
Μ ά Ο η μ α Γ'.
[Συνέχεια.)

Οά ήτο λίαν κοπιαστικόν χαι άνευ πρακτικής τίνος ώφελείας τό νά 
άναφέρη τις περισσότερα τούτων παραδείγματα τοιαΰτα. ΌΟεν χαι κλείω τό 
μέρος τοΰτο διά τοΰ εξής γνωστού ανεκδότου. Τήν 31 ’Ιουλίου 1551 ό 
Καρδινάλιος D’Arrnagnac πεζός διερχόμενος οδόν τινα τών ΙΙαρισίων, είδε 
γέροντα τινα τό 81ον έτος τής ηλικίας του άγοντα, παρά τήν Ούραν οικί
ας τίνος κλαίοντα. ΌΟεν έρωτήσας τήν αιτίαν, ό κλαίων ούτος γέρων 
δείξας έτερό/ τινα γέροντα, εΐπεν » ό πατήρ μου μέ εδειρεν » άποταν- 
Οεϊς δέ ό Καρδινάλιος πρός τόν άλλον γέροντα, δστις ήγε τό 105 έ
τος τω ήρώτησε τήν αιτίαν, ούτος δέ τω άπήντησε « τόν έδειρα διότι έ- 
ή.ησαόνησε τά πρός τόν πάππον αύτοϋ χρέη του, καί έλλειψε τοΰ άπαι- 
τουμένου πρός αύτόν σεβασμού » ό τελευταίος ήγε τό 130 έτος του.

'ί Καί ταΰτα μέν έστωσαν ώς μικρόν τι υπόδειγμα τής σχετικής μα- 
κοοβιότητος δι’ όλους τούς τόπους καί τούς κατοίκους τών εξοχών καί 
τών χωρίων, ών πολλά καί άλλα ήδύνατο τις νά άναφέρη άρμοδιώτερος 
έμοΰ, καί έπί τούτω εργαζόμενος, έχων ύπ’ δψιν στατιστικούς πίνακας, 
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ών δυστυχώς στερούμεθα ήμεΐς ενταύθα. Όπως δήποτε δμως νομίζω δτι 
δέν δυνάμεθα νά εύρωμεν τήν αύτήν ευχάριστου αναλογίαν καί είς τούς 
κατοίκους τών μεγάλου πόλεων χαΐ ιδίως παρ’ ήμΐν, ώς είρηται, καθόσον 
ώς συμπεραίνω, μεταξύ δύο χιλιάδων έν Κωνσταντινουπόλει ’ μόλις δύνα- 
ταί τις νά άπαντήση 1 μέν 100 ετών — 4 δέ μεταξύ 85 χαΐ 95,—12 
μεταξύ 75 χαΐ 80, χαΐ 35 —40 διατρέχοντας άνωθεν τοΰ 60. Εις τάς 
έξοχάς δμως χαΐ εις τινας επαρχίας τοΰ όθωμ. Κράτους, δπου τά ήθη, 
τά έθιμα καί ή δίαιτα διατηρούνται άκόμη καί φυσικότερα και αγνότερα, 
καί δπου ώς έκ τής έπικρατούσης άμαθείας τό άδοανοΰν πνεΰμα δέν βα
ρύνει έπί τής ζωής, ή μακροβιότης σχετικώς πρέπει νά ήναι πολύ πλεονε
κτούσα. ’Εντεύθεν δύναται νά έξηγηθή ή μικρά διαφορά ήν παραδέχονται ώς πρός 
τήν θνησιμότητα τών άνθρώπων έν τή Δύσει και τή Ανατολή. Άλλά φο
βούμαι, δτι ταύτην θέλει μεταβάλει βεβαίως ή όλονέν προαγομένη εισ
αγωγή τής μόδας και τής πολυτελείας μέ δσας συνεπάγονται αύται 
φροντίδας, άνίας και στερήσεις, και τούς πολλούς καί ποικίλλους κινδύνους, 
άν και ό πολιτισμός, ό αληθής εννοώ πολιτισμός, μ’ δλας αύτου τάς κατα
χρήσεις και τά ελαττώματα, οφείλει νά συντελή εις τήν εύκρασίαν τοΰ 
σώματος καί τήν μακροβιότητα διά τής ώθήσεως ήν δίδει εις τό πνεΰ
μα, ώς άναπτύσσων καί έξευγενίζων τά αισθήματα, καί ώς μεγαλύνων 
τήν σφαίραν τής εύημερίας καί τής ύπάρξεως μέ τάς ανακαλύψεις καί 
εφευρέσεις του, μέ τάς τέχνας καί τον πολλαπλασιασμόν των έπιτηδευ- 
μάτων του, άτινα πάντα τείνουσιν εις τήν διευχόλυνσιν και άνάπαυσιν 
τών λαών. Άναγκαΐον καί ωφέλιμον έκτος τούτου θεωρώ νά προσθέσω 
τάς εξής ταύτας παρατηρήσεις, αίτινες δύνανται νά άποτελέσωσι κανόνα 
δηλαδή, είς άπάσας τάς έξοχάς χαΐ τάς μιχράς πόλεις, ένθα ή ζωή δέν 
τρέχει τόσους πολλούς κινδύνους, ώς κατά μέσον δρον ζωή παιδός ενός 
έτους άναβιβάζεται εις 33 έτη· καθότι υπάρχει πιθανότης νά φθάση τήν 
ηλικίαν ταύτην. ’Επίσης ό διατρέχων τό 21 έτος αύτοΰ εικότως δύναται 
νά έλπίζη δτι Οά φθάση τό 33, εις δέ τό G6 ό άνθρωπος εύρίσκεται είς 
τό αύτό σημείου ακριβώς και τούς ίδιους κίνδυνους εις ους καί το μό
λις γενόμενον νεογνού. Κατά του Buffon άνήρ άγωυ τό 51 έτος αύτοΰ 
δικαιούται νά έλπίζη δτι θά ζήσει άκόμη 16 έτη, καί επομένως δύναται 
νά στοιχηματίση 2 κατά 1, δτι τό νεογέννητου αύτοΰ τέκνον δέν θά κα- 
τορθώση νά τώ έπιζήση, 3 δέ κατά 1 διά τόν άγοντα τό 36 έτος του, 
καί 4 κατά 1 διά τόν άγοντα τό 22ον, διότι εις πατήρ τοιαύτην έχων 
•ηλικίαν δικαιούται νά έλπίζη μετά βασιμότητος τίνος 32 έτη άκόμη ζω
ήν δι’ εαυτόν· ή 8 μόνον έτη διά τό νεογέννητου αύτού τέκνου.

’. 20. Ό λόγος τούτου, Κύριοι, έγκειται είς τούτο ιδίως, δτι ύπάρ- 
χουσιυ ηλικία·, τιυες ώρισμέυαι, καθ’ άς τότε μόνον ή άλλοτε διακυβεύεται 
ή ΰπαρξις τοϋ ατόμου· τοιαΰτα·. δέ είσίν αί έξης περίπου έποχαί: ή πρώ
τη οδοντοφυΐα μέχρι τοϋ δευτέρου έτους, ή δευτέρα μέχρι του εβδόμου- 
ή έφηβος μεταξύ του 10 και 15ου· ή τοΰ 21ου καί ή έποχή τής κα- 
ταπαύσεως τών εμμήνων μεταξύ τοΰ 45 καί 50, ή ή άπόσβεσις τής άν- 

δρ'.κής ορμής μεταξύ 60 και 70- διότι, ώς εννοεί τις ραδίως, αί περίοδοι 
αύται είσίν αί μάλλον τών λοιπών ύποκείμενοι είς κινδύνους, καθό προ- 
καλουμένων ταραχών και κλονισμών, καί άληθών θυελλών έν τώ όργανισμω. 
Καί μόλον δτι δμως δέν είναι δλως αψευδείς καί αλάνθαστοι αί Οεωοίαι 
αύται άλλ’ έγένοντο αφορμή είς τήν άλλως τε αξιόλογου θεωρίαν τών 
κλιματηρικών λεγομένων χρόνων τών αρχαίων κατά ταύτην τό ΙΟον έτος, 
καθό άπέχον εξίσου άπό τάς δύο έπταδικάς έποχάς, αίτινες είσίν, ώς εί- 
ρηται, αφορμή πρός κινδύνους καί επαναστάσεις έν τώ όργανισμω θεω
ρείται ώς ή μάλλον υγιής έποχή τής νεότητος· κατά τήν ηλικίαν ταύτην 
μόλις θνήσκει 1 έπί 130 νέων· ένώ είς τό 40 έτος αποθνήσκει 1 έπί 
53, καί οΰτω αί άναλογίαι αύται δσω προβαίνουσι τά έτη καθίστανται 
κοαταιότεραΐ. Άλλ’ ιδού παραθέτομεν ένταΰθα λεπτομερεστέρας πληροφορίας, 
όπως μεταδίδη ταύτας ό Κ. Levy σχετικός πρός τάς μικράς ηλικίας.

Ή αναλογία τών θνησιγενών (τών γενομένων δηλ. νεκρών) κατά τάς 
στατιστικός τών μεγαλειτέρων πόλεων τής Εύρώπης είναι 1 έπι 22 γεννή
σεων. Είς Βερολίνου 1 έπί 19, 8, (έμμονου έπί 60 έτη). Διά μίαν δεκαε- 
τηρίαυ οί Ιίαρίσιοι παρέσχον άναλογίαν 1 έπί 17, 7. Ή στατιστική τής 
Γαλλίας διά τό 1854 δίδει 1 έπί 24, 22 γεννήσεων κατά πολύ άπέ- 
χουσαν εκείνης τού Άμστερδαμ καί τοΰ Βερολίνου· ή άναλογία αυτή τών 
νεκροτόκων είναι μεγαλείτέρα είς τάς πόλεις ή είς τάς έξοχάς. Τό με
γαλύτερου δέ μέρος τών νεκρώυ γενομέυωυ παιδιών είναι άρρενα ή θή
λεα. ’Επίσης μεγάλη διαφορά παρατηρεΐται μεταξύ τών νομίμων χαΐ νό
θων τέκνων. Όθεν έκ μέν τών νομίμων γεννώνται νεκρά 3 έπί 100, έκ 
δέ τών νόθων 15 έπί 100. Έν Βερολίνω γεννώνται νεκρά νόθα 3 πρός 1.

Έκ τού εφεξής καταλόγου οήλον γίνεται πόσος άριθμός ατόμων χρει
άζεται δπως δώση 1 θάνατον είς 10 έτη, καί είς 5 έτη διά τάς πρώ- 
τας περιόδους τής ζωής.

έτών
Άπό 0— 5.1 θάνατος έπι 2,77.Άπό 50— 60ετ·ζ) 1 θάνατος έπί 3,22

» 5—10.1 » » 15,16. > 60— 70 » 1 » » 2,26
» 10—20.1 » » 11,90. » 70—■ 80 » 1 » » 1,56
» 20—30.1 » » 6,12. » 80—■ 90 » 1 » » 1,20
» 30—40.1 » » 5,33. » 90— 100 » 1 » » 1,10
» 40—50.1 » > 4,22.
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’Ιδού δέ ήδη χαι πίναξ έτερος τών πιθανών χρόνων ή όσων δηλ. ελπίζει 
έκαστη ήλιχ.ία νά ζήση άκόμη.

Κατά τόν Duvillard.
'Ηλικίαι. τό 1789.

δοοΐόιέ Ulpianus
anglaisc 'Ρωμαϊκός άπό Σερ. 

L’equitable- βίουΤουλλίου—
τό 1762—1829 Ίουςπνιανοΰ

Dcparcieux. 
τδ 1745.

Κατά τό 5. έτος 43,40 48,27 » » »
» » 10 » 40,80 46,83 48,32
* 15 37,40 43,51 45,03 Λ

» 2© » 34,26 40,22 41,60 30
» » 25 31,34 37,17 38,12 28

30 » 28,52 34,06 34,53 25
» 35 » 25,72 30,88 30,93 22
» 40 » 22,89 27,48 27,40 20

Λ » 45 20,05 23,89 23,85 18
» 50 » 17,23 20,38 20,36 13
» 55 » 14,51 17,25 16,99 9

» » 60 » ' 11,95 14,25 13,91 7
» » 65 9,63 11,26 11,13 5
» » 70 » 7,58 8,64 8,70 »

75 5,87 6,50 6,61 »
» 80 » 4,60 4,69 4,75 »
» 85 » 4,16 3,21 3,39 »

90 3,87 1,77 2,56 »

’Επαναλαμβάνω λοιπόν δτι έν γένει αποθνήσκει 114 ή 1]5 τών παιδιών 
κατά τδ Ιον έτος τής ζωής αύτών χαί δτι ή αναλογία αύτη είναι έτι μάλ
λον αξιόλογος είς δσα παιδία γεννώντάι άνευ νομίμου γάμου· είδικώτερον 
άποθνήσχουσιν έκ τών νομίμων 10 έπί 100, 24 δέ έπί 100 έκ τών νόθων 
εις τήν δευτέραν τριμηνίαν ό θάνατος τών νόθων άναβαίνει είς 2]3 έχείνου 
τών νομίμων, είναι δέ διπλούς ό θάνατος άπό τοΰ 6—12 μηνός· τόν 2ον 
■χρόνον θνήσκουσι τά 2]5 τών μή νομίμων περισσότερον εις τό 3 χαί Ιον 
έτος 1]3 περισσότερον· άπό δέ τοΰ 5—7 έτους ή διαφορά είναι 1]4 καί 
κατόπιν έλλείπει πλέον καθόσον δέ άφορα τά έκθετα ό θάνατος ήρπαζεν 
άπό τοΰ 1787—1789 90 έπί τοΐς 100· άπό τό 1815—1818 75 έπί τοΐς 
1ΟΟ· καί χατά τδ 1824 60 έπί τοΐς 100. Άπό τής έποχής δέ ταύτης 
μέχρι τοΰ 1854 έπήλθε μεγάλη διαφορά ήν δείκνυσιν ό εξής πίναξ τοΰ Legoyt.

Τέκνα Νόμιμα. Τέκνα Νόθα. ήτοι νόμιμα μέχρις ενός έ
10,000 10,000 τους 1608. Νόθα. 3411.

Νεχροτόκα 380 677 άπδ 1—2 έτών Νόμ. 609.
0— 7. ήμερώ-> άπέθ. 260 501 » » » » Νόθα. 756.
8—15. » » 178 512 κ. τ,λ.

15— 1. μηνός . 193 558
1— 3. » » 301 680
3— 6. » » 280 550
6— 1. έτος » 396 610

§ 21. Ή μεγαλειτέρα δέ μείωσις, ήτοι ή έλαχιστη θνησιμότης έν γένει 
παρατηρεΐται μεταξύ τοϋ 10—15 είς τδ 15 είς τάς άγροτικάς κοινωνίας 
καί είς τδ 13 εί τούς έν ταΐς πόλεσι· κατόπιν δέ προβαίνει αύξουσα καί 
λαμβάνει μεγίστην έπίτασιν έπί τοΰ 20 καί 25, δτε δηλαδή άναπτύσσονται 
τά πάθη χτλ. μεταξύ τοΰ 30 χαί 40 ύπάρχει στασιμότης τις προβαίνουσα 
κατ’ όλίγον καί άσθενώς μέχρι τοΰ 50 έτους, άλλά κατόπιν τής έποχής 
ταύτης καί μάλιστα κατά 60 οί θάνατοι πολλαπλασιάζοντας μόλις δέ 1 
άτομον έπί 10000 διέρχεται τδ 100 έτος. Κατά δέ τούς ύπολογισμούς τοΰ 
Κ. Burdach έπί 1 μιλιονίου άτόμων άποθνήσκουν 459,271 κατά τά πρώτα 
16 έτη· 405,411 κατά τά 53 άκόλουθα έτη- 135,318 κατά τά τελευταία 
40 έτη μέχρι τοΰ τέλους τών οποίων δύναται νά παραταθή ή ζωή. Κατά 
τάς τελευταίας στατιστικός τοΰ Άννοβέρου έπί 1618 άτόμων, ών οι 676 
τεχνΐται, 196 έργάται, 746 δημοσιογράφοι καί ύπηρέται, ό μέσος δρος τής 
ζωής παραλλάσσει μεταξύ 35, 9, καί 41, 7, ήτοι 38 έτη καί 8 περίπου 
εκατοστά.

Σχετικώς δέ πρδς τήν μακροβιότητα τών έγγάμων καί άγάμων άνθρώπων,
παραθέτομε·; ένταΰθα τον εξής πίνακα τοΰ Κ. Gasper.

Θάνατος έπί 100 προσώπων Διαφορά τής ύπερο-
χής τών έγγάμων.

Ή) ιχ·αι "Ανδρες "Ανδρες Γοναΐζ.. Γ οναΐζ.ες
αγαμοι έγγαμοι. άγαμοι έγγαμοι. Κνδρες γυναίκες

20— 30 έτη 31,3 2,8 28,0 7,7 28,5 20,3
30— 45 27,4 18,9 19,3 20,3 37,0 19,3
45— 60 18,7 30,2 13,2 22,6 25,5 12,2
60— 70 11,5 20,9 13,5 20,2 - 16,5 5,5
70— 80 7,5 18,2 14,9 18,5 5,4 1,9
80— 90 3,0 7,8 7,8 8,6 0,6 1,1
90—100 0,5 0,9 0,9 1,6 0,2 0,4
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Έν τοΐς νοσοζομείοις δέ τής Γαλλίας άπό 50 ήδη έτών ή θνησιμότης 

μένει σχεδόν στάσιμος, παραλλάσσουσα έπί 100 ασθενών μεταξύ 8,12, 
και 8,76 κτλ.

Πρός τούτοις παραθέτομεν υμΐν καί τόν έξης περίφημον πίνακα τοΰ Κ. 
Duvillard, έκ τοΰ οποίου δύναται τις νά μάΟη ώς εΐρηται ανωτέρω έν οία- 
δήποτε καί άν εύρίσκεται τις ηλικία, πόσον έτι χρόνον δύναται πιθανώς 
νά ζήση άκόμη. Λ. χ. άνθρωπος 40 έτών συμβουλευθήτω τόν άριθμόν 
τών ατόμων τής ήλικίας ταύτης· ό άριθμός ουτος είναι 369404, τότε άς 
λάβη τό ήμισυ αύτοΰ, (διότι είπομεν δτι κατά τό 40 αποθνήσκει 1 έπι 53) 
δπερ είναι 184702 δν άριθ. θά εύρη εΐς τό 63 έτος, καί δστις άπέχει έζείνου 
23 όλόζληρα έτη· έπειδή λοιπόν εΐς τό 63 έτος ζώσιν άκόμη τό ήμισυ τών 
ατόμων άπερ έζων είς τό 40, δύναται νά στοιχιματίση 1 κατά 1, δτι ό άν
θρωπος τών 40 έτών είναι πιθανόν δτι δύναται νά φθάση τό 63 έτος. Έπίσης 
άνθρωπος τών 10 έτών δύναται νά έλπίση δπως ζήση άκόμη 10

» 20 » » » 35
» 30 » » » 29 καί περίπου

είς τό * 50 έχει τις ελπίδα δπως ζήση άζό|Ζ*η 17 πιθανώς
D 60 » » » 11 καί κάτι

» Λ 70 » » » 7 και »
» 75 » » Χ> 4 και ήμισυ

» 80 » » » 3 καϊ 7 ή 8 μήνας
» 85 » » 3
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1ΙΙΝΑΞ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΓΑΑΑΙΑι ΥΠΟ ΤΟΥ

Κ. DUVILLART.

1 έπι 130

1 έπί 53

Έτη. Πρόσωπα. Έτη. Πρόσωπα. Έτη
ίπρόσωπα.

Έτη. Ηρόσωπα

0 1,000,000 28 451,655 56 248,782 84 15,175
1 767,525 29 414.952 57 240,214 85 11 8862 671,854 50 458,185 58 251,488 86 9,224
5 624 668 51 451,898 59 222.605 87 7,1654 598,715 52 424,585 60 213,567 88 5,670
5 585,151 33 417,744 61 204.380 89 4^686
6 575,025 54 410,886 62 195,051 90 5,850
7 565.858 55 404,012 65 185,600 9! 5.09.*
8 560,245 56 397,125 65 176,055 92 2,466
9 555,486 37 590,219 65 166,577 ’ 95 1,958

10 551,122 38 585,501 66 156,051 94 1,499
11 546.888 59 576.365 67 146,882 95 1,140
12 542,650 40 569.40'1 68 157,102 96 85 1
15 558,255 41 562,419 69 127,517 97 620
14 535,71 I 42 555,400 70 117,656 98 442
15 528,969 43 548,542 71 108,070 99 507
10 524,020 44 541,255 72 98,637 100 207
17 5 IS,865 45 351,072 73 80,404 101 135
18 515,502 46 326,843 74 80,425 102 84
19 507,949 47 319,559 75 71,745 103 51
20 502,216 48 512,148 76 63,424 104 29
21 496,517 49 304,662 77 55,511 105 16
22 490,267 . 50 297,070 78 48,057 106 Q
25 484,085 51 289.561 79 41,107 107 4
24 477,777 52 281,527 80 54,705 108 2
25 4 71,566 55 275,560 81 28,886 109 1
20 464.865 54 265,450 82 25,680 110 0
27 458,282 55 257,193 85 19,106
28 451.655 56 248,782 84 15,175
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Ή μελέτη, Κύριοι, αΰτη έπί τής μακροβιότητος καί Ονησιμότητος τών 

άνθρώπων άποδεικνύει σαφώς, ότι έπί τών 900 μιλιονίων κατοίκων τής 
γής, γενναται μέν 1 έπί 29 καί 1]2, θνήσκει δέ 1 έπι 33 όπερ είναι πε
ρίπου μία γέννησις καί εις θάνατος άνά πάν δευτερολεπτον, ή εςήκοντα 
νεννήσεις καί έξήκοντα θάνατοι άνά πάσαν ώραν, ή 3 — 4 χιλιάδων γεν
νήσεων καί θανάτων άνά πάσαν ημέραν καθ’ δλην τήν γήν. Γι άθ./.ο μας 
άποδεικνύει τοΰτο ή ότι τό ανθρώπινον γένος ομοιάζει κΰμα η ποταμόν, όστις 
άδιαλείπτως κυλιέται άπό τής γεννήσεως εις τον τάφον έν τώ άτελευτήτω 
κύκλω τών χρόνων; ώστε δικαίως δύναται τις νά εύρη λίαν θλιβερόν τό πε- 
πρωμένον τοΰ άνθρώπου, εύραγεστάτην δέ καί πάντη μηδαμινήν τήν υ- 
παρξιν αύτοΰ άπέναντι τού άτέρμονος χρόνου. Οθεν καί άς μή έκπληττω- 
μεθα άν εύρέθησαν ή εύρίσκονται άκόμη άνθρωποι έξολισθήσαντες έν τή 
μελέτη ταύτη δπως μή έννοήσωσι τήν άξίαν τής ζωής· έπιφωνήσαντες 
ο καί τί λοιπόν άξίζει νά προσκολλώμεθα τόσον ίσχυρώς εις αύ-ήν; »

C. 22. ’Επίσης άξιον παρατηρήσεως είναι καί τοΰτο ότι μεταξύ τών βρα- 
χυβιωτάτων άνθρώπων λογίζεται καί ό Ίατοός· οί λόγοι είσί πολλοί και 
τοιοΰτοι περίπου: α'.) άφ’ ενός μέν εύρίσκεται εις καθημερινήν συγκινησιν 
καί θλίψιν διά τά παθήματα τοΰ πλησίον, β'.) διότι άεννάως διατελεϊ έν 
τώ μέσω τοΰ έκ τών πολλών καί ποικίλων λοιμωδών καί μιασματικών 
νόσων κινδύνου, γ'.) διότι διαρκώς κόπια, οί δέ έμμονοι καί ψυχοφθόροι κόποι 
καί τά πολλά του παθήματα, πόσους δέν κατέστησαν φθισικούς, καί πό
σοι έκ τούτου δέν έγένοντο θύματα άωρα τής δσον ύψηλής καί εύγενοΰς 
τόσον καί δυσκόλου καί πλήρους συγκινήσεων άποστολής αύτών μόλις είσ- 
ελθόντες είς τόν προσμειδιώντα ορίζοντα τής ερατεινής αύτών νεότητας 
καί μάλιστα πο7.λοί μετά λίαν κοπιώδεις και λαμπράς σπουδάς;!! Πόσον 
τώ όντι, Κύριοι, ή θλιβερά καί μαύρη είκών τοΰ θανάτου δέν άπεικονίζε- 
τάι ενώπιον τοΰ Ίατροΰ φοβερά καί απειλητική πάντοτε; Ποσακις οέν εύ
ρίσκεται είς πάλην ούτως είπεΐν μετ’ αύτοΰ προσπαθών νά λυτρώση άπό 
τών ονύχων αύτοΰ ή νά έμποδίση τό σκληρόν αύτοΰ δρέπανον δπως άρπά- 
ση προσφιλές τι καί πολύτιμον όν; Ποσάκις δέν φαντάζεται ότι ή κρυε-

• · - ' - Λ: — ■:----- πάντοτε έν θΰμα, φέρεται λ,υσσω-
1 ’ Άλλ’ εκτός τού- 

ώς είπον ά- 
καί πλέον δέ

, άλλά καί 
καί ύποσκε- 

έκάστοτε 
ζωής έ- 

καί ένώ ού- 
ό δυστυχής 
έπιτρέπεται 
έαυτοΰ. Τί 

οί αύτοΰ χειρ συνειθίσασα όπως _ e .
δώς έπί τοΰ δαφνοφάγου αύτοΰ λαιμού, και αύχένος!! Άλλ’ έζ 
των ό ταλαίπωρος Ιατρός εύρίσκεται διαρκώς έν τώ μέσω 
τμοσφαίρας νοσηρός, άγρυπνος, κεκοπιαζώς, συγκεζινημένος, 
ή άπαξ ού μόνον εκτιθέμενος εις τα ψύχη κιΐ κακοχούμενος, 
ύβριζόμενος καί ούτε άμοιβόμενος ποσώς, ή μυκτηριζόμενος . 
λυόμενος ύπό τής άγυρτείας τής άμαθείας καί τής προλ/ήψεως, 
δέ φέρων έπί τών ώμων αύτοΰ βαρεΐαν εύΟύνην, τής ύγείας, τής 
κάστου, ένώ σπανίως φέρει τάς συμπάθειας ^δλου^ τοΰ κόσμου, 
δεις έννοεΐ νά τόν ανακούφιση! Πόσα τωόντι δέν καταπίνει ό 
’Ιατρός έν σιγή, πόσα δέν ακούει ; ένώ δέν 
ύπό τής έπιστήμης καί τοΰ καθήκοντος νά 
είναι λοιπόν ό γενναίος πολεμιστής απέναντι

δύναται ούτε τώ
είπη ούδέν ύπέρ 
αύτοΰ; Πόσον υποφέρει έχει
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νος; ημέρας μονον ή ώρας όλίγας πολλάκις, ένώ ό ιατρός ίσταται διαρ
κώς άοκνος καί άγρυπνος φρουρός έτοιμος ΐνα £ιφθή είς τήν λύσσαν καί 
τήν φονικήν πνοήν τού τύφου, τής χολέρας, τής δυσεντερίας, τής εύφλογί- 
ας κτλ. Αρα δικαίως ό Σενέκας είπεν δτι ή ’Ιατρική είναι τό άτυχέστε- 
ρον έπάγγελμα, ήμεϊς δέ προσθέτομεν δτι πρός τοΐς άλλοις είναι καί τό 
βραχυβιώτερον. »

Καί ταϋτα μέν καθόσον άφορδ τάς πιθανότητας, ’ώς είρηται, έπί τοΰ 
χρόνου τής ζωής ημών, εΐπωμεν δέ νΰν ολίγα σχετικώς πρός δσα έ- 
λέχθησαν καί έγράφησαν περί τής άνανεώσεως των γερόντων καί τών λό
γων όσοι έπροκά?νεσαν αύτά.

23 ’Επειδή, Κύριοι, ύπάρχουσι παραδείγματα γερόντων είς ούς ά
νεφάνησαν νέοι όδόντες, ή άνεφύησαν τρίχες καί όλη ή κόμη, ή αίφνης 
οι προβεβηκότες ούτοι καί άδύνατοι παντελώς άνέλαβον 'δυνάμεις καί ιδιό
τητάς τινας μόνον είς νέους άνθρώπους άπαντωμένας ώς σπέρμα καί έμ
μηνα είς γηραιάς τινας είς ας έπίσης οί μαστοί έξοιδηθέντες έλαβον αυ- 
θις σχήμα καί μορφήν οΐαν έχουσιν οί τών παρθένων, καί έδοσαν γάλα 
κτλ. έπειδή παρετηρήθη δτι ό άετός γηράσκων άλλάσσει τό ράμφος αύ
τοΰ, και οΰτω δήθεν άνανεώνεται, ό δέ όφις είναι άείποτε ό αύτός' ταχύς, 
γοργός,, πονηρός και εύθυμος διότι άλλάσσει κατά πάσαν άνοιξιν τό κά
λυμμα η το έπιχιτωνιον αύτοΰ, έπειοή προσέτι παρετήρησαν οί άοκνοι 
παρατηρηταίτής φύσεως τούς σφαγείς άείποτε άνθηρούς όντας καί ρωμα
λέους διότι δήθεν είσπνέουσι τήν ζωήν τών σφαζομένων ζώων, επειδή πα
ρετήρησαν έπίσης βόας λ. χ. έσκληρυκότας καί γηράσαντας ύπό τό βαρύ 
φορτίον τοΰ γεωργικού ζυγού, μόλις δυναμένους νά κινώνται καί νά ζώ
σιν, αίφνης ουτοι νά λαμβάνωσι δυνάμεις άκμαίας, καί ζωήν καί πάχος 
καί σφρίγωσιν, άν άφεθώσιν έλεύθεροι έπί τινα καιρόν είς πλουσίους καί χλοε
ρούς λειμώνας, ένθα ή άφθονος άνθησις καί ή λοιπή λιπαρά τροφή'με
τά ^καθαρού ΰδατος καί άνέτου βίου είναι τωόντι ικανή ώς τοσάκις' μέχρι 
τοΰοε ειπομεν νά δώση τροφήν καί ύγείαν. '

Διά ταϋτα πάντα είπον, καί λέγουσιν ίσως άκόμη, δτι είναι δυνατόν ό 
γέρων νά γείνη νέος καί πάλιν, καί νά προσαποκτήση δυνάμεις, ίσχύν, 
σφρίγωσιν καί παντα τά τοΐς νέοις προσπελάζοντα πλεονεκτήματα είτε διά 
τών μετά νέων προσώπων σχέσεων αύτοΰ (ώς άναφέρει παρά τοΰ Βοερ- 
βοβίου αναζωογονηθείς γέρων τις δήμαρχος έπι πολλ'ύ' τεθείς έν μέσω δύω 
νεανίόων^, είτε διά τών ύορωτικών, τών καρθασίων, τών αφαιμάξεων ή 
τών μεταγγισμών αίματος άπό τών φλεβών νεανίου εύρώστου είς τάς ίδικάς 
του, δτε οί γηραιοί χυμοί καί τά έφθαρμένα στοιχεία ώς άπό κολυμβήθρας 
τοΰ Σιλωάμ Οελουσιν έξελθει νωπά καί ακμαία καί δυνάμενα νά ζήσωσιν 
έπί μακραίωνας όλους.

’Αλλά πάντα ταϋτα ύπήρξαν καί είσίν δλως φρούδα καί μάταια, ίδέαι 
ψευδείς καί άπατηλαί, τοΰτο μόνον έχουσαι τό πλεονέκτημα, δτι βαυκαλί- 
ζουσι τό πνεύμα έν τή ιδέα καί πεποιθήσει δτι είναι τώ όντι δυνατή ή 
άνανέωσις τού γεροντικού οργανισμού καί ή έπ’ άόοιστον παοάτασις ττο 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ. Η'.) Γ *58 
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ζωής. Διότι δσον άληθές είναι δτι τροφαί σκληραί, ξηραί καί άχυλοι, ή έρε- 
Οιστικαί άλμυραί και παλαιαί δύνανται νά έξασθενήσωσι καί νά μεταβάλ- 
λωσιν είς γηραιόν δλως σαρχίον, σώμα όργώντος πριν νεανίου, ύποβληθέν- 
τος είς τοιαύτην καχίστην και δλως άσύμφορον δίαιταν, τοσοϋτον έπίσης 
βέβαιον είναι δτι τροφαί καλλίστης ποιότητος ώς ζωμοί κρέατος, ή όρνι- 
Οίων, συγκεντρωμένοι, ώά, γάλα, τά κρέα τών αμνών καί τών πουλιών, 
οί εκλεκτοί καρποί καί τά εύχυμα χόρτα μετά οίνου ή ζύθου καλού καί 
παλαιού δύνανται νά έπενεργήσωσι λίαν επωφελώς καί Οαυμασίως ένίοτε 
έπί τών γερόντων δσους ή στέρησις καί τά πάθη άώρως έγήρασαν, ού
δέποτε δμως νά μεταφέρωσι τάς ημέρας τής νεότητος, αίτινες άπήλθον 
ανεπιστρεπτί. Καί άν ήναι ήδεία τών νέων καί ύγιών άτόμων ή συνανα
στροφή καί ή έξ αύτών είσπνεομένη έκπνοή, δέν δύναται δμως καί νά 
μηκύνη δυστυχώς τήν ζωήν· άπ’ εναντίας μάλιστα έκαστος εννοεί δτι 
αΰτη καθίσταται βραχυτέρα, διότι γέρων είς τούς κόλπους νέας τροφού 
ή νέας παρθένου είναι ού μόνον άνήθικον καί γελοϊον άλλά καί πάντη 
μάταιον καί έπιβλαβές, διότι πρός τοϊς άλλοις άναπτύσσει έπιθυμίας ά- 
κάρπους. Τό χορηγεϊν καλήν τροφήν καί άναληπτιχά τοϊς έξησθενηκόσιν 
είναι πάντοτε ωφέλιμον, άλλά τό καταφεύγειν είς τοιαΰτα μέσα, ή χο
ρηγεϊν πρός τόν σκοπόν τούτον φάρμακα είναι γελοϊον. Διά τής θρεπτι
κής ταύτης καί έκ προνοίας διαίτης δέν γίνεται άνανέωσις, άλλ’ έπέρχε- 
ται ύποστήριξις στιγμιαία, πολλάκις μάλιστα καί λάμψις τις άνθηράς 
ύγείας, καί σημεία τινα, έσχατοι εκφράσεις τής ζωής, απαράλλακτα ώς 
τά τελευταία άνθη ή ρόδα τοΰ χειμώνος βαρέως ένσκήπτοντος ή δπως ή 
τελευταία λάμψις άποσβεννυμένου λύχνου.

Ώστε πάντα ταΰτα, Κύριοι, άν δέν ήναι δλως διόλου ανωφελή, έρχον
ται δμως κατόπιν εορτής, καί ΐνα μή τό πάθωμεν ώς τών ραΟύμων παρ
θένων άς φροντίζωμεν έγκαίρως νά μή κουράζωμεν ούτως ειπεΐν τήν ζωήν 
ή ΰπαρξιν ήμών, άλλά άνάγκη νά άνακουφίζωμεν ένίοτε αύτήν άπό τών 
κόπων καί τών βασάνων διά τής ήσυχίας καί τοΰ καθαρού άέρος έν τή 
έξοχή μετά φιλοσοφικής τίνος διαίτης τόσον κατά τό ήθικόν δσον καί τάς 
σωματικάς ήδονάς καί έπιθυμίας· διότι μόνον ό άνετος καί ήσυχος βίος 
δύναται νά άναπληρώση δ,τι άφήρεσεν ό ζυγός τής κοινωνίας, οί φόβοι, 
οί κίνδυνοι καί ή διη-εκής ένέργεια πρός άπόκτησιν θέσεων, πλούτου, δόξης 
καί εύτυχίας. Εύτυχεΐς άληθώς οί συνετοί έκεϊνοι πλούσιοι καί δσοι άλλοι 
ήξεύρουν νά θηρεύωσι στοιχεία πρός τήν εαυτών μακροβιότητα ύπό τήν 
στέγην μικράς εξοχικής καλύβης, ή έντός πάντοτε όντες τών λαμπρών αύ
τών μεγάρων καί έν ταϊς μεγάλαις κοινωνίαις, δπου ή δόξα, ή άπληστία 
και άδιάλειπτος άγωνία φθείρουσι τήν ζωήν καί ύγείαν.

24. Προκειμένου ήδη, Κύριοι, νά όμιλήσωμεν άκόμη περί καί νηφαλι- 
ότητος καί εγκράτειας, ώς αληθών πηγών τής μακροβιότητος, νομί
ζω δτι κατόπιν τών δσα ειπομεν μέχρι τοΰδε, ολίγα μόλις έναπολείπον- 
ται ήμΐν δυνάμενα νά άποτελέσωσιν ίδιον κεφάλαιον, ή μάλλον ειπεΐν δέν 
έχομεν ή νά συγκεφαλαιώσωμεν δ,τι σχετικώς περί τούτου είρηται σπο-

άλλά συνέπεια ζωής ήσύχου καί μέτριας, ζωής 
φιλοσοφίας, ή οΰσης άναγκαίας άπορροίας φυσικού

δυνηθή τις νά γνωρίση ποιαν τινα καί πόσην τρο- 
ήμέραν, δέν παρεκκλίνη δέ τοΰ μέτρου καί τής ά- 

>ς ό άνθρωπος ουτος εΰρε τό βέβαιον 
ούτος καί ή μεγάλη αΰτη άρετή τής 
μέτρου καί τής σωφροσύνης καθιστά 
τήν ήμετέραν χριστιανικήν θρησκείαν, 

τούτο ποοβλέψασα έδοσε κα-

ράδην είς τά δύω προηγούμενα μαθήματα. Είναι γνωστόν τοϊς πάσι, Κύ
ριοι, δτι ή μετριότης καί ή οικονομία δέον νά χρησιμεύσωσιν ήμϊν 
αείποτε ώς σύμβουλοι καί βάσις πρός πασαν ήμών έπιχείρισιν, πραξιν ή 
έργον, άλλά πολλω περισσότερον άνάγκην έχει ό άνθρωπος τών δύο τού
των μεγίστων άρετών προκειμένου περί τής ζωής καί τής μακροβιότητος 
αύτού. Ειδωμεν τοΰτο είς δσα άνεφέραμεν παραδείγματα μακροβίων φιλο
σόφων καί άλλων εγκρατών καί σωφρόνων άνδρών, καί είναι άναμφισβή- 
τητον δτι ή μακροβιότης είναι κτήμα ούχί οργανισμών, ώς είρηται μετά 
εξαιρετικών προνομίων, άλλά συνέπεια ζωής ήσύχου καί μέτριας, ζωής 
κανονίσθείσης ύπό τής 
χαρακτήρας.

'Αν τω οντι, Κύριοι, 
φήν χρειάζεται πασαν 
νάγκης ταύτης ούδέποτε, έξ άπαντο 
μέσον τής μακροβιότητος. Ό λόγος 
έπικρατήσεως τής έγκρατείας τοΰ 
καί αύθις άξιοσέβαστον καί υψίστην 
ήτις, εύεργέτρια τής άνθρωπότητος, καί είς 
νόνας έγκρατείας καί νηστείας διώρισε καταλλήλους καί σωστικάς.

Τό διηνεκώς καί απανταχού τής ίερας ταύτης θρησκείας διαφαινόμενον πνεύ
μα τής προνοίας, διά τών νηστειών καί τών κανόνων αύτοϋ περί έγκρατείας 
προδήλως έπιδιώκει τήν βραδύτητα τής ζωικής κινήσεως καί τήν δσον ένε- 
στιν όλιγωτέραν απώλειαν τών ζωικών στοιχείων, μέσων δι’ ών ή ζωή 
ποοβαίνεί κατ’ όλίγον, άβλυχρώς καί ήσύχως καί βεβαίως πολύν χρόνον. 
Παράδειγμα έστωσαν οί άσκηταί καί έρημΐται καί οί καλόγηροι έν γένει 
δσοι ώς άλλοι Πυθαγόριοί ή αληθείς Χριστιανοί τών πρώτων χρόνων ζώσιν 
έν άκρα αύστηρότητι, έν μετρώ καί έγκρατεία καί ώς έν όνείρω διατελούν- 
π?ς τής μελλούσης ζωής, διό καί αληθώς καθίστανται μακρόβιοι. Είναι δέ 
αναντίρρητου δτι ή λιτότης φέρει τήν κατάπαυσιν τών παθών, άτινα χρη- 
σιμεύουσιν ώς τά κύρια αίτια τών νόσων δι’ ών ό θάνατος έρχεται. Είναι 
άληθές δτι πάντες οί άνθρωποι τής λιτότητος καί τής έρημίας δέν είναι 
μεγάλαι τινές καί φωταυγεϊς ’λυχνία’., διατηρούνται δμως έπί πολύ καί άμυ- 
δρώς λάμποντες ώς τινες μικρόστομοι λύχνοι.

’ Ή κατάχρησις ιδίως τής γεννητησίου ορμής καθίσταται ή πηγή πάσης 
θλίψεως καί βεβαίου καί άωρου θανάτου, μάλιστα δέ πρό τής έντελούς κα- 
ταοτίσεως τού οργανισμού. ΙΙοΐα είσίν άληθώς, Κύριοι, τά όλέθρια άποτελέ- 
σματα τής καταχρήσεως ταύτης ούδείς άγνοεϊ. Δέν είναι μόνον ό άωρος 
θάνατος, άλλά παθήματα άλλα χείρονα τοΰ μαρτυρίου χωρίς καν έλπίδος τί
νος άμοιβής· καί ούδείς άγνοεϊ δτι « τό θανεΐν ούκ αισχρόν, άλλ’ αίσχρώς 
» θανεΐν » καί « Κρεϊττον τό μή ζήν ή ζήν άθλίως. »

’Επειδή δέ οί καταχρώμενοι τών ηδονών τούτων συνήθως υπόκεινται καί 
είς άλλας παραπλήσιας καταχρήσεις ό βίος καθίσταται πολλάκις κάκιστος 
καί τούτους συγκαθιστών κακούς- ώστε άν « τοϊς ευ πράττουσι πας ό βίος 
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» βραχύς έστιν (ζατά το έπίγραμμα), τοΐς ζαζώς καί μία νύξ άπλετος έστι 
» χρόνος. » Ούαί τω οντι τώ άνθρώπω έζείνω τώ δυστυχεί είς ούτινος τήν 
καρδίαν ένεφώλευσεν ή καταστρεπτική αυτή Σειρήν! ήτις ώς πύθηξ τοΰ 
πλοίου κατασκορπίζει εΐς τά κύματα τοϋ πόντου τούτου δ,τι πολυτιμώτε- 
ρον και αναγκαιότερου κέκτηται ό άνθρωπος, δστις τότε έξ άπαντος μελαγ
χολικός, ισχνός, μισάνθρωπος καί έμπαΟέστατος, άπό προσβολής εΐς πόνον, 
και άπό δυστυχίας εΐς δυστυχίαν μάλλον σζληράν, άπό θλίψεως είς όδύνην, 
καί άπό βασάνων είς μαρτύρια, μυριάκις καί αϊσχρώς θά άποθνήσκη, πριν 
ή έλθη ό θάνατος ό άληθής. Τόσον πολύ σκληρά μας παιδεύει ή φύσις 
διότι παραγνωρίζομεν τήν φωνήν τοϋ όρθοΰ καί τοϋ λόγου, ή δέ θρησκεία 
ούτε νά μας παρηγόρηση πολλάκις δύναται δταν δέν σεβώμεθα τήν άρετήν 
καί τήν φρόνησιν, ή δταν νεώτεροι δντες δέν έννοοϋμεν ώς δει τάς έπι 
τούτω συμβουλάς τών γονέων, τών διδασκάλων, ή τών ιατρών, είς οΰς 
ή πείρα καί τά άπειρα παραδείγματα πολλά έδίδαξαν. "Οσοι λοιπόν θέλετε 
νά ζήσητε μακρόβιοι δίδετε πλείονα προσοχήν πρός τούς γονείς, τούς Σ. 
καί άληθεΐς πνευματικούς καί τούς έπιστήμονας καί διακεκριμένους ιατρούς 
σας, μηδέποτε δέ έπιλάθητε έν γένει τό τής αύταρκείας έπίγραμμα « ώς 
τεθνηξόμενος τών σών άγαθών άπόλαυε, ώς δέ βιωσόμενος φείοεο σών κτε- 
άνων, εστι δ’ άνήρ σοφός ουτ ος, δς άμφω ταΰτα νοήσας, φειδοΐ καί δα
πάνη μέτρον έφηρμόσατο. »

"Οστις ήδυνήθη, Ιίύριοι, νά άζολουθήση τήν σειράν καί τό πνεύμα τοϋ 
παρόντος μαθήματος, έννόησε βεβαίως δσα είπομεν περί τών πηγών τής 
μακροβιότητος καί τής πιθανής αύτής διάρκειας, καί περί τών άλλων άπερ 
εισίν έκ τών ών ούκ άνευ, τόσον άπό τοϋ σώματος, δσον καί άπό τοΰ ή- 
θιζοϋ, άναγζαΐα εφόδια διά τήν μακροβιότητα, περί τής επιρροής τής με- 
τριότητος έν παντί πράγματι, περί τής νηφαλιότητος ζαί τής έγχρατείας, 
ώς βάσεων καί έδραιώματος ταύτης καί καθεξής. Νΰν δέ είπωμεν έπιτρο- 
χάδην όλίγας έτι λέξεις περί άλλων τίνων έπίσης άναγζαίων ζαί συντε- 
λεστικών πρός τήν μακροβιότητα, μεθ’ δ καί καταπαύομεν τόν δλον λόγον.

§ 25. Καί καθ’ δσον μέν άφορα τήν έπιοροήν, ήν έχει ό άήρ, ό τόπος, 
ή γεωγραφική θέσις, τό κλίμα κτλ. έπί τής μακροβιότητος ούδένα λόγον 
ποιούμαι διότι είναι τοΐς πασι γνωστά ταΰτα. Έπίσης ούδέν λέγω περί 
τοϋ δτι ύπάρχουσι λαοί τινες άναγζαίως βραχυβιώτεροι είτε διότι είσί πε- 
προ’.ζισμένοι μέ πλείονα ενεργητικότητα καί ζωικήν ίσχύν ώς ή φυλή τοϋ 
Ίάοεθ ή Καυζασιανή, άλλαις λέξεσιν ήμεΐς έν Εύρώπη, είτε διότι λαοί τινες 
καταχρώνται, ώς προελέχθη διά τών θερμών καί πνευματωδών ποτών, ή 
διά τών ποικίλλων αύτών καί τόν στόμαχον καταστρεφόντων εδεσμάτων, 
ένώ άλλοι είσί μάλλον μακρόβιοι, καθό άκολουθοΰντες φυσικωτέραν όδόν 
καί άπλούστερα ήθη καί δέν κολοβώσιν ούτε δρέπουσιν ώς ήμεΐς τάς ή
μέρας αύτών. ζαθάπερ ό κηπουρός τά δένδρα αύτοϋ.

Έκεϊνο δμως δπερ κυρίως θέλω νά προσθέσω ένταΰθα είναι δτι κράσεις 
τινές έπιρρεάζουσι πολύ έπί τής μακροβιότητος- ούτω λ. χ. ή αιματώδης 
καί ή λυμφατιζή κρασις θεωρούνται ώς ύπισχνούμεναι σχετικώς πλείονα 

μακροβιότητα, διά τόν λόγον δτι δπως άναπτυχθώσιν αύται ζαί μορφωθώσι 
χρειάζονται πλείονα χρόνον, ή δσος χρειάζεται είς τάς νευρικές καί χο
λερικός. Οθεν οί αιματώδεις καί ?<υμφατικοί καθίστανται βραδύτερον έφηβοι- 
έκ τών δύω δέ τούτων πάλιν διατείνονται δτι ύπερέχει ή αιματώδης κρασις, 
διότι δύναται νά διατηρήση περισσότερον χρόνον τήν θερμότητα καί τήν 
ζωτικότητα πρός τήν συμπαρομαρτοΰσαν εύκρασίαν, ή εύθυμίαν καί μετρίαν 
ευτραπελίαν έν τω χαρακτήοι, άπερ είσί συντελεστικά καί ταΰτα πρός τήν 
μακροβιότητα.

Διά τήν χολερικήν κρασιν δμως συμβαίνει τδ έναντίον δυστυχώς- οί έ
χοντες ταύτην ώς γνωστόν καταβιβρώσκονται άώρως υπό τών ιδίων παθών, 
ύπδ τής φιλοδοξίας κτλ. άτινα εισίν άπόρροια τής νευριζότητός των.

Καθόσον δ’ άφοοα τάς μελαγχολικάς ιδιοσυγκρασίας καί αύται είσί συν- 
τελεστιζαί πρός τήν μακροβιότητα, καθό όδηγοΰσαι βραδέως, έσζεμμένως 
ζαί συνεπώς- οί άνθρωποι οί μελαγχολικο’ι δέν εκτίθενται άλλ’ άδιαλείπτως 
προσέχουσιν, οθεν ζαί έναντίον τών άτελευτήτων αύτών υποψιών χαί φόβων, 
(διότι προφυλάττονται έξοδεύοντες λίαν βραδέως τάς δυνάμεις αύτών) ζώσι 
μέχρι βαθέως γήρως.

Διά τούτο παιδία μικρά αδύνατα, νωθρά, έζνενευρισμένα, δπως χρειά
ζονται πλείονα χρόνον νά άναπτυχθώσιν, ούτω ζώσι καί μακρότερον χρό
νον. Ένώ τά πρωϊμώτερον άναπτυσσόμενα, ών καί τά πλεΐστα γίνονται ρα
χητικά, σπανίως ζώσι τά πολύκλαυστα καί πολύν χρόνον. Έστω τοΰτο ώς 
μάθημα έκείνων, οΐτινες πολύ έπισπεύδουσι τήν άνάπτυξιν καί διά παντός 
μέσου καί τρόπου, τών μικρών αύτών τέκνων, διότι ή πρώιμος αύτη άνά- 
πτυξις, βεβαίως θά φέρη καί πρώιμον πτώσιν καί βράχυνσιν τής ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Ούτω, Κύριοι, έξ όσων μέχρι τοΰδε είπομεν διά τήν Μακροβιότητα α
παιτείται, τό κανονίσαι τό ηθικόν δπερ είναι ή κυρία άντιξ καί τροχός 
τής ζωής. Τό α έχειν πάντοτε έν ειρήνη μετά τής καρδίας » είναι άείποτε 
ρητόν κατάλληλον ούχί μόνον είς τήν φρόνησιν, άλλά καί είς τήν υγείαν. 
Ό Fonienelle έλεγεν, δτι « δπως ζήση τίς ύγειώς καί μακράν χρόνον χρει
άζεται καλόν στόμαχον καί κακήν καρδίαν, » άλλαις λέξεσιν ήθελεν άναι- 
σθησίαν καί απάθειαν χαρακτήρος- άλλ’ έγώ, δέν συμμερίζομαι τήν γνώμην 
ταύτην. "Οσον καί άν ήναι άληθές καί πικρόν, δτι ό εύαίσθητος καί συμ
παθής άνθρωπος, ό συναλγών καί σομπάσχων άδιαλείπτως διά τά παθήματα 
τοΰ πλησίον, δσον, λέγω, αί ευαίσθητοι αύται καρδία’., αί τρυφεραί αύται 
ψυχαί πάσχουσι πάντοτε ώς έκ τούτων καί καθίστανται βραχύβιοι, άλλο 
τόσον βέβαιον είναι δτι αύται μόνον δύνανται πιστώς καί άληθώς νά έξυ- 
πηρετήσωσι τά πρός άλλήλους επιβαλλόμενα καθήκοντα, καί νά ήναι εύ- 
τυχεΐς ούτω, καί νά άφήνωσι μνήμην αγαθήν καί νά φέρωσι μεθ’ εαυτών 
τήν εύγνωμοσύνην καί τήν συμπάθειαν τών ανθρώπων. Ένώ οί έγωϊσταί 
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τοΰ Funlctulle δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξωσιν ουδέποτε ευτυχείς. Έν τώ μέσω 
τών όμοιων αύτοΰ καί τής κοινωνίας ζώσιν ώς άν ήσαν άγριοί τινες ή τέ
ρατα, απαθή ή κωφάλαλα ούδένός έχοντα τήν φιλίαν ή τήν συμπάθειαν, 
έκαστος δέ αποφεύγει αύτούς και δικαίως τούς δακτυλοδεικτεΐ. Τή άληθεία 
είναι προτιμότερου νά ήτο δυνατόν όπως διαμείνη τις εύσταθής και αδιά
σειστος ώς ό στωίκός, εις τάς ιδίας αύτοΰ δυστυχίας, ούχί >δμως και εις 
τάς τοΰ πλησίον αύτοΰ, έστω και άν πρόκηται νά ήναι βραχυβιώτερος διά 
τοΰτο· ώστε δέν συμφωνώ καθ’ όλοκληρίαν μέ τήν γνώμην εκείνων οΐτινες 
λέγουσιν ότι άν ήναι αληθές κατά τον Σολομώντα ότι « πάντα ματαιότης 
ματαιοτήτων κτλ. » ή ήμερος καί εύθυμος φιλοσοφία τοΰ Δημοκρίτου α
ξίζει περισσότερον τής θλίψεως τοΰ Ήρακλήτου, δστις άπέθανε διά τοΰτο 
καί ταχύτερου τοΰ πρώτου.

"Οθεν, Κύριοι, ή γενναιότης, ή συμπάθεια καί εύστάΟεια, ή εύγενής ύπε- 
ρηφάνεια μετά τής ορθής πρός τον Θεόν πίστεως και τής πρός τούς νό
μους εύλαβείας, καθώς έπίσης χαοαχτήρ γλυκύς και εύθυμος, όστις ύπό- 
σχεται σχέσεις καλάς και φίλους, ταϋτα είσίν έκ τών ών ούκ άνευ ούχί 
μόνον είς τήν κοινωνικότητα τοΰ ανθρώπου άλλά καί είς τήν μακροβιότητα 
αύτοΰ· δι’ έκεϊνον δέ δστις ύπό θλίψεων καί παθημάτων ώς άλγεινώς ζαί 
έπαχθώς έχων δέν δύναται νά φέρη έπί πολύ τό φορτίου τής ζωής, μεγίστη 
παραμυθία ζαί μέσον νέον πρός τήν ζωήν άς γενή ή θρησκεία καί ή πρός τήν 
άνάγνωσιν καί τήν παιδείαν καί τήν έπιστήμην έπίδοσις αύτοΰ· άς οοθή είς 
τήν μελέτην τών ωραίων τεχνών ζαί τής θρησκείας ζαί θέλει εΰρει πάντοτε 
θετικά πράγματα πρός παράτασιν τής ζωής ζαί άπόλαυσιν τής έφικτής 
εύτυχίας.

Ούαί δέ είς τόν πορφυρόν ζαί χρυσόχειρα έκεϊνον άνθρωπον ζαί μάλιστα 
τον πλούσιον δστις έπί τώ χρυσίω' καί άργυρίω αύτοΰ βασιζόμενος, ή έπί 
τή κοινωνική ύψηλή αύτοΰ θέσει έγκαυχώμενος έκκεκώφωται τά ώτα, ζαί 
μόλις καταδέχεται δπως ρίψη βλέμμα ζάν έπί τοΰ πτωχού ζαί δυστυχούς 
άδελαοΰ του ούδόλως συντελών πρός τήν εύζωίαν καί εύτυχίαν αύτου άς 
ήναι ό άνθρωπος τής έξαιρέσεως καί άς έλπίζη άποκύ.ειστικώς αύτός μόνος 
τήν ευτυχίαν, τήν δόξαν καί τήν μακροβιότητα είς τόν ίδιον πλούτον καί 
είς τήν υπεροψίαν του, άπό μέρους τής κοινωνίας Οά έχη τάς άράς καί 
τήν πεοιφρόνησιν, άπό μέρους δέ τοΰ Θεοΰ τήν οργήν καί τήν κόλασιν. 
"Οθεν ούχί πολύ αργά θέλομεν ίοει πολλούς αύτών νά συντριβώσιν είς μύ
ρια τεμάχια, ζαί ή έπελευσομένη αύτών δυστυχία Οά είναι τοσούτον μάλλον 
σκληρά, καθόσον άπό τόσου ύψους καταπεσοΰσα ούτε συμπάθειας ζάν τίνος 
θέλει άξιωθή ποτέ· έσεσθαι καί καταστήσαι μακρόβιον τον πλησίον αύτοΰ 
είναι εν μέγα καθήκον δι’ έκαστον άνθρωπον έκπληρούμενον διά τής άλλη- 
λεπικούρου τοΰ άνθρώπου βοήθειας καί συνδρομής· ό άνθρωπος τοϋ Fontenelle 
δέν είναι τοιοΰτος ώς δέν είναι τόσοι παρ’ ήμΐν δυστυχώς.

Τί κεοδίζετε τώ όντι ώ πλούσιοι καί υπερόπται είς τήν ευγνωμοσύνην 
τοΰ πλησίον ή εις τό σέβας ζαί τήν άγάπην τών μεταγενεστέρων; απέχθειαν 
καί μίσος! Έλεύσεται ήμαρ δτε ζαί από ύμάς καί τά τέκνα ύμών, ώς 

άπό τοΰ Φινεως τοΰ φάρυγγος αί Άρπυιαι Οέλουσιν άφαιρέσει τάς τροφάς 
αύτάς άκόμη. Ένώ σεις εύεργέται τής άνθρωπότητος, πλούσιοι τοΰ εύαγ- 
γελίου οί άζαταπαύστως έργαζόμενοι διά τήν εύτυχίαν τοΰ πλησίον, οί συν- 
τρέχοντες ή άνεγείροντες Πτωχοζομεΐα, Νοσοκομεία, Βρεφοκομεία καί έν 
γένει πάσαν πρός τήν μακροβιότητα τοΰ πλησίου προσπαθοΰντες, σεις αί 
εύγενεΐς καί γενναΐαι καρδίαι, οί άληθεΐς συνδρομηταί καί εύεργέται τής 
εύτυχίας ζαί τής μακροβιότητος, Σεις ώ σεβαστά ονόματα, ώ Χρηστάζαι 
Έφένοαι, ώ Γεώργιοι Ζαρίφαι καί πάσα ή χορεία τόσων άλλων όμοιων, σείς 
ώ αθάνατα ονόματα, ών ό πλούτος χρησιμεύει πρός τήν παντοειδήν ευερ
γεσίαν τών πτωχών ύμών άδελφών, όμοιάζετε τό φώς εκείνο, ούτινος αί 
ακτίνες χεόμεναι έπί πάντων τών περί ύμάς αντικειμένων αντανακλώνται 
καί αύθις έπί τής άναδιδούσης μεγάλης φωτοδότου λαμπάδος, ζαί ή εύχή 
καί ή εύλογία τοΰ κόσμου άφοΰ σάς χαταστήση μαχροβιωτάτους θά σάς 
άποθανατιση θετιχώς καί βεβαίως έπί τέλους, διότι είναι κανών « τό καλόν 
νά γεννά καλόν, τό δέ χαζόν χαζόν χαί αίσχος. »

Ήμεϊς δέ οι μέτριοι, δσοι νομίζομεν εαυτούς δυστυχείς, ζαί οΐτινες πα- 
ραπονούμεθα καθ’ δλων καί δι’ δλα, σκεφθώμεν ολίγον καί παρηγορηθώμευ 
έν τή μελέτη ταύτη τής ζωής. Δέν είναι κοινή ή τύχη πάντων ; και ό 
αύτός περίπου χρόνος δν θά ζήσωμεν πάντες ένταΰθα ; ! άν δέ εύρίσκωμεν 
δτι ή ζωή ήμών ή μάλλον μεγάλη είναι πάλιν περιωρισμένη, διατί τότε 
νά τήν έπιβαρύνωμεν μέ τόσας περιττάς έργασίας, άνάγκας καί θλίψεις ;! 
Ειπομεν δτι ή εύτυχία καί ή άρετή ευρίσκονται παντού καί είς πάντα κύ
κλον καί είς αύτόν έτι τόν άγροτικώτερον, έκεϊ ένθα γίνεται ή έκπλήρωσις 
τοΰ καθήκοντος. "Οθεν ό κυνικός Διογένης είναι έξίσου μέγας ώς ό ’Αλέ
ξανδρος, καί περιπλέον μαζροβιώτερος εκείνου. 'Ας ζώμεν ήσυχως καί φρο- 
νίμως (διότι ό ζήσας μάλλον ήσύχως, ούτος έζησε καί πλέον ευτυχώς) 
ύποχλέπτοντες ουτω άπό τήν ζηλότυπου φύσιν τήν ύπαρξιν μας, άς εύερ- 
γετώμεθα άμοιβαίως, καί άς κτώμεν άληθεΐς φίλους, διότι ή εύγενής καί 
γενναία καρδία τής άφοσιώσεως τούτων, καθωραΐζει τήν ζωήν λέγουσί τινες 
δτι ό κακός έπί πολύ χαίρεται έν τώ κόσμω τούτω τήν εύτυχίαν καί τήν 
ειρήνην· είναι δυνατόν, άφοΰ δέν άνταγαπάται, άφοΰ δέν έχει φίλον, καί 
άφοΰ είναι γνωστόν δτι έκτος τών άδιαλείπτων φόβων ό είς έχει άνάγχην 
τοΰ άλλου ; "Οθεν Κύριοι, εύτυχής καί μακρόβιος έσεται ό διερχόμενος τάς 
ημέρας αύτοΰ έν τή έκπληρώσει τοΰ καθήκοντος αύτοΰ, έν τή οικογένεια, 
τοΐς φίλοις, ό εύεργετών, ό ολιγαρκής, ό άνεξάρτητος (διότι ποιος άρα 
ζυγός δέν είναι βαρύς τό φέρεσθαι); Μακρά έτη Οά έχη έξ άπαντος ό έ- 
λεύθερος ζαί εύχαριστημένος άπό τήν τύχην αύτοΰ, καί ό βίος του είναι 
σειρά άδιάλειπτος εύτυχίας.

Κύριοι, δίδω πέρας είς τό περί Μακροβιότητος θέμα μου διά τής εξής 
έπικλήσεως ή Ιίαιάνος πρός τήν ύγείαν δστις είναι όντως ώραϊος καί ύψηλός 
ζαί δστις άποδίδεται είς τινα Άρίφρωνα Σιζυώνιον.
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« 1 γίεια πρεσβίστα μακάρων, μετά σεϋ ναιοιμι τό λειπόμενον

» βιοτας, σύ δέ μοι πρόφρων σύνοικος εϊης.
» εϊ γάρ τις, ή πλούτου χάρις, ή τεχέων,
» ή^ τάς ΐσοδαίμονος άνθρώποις βασιληίδος άρχάς, ή πόθων,
» ους ζρυφίοις Άφροδίτας, άρχυσιν θηρεύομεν,
» ή εΐ τις άλλα θεόθεν άνθρώποισι τέρψις ή πόνων άμπνοά πέφανται, 
» μετά σεΐο, μάχαιρ’ ύγίεια. » (Αθηναίος. Τομ. 3. Σελ. 2G9.)

Μάθημα άπαγγελθέν έν τω Φιλεζπαιδευτικώ Συλλόγω < Μικρά Άσία. »

ΠΙΟ Θ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟ1Γ.

ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ Π ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ.

« "Ηντινί δέ γλώσσαν ϊεσαν οί Πελασγοί, ούζ έχω άτρεκέω; είπαν
• εί δέ χρεών έστι τεκμαιοόμενον λέγειν κ.τ.λ . . . ήσαν οί Πελασ-
« γοί βάρβαρον γλώσσαν ιέντε;. » (Ήροδι Βιδλ. Α'. 57.)

Οί αρχαίοι κάτοικοι της 'Ελλάδος ήσαν σχεδόν έν γένει γνωστοί ύπό

’ : τοΰ γραικός, ήτοι 
έκ τοΰ πέλας συνώνυμον τοΰ 
αρχαία γή, Πελασγός, άρχαι-

τό όνομα Πελασγοί ένίοτε δέ καί Γραικοί. Άμφότεραι δέ αύται αί ε
πικλήσεις σημαίνουσι τό αύτό· ήτοι Γραικός έζ 
γέρων, αρχαίος, καί Πελασγός, Πελασγία, 
πρεσβύτης, καί γή, γαΐα· δθεν Πελασγία, 
ος κάτοικος.

Άλλ’ ό Ηρόδοτος μας λέγει ότι σώμα λαοϋ ζληθέντος 
πεσχίσθη έζ τών αρχαίων τούτων κατοίκων. ■--- »’ 

ζαί άπό σμικρών τήν άρχήν
'__ '....... -I "u.

; 'Ελληνικού ά-
Ό λαός δ’ ούτος, καί τοι 

σθενής, ζαί άπό σμικρών τήν άρχήν όρμώμενος, πολιτισθείς δμως ζαί 
καλλιεργήσας τάς τέχνας, ένώ οί Πελασγοί διέμενον έν τή βαρβαρότητι 
αύτών, έσχημάτισεν έπί τέλους έθνος δλως αιαχεκζ:^.ί·^θ'/* δπερ δέν έβοά- 
δυνε νά προσλάβη ιδίαν τινά ύπεροχήν, καί μάλιστα μετά “**
Ασίας άποιχίας. ’j 
σμον, παρέσχε τό όνομα αύτοϋ 
δος οϊτινες έφιλοτιμήθησαν · ”

τάς έζ τής 
'ΤΙ- 

τής Έλλά- 
νά ένωθώσι μετ’ αύτού. ’Εν τούτοις οί μέν 

Πελασγοί έθεωρήθησαν πάντοτε ώς ή γενεαλογική άρχή τών Ίώνων, οί 
δέ Έλληνες, μόνον τών Δωριέων άλλά βαθμηδόν τό όνομα Πελασγός έ- 
,ξέλιπεν. Ό "Ομηρο;, καί τοι έν τή έποχή αύτού τό όνομα Έλληνες δέν ήτον 
είσέτι κοινόν άπάσης τής Ελλάδος, δνομάζει Πελασγούς εύαρίθμούς τινας 
Έλληνικάς φυλάς· καί εις τούς χρόνους τού Ηροδότου, πόλεις τινές κεί- 
μεναι έπί τής Προποντίδος ή τών συνόρων τής Μακεδονίας ζατεΐχον μό- 
■ναι τό όνομα τούτο- οιον ή Πλαχία, ή Σζυλάζη ζαί ή Κρηστωνία.

Μετά τήν διαίρεσιν ταύτην τών άρχαίων κατοίκων τής Ελλάδος 
Πελασγούς καί εις Έλληνας, ή γλώσσα ήν ούτοι ώμίλουν ώφειλε νά ύ- 
ποστή μεγάλας μεταβολάς· οί "Ελληνες έξέτειναν καί έτελειοποίησαν αύ
τήν διά της έκτάσεως ζα'ι τελειοπριήσεως τοΰ κοινωνικού αύτών πολιτεύ
ματος· νέαι άνάγκαι, νέαι τέχναι, νέαι ίδέαι. παρήγαγον νέους συνδυα
σμούς λέξεων. Άπ’ έναντίας δ’ ρί Πελασγοί, ούδόλως μεταβαλόντες τάς 
θεσμοθεσίας καί τήν γλώσσαν αύτών, τοσοϋτον άπεξενώθησαν προϊόντος 
τοΰ χρόνου τής τών Ελλήνων γλώσσης, ώστε τήν έποχήν καθ’ ήν συ- 
νέγραφεν ό Ηρόδοτος, οί δλίγοι διαμένοντες αρχαίοι Πελασγοί συνεννοού
μενοι απλώς μεταξύ των, δέν ήδύναντο πλέον νά έννοώσι τήν γλώσσαν 
φών Ελλήνων, τών όποιων τό όνομα έπεζοάτει τότε απανταχού τής Έλ- 

(O.MHPOS ΦΤΛ. ΕΙ'.) ' 59

Ακολούθως δέ προβαίνων γιγαντιαίως πρός τόν πολι 
Ί εις όλους τούς άλλους λαούς 

:’ αύτού. Έν

εις
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λάδος. Έχ τούτου λοιπόν προήλθε τό συμπέρασμα τοΰ Ηροδότου, χατά 
τήν τότε κοινήν τών Ελλήνων συνήθειαν, οτι οί Πελασγοί, « ήσαν βάρ
βαρον γλώσσαν ιέντες. »

Πρός δέ τούτοις, καθ’ α αναφέρει ό αύτός ίστοριχός (Βιβλ. Β'. 52) 
καθίσταται αναμφίβολον δτι ή γλώσσα αυτή τών Πελασγών έσχε τήν αύ
τήν άρχήν μέ τήν, ύπό τό όνομα « Ελληνική » καταστάσαν κοινήν γλώσ
σαν ή διάλεκτον άπάσης τής Ελλάδος χαί τών αποικιών αύτής. Λέγει έζ 
τώ ρηθέντι χωρίω, ότι οί Πελασγοί ούδενί τών θεών ποιούμενοι επωνυ
μίαν ή όνομα, ήρχέσθησαν εις τό νά προσσνομάσωσιν αύτούς διά γενικής 
τίνος προσηγορίας, θεούς, ώς κόσμω Οέντες τά πάντα πράγματα « θε
ούς οέ προσωνόμασάν σφεας άπό τοϋ τοιούτου, δτι κόσμω Οέντες τά πάντα 
πρήγματα. » Ή λέξις άρα θέντες, παραγομένη έκ τοΰ θέω είναι 'Ελληνική.

Τής τοσούτω αξιοσημείωτου ταύτης συμπτώσεως άπαξ τεθείσης, δέν 
μένει πλέον είμή νά προσδιορισθή είς τίνα αρχικόν κορμόν δυνάμεΟα ν’ ά- 
ναθέσωμεν τήν Πελασγικήν, ή μάλλον τήν άρχαίαν ταύτην 'Ελληνικήν 
γλώσσαν, ήτις τελειοποιηθεΐσα έντός τών 'Ελληνικών κρατών κατέστη ή γλώσσα 
τοΰ Όμηρου καί τοΰ Πλάτωνος. ΙΙρός οιασάφησιν τούτου, άναφυεται τό ζή
τημα περί τής καταγωγής τών Πελασγών ήτοι τών άρχαίων κατοίκων 
τής 'Ελλάδος.

Πλεΐστοι είδήαονες χρονολόγοι, έν οίς ό Φρερέτος καί ό Βουϊέρος λέ
γουν ότι ούτοι κατάγονται έκ τής ’Ασίας. Ό τελευταίος μάλιστα συγχέει 
αύτούς μέ τούς Φοίνικας. Άλλ’ άντί νά είσέλΟωμεν, περί τής τών λαών 
καταγωγής,, είς μακράς καί δυσεκπεράντους αμφισβητήσεις, αϊτινες άπο- 
βαίνουσιν ανεξάντλητοι ώς έκ τής έλλείψεως αύθεντικών υπομνημάτων, ό
φείλομεν μάλλον νά προσφύγωμεν είς φυσικάς καί γεωγραφικός άποδείξεις, 
τάς μόνας ίκανάς τοΰ νά παράσχωσιν ακριβή τινα διδόμενα. Όθεν ταύ- 
τας έξετάζοντες, βεβαιούμεθα ότι αί διά ξηράς μεταναστάσεις προηγήθη- 
σαν τών διά θαλάσσης· καί ούτως οί πρώτοι κάτοικοι τής Ελλάδος ώφει- 
λον νά άφιχθώσιν έχεΐσε διά ξηράς, χαί κατά συνέπειαν νά προηγηθώσι 
τών έξ ’Ασίας καί Αίγύπτου άφιχθέντων. Ούτοι δέ οί τελευταίοι άφιχΟέντες 
εϊχον, άληθώς, μέγιστα πλεονεκτήματα έπί τών προηγηθέντων καί ήδη απο
καταστημένων λαών, ώς μετερχόμενοι τήν ναυτιλίαν, προϋποθέτουσαν βε
βαίως τήν άπόκτησιν πλείστων διαφόρων τεχνών καί έφικτών γνώσεων. 
Όθεν ώφειλον ουτοι ού μόνον νά έξασκώσιν έπι τών προτέρων φυλών με
γάλην ύπεροχήν, άλλά προσέτι καί νά θεωρηθώσι καθιδρυταί τών κοινω
νιών αύτών καί πράγματι ήσαν τοιοΰτοι· διότι οί πολιτίζοντες τάς κοινω
νίας τών ανθρώπων καί είσάγοντες έν αύταΐς τάς τέχνας, ούτοι μόνοι άξι- 
ουνται τούτου τοΰ ονόματος.

Έφαρμόζοντες λοιπόν τήν παρατήρησιν ταύτην φυσικής άποδείξεως, καθ’ 
ής ούδείς ήθελεν έπιφέρει τινά άντίρρησίν, πρός τό προκείμενον ζήτημα, ό- 
δηγούμεθα φυσικω τω λόγω είς το νά έξαγάγωμεν τό συμπέρασμα δτι οί 
αρχαίοι τής 'Ελλάδος κάτοικοι, οί Πελασγοί, δέν ήδύναντο νά άφιχθώσιν 

έκεΐσε διά θαλάσσης. Τοΰτο δ’ είναι καί τό φρόνημα τοΰ Άδελούγγου (*), 
δστις τούς θεωρεί καταγόμενους έκ τών Θρακών, έθνους μεγάλου δπερ κα- 
τωχεί ποτέ τά άρκτώα μέρη τής Ελλάδος, καί τά παράλια τοΰ Εύξείνου 
Πόντου, τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ 'Ελλησπόντου, χαί εύχόλως ήδυνήθη νά είσ- 
δύση έν τή Μικρά Άσία (**) είτε περιπλέον τόν Εύξεινον, ή διαπεραιούμενον 
τήν μικρόν διάστασιν τών πορθμών τών άποχωριζόντων αύτό έκ τής ’Ασια
τικής ηπείρου. Ή γνώμη δ’ αύτη, ή ήδη τοσούτω πιθανή, στηρίζεται έπί
σης καί έπί άποδείξεως ούχ ήττον άξιολόγου· τής τών γλωσσών.

Μεταξύ τών γλωσσών τοΰ σημητικοΰ κοομοΰ, έξ ού παρήχθησαν αί λα
λούμενα! γλώσσαι τών Φοινίκων, Χαναναίων, Άραμαίων, ’Αράβων καί Ε
βραίων, καί τών Εύρωπαϊκών ή Δυτικών Γλωσσών, δέν ύπάρχει ούδεμία 
άναλογία. ΊΙ πορεία αύτών έστιν δλως διάφορος· ούδεμία κοινή ρίζα, είς 
τάς λέξεις τάς σημαινούσας τά πρώτα άντικείμενα τά προσβάλλοντα τάς 
αισθήσεις ή τόν νοΰν ήμών, οΐον είς τάς λέξεις, ούρανός, ήλιος, σελή
νη, γή, ύδωρ, φώς, Ή πελασγική λέξις, Θεός, ή ύπό τοΰ Ηροδότου άνα- 
φερομένη, $έν έχει τήν έλαχίστην σχέσιν ή φωνήν, ούδέ τήν αύτήν κα
ταγωγήν μέ τάς λέξεις, Έλ, Έλοχίμ, Άλλά, Άδοναί, Ίαού, κλ. τάς ση- 
μαινούσας τόν Θεόν τών σημητικών γλωσσών ένώ ή είρημένη Πελασγική 
λέξις είναι προφανώς ή ρίζα τοΰ τοιούτου ονόματος είς τάς πλείστας 
τών Εύρωπαϊκών Γλωσσών. Πρός δέ τούτοις σχετίζεται αύτη μέ τήν 
σανσκριτικήν λέξιν Δέβα(Θέουα) έξ ής ό Άδελοΰγγος παράγει τήν ρί
ζαν τής λέξεως Θεός καί ήτις φαίνεται είσχωρήσασα διά ξηράς έκ τής 
’Ινδίας είς τήν 'Ελλάδα.

Ταΰτα πάντα λοιπόν τεινουσιν είς τό νά μάς κάμωσι νά θεωοώμεν τούς 
Πελασγούς, λαόν άφιχθέντα έν Έλλάδι, ούχί διά θαλάσσης, ώς μέχρι τοϋ- 
δε ύπετίθετο, άλλ’ έκ τών ένδοτέρων χωρών· καί τό φρόνημα τοΰ Άδε
λούγγου, προσαρτώντος τήν γλώσσαν αύτών είς τον παρ’ αύτοΰ καλού
μενον, Θρακο—Πελασγό — Έλληνο— Λατινικόν κορμόν συμφωνεί 
πληρέστατα πρός τήν ορθήν παρατήρησιν.

Έάν δ’ έπί τέλους, ώς άποδείκνυται έκ τών προσφάτων ανακαλύψεων 
μαί τής έμβριθεστέρας σπουδής τών ’Ινδικών γλωσσών, ύπάρχει μεγίστη

Ο Alelung, Περίφημο; φιλολόγο; καί γραμματικός γερμανός. ΈγεννήΟη έν Σπαντεκόβ<) τή; 
Πομερανία; τό < 73 4 καί άπέθανεν έν Δρέσδη τά < 8 06. Οΰτος έμόχΟησεν υπέρ τή; γλώσσης 
του ώ; ή ’Ακαδημία τή; Γαλλία; ύπέρ τή; Γαλλική; καί ή τ^; Κρούσκα; ύπέρ τή; Ιταλικής. 
ΙΙρός τής άλλοι; αύτοΰ συγγράμμασι, συνέγραψε γερμμνιστί καί τόν ΜιΟριόάτην ή Γενικήν 
’Επιστήμην τφν γλωσσών, πρόταξα; έν αύτώ τό Πάτερ ήμών πρό; δείγμα, εί; σχεδόν 
5 0 0 γλώσσα; ή διαλέκτου; γεγραμμένον. Ό Α'. τόμο:, δημοσιευθείς, ζώντος τοΰ συγγραφέα):, 
περιλαμβάνει τά; ’Ασιανά; γλώσσα; συμποσοφμένα; εί; <59. Ό Β'. δημοσιευΟείς, ύπό τοΰ Βάτερ 
τά 1809, περιέχει τά; Ευρωπαϊκά; ήτοι, ά, τήν βασκικήν, β', τήν άρχαίαν κελτικήν, γ', τήν κελ
τογερμανικήν, δ’, τήν γερμανικήν, έ, τά; γλώσσα; θρακιζήν, πελασγικήν, 'Ελληνικήν και λατινικήν 
ς, τάς σλαβικά;, ζ'. τά; γερμανοσλαβιζάς, ή, τήν ρωμανοσλαβιζήν ή βλαχιζήν καί θ', τάς σομ- 
μϊκτους. Ό Γ'. τόμο;, έζδοόεί; ώ.σαϋτω; ύπό τοΰ Βάτερ, τό 18 12, περιγράφει τά; γλώσσας 
φή; ’Αφρικής.

(“) ύπήρχον Θρ?ζε; καί Πελασγοί έν Άσί?. Ο! Τρψαδΐται έΟεωροΰντο καταγωγή; Πελασγικής. 
Ή Αιδώ, κατά τόν Βιργίλιον, απονέμει αύτό"; τήν προσωνυμίαν ταύτην. 



AGS ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ.
αναλογία μεταξύ τούτων καί τών Ευρωπαϊκών γλωσσών ώς πρός τήν πο
ρείαν καί τήν άνάπτυξιν αύτών, (***) ή αξιοσημείωτος αύτη αναλογία δέν 
ήθελεν άρα είσθαι νέα άπόδειξις δτι αί έκ τής μεσαίας ’Ασίας πρός τά 
μεθόρια, τής Εύρώπης μεταναστάσεις είσίν αρχαιότερα', παρ’ δ,τι νομίζομεν 
καί δτι αύται έχορήγησαν κατοίκους είς τάς άπωτέρω χώρας καί είς αύτήν 
τήν 'Ελλάδα; Τωόντι πρό τής έφευρέσεως τής ναυτιλίας, αί άκταί τής 
Κασπίας θαλάσσης άπεΐχον δλιγώτεοον έκ τών παραλίων τής ’Αττικής ή 
έκεΐναι τής Φοινίκης.

Άλλ’ δμως δέν άρνούμεθα δτι οί πρώτοι καί άγριοι κάτοικοι τής 
'Ελλάδος παρέλαβον έκ τών Φοινίκων καί Αιγυπτίων, οπότε αί διά θα
λάσσης συγκοινωνίαι ήνεώχθησαν, πληθύν τινα νέων γνώσεων, ώς προεί- 
πομεν. Φαίνεται δμως δτι διετήρησαν τήν γλώσσαν αύτών, καί δτι μό
νον τήν γραφήν παρέλαβον έκ τών δυτικών ’Ασιανών τούλάχιστον είναι 
πασίδηλον δτι τό σχήμα τών γραμμάτων τό είσέτι έν χοήσει παρά τοΐς 
Εύρωπαίοις έξ έκείνων έσχε τήν καταγωγήν είτε διότι οί αρχαίοι 'Ελ
ληνες ή Πελασγοί δέν έγνώοιζον παντάπασι τήν γραφήν, ή, τό πιθα- 
νώτερον, διότι ειχον άμορφόν τινα καί ιερογλυφικήν, ώς είναι άπασαι 
αί άρτιγέννητοι γραφαί. “ΟΟεν, έπί τή τελευταία ταύτη ύποθέσει, άναγνω- 
ρίσαντες τήν ώφέλειαν τών χαρακτήρων τούς όποιους είσήγαγον παρ’ αύ
τοΐς οί Φοίνικες, τούς παρεδέχθησαν, καί διετήρησαν απλώς τήν συνήθει
αν τοϋ νά γράφωσιν αύτούς έξ αριστερών πρός τά δεξιά, κατά τόν σαν
σκριτικόν τρόπον, καί ούχί έκ δεξιών πρός αριστερά ώς οί Άραβες, Φοί
νικες καί Αιγύπτιοι· διότι άλλως, μή έχοντες ήδη είδος τι γραφής, καί 
παραδεχόμενοι νέους χαρακτήρας, ούδόλως ήθελον μεταβάλει τόν τρόπον 
τοϋ γράφειν αύτούς.

Έν τψ Λ', τόμφ τοΟ ΜιΟρώάτο» ύπάρχει διεξοδικό; κατάλογο; σανσκριτικέ?' λέξεων. ΠλεΤ- 
•ται δ’ Ευρωπαϊκά! λέξεις είσέτι έν χρίσει, παράγονται άιχέσω; έκ τΓ,; σανσκριτική;, ώ; έν αΰτφ 
άιιοδείκνυται.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ,

ΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ I.

Έν τών αριστουργημάτων έξ δσων ή εφευρετική διάνοια τοΰ ανθρώπου 
άνεκάλυψε πρός ταχυτέραν καί εύκολωτέραν συγκοινωνίαν αύτοϋ μετά τών 
άλλων όμοιων του είναι άναντιρρήτως καί αί κρεμασταί γέφυραι.

Ή τολμηρά αύτη έφεύρεσις, ής τίνος ή άκριβής χρονολογία μένει είσέ
τι απροσδιόριστος, οφείλεται είς τήν ’Ασίαν ιδία δέ είς τήν Κίναν, δπου 
πολλαί τοιαϋται γέφυραι ϊπτανται (κατά τήν γραφικωτάτην έκφρασιν τών 
Σινών συγγραφέων) ύπεράνω βαθυτάτων κοιλάδων καί χαραδρών. Ή κατα
σκευή τινών έξ αύτών ανάγεται ύπό τών κατοίκων είς μυθώδη έποχήν. Πα- 
σαι αύται αί γέφυραι είναι τόσον ύψηλαί ώστε ίλιγγια τις διαβαίνων αύ
τάς· αί δέ πλεϊσται αύτών έχουσι πλάτος ικανόν, ώστε τέσσαρες ιππείς 
δύνανται νά διαβώσιν έλευθέρως κατά μέτωπον· στερεά δέ καί κομψά δου- 
φακτώματα εκατέρωθεν ύψούμενα έξασφαλίζουσι τήν διάβασιν. Μία τοιαύτη 
γέφυρα ύπάρχει είσέτι είς τήν Sclienise έχουσα καθαρόν μήκος τετρακοσίων 
ποδών, καί πεντακοσίων ύψος άπό τής έπιφανείας τών ύδάτων τοΰ κάτωθεν 
αύτής διαρρέοντος ποταμού. Φαίνεται δέ δτι χριστιανοί ιεραπόστολοι άπο- 
σταλέντες είς τήν Κίναν προσηλυτισμού χάριν περί τάς άρχάς τής πα- 
ρούσης έκατονταετηρίδος, ίδόντες αύτάς καί έκτιμήσαντες δεόντως τήν εύερ- 
γετικήν χρήσιν αύτών, διεβίβασαν τάς δεούσας περί αύτών πληροφορίας 
πρός τούς έν Εύρώπη μηχανικούς, οϊτινες καί έπελάβοντο τής εισαγωγής 
τοιούτων γεφυρών καί είς τήν Εύρώπην.

Πολύ δμως πρό τής είς τήν Εύρώπην εισαγωγής των τοιαϋται γέφυραι 
συνέδεον καί είς τήν Νότιον ’Αμερικήν τάς ύψηλάς κορυφάς τώυ ’Άνδεων 
καί τών Κορδιλιερών , ώς καί τάς δχθας μεγάλων ποταμών. Τώ 1812 ό 
Κύριος Humboll διέβη τόν ποταμόν Chambo διά κρεμαστής γεφύρας τεσ
σαράκοντα μέτρων μήκους.

Κατά τό 1741 έγένετο καί είς τήν Εύρώπην ή πρώτη δοκιμή. Κρεμα
στή γέφυρα έπί τοϋ ποταμοΰ Lccs συνήνωσε τάς δύο κομητείας Durham 
καί York τής ’Αγγλίας· σανίδωμά τι δύο ποδών πλάτους καί ύπό δύο σι
δηρών άλύσεων έβδομ,ήκοντα ποδών μήκους βασταζόμενου είς ύψος εξή
κοντα ποδών ύπεράνω ορμητικού χειμάρου έχρησίμευε μόνον πρός διάβασιν 
πεζών, ενεκεν δμως τής άτελείας του ύφίστατο μεγάλας δονήσεις κατά 
τήν διάβασιν. Στερεά δέ γέφυρα τοϋ νέου συστήματος κατάλληλος πρός 
διάβασιν καί αμαξών κατεσκευάσθη τό πρώτον είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν 
παρά τοϋ Κυρίου Findlen, ώστε άν καί ή έφεύρεσις όφείλεται είς τήν ’Ασίαν, 
ή τελειοποίησις όμως καί ή γενίκευσις αύτών όφείλεται είς τήν Εύρώπην 
καί ιδίως είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν.

Μετά τήν ’Αμερικήν πολλά μέρη τής ’Αγγλίας συνεδέθησαν άλληλοδί-
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αδόχως διά κρεμαστώ'; γεφυρών. Ή Γαλλία δμως καθυστέρησε·? έπί πολύ 
τών δύο προειρημένων εθνών, ένεχα τών συνεχών πολέμων της περί τάς 
άρχάς τής παρούσης έζααονταετηρίδος, οΐτινες πολυτρόπως έξαντλήσαντες 
αύτήν, έζώλυσαν τήν φυσικήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας και άπεμόνωσαν 
τρόπον τινα αύτήν τών άλλων έθνών. Πρώτοι δέ οί αδελφοί Seguin, ανε
ψιοί τού Μογκολφιέρου, κατεσζεύασαν είς τήν Γαλλίαν κρεμαστήν γέφυραν 
εις τήν χωμόπολιν Annonay, χρησιμεύουσαν μόνον εις διάβασιν πεζών ο
λίγον δ’ έπειτα κατεσκεύασαν ούτοι τήν πρώτην κρεμαστήν γέφυραν καί 
πρός διάβασιν αμαξών έπί τοϋ 'Ροδανού μεταξύ τών πόλεων Tain ζαί 
Tournon. "Εκτοτε σχεδόν πανταχού τής Γαλλίας κρεμασταί γέφυραι αν
τικατέστησαν τά πρός διάβασιν τών μεγάλων ποταμών τέως χρησιμεύοντα 
πορθμεία· ώστε σήμερον ή Γαλλία ούδόλως καθυστερεί τών άλλων εθνών 
ύπό ταύτην τήν έποψιν.

Αί κρεμασταί γέφυραι πλεονεκτοΰσι τών άλλων γεφυρών κατά τό ανε
ξάρτητον αύτών άπό τή; κοίτης τών μεγάλων ποταμών καί τών ορμητι
κών χειμάρων, έντός τών οποίων ήθελεν είσθαι δύσκολον καί σχεδόν άκατόρ- 
Οωτον νά τεθώσι θεμέλια άσφαλή καί στερεά οΐου δήποτε άλλου είδους γε- 
φύρας. Πρός δέ αί γέφυραι αύται πλεονεκτοΰσι ζαί κατά τό εύκολον ζαί 
τό οικονομικόν τής κατασκευής των, τό τολμηρόν, τό έλαφρόν, καί τό κομ
ψόν αύτών. Πρό πάντων δέ διά τό δτι, τό τόξον αύτών δύναται νά έκ- 
ταθή μέχρι πεντακοσίων μέτρων μήκους, ένώ τά τόξα τών παγίων γεφυ
ρών κατ’ άνώτατον όρον δέν δύνανται νά ύπερβώσι τά μέν λίθινα τά εξή
κοντα μέτρα, τά δέ σιδηρά έβδομήκοντα τρία μέτρα, καί τά ξύλινα 119. 
Όσω δέ μεγαλήτεραι τόσω καί στεοεώτεραι καί ήττον επικίνδυνα', άποβαί ■ 
νουσα:, διά τό χαρίεν καί τό έλαφρόν τής κυρτότητός των καθίστανται ό 
στολισμός τών άβύσσων.

Κύρια συστατικά μέρη τών κρεμαστών γεφυρών είναι οί κάλω ή αί ά- 
λύσεις, τό έξ αύτών διά σιδηρών ράβδων έξαρτώμενον έδαφος ή σανί
δωμα, τό κυρίως πρός διάβασιν χρησιμεΰον, καί τά σημεία τής ύποστη- 
ρίξεως άτινα είναι ύψηλαί στήλαι λιθόκτιστοι ή έκ χυτοΰ σιδήρου. Τά δύο 
πρώτα σχηματίζουσιν οί μέν κάλω διά τής κυρτότητός των τόξον, τό δέ 
σανίδωμα τήν χορδήν αυτού, ήτις δμως άντί νά συνέχη τά δύο άκρα τού 
τόξου άπεναντίας έφάπτεται μόνον τοϋ βαθυτάτου μέρους τού κοιλώμα
τος αύτού.

Οί κάλω ώς έπί τό πλεΐστον κατασκευάζονται έκ σιδηρών συρμάτων 
ίσομεγέθων καί παραλλήλως τεθειμένων ουδέποτε δέ συνεστραμμένων, άλ
λά κατά διαστήματα συνδεδεμένων διά σιδηρών έπίσης συνδέσμων. Μόνον 
είς τά μέρη οπού ό σίδηρος είναι σπάνιος κατασκευάζονται ούτοι άπό ΐνας 
φυτών τινων, ώς είναι αί προαναφερθεΐσαι κρεμασταί γέφυραι τής Νοτίου 
’Αμερικής, τών οποίων οί κάλω είναι κατασκευασμένοι άπό ινας τής 
Agava Americana. Τά πρός κατασκευήν τών κάλω χρησιμεύοντα σύρματα 
πρέπει νά έχωσι πάντα τό αύτό μήκος καί τήν αύτήν έντασιν, δπως δ
λα φέρωσιν εξίσου τό βάρος, άλλως έάν τινα έξ αύτών ήναι πλέον τών 

άλλων έντεταμένα, ύπάρχει φόβος μ.ή συντριβόμενα ταύτα έπιφέρωσι τήν 
κατάπτωσιν τοΰ έργου. ’Επειδή δμως ή ακριβής έκπλήοωσις τής συνθή
κης ταύτης είναι απραγματοποίητος, προς άποσόβησιν, δσον οιον τε, παν
τός κινδύνου, τά σύρματα ταϋτα πρό τής συνθέσεως αύτών βράζονται έν
τός μίγματος έλαίου καί λιθαργύρου, μετά δέ τήν σύνθεσιν αύτών βά
φονται έπανειλημμένως δι’ έλαιοβαφής, δπως προφυλάττωνται κατά τής 
όξειδώσεως;

Αί άλυσοι αίτινες χρησιμεύουσιν άντί τών κάλω κατασκευάζονται έκ 
σιδηρών ελασμάτων έσφυρηλατημένων, καί συνδεδεμένων διά γόμφων, με
γίστη έπίσης προσοχή χρειάζεται περί τήν σφυρηλάτησιν καί έπισύνθεσιν 
τών άλύσεων τούτων, διότι άρκεΐ ή ελαττωματική κατάστασις ενός μόνου 
κρίκου, νά έπεφέρη τήν καταστροφήν τοΰ έργου. Έντοσούτω πασαι 
αί κρεμασταί γέφυραι τής ’Αγγλίας έξαρτώνται άποκλειστικώς δι’ άλύσε
ων, τών όποιων τήν χοήσιν τείνει σήμερον νά παραδεχθή όλοσχερώς καί 
ή Γαλλία.

Τό σανίδωμα τών γεφυρών τούτων διαιρείται κατά τήν σημερινήν διά- 
ταςιν αύτών είς τρία μέρη· τούτων τά μέν δύο πλάγια χρησιμεύουσιν ώς 
πεζοδρόμια, τό δ’ έν τώ μέσω είναι προωρισμένον διά τάς άμάξας καί 
τούς ιππείς. Κατασκευάζεται δ’ έν γένει έκ ξύλων τοσούτον τεχνηέντως 
συναρμολογουμένων, ώστε καί ή βαρύτατα φορτωμένη άμαξα διαβαίνουσα 
δέν προξενεί είμή έλαφρόν τινα καί σχεδόν άνεπαίσθητον κυματισμόν.

Τά σημεία τής ύποστηοίξεως έκ τών όποιων έξαρτώνται οί κάλω είναι 
στήλαι κατεσχευασμέναι ή έκ λίθων κτιστών, ή έκ χυτοΰ σιδήρου άνά δύο 
είς έκάστην άκραν τάς στήλας ταύτας ύψόνουσιν όσον τό δυνατόν πε
ρισσότερον άπό τής βάσεως τής γεφύρας, όπως δώσωσιν είς τούς κάλω μεγα- 
λειτέραν κυρτότητα, διότι δσον μεγαλειτάρα είναι ή κυρτότης τών κάλω, 
τοσούτον καί τό έξ αύτών έξαρτώμενον βάρος καθίσταται ελαφρότερου. 
Οί κάλω ή αί άλύσεις δέν στερεόνονται έπί τών στηλών τούτων, άλλά 
διερχόμεναι δι’ αύτών κατέρχονται πρός τό έδαφος, δπου τά άκρα αύτών 
στερεόνονται όριστικώς έπί βράχων ή έπί έπί τούτω οικοδομών έντός ύπογεί- 
ων θαλάμων χάρις είς τήν εύφυα ταύτην διάταξιν τών άλύσεων αί στή
λαι ήτοι τά σημεία τής ύποστηρίξεως δέν ύποφέρουσιν ώς έκ τής άντι- 
δράσεως τού όλου βάρους είμή τήν πρός τά κάτω πίεσιν, ήτις τείνει μάλ
λον είς τό νά τά συντρίψη, δπερ άδύνατον, ή νά παρασύρη ταύτα.

Αί κρεμασταί γέφυραι δέν παραδίδονται είς δημόσιον χρήσιν είμή αφού 
ύποστώσΐ προηγουμένως τήν νενομισμένην δοκιμασίαν. ’Απαιτείται δέ ό
πως μία κρεμαστή γέφυρα φέρη βάρος σχεδόν τριπλάσιον τού δπερ ήθε- 
λεν υποστή αυτή έάν καθ’ όλον αύτής τό μήκος ήτον εντελώς πλήρης 
άνθρώπων συνωθουμένων. ’Απαιτείται λοιπόν νά φέρη έπί 24 ώρας βάρος 
αναλογούν πρός 200 χιλιόγραμμα έφ’ έκάστου τετραγωνικού μέτρου, ένώ 
πλήρη; άνθρώπων ύφίσταται μόνον βάρος 70 χιλιόγραμμων άνά έκαστον 
μέτρον καί ή σφοδρότερα θύελλα δέν έπιφέρει μεγαλήτερον άποτέλεσμα ή 
βάρος ύό χιλιόγραμμων. "Ινα μή ύποστώσιν όμως χαλάρωσίν τινα τά οί- 
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χοοομημένα μέρη μετά δοκιμασίαν τοϋ ήμίσεως βάρους ήτοι 100 χιλιογρ. 
έφ’ έκάστου μέτρου έπιτρέπουσιν έπί έξ μήνας τήν διάβασιν, ούχ’ ήττον 
δμως παρελθούσης τής ρηθείσης διορίας όφείλουσιν αύται νά ύποστώσιν έκ 
νέου ολόκληρον τήν νομισμένην δοκιμασίαν.

Αί μάλλον αξιοσημείωτοι κρεμαστοί γέφυρα- τής Ευρώπης είναι αί εξής· 
Ή τής Φριβούργης τής Ελβετίας, ήτις έχουσα μήκος 265 μέτρων ύποσζελίζει 
βαθεΐαν φάραγγα, καί τής οποίας οί κάλω είναι στερεσμένοι έπί βράχων. 
Ή τής πό?.εως Menay τής ’Αγγλίας έχουσα ύψος σχεδόν τριάκοντα μέτρων 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, ύπό τήν όποιαν τά ιστιοφόρα πλοία 
δύνανται έλευθέρως νά διαβαίνωσιν. Ή τής πόλεως Cubzac εΐς τήν Γαλ
λίαν, έχουσα μήκος 500 μέτρων και ύψος ικανόν ώστε νά διαβαίνωσιν ύπ’ 
αύτήν τά πλοία, καί ή τής πόλεως Rouen έπί τοϋ Σηκουάνα, ήτις χωρι- 
ζομένη έν τώ μέσω άνοίγεται διά κινητής γεφύρας κατά τήν διάβασιν 
τών πλοίων.

Ή ώραιοτέρα πασών τών κρεμαστών γεφυρών άπάσης τής οικουμένης, 
καί ήτις δικαίως δύναται νά όνομασθή τό αριστούργημα τής μηχανικής, 
είναι ή συνοέουσα τάς δύο οχθας τοϋ Νιαγάρα τής Βορείου ’Αμερικής ούχί 
μακράν τών περίφημων ζαταραζτών τοΰ ποταμού τούτου, ζατασκευασθεΐσα 
τώ 1859. Ή γέφυρα αύτη έχει δύο σανιδώματα, ών τό μέν άνω προώ- 
ρ-.σται διά τήν γραμμήν τοΰ δι’ αύτής διερχομένου σιδηροδρόμου, τό δέ ύπ’ 
αύτό διά τάς άμάξας ζαί τούς πεζή διαβαίνοντας.

(Έκ τΟν τοϋ Louis Figuier Μεγάλων essujisswv.)

ΈλινΟέρ» μετάγρισι;.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΙΣΙΙΓΟΝΙΙΣ.

Π ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
TOT \V. Ε. Η. LECKY.

Έκ τήί Γιρμαν. μεταΐρίαεω; ύπό Γ. Δ.

(Συνέχεια.).

Αέγουσιν, δτι ή οικιακή άγνότης εΐνε τοσοΰτον ούσιώδης, ώστε πρέπε 
τις νά έπιβάλη τραχυτάτην ποινήν εΐς πράξ-.ν, ήν ή φαντασία εύκόλως πε
ριβάλλει μέ λάμψιν, νομικαί διατάξεις ούδέποτε δύνανται νά έπιβλέπωσι 
προσηχόντως, καί ήτις λαμβάνει χώραν υπό τήν έπήρειαν σφοδροτάτων 
παθών. Προσέτι λέγουσιν δτι καταδίκη τις, ήτις πάσαν έκδήλωσιν υλιστικών 
παθών ωθεί εΐς τό σκότος, είνε κατεξοχήν κατάλληλος, νά περιορίση τόν 
κύκλον τής ένεργείας αύτών διότι τά πάθη ταΰτα έξαρτώνται μάλιστα 
πάντων άπό τής φαντασίας, ήτις έπί τή θέα τοΰ κακοΰ διεγείρεται. ΙΙροσ- 
Οέτουσιν δτι ή δεινή στηλίτευσις τοΰ πάθους τούτου γεννά άνάλογον θαυ
μασμόν διά τό αντίθετον, δηλ. τήν αρετήν, ούτω δέ γενναται μεταξύ τών 
γυναικών τό λεπτότατον ζαί εύσυνειδητότατον αίσθημα τής τιμής, δπερ 
διαφυλάττει αύτάς ού μόνον άπό παχυλών αμαρτημάτων, άλλ’ ανυψώνει 
ζαί έξευγενίζει δλον αύτών τόν χαρακτήρα.

Κατά τών γνωμών τούτων άντέταξαν σοβαράς αντιρρήσεις· πρώτον, δτι 
δσον καί άν καταοικάζη ή κοινωνία τό είδος τοΰ κακοΰ, ούχ ήττον τοΰτο 
έξακολουθεΐ νά υπάρχη καί μάλιστα είς βαθμόν κολοσσαϊον, και δτι το 
δεινόν σπανίως λαμβάνει τόσον δυσπειθή καί καταστρεπτικήν μορφήν, οποίαν 
δταν καλύπτηται ύπό τοΰ σκότους, καί έπισκιάζηται κατ’ επιφάνειαν υπό 
τής ύποκρισίας. Έν τή άρχαΐα Έλλάδι έπειρώντο οί νομοθέται καί ηθικο
λόγοι νά λύσωσι τό σπουδαιον τοΰτο ζήτημα, άναγνωρίζοντες αναφανδόν 
δύο τάξεις γυναικών διαφόρους, δηλονότι τήν σύζυγον, ής πρώτον καθήκον 
ήν ή πρδς τον σύζυγον πίστις, καί τήν έταίραν, ήτις έζη διά τών παρο
δικών έκδηλώσεων αγάπης. Αί συνήθως λίαν νέα-. ύπανδρευόμεναι Έλληνίδες 
έζων εντελώς άποκεκλεισμέναι, τδ ύφαίνειν δέ, καί νήθειν, καί πλέκειν, 
έπαγρύπνησις έπί τής οικιακής οικονομίας καί θεραπεία τών έν τώ οΐζω 
άσθενών, ήσαν αί κύριαί των άσχολίαι. Κατώκουν δέ εΐς ιδιαίτερόν τι καί 
άπομεμακρυσμένον μέρος τής οικίας. Αί πλούσια-, έξήρχοντο σπανίως, καί 
ούδέποτε άνευ δούλης τινός, ούδέποτε παρήσαν εΐς τά δημόσια θεάματα, 
δέν έδέχοντο έπισκέψεις άνδρώ/ είμή έπί παρουσία τοΰ συζύγου, δταν δέ 
ξένοι παρεκάθηντο είς τήν τράπεζαν, αύται δέν μετεϊχον αύτής. Ή έξέ- 
χουσα αρετή αύτών ήν ή συζυγική πίστις, ήτις αύστηρώς και σχεδόν γε- 
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νικώς έφυλαττετο. Πρδς διαφύλαξιν αύτής συνετέλουν τά αυστηρότατα μέτρα, 
άτινα έλαμβάνοντο κατά τής απάτης τών γυναικών, ή κοινή γνώμη, ήτις 
κατεδίζαζε πάσαν τοιαύτην απόπειραν αύστηρώς χαι ή πληθύς άπηγορευ- 
μένων απολαύσεων, εις ας οί άνδρες παρεδίδοντο έλευθέρως. Τό πνεΰμα 
όμως τών γυναικών έμενε περιωρισμένον, διότι έζων σχεδόν άποκλειστικώς 
έν τώ μέσω τών δουλών των, έστερημέναι τής εκπολιτιστικής έπενεργείας 
τής μετά τών άνδρών συνουσίας, καί δέν ήδύναντο νά φοιτώσιν εις τά δη
μόσια έκεϊνα θεάματα, άτινα τά μέγιστα συνετέλουν εις τήν μόρφωσιν τών 
άνδρών. Ό Θουκυδίδης έξέφρασε βεβαίως τήν επικρατούσαν γνώμην τών 
συμπολιτών του, εΐπών ότι ή καλλίστη γυνή εινε έχείνη, περί ής ούτε κακόν 
ούτε καλόν τι λέγεται, ό δέ Φειδίας έξέφρασε τό αύτό, παραστήσας τήν ούρανίαν 
Άφροδίτην έπί χελώνης ίσταμένην, καί υπαινιττόμενος τόν περιωρισμένον 
βίον τής έναρέτου γυναικός.

Έν τω ίδίω εαυτών περιωρισμένω κύκλω έζων αί γυναίκες πιθανώς ούχί 
δυστυχείς· διότι ή άνατροφή καί ή έξις καθίστων αύταΐς τόν καΟαρώς οι
κιακόν βίον, εις ον ήσαν προωρισμέναι, ώς δευτέραν φύσιν, τοΰτο δέ έσυν- 
οιχείου αύτάς είς τάς πλείστας περιστάσεις μέ τάς αθεμίτους σχέσεις, είς 
άς παρεδίδοντο λίαν συχνά έκτος τοΰ γάμου οί άνδρες των. Έν τή οικία 
αύτή αί σχέσεις ήσαν τρυφεροί, ούδέποτε δέ γίνεται λόγος περί οικιακής 
τυραννίας. Ό άνήρ έζη κυρίως εκτός τοΰ οίκου διά τάς οΐκιακάς καί πο
λιτικός αύτοϋ υποθέσεις του. Άφορμαί ζηλοτυπίας ήδύναντο σπανίως νά 
ύπάρξωσι, αίσθημα δέ θερμής συμπάθειας, καίπερ ούχί αίσθημα ίσότητος, 
άνεπτύσσετο βεβαίως άκουσίως είς τάς πλείστας περιστάσεις. Ό Ξενοφών 
σκιαγραφεί θελκτικήν εικόνα άνδρός τίνος, δστις νυμφεύεται δεχαπενταετή 
νεάνιδα πάντη άπειρον τοΰ κόσμου καί τοΰ βίου, όμιλεϊ δέ προς αύτήν 
μετά μεγίστης εύπροσηγορίας καί διδάσκει έν γλώσση καταληπτή τή ηλι
κία αύτής, ότι καθήκον της ώς συζύγου εινε νά άπομιμήται τήν τών με
λισσών βασίλισσαν- δπως αΰτη μένει άεϊ έν τή κυψέλη, άποστέλλει δέ τάς 
έργάτιοας μέλισσας έξω, χαί διαφυλάττει ότι αύται είσφέρουσιν, ίνα τό 
διαμοιράση έν χαίρω τώ δέοντι, οΰτω πρέπει χαί ή καλή σύζυγος νά δια- 
φυλάττη τόν οίκον, νά διορίζη είς τούς ύπηρέτας καί δούλους τά προσή
κοντα έργα, νά μεταχειρίζηται φειδωλώς τά έν τώ οίκω, νά φροντίζη δέ 
ιδία ώστε πάντα τά έν τώ οίκω νά εύρίσχωνται έν τάξει χαι έκαστον σκεύος 
εις τήν θέσιν του. Μεταξύ τών καθηκόντων της άνήκει καί τό Οεραπεύειν 
τάς δούλας έν άσθενείαις. Ή δέ γυνή παραδέχεται ταΰτα πάντα άσμένως. 
Αύτός τότε συμβουλεύει αύτήν μετά πραότητος καί άβρότητος, οΰτως ώστε 
νά [J.T, φανή όνειδίζων αύτήν, νά άπέχη άπό τής έξεως τοΰ νά φέρη υπο
δήματα ύψηλά, ίνα φαίνηται μεγάλη, καί τοΰ νά χρωματίζη τό πρόσωπόν 
διά ψιμυθίου. Έάν, λέγει αύτή, πρός τή περί τής οικίας μερίμνη τρέφης 
αγάπην πρός τά τέκνα σου καί δείκνησαι πιστή πρός έμέ, τότε θέλεις με 
καταστήσει ταπεινότατου δούλάν σου, δέν θέλεις δέ φοβεΐσθαι ότι έν τώ 
γήρατι θέλεις είσθαι ήττον σεβαστή, τούναντιον θέλεις έλπιζε’, ότι θά τι- 
μασαι τόσω μάλλον, όσω μάλλον θέλεις είσθαι καλή οικοδέσποινα- διότι

Π ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 475 
παν καλόν κάγαθόν έν τή συζυγία ώς έν παντί τώ βίω, δέν προέρχεται 
έχ σωματικών θέλγητρων, άτινα ευρίσκει τις έπί καλών καί κακών άνθρώπων, 
άλλά μόνον έζ τών άρετών. άς εύρίσκει τις μόνον παρά τοΐς καλοΐς.

Παρά ΙΙλουτάρχω εύρίσκομεν έτέραν εικόνα, παριστάνουσαν τον συζυγικόν 
βίον παρά τοΐς "Ελλησιν, άλλ’ έποχής μεταγενεστέρας τής του Ξενοφώντος. 
Παρά τοΰ Πλουτάρχου περιγράφεται ή γυνή ούχί ώς οικονόμος τοΰ οίκου 
ή ώς ή πρώτη τών δουλών, άλλ’ ώς ίση τώ άνορι χαί ώς σύντροφος. 
Διά λόγων λίαν εκφραστικών έξαίρει τήν αμοιβαιότητα τών καθηκόντων, χαί 
απαιτεί τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τής γυναικός μέχρι τοΰ ύψίστου βαθμού. 
Αι διδασκαλίαι αύτού περί γάμου κατ’ ούδέν ίσως υπολείπονται τών 
νΰν ίσχυουσών. Ή πρός τήν σύζυγον αύτού παραμυθητική επιστολή διά 
τήν άπώλειαν τοΰ τέκνου της εινε πλήρης τουφερωτάτης άγάπης. "Οτε έ- 
οιχονόησε πρός τούς συγγενείς τής γυναικός του, αύτή έφοβεϊτο μήπως 
τοΰτο διαταράξη , τήν οικιακήν εύτυχίαν, καί έπεισεν αύτόν νά προσέλθωσιν 
είς τόν Έλικώνα ίνα κοινή Ούσωσι τή Οεα τοΰ έρωτος καί εύχηθώσι νά 
μή έλαττωθή ή αμοιβαία κλίσις αύτών.

Έν γένει δμως ή θέσις τής έναρέτου Έλληνίδος γυναικός ήτο ταπει
νή, εύρίσχετο ύπό παντοτεινήν κηδεμονίαν, κατ’ άρχάς μέν ύπό τήν τών 
γονέων, οϊτινες ήσαν κύριοι νά διαθέσωσι τήν χεΐρά της, έπειτα δέ ύπό 
τήν τού συζύγου, ώς χήρα δέ υπό τήν τών υιών της. Έπί κληρονομιάς οί 
άρρενες συγγενείς της εχαιρον μείζονα προνόμια, τό δέ δικαίωμα νά οια- 
ζευχθή άπό τοΰ άνδρός της, δπερ έκέκτητο έπίσης μέ τόν άνδρα, φαίνε
ται ότι ήτο σχεδόν άχρηστον, ένεκα τών προσκομμάτων, άτινα ή κοινή 
γνώμη εθετεν ενώπιον τού δικαστηρίου έπι δημοσίων δηλώσεων.

Ή γυνή έφερε προίκα, ή δέ υπό τοΰ νόμου άναγνωριζομένη ύποχρέω- 
σις νά προιχίζωσι τάς θυγατέρας, ήτο μία έκ τών αιτίων τής τόσον 
συχνής έκθέσεως τών παιδιών, ήτις έπί πολυν χρόνον έλάμβανε χώραν 
όλίγον μόνον έπιτιμωμένη. Ό δέ αθηναϊκός νόμος έφρόντιζε περί τών 
γυναικών μετά μερίμνη; πολλή;. Ό Πλάτων δϊίσχυρίζετο, ότι ή γυνή 
είναι ίση τώ άνορι, τά έθιμα τοΰ λαού όμως ήσαν αντίθετα τής θεωρίας 
ταύτης. Ό γάμος έθεωρεΐτο κυρίως ύπό πολιτικήν έποψιν ώς μέσον πα
ραγωγής πολιτών, έν Σπάρτη οέ υπήρχε μάλιστα νόμος διατάσσων τοΐς 
άσθενέσι ή πρεσβνταις άνδράσι νά παραχωρώσι τάς νεαράς συζύγους των 
είς ρωμαλαίους άνδρας, δυναμένους νά γεννήσωσίν εις τήν πολιτείαν στρα- 
τιώτας ισχυρούς.

Ό τών γυναικών μεταχειρισμός έν Σπάρτη, δστις άπό πολλάς έπόψεις 
άπέκλινε τού τών άλλων έλληνίοων πόλεων, ένώ άφ’ ένός ζατέστρεφεν 
έντελώς τήν τρυφερότητα τοϋ αισθήματος καί τής διαγωγής, άφ’ έτέρου 
συνετέλει άναμφισβητήτως είς τό νά έμπνεύση όντως άνδρικήν φιλοπατρί
αν, πολλά οέ ώραΐα παραδείγματα Σπαρτιατίδων μητέρων άναφέρονται, αϊ- 
τινες άφιέρουν τούς υιούς των ώς θύματα είς τόν βωμόν τής πατρίδος, ή- 
γάλλοντο έπί τώ έντίμω θανάτω τών υίών των, και ένέπνεον τό ηρωικόν 
αύτών πνεΰμα καί είς τούς στρατούς τής πατρίδος. ’Ονόματα δμως evx-
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ρέτων γυναικών άναφέρονται σπανιότατα έν τή ελληνική ιστορία, αυτή 
διηγείται τήν απλήν μετριοφροσύνην, ήν έοειξεν ή σύζυγος τοΰ Φωκίωνος, 
όταν ό άνήρ της κατέλαβε τήν ύψίστην θέσιν έν ΆΟήναις, και περί τίνων 
παραδειγμάτων συζυγικής καί υίϊχής αγάπης· ένώ τουναντίον αί μόναι 
γυναίκες, αίτινες είλκυον τήν προσοχήν τοΰ λαοΰ, ήσαν αί εταίρα·..

Ίνα έννοήσωμεν τήν θέσιν, ήν αύται χατεΐχον έν τώ Έλληνιχώ βίω, 
πρέπει νοερώς νά μεταθέσωμεν εαυτούς εις ηθικήν τινα θεωρίαν, πάντη 
διάφορον τής ήμετέρας. Οί Έλληνες ήννόουν υπό τήν λέξιν τελειότης 
τήν πλήρη χαί καθ’ δλας τάς έπόψεις ένεργηθεΐσαν άνάπτυξιν τής άνθρω- 
πίνης φύσεως εις δλα αύτής τά όργανα χαί τάς λειτουργίας, άνευ τής 
ελάχιστης χροιάς άσχητιχοΰ τρόπου τοΰ ζήν. Ίδιότητές τινες τής ανθρώ
πινης φύσεως έξετιμώντο μάλλον ή άλλαι τινες, έθεωρεΐτο δέ όνειδος τό 
νά έπιτρέψωσιν, ώστε ταπεινή τις ορμή νά σκότιση τό πνεύμα, νά χω- 
Λυση τήν δύναμιν τής βουλήσεως, καί νά έπικρατήση πασών τών άλλων 
δυνάμεων κατά τόν βίον. Ή συστηματική δμως καταπίεσις φυσικής τίνος 
ορμής ήτο πάντη ξένη είς τόν τρόπον τοΰ σκέπτεσΟαι τών Ελλήνων. 
ΝομοΟέται, ήθικολόγοι, χαί ή κοινή γνώμη μετεχειρίσΟησαν τάς άρχάς ταύ
τας σχεδόν άνευ έπιφυλάξεως είς τάς σχέσεις τών δύο γενών, οί δέ έ- 
ναρετωτατοι άνδρες συνέδεον κατά συνήθειαν και φανεράς σχέσεις, αίτι
νες τανΰν σχεδόν καταδικάζονται.

Ή πείρά μας διδάσκει, ότι έν πολλαΐς κοινωνίαις ή κοινή γνώμη άνε- 
γνώοισε υπό τήν έποψιν ταύτην σχεδόν άπεοιόριστον έλευθερίαν είς τό 
έν γένος, χωρίς νά δείξη έπιείχειάν τινα πρός τό έτερον. Έν Έλλάδι δ
μως ή συμπλοκή πολλών αίτιων συνετέλεσε νά φέρη κλάσιν τινά εταιρών 
εις θέσιν, όποιαν δέν έφθασαν έν ούδεμιά άλλη κοινωνία. Τό έπάγγελμά 
των έλαβε διά τής ηδυπαθούς λατρείας τής Αφροδίτης έν είδος θρησκευ
τικής καθιεοώσεως. Έταΐραι ήσαν αί τής θεάς ταύτης ίέοειαι έν τοΐς να- 
οΐς, μετά δέ τήν έξωσιν τοΰ Ξέρξου έχ τής Ελλάδος οί Κορίνθιοι άπέ- 
διδον τήν σωτηρίαν τής πόλεώς των ιδίως είς τάς ικεσίας τών ίερειών 
τής Αφροδίτης καί τήν προς-ασίαν αύτής. Ή πορνεία είσέδυσεν είς τάς θρησκευ- 
τιχάς τελετάς τής Βαβυλώνος, τής Κύπρου καί τής Κόρινθου, αί πόλεις 
δέ αύται ώσπερ ή Μίλητος, και Τένεδος καί Λέσβος καί Άβυδος έγέ
νοντο καταγώγια τής αμαρτίας, γεννηθέντα υπό τήν σκιάν τών ναών αύτής.

Δεύτερον δέ ό έπικρατών ισχυρός αισθητικός ένθουσιασμός .ήτο αρμόδιος 
νά άνυψώση είς τιμάς τήν εύειδεστέραν, έν χώρα τοιαύτη και ύπό τοιοΰ- 
τον ούρανόν, ένθα τό κάλλος τής φύσεως άνεπτύχθη είς τόν άνώτατον 
βαθμόν, έγεννήθη έν τή ζωγραφική καί τή γλυπτική τέχνη σχολή άπα- 
ρ αμιλλών τεχνητών έωρτάζοντο δημόσιοι αγώνες καί συναγωνισμοί, καθ’ 
ους ή φυσική τελειότης έστεφανοϋτο ύπό τοϋ συνηγμένου λαοΰ. Έν ού- 
δεμιά άλλη έποχή τής παγκοσμίου ιστορίας ύπήρξεν ό θαυμασμός τοΰ 
κάλλους έν πάσαις ταΐς μορφαΐς αύτοΰ τόσον εμπαθής καί γενικός. Ούτος 
έχρωμάτιζεν δλην τήν ηθικήν τών χρόνων έκείνων καί ήγαγε τούς με
γίστους ηθικολόγους νά θεωρήσωσι τήν άρε τήν μόνον ώς τό άνώτατον
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είδος τοΰ ιδανικού κάλλους. Αύτός άπαντάται πανταχοΰ είς τά γράμμα
τα, ένθα κατεβάλλετο ή μεγίστη έπιμέλεια διά τό κάλλος τής μορφής καί 
τοΰ ύφους, αυτός ήτο ή έμπνευσις καί συνάμα ό κανών πάσης ελληνι
κής τέχνης. Ούτος παρεκίνει τήν Έλληνίδα πρό παντός άλλου δώρου νά 
εύχηται ύπέρ τής ώραιότητος τών τέκνων της, έστεφάνου δέ τήν ώραιο- 
τάτην μετά διαδήματος λατρείας. Βασιλίς τοΰ κάλλους ήτο συνήθως ή 
εταίρα, αύτή ήτο προεικόνισμα τών άγαλμάτων τής Αφροδίτης, άτινα εϊλ- 
κον έφ’ εαυτόν τόν θαυμασμόν τής 'Ελλάδος. Ό Πραξιτέλης έλάμβανε συ
νήθως ώς προτύπωμα τήν Φρύνην, τό χρυσοΰν δέ άγαλμα αύτής ίστατο 
έν τώ έν Δελφοϊς ναώ τοΰ ’Απόλλωνος. "Οταν ό ρήτωρ Εύθίας κατηγό
ρησε·/ αύτής ώς διαφθειρούσης τήν άθηναϊκήν νεολαίαν, ό συνήγορος αύ
τής Ύπερίδης κατώρθωσε τήν άπαλλαγήν αύτής άποκαλύψας αίφνης τά θέλ
γητρα τοΰ στήθους της ένώπιον τών οφθαλμών τών δικαστών, Ό Άπελλής ήν 
ό ζωγράφος άμα καί εραστής τής Ααίδος, ό δέ ’Αλέξανδρος έδωκεν αύτώ 
ώς πολυτιμώτατον δώρον τήν ίδιαν αύτοΰ ερωμένην, ής ό ζωγράφος ήοά- 
σθην ζωγραφίζων. Ό μέγιστος ζωγράφος άνθέων τής άρχαιότητος άπέκτη- 
σε τήν έαυτοΰ έπιτηδειότητα διά τοΰ έρωτος, δν έτρεφε πρός τήν ανθοπώ
λην Γλυκέραν, ήν έσυνήθιζε νά ζωγραφίζη έν τώ μέσω τών άνθέων. Ό 
Πίνδαρος καί ό Σιμωνίδης έψαλλον τά άθλα τών εταιρών, φιλόσοφοι δέ 
σπουδαίοι εκαμναν Ορησχευτικάς οδοιπορίας πρός αύτάς, ών τά όνόματα 
ήσα> γνωστά έν πάση πόλει.

Δέν είναι παράδοξον, δτι έν τοιαύτη καταστάσει του σκέπτεσΟαι χαί 
αίσθάνεσθαι πολλαί φιλόδοξοι χαί μορφωμέναι γυναίκες έτρέποντο τήν ό- 
3*ν ταυ την, καί κατελάμβανον έν τή κοινωνία τήν θέσιν, ήν άφιναν αύ- 
ταΐς κενήν ό οικιακός βίος τών έγγάμων Έλληνίδων καί ή έπιβαλλομένη 
αύταΐς άμάθεΐα. 'II εταίρα ήτο ή μόνη έλευθέρα γυνή έν ΆΟήναις, ώφε- 
λεΐτο δέ πολλάκις τήν έλευθερίαν ταύτην είς τό νά άποκτήση αριθμόν 
τινα γνώσεων, δστις συνετέλει νά αύξηση τά λοιπά αύτής θέλγητρα διά τοΰ 
ισχυρού πνευματικού γοήτρου. Τούς έξέχοντας καλλιτέχνας, ποιητάς, ιστο
ρικούς καί φιλοσόφους περί έαυτήν συναθροίζουσα, έρρίπτετο παρρησία είς 
τον διανοητικόν καί αισθητικόν ένθουσιασμόν τής έποχής της, καί τα
χέως κατέστη ό πυρήν έπιστημονικής συναναστροφής άπαραμίλλου λάμψε- 
ως. 'Π Ασπασία, περίφημος διά τε τό πνεΰμα καί τό κάλλος της κα- 
τέκτησε τόν έμπαθή έρωτα τοΰ Περικλεούς, λέγουσι μάλιστα δτι έδίδαξεν 
αύτόν τήν ρητορικήν, καί δτι συνέθεσέ τινας τών περιφήμων αύτοΰ λόγων· 
έν πολιτικαΐς ύποθέσεσι συνεβουλεύοντο αύτήν, καί αύτός δέ ό Σωκράτη 
έθήρευε τήν συναναστροφήν της. Κατά Πλάτωνα ό Σωκράτης έδέχθη τά 
περί έρωτος διδασκαλίας παρά τίνος εταίρας Διοτίμης. Ή εταίρα Λεόντων 
ήτο έκ τών μάλιστα ζηλωτών μαθητών τοΰ Επικούρου. Ό Λουκιανός έν 
τινι τών συγγραμμάτων του δίδει έπαγωγοτάτην περιγραφήν τοΰ κάλ
λους, τής μορφώσεως, τής μεγαλοψυχίας καί μετριοφροσύνης τής έκ 
Σμύρνης Πανθέας.

Αί πλεΐσται τών γυναικών τούτων δμως τότε, ώς είς δλας τάς έπο- 

■<
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χάς, καί νΰν διετέλουν είς ταπεινοτάτην κατάστασιν καί έκυλίοντο έν τώ 
βορβόρω, σχετικώς δέ όλίγαι μόνον έφθαναν τήν Οέσιν εταίρας, άλλά καί 
τών εταιρών αί πλεΐσται εϊχον τάς ιδιότητας, αϊτινες είς πασαν έποχήν 
χαρακτηρίζουσι τήν τάξιν ταύτην απιστία καί άπληστος πλεονεξία, ά
σωτος πολυτέλεια ήσαν συνήθεις παρ’ αύταΐς. Ούχ ήττον άναμφιβόλως ύ
πήρχον καί εξαιρέσεις. Ό αποκλεισμός αύτών άπό τής κοινωνίας δέν ήτο 
δι’ αύτάς ούτε πίεσις, ούτε ατιμία, καί τοι δέ ούδέποτε έΟεώρουν αύτάς 
μετά του, αύτοΰ σεβασμοΰ μεθ’ ού τάς εγγάμους, ούχ ήττον φαίνεται ό
τι έπίστευον γενικώς, ότι ή έγγαμος καί ή εταίρα εϊχον έκατέρα τήν ι
δίαν αύτής Οέσιν καί τόν ιδιαίτερον προορισμόν έν τώ κόσμω έκατέρα δέ 
τόν ίδιον έαυτής τύπον τελειότητος. Ή Λέαινα, έταίρα καί φίλη τοΰ 'Αρ
μοδίου έπροτίμησε ν’ άποθάνη έν τώ βασάνω, ή νά προδώση τήν συνω
μοσίαν τοΰ φίλου της, οί δέ ’Αθηναίοι αίνιττόμενοι τό όνομά της ήγειρον 
άγαλμα λεαίνης άνευ γλώττης πρός άνάμνησιν τής σταθερότητός της. Ό 
Ξενοφών διηγείται έν άξιοπεριέργω τινί περιγραφή τοΰ 'Ελληνικού βίου, 
πώς ό Σωκράτης πυθόμενος τό κάλλος τής εταίρας Θεοδώτης, ΐνα πεισθή 
αύτός περί τής άληΟείας τής φήμης ταύτης, έπορεύθη μετά τών μαθητών 
του πρός αύτήν, έζήτησεν ήσύχως ειδήσεις περί τών πηγών, όθεν ήρύετο 
τά μέσα πρός άνάπτυξιν τόσης πολυτελείας, καί διέγραψεν αύτή τήν δια
γωγήν, ήν πρέπει νά δεικνύη, ΐνα δεσμεύη τούς έραστάς της. Πρέπει, έ- 
λεγεν αύτή, νά άποκλείη τοΰ οίκου της τούς αναιδείς, νά θεραπεύη τούς 
έραστάς της νοσοΰντας, νά χαίρη, όσάκις έπιτύχη έντιμόν τινα πραξιν, 
καί νά άγαπα τρυφερώς τούς άγαπώντας αύτήν. Μετά δέ τινα εύθυμου, 
απαθή διασκέοασιν, ήτις έκ μέρους μέν αύτοΰ ούδέν είδος φανερδς ή κρ3* 
φίας μομφής έκ μέρους δέ έκείνης ούδέν ίχνος φόβου ή ακολάστου έπιγνώ- 
σεως τοΰ κακοΰ έδείκνυεν, άπεχαιρέτησεν ό κάλλιστος καί σοφώτατος τών 
Ελλήνων τήν οικοδέσποιναν μετά σεμνοτάτης κολακευτικής λέξεως περί 
τοΰ κάλλους της.

Ή άφήγησις τοΰ μέρους τούτου τοΰ ελληνικού βίου ύπήρξε δι’ έμέ λίαν 
δυσάρεστος, δέν ήθελον δέ βεβαίως είσέλθει είς τήν έκθεσιν τοΰ δυσκόλου 
τούτου, καί άλγεινοΰ καί λεπτού συνάμα άντικειμένου ούδέ διά τοΰ ξηρό
τερου καί έπιφυλακτικωτάτου τρόπου, έάν δέν ήτο άπαραίτητον είς τήν ιστο
ρίαν τών ηθών νά δώση τούλάχιστον σκιαγραφίαν τινά τής προόδου, ήτις 
έλαβε χώραν έπί τοΰ άντικειμένου τούτου. Τά είρημένα άρκοΰσι νά έξη— 
γήσωσι, διατί ή Ελλάς, ήτις ήπήρξε γονιμωτέρα πασών τών άλλων χωρών 
είς μεγάλους άνδρας, ήτο τόσον άγονος μεγάλων γυναικών. Τοΰτο θέλει 
δείξει προσέτι, ότι, άν καί ή έγκράτεια καί ή άπόλαυσις τών ηδονών πάντη 
όπως καί παρ’ ήμΐν, έθεωροΰντο σχετικώς ή μεν ώς τό ύψηλότερον ή δέ 
ώς τό ταπεινότερου μέρος .τής ήμετέρας φύσεως, ή μεγάλη έλευΟερία, ήν 
έκριναν καλόν νά έπιτρέψωσιν είς τήν τελευταίαν, διέφερε πολύ έκείνης, ήν 
ήθελον έπιδοκιμάσει ή σημερινή κοινή γνώμη. Ή χριστιανική διδασκαλία, 
ότι ή εύχαρίστησις ίσχυρας τίνος καί παροδικής ζωικής ορμής εινε τιμω- 
ρητέα, έκτος μόνον έν ίσοβίω συζυγία, ήτο τότε πάντη άγνωστος. Ταΐς 

Έλληνίσιν έπεβλήθησαν αύστηραί ύποχρεώσεις, ομοίως δέ καί τοΐς άνδράσι 
βραδύτερου καίπερ έλαφρότεραι. Ό παρά φύσιν έρως έστηλιτεύετο, άλλά 
μετά μομφής έλαφρας, ήτις είς ήμας τανΰν φαίνεται άκατανόητος. Ελαφροί 
τινες νομικοί περιορισμοί έπίεζον τάς εταίρας· καίτοι δέ. έθαυμάζοντο μάλ
λον, έχαιοον όμως έλάσσονα δπόληψιν τών έγγάμων γυναικών, ούχ ήττον 
συνδρομή πολλών περιστάσεων ΰψωσεν αύτάς είς άπαραδειγμάτιστον ύψος 
πραγματικής άξίας καί έγχωρίου ύπολήψεως, γενική· άποστροφή κατά τοΰ 
γάμου έλαβε χώραν, άθέμιτοι δέ σύνδεσμοι έγένοντο έλευθέρως καί φανερώς.

(Έπιται συνέχεια « ή Οέσι; -<ϋν γυναικών παεά 'Ρωμαίοι;. »)

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚAI ΜΕΛΕΤΑΙ.

Ο ΚΑΛΒΙΝΙΣΜΟΣ

ΕΝ Α.ΝΑΤΟΛΠι ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΑΙΩΝΑ.

1

*Ό τυραννικός καί δούλος ζυγός τών Παπών τής δυτικής έκκλησίας έ- 
ξήντλησεν ήδη περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου έκτου αΐώνος τήν ύπομονήν 
τών φιλησύχων Γερμανών οΐτινες πρό μικρού έπεθύμουν πνευματικήν έλευθε- 
ρίαν. Ή επιθυμία των έξεπληρώθη· γενική δέ άμιλλα διηγέρθη μεταξύ αύ
τών. Καί ούτοι, ώς καί οί έν ’Ανατολή, κατεοιώκοντο σφόδρα, βάσανοι 
δέ έπί βασάνων ύπό τών Ιησουιτών καί ηγεμόνων διεννοοΰντο δι’ αύτούς. 
Ή ελευθερία πανταχόθεν καταδιώκεται, πλήν έπί τέλους άρχει.

'Π δυτική έκκλησία δεσμεύσασα άνέκαθεν τά πνεύματα τών ύπ’ αύτήν 
λαών, έφάνη λυσσώδης καταδιώκτης τής φιλελευθερίας. Οί σοφοί καί ε
πιστήμονες τών αιώνων έκείνων δέν ήδύναντο νά σκέπτωνται έλευθέρως, 
αλλ’ ώφειλον νά ύποκύπτωσιν είς τάς άρχάς τοΰ Concilium. Αί έπιστή- 
μαι καί αί άναδιφήσεις έθεωροΰντο ένάντιαι τής λογικής καί τής θρη
σκείας, ή ιεροκρατία δέ ώφειλε νά άρχη.

Έν τούτοις,ή πνέυματοδουλεία ήτις ήδυνάτησεν ήδη διερράγη ένώπιον τής ελευ
θεροφροσύνης. Δέν θά έξιστορήσωμεν τά συμβάντα· άρκούμεθα δέ μόνον νά ειπω
μένοι οί'Ρωμαϊσταί περί τά μέσα τοΰ δεκάτου πέμπτου αΐώνος έδείκνυντο κά
πως φιλικώτεροι πρός τούς μεταρρυθμιστάς, πλήν έννοεΐται ύπό σκοπόν. Ό 
σκοπός είναι γνωστός έν τή Μεσαιωνική ιστορία· ήτο δηλονότι ή κατά- 
κτησις τής άνατολικής έκκλησίας. Τά όργανα τής 'Ρώμης, οί οπαδοί τοΰ 
Λαϋόλα, ήσαν οί μόνοι τηλέγραφοι, τά μόνα άτμόπλοια, ή μόνη τέλος 
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ούναμις τής άμίλλης ταύτης. Ή άμιλλα αΰτη δέν έστηρίζετο ή έν τώ 
πάθει δπερ έτρεφεν ή 'Ρώμη χατά τής έκχλησίας τής Κωνσταντινουπόλε
ως. Αί άπόπειραί της πρδ αιώνων διενεργούμεναι άπέβαινον φροΰδαι καί 
σαθραί απέναντι τών όξυνόων μέν πλήν άδυνάτων Βυζαντινών. Διό και 
τδ θϋμα αύτής πάντοτε τδ κατεδίωχεν έως ού ούδέν έξ αύτής έλπίσασα, 
ύπεχώρησεν ώς καρκίνος.

Τδ χατά τών Ελλήνων μίσος τής 'Ρώμης άνυψώθη ύπέρ ποτέ χατά τδν 
δέχατον έχτον χαι δέχατον έβδομον αιώνα. Είναι λυπηρόν νά έξιστορήση 
τις τοΰτο καί δμως διά τήν αλληλουχίαν τής πραγματείας Οά τδ ση- 
μειώσωμεν. Ούτοι, οι Ίησουίται, ήδύναντο ήδη ού μόνον νά χαταβιβάζω- 
σι πατριάρχας έκ τών θρόνων των άλλά καί αύτήν ετι τήν ’Οθωμανι
κήν ΙΙύλην νά έξαπατώσι. Δωροδοκίαι καί χοΰφαι έλπίδες ήσαν τά μόνα 
δπλα των κα-.ά τών δυστυχών Ελλήνων. ΒιβλιοΟήχαι πλήρεις χειρογρά
φων χατεκαίοντο ή ήγοράζοντο δι’ εύτελεστάτων τιμών. Γέλως καί λύπη 
καταλαμβάνει τόν ιστορικόν έάν ένθυμηθή δπερ ό Δοσίθεος αναφέρει· δτι 
ύπδ παπιστοΰ τίνος Κυπραίου τά έν τοΐς μοναστηρίοις βιβλία ήγοράζον
το δι’ εύτελεστάτων τιμών καί κατ’ δκάδας. Ώστε « οΰτω τό γένος τών 
Ελλήνων, αναφωνεί, έπολεμεϊτο έσωθέν τε χαί έξωθεν ύπό τών παπιστών 
έν τε τή ’Ανατολή καί τή Δύσει. » (*)

I I.

Ή Reformalion (ΜεταρρύΟμισις) είχεν ήδη λάβεί μεγάλας έκτάσεις χαί 
τοσαύτην δύναμιν πεοιεζώθη ώστε καί οί ’Επίσκοποι καί οί Ήγεμδνί^, 
οί πρώτοι αύτών καταδιώκται, έννοήσαντες τά σαθρά καί ίεροχρατιχά τοϋ 
Concilium φρονήματα ένεχολποΰντο αύτήν.

Ήδη, περί τάς άρχάς τοϋ δεχάτου εβδόμου αίώνος, ή μεταρρύΟμισις τοϋ 
Αουθήρου έξέτεινε τά όριά της έφ’ δλης σχεδόν τής Εύρώπης. ’Άγγλοι 
οέ ’Ισπανοί, Γά7.λοι χαί Γερμανοί συγχατελέγοντο ίχανοί έν τώ όμίλω 
τής Διαμαοτυρήσεως.

Έν τώ Όθωμανικώ χράτει συγχατελέγοντο μεταξύ τών άλλων πρέσβε
ων, χαί πρέσβεις διαμαρτυρόμενοι. Οί διαμαρτυρόμενοι, ξένοι κατ’ άρχάς 
έν τώ Έλληνικώ λαώ, περιεποιήθησαν αύτούς, φιλικαί δέ σχέσεις συνε- 
δέθησαν μετ’ αύτών διό καί πατριάρχαι καί έπίσχοποι δέν έλειπαν τοΰ 
νά έχωσι συγκοινωνίαν μετά τών έν Γερμανία καί ’Αγγλία διαμαρτυρο-

(■) ΔοσΐΟεο; περί τών έν Ίεροσολύμοι; Πατριαρχεοσάντων Τομ. Β'. σελ. 1 173. Βιβλ. ιά. κεφ. 
'■ ® ° ■ Άθ^άσιο; τι; Κύπριο;, παπιστή; ομω;, καθ’ "Ελληνα; ήμφιεσμένο;, καί ΰποκρινόμε- 
νος τόν ορθόδοξον, άπηλθεν εΐ; τό όρο; τοϋ Αθωνο;, και εΐ; άλλα μοναστήρια Θράκη;, Θεττα- 
λία;, και Μακεδονία;, καί έκλεξάμενο; πολλά βιολιά τών άγιων πατέρων καί τη; έξω σοφία;, 
ήγόρασεν αύτά ολίγου τιμήματος, τού; δέ έν τ?ί μον$ τών λεγομένων Μετεώρων πατέρα; τοσοϋτον 
έξηπάτησεν, ώστε καί τρυτάνη, δπερ λέγεται κοινώ; στατέρι, Αγόραζε τά τ7,; μονή; αύτών βιβλία 
έν έκαστη τριλίτρφ, ήτοι όκάδι δοο; αυτοί; τήν συμπεφωνηΟεΤσαν ποσότητα τών αργυρίων- ούτω; 
έποίησαν και οί Φράροι έν τη Κρήτη, άλούση παρά τών ’Οθωμανών, ώστε έν τή ζάλη τί,; 
αιχμαλωσία; εΐληφέναι αύτού; άπάται; πολλαΤ; τά βιβλία άπερ ήσαν έκεΐ τών άγιων πατέρων, αναγκαία 
τε άλλα συγγράμματα διαφόρων άλλων συγγραφέων, a 
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μένων. Ό Νικόδημος Μεταξας, πνεΰμα άγιες καί πατριωτικόν, πλουτίσας 
έν ’Αγγλία εύρεν άσυλον διά τό πρώτον αύτοϋ Ελληνικόν τυπογραφεΐον 
έν Έλλάδι' παρά τώ πρεσβευτή τής ’Αγγλίας., Ό Κύριλλος Αούχαρης, πατρι
άρχης τής Κωνσταντινουπόλεως, ό μόνος άσπονδος έχΟρός τοϋ Ααύόλα, 
τδ 'πλεΐστον έστηρίζετο υπό τών διαμαρτυρομένων πρέσβεων. Πλήν, ή με
τά τών διαμαρτυρομένων αΰτη σχέσις δέν διήρχησεν έπί πολύ διότι έ- 
γνώσθη ήδη' ύπό τίνα σκοπόν έχρυπτοντο. Ό προσηλυτισμός , των διά τής 
τής σχέσεως εύρε τροφήν. Αί μεταρρυθμιστικαί ίδέαι έγνώσθησαν, ένώ 
πριν ούδεμία ιδέα έπεκράτει περί τής μεταρουθμίσεως παρά τώ Έλληνι
κώ λαώ, άλλως δέ μόνον τά πρώτα πρόσωπα θά ειχον περί αύτής ειδή
σεις. Ό λαός τουναντίον ήτο ξένος τών ιδεών τούτων Ήρχεν έν τώ 
πατρίωτισμώ του καί έν τή πατρική του θρησκεία. Πασα ξένη ιδέα τώ 
ήτο ζυγός ή μάλλον ώς έκ τοΰ διαβόλου προερχομένη. Ό Μελέτιος Σφ
ρίγος, συγγραφεύς καί ίεροκήρυξ δημάφιλος, έξετόξευσε τήν πύρινον εύ- 
□οάδειάν του αρκούντως, ό δέ λαός έννόησεν ήδη όποιους περιεποιεΐτο 
καί είχε συμβούλους του συχνάκις διά τοΰς έθνιχούς του σκοπούς. Οί δια- 
μαρτυρόμενοι έφάνησαν άστατοι χαταπατήσαντες τάς μεταξύ τών ανατο
λικών' σχέσεις, καί προσεπάθουν ήδη νά προσηλυτίζωσι τόν λαόν. Επει
δή τό οικουμενικόν Πατριαρχείο·? όλίγον έλειψε νά ριφθή σύσσωμον έν 
τώ Καλβινισμώ, νομίσαντες οί μεταρρυθμισταί δτι ό λαός τής Άνα,τολής 
ήτον είς τάς χεΐράς των, έστρεψαν ήδη τό βλέμμα των καί είς τά άλλα 
Πατριαρχεία. Πλήν, ή πλεονεξία των άπέτυχε καθότι τά άλλα πατριαρ
χεία άπήντησαν τά είκότα. Εντεύθεν μέν οί Ίησουίται (Γ ι ε ζο υ β ί τα ι) έ- 
κεΐθεν δέ οί Καλβΐνοι (Καλού ίνοι), ό δέ Ελληνικός λαός ήτο μεταξύ 
σφύρας καί άκμονος. "ΟΟεν, διά νά μή κατατοέχηται άπό τούς μέν και 
διά νά μή δυσαρεστή τούς δέ ώς εύεργέτας, ύπέφερε βαοεως. Αι θρη
σκευτικοί πεποιθήσεις πολλών ανατολικών διεφθάρησαν έμαρτυρουν οε τον 
Καλβινισμόν ώς θρησκείαν σωτήριον. Πλήν, άφυπνισθέντος τοΰ λαοΰ υπό 
πίνων φιλοπάτριδων ιεροκηρύκων, διήγειρε κατ’ αύτών μίσος καί ούτως ή 
σωτηρία του δέν εύρίσκετο ή έν τή έαυτοΰ φρονήσει.

III.

Είς τοιαύτην κατάστασιν εύρίσκοντο ήδη οί έν ’Ανατολή "Ελληνες, είς 
τοιαύτην κατάστασιν ήτο ή Εκκλησία τοΰ Βυζαντίου, πατριαρχεύοντος Κυ
ρίλλου τοΰ Αουκάρεως. Ό Αούκαρης, Κρής, πατριάρχης πρότερον τής ’Α
λεξάνδρειάς νΰν δέ Κωνσταντινουπόλεως (*) ήτο φίλος τών Διαμαρτυρου-

(*). Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ 238.—Δοσίθεο; περί τ®ν έν Ίεροσολύμο·.; πατριαρ- 
χευοάντων. "Βκδ. Βουκουρεστίου 1715. 7. II σελ. Η“0. Βιβλ^ ά. Κεφ. ί. §■ β'. « Κύριλλο; 
ό Λούκαρη; Πάπα; ών ’Αλεξάνδρειά; καί διατριβών εΐ; Ούγγροβλαχίαν, προσεκλήθη ύπό τη; πα- 
ρευρεθείση; Συνόδου έν Κωνσταντινουπόλέι καί τοΟ Κλήρου καί μετετέθη εΐ; τόν θρόνον τί,; Κων
σταντινουπόλεως ·— Κ. Σάθα. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 'Αναστάσιο; Γόρδιο; περί λογιών Γραικών 
σελ. 481. — Μελέτιο;. ’Εκκλησιαστική ίστορΐα έκο. Βιέννη;. 4781. Ί ομ. III. σελ. 430. §. 6. 
« Πατριάρχη; ’Αλεξάνδρειά; έγένετο τώ αξγϊ. Κύριλλο; Λούκαρη;, Κρητικό; τό γένο;, καί Κωνσταν- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. 1Γ.)
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μενών. Πατριαρχεύσας τό πρώτον τώ 1621 (*) έξωρίσθή μετά τέσσαρας 
μήνας ύπό Γρηγορίου τοΰ επικαλούμενου Στραβιαμασσείας διά τό μονόφθαλ
μου. (**) Οί πλεϊστοι τοΰ αίώνος τούτου πατριάρχαι ήσαν παπισταί διε- 
νεργοΰντες μετά τών Ιησουιτών <5 Αούζαρης μόνον δέν έπαγιδεύθη ούδ’ 
έφιλοοωρήθη ύπ’ αύτών, επομένως δέ κατεδιώκετο σφοδρά. Τό τυπογραφείου 
τοϋ Μεταξδ ύποστηριζόμενον ύπό τε τοϋ Άγγλου πρέσβεως και τοϋ Αου
ζάρεως (***) έχόλωσε πολύ τούς Ίησουίτας. Ό προτεσταντισμός εχθρός ά
σπονδος τοϋ Παπισμού, βλέπωυ οτι και ή ’Ορθοδοξία ήτο σύμφωνος ώς πρός 
τοΰτο προσεζολλήθη αύτή διά τοΰ Αουζάρεως. Ό Αούζαρης μετά πολλάς 
Ίησουίτικάς ραδιουργίας αναλαμβάνει τό δεύτερον τήν Πατριαρχείαν τής 
Κωνσταντινουπόλεως άναθεματισΟέντος πρότερον τοΰ Γρηγορίου διά Συνόδου έν 
Κωνσταντινουπόλει (****) τοΰτο έγένετο τώ 1623. Ό άγγλος πρέσβυς, ό Θωμάς 
Ί’ούην, προστάτης δέ τοϋ Λουκάρεως απέρχεται μετά τινα έτη έκ Κων
σταντινουπόλεως, ένώ ό ’Ιησουιτισμός έλύσσα κατά τοΰ Κυρίλλου Ή
άπέλευσις αΰτη δύναται νά μαντευθή ώς προπαρασζευή τοϋ σκανδάλου δπερ 
έμελλε μετ’ ολίγον νά εισχώρηση έν τώ οίκουμενικώ πατριαρχείω. Ό άγ
γλος πρέσβυς σπουδάσας έν τή έν Κωνστατινουπόλει διαμονή του τά πνεύ
ματα τών 'Ελλήνων, καί διά τής αύτοΰ ύπουλότητος κατακτήσας τάς καρ
διάς τών πρώτων ιεραρχών καί τών πρώτων προσώπων, προπαρεσζεύασεν 
ήδη κατά τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου πράξιν ήτις μέγαν μώμον Οά προ- 
σέρριπτε τή ’Ανατολική ’Εκκλησία, έάν ή κριτική ιστορία δέν έδείκνυε διά 
τών συγχρόνων συγγραφέων και διά τοΰ τότε πνεύματος τών Ελλήνων 
τό έναντίον. 'Π άπέλευσις δηλονότι αύτοΰ, ήτις λίαν λυπηρώς έθεωρήΟη υπό 
τε τοΰ Αουζάρεως καί τών φίλων αύτοΰ, προπαρεσκεύασε τόν έν τώ οί- 
κουμενικώ πατριαρχείω λεγόμενον Καλβινισμόν. Ό ’Αντώνιος Αήγηρ ίερεύς 
έκ Γενεύης, πλήν δίαμαρτυρόμενος, έσχάτως ήδη έλΟών, τώ 162S, είς 
Κωνσταντινούπολιν, προπαρασκευασθεις φαίνεται ύπό τοΰ πρό όλίγου άπελ- 
Οόντος Θωμά 'Ρουήν ζαί ύπό τοΰ πρέσβεως τής 'Ολλανδίας, λαμβάνει τάς 
σχέσεις τοΰ ήδη πατριαρχεύοντος Αουζάρεως καί έν γένει τοΰ Πατριαρχείου 
δλου. Αί σχέσεις αύται έπέφερον μεγάλην ταραχήν έν τή άνατολική ’Εκ
κλησία. Οί έν Κωνσταντινουπόλει διαμαρτυρόμενοι Οεωροΰντες τήν άνατολ. 
Έζζ.λ. έκκλησίαν κίβδηλου, έθεσαυ κατά νοΰν νά άναμορφώσωσιν αύτήν ή 
νά συγχωνεύσωσι μετά τής εαυτών ’Εκκλησίας. Τούτων γενομέυωυ ό λαός 
δέν εΐχεν είσέτι άζριβεϊς περί τής μεταρρυθμίσεως γνώσεις, άλλ’ έκ πα- 
ραδόσεως έγνώριζεν δτι οί διαμαρτυρόμενοι ήσαν φίλοι των διότι, ώς ούτοι, 
και αυτοί κατεδίωζον τούς Ίησουίτας. ’Επίσκοποι καί λαϊκοί λόγιοι έδογ- 
μάτιζον δ,τι ζαί ό καλβινισμός. Ό Αούζαρης φίλος των, ό Θεόφιλος Κο-

iWo; πρότερον ονομαζόμενο;, άνήρ έν πχιδείχ και άρετή » — Κατά τόν Μελέτιον σφάλλει ό Κ. 
ΣάΟα; (σελ 240) διά τό ”το; καθ’ 5 προεχειρίσΟη Άλεξανδοεία; ό Κΰριλο; ί|602).(') Μελέτιο; 
Έζκλ. Ιστορία 7. III. σελ. 446 (’*) Κ. ΣάΟα. Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 241. (*’) Κ. ΣάΟα. 
Νεοελληνική Φιλολογία 275 — 285. (*”') ΔοσίΟεο;. περί τίϋν έν Ίεροσολύμοι; πατριαργευσάντων 
Ί. II. σελ. 1170 (...... ) Κ. ΣάΟα. Ν. Φ. σελ. 244.

ρυοαλλεύς ήδη Καλβινιστής, συνέβη έν Κωνσταντινουπόλει δ,τι δέν ήλπί- 
ζετό ποτέ ύπό τοϋ άπλοϋ λαοΰ.

Έπι τέλους οΰτω παρήρχετο ό χρόνος. Αί σχέσεις τοϋ Κυρίλλου καί 
τοΰ Πατριαρχείου, ό λαός έν άγνοια τών μεταρρυθμιστικών ιδεών, έποχή 
τέλος κατάλληλος διά τούς σκοπούς τών καλβινιστών, έφάνη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει βιβλίου τι « ομολογία τής πίστεως » έπιζαλούμενου. Τό βιβλίου 
τοΰτο τυπωθέν έν Γενεύη και άνατεθέν τώ έζεϊ διαμένρντι καλβίνω ίερεϊ, 
Κορνηλίω Άγα, φίλω δέ τω έν Κωνσταντινουπόλει τάς σχέσεις έχοντι τώ 
Πατριάρχη, εΐχεν έπιγραφήν μέν « Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως, ομολογία τής χριστιανικής πίστεως τετυπωμένον είς τήν Γενέβαν, 
κατά τό αχλγ'. έτος τής Σωτηρίας. » Ήρχε δέ· « Κύριλλος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως τοϊς έρωτώσι καί πυνθανομένοις περί τής πίστεως καί 
θρησκείας τής τών Γραικών, ήτοι τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, πώς δηλο
νότι περί τής ορθοδόξου πίστεως φρονεί, έν όνόματι τών χριστιανών άπάν- 

έκδίδωσι σύντομον ομολογίαν ταύτην, είς μαρτύριον πρός τε Θεόν, 
τε ανθρώπους, είλικρινεϊ συνειδήσει, ού δέ μιάς άνευ προσποιήσε- 

ταύτη ομολογία μας, έλπίζομεν πώς 
σημείου άντιλεγόμενον, σιμά είς έκείνους δπου άγαποϋσι 

καί νά ζαταζοίνωσι τά ίδικά μας. 
ι βέβαιοι πώς 
έξαφήσει, ούτε

, νά πέση
/***\ ”5 ).

τους αναγνωστας μας, οιε- 
ς φιλομαθής τό δέχεται 

τής θρησκείας του. Μετ’ ολίγον δμως, 
αύτό, ό δέ είς τό πΰρ ρίπτων, άλλοι δέ κραυ- 

» τούτου δεν 
Καλβίνου. Ό λαός έννόησεν δτι τοΰτο 

ήν ειχον μετά τών διαμαρτυρουμένων καί 
τινες φανατικοί μάλλον καί έριστιζοί 

πατριάρχου των σύγγραμμα. Ούτως αί 
τοΰ βιβλίου τούτου έκαμε μεγάλην έν-

των, 
πρός 
ως. » (**; Έτελείωνε δέ: « Ή σύντομος 
θέλει εισται, είς γ....... ~
νά μάς κατασύρνουσιν αδίκως 
ήμεϊς Οαρροΰντε; είς τόν Γ ' 
ψειν τούς ίδιους του, ούτε θέλει τοΰ; 
ράβδον καί παίδευσιν τών 
δικαίους,

Τό 
σπάρη 
καί τό 
ό μέν 
γάζοντες κατά τοΰ 
ήτο ή αύτή αΰτη 
δέν προήλθεν ή έκ 
επομένως έγένετο έϊ

— ν,
Κύριον είμεσθαυ 

θέλε: τούς έ 
πονηρών άνθρώπων 

είναι κληρονομιά τοϋ Θεοΰ. 
τοΰτο, μυστηριώδες είσέτι είς 

τήν Κωνσταντινούπολιν. Ό λαό 
ι δπως μάθη τά τής θρησκείας

οί όποιοι 
βιβλίου 
άνά πάσαν 
άυαγινώσζ: 

φαίνεται ζαταπατών

Άλλά
δέν θέλει παραβλέ- 
Οέλει άφήσει τήν 

απάνω είς τούς

r

φιλομαθής« «Τ - -

άλλοι δ
Συγγραφέως. Τό έμπεριεχόμενον τοϋ βιβλίου 

ή διδασκαλία τοϋ F----
τής σχέσεως τ, 
ξ αύτών πλήν, 

τό έπιστευσαν ώς γνήσιον τοΰ 
γνώμαι έδιχάσθησαν. Ή έμφάνισις

ίς σχέσεως 
αύτών

(’) Μελέτιο; Έκκλησ. ιστορία 7. III. σελ 
κών κεφαλαίων Κυρίλλου Λυυκάρεω; εκο . 
■πρακτικά τών Συνόδων.
Ιίατριαρχευσάντων, 'Γ. II. σελ 1171. «Έν έτει 
εΐ; Κωνσταντινούπολιν βιολίδιον τι συντεΟειμίνον έπ’ 
ριεΐχε δέ κεφάλαια δεκαοκτώ καί έρωτζ’σει; τέσαρα;, έν 
«ΐνε δέ και επιστολήν συντετυπωμένην Καλοινικήν, 
Κυρίλλου τό βιβλίδιον. ·—Παρά ΔοσιΟέφ καί Μελετίω 
8 έφάνη τό περί οΰ ό λόγο; βιβλίον. Ο μέν τίΟησιν αύτό

§.7—Μελέτιο; Σσρίνο;. Κατά -S>v Καλβινι- 
έν 1 ασίφ 1799. φυλλ. 24.—Σ. Μήλιχ. Τά 

>; περί τών έν Ίεροαολόμοι;

. 447. 
ΔοσιΟ.

ι. Ιίαρίσιυι 4761. Τομ. II σελ. 1099.— ΔοσίΟεο 
χιλιοστφ έςζκοσιαατώ -ριακοστφ δευτέρψ έφάνη 

όνόματι τού Κυρίλλου, και τετυπωμένον, πε- 
·, ο’; ' - — *γ·*’ -

', ήτι; καί καί αύτή έλεγε σύγγραμμα είναι
Σεργίω υπάρχει διαφορά τού έτου; καθ’ 

’< τφ 4632 ό δέ τό 1533. (”) γρφ.
προσποιήσεω;. — Μελέτιο; Ιυρίγο; κατά Καλοινικών κεφαλαίων Κυρίλλου Λουκάρεω;. έν Ίασίφ. 
1UU0 ©ϋλλ. 1. Γ") Μελέτιο;...........................

; υπογράφεται ή α’ίρεσι; του Καλβίνου, 
' ’ ’ ' ν' ’ ------ ---------- ‘* “1 τοΰ

Συρίγο; ένΟ. άνωτ. φυλλ*. 144.
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ελληνικόν λαόν δστις δια τούτου έννόησεν ήοη όποίοα 
εύνοϊχώς είς έαυ-

τύπωσιν είς τόν 
είδους ην ή θρησκεία έκείνων ών τήν φιλίαν έθεώρουν 
τούς. Ό Μελέτιος Συρίγος αντιπρόσωπος τής κοινής τότε γνώμης « μάς 
παραδίδουν, έλεγε, μίαν χάποιαν καινούριαν διδασκαλίαν, δπου καθόλου ποτέ 
μας δέν τήν ήκούσαμεν..........Καθώς οί ’Αθηναίοι έλέγασι διά τόν ΙΙαΰλον,
ξένων δαιμόνιων είναι καταγγελεύς, τέτοιας λογής καί τά παιδία τής ’Εκ
κλησίας, τής έκκλησίας τής ανατολικής, λέγουσι δι’ αύτά παράξενα και 
ανήκουστα πράγματα μας διηγούνται ; ποϋ δέ ή πότε έμαζόχθηκεν οικου
μενική Σύνοδος καί έκύρωσε τούς τοιούτους τόμους· έπειδή ή ομολογία όπου 
όμολογοϋσιν είναι καθόλου; ποιους άπό τούς προεστώτας πατέρας τής Άνα- 

λ π---- *------ - — '..λ..... . . Διατί τέσσαρας πατριάρχας

(*) Μ. Συρϊγο; ’Αντίρρησι; τ&ν Κλαβ·.νικ&ν κεφαλαίων
(”) ΔοσίΟεο;. περί τ&ν έν Ίεροσολΰμοι; πατριαρχευσάντων σελ. 1 170. ( 

διον Καλβινική; φρενοβλαβεία;. σελ. 20—24. — Τοΰ αύτοΰ περ'ι τ&ν έν Ίερ. 
τομ. Π. σελ. 1171. — Μελέτιο;. Έκκλ. Ίστορ. τομ. 111. σελ. 449. § 12 — 
τά δύω άνωτέρω συγγράμματα τοϋ ΔοσιΟέου λανΟάνεται λέγων οτι ή 
1634·. Έπίση; δέ κα; ό Κ. ΣάΟα; έν σελιδι 2 47 τή; Νεοελληνική;
έγένετο τό 1635.

φαίνεται πουθέν έως τήν 
πίστεως. Άλλ’ ούτε οί άρ

τον οικουμενικόν θρόνον, έκ- 
έσυναθροίσθησάν ποτέ είς κανένα καιρόν το- 

κεφάλαια. η (*)  
ταύτην ή κοινή γνώμη. Τό κακόν είχε 

διά

τολής ή Πατριάρχης ύπετάχθηκεν είς αύτά; 
γνωρίζει ή ’Ανατολή, άπό τούς οποίους ούδένας 
σήμερον νά ομολόγησε τήν έκθεσιν ταύτην τής 
-/ιερείς όποΰ είναι ύποτεταγμένοι ύποκάτω είς 
τός τοΰ Κωνσταντινουπόλεως, γ- 

πικώς νά στέρξωσι τά τοιαΰτα
Αυτή ήτο κατά τήν έποχήν 

γάλως έρριζωθή και διά τοΰτο 
πικώς μάλλον

με-
το-νά ξεφριζωθή ήτο χρεία ΣυνόδουV,... X -

ή οικουμενικής.

IV.

τοΰ θρόνου τόν Αούζαρην 
άσπονδος, πάντοτε τόν χατεδί- 
πατριαρχείαν έν μέσω Συνόδω

άνεθεμάτισε τό 
ι τής Συνόδου ταύτης ήτις 

τό έφ’ έκάστου κεφαλαίου τοϋ 
τά έξης άτινα μαρτυροϋσιν δτι ή 
τοΰ Κυρίλλου σύγγραμμα. «Τοΐς 

άνατο- 
Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως ώς δήτε καί ορθόν περιέχοντα, 

ί'ον άπαρρυομένους. Εί γάρ κάτι 
ένδοθεν έξ απροόπτου άναφύ-

Κύριλλος, κατεβίβασεν έκ 
έπ’ αύτοΰ. (**)  ’Εχθρός του 
κατά τήν δευτέραν αύτοΰ 

αύτόν. 'Π Σύνοδος αύτη έν Κωνσταντινουπόλει συναθροισθεϊσα 
τών πατριάρχων ’Αλεξάνδρειάς καί Ιερουσαλήμ, 

αιρετικόν. Έν τή ψήφφ τής Σ' 
τώ 1G38 (***)  μετά

Ό Βερροίας 
άνήλθεν αύτός 
ωκεν ώστε καί 
κατεδίκασεν 
παρόντων 
άνωτέρω σύγγραμμα ώς 
έγένετο ώς ύπογράφεται 
άνωτέρω βιβλίου ανάθεμα άναφέρονται 
Σύνοδος αύτη τό έπίστευσεν ώς γνήσιον 
άναγίνώσκουσι τά ψευδηγόρως γραφέντα κεφάλαια έπ’ όνόματι τής 
λικής Έκκλησίας F Η-.-π.β;..
καί έξ αύτών τόν έγκεκρυμμένον αύτής 
έν τούτοις έπιπολαίως έρικεν εύσεβές, άλ/.’ 
εται αίρεσις, ανάθεμα ! »

« Τοΐς άπιστοΰσι τή τής Αγίας ταύτης 

και

·>

Συνόδου κατ’ αύτοΰ τοΰ Κ υ-

φυλ. 2.
ΔοσίΟεο;. Έγχειρί- 
πατριαρχευσάντων

Ό Μελέτιο;, κατά 
Σύνοδο; αύτη έγένετο τω 

αύτοΰ φιλολογία; λέγει οτι

ρίλλου, νομίμω τε καί ένθέσμω άποφάσει, ζαί λέγουσιν, ή προνοΰσιν αύ
τόν εύσεβή, τήν δέ τής έκκλησίας ταύτην Σύνοδον ψεύδεσθαι κατ’ αύτοΰ 
ανάθεμα ! »

« Κύριλλος ό έζ Βερροίας έλέω Θεοΰ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεως νέας 'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης, τήν ζατά τοΰ Κυρίλλου 
συναθροισθεΐσαν Σύνοδον έπικυρών, τώ άναθέματι καθυποβάλλω, τά τε συγ- 
γραφέντα αύτω κεφάλαια, καί τόν συγγράψαντα Κύριλλον, καί τόν πιστεύ- 
οντα ορθόδοξος είναι. »

Ταΰτα έψηφίσατο κατά τοΰ βιβλίου ζαί τοΰ συγγραφέως ή Σύνοδος αύτη. 
Ένταΰθα όφείλομεν νά παοατηρήσωμεν δτι ό όμιλος δστις άπετέλεσε τήν 
σύνοδον δέν ήρεύνησεν αρκούντως, ώς έπραξαν αί μετά ταΰτα περί τοΰ 
αύτοΰ αντικειμένου σύνοδοι, άλλ’ ύπήκουσεν είς τάς έντονους διαταγάς ή 
φωνασκίας τοΰ ήδη πατριαρχεύοντος Κυρίλλου τοΰ έκ Βερροίας δστις, ώς 
είναι γνωστόν, είχε πάθος κατά τοΰ Αουκάρεως.

Τό ψευδωνύμως τοΰτο φεοόμενον βιβλίον ευρεν οπαδούς πολλούς· ό Θε
όφιλος Κορυδαλεύς, άνήρ άστατος, παρεδέχθη κρύφα τόν Καλβινισμόν 
καί μάλιστα άναβάς ποτέ, τώ 1639, έπί τοΰ άμβωνας δέν ήργησε νά υπο
στήριξή τήν διδασκαλίαν τοϋ περί ού ό λόγος βιβλίου. (*)  Πλήν, ό Με
λέτιος Συρίγος ό γνωστός ήδη είς τούς άναγνώστας μας ίεροκήρυξ παρα- 
κλήσει τοΰ Παρθενίου άντεπεξήλθε κατά τών αιρετικών λόγων τοΰ Κορυ- 
δαλλέως. Ό λόγος ουτος τοΰ Συρίγου είναι έκ τών άνεκδότων· χάρις δμως 
τώ Κ. Σάθα δστις ευρών αύτόν συν ίλλοις, μας δίδει έξ αύτοΰ τό επό
μενον τεμάχιον. (**)  « Κάποιος φιλόσοφος μέν πρότερον ονομαζόμενος, ύστερον 
δέ διά τοΰ άγγελιζοΰ σχήματος Θεοδόσιος, καί πάλιν τοΰ σχήματος άπο- 
στατήσας, Θεόφιλος μείνας, ή μάλλον εϊπεΐν μισόθεος, άνέβηκεν έδώ ά- 
πάνω είς τόν ίδιον άμβωνα τοΰ πατριαρχείου, τήν ήμ.έραν όποϋ ένεθρο- 
νίσθη ό παρών πατριάρχης Παρθένιος πρώην Άνδριανουπόλεως, καί είπε 
πώς τά τοΰ Κυρίλλου κεφάλαια είναι στήλη τής εύσεβείας, ζαί δτι ή 
’Εκκλησία μας είς αύτά Οεμελιοΰται, καί όποιος δέν τά ομολογεί είναι 
άσεβής· καί μάλιστα άπό όλα διακρατών τό ιζ'. κεφάλαιον τό άρνούμενον 
τήν άληθή παρουσίαν τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού έν τοΐς θείοις μυ
στηρίοις, σπέρνει ζιζάνια είς τό ποίμνιον τοΰ Χριστού, φιλονειζεΐ μαζή μέ 
τους μαθητές του παντοιοτρόπως νά άρπάση τήν τροφήν όπου άφηκεν ό

(’) Δο-ίΟεο;. περί τ&ν έν Ίέροσολάμοι; Πατριαρχευσάντων σελ. 117’. « ’Κν τή ημέρα τή; χιι- 
ροτονία; Παρθενίου έπιτραπείς ό Κορυδαλεύ; διδάξαι και Οέλων είπεΤν τινά περί τ&ν προτέρων 11α- 
τριαρχ&ν και τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεω;, είπε πρό; τοΤ; άλλοι; καί ταΰτα, δτι τά κεφάλαια τοΰ 
Κυρίλλου έστιν ή αληθή; πϊστι; τ&ν Χριστιαν&ν. Έγνώσθη οΰν δτι έγώλευεν έν τοΤ; περί πίτε- 
ω;, πλήν ΐνα μή γένηται σύγχυσι; έν τή ’Εκκλησία έσιώπησαν πάντε;. Μετά δέ τήν άπόλυσιν 
έμήνυσε Πατριάρχη; τ<ρ Συρίγιμ είπεΤν έπ”Εκκλησ!τ; τά τοΰ ορθοδόξου φρονήματο; δίκαια,και άναιρεΤσαι 
καί τά; τοϋ Κορυδαλέω; βλασφημία;, καί μάλιστα τά περί τοΰ μυστηρίουτή; ί. ευχαριστία;. Και λοιπόν τή 
Κυριακή τών αγίων Πατέρων μετά τήν ένδεκάτην τοΰ'Οκτωβρίου ό Συρίγου έν τή Μεγάλη Εκκλησία έπι 
τοΰ άμβωνο; ΰψωσε τήν φωνήν αύτοΰ, και άνεοόα έν Ισχύει, ήστραπτε καί έβρόντα κατά τοΰ Κο
ρυδαλέω;.......... καί τόν Κορυδαλέα έστηλίτευσεν αύτόν, δ; παρών έν τή Έκκλησίγ καί ζητοϋμε-
νον διασπαραχΟήναι ύπό τοΰ λαοΰ έ'φυγεν εΐ; τόν οίκον τοΰ αρχοντο; Δημητρίου Ίουλιανοΰ · (“j Κ. 
Σάθα. Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 234.
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ζάλος ποιμήν άπό τά πρόβατά του, μέ λογισμούς ανθρωπίνους, προσθείς 
και τοΰτο, δτι αύτό μάλλον πειστέον, φιλοσοφώ όντι, ή άλλω τινί τών 
μή ισα τούτω τήν φιλοσοφίαν πεπαιδευμένων...........είρηζεν ότι τά κεφά
λαια ταΰτα διορθώσεώς τίνος δέονται, ζαί αύτός άντίρρησίν τινα έποίησε 
κατά τόν καιρόν του έζ Βερροίας, είς σύνεσιν τούτου· λοιπόν ούτε αύτός 
ό ί'διος τά έχει καθαρά δλως αίρέσεως· διατί λοιπόν νά τά συγχωροϋμεν 
τών άκάζων ζαί απλών ανθρώπων νά τά διαβάζουσιν όποΰ είναι κίνδυνος 
νά φαρμακευθοΰσιν; ένα μόνον νά ήτο κακόν δέν είναι χρεία νά διαβά- 
ζουνται, διατί άπλοΰν θέλει ή πίστις τό αγαθόν ζαί οχι έπίμιζτον.

« "Οταν ό φιλόσοφος αύτός άνέβη έπ’ ά’μβωνος τούτου ζαι έζύρωσε τά 
κεφάλαια τοϋ Κυρίλλου, δέν ήξευρεν ό ΙΙαναγιώτατος ούτε ή Σύνοδος τί 
θέλει νά εϊπή· ωσάν τά ήζουσαν, μέ πολλήν τους άηδίαν ζαί σύγχυσίν 
καί ταραχήν τά ήζουσαν· μά δέν τόν έφίμωσαν νά τόν ζαταβάσουσι κάτω 
βλάσφημα λαλοΰντα ; διατί ήτον ή ήμέρα, καθ’ ήν ένεθρονίσθη ό ΓΙανα- 
γιώτατος· ζαί τω πάθει τής βίας βεβλημένος ήν ώς άφωνο; νεύων εις 
εαυτόν, ζαί διατί ήλπιζεν ύστερον νουθετηθείς νά έπιστρέψη αύτός ό φιλό
σοφος- μά έπειδή καί αύτός μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν εις τά 
αύτά μένει· ιδού έζ στόματος τοϋ Παναγιωτάτου και πάσης τής Συνόδου 
προσταχθείς έγώ φανερόνω τήν βουλήν τής ’Εκκλησίας ή όποια είναι, τά 
κεφάλαια ταΰτα τοΰ Κυρίλλου νά μή διαβάζουνται ούτε νά πιστεύωνται 
ορθόδοξα, διότι είναι μακράν τής ήμετέρας ’Εκκλησίας ζαί εύσεβείας· καί 
όποιος τά διαβάζει ζαί έχει τα εύσεβή ή προστατεΐ αύτά, νά ήναι έξω 
τής τοΰ Χριστοϋ ’Εκκλησίας. »

Ό Ιησουιτισμός δστις κατά τούς χρόνους τούτους έγένετο ό ασπονδό
τατος έχθρός τής άνατολιζής έζζλησίας, εύρεν εύζαιρίαν νά ψέξη τό οι
κουμενικόν πατριαρχείου ώς καλβυνίζον ζαί επομένως διά τοΰ μέσου τού
του νά έκτελέση τούς καταχθονίους σκοπούς του. ’Ελαβε τό φερόμενον 
βιβλίον, περιέτρεχε γήν καί θάλασσαν ζατηγορών καί διεγείρων τά πνεύ
ματα τοΰ λαοϋ. (**) Τό τοιοϋτον έγνώσθη καί έν Τωσσία ένθα ύπερασπίσθη 
ύπό τίνων τό Πατριαρχείο-?. Ό Πέτρος Μογίλος, ’Επίσκοπος τότε τής Κι- 
έβου, βλέπων τόν κίνδυνον εις δν εύρίσκετο ή έκζλησία τής Κωνσταν
τινουπόλεως, παρεζάλεσε τόν τότε έν Βλαχία ήγεμονεύοντα Βασίλειον Βοε- 
βόδα δπως συνάθροιση Σύνοδον ζαί ζαθησυχάση τάς άνωμαλίας. ***) Ό

(’) Ό Κ. Σάθα; ΰποσημειεί ό λόγο; οΰτο; έξετωνήΟη τή 27 Σεπτεμβρίου 1639.
(") Μελέτιος. Έζζλ. ίστορ. Τ. III. σελ 159.—Δοσίθεο;. Περί τών έν Ίεροσ. Πάτο. σελ. I |7Ι. 

■ Τό κακόν ούζ έπαυσεν, έπειδή οί Γιεζουβϊται τοΰ; έν Λιτφανία, Όζραίνα καί Ποδολίζ. και έν 
αύτή τή Λεχία τοΰ; ορθοδόξου; Ί’ώσσου; τυραννιζώ; έζάχουηϊ.α μεταβάλλουαιν αύτοϋ; εΐ; τόν παπί 
σμόν, προβαλλόμενοι αιτίαν δήθεν εύλογον τόν καλβινισμόν το·ϋ Πατριάρχου αύτών.» (’”) ΔοσΐΟεο;. 
Περί τών έν 'Ιερουσαλίμοι; Πατριαρχεοσάντων. σελ. 1171 . «Ό τότε Μητροπολίτη; Κίεβου Πέ
τρο;, τώ όντι ών Άρχιερεΰ;, συντέθηκε τήν λεγομένην ομολογίαν τή; ’Ανατολική; 'Εκκλησία;, δι' 
ή; έοείκνυε τοΰ; 'Ρώσσου; εύσεβοϋντα; εΐ; ακρον. Καί οή ζαί ό τότε τή; Μολδοβλαχία; ήγε- 
μονεύων άξιοτΐμητο; άνήρ Βασίλειο; Βοεοόοα;, Άλβανίτη: ών, καί άπό μέν τή; Ηπείρου έκ προ
γόνων, άπό δέ πατρό;, τοϋ παρά τή Μαρζιανουπόλει Άλοανιτοχωρίου, μέγα τότε δυνάμενο; καί 
παρά τή τών ’Οθωμανών Βασιλείς, καί παρά τφ κράτει τή; .Λεχία; έπρέσβευσεν εΐ; τήν έν Κων- 
σταντινουπόλει Σύνοδον έπί τή; Πατριαρχεία; Παρθενίου τοϋ Γέροντα;,, καί έπεμψεν ό Παρθένιο; 

ήγεμών ούτος πιστός καί πλούσιος έδέχθη τήν πρότασιν· καί δή, Τώσσοί 
καί "Ελληνες θεολόγοι συναθοοισθέντες έν Ίασίω τώ 1642 ζαί μετά πολ
λής συζητήσεως κρίναντες τά κεφάλαια τοϋ είρημένου βιβλίου τούτο μέν ώς 
αιρετικόν έξωβέλησαν τής Έζζλησίας τόν δέ Αούζαρην ήθώωσαν. (*)

Τοιοϋτον άπέβη^ τό βιβλίον τοΰτο καί έν γένει τοιαύτη είναι σχεδόν ή 
έν ’.Ανατολή ιστορία τοΰ Καλβινισμού κατά τήν έποχήν ταύτην. Μελέτιος 
δέ ό Συρίγος πρός αποφυγήν νέων σκανδάλων έπεχείρήσε τήν άνταπάντη- 
σιν καί συνέγραψε τήν κατά τών κεφαλαίων τούτων άντίρρησίν (**) ήτις 
άπέβη τό μόνον τδ κατά τοϋ Καλβινισμού δπλον, έξεδόθη δέ μετά τόν 
θάνατον τοϋ Συγγραφέως τω 1699 ύπό τοϋ Δοσιθέου. (***)

Έπειδή όμως έξεμάνησαν ήδη οι διαμαρτυρούμενοι κατά τής πρό 
ολίγου φίλης αύτών Έζζλησίας καί διά τοΰτο πολλούς τών ’Ανατολικών 
διά δωροδοκιών καί άλλων πολλών μέσων προσηλύτιζον, έγένετο ζαί τρίτη 
Σύνοδος ήτις άνεθε-χάτισε καί πάλιν τό βιβλίον καί πασαν τήν Καλβίνικήν 
Εκκλησίαν. (****)

V.

Μυστήριον είναι ήδη εις τήν 'ιστορίαν έάν ό εύγενής ζαί λόγιος Κύριλλος 
ό Αούζαρης ήν πράγματι ό συγγραφεύς τοΰ περί ού ό λόγος βιβλίου. Οί 
σύγχρονοι καί οί όλίγον αύτοϋ μεταγενέστεροι εύρίσκονται εις δύω αντί
θετα συμπεράσματα. Οί μέν τό έπαληθεύουσιν οί δέ τό διαψεύδουσίν.

"Οτε άνεφάνη τό βιβλ,ίον τοΰτο πρώτος Θεόφιλο; ό Ιεροσολύμων εύρι- 
σζόμενος είς "Ρωσσίαν ήθώωσεν τόν Αούζαρην· « ό ουν σοφώτατος πατρι
άρχης Κύριλλος, ώς έπος ειπεΐν τοσοϋτον απέχει αίρέσεως, ώστε καί Οαρ- 
ρούντως τολμάν λέγειν ώς ούτός έστιν ό κατά αλήθειαν άρχιερεύς έν τοϊς 
νΰν, κατά ΙΙαΰλον, όσιος, άζαζος, έλεήμων, εύσεβής, διδάσκαλος, ζαί τοϋ 
κατ’ εύσέβειαν πιστού λόγου άντεχόμενος. » ί^*****) rJI δέ πρώτη κατά τοϋ 
βιβλίου Σύνοδος, ώς ίδομεν, τό έκλαμβάνει ώς γνήσιον τοΰ Αουζάρεως 
σύγγραμμα. Αί δύω τελευταία». δμως ήθώωσαν τόν Κύριλλον, ώς ζαί ό 
Δοσίθεος δστις διά μακρών ζαί διά τής μαρτυρίας πολλών περικοπών ανεκ
δότων αύτοϋ λόγων ούδέπω εύρε τόν Κύριλλον καλβινίζοντα. ^****“) Άλλ’ 
ό Δοσίθεος δέν έδειξε πολιτικήν βεβαίαν καί σταθεράν διά τόν Αούζαρην 

τινά; άρχιερεΤ; εΐ; τό Γιάσιον, ζαί τόν διδάσκαλον Μελέτιον τόν Συρίγου έμεσίτευσε δε καί εΐ; 
τόν Κράλην τή; Αεχία; ζαί ήλΟεν ό Πέτρο; Κιέβου ζαί άλλοι τινέ; πάλιν εΐ; τό Γιάσιον, έν
θα συγζροτηΟείση; Συνόδου έν δτει χιλιαστώ έξαζοσιοστώ τεσσαρακοβτφ δευτέρφ, κρίνοντα·. πάλιν 
αιρετικά τά κεφάλαια ζαί αναθεματίζονται όμοϋ ζαΐ ό συγγραφεΰ; αύτών. · (') ΔοσΐΟεο;. 'Εγχει
ρίδιου Καλβινική; φρενοβλαβεία;. σελ. 24—29.—Τοϋ αύτοϋ. Περί τών έν Ίεροσολύμοι; Πατριάρχ. 
σελ. I 17I.

(”) Σ. Κυμηνίτη;. Δογματική διδασκαλία. Έν Βουκουρεστίιρ 1703. σελ. 32.—Κ. Σάθα· Νεοελλ. 
Φιλολογία σελ. 257. (’”) Κ. Σάθα. Νεοελλ. Φιλολογία σελ. 258.

(■”·) Μελέτιο; Έζζλ. Ίστορ. III. σελ 469. — Κ. Σάθα. Νεοελλ. Φιλολογία σελ. 247.
Τήν περικοπήν ταύτην λαμβάνομεν έζ τή; νεοελλ. Φιλολογία; τοϋ Κ. Σάθα, ώ; μή δυ 

νηΟέντε; νά εΰρωμεν τήν πολύ σπάνιάν ομολογίαν τοϋ Μογίλα έν η εμπεριέχεται καί έ; ή; πε”
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διότι αλλαχού λάβρως επιπίπτει κατ’ αύτοΰ χαι τον άποχαλεΐ χρύφιο'ν 
αιρετικόν. (*)

Τό πρόβλημα τοΰτο εύζόλως λύεται. Κυρίως ή σιωπή τοΰ Κυρίλλου 
έπέφερε τήν σύγχυσιν ταύτην. Είχε δίκαιον διότι πώς ήδύνατο είς τήν πρώτην 
σύνοδον να. ύπερασπισθή τόν εαυτόν του ένώ έπατριάρχευεν εις τών άσπον- 
δοτέρων αύτοΰ εχθρών ; Είς τάς δύω τελευταίας όμως έλεγεν δτι ήτο άΟώος.(**)

Τινες άμφιβάλλοντες α άς άπήντα λέγουν διά τοΰ τύπου. » Άλλ’ άς έν- 
Ουμηθώσιν δτι ή τυπογραφία δέν ήτο είς τοσαύτην όσην τήν σήμερον ε
λευθερίαν· επομένως δή ήτο καί σπανία. Ό Κ. Σάθας τόν αθωώνει ούτωσί· 
διότι, λέγει, καθ’ ήν ώραν έξεδίδετο τό βιβλίον ό Κύριλλος κατεπολεμεϊτο 
υπό τών πανισχύρων ’Ιησουιτών, καί έκ μόνων τών έν Κωνσταντινουπόλει 
λουΟηροκαλβίνων πρέσβεων ήλπιζεν άρρωγήν ΐν’ άντιταχθή προς τόσον έπι- 
φόβους εχθρούς· δθεν ΐνα μή παροργίση και τούτους ζαί διαζινδυνεύση 
μετά τής ιδίας ύπάρξεως καί τήν κυμαινομένην ορθοδοξίαν, έσιώπησεν ανα
βολών είς καιρούς αίσιωτέρους τήν διαμαρτύρησιν·(***) Καθ’ ήμας δμως άθωοΰ- 
ται έξ αύτής τής έπιγραφής καί τής αρχής τοΰ είρημένου βιβλίου ήτις 
άγυρτιζώς καί ύποκριτικώς είναι γεγραμμένη.

A. 1. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.

ρισσότερον Οά ώφελώμεΟα (’) ΔοσίΟεο;. Έγ^έιρΕιόν Καλβινιζη; φρεν^βλα&ίά; σελ 6— 17. 
ΔοσίΟεο;. Περί τών έν Ίεροσ. Πατριαρχ σελ. 1171.. «Πρώτον Κύριλλο; ό Δούκαρη; πατριαρ- 
γεύσα;’Αλεξάνδρειά.-, ήν ορθόδοξο; καί άπέΟανεν έν τ% xwtuvlf τή; εκκλησία;, ήτοι ορθόδοξο;, ότι όρω; 
ήν κρύφιο; αιρετικό;, έστί φανερόν έπ1. πολλών συστατικών εΐ κζ! λαθραίοι; καί έν παραβύστιρ.·

(*’) Σ. Μήλια, Πρακτικά τών Συνόδων. Τ· Π· σελ. 1009.—ΔοσίΟεο; Περί τών έν Ίεροσολύ 
ριοι; Πατριαρχευσάντων. σελ. 1171.

(■"*) Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 247.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Έπί λίθου έχτισμένου εις Τουρκικήν τινα οικίαν.

ΤΟΝΝΑΟΝ 
ΤΟΔΕΨΗΦΙΣΜΛ 

ΩΔΕΑΝΑΓΡΑΨΑΙΕΙΣΣΤΗ 
ΑΗΝΛΙΘ1ΝΗΛΗΝΚΑΙΣΤΗΣΑΙ 
ΕΝΤΩΙΙΕΡΩΙΤΟΥΔ1ΟΣΕΛΑ 
ΧΕΦΥΑΗ1ΙΕΡΙΑΗΙΣ

Έπι πλακός λίαν έφθαρμένης άνηχούσης τώ Μισθώ.

ΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝΙΑΣΟ
ΝΟΣΤΟΥΑΡΧΕΤΕΙΜΟΥ
ΚΑΙΙΑΣΟΝ τοτ ΙΑΣΟΝΟΣ 

ζω ΤΟΥΑΡΧΕΤΕΙΜΟΥΕΣΟΥ ςιν

ΣΙΝΔΕΕΝΤΑΦΗΝΤΡΥΦΕ f
ΡΙΝΗΓΥΝΗΑΥΤΟΥΚΑΙ
Ε1ΚΩΝΙΝΗΟΡΕΠΤΗΜΟΥ

1101Π Σ1Σ.

Γιά’κειά τά μνήματα 
έρημα, βουβά.

σ’ άνταποκρίνεται τό κυπαρίσσι 
π’ δταν φυσήση γιέρνει σιγά, 
ώς νά σοΰ έλεγεν, έκει άπό κάτου 
είναι τά λείψανα μαύρου θανάτου· 
xt’ δταν τήν άκρη του ποΰ πρασινίζει 
κατά τά ούράνια πάλι γυρίζει 
τότε σοΰ λέγει μες τήν καρδιά, 
έκεϊ τ’ αδάκρυτα ζοΰν ύψηλά.

(Έκ τών ανεκδότων (ΐσω;) τού αθανάτου ποιητοΰ Σολωμοΰ, δπερ έξεφώ/ησεν έκ τοΰ προχείρου εΐ; 
τήν θέαν ένό; νεκροταφείου.)

Έπί πλακός λίαν έφθαρμένης άνηχούσης τώ Μισθώ.

ΠΟΑΙΣΕΚΤΩΝ
ΝΩΝΠΡΟΣΟΔ

ΙΟΝΥΣΙΟΝΤΩ
ΣΕΑΕΥΚΕΑΝΈΙ
ΣΑΝΤΑΠΑ^ΩΝ 
ΠΑΑΗΝΟΛΥΜΠΙ
ΑΔΑ. ΝΑ r

ΑΛΥΤΑΡΧΟΥΝΤΟΣ
ΑΙΑΙΟΥ . ΚΛ . ΑΡΙΣ
ΤΟΚΛΕΟΥΣΜΑΙΟΡΟΥ

(ΟΜΟΡΟΣ Φ1Λ. Π'.)
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Έπί πλαχός λίαν έφθαρ|χ.ένης άνηχούσης τώ Μισθώ»

ΣΤΡΑΤΟΝΕΓΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ
ΑΝΕΘΗΚΕΝΤΟΑΓΑΛ
ΜΑΑΠΟΛΑΩΝΙΟΥ
ΤΟΥΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΥΓΕΝΟΜΕΝΟΥ

ΑΥΤΗΣΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Έπί πλαχός έξ Αντιγραφής.

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣΜΙΝΟΔΩΡΟΥ 
ΗΡΩΕΣΧΡΗΣΤΟ1ΧΑΙΡΕΤΕ

Έπι πλαχός έξ αντιγραφής.
ΠΑΜ<*ΛΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙ ΣΙ Ε Π ΑΜΦΙΛΟ Υ 
ΧΑΙΡΕ

401

Άπι πλαχός τετραγώνου άνηχούσης τώ Μισθώ»

ΊΌΝΚΡΑΤΙΣΤΟΝ 
ΝΘΥΠΑΤΟΝΕΥΕΡΓΕΤΗΝ

ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΗΣΕΑΥ
ΙΙΑΤΡΙΔΟΣ—ΗΛΑΜ
ΟΤΑΤΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΗΣ ΑΣΙΑΣΚΑΙΝΕΩΚΟ·
ΕΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝΚΑΙ

ΡΕΩΝΤΡΑΛΛΙΑΝΩΝ
ΠΟΛΙΣ

Έπι Κρήνης είς Έσχι Ίσάρ (Ααοδίχεια) άντιγρ. Θ. Ήλιοπούλου.

ΟΑΟΣΣΟΣ ΑΠΟΛ ΛΩΝ10
ΟΥΦΥΣΕΙΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΩΝΟΘΕΤΩΝΤΙΘΕΙΣΑ
Ε1ΤΟ ΑΛΕΙΜΝ Α ΔΡΛΚΤΟΝ
ΙΙΑΡΕ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΘΠΚ ΕΝ
ΤΗΝΚΡΗΝΗΝΚ ΑίΤΟΝΕΡΜ-ι
ΤΩΤΕΔΗΜΩΚΑΙ

ΕΡΜΗΙΚΑΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΕ ΑΙΤΟΙΣΝ ΕΟΙΣ

Έπί πλαχός έξ αντιγραφής.·

ΦΙΛΑΙΟΣΦΙΑΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΝΟΗΔΙΟΓΕΝΟΥΓΥΝΉΔΕ

Φ1ΑΑΙ0Υ
ΕΠΙΓΟΝΌΣΕΚ ΑΤΑΙΑΘΡΕΙΙΤΑ

ΜΚ0Ν0ΗΣ

(?)
ΟΤΟΠ ΑΤΡΟΝΙΚ Α1ΓΝ ΑΙΩ
ΦΑΒΒΙΩΠΑΜ

ΝΑΙΩΦΑΒΒΙΩΠΑΜΦΙΛ

ΖΕΥΣ
ΚΤΗΣΙΣ
ΠΑΤΡΙΟΣ
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0ΪΔΕΝΙΔΕΕΣ(2)ΕΣΤΑΙΕΙΣΤΑ (Υ;)
ΤΠΝΤ-1ΝΣΟΡΟΝΈΤΕΡΩΤΑΦΗ
ΝΑΙΕΙΜΗΔΗΜΟΧΑΡΙΔ1ΠΡΟ
Κ ΛΕΟΥΣΟΥΔΕΕΣ( ξ )ΕΣΤΑ1ΤΗΝ
ΑΑΛΗΝΣΟΡΟΝΗΒΩΜΟΝΗ
ΣΤΗΛΗΝΕΠΙΘΕΙΝΑΙ^ΤΟ (Υ;) 
ΤΩΝΕΠ1ΚΕΙΜΕΝΏΝΉΕΠΙ
ΓΡ ΑΨ ΑΙΤΙΗΤΩΝΕΠΙΓΕ 
ΓΡΑΜΜΕΝΩΝΤ ι ΕΚΧΑΡΛ 
2Α1ΕΑΝΔΕΤΙΣΘΑΨΗΕΙΣ 
ΤΑΥΊΉΝΤΗΝΣΟΡΟΝΗΥ1ΙΕ
ΝΑΝΤΙΟΝΠΟΙΗΣΗΤΟΙΣΠΡΟ
ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣΥΠΕΥΘΥΝΌΣ 
ΕΣΤΑΙΤΟΙΣΤΕΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΣΙΚΑΙΤΟ1ΣΠΑΤΡΙΟΙΣΝΟΜΟΙΣ

ΑΠΟΓΕΙΣΑΤΩΤΗ1ΙΟΑΕΙ

ΤΑΥΡ1Σ
ΗΣΟΡΟΣΚΑΙΟΙ . ΙΕ . ΛΥΤΗΝ ΤΟΙ . ΠΟΣ
ΝΑΡΚΙΣΣΟΥΓΥΝΗΚΗΔΕΥΘΗΣΕΤΑΙΑΥΤΟΣ

ΗΓΥΝΗΛΥΤΟΥΜΑΡ.ΙΔΟΝΗΣΙΣΚΑΙΕΑΝΒΟΥΛΗΘΗΤΑΤΕΚΝΔΥΤοτναρ 

ΤΑΜΕΙΩΔΗΝΑΡΙΑΔΙΣΧΕΙΛΕΙΑΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΚΑΓΠΙΕΡΩΤΑΤΗΙΕΡΟΥΣΙΑ 
ΔΗνα 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΚΑΙΤΟΜ.ΗΝΟΙΤΗΔΗΝΑΡΙΑΤΡΙΑΚΟΣΙΑΤΗΣΕΙΠΓΡΑΦΠΣ
ΤΑΓΤ11Χ 

Αλ Τ ΕΙ ΓΡΑΦΟΝ ΑΠΛΟ ΥΝ ΑΠΕΤ ΑΙΘΕΙΣΓ Α ΑΡΧΕΙ Λ

ΤΟΥΊΌΤΟΗΡΩΟΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΙ

(Si) (S;)

ΗΕΡΓΑΣΙΑΊΏΝΒΛΦΕΩΝ


