
ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΙΙΟΑΙΤΙΚΠ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.

ΤΕΥΧΟΣ Α'. Άριθ. β ι. Σάββατον 20/1 ’Ιουνίου 1878. 3- χαρτόγροσα.

Κωνστα

Έν τφ 2Vi 
μάδος έρημοι 

ήμερολογίου ύπό ημερομηνίαν 3 μαρτίου 1875. 
Ή οημοσίευσις αύτοΰ καϊ σήμερον ετι είναι 
λίαν επίκαιρος.

Τό ζήτημα τής διαδοχής τοΰ χηρεύσαντος θρό 
νου τής Χαλχηδόνος’ κατέστη άληθες σκάνδαλο» έν 
τή Έκκλησία τοϋ Χριστοΰ, καταδείκνυαν κα'ι αύ
τδ έτι άπαξ, δ'τι κληρικού όρου καί λαϊκού έγκρι
τοι θεωροΰσι τούς έχχλησιαστικούς θρόνους στάδιον 
φιλοδοξίας χαύ αγώνισμα ματαιοφροσύνης, οί μέν 
δι’ εαυτούς πρδς άλλήλους άνταγωνιζόμενοι, οί δε· 
δια τούς δαυτών πελάτας κληρικούς. Έλεεινολο- 
γοΰντες καύ τούτους καύ έχείνους, χαύ άμα κυρίως 
θλιβόμενοι δια τδν έμπαιγμδν τοΰτον τών ίερωτέ- 
ρων πραγμάτων τής εύσεβείας παρ’ ών ήκιστα I- 

δει ένεργούμενο», έρχόμεθα ί’να χαθυποβάλωμε» 
δια βραχέων πρδς τούς ποθοΰντας χαύ θε'λοντας 
τρόπον περύ άρσεως τών αφορμών τής φιλοδοξίας 
χαύ περύ τοΰ τής φιλοδοξίας ταύτης περιορισμού, 
ώς οϊόντε εις τήν απλήν επιθυμίαν τοΰ επισκοπικού 
καθόλου αξιώματος κατα τδ άποστολικδν έχεϊνο 
• Ειτις επισκοπής δρε'γετοει, καλοΰ έργου επιθυμεί» 
άφιεμένης τής έχτιμήσεως τών δσα ε'φεξής διαχε- 
λεύεται δ θεϊος ’Απόστολος περύ προσόντων έίς τήν 
ευσυνειδησίαν τών έπιθυμούντων τοΰ καλοΰ τούτου 
έργου χαύ εις τήν τών έχλογε'ων ενσυνείδητον πρό 
νοιαν περί έγχαταστάσεως τ μίων χαύ πράγματι 
ευαγγελικών ποιμένων τής ’Εκκλησίας τοΰ Θεοΰ.

Ούδε'ις αμφιβάλλει οτι, καλώς έχόντων τών 
πραγμάτων, τδ πρώτον κινοΰν αίτιον τής άπδ ε
παρχίας εϊς έπαρχίαν έπ'ι τδ πολιτικώτερον μετα- 
θέσεως τών άλλως ισοβίως καθιστάμενων ταϊς ά
παξ κληρωθείσαις έκκλητίαις επισκόπων έστ'ιν ή 
ΰπάρχουοα κατά τδ λεγόμενον συνταγμάτων τάξις 
χα'ι βαθμολογία άνωτε'ρων χα'ι χατωτε'ρων μητρο

πολιτικών έχκλησιαστικών θρόνων. Διδ καύ έν τή 
νεωτε’ρφ εκκλησιαστική γλώσστ) ή μετάθεσις λέγε - 
ται προβιβασμός κυρίως, χαύ δή καύ εύχονται 
πάντοτε τοϊς έχουσι κατώτερον βαθμόν χαύ είς 
άνώτερα έπιλέγοντες οί άνθρωποι χαύ ιδίως 
οϊ κληρικοί μας. Ένίοτε λαμβάνεται δπ’ δψιν χαύ 
ή άφνειότης τήςέπαρχίας, άλλά συνήθως οί ήμέ- 
τεροι άγιοι πατέρες εΐσύν εύχγγελιχώτατοι, καύ 
μισοΰσι τόν πλούτον ώς άποκλείοντα τής βασιλείας 
τών ούρανών, τής δποίας έπιθυμοΰσι τήν κληρονο
μιάν, έκπληροΰσι ού χατά γράμμα τδ κοινόν έχεϊνο 
απόφθεγμα- «Πολλού τόν πλούτον έμίσησαν, τήν 
δε δόξαν ούδείς». “Οθεν χαύ δ άοίδιμος Χαλχηδόνος 
Γεράσιμος, χειροτονηθείς τό πρώτον Πελαγωνείας 
μητροπολίτης, χατορθοϊ νά προαχθή δ θρόνος ου
τος είς πεντεκαιδε’κατον τή τάξει τιμής ύ'νεκα χαύ 
προχαθεδρίας Εϊτα προβιβάζεται είς τήν δπερκει- 
με’νην τή τής τάξεως τιμή Άδριανούπολιν χαύ άμα 
πολύ τότε άφνειοτε'ραν τής Πελαγωνείας. Χηρευ- 
σάσης δμως τής Χαλχηδόνος τω 1853, τυχών ευ
νοϊκής περιστάσεως, έλαβε τήν Χαλκηδόνα, χαίτοι 
ύπδ τήν έποψιν τής υλικής άπολαυής άσυγχρίτως 
δποδεεστε'ραν ουσαν τής Άδριανουπόλεως. Πρόδη 
δον δέ ότι, άν Άδριανουπόλεως γενόμενος χατώρ- 
θου νά προβιβάσει τδν τής μητροπόλεως ταύτης 
θρόνον εις τήν νΰν θε’σιν τής Χαλχηδόνος ή είς ά- 
νωτε’ραν, δεν έθυσίαζε τήν Άδριανούπολιν. 'Ομοίως 
ήθελε πράξει χαύ πας άλλος νΰν θηρευτής τής Χαλ
χηδόνος, ή άλλης γεροντικής λεγομε'νης έπαρχίας.

Ό αύτδς δύ άνταγωνισμδς χαύ τδ αύτδ σκάνδα- 
λον διεγερθήσεται αύθις όσον ούπω, όταν χηρευσω 
σι χαύ οί θρόνοι τών μητροπόλεων ΊΙρακλείας καύ 
Νικομήδειας, χαύ έκάστοτε, οσάκις άν χηρεύοι γε
ροντική έπαρχία καύ άλλη κατά τό μάλλον χαύ 
ήττον έγκριτον έχουσα βαθμίδα έντω συνταγματίω. 
Τοΰ κανόνος τούτου έξαιρετε'α πάντως ή πρωτό
θρονος έπαρχία τής Καισαρείας διά τδ λίαν άπω- 
χισμένον χαύ απόκεντρο», δίήν αιτία» δ θρόνος χαί- 
τοι τιτλοφορείται ύπε'ρτιμος τών ύ περτιμών, 
δδν κινεί δμως τοσοΰτο τδ διάφορον χα’ι τήν φίλο-
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τιμίαν τών ισχυρών. ϋΟθεν καϊ δίδοται άνευ τής 
έλαχίστης άμώλης εϊ; τούς κουφότερου; κα'ι εϊ; 
τού; άπηλπισμένους άλλως ή ύπερορίας δεόμενους. 
Τούτου ένεκα καϊ δ νυν Καισαρείας ασμένως πάνυ 
Οά παραχωρή τά πρωτεία, δπως άξιωθή ένδς τών 
υποδεεστέρων γεροντικών θρόνων καϊ μάλιστα τών 
πλησιόχωρων.

Ή είς τοιαύτην τιμητικήν τάξιν καϊ βαθμολο
γίαν τοϊ; ε'κ τοΰ κόσμου τούτου μάλλον έμπρέπου- 
σαν ύπαγωγή τών εκκλησιαστικών θρόνων τών τω 
Κωνσταντινουπόλεως ύπαγομένων έστϊ πρδξις είς 
ούδε'να ρητόν κανόνα στηριζομένη, έργον δέ μόνον 
τών βυζαντινών αΰτοκρατόρων, οίτινες άνεκαίνιζον 
πόλεις καϊ άνηγόρευον τιμητικώς κατά βασιλικήν 
φιλοτιμίαν ε'πισκοπά; εί; μητροπόλει; προάγοντε; 
χάριν έπισκόπων ή τών κατοίκων (Βλ. Βλαστάρ. 
Σύνταγμ. στοιχ. Ε. κεφ. ΚΑ'), καϊ ώριζον την 
στάσιν καί τδν βαθμόν της τιμής, δτέ μεν τοΰτον 
προβιβάζοντε; τδν θρόνον κατά χάριν τοΰ κατέχον- 
το; προσώπου η τοΰ αξιώματος της πόλεως, ότέ 
δέ έχεΐνον. Τδ δέ δικαίωμα τοΰτο τών αύτοκρατό- 
ρων ΐδιοποιήσαντο καϊ οί πατριάρχαι Κωνσταντι
νουπόλεως ιδίως άπδ τής Άλώσεως καϊ εξής, τιμή- 
σαντες κατα φιλοτιμίαν πατριαρχικήν αναρίθμη
τους ε'πισκοπά; εις μητροπόλει; παρά τδν κανόνα 
τδν λε’γοντα «Μή τέμνειν τήν μίαν έκκλησίαν είς 
δυο. (τής Δ' οίκουμ. συνόδ. καν. ιβ') καϊ προβι- 
βάζοντες ούκε'τι διά τής ύπερανιδρύσεω; θρόνου 
υπέρ έτερον θρόνον, ή μάλλον είπεϊν, οΰ μόνον διά 
τής ύπερανιδρύσεως έν αρχαιότεροι; χρόνοι;, ώς 
δεικνύει ή τών διαφόρων συνταγματίων ανωμαλία, 
άλλά καϊ διά μεταθέσεως τών προσώπων άπδ θρό
νου είς θρόνον άνευ τής ε'λαχίστης κανονικής ή οι
κονομική; άνάγκη; καϊ εναντίον μάλιστα τών αυ
στηρών κανονικών απαγορεύσεων, συνήθως δέ μό
νον χάριν ιδιοτέλειας άφ’ενδ; καϊ ίκανοποιήσεως 
άφ’ έτε'ρου τής ματαιόφρονος καϊ στυγητή; φιλο
δοξίας τών κενοσπούδων, διοργανωθείση; τής μα
ταιοφροσύνης ταύτης εί; σύστημα, ούτως είπεϊν, 
νόμιμον άπδ τή; συστάσεω; τής λεγομένης ποτέ, 
τανΰν δέ τω λόγω μόνον κατηργημε'νης γεροντίας.

Ό προσδιορισμός τής προεδρικής ταύτης θε'σεως 
καϊ τάξεως τών επισκοπικών θρόνων έγε'νετο κατ’ 
άρχάς βεβαίως πρδς άρσιν άτόπων συμβαινόντων 
μεταξύ τών σαρκικώτερα φρονούντων επισκόπων, 
εριζό/των πρδς άλλήλου; περϊ πρωτοκαθεδρίας καϊ 
πρωτείων, δσάκις που συνήρχοντο πολλοϊ δμοΰ 
συνεδριάσοντες, καϊ έν αύτοΐς τοΐς ίεροϊς ναοϊς πολ
λάκις, ώς γίνεται δήλον ε'κ πατριαρχικής πράξεως 
ύπδ σελ. 473 τοϋ Ε' τόμου τοϋ ύπδ Ράλλη καϊ 
Ποτλή έκδιδομε'νου Συντάγματος τών ιερών κανό
νων, εϊς τδ τέλος τής I' ή τάς άρχάς τής ΙΑ' έχατ. 

άναγομε'νης ύπδ τών εκδοτών· δι’ής πράξεως δη- 
λοΰται ότι δι’έριδα έπισκόπων τινών δυτικών τοΰ 
κράτους έπαρχιών έν τή ναω τής αγίας Ειρήνης 
γενομένην έπϊ παρουσία τοΰ βαοιλε'ω; καϊ τοΰ πα- 
τριάρχου έδε'ησεν, ίνα ό πατριάρχης «μετά θεοφι
λών μητροπολιτών συσκεψάμενοι κατά τδ τοΰ έχά- 
στου θρόνου αϊδέσιμον πρόσφορου πάσι χώραν άπο- 
κληρώσωσιν». Άλλ’ ή άλλοτε έπϊ καλώ καϊ πρδς 
άρσιν άλλων ίτόπων καλώς εισαχθεΐσα τάξις προε
δρίας τών μ.ητροπολιτικών θρόνων έγε'νετο κατό
πιν αιτία καϊ πηγή έτε'ρου είδους άτόπων καϊ κα
ταχρήσεων, τών τοσούτων παρανόμων μεταθέσεων 
δόξης ένεκα κενή; καϊ πορισμοΰ, αί’τινες κατακλύ
ξου σι τήν Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας τών τελευταίων 
χρόνων, καί κηλιδοΰσι τήν αληθινήν δόξαν τοσού
των αρχιερέων. «Άτοπον γάρ, λέγει ή άνωτέρω 
μνημονευθεΐσα πραξις, άτοπον τούς τοϋ βήματος 
πρωτείων άντιποιεϊσθαι, καϊ δόξης ένεκα, ήτις 
έστ’ιν άδοξία, είπεϊν δέ μάλλον, αισχύνη, τδ τής 
ά ρ χι ε ρ ωσύ ν η; τ ί μι ο ν τοΰ λοιποΰ καθυ- 
6ρ ί ζεσθαι, μόνης τής αθανάτου δόξης φροντι · 
ζειν δφειλόντων ήμών, ή μαρασμόν ού προσίεται, 
άλλ’ έπανθεϊ, καϊ τούς έραστάς δόξης άκηράτφ 
κατακοσμεΐ καϊ άποσεμνύνει».

"Ινα κατηργηθή τελέως ή πηγή αύτη πολλών 
κακών, ή τών έπισκόπων μετάθεσις, ώς έχει ήμϊν 
νυν τά πράγματα, πολλοϊ θεωροΰσιν αδύνατον· άλλ’ 
ι'να περιορισθή ή κατάχρησις αύτη μόνον είς τάς 
απολύτους άνάγκα; τών καιρικών περιστάσεων, οΐ'α 
ή τοΰ νΰν Διδυμοτείχου Μελετίου (καίτοι καϊ έν 
τοιαύτη περιστάσει ή μετάθεσίς έστι πράγμα άντι- 
κανονικδν), ούδέν συντελεστικδν μέτρον βλέπομεν 
άλλο, είμή τήν κατάργησιν καϊ έκκοπήν τών αφορ
μών, αί'τινες ύποθάλπουσι τήν κενόσπουδου ταύτην 
φιλοδοξίαν τών ματαιοφρόνων, ής ή κυριωτέρα πη
γή, ώ; προείρηται κα’ι ώς αύτά τά πράγματα βοϊ, 
έστ’ιν ή διά τοΰ συνταγματίου ώρισμένη προεδρική 
βαθμολογία, καθ’ήν νεανία; έπίσκοπος άρτιχειροτό- 
νητο; άπδ διακόνου ή πρεσβυτέρου καϊ πολλάκις 
τύφου έμπλεως, προκάθηται άγερώχως ετέρων πα
λαιών ήμερών πολιών καϊ σεβασμίων έπισκόπων, 
και τό παραδοξότερον, οτι ό’σω άνωτέρω ύπερίδρυ- 
ται ύ Ορονο; αύτοΰ, τοσούτω μεΐζον άπονέμεται 
κΰρος τή γνώμη καϊ ταϊς ένεργείαις αύτοΰ, οί δέ 
κατώτερον έχοντε; βαθμόν κατά τδ συνταγμάτων 
τρέμοντες πολλάκις ί'στανται ένώπιον τών άνωτέ- 
ρων καϊ βαρυτίμων έκείνων, καίτοι ό εσωτερικός 
αύτών βαθμός, δ βαθμός τής ίερωσύνης, εϊς καϊ 
αύτό; έστιν έν πασι τοΐς έπισκόποι; άπ’αύτοΰ τοΰ 
πατριάρχου μέχρι τοΰ τιτουλαρίου έπισκόπου. 
Διό ούδέν άλλο νομιμώτερον καϊ τή φύσει τή 
πράγματος συμφωνότερον, ή νά έπανέλθωμεν είς 

τήν άρχαίαν αϊδέσιμον τάξιν τής ’Εκκλησίας τοΰ 
Χριστοΰ, καϊ δρισθή S-ως τοϋ λοιποΰ οί πράγμα
τι δμοταγεΐς καϊ όμοτιμοι καϊ αδελφοί μητροπο- 
λΐται έπίσκοποι προκάθωνται άλλήλους προηγού
μενοι τή τιμή κατά τά πρεσβεία τής χειροτονίας· 
πράγμα, τδ δποΐον τηρείται μέν έπϊ τών τιτου
λαρίων έπισκόπων, τηρείται δέ καϊ έν τοΐς πολι
τικοί; άξιώμασιν έπϊ τών ομοτίμων καϊ όμοβαθ- 
μίων, προηγουμένων άλλήλου; κατά λόγον τής ώρ- 
χαιότητος τοΰ βαθμοΰ, πράγμα άλλως τε γινόμε
νον καϊ έν τοΐς επίσκοποι; τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος- διότι οί τδν περϊ αύτής συνοδικόν τόμον 
συντάξαντες τω 1850 βλέποντες τά παρ’ήμϊν ά
τοπα έθέσπισαν περϊτών αύτοθι έπισκόπων τήν 
κατά τά πρεσβεία τής χειροτονίας 
προεδ ρ ίαν.

Πεπείσμεθα λοιπόν οτι, άν ο πατριάρχη; έν τή 
αύτοΰ συνέσει μετά τής περϊ αύτδν ίεράς Συνόδου 
προβή είς τδ μέτρον τοΰτο καϊ διά τού; τοΰ ίδιου 
θρόνου μητροπολίτας, αύτών τών συνοδικών δει- 
κνύντων ώ; δμοταγών τό πρώτον παράδειγμα τής 
ταπεινοφροσύνης καϊ τής αποστροφή; τής κενοδο
ξίας ταύτης, θά συντελε'σωσι τδ παν, όπως άρθή 
έκ μέσου εϊ; βύπο; καταμολύνων τήν αγνότητα 
καϊ τήν θειότητα τοΰ έπισκοπικοΰ αξιώματος, οδ 
τδ ύψος καϊ δ σκοπός τοσοΰτο παραγνωρίζεται καϊ 
παραβλέπεται κατά πρώτον ύπ’ αύτών τών περι
βεβλημένων αύτδ, καϊ έπειτα ύπδ τών άλλων τή; 
’Εκκλησίας μελών.
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(Συνέχεια καϊ τέλος ιοε άριθμ. 23).
Ώς δ εύγενέστατος καϊ ιδιαίτατος καρπός 

τοΰ χριστιανισμού άνάγκη πρδ παντδ; νά δνομα- 
σθή ή άγάπη, ήτις τδ μέν έν τω βίφ τών άρ
χαίων χριστιανών παρίστησι τοσοΰτο Οάυμασίαν 
άντίθεσιν πρδς τδν έπικρατοΰντα τοϊ; εθνικοί; 
έγωϊσμδν, τδ οέ καϊ νΰν έτι έν ποικίλοι; φαινομέ- 
νοι; αποκαλύπτει τήν θείαν αύτής δύναμιν. ’Εν 
ούδεμία θρησκεία εμφανίζεται & Θεός ώς ή 
αγία άγάπη όπως έν τή χριστιανική, διά 
ταύτης οέ τής παραστάσεως Θεοΰ άγαπώντο; 
τδν κόσμον καϊ έκ τής αγάπης ταύτης θυσιάζον- 
τος τδν υίδν αύτοΰ έμελλε καϊ ή άγάπ η νά κα- 
ταστή ή αρχή ή έμψυχοΰσα τήν αληθή χρι
στιανικήν κοινωνίαν. Πρό τοΰ χριστιανισμού ή 
ιδέα τής αγάπης εμφανίζεται έν τ·.σι ποιηταϊς ώς 

προοιωνισμός χρυσοΰ τίνος αϊώνος καϊ διαλάμπει 
ασθενώ; πως έν τοΐς θρησκευτικοί; νόμοι; έθνών 
τινων. Έν τοΐς συγγράμμασι τών Ινδών λίαν 
μεγαλοπρεπώς επιτάσσεται ή πρδς τούς εχθρούς 
άγάπη. Μή μόνον συγχώρει, λέγουσι ταΰτα, 
άλλά καϊ ευεργετεί τον παρασκευάζοντά σοι κακόν 
όπως τδ σάνταλον καθιστά ευώδη τδν πέλε- 
κυν, τδν τέμνοντα αύτό. Καϊ ομω; είς ποιαν 
μεγάλην άντίθεσιν πρδς τήν πρός τούς ανθρώ
πους δφειλομένην αγάπην δέν διατελεΐ ή είς ολον 
τδν βίον τών Ινδών οιεισδύσασα διαίρεσις τών 
φυλών καϊ ή περιφρόνησις τών Παριών καϊ Που
λιών ! Άλλά καί οποία είναι άρά γε ή άγάπη 
αύτη τών ’Ινδών ; Ένω ούτοι οιατηροϋσι παρα
δείγματος χάριν νοσοκομεία διά τά; ασθενεί; δα- 
μάλεις, αϊ μητέρες ρίπτουσι τά τέκνα αύτών εί; 
τά κύματα τοΰ Γάγγου καϊ αί γυναίκες διά τής 
βία; εμβάλλονται είς τάς πυράς τών συζύγων αύ
τών. 'Οποία είναι ή άγάπη αύτη, όταν εί; τού; 
νόμους τοΰ Μενού είναι γεγραμμένον : «έάν Σού- 
δρας τις ύβρίση Βραχμάνον τινά, εμβάλλεται 
τότε είς τδ στόμα αύτοΰ δεκάπηχυς πεπυρακτω- 
μένη ράβδος· έάν δ’ εκείνος θέληση νά οιδάξη αύ
τόν τότε έγχέεται είς τδ στόμα αύτοΰ καϊ τά 
ώτα έλα·.ον ζέον» ;

Άλλά καϊ παρά τοΐς ά'λλοις λαοί; τής άρ- 
χαιότητος ήν ξένη ή άγάπη. Έν Έλλάδι κα’ι τω 
λοιπω έθνισμω ή άγάπη άπε'βη κυρίως αισθητι
κή, οπού δέ πνευματικώτερον ένοεϊτο, δέν εΐχεν 
ηθικήν άλλά μόνον καλλιλογικήν σημασίαν, ήν έν 
θουσιασμδς ύπέρ τοΰ ώραίου. ΊΙ πρδς τδν Θεδν 
άγάπη έφαίνετο τοΐς '"Έλλησι παράδοξόν τι ό 
Αριστοτέλη; έν τή ηθική αύτοΰ λέγει, οτι παρά
δοξόν έστι καϊ άτοπον έάν τις είπη ότι άγαπα 
τδν Δία. Άλλ’ έν τω χριστιανισμω ή πρδς τον 
Θεόν καϊ τδν πλησίον άνευ διακρίσεως τής τά
ξεως καϊ τοΰ έθνους πρακτική άγάπη κατέστη ή 
έμψυχο; αρχή καϊ μήτηρ τών εύγενεστάτων πρά
ξεων ΊΙ ιδέα τοΰ ότι πάντες οί άνθρωποι είναι 
άδελφοϊ πρώτον διά τοΰ χριστιανισμού οιεδόθη. 
Τδ μετά τοΰ αισθήματος τή; θεία; υιοθεσίας συν- 
οεόμενον αίσθημα τή; αδελφότητος ήν ό’λω; ξένον 
καϊ καινόν είς τήν τότε άνθρωπότητα, τήν βεβυ- 
Οισμένην είς τδν ψυχρόν έγωϊσμδν, ούτως ώστε οί 
έθνικοϊ έθαύμαζον τήν πρδς άλλήλους αγάπην 
τών χριστιανών καϊ πολλάκις πλήρεις έκπλή- 
ξεως έκραύγαζον, ιδε πόσον άγαπώσιν άλλήλους 
οί χριστιανοί.

ΊΙ χριστιανική αδελφική άγάπη δέν έοείκνυτο 
μόνον είςτάς κοινάς αγάπα; τών πρώτων χρόνων 
οπού έπελανθάνοντο πάσης διάφορά; τάξεως, άνα- 
πτύξεω; καϊ καταστάσεως, άλλά καϊ έν τή ένερ- 7
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γητική ύποστηρίξει τών πτωχών, άσθενών, ορφα
νών, χηρών, ξένων καϊ τών ύπέρ τής πίστεως ά- 
γωνιζομένων, ύπέρ ιόν πάντων έκτάκτως τε καϊ 
ταχτιχώς έρανοι κατεβάλλοντο καϊ άπεστέλλοντο 
πολλάκις εις κοινότητας δι'εύρε'ων διαστημάτων 
άπ’άλλήλων»χωριζομένας. "Ηδη χατά πρώτον ήδύ- 
νατό τις νά ίδ'β τους διαφορωτάτους ανθρώπους τών 
διαφορωτάτων λαών τής Ευρώπης, ’Ασίας χαϊ ’Α
φρικής συνδεομένους πρδς άλλήλους ούχϊ διά πολι
τικού αλλά πνευματικού δεσμοΰ, τής άγάπης.

ΊΙ άδελφική άγάπη τών χριστιανών έπεξετείνετο 
καϊ εις τήν καθολικήν άγάπην. Καϊ οί έκ τών έ- 
θνικών πτιοχοϊ έλάμβανον πολλάκις πλούσιας έλεη- 
μοσυνας έκ τών χριστιανών, χαϊ έν Ικάστ-ρ δέ Οείφ 
λατρεία προσηύχοντο ύπέρ τής έπιστροφής χαϊ σω
τηρίας πάντων τών άνθρώπων. ΊΙ καθολική αυτή 
άγάπη ή πέραν τών δρίων τής έθνιχότητος καϊ 
τής πατρίδος έπεκτεινομένη, ή έν έχάστω άνθρώ
πω άναγνωρίζουσα άδελφδν καϊ τέκνον τοΰ αύτοΰ 
ουρανίου πατρός, έξιδιάζει είς τήν χριστιανικήν θεω
ρίαν καϊ άπορβέει έκ τής πίστεως εις Θεόν, δ'στις 
πάντας ανθρώπους περιλαμβάνει ε’ν τή άγάπη αύ
τοΰ. ’Αληθώς καί τινες τών άρχαίων σοφών έξυψώ- 
θησάν πως εϊς την ύψηλην ταύτην περιωπήν. Οί 
Στωϊκοϊ παραδείγματος χάριν διισχυρίζοντο δ'τι πάν
τας τούς άνθρώπους ένεκα τής φυσικής συγγένειας 
δφείλομεν νά θεωρώμεν ώς αδελφούς· άλλ’αί θεω- 
ρίαι αύται έμειναν κεκλεισμέναι έν ταϊς σχολαϊς, 
ουδέποτε δέ κατέστησαν βάσεις καϊ έλατήριον τής 
ηθικής ένεργείας, άρχή τής ζωής. ’Απεναντίας ή 
άδελφική τών χριστιανών άγάπη κατέστη άγάπη 
πρδς τούς εχθρούς. Οί χριστιανοί καϊ σφαττόμενοι 
χαϊ πυρϊ βαλλόμενοι χαϊ θηρίοις βιπτόμενοι καϊ τά 
ανήκουστα βασανιστήρια υφιστάμενοι προσηύχοντο 
ύπέρ τών διωκτών χαϊ βασανιστών αύτών, πράγμα 
άγνωστον δ'λως εις τήν αρχαιότητα. Βεβαίως καϊ 
παράτισι τών αρχαίων βλε'πομ.εν έπιτασσομε'νην 
τήν πρφότητα καϊ εύμένειαν πρδς τόν ύβρίζοντα, 
άλλ’ ούχϊ καϊ την έσωτερικήν έκείνην άγάπην τοΰ 
χριστιανισμού, την εύποιοΰσαν τδν έχθρόν. Ένω 
παραδείγματος χ_άριν δ Σωκράτης συνιστα τήν πρός 
τόν ύβρίζοντα όφειλομένην πρα,ότητα (Κρίτ.9-it), 
άλλαχοΰ (Ξεν. άπομ. 11, 3, 14. 6, 35) διακηρύτ
τει ώς άρετήν άξίαν ανταμοιβής τδ νικάν τούς μέν 
φίλους εύποιοΰντα τούς δ'έχθρούς κακώς. Ένω δ 
Κικέρων ούδέν θεωρεϊ έπαινετώτερον τής πραότη 
τος καϊ εύμενείας, άλλαχοΰ λέγει ότι δίκαιος άν 
θρωπος είναι έκεϊνος, όστις δυνάμενος ώφελεϊ χαϊ 
ούοένα βλάπτει είμή ερεθιζόμενος ύπδ προγεγενημέ 
νης αδικίας· έν τούτοις πρώτον έκ τής συνειδήσεως 
Θεοΰ άγαπήσαντος τδν αμαρτωλόν άνθρωπον ηδυ ■ 
νατό ή πρδς τούς έχθρούς άγάπη νά άρυσθή τήν 

ζωτικήν αυτής δύναμιν· πρώτον δια τοΰ χριστια
νισμού ή άγάπη έν γένει ήδύνατο νά χαταστή ή 
βάσις τοΰ ηθικού βίου καϊ νά παραγάγη καρπούς, 
τούς όποιους χαϊ νΰν έτι εύρίσκομεν ζωηροϊς τοϊς 
χρώμασιν εζωγραφημένους έν ταϊς σελισι της ιστο
ρίας, ένω ή ήθιχή άρχαιότης ήγνόει την αγάπην, 
ην δλως έγωιστική διότι τό κέντρον της ένεργείας 
περϊ δ αυτή έστρέφετο ην τδ αμαρτωλόν τους αν
θρώπους έγώ.

Τδ μεγαλοπρεπές τοΰτο τής αγάπης γεγονός δ- 
δηγεϊ ήμας εις τήν παρατήρησιν οτι έν γένει διά 
τοΰ χριστιανισμοΰ τά ήθη κατέστησαν πραότερα, ή- 
μερώτερα καϊ άνθρωπινώτερα, δτι τδ ά'νθοςτοΰγνη 
σίου φιλανθρωπισμοΰ χαίτοι τό όνομα δέν είναι 
χριστιανικόν, άνεπτύχθη πρώτον ύπό τδν έαρινδν 
ήλιον τής χριστιανωσύνης. Πρός τοΰτο δς ένθυμη- 
θώμεν μόνον πόσον ώμώς μετεχειρίζοντο οί Σπαρ- 
τιαται τούς Εί'λωτας καϊ ιδίως οί Ρωμαίοι τούς 
δούλους· δς ένθυμηθώμεν ότι δ Λούκουλλος έσίτι- 
ζεν αυτούς ό'πως τρέφη τούς ΐχθΰς αύτοΰ- δς έν- 
θυμηθώμεν τδν παρά ‘Ρωμαίοις έπικρατοΰντα νόμον, 
καθ’ ίν μετά τήν δολοφονίαν κυρίου τινδς άπαντες 
οί έν τφ οικω αύτοΰ δούλοι έπρεπε νά φονεύωνται, 
τοΰθ'δ'περ καϊ αυτός ό Ούλπιανδς έπιτρέπει. *Ας  
άναμνησθώμεν τών αίματηρών μονομαχιών, τής 
ψυχαγωγίας ταύτης τοΰ ρωμαϊκού όχλου, 
παρασκευαζόμενων ύπό τοΰ καλοΰ Τραϊανοΰ, 
πράου Τίτου, τοΰ εύσεβοΰς Μάρκου Αΰρηλίου, περϊ 
τών δποίων βαθύς τις γνώστης τής άρχαιότητος (δ 
Λείψιος) διισχυρίζεται δ'a έν τοίς πολέμοις δέν έχέε- 
το τοσοΰτον αϊμα, δ'σον έν τοϊς άπανθρώποις τού- 
τοις Οεάμασιν,έν ο?ς πολλάκις εΐκοσακισχίλιοι δοΰ- 
λοι έθυσιάζοντο έντός μηνδς, καϊ τά δποΤα πρώ
τον διά τοΰ χριστιανισμοΰ άπεσκορακίσθησαν έχ τής 
άνΟρωπίνης κοινωνίας. Άς ένθυμηθώμεν τέλος τάς 
συνήθεις έν τή άρχαιότητι άνθρωποθυσίας, τάς έκ- 
θέσεις τών παίδων, τήν δουλικήν μεταχείρισιν τοΰ 
γυναικείου φύλου, τήν ύπε’ρμετρον πατρικήν εξου
σίαν, τάς άπανθρώπους καϊ παραδόξους ποινάς καί 
έτερα, καϊ παραβάλλοντες αυτά πρδς τήν σημερι
νήν τής άνθρωπότητος κατάστασιν δς κρίνωμεν δ; 
τά ήθη σήμερον είναι άνθρωπινώτερα ή τότε.

Καϊόμως άναφωνοΰσιν οί έναντίοι, πώς συμβιβά
ζονται πρός τδ τοσοΰτο έγκωμιαζόμενον πνεΰμα 
τής φιλανθρωπίας χαϊ άγάπης, τό πολέμιον πνεΰ
μα τοΰ φανατισμού, τά ικριώματα τών αιμάτων 
καϊ αί πυραϊ, αί λεγόμεναι Dragonnades χαϊ οί 
θρησκευτικοί πόλεμοι πρδς τούς έτεροθρήσκους; 
απεναντίας πόσον μεγάλη είναι ή άνεξιθρησχεία 
τοΰ εθνισμού; Τοιαΰτα καϊ πολλά έ'τερα προβάλ- 
λουσιν,έπϊ τέλους δέ ύπολογίζοντες ότι ύπδ τό πρό 
σχήμα τής χριστιανικής θρησκείας έθυσιάσθησαν 

τών 
τοΰ

ύπέρ τά δέκα εκατομμύρια αθώων άναφωνοΰσιν ώς 
δ Βολταϊρος· Religion chreticnne, νοϊΐά tes 
effets ! ’Αληθώς ούδε'ις θέλει άρνηθή δ'τι ταϋτα εί
ναι έπονείδιστος κηλϊς έν τή χριστιανική ιστορία, 
καϊ λυπηρά άπόδειξις τοΰ δ'τι καϊ αύτδ τδ φώς τής 
άγάπης έν άνθρωπίναις χερσϊ δύναται νά καταστή 
ή φονική δας τοΰ πάθους καϊ τής παραφοράς· άλλ’ 
όμως δύνανται αρά γε οί τοιαΰτα κατά τοΰ χρι
στιανισμού προβάλλοντες νά άποδείξωσιν ότι τά κα
κουργήματα ταϋτα είναι ένέργειαι τής χριστιανικής 
διδασκαλίας έν τή αύτή έννοίφ, έν ή παραδείγμα
τος χάριν ή κατά τών έτεροπίστων διαγωγή ή 
έπιτασσομένη ύπδ τών θρησκευτικών βίβλων 
τών Περσών και τών ’Ινδών ; Δύνανται οί τοιοΰ 
τοι νά διισχυρισθώσιν δ'τι αί ίερα'ι έξετάσεις καϊ 
αί πυραϊ, οί θρησκευτικοϊ πόλεμοι καϊ αί θεο- 
διχίαι αί τω χριστιανισμώ προσαπτόμεναι άπορβέ- 
ουσιν άπ’ αύτοΰ τοΰ πνεύματος αύτοΰ, ή δ'τι δ 
χριστιανισμός μέ τήν μάχαιραν καϊ τδ πΰρ εϊς τήν 
χεϊρα προέτρεπε τούς οπαδούς αύτοΰ εις τδν κατά 
τώνλοιπών άνθρώπων πόλεμον; Ούδέποτε ούδαμώς. 
Δέν άρνούμεθα τή άληθεία ότι τοιαΰτα έγένοντο 
καϊ δύνανται νά συμβώσιν έτι καϊ νΰν έν τώ χρι- 
στιανικώ κόσμω, ότι πολλάκις δ χριστιανισμός πα
ρά τοιούτοις λυμεώσι καί διαφθορεΰσι τοΰ καθαρού 
αύτοΰ πνεύματος δύναται νά χρησιμεύση ώς όργα- 
νον τής κακοηθείας αυτών άλλ’δ'μως, ώς χαϊ άνω
τέρω έλέγομεν, δ άμερόληπτος τών πραγμάτων έ- 
ρευνητής πρέπει νά διαχρίνη τό άληθές άπδ τοΰ 
ψεύδους, τήν άρχήν άπδ τών τυχαίων γεγονότων, 
τήν κατάχρησιν άπό τής χρήσεως. ’Αλλά καϊ τί 
είναι άρά γε ή παρά τών πολεμίων έγκωμιαζομένη 
άνεξιθρησκεία τοΰ έθνισμοΰ; ΊΙ άνεξιθρησχεία αυτή 
δέν έστηρίζετο έπϊ τής παραστάσεως τοΰ τιμάν 
τήν συνείδησιν τοΰ ά’λλου, δέν ήδράζετο έπϊ τής 
άρχής δ'τι έκαστος κέχτηται τό δικαίωμα τοΰ λα- 
τρεύειν τδν Θεόν αύτοΰ όπως βούλεται· δ πολίτης 
τής άρχαιότητος δέν είχε τδ δικαίωμα νά άποδε
χθή ξένην λατρείαν· τοΰτο έπετρέπετο μόνον εις 
τούς ξένους. ΊΙ θρησκεία παρ' αύτοϊς ήν πράγμα 
τής πολιτείας, έχάστη δέ προσβολή τώ» θρησκευ
τικών νόμων έκολάζετο ώς πολιτικόν έγκλημα.
Έντεϋθεν καϊ δ Σωκράτης έν τή έλευθέρα Έλλά
δι ώφειλε νά πίη τό χώνειον ώς νεωτεριστής’ δ 
Μαικήνας συμβουλεύει τδν Αύγουστον όπως μισή 
καϊ κολάζη τούς ξένον τι ε’ν τή θρησχε'α παρεισά
γοντας, οί δέ 'Ρωμαίοι καθόλου ήσαν άνεξίθρησκοι 
έφ’όσον τοΰτο συνέφερεν είς τήν πολιτείαν αύτών 
αλλ’έναντίον τοΰ χριστιανισμοΰ, όστις χατερβαοιουρ- 
γεϊτο ώς έπιβλαβής καϊ έπικίνδυνος τή πολιτεία φρι 
χαλέω τώ τρόπω,έξεδηλώθη δ άπανθρωπότατος φα
νατισμός.’Απεναντίας πρώτον διά τοΰ χριστιανισμοΰ 

συνειδητόν κατέστη τδ άληθές άξίωμα τής έλευθερίας 
τής θρησκείας καϊ συνειδήσεως, όπως τοΰτο τορώς 
έζεφράσθη ύπό τε τών έπισημοτάτων τής Εκκλη
σίας πατε'ρων χαϊ τών πλείστων χριστιανών αύτο- 
χρατόρων, ήγουμένου Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου.

Τό άνωτέρω μχημονευθέν πνεΰμα τής φιλανθρω
πίας χαϊ πρφότητος έκτδς τής ύπό τοΰ Χριστού 
τεθείσης άρχής τής άγάπης, τήν βάσιν αύτοΰ είχε 
καϊ έν τούτιρ ότι πρώτον διά τοΰ χριστιανισμού 
άνεγνωρίσθη ή καθολική ανθρώπινη αξία, ή άπό- 
λυτος καϊ πασών τών πολιτικών σχε'σεων ανεξάρ
τητος αξία τού ανθρώπου ώς τοιούτου.

Παρά τοϊς "Ελλησι καϊ 'Ρωμαίοις δ άνθρωπος 
εΤχεν άξίαν τινά ούχϊ χαθ’έαυτδν ώς πλάσμα Θεού 
άλλ’ώς μέλος τής πολιτείας, δ άνθρωπος δέν είχεν 
άξίαν άνθρωπίνην άλλά πολιτικήν. ΊΙ άπόλαυσις 
άνθρωπίνων δικαίων έξήρτητο έχ τών πολιτικών· 
Πρώτον είς τόν χριστιανισμόν δφείλομεν τδ 8τι Ί- 

καστος άνθρωπος ώς τοιοΰτος δικαιούται έπϊ τής 
έλευθερίας καϊ άπολαόσεως άνθρωπίνων δικαίων· 
ήδη πρώτον δ άνθρωπος εϊσέδυσεν εϊς τά βάθη τής 
φόσεως αύτοΰ καϊ εδρεν έν αύτή άξίαν άγνωστον 
πρότερον· έν τώ πρδς σωτηρίαν τής άνθρωπότητος 
ταπεινωθέτι Θεώ άνυψώθη δ άνθρωπος καϊ έκ τής 
διδασκαλίας περϊ τής τώ Θεώ συγγένειας τής αν
θρώπινης φόσεως, τής χαθολικότητος τής σωτηρίας 
τής θείας υιοθεσίας, τής έν τώ Χριστώ ένότητος 
χαϊ ίσότητος πάντων τών άνθρώπων καϊ λοιπών άλ
λων άνεγνώρισε τό μέγεθος τής ιδίας άξίας· οθεν 
δικαίως δ μέγας τών Γερμανών ποιητής Schiller 
λέγει δ’τι ή'Ελλάς χαϊ ή ί*ώμη  ήδύναντο νά παρα- 
γάγωσι μόνον έξόχουςΈλληνας καϊ ί’ωμαίους, άλλ’ 
ούχϊ καϊ άνθρώπους. Διά τούς ’Αθηναίους ά'πας δ 
λοιπός κόσμος έκτδς τής 'Ελλάδος ήν μόνον μία έ
ρημος βαρβάρων, οί δέ Ρωμαϊοι έπϊ τοΰ μεγάλου 
θεάτρου τής κυριαρχίας αυτών ούδέν έ'τερον χατέ- 
λιπον εϊμή βωμαίους πολίτας καϊ δούλους· ήμεϊς 
όμως έχομεν άγαθδν αναφαίρετου τήν άνθρωπίνην 
έλευθερίαν, άγαθδν, τδ δποϊον άνεξάρτητον πάσης 
μεταβολής πολιτεύματος χαϊ πολιτικής ανατροπής 
στηρίζεται έπϊ τής άχραδάντου βάσεωςτής διανοίας 
χαϊ δικαιοσύνης.

Διά τής ιδέας ταύτης έξηλείφθη πρώτον ή αιω
νίως έπονείδιστος τής άρχαιότητος χηλές, ή δου
λεία δυνατόν ή τύχη τών δουλών νά ήτο πολλά
κις άρχούντως μέτρια καϊ άνεχτή, πάντοτε δμως 

ώς κατάστασις, έν η δ άνθρωπος δέν έθεωρεϊτο ώς 
πρόσωπον άλλά πράγμα, ήν άνήθιχος· τοΰτο δέ 
ούδαμώς έπήλθεν είς τδν νοΰν ούτε τοΰ Πλάτωνος 
καϊ Άριστοτέλους ούτε τού Κιχέρωνις καϊ Σενέκα.

Ό δούλος παρά τοϊς άρχαίοις δέν είναι άνθρω
πος, στερεϊται έλευθέρας Οελήσεως, στερεϊται δι-

V
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χαίων χα'ι τής άρετής αύτής είναι άνεπίδεκτος. ‘Ο 
Πλάτων δμολογεϊ μεν οτι ύπάρχουσι δούλοι έξασχή- 
σαντες τήν αρετήν, έπ'ι τέλους όμως καταλήγει εις 
το συμπέρασμα δ'τι ε’χ φύσεως είναι δούλοι διότι ή 
φάσες τους μεν προώρισεν εις άρχοντας, τούς δε είς 
δούλους· δ Αριστοτέλης μάλιστα ούδαμώς άφίστα- 
ται του νά δικαιολογήση τήν δουλείαν ώςτι φυσικόν- 
έν τω πρώτω βιβλίω τών Πολιτικών αύτοΰ μετα
ξύ ά'λλων λε'γει οτι έν πάση οικογένεια ύπάρχουσι 
δυο ειδών όργανα άψυχα καί έμψυχα- τδ πρώτον 
είναι δούλοι άνευ ψυχής, τδ δεύτερον είναι όργανα 
μετά ψυχής καί τοιούτοι είναι οί δούλοι. Ότι εί
ναι ό βους είς τδν πτωχδν, τούτ’ αύτδ ό δούλος είς 
τδν πλούσιον· δ δούλος ούδαμώς διαφέρει τοΰ ζώου 
διότι άμφότεροι χρησιμευουσι πρδς ίκανοποίησιν σω 
ματικών αναγκών· ό δοΰλος έχε·, ψυχήν άλλ’ ά·.ευ 
θελήσεως, αισθάνεται οτι έχει νοΰν άλλά στερείται 
αύτοΰ. "Ελλην τις φιλόσοφος παρά Κικέρωνι προ
τείνει τδ καζουϊστιχδν ζήτημα έάν έν θαλασσίω 
τινί χλύδωνι είναι προτιμότερου νά ρίψη τις πολύ
τιμον 'ίππον, ή Ουσιάστι άθλιόν τινα δούλον. Τόσον 
ολίγον άνεγνωρίζετο ή άνθρωπίνη άξια είς τοιαότην 
πολυάριθμον τάξιν άνθρώπων, ήτις έν τή έποχή 
παραδείγματος χάριν Δημητρίου τοΰ Φαληρέως έν 
’Αττική μόνον ήρίθμει 400,000 άπε'ναντι 100 έ- 
λευΟέρων πολιτών, έν δε τή Ρώμη έν τή αύτοκρα- 
τοριχή έποχ-ρ άπέναντι δύο εκατομμυρίων κατοί
κων τδ εν άπετελεϊτο έκ δούλων, ώς άποδεικνύει 
σήμερον δ Hack. ’Ανάλογος τών περί τών δούλων 
φρονημάτων ην και ή χρησις αυτών ως πραγματα 
άγοραζομένων, πωλουμένων, δωρουμένων, κληρο
νομούμενων, σταυρουμένων, φονευομένων καί μυ- 
ρία έ'τερα πασχόντων,ώςδιηγεϊται ήμϊν ή ιστορία. 
Καί είναι μέν αληθές δ'τι ήδη πρδ τών χριστιανών 
αύτοκρατόρων έξεδόθησαν άνΟρωπινώτεροί τινες νό 
μοι άφορώντες τήν έπιεική καί φιλάνθρωπον -/crt,· 

σιν τών δούλων, ό'τι έν τή έποχή τής θρησκευτι
κής καταστάσεως άναφαίνονται ίχνη τινά άναγνω- 
ρίζοντα τδ άδικον τής δουλείας, άλλ’δ'μως εις τδν 
χριστιανισμόν οφείλεται κυρίως δ θρίαμβος οτι διά 
τής άνακηρύξεως τής άρχή; τής ΐ σ ό τ η τ ο ς καί 
άνθρωπίνης άξίας- τήν σχέσιν ταύτην τδ 
μέν παρέστησεν έν τή συνειδήσει τού κόσμου ώς ο - 
λως άδικον καί αμαρτωλόν, τδ δέ πράγματι έξή- 
λειψε καί κατέστρεψε Διά τοΰ χριστιανισμού 
πρώτον οί δούλοι ελαβον τήν συνειοησιν τής θείας 
υιοθεσίας καί τής ίσότητος μετά τών κυρίων αύτών 
Ό χριστιανισμός βεβαίως δέν έκήρυξε παρρησία 
τήν χατάργησιν τών δούλων, ούδέ ηδυνατο νά πρά- 
ξτ| τοΰτο, διότι δικαίως ήθελε χαρακτηρισθή ώς ά
μεσος καί βίαια άνατροπή τού καθεστώτος· δ χρι 
στιανισμδς έν πρώτοις έσκόπει τήν χατάργησιν τών 

έσωτεριχών δεσμών τής αμαρτίας έν τή βέβαια έλ- 
πίδι δ'τι σύν τω χρόνοι καταργηθήσονται καί οί 
εξωτερικοί- ούτω πραγματικώς ή έπιρ'ροή αύτού 
έδείχθη έν τή διαδόσει τής περί ίσότητος τών άν
θρώπων πεποιθήσεως καί τού άδικου τής δουλείας 
ούτως ώστε πολλοί είς Χριστόν έπιστρε'φοντες 
έδώρουν τοϊς δούλοι; αύτών τήν έλευθερίαν ώσαύ- 
τως χαί ή 'Εκκλησία δέν έξέδωκεν έξωτεριχδν νόμον 
περί άπελευθερώσεως τών δούλων, άλλ’ ή άμε
σος αύτής ενέργεια μεγάλως συνετέλεσεν εις τούτο- 
είς τρόπον ώστε δ περίφημος ιστορικός Hauiner δ- 
μιλών περί τούτου λέγει, ότι οί έπισημότεροι τής 
έκκλησίας πατέρες καί πάπα·, τοσοΰτον όριστικώς 
άνεκηρύχθησαν κατά τής δουλείας καί διά τοιού
των άξιεπαίνων παραδειγμάτων ένήργουν, ώστε 
δέν πρέπει νά άρνηθώμεν τή’Εκχλησία τήν εύεργε- 
σίαν ταύιην· ούτω πραγματικώς διά τής άνακηρύ
ξεως τών φιλανθρωπικών τού Ευαγγελίου άρχών 
καί τής διαδόσεως αύτών είς εύρυτέρους χόχλους 
βαθμηδόν έξαλείφεται, έλπίζομεν δέ στερ’ρώς είς 
τήν παντελή τής χηλϊδο; ταύτης έξάλειψιν.

Άλλ’όπως ή άναγνώρισι; τών ανθρωπίνων δι
καίων ούτω χαί ή τιμή τής άνθρωπίνου 
ζωής είναι μία εύεργετιχή ένε’ργεια τοΰ χριστια
νισμού. ’Ιδίως δ'σον άφορα τδν φόνον τών παίδων 
είναι λίαν παράδοξον μεθ'δπόσης φρικαλεότητας ήν 
διαδεδομένος έν τω έθνισμω. Έν πάση τή πεπολι- 
τισμένη Έλλάδι, έκτδςτών Θηβών, ή ίκθεσις τών 
παίδων ην επιτετραμμένη καί συνήθης, παρά τοϊς 
Σπαρτιάταις μάλιστα δ φόνος τών άσθενών παίδων 
ήν νόμος· δ 'Αριστοτέλης έν τή πολιτεία αύτοΰ 
λέγει έν τι σι περιστάσεσιν, δ'πως μή έπί πολύ αύ- 
ξάνη δ άριθμδς τών πολιτών έστω νόμος μηδέν πε- 
πηρωμένον τρέφειν καί έμποιεΐσθαι τήν άμβλωσιν. 
Κατά τούς νόμους τού 'Ρωμύλου οί 'Ρωμαίοι ώφει- 
λον νά έκθέτωσιν αύτά ή καί νά φονεύωσιν, Ωσαύ
τως άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων έν τή πρωτευούση 
τής Κίνας 9000 παίδων παραδίδονται εις τρομερόν 
θάνατον. Έπί τών Παραδεισείων νήσων δ φόνος τών 
παίδων κατέστη δημοτικόν έθος, έλαβε μάλιστα 
καί χροιάν θρησκευτικήν- ώστε κατά Ttva ιεραπό
στολον τοΰ 1797 έν τινι νήσω Taclliti τά τρία 
τρίτα τών τέκνων τών οικογενειών έθυσιάζοντο, 
ώστε έκάστη οικία ήρίθμει μόλις 2—3 τέκνα. Ιίρε- 
σβύτης τις φύλαρχος τών μερών έκείνων μετά τήν 
είς Χριστόν έπιστροφήν αύτοΰ έλεγε: μεγάλη ήν ή 
οίκογένειά μου, άλλ’ έγώ μόνος έναπελείφθην- δ'λα 
τά τέκνα μου έΟυσιάσθηταν έν τω βωμοί τοΰ Δια
βόλου· ήμη·< πατήρ 19 παίδων, άλλά πάντα έφο- 
•.εύθησαν καί ή ψυχή μου νΰν τείνει πρδς αύτά, 
θρηνεϊ ή κα δία μου καί χύνει δάκρυα έπί τή άπω- 
λεία αύτών. Άλλά καί πόσον δυστυχή ησαν τά 

τέκνα έν τή άρχαιότητι έστερημένα παντός δικαίου 
άπέναντι τής απολύτου εξουσίας τών γονέων έν τή 
βωμα'ίκή αυτοκρατορία, μαρτυρεί δ Γίββων έν τή 
ίστορίγ. αύτοΰ. Έν τή πατρική αύτοΰ οικία δ 'Ρω
μαίος, λέγει, ην μόνον ώς πράγμα καί κατά τούς 
νόμους ?στατο έν τή αύτή τάξει μετά τών κινητών 
άγαθών, τών κτηνών καί τών δούλων, τά δποϊα 
δ κύριος είχε τδ δικαίωμα αύθαιρέτως νά μεταχει 
ρισθή χωρίς νά ήναι υπόλογος εϊς άνθρώπινόν τι 
δικαστήριο·;. Έν τούτοις χαί τήν ηθικήν ταύτην 
άσχημίαν άπέβαλεν δ χριστιανισμός αμα τή έμφα- 
νίσει αύτοΰ, παρασχών τοΤς τε'κνοις τά δίκαια αυ
τών. Τδ Εύαγγέλιον έδίδαξε τούς γονείς νά Οεωρώσ[ 
τά τέκνα αύτών άλλως, ώς δώρον Θεοΰ, ώς έμπε- 
πιστευμένον έχέγγυον, δι'δ είναι υπεύθυνοι τω Θεω. 
'Ενταύθα δέν γίνεται λόγος μόνον περί τών καθη 
χόντων τών τέκνων, άλλά χαί περί τών τών γο
νέων, οΐ'τινες έχουσι τδ μέγα ζήτημα τοΰ νά άνα- 
τρέφωσι τά τέκνα αύτών ώς τέκνα Θεοΰ διά τήν 
βασιλείαν αύτοΰ.

'Π άνω μνησθεϊσα έλλειψις φιλανθρωπίας καί 
λεπτότητος, ή παραγνώρισις τής άνθρωπίνης άξίας 
χατεδείχθη παρά τοϊς άρχαίοις ιδία έν τή έξευτε 
λίσει καί ταπεινώσει τοΰ γυναικείου φύλου. Ού μό
νον παρ’άπασι τοϊς άγρίοις καί άπολιτίστοις έθνεσιν 
ή γυνή έν γένει έθεωρεϊτο ώς τι ίσον πρδς τά οι
κιακά σκεύη καί έταπεινοΰτο μέχρι τής λυπηροτά 
της δουλείας ή τοΰ άπλοϋ δργάνου αισθητικής ήδο 
νής, ούδεμία δέ ύπήρχεν ήθική σχέσις μεταξύ άν
δρδς καί γυναιχδς, άλλά χαί παρ’ αύτοϊς τοϊς μάλ
λον πεπολιτισμένοις χαί άνεπτυγμένοις καθοράται 
παράδοξός τις ταπείνωσις τοΰ ετέρου φύλου, έμ- 
βλέπεται δ’ αύτη έν τή έλλείψει τής λεπτότητος 
τοΰ αισθήματος, τή στερήσει ήθικότητος καί τή 
μονομερεία τής άναπτύξεως αύτής. Έν άπάση έν. 
γένει τή ’Ανατολή ή γυνή,.ώ; γνωστόν, διετέλει έν 
καταστάσει έγγιζούσ-ρ τή δουλεία. Παρά τοϊς Ίν- 
δοϊς τδ ώραΐον ιδανικόν τής γυναιχδς, ή Σακοντάλα, 
εζη μόνον έν τή ποιήσει, ένω έν τοϊς νομοθετικοϊς 
αύτών βιβλίοις αϊ γυναϊκες παραβάλλονται πρδς 
τούς γέροντας, δούλους καί λεπρούς χαί χαταδιχά 
ζονται πολλάκις είς τάς άτιμοτάτας κολάσεις. Είς 
έλεεινήν κατάστασιν διετε’λει ή γυνή καί παρά τοϊς 
Σιναις. Τί δέ δυνάμεθα νά περιμένωμεν περί τής 
καταστάσεως τών γυναικών έν Έλλάδι, άφοΰ εϊς 
τών άρχαιοτάτων αύτής ποιητών λέγει περί αύτών 
(ΊΙσιόδ. Θεογ. 583)

Έκτη; γάρ (Πανδώρας) γένος έστι γυναικών Οη- 
[λυτεράων 

τής γάρ δλώϊόν έστι γένος κχί φύλα γυναικών 
πήμα μέγα θνητοϊσι μετ’άνδράσι ναιετάουσι;

Καί έν αύταϊς ταϊς Άθήναις χαί έν τή άνθη- 
ροτάτη έτι έποχή τής ελληνικής τέχνης καί έπι- 
στήμης περιορώμενον άπαντώμεν τδ γένος τών γυ
ναικών. Πόσον περαιτέρω ταπεινώς έφρόνουν περί 
γυναιχδς φανερούται καί έκ τοΰ Άριστοτέλους λέ
γοντας 5τι at γυναϊκες είναι είδη τεράτων καί ή 
άρχή διαφθοράς τής φύσεως, καί τοΰ Πλάτωνος 
προτείναντος έν τή ιδανική αύτοΰ πολιτεία χοινο - 
κτημοσύνην τών γυναικών, έπί καταστροφή τών 
λεπτότερων καί ήθικωτέρων σχέσεων.

Μείζονος τιμή; καί υπολήψεως άπήλαυεν ή γυνή 
παρά τοϊς Σπαρτιάταις, Ίουδαίοις, 'Ρωμαίοις καί 
Γερμανοϊς· άλλά καί ένταΰθα δποϊαι κηλϊδες χαί 
άσχημίαι δέν άπαντώσιν! 'Εωθινή τις προσευχή 
τών Ιουδαίων περιείχε τήν έννοιαν εύλογητδ; εΐ 
δ Θεός ό δημιουργός τού ούρανού καί τής γής δ'τι 
ούκ έποίησάς με γυναϊκα. Έν δέ τω Ταλμουθ λέ
γεται: δ διδάσκων τδν νόμον τή θυγατρί αύτοΰ εί
ναι μωρός· ραββϊνος δέ τις έλεγεν δ'τι προτιμότερόν 
νά καή δ νόμος παρά νά παραδοθή είς τάς γυναί
κας. Άλλά καί παρά τοϊς 'Ρωμαίοις έν τοϊς άρ
χαίοις καί μετά ταΰτα χρόνοι; δέν εύρίσχομεν τάς 
γυναίκας εις κρείσσονα κατάστασιν ούτω παραδείγ
ματος χάριν άπαντά δ νόμος δ'τι δ πολίτης δέν είχε 
τδ δικαίωμα τοΰ καταστήσαι κληρονόμον τήν γυ
ναϊκα καί θυγατέρα αύτού· ή μήτηρ δικαιωματι- 
κώς δέν συμμετείχε τής ευτυχίας καί δυστυχίας 
τών τέκνων αυτής- μάλιστα δέ έπ’αύτής έπεξετεί- 
νετο καί ή άπόλυτος τοΰ άνδρδς έξουσία. Έάν έρευ- 
νήσωμεν περαιτέρω τούς Γερμανούς, δέν πρέπει καί 
ένταΰθα νά λησμονήσωμεν δ'τι πολλάκις τοσοΰτο 
σκληρώς μετεχειρίζοντο τάς γυναίκας, ώστε τάς Ου- 
γχτέρας αύτών έπώλοον ώς έμπορευματα. Έν γένει 
είπεϊν, παρά τοΐς άρχαίοις δυσκόλως δυναταίτις νά 
εύρΤ| γυναικείους χαρακτήρας μετ’έκείνης τής βαθύ - 
τητος,λεπτότητος,έσωτερεκότητοςκαί ίδανικότητος, 
οί'ους άπαντώμεν έν τή χριστιανική ιστορία. Ό 
χριστιανισμός πρώτος καί ένταΰθα έπεδείξατο τήν 
ευεργετικήν αύτοΰ επιρροήν. άνυψώσας τήν γυναϊκα 
είς τήν αρχικήν αΰτής άξίαν καί άποκαταστήσας 
τήν πρδ; τδν άνδρα ισότητα αύτής. Τδ Εύαγγέλιον 
διέρβηξε τούς δεσμούς έχείνους, πρδς ους τδ άσθενές 
ήμισυ τοΰ γένους ήμών έδέδετο, άπέβαλε τήν έπ’ 
αύτοΰ αιωρουμένην κατάραν χαί έντεΰθεν έθεμε- 
λίωσε τήν λεπτήν έκείνην χαί ήθικήν σχέσιν, δι’ής 
ή νεωτέρα άνάπτυξις διαχρίνεται τής άρχαίας· 
ούτω δέ ή γυνή κατέστη ή χαρά καί δ κόσμος τοΰ 
άνδρδς, ή πιστή τών τέκνων μήτηρ καί δ άδάμας 
τοΰ δ'λου οικογενειακού βίου.

Ενταύθα ήδυνάμεθα διά βραχέων νά άναπτύξω- 
μεν καί τήν έπιρροήν τού χριστιανισμού έπί τού 
οικογενειακού, πολιτικού καί κοινωνικού βίου ιδία, 

ι
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να χαταδείξωμεν τήν αγιότητα τοΰ γάμου έν τώ 
χριστιανιχώ χόσμφ, τήν έπιέροήν αυτοΰ έπ'ι τοΰ 
δημοσίου τών λαών καί τών πολιτειών βίου, έπ) 
τής πολιτικής έν γε’νει άναπτύξεως κα'ι τοΰ πολι- 
τισμοΰ, τής τέχνης χα) επιστήμης κα'ι άλλων 
πολλών σημείων τής άνθρωπότητος. ’Αλλά χα) διά 
τών μέχρι τοΰδε λεχθέντων αρκούντως, νομίζομεν, 
χατεδείχθη ή κοσμοσωτήριος ήθιχή έπιρβοή τοΰ 
χριστιανισμού, πρδς τήν δποίαν ούδέν ό'μοιον φαι
νόμενου έν τή ιστορία τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμοΰ 
δύναται νά παραβληθή. Δέν άρνούμεθα ίτι και 
έ’τερα στοιχεία έπέδρασαν πολλαχώς, πρέπει δέ 
μετ’ ευγνωμοσύνη; νά άναγνωρίσωμεν ό’τι χα) οι έν 
τοΐς συγγράμμασι τών 'Ελλήνων χαϊ 'Ρωμαίων 
αποτεθειμένοι θησαυροί τοΰ πνεύματος έχοησίμευ 
σαν ύπδ πολλάς επόψεις ώς σωτήριον μέσον άνα
πτύξεως χα'ι δι’ αύτήν τήν χριστιανικήν έποχήν· 
κα'ι δμως είναι άναμφίβολον δτι διά τοΰ χριστιανι- 
σμοΰ άνεκαινίσθη κα'ι άνεγεννήθη ή άνθρωπότης. 
Πανταχοΰ μεταξύ τών ημέρων κα'ι άγριων, άπο 
λιτίστων καί πεπολιτισμένων λαών δ χριστιανι
σμός έχρησίμευσεν ώς ή κυρία ώθησις πρδς τδν 
πολιτισμόν καί φιλανθρωπισμόν. Τω σταυρώ χατη 
χολούθει τδ άροτρον και έ’τερα έπωφελή έργαλεΤα 
"Ηθη χα'ι έθιμα, νόμοι κα'ι πολιτεύματα, τέχναι 
χα'ι έπιστήμαι τδ μέν μεταφυτεύονται, τδ οέ κα
θαρίζονται χα'ι διορθοΰνται, πρδ πάντων δέ προά 
γεται ή ήθιχότης. Έντεΰθεν δ χριστιανισμός κα- 
ταδείχνυται ώς θρησκεία τοΰ κόσμου παντός. Βε
βαίως δέν έξήσκησε πανταχοΰ τήν εύλογημένην 
αύτοΰ έπίορασιν, ήμεΤς δμως οι άσθενεΤς θνητο'ι 
δέν δφείλομεν τήν μεγαλοπρεπή πορείαν τή; θείας 
κυβερνήσεως νά μετρώμεν πρδς τδ μικροπρεπές 
μέτρον τής άνθρωπίνης άνυπομονησίας. Έν τώ 
θειω τούτω δράματι οί αιώνες είναι μόνον λεπτά 
πρώτα ή δεύτερα, ή δέ βασιλεία τοΰ Θεοΰ ώς 
χόχχος σινάπεως διαδοθεΤσα αύξάνει χατά μικρόν εις 
δένδρον εύσκιόφυλλον περισχέπον άπασαν τήν άν- 
θρωπότητα. Άλλ’δμως δέν πρέπει νά άπορήσωμεν 
άφ’έτέρου έάν ε'ν τή άπείρφ ταύτη αναπτύξει τής 
άνθρωπότητος ύπάρχωσι κα'ι καιρού φαινομένης ή 
πραγματικής δπισθοχωρήσεως· οί καιρο'ι ούτοι είναι 
κρίσεις, έν αϊς παρασκευάζεται νέα δύναμις κα'ι 
ύψηλοτέρα βαθμίς άναπτύξεως- κα'ι τοιαΰται εϊναι 
αί ήμέραι έν αϊς ζώμεν, ή έποχή τοΰ ύλισμοΰ και 
τής άδιαφορίας, ή έποχή τοΰ πολέμου κατά τοΰ 
χριστιανισμοΰ- άγων και χριστιανισμός συνεζυμώ- 
θησαν ήδη άπ’άρχής- δ άγων ουτος ούδέποτε έξη 
λείφθη, έμφανίζεται δέ δριμύ; κα'ι έν ταϊς σήμερον 
ήμέραις, έν αϊς τδ άρχαΤον έθνίκδν φρόνημα ύπδ 
νεωτέραν έσθήτα άντιδρϊ κατ’ αύτοΰ. Άλλά κα) 
ένταΰθα έφαρμοσθήσςται τδ τοΰ πατρδς τής ’Ορθο

δοξίας, νεφ ίδρ ι ό ν έστι κα'ι τάχιον παρε- 
λευσ ετ αι. φ. β.

[ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. — Έν τώ προηγουμένου αριθμώ 
παρεισέφρησαν έν τώ πρώτω μέρει τής άνωτέρω 
μελέτης τά επόμενα τυπογραφικά λάθη, άτινα 
οιορθωτέον ουτω.

Σελ. 359, στήλ. ά, στίχ. 3 άντ'ι άδυνατοΰ- 
μεν, γράφε άδυ να τ ή σομε ν. —Αύτόθι, στίχ. 
44- άντ) τδ κοινδν, γράφε τ ί καινόν. — Αύτ. 
στήλ. 6', στίχ. 29- άντ'ι θεωρηθή γράφε δια- 
τηρηθή. — Σελ. 360, στήλ. 6', στίχ. 7· άντ'ι 
έκτάσει, γράφε έντάσει — Λύτ. στίχ. 16-άντ'ι 
χαρακτήριζα μ έ ν η ς, γράφε χαρακτηριζό
μενους.— Σελ. 361, στήλ. β', στίχ. 17- άντ) 
μέν, γράφε μία—Αύτόθ. στίχ. 22- άντ'ι και, 
γράφε ή τ ι ς.—Αύτ.στ.23- άντ'ι κ α'ι, γρ. ήτ ι ς],

ΜΑΐΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕ'.

'Λιτχαη'ω τω Πιφαίω, σογωτάτω artyt, Μά- 
ξιμο': ό Λ/αρχούκεο'.· ευ Λζάΐτειν.

'Ως εύπροσωπός σοι ή έξαιτίασις κα) πρδς τδ 
τεχνικώτερον τά τής άπολογίας έξύφανται· αύτήν 
γάρ φέρων ένέθηκας τοΐς σοΐς γράμμασι τήν πειθώ, 
ώστε πάντοθεν άπορον τώ βουλησομένω έγγίγνεσθαι 
τήν άπάντησιν. Τί φής ■ ύποθέσεως άπορεΐς κα'ι 
άλλως τε εις ένδειξιν φίλτρου ο γε έν τοΤς καλοΐς 
ποριμώτατος, ω κα'ι φύσις κα) τέχνη συνελθοΰσαι 
δαψιλώς τά εαυτών έχορήγησαν ; Τί δ’άν κα'ι έμ 
ποδών ποτέ γένοιτο μή ύποψύχρω, άλλά διακαεΤ 
έρωτι άναπτεροΰν είοότι έαυτδν κα) δ'λως τοΰ δω- 
ρουμένου γίγνεσθαι κα'ι πρ'ιν ή άλλοθέν ποθεν σχεΐν 
τής ορμής τδ ένδόσιμον ; Έκεϊνο δέ σου πρδς τοΐς 
άλλοις και πάνυ κομψόν και ούκ άχαρι, τδ μή 
πάνυ πρόχειρον πρδς τά γράμματα. Πότερον ουν 
παίζεις έχων. πρδς τοΰ Φιλίου, ή κα) σπουδάζεις 
ταΰτα διατεινόμενος; εΐ γάρ Άσκάνιος σιωπήσει, 
τίς έτι φθέγξεται ; Κα'ι εΐ τής συνήθους επιρροής 
καθέξουσιν αί πηγα'ι, τί άν κα) πάθοιεν βύακες 
έκεϊθεν τά έαυτών δανειζόμενο·.; Φιλίας ουν άμα κα'ι 
σοφίας μόνοι; τοΐς παρά σο'ι δυσωπήθητι κα'ι μήτε 
ύποθέσεως άπόρει, μήτε πρδς τδ γράφειν άνεπιτη- 
δειότητα προσποιοΰ. Καί μοι συγγνοίη; πολύ τδ 
εύπαρβησίαστον τοΐς γράμμασι παρενείραντι, άν- 
ταπαιτείη; δέ καί παρ’ήμών τά δσα σοι καταθύμια 
καί γε ου ψεύτη τής έφ’ ήμϊν έλπίδος, ε! μόνον 
παρείη δύνιμις. Τδ γάρ δή τή; ψυχής πρόθυμον 
κα'ι ήδη έπ*ε ’ρωται Ό παρ’ έμο'ι τάς διατριβάς 
ποιούμενος Αρσένιο; πρδ πολλοΰ ήδη έντεΰθεν 

άποδημήσας ούκ οϊδ’ οποί γής ώχετο. ’Ωμήν έγώ 
τοΰτον αύτόσε άφικέσθαι, νΰν δέ χα'ι ταύτην άπέ- 
βαλον τήν έλπίδα τήν τε πλάνην έκείνων και την 
έρηαίαν δλοφυρόμενος. Έρρωμένως μοι διαφυλάτ 
τοιο. Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κς'.
ΛαΜη τφ'ΕσχεΜφ, Μαζί/ιοςο Μαργούνιον 

εν πράττειν. ,

Μέχρι λόγων έρεΐς τά Μαξίμου, έπε) κα’ι διη 
γέρθη γ’άν πρδς άμοιβαϊα γράμματα κα'ι τήν βί
βλον άπέστειλεν. Έγώ δ’ ούκ οίδα μέν εΐ καλώς 
καταμαντεύομαί σου τής γνώσεως, πλήν άλλ’ώς 
ουτω καθ'ύπόθε σιν τών πραγμάτων έχόντων, ιδού 
σοι και πάνυ δικαίαν άντεισάγω τήν απολογίαν, 
ϊνα μή μόνον ούτω μή πείθης σαυτδν, άλλ’ούδέ 
γοΰν τοιοΰτον παραδέχη έν τή ψυχή λογισμόν. 
Άπε'ρηκά δή ένθεν κάκεϊθεν διενοχλουμενος και 
μοι ικανήν προσέθηκε μοίραν τή; ενοχλήσει»; ή 
τών ημερών άνάγκη- και γάρ έστι μέν αύτη διη
νεκής, ούμέντοι κα) σφοδρώς ού’τω; εϊωθε φέρεσθαι 
ώς είς τάς έορτασίμους τών ημερών- ούτω πείθε 
σαυτόν- άλλως γάρ ούδ’ άν δφλισκάνειν άγνωμο 
σύνην είλόμην, ώς μηδέ έπευχαριστήσαι τώ τών 
ιερογλυφικών συγγράμμασι. Ταΰτα μέν οη και την 
τής βίβλου οιεκώλυσε πέμψιν, προσθήσω δ’έτι κα'ι 
τδ τής αΐσθήσεως άμφισβητήσιμον.’μή οεήσαν, εϊγε 
Κάρολος ό κοινδς νών φίλος παρών έτυγχανε. 
Γενοΰ δ’ αύτδς τοΰ τρόπου έφευρετής κα'ι εί γε 
τάχα έπισυμβαίη τοιοΰτο τοΰ λοιπού κώλυμα, 
μή τή συνοίκφ ύμΐν άμελείφ (τάχα γάρ δπωσοΰν 
καί ταύτη), άλλά τή τών πραγμάτων, τδ πϊν 
καλώς τε και δικαίως ποιών, έμμερίμνφ πρόσ- 
γραφε άλλεπαλληλία. Έρρωσο κα'ι τδν σοφώτα- 
τον Σιλμπούργιον κέλευε παρ’ έμοΰ και ό’τι τά 
δυνατά περ'ι ών γράφει οιαπεπράξομαι, έπειδάν 
πρώτον εύπορήσω καιροΰ. Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ7Λ

Έσγε.Ιίω τω σορωτάτω, .Μάξιμος ιν 

πξάττεικ· 1
"Ήσθην μέν κα) ού μετρίως έφ'οί; μοι περ’ι τού 

του διαμεμήνυκας, σοφώτατέ μοι άνδρών Έτχέλιε 
καί πώ; γάρ ούκ εμελλον έπ’ άνδρ'ι, ου παρ'έμο'ι 
λόγος πολύ; διά τε τήν ένοΰσαν αύτώ σοφίαν κα) 
καλοκάγαθίαν; εΐκδς γάρ τδν έναποκείμενόν σοι τών 
αγαθών θησαυρόν και άλλοι; παραποκαλυφθήναι· 
(κα) γάρ ούδέ πόλις, εύαγγελικώτερον είπεϊν. κρυ- 
δήναι δύναται επάνω όρου; κείμενη οϊον δ' άν τις 
και οίηθείη τδ όρος ', κατά οέ γε τδν έμδν λόγον τήν 
τών άρετών έπανάβασιν. Συνήσθηυ δ’δ'μως και 
αυθίς σοι έπ) τής ένεγκαμένης μεμενηχότι- κα) 

γάρ οΰδ’Ίθάκη; μικροΰ πολιχνίου δ πολύμητις 
Όδυσσεύ; τών πόλεων τάς περιφανεστερας πρού- 
τίμησε. Κα) πολλούς άν εΰροιμι τών τε τής 
ήμετέρα; αυλή; προγόνων κα) τών έξωθεν τοΰτ’ 
αύτδ άντ) πάση; άλλης οίασοΰν ευδαιμονίας προε- 
λομένους. Χαίρω γοΰν κα) διά τήν τοιαύτην σου 
έχλογήν κα) διά τδ κοινωφελές τής πατριδος πα- 
ρακινδυνευσάσης άν τών έναποκειμένων σοι δαψιλώς 
άποστερηθήναι. Κάμο'ι δέ καί τι διαφέρει κα'ι 
τάχα τις θεία μοίρα τοΰτό μοι φέρουσα προσήνεγ- 
κεν ή αύτόθι σου διατριβή- παραπολαύων γάρ σου 
καυτός τών καλών έν γοΰν τοΐς γράμμασι τδ τής 
ψυχής άνθος οϊά τισι φαιδραΐς λαμπηδόσι περιαυ- 
γάζομαι, μή παρεπόμενον πάντως, ει περαιτέρω 
ποι τής φίλη; πατρίδος μακράν αποδημίαν στείλα- 
σθαι διεγνώκε-ς. Έπειδή τοίνυν ένεκόπη σου (ού
τως άρεσαν τώ θείω) ή πρδς τοΰτο ορμή, τήν τε 
πατρίδα αύτήν διάμενε όσον σθένος τοΐς καλοΐς 
σου τών επιτηδευμάτων κα) σπουδασμών χατακο- 
σμών χα'ι ήυΐν προσθεραπεύοις τδ τής ψυχής κα- 
ταθύμιον. Τών τοΰ Θεοδωρήτου διαλόγων τυχεΐν 
ούχ οϊοί τε γεγόναμεν, καίτοι κα) άλλοις έπιθέντε; 
τήν τούτων ζήτησιν; Κα) δηλώσει τδ έγκεχλει- 
σμε'νον ένταΰθα πρδ; έμέ τοΰ σοφωτάτου Πινέλου 
περ'ι τούτου ίταλιττ'ι γεγραμμένον γραμμάτιον, ί; 
κα) τά μάλιστά σοι ευχαριστεί έφ’οίς δι’ εύφήμου 
γλώσσης τά κατ’αύτδν φέρειν έγνωκας, μελήσει 
δ’ομως ήμϊν περ) τούτου εί; τούπιόν. Εΰχαριστοΰ- 
μέν σοι κα) ήμεΐς έπ) τώ φιλοδωρώ σου τών τρό
πων κα) εύχόμεθα παρά σοΰ άπαιτεΐσθαι τά δυ
νατά. Πέμπομεν δέ σοι τδ τοΰ ψελλοΰ τουτ) τδ 
σοφόν συνταγμάτιον, οπερ ένταΰθα τυποις παρα- 
δοΰναι προθυμησάμενοι και άρχήν καταβαλοντες, 
ό'τι μή χα) τοΰ έλληνικοΰ χαρακτήρος συνηυμοιρή- 
σαμεν, άναβαλλόμεθα τήν έκτύπωσιν. Σύ ουν κα) 
τώ χοινώ τών περ'ι τά μαθήματα χα) τή έμφυτω 
σου πρδς τά χαλά βοπή κάμο'ι χαριζόμενος ούκ άν 
φθάνοις τοΰτ’αύτδ έκτελών διά τάχους αύτόθι κα'ι 
έπιπέμποις ήμϊν μέρος τι, ΐ’ν’ούτω τοΐς άπαιτοΰσιν 
ότι μάλιστα φίλοι; ύπηρετήσωμεν. Έρ'δωσο. Τοΰ 
Θεοδώρητου τοΰ παρά σοΰ περ) έλληνικών παθημά
των θεοαπευτιχή; ού’τω χα'ι νΰν έγχρατεΐ; έγενο- 
μεθα, τάδε κα'ι περ'ι τούτου διαμηνύσωμεν. Έχ 
Παταβίου, σκιρροφοριώνο; θ' φθίνοννος αφ4’

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΙΓ.

Ό αντο>; τω αυτω.

Άντιπέμπεταί σοι κα) παρ’ήμών μικρόν μέν τό 
γε εί; τδν όγκον φέρυν δωρίδιον, μέγα δέ τώ όντι 
όσον γε είς τήν τών περιεχομένων δύναμιν, άτε οη 
πααμοχθήρου πάθου, τοΰ τόκου καταφερόμενον. 
Τοΰτο δ’έστ'ι τδ χατά τοχιζόντων τοΰ σοφωτάτου • i

.
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Καβάσιλα συγγραμμάτων, οίδα δ’ δ'τι καί.............
τοΰτο περιχαρώς άποδέξη, δ'τι δή καί παρ’έμοΰ 
καί δ'τι τή έμή χειρί έγκεχάρακται. Δέομαι δέσου, 
πρδς τοΰ οιλτάτου, έπιμελήθητι τοΰ τοΰ Ψελλοΰ 
συγγράμματος, τοΰ τε έλληνικοΰ καί τοΰ λατινικού. 
Καί εϊ τι τάχα που καί ήμών παρώπται μεταξύ 
μεταγλωττίζουσιν ή και διορθοΰσι, χάρισαι ήμϊν 
τήν έπιδιόρθωσιν· χαριή γάρ τά μέγιστα. Ποιήσεις 
δ’ήμϊν αμα χάριεν καί πάνυ, εί τήν προσφωνητικήν 
τήν πρδς τδν’Αλεξάνδρειάς, άνδρα σοφώτατον, προσ
θεϊναι τοΰ προμετωπίου παραγγεϊλαι τω τοπογρα
φώ άξιώσειας. Έρρωσο καί αύθις καί πολλάκις. 
Έκ Παταβίου, τή αύτή ημέρα.

ΒΥΡΩΝΟΣ
Π ΜΙΣΟΣ.

♦η
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΤ.

ΑιΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
XI.

Ό λευκός άπέβη είς τήν ξηράν. . . Είναι άνάγ- 
κη νά εϊπ7] τις πλειότερα ; Ό νέος κόσμος τήν με
λαψήν του έξέτεινε πρδς τδν παλαιόν χεϊρα. Θαύ
ματος άντικείμενον ήν δ είς πρδς τδν έτερον δ δέ 
τοΰ θαυμασμού δεσμός μετετράπη μετά μικρόν είς 
συμπάθειαν στενοτέραν καί θερμοτέραν. Έπί τής 
γής έκείνης τοΰ ήλιου εύμενώς τούς ξένους ύπεδέ- 
ξαντο οί πατέρες, πολλω τρυφερώτερον δμως αί κό 
ραι των δ της ένώσεως δεσμός συνεσφίγχθη· τά 
τε’κνα τών θυελών μυρίας ευρον καλλονάς παρά 
ταϊς μελαγχροιναϊς παρθένοις, αυται δέ, τδ καθ’ 
έαυτας, έθαυμασαν τήν αϊγλην χροιάς μάλλον κα- 
θαρας, ής ή λευκότης έφαίνετο, ώς είκδς, ύπερβάθ- 
μιος έν κλίματι, ένθα ή χιών έστιν άγνωστος· ή 
Θήρα, οί περίπατοι, ή έλευθερία τοΰ πλανάσθαι 
κατ’αρέσκειαν. Έντός έκάστης καλύβης μία εστία, 
μία οικογένεια εις τήν Οιάθεσιν τοΰ ξένου· τδδίκτυον 
έν τή θαλάσση χαλιόμενον, τδ εύστροφου άκάτιον 
έξορμοΰν έν μέσω τών ελιγμών τοΰ άρχιπελάγους 
τούτου, τοΰ ύπδ νήσων ύσπαρμ.ένου, οία κυανοΰς 
ουρανός ύπδ λαμπρών αστέρων· δ γλυκύς ύπνος, δ 
ύπδ έργασιών, έν εϊδει παιγνίων προκαλούμενος, δ 
φοίνιξ, ή μεγαλοπρεπεστε’ρα τών Δρυάδων, ή έν τω 
κόλπω της, ώς τέκνον, τδν Βάκχον φέρουσα άμπελος, 
έξ ής άνήρχετο κλήμα διαφιλονεικοΰν κατά τδ ύ
ψος πρδς τοΰ άετοΰ τήν καλιάν. Τδ ύπδ τοΰ χυ- 
μοΰ τής κάβας έμψυχουμενον συμπόσιον, ή εύ- 
χυλος ίγνάμη, ή ίνδοκαρυα, ή παρέχουσα συνάμα 
τό τε ποτήριον καί τδ γάλα καί τδν καρπόν· τδ 
άρτόδενδρον, βπερ, καί χωρίς rd άροτρον ν'αύλακώση 
τήν πεδιάδα, παρέχει είς τδν άνθρωπον τά θέρη 

του καί παρασκευάζει άνευ τής βοήθειας κλιβάνου, 
ένοίς σχηματίζει άλσεσι, τούςέπι καθαρού αλεύρου 
πλακούντας του- αγορά, ένθα έκαστος δαιτυμών 
δωρεάν τά επιτήδεια πορίζεται κα'ι ής ένεκα ούδείς 
ποτέ έχει νά φοβήται λιμόν .... Πάντα ταϋτα τά 
θέλγητρα συνηρμοσμένα πρδς τήν ήδυπάθειαντήςτε 
θαλάσσης και τών δασών, πρδς τάς γλυκείας ήοονάς 
τών δπδ τοΰ έρωτοί συνοικιζομένων έρημων, εΤχον 
εξημερώσει τών πλανόβιων έκείνων άνθρώπων τήν 
τραχύτητα, ειχον έμπνεόσει αύτοϊς περιπαθή τινα 
συμπάθειαν πρδς τά οντα, ατινα καίπερ άσοφώ- 
τερα βεβαίως όμως ευτυχέστερα αυτών ήσαν πάν
τα ταϋτα τά θέλγητρα έπενεργοΰντα έκεϊ, όπου ή 
πειθαρχία είχε προσαράξει, κατώρθουν νά έκπολιτί- 
σωσι τοΰ πολιτισμοΰ τά τέκνα.

XII.
Μεταξύ τών πολυαρίθμων ευτυχών ζευγών ή Νέ- 

βα μετά τοΰ Τορκίλ ένωθέντες άπετέλουν ?ν τών 
ωραιότερων· τέκνα δύο νήσων καίπερ λίαν άπ’άλ- 
λήλων άφεστωσών, άμφότεροι ύπδ τήν επιρροήν 
τοΰ άστέρος τών θαλασσών γεννηθέντες, άμφότεροι 
άνατραφέντες ένώπιον τών θεαμάτων ρύσεως άρχε- 
γόνου, ών ή άνάμνησις άείποτε προσφιλής διατελεϊ, 
Ο,τι δήποτε καί άν άνά μέσον ήμών καέ τών παι
δικών έκείνων έπιπροσθήσ-ρσυμπαθειών. Όώςπρώ- 
τον θέαμα τάς κυανόχρους τής Σκωτίας ίδιον ακρώ
ρειας, άδυνατεϊ νά έπίσχη έαυτδν τοΰ έρωτικώς προσ- 
βλέψαι τδνέλάχιστον ύπεράνωτοΰ δρίζοντος προκυ- 
πτοντα κυανοΰν κώνον· ένώπιον έχων έκαστον βρά
χον, οίονει τούς οικείους φίλου χαιρετίζει χαρακτή
ρας, ή δέ φαντασία του εύλαβώς τών λόφων τάς 
κορυφάς άσπάζεται. ’Επί μακρδν περιεπλανήθην 
-χρόνον έν χώραις άλλοτρίαις τής φυσάσης με γής· 
έλάτρευσα τάς 'Αλπεις, ήγάπησα τά Άπέννινα, 
προσεκύνησα τδν Παρνασσόν καί τδν * Ολυμπον καί 
τήν "Ιδην έθαύμασα, τά είρη έκεϊνα τοΰ Διδς, ών 
αί άπότομοι κορυφαί ύπέρκεινται τοΰ ιοκεανοΰ- 
άλλ’ούτε τών άρχαίων άναμνήσεών των οί θησαυ
ροί, ούτε αί καλλοναί των αί φυσικαί κατεβύθιζόν 
με έν έκστάσει σιωπηρά· αί ενθουσιώδεις τής παι
δικής ηλικίας αναμνήσεις μέχρι τής νεανικής εί- 
χον διατηρηθή· έάν δ νεανίας έθαύμαζεν, δ θαυ
μασμός άνεφέρετο πρδς τδ Sochnagarr τοσοΰτον, 
όσον καί πρδς τήν *Ιδην·  αί κέλτικα! αναμνήσεις 
πρδς τάς ταυ Φρυγικού συνεχέοντο ορούς, οί δέ τών 
Highlands χείμαρροι, πρδς τήν διειδή τής Καστα
λίας πηγήν. Συγγνωθι, ω σκιά τοΰ Όμηρου, φιλ- 
τάτη τοΰ σύμπαντος δόξα! Συγχώρησον, ώ Φοϊβε, 
τής φαντασίας μου τήν πλάνην· διά τών φυσικών 
θεαμάτων, ατινα ύπερηγάπησα ά’λλοτε, ή άρκτώα 
φύσις προδιέθετε’με νά σέβωμαι τάς ύφ’υμών καθα- 
γιασθείσας μεγαλοπρεπείς σκηνάς.

XIII.
Ο έρως δ πάντα τά πράγματα συμπαθητικά 

καί ώραϊα άπεργαζόμενος, ή νεότης, ή τήν ατμό
σφαιραν είς εύρεϊαν μεταβάλλουσα Ιριδα, οί παρω
χημένοι κίνδυνοι, οί διατιθέντες τδν άνθρωπον ν' 
άπολαυη, έκλαμβάνων ώς ήδονάς, τάς στιγμάς τής 
ήσυχίας, καθ' άς άπέχει τοΰ καταστρέφειν, τδ ά- 
μοιβαϊον τής καλλονής Οέλγητρον, τδ τάς άγριωτά - 
τας πλήττον τών καρδιών, όπως ή άστραπη πλητ·- 
τει τδν χάλυβα, ιδού τί συνήψαν έν μια κοινή ψυ
χή τδν ήμιάγριον έκεϊνον νε’ον πρδς την παντάπα 
σιν άγρίαν έκείνην νεάνιδα. Ώς πρδς αυτόν,ή βρον
τώδης τής μάχης κραυγή έπαυσε μεθυσκουσα δι’ 
απαίσιων ήδονών τήν καρδίαν του· ή ανάπαυσις 
δέν προύξένει πλέον είς αύτδν τήν πυρετώδη έκεί
νην ανυπομονησίαν τοΰ άετοΰ έν τή καλιά του, 
καθ’ ήν ώραν τδ δξύ δάμφος καί τδ διαπεραστικόν 
βλέμμα τοΰ ήγεμόνος τών ουρανών ζητουσι παντα
χοΰ άγραν· ή έκμαλαχθεϊσα καρδία του έν έκείντ) 
διετέλει τή ηδονική καταστά-ει, τή ουρανία συνά
μα καί έκνενευρισμένρ. καθ’ ήν ούδεμίαν αίσθάνε 
ταίτις έπιθυμίαν νά χορηγήση δάφνας εις νεκρικήν 
ήρωος κάλπην έπειδή δσάκις άλλο τι, παρά τδ 
αίμα, άντικείμενον άπασχολεϊ τδν ήρωα τής νίκης 
μαραίνονται τά στέφη· καί μεθ’ό'λα ταϋτα, όταν ή 
κόνις αύτοΰ έν τω στενοχώριρ αύτής άναπαύηται 
άσύλω, ή τής μύρτου σκιά δέν τέρπει άράγε αύτήν 
όσον καί ή τής δάφνης; Έάν ό Καϊσαρ τών φιλη
μάτων τής Κλεοπάτρας λαβών πεϊραν εις έκεϊνα 
καί μόνα περιωρίζετο, ή μέν Ρώμη θά οιέμενεν ε
λεύθερα, δ δέ κόσμος δέν Οά περιήρχετο εϊς αύτδν 
δοΰλος. Τί δέ ύπέρ του κόσμου ήτε δόξα καί τά 
κατορθώματα τοΰ Καίσαρος διενήργησαν; Αύτω έν 
μέρει τήν ήμετέραν δφείλομεν αισχύνην, καθότι ή 
αιματηρά τής δόξης σφραγίς τήν σκωρίαν τών ύπδ 
τών τυράννων επιβαλλόμενων ήμϊν άλύτεων συγκα
λύπτει. Μάτην ή τιμή, ή φ ίσις. ό λόγος, ή έλευ
θερία, είς εκατομμύρια άνθρώπων ύρίζουσιν, έγερ- 
θέντες νά πράξωσιν 8,τι μόνος ό Βροΰτος έπραξε, 
να έκδιώξωσιν άπδ τών έφ’ών έπικάθηνται υψηλών 
κλώνων τά χλευαστικά έκεϊνα όρνεα, τά τοΰδεσπο- 
τισμοΰ τήν κραυγήν ν'άπομαμώνται άρεσκόμενα' 
ήμεϊς τούναντίον έπιτρέπομεν έαυτοϊς διηνεκώς εις 
τδ νά μάς δεκατίζωσιν οί μυοφάγοι έκεϊνοι νυκτο- 
κορακες, ένω μόνη ή λέξις ελευθερία (άλλως ή φρί
κη των αρκούντως περί τούτου πείθει) θά ήρκει, 
όπως διασκέδαση πάντα ταϋτα τά μορμολύκεια.

XIV
Έν τρυφερά τοΰ βίου λήθη βεβυθισμένη ήΝέβα, 

ή αφελής νησιώτις, άπη χολεϊτο, τδ τής συζύγου 
πρόσωπον διαδραματίζονσχ- ούδεμία περιεσπχ τδν 
ερωτάτη; κοσμική προκατάληψις, ούδεμία ήδύνατο 

βαδιουργία έπί τδ γελοϊον νά βίψη τδ νεαρόν καί 
παροδικόν πάθος της· έσμδς φλυάρων αύταρέσκων 
δέν έπτερύγιζε περί αύτήν, τδν θορυβώδη έκφράζων 
θαυμασμόν του, ή κακοήθεις ψιθυρίζων λόγους, 
έπιτηδείους νά διαφθείρωσι τήν άρετήν, τήν δόξαν 
καί τήν ευδαιμονίαν της· τήν πίστιν καί τά αί- 
σθήματά της απροκάλυπτα καταλείπουσα. ώμοια- 
ζε πρδς ίριδα έν μέσω θυέλλης· διότι ή Ιρις καίπερ
τροποποιούσα άδιαλείπτως τήν λαμπράν τών χρω
μάτων της ποικιλίαν, τήν αύτήν σταθερώς έν τοϊς 
ούρανοϊς έξελίσσει καμπύλην- οίαι δήποτε καί άν 
ώσι τοΰ τόξου αύτής αί διαστάσεις, ή τών χρωμά
των της τδ εύμετάβολον. διατελεϊ ουσα πάντοτε δ
αύτδς τής άγάπης μεσίτης, δ διαλύων τά νέφη.

XV.
Έντός τοΰ παραλίου καί κυματοπλήκτου εκείνου 

σπηλαίου οί δύο έρασταί διήλθον τήν καυστικήν 
τών τροπικών μεσημβρίαν· αί ώραι δέν έφαίνοντο 
αύτοϊς μακραί. . . Ούδέποτε τδν χρόνον έμέτρουν. 
ούδέ ειδοποιούντο περί τής παρελευσεώς του δια τοΰ 
πένθιμου τοΰ κώδωνος ήχου, τοΰ διανέμοντος παρά 
τω πεπολιτισμένω άνθρώπω τήν ήμερησίαν τροφήν 
καί καταδιώκοντος αύτδν πανταχοΰ διά τών χλευα- 
στικών τής σιδηράς γλώσσης του μηνυμάτων. Τι 
έμελεν αύτοϊς περί μέλλοντος ή παρελθόντος; Τδ 
ένεστώς μόνον έδέσμευεν αύτούς ύπδ τδν ζυγόν του· 
άμμόμετρον ήν αύτοϊς ή τής παραλίας ψάμμος, 
ή δέ παλίρ'ροια έθεάτο διαρβεουσας τάς στιγμάς 
των, ώς τά ήσυχα κύματά της- δ ήλιος έκ τοΰ 
ύώίστου αύτοΰ πύργου ήν αύτοϊς ώρολ.όγιον· τίς ή 
ανάγκη νά σημειώσι τοΰ χρόνου τήν πορείαν, οπότε 
έκάστην ήμε'ραν ώς μίαν έλογίζοντο ώραν; Ή άη- 
δο;ν, δ μόνος αυτών εσπερινός κώδων, ήδέως έψαλλε 
πρδς τδ ρόδον τούς τής ήμέρας αποχαιρετισμούς, 
δ δέ πεπλατυσμένος τοΰ ήλιου δίσκος έβυθίσθη υπό 
τδν ορίζοντα, άλλ'άνευ τής βραδυτητος, ήν επιδει
κνύει κατά τά βόρεια ήαών κλίματα, ένθα νωχε- 
λώς έν τω κόλπω τών κυμάτων διατηκόμενος φαί
νεται· έκεϊ έν πάσ·η τή έαυτοϋ βώμη καί λαμπρό · 
τητι, οίονει θελων νά εγκατάλειψή διά παντός τδ 
σόμπαν καί τήν γήν απε-τερημένην τών πυρών 
του νά καταλίπη δι’ενιαίου άλματος τδ κατέρυθρον 
αύτοΰ μέτωπον έν μέσοις βυθίζει τοϊτ κύμασιν. ώς 
ήρως δρμητικώς είς τάφον βιπτόμενος. Είτα οί δύο 
έρασταί άνηγέρθησαν ζητήσαντες έν πρώτοις τδ 
φώς έν τω ούρανω, ανευρον αύτδ μετά μικρόν έν 
τοϊς άμοιβαίως πεφιληνένοις δφθαλμοϊςτων, άμφό- 
τεροι εκπληττόμενοι, πώς μία θερινή ήμέρα τοσοΰ
τον βραχεϊα υπήρξε καί άποροΰντες άν τωόντι ή 
ήυ,έοα παρήλθεν

XVI.
Καί μή τδ πράγμα φανή παράδοξον· δ ένθου- 

σιαστής δέν ζή έπί τής γής- έν τή ίδίφ έκστάσει
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διημερεύει· αί ήμέραι καί οί κόσμο·, άπαεατήρητοι 
παρ’αΰτδν διέρχονται, ή δέ ψυχή του εύρίσκεται έν 
τοϊς οΰρανοϊς, πρίν ή εις τήν γήν ή κόνις του ά- 
ποδοθή . Μή τάχα ό Ιρώς ήττον κέκτηται κράτος; 
Οΰχί I κα'ι αύτδς έπίσης τήν έαυτοΰ τρίβον μετά 
δόξης πρδς τδν Θεδν χαράσσει, ή κάν πρδς πάν ό,τι 
ουράνιον γινώσκομεν έπ'ι γής, προσφύεται, πρδς τδ 
άλλο έκεϊνο έγώ, τδ ύπέρτερον ήμών, ού τήν τε 
χαράν καί τήν Ολίψιν, ώς εΐ ην ήμετέρα, μάλλον 
ή τήν ήμετέραν αΐσθανόμεθα. Φλδξ πάντα δαπα- 
νώσα, ήτις έξ άλλης άναφθεϊσα φλογδς, έν τή αΰτή 
μετ’έχείνης συγχωνεύεται λάμψει- ιερά άλλ’επική
δειος πυρά, ένθα μετά μειδιάματος ώς Βραχμανίδες 
αί έρώσαι έπικάΟηνται καρδίαι. Ποσάχις τδν παρερ- 
χόμενον δέν λησμονοΰμεν χρόνον, ότε μονήρεις τδν 
άπέραντον τής φύσεως Οαυμάζομεν θρόνον, τά δάση, 
τάς έρημίας, τά υδατα, οι’ών ώς διά μεγαλοπρεπούς 
διαλέκτου αποκρίνεται είς τδ πνεΰμα ήμών I Οί 
αστέρες έκεϊνοι, τά όρη ταΰτα δέν είναι τάχα ζωής 
μέτοχα όντα; Τά κύματα δέν κέκτηνται άρά γε 
ψυχήν ιδίαν ; Τά υγρά άντρα τής θαλάσσης οΰδέν 
τάχα κοινδν συνδέει αίσθημα πρδς τά σιωπηλά δά- 
κρυά των; ’Ω! ή φύσις έ'λκει, πάντοθεν ημάς πε- 
ριπτύσσεται· θραύουσα δέ πρδ τής ειμαρμένης ώρας 
τδ άχθος τοΰτο, τδ άργιλλώδες περικάλυμμα, βυ
θίζει τήν ψυχήν μας έντδς τών κυμάτων τοΰ απεί
ρου της I Άπεκδυθώμεν λοιπδν τήν ατομικότητα 
ταύτην τήν θέλγουσαν άμα και πλανώσαν ήμάς... 
Τίς τούς οΰρανούς θεώμενος ν’άσχολήται περ’ι έαυ
τοΰ δύναται; ’Αλλά και χθαμαλώτερον βλέπουσα, 
τίς νεαρά καρδία, ουπω διά τών τραχέων τής πεί
ρας διδαγμάτων δοκιμασθεϊσα, ήδυνήθη ποτέ ένώ
πιον παρομοίου θεάματος, περί τής έντελεία; τών 
δμοίων της ή χα’ι περί έαυτής νά σκέπτηται; Σύμ- 
πασαν τήν φύσιν ώς ίδιον λογίζεται κράτος, ώ; 
ίδιον θρόνον τδν έρωτα.’

XVII.
ΊΙ Νέβα λοιπδν άνηγέρθη κα’ι δ Τορκίλ δμοίως· 

μελαγχολική καί γλυκεϊα συνάμα ή τοΰ λυκόφωτος 
ώρα επέστη έπ’ι τοΰ βραχώδους αΰτών λίκνου, ού 
οί υγροί κρύσταλλοι, άλλεπαλλήλως άναπτόμενοι, 
τήν αρτιγενή τών αστέρων άντηνάκλασαν λάμψιν. 
Τδ νεαρδν ζεΰγος ύπδ τδ κράτος τής ηρεμίας τής 
φύσεως βραδέως πρδς καλύδην ύπδ ipoivtxt έχτισμέ- 
νην έπορεύοντο, ύπομειδιώντες έναλλάξ καί σιγών 
τες, ώς δ έρως (δ άϋλος πάντως). . . όταν τδ μέ- 
τωπον έχη γαληνιαϊον δ ωκεανός ηρέμα λικνιζό
μενος διήγειρε θόρυβον μόλις ισχυρότερου τής ήσύ- 
χου εκείνη; φωνής, τής έν τώ κόλπω κογχυλίου 
μορμυριζούσης, όταν τδ τε'κνον τοΰτο τών θαλασσών, 
τής μητρικής μακρυνθέν αγκάλης, ακοίμητου άφίησι 
κραυγήν, μάτην τδν ασθενή του γόον έκχέον καί

τδν μέγαν τής τροφοΰ του μαστόν έπικαλούμενον. 
Τά ύπδ ζόφου κεκαλυμμένα δάση τούς κλώνους των 
έκαμπταν, ώς εί ήθελον νά ύπνώσσωσι. Τών τρο
πικών τδ πτηνδν διά τής κυχλοτεροΰς πτήσεώς του 
πλησιέστερον έχάστοτε έφέρετο πρδς τούς βράχους, 
ένθα τήν καλιάν αΰτοΰ είχε πήξαν, τδ δέ κυανοΰν 
στερέωμα ώσεί γαληναία έξετείνετο περί τούς έρα- 
στάς λίμνη, είς εΰσεδή παρουσιασθεϊσα τήν δίψαν : 
αύτοΰ νά κορέσ'β ζητοΰντα.

XVIII.
Άλλ’άκουε I Τίς είναι δ άνάμέσον τών φοινίκων [ 

καί πλατάνων άντιλαλών ήχος ; Φωνήν τοιαότην 
δυσαρέστως πάντοτε ακούει έραστής έν τοιαύτη 
ώρα καί έν μέσφ σιγής καθολικής. Βεβαίως δέν 1 
είναι ή έκλείπουσα τής εσπερινής αύρας πνοή, ή 
άρτι τάς κορυφάς τών λόφων θωπεύουσα, ή τής ’ 
φύσεως τάς χορδάς δονοΰσα, τούς βράχους, λέγω, 
καί τά δάση, τάς αρχαιότερα; άμα καί άρμονικω 
τέρας άπασών τών λιρών, μεθ ων ή ήχώ άποτελεϊ 
συμφωνίας· οΰδέ περί θορύβου πρόκειται κραυγής 
πολέμου, τών τόπων τούτων τδ θέλγητρον νά δια- 
σπάση μελλούση;· οΰδέ είναι ή φωνή αύτη τοΰ 
βίου δ μονόλογο; τοΰ πτεροφόρου ερημίτου, τοΰ 
πλατεία; φέροντας κόρας ζοφεροΰ πυρδ; πλήρεις τοΰ 
έκπέμποντος φιλέρημου ψυχής διαλογισμούς, τοΰ 
πρδς τήν νύκτα τδν άπαίσιον άπευθύνοντο; ύμνον 
είναι ό τοϊ; Οαλασσοβίοις οίκεϊος έκεϊνο; μακρδς 
συριγμδς, δ δξύτερο; έξ όσων ποτέ θαλασσίου πτη- 
νοΰ άνε'πεμψε λάρυγξ . . . Στιγμή σιγής έ’πεται 
μεθ’ήν φωνή τραχεϊα «Αι! Τορκίλ! παλληκάρι μου, 
πώ; περνοΰν έδώ πέραν; Αί! λέγω, αδελφέ, αι! — 
Τίς με χαλεϊ, δ Τορκίλ ανακράζει, έκεϊ όθεν έρχε
ται ή φωνή εμβλέπων—Ειμ'έγώ!» Οΰδεμία άλλη 
παρηκολουθησεν άπάντησις.

XIX.
Κατά τήν στιγμήν δ'μως έκείνην, δσμή άπδ τοΰ 

αΰτοΰ άναδιδομένη στόματος, μετά τής βαλσαμική; 
νοτίου αύρας άναμιχθεϊσα, τδν νεωστί άφικνούμε- 
νον ανήγγειλε. Δέν ήν ή έκ στοιβάδος ίων άναπεμ- 
πομένη δσμή, άλλ’ ύπδ βραχείας άποφερομένη πί
πας, ή ύπεράνω τών άτμών τοΰ Grog καί τής 
Ale 1 δίκην νέφους έπαιωρουμένη· ή πίπα έκείνη 
είς άμφότερα τής γής τά ημισφαίρια είχε δια- 

/__ ...

νεμοι κυκλοφορούνται, ένθα τά κύματα ογχοΰνται 
άπδ ΠλυμούΟης μέχρι τοΰ πόλου τού; άτμούς της 
πρδς τήν πνοήν τής Ουέλης είχαν άντιτάξει, καί δ 
καπνδ; αΰτής έν τω μέσω τής τών κυμάτων μα
νία; καί τοΰ εΰμεταβόλου τοΰ οΰρανοΰ ειχεν άρθή

’) Grog κράμα οινοπνεύματος καί υδατος, είδος 
Punche- Ale είδος άγγλικοΰ ζύθου. 

ώς διηνεκής Ουσία τω Αίόλω προσφερομένη. Τί; 
δ’δ τήν πίπαν έκείνην φέρων ; Ίσως άπατώμαι- 
πλήν, τδ κατ’ έμέ, ήν ούτος ναύτης ή φιλόσοφος. 
Βοτάνη Οαυμασία ! ή άπδ δύσεως μέχρι; άνατολής 
τούς μόχθους καθηδύνουαα τοΰ Οαλασσοβίου, ή τήν 
άνάπαυσιν τοΰ Τούρκου, ή έπί τοΰ άνακλίντρου 
τοΰ Άσιανοΰ συμμεριζομένη τών ώρών αΰτοΰ 
τήν χρήσιν καί πρδς τδ όπιον καί τάς γυναϊκάς 
του άνθαμιλλωμένη ! Σύ έν πάση τή μεγαλοπρε
πείς σου έν τή Σταμπούλ δεσπόζουσα, ή ήττονα 
μέν κεκτημένη λαμπηδόνα, άλλ' ούχ ήττονα άπο- 
λαμβάνουσαλατρείαν e’vWappingSl έντω Strand.1 
Καπνέ εξαίσιε έν τώ χοκκα, ένδοξε έν τή πίπα, ής 
τδ έτερον άκρον χρυσοκίτρινον κοσμεϊ ήλεκτρου έν 
τή περιτετεχνημένη, πλούσια καί έπί μακράν κα- 
πνιζομέντ| πίπα! 'Ως άλλοίας φύσεως καλλοναί 
καταγοητεύουσαι ήμάς τά θέλγητρά σου έν μεγάλα·; 
μάλιστα στολή καταθαμβοΰσιν, άλλ’οί γνήσιοι έρα- 
σταίσου έτι μάλλον τήν ήδύτητάσου Οαυμάζουσιν, 
όταν έν τή έαυτή προσφέρηται γυμνότητι. . . Άς 
μοί φέρουν σιγάρον!

XX.
Διά μέσων τών σκ ιών τοΰ πέριξ δάσους άνθρωπίνη 

διαφαίνεται μορφή έξαίφνης έν τή έρημία. Ε?ς ναύ
τη; γελοίαν φέρων ένδυμασίαν έμφανίζεται, οΐονεί 
αγρίου μεταμφίεσιν παραπλησίαν έκείνη,ήτις φαί
νεται τή; θαλάσση; έξερχομένη, ότε τοΰ πλοίου 
τδν ισημερινόν ύπερβάντος, οί ναΰται τήν συνοοίαν 
τοΰ Ποσειδώνος μιμούμενοι έπί τοΰ καταστρώμα
τα; τά βάναυσά των τελοΰσιν οργιά. Θά έλεγε τι; 
τότε ότι δ Οεδ; τοΰ ώκεανοΰ άρέσκεται άκούων νά 
έπικαλώνται έκ νέου τδ όνομά του τά γνήσια αΰτοΰ 
τέκνα, καίπερ διά τρόπου γελοίου ποιοΰντα τοΰτο 
καί έν μέσω παραδόξων παιγνίων, ολω; αγνώστων 
είς τάς δφειλούσας αΰτώ τήν γέννησιν Κυκλάδας. 
Θά έλεγέ τι; ό'τι δ γέρων τή;’Αμφιτρίτη; σύνευνο; 
σπεύδει πρδ; στιγμήν τδ ένδεαίτημά του νά κατα- 
λίπη, οπω; καί αυθις άπολαύση μίαν κάν τής άρ- 
χαία; ισχύος του άνταύγειαν. Ή ναυτική του περι- 
6ολή, καίπερ παντάπασι όακώδης, ή αχώριστος 
τιίπα, ή μηδέποτε άτελώς άναφθεϊσα, τδ ήθός του, 
ήθος Οαρσαλέου ναύτου τή; πρώρας, τδ ταλαντευό- 
μενον βάδισμά του, οΐονεί άπομιμουμενον τοΰ προς- 
φιλοΰ; του πλοίου τδν σάλον, ταΰτα πάντα άνήγ- 
γελλον τοΰ άρτι έλθόντο; τδ άρχαϊον έπιτήδευμα· 
άλλ’άφ’έτέρου διά λειψάνου χειρομάκτρου χαλαρώ; 
καί άτέχνω; εϊχε τήν κεφαλήν περιδεδεμένην, τά; 
οέ περισκελίδα; (λίαν προώρως, οιμοι! σχισθείσας, 
διότι καί αύτά τά τρυφερώτατα δάση έχουσι 
πάντοτε τάς άκάνθαςτων), τάς περισκελίδα;, λέγω,

*) Συνοικία τοΰ Λονδίνου. 

ή 'ένα κατά τάς σεμνοτύφους εΐπω Άγγλίδας τά 
άμίλητά του είχεν άντικαταστήσας διά παρα
δόξου τινδς ΐστοΰ, είδους ψιάθου, έξ ής είχε κατα- 
σκευάσα; έπίσης καί τδν πϊλον· έχων γυμνούς 
τούς τε πόδας καί τδν τράχηλον καί ήλιοκαή τήν 
όψιν, ώς ναύτη; συνάμα καί ώς άγριος έφαίνετο. 
Ώς πρδ; τά όπλα του,ταΰτα άποκλειστικώς άνήκον 
εί; τε τδ έπάγγελμα καί τήν Εΰρώπην έκείνην, 
είς ήν δύο κόσμοι δμολογοΰσι χάριτα; έπί τω πο
λιτισμοί, 8ν αύτοϊς έχορήγησεν. “Εν πυροβόλον 
έκρέματο άπδ τών εΰρέων ώμων του, άμαυρών ώς 
ράχις σιάγρου, καί μικρδν ύποκύρτων, ώ; έκ τής 
εξεω; τοΰ διημερεύειν μεταξύ δύο καταστρωμάτων· 
κατωτέρω δ'έκρέματο μάχαιρα άνευ θήκης, κατα- 
τριβείσης πάντως ή άπολεσθείσης· έν τώ ζωστήρι 
έκειντο δύο πιστόλια, ζεΰγος ώ; άληθώς συζυγικόν 
(ή μεταφορά άνευ αστειότητα;· ένώ τδ έτερον τών 
ό'πλων τούτων ύπέχειτο είς τδ σφάλλειν ριπτόμενον, 
τδ έτερον οίκοθεν έπυρσοχρότει)· έπί τέλους μία 
λόγχη μικρόν τι πλέον ύπδ σκωρίας έπιβεβαρημένη 
ή 0τε έξήλθε τοΰ κιβωτίου τοΰ όπλοποιοΰ, συνε- 
πλήρου τήν παράμουσον άποσχευήν, μεθ’ ής έν 
μέσω τής εσπερινής διαφαίνεται σκιάς.

XXI.
— Πώς έχεις σύ αΰτδ; Βέν-Βούτιγγ, άπήντησεν 

δ Τορκίλ, ό'ταν δ νέος γνώριμός μα; έφάνη καθ’δλο- 
κληρίαν υπάρχει τι νεώτερον ; — Ail αί! οΰδέν νέον, 
πλην πολλαί ειδήσεις· εν κακοΰ οίωνοΰ ίστίον προ- 
φαίνεται. — Ίστίον; πώς τοΰτο; διέκρινες κάν τί 

j είναι αύτό; ’Εγώ οΰδέ ράκος άπλοΰν έπί τή; θαλάσ- 
| σης εϊδον.—Δυνατόν, είπεν δ Βέν, έκ τοΰ δ'ρμου 

όπου εύρίσκεσαι- άλλ’έγώ έκ τοΰ άκρωτηρίου δ'που 
έφρούρουν παρετήρησα τδ ήμισυ πλοίου, έπειδή δ 
άνεμος είναι μέτριος καί τδ κΰμα ταπεινόν. — Ποΰ 
ήτο κατά τήν δύσιν τοΰ ήλίου ; είχεν άγκυροβο- 
λήσει; — Οΰχί· έξηκολ.ούθησε νά μάς πλησιάζτ), 
μέχρις ού δ άνεμος έπεσε παντελώς. — Ποία; ση
μαία; ; — Δέν είχον τηλεσκοπίαν. Πλήν, χίλιαι 
βόμβαι! άπδ τοΰ ένδ; εΐ; τδ άλλο τοΰ καταστρώ
ματος άκρον τδ πλοϊον τοΰτο διαβολικήν δμοιάζει 
μηχανήν.—Ώπλισμένον ;—Πιστεύω, καί πεμφθέν 
είς τήν άναζήτησιν .... Είναι, νομίζω, καιρό; 
ν’άνακρούσωμεν πρύμναν. — Ν’άναχρουσωμεν πρύ- 
μναν ; Άδιάφορον όστι; καί άν έρχεται νάμάς κα- 
ταδιώξβ· δέν Οά δραπετεύσωμεν· Οά ήτο άνανδρον- 
Οά άποθάνωμεν ώς άνδρεϊοι είς τά; τάξει; μα;.— 
Έστω I έστω! δ Βέν άδιαφορεϊ.—Ό Χριστιανό; 
είδοποιήθη περί πάντων τούτων; —Ναι I συνήθροι- 
σεν όλον τδ πλήθο; μα;· άσχολοΰνται εΐ; τδ νά 
καθαρίσωσι τά όπλα· έχομεν έπίσης κανόνιά τινα, 
άτινα δι’έκκαύσεω; έοοχιμάσαμεν σέ ζητοΰν. — Δι- 
χαιότατον· καί άλλω; όμως άν είχε τδ πράγμα,

1
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δέν είμαι τοιοΰτος, ώστε νά έγκαταλείψω εν αμη
χανία τους συντρόφους μου. "Ατυχης Νέβα μου ! 
Etvat αρά γε άνάγκη ή ειμαρμένη μου, μή άοχου- 
με'νη εις το νά χαταδιώκη έμέ, νά συμπεριλάβη ε’ν 
τ·7| καταστροφή χαί μίαν έρωμένην τόσον τρυφεράν, 
τόσον πιστήν; Άλλ’ο,τι χάν συμβή, Νέβα, μή μέ 
καθιστάς άνανδρον δέν έχομεν τδν χαιρδν ουδέ δά
κρυ έν χάν νά χύσωμεν, οίαδήποτε κάν ή ή τύχη 
μου· είμαι σός.—Λίαν καλώς, εϊπεν δ Βέν- τά 
δάκρυα άνήκουσιν εϊς τούς τακτικούς στρατιώτας 
τοΰ ναυτικού.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ.

Καθηγητή; τοΰ πανεπιστημίου τής Βόννης, ε’ν 
Πρωσσία δ κ. Cbristliep έδημοσίευσεν έσχάτως 
σπουδαίαν μελε'την περ’ι τοΰ ε’ν 'Ινδική εμπορίου 
τοΰ οπίου κα’ι περ’ι τών αποτελεσμάτων αύτοΰ.

"Ιδού περίληψις τοΰ έργου τούτου.
ΊΙ ινδική κυβέρνησις έπορίσθη μέχρι τοΰοε ε’κ 

τοΰ εμπορεύματος τούτου τδ έβδομον τών προσό
δων αύτής. Ή εισαγωγή τοΰ οπίου ε’ν Σινική 
ηυξησε διαρκώ; μέχρι τοΰ 1875, καθότι είσή- 
χθησαν είς τήν χώραν ε’ν στρογγύλω αριθμώ 
90,000 κιβώτια, αξία; 220 εκατομμυρίων μάρ
κων ή 275 εκατομμύρια φράγκα- σήμερον όμως ή 
Σινική ήρξατο άμιλλωμε'νη σπουδάίως πρδς τήν 
’Ινδικήν ώς πρδς τήν καλλιέργειαν τοΰ οπίου, ή 
τουλάχιστον τοΰ μήκωνος, έξ ου εξάγεται.

Τώ 1773 είσήχθη τδ πρώτον είς Σινικήν τδ 
ινδικόν οπιον, ύπδ τήν μορφήνφαρμάκου. ΊΙ χρή
σις αύτοΰ κατέστη κοινή παρά τώ λαώ. είκοσι δέ 
βραδύτερο·/ έτη ήρξαντο παραπονούμενοι διά τήν 
κατάχρησιν αύτοΰ. Τω 1799, ή εισαγωγή άπη 
γορεύθη έπ’ι αύστηροτάτη ποινή. Άλλ’ ή αρχή 
έγενετο, τδ λαθρεμπόρων έπωφελήθη τήν άπα- 
γόρευσιν, χάρις δέ εις τήν διαφθοράν τών σινών 
υπαλλήλων, τδ εμπόρευμα τοΰτο έλαβε κατά τδ 
μάλλον και ηττον σημαντικήν αύξησιν. Αί συνέ
πεια! είσι γνωστά!· δ πόλεμο; τοΰ 1839, περα- 
τωθε’ις διά τής συνθήκης τοΰ Nanking (1842), 
δΓ ου άπεποιοΰντο οί Σΐναι νά νομιμοποιήσωσι 
τδ έμπόριον τοΰ οπίου.

’Εν τούτοις, μετά νέον πόλεμον καί ύπδ τήν 
πίεσιν τής έπαναστάσεως τών Ταεπίγκων ή Σι
νική παρεδέξατο, έν τή συνθήκη τοΰ Ticn-tsill 
(1860), τδ όπιον νά μή Οεωρήται πλέον ώς άπη- 
γορευμένον εμπόρευμα, άλλά νά ύποβληθή είς δι
καίωμα εισαγωγής 204 μάρκων τδ κιβώτιου 
τών 133 1/2 λιρών αγγλικών.

Ή συνθήκη τοΰ Cliefou, συνομολογηθεΐσα 
έσχάτως,έπήνεγκε μεταβολήν τινα ώς πρδς τοΰτο 

είς τήν συνθήκην τοΰ Tien-tsin- αύτη ώριζεν 
ότι συν τώ τελωνειακφ δασμώ τώ πληρωνομένω 
ύπδ τών εισαγωγέων θά προσετίθετο κα’ι δικαίωμα 
διαμετακομίσεως (Li Kin), πληρονόμενον ύπδ 
τών αγοραστών- άλλ’ ή Αγγλία, λε'γεται, δέν 
έπεκύρωσε τδν άρον τοΰτον τής συνθήκης.

‘Όπως καί άν έχη, οί υπέρογκοι ούτοι φόροι 
ούδαμώς έχαλάρωσαν τήν εισαγωγήν, ούδέ έμε ίω- 
σαν τήν κατανάλωσιν. Έν Ningpo, πόλει ε’χούση 
πληθυσμόν 400,000 ψυχών, άριθμοΰνται (κατ’ 
επίσημον σημείωσιν) 2700 εργαστήρια, έν οίς πω
λείται όπιον, ήτοι ?ν έργαστήριον διά 148 κα
τοίκους. ΊΙ συνήθεια τοΰ καπνίζειν τδ όπιον έπε- 
ξετάθη κα'ι εί; τάς πλούσιας τάξεις- κατά τδν 
συγγραφέα, ε’ντώ άνακτόρω τοΰ Πεκίνου, ήνοίχθη 
άγορά οπίου πρδς χρήσιν τών ύπαλλήλων.

Ό άριθμδς τών καπνιζόντων όπιον υπολογίζε
ται είς 3 εως 4 έχατομμύρια. Ιατρός τις έλεγεν 
ό’τι έν τή πελατεία αύτοΰ 10 τοΐς 100 τών άσθε- 
νών του ήσαν έκ τών τακτικών καπνιζόντων τδ 
φάρμακον τοΰτο, πέντε δέ τοΐς έκατδν έκ τών 
αρχαρίων. ΊΙ τύχη τοΰ καπνίζοντος όπιον είναι 
ή έν δεδομένα» χρόνφ φυσική,ηθική και οικονομική 
αύτοΰ καταστροφή- ένεκα τοΰ δπίου γίνονται 
άπόπειραι κατά τής ζωή; καί τή; ιδιοκτησίας 
τοΰ άλλου, καί πωλοΰσι τάς γυναίκα; και τά 
τέκνα των.

ΊΙ σινική κυβέρνησις κατανοεί καλώ; τήν 
τοιαύτην τών πραγμάτων κατάστασιν δ κύριο; 
Christlieh πιστεύει δ’τι, έάν τδ έμπόριον τοΰτο 
έπαυεν, θα έξηφανίζοντο πολλά προσκόμματα πα- 
ρακωλύοντα τά διεθνή μετά τής Σινικής συμ
φέροντα,

Κατ’αύτδν, τά συμφέροντα αύτής τής Ινδικής 
κλίνουσιν ύπέρ τούτου τήν πλάστιγγα. Αί φρικα- 
λεαι σιτοδεΐαι αί'τινες άπό τινων έτών κατερη- 
μοΰσι τήν Ινδικήν άποδεικνύουσι ότι τδ όπιον 
εΐσήλασεν είς τήν χώραν ταύτην, υπερτέρησαν 
τής καλλιέργεια; και πρδ; βλάβην τών σιτηρών. 
Και άληθώς τδ όπιον βασιλεύει εν αύτή έπ'ι 
1,033,000 πλέθρων γής.

ΠΡΟΩΡΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΝΠΤΥΪΙΣ.

Όέν Κερκύρα ήμέτερος άνταποκριτής έπιστέλ- 
λει ήμϊν τάς έπομένας πληροφορίας περ'ι προώρου 
διανοητικής άναπτύξεως ζακυνθίου παιδδς, περ'ι 
ού και αί έλληνικαί έφημερίδες έγραψαν.

*Ον υπερφυές έπεσκέφθη κατ’ αύτάς τήν Κέρ
κυραν. Έν τή έποχή καθ’ ήν οί άνθρωποι έδιδά · 
χθησαν τδν πλήρη σκεπτισμδν, τήν δέ πιστιν είς 
μόνους τού; νόμους τής φύσεως, ό περί έμφανί-

σεως όπερφυσικοΰ όντο; ισχυρισμός ήθελεν ύπο 
ληφθή ώς μΰθος ή φαντασμαγορία, καθ’ όσον ή 

ο, - ι σ , ■παραοιασις των φυσικών νομών είναι αουνατος. 
Μύθον τή άληθεία κα'ι ήμεΐς άπεκαλεσαμεν τήν 
είδησιν ζακυνθίας έφημερίδος, καθ’ ήν επταετές 
παιδίον έποίει άκριβέστατα κα'ι έν τώ άμα δυσχε- 
ρεστάτους μαθηματικούς υπολογισμούς. Δέν προέ- 
κειτο περί ύλικοΰ τέρατος, όποια, τέλος, διάφορα 
παρατηρούνται, άλλά περ'ι θαυμασιας διανοητικέής 
τελειότητος. Κα’ι δμως ή άγγελία έκείνη ήν τρο
χάδην διήλθε τδ ήμέτερον βλέμμα, ούτε μΰθος 
ήτο, ούτε είδησις άγυρτική, διότι τδ φημιζόμενου 
πνευματικόν τέρας πάρέστη έν μέσφ ήμών. Ίδί- 
οις όμμασιν ειδομεν τδ παιδικόν αύτοΰ άνάστημα 
χα'ι ιδίοις ώσίν ήκούσαμεν τήν φωνήν αύτοΰ. Ό 
παϊς ούτος ονομάζεται «ΕΟΛΩΡΟϊ MESTZEAO- 
ΠΟΤΛΟΖ. Μόλις σχεδόν ύπερβάς τήν νηπιακήν ή
λικίαν, είναι ίσχνδ; τδ σώμα, μονόπηχυς τδ ύ
ψος- έχει κεφαλήν ϋγκωδεστέραν τοΰ συνήθους, 
έκτάκτως άναπτυχθεΐσαν διαρκούσης τής συλλή- 
ψεως κατά τδν ιατρόν κ. Ζαβιτζιάνον. 'Ο πατήρ 
αύτοΰ είναι πτωχότατος λαχανοπώλης, δνόματι 
Γεώργιος. Αύτδς δέ ό παΐς διά τήν πενίαν ήρξατο 
άπδ τοΰ πέμπτου τής ήλικίας έτους έργαζόμενος 
παράτινι σχοινιοποιείφ, όπου μετέβαινεν άπδ τοΰ 
λυκαυγοΰς κα'ι κατεγίνετο πανημερε'ι στρέφων τδ 
ε'ργαλεΐον. Κατά μεσημβρίαν μόνον διέκοπτε την 
έργασίαν κα'ι μετέβαινεν οϊκαδε tva φάγη ολίγον 
μέλανα άρτον κα'ι έλαίας. Έργαζόμενος ηρίθμει 
τοΰ έργαλείου τάς συστροφάς περ'ι τδ έκατομμυ- 
ριον καθ’ έκάστην, κα'ι έπειτα άφίετο εί; άλματα. 
Έκ δέ τής διηνεκοΰς ταύτης έργασίας άπελάμ- 
βανε τριάκοντα λεπτά καθ’ έκάστην, κα'ι δμως 
εκ τών λεπτών τούτων προεμήθευσε δυο φορέματα 
τή μητρ'ι αύτοΰ πρδς ήν ίδιάζουσαν τρέφει στορ
γήν. Χωρίς τίνος διδασκαλίας δ παΐς ουτος έκτή- 
σατο τήν δύναμιν τοΰ έν τώ νώ άριθμητικοΰ ύπο- 
λογισμοΰ εις θαυμάσιου βαθμόν, έν άκαρεΐ άλλε- 
παλλήλους έκτελών τάς αριθμητικά; έργασίας, 
καί ευχερέστατα λύων παντοΐα αριθμητικά προ 
βλήματα, άναλογίας κτλ. Ή διαυγή; διάνόιά του 
παίζει μέ διλλιόνια κα'ι τριλλιόνια, μεθ’ ής ευκο
λίας ήμεΐς μετροΰμεν τάς μονάδας- τδ δέ περιερ- 
γότερον οτι έν τή έργασίφ τών άπειρων άριθμητι- 
κών υπολογισμών του, διακόπτει έαυτδν, δμιλεΐ ή 
άπαντα είς πράγματα άλλα, ώςε ήθελέτις νομίσει 
δτι άπώλεσετήν σειράν τή;έργασίας του, έν ω άπ’ ε
ναντίας δ νοΰς αύτοΰ ούκ έστη, τρέχει ώς νόημα, 
και συντελέσας τδν υπολογισμόν έκτίθησιν άλάν- 
Οαστον τδ έξ έκατομμυρίων έξαγόμενόντου. Τήν 
έργασίαν ταύτην ούδε’ις άλλο; ήδύνατο βεβαίους 
έν νώ μόνον νά κατορθώση, άλλά τις παιδεύσεω; 

συνεχούς τυχών, καί ήλικίας πολύ τής τοΰ ζα
κυνθίου παιδδ; άφισταμένης, πρδς δέ χρώμενος 
χρόνιο πολλώ μακροτέρφ καί χάρτη καί γραφίδι 
κα'ι μελάνη, ουτω μόνον τοΰ ποθουμένου θά 
έτύγχανεν. Ό μοναδικό; παΐς φαίνεται έχων ένστι
κτον γνώσιν τών άριθμητικών ποσών, διότι παρ’ 
ούδενδς ταΰτα έδιδάχθη- έχει ίσως ιδίαν μέθοδον 
ύπολογισμοΰ, διότι διαφέρει κατά τήν ονομασίαν 
τών ποσοτήτων, καί ύπολογίζων μεγάλα ποσά 
στρέφει τούς δακτύλου; τών χειρών κατά τδ 
σχήμα τοΰ άλγεβρικοΰ άπειρου. Δύνασθε νά φαν- 
τασθήτε τήν έντύπωσιν ήν είς πάντας έμποιεΐ δ 
παΐς ούτος- όπου άν εύρεθή, έν οϊκω ή έν ύπαί- 
θρω, κυκλοΰταΓ ύπο σμήνους ανθρώπων εκπλή- 
κτων διά τδ έξαίσιον τοΰ πλάσματος. Έδραμον 
οί πνευματισταϊ, άλλ’ έψεύσθησαν τά; έλπίδας, 
ούδέν τεκμήριον τοΰ υποτιθεμένου ζωϊκοΰ μαγνη- 
σμοΰ άνευρόντες- έδραμον οί πυρρωνισταί καί I- 

φυγον ένδοιάζοντες περ'ι τοΰ ίοίου πυρβωνισμοΰ- 
έδραμον ιατροί, μαθηματικοί, άλλοι έπιστήμονες 
κλπ. ίνα ϊδωσιν ένώπιον αύτών τελουμενον τδ 
πείραμα καί ειδον.

Λίαν εύσεβέ; είναι τό παιδίον- ηρώτησαν αυ
τό- τίς σέ έοίοαξε τάς άριθμητικάς εργασίας; ‘Ο 
Θεός, άπήντησεν αύτό.Ό Θεό; λοιπόν σέ άγαπα; 
προσέθηκεν δ έρωτών. Τδν αγαπώ πολύ καί μέ 
άγαπφ, ύπέλαβεν δ παΐς. Μεγάλωςδ’ο5τος ηύχα- 
ριστήθη ό'τι ήσπάσατο τήν λάρνακα τοΰ πολιούχου 
Κερκύρα; άγιου Σπυρίδωνος. Τδ έξαίσιον παι
δίον άρε'σκεται εις τά παιδικά άθυρματα, ποθεί 
τήν μουσικήν, έπιδιώκει τήν έκμάθησιν ξένων 
γλωσσών, έχει φιλοδοξίαν άμα καέ μετριοφροσύ
νην, ε’ναι εύφυέστατον κα'ι άφελέστατον κα'ι τά 
μάλα άγαθδν κα'ι εύγενές. Τοιοΰτος παΐς μεταδί- 
δων είς πάντα άμετρον ενθουσιασμόν έλαβεν άμέ- 
σως καλού; κάγαθούς προστάτας. Ό ε'ν Ζακύνθω 
κ. Κόκκινης έλαβεν αύτδν εΐ; τδν οϊκόν του και 
επιμελείται τήν δίαιταν καί άνατροφήν αύτοΰ. Ή 
ζακυνθία κυρία Δούντζη έδωρήσατο έξακισχιλίας 
δραχμάς, δπως δαπανηθώσιν ύπέρ τής μελλούσης 
αύτοΰ άγωγής. Ένταΰθα δέ έχει αύτδν εί; τδν 
οϊκόντου δ πρώην δήμαρχος Ζακυνθίων κ. Φ. Τζου- 
λάτης. γ

Ό Θεόδωρο; Με ντ ζε λόπο υ λο ; είναι 
σπανιώτατον υπερφυές φαινόμενου, άποδεικνΰον 
εί; ποιον σημεΐον τελειότητος καί μεγαλείου δύ
ναται νά φθάση τδ άνθρώπινον πνεΰμα.

(Έκ τοΰ Νεολόγου).

• i
.
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ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΛΟΡΔΟΣ ΡΟΥΧΣΕΛ.-Τή 17129 μαιου έτελευτη- 

σεν ε'ν Λονδίνφ δ λόρδος ΡοΖιαελ, ε’ς τώνδιαπρεπε- 
στέρων πολιτικών άνδρών της ’Αγγλίας. Περί τού
του δημοσιεύομεν τάςέπομέναςβιογραφικάς ειδήσεις.

Ό ΤζώνΡοΰσσελ, ήν καϊ όγδοήκοντα έτών, 
υιός του δουκός Βέδφορο, γεννηθείς έν Λονδίνφ τήν 
18 αύγούστου 1792. Διά τής αγωγής καί τών 
άρ/ών τής οικογένειας αύτοΰ άπέβη μέλος τοΰ 
φιλελευθέρου κόμματος, ένφούδέποτ' αχρις εσχά
των έπαόσατο διαδραματίζουν προσωπον μέγα. 
τά δε μεγάλα τής άνθρωπότητος ζητήματα θερ
μόν ευρον έν αύτω προστάτην.

Υπουργός έγένετο τφ 1834 καϊ πρώτον έπϊ 
τών έσωτερικών, ειτα δε τφ 1841 έπϊ τών ναυ
τικών. Τω 1844 έγένετο πρωθυπουργός, διαδεξά 
μένος τόν σϊρ Ροβέρτον ΙΙήλ καϊ άντικατασταθεϊς 
υπό τοΰ λόρδου Δε'ρβυ. Βραδύτερον έλαβετδ χαρ- 
τοφυλάκ.ιον τοΰ έπϊ τών ίξωτερικών ύπουργοΰ καϊ 
έπι τοΰ κριμαϊκού πολέμου τό του προέδρου τοΰ 
συμβουλίου. Κατά τά διάφορα ταϋτα ύπουργή 
ματα συνετέλεσεν είς τήν εφαρμογήν συνετών μέ
τρων, ήτοι τοΰ περϊ μεταρρυθμίσεων νομοσχεδίου, 
τής διαμαρτυρήσεως τής άγγλικής κυβερνήσεως 
κατά τής διανομής τής Πολωνίας, τής ύπέρ τής 
Δανιμαρκίας κτλ. Τφ 1861 προήχθη εις τδ α
ξίωμα έπιτίμου ύπδ τήν προσωνυμίαν κόμης Ρουσ- 
σελ. Τφ 1865 το δεύτερον διωρίσθη πρωθυπουρ
γός καϊ διετέλει μετά τοΰ Γλάδστωνος ηγέτης τοΰ 
φιλελευθέρου κόμματος, άριθμοΰντος περϊ τάς 70 — 
80[ψήφους έν τήΒουλήτών κοινοτήτων. Άπδ τοΰ 
1868 διήνυσεν έν τή Βουλή τών λόρδων στάδιον 
τών ανεξαρτήτων φιλελευθέρων. Ένυμφεύθη οις, 
έν ηλικία: 43 έτών τήν λαίδυ Ριβλεστάλην καϊ 
μετά έξαετίαν τήν θυγατέρα τοΰ χόμητο; Μίντο. 
Έδημοσίευσε περϊ τά έξήκοντα συγγράμματα 
κατά τδ μάλλον καϊ ήττον σπουδαία, ών τδ έν 
τιτλοφορείται Έγκατάστασιςτών Τούρ
κων έν Εύρώπη.

Ό λόρδος Ροΰσσελ κατά τά τελευταία αύτοΰ 
έτη έξασθενησάσης τής υγείας έκ διαλειμμάτων 
μόνον άνχμιγνυετο εϊς τάς δημοσίας ύποθέσεις.

ΪΙΧΑΧ ASTPONOMIKAI ΔΟΞΑΣΙΑ!.—Τδ αγα
πητόν τών ποιητών καϊ τών έραστών έν τε Εύ
ρώπη καϊ Άσίφ άστρον, ή σελήνη, δνομάσωμεν 
αύτήν, δυσηρέστησε κάπως τοΰς αστρονόμους του 
Πεκίνου. Οϊ διασημότατοι σοφοί τοΰ Κϊν Τιέν 
Κιέν του αύτοκρατορίκοΰ αστρονομικού γραφείου 
ανήγγειλαν έπισήμως εις τδν αύτοκράτορα, υιόν 
του Ήλιου, καϊ είς πάντας τούς διοικητάς τών 
έπαρχιών, τοϊς δορυφόροις αύτοΰ, ότι τή 17 φε- 
βρουρίου, τή πέμπτη ακριβέστατα εσπερινή ώρα, 

δ δράκων δ περιφερόμενο; είς τά αιθέρια πελάγη θά 
έπειράτο έτι απαξ νά καταβροχθίση τήν σελήνην. 
’Επειδή δε ή έκλειες ηγγέαλετο σχεδδν ολική, οί 
αστρονόμοι έγνωστοποίησαν είς τδ δημόσιον δτι 
θά ήτο τρομερά ή έπίθεσις τοΰ τέρατος καϊ δτι 
δ δορυφόρος τής γής έδύνατο νά ύποκύψη, έάν 
κραυγαϊ καϊ θορυβώδεις διαδηλώσεις δεν έτρεπον 
εις φυγήν τδν φοβερόν δράκοντα. Λοιπόν κατά τήν 
δρισθεϊσοΛ ήμέραν καϊ πολύ πρδ τής ώρας τήςέκ- 
λείψεως εκατομμύρια Σινών έξήλθον τοΰ ώχυρωμέ 
νου τών πόλεων περιβόλου καϊ μετέβησαν έντδς 
αύτών, τήν ρίνα είς ουρανόν άνεστραμμένην έχον
τες, όπως μηδέν διαφυγή την προσοχήν αύτών εκ 
τοΰ φυσικοΰ φαινομένου. “Οσοι έξ αύτών δέν ειχον 
προμηθευθή γ όγγ α (μουσικά παρά Σϊναις όργανα 
έκ μετάλλινης πλακδς κρουομένης διά δερματοφό- 
ρου ράβδου καϊ ήχούσης έξαίσιον) έφωδιάσθησαν 
χύτρας, κρόταλα, ίνδοκαλάμους κενούς έσωθεν καϊ 
πολλά μικρά έρυθρά πυροκρόταλα, άνευ τών οποίων 
δέν δύναται νά ύπαρξη έν Σινική καλή έορτη.

Άλλ’ οϊ'α προσδοκίας διάψευσις 1 Τδ πλήθος 
τοΰτο παρετήρησε μετά έκπλήξεως ό’τι τή πέμ
πτη ώρα ή σελήνη άνίσχεν άνω τοΰ όρίζοντος, 
χωρίς δ εύρύ; αύτής δίσκος τήν έλαχίστην νά 
παρουσιάζη βλάβην. ΊΙ αύτή αίθριότης τή έκτη 
ώρα, καϊ τή έβδομη, ή σελήνη ητο πλησιφαής. 
Μήτοι δολιότη; ύπήρχεν είς τδ μέσον ; Έπρεπεν 
αράγε νά έπιστρέψωσιν εις τά Ιδια άνευ πολέμου ; 
ΙΙαρεσκευάζοντο οί αγαθοί Σϊναι μετά λύπης νά 
έπιστρε'ψωσιν είς τάς οικίας αύτών, ό’τε έξαίφνης 
μέγας έξεδράγη αλαλαγμό;· ειχον παρατηρήσει 
ότι ήλλοιοΰτο τοΰ πλανήτου ή λαμπηδών, ότι 
ήματοΰτο ήόψις αύτοΰ, ένω μέλαινα καϊ απεχθής 
κηλϊς έκάλυπτεν αύτήν ήρεμα. Ό δράκων προσέ
βαλλε βεβαίως. Αδύνατον νά περιγράψωμεν μετά 
πόση; λύπης ετάνυσαν οί Σϊνοι τά γόγγα αύτών, 
μετά πόσης δυνάμεως έκρουσαν τά κρέμβαλά των 
καί τάς χύτρας καϊ τδ πΰρ μετέδωκαν είς τά μυ- 
ρία μυρίων πυροκρόταλα 1 “Οστις τήν μουσικήν 
τών κατοίκων τοΰ Ούρανι'ου κράτους δέν ήκουσεν 
αδύνατον νά σχηματίση έλαχίστην ιδέαν τής δια
πασών εις ήν διικνοΰντο αί κραυγαί. Προφανώς ό 
δράκων κατετρόμαξε καϊ μετά ώριαίαν πάλην ά- 
πεχώρησεν, άλλ’άφοΰ είδε τδ άστρον άναλαμβά- 
νον τήνφωτοβόλον αύτοΰ πορείαν. Ό αύτοκράτωρ 
έγνωστοποίησε τοϊς αστρονόμοι; ό'τι, έάν τοιουτο 
λάθος έγίνετο άλλοτε, θά τούς έξώριζε καϊ Οά κα- 
τήργει τού; μισθούς των. Έπϊ τής βασιλείας τοΰ 
Τσούγκ Κάγκ, 2,155 έτη π. X. δύο αστρονόμοι, 
ό Χϊ καϊ δ Χώ έθανατώθησαν, διότι δέν προείδον 
έκλειψιν ήλιου.

Ό ύπεύθυνο; Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


