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ΙΙΕΡΙ ΤΙΙΣ
ΠΡΟΦΙΙΤΙΚΙΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

TOP ΣΩΤΙΙΡΟΣ ΙΙΜΩ.Χ.

Κύριοι !

ε-Μετά χαράς άναβαίνω καί αυθις τήν 
δραν ταύτην δπως λαλήσω, κατα τήν προ- 
εκτεθεΐσαν ύμϊν αγγελίαν, περί τής προφη
τικής ιστορίας τού Σωτήρος ήμών. Εξέλε
ξα τό θέμα τοΰτο διότι φρονώ οτι πάσα έ- 
νέργεια τών απανταχού συλλόγων δέον νά 
στρέφηται έπι τής δια όσεως τού παρ’ ήμϊν 
δυστυχώ; έλλείποντος θρησκευτικού αισθή
ματος, 
νησεως τών ομογενών. Τό έθνο 
σχει ώς 
κτήρων καϊ 
' '.ς αγωγής.

καθώς καί έπί τής ήθικής άναγίν- 
; ήμών πά · 

έκ τής έλλείψεως ακεραίων χαρα- 
έ’νεκ.εν τακτικής θρησκευτι

κής αγωγής. Βελτίωσις λοιπόν τού ελλη
νικού χαρακτήρος, δηλαδή τής άνατροφής

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.)

καϊ μή σεβόμενος τού; λει- 
'Γψίστου, είναι λαός άμα- 
ζαΐ άπολίτευτος. Τά έθνη 
άνευ δικαιοσύνης, άνευ ύψη- 

άνευ φιλοπονίας παρακ- 
νά ΐ'δωσιν ήμέ- 

οίτινες στηρίζουσι τήν προ-

ήμών, άνύψωσις τού κλήρου καϊ θρησκευτική 
άναμόρφωσις, ιδού ή ενδελεχής μέριμνα 
τών προσπαθειών ήμών, ιδού ποιον πρέπει 
νά ήναι το ήμέτερον πρόγραμμα. Άνά- 
πτυξις, πολιτισμός, φιλοσοφικά συστή
ματα, έπιστήμαι, κοινωνική πρόοδος καϊ 
όλα τά άλλα εΐναι συνέπεια τούτων, είναι 
επόμενα. 'Η θρησκεία δέον νά συμβαδίζη 
μετά τή; έκπαιδεύσεως, καθότι λαός δ · 
στις δέν έχει ή δέν αισθάνεται θρησκείαν 
είναι ανάξιος νά ύπάρχη, είναι ανάξιος 
αίσιοιτέρου μέλλοντος. Λαός δ περιφρονών 
τό ίερατεϊον 
τουρηούς τοΰ 
θής, άγριο; 
άνευ άρετής, 
λών αισθημάτων, 
μάζουσι καί δέν δύνανται ’ 
ρας ευτυχείς. Υπερβολικήν θεωρώ 
δέαν έκείνων ---- ,
αγωγήν τών λαών μόνον καϊ μ.όνον είς 
τά γράμματα. Αί πολλαί θεωρία·, άνευ 
πρακτικού σκοπού σκοτίζουσιν ένίοτε τον
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έγκέφαλον καί προξενοΰσιν είς τά ίθνη 
μάλλον βλάβην ή ωφέλειαν. Ή κατάχοη- 
σις τών γραμμάτων, οπόταν μάλιστα δέν 
συνοδεύεται ur.o τής θρησκείας, γεννά την 
οϊησιν, τήν σχολαστικότητα, τήν προ
πέτειαν καί τήν απιστίαν. Οί πατέρες 
ήμών ησαν αγράμματοι, έντούτοις διά 
τής πίστεως κατόρθωσαν έργα μεγάλα 
καί θαυμαστά. Πίστις λοιπδν ζώσα καί 
διακαής όφείλει νά προηγήται τών έπι- 
χειρήσεων ήμών, τδ δέ αιώνιον άντικεί- 
μενον τής πίστεως ταύτης έστω ό Ίησοΰς 
Χριστός. ’Εκείνο δπερ διακρίνει τδν χρι
στιανισμόν έκ τής φιλοσοφίας, τήν διδα
σκαλίαν τοΰ θεοΰ έκ τής διδασκαλίας τών 
άνθρώπων, εΐναι δτι δ μεν χριστιανισμός 
εΐναι προσωπική καί ζώσα αποκάλυψες, 
ή δέ διδασκαλία τοΰ Θεοΰ ή ένσάρκωσις 
είς γεγονός τι· Νά ήναί τις πλατωνικός 
τοΰτο σημαίνει δτι άσπάζεται τάς ϊδέας 
τοΰ Πλάτωνος, άλλά νά ηναί τις χρι
στιανός τοΰτο σημαίνει δτι πιστεύει είς 
τόν Ίησοΰν Χριστόν δστις μόνος ήδυνήθη 
νά εϊπνκ “ ’Εγώ είμ.ί ή όδος καί ή άλήθεια 
καί ή ζωή' έγώ εΐμί ή άμπελος, ύμεΐς 
τά κλήμ-ατα, ό μένων έν έμοί, κάγώ έν 
αύτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν’ δτι χωρίς 
έμοΰ ου δύνασθε ποιεϊν ούδέν. »

Άλλ’ ή ήμετέρα γενεά εΐναι αρα χρι
στιανική ; πιστεύει εις τόν Ίησοΰν Χρι
στόν; "Οτι ή άνατροφή, τά ήθη, οί θε
σμοί αυτής εΐναι ύποτεταγμένοι είς τήν 
εύεργετικήν έπιρροήν τοΰ Εύαγγελίου’ δτι 
σέβεται τάς ήθικάς διδασκαλίας’ οτι προ
πάντων ύπάρχουσιν έν τώ μέσω αύτής 
χριστιανοί ειλικρινείς, πραγματικοί όπα- 
δοί έν συγκοινωνία διατελοΰντες μ.ετά 
τοΰ Διδασκάλου, ούδόλως περί τούτου άμ- 
φιβάλλομεν’ ήθέλομεν αδικήσει τδν αίώνά 
μας καί τρόπον τινά κατηγορήσει τδν 
Ίησοΰν Χριστόν ώς άνίσχυοον, τδ δέ υπούρ
γημα αύτοΰ άγονον καί στεΐρον. Αλλ’ ότι 
ή κοινωνία ήμών εΐναι κατά βάθος χρι
στιανική, δτι τδ Εύαγγέλιον πιστεύεται 
γενικώς ύφ’ δλων έκείνων οΐτινες έδέχθη- 
σαν τδ βάπτισμα, δτι αί πεποιθήσεις εΐναι 

είς τάς ήμέρας ήμών πραγματικοί, βαθεϊαι, 
ζώσαι, άλλοίμονον! μετά βαθυτάτου αι
σθήματος λύπης λέγομεν δτι τοΰτο μάς 
εΐναι άδύνατον νά διαβεβαιόσωμεν. ΊΙ 
συγκροτηθεΐσα μεγάλη μάχη κατά τδν 
τελευταΐον αιώνα κατά του Εύαγελίου 
ύπδ τής άπιστίας δέν άπωλέσθη είσέτι, 
ή δέ κατάπτωσις τής ήθικής αίσθήσεως, 
διά τήν όπο'αν έκαστος σπουδαίος άν
θρωπος οφείλει νά λυπήται, επιμαρτυρεί 
τήν αδυναμίαν τών πεποιθήσεων καί τήν 
επιμονήν τής θρησκευτικής άδιαφορίας. 
Καί αύτοί οί συμμεριζόμενοι τήν θρη
σκείαν δέν ζητοΰσι παρ’ αύτής έκεϊνο τδ 
όποιον υπόσχεται, δηλαδή τήν αιώνιον 
ζωήν, άλλά τήν έκθειαζουσιν ώς προφυ- 
λακτικδν μέσον έναντίον τών κοινωνικών 
σπαραγμών, κρίνοντες μόνον αύτήν ικα
νήν δπως δώση είς τδν άνθρωπον τήν 
δύναμιν νά ύποτάσσηται εις τήν τύχην 
του. Έάν εις τους τελευταίους τούτους 
χρόνους τδ άνομα τοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ 
συχνάκις έπεκαλέσθη, τοΰτο έγινε μόνον 
καί μόνον μέ σκοπόν έπίγειον καί κερδο
σκοπικόν' δλίγοι εΐναι οί άκολουθοΰντες 
τά παραγγέλματα- τοΰ Διδασκάλου" αί 
μάλλον επικίνδυνοι Οεωρίαι προσεπάθη- 
σαν νά είσχωρήσωσιν έν όνόματι τοΰ 
Εύαγγελίου καί ύπδ τήν έξουσίαν αύτοΰ 
τοΰ Ίησοϋ. Ούτως άντί νά καθυποβληθώ- 
σιν είς τήν θρησκείαν μετεχειρίσθησαν 
αύτήν ώς μέσον καί ούχί ώς σκοπόν. 
Οί φρονιμότεροι μεριμνώσι διά τήν σω
τηρίαν τής κοινωνίας, δλίγοι δέ διά τήν 
σωτηρίαν τής ψυχής. Άλλά μία κοινω
νική άναγέννησις δέν δύναται νά ηναι 
είμή ή συνέπεια τής άτομικής άναγεννή- 
σεως" διά ταύτης λοιπόν δέον ν’ άρχίση 
τις. Ή κοινωνία οφείλει νά έξαλειφθή ένώ
πιον τοΰ ατόμου, καθότι τδ άτομον είναι 
τδ πάν" ή κοινωνία, ον περιληπτικόν καί 
έπομένως άφηρημένον, δέν εΐναι άλλο είμή 
συμφόρησις άτόμων επιτετραμμένη υπδ τοΰ 
Θεοΰ διά τινα καιρόν. Βεβαίως εΐναι δίκαιον 
νά. μέριμνα τις δι’ αύτήν, νά έργάζηται 
ύπέρ τής παγιώσεω; καί ευημερίας τών πο

λιτών, είτε μεταδίδων είς αύτούς γνώσεις 
καί άρχάς τάζεως, είτε συναρμόζων τά 
διάφορα αύτής στοιχεία’ άλλ’ έπί τέλους 
ό προορισμός αύτής εΐναι ό θάνατος. Μό
νον τδ άτομον κατέχει έν έαυτώ μόνι
μον άρχήν, μίαν ψυχήν άθάνατον. Τί θέ
λει γείνη λοιπδν ή ψυχή ήμών ; Ιδού, 
κύριοι, τδ θεμελιώδες ζήτημα, περί τοΰ 
όποιου δυστυχώς δλίγοι σκέπτονται. ΊΙ 
αφροντισιά αύτη εΐναι τδ σημεΐον βαθείας, 
πραγματικής καί άδιαφιλονεικήτου δια
φθοράς. Ό ήμέτερος αιών εΐναι υλικός, καί 
είναι περισσότερον έν τώ πρακτικώ βίω 
ή έν τή θεωρία. Ρήτωρ τις, πρό τινων 
έτών έλεγεν έκ τοϋ ύψους τοΰ γαλλικού 
βήματος: 7/ κοινωνία ίπιθυ^ιϊ κά ίκ- 
τριυρμ. Ιδού τδ σύνθημα τδ άπεικονίζον 
τήν κατάστασιν μας. Ναί, ό κόσμος δέν 
θέλει νά ζή αιωνίως έν τή συγκοινωνία 
τοΰ θεοΰ του, έπιθυμεΐ νά έντρυφά. άσέ- 
μνως καί άπρεπώς. Νά έντρυφα, τοιαύτη 
εΐναι ή έπιθυμία, έξ ής προκύπτει ή διά
πυρος έφεσις τών άποκλήρων τών άγαθών 
τοΰ κόσμου τούτου, ώς έπίσης ό τραχύς 
έγωΐσμδς έκείνων, οΐτινες τά κατέχουσιν. 
Άλλ’ όποιος ήθικδς ηξευτελισμός! Πώς 
λοιπδν ή κοινωνία θέλει άνορθωθή έκτης 
καταπτώσεως ταύτης ; Διά τής άτομικής 
άναγεννήσεως έκείνων, οΐτινες άπαρτίζουσιν 
αύτήν, ή δέ άναγέννησις αύτη δέν δύνα
ται νά έκτελεσθή είμή διά τής πίστεως 
έν τώ Ίησοϋ Χριστώ. Μόνη ή πίστις αύ
τη δύναται νά μάς ύψωσή υπεράνω τών 
υλικών καί έπικήρων συμφερόντων’ μόνη 
δύναται νά ύψωση τδ έθνος ήμών έκ τής 
ταπεινωτικής άθλιεστάτης καί ψευδούς 
αύτοϋ θέσεως’ μόνη δύναται νά μάς μετα- 
δώση τήν πνευματικήν ζωήν, νά μάς έ- 
νώση μετά τοϋ Θεού είς τήν νϋν καί 
είς τήν μέλλουσαν ζωήν. Καί σημειώσατε 
καλώς, ή κοινωνική αύτη πρόοδος, ύπέρ 
τής οποίας άποκλειστικώς ένασχολοΰνται, 
θέλει προέλθει φυσικώ τώ λόγω έκ τής 
ένότητος ήμών μετά τοΰ Θεοΰ, καθότι 
κατά τδν Απόστολον Παϋλ.ον, β ή ευσέ
βεια πρδς πάντα ιύφέλιμός έστιν, έπαγγε- 

λίαν έχουσα ζωής τής νΰν καί τής μελ- 
λούσης » μέ τήν διαφοράν όμως δτι ή 
πρόοδος αύτη δεν θέλει είναι είμή δευ- 
τερεύουσα συνέπεια, καθότι δι’ έκαστον 
έξ ήμών ή πρώτιστη καί σπουδαιοτέρα τών 
συνεπειών τής ένώσεως ταύτης εΐναι ή 
σωτηρία. Τωόντι είς τί ήθελε χρησιμεύ
σει νά μεταβάλωμεν τήν ανθρωπότητα 
είς σμήνος καλώς διωργανισμένον, έάν ή
θέλομεν αμελήσει νά έξασφαλίσωμεν τήν 
αιώνιον μακαριότητα είς τά έκ θείας κατα
γωγής εκείνα όντα, τδ σώμα τών οποίων, 
είναι άληθές, διαλύεται, άλλ’ ή ψυχή 
μένει άθάνατος ; Κύριος σκοπός λοιπόν 
τής συνδιαλέξεως ταύτης είναι νά κατα- 
πολεμήσωμεν τήν άπιστίαν, τόν υλισμόν, 
τήν πλεονεξίαν καί τήν δεισιδαιμονίαν, 
αίτινες δίκην φθοροποιάς νόσου καταμα- 
στίζουσι τήν ήμετέραν κοινωνίαν, καί 
νά άποδείξωμεν τήν απόλυτον κυριαρχίαν 
τοϋ Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χριστοΰ, άνευ 
τοΰ οποίου ούδέν καλόν δύναται νά υπάρ- 
ξνΐ. Θέλομεν λοιπόν άκολουθήσει ένταΰθα 
τήν ιστορικήν σειράν, ήτις συμβαδίζει 
πληρέστατα μετά τής λογικής τάξεως. 
Διά τής μαρτυρίας τών προαισθήσεων τοϋ 
έθνικοϋ κόσμου καί δι’ έκείνης τών προ
φητών θέλομεν ορίσει δτι εις Μεσίτης 
μεταξύ Θεού καί άνθρώπων ήτο άναγκαϊος, 
ότι προηγγέλθη καί έπεριμ.ένετο. Διά τής 
μαρτυρίας, ήν δ Ίησοΰς Χριστός περί τοϋ 
έαυτοΰ του έδωκέ, θέλομεν αποδείξει δτι 
ή διδασκαλία αύτοΰ, ό δημόσιο; καί ό 
ίδιοιτικδς αύτοΰ βίος εΐναι διά τήν διά
νοιαν καί τήν συνείδησιν ήμών τρανά 
έχέγγυα τής θείας αύτοΰ αποστολής. Τέ
λος διά τής μαρτυρίας τής εκκλησιαστι
κής ιστορίας θέλομεν αποδείξει δτι τδ 
μεγαλείου τών άποκτηθέντων άποτελε- 
σμάτων βέβαιοί δτι τδ έργον του ήτο &λω; 
θειον. Σήμερον περιορίζομαι μόνον νά σάς 
φανερώσω τήν γενικήν προσδοκίαν, έν ή 
ή άνθρωπότης έζησε περιμένουσα Μεσί
την τινά μεταξύ αύτής καί τοΰ Θεοΰ. Περί 
τοΰ έπιθυμ.ητοΰ Ίησοϋ Χριστού ύπδ τών 
έθνών θέλω λοιπδν σάς ομιλήσει. Είθε
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j ου; εκείνους λαούς, δ πολιτισμός τών οποίων 
έκληροδότησεν εί; τούς μέλλοντα; αιώνας 
έγγραφά τινα μνημεία τής διανοίας αύτών. 
Μεταξύ τών λαών τούτων ύπάρχει εΐς, 
δστις ένεκεν τής εκούσιας αύτοΰ άπο- 
μεμονωμένης ζωής, τής ακινησίας του 
και τοΰ μίσους δπερ τρέφει διά τούς 
ξένους, έτυχεν άτελεστάτων ανιχνεύσεων 
έκ μέρους τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου· Ό 
λαός ούτος ει-αι οί Σίναι. Καί εντούτοις 
έκ τών ολίγων γνώσεων, άς κατέχομεν 
περί τών ιερών βιβλίων τοΰ Ούρανίου Κρά
τους, έξάγομεν δτι ό λαός ούτος δέν έπαυσε 
περιμένων έ'να Λυτρωτήν, δστις μέλλει νά 
εξάλειψη τά εγκλήματα όποφέρων αύτδς 
δ ίδιος πλεΐστα; δσας κακουχίας. Τοιου
τοτρόπως 550 έτη Π. X. δ Κομφύκιος 
κηρύττει δτι εΐς άγιος, γινώσκων καί 
δυνάμ.ενος τά πάντα, μέλλει νά καταβή 
έκ τοΰ ούρανοϋ είς τήν γήν. Τήν ιδέαν 
ταύτην ένδς Σωτήιος τήν εύρίσκομεν ύπδ 
διάφορα σχήματα είς δλους τούς μύθους 
τής ’Ανατολής, καί διά νά μ.ή έπιβαρύνω 
τήν μνήμην σας μέ ονόματα σχεδόν ά
γνωστα άναφέρω μόνον τδν Βισνοΰ τών 
’Ινδών, τδν Μίθραν τών Περσών, τδν "Ορον 
τών Αιγυπτίων, τδν θώρ τών Σκανδια- 
νών, οΐτινες πάντες προσωποποιοΰσι τήν 
μυστηριώδη προσδοκίαν ένδς Λυτρωτοΰ, 
ένδς Θεανθρώπου μέλλοντος νά καταστρέ ■ 
ψη τήν κακήν άρχήν καί ν’ άνορθώση τήν 
πεπτωκύϊαν άνθρωπότητα. Αλλ’ υπερπη
δώ τά συμβάντα τών άπομεμακρυσμένων 
έκείνων αιώνων, δπως φθάσω εΐς τά έγγραφα 
μνημεία τή; άνθρωπίνης διανοίας.

Καί έν πρώτοι; ή προσδοκία τοΰ με- 
γάλ.ου βασιλέως τοΰ μέλλοντος νά ί- 
δρύση γενικήν μοναρχίαν, νά θεραπεύση 
δλα τά δεινά καί ν’ άποδώση εί; τήν 
ζωήν τοΰ άνθρώπου τήν άρχέγονον αύτοΰ 
αθωότητα, άπεθανατίσθη εΐς ποίημά τι 
τοΰ Βιργιλίου, δστις θέλων νά κολακεύση 
ένδοξόν τι πρόσωπον, υποτίθησιν ότι δ 
υιός του έμελλε νά πραγματοποίηση τήν 
μεγάλην ταύτην έλπίδα έπαναφέρων τούς 
άνθρώπους είς καλλιτέραν κατάστασιν.

οί λόγοι μου νά συντελίσωσιν όπως δια- ί 
χύσουν εί; τάν ψυχήν ύμών ττ,ν χαράν 
έκείνην, ήν ήσθάνετο ό πρεσβύτης Συμεών, 
οπότε ρίπτων Sv βλέμμα έπί τοϋ υίοΰ 
τής Παρθένου έλεγε « Νΰν απολύεις τδν 
δοϋλόν σου, δέσποτα, κατά το ρήμά σου, 
έν ειρήνη, δτι είδον οί οφθαλμοί μου τδ 
σοιτήριόν σου, δ ήτοίμασας κατά πρό
σωπον πάντων τών λαών, φώ; είς άπο- 
κάλυψιν έθνών και δόξαν λαοΰ σου Ισραήλ.»

Είς τήν αρχήν τοΰ αρχαιότερου τών 
βιβλίων, τή; 1'ενέσεως, τήν όποιαν δέν 
αναφέρω τήν στιγμήν ταύτην είμή ώς 
ιστορικόν έγγραφον, εύρίσκομεν τήν άφή- 
γησιν γεγονότος παριστανομένου διά γλώσ
σης συμβολικής, καί εκ τοΰ οποίου έπά- 
γονται δύο μ.εγάλαι αλήθειαν, αϊτινες, έξελ- 
θοΰσαι έκ τή; κοιτίδος τής άνθρωπότητος 
καί εί; τδ πείσμα τής πλάνη; καί τ&ν 
μύθων τοΰ αρχαίου κόσμου, διηωνίσθη- 
σαν διά μέσου τών αιώνων. Αί αλήθειαν 
αυται είναι ή πτώσις τοΰ ανθρώπου και 
ή ανάγκη τής αύτοΰ άποκαταστάσεως. 
Συγκεφαλαιοΰνται δέ εί; τήν θείαν ταύ
την ύπόσχεσιν « Τδ σπέρμα τής γυναικός 
θέλει συντρίψει τήν κεφαλήν τοΰ όφεως.» 
Τδ κακόν ύφίσταται, πλήν θέλει άφανι- 
σθή· ή άνθρωπότης πάσχει, πλήν ελπί
ζει οτι έν τή προσδιωρισμένη ημέρα ύπδ 
τής βουλή; τοΰ Θεοΰ ό Λυτρωτής έλεύ- 
σεται. ’Ερευνήσατε τά αρχαιότερα μνη
μεία τής ιστορίας, έμβαθύνατε είς τά 
χρονικά δλων τών λαών, συμβουλευθήτε 
τούς φιλοσόφους αύτών, τά μαντεία αύ
τών, τούς ποιητάς αύτών’ παντού ανα
φαίνεται ή πικρά άνάμνησις τοΰ παρελ
θόντος καί ή προσδοκία τοΰ μέλλοντος’ 
παντοΰ άντηχοΰσι φωναί κηρύττονται τήν 
δυστυχίαν τοΰ ανθρώπου καί τήν έλπίδα 
ένδς Λυτρωτοΰ.

Άφίνων έπί μίαν στιγμήν τδ άρχαΐον 
έκεϊνο έθνος τδ όνομασθέν <5 .Ιαός τοΰ 
Θιοΰ, και είς τό όποιον προτίθεμαι νά 
δώσω είς τήν μ.ελέτην ταύτην εξαιρετι
κήν θέσιν, ήν έντδς ολίγου θέλω δικαιολο
γήσει, φθάνω έν πρώτοι; εί; τούς άοχαί- 

« Ιδού, έκφωνεϊ ό ρωμαίος ποιητής έν 
τώ λ.υρικώ αύτοΰ ένθουσιασμώ, νέα γενεά 
καταβαίνει έκ τοΰ ύψους τοΰ ούρανοϋ’ δ 
σίδηρου; αιών θέλει παυσει, ό δέ χρυσοΰ; 
μέλλει νά άρχίση καθ’ άπασαν τήν οικου
μένην’ ή γή άπαλλαχθεΐσα έκ τοΰ τρό
μου έκείνου, δστις τήν έκράτει δεσμευμέ- 
νην, θέλει μετ’ ού πολύ λάβει νέαν ζωήν. 
Ό μέλλων νά πράξη τά θαύματα ταΰτα 
θέλει γεννηθή έν τώ κόλπω τή; θεότητο;' 
θέλει διακριθή μεταξύ όλων τών έπου- 
ρανίων οντων, υπεράνω τών οποίων μέλ
λει νά έμφανισθή, καί θέλει κυβερνήσει 
τδν είρηνοποιηθέντα κόσμον διά τών άρε 
τών τοΰ πατρός αύτοΰ. Ό χρόνο; επέρ
χεται’ έτοιμάσθητι, περιφανέστατε βλαστέ 
τών θεών εί; τά; υψηλά; ταύτας τιμά;! 
Βλέπε πώ; ό ούρανό;, ή γή καί ή θάλασσα 
ταράττονται.’ Βλέπε πώ; τδ πάν άγάλλεται 
έν τή προσδοκία τοΰ μέλλοντος αΐώνος !»

Πολύν καιρόν πριν τοΰ Βιργιλίου, μέ
γας τραγικός ποιητής ίλ.λην, ό Αισχύ
λος» είς τδν δεσμώτην αύτοΰ Προμηθέα, 
έφανέρωσε τδ αύτδ προαίσθημα, την αύ
τήν μυστηριώδη προσδοκίαν ένδς παντο
δυνάμου λυτρωτοΰ. Ό Προμηθεύς είναι 
ή προσωποποιημένη άνθρωπότης. Ό ποιη
τή; διηγείται τά; διαφόρους φάσεις, καί 
παριστάνει αύτήν ύπδ τήν φρικτήν ει
κόνα δυστυχοΰ; προσκεκολλημένου έπί ένδ; 
βΡ“Ζου> το° όποιου γύψ κατασπαράττει 
πά έντόσθια, άτινα άκαταπαύστως άνα- 
γεννώνται. Ο διαγγελεύ; τοΰ Διό; όρ- 
γισθέντο; έναντίον του τώ άναγγέλλει οτι 
ή τιμωρία του δέν θέλει παύσει είμή ό- 
πόταν είς Θεδς τδν άντικαταστήση αύτο- 
προαιρέτως είς τά παθήματά του προσ- 
φέρων ύπέρ αύτοΰ τήν ζωήν του.

Έρευνήσωμεν τώρα τήν ήττον ύπο
πτον μαρτυρίαν τών φιλοσόφων. ’Ακού
σατε τδν σοφόν Σωκράτην λέγοντα « Έκ- 
πδ; καί άν ό Θεδς εύδοκήση νά μά; πέμ- 
Ϋ’<1 άνθρωπόν τινα δπως μάς διδάξη έκ 
βέρους του, μήν έλπίσητέ ποτέ δτι θέ
λετε έπιτύχει νά άναμορφώσητε τούς άν
θρώπου;. » Και άλλαχοΰ « Πρέπει νά περι- 

μένωμεν δπω; έλθη τις ϊνα μά; διδάξη 
τον τρόπον, καθ’ 8ν όφείλομεν νά φερώ- 
μεθα πρδ; του; θεού; καί πρδ; τού; άν
θρώπου; » — « Έπικαλεσθώμεν, λέγει δ 
Πλάτων, τδν λυτρωτήν Θεόν, δπω; σώση 
ήμάς δι’ εκτάκτου καί θαυμασίας παραινέ- 
σεως, διδάσκων ήμάς τήν άληθή σοφίαν. »

Τέλος, άφοΰ ήρευνήσαμεν τά; αρχαία; 
παραδόσεις, τού; θρησκευτικού; μύθου; 
τών άρχαίων λαών, τού; ποιητάς καί τού; 
φιλοσόφους, έάν έρευνήσωμεν καί τήν ιστο
ρίαν, ήτις δέν εφευρίσκει ούτε λεπτολογεί, 
αλλ’ εγγράφει τά παρελθόντα γεγονότα 
πρδς διδασκαλίαν τοΰ μέλλοντος, μ,ανθά- 
νομεν παρά τοΰ Τακίτου, δτι συμφώνω; 
πρδ; τάς δοξασίας τής έποχή; του ή 
κατάκτησις τοΰ κόσμου έμελλε νά ήναι τδ 
έργον άνΟρώπων καταγομένων έκ τή; Ίου- 
δαίας, ό δέ Σουετώνιο; έπιβεβαιοϊ ώς έγ
γιστα τήν άξίοσημείωτον ταύτην διαβε- 
βαίωσιν.

Τδ γεγονός τοΰτο, κύριοι, τή; γενική; 
προσδοκία; ένδ; Λυτρωτοΰ δέν διεφιλονει- 
κήθη ούδέ ύπ’ αύτής τής απιστίας, ήτις- - - -- - - — -  *4 *

τδ άπήντησεν είς τάς μελέτα; αύτής έπί 
τοΰ αρχαίου κόσμου, άλλά τδ διεπραγ- 
ματεύθη περιφρονητικοί;, δνομάσασα αύτδ 
γενικήν χίμαιραν. "Αλλοι άπ’ έναντίας 
παραλόγως ύπέθεσαν δτι ή προσδοκία αυ
τή έγεννήθη έκ τής επαφή; τών εθνικών 
λαών μετά τοΰ μόνου λαοΰ, δστις ήτο τό
τε δ μόνο; κάτοχο; τή; άληθεία;. Ούτε 
οί μέν ούτε οί δέ, φρονώ, δέν σκέπτονται 
όρθώς. II προσδοκία,περί τή; όποια; ομιλώ, 
δέν δύναται νά ήναι είμή ένθύμησι; μ.ετα- 
δοθεϊσα άπδ γενεά; εί; γενεάν, ή προαί
σθημά τι τή; άνθρωπότητος έπιθυμούση; 
τήν άπελευθέρωσίν της. "Αλλως τε, ό
ποιον καί αν ήναι τδ προνοητικόν μέσον 
τδ όποιον ό κοινό; Πατήρ τών άνθρώπων 
μετεχειρίσθη πρδ; διατήρησιν τής πίστεως 
ταύτη;, ά; εύχαριστήσωμεν αύτδν διότι τδ 
πλάσμα του μετά τήν αμαρτίαν δύναται νά 
έλπίση είσέτι εις τήν μέλλουσαν αιωνιό
τητα, καί διότι αύτό; ό ίδιο; δέν έμεινεν 
άνευ μαρτυρίας μεταξύ τών άνθρώπων.
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Ερχομαι. τώρα είς τόν εβραϊκόν λαόν, 
πρός τόν όποϊον χοεωστώ εξαιρετικήν 
θέσιν έν τή μελέτη ταύτη περί τής προσ
δοκίας ενός έλευθερωτού ύπο τού ανθρω
πίνου γένους. Ό ’Ισραήλ τωόντι είναι 
λαός, δστις έχει διακεκριμένων φυσιογνω
μίαν, ιδιαίτερον χαρακτήρα. ’Εάν δια
φέρω τών άλλων εθνών ώς φυλή καί ώς 
κοινωνικόν φαινόμενον, διαφέρει έπίσης 
ύπδ τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν έπο- 
ψιν. Είναι μοναδικός τύπος, δστις ύπάρχει 
πρό 4000 έτών, καί δστις πιθανόν δέν 
θέλει εξαλειφθή έπί πολύν καιρόν είσέτι. 
Το πάν εις τόν βίον τού έθνους τούτου 
είναι παράδοξον καί υπερβαίνει τούς κοι
νούς νόμους τής ιστορικής άναπτύξεως. 
Καταγωγή, πεπρωμένον, θρησκεία, ήθη, 
έθιμα, τό πάν συντελεί νά κάμη έξ αύ
τού τδ δυσκολώτερον πρόβλημα.

Καί κατ’ άρχάς έκείνο τδ δποϊον προ
ξενεί έντύπωσιν έν τώ έβραϊκώ λαώ είναι, 
ώς ειπομεν, ή καταγωγή του. 'Π γενεα
λογία αύτού δέν χάνεται είς τδ σκότος 
τών αιώνων, ώς εκείνη τοσούτων άλλων 
έθνών, άλλ’ ίστορικώς μάς είναι γνωστή. 
Ούδαμού μύθοι, ούδαμοΰ πεπλασμέναι έν- 
σαρκώσεις, ώς είς τάς άνατολικάς παρα
δόσεις, ή ύποτεθειμέναι Αποθεώσεις, ώς 
έκεϊναι τής Λύσεως. 'Ο Αβραάμ, δ ’Ισαάκ 
καί δ ’Ιακώβ είναι ιστορικά πρόσωπα. Βλέ
πομεν αύτούς νά γεννώνται καί νά άπο- 
θνήσκωσιν, ώς γεννώνται καί άποθνήσκουσι 
τά ποόσωπα τών νέων χρόνων. Άναγινώ- 
σκοντες τήν άφήγησιν τής Γενέσεως, αί- 
σθανόμεθα δτι ή Ανθρώπινος οικογένεια 
ούτε έπρεπε νά συστηθή, καί δτι είς αύτήν 
μόνον εύρίσκομεν τήν καταγωγήν τών 
λαών. Οι απόγονοι τών παρτριαρχών, οί 
υίοί τού Ιακώβ πολλαπλασιάζονται έπί 
τής ξένης γής καί αναμιγνύονται μετά τών 
καταδυναστευόντων αύτούς, χωρίς δμως νά 
συγχωνευθώσι' σχηματίζουσι λαόν έντδς λα
ού. Άλλ’ ένώ ή σοφή Αίγυπτος ώνειροπόλει 
μυθώδεις βασιλείας, φαντασιώδεις δυνα- 
βτείας, καί διήγε τδν βίον τοΰτον έπί 
πολλούς αιώνας' ένώ άμφεταλαντεύετο ά- 

καταπαύστως μεταξύ νεφελώδους πανθεϊ
σμού καί γελοίου πολυθεϊσμοΰ, ό ’Ισραήλ, 
ό ποιμενικδ; ουτος λαός, διετήρησε τήν 
σειράν τής ιστορία; τής Ανθρωπότητα; 
καί τήν γνώσιν τοΰ αληθούς Θεού. Συν- 
τρίψας εις τήν φωνήν τού Μωϋσέως τον 
βαρύν ζυγόν τή; δουλείας, έφερε τούς δύο 
τούτους θησαυρούς καί τού; δπερήσπισε 
μέ ήρωϊκδν θάρρος καί σταθερήν επιμονήν. 
Προσκεκολλημένος είς γωνίαν τινά τού κό
σμου προύκάλεσεν είς τό διάστημα 1,300 
έτών τάς προσβολάς τών ίσχυροτέοων 
βασιλέων. ’Ελεύθεροι ή ύποδεδουλωμένοι, 
κυβερνώμενοι ύπό δικαστών ή ύπό βασι
λέων, έξησθενημένοι ύπό άνεπανορθώτου 
σχίσματος, εξόριστοι είς τάς δχθας τού 
Εύφράτου ή συνηγμένοι πέριξ τής σκηνής 
τού μαρτυρίου, οί 'Εβραίοι αποτελούσε 
πάντοτε Sv έθνος, διατηρούσι τήν γλώσ- 
σάν των, τάς παραδόσεις των, τά θρη
σκευτικά αύτών βιβλία, τόν διακριτικόν 
αύτών χαρακτήρα, καί πρό πάντων τάς 
έλπίδας των. Ή Νινευι, ή Βαβυλών, ή 
Μέμφις, ή ’Αντιόχεια, ή Ρώμη είς μάτην 
έρριψαν έναντίον τού μικρού τούτου λαού 
τά Αναρίθμητα αύτών στρατεύματα' ό 
Ισραήλ έμεινεν ακλόνητος ώς τούς βρά
χους εκείνους τούς οποίου; δ παρωργισμέ- 
νος ’Ωκεανός καλύπτει διά τών αφριζόν- 
των κυμάτων, χωρίς νά δυνηθή ουδέποτε 
νά τούς καταβροχθίσει. Βεβαίως τό γεγο
νός τούτο είναι μοναδικόν έν τή ιστορία 
καί άξιον νά έπισύρη τήν προσοχήν. ’Α
ξιοθαύμαστος είς τάς σχέσεις αύτού μετά 
τών άλλων έθνών ό εβραϊκός λαός, είναι 
έτι περισσότερον όπόταν τόν παρατη
ρώ τις είς τόν ενδόμυχον αύτοϋ βίον. Μό
νος λατρεύει τόν Σαβαώθ, τόν αληθινόν 
Θεόν' μόνος έν τή άρχαιότητι είναι δ 
Θεματοφύλαξ τής άληθείας ταύτης, ήν 
έκφράζουσιν αί πρώται γραμμαί τού άρ- 
χαιοτέρου τών ιερών αύτού βιβλίων α ’Εν 
άρχή έποίησεν δ Θεός τόν ούρανόν καί τήν 
γήν.» Είς ενιαίος Θεός, δημιουργός και 
κύριος τού παντός' εί; Θεό; προνοητικός, 
δίκαιο; καί άγαθός, έπεκτείνων τήν μέ

ριμναν αύτού έφ’ δλων τών πλασμάτων 
του, τοιοϋτος ήτο δ Θεό; τών Εβραίων, 
δστις είναι καί δ ήμέτερος. Ή μάλλον 
πνευματική φιλοσοφία δέν είπε τίποτε, δ
περ δύναται νά παραβληθή μέ όσα δ 
’Ισραήλ έβεβαίωσε πρδ 3000 έτών περί 
’Εκείνου, δστις καλείται: Ό &r. Όλό- 
κληοος δ κόσμος προσπίπτει ένώπιον τών 
ειδώλων, Αλλ’ δ ’Ισραήλ τά αποστρέφεται' 
δ κόσμο; είναι βυθισμένο; εί; βαθύτατον 
σκότος, πλήν δ Ισραήλ φωτίζεται ύπδ τού 
φωνδς τή; θείας αλήθειας' οί θεοί πολλα
πλασιάζονται εί; τήν Βαβυλώνα, εί; τά; 
’Αθήνας, είς τήν Ρώμην, πλήν ή Ιερουσα
λήμ δέν Αναγνωρίζει είμή ένα, τδν Αιώ
νιον, τδν αόρατον Θεόν, πανταχοΰ παρόντα, 
αναλλοίωτου, δίκαιον καί άγιον. Τήν αύτήν 
ύπεροχήν βλέπομεν είς τήν ήθικήν τού 
έκλεκτοϋ λαοΰ, δ μέγας αύτού κώδηξ 
είναι αί δέκα έκεϊναι έντολαί, τάς δποίας 
Αναγινώσκομεν είσέτι είς τούς ναού; ή
μών, θεία σελίς, ήν όφείλομεν νά Ακούω- 
μεν μετά μεγίστης κατανύξεως και προ
σοχής, ώς τήν έκφρασιν δλων τών καθη
κόντων έπικυρουμένων ύπδ τής συνειδή- 
σεως ήμών.

Ή τύχη τού παραδόξου τούτου λαού 
σάς είναι γνωστή. Τά τέκνα τουδιεσκορ- 
πισμένα έπί τής γής είναι ή ζώσα μαρ
τυρία τών Αποφάσεων τής θείας Προνοίας 
Μόνα έν τώ μέσω τού νεωτέρου κόσμου 
υπάρχουσιν ώς οί Αντιπρόσωποι τού αρ
χαίου κόσμου. Δι’ αύτούς δέν ύπάρχει 
πλέον πατρίς, ήγεμών, σκηνή τού μαρτυ
ρίου' καί εντούτοις είς τήν κατάστασιν 
ταύτην είναι μάλλον εκπληκτικοί παρά 
δπότε ήσαν έθνος ισχυρόν. Ή Απιστία των 
είναι δι’ ημάς λιπαρά πρόσκλησις είς τό 
νά πιστεύωμεν. Γινώσκετε καλώς δτι ή
μέραν τινα πλησίον τής Ιερουσαλήμ έ- 
σταύρωνον άνθρωπον καταδικασθέντα ύπδ 
τού Καϊάφα καί τού Πιλάτου, δηλαδή ύπό 
τής θρησκευτικής καί τής πολιτικής έξου- 
°’·ας, ύπδ τών Αρχιερέων καί τοϋ λαοΰ. 
Πάντες είχον συγκατανεύσει είς τδν θάνα
τόν του' πάντες τδν είχον διατάξει. Τδν 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.)

έχλεύασαν, τδν έξύβρισαν, καί έν τή πα
ραφορά φρενετική; λύσσης έκραύγασαν: 
Τό αίμα αΰτοΰ ίφ' ήμώχ xal ίπΐ τά, 
τίχχα ήιι&Γ ! Μετά τινα έτη, ένώ ή 
ένοχος γενεά ύπήρχεν είσέτι, ή δυσσεβής 
καί βλάσφημος έκείνη εύχή είσηκούσθη, 
ή Ακούσιος έκείνη προφητεία έλάμβανε 
διαπρύσιον έκτέλεσιν. Τδ έθνος, δπερ 
ΐπταται ώς Λιτός χαί χατασπαράττει ώς 
<5 γΰψ, ήλθεν δπως τιμωρήση άνήζ.ουστον 
έγκλημα δι’ Απαραδειγμάτιστου τιμω
ρίας. Αί ρωμαϊκαί λεγεώνες έξεδικήθησαν 
τδν άγιον, τδν δίκαιον, δστις παρεγνωρί- 
σθη, έξυβρίσθη, παρεδόθη εί; τήν άτιμον 
καταδίκην τοϋ σταυρού. Έκτοτε τά 
τέκνα τού Αβραάμ διεσκορπισμένα είς 
όλα τά μέρη τής γής, περιάγουσι καθ’ 
δλον τδν κόσμον τά λείψανα τή; κατα- 
στραφείσης αύτών έθνικότητος. Δέν είναι 
πλέον δ άντέχων είς τάς προσβολάς τής 
τρικυμίας βράχος, άλλ’ είναι ή έλαφρά 
σφαίρα τήν όποιαν ή θάλασσα κυλίει αιω
νίως είς τά κύματά της, χωρίς ούδέποτε 
νά τήν καταβροχθίση. *Ασημος θάνατος 
δέν ώφειλε νά ήναι δ κλήρος τού ’Ισραήλ, 
δέν ύπάρχει τάφος διά τδν λαόν τού 
θεού. Ζή είσέτι, άντικείμενον θαυμασμού 
διά τά έθνη' ζή, διαρκές θαύμα, δπερ ά- 
φαιρεΐ έκ τή; Απιστίας πάσαν πρόφασιν 
καί έπιμαρτυρεϊ τήν εύσπλαγχνίαν τοϋ 
θεού, δστις, καίτοι τιμωρών, περιμένει 
πάντοτε έν τή άκρμ αύτού άγαθότητι, τήν 
μετάνοιαν τού αμαρτωλού.

Τδ περίεργον λοιπόν τούτο έθνος, κύ
ριοι, έλαβεν ιδιαιτέραν Αποστολήν" τή 
έπαφή καί συνεργεία τού Θείου Πνεύμα
τος, ήδυνήθη ν’ άρη τδν πέπλον δνπερ κα
λύπτει είς τά βμματα τών θνητών τδ 
μέλλον' ού μόνον προησθάνθη, ώί ί άν- 
Ορωπότης, 
Αλλά καί τήν έπροφήτευσε, 
τήν φύσιν του, τδ έργον του, καί έξιστο- 
ρήσαν δλα τά έπουσιώδη χαρακτηριστικά 
τού βίου του.

Δέν θέλω Αναιρέσει ένταΰθα τάς έν- 
στάσεις τών Απίστων ώς πρδς τάς προ- 

2.

τήν ελευσιν ένδς Αυτρωτού, 
προσδιόρισαν
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φητείας, προτιμώ μάλλον νά συντρέξω 
εις τδν αμερόληπτου έλεγχον τής μεσαιω
νικής ιουδαϊκής ιδέας. ’Εντεΰθεν όρμ.ώ- 
μενος επικαλούμαι καί αύθις τήν σύντο
νον προσοχήν ύμών έπί τού σπουδαιοτά- 
του τούτου Αντικειμένου.

Έκεϊνο, τδ όποιον προξενεί έν πρώτοις 
θαυμασμόν έν τή μεσσιανική ιδέα, εΐναι 
ή επιμονή καί ή συνέχεια αυτής. Παρα- 
τεινομένη πλατύνεται ώς τά ποτάμια έ- 
κεϊνα άτινα Sv παιδίον δύναται άβρόχοις 
ποσί νά διαβή, άλλά τά όποια αύξανό- 
μενα υπδ τών συμβαλλόντων ρυακίων, 
μεταβάλλονται έπί τέλους είς ποταμούς 
καί ρίπτονται είς τδν Ωκεανόν. ’Εσημειώ- 
σαμεν ήδη τδν πρώτον κρίκον τής μακράς 
ταύτης άλύσεως τών αποκαλύψεων, σκο
πόν έχουσών νά διεγείρωσιν είς τάς ψυ- 
χάς μυστηριώδη τινά προσδοκίαν περί μελ- 
λουσης άποκαταστάσεως. « Καί έχθραν 
θήσω άνά μέσον σού καί άνά μέσον τής 
γυναικός, καί άνά μέσον τοΰ σπέρματός 
σου, καί άνά μέσον τού σπέρματος αύτής' 
αύτός σου τηρήσει κεφαλήν, καί σύ τηρή
σεις αύτού πτέρναν, d 'Η ύπόσχεσις αύτη 
ναί μέν εΐναι Αόριστος καί συγκεχυμένη, 
αλλά προμηνύει τήν έλευσιν οντος τίνος 
εντολήν έχοντος νά άποκαταστήσ·/) έν*τή  
εύτυχία διά τών ιδίων αύτού παθημάτων 
τδ άνθρώπινον γένος. Μέλλει νά συντρί- 
ψ·ρ τήν κεφαλήν τού όφεως, δηλαδή θέλει 
καταστρέψει τάς συνεπείας τής αμαρτίας’ 
μέλλει νά πληγωθή είς τήν πτέρναν, τουτέ- 
στι θέλει υποφέρει έκπληρών τδ επανορ
θωτικόν τούτο έργον. Τοιαύτη ύπήρξεν 
ή αφετηρία τής μεσσιανικής ιδέας, τήν 
όποιαν τεσσαράκοντα αιώνες ώφειλ.ον ετι 
μάλλον νά διευκρινήσωσιν άναπτύσσοντες 
αυτήν. Άλλ’ ένώ παραμορφούται έν τώ 
έθνικώ κόσμο» δ έκλεκτδς λαδς, δ προ
φητικός λαδς τήν θεωρεί ώς τδ άντικεί- 
μενον τών σκέψεων αύτού καί τών ελπί
δων του, καί ώς μέλλουσαν νά πραγματο
ποιηθώ έν τώ κόλπο) αύτού. Ό Αβραάμ, 
δ πατήρ τών πιστών, προσκαλείται έκ 
τού βάθους τής Χαλδαίας. Άφοΰ δέ έδωκέ 

(·) Μιχαία; γ, 2.

δείγματα ικανά τής πίστεως του καί τής 
ύπακοής του, ό Αιώνιος τώ λέγει: « Καί 
είς τδ σπέρμα σου θέλουσιν εύλογηθή πάν
τα τά έθνη τής γής. » Ό Ιακώβ, δτε 
ήσθάνθη πλησιάζον τδ τέρμα τής ζωής 
του, έπροσκάλεσε τούς υιούς του, τούς 
όποιους ηύλόγησε παραγγείλας είς αύτούς 
νά μένωσι πιστοί είς τήν λατρείαν τού 
αληθινού θεού. Άφ’ ού δέ προειπεν είς 
ένα έκαστον τήν μέλλουσαν τύχην των, 
έκτείνας τάς έξησθενημένας χεϊράς του 
έπί τού Ιούδα προφέρει τήν εκπληκτικήν 
ταύτην προφητείαν « Σκύμ.νος λέοντος εί
ναι δ Ιούδας. Άπδ βλαστόν, υιέ μου, 
άνέβης. Άναπεσών έκοιμήθης ώς λέων καί 
ώς σκύμνος’ τίς θέλει τδν έγείρη; Δέν 
θέλει λείψη άρχων έξ ’Ιούδα καί άρχηγός 
έκ τών μηρών αύτού, έως ού έλθη 
άπόκειται, καί αύτδς είναι ή προσδοκία 
τών έθνών. »

Εντούτοις τάς άμυδράς ταύτας προ
φητείας, όμοιας μέ τήν ύποφώσκουσαν 
λάμψιν ήτις προηγείται τής ανατολής τοϋ 
ήλιου, έμελλε νά άντικαταστήση λαμ- 
πρότερον φώς. Δέν ήρκει νά γείνη γνωστή 
ή φυλή είς τήν όποιαν έμελλε νά γεν- 
νηθή δ ’Επιθυμητός τών έθνών, άλλ’ έ
πρεπε νά δρισθή ή φύσις αύτοΰ, τδ έρ
γον του καί δ σκοπός τής έλεύσεώς του. 
Τοιαύτη ύπήρξεν ή αποστολή τού Δαβίδ, 
Ήσαίου, Μιχαίου, Ίερεμίου, Δανιήλ. Μη- 
νυταί τής διανοίας τού Θεοΰ, άνεσήκωσαν 
μέ στιβαοάν χεΐρα τδν πέπλον, δςπεο έ- 
κάλυπτε τδ μέλλον είς τά βλέμματα 
τών άνθρώπων καί είς τά συγγράμμα
τα αύτών, μνημεία άφθαρτα τής θείας 
σοφίας, όφείλομεν νά άναγνώσωμεν τήν 
προλαβούσαν ιστορίαν τού Σωτήρος 
τού κόσμου, τού ’Αμνού τού Θεού. Ό τό
πος καί ή έποχή τής γεννήσεώς του, ή 
φύσις αύτού συγχρόνως θεία τε καί άν- 
θρώπινος, ή τελεία αύτού άγιότης, δ βίος 
του, τά παθήματά του, ο θάνατός του, 
δ θρίαμβός του, τδ κήρυγμα τών λόγων 
του, τδ πάν εύρίσκεται σημειωμένου μετά 
τοσαύτης άκριβείας ήν δυνάμεθα νά κα- 

λέσωμεν ιστορικήν. Πάς δστις άναγινώ- 
σκει τδ Εύαγγέλιον, έκαστον παιδίον τδ 
όποιον έμαθε τήν κατήχησίν του καί τδ 
σύμβολον τών αποστόλων, δύναται νά 
βεβαιωθή, Αναγινώσκον τάς εκπληκτικά; 
ταύτας προφητείας, δτι έζεπληρώθησαν 
έν τώ ’Ιησού Χριστώ. Περιορίζομαι μόνον 
ν’ άναφέρω τεμάχιά τινα, άφίνων είς έκα
στον τήν φροντίδα νά έκτιμήση δεόντως 
τήν αξιοθαύμαστον ταύτην δμοφωνίαν.

Καί έν πρώτοις ιδού ώς πρδς τδν τό
πον’ « Καί σύ Βηθλεέμ, οίκος Έφραθά, δ- 
λιγοστδς εΐ τού είναι έν χιλιάσιν Ιούδα’ 
έκ σού μοι έξελεύσεται τού εΐναι είς 
άρχοντα τού ’Ισραήλ, καί έξοδοι αύτού άπ’ 
αρχής έξ ημερών αίώνος. » (*)

Ιδού τώρα ώς πρδς τήν έποχήν’ « Καί 
έτι εμού λαλοΰντος έν τή προσευχή, λέ
γει δ προφήτης Δανιήλ, καί ιδού άνήρ 
Γαβριήλ, δν ειδον έν τή δράσει έν τή Αρ
χή πετάμενον, καί ηψατό μου, ώσεί ώ
ραν θυσίας εσπερινής. Καί συνέτισέ με, 
καί έλάλησε μετ’ εμού, καί είπε, Δανιήλ, 
νύν έξήλθον συμβιβάσαι σοι σύνεσιν. Έν 
αρχή τής δεήσεώς σου έξήλθε λόγος, καί 
έγώ ήλθον τού Αναγγεϊλαί σοι, δτι άνήρ 
επιθυμιών εΐ σύ, καϊ έννοήθητι έν τώ ρή- 
ματι, καί σύνες έν τή οπτασία. Έβδομή- 
κοντα εβδομάδες συνετμήθησαν έπί τδν 
λαόν σου καί έπί τήν πόλιν τήν αγίαν, τού 
συντελεσθήναι αμαρτίαν, καί τού σφραγίσαι 
αμαρτίας, καί άπαλεϊψαι τάς αδικίας, καί 
τού έξιλάσασθαι αδικίας,καί τοΰ άγαγεϊν 
δικαιοσύνην αιώνιον, και τού σφραγίσαι 
δρασιν καί προφήτην, καί τού χρϊσαι ά
γιον αγίων. Καί γνώση καί συνήσεις άπδ 
έξόδου λόγου τού άποκριθήναι, καί τού 
οίκοδομήσαι 'Ιερουσαλήμ, έως Χριστού 
ηγουμένου έβδομάδες επτά, καί εβδομά
δες έξήκοντα δύο’ καί έπιστρέψει, καί 
οίκοδομηθήσεται πλατεία καί τείχος, καί 
έκκενωθήσονται οί καιροί. Καί μετά τάς 
έβδομάδας τάς έξήκοντα δύο, έξολοθρευ- 
θήσεται χρίσμα, καί κρίμα ούκ έστιν έν 
αύτώ’ και τήν πόλιν, καί τδ άγιον δια- 

φθερεϊ συν τώ ήγουμένω τώ έρχομένω 
έκκοπήσονται έν κατακλυσμώ, καί έως 
τέλους πολέμου συντετμημένου τάξει, 
αφανισμοϊς. Καί δυναμώσει διαθήκην πολ
λοί; έβδομάς μία’ καί έν τώ ήμίσει τής 
έβδομάδος άρθήσεταί μου Ουσία καί σπονδή, 
καί έπί τδ ίερδν βδέλυγμα τών έρημώ- 
σεων, καί έως τής συντέλειας καιρού συν
τέλεια δοθήσεται έπί τήν έρήμωσιν. » (')

'Ο καιρός δέν μοί έπιτρέπει ν’ αναλύσω 
τά καθέκαστα τής προφητείας ταύτης. 
Περιορίζομ.αι μόνον νά σάς υπενθυμίσω 
δτι επτάκις έβδομήκοντα έβδομάδες χρό
νων, ήγουν 490 έτη μετά τδ διάταγμα 
τού Άρταξέρξου, ό ’Ιησούς επισφραγίζω? 
τήν προφητείαν καί παύων τήν σπονδήν 
καί τήν θυσίαν, έξέπνεεν έπ1. τού σταυρού, 
μετά δέ τινα έτη ή Ιερουσαλήμ, καί τδ 
θυσιαστήριον δέν ήτο είμή σωρός καπνι- 
ζόντων έρειπίων.

Ό 'ΙΙσα'ίας καί ό Μαλαχίας έκ συμ
φώνου άναγγέλλουσι τήν έλευσιν ένδς προ
δρόμου μέλλοντος νά προετοιμ.άση τήν 
όδόν τού Κυρίου. « Φωνή βοώντος έν τή 
έρήμω’ Ετοιμάσατε τήν όδδν Κυρίου, εύ- 
Οείας ποιείτε τάς τρίβους τοΰ Θεού ήμών. 
Πάσα φάραγξ πληρωθήσεται, καί πάν 
δρος καί βουνδς ταπεινωθήσεται’ καί έ
σται πάντα τά σκολιά είς ευθείαν, καί 
ή τραχεία είς πεδία. Καί όφθήσεται ή 
δόξα Κυρίου, καί οψεται πάσα σαρξ τδ 
σωτήριον τού Θεού, δτι Κύριος έλαλησε: 
Φωνή λέγοντος, βόησον’ καί είπα, Τί 
βοήσω; Πάσα σάοξ χόρτος, καί πάσα 
δόξα άνθρώπου ώς άνθος χόρτου. Έξη- 
ράνθη ό χόρτος, καί τδ άνθος έξέπεσε, τδ 
δέ ρήμα τοϋ Θεού ήμών μένει εις τδν 
αιώνα. Έπ’ δρος υψηλόν ανάβηθι δ εύαγ- 
γελιζόμενος Σιών, ύψωσον τή ίσχύί τήν 
φωνήν σου δ εύαγγελιζόμενος 'Ιερουσαλήμ' 
υψώσατε, μή φοβεϊσθε’ είπον ταΐς πόλεσιν 
Ιούδα, ιδού δ Θεδς ύμών. Ιδού Κύριος’ 
Κύριος μετά ισχύος έρχεται, καί δ βρα- 
χίων αύτού θέλει εξουσιάζει δι’ αύτόν’

(’) Δκ,ιήλ IX. 22—27.
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ιδού δ μισθός αύτοϋ μετ’ αύτοϋ, καί τδ 
έργον εναντίον αύτοϋ. Ώς ποιμήν ποι- 
μανεϊ τδ ποίμνιον αύτοϋ, καί τώ βραχίονι 
αύτοϋ συνάξει άρνας, καί έν γαστρί έχού- 
σας παρακαλέσει. » (* *)  — « Ιδού, λέγει 
δ προφήτης Μαλαχίας, έξαποστέλλω τδν 
άγγελόν μου, καί έπιβλέψεται δδδν πρδ 
προσώπου μου, καί έξαίφνης ήξει είς τδν 
ναόν εαυτού Κύριος, δν ύμεΤς ζητείτε, καί 
δ άγγελος της διαθήκης, δν ύμεϊς θέλετε' 
ιδού έρχεται, λέγει Κύριος παντοκρά- 
τωρ. » (*)

(·) Έσαίας LIV, 1,3, 7.
(·) Έσαίας LV, 4, 5.

Ό άγγελος ούτος τής νέας διαθήκης, 
δ έπιθυμητδς ούτος Σωτήρ, θέλει είναι 
άγιος μεταξύ τών άνθρώπων. α Καί έξε- 
λεύσεται ράβδος έκ τής βίζν,ς Ίεσσαί, καί 
άνθος έκ τής ρίζης άναβήσεται· Καί άνα- 
παύσεται επ’ αύτδν πνεύμα τοϋ θεοϋ, 
πνεύμα σοφίας καί συνέσεως, πνεΰμα βου
λής καί ισχύος, πνεΰμα γνώσεως καί εύ· 
σεβείας. Έμπλήσει αύτδν πνεΰμα φόβου 
θεού' ού κατά την δόξαν κρίνει, ούδέ 
κατά τήν λαλιάν ελέγξει· Άλλά κρινεϊ 
ταπεινών κρίσιν, καί ελέγξει τούς ταπει
νούς τής γής, καί πατάξει γήν τώ λόγω 
τοϋ στόματος αύτοϋ, καί έν πνεύματι 
διά χειλέων άνελεϊ ασεβή. Καί έσται δι 
καιοσύνη έζωσμένος τήν δσφύν αύτοϋ, καί 
άληθεία είλημένος τάς πλευράς. » (*)

*0 κατ’ έξοχήν ούτος "Αγιος, τδ άκρον 
άωτον πάσης άρετής καί τελειότητος, δ 
δυνάμενος μόνος νά είπη εϊς τούς άνθρώ
πους: Τίς ίζ ύμΰκ ίΐίγ-χει fit περί άμαρ
τίας; θέλει έλκει τδ γένος έκ θείας κατα
γωγής' θέλει εΐναι θεάνθρωπος. « Διά 
τοΰτο δώσει Κύριος αύτδς ύμϊν σημεΐον' 
ιδού ή παρθένος έν γαστρί λήψεται καί 
τέξεται υίδν, καί καλέσουσι τδ όνομα αύτοϋ 
’Εμμανουήλ. » — « "Οτι παιδίον έγεννή
θη ήμϊν, υίδς καί έδόθη ήμϊν, ού ή αρχή 
έγεννήθη έπί τοϋ ώμου αύτοϋ, καί κα
λείται τδ όνομα αύτοϋ, Μεγάλης βουλής 
άγγελος, θαυμαστός, Σύμβουλος, θεδς

(·) Έσαίας XL. 3—11. (') Μαλ. III. I. 
C) Έ·αίας XI. 1—5.

ισχυρός, Πατήρ τοΰ μέλλοντος αίώνος, 
'Αρχών ειρήνης. » (*)

Τό έργον του θέλει είναι εκείνο ένδς 
πνευματικού λυτρωτού' θέλει έλθει δπως 
φώτιση, έλευθερώση, παρηγορήση τούς 
αμαρτωλούς « παρακαλεϊτε παρακαλεϊτε 
τδν λαόν μου, λέγει δ θεός. Ιερείς λα- 
λήσατε είς τήν καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρα- 
καλέσατε αύτήν, δτι έπλήσθη ή ταπεί- 
νωσις αύτής, λέλυται αύτής ή αμαρτία, 
•τι έδέξατο έκ χειρδς Κυρίου διπλά τά 
αμαρτήματα αύτής. » (*)

’Εντούτοις δ Σωτήρ ούτος θέλει ύπο
στή τά βέλη τοΰ φθόνου, τής αντιλογίας, 
καί τής έπιβουλής' ή ταπείνωσις αύτοϋ 
θέλει είναι βαθεΐα, ή δε θλίψις του ή 
πηγή τής σωτηρίας τών άνθρώπων. β Αύ- 
τδς δέ έτραυματίσθη διά τάς άμαρτίας 
ήμών, καί μεμαλάκισται διά τάς ανο
μίας ήμών, παιδεία ειρήνης ήμών έπ’ αύ
τδν, τώ μώλωπι αύτοϋ ήμεΐς ίάθημεν. 
Πάντες ώς πρόβατα έπλανήθημεν' άν
θρωπος τή όδώ αύτοϋ έπλανήθη καί Κύ
ριος παρέδωκεν αύτδν ταϊς άμαρτίαις ή
μών. Καί αύτδς διά τδ κεκακώσθαι ούκ 
άνοίγει τδ στόμα αύτοϋ' ώς πρόβατον 
έπί σφαγήν ήχθη, καί ώς άμνδς έναντίον 
τοϋ κείροντος άφωνος, ούτως ούκ άνοίγει 
τδ στόαα. » (“)

Προδοθείς ύφ’ ένδς φίλου, πωληθείς ώς 
αιχμάλωτος διά τριάκοντα άργύρια, θέλει 
έκπνεύσει έν τώ μέσω τών τρομερωτέ- 
ρων βασάνων, έγκαταλελειμμένος ύπδ πάν
των καί έμπαιζόμενος ύπδ τών περιεστώ- 
των « θεέ μου ! θεέ μου ! εκφωνεί δ ού- 
ρανοβάμων Δαβίδ 1074 έτη Π. X., ΐνα τί 
έγκατέλιπές με ; μακράν άπδ τής σωτη - 
ρίας μου οί λόγοι εών παραπτωμάτων 
μου. Έγώ δέ είμί σκώληξ καί ούκ άν
θρωπος, όνειδος άνθρώπων καί έξουθένημα 
λαοϋ. Πάντες οί Οεωροΰντές με έξεμυκτή- 
ρισάν με, έλάλησαν έν χείλεσιν, έκίνησαν 
κεφαλήν. Ώσεί ύδωρ εξεχύθην, καί διε-
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σκορπίσθη πάντα τά οστά μου, έγεννήθη 
ή καρδία μου ώσεί κηρός τηκόμενος έν 
μέσω τής κοιλίας μου. Έξηράνθη ώσεί ό- 
στρακον ή ισχύς μου, καί ή γλωσσά μου 
κεκόλληται τώ λάρυγγί μου, καί είς 
χοΰν θανάτου κατήγαγές με. "Οτι έκύ- 
κλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγή πονη- 
ρευομένων περιέσχον με' ώρυξαν χεϊράς 
μου καί πόδας. Έξηρίθμησαν πάντα τά 
οστά μου' αύτοί δέ κατενόησαν καί έπεϊ- 
δόν με. Διεμερίσαντο τά ίμάτιά μου έαυ- 
τοϊς, καί έπί τδν ιματισμόν μου έβαλον 
κλήρον. Σύ δέ, Κύριε, μή μακρύνης τήν 
βοήθειάν μου, είς τήν άντίληψίν μου πρό” 
«χ;ς· · Ο

Ο παραγνωρισθείς ούτος Δίκαιος, δ 
Ποθητός ούτος τών έθνών δέν θέλει γείνη 
δμως ερμαιον τοΰ θανάτου, καί ή κατά 
τδ φαινόμενον αύτοϋ ήττα θέλει είναι ή 
αρχή τού θριάμβου του. Ό θεδς δέν θέλει 
έπιτρέψει ώστε δ ’Αγαπητός αύτοϋ νά 
ύποκύψη είς τήν φθοράν. « Έν τή ταπει
νώσει ή κρίσις αύτοϋ ήρθη, τήν γενεάν 
αύτοϋ τίς διηγήσεται ; (λέγει δ προφήτης 
Έσαίας) δτι αίρεται άπδ τής γής ή ζωή 
αύτοϋ, άπδ τών ανομιών τού λαοϋ μου 
ήχθη είς θάνατον. Καί δώσω τούς πονη
ρούς άντί τής ταφής αύτοϋ, καί τούς πλου
σίους άντί τοΰ θανάτου αύτοϋ' ότι άνο- 
μίαν ούκ έποίησεν, ούδέ δόλος εύρέθη έν τώ 
στόματι αύτοϋ. Καί Κύριος βούλεται καθα- 
ρίσαι αύτδν τής πληγής' έάν δώτε περί 
άμαρτίας, ή ψυχή ύμών όψεται σπέρμα 
μακρόβιον καί βούλεται Κύριος άφελεϊν 
άπδ τοΰ πόνου τής ψυχής αύτοϋ, δεϊξαι 
αύτφ φώς, καί πλάσαι τή βυνέσει, δικαι- 
ώσαι δίκαιον εύ δουλεύοντα πολλοϊς, καί 
τάς άμαρτίας αύτών αύτδς άνοίσει. » (*)  — 
° Εύφοάνθητι, λέγεε δ προφήτης άποτει- 
νόμενος είς τούς εθνικούς, στείρα ή ού 
τίκτουσα, ρήξον καί βόησον ή ούκ ώδί- 
νουσα, ότι πολλά τά τέκνα τής έρημου 
μάλλον ή τής έχούσης τδν άνδρα' είπε
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γάρ Κύριος. 'Ετι είς τά δεξιά καί τά 
άριστερά^έκπέτασον, καί τδ σπέρμα σου 
έθνη κληρονομήσει, καί πόλεις έρημω- 
μένας κατοικιεϊς. Χρόνον μικρόν κατέ” 
λιπόν σε, καϊ μετ’ ελέους μεγάλου έλεή- 
σω σε. » (*)  Καί άλλαχοΰ λαλών περί
τής δόξης τοΰ Μεσαίου, λέγει: « Ιδού 
μαρτύριον έν έθνεσιν έδωκα αύτδν, άρχοντα 
καί προστάσσοντα έθνεσιν. 'Εθνη ά ούκ 
οίδασί σε, έπικαλέσονταί σε, καί λαοί οΐ 
ούκ έπίστανταί σε, έπί σέ καταφεύξονται, 
ενεκεν Κυρίου τοΰ θεοϋ σου τοΰ άγιου 
’Ισραήλ, ότι έδόξασέ σε. ” (”)

Έδυνάμην, κύριοι, νά πολλαπλασιάσω 
τάς μαρτυρίας ταύτας. Είς τάς σημειώ
σεις. άς ώφειλον νά λάβω δπως έκθέσω 
τήν προφητικήν ιστορίαν τοΰ Ιησού Χρι
στού, ήναγκάσθην νά προβώ διά τής έξισώ- 
σεως, εύρισκόμενος έν αμηχανία ίνεκεν 
τής αφθονίας καί τού πλ.ούτου τών μεσ
σιανικών προφητειών. 'Ως έκ τούτου 
παρέλειψα άπδ σκοπού τάς προφητείας 
άφορώσας τήν φυγήν έν Αίγύπτω, τδ ό
νομα τοΰ Ναζωραίου τδ όποϊον δ ’Ιησούς 
έμελλε νά φέρη, τήν θριαμβευτικήν αύ
τού είσοδον εις 'Ιερουσαλήμ, τήν προδο
σίαν τοϋ Ιούδα, τήν παράδοξον χρήσιν 
ήν έκαμε τής αντιμισθίας αύτοϋ, τδν 
τραγικόν αύτοϋ θάνατον, καί άλλα καθέ
καστα έπί τής ταπεινώσεως καί τριημέρου 
έγέρσεως τοϋ Σωτήρος ήμών. Έκείνο τό 
όποϊον είπα είναι άρκετδν, μοί φαίνεται, 
δπως άναιρέσω τούς λόγους έκείνων, οϊτινες 
δέν διορώσιν εις τάς προφητείας είμή έν- 
θουσιώδη ενύπνια καί φανταστικής παρα- 
κρούσεις· Έάν ηναι άληθές 
διάστημα τεσσάρων χιλιάδων 
ματίσθη προφητεία τοσοϋτον 
λεπτομερής, άποκαλύπτουσα τδν χαρα
κτήρα καί τδν βίον μέλλ.οντος προσώπου, 
διαγράφουσα τήν περιφέρειαν έργου Εχον- 
τος γιγαντιαίας τάς διαστάσεις, καί τό 
όποϊον δεκαοκτώ αιώνες ού μόνον έξησθέ-

δτι είς τδ 
έτών έσχη- 
γενική καί
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νησαν, άλλ’ έτι μάλλον έστερέωσαν. ’Εάν 
ήναι αληθές δτι αί προφητεΐαι, περί τών 
δποίων έλ.αλήσαμεν, έξετελέσθτ.σαν κατά 
γράμμα, είς τρόπον ώστε δύναταί τις νά 
εϊπη δτι ή Παλαιά Διαθήκη είναι προε
τοιμασία τής νέας, δ ιουδαϊσμός ή κρηπίς 
τοΰ χριστιανισμού, Αναμφιβόλως οί άν
θρωποι έκεΐνοι τούς οποίους ώνομάσαμεν 
προφήτας, πρέπει νά ύπήρξαν τό Αντικεί- 
μενον ιδιαιτέρας εύνοίας έκ μέρους τοΰ 
Θεοΰ. Ηθελεν είσθαι μωρία νά νομίση 
τις ή δτι ή τυφλή τύχη είργάαθη διά πολ
λούς αιώνας ύπέρ τής ηθικής προπαρα- 
σκευής ολοκλήρου λαοΰ, καί δτι ή πραγυ.α- 
τοποίησις τοιούτων μεγαλοπρεπών ύπο- 
σχέσεων έξηρτάτο έκ τίνος λέξεως πολ
λάκις σκοτεινής καί διφορουμένης. "Οπως 
Ακυρώση τις τήν ίσχύν τής αύθεντεκής 
ταύτης άποδείξεως, πρέπει νά ύποθέση 
δτι ή προφητεία είναι μεταγενεστέρα τής 
ιστορίας, ή δτι τά συμβάντα έξετελέ- 
σθησαν ένεκεν τής προφητείας ύπό τών 
ένδιαφερομένων. Πλήν αί δύο αύται άδι 
καιυλόγητοι υποθέσεις, τελευταία χαρα
κώματα τής Απιστίας, είναι έπίσης απαρά
δεκτοι. Δύο αναμφίλεκτοι μαρτυρίκι συν- 
τρέχουσιν δπως καταστρέψωσι τήν πρώ- 
την" τά δέ γεγονότα καί δ βίος τοΰ 
Ιησοΰ Χριστοΰ δπως καταστρέψωσι τήν 

δευτέραν.
Δέν εϊμεθα μόνον ήμεΐς οί χριστιανοί 

οί κατέχοντες τήν Παλαιάν Διαθήκην" 
εύρίσκεται ωσαύτως είς τάς χεΐρας έκεί
νων πρδς τούς οποίους ιδιαίτερο»; ένεπι- 
στεύθη" καί μολονότι αί μεσσιανικά! ί- 
δέαι τούς ταράττουσι καί τούς στενοχω- 
ροΰσι, μολονότι είναι αιώνιος κατηγορία 
άποτεινομένη είς τούς προγόνους αύτών 
καί είς αύτούς τούς ίδιους, ούχ ήττον δ
μως διατηροΰσι θργ,σκευτικώς τήν πολύ
τιμον ταύτην παρακαταθήκην, ήτις Απρο- 
καλύπτως τούς καταδικάζει. 'Οπότε οί 
'Εβραίοι άπεβλήθησαν έκ τής πατρίδος 
των, μετά τήν καταστροφήν τής 'Ιερου
σαλήμ ύπό τών Ρωμαίων, έφερον μεθ’ε
αυτών τά ιερά βιβλία τά όποια είσέτι κατέ- 

χουσιν. Ή Παλαιά αύτών Γραφή είναι 
όμοία τή; ίδικής μας, καί ούδέποτε επί
τρεψαν τήν αλλοίωσιν πρός όφελος τών 
όπαδών τοΰ Εσταυρωμένου τούς όποιους 
δλοψύχως άποστρέφονται. Γινώσκομεν οτι 
ή συναγωγή διαρκώ; έπαγρυπνεΐ έπι τών 
ιερών τούτων βιβλίων μετ’ ακαμάτου ζή
λου καί μητρικής στοργής. Πώς λοιπόν 
και πότε ή απάτη ήθελεν εισχωρήσει ;

Είς τήν μή ύποπτον μαρτυρίαν τής 
αυθεντίας τής Παλαιάς Γραφής, ή Θεία 
Πρόνοια έπρόσθεσε καί ετέραν, εκείνην 
δηλαδή τοΰ έθνικοΰ κόσμου. Ύπό τήν 
βασιλείαν Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδελφέως 
230 έτη Π. X. ολόκληρος ή Παλαιά 
Γραφή μετεφράσθη είς τήν γλώσσαν τοΰ 
Δημοσθένους καί τοΰ Περικλεούς. Ό ελ
ληνικός καί ό ρωμαϊκός κόσμος έγίνωσκε 
τήν περίφημον ταύτην μετάφρασιν. Καί 
έπί τή υποθέσει δτι οί Εβραίοι ήθελον 
λείψει είς τήν έντολήν αύτών ώς άρχειο- 
φύλακες τής χριστιανικής κοινωνίας, ή 
μετάφρασις τών έβδομήκοντα ήθελεν έπαρ- 
κέσει δπως Απόδειξη τήν προτεραιότητα 
τής μεσσιανικής προφητείας ώς πρός τήν 
ελευσιν τοΰ ’ίησοΰ Χριστού. Πάσα Αμφι
βολία ώς πρός τό μέρος τοΰτο είναι α
δύνατος" ή Παλαιά Γραφή ήτο συντεταγ
μένη δύο αιώνας Π. X., δλα δέ τά άπο- 
τελοΰντα αύτήν βιβλία ήσαν ηνωμένα" 
δ Μωϋσής, δ Δαβίδ, δ 'Ησαΐας, δ Δανιήλ, 
δ Μιχαίας είναι λοιπόν οί συγγραφείς τών 
έξαισίων προφητειών άς άνεφέραμεν.

*Η ύπόθεσι; δτι ............—Ζ—
ρεσκευάσθησαν ύπό 
καί τών συγχρόνων 
ώστε νά συμφωνώσι 
τειών, είναι έπίσης απαράδεκτος. Πώς 
δύναταί τις νά έννοήση τήν σύμπτοισιν 
ταύτην, τεχνηέντως προπαρασκευασθεΐσαν, 
απέναντι τοσούτων σπουδαίων γεγονότων 
καί πολλαπλών περιστάσεων; ΙΙρέπει νά 
παραδεχθή τις γενικήν συνωμοσίαν, είς 
τήν δποίαν ήθελον λάβει μέρος ούχι μόνον 
δ Ίησοΰς καί οί απόστολοι, άλλ’ οί 'Ε
βραίοι καί οί έθνικοί, οί αδιάφοροι καί 

τά γεγονότα προπα- 
τοΰ Ίησοΰ Χριστού 
αύτοΰ είς τρόπον 
μετά τών προφη-

οί έναντίοι. Βεβαίως διατάττων τήν γε 
νικήν άπογραφήν τών ύπηκόων τοΰ κρά
τους δ Αύγουστος Καΐσαρ ούδόλως έφαν- 
τάζετο, δτι διά τής πολιτικής ταύτης 
πράξεως ήθελε πραγματοποίηση τήν προ
φητείαν τοΰ Μιχαίου. Άναμφιβόλως δέν 
συνέτεινεν ύπέρ τοΰ Ίησοΰ ούτε δ ’Ιούδα; 
έκεΐνος, δστις τόν έπρόδιδεν, ούτε δ Καϊά
φας καί δ Πιλάτος, οΐτινες τόν κατεδίκαζον, 
ούτε οί δήμιοι έκεΐνοι οΐτινες ειρωνικό»; 
τόν προσεκάλουν Baai.Ua z&r 'loudalar, 
τώ ϊδιδον ώς διάδημα άκάνθινον στέφα
νον καί κάλαμον διά σκήπτρον, τδν 
έσταύρονον διατρυπήσαντες τούς πόδας 
καί τάς χεΐρας αύτοΰ, τδν έπότιζον μέ 
όξος μετά χολής μεμιγμένον, διεμοιρά- 
ζοντο τά ίμάτια του καί έπί τδν ιματισμόν 
του έβαλον κλήρον. Εΐς μόνον συνέτεινεν 
ύπέρ τοΰ Υίοΰ τής Παρθένου, είς μόνον 
έπραγματοποίησε τάς προφητείας τών 
προφητών, έςάγων τδ καλόν έκ τοΰ κα
κοΰ καί συναρμ-ολογών τά πάντα πρδς έκ- 
τέλεσιν τών φιλανθρωπικών αύτοΰ σχε
δίων, καί ούτος είναι δ Αιώνιος. Ούτος 
έπεμψε τδν Χριστόν έπί τής γής. — Ούτος 
έξ ύπερβολικής άγάπης διά τούς Ανθρώ
πους παρέδωκε τδν μονογενή αύτοΰ Υίδν 
είς θάνατον, δπως διά τϋΰ πολυτίμου αύ
τοΰ αίματος έξαγοράση τδ Ανθρώπινον 
γένος,—Ούτος δ άπαλλάξας αύτδν έκ 
τοΰ τάφου — Ούτος δ τιμώρησα; τδν σκλη 
ροτράχηλον ’Ισραήλ καί είσάξας τούς ’Ε
θνικούς έν τή ’Εκκλησία, δώσας είς τδν 
Ίησοΰν όνομα τδ ύπέρ πάν όνομα, δπως 
έν δνόματι τοΰ Ίησοΰ πάν γόνυ κάμψη 
έπιγείων καί καταχθονίων, καί πάσα γλώσ 
σα έξομολογήση δτι δ Κύριος πρδς δό
ξαν θεοΰ Πατρός.

Καί τώρα, Αδελφοί μου, έννοεΐτε τήν 
χαράν, ήν ήσθάνετο δ Συμεών, δ εύσεβής 
έκεΐνος πρεσβύτης, δπότε κρατών είς 
τάς άγκάλας αύτοΰ τδ βρέφος, πρδς τήν 
κοιτίδα τοΰ δποίου δλόκληρος ή άνθρω
πότης είχεν έστραμμένους τούς δφθαλμού;, 
έθεώρει έν Αύτώ τδν ύποσχεθέντα Μεσ 
βίαν, τδν Λυτρωτήν τοΰ κόσμου, καί έκ

βάθους τής ψυχής αύτοΰ έξεφώνει « Νΰν 
απολύεις τδν δοΰλόν σου, δέσποτα, έν ει
ρήνη" δτι είδον οί οφθαλμοί μου τδ σω
τήριόν σου.» Ώ ! άς τδ δμολογή,σωμεν παρ
ρησία, δλοι οί θεόπνευστοι έκεΐνοι άνδρες, 
οί μ,ηνυταί έκεΐνοι τής θείας αλήθειας, οί 
Δαβίδ, οί Ίΐσαΐαι, οί· Δανιήλ, έχουσι δι
καιώματα έπί τοΰ θαυμασμοΰ ήμών ύ
πήρξαν τά όργανα τής σοφίας τοΰ Ύψί- 
στου, τά όργανα τών συμβουλών αύτοΰ. 
Ένώ ή Ανατολή καί ή Δύσις άνυπομό- 
νως έπεριέμενον τήν έμφάνισιν τοΰ Λυτρω
τοΰ Θεοΰ, οί άγιοι ούτοι Αντιπρόσωποι 
τοΰ Ισραήλ προπαρεσκεύαζον τήν έλευ- 
σίν του καί έξεπλήρουν βραδέως καί βαθ
μηδόν τδ έργον δπερ συνοψίζεται έν τώ 
τελευταίος τούτω λόγφ τοΰ τελευταίου τών 
προφητών «Ιδού δ ’Αμνός τοΰ Θεοΰ δ 
αϊρων τήν αμαρτίαν τοΰ κόσμου. » Άλλά 
τέλος πάντων τί είναι οί προφήται άπέναν ■ 
τι Έκείνου 8ν Αναγγέλουσι ; Τί είναι ή 
ύπόσχεσις ένώπιον τής πραγματικότητος ; 
Καί τί θά ήσαν αί χορδαί τής λύρας, άνευ 
τής έμπνευστικής ιδέας τοΰ καλλιτέχνου 
τοΰ κρούοντος αύτάς ; 'Η έμπνευστική ιδέα 
τών προφητών είναι δ Ίησοΰς Χριστός, 
Αύτδς τού; κυριεύει, Αύτδς τούς ένθουσιά. 
'Ο Θείος αύτοΰ βίος έν τώ μέσω τής άν
θρωπότητος δέν είναι μόνον συμβάν έν 
τή ιστορία, άλλ’ έχει τάς ρίζα; του είς 
τά σπ>.άγχνα τοΰ παρελθόντος. 'Ο Χρι
στός είνοι δ αιώνιος έκεΐνος λόγος « δστις 
έν άρχή ην, καί δ λόγος ήν πρδς τδν θεόν 
καί Θεδς ήν δ λόγος. » Είς έσέ λοιπόν ή 
προσκύνησις καί ή λατρεία ήμών, Άρνίον 
σφαγιασθέν πριν κτίσεως κόσμου ! « ΊΙ-
ξιώθης πλείονος δόξης παρά Μωΰσήν, καθ’ 
δσον πλείονα τιμήν έχει τοΰ οίκου δ κατα- 
σκευάσας αύτόν. » (*) *Ά ! ήμεΐς οί δρέ- 
ψαντες τούς καρπούς τής θυσίας σου, ή
μεΐς οί ίδόντες πραγματοποιουμένην τήν 
Ασυνείδητον προφητείαν τοΰ Καϊάφα « "Οτι 
συμφέρει ήμΐν ϊνα εΐς άνθρωπος αποθάνη 
ύπέρ τοΰ λαοΰ » (*) ήμεΐς, τούς όποιους

I (·) Έ6ρ. Ill, 3. (') Ίωαν. XI, 49. 50.
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ήλιυθέρωσας, έπαρηγόρησας, δέν έχομεν 
πλέον νά σέ έρωτήσωμεν « Σύ εί δ έρχό- 
μένος, ή έτερον προσδοκώμεν ; » Άλλ, 
όφείλομεν μετά τών μαθητών σου να άνα · 
κράξωμεν « Κύριε, πρδς τίνα άπελευσό- 
μεθα ; ρήαατα ζωής αιωνίου έχεις’ καί η
μείς πεπιστεύκαμεν, καί έγνώκαμεν δτι 
βύ εΐ ό Χρίστος δ υιός τοΰ θεοΰ τοΰ 
ζώντος. » (*) ’Αμήν.

Α. ΚΟΥΡΝΙΑΚΤΙΙΣ.

Ή ανωτέρω δμιλία έρανισθεΐσα έκ τών 
απολογητικών συνδιαλέξεων τοΰ Κυρίου 
Menard Saint-Marlin έξεφωνήθη έν τώ 
φιλ. Συλλόγω « δ "Ομηρος · τήν I 0 Νοεμ
βρίου 187 4.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-

Έν πολλοΐς μ,έν δ άνθρωπος δικαιούται 
νά έναβρύνηται έπί ταΐς έπιστημονικαΐς αύ
τοΰ άνακαλ ύψεσιν, άλλά καί πλεΐσται δσαι 
ύπάρχουσι περιστάσεις άναμιμνήσκουσαι αύ
τώ τήν σμικρότητα κα'ι άδυναμίαν του. Πα
ρά τάς επιμόνους καϊ εμβριθείς μελέτας τών 
έξερευνητών τής φύσεως ύπάρχουσιν έν αύ
τή άβυσσοι τοσοϋτον σκοτειναϊ και βαθεΐαι, 
ώστε, δσάκι’ς θελήσωμεν νά ρίψωμεν φωτει
νήν τινα άκτΐνα είς τούς μυστηριώδεις αύ
τών λαβυρίνθους, ούδέν άλλο βλέπομεν έν 
αύταΐς, είμή το φάσμα τής ήμετέρας άμα
θείας καί νέον ποριζόμεθα τεκμήριον τής 
αδυναμίας καϊ τής σμικρότητος ήμών. Τον 
σκοτεινόν τούτον πέπλον έπέθηκε βεβαίως 
ή θεία Πρόνοια, δπως άναχαιτίζη τήν μα
ταιοφροσύνην τών ανθρώπων' τοΰτο δ* έτι 
μάλλον κατάδηλον γίνεται έκ τοΰ δτι κατά 
παράδοξόν τινα άντίθεσιν πάντα τά άλυτα 
ζητήματα, καθ’ ών πάσα σκέψις καϊ θεωρία 
έναυάγησεν, εΐσιν έκεΐνα, ών τά άποτελέσμα
τα άριστα έκ πείρας γινώσκομεν,ή δέ γνώσις 
τών αποτελεσμάτων ούδόλως βοηθεΐ ημάς 
είς τήν άνακάλυψιν τών αιτίων.

(·) Ίωαν. VI. 68, 69.

Αί σκέψεις αύται ιδίως έφαρμόζονται έπϊ 
τών κλ.ηρονομικών φαινομένων. Τό βέβαιον 
είναι δτι τό σπέρμα περιέχει έν τή φαινο- 
μένη αύτοϋ δμογενεϊ ούσίο: οΰ μόνον τόν 
άνατομικόν οργανισμόν τοΰ γεννηθησομένου 
άνθρώπου, άλλά συνάμα καϊ τήν κοάσιν, τόν 
χαρακτήρα, τάς κλίσεις, τά αισθήματα καϊ 
τάς σκέψεις αύτοΰ. Οί γονείς έναποθέτουσιν 
έν τώ μορίω τούτω τά στοιχεία ύπάρξεως 
ομοιομόρφου πρός τήν εαυτών σχεδόν πάν
τοτε μέν ύπό φυσιολογικήν έποψιν, συχνά- 
κις δέ ύπό παθολογικήν, είς ούκ όλίγας δέ 
περιστάσεις και ύπό ψυχολογικήν. Τοιοΰτον 
είναι τό πόρισμα τών νεωτάτων ερευνών πε
ρϊ τοΰ θαυμάσιου ζωικού διοργανισμοΰ, περϊ 
οΰ θέλομεν πραγματευθή έν τή παρούση 
πραγματεία.

'Υπάρχει νόμος βιολογικός, καθ’ 2ν τά 
ζωικά όντα μεταδίδουσιν είς τούς άπογόνους 
των ίδιους τινάς αύτών χαρακτήρας. Δέν 
πρόκειται βεβαίως νά έξετάσωμεν ένταΰθα, 
άν είς τόν νόμον τοΰτον πρέπει νά αποδώσω 
μεν τήν μεταβίβασιν τών ανατομικών τύ
πων καί τών φυσιολογικών λειτουργιών, ών 
τό σύστημα αποτελεί τά γένη. Τό βέβαιον 
είναι δτι άνευ τής ένοτελοΰς ταύτης δμοιό- 
τητος τών τέκνων πρός τούς γονείς δέν ή
θελον ύπάρχει γένη, είμή μόνον όντα διαδο
χικά ούδεμίαν άλλην πρός άλληλα σχέσιν 
έχοντα ή τήν τής γενέσεως. Οί χαρακτήρες 
οί διακρίνοντες τάς φυλάς καϊ αί μεταξύ 
αύτών διαφοραί μεταβιβάζονται μετ’ έλάσ- 
σονος άκριβείας καϊ σταθερότητος. Άλλ’ 
έτι μάλλον μεταβάλλεται καϊ ποικίλλει ή 
μεταβίβασις τών χαρακτήρων έκείνων, οε— 
τινες, μερικώτεροι οντες τών τοΰ γένους καί 
τής φυλής, δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς ϊδιαι 
τοΐς άτόμοις. Οσω άρα μερικώτεροι εΐσιν 
οί χαρακτήρες, τοσούτω μάλλον άφίσταν- 
ται τοΰ βιολογικού νόμου τής κληρονομικής 
όμοιότητος, τοσούτω μάλλον πιθανώτερον 
είναι νά ύπάρχωσι μείζονες διαφοραί τών 
τέκνων πρός τούς γονείς. Παρατηρήσεις δ- 

μως, άπό τής ύπάρξεως αύτής τοΰ ανθρώ
που χρονολογούμενα!, μαρτυροϋσιν, δτι οί 
δλως άτομικοϊ ούτοι χαρακτήρες δύνανται 
νά μεταβιβασθώσιν άπό γενεάς είς γενεάν.

Αί κληρονομικά! δμοιότητες έκδηλοΰνται 
μάλιστα έν τή μεταβιβάσει τών φυσιολογι
κών καϊ παθολογικών διαθέσεων' ιδίως 
δμως άναφαίνονται είς τήν έκφρασιν καί 
τούς χαρακτήρας τού προσώπου. Τοΰτο πα
ρατήρησαν καϊ οί άρχαϊοι' δθεν παρά 'Ρω- 
μαίοις οί μακρόρρινες (nasones), οί χείλω- 
νες (iaWones), οί στομίαι (buccones), οί χέ- 
φαλοι (capitones) κτλ. Πρό πάντων δέ τών 
χαρακτήρων ό τής ρινός διατηρείται μάλ
λον κληρονου,ικώς, ή ρϊν λ. χ. τών Βουρ- 
βόνων είναι διάσημος. Επίσης αναφαίνεται 
έν τή γονιμότητι καϊ τή μακροβιότητι. 'Ο 
Anne de Montmorency ή to πατήρ 12 τέ
κνων' τρεις τών προγόνων του, Ματθαίος Λ'. 
Ματθαίος Β'. καί Ματθαίος Γ'. εΐχον όμοΰ 
18 τέκνα, ών τά 1 ΰ άρρενα. 'Ο υίός καϊ δ 
έγγονος τοΰ μεγάλου Condi εΐχον όμοΰ 19 
τέκνα, δ δέ προπάππος αύτών 1 0. Οί τέσ- 
σαρες πρώτοι Guises εΐχον 43 τέκνα, έξ ών 
τά 30 άρρενα. Ό Achille de Harlay, ό 
πατήρ τοΰ πρώτου προέδρου, εΐχεν 9 τέ
κνα, δ πατήρ του 1 0 καϊ δ πρόπαππός του 
18. Ή δέ γονιμότης αΰτη διετηρήθη παρά 
πολλαΐς οίκογενείαις έπϊ πέντε καϊ έξ γε
νεάς. Ή μακροβιότης έν γένει έξαρτάται έκ. 
τών τοπικών περιστάσεων, τής διαίτης καϊ 
τοΰ βαθμού τοΰ πολιτισμού, άλλ’ ή άτομι- 
κή μακροβιότης εΐναι δλως άνεξάρτητος τών 
αιτίων τούτων, διότι παρατηρεΐται ού μό
νον παρά τοΐς διάγουσι βίον τραχύτατον, 
άλλά καϊ παρά τοΐς περιποιουμένοις τά μέ
γιστα τήν ύγείαν αύτών, καϊ φαίνεται πη- 
γάζουσα έκ τίνος έσωτερικής ζωτικής δυνά- 
μεως, ήν τά άτομα λαμβάνουσι παρά τών 
προγόνων αύτών" τοΰτο δέ εΐναι τοσοϋτον 
βέβαιον, ώστε αί έν ’Αγγλία άσφαλιστικαϊ 
έταιρίαι έπϊ τής ζωής ζητοΰσι παρά τών 
πρακτόρων αύτών πληροφορίας περϊ τής μα
κροβιότητος τών προπατόρων τ·ΰ άσφαλι- 
σθησομένου. Τά μέλη τής οικογένειας Τ«Γ- 
got ούδέποτε ύπερέβαινον τά πεντήκοντα

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Α'.) 
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έννέα έτη, δ δ’ εύκλεΐσας αύτήν προησθάν- 
θη, άμα είσήλθεν είς τό πεντηκοστόν έτος 
τής ηλικίας του, δτι προσήγγιζε τό τέλος 
τοΰ βίου του: καίτοι δ’ άπολαύων έντελοΰς 
ύγείας καϊ ίσχυράν έχων κράσιν προ-ρτοι- 
μάσθη έκτοτε νά άποθάν·^, καϊ άπέθανε 
τωόντι είς ηλικίαν πεντήκοντα τριών έτών.

ΊΙ δύναμις τών μυών καϊ ή εύκινησία με
ταβιβάζονται συχνάχις κληρονομικώς. Πα
ρά τοΐς άρχαίοις ύπήρχον οίκογένειαι αθλη
τών' οί άγγλοι έχουσιν οικογένειας πυγμά
χων. Αί περϊ τών παλαιστών καϊ τών άγω- 
νιζομένων κωπηλατών πρόσφατοι τοΰ Γάλ- 
τωνος (Gallon) έρευναι μαρτυροϋσιν, δτι 
έν γένει οί νικηταϊ άνήκουσιν εις όλίγας τι- 
νάς οικογένειας, ών ή εύκινησία καϊ ή έπι- 
δεξιότης είσϊ κληρονομικοί. Έπίσης κληρο
νομικώς μεταβιβάζεται ή εύκαμψία καϊ ή 
χάρις είς τάς κινήσεις τοΰ χορού, ώς μαρτυ
ρεί τοΰτο ή περίφημος οικογένεια Veslris. 
Τό αύτό συμβαίνει καϊ είς διαφόρους τής 
φωνής ιδιότητας, τόν τραυλισμόν, τόν ύπορ- 
ρινισμόν καϊ τό βραδύγλωσσον. Πολυάριθμοι 
εΐναι αί οίκογένειαι τών άοιδών. Τά πλεΐστα 
τέκνα φλυάρων γονέων ιίσϊν έκ γενετής 
φλύαρα· Ό διδάκτωρ Λουκάς μνημονεύει υ
πηρέτριας τινός, ύπερβαλλόντως φλυάρου, 
συνεχώς λαλούσης πρός τούς ανθρώπους, 
πρός τά ζώα καϊ πρός αύτά τά άψυχα όν
τα' έλάλει δέ μεγαλοφώνως καϊ πρός έαυ- 
τήν. Δι’ 8 ήναγκάσθη νά τήν άποπέμψη έκ 
τής οικίας' «δέν εΐναι ίδικόν μου σφάλμα, 
έλεγε πρός τόν κύριόν της, τό έκληρονόμησα 
άπό τόν πατέρα μου, δ δποΐος είχε τό αύ
τό σφάλμα καϊ δ πατήρ του ήτο φλύαρος 
ώς έγώ. »

Έπίσης άπεδείχθη, δτι αί άταξίαι τοΰ 
δργανισμοϋ πολλάκις μεταβιβάζονται κλη
ρονομικώς. Έκ τών παραδοξοτέρων εΐναι ή 
τοϋ Έδουάρδου Λαμβέρτου, ούτινος τό σώ
μα, έκτός τοΰ προσώπου, τής παλάμης 
τών χειρών καϊ τοΰ πέλματος τών ποδών, 
ήτο κεκαλυμμένον ύπό τίνος κερατοειδοΰς 
παρασαρκώματος. Έπϊ τών έξ αύτοΰ τέ
κνων, άπό τής ήλικίας £ξ εβδομάδων άνε
φάνη ή αύτή αταξία τοΰ οργανισμού. Τό 

3. 
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μόνον έπιζήσαν έχ τών τέκνων του μετε- 
βίβασεν είς τούς υιούς του τό αΰτδ παρα- 
σάοκωμα, ή δέ μεταβίβασις αύτη έξηκο- 
λούθησεν άναφαινομένη είς τά άρρενα έπί 
πέντε γενεάς. Έπίσης μνημονεύεται ή οικο
γένεια Colburn μεταβιβάσασα είς τούς ά- 
πογόνους αύτής τδν ίξαύαχτν.Ιισμύ? έπί 
τέσσαρας γενεάς. 'Η λευκΐτις (ai0?ntsme), ή 
χωλότης, ή λαγωχειλία (τά σχιστά χείλη, 
le bec-de-lievre) καί άλλαι άταξίαι τοΰ Ορ
γανισμού αναφαίνονται κληρονομικώς. Ό 
tiirou de Buzareiiujues άναφέρει, δτι έγνώ 
ρισεν άνθρωπον έχοντα τήν έξιν, οσάκις ήτο 
έπί τί; κλίνης του, νά κατακλίνηται έπι 
τής ράχεως κα5. νά θέτη τδν δεξιόν πόδα 
έπί τοΰ αριστερού. Μία τών θυγατέρων 
αύτοϋ άμα γεννηθεΐσα είχε την αύτήν 
έξιν λαμβάνουσα τήν θέσιν ταύτην έπί 
τής κοιτίδος αυτής καίτοι έμποδιζομένη 
ύπδ τών σπαργανών. Ό Δάρουϊν αναφέρει 
τδ επόμενον παράδειγμα. Παιδίον τι είχε 
τήν παράδοξον έξιν νά κινή ταχέως τούς 
δακτύλους του, όσάκις ήτο εύχαριστημέ- 
νον. Όσάκις δέ σφοδρώς ώργίζετο ΰψωνιν 
άμφοτέρας τάς χεΐρας εκατέρωθεν τοΰ 
προσώπου μέχρι τών οφθαλμών κινών 
συνάμα τούς δακτύλους. Άνδρωθέν είχε 
τήν αύτήν έξιν καί μετέδωκεν αύτήν είς 
μίαν τών θυγατέρων του, ήτις άπδ τετρα
ετούς ήλικίας έκίνει τούς δακτύλους καί 
ύψωνε τάς χεΐρας αυτής άπαραλλάκτως ώς 
ο πατήρ της. Ύπάρχουσιν οικογένεια; παρ’ 
αίς ή χρήσις τής αριστερά; χειρός είναι 
κληρονομική. Πάντα τά μέλη τής οικο
γένειας Montmorency ήσαν παραβλώπες. 
'II άνικανότης τοΰ διακρίνειν τά διάφορα 
χρώματα εΐναι κληρονομική, δπερ έπα- 
σχεν δ διάσημος άγγλος χημικός Δάλτων 
καί οί αδελφοί αύτοϋ, σπανίως δέ ή κω- 
φότης καί ή χωλότης καί έτι σπανιώτεοον 
τδ κωφάλαλον. Μνημονεύονται περίεργά 
τινα παραδείγματα κληρονομιάς διαστρο
φών τής ίρέξεως. Ό Λουκάς άναφέρει τδ 
επόμενον. ’’Ανθρωπός τις είχεν άκατά- 
σχετον κλίσιν νά τρώγγ άνθρώπινον κρέας. 
Ή Ουγάτηρ αύτοϋ καίτοι μείνασα ορφανή

ησαν κλη-

ύπολογίζουσιν έν γένει δτι τδ

τώ; γονέων αύτής είς ηλικίαν ένδς έτους, 
νπέκυψεν εις τήν άπίστευτον άνάγκην τοΰ 
νά τρώγη, άνθρώπινον κρέας’ τοΰτο βεβαί
ως πλησιάζει πρδς τήν παραφροσύνην.

Καί ή παραφροσύνη μεταβιβάζεται κλη
ρονομικώς. Ό Έσκουϊρδλ ύπελόγισεν δτι 
έκ 4 375 παραφρόνων οί 337 
ρονομικώς τοιοΰτοι. Ό Guislain άλ
λοι ιατροί 
τέταρτον τών παραφρόνων είναι κληρονο
μικοί, ένώ άλλοι, έν οΐς ■ ό Μορώ δέ Τούρ 
παραδέχονται μεγαλειτέραν άναλογίαν. 'Η 
παραφροσύνη οέν περιορίζεται είς τήν ά
μεσον κληρονομικήν μεταβίβασιν τής ι
δίως λεγομένης φρενοβλαβείας’ άλλά καί 
ή ύστερΐτις, ή επιληψία, ή σκελοτύρβη 
(’/α f/iorcej, ή ήλιθιότης, ή υποχονδρία 
δύνανται νά γεννηθώσιν έκ τής παραφρο
σύνης, καί τάνάπαλιν. Μεταβιβαζόμενα! 
έκ μιάς είς έτέραν γενεάν αί διάφοροι 
αύται νευρικαί άσθένειαι μετατρέπονται 
αί μέν είς τάς δέ (1). Ό Έρπΐνος 
(Herpin) έκ Γενεύης άπέδειξεν, δτι έκ 
τών απογόνων 243 έπιληπτικών, 7 η
σαν επιληπτικοί, 21 φρενοβλαβείς καί 
27 ειχον νοσήματα έγκεφαλονωτιαΐα. 
Ο διδάκτωρ Μόρελ έπεσκέφθη τέσσαρας 
αδελφούς τής αύτής οικογένειας. Ό πάπ- 
πος αύτών είχεν άποθάνει φρενοβλαβής, 
ό πατήρ των ούδέποτε έπραξέ τι λογι
κόν καί συνεπές, δ δέ θεΐός των ευ
φυέστατος καί διάσημος ιατρός, ήτο γνω
στός διά τάς ιδιοτροπίας του. Οί δέ τέσ- 
σαρες ούτοι αδελφοί έκ τών αυτών κατα- 
γόμενοι γονέων είχον ποικίλας ψυχικάς

(4) Ά πλή μέθη έκ πνευματωδών ποτών δύ
ναται νά μεταβληθή εΐ; πραγματικήν νευρικήν 
ασθένειαν. Τά συλλαμβανόμενα έν καιρώ μεγά
λης μέθη; παιΐία γίνονται συνήθως έπιληπτικά, 
φρενοβλαβή, ήλίθια κτλ. Ταδτα παρετηρήθησαν 
πρό πολλοΟ Έν Καρχηδόνι υπήρχε νόμος ά- 
παγορεύων, έκτος τοΟ ύδατος οΐο- δήποτε ποτόν 
τήν ήμέραν τών γάμων ό δέ Άμυότης λέγει δτι 
• ό μέθυσος ούοέν άξιον λόγου δύναται νά γεννή
σει- » Αΐ προσφάτω; γενύμεναι ακριβείς παρα
τηρήσεις απέδειξαν, οτι τά έν καιρφ μεγάλης 
μέθης συλλαμβανόμενα παιδία φέρουσιν ανεξά
λειπτα δείγματα εκφυλισμό».

νόσους’ ό μέν ήτο μανιακός πάσχων πε
ριοδικά; καί άτακτου; προσβολάς’ δ δέ 
μελαγχολικδ; υπέπεσεν είς παντελή ηλι
θιότητα, ό τρίτο; διεκρίνετο διά τήν υπέρ- 
μετρον αύτοϋ οξυθυμίαν καί τήν πρδς τήν 
αυτοκτονίαν κλίσιν του' ό δέ τελευταίο; 
είχε μεγάλην πρδς τά; τέχνας κλίσιν, άλλ’ 
ητο δειλός καί ύποπτος·

Αί χοιράδες, ό καρκίνος, ή φθίσις, ή 
σύφιλις, ή άρθρΐτις, ό έρπης και έν γένει 
αί έμφυτοι χρόνιοι νόσοι μεταβιβάζονται 
συνήθως άπδ τών γονέων είς τά τέκνα έ
πίσης όπως καί αί νευρικαί. Τδ αύτδ συμ
βαίνει ένίοτε καί είς τάς τοϋ δέρματος 
νόσους και μάλιστα είς τήν ψωρίασιν.

Πόσον περίεργος καί λυπηρά συνάμα 
είναι ή μετατροπή τών κλ.ηρονομικών 
τούτων άσθενειών, αϊτινες ώ; σπόρος ένα- 
ποτιθέμεναι έν τοΐς έμβρΰοις ότέ μέν άνε- 
πιστρεπτεί θεραπεύονται διά συνεχών προ
φυλάξεων καί θεραπείας έπιτυχοΰς, ότέ δέ 
άμέσως άρχίζουσι τήν όλεθρίαν αύτών 
ένέργειαν, άλλοτε πάλιν λεληθότως ύπάρ- 
χουσαι έπί πολλά έτη αίφνης άναφαίνονται 
άκαμπτοι καί όλέθριαι, ύπδ διαφόρων αι
τίων άφυπνιζόμεναι. Ή ηλικία λόγου χάριν, 
τδ φΰλον, ή κράσις, τά ήθη, αί έξεις, ή 
υγιεινή, τδ κλίμα έπενεργοΰσιν είς τήν άνά- 
πτυξιν τών νοσηρών κληρονομικών δια
θέσεων. Η παραφροσύνη σπανίως άνα- 
φαίνεται έν τή παιδική ηλικία’ ή επιλη
ψία συνήθως έμφανίζεται έν τή εφηβική. 
'Π ύστερΐτις, αί χοιράδες (scrofule), ή 
ραχΐτις, ή φθίσις άναφαίνονται έν τή παι
δική καί τή εφηβική ηλικία, ή άρθρϊ- 
τις, ή λιθίασις, ή άλωπεκίασις, δ καρκί
νος εΐναι ίδια τοΐς έφήβοις. 'II γυνή 
υποκειται είς τήν παραφροσύνην, τήν επι
ληψίαν, τήν υστερίτιδα μάλλον τοΰ άνδρδς, 
ουτος δέ πάλιν προσβάλλεται συνηθέστε- 
pov υπδ τή; άρθρίτιδος καί τής·λιθιάσεως. 
Η νευρική κράσις εΐναι μάλλον προδιατε
θειμένη είς τάς νευρικάς άσθενείας, ή ίχω- 
ρικοαιματώδης (lymphalico-sanguin) είς 
•την αρθρίτιδα καί τδν έρπητα (dartreJ, 
ή ίχωρική εΐ; τάς χοιράδας. Αί διαταρά

ξεις τής φυσιολογικής ισορροπίας τοΰ άν
θρώπου μεγάλην έχουσιν επιρροήν έπί τών 
νοσηρών διαθέσεων. Ούτω λ. χ. ή παρα
φροσύνη άναφαίνεται συχνάκις μετά τήν 
έμμηνον κάθαρσιν, τήν εγκυμοσύνην, τδν 
τοκετόν’ ή δέ έπιληψία καί ή ύστε
ρΐτις άμα τή έμφανίσει τής έφηβικής 
ηλικίας. Τήν αύτήν επιρροήν έχουσιν ή 
ανατροφή καί τά ήθη. Ή βάρβαρος καί 
τραχεία πρδς τά παιδία συμπεριφορά 
βλάπτει μεγάλως τδν έγκέφαλον αύτών. 
Αί οίνοπνευματικαί καταχρήσεις καί ή 
κραιπάλη είσίν όλέθριαι είς τούς έχοντας 
γονείς πάσχοντας λιθίασιν καί άρθρ’ί- 
τιν, έπίσης ή κακή δίαιτα καϊ τδ νο
σηρόν κλίμα προξενοΰσι τδν όλεθρον 
είς τούς έχοντας σπέρματα φθίσεως.

Έν γένει αί κληρονομικαί άσθένειαί είσι 
θέαμα σπαοαξικάρδιον, ουτινος μόνοι ο: 
ιατροί γίγνονται καθ’ έκάστην Θεαταί. 
Πρέπει νά ’ίδη τις ίδίο’.ς δμμασι τάς πρωί
μους άσθενείας, τάς μακροχρονίους όδύνας, 
τάς ανεπανόρθωτους καταστροφάς, τήν 
σκληράν καί βραδε’.αν αγωνίαν, είς ήν οί 
γονείς συχνάκις καταδικάζουσι τά τέκνα 
αύτών, φρονοΰντε; ότι δίδουσιν αύτοΐς τδ 
δώρον τής υπάρξεως, πρέπει, λέγομεν, 
νά ίδη τις ταΰτα πάντα, 'ίνα έννοήση ό
ποιον νοσηρόν σπέρμα έγκρύπτεται έν αύ- 
τοϊς. Πρέπει νά άναγνώση τούς ειδικούς 
περί τούτων συγγράφει;, ινα μάθη τήν 
μυστηριώδη καϊ φθοροποιήν δύναμιν, ήν, 
άμα ίδη τδ φώς τοΰ ήλίου, φέρει έν έαυτώ 
τδ άθώον και άσθενές πλάσμα, οπερ τήν 
βραχεΐαν έκείνην στιγμήν εΐναι τδ άντι- 
κείμενον τής χαράς, τών εύχών καί τών 
ελπίδων των.

Ή κληρονομική μεταβίβασες ήθικών και 
διανοητικών τινων ιδιοτήτων καί κλίσεων 
παρατηρεΐται είς ούκ όλίγας περιστάσεις, 
πλήν σπανιώτερον. Κατά τδν Γάλτωνα, 
ή μνήμη τή; οικογένειας τοϋ Ριχάρδου 
Πόρσωνος (Richard Porson), διάσημου ’’Αγ
γλου Έλληνιστοΰ, ητο τοσοϋτον ισχυρά, 
ώστε κατέστη παροιμία ή φράσις, ρχήμη 
1Ιό(σω»ος. 'II Λαίδη Έσθήρ Στάνοπ είχεν 
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έπίσης έκτδς τών άλλων χαρακτηριστικών 
καί ττ,ν μνήμην τοΰ πάππου ττ,ς. ’Επίσης 
ή φαντασία, ήτις έχει τοσαύτην επιρροήν 
εις τας τέχνας καί ττ,ν ποίησιν μεταβι
βάζεται ένίοτε κλτ,ρονομικώς. Ό Γάλτων 
καί ό Ριβδτ (Ribot) άναφέρουσι πλεΐστα 
δσα παραδείγματα ζωγράφων, ποιητών 
καί μουσικών, ϊνα άποδείξωσι ττ,ν κληρο
νομικήν μεταβίβασιν τών φυσικών δωρη
μάτων τών καλλιτεχνών έκείνων. Πολλά 
τών παραδειγμάτων τούτων εισίν αναμ
φισβήτητα, άλλά καί πλείονα δύνανται 
νά άμφισβητηθώσιν. Ουτω λ. χ. οί συγ
γραφείς ουτοι άποδίδουσιν είς την κληρο
νομικήν μεταβίβασιν τήν ποιητικήν με- 
γαλοφυΐαν τοϋ Βύρωνος, τοΰ Γκαίτη 
(Goethe) καί τοΰ Σχιλλέρου, διότι άνευ* 
ρίσκουσι παρά τοΐς προγόνοις αυτών πάθη, 
ελαττώματα ή άρετάς τινας. Ή κληρο
νομική δμως μεταβίβασις τών αρετών καί 
κλίσεων πρδς τήν ζωγραφικήν είναι βεβαιο- 
τέρα. Έκ 42 έξόχων ζωγράφων Ιταλών, 
'Ισπανών ή Φλαμανδών, ό Κύριος Γάλτων 
αναφέρει, δτι οί 21 είχον διάσημους προ
γόνους. Αί οίκογένειαι τών Bellini, Car- 
rache, Teniers, Fan Ostade καί πολλών 
άλλων άρκούντως άποδεικνύουσι τήν υ- 
παρξιν τών οικογενειών τών ζωγράφων. 
Παρά τή οικογένεια τοΰ Τιτιανοΰ f7'rti'enj 
ύπήρχον έννέα ζωγράφοι. Ή ιστορία τών 
μουσικών περιέχει έκπληκτικώτερα παρα
δείγματα. Ή οικογένεια τών μουσικών 
Bach άρχεται άπδ τοΰ έτους 4 550 καί 
«ρθάνει μέχρι τοΰ 1800' άρχηγδς αύτής 
ήτο ό IFeil Bach, άρτοποιδς είς Presbourg, 
δστις κατά τάς ώρας τών άναπαύσεών 
του διεσκέδαζεν άσχολούμενος είς τήν 
ωδήν και τήν μουσικήν’ είχε δε δύο υιούς, 
άφ’ ών άρχεται συνεχής άλυσος μουσικών, 
έχόντων τδ αύτδ άνομα, έπί δύο ολο
κλήρους αιώνας. "Οτε δέ αύξηθέντες δέν 
ήδύναντο πλέον νά ζήσωσι πλησίον άλ
λήλων, διεσκορπίσθησαν συμφωνήσαντες νά 
συνέρχονται άπαξ τοΰ έτους έν ώρισμένη 
ήμέρα, ϊνα ουτω διατηρήσωσι πατριαρχικόν 
τινα οικογενειακόν δεσμόν. Ή συνήθεια αυτή 

διετηρήθη μέχρι τών μέσων τοΰ 18 αΐώνος, 
καί πολλάκις συνήλθον 420 άνθρωποι, 
άνδρες, γυναίκες καί παιδία, πάντες φέ- 
ροντες τδ όνομα Bach. Έν τή οίκογενεία 
ταύτη άριθμοΰνται 29 έξοχοι μουσικοί, 
καί 28 δευτέρας τάξεως. Έπίσης δ πατήρ 
τοΰ Mozart ήτο μουσικός, ό τοΰ Beethoven 
βαρύτονος, δ δέ προπάππός του ψάλτης 
εν τινι εκκλησία. Ωσαύτως καί οί γονείς 
τοΰ Ροσίνη.

Μνημονεύονται έπίσης παραδείγματα 
κληρονομικής μεταβιβάσεως φαύλων τινών 
κλίσεων, τής πρός τήν μέθην καί τήν κραι
πάλην τάσεως, τοΰ πάθους πρδς τά τυ- 
χηρά παίγνια, τήν κλοπήν καί τά τοι- 
αΰτα. Έπίσης άναφέρονται οίκογένειαι σο
φών, οΐον αί τών Cassini, Jussieu, 
-τ&ν Bernoulli, τών Δάρουϊν, τών Geof- 
fr°y καί άλλων. Είς τήν φιλολογίαν καί 
τήν πολυμάθειαν μνημονεύονται οί Esti- 
enne, οί Grotius, καί τινες άλλοι. Οί 
Μonlreniart ήσαν διάσημοι διά τήν εύφυί- 
αν των. Έπίσης κληρονομικώς μεταβιβά
ζεται τδ πολιτικόν καί στρατιωτικόν 
πνεΰμα παρά τισιν οΐκογενείαις έπί πολ
λάς γενεάς. Άλλ’ δσον προχωροΰμεν έκ 
τών φυσιολογικών ή παθολογικών είς τά 
πνευματικά φαινόμενα, τοσούτω μάλλον 
έξασθενεΐ δ τής κληρονομιάς νόμος, τά 
δέ παραδείγματα ταΰτα τοσοΰτον έλατ- 
τοΰνται παραβαλλόμενα πρδς τά έναντία, 
ώστε δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς έξαί- 
ρεσις και ούχί ώς κανών.

Μετά τήν ιστορικήν ταύτην άφήγησιν 
τών φυσιολογικών καί ψυχολογικών φαι
νομένων τοΰ κληρονομικού νόμου, άναγ- 
κ.αΐον είναι νά εϊπωμεν, δποΐά τινα συμ
περάσματα δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν συν- 
τελοΰντα είς τήν βελτίωσιν τοΰ άνθρωπί- 
νου γένους.

Οί ήρωες τοΰ Όμηρου έπεκαλοΰντο τά 
ονόματα τών πατέρων καί τών προγόνων 
των καί τδ εύγενές αίμα, δπερ έλαβον παρ’ 
αύτών. Τοΰτο βεβαίως μαρτυρεί φύσιν 

εύγενή, οί δέ εύλόγως δυνάμενοι νά καυ- 
χώνται έπί τοΐς προγόνοις αύτών δικαι
ούνται νά έλπίζωσιν, δτι θέλουσι γεί- 
νε. άξιοι τής εύγνωμοσύνης τών τέ
κνων των. Τά κληρονομικά φαινόμενα 
προσεπιμαρτυροΰσι τωόντι, δτι οί καλώς 
έχοντες τδ σώμα καί τδ πνεΰμα γονείς 
δύνανται νά προσδοκώσιν, δτι θέλουσιν 
άπαντήσει απογόνους όμοιους αύτοίς.

Άλλά τί πρέπει νά πράττωμεν, ϊνα 
ίπιτυγχάνωμεν συνοικέσια καταλληλα, 
έξ ών νά γεννώνται τέκνα καλώς εχοντα 
τό σώμα καί τήν ψυχήν ; Δυστυχώς είς 
τδ σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα δέν δυ
νάμεθα ν’ άπαντήσωμεν λεπτομερώς έν
ταΰθα. Ό διάσημος χειροΰργος Scdillot, 
δ άπδ πολλοΰ άσχολούμενος είς τδ ζή
τημα τοΰ πώς δύναται νά βελτιωθή τδ αν
θρώπινον γένος, φρονεί, ότι έξετάζοντες 
τήν γενεαλογίαν άνθρώπου τινδς δυνά
μεθα νά έχωμεν καλάς πληροφορίας περί 
τής άτομικής αύτοΰ άξίας. 'II έπί τέσσα
ρας ή πέντε γενεάς ιστορία τών προγό
νων του έξεταζομένη ύπδ τήν έποψιν τής 
διανοίας, τής ήθικής, τής εύρωστίας, τής 
ύγείας, τής μακροβιότητος καί τής κοι
νωνικής τάξεως περιέχει κατ’ άρχήν μέ
ρος τής ιδίας αύτοΰ ιστορίας. Ή έξέτασις 
τής κεφαλής δύναται όισαύτως νά δώση 
ήμΐν πολυτιμοτάτας πληροφορίας. Είναι 
ήδη άποδιδειγμένον, δτι τδ σχήμα τής 
κεφαλής δεικνύει μέχρι βαθμοΰ τίνος τήν 
διανοητικήν άξίαν τοΰ άνθρώπου. Άπδ 
τών άρχαιοτάτων χρόνων οί λαοί παρε- 
τήρησαν τήν μεταξύ κεφαλής ογκώδους 
καί τών ψυχικών δυνάμεων ύπάρχουσαν 
σχέσιν. Ό Περικλής διήγειρε τδν θαυμα
σμόν τών Αθηναίων διά τήν όγκώδη αύ
τοΰ κεφαλήν. Ό Κρομουέλος, δ Καρτέσιος, 
δ Αεϊβνίτιος, δ Βολταΐρος, δ Βύρων, δ 
Ταλλεϋράνδος, ό Ναπολέων, δ Κυβιέρος 
καί άλλοι μεγάλοι άνδρες είχον κεφαλάς 
όγκώδεις. Τοΰ Κυβιέρου ό έγκέφαλος έζύ- 
γιζε 4 829 γραμμάρια, ένώ τδ μέσον βάρος 
τοΰ έγκεφάλου τών Εύρωπαίων ζυγίζει, 
κατά τδν Βρόκαν, 4 350 έως 4 400 γραμ

μάρια. Οί πλεΐστοι τών άνθρωπολόγων 
παραδέχονται, δτι δ άνθρωπος δ έχων 
περιφέρειαν τής κεφαλής 50 έκατοστομέ- 
τρων έχει άναντιρρήτως νοΰν μέτριον, 
δ δ’ έχων 58 καί επέκεινα έκατοστομέ- 
τρων περιφέρειαν ώς έπί τδ πολύ είναι 
πολλώ ανώτερος κατά τδ πνεΰμα. Είναι 
άληθές, ότι μνημονεύονται παραδείγματα 
τινα διασήμων άνδρών, ών ή κεφαλή ήτο 
μικρά' ούτοι όμως εισίν οί διακρινόμενοι 
είς ειδικά τινα έργα. Πλήν αί διαστάσεις 
αύται τής κεφαλής δέν είναι τδ μόνον 
τών έξωτερικών φαινομένων, δι’ ού δυ
νάμεθα νά προσδιορίσο>μεν κατά προσέγ- 
γισιν τήν διανοητικήν άξίαν τοΰ άνθρώπου. 
Πρέπει πρδς τούτοις νά παρατηοώμεν τδ 
γενικόν σχήμα καί τάς σχετικάς άναλο- 
γίας τών διαφόρων μερών τοΰ κρανίου, 
δηλαδή τήν αρμονίαν, ήν όνομάζουσιν ω
ραιότητα. Εύκολος τρόπος, κατά τδν 
Scdillot, τοΰ νά έκτιμα τις τδ σχήμα τής 
κεφαλής είναι τδ νά παρατηρή αύτήν έκ 
πλαγίου, ή άλλως, τήν κατατομήν αύτής, 
όλίγον έκ τών όπισθεν πρδς τά έμπρός. 
Πας άνθρωπος, ούτινος αί αψίδες τών ό
φρύων έξέχουσιν, οί κρόταφοί εισι γυμνοί, 
εύθεΐς ή σχεδόν κάθετοι καί ύψηλοί, ού
τινος τδ μέτωπον είναι ύψηλδν καί εύρύ, 
ή δέ φυσιογνωμία ούτε άγρια, ούτε νεναρ- 
κωμένη, δύναται έν γένει νά θεωρηθή 
ώς παριστών άληθή τύπον άνθρώπου, έ
χοντας ψυχήν έξοχον. Διηγούνται ότι 
"Αγγλος τις έστειλέ ποτέ τδν ύπηρέτην 
αύτοΰ είς τδ καπηλεΐον, ϊνα ζητήση τδν 
Σακεσπήρον, δστις ήτο φίλος του. « Πόθεν 
Οά τδν γνωρίσω; » τόν ήρώτησεν ό ύπηρέ- 
της. « Εύκολώτατα » άπεκρίθη ό κύριός 
του, « πάσα μορφή έχει ομοιότητα πρός 
τίνος ζώου, άλλ’ άμα ϊδ-ρς τδν Σακε
σπήρον, θά άναγνωρίσης άμέσως δτι είναι 
άνθρωπος. » Ό άνθρωπος άρα έν όλη τή 
αρμονική αύτοΰ ώραιότητι είναι τδ ιδεώ
δες, ούτινος πρδς έκπλήρωσιν πρέπει νά 
τείνωσι πάσαι αί προσπάθειαι τής νΰν 
άτελοΰς άνθρωπότητος’ καί είναι τωόντι 
καιρός νά μή παραμελώμ.εν ούδέν, ίνα
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τελειοποιήσωμεν διά προσφυούς χρήσεως 
τοϋ κληρονομικού νόμου, ήτοι διά σκό
πιμου τεκνογονίας, τδ ανθρώπινον γένος, 
ώστε καϊ τά ελάχιστα ίχνη τής ζωότη- 
τος νά έκλίπωσιν, ό δέ άνθρωπος νά μή 
ηναι τοσοϋτον σπάνιος·

Τίνος Ινεκεν άρά γε ή αριστοκρατία τής 
’Αγγλίας έχει τοσαύτην ύπεροχήν ; "Ενεκα 
τής σταθερά;, ήν έχει ιδέας τού νά καταλί- 
πη εις τά τέκνα αύτής τάς ίζοχωτέρ’ας σω
ματικά;, διανοητικάς καϊ ηθικά; άρετάς. 
Ό 'Αγγλ.ος δέν νυμφεύεται έζ ιδιοτροπίας 
ή πάθους, νυμφεύεται έχων ύπ’ δψιν του, 
οτι πρέπει νά έξασφαλίση τήν εύτυχίαν 
τών τέκνων του, έξ ής γινώσκει καλώς, δτι 
έξαρτάται ή ιδία αυτού ευτυχία καϊ ή τιμή 
τοϋ δνόματός του Τδ σέυας, δπερ προσφέ- 
ρουσιν εις τάς νέας Άγγλίδας, ή σώφρων ε
λευθερία, ής αύται άπολαύουσιν, ή συνή
θεια, ·?,ν έχουσι τοΰ νά μή δίδωσι τοσαύτην 
άξίαν είς τήν περιουσίαν των, δσην είς τάς 
προσωπικάς αύτών άρετάς, ταϋτα πάντα 
συντείνουσι νά έπαυξάνωσι παρά τοΐς *Αγ- 
γλοις τούς σκόπιμους γάμους, καϊ έπομέ
νως νά άναδεικνύωσι τδν λαόν τοΰτον. ΙΙρέ- 
πει οί άνδρες νά ζητώσιν παρά τών μελ
λονύμφων αυτών αύχϊ πλούτον, άλλ’ ωραι
ότητα, χαρακτήρα καϊ αρετήν. ’Ενόσω νυμ
φεύονται γυναίκας έκνενευρισμένας ή έστε- 
ρημένας διανοητικών αρετών, τδ ανθρώπι
νον γένος θέλει βαίνει έπϊ τδ χείρον καϊ θέ
λει έκφυλισθή. Τά αύτά φέρει άποτελέ
σματα καϊ ό γάμος γυναικών ανεπτυγμένων 
καϊ εύρωστων μετ’ άνδρών ούτως ή άλλως 
βεβλαμμένων. Εύτυχώς ή σύνεσις, ή έμφυ
τος αξιοπρέπεια τών γυναικών καϊ ή φυσι
κή αύτών κλίσις πρδς τδ μεγαλείου έμπο- 
δίζουσι καί προφυλάττουσιν αύτάς συνήθως 
άπδ τών εξευτελιστικών ή επικινδύνων γά- 
μο>ν. ’Αντϊ νά παραφερώμεθα υπδ τού έ
ρωτος, λέγει δ Κύριος Scdillol, δστις εύκό- 
λως συγχίζει τδν νοΰν, πρέπει νά έξετάζω- 
μεν, άν δυνάμεθα μετά τής γυναικός, ήτις 
άρέσκει ήμΐν, ν’ άποκτήσωμεν τέκνα ύγιά 
τδ σώμα καϊ τήν ψυχήν, καϊ είναι τωόντι 
καιρδς νά θυσιάζωμεν τάς πρόσκαιρους ώ

φελείας υπέρ τών ελπίδων καϊ τών ηδονών 
τοΰ μέλλοντος' ουτω δέ διά τής ηθικής καί 
σωματικής άναπτύξεως δύνανται νά ανα- 
μορφωθώσιν οί λαοί.

Μετά τά ποολεχθέντα, οδχϊ άσκοπον 
Οεωροΰμεν νά είπωμεν καϊ όλίγα τινά περϊ 
τών προφυλαχτικών μέσων, δι’ ών δυνάμε- 
θά νά προλάβωμεν ή έλαττώσωμεν κατά τι 
τήν κληρονομικήν μεταβίβασιν τών νόσων. 
Μήτηρ φθισική ή προδιατεθειμένη είς τήν 
φθίσιν δέν πρέπει νά θηλάζη τδ τέκνον της, 
άλλά νά τδ παραδίδη είς τροφδν ύγιά.Ή ζω
ική τροφή δέν είναι ωφέλιμος είς τους έχον
τας γονείς στηθικούς, μάλλον δέ ώφελοϋσιν 
αύτούς τά λευκά κρέατα τών ορνίθων, λα- 
γιδέων κλ. καϊ ή άνευ κρέατος τροφή. Πρέ
πει πρδς τούτοις ν’ άποφεύγωσι τάς έργα
σίας, αίτινες έκθέτουσιν αύτούς ν’ άναπνέω- 
σι κονιορτδν, νά έκτίθωνται άλληλοδιαδόχως 
είς τήν θερμότητα καί τδ ψύχος καϊ νά κά- 
μνωσι συχνήν χρήσιν τής φωνής τδ δέ λυ- 
σιτελέστερον προφυλαχτικόν μέσον είναι νά 
διατρίβωσιν είς θερμά κλίματα, ένθα ή φθί- 
σις είναι σπανία. Οί προδιατεθειμένοι είς 
τάς χοιράδας πρέπει ν’ άναπνέωσιν άέρα 
καθαρδν, νά λαμβάνωσι θρεπτικήν καϊ το- 
νικήν τροφήν καϊ νά ζώσιν υπό θαλάσσιον 
άτμοσφαΐραν, οία έστιν ή τών βορειοδυτι
κών μερών τής Εύρώπης- Οί υποκείμενοι είς 
τήν αρθρίτιδα ή τήν νεφρίτιδα πρέπει 
νά έχωσι μεγάλην έγκράτειαν καϊ νά γυ- 
μνάζωνται σωματικώς δσον ένεστι πλειότε
ρον. Ή τακτική καϊ ομοιόμορφος δίαιτα εΐ
ναι ό κανών, δν πρέπει νά άκολ.ουθώσιν οί 
προδιατεθειμένοι είς τδν καρκίνον. Οί έχον
τες επιληπτικούς μεταξύ τών προγόνων των 
πρέπει νά καταβάλλωσι μεγάλην προσοχήν 
περϊ τήν δίαιταν αυτών. Τήν αύτήν δίαιταν 
πρέπει νά άκολουθώσι καϊ οί προδιατεθει
μένοι είς τήν παραφροσύνην. Ή καταλλη- 
λοτέρα αύτοΐς ζωή εΐναι έκείνη, καθ’ ήν δέν 
άπαιτεΐται μεγάλη διανοητική έργασία, ού
δέ έξάπτονται τά πάθη αύτών. Καϊ ταύτα 
μέν είναι αναγκαία, ϊνα άναστέλλωμεν 
τήν άνάπτυξιν τών νοσηρών σπερμάτων, 
ιδίως δμως πρέπει νά ζαταβάλλωμεν 

πάσαν φροντίδα, ϊνα προλαμβάνωμεν τήν 
μεταβίβασιν τών σπερμάτων τούτων είς 
τάς νέας γενεάς. Πρδς τοΰτο δέ δέν άρκεΐ 
μόνον νά πολλαπλασιάζωμεν καϊ διευ- 
κολύνωμεν τούς γάμους, οϊτινές είσι σύμ
φωνοι πρδς τούς κανόνας τής υγιεινής καϊ 
τής ηθικής, άλλά πρέπει καί νά έμποδί- 
ζωυ,εν εκείνους, έξ ών δύνανται νά γεν- 
νηθώσι τέκνα άτελή τδ σώμα καϊ τήν ψυ
χήν. Οί ιατροί πρέπει νά καταβάλλωσι 
πάσαν αύτών τήν έπιρροήν, ϊνα κωλύωσι 
τήν ένωσιν συζύγων έχόντων έν εαυτοί; 
σπέρματα νευρικών νόσων, φθίσεως, χοι- 
ράδων κλ. 'Οσάκις ό έτερος τών δύο συ
ζύγων, είτε δ άνήρ, είτε ή γυνή, δεικνύει 
σημεία κληρονομικών νόσων, ό ιατρός πρέ
πει νά έπιμένη, ώστε ό τοιοΰτος νά λαμ- 
βάνη σύζυγον άπολαύοντα υγείας εντελούς 
καϊ ισχυρά; γεννητικότητος, πρδ πάντων 
δ’ έχοντα άντίθετον ιδιοσυγκρασίαν. Ού
τως έλαττόνομεν δσον ένεστι τήν κληρο
νομικήν μεταδοσιν τών νοσημάτων είς 
τούς απογόνους αύτών. ’Εν Ρώμη αί μάλ
λον διακεκριμένα! καϊ σεβάσμιοι γυναί
κες μετέδιδον ένίοτε είς άλλην οικογένειαν 
τή συγκαταθέσει τοΰ συζύγου των τήν 
ύπεροχήν τοΰ αίματος αυτών. Ό Κουΐν- 
τιος Όρτένσιος, ό φίλος καϊ θαυμαστής 
τοΰ Κάτωνος, μή δυνηθεϊς νά λάβη σύ
ζυγον τήν θυγατέρα του Πορκίαν, έζήτησε 
παρ’ αύτοΰ τήν σύζυγόν του Μαρκίαν, ό 
δέ Κάτων τήν παρεχώρησεν αύτώ. Τοιαΰ- 
ται συνήθεια! είσι βεβαίως αγροίκοι, άπο- 
δεικνύουσιν δμως, πόσην επιθυμίαν είχον 
οί αρχηγοί τής ρωμαϊκής οικογένειας νά 
καταλίπωσιν είς τούς απογόνους αύτών 
ύγείαν εντελή καϊ άρετάς βεβαίας.

Έπίσης είναι άνάγκη οί γονείς νά κατα- 

βάλλωσι μεγίστην φροντίδα ϊνα δίδωσιν 
είς τά τέκνα αύτών ανατροφήν σκόπιμου’ 
πρδς τούτο δέ συνεχώς πρέπει νά γυμνά- 
ζωσι σωματικώς τά τέκνα αύτών καϊ ν’ 
άποφεύγωσιν δσον οίόν τε τάς έργασίας 
τάς δυναμένας νά βλάψωσι τήν υγείαν 
των. Πρέπει νά παιδεύωσιν αύτά τήν έγ- 
κύκλιον καϊ κλασικήν παιδείαν καϊ νά 
προσφέρωσιν αύτοΐς τούς θησαυρούς τής 
λατινικής καϊ τής Ελληνικής παιδείας 
συνάμα μετά τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. 
Διά τοιαύτη; δέ σκοπίμου ανατροφή; είναι 
άναντίορητον δτι δυνάμεθα, άν οχι νά 
μεταβάλλωμεν, κατά τδν Λεϊβνίτιον, όλο- 
τελώς λαόν τινα, άλλά νά έξαλείψωμεν 
τάς πλείστα; τών αφορμών τής παρακμής 
αύτοΰ.

ΊΙ πεποίθησις τοΰ δτι δυνάμεθα νά ά- 
ναστείλωμεν τάς κληρονομικά; άσθενείας 
καϊ νά καταβάλωμεν τήν φθοροποιόν αύτών 
τυραννίαν είναι ωφέλιμος, ού μόνον διότι 
είναι αληθής, άλλά καϊ διότι έμπνέει είς 
τδν άνθρωπον τήν ιδέαν, δτι δύναται διά 
τής Οελήσεώς του νά βελτιωθή, καϊ οτι δέν 
είναι τδ έρμαιον τύχης άδυσωπήτου, εί; ήν 
έξ άνάγκη; πρέπει νά ύποτάσσηται. Ό 
σκοπός τή; ανατροφής δέν είναι μόνον νά 
τελειοποιή τδν άνθρωπον, άλλά πρέπει συ
νάμα νά έμπνέη αύτώ τήν επιθυμίαν τή; 
τελειοποιήσεως άποδεικνύουσα αύτώ δτι 
είναι έπιδεικτικδς προαγωγής. Ουτω δέ δύ
νανται ν’ άναπτυχθώσιν τά έθνη άτινα έπι- 
Θυμοΰσι νά καθέξωσι διακεκριμένην έν τώ 
κόσμω θέσιν.

(F. Papillon). 
ύπό Π. Περράχη.
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II ΔΙΑΝΟΜΗ TOT ΚΟΣΜΟΥ-

(Κατά τόν Schiller.)

ΤώνΟύρανώνσουήκουοντήν ζώσαν αρμονίαν,
Νά θίξω άπαξ τάςχορδάςτήςλύραςτωνποΟών· 

Συγγνώμην, άντήν άπειρον θαυμάζω ν συμμετρίαν, 
Άπώλεσατό μέρισμα γήινων άγαθών.

’Αχούσατε. — Φαιδρός ό Ζεύς τό πάλαι έξυπνήσας, 
Θνητοί! Τόν ζόσμον, έκραξε, χαρίζομαι ύμΐν !

Γε νέσΟω ή ύφήλιος, αιώνιος νομή σ ας ! 
Έν μόνον θέλω παρ’ ύμών: χαλήν διανομήν.

Κ’ ένώ ή χειρ του τής ζωής τόν πλούτον δαψιλεύει, 
Τρέχουσι νέοι, γέροντες, ώς σμήνη μελισσών,

Ό γεωργός τούς αμητούς έπ’ αμητών σωρεύει,
Οί εύγενεΐς Οηρεύουσι τούς κόσμους τών δασών.

Ό έμπορος τούς Οόλους του πληροί εμπορευμάτων, 
Ό ιερεύς τόν άριστον εκλέγει τρυγητόν,

Ένώ αμείλικτος ζητεί τούς φόρους τών δεκάτων 
Ό ήγεμών, τάς έξοχάς ζωννύων μέ στρατόν.

Πορφύραν περιβάλλεται ό πρίν γυμνός έπαίτης, 
’Αρχίζει νέα ύπαρξις, χρυσής ζωής πηγή,

Και χαίρων βλέπει άνωθεν ό Νεφεληγερέτης, 
Καί εορτάζει αλλαγήν αύΟέντου της ή γή.

Πολύ δέ ύστερον, άφοΰ τό παν διενεμήΟη, 
"Ερχεται τέλος, έρχεται κ’ ό φίλος ποιητής·

'Ρεμβάζων και αμέριμνος τήν γήν περιηγήΟη
Κ’ ήλθε... Πλήν, φεΰ! Τήν έπαΟεν ό περιηγητής.

Παραπονεΐται δι’ αύτήν τήν τερατώδη λήθην.
Και γόνυ κάμπτων ρίπτεται ’στούς πόδας τοΰ Διός· 

Πώς! "Ολοι έπροικίσΟησαν κ’ έγώ έλησμονήΟην;
Έγ’ όπε φίλη μένος σου καί έκλ εκτός υιός;

Αί.'Άν εΐς κόσμους χιμαιρών σύ, φ ίλ ε, έπλα ν α σο, 
Εΐπεν ό Ζεύς, τί θρηνωδείς κατόπιν εορτής;

"Οτε ήνώρα, μ’όνειραχρυσα άπεκοιμάσο! 
Ποϋ έμενες; — II λησί ο ν σου, άντεΐπ’ ό ποιητής.

Τί π ο t η τ έ ο ν; έκραξεν ό Ζεύς· ούδέν μοι μένει! 
"Ολα έδόθησαν, αγροί, βουνά, ωκεανοί·

Πλήν πάλιν ή αγκάλη μου θερμή σέ περιμένει, 
Καί δταν έλθης, ανοικτοί είσιν οί Ούρανοί!

Φ. A. Β.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΙΣ 

ΕΑΕΥΣΙΝΟΣ.

ΜΕΡΟΣ Α'.

Έν τω Α'. μέρει τής παρούσης πραγμα
τείας περιγράφομ,εν προεισαγωγικώς τά 
περί τής φιλοσοφίας τών Μάγων ή ιερέων 
τής Αΐγύπτου. Έν τώ Β'., ιδίως και έκτε- 
νέστερον περί τών Μυστηρίων συνάμα τών 
τε Αιγυπτίων καί 'Ελλήνων, άπερ, ώς 
Οέλομεν ίδη, είσιν δμ οια πρδς αλληλα· 
Έν δέ τιΰ Γ'. καί τελευταίο, περί τών 
δοκιμασιών τών μεμ.υημένων καί τής ιδιαι
τέρας λατρείας τών Αιγυπτίων ιερέων.

Ουδόλως προτιΟέμεΟα ένταΰθα ν’ άνα- 
ζητήσωμεν τήν καταγωγήν τών Αιγυ
πτίων, ούδέ τήν τών θεών, τών βασιλέων 
ή τών ιερέων αυτών. Λέγομεν μόνον οτι, 
έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τά ύφ’ δλων τών 
συγγραφέων, άρχαίων τε καί νεωτέρων, 
ιστορούμενα, Οέλομεν προθύμως άπονεί- 
Η·1? τήν ποοσήκουσαν τιμήν πρδς τούς 
Αιγυπτίους ιερείς, άνομολογοΰντες συγ
χρόνως, δτι καί ή έμβριθής αύτών θρησκεία 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.) 

ούχ ήττονος ήζιοϋτο σεβασμοϋ. Οί Μάγοι 
ή ιερείς τής Αΐγύπτου ήσαν οί μόνοι ει
δήμονες τής ιστορίας, τών νόμων καί τής 
ήθικής. Ούτοι μόνοι έκαλλιέργουν τά μα
θηματικά, τήν Γεωμετρίαν, τήν Φυσικήν, 
τήν ’Αστρονομίαν καί τάς άλλας έπιστή- 
μας. Οί ιερείς ήσαν μόνοι έμπεπιστευ- 
μένοι τήν ανατροφήν τών βασιλέων, τών 
μεγιστάνων καί τών μελλόντων νά κατέ- 
χωσεν έξόχους θέσεις έν τή πολιτεία. Έφ’ 
δσον ουτοι διέμενον ενάρετοι τά ήθη καί 
τδν βίον, διετέλουν όντες τδ δργανον τής 
εύημερίας τοϋ λαοΰ" καθόσον δμως διε- 
φθείροντο, καθίστανον τάς γνώσεις των, 
τήν θρησκείαν και αύτά τά σύμβολα τής 
θεότητος, ύπηρέτας τής φιλαυτίας, τής 
πλεονεξίας και τών διαφόρων σκοπών οΰς 
προύτίΟεντο. Άλλ’ άς διέλθωμεν πρώτον 
τά περί τής άρετής αύτών.

Έν τοΐς άρχαίοις έκείνοις χρόνοις, οί 
ιερείς, δλως άφωσιωμένοι είς τήν μελέ
την και σπουδήν τής φύσεως, καί είς τήν 
παρατήρησιν τών άστέρων, ήζιοϋντο ϊνα 
ώσι διερμηνείς τής θεότητος. Τά ήθη αύ
τών, έπίσης άγνά ώς καί ή ήθική των, 
έπέβαλλον σέβας και θαυμασμόν, καί 
δικαίω τώ λόγω προσωνομάζοντο σοφοΖ. 
Έδίδασκον δτι ύπήρχεν είς μόνος Θεδς, 
δστις είχε συλλάβη τδν κόσμον διά τοϋ 
πνεύματος, πρίν ή ποίηση αύτδν διά τής 
εύδοκίας αύτοΰ. Τοσοΰτον δ’ ήσαν πεπει»

4.
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σμένοι περί τής ΰπάρξεως τοΰ ΰπερτάτόυ 
τούτου "Οντος,
νον τδ σέβας καί τήν λατρείαν αύτοϋ. 
ώστε ούδέποτε 
σιν ούτε όποια
ή δύναμις αΰτοΰ. Ό μηχανισμός του παν
τδς καί ή ουσία τής δλης, άπερ ούδείς 
Ονητδς δύναται έννοήσαι, έφαίνοντο τοϊς 
φιλοσόφοις τούτοις μυστήρια τοΰ 'Υψίστου. 
Θαυμάζοντες τά έργα αύτοϋ, τά έθεώρουν 
ώς μαρτυρίαν δυνάμεως καί απείρου διά
νοιας. Τά προϊόντα τής γής καί τά χο- 
ρηγοΰντα ώφελείας τοϊς άνθρώποις τοΐς 
ένέπνεον αισθήματα ευγνωμοσύνης. Πάντα 
τά φυσικά αποτελέσματα καί πάντα τά 
γεγονότα τά συντελοΰντα πρδς διδασκα
λίαν έσημειοΰντο διά χαρακτήρων σχε
τικών, τών καλούμενων ιερογλυφικών, 
καί ένεχαράσσοντο έν τοϊς ναοϊς ή έπί 
δημοσίων μνημείων. "Ο ήλιος, ή σελήνη, 
οί αστέρες και τά στοιχεία έλάμβανον 
τάς προσωνυμίας των κατά τάς διαφό
ρους αυτών ιδιότητας. Ούτω, τδ στοιχειώ
δες πΰρ, τδ διακεχυμένον είς όλα τά σώ
ματα, έκαλεϊτο Φθά ή Κνέφ' λέξις έμ- 
φαντική, καθδ σημαίνουσα τήν φυσίζωον 
δύναμιν, τήν πηγήν παντδς φωτός' ’Εκ 
τής ιδέας ταύτης οί "Ελληνες προσέλα- 
βον τδν "Ηφαιστον αυτών, 8ν προσωνό
μαζον Οεδν τοΰ πυρδς καί πηγήν πάσης 
τελειότητος. Εντεύθεν δέ πλεϊστοι συγ
γραφείς άπατηθέντες ένόμισαν ότι δ Κνέφ 
τών Αιγυπτίων έθεωρεϊτο ανέκαθεν ώς 
δν τι νοερόν καί προσέτι ώς ή άρχθ τοΰ 
καλού. *0 ήλιος, δ κατά τήν δοξασίαν 
τών άρχαίων μάγων είς σφαίραν συμ
πυκνωθείς, άπετέλει ισχυρόν μέρος τού 
αρχικού έκείνου πυρός' διό οί "Ελληνες 
τδν έθεώρουν ώς υίδν τού πρώτου, καί 
ούχί απλώς τδ μέγα καί ΰπέρτατον φώς, 
ώς εκείνοι. "Αλλως τε αί ιδιότητες τού 
άστρου τούτου έπολλαπλασίαζον έπ’ ά
πειρον τάς προσωνυμίας καί παραστάσεις 
αύτοϋ. ’Εκείνο δέ όπερ ήμεΐς άποκαλούμεν 
μακαριότητα ή ευδαιμονίαν, ούδέν είχε 
τδ γελοϊον ή χιμαιρικόν ώς πρδς τούς

καί έπι τοσοϋτον έξέτει-
'.αν α^τυύ, 

έτόλμησαν ν’ άποφανθώ- 
τις ή μορφή, ούτε οποία

ευδαιμονίαν αύτών' 
τοΰτο δηλωθή, έθετον 
κατόπιν τών παρα
τάν χαρακτήρα τον 

τών ευτυχημάτων.

τούλάχιστον

αρχαίους τής Αίγύπτου ιερείς' ένόμιζον 
αυτήν συνέπειαν τής προαιώνιου τάξεως, 
ήν ή αρχέτυπος κινητική δύναμις είσή- 
γαγεν εις τδ πάν, και ήν τά εντελέστερα 
αυτών όντα συνησθάνοντο άδιαλείπτως 
έν έαυτοϊς. Ό βαθύς ούτος συλλογισμός 
τούς έκαμνε νά Οεωρώσιν ώς τοσαΰτα 
ευεργετήματα τοΰ πλάστου πάντα τά 
συντελοΰντα εις τήν 
καί ΐνα σαφέστερον 
πάντοτε πλησίον ή 
στάσεων τοΰ ήλιου 
άπεικονίζοντα τδ αίτιον τών ευτυχημάτων. 
Τοΰτο δέ, ώς δυνάμεθα νά συμπιράνωμεν, 
προσωνόμαζον xaJr/r άρχη? ή ΆγαΟο- 
δαίμονα· Άναγινώσκομεν λοιπδν τά όνό
ματα τών Αιγυπτιακών ή Ελληνικών 
τούτων θεοτήτων έν τοιαδε βαθμολογική 
κατατάξει: ά. Κνέφ ή "Ηφαιστος. β'. 
"Ηλιος, υιδς τοΰ πρώτου, γ'. ΆγαΟοδαί- 
μων ή καλή άρχή. Τέλος, παρίστανον 
τδν Χρόνον, τήν Φύσιν καί τδ Λογικδν 
είς τρόπον διδακτικόν, ή τουλάχιστον 
παραστατικόν τής σχέσεως τής μ,εταζύ αυ
τών και τών έξ αυτών παραγομένων ευερ
γετημάτων. Ούτως οί Αιγύπτιοι ώς και 
οί Φοίνικες παρίστανον τδν Χρόνον δι’ 
ένδς δράκοντος ή δφεως κυκλοειδώς έστραμ- 
μένου καί τήν ουράν αΰτοΰ δάκνοντος, 
ή διά γέροντος, έξ οΰ οί "Ελληνες έσχη- 
μάτισαν τδν Κρόνον. Τήν δέ Φύσιν διά 
δύο αγαλμάτων: Τδ τοΰ Όσίριδος, δστις 
μέ ακτίνας περί τήν κεφαλήν ή μέ σκή- 
πτρον είς τήν χειρα παρίστανε τδν "Η
λιον. (Συγγραφείς τινες θέτουν έπί κεφα
λής αύτοϋ μίτραν ή πίλον όξυκόρυφον 
ή σφαίραν ή προβοσκίδα έλέφαντος ή πυ
κνήν φυλλάδα. "Αλλοι δέ τινες αντί άν
θρωπίνου κεφαλής τώ δίδουσι κεφαλήν 
ίέρακος, είς δέ τήν χειρα Sv Τ προσηρμο- 
σμένον διά κρίκου.) καί τδ τής "ίσιδος, 
όπερ παρίστανε γυναίκα γόνιμον, κεκα- 
λυμμένην τδ πρόσωπόν, φέρουσαν μέδιμνον 
έπί κεφαλής καί υπδ τήν αριστερόν μα
σχάλην υδρίαν κεκλιμένην, σύμβολον τής 
γής. Οί μάγοι έκάλουν αυτούς βασιλέα 

καί βασίλισσαν τής φύσεως' κοινώς δ’ 
έκαλοΰντο αδελφός καί αδελφή, ή άνδρό- 
γυνον, ΐνα ΰποδείξωσιν ότι άμφότεροι ησαν 
έργον τού 'Υψίστου, καί ότι δ μέν συνετέ- 
λει πρδς τήν τού άλλου καρποφορίαν. Τδ δέ 
Λογικόν παρίστατο δι’ ένδς παιδιού, καλού
μενου "Ωρου, όπερ ή "ίσις ύπδ τού Όσίριδος 
βοηθουμένη έκράτει ένώπιον αύτής, ύποδη- 
λούντος οτι τδ ανθρώπινον λογικόν, ασθενές 
όν, χρήζει άντιλήψεως. Κάτωθι τού Χρόνου, 
παρά τή Φύσει κοί τώ Λογικώ, παρίστατο ή 
αιτία τού κακού. Έτοποθετεϊτο δ’ ούτω 
πρδς άπόδειξιν τού ότι αί ταλαιπωρία·, τής 
ανθρωπότητάς είσιν άποτέλεσμα έλευθέρας 
ένεργείας παραχωρηθείσης τή ύλη υπό τοΰ 
'Υψίστου Δημιουργού. Καίτοι δέ τδ σύμβο
λον τούτο έποίκιλλε κατά τά διάφορα αΰ
τοΰ φαινόμενα, παρίστατο συνήθως δι’ ένδς 
τέρατος, Τυφώνος καλουμένου, λέξεως ση- 
μαινούσης τδ αντίθετον τού καλού. Μία κα- 
ταιγίς, μία πυρκαϊά, είς λιμός καί πλεΐ- 
σται άλλαι μάστιγες τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους έφήρμοζον αύτώ σχήματα καί προσόν
τα αλλόκοτα. Κατά δέ τήν μυθολογίαν ή 
κεφαλή του ΰψοΰτο μέχρι τών αστέρων, ή 
μία του χειρ ήγγιζε τήν ’Ανατολήν, ή έτέ- 
ρα τήν Δύσιν, ΰπδ δέ τών ρωθώνων του 
φλόγες έξίρεύγοντο.

Ενταύθα έτελείονον οί χαρακτήρες τής 
πρώτης τάξεως’ κατόπιν έπήρχοντο οί τής 
δευτέρας. Οί τελευταίοι ούτοι παρίστανον 
τοος έφευρετάς τών τεχνών καί έπιστημών 
π. χ. τδν θώτ ή Τώτ ή Έρμήν, πρδς 8ν 
άποδίδουσι τάς πρώτας αστρονομικός γνώ
σεις καί τήν έφεύρεσιν τών συμβολικών 
γραμμάτων' τδν ’Ασκληπιόν ώς σπουδάσαν- 
τα καί διδάξαντα τήν ιατρικήν καί πλεί- 
στους όμοιους αύτοΐς. Παρίστανον πρδς τού- 
τοις τούς βασιλείς τούς είτε σοφώς ή τυραν- 
νικώς κυβερνήσαντας' τούς υπουργούς τούς 
π?ος τήν εύημερίαν ή τήν κακοδαιμονίαν τών 
λαών συντελέσαντας, καί τέλος τούς μαχη- 

τούς τήν πατρίδα προστατεύσαντας ή 
προδόντας. Ό βούς ό τοσούτω χρήσιμος 
"ή γεωργία παρίστα πολλάκις αύτήν τήν 
γεωργικήν. Ή τέχνη αύτη, ή διά παντδς ε

πωφελής τοϊς άνΟρώποις, έτιμάτο μεγάλως 
έν Αίγύπτω' διόπερ ούδενδς έφείδοντο δπως 
εύκολύνωσι τήν έκμάθησιν αύτής. ’Επειδή 
δ’ ό γεωργός ούδόλως έκέκτητο πλειοτέρας 
τών άλλων γνώσεις, οί ίερεϊς ήγειρον δημο
σίους στήλας εν τοϊς ναοϊς τής Γής, τής 
Φύσεως (παρισταμένης, ώς είρηται, διά τοϋ 
Όσίριδος καί τής "ίσιδος τής ύπδ τών 'Ελ
λήνων Δήμητρας καλουμένης) καί έν διαφό- 
ροις μέρεσιν' έφ’ ών έσημείουν τήν περίοδον 
τού Ηλίου, τάς φάσεις τής Σελήνης, τάς 
ώρας τού ενιαυτού, καί τέλος τούς μήνας, 
είκονιζομένους διά διαφόρων τής γής προϊ
όντων καί τών τήν δείνα ή τήν δείνα έπο
χήν γεννωμένων ζώων. Δικαιούμεθα δθεν νά 
πιστεύσωμεν ότι οί Αιγύπτιοι άπένειμαν ού
τω τάς γνωστάς έπωνυμίας τοϊς δώδεκα ση- 
μείοις ή άστερισμοϊς τού Ζωδιακού, έξεικο- 
νίσαντες τήν έναρξιν τής αλιείας διά τών 
Ιχθύων, τήν γέννησιν τού άρνίου διά τοΰ 

Κριού, πατρδς αύτού, τήν παλινδρομικήν 
κίνησιν τοΰ ήλιου διά τοΰ Καρκίνου, τδν ι
σχυρόν καύσωνα τού θέρους, διά τού Λέον
τας, τάς ισημερίας διά τού Ζυγού, καί ου
τω καθεξής. Πρδς δέ τούτοις ότι καί αύτοί 
οί άνεμοι άλληγορικώς παρίσταντο' ήτοι, οί 
έτησίαι, διά τού ίέρακος, οί μεσημβρινοί,ά
νεμοι διά τοΰ εποπος, καί οί άλλοι διά δια
φόρων πτηνών, έστραμμένων πρδς άναλό- 
γους διευθύνσεις' (δθεν ό τά νΰν έπίτινων 
οικοδομημάτων ή κωδωνοστασίων ίστάμε- 
νος άλέκτωρ, έστιν, ούτως ειπεΐν, λείψανον 
τής ιστορικής ταύτης άληθείας.) Πρδς ταύτα 
λοιπόν ό γεωργός προσήρχετο ΐνα διδαχθή 
περί τοΰ πρακτέου καί τής έξ αύτών προσ- 
δοκωμένης ώφελείας. Καί οί βασιλείς πολ
λάκις άνήγειρον οικοδομάς προσομοίας ταϊς 
ίεραΐς ταύταις στήλαις. Ό διερχόμενος τά 
περίχωρα τών Θηβών καί τής Μέμφιδος, 
άπήντα ούτως είς έκαστον βήμα οβελίσκους, 
στήλας καί πυραμίδας, ών αί έξωτερικαί 
επιφάνεια·. ήσαν άφιερωμέναι πρδς τδ δη
μόσιον καλόν. Τά μέν, κεκαλυμμένα ύπδ 
συμβολικών χαρακτήρων, περιεΐχον άξιόλο- 
γά τινα σημεία τής άστρονομίας ή τάς τα
κτικός τοΰ Νείλου πλημμύρας καί τάς
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βαθμιαίας αύτοΰ αναβάσεις. Ό Σείριος π. χ. 
άστηρ, δστις έφαίνετο κατά ττ,ν έποχήν 
αύτών, παρίστατο διά τοΰ κυνδς, συμβόλου 
εύσταθείας, καί πρδς δήλωσιν προσέτι τής 
διαρκείας τίς τών ύδάτων κατακλύσεως. 
συμβαινούσης ύπδ τούς αστερισμούς τοΰ 
Λέοντος καί τής Παρθένου, οί ιερείς κατε- 
σκεύασαν άγάλματα Σφιγγών εξαίσιου 
μεγέθους, εχοντα σώμα λέοντος, κεφαλήν 
δέ γυναικδς ή άνδρός. 'Υπήρχον δέ καί 
Σφίγγες έσχηματισμέναι ύπδ τριών συνά
μα φύσεων, γυναικδς, λέοντος καί κυνός. 
Έπί τών ^ηθέντων όβελίσκων κ. λ· έση- 
μειοΰντο πρδς τούτοις τά βλαβερά ζώα 
μετά τών καταστρεφόντων αύτά' οίον 
ό κροκόδειλος, ό ίχνεύμων, ό ιπποπότα
μος καί ή ΐβις' καί τά μάλλον ωφέλιμα 
καί ύγιεινά φυτά, ώς τδ λίνον, δ λωτδς 
καί τά ίσπρια. Πυραμίδες τινές πάλιν ή
σαν άληθεϊς μεσημβρινοί, δεικνύουσαι τά 
πρώτιστα τέσσαρα σημεία τοΰ δρίζοντος. 
Τδ ένδον τών μεγαλοφανών τούτων οικο
δομημάτων έχρησίμευε πρδς ταφήν τών 
καλών βασιλέων, καί ένυπήρχεν, ώς λέ
γεται, καί είσοδος ζοφερών υπογείων άπο- 
ληγόντων είς ναούς, ένθα οί ιερείς προσ- 
έφερον τάς Ουσίας των καί ήσκοΰντο είς 
μοναστικής σκληραγωγίας.

’Ιδού μικρά τις άφήγησις τής θρησκείας 
τών άρχαίων μάγων καί τών μέσων, ά
τινα μετεχειρίζοντο πρδς διδασκαλίαν τοΰ 
λαοΰ. Άλλ’ έπειδή ή φιλοσοφία, ή μάλ
λον τδ άνθρώπινον λογικδν είναι έπίσης 
σφαλερδν, ώς καί τδ άτομον είς 8 έμπνέει 
τοσαύτην άλαζονείαν, ή μεταβολή τών 
χρόνων ήλλοίωσε τά πάντα’ ή πληθύς 
τών ιερογλυφικών χαρακτήρων, τών 
άεί διατελούντων έν τοΐς ναοΐς, έν τοΐς 
δημοσίοις μνημείοις καί ταΐς διαφόροις 
Οέσεσι τών άγορών καί τών πανηγύρεων, 
έχορήγει τώ χυδαίω λαώ πλείστας βσας 
ευκαιρίας του νά παραμένη έκθαμβος ένώ
πιον τών συμβόλων τούτων. Γινώσκων 
ούτος άσαφώς πως δτι τά σχήματα ταΰτα 
άνδρών, γυναικών καί ζώων είχον σχέσιν 
πρδς τδν ήλιον, τήν σελήνην, τήν γήν 

καί τάς έποχάς τοΰ έτους κ. λ., έξέλαβεν 
άμέσως τδ σύμβολον ώς πραγματικόν τι 
3ν, καί κατά συνέπειαν έκάστη τούτου 
παράστασις κατέστη δι’ αύτδν είδωλον 
έφελκύον τδν σεβασμόν, τήν λατρείαν 
καί τδν φόβον του. "Οθεν δ "Οσιρις ή 
ήλιο; έγένετο θεδς κατοικήσας άλλοτε 
είς Αίγυπτον, άλλ’ ήδη είς ούρανδν, τδ 
βασίλειον αύτοΰ έπανελθών, προνοεί ύπέρ 
αυτής. Ή δέ "ίσις ή γή ύπήρξεν άληθώς 
ή σύζυγος τοΰ Όσίριδος καί βασίλισσα 
τοΰ ούρανοϋ’ τά δέ λοιπά σημεία άπετέ
λουν τήν συνοδίαν τών πρωτίστων τούτων 
θεοτήτων.

Τοιαύτη έν συντόμορ έγένετο ή άρχή 
τοΰ βασιλέως, τής βασιλίσσης καί τής 
στρατιάς τών ούρανών, άπερ έλατρεύοντο 
παρά τισιν άρχαίοις Άσιανοϊς λαοΐς.

Οί ιστορικοί μάλιστα, οΐτινες, χωρίς 
ακριβώς νά έμβαθύνωσιν είς τήν ούσίαν 
τοΰ πράγματος, ήθέλησαν νά έξηγήσωσι 
τά ιερογλυφικά, ένόμισαν δτι άνεύρισκον 
έν τοΐς συμβόλοις τούτοις τοσαύτας άφη- 
γήσεις καί λεπτομερείας τών δσα συνέ- 
βησαν είς τδν ιδρυτήν τής Αιγυπτιακής 
αποικίας. Ουτω λοιπδν έκ τών άπλου- 
στάτων τού των σημείων παθήχθησαν αί 
πλάναι τής είδωλολατρείας καί δεισιδαι
μονίας* * τά δέ ηθικά άγάλματα, έφ’ ών 
ταΰτα ένεχαράσσοντο δι’ έλλειψιν γραφής, 
μετετράπησαν έκ τής άμαθείας είς το
σαύτας έπουρανίους, έπιγείους καί κατα
χθονίους δυνάμεις. Τδ δ’ άζιοθαύμαστον, 
οί ιερείς, οί κατέχοντες τάς έμβριθεστέρας 
γνώσεις, άντί νά καταργήσωσι τήν γε
λιώδη ταύτην λατρείαν, ή καν άναστεί- 
λωσι τήν πρόοδον αύτής, άνακηρύττοντες 
διαρρήδην τήν άλήθειαν, προσεπάθουν δ
πως έπαυξάνωσι τήν πλάνην’ ουτω δέ 
πράττοντες προύτίθεντο τήν διατήρησιν 
τής έξουσίας ήν έζήσκουν έπί τοϋ πνεύ
ματος τοΰ λαοΰ, καί ήτις ήλαττοΰτο καθό
σον οί ήγεμόνες καθίσταντο ισχυρότεροι. 
Είναι βέβαιον δτι, άφοΰ άπαξ οί ιερείς 
έβεβήλωσαν τήν θρησκείαν, έπιτρέψαντες 
ούτω καί πιστώσαντες τήν πρδς τά υλικά 

(!) Ό Καμβύσης, συμβουλεύων τδν υιόν του 
Κϋρον, λέγει πρδς τοΤς άλλοι; τάδε: <"Οσα
• μέν έ'στι μαθόντα είδέναι, μαθών Sv, ώσπερ
• τά τακτικά έμαθες· δσα δέ άνΟρώποις ούτε 
« μαθητά οδτε προορατά ανθρώπινη προνοία, 
« διά μαντικής Sv παρά θεών πυνθανόμενος
• φρονιμότερο; άλλων Sv εϊης. Και παρακατιών:
• Παρά γάρ Ιερά και οιωνούς μήτ’ έν έαυτφ 
■ μηδέποτε μητ’ έν στρατί? κινδυνεύση; » (Ξε— 
νοφ Κυρ. Ιίαιδ. Βιβλ. Λ'. Κεφ. VI ) Τούτέστιν 
ή μαντική -χρησιμεύει πρός τήν πολιτικήν.

(2) Έπιθι τόν Σουΐδαν είς τήν λέξιν Δωδώ
νη, καί τόν Vandale. 'I σ το ρ. τών Χρη
σμών. Πρός τοΐς άλλοι;, γνωστός έστιν ό το3 
Γύγη χρησμός. Ό αξιωματικός ουτος τοϋ βασι- 
λέως τής Λυδία; έδολοφόνησε τόν ήγεμόνα του 
Κανδαύλην, ένυμφεόθη τήν σύζυγον καί κατέ- 
σχε τόν θρόνον αύτοϋ. Οί Αύδιοι ήρώτησαν τόν 
χρησμόν τών Δελφών πώς νά τιμωρήσωσι τόν 
κακοΟργον, άλλ’ οί Ιερείς δωροδοκηθέντες υπό

σχήματα εύλάβειαν, άπώλεσαν τήν άθωό- 
τητα καί τήν σοφίαν αύτών. 'Οπωσδή
ποτε, δικαιούμεθα νά πιστεύσωιιεν δτι, 
έπί τής βασιλείας άπανθρώπων τινών καί 
άδίκων βασιλέων, οί μάγοι, οί τοσούτω 
περίδοξοι ένεκεν τής φιλοσοφίας των, άπε- 
τόλμησαν τδ πρώτον νά προσφύγωσιν είς 
τούς χρησμούς καί τά θαύματα. Ένόμ.ι- 
σαν άναμφιβόλως δτι ούδείς άλλος τρόπος 
ύπήρχε τοΰ νά καταπλήξωσι τούς τυράν
νους καί νά έπιθέσωσι φραγμόν τινα κατά 
τής ώμότητος αύτών, είμή τδ ν’ άντιτά- 
ξωσιν αύτοίς ύπερφυσικήν Ttva δύναμιν, 
ήν ούδέποτε ήθελον δυνηθή νά ύπεκφύ- 
γωσιν. Ή φωνή δθεν τών υποτιθεμένων 
τούτων θεοτήτων δέν έβράδυνεν ϊνα έπι- 
βάλη τάς δεούσας καί άναποδράστους έ- 
ξιλεωτικάς τών έγκλημάτων ποινάς. Βασι
λείς, πρίγκηπες, υπουργοί καί αύτοί οί 
χειρώνακτες ύπέκειντο έξίσου είς αύτάς. 
Ού μήν άλλά καί άπαντες ούτοι, πλήν 
τών τελευταίων, μαθηταί τών ιερέων 
διατελέσαντες, διεττ,ρουν πρδς αύτούς μέ
γα σέβας καί τιμήν, καί τοΐς άπένεμον 
πλεΐστα προνόμια’ τοΰθ’ δπερ έπηύξανε 
τήν ύπεροχήν αύτών καί έξουσίαν έπι τών 
κοινωνιών. 'II μεγάλη δ’ ημέρα τοΰ έξι- 
λασμοΰ τών ρηθέντων αμαρτημάτων ήτο 
ή τελευταία ή ή δεκάτη τοΰ έτους.

Τήν ήμέραν ταύτην ό μέγας ίερεύς 
ήδύνατο νά είσέλθη είς τδ άδυτον τοΰ 
ναοΰ, ό δέ Θεδς έξεδηλοΰτο αύτώ κατ’ 
ιδιαίτερον τρόπον. Πρίν δ’ ή είσέλθη, 
έξωμολόγει δημοσίρι τάς αμαρτίας αύ
τοΰ τε καί τοΰ λαοΰ, καί πρδ πάντων 
τών μεγιστάνων, έξιλασκόμενος αύτάς διά 
πλουσίων προσφορών καί εξαίρετων θυ
σιών.

'Ο θαρραλέος καί εύσεβής ούτος τρόπος 
τοΰ σωφρονίζειν τούς άνθρώπους κατέ
στησε μέν τούς ιερείς ηγεμόνας τοΰ παν- 
τ«ς, άλλά παρήγαγε συγχρόνως τήν ει- 
δωλολατρείαν καί τδν φανατισμόν, καί 
κατά συνέπειαν άπαντα τά δεινά, άτινα 
τά τέρατα ταΰτα συνεπάγουσι μεθ’ εαυ
τών. Ο: ήγεμόνες έγένοντο δεισιδαίμονες, 

ύποκριταί ή τύραννοι (I), οί δέ ιερείς 
άπατεώνες, ύπεροπτικοί καί φιλοκερδείς.

Άπ’ έκείνης τής στιγμής χρονολογεί
ται, ούτως εϊπειν, ή έποχή καθ’ ήν ήρ
ξαντο ούτοι μετέρχεσθαι άπάσας τάς 
γνώσεις αύτών (ήσαν δε τότε οί μ-όνοι 
κατέχοντες τοιαύτας),. άπαντα τά μέσα 
τά ύπδ τών έπιστημών καί τής γενι
κής ύπολήψεως χορηγούμενα, δπως ύπερι- 
σχύσωσι τής κοσμικής άρχής. Άπ’ έκεί
νης τής στιγμής προσεπάθησαν ϊνα έπι- 
τείνωσι τήν αμάθειαν καί τήν πλάνην 
έν τώ άνθρωπίνω πνεύματι καί νά πλη- 
ρώσωσιν αύτδ μυθωδών καί γελοιωδών 
ιστοριών, αϊτινες έξευτελίζουσι τδ λογικδν, 
περιυβρίζουσαι συνάμα καί τδ Ύπέρτατον 
'Ον, τδν πλάστην καί δημιουργόν τοΰ παν
τός. Τούτο ούδόλως ήθελε συμβή, άν 
αί βίβλοι αί περιέχουσαι τάς ίεράς καί 
ήθικάς άληθείας έγνωστοποιοΰντο πρδς τδ 
δημόσιον, καί άν έκαστος οίκος ιερατικός, 
άντί δοχείου αλαζονείας καί ψεύδους, 
ήτο μάλλον σχολεϊον άμισθον πρδς διδα
σκαλίαν τού λαού. "Εκτοτε τέλος ύπδ 
φανατισμού καί πλεονεξίας έμφορούμενοι 
περιεκλείοντο έν τοΐς δάσεσιν έντδς τών 
δρυών, ϊνα έκφέρωσι βαρβάρους χρησμούς 
καί κηρύττωσι ψευδείς όπτασίας (2).
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Κατά συνέπειαν δέ τούτων έσχον το 
αισχρόν καί έπονείδιστον έθος έν θήβαις 
καί έν Βαβυλώνι, ταϊς δύο μεγίσταις ταύ- 
ταις πόλεσι τοΰ αρχαίου κόσμου, τοΰ νά 
παρεισάγωσι καθ’ έκάστην νύκτα, μίαν 
τών ωραιότερων γυναικών έν τοϊς ναοϊς 
αύτών, ΐνα πιστώσωσι τούς λαούς δτι τά 
έζ αύτών γεννώμενα τέκνα είσί τοσοΰτοι 
θεοί καί ημίθεοι ούς ώφειλον έπίσης νά 
λατρεύωσι (3). Ιδού, παρατηρεί δ σοφός 
μυθολόγος Άββάς Bonier, πώς οί j πανούρ
γοι ιερείς κατεχράσθησαν τής εύπιστίας 
τών θνητών.

Ούτως, άντί μάγων φιλοσόφων, σεβα
σμίων καί έναρέτων ιερέων, ούς δικαίως 
τό κατ’ άρχάς έτίμων καί έσέβοντο άπαν
τα τά έθνη, έγένοντο τέρατα, διασπεί- 
ραντα διχονοίας μεταξύ τών άνθρώπων, 
άλλοιώσαντα τδ άνθρώπινον λογικόν, κατα 
στρέψαντα τά κράτη καί προσβαλόντα καί 
αυτήν τήν ζωήν τών βασιλέων. Έγένοντο 
τέλος ασεβείς καί ιερόσυλοι, οϊτινες άπδ 
περάτων μέχρι περάτων τής οικουμένης 
έβεβήλωσαν τά προσόντα τής Θεότητος 
καί άπεκήρυξαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τήν 
καθαράν ιδέαν, ήν πάν όν λογικόν συλλαμ.- 
βάνει περί τής αιωνίου Προνοίας τής έκ 
τοΰ μή δντος είς τδ είναι παραγαγούσης 
αύτό.

Έμ. ΓιαΓΓαχόχου.Ιος.

II ΝΕΑ ΓΟΡΚΙΙ KAI II
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΛΩΜΑ.

Ή άρχή τής Νέας Ύόρκης άνάγεται 
είς τδ 1614 καί τά θεμέλια τής μελ- 
λούσης μεγαλουπόλεονς έθηκαν πρώτοι οί 
'Ολλανδοί, άποκαλέσαντες τδ πόλισμα 
Νέον ’Αμστελόδαμον" πλησίον δ’ αύτοϋ, 
ήτοι είς τάς ίχθας τοΰ ποταμοΰ Οΰδσω- 
νος (α), συνέστησαν καί έτερον κατάστη
μα, σταθμόν στρατιωτικόν τουτέστι καί 
εμπορεϊον, τδ Φδρτ Οράνζ" άλλ’ οί γεί
τονες "Αγγλοι, αί πρδ ίκανοΰ χρόνου άπο- 
κατασταθέντες έν ’Αμερική, δέν είδον μέ 
καλόν όμμα τήν έλευσιν τών 'Ολλαν
δών, καί έν έτει 1664 διά λόγους μη
δαμινούς ήρπασαν τάς κτήσεις αύτών, 
τάς γνωστάς τότε υπό τδ όνομα Νέα 
'Ολλανδία. Μ ετά τινα έτη οί 'Ολλανδοί 
έγένοντο καί αυθις κύριοι τών κτήσεων 
των, άλλ’ οί "Αγγλοι άποκατέστησαν όρι
στικώς τώ 1 67 4 καί μετήλλαξαν τ’ όνο
μα τοΰ Νέου Άμστελοδάμ.ου εις Νέαν 
Ύόρκην καί τδ τοΰ Φδρτ Όράνζ είς 
Άλμπάνυ.

Ή πόλις έκτίσθη είς τάς έκβολάς τοΰ 
ποταμοΰ Οΰδσοινος έπί τής νήσου Μανατ- 
τάν, δτε δέ διετέλει ύπδ τήν κυριαρχίαν 
τών 'Ολλανδών μόλις ήρίθμει εκατοντά
δας τινάς τολμηρών έμπόοων, οϊτινες 
έμπορεύοντο πρδς τούς Μοχώξ καί τούς 
Μοϊκανούς, τούς ’Ινδούς δηλ. τών ίροκικών 

άπσγχο-,ίσωσι τοϋ; ίερεΐ;, νά κατεδαφϊσωσι τόν 
ναόν, καί νά ρίψωσιν εί; τόν Τίβερι τό άγαλμα 
τή; Ίσιδος, τόν δέ Μοΰνδον εί; έξορίαν κατα
δίκασε.

(α) Τό μέρος τοΰτο τή; ’Αμερική; άνεκά
λυψε τφ 1609 ό έν υπηρεσία τή; 'Ολλανδία; 
διατελών "Αγγλο; θαλασσοπόρο; Ερρίκος Ούδ- 
σων έν φ άνεζήτει, μετά τόσου; άλλους, τήν 
περίφημου διάβασιν, ήτις έμελλε νά φέρη έ; 
’Αμερική; κατ’ εΰΟεΐαν εί; τά; ’Ινδίας· έ; αύτοϋ 
ο’ ώνομάσΟη καί ύ ποταμό; Ο’ύδσων ή Οϋδ- 
σώνειος.

καί άλγογκινών έθνών, διφθέρας καί ί- 
καστόρων δέρματα. Οί τοΰ Φδρτ Ό 
καί τοΰ Νέου ’Αμστελοδάμου έμ- 

τάς διφθέρας αύτάς

δίως 
ράνζ 
ποροι άντηλλασσον 
πρδς όπλα, πολεμοφόδια καί οινόπνευμα, 
τάς δέ διφθέρας έστελλον είς τάς Κάτω 
Χώρας, βθεν έπορίζοντο τρόφιμα, ποτά 
διάφορα καί άνδρας έργατικούς. Μετ’ ό
λίγον ήρξαντο κ.αλλιεργοΰντες καπνόν, 
όσπρια, σϊτον καί τρέφοντες ζώα. Διοικηται 
έξ Εύρώπης στελλόμενοι ή ύπδ τών αντι
βασιλέων διοριζόμενοι διεΐπον τά τής μι
κρά; αποικίας, φρούριον δέ, ου τά ίχνη 
καί σήμερον φαίνονται, έδέσποζε τής εισό
δου τοΰ Οΰδσωνος.

Οί κάτοικοι ταχέως ηύξήθησαν καί 
έπί τών πρώτων έτών τής άγγλικής κυ
ριαρχίας συνεποσοΰντο εϊς τινας χιλιάδας, 

ν’ άναπτύσσηται πο- 
άγοράν δούλων καί

Τδ έμπόριον ήρχισε 
λύ, διδ συνέστησαν 
έξέδωκαν έφημερίδα. Έπί τοΰ ύπέρ άνε- 
ξαρτησίας πολέμου (1776) ή Νέα Ύόρκη 
διετέλεσε τδ μέρος, είς 8 συνεκεντροϋντο 
αί άγγλικαΐ ι-ρατιωτικαί δυνάμεις,καί μόλις 
έςεκενώθη τω 1783, δτε ύπεγράφη ή ειρήνη.

Τώ 1793 ή πόλις ήρίθμει 35,000 
κατοίκους, ό δέ πληθυσμός ύπερβαίνει ήδη 
τδ 8ν εκατομμύριου !

Τδ φρούριον, έν ώ διέμενέ ποτέ δ διοι
κητής, σήμερον ονομάζεται Castle Carden' 
είναι δέ δλως μεταβεβλημένον καί χρησι
μεύει ώς αποβάθρα τών άπειρων μετανα
στών, οϊτινες έρχονται έκ τών διαφόρων 
μερών τής ύφηλίου ΐνα ζητήσωσι καλ- 
λιτέραν τύχην. Τδν άσφαλή όρμον δια- 
πλέουσιν εκατοντάδες πλοιαρίων καί πολ
λαί άτμοβάρεις" όμολογουμένως δέ τδ 
θέαμα είναι μαγευτικώτατον.

Η πρδ τοΰ όρμου μεγάλη όδδς δέν 
περιγράφεται, διότι ή κίνησις είναι άένναος, 
καί τοιαύτην ούδ’ είς αύτδ τδ περίφημον 
Αστυ τοΰ Λονδίνου άπαντά τις. ’Οχήματα 

διαφόρων ειδών, φορτηγοί άμαξα; τρέχουν 
όλονέν, καί μόλις οί πεζοί δύνανται νά 
διαβαίνωσιν έπι τών πεζοδρομίων" ούδε
μίαν όμως άπαντά τις γυναίκα έν τή 

Π.ΙατίΙα ύύώ (Broardway J, ώς καλοΰ- 
σιν αύτήν. II κίνησις αυτή διαρκεΐ έπί 
όκτώ συνεχείς ώρας είς έκτασιν έπέκεινα 
τών τεσσάρων χιλιομέτρων, ήγουν άπδ 
τοΰ Προμαχώνος μέχρι τής Union Square. 
’Αλλά καί έν άλλαις όδοϊς ή αύτή παρα
τηρείται κίνησις καί ό θόρυβος καταπαύει 
τήν Κυριακήν μόνον, οτε τά πάντα ήρε- 
μοΰσιν έν τή άπείρω πόλει, όπου τά παραγ
γέλματα τής Γραφής είσί σεβαστά.

"Οπου στρέψη τις τούς οφθαλμούς βλέ
πει έργαστήρια μέ επαγωγούς έπιγραφάς 
καί σημείωσιν τών τιμών τών πραγμα
τειών και καταστήματα ή γραφεία εμ
πόρων, οικονομολόγων καί λοιπών· Έν 
τή συνοικία έκείνη, τή πάλαι προσφιλεϊ 
τοϊς άριστοκράταις, δλα τά δωμάτια τών 
οικιών μετεβλήθησαν είς γραφεία καί μόλις 
τοΰ φύλακας ή οικογένεια ευρίσκει μέρος 
έν φ νά κατοική. Τό ισόγειον καί τδ ύπό- 
γειόν είσι προωρισμένα δι’ άποθήκας, ήτοι 
διά νά Οέτωσι πραγματείας" πρδς μετα- 
κίνησιν δ’ αύτών Θέτουσιν είς ένέργειαν 
διαφόρους μηχανάς, διότι οί άχθοφόροι 
εΐναι καί ολίγοι καί 
μήν, τών πολλών 
μένων τήν τοιαύτην

Ή Wall street 
οικονομολόγων, τδ 
τικών έργασιών, ώς 
παρακείμενα; δδοί. 
τής πόλεως χιλιάδες 
γράφονται καθ’ έκάστην καί εκκαθαρίζον
ται (είς δωμάτιον τών εξοφλήσεων λεγό
μενον) 170 δισεκατομμύρια φράγκων κατ’ 
έτος! Εξήκοντα τραπεζιτικά καταστή
ματα άνταλλάσσουσι καθ’ έκάστην τδ 
χαρζίοχ των καί δι’ ανταποδόσεων γραμ
ματίων, άς έπιφέρουσι φυσικώ τώ λόγο, 
αί έμπορικαί καί τραπεζιτικά! σχέσεις, 
κατορθοΰσι νά πληρόνωσιν άνευ χρημάτων 
τρόπον τινά. 
συναλλαγών 
έπληρώθησαν 
μύρια, διά ΐ 
χαρτία ή γραμμάτια. ΊΙ εύφυεστάτη αυτή

ζητούν άδράν πληρω- 
έργατών άποστρεφο- 

έργασίαν.
είναι ή συνοικία τών 
κέντρον τών τραπεζι
κά* 1. δύο ή τρεις άλλαι 
Έν τή γωνία έκείνη 
σθναλλαγμάτο>ν ύπο-τοΰ Γύγη, προσίνεγκόντο; αύτοΐς 6 κύπελλα 

χρΟσβ, έγνωμοδότησαν ύπέρ αΰτοΰ.
(3j Ό Ηρόδοτος δστις εΤχε σπουδάσει παρά 

τοϊς ίερεΟσι βέβαιοί τό γεγονός τοΰτο. "Αλλως 
τε εύρίσκομεν τρανήν τούτου άπόοειςιν ίν τοϊς 
Ιστορυυ;*ίνοις περί τοΰ Μούνδου Ό νέος οΰτος, 
άνατραφεις έν μέσον τών ήδονών καί τών κα
κουργημάτων, άτινα έπεκράτουν έν τή αυλή τοΰ
1 ιύερίου Κλαυδίου, ήδουλήΟη νά άτιμάση τήν 
ΙΙαυλίνην, σύζυγον τοΰ οιοικητοΰ τής Συρίας 
Σατουρνίνου "Οπως δ’ έπιτύχη τοΰ ποΟουμένου, 
συνενοήΟη μετά τ&ν ιερέων τής "Ισιδος, οϊτινες 
ανήγγειλαν τή Παυλίνη οτι ό θεός "Ανουβι; 
έπεΟύμει νά τήν "δη. Ή λίαν εύπιστος άλλά τί
μια ρωμαίς μετέβη νύκτωρ είς τόν ναόν. Τήν 
έπιοΰσαν όνμολόγησεν α'ύτη τά γενόμενα τφ συ- 
ζύγιρ αύτή;, όστις άμέσως τά έκοινοποίησε τφ 
Αύτοκράτορι. Ό Τιδέριος διέταςεν αυθωρεί νά

Κατά τδ 1871 έπί ποσοΰ 
170 δ ισεκατομ,μυρίων μόλις 
είς μετρητά 5 δισεκατομ- 

δέ τ’ άλλα άντηλλάχθησαν
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έφεύρεσις τών ifoyJt/acar είσήχθη έξ 
Αγγλίας άπό τοϋ 1853.

Παρά τω καταστήματι τών έξοφλήσεων, 
είς μέρος δπερ καλοΰσι δωμάτιον χρυσοΰ ή 
Χρηματιστήριον, διαπραγματεύονται καθ’ 
έκάστην, άπό τής δέκατης εωθινής ώρας 
μέχρι τής δευτέρας μετά μεσημβρίαν, τήν 
ύπερτίμ.ησιν τοϋ χρυσοΰ — διότι άπό τοϋ 
τελευταίου πολέμου τό χαρτονόμισμα είναι 
ή βάσις τοϋ νομισματικού συστήματος — 
καί τήν άξίαν τών διαφόρων ομολογιών 
τής κυβερνήσεως καί μετοχών βιομηχα
νικών έπιχειρήσεων, σιδηροδρόμων, διω- 
ρύχων, μεταλλείων’ άδύνατον δέ νά περι
γραφή τις τόν θόρυβον δστις έπικρατεϊ 
περί μεσημβρίαν. 'Ο άγνοών τί συμβαίνει 
ήθελεν έκλάβει τούς άνθρώπους έκείνους 
τρελλούς’ άπορον δ’ άληθώς πώς συνεν
νοούνται έν μέσω τόσου θορύβου.

Τό Χρηματιστήριον είναι μεγαλοπρε
πής οικοδομή έν τή γωνία τής οδού Β all- 
Sirect. Είς τούς έκ τού προχείρου άναδει- 
χθέντας εκατομμυριούχους έκείνους άπαι- 
τούνται μέγαρα καί δι’ αύτάς τάς τραπε- 
ζιτικάς έργασίας των. Ό οικονομολόγος 
Φίσκ, δ ιταμός έκεϊνος τυχοδιώκτης, 3ν 
σφαίρα άντεραστοϋ καί άνταγωνιστοΰ έν- 
ταυτώ έν ταΐς τραπεζιτικαϊς έπιχειρή- 
σεσιν έρριψε νεκρόν πρό δύο έτών, πρώτος 
έδωκέ τό παράδειγμα άνεγέρσεως τοιού
των μεγαλοπρεπών οικοδομών. Τοΰτον έ- 
μιμήθη δ Τζαί Κούκ, δστις τόν Σεπτέμ
βριον τοϋ 1 873 έπεσε τήν πτώσιν έκείνην 
τήν έπενεγκοϋσαν τόσας άλλας, ών ενε- 
κεν οί οικονομολόγοι υπό πανικού κατε- 
λήφθησαν φόβου και τό Χρηματιστήριον 
τής Νέας Ύόρκης έδέησε νά κλείση έπι 
δέκα ήμέρας, ϊνα κατευνασθή ή κρίσις ή 
μέχρι τούδε διαρκούσα έν ’Αμερική. Καί 
άλλοι δέ τραπεζϊται ήκολούθησαν τόν συρ
μόν καί ήγειραν ναόν είς τήν οικονομίαν 
ή τόν πλούτον. Έν Λονδίνο» καί Λιβερπούλ, 
τοΐς άντιζήλοις αύτοΐς τής Νέας Ύόρκης, 
σοί δίδουσι κάθισμά τι είς τό κεκονιαμένον 
ή σκοτεινόν γραφεϊον τοΰ τραπεζίτου, άλλ’ 
έν Νέα Ύόρκη κάθησαι έπί θρόνου πολυ- 

τελοϋς έν αιθούση πλουσίως κεκοσμ.ημένη 
καί καταφώτω.

Έν Νέα 'νάρκη τά πάντα Οέλουσιν ανα
παυτικά. Ένώ οί άγρυπνοι συναλλαγμα- 
τομεσϊται τοϋ Χρηματιστηρίου σημειοΰσιν 
έν τώ πρόχειρό» την ύποτίμησιν $ άνα- 
τίμ,ησιν τών διαφόρων αξιών, ό τραπε
ζίτης δέν έχει άνάγκην τόσων πραγμάτων 
ϊνα μάθη τάς διαφόρους φάσεις αύτών. 
Τηλεγραφικόν σύρμα, άπολήγον είς γωνίαν 
τών γραφείων του, οΰ δ θόρυβος σέ προ
ειδοποιεί ώς τοΰ ωρολογίου δ κτύπος ότι 
έχει νά σοί μεταδώση πληροφορίας, έκτυ- 
πόνει άδιαλείπτως σχεδόν έπί ταινίας χάρ
του, έκτυλισσομένης πρό τών οφθαλμών 
του, την τιμήν δλων τών αξιών έν φ χρόνω 
έκφωνεΐται έν τώ Χρηματιστηρίω’ δέν 
παραλείπει δέ και τάς έξ Εύρώπης η έκ 
τοϋ έσωτερικοϋ άφιχθείσας τηλεγραφικά; 
ειδήσεις, καί έκαστος δύναται νά εύρη έν 
τώ μηχανισμό» αύτώ, τώ ύπάρχοντι είς 
δλα τά γραφεϊα, την πληροφορίαν δι’ ην 
ένδιαφέρεται. Άλλά καί άλλη χρήσις τοϋ 
ηλεκτρισμού γίνεται. Εις τινα λ. χ. κατα
στήματα υπάρχει σήμαντρον χρησίμευαν 
είς τό νά εΐδοποιή αμέσως τήν άστυνομίαν, 
άν τυχόν ένεργηθή κλοπή έν τώ κατα- 
στήματι υπό δολίου θαμώνος. Εύθύς τότε 
προσέρχεται Αστυνομικός υπάλληλος και 
δ κλέπτης συλλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρω.

Είς τούς αενάως κινουμένους άνθρώπους 
αύτούς απαιτείται τό άκαριαϊον τοϋ ηλεκ
τρικού σπινθήρας. 'Ο πλουσιώτατος τών 
τής Νέας Ύόρκης ξενοδόχων, δ Δελμό- 
νικος, δ πολλά κεκτημένος εκατομμύρια 
καί παρ’ ώ δλοι οί άνθρωποι τής 11'α/Ι- 
Slrcet καί τών παρακειμένων οδών περί 
τήν μίαν ώραν έρχονται νά προγευμ.ατί- 
σωσιν έν σπουδή καί όρθιοι καί νά πίωσί 
τι, έπροθυμοποιήθη νά είσαγάγη είς τό 
κατάστημά του τόν πολύτιμον τηλέγρα
φον, τόν σημειοϋντα τάς διακυμάνσεις τοϋ 
Χρηματιστηρίου. Τό σύρμα εύρίσκεται 
είς πρόδομον κομψότατον’ νομίζει δέ δ 
έν τώ κατακεκοσμημένο» προδόμω εισερ
χόμενος δτι βλέπει ναΐσκον Ελληνικόν 

ή ’Ιταλικόν. Είς τό μέρος αύτό ό Βάτελ 
ουτος τής Νέα; Ύόρκης κερδαίνει δέκα 
χιλιάδας φράγκων καθ’ έκάστην.

Άλλ’ ένώ πυρετοφόροι παϊκται συμβου
λεύονται τήν άδιαλείπτως έργαζομένην 
μηχανήν, είσέλθωμεν είς τό εστία τό- 
ριον. Είδοποίησις προσκαλεΐ τούς εισερ
χομένου;, δσοι μασσώσι καπνόν, νά εύα- 
ρεσ’.ηθώσι νά σεβασθούν τά μάρμαρα. 
Άπαντες έσθίουσιν όρθιοι, φέροντε; τούς 
πίλους έπί κεφαλής’ μόλις δ’ ολίγοι αβροί 
κάθηνται είς στενήν γωνίαν τραπέζης. Έπί 
τραπέζης είσί τεταγμένα πλεΐστα δσα 
έδέσμ.ατα έρεθίζοντα τήν όρεξιν παντός 
ανθροιπου σπουδής δεομένου, ήτοι αφύαι 
τεταριχευμέναι, κρύα κρέατα, σαΛάται, 
ζωμός άπό όστρείδια, έν <$> έπιπλέουσι 
μικρά δίπυρα, πολυειδή γλυκίσματα, κτλ. 
κτλ., άτινα οί πειναλέοι καταβροχθίζουσι 
διά μιας’ μετά τά έδέσματα ίπονται 
παντοϊα ποτά, καμπανίτης καί άλλοι 
οίνοι, ουίσκι/, αΐ.Ι, ndprep καί ζύθο; γερ
μανικός, καί παρά τοΐς ποτοϊς αύτοΐς 
εύρίσκεται λάγηνος ύδατος ψυχρού διά 
τούς οπαδούς τής νηφαλιότητος. Προσε
κτικοί οίνοχόοι κερνώσι τά ποτά ή σοί 
μεταδίδουσι τήν φιάλην, άν άσχολώνται 
είς τό νά προπαρασκευάσωσι δι’ άλλους 
ποτόν μικτόν, δπερ τόσον προσφιλές είναι 
τοΐς Αμερικανοί;. Αφού δέ πίωσι, λαμ- 
βάνουσι σιγάροκ δπερ μάλ
λον μασσωσιν ή καπνίζουσι, καί τρέχουσι 
παλιν είς τό Χρηματιστήριον, όπου μέ- 
νρυσι μέχρι τής τετάρτη; ώρας. Ούδείς 
έμιλεϊ, ούδεί; γελά’ διότι ταϋτα θεω
ρούνται χρόνου απώλεια-

Εν τή αυτή συνοικία ύπάρχουσι καί 
τα Καταλλακτήρια τών βαμβακίων, γεν
νημάτων, αλατισμένων κρεάτων, πετρε
λαίου, καπνών, δπου καθ’ έκάστην πω- 
λοϋνται καί αγοράζονται πραγματεϊαι ά
ξια? πολλών εκατομμυρίων δολλαρίων, 
^αση; φύσεως τράπεζαι, γραφεία σιδηρο
δρόμων, Ατμοπλόων, ύποθηκών, παραγ
γελιών κτλ. έπίσης δ’ ευρηνται καί τά 
λεγάμενα safe deposits {κ.'ίτάσττιρ.Λ παρα-

( ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.) 

καταθηκών) έν οίς άντί μικρά; Αμοιβής 
κατά μήνα έταιρεΐαι, έχουσαι τήν άδειαν 
τής εξουσίας καί έγγιγ(.αρρit ai ί'.ς βιβλίον 
έπί τούτω ώρισμένον, σοί ένοικιάζουσι 
κιβώτιον — είδος συρταριού έκ χάλυβος 
(συρταριού ήριθμημένου) — δπερ είναι έκτι- 
σμένον είς υπόγειον τοίχον έκ γρανίτου. 
Έκεΐ θέτεις ή κρύπτέις έγγραφα ή πολύ
τιμα πράγματα, άτινα έπιποθεϊ; νά μή 
ηναι έκτεθειμένα είς τόν κίνδυνον τοϋ 
πυρός ή τών κλεπτών. 'II εταιρεία σοί δίδει 
τήν κλείδα, ήν άδύνατον νά παραποιήση 
τις, άν δέν έχη τό πρότυπον, καί οσάκις 
θέλης, έρχεσαι νά έπιθεωρήσης τό κιβώ- 
τιόν σου, δπερ μεταφέρεις είς γραφεϊον 
κεκλεισμένον, δπου ούδείς σέ βλέπει, καί 
έκεΐ μετράς τά έγγραφα καί λαμβάνεις 
οϊας θέλεις σημ,ειώσεις. Ούδεμίαν σοί δί- 
δουσιν άπόδειξιν ή έγγύησιν διά τήν παρα
καταθήκην, άλλ’ άγρυπνοι φύλακες νύ
κτα καί ήμέραν φυλάττουσιν έντός καί 
έκτος τοϋ καταστήματος, έν φ ούδείς 
άχρι τούδε κλέπτης ΑπεπειράΟη νά είσ- 
δύση, καί δλα τά προφυλακτικά μέτρα 
είσί διατεταγμένα κατά ένδεχομένης πυρ- 
καίάς, άν ποτέ πυρκαϊά ήναι δυνατόν νά 
έκραγή εί; τά έκ γρανίτου καί χάλυβος 
υπόγεια αύτά. Λέγεται δτι ή ιδέα τοιού
των εταιρειών παρακαταθήκης ήλθεν έξ 
’Αγγλίας, διότι δέν ύπήρχον πρίν έν Νέα 
Ύόρκη’ σήμερον δμ.ως ύπάρχουσιν είς τήν 
Π.Ιατεΐαν ύόό>· δώδεκα καταστήματα, 
άτινα δίδουσι καλά μερίσματα είς τούς 
μετόχους.

Πλησίον τοϋ ναού τής αγίας Τριάδας 
(έν τή αύτή συνοικία) κεΐται ευρύ έκ 
γρανίτου οικοδόμημα, ρυθμού σοβαρού, 
λίαν τιμώντος τήν αμερικανικήν Αρχι
τεκτονικήν. Αύτού πρόκ>ιται νά έγκαθι- 
δρυθώσιν όριστικώς τό ταχυδρομεΐον καί 
τό τελωνείου’ πλησίον δέ κεΐται καί τό 
Δημαρχεΐον. Ού μακράν ευρηνται τή με
γαλοπρεπή γραφεϊα τών μεγαλειτέρων τής 
Νέας Ύόρκης έφημερίδων, ή δέ λαμπρά 
πρόσοψις τών ιδιωτικών αύτών οικοδο
μών έπισκιάζει τήν τών δημοσίων. Έκεΐ 
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έκδίδονται δ Κήρυζ, ό Χρόνος, τδ Βήμα 
καί ή Έφημιρις τοΰ Κράτους (Steals 
Zeitung), ή τελευταία γερμ.ανική. Τών 
εφημερίδων τούτων τινές έκτυποΰσιν ύπέρ 
τάς εκατόν χιλιάδας φύλλων τήν ήμέραν 
και ένίοτε περιέχουσι δεζαέξ στήλας κει
μένου καί ειδοποιήσεων εις πυκνότατους 
χαρακτήρας. ΊΙ τιμή των είναι μετρία — 
3 ?! 4 εκατοστά τοϋ δολλαρίου τό ψύλ
λον. Ό Χρόνος καί δ Κήρυζ τής Νέας 
Ύόρκης ύπερτεροΰσι τοϋ λονδιναίου Χρόνου, 
ή δέ αυτόματος μηχανή, ή έκτυποϋσα 
τδν Κήρυχα καί ή ενεργούσα μόνη δλην 
ττ,ν εργασίαν, είναι ή ταχύτατη καί ί- 
σχυρωτάτη πασών όσας δ άνθρωπος είδεν 
άχρι τοΰδε.

Γνωστόν δτι δ Αμερικανικός τύπος τι
μήν θεωρεί τδ νά διατελή φρουρός άγρυ
πνος τών εθνικών συμφερόντων καί νά 
η ένήμεοος τών διατρεχόντων. Πανταχοϋ, 
είς άμφότερα δηλ. τά ήμισφαίρια, έξα- 
πέστειλε τό τάγμα τών απολωλότων 
τέκνων του, τούς άτακτους εκείνους ους 
άποκαλοϋσι σνντάχτας έχθίσιων (repor
ters) f οΐτινες εντολήν έχουσι νά άφη- 
γώνται τά πάντα καί οΰς ούδέν διαφεύ
γει. Τινές αύτών είσί πρώτης τάξεως 
παρατηρηταί. Ούδεμιάς πρδς τοΰτο φεί
δονται δαπάνης αί εφημερίδες καί άπο- 
λαύουσ·. κέρδη μέγιστα’ ένίοτε δέ ελαβον 
και μετέδωκαν ειδήσεις πολιτικάς πρίν ή 
αύται αί κυβερνήσεις μάθωσί τι. Έπί τοϋ 
πολέμου πρδς τήν Άβυσσινίαν πρώτος δ Κή- 
pt'f, μετέδωκε τή Αγγλία τηλεγράφημα δι’ 
ού ήγγέλλετο ή ύπδ τών * Αγγλων άλωσις 
τών Μαγδάλων, καί δ Κήρυζ, ή είς τών 
συντακτών του, διάσημος καταστάς έκτοτε, 
δ Κ. Στάνλυ, εύρε τδν Λιβιγκτώνα, 8ς 
άπδ χρόνων έθεωρεΐτο άπολεσθείς είς τάς 
μεγάλας λίμνας τής κεντρικής ’Αφρικής. 
Τδν Κήρυχα συνέστησεν δ Κ. Μπέννετ, 
πτωχός Σκώτος μετανάστης, όςτς Απέκτησε 
κολοσσιαίαν περιουσίαν καί δστις άπε- 
βίωσεν έσχάτως, καταλιποιν τήν εφημε
ρίδα είς τδν υιόν του. Ύπολογίζουσιν δτι 
μόνον έκ τών ειδοποιήσεων κερδαίνει κατ’ 

έτος 10 έκατομμύρια φράγκων. “Υλη τής 
έφημερίδος ταύτης περιεργοτάτη, άπαν- 
τωμένη είς τήν πρώτην στήλην, είναι τά 
προσωπικά. Οί έρωτόληπτοι μετ’ έπι- 
μονής άκαταπαύστου άποκαλύπτουσι τά 
βάσανά των καί ζητοϋσι συνεντεύξεις, 
κτλ.

’Ό Κήρυζ, ζαίπερ δημοκρατικός, άπέ- 
κρουσεν έντόνοις τήν έκ τρίτου εκλογήν 
τοϋ στρατηγού Γράν είς τήν προεδρίαν 
τής δημοκρατίας καί πρώτος κατέδειξε 
τούς κινδύνους τοϋ καισαρισμού, ύφ’ ου 
ήπειλεϊτο ή αμερικανική δημοκρατία. Ό 
σκοπός τής έφημερίδος έπέτυχε πληρέ
στατα, διότι δ στρατηγός Γράν δημοσία 
Ανήγγειλε διά τών φίλων του δτι, πι
στός διατελών είς τά ύπδ τοϋ Ούασιγ- 
κτώνος καθιερωθέντα προηγούμενα, δέν 
Οά κατέλθή ζαί τρίτον είς τδν έκλογιζόν 
αγώνα.

Έάν ό Κήρυζ ήναι ευτυχής Αντίπαλος 
τοϋ Χρόνου τοϋ Λονδίνου, τδ Βήμα δέν 
έχει αντίζηλον έν ταΐς 'Πνωμέναις Πολι- 
τείαις διά τήν ευστάθειαν, τήν σπουδαιό - 
τητα καί τήν τιμιότητα τών συντακτών 
του. Ό άποβιώσας 'Οράτιος Γκρήλυ, δ 
άριστος έφημεριδογράφος ζαί ένταυτώ άρι - 
στος αγρονόμος, δ παρ’ ολίγον κατά τήν 
τελευταίαν έκλογήν τοϋ προέδρου τής 
δημοκρατίας νά ύπερισχύση τοϋ στρατη
γού Γράν, διετέλεσε μέχρι τοϋ θανάτου 
του ή ψυχή τοϋ Βήματος. Πρώτος αύτός 
έζήρυξε τήν χειραφέτησιν τών δούλων καί 
έκηρύχθη κατά ·τών Νοτίων, καί πρώτος 
αύτός πρδ τεσσάρων έτών κατήγγειλε 
δημοσίως τούς δόλους αναιδούς δημαρχίας 
ζαί έπλήρωσεν έκ τοϋ βαλαντίου του άντί- 
γραφον παραπεποιημένων βιβλίων, άτινα 
έπέτρεψαν αύτώ νά πείση τδ δικαστήριον 
περί τής ενοχής τών κατηγορουμένων καί 
νά τιμωρηθώσιν ούτοι. Τδ δημόσιον έσέ- 
βετο τόν άνδρα, δστις ήν βπωσοΰν παρα
δοξολόγος ζαί είχε τρόπους Απηρχαιω
μένους, διότι έγνώριζεν αύτδν ακέραιον’ 
έθεωρεϊτο δέ ώς δ μεταγενέστερος Φραγ- 
κλΐνος τής Νέας Ύόρκης-

Τά ξενοδοχεία είσιν άριστα, πλεΐστα 
δ’ αύτών διατελοϋσιν ανοικτά ήμέραν 
καί νύκτα. Αί οίκοδομαί εισι μεγαλο- 
ποεπεΐς καί ευρίσκει δ προσερχόμενος πά
σαν άνάπαυσιν. Κλίμακες κομψαί, τά
πητες αναπαυτικοί, λαμπρά εστιατόρια, 
δωμάτια ιδιαίτερα διά τούς οδοιπόρους, 
τάς άποσκευάς των, τούς ύπηρέτας των, 
αίθουσαι ύποδοχής, κυλικεία ή δωμάτια 
ιδιαίτερα διά νά ένδύωνται καί ζοσμών- 
ται αί κυρίαι — τά πάντα ύπάρχουσι’ 
δέν παρέλειψαν δέ καί ιδιαίτερον πάτω
μα διά τούς νεογάμους. Ψυχρόν καί 
θερμόν ΰδωρ ανέρχεται καί είς τδν έλάχι- 
στον δόμον ζαί φωταέριον φωτίζει τά πάν
τα—τοΰ σπερμαοσκηρίου,δπερ είναι σύνηθες 
έν τοΐς εύρωπαϊκοΐς ξενοδοχείοις, όντος Α
γνώστου Έν αύτοίς ύπάρχει γραφεΐον 
έν φ σοί δίδουσιν είσιτήριον διά σιδηρό
δρομον ή άτμόπλουν, κουρεύς, έφημερι- 
δοπώλης, έμπορος Αντικειμένων τοϋ συρ
μού ή αθυρμάτων, άδαμαντοπώλης, σι- 
γαροπώλης, φαρμακοποιός, ράπτης, πιλο- 
ποιός. Τά ιδιαιτέρως έν αύτώ τώ ξενο- 
δοχείω πωλούμενα οινοπνεύματα καί άλ
λα ποτά είσιν άφθονα καί καλά, παρά 
τώ δωματίω δ’ αύτω ύπάρχει αίθουσα 
μέ £ξ σφαιριστήρια-

Άπδ τής πέμπτης εωθινής ώρας μέχρι 
τοΰ μεσονυκτίου γίνονται άληθή συμπό
σια — παρατίθενται δέ άριστον, γεύμα, τέΐ 
καί δεΐπνον καθ’ ώρισμίνας ώρας. Δύνασαι 
νά γευματίστ,ς πεντάκις τής ήμέρας, πεν- 
τάζις νά παρακαθίσης είς τήν τράπεζαν’ 
μή έρυθρία δέ, διότι πολλοί ουτω πράτ- 
τουσιν. Έπί χάρτου πελωρίου ύπάρχουσιν 
εγγεγραμμένα όλα τά έδέσματα, έκλεξον 
δθεν όσα θέλεις, διότι ούδείς ύπάρχει περι
ορισμός, ούδέ λεπτόν Οά πληρώσης πε
ρισσότερον. Τά έδέσματα ούτε τόσον καλά 
είναι, ούτε τόσον καλώς παρασκευάζονται, 
αλλά σοί τά παραθέτουσι κατά τον αμε
ρικανικόν τρόπον, δηλ. πολλά διά μιάς, 
και έχεις ένώπιον σου φιάλας ύλοκλήρου 
χημικού έργαστηρίου ΐνα καρυκεύσης αύ- 
τα κατά τήν δρεξίν σου. Οϊ έν τοΐς ξενο

δοχείοις ύπηρετοϋντες πληρόνονται καλά 
καί είς διευθυντής δύναται νά κερδαίνη 
μέχρι 2,000 φράγκων τδν μήνα.

Ό Αφελής ξένος φυσικώ τώ λόγω στε- 
νοχωοεΐται έν τοιούτοις ξενοδοχείοις’ άλλ’ 
ούδείς έχει καιρόν νά λάβη ύπ’ δψιν τάς 
παρατηρήσεις του ή τυχόν τά παράπονά 
του, διότι ούδένα διά τή; βίας Οέλουσι 
νά κρατήσωσι, καθ’ οσον μάλιστα έχουσι 
περισσοτέρους Οαμώνας ή όσους θέλουσιν. 
Ένφ εισέρχεσαι είς τδ ξενοδοχεΐον, πρέ
πει ν’ άφήστ,ς είς τήν θύραν τδν ίδιον 
σεαυτοϋ χαρακτήρα, διότι είσαι πλέον 
αριθμός πληρόνων τόσα καθ’ ήμέραν, έκ
τδς τοϋ οίνου καί τών έκτάκτων, άτινα 
άπαιτοϋσι δαπάνην πολλήν. Έν τή Βα
βυλωνία ταύτη, ήν ξενοδοχεία άποκαλοϋ- 
σιν, δφείλεις νά πληρώσης (έκτος τοϋ οί
νου καί τών έκτάκτων) 4 — 5 τάλληρα 
καθ’ έκάστην καί ούδείς σοϋ Απαιτεί τι, 
ούδέ οί μικροί ’Ιρλανδοί ή μαύροι, οΐτινες 
καλώς ή κακώς σοι ύπηρετοϋσιν δπωσδή- 
ποτε. Πολλαί οίκογένειαι άγαπώσι τδν 
βίον αύτδν καί προθύμως κατοικοΰσιν είς 
τά ξενοδοχεία, διότι είναι οίκονομικώτε- 
ρον είς τάς οικογένειας νά διαμένωσιν έν 
αύτοίς ή νά διατηρώσιν ίδιον οίκον, άπαι- 
τοΰντα έπιπλα τοϋ συρμού, συναναστρο
φής καί τόσα άλλα. Οί τοιαύττς φύσεως 
θαμώνες, οί τόσον πολυάριθμοι έν τοΐς 
ξενοδοχείοις όσον καί οί οδοιπόροι, τα
χέως συνάπτουσι σχέσεις. Τήν εσπέραν αί 
κυρίαι, φέρουσαι ένδυμα χορού καί άνθη 
έπί τής κεφαλής ζαί ουσαι dexo.ht, τρώ- 
γουσιν είς τήν κοινήν τράπεζαν, άλλά 
τρώγουσι μετά σπουδής, πίνουσι τδ θέ
ρος καί τδν χειμώνα ψυχρότατον ύδωρ 
καί καμπανίτην, καί έπειτα έξέρχονται 
είς περίπατον έν ταΐς μακραϊς στοαΐς, 
ταΐς κεκοσμημέναις άπδ κάτοπτρα καί 
λαμπρώς πεφωτισμέναις’ έκεϊ είναι τω
όντι ή αγορά, ούτως εϊπειν, τής ματαιο
φροσύνης. Οί άνδρες, όσοι δέν θέλουσι νά 
έπιδείξωσιν εαυτούς, άφίνουσι τήν συνανα
στροφήν τών γυναικών καί άποσύρονται 
εις άλλο τοϋ ξενοδοχείου μέρος, είς τδ
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άπειρον προνώπιον τής εισόδου, ίνα μασή- 
σωσι σιγηλώς τον καπνόν των" ίκεΐ δε 
στηρίζοντες τούς πόδας των είς θρανία ή είς 
τά κάγκελα διέρχονται μόνοι δλοκλήρους 
ώρας, αναπολοΰντε; είς τδν εγκέφαλόν των 
τάς πράξεις τής ήμέρας ή δνειρευόμενοι, 
έν φ κοιμώνται, τάς τής αύρων.

'Γά μεγάλα καταστήματα Ανθαμιλλών- 
ται κατά τε τήν πρόσοψιν και τήν έκτα- 
σιν τών οικοδομών πρδς τά καλλίτερα 
ξενοδοχεία. Ό περίφημος έμπορος νεω
τερισμών Στούαρ, δστις άπδ πτωχού 
’Ιρλανδού μετανάστου άπεδείχθη πρίγκηι/· 
fyljtopoc, έχει δύο καταστήματα έν τή 
Πλατείς Όδώ — κτίρια μεγαλοπρεπή, έν 
οΐς άπειροι υπάλληλοι μετροΰσι, κόπτου- 
σιν, έπισυνδέουσιν άπδ πρωίας μέχρις 
εσπέρα; μεταξωτά υφάσματα καί πλή
θος άλλων γυναικείων λήρων — λέγεται 
δέ δτι δ ισολογισμός του έκλειε μέ κέρ
δος 3 έκατομμυρίων ταλλήρων έτησίως.

Και τά θέατρα δ’ είσί μεγαλοπρεπή 
λίαν καϊ τοιαΰτα ύπάρχουσι πολλά. Εϊς 
τινα διακωμωδούνται πρόσωπα σύγχρονα. 
Κυρίως ειπεΐν, έθνικδν θέατρον δέν υ
πάρχει, οί δέ καλλίτεροι ήθοποιοϊ έρχον
ται έζ Εύρώπης καϊ τά παριστάμενά είσι 
μεταφράσεις ή απομιμήσεις έκ τού Αγ
γλικού. Έκτδς τών θεάτρων δέ καϊ άλ
λαι διασκεδάσεις ύπάρχουσιν έν Νέα Ύόρ- 
κη καί ό Ιππόδρομος τού περιφήμου Βαρ- 
νούμ επ’ έσχάτων διεκρίθη λίαν. Έν κοινω
νία τόσον θρησκευτική, κατά τδ φαινό
μενου τούλάχιστον, οϊα ή Αμερικανική, 
υπάρχει κανών τά θέατρα νά διαμένωσι 
τήν Κυριακήν κεκλεισμένα’ άλλά πολλοί 
ευρίσκουσι τρόπον ν’ άνοίγωσιν αύτά, ό 
δέ τρόπος ούτος δέν πρέπει νά ξενίση τούς 
μή γνωρίζοντας τόν χαρακτήρα τών ’Αγ
γλοσαξόνων. Πρδ πάντων πρέπει νά δια- 
τηρηθώσιν οί τύποι’ άγγέλλουσι λοιπόν 
jtrev/iarixrjr σιψφωκία*·, θρησκευτικήν 
τούτέστι μουσικήν, καί έν τώ μεταξύ 
παιανίζουσι μελοδράματα καί δ,τι άλλο.

'Π Νέα Ύόρκη, ή κατ’ Αρχάς κτισθεϊσα 
ίπϊ τής νήσου Μαναττάν, ήν περικυκλούσι 

τά ύδατα τοΰ Ουδσο>νο; καί τοΰ ’Ανατο
λικού ποταμού, όλονέν έκτείνεται, ύπερέ- 
βη δέ τδν ποταμόν και ήνιόθη πρδς τήν 
πλησιόχωρου κομητείαν τοΰ Ούεστσέστερ’ 
άλλά δέν θά σταματήση αΰτοΰ καί προ
χωρεί πρδς τδ Βρωκλύν, τδ ν//στυ τώχ 
’ ΕκχΑησιωκ. Έπειδή τά τοΰ βίου είναι 
εΰθηνότερα είς Βρωκλύν, έκεΐ διανυκτε- 
ρεύουσι πολλοί τών έμπορων τής Νέας 
Ύόρκης, οίτινες τδ πρωί έπιστρέφουν είς 
τάς έργασίας των. Τό κυοιώτερον κοιμη- 
τήριον τής Νέα; Ύόρκης είναι έπίσης έν 
τώ Βρώκλυν, άριθμούντι ήδη 506,000 
κατοίκων. "Ωστε μετά 20 έτη, άμα ένω- 
θή ή Νέα 'Υόρκη πρός αύτό, ό όλος πλη
θυσμός θ’ Ανέλθη είς 2 έκατομμύρια, είς 
30 έτη εί; 3 έκατομμύρια καί ούτω καθε
ξής, έως ου ή Νέα 'Υόρκη άποκτήση πλη
θυσμόν μεγαλείτερον τοΰ Λονδίνου, δπερ 
ύπερέβη, ώς γνωστόν, τδ Πεκΐνον.

Οί κάτοικοι τής Νέας Ύόρκης Οεωροΰ- 
σιν Ανεπαρκή τήν δι’ άτμήρων συγκοινωνί
αν πρός τό Βρωκλύν’ διό έζευξαν διά γεφύ- 
ρα; τόν ανατολικόν ποταμόν. Τά υπόβα
θρα τής γεφύρας έχουσιν ύψος μέτρων 85 
άπό τοΰ ύδατος, τό δέ ύψος τοΰ στρώμα- 
τος είναι 40 μέτρων, ώστε τδ μεγαλείτε
ρον πλοΐον δύναται νά διαβαίνη ύπδ τήν 
γιγαντιαίαν γέφυραν μέ αναπεπταμένα ι
στία. Τό μήκος είναι 1 800 μέτρων καϊ τδ 
πλάτος 26’ ούτω δέ Οά δυνηθώσι νά κα- 
τασκευάσωσιν έπί τοΰ Αριστουργήματος 
τούτου τής έπινοίας τών μηχανικών σιδη
ρόδρομον, αμαξιτήν οδόν καί πεζοδρόμων. 
Όποια τωόντι καταπληκτική πρόοδος τής 
έπιστήμης καί οποία ή ά^άπτυξις τών μέ
σων τή; συγκοινωνία; ! Ή κρεμαστή αύ
τη γέφυρα είνα μοναδική διά τε τήν στε
ρεότητα καϊ διά τδ μήκος καϊ ύψος της.

Έν τοΐς νησιδίοι; τοΰ ’Ανατολικού, πέ
ραν τοΰ Βρωκλύν, ύπάρχουσι τδ σωφρονι- 
στήριον, τό φρενοκομείον, τδ νοσοκομεΐον 
τών μεταναστών καϊ διάφορα άλλα άσυλα 
ή φιλανθρωπικά καταστήματα, άτινα τι- 
μώσι τήν Νέαν Ύόρκην.

'II κίνησις τού λιμένος τής Νέας Υόρ- 

κης είναι μοναδική. Μόνον έξ Εύρώπης 
καταπλέουσι τρία ή τέσσαρα άτμόπλοα 
καθ’ έκάστην, ούκ δλίγα δέ είναι τά 
καταπλέοντα έκ Κίνας, Ινδικής, διαφό
ρων μερών τής ’Αμερικής, ώς καϊ τ’ 
άποπλέοντα. ’Από τή; 1 ’Ιουλίου 1872 
μέχρι τή; 30 ’Ιουνίου 1873 κατέπλευσαν 
έν τώ λιμένι 5700 πλοία, τόννων 4,300, 
000 (άτμόπλοα κατέπλευσαν έκ τοΰ 
Ωκεανού περί τά 4 000, τόννων 2, 460, 
000), ένώ είς όλους τούς λοιπούς λιμέ
νας τών Ηνωμένων Πολιτειών μόλις κατέ
πλευσαν 32,000 πλοία, χωρητικότητος 
4 2 έκατομμυρίων τόννο,ν. Σημειωτέον ότι 
τών άτμοπλόων τών ύπηρετούντων με
ταξύ Νέας 'Υόρκης καϊ Εύρώπης ούδέν 
είναι άμερικανικόν, έκ δέ τών ιστιοφόρων 
τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή ξένη σημαία’ 
τοΰτο δέ συμβαίνει έ’νεκεν τών τελωνια- 
κών, προστατευτικών καϊ Απαγορευτικών 
μέτρων, άτινα αί 'ΙΙνωμέναι Πολιτεϊαι 
παρεδέχθησαν μετά τόν έμφύλιον πόλεμον έ
πί προφάσει τοΰ νά προαγάγωσι τό έμπόριον 
καί τήν βιομηχανίαν των καϊ νά πλη- 
ρώσωσι τά χρέη των. Τά μέτρα ταΰτα 
έβλαψαν τήν ναυτιλίαν, καίτοι προήγα- 
γον πολύ βιομηχανίας τινάς, ήτοι τών 
υφασμάτων, τού σιδήρου, τού χάλυβος 
καϊ τοΰ χαλκού’ συνετέλεσαν δέ ινα αύ- 
ξηθώσι τόσον τά ημερομίσθια, ώστε ούτε 
Ατμόπλουν συμφέρει νά ναυπηγηθή, ούτε 
ιστιοφόρου, άτινα εύθηνότερον πολύ έπι- 
τυγχάνονται έν Ευρώπη. Διά ταΰτα τά 
πρώην νυχθημερόν έργαζόμενα ναυπηγεία 
τής Νέας ’Αμερικής αργοΰσιν ήδη κατά 
μέγα μέρος καϊ οί ’Αμερικανοί, « τά θα- 
λασσοπούλια » αύτά, οϊτινες είχον τδν 
φοβερώτατον τών έμπορικών στόλων καί 
επλεον ταχέως καϊ οίκονομικώς, παρεχώ- 
ρησαν τά πρωτεία, διά παντδς ίσως, είς 
τούς Αγγλους.

Η συρροή τών πραγματειών έν τοΐς 
νεωρίοις καί τοϊς παραλίοις μέρεσι δέν 
περιγράφεται’ άτυχώς δμως λίαν στενός 
είναι ό χώρος έν φ αποβιβάζονται αύται 
ή φορτόνονται’ δέν υπάρχει δέ και ή δέ

ουσα τάξις καϊ έπιτήρησις τών οδών από 
μέρους τών δημοτικών Αρχών, αϊτινες 
πολλάκις Απεδείχθησαν κακής πίστεως, 
σφετερισθεΐσαι τά χρήματα τών φορολο- 
γουμένων. Ό μή ιδών τήν κακήν κατά- 
στασιν τών προκυμαιών τοΰ Ούδσωνος 
καϊ τού ’Ανατολικού ποταμοΰ, ώς καϊ 
τών περικειμένων οδών, δέν δύναται νά 
συλλαβή ιδέαν άκριβή τών πραγμάτων. 
Έπ’ έσχάτων δ Κήρυζ έλεγεν’ « Ή Νέα 
Υόρκη δαπανά περισσότερα τών Παρι- 

σίων πρό; διατήρησιν τών οδών της, καϊ 
δμως τό λιθόστρωμα είναι μυριάκις χείρον 
τών Παρισίων. » Τά κρεατοπωλεΐα μά
λιστα καί ιχθυοπωλεία είναι ελεεινά — 
αληθής εστία μιάσματος. Νομίζει τις ότι 
έν τή απείριρ πόλει δέν υπάρχει γεωμέ- 
τρης, διότι καϊ ή ρυμοτομία είναι κακή, 
καϊ οι δχετοί δυσανάλογοι δλως, καϊ Ακα
θαρσία'. πολλαί έπισωρεύονται είς τά πεζο
δρόμια (καϊ θνησιμαία ζώα Απαντώνται 
πολλάκις). Οί άνθρωποι είναι, φαίνεται, 
ανάλγητοι’ πρδ μικρού δ’ έθεάθη τις κολ
λών είς τήν έξωγκωμένην γαστέρα ίπ
που, άποθανόντος έκ καμάτου, τάς ει
δοποιήσεις του’ έπίστευε, καϊ ούτως ί- 
γινεν, ότι διπλοΰν συμφέρον ήθελεν ώθήσει 
έκεΐ τούς περιέργους, καϊ ότι ούτως θά 
έπετύγχανε τοΰ σκοπού του. Εννοείται 
ότι τόν χειμώνα αί όδοϊ είναι έλεειναί.

Οί έμποροι καϊ οί υπάλληλοι έκ τών 
οικημάτων αύτών, κειμένων είς τδ άνω 
μέρος τής · πόλεως, μεταβαίνουσιν είς τά 
καταστήματά των, ευρισκόμενα είς τά 
κάτω, διά τών τροχιοδρόμων’ έ'καστος δέ 
έπιβάτης τελεί 5 εκατοστά τοΰ ταλλή- 
ρου, οίαδήποτε καϊ δν ή ή Απόστασις ήν 
θά διατρέξη. Τάς άμάξας, κυλιομένας έπί 
σιδηρών έλασμάτων, σύρουσιν ίπποι. 'Π 
άμαξα εΐναι τετράγωνος καϊ εύρυτάτη, 
δ δέ αμαξηλάτης, ίστάμενος όρθιος, ήνιο- 
χεϊ, μηδόλως χρώμενος μάστιγι. Συνήθως 
οί έπιβάται Ατάκτως δρμώσιν είς τήν ά
μαξαν, έν φ κινείται, καϊ καταλαμβάνου- 
σιν οΐαν ευρωσι θέσιν, αν δέ αί θέσεις ά- 
πασαι ήναι πεπληρωμέναι, ΐστανται όρθιοι,
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καϊ καταβαίνουσιν δπου Sv θελήσωσιν" 
Έν έκάσ-ηι άμάξη υπάρχει είσπράκτωρ, 
δστις περιφέρεται κρατών είς χεΐρα; χάρ
την ήριθμημένον καί μικράν έκ μετάλλου 
μηχανήν' αμα δέ λάβη χρήματα, στίζει 
τύν χάρτην μέ τήν μηχανήν αύτήν, ήτις 
έχει έλασμα σΰρον τά χρήματα. Δό
λος δέν εΐναι δυνατόν νά γίνη, διότι πρέ
πει νά έγγραφή πάσα πληρωμή. 'II μη
χανή έχει καί σήμαντρον, δι* ού ειδοποι
ούνται οί έπιλήσμονες, ούς οίκείως ωθεί 
ένίοτε έκ τών ώμων ό είσπράκτωρ αμα 
ταχέως δέν πληρώσωσι. Συνεχώς έπί 
τής άμάξης, έχούσης θέσιν διά 24 άν- 
Ορώπους, ύπάρχουσιν 60 έπιβάται, είναι 
δέ περίεργον νά βλέπη τις, ιδίως τήν εσπέ
ραν, δτε παύουσι τήν έργασίαν έν τοΐς 
καταστήμασι, πόσοι στοιβάζονται. Και 
δμως ούδείς θόρυβος, ούδεμία εξέρχεται 
λέξις" έκαστος συμπυκνοΰται ϊνα χάρη 
τόπον είς τον πλησίον του, ούδ’ αποβάλ
λουν τους είσερχομένους μέ δέματα. Οί 
έπιβάται είσί λίαν περιποιητικοί προς τάς 
κυρίας, καί έγείρον-αι ϊνα παραχωρήσωσι 
τήν θέσιν των, άλλ’ αύται ούδέ διά μει
διάματος ή απλού βλέμματος εύχαρι- 
στοΰσιν. Άνάγκη μόνον νά προσέχη; τούς 
βαλαντιοτόμους, καί τούτ· ανακαλεί είς 
τήν μνήμην σου επιγραφή κολλημένη είς 
το έσοιτεοικόν.

Εναέριος σιδηρόδρομος, στηριζόμενος 
έπί στηλών έκ σιδήρου χυτού, υπηρετεί 
μεταξύ τής 30 όδού καϊ τού Προμαχώνος 
καί συναγωνίζεται πρδς τούς τροχιοδρό
μους. Κατ’ άρχάς έδίσταζον νά όδοιπο- 
ρώσιν έπί τής γραμμής εκείνης, διότι ή 
αμαξοστοιχία κατέπεσεν' άλλά τά δυστυ
χήματα εκείνα έλησμονήθησαν καί δ εν
αέριος σιδηρόδρομος έργάζεται ήδη καλά.

Άλλα μέσα συγκοινωνίας είναι τά λεω
φορεία καί διαφόρων ειδών άμαξαι. Αι 
κυρίαι προτιμώσι τά λεωφορεία, καί άλ
λοτε δσάκις δέν ευρισκον θέσιν ούδόλως 
έμελεν αύταΐς νά καθίσωσιν έπί τών 
γονάτων τών άνδρών. Το λεωφορείου βαί
νει βραδέως, δ δέ ηνίοχος, προφυλαττόμενος

το θέρος ύπδ άλεξηλίου, οντος προσηρ- 
μοσμένου είς τι μέρο; καί φέροντος ειδο
ποιήσεις, άμα ϊδη επιβάτην νεύει αύτώ 
νά είσέλθη καί άφίνων ιμάντα περιδεδε- 
μένον περί τον πόδα του ανοίγει τήν 
θύραν. Ό επιβάτης άμα είσέλθη, ρίπτει 
τύ άργύριόν του (ποσύν ώρισμένον) είς 
μικρύν μηχανικόν κιβώτιου, καρφωμένου 
είς τύ βάθος τού λεωφορείου καί έχου είς 
τάς πλευρά διαφαυεΐς ύέλους. Άπό καιρού 
είς καιρού άυδίκτης ή παγίς εγείρεται 
μόυη καί ελκύει τύ υόμισμα είς τύν αό
ρατον μυχόν. Ή θορυβώδης κίνησις τής 
παγίδος, ήν νομίζει τις έμψυχον δν, 
δπερ εξοργίζεται κατά τών χάλκινων 
νομισμάτων ή τμημάτων χαρτονομίσματος, 
άτινα δέν θέλουσι νά πέσωσι διά μιάς, 
είναι λίαν πρωτότυπος. Έάν Οέλης νά άλ- 
λάξης νόμισμα, σημαίνεις σήμαντρόν τι’ 
εύθύς δέ διά τίνος δπής σοί παρουσιά
ζεται χειρ — τού ήνιόχου — μεταβιβά
ζεις αύτή το νόμισμά σου καί διά τής 
αύτής δπής, δίχως νά σταματήστι τούς 
ϊππους, δ ηνίοχος σοί δίδει έν έσφραγι- 
σμένω περικαλύμματι, φέροντι σημειω
μένου τύ ποσύν, τύ ισότιμον είς 
τού νομίσματός σου. Αποσφραγίζεις τύ 
περικάλυμμα καϊ ρίπτεις είς τύ κιβώτιου 
το τίμημα. Τύ μυστηριώδες κιβώτιου, 
δπερ έσχάτως έφήρμοσαν, έξηρέθισε τούς 
τών λεωφορείων ήνιόχους, οΐτινες πριν έ- 
δύναντο εύζόλως νά κλέπτωσι’ δ.’_-------
τύν παρελθόντα Ιούνιον 
σαν, ζητούντες αύξησιν μισθού, 
ρεσία τών ί 
ήμέρας, έπειδή δέ δέν εύρίσκοντο διάδο
χοί των άξιοι, έπέτυχον αύξησιν τού μι
σθού των κατά έν τέταρτον.

'II Νέα Ύόρκη τού 1874 διαιρείται 
είς 24 wards ή τμήματα, είς έκαστον 
τών δποίων ύπάρχ_ει αστυνομικόν κατά
στημα καϊ τηλεγραφείου ϊνα άγγέλλη τάς 
πυρκαϊάς. "Αμα έκραγή που πύρ, τίθενται 
είς ένέργειαν ατμοκίνητοι άντλίαι, συρό
μενα; υπό εύφυών 'ίππων. 'II υπηρεσία 

διό κατά 
αίφνης έστασία- 

. 'Π όπη* 
λεωφορείων διεκόπη έπί τινας

τών πυροσβεστών είναι Οαυμασία καϊ άπο- 
τελεσματική.

Ό κα.Ιός λεγόμενος κόσμος κατοικεί 
πλησίον ωραίου Άλσους. Οί πλούσιοι έμ
ποροι, οί μεγάλοι τραπεζΐται, οί εκατομ
μυριούχοι έκεΐ ήγειραν μεγαλοπρεπή μέ
γαρα καϊ έκεΐ διαμένουσι προσωρινώς’ 
λέγομεν δέ προσωρινώς, διότι, ώς προ
οδεύει ή πόλις, ούδόλως παράδοξον συν- 
τόμως νά έπεκταθώσι μέχρι τού Άλσους 
τά καταστήματα καϊ αλλαχού νά μετ- 
οικήσωσιν οί νύν κάτοικοι, όπως άπειρά- 
κις συνέβησαν αί μετοικεσίαι αύται άπό 
τής ίδρύσεως τής πόλεως. Ό ’Αμερικα
νός δέν είναι πολύ προσηλωμένος είς τό 
ftrefiMor έδαφος, τό nalale solum δι’ 
8 έθρήνει δ ’Οβίδιος, καϊ ούδείς κατοικεί 
ήδη έν τή οικία τών πατέρων του, είς 
τύ μέρος έν φ έγεννήθη. Άλλοτε ή άρι- 
στοχρατία κατωκει έν τή 5 είσόδω (avenue 
καϊ έκεΐ άπήντα τις τάς Κυοιακάς μετά 
τήν λειτουργίαν τάς ωραίας δλας τής 
Νέας Ύόρκης μέ τάς κομψάς ένδυμασίας 
των" άλλά τά οικήματα έκεΐνα τής αρι
στοκρατίας κατελήφθησαν υπό κυριών πω- 
λουσών ένδύματα τού συρμού, ύπό ρα
πτών, ξενοδόχων, κτλ., οί δέ άριστο- 
κράται μετώκησαν έν άλ.λαις όδοΐς. Ό 
σεβάσμιος έφευρέτης τού ήλεκτρικού τηλε
γράφου Κ. Μορς, δ πολλήν περιβληθεϊς 
δόξαν καϊ ύπέργηοως καταστάς, κατσι
κών τώ 4 869 έν τή 22 έδώ έλεγε δι’ 
ύφους λυπηρού: « Θά γείνη άνάγκη νά πω- 
λήσω τό οίκημα αύτο, νά μετοικήσω μα- 
κρυτερον' οί έμποροι κατέλαβαν τήν συν
οικίαν ταύτην, τήν χθές έτι τόσον ήσυχου, 
τόσον καλώς κατωκημένην.» Μετά δύο 
έτη δ θάνατος άφήρπασε τον γηραιόν σο
φόν, δστις εύρεν αλλαχού τήν ησυχίαν, 
ήν μάτην έπεζήτει έν τώ κόσμω τούτω.

Αί όδοϊ αί άγουσα; άπό τής 26 είς 
την 33 χθές έτι ώκούντο ύπό κοινωνίας 
εκλεκτής' άλλ’ ήδη έν μέρει κατέχονται 
υπό καταστημάτων χαρτοπαικτών ή άλ
λων χειριστών, δπου οί φαύλοι διαιτών- 
ται δλην τήν νύκτα· Πασών τών αμερι

κανικών πόλεων ή Νέα Ύόρκη είναι παρα- 
δεδομένη ταΐς ού καλαΐς ήδοναΐς.

Εν γένει αί οίκίαι τών πλουσίων είσί 
μεγαλοπρεπείς, έχουσαι προσόψεις κομ
ψά;, καίτοι μονο-όνου;' άπασαι δ’ έ
χουσι λιθίνους έξωστας καϊ κηπάριον ή 
αυλήν μέ άναδενδράδας. Προθύμως οί 
κατοικούντες τανύουσι μεταξύ τών δέν
δρων σχοινιά ϊνα ξηράνωσι τά άσπρόρ- 
ρουχά των, διότι έν τή οικία πλύνουσιν 
αύτά. Κήποί τινες τυγχάνουσι καλής 
περιποιήσεως καϊ φέρουσι σπάνια φυτά, 
έν πολλαί; δ οίκίαις άπαντά τις ω
ραίας καλλιτεχνικές συλλογάς. Έν τοΐς 
ήγεμονικοΐς αύτοΐς ένδιαιτήμασι κατοι- 
κούσιν αί άεικίνητο; μΙς (δεσποινίδες), 
αϊτινες ζώσι μόνον διά νά διασκεδάζω- 
σιν' είσί δέ έλεύθεραι καθ’ δλα, διότι 
τ’ Αμερικανικά ήθη δέν είναι αύστηρά 
ώς τά τών 'Αγγλων' ευτυχώς δμως αί 
’Αμερικανίδες, καίτοι ύπερβολικώς άγα- 
πώσι τάς ήδονάς και τόν θόρυβον, έ- 
χουσιν ιδιοσυγκρασίαν λελογισμένην, άνα- 
χαιτίζουσαν αύτάς συνεχώς είς το χεί
λος τής αβύσσου. Είναι μέν άφρων ή 
κεφαλή, άλλ’ ή καρδία διαμένει ψυχρά. 
Οι νόμοι πατάσσουσιν εύκόλως τον δια
φθορέα καϊ είσί φραγμός διά τον άν
δρα. Αί δεσποινίδες τήν ημέραν έξέρ- 
χονται μέ τάς φίλας των ή συνοδεύον
ται ύπό τών έχόντων τήν τιμήν νά ώσιν 
έρασταί των, διατρέχουσιν έφιπποι τύ 
κεντρικόν 'Αλσος ή περιφέρονται έφ’ ά
μάξης, τύν δέ χειμώνα ή τρέχουσι μέ έλ
κηθρα ή έν υποσιδήροις ύποδήμασι τον 
πάγον διατρέχουσιν, ή περιφέρονται περι
έργειας χάριν είς τά καταστήματα τής 
Πλατείας Όδού. Έκεΐ ζητούσι νά ΐδω- 
σι τά μεταξωτά δλα, πληροφορούνται 
περϊ τής τιμής και άπέρχονται μηδέν ά- 
γοράζουσαι. Ό άπαθής υπάλληλος, ένώ 
τόσον κοπιάζει ϊνα τόσα έκτυλίξτ) πράγ
ματα, ούδεμίαν δεικνύει δυσαρέσκειαν, 
διότι συνείθισε τά τοιαύτα καϊ δέν τά 
θεωρεί έχληρά. Αί ’Αμερικανίδες καϊ άλ
λην έχουσι συνήθειαν' εισέρχονται άνά



io Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

πάσαν ώραν εΐς τά ζαχαροπλαστεία καί 
μετ’ άκρας αδιαφορίας τρώγουσι παγω
τά καί γλυκίσματα’ εισι δέ αδηφάγοι. 
Την Εσπέραν άπαντά τις αύτάς είς τδ 
Οέατρον, εΐς τδ ξενοδοχεΐον, καί, άν που 
δίδηται μέγας χορό;, είναι τις βέβαιος 
δτι Οά τάς συναντήση. Τό θέρος παντοΐαι 
διασκεδάσεις έλκουσιν αύτάς εΐς τάς πό
λεις, έν αίς γίνονται λουτρά, εΐς Nlou πδρτ, 
είς Σαρατόγαν, είς Long-Branch, δπου 
πολλάκις τής ήμέρας άλλάζουσιν ενδυ
μασίας δαπανηροτάτας, δυναμίνας νά κα- 
ταστρέψωσιν είκοσι συζύγους" πολλαί δέ 
μεταβαίνουσιν εις διάφορα μέρη τής Ευ
ρώπης χάριν διασκεδάσεως. Αί τόσον έ- 
ΛαιρραΙ αύται δεσποινίδες γίνονται έν 
τούτοις μητέρες άγαθαί.

Πολλαί άπόπειραι έγένοντο ΐνα είσα- 
χθή έν ’Αμερική ή τίς Ευρώπης αυστη
ρά μέθοδος τής ανατροφής τών κορασίων, 
άλλ’ άπέτυχον, διότι πάς τόπος έχει 
καί τά ήθη του.

’Απ’ έναντίας οί άνδρες εισίν ήσυχώ- 
τεροι καί μάλλον περιεσκεμμένοι, τουλά
χιστον κατά τδ φαινόμενον" λίαν δ’ ένω- 
ρίς άρχονται έργαζόμενοι, διότι μικροί 
έξέρχονται τοΰ σχολείου, καί μετά προ
θυμίας μεγάλης άσχολοΰνται είς τδ έμ
πόριον, τήν βιομηχανίαν, τάς τραπεζι- 
τικάς έργασίας. Πολλοί περιηγούνται καί 
μόνον δταν 
πιστρέφαυσιν 
τάς έλπίδας του είς κληρονομιάν πατρι
κήν καί ή προίξ είιαι πράγμα άγνωστον 
καί δι’ αύτάς τάς θυγατέρας. Ό σ-ςρ.ζ- 
ρον Εκατομμυριούχος πατήρ, αύριον πι
θανόν νά καταστραφή" έπί τίνα λοιπόν 
πρέπει νά έλπίζωσιν; — ’Εφ’ εαυτούς 
μόνον" καί τοΰτο έκαστος πράττει.

_ I τήν ύλην 
άγροΐκοι τούς τρό- 

κατ’ άντίθεσιν πρδς τάς γυναίκας, 
εύγενεΐς καί περιποιητικής" διά 

καί διότι αί Ιιθωαι ριις έπιθυμοϋ- 
άποκτήσωσιν δ,τι έν τή πατρίδι 

άποκτήσωσι περιουσίαν έ- 
εΐς τά ίδια. Ούδείς έχει

Οί άνδρες, οί κυρίως περί 
ασχολούμενοι, εισίν 
πους, 
ουσας 
τοΰτο 
σι ν’ 
των απαγορεύεται, πολλαί ’Αμερικανίδες

υπανδρεύονται έν Ευρώπη καί Επανέρ
χονται κόμηασαι καί μαρκησίαι είς Νέαν 
Ύόρκην, Τσίκαγον καί Βοστώνα. Όμο- 
λ.ογητέον δμως ότι οί άνδρες ήρχισαν ή
δη άποκαθιστάμενοι εύγενέστεροι.

’Εν τή τόσον τεταραγμένη ταύτη κοι
νωνία πολλοί ύπάρχουσιν άνθρωποι, ών 
αί περιουσίαι έςισοΰνται πρδς τάς τών 
βασιλέων καί οΐτινες ήρξαντο έκ μικρών. 
'Ο Στουάρ, ’Ιρλανδός μετανάστης, κατ’ 
άρχάς ην πτωχός γραμματοδιδάσκαλος. 
Ό Ιωάννης Ιάκωβος Άστώρ, Γερμανός 
μετανάστης, έλθών εΐς Νέαν Ύόρκην έν 
άρχή τοΰ παρόντος αΐώνος μέ Εν καί μό
νον σκοΰδον, κατέλιπεν είς τδν υίόν του 
κτήματα άξίας 100 Εκατομμυρίων φράγ
κων. Ό Βανδερβίλτ, απόγονος τών πρώ
των 'Ολλανδών μεταναστών, ήν πορθ- 
μεύς, άλλά σήμερον έχει περιουσίαν τού
λάχιστον ίσην πρδς τήν τοΰ υίοΰ τοΰ 
’Αστιόρ. Έπί τινα χρόνον ειχεν δλόκλη
ρον στόλον άτμοπλόων, ώστε τδν άπε- 
κάλουν μοίραρχον ή μέγαν ιαύαρχον' 
σήμερον δέ είναι ό άριστος διευθυντής 
σιδηροδρόμων, καί δ σιδηρόδρομος άπδ 
Νέας 'Υόρκης μέχρι Τσικάγου είναι είς 
χεΐράς του. Τήν επιχείρησιν διεξάγει άνε- 
ξελέγκτως, αύτοκρατορικώς, αί μετοχαί 
είσιν είς υπερτίμησιν καί τδ Χρηματι- 
στήριον τής Νέας Ύόρκης τόσον ένδια- 
φέοεται είς τάς υποθέσεις τοΰ βασιλέως 
τούτου τών οικονομολόγων, ώστε κατά 
τόν άπελθόντα Σεπτέμβριον ή είδη σι ς, 
ή ευτυχώς διαψευσθεΐσα, δτι ήόιαθέτει, 
έπέφερεν εκπεσμόν είς τά δημόσια χρεό
γραφα. 'Ο ακάματος ούτος βιομήχανος, 
δ απαράμιλλος Εργάτης έν χώρορ έν ή πάν
τες Εργάζονται, έχει ήλικίαν 8i έτών.

Ή Νέα Ύόρκη έχει έξησφαλισμένον 
τό μέλλον της" μετ’ ολίγα δ’ έτη έσεται 
ή πολυανθρωποτέρα πόλις τής ύφηλίου, 
μέλλουσα νά ύπερβή κατά τόν πληθυ
σμόν καί αυτό τδ Αονδΐνον.


