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Π01ΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΧ.

Έγνώσθησαν όριστικώς πλέον καίέπισήμως 

αί έπί τό καινοφανέστερον βάσιισ ιίξήτης α.- 
ποκληθεΐσαι, αϊτινες συνυπεγράφησαν εν Ά- 
δριανουπόλει μεταξύ τοϋ ρωσσικοϋ στρατη
γείου καί τών Οθωμανών πληρεξουσίων ϊερβέρ 

καί Ναμίκ πασσά, ως καί ή περί άνακωχής 
σύμβασις. Καί αί μέν βάσεις τής ειρήνης δη

μοσιεύονται ύπό τής 'Επισήμου Έφημερίδος 
τής Πετρουπόλεως, ούδαμώς δέ διαφέρουσιν 
«κείνων άς έδημοσιεύσαμεν έν τώ τελευταίφ 

ημών άριθμφ, έκτος μόνον ότι έπιπροστίθενται 
οί επόμενοι τρεις όροι:

Μ«τά τήν αποδοχήν τών ουσιωδών τούτων βά
σεων, οί τοΰρκοι πληρεξούσιοι θ’ άπέλθωσιν εις Σε
βαστούπολή ή Όδησδν, όπως διαπραγματευθώσ( 
περί τών προκαταρκτικών ίρων.

"Αμα τών βάσεων τούτων δεκτών γενομένων άρ- 
ξονται διαπραγματεύσεις π«ρί ανακωχής έπ’ άμφο- 
τέρων τών χωρών τοϋ πολέμου, δχ διακοπώσι δέ 
προσωρινώς αί έχθροπρχξίαι.

Εις τούς δύο ρώσσους αρχιστρατήγους επιφυ
λάσσεται τδ δικαίωμα τοϋ συμπληοώσαι τάς ανω
τέρω βάσεις καί ίδίφ δρίσαι τα στρατηγικά ση 
με~α, άπερ δέον νά ε’κκενωθώσιν ώς έγγύησις τής 
ειλικρίνειας τών ειρηνικών διαθέσεων τής Πύλης.

Περί δέ τών όρων τής άνακωχής τό επίση
μον τηλεγράφημα τοϋ μεγάλου δουκό; Νικο
λάου έξ Άδριανουπόλεως φέρει μόνον τά επό
μενα!

Ή Τουρκία αίρει τδν αποκλεισμόν τοϋ Εύξείνου 
καί άνακηρύσσει τήν έλευθερίχν τοϋ ε’μπορίου. Οί 
Τοϋρκοι έκκενοϋσιν, ε’πιτρε'ποντος τοϋ πάγου, τδν 

Σουλιναν, τδ 'Ρουστσούκιον, τήν Σιλιστρίαν καί 
τήν Βιδύνην, οί δέ 'Ρώσσοι άφίνουσιν έλευθέραν 
τήν ποταμοπλοΐαν τοϋ Δουνάβεως. Ό βωσσικδς 
στρατός θά κατέχη τάς έπομε'νας παραλίας χώρας· 
έν τω Εόξείνω τάς άπό τών ρωσσικών μεθορίων μέ- 
χει Βαλτσικίου, άπδ Μεσημβρίας μέχρι Δέρκων καί 
τούς λιμένας Πυργου καί Μήδειας· έν τή Προπον- 
τίδι τάς άπδ μεγάλου Τσεκμετζέ μέχρι Σάρκιοϊ 
(Περιστάσεως) έν τω Αϊγαίω τάς άπδ Αίνου αέχρι 
Μάκρης. Οέ τουρκικοί σιδηρόδρομοί εΐσιν έλεύθεροι 
εις τήν μεταφοράν εμπορευμάτων· έλευθέρα έπίκει- 
ται καί ή εις τούς λιμένας άποστολή τοιούτων, 
εξαιρέσει μόνον τών πολεμικών λαθρεμπορευμάτων. 
’Αποκαθίσταται ή τηλεγραφική συγκοινωνία μετα
ξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Όδησοϋ.

Τά ονομαζόμενα άνωτέρω παράλια καθορί- 

ζουσι τήν όροθετικήν τής άνακωχής ζώνην 
διά τήν πρωτεύουσαν καί διά τά οχυρώματα 

Καλλιπόλεως. Γραμμή άγομένη άπό τών Δέρ- 
κων και ”Ακ Βουνάρ έπί τοϋ Εύξείνου μέχρι 
Μεγάλου Τσεκμετζέ έν τή Προποντίδι εις ά-

πόστασιν τριάκοντα χιλιαμέτρων άπό τής 
πρωτευούσης ήν τό όριον τής ρωσσικής κατο
χής. Έντός τής κατοχής ταύτης είσί καί τά 
πλεΐστα τών οχυρωμάτων, ών τά λοιπά ευ
ρισκόμενα έντός τής ούδετέρας ζώνης όρισθεί
σης εις δέκα χιλιαμέτρων μήκος. Καί άπό 
τών οχυρωμάτων δέ τή; Κ κλλιπόλεως οί Ρώσ- 

σοι κατέχοντες τήν Περίστασιν άπέχουσε 30 
μόνον χιλιάμετρα.

Άλλ’ έκτος τών όρων τούτων εικάζεται 

ούχί άλόγως ότι ύπάρχουσι καί μυστικοί τινες, 
οΰς ύπονοοϋσαι ή τε ’Αγγλία καί ή Αύστρία 
έλαβον ένεργόν στάσιν. Τοιοϋτοι λέγονται ή 

εις τήν Ρωσσία ν παραχώρησις τοϋ οθωμανικού



130 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΑΒΒΛΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 131

στολου πρό; λογαριασμόν τή; πολεμικής ά- 
ποζημιώσεως, ή κατοχή τής Βουλγαρίας καί 

τής Θράκης συμπεριλαμβανούση; καί τήν 
Καλλίπολιν ύπό ρωσσικών στρατευμάτων έπί 

τριετίαν ή μέχρι τή; άποτίσεω; τή; πολε
μικής αποζημιώσει»;, τό αποκλειστικόν δι

καίωμα τής Ρωσσία; εϊς τήν έλευθεροπλοίαν 
τοΰ 'Ελλησπόντου καί τοΰ Βοσπόοου καί τε- 
λευταΐον ή έν ένδεχομέναι; περιπτώσεσι κατά- 
ληψις ύπό τών Ρώσσων τή; Κων/τόλεω; καί 

τής Καλλιπόλεως. Οί ύποτιθέμενοι ουτοι μυ
στικοί όροι καί ή ρωσσική οροθεσία τή; Βουλ
γαρία;. ώ; καί ή άπαίτησις τή; 'Ρωσσία; 
όπως λάβν) όπίσω τήν Βεσσαραβίαν έξήγει- 

ραν πλέον παρά ποτέ τάς ύπονοία; τών δύο 
τούτων δυνάμεων καί κατέστησαν τά μάλι

στα ενεργόν τήν στάσιν αύτών. Καί ή μέν 
αγγλική κυβέρνησι; έπιτυχοϋσα διά μεγί

στη; πλειονοψηφίας διά ψήφων 328 κατά 

124, τήν έπιψήφισιν τή; αίτηθείση; συμπλη

ρωτική; πιστώσεω; τών 6 εκατομμυρίων λι
ρών στερλινών διέταξεν άμέσω; τόν στόλον 

αύτής νά είσπλεύση τόν Ελλήσποντον. Ά
δεια πρός τούτο έζητήθη παρά τής Υψηλή; 

Πύλης ύπό τοΰ ενταύθα πρεσβευτοΰ τή; ‘Αγ
γλίας κυρίου Λαγιάρδου τήν παρελθοΰσαν 

κυριακήν, έπί τώ λόγω δτι ό είσπλου; τοϋ 

στολου σκοπόν έχει τήν ασφάλειαν τών 
ενταύθα άγγλων ύπηκόων. Άλλ' ή Ύψ. Πύ
λη μή αποδεχόμενη τόν λόγον τούτον καί ά- 

ναφερομένη εϊς τάς συνθήκας καί εϊ; τήν τε- 
λευταίαν μετά τή; Ρωσσία; συνεννόησιν ήρ- 
νήθη άπολύτω; τήν άδειαν ταύτην έπειπούσα 
ότι δέν θ' άντιστγ μέν διά τή; βία; εις τόν 

είσπλουν άλλά θά διαμαρτυρηθρ κατά τή; 
άθετήσεω; τών συνθηκών. Ό πρεσβευτή; τή; 
‘Αγγλίας άνέστειλε τόν είσπλουν τοϋ στόλου 
όπω; άνενεχθή εϊ; τήν κυβέρνησιν αύτοΰ, ήτι; 
αυστηρότερον και έντονώτερον έπανέλαβε τήν 
διαταγήν τού είσπλου τοΰ στόλου. Πράγματι 
δέ ό ς-όλο; ήρςατο διαβαίνων τόν Ελλήσποντον 

άπότή; εσπέρα; τή; τετάρτη;, καθ’ήν δ’ώραν 
γράφομεν, πέντε αγγλικά θωρηκτά εΐσιν ήγ- 
κυροβολημένα μ. ταξύ Χάλκη; καί Πριγκήπου.

Ό είσπλου; ούτο; τού άγγλικοϋ στόλου 
περιέπλεςε φοβερώ; τά πράγματα καί τήν 

θέσιν τής Τουρκία;. Άμα γνωσθείση; τή; εί- 
δήσεω; ταύτη; έν τώ ρωσσικώ στρατηγείο, 

άπεστάλη ένταΰθα μετ’ Ιδιαιτέρα; άποστο- 
λής ό άλλοτε πρώτο; διερμηνεϋ; τή; ρωσσι
κή; πρεσβεία; κ. Όνού. Ό ρώσσος απεσταλ

μένο; αφικόμενο; τήν τρίτην άνεκοίνωσεν, ώ; 
έγνώσθη, ότι, έάν μέν δοθή άδεια είσπλου 

εί; τόν αγγλικόν στόλον, ή Ρωσσία θά προ- 
βή εί; κατοχήν τής Κωνς-αντινουπόλεως, έάν 
δέ δέν χορηγηθή μέν ή άδεια, άλλ’ ό στόλο; 

είσέλθη διαμαρτυρομένη; τή; Τουρκία; ή Ρωά- 

σία πρό; άσφάλειαν αύτή; θά λάβν) προσωρι

νήν καί φιλικήν κατοχήν τών περί τήν Κων
σταντινούπολή.

Έν τή δυτχερει καί άκροσφαλεϊ ταύτν) θέ

σει μέγα συνεκλήθη τήν τετάρτην ύπό τήν 
προεδρεία·/ τοϋ Σουλτάνου έν τοΐ; άνακτόροι; 
συμβούλιον, έν ώ παρήσαν εκτός τών ύπουργών 

καί οί πρφην ύπουργοί, οί πρόεδροι καί άντι- 
πρόεδροι τή; Γερουσίας καί τής Βουλής, γε- 

ρουσιασταί τινε; καί βουλευταί. Έν τφ συμ- 
βουλίφ πολύς περί τών ζητημάτων τούτων 
έγένετο λόγος, άπεφασίσθη δέ ν’ άποσταλή 

παρά τώ μεγάλω δουκί ό Ναμίκ πασσά; ό

πω; συνεννοηθή μετ’αυτού ποια τά έννοούμε- 
να διά τή; λίαν άορίστου φράσεω; τά .τιρι 

τηκ ΚωνοζαντινούποΜτ, ών τήν κατοχήν 
ζητεί ή Ρωσσία. Ό ύπουργό; άπήλθεν έντεύ- 
Οεν τήν τετάρτην μεταβαίνων εις Άδριανού- 
πολιν παρά τφ μεγάλφ δουκί.

Κατ’ άλλην έκδοσιν ό αύτοκράτωρ ‘Αλέ
ξανδρο; έτηλεγράφησεν αύτό; ούτο; εϊ; τόν 

Σουλτάνον ότι άπε'ναντι τοΰ είσπλου τού άγ- 
γλικοΰ στόκου τά στρατεύματα αύτοΰ θά 
καταλάβωσι τήν Κωνσταντινούπολή. Τό 
συμβούλιον άπεφάσισε νά ύπογράψγ πρακτι

κόν, δι’ού αποδέχεται κατ’ άνάγκην τήν κα

τοχήν ταύτην, άπεστάλη δέ ό Ναμίκ πασ- 
σκς όπω; μετά τοΰ μεγάλου δουκό; συμφω-Λ 

νήσν) περί τινων λεπτομερειών σχετικών πρό; 
τήν κατοχήν.

ΊΙ δέ Αύστρία άφοΰ άνήγγειλεν ότι δέν ά- 

ποδέχεται ειρήνην άνευ τής συμμετοχή; τών 

συνυπογραψασών τήν παρισινήν συνθήκην δυ
νάμεων έλαβε τήν πρωτοβουλίαν ευρωπαϊκού 
συνεδρίου καί άπέστειλε πρό; τά; δυνάμεις 

ταύτας — έκτο; εις τήν Τουρκίαν— πρόσκλη- 
σιν, έν ή προτείνει μέν ώ; έδραν τού συνεδρίου 
τήν Βιέννην, προστίθησι δέ ότι γενήσεται σκέ- 
ψις έάν έν τώ συνεδρίφ παρασταθήσονται 

πρώτιστα μέν ή Ελλάς καί ή Ρουμανία, εϊτα 
δέ ή Σερβία καί τό Μαυροβούνιον. Καί πάσαι 
μέν αί άλλαι δυνάμει; άπεδέξαντο τήν πρόσ- 
κλησιν, άλλ’ ή Ρωσσία δέν άπήντησεν εΐσέτι 
ή εύρεν ύπεκφυγά; τινας, οίαν φερ’ είπεΐν, ό τι 
τό συνέδριον δέον νά συνέλθη έν δευτερευούσν) 

τινί πόλει καί τά τοιαύτα. ’Απέναντι τών 
τοιούτων ύπεκφυγών καί τών αύξουσών καθ’ 
έκάστην άξιώσεων τή; Ρωσσίας, ή Αύστρία 
διέταξε τήν έμπόλεμον κατάστασιν μεγάλου 

μέρους τοΰ στρατού αύτή; καί συνεκέντρωσεν 
εϊς τά μεθόρια Σερβίας, Βοσνία; καί Ρουμανία; 
στρατιωτικά σώματα, διών προέβη, λέγεται, 

ή προβαίνει όσονούπω εϊς τήν κατοχήν τών 
δύο πρώτων έπαρχιών.

Ενώπιον τών σπουδαιότατων τούτων γε
γονότων, δευτεοεύουσαν όλω; έχει σημασίαν 
ή εϊς Άδριανούπολιν άποστολή τοΰ Σαφφέτ 

πασσά όπω; συνυπογράψν) μετά τών 'ρώσσων 
πληρεξουσίων στρατηγού Ίγνατιέφ καί κ. Νε- 
λιδώφ τού; προκαταρκτικού; όρους, εί; οΰ; ά- 

ναπτυχθήσονται α! βάσει; τής ειρήνης. Ούδό- 
λω; έπίσης άπορον, καθ’δ άπορρέον έξ αύτή; 
τή; φοβερά; τών πραγμάτων καταστάσεω;, 
ότι έκρίθη άναγκαία ή τή; Βουλής διάλυσις. 

Πρό; έπαινον τών χριστιανικών μελών τή; 
διαλυθείση; ταύτη; Βουλή; όφείλο,ιΖεν νά ει- 
πωμεν ότι γενναίαν ήρε φωνήν κατά τών φρι- 
κωδών κακουργημάτων τών βασιβουζούκων 
καί Κιρκασιών, ών οί αθλοι καί ϊδία οί περί 

Βιζύην, ή; άπε'κτειναν περί τά; δισχιλίας ά- 

Οώα; ψυχά; καί τήν όποιαν κατηρήμωσαν, ύ- 
περβαίνουσι πάσαν άνθρωπίνην διάνοιαν.

Τό έλληνοτουρκικόν έπεισόδιον έληξεν εϊ- 
ρηνικώς, τών μέν εύρωπαϊκών δυ -άμεων έγ- 
γυηθεισών τγ Έλλάδι ότι τά δίκαια τού έλ-

ληνισμοΰ ληφθήσονται ύπ’οψιν έν τφ εύρω- 
παϊκφ συνεδρίφ, τής δέ Έλλάδο; άποσυράση; 

τά στρατεύματα αύτή; έκ Θεσσαλία;. Τά 
κατά τήν περίστασιν ταύτην διαμειφθέντα 

συνοψίζονται εϊ; τά επόμενα.

Τήν τρίτην καί τήν τετάρτην τής παρελ- 
θούση; έβδομάδος οί έν Άθήναι; αντιπρόσω

ποι τών ές μεγάλων δυνάμεων συνήλθον εις 
συνεδρίασιν έν τφ μεγάρφ τής ρωσσική; πρε
σβείας.

Μετά τά; συνεδριάσεις ταύτας ό πρεσβευ

τή; κ. Σαβούοωφ, ώ; αρχαιότερο; τών άλ
λων πρεσβευτών, μεταβά; παρά τφ πρωθυ
πουργέ κ. Κουμουνδούρφ καί παρά τώ έπί 

τών εξωτερικών ύπουργφ κ. θ. Δηλιγιάννρ, 
άνεκοίνωσεν αύτοϊ; έκ μέρους τών μεγάλων 
δυνάμεων, ότι άν άνεκάλει τόν εις Θεσσα
λίαν είσβαλόντα τακτικόν στρατόν, αύται 
ύπέσχοντο νά προνοήσωσι περί τής άσφαλείας 
τή; τιμής, τής περιουσία; καί τή; ζωής τών 

κατοίκων τών ελληνικών έπαρχιών τού οθω
μανικού κράτους, ύποστηρίζουσαι καί τά δί

καια τού ελληνισμού έν τώ συγκροτηθησομένφ 
συνεδρίφ.

Μετά τήν άνωτέρω άνακοίνωσιν τών με
γάλων δυνάμεων συνήλθεν εϊς συνεδρίασιν τό 

υπουργικόν συμβούλιον, μεθ’ δ ό έπί τών έ- 
ςωτερικών ύπουργό; έδήλωσεν εϊς τούς πρε- 
σβευτά; ότι άπεδέχετο τήν προτεινομένην 

συμφωνίαν. Άφ’ ετέρου ό έπί τών στρατιωτι
κών ύπουργό; τηλεγραφικώ; διέταξε τόν 

στρατηγόν Σοΰτσον νά έπανέλθη μετά τοΰ 

ύπ’ αύτόν στρατού έντός τή; μεθορίου γραμ
μής, έκεϊ δέ νά παραμείντ).

Τήν δευτέραν 31/11 φεβροιαρίου, ό ύπουρ
γό; τών έξωτερικών κ. Δηλιγιάννη; ανήγ
γειλε τήν τροπήν ταύτην τοΰ ζητήματος 
είπών έπί λέξει ότι αί εύρωπαϊκαί κυβερνή
σει; «άνελάμβανο» όπω; έξα'κήσωσι πάν μέ
σον πρό; έξασφάλισιν τής τιμής, τή; ζωής 
καί τή; περιουσία; τών ομοφύλων τών ελλη
νικών έπαρχιών τής Τουρκίας, θέλουσι δέ ύπο- 
στηρίξει τά ελληνικά δίκαια έν τφ συνεδρίφ». 
Έπί δέ τούτου, έκπληρωθέν ο; τοΰ σκοπού 
τή; ελληνική; κυβερνήσεως δ.ετάχθη ό στρα
τό; νά έπανέλθρ.
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ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ
ΕΝ ΤΗι ΕΑΛΗΝΙΚΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.

"Ore δ άρχαϊος ασιατικός κόσμος την φοβέραν τοΰ 
θεού άράν έπί την κεφαλήν έπέέριπτε της γυναιχδς 
χαί παντελώς την προσωπικότητα αΰτής έξαλείφων 
έταπείνου αυτήν μέχρι τοΰ βαθμού απλής θιρχπαί- 
νης,ήελληνιχή άρχαιότης μόλις εκτυλισσόμενη υπι- 
νόει ήδη την πλήρη τών δυο φυλών ισότητα, άλλά 
χα'ι τήν διάκρισιν τών προσόντων χαί καθηκόντων 
έχατε'ρου, έ; ής προκύπτει ή άρμονία τοΰ κοινωνι
κού οικοδομήματος Έν τοϊς άθανάτοις τοΰ μεγά
λου άοιδοΰ ποιήμασι παρά τούς ήρωας τοΰ πεδίου 
τής μάχης έπιφαίνονται ισότιμοι αί πάτνιαι τοΰ 
οίκου δέσποςναι, παρά τδν Πρίαμον ή Εκάβη, 
παρά τδν "Εκτορα ή ’Ανδρομάχη, παρά τδν Όδυσ- 
σέα ή Πηνελόπη, παρά τδν ’Αλκίνοον ή Άρήτη, 
παρά τδν Τηλέμαχον ή αίθερόπλαστος και γοητευ
τική μορφή τής Ναυσικάας. Ό γηραιός Πρίαμος 
χατά τήν σοβαρωτέραν ώραν τοΰ βίου αΰτοΰ, κα'. 
προτραπείς έτι υπό αγγέλου τσΰ Διδς όπως μετα- 
βάς εις τδ στρατόπεδον τών Ελλήνων έξαιτήσηται 
παρά τοΰ Άχιλλέως τδν νεκρόν τοΰ "Εκτορος, θεωρεϊ 
καθήκον ανακοινώσαι τδ διάβημα αΰτοΰ εις τήν 
γηραιάν Έχάβην χαί ε’ρωτήσαι τήν γνώμην αΰτής- 

Άλλ’άγεμοι τόδ’είπέ, τίτοι φρεσίν είδεται είναι ;
' (Ίλ. Ω. 197).

‘Ο κορυθαίολο; “Εκτωρ τήν καταστροφήν τής έαυ- 
τοΰ πατρίδος προορώμενος κα’ι προαγγέλλων είς τήν 
Ερατεινήν Άνδρομάχην ε’ν τή τλησιχάρδίω άλλά 
κα) θελξίφρονι έχείντ, σκηνή, ήτις ε’φειλχόσχτο τδν 
θαυμασμόν τών αιώνων, περί οΰδενδς άλγεϊ τόσον ή 
περί τής αγαπητής αΰτοΰ συζύγου ότε χε'ντις Ά 
χαιών χαλχοχιτώνων δαχρυόεσσαν άγηται ελεύθερον 
ήμαρ άπούρας. Ό Όδυσσεύς, χαίπερ πειρώμενος 
μεταπεϊσαι άπδ τοΰ άπόπλου τούς έπτοη-αένου; 
’Αχαιούς, άλλ’ όμως οΰ δύναται άποκρύψαι ότι τδ 
ίσχυροτερον παρά τώ άνδρί αίσθημα ή άγάπη έστί 
τής εαυτού συζυγου καί ό ποθος αΰτής άπούσης, 
χαί συγχεκινη-αένο; ανακράζει-

"Εκαστος ενα καν μήνα μακράν τής συζύγου του 
[μείν-ri 

άδημονεϊ ε’ν τώ πλοίω, όπόταν χωλύωσι τοΰτο 
οί τοΰ χειμώνας τυφώνες χα’ι χύματ’ άγριας Οα- 

[λάσσης 1.
Πασα ή Ίλιάς χαί ’Οδύσσεια μυρίων βρίθουσι 

τεχυηρ'ων τϊς εις τάς γυναϊκας αποδιδόμενης τι- 

ί) Καί γάρ τ ς θ’ένα μήνα με'νων άπδ ής άλόχοιο 
άσχαλάχ συν νηι πολυζύγω, 0ν περ άελλαι 
χειμε'ριαι ε.λέωσιν, δρινομε'νη τε θάλασσα.

(Ίλ. Β. 292-294). 

μής. Ένταΰθα έπιφαίνεται ή παρθένος Νχυσιχάα, 
οΰχί ώς παρ’ άρχαίοις τισί λαοϊς όνειδος, άλλά 
σέμνωμα τοΰ οίκου καί χάρμα τοΰ πατρδς καί τής 
ποτν'ας μητρός. Ό Όδυσσεύς βλέπων τδ παρθενιχδν 
έκεϊνο άνθος μακαρίζει τούς γονείς καί τούς αδελ
φούς αΰτής-

Μάχαρες μέν ε’πί σοί δ πατήρ καί ή πότνια μήτηρ 
μάκχρες δέ καί οί οοί αδελφοί- ευφροσύνη βεβαίως 
ένεκα σοΰ τήν καρδίαν αΰτών χαθηδύνει δπόταν 
βλε'πωσιν άνθος τοιοΰτο έντδς τοΰ χορού διαπρέπον' 

Παρ’ αΰτήν ή σεβαστή έχείνη οικοδέσποινα ή γυνή 
τοΰ ’Αλκινόου Άρήτη άπολαύουαα τοΰ άκρου σεβα
σμού τών παίδων, τοΰ άνδρδς ’Αλκινόου καί τών 
λαών, οιτινες ώς θεάν αΰτήν δεςιοΰνται έξερχομένην 
είς τήν πόλιν 2. Αλλαχού ή σεμνή καί πιστή Πη-

1) Τρισμάκαρες μέν σοί γε πατήρ καί πότνια μήτηρ 
τρισμάκαρες δέ κασίγνητοι μάλα πού σφισι θυμός 
αίέν εϋφροσυνησιν ΐαινεται ένεκα σεϊο 
λευσσό»των το.όνδε θάλος χορδν εϊσοιχνεΰσαν.

(Ό5. Ζ. 154 -157).
Παρεφράσαμεν στίχον πρδς στίχον σχεδόν τά έα 

τοΰ Ομήρου χαί τών τραγικών παρατιθέμενα οΰχί 
δι άλλον σχοπδν η όπως παροτρύνωμεν τούς δυνα- 
με'νους είς τδ έπιχειρήσαι τοιχύτας παραφράσεις, 
άφ’ένδς μέν χαταδειχνυούσας ότι έκ πασών τών 
γλωσσών ή μάλλον δυναμένη τηοήσαι τδ ύψος χαί τδ 
μεγαλεϊον τών πρωτοτύπων έστίν ή νεωτέρα ήμών 
γλώσσα, άφ’ ετέρου δέ χαθιστάσας ευχερή τοϊς 
πολλοϊς χαί αΰτοΐς τοϊς νωθεστέροι; τών ολίγων 
την ανάγνωσιν τοΰ κλασικών αριστουργημάτων τής 
ελληνικής άρχαιοτητος.

2) Τής έπιρροής αύτής χρήσιν ποιείται μόνον, 
λέγει ή δεσποινίς Clarisse Bader έν τώ πολυτίμω 
αΰτής συγγράμματε La femme grecque, τώ δι · 
χαίως στεφθέντι ύπδ τής Γαλλικής ακαδημίας, ό
πως τδ δίκαιον καί τήν φιλανθρωπίαν ΰποστηρίξτ,, 
καί έμφυσήση είς τάς χαρδίας τών περί αΰτήν τδν 
φλέγοντα αΰτήν εΰγενή έρωτα τοϋ χαλοΰ χαί α
γαθού. Καί όμως οΰ κατέρχεται εις τήν δηαοσίαν 
κονίστραν, Η ή γυνή τήν χάριν καί τήν γλυ- 
κεϊαν αΰτής ευστάθειαν άντί νόθου ανταλλάσσει 
ισχύος καί τήν έπιφυλαχτικήν αΰτής αγνείαν άντί 
θρασείας πολιτείας. "Εδρα τής ισχύος αΰτής έστιν 
ή οικιακή εστία, έν ή έργάζεται κύκλω τάς θερα- 
παίνας έχουσα, αί δέ ύψηλαί μέριμναι τής βασιλί- 
δος οΰ κωλύουσι τήν μητέρα δαψιλεΰσαι τή θυγα- 
τρί αΰτής τάς ταπεινάς φροντίδας, άς άπαιτεΤ 4 
οικιακό; βίος. Οΰχί άρα έν τή μητρική αύτής έπι- 
δρχοει έγκειται τδ μυστήριον τών τής Ναυσικάας 
αρετών; Ή δέ τής μητρδς αξιοπρέπεια οΰκ έπεξη- 
γεϊ τήν τής θυγατρδς αιδώ ; 

νελόπη τήν γυναιχείαν αρετήν καί αξιοπρέπειαν 
είς τας παντοειδείς τών μνηστήρων πλεκτάνας 
άντιτάσσουσα χαί αΰτώ τώ υίώ σφαλλομ,ένω έπι- 
τιμώσα 1.

Τοιαύτη έν συνάψει ή είχών, ήν παρέχει ήμϊν 
δ θεϊος “Ομηρος περί τής αμοιβαίας θέσει»; έχατέ- 
ρου τών φύλων έν τή ελληνική άρχαιότητι- πλή
ρης ισοτιμία άμφοτέρων τών φύλων, άλλά καί ει
δίκευσες τών προσόντων χαί καθηκόντων έχατέρου 
κράτος έχατέρου ειδικόν είσιν ή αγορά χαί δ οίκος. 
Δέσποινα ή γυνή έν τώ οίχω παρασκευάζει τά 
στοιχεϊα τής ευνομούμενη; πολιτείας, την ευνο
μίαν τοΰ οίκου χαί τδν χρηστόν πολίτην- δεσπό
της ό άνήρ έν τή άγορα σχηματίζει έκ τών στοι
χείων τούτων τήν πολιτείαν. Μεϊζον μέν ίσως τδ 
έργον τοΰ άνδρδς καί περιδοξότερον, άλλά θειότερον 
καί εΰγενέστερον τδ τής γυναικός. Τοΰτο μέν έστιν 
δ θεμέλιος τοΰ οικοδομήματος τοΰ κοινωνικού λίθος, 
έκεϊνο δ’ ή έπίστιψις καί τδ αέτωμα αΰτοΰ.

Τήν ισοτιμίαν ταύτην τοΰ ανδρικού καί γυναι 
κείου φύλου άνευρίσκομεν έν αΰτή τή θρη-χεία χαί 
τή λατρεία τών άρχαιων 'Ελλήνων. Έν τώ έλλη- 
νιχώ πανθέω έάν ύπάρχωσιν αί προσωποποιήσεις 
πασών τών ανδρικών αρετών υπάρχουσιν επίσης καί 
αί προσωποποιήσεις πασών τών γυναικείων αρετών. 
Παρά τδν πατέρα άνδρών τε θεών τε Δια, τδν διά 
μι5; μόνης τών δφρύων χατανεόσεως έλελίζοντα τδν 
θεϊον “Ολυμπον, έπιφαίνεται ή Ήρα, ό τύπος τής 
γυναιχδς έν τώ μεγαλείω αΰτής ώς οίχοδεσποίνης, 
ήτις πρδς τδν Δία αΰτδν άποτεινομε’νη άπαιτεϊ τήν 
ισοτιμίαν τής γυναιχος-

θέαινα είμαι κ’έγώ- τδ δέ γένος ταΰτδν άμφοτέροις 
πότνιαν δέ καί εμέ δ πολυφρων έγέννησε Κρόνος. 2

Παρά τδν Δία, τήν προσωποποίησιν τοΰ κρά
τους χαί τής ισχύος ιδού ή Μήτις, ή θεά τής φρο- 
νήσεως, χαί ή συμπάρεδρος τών θρόνων αΰτοΰ Θέ- 
μις. ή προσωποποίησις τοΰ διχαίου. ’Αντίκρυ τοΰ 
Άρεως, οστι; έστίν ή προσωποποίησις τϊ,ς υλικής 
ισχύος, ί'σταται ή Άθηνϊ, ή τήν ηθικήν άνδρίαν 
νικηφόρον κατά τής κτηνώδους βίας άποδε-χνύουσα, 
ή μεγάλη θεά τής σοφίας καί τών τεχνών. Γυνή

1) Ουδέποτε, λέγει ή αΰτή δεσποινίς, δ μέγας 
ποιητής έθηχεν έν τή γυναικείοι καρδία εστίαν έ.ω- 
τος καί άφοσιώσεως ένθερμοτέραν ή τήν έν τή 
καρδία. τής Πηνελόπης. Άγαπώμεν παρά τή βχσι- 
λίδε τής Ιθάκη; τδν λόγον διαφωτίζοντα τδ αί
σθημα, τδ αίσθημα ζωοποιούν τδν λόγον.
2) Καί γάρ έγώ θεόςείμι- γένος δ'έμοί ένθενόθεν σοί 
καίμε πρεσβυτάτην τέχετο Κρόνος άγκυλομήτης.

(Ίλ. Δ. 58-59). 

τοΰ θεού τής τέχνης Ήφαιστου ή ’Αφροδίτη εμ
πνέει αΰτώ διηνεκώς τδν έρωτα έχεϊνον τοΰ χαλοΰ > 
δι’ου οί Φειδίαι καί Άπελλαϊ άναβήσονται εις τάς 
δψίστας βαθμίδας τής τέχνης. Τδν θεδν τοΰ φωτδ 
χαί τής επιστήμης, τδν Φοϊδον ’Απόλλωνα, χυ- 
κλοΰσιν αί άγναί Μούσαι, αίτινες, ώς Εΰριπίδης 
φησί, τήν ζανθάν έφύτε-υσαν αρμονίαν, τήν αρμο
νίαν, ής άνευ οΰδέν τε'λειον χαί ώραϊον έν τώ κόσμο» 
υπάρχει, τήν αρμονίαν, ήν ό ασιατικός οΰκ έγνω 
κόσμος χαί ήτις έστίν αΰτοφυής βλαστό; χαί ίδιάζων 
χαραχτήρ τοΰ ελληνικού πνεύματος- παρά τάς 
Μούσας αί Χάριτες, τδ μέγα θέλγητρον τοΰ κοινω
νικού βίου, ών ή συγχατάμιξι; άποτελεϊ τήν άρί- 
στην συζυγίαν- τάς θελήσεις τών θεών εις τούς 
ανθρώπους διαβιβάζει ή χρυσόπτερος Ίρις- αί χω- 
λαί καί (5-υσσαί θυγατέρες τού Αιδς, αί Λιταί, τήν 
“Ατην παρά πόδας παρακολουθούσα! τά μίση χα- 
τευνάζουσι, έγχέουσε τδν έλεον εις τήν χαρδίαν τών 
θνητών, έπαχούουσιν εΰχομένου τοΰ οίκτίρμονος 
χαί χατά τοΰ άνηλεοΰς τήν τιμωρίαν επικαλούνται 
τού Διος-
“Οτι είσίν αί Λιταί θυγατέρες Αιδς του μεγάλου 

τοΰ Διδς όστις τά; κόρας αΰτώ προσιούσας αίδεϊται 
λίαν μέν τούτω χαρίζονται καί τάς εΰχάς έπακουουν, 
όστι; δέ άκαμπτο; μένει καί πάντα άρνεϊτ'άπολύτω;, 
πρδς τδν Κρονίωνα Δία έλθοΰσαι θερμώς ικετεύουν 
όπως ή Άτη αΰτώ επομένη τ’άντίποινα δίδ-ρ Γ

Έπί τήν λατρείαν τής ελληνικής άρχαιοτητος 
μεταβαίνο.τες βλέπομεν ότι ή γυνή έλαχεν έν τή 
υπηρεσία τών θεών’ίσον ή μάλλον πολύ άνώτερον 
κλήρον ή ό άνήρ. Καί τολμώμεν είπεϊν, ότι τήν 
υψηλήν χαί θείαν ταύτην λειτουργίαν έπαξίως έπε- 
τέλεσεν έν τή ελληνική άρχαιότητι ή γυνή, κατα- 
δείξασα ότι τδ αΰτεπήβολον χαί εποπτικόν αΰτής 
καθίστησιν αΰτήν άληθή τών θείων βουλήσεων παρά 
τοϊς άνθρώποις έρμηνέα. Έν μέσω τής πολυθεΐας, 
παρά τήν ίεράν φηγόν τής Δοδώνης ακούεται ή 
πρώτη φωνή ή άνακηρύσσουσα τήν λατρείαν τοΰ 
άΰλου, άναρχου χαί ατελεύτητου άντος. Προσέλθω- 
μεν είσίν αί Πελιάδες, αί άγναί τοΰ Διδς ίέρειαι- 
χάθηνται παρά τήν ίεράν φηγόν, κρήνη έκπηγάζει 
άπδ τής ^ίζης τοΰ δένδρου χαί χτύπος ακούεται

1) Καί γάρ τε Λιταί είσι Διδς χοΰρχι μεγάλου

“Ος μέν τ’ αίδέσσεται χούρας Διδ; άσσον ίούσας 
τδν δέ μέγ’ ώνυσαν χαί τ’ έκλυον εΰχομένοιο. 
*Ος δέ χ’άνήνηται χαί τε στερεώς άπολίπη 
λίσσονται δ’άρα ταί γε Δία Κρονίωνα ίοΰσαι 
τώ “Ατην άμ'ίπεσθαι, ί'να βλαφθείς άποτίση.

(Ίλ. 1. 502—512).
•ι

ί '
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χαλχου συγκρουομένου. Ό Ορους τών φύλλων, ό 
χελαρισμδς τοΰ ύδατο;, ό χτύπος τοΰ χαλκού, ή 
μυστική αυτή τής φύσεω; ύμνωδία φαίνεται έ·α- 
πνε'ουσα αύτάς. χα’ι ιδού άχούετάι άπδ’ τοΰ στόμα
τος αύτών ή προαπήχηπς τοΰ μεγάλου δόγματός 
τής χριστιανωσύνη;

Ζβύ; ην, Ζευς έστι, Ζευς έσσεται, ώ μεγάλε Ζεΰ.

Την χαρδίαν πλήρη τής ιερά; ταύτης έχοντες 
φωνής τραπώμεθα τήν εις Δελφούς άγουσαν χα'ι 
είσέλθωμεν εις τήν ίεράν πόλιν τήν άμφιθεατριχώ; 
έχτεινομένην μεταξύ τών δύο τοΰ Παρνασσού χο- 
ρύμβων. ’Εν τώ μεγαλόπρεπε? τοΰ ’Απόλλωνος 
ναω γυνή τις έπιφαίνεται ε'ν μέσω μυρίων θυμιαμά
των. Τις αύτη; ΊΙ Πυθι'α, γυνή άσπιλος, δΓ ή; δ 
Θεός χοινωνεΐ τοΐς άνθρώποις χα’ι τοΤς έρωτώσιν 
αύτδν άπαντα. Ή γυνή αύτη τδ ίερδν πιοΰσα 
τής Κασταλίας ύδωρ χάθηται έπί τρίποδος χαί ή 
φωνή αύτής σεβαστή έστι βασιλεΰσι χαι ίθνεσι. 
Λέγει, χαι οί 'Έλληνες άποστέλλουσιν άποιχίας εις 
Ιταλίαν χαί ’Αφρικήν χα) άνάπτουσιν έν ταϊς χώ 

ραις ταύταις τδν πυρσόν τοΰ πολιτισμού. Τούς νό
μους χαθιεροΐ τοΰ Λυκούργου, διδάσκουσα άμα 
αύτδν, ίτι κράτιστοι τών νόμων είσιν οί τοΐς μεν 
αρχουσι τδ καλώς άρχειν, τοΐς δε λαοΤς τδ χαλώς 
ύπαχούειν έπιβάλλοντες ■ τοΰτο δ’επιτυγχάνεται 
ούχί διά τής δουλείας, ητις ,’ριδός έστι κα) συμ
φορών αιτία, αλλά δεά τής έλευθερίας. ητις βασί- 
ζεται επι τής δμονοίας τών πολιτών χα’ι ής ύπερα- 
μυνεται ή ανδρία αϊτών. ΤοΤς ήττηθεΐσι καρτερίαν 
συνίστησι και έλπίδα τούς έκ θεομηνίας πάσχοντα; 
διατάσσ» σέβειν τδ β.Τον, έχζητήσαι κα'. τιμήσαι 
τα οστά ήρώων άναξ οπαθώ, λησμονηθέντων, άνα 
χαλέσαι τούς έςορίστους, διδάσκουσα ουτω ότι τά 
έθνη άνεγείρονται χα'ι εΆσχύονται τήν θείαν δύναμιν 
άναγνωριζοντα, τιμώντα χα'ι μιμούμενα τούς μεγά. 
λους άνδρας. Θετσαλοΰ εύπατρίδου ίχατόμβην 
θύοντος κα'ι πτωχού τής Έρμιόνης πολίτου’ τώ 
βωμώ προσελθόντο; κα'ι δράκα άλεύρου έγχέοντος*  
τήν του πένητος θυσίαν εύπροσδεκτοτέραν τω θεω 
ανακηρυσσει- ούχ'· αρα τούτο υπομιμνήσκει τούς 
λόγους τοΰ Χριστού περ'ι τοΰ κατατεθέντος ίν τώ 
γαζοφυλακίω δβ.λοΰ τής χήρας; Τώ άτυχοΰνή 
βασιλεϊ λέγει δπ οί άτυχίαι αύτοΰ δίκαιόν είσι τί
μημα τών αδικιών αύτοΰ τε κα'ι τών προχατόχων 
αύτοΰ· τώ φονεΤ. τω ίεροσύλω, τω άνάνδρφ άρνεΤ- 
ται άπαντήσαι- τδν έπίορχον άπειλεΤ διά τής κα
ταστροφής τής γενεάς αύτοΰ 1· τδν Λυκοΰ ργον ανα

*) Γλαύκος δε έπορεύετο εις Δελφούς χρησόυε- 
νος τω χρηστηρίφ. Έπειρωτέοντα δέ αύτον τδ

κηρύσσει θε-ν μάλλον ή άνθρωπον 1, τδν Σωκράτην 
σοφώτατον πάντων άνθρώπων.

Ποία υψηλή ηθική διά τής γυναιχδς, τω άλλη 
νικώ ε’θνει διοασχομένη ! Τδ χατ’έμ'ε έν τή έλλη- 
νιχή άρχαιότητι ούδαμοΰ διαβλέπω κέντρον έθνιχής 
ενότητος ισχυρότερον, εύγενέστερον, ήθιχώτερον, ή 
εν τή άσθενεΤ έχείντ| γυναικ), ήτις άπδ τοΰ τρί
ποδος αυτής τηρεί τήν ισορροπίαν μεταξύ τών 
ισχυρών και άδυνάτων έλληνίδων πολιτειών, πα- 
ρορμα πάσας ταύτας εις τήν ενότητα καί άπδ κοι
νού ενέργειαν έν τοΐς δεινοί; χ.νδύνο.ς, έχβαχχεύει 
αύτάς εις τον υπέρ έλευθερίας θάνατον, άνακηρύσ- 
σει τάς δψίστα; τών άληθειών. Καί παρά τήν Πυ
θίαν ταύιην ί’σταντο μικρόν κατωτέρω αί ίέρειαι 
της ΊΙρα; χα'ι ’Αθήνας κα’ι Άρτέμιδος· χα'ι ή ευ
αγγελική έκείνη κα'ι μεγάλη εντολή: Ευχεσθε ύπέρ 
τών καταρωμένων ΰμά;, έχ στόματος ίλληνίδος 
ιερείας τδ πρώτον ακούεται έκ τοΰ στόματος τής 
ίερείας θεανοΰς, ήτις προσκληθεΐσα ίπως σύν τοΐς 
άλλοι; ίερεΰσιν έξενέγκη άρά; κατά τοΰ Άλκ.βιάδου 
μεγαλοφρόνως άπεκρίνατο «Εύχών, ούχί καταρών 
εΐμι ιέρειαν.

Τοσοΰτον υψηλή; κα'ι μεγάλη; ούση; τή; θέ
σεω; τή; γυναικδ; έν τή ελληνική άρχαιότητι, α
παραίτητο; απεβακεν ή δρθή αυτής παιδαγωγία. 
Και έν μεν τοΐς ήρωϊκοΐ; χρόνοις ή παιδαγωγία 
αυτή φαίνεται άποβλε’ψασα κυρίως εις τδ άναπτύ 
ςαι τας αρετές τάς τώ γυναικείω φύλω φύσει προ- 
σούσας, οΓον τήν διοίκησιν τοΰ οίκου, τήν άγωγήν 
τών παίδων, τήν άφοσίωσιν, τδνέρωτα τοΰ καλού. 
Τοιαΰται έπ φαίνονται ή Άρήτη, ή Πηνελόπη, ή 
’Ανδρομάχη, ή Ναυσικάα. ή ξανθή Άγαμήδη, 
ητις έσπούδασε τάς ιδιότητα; τών βοτάνων,

τόσα φάρμακα ήδει όσα τρέφει εύρεΐα χθων 

λέγει ο Όμηρο; (Ίλ. Λ. 54), ίπω; θιραπεύτ; τού; 
ασθενείς κα-· τραυματία;.

χρηστήριον, ει δρκω τά χρήματα ληισηται, ή Πυ- 
θιη μετέρχεται τοισίδε τοΤσι επεσι·

Γλαΰχ’ Έπιχυδείδη, τδ μεν αυτίχα χέρδιον ούτω; 
0ρχω νιχήσαι χα'ι χρήματα ληΐσσασθαι.
Όμνυ’ έπε'ι θάνατό; γε χαί εύορκον μένει άνδρα. 
Άλλ’ όρκου πάϊ; έστ'ιν ανώνυμος, ούδ’ έπι χεΐρες, 
ουδέ πόδι;· κραιπνδ; δέ μετέρχεται, εΐσόχε πάσαν 
συμμάρψα; δλέ=ει γενεήν χα'ι οίκον άπαντα. 
Άνδρδς δ’ ενόρκου γενεή μετόπισθεν άμείνων.

(Ίίροδ ΣΓ’. 86).
-} JHxat; ω Λυχόοργε. έμδν ποτί πίονα νηόν 

Ζηνι φ-λος χα'ι πάσιν ’Ολύμπια δώματ’ έ ουσι 
Διζω. η ■ Θεόν μαντεύσομαι ή άνθρωπον 
Άλλ’έ-ι χα' μάλλον Θεόν έλπομαι ώ Λυχόοργε

Λλλά πολιτικά γεγονότα μετέβαλον τού; όρους 
τοΰ βίου παρά τοΐς "Ελλησι ’ μετά τήν κάθοδον 
τών Ήρακλειδών ή ήώς τοΰ πολιτισμού ήτι; έπι- 
φώσκει χατά τού; ηρωικού; χρόνου; συσχοτάζεται 
χαι αρχεται ειδόςτι έλληνιχοΰ μεσαίωνο; οιαρχέ- 
σαντο: μέχρι; άρχομένου τοΰ ζ' αίώνο; 1. Κατά 
τού; χρόνους τούτου; διάφορο; παρά ταΐ; διάφοροι; 
τών Ελλήνων φυλαΤ; αποβαίνει ή θέσι; τή; γυ- 
ναικος. Και παρά μέν τοΤ; ίω.ικοΐς φύλοις, χαθδ 
μετά τών ’Ασιανών μάλλον συγχρωτισθεΐσι,' διατη 
ρεΐται μέν ή μονογαμία, ή βάσι; αύ η τής χοινω 
νιχή; θεσεω; τής γυναιχδς. άλλ’ ή γυνή θεωρείται 
ώς δ άνήλιξ ύπδ διηνεκή κηδεμονίαν και αύστηρό- 
τερον έγχλείεται έν τή γυναιχωνίτιδι. Έν τούτοι; 
ή γυνή διασώζει πάντα τά άστυχά αύτής δίκαια, 
ούδέ στερείται σχετικής τίνος έλευθερίας, ώ; κοι
νώς έφρονεΐτο. χαί έχει άοιαμφισβήτητον τδ κρά
τος τής οικίας. 2. Όπωςδήποτε ή υποδεής αύτη χα

1) Ή καλούμενη έπιδρομή τών Δωριέων νέαν 
σημειοΐ περίοδον έν τή ιστορία τής Ελλάδος. Ή 
ύπεροχή, ήν άχρις έκείνου εϊχον αί παράλιοι φυλαί 
τής άνατολικής άχτής, αί εις διηνεκείς διατελέσα- 
σοα σχέσεις μετά τών άσιατικών φυλών, μετέβη 
εις τάς τή; μεσογαία; χαί τοΰ βορρά φυλάς. Ό ελ
ληνικό; βίος, ό ήδη τοσοΰτον λαμπρός χαί κοινω
νικό; παρ’Όμήρω, περισφίγγεται καί εξαφανίζε
ται. Τά σκότη, άπερ ή ποίησις ήρξατο διασχεδά- 
ζουσα, κατέρχονται καί αυθις έπί τδν Ηληνιχδν 
κόσμον κα'ι περικαλύπτουσιν αύτδν έπ'ι έξ αιώνας. 
(Duruy, Hist, de la Grece ancienne, Γ. Λ’, σελ. 
67-68).

2) Ό κ R. Lallier έν τώ ύπδ τδν τίτλον De la 
condition de la'femme dans la famille alhenienne 
συγγράμματι αύτοΰ, τώ βραβευθέντι ύπδ τοΰ έν 
Παριίίοις Συλλόγου πρδς ένίσχυσιν τών ελληνικών 
σπουδών έν Γαλλία, καταδεικνύει τούτο διά πλεί- 
στων δ*ων  μαρτυριών έκ τών άρχαίων συγγραφέων. 
’Ιδού τί μεταξύ άλλων λέγει (έν κεφ. Α', σελίδι 
41 - 44).

< . . . Εΰκταία βεβαίως ήν ισχυρότερα τής νεά- 
νιδο; άγωγή, δι'ή; εις συνεπαιήν τιθεμένη μετά τοΰ 
έξωτερικ ΰ κόσμου ήδύνατο παρασχε,ασθήναι ει; τά 
καθήκοντα, άπερ έμελλε ποτέ έχπληρώσειν· άλλ’ 
ούδέν άλλο σύστημα ήδύνατο διαθρέψαι χρεΐττον 
παρ’ αύτη τάς άρετάς τή; σωφροσύνη: καί πρφότη- 
τος, ά; πρδ πάντων οί "Ελληνε; έν τή γυναιχί 
έπεζήτουν. Τή; νεάνιδο; λ'.αν ταχε’ω; τδν χοτμον 
καί τάς δοκιμασίας αύτοΰ μανθανούση;, ή ψυχή 
αυτής, ώς έπίστευον, ζημιοΰται μάλλον ή χερδαί- 
νει· έάν δέ πλείονα προσκτάται σταθερότητα καί 
διορατικότητα, την πείραν ταύτην άντί πολλοΰ 

τάστασις τής γυναιχδ; έν τή αθηναϊκή κοινωνία 
ε’πήνεγκε τήν παρά τοΐς ποιηταΐς, χαλλιτέχναι;

αγοράζει. Τί έν τή προώρω εκείνη έπιστήμη τοΰ 
βίου χαί τών ταλαιπωριών αύτοΰ άποβαίνουσι τδ 
γαλήνιον τής διανοίας χαί ή εσωτερική ειρήνη, ά 
περί πλειστου έποιοΰντο ; Είτε δ'έζήτουν τοΰτο 
είτε ούχί, ή αγωγή ήνέδιδον τή νεάνιδι συνετήρει 
έν αυτή τάς διαθέσεις ταύτας. Καί παΐδες μέν 
ανεπτυσσοντο ύπδ την αιγίδα τή; μητρδς ή τή; 
τροφού, βραδύτερου δέ έδιδάσκοντο τήν εριουργίαν 
χαί ύφαντιχήν. . . Ούδέν διετάραττεν αύτάς έν 
ταϊς είρηνιχαΐ; αύτών έργασίαις. Ή θύρα τοΰ έσω- 
τεριχοΰ δωματίου ην φραγμό; άδιάβατο; αύταΐς, 
ούδεί; δέ ξένο; εΐσήρχετο παρ'αύταΐς. Άλλ’δ τα
κτικό; ουτος βίο; ούχ ήν μονότονο;· έν Άθήναις δ 
τών τεχνών έρως δύναται εϊσδΰσαι μέχρι τή; γυ- 
ναιχωνίτιδο; χαίπεο χεχλεισμένη;. Εις τάς προκα
ταρκτικά; ύλω; γνώσεις, περί ών εΐρηται, προσέτι 
θεντο άλλαι τινές, οΓαι ή άνάγνωσις, ή γραφή, ή 
μουσική. Μή πσιώμεν ύπερβολάς. Ούδέποτε μέν 
οί 'Έλληνες έφρόντισαν χαλλιεργήσαι τήν διάνοιαν 
τής γυναιχδς καί χοινωνδν αύτήν ποιήσαι τών εύ- 
γενών γνώσεων, αί'πιρ έξαίρουσι χαί ένισχύουσι τήν 
ψυχήν άλλά παρά λαω τοσοΰτον έξοχον καί ζωη- 
ράν τήν ευαισθησίαν έχοντι ή μουσική ήν πλέον 
ή απλή τις διάχυσις· έρ'ρύθμιζε τά; κινήσει; τής 
ψυχή; χα'ι ίξήγειρεν έν αύτή αρμονικά; τινα; έντυ- 
πώσεις, αί'τινες βραδέω; χα'ι δ<’ άχαταμαχήτου σχε
δόν δυνάμεω; χατελάμβανον τήν διάνοιαν χαί διέ · 
πλασσον αύτήν. ΊΙ ρωμαϊκή γυναιχωνΐτις αύστη- 
ροτέρα διετέλεσεζ άγνοοΰσκ τά; διαχύσεις ταύτας· 
πρδς δέ ή ρωμαϊκή αύστηρότης άπέρριπτεν ώςάδυ- 
ναμίαν χαί αιτίαν διαφθορά; τά; τέχνα; ταύτας, 
αΐτινε; έξωράϊζοντδν βίον τή; Άτθιδος. Κατά σπά
νια διαλείμματα ή νείνι; εξέρχεται τοΰ οίκου, πα- 
ρίσταται εί; θρησκευτικά; τ ιν*ς  τελετά; καί ανα
μιγνύεται εΐ; τού; χορούς.

... Ή θρησκεία, ώ; έξεστι πιστεΰσαι, παρέ- 
χουσα τή άτθίδι κόρη; σπανία; άφορμά; τοΰ διαβλέ- 
πειν τδν εξωτερικόν κόσμον, χαί τοΰ διαβλέπειν αύ
τδν κατά τά; χοεψοτατα; έχε’να; έορτάς, ούχ ήν 
δλω; αλυσιτελής εις τήν διαμόρφω :ιν τή; διανοία; 
αύτής- χαί ού διετάρασσε μέν τήν ηρεμίαν τής γυ- 
ναιχωνίτιδο;, άλλ’ ένεψύχου οίονεί αυτήν δι’άνα 
μνήσεων, αί'τινες εύλαβώς διατηρούμενα! συνετέ- 
λουν εΐ; τδ άναπτύξαι έν τή ψ<χή αύτής τδ αί
σθημα τοΰ μέτρου καί τή; αρμονίας. Ούτως, εξε
ταζόμενων τών έργασιών τής νεάνιδο; χαί τώνσπα
νίων ήδονών, αΐτινε; αύτά; δικκόπτουσι, προκύ
πτει έκ πασών τών λεπτομερειών μία καί ή αύτη 
έντύπωσις, οτι δ βίο; τή; κό.η; ήν χεκρυμμένον τι · ς
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χαί φιλοσόφοις ε’χείνην άντίδρασιν, ήτις ωρισε την 
πραγματικήν τής γυναικός θέσι». (Ακολουθεί).

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ TOY PENAN.

(Συνέχεια άριθ. 8).
Ουχί άνευ λόγου ή κριτική χαταμέμφεται τοΰ 

χ. Ρενάν ότι ενίοτε καλλιτέχνη; μάλλον έγένετο 
ή ιστορικός. Τοσοΰτον τής τέχνη; εραστής έστιν. 
ώστε χαί τινα επιείκειαν χα'ι οίκτον έπιδεικνύει κα'ι 
πρός αυτόν τόν Νε’ρωνα ένεκα τών υπηρεσιών ας 
εις τήν αισθητικήν έποιήσατο, ένεκα στοιχείων τι- 
νών Αβρότητας κα'ι αίδοΰς, άπερ έξ αιτία; αύτοΰ έν 
τώ χριστιανισμω άνεπτύχθησαν. Δέν έννοοΰμεν διά 
τούτων ότι έν τώ βιβλίω τοΰ χ. ί’ενά» παριστά- 
μεθα εις ένα τών συνήθων τοίς συγχρόνοις ΐστορι 
χοϊς παραδοξοφανών εξιλασμών· τουναντίον ό χ. 
‘Ρενάν υπήρξε δίκαιο; πρός τδν Νέρωνα, τουτέστιν 
αμείλικτος· διέγραψε τήν εικόνα ταύτην ήθικώς τε 
και φυσικώς μετά Οαυμασίας λόγου δυνάμεως ·ύ- 
δαμώς δμοιαζοόση; πρδ; Απολογίαν. Καί όμως υ
πάρχει ένιαχοΰ έν ταϊ; χρίσεσι ταύταις οίονεί χε- 
χαλυμμε'νη τι; συγχίνησις- έν δνόματι τή; τέχνης 
κα'ι τοΰ κάλλους δ κ. 'Ρενάν ποιείται έπιφυλάξεις 
τινάς, χαί ίσον καί άν έλαχίστην ίχη κλίσιν πρδ; 
τδν όωμαντισμδν, δανείζεται έκ τής σχολής τοΰ 
Βίκτορο; Ουγου κινδυνώδη έπιείχειαν, ήτι; επιφέρει 
τδ μειδίαμα πρδς τά κομψά με'ρη τοΰ τε'ρατος.

«Καίπερ λίαν μέτριος τήν τέχνην, εΤχεν ομω; έν 
μέρει τήν ψυχήν καλλιτέχνου· έζωγράφει καλώς, 
έγλυφε καλώς· οι στίχοι αύτοΰ ήσαν καλοί, χαίτοι 
ειχον σχολαστικήν τινα έμφασιν κα'ι μεθ’δλα τά λε
γάμενα έπυίει αύτδ; ουτο; αύτού;. Ό Σουετώνιο; 
είδε τά χειρόγραφα αύτοΰ πλήρη οβεσμάτων. Πρώ

τος αύτδ; κατενόησε τδ θαυμάσιον τοπίον τοΰ Σο- 
βιάχου χα'ι χατέστησεν αύτδ έπαγωγδν θερινόν οί
κημα ΊΙ διάνοια αύτοΰ έν τή παρατηρήσει τών 
φυσικών πραγμά’ων ορθή ην χαί πολυπράγμων· 
είχε τήν τάσιν πρδς τά πειράματα, τάς νέας εφευ
ρέσεις, τά τής μηχανικής· ήθελε νά μανθάνη τά 
αίτια χα'ι χάλλιστα κατενόησε τήν άγυρτίαν τών 
δήθεν μαγικών έπιστημώ·, ώς χα'ι τδ μηδέν πάν
των τών θρησκευμάτων τής έποχής αύτοΰ. Ό 
προειρημένος βιογράφος διεφύλαξεν ήμΐν τήν άφή - 
γησιν περ'ι τοΰ τρόπου δι’ου έγεννήθη παρ’αύτώ ή 
κλήσι; τοΰ άοιδοΰ. Έμυήθη εϊς τοΰτο ύπδ τοΰ Τερ
πνού τοΰ μάλιστα περιωνύμου κιΟαριστοΰ τής έπο
χής αύτοΰ. Νύχτας ολας έχάθητο παρά τώ μου- 
σιχώ σπουδάζων, έξηρτημένος ό'λο; έξ όσων ήκουε, 
πνευστιών, μεθύων, άπλήστως άναπνέων τδν άέρα 
άλλου κόσμου, ό'στις ήνοίγετο πρδ αύτοΰ έν τή 
συναφεία μεγάλου καλλιτέχνου. Έχ τούτου προήρ- 
χετο χα'ι ή Αποστροφή αύτοΰ πρδς τοΰ; Ρωμαίους, 
καθό άμούσους έν γένει, χαί ή προτίμησις αύτοΰ 
πρδς τούς "Ελληνα;, τού; μόνους, ώ; έφρόνει, ικα
νούς νά έχτιμήσωσιν αύτδν, κα'ι πρδς τούς Άνα- 
τολίτας, οί'τινες φρενητιωδώς εχειροχρότουν αύτόν».

Ώς έκ τούτων φαίνεται, δ κ. ί*ενάν  άφίησιν εί 
μή πΛύ, άλλά τουλάχιστον δλίγον, τώ Νέρωνε, 
διότι ήγάπησε .... τήν ‘Ελλάδα xa't τήν ’Ανα
τολήν. Και εύνόητον τοΰτο, χαθ’ ό'σεν αυται αί 
ίδεάζουσαί εΐσι συμπάθειαι τοΰ χ. ί’ενάν. Ή μεγίστη 
αύτοΰ αξία έστίν αληθώς ίτι έν τοΤς συγγράμμασιν 
αύτοΰ συνεδύασε τδν χαθχρώτατον Αττικισμόν μετά 
τής δξυτάτης άντιλήψεως τοΰ άνατολικοΰ πνεύμα
τος. Ό χ. ‘Ρενάν δύναται θεωρηθήναι ζωγράφος 
μάλλον ή συγγραφεύς· Απαιτεί διά τδν καλλιτέχνην 
έλευθερίας τινάς χα'ι δέν στέργε·. τήν ύποταγήν αύ 
τοΰ εις τήν κοινήν ήθιχήν. Ενώπιον τοΰ Νέρωνος 
έπεβάλλετο αύτώ συστολή τις, άλλ’ άπέναντι τοΰ 
Πετρονίου ή θέσι; έστί/ ήττον δυσυποστήριχτος και 
στέφει δι'άνθέων τήν μνήμην τοΰ εύγενοΰς έχείνου 
τρυφεροδιαίτου.

χαί έπιπεφυλαγμένον. ύπαρξι; δμαλή καί ήρεμος, 
άλλ’ οΰχί τεταπεινωμενη, άγνοια πεφροντισμένως 
διατηρούμενη, ούχ'ι όπω; έξευτελισθή ή διάνοια τής 
γυναικός, άλλ'όπως δια τηρηθή ακέραια ή άβρότη; 
τής ψυχής κα'ι τδ άνθος εκείνο τής αγνείας, δ’περ 
ούπω ήγγισαν ούδ’ ή γνώσις, ούδ’αύτή ή υπόνοια 
τοΰ χακοΰ».

Καί άλλαχοΰ πάλιν·
« Λόγος ενίοτε γίνεται περί Άτθίδων, ώς εΐ ησαν 

αυται προσόμοιοι π.δ; τά; έν ’Ανατολή γυναίκας 
καί μετά πολλής υπερβολής παρίσταται ή τραχύ- 
της τών άρχαίων ηθών, ήτις ένέχλειε δήθεν αύτά; 
έν τή γυναικωνίτιδι ώς έν ειρκτή. Ό εγκλεισμός ήν 
αύστηρδ; μόνον διά τά νεάνιδας* εις τάς έγγάμου; 
ήν πολλώ ήττον αυστηρός, έν τισι δέ περιστάσεσ' 
χαί ολως έξηφανίζετο..

«‘Οπωσδήποτε ού τοΰ τυχό/τος τδ είναι βασι
λέα τοΰ συρμοΰ. Έχει τδ μεγαλεΤον αύτής καί ή 
τοΰ βίου χομψότη:. άλλά κατωτέρω τής έπιστήμης 
χαί τής ηβικής. Τδ συμπόσιον τοΰ κόσμου Οά ήτο 
χατά τι έλλιπέ:, έάν ουτος έχ φανατικών μόνον εΐ- 
χονοκλαςών καί ιξ έναρέτων Αγροίκων χατωχείτο».

Άλλά μή σπ.’ύσωμεν βκλεϊν τδν λίθον κατά τοΰ 
εύμενοΰς χριτοΰ τοΰ Πετρονίου, χατά τοΰ ιστορικού 
οστ·ς ά /εχάλυψε Οέλγητρόν τι χαί παρά τώ Νέρωνε, 
χχ· ήδυνήθη ν» εννοήση χαί νά αίσΟανΟ?, τήν μα 
γινήν γοητείαν ήν ένήσχει τδ Ανθρώπινον έκεΐνο 
τέρες. Έάν δ χ ‘Ρενάν έχη τήν ευχολον έπιεί 
χειαν τοΰ χαλλιιέχνου, γινώσχει ίμως χαί τήν με 

λαγχολίαν του σοφού· έάν συγχωρή τδ άδροδίαιτον 
τοΰ Πετρονίου καί τδ γόητρον αύτοΰ έπαισθάνηται. 
άλλ' ίτι μάλλον αισθάνεται τήν βαθεϊαν πικρίαν ήν 
έκχρίνει δ βίος, τάς Αγωνίας, αϊτινες πιέζουσι τή/ 
ψυχήν τοΰ φιλοσοφοΰντ·;. Υπάρχει παρ’αύτώ τάσι? 
τις πρδς τδ δάκρυ, ύπερήφανο; άπόκνησις, μυστικός 
πανθεϊσμός άθΰμία χαί πίστει άνάμιχττς, άποδει- 
χνύων έτι μάλλον τήν καλλιτεχνικήν αύτοΰ φύσιν.

ι’Ε« τών τά μάλιστα χαραχτηριζόντων τινάς 
μεγάλους άνορας τής Ευρώπης έστί καί τοΰτο, ό'τι 
διχαιοΰσιν έσθ’ίτε τδν ’Επίκουρον, χαταλαμβάνον 
ται ύπδ κόρου άνενδότως αμα έργαζόμενοι, έπιτυγ- 
χάνοντες δ’άμφιβάλλουσιν έάν δ άγων ύπέρ ου έμό- 
γησαν άξιος ην τοσούτων θυσιών. Πολλοί τολμώσι 
σχέπτεσθαι έν τώ μέσω τής εργασίας ό'τι ή ήμερα 
καθ’ή άρχεταί τις είναι σοφό; έστιν εκείνη καθ’ ήν 
πάση; Απαλλαγείς μερίμνης θεωρεί τήν φύσιν χαί 
Απολαύει αύτής. ’Ολίγοι τουλάχιστον άποφεύγουσι 
τήν βραδεΐαν μεταμέλειαν. Ούδεί; άφωσιωμένος 
ύπάρχει, ίερεύς ή φιλόθρησκος, 5στις πεντηκοντού
της γινόμενος δέν μεταμέλισαι έπί τή ιύχή αύτοΰ 
άλλ’ούχ ήττον έμμένει. Δέν έννοοΰμεν τδν χρηστόν 
άνδρα άνευ μικροΰ τίνος πυρ'βωνισμοΰ· αγαπώμεν 
άκούειν τδν ένάρετον λέγοντα ένίοτε- «'ΑρΙτή, χενή 
μόνον εΐ λέξις»· διότι δ λίαν βέβαιος ίτι άμειφθή 
σεται ή αρετή μιχράν έχει αξίαν, αΐ δέ άγαθαί 
αύτοΰ πράξεις φαίνονται ουσαι ώσεί δάνειον έπί 
άδρώ τόχω. Ό ’Ιησού; είχε τδ έξοχο» τοΰτο αί
σθημα- τδ θεϊον αύτοΰ έργον φαίνεται πολλάκις 
βαρόνον αυτό. Άλλ’ούχ ούτως ίχει καί διά τδν 
απόστολον Παύλο»· δέν έσχεν αύτδ; τήν έν Γεθση- 
μα»ή αγωνίαν καί τούτου ένεκα φαίνεται ήμίν 
ήττον Αγαπητός. Ένώ δ Ιησούς etc ύπέρτατον 
κατείχε βαθμόν δ,τι θεωρούμε» ώς τδ ούσιώδε: 
προσόν τοΰ έξοχου άνδρδς, τδ δώρον, λέγω, τοΰ 
μειδιάν έπί τώ εργιρ αύτοΰ, τοΰ είναι άνώ-ιρον 
αύτοΰ, τοΰ μή ύπ’αύτοΰ χυριέύεσθαι, δ Παΰλος 
δέν έμεινε» άπηλλαγμένος τοΰ ελαττώματος, όπερ 
παρά τοϊς θρητχομανέσι βλέπομεν. Έπεθυμοΰμεν 
Οπως ένίοτε χάθεσθή. ώς ήμε’ς, χεχμηκώ; εϊς τδ 
χείλος τής δδοΰ χαί χατανοήσ») τδ μάταιον τών 
χαθωρισμένων γνωμών..

Τοιαύτας γνώμας Αληθώς δέν έχει δ κ. ί’ενάν. 
ή αληθώς είπεΐν πανθεϊστής έστι χατά τδν τρόπον 
τοΰ Γαίτου μετά τινων μυστιχισμοΰ έξάψεων. Έν 
τοϊς συγγράμμασιν αύτοΰ πχρατηρεϊται ή άνάγχη 
τοΰ βυΟίζεσθαι εις έχστατιχήν τινα θεωρίαν τοΰ θεοΰ 
τοΰ Σπ·νόζα. Ουτω έν τω Λντιχρι-τω Α γει:

• Διά τών νεφών κόσμου έν χαταστα ει έμβΓύσυ 
διορώμιν τ·,ύ; νόμου: τή; προόδου τή; ζωή;, τήν 
συνείσησιν τοΰ όντο; Αόια/.ε πτώς μεγεθυνομένου 
χαί τδ δυνατόν καταστάσεως, καθ' ήν τά πάντα

ϊσονται έν δριστιχώ Ttvt όντι ό,τι έν τώ δένδρφ οί 
Απειροπληθείς αύτοΰ βλαστοί, δ'.τι έν τώ ζώντι οί 
μυρίοε κυψελώδεις ίστοί —καταστάσεως, λέγω, 
καθ’ ήν δ βίο; τοΰ δ'λου ίσται πλήρης, τά δέ άτομα 
ίσα ύπήρξάν ποτέ άναζήσονται έν τή ζωή τοΰ θεοΰ, 
οψονται, άπολαύσουσιν έν αύτώ, άσουσιν έν αύτώ 
αιώνιον Αλληλούια·.

Έν ταϊς άνωτέρω γραμμαϊς έξητάσθη ιδία δ 
καλλιτέχνης χαί δ φιλοσοφών άλλά χαί δ κριτικός 
δέν Απολείπεται αύτών. Είτε άναγινώσκων τις τήν 
“ΤήΤΊ’1* Τή» αιχμαλωσίας τοΰ Παύλου, είτε σταθ- 
μίζων τήν περιεκτικήν περί Σενέχα χρίσιν, είτε 
θεωρών τδν παραλληλισμόν τοΰ Πέτρου καί τοΰ 
Παύλου, τήν διαφωνίαν καί τήν διαλλαγήν αύτών, 
είτε παρακολουθώ· τήν άνάπτυξιν τοΰ χριστιανι
σμού κατά τήν περίοδον έχείνην καί παρατηρώ· τά 
στοιχεία απιρ άφομοιοϊ, έχπλήσσεται χαί διά τδ 
άφθονον τών πηγώ« χαί τήν αύστηρότητα μεθ’ής 
έγένετο χρήσι; αύτών καί τήν εύχέρειαν δι' ής 
διατάσσει δ χ. Ρενάν κατά τού; νόμου; τής κριτι
κής χαί τής αισθητικής. Έν παράδειγμα έχ τών 
πολλών. Πώς οί χριστιανοί έγένοντο θύαατα τοΰ 
Νέρωνος χαί πώς ύπίδειξαν αύτοί έαυτούς εις τδν 
διωγμόν περίεργον χαί δυσεπίλυτο· πρόβλημα, έφ’ 
ου δ κ. ί’ενάν οίονεί παίζων έπέχεε φώς.

«Ανυπόκριτος αντιπάθεια πρδ; κόσμον δ» δέ» 
ένόου» άπέβαινε τδ χαρακτηριστικό» τώ» χριστια
νών. «Τδ μίτο; τοΰ άνθρωπινοΰ γένους» έθεωρεϊτο 
ώς ή συγκεφαλαίωσις τή; διδασκαλίας αύτών. Ή 
έξωτιρική αύτών μελαγχολία ή» 36ρι; πρδς τήν 
«εύδαιμονίαν τοΰ αίώνος»· ή πίστις αύτών εις τδ 
τέλος τοΰ χόσμου ήν έναντία εις τήν επίσημον αι
σιοδοξίαν καθ'ήν τά πάντα άνεγεννώνεο· τά ση
μεία τής Αποστροφής ά έπνίουν πρδ τών ναών δι- 
ιρχόμενοι ίδιδον τήν ίδιαν ίτι μόνον περί πυρπο - 
λήσεως αύτών έοκέπτοντο Τά αρχαία έκεϊνα θυ
σιαστήρια τής βωμαϊχής θρησκείας ήσαν λίαν προς- 
φιλή τοϊς πολίται;· ή κατ’ αύτών ΰβρις ήν ίίβρι; 
χατά τοΰ Εύάνδρου, τοΰ Νουμά, τών προγόνων 
τοΰ βωμαϊκοΰ λαοΰ, τών τροπαίων καί τών ν.κών 
αύτοΰ. Εις τού; χριστιανού; άπεδίδοντο πάσαι αί 
χαχουργίαι· ή λατρεία αύτών έθεωρεϊτο άγρία δει
σιδαιμονία, ολέθρια εις τδ κράτος- μυρίαι αφηγή
σεις περί στυγερών ή αισχρών έργων περί αύτών 
έχυκλοφόρουν- καί αύτοί οί μάλλον πεφωτισμένοι 
έπιστευον εις αύτάς καί έθεώρουν τούς τούτω τω 
τρόπω εις τδ μίσος αύτών καταγγελλομένους Ικα
νού; πάν νά διαπράξωσιν έγκλημα».

Ωραίας τινάς εικόνας καί αφηγήσεις έκ τοΰ ’Αν
τίχριστου έπιφυλασσόμεθα νά δημοσιςύσωμιν 
προσεχώς.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΟΥΣ ΚΛΙΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

TOY ΑΣΥΛΟΥ.

(Συνέχεια καί τέλος· "δε άριθ. 7).
"Οσον δ’ άφορα τούς ανθρώπους, τούς είς τά 

άσυλα ταΰτα καταφεύγοντα; καί της σωστική; 
χάριτο; άξιουμένου;, ούδεί; δύναται νά διισχυρι- 
σθή, οτι παρά τινί ποτέ λαώ ώρίσθησαν δια νό- 
ριου άσυλα πρδς διάσωσιν τών δημοσία κατήγορου - 
μένων εγκληματιών και κακούργων, πλήν ίσως 
ελάχιστων έξαιρέσεων, καθ’ ας άπενέμετο παρά 
τοϊς έθνικοΐς ατιμωρησία εις ένοχου; τινας καί 
κακούργους είτε έκ δεισιδαιμονίας καί εθνικών προ
λήψεων, είτε έξ έπιγνώσεως πρδς άπαρεμπόδιστον 
συρ'βοήν πληθυσμού καί έπαυξησιν τών κατοίκων 
νεοπαγούς τινδς πόλεως, καθάπερ τοΰτο έγένετο 
πρδς συνοίκισιν τών ©ηβών, τών ’Αθηνών, τής 
'Ρώμης κλπ. "Αλλως δέ, είναι δμολογούμενον ό'τι 
καί παρ’ αύτοϊς τοϊς έθνικοϊ; "Ελλησι καί 'Ρω
μαίοι; τα άσυλα καί τα καταφύγια ώρίσθησαν 
είτε έξ έθους είτε έκ νόμου χάριν τών καταπιεζο- 
μένων δούλων, τών χρεωφειλετών, τών ακουσίων 
έγκληματιών κτλ., ούχί δέ καί ύπέρ τών φανερώς 
άδικων καί άρπάγων, ληστών καί κακούργων, καί 
ανθρώπων έκ προμελέτης κακοποιών. Καί είναι 
μεν αληθές, ότι παρ’"Ελλησιν, εφεξής δέ καί παρα 
'Ρωμαίοις, πάντες αδιακρίτως οί καταφεύγοντες, 
άθώοί τε καί ώς έπί τδ πλεϊστον ένοχοι, έσώζον- 
το καί έμενον ατιμώρητοι, πλήν τών σπανίως γε- 
νομένων παραβιάσεων τοΰ ασύλου, ό'τε δή καί έ- 
τιμωρεϊτο δ καταφυγών άλλά τότε ή μεγάλη κα- 
τάχρησις καί ή καταπάτησις τού νόμου καί τής 
ίερότητος τοΰ άσυλου δικαίως προεκάλεσε τον πε
ριορισμόν καί βαθμηδόν τήν παντελή αύτού κα- 
τάργησιν. Παραλείποντες ώς μή ενδιαφέρον ήμϊν 
νά έρευνήσωμεν νΰν τά περί τούτου παρ' ‘Έλλησι 
καί τοϊς αρχαίοι; 'Ρωμαίοις, έξετάζομεν πλατύτε
ρου ένταΰθα τίνι τρόπω τών προσώπων ή διάκρι- 
σις καθωρίζετο ύπό τε τής Παλαιϊς Διαθήκης έν 
τω έβραικώ έθνει καί ύπδ τών νόμων τοΰ βυ
ζαντινού δικαίου έν τω χριστιανίσαντι έλληνικω 
τοΰ βυζαντινού κράτους, καθ’ ήν εποχήν καί κα- 
ταργεϊται σιωπηλώς τδ άρχαϊον τοΰτο έθος καί 
δίκαιον τοΰ άσυλου καί καταφυγίου τών χριστια
νικών εκκλησιών.

Καί πρώτον μέν παρ’ Εβραίους αί φυγαδευτή- 
ριοι πόλεις ήτοι τά άσυλα ήσαν άνοικτά άείποτε 
δι’ίχαστον Έβραϊον, προσήλυτου ή περίοικου κατα- 
φευγοντα, ιδίως φονεα, όστι; συνέβαινε νά φονεύ
ση τινά άκουσίως καί έξ απροσεξία; καί έκινδύ- 
νευε τήν ζωήν έκ τοΰ κατά νόμον ζητοΰντος έκ- 
δ'ίκησιν συγγενούς τού φονευθέντος. <Α?ται αί πό

λεις αί έπίκλητοι τοϊς υίοϊς Ισραήλ καί τώ προ- 
σηλύτω καί τώ προκειμε'νω έν αύτοϊς καταφυγεϊν 
έκεϊ παντί παίοντι ψυχήν άκουσίως, ίνα μή άπο- 
Οάνη έν χειρί τοϋ άγχιστεύοντος τδ αίμα, εως άν 
καταστή έναντι τής συναγωγής είς κρίσιν· (’Ιη
σούς Ναυή κ', 9). Άλλ’ ένταΰθα ή Αγία Γραφή 
ρητώς διακρίνει τδν άκουσίως φονεύοντα άπδ τοΰ 
έκ προμελέτης· καί είς τούτον μέν, καί άφ’ ο·5 
καταφυγή, άπειλεϊ θάνατον, είς έκεϊνον δέ απο
νέμει συγγνώμην έπί συνθήκη καί προστάσσει 
μάλιστα, όπως αί φε'ρουσα·. είς τήν άσυλου πόλιν 
δδοί φυλάττωνται πάντοτε ύπδ τών Λευιτών κα- 
θαραί πρδς εύκολ'αν τοΰ φεύγοντος (Δευτερ. ιθ', 
3 — 6). Έκεϊυος δ’έλογίζετο άκούσιος φονευτής, 
όστι; τυχαίως ποτέ έφόνευέ τινα, ούχί έκ προμε
λέτης, ή έξ έχθρας ή μίσους ή προηγούμενης τι- 
νδς μνησικακίας, άλλ'άκουσίως όλοι; καί έξ άπρο
σεξίας. «'Εάν δέ έξάπινα ούδ’ έχθρα ώση αύτδν, 
ή έπιρ'βιψη έπ’ αύτδν παν σκεύος ούκ έξ ένέδρου , 
ή παντί λίθω, έν ώ άποθανεϊται ε’ν αύτω ούκ 
είδώς, καί έπιπέση έπ'αύτδν καί άποθάνη, αύτδς 
ούκ εχθρός αύτοΰ ήν, ούδέ ζητών κακοποιήσαι 
αύτδν, ού μή άποθάνη ό βονευτής, έως άν στη 
έναντι τής συναγωγής είς κρίσιν· (Άριθ. λε", 12, 
22—24). Άν δέ δ άκουσίως φονεύσας μετά τδν 
φόνον προφθάσα; έν καιρώ κατέφευγεν είς πόλιν 
φυγαδευτήριον, διεμενεν έν αύτή ασφαλής, ύπ’ού- 
δενδς άπείλούμενος ούδ’άποσπώμενος· έκτδς άν πρδ 
τοΰ ώρισμένου χρόνου έφευγεν έξω τών ορίων 
τή; φυγαδευτηρίου πόλεως, οτε άπαντήσας αύτδν 
δ συγγενής τοΰ φονευθέντος εΤχεν έκ τοΰ νόμου τδ 
δικαίωμα νά φονεύση αύτδν άνευ τής έλαχιστη; 
ενοχής. «Έάν δέ έξόδω έξέλθη ό φονεύσας τά ορ'α 
τής πόλεως είς ήν κατεφυγεν έκεϊ, καί εΐίρη αύ
τδν ό άγχιστεύων τδ αίμα έξω τών δρίων τής 
πόλεως καταφυγής αύτοΰ, καί φονεύση δ άγχι- 
στεύων τδ αΤμα τδν φονεύσαντα ούκ ένοχός έστι· 
(αύτόθ. 26 — 28). Πρδς πλείονα μάλιστα άσφά- 
λειαν τής ζωής τοΰ καταφυγό/τος συνήρχετο ή 
συναγωγή καί ή τής πόλεως γερουσία έκρινεν έπί 
στόματός δυο ή τριών μαρτύρων μεταξύ τοΰ συγ 
γενούς τοΰ φονευθέντος καί τοΰ άκουσίως φονεύ- 
σαντος, καί δ άθωωθείς διεμενεν άσφαλέστατος έν 
τή άσύλω πόλει μέχρι τϊ,ς τελευτής τοΰ συγχρόνως 
τότε ζώντος μεγάλου άρχ·ερέως. Άμα δέ τή τού
του τελευτή ό φονευτής έπανέστρεφε καί άποκα - 
θίστατο έντή εαυτού πόλει, έζη τοΰ λοιπού άσφα- 
λώς καί άκαταζήτητος (Άριθ. λε', 22 —29. Δευτ. 
ιθ', 4-7).

Έάν δε τις άπεναντίας έκ προμελέτης καί ε- 
σκεμμένως προέβαινε να φονεύη τινά διά σιδήρου, 
ή λίθου, ή ξύλου, ή δΓ έχθραν, ή διά μνησικα-

ρει σεβαστδυ καί άπαραβίαστον δ Μέγας Βασί
λειος απέναντι τοϋ δικαστοϋ τοΰ Πόντου (Γρηγ. 
θεολ. λόγ. κ'), δ Συνέσιος άπέναντι Ανδρονίκου 
έπάρχου Πτολεμαΐδος, δ θεϊος Χρυσόστομος ύπέρ 
τοΰ Εύτροπίου άπέναντι Άρκαδίου τοϋ αύτοκρά- 
τορος κλπ

Έν τούτοις είς τά άσυλα πολλάκις κατέφευγον 
καί πολλοί ένοχοι έγκλημάτων καί άξιοι μεγάλων 
τιμωριών. Άλλ'ίνα μή καταχρώνται τήν επιεί
κειαν τοϋ νόμου καί τής Εκκλησίας, τρέφωσι δέ 
οί τοιοϋτοι τήν έλπίδα τής άτιμωρησίας καί 
διασώσεως δυνάμει καί δικαιώματι τοϋ προνο
μίου, ο! πολιτικοί τών βυζαντινών αύτοκρατόρων 
νόμοι έμνημόνευσαν διάφορα έγκλήματα καί αι
τίας, καθ' άς ή Εκκλησία ώφειλε μηδεμίαν νά 
παρέχη προστασίαν καί άσφάλειαν τοϊς τοιούτοις, 
είς τάς έκκλησίας πρδς άπαλλαγήν καταφεύγου- 
σιν (Κώδ. θεοδ. βιβλ. θ', τίτλ. με', νόμ, α'). ’Αν 
δέ τινες τών καταφευγόντων. ένόχων άλλως νομι- 
ζομένων. είχον λόγους πρδς άπολογίαν ή δικαιο
λογίαν τής άδικου καταδρομής, δ πολιτικός άρχων 
έκελεύετο. κατά τινα διάταξιν τοΰ Ιουστινιανού, 
ίνα άκούη μέν τούτους, μή παρατείνη δέ τήν 
επιείκειαν, ·έπί πλείονα χρόνον, άλλά καί μετ’ε- 
ξετάσεως, καί έν χρόνφ συμμέτρω καί ούχ ύπερ- 
βαίνοντι τριάκοντα προθεσμίαν ημερών ώστε μή 
εντεύθεν άπεράντους είναι τοϊς άνθρώποις τά; 
πρδς έαυτούς φιλονεικίας» (Διατ. 17).

Καί πρώτον μέν έκ τών άσύλων άπεκλείοντο 
οί χρεωφειλέται τοΰ δημοσίου ταμείου, έφ’ δ'σον 
είτε άπεστέρουν είτε παρεμπόδιζον ουτοι τήν είσ- 
πραξιν καί πληρωμήν τών δημοσίων τοϋ κράτους 
προσόδων. Οί χρεωφειλέται ουτοι καί καταφεύ
γοντες είς τήν έκκλησίαν άπεσπώντο εκεϊθεν και 
ούδεμιας ήξιούντο προστασίας καί χάριτος (Κώδ. 
θεοδ. βιβλ. θ', τίτλ. με', νόμ. α'). Άν δ’ άνε- 
λάμβανον κληρικοί τινες τήν τούτων όπεράσπισιν, 
δ νόμος έκέλευεν, ίνα δ επίσκοπος τότε καί οί 
κληρικοί άποτίσωσι τδ δφειλόμενον χρέος τω δη- 
μοσίφ ταμείω άντί τοϋ χρεωφειλέτου. Πλήν τού
των άπεκλείοντο τοϋ προνομίου τοϋ άσυλου και 
οί Ίουδαϊοι, οί πανούργως προσερχόμενοι μέν ίνα 
άσπασθώσι τδν χριστιανισμόν, πράγματι δέ σκο“ 
πούντες διά τούτου νά ύπεκφύγωσιν είτε άπότισιν 
χρέους, είτε ποινήν τιμωρητε'ων έγκλημάτων. Τά 
περί τούτων διέτασσον νόμοι τινές Άρκαδίου καί 
Όνωρίου τών αύτοκρατόρων(αύτ. νόμ. β'. «Περί 
τών καταφευγόντων είς τάς έκκλησίας·— Κώδ. 
Ίουστιν. βιβλ α', τίτλ. ιβ', νόμ. α'). Έν άλ
λα·.; περιστάσεσιν οί Ίουδαϊοι άπήλαυον τοϋ προ
νομίου τοϋ άσύλου έξίσου μετά τών άλλων πολι
τών. Ώσαύτω;, επειδή έκ γενικού τινο; νόμου τοΰ

κίαν δ τοιοΰτος καθίστατο φόνου ένοχος, καί ώς 
εκούσιος καί πραγματικός φονεύς έπρεπε νά άπο
θάνη. Διότι εδικαιούτο νάφονεύση τούτον ή συναν- 
τήσας ή άνευρων δ συγγενής τοΰ φονευθέντος. 
«Ό άγχιστεύων τδ αΤμα, ουτος αύτδς άποκτε- 
νεϊ τδν φονεύσαντα- όταν συνάντηση αύτω ο5τος 
άποκτενεϊ αυτόν· (Άριθ. λέ, 19). Άλλά καί άν 
προφθάσας δ έκουσίως φονεύσας έσώζετο, κατα
φυγών είς πόλιν φυγαδευτήριον. ούχ ήττον καί 
μετά τήν καταφυγήν ή γερουσία τής πόλεως πα- 
ρελάμβανεν αύτδν έκ τοΰ άσύλου καί παρέδιδεν 
είς χεΐρας τοΰ συγγενούς τοϋ άποθανόντος, όπως 
ύπ" αύτοΰ θανατωθή ύπέρ τού έκχυθέντος άθώου 
αίματος (Δευτερ. ιθ', 12). Αύστηρότατα δ’ άπη- 
γορεύετο δπδ τοϋ νόμου είς τδν συγγενή τοΰ φο
νευθέντος, ί’να λάβη πρδς έξιλασμδν λύτρα παρά 
τοΰ φονεύσαντος, τοΰ οντος ένοχου θανατωθήναι, 
καί ούτως δ φονευς κατορθώση είς πόλιν φυγα
δευτήριον νά καταφύγη, ή νά έξαγοράση έντελώς 
τήν ζωήν αύτοΰ καί έκ τούτου νά ζήση άσφαλώς 
έν τή ιδία πόλει καί πατρίδι. Τήν παράνομον 
ταύτην πραξιν ή Αγία Γραφή κατακρίνει ώς ύπέρ- 
βασιν τών δρίων τοΰ νόμου καί θεωρεϊ ώς βεβή 
λωσιν καί μόλυσμα, οπερ έμελλε νά μολύνη τήν 
αγίαν Γήν, ε'φ’ής έν μέσω Ισραήλ κατεσκήνου 
δ Κύριος τής δόξης (Άριθ. λέ. 16 — 21. 31 — 34. 
Δευτ. ιθ', 11 —15). Καί ουτω μέν παρ’Έβραίοις.

Έπικρατήσαν δ’ώς άνωτέρω εέδομεν άπδ τοϋ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου παρά τοϊς χριστιανοί; τδ 
προνόμιον τοΰ άσύλου συνέστη ούχί διά νά προσ- 
τατεύη τήν άσέβειαν καί τήν πονηριάν, ή διά νά 
χρησιμεύη πρδς δπεκφυγήν τών καταδιωκομένων 
υπό τοΰ δικαστηρίου τοΰ πολιτικού, ή τέλος διά 
νά παραλύση τών νόμων τήν δυναμιν καί τήν 
λειτουργίαν έν τακτικα'ς τής πολιτείας περιστά- 
σεσιν, άλλά συνέστη κυρίως διά νά χορηγήση είς 
τούς άδίκως πιεζομένους καί άναιτιως ταλαιπω
ρούμενους καί πάσχοντα; καταφύγιου πρδς άνα- 
κούφισιν. Περιωρίζετο δε διά πολιτικών νόμων, 
ίνα έν αμφίβολοι; περιστάσεσιν, είτε πολιτικαϊς 
ήέγκληματικαϊς, προστατεύη τού; άνθρώπου; μέ- 
χρις ου ύπδ τής δικαιοσύνης γνωσθώσιν αί αίτίαι 
τής τοϋ προσώπου καταδιώξεως. Συνάμα δέ συνέ 
στη, ίνα πάντως δοθή καί τοϊς έπισκόποις τής 
χριστιανικής Εκκλησίας άφορμή καί ευκαιρία ίνα 
έκ πνεύματος χριστιανικής άγάπης καί φιλανθρω
πίας δρμώμενοι μεσιτεύωσι παρά τή πολιτική 
έξουσίφ ύπέρ τή; άπαλλαγτ,ς κα'· τής διασώσεως 
τών άδίκιος καί άναιτίω; πολλάκι; κίνδυνε ιόντων. 
Τοιοΰτος ήτο δ υψιστος σκοπός τών άσύλων. έφ’ 
όσον ταΰτα έπεκράτη-α · έν τή τοϋ Χριστού Έκ- 
κλησίφ. καί τοιοΰτον ητο τδ άσυλον, όπερ έθεώ-
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Θεοδοσίου τοΰ Ούαλεντινιανού (Κώδ. ©εοδ. 
βιβλ. ις', τίτλ. ς', νόμ. δ'), οί άποστάται χαί οί 
αιρετικοί άπεστερούντο πάντων τών προνομίων, 
ών περ οί άλλοι πολΐται άπελάμβανον, χατά συν
έπειαν είναι λίαν πιθανόν, ότι έστεροΰντο και 
τής χάριτος τοΰ άσύλου, διότι οί τοιοΰτοι ηθέτουν 
και προέδιδον τήν χριστιανικήν πίστιν, την 4- 
ποίάν άπαξ έν τω Οείω βαπτίσματι ώμολόγησαν 
άποβαίνοντες ώς πρδς τοΰτο καί τών ’Ιουδαίων 
χοίρους, μηδεμιδς χάριτος ή δικαιώματος τίνος 
τοΰ λοιπού κρινόμενοι άξιοι. Συν πασι τούτοις ά- 
πεκλείοντο τοΰ άσύλου καί οί δούλοι, οί κρύρα 
δραπετεύοντες ή άφαιροΰντές τι άπδ τών δεσπο
τών αυτών, καταφεύγοντες δέ έχει μετ’ ευκαιρίας 
άπεσπώντο καί έτιμωροΰντο. Άποκλείων δέτινας 
άλλους προσέτι ό Ιουστινιανός καί διασαφηνίζων 
τδν σχοπδν τοΰ άσύλου λέγε·.· «Ούτε δέ άνδροφό- 
νοις, ούτε μοιχοΐς, ούτε παρθένων άρπαξιν, άμαρ- 
τάνουσι την έκ τών όρων φυλάξεις άσφάλειαν- άλ
λά χάχεΐθεν έξελκύσεις χαί τιμωρίαν αύτοϊς έπά- 
ξεις. Ού γάρ τών τά τοιαΰτα άμαρτανόντων φεί- 
δεσθαι προσήκει, άλλά τών περιόντων, ίνα.μή 
τοιαΰτα ύπδ τών τολμηρότερων πάσχοιεν. Άλλως 
τε ή έχ τών ιερών ασφάλεια οΰ τοΐς άδικοΰσιν, 
άλλά τοΐς άδιχουμε’νοις δέδοται παρά τοΰ νόμου· 
καί ούκ άν ειη δυνατόν έχάτερον ίσχυρίζεσθαι τή 
παρά τών άσύλων τόπων άσφαλεία, χαί τδν άδι- 
χοΰντα καί τδν άδικουμενον» (Νεαρά διάτ. 17).

Τοιοΰτος ό θεσμός τοΰ άσυλου παρά τοΐς άο- 
χαίοις ίθνεσι καί τοσούτφ ίερδς δ σκοπός αύτοΰ, 
ώς πράγματι είναι καί σαφώς ύποδηλοϋται έκ 
της προτεθείσης περικοπής τής ’Ιουστινιάνειου 
Νεαρδς, προοριζούσης τά άσυλα διά τους άοι- 
χουμένους καί ούχί διά τούς άδικοΰντας. Μέγα 
χαί άπε'ραντον άσυλον κατέστη πρδ ημερών καί 
διατελεΐ ύπάρχουσα όλόκληρος ή πόλις τοΰ Κων
σταντίνου, ώς πρό τίνος χαιροΰ καί ίτεραι πόλεις 
χριστιανιχαί. Χιλιάδας λιμοχτονουμένων χαί ά- 
ποθνησχόντων έσωσεν έχ τοΰ θανάτου θρέψασα, 
ποτίσασα, περιβαλοΰσα, περιθάλψασα παντοιο- 
τρόπως την έσχάτην τοΰ άνθρώπου έλεεινότητα. 
Τδ χριστιανικόν ιδίως πνεΰμα, ώς τδ πνεΰμα 
τής άγάπης, άναπηγάζει πλούσια καί παραμυθη
τικά τά τής φιλανθρωπίας νάματα, έξερχόμενα έκ 
πάσης σχεδόν χριστιανικής καροίας. Έν τούτοις 
δεν όφείλομεν νά λησμονώμεν οτι ή άνάγκη καί 
ή φιλανθρωπία έθεμελίωσε τδν θεσμόν τοΰ άσύλου, 
ή δε κατάχρησις αύτδν κατήργητεν. Άλλ’ άρά γε 
καί νΰν πάντες οί καταφεύγοντες έν τώ άσύλφ 
τής Πόλεως είσίν άδικούμενοι καί χαταδιωχόμενοι 
άδίκως υπό τών έχθρών; *11  ύπάρχουσιν έν πολ- 
λ?ϊς καί χοίρους τών άποκλειομένων ύπδ τής II.

Διαθήκης καί τών βυζαντινών αύτοκρατόρων! θεός 
οϊδεν. Ή αγαθοεργία όμως χαί ή φιλάνθρωπος 
ύπερ τοΰ πλησίον άγάπη, προϊόν ϊδίφ τών ευαγ
γελικών εντολών τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί εξ ειλι
κρινούς χαρδίας χορηγούμενοι. ίχουσι βεβαίαν τήν 
αξίαν καί τήν αμοιβήν παρά ©εοΰ. Γ. * 

II ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑ.

Ό κ. Δαβρο δε ©ιερσάν έν ύπομνήματι αύτοΰ 
περί τής άρχής τοΰ ισλαμισμού έν τή Σινική έ- 
ποιήσατο μνείαν θρησκείας, ής τδ ονομα καί έν 
αύτη έτι τή Σινική είναι ήκιστα γνωστόν, τής 
θρησκείας δηλονότι τού Ταμδ» (Taino Kiao). Ά- 
ναγνούς 4 κ. Δαβρύ τήν ονομασίαν ταύτην έν 
ταϊς όθωμανικαΤς έπιγραφαΐς των τεμενών τής 
ΚανΤώνος άπετάθη εις πολλούς λογίους. οιτινες Ο
μως ούδεμία» ήδυνήθησαν νά δώσωσιν αύτω άπο- 
χρώσαν έξήγησιν. Τέλος δ άρχηγδς τών βόνζων τής 
Καντώνος έγνω’στοποίησεν αύτώ δ’τι ή θρησκεία 
τού Ταμώ ούδέν έτερο/ ήν ή αύτδς δ βουδδισμδς, 
καί S-t δ Ταμώ ή Βόδδι-Χάρμα ήν δ χη' πα
τριάρχης, ήτοι δ πρώτος αίγας διδάσκαλος, όστις 
ώρισε τήν Σινικήν ώς τόπον τής διαμονής αύτοΰ.

Ό σοφός Γαλάτης έλαβε ταύτοχρόνως παρά τοΰ 
άρχηγοΰ τών βόνζων περίεργον σύγγραμμα ύπδ 
τήν έπιγραφήν Fo tsou song-tsag, περιέχον α
γνώστους λεπτομέρειας περί τοΰ Ταμώ, Ό Ταμώ 
φεύγων τήν τών Βραχμάνων καταδίωξιν άπήλθεν 
έξ Ίνδοστάν μεταβαίνων εις Σινικήν. ΤΙρογραφείς 
δ βουδδισμδς έν τή χώρα 4‘που έγεννήθη άπώλε- 
σεν έν αύτή τούς πλείστους Οιασώτας αύτοΰ, τά 
δέ ασθενή λείψανα, έν ο’ς περιώρισται νΰν έν τή 
χώρα ταύτη. στερούνται ένότητος θεωριών χάί 
παραδόσεων, έν ω τάχιστα αύξάνονσιν αί πρδς αύ
τδν προσελεύσεις έν τή'μίση αύτοκρατορία (Σινι
κή), έν Σιάμη, ένΤονγχίγκ, ’Ιαπωνία χαί Ταρτα- 
ρία. Οί τήν παράδοξον ταύτην άσπασθέντες θρη
σκείαν τής άπωτάτης ’Ανατολής ηγεμόνες δόξαν 
έθεώρησαν τδ ίχειν τούς πρωθιερείς έν τή αύλή 
αύτών. Κατά τδν δέκατον τρίτον αιώνα ζών δ 
Βΰϋδδας άνεδείχθη βασιλεύς ύπδ τοΰ έγγόνου τοΰ 
Τσεγκισχάν Κουβλεκάν. οστις εις ©tStTavo'v τινα 
έδώκε τδν τίτλον τοΰ Δαλάϊ Λαμά (έν τή μογ
γολική, Λαμά ή ίερεύς όμοιος τω Ώκεανω) άν. - 
δρύσας ούτως έν Θιβέτ τήν νέαν έδραν τών βουδ- 
διστών πατριαρχών.

ΙΙαραλείποντες τάς πληροφορίας τών βιβλίων 
καί άναβάλλοντες τήν έξήγησιν τών αντικειμένων 
περί ών έπραγματεύθη δ κ. Δελδς (έν τή γαλατική 
έθ/ογραφία) καί ό κ. Ευγένιος Ί’εβιγιού (έν τοΐς 
περί νομικών ζητημάτων έν το'ς κοπτιχοΐς πα-

πύροις) παρέχομεν περίληψιν τής περιεργοτάτης 
πραγματείας τοΰ κ. Δαβρύ, συνοψίζοντας τάς απο
καλύψεις τοΰ άρχηγοΰ τών βόνζων τής Καντώνος.

Ό Ταμώ (Βόδδι-Χάρμα) έστιν δ κη' μέγας 
διδάσκαλος,οστις μυηθείς τά μυστήρια τής μεγά
λης διδασκαλίας τοΰ Fo μιτέβη εις Σινικήν πρδς 
διδασκαλίαν αύτής. Κατήγετο έκ τής φυλής τών 
Ξατρυάς καί ην ό τρίτος υιός τοϋ Χιάγγκτς, 
βασιλεως τής Μαβάρης, έν τή μεσημβρινή Ίνδρκή. 
Ό διδάσκαλος αύτοΰ Πουνζοτόλο διέταξεν αύτω 
ό'πως μεταβάς χηρύξη έν τω βασιλείφ τοΰ Τσεν- 
τάν τήν άρχήν ταύτην. Ό Ταμώ κατά τήν ώρι- 
σμένην πρδς άναχώρησιν αύτοΰ εποχήν προλαβών 
τδν βασιλέα τής Μαβάρης καί άνεψιδν αύτοΰ ά- 
πέρχεται συνιστών αύτω τάς «τρεις αγνότητας», 
τήν βουδδικήν τριάδα. Μετά μακράν περιπλάνησιν 
ό άπόστολος μεταβαίνει εις Ναν-χαι-χιέν, έπαρ- 
χίαν τής πόλεως Καντώνος. τω 535 μ.Χ. ΊΙ κυ
βέρνησες πάραυτα παρεσκεόασιν αύτω μέγαραν, 
ταχυδρόμος δ’ άποσταλείς παρ' αύτής διακήρυττε 
τδ γεγονός τοΰτο άνά τήν πρωτεύουσαν

Ό αύτοκράτωρ Βουτύ, τής δυναστείας τών 
Λεάγ, μετεπέμψατο δι’ ενός υπουργού αύτοΰ τδ/ 
Ταμώ εις τδ μέγαρον. «Μέγα διδάσκαλε, είπεν αύ
τω ήμέραν τινά δ αύτοκράτωρ, άπδ τής άρχής τής 
εις τδν θρόνον άναβάσεώς μου ήγωνίσθην μεγάλως 
πρδς ύπεράσπισιν τής διδασκαλίας του Fo . . ’Ελ
πίζω οτι διά τούτο έχω τήν ήμετέραν άγάπην.

Λυπούμαι, είπεν ό Ταμώ, έπί τω οτι δέν δύ
ναμαι νά θεωρώ ώς άξιεπαίνους τάς πράξεις, περί 
ών δμιλεϊ ή 'Τ. Μ. Ό άνθρωπος, μικρός καρπός 
τοΰ ούρανοΰ, περιέχει έν έαυτώ πηγήν πλάνης 
καί άπωλείας εφόσον δέν λάβη γνώσιν τής κατα- 
στάσεως τού μή είναι, τοΰ κενού καί τού άύλου, 
πασαι αί πράξεις αύτοΰ δμοιάζουσι πρδς τήν δρα- 
πέτιδα λάμψιν τής φλογός. Ή άληθής αξία δέν έγ
κειται έν τή παραστάσει τών εξωτερικών πράξεων, 
Είπε μοι, έπανέλαβε/ ό αύτοκράτωρ, τί έννοεϊς 
διά τών λέξεων άγιος καί πρώτη μονάς. Ή πρώτη 
μονάς χε'ται υπερθεν πάσης άνθρωπίνης άντιλή- 
ψεως, προκειμένου δέ περί άγίου, έξαχίλουθώ, 
εΐσέτι ζητώ τοιοϋτον.— Λοιπόν χαί εμέ πρδς τί 
παραβάλλετε με ΙΙρδς ούδέν.

Ό Ταμώ οιεβίωσε/ άκολοόθως έν τω μοναστή
ρια» τού Χαο-λόγκ-τ;ε έπί τοΰ ορούς Song. "Ε- 
ζησεν έχει συνεσπειρωμένος πρδ τοίχου μεγίστην 
άγων σιγήν. Ήμερα·/ τινά μεταβαίνει εις τδ μο· 
ναστήριον ίερεύς, δεόμενος όπως έπί μίαν στιγ
μήν συνδιαλεχθή μετά τοΰ μεγάλου διδασκάλου. 
Ή χιών έπιπτεν άφθο/ος· ό ίερεύς άπεποιήθη νά 
είσέλθη,άχρις ου δ Ταμώ εύσπλαχνισθείς συνήνεσεν 
εις τήν αίτησιν αύτοΰ. «Τί μέ θέλεις, λέγει αύτω;

UI

Πρδς χάριν οίδαξόν με παρακαλώ τά μεγάλα μυ
στήρια τοΰ νόμου τοΰ Fo«. — «Ό πόθος σου δέν 
θέλει πραγματωθή, όλίγας έχεις άρετάς, καί τήν 
χαρδίαν πλήρη». Ό ίερεύς λαβών τότε μάχαιραν 
καί άποκόψας τήν άριστεράν χεΐρα, έέριψεν πρδ 
τών ποδών τοΰ Ταμώ. «Κάλλιστα, είπεν αύτω ό 
διδάσκαλος- έμιμήθης τούς πρώτους Fo, οίτινες 
ε'πελανθάνοντο τοΰ σώματος αύτών καί μόνον τήν 
διδασκαλίαν άνεπόλουν. Τοΰ λοιπού κληθήση 
Τσούϊ-κο(άγχίνους)·. — ·Κρίνετέμε ήδη άξιονμυή- 
σεως εις τήνδιδασκαλίαν;» — ■ Εις τήνδιδασκαλίαν! 
άλλ’ αυτή δέν είναι έργον άνθρώπινον, άλλ’ δ υ
πέρτατος λόγος. ΙΙρδς κατάληψιν αά.τήςοέον όπως 
ή χαρδία -ρναι δ'λως κενή». — ·Άλλά, διδάσκαλε, 
τοιαύτη έστί καί ή έμή, δυσκόλως δέ θ' άνεύρι- 
σκον αύτήν έάν ήθελον τήν ζητήσει».

Μετά τινα χρόνον, ύ Ταμώ λέγει εις τδν Τσούϊ 
κο. «Άπδ τού Kakia-ye (fakia Mouni) μέχρις 
έμοΰ τάμυτσήρια τής διδασκαλίας ο ιεβ ιβάσθησαν 
άδιαλείπτως. ’Εξέλεξα σε ώς διάδοχόν μου. Λάβε 
λοιπόν τούτο τδ Κία-σα (ένδυμα) δπερ έστμι τδ 
έμβλημα τοΰ μεγάλου διδασκάλου, ©ά φέρωσι τοΰ
το έπί διακόσια έτη μετά τδν Οάνμτόν μου, ειτα 
άποβήσεται άχρηστον». Ό Ταμώ έτελεύτησε τδν 
βίον έν τω μοναστηρίω Τσιεν-στέν-ζε. Μετά πα- 
ρέλευσιν ενός μόλις έτους εϊς αύτοχρατορικδς πρε
σβευτής έπανερχόριενος έκ τών δυτικών χωρών 
συνήντησε τδν Ταμώ τρέχοντα ταχύτατα μονο- 
σάνδαλον, καί τρεπόμενον, έλεγςν τήν εις τήν πα
τρίδα αύτοΰ άγουσαν. Μαθών τήν παράδοξον ταύ
την συνάντησιν ό αύτοκράτωρ διέταξε ν’ άνοιχθή 
ό τοΰ μεγάλου διδασκάλου τάφος έν ω εύρέθη ϊν 
μόνον άχύρινον σάνδαλον.

Τω 713, μετά τδν θάνατον τοΰ Σουι-νέγκ ού·? 
δεις πλέον έφερε τδ Κία-σα. Δύο μεγάλοι διδά
σκαλοι διημφισβήτουν τήν υπεροχήν έν τω βο- 
ρείω καί νοτίφ μέρει τής αυτοκρατορίας. Τδ σχί
σμα διήρκεσεν άχρι τού 1?60, ότε δ Χουπιλλί 
(Κουβλάϊ χάν) διώριζε τδν l'a-sze-pa, άρχηγδν 
τοΰ βουδδισμού ύπδ τδν τί-λον Δαλάϊ-Λαμά.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΠΕΡΙ BEBAIUIEflX.— Έν τή γαλλική άκα- 

δημία τών έπιγραφών χατά τήν συνςδρίασιν τής 
20/1 φεβρουχρίου δ χ. Ρεβιλλού ίρμηνεύων περί- 
εργότατον δημοτικόν πάπυρον ΰνήχοντα :ή Συλλο- ,
γή τού Λούβρου έποιήσατο μελέτην περί ίνδς τών 
σπουδαιοτάτων ζητημάτων τοΰ τοσοΰτ· παρά τών 
άρχαίω/ θχυμαζομένου καί τοσοΰτο θαυμασίου άρ- 
χαίου αίγυπτιαχοΟ δικαίου, περί τοΰ ζητήματος 
τής έγγυήσεως ήν 4 πωλητής ίνδς άχινήτου έδιδε»
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et; τδν αγοραστήν. Έπί τών ΙΙτολεααίων ή ίγγυη- 
σις αυτή έλέγετο διά τής ελληνική; λέξεως βε- 
βαίωβις, λέξεως ήτι; έσήμαινε και άλλο είδος έγ- 
γυήσεως ίλως διάφορον άπαιτούμενον παρά τοΰ 
πωλητοΰ εν τε Μακεδονίφ καί ε’ν ταϊς πλείσταις 
έλληνικαϊς πόλεσι. Τδ ίλληνικδν ή μακεδονικόν σύ
στημα, οίον φαίνεται ιδία εφαρμοζόμενου it ταϊ; 
έπιγραφαϊς ά; ix Δελφών εί; Παρισιού; έκόμισεν ό 
κ. Φουκάρ, ην τδ έπεμβαίνειν έν τω συμβολαίω 
έκτδς τών ένδιαφερομένων τρίτον τινα καλούμενον 
βεβαίωσήν ή προ πω λη τ ή ν. ίστι; ήγγυϊτο 
υπέρ τοΰ άληθοΰ; πωλητοΰ καί ήδύνατο νά κατα- 
διωχθή ώσεί αύτδ; ήτο ό πωλητής, έάν ο5τος δέν 
έξώφλει τδν αγοραστήν έν περιπτώσει έκκρούσεως 
(ένϊϋο). "Ολως διάφορον ήν τδ αιγυπτιακόν σύ- 
στημα, όπερ βμοιον είχε μόνον έν τώ άθηναϊκώ δι- 
καίω· άλλα καί ώ; πρδ; τοΰτο οί αρχαίοι λέγουσι 
καί αί έπιτευχθεϊσαι έκ τή; άναγνώσεως τών δη 
αστικών συμβουλίων ανακαλύψει; απέδειξαν οτι δ 
Σόλων έδανείσβη έκ τής Αίγυπτου τινα τών σπου
δαίο τάτων σημείων τοΰ δικαίου, όπερ έν Άθήναις 
έγκατέστησεν. Ή αιγυπτιακή βεβαίωσες ήν ίγγύη- 
σις διδόμενη ύπ' αύτοΰ τοΰ πωλητοΰ, όστι; ύπε- 
χρεοΰτο να ύπερασπισθή τδν αγοραστήν κατά πά
σης έκκρούσεω; ή άντιποιήσιως, τώ ίδίω αύτοΰ 
κινδύνω,νά παράσχη αύτώ πάντα τά αναγκαία έγ
γραφα καί νά λάβη έν ανάγκη τήν θέσιν αύτοΰ έν τή 
δίκη. Ό δημοτικδς τύπος, 5>Tt; άνεύρητχι έπί τών 
άρχαιοτάτων συμβολαίων, έκτδς έπί ένδς συμβολαίου 
χρονολογούμενου άπδ τής βασιλεία; τοΰ ψαμμητί- 
χου καί έπί πολλών άλλων άπδ τής περσικής κυ
ριαρχία;, είναι ουτω συντεταγμένος, ώστε 4 πωλητής 
είναι υπόχρεο»; ν’ άπαλλάξ-ρ τδν άγοραστή*  πάν
των όσοι ήδύναντο νά ταράξωσιν αύτδν ώς πρδ; 
τήν προκειμένην ιδιοκτησίαν· νά χορηγήση αύτώ 
πάντα τά σχετικά πρδ; τήν ιδιοκτησίαν ταύτην 
συμβόλαια, νά έξασφαλίση αύτώ τήν κατοχήν παν- 
ταχοΰ όπου δέον. Κατά τδν νόμον τοΰτον τής 
βεβαιώσεως, ίπω; μεταχειρισθώμεν αύτάς τά; 
έκφράσεις ας μεταχειρίζεται έ’λλην συνήγορος έν πτο- 
λεμαϊκή δίκν), ής δ Πεϋρών έδημοσίευσε τά ελλη
νιστί γραφέντα έγγραφα, έγένετο ένώπιον τών 
λαοκ ριτών, ήτοι πρδτοΰ τριακονταμελοΰς άνω- 
τάτου δικαστηρίου, περί ου δμιλεϊ Διόδωρος δ Σι 
κελεώτης, συμφώνω; πρδς τά αιγυπτιακά έγγραφα, 
περεεργοτάτη δημοτική αιγυπτιακή δίκη, ήτι; 
έστί τδ κύριον άντικείμενον τοΰ αναγνώσματος τοΰ 
κ. Κβιλλοό.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΛΡΤΓΧ.—"Ομολογούμενον ίτι ήμε

ρα τή ήμέρφ ή έπιστήμη έν Εύρώπτ) νέας ποιείται

προόδου; καί καταχτήσει;. Πρόκειται περί τεχνη
τού λάρυγγος προσαρμοζομένου εί; πάσχοντα κατά 
τδ οργανον τοΰτο, καί ή νέα αΐίτη ιατρική έπιτυ- 
χία βεβαίως θέλει καταπλήξει τδν αναγνώστην. 
Είναι αληθές, λέγει δ Χρόνο; τοΰ Λονδίνου, δ'τι 
τδ πείραμα τοΰτο έγένετο πλεεστάκι; έπί τής 
ηπειρωτικής Ευρώπης μετά έπιτυχία; κατά τδ 
μάλλον καί ήττον, καί ιδία έν Βιέννη κατάτδ 1873, 
βτε ό μέν ίατρδ; Βίλροθ άφήρεσε τδν λάρυγγα 
ασθενούς, δ δέ Γουσεμβάουερ έπειράθη τδ πρώτον 
ν' άντικαταστήστ] αύτδν διά τεχνητοΰ οργάνου. 
Άλλά τδ πείραμα τοΰτο πρώτον ήδη έγένετο 
έν Λονδίνω ύπδ τοΰ ιατροΰ κ. Φόνλι; έπί ασθενούς, 
James Huston καλούμενου, ράπτου, ηλικία; 29 
έτών, καί ή περίπτωσι; αυτή άπεδείχθη αληθής 
θρίαμβος τή; έπιστήμη;, διότι ή υγεία τοΰ άσθε 
νους έβελτιώθη άπδ τής άλλαγής τοΰ λάρυγ
γος αύτοΰ. Ή έπιτυχία αυτή άποδίδοται εί; 
τήν βραδύτητα μεθ’ ής έγένετο ή έγχείρισις. Ό 
ίατρδ; Φόνλις, άφοΰ άπέκοψε τήν τραχεϊαν αρτη
ρίαν, είσήγαγεν έν αύτή σίφωνα όπως έμποδισβή ή 
κατάκλυσις τών πνευμόνων ύπδ τοΰ αίματος, μετά 
δέ τήν προφύλαξιν ταύτην έπρόφθασε νά μεταβέστ; 
έν άνέσει τδν λάρυγγα ώ; καί τδ φύμα όπερ έκώ- 
λυε τήν αναπνοήν. ΊΙ έγχείρισις διήρκεσε δύο ώρας 
καί ήμίσειαν, δοΟέντο; εί; τδν ασθενή χλωροφορ
μίου. Τδ τεχνητδν οργανον δ'περ άντικατέστησε τδ 
φυσικόν συγκειται έκ δύο σιφώνων, ών δμέν κατέρ
χεται πρδ; τήν τραχεΤαν αρτηρίαν, ένώ δ άλλος 
ανέρχεται πρδ; τδ στόμα. Ό ασθενή; δύναται νά 
συνεννοηθή άνευ τώνσιοώνων τούτων εί; τδν κάτω 
σίφωνα είσάγεται σωλήν, παράγεται δέ τότε εύηχος 
θόρυβος, ίι τά χείλη μεταβάλλουσιν εί; γράμματα 
καί λέξεις. Άλλά καί άνευ τοΰ βοηθητικού τούτου 
ή άρθρωσις είναι αρκούντως εύκρινής. Οί σωλήνες 
είναι έκ μετάλλου, έξ έλεφαντόδοντος ή ίχ κέρατο;, 
δ δέ ασθενή; αύτδ; άγαπα νά μεταχειρίζηται αδ- 
τούς, διότι δίδουσιν εί; τήν φωνήν του νέου; καί 
εξαίσιου; ήχους, δ δέ τόνο; αύτής ποικίλλει κατά 
τδν σωλήνα ου χρήσιν ποιείται.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ.—Μεταξύ τών έπεισοδίων τοΰ βίου 

τοΰ βασιλέω; τής 'Ιταλίας, δ έν 'Ρώμη ανταπο
κριτής τοΰ Ημερησίου Τηλεγράφου ανα
φέρει τδ επόμενον.

Ό άκοθανών μονάρχη; έκέρδησε τή προτεραία 
τοΰ θανάτου αύτοΰ δίκην περί ή; μεγάλω; ένδιε- 
φέρετο. Ένάγων ήτο άγγλος ίερεύς, χρημάτισα; 
άλλοτε πρωθιερεύ; τή; άγγλικανή; έκκλησία; έν 
'Ρώμη, ε·θα άπδ τριακονταετία; οιατρίβει, Camp
bell Smith d’Heritz καλούμενος. Ουτος ε’χεν 

άγοράσει τήν ίπαυλιν Sciaira, τήν δέ γειτονικήν 
επαυλιν I'otenziana ήγόρασε τώ 1870 δ Βίκτωρ 
’Εμμανουήλ, οστις άγοράσα; καί άλλας παρακιι- 
μένας οικοδομάς ώκοδομήσατο ώραίαν έαρινήι ίπαυ
λιν, ηγεμονικήν.

Ό άγγλο; ίερεύ; ού μόνον άπεποιήθη πωλήσαι 
τώ Βίκτορι Εμμανουήλ τήν επαυλιν αύτοΰ, άλλ' 
άπήτησε δρόμον, ώ; κοινώς λέγομεν, διά τοΰ βα
σιλικού κτήματος δι'αύτδν καί διά τσυ; ύιηρέτα; 
αύτοΰ· δ δέ βασιλεύ; έξ άλλου έκάλυψε τή*  ύπο- 
λειφθεϊσαν δδδν διά δενδροφυτειών, καί ότε οί θε
ράποντες τοΰ κ. Campbell είσήλθον εις τήν άμ- 
φισβητουμένην γήν, δ Βίκτωρ 'Εμμανουήλ ένήγα- 
γαγεν ένώπιον τοΰ κακοοργοδικείου τδν ιερέα, ό'ςις 
κατεδικάσθη εις πρόστιμον δι’επιδρομήν et; ξένην 
ιδιοκτησίαν. ’Ακολούθως έγένετο δίκη ένώπιον τοΰ 
πολιτικού δικασιηρίου, ε.θα ε’πίσης έκέρδησενδ βα
σιλεύς, τοΰ άγγλου ίερέω;, τοΰ καί κόμητο; τι- 
τλοφορηθέντος ύπδ τοΰ πάπα Πίου Θ', καταδι- 
κασθέντος, χωρίς κάν ν' άκουσθώσιν οί μάρτυρες 
του. Ή τελευταία συνεδρίασις τή; δίκη; ταύτης 
έγένετο τή προτεραία τοΰ θανάτου τοΰ Βίκτορος 
’Εμμανουήλ. Δέκα ημέρας πρδ τοΰ θανάτου αύτοΰ 
έφόνευσε μεταξύ τών δένδρων τής έπαΰλεώ; του 
τεσσαράκοντα κίχλας, ενα σκολόπακα, καί μίαν 
ένυορίδα, πεσοΰσαν νέκραν, άφοΰ ύπδ τεσσάρων 
έβλήθη σφαιρών διά τοΰ βασιλικού τυφεκίου.

Ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ μεγάλως ήγάπα τήν 
επαυλιν ταύτην. καίτοι ουδέποτε έκαιμήθη έν αύτή, 
παρηκολούθει δέ μετά μεγάλου ένδιαφέροντος τά; 
προόδο··; τή; οίκοδ μή; καί τοΰ καθωραϊσμοΰ. ΊΙ 
νύμφη αύτοΰ, πριγκηπέσσα Μαργαρίτα, καί δ υίδ; 
αύτοΰ Ούμδέρτος, νΰν βασιλεύ; τής Ιταλίας, σύ
χναζες μετέβαινον έκεϊ καί διήρχοντο ώρας τινάς. 
Ό κόμη; d’Heritz έφεσιβλήτησε τήν τελευταίαν 
άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου καί θά ύποβάλη τδ ζή
τημα μέχρι τού άνωτάτ^υ δικαστηρίου. Έάν δ έπι 
τύχη, ή βασιλική ίπαυλις δέν θά ηναι κεκλεισμένη 
πλέον εις τδ δημόσιον- άποτέλεσμα δέ τή; δίκης 
ταύτη; ίσται ίσως, δτι τδ δημόσιον θά δύναται νά 
είσέρχηται εί; τήν βασιλικήν ταύτην ιδιοκτησίαν.

ΒΓΖΑΝΤΙλΊΙ ΚΙλΊΙΪΙΪ.
Μετά τήν ύπογραφήν τής ανακωχής έπεσαν έν 

Βυζαντίω τδ υπουργείο/ καί αί χιόνες. ΊΙ πόλις 
έλευκάνθη. Δύναται τι; νά εΐπη οτι έσκεπάσθη 
με τήν λευκήν τής ειρήνη; σημαίαν. Είθε ή ει
ρήνη αύ'τη νά μή συναγω/ισθή ώς πρδς τήν διάρ
κειαν μέ τάς χιόνας !

Ένώ έν τή Θράκη ΰ.τεγράφετο ή ανακωχή. έν 
τή εύάνδρω ’Αττική ύπεγράφετο ή διαταγή τής 
είσελάσεως τών ελληνικών στρατευμάτων εί; τήν 

Θεσσαλίαν. Ή μίχ υπογραφή μας προμηνυ’ει τήν 
ειρήνην καί ή άλλη τδν πόλεμον· αυτή κρατεί ση
μαίαν λευκήν, εκείνη μϊς προτείνει λόγχην. Φι
λία έδώ καί φίλημα, έκεϊ δήγμα, σφαίρα, πΰρ, 
συμπλοκή, περιπλοκή, παραζάλη, λαβύρινθο; τοΰ 
άνατολικού ζητήματος, εί; δν ή 'Ελλάς είσήλ- 
θε μέ είκοσιτέσσαρα; χιλιάδας πόδα;. Ώ; φαίνε
ται ή Αρχαιολογική Εταιρία Αθηνών θ'άνεκάλυ- 
ψέ που τδν μϊτον τής 'Αριάδνης. Δώδεκα χιλιάδες 
Ελλήνων είσέβαλον ώς καλοί φίλοι καί διά τήν 
καλήν τάξιν εί; τήν Θεσσαλίαν. Δώδεκα χιλιάδες 
φίλοι εί; μίαν ήμέραν ! Είναι πολύ. Κινδυνεύει 
κανείς νά πάθη άπδ πληθώραν φιλίας.

Ή λέξις πληθώρα μοί υπενθύμισε τούς πρόσ
φυγας. 'Εκατόν χιλιάδες δυστυχών, κρούουσι τήν 
θύραν τής Ιΐόλεως ζητοΰντες φιλοξενίαν.

Ό Γάλλος ό άνακαλύψας ίτι αί ήμέραι 
διαδέχονται άλλήλα; άλλά δέν όμοιά- 
ζουσιν, έκαμε μέν μίαν σπουδαίαν, άλλ’όχι 
άκριβή καί σωστήν άνακάλυψιν. Ήμεϊς, οί’τινες 
όπωςδήποτε έπροτιμήσαμεν καί κατά τήν εβδο
μάδα ταύτην τήν πρόσκαιρον ζωήν, άπδ τής αιω
νίου, ήμεϊς, οί’τινες δέν ήκολουθήσαμεν τδ παρά
δειγμα τοΰ Πάπα, οστις κατώρθωσε πλέον ν’ άπο- 
θάνη, δυνάμεθα άκρεβέστερον τοΰ Γάλλου νά εΐ- 
πωμεν ό'τι καί αί ώραι καί τά λεπτά διαδεχό
μενα άλληλα δέν όμοιάζουσι. Τήν τελειοποίησιν 
ταύτην τής άνακαλύψεως τήν όφείλομεν εις τήν 
άτμοσφαΐραν καί εις τήν πολιτικήν, α'έτινες κατά 
τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας, τοσαύτην Απέδει
ξαν τήν άστασίαν, ώστε, δικαίως οί γραμματικοί 
τάς συγκατέταξαν εις τδ γένος τών γυναικών.

Μέ συγχωρεϊτε, κυρίαι! Τδ σφάλμα δέν είναι 
ίδικόνμου, άλλά τών γραμματικών, ο'έτινε; πάν
τοτε ήσαν καί θά ωσιν άνοστοι καί αδιάκριτοι 
άνθρωποι. Έγώ δέν Οά επιτρέψω ποτέ νά νομί. 
σητε οτι κατηγορώ ύμάς έπί άστασία. Δέν ονει
ρεύομαι δόξαν είσαγγελέως ή δημοσίου κατηγόρου 
τών γυναικών. Άλλως τε ή εισαγγελία, επειδή 
είναι δικαστική πολυτέλεια, δέν είναι έν χρήσει 
παρ' ήμίν. "Οσον δέ διά τά τρόπαια τών δικηγό
ρων, δύναμαι εύσυνειδότως νά ομολογήσω ό'τι 
πάντοτε μέ άφίνωσι νά κοιμώμαι.

Μετά τάς χιόνας καί τούς πάγους, λαμπρός 
έπεφάνη ό Φοϊβος, διαχέων τάς άκτϊνας αύ_ ί 
τοΰ τάς θερμά; έπί τής ριγούσης πόλεω;. Ό 
Ουρανός έγένετο κυανούς, καθαρός καί άδο
λος ώ; ή ειρήνη. Ούδέν νέφος τδν έκηλίδου υπου- 
λον καί κακεντρεχές. Ό Ιανουάριος έδανείσθη ώ- 
ραίας τινάς ήμέρας άπδτοΰ μαΐου, πρδς τέρψεν τών
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μιχροπλάστων γυναικείων ποδών τών δργώντων 
πρδς περίπατον. Την χυριακήν ή λεωφόρο; τοΰ 
Ταξιμίου μετεβλήθη εί; Νιαγάραν ε’χχύνοντα Πε
ρβίους αστούς τε καί άστάς, εί; τόν κήπον τή; 
δημαρχίας, είς τοϋ Παγκαλτίου τού; λόφους, όπου 
προ; τό πείσμα του χειμώνος, πράσινη έρπει ή 
χλόη χα'ι τρυφερά, στολίζουσα τήν άτυχον ταύτην 
γήν. Ευτυχείς καί φαιδροί άνέπνεον οί άνθρωποι 
τον ελεύθερον τοΰ βουνοΰ άέρα, έθαύμαζον τηΥ 
άνελισσομένην υγράν τοΰ Βοσπόρου ταινίαν, ή- 
σβάνοντο τέρψιν ΰπδ τό θάλπος μιάς άκτΤνος η
λιακής εκτιθέμενοι. 'Ελαφρό; και γλυκύ; ό νότο; 
διεσκέδαζεν ότέ μέν άρπάζων τών δένδ 
λα τά ξηρά, ότέ δέ φιλοπαίγμων κρυ 
του ποδογυρου τά; πτυχά; ή πτερυ 
τήν ξανθήν κα'ι άφράτην φυσιογνωμίαν 
ήτι; ύπομειδια πρδ; τδν απέναντι τη; 
προσπαθοΰντα νά κατορθώση μίαν περιβπωμ 
διά του μαύρου μύστακό; του, ε'νω ό συνοοεΰων 
αύτήν πατήρ, ώ; Καλυμνίου; δύτας βυθίζει τά 
βλέμματά του εί; τά γλαυκά τής Προποντίδο; 
νερά, έλπίζων νά συλλαβή ε'π'αύτοφώρω εισερ
χόμενα τή; Άλβιώνος τά σιδηροσκαφα.

“Αμαξαι, θεραπεΤαι, ΐ'πποι. πολύτιμοι μηλω- 
τ»'ι, βαρύτιμοι χειμ.ερινα'ι ενδυμασία!, καλλιτε
χνικά! ^απτική; ίμπνεύσει; τή; TrlCOleUse, τοϋ 
Grombach, τοΰ DemillevjUe. χα'ι πάση; άλλη; 
ίεροφάντιδο; δτρηρδ; τής Μούση; Μόδα;, τή; δε- 
κάτης τών Μουσών, ήτι; διδάσκει τού; ανθρώπους 
καλλιτεχνίαν ε'φηρμοσμένην ε'πι τών κουρελίων 
καί ήτι; μετέβαλε τδ ράκος είς ιδέαν, κα'ι τδ πα- 
νίον είς ποίησιν, μέταξα, βελοΰδον, έσθήτε; μα- 
κρόκερχρι, πλούτος ί'ρπων έπέ τοΰ λιθοστρώτου, 
πίλοι πτερόεντες είς ο·5ς τδ πτηνδν τοΰ παραδεί
σου έδανεισε την οΰραν του, ό χην τήν πτέρυγά 
του, πτΐλόν του ό ταώ, ?ν κάτι τί του, ό πε
τεινός παραβιάζων τοΰ δρνιθώνο; τά δικαιώματα- 
άνθη ψευδή έκατοντάχι; ακριβέστερου πληρονόμε- 
να άπδ τά άνθη τά αληθή, οπερ είναι άπόδειξι; 
?τι τδ ψεΰδο; ε'ν τω κόσμφ τούτφ είναι πολυτι
μότερου τή; αλήθειας, κοσμήματα χρυσά, μαρ
γαρίτα!, αδάμαντες, άπαντα πράγματα ικανά νά 
συγχινήσωσι ενα Κιρκβσιον, ανέρχονται, κατέρ
χονται, καί υπερήφανα αγέρωχα και γαΰρα διε- 
λαύνουσι τήν μεγάλην όδδν τοΰ Πέρα, ένω εκατόν 
χιλιάδες δυστυχών κρούουσι τήν βόραν τή; Πό
λεως ζητοΰντε; φιλοξενίαν, ζητοΰντε; άσυλον.

Εκατόν χιλιάδες !
'Γπέρογχο; δυστυχίας σωρός. Φόβος και τρό

μος, πΰρ και σίδηρος, αρπαγή καί λεηλασία, 

φλδξ καί μάχαιρα, φόνο; σφαγή αιχμαλωσία, πα- 
ραβίασι; ύβρις έξανδραποδισμδς, ιεροσυλία κλοπή, 
ένεδρα δολοφονία κακούργημα, λύσσα σπαραγμό; 
καταστροφή άφανισμδς, φρίκη κλαυθμό; οίμωγαι 
κραυγαι, απελπισία στεναγμοί θρήνοι δα'κρυα, 
κατάραι, βλασφημίαι, αίματα, πληγαί, ψΰχος 
πάγο;, γυμνότη;, ράκη, βΐγος, πείνα, άθλιότης, 
ιδού ή ιστορία τών εκατόν χιλιάδων.

ΊΙ ιστορία τών θυμάτων τών τίγρεων είναι 
άνθρωπινωτέρα. Τώρα τδ κακούργημα άνήλθε 
πλέον είς επιστήμην. Ό Κιρκάσιος άνεκάλυψε 

κάς ιδιοτροπία; τή; λύσσης. Ή 
ιήθη. Δέν κλε'πτουσι μόνον πράγ - 
πτουσι και ανθρώπου;. Ή άρ

ει; τδ τετράγωνον.
αίτι; Σαικσπήρο; διά νά δυνηθή 

χηφοβερού; τών κακουργημάτων συν- 
υασμούς, κα’ι θρηνωδό; 'Ιερεμία; όπως κλαύση 

τά θύματα τοϋ Κιρκασιανοΰ μακελειού.
Άλλ’άφετε, υπάρχει Θεδ; ε’κεϊ ε’πάνω, όστι; 

δέν είναι μύωψ. Δέν έχει ανάγκην μήτε τών τη
λεσκοπίων, μήτε τών τηλεφώνων μα;· ταΰτα 
θεωρούνται γελοία ε'ν τω ούρανω.

Τώρα δράμετε πρδ; βοήθειαν τών ατυχών τού
των, Διέφυγον τού; δδόντα; τών λύκων, μή αφή- 
σητε τά; κακουχία; καί τά; στερήσει; νά τού; 
φονεύσωσιν Ανοίξατε τά; θύρας τών μεγάρων υμών, 
χα'ι υπό τήν φιλάνθρωπον στέγην των θερμάνατε, 
λούσατε, ένδύσατε, χορτάσατε, ποτίσατε, παρηγο
ρήσατε κα'ι κοιμίσατέ του;.

Κόψατε, χυρίαι, τή; έσθήτο; υμών τήν κέρκον, 
ήτις σκεπάζει τρεΤ; πήχεις τοΰ λιθοστρώτου τε
τραγωνικά;, καί άντί τοΰ λιθοστρώτου σκεπάσατε 
τήν γυμνότητα των. ’Επιθέσατε έν δλιγώτερον 
άνθος ψευδέ; έπέ τοΰ πίλου σας, καλλωπίσθητε μέ 
Sv δλιγώτερον ψεΰδο;, τδ δέ άντίτιμόν του προσφέ- 
ρατέ το υπέρ τών προσφύγων, χα'ι τότε τδ ψεΰδο; 
θά γείνη αλήθεια. ’Εκβάλετε έν άπδ αύτά τά χί
λια τίποτε, τά δποΤα εΰρίσχονται είς τδ κομμω- 
τήριόν σας, δύσατε έν ίνώτιόν σας, κα'ι άν τι; ε'ρω- 
τήστι· διατί, κυρία, φορείτε, έν μόνον ε’νώτιον; 
Έγώθάτω άποκριθώ- εί; τδ άλλο ους άντί κοσμή
ματος. κρέμασε ή αγαθοεργία.

Δι’άμοιβήν σα; θά εχετε τά θερμά δάκρυα τή; 
ευγνωμοσύνη; των. Είσιν άδάμαντε; μέτού; οποίου; 
Οά στολισθήτε κατά τήν ημέραν τής Δευτέρας Πα
ρουσίας. era.
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