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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πρά πολλοΰ, Άγαθόβουλε, ό Ευσέβιος κ’ έγώ έπιθυμουμεν 
νά γνωρίζωμεν τάς ιδέας σου περί τής θρησκείας. ΈρχόμεΟκ λοιπόν νά σέ 

παρακαλέσωμεν νά λάβγς τό άντικείμενον τοΰτο ώς Θέμα κύριον τής σημερι

νής ημών συνδιαλέξεως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύχαρίστως ακούω ό'τι έχετε τοιαύτην επιθυμίαν, την 
όποιαν θεωρώ κατά πάντα εύ'λογον κα'ι δικαίαν. ’Αλλά καί λυπούμαι συγ

χρόνως μανθάνων οτι πρόκειται νά γνωρίσετε τώριγ κατά πρώτον 'τάς ιδέας 

μου περί της θρησκείας, ενώ, οσάκις μοί έδόθη άφορμή, έφανέρωσα πάν

τοτε. τάς περ'ι αύτης πεποιθήσεις μου.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. "Αν έννοής τό σέβας, τό όφειλόμενον πρός την θρησκείαν, ή 

εκφρασις τοΰ Στεφάνου δέν είναι ί’σως ορθή, καί σύ βεβαίως έφανέρωσες, έν 

πάση περιστάσει, τό σέβας τοΰτο. Κα'ι ό Στέφανος ό'μως κ’ εγώ π'θοΰμεν νά 

μάθωμεν, είχε άπλώς τί φρονείς, άλλά τί έκτενώς και κατά βάθος φρονείς, 
έπ'ι τοΰ προκειμένου. "ΐνα σ’ εύκολύνωμεν δέ είς την σειράν τις ομιλίας σου, 

είπε, σέ παρακαλοϋμεν,άν δέν θεωρός την θρησκείαν ώς τόν ίσχυρότατον κοι
νωνικόν δεσμόν, καί ώς τό έπιδεξιώτατον μέσον πρός την κυβέρνησιν τών αν

θρώπων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύχαριστώ, Εύσέβιε^ διά την προτεινομένην μοι ευκο
λίαν’ άλλά δέν νομίζω ό'τι ήμπορεϊ νά μο'ι χρησιμεύσω]. Δέχομαι νά παρα

στήσω την θρησκείαν ώς έ'χουσαν, μεταξύ τών άλλων αύτης προσόντων, καί 

τήν συνεκτικήν τών κοινωνιών δύναμιν, καί τήν συντελεστικήν είς τήν κυ- 

βέρνησιν τών άνθρώπων επιρροήν’άλλά δέν δέχομαι, είς τοΰτο καί μόνον αυ

τήν περιορίζων, νά τήν καταβιβάσω άπό τής θείας αύτής περιωπής, καί νά 

τήν θεωρήσω άπλώς ώς εφεύρημα ανθρώπινον, καί μέσον χρήσιμοί έν τζ> 

κόινωνικώ βίφ. Δεν εννοώ, φίλοι μου, θρησκείαν άνευ πίστεως, ούτε πίστιν
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μεταδιδομένην είς άλλους, χωρίς νά εμφορείται αύτης αύτός ό μεταδιδούς. 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μήπως δέν εννοούμενα καλώς, Άγαθόβουλε, καί συγχέομεν 
την Θρησκείαν μετά της Θεοσεβείας ; Έπ'ι της θεοσεβείας εννοώ την οποίαν 
απαιτείς προκαταρκτικήν πίστιν, καθώς εννοώ την φύσιν άπασαν, ούχ $τ- 
τον 51 την συνείδησιν τών άνθρώπων, όμοφώνως άναπέμπουσαν την περί της 
ύπάρξεως τοϋ Θεοϋ ύπερτάτην και άναμ.φισβητητον μαρτυρίαν. Την μαρτυ
ρίαν ταύτην διά μεγαλοπρεπών στίχων εκφράζει ό αρχαίος ποιητης, όταν 
λέγγ"

«... Μεαταΐ δί Αιος πασαι μεν άγυιαΐ,
Πάσαι δ’ άνθρώπων άγοραΐ, μεστή δε θάλασσα, 
Κα'ι λιμένες’ πάντη δέ Διος κεχρήμεδα πάντες’ 
Τοΰ γάρ και γένος έσμέν . . . .»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί την αύτην ιδέαν ήθελε βέβαια νά έκφράσγ κα'ι ό Κικέ- 
ρων δτε, διαιρών τούς άθέους είς θεωρητικούς και πρακτικούς, έλεγεν δτι δέν 
έπίστευε πώς ύπάρχει κάνεις έν τφ κόσμφ θεωρητικώς άθεος, ένφ πρακτι- 
κώς ύπάρχουν πολλοί, σημαίνων διά τούτου δτι δλοι οι κακοί είναι πρακτι- 
κώς άθεοι.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Προκειμένου περί θεοσεβείας, έπαναλαμβάνω δτι εννοώ καί 
την πίστιν καί την άνάγκην της πίστεως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Που θέλετε λοιπόν νά έ'λθετε διά της διακρίσεως ταύ- 
της μεταξύ θεοσεβείας κα'Γθρησκείας; \

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είς τό συμπέρασμα τοΰτο’ δτι μόνον η ΰπαρξις του υπέρτα
του ’Όντος είναι άνωτέρα παντός δισταγμού καί πάσης άμφισβητησεως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί την περί της ύπάρξεως ταύτης πίστιν πόθεν την 
πορίζεσθε ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έκ της έξωτερικης φωνής άπάσης της δημιουργηθείσης «ρύ
σεως, καί έκ της έσωτερικης φωνής τής συνειδησεως τοϋ άνθρώπου, καθώς 
ει’παμεν πρό ολίγου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άλλά καί αί δύω αύτα'ι φωναί, Ευσέβιε, περί μόνης 
τής ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ άποφαίνονται, καί περί ούδενός άλλου ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποίου άλλου ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Της θείας αύτοϋ Προνοίας, παραδείγματος χάριν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ”Ω! περί τούτου ύπάρχει διαφωνία. Ενθυμούμαι δτι, άνα- 

γινώσκων παλαιόν τινα συγγραφέα, είδα δτι άπαριθμεϊ τούς δοξάζοντας πολλά 
εί'δη Προνοίας, άρχίζων άπό τών άρνουμένων ολωσδιόλου την ΰπαρξιν αύτης, 
μέχρι τών παραδεχομένων αύτην είς πάντα, καί τά μερικώτατα άκόμη.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό συγγραφεύς τόν όποιον αίνίττεσαι, Στέφανε, προχω
ρεί έτι περαιτέρω, η μάλλον έτι άνωτέρω. «Είς πέντε, λέγει, τάξεις πρέπει 
νά διαιρέσωμεν τούς περί θεοΰ σκεπτομένους. Οί πρώτοι λέγουν δτι δέν υπάρ
χει παντάπασι Θεός’ οί δεύτεροι, δτι υπάρχει μέν, ούδεμίαν δέ έχει πρόνοιαν
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τών έν τφ κόσμφ*  οί τρίτοι, δτι καί υπάρχει καί προνοεϊ, άλλά μόνον περί 
τών μεγάλων καί ουρανίων’ οί τέταρτοι, δτι προνοεϊ κα'ι περί τών επιγείων, 
άλλά μ-όνον έν κοινφ, καί δχι κατ’ ιδίαν’ οί δέ πέμπτοι, δτι προνοεϊ περί πάν
των, και περί ούρανίων καί περί επιγείων, καί κοινώς καί κατ’ ιδίαν, καί 
δτι ούδέν τών άνθρωπίνων λανθάνει η διαφεύγει αύτόν». Βλέπεις λοιπόν, 
Στέφανε, δτι είς άτάσθαλον κεφαλήν καί είς άκαιρίμ.ην γλώσσαν άνθρώπου 
δέν ήλθε μόνον η άμφισβητησις τής θείας Προνοίας, άλλά και ή τής ύπάρξεως 
αυτής τοϋ θείου ’Όντος, εναντίον τής σώφρονος πεποιθησεως τοΰ Κικέρωνος,' 
καί άλλων ώς τόν Κικέρωνα χρηστών καί σώων τάς φρένας άνδρών. Άλλά 
τί κοινόν, φίλοι μου, μεταξύ τών έμ.πνεύσεων τής άνθρωπίνης συνειδησεως 
καί τών άποπλανησεων της άνθρωπίνης διανοίας ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Υπάρχει λοιπόν μεγάλη άπόστασις μεταξύ της άνθρωπίνης 
συνειδησεως καί της άνθρωπίνης διανοίας ·,

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί πόση άπόστασις, φίλε Στέφανε ! 'Η διάνοια πλα- 
νάται πολλάκις καί έκτραχηλίζεται, ένφ ή συνείδησις, άκολουθοϋσα πάντοτε 
την φυσικήν εύθύτητα, προφυλάττει τόν συμβουλευόμενον αύτην άνθρωπον 
άπό πάσης πλάνης καί παρεκτροπής.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ενθυμούμαι, φίλοι, τί λέγει περί τής άνθρωπίνης συνειδησεως 
ό 'Ρουσσώ. Ή περί τούτου θαυμασία αύτοϋ περικοπή τόσον μέ κατέθελξεν, 
ώστε την μετέφρασα καί την άπεστήθισα. Ιδού, άν θέλετε νά την άκού- 
σετε’ «Συνείδησις! συνείδησις! "Όρμημα θειον, αθάνατε καί ουρανία φωνή, 
οδηγέ άπλάνητε ’Όντος άμαθοΰς μεν καί περιορισμένου,νοήμονος δέ καί ελευ
θέρου’ κοιτά άλάνθαστε τοΰ καλού καί τοΰ κακού. Διά σοΰ ό άνθρωπος ομοιά
ζει τφ Θεφ’ διά σοΰ έκδηλούται η έξοχος αύτοϋ φύσις’ διά σοΰ μαρτυρεΐται 
η ηθικότης τών πράξεων αύτοϋ. Άνευ σοΰ ούδέν αισθάνομαι έν έμαυτφ ανώ
τερου τών άλόγων ζφων, είμη τό θλιβερόν προνόμιον τοΰ νά περιπίπτω άπό 
πλάνης είς πλάνην, παρασυρόμενος ύπό νοησεως άνευ κανόνων καί ύπό λογι
κού άνευ άρχών».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ωραίοι άληθώς καί γοητευτικοί λόγοι! 
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άλλά καί πλήρεις άληθείας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Ομολογεί λοιπόν ή συνείδησις τοΰ άνθρώπου δτι ύπάρχει 

θεία Πρόνοια ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άπαραλλάκτως καθώς δμολογεΐ καί δτι ύπάρχει Θεός. 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί έν ί'σν) μοίρα: κατατάττεις την άρνηση*  τής ύπάρξεως τοϋ 

Θεοΰ καί την άρνησιν τ-?ίς ύπάρξεως τής θείας Προνοίας ·,
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έρώτα, Εύσέβιε, την συνείδησιν σου, καί ίδέ άν εύχα- 

ριστήται άναγνώρίζουσα μέν την ΰπαρξιν τοΰ Θεού, άρνουμένη δέ την ύπαρ
ξη*  τής θείας αύτοϋ Προνοίας.
,. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά ποίου εΐ'δους Προνοίας; διότι είδαμεν δτι πιστεύονται 
διάφορα αυτής εί'δη.
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' ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Και είς τοΰτο, Στέφανέ, δέν έχεις παρά νά ερώτησης 

καί σύ την συνείδησίν σου. Ιδού’ -ηκουσες την είς πέντε τάξεις διαίρεσιν τών 

περί Θεοΰ σκεπτομένων. Είς ποιαν έξ αύτών έπεθύμεις νά καταταχθγς;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Που έπεθύμουν; Είζ την πέμπτην βεβαίως' διότι θέλω καί 

Θεάν ύπάρχοντα, καί Θεόν περί πάντων προνοοΰντα. ’Αλλά τοΰτο είναι φωνή 

της καρδίας μου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί έδω ί φωνή της καρδίας σου είναι καί φωνή της 

συνειδησεώς σου. Αυτός ό Δημιουργός ένέσπειρεν είς την καρδίαν τοϋ αν

θρώπου την εύχάριστον βεβαιότητα περί της ύπάρξεως αύτοΰ, καί προσέτι 

περί τίίς θείας αύτοΰ και κηδεμονικής Προνοίας. Ούδέν δέ άλλο συνδέει τό

σον τόν άνθρωπον μετά τοΰ Θεοΰ, όσον η πεποίθησις δτι πάντα τά παρ’αύ
τοΰ πραττόμενα καί λεγόμενα καί φρονούμενα εύρίσκονται ύπό την άμεσον 

και διηνεκη έπίβλεψιν εκείνου.
■ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΕΤναι λοιπόν και η καρδία άπλάνητοςώς η συνείδησις ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Μάλιστα, δταν δέν διαφθαρ-ρ ύπό τών παθών, η δέν 

διαστραφρ ύπό της άποπεπλανημένης διανοίας. "Οθεν είχε δίκαιον ό σοφός 

εκείνος δ'στις, περί θεογνωσίας λαλών, έδωκε τό έξης παράγγελμα’ «’Επιθυ

μεί πρώτον νά ύπάρχρ Θεός,και τότε δέν θ’ άμφιβάλγς ποσώς δτι ύπάρχει».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Εκ τών δυνάμεων λοιπόν τοϋ ανθρώπου η μάλλον ύποκειμένη 

είς την άποπλάνησιν είναι η διάνοια ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Άναμφιβόλως. "Ολοι οί περί Θεοΰ έκτραχηλισμοί τών 
ανθρώπων είναι έργον της ανθρώπινης διανοίας. ΤΙ διάνοια έτόλμησε νά φαν 

τασθη Θεόν μη ύπάρχοντα και Θεόν μη προνοοΰντα. ΤΙ διάνοια εφεύρε και 

ύπεστηριξε την πολυθείαν’ καί ό'χι μόνον, αντί τοΰ ενός καί μόνου αληθινού 

Θεοΰ, έπρέσβευσε θεούς πολλούς, άλλα καί ένεθρόνισε θεούς άνθρωποπαθεϊς 
καί αισχρούς καί κακούργους’ πολλάκις δέ έ'πλασεν αύτούς καί αύτών τών 

άνθρώπων κατωτέρους, ώς ανήκοντας είς την άλογον καί την αναίσθητου 

άκόμη φύσιν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αίσχος, αίσχος είς την άνθρωπίνην διάνοιαν καί είς τό 

τοιοϋτο επονείδιστου αύτης παρελθόν.’ Την σήμερον δμως οί τοιοΰτοι έκτρα- 
χηλισμοί δέν είναι πλέον, πιστεύω^ δυνατοί.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Όχι, βέβαια’ έκτος είς μέρη άγρια, καί δπου δέν είσε· 

χώρησεν άκόμη ούδενός είδους πολιτισμός. Τό κακόν όμως είναι δτι έ'λειψαν 

μέν οί έκτραχηλισμοί της κακοπιστίας, έ'μειναν δέ άκόμη έκτραχηλισμοί της 

απιστίας’ καί τό χειρότερον οτι εκείνοι μέν ησαν αποκύημα βαρβαρότητος 

καί άμαθείας, ουτοι δέ θεωρούνται προϊόν μαθησεως καί επιστήμης.
■ ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μόνον λοιπόν διά της άπιστίας έκτραχηλίζεται σήμερον η 

έπιστημη ;
... ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Μόνον. Πλην, Εύσέβιε, άς μη άδικησωμεν την επιστή

μην, παραδεχόμενοι ώς γενικόν δ,τι άναμφιβό)»ως δέν είναι τοιΟΰτο. Άς μ.η 
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^ησμονησωμεν τό άληθώς σοφόν απόφθεγμα τοϋ περικλεούς Βάκωνο;’ «’Ολίγη 

«φιλοσοφία, έλεγε, μας άπομακούνει της εύσεβείας’ πολλή δέ μβς.: προσεγγίζει 

είς αύτην». Άς ένθυμηθώμεν δτι δ μέγας Νεύτων, τόν όποιον έάν τίς-όνοτ 
μάσν, ύπατον τών σοφών καί ηγεμόνα τών επιστημόνων δέν αμαρτάνει, διότι 
ούδεΐς άνθρωπος έκαμε πθ>ειοτέρας καί μεγαλγτέρας παρ’ αύτόν άπόκαλύψεις· 

εν τη έπιστημη,θίτον πολύ εύλαβης πρός τά θεία. Καί άξεύρετε πόσον; -

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ναζ ηξεύρω. Όσάκις άνέφερεν, % νίκουεν άναφερόμενον τό 

ονομα τοΰ Θεοΰ, άπεκάλυπτε την κεφαλήν-του.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί ό σοφός Αινναΐος, ό δημιουργός της νεωτέρας βοτανικές, 

εν έκαστη άνακαλύψει τών θαυμάσιων τών φυτών ιδιοτήτων, συνείθιζε νά 
λέγη" «Ό Θεός διέρχεται ποό τών οφθαλμών μου ».

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Βλέπετε λοιπόν δτι ή ύγιης καί σώφρων έπιστημη, άντί 
νά έλαττώση την εύσέβειαν, αύξάνει αύτην μεγάλως’ διότι ούδεΐς κατα- 

πληττεται τόσον βαθέως έκ της μεγάλουργίας τοΰ Δημιουργού, δ'σον ό έπι- 
τυχέστερον έγκύψας είς την έξέτασιν τών αύτοΰ μεγαλουργημάτων. ίΕνταΰθα 
νομίζω καλόν νά προσθέσω δσα λίαν εύγλώττως λέγει δ Σιατωβριάνδ περί 

τοΰ μεγάλου μαθηματικού καί φιλοσόφου Πασχάλ, άρυόμενος μέγα επιχεί
ρημα ύπέρ της χριστιανικής θρησκείας έκ τοΰ βίου τοΰ δαιμονίου εκείνου 

πνεύματος. «Ύπηρξεν άνθρωπος, λέγει, δστις, κατά τό δωδέκατον τΉς η

λικίας αύτοΰ έτος, έπενόησεν αυτός άφ’ έαυτοΰ τά μαθηματικά’ κατά τό 
δέκατον έκτον συνέγραψε την σοφωτάτην μέχρι τών ημερών αύτοΰ πραγ*  

ματείαν περί Κωνικών Τομών’ κατά τδ δέκατον ένατον καί τό εικοστόν 

τρίτον, έξέδωκε συγγράμματα Μηχανικής καί Φυσικής, έλκύσαντα την έ'κτ 

πληξιν καί τόν θαυμασμόν τοΰ κόσμου. Ό άνθρωπος οδτος, έν ήλικίιρ καθ’ 

ην οί λοιποί τών άνθρώπων μόλις άρχίζουν νά φαίνωνται έν τφ κόσμω,.δια- 
νύσας τόν κύκλον δλων τών άνθρωπίνων επιστημών, καί πεισθείς περί τνίς μητ 
δαμινότητος τών έπιγείων γνώσεων, έστρεψε την κλίσιν καί την προσοχήν 

αύτοΰ πρός την θρησκείαν, καί, ζησας μέχρι τοϋ τριακοστοΰ ενάτου έτους 

ττίς ηλικίας αύτοΰ, άπέ.θανεν ώς είς τών περικλεέστατων προμάχων τνίς χρι

στιανικής πίστεως». Βλέπετε λοιπόν, φίλοι, μου, δτι την σωφροναΰσαν.επι

στήμην την έχομεν σύμμαχον της εύσεβείας, ώστε καί οί φόβοι καί αί προ*  
φυλάξεις ημών, πρέπει νά περιορισθώσιν είς. μόνην την άφηνιάζουσαν επι

στήμην. ■ . . . ■
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περιμένομεν τώριρ, φίλε Άγαθόβουλε, ν’ άκούσωμεν τάς ιδέας 

καί τάς πεποιθήσεις σου περί της Άποκαλύψεως. . ■...

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Περί της θείας Άποκαλύψεως θά λαλησω μετά ταΰτα» 
ΪΙρός. τό παρόν επιθυμώ νά συμβαδίσω άκόμη, έφ’ δσόν δύναμαι, μετά-τοΰ
ανθρωπίνου λόγου.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πολύ καλά’ καί μετά προσοχής θ’ άκούσωμεν.. Μη λησμόνη

σες δμως, Άγαθόβουλε, οτι εκείνο περί τοΰ οποίου έπείσθημεν. είναι τό περί
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<ϊί!ς θείας Προνοίας. Ό 'λόγος 8μως ^τον περί τί!ς θρησκείας, και η θρησκεία 
δεν περιορίζεται εις μόνην την Οείαν Πρόνοιαν, άλλα περιέχει καί διδάσκει 
περί Θεοϋ γνώσεις θετικά; και λεπτομερείς, καϊ περί τούτων έν γένει σέ πα-, 
ρεκαλέσαμεν νά ένδιατρίψγς.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, Και εις το θέμα τοΰτο θα έλθω, καθώς καί ΰμεϊς τό 
έζητησατε καί εγώ τό ύπεσχέθην. Σάς ερωτώ έν τούτοις' νομίζετε δτι οί 
πιστεύοντες εις την θείαν Πρόνοιαν είναι δυνατόν νά μη μεριμνησωσι κα'ι 
έξετάσωσιν έν έαυτοϊς περί τοΰ-ποΐαι πρέπει να ^ναι αί ιδιότητες τοϋ μεγά
λου τούτου Δημιουργοί, του όποιου κατά πάσαν στιγμήν έχουν ανάγκην, καϊ 
δστις βλέπει καϊ εκτιμά, οχι μόνον δλας*  αυτών τάς πράξεις, αλλά και δλα 
τά απόκρυφα αύτών διανοήματα ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλ’ δταν, Άγαθόβουλε, έξετάζωνται αΐ ιδιότητες τοϋ 
Θεοϋ, ποιος τότε μάς -έγγυάται οτι δεν θά γείνωσιν οί περί Θεοϋ εκείνοι έκ*  
τραχηλισμοί τών ανθρώπων, περί τών οποίων έλαλησαμεν πρό ολίγου;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καϊ νομίζεις, Στέφανε, δτι η άνθρωπότης κατεδικάσθη 
νά περιστρέφεται άδιεξόδως εντός του διλήμματος, άτοπα νά φρονγί, $ 
τίποτε νά μη φρονγ περί τών θείων; "Επειτα, άν έλάλησα περί τών έκτρα- 
χηλισμών της διανοίας, έλάλησα συγχρόνως καϊ περί φωνίς της συνειδη- 
σεως καϊ περί φωνής τ?5ς καρδίας, τάς οποίας δταν δ άνθρωπος συμβουλεύε
ται δεν ημπορεϊ νά συλλάβγ ιδέας περί Θεοϋ άλλας, είμη τάς δσαι είναι 
άξιαι αύτοϋ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καϊ ποιας γνώσεις νομίζεις δτι ^μποροϋμεν νά πορισθώμεν 
περί της Θεότητος έκ τοϋ ανθρωπίνου λόγου ; ’

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαίως λεπτομ,ερεΐς ιδέας περϊ τών θείων, δποϊαι εί
ναι αί περιεχόμενα: έν τ·^ Άποκαλύψει, δεν περιμένετε νά τάς πορισθώμεν 
έκ τοϋ ανθρωπίνου λόγου. Τάς μ.εγάλας δμως καϊ γενικάς ιδέας, αϊτινες εί
ναι συγχρόνως καϊ αύτης της Άποκαλύψεως αί βάσεις, υποστηρίζω δτι δυ- 
νάμεθα νά τάς πορισθώμεν, και διά τοΰτο, εις την έξέτασιν αύτών, ηθελησα 
ν’ άφησω κατά μέρος την Άποκάλυψιν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι λοιπόν καταληπταΐ έν γένει αί γνώσεις αδτ-at, ώστε 
νά θηρευθώσι διά τοϋ ανθρωπίνου λόγου ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Οχι. Είναι καταληπταΐ άρνητικαϊ, είναι καταληπταΐ 
θετικαϊ, είναι δέ καϊ έν γένει άκατάληπτοι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τότε, διατί περιλαμβάνεις καϊ τάς τελευταίας ταύτας εις 
τό θηρευτόν ύπό τοϋ ανθρωπίνου λόγου μέρας, άφοΰ, ως ακατάληπτοι, είναι 
καϊ άθηρευτοι;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τάς περιλαμβάνω, Στέφανε, διότι είναι θηρευτά: καί 
παραδεκταϊ, άν καϊ άκατάληπτοι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τοΰτο μο'ι φαίνεται αί'νιγμα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Θά ίδ$ς δτι δέν είναι τοιοϋτο.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Ας προχωρησωμεν, Άγαθόβουλε, κατά τάξιν. Λέγε πρώτον 
περϊ τών καταληπτών αρνητικών.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού*  είναι πρώτον οί έκτραχηλισμοϊ, τούς όποιους άνε· 
φέραμεν, άποκρουόμενοι διά του άνθρωπίνου λόγου' δτι θεοί δέν είναι τά ά*  
στρα' δτι θεοί δέν είναι τά ζώα καϊ τά φυτά’ oTt θεοί δέν είναι οί ύπό 
τ$ίς παλαιάς πολυθείας μ,υθολογηθέντες. ’Έχετε κάμμίαν δυσκολίαν νά πα- 
ραδεχθητε διά τοϋ άνθρωπίνου λόγου την άρνητικην ταύτην δμολογίαν ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ούδεμίαν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τόσφ μάλλον, οσω καϊ τών ιδίων αύτών έθνικών η συνείδη- 

σις άνθίστατο κατά της πεπλανημενης πίστεως' διότι καθώς παρατηρεί, δέν 
ηξευρω ποιος τών νεωτέρων φιλοσόφων, ένφ έλάτρευαν την Άφροδίτην, έθαύ- 
μαζαν την Λουκρητίαν, καϊ ένφ έθεοποίουν τόν Δία, έτίμων τόν Ηενοκράτην.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μεταξύ τών άρνητικών περιλαμβάνονται κα'ι αί άποφα- 
τικαϊ έκεΐναι βεβαιώσεις, αί άντιστοιχοϋσαι πρός τάς αρμόδιας θετικάς. Πα
ραδείγματος χάριν, δτι δ Θεός δέν ημπορεϊ νά $vat άδικος’ οτι δ Θεός δέν 
ημπορεϊ νά ηνα: κακός’ δτι ό Θεός δέν ημπορεϊ νά ηναι άσπλαγχνος. ’Αντι
στοιχούν δέ πρός τά’.ό Θεός είναι δίκαιος, ό Θεός είναι άγαθός, δ Θεός είναι 
ευσπλαγχνος. Τοΰτο δέν έννοεϊται;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βέβαια εννοείται.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άς μεταβώμεν τώρι^ εις τάς καταληπτάς θετικάς. Έν 

πρώτοις έρχεται η σοφία καϊ η δύναμις. Τίς άνθρωπος, παραδεχόμενος την 
υπαρξιν τοϋ Θεοϋ, δύναται ν’ άμφιβάλγ; δτι έν αύτώ ύπάρχει άπειρος σοφία 
καϊ άπειρος δύναμις ; δτι είναι πάνσοφος καϊ παντοδύναμος; Ή άπειρος τοϋ 
θεοϋ άγαθότης είναι συνέπεια τνίς άπειρου αύτοϋ δυνάμεως. Παντοδύναμος, 
άρα καϊ πανάγαθος. 'Η άκρα τοϋ Θεοϋ δικαιοσύνη είναι επίσης συνέπεια της 
παντοδυναμίας καϊ της παναγαθίας αύτοΰ.'Ο πρός πάντας άγαθός είναι καϊ 
πρός πάντας δίκαιος. Περιττόν νά μακρηγορήσω καταλεπτολογών καϊ περϊ 
άλλων έντελών της Θεότητος ιδιοτήτων. Εύκολώτερον άμφισβητεϊ τις την 
θείαν υπαρξιν, 7] δτι δ Θεός είναι εις πάσαν καλήν ιδιότητα ύπερτέλειος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ”Ολα ταΰτα τά κατανοοϋμε.ν καϊ τά παραδεχόμεθα. Περι- 
υ.ένομεν τώρα νά μάς λαλησνις καϊ περϊ τών άκαταληπτων μέν, παραδεκτών 
δέ, του Θεοϋ ιδιοτήτων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού’έστωσαν παράδειγμα τό άναρχον καϊ τό άτελεύ- 
τητον. Τίς άνθρωπος, οσον άν άγωνισθίί δ νοϋς αύτοϋ, δύναται νάκάτάνοηση 
Όν μη εχον άρχην, η ”Ον μη έχον τέλος; Δύναται δ νοϋς ν’-άνα.βαίνν) εις τά 
ύψη δύναται νά καταβαίνη είςτά βάθη’ άλλά τέλος πάντων άδυνατεϊ, σκοτί
ζεται, ιλιγγι^,καϊ άναγκάζεται νά έκφωνησγι’ «Δέν εννοώ τίποτε,καϊ παραι
τούμαι πάσης περαιτέρω έρεύνης καί καταμετρήσει»;». Είναι λοιπόν άκατά- 
ληπτα εις τόν άνθρωπον και τό άναρχον καϊ τό άτελεύτητον. Άλλ’ άν έν 
γενική θεωρία; αί ιδιότητες αύται είναι τοιαΰται, είναι δυνατόν, έν τγ &ίς τά 
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του Οθίου "Οντος εφαρμογή, νά έννοηθή καί τό. έναντίόν.*,  "Οτι ό Θεός δέν εί

ναι άναρχος; ή δτι δ Θεός δέν είναι άτελεύτητος ; Καί τί λοιπόν τότε πρό 

τοΟ Θεού ; Και τί λοιπόν μετά τόν Θεόν; "Επειτα, αί άλλαι τοϋ Θεοϋ υπερ
φυείς ιδιότητες δέν συμπαρασύρουν καί ταύτας, ώστε νά τάς παραδεχθώ·’ 

μεν, καίτοι άκαταλ.ήπτους;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.Πείθομαι εντελώς,Άγαθόβουλε,και ανακαλώ την ένστασίνμου.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ήξεύρεις δμως, Άγαθόβουλε, δτι, τόπεριστατικόν τοΰτο τών 
άκαταλήπτων και παραδεκτών είναι λαμπρόν επιχείρημα ύπέρ τής πί

στεως; Δέν είναι λοιπόν πιστευτά μόνον τά καταληπτά, άλλα γίνονται 

.ενίοτε πιστευτά καί τά ακατάληπτα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βέβαια, βέβαια. Ένόησα καλά τόν συλλογισμόν, ’ΐδού*  ό 

άρνούμενος νά παραδεχθώ περί Θεοϋ ό'σα δέν εννοεί όνους καί δέν εξηγεί ή 

επιστήμη, πρέπει έξ ανάγκης νά πράξη έν έκ τούτων τών τριών*  η νά όμο- 

λογήση δτι δέν υπάρχει Θεός, % νά παραδεχθή Θεόν έχοντα άρχην καί έχοντα 
τέλος, η ν’ αναγνώριση τά λάθος του καί νά μάθη, δταν ηναι άνάγκη, νά 
πιστεόη καί δσα δέν εννοεί. Καί κατά τούτο μέν, Ευσέβιε, έχεις δίκαιον. 

Σκέφθητι δμως δτι, κατά τά άλλα, δχι μόνον, δέη εί'χαμε.ν μέχρι τοΰδε έναν? 

τίον τόν άνθρώπινον λόγον, άλλά μάλιστα τόν εί'χαμεν ■ σύμφωνον. Θά μά

θομε·; έκ τής σειράς τών λόγων τοϋ Άγαθοβούλου, δ'ταν μάλιστα μ.άς λα- 
λήση περί τής Θείας Άποκαλύψεως, πώς θεωρεί συμβιβαζόμενα τόν άνθρώ

πινον λόγον καί την άνθρωπίνην έπιστήμην πρός τά διάφορα άντικείμενα 

τής πίστεως τά δποϊα παραδέχεται ή θρησκεία, . ...
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Εγώ, φίλοι μου, άν έως τώρη άάέσχον τοϋ νά λαλησω 

περί τής Άποκαλύψεως, έπραξα τοΰτο θέλων νά σκιαγραφήσω την Θεότητα 

ανεξαρτήτως τών μεγάλων άποκαλυφθεισών περί αυτής αληθειών, καί μ.ό- 

νον κατά τό διά τοϋ άνθρωπίνου λόγου θηρευτόν τοϋ ύψηλοΰ τούτου θέμα
τος μέρος. Σκοπός μου ήτον νά θέσω πρό τών όφθαλμ.ών ύμών τόν διά τον 

μέσου τούτου είκονιζόμενον Δημιουργόν,'ίνα έχετε αυτόν έν συγκρίσει πρός τόν 

Θεόν τήςΆποκαλύψέως, και δυνηθήτε ουτω νά κρίνετε έπιτυχώς ποϋ πρεπει 
νά ζητήτε την συμμαχίαν τοϋ άνθρωπίνου λόγου,καί ποϋ πρεπει νά έκφωνήτε 
κατ’ αύτοϋ τάς λέξεις ενός τών νεωτέρων φιλοσόφων,είπόντος δτι ήκαλητέρα 

χρήσις του άνθρωπίνου λόγου είναι νά εκμηδενίζεται ένώπιον τής Θεότητος,
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δέν είπεν άλλος αρχαίος σοφός*  «Πλεΐστον γάρ ούδέν οί 

σοφοί τών μ ή σοφών ένταΰθα γινώσκουσι» ; ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί άλλος’ «Μή πάντα έπίστασθαι προθύμεο, μή πάντων 

αμαθής γένη» ; ■

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί φρονείς έν τούτοις, Άγάθόβουλε, περί τών έν γενει σχεσεων 
τής άνθρωπίνης έπιστήμης πρός τά ύπερφυσικά;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Φρονώ δτι, δσφ έκτείνονται αί γνώσεις ’ημών εις τά 
τοϋ φυσικού κόσμου, τόσφ πρέπει νά νοήσωμεν καί νά όμολογησωμεν 
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την άγνοιαν καί τήν ανικανότητα ημών είς τά-υπερφυσικά καί τά θεία, 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά ποϋ πρέπει νά Θέσωμεν τά όρια τής έπιστήμης;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μακράν, πολύ μακράν, Στέφανε*  δσφ μακράν είναι τά 
δρια τοϋ πεπερασμένου κόσμου. Τά δρια ταΰτα έκτείνονται άκαταπαύστώς 
διά νέων πάντοτε γνώσεων καί άνακαλύψεων*  άλλά ποτέ τό σημειον δπέρ 

εθηκεν ό Θεός δέν θά ύπερπηδηθή*  διότι εις τήν έπιστήμ.ην είπεν ό Θεός 

καθώς είς τόν’Ωκεανόν*  «"Εωςέκεϊ ύπαγε καί μή περαιτέρω». Αύτό τοΰτο ση

μαίνει καί ή άπαγόρευσις τοΰ φαγείν άπό τοΰ ξύλου τής γνώσεως. Τό ύπερ
φυσικόν δέν ανήκει εις τό Κράτος τής έπιστήμης.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Οφείλει λοιπόν νά όμολογήση κατά τοΰτο ή επιστήμη τήν 
αδυναμίαν της ; . ,·

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άν σωφρονή*  καί τότε ή τής άδυναμίας ταύτης.δμαλα- 
γία θά ήναι άπόδειξις τής δυνάμεως αύτής έν τφ φυσικφ αυτής σταδίφ.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ δταν ή οδός τής έπιστήμης αποκλείεται εις τό υπερ
φυσικόν, ποία οδός μένει είς τήν ψυχήν ίνα προσπελάση είς αυτό, εκτός τής 
όδοΰ τής πίστεως ; j

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ· Μάλιστα, μένει ή πίστις*  άλλ’ ή ψυχή είναι προητοι- 
μασμένη είς τοΰτο. Τά δρια τής έπιστήμης δέν είναι καί δρια τής. ανθρώπι

νης ψυχής. «Ή ψυχή, λέγει ό Γυζώ, φέρει έν έαυτή γνώσεις καί-αξιώσεις; 

πολύ άνωτερας τοϋ πεπερασμένου τούτου,κόσμου*  τάς τοΰ απείρου, τοϋ πλή
ρους, τοΰ εντελούς, τοΰ ιδανικού, τοΰ άμεταβλήτου, τοΰ αιωνίου. Ή δύναμις 

όμως τοΰ ανθρώπου έν τφ κόσμφ τούτφ είναι άσυγκρίτως μικρότερα τής φι
λοδοξίας του, καί δεν έδοθη είς αυτόν νά κατανόηση έπιστημονίκώς τά τοι- 

αΰτα*  άλλως άρα πρέπει νά φωτισθή έπ’αύτών». ~

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Λοιπόν ή ανθρώπινη ψυχή έχει όρμάς άνωτέρας τών άντιλη- 
πτικών αύτής δυνάμεων;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άναντιρρήτως*  καί διά τοΰτο βλέπομεν. έν αύ.τή έμ·» 

φυτόν τινα ροπήν πρός τό υπερφυσικόν, ’Ορέγεται ή ανθρώπινη ψυχή, νά ύ- 
περπηδ^ τά δρια τοΰ πεπερασμένου κόσμ,ου, δστις δέν άρκεϊ είς τάς όρμάς 

αυτής.-’Επειδή δε τά opta τοΰ πεπερασμένου κόσμου ταυτίζονται μετά τών 

όριων τής έπιστήμης, τό υπερφυσικόν δέν είναι θήρευμα αύτής, άλλά τής. πίτ 

στεως. Καθώς λοιπόν δέν ύπάρχει θρησκεία άνευ πίστεως, ουτω δέν ύπάρχει 

καί θρησκεία άνευ ύπερφυσικοΰ. .. ό . .. .. .. '..

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Πολεμεΐ τό ύπερφυσικόν ή ανθρώπινη έπιστήμη; : ·,·ώ
: ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή υπερφίαλος έπιστήμη*  δχι βέβαια ή σωφρον.οΰσά έπι*  
στημη. Ποιος άνθρωπος έν τφ κόσμφ ήδύνατο νά λαλήση έξ ονόματος- τής 
έπιστήμης μετ’ έπηρμένης κεφαλής ώς δ μέγας, ό μέγιστος άληθώς Νεΰτων, 

τόν όποιον δικαίως ώνομάσαμεν πρό ολίγου, ηγεμόνα τών επιστημόνων,, καί- 

μολαταύτα εί'δαμεν μετά πόσης ταπεινοφροσύνης έφέρετό πρός τά θεία ! Ναι; 

φίλοι μου*  διότι ό Νεύτων ήτον αληθής σοφός, καί ό αληθής σοφός γνωρί
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ζει καί δτι δέν γνωρίζει, οΐδεν δτι ούκ οϊδε, καθώς έλεγεν δ Σωκράτης,'1
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τώρφ βλέπω δτι είχε δίκαιον και ό άγγλος δραματουργός 

Σακεσπήρος νά λέγη δτι τά πράγματα συμβαίνουν έν τφ ούρανφ πολύ δια
τόρως παρότι οί σχολαστικοί της γής υποθέτουν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πολύ καλά Αρχίζω νά εννοώ, Άγαθόβουλε. Νομίζω μάλιστα 
δτι δέν προσκρούω είς την μετριοφροσύνην, Sv κατηγορήσω έπί ημιμαθείς τούς 
αλαζόνας αύτούς έπιστημ,ονας, οϊτινες παν δ,τι δέν εννοούν τό, Απορρίπτουν 
Αγερώχως. Υπομονή, Sv περιεκυκλοΰντο ύπό πραγμάτων δλων κατανοητών, 
καί αν ήδύναντο νά έξηγησωσι τά πάντα, έστω και κατά τό ίδιον αυτών 
σύστημα. Άλλά νά βλέπωσιν ενώπιον αύτών Αχλύν, ομίχλην, σκότος" ν’ α
ναγκάζονται έν παντί βηματι νά παραδέχωνται καί νά δμολογώσι τό άγνω
στον καί τό Ανεξηγητον' Αντί μιάς νέας έπιστημονικής κατακτησεως, ν’ ανοί
γονται δέκα Αχανή πεδία άγνοιας, θΐγες ar νόμοι και πη.Ιος αίόνης, καί έν 
τούτοις νά έπιμένωσι θέλοντες δλα νά τά έξηγηση η έπιστημη, αύτό ποσώς 
δέν τό έννοώ. Νομίζουν λοιπόν την έπιστημην άπεριόριστον, ένφ δυστυχώς 
είναι τόσον όμολογουμένος κατά τό μέρος τοΰτο περιορισμένη;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν πιστεύω δτι τοΰτο νομίζουν, Ευσέβιε. Παραδέχονται τόν 
περιορισμόν της επιστήμης, καί Αναγνωρίζουν την άγνοιαν αύτών έπί πολλών 
ζητημάτων' άλλά προτιμούν νά μένωσι ταΰτα Ανεξήγητα, παρά νά έξη- 
γώνται κατ’ άλλον τρόπον καί, δι’ άλλων μέσων, άφοΰ η έπιστημη Αδυνα
τεί νά τά έξηγηση.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί πώς, έπί πραγμάτων τών οποίων αυτοί δέν γνωρί
ζουν την έξηγησιν, γνωρίζουν δτι η έξηγησις αύτη δέν δύναται νά γείνη 
κατ’ άλλον τρόπον καί δι’ άλλων μέσων; Άλλ’ έπί τοΰ θέματος τούτου δέν 
προχωρώ, διότι αυτό θά ηναι τό έξαγόμενον όλοκληρου της ημετέρας σή
μερον ομιλίας. Θά είπώ μάλιστα καί έγώ, καθώς είπε πρό ολίγου ό Ευσέ
βιος, δτι νομίζω πώς δέν προσκρούω είς την μετριοφροσύνην, Sv προσθέσω δτι 
οί κύριοι επιστήμονες δέν έχουν παρά ν’ Ακολουθησωσι την πορείαν τοΰ ήμέ- 
τέρου Διαλόγου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Σέ γνωρίζομεν μετρώφρονα, Άγαθόβουλε. "Οθεν μάς εκ
πλήττει η αιφνίδια Αξίωσίς σου τοΰ νά διδάξης διά τοΰ Διαλόγου σου τούς 
επιστήμονας.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν ένόησε, Στέφανε, ό Άγαθόβουλος δτι θά διδάξη τούς 
έπιστημονας διά νέων αρχών καί Ανακαλύψεων. Ένόησε μόνον νά συστηση 
καί είς αύτούς την πορείαν την όποιαν διδάσκει εις πάντα άνθρωπον ό ύγιης 
καί σωφρονών λόγος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τό απείκασα, Εύσέβιε’ μόνον ήθέλησα ν’ άστεϊσθώ. Έν 
τούτοις, ήξεύρεις τί ένθυμηθην δτε ώνόμασες πρό ολίγου Αλαζόνας τούς Απίj 
στους αύτούς έπιστημονας ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί ·,
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' ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Ο,τι έγραψεν άλλοτε ό Άγαθόβουλος περί Αλαζονείας. «Ή 
Αλαζονεία, έλεγεν, είναι ελάττωμα τών μικρών καί περιωρισμένων πνευμά
των. Ό έχων άνεπτυγμένας τάς φρένας, ό θησαυρίσας άληθεϊς γνώσεις, ό 
μεγαλοφυής, ό σοφός, έν τί) διανοία τοΰ όποιου υπάρχει μεγαλοπρέπεια, 
κατά την ύψηλην ρησιν τοΰ Πλάτωνος, δέν τυφοΰται ύπό της οιησεως, διότι, 
γνωρίζων δτι πολλά κέκτηται, γνωρίζει συγχρόνως ότι καί παμπόλλων στε
ρείται. Επειδή δέ τά πρώτα είναι πολλοστημόριου τών δευτέρων, καί έπειδη 
δσφ πλείους άποκτ^ γνώσεις, τόσφ έκτείνεται δ νους αύτοϋ είς έκτίμησιν 
τής πληθύος τών Αγνώστων, έπεται άναγκαίως δτι, δσφ προβαίνει είς την 
οδόν της τελειότητος, τόσφ κατανοεί την σχετικήν Ατέλειαν αύτοϋ, καί 
επομένως τόσφ απομακρύνεται τής αλαζονείας καί τής οιησεως. Ό Σωκρά
της, είπών δτι οιδεν δτι ούκ οϊδεν, έξέφρασεν δ,τι τελειότατου δύναται ό. 
άνθρωπος νά έκφράση περί τών ιδίων του γνώσεων.»

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τό παρακάτω, Στέφανε, τό παρακάτω !
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί παρακάτω ; δέν ενθυμούμαι.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έγώ τό ενθυμούμαι, διότι ένθυμοΰμαι συγχρόνως καί πόσον 

τοΰτο έπείραξε τότε την νεανικήν μου ύψηλοφροσύνην. «Την νόσον, προσθέτει, 
τής Αλαζονείας νοσοΰσιν ιδίως οί νέοι, διότι παρ’ αύτοϊς ή μικρότης τώνγνώ*  
σεων, θεωρητικώς Αποκτωμένων, συνδυάζεται καί μετά τής πρακτικής απει
ρίας τών τοΰ κόσμου πραγμάτων. «Αναγνωρίζω, φίλτατέ μου νέε», έλεγε 
ποτέ γέρων καί πολυμαθής καθηγητης πρός νεανίαν έπαιρόμενον έπί ταΐς 
γνώσεσιν αυτού, «Αναγνωρίζω δτι έμαθες πολλά, ί'σως δέ καί ύπέρτερα τής 
ηλικίας σου. Μάθε δμως καί τοΰτο, δτι τό βιβλίου τών γνώσεων είναι βιβλίου 
μέγα καί πολύφυλλον, τό όποιον κάνεις ολόκληρον δέν Ανέγνωσε’ σοΰ δέ, 
φίλε μου, αί γνώσεις δλαι περιέχονται έν τη πρώτη τοΰ βιβλίου τούτου σε·*  
λίδι».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αξιόλογα! Αξιόλογα ! καί άς νίμεθα καί νέοι.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άς έπανέλθωμεν είς τό προκείμενον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τό προκείμενον ητον περί τοΰ ύπερφυσικοΰ, καί περί τών Α·- - 

ποκρουόντων αύτό έξ ονόματος τής άνθρωπίνης έπιστημης. Αύτοί δέν είναι 
τά λεγάμενα ισχυρά πνεύματα ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναι, καί εί'δαμεν ποία είναι ή ισχύς αύτών. Πολλάκις 
δμως προέρχεται ή Απιστία καί έκ μιμησεως. Τούς τοιούτους τοΰ κακού πα
ραδείγματος Απίστους συνείθιζεν εύφυης τις άνθρωπος νά τούς όνομάζη &*  
πιστούς τοΰ συρμόν. Έγώ δμως ήξεύρετε πώς θά τούς ώνόμαζα, Ακολουθών 
τάς ιδέας ενός τών σοφών τών ήμετέρων χρόνων;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πιστεύοντας εαυτούς Απίστους. 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Διατί;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, Διότι ή Απιστία των δέν διαρκεϊ, είμη έφ’ όσον εύρί- 
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σκονται υ. κκράν των δοκιμασιών καί τών' θλίψεων του βίου. '''Οταν όμως 

ήναι γονείς καί έχωσιν άσθενοΰντα τέκνα—·=-δταν έ/ωσιν υποστατικά, και ή 
έσοδία κινδυνεύτ) ■—δταν άρμενίζωσι και άρχίζ-ρ ή τρικυμία— λησμονούν 

τότε καί άσέβειαν καί απιστίαν, κα'ι παρακαλοΰν, και προσεύχονται, κα'ι 
κλαίουν. Παραδέχονται λοιπόν τότε τά υπερφυσικόν, διότι άνευ τοΰ υπερφυ

σικοί ή προσευχή ουδένα έχει λόγον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί σύ, Άγαθόβουλε, πώς θεωρείς τήν προσευχήν καί τήν 
δύναμίν της ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί σύ, Εύσέβιε, πώς θεωρείς τάς σχέσεις τοϋ Θεοΰ 
προς τους ανθρώπους, άφοΰ παρεδέχθης ήδη τήν θείαν Πρόνοιαν ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τάς θεωρώ ώ; σχέσεις πατρός πρός τέκνα.
- ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί σ’ εμποδίζει λοιπόν τότε νά παραδεχτής τόν μέν 
άνθρωπον αΐτούντα, παρακαλοΰντα, προσευχόμενον., πιστεύοντα" τόν δέ Θεόν 

επακουοντα ή άρνούμενον, κατά τήν έκ τών θείων αύτοΰ Βουλών κρίσιν;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ή γινομένη ένστασις είναι Αν θέλγι καί Αν αποφασίζη 
ό Θεός νά μετάβάλγ τούς άπαξ καί γενικώς παρ’ αύτοΰ τεθέντας νόμους τής 

φυσεως, καί νά.μετατόπισή τά δρ.ια αύτών, χάριν τής προσευχής καί. τής 
αίτήσεως σήμερον τοΰ ενός καί αυριον τοΰ άλλου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Οί νόμοι, φίλοι μου, τής φύσεως είναι, καθώς εΐπα- 

μεν, ή ύπερτάτη μαρτυρία τής ύπάρξεως τοΰ νομοθέτου Δημιουργού, καί α
ναγνωρίζω δτι ή αυτή σοφία, ή παραγαγοΰσα τό πρώτον τούς νόμους τού

τους, επιτηρεί διηνεκώς καί τήν τακτικήν αυτών πορείαν. "Οταν δμως άνα- 

λογισθώ δτι έν τή συνειδήσει μου παραδέχομαι τήν θείαν Πρόνοιαν κηδομέ- 

νην τών άνθρωπίνων καί κοινώς καί κατ’ ιδίαν,—δτι έν τή αύτή συνειδήσει 

μου όμ,ολογώ τάς ύπαρχούσας ενδομύχους τοΰ Θεοΰ πρός τόν άνθρωπον σχέ
σεις,—δτι ό Θεάς δέν είναι μόνον δημιουργός καί ρυθμιστής τοΰ φυσικοΰ κόσμου 

καί τής φυσικής τάξεως,άλλά και κόσμου ήθικοΰ κ,κί τάξεώς ηθικής,—τότε, 

κλίνων έν πάση ταπεινώσει τόν αύχένα, εκφωνώ" αΤίς δύναται νά κατανόησή 

τά μυστήρια καί νά έξιχνιάσή τάς οδούς τοΰ Κυρίου ; Τις ό τολμών ν’.άπο- 

.φανθή δτι ό Θεάς άρνεϊται νά τροπολογήσει καί δέν τροπολογεί, κατά τάς έν 
τή ηθική τάξει Βουλάς αύτοΰ, τά δρια τής φυσικής τάξεως» ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αυτή λοιπόν είναι ή γνώμη σου καί περί τών θαυμάτων;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ναί" πλήν διακρίνω τό ζήτημα τοΰ δυνατού ή τοΰ αδυ

νάτου τοΰ θαύματος, έκ τοΰ ζητήματος άν αληθώς συνέβη τό δείνα ή το 
δείνα θαύμα. Ή δέ διάκρισις αυτή είναι. σπουδαία, διότι άλλως θά ή'μεθα 

εντός τοΰ διλήμματος, ή ν’ άρνηθώμεν τά θαύματα τοΰ Εύαγγελίου, παρα
δείγματος χάριν, ή νά παραδεχθώμεν δσα ή εύπιστία τοΰ πρώτου δεισιδαί- 

μονος, ή ή ιδιοτέλεια τοΰ :πρώτου αγύρτου,θά μας έδιδαν νά πιστεύσωμεν ώς 

θαύματα. ’Έπειτα, φίλοι μου, μήπως διηνεκώς δέν περικυκλούμεθα ύπό θαυ

μάτων; Πρώτον θαύμα είναι δ.Θεός, δστις είναι φως ένταύτφ .καί μυστήριον.

42Έ

’Άλλο θαΰμα είναι ό άνθρωπος, ”Ον θνητόν καί αύτεξούσιον συγχρόνως. θαύμα» 

είναι ή δημιουργία. Θαύμα ή ένωσις τοΰ σώματος καί τής ψυχής; του υλι

κού καί τοϋ αύλου. Θαϋμα ή αθανασία τής ψυχής... . . '
; ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πόσον ωραία Υποδεικνύει ό Πλάτων έν τφ Φαίδωνι τήν άθα*  

νασίαν τής ψυχής !
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Εγώ δμως άπήντησα είς ένα τών δυτικών πατέρων» 

τής ’Εκκλησίας, τάν άγιον Αύγουστίνον, επιχείρημα λαμπρόν ύπέρ τής Αθα

νασίας τής ψυχής, τά όποιον ευρίσκω άνώτερον καί πειστικώτερον τών επι

χειρημάτων τοΰ Πλάτωνος. Ο είρημένος ιερός πατήρ παρατηρεί δτι ύπάρ-. 
χουν έν τφ άνθρώπω τρεις σφοδραί έπιθυμίαι άρνητικαί, τάς όποιας όνομά*  

ζει λατινιστί non falli, non pati, non mori — μη άπατασθαι,■ μή πάσχείΓ, 
μή θνήύκέιτ. Αί έπιθυμίαι αύταί είναι τόσον γενικαί, ώστε δέν ύπάρχει άν

θρωπος δστις δέν τάς εχει*  είναι δέ καί είς πάντα άνθρωπον άνέφικτοι. Τοι-· 
άύτη ανακολουθία, προσεπιφέρει ό σοφός ιεράρχης, ούδαμοΰ αλλαχού άπαντά 

έν τε τφ φυσικφ καί τώ ήθικω κόσμφ. Πανταχοΰ τά αί'τια ακολουθούνται» 
ύπό τών αί'ίιατών, πανταχοΰ οί σκοποί Ακολουθούν τά μέσα. Διαψεύδει λοι

πόν έ αυτήν ένταΰθα ή φύσις; ΊΙθέλησε ν’ άπατήση έν τή περιστάσειταυτή» 
τό εύγενέστατον αύτής πλάσμα ή θεία Πρόνοια; Ούδαμώς. ’Άρα ό. κόσμος· 

όυτος δέν είναι ή μόνη του Ανθρώπου ..κατοικία. ’Άρα ύπάρχει έν τφ μελ- 

λοντι κόσμος άλλος καί βίος άλλος, δπου αί τρεις έπιθυμίαι έκπληροΰνται, 

οπού ό άνθρωπος ού'τε Απατάται, ού'τε πάσχει, ούτε αποθνήσκει. Ουτω 
καί μόνον είναι συνεπής πρός έαυτήν ή φύσις", ουτω καί μόνον δικαιούται 

ή θεία Πρόνοια. . ,-
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί ώραϊον καί φωτεινόν έπιχείρημα, καί πόσον ωχρά είναι 

απέναντι αύτοΰ τά επιχειρήματα τοΰ Φαίδωνος!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είναι καιρός πλέον, νομίζω, Άγαθόβουλε, νά λαλήσωμ.εν 

περί τής χριστιανικής θρησκείας καί περί τών Ιερών Γραφών.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Αύτοΰ μάς φέρει, Στέφανε, ή σειρά τοΰ λόγου. Τήν μέ*  

χρι τοΰδε οδόν δέν πιστεύω δτι διετρέξαμεν έπί ματαίφ, συμβαδίσαντες μετά 

τοΰ Ανθρωπίνου λόγου. Τήν πορείαν αυτήν συμβουλεύει καί ό άληθώς μεγα

λοφυής συγγραφεύς, τόν όποιον πρό ολίγου Ανεφέραμεν, ό Πασχάλ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί λέγει ό Πασχάλ ; διότι, έκ τών δσα μάς είπες περί «ύ*  

τού, έσχημάτισα τήν λαμπροτάτην ιδέαν περί αύτοΰ τοΰ Ανθρώπου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. «Άπόδειξε, λέγει, πρώτον δτι ή θρησκεία δέν είναι 

έναντία είς τον ορθόν λόγον" έπειτα δτι είναι Αξιοσέβαστος, ίνα γείνν) σε
βαστή" έπειτα δτι είναι αξιαγάπητος, ίνα έπιθυμηθή νά ήναι αληθής" έπειτα 

δτι,είναι αληθής». ' .·?
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Ωραία μέθοδος !

■. ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί εύκολυνομένη ύπό τής αλήθειας. Ή ϊδρυσις τής 

χριστιανικής θρησκείας είναι, καί άνθρωπίνως άκόμη έξετ^ζόμενον, τό μέγι» 
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στον συμβάν τί?ς ιστορίας τού κόσμου. Κατηργησε την δουλείαν, άνύψωσε 
την ηθικην, συνέσφιγξε τού; κοινωνικούς δεσμούς διά της εντολής της αγά
πης, καί έκηρυξεν ώς δόγμα την ηθικην ισότητα, την μόνην Ισότητα, λέγει 
τις τών είρημένων συγγραφέων, $τις δύναται νά κηρυχθη χωρίς ν’ άνατραπη 
δ κόσμος. Ημέρωσε τά -ηθη τών ανθρώπων, έπαγίωσε την νόμιμον εξουσίαν, 
κατέστησε σπανιωτέρας τάς επαναστάσεις και τάς εμφυλίους σφαγάς, έβελ- 
τίωσε και άνέδειξεν ηπιωτέρας τάς κυβερνήσεις. Ποια σύγκρισις μεταξύ τών 
χριστιανικών άρετών κα'ι τών τοϋ παλαιού βίου! Πόσα καθιδρόματα ελέους 
καί άγαθουργίας δέν οφείλονται είς τ δ Εύ αγγέλων ! Πόσα παραδείγματα 
μετάνοιας καί έπανορθώσεως δέν είναι άποτελέσματα της χριστιανικές δι
δασκαλίας κα'ι της έξομολογησεως ! «"Ο,τι ημπορεΐ νά πράξη η φιλοσοφία, 
λέγει δ 'Ρουσσώ, τδ πράττει καλύτερα η θρησκεία*  η θρησκεία δμως πράτ
τει πολλά, άπερ ή φιλοσοφία δέν δύναται νά πράξη».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ό 'Ρουσσώ, καθώς ενθυμούμαι, είπε πολλά κα'ι κατά τών 
άθρησκων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ΤΑ ! να'ι, κα'ι σφοδρά κα'ι ωραία*  έκ τοϋ στόματος δέ 
αύτοϋ έξερχόμενα, πολλήν έ'χουν την άξίαν. «Οί άθρησκοι, λέγει, άφαιροΰν 
άπδ μέν τών τεθλιμμένων την τελευταίαν παρηγοριάν, άπδ δέ τών ισχυ
ρών κα'ι τών πλουσίων τδν μόνον είς τά πάθη αύτών χαλινόν. ’Αποσπούν έν 
τω βάθει τών καρδιών άπδ μέν τού εγκλήματος την τύψιν τοΰ συνειδότος, 
άπδ δέ της άρετης την ελπίδα’ και καυχώνται άκόμη δτι είναι εύεργέται 
τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ποτέ, λέγουν, ή άληθεια δέν βλάπτει τούς άνθρώ- 
πους. Τδ πιστεύω ώς αύτοί, προσθέτει εύφυώς, και τοΰτο είναι, κατά την 
γνώμην μου, μεγάλη άπόδειξις δτι δσα διδάσκουν δέν είναι άληθη».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είπες πρδ ολίγου, Άγαθόβουλε, δτι η χριστιανική θρησκεία 
κατέστησε σπανιωτέρας τάς εμφυλίους σφαγάς’ πώς λοιπόν πρέπει νά θεω- 
ρησωμεν τάς έπί λόγφ αιρέσεων γενομένας κατά καιρούς αιματοχυσίας, τάς 
φρικώδεις εκτελέσεις τών ίεροδικαστηρίων, καί έν γένει τάς έπ’ όνόματι τής 
θρησκείας πρεσβευθείσας άρχάς τής άπηνούς μισαλλοδοξίας;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Οτι μετά τόν χριστιανισμών είναι έν γένει δλιγώτεραι 
αί εμφύλιοι καί άλλαι σφαγα'ι μένει πάντοτε ίστορικώς βέβαιον, και μεθ’ δλας 
τάς φρίκην άληθώς προξενούσας περιγραφάς τών άπανθρώπων καί στυγερών 
τής μισαλλοδοξίας έ'ργων. ’Αρκεί νά μελετησγ τις καλώς τούς παλαιούς ιστο
ρικούς, καί δέν θ’ άργηση νά πεισθή περί τής άναλογίας. Έν τούτοις, εύχα- 
ριστώ πολύ, Στέφανε, δτι μο'ι παρέχεις άφορμην νά κατενεχθώ μεθ’ δλης 
τής ισχύος τών πεποιθησεών μου κατά τοϋ μυσαροΰ πνεύματος τής μισαλ
λοδοξίας, τοΰ έκ διαμέτρου έναντίου είς τδ άληθές πνεύμα τοΰ χριστιανισμού.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κηρύττεσαι λοιπόν άπολύτως κατά τής μισαλλοδοξίας;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άπολύτως κα'ι άνενδοιάστως. Άλλά πρός τί ή έρώτη- 

<ίς σου, Στέφανε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.- Διότι ναί μέν, εννοώ οτι η πρακτική μισαλλοδοξία είναι ά
ξια καταδίκης, άλλ’ υποθέτω δτι δόσις τις θεωρητικής μισαλλοδοξίας θά 
ύπάρχη πάντοτε έν τω πνεύματι πάσης θρησκείας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Υποθέτεις; Καί διατί υποθέτεις;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Διότι νομίζω δτι δσον άγαπά τις την θρησκείαν του, τόσον 

άποστρέφετα? τάς άλλας.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Κα'ι διατί νά τάς άποστραφη, άφοΰ η θρησκεία του 

αύτη τδν διδάσκει ν’ άγαπά άδιακρίτως δλους τούς άνθρώπους; Έπειτα, δ 
θεός άνέχεται την ποικιλίαν τών θρησκειών, καθώς άνέχεται καί τόσα άλλα 
πράγματα έν τω κόσμω. Καί τίς είναι τόσον ματαιόφρων καί μωρός, ώστε 
νά θέλγι νά έπανορθώση αύτός τού Θεοΰ τδ έ'ργον ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μεγάλως μ’ εύχαριστεϊ, Άγαθόβουλε, ή περί τούτου οριστική 
καί άνενδοίαστος γνώμη σου’ διότι τού θέματος αύτοϋ τή; μισαλλοδοξίας 
έπιλαμβάνονται συνήθως οί εχθρικά πρός την χριστιανικήν θρησκείαν φρο- 
νοΰντες, ΐνα κηρυχθώσι κατ’ αύτης.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Συμφωνώ πληρέστατα μετά τοϋ Εύσεβίου. Διά τόν αύτόν 
δέ λόγον καί πρός τόν αύτόν σκοπόν, άναμένω, Άγαθόβουλε, την ομολογίαν 
σου καί έπί τίνος άλλου ζητήματος.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τίνος ζητήματος καί ποιαν ομολογίαν ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί φρονείς περί τής θεοπνευστίας τής Άγιας Γραφής; διότι 

καί ένταΰθα εύρίσκουν άφορμην οί έναντίοι, καί πολεμούν τάς βάσεις αύτάς 
τίς θρησκείας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Θεόπνευστος είναι η'Αγία Γραφή εις δλα δσα μάς άπο- 
καλύπτει καί μάς διδάσκει περί Θεοΰ, περί θρησκείας, καί περί τών ‘ηθικών 
άρετών, τών παραγγελλομένων ώς άναγκαίων είς τε την σωτηρίαν καί την 
εύδαιμονίαν τοΰ άνθρώπου.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά τότε πώς εξηγείς τόν λόγον τοΰ άποστόλου Παύλου*.  
«Πάσα Γραφή θεόπνευστος ;»

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν πιστεύω δτι καί ό άπόστολος Παύλος,τοΰτο λέγων, 
ένόει άλλο τι, είμη δ,τι είπα πρδ ολίγου. Άπόδειξις είναι δτι, άμέσως μετά 
τό*  «Πάσα Γραφή θεόπνευστος»,προσεπιφέρει*  «Καί ωφέλιμος πρός διδασκα
λίαν, πρός έλεγχον, πρός έπανόρθωσιν, πρός παιδείαν την έν δικαιοσύνη». 
Αύτά δέν είναι σύμφωνα, κατά σαφή καί άκριβη έ'ννοιαν, πρός τά ρηθέντα 
παρ’ έμοΰ ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έχεις δίκαιον.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έπειτα, φίλοι μου, τδ πράγμα είναι λογικόν καί αύτα- 

πόδεικτον. Ό Θεός διά της 'Αγίας Γραφής, ηθέλησε νά διδάξν; τούς άνθρώ
πους τί πρεπει νά φρονώσι περί αυτού καί περί τών θείων αύτοϋ νόμων*  δέν 
ηθελησε να τους διδαζν; ούτε την γραμματικήν, ούτε την αστρονομίαν, ού'τε 
την γεωλογίαν, ούτε την γεωγραφίαν, ούτε την ιστορίαν. Περί τούτου μόί 
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έρχεται κατά νοϋν καίάστεϊόν τι λογοπαίγνιοΊ, τό όποιον είπεν εις τών Θερ

μότατων οπαδών της δυτικής ’Εκκλησίας, ό περιώνυμος συγγραφεύς τών 
’Εκκλησιαστικών Χρονικών καρδινάλιος Βαρώνιος.

ΣΊΈΦΑΝΟΣ.'Τί.είπεν;
'<■ ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. «Σκοπός, είπε, της'Αγίας Γραφής είναι νά μάς διδάξν] 

πώς πορεύεται ό άνθρωπος εις τόν ουρανόν, και ό'χι πώς πορεύεται αυτός ό 

Ουρανός».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άστεϊον τφόντΓ άστεϊον και αληθές συγχρόνως.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά πώς θά γείνη η διάκρισις ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τά δρια τοϋ πεπερασμένου κόσμου έχουν εντεύθεν μέν 

την θεοπνευστίαν, έκεϊθεν δέ την επιστήμην. Ό Θεός έκεϊ μ.όνον χύνει τό 
θειον αύτοϋ φως, οπού δέν φθάνουν ό οφθαλμός και η άντίληψις τοϋ ανθρώ

που. Περϊ τών λοιπών αί Ίεραϊ Γραφαί λαλούν καθώς άντιλαμβάνονται, και 

καθώς δύνανται ν’ άντιληφθώσιν, αί .γενεαϊ πρός άς απευθύνονται.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καϊ ύπάρχει προφανές ιστορικόν παράδειγμα περϊ τοϋ πόσον 

είναι επικίνδυνον νά έπεκτείνωμεν την θεοπνευστίαν και είς τά πράγματα 

τοϋ παρόντος κόσμου. ΤΙ δίκη καϊ η καταδίκη τοΰ Γαλιλαίου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαιότατα. Διατί κατεδικάσθη δ Γαλιλαίος; διότι 

παρεδέχετο την κίνησιν της γης, ένφ δ Ίησοΰς τοΰ Ναυ-η δέν είπε’ Στητω 

ή γη, και είπε’ Στητω δ ήλιος. Άλλά τί έπίστευε τότε ό κόσμος, καϊ τί 

έπίστευεν ακόμη μέχρι της άποκαλύψεως τοΰ Καπερνίκου; "Οτι δ ήλιος κι

νείται περϊ την γην, καϊ ό'χι η γη περϊ τόν ήλιον. Πώς άλλως λοιπόν έπρεπε 

νά λαληση δ Ίησοΰς τοΰ Ναυίί, είμ.η καθώς έλάλησεν ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έμβαίνοντες, Άγαθόβουλε, είς την θείαν Άποκάλυψιν, εύρί- 

σκομεν έν μέν τίϊ Παλαιοί Γραφνί την προπατορικήν αμαρτίαν καϊ την ένεκα 

αύτής καταδίκην, έν δέ τφ Εύαγγελίφ την ένανθρώπησιν τοΰ υίοϋ τοϋ 

Θεοϋ καϊ την δι*  αύτ-ης άπολύτρωσιν τοΰ ανθρώπου. Τί έχεις κατά πρώτον 

νά μάς είπγς περϊ τών δογμάτων τούτών.
- ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ούδέν άλλο, Εύσέβιε, είμ.η δτι καλώς τά ώνόμασες δόγ

ματα, καί ώς τοιαΰτα, καϊ διότι ανάγονται είς τό θειον καϊ τό έπέκεινά 

των ορίων τοϋ πεπερασμένου κόσμου μέρος τών Αγίων Γραφών, όφείλομεν 

νά τά παραδεχθώμεν ώς θεόπνευστα.
: ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Ενθυμούμαι δμως, Άγαθόβουλε, δτι άνέγνωσα έπϊ τών δογ

μάτων τούτων διαφόρους έςηγησεις πρός άπόδειζιν δτι πλησιάζει κάπως καί 
ό άνθρώπινος λόγος πρός τωτά. Ή προπατορική αμαρτία, παραδείγματος χά- 

ρϊν, θεωρείται ώς ούσα αύτη η ύπερφίαλος οΐ'ησις τοΰ ανθρώπου, ζητοΰντος 

νά έζηγησν) τά πάντα διά τών πεπερασμένων αύτοϋ γνωσεων. “Όθεν καϊ τό 
δένδρον τοΰ δποίου τόν καρπόν έ'φαγαν οί προπάτορες ώνομάσθη ζυλον τ·ης 

γνώσεως.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Την δέ τάσιν-ταύτην της Θεότητος είς τό καταδικάζειν την 

ΰψηλοφροσυνην τοΰ ανθρώπου είχαν έκ παραδόσεως καί άλλα έθνη έκτος τών 

Εβραίων’ οθεν καϊ λέγει δ Ηρόδοτος’ «Φιλέει δ Θεός τά ύπερέχοντα πάντα 

κολούειν»’ καί’ «Ούκ έ^ φρονέειν μέγα ό Θεός άλλον η έωυτόν».

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ήξεύρετε δμως δτι έν γένει τό ιστόρημα της προπατο-' 

ρικης αμαρτίας καϊ της έκ ταύτης χειροτερεύσεως της θέσεως τοΰ ανθρώπου 
σώζεται έν άρχαίαις παραδόσεσι τών διαφόρων εθνών, ώς μία παγκόσμιος τϋς 

άνθρωπότητος ομολογία πρός έπικύρωσιν της θείας Άποκαλύψεως;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αληθινά ; Καϊ κατά ποιον τρόπον ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού, κατά τάς γενομένας ύπό πολλών παρατηρήσεις’ 

ποία πρώτον είναι ή αρχική γνώμη περϊ της άρχης τοϋ κακοΰ ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Υπήρξαν οί προσωποποτησαντες, η μάλλον θεοποιησαντες,' 

την άρχην τοΰ κακοΰ, άλλοΰ μέν όνομάσαντες αύτην 'Λριμάτ, άλλοΰ δέ Σι- 
βά, άλλοΰ Τιτάνας, καϊ άλλοΰ άλλα.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν ύπηρζαν δέ καϊ οί παραδεχθέντες την άρχην ταύ

την χωρίς της είρημένης προσωποποιησεως;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βέβαια’ καί μάλιστα τό ηθικόν κακόν έθεωρηθη ώς προελ- 

θόν έκ της καταχρησεως της έλευθερίας τοΰ ανθρώπου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς τοΰτο ; ένθυμεΐσαι ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ό άνθρωπος έπλάσθη αύτεξούσιος. Είχε λοιπόν την χρησιν 

καϊ την κατάχρησιν της αύτεξουσιότητος ταύτης. Εύρίσκετο ού'τως άπέναντι 
της δυάδος εκείνης τών αρχών η τών δυνάμεων, περί ης έλαβες άφορμην 

νά μάς λαλησγις πολλάκις, της έλευθερίας καί τοϋ κύρους. Κΰρος δμως καί 

ελευθερία τι άλλο ησαν άπέναντι τοΰ Δημιουργοΰ,είμη ύπακοή καί παρακοή; 
Ιδού λοιπόν ή παρακοή μετά τοϋ ηθικού κακοΰ ταυτιζομένη.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύγε, Εύσέβιε ! Άλλά, παρεκτός τούτου, δέν διετηρηθη 

άλλο τι έν τε τη γενική καί άρχαιοτάτρ παραδόσει, καί προσέτι έν ημϊν 
αύτοϊς, έμφαϊνον την ιδέαν της πρώτης αμαρτίας καί της τιμωρίας αύττίς ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ναί’ έν ημϊν μέν αύτοϊς η άγάπη της άθωότητος, έν δέ τγί 
γενική καϊ άρχαιοτάτη παραδόσει τά πιστευόμενα περί τοΰ Χρυσού Αίώνος.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύγε, Στέφανε! Πώς άποδεικνύονται τά δύω ταΰτα;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Περϊ της ύπάρξεως τοΰ λεγομένου Χρυσού Αίώνος, κατά τούς 

πρώτους τ·ης άνθρωπότητος, χρόνους, συμφωνούν δ'λων σχεδόν τών έθνών αί 
παραδόσεις. Ποιος λοιπόν δέν βλέπει την ταυτότητα τοΰ εύδαίμονος τούτου 

αίώνος μ.ετα της υπο της Παλαιάς Γραφές ίστορουμ.ένης εύδαιμ.ονίας τών 
προπατόρων ημών πρό τ·ης παρακοής; Ποίαν έπειτα έπιρροην δέν έξασκεϊ είς 
τά ημέτερα αισθήματα η της άθωότητος ιδέα ; Πώς συγκινούμεθα οσάκις εύ- 

ρισκόμεθα ένώπιον αύτης! Ποσάκις δέν έκφωνοϋμεν πλήρεις θαυμασμού καϊ 

άγάπης’ Εύτυχης άθωότης! Βλέπομεν την αθωότητα έμφανιζομένην έν τγ 

άρχγί τοΰ κόσμου, καί έν τ-ρ άρχγί της ημετέρας ζωνίς. Έκ τούτου η αγάπη 
ημών προς τά παιδία, της δποίας δέν είναι άμέτοχοι καί αύτοϊ οί κακούργοι.

ΤΟΜΟΣ Β', 6. —ΙΟΥΝΙΟΣ 1878. 28
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πολύ καλά. Καί άπαντες έχομεν έμφυτόν τινα ιδέαν 

τοιούτου μυστηριώδους ημών παρελθόντος. Άπαντες άορίστως πως αίσθανό - 

μέθα δτι εί'μεθα τέκνα ’Όντος άλλοτε εύδαίμονος, κα'ι μετά ταΰτα άμαρτη- 

σαντος καί τιμωρηθέντος. Πρός ταΰτα πάντα λοιπόν συμφωνεί και άνταπο- 

κρίνεται τδ δόγμα τίΐς προπατορικής αμαρτίας.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περί δέ της ένανθρωπησεως της Θεότητος, και της διά τοΰ 

μέσου τούτου άπολυτρώσεως τοϋ ανθρώπου, έχομεν έπίσης ν’ άναφερωμεν έξω- 

τερικάς άρχαίας παραδόσεις;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Ενανθρωπήσεις άναφέρονται πολλαί έκ μέρους πολλών 

ψευδοθρησκειών.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περίεργον πράγμα! Διά ψευδών θρησκειών άποδεικνύεται η 

φυσική τοΰ άνθρώπου πίστις πρός τον Θεόν, καί διά ψευδών ενανθρωπήσεων 

μ.αρτυρεΐται η ένέργεια τοΰ Θεοΰ έπί τοΰ ανθρωπίνου γένους!
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. «Είναι αποτέλεσμα της άσθενείας τοΰ ανθρωπίνου πνεύ

ματος», λέγει λαλών περί τούτου ό Γυζώ, «δτι αλήθεια και ψεΰδος, πράγ

ματα και χίμαιραι, συνάπτονται έγγύτατα πρός άλληλα, υποστηρίζονται 

άμ.οιβαίως καϊ συμ-μιγνύονται άδιαλείπτως».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ήξεύρεις, Άγαθόβουλε, πώς εξηγώ την συνάφειαν ταύτην 

τ^ς αλήθειας καί τοΰ ψεύδους; Θεωρώ τον άνθρωπον τών ψευδών θρησκευ
μάτων ώς τον τυφλόν εκείνον,δστις έκ της απώλειας τοΰ φωτός του έφύλαξε 

μόνον την δύναμιν τοΰ νά διακρίνγι τάς σκιάς τών πραγμάτων. *Ό,τι  βλεπει 
δέν είναι είμη σκιά, άλλ’ έκ τ·ης ύπάρξεως της σκιάς άποδεικνύεται η υπαρ- 

ξις τοΰ άποτελοΰντος την σκιάν πράγματος.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν εξναι άστοχος η παρομ,οίωσίς σου.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και πώς η άπολύτοωσις δύναται νά θεωρηθώ ώς εξαγόμενη 

έκ τών κοινών παραδόσεων ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εΐ'παμεν δτι η γενική παράδοσις παραδέχεται την 

πραχθεΐσαν αμαρτίαν. ΙΙάσα αμαρτία έπιφέρει τύψιν συνειδησεως, καί επο

μένως μετάνοιαν. Άλλ’ άρκεϊ μόνη ή μετάνοια;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Όχι, νομίζω. Απαιτείται και έξιλέωσις, και επομένως τι

μωρία.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. *Όλα  ταΰτα δέν σάς φαίνονται λογικώς άλληλένδετα, 

καί ποριζόμενα διά τές άνθρωπίνης σκέψεως;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βέβαια.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ό άνθρωπος λοιπόν, ό άμαρτησας άνθρωπος, έπρεπε νά 

έξαγνισθφ, κα'ι, ’ίνα έξκγνισθνί, έπρεπε νά πάθνι.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ή λογική είναι προφανής.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Και την λογικήν ταυτην ηκολούθησεν η άρχαία παρά- 

δοσις .τών άνθρώπων. ’Έπραξε δέ κα'ι κάτι περισσότερον.

. ’ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί περισσότερον ;
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Παρεδέχθη δτι ή έξιλέωσις ^δυνατό νά γείνγ; καί διά 

προσώπου τρίτου, άθώου μέν αύτοΰ καί άνωτέρου, προσφερομένου δέ έξ άφο- 

σιώσεως ίνα πάθν; άντΐ τοΰ άμαρτησαντος. 'Όθεν καί πολλά τοιαΰτα παρα’- 
δείγματα περιέχει η άρχαία ιστορία' παραδείγματα πολλάκις βάρβαρα, θυ

σίας άτοπους καί σκληράς, αλλά κα'ι άφοσίωσιν πολλάκις ηρωϊκην, προκα- 

λοΰσαν την συγκίνησιν καί τόν θαυμασμόν τοΰ κόσμου. 'Ιστορείται ό Κόδοος, 

ορμών είς τό μέσον τοΰ έχθρικοΰ στρατοΰ, καί παραδιδόμενος είς εκούσιον θά
νατον ύπέρ της σωτηρίας τών Αθηναίων. Ό Κούρτιος, κρημνιζόμενος είς τδ 

βάραθρον, ύπέρ τές. σωτηρίας τών 'Ρωμαίων. Ή Ουγάτηρ τοΰ Άγαμέμνονος, 
θυσιαζομ.ενη ύπέρ τών 'Ελλήνων όλων, κατά τόν άπόπλουν αύτών είς την 

κατα της Γριραδος εκστρατείαν. 'II θυγάτηρ τοΰ Αριστοδήμου, προσφερο- 

μενη ώς ολοκαύτωμα ύπέρ τών Μεσσηνίων, έν μέσφ τών πολέμων αύτών 
κατά τών Σπαρτιατών. Καί τόσα άλλα εύγεν-55 άφοσιώσεως Θύματα, τώ 

όποια παραλείπω. Άλλ’ αρκετά πλέον εΐ'παμεν περί σκιών, κατά την πρό 

ολίγου ευστοχον,. Στέφανε, παρομοίωσίν σου. Καιρός είναι πλέον νά κλίνω- 

μεν τόν αύχενα ένωπιον τοΰ 'ϊψίστου, καί νά προσεγγίσωμεν εις τά μυστή

ρια της πιστεως. ’Ενταύθα έγκειται τό ύπέρτατον τοΰ χριστιανισμού δόγμα. 

'Ο Ίησοϋς Χριστός, ό υιός τοΰ Θεοΰ, έγεινεν άνθρωποι, ίνα γείνγι θΰμα, καί 
έγεινε θύμα 'ίνα γείνγι σωτηρ τών άνθρώπων. Ό μη παραδεχόμενος τό γεγο

νός τοΰτο, ό άρνούμενος την θεότητα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, άρνεΐται την βά- 

σιν της χριστιανικές θρησκείας, ητις, λέγει ό Γυζώ,«δέν θά ητον δ, τι είναι, 

ούτε θά έπραττεν δ,τι έπραξεν, έάν δέν είχε την μέν θείαν ένανθρώπησιν ώς 
αρχήν, τόν δέ Ίησοΰν Χριστόν, Θεόν καί άνθρωπον έν ταύτώ οντα, ώς αρ

χηγόν». Ό,τι μένει τώρα, φίλοι μου, νά πράξω είναι νά λάβω έκ τών Εύαγ- 

γελίων την γλυκεΐαν καί μεγαλοπρεπή εικόνα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, καί, έξε- 
τάζων αύτην εύλαβώς, νά σας δώσω αφορμήν νά σκεφθητε μετ’ έμοΰ αν 

πρέπγι νά θεωρησωμεν αύτόν ώς τόν τελειότατον τών άνθρώπων, η νά πιστεύ- 

σωμεν αύτόν, καθώς έπίστευσεν αύτός εαυτόν, καί καθώς έπίστευσαν αύτόν 

οί μαθηταί αύτοΰ, καί, μετά τούς μαθητάς αύτοΰ, τοσαΰτα πληθη άνθρώ
πων, έπί δεκαεννέα δλους μέχρι σήμερον αιώνας, υιόν τοΰ Θεοΰ καί Θεόν. 

ΤΙ πίστις είς την θεότητα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ συνεπιφέρει καί την -πίστιν είς 

τά μυστήρια τές Θρησκείας, τές οποίας αύτός έγένετο δ θεμελιωτής καί 
ιεροφάντης.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είπες πρό ολίγου, Άγαθόβουλε, η μ.αλλον γνίχθης, δτι τι- 
νές άρνοΰνται μέν την θεότητα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, Θεωρούν δέ αύτόν ώς τόν 

τελειότατον καί τον έξοχώτατον τών άνθρώπων. Θέλησε ν’ άναφέργς αυτούς, 
η τινάς έξ αύτών.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Θέλω ν’ άναφέρω δύω έξ αύτών, έξ ών είς είναι ό έλ- 
βετός φιλόσοφος 'Ρουσσώ, άποβιώσας πρό μιας άκριβώς κατά τό έτος τοΰτο 

εκατονταετηρίδος,κα'ι έτερος ό είς την ημετέραν γενεάν άνηκων γάλλος 'Ρενάν»



426 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Γί λέγει λοιπόν πρώτα ό 'Ρουσσώ ;
ΑΓΑΘ0Β0ΤΑ02. «Ποιος άνθρωπος, λέγει, ποιος σοφός, ενεργεί, πάσχει 

καί άποθνήσκει ώς ό ’Ιησούς Χριστός; Πρέπει νά γναί τις η προκατειλημ
μένος, η κακής πίστεως άνθρωπος, ΐνα τολμήσ-η νά συγκρίνγ τον υιόν τοΰ 
Σωφρονίσκου πρός τόν υιόν τής Μαρίας. Όποια άπόστασις μεταξύ τών δύω»! 
Καί, παραβάλλω·/διάφορα μέρη τοΰ βίου καί τής τελευτής άμφοτέρων’ «Ναι, 
εκφωνεί, &ν δ βίος κα'ι ό θάνατος τοϋ Σωκράτους ·ρν<κι βίος καί θάνατος σο
φού, ό βίος καί ό θάνατος τοϋ Ίησοϋ είναι βίος καί θάνατος Θεοΰ!»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Ομολογεί λοιπόν ό 'Ρουσσώ την θεότητα τοΰ Χριστοϋ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ουτω φαίνεται’ άλλ’ έκ τοΰ συνόλου τών γραφέντων 

ΰπ’ αύτοϋ προκύπτει το εναντίον, καί δτι ή έ'κφρασις αυτή είναι ώς έ'νδειξις 
τγίς παρ’ αύτοϋ όμολογουμένης μεγάλης υπέροχης τοϋ Χριστοϋ έπί τοϋ Σω
κράτους.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ό δέ 'Ρενάν τί λέγει;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λέγει δτι η «ύψίστη συνείδησις τοΰ Θεοΰ, ή ύπάρ- 

ξασα έν τ^ άνθρωπότητι, είναι ή τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ». «Λόγοι άπαράμιλ- 
λοι»^ λέγει άλλαχόθι λάλων περί της διδασκαλίας αύτοϋ, «λόγοι άξιοι υίοΰ 
τοϋ Θεοΰ! Εΐς Θεός μόνος δύναται νά λαλήσγ κατ’ αύτόν τόν τρόπον!» ’Επί 
δέ τοϋ θανάτου τοΰ Ίησοϋ Χριστοϋ έκφωνεϊ’ «Έπληρώθη τό έ'ργον σου’ ή 
θεότης σου έθεμελκόθη. ... Έπί χιλιάδας έτών δ κόσμος θά έξαρταται άπό 
σοΰ. . . . Δέν ήμπορεΐν’ άποσπασθη τό ό'νομά σου άπό τοΰ κόσμου τούτου, 
χωρίς ούτος ν’ άνατραπί) έκ θεμελίων. Μεταξύ σοΰ καί τοΰ Θεοΰ διάκρισις 
δέν θά γίνεται πλέον ! . . .» Καί πάλιν’ «Ό Ίησοϋς δέν ύπερτερεϊται. . . . 
Οί αιώνες δλοι θ’ άνακηρύξωσιν δτι, μεταξύ τών ϋίών τών άνθρώπων, ούδε'ις 
έγεννήθη άνώτερος τοϋ Ίησοϋ».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ οί άρνούμενοι μέν την θεότητα τοΰ Χριστοϋ, θαυμάζον· 
τες δέ καί έκθειάζοντες τόν βίον, τά έ'ργα καί την ηθικην αύτοϋ, δέν έννοοΰν 
είς ποιαν άντίφασιν περιπίπτουν; διότι αύτός ό Χριστός άνεγνώρισεν εαυτόν 
ώς υιόν Θεοΰ.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βέβαια’ καί δλος ό έπί τής γης βίος αύτοϋ ητον η πρα
κτική κύρωσις τής άναγνωρίσεως ταύτης. Ήπατήθη λοιπόν, η ήθελησε ν’ ά- 
πατησγι; Φαντασιοκόπος ητον, ή άγύρτης; Εΐς τό δίλημμα τοΰτο περιπίπτουν 
οί τοιοϋτοι θαυμασταί καί έκθειασταί αύτοϋ, οϊτινες, καθώς λέγει ό Γυζώ, 
«άκολουθοϋν νά θεωρώσιν αύτόν τέλειον, θεοπρεπή, άπαραμίλλητον, ώς τόν 
μέγιστον νοΰν καί την μεγίστην καρδίαν μεταξύ τών άνθρώπων, ώς τόν τύ
πον τής άρετης καί της ηθικής καλλονής, ώς τόν ύπέρτατον καί νόμιμον άρ- 
χηγόν τής άνθρωπότητος».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εξέτασε τώρφ την διδασκαλίαν καί την νομοθεσίαν τοΰ Ίη
σοϋ Χριστοϋ, καί συγχρόνως τόν χαρακτήρα αύτοϋ.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πολλοί έφάνησαν κατά καιρούς έν τφ κόσμω νομοθή-.
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καί άναμορφωταί’ άλλά ποία διαφορά μεταξύ αύτών καί τοϋ Ίησοϋ! 
mix άμετρος άπόστασις! Ποιος Κομφύκιος, ποιος Βούδδας, ποιος Ζωοράστρης, 
ποιος Μίνως, ποϊος Λυκούργος, ποιος Νουμάς, ποιος Πυθαγόρας, καίτοι δια» 
θέτοντες μέσα άσυγκρίτως μεγαλύτερα τών τοΰ Ίησοϋ Χριστού, δύνανται νά 
παραβληθώσι πρός αύτόν,εί'τε κατά την τελειότητα εί'τε κατά την διάρκειαν 
τών έργων; ΤΗλθαν καί παρήλθαν οί νομοθέται εκείνοι, καί,άν πρός καιρόν έφάνη 
τις απόπειρα άναμορφώσεως, ούδεμία δμως έπηλθε κοινωνική άναγέννησις 
διαρκής καί σταθερά, καί τήν σήμερον μόλις διατηρεί ή ιστορία τά ονόματα 
καί τά νομοθετήματα αύτών. ’Απέναντι τούτων δλων τί έ'πραξεν ό Ίησοϋς 
Χριστός ; Έκ τών κόλπων μικροΰ καί άγνώστου λαοΰ, άναφαίνεται έπί "τής 
σκηνής μικρός καί άγνωστος. Οίονδήποτε μέσον άνθρώπινον επιτυχίας, έξ 
εκείνων τών όποιων έ'χουν ανάγκην οί έπιχειροΰντες μεγάλας έν τφ κόσμφ 
'μεταβολάς, ούτε έ'χει ού'τε ζητεί. Καί έν τούτοις επιχειρεί έ'ργον, όποιον ού· 
δεις άλλος έν τφ κόσμφ, πρό αύτοϋ ή μ.ετ’ αύτόν, έπεχείρησεν, ή κάν συνέ- 
λαβεν έν τή ΐδί(>: φαντασία. Μεταβάλλει ολόκληρον τήν κοινωνικήν καί ηθι
κήν κατάστασιν τοϋ παντός. «Έλευθερόνει», κατά τάς ώραίας λέξεις τοΰ Γυ· 
ζώ, «έλευθερόνει καί ρυθμίζει συγχρόνως τήν τύχην τών άνθρώπων’ ζωογο·» 
νεί καί είρηνοποιεΐ αύτούς’ συμβιβάζει καί συναρμολογεί τόν θειον νόμον καί 
τήν άνθρωπίνην έλευθερίαν. Κατά τοΰ μαστίζοντος τήν άνθρωπό τητα κακοΰ 
έπιφέρει τελεσφόρον θεραπείαν’ δεικνύει εΐς τούς άμαρτωλούς τάς οδούς τής 
σωτηρίας,καί άνοίγει εις τούς δυστυχείς τάς πύλας τής έλπίδος.Καί διά τοΰτο 
τό Εύαγγέλιον αύτοϋ καί τήν πολυθε'ίαν ένίκησε,καί τήν Ελλάδα κατέκτησε, 
κάί τήν 'Ρώμην, καί τήν βάρβαρον Εύρώπην». Καί τό έ'ργον αύτοϋ διαρκεϊ 
πλήρες,δλόφωτον, άμείωτον, προσκυνητόν' καί τοιοϋτο θά διαρκέσγ έπί χιλιά
δας έτών, λέγει δ 'Ρενάν’ ημείς δέ λέγομεν μέχρι τής συντέλειας τοϋ αΐώνος.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί ποιαν όδόν έβάδισεν, ΐνα φέρη τά μεγάλα ταϋτα καί 
καταπληκτικά άποτελέσματα ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ένφ οί λοιποί άναμορφωταί έζήτησαν νά κολακεύσωσι 
τήν φιλαυτίαν ή τά πάθη τών άνθρώπων πρός ούς άπηυθύνοντο, δ Ίησοϋς 
Χριστός, καί τοι μεγάλην καί έ'χων καί έκφράζων άγάπην πρός τούς μαθητάς 
αύτοϋ, μεταδίδει τάς έντολάς του διά γλώσσης αύστηράς καί σχεδόν έπιτι- 
μητικής. Ίΐν άληθώς διδάσκων ώς εξουσίαν έ'χων. Ούδεμι&ς θωπευτικής φρά- 
σεως γίνεται χρήσις έν τη διδασκαλίφ αύτοϋ’ ούδεμία άπευθύνεται ή προ- 
καλείται φιλαρέσκεια.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τήν αύτήν αύστηρότητα μετεχειρίσθη λαλών κα'ι περί τοΰ 
Θεοΰ καί πατρός αύτοϋ ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Οχι’ δλον τό έναντίον μάλιστα.’Από θεοΰ έκδικήσεων,· 
όποιος φαίνεται έν τή Παλαια Διαθήκη, τόν έφανέρωσεν έν τή Necjc ώς θεόν 
ελέους. Διά ποίων απλών καί μεγαλοπρεπών λόγων έκφράζει την αγάπην τοΰ 
θεοΰ πρός τούς άνθρώπους! Καί πώς εύρίσκει πάντοτε αφορμήν νά ύψώσγι 
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τήν δυναμιν τίς μετάνοιας! «Κύριε», ειπεν ό Πέτρος, «ποσάκις άμαρτήσίέ 

εις εμέ ό αδελφός μ.ου, καί άφήσω αύτφ ; 'Έως επτάκις; Ού λέγω σοι έως 

επτάκις, ειπεν αύτφ ό Ίησοΰς, άλλ’ έως έβδομηκοντάκις επτά».
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί η παραβολή του άσωτου Υΐοϋ ! Και ή πλήρης μεγαλο

πρέπειας καί ήπιότητος εκείνη είκών τοϋ ύψίστου ©εοϋ, καταβαίνοντος άπό 

τοϋ θρόνου της μεγαλοσύνης αύτοΰ, καί τρέχοντος και έπιπίπτοντος έπί τόν 
τράχηλον τοϋ αμαρτωλού υίοΰ, καί καταφιλοΰντος αύτόν ! Και ταΰτα, διότι 

είπε μόνον ό αμαρτωλός1 "Ημαρτον, πάτερ !
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί λέγεις, Εύσέβιε, διότι είπε; Και πριν άκόμη είπγ τό1 "II- 

μαρτον, κατεφίλησεν αύτόν. "Ωστε μόνος ό αγαθός σκοπός ή'ρκεσε νά συγκι ■ 

νήση τόν ούράνιον Πατέρα ! Καλώς άνέγνωσα κάπου ότι τότε μόνον κατανοοΰ- 

μεν την θείαν εύσπλαγχνίαν, ό'ταν σκεφθώμεν πόσαι θυσίαι καί πόσαι εκ
δικήσεις άπαιτοϋνται ίνα συγχωρήσωσιν οί άνθρωποι, ένφ, ίνα συγχώρησή ό 

©εός, είναι άρκετόν έν μόνον δάκρυ !

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ά ! ναί ! Δέν ενθυμούμαι δτι άνέγνωσα τίποτε ωραιότερου 

κα'ι συγκινητικότερου της θείας αυτής παραβολής. Κα'ι πάντοτε, οσάκις την 
άναγνώσω, οί οφθαλμοί μου άναβλύζουν θερμά δάκρυα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τό άπολωλός πρόβατον, και ή χάριν αύτοΰ έγκατάλει- 
ψις τών ένενηκοντα εννέα έν τγ έρήμφ ί'Κα'ι τό1 «Συγχάρητέ μοι ότι εύρον 

τό πρόβατόν μου τό άπολωλός !» Και τό" «Χαρά έσται έν τφ ούμανφ έπί 
έν'ι άμαρτωλφ μετανοοΰντι, η έπι ένενηκοντα εννέα δικαίοις, οιτινες ού 

χρείαν έχουσι μετάνοιας !»
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τοιοΰτος ό Θεό; πρός τούς άνθρώπους, κατά τόν Ίησοΰν 

Χριστόν. Άλλ’ έπ'ι της μεγάλης ταύτης βάσεως της θείας αγάπης «θεμε

λίωσε την ουρανίαν, την γλυκυτάτην, την αμίμητου αύτοΰ εντολήν της α
γάπης τών άνθρώπων πρός άλλήλους. ’Ενταύθα πλέον τό οΐκοδόμ.ημα τοΰ 

Χριστοΰ άνεγείρεται έπί Θεμελίων ό'λως νέων. Πάσα τετριμμένη οδός έγκα- 
ταλείπεται. Αύτός ό ί'διος αναγνωρίζει τό καινόν καί πρωτοδίδακτον τ·ης 

. έαυτοΰ νομοθεσίας. «’Εντολήν καινήν, λέγει, δίδωμι ύμϊν ίνα αγαπάτε άλ
ληλους. Έν τούτφ γνώσονται πάντες ό'τι έμοί μαθηταί έστε, έάν άγάπην 

έ'χητε έν άλλήλοις». Ποσάκις δέν επαναλαμβάνεται η αύτη εντολή! Καίοχι 

μόνον έπαναλαμβάνεται, αλλά και εξηγείται ύπό την μάλλον απόλυτον καί 
περιεκτικήν αύτης μορφήν. Ούδεΐς περιορισμός, ούδεμία έπιφύλαξις. ’Αγάπη 

πρός πάντας, καί φίλους καί έχθρούς.«’Αγαπάτε τούς έχθρούς ύμών, εύλογεϊτε 
τούς καταρωμένους ύμάς, καλώς ποιείτε τούς μισοΰντας ημάς, καί προσεύχε- 

σθε ύπέρ τών έπηρεαζόντων ύμάς καί διωκόντων ύμ.άς' δπως γένησθε υίοί 

τοϋ πατρός ημών του έν ούρανοϊς*  ό'τι τόν ή'λιον αύτοΰ άνατελλ.ει έπί πονη
ρούς καί αγαθούς, καί βρέχει έπί δικαίους καί αδίκους. Έάν γάρ άγαπάτε 

τούς αγαπώντας ημάς, τίνα μισθόν έχετε ; ούχί καί οί τελώναι τό αύτό 

ποιοΰσι; Καί έάν άσπάσησθε τούς αδελφούς ύμών μ.όνον, τί περισσόν ποιείτε; 
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φύχΐ καί οί τελώναι ουτω ποιοΰσιν». Ή αγάπη λοιπόν καί ώ; εντολή θρη

σκευτική, η αγάπη καί ώς βάσις τίςς χριστιανικής νομοθεσίας, κατέχει την 

πρώτην καί έ'ξοχον θέσιν έν τγί διδασκαλία τοϋ Ίησοΰ Χρίστου.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εκτός τΐίς Θεσπεσίας ταύτης βάσεως, ποια άλλα μέρη τής νο

μοθεσίας τοΰ Χριστοΰ νομ.ίζεις καλόν νά παρατηρήσωμεν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έ νομοθεσία τοϋ Χριστοΰ είσήγαγε την ηθικήν ισότητα 

έν τί) κοινωνία, ήτις ήτον άγνωστος έν τφ κόσμφ άπό τών δεσποτικωτάτων 

μέχρι τών φιλελευθερωτάτων κυβερνήσεων. Κατηργησε ,τήν δουλείαν καί την 

έκ τής δουλείας διαφοράν1 «ούκ ένι δούλος, ούδέ ελεύθερος». Κατηργησε την 
διαφοράν έθνους άπό έθνους, καί λαοΰ άπό λαοΰ1 «ούκ ένι’Ιουδαϊος, ούδέ Έλ- 

λην». ’Ανύψωσε την γυναίκα είς την περιωπήν τοΰ άνδρός" «ούκ έ'νι ά'ρσεν 

καί θήλυ».
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μέ συγχωρεϊς ένταΰθα, Άγαθόβουλε, νά προσθέσω οτι τό γυ- 

ναικεΐον φΰλον οφείλει πολλά είς τόν χριστιανισμόν. Ό Χριστός έδειξε πρός 

αύτό ιδιαιτέραν συμ,πάθειαν, ώς καί προς ολα τά εί'δη τών άδικουμένων. "0- 
θεν καί ό ενθουσιασμός τών γυναικών ύπέρ τής νέας διδασκαλίας ήτρν πάν
τοτε μέγας. . Γυναίκες ηκολούθουν τόν θειον διδάσκαλον είς τάς συχνάς αύ

τοΰ οδοιπορίας, γυναίκες παρευρέθησαν είς την σταύρωσιν καί τόν ενταφια
σμόν αύτοΰ, καί γυναίκες πρώται ηύτύχησαν νά μάθωσι την άνάστασιν αύ

τοΰ, καί νά μεταδώσωσι τό χαρμόσυνου μήνυμα εις τούς ’Αποστόλους.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Άλλην μεγάλην μεταβολήν έπήνεγκεν ό Χριστός είς 

τάς σχέσεις της Εκκλησίας καί τοΰ Κράτους, τοϋ ©εοϋ καί τής Πολιτείας, 

διά της θαυμασίας αύτοΰ εντολής' «Άπόδοτε τά τοϋ Ιίαίσαρος Ιίαίσαρι, καί 

τά τοΰ Θεοΰ τφΘεφ». Όποιος νεωτερισμός καί οποία πρόοδος! Πρό τοΰ ’Ιη

σού Χριστοΰ δέν έγίνετο διάκρισις μεταξύ τοΰ θρησκευτικού καί τοϋ πολιτι- 
κοΰ βίου. Υπήρχε συγχυσις μεταξύ αύτών, καί έπασχεν ή έλευθερία άμφο- 
τέρων. ΊΙ θρησκεία έχρησίμευεν εις τήν Πολιτείαν ώς μέσον, καί ή Πολιτεία 

είς τήν θρησκείαν ώς σκοπός. Κατά τήν νέαν νομ.οθεσίαν, ή Πολιτεία δέν δύ

ναται νά έπεμβζίντι είς τά πνευματικά, ούτε ή θρησκεία ν’ άφαιρή τούς πι

στούς άπό τής όφειλομένης ύποταγής είς τούς νόμους τή; Πολιτείας1 «Οί λό

γοι ουτοι τοϋ Ίησοΰ Χριστοΰ», λέγει ό 'Ρενάν, «έθεμελίωσαν τόν χωρισμόν 

. τοΰ πνευματικοί άπό τοΰ κοσμικοΰ, καί έθηκαν τάς βάσεις τής άληθοϋς φίλε- 

λευθερίας καί τοΰ άληθοϋς πολιτισμοΰ».
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι άληθές οτι ή χριστιανική θρησκεία έχαρακτηρίσθη ώς 

θρησκεία τών δυστυχών καί τών πασχόντων ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βεβαιότατα. Δέν ειπεν ό Ίησοΰς Χριστός; «Δεΰτε πάντες οί 

κοπιώντες και πεφορτισμένοι, κάγώ άναπαύσω ύμάς».
. ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τοΰτο πρέπει νά τό έξετάσωμεν ύπό εύρυτέραν τινά έν

νοιαν, καί νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα σπουδαιότερα. .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποια συμπεράσματα ;
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. *Όστις  έπιμελώς παρατηρήση τόν κοινωνικόν βίον της 

άνθρωπότητος θά δτι πολλά ολίγοι είναι έν τφ κόσμφ τούτφ οί δυνά- 

μενοι νά όνομασθώσιν εύτυχεΐς, ένφ οί άσυγκρίτως πολλοί είναι οί? ενεκα 

φυσικών ή ήθικών αιτιών, πάσχοντες καί δυστυχοϋντες. Πολλοί οί πτωχοί, 
ολίγοι οί πλούσιοι. Πολλοί οί αδύνατοι, ολίγοι οί δυνατοί. Πολλοί οί αμαρ
τωλοί, ολίγοι οί δίκαιοι. ’Αποτεινόμενος λοιπόν ό Χριστός πρός τούς πολλούς 

τούτους, δχι μόνον έ'πραττεν έργον ύψηλης φιλανθρωπίας, ώς βοηθών καί πα- 

ρηγορών τούς χρείαν έχοντας βοήθειας καί παρηγοριάς, άλλά καί έ'ργον ύπερ- 
τάτης δικαιοσύνης καί φρονήσεως, ώς ενεργών ύπέρ της μεγίστης πλειονο

ψηφίας τοΰ ανθρωπίνου γένους. Έκ τούτου η μεγάλη δημοτικότης τοΰ νέου 

θρησκεύματος. Έκ τούτου ό ενθουσιασμός ύπέρ δλων τών μέσων δσα έ'θετεν- 
εις ένέργειαν ή πίστις, ώς καί ύπέρ αύτών τών θλίψεων. «Καυχώμεθα έν 

ταΐς θλίψεσιν», έ'λεγεν ό απόστολος Παύλος, «είδότες δτι η θλϊψις ύπομονην 
κατεργάζεται, ή δέ ύπομονή δοκιμήν, η δέ δοκιμή ελπίδα, ή δέ ελπίς ού 

καταισχύνει».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Φρονούν μερικοί δτι καί αί κατά της άλαζονείας έντολαί τοΰ 
Ίησοϋ Χριστοϋ είναι συμπλήρωμα τών εντολών τές αγάπης.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν έ'χουν άδικον’ διότι πώς θέλετε ν’άγαπήση τούς 

άλλους ό άλαζών, δ καταφρονών αύτών, ή ν’ άγαπήσωσιν οί άλλοι τόν αλα
ζόνα, τόν αύτών καταφρονοΰντα ; *Οθεν  καί διά της παραβολής τοϋ Τελώνου 

καί τοΰ Φαρισαίου, καί διά τών φοβερών κατά τών Φαρισαίων σχετλιασμών, 

έστιγμάτισε την αλαζονείαν’ καί τούς πόδας έ'νιψε τών ’Αποστόλων, δίδων 

«ίς αύτούς ύπόδειγμα ταπεινοφροσύνης καί λέγων’ «Ό μείζων έν ύμΐν γενέ- 

σθω ώς ό νεότερος, καί ό ηγούμενος ώς ό διακόνων»,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λέγουν δτι καί η συμπεριφορά τοΰ Χριστοϋ πρός τά παιδία 

ητον έπίσης στιγματισμός πλάγιος κατά.τές άλαζονείας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ‘Ότι οί λόγοι τοΰ Ίησοϋ Χριστοϋ’ α'Ός έάν μη δέζηται 

την βασιλείαν τοΰ Θεοΰ ώς παιδίον, ού μη είσέλθη. είς αύτην;) στιγματί
ζουν την ύπερφίαλον άξίωσιν τοΰ άνθρώπου είς την γνώσιν τών άνωτέρων 

τής γνώσεως αύτοϋ πραγμάτων δέν ύπάρχει, νομίζω καί έγώ, άμφιβολία. 

Μη λησμόνησες δμως, Στέφανε, καί δσα εΐ'παμεν περί της φυσικής αγάπης 
τοΰ άνθρώπου πρός την άθωότητα, την όποιαν είς ύπερτέλείον βαθμόν έ'πρεπε 

νά αισθάνεται ό θεάνθρωπος Ίησοϋς,δ είπών περί έαυτοϋ’. «Μάθετε άπ’ έμοΰ 
δτι πράος είμι καί ταπεινός τη καρδίη».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ένθυμ.ήσου, Άγαθόβουλε, καί τούς ώραίους εκείνους λόγους, 

τούς κατακρίνοντας την ύποκρισίαν, καί άποτελοΰντας εράσμιωτέρας τάς έρα- 

σμίας άρετάς της ελεημοσύνης καί της προσευχής’ «Μη ποιητε την ελεημο
σύνην ύμών έμπροσθεν τών άνθρώπων πρός τό θεαθήναι. Σοΰ ποιοϋντος έλεη- 
μοσύνην, μή γνώτω ή αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου. Μή προσεύχου 

ώσπερ οί ύποκριταί έν ταΐς συναγωγαϊς καί έν ταΐς γωνίαις τών πλατειών’ 
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αλλ’ δταν προσεύχη, εί'σελθε είς τό ταμιεΐόν σου, καί, κλείσας τήν θύραν 

σου, πρόσευξαι τφ πατρί σου τφ έν τφ κρύπτω’ καί ό πατήρ σου, ό βλέ- 

πων έν τώ κρυπτφ, αποδώσει σοι έν τφ φανερώ».
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί δταν, διά μεγαλοπρεπών λόγων, πολεμά τήν δει

σιδαιμονίαν και πάσαν άλογον θρησκευτικήν πρόληψιν, λέγων πρός τήν Σα- 

μαρείτιδα’ αΠνεϋμα δ Θεός, καί τούς προσκυνοϋντας αύτόν έν πνεύματι καί 
άληθείφ δει προσκυνεΐν» 1 Καί δταν ταυτίζεται μετά της άληθείας, λέγων 

ένώπιον τοΰ Πιλάτου’ «Έγώ είς τοΰτο γεγέννημαι καί είς τοΰτο έλήλυθα είς 

τόν κόσμον 'ίνα μαρτυρήσω τη άληθείη. Πάς ό ών έκ της άληθείας άκούει 
μου τνίς φωνές». Καί άποτεινόμενος πρός μέν τόν πατέρα Θεόν λέγει’ «Ό 
ΰ.όγος δ σός άλήθειά έστι»’ πρός δέ τούς μαθητάς, καί δι’αύτών πρός τήν 

ανθρωπότητα’ «Καί γνώσεσθε τήν αλήθειαν καί ή άλήθεια έλευθερώσει 

ύμάς»!
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δταν τήν πρός τούς άλλους συγκατάβασιν προκαλώ) έκ 

τές συναισθήσεως της ιδίας έκάστου άτελείας ! «Ό άναμάρτητος ύμών πρώ

τος τόν λίθον βαλέτω». Καί’ «Τί βλέπεις τό κάρφος τό έν τφ όφθαλμφ τοΰ 
άδελφοϋ σου, τήν δέ έν τ<3 σφ όφθαλμφ δοκόν ού κατανοείς» !

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί πόσα άλλα διδάγματα πολυειδώς χρήσιμα είς τάς 

άνάγκας τοΰ βίου περιέχονται έν τοϊς λόγοις τοΰ Ίησοϋ Χριστοϋ ! Πρός τούς 
παραφερομένους, φέρ’ είπεΐν, ύπό άνυπομόνου μερίμνης έν ταΐς τύρβαις τών 

πραγμάτων, πόσον παρήγορον καί ησυχαστικόν είναι τό δίδαγμα’ «’Αρκετόν 

τνϊ ημέρα ή κακία αύτές !»
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και έκεΐνο δπερ σέ ήκούσαμεν πολλάκις νά λέγης περί τοΰ 

έπιβάλλοντος τήν χεϊρα αύτοϋ έπ’ άροτρον, καί βλέποντος είς τά όπίσω, πό

σον συμβουλευτικόν είναι ύπέρ της συνετής έν τφ βίφ έπιμ.ονης καί κατά 

της είς δλα βλαβεράς άψικορίας ?
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δτι τό σάββατον διά τόν άνθρωπον έγένετο, καί ούχ 

ό άνθρωπος διά τό σάββατον, πόσα τοΰτο διδάσκει έπωφελέ πρός διάκρισιν 

τών διαφόρων βαθμών τές σπουδαώτητος τών πραγμάτων!

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δταν λέγη" «Ούτε έπίβλημα ράκους άγνάφου έπί ίμα- 

τίφ παλαιφ, ού'τε οίνον νέον είς άσκούς παλαιούς», δποίαν δίδει εύ'στοχον 
καί έπιτυχη όδηγίαν είς τούς ματαιοπονουντας έν ταΐς έπισκευαΐς, ένφ πλή

ρους κατασκευές είναι χρεία!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δταν πάλιν’ «Ού συλλέγουσιν άπό άκανθων σταφυλήν, 
ούδ’ άπό τριβόλων σϋκα», πώς μάς νουθετεί νά ή'μεθα προσεκτικοί κατά 

τάς κρίσεις ημών περί τών σχέσεων τών αίτιατών καί τών αιτίων;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ήςεύρετε δμως, φίλοι μου, δτι, ϊνα καταδείξωμεν δλας 

τάς λακλονάς τοΰ Εύαγγελίου, πρέπει νά διεξέλθωμεν δλον τό Εύαγγέλιον;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μίαν άκόμη παρατήρησιν σέ παρακαλώ νά έπιτρέψής’ «Ό 
ού μισείς, έτέρφ μ.ή ποίησης», έ'λεγαν οί αρχαίοι σοφοί’ τό δέ Ευαγγέλιο^ 
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λέγει*  «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν ύμϊν οί άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αύ- 

τοϊς ομοίως». Δέν σοι φαίνεται δτι ή διαφορά είναι υπέρ τοΰ Ευαγγελίου;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαιότατα' διότι ή μέν εντολή τών σοφών διδάσκει 

άποφατικήν μόνον άρετήν, δηλαδή άποχήν από τίς αδικίας*  τι δέ τοΰ Ευαγ

γελίου, δχι μόνον άποφατικήν, άλλά καί θετικήν, δηλαδή ευεργεσίαν, βοήθειαν 

κα’ι σύμπραξιν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν δύναμαι νά σοί έκφράσω, Άγαθόβουλε, πόσον σοΐ εύγνω- 

μονώ διά την ομιλίαν σου. Κα’ι χωρίς νατό είπώ, ένόησες ήδη πόσον έν τή 

πορεία αύτίς μετεβλήθην. "Εχω ένώπιόν μου τήν γλυκεϊαν αύτήν, καθώς 

είπες, καί μεγαλοπρεπή εικόνα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. Τόν άκούω προφέροντα 

τούς θείους αύτοϋ λόγους, καί έπικυροΰντα αυτούς διά πάντων τών έργων καί 
δι’ όλης αύτοϋ της έν τφ κόσμφ πορείας. Τόν άκολουθώ παντού όπου διέρ

χεται ευεργετών, καί προαισθάνομαι αυτόν μέλλοντα νά έπισφραγίση τόν ά- 
νεπίληπτον αύτοϋ βίον διά τίς ύψηλίς έπιφωνήσεως*  «Πάτερ, άφες αύτοϊς, 
ου γάρ οϊδασι τί ποιοΰσιν». ΤΩ, ευχαριστώ, Άγαθόβουλε, από καρδίας εύχα- 

χαριστώ!
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί έγώ επίσης πόσον ευχαριστώ, Άγαθόβουλε! Μέχρι 

τοΰδε άνεγίνωσκα τό Εύαγγέλιον ώς άπλοΰν βιβλίον. Τώρα καταλαμβάνω ό 

άνόητος οτι μοι έλειπεν η πίστις. Τί κενόν, τί κενόν έν τή καρδία η έλλει- 
ψις της πίστεως! Τώρα συλλογίζομαι οτι αί τρεις άρεταί, αί φέρουσαι από 

τόσων αιώνων τό όνομα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, η πίστις, ή ελπίς καί ή αγάπη, 

είναι άδελφαΐ άχώριστοι. Πώς λοιπόν, λέγω τώρφ, τάς χωρίζομεν; Δυστυ

χής ό άνθρωπος ό μη γνωρίζων την άγάπην*  δυστυχής ό μή γνωρίζων τήν 
έλπίδα*  διατί καί δ μή γνωρίζων τήν πίστιν νά μή ήναι δυστυχής ; ’Ώ ! εί

ναι, είναι, Άγαθόβουλε, τό αισθάνομαι. Θέλω νά πιστεύσω. Καί βλέπων 

πρός τόν Ίησούν Χριστόν, έκφωνώ καί έγώ, μετά τοΰ πατρός τοΰ ασθενούν- 
τος παιδός, δακρύων' «Πιστεύω, κύριε, βοήθει μου τή άπιστίφ».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί αυτοί οί Απόστολοι είπαν πρός τόν Ίησούν’ «Κύριε, 

πρόσθες ημϊν πίστιν».
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’'Εχετε δίκαιον, φίλοι μου. ’Άνευ πίστεως ούδεμία υ

πάρχει άληθής αρετή. Καί έν αύτφ τφ κόσμφ, ούδεμία σπουδαία έπιχεί- 

ρησις κατορθοΰται, άν ό επιχειρών αύτήν άπιστή περί της κατορθώσεως. 

’Άν λοιπόν τοιαύτη ήναι ή δύναμις τίς πίστεως έν τοϊς έγκόσμίοις, ποία 
δέν πρέπει νά ήναι έν τοϊς πνευματικοϊς, έν ταϊς σχέσεσιν ημών πρός τόν 

Πλάστην ; ’Έχομεν άνάγκην νά πιστεύωμεν ύπάρχοντα Θεόν, Θεόν προνοη- 
τήν, Θεόν παρηγορητήν, Θεόν πατέρα. Καί ποιαν δύναμιν μας προτείνουν 
είς άντικατάστασιν της μεγάλης ταύτης δυνάμεως της πίστεως; Τήν δύνα

μή τής άπιστίας. Άλλ’ ή άπιστία δέν είναι δύναμις*  είναι άρνησις δυνά

μεως. Καί τί δύναται νά βεβαίωση ή άπιστία; Ούδέν, ή έν καί μόνον*  ό'τι 

ρσα δέν έννοεϊ, έκεϊνα καί δέν ύπάρχουν. Άλλ’ άς έξετάσωμεν ολίγον, κύριοι 
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άπιστοι' καί τί εννοείτε; Ή άγνοια σάς περικυκλοϊ πανταχόθεν*  πλάνάσθε έν 

άχανεϊ Ώκεανφ, κρέμασθε επάνω αβύσσου. Δι’ ημάς, τό πνεύμα τοΰ Θεοϋ, 
ή ιδέα τοΰ Θεού, έπίκειται έπί της άβύσσου. Καί δι’ ημάς, λέγετέ τινες έζ 

υμών*  άλλά, προσθέτετε, χάριν αύτης της μεγάλης δυνάμεως τοΰ Θεού άπι- 

στουαεν*  διότι, δημιουργός ών άπειρων καί άπείρως μεγάλων κόσμων, απέ
ναντι τφν οποίων ό ήμέτερος πλανήτης είναι μικρότατον καί σχεδόν άφανες 

σφαιρίδιον, άδυνατοΰμεν νά πιστεύσωμεν οτι έξελέξατο αύτόν ό Θεός είς εκ- 

πλήρωσιν τών έν τή Άποκαλύψει μυστηρίων. Άλλά ποιος σάς είπεν οτι εΰ- 

ρισκόμεθα έν τή κατωτάτη τών ’Όντων θέσει; Αύτή ή έπιστήμ.η, ή άνακα- 
λύψασα τά άπείρως μεγάλα, δέν άνεκάλυψε καί τά άπείρως μ.ικρά; Ποΰ δυ*  

ναται νά σταθή ό άνθρωπος έν τή φύσει, καί νά μή εύρεθή εν τφ μέσφ δύω 

σειρών ’Όντων, άνωτέρω καί κατωτέρω αύτοϋ ; Καί τίς γνωρίζει τί άρέσκει 
είς τόν Θεόν άλλαχοΰ νά πράξη ; Καί τίς δύναται, λόγφ τίς άπειρου δυνά

μεως τοΰ θεού, νά περιορίζη πράγματι αύτήν τήν δύναμιν ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καλά λέγει ό Γυζώ*  «“Όταν ήναί τις τόσον τολμηρός, ώστε 

ν’ άξιοι, επ’ όνόματι της έπιστήμ.ης τοΰ άνθρώπου έν τφ πεπερασμένφ κό

σμφ, νά προσδιορίζη τά δ'ρια τίς δυνάμεως τού Θεού, πρέπει νά γείνη έ'τι 

τολμηρότερος, καί νά έκθρονίση καί τόν Θεόν αύτόν».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δέν είχε δίκαιον νά είπή καί ό Σιατωβριάνδ ; «Δέν εί

ναι άφωνα τά άστρα*  οί άπιστοι είναι κωφοί».
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν μάς λέγεις τώρφ καί άλλο τι, Άγαθόβουλε; Δέν δύνα- 

ταί τις τάχα νά είπή πρός αύτούς τούς κυρίους ; Καί άν άκόμη δέν ήσαν 

άληθη όσα ήμεϊς πιστεύομεν, τί ώφελεϊσθε σεϊς άπιστοΰντες ; ’Έχετε ν’αν
τικαταστήσετε θρησκείαν άλλην, ικανοποιούσαν καλήτερα τάς άνάγκας τίς 
ήμετέοας ψυχής ; Δύνασθε νά εύρετε κατ’ άλλον τρόπον άνακούφισιν έν τοϊς 
δεινοϊς τού . βίου, παρηγοριάν έν ταϊς θλίψεσιν. ΊΙμπορεϊτε νά έκλέξετε πρό- 

σωπον άλλο, έρμ.ηνεΰον καλήτερα τάς σχέσεις τοΰ άνθρώπου πρός τήν Θεό

τητα, μετοχετεΰον άξιοπρεπέστερα είς τήν άνθρωπίνην ψυχήν τάς περί Θεοϋ 
ιδέας, παρά τό πρόσωπον τοΰ Ίησοΰ Χριστού; Διατί λοιπόν, καί άν δέν ήνφι 

άληθώς, δέν τόν ύποθέτετε τοιοΰτον;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καθώς είπέ ποτέ ό Βολταϊρος*  «Άν ό Θεός δέν ύπίρχεν, 

έπρεπε νά τόν έφεύρωμεν».
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Εννοείς, Εύσέβιε, ό'τι ό έ'χων έν έαυτφ τήν πίστιν δέν 

πολυαρέσκεται είς τά έπιχειρήματα ταΰτα. Είναι βέβαιον όμως ό'τι όλων 

τούτων έ'γεινε καί δύναται νά γείνη χρησις κατά τών άπιστων, τούς όποιους 
τέλος πάντων δέν έχομεν παρά νά λυπηθώμεν, καί νά τούς έγκαταλίπωμεν 

άκοντες είς τήν δυστυχή αύτών απιστίαν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ήξεύρεις δ'μως τί λέγουν τινές, Άγαθόβουλε, καί ί'σως ό'χι 

άνευ αγαθού σκοπού; Λέγουν οτι παρεισέφρησαν είς τήν θρησκείαν καί πράγ

ματά τινα ανάξια αύτης»
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είναι περιττόν, Εύσέβιε, νά λαλησωμεν καταλεπτώς 
περί τών τοιουτων. Ό οδηγούμενος ύπό- τοΰ πνεύματος καί τών αρχών της 
χριστιανικής θρησκείας ευκόλως θά διακρίνν; αυτά και θά τά άντιπαρέλθγ. 
Πρός τι να τρεχωμεν εΐς τά λυπηρά καϊ τά δυσνόητα, άν παρεισέφρησαν 
και τοιαϋτα; Στώμεν τοϊς άγαθοϊς, και τοϊς καθαροϊς, καί τοϊς φωτεινοϊς. 
"Αν σας λαλησωσι μισαλλοδοξίαν, λαλησατε σείς αγάπην. "Αν σάς λαλη- 

' σωσι δεισιδαιμονίαν, λαλησατε σείς πίστιν. Ή θρησκεία είναι δώρον ούρα· 
νιον, αλλ εγεινε και κτήμα ανθρώπινον, καί άνθρώπινα ίσως άνεμ-ίχθησαν 
και λάθη καί πάθη. Έν όνόματι της θρησκείας τοΰ ήμερωτάτου Ίησοϋ έπρά- 
χθησαν τόσα κακά άγρια. Πρέπει νά θεωρησωμεν αύτην και αύτόν διά 
ταΰτα υπευθυνους; Μεγάλως αδικεί καί μεγάλως βλάπτει την θρησκείαν ό 
αποδιδων εΐς αύτην πάθη άνθρώπινα η άνθρωπίνας μικροπρέπειας.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Έχεις δίκαιον.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τώρα θέλω άλλο τι νά σάς είπώ, συντελούν πολύ, κα

θώς αισθάνομαι, είς αύ'ξησιν τ·ης εύλαβείας και τ·ης αγάπης ημών πρός την 
θρησκείαν. Η Εκκλησία έκληρονόμησεν έκ της παλαιάς Συναγωγής τό πο
λύτιμον εθιμ.ον τοϋ νά επικαλείται τόν Θεόν τών χριστιανών ώς Θεόν τών 
πάτερων. Γα εκκλησιαστικά άσματα είναι πληρη τών τοιούτων φράσεων" 
«θεε πάτερων" Εύλογητός ό Θεός τών πατέρων ημών’ Θεός τοϋ πατρός μου, 
καί υψώσω αύτόν»" καί τά παρόμοια. Σάς βεβαιώ, φίλοι μου, οτι ποτέ δέν 
$κουσα επικλήσεις τοιαύτας άνευ βαθυτάτης συγκινησεως, καί μετ’ οφθαλ
μών άνευ δακρύων. Φαντάσθητε την πρός τόν Θεόν εύσέβειαν συνοδευομένην 
καί ενισχυομενην ύπό τ·ης πρός τούς γονεϊς και τούς προπάτορας ημών εύσε- 
βειας! Φαντάσθητε μακράν σειράν προγόνων, μέχρι δεκαεννέα όλων εκα
τονταετηρίδων, έν ούρανομηκει στηλ'/); τόν ένα ύπεράνω τοΰ άλλου, γονατι
στούς όλους καί τάς χεϊρας έχοντας έσταυρωμένας, ενώπιον τοΰ αύτοϋ Θεοΰ! 
Καί μετά ποιας αύτοί εύλαβείας! καί μετά ποιας πίστεως! ’Άνθρωπε ψυ
χρέ, δέν σέ θερμαίνει τό τοιοΰτο θέαμα; Δέν αισθάνεσαι, έμβριμώμενος έν 
τη καρδίφ σου, την γλυκυτάτην αύτην φιλοστοργίαν ; Τί σ’ έμποδίζει καί 
δεν τοποθετείσαι καί σύ έν τγ κατωτάτη της στηλης ταύτης θέσει, καί 
δεν κλίνεις καί σύ τό γόνυ σου, καί δέν σταυρόνεις και σύ τάς χεϊράς σου, 
και δεν έκφωνεϊς καί σύ μετά τών αύτών δακρύων" «Θεέ τών πατέοων ; »

,, ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πολύ μέ συγκινεϊ, Άγαθόβουλε, η τοιαύτη εϊκών.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Άνθρωπε, προσθέτω, άνθρωπε ψυχρέ η χλιαρέ, άν τοιοΰ- 

τος ακόμη γσαι. Ή θρησκεία αύτη σέ παρέλαβε νηπιον έν τ$ί κολυμβηθρ^: 
τοΰ βαπτίσματος, καί έδέχθη τούς πρώτους σου κλαυθμηρισμούς, καί σοί 

t έ'δωκε τόν πρώτον τοΰ συνδέσμου σου μετ’ αύτης άρραβώνα. Ή θρησκεία
αυτή ευλόγησε τά στέφανα τοΰ πατρός καί της μ,ητρός σου, έξ ών σύ έγεν- 

• νηθης. Ή θρησκεία αύτη συνώδευσε μέχρι τοΰ τάφου, μετά φίλτρου καί εύ- 
χ,ών, τα σεβαστά λείψανα τών γονέων σου, καί τών τέκνων σου, καί τών &-
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δελφών καί τών συγγενών σου, καί παρέδωκε τάς ψυχάς αύτών εις την 
αιωνιότητα. Δέν σέ συγκινοΰν καί ταΰτα ; Δέν άφίνεις νά σέ παρηγόρηση ή 
πίστις ότι όλα ταΰτα τά φίλτατα ’Όντα μετέβησαν ηδη είς καλητερον κό
σμον, και σέ περιμένουν ΐνα ζησετε δμοΰ άχωριστως, ευδαιμονως καί αιω
νίως ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Εύλογημένοι έστωσαν οί λόγοι σου, Άγαθόβουλε ! Ω πίστις! 
ιερά καί φιλτάτη πίστις! Δυστυχείς όσοι δέν σέ γνωρίζουν!

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν μάς είπες τίποτε, Άγαθόβουλε, περί τών διαφόρων Α
γίων, τούς οποίους τιμφ καί γεραίρει ή Εκκλησία.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί άλλο, ειμη ότι καί τούς ’Αγγέλους καί τούς Αγίους, 
διότι τούς τιμ^ καί τούς γεραίρει η Εκκλησία, οφείλετε επίσης να τους τι
μάτε και νά τούς γεραίρετε. Ήξεύρεις δμως ότι απορώ, Ευσεοιε, διατι μ έ
ρωτας ; Δέν εΐ'μεθα συνειθισμένοι έν τω άνθρωπίνω βίφ νά σεβωμεθα και να 
τιμώμεν τούς μετά ζήλου καί έπιμονης άφοσιουμένους είς τάς πεποιθήσεις 
αύτών, έστω καί δταν δέν συμμεριζώμεθα ημείς έντελώς τάς τοιαυτας πε
ποιθήσεις ; Πώς λοιπόν δέν πρέπει νά τιμησωμεν ώς σεβαστούς ηρωας τοΰ 
χριστιανισμοΰ τούς είς αύτόν μετά τοσαύτης πίστεως καί τοσούτων θυσιών 
άφοσκοθέντας, καί εί'τε όποστάντας άτρομητως τδν μαρτυρικόν θάνατον, ει'τέ 
άλλως μοχθησαντας καθ’ δλην αύτών την ζωήν ύπερ αύτοϋ ; Πώς δεν πρέ
πει νά πράξωμεν τοΰτο, άφοΰ αί πεποιθήσεις αύτών είναι και αι ημετεραι, 
καί άφοΰ μάλιστα είς αύτούς όφείλομεν τό μεγιστον καί λαμπρότατου επι
χείρημα ύπέρ της ημετέρας θρησκείας;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Έχεις δίκαιον, καί συμφωνώ κατά πάντα. Τά αύτά δε καϊ 
έτι περισσότερα, πιστεύω, φρονείς καί περί τνίς Θεοτόκου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άναμφιβόλως" άλλά περί τοϋ σεπτοΰ τούτου προσώπου 
επιθυμώ νά λαλησω έκτενέστερον. Ή θεομήτωρ Μαρία κατέχει την ύψίστην 
μετά Θεόν έν τώ χριστιανισμέ θέσιν" ϊσταται δέ περιβεβλημενη δλην την 
ίσχύν καί δλα τά θέλγητρα της μητρότητος. Είναι μητηρ τοϋ Θεοΰ, καί τά 
παγκόσμιον θρησκευτικόν αί'σθημα την άναγνωρίζει καί ώς μητέρα τών άν
θρώπων. Είναι λοιπόν μεσίτρια μεταξύ Θεοΰ καί άνθρώπων, ώστε οί τρομά- 
ζοντες τό μεγαλεϊον τοϋ Θεοΰ νά καταφεύγωσι μετά θάρρους είς την Παρ
θένον. Ώς μητηρ τοΰ Θεοΰ, θεωρείται έχουσα την ύψίστην χάριν καί την 
ύψίστην δύναμιν" ώς μητηρ δέ τών άνθρώπων, μεγίστην συγκατάβασιν μη
τρικής στοργής. Επειδή δέ έ'παθεν έν τώ κόσμφ ό'σα σπανίως έπαθε γυνή, 
έκαστος είς αύτην καταφεύγων πιστεύει δτι εύρίσκει τόσον έλεος, τόσην συγ
γνώμην, τόσην άνοχην, δσα μόνον εξηγεί καί μόνον ύπόσχεται τό δεδοκι- 
μασμένον μητρικόν φίλτρον. Ποϊος έξ ημών δέν ήσθάνθη την δύναμιν τοΰ μη
τρικού φίλτρου; Ποϊος δέν άναπολεϊ, μετά συγκινησεως καί μετά δακρύων, 
πόσον τόν ήγάπησεν ή μητηρ αύτοϋ, καί πόσον αύτός ηγάπησε την μ.ητερα 
του ; Τίς ποτέ έγνώρισε πρόσωπον άλλο, άνοϊγον είς αύτόν θησαυρούς τόσους 
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συγκινήσεων, δσους τό γλυκύ και σεβαστόν τής μητρός πρόσωπον ; Που άλ

λοΰ ηύρε τόσας παρηγοριάς έν ταϊς θλίψεσι, τόσας συμβουλάς έν ταϊς κοι- 

σίρχοις ώραις τοϋ βίου, ποϋ άλλοΰ προσέφυγε πάντοτε μετά τοσούτου Θάρ. 

ρους, μεθ’ δσου προς την αγαθήν καί τρυφεράν αύτοϋ μητέρα ; Τοιαύτην προσ
φέρει εικόνα μητρός την εικόνα τής Θεομήτορος ή χριστιανική πίστις. Θεός 

άπο σταυροϋ, ύψος Από Θλίψεως, ένηχεΐ μυστηριωδώς είς την καρδίαν έκα

στου τού; έπ'ι τοΰ Γολγοθά έκφωνηθέντας λόγους· «Ιδού η μητηρ σου». "Ολοι 

τούς αισθάνονται ή τούς φυλάττουν έν τοϊς έγκάτοις αύτών, ίνα άναμνησθώ- 
σιν αύτών έν καιροί; έπικαίροις. "ίδετε την δύναμιν τή; Θεοτόκου έν ταϊς 
δοκιμασίαις τοΰ βίου. ’Ίδετε αυτήν έν ταϊς θλίψεσιν, ίδετε αύτήν έν τοϊς 

κινδύνοις, ί'δετε αύτήν έν τή άπωλείοι πάσης έξ. ανθρώπων έλπίδος. ’Ίδετε 

αύτήν έν τή καρδία της μητρός παρά τήν κοιτίδα τοΰ νοσοΰντος βρέφους. ’Ί
δετε αύτήν έν ταϊς ψυχαϊς τών ναυτών κατά τάς φοβερά; καταιγίδας της 

έξηγριωμένης θαλάσσης. «Βλέπουν», λέγει δ Σιατωβριάνδ, «βλέπουν αί ά- 

πηλπισμέναι έκεϊναι φαντασίαι τόν άστέρα τών θαλασσών, τήν Μαρίαν μετά 

τοΰ Θείου αύτή; τέκνου, γαληνίζουσαν τά κύματα διά προσηνούς μειδιάμα- 

τος.'Οποϊον θέαμα! Είς δ,τι έχει άγριώτερον ή φύσις δ,τι έχει ήμερώτερον ό 

ουρανός! Εις τάς τρικυμίας τοΰ Ώκεανοΰ βρέφος μικρόν καί τρυφερά μήτηο !»

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πρεπει άληθώς, Άγαθόβουλε, νά ήναι γενικόν τό αί'σθημα 
τοΰτο, διότι παρατηρώ οτι οσάκις, έν ταϊς τελεταϊς της ’Εκκλησίας, επα

ναλαμβάνεται ή έκφώνησις’ «Της παναγίας, άχράντου, ...» όλων αί χεϊρες 

κινούνται είς σταυροτυπίαν, καί όλων τά βλέμματα αύτομκτως στρέφονται 

πρός τήν εικόνα τής Θεοτόκου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ.’Ακριβής είναι ή παρατήρησίς σου, Εύσέβιε, καί ό λό

γος είναι σύμφωνος πρός δσα εΐ'παμεν πρό ολίγου. Πάντοτε ή μητρική στοργή, 

πάντοτε τό πρός τήν μητέρα θάρρος. Έκ τούτου ή σύγχρονος κίνησις όλων 

τών χειρών, καί ή σύμφωνος στροφή δλων τών .βλεμμάτων.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Όχι δυστυχώς δλων, Άγαθόβουλε, διότι είδα προχθές με

ρικούς, τών όποιων αί χεϊρες έμεναν Ακίνητοι, καί τά βλέμματα ψυχρά*  έγώ 
δέ, μολονότι άκόμη δέν είχα προσηλυτισθη έκ τών σημερινών λόγων σου, 
μόνον διότι δέν συνεμερίζοντο τό γενικόν κίνημα, ήσθάνθην πρός αύτούς ορ

γήν καί αποστροφήν.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Και τώρα δτε προσηλυτίσθης, φίλτατε Στέφανε, πολύ 

σέ παρακαλώ νά ήμερώσγς τήν οργήν σου, καί τήν Αποστροφήν σου νά με- 
ταβάλφς είς Ανεξίθρησκον φιλίαν. Ενθυμείσαι τί εΐ'παμεν. Ό Θεός δέν σ’ έκαυ,ε 

δικαστήν τών άλλων, ού'τε έκδικητήν των ίδιών αύτοϋ δικαιωμάτων. ”Αν 

έχης τι νά αίσθανθής κατά τών άνθρώπων τούτων, τών Ακινητούντων κατά 
τάς χεϊρας καί τά βλέμματα, είναι απλώς νά τούς συμπονέσης, διότι, στε

ρούμενοι τών θρησκευτικών συγκινήσεων, στερούνται καί τών συγκινητικών 

Αναμνήσεων της μητρικής στοργής, καί διότι άρνοΰνται είς τήν καρδίαν των 

«ήν άφατον άγαλλίασιν, τήν έκ τής ομοφώνου πολλών άνθρώπων προσευχής 

προερχομένην, περί τής οποίας τόσον καλώς είπεν ή Στάελ’ «Προσευχή ομό
φωνος άνθρώπων πολλών, είς όποιανδήποτε γλώσσαν, είς δποιανδήποτε πί

στιν καί δόγμα, είναι ή έρασμιωτέρα Αδελφότης έλπίδος καί συμπάθειας^ 

τήν όποιαν οί άνθρωποι ήμποροΰν ποτέ νά σχηματίσωσιν έπί τής γης».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Μετανοώ, Άγαθόβουλε, διά τήν οργήν καί Αποστροφήν μου, 

καί είς τό εξής θ’ αγαπώ τούς ανθρώπους αδιακρίτως, έστω και άκινητοΰντας 

κατά τε τάς χεϊρας καί τούς οφθαλμούς.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εγκόσμιόν τι θέλω ένταΰθα νά σ’ έρωτήσω, Άγαθόβουλε, 

καί σέ παρακαλώ έκ προκαταβολής νά μέ συγχωρήσης. Σέ ήκουσαμεν σή

μερον λαλοΰντα, μετ’ εύλαβείας ένταύτφ καί συγκινήσεως, περί τής θρη

σκείας καί τής είς τά δόγματα αύτής ύποταγής. Σέ-ήκούσαμεν άλλοτε έκ- 
φράζοντα τάς πολιτικά; πεποιθήσεις σου, καί δυσανασχετοΰντα δτι εξελιπε 

τό κύρος έκ τής κοινωνίας. Μήπως μεταξύ τών δυω τούτων πεποιθήσεων 

υπάρχει πρακτική τις σχέσις καί συνάφεια ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς είπες, Εύσέβιε ; δέν ένόησα καλά.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Αέγω, μήπως δρμάται καί έκ πολιτικών λόγων ό Άγαθό- 

βουλος είς τήν τιμήν τών θρησκευτικών, έπιθυμών νά ίδή καί έν τή Πολι
τεία τό έν τή Έκκλησίςρ ύπάρχον κΰρος. Προλαμβάνω νά έξηγηθώ δτι δέν 

Αποδίδω ούδεμίαν πλαγίαν σκέψιν είς τάς θρησκευτικά; πεποιθήσεις του, 

καί διότι γνωρίζω καί εκτιμώ τόν ειλικρινή αύτοϋ χαρακτήρα, καί διότι 

έναυλος ήχεϊ είς τά ώτά μου ή έξήγησι; τήν οποίαν περί τούτου μΚ; έδωκ© 

κατά τήν αρχήν τήςπαρούσης ομιλίας. Άλλ’ ούχ ήττον, μετά τάς επιφυλά

ξει; ταύτας, έμμένω έν τή παρατηρήσει μου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί, μετά τά; έπιφυλάξει; σου ταύτας, Απαντώ καί 

έγώ, Εύσέβιε, ό'τι έ'χεις δίκαιον. Όσάκις βλέπω τού; Ανθρώπους δλου; Ασκε

πείς καί κλίνοντας τόν αύχένα ένώπιον τοΰ κύρους τής πίστεως, λυπούμαι 

δτι δέν ύπάρχει έν αύτή ταύτν) τή όμάδι ή συναίσθησι; του κύρους τού νό

μου, καί τών αρχών, καί τής δικαιοσύνης, καί τή; ήθικής, καί τή; Αλή
θειας. Καί διπλώ; μοί γίνεται σεβαστή καί αγαπητή ή θρησκεία, διότι πα

ρέχει καί τό έπωφελέ; τοΰτο παράδειγμα είς τήν Πολιτείαν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ένόησα καί έγκρίνω καθ’ δλα καί τήν έρωτησίν σου, Εύσέ

βιε, καί τήν άπόκρισίν σου, Άγαθόβουλε. Ά; εύχώμεθα δέ ίνα τό κΰρος 

τοΰτο, έν μέν τή Έκκλησίγ κραταιωθή, μεταδοθή δέ καί εΐ; τήν Πολιτείαν, 
εύλογοΰντος τοΰ Ύψίστου. Μίαν τελευταίαν δμως έρώτησιν έχω καί έγώ, 

Άγαθόβουλε, νά σοί απευθύνω. Αποβλέπει δέ ή έρώτησι; αύτη τό ίερα- 

τεϊον. Ή πρώτη βέβαια έπερχομένη ιδέα είναι δτι πρέπει νά τιμώμεν καί 
νά σεβώμεθα τού; Αρχιερείς καί τού; ιερείς, ώ; λειτουργού; τής θρησκείας 

τήν όποιαν τιμώμεν καί σεβόμεθα. "Οταν δμως λάβγι τι; ύπ’ δψιν οτι τινες 
τών τού Κλήρου δέν φέρονται είς πολλά Αξιοπρεπώς, ού'τε συμφώνως πρός 
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τδ ιερόν αύτών επάγγελμα, κα'ι πολλοί τών ειλικρινών και ζηλωτών χρι > 

στιανών, θερμοί την πιστιν και πρός τό καλόν τής πίστεως, κατακρίνουν 
παρρησιιρ την διαγωγήν αυτών, την όποιαν θεωρούν άξίαν διορθώσεως η τι

μωρίας, τότε το ζητημα γίνεται άζιον σκέψεως, κα'ι διά τοΰτο νομίζω άναγ- 

καϊον νά ζητήσω την περί τούτου γνώμην σου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δεν είναι άμφιβολία, Στέφανε, δτι πάσα κακή διαγωγή 
γίνεται αξία τής περί αυτής κακής ιδέας κα'ι έκτιμησεως τών άνθρώπων, 

και οτι οι αναξιοι τοϋ επαγγέλματος αύτών ιερείς δέν δύνανται νά έλκύσωσι 
τδ σέβας των πιστών. Παρατηρώ μ.όνον ότι όφείλομεν νά τηρήσωμεν πρός 

τόν Κλήον, καί ιδίως πρός τόν Κλήρον, κοινόν τινα κανόνα, τόν όποιον καί 
ή δικαιοσύνη καί ή πρός τόν πλησίον αγάπη ύπαγορεύουν εις τούς ανθρώπους, 

κατα τας εν γενει σχεσεις του βίου. Συνήθως οί άνθρωποι περιμένουν νά 
πραξωσι πρώτον προς, αυτούς οί άλλοι δ,τι πρέπει, και έ'πειτα νά πράξωσι 

και αυτοί o,Tt πρεπει προς τούς άλλους. ’Αλλά τότε σχηματίζεται πλημμε
λής τις κύκλος μεταξύ τών μερών, κα'ι έκάτερον αύτών παραπονεϊται, χω

ρίς ν’ άκούση κα'ι τά παράπονα τοϋ ετέρου. Πόσον καλήτερα θά διεξήγοντο 
τά άνθρώπινα πράγματα, άν έκαστος έφρόντιζε ν’ άποδώση πρότερον τό είς 

τούς άλλους άνήκον, καί έπειτα ν’Απαίτηση παρά τών άλλων τό άνήκον 

είς εαυτόν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Διατί τά λέγεις αυτά περί τοϋ Κλήρου ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τά λέγω, διότι όφείλομεν νά τιμήσωμεν πρώτον αύτόν, 

καί νά ρυθμίσωμεν μετ’ άγάπης καί δικαιοσύνης τά πρός αύτόν ημέτερα 

καθήκοντα, καί τότε νά δικαιωθώμεν ν’ άπαιτήσωμεν παρ’ αύτοΰ καλήν 
καί παραδειγματικήν διαγωγήν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί έχομεν ήμεϊς ελλείψεις πρός τόν Κλίίρον;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Έχομεν έν πρωτοις ελλείψεις προεοχομένας έκ γελοίων 
προλήψεων. Θεωροϋμεν τά μελανα ένδύματα αύτοΰ ώς εμβλήματα κακοΰ 

οίωνοϋ, καί κηρυττομεν ώς συμβάν άπαίσιον όταν τύχη νά ήναι ίερεύς τό 

πρώτον άπαντών ήμϊν κατά την πρωίαν πρόσωπον. Δημώδεις φράσεις καί 
παροιμίαι παριστάνουν τό ιερατικόν έργον, οχι ώς ύπούργημα έξοχον, άλλ’ 

ως εν έκ τών κοινών καί βανάύσων. *0  κατώτερος κλήρος διάγει έν πενί^ 
καί άμαθείγ, διότι ούδεΐς έξ ημών φροντίζει νά συντελέση είς τό νά έξέλθη 

τίίς πενιχράς αύτοΰ καί άμαθοϋς καταστάσεως. Τοιαύτη παραμέλησις, τοιοΰ- 
τος λυπηρός έξευτελισμός, δέν συντελούν είς έπανόρθωσιν διαγωγής καί α
ξιοπρέπειαν χαρακτήρος’ένφ δπου περισσότερον ό Κλήρος τιμάται, έκεϊ καί 

περισσότερον γίνεται άζιος τιμής. Καί έν τούτοις οί ιερείς αύτοί συνδέονται 
μετά τών τελετών της πρός τόν Θεόν λατρείας. Παράδοξος συνδυασμός τιμής 

πρός την θρησκείαν,καί χλευαστικής άδιαφορίας πρός τούς λειτουργούς αύτής !

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Νομίζεις δτι, ρυθμιζομένης ουτω της διαγωγής ημών πρός 
(αυτούς, θά διορθωθώσι καί οί μένοντες αδιόρθωτοι;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν ήξεύρω πόσοι θά διορθωθώσιν, άλλά βεβαίως θά 

διορθωθώσι πολλοί. "Επειτα, έν πάση περιπτώσει, ημείς μέν έκπληροΰμεν 
καθήκον εύάρεστον καί ιερόν, τόσω μ.άλ.λον δε τότε δικαιούμεθα ν άποδο- 

κιμάσωμεν μετά λύπης την διαγωγήν τών άδιορθώτων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Έχεις δίκαιον, Άγαθόβουλε’ καί εγώ τοιουτρόπως θά ρυθ- 

μ.ίσω την πρός τόν Κλήρον διαγωγήν μου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί έγώ ώσαύτως. Δέν νομίζεις δμως, Άγαθόβουλε, ό’τι δ 

τής Ανατολικής ’Εκκλησίας Κλήρος έχει ιδιαίτερα δικαιώματα έπί τής άγά- 

πης καί τής εύλαβείας ημών τών Ελλήνων δια την επί τοΰ εθνικού Αγώνος 

διαγωγήν του, καθώς άκούω τοΰτο λεγόμενον παρά πολλών ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ιίολύ δίκαιον έχεις, Στέφανε, καί καλώς έπραξες νά 

μ’ ένθυμίσης τοΰτο. Ό λησμ,ονών την πατριωτικήν διαγωγήν τοΰ ίεροΰ Κλή
ρου καί τάς θυσίας αύτοΰ κατά την διάρκειαν τοΰ ’Αγώνος, καί ιδίως κατά 

τάς άρχάς αύτοΰ, ασεβεί, ό'χι μόνον κατά της θρησκείας, άλλά καί κατά τίίς 

πατρίδος. ’Ένδοξα καί ίερά θύματα 1 'Υπήρξατε διπλοί μάρτυρες τών πεποι

θήσεων ύμών ύπέρ της πίστεως τών πατέρων καί ύπέρ τής πολυτίμου πατρί
δος. Άναπαύεσθε έν ειρήνη, καί εύχεσθε ίνα ό διάδοχος ύμών Κλήρος δια- 

τελνί άξιος ύμών καί τής ίεράς άποστολής του, καί συντελή ούτως είς τό κα- 
θιστ^ν έν ταϊς καρδίαις ημών άξιοσέβαστον καί άξιαγάπητον συγχρόνως τήν 

όποιαν ύπηρετεϊ θρησκείαν!
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί περί τών σχέσεων τής θρησκείας πρός τά λοιπά καθή

κοντα τοΰ άνθρώπου δέν νομίζεις τίποτε άναγκαϊον νά μάς είπίίς;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛ0Σ. Τίποτε άλλο, είμή δτι αύτή ή θρησκεία άποδίδει με- 

γάλην εις αύτά σημασίαν, κατατάσσουσα έν ί’ση μοίριρ τα καθήκοντα τοΰ 
ανθρώπου πρός τόν Θεόν, καί τά καθήκοντα αύτοΰ πρός τήν πατρίδα, πρός 

τήν άνθρωπότητα έν γένει, πρός τόν πλησίον ιδίως, καί πρός εαυτόν’ ως μη

δέν μάλιστα λογίζεται τά πρώτα, αν δέν συνοδεύωνται καί υπο τών λοι

πών, λέγουσα δτι ή πίστις άνευ τών έργων είναι νεκρά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λοιπόν περί τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων τούτων τά 

αύτά διδάσκει ή θρησκεία ώς καί ή ήθική ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τά αύτά.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πόσον εύκολωτέρα δμως καί γλυκυτέρα είναι ή έκτελεσις αύ

τών, γινομένη κατά τά παραγγέλματα καί ύπό τήν σκεπήν τής θρησκείας !

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Άναμφιβόλως. Εύάρεστος είναι ή συναίσθησις τοϋ κα
θήκοντος, καί ή έκ τούτου άνάπαυσις τής συνειδήσεως’ άλλ’ άφατος είναι η 

άγαλλίασις τοϋ εύσεβοϋς άνθρώπου, συλλογιζομένου δτι καί τό παραμικρόν 
τών άγαθών αύτοΰ έργων έχει άόρατον μάρτυρα καί εύλογοϋντα έπιδοκιμα- 

στήν τόν ύψιστον καί άγαθόν Θεόν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ούτως είναι, ούτως είναι, Άγαθόβουλε" καί διά τοΰτο, άφοΰ 

οί λόγοι σου ή'νοιξαν τήν καρδίαν μου είς τό ζωογόνον αίσθημα τής θρη- 
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σκείας, μετά πλειοτέρας εύθυμίας προσβλέπω εις την έκπληρωσιν τών κα

θηκόντων μ.ου, καί πλειοτέραν θά αίσθάνωμαι ενδόμυχον εύχαρίστησιν μετά 

την έκπληρωσιν αύτών.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Εύχομαι, <ρί"λοε μου, νά έμμείνετε άμ.φότεροι έν τη όδω 

ταότη βαδίζοντες άπαρεγκλίτως, τελειοποιούμενοι κάθ’ έκάστην έν τγί εκ

πληρώσει των πολυειδών ύμών καθηκόντων, καί ρίπτοντες εύάρεστον βλέμμα 

επί του παρελθόντος, άτάραχον επί του παρόντος, καί πλήρες έλπίδος καί 

πίστεως επί τοΰ μέλλοντος. Τότε θά ζησετε ευτυχώς καί έντίμως έν τφ 
κόσμω τούτφ, θά προσβλέπετε δέ πρός τε την ζωήν καί τον θάνατον ίλα- 
ρώς καί άδιαφόρως, λέγοντες πάντοτε μετά τοϋ Αποστόλου’ «Έάν τε ζώ- 

μεν, έάν τε άποθνησκωμεν, τοϋ Κυρίου έσμέν».

ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ

ήτοι άνακαθκ-μις τής χαρά τάς πηγάς τοΰ Παμίσου Μεσαιωνικής κωμοπδ.Ιεως 
Σκάλας και τής προς αυτήν άγούσης εκ Θούριας αρχαίας δδοϋ^ 

τής κατά τδν Μεσαίωνα νπδ τα>ν Βυζαντινών 

Βασιλικής όδοϋ καλούμενης.

Ό ποταμός Πάμισος διασχίζει την ώραίαν καί εύφορον Μεσσηνίαν ρέων 

«διά τε άρουμενης καί καδαρδς»,ώς λέγει ό Παυσανίας', καί έκβάλλων παρά 

τον Θουριάτην Κόλπον, ώς θέλομεν αποδείξει εις την περί ©ουρίας πραγμα

τείαν ημών, ακολούθως έκδοθησομένην Αί πηγαί τοϋ ποταμού τούτου ύ- 
πάρχουσι παρά την προς ’Αρκαδίαν άγουσαν δημοσίαν 3 οδόν έκ ©ουρίας, ώς 

αυτός ουτος ό σοφός της άρχαιότητος περιηγητής άποφαίνεται λέγωι «Πόντε 

δε εκ Θούριας ώς επι ’Αρκαδίας είσιν αί πηγαί τον Παμίσου. Και επ’ αύ· 
ταϊς παισι μικροϊς άκέσματα γίνεται 4». Τά έπ’ αύτών τών πηγών άκέ- 

σματα τών μικρών παίδων βεβαίως έν υπαίθρφ δεν έγίνοντο, ούδ’ άνευ ια

τρών, 'ή, έν ελλείψει, τούτων, άνευ ιερέων τοϋ ’Ασκληπιού ή θεραπεία δεν 

έτολμάτο υπό τών αρχαίων, λίαν σεβομένων, ώς γνωστόν, τον έφορον τ·ης 
ύγιεινης θεόν. Άλλ’ οί αρχαίοι συγγραφείς άτυχώς ούδένα λόγον ποιούνται

1 Παυσαν. Μεσ σ η ν t αχ. XXXIV, I 3—4. ezo. λειψ. 1854.
2 Προ πολλοΟ ασχολούμενος περί την Αρχαιολογικήν ϊρεόναν τής Μεσσηνιακής χώρας 

ίκδίδωμι έν φολλαδίοις τάς Ανακαλύψεις μοο ύπδ τήν έπωνομίαν «Μεσσην ιαζ ά». Μέχρζ 
τοΟδε δύο έξέδωκα φυλλάδια α’) περί Καλαμών και Φαρών’ β') περί Άνακαλύψεως τής Αρ
χαίας Άμφείας.

3 Περί ταύτης τής όδοΟ παρακατιόντες ιδία ποιησόμεΟα τδν λόγον.
4 Πανοαν. 'Μ' άνωτ. XXXI, 3.
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περί τίνος τοιαυτής οικοδομής, χρησίμ.ου, ώς τά σημερινά θεραπευτήρια, εις 

τούς μικρούς άσθενοΰντας παϊδας, η, έν άλλοις δ'ροις έκφράσεως, δεν άναφέ- 

ρουσιν οί άρχαϊοι συγγραφείς, έάν παρά τάς πηγάς τοϋ Παμίσου ύπηρχεν Ά- 
σκληπιεϊόν τε η ναός, παρ’ ω, ώς εί'θισται παρά τοϊς πάλαι, συνέρρεον οί ά- 
σθενοϋντ.ες, έν φ, ώς μαρτυρεϊται ύπό τοΰ Παυσανίου, ειδική τις θεραπεία 

ένηργεϊτο ένταΰθα παρά τάς πηγάς του Παμίσου εις τούς μικρούς άσθενοϋν
τας παϊδας. Άλλ’ ο,τι έκόντες η άκοντες οί άρχαϊοι συγγραφείς άπεστέρη- 

σαν, τοΰτο ημϊν η τύχη δωρεϊται σήμερον εύμενέστατα.

Χωρικός τις έκ τοϋ χωρίου Νέα Άργαρά ', πρωτευούσης τοΰ δήμου Άμ

φείας, έχων κτήμα παρά τάς πηγάς αύτάς τοΰ Παμίσου έσκαπτεν έν αύτφ, 
καί κατά τύχην άνεκάλυψεν άρχαϊον κτίριον έχον κλίμακα καταβαίνουσαν. 
πρός τά κάτω’ δυστυχώς κατέστρεψε τά ερείπια, τοΰ κτιρίου τούτου, διότι 

έλπίζων νά εύρη θησαυρόν, ώς νομίζουσι πάντες οί -χωρικοί εις τοιαύτας πε
ριστάσεις» άνέσκαψε τόν χώρον, έξηγαγε τούς λίθους, καί άφ·ηκεν αυτούς έν 

ύπαίθρω’ ό φιλόμουσος νομάρχης Μεσσηνίας κ. Καλαμ.ίδας πληροφορηθείς 

περί τούτων άπέσταλκέ με, δ'πως περιεργασθώ έπιστημ-ονικώς τάς άνασκα- 
φάς ταύτας και εκθέσω πρός αυτόν τά δέοντα. Φθάσας λοιπόν έκεϊ παρετη- 

ρησα τούς έν υπαίθρω κειμένους λίθους, οϊτινές είσιν έκ τών τυχαίων, τετρά
γωνοι και προσηρμοσμένοι άλληλοις διά τεχνητών έποχών’ πρός δέ συνεδέοντο 

διά σίδηρου καί μ,ολύβδου, ών λείψανα παρατηρούνται διαμένοντα έν ταϊς 

όπαϊς είσέτι, ταϊς επί τοιούτφ σκοπφ κατεσκευασμέναις’ ευρέθη δέ παρ’ αυ

τής, ώς έμαθον, καί άγαλμά τι όρειχάλκινον, βοός κεφαλή λιθίνη, και πί
θος’ προσέτι λίθος ενεπίγραφος’ άλλ’ έξ αύτών ούδέν είδον, ώς άποκρυβέντων. 
Τό δέ περιεργότατον πάντων παρετηρησα, OTt παρά την δημ,οσίαν οδόν φαί

νονται κυκλώπεια έρείπια, ώς τριών μέτρων γαλλικών τό μήκος, άτινα ύπεισ- 
ερχόμενα υπό την οδόν εξαφανίζονται πλέον.

’Εκ πάντων τούτων συνάγεται τό επιστημονικόν συμπέρασμα, δ'τι ένταΰθα 

ύπηρχεν άρχαϊον Ελληνικόν κτίριον, και πιθανώτατα ’Ασκληπιείου, παρ’ φ 

παισί τοϊς μικροϊς τά άκέσματα έγίνοντο ύπό τών ιερέων, ώς μαρτυρεί δ Παυ

σανίας, διότι τό κτίριον τοΰτο καί παρά την πρός Αρκαδίαν άγουσαν άρ- 

χαίαν οδόν ύπηρχε, και έπ’ αύτών τών πηγών τοϋ Παμίσου έ'κειτο’ ί'σως 

μάλιστα και διά τίνος ύπογείου σύριγγας είσηγον τό ύδωρ οί ίερεϊς εντός τοϋ 
ίεροΰ, δ'που έ'πλυνον η άλλης μεθόδου θεραπείαν μετηρχοντο οί Άσκληπιάδαι 

διά τοΰ ΰδατος πρός τούς' πάσχοντας μικρούς παϊδας. Μόλις ολίγα βήματα 8 

η 10 άπέχουσιν τοϋ ίεροΰ τούτου αί δύο κυριώταται πηγαί τοΰ Παμίσου, αϊ- 

τινες άποτελοΰνται έκ δύο λιμνών μικρών καί στρογγύλων, αϊτινες καλούνται 
■ύπό τοΰ λαοΰ ,μάτια, καί νομίζονται άπατοι διά τό άπειρον βάθος αύτών, 

έξ ου άναθρώσκει τό ύδωρ προξενούν μικρούς τινας πομφόλυγας ένίοτε έπί 

<της έπιφανείας, καί ουτω σχηματίζονται τά δύο κύρια πολυχεύμονα ρείθρα

1 "Ιδι φυλλάδιόν μ-ον περί Άμφεία {< 4
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■του Παμίσου, ώς έκ των δυο οφθαλμών του ανθρώπου διά των δακρύων 
σχηματίζονται επί των παρειών δύο γεύματα καταλείβοντα. Πόσον φυσικώς 
η γλώσσα τοΰ λαού ζωγραφεϊ τά πράγματα" δποϊαι φυσικαί εικόνες άπαν- 
τώσιν έν τη δλως άφελεϊ ταυτη γλώσση! ούτω πάλιν θέλουσα νά παρά
σταση είκονικώς τάς πηγάς τοΰ ετέρου γειτονικοί ποταμού ’Άριος, ώνόμασεν 
αύτάς ΐδ πήδημα .τής Λιγιρής, περί ης Βις πλάτος έπραγματεύθημεν έν τφ 
περί της άρχαίας Άμφείας β' φυλλαδίφ των Μεσσηνιακωτ ημών. Τό βέβαιον 
είναι, δτι γεωλογικώς έξεταζομένου τοΰ πράγματος, αί πηγαί άμφοτέρων των 
ποταμών, τοΰ τε Παμίσου και ’Άριος, δεν φαίνονται σύγχρονοι, καθόσον τοΰ 
δευτέρου σεισμός φρικαλέος παρέτρεψεν $ παρεμόρφωσε τάς πηγάς εις έπο- 
χάς άγνωστους" άμφότεροι όμως πηγάζουσιν υπό την ρίζαν δευτερογενών 
όρέων, ών τεμάχια ύφίζησιν παθόντα έπεκάθησαν έπΐ τών πηγών καί άπε- 
τέλεσαν τούς έπ’ αυτών λόφους. Τό ύδωρ τών πηγών τοΰ Παμίσου πρέπει νά 
άναλυθη χημικώς υπό τών επιστημόνων,ώστε νά γένη όπωσοΰν γνωστή η πρός 
ί'ασιν χρησις αύτοΰ, καί επομένως καταστη καί σήμερον ωφέλιμον εις τούς 
πάσχοντας μικρούς παϊδας, δπως καί τό πάλαι. ’Αλλά τοϋτο δεν είναι έ'ργον 
μου" άνηκει τοϊς Άσκληπιάδαις.

Ό Πάμισος τό πάλαι ην πλευστός, καί κατά την φράσιν τοΰ Παυσανίου 
ιιάκαπΛεϊΐαι ravalr ίχ θαΛάττης έπι δέκα πον σταδίους» *.  Και ακριβώς 
μέν νά εΐ'πη τις σήμερον μέχρι τίνος σημείου άνεπλέετο, είναι λίαν δυσχε
ρές" επειδή καί ακαθάριστος διατελεϊ δ ποταμός από τοσούτων αιώνων, καί 
μεταβολάς ούκ όλίγας παρά τάς οχθας καί την κοίτην αύτοΰ έ'σχεν, ώστε 

* τό ζητημα έν γε τφ παρόντι έξ άνάγκης μένει άλυτον" λυθησεται δ’ακρι
βώς, εάν ποτέ και αυθις άποκαταστνί πλευστός, δπερ δεν είναι δύσκολον, 
μάλιστα εάν συνεταιρισμός κεφαλαιούχων επί τούτφ καταρτισθη" επειδή 
έχει ώφελείας, δι’ αύτοΰ μετακομιζομένων απάντων τών προϊόντων της 
Μεσσηνίας κάτω εις την παραλίαν εύκολώτατα καί εύθηνότερα, οΐον σύκων, 
σταφίδων καί λοιπών. Τοιοϋτόν τι διαμετακομιστικόν έμπόριον καί οί πα
λαιοί μετηρχοντο έν τφ ποταμφ τούτφ, ίδίιη βαλανιδιών καί σιτηρών, δι’ 
ών έτρέφοντο οί έν άμφοτέραις ταϊς παραλίαις τοΰ Μεσσηνιακοΰ κόλπου κεί
μενα! πολλαί πόλεις της τε Λακωνικές καί Μεσσηνίας. Φρονώ δέ, δτι ούκ 
επί δέκα που σταδίους άνεπλέετο δ Πάμισος, ώς λέγει δ Παυσανίας, έκ της 
θαλάσσης, αλλά καί έως αύτών τών πηγών αύτοΰ άνηγοντο, αί σχεδίαι 
τούλάχιστον, όπως καί σήμερον τούτο γίνεται ύπό τών άλιέων, ώς θέλομεν 

• ίδεϊ παρακατιόντες. Έν ταϊς πηγαϊς δέ αί λίμναι ίό τά ’μάτια, διά τε τό 
βάθος και τό εύρος έχρησίμευον ώς δρμοι δεξιώτατοι εις τά άναχθέντα πλοιά
ρια άτινα προσορμιζόμενα έκεϊσε περιέμενον τά έκ τ·ης ’Αρκαδίας καί Εδί^τ 
τ·?ίς πλούσιας εις σιτηρά έπαρχίας τ^ς Μεγαλοπόλεως καταγόμενα επί φορ
τηγών προϊόντα διά τνίς μεγάλης όδοΰ, ητις καί βαοι2ικη εκαλείτο ύπό τών

i Πένσαν. XXXIV, 1.
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βυζαντινών, ώς θέλομεν ΐδεϊ παρακατιόντες, καί Σερβίκια επί Τούρκων. 
Προσέτι έκεϊ έπεβιβάζοντο καί τά βαλανίδια, άπερ περισυνηγον οί κάτοι
κοι έκτε τών όρέων, τών άνωθεν τών πηγών έκτεινομένων είς μέγα διά
στημα καί διαχωριζόντων Μεσσηνίαν καί ’Αρκαδίαν, καί έξ άλλων μερών. 
ΤΙ έν ταϊς πηγαϊς τοΰ Παμίσου ανάλογος έμπορικη κίνησις έγίνετο καί κατά, 
τύν Μεσαίωνα, δτε καί Σκά2α έκαλεϊτο διά τοϋτο ή θεσις αυτή, ώς 
συνήθως ώνομάζοντο τότε αί πρός τοιοϋτόν τινα σκοπόν χρήσιμοι θέσεις" 
παρά την ΣκάΛατ λοιπόν τοΰ Παμίσου δεξιόθεν τφ καταβαίνοντι πρός αύτόν 
καί παρά τό δεξιόν ’μάτι $ λίμνην, έ'κειτο καί δμώνυμος κωμόπολις κατά τόν, 
Μεσαίωνα, ητις σήμερον δεν ύπάρχει, ώς καταστραφεϊσα, άλλ’ άγνωστον 
πότε καί ύπό τίνων. Σήμερον ύπάρχουσιν έκεϊ έρείπια μόνον παλαιού τίνος ξε· 
νώνος (χάνι) καί ούδέν πλέον" άνηκει δ’ δ χώρος τφ κ. Κάβουρφ δικηγόρφ 
έν Καλάμαις" έστι δέ θέσις επίπεδος καί ίκανώς εύρεϊα, έμπερικρύπτουσα καί 
νομίσματα μεσαιωνικά, έξ ών τινα περίεργα.

’Από τ^ς θέσεως δέ της άρχαίας Σκά2ας περί την ημίσειαν ώραν άπέ-, 
χουσα, ύπάρχει η νέα Σκά2α έπί λόφου άρκετά ύψηλοΰ καί πλείονας τών 
εξήκοντα οικογενειών περιέχουσα" είναι κώμη άποπτος καί τερπνή" φαίνε
ται δέ δτι συνφκίσθη έν έποχη άγνώστφ ύπό τών φυγάδων της παλαιάς 
Σκάλας, οίτινες άπεσύρθησαν έκεϊθεν είς άσφαλέστερον μέρος διά τόν φόβον 
τών συχνών επιδρομών τών βαρβάρων, αΐς -ησαν υποκείμενον διά την παρά 
την Βασιλικήν δδόν θέσιν αύτών' διότι διά τ^ς όδοΰ ταύτης άνέβαινον 
καί κατέβαινον αί βάρβαροι όρδαί είτε πρός τά άνω της Πελοπόννησου είτε 
πρός τά κάτω" τανΰν δέ πρός τά άριστερά τών πηγών τοΰ Παμίσου έν θέσει 
καταρρύτφ υπό τών ύδάτων καί λίαν τερπνή τό θέρος, συνοικίζεται νέα 
κώμ.η άγιος Φ2ωρος καλουμένη διά τόν δμώνυμον ναόν, τόν προϋπάρχοντα 
έκεϊ μόνον μετά τίνος στάθμου στρατιωτικού, 8ν δ άοίδιμος ’Όθων δ 
Α' βασιλεύς της Ελλάδος φκοδόμ.ησε πρός προφύλαξιν τών διαβάινόντων 
άπό τών τότε ληστειών. ‘Ο ποταμός Πάμισος έ'χει καί ίχθύας, οΐτινες έκ 
της θαλάσσης άναβαίνουσι πρός αύτόν, ώς λέγει ό Παυσανίας έν τοϊςδε' 
«άναθέουσι δέ είς αύτόν καί οί θαλάσσιοι τών Ιχθύων, περί ώραν μάλιστα 
«τοΰ ηρος» .... «διάφοροι δέ τό είδος μάλιστα ίχθϋς άναθέουσιν είς τόν 
«Πάμισον, άτε είς ύδωρ καθαρόν καί ού κατά τά αύτά τοϊς κατειλεγμένοις 
«ποταμοΐς ίλυώδες" οί κέφαλοι δέ άτε ιχθύων δντες τών πηγαίων, ποταμών 
«φίλοι τών θολερωτέρων είσί ! ».’ Πρός τούτοις δέ καί έγχέλυς παμπληθείς 
σκεδάννυνται άνά τόν ποταμόν άπαντα καί τά παρ’ αύτόν σχηματιζόμ.ενα 
έλη, ίδίφ δέ παρά τό έν τη κώμη Λεοττοχωρι ’(’Ασλάναγα τουρκιστί) 
σχηματιζόμενον έλος" άλλ’ οί έγχέλυς καταβαίνουσιν έκ τών πηγών η τών 
λιμ.νών, καί ούκ άναβαίνουσιν έκ τ^ς θαλάσσης, ώσπερ οί ιχθύες’ περιεργο- 
τάτη δέ είναι η είς τάς λίμ,νας η τάς πηγάς κατά πρώτον έμφάνισις αύ-

1 Πανσεν. Μισσην. XXXIV, 1.
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των, γινόμενη ωδέ πως’ έκ των εγκάτων των λιμνών άναβαίνει κύστις τις 

ίκανώς εύρεΐα καί μεγάλη, ένδον τνίς οποίας ύπάρχουσιν έγχέλεις έν έμ- 
βρυα/.η καταστάσει, ούτως εΐπεϊν, διατελοϋντες, ως ταινίαι η έλμινθες Απει

ροπληθείς συμπεριπεπλεγμέναι*  άφ’ ου δ’ αύξηθώσιν ίκανώς, ώσθ’ η χωρητι- 

κ<5ττ)ς της κύστεως νά μη έπαρκ-η εις την ένδιαίτησιν αυτών, η η ένδοθεν 

αύτης ύλη νά μη έπαρκγ εις την διάθοεψιν αυτών, τότε διατρυπώσιν αυτήν 
η διαπερώσιν προς άνεύρεσιν τροφές άνά τόν ποταμόν καί τά παρακείμενα 

ελη σκεδαννύμενοε, και ούτω πληρούται ό ποταμός έγχέλυων ήδυτάτων την 

γεΰσιν*  την κύστιν ταύτην ό λαός ονομάζει κοιΛιά διά την ομοιότητα βε
βαίως προς την τοϋ ανθρώπου κοιλίαν, έν η έγκολάπτονται ύπό της φύσεω; 

τοσαΰτα ό'ντα, άπερ, κατά την γνώμην ετέρων, δεν διατρυπώσι την κοιλίαν, 

άλλ’ άφ’ εαυτός αυτή φύσει έν ώρισμένη ώρ<£ σπ^, καί ούτως εξέρχονται οί 

εγχελυς. Καί τοσαΰτα μέν περί έγχέλυων. Τόν δέ ποταμόν Πάμισον πρός ά
γραν ιχθύων άναπλέουσιν οί άλιεϊς καί μημερον έν σχεδίαις μέχρις αυτών 

τών πηγών αυτού, καί έκεϊθεν αδθις ζαταβαίνουσι πρός τάς έκβολάς η διευ
θύνονται πρός τά έλη πρός άγραν έγχέλυων. Καί ί'σως διά τάς πολλάς και 

μεγαλας ώφελείας, ών άπηλαυον οί Μεσσηνιοι έκ του ποταμού-τούτου, εσέ- 
βοντο αύτόν καί ΐδίιγ οί βασιλείς τ^ς Μεσσηνίας έθυον αύτω κατ' έτος, τοϋ 

βασιλεως Συβότα τοϋτο όρισαμένου κατά πρώτον, καί έπαναγαγόντος, ώς εί- 

κδς εις την άρχαίαν συνήθειαν τούς Μεσσηνιακούς λαούς, ως μαρτυρεί Παυ
σανίας έν τοϊςδε' «Συβότας δέ ό Δωτάδα τώ τε ποταμφ κατεστησατο τώ 

ΙΙαμίσφ κατά έτος έκαστον θύειν τόν βασιλεύοντα» Ότι δ’ οί "Ελληνες 
έσεβοντο ώς θεούς τούς ποταμούς αλλαχού γενησεται ημϊν λόγος. Μέχρι δέ 

τίνος έποχίίς έλευθέρα ην καί άκώλυτος ύπό τε φυσικών καί πολιτικών προσ

κομμάτων ή ποταμοπλοΐα ένταΰθα, δύσκολον είναι νά όρισθίί άκριβώς’ εικά
ζεται όμως ότι ένηργεΐτο μέχρι τ·ής Δ'καί Ε' εκατονταετηρίδες μ. X., δτε 

καί διεσώζοντο έτι αί εύημερουσαι πόλεις τ^ς Μεσσηνίας, οΐον, ©ουρία κλ. 

^κμαζεν είσέτι τό 'Ελληνικόν έμπόριον, βιομ-ηχανία καί έπιστνίμαι. Άλλ’ 

έπελθόντων τών βαρβάρων, οΐον, Γότθων, Βανδηλων κλ. οΐτινες κατέστρε
ψαν καί ήρ^μωσαν τάς πόλεις 1 2,γχμαλώτευσαν καί έξηνδραπόδισαν τούς κα

τοίκους, τά πάντα έπαθον ύφεσιν φοβέράν, καί τάπείνωσιν φρικαλέαν οί άτυ- 
,χεϊς "Ελληνες ύπέστησαν καί δη καί οί Μεσσηνιοι 3. Τότε λοιπόν νεκρω- 

θεντος τοϋ έμπορίου, αί συγκοινωνίαι διεκόπησαν, αί ποταμοπλοΐα! μη ευ- 

ρισκουσαι πόρον άλλον έπικερδίί έπαύσαντο, περιορισθεΐσαι εις σχεδίας άνα- 

γομένας πρός άγραν ιχθύων μόνον καί έγχέλυων καί πρός ούδέν άλλο. Τότε 

και αί πόλεις ηλλαξαν ονόματα, καί οί ποταμοί έ'χασαν τά άρχαϊα αυτών 

όνόματα, μετονομασθέντες καί περιβληθέντες βαρβαρικάς φωνάς" ούτως ό 

1 Παυσ. Μεσσην, III, 10.
2 Προκοπίου Καισαρέως περί Γοτθ. πολίμ. Βιβλ, Γ’ Κεφ. κζ' ίκδ. Βενετ. 1829.
3 Λ. Πετρίδου περί Καλαμώνσελ. 25.
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ίΐάμισος έχασε τό άρχαϊον αύτοΰ δνομα μετονομασθείς καί περιβληθείς την 

βαρβαρικην φωνήν Πιρτάτσα (Pirnatza) ούτως αί ένθεν καί ένθεν τοϋ πο
ταμού κώμαι έχουσιν τά αποστροφές άξια όνόματα Ζαφέρ-έμίνη, Άσλάναγα 

καί τά παρόμοια, άσχημίζοντα την ώραίαν Μεσσηνίαν.

Κατά τόν Στράβωνα καί άλλος Πάμισος ύπ^ρχεν έν Λακωνική, αλλά μι
κρός ώς μαρτυρεϊται έν τοϊςδε’ «έ'στε δέ και άΑΙος Πάμισος χαραδρώδης, 
μικρδς, περί Λεΰκτρον ρε'ων zb Λακωνικόν 2, περί ον κρίσιν εσχον Μεσσή- 

γιοι προς Λακεδαιμονίους επι ΦιΜππουυ Περί τοιούτων κρίσεων Μεσση- 

νίων καί Λακεδαιμονίων έκάστοτ’ έριζόντων περί τών ορίων τών χωρών αυ
τών,έγένετό μοι λόγος τάπερί ©ουρίας περιγράφοντι έν τώ πεοιοδικφ Βύρονι

Τέλος δέ πάντων ό λόγος κατάγει ημάς καί εις τά περί Βασιλικές όδού 

(viae imperii) , ητις πιθανώς έπί Ελλήνων έλάμβανεν αρχήν έκ τών Φαρών 

(Καλαμών νύν 5), διηρχετο διά ©ουρίας της αρχαίας, καί εντεύθεν εις τάς 

πηγάς τού Παμίσου (άγιος Φλώρος νύν) κατά την φράσιν τού Παυσανίου, 

ζ-Ιδντι δε εκ Θούριας ώς έπι ’Αρκαδίας είσιν αί πηγαι τοϋ Παμίσουυ' 
και έκεϊθεν διά τών όοέων εις ’Αρκαδίαν ·ηγεν η οδός αύτη. Εί τό πάλαι α

μαξιτός ην, βεβαίας μαρτυρίας καί ρητάς δέν έχομεν περί τούτου’ εΐκάζομεν 

δ’δμως,οτι ην τοιαύτη, καθόσον παρατηροϋμεν,οτι έν ταϊς άγυκκϊς της άρχαίας 

©ουρίας τά ’ΛΛηνικά νύν) διασώζονται ΐ'χνη τροχών άμάξης έπί ΐσογαίων 

μεγάλων πετρών’ τά δ’ ΐ'χνη ταΰτα διευθύνονται πρός τό Βόρειον μέρος της. 

πόλεως, δθεν ·ην ή έξοδος πρός τάς πηγάς τού Παμίσου, εις άς έξεκνοΰντο 

οί ©ουριάται καταβαίνοντες τόν λόφον, έφ’ου ιή πόλις, καί διαπερώντες τό 

μεταξύ τών πηγών καί αύτης μέρος τ·ης Μεσσηνιακ^ς πεδιάδας’ έπί δέ τών 

'Ρωμαίων αύτοκρατόρων καί Βυζαντινών εκαλείτο βασιΛικη οδός, ώς μαρ- 

τυρεϊται ύπό χρυσοβούλλου, χορηγηθέντος τώ Μητροπολίτη Μονεμ.βασίας 
παρά τού αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τού Παλαιολόγου. ’Εν τφ χρυσοβοΰλλω 

τούτφ, περιγραφομένων τών τότε πόλεων της Μεσσηνίας, τών παραχωρηθει- 
σών εις τόν περί ου ό λόγος μητροπολίτην, οΐον, Κορώνης, Άνδρούσης κλ. 

άναφέρονται τάδε’ «Μετά δέ τό εΐρημένον εύκτηριον αύθις κατά δεξιόν μέ- 

»ρος τφ καταβαίνοντι (από τού Ταϋγέτου ορούς) εΐσί ταΰτα τά λεχθησόμενα

1 Voyage de la , Grece par Pouqueville χλ. tom. sixieme. chap. III. σελ. 40—41, 
δπου ό σοφός ούτος γάλλος ε’ς πλάτος ίχτίΟησι τά περί Παμίσου, άλλ’ ίν πολλοίς ούκ 
Ιν βζριδείφ έπιστημονιχί].—ΠαρνασσοΟ Β, 25 περί ΊΟώμςς καί Μεσσς'νης διατριβήν ταϋ 
κ. Ν. Πετρή, γυμναοιάρχου Ναυπλίου.

2 Ώς γνωστόν δπάρχουσι καί Βοιωτικχ Αεϋκτρα, έξ ών άπιρκίσβς τό Λακωνικόν.
3 Στράβ. Β' σελ. 512 εχδ. Μεινεκ'ου 1853. Λειψία.
4 Φυλλάδ. 14 σελ. 101 £τ. Β' 1876.—Τοϋτον τόν Πάμισον ίννοητόον ορίζειν τήν Λα-ι 

κωνικήν καί Μεσσηνίαν, αδτοϋ φήσαντος τοδ ποιητοδ «Πάμισον εις 9άλασσαν ίξορμώμε- 
νον». (Στράβ. Μ’ άνωτ. σελ. 115 ϊκδ. Κοραη).

5 Άρχαιολογ. καί ίστορικ. ^ρευνχ περί Φαρών και Καλαμών κλπ. Ιν Καλάμαις Ιιςδα- 
9εϊσ» τφ!875.
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«χωρία τε και πολίσματα. Δυρράχιόν που άρχαϊον, ουτω καλούμενον *’ μετά: 
»δέ τοΰτο κατέρχεται εις την σωρόν, την όνομαζομένην Γραδς ~, &ίτα διέρ- 
υχεται τής βασιλικής όδοϋ 1 2 3, και καταντ^ (τό δριον τών παραχωρηθεισών 
«χωρών) εις τους Χοιρολάκζους 4· έπειτα ανέρχεται εις την Βουλκάνην 5 6, 
»κα’ι διέρχεται εις τοϋ βουνοϋ την λεγομένην Ό-τ/μ·’ ειθ’ ούτως εις τό όρος 
»τό δρθιον και κατέρχεται εις την Πόλον, τόν καλούμενον Άβαρΐνον, έν φ 
»καί λιμήν μέγας» θ. Μέρος τι της όδου ταύτης καί σήμερον έτι λιθόστρω- 
τον υπάρχει,και μάλιστα τό κατά τούς επί τών πηγών λόφους’ πρότερον δ’ ήν 
πλήρης πηλών ούκ όλίγας παρέχουσα δυσκολίας τοϊς διαβάταις’ ή δέ λιθό- 
στρωσις έγένετο, κατά την παράδοσιν, ήτις διασώζεται μεταξύ τών χωρι
κών, ύπό τίνος πλουσίου άνδρός οΐκοΰντος έν Άνδρούσν) 7 8, πρωτευούση τότε 
Μεσσηνίας, και ζητήσαντος την μονογενή κόρην άλλου τοιούτου·, οΐκοΰντος 
δ’ έν Αεονταρίφ’ επειδή δ’ ό τελευταίος άπήτησε την λιθόστρωσιν τ·ης όδοΰ, 
δπως φανώσι τά πλουτη αύτοΰ, περί ών ειχεν αμφιβολίας, προφασιζόμενος 
δτι «λκσπόνεται η κόρη του (ινα μεταχειρισθώμεν την φράσιν τοϋ λαοϋ) Αν 
περάση τόσο δρόμο», ό έξ Άνδρούσης έδαπάνησε και έγένετο η λιθόστρωσις, 
και μετά ταϋτα ό γάμος. Κατά τάς πηγάς τοΰ Παμίσου διεσχίζετο ή οδός 
εις δυο καί τό μέν ήγε πρός Θουρίαν, ώς εΐδτομεν, τό δέ πρός Μεσσήνην την 
ύπό τΐ) Ίδώμγι, κατά Παυσανίαν λέγοντα τάδε*  «Ίοΰσι δέ άπό τών πηγών 
»έν άριστερφ καί προελδόντι ώς τεσσαράκοντα στάδιά έστι Μεσσηνίοις η ύπό 
»τη Ίθώμν) πόλις 9», περί ής άκολούδως γενησεται λόγος έν τοϊς έπιφερομέ- 
νοις τευχεσι τοΰ Παρνασαοϋ εις πλάτος γινόμενης τ·^ς περιγραφές τών λαμ
πρών λειψάνων, τών Ανεκδότων έπιγραφών καί τών όμοιων, άτινα άνεύρομευ 
έκεϊ έπισκεφδέντες, ήν ό μέγας Έπαμινώνδας έθεμελίωσε λαμπράν πάλιν.

1 "13ε‘Ανακάλυψιν αρχαίας Άμφείας, φυλλα3. 6' τών Μεσσηνιακών μου σελ. 20—2!.
2 Σωρός τηςγρηας λέγεται και σήμερον,άλλα δια τί ώνομάσβη ουτω και τις ή γραία, 

Αγνοείται.
3 Περί ής ό λόγος ένταΰΟα.
4 Χωρία συμπεριλαμβανόμενα ?ν τώ δήμοι Ο’ιχαλίας καί Άνδανείας.
5 Περί Βουλκάνης ό λόγος ϊσται έν τοΐς περί Μεσσήνης.
6 Buchon livr. de la congaeste de la princ6e de la Moree. tom. premier. AnmSxe B', 

σελ. 84 κεξ. Paris 1845.
7 Έπι Φραγκοκρατίας καί Ιπί Τουρκίας τώνΚαρας-γιαννιτσαραίων'ϊδε Pouqueville. voyage 

de la Grice. tom. sixlime. chap. iv. pag. 53—54 κεξ.
8 Παυοαν. Μισούν , XXXI, 4.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ *

Τριηκόντων αντί του τριήκοντα ήτοι τριάκοντα.

Έν τφ ποιηματι του Ησιόδου, δπερ έπιγράφεται ’Έργα καί Ήριέραι, 
φέρεται κατά τά πλεϊστα τών Αντιγράφων (στίχ. 695):

ώραϊος δέ γυναίκα τεύν ποτ'ι οίκον άγεσδαι
. μήτε τριηκόντων έτέων μάλα -πόλλ’ άπολείπων 
μήτ’ έπιθείς μάλα πολλά’ γάμος δέ τοι ώριος ουτος.

Εύρε δέ τόν τύπον τριηκόντΩ,Ν παρά τφ Ήσιόδφ καί ό Μοσχάπουλος και 
ό Πρόκλος καί ό Ευστάθιος σελ. 97,11 καί ό Στοβαίος Άνδολ. ΟΑ', 6 καί 
ό Πλούταρχος Ήθικ. σελ. 753, α'. Άλλ’ ό Τζέτζης έν τοϊς εις τόν'Ησίοδον 
Σχολίοις ύπέλαβε την γραφήν ταύτην η αύτοΰ τοΰ 'Ησιόδου πταίσμα, παρα- 
παίων Αληθώς καί άντικρυς βλασφημών, ιό τών βιβλιογράφων. Έχει δ’ούτως 
δ λόγος τοΰ Τζέτζου’ «Μη γράψης Τριηκόντων, εί'τε 'Ησιόδου εΐ'τε μετα- 
γραφικόν τό πταϊστα τυγχάνει, Αλλά τριήκοντα. Πασα γάρ φωνή τά τρία 
γένη σημαίνουσα έν μια λέξει άκλιτός έστίν, οΐον τριάκοντα, πεντήκοντα 
καί πάντες οί αριθμοί, ώσπερ καί τό εγώ, σύ, έμοί καί τά ό'μοια. Οΐς δέ 
βουλητόν Αποπηδαν τών έμών λόγων γραφέτωσαν τριακόντων καί πεντη- 
κάντων καί ίζηκόντων καί έκατόντων, εΐ βούλοιντο».

Ό Δαβήσιος ισχυρίζεται {Συριρι. Κριτ. σελ. 178 κέξ.) δτι ή Αληθής Ανα- 
γνωσις εινε :

μήτε τριήκοντα Γετέων μάλα πόλλ’ άπολείπων.
φερων ικανά παραδείγματα της ένεκα τοΰ δίγαμμα έκτάσεως τοΰ ληκτικού 
βραχέος φωνήεντος τίίς προηγούμενης λέξεως (Πρβ. καί Rzach) περί ΣιαΈ 
Ήσιόδ. σελ. 424. Τφ Δαβησίφ συνεφώνησε καί ό Λεννήπιος (Ήσιύδ. ’Έργ. 
σελί 81). Καί ό Φλάχιος δ’ έξέδωκε παρ’ Ήσιόδφ τριήκοντα έτέων ήτοι 
τριήκοντα Γενεών σημειούμενος «τριηκόντων ex analogia Aeolica gramma- 
ticos vel librarios emendasse consentaneum est» (Ήσιύδ. ΓοιτΛιγγ. σελ. 267 
έκδ. γ'. Πρβ. καί ΠροΛ,εγ. εις Θεογ. σελ. 40 καί 53). Άλλ’ ημείς δεν δυνά- 
μεθα νά πείσωμεν ήμ^ς αυτούς δτι έ'κειτο μέν κατ’ άρχάς παρ’Ήσιόδφ 
τριήκοντα έτε'ων, Ανεγνώσθη δ’ έπειτα ύπό γραμματικών ή βιβλιογράφων 
τριηκόντΩΝ, φρονοΰμεν δέ μάλλον δτι ύπ’ αύτοΰ τοΰ Ησιόδου έγράφη τριη- 
κάντΩΝ έτε'ων, δν μιμηθείς πιθανώτατα καί δ Καλλίμαχος είπε (Στοβ. 
Άνθολ. ΡΙΓ', 6):

έκ δέ τριηκάντων μοίραν άφεϊλε μίαν.
* Μεταφέρομεν Ιχ τής Έφημ. τών Φιλομαθών (1878 σελ. 70) τας παρατήρησες 

ταύτας το5 εό?υρρήμονος καΟηγητοΒ, ώς άναωερομένας ε’ς τα ?ν σελ. 134 τοδ Π αρ νασσοϋ 
ύπό Α. Οαπαδοποόλου Κεραμόως γεγραμμένα (πρβ, σ. 223).—Σημ. Έπιτρ.
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Πρβ. κχι Άνθολ. Παλ. ΙΑ', 3:

η δέ τριηκόντων με Πολύμνια νόσφισε μήλων.

καί ΙΑ', 123 :
έκ δέ τριηκόντων κοσμήσατε σίίμα ταλάντων.

Έν τφ Μεγάλφ Έτυμολογικφ σελ. 290,48 φέρεται «’Έστι δέ ειπεϊν ότι 
πολλάκις αί διάλεκτοι κλίνουσι ταΰτα, ώς παρά Άλκαίφ-

εις τον δυοκαίδεκον.

άντί τοΰ δυοκαιδεκα. Και πάλιν Καλλίμαχος έν τοϊς Έλεγείοις’ 
έκ δέ τριηκόντων μοίραν άφεΐλε μίαν.

εκ του τριηκοντος άνιί τοΰ τριάκοντα». Άλλ’ επειδή το έκ τοΰ ’Αλκαίου 
παρατιθεμενον ε’χει άτόπως, ώς πάς τις εύκόλως κατανοεί, άν μη είνε παν

τελώς αγράμματος καί ηλίθιος, μετέγραψαν οί κριτικοί είς τών δ υοκαιδ έκων 
V) εις τών δ υοκαιδ έκων. Άνεγνώσθη δέ καί έν άλλφ άποσπάσματι τοΰ ’Αλ
καίου :

πάχεων άπΰ πέγιπων.
ήτοι απο πεντε πηχεων άντί τοΰ άπυπέ^ιπων η άποπέριπων (”ΐδε Στούρζιον 
Έτυρι. Μεγ. σελ. 290,49. Άρηνσιον π. ΑιαΛ. ΑίοΛ. σελ. 128 καί Βέργκιον 

Ποιητ. Πυρ. σελ. 941 καί 952 έκδ. γ').
Ού μόνον δ’ η γενική τριηκόντων εύρίσκεται άλλα καί η δοτική τριηκόν- 

τεσσιν έν Παλατ. Άνθολ. ΙΑ', 41:

επτά τριηκόντεβσιν έπέρχονται λυκάβαντες.
Παρατηρητέον δ’ δτι ό μέν Βεργκιος έ'γραψεν έν τοϊς τοΰ Μάχωνος παρ 

Άθην. σελ. 581, α':

σατράπης πάνυ γέρων ώς ένενηκόντΩΝ έτών. 
άντί τοΰ ένενήκοντα (Comment, de Beliqu. Comoed. σελ. 194), 
ό δε Μεινέκιος εί'κασεν έν έπιγράμματι Άσκληπιάδου τοΰ Σαμίου :

δς πρέσβυς όγδώκοντ’ έτών τόν έννέων έθαψεν.

άντί τοΰ έκ νέων (Delect. Poet. A n t h. σελ. 109). Άλλ’ ούδετέρα 

τών γραφών τούτων φαίνεται ημϊν άσπαστη. Ό Μάχων εΐπεν άναντιλέκτως 
«ώς ένενήκοντ' ων έτών».

Λαμπρότατα μαρτύρια τοΰ περί ου ό λόγος σχηματισμού παρέχει ημϊν η 

εκ Χίου επιγραφή, ην καί άλλοι έξέδωκαν καί ό Ά. Παπαδόπουλος Κερα- 
μευς εν τφ περιοδικφ συγγράμ,ματι Παρνασώ (1878, σελ. 137), οΐον 

πεντηκόντΩΝ δ νών, 
τριηκοσίων δέκΩΝ δυών,.
τριηκοσίων τεσσαρακόντΩΝ, 
επτακοσίων ένενηκόντΩΝ.

Περί του δυώνΐδε Δινδόρφιον π. Αια.Ι. ΤΙροδ. <sz\. 35. Βρεδόβιον π. 
ΆιαΛ. Ήροδ. σελ. 278 καί Άρηνσιον π. Αια.Ι. Αωρ. σελ. 278. Φέρεται δέ 

και έν ταϊς ύπό Ούεσχηρου καί Φουκάρτου έκδοθείσαις Δελφικαϊς Έπιγρβ- 

φαϊς 36,4 «τιμάς άργυρίου μνδΕν δυών καί ημιμναίου» καί 201,2 «τιμάς 

αργυρίου μνάν δυώνα.

ΤΑΟΤΑ άντί τοΰ ταΰτα,κτλ. καί ΕΟΕΡΓΕΤΗΣ άντί τοΰ ευεργέτης,ντΟ..

Ό έλλόγιμος Ά. Παπαδόπουλος Κεραμεύς κατεχώρισεν έν τώ περιοδικφ 

συγγράμματι Παρνασώ (1878, σελ. 134 κέξ.) έπιγραφην έν Έρυθραϊς εύ- 

ρεθεϊσαν, έν γ άναγινώσκεται «γράψαι δέ τΑΟτα καί Θεϊναι ές τό Άθη- 
ναιον». Παρέθετο δέ χάριν τοΰ τύπου τΑΟτα έζ Ερυθρών έπιγραφην,
έν γ φέρεται «είναι ΕΟεργέτην της πόλεως» καί V-τΑΟτα δέ είναι ΑΟτιρ 
καί έκγόνοις, στησαι δέ ΑΟτοϋ καί εικόνα χαλκόν» καί «γράψαι δέ τΑΟτα 

ές στηλην».
Άλλ’, ίνα μη νομίζηται οτι τών ’Ερυθραιών ιδία ητο η συνήθεια αυτή 

καθ’ ην γίνεται χρ^σις τοΰ ΑΟ άντί τοΰ ΑΥ καί τοΰ ΕΟ άντί τοΰ ΕΥ, πα- 
ρατηροΰμεν οτι καί έν άλλαις Ίωνικαϊς έπιγραφαϊς εύρίσκονται αυτής παρα-. 

δείγματα.
Έν έπιγραφγ Σαμιακγ (παρά Κ. Κουρτίφ Urkund. zur Geschichte 

von Samos. Wesel 1873) άπαντφ «πολλην ΕΟνοιαν καί προθυμίαν πα- 

ρείχετο » καί « διά τΑΟτα ΑΟτδν τώΊ Ελλήνων στεφανωσάντων » καί 
«όπως—άτελί) τά έΑΟτών έζάζονται καί πορεία ΑΟτοΐς δοθησεται» καί 

«δεδόσθαι ΑΟτοΐς πολιτείαν έπ’ ί'σγ καί δμοίγ καί ΑΟτοΐς καί έκγόνοις καί 

έπικληρώσαι ΑΟτοϋς έπί φυλήν».
Έν έπιγραφγ της Άμφιπόλεως (παρά Βοικκίφ άριθμ. 2008) κεϊται «έδο- 

ξεν τφ δημφ Φίλωνα καί Στρατοκλέα φΕΟγειν Άμφίπολιν» καί «τά χρη· 

ματα αύτοΰ δημόσια έστω καί αύτός φΕΟγέτω Άμφίπολιν άειφυγίην».
Έν έπιγραφγ τνίς Πριηνης (έκδοθείσγ ύπό τοΰ Κειλίου έν Μουσ. ‘Ρην. Τόμ. 

ΙΘ', σελ. 258) εΐνε γεγραμμένον «έμ φάρεσι ΛΕΟχοΐςΐ), Ιί δέ έπιγραφγ της 

Φαναγορείας (παρά Βοικκίφ Άριθ. 2221) «έπί Καλλία ΕΟπάριονοςίι. Είνε 
δέ xb ΕΟπάριων η Εΰπάριων ομοίως έσχηματισμένον τφ βουπάριων, έστιο- 
πάριων, κτλ., περί ών έποιησάμεθα λόγον έν τφ περιοδικφ συγγράμματι 

‘ΑθηναΙω Τόμ. Τ', σελ. 314, καί ίσοδυναμεϊ τφ Ευκτήριων. Πρβ. Πασίας 
=Κτησίας, Ζ7ασια^?7ς'=,Κτησικλης, Ζ7ασί<ρώΓ==Κτησιφών, κτλ.

Εύρίσκεται δέ καί έν έπιγραφγ τνίς Λέρου ΑΟτούς καί τΑΟτα καί έν έπι-*  

γραφγ τ·ης Λυκίας έΑΟτών καί ΑΟτώ. 'Ως δέ λέγεται ΕΟπάριων άντί τοΰ 

Ενπάριων, ουτω καί ΕΟέόΙθων αντί τοΰ ΕύέΛθων έν νομίσματι της ’Εφέσου 

καί ΕΟβωΐΙος άντί τοΰ ΕίΤου.Ιος έν έτέρφ νομίσματι. ’Ίδε Βοίκκιον G e- 
samm. Klein. Schrift. Τόμ. Τ', σελ. 208, Πρβ. καί Curt. Stud. Τόμ. 

Ε', σελ. 294 καί Τόμ. Η', σελ. 167.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΝΤΟΣ.
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ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

Τό Ανθρώπινον σώμα παραβάλλεται πρός μηχανήν πολύπλοκον τιθεμένην 
και διατελοϋσαν έν ενεργείς δια τής τακτική; και Αδιάκοπου άναπλάσεως^ 
καί Αντικαταστάσεω; άπκσώυ τών Απωλειών, δσας φυσιολογικώς καί πρός 
τόν σκοπόν τής ζωή; ύφίστανται άπαντες οί ιστοί αύτοϋ, δι’ ουσιών λαμ- 
βανομένων έκ τοϋ περιβάλλοντος τόν άνθρωπον κόσμου, αφομοιουμένων δέ 
πρός αύτούς Αμέσω; η διά χημικής $ άλλης οίαςδήποτε επεξεργασίας.

'Γπό την έ'ννοιαν ταύτην τροφή είναι ούχί μόνον τό κρέας π. χ. κα'ι δ 
άρτος, άλλα καί τό ύδωρ, τά άλατα και δ άτμοσφαιρικός αυτός αήρ. Πλει- 
στάκις δέ τά μέσα ταΰτα εύρίσκονται έν ίση σχεδόν θρεπτικνί μοίρ^ μέ τό 
κρέας, ώς Απέδειξεν ό μέγας Liebig και έπεβεβαίωσεν δ Voit καί άλλοι φυ
σιολόγοι διά πο”λλών πειραμάτων έπί ζφων.

λοιπόν είναι πάσα ούσία οργανική ή άνόργανος σκοπούσα την έν 
τφ άνθρωπίνφ σώματι Αντικατάστασιν παντός συστατικού, ό'περ διά τών φυ
σιολογικών τής ζωής λειτουργιών άπόλλυται ή Αποβάλλεται έξ αύτοϋ. Κοι
νώς δμως και έν τρ επιστημονική γλώσση ώς έπί τό πολύ τροφαί ή ούσίαι 
πρός διατροφήν λέγονται αί χρησιμεύουσαι πρός Αντικατάστασιν μόνον τών 
έκ τοϋ λευκώματος καί τοϋ λίπους άπωλειών τοϋ οργανισμού. Αύται δέ μετά 
τών χρησιμευουσών πρός άντικατάστασιν τών άπωλειών τοϋ ύδατος καί 
τών αλάτων, άπαρτίζουσι κυρίως τό κεφάλαιον περί τροφών έν τοϊς δια- 
φόροις συγγράμμασι τής Υγιεινής. Ούτω θέλομεν εξετάσει και ημείς τάς 
τροφάς έν ταΐς ήμετέραις δμιλίαις,άναβάλλοντες την έξέτασιν τής διατροφής 
τοϋ όργανισμοϋ διά τοϋ άέρος καί ιδίως διά τοϋ οξυγόνου, έν ταΐς περί ά- 
ναπνοής καί άέρος.

Αί πλεϊσται τών τροφών δπως έκπληρώσωσι τόν τελικόν αυτών σκοπόν,πρέπει 
νά μεταβάλλωσι κατάστασιν,πρέπει δηλ. νά ύποστώσιν αλλοιώσεις φυσικάς καί 
χημικής. Τάς τοιαύτας δέ Αλλοιώσεις ύφίστανται κατ’ Αρχάς έν τώ πεπτικφ 
σωλήνι, έν έκάστω μέρει τοϋ οποίου άλλην άλλοίωσιν φυσικήν ή χημικήν 
πάσχουσαι, άπορροφώνται καί εισέρχονται εις τό αίμα, δπερ ούτω συντεθει
μένου, διανέμεται έν τοϊς διαφόροις όργάιοις, ύφίσταται κυριώτερον τάς διά 
τών πνευμόνων καί τοϋ ήπατος χημικά; άλλοιώσεις, καί καθίσταται τοιου
τοτρόπως τό ταμιευτήριου πάσης θρεπτικής ύλης, καί ή πηγή έξ ής άν- 
τλοΰσιν άπαντες οί ιστοί τού οργανισμού ήμων τά άναγκαιοϋντα ύλικά πρός 
άνάπλασιν, συντήρησιν καί έν γένει διάθρεψιν αυτών.

* Μα9>ίματβ έσπιριν’α Jy τ<8 Σνλλόγω παρ«3ι3όρεν« δπό τοϊ δοηγητοΰ "ης Ύγΐίίνή; »· 
Ίωάννου X. Β«μβ«.
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*Απαντα τά όργανα ήμών έ'χουσιν ώς βάσεις χημικής αυτών συστάσεως 
τό Λεύκωμα καί τά έξ αύτοϋ παραγόμενα, τό Λίπος, διάφορα αΛατα καί 
γεώδη συστατικά, τό ύδωρ και τό όζυγόνον. Έκ τών ούσιών δέ τούτων 
παράγονται δι’ ενώσεων μετ’ άλλων τοιούτων ή διαφόρων αύτών παραλλα
γών οί ιστοί τοϋ όργανισμοϋ ήμδν' π. χ. πρός κατασκευήν τών οστών συν- 
τείνουσι κυριώτερον οργανική τις λευκωματοειδής ούσία ή οστέινη όνομα- 
σθεϊσα καί τά ανόργανα αΛατα δύο ή κατ’ άλλους τρία τόν άριθμόν. 
Έν τη συστάσει δέ ταύτη τοϋ όστοΰ ή πρώτη έχει πρός τά δεύτερα ώς 
3 μέχρι 4 πρός 7 μέχρι 6 έπί 10 μερών.Έπίσηρ πρός κατασκευήν τών τριχών 
συντείνουσι μετ’ άερίων τινών δ σίδηρος ή μάλλον τό λεγόμενον όξείδιον αύτοϋ, 
διάφορα γεώδη καί κατ’εξοχήν διάφορα θειικά καί φωσφορικά άλατα. Εκ
τός δέ τούτων ώς κυριώτερα συστατικά είναι λευκωματοειδείς τινες ούσίαι, 
τό λίπος καί διάφορα χρώματα.

Έκ τών αύτών δέ ούσιών επίσης, άλλοτε έν άλλη χημική πρός άλλήλας 
σχέσει, παράγονται οί δύο βασικοί, ούτως είπεϊν, ιστοί έξ ών έξυφαίνονται 
καί κατασκευάζονται τά πλεϊστα τών οργάνων, δ συνδετικός λέγομεν καί ό 
πΛαστικός ιστός.

Πρός άντικατάστασιν λοιπόν τών ούσιών τούτων οφείλει νά άποβλεπη δ 
τελικός τών τροφών σκοπός. 'Οδηγός δέ πρός τοϋτο είναι ή Υγιεινή, ής τούς 
στοιχειωδέστατους κανόνας Ανάγκη νά γνωρίζη έκαστος άνθρωπος φειδόμε- 
νος τής υγείας αύτοϋ καί τής τών περί αύτόν, καί διά τών οποίων είναι δυ
νατόν αύτω νά έκλέγη μεταξύ τών έν τφ περιβάλλοντι κόσμφ εύρισκομένων 
ούσιών τάς καταλλήλους πρός τόν σκοπόν αύτοϋ.

Εκτός δμως τής εκλογής τών διαφόρων πρός διατροφήν ούσιών, δ άνθρω
πος πρός έπιτέλεσίν του τελικού τών τροφών σκοπού, πρέπει νά δίδη προσο
χήν καί εις την ποιότητα αύτών, περί ήί, έπειδή ώς έπί τό πολύ καταντά 
άδύνατον ό ίδιος πάντοτε νά εχγΐ συνεχή καί αύστηράν έπίβλεψιν, ένεκα τών 
βιωτικώ.ν καί κοινωνικών αναγκών, τά πεπολιτισμένα έθνη καί αύτή ή 
Τουρκία άκόμη έν ταΐς μεγαλειτέραις πόλεσι, έσχον τήν πρόνοιαν νά έφαρμό- 
ζωσι μετ’ αύστηρότητος τάς διατάξεις καί οδηγίας τής άστννομικής υγιει
νής δι’ έπιστημόνων καταλλήλων καί δυναμένων διά τών ειδικών αύτών 
γνώσεων, καί τγί βοτιθείικ: τών Αστυνομικών οργάνων, νά παρέχωσιν εις τού; 
κατοίκους ώς τροφάς ούσίας Αβλαβείς καί μή διεφθαρμένα; ούτε ύπό τού 
χρόνου ούτε ύπ’ άλλων περιστάσεων. Παρ’ήμΐν δυστυχώς έν ταϊς πλείσται; 
πόλεσι καί έν αύτη τη πρωτευούση τοιοΰτοι δεν ύπάρχουσι, καί ούτω ά- 
φίεται εις τήν εύσυνειδησίαν τών πωλητών καί εις τήν προσοχήν καί πείραν 
τών Αγοραζόντων ή εκλογή τής ποιότητος τών διαφόρων τροφών. Έλπίζομεν 
δμως δτι διά νομοθετηματων νέων θά εΐσαχθΐ; προσεχώς καί παρ’ ήμΐν τά 
εύεργέτημα τούτο τού νεώτέρου πολιτισμού.
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Λιαίρεσις των τροφών.

Πριν ή έζετάσωμεν όποϊαι των ουσιών*  είναι καταλληλότερα'. προς δια

τροφήν τοϋ οργανισμού, και όποιαν επιρροήν δυνατόν νά έ'χωσι τά αισθητή

ριοι όργανα εις την εκλογήν αύτών, τί δέ έξ αύτών πρό πάντων συντείνει 
διά τόν άνθρωπον πρός τοΰτο, καλόν νά έξετάσωμεν πρώτον αύτάς ταύτας 

τάς συνήθεις πρός διατροφήν ούσίας, καί ύπό τίνα μορφήν ώς επί τό πολύ 

χρησιμοποιούνται. Πολλαί διαιρέσεις τών τροφών έν τοϊς διαφόροις συγγράμ- 

μασι ύπάρχουσιν. Ήμεϊς ενταύθα θέλομεν περιορισθή νά άναφέρωμεν έκεί- 
νας, ών χρήσιν θά κάμωμεν έν τοϊς λεγομένοις και τάς όποιας θεωροϋμεν ώς 

τάς εύκρινέστερον τών άλλων διδάσκουσας. Έν πρώτοις θέλομεν άναφέρει την 

τοΰ Yoit, ό'στις διηρεσε τάς τροφάς ύπό βρωματολογικήν έποψιν ώς έξης :

α') Εις Θρεπτιχά,ς ούσίας (nahrungsstoffe), οΐας άποκαλεϊ τάς χημικά; 
έκείνας ενώσεις, αΐτινες άντικαθιστώσιν οίονδήποτε τών ούσιωδών ή βασικών 

συστατικών τοΰ ήμετέρου σώματος π. χ. τό καθαρόν λεύκωμα, την καθαράν 
ίνικην, τό λίπος, τό ζάκχαρον, τό μαγειρικόν άλας, την φωσφορικήν τίτανον, 
τό ύδωρ κτλ.

β') Εις Τροφήματα ’ (nahrungsmitteln), οΐα άποκαλεϊ φυσικά μίγματα 

συνισταμενα εκ πολλών θρεπτικών ούσιών" π. χ. τόν άρτον συνιστάμενον έκ 
λευκώματος, άμυλου, άλάτών καί υδατος, τό γάλα συνιστάμενον κυρίως έκ 

τυρίνης, βουτύρου, γαλακτικού ζακχάρου, αλάτων και υδατος, κτλ.

γ') Εις Ήδύσματα (Genussmitteln), οΐα άποκαλεϊ ούσίας, αΐτινες δεν πα- 

ρεχουσι μεν τό άναγκαϊον ύλικόν πρός αύξησιν καί διατήρησιν τών διαφόρων 
οργάνων τοΰ σώματος, παρέχουσιν όμως σπουδαίας ώφελείας πρός ρυθμικήν 

λειτουργίαν αύτών. .
Ή διαίρεσις αυτή ή λογικωτάτη πασών ή σχετική ούχί μόνον πρός τά 

χημικά συστατικά τών πρός διατροφήν ούσιών, άλλά καί πρός τήν χρησιμό

τητα καί καταστροφήν αύτών έν τφ σώματι, δεν δύναται δυστυχώς νά 
χρησιμεύση πρός τήν ειδικήν έξέτασιν καί κατάταξιν έκάστης τών ούσιών, 
διότι έξάπαντος ύι’ αυτής δυνατόν νά έπέλθη ούχί μ.όνον σύγχυσις ώς πρός 

τήν φυσικήν κατάστασιν τών τροφών καί τήν παρασκευήν αύτών, άλλά καί 
δι’ εκάστην έξ αύτών, ιδίως της πρώτης ύποδιαιρέσεως,τών θρεπτικών δηλ. 

ούσιών, θά ήτο άνάγκη 2επτομερεστάτης χημικής έξετάσεως, οπερ θά διε- 
ξέφευγε τών δρίων τής 'Υγιεινής ένταΰθα διδασκόμενης.

Είναι όμως ή καταλληλοτάτη πρός γενικήν περί τροφών έξέτασιν, διότι 
εύκρινώς δι’ αύτής χωρίζονται και διακρίνονται αί διάφοροι πρός διατροφήν 

ούσίαι κατά τε τό ποιόν αύτών καί τήν χρησιμ,ότητα. 'Ως τοιαύτην δέ θέλο
μεν με,ταχειρίζεσθαι καί ήμεϊς έν τοϊς έφεξής εις τόν χαρακτηρισμόν ή μαλ- 

1 Τήν επιτυχεστάτην μετάφρασιν τής γερμανικής λέξεως nahrungsmitteln ε’ς τροφή- 
μαγ α όφείλομεν ε’ς φίλον καθηγητήν τής ιατρικής έν τω Πανεπιστημίφ, ε’ς τάς γνώσεις τοΏ 
δπριου πολλά όφείλει ή νεωτέρα ιατρική φιλολογία μας.

λον τήν ειδικήν ονομασίαν έκάστης τών πρός διατροφήν ούσιών" καί ώς τοι- 

αύτην παρεδέχθημεν καί έν τη περί τροφών εν γίνει προεισαγωγγί τής περί 

ΓάΛαχτος πραγματείας ημών.
Πρός ειδικήν όμως έξέτασιν τών τροφών θέλομεν παραδεχθή τήν διαίρε

σήν, ήν ιδίως οί νεώτεροι τών ύγιεινολόγων παραδέχονται (Oesterlen, Proust) 

δηλ. τήν διαίρεσιν τών τροφών εις ούσίας διαφερούσας κατά τήν φυσικήν αύ

τών κατάστασιν, καί εις ?)διί<τματ«,καί τήν κατάταξιν αυτών άναλόγως τοΰ 

βασιλείου εις δ άνάγονται.
Ή άναλόγως πρός τό βασίλειον, έξ ου προέρχεται έκάστη τροφή, κατάτα- 

ξις, έχει τό προτέρημα πρό πάντων νά διδάσκη τήν θρεπτικήν ποιότητα έκά
στης τών ούσιών, καί τόν τρόπον δι’ ου δυνατόν νά έκτιμώνται αί διάφοροι 

περί έκλογής τροφών διά τούς άνθρώπους έκάστοτε προβαλλόμεναι Θεωρίαι.

Α') Τροφαι εκ τοΰ βασιλείου των ορυκτών. Εις τήν τάξιν ταύτην ά
νάγονται έκεϊναι τών τροφών αΐτινες άντικαθιστώσι τά έν τφ όργανι· 
σμφ άλατα καί γεώδη συστατικά. 'Οποίαν δέ θρεπτικήν άξίαν έχουσι τά 

άλατα κατέδειξε πρό πολλοΰ ό Liebig, ό δέ Voit διά πολλών πειραμάτων 

άπέδειξεν ότι έν ΐ'σφ χρονικφ διαστήματι άποθνήσκουσι ζφα άπό τής τρο

φής τών οποίων έλειψε πάσα λευκωματοΰχος ούσία ή ώρισμένα άλατα. Συ
νήθως όμως τά άλατα, καίτοι τοσαύτην έ'χοντα έπιρροήν έν τή διατροφή τοϋ 
όργανισμοΰ, δέν συγκαταριθμοΰνται μεταξύ τών Οροφών, διότι αί ‘πλεϊσται 

αύτών, εί'τε ζωϊκαί είσιν αύτας εΐ'τε φυσικαί, περιέχουσι συνήθως τά άναγ- 
καϊα συστατικά έκ τών αλάτων, ή'τοι εϊσί μετά αλάτων συντεθειμεναι" επί

σης δέ διότι διά τοΰ υδατος εισάγει ό άνθρωπος εις τόν οργανισμόν πολλά 

έκ τών άναγκαιούντων αύτώ αλάτων.
.Τά άλατα διατρέφουσι τόν οργανισμόν άνευ άλλοιώσεως σπουδαίας τών συ 

στατικών αύτών, δηλ. διά τής άνταλλαγής τής ύλης δέν άποσυντίθενται 

καί καταστρέφονται ώς τό λεύκωμα καί τό λίπος, άλλ’ άποβάλλονταί τοϋ 

όργανισμ.οΰ κατά τοσοΰτον, καθ’ ό'σον δι’ έπαναλαμβανομένης εισαγωγής κα

θίστανται περιττά.
Μεταξύ τών εις τό σώμα είσαγομένων αλάτων τήν πρώτην τάξιν κατεχει 

τό μαγειρικόν ίίΐας ή τό εγχ.Ιώριον νάτριον έν τη γλώσση τής χημείας 

λεγόμενον. Κατέχει δέ τήν πρώτην τάξιν, διότι, άποτελοΰν μέρος έν τη συ- 

στάσει απάντων σχεδόν τών ύγρών καί στερεών ιστών τοΰ όργανισμοΰ, κατα 
τήν γενικήν περί τών τροφών έν τω όργανισμφ θεωρίαν, πρεπει καί να αντι
καθίσταται διά σχετίκοΰ ποσοΰ.

Έν τφ αΐματι περ ιέχετοα 4,5 εις 100

Έν τφ σιέλφ » 1,5 »

Έν τοϊς μυσί 2 » »

Έν τοϊς όστοϊς » 2,5 » » ■
Έν τοϊς χόνδροι; κλ. ■ 2,8 .·»■
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Θεωρείται λοιπόν δικαίως τό μαγειρικόν άλας ως μία των απολύτως α

ναγκαίων τροφών. ‘Η θρεπτική όμως αδτη ουσία έκτος τ·^ς άξίας.ταύτης έχει 

καί τάς έξης· επενεργεί εις ερέθισμα προς έ'κκρισιν τοΰ σιέλου καί του γαστρικού 

χυμοϋ τοσοϋτον άναγκαίων είς την πέψιν, έν τη κυκλοφορία δέ εισερχόμενου 

έν τφ όρρώ του αίματος είναι άναγκαιότατον είς την καλήν διατήρησιν των 
ερυθρών σφαιριδίων, ώς ή'δυσμα δέ είναι ή μόνη ώς γνωστόν ούσία, ήτις κα

θιστά εύχυμους τάς σπουδαιοτάτας των τροφών. ’Άνεύ άλατος ούχί μόνον ό 

άνθρωπος δεν δύναται νά μεταχειρζσθη πολλάς θρεπτικά; ούσίας κα'ι τροφή- 

ματα έν φυσική καταστάσει $ παρεσκευασμένα, αλλά καί άλλα ζφα ενίοτε 
άποστρέφονται την φορβην αύτών άνάλατον, διά τοΰτο πολλάκις προνοητι
κοί κτηματίαι ραντίζουσι την διά τούς βόας κα'ι τά πρόβατα φορβην διά δια- 

λύσεως άλατος. Τά έγχλώριον νάτριον χρησιμεύει επίσης πρός διατήρησιν 

πολλών ούσιώνέ'κ τε τοϋ ζωϊκοϋ καί τοϋ φυτικοΰ βασιλείου, άνευ πολλάκις 
καταστροφές τ·ης θρεπτικής αύτών αξίας.

Σπουδαίαν έπίσης επιρροήν πρός διατροφήν τοΰ οργανισμού, ιδίως δμως 

τών οστών, έ'χουσι τά ά.Ιατα τής τιτάνου ή φωσφορική δηλ. καί η Ανθρα

κική τίτανος, άτινα έν τι) συστάσει τών οστών επί 1000 μερών έ'χουσι 550. 
Έκ της αναλογίας ταύτης καταφαίνεται ή σπουδαιότης καί η ανάγκη της 

εισαγωγές τοιούτων ούσιών ώς θρεπτικών έν τώ σώματά ’Επειδή δέ τά ά
λατα ταϋτα δεν χρησιμεύουσι παντάπασιν ώς ηδυσματα, διά τοΰτο εις τόν 

οργανισμόν εϊσάγονται άνεπαισθήτως δι’ άλλων ούσιών, των οποίων συστα
τικόν άποτελοΰσιν, ιδίως τών σιτηρών, τοϋ κρέατος τών διαφόρων ζφων, τοϋ 

υδατος καί τινων έκ τών τοϋ φυτικοΰ βασιλείου τροφών.

Τά αΛατα τοϋ πάτρου, της ποτάσσης, της ραγνησΐας «.’ποτζή&ϋντα καί 
ταϋτα εις έλαχίστην ποσότητα συστατικά τών ιστών τοΰ όργανισμ,οΰ, εισέρ
χονται εις αύτόν ώς θρεπτικά! ούσίαι διά τών φυτών καί τοΰ υδατος. Πολ- 

λαί έπίσης φυτικαί ούσίαι (πίσα, φασίολοι, φακαΐ) προμηθεύουσιν εις τόν ορ

γανισμόν τόν λίαν εις αύτόν άναγκαϊον σίδηρον καί τό ΐώδιον’ πολλαί δέ 
φυτικαί τε καί ζωϊκαί τό θειον. Αί ούσίαι αυται ανευρίσκονται ώς συστα

τικά πολλών τοΰ σώματος ιστών.

Μεταξύ τών έκ τοϋ βασιλείου τών ορυκτών τροφών δυνατόν νά συγκατα- 

λεχθη καί τό ύδωρ, δπερ ώς θρεπτική ούσία έχει μεγίστην διά τόν οργανισμόν 
αξίαν ούχί μόνον ενεκα τών φυσικών αυτοΰ ιδιοτήτων, αλλά καί ένεκα 

τών χημικών συστατικών, ών τά σπουδαιότατα έγνωρίσαμεν ανωτέρω. Είδι- 

κώτερον περί αύτοϋ θά εΐ'πωμεν κατωτέρω εις την κατάταξιν τών τροφών ά- 

ναλόγως τών φυσικών αύτών ιδιοτήτων.

Β') ΤροφαΙέκ τοϋ βασιΛείου των j>wwr. Έκ τούτου ό άνθρωπος πορίζε
ται πολλάς πρός διατροφήν του ούσίας, μεταξύ τών οποίων εύρίσκονταί τι- 

νες, αί όποΐαί είσιν άναπόφευκτοι παρά πάσι τοϊς λαοϊς καί παρά πάσαις ταϊς 
κοινωνικαϊς τάξεσι, ώς είναι π. χ. τά διάφορα εί'δη τών σιτηρών.
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’ Κυριώτερα συστατικά τών έκ τοΰ βασιλείου τούτου τροφών είσιν"

α’) Χημικαί ενώσεις άνθρακος, οξυγόνου καί υδρογόνου, άποτελοΰσαι τό α- 

ρνΛον, τάς Λιπαράς ουσίας (έλαιον κτλ.) καί τό ζ,άκχαρον.
β') Χημικαί ενώσεις συνιστάμεναι έξ άνθρακος, οξυγόνου, ύδρογόνου καί α

ζώτου άλλοτε έν άλλη ποσότητι. Μεγαλειτέραν ποσότητα αζώτου περιέχαυσι 

τά σιτηρά καί τά όσπρια. Αί ούσίαι δ’ αύται επονομάζονται άζωτονχοι.

'ϊο άρνΛον εμπεριέχεται κατά πρώτον λόγον είς τά σιτηρά, μετά ταϋτα 
εις τά όσπρια, είς τάς ρίζας καί εί'ς τινα άλλα φυτά ώς τά γεώμηλα, τούς 
διαφόρους βολβούς κτλ., είς μικράν δέ ποσότητα είς άπαντα σχεδόν τά 

λοιπά φυτά.
Αί Λιπαροί ούσίαι έμπεριέχονται είς πολλάς τροφάς προερχομένας έκ τοϋ 

φυτικοΰ βασιλείου κατ’ αναλογίας διαφόρους. Αί κοτυληδόνες ένέχουσι κατά 

πρώτον μεγαλειτέραν έκ τών ούσιών τούτων ποσότητα, έπίσης δέ τό περι

κάρπιου καρπών τινων, π. χ. τών έλαιών. Κυριώτεραι λιπαραί ούσίαι έκ φυ
τών είναι τά έκ διαφόρων τοιούτων προερχόμενα έ'λαια καί τά φυτικά λεγά

μενα βούτυρα.

Τά ζάκχαρον αποτελεί συστατικόν πολλών ούσιών ιδίως έν κρυσταλλί- 
σίμφ καταστάσει τοϋ καυλοΰ και τών ριζών φυτών τινων (τοϋ ζακχαροκα- 

λάμου, τών ερυθρών γογγυλίδων, τών κοινώς λεγομένων κοκκινογουλίων), τοΰ 

δαύκου, της βουνιάδος της κοινής γογγύλης, έπίσης αποτελεί συστατικόν 

καρπών τινων άσθενώς όςέων, έν έλαχίστνι δέ ποσότητι καί τινων οξέων. Τό 
ζάκχαρον είναι έν χρησει πρό πάντων ώς ή'δυσμα.

Προς διατροφήν τοϋ οργανισμού χρησιμεύουσιν άπαντα τά μέρη τών-φυ

τών άναλόγως τών περιστάσεων" ιδίως δ'μως χρήσιμα είναι οί κόκκοι καί οί 
καρποί, κατά δεύτερον δέ λόγον τά φύλλα, αί ρίζαι, οί καυλοί καί τά 

άνθη.
Πρός εύκολωτέραν καί τακτικωτέραν περιγραφήν τών έκ τοΰ φυτικοΰ βα

σιλείου τροφών ό Proust παραδέχεται την διαίρεσιν αύτών"

α') Είς σιτηρά, έξ ών τά κυριώτερα είναι ό σίτος, η σίκαλις, η κριθή, δ 
βρόμος, ή ό'ρυζα, ό αραβόσιτος κκί ό μέλας σίτος (sareasin), καί τών οποίων 

τά πλεΐστα περιέχουσι ώς ύπέρτερον συστατικόν τό άμυλον, άζωτούχους τινά.ς 

ούσίας, ιδίως φυτόκολλαν (gluten), άλατα της ποτάσσης καί είς μεγάληη πο

σότητα άλατα τοΰ φωσφορικοΰ οξέος.

β') Είς Λαχανικά, a-tva διαιρούνται είς άρνΛωδη Λαχανικά καί εις χορ

ταρικά. .
Τών. αμυλωδών λαχανικών καλόν νά διακρίνωμεν 1) τά όσπρια οΐά ,εί^ιν, 

οι φασίολοι, αί φακαϊ, οί κύαμοι, τά πίσα, οί ερέβινθοι, οί άρακοι, οί ώχροι, όί 

λάθυροι" καί 2) τάς άρυΛούχονς ρίζας.
Τα όσπριά είσι παρ’ ημΐν έν μεγίστη χρησει ούχί μόνον ώς συμπλήρωμα, 

άλλων καθ’ έκάστην τροφών,, άλλά καί έ'ν τισι μέρεσι ώς αποκλειστική τροφή
ΤΟΜΟΣ Β', δ.—Ι0ΤΝΙ02 1878. ' 30 



458 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 459

σχεδόν έπί μακρά χρονικά διαστήματα τοϋ έτους. Την θρεπτικήν δέ αξίαν 
αύτών πρός τά σιτηρά δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ τοϋ συγκριτικού Λινακος 

τοϋ Ρβγεη,δστις ευρεν ό'τι έν τοϊς όσπρίοις υπέρτερα συστατικά είναι τό άμυλον, 
τό ζάκχαρον και ή δεξιτερίνη' μετά ταΰτα έ'ρχονται- η χεδροπίνη (Ieguini- 
ne ') μετά τών συγγενών αύτη έν μικρ^ ποσότητι, τό ύδωρ,λιπαραί τινες και 

όρυκταί ούσίαι καί τινες άλλαι μη έχουσαι είμή μικράν θρεπτικήν αξίαν. —1 2 
Κατά τόν Gautier, τά πΐσα, οί φασίολοι καί αί φακαΐ περιέχουσι διπλάσιαν 

ποσόν σίδηρου ή κρέας τοΰ αύτοϋ βάρους.—Έν γένει λοιπόν τά όσπρια περιέ

χουσι θρεπτικότερα συστατικά η τά κάλλιστα τών σιτηρών, καί κατά τόν 

Gautier καί τοΰ κρέατος. ?Αλλ’ δπως καθίστανται πράγματι θρεπτικά τά 
, όσπρια πρέπει καί νά παρασκευάζωνται ούτως ώστε διά της έψήσεως νά μη 

καταστρέφηται τό κυριώτερον λευκωματοΰχον συστατικόν αύτών ή χεδρο- 
. πίνη. Σημειωτέον ότι η χεδροπίνη δεν πήγνυται έν θερμοκρασία 100® καί 

έν ύπερβαλλούση ποσότητι ύδατος, ώστε τά όσπρια πρέπει νά τρώγωνται 

μετά τοΰ ζωμού αύτών, έάν θελωμεν νά ώφεληθώμεν δλως της θρεπτικής 
αύτών δυνάμεως-έκτός δμως τούτου, όπως μή καταστή ή χεδροπίνη άδιά- 

λυτος, πρέπει έν τή παρασκευή τών οσπρίων νά άποφεύγηται ή άμεσος έμ- 
βύθισις αύτών έν ΰδατι θερμω, δπερ συνάμα δεν πρέπει νά περιέχη ειμή όλί- 

γιστα τιτανοΰχα άλατα. ΤΙ χεδροπίνη ύπολείπεται τών ζωικών λεύκωμα- 

τούχων ούσιών κατά τόν άνθρακα, υπερτερεί δμως αύτών κατά τό άζωτον’ 

έν τή αίτίςρ δέ ταύτη έγκειται τό δτι ή άφομοίωσις καί ή θρεπτική ποιότης 
τών φυτικών λευκωματούχων ούσιών είναι μετριωτέρα της τών ζωικών καί 

της μυ’ίνης. Ή διά τών χεδροπών διάθρεψις παράγει περισσότερον αίμα καί 
γάλα, αλλά διατηρεί εις μικρότερου βαθμόν την μυϊκήν δύναμιν. Διά πει

ραμάτων δέ έπί άρκτων, χοίρων καί μ.υών άπεδείχθη δτι αποκλειστική τροφή 

διά τών λαχανικών καθιστ^ τό ζφον νωθρότερου καί ήμερώτερον. Τό αύτό 

συμβαίνει καί παρ’ ανθρώποις τρεφομένοις άποκλειστικώς η καί έπί πολύ 
διάστημα χρόνου διά τοιοότωυ ούσιών Ή χεδροπίνη μετά τών ώών καί 

τών ιχθύων άποτελοΰσι την κυριωτέραν πηγήν τοΰ φωσφόρου έν τη ανθρώπινη 
οίκονοαία.—Έν τοϊς όσπρίοις άπαντώνται δλα τά άλατα τοΰ αίματος, ιδίως 

τά φωσφορούχα (νατρον, πότασα, τίτανός καί μαγνήσια), οΐα άνευ της χρή- 

σεως τοιούτων ούσιών όλίγιστα ηθελον εϊσέρχεσθαι εις τόν οργανισμόν.

1 Πολλών φυσικών τροφών τά όνόματα όφείλομεν τώ άξιοτ’μω και σεδαστφ φίλοι τω 
’ατροσυνέόριρ κ. Σταματίω Κρίνω.

2 Κατωτέρω έν τω κεφαλαίω περί τών καταλληλότερων δια τόν άνθρωπον τροφών άνα- 
λόγως τοΰ κλίματος έν ώ κατοικεί, θέλομεν ομιλήσει Ικτενέστερον περί τοΰ ζητήματος τού
του σχετικώς με τήν παρ’ ήμΐν χρήσιν έπι μεγάλα χρονικά διαστήματα τών όσπρίων ώς τρο
φής. Γνωστόν ότι πάρ’ ήμΐν Ιν τοϊς πλείστοις χωρίοις και 1ν πολλαΐς νήσοις σπανιώτατα 
γίνεται χρήσι; ζωικών τροφών, και έν τούτοις οί χωρικοί ήμών καί οΐ νησιώται δεν διακρί- 
νονται έπι υστερήσει μυϊκής δυνάμεως.

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΝΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ

Ε' *

^ίιάταγιια^ Αικατερίνης της Β' τω διοικητή της Αιτίαν δίας Mrtpoowi

Τω ζυρίφ γενικω διοικητή τής 'Ρίγας στρατηγφ Μπρόουν.

Πρό τριών ήμερων έλήφθη παρά, τοΰ κόμιτος Θεοδώρου Όρλόβ χαρμόσυνος 

αγγελία περί τοΰ εις Πελοπόννησον κατάπλου τοΰ ήμετέρου στόλου καί τής 
κατοχής πόλεων τινων, δπερ δύνασθε νά μάθητε παρά τής κατωτέρω λεπτο

μερούς έκθεσεως. Τουτου ένεκεν έντέλλομαι ύμϊν όπως άμα παραλαβών τήν 
παροΰσαν, τελέσητε έπίσημον δοξολογίαν έπί ταϊς παρά τοΰ Ύψίστόυ χορη- 

γηθείσαις ήμΐν χάρισιν. ·

Έν Πετρουπόλει τή 29 Μα'ίου 1770.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β’.

^Εχθεσις Θεόδωρόν "ΌρΛδδ εκ Κορώνης. Έν τή 'Υψηλότατη Αύλή τής 

Αύτής Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος έλήφθη παρά τοΰ έν ένεργείιρ κυρίου 
θαλαμηπόλου, βασιλικού έπιτρόπου καί λοχαγοΰ τοΰ Σεμάόνοβσκι, τάγματός 
τής σωματοφυλακής κόμιτος Θεοδώρου Όρλόβ έκ Κορώνης τής Πελοπόννη

σου από 29 Μαρτίου ή εξής αγγελία-

• «Τή 17 Φεβρουάριου μετά τριών πλοίων πολεμικών, ενός μικρού καί μιάς 
φορτηγίδας κατεπλεύσαμεν εις τόν λιμένα τής Οίτύλου έν Λακωνία. Οί έγ- 

χώριοι οπλαρχηγοί δρκισθέντες πρώτον διηρέθησαν εις δύω σώματα, τήν 

ανατολικήν Σπαρτιατικήν λεγεώνα καί τήν δυτικήν. ’Αρχηγούς δέ διωρίσα- 

μεν τής μέν ’Ανατολικής τον λοχαγόν Μπάρκοβ, τής δέ δυτικής τόν πρίγ

κιπα Δολγοροΰκοβ, κατετάξαμεν δ’ έν αύταΐς ολίγους τινάς τών ήμετέρων η

ρώων. 'Η πρώτη λεγεών διετάχθη νά σχηματισθή καθ’ όλοκληρίαν έν Πασ- 
σοβφ, νά βαδίση κατά τής θέσεως Μπερδάνι, ήν καταλαβοΰσα νά προχω- 

ρήση πρός τόν ΜιστρΕν ή τήν άρχαίαν Λακεδαιμονίαν’ ή δεύτερα νά βαδίση 

κατα τών Καλαμών καί εκεΐθεν εις Αεοντάριον ένθα καταλαβοΰσα τό στε
νόν νά προχωρήση εις ’Αρκαδίαν, δπερ καί έγένετο έπιτυχώς τή θεί^ αρωγή. 

Ο Μπάρκοβ αφικομ,ενος εις Μπερδάνι εξεδιωξε τους έν αύτφ υπάρχοντας χι- 

λιους Γουρκους προς τον Μιστραν, ένθα περικυκλώσας αύτούς έπετέθη κατά 

τής ,πολεως ταυτης. 'Ο εχθρός έκλείσθη έν τώ φρουρίιρ δπερ μ.ετά διήμ,ερον 
άντιστασιν κατελαβεν ό Μπάρκοβ, αΐχμαλωτεύσας δισχιλίους Τούρκους. Εις

* Συνέχειαν ’ίδε Παρνασσού τ. Α' σ. 915—921.
I Εκ τοΰ συγγράμματος Δέκατος ό'γδοος Αιών ύπό Μπαρτίνιεβ τόμ. Γ σελ. 243. 
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χεϊρας αύτοΰ ττερι^'ΛΟε και η όνομαζομένη ύπό των Τούρκων σεττζάχ στρίφ 

ιερά σημαία, καί δπλα.ΐ'σα πρός τόν αριθμόν τών αιχμαλώτων. Κατά την έν 
λόγφ πάλην κατεδείχθη όπόση εΐνε ή κατά τοΰ έχθροΰ δυσμένεια τών Ελ

λήνων, καθ’ δτι μετά μεγίστης δυσκολίας ηδυνηθημεν νά κρατησωμεν έκ της 

περαιτέρω έπιθέσεως κατά τοϋ άφοπλισθέντος ηδη έχθροΰ. Ό πρίγκιψ Δολ- 

γοροΰκοβ κατά την άλωσιν της ’Αρκαδίας γιχμαλώτευσε δισχιλίο.υς Τούρκους 

καί τρία τηλεβόλα, δ στόλος δ’ άπέπλευσεν έξ Οίτύλου εις Κορώνην, ένθα 

γενομένης άποβάσεως έπετέθημεν κατά τοΰ φρουρίου τούτου δ'περ μέχρι 
τοΰδε άνθίσταται. Τό πυρ τοΰτο διεδόθη. καί καίει απανταχού της Πελο
πόννησου, άπασαι σχεδόν αί πόλεις καί τά φρούρια έπολιορκηθησαν, έλπίζο- 

μεν δέ τό αυτό νά συμβί; και κατά τά λοιπά μέρη. Ό στρατός ημών τ-ή ά- 

ρωγ-jj τοΰ Ύψίστου εόρίσκεται έν ύγι^ και καλν; καταστάσει. Ό άρχιναύαρ- 

χος Έλμάνοβ μετά τών πυρπολικών κατέπλευσεν εις Πελοπόννησον αισίως 

τ-?) 26 Μαρτίου’ άμα τ·?ί άφίξει αύτοΰ δ κ. Γανιβάλ μηχανικός αύθωρεί μετά 
δύο πολεμικών πλοίων εστάλη πρός άλωσιν της Πύλου, ελπίζω δέ δ'τι κατά 

την εκστρατείαν ταύτην θά τύχωμεν τοΰ ποθουμένου.

Τί) προτεραίγ, τ-ής αποστολής της έκθέσεως ταύτης άνηγγέλθη ημϊν δτι 
έν τφ Ίσθμώ τίίς Κορίνθου μεταξύ 'Ελ.ληνων καί Τούρκων έγένετο συμπλοκή 

καθ’ ην ό ’Οθωμανός αρχηγός Δερεβέν-άγάς γχμαλωτεύθη' περί τούτου άμα 
λαβών λεπτομερεστέρας ειδήσεις θάναγγείλω ύμΐν.

Ζ'

ΈπιστοΛη 1 ΛίχατερΙτης της Β' τω μητροπολίτη Πετρουπό.Ιεως 

χαι Νόβγοροδ Γαέ>γιέ>λ .

Πανιερώτατε μητροπολΐτα κλπ.

Κατά την παροΰσαν τοΰ ημετερου στόλου έν τη Μεσογείφ έκστρατείαν 

εναντίον τοΰ έχθροΰ ημών τε καί άπαντος τοΰ χριστιανισμού, προτιθέμεθα νά 

χορηγησωμεν τω ημετέρφ στόλφ ιερείς ευσεβείς καί άμεμπτου διαγωγής, 

συμφώνως τφ άριθμφ τών πλοίων, κυρίως δέ άνδρας κεκτημένους συν τγ 
ευσεβείς καί παιδείαν’ λίαν δε λυσιτελές θά -ητο έάν τινες αύτών έγίνω- 

σκον την Ελληνικήν γλώσσαν tt‘ προσέτι δέ ναούς προχείρους τοΰ στρατο

ί Έκ τοΰ 'Ρωσικού ’Αρχείου 1867 σελ. 1570.
2 Γεννηθείς τφ 1770 και έκπαιδευθεις έν τη Σλαοοελληνολατινικη Άκαδημε'α της Μόσχας, 

Δια τών έζφωνηθέντων έν Πετρουπόλει λόγων αϊτού έπέσυρε την προσοχήν και ίτυχε τής 
εύν οίας τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης τής Β'. Κατέλιπε πολλά συγγράμματα θρησκευτικά. 
. 3 Τήν ε’ς Πελοπόννησον δηλαδή έκστρατείαν.

4 Ή φροντις αδτη περί τής ύπό τοΰ ρωσικού κλήρου έκμαθήσεως τής. Ελληνικής γλώσ- 
σης καταφαίνεται καί έκ τοϋ εξής διατάγματος Αικατερίνης τής Β', σχέσιν έ'χοντος πρός τήν
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πέδου, ίερά σκεύη και βιβλία, άτινα νά χρησιμευσωσιν ούχί μόνον εις τας κατα 

γην καί θάλασσαν δυνάμεις ημών,άλλά καί νά έ'χν) δ αρχιστράτηγος υπα την 
διάθεσιν αύτοΰ αρκετόν ποσόν έξ αύτών πρός διανομήν τοϊς υπο τον τουρκι

κόν ζυγόν στενάζουσιν δμοδόξοις ημών. Περί, τούτου ή ύμετερα ΙΙανοσιότης 
δύνασθε ν’ άποταθητε τφ ναυάρχφ Γρέυγ 1 . . . ’Επειδή δε συγχρόνως ά- 

ποστέλλονται καί κώδωνες, καί περί τούτου άποτάθητε τω ναυάρχφ Γρευγ. 

Δύνασθε δέ ΐνα μη άπόλλυται μάτην ό καιρός νά γράψητε εις Μόσχαν, να 

άποσταλώσιν ενταύθα διά ξηράς. .. .

Πετρούπολις 10 φεβρουρίου 1788.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Περί τοΰ αύτοΰ ζητήματος έ'γραψεν ό ναύαρχος Γρέυγ πρός τόν μητροπο-. 

λάτην Γαβριήλ την έπομένην επιστολήν. ;·

Η' ■ . ;

'Έπιΰτολη Γρέυγ τω Μητροπολίτη Γαβριήλ.

Πανιερότατε Δέσποτα. . <

~. ... . ’Έσχον την τιμήν νά έκφράσω την γνώμην μου τφ άρχιμαί/?· 

,δρίτν) Άντφνίφ περί τών ιεροτελεστιών, άς έπεθύμουν νά τελώσιν τά στρατ 

τεύματα άτινα η Αύτης Μεγαλειότης η Αύτοκράτειρα ηύδόκησε. νά έμπι-» 

στευθη εις την. έμην αρχηγίαν, κυρίως δέ κατά την εις Αίγαϊον πέλαγος α» 
φιξιν ημών καί διαμ.ονην μεταξύ έθνους δμοδόξου καί έκπαλαι άναγ.νωρίζον*  
τος την Αύτης Μεγαλειότητα την Αύτοκράτειραν κεφαλ.ην καί προστάτιδα 

της ιερούς αύτών θρησκείας, καί πρός θ προτιθεμεθα νά συμμαχησωμεν κατα 
τδν παρόντα άγώνα. Ούκ ολίγον δέ όφελος θά προ.σάψ’ρ τοΰτο τΐϊ πατρφφ 
'ημών γγ και τιμ.ην τφ ημετέρφ κληρφ δπόταν δείξωμεν παραδειγμ.ατικην 

ιερότητα ηθών.

Κρονστάτβη 13 Φεβρουάριου 1788.
ΣΑΜΟΓΗΑ ΓΡΕΓΓ

ε’ς Πελοπόννησον έκστρατείαν, όπερ άρύομαι έκ τής'Ρωσικής Ά ρχαιό.τητος (1875 
σελ. 453) έχον ουτω'

«Έκδώσατε έπ’ όνοματί μου διάταγμα πρός τήν Σύνοδον όπως έπιβαλη εις απαντας τους 
«Αρχιερείς νά προσπαθώσιν όπως έν ταϊς ιερατικά*;  σχολαΐς ένισχύηται ήέκμάθησις τής Ελ- 
•ληνικής γλώσσης’ καθ’ ότι μετά τρία ’έτη, λίαν δ'ε πιθανόν καί ένωρίτερον, ή σύνοδος όφεί- 
ΐ'λ-ει νά παρέχη ήμΐν κληρικούς έντελώς έπισταμένους τήν Ελληνικήν.
- . ’ «Δΐκατερίνα Β' 4792». .
.. 1 Περ'ι τοΰ Γρέυγ’ίδε Παρνασσού τ. Α', σ. 918 και 919.Ό ναύαρχος Γρέυγ κατέλειίεν 
ήμΐν πολύτιμον ιστορικόν κειμήλιου, ήτοι λεπτομερή έ'κθεσιν τής εις Πελοπόννησον 
Εκστρατείας ής μετάφρασιν θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς.
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Περί των τοϋ Αιγαίου ΠεΛάγους κατοίκων παρατηρήσεις τινες 

ύπό τοϋ ρωσου Ματθαίου Γρηγ. Κοκο6τ'θ,ύ6.'ί

Οί “Έλληνες εΐνε τό έθνος εκείνο ου την σοφίαν, ανδρείαν καί την έν ταΐς 

επιστήμης καί ταΐς τέχναις πρόοδον θαυμάζουσιν άπασαι αί χώραε τ-ης ύφη- 
λίου. Ούτοι δέ κυρίως περί ών προτίθεμαι ν’ αναφέρω οίκοΰσιν έν τφ Αίγαίφ 

Πελάγει εύημερησαντι κατά τά έτη 1771 μέχρι 1775 επί της προστασίας 

Αικατερίνης της Μεγάλης.
Εξαιρούμενων τών νήσων Τήνου, Σύρου, Μυκόνου, Νάξου κα'ι Πάτμ.ου, οί 

κάτοικοι τών λοιπών άπαίδευτοι οντες και πένητες μετά βίας πορίζονται τά 
πρός τό ζ^ν έκ τών προϊόντων τ^ς γ^ς αύτών. Τοΰτο πηγάζει έκ της οκνη

ρίας, άμαθίας καί έκ τ-ης κακό)ς τών Τούρκων διοικησεως παρακωλυούσης την 
πρόοδον τών επιστημών κα'ι τεχνών’ καθ’ ότι οί αισχροκερδείς διοικηταί αύ

τών άπορροφώσι πάντα τά πρός την πρόοδον άπαιτούμενα διά της πλεονε
ξίας αύτών. Οί νησιώται οί δεικνΰοντες μείζονα ανάπτυξή όφείλουσι τοΰτο 

εις τάς μετά τών έξ Ευρώπης άφικνουμένων έμπορων σχέσεις κα'ι. είς την 

‘Ρωμαιοκαθολικήν έκκλησίαν(!) ητις προσπαθεί νά εΐσαγάγτ] παρ’ αύτοΐς τόν 

ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. Έν τ7) μονγ δέ τ-ης Πάτμου συντηροΰσι σχολήν έν η 
διδάσκεται $ άρχαία έλληνικη γλώσσα, ή γραμματική κα'ι ή ρητορική. Έν 

τ·ρ βιβλιοθήκη τί|ς σχολάς ταύτης ύπάρχουσι μέχρι τοΰδε ακέραια χειρό

γραφα τών άρχαιοτέρων Ελλήνων συγγραφέων. Καί τοι δέ αΐ έπιστνίμαι καί |
αί τέχναι έξέλιτσον, άλλ’ δμως άπκντες οί "Ελληνες έν γένει κέκτηνται είσ- 

έτι την εύφυ'ίαν την δοξάσασαν την εποχήν τοϋ Πλάτωνος καί Δημοσθένους 

μετά μόνης της διαφοράς δτι μεταχειρίζονται νϋν αύτην πρός απάτην, ύπο- '

κρισίαν και πονηριάν. Καίτοι στενάζουσι νΰν ύπό τόν βαρύν ζυγόν έξακολου- 

βοΰσιν όμως έναβρυνόμενοι επί τη άρχαίγ αύτών δόξγ καί τφ μεγαλείφ. Ό 
άφόρητος ζυγός δέν άπελπίζει αύτούς, είνε εγωιστικοί, τά δέ λείψανα τ·?ίς 

άρετίς αύτών παριστώσιν αύτοΐς λίαν προσεχώς την επιστροφήν τνίς άρχαίας 
αύτών εύημερίας ην έ'χουσι πάντοτε κατά διάνοιαν. ‘Η πονηριά, τό άρχαΐον 

τοΰτο τοΰ Ελληνικού έθνους ελάττωμα έτι καί νΰν ύφίσταται έπίσης ισχυ
ρόν ώς καί κατά την της Τροίας πολιορκίαν. "Ο τι ό Ούεργίλιος έγραφεν έν 

τν) Αίνειάϋι αύτοΰ καταφαίνεται καί νΰν, προσέχετε ούχί μόνον τούς "Ελλη
νας αλλά καί αύτά τά δώρα αύτών,'ίνα μη ό ίππος μετασχηματισθίί είς μα- 
χητάς 2. ΤΙ πλεονεξία επικρατεί παρ’ αύτοΐς πολλώ ίσχυρότερον τών Όλ-1 Τδε κατωτέρω διεξοδιζήν σημείωσιν Α*.  Περιττόν δέ να παρατηρήσωμεν ότι οδχί πασαι 
δρθαι at τοΟ ρώσου αύται παρατηρήσεις.

2 Εννοεί τόν παροιμιώδη καταστάντα στίχον "... timeoDanaos et dona ferentes(Ae- 
neid. Il 49.)» ό’ν ε’κεν & Λαοκόων άποτρίπων τονς.Τρώας τον να εΐσαγάγοισιν εις τα τείχη 
τον Αοόριιον ίππον.

ΡΩΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ 1G3,

λανδών’ οί τελευταίοι ούτοι πρός άπόκτησιν χρημάτων περκφρονοΰσι τούς 

κινδύνους ούδενός φειδόμενοι κόπου, οί δέ Έλληνες προσπαθοΰσι νά τύχωσιν 

I αύτών διάτας άπάτης’δσάκις δέ εύρωσι περίστασιν νά κερδησωσί τΐ είνε έτοι-

| μοι χάριν τοΰ μετάλλου νά θυσιάσωσι και φίλους καί συγγενεΐς.ΤΙ εύαρεστο"
I τάτη αύτών ένασχόλησις εινε η διηγησις καί άκρόασις μύθων.Είνε προληπτικοί,

[ ζηλότυποι ώς πρός τό γυναικεϊον φΰλον, καί δπως καί οί Τούρκοι έχουσι τα
γυναίκας κεκλεισμένας έν ταϊς οίκίαις. Πάντα ταϋτα νιθελον έκλείψει, ηθε- 

λον δέ έμφανισθίς οί "Ελληνες έν τη προτέροι αύτών δόξν) καί λαμπρότητι, ' 

εάν ηδύναντο νά τύχωσι της έκ τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ απαλλαγές. Κατά την 

έν τφ Αίγαίφ Πελάγει διαμονήν τοΰ ρωσικού στόλου, ένθαρρυνόμενοι ύπό 

τών ρωσικών όπλων, έδειξαν μεγίστην ανδρείαν. Τά μικρότατα αύτών πλοία 

επιτιθέμενα κατά τών οθωμανικών τριηρεων προύτίμων νά κατακαώσι μάλ
λον η νά αίχμαλωτευθώσιν ύπό τοΰ έχθροΰ. Τά άτακτα σώματα τά έξ αύ- 

ΐ τών άπαρτισθέντα καί έξ ’Αλβανών (άπογόνων τών άοχαίων Μακεδόνων)

ί Σφακιωτών κλπ., κατά τάς άποβκσεϊς έδείκνυον μεγίστην ανδρείαν άναζώ-

πυροΰσαν αύτούς. Οί Ψαριανοί, οί Μυκόνιοι καί λοιποί νησιώται έξώπλιζον 

Ε μικρά πλοία, τροχαντηρας, ημιτριηρεις, σαγολαίβας 1 ούτως ονομαζόμενα,

i έφ’ ών έπιβαίνοντα τνί άρωγνί τοΰ ρωσικού στόλου έπέχείρουν άποβάσεις,
> προξενοΰντες μεγίστην ζημίαν τω έχθρω. "Απασαι αί νήσοι κατεΐδον τάς

; πλουσιοπαρόχως έπιχορηγηθείσας χάριτας παρά τ-ης Μεγάλης Πανσόφου Αι
κατερίνης, ητις ποθούσα νά ζωογονησν) την άπωλεσθεϊσαν παιδείαν, διέταξε 

νά ίδρύσωσιν έν Νάξφ σχολήν" επειδή ό'μως μετά την συνομολόγησιν τί).ς ει- 
είρηνης αί νήσοι αυται έκ νέου έπεστράφησαν τνί ’Οθωμανική Πύλιρ, οί έν 

τν; είρημένη σχολνϊ εκπαιδευόμενοι 2 άπεστάλησαν, έπιστρέφοντος τοΰ. ρωσι
κού στόλου, είς Πετρούπολιν, ένθα ένδιαιτώνται ύπό την κηδεμονίαν της μή

τρας ’Αθήνας.

Σηγι. Α'—Τάς ανωτέρω παρατηρήσεις άρύομαι έκ τίνος έν εί'δη Ημερο

λογίου έκδοθέντος συγγράμματος έν Πετρουπόλει τφ 17 86 καί έπιγραφομέ- 

νου Περιγραφή τοϋ Αιγαίου ΠεΛάγους ύ.τδ τοΰ ίΛάρχου της είς ΠεΛοπόν~ 
νήσον εκστρατευσάσης ρωσικής στρατιάς Κοκοβτίήόθ. ’Αρκούντως περίεργος 

εϊνε ή έν τν) άρχγί τοΰ πονήματος τούτου άφιέρωσις εχουσα ούτω: «Τ? Αύ- 
»τοΰ Αύτοκρατορικν; Μεγαλειότητι τφ Μεγάλφ Δουκί Κωνσταντίνφ Παύλο- ’ 

»βιτζ Κωνσταντίνος 'ίδρυσε την πρωτεύουσαν αύτοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 

»καί έφώτισε την ’Ανατολικήν Αυτοκρατορίαν,Κωνσταντίνος άπώλεσεν αύτην 

»και την έπ’ αύτης κυριαρχίαν, Κωνσταντίνος θανακτησ-ρ αύτην κατά τάς.

1 Τό κείμενον λέγει Σόκολεβι έζ τοΰ Σόζολ όπερ σημαίνει: ιέραξ.
2 Ιδέ κατωτέρω διεξοδικήν σημείωσιν Β'. ' -
3 Περί τοΰ Κωνσταντίνον .τούτου % ΙΙαρνασσοΰ τ. Λ' σ. 920. 1 '
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» προρρήσεις1. ’Αφιερών τδ πόνημα τούτο τνί Ύμετέρφ. αύτοκρατορικ^ Μεγα- ' 

ϊλειότητι χαίρω λίαν έκφράξων συγχρόνως τήν προαίσθησιν τοϋ Ελληνικού 
»έ'θνους δτι παρά τών οχθών τοΰ Νεύα θά τύχγ τής άνεξαρτησίας αύτοϋ».

1 'Ο Παντγιώτης Σνΰτσος τώ πουόματι αΰτοΰ Γέννησις τοΰ Διαδόχου Κων
σταντίνου έρμηνεύων τά; προρρήσεις κατά τούς τών πανελληνων πόδονς λέγει -ον; έξη 
στίχ_ους περί τοΰ διαδόχου τοΰ 'Ελληνικού Θρόνου:

Κωνσταντίνος "δρυσεν -
εις τήν βασιλείαν,

’Άλλος τήν άπώλεσεν 
ε’ς ήμέραν μίαν.

Κωνσταντίνος ετερος
• ταότην άνακτήσει, 

Και τδ Ισοζύγιον 
τής Εύρώπης στήσει,

Σημ. Β'— Περί τής τύχης τών ομογενών ήμών τούτων Ναζίων εύρίσκο*  
μεν τά έξης έν τφ 'ΡωοΊκφ Άρχείω (1870 σελ. 1772). α’Ίδε σημείωσω 

Ίακ. Γρότ έν ταΐς ΈπιστοΛαϊς τού ΜητροΛοΜτου Ευγενίου πρόε τόν φίίον 
αύτοϋ Μαχεδόντζεβ εχουσάν ούτω. 'Ως πρός τό ΈΛΛηνικύν τμήμα δύναμαι 
νά προσθέσω δτι δεν ήτο αύτοτελές καί ιδιαίτερον εκπαιδευτικόν κατάστημα. 

Κατ’ άρχάς «χάριν τών άποστελλομένων έξ ’Αρχιπελάγους Έλληνοπαίδων» 
(ώς λέγει τό διάταγμα) ίδρύθη τφ 17 75 παρά τφ έν Πετρουπόλει τής πυ
ροβολικές καί ναυτικής τμήματι τών εύγενών νέων (cadet) γυμνάσιον χά

ριν τών άΛ.Ιοϋαπων ύμοδόζων, οί δ’ έν αύτφ έκπαιδευόμενοί ώφειλον νά 
άποπερατώσωσι τάς σπουδάς αυτών ή έν τη πυροβολική ή τή ναυτική τέ-. 

χνγ κατά βούλησιν. Κατά τό 17.79 έχορηγήθη αύτοΐς ή άδεια μετά τό πέ

ρας τών σπουδών ή νά κατατάσσωνται έν ταΐς τάξεσι τοΰ στρατού ή νά γί- 
νωνται διερμηνείς. 'Η σχολή αΰτη έλάμβανε κατ’ έτος έπιχορήγησιν 41,613 
ρούβλια διά 200 μαθητάς, ών οί πλεΐστοι ήσάν έγχώριω ένεκα έλλείψεως 

Ελλήνων. Οί διδάσκοντες ήσαν 25. Τφ 1783 ή σχολή αυτή μετηνέχθη εις 

Χερσώνα διά τοϋ Ποτ’όμκην. Έπί τέλους ό Αύτοκράτωρ Παύλος έπλασε τό 

τμήμα τών άΑΑοδαπων όμοδόζων, οί δέ έν αύτφ μαθητευόμενοι εύγενεΐς 
νέοι κατετάχθησαν εις τό πεζικον τμήμα των εύγενων». ’Εν τώ αύτφ 'Ρω- 

βιχφ Άρχείω (σελ. 811), ό Μητροπολίτης Εύγένιος γράφει τφ φίλφ αύτοϋ 
Μακεδόντζεβ τά έξης" «Έροιτάτε περί τοΰ 'Ε2.1ηνιχοϋ τμήματος. ’Από τοΰ 

1797 ή'δη δεν ύφίσταται συγχωνευθέν τφ Α' των Εύγενων. 'ίδρύθη δέ χά

ριν τών Έλληνοπαίδων^ τών μετενεχθέντων τώ 1772. ’Εκ τούτων δέ οίπλεϊ- 
στοι μέν άπεβίωσαν έν Πετρουπόλει,οί δέ λοιποί άποπερατώσαντες τάς σπου
δάς αύτών κατέλαβον διαφόρους θέσειςι.

Έν Όδησσώ τή 2 ’Ιουνίου 1878.

Κ. 1. ΠΑΑΛΙΟΑΟΓΟΣ.
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f ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡβΟΔΟΕΩΝ ΕΑΑΙΙΝΩΝ ΤΩ 1705

Πρό τινων έτών περιέπεσεν εις χεϊράς μου σπουδαίου καί περίεργον χει
ρόγραφον, άνττγραφέν μέν τό 1760 ύπο Ίωάννου Τερέως Χρυσοβιτσάνου; 
Αευζαδίου, ώς μαρτυρεί ή ιδιόχειρος αύτοϋ σημείωσις, συνταχθέν δέ 'ύπό 

τίνος Λατίνου, Καρλίνη καλούμενου, ’Αρχιεπισκόπου Ναυπλίου κατά .τάς 

άρχ_άς τής ΙΗ' έκατονταετηρίδος. Δεν είναι αμφιβολία δτι τό μέν πρωτότυ/ 
πον συνετάχθη λατινιστί ή ίταλιστί, καθόσον και ό συγγραφεύς Λατίνος είχ 

ναι, καί τό έργον. του πρός Λατίνους απευθύνεται, τό δέ άνά χεΐρας χειρό- 
γραφον είναι μετάφρασις τοΰ πρωτοτύπου εις τήν καθ’ ημάς δημώδη φράσιν.

Πολλά καί ύπό πολλών κατά καιρούς έδημοσιεύθησαν πρός χαρακτηρισμόν 
τών σατανικών σχεδίων τών ’Ιησουιτών καί 'Ιεραποστόλων κατά τής ’Ορθο

δόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Ούδείς αγνοεί τους κατά τήν ’Ανατολήν καί 
Δύσιν προσηλυτισμούς, ούς μετ’ επιτυχίας πολλάκις άπεπειράθησαν' γνωσταί 

εισι καί αί δυναστικαί αύτών έπεμβάσεις εις τά κανονικά καί.δογματικά τών 

κατά τήν Αύστρίαν καί αλλαχού ’Ορθοδόξων ’Ανατολικών*  ούδένα λανθάνου,- 

σιν αί κατά τήν ’Ιταλίαν απάνθρωποι καταδιώξεις τών εκεί διατριβόντων 

Ελλήνων, ούς καί άταφους πολλάκις έροιψαν εις βρώσιν τών όρνέων, καί άλλα 
τοιαΰτα. ’Αλλ’ έκ πάντων τών μαρτυρίων τής καταχθονίου αύτών διαγω

γής, τήν πρώτην βέβαια θέσιν κατέχει τό παρά πόδας χειρόγραφον, δπερ, 

καθά έργον αύτόγραφον Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου, ειδικήν έ'χοντος έντολήν τόν 

κατά τήν Πελοπόννησον προσηλυτισμόν, φερει άναμφιβόλως χαρακτήρα τά 

μάλιστα επίσημον. Παραλείπομεν τάς έν αύτφ λυσσώδεις κατά τοΰ ήμετέρου 

κλήρου, καί έν γένει κατά τής ’Ελληνικής φυλής προστριβομένας ύβρεις καί 

συκοφαντίας, διότι αυται πνίγονται ώς ρανίς ύδατος έν μέσφ ώκεανοΰ άνη- 
κούστων σκευωριών τής Λατινικής προπαγάνδας, άγωνιζομένης πανσθενεί νά 

έξαρπάσν) τον άνατολικόν κλήρον άπό τών χειρών τοΰ Πατριάρχου, καί νά 

τον σύργ.δέσμιον ύπό τούς πόδας τοΰ Πάπα. Φρίκην αληθώς καί άγανάκτητ 

σιν έγείρουσι τά σατανικά αύτης σχέδια ποός έπίτευξιν ούχί κατ’ ευθείαν' 

τοΰ σκοποϋ, αλλά τών μέσων, δι’ ών Θά ήδύνατο νά τον πραγματοποιήστε 

Και ποια τά μέσα ταΰτα ;
1. Ό πλουτισμός: καί καλλωπισμός τών έν Πελοποννήσφ Λατινικών ναών^ 

καί ή έπαύξησις τοΰ αριθμού τών πατέρων.

2. 'Η άπαγόρευσις τοΰ πολλαπλασιασμού τών'Ελληνικών ναών.
3. Ή σύστασις σχολείων, ένθα οί Έλληνόπαιδες νά διδάσκωνται ύπό 

ιερέων Λατίνων.
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4. Ή άπαγόρευσις τών ορθοδόξων κληρικών τοϋ κτάσθαι, και μισθόνειν 

Ακίνητα κτήματα.
5. 'II ύποχρέωσις αύτών νά πληρόνωσιν έτήσιον φόρον τη ένετικΐΐ Αριστα- 

κρατία.

Ταΰτά είσι τά πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού μέσα, άτινα ό Αρχιεπίσκοπος 

Καρλίνης μετ’ απαράμιλλου ευγλωττίας ύποβάλλει εις τούς δμόφρονάς του. 
Άλλά δέν μένει έως εδώ. Αύτός, Αγχ,ίνους καί ψυχολόγος εί'πέρ τις καί άλ

λος, γνωρίζει δτι δέν αρκεί μόνον ή άνεύρεσις τών. μέσων, τά όποια, σκληρά 

ως εκ τής «ρύσεως των, ήθελον προκαλεσει στάσεις και ταραχάς, άλλ’ απαι
τείται προσέτι καί ποια τις τέχνη, ποια τις πανουργία, δι’ ών θά ήδύναντο 

νά τεθώσιν ήσύχως καί αγογγύστως εις ενέργειαν. Καί τί συμβουλεύει ; συμ
βουλεύει άπροκαλυπτως δυο βδελυρώτατα τεχνάσματα, την ιουδαϊκήν ύπό- 

κρισιν, και την χρηματικήν διαφθοράν" επ’ αύτών στηρίζει πάσας τάς ελπίδας 
του" δι’ αύτών, ώς διά δυο σιδηρών βραχιόνων, φρονεί δτι θά ηδύνατο νά κα

τόρθωσα) τό παν έν Έλλάδι. Καί ποΰ βασιζόμενος ; εις την φύσιν τών Γραι
κών—«Όστις, λέγει, έδοκίμασε τούς Γραικούς, έ'στω και κατ’ ολίγον, καί 
έξωτερικώς, εύκόλως θέλει εννοήσει δτι εις την διάνοιαν αύτών μ,ήτε ψυχή, 

μήτε θρησκεία έχει. τόσην βαρύτητα, δσην έχει τό συμφέρον. Θά είναι 
λοιπόν πολλά αρμόδιον νά θέση τις πρό τών οφθαλμών των τό συμφέρον διά 

νά χαθίί εύθύς από τό φώς των καί η δεισιδαιμονία των», έννοών δεισιδαι

μονίαν την εις τόν Πατριάρχην ύποταγήν των. Καί άλλαχοΰ πάλιν λέγει. 
«Μέ τούς ’Ρωμαίους πρέπει νά προσποιήται η Αριστοκρατία, καί νά υποκρί

νεται κατά τάς περιστάσεις . ... καί νά έλπίζη την θρησκευτικήν αύτών 
διόρθωσιν ούχί εις την πολιτικήν Αρχήν, άλλά εις τινα μηχανήν καί Αγχί

νοιαν,'ητις ^θελε τούς εξαναγκάσει νά διορθωθώσι μόνοι των». Τοιοΰτον εί

ναι έν όλίγοις τό παράδοξον θέμα του χειρογράφου μας.
Άλλά πριν δώσωμεν πέρας εις τδν βραχύν τούτον πρόλογον^ κρίνομεν εύ

λογον νά παρατηρησωμεν προσέτι, δτι δ παρά πάντων γνωστός δρος, καθ’ δν 
ή δημοσίευσις Ανεκδότων χειρογράφων οφείλει νά γίνηται δσον ένεστιν Ακρι

βής, ούτος έν προκειμένω είναι πάντη Ανεφάρμοστος, καθότι δ Ανώνυμος 

τοϋ χειρογράφου μας μεταφραστής, άνθρωπος ώς φαίνεται ολίγης παιδείας, 

έτυχε νά είναι τοσοΰτον άπειρος άμφοτέρων τών γλωσσών, ώστε, εις μόνην 
την λέξιν Αποβλέψας, έν ούδενί δέ την έννοιαν τοϋ συγγραφέως θέμενος, Α

ποβαίνει έν πολλοϊς μέν δυσνόητος, ενίοτε δέ καί άκατανόητος. Τό κακόν 

τούτο, δπερ και πόνον καί Αηδίαν ούκ όλίγην θά ηδύνατο βεβαίως νά προ- 
ξενήση εις τούς άναγνώστας μας, προκειμένου μάλιστα, περί σπουδαίου έργου, 

νομίζω δτι θά είμαι συγγνωστός, έάν. έτόλμησα νά θεραπεύσω, διασκευάσας 

έν πολλοϊς την φράσιν αύτοΰ καί την σύνταξιν, Ζή μάλλον είπεϊν παραφράσας 

την Ανά χεϊρας μετάφρασιν. Όστις δέ τών φιλομούσων έπιθυμεϊ νά δημο- 

σιεύση το χειρόγραφόν μας, ώς έχει έν πρωτοτύπφ, Απευθυνθητω ήμϊν, καί 

μ,ετά προθυμίας θέλει λάβει Αντίγραφου Ακριβέστατον.

Έν Λευκάδι τ^ 17 ’Ιουνίου 1878.
ΙΩ, Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΑ02 σχολάρχη?.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
<ΓΕπιστοΛ>] σιψβου.Ιευτικη διά τους sr ΠεΛοποννήσω Γραικούς, συκτεθεΐσα 

παρά τοΰ σοφωτάτον Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου ΚαρΛίκη τοϋ έτ ΝαυπΜω. 
Γέγονε δε κατά τό αρέ, καί έπΐιιιρθη τω μακαριωτάτω Πάπα, 'Ρώρης, 
και τή γα,,Ιητοτάτη των 'Er.ez&r ’’Αριστοκρατία.

»'Ο νόμος είναι η Ακριβής στάθμη, ού μόνον τής ύποταγής τών ύπηκόων 

εις τάς Αρχάς, άλλά καί της προσταγής τών Αρχών εις τούς ύπηκόους' επο
μένως όταν γεννηθώ ανωμαλία τις μεταξύ νόμου καί νόμου, Ανάγκη ν’ άκο- 

λουθήση καί Ανωμαλία μεταξύ τοΰ άρχοντος εις τό νά προστάσση, καί τών 

ύπηκόων εις τό νά πείθωνται. Οί νόμοι οί Ανθρώπινοι είναι δλως πολιτικοί, 
οί δέ της θρησκείας δλως ιερατικοί" είναι χρεία λοιπόν, δτι δσον τό ιερόν 

υπερβαίνει τό κοσμικόν, τόσον καί τό θρησκευτικόν νά ύπερβαίνη τό πολιτι
κόν" τοΰτο λέγω δι’ δσα άποβλέπουσι τά θρησκευτικά δίκαια τών ύπηκόων. ; 

Έκ τούτου δέ Ακολουθεί δτι, καθώς όταν οί δύο ουτοι νόμοι είναι σύμφωνοι, 

μεταξύ των ή έξουσία της ’Αριστοκρατίας εύρίσκεται έν πληρει Ασφαλείς, 

ουτω καί δταν έκεϊνοι είναι άσύμφωνοι, ή έξουσία της ’Αριστοκρατίας θά 

κυμαίνεται έν τη Αμφιβολίγ, διότι η πειθαρχία τών ύπηκόων θά σαλεύεται 

έν μέσφ πολιτικοΰ νόμου καί θρησκευτικού καθήκοντος, έκ τών όποιων έάν 

έπρόκειτο νά έκλέξωσι τό έν ή τό άλλο, βέβαια εύκολώτερον θά έπροτίμων 

ν’ άπειθησωσιν εις τόν ηγεμόνα των, παρά εις την Θρησκείαν των. Περιουσίαν, 
πατρίδα καί αύτήν την ζωήν των είναι έτοιμοι νά θυσιάσωσιν ύπέρ τοΰ η

γεμόνας των, δταν αύτός δεικνύη σέβας εις την θρησκείαν των, καί ύπερμα- 

χεϊ καί Αγωνίζεται ύπέρ αύτης" τουναντίον δέ, έάν την καταδιώκη, τοΰτο 

μόνον άρκεϊ διά νά μεταχειρισθώσι πάσαν μηχανορραφίαν έναντίον του, μη; 

φειδόμενος ούτε αύτης τνίς ζωής του. ’Επί τών σκέψεων τούτων στηριζόμε-: 

νος, λέγω δτι, τό νά θέληση τις νά διορθώση διά της πολιτικές Αρχής την 

θρησκείαν τών ύπηκόων του, θά ητο τό αύτό ώς νά ήθελε, δέν λέγω νά χάση 

παντελώς τούς ύπηκόους του, αλλά νά έξαπλώση τήν δύναμιν τής πολιτι- , 

κής Αρχής έκεϊ, δπου νά φθάση δέν δύναται, καθώς τοΰτο συνέβη καί εις τάς . 

Γαλλίας μέ τούς Ούγενότους έν τοϊς καθ’ ημάς έσχάτοις καιροϊς. Τό ν’ ά- 
φήση δέ πάλιν τήν θρησκείαν των δλως έλευθέραν, είναι καί τοΰτο πολλά 

επικίνδυνος συγκατάβασις, ή'τις δύναται νά πλουτίση τούς τόπους μας Από 
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εχθρούς μΧλλον, παρά άπό ύπηκόους, καθώς καν τοΰτο πάλιν τό έδόκίμασαη 

οι Γάλλοι μ.ε τους Ουγενότους των· Έν μέσφ λοιπόν των δυο τούτων σκο
πέλων εγω .δεν βλέπω άλλην, παρά μίαν μόνην υπεκφυγήν, δηλαδή εις 

ολας τας περιστάσεις, καθ’ άς δεν ήθελε συγχωρεϊταί ή πολίτικη άρχή νά 

ενεργεί ελευθέρως, έκεϊ τότε νά μεταχειρίζεται την ύπόκρισιν, αλλά μέ τοιοΰ- 

τον τροπον, ώστε νά μη φαίνεται οτι προσπαθεί νά πείσγι τόν λαόν νά διορ
θωθώ μόνος του' πράγμα τοΰτο, δπερ βεβαίως θέλει επιτύχει, εάν ή άρχη τό 

έπιχειοισθή πάντοτε μέ αγχίνοιαν και μέ γλυκύτητα. Τοΰτο είναι τό άντι- 

φαρμακον, το όποιον δσον είναι κοινόν είς δλα τά έθνη, τόσον είναι, ειδικόν 
εις τό έθνος τών Γραικών, ώς δυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν έάν ίξετάσωμεν τά 
δόγματά του, κα'ι την κατάστασίν του.

Ο Φώτιος ύπήρξεν εκείνη η πέτρα σκανδάλου,, ή θέσασα τό θεμέλιον είς 

το σχίσμα τών Γραικών, οϊτινες πλανηθεντες έσύστησαν μέ την φαντασίαν 
των εκκλησίαν ίδιαν και άμετοχον τής 'Ρωμαϊκής, είς την οποίαν έκπαλαι 

είχον ταχθή. Άποστατησαντες δέ από τόν Άρχιεράρχην της 'Ρώμης ύπετά- 
γησαν θεληματιζώς είς τόν Πατριάρχην της Κωνσταντινουπόλεως, θέσαντες 

ουτω πλάστην κεφαλήν άντί τής αληθινής, ίνα δι’ αυτής τό μυστικόν σώμα 
τής εκκλησίας των (νεκρόν ήδη) φαίνεται τουλάχιστον δτι είναι σώμα. Τοι 

αυτή εν όλιγοις είναι ή πλάνη των’ παλαιόθεν δμως είχον καί άλλας περισ- 
σοτερας καί χειροτέρας, τάς όποιας τώρα η δέν τάς έχουσιν η δέν τάς ή - 
ξευρουσι. Τότε τό πεϊσμά των τούς έφερε την ζημίαν ν’ άπομάθωσι την αλή

θειαν, τώρα δέ ή έσχατη άμάθειά των τούς φέρει καν την ωφέλειαν ν’ άπο- 

μ.αθωσι την αλήθειαν, τώρα δέ ή έσχάτη. άμάθειά των τούς φέρει καν την 

ωφέλειαν ν’ άπομάθωσι τό ψευδός· Ή μόνη δέ σημερινή πλάνη των, δηλαδή 
'η αθετησις τοΰ Άρχιεράρχου τής 'Ρώμης, ήθελε βέβαια παυσει, εάν ήδύνατό 

τις νά τούς άποσπάσ·/) άπό τόν Πατριάρχην τής Κωνσταντινουπόλεως, καί 

ούτως ήθελεν άκολουθήσέι άναμέσον Γραικών και Λατίνων εκείνη ή άγια ένω- 

σις, η τόσον έπιθυμουμένη, και μέ τόσους ιδρώτας άνκζητουμένη ύπό τών 
άρχόντων κα'ι τών πατέρων τοΰ ρίτου τής 'Ρώμης.

Έάν τό βασίλειον τοΰ Μωρέως ήτο τόσον πλούσιον άπό Λατίνους, δσον εί

ναι τό βασίλειον τής Γαλλίας άπό καθολικούς, εύ'κολον ήτο νά συλλογισθή 

τις δτι, καθώς ή εξορία ίάτρευσε την Γαλλίαν άπό τά αχώνευτα στοιχεία 

τών Ούγενότων, ούτως ήθελεν ίατρεύσει καί τόν Μωρέαν άπό τούς άχωνεύ- 
τους χυμούς τών Γραικών. Άλλ’ επειδή μετά τήν εξορίαν δέν είναι δυνατόν 

νά συνάξν) τις άλλον λαόν εις τόν αύτόν τόπον, ή Αριστοκρατία δύναται μέν’ 

νά επιθυμήσει, άλλ’ ούχί καί νά έκτελέσγ τοιαύτην άπόφασιν, ητις είς άλλο 
δέν ήθελε λήξει, παρά είς τό νά κάμν) μίαν βασιλείαν έρημον.

Πρεπει λοιπόν.ν’ άποφασισθή δτι ό μέν λαός νά διαμίείνγ, νά έξορισθή δέ 
ή άταξία τής υποταγής αύτοΰ είς τόν Πατριάρχην τής Κωνσταντινουπόλεως? 

*0 πρίγκιψ διά διατάγματος δύναται νά προσ^άξνι τούς μητροπολίτας νά μή 
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άναγνωρίζωσι πλέον τόν Πατριάρχην ώς κεφαλήν,καί ουτω θά έκρατοΰντο οί φό < 

got καί θά έμποδίζοντο οί έξαρχοι*  καί δέν είναι αμφιβολία δτι εύθύς θέλου ·. 
σιν υπακούσει καί οί επίσκοποι' μάλιστα ήθελον τό ζητήσει αυτοί οί ί'διόι, 

διότι ευχαριστούντο ν’ άποσπασθώσι τοΰ Πατριάρχου των, άλλά διά νά 

έχωσι τήν περιουσίαν των έλευθέραν άπό τό βάρος. Δέν ήθελα δμως άποτολ- 
μήσει νά συμβουλεύσω τοΰτο, τό όποιον μέ τήν μίαν χεϊρα ήθελεν εκριζώσει 

τό παλαιόν σχίσμα καί μέ τήν άλλην ήθελε φυτεύσει άλλο νέον.

Είς επισκόπους άνυποτάκτους είς τόν Πάπαν, άνεξαρτήτους άπό τόν· Πα

τριάρχην των, ποιος πλέον ήθελε δώσει άδειαν νά έπιστατώσιν είς τήν ’Εκ
κλησίαν, καί νά όδηγώσι τό ποίμνιον, καί νά μεταδίδωσι τά μυστήρια ; πώς 

ήθελεν άναπαυθή ή συνείδησις τοΰ λαοΰ εκείνου, συγχωροΰντος νά κυβερνά- 

ται άπό επισκόπους, οί όποιοι, ώς μή έχοντες τά προσόντα τών επισκόπων, 

δέν ήθελον πιστεύεσθαι ώς επίσκοποι; Άλλά καί άν ύποτεθή άκόμη δτι ό 
λαός είχε τόσην άναισθησίαν, ώς τήν τών λίθων,άναμφιβόλως τότε ήθελε τήν 

χάσει, καί ήθελον άκουσθή Θόρυβοι καί ταραχαί εύθύς ώς ό Πατριάρχης 
έκήρυττεν άφορισμόν εναντίον των. Τά θλιβερά ταϋτα άποτελέσματα προ- 

βλέπων καί τις Μητροπολίτης διαμένων είς τήν Βενετίαν, δηλαδή είς τάς 

άγκάλας του Λατινισμού, έβιάσθη νά ύποκρύψγ) τήν ειλικρίνειαν τών έύσε- 
βών φρονημάτων του μέ φρόνιμόν τινα έπίδειξιν,ζητών τούς Βούλλας πρώτον 

άπό τόν Πατριάρχην του καί έπειτα άπό τόν Πάπαν '.

Δύναται ό Πρίγκιψ νά έχη τό γιους Λατρονατο είς τάς εκκλησίας τών 

Γραικών, καθώς τό έχει καί είς τάς τών Λατίνων*  έπειτα είς τήν εκλο
γήν τών επισκόπων δύναται νά . κυβερνάται μέ τοιαύτην οικονομίαν, ώστε 
νά εκλέγονται μόνον έξ εκείνων, οϊτινες επαγγέλλονται τό δόγμα τών Λα

τίνων. Καί είναι μέν εύκολώτατον νά ευργι τις 'Ρωμαίους κληρικούς είς τό 

κράτος τής γαληνοτάτης Αριστοκρατίας, έπαγγελλομένους τόν Λατινισμόν^ 
άλλ’ αύτοί πράττουσι τοΰτο ύποκριτικώς, διά νά φαίνωνται άξιοι ν’ άποτ 

λαμβάνωσιν έπισκοπάς, ή άλλα όφφίζια καί συμφέροντα εκκλησιαστικά,, τά 
όποια εύθύς ώς λάβωσιν, ή πείρα άπέδειξεν δτι οί προβατόσχημοι ούτοι λύκοι 

είναι χειρότεροι άπό τούς άλλους, καθά επίβουλοι καί διπλοί. "Επεται λοι
πόν οτι ούτοι δέν πρέπει νά εκλέγονται εις τάς έπισκοπάς, διότι κατ’ ούδέν 

συμφωνοΰσιν, άλλά μάλιστα άντιστρατεύονται εις τόν σκοπόν τής ’Αριστο
κρατίας. ’Άλλοι 'Ρωμαίοι κληρικοί, οϊτινες επαγγέλλονται κατά άληθειαν 

τόν λατινισμόν, εύρίσκονται μέν είς τήν Ανατολήν, άλλά καθώς το .εχω 
διά θαΰμα δτι εύρίσκονται, ουτω τό έχω καί διά χαμόν καιρού να ζητών- 
ται. ”Ας ύποθέσωμεν δμως δτι ήθελε τύχει καί ή εύτυχία νά εύρεθώσΓ δεν

, 1 'Γπαινίττιται τον τότε Ιν Βενετία αρχιεπίσκοπον Μελότιον Τυπάλδον, οστις <?ποστα*  
τήσας τοΰ άνατολιζοΰ δόγματος, χαΟηρέθη συνοδιζώς τδ 1712. Τής χαθαιρέσεως ταυτης άν*  
τίγραφον (τδ μόνον ίσως διασωθεν) ζεΐται εΐς χεΐρας μας, άπολεσΟεντος τοΰ πρωτοτύπου, 
4ίς.βέβαιοι δ Ιλλόγιμος’Ιω. Βελοΰδος, προς ον, αιτήσαντα, ίστειλα άντίγραφον, Ιζοοθεν 
if) αξιολογώ αύ:οΰ Συλλογή Χρυσοβούλλων κτλ. έν σελ. 66.
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θέλει δμως τύχει καί ή ευτυχία νά τούς προτείνν; τίς είς τάς έκκλησίας τών 

Γραικών, διότι ό λαός τοιαότας έκλογάς ήθελε τάς νομίσει ώς καταπιέσεις 

τίς θρησκείας του, καί ώς άρπαγάς τών έπιζηλοτέρων δογμάτων του. Τε- 
ταραγμένοι ‘λοιπόν από τόσον ίσχυράν ύποψίαν ήθελον Αρχίσει εύθύς νά θο- 

ρυβώσιν, έπειτα νά όργίζωνται, καί τέλος πάντων νά μηχανευωνται καί τολ

μήματα τόσον δυσάρεστα εις την ’Αρχήν, δσον τά μισός των είναι μεγα- 

λήτερον εναντίον τοΰ λατινόφρονος Γραικού, παρά εναντίον τοϋ φυσικοϋ Λα

τίνου. Τό νά παρατείνν; πάλιν ό Ποίγζιψ τόν καιρόν της εκλογής τών 'Επι

σκόπων, ώστε ό λαός ν’ αναγκασθή νά προστρέξνι εις τούς Λατίνους επισκό

πους, ώς μη έχων ίδικόν του, αυτή θά ήτο κυβέρνησις, ήτις έναντιοϋται εις 

τ),ν πείραν, καί ήτις ούδεμίαν ωφέλειαν ήθελε φέρει εις τόν Μωρέαν, καθώς 
δεν έφερε καί εις την Κρήτην.

Έπροτάθη άλλοτε νά συγκροτήται είς τόν Μωρέαν ειδός τι Συνόδου, είς 

την οποίαν νά συνέρχωνται μετά τοΰ Πρίγκιπος και επίσκοποι Φράγκοι καϊ 

‘Ρωμαίοι, οίτινες έκ συμφώνου νά έκλέγωσιν ένα μητροπολίτην 'Ρωμαϊον, 
ύπό τό όνομα Πρωτεύων, Από τόν όποιον νά έξαρτώνται πνευματικώς ό'λοι 

οί άλλοι 'Ρωμαίοι επίσκοποι, καί νά λαμβάνωσι παρ’ αύτοϋ και μόνου την 
άδειαν τών εκκλησιών των. Τοϋτο έπροτάθη επ’ έλπίδι δ'τι, έάν ό Πρω

τεύων ήθελε τύχει Λατίνος κατά τό δόγμα, και έξαρτώμενος από τόν τής 
'Ρώμης ’Αρχιερέα, ήθελον πλαγίως διαμένει κα'ι ό'λοι οί άλλοι, τόσον επί

σκοποι, όσον καί ό κοινός λαός, ηνωμένοι μέ την ’Εκκλησίας της 'Ρώμης, 
καί χωρίς νά τό καταλάβωσι.

’Εάν πρέπτ) νά εΐπω την αλήθειαν, τό συγκέρασμα τοϋτο έχει ώραίαν 

τινά φυσιογνωμίαν, άλλ’ ερχόμενος εις την πράξιν, δεν ηξέύρω μέ ποιον τρό- - 
πον ηδύνατο νά συγκροτηθώ Σύνοδος, ήτις νά είναι Σύνοδος και ούχί Ψευδό· 

σύνοδος. Βεβαιότατα η έςουσία τοϋ Πάπα εις τοιαύτην περίστασιν είναι ά- 

ναγκαία, άλλ’ αυτός ποτέ δεν· ήθελε στέρξει νά συγκαλέση Σύνοδον, χωρίς, 
νά δωρίση τόν αντιπρόσωπόν του ώς πρόεδρον, καίτοι αύτη θά ήτο Τοπική 

καί ούχί Οικουμενική’ καί διατί; διότι έν συντόμφ ή υπόθεσις αύτη τών 
‘Ρωμαίων είναι ύπόθεσις σπουδαία. Μ’ όλον τοϋτο άς ύποθέσωμεν δλα ταΰτα 

εύκολα, καί άς παραδεχθώμεν άκόμη ότι ή ζηλοτυπία τίς ’Αριστοκρατίας, 
ήτις εις τοιαότας περιστάσεις δεν είναι μικρά, Οά κοιμάται εις βαθότατον 

λήθαργον. ’Αλλά δεν πρέπει βε'βαια νά πιστεόσωμεν ό'τι Οά κοιμάται ομοίως 
καί ή ζηλοτυπία τοϋ Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως’ τουναντίον μά

λιστα πρέπει νά έχωμεν ώς βέβαιον δτι αύτός θέλει ευθύς αφορίσει τούς 

Μητροπολίτας, οϊτινες θά έλάμβανον μέρος εις την Σύνοδον, μέ τόσα επιτί
μια, δσα ηδύνατο νά έμπνεύσ·/) εις αυτόν άμετρον πάθος. Οί άφορισμοί δέ 
ούτοι η Οά φοβίσουν τούς Μητροπολίτας, ή θά καταφρονηθοϋν άπ’ αυτούς’ 

και έάν φοβίσουν τούς Μητροπολίτας, ή Σύνοδος έτελείωσε πριν αρχίσει, έάν 
δέ καταφρονηθοϋν (δπερ δέν πιστεύω ποτέ), θά λάβγ άρχην ή Σύνοδος, Αλλά 

συγχρόνως Οά παρουσιασθώσι καί τόσα εμπόδια, ώστε οί Λατίνοι δέν θά 

έ'χωσιν εις την Σύνοδον παρά μόνον οκτώ ψήφους, δηλαδή τόν Πρίγκιπα, τον 

Πρόεδρον, τ ούς τέσσαρας έπισκόπους τοϋ Μωρέως (έάν παρευρεθώσι), καί 

τούς δύο έπισκόπους Κερκύρας καί Ζακύνθου, ενώ οί 'Ρωμαίοι θά έχωσι πε
ρισσότερα; τών είκοσιτεσσάρων, διότι'ήθελον συνέλθει ολοι οί ’Επίσκοποι τών 

πόλεων της Ένετικής ’Αριστοκρατίας. Τώρα τί θά ήδύναντο νά κάμωσιν 

οκτώ μόνον ψήφοι Λατίνων απέναντι είκοσιτεσσάρων σχισματικών ; τάχα 

ήθελε νικήσει την άπείθειαν τών πεπλανημένων τούτων ή θεία Πρόνοια μέ 

την κραταιάν χεϊρά της; ’Αλλά καί άν συνέβαινε νά έκλεχθή ό Πρωτεύων 
κατά την έπιθυμίαν τών Λατίνων, τίς ηδύνατο νά κάμγ, τό θαύμα, δπερ πρό 

ολίγου έ'λεγον, δηλαδη νά ευρν; αυτόν νά είναι πιστός καί καθαρά τή γνώμν) 

Λατίνος; αλλά καί τούτο έάν παραδεχθώμεν ώς δυνατόν, χρειάζεται πάλιν 

δεύτερον θαϋμα μεγαλήτερον διά νά εΰρεθή δμοιος καί ό δεύτερος, καί ό τρί

τος καί οί έπακόλουθοι’ έπειτα υπολείπεται ακόμη καί τών θαυμάτων τό 
μέγιστον, δηλαδη νά σβεσθή παντελώς έκείνη η ακαταδάμαστος Αντιπά

θεια τοΰ λαοϋ, ήτις, ώς είπα, είναι πολύ μεγαλύτερα έναντίον τοϋ λατινό- 
φρονος 'Ρωμαίου, παρά έναντίον τοϋ φυσικοϋ Λατίνου’ έπί τέλους θά ήτο 

πάντοτε χρεία, ώστε δταν άποθνήσκν) ό Πρωτεύων, η ν’ άνανεοΰται ή Σύνο
δος πρός εκλογήν του διαδόχου (δπερ θά ήτο πολλά δύσκολον), . ή νά άφίνε- 

ται ή έξουσία τήςέκλογής εις τούς'Ρωμαίους Έπισκόπους, δπερ θά ήτο τό 
αύτό, ώς νά άνοίγαμεν πάλιν τάς πληγάς, καί νά έπεστοέφαμεν από τό τέ

λος εις τήν Αρχήν.
Διά τούς λόγους τούτους εγώ δέν δύναμαι νά παραδεχθώ, είμή ταύτην 

μόνην, τήν γνώμην, εις τήν οποίαν ό ασθενής νοϋς μου έπαναπαύεται, καί ή 
οποία στηρίζεται έπί της Αρχής, ήν ανωτέρω είπα, δηλαδή δτι πρέπει μέ 

τούς 'Ρωμαίους νά προσποιήται ή ’Αριστοκρατία, καί νά ύποκρίνεται είς πά
σαν περίστασιν, καθ’ ήν δέν ήθελε τή συγχωρεϊται νά ενεργή έλευθέρως, 

καί νά έλπίζν) τήν θρησκευτικήν διόρθωσιν τών Γραικών όχι διά τής πολιτι

κής αρχής, άλλά διά τίνος μηχανής καί αγχίνοιας, ή'τις νά τούς έξαναγκάσν) 

νά διορθωθώσι μόνοι των’ διότι έάν τούς 'Ρωμαίους κατά τό πολιτικόν πρέ

πει νά τούς κυβερνά ή μόνη αύστηρότης, κατά τό δογματικόν δμως πρέπει 
νά τούς νικ^ μία αγάπη άλλά τόσον τεχνικής ώστε νά φαίνεται δτι ούδέν 

ενεργεί, καί όμως αύτή νά ενεργή τό παν. >
Ή προσποίησις δμως αΰτη πρέπει νά έξαπλόνεται μόνον εις δσα δέν έναν- 

τιοΰνται ούσιωδώς εις τούς νόμους τής καλής κυβερνήσεως. Συνεχώρήθη λό

γου χάριν έπί τόσα έτη είς τήν Κέρκυραν, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν καί άλ- 
λας χώρας τής Ένετικής ’Αριστοκρατίας τό νά έξαρτώνται οί ‘Ρωμαίοι άπό 
τόν Πατριάρχην των ; τοϋτο πρέπει νά συγχωρεϊται καί εις τόν Μωρέαν. Συ- 

νεχωρήθη έως τώρα νά γίνεται παρ’ αύτών ή έκλογή τών Επισκόπων των ; 
πρέπει νά συγχωρήται καί είς τό εξής, διότι τό νά θελήσνι τις νά τήν έμ- 



472 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .

ποδίσγ, τοΰτο βέβαια εϊνχι καταπίεσις, η οποία έναντιοΰται είς την γλ.υ- 

κύτητα, την οποίαν εγώ θεωρώ άναγκαίαν’ δέν εννοώ δμως νά άφεδ·^ 
αυτή καί πάντη ελεύθερα, διότι τοΰτο πάλιν είναι αταξία, ητις δεν δύνα

ται νά ευχαρίστηση τον Πρίγκιπα χωρίς ν’άμαυρώση την άμόλυντον ευσέ
βειαν του. ‘Ωσαύτως συγχωροϋνται οί φόροι τών Λατίνων είς τον Πάπαν διά 

τάς Βούλλας; πρέπει νά συγχωροϋνται καί οί φόροι τών 'Ρωμαίων εις τόν Πα

τριάρχην των, καθότι άν ούτοι ησαν Λατίνοι, ώφειλον ομοίως νά δίδουν αυ

τούς είς τον Πάπαν. Καί άφ’ ετέρου, επειδή το χρηματικόν . τοΰτο εΐναι α
νάγκη νά εξέρχεται από τό Κράτος, διόλου δέν ενδιαφέρει τόν Πρίγκιπα, έάν 

εκείνος, δστις τό λαμβάνει, είναι Πάπας η Πατριάρχης. Εις τοιαύτας καίάλ- 

λας παοομοίας συγκαταβάσεις, δσον τό κατ’ εμέ, θά έθετον εις ενέργειαν 

μόνην την προσποίησιν’ άλλ’ δσον αποβλέπει τά επίλοιπα, τά όποια είναι 
τά ουσιωδέστατα της ΰποθέσεως, ταΰτα πρέπει νά οικονομώντας μέ την αγ

χίνοιαν, η οποία, δταν μάλ.ιστα έ'χη ώς θέμα της φύσιν διεφθαρμένην, η 

μάλλον είπεϊν, αύτην την φύσιν τών Γραικών, δύναται νά ύποσχεθνί μεγάλα 
κέρδη. Καί τω δντι" δστις έδοκίμασε τούς Γραικούς, έ'στω καί κατ’ολίγον 

και έξωτερικώς, εύκόλως θά έννοησγ δτι εις την διάνοιαν αύτών μήτε ψυχή, 

μήτε θρησκεία έχει τόσην βαρύτητα, δσην έχει τό συμφέρον, θά είναι 
λο,ιπόν πολλά αρμόδιον τό νά θέση τις ένώπιον τών οφθαλμών των τό συμ

φέρον, διά νά χαθγ εύθύς από τό φώς των καί ή δεισιδαιμονία των.

Πρώτον πάντων φρονώ δτι έπρεπε νά αύξηθ·η τό κάλλος της Λατινικές 

εκκλησίας εις τόσον βαθμόν, ώστε νά παρομοιάζη τουλάχιστον μέ την 

τών Γραικών" κοσμήματα εύγενη εις τάς έκκλησίας, συμφέροντα κατάλληλα 
εις τούς ιερείς, αριθμός αρκετός πατέρων, μοναστήρια καί κοινόβια, τά όποια 
να είναι έπίζηλα διά τάς οικοδομάς, διά τά συμφέροντα, διά τό πλήθος τών 

μ-οναζόντων, ιδού τά μέσα, ιδού αί φωνα’ι, αΐτινες, βοώσαι καί κραυγάζουσαι 

τό συμφέρον, θά έ'κρουον ίσχυρώς. τάς ψυχάς τών 'Ρωμαίων κληρικών, καί 
θ,ά έ'συρον πολλούς έξ αύτών εις τάς έκκλησίας καί είς τά μοναστήρια τών 

Λατίνων.
’Ήθελα υποχρεώσει προσέτι τούς Λατίνους ιερείς, η τούς έπαγγελλομέ- 

νους τόν διδάσκαλον, νά συστησωσι Σχολεία δημόσια τών γραμμάτων, διότι, 

οντες. οί 'Ρωμαίοι φύσει επιρρεπείς εις.την παιδείαν, καθώς καί δ Παΰλος, 
δστις τούς έδοκίμασε, μαρτυρεί (“Έλληνες σοφίαν ζητοΰσι), καί βλέποντες εις 

τόσην έ'λλειψιν, καί τόσων αιώνων άποστέρησιν, διδασκάλους σοφούς καί 
επιστήμονας, δτι ζητοϋσι νά διδάξωσι, δέν είναι δυνατόν νά έκφραση τις μέ 

πόσην προθυμίαν ααί εύχαρίστησιν ηθελον άποστείλει τά τέκνα των εις αυ

τά' τολμώ είπεϊν δτι ούδόλως θά έ'μελλεν αύτούς έάν όμοΰ μέ τά γράμματα 
άίθελον μανθάνει καί τά δόγματα" μάλιστα μετά χαράς ηθελον προσέρχε- 

σθαι καί αύτοΐ οί γονείς είς τάς θρησκευτικάς διδασκαλίας, διά μόνον τόν 

λόγον, νά βλέπωσι τάς προόδους τών τέκνων, των. Διά τοΰτο ήθελα ώστε αύ- 
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τοι οί ιερείς νά έπαναλαμβάνωσι τάς έν τφ Σχολείφ θρησκευτικάς. διδασκα

λίας, καί είς τάς έκκλησίας των κατά πάσαν εορτήν, ύποχρεοϋντες και τούς, 
μαθητάς των νά παρευρίσκωνται" καθότι αύτοΐ μέ τδν άγαπητόν καί σεβά
σμιον χαρακτήρα τών διδασκάλων συνενοΰντες καί τρόπον γλυκύν, ηθελον 

καθιστί^ τάς διαταγάς των ,σεβαστάς καί άπαραβάτους. ”Αν δέ ητο δυνα

τόν νά εύρεθη καί τις Φράγκος καλόγηρος, δ'στις νά γνωρίζγ καλώς τά ρω- 
μαίικα, η'θελα τοϋ συγχωρήσει μετά χαράς νά διδάσκη καί την γλώσσαν 

των. ’Έπρεπε δμως νά προσεχή είς τό δόγμα, βαδίζων πάντοτε μέ τέχνην, 

καί έπιτήδειότητα, διότι οί ‘Ρωμαίοι, έστερημένοι παντελώς διδαχών., ηθε

λον συντρέχει μέ ί'σην προθυμίαν ού μ.όνον διά τό ό'φελος τών τέκνων των,' 
άλλά καί διά φωτισμόν ίδικόν των. Διά να έπιτευχθίί δμως. τοΰτο είναι 

χρεία καλογηρων συνετών καί σοφών,οΐτινες δυστυχώς εΐναι αδύνατον νά εΰ- 

ρεθώσιν έδφ, έφ’ δσον τά μοναστήρια δέν έ'χουσι τούλάχιστον έκείνας τάς ά- 

ναπαύσεις, τάς οποίας έ'χουσι καί τά της’Ιταλίας, διότι ποιος έξ αύτών (δσ- 

τις μάλιστα -ηθελεν έχει καί περιουσίαν) θά έπεθύμει ποτέ νά άπαρνηθη πα
τρίδα καί συγγενείς καί νά μεταβγ είς τόπους μακρινούς, οπού δέν ηθελεν 

ευρει, παρά κόπους χωρίς άνάπαυσιν;
«Τέσσαρα πράγματα βλέπω πολύ άσύμφωνα,μάλιστα δέ καί κατ’ ευθείαν 

αντικείμενα είς την ύπόληψιν τών Λατίνων.

1) Την κατάστασιν τών πατέρων, οΐτινες μη έ'χοντες τά αρκετά συμφέ
ροντα, ζώντες δέ μεμονωμένοι άνά εις η δύο είς έκάστην μονήν, δέν δύναν- 

ται νά τηρώσι μήτε έκτος, μήτε έντός της έκκλησίας των την δέουσαν ευ

πρέπειαν" μάλιστα άν τύχη καί τις αύτών νά είναι σκανδαλοποιός,άνάγκη ό 
προεστώς νά τον ύποφέργ, τούλάχιστον διά νά μη μείνν) μόνος του. Εΐναι 

χρεία λοιπόν οί πατέρες νά πολλαπλασιασθώσιν είς μέν τάς μικροτέρας πό
λεις τούλάχιστον μέχρι τών έξ, είς δέ τάς μεγαλγτέρας περισσότεροι κατ’, 

αναλογίαν,

2) Ή τιμωρία τών κληρικών Λατίνων, δταν ηθελον πταίσει, δέν είναι όλι- 
γώτερον έπιβλαβης είς την ύπόληψιν τοΰ Λατινισμού" διότι αΰτη, έκτελου- 

μένη ένώπιον τών Γραικών, οσον πλέον άτιμος εΐναι, τόσον πλέον καταβι- 

βάζει καί την ύπόληψιν αύτών, καί επομένως κρίνω άναγκαϊον, οί σκαν

δαλοποιοί Λατίνοι νά μη τιμωρώνται είς την’Ανατολήν (πλην έάν πρόκητατ 
περί μεγάλης τίνος καί δημοσίας ΰποθέσεως), διά νά μη έπαυξάνν) ή άτιμία 

των διά τοΰ πταίσματος καί της τιμωρίας, άλλά ν’ άποστέλλωνται επί τούτφ 
είς την ’Ιταλίαν. Τούναντίον δέ οί ‘Ρωμαίοι νά τιμωρώνται είς τούς ίδιους 

τόπους των, διότι ουτω θά ηλαττοΰτο η ύπόληψις αύτών, καί θά ηΰξανεν 

η τών Λατίνων.
3) Τά συνοικέσια, τά μεταξύ Λατίνου καί 'Ρωμαίας, η 'Ρωμαίου καί Λα- 

τίνης, προξενοΰσι καί αύτά μεγάλην ζημίαν είς τόν Λατινισμόν, διότι, συνει- 
θίζοντες εδώ νά στεφανόνωνται κατά τό 'Ρωμαάκον, συμβαίνει ώστε έκεϊ-

' ΤΟΜΟΣ Β’, 6. — lomos 1878. 31 ’ 
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νοι, οΐτινες πριν όπανδρευθώσιν, fax-j Λατίνοι, μετά την υπανδρείαν γίνον · 

ται'Ρωμαίοι μέ μεγάλην αισχύνην τοϋ Λατινισμού, καί μέ πολλήν δόξαν 

τών 'Ρωμαίων, ώς έκαστος δόναται νά βεβαιωθώ διερχόμενος μέ δάκρυα τά 

βιβλία των έκκλησιών Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας. "Οταν λοιπόν τύχη 6 

εϊςτών μελλονύμφων νά είναι Λατίνος, ήθελα νά ύποχρεώνται άμφότε- 
ροι νά στεφανόνωνται φραγκικά, και ούδέποτε ρωμαίικα, διότι οΰτω θά διωρ- 
θόνετο η άτοπία, χωρίς οί 'Ρωμαίοι νά δύνανται νά παραπονεθώσιν δτι δυ^ 

νηστεύονται, καθότι, δστις δέν ήθελε νά υποταχθώ εϊς τον νόμον τοϋτον, έ- 

μενεν ελεύθερος νά μη έκτελέση τδ συνοικέσιον.
4) Τελευταία δέ αταξία είναι εκείνη, τήν όποιαν προξενοΰσιν οί παρά τοΰ 

ΙΙάπα απεσταλμένοι, οίτινες είτε δι’ αμάθειαν, είτε δι’ αύθάδειαν, θέλουσι 

νά δεικνύωσιν έδώ τόσην εξουσίαν, άστε καθιστώσί γελοίους τούς Λατίνους 
επισκόπους, καθώς τοΰτο συμβαίνει καθεκάστην εϊς τά Δωδεκάνησα, μέμε- , 

γάλην αισχύνην τών Καθολικών, καί μέ μεγαλύτερου σκάνδαλον των 'Ρω

μαίων. Άλλ’ ή αταξία αυτή δεν έγγίζει παντάπασι την ’Αριστοκρατίαν 

των 'Ενετών, καθότι αύτη ποτέ δέν ηθέλησε νά υποδεχθώ τούς τοιούτους 

Απεσταλμένους.
»Ουτω διατεθειμένης της Λατινικές ’Εκκλησίας πρδς έπίδειξιν εξαιρέσου 

ύποληψεως, δεν έπρεπε νά μένωμεν αδιάφοροι και εις δσα άποβλεπουσι την 

Εκκλησίαν των Γραικών. Και πρώτον, ίνα περιορισθγ εντός στενότατων ο
ρίων τό δικαίωμα των Γραικικών κοινοτήτων τοϋ νά έκλεγωσι τούς Μητροπο- 

λίτας, των Μητροπολιτών τοϋ νά έκλέγωσι τούς ιερείς, και των Καλογη- 

ρων τοϋ νά έκλέγωσι τούς 'Ηγουμένους των Μοναστηρίων των, ήθελα νά 

μη έξαπλόνεται ή εκλογή αΰτη εις πρόσωπα ξένων κρατών, άλλ’ εϊς μόνους 

τούς ύπηκόους της ’Αριστοκρατίας, διότι οδτοι ηθελον είναι η συμβοηθοί εις 

τον σκοπόν μας,η τουλάχιστον όλιγώτερον Αντίπαλοι, και διότι ακόμη, έχον- 

τες όλιγωτέρας φιλίας καί συγγένειας μέ τούς ξένους, ηθελον εγείρει καί όλι- 

γωτέραν ζηλοτυπίαν εις τον Πρίγκιπα.'Η συνήθεια αυτή, ητις επικρατεί καί 
εις την'Ρωσίαν, οπού, Sv και είναι δλοι τοϋ αύτοΰ δόγματος, δμως τά εκκλη

σιαστικά συμφέροντα δίδονται εϊς μόνους τούς ύπηκόους. Έξ άλλου μέρους τό 

νά οίκοδομώσιν οί Γραικοί νέους ναούς ούδέποτε ήθελα συγχωρήσει μήτε 

εις τάς πόλεις, μήτε εϊς τάς κώμας κατ’ ούδένα λόγον, καθότι έχουσι τό
σους, ώστε έπρεπε μάλιστα έν -τγί παραμικρή άφορμΐ) νά κρημνίζωνται πολ

λοί έξ αυτών. Έκ τούτου ήθελε συμβη καί ή ωφέλεια, δτι έλαττουμένου του 

Αριθμού τών ναών, ηθελεν έλαττωθη.καί δ αριθμός τών κληρικών. Τοΰτο δ
μως έπρεπε νά γίνεται μέ πολλην τέχνην' καί έπιτηδέιότητα, διά νά μη 

έγερθτ) τό μίσος τών 'Ρωμαίων κατά τών Λατίνων, καθώς εις την Χίον ή- 
γέρθη τό μίσος τών Λατίνων κατά τών'Ρωμαίων, οΐτινες συναινέσει καί της 

Τουρκικές κυβερνησεως δεν συνεχώρησαν ναούς εϊς τους Λατίνους. Ωσαύτως 

'$θελα' άπάγ&ρεύσεν παντοίω τρόπφ καί τό νά. Αίϊοκτώσιν οι 'Ρωμαίοι κληρι-
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Χθί Ακίνητα κτήματα, καθώς άπηγορεύθη τοΰτο καί εϊς τούς Λατίνους*  

έκεϊνα δέ τά όποια τώρα κατέχουσιν, ήθελα τά δημεύσει. Προσέτι ηθε).α 

Απαγορεύσει καί τό νά μισθόνωσι κοσμικά' τά δέ ύπ’ αύτών κατεχόμενα έκ? 

πατρικές κληρονομιάς, μόλις ήθελα τά συγχωρήσει εϊς αυτούς βεβαρημένα μέ. 
φόρους. Άλλ’ όμως διά νά μη καταλάβωσιν οί φιλοκτημονες Ρωμαίοι, δτι 

ολαι αυται at πλεκτάναι τείνουσιν έζάπαντος διά νά τούς περισφίγξωσι,κρίνω 
εύλογον να σκεπασθώσι δι’ ενός γενικοΰ διατάγματος, τό όποιον νά απο- 

βλ έπη όλους Ανεξαιρέτως τούς κληρικούς, τόσον 'Ρωμαίους, καθώς καί Φράγ- 

κους, διότι ουτω οί μέν Φράγκοι δεν θά έπιέζοντο διόλου (καθόσον έκ 

νόμων τούτων, άλλοι μέν ουδόλως άποβλέπουσιν αύτούς, άλλοι δέ είναι εις 

αυτούς έκπαλαι συνήθεις), οί δέ 'Ρωμαίοι δέν θά ηδύναντο νά παραπονεθώσι, 
διότι έβλεπον δτι καί οί Λατίνοι υπάγονται εις την αυτήν κατηγορίαν, άλλα 

καί ούτοι καί εκείνοι ηθελον στοχασθη, δτι ό νομοθέτης εϊς ούδέν άλλο Απέτ 
βλεψεν, εϊμη εϊς μόνον τό κοινόν συμφέρον.

»Έν μέτρον δμωςηδύνατο καί έπρεπε νά ληφθί; ιδίως διά τούς 'Ρωμαίους. 
Ούτοι έπειδη διόλου δέν στοχάζονται ώς αμάρτημα τό νά σφετερίζωνται τά 

εισοδήματα τών εκκλησιών προς ιδίαν χρησιν καί Ανάπαυσιν, έπρεπε νά 
διορίζωνται εϊς αύτάς επίτροποι, οίτινες διαχειριζόμενοι τά εισοδήματα των 

νά δίδουσιν Ακριβή λογαριασμόν εϊς τούς έξοχωτάτους Ηγεμόνας, καθώς καί 

πρότερον ,τοιοϋτοι διωρίζοντο παρά τών Αύθεντών καί Γκενεραλών τοϋ Κρά

τους. Τοΰτο δε δεν η'θελε θεωρηθ'η ώς νεωτερισμός, δυνάμενος νά ταράζγ τούς 

'Ρωμαίους, καθότι έπεκράτει εις αύτούς καί πρότερον. Διά τοιαύτης λοιπόν 
τέχνης καί έπιτηδειότητος τά συμφέροντα τών λαίμαργων κληρικών 'Ρω

μαίων ηθελον καταντήσει πτωχότατα καί μηδαμινά.
»Ή τελευταία συμβουλή, την όποιαν εις την ύπόθεσιν ταύτην οφείλω νά 

δωσω, καί η όποια Sv και ε'χ·ρ τας ακάνθας της, έχει δμως καί τούς καρ

πούς της, είναι η ακόλουθος. Νομίζω δτι είναι πολλά άναγκαΐον ν’ άποφα- 

σίσθγ, ώστε ό κλήρος τών 'Ρωμαίων νά πληρών/; φόρον, κατ’ αναλογίαν εκεί

νου, τον όποιον έν Ίταλί^ πληρόνει καί ό κλήρος τών Φράγκων. Νά εϊσπράτ- 
τεται δέ αυτός επ’ ονόματι τοϋ Πάπα. Διά μη συμβη δέ λάθος τι ώς πρός 

τό ποσόν, δπερ έκαστος θα πληρώνη, ήθελα διατάξει ώστε η φορολογία νά 
γίνεται κατά τον αύτόν τρόπον, καθώς γίνεται καί η φοοολογία διά τόν 
Πατριάρχην των. Αλλα δια να αφαιρεσω καί πάσαν υποψίαν, δτι αδτη θά 

■γίνεται προς όφελος τοϋ ταμείου της ’Αριστοκρατίας, ήθελα έν τη ένάρξεί 
αύτ^ς έπιχειρισθη πάσαν δυνατήν τέχνην διά νά καταπείσω κληρικούς καί 

.λαϊκούς, ότι πάν το εισπραττομενον θά άποστελλεται εϊς τόν Πατριάρ- 

.χχηντων, και ότι ο Πριγκιψ, δια σκοπούς ϊδικούς του, θελει δι’ αύτοΰ ν’Α- 

ποστελλεται. Τοιουτοτρόπως μ.ητε ό Λαός ήθελε στοχασθη δτι Απεσπάσθη 
από τον Πατριάρχην του, μήτε ό Πατριάρχης δτι έγκατελείφθη Από τόν 
λαόν του, Αφοΰ όε τό πράγμα ■ φθάσν;. εϊς την εύάρεστον ταύτην θέσιν? $ς 
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επινόηση τότε ό Πρίγκιψ τήν άρμοδίαν τέχνην, καί τά μέσα (διότι αύτ&ς- 
Si’ ενός στοχασμού του δύναται νά έφεύργι περισσότερα, παρ’ όσα εγώ διά. 

μυρίων σκέψεων), διά τών οποίων ήδύναντο οΐ φόροι ούτοι νά μείνωσι πρός 

όφελος αύτοΰ, καί της πολιτείας του. Καθώς είχεν εύρεθη τρόπος τοϋ ν’ ά- 
ναγκασθγ ό Πάπας ν’ άφήση τάς δεκάτας, άς εύοεθή τώρα και άλλος τρό

πος τοϋ νά βιασθη καί ό Πατριάρχης ν’ άφήση τά ί'σα. Καί άν δέν άφήση 
τά πάντα, τούλάχιστον μέρος, Sv δέν τά άφήση τώρα, τουλάχιστον άλ

λοτε, καί άν δέν τά άφήση μήτε τώρα, μήτε ποτέ, θέλει γείνει τούλάχι- 
στον τό καλόν, δτι δέν θά φαίνονται πλέον οί άπεσταλμένοι τοϋ Πατριάρ- 

χου εις τούς τόπους τών 'Ενετών, μήτε Θ’ ακούεται πλέον τό κακόφωνου 
όνομα τών Έξάρχων.

ΛΤοιάϋται είναι αί βραχεϊαι κα'ι ασθενείς σκέψεις, τάς οποίας δύναμαι νά 

φέρω επί αντικειμένου, εις τό όποιον έχω πείραν. Ταύτας ελπίζω δτι θά δε- 
χθη η μεγαλειοτάτη σας Αύθεντεία άν οχι διά τάς ιδέας τοϋ νοϋ, τουλά

χιστον διά τά αισθήματα της καρδίας».

ΜΑΚΟΥ ΥΠΕΡ ΠΚΤΕΩ*  ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟί *

* Ό ζ. Κ. Α. Παλαιολόγας άντεπιστέλλον τοΰ Παρνασσού μέλο; άπέστενλεν έξ Ό- 
δησσοΰ ε’ς τήν Βίβλ'.οθήζην τοΰ Συλλόγου αντί τύπον τής προκηρύξεως ταύτης τοΰ Ύψηλάν- 
του, ήν ίνομίσαμεν καλόν, ν'α άνατυπώσωμεν Ιν τ<5 Παρνασσώ. Τό κειμήλιου τοΰτο έδη- 
μοσίευσε πιστώς πρώτος δ.’Ιωάννης Φιλήμων έν τώ Δ οκίμιο» περί τής Έλλην ικής t~ 
παναςτάσεως τόμ. Β' σ. 79, μετ’ αύτόν δέ ό ’Αναστάσιος Γούδας έν τοΐς Παραλλήλους 
Βίοις τόμ. Ε'σ. 491,’Εντω πρό τών οφθαλμών ημώνάντιτύπωπεπαλαιωμένω ύπό τοΰχρόνου 
ύπάρχουσιν έσφαλμένως γεγραμμέναι αί λέξεις αύται : Εΰελπεις, Ίωνίού, Αΐγέου, λεηλατημέ
νους, φάλαγκας, προδοτών, Λεονίδου, αί δέ λέξεις σταθερότητα καί ελευθέρους είνε τε- 
τυπιομέναι σταθΗρότητα καί έλευθΓρους'επειτα δέ διωρθώθησαν διά τής χειρός. Τό δ’ έν τω 
τρίτο» στίχω τής τελευταίας παραγράφου έ πάνω είνε γεγραμμένον έν τφ περιθωρ'φ ύπό τής 
αύτης χειρός ήτΐ; διόρθωσε τό σταθηρότητα καί τό έλευθύρους. Σημειοΰμεν δέ τοΰτο διότι 
δέν ύπάρχει ή λέξις έν τοΐς δύο μνημονευθεϊσι βιβλίοις. Ή προκήρυξις αυτή συνετέθη έν Κι- 
σνευΐφ παρά τοΰ πεπαιδευμένου και φιλοπάτριδος Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου, Κεφαλλήνος 
’ιατρού έπί τής έποχής έκείνης, καί μετά ταΰτα’Εφόρου τής έν Άθήναις ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
Έτυπώθη δέ έν Ίασίω κατά τήν 27 Φεβρουάριου, ώς σημειοΐ ό φιλήμων’ «'Ότι δ’έγένετο 
συντάκτης τοΰ προκηρύγματος αύτοΰ ό Τυπάλδος άποδεικνύεται καί έξ Ινός γράμματος τοΰ 
ίδιου έκ Τεργέστης καί άπό 16 Μαίου πρός τόν έν Παρισίοις Ιατρόν Ήπίτην οτε κατέβαινε 
μετά τοϋ Δημητρίου 'Γψηλάντου είς τήν'Ελλάδα: «... Μάθε μέ τρόπον τί λέγουσιν ό 
»Κοραής και οΐ λοιποί πεπαιδευμένοι περί τής διακηρύξεώς μου Μάχου ύπέρ πΐστεως 
»καΐ ύπέρ Πατρίδος, είναι κατά κανόνας; τήν κριτικάρουν; » Άποροΰμεν δ’ έπιλέγει ό 
φιλήμων πώς έγγραφον τοιοΰτον παρ’άλλων μέν ιστοριογράφων τοΰ άγώνος ούκ έδήμοσιεύθη 
«αρ’, ίλλων δε τερατώδώς, παρηλλαγμε’νον έδημοσιεύθη». Δρκίμ, τόμ. Β’, σ. 289.

Ή ώρα ήλθεν, ώ ’Άνδρες "Ελληνες! Πρόπολλοϋ οί λαοί τηί Ευρώπης πο- 

λεμοΰντες υπέρ τών ιδίων Δικαιωμάτων κα'ι ’Ελευθερίας αύτών μάς έπροσκά- 

ίουν εις μίμησω, αυτοί, καίτοι όπωσοΰν ελεύθεροι, έπροσπάθησαν δλαις δυ- , 

νάμεσι, νά αύξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αύτώ'ν την Εύν 

δαιμονίαν.
Οί άδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχοΰ έτοιμοι, οί Σέρβοι, οί Σουλιώ- 

ται και δ'λη ή ’Ήπειρος όπλοφοροϋντες μάς περιμένουσιν’ άς ένωθώμεν λοϊ·4 

πόν μέ ’Ενθουσιασμόν ! ?? Haifa μας προσχα,ίιΐ/
Ή Ευρώπη προσηλώνουσα τούς οφθαλμούς της είς ημάς απορεί διά την 

άκινησίαν μας,άς άντίχήσωσι λοιπόν όλα τά "Ορη της 'Ελλάδος άπό τόν Ή

χον της πολεμικής μας Σάλπιγγος, κα'ι αί κοιλάδες άπό την τρομεράν κλαγ

γήν τών Αρμάτων μας. Ή Ευρώπη θέλει θαυμάση τάς άνδραγαθίας (χας, οί 

δέ τύοαννοιημών τρέμ.οντες καί ωχροί θέλόυσι φύγει άπ’ έμπροσθεν μ.ας.
Οί φωτισμένοι λαοί τής Ευρώπης ένασχολοΰνται είς τήν άποκατάστασιψ 

της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τάς πρός αύτούς τών 
Ποοπατόρων μας ευεργεσίας, έπιθυμοϋσι τήν ελευθερίαν τής 'Ελλάδος.

Ήμεϊς φαινόμενοι άξιοι τής προπατορικής άρεσες καί τοϋ παρόντος αιώ 
νας, εί'μεθα Εΰελπεις, νά έπιτύχωμεν τήν ύπεράσπισιν αύτών καί βοήθειαν*  
πολλοί έκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά νά συναγωνισθώσι μέ η
μάς. Κινηθήτε, ώ φίλοι, καί θέλετε ίδη μίαν Κραταιάν δΰναμιν νά ύπερα- 

σπισθη τά δίκαιά μας! θέλετε ίδη και έξ αύτών τών έχθρών μας πολλούς, 
οϊτινες παρακινούμενοι άπό τήν δικαίαν μας αιτίαν, νά στρέψωσι τά Νώτα 

πρός τόν εχθρόν και νά ένωθώσι μέ ημάς· άς παρρησιασθώσι μέ ειλικρινές 
φρόνημα, ή Πατρίς θέλει τούς έγκολπωθνί ! Ποιος λοιπόν εμποδίζει τούς αν

δρικούς σας Βραχίονας; ό άνανδρος έχθρός μας είναι ασθενής καί άδύνατος. 

Οί στρατηγοί μας έμπειροι καί όλοι οί ομογενείς γέμουσιν ένθουσιασμοΰ! ένω- 

θήτε λοιπόν, ώ ’Ανδρείοι καί μεγαλόψυχοι "Ελληνες! άς σχηματισθώσι φά
λαγγες έθνικαι, άς έμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, καί θέλετε ίδη τούς 

παλαιούς εκείνους κολοσσούς τοΰ δεσποτισμ.οΰ νά πέσωσιν έξ ιδίων, απέναντι 

τών θριαμβευτικών μας Σημαιών ! Είς τήν φωνήν τής σάλπιγκός μας όλα 
τά παράλια τοϋ Ίονίου καί τοϋ Αιγαίου πέλαγους θέλουσιν άντιχήση· 

'Ελληνικά πλοία, τά όποϊα έν καιρώ ειρήνης ήξευραν νά έμπορεύωνται καί . 

νά πολεμ.ώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τούς λιμένας τοΰ τυράννου μέ τό πϋρ 

καί τήν μάχαιραν, τήν φρίκην καί τόν θάνατον.
Ποία'Ελληνική ψυχή θέλει άδιαφορήση . είς τήν πρόσκλησιν της Πατρί

δος ; Εις τήν 'Ρώμην ένας τοΰ Καίσαρος φίλος σείων την αίματώμ-ένήν χλα

μύδα τοϋ τυράννου εγείρει τόν λαόν. Τί θέλετε, κάμη Σείς, ώ "Ελληνας, πρός 

τούς οποίους ή Πατρίς γυμνή δεικνύει μέν τάς πληγάς της,- καί μέ διακε- 

κόμένην φωνήν έπικαλεϊται τήν βοήθειαν τών τέκνων της; Ή θεία Πρόνοια, 
ώ φίλοι συμπατριώται, εύσπλαγχνισθεϊσα πλέον τάςδυστυχίας μας ηύδό- 

κησεν αύτω'τά πράγματα, ώστε μέ μικρόν κόπον θέλομεν άπολαύση μέ τήν 

ελευθερίαν πάσαν εύδαιμονίαν. ”Αν λοιπόν άπό άξιόμεμπτον αβελτηρίαν ά·· 
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διαφορήσωμεν,ύ τύραννος γενόμενος Αγριότερος,θέλει πολλαπλκσιάστι τά δεινά 

[>.χς καί θελομεν καταντήσή διά παντός τό δυστυχέστερον πάντων τών εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται ! καί ί'δετε τήν ελεεινήν 

f/,ας καταστασιν ! ί'δετε εδώ τούς Ναούς καταπατημένους ! έκεϊ τά τέκνα 
μας άρπαζόμενα, διά χρήσιν άναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας τών 
βαρβαρών τυράννων μας ! τούς οί'κους μας γεγομνωμένους, τούς αγρούς μας 

λεηλατημένους καί ημάς αυτούς ελεεινά Ανδράποδα ! ■

Είναι καιρός νά άποτινάξωμεν τόν άφόρητον τούτον Ζυγόν, νά έλευθερώτ 
σωμεν την Πατρίδα, νά κρημνίσωμεν από τά νέφη τήν ημισέληνον, διά νά 
υψώσωμεν τό σημεΐον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν : λέγω τόν Σταυρόν, καί ουτω 
νά έκδικήσωμεν τήν Πατρίδα καί τήν ’Ορθόδοξον ημών Πίστιν άπό τήν ά- 

των ασεβών Κοδτοί'ρ.ρόν^σ&ν. .
Μεταξύ ημών εύγενεστερος εΐναι, δστις άνδρειοτέρως ύπερασπισθή τά δί

καια τής Πατριδος, καί ωφελιμωτέρως τήν δουλεύσγ. Τό έ'θνος συναθροιζόμε- 
νον θελει έκλεξτ; τούς Δημογέροντας του, και είς τήν ΰψιστον ταύτην Βου- 

θεΤ,ουσιν υζειζ^ι o\ou [χοές αί ίτρ&ξεις»

Ας κινηθωμεν λοιπόν μέ έν κοινόν φρόνημα, οί πλούσιοι ας καταβάλωσι 
μέρος τής ίδιας περιουσίας, οί ιεροί ποιμένες Ας έμψυχώσωσι τόν λαόν μέ τό 
ί'διόν των παράδειγμα, καί οί πεπαιδευμένοι Ας συμβουλεύσωσι τά ωφέλιμα. 

Οί δε έν ξέναις αύλαϊς ύπουργουντες στρατιωτικοί καί πολιτικοί ομογενείς, 
αποδιδοντες τας ευχαριστίας είς ήν έκαστος ύπουργεϊ δύναμιν, ας όρμήσωσιν 

ό'λοι εις τό άνοιγόμενον ή'δη μέγα καί λαμπρόν στάδιον, καί άς συνεισφέρω- 

σιν είς τήν πατρίδα τόν χρεωστούμενον φόρον, καί ώς γενναίοι &ς ένοπλι- 
σθώμεν, όλοι άνευ αναβολής καιροϋ, μέ τό άκαταμάχητον δπλον τής ανδρείας, 

και υπόσχομαι έντός ολίγου τήν νίκην, καί μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Ποιοι 
μισθωτοί καί χαύνοι-δούλοι, τολμούν νά άντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, 

πολεμοϋντος ύπέρ τής ίδιας Ανεξαρτησίας; Μάρτυρες οί" Ηρωικοί αγώνες τών 

προπατορών μας. Μαρτυς ή 'Ισπανία, ή' τις πρώτη καί μόνη κατετρόπωσε 
τάς αήττητους φάλαγγας ενός τυράννου.

, Μέ τήν "Ενωσιν, ώ συμπολϊται, μέ τό πρός τήν ίεράν Θρησκείαν Σέβας, 

με*  τήν πρός τούς Νόμους καί τοϋ στρατηγούς υποταγήν, μέ τήν εύτολμίαν 

και σταθερότητα, ή νίκη μας είναι βεβαία καί αναπόφευκτος, αυτή θέλει 
. στεφανώσ·/) με δάφνας Αειθαλείς τούς Ηρωικούς Αγώνας μας, αυτή μέ χα

ρακτήρας ανεξάλειπτους θέλει χαράξτ) τά ονόματα ήμών είς τόν ναόν τής 
Αθανασίας, διά τό παράδειγμα τών έπερχομένων γενεών. Ή ΙΙατρίς θέλει 

Ανταμείψτ; τά εύπειθή καί γνήσιά της τέκνα μέ τά βραβεία τής δόξης καί 

τιμής τα δε απειθή και κωφευοντα είς τήν τωρινήν της πρόσκλησήν θέλει 

Αποκηρύξει ώς νόθα καί ’Ασιανά σπέρματα, καί θέλει παραδώσ-ρ τά όνόματά 

των, ως άλλων προδοτών, είς τον Αναθεματισμόν καί κατάραν τών ,μεταγε- 
γαστέρων.

. *Ας  καλέσωμεν λοιπόν έκ νέου, ώ Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Ελληνες, 

τήν ελευθερίαν είς τήν κλασικήν γήν τής Ελλάδος! "Ας συγκροτήσωμεν μάχην 
■μεταξύ τοΰ Μαραθώνας καί τών Θερμοπυλών! ”Ας πολεμήσωμεν επάνω είς τούς 

τάφους τών Πατέρων μας, οί όποιοι διά νά μάς άφήσωσιν ελευθέρους έπολέτ 

μησαν καί άπέθανον εκεί! Τό αίμα τών τυράννων εΐναι δεκτόν είς τήν σκιάν 

τοΰ Έπαμινώνδου Θηβαίου καί τοϋ ’Αθηναίου Θρασυβούλου, οι τινες κατετρα- 
πωσαν τούς τριάκοντα τυράννους, είς έκείνας τοϋ Αρμοδίου και Αριστογει- 

τονος, οί όποιοι συνέτριψαν τόν. Πεισιστρατικόν ζυγόν, είς εκείνην του Τιμο- 

λέοντος, ος τις άπεκατέστησε τήν έλευθερίαν είς τήν Κόρινθόν καί τας Συ

ρακούσας, μάλιστα είς έκείνας τοΰ Μιλτιάδου, καί Θεμιστοκλέους, τοϋ Λεω- 
νίδου καί τών τριακοσίων,οϊ τινες κατέκοψαν τοσάκις τούς αναρίθμητους στρα
τούς τών βαρβάρων Περσών, τών όποιων τούς βαρβαρότερους καί άνανδροτέ- 

ρους απογόνους πρόκειται είς ημάς σήμερον, μέ πολλά μικρόν κόπον νά έζα- 

φανίσωμεν έξ ολοκλήρου.
Είς τα οΛ.Ια .lomoy, φί.Ιοι^ ή ΙΙατρις Μας Λρο&χα.1εϊ.

Τήν.24ην Φεβρουάριου 1821. Ε’ς τό γενικόν σιρατόπεδον τοΰ Ίασίου.’Αλέξανδρος Ύψηλάντης.
ΕΣΤΙΑΣΡΩΜΑΪΚΑ ΣΚΉΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

I' *

ΕΛΕΥΘΕΡΩίΙί
Τον Μέτελλον καί τόν Σοεμάν είσαχθέντας ύπό τοΰ Άρβογάστ ύπεδεξατο 

ό Σαβϊνος μετά πολλής ψυχρότητος. Τις δέ ή αιτία τής ψυχρότητος ταύτης; 

Ό Άρβογάστ καί ή ’Αρσινόη δέν εΐχον κοιμηθή άπό τής ημέρας τής Απα

γωγής τής Κακιλίας. Πεπεισμένοι δέ δτι ή απαγωγή τής νεαρά; Χριστιανής 
ήτο έ'ργον τών λυσσαλέων εχθρών τών χριστιανών, καί δτι πιθανώς συνέ

νοχος ήτο καί ό Σοεμάν, είργάσθησαν παντί τρόπφ είς άνακάλυψιν τοΰ μυ

στηρίου. Θαυμασίως δέ όδηγηθέντες ύπό τινων πιστών, έμαθον την αυτήν 
πρωίαν καθ’ήν συνήλθεν η Γερουσία, οτι ό Σοεμάν ητο η ψυχή καί ο 
κύριος μοχλός τής συνωμοσίας καί οτι ή αδελφή τοΰ Μετέλλου ήτο βεβαίως 
είς χεϊρας αύτοΰ. Μαθόντος δέ ταΰτα τοϋ Σαβίνου καί έρεύνης γενομένης 

έγένετο γνωστόν δτι ό Ιουδαίος εΐχεν οικίαν έπί τοϋ Ίανίκλου λόφου, είς.^ήν 
έπορεύετο ενίοτε λάθρα καί μετά πολλής προφυλάξεις. Τελευταίου δε ό

* Συνέχεια καί τέλος τής Έστιάδος.’Ίδε Πα? ν α σ σοϋ τ, Α', σ. 627, 695, 787,951. 
—Β' ?._59, 215, 380.
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Σαβΐνος καί ό Άρβογάστ έ'σχον αποδείξεις τρανοτάτας δτι ό Σοεμάν έπεθύμεί 

νά νυμφευθή τήν Καικιλίαν, καί από κοινοΰ συνεφώνησαν νάποσπάσωσι τήν 
νεάνιδα άπό τών χειρών τοϋ έρωτολήπτου ’Ιουδαίου "Οθεν έχοντες ενώπιον 

αυτών τόν Μέτελλον καί τον Σοεμάν ένόμισαν καταλληλοτάτήν τήν ώραν 
ΐνα έκτελέσωσι τήν άπόφασιν αύτών.

Ευθύς δ’ώς έκάθησαν οί έλθόντες, παρόντος καί τοϋ Άρβογάστ εΐπεν άπο- 

τόμως δ Σαβΐνος μετ’αύστηράς φωνής.

— Σοεμάν, ήδύνασο νάπαλλάξνις καί τόν Μέτελλον καί πάντας ημάς τούς 
φίλους του τής δεινής αγωνίας ΰφ’ ής κατατρυχόμεθα τοσαύτας ή'δη ημέρας.

—■ Τί λέγεις; ύπετραύλισεν ό Σοεμάν ταραχθείς υπό τών λόγων τούτων 
ους ουδόλως προσεδόκα. Δεν σε εννοώ.

— ’Οφείλεις νά με έννοήσφς.
— Δέν σε εννοώ, Σαβϊνε. Και παρακαλώ νά λαλήσγς σαφέστερον.

-—Σαφέστερον θέλεις; Πρόκειται περί τής Καικιλίας.

— Και λέγεις δτι εγώ ήδυνάμην νά παρεμποδίσω τήν απαγωγήν τής 

Καικιλίας ;

— Βεβαίως, ύπέλαβεν ό Σαβΐνος^ διότι σύ είσαι καί ό ύποκινήσάς.

.— Έγώ! άνεφώνησεν ό ’Ιουδαίος. Τίς με συκοφαντεί;.

— Ούδείς σε συκοφαντεί, Σοεμάν, ύπέλαβεν ό Άρβογάστ. “Ο τγ εΐπεν ό 
Σαβΐνος εΐνε άληθέστατον, .

— Πρόσεχε καί θά τιμωρήσω έγώ τήν αυθάδειαν σου, άνεβόήσεν έξω 
φρένων ό ’Ιουδαίος.

— Δέν σε φοβούμαι, άπεκρίθη ατάραχος ό επιστάτης. Λέγω μάλιστα ατι 
τήν ώραν ταύτην ή Καικιλία φυλάσσεται έν τή οΐκί^, έν γ άπέθανον ή γυνή 

και ή κόρη σου κάί άπέθανον διά τρόπου μυστηριώδους.

Ό Σοεμάν άκούσας τήν σαφή καί ώρισμένην ταύτην δήλωσιν τοΰ Άρβο
γάστ κατελήφθη υπό σπασμών καί έτρεμε*  τά χείλη αύτοΰ έφρισσον ύπό 

οργής καί οί συσπασθεντες χαρακτήρες τοϋ προσώπου αύτοΰ έμαρτύρουν περί 
τών αισθημάτων άτινα τήν ώραν εκείνην κατέτρυχον αυτόν.

*0 Μέτελλος άναυδος καί καταπεπληγμένος δι’ό τι ήκουε καί έβλεπε, 

παρετήρει έκθαμβος καί εναλλάξ τόν Σαβϊνον, τόν Άρβογάστ, τόν Σοεμάν, 

καί τελευταϊον ήρώτησε"
*—· Τι δηλοϋσι πάντα ταΰτα ; Λοιπόν δ Λίνος εΐνε αθώος καί άμέτοχος τής 

απαγωγής τής άδελφής μου ; ■

— Ώνομ.άσαμεν τόν έ'νοχον, άπεκρίθη δ Σαβΐνος.

•— Λοιπόν, εΐπεν δ Μέτελλος αποτεινόμενος πρός τόν έκθαμβον ’Ιουδαίον,
■ή' άδελφή μου θά εΐνε . . , επί τοΰ Ίανίκλου έν τή οϊκί^ σου.

-----ψεύδονται άύτοί, άνεχώνησεν δρυόμενος δ ’Ιουδαίος.

«— Ούχ ήτταν επιθυμώ νά βεβαιωθώ περί τής αλήθειας τών λόγων των, 
εΐπεν ό Μέτελλος. 'Οδήγησόν με, Άρβογάστ, εις τήν οικίαν περί ής ό λόγος.

—- Μετά χαράς, άπεκρίθη ό επιστάτης τοΰ Σαβίνου, αλλά διά νά μή 

άποτύχωμεν, εΐνε, νομίζω, χρεία προφυλάξεών τινων.

— 'Οποίων;
— Νά μή μας συνοδεύσει δ Σοεμάν, ή άλλαις λέξεσι νά τον κρατήσετε 

ενταύθα.
— ’Εγώ εΐμαι άνθρωπος ελεύθερος, άνεβόησεν δ ’Ιουδαίος, καί ούδείς έχει 

δικαίωμα νά μετέλθγ βίαν έναντίον μου.
Άλλ’ δ Σαβΐνος ουδόλως προσέχων εις τήν διαμαρτύρησιν τοΰ ’Ιουδαίου, 

διά νεύματος προσεκάλεσέ τινας δούλους καί παρήγγειλεν αύτοΐς νά φρόυ-, 
ρώσι τόν Σοεαάν καί έπ’ ούδενί λόγφ νά μή άφήσωσιν αύτόν νά έξέλθτί· ’Έ

πειτα δέ αποτεινόμενος προς τόν’Ιουδαίον προσέθηκε"
— Μή άντισταθής, διότι πρόσεξε θά μ’ άναγκάσφς νά σε καταγγείλω 

εις τόν Καίσαρα ώς άπαγωγέα Έστιάδος, καί θά ύποστής τήν φοβέραν βά

σανου ή'τις εΐνε ή ώρισμένη ποινή τών τοιούτων κακουργημάτων.

— Δέν φοβούμαι τίποτε τόν Καίσαρα.
«— Δέν με λανθάνει οτι ώς συκοφάντης καί κατάσκοπος έχεις πολλά 

προνόμια' αλλά μηδέν άγαν. Γινώσκεις τόν Νέρωνα δτι εΐνε προθυμ.ότατος 
νά Ουσιάσν; καί τόν άριστον τών φίλων του χάριν τής αρρήτου ήδονής ήν θά 

αίσθανθή ύποβάλλων αύτόν εις τοιαύτην σπανίαν βάσανου, διότι δέν γίνον

ται καθ’ημέραν άπαγωγαί έστιάδων. "Επειτα δέ χθές έτι έκηδεύθη δ Βρε- 

ταννικόςκαί δ Νέρων δέν θά τολμήσ-ρ νάρνηθΰί τήν έκτέλεσιν τοΰ νόμου, όταν 

άπαιτήσωσιν αύτήν οί γογγυσμοί τοΰ ό'χλου.
Ό Σοεμάν ένόησεν δτι ό Σαβΐνος είχε δίκαιον. Μάλλον δέ μερίμνων περί 

τής ζωής ή περί τής έκτελέσεως τών έπιθυμιών αύτοΰ, άνανδρος δέ ών 

ώς οί πολλοί τών κακούργων, ύπετάγη ευθύς καί ού μόνον. έπαύσατο ύ- 
βρίζων, αλλά καί ή'ρξατο παρακαλώ? καί ίκετεύων, έν φ οί δούλοι άπήγον 

αύτόν εις δωμάτων κείμενον παρά τήν βιβλιοθήκην, εις τόπον ασφαλέστερου.

Άπελθόντος τοϋ Σοεμάν δ Μέτελλος εΐπεν εις τόν φίλον αύτοΰ Σαβϊνον.

— Τί παράξενος ιστορία! Πώς! ό Σοεμάν, ον έγώ ένόμιζον φίλον μου, 

νά με προδώση τοσοΰτον άναξίως!
— Προ πολλοΰ ο άνθρωπος ουτος καταχράται τής προς αύτόν φιλίας σουί 

Αύτός κατώρθωσε νά έχη εις χεΐοας του μέγα μέρος τής περιουσίας σου καί 
σε έχει, ούτως είπεϊν, δεδεμένον. Άλλα μή βραδύνωμεν. *0  Σοεμάν νά γράψή 
προς τήν αδελφήν του νά μας παραδώσν) τήν Καικιλίαν. 'Ημείς δέ μετά 

τοΰ γράμματος νά πορευθώμεν εις τό Ίάνικλον καί παρα'λαβόνΐές τήν Και- 

κιλίαν νά την άπαγάγωμεν έξω τής 'Ρώμης, έάν θέλνι δ Μέτελλος.
—- ’Αρκεί μόνον νά σωθή από τών χειρών τών άπαγωγέων της ή άδελφή 

μου, καί κάμετε δ τι θέλετε.
—- Θά εΐνε έν πάσγι ασφαλείς, προσέθηκεν δ Άρβογάστ, διότι θά την. 

έμπιστευθώμεν ε?ς χεϊρας τών χριστιανών..
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— Είσαι βέβαιος περί τής ειλικρίνειας των ;

— 'Όσον καί περί έμοΰ. Αυτοί άνεκάλυψαν τόν τόπον οπού κρατείται 
περιωρισμένη. Πλήν δέ τούτου καί ή Καικιλία, ώς θά ύπώπτευσες προ πολ- 

λοϋ, είνε καί αυτή' Χριστιανή.
·— Ναί, δυστυχώς.

*— Ευτυχώς, Θά εί'πης ήμέραν τινά, καθ’ ήν θάναγνωρίσης τό μεγαλείου 
κα'ι τό κάλλος τής διδασκαλίας τοΰ Χρίστου, καί μετά.πάσης προθυμίας θά 

την ένστερνισθής καί θερμότατος αύτής κήρυξ θά γείνγς, ’Ήδη άφες νά πρά- 
ξωμ.εν ό' τι νομίζομεν καλόν καί θά ί'δης ότι θά έπιτύχωμεν.

Ό Μέτελλος συγκατένευσε καί ό Άρβογάστ πορευθείς εις τό δωμάτιον έν 

ω έκρατεΐτο ό Σοεμαν ε?πεν αύτφ νά γράψη πρός τόν γαμβρόν αύτοΰ Σίμωνα 

,τόν μάγον νά παραδώση την παρθένον είς τούς κομιστάς τοΰ γράμματος. 
Λαβών δέ φορείου καί ικανούς δούλους πιστούς, έπορεύθη είς την έπί τοϋ Ία- 

νίκλου γνωστήν ημϊν οικίαν.

Μετά τρεϊς ημέρας ό Μέτελλος καί ό Σαβΐνος έζήοχοντο τής πόλεως λά
θρα περί λύχνων άφάς. Διαβάντες δέ τόν άρχαΐον τής πόλεως περίβολον ευ- 
ρον δύο άνδρ.ας περιμένοντας, τόν Λίνον καί τόν ΙΙούδην. Άνταλλάξαντες 

δ’ οί τέσσαρες ούτοι φίλοι λόγους τινάς χαμηλί! τή φωνή, κατηυθύνθησαν 

πρός μικρόν τιναδρυμώνα έκτεινόμενον πέριξ εύτελοϋς τίνος οίκίσκου, ου η 
θυρα εύθύς άνεώχθη άμα προσελθόντων τών τεσσάρων άνδρών. Οί έν τώ οί- 

κίσκω είσήγαγον τούς έλθόντας είς τό εύρυχωρότατον δωμάτιον έν ω έκά- 

θηντο έν μέσω άνημμένων λαμπάδων η Καικιλία, ή ’Αρσινόη, ό Άρβογάστ 

καί άλλοι τινές Χριστιανοί. Ή Έστιάς άμα ΐδοΰσα τόν αδελφόν αύτης μετά 
τοσούτων ήμερων χωρισμόν, άνεβόησεν ύπό χαράς καί όρμήσασα άνοικταΐς 

άγκάλαις πρός τόν νέον έ'σφιγγεν αύτόν περιπαθής καί μετά δακρύων. *0  δέ 

Μέτελλος συγκεκινημένος ούχ ήττον καί αυτός άνταπέδιδεν είς τήν αδελφήν 
αύτοΰ τάς θωπείας άς παρ’ αύτής έλάμβανε.

Όνε δέ ή πρώτη συγκίνησις παρήλθεν, οί έλθόντες έκάθησαν έν τφ μέσω 

τών φίλων. Ό δέ Λίνος λαβών τόν λόγον άνήγγειλεν είς τούς συνηγμένους 

δτι ό Μέτελλος καί ό Σαβΐνος ήσαν ήδη Εγγεγραμμένοι έν τοΐς κατηχουμέ- 

νοις, καί δτι μετ’ ού πολύ αύτοί μετά τής Καικιλίας θά καταλίπωσι τήν 
’Ιταλίαν μεταβαίνοντες είς Γαλατίαν, tv’ άποφύγωσι νέας καταδρομής. Καί 
ό Άρβογάστ δ’ άνήγγειλεν οτι ό Σοεμαν έφονεύθη ύπό τοΰ Σκαύρου' καί τοΰ 

Πολυβίου,δυσαρεστηθέντων κατ’αύτοΰ διότι δέν άντήμειψεν αύτούς προσηκόν- 

τως.Μετά δέ μήνα ό Μέτελλος μετά τής αδελφής αύτοΰ Καικιλίας άφίκοντο 
είς Αούγδουνον τής Γαλατίας έν άσφαλεϊ τόπφ καί μακράν παντός κινδύνου.

Τήν συνέχειαν τής ιστορίας τών κυριωτάτων προσώπων τοΰ διηγήματος 

ήμών τούτου θά δημοσιεύσωμεν ί'σως άλλοτε ποτέ, Θεοΰ θέλοντος, πρός χά- 

ριν τών αναγνωστών τής Έστιάδος. -

(Έκ τών τοϋ /άλλον C. Guenot μετάφρασή Π. I. Φ.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΙΔΗίΕΙ (
‘Επί τής γωνίας τών ύδών Λυκαβητοΰ καί Σόλωνος σκαφής γενομένης 

πρός έ'νθεσιν θεμελίων άνευρέθησαν τάφοι πήλινοι έν οΐς εύρέθησαν άγγεϊα, 
κοσμήματά τινα σιδηρά καί χρυσοΰν περιδέραιον ούχί μεγάλης αξίας.

— Είς τάς υπώρειας τής Θεσσαλικής ’ΌΘρυος τρεις ώρας μακράν τοΰ Δό- 
μοκοΰ έν θέσει μαγική ύπάρχει μονή τής Άβαρίτσης έπ’ όνόματι τής αγίας 
Τριάδος τιμώμενη. Ένταΰθα άνευρέθη έπ’ έσχατων μακρά επιγραφή δημο- 

σιευθησομένη προσεχώς έν τώ ’.Αθηταΐφ, έζ ής καταφαίνεται δτι εκεί που 
έ'κειτο ή αρχαία θεσσαλική πόλις Μελιταία. Είς τήν είσοδον τοΰ ναοΰ τής 

μονής ύπάρχει έπιτύμβιος επιγραφή έφ’ ής άναγινώσκομεν ΜΕΛΙΤΑΙΑ 
ΔΑΜΟΦΕΙΔΗ. Διατηρούνται δ’ έτι περί τήν μονήν δύο κίονες καί πέντε 

έδραι λίθιναι καί άνάγλυφον τέχνης άρίστης έντετειχισμένον έ'ν τινι τών γω
νιών τοΰ ναοΰ, καί παριστών άνδρα καί γυναίκα. Σώζεται δ’ εις τινα μέρη 

καί τό περιβάλλον τήν άρχαίαν πόλιν .τείχος τέχνης κυκλώπειου έκ μεγάλων 

ογκολίθων συνιστάμενον καί έ'χον περίμετρον πλέον τής ήμισείας ώρας.

—“Ένεκα τοΰ καύσωνος διεκόπησαν έν ’Ολυμπία αί άνασκαφαί τής Γερ
μανικής κυβερνήσεως, ό επιτετραμμένος δ’ αύτάς διδάκτωρ Τρόυ άπήλ- 
θεν είς Βερολίνου κομίζων καί γύψινα έκμαγεϊα τών κατά τόν λήξαντα χει
μώνα άνακαλυφθέντων, έκπόνηδέντα ύπό τοΰ κ. Μαρτινέλλη. Όλίγας ημέ

ρας προ τής λήξεως τών άνασκαφών έγένοντο σπουδαία ευρήματα. Ήρό τοΰ 

Μητρφου εύρέθη ώραΐον άγαλμα γυναικός ένδεδυμένης, άγαλμα Καίσαρος 

θωρακοφόρου, Ζευς όρθιος μετ’ έπιγραφής δηλούσης τό όνομα τοΰ γλύπτου 
καί τό άνω μέρος τοΰ κορμοΰ κολοσσαίου άγάλματος τοΰ Διός. Πρός Β. δέ 

τοϋ περιβόλου άνευρέθη κορμός άνδρός-άρίστης εργασίας καί κεφαλή Άδρια- 

νοΰ. Κατά δέ τήν εί'σοδον τοΰ Σταδίου άγαλμα Τύχης.
— Ό γερμανός άρχιτέκτων κ. Βόν έπιτετραμμένος κατά τόν λήξαντα 

χειμώνα τά τεχνικά έργα τών άνασκαφών έν Όλυμπί^ ώμίλησε τί) 18 
Ιουνίου έν τή αιθούση τής ενταύθα γερμανικής λέσχης ΦιΛαδεΛφΙας ενώ

πιον πληθούσης όμηγύρεως περί τών έν ’Ολυμπίιρ γινομένων άνασκαφών κά| 
τών αύτόθι επί τριετίαν γενομένων ευρημάτων.

— Νέα μέλη τοΰ άρχαιολογικοΰ αύτοκρατορικοΰ γερμανικοΰ ινστιτούτου 

έίςελέχθησαν έ π’εσχάτων έκ τών ήμετέρων οί εξής' τακτικά μέν οί κκ. Σπ*  
Φιντικλής καί Στ. Α. Κουμανούδης, τέως άντεπιστέλλον,άντεπιστέλλοντα δ’ 

έν Άθήναις οί κκ. Π. Σταματάκης καί Σπυρ. Π. Λάμπρος, έν Χαλκίδι ό κ. 

Α. Μάτσας, έν Χίφ ό κ. Γεώργιος Σουρίας καί έν Παριαίοις' δ κ. Κωνστ, 

Καραπάνος.
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— Τό β' τεύχος τοϋ γ' έτους τοϋ περιοδικού της Γερμανικής σχολάς έξε- 
δόθη τάς ημέρας ταύτας και περιέχει τά έξ·ης : Γ. 'Ροβερτ πηλινον προ- 

σωπεϊον Σατύρου. ΛύΛΛιγγ, πτωϊζαί έπιγραφαί. Καΐρτε, δύο άγάλματα 
έξ Αίγιου μετά δύο πινάκων. Καί.ίερ, μνημεία διά την ιστορίαν τοΰ Άθη- 

ναϊκοΰ θεάτρου. A', Β'. ΛύΛ.Ιιγγ, βοιωτικα! υποκριτικά! έπιγραφαί. Καϊ2ερ, 

η θεσις τοϋ Θεσμοθεσίου έν Άθηναις. Καΐ.Ιερ, η κατά την νότιον κλιτόν 

τ-ης Άκροπόλεως στοά μετά πίνακος τοπογραφικοΰ. Λό22ιγγ επιγραφή έκ 

τοΰ Κωρυκίου άντρου. ΦουρτβαιγγΛερ, προτομή πήλινος Πανός μετά δύο πι
νάκων. ΚαΐΛερ, έπιγραφαί έκ Νάξου, ’Ίου και Γυθείου. Λαίσκε, βτηΚτι έξ 

Άμυκλών. ΚαΐΛερ, φιάλαι έξελευθερικαί. Βάιΐ, επιγραφή έκ Θελπούσης.— 

Πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ ’Ινστιτούτού.—Έκλογαί νέων μελών.

----- Οί εταίροι της Γαλλικής σχολής άπηλθον πρός διερεύνησιν διαφό
ρων μερών ώς έξης’ ό μέν κ. Γιράρδ εις Θεσσαλονίκην πρός έρευναν τών πέ- 
ριξ' ό κ. Μαρτά εις 'Ρόδον πρός σπουδήν ίδίφ της Καμέίρου,ό κ. Βωδουέν εις 

Κύπρον καί ό κ. Ποττιέ είς Σμύρνην πρός σπουδήν τών περί αυτήν μέχρις 
Εφέσου. Ό κ. Όμόλ διατρίβει έ'τι έν Δηλφ έξακολουθών τάς έκεϊ γινομένας 

άόασκαφάς αΐτινες θέλουσι διακοπή τόν προσεχή μ·ηνα.

— Τάς ημέρας ταύτας δημοσιεύεται τό τεΰχος τοϋ Λεάτίου της έ22η- 

νικης άΛ2η2ογρα^Ιας τοϋ δημοσιευόμενου ύπό της Γαλλικές Σχολής. Περιέ- 
χονται δ’ έν αύτφ τά έξης : 1) Γρ. Βερναρδάκη, zptTtza'i παρατηρήσεις έπί 

τοϋ κειμένου τών ΠαραΛΛήΛων Βίων τοϋ Πλουτάρχου’2) Βωδονέν, at φι
λολογικά! έφημερίδες έν Έλλάδι’ 3) κ/οφέστ, έξηγησις ορού εύρεθέντος έν 

Σπάτφ’ 4) Λ. Παπαδοπού.Ιου Κεραμέως, στηλη έπιτυμβίδιος τιμητική τοϋ 

Σμυρναίου ίατροΰ Άρτέμωνος’ 5) Ζ’ζράρδ, έπιγραφαί Ύηττου καί Άκραι- 

φίας’ 6) Μ. ΊΙ. Λάμπρον^ νομίσματα φέρόντα τάς έπιγραφάς Λιος Λι~ 

ταίον καί ’Λπό22ώνος ίατροΰ' 7) Φονκάρτ, έπιγραφαί Έλευσϊνος. Ση- 

μ.είωσις περί δρου ίεροΰ έκ, Λακωνίας’ 8) 2’πυμ. Π. Λάμπρον, περί ά- 
νεκδότου τινός χρονικού Ααομέδοντος τοΰ Αακαπηνοΰ’ 9) Τισσω, έπιγρα

φαί Μήλου’ 10) Γιράρδ, τά δικαστικά πινάκια τοΰ έν τφ Βαρβακείφ 
μουσείου’ 11) Μν.Ιωνά, Νέα προσκτηματα τοϋ έν τφ Βαρβακείφ μουσείου’ 

12) Λε Βιττ, αγγεία γραπτά φέροντα ονόματα τεχνητών’ 13) Σίουμβερ- 
γίρ, βυζαντιακαί βοΰλλαι άνέκδοτοΓ 14) Λονμδντ, δύο άττικά ανάγλυφα 

■ώρισμένου χρόνου’ 15) Όμδ22, άπολογισμοί τών ίεροποιών τοΰ ναοΰ τοΰ Δη- 

λίου Απόλλωνος’ 16) Μαρτά, λείψανα στοάς πρός νότον τοϋ ’Ασκληπιείου’ 

17) Γιράρδ, άρχαϊαι λοκρικα! έπιγραφαί’ 18) Ώσσου.12ιέ, έπιγραφαί βοιω- 
τικαί’ 19) Τισσω, έλληνικη επιγραφή έκ Τύνιδος καί έπιγραφαί Νάξου.·— 
Συνεδριάσεις. Βιβλιογραφία. — Πίνακες. 1. 2. Δύο άττικά ανάγλυφα.— 

3. Στηλη τών ίεροποιών. 4. Διάγραμμα τών άνασκαφών της ’Αρχαιολογικές 
ίταιρίας, 5.’Ανέκδοτα νομίσματα. 6. Άρχαϊκαί έπιγραφαί.
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• ΟΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΙ1 KAI OESSAAIAS — Τά πρός Β. φυσικά δρια της ’Ηπείρου 
και Θεσσαλίας τά ύπό τίίς ιστορίας είς αύτάς διδόμενα εΐναι τά έξης Είς 

τόν ©ερμαϊκόν κόλπον παρά την Κατερίναν έκβάλλει ποταμός νΰν Πέλεκας 

καλούμενος άρχόμενος άπό τοΰ Όλύμπου (ιδίως τών Πιερίων όρέων) τών άνα- 

τολικών .υπωρειών τοϋ Φλαμπούρου. Ό ποταμός ούτος χρησιμεύει ώς φυσικόν 
δριον. Έκεϊθεν τό Πιέριον δοος, τό Φλάμπουρου μέχρι Σερβίων, έντεΰδεν τά 

Καμβούνια δρη μέχρι τοΰ όρους Βουρίνου. ’Απέναντι τούτου τό παραποτάμιου 

τοΰ Άλιάκμώνος Δόξα δπερ διαρρέει τά Γρεβενά καί άνέρχεται ύπό τό όνομα 

Γρεβενίτικο μέχρι τών Βασιλικών (Βουνά της Κονίτσης) τά όποια ληγουσιν 
είς την Κόνιτσαν παρά τόν άνω ’Αώον (Βογιοΰσσαν). ’Εντεύθεν ούδέν άλλο 

δύναται νά ,χρησιμεύση ώς φυσικώτερον δριον είμά αυτός ούτος ό Άφος 

μέχρι τών έκβολών αύτοΰ είς τό Άδριατικόν πέλαγος (Scala di Vo- 
jussa) πρός Β. τοϋ Αύλώνος. Σημειωτέου δτι δ Στράβων (σελ. 323 καί 32.6) 
τά πρός Ν. τ·ης Έγνατίας όδοΰ άρχομένης από της Έπιδάμνου διά Λυχνιδοΰ, 

Ήρακλείας, Εδέσσης κτλ. μέχρι. Θεσσαλονίκης θεωρεί ’Ήπειρον, τούτέστιν 

εκτείνει τά πρός Β. δρια πολύ άνωτέρω τών ένταΰθα σημειουμένων.
Κατά τά άνωτέρω έν σελ. 151 καί 224 κάταχωρισθέντα,δ μέν πληθυσμός 

τών δύο επαρχιών άνέρχεται είς 1,142,000 ψυχάς έξ ών "Ελληνες 781,000 
οί δέ λοιποί Μωαμεθανό! καί Ίσραηλΐται’ οί δέ νΰν είσπραττόμενοι φόροι 

ύπό της τουρκικές διοικησεως άνέρχονται είς γρόσια 70—73,000,000 ήτοι 
14—15 εκατομμύρια φράγκα μη περιλαμβανόμενων των τελωνιακών δικαιω

μάτων κα! τών εισπράξεων τών μονοπωλείων τοϋ σαντζακιού Ααρίσσης 

(Θεσσαλίας), άτινα ύπάγονται είς τό βιλαέτιον Θεσσαλονίκης.
*

''"λ ¥ ¥ :
HINAS ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ — Έδημοσιεύθη τέλος έν Βερολίνφ καί 

άποσταλείς έξετέθη είς τό έν τη έκθέσει τών Παρισίων ελληνικόν τμ·ημα <5 
πΐναζ των έ.Ι.Ιιρ'ίκων χωρων μετά των παρακειμένων αλβανικών, σλαβι

κών και ρωμοννικών. Ό πίναξ ούτος άποτελεϊ μέρος του ύπό τοϋ Συλλόγου 
πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων έκδιδομένων άναλωμασι τοΰ έν 

,Μασσαλίφ όμογενοΰς κ. Στεφάνου Ζαφειροπούλου ΐνα τά άντίτυπα αυτών 
διανεμηθώσι δωρεάν είς τά άπορα έλληνικά παιδευτηρια.. 'Ο πίναξ ούτος 

συνταχθείς ύπό τοΰ Γεομανοϋ πινακογράφου Κεΐπερτ καί έκδοθείς έν τφ 

άρίστφ λιθογραφικφ καταστηματι τοΰ Βερολίνου Δίτριχ-'Ράϊμερ περιλαμβάνω 

πάσαν την Θρακοϊλλυρικήν χερσόνησον και τάς έλληνικάς τ^ς Μικρδς ’Ασίας 

χώρας, έχρωματίσθη δέ καθά λέγει σημείωσίς τις κάτωθεν τοΰ χάρτου 

ευρισκόμενη κατά νέον τι σύστημα δπερ δυνατόν νά όνομασθγ έάνοκρατικόνέ
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Προς διασάφησιν τοϋ νέου τούτου συστήματος έξεδόθη γαλλιστί έν Βερολίνιμ 

φυλλάδων έκ τοϋ τυπογραφείου των κκ. Κέρσκες καί Χόμανν έν ω εκτίθενται 

τά μέχρι τοΐίδε έπικρατήσαντα εσφαλμένα συστήματα τής εθνογραφικής με

θόδου καί άναπτυσσονται τά ωφελήματα της νέας μεθόδου,καθ’ ήν αί χώραι 

τίς χερσονήσου τοΰ Αίμου διακρίνονται διά διαιρέσεων καί συμπλεγμάτων 

φυλών καί όσον είναι εφικτόν διά φυσικών ορίων, δι’ ιστορικών αξιώσεων καί 
δι’ άρχαιοπαραδότων συγγενειών’ εις έκάστην διαίρεσιν ή σύμπλεγμα χορη

γείται έν χρώμα,τό έν δέ χρώμα δέν σημαίνει δτι τά συστατικά μέρη παντός 

τμήματος οίκοΰνται μόνον ύπό μιας ενιαίας φυλής, άλλ’ απλώς ύπεμφαίνει 
την αυτόθι επικρατούσαν έκάστοτε φυλήν. Τό φυλλάδιον συνοδεύει αντίτυπου 
έν μικρώ τοΰ μεγάλου πίνακος, έν ώ οί μ.έν 'Ρουμοϋνοι έχουσι πράσινον χρώμα, 

οί Βούλγαροι κίτρινου, οί Σέρβοι, Βόσνιοι, Έρζεγοβίνιοι καί Μαυροβούνιο; υπο

κίτρινου, οί Αλβανοί ίοειδές καί οί "’Ελληνες ερυθρόν. Τό 'Ελληνικόν χρώμα 

περιλαμβάνει τάς χώρας άπό τοϋ Αίμου, τοΰ Σκάρδου και τοϋ Σκουμπί 
μέχρι τοΰ Ταινάρου, τάς ίονίους νήσους, πάσας τάς έν τω Αίγαίω νήσους 

μικράς καί μεγάλας καί τάς πρός νότον τοΰ Ελλησπόντου και απέναντι τής 

μικράς ’Ασίας ώς καί τάς άκτάς τής-μικρΧς ’Ασίας μέχρι Τραπεζοϋντος.
Ά Λ

¥
EKAOSIS ΕΡΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ—Τό δημοτικόν συμβούλων τοΰ 

δήμου ’.Αθηνών έψήφισε δαπάνην δραχμών τετρακισχιλίων πρός έ'κδοσιν τών 

έργων τοΰ μητροπολίτου ’Αθηνών Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου (1182—1204), 
άδελφοΰποΰ γνωστού ιστορικού Νικήτα τοΰ Χωνκκτου. Τά έ'ργα ταΰτα, άτινα 
θά έκδοθώσιν έν δύο τόμοις, έκάστφ έκ τεσσαράκοντα τυπογραφικών φύλλων, 

εΐνε τά πλεϊστα άνέκδοτα, σύγκεινται δ’ έκ λόγων έγκωμιαστικών, μ.ονφ- 
δικών, βιογραφικών, έκ ποιήσεων, έξ δμιλιών γενομένων έν τφ Παρθενώνι, 

έξ επιστολών γραφεισών εις τούς προύχοντας τοΰ βυζαντικοϋ κράτους, ίεράρ- 

χας, άρχοντας, λογίους. Μέχρι τοϋ νΰν εΐνε έκδεδομένον μόλις τό ένατον 

τοΰ δλου, ύπό τοΰ Γερμανού Tafel καί τών Γάλλων Boissonade και Migne. 
Εΐνε δέ τά ήδη έκδεδομένα ή εϊς τά έργα τοΰ Άκομινάτου προθεωρία, έξ 

έπιστολαί πρός τόν Ευστάθιον Θεσσαλονίκης, ή έπ'ι τφ Οανάτω τοϋ διαπρε

πούς τούτου ιεράρχου μονφδία τοΰ Μιχαήλ, ή πρός τόν βασιλέα Ίσαάκιον 

τόν ’Άγγελον προσφώνησις, ή είς τόν άδελφόν Νικήταν τόν Χωνιάτην μονω
δία, τό είς τόν βασιλέα Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν υπομνηστικόν,οί επί τ·^ άρχε- 

τύπ’φ άνιστορήσει τής πόλεως τών Αθηνών στίχοι τοΰ Μιχαήλ’ λατινιστί 
δέ μόνον έξεδόθη καί ή εις τήν εορτήν τών Βκ'ίων ομιλία. Πλήν δέ τούτων 

τών ήδη πρότερον έκδεδομένων καί δικαίως έκτιμηθέντων ύπό τοΰ Bandini, 

Tafel, Ellissen, Boissonade, Migne καί πλείστων άλλων ξένων ).ογίών έδη- 
μοσίευσεν επ’ έσχάτων ό υφηγητής κ. Σπυρίδων Π. Λάμπρος έν τη περί ’Α

θηνών κατά τά τέλη τοΰ ιβ' αίώνος συγγραφή αύτοΰ τό προσφώνημα είς τόν 

σϊραίτωρα Δριμύν καί πολλά άλλα αποσπάσματα, έν δέ τω Άθηναίφ έπυ*  

«τολήν περί Γαληνού και λουτρών γραφεϊσαν έκ Κέας εις τόν έν Άθήναις ια
τρόν Νικόλαον τόν Καλοδόύκην.

Τήν έ’κδοσιν τών απάντων τοΰ Άκομινάτου, περί ήν ήσχολήθησαν θερμώς 

πλεΐστοι τών ξένων λογιών, έν οΐς μνημονεύομεν τοΰ Bandini, Tafel, Ellissen καί 
τοΰ έν Παρισίοις άκαδημαϊκοΰ κ. Miller, άνέθηκε τό δημοτικόν συμβούλων 

είς τόν κ. Λάμπρον, δςτις άπό έτών ή'δη ήσχολήθη περί τόν βυζαντινόν τοϋτον 

συγγραφέα έν ταϊς βιβλιοθήκαις τής Βιέννης, τοΰ Όξωνίου, τών Παρισίων1 
καί τής Φλωρεντίας καί παρέβαλε πάντας τούς σωζομένους κώδικας’ ώς δέ; 

μανθάνομεν ό μέν πρώτος τόμος θέλει έκδοθή κατά τόν προσεχή Φεβρουά

ριον, ό δέ δεύτερος τελευτώντος τοΰ 1879.
-λ *

¥
kpisis βαγνερ rtspl tar ΒυζαντΙνων ΰυγγξ>αφέων.—-'Ο έν Άμβούργφ 

καθηγητής κ. Γουλιέλμος Βάγνερ έξέδωκε γερμανικήν μετάφρασιν τής. 
Βυζαντινών άξιολόγου συγγραφής τοΰ κ. Δημητρίου Βικέλλα τής έκδοθεί- 

σης έν Αονδίνφ τφ 1874. Ό φιλέλλην μεταφραστής πολλά καί.καλά προ
λογίζει περί τοΰ ελληνικού έθνους καί τής έπιστημονικής τών Ελλήνων ερ
γασίας. Ό κ. Βάγνερ προσέθηκεν έν τελεί άξιολόγους τινάς σημειώσεις, ών 

έξαίρομεν τήν περί τών βυζαντινών συγγραφέων έχουσαν φδε'

«Προκειμένου περί τών ύ~<φ τό δέον ιίΐριφρονηθ tvtar βυζαντινών ουγ*  
γραφέων, κατά τήν έκφρασιν τοΰ συγγραφέως, έπιτραπήτω ήμΐν ένταΰθος 
παρατήρησές τις. Τούς βυζαντινούς συγγραφείς έ'βλαψε πρό πάντων ή σύγ- 

κρισις πρός τούς μεγάλους κλασικούς, σύγκρισις ήν άλλως ένίοτε αυτοί προύν 
κάλεσαν άνοήτως, άγωνιζόμενοι νά μιμηθώσι δουλυκώς τοΰτο.ν ή έκεϊνον 
τών αρχαίων συγγραφέων’ αλλά δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι οί βυζαντι

νοί ιστορικοί, ό Προκόπιος, ό Άγαθίας, Λέων ό διάκονος, ’Άννα ή Κομνηνή, 
ο Κατακουζηνός, ό Χαλκοκονδύλης καί αύτός έ'τι ό Δούκας καί Φραντζής, 

άναγινωσκόμενοι όρθώς, ούχί ύπό τό πνεύμα φιλολογικής μικρολογίας, άλλ’ 
έξ ιστορικού διαφόρου, ούχί κυριώτατα χάριν τοϋ τόπου αύτών, αλλά χάριν 
τοΰ περιεχομένου, εΐνε βεβαίως ανάγνωσμα σπουδαιότατον.. "Οταν δέ τις 

έμ.βαθύνη είς ταύτας τάς συγγραφάς δέν Οάργήση νά εύρη πλούτον προβλη
μάτων διαφερόντων καί προκαλούντων τήν έρευναν, έχόντων μεγίστην άξίαν 

διά τήν ιστορίαν τών μέσων αιώνων καί τής Ανατολής. Εΐνε λίαν θλιβερόν^ 

Sxi τό σώμα τής έν Βόννη έκδόσεως τών Βυζαντινών, καίπερ έπιχειρηθέν επί 

σκοπφ άξίω επαίνου, ούδαμώς άνταποκρίνεται είς τάς άπαιτήσεις καί προσ
δοκίας επιμελούς έκδόσεως τούτων τών συγγραφέων ήδη διά τοΰτο, δτι 

οί πλεΐστοι τών έκδοτων δέν ήσαν λίαν συνωκειωμένοι πρός τόν έλληνα λό

γον τών μ.έσων αιώνων καί πολλάκις κατεφρόνουν τών συγγραφέων, ών ά· 

νελάμβανον τήν έ'κδοσιν. Εύχής έ'ργον θά ήτο αν πάντες οί τόμοι τής συλλο
γής ταύτης εΐχον έκδοθή μεθ’ ό'σης έπιμελείας ή αξιόλογος ύπό Hase έ'κδο- 

σις Αέοντος του Διακόνου’ αλλά δυστυχώς τούς πλείστου; τόμους έξέδωκεν
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ό Bekker, όςτις πολλάκις έν τοΐς τοιούτοις είργάζετο έπιπολαιότατα —· j-ace 

tanti viri dixerim. Νέον σύνταγμα των βυζαντινών συγγραφέων θά ητο έπι- 

χείρησις άνταξία επιτροπείας 'Ελλήνων λογίων, δυναμένων νά δωρισθώσιν έν 

μέλλουσιν ησυχωτέροις χρόνοις υπό τοθ αθηναϊκού πανεπιστημίου».

Έπικροτοϋμεν έκ καρδίας εις τούς λόγους τούτους του,Γερμανού καθηγη- 

τοϋ, πιστεύοντες άδιστάκτως δτι εγχείρημα τοιοϋτον μόνον ύφ’ 'Ελλήνων 

δύναται νά κατορθωθώ" εύχόμεθα δέ ϊνα, ήσύχως έχόντων των πραγμάτων, 

γείνν) ποτέ σκέψις υπό των διεπόντων τά του εθνικού πανδιδακτηρίου περί 

τοιαύτης τίνος αξίας λόγου έκδόσεως των βυζαντινών ιστοριογράφων, η τις 

■ήθελε πάντως τιμήσει την ελληνικήν επιστήμην.
■ * *

¥
ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ.— Έπί τί) εύκαερία; τίίς παγκοσμίου έν Παρισίοις 

έκθέσεως τά έξνίς συνέδρια συγκαλοϋνται έν τίί Γαλλικ-ρ πρωτευούση- συνε
δρίαν ταχυδρομικόν, συνέδρων φιλολογικής ιδιοκτησίας, συνέδρων γεωπονικόν, 

συνέδρων προς άπαρίθμησιν ένιαίαν των συρμάτων, άτινα κα'ι έπέραναν τάς 

εργασίας των. ’Έτι δέ συνέδρων των φιλανθρωπικών εταιριών, συνέδρων δη- 

μογραφικόν, συνέδρων των έθνογραφικών έπιστημών, συνέδρων πρός σπου

δήν καί βελτίωσιν τών μέσων της μεταφοράς, συνέδρων αρχιτεκτονικόν,συνέ

δρων δημοσίας καί δημοτικής υγιεινής, συνέδρων πολίτικης μηχανικής, συνέ
δρων τών άνθρωπολογικών έπιστημών, συνέδρων μετεωρολογικόν, συνέδρων 

γεωλογικόν, συνέδρων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εί'ς τινα τούτων τών 

συνεδρίων άπέστειλεν αντιπροσώπους καί ή Ελλάς.

— Ή 'Ελλάς έν τ$ παγκοσμίφ έκθέσει τών Παρισίων άντιπροσωπεύεται 
ώς έξης. "Ελληνες επίτροποι οί κκ. Γρηγόρως 'Υψηλάντης .πρόεδρος, Άλέ’ 

ξανδρος Μανσόλας, Θεόδωρος Όρφανίδης, Άνδρέας Κορδέλλας, Νικόλαος Δε- 

ληγιάννης, Β. Νικολαίδης, Ε. 'Ερλάγγερ, Π. 'Ροδοκανάκης, ύποκόμης. de 

Villestreux, Κ. Φωστηρόπουλος γραμματέας. "Ελληνες ορκωτοί κριται tires) 
οί κκ. Α. Κορδέλλας έν τγί ΜΓ' κλάσει (προϊόντα μεταλλείων καί μεταλ

λουργείων),Λ, Παλάσκας έν τί) SZ' κλάσει (υλικόν ναυτιλίας καί ναυαγωσω- 
στικίΐς), Α. ΙΙαπασΐμος έν τη ΟΑ' κλάσει (παχέα Θρεπτικά σώματα, γαλα

κτερά καί ώά),'Ραούλ Δελαμότ έν τί) ΟΕ' (ποτά άναβραστικά),’Ε.Δραγούμης 

έν τη Ε' συναγωγή (έξορυκτικαί βιομηχανίαι),Π. Κυριάκός έν τη Τ' (εργαλεία 
καί μέθοδοι τών μηχανικών βιομηχανιών) καί Τζών ’Έβανς έντί) Ζ'(τρόφιμα),ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
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