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Λόγος έκφωνηθείς έν τώ Φιλεκπαιδ. Συλλέγω 
« “Ομηρος » ύπδ τοΰ Καθηγητοΰ 

Τής Εύαγγελιής Σχολής 

ΠΛΝΛΓΙΩΊΌΥ ΚΑΑΔΑΝΙΔΟΥ.

Λ ύριοι!

Μετά πολλοΰ σεβασμού παριστάμενος 
ένταΰθα πρώτην φοράν σήμερον, όπως 
ποιήσωμαι έναρξιν τής, ήν ύπεσχόμην, 
διδασκαλίας μ.ου, επιλαμβάνομαι ήδη τής 
καλής ευκαιρίας τοΰ ν’ αποδώσω προθυ- 
μως τάς όφειλομένα; εύχαριστίας μου τω 
άξιοτίμφ φιλεκπαιδευτική τούτο» Συλλέγω 
έπί τή τιμή, ήν ούτος εύμενώς μοι άπέ- 
νειμεν, άναθείς μοι τήν Ιστορίαν έν γένει, 
καί ήν διά Τής εύγενοΰς αύτοΰ παρουσίας 
καλοκάγάΟως μοι περιάπτει, δι’ αύτοΰ 
δέ καί τή έπαξίως ύπ’ αύτοΰ άντιπροσω-

(ONHPOS ΦΤΑ. Γ.)

πευομένρ φιλοξένω καί φιλοκάλω Ελλη
νική κοινότητι Σμύρνης, έπι Τή φιλοφρονώ 
ύποδοχή, ής παρ’ αύτής ήξιώθην, ώς έπί
σης καί τοΐς εν Άθήναις σεβαστοί; φίλοι; 
μου, έπί τή φιλική προτροπή καί έπί 
τή αγαθή συστάσει προς τους ένταΰθα 
Κυρίους.

Άφοΰ δέ πολλοί τδν κυρίων Συναδέλ
φων μου άνέλαβον ευχαρίστως καί διδά- 
σκουσιν εύδοκίμω; άπδ ταύτης τή; έδρας 
πάσαν άλλην επιστήμην έν πράξει καί 
θεωρία άποβλέποντε; και δικαίως πρδς 
τήν ωφέλειαν πάντων, έπιθυμών καγώ 
συνεργήσαι μετά τών άλλων, όση μοι δύν«- 
μις, εΐς πάν ό,τι συντελεί πρδς τδν φιλο- 
εθνή καί ύψηλδν σκοπόν του Συλλόγου, 
8ν συγκροτοδσιν άξίως διά τής πολυμα- 
θείας αύτών καί άνεγνωρισμ.ένης φιλοπα
τρίας (irJpfC γεραροί /.al ίριηρες ίταΐροι, 
ώς καί κατά πάντα αξιέπαινος καί φιλό- 
μουσος Νεολαία, καλόν πολύ έθεωρησα, 
άλλά δή και λίαν άναγκαιον νά άναλάβω 
τήν διδασκαλίαν τή; προγονικής Ιστορίας, 
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έκλεζάμενος έξ αύτής τά γεγονότα κατά 
τούς τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους, 
Τ7/>· ιστορίαν των Πα.Ιαιο.Ιύγων, καϊ τοΰ
το τή ευγενεΐ προτροπή άξιοσεβάστου 
μοι φίλου, τοΰ καλού κάγαθού Γυμνασι
άρχου κ. Κ. Ξανθοπούλου, πρός δν άπο 
νέμω καϊ δημοσία τήν εύγνωμοσύνην μου 
έπί τή έξαιρέτω αύτοϋ προς εμέ εύνοία.

Καί καλόν μέν ένόμισα νά διδάξω τήν 
ιστορίαν, ήν πάλαι ό Μικρασιάτης Ηρό
δοτος πρώτος έδημιούργησεν, « ώζ· μήτε 
τά γινόμενα ίζ «ζάρώπωκ έζίτη.Ια. γετη- 
ται, μήτε ϊργα μεγά.Ια. τε καί θαυμαστά 
τά μέτ "Ε.Ι.Ιηστ, τά άί βαρβάροις άσοάε- 
χθίντα άχ.Ιεή γίνηται- »' διότι είναι δμο- 
λογούμενον δτι πάς διδασκόμενος ή μελε
τών καϊ γινώσκων τήν ιστορίαν τοΰ έ
θνους του δύναται νά κρίνη άσφαλέστερον 
καί δρθότερον περί τε τή; έκάστοτε κατα
στάσεως τούτου καί περί τής τύχης αύτοϋ 
τής μελλούσης.

Λίαν δέ άναγκαΐον έκρινα νά εξιστο
ρήσω τά κατά τόν Μέσον αιώνα συμβάντα 
έν τή ί,μετέρα Πατρίδι διά τε τήν εντελή 
σχεδόν άγνοιαν ταύτης παρ’ ήμών > ω; 
μή ώφελε, τών 'Ελλήνων, καί διότι, αν 
ύπάρχή μέρος τής Ελληνικής ιστορίας έν 
γένει, δπερ ένθεν μέν παχυλωτάτη αμά
θεια τών τής δύσεως, ένθεν δέ πολέμια 
αισθήματα καί διάνοια προκατειλημμένη 
τοσοϋτον πικρώς καί αδίκως άλλά καί 
άγνωμόνως μέχρι χθες καί πρώην διέστρε
ψαν, ώς τε τό ’Ανατολικόν ή Βυζαντινόν 
λεγόμενον κράτος παρά πάντων σχεδόν νά 
Οεωρήται ώς ή κοιτίς τής άμαθείας, τής 
δεισιδαιμονίας καί τής κακής πίστεως, 
είναι ή ελληνική τών μέσων αιώνων Βυζαν
τινή ιστορία.

"Επειδή δέ τό ’Ανατολικόν ή Βυζαν
τινόν τούτο βασίλειον περιλαμβάνον I I 30 
περίπου έτη, άπό τού Μ. Κωνσταντίνου 
μέχρι τού τελευταίου βασιλέως αύτοϋ Κων
σταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, είναι αύτό 
τούτο τό ύπό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ίδρυθέν 
Μακεδονικόν κράτος, τοοπολογηθέν διά 
τοϋ Χριστιανικού θρησκεύματος καί τής 

'Ρωμαϊκής διοικήσεως, τούτο δέ πάλιν 
ό αρχαίος εκείνος κόσμος ό πρώτος Ελ
ληνισμός, ινα έκτιμήσωμεν τήν σπουδαιό- 
τητα τού, 8 προτίθεμ.αι νά διδάξω, μέρους 
τής Βυζαντινής ιστορίας, ανάγκη νά άνα- 
δράμωμεν έπί μικρόν εις τά δπίσω, ΐνα 
χαρακτηρίσωμεν τό 'Ελληνικόν έθνος καί 
ίδωμεν όποιας τινάς φάσεις ό Ελληνισμός 
διήλθεν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών Μέσων αιώνων, όποιας δοκι
μασίας ■ ύπέστη ούτος κατά τήν πλέον ή 
χιλιετηρίδα ταύτην, καί πώς τέλος δια- 
τελεϊ ήδη έχων. Διό καίπερ τό πολύτιμον 
τοϋ χρόνου φειδωλώς άναμετρούμενος, ό
πως άρξάμενος φέρω εις πέρας τήν Βυζαν
τινήν ιστορίαν καί δολιχοδρομήσω ταχέως 
τό μακρόν καί έπίπονον άλλά τερπνόν 
τοΰτο στάδιον, δέν δύναμαι δμως ή έν 
όλίγοις νά διεξέλθω τήν μεγάλην πορείαν 
καί τάς ποικίλας μεταβολάς, άς ύπέστη 
τό ήμέτερον έθνος άπό τών αρχαιότατων 
χρόνων μέχρι τών ημερών ήμών, όπως 
δώσω τοΐς πάσιν έν τώ εϊσαγο>γικώ τούτω 
μαθήματί μου γενικήν ιδέαν περί τοΰ όλου.

Θέλω δ’ έξιστορήσει τά γεγονότα ώς 
συντομώτατα κατά τάς άσφαλεστάτας πη- 
γάς, έν πάση άληθεία, πάνυ έλευθέρως 
καί άνευ εθνικών προλήψεων' διότι πέποιθα 
ότι οί "Ελληνες μελετώντες οΰτω τήν πά
τριον ιστορίαν δέν δυνάμεθα ή πάντως νά 
διδαχθώμεν έξ αύτής ού μόνον τά μεγάλα 
πλεονεκτήματα τών ήμετέρων Προγόνων 
πρός μίμησιν τούτων, άλλά καί τά έλατ-

Έν ταϊς μελέταις μου συνεβουλεύθην 
τά πολύτιμα συγγράμματα καί τήν ώφε- 
λιμωτάτην διδασκαλίαν τών σεβαστών μοι 
Καθηγητών Κ. Κ. Carl Hase καί Pflei- 
derer τών Θεολόγων, Forllaye, Kuno 
Fischer, καί Fritz Schultze τών φιλο
σόφων, καί τών ιστορικών Adolf Schmidt; 
Ernst Curlius, F. C. Schlosser, Κων
σταντίνου Παπαρρηγοπούλου, Δημητρίου 
Βεοναρδάκη καί Λεοντίου Άναστασιάδου, 
πρός οΰς πάντας ομολογώ χάριτας δσας 
πλείστας.

τώματα έκείνων, άτινα παρ’ ήυ.ϊν δέονται 
ταχείας καί απαραιτήτου υιορθώσεως.

Το 'Ελληνικόν έθνος, Κύριοι, φύσει καί 
θέσει διαφέρον τών άλλων έθνών τοϋ αρ
χαίου κόσμου, ού μόνον έδείχθη άπό τής 
πρώτης γνωστής αύτού ήλικίας ότι περι
είχε τά σπέρματα άπάσης τής μετέπειτα 
ακμής, άλλά καί άριστεύον έφάνη έκ πρώ
της αφετηρίας, δπερ έστί μοναδικόν φαι- 
νόμενον έν τή γενική τών έθνών ιστορία' 
διότι διαχαράξαν άπ’ άρχή; νέον δρόμον 
εθνικού, πολιτικού καί πνευματικού βίου, 
8ν κατήρτισε κατ’ όλίγον δι’ εαυτό καί 
τήν ανθρωπότητα πασαν άξιόλογον καϊ 
Οαυμάσιον, έβάδισε μέχρι τέλους τόν δρό
μον τούτον αύτό πρώτον κα1. Οαρραλεω- 
τατον πάντων, παραδόν εις τήν ιστορίαν 
λαμπρά; σελίδας καί αθανάτους, κατακο- 
σμήσαν αύτάς πολιτικοί; έργοις καϊ πολε- 
μικοϊς τροπαίοις, καί καταστέψαν αύτάς 
δάφναις δοξης τε καί σοφίας. Τούτων δε 
πάντων αιτία ύπήρξεν άναντιρρήτως ή 
πο.Ιιτιχή καί πνευματική τού ελληνικού 
έθνους ί.ΙευθερΙα.

Ένώ δηλαδή έν ’Ασία πολιτικώς πάσα 
ή κυβερνητική έξουσία ήν αυμπεπυκνωμένη 
εις ένα άνδρα, έν Έλλάδι άπεναντίας τήν 
κυβερνητικήν ενότητα άπήρτιζον αί ελ
ληνικά! φυλαί καϊ πόλεις συνδεόμενα·, 
πρός άλ.λήλας διά πολλών ισχυρότατων 
ηθικών δεσμών. Πνευματικώ; δέ, ένώ έν 
’Ασία ή άνεξέλεγκτος τού μονάρχου αλη
θής δεσποτεία παρήγαγε φυσικώ τώ λόγω 
τήν τυφλήν ύπακοήν τών κατοίκων, αΰτη 
δέ τήν ταπείνωσιν τού άτομικού αισθή
ματος, καϊ ή ταπείνωσις τέλος τά ευτελέ
στερα καϊ αγενέστερα τών φρονημάτων, 
έν Έλλάδι έξ έναντίας ή έλευθέρα πολι
τεία, τής όποια; δεσπότης καϊ απόλυτος 
κυριάρχη; ήτο δ νόμος, ήτοι ή λογική καί 
ήθική άρχή καί δύναμις τού άνθρώπου 
παρήγαγε τό έθνικόν αίσθημα τών Ελ
λήνων, τούτο δέ πάλιν τήν φιλοπατρίαν, 
καί ή φιλοπατρία τέλος τά υψηλότερα καϊ 
εύγενέστερα τών φρονημάτων. "Ενεκα τού
του λοιπόν προήλθεν άγων μέγας καϊ 

φρικαλέο;’ ούχ1. μεταξύ δύο κρατών καί 
πολιτειών ομόρων, άλλά άναμέσον δύο 
αντιθέτων κόσμων, μεταξύ τή; υλική; βίας 
καϊ τή; ήθικής δυνάμει»;, τού δεσποτι- 
σμού καϊ τής έλευθερίας, μεταξύ τής ’Α
σίας καϊ τή; Εύρώπης, άγων, όστις άπέ- 
βη μέν τά μάλιστα αξιομνημόνευτο; έν 
τή ιστορία τού κόσμου, άλλά καί τά μά
λιστα μακρύς, άτε διαρκών έκτοτε οι;— 
χίλια ήδη καϊ τετρακόσια ετη καί άπο- 
τελών ένα τών κυριωτέρων ειρμών τή; θαυ
μάσιας ιστορικής ένότητος τού ελληνικού 
έθνους-

Τό Ελληνικόν έθνος άρξάμενον άπό τής 
νηπιακής έτι αύτοϋ ήλικίας νά παράγω 
καρπούς άξιους τε καϊ άφθονους, ώς μαρ
τυρούσε τά δίδυμα έργα τού αθανάτου 
'Ομήρου, τά όποϊα καί μόνα ήσαν ικανά 
νά δοξάσωσιν οίονδήποτε έθνος, άνεκήρυ- 
ξεν έαυτό έλεύθερον, καϊ τό μέν άνθρώ
πινον γένος άπηλευθέρωσε τών δεσμών 
τής δουλείας διά τοϋ πολιτισμού καί τής 
ιστορίας, τήν δέ θρησκείαν μετερρύθμισεν 
έπί τό έλευθερώτερον, τάς δέ τέχνας καϊ 
έπιστήμας άφήκε ν’ άκολουθήση έκάστη 
τόν οίκεΐον δρόιαον έν πλήρει έλευθερία.

Καί κατ’ άρχάς μέν αί κοινωνικά! αύ
τών σχέσεις καί τά πολιτεύματα ήσαν 
φυσικά, απλά καϊ άφελή, αύθαίρετα ώς 
έπί τό πλεΐστον καϊ άκανόνιστα, περιε- 
λάμβανον όμως καί οΰτο> τάς άφορμάς 
τών άρετών δλων, αίτινες έν τή προβάσει 
τοϋ χρόνου παιδευθεϊσαι καί καθαρισθεϊσα·. 
άπό παντός τυχόν αγενούς στοιχείου άνε- 
πτύχθησαν Οαυμασίως. Διό κατ’ όλίγον 
συναπηρτίσθη έν τή Έλλάδι βίος κάλ- 
λιστος καϊ ποικίλος άναπτύξα; ύπέρ πολύ 
τάς δυνάμεις καί έπαρκέσας εϊς τάς χρείας 
τή; καρδία; καϊ τόύ πνεύματος τών κατοί
κων. Κανονίσαντες δέ κατά μικρόν οί Έλλη
νες τάς φυσικά; άρετάς των διά τής σκέψεως 
καί τού λόγου, διά νόμων έγγραφων καϊ θε
σμών ώρισμένων, έξεδήλωσαν καταλλή
λως διά τή; τέχνης καϊ έπιστήμης τά 
αισθήματα καί τά πάθη, τά διανοήματα 
καί τά έργα, καϊ προήγαγον τέλος πάντων 
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τδ βύνολον αύτών δημιούργημα είς τελειό- 
τατον ύψος καί ιδανικόν κάλλος.

Και η μέν Ελληνική γλώσσα φαίνεται 
διφρημένη είς διαφόρους διαλέκτους, αΐ- 
τινες ύπδ τών μεταγενεστέρων Γραμμα
τικών συνεκεφαλαιώθησαν είς τέσσαρας, 
τήν Δωρικήν, τήν Αιολικήν, τήν Ιωνικήν 
καί τήν ’Αττικήν, πράγματι δμως ησαν 
ποικιλώτεραι καθ’ έκάστην φνλήν καί ενίο
τε καθ’ έκάστην πόλιν. Άλλ’ αί διαλε
κτικά1. αύται διαφοραί ήσαν καταληπταί 
είς πάντας τούς "Ελληνας·

ΊΙ δέ επική ποίησις, ήτις έξύμνει τά 
κατορθώματα τής ηρωικής εποχής, ήρξατο 
νά μαραίνεται κατά τήν οην πρδ Χριστοΰ 
έκατονταετηρίδα, νέον δέ είδος ποιήσεως 
Αντικαθιστά αύτήν, δι’ ού εξυμνούντο τά 
ατομικά αισθήματα, φρονήματα καί δόγ
ματα τού άνθρώπου, καί δπερ είδος παρή- 
γαγεν αμίμητα πολλάκις Αριστουργήματα 
ύπδ τά ποικίλα όνόματα τίς ’Ιαμβικής, 
τής Γνωμικής καί πρδ πάντων τής Λυρι
κής ποιήσεως. Τότε ήκμασαν οί άριστοι 
τών Λυρικών ποιητών, οί Αγέρωχοι καί 
ύψαύχενες, ώς ώνόμαζον αύτούς οί "Ελ
ληνες διά τδ ύψος τών ιδεών και τήν έμ- 
βρίΟειαν τού φρονήματος των, ί Πίνδαρος 
καί δ Σιμωνίδης.

Τήν δέ ΙΙοίησιν συνώδευε πάντοτε σχε
δόν ή μουσική προδιαθέτουσα τούς ά- 
κροατάς καί τδν άοιδόν ένθουσιώσα. Μετά 
δέ τής μουσικής καί τής ποιήσεως πολ
λάκις συνεδυάζετο ή εύρυθμος, ή εύστροφος, 
ή έπίχαρις δρχησις, τήν οποίαν από τών 
Αρχαιοτάτων χρόνων υπερβαλλόντως ήγά- 
πησαν οί "Ελληνες- διότι εΐχον έκπαλαι 
τδ αίσθημα τής καλλ.ονής, δπερ βραδύ
τερον Απεικονίσθη έν τή γλυπτική αύτών 
τέχνη καί πλεΐστον συνετέλεσεν είς τήν 
έπίδ οσιν αύτής. Τότε διεσαλπίζετο παντα
χοΰ ή μοναδική φήμη τής εκτάκτου καί 
δαιμόνιας μελοποιού, τής δέκατης τών 
Μουσών, Σαπφοΰς τής Μυτιληναίας.

Πάντες δέ οί ποιηταί, είς οίανδήποτε 
διάλεκτον καί άν έγραφον, έθαυμάζοντο 
καί ήγαπώντο έξ ίσου έν ΆΟήναις τε καί 

έν Σπάρτη, έν Δελφοί; καί έν Όλυμπίφ, 
έν Θεσσαλία καί Άργολίδε, έν Κρότων; 
καί Μιλήτω, έν Τραπεζούντι καί έν Κυ- 
ρήνη, χρησιμεύοντες ούτως ώς τεκμήριον 
άμα καί ώς δργανον τής μεγάλης έθνικής 
ένότητος. Τοιαύτης δέ έθνικής ή θρησκευ
τικής ένότητος τών Έλλήνωυ στοιχεία, 
άτινα άνεπλήρουν τήν έκ τοΰ μεγάλου 
καταμελισμού τής 'Ελλάδος έλλειψιν τής 
πολιτικής ένότητος αύτών, ησαν ή ταυτό- 
της rfjc γ.Ιύσσης, τύ 1>· dfJyoTc lipor 
καί [larztlor τοΰ Άπό.Ι.Ιωκος, αί Άμφι- 
κτυοκίαι καί οί δημόσιοι γυμηκοί άγω- 
rec καί πακηγύριις καί μάλιστα οί Ό.Ιυμ- 
πιαχοί.

Τδ 'Ελληνικόν έθνος φύσει ζωηρόν καί 
ευαίσθητου, εί; άκρον θυμοειδές καί εύ- 
φάνταστον, γενεά δαιμόνια καί τολμηρά, 
πλήρης δραστηριότατο; καί οργασμού, ώρ- 
μα ταχύ καί άκάθεκτον έκεϊσε, ένθα ήλ- 
πιζεν δτι έμελλε νά μεγαλουργήσφ καί 
νά δοξασθή, καί οσάκις ένέδιδεν είς τό 
εύγενές αίσθημα τής φιλανθρωπίας καί 
φιλοξενίας, Αφωσιοΰτο μετ’ ένθουσιασμοΰ 
εί; τήν σωτηρίαν ολοκλήρων χωρών καί 
πόλεων. ’Εδίψη δέ δόξαν πολεμικήν ού 
μικράν ούδέ κοινήν, Αλλ’ έκτακτον καί 
κολοσσιαίαν, ίσην πρδς τά γιγάντια αι
σθήματα, ύφ’ ών έκινεϊτο. Διά τοΰτο αί 
επιχειρήσει; αύτοΰ καί τά έργα είτε άρι
στα ήσαν ταύτα, είτε κάκιστα, ήσαν πάν
τοτε μεγάλαι.

Άλλά τά πάντα προήχθησαν έν Έλ- 
λάδι, αϊ τε τέχναι καί έπιστήμαι, δ,τε 
έθνικδς καί πολιτικός βίος, είς άκραν άνά- 
πτυξιν καί ακμήν περί τήν 4ην Π. Χρ. ε
κατονταετηρίδα, τή; έπαισθητής προόδου 
αύτής Αρξαμένης από τή; έν Μαραθώνι 
καί έν Πλαταιαΐ; μάχης, άπδ τής έν Σαλα- 
μϊνι καί έν Μυκάλή ναυμαχίας. Διότι ή 
κοινωνική καί πολιτική μεταρρύθμισις, 
τής οποίας τά θεμέλια έθεντο ό Λυκούρ
γος καί Σόλων, κατ’ αύτήν τήν έκατονταε
τηρίδα παρήγαγεν άπαντα; τούς καρπούς 
αύτής, καί περιεποίησε τοΐς "Ελλησιν α
γαθά, ών μέχρι τή; έποχής έκείνη; έστε- 

ροΰντο, τήν προσωπικήν δηλ. έλευθερίαν, 
τήν υλικήν ευημερίαν καί τήν είς τά πράγ
ματα μετοχήν, ώστε διά τής κοινή; τών 
δυνάμεων τούτων ένεργείας κατέστη ή 
μέν άνεξαρτησία άγαπητή είς πάντας τούς 
πολίτας, ή δέ υπέρ αύτής άμυνα δυνατή. 
Κατ’ αύτδν τδν αιώνα πάσα πνευματική 
μεγαλοφυΐα καί πασα άρετή καί ίκανότης 
ευρύ μέν καί ένδοξον στάδιον ένεργείας 
ευρεν έν Άθήναι;, Αγωνοθέτην δέ καί προ
στάτην καί χορηγόν πεπαιδευμένοι, εύ- 
μουσον, φιλόπολιν, φιλόκαλον καί γεν 
ναΐον ευρε τδν λόγω μέν άρχοντα ή στρα
τηγόν ’Αθηναίων, πράγματι δέ Απόλυτον 
μονάρχην αύτών, τδν δημοφιλή καί φίλον 
τής 'Ασπασίας, τδν Όλύμπιον Περικλέα. 
Είς τδ νά προαχθώσι δέ πάντα είς τήν 
έξαίρετον Ακμήν συνετέλεσαν φυσικώ τώ 
λόγοι καί άλλα μέν αίτια καί διάφοροι 
περιστάσεις, καί συνέποαξαν πάντως πάμ- 
πολλοι άνδρες, τών έποίων ή μνήμη θέλει 
τιμάσθαι άξίως, έφ’ δσον τιμάται τδ κα
λόν, τδ εύγενές, τδ υψηλόν, τδ τίμιον 
καί τδ πρέπον, πάντων δέ μάλιστα συνήο- 
γησεν δ δαιμόνιος έκεϊνος υιός τοΰ Ξανθίπ- 
που, Περικλή; δ πάνυ. ’Επειδή έπ’ αύτοΰ 
ή Φιλοσοφία διά τοΰ Μικρασιάτου Άνα- 
ξαγόρου ευρεν είσοδον έν Άθήναις, καί 
έπ’ αύτοΰ αύτη προήχθη είς έπακρον διά 
τοΰ σοφωτάτου άνδρών απάντων, Σω- 
κράτους τοΰ Σωφρονίσκου, διά τοΰ μαθη- 
τοΰ αύτοΰ, τοΰ θείόυ Πλάτωνος, καί μετ’ 
όλίγον διά τοΰ πρώτου τών φιλοσόφων 
Άριστοτέλους. Ίΐ δέ ιστορία βλαστήσασα 
πρότερον ένθα καί ή ποίησις καί ή φιλο- 
σοφία, έν ταΐς κατά τήν Μικράν Ασίαν 
Έλληνικαΐς άποικίαις καί ιδίως ταΐς Ίω- 
νικαΐς, έπί Περικλέους έλαβε τά μεγα- 
λείτερα καί σπουδαιότερα μαθήματα έκ 
τοΰ πολιτικού βίου. Τότε έπενοήθη τδ τε- 
λειότερον .τής ποιητικής τέχνης είδος, τδ 
δρ&μα, τό τε σπουδαιον καί τδ άστεΐον, 
ήτοι ή Τραγορδία καί ή Κωμ,ωδία. Τότε 
κυρίως έπλάσθη τδ Οέατρον, ένθα ήρί- 
στευσεν, έτιμήΟη καί έδοξάσθη ή μούσα 
τοΰ Αισχύλου καί Σοφοκλέους, τοΰ Εύρι- 

πίδου καί Άριστοφάνους. Αί δέ μέχρι τής 
έποχής έκείνη; Απροστάτευτοι καί ώς έπί 
τδ πλεΐστον ίδιοπραγοΰσαι είκαστικαί τέ
χναι, τότε προσεκλήθησαν νά λάβωσι καί 
αύταί μέρος τή; δόξης τών Αθηνών καί 
τής 'Ελλάδος έν γένει, ϊνα κοσμήσωσι διά 
τοΰ Φειδίου, τοΰ Ικτίνου καί Καλλικρά- 
τους τήν Άκρόπολιν καί- ’Αθήνας- Τότε 
άνηγέρθη δ Παρθενών, έκτίσθησαν τά ΙΙρο- 
πύλαια καί τδ ’Ωδεΐον καί ίδρύθησαν τά 
έν τή Άκροπόλει καί Αλλαχού έξαίσια 
καί Αμίμητα αγάλματα τής Άθηνάς, τοΰ 
Διός καί άλλων θεών. Διά τοΰτο ή Ιστο
ρία αποκαλεΐ καί δικαίως τούς ένδοξους 
τούτους χρόνου;, καθ’ ούς αί Άθήναι, ή 
'Ελλάς τής Ελλάδος, εΐχον φθάσει είς τδ 
επακρον τή; δυνάμεως καί τοΰ μεγαλείου, 
έποχήν καί αιώνα Περικλέους. Ή δέ έπο ■ 
χή αύτη είναι ή χρυσή όντως σελίς τής 
παγκοσμίου ιστορίας έν γένει. ’Επειδή τδ 
κράτος τών Αθηνών έπρώτευεν έπί ΙΙερι- 
κλέους ού μόνον τοΰ 'Ελληνικού έθνους, 
άλλά καί σύμπαντος τοΰ τότε γνωστού 
κόσμου. Καί τώ όντι πρδς άνατολάς οί 
Πέρσαι ήσαν άπδ πολλοΰ τεταπεινωμένοι, 
πρδς δυσμάς οί Καοχηδόνιοι εΐχον κατα- 
τροπωθή, ή δέ άκατονόμαστος έτι 'Ρώ
μη περιωρίζετο έν μόνη τή ’Ιταλία. Τδ 
'Ελληνικόν λοιπόν έθνος διεσπαρμένον από 
Όλύμπου μέχρι Κυρήνης καί άπδ Μασ
σαλία; καί Σικελίας μέχρι καί τή; Μικρής 
’Ασίας, καί συμποσούμενον είς εϊκοσιν ε
κατομμύρια καί πλέον έπεκράτει τή; οι
κουμένης, καίτοι διετέλει διηρημένον είς 
Απειραρίθμους πολιτείας, αϊτινες, τροπο
λογούμενα·. Από τής στενής Ολιγαρχίας 
τής Σπάρτης μέχρι τής πολιτείας τών 
’Αθηνών τής πρδς τήν άκραν δημοκρατίαν 
ρεπούσης, συνεδέοντο πρδς άλλήλας διά 
ποικίλων, ώς προερρέθη, καί ίσχυροτάτων 
ηθικών καί κοινωνικών δεσμών· Διδ έχον 
συνείδησιν τής υπερβαλλούσης ήθικής καί 
διανοητικής ύπεροχής αύτοΰ εύλόγως έ- 
Οεώρει καί άπεκάλει δικαίως βάρβαρα πάν
τα τά λοιπά έθνη.

Βεβαίως ή πολιτική αύτη Ακμή τής

άπδ πολλοΰ τεταπεινωμένοι,
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τοΰ άοχαίου κόσμου 
’Ενώ δηλ. παρά πασι 
έθνεσι νεκρική σιγή 

τδ 'Ελληνικόν έθνος 
πρώτης ήδη γνωστής 

έαυτδ διά με-

’Ελλάδος έπί πολύ δυστυχώς δέν διετη- 
ρήΟη’ άλλ’ όσον ολίγον καί άν διετηρήθη, 
ήρκεσεν δμως, ϊνα παραγάγη μνημεία λό
γου καί τέχνης, άπερ κατέστησαν αιώ
νιον τδ ήθικδν κράτος τοΰ ’Ελληνικού ο
νόματος έν τούτω τώ κόσμω, καθόσον 
τά μνημεία ταΰτα προέκυψαν άπδ τών 
σπλάγχνων αύτών, ούτως είπεΐν, τού Έλ* 
ληνικοϋ έθνους, και υπήρξαν προϊόν τής 'Ελ
ληνικής διανοίας, τής φαντασίας καί τής 
καρδίας, ήτοι τής εθνικής συνειδήσεως. 
Διά τοΰτο ταΰτα καί μέχρι σήμερον παρά 
πάντων θαυμάζονται καί έν πολλοΐς ά- 
παράμιλλα θεωρούνται, καθότι ένυπάρχει 
έν πασι ψυχή άγήρως καί ζωή άμάραντος. 
Ωςτε άπας ό τοΰ νεωτέρου πολιτισμού 

διανοητικός και ήθικδ; βίος, ώς είς κα
νόνα τινά καί άπαράβατον δρον άφορα. 
είς εκείνα, καί Ανατρέχει άδιαλείπτως εΐς 
έκεϊνα πρδ πάντων, ϊνα άναζητήση τδ 
καλόν, τδ υψηλόν και τδ πρέπον.

Ιδού ή μεγάλη διαφορά μεταξύ πάντων 
τών άλλων έθνών 
καί τού ’Ελληνικού, 
τοΐς γνωστοί; τότε 
έν πάσι δεσπόζει, 
άπεναντίου άπδ τής 
αύτοΰ ήλικίας διαιωνίζει 
γάλων τής διανοίας έργων, διά τής ποιή
σεως, τής Φιλοσοφίας, τής Ιστορίας, τής 
’Αρχιτεκτονικής, τής Γλυπτικής, τής Ζω
γραφικής καί τών άλλων τεχνών.

Άλλ’ δ σύνολος ούτος βίος 
θαυμάσιος καί ωραίος ήτο 
διαοκέση έπί πολύν χρόνον" διότι τά θε
μέλια καί ή βάσις, έφ’ ών έστηρίζετο τδ 
κάλλιστον αύτδ δημιούργημα, έκειντο δυς- 
τυχώς έπί ψάμμου καί σαθρά διετέλουν ! 
Καί άληθώς άπαντα τά στοιχεία τά με- 
γαλύναντα τήν 'Ελλάδα άπδ καιρού ήδη 
είχον έκλείψει. Αί Θήβαι είχον έντελώς 
καταστραφή" οί πολίται τή; Σπάρτης είχον 
περιορισΟή είς ολίγα; εκατοντάδα;" καί 
οί ’Αθηναίοι έπί τοσοΰτον είχον άλ.λοιωθή, 
ώςτε, έάν παραβάλη τις τά παρά Δημο- 
σθένου; περί αύτών λεγάμενα πρδς τά

ό τόσον 
άδύνατον νά

3
ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΠΕΓ! ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

παρά Θουκυδίδου καί 'Προδότου ιστορού
μενα, νομίζει δτι πρόκειται περί δύο παντά- 
πασι διαφόρων εθνών" τούτων δέ αίτια 

τής πολιτικής ένότητος 
διχόνοια πρδς άλλήλους, 
τό μέγιστον πάντοιν ή 
πολιτική καί πνευματική 

παρεξέκλινεν έπί τέλους

ήσαν ή έλλειψις 
τών Ελλήνων, ή 
ή δουλεία, καί 
ύπερπλεονάσασα 
έλευΟερία, ήτις 
εις πολιτικήν ακολασίαν καί ήθικήν έκ- 
λυσιν.

Καί άληθώς, Κύριοι, οί ήμέτεροι Πρό
γονοι, τδ μεγαλεπίβολον τοΰτο έθνος, 
τδ Οερμουργδν καί δραστήριου, τδ εύ
γενές καί φιλάνθρωπον, ήσαν σύναμα καί 
αψίκοροι, έμπαθεΐ; καί παράφοροι, υπερή
φανοι καί ανήσυχοι, επιπόλαιοι καί παλίμ- 
βουλοι, ένίοτε δέ καί έξετραχηλίζοντο εΐς 
τά άνοσιώτατα τών έγκλημάτων, όσάκις 
προέκειτο δι’ αύτών νά υπερπηδήσωσι 
πρόσκομμα έπιπροσθοΰν εΐς τήν ήρω’ίκώ; 
φιλόδοξου πορείαν των, ώστε δ αύτδς 
ήρω; ητο έπιδεκτικδς τή; άκρα; άρετής 
καί τής άκρα; κακίας. Διά ταΰτα ούδέ
ποτε κατώρθωσαν νά συνενωθώσιν είς μίαν 
κοινήν πολιτείαν ούτε διά τής ηγεμονίας 
τών ’Αθηνών, ούτε διά τής ηγεμονίας τής 
Σπάρτης, ούτε διά τής ηγεμονίας τών 
θηβών. 'Ολόκληρο; δέ ή 'Ελλά; ήτο διαμε- 
μελισμένη εΐς πολλά μικρότατα κράτη, 
σπανιώτατα εΐρηνεύοντα, ώς έπί τδ πολύ 
δέ διαπολεμοΰντα δυσμενώς πρδς άλλη- 
λα· Διά τδν αύτδν δέ λόγον καί έκάστη 
πόλις ή κράτος ήτο διη,ρημένη είς πολι
τικά; φατρίας πρδς άλλήλας έμπχθώς 
διαμαχομένας καί μετά δυσμενείας άδιαλ- 
λάκτου. Τά εμφύλια δέ ταΰτα μίση άνε- 
πτύχθησαν έκ παραλλήλου σχεδόν πρδς 
τήν πολιτικήν καί πνευματικήν έλευθε- 
ρίαν, καί έπί τέλους προύκάλεσαν γενικόν 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα έμφύλιον πό
λεμον δυσμενέστατον καί αίματηρότατον, 
δστις τάς μ.έν εθνικά; δυνάμεις κατέτριψε 
καί έξήντλ.ησε, προπαρεσκεύασε δέ καί 
προδιηυκόλυνε τον ξενικόν ζυγόν.

Διά ταΰτα λοιπόν ή Ελλάς ήτο ώριμος 
νά ύποταχθή εί; οίανδήποτε ξενικήν δύνα- 

μιν, ήτις πρώτη ήθελε προσβάλει αύτήν. 
Μέγα δ’ εύτύχημα ύπήρξεν δτι άντί δυνά- 
μεως ξένης έπήλθε κατ’ άρχάς ή συγγε
νής αύτή Μακεδονική ηγεμονία, ήτις παρέ
λαβε τήν 'Ελλάδα ήθικδν συνεργδν περί 
τδ μέγα τού έξελληνισμοΰ τής ’Ανατολής 
έργον. Καί δ μέν Αρχαίος τής Ελλάδος 
εκείνος κόσμο; υπέστη σπουδαιοτάτην μετα
βολήν υποκύψα; είς τήν τών Μακεδόνων 
κυριαρχίαν. Άλλ’ έάν ό 'Ελληνισμός άπέ- 
βαλεν ούτω τήν πολιτικήν αύτού ύπαρξιν, 
δμως ό έθνικδς αύτού βίος δέν κατεβλήθη 
ποσώς υπό τής ξενικής έκείνης δυναστείας. 
Διότι ένώ έφαίνετο συμπληρώσας δ ελληνι
σμός τον δημόσιον, τδν πολιτικόν αύτοΰ 
βίον, καί ούδέν έχων νά πράςη άλλο, είμή 
είς ετέρους νά παραχώρηση τδ στάόιον 
τής ιστορικής ένεργείας, αίφνης άναφαί- 
νεται αυθις περιβαλλόμενος τήν μοναρ
χικήν πορφύραν τοΰ Μ Αλεξάνδρου καί 
έπιχειρών δι’ αύτή; τήν είς τό αχανές 
έκεϊνο τών Μακεδόνων κράτος διάχυσιν 
τών άπειρων διανοητικών, τεχνικών καί 
πολιτικών θησαυρών, δσους παρήγαγε καί 
έτελείωσε καί έσώρευσεν έν τή μικρή γω
νία τής γής, έν Έλλάδι, κατά τήν πρώ
την περίοδον τή; ιστορία; αύτοΰ. Ό ελ
ληνισμός ούτος ένώσας τά έθνη τής ’Ανα
τολή; καί τή; Δύσεως δι’ Αλεξάνδρου 
καί τών αύτοΰ Διαδόχων κατέστησεν αύτά 
δεκτικώτερα είς τδ ν’ άσπασθώσι κατό
πιν τά; καινοτομίας τοΰ Χριστιανισμού, 
καί διενήργησε μεταξύ τών Ασιανών καί 
τών Ελληνικών δοξασιών τήν συγχώνευσιν 
έκείνην τήν τοσοΰτον έπιτηδείαν είς τήν 
πρόοδον τοΰ νέου θρησκεύματος.

Καί είναι μέν αληθές οτι ό διά τών 
Μακεδόνων εί; τήν Ασίαν μεταδοθείς 'Ελ
ληνισμός ούτος δέν ήτο αύτδς έκεΐνος ό 
αρχαίος, άλλ’ έτερός τις τύπο;' διότι μετε- 
δόθησαν μέν έκεΐσε ή γλώσσα, ή παιδεία, 
ή τέχνη, ή βιομηχανία καί τινες θεσμοί, 
δέν μετεδόθησαν δμως αί τοΰ Αρχαίου 
'Ελληνισμού θεμελιώδεις άρεταί, ΐ.Ιεν- 
θεριά τοϋ rrrt6jinroc xal ή τοΰ <ρρο>·ψ- 
yiaro<? γεχχαιύτης. Άλλ’ έάν ό έν Άσί? 

μεταδοθείς ελληνισμός δέν ήτο δ 'Ελληνισμό; 
τού Αισχύλου, τού Λεωνίδα καί τοΰ Έπαμι- 
νώνδου, δέν μετέβαλεν δμως τήν αρχικήν 
αύτοΰ φύσιν, ούδέ έταύτίσθη δλως πρδς 
τδν ασιανόν βίον καί χαρακτήρα. 'Π Ελ
ληνική παιδεία, ήτις έκτοτε έμαράνθη 
έν τή ιδία αύτής πατρίδι, διετέλει άκμά- 
ζουσα έν Περγάμω καί έν Έφέσω, έν Αντιό
χεια καί Παλαιστίνη, έν πάση τή Μικρρϊ 
Άσία, τή Συρία καί τή Αίγυπτο» καί 
είχε κέντρον τήν Αλεξάνδρειαν καί ιδίως 
τδ έν αύτή Μουσεϊον, δπερ είχε λαμπράν 
βιβλιοθήκην καί πάντα τά άλλα χρειώδη, 
καί ένθα συνήρχοντο καί συνειργάζοντο 
οί διάφοροι λόγιοι τών χρόνων έκείνων 
κατ’ εύνοιαν καί προστασίαν τοϋ φιλο- 
μούσου Πτολεμαίου. Άν δέ μή παρήχθη- 
σαν ένταΰθα Αριστουργήματα ποιήσεως, 
ιστορία; καί φιλοσοφίας ένάμιλλα έκεί
νων τοΰ άρχαίου Ελληνισμού, ούχ ήτ
τον δμως πλεϊσται καί πολύτιμοι έργα- 
σίαι έγένοντο πρδς διατήρησιν καί έξή- 
γησιν καί άνάπτυξιν τών Αριστουργημά
των έκείνου. ’Εντεύθεν προέκυψεν ή Γραρι- 
ματιχη, ή Φι.ΙοΑογΙα, κυρίως καί ή Κρι- 
τιχή. 'II δέ τέχνη άνέδειξεν έργα ούχί 
άνάξια τών προτέρων, ένώ αί θετικαί έ- 
πιστήμαι, ή Μαθηματιχη, ή 'Αστρονομία, 
κα1. ή Φνσιχη έλαβον έπίδοσιν άσυγκρίτως 
μεγαλειτέραν τή; προηγουμένης περιόδου. 
'Ώςτε έκ τούτων έπεται δτι δέν έξηπλώθη 
μόνον ό 'Ελληνισμός, άλλά καί περί τινα 
ούσιωδώς έτελειοποιήθη.

Άλλ’ δ 'Ελληνισμό; ούτος, προϊόν άλ
λων τόπων καί καιρών, άλλων πολιτικών 
καί κοινωνικών περιστάσεων, έξηλλοιώθη 
καθ’ ολοκληρίαν" διότι ή θέσι; καί τδ 
έργον αύτοΰ ήτο δλως διάφορος των προ
τέρων χρόνων πολιτικώς καί κοινωνικώς. 
Μοναρχία εύνομουμένη, συμπεριλαμβάνουσα 
έν τοΐ; κόλποις αύτή; ού μόνον τούς "Ελ
ληνας, άλλά καί ώ; πλεΐστα έτερα έθνη 
κοινόν έχοντα πρδ; τήν 'Ελλάδα τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν, τδ ελληνικόν θρή
σκευμα καί τδν ελληνικόν πολιτισμόν, 
ήτο δ σκοπό; καί τδ ΰνειρον τοΰ Μ. Άλε-
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ταΰτα τά 
αλληλων.

Σε-
τής 
τώ 

άνά

του, 
τού;

Καί δμως έν 
φοβερά; ταύτη; πάλης, 
οίκτράς εκείνη; ανωμαλία; τδ

ξάνδρου- Άλλα μόλις άπέθανεν ούτος, καί 
έν τώ άμα επέρχεται δεινότατη άναστάτω- 
σι; πραγμάτων, προσώπιον, χωρών, συμ
φερόντων καί περιστάσεων. Καί τώ όντι, 
η Εύρώπη χωρίζεται άπο τή; ’Ασία; καί 
της Αίγύπτου. ΊΙ Μακεδονία διατελεϊ εΐ; 
πολέμια; σχέσεις πρδς τά ύπ’ αύτής δη- 
μιουργηθέντα κράτη. Αυτά δέ 
κράτη άντιστρατεύονται κατ’ 
Οί ΙΙτολεμαΧοι πολεμοϋσι πρδς 
λευκίδας, ούτοι δέ πάλιν πρδς 
Μικρά; ’Ασία; δυνάστα;.
μέσω τή; 
μέσον τή;
έργον τή; διαδόσεως τοΰ ’Ελληνισμού δεν 
παύει έπι πολλάς εκατονταετηρίδας διεξα- 
γόμενον. Τδ έργον τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
φαίνεται μέν καταλοθέν, άλλ’ έν τώ φαι- 
νομένω τούτω ναυχγίω διατελεϊ έπιπλέ- 
ουσα καί επιμένει θριαμβεύουσα ή ιδέα 
τή; τοΰ ’Ελληνισμού διαδόσεως καί παρ’ 
αύτοΐς έτι τοΐς βαρβάροις δυνάσταις τής 
Μικράς ’Ασίας. Ίί δέ άνάμιξις τοϋ 'Ελ
ληνισμού μετά τών έξεων καί θεσμών τού 
ασιανού βίου,καί ή ανεύθυνο; παντοδυναμία, 
εΐ; ήν περιέστησαν οί διάδοχοι τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου, παρά τισι μέν παοήγαγον 
δίαιταν άλλοτρίαν τών πρωταγωνιστών 
τή; κλασική; έποχής, παρά τισι δέ καί 
οίκτράς κακίας. Ούχ ήττον δμως καί ούτως 
οί τοΰ ’Αλεξάνδρου συναγωννσταί ούδέποτε 
έλησμόνησαν τδν μέγαν καί υψηλόν σκο
πόν τή; διαδόσεως καί τή; παγιώσεω; 
τού 'Ελληνισμού εί; τά απώτατα τή; 
Ασίας καί τή; Λιβύη;. "Ωςτε οί μακροί 
ούτοι εμφύλιοι πόλεμοι δέν υπήρξαν δλως 
ίδιοτελεϊ; καί άγονοι, ούδέ οί πρωταγωνι- 
σται αύτών άνεδείχθησαν ανάξιοι μαθηταί 
διδασκάλου άπαραυ.ίλλου, ή απόστολοι 
καί έντολεΐ; ανάξιοι τοΰ εύγενεστάτου τών 
έπί γή; εθνών.

Άλλ’ ή μεγάλη έκείνη έξωτερική άνά- 
πτυξις αυτού έμελλε νά έπενέγκη ώς πρδς 
τήν Μακεδονίαν τά αύτά αποτελέσματα, 
οσα προηγουμένως οί μεγάλοι εσωτερικοί 

τή; 'Ελλάδος αγώνες είχον έπενέγκει εΐ; 
αύτήν τήν εστίαν τοΰ έθνους.

ΊΙ -Μακεδονική 'Ελλάς έξηντλήθη ένεκα 
τή; έκστρατείας τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, τών 
πολλών άποικισμών, τών μακρών εμφυλίων 
πολέμων, καί τέλος ένεκα τών όλεθρίων 
Γαλατικών καί βαρβαρικών έπιδρομών. 
"Ενεκα τούτων τώ όντι τά κοινά τών πό
λεων πράγματα εις τοσαύτην περιέστησαν 
καχεξίαν, ώςτε τδ δίκαιον έν Έλλάδι έν 
γένει έπί πολλά; δεκαετηρίδα; δέν διε- 
ξήχθη ούτε περί τών ιδιωτικών συμβο
λαίων, ούτε περί τών κοινών έγκλημά- 
των. Οί Αΐτωλοί διετέλουν διάγοντες έτι 
τον βίον άπδ ληστεία;, άλλοι δε κατάν
τησαν εΐ; δεινού; έμφυλίου: πολέμου; καί 
φοβερά; σφαγά; κατ’ άλλήλων, ώςτε οί 
πλεϊστοι τών τή; 'Ελλάδος κατοίκων άπε- 
θηριώθησαν τά; ψυχάς. Τοιαύτη, τέλος, 
ακρισία, ταραχή καί δυςθυμία έπεκράτη- 
σεν έν Έλλάδι καί κατά τά; παραμονά; 
αύτάς τής άλώσεως τής ΚορίνΟου, ώςτε 
πολλοί παρεφρόνησαν, πολλοί έγένοντο 
αύτόχειρες, καί έν γένει άπαντες κατάν
τησαν νά υπολαμβάνωσιν ώς ευεργέτημα 
τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, έχοντε; άνά 
στόμα τήν γνωστήν παροιμίαν fl/ify τα~ 
γέως άπω.έάμείδτ, ούκ itr έσώθηαεκ. Εν
νοείται λοιπόν δτι τοιαύτη κατάστασις 
πραγμάτων δεν ήδύνατο νά διαρκέση έπί 
πολύν χρόνον, οί δέ Ρωμαίοι δέν είχον 
άνάγκην έπιτηδεία; τέχνη; καί υπερβολι
κή; δυνάμεω; πρδς βαθμιαίαν κατάκτησιν 
τή; Ελλάδος άπάσης·

Είς τοΰτο δέ φθάντες τοΰ λόγου ο
ποίαν άλλοίωσιν βλέπομεν καί δποίαν 
μείωσιν τών στοιχείων τοΰ αρχαίου έθνι- 
κοΰ τής 'Ελλάδος βίου ! Τήν πρδ καιρού 
άρξαμένην ζαί όσημέραι αύξανομένην ή
θικήν φθοράν τούτου τοΰ βίου παρακολου
θεί ήδη όαγδαία ή υλική φθορά. Ένώ 
δηλ. δ άληθή; πολιτικό; βίο; έπί μάλ
λον έκλείπει καί παύουσι πλέον τοΰ νά 
παράγωνται ήδη τά άρχαία έκεϊνα αρι
στουργήματα τή; τέχνης, τή; γλώσσης, 
τής επιστήμης, άρχονται νΰν νά κατα- 

στρέφωνται τά τείχη, οί ναοί, τά θέατρα 
καί άπα; έ πρότερον σωρίυθεΐς υλικός, 
άλλ’ ωραίος πλοΰτος! Ή Ελλάς έλεηλα- 
τήθη άνηλεώ; ύπό τών ηγεμόνων τής 'Ρώ
μης, απειράριθμοι δ’ έφονεύθησαν άνδρες, 
γυναίκες καί παϊδες, ίνα κληξονομήσζ, ό 
Νέρων τάς περιουσίας αύτών. Απήχθησαν 
δέ άπό τών ’Αθηνών καί άφ’ όλων τών 
ναών τής Ελλάδος πλεΐστα όσα έργα τέ
χνης, ίνα δι’ αύτών έπανορθωθώσιν αί 
ζημίαι, τάς οποίας έπήνεγκεν έν 'Ρώμη ή 
τότε καταστρέψασα τήν πόλιν ταύτην 
πυοκαϊά, καί ίνα κοσμηθώσι τά βασίλεια 
τοΰ Νέρωνο;. Καί έν γένει έπήνεγκεν ού
τος είς τήν 'Ελλάδα καί τήν Μικράν Α
σίαν συμφοράς μείζονα; τών δσας πάλαι 
ποτέ προύξένησεν ή τοΰ Ξέρξου διαβόητος 
έπιδρομή. Αί δέ άπαχθεϊσαι έξ Ελλάδος 
εί; 'Ρώμην λαμπρότατοι τών θεών ει
κόνες άπεκεφαλίσθησαν κατά προσταγήν 
τοΰ Καλιγόλα, ίνα έπιτεθή έπ’ αύτών 
ή ιδία αύτού κεφαλή. Άπδ δέ τών αν
δριάντων άφηρεϊτο ή προτέρα έπιγραφή 
καί ένεχαράσσετο άντ’ αύτή; ετερον όνο
μα, ώςτε κατά Παυσανίαν ζαί Δίωνα τδν 
Χρυσόστομον 5 Ορέστη; λ. χ. έγίνετο 
Αύγουστος, αί Μιλτιάόου καί Θεμιστο
κλέους εικόνες
Ί’ωμαϊον ή Θράκα καί έν γένει τά αγάλ
ματα τών θεών τής 'Ρόδου, τής ’Αττικής, 
τή; ΚορίνΟου καί άλλων πόλεων έλάμβανον 
τοιαύτας άλλοκότου; μεταμορφώσεις.

Είναι δέ άληθές ότι άν πολλοί τών 'Ρω
μαίων Αύτοκρατόρων υπήρξαν οί έξυβρίσαν- 
τε; τήν ασθενή Ελλάδα καί καταστρέ- 
ψαντε; αύτή; τά μνημεία, άλλοι όμως 
αύτών τούναντιον έσεβάσθησαν τά ίεοά 
αύτής έρείπια, ή δέ Ελληνική παιδεία 
καί τέχνη έτυχον έπί ένα περίπου αιώνα 
παρ’ αύτοΐς προστασίας ίδιαζούσης. Καί 
τοιούτοι εξαίρετοι ηγεμόνες καί εΰεργέ- 
ται τοΰ έθνους άνεδείχθησαν ό χρηστό; 
Τραϊανός, ό διάδοχο; τούτου Άδριανδς 
καί οί δύο έπειτα Άντωνΐνοι. Διότι έπί 
τής αυτοκρατορία; αύτών πάσαι αί Έλ- 
ληνίδες πόλεις είς νέαν προήχθησαν ακμήν,

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Γ .)

Ορέστη; λ. χ. έγίνετο

μετεγράφοντο εί; άνδρα

άλλαι μέν παρ’ αύτών ίδρυθεϊσαι, άλλαι 
δέ δι’ αύτών αύξηθεΐσαι, κατά δέ τδν 
σοφιστήν Αιλιον Άριστείδην οί Αύτοκρά- 
τορε; ούτοι « κήδονται περί τών ελληνι
κών πολιτειών, ώς περί τών ιδίων τρο- 
φέων καί ότι άνορθοΰσι μέν τάς πεπτω- 
κυίας, νέμουσι δέ έλευθερίαν καί αύτονο- 
μίαν εί; έκείνας, αίτινες πάλαι ποτέ προΐ- 
σταντο τοΰ Ελληνικού, διοικούσι δέ τά; 
λοιπάς διά πολλή; έπιεικείας καί πραό- 
τητος. "ΟΟεν πάσαι είσι πλήρεις γυμνα
σίων, κρηνών, στοών, ναών, τεχνουργείων 
καί σχολών. »

Ί! δέ άρχαία 'Ελληνική φιλολογία 
καί έπί τή; 'Ρωμαϊκή; κυριαρχίας άπδ 
τής τελευταίας πρδ Χριστού μέχρι τής 
τρίτη; Μ. Χριστόν έκατονταετηρίδος άνέ- 
δειξεν έργα πολλά καί ποικίλα, τά όποια 
καί μέχρι τής σήμερον τιμώμενα ήθελον 
άρκέσει καί μόνα ίσως, ίνα περιποιήσωσι 
κλέος επίζηλον είς τδ όνομα παντδς έ
θνους έλιγώτερον άλλοτε περί τό είδος 
τούτο μεγαλουργήσαντος. Τότε ήκμασαν 
δ μέγας Γεωγράφος Στράβων, δ πολυμαθής 
ιστορικός Διόδωρος ό Σικελιώτης, δ Πλού
ταρχος, δ Άρριανός, δ έξ Ιουδαίων έξελ- 
ληνισθείς Ίώσηπος καί δ Άλικαρνασσεύ; 
Διονύσιος. Τότε έζη δ έξ Ίεραπόλεω; τής 
Φρυγίας στωϊκδς φιλόσοφος ’Επίκτητος, 
τότε δ έπίσημος ρήτωο καί πολιτικό; 
άνήρ, δ Αθηναίο; Λογγϊνος, τού οποίου 
τδ περί "Υψους υπόμνημα λογίζεται άχρι 
τούδε άπαράμ.ιλλον. Τότε τέλος μεταξύ 
πολλών άλλων άνέλαμ.ψε καί δ έκ Σαμ,ο- 
σάτων τής Συρίας Λουκιανός, δ αμίμητο; 
εκείνος τοΰ λόγου τεχνίτης, δςτις μετά 
πλείστης χάριτος καί μοναδική; εύφυΐας 
έμάστιξε τήν ήθικήν, τήν κοινωνικήν καί 
τήν θρησκευτικήν αναρχίαν τών χρόνων 
έκείνων.

’Αλλά τά έθνη δέν άναβιοΰσι δυςτυχώ; 
δι’ έξωτερική; ‘ Προστασίας καί εύεργεσίας, 
ούδέ άνοίθοΰσι τήν παιδείαν ευάριθμοι 
άνδρες’ διότι δσαδήποτε καί αν έλαβεν 
ή 'Ελλάς παρά φ.λελλήνων αύτοκρατόρων 
έπικοσμήματα, ούχ ήττον πάλιν διετέλει 

<2.
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φθίνουσα καί όσημέραι μαραινόμενη’ τά 
δε ίργα εκείνων, τά επί αληθινή σοφία 
ή χάριτι καί εύφυ’ία ή έξαιρέτω τοϋ λό
γου τέχνη διακρινόμενα ώμοίαζον πρδς 
τά ολίγα τής άηδόνος κελαδήματα, τά 
όποια συμβαίνει ν’ άκαύση τις διερχόμενος 
κοιλάδα αντηχούσαν άπδ τάς άδιακόπους 
φωνάς τών βατράχων. ’Επειδή, άφ’ ής 
έποχής έξέλιπεν ή πολιτική αυτονομία, 
πάντα τά έν Έλλάδι γινόμενα ούδεμίαν 
εΐχον πλέον πολιτικήν καί πραγματικήν 
αξίαν. Καί άφ’ ής έποχής έπήλθεν ή ήθι- 
κή άναρχία καί συν αύτή ή μέν Φιλο
σοφία έξέπεσεν εις τυπικήν έπανάληψιν 
ή παράλογον ερμηνείαν ή συστηματικήν 
διαστροφήν τών άρχαίων δογμάτων, τά 
δέ σπουδαία ρητορικά τοϋ λόγου θέματα 
κατήντησαν νά μεταβληθώσιν είς μυίας 
καί ψιττακού καί κώνωπος εγκώμια, ή 
κενόσπουδος αυτή ρητορική και ή άλλοιω- 
Οεϊσα φιλοσοφία έζήτησαν άσυλον παρά 
τή σοφιστική, ήτις συνεπήγαγεν άπαραι- 
τήτως τήν έξαχρείωσιν τής έπιστήμης. 
Οί συνήθεις άντιπρόσωποι τής έποχής ταύ
της ήσαν οί σοφισταί. Αυτοί εϊχον άνά 
χεϊρας τήν ανατροφήν καί τήν παίδευσιν 
τής νεολαίας. Αύτοί έδίδασκον έν Άθή- 
ναις, ένθα συνέρρεον έτι άνθρωποι παντα- 
χόθεν. ϊνα μυηθώσι τά μ,υστήρια τών 
ελληνικών τεχνών, έπιστημών καί γραμ
μάτων. Αύτοί έπλούτουν, αύτοί έτιμώντο 
έν Όλυμπίοις καί αύτοί τελευταϊον είςε- 
χώρησαν καί έν 'Ρώμη ώ; διαμορφωταί 
τής κοινωνίας αύτής, ένθα υπήρχε τοιού
των πλήμμυρα τότε, ών οί πλεΐστοι δυς- 
τυχώς μεταβαλόντες είς Εμπορίαν τδ ίερδν 
τής διδασκαλίας έπάγγελμα έξτ,υτέλισαν 
τδ υψηλόν τοΰτο έργον καί έβεβήλωσαν 
μετά τούτου τδ τοϋ Έλληνος όνομα υπο
βαλλόμενοι έκουαίως, οί μεγαλορρημονοϋν- 
τες περί έλευθερίας, άντί ολίγου άργυρίου 
είς τήν αίσχροτέραν δουλείαν έν ταΐς οί- 
κίαις τών ισχυρών τής 'Ρώμ.ης καί είς 
τούς πικροτέρους έμπαιγμούς αυτών τε 
καί τών περί αύτούς. Ό δέ ύπδ τούς 
'Ρωμαίους έκεϊνος κόσμος έν γένει καί δή 

καί δ Ελληνικός έτρεχεν ήδη, ούχ ϊνα 
διδαχθή τάς άληθεΐς καί υγιείς άρχάς τής 
Φιλοσοφίας, άλλ’ ϊνα Οαυμάση τήν έξω- 
τερικήν λαμπρότητα καί Οεάσηται εύ“ 
χαρίστως τδ ρωμαϊκόν έθιμον, τήν θηριο
μαχίαν. θρησκεία δέ καί φιλοπατρία, οι
κιακή άρετή, καί πάσα οίαδήποτε χρη- 
στότης κατήντησαν ανύπαρκτα πράγμα
τα, και οί άνθρωποι έζων μόνον διά νά 
γελώσι, νά παίζωσι, νά διασκεδάζωσι καί 
ν’ άκολασταίνωσιν, οδηγούς απαράμιλλους 
είς τοΰτον τον βίον έχοντες τούς πλεί
στους αύτοκράτορας Ρώμης καί τούς έκα- 
σταχοΰ ηγεμόνας.

Πρός τή ήθική δέ καί διανοητική πα
ρακμή ταύτη τδ Ελληνικόν έθνος περι- 
ήλθεν είς τήν έσχάτην ύλικήν έκλυσιν 
καί άπερίγραπτον ατονίαν. Οί ύλικοί αύ
τοϋ πόροι εΐχον έξαφανισΟή, ή γεωργία 
καί τδ έμπόριον εΐχον έκλείψει, δ δέ έθνι- 
κδς πληθυσμός αύτοΰ εΐχεν έλαττωθή πα- 
ραδόξως’ διότι σύμπασα ή Ελλάς κατά 
Πλούταρχον δέν ήδύνατο νά δώση πλει- 
οτέρους τών τριςχιλίων οπλιτών, όσους 
πάλαι ποτέ μόνη ή μικρά τών Μεγά
ρων πόλις έπεμψεν εί; τήν κατά τών 
Ιίερσών έν Πλαταιαϊς μάχην ! 'Οποία ά
ληθώς πραγμάτων άλλοίωσις !

Καί είναι μέν αληθές δτι τά έθνη, 
όσων ή πολιτική αυτονομία παύσ·ρ ύπάρ- 
χουσα, εκλαμβάνονται καί δικαίως ώς 
μή έχοντα ιστορίαν- διότι έκλιπόντος 
τοΰ πολιτικού αύτών βίου μαραίνεται δ 
φυσικός καί συνεκλείπει μετ’ αύτοΰ καί 
δ κοινωνικός καί διανοητικός αύτών βί
ος’ τοΰτο δέ μαοτυροΰσι πολλά έθνη τώ 
όντι, τά όποια άκμάσαντα πρότερον καί 
δημιουργήσαντα έν τούτω τω κόσμορ ή 
έζέλιπον δλως άπδ προσώπου τής γής, 
εύθύς άφοΰ έξεπλήρωσαν τήν άποστολήν 
αύτών έν τώ κόσμερ, ώς οί Βαβυλώνι
οι, οί Φοίνικες, οί Αιγύπτιοι, οί Καρ- 
χηδόνιοι, οί Ρωμαίοι, ή διεσώΟησαν μάλ
λον ώς ίδιώταί τινες καί ούχί πλέον 
ώς άθληταί τοϋ ιστορικού σταδίου, ώς 
οί ’Ινδοί, οί Ιουδαίοι καί οί 'Αρμένιοι.

Κατά παράδοξον όμως τρόπον είς τδ Ελ
ληνικόν μόνον έθνος τοιοΰτό τι δέν 
συνέβη, άλλά δή καί έπί τής Ρωμαϊκής 
κυριαρχίας.

Καί τώ όντι οί Ρωμαίοι μεθ’ δλην 
τήν στρατιωτικήν ύπεροχήν των καί μεθ’ 
δλην τήν άκαταμάχητον πολιτικήν των 
δέν ήδυνήθησαν πάλιν νά μεταπλάσωσι 
τδ Ελληνικόν έθνος κατά τδ εαυτών δ- 
μοίωμ,α, ούδέ αύτούς τούς θεσμού; αύτοΰ 
έντελώς νά έξαφανίσωσιν. 'Ώστε τδ 'Ελ
ληνικόν έθνος έπέρρευσεν, ούτως είπεΐν, 
έπί τοϋ πελάγους τής Ρωμαϊκής κυρι
αρχίας, χωρίς νά συγχωνευθή έντδς τών 
αχανών αύτής ρευμάτων. Βεβαίως τδ ή- 
μέτερον έθνος δέν παοέμεινεν άναλλοίω· 
τον, άπεναντίου μάλιστα εϊδομεν δτι 
καϊ πολλάς έπαθεν αλλοιώσεις, αϊτινες 
καί μέχρις ημών καταδείκνυνται έτι. 
Άλλ’ έάν τδ 'Ελληνικόν έθνος ήττήθη 
πολλάκις έν τοΐς πεδίοις τής μάχης ύ
πδ τών Ρωμαϊκών λεγεώνων καί άπέβαλεν 
έ-t τέλους πάντα τά ζωτικώτεοα συ
στατικά τοϋ αρχαίου αύτοϋ ήθικοϋ καί 
πολιτικού βίου. Ό Ελληνισμός όμως έ- 
ξεναντίας δέν έπαυσεν άνέκαθεν άναδει- 
κνύμενος νικηφόρος έπί τού ήθικοϋ πε
δίου τής κοινωνικής ένεργείας- Οί Ρω
μαίοι καί μεθ’ δλα τά μέσα, άτινα έ- 
κέκτηντο, ϊνα έπικρατήσωσι τής 'Ελλά
δος καί τών άλλων τής ’Ανατολής Ε
θνοτήτων, ούδέποτε κατώρθωσαν νά είς- 
δύσωσι μέχρι τών σπλάχνων τών λαών 
αύτής, ϊνα μ.εταδώσωσι πάσι τήν γλώσ
σαν αύτών, τά ήθη, τόν χαρακτήρα. 
Μόνος δ Ελληνισμός κατώρθωσε τοΰτο 
καί μ.εθ’ δλας αύτοΰ τάς περιπέτειας. 
Καί άν ή Ελλάς πάσα καί αί παντα
χού γής διασπαρεϊσαι 'Ελληνικοί αύτής 
άποικίαι πολιτικής ύπήγοντο εί; τήν 
Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, κοινωνικής όμως, 
ήθικώς καί διανοητικώς δέν έπαυσαν ού- 
σαι 'Ελληνικοί χώροι, άπαραλλάκτω;, δ
πως τά 'Ελληνικά αγάλματα, τά όποια, 
ώς προερρέθη, οί Ρωμαίοι έπέγραφον εί; 
ίδίου; βασιλείς ή ήρωας, δέν άπέβαλλον 

διά τοΰτο τδν άρχέτυπον 'Ελληνικόν αύ
τών χαρακτήρα.

Ή 'Ελλάς καί μεθ’ δλα τά παθήμα
τα καί δεινά της, άπερ ύπέστη έπί τής 
Ρωμαϊκής κυριαρχίας, καί μετά δουλείαν 
τεσσάρων αιώνων, έσωζεν έτι οΰχ ήττον 
τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τής άρχαίας 
λαμπρότητος καί ήτο κλασική έτι χώ
ρα’ διότι πάσα πόλις αύτής έβοιθεν α
ριστοτεχνήματος, ώςτε ή φαντασία Εκ
πλήττεται κατά Παυσανίαν άναλογιζο- 
μένη τδ τί ήτο κατά τούτο τούλάχι
στον άκόμη ή χώρα αΰτη καί μέχρι 
τή; τρίτης μετά Χριστόν έκατονταετη- 
ρίδος.

"Οσο» δέ ασθενείς καί άν ήσαν οί 'Ελ
ληνικοί θεσμοί κατά τήν έποχήν ταύτην, 
όσο» κενοί καί άν κατήντησαν οί τύποι, 
όσονδήποτε δέ καί άν άπέβαλον τήν 
πραγματικήν των άξίαν, ή διατήρησι; 
αύτών δμως πάλιν συνετέλει μέχρι τί
νος ένθεν μέν εις τδ νά ύποθάλπη τδ 
ίερδν τής φιλοπατρίας αίσθημα, δπερ δέν 
περιωρίζετο πάντοτε είς απλούς λόγους, 
άλλ’ έν άνάγκη καί δι’ έργων έπεκυροΰ- 
το, ένθεν δέ είς τδ νά συντηρή τήν Ε
θνικήν τού Ελληνισμού συνείδησιν, ήτις 
άναρριπιζομένη έκ διαλειμμ,άτων παρήγεν 
ένίοτε γινναιοτέρας τινάς προαιρέσεις καϊ 
ένεργείας.

Είς δέ τήν διάδοσιν, άνάπτυξιν καί 
διατήρησιν τοϋ 'Ελληνισμού συνήογησαν 
πλήν τών θεσμών, καί τά κατά τήν ’Α
σίαν καί ’Αφρικήν πολίσματα τού Μ. Αλε- 
ξάνδοου καί τών διαδόχων αύτοϋ. Τοιαύ- 
τας δέ πόλεις ϊδρυσεν δ Ελληνισμός ύπέρ 
τάς διακοσίας, αϊτινες άπετέλουν οίονεί 
πολυαρίθμου; τινάς κυκλάδα; καί σπορα- 
δας νήσους έντδς τού άχανοϋς έκείνου 
πελάγους τών εγχωρίων έθνών τής ’Ανα
τολής, αϊτινες διέσωσαν " 
πολιτικόν σύστημα, τδν δήμον, 
λήν καϊ τούς άρχοντας. Οί ίδρυταί τών 
πόλεων τούτων έντυποΰντες έν αύταί; τδν 
έθνικδν χαρακτήρα έδωκαν εύθύς έξ άρχής

άπαν τδ άρχαϊον 
τήν βου-
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είς τού; πολίτας αυτών τδ δικαίωμα τής 
αύτοδιοικήσεως.

Πάντων δέ μάλιστα συνετέλεσεν είς τήν 
πανταχοϋ γή; έπικράτησιν τοϋ 'Ελληνι
σμού ·η θεία τοϋ Πλάτωνος γλώσσα, ήτις 
άδιαλείπτως διαδιδομένη εί; τά έθνη ττ,ς 
’Ανατολής, έξελλήνισεν δλως αύτά έπί τέ
λους. Ή μαγνητική αύτη δύναμις τής 
'Ελληνικής γλώσσης, ήτις καί πρδ τών 
χρόνων τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου ζαΐ μετά ταΰ
τα άνεδείχθη πολλαχοϋ ακαταμάχητος, 
είναι Sv τών περιεργοτέρων φαινομένων 
τής ιστορίας. Καθώς τά χρυσά όπλα τών 
μακεδονικών αγημάτων εϊχον ένθεν μεν 
εσωτερικήν άξίαν μεγάλην, ένθεν δέ επι
θετικήν ίσχύν άκαταγώνιστον, ουτω καϊ 
η τελειοτάτη καϊ χαριεστάτη τών γλωσ
σών άπέβη άείποτε ώςαύτως τδ ίσχυρό- 
τερον δπλον τοΰ 'Ελληνισμού. Διά τοΰτο 
ή μεγάλη έκείνη ελληνική κοινωνία, αί 
πόλεις καϊ ό λαδς τής 'Ελλάδος έμειναν 
δλως άλλότριοι τής γλώσσης τών κρα- 
τούντων καϊ διετέλουν λαλοϋντες καϊ γρά- 
φοντες τδ ιδίωμα τών Πατέρων. Οί 'Ρω- 
μ.'αϊοι άντί νά έκλατινίσωσι τήν 'Ελλάδα, 
δπως έπραξαν πολλαχοϋ τής επικράτειας 
των, προετίμων έξ έναντίας τήν 'Ελλη
νικήν τή; ιδία;. ’Εν 'Ρώμη πάσα σχεδόν 
αξιόλογος οικία έφιλοτιμεΐτο νά περιστοι- 
χίζηται υπδ Ελλήνων 'Ρητόρων, φιλοσό
φων, γραμματικών καϊ σοφιστών, 'ίνα 
έκμάθη τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν. Οί έπι- 
φανέστατοι τών 'Ρωμαίων άπεκάλουν τήν 
Λατινικήν βάρβαρον γλώσσαν κατ’ αντι
παράθεση* αυτής πρδς τήν 'Ελληνικήν. Ο 
δέ περιώνυμος ποιητής τών 'Ρωμαίων '0- 
ράτιος ώμολόγησεν δτι « ή 'Ελλάς κατα- 
κτηθεϊσα αντικατέστησε τούς αγρίου; αύ
τή; νικητά; καί είςήγαγε τάς τέχνας καϊ 
τάς έπιστήμας εί; τδ βάρβαρον Λάτιον.

Διά τών Οεσμοθετημάτων δέ καϊ τών 
κτισμάτων τών διαδόχων τοϋ Μ. Αλε- 
ξάνδ ρου έπεκράτησεν ή γλώσσα ή 'Ελ
ληνική, ώς γλώσσα τής κυβερνήσεως, τών 
γραμμάτων, τών νομισμάτων καϊ έν γένει 
δλων τών υψηλότερων καϊ εύγενεστέρων 

κοινωνικών σχέσεων. Άπδ άκρων έως ά
κρων τοϋ 'Ρωμαϊκού κράτους τδ έμπόριον 
ελληνιστί διεξήγετο. Καϊ αύτοί οί Ιου
δαίοι μέχρι τή; καταστροφής τή; ίεράς 
αύτών πόλεως διά τής 'Ελληνικής γλώσ- 
ση; διενήργουν τά; ποικίλας αύτών είς 
πάντα τά μέρη τοΰ κόσμου συναλλαγές. 
Τά πάντα λοιπδν παρεσκευάσθησαν, ινα 
διά τής Ελληνικής θείας γλώσσης λαλήση 
τδ Πνεΰμα τδ "Αγιον. Διότι διά τήν έν- 
τέλειαν καϊ τήν λεπτότητα αύτής ή Ελ
ληνική γλώσσα ήτο ή έπιτηδειοτέρα παρά 
πάσαν άλλην πρδς τήν δήλωσιν, τήν ερ
μηνείαν καί τδν προσδιορισμόν τών υψη
λών τοΰ νέου θρησκεύματος δογμάτων. 
Αύτή ύπήρξε το δργανον, δι’ ού μετ ού 
πολύ έκηρύχθη τ» Εύαγγέλιον, έγραψαν 
καϊ έλάλησαν οί ’Απόστολοι καϊ οί Πα
τέρες τή; ’Εκκλησίας, ένομοθέτησαν δέ 
αί οίκουμενικαί Σύνοδοι, καϊ δι’ ού έν 
ένϊ λόγω άπεκαλύφθη, ήομ.ηνεύθη καϊ έ- 
κανονίσθη τδ τοϋ Χριστιανισμού θρήσκευμα. 
Ή γλώσσα έκείνη τών Πατέρων ήμών 
κατισχύσασα τής 'Ρωμαϊκής καϊ άλλων 
πολλών μεταγενεστέρων δυναστειών έμελ
λε νά διατηρηθή μέχρι τής σήμερον ού 
μόνον γραφομένη, άλλά καϊ λαλουμένη !

Καϊ όμως καϊ μεθ’ δλην τήν άκαταγώ
νιστον ταύτην δύναμιν τής 'Ελληνική; 
γλώσσης καϊ μεθ’ όλα τά θαυμαστά με- 
γαλουργήματα τοΰ 'Ελληνισμού οί ήμέ- 
τεροι Πρόγονοι έπϊ μακρότατον χρόνον διε- 
τέλουν υπήκοοι ακατονόμαστοι κυριάρχων 
ξένων έν 'Ρώμη διατριβόντων καϊ κατά 
τδ δοκοΰν παρ’ αύτών διωκοϋντο, έφορο- 
λογοΰντο καϊ περιεφρονοϋντο ! Άλλ’ αίτιοι 
τούτου δέν ήσαν μόνοι οί 'Ρωμαίοι. Λί 
πλεϊσται τών συμφορών τοΰ 'Ελληνικού 
έθνους άρξάμεναι έκπαλαι δέν έπαυσαν 
έκτοτε προαγόμεναι καϊ κορυφούμεναι, 
μέχρις ού έξηράνθησαν έπϊ τέλους πάσαι 
σχεδδν αί ζωτικαϊ πηγαϊ τοΰ 'Ελληνικού 
έθνους. Καϊ άληθώς, τδ άρχαΐον θρήσκευ
μα, τοϋ οποίου τά θεμέλια ύπέσκαψεν 
ή Φιλοσοφία είχεν άποβάλει πάσαν δύνα- 
μιν καϊ μάλιστα παρά ταϊ; άνωτέραις 

τάξεσι τής κοινωνίας, μετά δέ τοΰ θρη
σκεύματος συγκατέπεσον τά άσφαλέστατα 
έρείσματα τής ήθική; διαπλάσεως τοϋ 
έθνους. Ί1 δέ κοινωνία ήτο διηθημένη είς 
δύο τάξεις άνθρώπων, είς θιύΛοις καϊ 
Α/ευό'έροιχ. Ούτοι μέν έκέκτηντο πάντα 
τά άστυκά δικαιώματα άποτελοϋντε; τήν 
ενεργόν κοινωνίαν, έκεΐνοι δέ έδεσπόζοντο 
υπδ τούτων μετερχόμενοι πάντα τά χειρω
νακτικά έπαγγέλματα καί άπεστερημένοι 
διά παντδ; τών πολιτικών δικαιωμάτων 
άπετέλουν άχρηστον κεφάλαιον έν τή κοι
νωνία. Διά τούτο ή τών ελευθέρων τάξις, 
εύθύς άφοΰ ήρχιζε νά άποβάλλη τάς άρετάς 
έκείνας, δι’ ών έκτήσατο τήν υπεροχήν 
αύτή; καϊ δύναμιν, ήτοι τήν χρηστότητα, 
τήν σωφροσύνην, τήν φιλεργίαν, τήν φιλο
τιμίαν, τήν φιλοπατρίαν’ έπειδή ούδεμία 
άλλη τάξις άνθρώπων ύπήρχεν ή δυνα- 
μένη ν’ άναπλ-ηοώση τήν διαφθαρεΐσαν 
ταύτην τών άνθρώπων ομάδα, έφθείρετο 
όσημέραι καϊ έμαραίνετο καϊ παρήκμαζεν 
άμετακλήτως. Τούτο είχε συμβή είς τούς 
κλασικούς χρόνους, τούτο έπήνεγκε τήν 
πτώσιν τής μακεδονικής ήγεμονίας, καϊ 
τούτο κατέλυσε τδ 'Ρωμαϊκόν κράτος.

Έκ τούτων πάντων συνάγεται ότι ένε
κα τή; άπδ πολλοΰ άρξαμένης μεταξύ 
τή; Φιλοσοφίας καί τών θρησκευμάτων 
πάλης ειχεν ήδη έπέλθει νέκρωσις τών 
άρχαίων δοξασιών έν τώ κόσμω. '11 δέ 
κοινωνία καϊ μάλιστα ή λογιωτέρα έ- 
στερεΐτο πάσης πίστεως, καϊ πλανωμένη 
ήθικώ; έν έρήμφ αυχμηρότατη έπεζήτει 
δασίν τινα ψυχικής παραμυθίας. "Απας δ’ 
έν γένει ό κόσμος είχεν ανάγκην διανοη
τικής, ήθικής καί κοινωνικής άναμορφώ- 
σεως. Καϊ ταύτης τή; άναμορφώσεως τάς 
άρχάς άνέλαβεν ήδη νά κηρύξη αύτή ή 
Θεία Πρόνοια. ’Αλλ’ ϊνα διευκολυνθή ή 
διάδοσις τών αρχών τούτων, άπητεϊτο 
πρδς τοΐς άλλοι; νά καταπέσωσιν οί πολι
τικοί φραγμοί οί διαιροϋντες τά έθνη, 
καϊ νά ύπαχθώσιν άπαντα ταΰτα εί; μίαν 
καί τήν αύτήν πολιτικήν ενότητα. Τδ 
έργον τοΰτο επετράπη είς τδν Μ. ’Αλέ

ξανδρον νά προπαρασκευάσω, καϊ διά τών 
διαδόχων αύτοΰ συντελέση τήν πολιτικήν 
ταύτην ενότητα τοΰ κόσμου, ήτις εξακο
λουθούσα νά έπικρατή έπϊ τρεις εκατονταε
τηρίδα; καϊ νά άναπτύσσηται όσημέραι 
διοικητικώς, στρατιωτικώ;, νομισματικώ;, 
δικαστικώ; καϊ πρδ πάντων διανοητικό,; 
καϊ’φιλολογικό,; δέν είχεν ανάγκην, είμή 
έξωτεριζοϋ τινο; έπιστεγάσματος, ϊνα άνα- 
λάβη τδν τύπον τής κοσμοκράτορος μον
αρχίας. Τδ έπιστέγασμα τοΰτο έπετέθη 
ύπδ τή; 'Ρώμ.η;, τής πρωτευούση; τής 
Οικουμένης.

Καί ιδού ore η.Ιθε τό π.Ιήρωμα τοΰ 
χρόνου, ΐί-,ιιπίστει.Ιετ <5 Θεός τότ vl0r 
αύτοΰ yerifjiero»· ex γυταιχός, γετόμεκον 
ύπό ydjior, Ira τούς ΰ.τό νόμοχ ίί,αγο- 
ράση, Ira τή>· υιοθεσία»· απο.Ιάθωμιΐ". 
Έγένετο δέ έν Παλαιστίνη ή θεία έναν 
θοώπησι; τοΰ Κυοίου ήμών Ίησοΰ Χρι
στού έν έτει 30ω τής μοναρχία; Αύγού
στου.

Είναι άναντίρρητον, Κύριοι, καϊ πάσης 
άμφιβολίας έκτδ; δτι αί έξωτερικαί έκ- 
δηλώσει; τοϋ έσωτερικοΰ έμφύτου θρη
σκευτικού αισθήματος συνδέονται στενώ; 
μετά τή; φύσεως καϊ τού χαρακτήρος 
έκάστου έθνους καϊ τή; διανοητικής άνα- 
πτύξεω; καϊ τή; πολιτικής μορφώσεως 
έκάστου λαού. Έκ τούτου έπεται ότι τδ 
θρησκευτικόν αίσθημα άλλως έξεδηλώθη 
ανέκαθεν έν ταΐς πολιαΐ; καϊ άκινήτοι; 
κοινωνία·.; τή; μυστηριώδους καϊ δεσπο- 
τική; Ασίας καί άλλως έν ταϊ; άρχαίαι; 
έλευθέραις καί άεικινήτοις πολιτείαι; τής 
'Ελλάδος καί τών συγγενών αύτή λαών. 
Καί έκεϊ μέν ή θρησκεία έφερε τδν βαρύν 
καϊ καταθλιπτικδν τής φυσικής καί πολι
τική; δυνάμεώς τύπον, ένταΰθα δέ τδν 
χαρίεντα καί φιλάνθρωπον χαρακτήρα αύ
τοΰ τοΰ Ελληνικού έθνους. Έν τώ μέσω 
τέλος πάντων τοΰ έν Άσία 'Ελληνισμού 
ή Θεία Πρόνοια άφάτως ηύδόκησεν, ϊνα 
εύαγγελισθή τοΰ θεανθρώπου τδ σωτήριον 
κήρυγμα. Τοΰτο δέ έξήλθεν άμέτοχον πά- 
ση; έθνική; άποχρώσεω; καϊ καθαρόν πά-
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ση; πολιτική; «ξιδιασμένης ^οπής. Κατελ- 
Οδν δμως άπαξ έν τώ κόσμω τούτο» τή; 
συγκεκριμένης πραγματικόττ,το; δέν ή
δύνατο ποσώς νά τηρήση έπί πολύ την 
αρχικήν αύτοΰ γενικότητα καί τη,ν δια
νοητικήν αύτοΰ εκείνην άοριστίαν, ή,ν έ- 
φερεν, ένόσω άπωθεν, εί δυνατόν είπεΐν, 
ήπτετο τή; ανθρώπινης κοινωνίας. Τον 
χαρακτήρα τοΰτον έξ άνάγκη; έμελλε ν’ 
άνταλλάξη πρδ; έτερον μάλλον συγκε- 
κριμένον, αμα έκ τοΰ πλησίον ήψατο αυ
τή; άναπλάσσον καί άναμοοφοΰν αύτήν 
ύπδ πάσας τάς όψεις. Εί; τδ σημεΐον τοΰτο 
περιελθδν τδ ψιλόν, ούτως είπεΐν, τοΰ Χρι
στού Εύαγγέλιον, περιεβλήθη, ώς είκδς, 
τή,ν έλαφράν κα'ι έλευθέραν και πνευματι
κήν τοΰ Ελληνισμού έσθήτα, μεθ’ ή; 
τδ πρώτον παρουσιάζεται ώς χριστιανική 
’Εκκλησία, διωργανωμένη συστηματικώς 
κατά τήν έσω δογματικήν διακόσμησιν 
καί την εξωτερικήν έννομον τάξιν. Ή 
χριστιανική λοιπδν αυτή ’Εκκλησία είναι 
δλως πνευματική καί ιδανική, ώς ή διάνοια 
τοΰ άναπτύξαντο; ταύτην έθνους, φιλοσο
φική δέ κα'ι καθολική, ώς άί πνευματικαί 
παγκόσμια’, τάσεις τοΰ Ελληνισμού, καί 
τέλος έλευθέρα, ανεξάρτητο; καί άνεκτική, 
ώς ό θεμελιώδης χαρακτήρ τή; 'Ελληνικής 
έθνικότητος.

Καθώς δέ πρδ τριών καί ήμίσεος έ- 
κατηνταετηρίδων ή μεγαλοφυΐα τού Μ. ’Α
λεξάνδρου ύψώσασα τήν σημαίαν τοϋ 'Ελ
ληνισμού ώρμησεν άπδ τή; Μακεδονία; 
διά τού 'Ελλησπόντου έπί την κατάκτησιν 
τή; ’Ανατολή;, ούτω τδ χριστιανικόν θρή
σκευμα περιβληθέν τήν πανοπλίαν τού 
Ελληνισμού ώρμησεν ήδη άπδ τή; Παλαι

στίνης πρδς κατάκτησιν τής Δύσεως. Τδ 
'Ελληνικόν λοιπδν έθνος ταπεινωθέν υπδ 
τους 'Ρωμαίους, έξευτελισθέν υπδ τών βαρ
βάρων καί άπδ πολλού βιούν άβίωτον βίον 
έν τή δουλείμ έφαίνετο ήδη τά λοίσθια 
πνέον καί μέλλον νά παραδώση μετ’ ού 
πολύ τδ πνεύμα αυτού καί τδ όνομα, ως 
εί; τοσαϋτα άλλα έθνη συνέβη, άλλοτε 
μέν μεγαλουργήσαντα έν τώ κόσμω, άλλ’ 

έπειτα έκλιπόντα άπδ προσώπου τή; γή;. 
Πλήν αίφνης τδ νέον τούτο θρήσκευμα 
παραλαμβάνει άμέσως σύμμαχον πάν δ,τι 
τδ έθνος διέσωζε τότε καί οΰτω άναζωο- 
γονεΐ τδν Ελληνισμόν πάλιν. "Ωστε δ 
άρχαΐος 'Ελληνισμός φαίνεται ένταύθα 
μετουσιούμενο; έν τώ νέω, τώ χριστιανικώ, 
καί δανείζων εί; τοΰτον τήν άθάνατον 
γλώσσαν, τήν ρητορικήν αυτού τέχνην, 
τή,ν φιλοσοφικήν μέθοδόν του καί αύτού; 
τού; τύπου; τών πολιτευμάτων αύτού καί 
τή; τέχνη;, εί; τού; οποίους έπειτα ένε- 
χύθησαν καί ένεφυσήθησαν νέαι άοχαί καί 
δοξασίαι, δι’ ών τά άψυχα εκείνα καταν- 
τήσαντα όργανα τού άρχαίου βίου έλαβον 
νέαν ζωή,ν καί ένέργειαν.

Ό χριστιανισμό; διασπάσα; τού; φραγ
μού;, έντδς τών οποίων περιωρίζετο ό 
κόσμος, ίλαβεν οικουμενικόν χαρακτήρα 
γενόμενο; διδάσκαλο; ού μόνον τών ’Ι
ουδαίων, άλλά καί πάντων τών κατοί
κων τή; οικουμένης, καταγγέλλων, 8ν Θε
όν ό κόσμ-ος άγνοών τότε εύσέβει. Τδ 
νέον τούτο θρήσκευμα έκ τού μηδενδς, 
οΰτω; είπεΐν, παραχθέν εί; τδ εΐναι έξή- 
πλωσε βαθμηδόν τάς άκτΐνάς του καί έφώ" 
τισε πλεΐστον κόσμον’ διότι έστηρίζετο έπί 
τών άρχών τής ΐσότητος, τής ΐ.Ιευθε^ίας, 
τής τοΰ π.Ιησίον αγάπης, τής αθανασίας 
τής ψυχής, τής χρίσεως xal άνταποΰόσε- 
ως, ώ; έκ τών όποιων άνταπεκρίνετο όν
τως εί; τού; εύγενεστέρου; πόθου; καί είς 
τά; ήθικάς, μέχρι δέ τίνος καί τά; υλικά; 
άνάγκας τή; άνθρωπότητο; πάσης. Τδ κή
ρυγμα τοΰ Εύαγγελίου ήρζατο ν’ άποφέρη 
άγλαούς καί άφθόνους τούς πρώτους καρ
πού; αύτού. Έντδ; δέ τής άρχαία; σεσα- 
θρωμένη; κοινωνία; διεπλάσθη κοινωνία νέα 
έρρωμενεστέρα, νέον μέν έχουσα πνεύμα, 
ένδυμα δέ τδ άρχαΐον, καί ή; ή δύναμις 
προέβαινεν όσημέραι μεγαλειτέρα τής τών 
άπιστων δυνάμεω; ήθικώ; τε καί κοινωνι- 
κώς. Αί δέ σωτήριοι άρχαί τού Εύαγγελί
ου, αί άρεταί καί αί δοξασίαι συνετέλεσαν 
εί; τδ νά ύψώσωσι τδ φρόνημα τών άνθρώ- 
πων, νά κρατύνωσι τά; πλειοτέρας ψυχάς,

φείλει τά λοιπά πάντα’ διότι, ένώ οί θρη
σκευτικοί τύποι τού νέου δόγματος έλή- 
φθησαν κατά μέγα μέρος έκ τού ’Ιουδαϊ
κού θρησκεύματος, οί πολιτικοί αύτού τύ
ποι καί ό δημοκρατικώτατος αύτού οργανι
σμό; έλήφθησαν άπδ τών σπλάγχνων τοϋ 
άρχαίου Ελληνικού βίου. Ούδεί; δέ δύνα
ται πλέον νά διαφιλονεικήση εί; τδ 'Ελ
ληνικόν έθνος την τιμ.ήν δτι μ.ετά θεόν, 
τού Χριστιανισμού τδν πρώτον γεννήτορα, 
τούτο εΐναι τδ κατανοήσαν, τδ περιθάλ- 
ψαν, τδ άναπτύξάν, τδ στήριζαν καί δια- 
χΰσαν έπί τή; οικουμένης τήν Οείαν διδα
σκαλίαν. Καί πρώτον ή μέν ελληνική πνευ- 
ματικωτάτη έκείνη κατάκτησις τή; ’Ασία; 
καταλύσασα τά μεσότοιχα τά διαχωρίζοντα 
άπ’ άλλήλων τά έθνη προπαρεσκεύασεν άνα- 
μέσον αύτών τήν άδιακώλυτον αύτού πο
ρείαν. 'II δέ 'Ελληνική γλώσσα παρέσχε 
τώ Χρις-ιανισμώ, άμα γενντ,θέντι, τδ έπιτη- 
δειότατον καί λεπτότατον όργανον τή; 
έκφράσεως τών μεταφυσικών ιδεών καί 
δογμάτων του. Ή Ελληνική διάνοια πρώτη, 
είσδύσασα εί; τδ ΰψος τών διδασκαλιών 
αύτού, έκουσίώ; έταπεινώθη ένώπιόν του. 
'Η Ελληνική καρδία πρώτη, Οερμανθεϊσα 
έκ τών άκτίνων του, ήνέορξε τή; άνεξαν- 
τλή,του αύτή; άγάπη; τού; θησαυρού;. 'II 
Ελληνική φιλοσοφία καί έπιστήμη πρώτη 
καί μόνη άνήγειρεν εί; μεγαλοπρεπές πνευ
ματικόν οικοδόμημα τδ θειον αύτού ύλικόν. 
ΊΙ 'Ελληνική κοινωνία πρώτη «οργάνωσε 
διοικητικώς τούς οπαδού; τού Χριστού εί; 
Χριστιανικήν έκκλησίαν. Τδ 'Ελληνικόν τέ
λος αίμα πρώτον άφθόνω; έπότισε τού μαρ
τυρίου τδ έδαφος, έξ οΰ βαθύρριζου καί 
άκμαΐον έβλάστησε τδ πορφυρούν τού χρι
στιανισμού κολοσσαΐον δένδρον. Διά ταύτα 
δέν είναι παντάπασιν ασέβεια, έάν άπο- 
δώση τι; τώ 'Ελληνισμφ τδ δικαίωμα νά 
Οεωρή τήν τού Χριστού έκκλησίαν αύτό- 
χρημα δημιούργημά του, δστόΰν έκ τών δ
οτών του, καί σάρκα έκ τή; σαρκός του. 
Διότι ή έπί τή; έκκλησίας σφραγίς αΰτη 
τού 'Ελληνισμού ούδόλως άφαιρεΐ άπ’ αύ
τή; τήν ιδιότητα τής καθολικής έκκλησίας,

νά έξευγενίσωσι τδν βίον καί έν γένει νά 
διαχύσωσι θαυματουργόν δύναμιν καί ένέρ- 
γειαν εί; τά; φλέβας τή; νέα; κοινωνία;.

Καί ό μέν πρώτο; κήρυξ, λειτουργός, 
διδάσκαλο; καί νομοθέτη; τού νέου τούτου 
θρησκεύματος κατά τού; κρίσιμου; τή; γεν
νήσεω; καί άναπτύξεως αύτοϋ χρόνου; ύ
πήρξεν ό 'Ελληνισμό;' τδ δέ όργανον, δι’ 
οΰ δ κόσμος έμελλε νά άναμορφωθή Οργ- 
σκευτικώς, ήθικώ; καί κοινωνικοί; ήτο ή 
τών 'Ελλήνων γλώσσα. Εί; δέ τού; κηρύ- 
ξαντα; πανταχόσε τούτο τδ νέον δόγμα έ- 
πεφύσησαν τό Πνεϋμα τό "Αγιον χαί τό 6.1- 
Αηνιχόν πνεϋμα. Καί τδ μέν "Αγιον Πνεύ
μα έδίδαξεν αύτού; δτι οί άνθρωποι ίσοι 
άντε; ένώπιον τού θεού δικαιούνται νά κοι- 
νωνήσωσι πάντε; τών δογμάτων τού 'Ιερού 
Εύαγγελί υ’ τδ δέ έλλν,νικδν πνεύμα έδίδα
ξεν αύτού; πώς νά έρμη,νεύσωσι, νά στηρί- 
ξωσι καί νά διαδώσωσι τά δόγματα ταϋτα. 
'Ελλτ,νις-αΐ ήσαν ή εξελληνισμένοι ’Ιουδαίοι 
οί πρώτοι επτά τή; ’Εκκλησία; διάκονοι. 
'Ελληνικοί ήσαν αί χώροι κατά τήν ’Ανα
τολήν καί τήν Δύσιν, έν αίς διά μεγίστων 
άγώνων καί άναρίθμων κινδύνων ίδρύθησαν 
αί πρώτα·, χριστιανικοί έκκλτ,σίαι. Καί έλ- 
ληνιστί άνετράφη δ φοβερό; κατ’ άρχάς 
διατελέσα; τή; νέα; θεησκείας διώκτη;, ώς 
ούδεί; δ’άλλο; έπειτα άγωνισθείς ύπερ αύτής 
λόγω καί έργω, δ μέγα; τών έθνών διδά
σκαλο;, δ ούρανοβάμων ’Απόστολο; Παύ
λο;, όςτι; διδάσκων τδν λόγον τού Κυρίου 
εΐχε τοιούτον ζήλον, τοιοΰτον πΰρ ένερ- 
γείας, τοιοΰτον χείμαρρον εύγλωττίας, ώςτε 
ένόμιζον πάντε; δτι άκούουσι τδν άμίμητον 
Δημοσθένην άγωνιζόμενον νά συναγείρη την 
'Ελλάδα κατά Φιλίππου, ή τδν ’Ολύμπιον 
Περικλέα συγκυκώντα ένθέω; Ουρανόν τε 
καί γήν καί τά καταχθόνια πάντα.

Ούδείς λοιπόν σήμερον δύναται ν’ άμφι- 
βάλη δτι 'Ελληνισμό; καί Χριστιανισμό; 
είσίν ιστορικά γεγονότα στενώτατα μετ’ 
άλλήλων συνδεδεμένα καί δτι δ Χριστια
νισμό; έκτδς τή; θείας αύτού αρχική; πη
γής, εί; τδ Έ.Ι.Ιηνιχόν πρδ πάντων στοι
χείο)· καί τήν ΈΑ.Ιηνιχήν εθνότητα ο
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άφοΰ ίδιάζων χαρακτήρ τοΰ 'Ελληνισμού 
είναι η πνευματικόν/;;, μεθ’ ή; ταυτίζεται 
ή γενικοτης καί καθολικότης.

'Οποία τώ όντι θαυμαστή τοΰ Ελληνι
σμού έλαστικότης, οποία αΰτοΰ ακαταμά
χητος δύναμις ! ΙΙώς δέ νά μή παραδεχθή 
τις δάκτυλον άνωτέρας τινο; δυνάμεως έν 
ταϊς διαφόροις τοΰ ήμετέρου έθνους περι- 
πετείαις καί μάλιστα, έάν άποβλέψη τι; 
πρδς τά αποτελέσματα τούτων ; Μέγα 
γεγονός έστιν άληθώς ή τοΰ Ελληνισμού 
κατά τήν ’Ανατολήν διάδοσις, υπό τής 
Θείας Ιίρονοίας μάλλον θαυματουργή,θέν ή 
διαπραχθέν ύπ’ ανθρώπων. Μέγα μέν διά 
τήν ολ/ν τής άνθρωπότητος ιστορίαν, άλ
λά δή καί διά πασαν τήν τής ελληνικής έθνό- 
τητος τύχην’ διότι άπασα ή μετέ,πειτα 
κοινωνική, ήθική καί διανοητική κατάστα- 
σ.ς ήμών τοΰ γεγονότος τούτου έστιν άπόρ- 
ροια.

Καί πραγματικοί;, ή Ρωμαϊκή κυριαρχία 
περιφρονήσασα κατ’ άρχάς τήν νέαν ταύτην 
κοινωνίαν, περιέρχεται έπειτα είς ρήξιν 
πρδς αύτήν καί αγωνίζεται έκ παντδς τρό
που νά τήν καταπνίξ-ρ έντδς τοΰ α'ίματος 
τών πιστοτέρων αύτή; οπαδών’ άλλ’ έπί 
τέλους αναγκάζεται νά όμολογήση οτι ά- 
κατόρθωτον έπεχείρησεν έργον. Διότι εί; 
τών έπιφανεστέρων αντιπροσώπων τής Ρω
μαϊκής κυριαρχίας, ό Μέγας Κωνσταντίνος, 
άπδ τών Βρετανικών όρμώμενος ακτών έ- 
πέρχεται είς του; πρόποδας τών Άλπεων, 
ώς ύπδ άκαταμαχήτου τινδς δυνάμεως έ- 
λαυνόμενος καί άνυψοί έκεΐ τήν πρώτην χρι
στιανικήν σημαίαν, ελληνικοί; γράμμασι 
χαράξας έπ’ αύτής τδ όνομα τοΰ Σωτήρος. 
Προελαύνει δέ έπειτα έπί τήν ’Ανατολήν καί 
δι’ ελληνικού στόλου γενόμενος κύριος τών 
πραγμάτων, προεδρεύει μέν έν Νίκαια τής 
πρώτης μεγάλης ελληνική; Συνόδου, έγκα- 
ταλείπει δέ διά παντδς τήν 'Ρώμην καί ι
δρύει έν τφ μέσω τών ελληνικών χωρών καί 
έν μέσοι μιας τών ώραιοτέρων καί έπιφανε
στέρων Έλληνίδων πόλεων τήν έπώνυμον 
αύτοϋ νέαν πρωτεύουσαν τοΰ κράτου:, τήν 

έπτάλοφον, Νέαν Ρώμην, τήν Κωνσταντι
νούπολή.

Τότε λοιπόν ό Χριστιανισμός άφ’ έ
νδς καί άφ’ έτέρου ή Ρωμαϊκή κυριαρ
χία αναγκάζονται νά προτείνωσι τήν δε
ξιάν αύτών είς τδν 'Ελληνισμόν καί ά- 
ναβιβάζουσιν αύτδν έκ συμφώνου, τον 
πρώην ευτελή δοΰλον, είς τδν λαμπρό- 
τατον θρόνον τής Οικουμένης. Οΰτω δέ 
διά συνδρομής τοΰ χριστιανικού Έλλη- 
νισμοΰ έπαγιώθη έν τή ’Ανατολή νέα 
κατάστασις πραγμάτων, τής οποίας ή 
μέν κυβέρνησις ήτο κατ’ άρχάς μέν Ρω
μαϊκή, Λατινική, έπί τέλους όμως έ- 
ξελληνίσθη καί αΰτη. ’Επί δέ τών έρει
πίων τοΰ Ρωμαϊκού κράτους, ήγέρθη έ
τερον κράτος, Ανατολικόν ή Βυζαντινόν 
λεγόμενον, ουτινος πάντα σχεδόν τά συ
στατικά ήσαν Ελληνικά, καί έντδς τοΰ ο
ποίου πάντες, υπήκοοι βασιλείς, άρχοντες, 
νόμοι, πολΐται τήν έλληνικήν έλάλησαν 
γλώσσαν. Ίί έκκλησία τοΰ Χριστού έλληνι- 
κή Αί οικουμενικά': καί αί τοπικαί Σύνοδοι, 
αίτινες δέν ήσαν μόνον θρησκευτικά, άλλά 
έν μέρει καί πολιτικά καί διοικητικά συ
νέδρια, ελληνιστί διεξήγον άπάσας αύτών 
τάς συζητήσεις καί ελληνιστί έξέφερον ά
πάσας αύτών τάς άποφάσεις. Τά σχολεία 
τού κράτους ήσαν καθαρώς ελληνικά. Καί 
αύτοϋ τοΰ Πανδιδακτηρίου τής πρωτευούσης 
τδ ήμισυ ή ελληνική γλώσσα κατεϊχεν. Ή 
σημαία τοΰ κράτους δι’ ελληνικών έκοσμεϊ- 
το γραμμάτων. Άπδ τή; γλώσσης καί τής 
ρητορικής τού ΔημοσΟένους άνεβλάστησεν 
ή γλώσσα τού Xρυσοστόμου. ’Από δέ τή; 
τέχνη; τοΰ ’Ικτίνου,τοΰ οίκοδομήσαντος τδν 
Παρθενώνα,προέκυψεν ή τέχνη τοΰ ’Ανθεμί
ου τοΰ άρχιτεκτονήσαντος τόν ναόν τής Α
γίας Σοφίας, καϊ όσα τέλος τών περισωθέν- 
των κοσμημάτων τών πόλεων τής 'Ελλάδος 
καί τή; Ασίας ήτο δυνατόν νά μετακομι- 
σθώσιν, ήθροίσθησαν ώ; έν μουσείω τινι πα
ρά τά; δχθας τοΰ Βοσπόρου έν Βυζαντίω.

ΟΙ ΕΝ ΝΕΑ: ΥΟΡΚΙΙι 
ΛΓΥΙΟΠΑΙΔΕΪ.

*Εν άπάσαι; ταϊς μεγαλοπόλεσιν ύπάρ- 
χουσιν αί συνοικία: τών πτωχών, ένθα 
οί απόκληροι τής τύχης, οί ΙΙαρίαι τής 
κοινωνίας, οί κλέπται καί δολοφόνοι συ
χνάκις καί οί μάλλον έπίφοβοι έγκλημα- 
τίαι τη)· κατοικία)· αύτώ)· ίκ.Ιίγονσι. 
Πάντα τά καθάρματα ταύτα τής άνθρω- 
πότητος υπδ μυστηριώδους οίονεί συγ
γένεια; έλαυνόμενα καί έξ άπο>τάτων μά
λιστα ένίοτε χωρών προσερχόμενα, έν
ταΰθα άπδ κοινού συνέρχονται ώς δέούδεμία 
ούδέ ποτέ πρωτεύουσα ή πολυάριθμος πόλις 
τόν κοινωνικόν τοΰτον λοιμόν διέφυ- 
γεν οΰτω καί ή Νέα Ύόρκη, ή μεγάλη 
’Αμερικανική πρωτεύουσα, τδν αύτόν τών 
άλλων τοΰ παλαιού κόσμου μεγαλοπολεων 
ύπέστη νόμον. Είς τινας τών είκοσι δύο 
αυτής νομών άνευρίσκει τις εις μέρη λίαν 
γνωστά έπισώρευσιν τών κινδυνωδών τού
των τάξεων, αίτινες μέγας διά τάς πόλεις 
κίκόυϊος τυγχάνουαικ. Ένταΰθα διατρί- 
βουσι, διά διαφόρων μηχανών τά πρδς τό 
ζήν ποριζόμενοι, χαρτοπαίκται καί μέ
θυσοι έξ έπαγγέλματος, κλεπταποδόχοι, 
βαλαντιοτόμοι, άπαντες έκ τών κατω- 
τάτων κοινωνικών στρωμάτων προερχό
μενοι, άπαύστως δέ μετά τών μάλλον 
διεφθαρμένων στιφών, μετά τών ξένων 
ναυτών καί μετά τοΰ χειμάρρου τών α
πόρων μεταναστατών, ούς τά έν τώ λι- 
μένι τούτω προσοομιζόμενα παμπληθή 
πλοία έξερεύγονται, μιγνύμενοι.

Μετά τού τοσούτου ποικίλου καί φαύ
λου πλήθους άναστρέφονται τά άγυιόπ αιδα, 
ανέστια ώς έπί τό πολύ ορφανά, έν υπαί- 
Ορω κοιμώμενα, καί έξ απαλών ονύχων έν 
τώ σχολείω τής διαφθοράς μορφούμενα, 
έκ γενετής δέ διά τήν ειρκτήν ή τήν αγ
χόνην προωρισμένα. Έκ τών γονέων αυ
τών, άν είσέτι ουτοι ζώσι, τά μάλλον

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.)

άμείλικτον και δι: 
κηρυχθέντα πόλεμ 
όλων τών υ.έσων νά

Πρέπει λοιπόν δι’ 
ί.σωμεν δπως διορ-

ολέθρια μαθήματα και τάς βαναυσοτέρας 
περιποιήσεις λαμβάνουσιν. Έν άρχή διά 
συντόνων καϊ έπιμόνων φροντίδων, διά 
διδασκαλίας τινός μετά περισκέψεω; γινό
μενης, ήδύνατο τις νά σώση, νά ήθικο- 
ποιήση τά μικρά ταύτα όντα’ δώτι και
ρός δέν θά υπάρχη πλέον, δταν τδ παι
δίον άνήρ γενόμενον κ’ έν τ$ κακουργία 
τραχυνθέν, θέλει κλείσει τήν καρδίαν του 
είς πάσαν αγαθήν πρόσκλησιν, καί θέλει 
εαυτόν ώς καταβολήν προσφέρει είς τον 

ιρκή κατά τής κοινωνίας
ον.

ζ 
θώσωμεν τήν κακοήθη καί πλανωμένην παι
δικήν ηλικίαν, διότι έκ τής νεαρά; ταύτης 
αγέλης, άπαύστως ανακαινιζόμενης, συλ" 
λέγονται οί αΰριον μέλλοντες ταραξίαι, 
κλέπται καί φονεϊς.

'Υπό τών άηδών άθλιοτήτων τούτων οί 
κατά καιρού; τά κοινά διοικοΰντε; έν τε 
τή Εύρώπη καί τή ’Αμερική έκπλαγέντες, 
τήν σύστασιν τών ασύλων, τών σωφρονι
στηρίων, τών έργοστασίων καί τών δι
δακτικών σχολείων έπενόησαν, ένθα τήν 
διόρθωσιν τών παίδων έπεδίωξαν. Έκτος 
όμως μερικών τινων επιτυχιών, γενικώ; 
τά αποτελέσματα αύτών άγονα άπέβησαν. 
'Η αποτυχία αύτών άποδίδεται πρδ πάν
των εις τδ δτι μή άπευθυνθέντες είς τήν 
καρδίαν δέν ήδυνήθησαν έπιτηδείως νά διε- 
γείρωσιν εί; τάς εύμεταβλήτους κ’ εύπλά- 
ζ-ου; έτι ταύτας ψυχάς τήν φιλοτιμίαν, τήν 
άμιλλαν καϊ τδ συμφέρον. Συλλαβόντες 
προσέβαλαν αύτά άπαντα δμοΰ, καί έπειδή 
δέν άπεχώρισαν έκ τοΰ συνόλου τδ ά
τομον δπερ είς τά συγκεντρωτικά καί 
αύτεξούσια καταστήματα ταΰτα, άριθ · 
μός τις πάντοτε αφγ,ρημένος υπήρξεν, εις 
τήν τραχεία·/ άσκησιν τού οικήματος υπο
βληθείς ό παΐς είς δλα τά μαθήματα 
έμεινεν αχαλίνωτος, καί έκείνο δπερ διά τό 
καλδν αύτού διέπραττον, ώς απέχθειαν 
έξελάμβανε. ’Αν τήν προσφιλή τοΰ σπου
δαίου τούτου μαθητού ανεξαρτησίαν εύ- 

. λαβοΰντο, άν έπειρώντο δπως μετά τινα 
13.
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δοκιμασίαν τά ~ρός πορισμδν μέσα πα- 
ράσχωσιν αύτώ, πρό πάντων δέ έν ύπαι
θρο), έν πάση τή έλευΟερία του εΐς § καϊ ευα
ρεστείται, τέλος άν έβοήθουν αύτώ δπως 
υπαρξίν τινα έλευθέραν, πρόχειρον καί α
γνήν έν τοΐ; άγροΐς προσπορίζεται, καλ- 
λίονα καϊ λυσιτελέστερον πολίτην ήθελον 
διαπλάσει, καί τήν πόλιν κατοίκου προ 
μικρού έπιφόβου πάντη ήθελον απαλλάξει.

Ταΰτα πάντα έταιρία τις έλευΟέρα διά 
την βοήθειαν τών άγυιοπαίδων έν Νέα: 
Ύόρκη κατά μικρόν έπεχειρήσασα, πάσαν 
προσδοκίαν ύπερέβη. Διάφορα ταξείδια εις 
Νέαν Ύόρκην άπό δεκαετίας έπιχειρήσας 
δύναμαι νά μαρτυρήσω τά ευάρεστα άπο
τελέσματα τής μετά μεγάλες υπομονές 
άναλαβούσης τό έργον τοΰτο φιλάνθρωπου 
καϊ μεγαλ.οψύχου εταιρίας, ά τε είς τάς 
έργασίας αύτής παραστάς. Εις ιδιωτικά; 
δέ μόνον δυνάμεις προσφυγοΰσα κα1. άπο- 
διοπομπουμένη τά παρά τών διοικούντων 
έπινοεΟέντα αύστερά μέτρα διά τήν βελ- 
τίωσιν τής έγκαταλελειμμένη; καί μοχθη- 
ράς νεότητος, έσωσε καί σώζει καθ’ έκά
στην τδ πλεΐστον τών 30,000 μικρών άλη- 
τών, οΐτινες χθες έτι μία τών πληγών 
και τών τρόμων ένίοτε τής αύτοκρατορική; 
πολιτείας έτύγχανον.

Α'.

Άπ’ άρχής τές συστάσεως αυτές ε 
προστατευτική τών άγυιοπαίδων έταιρία 
τές καταλλήλου πρδς έφαρμογήν μεθόδου 
ήστόχεσεν. Ό Κ. Βρέϊς έκ τών μάλλον 
ενεργών μελών άπδ τής ίδρύσεω; τές ε
ταιρίας τυγχάνων καϊ λίαν εγκαίρως κατα- 
νοήσας τδν όλεθρόν, 8ν αί πολιτεΐαι παρά 
τών έπιφόβων τούτων τάξεων έπαπειλοΰν- 
ται, άτρύτους πόνους, άν μή ε'ις τήν ολο
σχερή θεραπείαν είς τήν περιστολήν αύτοΰ 
τούλάχιστον άφορών, κατέβαλεν, άπάσας 
τάς απόπειρας ταύτας καϊ τάς δοκιμασίας, 
δι’ ών νά διέλθωσιν ώφειλον, μετ’ αλγει
νής όντως άληθείας έν τινι συγγράμματι 
περιγράψας. Δικαίως κατ’ άρχάς ύπολαβών 

δτι τδ κακόν έκ τής ρίζη; αύτοΰ ώφειλε 
νά Οεραπευθή, ήτοι έκ τών άγυιοπαίδων, 
προσεπάθησε δπως συνάθροιζε, αύτά είς 
Κυριακάς συναθροίσεις έπϊ τούτιρ υπ’ 
αύτοΰ συστηθείσας. Αί Κυριακαϊ αύται συνα
θροίσεις έκ τών σπανίων τέρψεων έν Νέο: 
'Υόρκη τυγχάνουσιν. Έν αύται; σεβάσμιός 
τις καί ζηλευτής τούτων πολίτη; έπι μίαν 
ή καϊ δύο πολλάκις ώρας άπδ τοΰ βήμα
τος αιθούσης έπί τούτω ένοικιαοθείση; ή 
δωρεάν παρά τίνος φιλάνθρωπου ψυχής 
παραχωρηθείσης, είς υπήκοον παμπληθούς 
ακροατηρίου, άναγινώσκει καϊ ερμηνεύει 
διάφορα έκ τών 'Αγίων Γραφών τεμάχια 
καϊ έξ ύπογυίου διαφόρους θρησκευτικής 
ομιλίας συνήθεις εί; τού; 'Αγγλου; καϊ 
’Αμερικανούς απαγγέλλει. ΕΙ; τήν φαύλην 
δέ νεότητα έλευθέρως άπευθυνόμενοι, 
πρδ; ούδέν τδ φύσει ύποπτον καϊ 
οξύ τών μικρών αλητών τούτων πνεΰμα 
έλογίσαντο. Πλεΐστοι δέ αύτών έτοιμοι 
δπως παρά τής δικαιοσύνης είς τάς φύλα
κας άπαχθώσιν ήρώτων αν ή αστυνομία 
δέν ήθελε ρίψει τάς σαγήνας αύτής εί; 
τήν ύπδ ψευδή πρόσχημα συνάθροισιν ταύ
την.

Έν τούτοις τινές μέν παϊδες έξ άκατα- 
σχέτου περιεργεία; κινούμενο·., άλλοι δέ 
έκ τών παρακειμένων συνοικιών συναθροιζό
μενοι, καϊ άλλοι κατά προτροπήν τών γο
νέων των, προσήρχοντο. ’Εν Νέα 'Υόρκη 
ούχ ήττον τών Παρισίων τά άγυιόπαιδα 
λέξεις κεραυνοβόλους καί διά τά μάλλον 
άξια σεβασμοϋ πράγματα πλάττουσιν, δ
πως τά πάντα έμπαίξωσι καϊ χλευάσωσιν. 
'Οπόταν ρήτωρ τις άπδ τοΰ βήματος τδν 
λύγον έπι πολύ παρέτεινε, σχήματα εύ- 
γλωττίας ένδεικνύμενος, </««, gas, άνέ- 
κραζε τδ νεαρόν ακροατήριου, διά τών 
λέξεων τούτων τάς διεξοδικάς κα1. οχληράς 
ομιλία; καϊ τάς ήχτ.ράς καί κενά; περιόδους 
ύπαινιττόμενον.’Αποτυχία δέ κατά τήν πε- 
ρίστασιν ταύτην ποοήρχετο. Έτερός τις ρή
τωρ, μάλλον ένθεου έαυτδν ύπολαβών καϊ 
θελήσας εί; κοινωνίαν μετά τοΰ ακροατηρίου 
διαλεγόμενο; νά έλθη, οπότε άνεγίνωσκεν 

αύτοί; τήν Οαυμασίαν τοΰ Τελώνου καϊ 
Φαρισαίου παραβολήν « Γνωρίζετε, λέγει 
νεαροί μοι φίλοι, τίνα διά τοΰ Τελώνου 
έννοεΐ ; ο Τά παιδία παίζοντας διά τή; λέ- 
ξεω; ταύτης, ήτις έν τή ’Αγγλική σημαίνει 
κάπηλον, Κύριε, άποκρίνονται, τδν κά
πηλον τδν κρατούντα τδ ποτήριον έννοεΐ. 
ΓΙαρακατιών δ’ έρωτήσας αύτά, « άν δ 
πατήρ καϊ ή μήτηρ σάς έγκαταλείψωσι, 
τίς θέλει φροντίσει δι’ ύμάς; » ή άστυνο- 
μία, Κύριε, η άττυνομία άπεκρίθησαν. Έν 
σιωπή τά; μυρία; βάναυσους απαντήσεις 
παρέρχομαι, ά; τά πα-.δία μεγαλοφώνως 
έλεγον, έν ώ άλλα άμα τή είσόδιρ το>ν 
έν τή αιθούση τών μεγαλειτέρων θορύ
βων πρόξενα έγίνοντο. Πάντων τούτων 
ένεκα ήναγκάσΟησαν δπως παραιτηθώσι 
τών συναθροίσεων τούτων. Μή αποθαρρυν
θείς δμως έκ τής άπροόπτου ταύτη; απο
τυχία; ό Βρέϊς έπέμενεν είς τάς προσ
πάθεια; του, ακολούθως δμως κατανοήσα; 
δτι έτερον έδει πράξαι εί; τοΰτο έτράπη.

Ταΰτα πάντα έλάμβανον χώραν κατά 
τδ 1848. Κατά δέ τδ 1852 τδ κακόν, 
δπερ έπι ματαίω ν άναστείλωσι προσε- 
πάΟουν, τοσοΰτον καταπληκτικά; προό
δους έποιήσατο, ώστε δ άρχηγδς τής ά- 
στυνομία; Μάτσελ, εί; ειδικήν τινα έκ- 
Οεσιν, τήν όλεθρίαν διαγωγήν καϊ τόν 
πάντοτε είς αύξησιν τείνοντα άριθμδντών 
άγυιοπαίδων περιγράψας και ύπολογίζων 
τότε αύτά εί; 10,090 τήν μεγίστην ένε- 
ποίησεν αίσθησιν. Ό άριθμδ; ούτος έτρι- 
πλασιάσθη σήμερον’ τή; δέ ταχείας ταύτη; 
αύξήσεω; αίτιον νομίζεται ή μεγίστη τών 
σπόρων μεταναστατών συμφορά" διότι άν 
ό πληθυσμό; τή; Νέα; Ύόρκης έν συνόλω 
άπδ εικοσαετία;" έδιπλασιάσθη, ή αναλο
γία κατά πολ.ύ άνωτέοα διά τάς ενδεείς 

τάξει; ύπάρχει.
Συνεπεία λοιπόν τής έκθέσεως τοϋ 

Μάτσελ ό Βρέϊς παρά τινων γενναίων 
άνδρών, οΐτινες τδν εϊχον παρακολουθήσει 
είς τάς πρώτα; αύτοΰ άποπείρας, ύπο 
στηριχθεϊς, καϊ μετ’ άλλων έκ τών μάλ
λον έπϊ τιμιότητι γνωστών ενωθείς, τήν 

ΐδρυσιν κατοικιών τών άγυιοπαίδων διά 
τήν νύκτα έπενόησεν, ένθα τά προσλειπό- 
μενα τοΰ ρυακίου, ώς ό τύπο; καί 
ή αστυνομία καλεϊ αυτά, οίκειοθελώς ή- 
Οελον προσέρχονται, βέβαια δντα δτι ύπο- 
φερτόν τι καταφύγιον Οά εδρωσι· Που τά 
παιδία ταΰτα έκοιμώντο καϊ είς τά 
δριμύτατα ψύχη, άτινα τοσοΰτον αύ- 
στηρά έν Νέα Ύόρκη τυγχάνουσιν ; Έν 
ύπαιθρο), έπϊ τών κατωφλίων τών οικιών, 
ύπδ τδν θόλον τών εξωτερικών βαθμιδών, 
έντδς κιβωτίων έγκαταλελειμμένων, έντδς 
άθλιων σιτοβολ.ώνων, έν τώ βάθει πα
λαιών κατηρειπωμένων υπογείων καϊ παρά 
ταϊ; ξυλίναις στήλαις τών προκυμαιών 
καθ’ δλην τήν νύκτα διέμενον. Πόδας καϊ 
κεφαλήν γυμνάς εχοντα, τδ έν έπϊ τοϋ 
άλλου έπεσωοεύοντο όπως θερμανθέντα 
κοιμηθώσιν. Ένίοτε ή άστυνομία πλεΐστα 
αύτών συναθροίζουσα τ’ άπέστελλεν είς τδ 
σωφρονιστήριο·/, τδ άσυλον’ άλλ’ άκο- 
λούθω; ήναγκάζετο νά τά άπολύση, άν 
μή τι άλλο ή τήν άλητείαν εϊχον δια- 
πράξει. Τινά έξ αύτών διάφορα μικρά έρ
γα έπιτηδεύοντα, τδ μόνον στήριγμα γονέων 
γερόντων ενδεών, άναπήρων καί άσθενών έ
τύγχανον. Προετίμων δμως νά κοιμηθώσιν 
ύπδ τδν έναστρον ούρανδν, ή νά είσέλθωσιν 
είς τά δυσώδη καϊ στενά δωμάτ ια, ένθα 
πατήρ, μήτηρ, αδελφοί καϊ άδελφαϊ έπε- 
σωρεύοντο, πολλ.άκις καϊ ύπδ έτέρας πτω
χή; οικογένειας διαπλασιαζόμ.ενοι’ εϊχον 
δ’ ώ; έπ1. τδ πολύ καϊ δικαίου; λόγους 
νά φοβώνται τήν ύποδοχήν, ήτις έν τή 
οικία αύτών τοΐς έπεφυλάσσετο. Πολλά- 
κις εϊδον αύτά λάθρα εισερχόμενα έντδ; 
άκατίου έν τώ λιμένι ήγκυροβοληαένου, 
εϊχον δ’ αύτδ ώς πρώτη; τάξεως οίκημα, 
ή έλλείψει κρείττονος, έντδς τοΰ λέβητος 
μηχανή; τινο; μ.ή έργαζομένης, ή έντδς 
σιδηρού τινο; κιβωτίου, λειψάνου πυρκαϊάς 
τίνος. Τά μάλλον δ’ αύτών νουνεχή έν
τδς τών κοίλων σωλήνων τή; έπϊ τοϋ 
ποταμοΰ Χάολεμ γεφύρας είσέδυον, ή 
έπϊ τών κλιμάκων τών τυπογραφείων τών 
έφημερίδων τών καθ’ δλον τδ διάστημα τής 
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νυκτδς έργαζομ.ένων πλεΐστα έσωρεύοντο. 
Είς πάντα ταϋτα τά έγκαταλελειμμένα 
πτωχά εύχαριστούντο, έκτδς τής κλίνης τοΰ 
ασύλου, οπού πολλάκις ή αστυνομία ώδή- 
γει αύτά.

Φύσει παρά τή παιδική ηλικία καί 
μάλιστα τή έγκαταλελειμμένη τή ούδέ
ποτε ούδεμ,ιάς οικιακής άγωγής τυχούση, 
τάσι; τις πρδς τή·ι ανεξαρτησίαν καί ορμή 
πρδς τδν νομαδικόν βίον, 8ν έν μέρει δ- 
φείλουσι νά εύλαβηθώσιν, ενυπάρχει. Ό κ. 
Βρέΐ; ό πεπειραμένος ουτος ηθικολόγος, 
γνωρίζων καλώς τά παιδία, τήν μεγαλει- 
τέραν μετεχειρίσθη περίνοιαν, δπως είς τδ 
δι’ αύτά δρισΟέν κατάλυμα όδηγήση, δπερ 
κατ’ άρχάς έκ παλαιάς τίνος έγκατα- 
λειφθείσης οικίας είς τάς έργασίας έφημερί- 
δος χρησιμευσάσης συνίστατο. ΙΙεποιθώς 
δ’ δτι ή έξ ολοκλήρου δωρεά ού μόνον 
ούδέν ωφελούσα, καθώς ή έλεημοσύνη, 
άλλά καί τήν ήθικήν τοΰ λαμβάνοντος 
καταστρέφουσα, είς λεπτά τινα τήν τιμήν 
τής διαμονής έν καιρώ νυκτδς ώρισε, μετά 
μεγάλης περισκέψεως ούτω πάντων τών 
μειρακιευμάτων, άτινα διά τήν αρχήν ή
σαν αναπόφευκτα, προφυλάξας αύτό. 'Αν 
ό μΰς τοΰ μύθου μετά προφυλάςεως τή 
άλφίτω πεπασμένη γαλή έπλησίαζε, μετά 
μεγαλειτέρας έτι συνέσεως, είς τδν οίκον, 
τοΰ όποιου αί θύραι ήσαν ολάνοικτοι δι’ 
αύτά, είσήρχοντο, άφ’ ού έπί πολύ περιε- 
φέροντο, ώς τινα παγίδα αύτδ έκλαμβάνον 
τα. Τέλος τινά έξ αύτών Οαρραλεώτερα 
ή μάλλον ύπδ περιεργείας κινούμενα άπε- 
φάσισαν δπως εί; τδ μυστηριώδες οίκημα 
εΐσέλθωσι. Μόλις δ’ είσελθό ντα καί τό φύσει 
ύποπτον καταλαμβάνει αύτά, συνωμο
σίαν τινα ύποθέσαντα. To Sv έν εϊύει 
διασκεδάσεως έπιθυμεΐ νά κόψη τδν σω
λήνα τοΰ άερίου, ύφ’ ού ή αίθουσα έφωτί- 
ζετο, ϊνα οΰτω τόν κοιτώνα είς τό σκότος 
Οέσας κατάρξηται τοΰ θορύβου- έτερον δε 
πλαγιάζον τά ύποδήματα αύτοΰ είς τδν 
άέρα εκσφενδονίζει. Στιβαρά δμως χειρ 
συλλαβοΰσα αύτά μέ τδν χιτώνα ευρισκόμε
να τά οδηγεί είς τήν θύραν,δπως αίσθανθέντκ 

τδ ψύχος, τών άτοπων αύτών θορύβων 
τήν ήσυχίαν τοΰ οικήματος ταραττόντων 
παραιτηθώσι. Στασιάρχαι δέ τινες αύθαδώ; 
λίαν λιθοβολούντε; τά παράθυρα αύτοΰ 
καί παταγώδους Οορυβώδου έξάρχοντες, 
αμέσως ύπδ τής άγρύπνου αστυνομίας 
συλλαμβάνονττι είς τήν φυλακήν οδηγού
μενοι. Ούτω λοιπόν οί πλανήτες ούτοι 
πλαγιάσαντες δέν έδύναντο ν’ άνεύρωσι 
τδ αίτιον ή τδ συμφέρον, δπερ παρεκίνει 
τάς αγαθοεργά; ταύτα; ψυχάς, δπως άντί 
τοσούτου εύτελοϋς τιμήματος παρέχωσιν 
αύτοΐς κλίνην απαλήν καί λίαν φιλόφρονα 
ύποδοχή/. 'ίσως, ύπέΟετον, εύσεβής τις 
έσκέφθη τδ παράδοξον τοΰτο μέσον δπως 
τή; βασιλείας τών Ουρανών άπολαύσγ,. Οί 
μάλλον φρόνιμοι ούδόλως είς τήν έπίλυσιν 
τοΰ προβλήματος τούτου φροντίζοντες, 
έσκίρτων έκ χαράς διά τήν απρόοπτον 
ταύτην εύζωίαν, ήτις δι’ αύτού; ήτοιυ.ά- 
ζετο. Τήν δέ πρωίαν νέα έκπληξις τήν πρώ
την διαδέχεται, πάντα τά πρδς καλλω
πισμόν χρειώδη, κτένια, σάπωνας, χειρό- 
μακτρα, ψήκτρας, πρδς δέ καί ύδωρ χλια
ρόν έτοιμα εύρόντες" μάλιστα δέ πρδ 
τής άναχωρήσεοις αύτών, δσοι έπεθύμουν 
ήδύναντο νά προγευυ-ατίσωσι άντ’ έλα- 
χίστου τιμήματος, είς όσους δέ δέν είχαν 
νά πληρώσωσι, τοΐς ποοσέφερον έπί πι
στώσει. Οΰτω ή νύξ αύτη τήν παγίωσιν 
τοΰ ιδρύματος έβεβαίοισεν. "Εκτοτε έσυ- 
στήΟη τδ κατάστημα τοΰτο οίκημα Φούλ- 
των δνομασΟέν, ά τε έν τή δμωνύμω όδώ 
κείμενον· Μετά τινα; ήμέρας τά παιδία 
μή χρήζοντα τοΰ λοιπού άνάγκην προσ- 
κλήσεως δπως προσέλθωσιν, ώνόμασαν 
αύτό ξενοδοχείου τοΰ Άστώρ, Sv τών 
περιφημοτέρων τής Νέας Ύόρκη; ξενο
δοχείων ύπαινιττόμενα. "Εκτοτε ή προ
στατευτική τών άγυιοπαίδων εταιρία ερι
στικώς καταστάσα, μετά τρία έτη έπισή- 
μω; άνεγνωρίσθη καί έν-κρίθη διά τοΰ 
σχετικού τή; Νέας Ύόρκη; νομοσχεδίου 
διά τάς φιλανθρωπικές εταιρία;.

Τδ πρώτον ήδη πρόσκομμα έκποδών 
ποιήσαντες, διά παρεμφερούς τεχνάσματος

ού μόνον τήν σύστασιν σχολείου 
ϊ καί τήν έν αύτώ 

παίδων νά έπιτύχωσιν. Ό 
δ Τρασύ, ό 

τοΰ κ. Βρέϊσ ένάμιλλος, συνα- 
πρωίαν τό χάριεν 

πλήθος, καθ’ ήν στιγμήν έμελλε 
διασπαρή έν ταΐς όδοΐς, λέγει 

Μικροί μου φίλοι, κύριό; τι; 
δτι έχει άνάγκην παιδιού 

> του, θέλει δέ πληρώ- 
δολλάρια καθ’ εβδομάδα. » 

Κύριε, ανέκραζε

ώφειλον 
νά έπιχειρήνωσιν, άλλά 
οοίτησιν τών 
έφορος τοΰ καταστήματος, 
εύγενής 
θροίσας λαμπράν τινα 
τοΰτο 
έξελθδν νά 
πρδς αύτό. « 
μοί άνεκοίνωσεν 
τίνος διά τό γραφεϊον 
νει αύτδ τρία < 
—— Έμέ, έμέ συστήσατε, 
τδ έν- όχι έμέ, έπανελάμβανε τδ άλλο. 
Άλλά ζητεί παιδίον γοάφον καλώς, έπανέ- 
λαβεν δ έφορος, ούδείς δ’ έξ ήμών α; μή 
Οορυβή. Μείναντα δ’ ούτω άναυδα, θέλετε 
νά συστήσωμεν λοιπόν νυκτερινόν τι σχο
λεϊον, έπανέλαβεν, δπως σάς διδάξωμεν 
νά γράφητε; — τί λέγετε περί τούτου 
παιδιά; — Δεχόμεθα, άπήντησαν όμο- 
φώνως, καί ούτω έλαβε τήν αρχήν του 
τδ νυκτερινόν σχολεϊον, έντός τοΰ αύτοΰ 
οικήματος καταρτισθέν.

Τήν πορείαν ταύτην άκολουθοΰντες δέν 
ήδύναντο ή είς εύάρεστα άποτελέσματα 
νά καταλήξωσι. Τής καταλλήλου πεοι- 
στάσεως έπιληφθέντες, ήτοι τής κηδείας ση- 
μαίνοντός τίνος πολίτου δραστικώ; έπί τοΰ 
πνεύματος τών παίδων έπιδρασάσης, προσ- 
εκαλέσαντο αύτά τήν εσπέραν έν τινι αι
θούση, καί δμιλήσαντες αύτοΐς περί τοΰ 
αντικειμένου τούτου, τήν σύστασιν τών 
Κυριακών συναθροίσεων, αϊτινες πρό τίνος 
χρόνου τελείως εΐχον άποτύχει, κατώρ- 
θωσαν. Ούτω προσήρχοντο οί παϊδες εύ- 
τάκτως, δπως άκροασθώσιν έν αύταϊς τήν 
άνάγνωσιν και ερμηνείαν σπουδαίων τινών 
κεφαλαίων τών Αγίων Γραφών. Συνδυάσαν- 
τες δέ άρμονικώς τήν έπερινήν διδασκαλίαν 
μετά τοΰ άσματος, ένήσκησαν αύτά είς α- 
σματά τινα, ώς τό « Ένταΰθα καταφυγήν 
οί κεκμηκότε; εύρήκασι », καί τινα άλλα, 
ιεραν ποίησιν άποπνέοντα, άτινα έν πάση 
κατάλληλοι περιστάσει οί άρχαίοι τής ’Α
μερική; κάτοικοι μελοποιοΰσι. Τά παιδία 

έκπληττόμενα άλλά καί θελγόμενα συνά
μα οτι είς τά άσματα ταϋτα άνεύρισκόν 
τι έπί τών ιδίων εαυτών εφαρμοζόμενου, 
τοσούτον ήδέως καί άρμονικώς ηδον αύτά, 
δσον ούδείς ποτέ ήκουσεν αύτά άδοντα, 
έν φ 5 διδάσκαλο; διά τοΰ κλειδοκυμβάλου 
συνοδειών έξήρχε τού χορού.

Κερδήσαντος δέ ποτέ- άγυιοπαίδου είς τι 
λαχείου έκατδυ δολλάρια, οί ομήλικες τήν 
τύχηυ αύτού ζήλώσαντες, διάφορα μικρά 
λαχεία μεταξύ των συνέστησαυ, μ,ικράς τι- 
νας ποσότητα; ούτω κερδαίνουτα, ά; ακολού
θως μετά τής μεγαλειτέρας εύκολίας έσπα- 
τάλωυ. Τήν μεγάλην δέ τάσιν αύτών 
πρδς τό σπαταλάν παρατηρήσα; ό έφορος 
τοΰ οικήματος Φούλτων, κατασκευάσας 
μέγα κιβώτιου καί όνομάσας αύτό τράπεζαν, 
παρήγγειλεν είς αύτά δτι δταν τήν εσπέ
ραν είσέρχωνται νά έναποθέτωσιν έκαστον 
εί; τδ ίδιον αύτοΰ μέρισμα, ένθα τδ όνο
μα αύτοΰ ήτο έπιγεγραμμένον, πάν τδ 
περίσσευμα τή; παρελθούση; ήδη ήμέρας. 
Ουτω άμιλλώμενα ποιον πλέον τών άλ
λων ήθελεν έξοικονομήσει, συνείθισαν κατά 
μικρόν είς τήν οικονομίαν, τήν τοσούτον 
διά πάντα άναγκαίαν. Μετά παρέλευσιν 
δέ τίνος χρόνου έξαλλα ύπδ τή; χαράς 
έγένοντο, δτε ειδον δτι ποσότητό; τίνος, 
ήν ούδέποτε τοσαύτην απέκτησαν, κύριοι 
έτύγχανον. Μετά τή; συγκαταθέσεις; δ’ 
αύτών τήν ποσότητα έκάστου είς έξοικονο- 
μιτικήν τινα τράπεζαν κατέθεσαν.

Β'.

Τό πλείγον τών άγυιοπαίδων επιτήδευμά 
τι ποταπδν μ,ετερχόμενον, ού μόνον τόν ε
πιούσιου αύτού άρτον προσπορίζεται, άλλά 
καί πολλάκις έρχεται έπίκουρο; εις τούς γέ
ροντας αύτού γονείς. Μέγα μέρος αύτών πω- 
λεϊ έφημερίδας, τών οποίων τό όνομα είς πάν
τα διαβάτην φωνάζον, τρέχει έπί τών λιθο
στρώτων, έρχεται εί; τάς γωνίας τών μάλ
λον συχναζομένων οδών, παρά τάς άμα
ξας, πρδ τών ξενοδοχείων, ανέρχεται είς 
τά κοινά οχήματα, παντού δ’ έλευθέρως
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νά είσδύση δύναται. Ό Ημερήσιος Τηλέ
γραφος καί τά 'Ημερήσια Νέα, άπασαι αί 
μικραί εφημερίδες, αϊτινες μετά μεσημβρίαν 
ή τήν εσπέραν έκδίδονται, όπόταν τά νέα τοϋ 
χρηματιστηρίου ζαι τή; ημέρας είσί γνω
στά, παρέχονται είς τούς παΐδας, δπως 
άντί ολίγων λεπτών ποιλώσιν αύτάς. 'Γινά 
έζ τών φύλλων τούτων κατά μυριάδας αν
τιτύπων έζτυπουμένων, πολλάκις δέ ζαί 
δ'ις τής ήμέρας έκδιδομένων, μέχρι πέντε 
φράγκων καθ’ ήμέραν είς τά παιδία όφελος 
παρέχουσι. Πλεϊστοι ευαρεστούνται βλέπον- 
τες τά κοινώς παιδία τών έφημερίδων κα
λούμενα μέ βλέμμα ζωηρόν καί ύφος αυθά
δες έπί τών λιθοστρώτων καί τών ζυριωτέ- 
ρων περιπάτων μέ πόδας γυμνούς τρέχοντα, 
τάς ζοατουμένσς έφημερίδας εις τούς διαβά 
τας φωνάζοντα κ έζ τοΰ ενός είς τό άλλο 
όχημα εισερχόμενα.

’’Αλλα δ’ έξ αύτών είς τό τοΰ καθαρι
σμού τών υποδημάτων έπάγγελμα έπιδιδό- 
μενα, άρκετά έπικερδές αύτό καθιστώσιν. 
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας οί ύπηρέται 
μετά μεγάλης δυσκολίας τό χρέος τούτο 
έκπληροΰσι, είς δέ τήν Καλλιφορνίαν απο
λύτως τούτου άπέχουσιν. Έν ταϊς οδοί; ή υ
πηρεσία αυτή άντ’ ολίγων μόνον λεπτών 
έκτελουμένη άφθονο; παρέχεται" ώστε τά 
μετερχόμενα τό επιτήδευμα τούτο παιδία 
ούκ ευκαταφρόνητου ποσού καθ’ ήμέραν ά- 
πολαύουσι. Λούστρο, λούστρο, πανταχόθεν 
ή φωνή αύτών ήχεϊ, αίφνης δ’ ό εύστροφος 
παΐς προτείνων ύμϊν τό μικρόν του κ’.βώ-ι 
ον, δπου μόλις τόν πόδα νά Οέσητε δύνα- 
σθε, τού έργου μετά δεξιότητες έπιλαμ- 
βάνεται.

Επεται μετά τούτοις ή τάξις τών μι
κρών σαρωτών, οίτινες οίζειοθελώς σαρώ- 
νοντες τάς εισόδους τών Ουρών, τά λιθό
στρωτα ζαί τάς εϋρείας πλάκας τών δια
δρόμων, διά μέν τής μιας χειρός κρατοΰσι 
τό σάρωΟρον, διά δέ τής άλλης τήν α
μοιβήν αύτών αιτούσε. Κατά τάς βροχε
ρά; καί χιονώδεις ήμέρας τό έργον τοΰτο 
αρκετόν όφελος παρέχει, διότι ή δημαρχία 
τής Νέας Ύόρκης καθ’ δσον άφορα τήν ζα- 

Οαράν τών οδών διατήρησιν, τών καθηκόν
των αύτής παραδόξως έπιλανΟάνεται. Τάς 
καλάς δέ ήμέρας τό σάρωΟρον έγκατα- 
λιμπάνοντες διαφόρους ύπηρεσίας έζτε- 
λούσιν, άποσζευήν τινα εϊς τι μέρος φέ- 
ροντες, είς πάντα ζητήσανεα χειρα βοή
θειας παρέχοντες, τού; "ίππους κρατούντες 
ή τυφλόν τινα όδηγούντες. ΙΙροτιμώσι δ’ 
έν ύπαίΟρω νά πωλώσιν έντός κοφίνων 
φώσφορα, καρπούς, διάφορα χονδροειδή 
ζακχαρωτά, νά συνάζωσι ράκη, οστά, πάν
τα τά έν ταϊς άκαΟαρσίαις τών όόών ύ- 
πάρχοντα χρήσιμα λαμβάνοντες, ή ως 
μαΟητευόμενοι είς έργαστήριόν τι νά προσ- 
έλθωσιν" έλάχιστα δέ παραδείγματα ύ
πάρχουσι καί λάθρα νά έπαιτώσιν. 'Αλλα 
δέ ήττον τίμια ζαί ευσυνείδητα, κλέ- 
πτοντα μανδήλια, ύποδήματα ζαί εϊτι 
πρόσφορου ευρωσιν έκ τών πρό τών εργα
στηρίων έκτεθειμένων, ή μόλυβδον καί 
χαλκόν έκ τών προκυμαιών, απέρχονται 
δπως πωλήσωσιν είς τούς κλεπταποδό
χους, οίτινες μόλις πληρόνουν τόν 
καρπόν ζλέμματος πάντοτε εύκολου έν το- 
σούτ<9 πολυπληθεΐ πόλει τυγχάνοντος.

Όσάκις έρωτήση τις αύτά περί τών 
γονέων των, άναζαλ.ύπτει ή οτι στερούν
ται τούτων ή δτι παρ’ αύτών κατελεί- 
φθησαν. « Πού εΐναι ό πατήρ καί ή μή
τηρ σου ; » — « Έγώ, Κύριε, δέν έχω. » 
— « Πού διαμένεις ; » — « Πουθενά. » — 
« Τί επιτήδευμα μετέρχεσαι ; » — « Ού
δέν. » — Τοιαϋται όντως ύπήρχον αί α
παντήσεις τών άγυιοπαιδων, πρό τής συ- 
στήσεως τών παρά τής προστατευτικής 
έταιρία; ίδρυθέντων οικημάτων.

Ούδαμού ή θητεία, ή πτωχεία καί ή 
άΟλιότης ύπό τάς είδεχθεστέρας όψεις 
παρουσιάζονται δσον έν Νέα Ύόρκη. Ή 
αμάθεια είναι ή κυρίως αιτία τής λυπη
ρά; ταύτης καταστάσεως, καί έν χώρμ, 
έν η πλεΐστα δσα σχολεία δωρεάν τήν 
διδασκαλίαν παρέχοντα ύπάρχουσιν. II 
φιλοτιμία καί φυσική τις αιδώς άποτρέπει 
τά άγυιόπαιδα δπω; είς αύτάς είσέλθωσι" 
διότι πώς νά παρουσιασΟώσι ράκη περι

βεβλημένα ; — Άπεδείχθη δτι έζ τών κα
τ’έτος καταδικαζομένων κακούργων τό τρί
τον αύτών ήγνόει τήν άνάγνωσιν καί 
τήν γραφήν. Δικαίως λοιπόν δύναται τις 
νά έπαναλάβ-ρ δτι σχολεία άνεγείροντε; 
κενούμεν τάς φυλακάς. Ή συρροή τών μετα- 
ναστατών, ήτις μία τών πηγών τού πλού
του τών Ηνωμένων Πολιτειών θεωρείται, 
ώς πρός τοΰτο μεγάλης βλάβης γίνεται 
πρόξενος, διότι τό πλεΐστον τών άγυιο- 
παίδων άπό ξένους γονείς κατάγονται. 'Η 
κληρονομιά έπίσης ώς αιτία τής έπισω· 
ρεύσεως τής πτωχείας δικαίως ύπολαμ- 
βάνεται, ατε τών πλείστων ραθύμων, α
λητών, κλεπτών καί δολοφόνων εί; τούς 
παΐδας αύτών τά επαγγέλματα διαδοχι- 
κώς μεταδιδόντων.

'Εν τινι Άσυλα» έν Νέα Ύόρκη τέσσαρας 
διαδοχικά; γενεάς τής αύτής οικογένειας 
γυναικών μεΟύσων καί εξευτελισμένων ήρί- 
θμησαν, κατ’ έποχήν τινα δέ μάλιστα τό 
άσυλον ταύτοχρόνως καταφύγιου τοΐς παρέ- 
σχε. Μή λησμονήσωμεν δμως δτι ή 
είς τινα μέρη πάν δοιον ύπερβάσα αϋςησις 
τοΰ πληθυσμού εινε αιτία τής αναιδούς 
θητείας, ήτις τάς μεγαλοπόλεις λυμαίνεται. 
Έν Νέα Ύόρκη τή κατά τούτο τού Λον
δίνου, τής Λιβερπούλης, τής Γλασκόβης 
καί άλλων ’Αγγλικών πόλεων ύπερτερη- 
σάση, παρετηρήθη πολλάκις έν τινι στενώ, 
ύγρώ, ζοφερώ καί φρικώδει ύπογείω υπέρ 
τά δεκαπέντε άτομα διαιτώμενα.

Άναπολήσωμεν τέλος τήν μεγάλην τών 
πνευμάτων κατάχρησιν τήν μάλλον έν 
Αμερική διαδεδομένων, έν ή έκ τής κατω- 
τάτης κοινωνική; βαθμίδος μέχρι τής άνω- 
τάτης οι πάντες μεθύουσιν. Έν ταϊς κα- 
λαΐς δέ λεγομέναις οίζογενείαις δέν συνει- 
Οίζουσιν, ώς έν Αγγλία καί άλλαις χώραις, 
τό ποτόν μετά τό γεύμα, άλλά καθ’ δλον 
τό διάστημα τή; ήμέρας καί έν πάση περι- 
στάσει" δικαίως δύναται τις νά ύποθέση δτι 
ή ξηρασία τού κλίματος έρεθίζει τόν λάρυγ
γα. Ενταύθα δέν ύπάρχουσι καφφενεϊα, 
ώς έν Γαλλία, άλλά καπηλεία έν άπά- 
σαις ταϊς άγυιαϊς προτίθενται, εί; άπαν

τα τά ξενοδοχεία καί τού; Συλλόγους, 
εί; δλους τού; σιδηροδρομικούς σταθμούς 
ού μόνον έν Ν. Ύόρκρ, άλλά καθ’ άπάσας 
τά; 'Ηνωμένας Πολιτείας εύρίσκονται. Ό- 
στις δήποτε κρατών ύπ’ ένοίκιον έργα
στήριόν τι, πιλοποιείου λόγου χάριν, δύνα
ται νά προσαρτήση αύτώ καπηλείαν, διά 
τής εφημερίδας ειδοποιών τούς φίλους του" 
τού τοιούτου δέ σήμερον κοινού γενομένου, 
οί έξαιρέτως τώ Βακχω αφιερωμένο·, ναοί 
ούδαμώς λογίζονται. Τό αλκαλικόν ρευ
στόν όνθυλευόμενον, καπηλευόμενου καί 
δηλη τηριαζόμενον έν τή χώρα ταύτη, έν 
η ή συγκομιδή τού καλού οίνου μεγάλως 
ύπολείπεται, καί ένθα βαρέα τελωνειακκ 
δικαιώματα δι’ αύτό ύπάρχουσιν, ολέθρια 
παράγει αποτελέσματα.

ΙΙοία άλλη κυβέρνησις ήναγκάσθη δπως 
ίδρύση άσυλον τών μέθυσων, έν ποία δέ 
άλλη χώρα. αί γυναικεϊαι κατά τών φιλο- 
ποτών εξεγέρσεις ώφθησαν ή έν ταΐ; 
'Ηνωμένα'.; Πολιτεία’.; ;

Τί γίνονται τά τέκνα τών πτωχών, τοι
ούτων ύποδειγμάτων τών γονέων αύτών 
προκειμένων ; Οίκτρά είναι ή Οέσις αύ
τών καί μάλιστα τών Οηλέων. Αί μικραί 
κόραι έκ τής άντενεργείας τών άρρένων 
κωλυόμεναι εί; τήν ένάσκησιν τών έπιτη- 
δευμάτων τών δρόμων, ήττον δ’ εύστροφοι 
καί έργατικαί φύσει τυγχάνουσαι, άδυνα- 
τούσιν δπως πόρισθώσί τι πρός αύτά άντα- 
γωνιζόμεναι· Μόνον αύτών έργον ή πώλη- 
σις τών άνθέων έν τινι κεντρική έδώ ή 
περιπάτεο επιφυλάσσεται. Πλεϊσται δ’ αύ
τών ούσαι ώραϊαι καί χαοίεσσαι, καί είς 
γάμου ηλικίαν καθεστηκυϊαι εύκόλως είς 
τόν τυχόντα, πολλάκις καί προώρως, 
παραδίδονται.

'Η ίς-ορία τών καταπτώσεων τούτων πάν
τοτε ή αυτή ύπάρχει· Έν τών οίκτρών τής 
έσχάτη; ένδειας θυμάτων, νεάνις τις Γερ- 
μανίς μόλις τό δέκατον τέταρτον έτος ά
γουσα, πρωίαν τινά παρά τής αστυνομίας 
έπ’ άλητείγ συλληφθεϊσα άπήχθη είς τήν 
φυλακήν τής τετάρτης φρουράς, έν τώ 
άνιαρώ τούτω καταστήματι τήν έξέτασιν 
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αύτής άναμένουσα. Μαθών τοΰτο δ 
Βρέϊς παρά τής έν τώ διαμερίσματι τών 
γυναικών επιτετραμμένης, έζήτησε νά ϊδη 
αύττ,ν. Δακρυρροοΰσα δ’άναισχύντως ώμο- 
λόγησεν δτι διαφυγοΰσα έκ Τίνος οικίας, 
έν ή ττ,ν έκακομετεχειρίζοντο, έπεσε κατ’ 
άρχάς εΐ; τάς χεΐρας κυρίου τίνος, δστις 
συν/,νττ,σεν αύτήν τδ έσπέρας. μετά ταΰ
τα δ’ εις τά; χεΐρας τής αστυνομίας. Διέ
ταξε Λοιπόν δπως άπολύσαντες όδτ,γή- 
σωσιν εί; τού; γονείς αύτής, ττ,ν δ’ ε
πιούσαν μετ’ αύτών έζαποστείλωσιν έν 
τινι άγρω, 8ν καλλιεργοΰντες τά πρδς το 
ζήν πορίζονται.

Έκ τού Γαλλικού ύπδ

ΛηιιοσΟ· Κβρίστετζοαο6Λου.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΙΣ 

ΕΑΕΥΣ1ΝΟΣ.

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Zfipi τών δοκιμασιών τών μεανημένων 
καί τής ιδιαιτέρας Λατρείας τών 

.Ίίγυπτίων Ιερέων.

Τά στερεοί τέρα, έκπληκτικώτερα και αρ
χαιότερα μνημεία τής ισχύος καϊ έπιτηδειό- 
τττσς τών ανθρωπίνων χειρών, αί πυρα
μίδες τή; Αΐγύπτου, έχρησίμευον, λέγου- 
σιν, ώ; είσοδος έν τοΐς ύπογείοις, ένθα 
έγίνοντο αί τή; μυήσεως δοκιμασία·.. ΊΙ 
πόλις Μέμφις έκειτο τδ πάλαι πλησίον 
τών κτιρίων τούτων, τών τοσούτω άςιο- 
λόγων διά τό έξαίσιον τοΰ όγκου, όσοι 
καϊ θαυμάσιων διά τδ ύψος καί τδ σχήμα. 
ΊΙ μεγαλειτέρα τών πυραμίδων τούτων 
έλογίσΟη μεταξύ τών επτά θαυμάτων τοϋ 
κόσμου. Αύτη δέ, ώς καί αί άλλαι, είναι 
τεθεμελιωμένη έπί μεγάλου βράχου. ΊΙ 
βάσι; έστί τετράγωνο;, αί πλευρά! τρί

γωνα ισόπλευρα, αί δέ τέσσαρε; γωνίαι 
αύτή; δεικνύουσι μετά μεγίστη; κανονικό- 
ττ,τος τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος, 
άνατολήν, δόσιν, άρκτον καί μεσημβρίαν. 
Ί1 πυραμίς, έσχηματισμένη διά στρώσεων 
έκ λίθων τιτανωδών βαθμηδόν σμικρυνο- 
μένων, δμοιάζει άπανταχόΟεν πρδς μεγά
λην κλίμακα, ής αί πρώτα: βαθμίδες έ
χουσι τεσσάρων περίπου ποδών ύψος, αί 
δέ άλλαι σλιγωτέρων πάντοτε, άναλόγως 
τή; προσεγγίσεώς των πρός ττ,ν κορυφήν, 
ήτις, καίτοι Φαίνεται είς όξύ λήγουσα, 
είναι όμως έπίπεδον έκ πλέον τών δεκα
πέντε τετραγωνικών ποδών.

Πρός ττ,ν βορεινήν αύτή; πλευράν, ύ- 
περάνω τή; έκτης στρώσεως, υπήρχε παρά- 
θυρον τριών τετραγωνικών ποδών, χρτ,σι- 
μεΰον ώς είσοδος διαδρόμου τοΰ αύτοΰ μέ
τρου, σχεδόν άδιαβάτου ώ; έκ τοΰ κατω
φερούς καί έλικοειδοΰς αύτοΰ σχήματος. 
Οί μέλλοντες νά διέλθωσιν αύτδν, ώφει- 
λον ϊνα ποιώνται χρήσιν χειρών τε καί 
ποδών. Ό πρώτος ούτος διάδρομος έφε- 
ρεν είς άλλον έτι μάλλον δύσβατον, όντα 
πλήρη βαθμιδών, άς ώφειλον ν’ άναοαίνωσι 
καϊ νά καταβαίνωσι, συρόμενοι άνά πάν 
βήμα είτε έπί τής γαστρός ή έπί τής 
ράχεως, μ.εχρισοΰ άφιχθώσιν εΐς φρέαρ, 
ούτινος ή θέα ήτο βεβαίως έκπληκτική. 
Άναλογισθήτω τις τί έμελλε νά στοχασθή 
ό διερχόμενος διόδους τοσοΰτον κοπώδεις 
καϊ ζοφερούς, οδηγούμενος ύφ’ ενός μόνου 
λύχνου, ούτινος τό άμυδρόν φέγγος συνε- 
τέλει εις τό νά καθιστγ μόνον τά κοιλώ
ματα ταΰτα έτι μάλλον σκοτεινά, αλ
λόκοτα καϊ φοβερά. ΆναλογισΟήτω τί 
ώφειλε νά στοχασθή ό φθάνων είς τό χεί
λος φρέατος, πρδ; βάραΟρον μάλλον ό- 
μοιάζοντος, άνευ σχοινιού ή άλλου τινο; 
μέσου ΐνα καταβή ή έπαναβή, καί ούτινος 
άπας ό έσω τοίχος συνέκειτο έκ μίγματος 
ύλη; τινός μαύρη; τραχείας καϊ ολισθηρά;. 
"Οθεν πάντες σχεδόν όσοι χάριν περιέρ
γειας ή παρατηρήσεως διή,ρχοντο τού; δύο 
τούτου; διαδρόμους, ώφειλον έξ άνάγκης 
νά διακόψωσιν ένταΰθα τήν πορείαν των.

Άλλ’ δ τής μυήσεως υποψήφιος συνω- 
δεύετο πάντοτε ύφ* ενός μεμυημένου, 
δστις, καίπερ ούδέν προλέγων αύτώ, διε- 
τέλει οδηγός του μέχρι τινός ώρισμένης 
άποστάσεως- 'Εξήκοντα όμως σιδηραϊ βαθ
μίδες, έπικεχρισμέναι διά τής αύτή; 
ύλης ώ; καϊ οί τοίχοι τοΰ φρέατος, καί 
ένα πόδα ή μί» τη; άλλης άπέχουσαι, 
έχρησίμευον πρός τήν κατάβασιν βά
θους εξήκοντα ποδών. Είς τήν τελευ- 
ταίαν βαθμίδα άφικνούμενος, άλλην δέ 
μή εύρίσκων όπως προβή ένδοτέρω, ώ- 
φειλε/ ό υποψήφιος ή νά έπαναβή ή νά 
διέλθη διά θυρίδο; τινός κείμενης πλα- 
γίως αύτοΰ. Ή οπή αύτη έφερεν εις ευ- 
ρείαν όδδν έσκαμμένην έν τώ βράχω καϊ 
περιστροφηδόν έξικνουμένην εΐ; άπόστασιν 
κατωφερή εκατόν τριάκοντα περίπου πο
δών. Εί; τήν άκρχν τή; όδοΰ ταύτη;, 
τής άλλως τε άγούσης πρδς τό βάθος τοΰ 
φρέατος, έκειτο πρδς βορράν κιγκλίς τις 
χάλκινη, καί πρδς μεσημβρίαν έτέρα σιδη
ρά στερεώς συγκλειομένη, δι’ ής έφαίνετο 
δίοδος απέραντου έκτάσεως, περιφρασσο- 
μένη ένθεν καί ένθεν ύπδ αψίδων, καί λαμ- 
πρώς φωτιζόμενη ύπδ λύχνων καϊ λαμ
πάδων. Αί αψίδες αύται άπετέλουν τά 
κάτω μέρη τών άλλων πυραμίδων, αϊ
τινες ήσαν αληθείς τάφοι, ύπογείοις ναοϊς 
προσόμοιοι. Έντδ; τών άπεράντων τού
των καί βαθέων σπηλαίων οί ιερείς καί 
αί ίέρειαι τών Αιγυπτίων, τελοΰντες τάς 
νυκτερινά; αύτών θυσίας καϊ επικήδειους 
αδοντες ύμνου; πρός δόξαν τοΰ Ύψίστου, 
άνέπεμπον αύτώ συγχρόνως καϊ τάς εύ- 
χαριστίας των οτι ηύδόκησε νά παραλαβή 
τούς καλούς αύτών βασιλείς είς τάς μο
νά; τών μακαρίων. Οί αρμονικοί ούτοι 
ύμνοι, αί θλιβερά! άλλά γοητευτικά! ώδαί, 
ά; ή ήχώ τών Οόλων καθίστα έτι μάλλον 
πένθιμους καί καταπληκτικά;, έφείλκυον 
αμέσως τήν προσοχήν τοΰ άκροαζομένου. 
Αλλ’ επειδή άλλος ήν δ σκοπό; τοΰ ύπο- 

ψηφίου, δ ψηθείς οδηγός αύτοΰ τδν μετέ- 
φερεν είς τήν χαλκίνην κιγκλίδα, δι’ ής 
εμελλε να διαβή. Αύτη ήνοιγε μέν άμέσως

(OMI1POS ΦΤΛ. Γ'.) 

καϊ άνευ κρότου, άμα ώθει τις αύτήν διά 
τής χειρός, άλλ’ είτα άφ’ εαυτός έπανα- 
κλειομένη άνέδιδεν ήχον βροντώδη βαθ
μηδόν έλαττούμενον έντός τών εύρυχ(ό
ρων έκείνων υπογείων. Ό ήχος ούτος, 
φυσική, συνέπεια τών σιδηρών τή; κιγ- 
κλίδο; μοχλών, προειδοποιεί τούς ένδο
τέρω έν τώ κρυπτώ διάμένοντα; ιερείς ότι 
υποψήφιος προσείρχετο ίνα ύποστή τάς 
δοκιμασία; τής μυήσεως. Μόλις δ’ ού
τος διέβαινε τήν χαλκίνην κιγκλίδα, ά- 
πήντα δεξιόθεν αύτοΰ Ούραν ήνεωγμένην, 
άγουσαν είς όδδν θολωτήν, άλλ’ εύθεϊαν 
καί ομαλήν, ένθα προχωρών έθεώρει α
μέσως δεξιόθεν καϊ αριστερόθεν αύτής επι
γραφήν μαύροις γράμμασιν έγκεχαραγμέ- 
νην έπί λευκοΰ καί στιλπνού μαρμάρου, 
καί φέρουσαν τάδε: « Ό διανύσας τήν 
όδδν ταύτην μόνος, χωρίς νά θεώρησή 
ή στραφή πρδς τά δπίσω, καθαρισθήσεται 
διά τοΰ πυρός, τοΰ ύδατος καί τοΰ αέ
ρας- ύπερισχύσας δέ καϊ κατά τοΰ φόβου 
τοϋ θανάτου, έζελεύσεται έκ τοΰ κόλπου 
τή; γης, ίνα έπανίδη τδ φώς και προ
παρασκευάσω τήν ψυχήν αύτοΰ πρδς τήν 
άποκάλυψιν τής μεγάλης θεάς "ίσιδος. » 
Άν δ υποψήφιο; μετά τήν άνάγνωσιν τής 
έπιγραφή; ταύτης έπέμενεν είς τδ νά 
έξακολουθήση τήν πορείαν του, δ άχρι 
τοΰδε συνοδοιπόρο; του έγκατέλειπεν αύ
τόν μόνον είς τήν σύνεσιν καί τήν καρτε
ρίαν αύτοΰ. Άλλ’ όμως τδν ήκολούθει κρυ
φίως μακρόθεν, δπως προσδράμΐ) εΐ; βοή" 
θειάν του, άν τυχόν μικροψυχήσφ. Έν τοι
αύτη δέ περιπτώσει δ δδηγός έπανέφερε 
τόν άνανδρον προσήλυτου είς τήν θυρίδα 
τής πυραμίδας, καί τδν συνεβούλευε πρδς 
τιμ-ήν αύτοΰ νά μή λαλήση είς ούδένα 
περϊ έπιχειρήσεως, ήν δέν ήδυνήθη έκτε- 
λέσαι, άλλ’ ούδέ νά προσέλθη ποτέ εΐς 
ναόν πρός μύησιν. (1) Ό ούδόλως δ’ άπο- 
δειλιάσας είς τήν έπιγραφ-ήν έξεπλήττετο

(1) Οί ιερείς έφόλαττον ακριβή κατάλογον 
τοΰ ονόματος, τοΰ έπαγγέλματος καί τής πα
τρίδος τ&ν άποΟειλιασάντων είς τά; τή; μυή- 
σεω; δοκιμασία;.

44.
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βαδίζων έπί μίαν όίραν έν τοΐς ύπογείοις, 
χωρίς νά παρατηρή νέον τι άντικείμενον. 
Άλλ’ έπί τέλους έθεώρει πρδς μεσημβρίαν 
μικράν Ούραν σιδηράν φυλαττομένην υπδ 
τριών ενόπλων άνδρών φερόντων περι
κεφαλαίας έν σχήματι κυνοκέφαλος. Οί 
τρεις ούτοι άνδρες προύχώρουν τότε ένώ
πιον αύτοΰ, καί ό είς έξ αύτών τώ έλεγε 
τάδε: « Ήμεϊς δέν ειμεθα ένταΰθα ϊνα 
άναστείλωμεν τήν διαβασίν 
λουθεί αυτήν, άν οι θεοί σοί 
δύναμιν. Είθε 
έπανέλθης πρδς 
ποδίσωμεν τήν έπιστροφήν.
ται Ομως τώρα 
ρως άν θέλης' άλλως γίνωσκε καλώς δτι 
άπδ τής στιγμής ταύτης ούδόλως θά έ- 
ξέλθης τών μερών πρίν ή φθάση; πρδς 
τδν σκοπδν δν προτίθεσαι. Θέλεις δ’ έπι- 
τύχει τούτου, τέμνων θαρραλέως ταύτην 
τήν όδόν. ® Ούκ ολίγοι υποψήφιοι πρού- 
τίμησαν ένταΰθα τήν έπιστροφήν πιεζό- 
μενοι ύπδ τοΰ κόπου, τής έπιγραφής καί 
τών τελευταίων τούτων λέξεων. "Οθεν οί 
μικρόψυχοι ούτοι όπισθοδρομήσαντες διη
γούντο πάν Ο,τι ειδον διαφοροτρόπως κα'ι 
άναλόγως τών έντυπώσεων, άς εϊχον υπο· 
στή. Οί μέν έλεγον δτι έμελλον νά κατα- 
βιβασθώσιν εις τδν αδην άνεπιστρεπτεί. 
Οί δέ δτι πρδς συμπλήρωσίν τής μυή- 
σεως οί ιερείς έπέβαλλον οδυνηρόν θάνα
τον, καί ειτα ένήργαυν κατ’ άρέσκειαν τήν 
έκ νεκρών άνάστασιν, καί πρδς έμπέδωσιν 
τών λόγων των άνέφερον περί ανθρώ
πων θαρραλεωτάτων φημιζόμενων, οΐ
τινες ούδέποτε πλέον έπανήλθον έκεΐθεν. 
Άλλ’ ό τήν παρουσίαν τοΰ νοδς μετά τοΰ 
θάρρους συνδυάζων διεβεβαίου τούς τρεις 
ρηθέντας άνδρας οτι ούδέν ήδύνατο νά 
διασείση τήν σταθερήν αύτοΰ άπόφασιν. 
Τότε ούτοι τδν άφινον νά διέλθη άκολου- 
Οοΰντες αύτδν μακρόθεν’ διότι πρδς τδ 
μέρος τοΰτο ό πρώτος οδηγός τδν έγκατέ- 
λιπεν όλοσχερώς, καί διά τής μικράς σι
δηράς θύρας διαβαίνων άπήρχετο ϊνα κοινο-

ατινα εΐχε μέχρι τούδε παρατηρήσει έν 
τω προσώπω τοΰ νέου υποψηφίου. Ούτος 
δέ μόλις προύχώρει πεντήκοντα βήματα 
έν τή πορεία αύτοΰ, καί παρετήρει όλίγον 
τι μακράν ζωηροτάτην λάμψιν δλονέν αύ- 
ξάνουσαν ένόσω προέβαινε. Φθάνων δέ 
πρδς τήν πηγήν τοΰ φωτδς τούτου εύρί- 
σκετο παρά τή εισόδω θόλου εκατόν πε
ρίπου ποδών τδ μήκος καί τδ πλάτος, 
τδ δέ φώς ώμοίαζε πρδς κάμινον σφόδρα 
φλεγομένην. Ένταΰθα ήρχιζον αί δοκιμα
σία·. τοΰ πυρός- Κορμοί δένδροιν έν είδει 
πασσάλων, όρθίως ίστάμενοι πλησίον άλ
λήλων καί δι’ άραβικοΰ βαλσάμου, Αι
γυπτιακής άκάνθης καί όξυφοίνικο; (Ία- 
ntarin) περιτετυλιγμένοι, έπλήρουν διάβη
μα τριάκοντα τετραγωνικών ποδών έν
θεν καί ένθεν τού εύρυχώρου τούτου υ
πογείου, άφίνοντες μεταξύ αύτών δίοδον 
οκτώ ποδών. Τά εύώδη καί εύφλόγιστα 
ταύτα φυτά ήνάπτοντο, άμα ό δόκιμος 
υποψήφιος έβεβαίου τούς τρεις άνδρας οτι 
προύτίθετο ϊνα εξακολούθηση 
του. Σωλήνες δ’ έπί τούτω 
τεθειμένοι έχρησίμευον πρδς 
ύπδ τής φωταψίας ταύτης 
άτμοΰ. Ούχ ήττον όμως t ’ 
γλωσσωειδώς περιδινούμεναι φλόγες κα- 
τείρχοντο πολλάκις έπί τοΰ έδάφους τής 
διαβάσει·»;. Τής πυρκαΐά; ταύτης άπαλλατ- 
τόμενος ο δόκιμος ώφειλεν νά βαδίση 
έπί τετραγώνου σιδηράς πεπυρακτωμένης 
έσχάρας, παρεχούση; δίοδον ένδς μόνου 
ποδός. Ή έσχάρα αυτή, έχουσα μήκος 
20 ποδών, πλάτος 8 καί ύψος 6, έλη
γε πρδς ρίύακα 50 ποδών τδ πλάτος, 
ούτινος τδ ύδωρ έκ τοΰ Νείλου όρμητι- 
κώς εΐσρέον έντδς τοΰ υπογείου άπετέλει 
μέγαν κρότον. "Ωφειλε δέ νά διέλθη καί 
αύτδν, είτε νηχόμενος είτε στηριζόμενος 
έπί δύο καγκελλωμάτων έν τώ πυθμένι 
τοΰ ρύακος προσηλωμένων, δπως μή παρεκ- 
κλίνη τής ώρισμένης όδοΰ. Αν ό φόβος 
τότε άνέστελλε τήν πορείαν του, ή κατά 
συνέπειαν τών δοκιμασιών τούτων έχανε 

ποίηση τοΐς ίερεΰσι τά διάφορα αισθήματα, τήν παρουσίαν τοΰ νοδς, ή διέτρεχε τδν

δμως μή 
τά οπίσω,

νά πράξης

σου- έξακο- 
παρέσχον τήν 
βουληθγ,ς ϊνα 
διότι θά έμ- 

Σοί έπιτρέπε 
τοΰτο έλευθέ-

τήν πορείαν 
έν τώ θόλω 
εκβολήν τοΰ 
παραγομένου 

αί άφθονοι καί

κίνδυνον τού νά καή ή πνιγή, οί ρηθέν- 
τες τρεις άξιωματικοί παντί σθένει ποοσ- 
εβοήθουν αύτόν. Άλλά συγχρόνως τοΰ α- 
φηρεΐτο ή έλευθερία τής ένεργείας, καί ώ- 
δηγεϊτο δι’ άλλης όδοΰ έν τοΐς ύπογείοις 
ναοί;, όπόθεν ούδόλως τώ έπετρέπετο νά 
έξέλθη ύπδ φόβου μή διαδήλωσή τδ εί
δος τών δοκιμασιών. Άλλ’ οί ιερείς, δ- 

μετριάσωσι τά τής καθείρςεώ; του, 
καθίστανον αξιωματικόν δευτεροβάθ- 

* 1 ' 2 ' —- Δ Υ

πως 
τδν 
μιον, πρδς δέ καί τον ένύμφευον, άν ή
θελε, μετά μιάς τών θυγατέρων τών α
ξιωματικών τής τάξεως του. Τώ άπηγο- 
ρεύετο προσέτι ή άνάβασις είς τούς ανώ
τερους ναούς κάί ή έφ’ όρου ζωής συν- 
διάλεξις μετά τών βέβηλων. "Ινα δέ καθη- 
συχάσωσι καί τήν οικογένειαν του περί 
αύτοΰ, τδν ύπεχρέουν νά σύνταξη καί 
έπιστείλη αύτή γραμμάτιον φέρον τήν 
ύπογραφήν του καί λέγον τάδε: « Φο- 
βεΐσθε, σέβεσθε καί αγαπάτε τού; θεούς. 
Έγώ ό (δείνα), άναλαβών παράτολμον 
έπιχείρησιν, κρατούμαι διά παντδς ύπδ 
τής δικαιοσύνης έν ταύτη τή ειρκτή ήν τδ 
έλεος αύτών μοί καθιστά προσφιλή καί 
ευπρόσδεκτον. »

Οθεν ούτως, ΐνα μυηθή τις, παντδς 
κρείττων ώφειλεν εΐναι, έλεγον οί ιερείς. 
Ωφειλε τουτέστι νά συνενόνη τήν αρετήν 

καί τήν καθαρότητα τών ήθών μετά τής 
καθόσον νέα ζωή άνέτελλε 

δ
μεγαλοψυχίας,
δι’ αύτόν· Τοΰθ* δπερ μαρτυρεί καί 
Αριστοφάνη; λέγων:

« Μόνοι; γάρ ήμΐν ήλιος
« καί φέγγος ιλαρόν έστιν;
« δσοι μεμυήμεθ’ εύ
« σεβήτε διήγομεν
« τρόπον, περί τού; ξένου;
“ καί τού; ιδιώτας. » 

(Βάτραχ. 454— 9.)
------ δτι δ ποιητής λέγει 

I τδν ένθουσιασμδν 
έπίσης καί τδ ά- 

τηρίων. Άλλ’ έπί τδ

Σημειωτέον όμως ι 
ταϋτα ϊνα κατάδειξη 
τών μεμυημένων, ώς έ' 
ξιογέλαστον τών μυστηρί 
προκείμενον.

Ο ατρόμητος δμως δόκιμος ωφειλε νά

διατηρή τδν λύχνον του άνημμένον, καθό
τι, καίτοι ή φλεγομένη κάμινος άρκούν
τως έφώτιζε τήν έκτασιν τών ύδάτων, 
ήθελεν ακολούθως λάβει άνάγκην αύτοΰ. 
Μετά τήν διάβασιν τοΰ ρύακος εύρίσκετο 
πλησίον μεγάλης άψίδος, ήν ωφειλε ν’ 
άναβή διά τών έπί τούτω παρουσιαζο- 
μένων βαθμιδών, αϊτινες τέλος ώδήγουν 
αύτδν έπί κρεμαστή; γεφύρας, Έπ’ αύ
τής δέ ίστάμενος έθεώρει δύο χάλκινους 
τοίχου; καί εις τά άκρα αυτών Ούραν έλε- 
φαντίνην 6 ποδών τδ ύψος καί φέρουσαν 
έν τώ μέσω σύρματα χρυσά. Ματαίως 
προσεπάθει όπως άνοιξη ή ώθηση αύτήν,

έπιθεώρησιν παρετήρει 
ογκώδεις κρίκους έκ 
Μόλις δμως έπέθετε 

χεϊρας έν αύτοΐς, καί έν τώ άμα ή- 
— τήν γέφυραν κλονιζομένην, βαθ- 

ι ποδών του, 
τουσαν καί τέλος άφαντον γινο- 

αύτδν άκουσίως ούτω 
ένώ συγχρόνως 

κ τή; ύποχωρήσεω; τή; γεφύρας χάσμα 
κάτωθι αύτοΰ, δι’ ου σφοδρός 

άήρ εϊσδύων προσέπληττεν αύτδν, καί βρον
τά·. συνάμα ήκούοντο, ών δ μέγας κρότος 
έφαίνετο κατασείων έκ βάθρων τά υπό
γεια εκείνα. ’Άπαντα δέ τά φαινόμενα 
ταϋτα δέν ήσαν είμή άποτελέσματα δια
φόρων μ.ηχανών άδήλως ένεργουσών. "Οθεν 
μέ δλην τήν σταθερότητα καί τήν έν τή 
έσχατη ταύτη δοκιμασίη ταχύνοιαν αύτοΰ 
τώ ήτο σχεδόν άδύνατον νά μή νομίση 
εαυτόν ήδη άπολεσθέντα. "Εμενε λοιπδν 
αύθορμήτω; άπηωρημένο; έπί έν περίπου 
λεπτόν, δτε αίφνης ήσθάνετο πάλιν εαυ
τόν μηχανικώς καταβ'.βαζόμενον πρδς τήν 
θύραν, ή; αί δικλίδες αυτομάτως πω; ά- 
νοιγόμεναι άφινον αύτδν τότε νά ϊδη έν 
άνέσει τδ μέρος, ένθα έμελλε νά λάβη τδν 
πρώτον τής μυήσεως βαθμόν. (1) Τδ μέρος

άλλά μετά μικράν
άνωθεν αύτή; δύο 
χάλυβος στιλπνού.

......... ’ ’
σθάνετο
μηδδν ύπεκφεύγουσαν τών 
κατα—ίπ·
μένην, άφίνουσαν δ’ 
κρεμάμενον έκ τών κρίκων, 
ώ.
ήνοίγετο

(I) Τά περί τών δοκιμασιών τούτων 
ιστορούμενα φαίνονται μυθώδη καί σχε
δόν απίστευτα, άλλ’ ούκ ολίγοι Εύρωπαϊοι
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-τούτο ένέπνεε σέβας καί θαυμασμόν. ’Πτο 
δ νάρθηξ φερ’ ειπεΐν τού ναού τού Όσί
ριδος, τής 'ίσιδος καί τού "Ωρου, τών 
τριών μεγάλων θεοτήτων τής Μέμφιδο; 
και άπάσης τής Αίγύπτου. Ό άπανταχό- 
θεν διαλάμπων χρυσός καί τδ φώς απεί
ρων κρυστάλλινων λύχ.νων έθάμβονον το
σούτω μάλλον τδν υποψήφιον, οσω ούτος 
έξήρχετο έκ τού μάλλον ζοφερού σκότους. 
Οί ίερεϊς ένδεδυμένοι χιτώνας λινούς έ- 
σχημάτιζον δύο σειράς, διά μέσου τών 
δποίων προύχώρει δ νέος θιασώτης. Ό 
μέγας ίερεύς καθήμενος είς θρόνον ύπε- 
δέχετο αύτδν μετά φιλοφροσύνης, έμακά- 
ριζεν αύτδν διά τδ θάρρος του και τώ 
προσέφερε ποτήριον πλήρες ύδατος τοΰ 
Νείλου. « Τδ ύδωρ τοΰτο, τώ έλεγε, έσε 
ται διά σέ ποτδν λήθης τών σφαλερών 
δοξασιών, άς έποτίσθης ύπδ τών βέ
βηλων. » ’’Επειτα προσεκάλει αύτδν νά 
γονυπετήση ένώπιον τοΰ άγάλματος τής 
μεγάλης θεάς. Ό δέ Ιεροφάντης άπήγ- 
γελλεν ύπέρ αύτού τάς λέξεις ταύτας: 
« ’’ίσις, μεγάλη τών Αιγυπτίων θεά, εύ* 
δόκησον ώστε δ νέος ούτος δοΰλός σου, 
ό τοσούτους αγώνας καρτερώς ύπομείνας, 
δπως προσέλθη ένώπιόν σου, κα’ι άναδειχθή 
έπίσης νικηφόρος έν ταϊς δοκιμασία:; τής 
ψυχής αύτού' κατάστησον αύτδν εύάγω- 
γον καί πειθήνιου τοϊς νόμοις, δπως γείνη 
δεκτός έν τοϊς σεβασμίοις σου μυστήριοι;. »

"Λπαντες οί ίερεϊς έπανελάμβανον άλ
ληλοδιαδόχως ταύτην τήν ευχήν. Μετά 
δέ ταΰτα δ Ιεροφάντης άνήγειρε τδν προσή - 
λυτόν καί τώ προσέφερε δυναμωτικόν τι 
ποτδν, έπιλέγων δτι εσεται τδ ποτδν τής 
Μνημοσύνης τών διδαχθησομένων αύτώ 
σοφών μαθημάτων. Τοιαϋται ησαν αί τελε
ταί τοΰ πρώτου τής μυήσεως βαθμού. Ό 
λαμβάνων αύτδν έκαλεϊτο Μύστης. Τώ 
άπηγορεύετο δέ νά προβάλλη έρωτήσεις,

συγγραφείς έπιβεβαιούσι καί έν έκτάσει 
περιγράφουσιν αυτά καί πρδ πάντων δ 
7>rrssaon, ό Apulie, ό Kircher καί δ 
Court de Gibelin.

διότι ώφειλε νά προδιαθέτρ σιωπηλώς τήν 
ψυχήν του είς άληθείας, άς δέν ήδύνατο 
νά έζιχνιάση άνευ τής βαθμιαίας γνώσεως 
τών μυστηρίων. Ώδήγουν δέ τότε αύτδν 
είς έν τών διά τους ποοσηλύτους (ορισμέ
νων δωματίων, καί παρεχώρουν αύτώ 
τρεις ήμέρας άναπαύσεως, δπως συνέλθη 
έκ τών κόπων ούς ύπέστη. Τώ προσέφερον 
δέ καί πάσαν τροφήν τής όρέξεώς του, 
διότι δέν τώ ήτο έπιτετραμμίνον νά έ- 
ξέλθη τοϋ οίκήματός του. Μετά τδ τέ
λος τών τριών ημερών, τρεϊς ίερεϊς εϊο- 
χοντο νά τδν είδοποιήσωσιν δτι έμελλε 
νά νηστεύση τρεϊς μήνας ή 91 ήμέρας" 
δτι τάς μέν πρώτας 21 ήμέρας καί έφ’ 
δρου ζοιής αυτού ήθελεν άπέχει τοΰ έ- 
σθίειν κυάμους, (τούθ’ δπερ καί δ Πυθα
γόρας έπέβαλλε τοϊς μαθηταί; αύτού) καί 
τδ κρέας τών παρ αύτοΐς ακαθάρτων 
ζώων' δτι τάς έπτάκις επτά ακολούθους 
ήμέρας ήθελε τρώγει μόνον άρτον καί 
δπώρας, καί τέλος τάς τελευταίας 2'1 ή
μέρας θά λαμβάνη διά πάσαν τροφήν Ί 8 
ούγγίας άρτου καθ ήμέραν. Γ1Ι νηστεία αύ
τη έθεωρεϊτο ώς συντελούσα πρδς τδν ά- 
γνισμδν τοϋ σώματος, ώς καί αί συγχρό
νως παραδιδόμεναι αύτώ Ορησκευτικαί δι- 
δασκαλίαι καί τινες άλλαι ασκήσεις συνε
τέλουν πρδς τδν τής ψυχής αύτοϋ. Αί 
διδασκαλία', περιεστρέφοντο έπί τής ιστο
ρίας, τής ήθικής, τής άρετής καϊ τών καθη
κόντων τού προσήλυτου. Κατά τάς 70 
πρώτας νηστησίμου; ήμέρας μετέβαινεν 
ούτος έπί μίαν ώραν τήν πρωίαν, καί μίαν 
καί ήμίσειαν τήν έσπέραν είς δωμάτιόν τι, 
ένθα οί ίερεϊς συνερχόμενοι συνδιελέγοντο 
μεταξύ των. Τήν μέν πρωίαν διηγούντο 
τά περί τής συμβολικής τών Αιγυπτίων 
καταγωγής, ών οί πρώτοι βασιλείς ήσαν 
θεοί οί εξής: Ό Κνέφ ή "Ηφαιστος, δ Ή
λιος, δ Άγαθοδαίμων, δ Κρόνος, δ 'Οσιρις, 
ή 'ίσις καί δ Τυφών ή Κακοδαίμων. Οί 
δέ τούτων διάδοχοι ημίθεο·.' ήτοι δ 
Ώρος, δ "Αρης, δ 'Ανουβις, δ Ηρακλής, δ 
’Απόλλων, δ 'Αμμων, δ Τητοές, δ Σώσος, 
δ Ζεύς, δ ’Ερμή; καί δ ’Ασκληπιός. Παρέ- 

σταινον τδ κατεπεΐγον τής εμφανίσει»; 
τών πρώτων έπί τής γής καί τάς έξ 
αύτών τοΐ; άνθρώποι; προσγενομένας ώ
φελείας. Έξεθείαζον τάς άρετάς καί τάς 
γνώσεις τών δευτέρων, ΐνα έμπνεύσωσι τώ 
νέω αύτών μαθητή τδν ζήλον τού νά βα- 
δίση έπί τά ίχνη αύτών. Τήν δ’ εσπέραν 
τδν έδίδασκον τήν φιλοσοφίαν καί τάς 
κοινωνικά; άρετάς. Ούτοι δέ μετ’ αύτού 
συνοικειούμενοι προσεπάθουν ν’ άνακαλύ 
ψωσι τά ελατήρια τού νοός του. Τώ έ- 
πέτρεπον ωσαύτως τήν έπιθεώρησιν τής 
βιβλιοθήκης καί τών άλλων αιθουσών, 
ένθα έδιδάσκοντο αί έπιστήμαι τοϊς με
γάλοι; Μύσταις (περί ών κατωτέροι γενή- 
σεται λόγος) άλλ’ ούχί έν ώρα τής τών 
μαθημάτων παραδόσεως. Τήν 70 ήμέραν 
τής νηστείας προειδοποίουν τδν προσή- 
λυτον δτι άπδ τής έπιούσης τώ έπββάλ- 
λετο άπόλυτος σιωπή έπί 9 ήμέρας, καθ’ 
άς ούδόλως ήδύνατο νά προφέρη λέξιν έν 
οίγ.δήποτε περιπτώσει. Τήν πρωίαν έκά- 
στης ήμέρας τής σιωπή; ταύτης, τρεϊς τών 
μάλλον σεβασμίων ιερέων είσείοχοντο είς 
τδ δωμάτιόν του ΐνα τδν έπιπλήξωσι διά 
τά σφάλματα, ά τυχόν παρετήρουν έν τώ 
χαρακτήοι αύτού. Καίτοι δ’ αί επιπλήξεις 
αύται ήσαν αύστηρόταται, ούδέ 
λαχίστην άπάντησιν ήδύνατο νά 
Μετά τδ τέλος τών ώρισμένων 
ήμερών ήρχοντο πάλιν οί ίερεϊς

την ε- 
έκφέρη. 
τούτων 
νά τδν 

παρηγορήσουν καί νά τδν προτρέψουν ΐνα 
λησμονήση πάσαν αμαρτίαν, δπως έπι- 

τάς μελλούσας άοε- 
προσέτι ΐνα έπί έν- 
άποδίδη καθ’ έσπέ- 

τής έπικρίσεως αύτού 
καί έπ’ι παντδς δ,τι 

μέχρι τοΰδε. Τά έγγραφα 
απεο θέλεις μά; έπι- 
ώσιν δσον οίόν τε 

, καθότι Οά 
μένωσιν εις χεΐρας ήμών ώς έχέγγυα τών 
προσόντων τής καρδίας σου.

Μετά τδ τέλος τών εννέα ήμερών 
τοεΐ; αξιωματικοί, παραλαμβάνοντες αύτδν

δοθή δλοσχεοώς είς 
τάς. Τδν ειδοποιούν 
νέα ήμέρας τοΐς 
ραν άκριβή έκθεσιν 
έπί τών διδαγμάτων 
ήκουσεν ή είδε 
ταύτα, τώ έλεγον, 
δίδει, δφείλουν ΐνα 
ευκρινή καί περιεσκεμμένα, 

ώδήγουν έντδς σκοτεινού θαλάμου, κει
μένου όπισθεν τών άδύτοιν καί φωτιζο- 
μένου ύφ’ ένδς μόνου λύχνου, καί τδν 
παρέδιδον είς χειρα; τού οδηγού του ή 
άναδόχου του. Ούτος δέ μεθ’ ένδς ίε- 
ρέοι; καλουμένου Ύδρανού ή Βαπτιστού 
ήοώτα τδν προσήλύτον έάν έξ δλων τών 
δοκιμασιών, ά; ύπέστη, ούδεμία τώ έφαί
νετο γελοιώδη; ή περιττή' άν είχε στα
θερήν άπόφασιν ΐνα δεχθή τήν μύησιν 
καί σέβηται τά έλάχιστα αύτή; έπιβαλ- 
λόμενα καθήκοντα. Τοΰ έρωτωμένου κατα
φατικοί; άποκρινομένου, ό Ύδράνδς, έκ- 
δυνων αύτόν μέχρι τή; δσφύο; καί προσ- 
πελάζων αύτδν εί; δεξαμενήν πλήρη ύδα
τος καί περιέχουσαν προσέτι άλας, κρι- 
Οήν καί δάφνην, τδν διέταττε νά κρατ^ 
τά; χεΐρας έντδς αύτής, είτα καταχέων 
ύδωρ έξ αύτή; έπί τή; κεφαλή; αύτοϋ 
άνεφώνει: « Είθε τδ ύδωρ τοΰτο, σύμ- 
βολον τή; καθαρότητος, νά έξαλείψτι πάν 
τδ δυνηθέν μιάιαι τήν σάρκα, καί έπανα- 
γάγη τήν προτέραν σου αγνότητα καί 
αθωότητα, καθαρίζον τδ σδν σώμα, ώσ
περ ή άρετή μέλλει καθαρίσαι τήν ψυχήν. » 
Περαινομένης τή; εύχής, έπανέδυνεν αύ
τδν μέ έσθήτα λινήν. Αίφνης δέ τότε 
άλλεπάλληλοι τεχνηταί άστραπαι διέ- 
χεον έν τώ Οαλάμορ έκείνω μυστηριώδη 
λάμψιν, δι’ ής παριστώντο διάφορα φαν
τάσματα καί τερατώδεις μορφαί. Συγ
χρόνως καί κεραυνός τεχνηέντως έκοηγνύ- 
μενο; διέσειε τά θεμέλια τοϋ ναοΰ. Άλλ’ 
άμέσως βαθεϊα σιωπή διεδέχετο τάς τερα- 
τουργίας ταύτας, αί πύλαι τού άδότου 
ήνοίγοντο, ό δέ άνάδοχο; είσήγεν έν 
αύτώ τδν προσήλύτον ύπδ ήχοι; μουσικών 
έργάνων. Τδ μέρος τούτο τού ναού ύπδ 
φώτων διαλάμπον περιεκοσμέΐτο ύπδ ά- 
γαλμάτων ούρανίων καί έπιγείων θεών. 
Δεκαπέντε τών μάλλον εύπαιδεύτων ιε
ρέων συνεκοότουν έν τώ μέρει τούτω 
τφ τοϊς βεβήλοις άπροσίτω σεβαστήν ό- 
μήγυριν ή μάλλον Γερουσίαν. ’Ενώπιον δ’ 
αύτή; ό Κήρυξ έπαρουσίαζε τδν μυούμενον, 
όστις, αφού πρώτον προσεκύνει τήν χο-
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ρείαν τών θεών, έκάθητο έν τώ μέσο> τής 
αιθούσης έπί ξύλινης έδρας. Τότε είς τών 
ιερέων άνεγίνωσκε μεγαλοφώνως τά έγ
γραφα τοΰ προσηλ.ύτου άτινα, ως εϊρηται, 
περιεΐχον έκτος τών έπί τών δοκιμασιών 
σκέψεών του καί τάς έπί τή; ήθικής καί 
τών αρετών, άς προύτίθετο νά έξασκή έν 
τώ μέλλοντι, ώς και τήν πρδς τούς νόμους 
άφοσίωσιν αύτοΰ Τής δέ Γερουσίας ακριβώς 
ταΰτα έξελεγχούσης, δ Ιεροφάντης ήρώτα 
τδν άνάδοχον άν τυχόν άνεκάλυψεν αδυνα
μίαν τινά έπί τής διαγωγής τοΰ υποψη
φίου, καί άν ήγγυάτο περί αύτοΰ. « Ναι, 
άπεκρίνετο ό έρωτώμενος, καί βεβαιώ 
πρδς τούτοις τδ άδέκαστον ύμών συμ
βούλιον, ότι ή εύστάθεια καί ή ειλικρίνεια 
τοΰ νέου ήμών μαθητοΰ καθιστώσιν αύ
τδν άξιον παραδοχής είς τά θεία ήμών 
μυστήρια. » Τότε ό 'Ιεροφάντης διέταττε 
τδν άνάδοχον νά προσπελάση τδν προσή- 
λυτον, καί διά τόνου φωνής ένθουσιώδους 
άπήγγελλε τάδε: « Θνητέ, έφ’ ϊν οί θεοί 
εύμενώς έπιβλέπουσιν, ύποτάσσου τή δυ
νάμει αύτών, καί διάνυε άγογγύστω; τδ 
στάδιον τοΰ βίου σου. Γονυπέτησον ένώ
πιον αύτών, καί άκροάσθητι προσεκτικώς 
τάς διά τοΰ στόματός μου έκφερομένας 
έντολάς αύτών. Λάτρευε αύτούς έν καθα- 
ρότητι καρδίας, έσο δίκαιος καί πρδς πάν
τας καλοκάγαθος, τίμα τούς γονείς σου, 
εσο ταπεινός καί ειλικρινής, έσο εύγνώ- 
μ.ων ού μόνον πρδς τούς όμοιου; σου άλλά 
καί είς αύτά τά ζώα τά πρδς διατροφήν 
σου χρήσιμα. Διατηρεί πρδ πάντων καί 
διά παντδς άπαραβίαστον έχεμυθίαν έπί 
παντδς ό,τι έδιδάχθης παρ’ ήμΐν, καί ό,τι 
ήθελες ανακαλύψει έν τοΐς ίεροΐ; καί σεβα- 
ς-οΐς ήμών μυς-ήρίοις. Ταΰτα δέ άν πράττης, 
έλεύσεται ήμέρα, καθ’ ήν άνταμειφθήση 
καί^άπολαύση ευδαιμονίας καί μακαριό
τατος, τδ δέ σδν πνεΰμα άπηλλαγμένον 
παντδς ψεύδους καί πάσης πλάνης θέλει 
σοί διαδηλώσει τήν άξίαν και τδν προορι
σμόν τής ύπάρξεώ; σου. »

Μετά τδ τέλος τών λόγων τούτων ό 
προσήλυτος εξέθετε τήν ύπακοήν καί αύ- 

ταπάρνησίν του ένώπιον τής όμηγύρεως. 
Εΐτα τώ έπεβάλλετο όρκος τρομερός, 
δι’ ού ύπέσχετο νά έκτελή ακριβώς ά
παντα τά νέα καθήκοντα αύτοΰ έπί 
ποινή άτιμώσεως καί θανάτου. Τοΰ όρκου 
δοθέντος, ό 'Ιεροφάντης άφιέρου τδν προσή- 
λυτον τή "Ισιδι, μητρί τής φύσεως καί 
θεά τής σοφίας, καί τφ "Ωρφ, Οεώ τοΰ 
λογικού καί τής έχεμυθίας. Μετά τήν 
καθιέρωσιν ταύτην περιέβαλλον αύτδν μέ 
ζώνην λευκήν καί ποικιλλομένην ύπδ κυα
νών καί πορφυρών σειρών καί ιδιαιτέρων 
τινών σημείων, καθισ-ιώντων αύτδν εύ- 
δηλον τοΐ; ήδη, ώς αύτδς, παραδεξαμέ- 
νοις τήν μύησιν. Έπι τέλους άπασαι 
αύται αί τελεταί καί διατυπώσεις έπε- 
σφραγίζοντο διά τής πομπωδεστάτης λι
τανείας τοΰ ϋριάμβου τοΰ προσήλυτου, 
καθ’ ήν ούτος στεφανηφορών έβαδιζε περι- 
στοιχούμενος ύπδ ιερέων καί ίερειών, 
κρατούντων διάφορα άγάλματα και ει
κόνας ιερογλυφικής, άγνωστους τοΐς Οεω- 
μένοις. Μετά δέ ταύτην έδίδετο συμπό- 
σιον τριήμερον, έν ς·> συμμετεΐχον οί ιερείς, 
αί ίέρειαι καί απαντες οί μεμυημένοι.

Ιδού έν συνόψει τά καθέκαστα τών 
μυστηρίων τούτων, άτινα έθάμβονον τόν 
τε νοΰν καί τά δμματα τών ξενών θεα
τών.

Άλλά περαίνοντες τήν παροΰσαν πραγ
ματείαν όφείλομεν ϊνα περιγράψωμεν έν
ταΰθα καί τήν ιδιαιτέραν λατρείαν καί 
ίερωτάτην μύησιν, ήν οί ιερείς έπεφύλατ- 
τον άποκλειστικώς διά μόνους τούς Αιγυ
πτίους.

"Οτε ούτοι παρετήρουν τινάς μεταξύ 
τών τελευταίων τούτων κατέχοντας άρε- 
τάς καί προσόντα ίερωμ.ένοις ιόιάζοντα, 
τού; προέτρεπον νά μένωσι παρ’ εαυτοΐς, 
καί έάν ούτοι συγκατετίθεντο, προσεπάθουν 
παντί σθένει, όπως καταστήσωσιν αύτούς 
σοφούς καί κατά συνέπειαν μι'ιγουζ. ’Επί 
τρία, τέσσαρα καί πέντε έτη διετέλουν ού- 
τοι σπουδάζοντες τήν φύσιν, τάς τέχνας 
καί έπιστήμας. Καθότι οί ιερείς έφρόνουν 
οτι οσω δ άνθρωπος εκπαιδεύεται, τοσούτφ 

μάλλον συναισθάνεται τήν άδυναμιαν αύ
τοΰ. Ή γνώσις τών ένεργειών τής φύσεως, 
τής κινήσεως τών άστέρων καί τή; δια- 
τάξεως τοΰ παντδς, έλεγον ούτοι, οδηγεί 
ήμάς άλανθάστως πρδς τδν θαυμασμόν, 
καί άναγκάζει ήμάς ΐνα άναγνωρίσωμεν 
Sv σοφώτατον Όν. Τοΰθ’ δπερ έστιν ό 
μόνος σκοπός τών μεγάλων παρ’ αύτοίς 
καλουμένων μυστηρίων τοΐς άλλοδαποΐς 
άποκρυπτομένων.

"Οθεν ούχί πλέον διά γοητειών καί 
φαντασιών έξέπληττον οί ιερείς τδν βουλό- 
μενον ϊνα συμβιώσγ, μετ’ αύτών, άλλά 
δι’ αληθειών καί ύψηλής φιλοσοφίας. Ναός 
ύπαιθρος καί ευρύχωρος έντός κήπου τερ
πνού καί άγροτικοΰ, καί ύπδ δένδρων τανυ- 
φύλλων καί μεγαλοπρεπών έπισκιαζόμενος, 
ήτο τδ μέρος ένθα είσήγετο ό προσήλυτος. 
Οί οφθαλμοί αύτοΰ δέν προσεβάλλ.οντο 
υπό ύλικών ή μ.ηχανικών καί γελοιωδών 
παραστάσεων ή αγαλμάτων χειροποίητων. 
Ό περιλαμπής καί φωτοβόλος άστήρ, ό 
περιφωτίζων άπασαν τήν φύσιν καί τούς έν 
αύτή θνητούς, καί τδ ευαγές τοΰ ούρανοϋ 
στερέωμα, έπαρουσιάζοντο τοΐς βλέμμασιν 
αύτοΰ- Οί μάγοι, απλώς ένδεδυμένοι καί 
έν ήμικυκλίω τοποθετούμενοι καί τδν 
μαθητήν αύτών έχοντες έν τώ μέσω, έ
φαίνοντο έρυθριώντες ένεκεν τής αλαζο
νείας καί ύπεροψίας, ήν μέχρι τοΰδε είχον 
άναδείξει. Άνεγίνωσκέ τις έν τω προσώπω 
αύτών τήν σεμνότητα καί τήν άληθή σο
φίαν τή; διδασκαλίας αύτών.

Ο ύφ’ άπάντο,ν σοφώτερος θεωρούμενος 
ήρχε-.ο άποδεικνύων ότι ύπήρχεν έν μό
νον ύπέρτατον Όν, ότι ή νλη άφ’ έαυτής 
ούδόλως ήδύνατο νά λάβη είτε κίνησιν 
είτε αϊσθησιν. Ώμολόγει ότι οί ώς ημί
θεοι δοξαζόμενοι ύπήρξαν απλώς άνδρες 
περίφημοι, ένεκεν τής σοφίας καί τών γνώ
σεων των θεοποιηθέντες ύπδ τοΰ χρόνου 
καί τής άλληλουχίας τών έτών, καί οτι 
σέβας άπενέμετο αύτοίς ώς πρδ; νομοθέ- 
τα; καί ίδρυτά; τή; δόξης τών Αιγυ
πτίων. Σοι είναι ίσως δύσκολον, προσέ- 
Οετεν δ ρήτωρ, τδ νά έννοήση; έκ τών

λεγομένων τά αίτια τής αντιφατικής ή
μών διαγωγή; άπέναντι τής πολιτικής 
κοινωνίας. Στενάζομεν έν τφ κρύπτω βε- 
βηλοΰντες τήν θεότητα διά τοΰ ψεύδους 
καί τής άπάτης. Άλλ’ εϊμεθα λίαν πε
πεισμένοι ότι αρμόζει καί συμφέρει τοΐς 
λαοΐς τοΐς έν άμαθεία συζώσι τδ νά έ- 
χωσιν εικόνας καί παραστάσεις προσιτά; 
.. > -λ-,.ι------. αίσθήσεσιν αύτών.

τούτου 
σεβόμεθα 

άπειρον αύτοΰ σοφίαν, καί άνομολο- 
ήμών διετήρησε 

δικαίωμα τοΰ έ- 
τοΰ βλέπειν καί 
έπιφυλάττειν έν 
τής αρετής καί 
Μή Οαυμάζωμεν 

έν

καρδίας, 
καί τοΰ

κακίας. 1
ήμών αδυναμία ότι δέ·.· 

ά έννοήσωμεν τήν φύσιν τής 
αύτοΰ.

καί εύληπτους ταΐς αίσθήσεσιν 
Ήμεΐς δέ τήν τοϋ ύπερτάτου 
Όντος ΰπαρξιν κατανοοΰντες 
τήν 
γοΰμεν ότι ό πλάστης 
βεβαίως είς εαυτόν τό 
ξετάζειν τάς 
άκούειν ήμάς, 
τή αίωνιότητι άμοιβάς 
τιμωρίας τής 
έν τή θνητή 
δυνάμεθα νά 
τελειότητο; αύτοΰ. Ό νοΰς καί ή δύνα- 
μ.ις ήμών είσί περιωρισμένα. Μή άγνω- 
μονώμεν πρδς τδν δημιουργόν ότι άδυνα- 
τοΰμεν νά εΐσδύσωμεν έν τοΐς μυστηρίοις 
αύτοΰ. Άλλά μάλλον άναπέμπωμεν αύτφ 
ευχαριστίας, ότι έκ τοΰ μηδενδς επλασεν 
ήμάς καί αΐσθαντικούς καί λογικούς κατέ- 
στησεν. "Οθεν άς άποδεικνύωμεν τήν αί · 
σθαντικότητα καί τδν ορθόν ημών λόγον 
διά πράξεων έναρέτων καί αγαθών. Άς 
Ουσιάζωμεν τδ ατομικόν προς τδ κοινόν 
συμφέρον, αί δέ προλήψεις καί άχαριστίαι 
τών άνθρώπων άς μή άναχαιτίζωσιν ή
μάς ούδέποτε ούδόλως τής αρετής "Ας 
ένθυμώμεθα τέλος ότι ή πνοή ή έμψυχοΰσα 
ήμάς έστιν εύεργέτημα τής θεότητος, ίσως 
δέ καί μερίς τή; θείας αύτής ούσίας.

ΓιαΐτακύπονΛος.
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.

Π0ΙΙ1ΣΙΣ.

Τοΰ στερεώματος άνο> οί μάγοι σαπφείρινοι θόλοι 
τών Ωσαννά μελωδίαν την θείαν είσέτι αντηχούν, 
■?,ν ή αγγέλων χορεία νά ψάλη κατέπαυσε μόλις, 
οτε τόν Πλάστην αύτδν, τόν αιώνιον είδε Σωτήρα 
νά αποθέτη τήν σάρκα, περίβλημα πρόσκαιρον, θνήσκον, 
καί νά άνέρχητ’ εί; ύψη τή; δόξη; Λύτου τή; άφθαρτου.

Υπδ άπλέτου φωτδς κατηυγάζοντο χώραι σκοτίας, 
καί υπεχώρει ό ζόφο; εί; έκρηξιν λάμψεω; τόση;. 
Κατεπτοήθη τή; πλάνη; εύρυ πολυχρόνιον κράτος, 
και έκλονεϊτο ό αϊσχιστο; θρόνο; τής μαύρης κακίας. 
Τών εγκλημάτων έργάται ήνέωξαν έκπληκτου όμμα, 
καί μετά τρόμου και δέους ήτένισαν φώ; ’Αληθείας. 
Ελευθερίας φωνή, άποσείουσα άχθη δουλείας, 

άναγεννήσεω; νέας άρχάς διεσάλπιζε τότε, 
και άνεκάλει τδ έκπτωτον πλάσμα είς ύψος άρμόζον 
πρδ; μεγαλείου άφθαρτου ψυχή;, πρδ; ομοίωμα Ιίλάστου.

Μέγιστοι ήσαν εκείνοι οί πρώτοι Χριστού στρατιώται! 
Ή φαεινή άντανάκλασις μόλις έκλείψαντο; φέγγους 
τά; τηλαυγεΐ; κατεφώτιζεν όψεις άνδρών θεόπνευστων. 
’’Αμεσος, ζώσα άκτίς άΐδίου φωτδς, έκ τοΰ ύψους 
εις τάς ψυχάς τών ηρώων αγίαν έπέχεεν αίγλην, 
κ’ υπδ μιμήσεω; θεία; Έκείνου κατείχοντο δλω;.

”Ω πανευδαίμων, ό αίρων τδν νοΰν εί; αιθέρια ύψη, 
τοϋ αθανάτου ποΟών μεγαλείου τάς θεία; εκστάσεις, 
εί; ίδεώδου; καλοΰ έντρυφών τάς ύψίστας μελέτα;, 
κ* έπί πτερύγων αγνή; προσευχή; τήν ψυχήν κατευθύνων, 
ώ; τι ευώδες θυμίαμα, μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ Πλάστου.

Ούτε θανάτου πικρού ή βασάνων απαίσιος θέα, 
ούτε δυνάστου ωμού άπειλαί καί τυφλώττουσα λύσσα, 
με τής ώχρας καί άνάνδρου δειλία; χροιάν άπευκταίαν 
ίσχυσαν, έστω μικρόν, νά καλύψωσι μέτωπον λάμπον, 
έπιφοιτήσεως πνεύματο; θείου τήν ζώσαν εστίαν.

Ένθουσιώντε; έχώρουν ακάθεκτοι, μέλημα μόνον 
τή; ιερά; πίστεώ; των διάδοσιν έχοντες πάντες, 
καί άψηφούντε; ζωήν τήν έφήμερον, σώμα τδ φροϋδον, 
πρδ; ίερας εντολή; τήν έξάσκησιν πάντε; έσκόπουν.

Αΰταπαρνήσεω; μέγας βωμός, ιερός, άνυψούτο, 
καί ήμιλλώντο τίς πρώτος έκεΐ, δλοκαύτωμα νέον, 
λιβανωτού ώς τι άρωμα θειον, ν’ άνέλθ’ είς τά ύψη.

ΠΟΙΠΣ1Σ. <13

Τότ’ άκατάληπτον θαύμα αιώνων έλάμβανε χώραν. 
'Γής τροχιάς των έξήλθον πανάρχαιοι φύσεως νόμ.οι, 
πρδ δενδρυλλίων, δρυών κορυφή ή αγέρωχος κλίνει, 
καί οί ώς κόκκον σινάπεως έχοντες πίστιν έκλόνουν 
τάς τών πολλών πεποιθήσεις, άρχαίας λατρείας καί ήθη.

Τής άγερώχου ισχύος τδ κράτος έπάτασσε γαΰρον, 
καί λυσσωδώς ήμφισβήτει άρχής κυριάρχου πρωτεία’ 
πρδς έςοντώσεω; πλήρη έπίτευζιν δπλα προτάσσει 
άλογον βίαν, βασάνων πληθυν, τήν ποινήν τού θανάτου" 
τών αδυνάτων καθίστανται ταύτα πλήν τρόπαια νίκης 
ή παροτρύνουσα τόλμ.η, ή δόξα άνίσου άγώνος.

Τής άληθείας ό ένθερμ,ος κήρυξ, δ Στέφανος μάρτυ; 
μέ Σεραφείμ, άπαστράπτουσαν αίγλην, ώς δώρημα θειον, 
κεκοσμημένον τδ πρόσωπον έχων, μέ όμμα άστράπτον 
άπδ έκστάσεως θείας τδ πύρ, άπδ ένθεον ζήλον, 
μέγας καί πρώτος άστήρ είς μαρτύρων στερέωμα λάμψας, 
δπου χορεΐαι μαρμαίρουσι τόσαι τών θείων ήρώων, 
τάς υψηλά; διεκήρυσσε ρήσεις, εύάγγελον φέρων 
είς τού; θνητούς καί σωτήριον είδησιν, άγγελμα νέον.

Οί πελιδνοί τής σκοτίας υίοί άπεχθαίνονται φύσει 
τδν διαλάμποντα έλεγχον μαύρης ψυχής των, τήν λάμψιν, 
καί είς λαμπρού φωτοβόλου ήλιου σωτήριον φέγγος, 
τής άμαθείας καί πλάνης τδν ζόφον προπύογιον θέτουν. 
*Λν Παραδείσιος μία άκτίς φαεινή παρεισδύση 
έν έρεβώδει νυκτί, έν τή τρώγλη έν ή διαιτώνται, 
τή; ολέθριου άπάτης δ πέπλος τότ’ αίρεται αίφνης, 
καί ειδεχθούς των μορφή; καταφαίνεται πάσα ή φρίκη, 
έγκατοπτοίζονται άκοντες, φρίσσουν, πτοούνται καί τρέμουν.

’Οχλος λυσσώδης, μαινόμενος όχλος πληγείς τήν καρδίαν 
ύπ’ άδεκάστου καί πλήσσοντος ξίφους τών θείων ρημάτων, 
άγριο; όχλος, ώς λαίλαπο; πτέρυξ, τδν μάρτυρα σύρει, 
δπου συνέδριον πλείστων αισχρών λειτουργών άσεβείας’ 
είς τήν τού λόγου ίσχύν αντιτάσσουν τήν μάστιγα τρόμου, 
κ’ είς άληθείας φωνήν τήν δ.άτορον φράσσουν τά ώτα. 
ΊΙ τών προγόνων τυφλότης άπέκτεινε πλείστους προφήτα;, 
κήρυκας θείου;, Ορηνούντα; ήθών έξαχρείωσιν τόσην, 
καί δέν άπέμαθον ούτοι πατέρων έπίζηλον πραξιν. 
Θανατωθήτω ! δ Οέλων τδ φώ; έν τώ μέσω σκοτίας. 
Γαμαλιήλ μαθητή; δ περίδοξος, Παύλο; δ θείος 
τδν φονικόν ένεψύχωνε ζήλον, τήν λύσσαν έκείνων.

Κ’ έθανατώθη. ’Ανήλθ’ ή ψυχή είς τδ άφθαρτου κλέος, 
γονυπετής Χερουβείμ, ή χορεία αύτήν υπεδέχθη 
κ’ έπί Στεφάνου τοΰ θείου επέθεσε στέφανον δόξης.

1ϋ.(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ’.)
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Τών ούρανών τάς αψίδας φωστήρες τοσοΰτοι κοσμοΰσι 
καί διαλάμπουσιν Spot, έκχύνοντες φώς εις αιθέρας, 
δσοι αύτδν διεδέχθησαν μάρτυρες άγιοι, θείοι; 
αίμα έχύΟη πολύτιμον, άπειρον, τίμιον αίμα, 
και άνεβλάστησε δένδρον ζωής καί λυτρώσεως θέρος.

Κόραι άγναί, ώ παρθένοι, υμείς τοΰ 'Υψίστου νυμφίαι, 
την εύγενή καί άβράν σας καρδίαν όποιος συνείχε 
καί κατεκράτει ένθέου αγάπης διάπυρος ζήλος, 
ώστ’ έπιλήσμονες γένους καί φύσεως, ήρθητε τόσαι 
είς μαρτυρίου ανέφικτα ύψη, είς χώραν ’Αγγέλων ! 
Πρδ τής σεπτής σας, ώ μάρτυρες, μνήμης τά γόνατα κλίνω 
κ’ έν Οαυμασμώ καί άγάπρ δοξάζει υμάς ή ψυχή μου.

Έτη παρήλθον, καί τέλος αιθήρ διαυγής έξαπλοΰται. 
Αύρα ζεφύρου διώκει κηλίδας νεφών απαίσιων, 
δπως φωτίση τδ φώς Άληθείας έν όλη, τί) λάμψει. 
Έκ κατακόμβης καί κρύπτης έξήχθη σταυρδς ζωηφόρος, 
ποιητικής εμπνευσμένης κινύρας Οεσπέσιον άσμα 
Ιεραρχών ιερών, Οεοπνεύστων, δ άγιος ύμνος, 
δπως Καισάρων κόσμηση τδ στέμμα καί έμβλημ.α Οείον 
είς τούς θνητούς καταστή, άτιμώσεως οργανον τέως.

Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΔΟΣ.

ΤΑ ΟΣΤΡΕΙΑ.
******

Ούδόλως δυσχερής ή άπάντησις εις τήν 
τοσοϋτον συνεχώς γενομένην έρώτησιν τού
την’ « Διατί τά όστρεια κατά τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνους κατέστησαν το
σοϋτον σπάνια καί ακριβά; » Τά όστρεια 
είναι άκριβά, διότι είσί σπάνια, είσί δέ 
σπάνια, διότι τάς μέν φυσικάς αύτών θέ
σεις έπαισθητώς απογύμνωσαν, καί πολ- 
λαχοΰ μάλιστα έντελώς ήφάνισαν, τά δέ 
τεχνητά δστρακοτροφεία δέν δύνανται νά 
έπαρκέσωσιν είς τάς καθ’ έκάστην αΰξα- 
νούσας αιτήσεις τοΰ κοινοΰ. Παρετηρήθη 
δτι τδ όστρειον είναι γονιμώτατον, παρά- 
γον κατ’ έτος εκατοντάδας χιλιάδων, ή, 
κατά τήν γνώμην φυσικών τινων, χιλιά
δας νέων, καί δτι δυνάμεθα νά έχωμεν

προϊόν άνεξάντλητον καί ήκιστα δαπανη
ρόν τοΰ προσφιλοΰς τούτου εδωδίμου. "Οση 
τώ όντι καί αν ήναι ή είς τήν αγοράν 
έρχομένη ποσότης, δέν Οά έπαρκέση νά 
κορέση τήν όρεξιν τοΰ κοινοΰ, δπερ, μή 
βλέπον πόσον δυσχερές είναι νά προμη- 
Οευθή αύτά, φαίνεται μάλλον έπί μάλ
λον άπλ.ηστον. Ένώ τά καλά όστρεια είς 
τά περίφημα καπηλεία τοΰ Λονδίνου καί 
άλλων πόλεων πωλοΰνται 3 σελίνια του- 
τέστι 3 φράγκα καί 75 εκατοστά ή δω- 
δεκάς, οί άνθρωποι έξακολουθοΰν νά τά 
Οέλωσιν ! Οί σιδηρόδρομοι διέσπειραν παν
ταχοΰ τδ εύχυμον μαλάκιον, έθνη δέ είς 
τά ενδότερα τών ήπείρων ευρισκόμενα, 
καί έπί ζωής των μή ίδόντα τήν θάλασ
σαν, δύνανται σήμερον νά κρίνωσι περί 
τής πολυτίμου φύσεως τών θησαυρών, τούς 
οποίους ή θάλασσα αύτη περικλείει έκ τών 
αύξανουσών τιμών τών κογχυλίων καί 

| άλλων προϊόντων αύτής.

Εύτυχώς ούδεμία θανάσιμος έπήρεια 
έπενεργεί έπί τοΰ δστρείου, ώστε δυνά
μεθα νά άποδώσωμεν τήν σπάνιν αύτοϋ 
είς τήν άληθή αιτίαν. Είναι πλάνη τδ 
πιστεύειν δτι, έπειδή ζώόν τι πολλαπλα- 
σιάζεται κατά χιλιάδας — καί ή οικογένεια 
τών γαδοειδών είναι βεβαίως έκ τοΰ άριθ
μοΰ τούτου — δέν δύνανται νά έλαττω- 
θώσιν ή καί νά καταστραφώσι. ΙΙρό τινων 
έτών ή έλλειψις τοΰ άττακέως (σαλαμοΰ) 
ήτο προφανής, καϊ ή ’Αγγλία μόλις άπέ 
φύγε τήν δυστυχίαν ταύτην διά συνετοΰ 
νόμου. Προϊόντος τοΰ χρόνου ίσως τά 
ιχθυοτροφεία τοΰ δνίσκου έν Νέα Γή ξη- 
ρανθώσι. Καί αύται αί φάλαιναι είσίν ήτ
τον άφθονοι ή πρό τεσσαράκοντα έτών 
καί είς τάς απέραντους Οαλάσσας τοΰ 
μεσημβρινοΰ ημισφαιρίου, δπως είς τά 
ψυχρότερα μέρη τής Γροιλανδίας.

Πάντα ταΰτα προέρχονται έκ τής κα
κής ήμών οικονομίας καί λαιμαργίας. 
Τά περί τήν ’Ιρλανδίαν φυσικά οστρεο
τροφεία άπεγυμνώθησαν τό έν μετά τδ 
άλλο. Διατί ; Διότι, ώς κοινώς λέγεται, 
τά « έσάρωσαν. » Ώς πρδς τά λαμπρά 
ιχθυοτροφεία τής Tralea καί τά τοσοΰ- 
τον γόνιμα τής Carling ford, άπδ έτους 
είς έτος ήλίευσαν αύτά τοιούτω τρόπω, 
δ δέ πολλαπλασιασμός τοΰ ζώου τοοοΰ- 
τον έταράχθη, ώστε προϊόντος τοΰ χρόνου 
έξηντλήθησαν. Τοιαύτη ύπήρξεν ή κοινή 
τύχη δλων τών ιχθυοτροφείων, ώστε τά ο
στρεοτροφεία τής ’Ιρλανδίας, άτινα έ- 
διδον συνήθως 7,000 λίρας στερλίνας κατ’ 
έτος, δέν έπιφέρουσιν ήδη 7,000 σελινίων. 
"Απαντα τά φυσικά ιχθυοτροφεία τής 
Γαλλίας έξηντλήνΟησαν βαθμηδόν διά τής 
υπερβολικής χρήσεως τών δικτύων. Καί 
είς αύτό τδ A reaction, ένθα ή φρόνησις 
διέπει τήν άγραν, οί άλιεϊς διά τοΰ δι
κτύου έφόνευσαν έν μιά στιγμή τήν ώ- 
ραίαν καί καλήν όρνιν τήν γεννώσαν τά 
χρυσά ώά.

Ειπομεν δτι δσον παραγωγόν καί άν 
ήναι ζώόν τι, είναι δυνατή ή έξαφάνισις 
τοΰ είδους αύτοϋ. Τά άλλοτε παραγωγά 

ιχθυοτροφεία τά παρά τό στόμιον τής 
Forth, παρά τδ Έδιμβοΰργον, προσφέ- 
ρονται τρανόν παράδειγμα τοΰ κακοΰ τοΰ 
προξενηθέντος διά καταχρηστικής αλι
είας. Είς τάς τής *Αρκτου Νέας ’Αθήνας, 
πρό εξήκοντα έτών περιωνύμους διά τά 
δστρεοτροφεία ώς διά τούς έπισκεπτομέ- 
νους αύτάς περικλεείς άνδρας, τά όστρεια 
καί οί δεκάποδες αύτοί (είδος δστρακο- 
δέρματος) έδύναντο νά άγορασθώσι πρδς 
I σελίνιον τά 120. Σήμερον πωλοΰσι τά 
αύτά κατά ποσότητας είς έμπόρους, έ- 
ξερχομένους τοΰ πλοίου, είς τήν εύτελή 
τιμήν τοΰ I σελινιού τήν δωδεκάδα ! Οί 
έμποροι πληρόνουσιν ήδη εύκόλως τήν 
χιλιάδα τών δστρείων τής έκβολής τοΰ 
Forth 5 λίρας στερλίνας καί έτι πλέον, 
προαφαιροΰσι δέ τδ δικαίωμα αύτών διά 

τήν μεταπώλησιν.
Έ άγορά τοΰ Εδιμβούργου κατεκλύ- 

σΟη ποτέ, ώς ειπεΐν, ύπδ δστρείων, είς 
τοιοϋτον βαθμόν, ώστε οί άλιεϊς τοΰ Arew- 
Haven (λιμένος τών δστρείων τοΰ Εδιμ
βούργου), οί ένοικιάσαντες παρά τής δη- 
μαρχίας καί τοΰ δουκδς Buccleugh τά 
άπέραντα φυσικά δστρεοτροφεία τής έκ
βολής τοΰ Forth είς τιμήν πράγματι φαν
τασιώδη, ήρχισαν νά πωλώσιν δστρεα 
πρός σποράν είς άνθρώπους σκοποΰντας 
νά έφοδιάσωσι τά δστρεοτροφεία τής μεσο
γείου’ αί δέ πωλήσεις αύται, προστιθέ
μενα·. είς τάς αείποτε αύξανομένας εύκο- 
λίας τής μεταφοράς είς τάς πολυανθρώ- 
πους πόλεις τοΰ έσωτερικοΰ, ήρχισαν μετ’ 
ού πολύ νά έπηρεάζωσι τάς τιμάς’ τό 
δέ όστρειον, τό άλλοτε τοσοϋτον άφθονον 
είς Έδιμβοΰργον, κατέστη λίαν ακριβόν 
καί σπάνιον καί έν τή πόλει ταύτη. Τοι- 
αΰτα γεγονότα δυνάμεθα νά διηγηθώμεν 
διά πολλά άλλα φυσικά δστρεοτροφεία. 
Οί οικονομολόγοι διϊσχυρίζονται ήδη ότι 
τά άπέραντα δστρεοτροφεία τά νέον πλοΰ
τον παρέχοντα εϊς τινα μέρη τής ’Αμερι
κής άλιεύονται υπεομέτρως, ότι δέ προϊ
όντος τοΰ χρόνου Οά καταστώσιν, ώς τά 
λοιπά, έντελώς στείρα’ τοσοϋτον μεγάλαι
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είσιν αί ποσότητες, άς παρήγαγον τά τε
λευταία ταΰτα έτη.

Ή προταθεΐσα μ.έΟοδος πρδς πλήρω- 
σιν έκ νέου τών όστρακοτροφείων και έκ- 
πτωσιν τών τιμών τών κογχυλίων είναι 
ή χα.1.1 ι/ργιια. Ένήργησαν (κατά θεω
ρίαν ιδίως) διαφόρους καλλιέργειας κατά 
τά επτά τελευταία έτη, καί πολλαί έται- 
ρίαι όστρεοτροφείας ώργανίσθησαν κατά 
τδ μάλλον καί ήττον άποτελεσματικώς. 
Είναι βέβαιον εντούτοις ότι άκόμη καί 
κατά τούς παρελΟόντας χρόνους ή i- 
στρεοτροφία καί ιχθυοτροφία έξησκοϋντο 
άμφότερα, καί τοΰτο λίαν πιθανώς ένεκεν 
τών αυτών αιτίων, άτινα κατέστησαν τοΰ 
συρμού τάς τέχνας ταύτας κατά τά δέκα 
ταΰτα ή δώδεκα τελευταία έτη, τουτέ- 
στιν ένεκεν τής άνεπαρκείας τών φυσικών 
παραγωγών απέναντι τών καθημερινών αί 
τήσεων. Διάσημος εραστής τών όστρείων 
τής μεμακρυσμένης ταύτης έποχής έκα- 
μνε συνήθως τοιαύτην κατανάλωσιν αύ
τών, ώστε αύτδς μόνος προϊόντος τοΰ χρό
νου έξήντλησε τά γονιμότερα οστρεοτρο
φεία· ό κοιλιόδουλος ουτος πρεσβύτης έ- 
καλεϊτο Βιτέλιος, δέν ήτο δέ ό μόνος έ· 
ραστής τών όστρείων κατά τήν έποχήν 
του' άνέγνωμεν ότι έπί πλακοΰντος ές 
όστρείων χρησιμεύσαντος δια τινας λαι- 
μάργους τής άρχαίας 'Ρώμης έχρειάσθη 
διά μόνον τδ δοθέν άρωμα ό χυλός πέντε 
χιλιάδων σστρείων τής λίμνης Lucrin, 
μή άναφερομένων τών έκ βρετανικών ο- 
στρείων στρωμάτων, έξ ών έσωτερικώς έ- 
κοσμεϊτο !

ΊΙ καλλιέργεια τών σστρείων, ήν Οεω- 
ροΰσιν ήδη ώς μόνην θεραπείαν τής έλατ- 
τώσεως τών τροφών μας, έβοηθήθη ιδίως 
έκ τινων περιστάσεων άναφερομένων έν 
τή φυσική ιστορία τών μαλακίων, καί έ
γένετο αντικείμενου σπουδαίων παρατη
ρήσεων, περί ών Οά εϊπωμεν ολίγα.

Περί σστρείων, ώς καί περί πλείστων 
άλλων κατοίκων τής θαλάσσης (ιδίως περί 
άττακέως καί άρίγκας) πολλά υπέρ καί 
κατά έλέχθησαν, περιττόν δέ νά ύπο- 

μ.νήσωμεν ότι μεταξύ τών άντιλεγόντων 
δέν ευρίσκοντο δύο συμφωνούντες περί 
παντδς άφορώντος τήν γέννησιν τοΰ ό
στρείου, τήν άνάπτυξιν αύτοΰ ή τούς 
νόμους τούς διέποντας τδν άποσπερματι- 
σμδν καί τήν πτώσιν τοΰ νέου οστράκου. 
’Εντούτοις έκ μόνης τής ζωογόνου καί 
εύνοϊκής πτώσεως τοΰ νέου μαλακίου έ- 
ξαρτάται ή αίσία αυξησις τοΰ όστρείου. 
Φυσιολόγοι τινές διϊσχυρίζονται ότι τδ 
όστρειον είναι ζώον ερμαφρόδιτου, ή μάλ
λον, τδ άρρεν καί τδ θήλυ εύρίσκονται 
έν τώ αύτώ μαλακίω. ’’Αλλοι εντούτοις 
βεβαιοΰσιν ότι έκαστον τούτων κατοικεί 
εις ίδιον οστρακον, καί ότι ή συνουσία 
τελείται παρά τοίς όστρείοις ώς καί παρά 
τοΐς άττακεΰσι καί ταΐς άρίγκαις. Ό ένα- 
σχολούμενος εΐς τήν φυσικήν ιστορίαν τοΰ 
όστρείου δέον νά προφυλάττηται άπδ κρί
σεων απολύτων’ έχομεν ανάγκην πολ
λά νά μάθωμεν άφορώντα τήν παρα
γωγήν κκί τά ήθη αύτών γενικώς. 'Ό,τι 
ήθελέ τις είπγ, περί τής τεράστιας δυνά- 
μεως τής παραγωγής τών σστρείων καί 
άλλων έναλίων ζώων, χρήζει μεγάλης έ- 
ρεύνης πρίν ή γίνη παραδεκτόν. Τί ένδια- 
φέρει έάν ζώόν τι ήναι γόνιμον, άφοΰ τά 
υπ’ αύτοΰ παραγόμενα δέν παρουσιάζων- 
ται ποτέ είς τήν άγοράν ώς τρόφιμοι 
ούσίαι ;

Ούδόλως πρέπει νά άμφιβάλλωμεν περί 
τής Οαυμασίας παραγωγικής δυνάμεώς τοΰ 
όστρείου, όπως τόσων άλλων δμογενών 
αύτοΰ’ διότι αναρίθμητα·, χιλιάδες τών 
σπορών των χάνονται, μή εύρίσκουσαι 
εύνοϊκάς περιστάσεις διά νά άναπτυχθώ
σιν. Έά/ τδ νεογέννητον όστρειον δέν 
εύρη ταχέως ώς άσυλον κατάλληλον όρ
μον, ένθα νά δύνηται νά ζή ήσύχως, ή 
μέλλουσα αυτή τροφή τοΰ κοινού χάνεται’ 
διότι σπουδαία στιγμή τής υπάρξεως καί 
αύςήσεως αύτοΰ είναι έκείνη, όταν τδ νέον, 
σχεδδν άμα τή πτώσει αύτοΰ έκ τοΰ μη
τρικού οστράκου, πέσγ, έπί πυθμένος χα
λικώδους ή κεκαλυμμένου ύπδ οστράκων, 
ούδέποτε δέ έπί κοίτης ίλυώδους, δυνα-

διότι βεβαιοΰσιν ότι ούδέν κέρδος προ
έρχεται έκ τής όστρεοτροφίας άνευ νοή· 
μονος καί διηνεκούς έργασίας Τινές φαν
τάζονται ότι δπως κάμωσι τεχνητόν ό- 
στρεοτροφεΐον, άρκεί νά ευρωσι κατάλ
ληλον μέρος έντδς τού υδατος, νά δια- 
σπείρωσιν είς τδν πυθμένα χιλιάδας τινάς 
οστρέων, καί νά άφήσωσιν αύτά νά προσ- 
κολληθώσι μέχρις ου καταστώσιν ικανά 
πρδς παραγωγήν. Τά οστρεια ουτω τε
θειμένα έπί τού πυθμένος ούδέποτε καθί
στανται καλά πρδς παραγωγήν’ άπεναν- 
τίας η άποπνίγονται ύπδ τής έπισωρευο- 
μένης ίλύος, ή καταβιβρώσκονται ύπδ 
πολυαρίθμων έχθρών. Οί ελεύθεροι άλιεΐς 
τού WhflStable δέν ανύψωσαν τήν έταιρίαν 
αύτών είς τδν σημερινόν βαθμόν διά με
θόδων τοσοΰτον αμφιβόλων. Διέτρεχον καθ’ 
έκάστην έπιμελώς πάντα τά μέρη του 
οστρεοτροφείου των. Διοοθόνουσι τούς πυθ
μένας, έλευθερόνουσιν αύτούς τών νεα
ρών όστρείων, άπομακρύνουσι τά ασθενή 
άπδ τά καλώς εχοντα.

Ίΐ έταιρία κατέχέι μέγα καί πολύτιμον 
εισόδημα όστρείων, είναι δέ ουτω διωρ- 
γανισμένη ή καλλιέργεια καί πώλησις, 
ώστε ουδέποτε έξάγουσιν όστρειον, έάν 
μή τούτο δύναται νά άπολαύση μεγα- 
λειτέραν τιμήν, τά δέ προϊόντα τοΰ 
Β liitstablc είσί, ώς γνωστόν, τά ακρι
βότερα τής αγοράς. Περί τδ τέλος τοΰ 
έτους έκαστον μέρος τών άπεράντων ο
στρεοτροφείων τοΰ Whitsiable εξετάζε
ται, καί φροντίζουσιν ιδίως νά άλιεύω- 
σι πρδς πώλησιν μόνον τά έτοιμοθάνατα. 
Κατά δέ τά τελευταία ταΰτα έτη, τά 
περίφημα ταΰτα οστρεοτροφεία δέν δύναν
ται νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τών 
εμπόρων τοΰ Λονδίνου καί τοΰ εξωτερι
κού. Έάν έπεριποιοΰντο καί έκαλλιέργουν 
τά μεγάλα οστρεοτροφεία τής εκβολής 
τοΰ Forth ώς τά τοΰ Β lulslable, θά 
ήσαν σήμερον τά γονιμότερα τής Εύρώ- 

πης.

μένης δι’ απλής προσβολής νά άποπνίξη 
τδ μαλάκιον κατά τήν έμβρυακήν αύτοΰ 
ήλικίαν. Έδαφος βραχώδες μετά πε
τρών είναι ό παράδεισος τών νεαρών ό
στρείων' είναι ό πρώτιστος όρος τής ά
φθονου παραγωγής αυτών, ώς έκ τούτου 
δέ διάφοροι τρόποι τεχνητής καλλιέργειας 
άνεπτύχθησαν έν Γαλλίγ. καί ’Αγγλία.

Ί1 άνάπτυξις τοΰ όστρείου δέν είναι 
τοσοΰτον ταχεία, ώς κατ’ άρχάς νομίζομεν. 
Πρέπει νά άφεθή τούλάχιστον τέσσαρα έτη, 
ϊνα φθάσή είς τήν έποχήν τής παραγωγής, 
'βς δείγμα τής αύξήσεως αύτών ώρίσθη ό
τι είς εμβρυώδη κατάστασιν μέδιμνος έκ 
36 λιτρών περιέχει σχεδόν 25 χιλιάδας 
νέων’ τδ δεύτερον έτος μέδιμνος περιεί
χε τδ. πέμπτον μόνον μέρος, τδ δέ τρί
τον έτος τδ αύτδ μέτρον περιείχε μόνον 
δύο χιλιάδας. Τότε τά οστρεια καλούν
ται « αγοραία. » Τδ τέταρτον έτος, δτε 
τδ σπέρμα άνεπτύχθη είς τδ έσωτερικόν 
τοΰ ώριμάσαντος μαλακίου, ώρίσθη ότι 
μέδιμνος περιείχε μόνον 4 2 — 4 6 έπί 
τοίς εκατόν. Έδημοσίευσαν πρδ πολλοΰ 
εκθέσεις ένθαρρυντικωτάτας περί τών με
γάλων κερδών τών έκ τής καλλιέργειας 
τού όστρείου· Άναφέρουσιν αύτά συνεχώς, 
όπως δείξωσιν δτι ή όστρεοτροφία είναι 
μεγάλη δδός πλούτου, ήν έκαστος δύναται 
κατά βούλησιν νά άκολουθήση. ’Αλλά 
τοιαΰται έκθέσεις κακόν μόνον προξενοϋσι, 
διότι δέν ύπάρχει μέσον νά κερδήσή τις 
χρήματα διά τής άναπτύξεως τών ό
στρείων, χωρίς νά καταθέση κεφάλαιον 
κατά τδ μάλλον ή ήττον μέγα, χωρίς κατά 
συνέπειαν νά διατρέξη μεγάλους κινδύ
νους.

Έκ τών κάλλιον διευθυνομένων οστρεο
τροφείων έν ’Αγγλία είναι ή έταιρία τοΰ 
Β huts able, συνένωσις συνεργατών, ήτις 
έν γένει ύπήρξε λίαν έπικερδής. Οί κά
τοχοι τών οστρεοτροφείων τοΰ Whitslable 
εισι πάντες έργατικοί καί φιλόπονοι, κερ- 
δαίοντες κατ’ έτος περίπου 100 λίρας ςτ?" 
λίνας δι έργασίας ολίγων ώρών καθ’ έ
κάστην. Έργασία είναι τδ σύμβολο? αυτών’

Έν Γαλλία ή όστρεοτροφία κατέστη 
αληθές πάθος. Οί Παρίσιοι μόνον δύναντα1
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να καταναλώσωσι πάντα τά δστρεια τών 
γαλλικών ακτών τή; Μάγχης καί τοϋ 
Ώκεανοΰ. Δύο τοποθεσίαι έν Γαλλία άνα- 
φέρονται ώς άξιαι λόγου πρός δστρεο- 
τροφίαν' ή δεξαμενή τοΰ Arcafhon καί 
αι άκταί τή; νήσου τοΰ βασίλειο; (Re). 
Ώς προείπομεν οί παραγωγικοί πυθμένες 
τής -'lrcac/ion υπήρξαν έν άρχή ή έδρα 
πολυτιμωτάτων φυσικών Οστρεοτροφείων, 
ατινα άλιευθέντα δι’ άλλης μεθόδου κατέ
στησαν στείρα, μόνον δέ χάρις είς τήν 
τεχνικήν καλλιέργειαν ύπδ τήν έπίβλεψιν 
τοϋ καΟηγητοϋ Coste άνέλαβον τδ 1859.

Τά οστρεια τής Arachon δέν είναι πα- 
χέα’ πωλοΰνται άμα σχεδόν αρχίσουν ν’ 
άναπτύσσωνται, καί μεταφέρονται είς το 
πρδς πάχυνσιν περίφραγμα τής Μαρέννης, 
ένθα τά περίφημα πράσινα οστρεια εξά
γονται είς κατάλληλον έποχήν. Φροντί- 
ζουσι πολύ διά τήν άνάπτυξιν αύτών, 
τδ δέ μέσον τδ μεταδιδόμενον άπδ γε
νεάς είς γενεάν χρονολογείται πρδ δύο 
ή τριών αιώνων. Τηροΰσιν ακριβείς νόμους 
κατά τάς διαφόρους έργασίας, είς άς ύπο- 
βάλλουσι τά δστρεια ταϋτα, όπως τά 
παχύνωσι καί πρασινίσωσιν. Αί δεξαμεναί, 
έν αίς τά θέτουσι, δέν έχουσι περιωρι- 
σμένας διαστάσεις' είναι γενικώς 10 — 
60 μέτρων μήκους καί πλάτους, τδ δέ 
μ.έσον αύτών βάθος είναι μέχρι 30 έ
κατοστών, μ.ετά δχετών διπλάσιου βά
θους εις τινα μέρη τής δεξαμενής, όπως 
καταστήσωσι τήν θερμοκρασίαν ομοιομερή, 
καί διοχετεύωσι τδ ΰδωρ όταν θέλωσιν, 
ώς τοΰτο συμβαίνει ένίοτε δταν κατα- 
στήσωσι τήν δεξαμενήν ξηράν. Τά πρδς 
πάχυνσιν περιφράγματα τής Μαρέννης ά- 
πέδειξάν τι έφαρμοζόμενον γενικώς είς ό
λους τούς κατοίκους τών ύδάτων, τουτέ- 
στι δσον δλιγώτερα οστρεια ύπάρχουσιν 
έν τή δεξαμενή τοσοϋτον παχυνονται τα
χύτερον, ή δέ τροφή είναι τοσοϋτον ά- 
φθονωτέρα όσον δλιγώτερα είναι τά τρε
φόμενα.

Τδ πράσινον χρώμα παράγεται διά 
φυτικής τίνος ούσίας, ήν διασπείρουσιν έν

τός τών περιφραγμάτων τής Μαρέννης κα
τά τούς τρεις μήνας τοΰ φθινοπώρου.

Περιγραφή τών μέσων τής οστρεοτρο- 
φία; έν Γαλλία θά ήτον άτελής άνευ βρα
χείας έπιθεωρήσεως τών έργασιών τών 
εκτελουμένων έπί τών άκτών τής Βασι
λικής νήσου, ένθα 20,000 τετραγωνικά 
εκατοστόμετρα είσίν άφιερωμένα είς περι
φράγματα δι’ άνάπτυξιν, άτινα κατ’ άρ
χάς έπληρώθησαν διά νέων ύπδ τών κυ
μάτων μετακομισθέντων καί προερχόμε
νο,ν έκ τινων φυσικών οστρεοτροφείων.

Έν ’Αμερική εδωκαν είς τδ όστρειον 
μεγάλην σπουδαιότητα. Έπί τών άκτών 
τοΰ έκτεταμένου έκείνου κράτους εύρί- 
σκονται έκτεταμένα φυσικά οστρεοτρο
φεία, τή βοηθείεε δέ τών σιδηροδρόμων καί 
τών άτμοπλοίων τά οστρεια χρησιμεύ- 
ουσιν ώς τροφή καί είς αύτάς τάς μάλ
λον μεμακροσμένας χώρας καί χωρία τοΰ 
Κράτους. Ό άριθμδς τών εμπόρων τών 
δστρείων είναι μέγας έν Λονδίνω, καί έν 
τούτοις παραβαλλόμενος πρδς τδν τής 
Νέας Ύόρκης είναι ώς είς πρδς δέκα. Έν 
τή τελευταίοι ταύτη πόλει τδ τρώγειν 
οστρεια φαίνεται δτι είναι ή μόνη σχε
δόν τοϋ βίου ένασχόλησις, τοσοϋτον εύ- 
ρίσκονται άτομα - παοαδιδόμενα είς τήν 
γαστρονομικήν ταύτην ηδονήν. Ή συνή
θεια έν ’Αμερική είναι νά ψήνωσι τά δ- 
στρεια, μεταχειρίζονται δέ πρδς τοΰτο 
διάφορα μαγειρικά μέσα. Δέν ύπάρχει ά
ξιον λόγου καπηλεϊον έν Νέα Ύόρκη δ
περ νά μή δύναται νά προσφέρη έντδς 
ολίγων τής δ,ρας λεπτών οστρεια παρε- 
σκευασμένα κατά είκοσι διαφόρους τρό
πους. Ίί μεγάλη έν ’Αμερική άγορά τών 
δστρείων είναι ή νήσος Βαλτιμόρη. Ύ- 
πάρχουσιν έκεΐ οίκίαι, έν αίς άποθηκεύουσι 
καθ’ δλον τδ έτος 360,000 σχεδόν εκατο
στόλιτρα δστρείων. Ικανόν ποσόν τών 
διατηρούμενων τούτων δστρείων στέλλε- 
ται είς δλα τά Κράτη, είς τού; λειμώ
νας τοϋ Far-west, εις τά; πόλεις τοΰ 
Νέου Μεςικοΰ, είς τά στρατιωτικά δάση 
τής μεγάλης αμερικανικής έρήμου, είς τά 

έστιατώρια τοϋ Honolala καί είς τά παν
δοχεία τών ζητούντων χρυσόν εί; τά 
Βραχώδη ’Όρη. Άφ’ έτέρου νωπά δ- 
στρεια τυλισσόμενα μετά πάγου άπο- 
στέλλονται είς μεγάλας άποστάσεις. Οί 
άλιεΐς τών δστρείων τής Μαρυλάνδης έ- 
πασχολοΰσι εξακόσια πλοία περίπου 23 
τόνων έκαστον, έκτδς 2 χιλιάδων μικρών 
λέμβων. Ό στολίσκος ούτος περιλαμ
βάνει 7,000 άτομα, έάν δέ προστεθώσι 
καί οί βοηθοϋντε; είς τήν μεταφοράν, Οά 
εύρεθή δτι οί έπασχολούμενοι είς τήν 
βιομηχανίαν τών δστρείων είς τδ μέρος 
αύτδ ανέρχονται είς δέκα χιλιάδας τούλά 
χιστον, κατέχοντας πάντας επικερδή θέ
σιν.

"Οταν προϊόντος τοϋ χρόνου έννοή- 
σωσι κάλλιον τήν ιχθυοτροφίαν, ή τρο
φή τών ιχθύων καί τών δστρείων θά 
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ΑΓΚΥΡΑ·

Όνομα χωρίων

Κάτοικοι 
έν έτει 
1873.

Κ,άτο κοι Οΐέκ πεί- Διασπα- 
ρέντε;.

Ζεύγη βο 
6λί υπάρ

χοντα 
τώ'1873.

Βύάί ά- 
πομείναν 
τε; τφ 
1875 

Ζεύγη.

Ιϊρόοατα 
τφ 4873

ίϊρόοατα
τφ 1875τφ

1875.
νη; άπό- 
Οανόντε;

Γιαξινάν 1350 780 400 170 150 32 5000 600
Χασάν-Δεδέ 420 230 130 60 70 5 600 0
Άγάλη 1100 540 400 160 80 4 6000 0
Γΐούβα 300 160 100 40 20 2 2000 200

Χουλού 500 350 120 30 80 23 3500 300
Ιίαζαρζίκ 650 300 250 100 102 32 4000 40
Μαχμάτλ-υ Ζήρ 450 300 80 70 65 26 3000 0

» Βάλα 250 150 60 40 50 10 1000 0
Ούλάς 80 50 20 10 18 2 800 50
Καραγίάλη 800 400 300 ■100 75 1 5 3000 0
Κυρίκ 400 200 140 60 50 5 1800 0
Μαχμουδλ.ού 350 150 1 50 50 50 6 2500 0
Χατζή Βαλή 200 80 80 40 20 3 500 0

ήναι άναμφιβόλως πολύ άφθονωτέρα κα’ 
κανονικωτέρα ή σήμερον. Μίαν ήμέραν 
τώ δντι ή άγορά βρίθει είδους τινός ι
χθύος, τήν δ’ έπαύριον τδ είδος τοΰτο έκ- 
λείπει εντελώς·

Διάφοροι άπόπειραι λυσιτελέσταται έ
γένοντο έν Άγγλ-i? κατά τά τελευταία 
ταϋτα έτη, άφορώσαι τήν δστρεοτροφίαν' 
άλλ’ δπω; τδ κοινόν ϊδη πραγματικήν 
παραγωγικήν έπαύξησίν, αί άπόπειραι αύ
ται πρέπει νά έκταθώσι σπουδαίως, αναμ
φίβολον δ’ οτι δέν θά δυνηθώσι νά κατορ- 
θώσωσι τοΰτο εύκόλως σήμερον, δτε τδ 
άποτέλεσμα τών παραδεδεγμένων μέσων 
θεωρήται επιτυχές.

(έκ τοΰ γαλλικοϋ).

Σ. ΣΤΑΗΣ.
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Γ γεσυλΙΙ 800 390 350 60 80 25 2000 20
’Αξά·Καβάκ 170 122 38 10 22 5 400 0
’Εσσα δ - Μ ουαιΛή 140 101 39 0 25 • 4 1000 0
Κσυρςουλέρ 85 51 34 0 10 1 400 0
Βαλισίς 385 197 130 58 60 10 500 0
Κασμαγίά 320 219 60 41 60 18 1000 0
ΚουλαζΙκ 775 321 370 84 150 51 3000 60
Κουσεδουράπ 205 113 76 16 27 10 480 40
Καραλή 2G0 110 100 50 60 6 1000 0
Έζεδίν 330 207 73 50 70 7 3500 60
ΚαρκΙν 1 51 83 48 20 30 4 2000 0
Σδρ-Σαβούχ 85 22 30 33 15 1 300 0
Βιγίκ-’λϊδίν 250 112 93 45 60 6 500 12
ΙΙ'ες-Πιτζάκ 278 94 <70 14 37 9 1000 0
Γιακούβ Χασάν 117 61 35 21 45 0 1000 0
Σελαμλτί 220 98 68 54 40 5 700 50
Έφλακλη 163 67 67 29 30 6 500 0
Βεκηρ Βέη Όβαση 300 97 133 70 40 4 2500 60
Γενί-Έλλη 110 14 30 66 24 0 800 0
Μαδέμ. Βέ Βαράκ 1600 960 280 360 120 48 4000 600
Καρισδιράν 167 78 52 37 26 6 800 0
Γενί-Κιοί 115 39 51 25 14 4 500 0
Χαϋδάρ-Δεδέ 160 112 28 20 20 7 260 0
Γενιτζέ 69 54 15 0 17 7 300 20
Χαλεφελή 410 231 46 133 45 10 3000 200
Δίκμ.εν 275 194 25 56 15 3 2000 400
Βέη Όμπαση 1200 800 100 300 100 20 4000 100
Μπαξιλί 550 316 184 50 100 13 3200 200
Χοδάρ 360 308 42 10 35 8 1500 300

16900 9261 4997 2642 2206 427 81240 3312

ΚΕΣΚΙΝ.

Πληθυσμός κατά τδ 1873 τών 160] 170 χωρίων τών άποτελούντων
τον Καζά τοϋ Κεσκίν 52,000

ΆπέΟανον έκ πείνης περίπου 20,000 
Διεσπάρτ,σαν 7000 27,000

ΠληΟυσμ.ος τώ 1875 25,000


