδεϊν α- 
μα πρόσω καί δπίσι·). θεδς δέ 5 τ ή ; ειρήνη; διδά
σκαλος, δώη μετριώτερον καί συγκαταβατικώτερον 
έκατέρω τώ  γένει χοήσασθαι τοίς πράγμασιν, εί; 
κοινήν ωφέλειαν τής έν Χριστώ πολιτείας. Ερρωσο.

Εκατομβχιώνος, πρώτη ίσταμένου, ,αφμά.

ΕνετίΥΐσι.»

Εξ επιστολή; γεγραμμένης έν τοσούτω βραχεί 
χρόνιμ δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τήν αξίαν τού 
Επαρχου περί τά  ελληνικά γράμματα, μήχχοντο; 
ανάγκην νά Οηρεύνι καί διονυχίζη τάς λέξεις' καί 
εάν, παρέχων ίκανά επιχειρήματα, ίνα έκθέση τήν 
διδασκαλίαν τής ήμετέρα; Εκκλησίας περί τών Εε- 
0ών εικόνων, περαίνη τδν λόγον ήττον εύσεβώς, ά- 
ποδοθήτω τούτο ε ί; τήν πρδς τήν δύστηνον πατρίδα 
ευσέβειαν. Αλλ’ ετι μάλλον άναλάμπει τδ αίσθημα 
τούτο, δπερ άπδ τεσσάρων καί επέκεινα αιώνων κυ
ριεύει καί θέλει κυριεύση τάς ψυχάς πάντων τών 
Ελλήνων, έν τή  Ιξή ; επιστολή αύτοϋ πρδς Φίλιπ
πον τδν Μελάγχθονα, θεολόγον έπισημότατον έν 
διαμαρτυρομένοις, συγγραφέα τής πολυθρύλητου 

• δμολογίας τ ή ; Αύγούστη; καί μόνον δυνάμενον νά 
διαδεχθή έν τή φιλολογίφ τδν Ερασμον, αρχηγέτην 
τού διδασκάλου αύτοϋ Λουθήρου καί άνδρα, δστις

καί γλαφυρότ/.τα τού υφους, εξαιρετικήν μετριο
πάθειαν.

«Φ ι,ΙΙηχω τώ  Μ ε.Ιΰ γ χ θ ο η , Λ ν τώ η ος  ύ " Ε .τα ρ χ οε ,. 

ευ Λ ράττει?·

«Τδ σεμνόν σου τών τρόπων, καί τήν λοιπήν έ -  
πιείκειαν οίδα παρά πολλών άκούσας, Μελάγχθον 
αίδέσιμε, έγνων έτι δέ καί τήν παιδείαν, καί τδ φι

λόσοφον -7,0ός σου, καί τήν περί τού ; λόγους δεινό
τη τα , έντυχών τοίς λαγιωτάτοις υπομνήμασί σου. 
Επυθόμην δε αύθις καί τδ άξίοιμα, 8 φέρεις παρά 
πάσι τοΐς έν τέλει χριστιανοί;. Επί τού τοι; καί ήν 
κέκτησαι παρρησίαν πρδς Ούελβετίους τε  καί Γερ
μανούς, καί τού ; λεγομένου; Φράγκου;, παρ' ούκ 
¿λίγων έμαθον· Ταύτα μέγιστα δντα σοι, είτε παρά 

θεού, είτε παρά τή ς φύσεως, είτε παρά τής φιλο- 
πονίας ευεργετήματα, έκκαλυπτικά γίνεται σημεία, 
τού μέγα τ ι δύνασθαι κατορθοϋν έν τώ  βίφ. Οθεν πολ- 
λάκις πρδς έμαυτδν σκεψάμενος τήν εύμοιρίαν τα ύ- 
την τών προσόντων σοι πλεονεκτημάτων, έν μέρει 
δέ καί τού ; παρόντα; καιρού; λογισάμενος, ώρμή- 
θην, καν μήπω πρότερον ή γράμμασι περιτετυχή- 
καμεν άλλήλοις, ή άλλως συνεληλύθαμεν, έν τώ  
παρόντι γε έπιστεϊλαί σοι. Αμα μέν φιλία; άρόα- 
βώνχ καταβαλλόμενος πρδς σέ, αμα δέ καί συμ
βουλέυσα·. τά  δοκοϋντα πρδς τδν παρόντα θόρυβον 
ένθυμούμενος. όρών γάρ τήν εύδαιμονίαν τής έν 
Χ ριστώ πολιτείας κάμνουσαν ήδη τά  λοίσθια καί 
τδν υπέρ ψυχής άγωνιζομένην αγώνα, μηδένα δέ 
τών δυναστευόντων ή έπικουρήσαι προαιρούμενον, 
ή δλως αίσθανόμενον τού κακού, άχθομαι καί περι
παθής γίνομαι: κινδυνεύων καί ταύτης τής κοινή; 
απάντων πολιτεία ; άποστερηθήναι, ώσπερ δήπου 
καί τ ή ; ιδίας. Ασπαζόμενο; γάρ‘τήν ελευθερίαν, καί 
τδ τ ή ; δουλείας έπάρατον αίσχος άποφεύγων, έν 
αλλοδαπή νυνί διατρίβω. Οθεν ούδ’ ές άπόπτου μοι 
γίνεται Οεάσχσθαι τδ πατοώον εδαφο; άδακρυτί, Ε λ 
λάδα τήν ποτέ κλεινήν ζυγδν δουλεία; άκλ.εώς 6πο· 
φέρουσαν. Συμφέρομαι δ’ δπως δήποτε τοίς παροϋ- 
σιν, άρκούμενος τή κοινή τα ύτή τών χριστιανών ευ
δαιμονία, ή ; άρχήν ήγημαι καί πηγήν τήν άοίδιμον 
ελευθερίαν. Τδ δέ καί ταύτης στερηθήναι κινδυνεύειν 
χριστιανούς, δεινόν πάντως, καί ούτε ουρανού, οΰτε 
γή ; άπτόμενον φαίνεται- Αλλ οί μέν ού φασι ταύτα 
γενήσεσθαί ποτε, έγώ δέ τούτο μόνον υποθεσιν τής 
έπιστολή; ποιούμενος καί σέ ποτε προςκαλέσομαι 
μάρτυρα, άν μή πρδς τδ βέλτιον μεθαρμοσθή τά
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χριστιανών. Τί γάρ, αίδέσιμε Φίλιππε, Σολιμάνης ο 

* κ τ  αυτήν τήν μαρτυρίαν τού δεινού αντιπάλου τών πάση; αρετής εχθρδς, νύκτωρ καί μεθ’ ήμερα·; πραγ- 
διαμαρτυρομένων ΒοββιιοΙ, συνήνονεν εις τήν εύπροσ μ α τεύετα ι; ούδέν άλλο πάντως, ή τδν τού ψευδό- 
ηγορίαν τήν πολυμάθειαν, καί εις τήν ευγλωττίαν προφήτου νόμον κύριον άνά πάσκν καταστήσαι τήν
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οικουμένην. Μή τιγε χρημάτων άπλήστως Εχε·.;  μή 
τ ιγ ε  προσόδων; ήκιστα. Καί χρήματα γάρ καί προσ
όδου;, όσα; ούδείς άλλο;, Εχει' μή τιγε πόλεων καί 
χο»ρα; επιθυμεί ; καί μήν παρά πάντα; πλείονα μ.ό- 
νος Εχε·.· Τί δ’ εστιν, β βούλεται; εύσεβέ; τ ι, νή τά ; 
χάριτας καί θεϊον, ¿>; ούκ οίδ είτις άλλο;, λογίζε
ται ;  ώσπερ Ετερος Ηρακλής, έξελάσχι τοΰ κόσμου 
τήν κακίαν προήρητχι, καί καταστήσχι τήν αρετήν, 
μακαρίους τε  ημάς ά π χξκπ χντχ ; άπρδεϊξαι ; τ !  
τούτο λ έγ εις ; παπαί τής εύεργεσία;. Οίόμενος μη- 
δένκ τών άνΟοώπων εύδαιμόνως οΐόν τε  β·.οϋν, άν 
μή κατά τήν Μωάμεθ πολιτείαν βιώη, βούλεται τον 
νόμον αύτοϋ άρχοντα πάντων άποφήνα·.. Τοΰτ εστ 
εκείνο, Φίλιππε, τούτ εστ·. τό σπονδαζόμενον αύ- 
τ ώ . Κάν δαίμονί τινι πονηρώ, τήν οικουμένην 

άπασαν ύπό χεΐρα οί ξυμ,βαίη γενέσθαι, τούτου 
δε μόνου μή τύχοι, ού παύσετ άν α·3θ·.ς πολεμών 

ήμΐν, εστ’ άν ύδωρ τ ε  νάη, καί δένδρεα μικρά τε - 
θήλη. Οι δέ τά χριστιανών διοικςυντες, τίνων ε- 
χονται πρός Θεού, ή τί πρός έπανόρθωσιν κατορ- 
Οοϋσι τοΰ βίου έν πέντε σισύραισιν έγκεκορδυλη- 
μένοι καί ^έγχοντες, φηείν ό κωμικός, ούδ’ όναρ 
λογίζονται τών σφίσι προσηκόντων. Ούτε γάρ τών 
παρόντων έπιμελοϋνται, ούτε τού μέλλοντος πρό
νοιαν τίθεν τα ι: άλλ έργον κηφήνων έργαζόμενοι, 
μάτην άεί τρίβουσι τόν χρόνον. Καν δέ π οτ’ ένθυ- 
μηθώσι τί τών δεόντων ποιείν : αυθι; ήμέραν ές ή 
μερα; άναβαλλόμενοι, άτησι παλαίουσι, κατά τόν 
άσκραΐον Ησίοδον, Η γάρ τών καιρών υστερούντες, 
ούδέν συμπεραίνουσιν, ή διιστάμενοι πρό; άλλήλους, 
επ’ οίκου πάλιν άπρακτοι γίνονται. Διό συμβαίνει 
τόν τύραννον, ού μόνον άνίπιλήπτω ; άρχειν φαίνε- 
σθαι, άλλά καί πάνυ έπαινςτώς. Ημάς δέ άτημε- 
λήτω ς, καί είμή προπετέ; είπεΐν πάνυ ψυχρώς. Εν
θεν δή τά  μ.έν ήμέτερα, σάλω πολλώ καί κλύδωνι, 
καθ έκάστην κατά κρημνού φέρεσθαι συμβαίνει : 
τά  δέ τών πολεμίων, άλληλουχία; άρρήτω τινί τά 
ξει όρθούμενα καί κατευοδούμενα δείκνυσθα·., είθ’ 
ημείς ποτνιώμ.ίθα, καί τάς χεΐρα; αίρομεν, καί τό 
θειον έπιβοώμεθα: ο! δέ καί κχταγελώσιν ημών. Αλλ’ 
εί μέν ή κάκωσις αδτη θεόθεν έφέρετο το ι; πράγμα- 
σιν : ην άν παντός νοϋν εχοντο; τήν θεομηνίαν γεν- 
ναίως ένεγκεΐν. Οταν γάρ τ ί ;  Θεών βλάπτη, δύναιτ’άν 
ούδ’ άν ισχύων φυγείν, λέγει Σοφοκλής. Επειδή δέ, 

ούδέν άλλο τού σφάλλεσθαι, καί κχκώς διατίθεσθαι 
τά  ήμέτερα, αίτιον είναι φαίνεται, οτι μ.ή μόνον τό 
ραθυμεΐν, καί τό πρός άλλήλους διίστασθαι: τ ί  δει 
Θεώ προσάπτειν τά ήμΐν άμαρτανόμενα ; ή τύχη 
μέμφεσθαι, όταν ήμεΐς άμελώμεν, καί μή δέ τήν 

χεΐρα το ι; πράγμασιν έπιβάλλωμεν ; δει γάρ κατά 
τήν παροιμίαν, τάν χεΐρα ποτιφέροντα, καί τάν τύ - 
χαν έπικαλεΐν. Επειδή τοι; ραθυμούσι, καί αμελώ;
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Εχουσι, καί τό δαιμόνιου οργίζεσθαι πέφυκεν. Οπερ 
γάρ οικία; δεσπότης, καί στρατοπέδου στρατηγός, 
καί νοσούντων ιατρός ! τούτο καί βασιλεύ; πόλεων 
έστί, και δήμων. Ιίσπερ δέ, άν μή καλώς εκείνος τά 

τ ή ; οικίας οίκονομήση, μήθ’ δ στρατηγός, τά  τοΰ 
στρατοπέδου, καί τά περί τούς νρσούντας δ ιατρός, 
συμβαίνει κακώς άπόλλυσθχι π ά ντα ; ούτω καί βα
σιλεύ; δήμων καί πόλεων, ή δι’ άγνοιαν, ή διά κα

κίαν, δλιγωρήσα; ανάγκη κάκεΐνον καί τχ ύ τ α ; κα - 
ταστρέψαι κακώς, ίΐσ τε  ούκ άπό τού δέοντος λέγοι- 
το : τό τε  τ ά ; πόλεις έπί τό βέλτιον έπιδιδόναι, ό
ταν οί βασιλείς φιλοσοφήσουν, ή βχσιλεύσωσιν οί 
φιλόσοφοι. Καλώς Εχει ταϋτα, είπο·. τις άν μή φρε- 
νών άμοιρων.  Αλλά δει καί τ ά ; πόλεις, καί τόν 

δήμον, ποός τό τού βασιλέω; άρμόζεσθαι βούλημα: 
είπερ όλοσχερώς μέλλοι καλώς Εξειν τά  πράγματα. 
Πσπερ γάρ ούτε νοϋς άνευ χειρών ισχυρός, ούτο»ς ούτε 
χεΐρε; ισχύουσιν ύπό νοός μή ύπηρετούμεναι. ίσ/ύς 
ουν καί σοφία συνδυασθεΐσαι, άμαχόν τι καί δυσχε;- 
οωτον γίνεται, ό  γάρ νούς έν άνθρώςω, τούτο βα
σιλεύς έν πόλει. ό  δέ χεΐρες, τούτο τά πλήθη· Α μ - 

φότερα μ.έν οψν συγγενόμενα, δυσπολέμητα γίνε
ται. Θάτερον δέ, άλυσιτελέ; παρά θάτερον φαίνεται. 

όρθώς ουν καί δ Κ ώ ο; κρίνων ¡πποκράτης, δει φη- 
σίν ού μόνον τόν ιατρόν έαυτόν παρέχειν τά δέοντα 

ποιέειν έθέλοντα ; άλλά καί τόν νοσέοντα, καί τούς 
πχρεόντας, καί τά  έκτός. I I ;  τ ε  δοκεΐ, καί τόν οίκον 
καλώ ; διιθύνεοθχι, άν άρμοδίως Εξη καί τά  λοιπά 
πρό; τόν οικοδεσπότην: καί τόν ιατρόν ευδοκιμεί·/, 
άν ευπειθή; δ νοσών η. Ούκονν καί τόν βασιλέα ώτ- 
αύτο»ς, άν οί δήμοι τα  δέοντα ποιώσιν. Αλλ εοικε 
καί κατά τούτο δυσμενεία τινί τύχης, έλαττοϋσθαι 
τά  καθ’ ήμάς. Τούς γάρ ύπό τόν τύραννον δήμους, 
συμφρονοϋντα; άπαντα; πρός άλλ,ήλους, καί τόν 
νοϋν αύτώ μόνω προσέχοντας, ίδοι τίς άν, οίκοι τε 
μένοντας, κάν ταΐς πολεμικαΐς περιστάσεσ·. γενομέ- 
νους. Οθεν συμβαίνει, τό δέον άεί διαφερόντω; έξ 
αύτών γίνεσθαι. Χριστιανός δέ παραπλήσια πάσχειν 
συμβαίνει το ι; άδεσπότο·.; σκάφεσίν· Οταν γάρ κα-  ̂
ταφρονώσι τών προεστώτων, καί πρός άλλήλους 
στασιάζωσιν οί πλωτήρες, διά τό μή δοκεΐν πασι 
τά αύτά : τών μέν προτεινόντων τού ; κάλως καί 
πλέειν προαιρούμενων, τών δέ έκσειόντων, καί προτ 
οομίζειν άναγκαζόντων : δ πλούς επισφαλής τότε 
γίνεται, καί το σκάφος ύπό μικρού πάνυ χειμώνος 
περιτρέπεται- Ού μόνον δ’ εξω γινόμενοι χριστιανοί 
ταϋτα πάσχουσιν: άλλ’ Εστι καί οίκοι μένοντας
θεάσασθαι ούκ εύαρμόστω; Εχοντας. Τά μ.έν γάρ 
άλλα τών άνθρώπων γένη, κατά τού ; κειμένου; νό

μους, τά μέν αίρούμενο·., τά  δέ φεύγοντες, κα τ ιδίαν 
τούς βίους εχουσι σώφρονας καί δσίους. Ημείς δέ 
εθεσ·. καί δόξαι; διχφόροις επόμενοι, καθ Εκάστηγ

π ρό ; άλλήλους μαχόμεΟχ : καί εις αιώνά γε μα χη- 
σόμεθα, άν μή Θεός εύμαρίση τό πάθος. Ού λέγω 
δέ ΐδιώτας : ών οί μέν ευεξίαν σώματος, τάγαθόν 
είναι νομίζουσιν, οί δέ οίνοφλυγίαν, οί δέ καί χείρο- 
να τινά τούτων: άλλά καί τών δοκούντων παιδείας 
μεταλαχεΐν. Οί μέν γάρ νϋν πλεΐστον διαβιώσωσιν 
έδόμενοι, τούτο εύδαιμονίαν ήγηνται τήν άνωτάτο».
Οί δέ έν άρετή τό μακάριον τίθενται. Καί οί μέν 
λόγους καί μαθήματα πρός τόν εύδαίμονα συντελεΐν 
νρμίζουσι βίον. Οί δέ φεύγουσι τα ϋτα , ύπό τινων 
κακοδαιμόνων γοήτων παραπεισθέντες. Καί οί μέν 
γάμ-ους, οί δέ τήν μοναυλίαν, έπαινοϋσιν. Οί δέ 
περί τά  χρήματα έπτόηνται: οί δέ άλλο νομίζουσι 
•τάγαθόν. Καί αυθις, άλλο άλλο·.. Εκαστοι δέ τού
τω ν, ταΐς ίδίαι; Επόμενοι δόξα·.;, τόν άκήρυκτον ά 
γουσι πόλεμον πρός τούς λοιπούς. Συμβαίνει γάρ, 
τώ ν όχλων τούς μέν τούτους, τούς δ’ εκείνους, τού ; 

‘δέ το ι; άλλοι;, προστιθεμένους διχφέρεσθαι παρά 
πάντα τόν βίον. Τάς μέν ουν άληθεστάτας αιτίας 
τού νοσεΐν καί κακώς εχειν τά  χριστιανών, Θεόν ά- 
νάγκη μόνον είδένα·,. Τ ά ; δέ πιθανά;, καί εύλόγου; 
εΐυαι δοκούσας, ταύτας ήγημαι μόνας, άνθρωπίνω 
λογισμώ στοχαζόμενος, άλλά τ ί ταϋτα πρός τά 
παρόντα;  έν άλλω χρόνω πολυπραγμ,ονεΐν εσται 
περί τούτων, ό  γάρ παρών καιρός, ώ συνετώτατε 
Φίλιππε : κατά Δημοσθένην είπεΐν, μονονουχί λέγει 
φωνήν άφιείς: ότι τών πραγμάτων ύμΐν έκείνων αύ- 

τοΐς άντιληπτέον έστίν, είπερ ύπέρ σωτηρίας αύτών 
φροντίζετε. Ημείς δ’ ούκ οίδ’ όν τινά μοι δοκοϋμεν 
εχειν τρόπον πρός αύτά. Ε σ τι δή τά γε έμοί δοκοϋν- 
τ α , ερωτι κατεχομένω τής ευσεβούς πολιτείας : έν 
τφ  παρόντι τάς Εριδας ύπερβάντας, Εν τούτο μόνον 
ζητεΐν, όπως εύ διαγενώμεθχ· Δήλον γάρ, ότι νϋν 
ού περί δόξης, ούδ’ ύπέρ μέρους χώρας, δ τύραννος 
ή μ ΐν π ολεμ εΐ: άλλ άναστάσεο»; καί ανδραποδισμού 
τής πατρίδος. Σέ γοϋν ύπολαμβάνων μόνον ίκανώ- 
τατον είναι πάντων, έπί τό  βέλτιον μεταγαγεΐν τά  
παρόντα, παρακαλώ τού θεοφιλούς Ενεκα, πείθειν 
έθέλειν Γερμανούς, οί; οίδας τρόποι; καί ώς Εχεις 
δμνάμεως, έ ;  άλλ.ον άναφέρεσθαι καιρόν, τήν τε  
πρός άλλήλους, καί τήν πρός Ρωμαίου; φιλονε'.κίαν. 
Δεινός δέ εί τούτο δράσθαι, διά τε φρονήματος δψος, 
καί λόγου δύναμιν, καί τήν λ.οιπήν αρετήν. Τούτο 

γάρ μόνον άρκέσει τήν όρμήν άνχστεΐλαι τού Σο- 
λιμάνου : τάχα δέ καί τό θράσος έπιτρέψαι. Εν γάρ 
βούλευμα σοφόν πολλά; χεΐρα; ύπερνικά, κατά τό 

.  σοφόκλειον Επος. Αμεινον μέν άν ην, είμή έγένετο 
τά  σκάνδαλα τήν άρχήν : άλλ’ ονν γεγονότα, ~ό, 
βυθώ λήθης παραδοθήναι, κράτιστον Εο·.κεν έν τώ  
παρόντι γίνεσθαι. ό  γάρ Σολιμάνης, ώς έπειθόμην 
παρ’ άνδρών ού ψευδομένων, κατά γήν καί κατά θά- 
λπτταν, .ώς ουδέ ποτ' άλλοτε, παρασκευαζόμενος,

Π Α Ν ί
πρός Γερμανούς πλησίστιος φε'ρεται: λεληθότως δέ 
καί πρό; άπαντα; τού ; λοιπού; χριστιανούς, ούδενί 
μάλλον άλλω θαρρών, ώ γή καί ήλιε, ή ταΐς πρό; 
άλλήλους διαστάσεσι. Σωφρόνων μέν ουν άνδρών έ -  
στί, καί λογισμώ χρωμένων, έν τοΐς τοιούτοις καιροί;, 
τών οίκοι διαφορών έπιλανθανομένους, μόνω προσέ- 
χειν τώ  πολέμω. Ηλίθιον γάρ άν εϊη, καί πάνυ σχ£- 
τλιον, τών καθόλου, κχί τού περί ψυχής άγώνος ά - 
μελήσαντας, τό λεγόμενον περί τ ή ; έν Δελφοί; σκιά; 
διχφέρεσθαι· Οπου γε καί τών άλογων δρώμεν τά 
πλεΐστα παρά τής σοφωτάτης φύσεω; διδασκόμενα, 
έν ταΐς χρείαις δμοφοονεΐν, καί τού κοινού συμφέ
ροντος μή άμ,ελ.εΐν. Κύνε; γάρ τοι πολλάκις περί 
μικρών δσταρίων οίκοι διαφερόμενοι, τόν κλέπτην 
ΐδόντες προκύψαντα, εύθύ; πρός άλλ.ήλους συνέστη
σαν κατά τού κοινού λυμαντήρος. Καί σύες ύπέρ 
πόας ολίγης ή βαλάνου διιστάμενοι, τών θηρευτών 
παραστάντων, έπί τό  κοινή συμφέρον έτράποντο, δ - 
μόσε γινόμενοι καί συνασπίζοντες άλλήλοις. Αν- 
Ιροίπου; δέ, γενομένου; έν περιστάσεσι, πόσο) μά λ

λον είκός ύπέρ τού συμφέροντος συμφρονήσαι ; α το- 
πον παντελώς καί ξένον, περί μετεώρων φιλονεικεΐν 
!ν τώ  παρόντι. Γρηγορεΐν άκριβώς δφείλομεν, άν μή 
μχινώμεθχ, καί πρός μ-όνον άτενίζϊιν τόν κίνδυνον : 
ίνα μή τόν ουρανόν ζητούντες, τήν γήν άπολέσωμεν. 
Ού γάρ οί νοϋν εχοντε; τήν αυτήν γνώμην εχουσι 
περί τών πραγμάτων, κινδυνεύοντέ; τ ε  καί μή κ·.ν- 
δυνεύοντες: άλλ’ άεί πρό; τά παρόντα βουλεύονται, 
ταΐς περιστάσεσιν έπακολουθοϋντε; : ούδ άκριβολο- 
γοϋσι τό δίκαιον, οί έν δεινώ γενόμένυι: άλλά 
τού συμφέροντος εχονται. Πέπεισμαι δέ νή τόν έ -  
ποπτεύοντα πάντα, άν άπαξ δμονοοϋντας δ τύ 
ραννο; αίσθηται Γερμανούς, κάγαθφ τινί πειθομέ- 
νους ήγεμόνι: μηδ’ έπιβήναι τ ή ; χώρα; αύτών, ά λ- 
κιμον παρά τ ά  λοιπά τό  γένος ηγούμενος, καί πο- 
λεμικώτατον. Αλλ’ όπου γε διίστανται, καί γυναί
κες άν αύτών περιγένοιντο. Εγώ μέν ουν ελευθερίας 
έραστής ών διάπυρος, τού ευσεβούς Ενεκα, ταΰτα 
πρός σέ διεξήλθον. Σύ δέ, σ-υνετώτατε Φίλιππε, έ ;  
άκοον έληλακώς τής ελληνικής παιδείας, ούκ απο
ρήσεις παραδειγμάτο>ν Ελληνικών, δι’ ό>ν Γερμ.ανούς 
πείσει; Ελέσθαι το κράτιστον, εί τυχόν τις οΐκοθεν 
ού πείθοιτο. Ερρωσο, καί μή άπαξιώσης ήμΐν άντε- 
πιστεΐλαι, ή Ελληνιστί ή ρωμαΐστΕ. Ελαφηβολιώ- 
νος ζ ’. φθίνοντος ,αφμγ'. Ενετίησι.»

Περί τ ή ; Επιστολής ταύτης ό βιογράφος καί φί
λος τού Μελάγχθονος Γο»αχεΐνος δ Καμεράριος γρά
φει ταϋτα- «Ην άναγνού; ήσθην τ ε  τής λέξεω ; εύαο- 
μοστία καί γνώμης ευστοχία, καί έδόκουν έν έκείνη 
έναργήτινα εικόνα τ ή ; πάλαι ¿λληνικής σοφίας κα - 
θοράν, Ιχάρην δέ καί ύπό τοιούτου άνδρός άξίως έ -  
παινούμενον ίδών τόν Φίλιππον» (α).

["Εχεζαι av r i\ eia .)  
M I X .  Λ. M O rX T O S T A U S .
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(Σ ονέ·,.. Ιδ ε  άριβ . 4 0 5 — 4 0 0 . )

Ε π ί πολλάς ήu-έρα; συνηντώμεθα έλευθέρως, καί 
επειδή τού φθινοπώρου αί κακαί ημέρα·, είχον δια
κοπή, έπεδιδόμεθα εις μάκρους περιπάτους. Καί 
ποτέ μέν άνεβαίνομεν εις βουνά χλοερώτατα καί 
ανθηρά, ποτέ δέ, καθήμενοι μεταξύ βάτων καί θά
μνων, διηγούμεθα τά  παθήματα καί τούς άγώνας 

ημών, ή άνατρέχοντες εις άρχαιοτέρους χρόνους 
περιεγράφομεν έκαστος τά  ίδια όνειρα, άτινα ήσαν 
όμοια καί τών δύο. AÍ ώραι παρήρχοντο έν τάχει" 
το  δ’ εσπέρας, έπανερχόμενοι βραδέως, εγώ μέν 
άνέβαινον ε ί; τδ δωμάτιόν μου, έκεϊνος δέ κατέφευ- 
γεν εις χωρικήν οικίαν. Περιμένουσα τήν εσπέραν, 
ουδόλως έσκεπτόμην περί τών μελλόντων" έγίνω- 
σκον " μόνον ότι δ ίοβέρτος έπρεπε ν αναχώρηση, 

καί ότι χρέος έχουσα νά έπισπεύσω τήν άναχώρησίν 
του, ώφειλον καί νά τον καταπείσο) άφεύκτως την 
επιούσαν "άλλ’ ότε ή επιούσα ήρχετο, ó λόγος έσβέν- 
νυτο εις τά  χείλη μου, τδ θάρρος μ.ου κατεβάλλετο 
καί παρηρχετο εις μάτην ολόκληρος ή ημέρα.

Οϋδεμίαν ειδησιν έλαμβάνομεν έκ Παρισίων’ ένο- 
μίζομεν οτι εϊμεθα μόνοι σχεδδν εις τδν κόσμον, 

καί ένίοτε έλησμόνουν καί τού παρελθόντος τά παθή
ματα  καί τού μέλλοντος τούς φόβους" τδ πρδς εμέ 

σέβας τού Ροβέρτου καθησύχαζε τούς ελέγχους τής 
συνειδήσεώς μου. Πίνουσα όμως μικρόν κατά μικρόν 
άπό τού φαρμακερού ποτηριού έμέθυον, καί μεθύου- 
σα έβλεπον τήν ψυχήν μου στερουμένην άνεπιστρε- 
π τεί καί τήν δύναμιν καί τήν αγνότητά της" τδ  πύρ 
τής νεότητος, ή άβεβαιότης τού μέλλοντος, οί κίν
δυνοι τής αγάπης καί τής μοναξίας, πάντα ταΰτα 
μ έ ωθούν πρδς τδν κρημνόν. Καί ενώ υπερηφανευό- 
μην διά τήν νίκην μ,ου, δέν έβλεπον ότι ήμην ήδη 
ήττ/,μένη" αλλά δέν ήργοπόρησεν ή τιμωρία.

Η δυστυχία ή πλέον άξία έλέους είναι ή τής 
υπερηφάνου έκείνης ψυχής, ήτις αισθάνεται τήν έκ- 
πτωσίν της. Νά φαντάζεται ότι είναι σταθερά καί 
άξία μεγάλης αυταπαρνήσεως, νά κρίνη αύστηρώς 
τάς άσθενείας τών άλλων, καί αίφνης νά γείνη αυτη 
άξία κατακρίσεως, ιδού αληθής κόλασις. Εμίσησα 
καί αυτόν τδν ήλιον" δέν έτόλμων ν' ατενίσω κατά 
πρόσωπον ούτε τήν άγαθήν έπιστάτριαν" τό τε  μό
νον ένόησα τήν άθλιότητα τού κόσμου, τό τε  μόνον 
ησθάνθην τήν θέσιν τού άνθρώπου, οστις δεν σέβε
ται πλέον εαυτόν. Μοί έφαίνετο ότι καί αύτός ό Ρο
βέρτος μ ε κατεφρόνει· όσάκις έμενον μόνη παρε- 
διδόμην εις τρομεράν άπελπιτίαν, καί ένόμιζον

μάλιστα ότι καί τδν έμίσουν· Επεθύμουν ν’ άπο- 
θάνω, καί όμως έφοβούμην τδν θάνατον. Τήν νύκτα 
δέν έκλειαν τδν ¿φθαλρ-όν, ή δν ποτε μ.έ κ α τελά μ -’ 
βανε βραχεία τις άποκάρωσις, ή ημέρα έπανέφερεν 
όλους τούς ελέγχους τής συνειδήσειΰς μου. Δέν είχον 
πλέον θέλησιν’ δέν είχον δύναμιν νά κυβερνήσω έ - 
μαυτήν" έφοβούμην μένουσα μόνη εις τδ  δωμάτιόν 
μου, εις ένα λόγον άπεστράφην εντελώς τήν ζωήν" 
τοσούτω δέ ηύξάνετο καθ’ Ικάστην ή άσθενειά μου 
αύτη, ώ στε ό Ροβέρτος ήρχισε νά φοβήται. Εν τή  
άπελπισία μου τδν παρεκάλεσα νά φύγωμεν. — Ας: 
υπάγωμεν, είπον, μακρύτερα" άς υπάγωμεν πρδς τ ή ν  
θάλασσαν. Ισως βλέπουσα τάς τρικυμίας καί τδ 
μεγαλεΐον αυτής έπανεύοω τήν ήσυχίαν μου.

ό τ ε  άπεχαιρέτισα τήν έπιστάτριαν, αύτή έναγ- 
καλισθεΐσά με μετά  δακρύων"— Καλά κάμνεις, μ έ  · 
είπε, νά έπιστρέψης εις Παρισίους" δέν σε ωφέλησε 
εδώ τδ κλίμα. Αέν έτολμούσα νά σέ τδ εΐπώ, κυ
ρία" άλλά νομίζω ότι άν μείνης έδώ δέν θά προ- 
φθάσγ.ς νά ίδής τά  χιόνια.

Αναχωρήσαντες έφθάσαμεν εις παράλιον χωρίον, 
όπου κατελύσαμεν εις τδν οίκίσκον αγαθών τινων 
άλιέων. Κ ατά τάς πρώτας ήμέρας, ένεκα τής αλλα
γής τού τόπου καί τής άδιακόπου παρουσίας τού 
Ροβέρτου, ήσθανόμην άνακούφισίν τινα- 0  Ροβέρτος 
μοί έφερε βιβλία, εφημερίδας, ζωγραφικά εργαλεία, 

καί μέ ήνάγκαζε νά ένασχολώμαι" έξηρχόμεθα δέ 
καί εις τδν περίπατον, ποτέ μέν άναβαίνοντες καί 
καταβαίνοντες βουνά, ποτέ δέ διατρέχοντες έπί 
λέμβου τήν θάλασσαν. Μίαν τών ήμερών άνεκαλύ- 
ψαμεν σπήλαιον σκαφέν έντδς τών βράχων υπό τής 
θαλάσσης, εις 3 μετεβαίνομεν καθ’ ε/.ά’στην, καί 
έςαπλούμενοι έπί τής άμμου έβλέπομεν προσεγγί- 
ζοντα τά  κύματα καί έκρηγνυόμενα μετά  πατάγου 
εις τήν είσοδον τού σπηλαίου" ένίοτε μάλιστα έφθα- 
νον καί μέχρι τών ποδών ήμών. ίίρας ολοκλήρους 
κατετρίβομεν εις τήν θέειν εκείνην, καθόσον μ.οί 
έφαίνετο ότι δ φλοίσβος τών κυμάτων, μορμυρί- 
ζων άδιακόπως έθρήνει διά τήν συμφοράν μου. Μή 
τολμώσα νά υψωθώ μέχρι Θεού, άπετεινόμην εις 
τήν φύσιν ώς πρδς μεσαίαν δύναμιν, ικανήν νά ανα
κούφιση όπωσούν τά δεινά μου. Παρήλθεν όμως δυσ
τυχώ ς καί ή πρόσκαιρος αύτη παρηγοριά, καί εξα- 
γριουμένη έναντίον τής τύχης μου, έξηγριούμην 
καί κατ αυτού τού ί ’οβέρτου·— Ακούσε, είπον αύτφ· 
μίαν τών ημερών" ά ; άναχωρήσωμεν καί απ’ εδώ* 
άς υπάγωμεν μ.ακρύτερα" άς υπάγωμεν εις τήν αγα
πητήν σου Αμερικήν" ίσως έκεϊ ζήσωμεν ευτυχέ
στεροι.— Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη" δ άήρ τής Γαλ
λίας σέ τήκει καθημερινώς, καί μ.έ σέ τήκει καί 
έμέ' άς υπάγωμεν ν’ άρχίσωμεν νέαν ζωήν άγνω
στον. Πρδ πολλοϋ έχω  τήν επιθυμίαν αυτήν.
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Κ αί ευθύ; ήρχίσαμεν νά ονειροπολώμεν νέα σχέ
δια καί άτελεύτητον ευδαιμονίαν. 0  Ροβέρτος έγρα- 
ψεν εις Αβρήν ίνα μάθη πότε άνεχώρει πλοίον εις 
Αμερικήν, έγώ δέ έν τοσούτω ζωογονηθεϊσα κατε- 
γίνόμην εις τά  τού ταξειδίου. Πληροφορηθέντες δέ 
ότι τήν 3 0  Οκτωβρίου άνεχο'ιρει πλοίον εις Νεοεβό- 
ρακον άφήκαμεν άμέσως τδ  χωρίον, άν καί έως 
τότε έλειπον όκτώ ήμέραι, καί άπεφασίσαμεν νά 
ταξειδεύσωμεν βραδέιος καί έν άνέσει· 0  καθαρδς 
άήρ τών δρέων, ή θέα τή ; έξοχή; μοί έδωκαν ψυ
χήν. Αποφεύγοντες τάς μεγάλα; δδούς καί τδ πλή
θος, έπροχωρούμεν μόνοι, σύντροφον εχοντες τδν 
ήνίοχον, δςτις έψιθύριζεν άδιακόπονς σχεδδν μελαγ- 
χολικδν ασμα. Οτε όμως έπλησιάσαμεν εις Αβρήν, 
ή πληγή μου ήνοίγη έκ νέου· Ενόμιζον, δσάκις 
ϊβλεπον γυναίκα, ότι ήτο ή Αουΐζα" τήν νύ
κτα μοί έφαίνετο ότι έστέναζε πλησίον μου" τ ί δέ 
έγίνετο ήγνόουν πρδ πολλοϋ. ό τ ε  άνεχώρησα έκ 
Παρισίων είχον κατά νοϋν νά γράψω εις τδν θεΐόν 
μου, άν καί μοί τδ είχεν άπαγορεύσεΓ άλλά διά τήν 
άφιξ« τού Ροβέρτου άνέβαλον τδ πράγμα" μετά 
ταϋτα δέ δέν έτόλμων πλέον" τ ί  έδυνάμην νά γρά
ψω ; ό τ ε  δέ κατελύσαμεν πλησίον τ ή ; παραλίας, 
έγραψα πρδς τδν εφημέριον τής νίΙΙθ-ΡβΓΗ γ, 

ζητούσα πληροφορίας περί τής έξαδέλφης μου" 
άλλά δέν ελαβον άπάντησιν. Συνεχώς μοί ήρχετο 
ή Ιδέα ότι άπέθανεν ή Λ ουίζα, καί έγινόμην 
παράφρων.

Περί μεσημβρίαν τής έκτης ήμέρας ήλθομεν εί; 
άρχαίαν νορμανδικήν πόλιν, κειμένην μεταξύ πε- 
διάδος, όθεν έμέλλομεν νά μεταβώμεν εις Αβρήν δί’ 
άτμοπλοίου, μετά  δύο ήμέρας άναχωροϋντος. 0  Ρο
βέρτος έξήλθε τού ξενοδοχείου, έγώ δέ, κατάκοπος 
ούσα, δέν ήθελησα νά τδν συντροφεύσω" ότε όμως 
έμεινα μ.όνη έντδς δωματίου υγρού, σκοτεινού, καί 
απέναντι μου έχουσα οικίας άπηοχαιωμένας, ήρχισα 
νά βασανίζωμαι υπό τών συνήθιον φαντασμάτων. 
Μάτην ήγωνιζόμην νά τά  διασκεδάσω" αύτά έ- 
πανήρχοντο φοβερώτερα. Τοσούτω δέ μέ κατεσπά- 
ραττον, ώ στε μή δυναμένη νά μένω μόνη, περιετυ- 
λίχθην έντδς μανδύου καί έξήλθον τού ξενοδοχείου. 
Ετρεχον δέ αγνοούσα πού νά υπάγω, καί χωρίς 
κάν νά βλέπω" βαθμηδδν ξμως δ δροσερδς άήρ καί 
ή κίνησις κατεπράϋναν τήν έξαψίν μου καί ήρχιια 
νά αίσθάν&ιμαι. Ευρισκόμην μεταξύ άπεράντων δεν- 
δροστοιχιών, σχηματιζομένων υπδ προαιώνιων πλα- 

• τάνων, τών οποίων τά  φύλλα διεσκόρπιζεν ένώπιόν 
μου δ άνεμος. Επειδή δέ ήτο έρημος, άνέστείλον ευ
χάριστο); τδ βήμα καί περιηρχόμ,ην παρατηρούσα τά 
μαύρα σύννεφα παραφερόμενα ακάθεκτα υπδ τού ανέ
μου. Ο τε όμως ήθέλησα νά έπανέλθω εις τδ ξενοδο- 
χ^ίον, διότι ή ήμέρα είχε προχωρήσει άνεπαισθήτως,

δέν ευρον τδν ευθύν δρόμον, άλλ’  έφθασχ εις τδν λ ι 
μένα. Η θάλασσα έξωγκοϋτο, τά  πλοία έσαλεύοντο, 
καί μ,ικρά κύματα έκελάρυζον έκρηγνϋμενα ε ί; τήν 
προκυμαίαν" σταθείσα δέ εις τδν αίγιαλδν παρετήρουν 
τούς ναύτας εργαζομένους, ενώ τδ σκότος έγίνετο 
πυκνότερον καί τά  φώτα τών πλοίοιν άντανεκλώντο 
εις τήν μέλαιναν θάλασσαν.— ϊδού ευκαιρία, έλεγον 
κατ’ έμαυτήν, νά κλείσω τους οφθαλμούς, νά προ
χωρήσω ¿λίγα βήματα καί νά γίνο) διά παντός 
άφαντος, άνευρίσκουσα καί διά παντδς ήσυχίαν . .  . 
Ούδείς θά μάθη τ ί  έγεινον. Ναι μέν γυνή δυστυχής, 
πνιγομένη, πράττει κοινόν τ ι καί λυπηρόν" άλλά 
μήπως φεύγουσα μ,ετ άνομου συνοδίας πράττει 
όλιγώτερον κοινδν ή λυπηρόν; . .  . Εννοώ ότι εκεί
νος θά βασανίζεται" άλλ’ έγώ τούλάχιστον θά 
παύσω βλέπουσα αυτόν βασανιζόμενον" άλλως τε 
καί νέος είναι" ή ζωή είναι μακρά . . . καί ή λύπη 
δέν είναι αίωνία . .  . Ομως θά εδρω τάχα ήσυχίαν 
υπδ τά κύματα ; άν ήξευρον ότι μετά  τδν θάνατόν 
μ.ου οδδέν έξ έμοΰ θά έπέζη ί Ναί μέν τδ ήκουσκ 
πολλάκις λεγόμενον, άλλά δέν δύναμαι νά τδ π ι- 
στεύσω. όπ ω ς ό νοϋς μου διαμαρτύρεται έναντίον 
τής άτόπου διαγωγής μου, οδτω διαμαρτύρεται καί 
έναντίον τής ιδέας ότι πάντα είναι χάος καί μηδέν.

Καί ένώ άνεπόλουν ταΰτα έπ ιπ τε βροχή, καί 
πάντες οί διαβάται "έσπευδον νά καταφύγωσι χάριν 
σκέπης πρδς τούς τοίχους τών οικιών. Εγώ δέ πα - 

ρατηρήσασα άμυδρδν φώς, διευθύνθην πρδς αυτό, 
καί μ ετ ’ όλίγον έφθασα εις τήν είσοδον μικρά; 
αδλής, πυρικυκλουμένη; υπδ υψηλών τοίχων" πρδς 
δεξιά είδον ήμίκλειστον θύραν, τήν όποιαν ώθήσασ* 
είσήλθον εις εκκλησίαν, άμυδρώς φωτιζομένην κατά 
τδ άγιον βήμα· Γέρων ίερεύς άνεγίνωσκεν, οί δέ 
ευάριθμοι περιεστώτες ϊσταντο μεταξύ σκότους. Ε κ  
δεξιών τού βήματος ήτο υψηλόν δούφακτον κεκα- 
λυμμένον υπδ παραπετάσματος, όπισθεν τού όποιου 
εψαλλον καλογραίαι. Γονυπετήσασα είς τδ σκοτει- 
νότερον μέρος, τούς οφθαλμούς έχουσα κλειστούς 
καί σιγηλά τά χείλη, μόλις άνέπνεον. Πρδ πολλού 
δέν είχον πατήσει τδ έδαφος έκκλησίας. Τήν τελευ- 

ταίαν φοράν συνώδευον τήν Λουίζαν . . . .  Οποία 
άβυσσο; ήνοίγη άπδ τής ήμέρας έκείνης ! Μετ’ ολί
γον έγένετο σιωπή, έσβέσθησαν τά φώτα, καί άνε- 
χ(δρουν οί περιεστώτες. Επρεπε δέ ν’ αναχωρήσω 
καί έγώ. —  Θεέ μου ! άνέκραξα μετά  κατανύξεως, 
σύ δςτις ακούει; τάς δεήσεις καί συγχωρείς τά  αμαρ
τήματα ήμών ! Θεέ τής Μαγδαληνής ! Θεέ πλέον 
εόσπλαγχνε τών άνθριόπων, καί πλέον εΰδυσώπητε 
καί αυτή; μου τής συνειδήσεώς! Θεέ ά γ ιε! έμίανα 
τά  δώρά σου, έπραξα κακόν. . . .  ή υπερηφάνεια 
μου μέ κατέστρεψε. Σώσον, Κύριε, τδ πλάσμα τών 
χειρών σου!
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Ενώ δε ελεγον ταϋτα γ,σθάνθην Ελαφρώς χεΐρα 

εις τήν £άχιν μου' καί στραφεΐσα είδον γυναίκα, 

ήτις μοί είπε"
—  βά  αλείβουν τήν εκκλησίαν.
—  Πώς ίνομάζεται ;  ήρώτησα.
—  Τ ή ; Παναγίας τής Ελαιούσης·
—- Θά ήναι ίσως νοσοκομεΐον εδώ.
—  ό χ ι , κυρία, είναι μοναστήριον δπου καταφεύ

γουν αί μετχνοοΰσχι κόραι.
Τοϋτο άκούσχσχ (οπισθοχώρησα ώς αν Επυροβο- 

λήθην κατά μέτωπον, καί είπον'
—  Εδώ' λοιπόν κλείουν τάς δυστυχείς έκείνας ;
—  Ναί, κυρία' ενίοτε δμως έρχονται καί Εκουσΐως. 
Ε ίπε καί ήσχολήθη είς τακτοποίησιν τών θρα

νίων. Εγώ δε έξελθοϋσα κλονουμένη είς τήν αυλήν, 

ήναγκάσθην να στηριχθώ έπί τού τοίχου. Καί εκτός 
μέν παρετήρουν διά τής ανοικτή; θύρας τήν έρημον 
προκυμαίαν καί τήν θάλασσαν, έντός δέ ήκουον άπει
ρου; ήχους ομοιάζοντας πρός άσθενεΐς ψαλμωδίας.—  
,Τπάρχουσι τφ όντι, ελεγον κα τ’ έμαυτήν, γυναίκες 
ερχόμεναι ένταϋθα έκουσίως, καί διά τ ί ; Ι'πάρχει 
άρά τ ις , ή όποία άγαπώσα καί άγαπωμένη είσήλθεν 
εδώ χωρίς νά βιασθή ;

—  Είσαι άσθενής, κυρία ; ήκουσα φωνήν είπαΰ- 
Gxv πλησίον μου.

Καί είδον μίαν τών ύπηρετίδων τοΰ μοναστηριού, 
ετοιμαζομένην να κλείση τήν θύραν.

—  Επεθύμουν νά ομιλήσω απόψε τήν ήγουμέ- 
vr,v, άπεκρίθην.—  Επερίμενον δέ πάλλουσα τήν ά- 
πάντησιν. Αν μ.οί Ελεγεν, όχι, θα έπέττρεφα είς τόν 
Ροβέρτον' άν έξ Εναντίας ν α ί.  . . τετέλεσται.

Mot έφάν® δτι αιών δλος παρήλθεν Εως ου άπο- 
κριθή' άλλά καί άφοϋ άπεκρίθη, άπήτησα νά έπα- 
ναλάβη δ ,τι ειχεν είπεΐ.

—  Είς τοιαύτην ώραν, άπεκρίθη, είναι άδύνατον. 
Εγοι δ έ , εί καί άνέπνευσα, δέν έξήλθον, άλλ’ έ-

πανέλαβον'
—  Πρόκειται να σωθή μία ψυχή. ό  Θεός νά σέ 

συγχωρήση, αδελφή μου, άν ήτο δυνατόν νά τήν 
ϊδω καί μέ άποδιώκεις.

Ενώ δέ έμακρυνόμην'— Μή φεύγης, είπεν' υπάγω 
νά έρωτήσο» άν ήναι δυνατόν.

Οί οφθαλμοί μου έσκοτίοΟησχν' ή γ ή  μοί έφχί- 

νετο στρεφόμενη περί έμέ, καί παρ’ ολίγον εφευγον" 
άλλ’ άνοίξασχ έν τοσούτω τήν θύραν μ’ Επεισε νά 
τήν άκολουθήσο). Ελθούσαι δέ είς πρόδομον, αύτή 
μέν άπέθετο έπί τρχπέζης μικρόν λύχνον, έγώ δέ 
επεσα είς ψάθινον θρανίον. Κώδων ήκούσθη ήχήσας 
απαξ καί δίς, καί μετά  ταϋτα βήματα ελαφρά καί 
ψιθυρισμοί" τά  βήματα καί τους ψιθυρισμού; διεδέ- 
χθη σιωπή. Μετά μικρόν ήκουσα μακράν άλλον κώ
δωνα. Αγνοώ πόσην ώραν Εμεινα μόνη καί ςνάλ-

«
λουσα" τέλος πάντων ήνοίγη πλησίον μου Ούρα, καί 
είδον διά τώ ν  κιγκλίδων λευχείμονα γυναίκα στα - 
Οεΐσαν σιωπηλήν πρό έμοϋ. Τότε, ύπό τό κράτος 
τ ή ; άγνωστου δυνάμεως ε ί ;  ήν καί άκουσα ύπή- 
κουσα, διηγήθην τήν ιστορίαν μου, τήν Ενθερμον 
Επιθυμίαν μου ν' άποθχνω, τήν τυχαίαν άφιξίν μου 
εί; τό μοναστήριον καί τήν άνάγκην τήν όποιαν 

ήσθανόμην νά ζητήσω  τήν συμβουλήν της.
—  0  θεός, κόρη μου, σέ ζητεί, άπεκρίθη Εκείνη 

άφοϋ έτελείωσα. Ακουσέ τον" κατάθου είς τούς πά- 
δας αύτοϋ τήν Ελευθερίαν, τήν όποιαν μετεχειρί- 
σθη; τόσφ κακώς, καί παραδόθητι είς αύτόν, όχι 
βιαζομένη, άλλά έλευθέρα. ί'π α γε καί σκέφθητι 
δταν δέ τό  άποφασίσης έπίστρεψον, καί θέλομεν σέ 

δεχθή.
—  Εάν άναχωρήσω, άπεκρίθην, γονυπετήσασα 

παρά τάς κιγκλίδας, δέν θά έπανέλθω πλέον. Αγαθή 
μήτερ, είμαι πλάσμα άδύνατον, μή μ.έ άφήσης. 
Λεξαι κόρην, ή δποία πρέπει νά φύγη τόν κό
σμον . . . Τίς οίδεν άν θά παρουσιασθ^ άλλη ευκαι

ρία ώς ή παρούσα;
Τήν παρεκάλεσα, αύτή δέ έσκέπτετο σιωπηλή, 

ένώ έγώ έσωτερικώς ήσθανόμην τήν αξιοκατάκριτον 
Επιθυμίαν νά μή μέ δεχθή· άλλ’ έπί τέλουςένέδωκεν 
είποϋσα' —  Ιΐξευρε δτι είσ έλευθέρα ν άναχωρήσης 
δταν Οελήσης. —  Παρατηρήσασα δέ τήν ώχοότητά 
μου'— Ταλαίπωρε νέα ! άνεφώνησεν, Εχεις δίκαιον 
Ερχόμενη Ενταύθα·

Μετά ταϋτα μέ ήρώτησεν άν είχον νά γράψο> 
πρός τινα ίνα τόν άποχαιρετίσω" εύχαριστήσασα 
δ έ αύτήν διότι μέ ύπενθύμ.ισε τ ό  καθήκον τούτο, 
Εγραψα τρέμουσα τά  Εξής"

« ίδού ή διαθήκη μου.
» Σέ άφίνω πρώτην παραγγελίαν νά παρηγόρη

σης τήν Λουΐζαν.
» Σέ ήγάπησα καθ’  ύπεροολήν, Ροβέρτε" καί 

τούτο Εφερε τήν δυστυχίαν δλων ημών. Καί σύ 
ύπέφερες δι’ έμ έ, διότι πολλάκις, βλέπουσά σε 
ώχρόν καί μελαγχολικόν, έβλασφήμησα τόν Εαυτόν 
μου· Συγχώρησέ με διά τό κακόν τό  όποΐσν σοί 
έπροξένησα καί θά σοί προξενήσω είσέτι. Δέν είχον 
πλέον τήν δύναμιν νά ζήσο» ώς έζων" τά  δάκρυα 
τή ς Λουΐζης μέ επνιγον.

» Πθέλησα νά φανώ ύπερτέρα πάσης αδυναμίας, 
καί δμως Επεσα πτώσιν δεινήν" ύ.τήρξα άνωφελής 
καί κακοποιός. Σύ έπανόρθωσον τό κακόν τό όποιον 
Επρχξα" είς σέ άπόκειται ή ειρήνη τής ψυχής μου, 

ήτις σ’ έλάτρευσεν ώς άλλον Θεόν. »
Πόσα δάκρυα Εχυσα γράφουσα τάς όλίγας αύτάς 

λ έξε ις ! ή  ήγουμένη Επερίμενεν" εδοίκα αύτή τό Εγ
γραφον, άλλ’ άπεποιήθη νά τό  άναγνώση, είποϋσα 

δτι διατελώ Ετι ςύσ* έλευθέρα, Διπλώσασα δέ τήν
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διαθ/,κην μου καί έπιγράψχτα αύτήν, παρεκάλεσα 
τήν ηγουμένην νά διατάξη νά δοθή αυτό έκεΐνο τό  
εσπέρας, χωρίς νά ΐδη ό Ροβέρτος τόν κομιστήν 
Μετά ταϋτα άνοιγείση; τ ή ; κιγκλίδο; είίήλθον εί; 
τό άσυλόν μου. Λαβούσά μ.·ε δέ άπό τ ή ; χειρός 
καί όδηγήσασά με ε ί; κοινοβιχκόν κοιτώνα" —  II 

τάξις, μοί είπε; τού καταστήματος είναι αυστηρό
τα τη , δ.ά τούτο καί ό βίος ημών· θά σέ φανή 
σκληρός. Επεθύμουν νά τήν μ-ετριάσω, είναι δμως 
άδύνατον" δεν Εχω τοιαύτην Εξουσίαν. Εσο όμως 
βεβαία, κόρη μου, δτι Οά άνθέξης- συλλογιζομένη 
ότ*. ό βίος είναι βραχύς, καί οτι Εχεις νά οξιλεώσ-ης 
τόν Θεόν διά πολλά αμαρτήματα.

Είς ταϋτα δέν άπεκρίθην" καί πώς ν’ άποκριθώ; 
ό  νοϋς μου ήτο αλλαχού. Πώς ετρεμον διά τόν 
Ροβέρτον! Μόλις παρετήρησα- οτι εισήλθομεν είς τόν 
κοιτώνα, καί δτι έστάθημεν πλησίον γυμνή; καί ψικ 
χρας κλίνης. Δέν· ενθυμούμαι π ότε έκδυθεΐσα κατε- 

κ-λίθην. 11 ήγουμένη άπεχώρησεν; άμυδρόν φ ώ ; Εφεγ
γε, καί αί άναπνοαί τών κοιμωμένων γυναικών 
έντός τ ή ;  αχανούς εκείνη; αιθούση; έμοιμύριζον 
αδιάκοποι.

ί ί  ποία νύξ ! Ποσάκι; άνεσηκώθην, άπόφασιν 
εχουσα νά ένδυθώ καί νά τρέξω πρό; τό» Ροβέρτον ! 
Αλλά Ενθυμούμενη δτι π όν τε; έκοιμώντο καί δτι 
ήτο άδύνατον νά έξέλθω, κατεκλινόμην έκ νέου 
άπελπι;. (E s te r a i σ υ τ ίχ β ία  )
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θά  λάβω τήν τόλμην νά ομιλήσω περί αντι
κειμένου πολύ δύσκολου, περί τής κατας-άσεως, λ έ 
γω , καί τών εξεων τού γυναικείου φύλου. II γερ
μανική φυλή τ ή ; Ευρώπης, ώς καί ή τού νέου κό
σμου, παρέχει είς τ ά ; γυναίκας Ελευθερίαν κατά τά  
φαινόμενα πολύ μεγαλειτέραν τ ή ; ύπό τών λατινι
κών λαών διδομένης. Λέγω δέ κατά τά  φαινόμενα-, 
διότι, κρίνοντε; καλώς τα  πράγματα, βλέπομεν δτι 
η άληθής ανεξαρτησία τ/,ς γυναικός είναι σχεδόν 
πανταχοϋ ή αύτή είς. τά ς νέας κοινωνίας. Α-λλ’ ένώ 
κατά τ ά ; Επικρατούσα; δοξασία; τ ή ; Λύσεως Οεω- 
ρεΐται άναγκαΐον νά περιστοιχίζωνται αϊνέαι ύπό Ε
πιτηρήσεων καί προφυλάξεων εξαιρετικών, καθό
σον Οεοιροϋντχ: όλιγώτερον ίκαναί ν’ άποφχσίσωσ·. 
περί τ ή ; τύ χ η ; των καί νά εϋρωσιν αί ΐδιαι τ ί άο- 
μ έ ,ε ι  είς αύτά;, ε ί ; τήν Αρκτον έξ.Εναντία; καί τήν

Αμερικήν εχουσι τήν Εναντίαν ιδέαν. ί>ς πρό; τό 

τελευταίο» μάλιστα τοϋτο κεφάλαιον υπάρχει μ ε 
γίστη υπερβολή, καί ή νέα, φθάσασα ε ί; ώραν 
γάμου, καλώ ; προειδοποιηθεΐσα περί τών κινδύ

νων τού; όποιου; δύνατχι νά τρέξη, καί άρκούντω; 
πληροφορηθεΐσχ περί τών μέσων τά  όποια πρέπει νά 
μεταχειρισθή δπω ; προφυλαχθή απ’ Εκείνων, Νίπτε
τα ι ύπό ιδίαν ευθύνην εί; τόν κόσμον ώ ; άλλο ; κερ- 
δοσκόπος, προσπαθούσα νά πραγματοποιήση τήν 
μογάλην έπιθυμίαν-τή: ζω ή ; της, ή τ ι ; είναι ό γάμος.

Θεωροϋντε; τό πραγμα αίσθηματικώς, δπω; δέν 
θέλω νά τό  Εξετάσω, οί Γάλλοι, οί Αγγλοι, οί Ιτα 
λοί καί οί- Ισπανοί δύνχντα*. νά εϊπωσιν δτι ή άμε- 
ρ’.κιχνί; κόρη πάσχει Ελλειψιν άφελείας, καί άν όχι 
άληΟοϋ; άρετή;, τουλάχιστον άθωότητος" δτι, κα τ’ 
αύτοϋ;, τοιαύτη καί τοσαύτη γνώσις τών πραγμά
των- τής ζω ής, αποκτώμενη άπό τ ή ; παιδική; 
ηλικίας, είναι έλ.λειπή; χάριτος" δτι μία- τώ ν κυ - 
ριωτέρων ηδονών τού άνδρός είναι ή  Ελπίς δτι 
θά- διδάξ·/? πολλά είς τήν σύντροφον αύτοϋ, δτι 
θά χ-αίρτ, διά τήν άγνοιαν της, καί δτι δέν ύπάρχει 
μεγάλη εύχαρίστησις, ουτω πώς θεωρουμένου τού- 

πράγματος, νά ελθη είς έμπιστευτικά; συνδιαλέξεις 
μετά νέας συζύγου ήτις, ώς πρό; τάς θεωρίας, ε ί 
ναι τήν παραμονήν τού γάμου α ύτή ; προχωρημένη 
δσον καί γέρων θεολόγος.

Είναι άληθές δτι οί αντίπαλοι αποκρίνονται, ο τγ  
αί τοιαϋται έδέαι είναι φαντασίαι παιδαριώδεις καί 
άνευ ούδεμιας ώφελείας, δτι δέν Οά ήτο δύσκολο ν  
ν’ άποδείξωτιν δτι είναι καί απρεπείς, καί δτι δ έν  
πρέπει νά έξετάζη τις τ ί έξεύοει ή ·τί άγνοεΐ μίχ- 
σύζυγος, άλλά πόσον είναι σταθεραί αί" άρχαί αύτή;, 
καί κατά πόσον είναι Επιτήδεια νά λάβη είς χεΐρα;- 
τλν διοίκησιν τοϋ οίκου της.

Καί γνωστόν μέν «τι λόγο; λόγω άντιπαλαίει" 
άλλά αί συνέπεια·, τοΰ αμερικανικού συστήματος εί
ναι γεγονότα, άτινα ϊσω ; δέν συνηγοροϋσιν ύπέρ ε 
κείνων οίτινε; ύποστηρίζουσιν αύτό.

Λ’ί  νέα·., εισερχόμενα·, είς τήν ζωήν δπως οί κερ- 
δοσκόποι εί; τό χρήματιστήριον, είναι φυσικώς ήναγ- 
κασμέναι νά γνωρίζωσι καλώ ; τά· μ.έσα ών θά 
έρ-γασθώσι, καί τά προσκόμματα τά  όποΐα-θ άπαν- 
τήσωσιν. I I  ώραιότη;, τό  πνεύμχ, ή χάρις μεθ’ ών 
τ ά ; έπροίκισεν ή φύσ·.;. άντιπροσωπεύουσ: τό δια
θέσιμον κεφάλαιον" πρόκειται δέ ού μόνον νά με- 
χειρισθώσιν αύτό καλώς, άλλά καί ν αύξήσωσιν δ 
σον τό  δυνατόν τήν άξίαν του. ’Εκ τούτου προέρ
χετα ι φιλαρέσκεια ήτις, πρέπει νά τό όμολογήσω- 
μεν, υπερβαίνει πάν δριον. Λέγουσι δικαίω; δτι αί 

γυναίκες, τή ς ανατολής, θεοιροϋσαι Εαυτάς καταλλή
λους πρός ενα μόνον σκοπόν, δεν σκέπτονται περί 
ούδενό; άλλου. Κατά τοϋτο αί νέαι Αμερικανίδες:
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τ&ν διχφέρομσ·. πολύ εκείνων· ©έλουσι νά νυμφευ - 
Οώσι, το λέγουσι μεγαλόφωνό);, καί καταβάλλουν, 
πάσαν προσπάθειαν δπο>; δελεάσωσιν ή μάλλον 
δπο); πχγιδείσωσι σύζυγον, παρουσιάζονται στ-ίλ- 
βοντα εις τού ; οφθαλμού; τού αγάμου, επ ί του 
οποίου εόριψζν τα  βλέμματά των, όλα εκείνα δσα 

είναι φύσει·); νά παρασύρωσιν αύτύν εί; Απόφχσιν 
πάντοτε σπουδχιοτάτην.

Δεν δυσκολεύονται λοιπόν καθόλου νά δχψιλεύ- 
σωσιν αύταί πρώτα·, καταφανεί; περιποιήσεις, καί 
άμα ώ ; πχοουσιχσθή περίστασι; τήν δράττουσι μετά 
τοσχύτη ; ελευθερία; καί σταθερότητο;, ώστε φαίνεται 
πολλά παράδοξο; εις τού; ξένου;, οΐτινε; είναι ολίγον 
συνειθισμένοι εις τόν τοιοϋτον τρόπον. Τότε πλέον 
τα  πάντα γίνονται εί; αυτά; θεμιτά. Βλέπει τ ι ;  ε'ί; 

/ορόν ώραίαν νέαν δεκαεπτά έως δεκαοκτώ ετών, 
κρέμαμένην άπύ του βραχίονο; χορευτού, δστι; 

.πρό ημ,ισεία; ώρα; τή  η το άγνωστο; εντελώς. Καί 
πρώτον μέν βαδίζει μ ετ’ αύτοϋ έν τή αίθούσ/ι, μετά 
ταΰτα δέ τον παρασύρει 1), δ ,τι είναι σχεδόν τό αυ
τό , παρασύρεται ύπ’ αύτοϋ εί; τον κόπον, πλαναται 
μ ετ’ εκείνου ε ί; σκοτεινά; δενδροστοιχίχς, ε ί; ζο 
φερά κιόσκια, υπόσχεται συνάντησιν μ ετ’ αύτοϋ τήν 
επαύριον ε ί; τήν οικίαν τ ο ;  δπου θά φναι μόνα,, εξ 
ακολουθεί την κωμωδίαν ταύτην χωρί; οί γονείς 
αυτός νά έχωσι την παραμικροτέραν ιδέαν, ούδέ καν 
νά φροντίξωσι νά μάθωσι τ ί  τρέχει, αναχωρεί εί; 
ττ,ν εξοχήν μετά τοϋ εύτυχοϋ; θνητού τον όποιον 
σαγηνεύει, καί προσπαθεί νά τόν μεθύση οσον τό 
δυνατόν καλλίτερα $π ω ; κατορθώστ, την επιθυ

μίαν της.
ύ  άνήρ είναι πολύ αδύνατο; εί; τοιαυτα; περι

στάσεις, καί ευκόλως δεικνύει εί; τό πανούργου πλά
σμα τό προσβάλλον αυτόν, τά  Αδύνατα μέρη τ η ; 
καοδίας καί τοϋ πνεύματός τον. Καί εάν μεν εί
ναι μάταιος, ή νέα κολακεύει αυτόν καί τόν όμιλεί 
περί αύτοϋ μετά βαθυτάτου σεβασμού’ εάν δε 
ερωτόληπτος, τώ  δεικνύει άνεξαντλήτου; θησαυρού; 
αγάπη; καί άφοσιώσεως. Αν δε πάλιν μαντεύση δτι 
άνεφλέχθησαν τά  αισθήματα του, ευρίσκει τρόπον νά 
τύν πείση δτι ό σπινθήρ καί η φλόξ είναι άμυδραί 
μιμήσεις τοϋ ηφαιστείου, τό οποίον καίει έντό; τ ό ; 
καρδία; τ η ;. Δεν είναι άπίθανον δτι άν δεν ύπήρχεν 
είμη μία μόνη Αμερικανί; ε ί; τόν κόσμον, έχουσα 
την μεγάλην ταύτην ¿οπήν ποό; τόν γάμον κχΐ τήν 
αδιάκοπου ταύτην επιτηδειότητα νά πράττη παν 
δ ,τι δυνατόν δπω; φθάση ε ί; τό  ποθοόμενον, θά 
κατώρθονε νά την νυμφευθη μέγα; αριθμό; γαμ
βρών. Αλλ’ ό διαγωνισμό; είναι ισχυρότατο;, αί 
αντίζηλοι πολυάριθμοι, απασχι έπίση; ώπλισμέναι 
πρό; πόλεμον, ¿λίγου εξετάζαυσαι τά  μέσα τά ό
ποια μεταχειρίζονται δπ ω ; έπιτύχωσι, καί τούτο
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σώζει μέγα μέρος των δυστυχών νέων, τού ; όποιους 

λαμβάνουσι καί άφίνουσι καθ εσπέραν, δπω; συμ
βαίνει ε ί; προμαχώνα; προσβαλλ,ομένου; καί ύπερα- 
σπιζομένου; υπό πολεμιστών έπίση; ανδρείων.

Ε ί ;  τοιοϋτο παιγνίδιον ούχί μόνον η χάρις, τά  αλη
θώς ευάρεστα προτερήματα σβέννυνται καί εξαλεί

φονται, άλλά καί τ ι πλέον, πρό πάντων τό αίσθημα 
τοϋ σεβασμού, τό όποιον δυσκόλω; 5 άνθρωπο; δια
τηρεί ενώπιον τοιούτων προσπαθειών. Επειδή κολα- 
κεύουσιν χύτόνώ ; σουλτάναν, πιστεύει καί ό ίδιο; δτι 
είναι τοιοϋτο;, καί εύχαρίστω; παραδέχεται τήν υ
περοχήν τήν όποιαν τφ  Αποδίδουσι· Καί ό περιπα- 
θέστερο; εραστή; ίλίγον συστέλλεται ενώπιον τής 
ερωμένη; του, καί, τό παράδοξον ε ί; πάντα άλλον 
τόπον, δεν προσπαθεί ν’ Αποκρύψ/ι άπ’ αυτό; ούδέ 

τά  μεγαλύτερα έλκττώ μ α τά  του. Οθεν βλέπει τ ι ;  
ε ί ; τού ; χορού; νέου; εξημμένου; ένεκα γεύμα

τος υπέρ τό δέον διαρκέσαντο;, Οεωρούντα; εαυ

τού ; εί; κατάστασιν νά πλησιάζωσι τά ; κυρία;, άν 
καί οί πόδε; των κλονοϋνται' εί; ούδένα δέν φαί
νεται άτοπο; ό τρόπο; οντο;. Εϊδον ώραίαν νέαν, 
κρεμαμένην ε ί ;  τόν βραχίονα κυρίου, τοϋ όποιου 5 
οίνο; εί/sv αυξήσει πολύ τά  φυσικά χρώματα’ η - 
κουε δέ φράσεις βεβαίως πολλά γλυκεία;, τών 
οποίων δεν ητο διόλου άξιος. Λέγεται εί; τόν τόπον 
δτι, έκ τ η ; γυναικεία; αύτή; προθυμία;, εκ τών 
συναντήσεων, έκ τών μακρών περιπάτο>ν, εκ τών 
Απέραντων καί ιδιαιτέρων αύτών συνεντεύξεων, ου
δέποτε προέρχεται άτοπόν τ ι , διότι αί νέαι γινώ- 
σκουσιν άριστα όποίον άνεπανόρθωτον δυστύχημα 
θά έγίνετο ε ί ;  αύτά;· 11 κερδοσκοπία άποτυγχάνει 
καί γάμο; διαλυόμενο; διά τοιαύτην αιτίαν, καθιστά 

δυσκολώτατον τόν δεύτερον.
0  λόγο; ούτο; μοί φαίνεται μάλλον εύπρόσωπο; 

ή πειστικό;· Απασαι αί κερδοσκοπία·, είναι φύσει 
τυχηραί, καί ούδεί; έμπορο; κερδαίνει πάντοτε. Η ό- 
δό; είναι επικίνδυνο;, τά  μέσα επισφαλή- παραδέ
χομαι δ’ε δτι ή καρδία είναι έντελώ ; αμέτοχο; εί; 
τήν γοητείαν, τήν όποιαν προσπαθοϋσι νά εμπνέω σι ν 
αί νέαι, καί, ά ; τό  ειπωμεν έν παοόδο), τούτο δέν 
είναι τό πλέον άξιον θαυμασμού- πλήν ό διάβολο; 
είναι πονηρότατος,καί είδ-jv ανθρώπου; πολλά καλή; 
π ίστεω ; μή συμμεριζομένους ¿>; πρό; τό κεφάλαιο·; 
ΤΟϋτο τό σύστημα τών συμπατριωτών των, καί 
σείοντα; εμφαντικώ; τήν κεφαλήν. Τό ύ ϊ  αναμφι
σβήτητου είναι, δ σι οί κληρικοί πασών τών θρησκειών 
καταδικάζουσιν όμοφώνω; τόν τρόπον τούτον τοϋ 
φέρεσθχι, καί διαβε^αιούσινδτι άποδσκιμάζοντε; αύ- 

τόν εχουσι λόγου; ισχυρού;·
Οπως δήποτε, αί άπαγωγαί είναι συνηθέσταται. 

Καί κατ’ άρχά; δέν εννοεί τ ι ;  καλώ ; διατί, άφ’ ου 
οί γονείς τόσον ολίγον αναμιγνύονται ε ί; ΰπόΟεσιν
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τήν όποιαν κρίνουσι μή ένδιαφέρουσαν αυτού;. Αλλ’ 
S, £νό; μέν μέρου; οί νέοι Οεωροϋσι τόν τρόπον αύ- 
τόν ρωμαντικότερον καί άρκούντω; αισθηματικόν’ 
διότι δι αύτοϋ κρύπτουσι τήν εύτυχίαν των από 
τών βλεμμάτων καί τών σκέψεων τοϋ άνιέρου κοι
νού. Ε ς άλλου δέ μέρους, όσον αδιάφοροι καί άν 
ηναι οί γονείς, περί τ η ; διαγωγής τ η ; Ουγατρός 
των, έπιθυυ.οϋσιν όμως νά είπωσι τήν ιδέαν των, καί 
ό εκλεχθεί; σύζυγο; ενδέχεται νά μή ηναι Αρεστός, εί; 
αυτούς. Διά τούτο οί νέοι Αποφεύγουσι τήν τυραν
νίαν ταύτην, έτοιμάζοντε; τά κιβώτιά το»ν· καί Α- 
ναβαίνοντε; εί; τόν σιδηρόδρομον, οτε ό γάμος είναι 
τετελεσμένο;. Ενταύθα αρχίζει η φάσι; ή αληθώς 
σπουδαία τό ;. γυναικεία; ζω ή ;.

ί ΐ  νεόνυμφο; άπέκτησεν δ,τι έπεθόμετ η τυχ·η της. 
ώρίσθη- έχει σύζυγον, οικίαν, καί μ ετ’ ¿λίγον μέ- 
γαν αριθμόν τέκνων· Οί θεωρητικοί λέγουσιν δτι 

άν η νέα κόρη τής Αμερικής είναι πολύ έλευθέρα 
καί ζή βίον άδ·.ακόπο)ν δ·.ασκεδάσεο)ν-, ή νέα σύζυ
γο ; περιορίζεται άπ’ εναντία; ε ί; είδος ζω ή ; αύστη, 
ρότατον’ εγώ όμως ούδέποτε είδόν τ ι  τοιοϋτον^ Α< 
νέαι γυναίκες δεικνύουσι διαθέσει; επίσης σφοδρά; 
πρό; τήν παραλυσίαν,δσον καί πρό τού γάμου αυτών, 
καί ενόσω ή ηλικία τό συγχωρεί χορεύουσι καί τρέ- 
χουσιν ε ί; διασκεδάσει; παντός είδους,μετά τής αυτής 
προΟυμ.ία; καί ελευθερία; δσον καί άλλοτε. Μιμού- 
μεναι ώ ; πρό; τούτο τά ; Αγγλίδας, φροντίζουσι διά 
τά  τέκνα των τόσον μόνον, δσον ή κα τά στα σί; των 
καθιστά Αναπόφευκτου. Αν ηναι πλούσια·, άφίνουσιν 
εύχαρίστω; τά  τέκνα τοϋ συζυγικού έρωτός των· 
εί; τήν n u rsery , δπου αί. υπηρέτιδες διοικοϋσαι τόν 
μικρόν αύτόν λαόν κατά τήν διάθεσίν των,, έξα - 

σκούσιν επιρροήν απόλυτον, τήν οποίαν σπανιώτατα 
ή παρέμβασις τής μητρό; μετριάζει. Πάντα δέ 
ταύτα γίνονται χωρίς, νά έλαττωθώσιν ούδόλω;. αί 
ένθουσιώδει; κατανύξεις, καί αί εμπαθείς καί Ατε
λεύτητοι έκείναι φράσεις, τών όποιων γινώσκουσι τήν 
τέχνην αί γυναίκες τής Αρκτου, άν καί δεν θεωροϋσι 
διά τούτο έαυτάς τ,ναγκασμένας νά τάς. βάλωσιν 
ε ί; πράξιν.

Αλλ’ ΐ, ηλικία προχωρεί- ό χορό; παύει- α  κόρο; 
φθάνει’ η γυνή αρχίζει νά μένη περισσότερον εις 
τόν οίκόν της. Ο σύζυγό; της, δστι; δέν λατρεύει 
έλ'.γώτερον αύτή; τό ιδανικόν- τοϋ οικιακού βίου, 
εξακολουθεί ό;; καί εί; τό παρελθόν νά κατατριβή 
ολοκλήρους τά ; ημέρας, έξω. τοϋ οίκου του, καταγι- 

.  νόμενο; ε ί ; υποθέσεις
Διέρχεται δ·λας τ ά ς  εσπέρας ε ί; τήν λέσχην ή 

εις ατελείωτα γεύματα,, ώ στε μόλι; βλέπει τήν 
σύζυγόν του. 11 νέα γενεά ούδόλω; φροντίζει περί 
τής μητρό;, καί αΰτη αναγκάζεται νά περιορισθή

"ήν συναναστροφήν τινών όμηλίκων τ η ;. Με_τ’

ολίγον αί θυγατέρες της γίνονται μεγάλαι νεάνι- 
δε;, αΐτινε; καί αύταί, ώπλισμέναι από κορυφή; μ έ
χρι ποδών πρό; κατάκτησιν συζύγου, δπω ; άλλοτε 
καί η μητηρ αύτών, καταβαίνουσιν εί; τό  πεδίον 
τής μάχη; πλήρεις ενθουσιασμού.

11 μήτηρ δέν δίδει πλέον είμή αγόνου; συμβου
λής, δέν ύπακούεται περισσότερον ή οσον εκείνη 
ύπή,κουσεν άλλοτε. II αίθουσα καί ή οικία τ η ; π λη- 
ροϋνται πάλιν υπό νέων, οΤτινε; δέν φροντίζουσι 
περί αύτή;, ούδέ κάν κρίνουσι πάντοτε άναγκαίον 
νά τήν χαιρετίσωσιν εισερχόμενοι καί έξερχόμενσι. 
Βλέπει αύτού; ενθρονισμένου; εί; θρανία δπω; συν- 
διαλεχθώσι χαμηλή, τή  φωνή μετά  τών θυγατέρων 
της, και τό καλλίτερου τό οποίον δόναται νά ποά- 
ξή, καί συχνά πράττει, είναι ν’ άποχωρήστ) ινα 
μ.ή στενόχωρη, μηδένα· Οταν ζητηση τις  είδη.- 
σ ει; ττερί· αύτή; άπό τόν σύζυγον ή τά  τέκνα τη ;, 
οΰ-τοι φαίνονται άποροϋντε; καί αποκρίνονται 
συχνά άλλ άντ’ άλλων, τόσον ¿λίγον τό πράγμ.α 
το ΐ; ενδιαφέρει-. Β-λέπων τ ά ;  δυστυχεί; μητέρας 
ουτω πως έγκαταλελειμ.μένα; πο.λλάκι; έλυπτ,θην, 
διότι ή αγγλική φιλανθρωπία,, ητις εφευρίσκει καθ’ 
ημέραν τόσα νέα μέσα δπω; φανή χρήσιμο; εί; τήν- 
ανθρωπότητα, δέν έσκέφθη άκόμη νά εδρη άσυλ.όν 
τ ι καί διά τά ημελημένα ταύτα πλάσματα· ϊσο>ς. 
Οά ητο δυνατόν νά τά  μεταφέρωσιν ε ί ;  έρηαόν- 
τινα νήσον, δπου τρώγοντα γλυκύσματα καί π ί-  
νοντα τέ'ίον,. Οά έζων ήσύχω ; καί δέν θά έτάραττον- 
ούδένα·

Τ ό  ολίγον τούτο σέβας,- τό άποδιδόμενον ε ί; τ ά ς  
γυναίκα;, είναι κακόν σύμπτωμα ε ί; κοινωνίαν. 
Συντελεί βεβαίο); πολύ ε ί; τήν Αποκλειστικήν διά- 
Οεσιν, τήν όποιαν έχουσιν οί άνδρε; δπω; ζώσι με
ταξύ των,, εις. τόν περιορισμόν τού πνεύμ.ατος, εί;. 
τήν καταφανή τραχύτητα τ ή ; συμπεριφορά; καί 
εις. τήν κλίσιν πρός τήν μέθην, ά τ ι; είναι έπίση; έν 
τών ελαττωμάτων τών Αγγλικών αποικιών. Είναι 
τωόντι λυπηρόν νά β λέπ /j τ ι ;  συχνά άνδρα; υψη
λ ή ; περιωπής καί διανοητικών δυνάμεο)ν ούχί κοι
νών, περιτρέχοντας τ ά ς  οδούς, μέ-πόδας κλονου- 
μένου;’ καί έτι λυπηρότερου νά πκρατηρή οτι η 
κοινή γνώμη είναι τοσοϋτον επιεική; πρό; τήν Α 

κρασίαν, ώ στε ούδέ κάν υλην κατακρίσεο); ευρίσκει 
ε ί; αύτήν. ©ά ήχο δμω; άδικον νά μή προσθέσω δτι 
αί έταιρίαι τ ή ; εγκράτειας κάμνουσι καθ’ ημέραν 

προσήλυτου;, καί οτι η.νέα γενεά φαίνεται εχουσα: 
ολιγωτέραν τάσιν πρό; τό προσφιλές τούτο ελάτ
τω μα, τό όποίον έχει έτι Ανάγκην πολλή; Οερα.-  
πεία ς οπω ; εκλείψ-/ι έντελώ ;. Β .
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Τεσταρε; κάλπαι τ ή ; Γορτυνίχ;, πχσχ: σχεδόν 
αί τή ; Λακεδαίμovo;, τ ή ;  Φθιώτιδα; καί τής Δωρί- 
δο;, αί μέν ήσαν άνοικταί, αί δέ έφερον σφραγίδα; 
συντετριμμένα;. Επειδή δέ ό νόμο; δέν παραδέχεται 
τοιαύτα,ς κάλπας, ή βουλή, όπως παραβή εύφήμω.ς 
αύτόν, άπεφάνθη ότι αί μέν σανίδες ήσαν ύγραί καί 
θερμανθεϊσαι «ανέσταλησαν, αί δέ σφραγίδες συν*- 
τρίβησχν τυχαίως κατά τήν μετακόμισιν. Εν Δγρ,ι- 
νίω 0μο>;, εν Καλαβρύτοις, έν Λίγιαλεία,έν Σκοπέλορ,, 
όπου έξελέχθησαν δ Μαυροκορδχτο.ς, ο Λόντο; καί 
τις φίλο; τοΰ πρώην υπουργείου, εκεί, κατά τήν 
βουλήν, αί κάλπαι πχρεβιζσθησχν, εκεί έπεβλήθη- 
σαν τεχνητοί ρόζο ι, έκεϊ αί σφραγίδες έλυμάνθησα», 
ένώ καί σφραγίδες καί κάλπαι ήσαν άθικτοι.

Ε κ τών δύο βουλευτών τ ή ; επαρχίας Σκιάθου, ύ 
ετερο; είχε προορισθή είς εξωσιν* άλλά πώς νά έκ- 
τελεσθή 5 σκοπός, ένφ ή έπί τ ή ; διαλογή; Επιτροπή 
έβεβαίου ότι καί νόμος καί τύποι έτηρήθησαν μετ 
ακρίβειας; 11 λεπτολόγος συνείδησής τή ; Εξελεγ
κτικής Επιτροπής άνεκάλυψε μεγίστην άνακάλυψι·»' 
άνεκάλυψε, λέγω , ροΑο>· έπί τή ς  κάλπης, καί δυνά
μει τ ή ; ανακαλύψει-); τα ύ τη ; έκήρυξε παράνομον 
τήν Εκλογήν. Αμφιβάλλω άν ευρίσκεται Ελλην το- 
σούτορ καταφρονητής του ιδίρυ αύτοϋ έθνους, ω ?τε 
νά μή Ερυθρίαση άναγινώσκο)·» τό συμπέρασμα τ ή ; 
Επιτροπής, καθ’ ί  έγένετο ή άκύρωηις. « Ε πειόή , 
Ιγραψεν αυτολεξεί έν τή  Εκθέσει αυτής, όέν  φ α ίν ε
τ α ι  ούιίεμ ΐα ε ίς  το  πρω τόχο.Ι.ίον β εβ α ίω σ ις  π ερ ί 
ζοΰ δτι ή χά.ίπη εύρέθη είς χα.Ιήν χ α τά σ τα σ ιν , 
a p a  π ε ίθ ετα ι ή ¿πιτροπή π ερ ί τής ά.ίηθε,ίας ταδ  
γεγονότος.»  Αλλά μήπως έφαίνετο είς τό πρωτό
κολλου ή βεβαίωσις ότι ή κάλπη εύρέθη εί; κακήν 
κατάστασιν;

Απερίγραπτοι καί άπίστευτςι είσίν αί παραν,ομίαι, 
ό δόλος, αί παραβιάσεις, δι’ ών ήγωνίσθησχν ν’ άνα- 
δειχθώσιν αντιπρόσωποι τών δύο Επαρχιών τής Λα
κωνίας οί παρά τής βουλής άνχγνωρισθέντες ώς 
τοιοϋτοι. Επλασαν ιδανικού; καταλόγους, συνέστη- 
σαν αύθαιρέτω; έπιτροπάς, ήρπασαν κάλπας, ερρι- 
ψαν εν αύταϊ; άναρίθμητον ψευδών ψηφοδελτίων 
πλήθος, έ πυρπόλησα» καί άνέσκχψαν οικίας, κατε- 

στρεψαν κινητά; καί ακίνητον; περιουσίας, καί, τό 
φρικωδέστατον, έχεον αίμα. Εν Γυθείορ ή διαλογή 
έγένετο, ούχί έν τώ  νενομισμενω τόπω , άλλ’ Εντός 
πλ.οίου πολευ.ικοΰ. Ó μακαρίτη; ιατρός Σπ· Καλο- 

γερόπουλος, ύπαδό; τοΰ δευτέρου συνταγματικού

se
υπουργείου καί ύπ’ αύτοϋ διορισθεϊς διοικητής έν 

Γυθείω, ώνόμασε πολλάκις Εγγράφω; τού ; διά τών 
τρόπων τούτων άναδειχΟέντχ; βύυλευτά;, βου .Ιευ -  
τ ά ς  α ίμ ατος . Καί όμ.ως άμφότεραι αί αίμχτόφυρ- 
ται αύται έκλογαί έκηρύχθησαν νόμιμοι, καί οί 
βουλευταί τοΰ αίματος ένεδύθησχν τήν αναίμακτου 

πορφύραν τοΰ νομοθέτου.
Εν Μχντινεία, χ ί ;  .τώ ν  ψηφοθηρών, ¿ξχντλήσχς 

ε ί ;  μάτην πάσαν οχλαγωγίαν, συνέλαβεν έπ'ι τ έ 
λους τήν πρωτοφανή ιδέαν, νά έμοάλη ε ί; σάκκους 
κ-αί παρακαταθέτη είς συμβολαιογραφεία μέγαν 
αριθμόν ψηφοδελτίων. Πάντε; ¿κάγχασαν τό κατ’ 
άοχάς διά τήν παράδοξον ταύτην επίνοιαν’ άλλά 
καί πάντες ¿θρήνησαν μ ετ  ολίγον, ότε ή πρώτη 
βουλή τ ή ; συνταγματικής Ελλάδος, άναγνωρίσασκ 
τήν ίσχνν τοιούτων ψηφοδελτίων, ήκύρωσε τήν 
κατά νόμον γενομένην εκλογήν. Εάν αύτη ητο 
παράνομο; άς άπερρίπτετο’ άλλά ψηφοδέλτια, μή 

ριφθέντ* ¿ντός τής νομίμου προθεσμία; έν τή  κάλ
πη τή  άποτεθείση είς τό ώρισμένον κατάστημα, 
μήτε τό μονόγραμμα φέροντα τοΰ προέδρου τής 
επιτροπής, ¿στερούντο πασών τών εγγυήσεων, δν 
ών άπήτησεν δ νομοθέτης νά περιβάλλεται ή ψητ 
φοφοοία. Οτι δέ ή Εκλογή ήτο νομιμ.ωτάτη, ώμο;· 
λογήθη καί ύπ’ αυτής τής βουλής, δεχθείση; ένα 
τών δι’ εκείνης άναδειχθέντων βουλευτών. Α κατα
νόητος αληθώς αναίδεια! ή εκλογή τής Μαντινείας 
έκηούττετο συγχρόνως, τήν αύτήν ώραν, καί νόμι
μο; καί άνομος’ ήκυροϋτο καί έπεκυροϋτο' κατεκρί- 
νετο καί έπεδοκιμάζετο!

ΓΙχρεισδύσχς ούτως είς τόν περίβολον τή ; βουλή; 
ci βον.Ιευτής τώ ν  σακχον.ΐίω ν , όπως έπωνομάσθη 
τότε, είπε πρός τοϊς άλλοι; καί ταΰτχ ' « II πχρχ;· 
κατάθεσις τών ψηφοδελτίων τταρά τοι; συμβολαιο
γράφοι; δέν είναι παρανομία' παρατυπίαν ίσως δύ- 
ναται νά τήν εΐπη τις. » Ετερο; δέ παρείσακτος 
ώσαύτως βουλευτής, « σω τηρίαν τής π α τρ ίόο ς ,  0 
Ελεγε τήν παραδοχήν τών σαχχου.ίίω ν, τά  ύε περί 
αύτών συμβόλαια, « σύμΰο.Ια τής γενναιότατης, 
τής ύσιωτάτης γνώμης τοΰ .Ιαοΰ» . ΓΙαρις-ών δέ τήν 
πατρίδα διατρέχουσχν τόν έσχατον τών κινδύνοιν 
άν έπανελαμβάνετο τ ή ; Μαντινείας ή έκλογή, 
έμόλυνε δι’ άτοπων επικλήσεων τό σεμνόν αρχαίων 
παραδειγμάτων καί ήξίου « νιϊ χοιμηθή» ό νόμος.

Αλλ’αί έκλογαί καθ’ ών καί βουλή καί ύπουργεϊον 
έστησαν ακάθεκτα τά  πυροβόλα αύτών ησαν αί 
τοΰ Λλεξ. Μαυροκορδάτον καί ή τής Τδοας. Αύτη 
μάλιστα καί ζήτημα υπουργικόν άνεκηρύχθη. Δέν 
ήτο όμως εύκολος ή Επιτυχία' διότι , καί άν 
κατηργεΐτο ή Εκλογή, ούδεμίχ υπήρχε βεβαιότη; 
ότι δέν ήθελον έκλεχθή καί πάλιν οί αύτοί βουλευ- 
ταί. Διό έΟεωοήθη άναγκαίον νά συγκροτηθώ σνβτη;

-μχτική πολιορκία, όπως κχτορθωθή διά τής βίας 
•καί έξ Εφόδου ό ,τι άπέκρουσε πρό μικρού δ νόμο:. 
Ενώ λοιπόν κχτεοάλλοντο αγώνες έν Αθήνχις ΐν’ 
άκυρωθη, διωρίσθη έν Υδρα έκτα κτο ; διοικητής, 
πληρεξουσιότητα έχων τοΰ δεσμείν καί λύειν, καθ- 
ηρέθησαν πάντε; οί ύπηρέται τοΰ δημοσίου μέχρι 
καί τών τελευταίων φυλάκων, έγένοντο Εκτοπίσεις, 
κατελύθησαν ai δημοτικά! άρχαί, έπλασθησκν στά
σεις καί τχρχχχί καί άπεστάλησαν στρατεύματα. 
Καί δμι»; μετά  τοσαύτης νομιμότητος είχε δ-.εξ- 
αχθή ή έκλογή, ώ στε ή Επιτροπή, κκίτοι βιαία έκ 

συστήματος, δέν έτόλμησε ν’ άποφανθή κα τ’ αύτή;, 
καθόσον μάλιστα πάντε; σχεδόν οί ψηφοφορήσαντες, 
παρόντε; έν Υδρα, συνέταξαν πράξιν δι’ ή ; έβεβχίουν 
τό  έννομον τ ή ; Εκλογής' ήτο δέ καί φόβο; μή άκυ- 

.ρουμένη; τα ύτη ;, έρεθισθώσιν οί αγέρωχοι κάτοικοι 
τής Υδρα; καί ύπερασπίσωσιν ένεργητικώτερον τά 
δικαιώματα αύτών.

Αλλ η ΙΙρωδιάς εμαίνετο’ τό ύπουργεϊον ήθελεν 
άφεύκτως επί πίνακι τήν κεφαλήν τών αντιπροσώ
πων τή ; Υδρας' διό άπεφασίσθη νά στζλώ σι δύο 
βουλευταί ε ί; τήν νήσον ϊνα έξακριβώσωσι τάς γνω
σ τά ; περιστάσεις, άνχχνεύσωσι νέας καί βάλωσι τόν 
δάκτυλον είς τόν τύπον ανυπάρκτων παρανομιών'. 
Οί δύο βουλευταί άπήλθον, ήρεύνησαν, άνίχνευσαν, 

έξηκρίβοισαν, έβαλον τό ; δάκτυλον ε ί; τόν τύπον, 
καί εύοόντες ότι ήτο τύπ ο; νομιμότητος, ύπέβκλον 
έκθεσιν μαρτυρούσαν τό  χ ατιι π ά ν τ α  νόμιυ.ον τής 

/¿χ.ίογής. Καί ομιος, έπί τή  ύποθέσει ότι Ρασο- 
-γιάννη; τ ι ;  παρεβιάσθη κατά τήν έξάσκησιν τοΰ 
δικαιώματος αύτοΰ (σημειωτέον δέ οτι αύτό; οϋτο; 
,κατέθετο ίγγράφ ω ς  τό  Εναντίον), καί ισχυρότερο·» 
επιχείρημα προτείνασκ «τήν εδρεσιν είς τήν αύλήν 
τίνος φυσεκίου, φέροντος λέξεις απειλητικά;, » ή 
βουλή άνέτρεψε τήν Εκλογήν. Τά μετά ταϋτα δέν 
είναι δύσκολο·» νά συμπεράνωμεν. ό  έκτακτος διοι
κ η τή ;, ή έ·»οπλο; δύναμις, ή διαφθορά, δ δόλος, 
ή βία, ή καταδίωξις, λαβόντα τόν τόπον τών ψηφο
φόρων, άνέδειξαν τού ; ύπό τ ή ; Εξουσία; έπιβληθέν- 
τ-α·ς. Ιίλοιαρίου δέ τινο; ύδραϊκοΰ, μετακομίζοντο; 
ε ί ;  Ιίπειρον πυρίτιδα καί κατά τύχην έλλιμενίσαν- 
τος έν ΐδρ α , τό πλήρωμα έρρίφθη αύθαιρέτω; είς 
•τά; φύλακας, διαβληθέν δτι έπεζήτει στάσιν, ένώ 
ή ττυρίτις, άνήκουσα είς φίλον τοΰ πρωθυπουργού 
διαμένοντα έν Σύρα, άπεδόθη αύτώ.

Τόν δέ Λλέξ. Μαυροκορδάτον είχον Εκλέξει τά  
Καλάβρυτα, ή Καρυστία, ή Γριχωνία καί τό Πανε- 
πιστήμιον.

Κ ατά τόν πρώτον νόμον, βουλευταί έξελέγοντο 
μόνοι οί δημόται τ ή ;  έκλεγούση; Επαρχίας' διό 
ούτε εί; τόν σοφιότατον, ούτε είς τόν εμπειρότατο·», 
άλλ’  ούτε είς τόν ευεργέτην αύτόν τής πατρίδος

. Π A Ν

έδιδε τό δικαίωμα ή Ιλληνική ιθαγένεια ν' άντιπρο- 
σωπεύσ-η Επαρχίαν, ή ; τίνος δέν ένεγράφη δημότη;. 
Τήν ρήτραν ταύτην έτήρησε καί ή β '. έ·» Αθήνχις 
Συνέλευσις, ούχί βεβαίω; ένεκα εύλαοεϊα; πρό; μ ε
ταφυσικόν τ ι δικαίωμα, ή ώ ; τρόπον ασφαλή πρό; 
θεραπείαν τ ή ;  νοσούσης Ελλάδος, άλλά χάριν ευτε
λών προσωπικών συμφερόντων.

II Β'. αύτη Συνέλευσις ένομοθέτησε καί ετέραν 
ρήτραν, ούδέν ήττον τής άλλης ζημιούσχν τό έθνος, 
τήν άποβολήν λέγω άπό τ ή ; βουλή; τών δημοσίων 
λειτουργών. Η ζημία Οά ήτο ΐσ&>ς μετριοίτέρα άν 
τού ; νόμους, πρό τής εισαγωγής αύτών είς τήν βου
λήν, συνεζήτει σώμα έξ άνδρών Επιστημόνων, μά
λιστα δέ Εμπείρων περί τήν διοίκησιν, Εκχνών νά 
καθοδηγήσωσι τούς βουλευτάς' τούτου όμως μή 

ύπάρχοντος, ή παρουσία τών δημοσίων λειτουργών 
έν τή βουλή, καθίσταται άνχγκαιοτάτη, διότι ούτοι 
άποκτώσιν έκ τής πείρας καί πολιτικήν καί διοικη - 
τικήν άγωγήν, δποία; στερούνται ώς έπί τό πολύ 
οί λοιποί βουλευταί. Ó νόμος δέν είναι καλό; διότι 
συνετάχθη κατά θεωρητικά; άρχάς, άλλά διότι αρ
μόζει ε ί; τήν χώραν δι’ ή·» κατεσκευάσθη' τήν άρ- 
μ,οδιότητα δέ ταύτην ούδείς γινώσκει κάλλιο·» τοΰ 
τρίβωνος δημοσίου λειτουργού.

Εν όσω άρα ύφίσταται ή διπλή αύτη άπχγόρευσις, 
ή μέν βουλή θέλει απορεί, ώς σήμερον, άνδρών Ε
πιστημόνων καί Εμπείρων, οί δέ νόμοι, άποδεικνύ- 
μενοι έκ τή ; Εφαρμογής ανεπαρκείς ή καί κακοί, Οά 
πολυπλχσιάζωνται έπ  άπειρον, τών μέν νεωτέρων 
ύπουργών οίομένων εαυτού; ικανού; νά νομοθετή- 
σωσι καταλληλότερο·» τών προηγηθέντων, τών δε 
βουλευτών έπιψηφιζόντων άβασανίστως καί άντιφα- 
τικωτάτους πολλάκις νόμους.

Αλλ ώς πρό; τόν Μαυροκορδάτον δέν ίσχυεν ή 
πρώτη Εκείνη ρήτρα' διότι ή Συνέλευσις τής 1' ’. Σε
πτεμβρίου, τιμ.ώσα κα τ’ έξαίρετον τάς ύπηρεσίας τού 
άνδρός, άπένειμεν αύτώ καί τό Εξαιρετικόν δικαίω
μα τού έκλέγεσθαι παρ’ δποιαςδήποτε Επαρχία;. 
Καί ίδού πόθεν αί τέσσαρες αύτοϋ έκλογαί.

Εν Καλαβρύτοι; άντχγωνιστήν είχε τόν Κωνστ. 
Ζωγράφον, άρχαίον μέν αύτοϋ πολιτικόν φίλον, νϋν 
δέ τχχθέντχ μετά  τών αντιπάλων. Επειδή δέ έκ 
τών δεκατεσσάρων δήμων τ ή ; επαρχία;, μόνον οί 
τέσσαρε; έδωκαν πλείονας ψήφου; τώ  Ζωγοάφω, ή 
βουλή τούτο)·» μέν τά ; Εκλογικά; πράξεις έκύρωσεν 
ό»ς νομίμ.ους, τάς δέ τών δέκα κατχγγείλασα «ώς 
διεξαχθείσας ύπό τό κράτος τής βίας, τοϋ δόλου 
καί τ ή ; παρανόμου έπεμβάσεως τ ή ;  Εξουσία;,» ά - 
πέρριψε κατά κράτος.

Αύτό τοϋτο έπρζξεν άπαραλλάκτως καί έν Τρι- 
χωνία.

Τί δέ έγένετο περί τής Εκλογής τής Καρυστία; ;

i Ω Ρ A.* 5Τ



βουλευτών τής Μεσσήνης, τοιαύτας καί τοσαύτκς 
άνχκάλυψε παρανομίας, ώ στ Εβιάσθη νά δμολογΐσ^ 
οτι οί παρουσιζσθέντες ώ ; βουλευταί ησαν ά>·ομοί· 
Αλλά, προσέθετο εύθυς άμέσως, « διά νά μή όπο? 
πέσνι ί  Επαρχία εις νέα δεινά, επανερχόμενων τών 
κατοίκων εις τήν Εξάσκησιν τών εκλεκτικών δίκαιά 
μ.άτων · ,  νομιμοποιώ εγώ ή βουλή τους ανόμους 
καί ανοίγω τάς άγκάλας μου εις. αυτούς, Εδέχθη 

λοιπόν ώ ς αντιπροσώπους του λαού τους παρ’ αύ.τού 
άποβληθέντας· Εν Καρυστία όμως, εί καί διεξήχθη 
κα τά  νόμον ή  Εκλογή, δεν Εδίστασε νά παραβή τόν 
παρ’ αυτή; τής ιδίας τεΟέντα κανόνα. Δεν Επικυρώ, 
βιπεν, αυτήν, διότι «ενδέχεται ν’ αναγνωρίσω άπο- 
τέλεσμα Εκλογή; μή παριστάνον τήν πιστήν καί 
αληθή Οέλησιν τ ή ;  επαρχίας.» Είναι δυνατόν νά ρ.ή· 

Επαναλάβωμεν" δποία αναίδεια!
Οσοι είχον τήν απλότητα ν’ άποδίδωσιν εις τήν 

βουλήν ρανίδα συνειδήσεως ή Εθνική; φιλοτι
μίας, έπίστευον ότι έμελλε νά επικύρωσή του Παν
επιστημίου τήν εκλογήν, Μεγίστη δμω ; δπήρξεν ή 
απάτη αυτών" διότι καί ταύτην ήκΰρωσεν άξιου— 
σα οτι, κατά τήν άπόφασιν τής Συνελεύσεως, δ 
αντιπρόσωπος τού Πανεπιστημίου πρέπει νά Εκλέ

γετα ι Εκ τών ίδίιον αυτού μελών. Ποια δέ ή 

άπόφασις α υ τη ", Ακούσωμεν αυτήν δπως υπάρχει 
γεγραμμένη καί. τετυπωμένη εις. τά  πρακτικά- 
τή ς  Συνελεύσεως· «- Ακολούθως δ είσαγαγών τήν 
πρότασιν πληρεξούσιος (ό'γραμματευς του Πανεπι
στημίου Κ . Δοκός) παρετήρησεν δτι η πρότασις. 
άφορά ττν  δριστικήν παραδοχήν τού. συστήματος,, 

του νά Εκλέγεται παρά τών καθηγητών εις αντι
πρόσωπος του Πανεπιστημίου. Εννοείται δε δτι δ. 
αντιπρόσωπος ου.τος. πρέπει νά έχ.η. τά  προσόντα 
τού βουλευτού, και δύναται νά λαμβάνειαι καί εν
τός καί ίχ τος  του Πανεπιστημίου παρά τών καθη
γητών. Ενταύθα ούΛεκός α ίεοΰ κ τος  νά- άγορεύση, 
καί πολλών προτεινόντων δτι ή Συνέλευσις. εφω τί- 
σθη, δ πρόεδρος ήρώτησευ, δν πρέπη. νά καταπαύσ») 
τήν προκειμένην συζήτησιν* άπο-φανθείσης. δε ταύτης 
χ α τα φ απ χ ώ ς , δ πρόεδρος κ τλ . » Ιδου ή άπόφασις. 
ήν σεβόμενη ή βουλή ήκύρωσε. τήν εκλογήν ?'

Οϋτο> πως άπό ανομίας εις ανομίαν προβαίνουσχ 
κατέτριψε τρεις ώ ς έγγιστα μ,ήνας, άπό 2 2  Σεπτεμ
βρίου μέχρι τής 1 4  Δεκεμβρίου 1 8 4 4 ,  εις τήν έξέ- 
λεγξιν τών εκλογών, καταργήσασα δεκαέξ έκ τών 
νόμιμωτέρων, καί έξοστρακίσασα τεσσαράκοντα π ε
ρίπου αντιπροσώπους, μεταξύ δε αυτών τόν Μαυρο- 
κορδάτον, τόν Λόντον, τον Σισίνην κχίτόν Ζαήμην.

Τοιχύτη έν συντόμω ή ιστορία τής έξελέγξεω ; 
τώ ν Εκλογών, τής γενομένης υπό τή ς πρώτης βου
λ ή ; τής συνταγματικής Ελλάδος. Πολλάκ^ άνα- ι

πολών τάς Επί τού μεγάλου άγώνο; καί τών κυβερ
νητικών χρόνων διχονοίας καί έριδας, άνεζήτησα- 
Επιμελώς Εποχήν, παραπλήσια^ διά τό βίαιον τ ώ ν  
παθών, τήν διαρκή σοφιστικήν διαστροφήν,, τήν ασέ

βειαν. -προς τάς θυσίας; τάς υπηρεσίας, τήν ικανό
τητα·, τήν αρετήν, τήν Εκ συστήματος παρανομίαν,. 
τήν ακόλαστον ε»ί λόγω· Ενέργειαν- δλοκλήρου νομο
θετικού σώματος, πρός τήν Εποχήν τού 1 8 4 4  έτους. 

Δυσπιστών δέ ε?ς τήν-μνήμην μου, άνεδίφησα καί 
Εφημερίδας, καί ιστορίας, καί χρονικά,, καί εις τάς. 
αναμνήσεις άλλων κατέφυγον" άλλ’ ούδεμίαν εύρον 
τοσοϋτον άπαισίαν, ούδεμίαν τοσούτον άφθονον καί 

Εθνοβόρον δαψιλεύσασαν- τό δηλητήριον εις τήν 
πατρίδα- Ε κτοτε. πολλά· καί μεγάλα συνέβησχν 
παρ’ ήμίν, καί· στάσεις, καί πολιτικαί δολοφονίαι, 
καί διαβολαί άμείλιχοι, και τών καθεστώτων ά - 
νατροπαί. Ασφαλέστερον δ’ ίσως κρίνοντε; οί μεθ’ 
ημάς, θέλουσιν είπει κατά πόσον Επενήργησεν εις τά 
στυγερά ταύτα συμβεβηκότα· τό δηλητήριον Εκείνο. 

Τό κα τ’ Εμέ,, δσάκις άνεζήτησα τά  αίτια τοιούτου 
τινός κοινωνικού ή  πολιτικού γεγονότος, εύρον αεί
π οτε δρθότατον τό  τού πολύπειρου Πλουτάρχου* 
« Πολλώ δέ τάχιον άπό τών κοινών Επιτηδευμάτων 

έπιρρέουσιν οί έθισμοίτοίς.ιδιωτικοί; βίοις, ή τά καθ 
έκαστον όλισθήματα καί πάθη τάς πόλεις άνχπίμ.- 

πλησι πραγμάτων πονηρών (*).»  Ν. Δ.

Σ  Κ I I Ν  Α I

T U E

rnm m  mmw
A r ήνωμένκι επαρχίαι τού ίίο υ  δέ λά Πλάτα- 

παρέχουσι σήμερον τό  θέαμα κοινίΰνίας πεπολιτισμέτ 
νης, παλαιούσηςέτι πρός κοινωνίαν βάρβαρον, τής ό- 
ποίας ή μ,ανιώδης άντίστασι; επιζή εις τάς άπεράν- 
του ; ερήμους τάς περικυκλουμένας άπό τάς Κορ— 
διλλιέρας, δπου. κατέφυγεν. Ο τε πρό τριακοσίων- 
περίπου Ετών οί-ΐσπανοί κατέκτησαν τήν ώραίαν 
ταύτην χώραν, δεν ήδυνήΟησαν νά τή.δώσωαιν δ ,τι. 
καί· αύτοί. δέν είχον, δηλαδή δογανισμόν δρθόν καί 
ισχυρόν^ νόμου; πραγματικούς, Οεσμοθεσίαν Επι
δεκτικήν άναπτύξεω; καί προόδου. Τό άοχαΐον σύ
στημα τής καστιλλανή; νομοθεσίας, μετατεθέν εις. 
τόν Κέον Κόσμ.ο·ν, Εχρησίμευσεν εις διαιώνισιν 
παραλόγων Εθίμων καί ε ΐ; ΰποστήριξιν τετριμμένων- 
παραδόσεων, αΐτινες διευκόλυνον τήν τυραννίαν τών· 
άντιβασιλέων. II  διοίκησίς των, συρομένη μ έ χωλόν· 
πόδα ε ί ;  τήν παλαιάν τροχιάν, τήν χαραχθεϊσαν- 

άπό τήν μητρόπολιν, δέν ήτοίμασεν ούδέν στοι-

( ’)  'Ε ν  βί<ο Λ ν σ ίν ϊf ου.
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Ο τε ή βουλή συνεζήτει τά  περί τή ς Εκλογής τών
τ * * · '  ευημερίας καί ζω ή ; διά τάς μελλούσας γ ε
νεάς. II Ισπανία ήρκέσθη ν’ άνεγείρη άνάκτορα 
διά τους διοικητάς της, νά διατηρή στρατόν πρό; 
περιστολήν τών ίνδών καί νά εϊσχγάγη τήν δου
λείαν τών μαύρων. Διά δέ τούτων εθεμελίωσε τήν 
απόλυτον Εξουσίαν, τόν διαρκή πόλεμον καί τήν 

παραλυσίαν τής Εργασίας. Ενώ υπό τήν αύστηράν 
καί πρακτικήν Επιρροήν τού άγγλοσχξων.κού πνεύ
ματος, ή βόρειο; Αμερική ήλείφετο Εκ προομίων 
εις τήν ένδοξον πάλην, ή τ ι ;  έμελλε νά στερεώση 
τήν άνεξαρτησίαν της, αί ίσπχνικαί άντιβασιλεϊαι 
τής μεσημβρινής ήπείρου, καταβεβλημμέναι υπό κα- 
τχθλιπτική; Εξουσία; καί μή έχουσχι ίδιον χαρα
κτήρα, μόλις άφήκζν φωνήν Ελευθερίας χωρίς νά 
ήναι ε ί; κατάστασιν νά κατακτήσωσι τά  πλεονε
κτήματα Ελευθέρου ζωής. Καί δμω ; γενναίοι τινέ; 
καί δραστήριοι, μεταξύ τών όποιων έ  δόν Εστανισ- 
λ.άος Λοπέζ, δστις καί σ-ημερον έτι ονομάζεται υπό 

τών εγχωρίων « ό μ έγ α ; στρατηγός Λοπέζ »,εγένοντο 
αρχηγοί τού ίργαν.στικού καί προοδευτικού κινήμα
το ς , καί Επάλαισζν μέ κίνδυνον τής ζωής των πρός 
τό  έπισθοδρομικόν κόμμα, πχνούργον τ ε  καί βάρβα
ρου, τού οποίου έ δυσώνυμος άντιπρόσωπο; ύπήρξεν 
■ό δικτάτωρ ^όζας.

Πρό τεσσαράκοντα Ετών Εξακολουθεί αΰτη ή πά
λη. Ενεκα δέ τών στρατηγημάτων τών άτάκτων νο
μάδων, οίτινε; συγκρούονται άεννάως, γή δυναμένη 
νά γίνν: άξιοθαυμάστω; εύφορος, κατήντησε σχε
δόν άγονος καί ξηρά. Ε ί ; τήν οικιακήν Εστίαν, εί; 
τά ς  αίθούσας, ε ί ;  τους άγρούς, εις τήν Εκκλησίαν, 
άνευρίσ/.ει τις  τήν άσπονδον πάλην καί τών δύο 
εχθρικών στοιχείων. Ε ις τάς πόλεις, δπου είσε/ώ- 

ρησε τό Εξωτερικόν έμπόριον, ή αρχική βαρβαρότη; 
οπισθοδρομεί επχισθητώς Ενώπιον πολιτισμού βιο- 
μηχάνου, τόν δποϊον άκάματοι μηχανικοί άκοντί- 
ζουσι διά τών μηχανών των πρός τήν ειρηνικήν κα- 
τάκτησιν τού εγχωρίου στοιχείου. Τούτο δέ άναφχί- 
νετχι συχνά εις τά  άκίνητα έλη, άτινα σήπονται Εν 
τ ώ  μέσο; αύτών τών όδών, πρό τών πυλών μεγα
λοπρεπών ανακτόρων, καί Εντός τών οποίων ίπποι 
η.αί ήμίονοι βυθίζονται μέχρι στήθους" αναφαίνεται 
πρό; τούτοι; καί εις τά πτώ ματα τών ζώων τά λη σ - 
μονούμενα εις τού; δρόμους καί κατατρωγόμενα υπό 
τώ ν  ορνέων, ε ί; τάς Εκλογικά; συζητήσεις δπου ευ
χαρίστως Ενισχύουσι τά επιχειρήματά των διά τής 
μαχαίρας" αναφαίνεται τέλος ε ί; μ.υρίας λεπτομέ
ρειας τού καθημερινού βίου, δτε πολυτέλεια πολ- 
λάκις υπερβολική αναμιγνύεται μέ θηριώδεις συνή
θειας. Καί δμως πανταχοϋ φαίνονται σημεία φανερά 
νέας καταστάσεως" καί αύτός ό κλήρος, άποσείων τόν 
σωρόν τών αφελών δεισιδαιμονιών καί τών παιδαριω
δών τελετών, Ενθαρρύνίι τήν πρόοδον δ·.’ άλλου τρό
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που" ό ίερεύ; φαίνεται ώς κοσμικός1 άξιαί δτι είναι 
φιλελεύθερος, άναγινώσκει τά ; διδαχά; τού πατρός 
L a co rd a ire , τραγωδεί ήχους τού θεάτρου, συχνά
ζει εί; ιπποδρόμια, άλεκτρομαχίας καί μεταμορ- 
φόνει τό  ίεοόν βήμα εις αίθουσαν. Είναι προφανές 
δτι ε ί; τά  μεγάλα κέντρα τού Εμπορίου καί τής 

βιομηχανία; ή πρόοδο; δέν έχει άλλον άνταγω- 
νιστήν, είμή τήν οκνηοάν άδιαφορίαν τών μιγάδωυ 
φυλών, ενώ εις τάς Επαρχίας τού κέντρου, καθόσον 
πλησιάζει τ ι ;  εί; τάς ερήμου; τού Χακό, ό πολιτι

σμός συγκρούεται πρό; τό ινδικόν στοιχεϊον, προσ- 
ουποποιοόμενον διά τρόπου σκοτεινού καί άκαταλή- 
πτου, ποτέ μεν ε ί; τόν άνθρωπον τής φυλής, εί; τόν 

υίόν τή ς Ερήμου,ποτέ δέ εις τόν νεόιτερον κένταυρο?, 
¿ιπλισμένον διά τής λόγχης καί τής σφενδόνη; του, 
καί ε ί; τόν gau ch o , δστις ζών μεταξύ τών απέραν
των pam pas, μακράν πάση; διανοητική; ευφυΐας, 
άγαπ? τήν ακινησίαν. Νχίμέν δέν άπέβαλεν ολα; τ ά ; 
καστιλλανά; αυστηρά; άρετάς, ναι μέν είναι δούλος 
τού λόγου του, φιλόξενο; καί γενναίος" άλλά τό αίμα, 
τό δποϊον ρέει εί; τάς φλέβα; του, είναι τό αίμα τών 
προγόνων του, τών υπερηφάνων Ανδαλουσιών, οίτινες 
άπέκρουσαν μέν καί Εθανάτ&ίσχν τό  μετά τών É -  
βραίων Εμπόριον, τήν μετά  τών Μαύρων βιομηχα
νίαν καί γεωργίαν, κατχστρέφοντε; δέ, πυρπο- 
λούντες καί άφχνίζοντες δέν κατώρθωσαν άλλο 
είμή νά μ,εταμορφώσωσι τά  άραβικά τζαμία  εις 
καθολικά; Εκκλησίας. Μεταξύ τών Ελευθέρων αυ
τών φυλών καί τών ιδιοκτητών τών μεγίστων ποι
μνίων τών Εγκκθιδρυομένων εις τά  pam pas, υπάρ
χει παράδοξο; άληλεγγύη Ενστίκτων, συνηθειών, 
καί παθών άγοίιον τ ε  καί γενναίων. Συνεννοούνται 
δέ Οαυμασίως ώς πρό; τήν άπόκρουσιν τού πολι
τισμού, τόν δποϊον θεωρούσιν ώ ; Επιβουλεύοντα τήν 
Ελευθερίαν των. ΙΪ κατάργησις τής δουλείας, άφαι- 
ρέσασα άπό τόν g au ch o  το υ ; βραχίονας, οίτινες Ε- 
καλλιέργουν τήν γήν, τόν ήνάγκασε νά γίνη δ ίδιος 
γεωργός, trejiGpa<Jóp' άλλά καλλιεργών ευχαριστεί
ται νά εργένη ή μάλλον νά χαράττη τήν ·γήν μέ 
κλάδον δένδρου, σχηματίζοντα δξυν άγκώνα καί έ -  
χοντα άκραν σιδηράν. Σοιρός άκανθων συρόμενος υπό 
δερμάτινου λωρού χρησιμεύει άντί δικέλλης. Δέχε
ται δλα δπως συμβαίνΟυσι, θέτει ευχαρίστως χίλια 
τάλληρα εις τό Εφίππιόν του, δέν συλλογίζεται δτι 
δύναται ν’ άποατήστι καλόν άοοτρον, ή καλόν δρέ- 
πανον ή τινα τών χρησίμων Εκείνων μηχανών τάς 
δποίας έφερον άπό τον άρχαΐον κόσμον, τ ά ; όποιας 
δμως καταφρονεί. Εις τήν οικίαν του, ή σύζυγο; καί 
αί θυγατέρες τουφέρουσι μακρά μεταξωτά φορέ
ματα, περιδέραιου άπό μ.αογαρίτας" οί άδάμαντε; 
καί οί σμ.άραγδοι λάμ,πουσιν εις τά  δάκτυλα καί τά  
ώ τίκ  των, καί πολλάκις, τό άχαρι παρισιανόν κα-
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πέλλον αντικαθιστά τήν κομψήν ισπανικήν μαν- 
τίλλαν’ Αλλ’ ή εισβολή τών ευρωπαϊκών συρμών εί

ναι έν γένει ή σημαντικωτέρα πρόοδο; τού πνεύ
ματος τοϋ πολιτισμού, καί ó g a u ch o  Αρκείτχι. 
ε ί; αυτήν. Η μεμονωμένη ζωή τών ia r á r a in  ή  έ- 

παύλεων τών ζώων, τό ινδικόν στοιχείον αντιπρο- 
σωπευόμενον από τού ; αιχμαλώτου; φέρει ¿λίγα 
καλά αποτελέσματα. Πολλαί έριδες, μίση καί αντεκ
δικήσεις έσκαψαν μεταξύ τών δύο αυτών- φυλών, αι- 
τ ιν ε ; φιλονεικούσι διά τό  ίδιον έδαφος, άβυσσον α 
χανή. Ó αρχαίο; κάτοικο;, θεωρών- πάντοτε τον Ισπα
νόν άρπαγα, άνθρωπον βίαιον,οστι; τόν άπε'δίωξεν εί; 

τ ά ; άπεράντου; έρημου; τοϋ βορόα, έκλεψεν εκατον
τά δα; λευγών, τών. όποιων ένόμιζεν δτι ήτον αύτό; 
μονάρχη;! Οϋ,τε αί Αγχθοεργίαι, ούτε ο! καλοί τρό
ποι, ούτε α! συνήθειαι τού κοινού βίου δεν δύνανται 
νά σβέσωσιν ε ί; τήν καρδίχν τού Ινδού-τήν πίκραν 
ένθύμησιν τ ή ; αρπαγή; τα ύ τη ;. Ε ί; τ ά ; περίπλο

κά ; αύτά; τών φυλών, τ ή ; θέσεω ;, καί τ ή ; μεταξύ 
τ ή ;  παλαιά; καί τ ή ;  νέα ; καταστάσεω ; τών ποαγ- 
μάτων, προσθέτονται αί πολιτικχί συζητήσει;, καί 

οί ΐνδso, κολχκευθέντε; από τά  κόμματα τά  όποϊχ 
το ύ ; έπεθύμουν ώ ; συμμάχου;, έφύλαξαν τήν συν- 
αίσθησιν. καί τήν μνησικχκίκν δτι ήτχτήθησχν 
πολλάκις.

Εν τώ  μεταξύ τού θορύβου καί τ ή ;  συγχόσεω;, ό 
εύριοπαϊο; άποικο; προοδεύει Αρκετά. Oí gau ch os 
τόν παρατηροϋσι μ έ Αδιαφορίαν καί τώ  δεικνύουσι 
μάλιστα εύμένειάν τινα, δταν δεν προσπαθή νά τού; 
προσέλκυσή ε ί; τ ά ;  νέα ; ιδέας. ’Ενδομύχω; οί Ινδοί 
τςν  φοβούνται κατά τ ά ; ληστρικά; έκδρομ,ά; των, 
διότι λέγουσιν δτι είναι άνθρωπος buen tirad or, 
δηλαδή έπιτήδειο; ε ί ; τό νά μεταχειρίζεται τό πυ
ροβόλον, καί ώ ; τοιοϋτον τόν σέβονται. Τέλος έπ’ 
αύτοϋ τοϋ χάου; πλανάται ό νεώτερο; τυχοδιώκτης, 
πρόσωτον πολλαπλασιαζόμενον καί μεταλλασσόμε- 
νον, έχων τήν τέχνην νά γίνεται Αναπόφευκτο; 
πρό; τινα ;, πλάττων ανάγκας, τ ά ; όποίκ; αύτό; 
μόνο; δύναται νά εύχαριστήση καί υποβάλλων εί; 
αύτοϋ; ιδέα; τών όποιων τά  Αποτελέσματα μ,όνο; 
α ύτό; έννοεϊ. Ο άνθρωπο; δμω ; ό έχων Αξίαν, Αλλά 
μοτριόφρων, δέν επιτυγχάνει εί; τού; μεμακρυσμέ- 
νου; εκείνου; τόπους, δπου Ακμάζει καί τελεσφο
ρεί ή οΐησι;, χάρι; εί; τήν Αταξίαν τ ή ; Αδιορ- 
γκνούτου κοινωνίας. II  μ.ελέτη τών ήθών τήν ό
ποιαν Οά Αναγνώσετε δεν είναι μύθος, καί δ·.’ αύτό 
δεν τελειόνει ό>; μυθιστόρημα, αν καί ένίοτε όαοιά- 
ζει τοιοϋτο. Τά πρόσωπα ύπάρχουσιν' είναι Ανεν- 
θυμήσει;, πράξεις Αληθεϊ;, τ ά ; όποια; συναγαγόν- 

τ ε ;  άπετελέσαμεν έπεισόδιον χαρακτηριστικόν ίσπα- 
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Πρό εϊκοσιν έτών έζη έν Λονδίνω Αγγλος η ;  ονο

μαζόμενο; σίρ Ερρίκο; Ούίλιαμ». Κατατηκόμενο; 
έκ νεότητος-Από μεγίστην αηδίαν, καί βασανιζόμε
νο; Από αίωνίαν ανάγκην κινήσεω;, διέτρεξε τήν 
Ευρώπην καθ’δλα τ η ; τά μέρη, ύπήγεν ε ί; τήν Ανα
τολήν, έπεσκέφθη τήν Τίνιδα, τήν Αίγυπτον καί 
τήν Παλαιστίνην, χωρί; νά κατορθώσω νά αποσείσή 
τό spleen τό όποιον τόν κατέτρωγεν- η λύπη του 
ηύξανε μάλιστα.

Ημέραν τινά έξοιμολογεϊΤο τό  πάθο; του ε ί; φί
λον του, υποπλοίαρχον τού βασιλικού ναυτικού, 
αύτό; δέ τ ώ ε ϊπ ε ’ «Γνωρίζω τόπον δστι; ίσω; θά σέ 
προξενήσ^ έντυπώσει; νέα; καί Αρκετά σφοδρά;, Sy ẑ 
νά διασκεδασθή τ, μελαγχολία σου’ έκεϊ Οά εύρη; 
τήν Αρχαίαν ζωήν μέ δλα; τ ά ; στερήσεις καί τού; 
κινδύνους της, Αλλά καί μ'ε δλον τό μελαγχολικόν 
μεγαλεϊον καί τήν αγρίαν μεγαλοπρέπειάν τ η ;. Πή
γαινε ε ί; τήν Βρασιλίαν, πλεϋσον περί τέν  παραλίαν 
τ ή ; Αμερική; μέχρι τών έκβόλών τοϋ Κου δε λα 
Πλάτα, Ανάβατον ποταμόν τούτον μέχρι; εκατόν 
λευγών, καί βυθίσθητι ε ί; τά pam pas, τα όποια εκ
τείνονται Από τ ά ; οχθα; τού Παρχνά μέχρι τών * 
προπόδων τών C ord illères. Σέ υπόσχομαι δτι θα 
δοκιμάση,; έκεϊ άνευ Αηδία; τήν Αληθή βαρβαρότητα, 
με τά  αγνότερα στοιχεία τ ή ; παρθενίας τη ;.»

Μετά τινα ; ήμέρα;, ό σίρ Ερρίκος, Ανυπόμονο;: 
νά κάμνι καί αύτήν τήν δοκιμήν, έπεβιβάσθη, καί 
μετά  διάπλουν τριάκοντα δύο ήμερών Ιφθασεν εί; 
τάς έκβολάς Απέραντου ποταμού, έχοντο; έκατόν 
λευγών πλάτος’ καί διαβά; αύτόν δπου τό  πλάτος : 
ητο τεσσαράκοντα μόνον λευγών, εφθασεν ε ί; τόν μ.έ- 
γιστον λιμένα τού Βουένος-Αερος. Πολλοί άνθρωποι 
ε ί; τού ; όποιου; Απετάθη, τόν συνεβούλευσαν, ε
πειδή θά ευχαριστείτο περισσότερον ή περιέργεια· 
του, νά μή διατρέξη τόν ποταμόν έπ ί τών μεγάλων 

Ατμοπλοίων τοϋ C arag u ay , Αλλά νά έπιβιβχσθή 
μ,χλλον έπί μ ια ; γ ο λ έττα ;. ’Επεβ.βχσθη λοιπόν έπί 
μικρού πλο'ου ιστιοφόρου, ¿νομαζομένου Jo v e n -  
Buldomera^ τού πλοιάρχου δόν Γαετάνου Περέττι. 
Ευρε πλήρωμα συγκείμενον έκ  γενναίων ιταλών· 
ναυτών,. οί όποιοι έγκχταλείπουσι τήν ώραίαν π α 
τρίδα τωνίνχ κερδήσωσιν,Ιργαζόμενοι έπιπόνω; δέκχ 
ή καί δέκα πέντε έτη , τό  δικαίωμα τοϋ ν’ Αναπχυ- 
θώσιν ε ί; τά  γηρχτεϊάτω ν’ κάλλιστοί άνθρωποι, φαι
δροί ώ ; πχ.δ 'α , ¿λιγαρκείς, τίμιοι, γενναίοι, το ϋ ; ο
ποίου; εύκόλω; κάμει; φίλου;, δεικνύων συμπάθειαν· 

ή άποτείνων εί; αύτοϋ; τόν λόγον.
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