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CO μήν Ίούλ'ος.
‘0 μήν ούτος είς τό Αλβανικόν μηνολόγιον έκαλειτο Quintilis, 

και ητο, χατά τήν σημασίαν τού ονόματος, ό πέμπτος μήν τού ενι
αυτού, συνισταμένου άπό δέχα μόνον μήνας, άνίσους πολύ κατά τό 
μήκος, διότι οί μέν περιείχαν τριάκοντα £ξ, οί δέ δεκαέξ ήμέρας. 
Ό Ρωμύλος έςίσασε τόν αριθμόν τών ημερών, δώσας είς τούς μή-
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νας, ένσλλάς, τριάκοντα*  άλλα δέν έκανόνισε τάς εις τδ Αλβανικόν 
μηνολόγιον άναπληρωτικάς τού ενιαυτού ήμέρας. Ό Νουμάς έσχη*  
μάτισεν ές αυτών δύό άλλους μήνας, τδν μέν είκοσιεννέα, τδν δέ εί- 
κοσιοκτώ ήμερων, τούς όποιους έταςε πρδ τού Μαρτίου, κάμνων τδ 
έτος ν’ άρχιζα} τήν πρώτην Ιανουάριου*  καί ούτω ό ’Ιούλιος έγινεν 
ό ίβδομος μήν τοϋ ενιαυτού, μολονότι έφύλαττε τόνομα Quintilis, 
Πέμπτος, έωσού ό Μάρκος ’Αντώνιος μετωνόμασεν αύτδν ’Ιούλιον, 
πρδς τιμήν τοϋ Ιουλίου Καίσαρος, και είς τήν παντοτεινήν ανάμνη
σήν τής οποίας είχε κάμειν είς τδν κόσμον ευεργεσίας, διορθώσας τήν 
μέχρι τότε συγκεχυμένην καί άτακτον μέθοδον τού διαιρεϊν τδν 
ενιαυτόν.

Τήν 1 I—2 3ην έμβαίνει ο ήλιος είς τδν Λέοντα*  δθεν, είς τάς 
πλειοτέρας άλληγορικάς παραστάσεις τού μηνδς τούτου εικονίζεται 
και λέων. Τδ χρονικόν διάστημα άπδ τήν 2 I ην ονομάζεται Κυνάδες 
‘Ημέραι, καθότι ό είς τδν αστερισμόν τού Μείζονος Κυνδς λαμπρός 
άστήρ, ό καλούμενος Σείριος ή Κύων, συνανατέλλει μέ τδν ήλιον 
περί τόν καιρόν τούτον. Οί αρχαίοι ένόμιζαν δτι ή κακοήθης επιρροή 
τού άστέοος τούτου, είς συζυγίαν δντος μέ τόν ήλιον, έκαμνε τήν 
θάλασσαν νά βράζη, τδν οίνον νά δςυνίζη, τούς σκύλους νά λυσσά- 
ζωσι, και δλα τά λοιπά ζώα νά χαυνόνωνται, ένφ εις τούς ανθρώ
πους έπήνεγκε πυρετούς και άλλας κακοήθεις άσθενείας*  τώρα διε- 
σκευάσθησαν μέν αί ύπερβολικαι αύται και άτοποι ίδέαι, άλλ εισέτι 
διαλογςζόμεθα μέ τρόμον τών Κυνάοων ‘Ημερών είτε κυνικών καυ
μάτων τήν θερμότητα.

Τά πραγματικά αίτια τής καταστά- 

σεώς μας (ί).

« Χρόνος εινε είς πάντα,» λέγει ό σοφός Σολωμών, και «καιρός 
παντ'ι πράγματι ύπό τδν ουρανόν. Καιρός τού γεννάσθαι καί καιρός

(I). ‘Ομιλία άπαγγελθεΐσα έν τώ Συλλόγω «Ό ‘Ελίκων» 
ύπό ’Αντωνίου Δ. Πεζάρου.

τού άποθνήσκειν’ καιρός τού φυτεύειν, καί καιρός τού έκριζόνειν τό 
πεφυτευμένον. Καιρός τού άποκτείνειν και καιρός τού ίατρεύειν*  
καιρός τού καταστρέφειν, και καιρός τού οικοδομείν. Καιρός τού 
κλαίειν και καιρός τού γ*λάν*  καιρός τού πενθεϊν και καιοδς τού 
χορεύειν.» Και ταύτα μέν γενικά. Αν δέ στρέψω μεν τά βλέμ
ματα ήμών πρδς ήμάς αύτούς, δηλ. πρδς τδ πολύπαθες ήμών και 
δύστηνον έθνος, και μετρήσωμεν τδν καιρόν τής εύπραγίας και τού 
πένθους αυτού, ό τού πρώτου πρδς τδν δεύτερον λόγος έσται σχεδόν 
ώς ό τού μτδενδς πρδς τδ δλον. Πλήν τ.όθεν ή άκατάπαυστος αί>τη 
δυσπραγία · Διατί νά μή βλέπωμεν και ήμεΐς Θεού πρόσωπον, 
κατά τήν κοινήν παροιμίαν, άλλά νά ήμεθα καταδεδικασμένοι ε’ς 
άέναον πένθος και έςευτελισμόν ; Ούδέν τδ άνευ αιτίου ύπάρχον. 
’Ενώπιον τού αίτιου τούτου δμως τοσούτον έσυνειθίσαμεν νά άπο- 
στρέφωμεν τήν κεφαλήν μας, ώσ ε ύπδ μέν τών πολλών νά θεω- 
ρηται προδότης ό και απλώς περί αύτού λόγον ποιούμενος, ύπδ δέ 
τών ολίγων ή τοιαύτη κατάστασις νά έκλαμβάνηται ώς πληγή ανί
ατος. Καί, πραγματικός πάσα πληγή παραμελουμένη δέν βαίνει 
πρδ; θεραπείαν, άλλά πρδς βρομεράν, πρός θανατηφόρον γάγγραι
ναν. Κατά τάς τελευταίας ταύτας εβδομάδας τδ έν ’Ωρωπώ άπο- 
τρόπαιον δράμα συγκινήσαν άπαντα τδν πεπολιτισμένον κόσμον έ
στρεψε πρός ήμάς πάντων τά βλέμματα και τήν προσοχήν. *Η-  
νοιξε δι’ ήμάς πάντων τά στόματα, καί οί μέν ύβρίζουσι, χλευά- 
ζουτιν, έμπαίζουσιν, οί δέ συμπάσχουσι πρδς ήμάς. Και τούς μέν 
πρώτους άν άνθυβρίσωμεν, άν ά ντιχλευάσωμεν, άν άντεμπαίξω- 
μεν, ούδέν ώφελούμεθα’ πρός δετούς δευτέρους άν στρέψωμεν βλέμ
ματα ευγνωμοσύνης, οεικνύομεν μέν δτι δέν είμεθα αναίσθητοι, 
άλλά καί δέν φαινόμεθα αντάξιοι τής εαυτών συμπάθειας, «Ναί, δυ
νατόν νά μάς ειπωσι. χαίρομεν βλέποντες υμάς εύγνώμονας, άλλά 
προτιμώμεν νά εξάςητδ ήμάς τής ουχερούς θέσεως τού συμπάσχει*/  
μεθ’ ύαών » κα'ι θά έ/ωσι δίκαιον. ‘Υπό τής σκέώεως ταύτης κ.- 
νουμενοι οι νουνεχεττ.· :οι εκ του έθνους ημών ηρςαντο συζητου τε; 
περί τού κακού δπερ απαιτεί σύντονον και ταχείαν τήν θεραπείαν. 
‘Ως μέλη δθεν τού πολύπαθους και τλήμονος τούτου έθνους φρονού- 
μεν δτι αί περιστάσεις είς ούδέν άλλο έπιτρέπουσι νά ένδιατρίψωμεν 
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τδν καιρόν, ή ρίπτοντες βλέμμα επί τού θλιβερού αιτίου τής ήμών 
δυσπραγίας. Διά νά μήν είσέλθωμεν δμως έντδς τοΰ λαβυρίνθου 
τούτου άνευ οδηγού καί άποπλανηθώμεν έντδς αύτού, λάβωμεν ώς 
τοιούτον τδν μέγαν καί αθάνατον δαδούχο'^τον πολλά σκεφθέντα, 
πολλά προτείναντα, καί πολλήν κατορθώσει τα τήν εφαρμογήν, 
τδν αθάνατον Κοραήν (1), είς ον καί χρεωστούμε\ κατά μέγα μέ
ρος τήν έκ τής παντελούς ήμών νάρκης άνάνυύιν.

« Δέν εινε αμφιβολία, λέγει ούτος, δτι είς ήμάς τήν σήμερον[ή 
» αληθής ηθική τού Χριστού άρρωστεΐβαρυτάτην αρρώστιαν, είς 
» δέ τούς δυτικούς Χριστιανούς καί πνέει τά λοίσθια*  είς ήμάς διά 
» τήν προξενηΟεΐσαν άπαιδευσίαν, είς δετούς Δυτικούς, διότι αύ:ή 
» ή λεγομένη κεφαλή τής ’Εκκλησίας των ήρρώστησε πρώτη*  και 
» τής κεφαλής αί ψυχικαί ώς καί αί σωματικάι άσθένειαι εΐνε αί 
» κινδυνωδέστεραι. Άπολακτίσασα τήν θεμελιώδη εντολήν, τήν 
» όποιαν ό Χρίστος παρήγγειλεν είς τούς μέλλοντας ^ά τδν διαδε- 
» χθώσι προεστώτας τής ’Εκκλησίας «‘Η βασιλεία ή έμή ούκ ές-ιν 
» έκ τού κόσμου τούτου», έτόλμησε νά προσκόλλησή εις τήν χρι- 
» ς-ιανικήν πατρικήν προστασίαν καί κοσμικήν εξουσίαν, νά συγκρο- 
» τήση ‘ Ιεροβασιλικήν αυλήν μέ ύποδυνάστας ιερωμένους αύλικούς 
» πολλούς, οί όποιοι έξ ανάγκης διά νά κρατώσι καί νά τρέφωσι 
» τήν εξουσίαν, έπενόησαν νά κάμωσι «πορισμδν τήν ευσέβειαν, »

»
»

»
»

»

»
»
«
»

» ώς λέγει ό ’Απόστολος, νά τρέφωσι τήν άπαιδευσίαν τών λαών 
» μέ διδασκαλίας άντιχριστιανικάς καί νά έρεθίζωσι τούς κοσμικούς 
» δυνάστας κατ’ αύτών, μέ πρόφασιν δτι οί λαοί δέν υποτάσσονται, 
» άν δέν κυβερνώνται μέ ράβδον σιδηράν.

» "Οστις αμφιβάλλει περί τούτων, ά; έξετάσ^ τήν ιστορίαν και 
» τάς κατά τδν μεσαιώνα πράξεις τών 'Ιερωμένων Ανατολικών καί 
» Δυτικών, καί άς τάς παραβάλη μέ τάς έσχάτώς κινηθείσας εις 
υ τήν Γαλλίαν καί τήν λοιπήν Ευρώπην ταραχάς. Κατ’ άλλο δέν 
» διαφέρουν άπδ ταύτας έκεΐναι, πλήν δτι οί τότε ταραχοποιοί η- 
»*σαν  τόσον ισχυρότεροι, δσον ήτο πλειοτέρα η απαιοευσία τών

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

» λαών*  οί δέ σύγχρονοί μας δεικνύονται τόσον ταραχωδέστεροι, δ- 

»

»
»

σον μεγαλειτερον φόβον έμπνέει είς αύτούς ό κΰριεύσας τούς λαούς 
έρως τής παιδείας καί τής έλευθερίας.

« θ χριστιανισμός σήμερον, ώς τδν διδάσκουν αύτοί, κατήντη- 
σεν εις αληθή Φαρισαϊσμόν. Της νέας Διαθήκης τά παραγγέλ
ματα μετεμορφώθησαν είς μαγιχάς έπφδάς, τάς οποίας άρχει ν’ ά- 
ναγινώσκη ή ν’άκούνι ό χριστιανός διάνά ώφελήται άπδ αύτάς. 
» Ούτως άνεγίνωσκον καί έδίδασκον τούς μαθητάς των νά άνα- 

γινώσκωσι τήν παλαιάν Διαθήκην οί Φαρισαίοι, εως νά συρρά- 
πτωσι τδν Δεκάλογον εις πιττάκια, όνομάζοντες αύτά φυλακτή- 
ρια, καί νά τά στολίζω νται, συνεριζόμενοι τίς άλλος άλλου νά τά 
φέρη πλατύτερα, ώς τούς ελέγχει περί τούτου αύτδς ό Χριστός 
Πάντα δέ τά έργα αύτών ποιούσι πρδς τδ θεαθήναι τοΐς άνθρώ- 
ποίς*  πλατύνουσι δέ τά φυλακτήρια αύτών κτλ. »-
« Μέ τοιαύτα φυλακτήρια έδιδάσκετο ό χριστιανισμός καθ' δλον 

σχεδόν τδν μεσαιώνα κατά μίμησιν τών εθνικών καί Φαρισαϊκών 
φυλακτηρίων. ‘Ο‘Ιερώνυμος, πατήρ τή; τέταρτης έκατονταετή- 
ρίοος, ονειδίζων δΓ αύτά τούς ’Ιουδαίους, ελεεινολογεί ένταύτφ 
καί πολλούς συγχρόνους του χριστιανούς, στολιζομένους φυλ 
κτήρια κατά μίμησιν τών Ιουδαίων «Τούτο (λέγει) μέχρι 
σήμερον δέν παύουν τά δεισιδαίμονα γυναικάρια νά πράττωσι 
μεταξύ μας, μέ μικρά ευαγγελίου τομίδια, μέ το, σταυρού τδ 
λον, καί μέ αλλα παρόμοια πράγματα, τά όποια έχουν μέν 
λον Θεού, άλλ’ δχι κατ’ έπίγνωσίν. » Τοιαύτα λέγουν κατά 
δεισιδαιμονίας τών φυλακτηρίων καί οί σύγχρονοι τού ‘Ιερωνύμου, 
ό μέγας Βασίλειος καί ό Χρυσόστομος.

« Περί τούς αύτού; χρόνους βλέπο/τες οί πατέρες τήν προχώρη- 
σιν τού κακού, έκριναν αναγκαίου νά τδ εμποδίσω:ι καί μέ έκ- 
κλησιαστικά επιτίμια, ώς φαίνεται άπδ τήν κατά τδ 397 έτος 
συγκροτηθεϊσαν έν Λαοδ.κεία σύνοδον, τής οποίας ό τριακοστδς 
έκτος κανών λέγει*  <(Ού δει ιερατικούς ή κληρικούς μάγους ή έπα- 
οιδούς είναι ή μαθηματικούς(ΐ), ή άστρολόγους, ή ποιεΐν τά λε-

α- 
τής 
καί
ςυ- 
ζή- 
τής

(1). *1δε  τήν εικόνα αύτού έν σελ. 40.
(1). Μαθηματικούς ώ/όμαζαν τότε τούς δογματίζοντας καί δι

δάσκοντας δτι τά ουράνια σώματα κυβερνώσι τδ πάν καί δτι κατά
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» γόμενα φυλακτήρια, α;ινα έστί δεσμωζήριχ τών ψυχών αυτών. 
» τού; δέ φορούντας ρίπτεσθαι έκ τής έκκλησίας έκελεύσαμεν. » 
» Μ δλα ταύτα ή δεισιδαιμονία, άντι νά παύση, έπρόβαινεν άπδ 
» το κακόν είς τό χειρότερον.

» Και πώς ήτο δυνατόν νά παύση, άφού οί διδάσκαλοι τής δει- 
» σιδαιμονίας ησαν, ώς μαρτυρεί ό κανών τής Συνόδου, από τούς 
» ‘ Ιερωμένου; ; Τούτων συνδι,δάσκαλοι έγείναν και αυτοί οι Γραι- 

» κορωμαίοι αύτοκράτορες. Άπό τήν αυλήν αύτών δέν έλειπε 
» ποτέ καί τις λαοπλάνος, αξίωμα καί όνομα φέρων Άστρολόγου, 
» τόν οποίον έσυμβουλεύετο ό αύτοκράτωρ είς δλας του τάς πράξεις 
» και τάς επιχειρήσεις, ακόμη και εις τάς σωματικά; του άσθενείας. 
» Διότι και τού σώματος αί άσθένειαι ίπιστεύοντο αί πλειότεραι 
» δαιμόνιων ενεργήματα, ή θεραπεία τώ; οποίων έχρειάζετο έξορ- 
» κισμούς, έπφδάς και φυλακτήρια.

» Και οί έξορκ'σμοι δέν έγίνοντο άπό μόνους τούς λεγομένους και 
» πιστευομένου; μάγους’ αυτοί οί κατ’ έ π αγγελίαν ιατροί έπίστευον 
» καί κχτέπειθον τού; ασθενείς νά πιστεύωσιν δτι τού; ιάτρευαν μέ 
» γεγραμμένσς καί περιδεδεμένας είς τον τράχηλο/, τάς χειραςή 
» τού; πόδας, έπφδάς, άπδ ρήσεις τής Παλαιά; ή τή; ΝέαςΔιαθή- 
)· κης, ή άπό λέςεις άσημου;, συνωΟευμένας άσεβώ; μέ αυτό τού 
» θεού τόό/Ομχ Τοιαύτα; έπφδάς μετεχειρίζετο ό ’Ιατρός τού 
» μεγάλου Θεοδοσίου, Μάρκελλο; ό Εμπειρικός. ‘Ο πολύ σσρώτε- 
» ρος τού Μαρκέλλου τήν ιατρικήν Αλέξανδρος ό Τραλλιανός έξώρ- 
» κιζε την ποοχγραν με λογου; συνδεόεμενου; μετά της ρι^ης του 
» ύοσκυάμου είς Φυλακτήοιον. « ‘Ορκίζω σε τήν ρίζαν κατά τών ά ·

I 1 ** · * · .1
»γίων ονομάτων ίαώ, Σαβαώθ, Ελωί, Αοωναι κτλ. Αλλοτε ηρ- 

τήν κίνησιν τούτων διοίκείται ό κόσμος. Οί λαοπλάνοι ούτοι από 
τήν σύμπτωσιν τής γεννήσεως τίνός μέ τήν κίνησιν ή θέσιν τού δει
νός ή δεινός άσ;έρο; έπροφήτευαν τήν μέλλουσαν αύτού τύχην. Οι 
τοιούτοι έλέγοντο καί Ά στρο λόγοι και Γ εννεθλια- 
κ ο ί’ ποό; δέ καί X α λ δ α ί ο ι, διότι απο τού; Χαλδαίου; πρώ
του; έσπουδάσθη ή αστρονομία έπειτα καί ή αστρολογία.

» κείτο εις φωνάς καί λέξεις άσήμους, όποίαι ησαν «Ίάζ, Άζύτ>, 
» Ζυών κτλπ.»

« Άπό τοιούτον χριστιανισμόν Αύτοκρατόρων, Κληρικών, αύ- 
» τώντών ’Ιατρών, ευκόλως συμπεραίνεται όποιος έπρεπε νά ήνε 
» ό χριστιανισμός τού κοινού λαού. Καί τούτο’ήννόει ό Χριστός λέ- 
» γων «Πλήν ό υιός τού ανθρώπου έλθών άρα εύρήσει τήν πίστιν έπί 
» τήί γήν J» Δέν τήν έδιδάσκετο πλέον ό λαός, ώ; τήν διδάσκει τό 
» Εύαγγέλιον, έστηριγμένην είς τήν πρός άλλή?ους άγάπης καί τήν 
rισόνομον δικαιοσύνην,άλλ’ ένόμιζεν δτι καί μόνον άκούων τό Εύαγ- 
» γέλιον, ή καί φέρων αύτό, ή καμμίαν αύτού ρήσιν, ώς ιρυλακτή- 
» ριον είς τόν κόλπον του, ήδύνατο νά ίατρεύση καί τας σωματικά; 
» > αί τάς πολλά; τή; ψυχής του άσθενείας, άκόμη καί νά προφύλαξη 
» άπό φυσικά; φθοράς καί αύτά του τά κτήματα. Προφυλακτικόν 
» άσφαύ έστατον π.χ. ίνα μήν οςυνίση ό οίνος παρηγγέλλετο ή άπό 
» τδν 34 ψαλμόν ρήσις « Γεύσασθε κα. ίδετε δτιχρηστός ό Κύριος! » 
«ίπιγεγραμμένη είς τό σκέπασμα τού πίθου. (*Ιδέ  Γεωπ. Vll, 1 4).

«Καί επειδή τά λόγια τής Νέας Διαθήκης, ώ; καί τής Παλαιάς, 
» επιστεύοντο ώς έχοντα τήν αύτήν δύναμιν μέ τών έθνικώντά; έπφ- 
» δά; καί τά φυλακτήρια. επόμενον ήτο νά πολυπλασιάζηται καί ή 
» ανάγνωσις αύτών καί αί συυδέουσαι τήν άνάγνωσιν λοιπαί ίεοο- 
» πραξίαι καί προσευχαί. έως νά ύπερβάλωσι καί τά; μακράς εκείνα; 
» προσευχάς, μέ τάς οποίας οί Φαρισαίοι έσφετερίζοντο τάς οικίας 
» τών χηρών καί τών ορφανών, ώ; τού; ελέγχει περί αύτών ό Χρι- 
»στος «Ουαί υμίν,Γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί,δτι κατεσθί-

. X ’ / - , , , ,» ετε τας οικία; των χηοωυ και προφασει μαχρχ προσευχόμενοι» 
» Ματθ. κγ’. 1 4, ονομάζων αύτά; Β αττολογίας, καί πα- 
» ραγγέλλων τούς ιδίους Αποστόλους νά τάς άποστρέφο>νταιώ; έθνι- 
« κάς. «Προσευχόμενοι δέ μή βχττολογήσητε, ώσ χερ οί έθνικοί δο- 
» κούσι γάρ οτι έντή πολυλογία αύτών είσακουσθήσονται. »

«Άλλά τί θέλεις; τί ζητεί; ; ήθ·λέ τι; μέ έρωτήσει*  νά καταρ- 
»γήσωμεν τάς υπέρ τά χίλια έτη συνήθεις είς τήν εκκλησίαν μακράς 
υ ακολουθίας ; Ά; μέ συγχωρήση ό έρωτών, άντι άπαντήσεως, νά 
» τον αντερωτήσωκ’ έγώ άν οί άπόττολοι, ένθυμούμενοι τού διδχ- 
» σκάλου των τό «Δοκούσι γάρ δτι έν τη πολυλογία αύτών 5ίσα-
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® κουσθήσονται (Ματθ. ς'. 7)», ειχον άδικον καί αυτοί νά λέγωσιν 
« Έν ’Εκκλησία θέλω πέντε λόγους διά τού νοός μου λαλή - 
»σαι, ΐνα καί άλλους ΚΑΤΗΧΗΣΩ, ή υ ρ ίου ς λόγους έν γλώσ- 
»ση» (Α'. πρδν Κορινθ. ιδ’. 19).

« Των μ υ ρ ί ω ν τούτων λόγων τδ βάρος, τδ όποιον άποβάλ- 
® λει ό ’Απόστολος κ’ έφοβείτο ό εκκλησιαστικός πατήρ Αύγου- 
» στίνος, έπνιξε τδν μόνον σκοπόν τής ακολουθίας καί κοινής συνά- 
» ςεως, την ΚΑΤΠΧΠΣ1Ν, ήγουν την έξήγησιν τής ευαγγελικής 
» ηθικής. Μαρτύριαν δέ τούτου εινε ή διαστροφή των ηθών, ή συνο- 
» δεύουσα τότε τδν πληθυσμόν των μακρών ακολουθιών καί προσ- 
» ευχών. Αλλά μή πλανώμεθα. «Θεός ού μυκτηρίζεται*  δ γάρ έάν 
» σπείρη άνθρωπο; τούτο καί θερίσει (Πρδς Γαλατ. ς . 7).» Όποια 
» τις σπέρματα χώση εις τήν γήν, τοιούτους μέλλει καί καρπούς νά 
» συνάξη.®

» Προήλθε δέ τδ δυστύχημα τούτο άπδ τήν παχυλοτάτην άμά- 
» θειαν, ήτις είχε φαρμακεύσει τδ έθνος.

® Σήμερον όμως, δτε τδ σκότος τούτο διεσκεδάσθη, οι έξηγηταί 
» τού Ευαγγελίου χρεωστούν πρδ πάντων νά πολεμώσιν άκαταπαύ- 
» ς-ως τάς δεισιδαιμονίας, να διδάσκωσι καθ ημέραν τδν λαόν νά μή 
«προσμένη τήν σωτηρίαν του μητ άπδ μακράς ακολουθίας καί προσ- 
» ευχάς, μήτ’ άπδ μακράς νηστείας, άλλ’ άπδ τή/πλήρωσιντης δι- 
» οασκομένης άπδ τδν Χριστόν αδελφικής ίσότητος. αγάπης, ειρήνης, 
«δικαιοσύνης, ίσοπολιτείας. ΓΌ;ι παράλειψις εύλογος ακολουθίας ή 
«νηστείας τώ εινε συγχωρημένη*  άλλα ΐνα ύβρίση, νά λυπήση, νά 
«καταφρονήση, έν ένί λόγω νά άδικήση τδν αδελφόν του δεν τώ συγ- 
«χωρεΐται κατ’ ούδένα τρόπον*  δτι ό άληθής χριστιανισμός εινε 
«πνεύμα καί αλήθεια, καί οι έπαγγελλόμενοι αυτόν χρεωστούν νά 
«Λατρεύωσι τδν θεόν μέ πνεύμα καί αλήθειαν,νά κρίνωσιδηλ. τούς 
« λοιπούς ανθρώπους ώς αδελφούς, επειδή κρίνουν έκεί.ον ως κοινόν 
«πάντων πατέρα*  δτι ή λεγομένη βασιλεία τού Θεού δεν εινε «Βιώ- 
«σις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη καί ειρήνη » (Πρδς Ρωμ. ιο . I 7.)

» Τοιαύτα καί τοσαύτα σωτήοια καλά δύναται νά ποοξενήση εις 
«τδν λαόν ό πνευματικός Ιατρός. Αλλά διά νά ίατρεύση τούς άσθε- 
® νούντας, χρεώστει πρώτος αυτός νά φροντίση περί τής ιδίας του

___________~ 713 ~_________

» υγείας, διά νά μή δώση αφορμήν εις κανένα νά τφ εΐπη καταφρο- 
» νητικώς τδ «άλλων ιατρός αύτδς ελκεσι βρύων» (Ευριπ. παρά τώ 
» Σουίδ. τόμ. 1 , σελ. 905). Και υπομονή άν ή καταφρόνησις έ- 
» μενεν εις τδν έλκωμένον. ’Αλλά ή πείρα μάς έδίδαζεν, δτιδπου 
» εύρίσκονται πολλοί τοιούτοι, ή καταφρόνησις δέν αργεί νά διαδοθή 
» καί εις αυτήν τήν θρησκείαν. Οι βλασφημούμενοι ιερείς γίνονται 
» αίτιοι νά βλασφημήται καί ή θρησκεία (Πρδς Ρωμ*  β . 24). Πώί 
» εινε δυνατόν ό διδάσκαλος νά πείση τδν διδασκόμενου νά φεύγη τήν 
» φιληδονίαν, άν αύτδς καί εις τήν τροφήν καί εις τά φορέματα καί 
» εις δλας του τάς πράξεις δεικνύεται δούλος τής ήοονής ; πώς την 
» φιλοχρηματίαν,έάν αύτδς νομίζη πορισμδν τήν ευσέβειαν,και τολ- 
» μα νά μεταβάλλη τής προσευχής τδν ο ικον εις σπήλαιον ληστών 
» (Ματθ. κά. 13) ; πώς τήν φιλαρχίαν, έάν αύτδς αγαπά, ως οι 
» Φαρισαίοι, τάς πρωτοκαθεδρία; καί τούς υπέρογκους τίτλους (Ματ. 
» κγ . 6--- 10); ‘Η έξήγησις τών Ευαγγελικών καί Ά ποστολικών
» λόγων πρέπει νά σκοπή κυρίως καί καθ’ αύτδ τήν διόρθωσιν τών η. 
» θών, και νά γίνηται πολυτρόπως, αρμοσμένη εις τδ γένος, εις τήν 
» ήλικίαν, ε’ς τού βίου τδ έπάγγε)μα ή τήν κατάστασιν τού διδα- 
» σκομένου. Δέν αρμόζει ο αύτδς τρόπος τής διδασκαλία; εις άνδρας 
» καί γυναίκας,εις νέους καί γέροντας, εις έμπορους καί τεχνίτας,εις 
» άρχοντας καί υπηκόους,εις σοφούς καί άσοφους. Κατά τδν διδασκό- 
» μενον χρεωστεί καί ό διδάσκων νά μεταβάλλη τήν φράσιν τής δι
δασκαλίας*  τούτο μόνον φυλάσσων αμετάβλητον εις δλους,τήν φυ- 
»λακήν τής δικαιοσύνης. Καί τούτο νοεί ό ’Απόστολος Παύλος όπό- 
» ταν λέγει «Τοίς πάσι γέγονα τά πάντα,ίνα πάντως τινάς σώσω» , 
» οχι καθώς τό ήννόησαν οι παλαιοί Φαρισαίοι, νά συμμεταβάλ- 
» ληται, ώς χαμαιλέων, κατά τάς επιθυμίας τού προσηλύτου,νά τού 
» κνήθη τάς άκοάς (Β ’. πρδς Τιμοθ.^δ . 3) καί νάτδν καθιστά «Τίδν 
« γεέννης διπλότερον αυτού« (Ματθ. κγ . 15).

«Πολλαί άρεταί σήμερον αμελούνται καί πολλαί κακίαιπράσ- 
» σονται διά τούτο μόνον, δτι δέν έχομεν ακριβή έννοιαν, τί πρέπει 
» νά δνομάζηται αρετή, καί εις ποιας πράξεις αρμόζει τδ όνομα 
» τής κακίας. Όθεν εις τούτο μάλιστα τδ μέρος χρεωστούν νά ά- 
» σχολώνται οί ιερείς, διδάσκοντες τδν λαόν τήν διάκρισιν τής άρε-
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» της από τήν κακίαν, και πείθοντες αύτόν, δτι μία jjlovtj οδός (καί 
» οχι πολλαι) τόν καθισιά εύδαίμονα,ή οδός τής αρετής, ώς έλεγον 
» οι Στωίχοι «‘Οοος ανθρώτοις εις ευδαιμονίαν υπό του Θέού κατε- 
» ό-ίχθη μια δι’ αρετής,» η οόος τής ισότητας καί τής δικαιοσύνης’ 
» οτι πλανωμενος άπο αυτήν, ζημιούται ή αυτός ή οί απόγονοί του’ 

w οτι κακός χριστιανός εινε ό αυτός καί κακός πολίτης' δτι ή αδικία, 
»η μητηρ πάσης κακίας, φθείρει επίσης τήν θρησκείαν καί τήν πολι- 
» τείαν’ δτι άδικος γίνεται δστις δίδει ή λαμβάνει τίτλους γυμνούς 
» απο επάγγελμα, δστις έπιθυμει νά τρέφηται αργός άπό τών έργα- 
» ςομενων τους κόπους, ο στις διά τήν οκνηρίαν του κολακεύει τούς 
» πλουσίους και Ουνατούςκαι πωλεί τήν συνείδησιν και τήν έλευ- 
» θερίαν του γινόμενος εκείνων παράσιτος, δστις άρχαιρεσιάζων δίδει 
η την ψήφόν του χαριζομενος ή καί τό χειρότερον δωροδοκούμενος, 
» ο στις όικα^ ων αποβλέπει εις των διοριζομένων τά πρόσωπα καί 
» οχι εις τής οικης τήν έρευναν, δστις επιθυμεί νά άρχη διά νά κα
ί) τεςουσ.αζη τους ίσους καί ομοιους του ώς δεσπότης, δστις έν ένι 
* λογω απαιτεί απο τούς άλλους δ τι δεν τώ χρεο ς·· ι κανείς καί τούς 

στερεί ο τι χρεωστει αυτός είς έκαστον τούτων. Τόσον πολλά» καί 
» πολύπλανοί εινε αί οδοί ττς αδικίας' διά τούτο ειπεν ό προφήτης 
» Δαυίδ « Εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. » Καθώς ή δικαιοσύνη πε- 
® ΓζεΧε· °λας τας αρετάς, ομοίως καί ή έ-αντία της αδικίας γίνεται 
» ρΐ^α πασης κακίας. Γαυτα κυρίως χρ·ως·/υν οί ιερείς νά διδάσκουν, 
» καί τούτο μάλιστα εινε το επάγγελμά των, νά καταστήσωσι τούς 
® χο’-^τίανους αδελφούς ισονόμου; καί δικαίους, ώς τούς απαιτεί τού 
» Χριστού ο νομος « Αποστήτω άπό αδικίας πάς ό όνοαάζων τό 
» όνομα Χρίστου » (Β . προς Τιμοθ. β’. 19).

« II διδασκαλία των όμως, ω; ειπον άνωτέοω δεν ισχύει νά θεεα- 
»πευση τας πληγας των άλλων, άν αυτοί διδάσκωσι. ποίν θεραπεύ- 
»σωσι τας ίδιας’ και τής διδαχές ό σπόρος θέλει πέσει είς τήν ψυχήν 
»τού διδασκομένου ώς τά σπειρόμενα είς τήν πέτραν (Ματθ. ιγ'. 20) 
® άν οι σπείροντες δέν σπείρωσι σπέρματα έρριζωμένα είδη ε;ς τήν ί- 
»δίαν αυτών ψυχήν’ καί ήφω,ήτων μέλλει νά άκουσθή α ‘Ως χαλκός 
» ήχών καί χύμβαλον άλαλάζον » 'Α'. πρός Κορ. ΐγ'.'Ι), άν προφέ- 
» ρωσι λόγους άλλους παρά τούς ενδιαθέτους τής ιδίας συνειδήσεως

1 Μ — J ϋ — _____ ___ __

» άγαθούς λογισμούς. Δέν άρχει νά κηρύττωσι λόγους Αποστόλων η 
» τού Χριστού περί τής χριστιανικής ίσότητος, άν αυτοί πρώτοι δέν 
»φυλάττωσι τήν πρός άλλήλους ισότητα*  εις τούς αλλα πραττοντα; 
»καί άλλα λέγοντας έλέχΟητό «Τώ δέάμαρτωλφ ειπεν ό Θεός."ϊνα 
» τί σύ έκδιηγή τά δικαιώματα μου καί αναλαμβάνεις τήν διαθήκην 
» μου διά στόματός σου; Σύ δέ έμίσήσας παιδείαν, καί έξεοαλες τους 
» λόγους μου είς τά οπίσω.» (Ψαλ. ν . 16, 17.) Πώς θέλεις να μη 
» φίλαρχη ή νά μή τιτλομανή ο κοσμικός πολίτης, δταν βλέπη το 
» συνάθροισμα των ηθικών διδασκαλιών του, αυτό τό ιερατικόν πολ.ί- 
» τευμα, κατεχόμενον άπό τήν μανίαν τών τίτλων;»

Συμφωνούμεν πληρέστατα! Καί ούδείς δύναται νά μή συμφωνηση 
» δτι ή οίζα τών κατατρυχόντων ήμάς δεινών χρονολογείται απο 
» τήν εποχήν τού σκοτεινού μεσαιωνος. Το μονον προς θεραπείαν 
» ύποδεικνυόμενον υπό τού σοφού τής πατρίδας ευεργέτου μέσον, η 
» έξάπλωσις τής χριστιανικής ηθικής, είνε καί τό μόνον πραγματικόν 
» καί σωτήριον, ώς καί ή δεινή πείρα μαρτυρεί περί τούτου. Αν απο 
» τής γκαταστάσεως τής ειρήνης έδιδάσκετο τό έθνος,καθώς ο μεγας 
» πατριώτης έσυμβούλευε, βεβαίως ή θέσις αυτού θα ητον επίζηλος 
» σήμερον μεταξύ πάντων των έθνών τής υφηλιου. Άλλ.α δυτυχώς 
»τάς συμβουλάς εκείνου όλιγωρήσαντες,τήν ηθικήν καί θρησκευτική/ 
» έκπαίδευσιν (διότι άλ.ηθής ηθική καί άληθής θρησκεία ταυτόσημον) 
» παραμελήσαντες, άντι προόδου πραγματικής, πρόοδον φαινομένην, 
» ποόοδον επιπόλαιου, όπισθοδρομησιν απεκτησαμεν.

» Ταύτα εινε πικρά, πικρότατα μάλιστα είς τόν λέγοντα, καί τοι- 
» αύτα βεβαίως καί είς τούς άχούοντας’ αλλ εΐ/ε αληθέστατα.

»Διά νά ωύγωμεν λοιπόν άπό αυτήν τήν κατάστασίν, ούδέν άλλο 
» μένει,παρά νά έφαρμόσωμεν τά οποία έχείνος μάς συσταίνει μέτρα, 
» τό όποιον έκείνο; μάς προτείνει φάρμακον. ‘Η τεσσαρακονταετής 
» πείρα άπέδειξεν άνωτέρους παντός σφάλματος τούς λόγους του'άν δέ 
» καί τινες καυχώνται σήμερον δτι άπέρριψαν τά τού μεσαιώνος, δεν 
» είναι δύσκολ.ον νά τούς άποδειςωμεν οτι εαυτους απατώσιν. Πλλα- 
» ξεν ίσως τό δνομα. δι’ ού ή κακία πριν ώνομάζετο, αλλ’ η κακία 
» καί ή άνηθικότης έμεινεν ή αυτή’ γεννά εις ήμάς καρπούς, οι ων 
» ύβριζόμεθα, εμπαιζόμεθα, χλευαζόμεθα'
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‘Ως μέλη οθεν τοϋ πάσχοντος ‘ 
οι εαυτονς το σωτήριον φάρμακον, 
λους καί εν ενι λονιρ εις άπαντας 
οτι ή πατρις >ψων θέλει έςέλθει τής σημερινής φριχτής'Swciaaat'ec 
λαπρα και μεγάλη. ‘ * s

Ελληνικού σώματος, ζητήσωμεν 
, καί συστήσωμεν αύτδ είςτούςφί- 
τούς πατριώτας, καί ώαεν βέβαιοι

ΔίΙΜΠΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

Ο αοίδιμος Δημήτριος Βερναρδάκης ελκει τδ γένος έξ ευπατρίδου 
Κρητός "Ελληνος. Ό πατήρ αύτού πρδ πολλών ετών είχε μεταβή 
εις ‘Ρωσσίαν, ένθα μικράν απέκτησε περιουσίαν. Ό Δημήτριος Βεο- 
ναροάκης έγεννήθη εκεί. Φθάς είς εφηβικήν ηλικίαν έτράπη είς 

τδ στρατιωτικδν στάδιον, ούτίνος παιδιόθεν υπήρξε θιασώτης, κα
ταταχθείς ώς άπλοϋς στρατιώτης έν τώ ρωσσικφ στρατώ. ‘Γπηρε- 
τήσας έπί τινα έτη έν τώ στρατώ λίαν εύδοκίμως, κατώρθωσεν άνευ 
ουδεμιάς προστασίας, είμή διά τής δραστηριότητας του, νά προαχθή 
είς τδν βαθμδν τοϋ υπολοχαγού. Άλλ’ ό βαθμός ούτος ήτον έλάχι- 
ς-ος διά τδν Δ. Βερναρδάκην. "Οθεν διατελών είς ηλικίαν καθ’ ήν ή 
κρίσις επέρχεται ισχυρότερα εις τδν άνθρωπον, έσκέφθη δτι τδ στά
διον δπερ έξελέξατο δέν ήδύνατο νά ικανοποίηση τήν άςιέπαινον φι
λοδοξίαν του, διότι δέν προέβλεπε διά τής οξυδερκείας του ούτε μα- 
κρόθεν μέλλον άνάλογον τών ελπίδων καί τοϋ πόθου του’ Διδ έν ή- 
λιχίφ τριάκοντα ενιαυτών άπεσύρθη έκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας, 
ϊνα δοθή είς έτερον βίον. Οί γονείς διέτριβον τότε έν Ταϊγανίω. Ά- 
πεφάσισε λοιπδν νά μεταβή παρ’ αύτοίς, δπως κατορθώση νά τύχη 
ύπηρεσίας άναλόγου τής σφριγώσης φιλοδοξίας του. Αλλά δυστυ
χώς έστερείτο τών άπαιτουμένων δι1 έξοδα τής μεταβάσεώς του ά
πδ Πετρουπόλεως είς Ταίγάνιον, ατινα συνεποσούντο κατ’ εκείνην 
τήν έποχήν εις 800 περίπου φρ. ‘Ο Δημήτριος Βερναρδάκης έλυ- 
πείτο σφοδρά διά τήν οικονομικήν ταύτην κατάστασίν του και διε- 
τέλει είς αμηχανία / περί τού πρακτέου. Διανοείται λώιπδν ήμέραν 
τινά νά ζητήση τδ διά τδ ταξείδιόν του άναγκαιούν ποσδν άπδ πλού
σιόν τινα τραπεζίτην, καί πρδς έπιτυχίαν τοϋ σκοπού του συντάσ
σει άπόδειξιν, έν ή έγραψεν δτι έδανείσθη παρ’ εκείνου νού τραπέζι*  
του 800 φρ. ατινα υπεχρεοϋτο νά τφ άποδώση άφοϋ ήθελεν άπο- 
κτήσει χρήματα. Φέρων μεθ’ εαυτού τήν άπόδειξιν ταύτην, μετα
βαίνει,παρά τώ τραπεζίτη καί αιτεί τά χρήματα. ‘Ο τραπεζίτης 
τφ άπήντησεν δτι δέν δύναται νά τφ φανή χρήσιμος. ‘Ο Βερναρ
δάκης, εις δν υπέφωσκεν επίζηλον μέλλον, κατελήφθη υπδ απελ
πισίας καί άπήλ.θε. Μετ’ ολίγας ήμέρας άπεφάσισεν, έχων ύπ’ δ- 
ψιν του τδ άρχαίον απόφθεγμα έργον ούδέν ο ν ε ι δ ο ς 
ν άναλάβη υπηρεσίαν τινά είς τι πνευματοπωλ.είον έν Πετρουπό- 
λει, καί τοϋτο δπως κατορθώση νά εύεργετήση πρώτον εκείνον, δς-ις 
ηρνήθη νά τφ παράσχη έλαχίστην συνδρομήν! ‘Οποία ευαγγελική 
καρδία! είσελθών έν τή ύπηρεσί^ ταύτη κατώρθωσεν έν βραχεί δια- 
στηματι χρόνου νά νείνη μεριδιούχος διευθυντής ένδς των ύποκατα-
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σχημάτων του μονοπωλείου τών οινοπνευμάτων της ‘Ρωσσίας. ’Επ', 
τετραετίαν διατελέσας ώς διευθυντής, ηύτύχησε νά λάβη είς μερίδι
ό/ του δύο εκατομμύρια φράγκα, γενόμενος λοιπδν κάτοχος τοιαύ- 
της περιουσίας τόσφ ταχέως, επόμενον ήτον δτι ήθελε πολλαπλα
σιάσει αύτήν, καί πράγματι έντδς ολίγων ένιαυτών ό Δημήτριος 
Βερναρδάκης ύπελογίζετο μεταξύ τών πλουσιωτέρων τής Πετρουπό- 
λεως, άποκιήσας ακίνητον περιουσίαν μεγάλης αξίας.

Ό Βερναρδάκης ώς είπομεν, έπεζήτει πάντοτε νά εύρη τό μέσον, 
δι’ ού νά δυνηθή νά εύεργετήση τδν μή εύεργετήσαντα αυτόν. Ό 
τραπεζίτης εκείνος έκ συμπχώσεως περιήλθεν είς χρηματικήν κρί- 
σιν. ‘II κτηματική του περιουσία, ής μεριδίου είχε και ή έγγαμος 
μονογενής θυγάτηρ του, κατεσχέθη ύπδ τής κυβερνήσεως είς ήν έ- 
χρεώστει, καί έτέθη είς πλειστηριασμού. ‘Ο φιλάνθρωπος και άγα- 
θώτατος Βερναρδάκης μανθάνει τούτο, και σπεύδει τήν ήυέοαν τοϋ 
πλειστηριασμού είς τδν προσδιωρισμέυον τόπον. Έρωτα πεοί τού 
ποσού τού χρέους και μανθάνει δτι άνήρχετο είς Ί 1 )2 περίπου έκα- 
τομ, φράγκων. ’Εμποδίζει τήν πρόοδον τού πλειστηριασμού καί 
πληρόνει ολόκληρον τδ χρέος. ‘Ο οφειλέτης πληροφοοηθεί; τούτο 
μεταβαίνει πανοικί μέ δακρυβρέκτους τού; οφθαλμούς πόδς τδν ποω- 
τοφανή ευεργέτην του καί τφ εκφράζει απείρους εύγνώμοσύνας. ‘θ 
Βερναρδάκης είς άπάντησιν τφ λέγει’ δένείμαιέγώόεύεο- 
γέτηςσο υ,άλλ άσύ είσαιτοιούτοςείςέμέ. * Ο - 
ευεργετηθείς τραπεζίτης απορεί καί ζητεί νά μάθη τάς λεπτομέρει
ας. Τότε δ Βερναρδάκης τφ άφηγείται τδ συμβάν τού αίτηθέντος καί 
μή δοθέντος δανείου, ή πραγματοποίησή τού οποίου άν έγίνετο ήθε- 
λεν αποκλείσει αύτδν οΐου έτυχε μέλλοντος. ‘Ο γέρων δυστυχής 
τραπεζίτης άνακαλέσας είς τήν μνήμην αύτού τήν περίστασιν εκεί
νην, ησθάνθη απερίγραπτου τύψιν τής συνειδήσεως. Είνε πεοιττδν 
νά προσθέσωμεν οποίας έντυπώσεις παρήγαγε τδ γεγονός τούτο καθ’ 
απασαν τήν ‘Ρωσσίαν. Άπδ τοϋ Αύτοκράτορος μέχρι τού εσχάτου 
ανεφέρετο ή περίστασις αύτη ώς ε·»τών σπανιωτέρων δειγμάτων τής 
επιγείου αγαθοεργίας καί εύαγγελικής διαγωγής.

‘Ο Δημήτριος Βερναρδάκης θανών νύν εγκαταλείπει κενόν μέγα 
τή Ήμετέρα Πατρίδι, ην τοσούτον περιπαθώς ήγάπησεν έκ πρώτης
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αρχής. Αί μεγαλοδωρία», άς ζών έποιήσατο είς τδ έθους εινε τοίς 
πάσι γνωσταί. Τίς αγνοεί τά πρδς τδ Πανεπιστήμιου, πρδς τδ “αρ
χαιολογικόν Μουσείου, τήν ‘Ριζάρειον Σχολήν καί λοιπά καταστή
ματα γενναία δωρήματα του; Τίς ,‘Εθνοφύλαξ δέν γινώσκει οτι προσ- 
έφερε τή Πατρίδι όπλα, δι’ ών έξωπλίσθη ούτος; Αί πρδς τδ έθνος 
εύεργεσίαι τού αοιδίμου Βερναρδάκη είσίν έξοχοι. "Ενεκα δέ τούτων 
ή εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις τού 1862, τό φρόνημα τών α
πανταχού‘Ελλήνων διερμηνεύουσα, άνεκήρυξεν αύτδν μέγαν τής 
Ελλάδος πολίτην, ή δέ κυβέρνησις τφ άπένειμε τδν μεγαλόσταυ
ρον τοϋ Σωτήρος. Καί οί καθηγηταί τού Πανεπιστημίου άποτίνδντες 
έλάχιστον φόρου ευγνωμοσύνης, έςελέξαντο αύτδν πληρεξούσιον τοϋ 
Πανεπι^ημίου έν τή συνελεύσει τοϋ 1 8 6 2.’Αλλ’ ό Βερναρδάκης δέν 
έδέχθη τήν προσενεχθείσαν αύτφ έντολήν, καί παραιτηθείς ηύχαρί- 
στησε τούς έκλέξαντας αυτόν.

Τρεις έγκατέλιπε θανων υιούς καί μίαν θυγατέρα. Οί υίοί τού Δη- 
μητοίου Βερναρδάκη Λεωνίδας, Νικόλαος καί Κωνσταντίνος είνε ά
ξιο». διάδοχοι τής πατρικής τοϋ ονόματος εύκλειας. Καί ούτο». περικο- 
σμούνται διά τών αρετών τού πατρός των. Καί τούτων τήν καρδί
αν περιβρέχει αίμα ελληνικόν, καί ούτοι φλέγονται υπό πατριωτι
σμού καί αισθημάτων αγαθών πρδς τήν πατρίδα. Μαρτύριαν τών δι
αθέσεων αυτών εχομεν κανονοστοιχίαν πυροβόλων, ατινα φέρουσιν 
έγκεχαραγμένον τδ δνομα ενός τών ανωτέρω. Ούδεμία δέ αμφιβολία 
δτι ούτοι καί έν τώ μέλλοντι, κληρονόμοι τών αρετών καί τής φλο
γέράς φιλοπατρίας τού αοιδίμου αύτών πατρός, θά τείνωσι πάντοτε 
ελευθερίαν χείρα είς τάς άνάγκας τής πατρίδος. ‘Η μνήμη τού άπο- 
Οανόντος έσεται ανεξάλειπτος άπδτάς καρδιας τών ‘Ελλήνων, οΐτινες 
νύν άναπέμπουσι θερμάς πρδς τδν Γψιστον δεήσεις, δπως τάξη τήν 
ψυχήν τού μεγάλου πολίτου \αί εύεργέτου εις τήν χώραν τών δι
καίων άνδρών.

‘ Π κηδεία τού μακαρίτου Δημητρίου Βερναρδάκη έτελέσθη έν τφ 
ναώ τής έν Πετρουπόλε», ελληνικής πρεσβείας, ένθα είχε συρρεύσει 
πλήθος συγκεκινημένων. Τήν οικογένειαν άντεπροσώπευον οί τρεις 
υίοί τοϋ τεθνεώτος καί οί δύο αύτούγαμβροί, όβαρόνος Talleyrand- 
Per igord καί ό μαρκήσιος Asszhe. Ό κ. Δραγούμης, έπιτε-
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τραμμένος τής ‘ Ελλάδος, άντεπροσώπευεν έπισήμως τήν ελληνι
κήν κυβέρνησιν*  δ.ότι, ώς γνωστόν, είς τον τεθνεώτα ειχεν άπονε- 
μηθή ή μεγάλη πολιτογράφησις και ό μεγαλόσταυρος τού Σωτήρος. 
Μεταξύ τών περιεστώτων διεκρίνοντο ό άρχικαγκελάριος τής αυτο
κρατορίας πρίγκηψ Γορτσακώφ,[ό πρίγκηψ Δ. Όβολένσκης, οί κ.κ.

. ‘Αμβούργερ, Βενεβιτίνωφ καί Ζαμιάτιν, ό κόμης Τίβερς και πολλά 
άλλα έξοχα πρόσωπα. ‘Η έν Πετρουπόλει ελληνική κοινότης παρί- 
στατο σύσσωμος. Μετά τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν, ό αρχιμανδρί
της Νεόφυτος, εφημέριος τής πρεσβείας, έξεφώνησε τδν επιτάφιον 
λόγον. Μετά ταύτα τδ φέρετρον κατετέθη είς τά υπόγεια τού ναού

| (ού ιδρυτής ύπήρξεν ό Βερναρδάκης, καταβαλών τδ μέγιστον
; μέρος τών δαπανών). ‘Η έν τώ ναφ ένταφίασίς του έγένετο

δυνάμει ειδικής άδειας λίαν δεδικαιολογημένης. ’Ενώπιον τού χαί- 
νοντος τάφου ό κ. Δραγούμης άφηγήθη διά βραχέων τάς έξοχου ς 
υπηρεσίας, άς παρέσχεν ό τεθνεώς είς τήν γενέθλιαν αύτού χώραν.

Ότί ο? μεγάλο' ποίηταί δυστυχείς (1).

Β'. ΣΑΠΦΩ.

Spiral adhucamor 
Vivuntque commissi calores 
Aeoliae fidibus puellae.

Πνέει είσέτι ό έρως
Και ζή τδ τη λύρα τής κόρης τής Αιολίας 
Έμπιστευθέν διάπυρον πάθος.

Οί στίχοι ούτοι τού Όρατίου έξυμνούντες τδ πνευματικόν τής 
Σαπφούς προτέρημα φαίνονται συνάρα άναμιμνήσκοντες τάς δυστυ
χίας αυτής, τάς οποίας δμως παρήγαγεν ούχί ή τύχη άλλά ό έρως. 
Και τίς ποιητής δέν ήράσθη ; Μεγάλη φαντασία εΤνε αδύνατον νά

(I) Συνέχεια άπδ της σελ. 648. Τδν βίον. τής Σαπφούς κατα- 
χωρίζομεν έξ άνάγκης, ϊνα μή άφίσωμεν ατελή τήν οποίαν έν σελ.
6 42 ήρχίσαμεν πραγματείαν. Αλλως τε, έάν απλώς θεωρηθή ώς 
ύλη φιλολογική, δέν εινε ποσώς περιφρονητέα. 

θύματα παθών, ύφ1 ών καταβιβρώσκονται, και

υπάρξ^ άνευ ψυχής τά μάλιστα ευαίσθητου, δπερ κατές·η<*ε  πάντας 
σχεοδν τούς ποιητάς δυστυχείς. Ψυχή εύαίσθητος δύναται νά μή 
ήνε δυστυχής ;

Αί προσβολαΐ δμως τής τύχης δέν παράγουσι μεγαλοφυΐαν*  ές 
έναντίας μάλιστα αύται άποδεικνύουσαι τήν άδικίαν τών ανθρώπων, 
καταμαραίνουσι τδ προτέρημα, οπερ πολλάκις αντλεί έκ τού έρω
τος νέαν ένέργείαν και πυρπολεϊται έκ τών πυρών αυτού. Αι προσ- 
βολαΐ λοιπόν αύται εινε τδ μόνον οίκτρδν και άπαίσιον είς τούς με
γαλοφυείς άνδρας, δπερ δή και ήμεϊς έπιθυμούμεν νά καταδείςωμεν.

Περί τής δυστυχίας λοιπδν τών μεγάλων ποιητών όμιλούνΐέζ 
δυνάμεθα νά μή συγκατατάξωμεν μεταξύ τών ένδοξων τούτων και 
τήν Σαπφώ ; Δύναταί τις νά σκεφθή περί τής θείας αυτών τέχνης 
μή άναμιμνησκόμενος τής μούσης τής Λέσβου καί τών συγκίνητι- 
κωτάτων αύτής δυστυχημάτων ; Και τί άλλως θέλει δείξει ή ιστο
ρία αυτής ; δτι αί ύπδ τού ουρανού εύνοηθεϊσαι αύται ψυχαί, αι 
πολλάκις θύματα καταπεσούσαι τής αχαριστίας τού αίώνος αυτών, 
εινε πάντοτε σχεδδν 
επομένως είνε διπλασίως δυστυχείς.

Η Σαπφώ έγεννήθη έν τή Λέσβφ. Ην δέ σύγχρονος τού ’Αλ
καίου, ον ύπερέβη. Άμφότεροι ήκμασαν είς Μιτυλήνην περί τά 600 
περίπου έτη π. X. ‘Η Σαπφώ φαίνεται δτι, ύποταχθεΐσα ένωρίς 
είς τούς νόμους τού υμεναίου, έσέβετο τά καθήκοντα αυτού’ διότι δ 
Αλκαίος ούτος έρασθεις αύτής τή έγραψε τά εξής α ’ Ε π ε θ ύ- 
μουν νά έκφρασθώ,άλλ’ήέντροπή μέ κατέχει’» 
έκείνηδέ άπεκρίθη α Δέν ήδύνατο τδ πρόσωπόνσου 
νά ερυθρίαση, άν ή καρδία σου δέν ήτο πο
σώς ένοχος». Πόσον ευτυχής θά ήτον ή Σαπφώ, άν διετήρει 
πάντοτε τήν ψυχικήν ταύτην ειρήνην καί τήν αθωότητα. Άποθα- 

. νόντος δέ τού άνδρδς αύτής, άφιέρωσεν δλον της τδν καιρόν είς 
τά γράμματα, άναδείξαντα ήδη αύτήν ένδοξον, επιχειρούσαν νά έμ
πνευσή είς τάς γυναίκας τής Λέσβου τήν αύτήν κλίσιν. Διδ καί πολ- 
λαί έξ αύτών ήλθον ύπδ τήν διδασκαλίαν της καί άλλαι ξέναι ηύ- 
ξησαν τδν αριθμόν τών διδασκομένων. Ήγάπα δέ ταύτας καθ’υπερ
βολήν, διότι ή Σχπφώ δέν ήδύνατο νά άγαπήσ^ άλλως, και έξέ-

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. Τεύχ. ΙΑ'. 46
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φράζε πρδς αύτάς τήν φιλοστοργίαν της μετά τής ορμής τού πάθους. 
Έπειδή λοιπδν είχεν αξίαν, επόμενον ήτο νά άποκτήση εχθρούς · 
καί δή ή συκοφαντία έοηλητηρίασε τούς αθώους αυτής σκοπούς.— 

ΙΤίς αγνοεί τούς Ελληνας καί τήν ευαισθησίαν αυτών ; τίς αγνοεί 

δτι παρ’ αύτοϊς ή άθωοτέρα σχέσις έκλαμβάνεται ώς συνομιλία ερω
τική ; Πώς έτόλμησαν νά κατηγορήσωσι τήν Σαπφώ, προσάπτον- 
τες άτιμα ήθη καί άλλοκό τους ορέξεις είς αυτήν, ήτις έγένετο τδ 
συγκινητικότατου θύμα πιστού καί έμπαθούς έρωτος ; ’Αφέλειά τις 
ηθική καί αί ορμητικά! αυτής εκφράσεις ήσαν καταλληλόταται νά 
διεγείρωσι κατ’ αυτής τδ μίσος γυναικών τινων ισχυρών, αίτιας 
εφαινοντο τεταπεινωμέναι ενώπιον τής υπεροχής αυτής, καί τινων 
άλλων έκ τών μαθητριών της, πρδς τάς οποίας δέν απέδιδε προτι
μήσεις. Του μίσους έκραγέντος, ή Σαπφώ άπεκρίθη δι’ αληθειών 
καί ειρωνειών, αΐτινες παρόργισαν αύτάς. Μετά δέ ταύτα, διότι 
παρεπονέθη οιά τάς καταόιώξεις αυτών, επραξε νέου έγκλημα.

Άναγκασθείσα λοιπδν νά άναχωρήση έκείθεν, ήλθε ζητούσα ά
συλον είς τήν Σικελίαν, δπου ό λαός ύπεδέχθη αυτήν μετά θαυμα
σμού καί συγκινήσεως διά τε τδ προτέρημα καί τήν δυστυχίαν αυ
τής. Οι Σικελιώται καθιέρωσαν το γεγονός τούτο δι’ αγάλματος, ά- 
νεγερθέντος πρδς τιμήν μετά τδν θάνατον αυτής.

Φαίνεται δμως δτι δέν ειχεν είσέτι γνωρίσει τδν Φάωνα, τδν αί
τιον τών σκληρότερων αυτής δεινών, διότι τδ χρονικόν τής ΓΙάοου 
καί τοι ολόκληρον σχεδόν έξηλειμμένον έκ τού μαρμάρου, ένθα όμι
λε ι περί τής Σαπφούς, δίδει δμως ευκρινή τήν άνάγνωσίν τών εξής 

I λέξεων « έφυγεν, έπιβιβασθείσα διά τήν Σικελίαν ». Δέν έγκατέ- 

λειψε λοιπδν τήν Λέσβον διά νά άκολουθήση τδν Φάωνα εις τήν 
Σικελίαν (1).

‘Η Σαπφώ ήγάπησε τδν ώραιότερον τών έλλήνων Φάωνα, καί έν 
δσφ ήν ευτυχής, έψαλλε διά τών στίχων αυτής τά θέλγητρα καί τήν 
μέθην τού έρωτος. Άλλ’ έγκαταλειφθεΐσα ύπ’ αύτού μάτην έποοσ- 
πάθει νά άνακτήση τδν αχάριστου, εξηγούσα διά τής παραπονετικής

(1) Αλλοι δέ λέγουσιν δτι ή Σαπφώ συνώμοσε μετά του συμπατρι
ώτου αυτής ’Αλκαίου κατά τού Πιττακού, δι’ 8 καί έξωρίσθη. Σ. Μ.

αυτής λύρας τάς ανησυχίας καί τάς βασάνους, αΐτινες κατεσπάρατ- 
τον τήν καοδίαν αύτής*  διότι ό Φάων βεβαρυμένος ήδη άπδ τής πρδς 
αύτδν άφοσιώσεως τής Σαπφοϋς καί παρασυρόμενος ύπ άλλης ώραι- 
ότητος ήν αύτδς προέκρινεν, έφυγεν. ‘Η δυστυχής Σαπφώ ετρεξε 
πάραυτα κατόπιν αύτού*  Ματαίως οί τεθελγμένοί λαοί εσπευδον 
είς προύπάντησίν της, πρσπαθοϋντες νά καθησυχάσωσιν αυτήν καί 
νά τήν ένασχολήσωσιν είς τήν περί έαυτής δόξαν, διότι {κείνη ολη 
παραδεδομένη τώ έρωτι ύπεξέφευγε πάντοτε τήν παραφοράν αυτών, 
επιθυμούσα ν’ ακόλουθήση τά ίχνη τού απίστου αυτής έραστού, 
φεύγοντος ένώπιον αύτής καί πάντοτε ύπεκφεύγοντος αύτήν. Αλλά 
toy εχασε τέλος πάντων καί έννοήσασα οτι δέν δύναται πλέον νά ύ
παρξη ευτυχής μετ αύτοΰ ή άνευ αύτού, άπηλπίαθη, καί κρημνι- 
σθεϊσα απδ τού Λευκάτα (ί) έχάθη είς τά κύματα. ‘Η Σαπφώ έζήτει 
βεβαίως τδ τέλος τής ζωής ή τού έρωτος αύτής. Άμφότερα δέ ταύτα 
έτελεύτησαν συγχρόνως, μή δυνάμενα βέβαια νά τελειωσωσιν άλ
λως παρά όμού.

4Ο θάνατος όμως δέν έξήλειψεν είσέτι τήν είς τήν διαγωγήν αύ
τής προσαφθείσαν κηλίδα, άλλ’ ουδέ μέλλει ίσως νά έξαλείψη αυ
τήν, διότι ό είς τά ένδοξα ονόματα προσαπτόμενος φθόνος αποθνή
σκει μέν, 'άφίνει δρω; κατόπιν αύτού τήν συκοφαντίαν, ητις δέν 

αποθνήσκει ποτέ.
‘Η Σαπιρώ ύπήρξεν ό θαυμασμός τών συγχρόνων αύτής, θεοποι-

(1). Άκρωτήριον τής νήσου Λευκαδίας, ής πρωτεύουσα ην ή 
Λεύκάς, κειμένη έπί τού στενού μέρους τής θαλάσσης, δι ού χω
ρίζεται ή νήσος αύτη άπδ τής απέναντι Άκαρνανικής ξηρά;. Αύτέθι 
υπήρχε μεγαλοπρεπής ναδς τού ’Απόλλωνος καί τδ ρηθέν περίφη- 
μον άκρωτήριον, όπόθεν έκ τίνος βράχου έκρήμνιζον εαυτούς οί τα- 
ραττόμενοι ύπδ σφοδρών της ψυχής παθών, όπως ιαθωσιν. ‘Η πρα- 
ξις αύτη ώνομάζετο Πήδημα τής Λευκάδας. Πρωτή 
δέ ή Σαπφώ, λ.έγουσιν, έδοκίμασε το ιάτρικον τούτο.—Νύν δε η μεν 
πόλις καλείται Αγία Μαύρα, τδ δέ άκρωτήριον Κάπο-Δουκατον.
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ηθεΐσα και ονομασθεϊσα δεκάτη Μούσα (<). Οί κάτοικοι τής Mk- 
τυλήνης έ χάραξαν τήν εικόνα αύτής έπι τών εαυτών νομισμάτων 
οί δέ μεταγενέστεροι έπεχύρωσαν τάς χρίσεις ταύτας, συμμερισΟέντες 
τον ένθουσιασμόν έχείνων*

(1) Τά ολίγα περισωθέντα έχ τών ποιήσεων αύτής δικαιούσι 
τόν θαυμασμόν τών αρχαίων χαι αύτού τού Πλάτωνος, οιτινες ωνό- 
μαζον αύτήν δεκάτη ν Μούσαν. (Σημ. Μ.)

(2) Μεταφέρω ενταύθα πρός πλείονα εύχαρίστησιν τού ανα
γνώστου τά περισωθέντα ταύτα φιλολογικά μνημεία τής αρχαίας 
ταύτης Μούσης μετά τής είς τήν καθομιλουμένην μεταφράσεως αύ
τών ύπό τοΰ μακαρίτου Α* Χριστοπούλου τοΰ ποιητού.

Πρός δέ τούτοις καϊ τήν τού Βοαλώ μετάφρασιν, περιής ό Συγ
γραφεύς όμίλει μετ’ έπαίνων.

Εποίησε δέ ύμνους, φδάς, έλεγεΐα και πλήθος άλλων ποιήσεων 
εις ρυθμούς ως έπί τδ πλε ιστόν, ο'ύς αυτή ή ιδία είσήγαγε.

Μεταξύ δέ τών ενδόξων ψήφων, αΐτινες παρεχώρησαν είς τήν 
Σαπφώ τήν όάφνην, ώς έπι πάντων σχεδόν ούσαν τών λυρικών ποι
ητών, υπάρχει καί ή τού Σωκράτους, τού Πλουτάρχου, τού αύτο- 
χράτορος Ίουλιανού, Διονυσίου τού Άλιχαρνασσέως χαι τού περί
φημου ρήτορο; Δογγίνου.

Άνευ τών δύο τούτων τελευταίων οί νεότεροι, περιωρισμένοι, 
ίμελλον νά κρίνωσι και περί τής Σαπφούς, καθώς έκριναν καί περί 
άλλων πολλών περίφημων ποιητών, στήριζόμενοι έπι τής φήμης 
χαί τινων λειψάνων, διεσπαρμένων είς τά σχολιάσματα’διότι δ χρό
νος διέφθειρε τά ύπ’ αύτής γραφέντα, ατινα έπρεπε νά ζώσι διά παν
τός, τάδε περισωθέντα έκ τών θαυμαστών αύτής έργων εΐνε τά 
έξης δύο: ‘Ο πρός τήν Άφροδίτην ύμνος διατηρηθείς ύπό τού Διονυ
σίου τού ‘ Αλιχαρνασσέως, και τό περίφημον δωδεκάστιχον τεμάχιον 
(όπερ έμιμήθη ό Κάτουλλος) άναφερόμενον ύπό τού Δογγίνου, καϊ 
χάλλιστα μεταφρασθέν ύπό τού Βοαλώ. Ταΰτα βεβαίως χρησιμεύ- 
ουσιν είς τό νά προξενώσι ζωηροτέραν τήν λύπην ήμών, δι*  δσα 
άπωλίσθησαν (2). 1 2

Ι
Πολλαι γυναίκες τής ‘Ελλάδος έκαλλιέργησαν τήν ποίησιν μετ’ 
επιτυχίας, άλλ1 ούδεμία έξισώθη'πρός τήν Σαπφώ*  και έκ τών άλ
λων δέ ποιητών ευάριθμοι προτιμώ/ται αύτής. Όποία προσοχή είς 
τήν εκλογήν τών ύποθέσεων και των λέξεων! Αύτη έζωγράφισεν ο, π 

τερπνότερον παρέχει ή φύσις, έξεικονίζουσα αύτό διά τών καταλλη- 
λοτάτων χρωμάτων, ατινα τοσοϋτον καλώς γινώσκει νά έφαρμόζ^ 
κατά τήν χρείαν, ώστε παράγεται έξ αύτών επιτυχές άνάμιγμα 
σκιάς καί φωτός’ ‘Η φιλοκαλία αύτης λάμπει και έπ’ αύτού τού 
διοργανισμοΰ τού ύφους’ είς τούτο υπάρχει τέχνασμά]ιι, ούδόλως 
αισθανόμενον τήν έργασίαν’ ούδεμίαν δέ σύγκρουσιν επίπονον, ούδέ 
πρόσκρουσιν βιοίαν εύρίσκει τις είς τά στοιχεία της νλώσσης αύτης*  
διό και τό μάλλον εύαίσθητον ούς μετά δυσκολίας θά ήδύνατο νά 
εύργέ είς ολόκληρον ποίησιν ήχους τινάς, τούς οποίους νά ά^αιοέση.

Σαπφους ώδαί. *
. , 1 ·, .

Εις Άφροδίτην.

Ποικιλόθρον’, άθάνατ’ Άφροδίτα, Ω θυγατέρα σεβαιτή 
Παϊ Δίος, δολόπλοκε λίσσομαί’σε, τού Δία, δολοπλέχτρα,
Μή μ’ άσαισι,μήτ’άνίαισιδάμνα, Χρυσόθρονη, αθάνατη, 

πότνία, θύμον*  θεά μου Αφροδίτη*
Παρακαλώ, μή τυραννείς 

μέ θλίψαις τήν ψυχήν μου, 
Άλλάτυίο έλθ’,αίποτακατέρωτα Μόν’ πρόφθασε και ελα ’δώ, 
Τάς έμας αύδως σίοισα πήλυι καθώς καί άλλοτ’ ήρθες, 
*Εκλυες, πάτρος δέ.δόμον λίποισα όπότα εισακούοντας 

χρύσιον ήλθες ταϊς πάμπολλαις φωναΐς μου, 
Ευδόκησες και έζευξες 

τ αμάξι τό χρυσό σου, 
Άρμ’ύποζεύξαισα,κάλοιδέσ’άγον Και άπό τά βασίλεια 
*Ώκεες στρούθοι,περιγάςμελαίνας κινώντας τού πατρός σου, 
Πύκνα δινεύντες πτέρ’ άπ’ όράνω, Σ’ έπήραν τά γοργότατα 

αιθερος διά μέσσω, κι*  ώραΐά σου σποργίτ^α’ 
KV όρμώντας άπ’ τδν ούρανόν 

και μέσ’ άπ’ τόν αθέρα,
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"Ενεκα λοιπδν τής έξαισίου ταύτης αρμονίας, τής εις τά πλείστα τών 
έργων της, οί στίχοι αύτής ρέουσ*  μετά περισσοτέρας χαριτος παρα 
οί τού Άνακρέοντος καί Σιμωνίδου.

Διά ποίας δέ πνευματικής δυνάμεως κυριεύει ημάς, περιγράφουσα 
τά θέλγητρα, τήν παραφοράν καί τήν μέθην τού έρωτος I Όποϊαι 
εικόνες I Όποια ορμή πάθους ! Κυριευμένη, ως ή Πυθία, υπό τού κι- 
νουντος αύτήν θεού, ρίπτει έπι του χάρτου φλογώοεις εκφράσεις, και 
τά αισθήματα αύτης πίπτουσιν έπ αύτούς ως χάλαζα βελών, ώς 
βροχή πυρδς, δπερ μέλλει νά πυρπόληση τδ παν. Ολα δε τά συμ-

Αΐψα δ’έςίκοντο ’τύ ό’ ,ώ μάκαιρα, 
μειδιάσαισ’ άθανάτω προσώπω, 
"Ηρε’, δττι δηύτε πέπονθα κ’δττι 

δηύτε χάλημι,

Κδττ’ έμω μάλιστα θέλω γένεσθαι 
Μαινόλα. θύμω*  τίνα δηύτε πείθω 
μαϊς άγην ές σάνφιλότατα,τίς σ’ώ 

Ψάπ© , αδικήει;

Καί γαρ αί φεύγει, ταχέως διώξει, 
Λί δέ δώρα μή δέκετ’ ,άλλα δώσει, 
Αί δέ μή φίλει, ταχέως φιλήσει 

κωύκ έθέλοισα.

Έλθε μοι καί νύν, χαλεπάν δέ 
λύσον

Έκ μεριμνάν, δσσχ δε μοι τέ- 
λεσσαι.

Θύμος ίμέρρει, τέλεσον τύ δ 
αύτα 

σύμμαχος εσο.

Ευθύς c ρθά σέ έφεραν 
έδώ ’ς τήν μαύρην γή μας, 

Και σύ μέ τδ αθάνατον .
Κυρία, πρόσωπόν σου 

Χαμογελώντας, ’ρώτησες
Σαπφώ, πο]δς σέ πειράζει;

Τίεινε; καί τί έπαθες; 
καί διατί μέ κράζεις;

Τί θέλ’ ή αναμμένη σου 
κσρδίτσα νά σέ γένη;

Πο}δν φίλον πάλιν προσπαθείς 
διά νά νά παγιδεύσης ;

Αν φεύγη, δμως γρήγορα 
6έ νά σέ κυνηγήση.

Χαρίσματ' άν δέν δέχεται, 
άλλ’ δμως θά σέ δώση.

Θχ σ’ άγαπήση γρήγορα, 
καί άν εσύ δέν θέλης’

Ελα καί τώοα, δέσποινα, 
καί ελευθέρωσε με, 

Άπ’ τά πικρά μου βάσανα.
εσύ κατόρθωσέ με

Ό ,τ’ ή καρδιά μου αγαπά 
διά νά κατορθώσω*

Κ’ εσύ μονάχη γίννου με 
ή ιδία σύμμαχή μου.

πτώματα τού π άθους τούτου έμψυχούνται και πρόσωπό ποιούνται, 
διά νά διεγείρωσιν εις τάς ήμετέρας ψυχάς τάς ίσχυροτέρας συγ
κινήσεις.

Εις τήν περίφημου εκείνη ν φοήν, έν η παραδίδεται είς δλας τάς 
παραφοράς τού έρωτος, νομίζομεν δτι δλέπομεν αύτήν αδύνατον, 
τρέμουσαν, ώς προσβληθεΐσαν ύπδ κεραυνού, άφαιρούντος άπ’ αύ
τής τδ πνεύμα καί τάς αισθήσεις. Έρυθριφ, ώχριφ, χλωμιάζει, 
αναπνέει μόλις, ενδίδει εναλλάξ είς τάς διαφόρους καί θορυβώδεις 
κινήσεις τού πάθους αύτής ή μάλλον πάντων τών παθών, δσα 
συγκρούονται έν τή ψυχή αύτής.

II.
Πρδς γυναίκα έρωμένην.

Φαίνεται μοι κήνος ίσος θέοισιν, 
’Έμμενώνηρ, δστις έναντίος τ:ι 
Ιζάνει, καί πλασίον άδυ φωνεί- 

σας ύπακούει
Καί γελαίσας ίμερόεν*  τόμοι μάν 
Καρδίαν έν στήθεσίν έπτόασεν. 
‘□ς γάρ ευιδον βραχέως σε φώνας 

ούόέν ετ είκει.
Άλλά κάμ μέν γλώσσα έαγε, 

. λεπτόν 8’
Αύτικα χρώ πύρ ύποδεΟρόμακεν, 
Όππάτεσσι δ' ούδέν δοτιχ’ έπιο- » Γ » 

ρόμβεισιδ άχουαι.
Ά δέ μ’ ΐορως κακχέεταΐ, τρόμος 

δέ 
Πάσαν άγρει, χλωρότερα δέ ποιας 
’Έμμ.ι,τεθνάκην δ’δλίγω ’πιδεύην 

φαίνομαι (άλλα).
Αλλά παν τόλματον, {έπεί και 

πένητα).

Μέ φαίνεται, ίσόθέος 
f V V ’ , ··ο ανορας ειν εκείνος, 

Όπ’ άντικρύ σου χάθηται 
κ’ ακούει από σιμά σου 

τά γέλοΐα τά έρωτιχά 
καί τή γλυκερά φωνή σου*  

’Σάν σέ ίδώ, ’ς τά στήθη μου 
τρομάζει ή καρδιά μου*  

‘Π γλωσσά μου μέ πιάνεται, 
φωνή δέν μ’ απομένει*

Φωτ}ά λεπτή διαπερνά 
ευθύς τδ σώαα ιχ’ δλο.

Δέν βλέπω μέ τά μάτια μου. 
βουζ’ ή ακοή μου’ 

Κρύος ιορώς μέ χύνεται, 
όλόμερ’ δλη τρέμω’

Χλωμότερ’ είμ’ άπ’ τ’ άχυρο*  
νεκρή σχεδδν ομοιάζω.
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Πώς λοιπδν ήδυνάμεθα νά σιωπήσωμεν περί τής Σαπφούς τοιαύ
της άναφανείσης S Δύναται τις νά μή μ ,ησθή τοιούτου προτερή
ματος καί δυστυχίας τοιαύτης ;

Περί δάφνης’
Τδ δένδρον τούτο ήτο παρά τοίς άρχαίοις τδ έξοχο ν παντός θρι

άμβου σύμβολον. Οί κλάδοι αύτού περιέστεφον τδ μέτωπόν τών νι
κητών, και τδ άγαλμα τής έπιεικείας, αρετής έπί Ρωμαίων άπο- 
θεωθείσης καί λατρείας άξιωθείσης, έκράτει λόγχην έν τή μιφ χειρί 
καί δάφνην έν τή ετέοαι.

‘Ο πρώτος ίν Δελφοΐς ναδς τού ’Απόλλωνος κατεσκευάσθη διά 
κλάδων δάφνης έκ τής κοιλάδας τών Τεμπών μετακομισθέντων καί 
ευφυώς πως συναρμοσθέντων. ®Όθεν ό ναδς ούτος τού τής ποιήσεως 
και τής μουσικής θεού, έν είοει καλύβης άνεγερθείς, παρίστα καθό
λου καί έν μέρει τδ σύμβολον της δόξης.

Δαφνηφάγοι εκαλούντο οι μάντεις εκείνοι, υΐτινες θεόπνευστους 
τού Απόλλωνος εαυτούς άποκαλούντες, έμάσσων φύλλα δάφνης 
πριν ή χρησμηγορήσωσι.

Τήν δάφνην διαφοροτρόπως έν ταίς μαντείαις μεταχειριζόμενοι 
καί ιδίως h τή διά τού πυρδς μαντοσύνη, άριστον έθεώρουν οιωνόν 
τδν άλλεπά/ληλον ψόφον αύτής καιομένης. Δι’ ένύπνια προμαντευ- 
τικά φύλλα δάφνης ύπδ τά προσκεφάλαια ετίθεντο, καί πέοις δέ

‘Π τού Βο,αλώ μετάφρασις, 
Heurenx qui pres de toi pour toi seulesoupire, 
Qui jouit du plaisir de t’ entendre parler, 
Qui te voit quelquefois doucement lui sourire. 
Les dieux dans son bonheur peu\ ent-ils T egaler 1 
Je sens de veine en veine une subtile flanime 
Courir par tout mon corps sitot que je te vois, 
Et dans les doux trans ports ou s’ egare mon aine, 
Jenesaurois trouver de langue nidevoix. 
Un nuage coufus se repand sur ma vue ;
Je n’ entends plus ; je tombe en’de douces langueurs: 
Et pAle, sans haleine, interdite, eperdue, 
Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs. 
Mais quand on n’ aplusrien, il faut tout hasarder, etc. 
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τών οικιών έφύτευον τδ δένδρον πρδς άπόλαυσιν ευδαιμονίας. Αι ρά
βδοι τών δικτατόρων, υπάτων καί στρατηγών δάφναις περιεκο- 
σμούντό, ώς καί τά πινακίδια καί αί ίπίστολαί αί καλάς αγγελίας 
φέρουσαι.

Οί αρχαίοι απέδιδαν τή δάφνη τήν ιδιότητα τού προφυλάττειν 
τδν σίτον έκ τής νόσου έρυσίβης, τούς δ’|άνθρώπους έκ τού κεραυνού. 
‘Η πίστις αύτη έπί πολύ ετι διέμεινε καί μετά τήν πτώσιν τής έθνι- 
κής λατρείας*  έπί δέ τή πεποιθήσει ταύτη έπερειδόμενον τδ οικό- 
σημον τού κόμητος Δουνεσίου τού έν Γαλλία άκμάσαντος περί τον 
1 50Μ αιώνα παρίστα δάφνην ύπδ ουρανόν θυελλώδη μετά τού λα
τινικού αποφθέγματος « Terrae solium natale tuetur » ήτοι 
«Τήν γενέθλιαν γήν σώζει καί προστατεύει. » Οί χωρικοί τών Πυ
ρηναίων έκαλύπτοντο μέ κλάδους δάφνης έν καιρφ καταιγίδας ώς 
άλεξητήριον κατά τού κεραυνού.

Ό θεόφραστος είς τδ περί δεισιδαιμονίας κεφάλαιον λέγει*  « Ό 
δέ δεισιδαίμων τοιούτός τις, οίος άπονιύάμενος τάς χείρας καί πε- 
ριρρανάμενος άπδ ιερού δ ά φ ν η ν είς τδ στόμα λαβών, ούτω τήν 
ήμέραν περιπατείν » ώς άλεξητήριον βεβαίως δυστυχημάτων.

’Εν τή Αίνειάδι τού Βιργιλίου άναφέρεται δτι έν τή αύλή τού πα
λατιού τού βασιλέως Λατίνου υπήρχε παλαιά τις δάφνη ήν έχει 
άνεύρέν ό βασιλεύς θέτων τδν θεμέλιον λίθον καί αφιέρωσε τφ ’Α
πόλλων».. Έκ της δάφνης δέ ταύτης (λατ. laurus) ή πόλις έκλήθη 
Λαύρεντον, ο δέ λαδς Δαυρεντίνοι. ‘Ημέραν δέ τινα [σμήνος με
λισσών έφάνη κείμενον έπί τού δένδρου τούτου. Έπερωτηθέντες οί 
μάντεις εΐπον δτι ήγεμώ> αλλοδαπός μετά πολυαρίθμου λαού βα- 
σιλεύσει έν τφ κράτει. ‘Η άφιςίς τού Αινείου έπλήρωσε τήν πρόρ- 
ρησιν αυτών.

‘Ο Πύρρος είσελθών έν τοίς άνακτόροις τού Πριάμου, εύρε τδν 
άτυχη τούτον βασιλέα καταφυγόντα μετά τής οικογένειας του παρά 
τω βωμώ τών έφεστίων θεών, ύπδ δάφνης κατασκιαζομένφ.

Οί άρχαιολόγοι καλούσιν ‘Γπογλωττίδα στέφανον έκ δάφνη; 
Αλεξανδρινής· άλλ’ ή αυτή λέξις παρά ίατροϊς σημαίνει καί φαρ
μακευτικήν τινα σκευασίαν.

‘Π έν Βοιωτία κατά πάσαν έ/νεαετηρίδα πρδς τιμήν τού Ισμη-
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νίου ’Απόλλωνος τελουμέυη εορτή εκαλείτο Δαφνηφόρια. ‘Π αργή 
δ’ αυτής έ^ει ούτως: Οί Αίολείς, χρησμόν λαβόντες, άπήλθον όπως 
λεηλατήσωσι τήν χώραν τών θηβών, πολιορκουμένην συγχρόνως 
υπο τών Πελασγών. Έπειδή δέ οί δύο στρατοί ώρειλον ϊνα σχο- 
λάσωσι κατά τινα εορτήν του ’Απόλλωνος, συνωμολογήθη ανακω
χή, καθ’ ήν άμφότερα τά μέρη συλλέξαντα δάφνας έπι τού ορούς 
Έλικώνος και έπι τώ/ οχθών τού Μέ)ανος ποταμού (τδ νυν Μαυρό- 
νερον) προσέφερον αύτάς τώ θεφ. Άφ’ ετέρου δ’ ό στρατηγός τών 
Βοιωτών είδε καθ' ύπνον παϊδα δωρούμενον αύτφ πανοπλίαν συν 
τή διαταγή ϊνα άνά πάσαν έννεαετηρίδα άφιεροϊ τφ Απόλλωνιδά- 
φνας. Μετά τρεις δέ ημέρας τού ένυπνίου τούτου, νικήσαντες οί 
Βοιωτοί τούς πολεμίους έτέλουν τήν έπιταγθεϊσαν εορτήν’ διετηρή- 
θη δέ τδ έθος και είς τδ μετά ταύτα πανευλαβώς. Τά καθέκαστα τής 
τελετής ήσαν τοιάδε: Κλάδος έλαίας περιεστέφετο έκ δαφνών και 
ποικίλων άνθέων*  τδ άνωθεν μέρος αύτού περιεκοσμεΐτο ύπδ σφαί
ρας χάλκινης εί; ήν προσηρτώντο και άλλαι μικρότεραι*  τδ με- 
σαιον περι-κυκλούτο ύπδ στεφάνοίν πορφυρών καί τδ κάτωθεν περί- 
ετυλίσσετο ύπδ ύφάσματος μέ θυσάνους κυανούς. ‘Πάνω σφαίρα 
συμβολικώς έσήμαινετδν ’Απόλλωνα ήτοι τδν ήλιον, ή κατόπιν αυ
τής τήν Σελήνην, αί δέ μικρότερα», τούς άλλους άατέρας και πλανή- 
τας. Οί δέ στέφανοι περί τούς εκατόν έςήκοντα πέντε συμποσού- 
μενοι έςεικόνιζον τήν έτησίαν του έτους περίοδον. Νέος δέ τις παϊς, 
αμφιθαλή ς, ώδήγε». τήν πομπήν, ό έγγυτέρω συγγενής έφερε πρδ 
αύτού τήν εστεμμένη ν έλαιαν, και ό παϊς εΐπετο κρατών δάφνην, 
στεφανηφορώ/ καί διαλελυμένην έχων τήν κόμην, έφορε», δέ και 
έσθήταποδήρη καί ιφικρατίδας. Ήκολουθεϊτο ύπδ χορού παρθένων, 
αϊτινες κρατούσαι κλάδους δάφνης εψαλλον ύμνους ίχετηρίου;. Ούτω 
δ’ απάντων πορευομένων, κατέληγεν ή τελετή έν τφ ναφ τοΰ 
Ισμηνίου ’Απόλλωνος.

‘II Μαία, ομώνυμος τή τού Έρμου μητρί, κυοφορούσα τδν Βιρ- 
γίλιον λέγεται δτι ώ^ειρεύθη κλάδον δάφνης, δστις συγχρόνως φυ- 
τευθείς ύπ’ αύτής, σνεβλάστησεν αδθωοεί δένδρον μεγαλοπρεπές 
πλτ οες ανθών καί παντοειδών καοπών.·» *

Ό D Aubigne, εις έκ τών μάλιστα ευνοούμενων τού ’Ερρίκου 

Δ , παρά τού οποίου ό βασιλεύς ούτος περί τάς άρχάς τών εμφυ
λίων πολέμων τής Γαλλίας ήτήσατο φιλοδώρημα τού νέου έτους, 
τφ έπεμψεν ανθοδέσμην συγκειμένην έκ κλάδων έλαίας, κυπσρισ- 
σου καί δάφνης, σημαίνουσαν συμβολικώς δτι ωφειλε νά έκλέςη 
μεταξύ ειρήνης, θανάτου καί νίκης.

Ταύτα περί δάφνης (1).
ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΑΟΣ.

Παρεξήγησίς τών έορτών.
Σκοπός τής συστάσεως τών εορτών καί πανηγύρεων τής πρω

τοτύπου Εκκλησίας ήτον ή συνάθροισις τών πιστών περί τά θυσια
στήρια τού Κυρίου, δπως δεικνύωσι διά δημοσίων τελετών τήν ευ-

(I) Ό θάμνο: ούτος κοινότατο; είς απασαν σχεδόν τήν Ελλάδα καί 
πρδ πάντων εις τάς νήσους τού Αιγαίου, δπου κα)εϊται φυλλάδα, 
βλαστάνει αύτοφυώς καί είς τά μεσημβρινά παράλια τής ’Ισπα
νίας, καί Γαλλίας, τήν βόρειον Αφρικήν, τήν Παλαιστίνη/ καί τάς 
ανατολικά; ’Ινδίας*  καλλιεργείται δέ καί έν τοϊς κήποις διά τδ κομ
ψόν καί ζωηρόν τών ροδοχρόων αύτοΰ άνθέων. άτινα δμως σχεδδν 
ανεπαίσθητου άναδίδουσιν οσμήν. 'Ανθεί άπδ τού ’Ιουνίου μηνδς 
μέχρι τέλους Αύγουστου*  καί ή άνθησις γίνεται σχεδδν έν είδε», κο- 
ρυμβου. Φέρει κάλυκα έλεύθερον, στεφάνην δέ μονοπέταλον καί, 
ώς λέγουσιυ οί βοτανικοί, ‘Ιπποκρατοειδή. Τδ ξύλον αύτοΰ εινε 
γλίσχρον μέν καί λευκότατου, κατεργαζόμενον δμως δέν λαμβάνει 
πολλή/ στιλπνότητα. ‘Ο φλοιός εινε λείος καί ύποτεφροχρους. 
‘Π ροδοδάφνη καλλιεργεϊτα». εϊκόθως καί προκύπτει είς παντός 
είδους γήν, καί πολλαπλασιάζετα». μετά μεγίστης ευκολίας διά 
σπόρων καί μοσχευμάτων. Καθίσταται δέ ωραιότερα περιοριζο- 
μένη είς ενα μόνον καυλόν, δτε ύψούτα». μέχρι 7—8 πηχών καί 
επιστέφεται άπδ κροσσωτήν καί στρογγυλοειδη κορυφήν, διό καί 
έπωνοράσθη παρά τοϊς Ίταλοϊς Mazza di san Giuseppe, ήτοι 
ράβδος τοΰ ‘Αγίου ’! ω^σ ή φ. Τής ροδοδάφνης καλλιερ
γείται καί ετερόν τ». είδος φέρου ά.θη λευκά, καί γεννώμενον αυ- 
τοφυώς έν Κρήτη έπί τής Ιδης παρά τδ Καμεράκιον, δπερ άνθε». 

ώσαύτως καθ’ δλον τδ θέρος.
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γνωμοσύνην, τήν ύπακοήν και τήν λατρείαν αυτών προς τδν υψιστον 
θεόν, τδν δοτήρα παντδς αγαθού. Εις τας έορτάς τής πρωτοτύπου 
Έκκλησίας οί Χριστιανοί συνήρχοντο πέριξ τών μνημείων τών μαρ
τύρων τής πίστεως,καί άναμιμνησκόμενοι τδν βίον αυτών ένεθαρρύ- 
νοντο αμοιβαίως είς τδ νά ήνε ταπεινοί, σώφρονες, υπομονητικοί, 
αγνοί, δίκαιοι και πραεϊς τήν καρδίαν. Είς τάς έορτάς ταύτας οί 
Χριστιανοί ήκουον έκ τού στόματος τών ιερέων λόγους παραμυθη
τικούς και διδακτικούς, μετά δέ τήν θείαν Μυσταγωγίαν, ήτις έγί- 
νετο είς γλώσσαν καθαράν καί καταληπτήν είς τδν λαόν, παρεκά- 
θηντο πάντεςείς λιτήν τράπεζαν δπου ή γνησιωτέρα αγάπη έπλή- 
ρου τήν εορτήν.

Καί τοι ό αύτδς σκοπδς επικρατεί καί σήμερον είς τάς χριστιανι
κά; εορτάς, τδ μέσον δμως τής έκτελέσεως αυτών διαφέρει κατά 
πολύ τού τής πρωτοτύπου Έκκλησίας. Οί συνερχόμενοι είς τάς 
σημερινά; πανηγύρεις έπιλήσμονες γενόμενοι τού ιερού σκοπού 
τής συστάσεως αυτών, παραδίδονται δυστυχώς είς απρεπείς δια
σκεδάσεις, χρησιμευούσας μάλλον πρδς διαφθοράν ή πρδς ήθικοποί- 
ησίν τού λαού καί μή συναδούσας παντελώς μέ τδ πνεύμα τής ή- 
μετέραςθρησκείας. Η' παρ’ ήμίν είσαχθείσα ύλικότης καθώς καί ή 
έλλειύις χριστιανικής αγωγής έκ μέρους πεφωτισμένου κλήρου έγέν- 
νησαν εις τδν λαδν καταστρεπτικάς εξει;, αΐτινες άπομακρύνουσιν 
αύτδν όσημέραι έκ τού πνεύματος τής θρησκείας. Καθεκάστην βλέ- 
πομεν νά ακολουθούν εις τάς πανηγύρεις τά κακοηθέστερα ατοπή
ματα, τά δε πλήθη νά τρέχουν σωρηδδν είς τά καπηλεία καί είς 
τούς χορούς, πορευόμενα ώς οί ’Εθνικοί εις τήν όδδν τής απώλειας. 
‘Ο όχλος παρεξηγώ ν τδν σκοπδν τών πανηγύρεων παραδίδεται είς 
τήν μέθην, είς τήν κραιπάλην και τήν ασέλγειαν*  νομίζει δέ, δτι 
έάν προσφέρη λαμπάδα είς τδν εορταζόμενου άγιον, εξαλείφονται 
δι αυτής πάσαι αί άμαρτίαι του.

Επέστη πλέον ό καιρδς δτε ή Εκκλησιαστική αρχή οφείλει νά 
έμποδίση τάς καταχρήσεις ταύτας, οί δέ ποιμένες νά καθοδηγή
σουν δεόντως τδ ποίμνιον των είς τήν ευθείαν οδόν, διδάσκοντες 
κατά τήν Γραφήν, δτι πνεύμα δ θεδς καί έν πνεύματι δει λα- 
τρεύειν αύτόν. Διά τελετών και πανηγύρεων είς τάς οποίας ούδέν 

μέρος λαμβάνει τδ ανθρώπινον πνεύμα, δέν μορφόνονται ενάρετοι 
Χριστιανοί*  ή δέ θρησκεία είνε λέξις κενή, έάν δέν στηρίζεται είς 
τήν πνευματικήν λατρείαν τού θείου *Οντος,  ήτις πρέπει νά ήνε ο 
πρώτιστος σκοπδς τών θρησκευτικών ήμών τελετών. X. Κ.

Το σοφόν νήπ;ον.

Γάλλος τις, Ιωάννης Λουδοβίκος λεγόμενος, έκ Κανδιάκου, ο
λίγον "άπέχοντος τής Γαλλικής πόλεως Νίμης, γεννηθείς τδ 1719 
και άποθανώ^ τδ 1726, είχε μάθει άπδ τής κοιτίδος του νά διά
κριση τά γράμματα. Κατά τδν τριακοστδν μήνα τής ηλικίας του 
έγνώριζεν δλα τά τε κεφαλαία καί τά μικρά, κατά δέ τδ τρίτον έτος 
άνεγίνωσκεν ακριβώς Λατινικά καί Γαλλικά έντυπα ή χειρόγραφα. 
Κατά τδ τέταρτον έτος εξέμαθε τήν Λατινικήν γλώσσαν καί τδ επό
μενον μετέφραζεν άπροσκόπτώς τούς δυσκολωτέρους συγγραφείς. 
Κατά δέ τδ έ’κτον έτος άνεγίνωσκεν ‘Ελληνικά καί ‘Εβραϊκά/Ηξευ- 
ρεν έκτοτε τάς άρχάς τής άριθμητικής, τής ιστορίας, τής γεωγρα
φίας, τών σημάτων καί νομισμάτων. Έν διαστήματι τεσσάρων 
εβδομάδων κατώρθωσε νά γράφη εύχερώ; καί ευκόλως. Τδ Μομπελ- 
λιέρον, ή Γρενόβλη, τδ Λούγδουνον, οί Παρίσιοι αυτοί εθαύμασαν 
τάς προόδους, τά πρώιμα πλεονεκτήματα καί τήν έκτασιν τών γνώ- 
σεών του. Άνέγνωσε πλήθος ποιητών, ρητόρων, ιστορικών, φιλο
σόφων, γραμματικών έν ήλικίςε, μόλις καθ’ ήντά άλλα παιδία ή- 
ξεύρουσι νά βατταρίζωσι τήν γλώσσαν των. Άλλά τδ μικρδν τούτο 
θαύμα εξέλιπεν άμα φανέν, άποθανδν επταετές.

’Εφημερίδες έκδίδόμενα: καθ’ δλον 
τδν κδσμον.

Είς τδν άριθμδν τών έφημερίδων καί τδν τών συνδρομητών τδν 
πρώτον τόπον κατέχουσιν αί Ήνωμέναι Πολιτείαι, έν αίς έκδίδονται 
5,000 έφημερίδες*  τινες τούτων έχουσι δύο έκδόσεις καθ’ έκάστην 
καί δαπανώσι περί τάς 200 χιλιάδας φύλλα τήν ήμέραν ! ή άνα- 
λογία μεταξύ των εφημερίδων καί τών κατοίκων είνε μία έφημερίς 
είς 7 χιλιάδας ψυχάς.
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Κατόπιν έρχεται ή Γαλλία*  έν αυτή έκδίδονται 1 6 40 εφημερίδες, 
ήτοι μία πρδς 23 χιλιάδας ! Έν τή μεγάλη Βρεττανία ό αριθμός 
τών εφημερίδων εινε 1 260 ήτοι μία προς 27 περίπου χιλιάδας I 
κατοίκων. Έν Πρωσσία 700 έφημερίδες, ηγουν μία πρδς 26 
χιλιάδας κατοίκων.

Έν Ιταλία 50G, ήτοι μία πρδς 44 χιλ. κατοίκων.
Έν Αυστρία 36ο, ήτοι μία πρδς 105 χιλιάδας κατοίκων. Εν

* Ελβετία 300, ήτοι μία πρδς 8 χιλιάδας κατοίκων . ’ Εν Βελγίω 
22δ, ήτοι μία πρδς 1 5 χιλιάδας κατοίκων. Έν ‘Ολλανδία 225, 
ήτοι μία πρδς I 6 χιλιάδας κατοίκων. Έν Ρωσσία 2 00, ήτοι μία 
προς 331 χιλ. κατοίκων ! ! ! Έν ‘Ισπανίφ 200, ηγουν μία πρδς 
75 χιλ. Κατοίκων 1 Έν Νορβηγία καί Σουηδίφ 150, ήτοι μία 
πρδς 36 χιλ. κατοίκων.

Έν Τουρκία 100, ήτοι μία πρδς 300 χιλ. κατοίκων ! ! 1
Είς τόν πίνακα τούτον ή ‘Ελλάς δέν παρίσταται, δπερ έπιβε- 

βαιοι τόν λόγον συντάκτου τίνος αμερικανικής έφημερίδος, δτι ή 
‘ Ελλάς έλάχιστον γνωρίζεται ύπδ τών πεπολιτισμένων έθνών !

Τήν έλλειψιν ταύτην άναπληρουντες ημείς λέγομεν, δτι έν τή 
ελεύθερα Έλλάδι έκδίδονται 70 περίπου έφημερίδες, ήτοι μία 
πρδς 20 χιλιάδας. (Άστήρ τής ανατολής).

Πνίγομ,ένων θεραπεία.
Ποτέ δέν πρέπει ν’ άπελπιζώμεθα έπι πνιγμένου, έν δσφ δέν 

βλίπομεν είς αύτδν έπελθούσαν τήν νευρικήν ακαμψίαν τών 
μελών, προσέχοντες μή έκλάβωμεν ώ; τοιαύτην τήν νευρικήν 
συστολήν.

Άλλά πώς διακρίνονται ταύτα;
Διακοίνονται άλανθάστως. Διάνοιξον διά βίας τδ στόμα ανθρώπου 

π/ίγμένου, είς δν έπήλθεν ή νευρική ακαμψία, και θά μείνιρ ανοι
κτόν. Διάνοιςον διά βίας τδ στόαα ανθρώπου, εις δν έπήλθε μόνον η 
νευρική συστολή’ άμα άφαιρεθέντος άπδ τών οοόντων αυτού τού έρ- 
ναλείου δι’ ού διηνοίχθησαν, οί δοόντες πάλ«ν θά κ)εισθώσι.

Κατά τινας, τά προφανή συμπτώματα τών ύπδ ασφυξίας άποθα- 
νόντων εινε τά επόμενα. ‘Η αναπνοή καί της καρδιας ή λειτουρ
γία παύουσιν δλως διόλου*  τά βλέφαρα ήμικλείονται*  αί κόραι 
τών δμμάτων πλατύνονται*  αί σιαγόνες συσφίγγονται*  οί δάκτυλοι 
ήμισυστέλλονται*  ή γλώσσα πλησιάζει προς τά χείλη καί πλη-
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ρούται αυτή τε καί οί ρώθωνες ύπδ παγετώδους καί γλοιώδους τινδς 
ύλης. ‘II δ’ επιφάνεια τού σώματος είνε ψυχρά και ωχρά.

Άλλά κατά τινα τών ένταύθα ιατρών, πολυπειρότατον περί τήν 
ασφυξίαν, ή σύσφιγξις t τών σιαγόνων είνε μάλιστα σημείον ζωής.

Προ τινων μηνών είς δημόσιον κήπον έν τφ μίσφ τού οποίου 
εκειτο δεξαμενή πολλού ύδατος, ήκούσθησαν αίφνιδίως φωναί όξεί- 
αι*  οί περιπατηταί δλοι έστράφησαν πρδς αύτάς έπτοημένοι. Παι
δίον πενταετές είχε πέσει είς τδ ύδωρ, τέκνον ενός φαρμακοποιού, 
και δυστυχώς είχε πέσει πρδ δέκα λεπτών, καί ούδείς είχε προσέ
ξει, εως ού ετυχε νά διαβή πλησίον τής δεξαμενής κληρικός τις, ό 
όποιος ίδών τήν χειρ» τού παιδίου έξω τού ύδατος, έβαλε πρώτος 
φωνήν.

Είχε πέσει πρδ δέκα λεπτών*  έδέησε δέ νά διατρέξωσιν δτερα 
πέντε ?ως νά εύρεθή ξύλον τι μακρόν, διά τού οποίου νά σύρωσιν 
έξω τδ παιδίον*  ιδού λεπτά 1 5 ώς έγγιστα.

Έν τούτοις, εως τά έλθτ^ό ίατρδς, δν έτρεξαν νά καλέσωσιν, εύ- 
ρέθη εκεί άνθρωπός τις, ό όποιος είπε καί έγύμνωσαν τδ παιδίον 
καί τό έτύλιςαν έντδς θερμού εφαπλώματος μάλλινου.

‘Η αναπνοή καί τής καρδιας ή λειτουργία ήσαν ήδη πεπαυμένα 
δλως διόλου*  τά βλέφαρα ημίκλειστα*  αί κόραι τών δμμάτων πεπλα- 
τυσμέναι. αί σιαγόνες συνεσφιγμέναι, οί δάκτυλοι ήμισυνεσταλ- 
μένοι κτλ.

Ειχεν έλθει δέ καί ό πατήρ ειδοποιηθείς, καί έκράτει τδ τέκνον 
είς τά; άγκάλας του άπηλπισμένος.

Έλεγε μόνον θρήνων*  « Έχασα τδ παιδί μου ! πάγει τδ 
παιδί μου ! »

‘Ο ίατρδς έπρόφθασεν.
Εξετάζει, βεβαιούται περί τής συστολής τών σιαγόνων, καί λέ

γει πρδς τδν πατέρα θαρραλέως’- Λανθάνεσθε*  τδ παιδί δέν άπέθανε!
Καί τότε, ενώ ό πατήρ τδ έκράτει έν τώ μέσω τού κύκλου τών 

θεατών, ό ίατρδς, καταβαλών δλην τήν δύναμιν τής εύρώστου χει- 
ρός του, κατώρθωσε νά είσάξτ4έκ πλαγίου τού στόματος τού παιδίου, 
άπδ τού κυώδοντος καί μέσα, τδν έκ ξύλου πύξου μοχλόν, τδν πρδς 
τούτο επιτήδειο'/έπί πνιγμένων.
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Τόσον συνεσφιγμένοι ήσαν οί δδόντες, ώστε έθραύσθησαν τέσσαρες 
αυτών, άνοιγομένου τού στόματος.

ΤΗτο μικρόν τδ στόμα τοΰ πτωχού παιδίου, καί ό ίατρδς δέν ήου- 
νήθη νά είσάξη έντδς αύτοΰ τδν διαστολέα (speculum)’ είσήξε λοι
πόν μόνον τδν δάχτυλόν του μετά σπόγγου τινδς προσδεδεμένου εις 
τήν άκραν φαλαινοκοκκάλου, πράγμα τδ όποιον είχε προσλάβει ευ
τυχώς*  έπειτα έσυρεν έπιτηδείως πρδς τά έςω τήν γλώσσαν, και ού
τως ήνοίχθη τδ άνω τοΰ λάρυγγας,

Τδ παιδίον τότε έκαμεν ολίγη ν έμεσιν, και συγχρόνως έβαλε 
φωνήν

Και ό ίατρδς στραφείς πρδς τδν πατέρα, δακρύοντα ύπδ χαράς 
αρρήτου,— Σάς είπα*  ό υιός σας δέν άπέθανε.

Τοσούτος τρόμος είχε καταλάβει τδν πτωχδν έκεινον πατέρα, 
ώστε έπήραν τδ παιδίον άπδ της αγκάλης του και τδ μετέφεραν 
είς τήν οικίαν.

Έκεΐ έςήκολούθησεν ή θεραπεία.
Ό ίατρδς ήπλωσε τδ παιδίον εντός θερμών σκεπασμάτων καί 

πλησίον του έθεσε δύοφιάλας ζέοντος ύδατος*  συγχρόνως δέ άλλοι 
έτριβον δυνατά τά μέλη του, χεϊρας και πόδας.

Έξηκολούθησε δέ ό ίατρδς ν’ ανοίγω έκ διαλειμμάτων συνεχών τδ 
στόμα διά τού μοχλού έκείνου, καί, κρατών τήν γλώσσαν πρδς τά 
έςω, νά εύκολύνσι ούτω τήν είσοδον τοΰ άέρος είς τά όργανα τής 
αναπνοής.

“Ώστε ήρχισε μετ’ ολίγον νά καθίσταται έπαισθητδς ό σφυγμός, 
ώ: και νά ένδυναμούνται βαθμηδόν οί παλμοί τής καρδίας*  άλλά μό
λις μετά μιάς καί ήμισείας ώρας τοιαύτας άδιαλείπτους προσπάθειας 
ήδυνήθησαν νά παραιτήσώσι τδ παιδίον ήσυχον, βέβαιοι δτι επαν- 
ήλθεν είς τήν ζωήν.

σΟταν οί γείτονες τδ ειδον είς ιήν θύραν τής οικίας του, έβαλον 
φωνάς θαυμασμού καί έγκαρδίου χαράς.

*Εζησε λοιπδν, καί τοι είχε μείνει 1 5 λεπτά ύπδ τδ ύδωρ !

Ή Γραφή.
Δέν υπάρχει έν ;ω κόσρω βιβλίον διδακτικότερου και ωφελιμό

τερο ν άπδ τήν Αγίαν. Γραφήν.
Μέρος αύτής έγράφη άπδ ποιμένα;, άλλο άπό στρατιώτας, άλλο 

άπδ βασιλείς, άλλο άπδ άλιεΐς (ψαράδες), άλλο άπδ ιατρούς καί 
άλλο άπδ κτηνοτρόφους.

‘Η ‘Αγία Γραφή εινε τδ μόνον βιβλίον, είς τδ όποιον πάς άν
θρωπος, πάσης φυλής, γλώσσης καί έθνους καί παντός αίώνος ευ
ρίσκει τόν χαρακτήρά του ώς είς καθρέπτην άπεικονισμένον. Εΐνε 
τό μόνον βιβλίον, το όποιον εφαρμόζεται είς δλας τάς περιστάσεις, 
σχέσεις καί καταστάσεις τού άνθρώπου — ποτέ δέν εξαντλείται 
διά τής άναγνώσεως καί μελέτης—ποτέ δέν κουράζει—ποτέ δέν 
παλαιούται.

‘Η ‘Αγία Γραφή εΐνε τδ μόνον βιβλίον, τδ όποιον $ίδει παρηγο
ριάν καί ειρήνην εις τήν ώραν τοΰ θανάτου, δταν ολα τά άλλα 
πράγματα τού κόσμου ήνε ανίσχυρα.

Διηγούνται περί τού περίφημου μυθιστοριογράφου τής Αγγλίας 
Ούάλτερ Σκώτου, δτι ολίγον πρδ τού θανάτου του έζήτησε παρά 
τίνος πιστού του φίλου, οστις παρέμενεν είς τήν οικίαν του, νατού 
δώστ4 τδ Βιβλίον. Ό Φίλος κατ’ άρχάς δέν τόν ένόησε, καί τδν 
ήρώτησε ποιον βιβλίον ; >/Ω ! —εΐπεν ό Ούάλτερ Σκώτος — τδ 
βιβλίον τών βιβλίων, τήν ‘Αγίαν Γραφήν ! τούτου έχω ανάγκην 
τόρα, διότι αύτη μόνη δύναται νά μέ παρηγορήση και μέ ύποστη-

Σύντομος περιγραφή τής Ιερουσαλήμ.
Επειδή πολλάκις γίνεται λόγος έν τφ Εύαγγελίψ περί τής πό

λεως ταύτης,ένθα ό σαρκωθείς Λόγος τού θεοΰ διεκοίνωσε τάς ύψίστας 
σωτηριώδεις αλήθειας προς τδν πεπτωκότα αμαρτωλόν άνθρωπον, 
ένθα ήτον ό τόπος τής κοινής λατρείας τού Παντοκράτορος Δημιουρ
γού τής κτίσεως, ένθα πολλαί ένδιαφέρουσαι περιστάσεις τής ζωής 
τού Σωτήρος ήμών συνέβησαν, ένθα ό τόπος έν ω ό δι ού τά πάντα 
έγένοντο κατεο.κάσθη είς σταυρικόν θάνατον ώς τις κακούργος καί 
εχυσε τδ πολύτιμον αύτού αΐυα ώς λύτρον τού καταδικασμένου

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α . Τεΰχ? ΙΑ'. 47



738 —
— 739 —

αμαρτωλού, ένθα έτάφη καί ό τάφος αύτου προσελκύει χιλιάδας πι
στών—έφάνη είς ήμάς εύλογον νά γράψωμεν σύντομον μέν αλλά 
ακριβή περιγραφήν τής πόλεως ταύτης χάριν τών αναγνωστών τού 
Μεντοοος, οΐτινες, ώς δέν άμφιβάλλομεν, έπιθυμούσι διαχαώς χαί νά 
έπισκεφθώσιν αυτήν έν χαταλλήλφ ευκαιρία, χαί νά εχωσι γνώσιν 
τινα τής τε παλαιάς χαί τής νέας θέσεως τής πόλεως ταύτης.

‘Η ‘Ιερουσαλήμ ήτον ή πρωτεύουσα πόλις τού Ιουδαϊκού βασι
λείου, και ήτο κτισμένη έπι τού ορίου τού διαχωρίζοντας "ήν φυλήν 
τού’Ιούδα άπδ τής φυλής τού Βενιαμείν. Κατ’ άρχάς ώνομάζετο 
Σα)ήμ « και ό Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερεν έξω άρτον 
καί οίνον » ( Γεν, ιδ'. 4 8). Ότε δέ οί Ίσραηλΐται κατεξουσί- 
ασαν τήν ύποσχεθεΐσαν γήν, εύρον τούτο τδ δχυρδν χωρίον κατε- 
χόμενον ύπδ τών Ίεβουσαίων, ύφ’ ών εκαλείτο Ίεβούς ή Ίεβουσί 
( Ιησούς Ναυή ιη’. 28 )' ώ-ε τδ δνομα ‘Ιερουσαλήμ παρήχθη πι
θανώς έκ τής ένώσεως τών δύο τούτων Ίεβούς και Σαλήμ, διά δέ τής 
παραλλαγής ένδς μόνον γράμματος, χάριν ευφωνίας, έγινεν ‘Ιερου
σαλήμ άντί Ίεβουσαλήμ. ‘Η παλαιά Σαλήμ ήτο κτισμένη πιθανώς 
έπι τού δοους Μόρια ή έπί τού ορούς *Ακρα,  άτινα είσιν ανατολικά 
και δυτικά δρη, έπι τών οποίων έκτίσθη έπειτα ή ‘Ιερουσαλήμ. 
Οταν οί Ιεβουσαΐοι έκυρίευσαν τδν τόπον, άνήγειραν οχύρωμα 

ποδς τά δυτικά τής πόλεως. Τδ οχύρωμα τούτο ώνομάσθή κατά πρώ
τον μέν Ίεβούς, ακολούθως δέ δρος Σιών. Καίτοι οί Ίσραηλΐται κα- 
τέσχον τά προσκείμενα μέρη ( Ιησούς Ναυη, ιη’. 28 ), οί Ίεβου- 
σαΐοι δμως διέμενον κύριοι τούτου τού οχυρώματος ή τής άκροπό- 
λεως εως ού δ Δαβίδ, κυριεύσας αυτήν έκατοίκησεν έν τφ φρουρίφ 
τούτφ, τώ ύπ’ αυτού μετά ταύτα διομασθέντι « ή πόλις Δαβίδ » 
(Er. Σαμουήλ έ*  I—9. ς. 4 0 — 4 2, Α . Βασιλ. κ\ 4). ‘Η ‘Ιε
ρουσαλήμ έκτίσθη έπί διαφόρων λόφων*  μεσημβρινώς έπί τοϋ δρους 
Σιών, άνατολικώς έπί τού δρους Μορία, έφ’ ού έκτίσθη δ ναός έ
πειτα, δυτικώς έπί τοϋ δρους ’Άκρα καί πρδς βορράν έπί τού δρους 
Βησεθά. Τδ δρος Μορία διεχωρίζετο άπδ τού δρους Σιών διά τίνος 
χοιλάδος ύπδ τού Ίωσή που δνομαζομέ νης « ή κοιλάς τών τυροπω- 
λητών,» έ© ήζ ύπήρχε γέφυρα ή υψωμένη τις οδός άγουσα άπδ 
τοϋ ένδς είς τδ ετερον. Έπί τού Μ. Α, μέρους τού δρους Μορία καί 

μεταξύ τούτου καί τού δρους Σιών ύπήρχεν ύψηλδς βράχος αρ
μόδιος διά ισχυρόν οχύρωμα, ονομαζόμενος Οφάλ. ‘Η πόλις περί- 
εκυκλούτο ύπ’ όρέων. Πρός τά δυτικά ύπήρχον λόφοι οίονεί έπιτη- 
ρούντες αυτήν*  πρδς τά μεσημβρινά ήτον ή κοιλάς τού Ίωσαφάτ ή 
τού Έννόμ (α), διαχωρίζουσα τήν πόλιν άπδ τού Όρους τής

(α) Ί1 κοιλάς ή φάραγξ τού Έννδμ εινε ή παρά τοίς Ίουδαίοις 
Γέεννα τού πυρός. ‘ 11 λέξις Γέεννα έν τή Εβραϊκή σημαίνει τδν 
$δην, καί σχηματίζεται έκ δύο εβραϊκών λέξεων ϊνα σημάνη τήν 
κοιλάδα τοϋ Έννόμ. Αύτη κατ’ άρχάς ήτον εύάρεστος κοιλάς, πλη
σίον τής‘Ιερουσαλήμ κείμενη πρδς τδ μεσημβρινόν μέρος αύτής. 
Μικρός χείμαρρος συνήθως έρρεε διά τής χοιλάδος ταύτης, δστις έν 
μέρει περιέρρεε τήν πόλιν Ιερουσαλήμ. Τήν κοιλάδα ταύτην οί έν 
τή ειδωλολατρεία περιπεσόντες Ίσραηλΐται αφιέρωσεν είς τήν φρι
χτήν λατρείαν τού Μολόχ*  (2 Βασιλ. ιστ .3:2 χρον. κή; 3). Οί 
παλαιοί Ιουδαίοι συγγραφείς πληροφορουσιν ήμάς οτι τδ εϊδωλον 
τοϋ Μολόχ ήτον κατεσκευασμένον έκ χαλκού, κοσμημένου μέ βα
σιλικόν στέμμα, έχον κεφαλήν μόσχου, καί τάς χεΐράς του έξη- 
πλωμμένας ώς νά ήθελε νά περιπτυχθή πάντα άνθρωπον. Όταν 
αυτοί τώ προσέφερον είς θυσίαν παιδία, έθέρμαινον πολύ πριν τδ 
άγαλμα*  άφοϋ δέ έθερμαίνετο αρκετά, έρριπτον τδ άθλιον πλάσμα 
είς τούς βραχίονας του, ένθα τδ τάλαν εύθύς κατεκαίετο. Διά νά 
μήν άκούωνται δέ αί φωναί τού παιδιού, έκαμναν μέγαν θόρυβον 
διά τυμπάνων ή άλλων μουσικών οργάνων πέριξ τοΰ ειδώλου. Ταϋτα 
τά τύμπανα ύνομάζοντο Τάφ, έξ ού παρήχθη τδ κοινόν δνομα τού 
τόπου Τάφεθ, $δης. (Ίερεμ. ζ . 31, 32).

Μετά δέ τήν έπιστροφήν τών Ιουδαίων έκ τής αιχμαλωσίας ό τό
πος ουτος έθεωρεΐτο μέ τόσην βδελυγμίαν ώστε κατά τδ παράδειγμα 
τού Ίωσία (2. Βασιλ. κγ . 10) προσδιωρίσθη ώς τόπος, έν ώ ώ- 
φειλον νά ρ'πτωσιν δλα τά νεκρά πτώματα τών ζώων καί τάς ακα
θαρσίας τής πόλεως, καί συνήθως ήτον ό τόπος ένθα έτελεΐτο ή θα
νατική ποινή. Ό τόπος λοιπδν ούτος κατήντησε καθ’ υπερβολήν 
βλαβερός*  ή θεωρία του ήτον αποτρόπαιος*  δ αήρ ήτον μολυσμί- 
νος καί λοιμώδης, καί δπως διατηρώσιν αύτδν οπωσδήποτε άβλαβή
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φθοράς*  πρδς τά ανατολικά ήτον ή κοιλάς ή ό χείμαρρο; των 
Κέδρων, όιαχωρίζων τήν πόλιν άπδ τού ορούς τών Έλαιών’ πρδν 
τα βόρεια δέ ή χώρα ήτον όμαλωτέρα, καί τοι είς πολλά μέρη βρα
χώδης και πετρώδης. Πρός τά Μ.Α. αί κοιλάδες τών Κέδρων καΐ. 
τού Ίωσαφάτ ήνούντο, καΐ, τά ύδατα ρέοντα διά τών βραχωδών ο
ρίων διευθύνοντο πρδς τήν Νεκράν θάλασσαν, περίπου 1 5 μίλια 
άπέχσυσαν.

‘Η πόλις ‘Ιερουσαλήμ κείται είς τήν 31 μοίραν και 50 λεπτά 
βδρείόυ πλάτους, και τήν 35 μοίραν και 20 λεπτά ανατολικού μή-1 
κου^ έπί του ύψηλοτέρου σημείου τών ορίων της Ιουδαίας. Απέχει 
άπδ ίής πόλεως Γιάφφας, τής ίΐάλαι Ίόππης, 34 μίλια, ουσης 
τδ ίπίνειον αυτής, καί 120 μίλια. Μ.Α. άπδ τής πόλεως Δαμασκού. 
‘Η Μάλλίστη θεωρία τής ‘Ιερουσαλήμ γίνεται άπδ τοΰ όρους τών 
Έλαιών (α),άπδ τοΰ ανατολικού μέρους τού όρους τούτου, καθ’ δσον

ήνανκάζοντο ν’ άνάπτωσι διαρκώς πυρά. ‘Η υπερβολική αηδία 
τού τόπου, ή ακαθαρσία καί στ,ψις, ό μολυσμδς τής άτμοσφαίράς, 
καί τά μελαγχολικά πυρά τήν ήμέραν καί νύκτα καιόμενα κατέστη
σαν τδν τόπον τούτον δν τών τρομακν.κωτάτων καί άποτροπαιοτά- 
των αντικειμένων, μέ τά όποια οί’Ιουδαίοι ησαν συνοικειωμένοι. 
Ωνομάσθη ή Γέεννα τού πυρός, καί ήτον ή είκών τήν όποιαν ό 
Σωτήρ ήμών συχνάκις μετεχειρίζετο δπως δηλώση τήν μέλλόυσαν 
τιμωρίαν τού αμαρτωλού.

(α) Απδ τοΰ όρους τούτου ή άποψις ολοκλήρου τής πόλεως 
‘ Ιερουσαλήμ ήτον τφόντι μεγαλοπρεπής. Άπδ τούτου οί μαθηταί 
εδειξαν είς τδν Σωτηρα τδ μεγαλείον καί τήν λαμπρότητα τού Ναού, 
καί άπδ τούτου τά θείά του χείλη έξήνεγκον τήν προφητείαν τής 
καταστροφής τού τε ναοΰ καί της πόλεως. Το όρος τούτο ίκαλείτο 
ούτως ώς παράνον μεγάλην αφθονίαν έλαιών. Ητον εγγύς της 
‘Ιερουσαλήμ « σαββάτου έχον οδόν » (Πράξ. ά. 12), δηλ. απείχε 
τόσον, δσον ή-ον τδ ύπδ τού νόυου έπιτρεπόμενον εις τδν ’Ιουδαίον 
χρονικόν διάστημα της οδοιπορίας του τήν ήμέραν τού σφββάτου*  
τούτο δέν έπρεπε νά ύπερβαίνή τάς 2 χιλιάδας βήματα ή πήχεις 
άποτελούσας επτά καί ήμισυ στάδια, ήτοι δλιγώτερον τοΰ άγγλι- 
κ&ύ μιλίου. Έπί τής δυ .ικης πλευράς τού όρους ήτον ό κήπος Γεθ- 

τά πρδς άνατολάς όρη είνε υψηλότερα τών πρδς δυσμάς. ‘Η πόλις 
τδ πάλαι περιεκλείετο διά δυνατών τειχών, μέρος τών οποίων μέχρι 
σήμερον ϊσταται. ‘Η-θέσις τών τειχών κατά διαφόρους καιρούς παρ- 
ηλλ(£γη, επειδή ή πόλ»ς άλλοτε υπήρξε μεγαλειτέρα, άλλοτε μΐ- 
κροτέρα, καί άλλοτε έξηπ/ώθη κατά διαφόρους διευθύνσεις. Τδ με
σημβρινόν τείχος τδ πάλαι περιέκλειεν ολόκληρον το όρος Σιών, 
καί τοι τδ νεώτερον τείχος διερχόμενον διά της κορυφής περιεκλειε 
περίπου τδ ήμισυ τοΰ όρους. Έπί τών ήμερων τού Σωτήρος ήμών, 
τδ βόρειον τείχος περιεκλειε τά όρη Άκραν καί Μαρίαν βορείως, 
καί τοι μετά τδν θάνατόν του, ό Άγρίππας τδ έςέτεινεν έπί το
σούτον ώστε περιέλαβε τδ όρος Βηζήβα βορεινώς’ περίπου τρ ή- 
μισυ τουτου περιέχεται εντός τού σημερινού τείχους. Τά άνατολικά 
καί δυτικά όρια τής πόλεως, όντα μάλλον περιωρισμένα ύπδ τής χύ
σεως τού τόπου, διέμειναν μάλλον σταθερά τών άλλων. ‘Η πόλις 
άνατολικώς περιερρέετο μέρος μέν ύπδ τής πηγής τού Σιλοάμ μέ
ρος δέ ύπδ τής πηγής τού Γιχών πρδς τά δυτικά τής πόλεως, ής 
τά υδατα διευθύνοντο είς τήν κοιλάδα τού Ίωσαφάτ’ έν καιρώ δέ 
τού Σολομώντος διά τίνος ύδραγωγείου, μέρος τού όποιου διαμένει 
μέχρι σήμερον, τδ ύδωρ έφέρετο είς τήν πόλιν έκ τών περιχώρων 
τής Βηθλεέμ. Εις ένδς περίπου μιλίου άπόστασιν άπδ τής κώμης 
ταύτης κείνται έπί κατωφερείας αί τρεις δεξαμεναί τού Σολομών
τος. Αύται είνε κτισμέναι ή μία έπί τής άλλης*  ή ύψηλότερον κει- 
μένη δεξαμενή χύνει τό ύδωρ αυτής εις τήν χαμηλότερον κειμένην, 
εξ ής τδ ύδωρ πίπτει είς τήν τρίτην. ‘Π πρώτη τών δεξαμενών τού
των εχει 480 ποδών μήκος, ή δεύτερα 600 καί ή τρίτη 660. Τδ 

σημανή (Μάρκ. ιδ', 32). ένθα ό Σωτήρ ίκέτευσε τδν ουράνιόν του 
πατέοα όπως εί δυνανδν παρέλθη άπ’ αύτού τδ ποτήριον τού σταυ
ρικού θανάτου. Έπί τής άνατολικής κλιτύος τού όρους ησαν τά 
χωρία Βηθφαγή καί Βηθανία. Τδ όρο; τούτο έχει ίν περίπου μί- 
λιον μήκος, καί περί τούς 700 πόδας ύψος, καί ύπέρκειται τής ‘,Ιγ 
ερουσάλ.ήμ .ούτως ώστε άπδ τής κορυφής του πάν σχεδόν μέρος τής 
πόλεως δύναται νά φανη. Τδ ορος έχει τρεις κορυφάς. Ό σωτήρ 
ήμών υποτίθεται οτι άνελήφθη είς ουρανούς άπδ τής μεσαίας 
κορυφής*
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πλάτος καί τών τριών είνε 270 ποδών. Αί δεξαμεναί αύται εινε 
λελαξευμέναι εντός τοϋ βράχου και εχουσι σχήμα τετράγωνον. ‘Η 
πηγή τού Σιλοάμ ακόμη έκβάλλει πολύ ύδωρ, ένω ή τοϋ Γιχών 
ένίοτε στειρεύει. Μία δμως δεξαμενή διατηρείται είσέτι έν Γιχών. 
‘Η ‘Ιερουσαλήμ ήκμαζεν είς ύψιστον βαθμόν λαμπρότητος έπι τώ/ 
ημερών τού Σολομώντος. Μετά 400 έτη κατεστρίφη όλοκλήρως 
ύπδ τοϋ Ναβουχοδονόσορος. Διέμεινε δέ παντάπασιν ακατοίκητος, 
διαρκούσης τής εβδομηκονταετούς ’Ιουδαϊκής αιχμαλωσίας. Ληξά- 
σης ταύτης άνεκτίσθη, και άποκατεστάσθη κατά τι εις τήν πρώτην 
της μεγαλοπρέπειαν, ένή διετηρήθη περίπου 600 ετη, μετά τδ τέ
λος τών οποίων κατεστράφη έξ ολοκλήρου ύπδ τού Τίτου, στρατη
γού ρωμαίου τφ 70 μ. X. Έπι τού αύτοκράτορος Άδριανού η πό
λις έν μέρει άνεκαινίσθη ύπδ τδ όνομα Αίλία. Βωμοί καί άλλα μνη
μεία τής είδωλολατρείας άνηγέρθησαν έν αυτή, και τά όποια διε- 
τηρούντο διαρκούσης της είδωλολατρικής έξουσίας, εως ού ή Ε
λένη ή μήτηρ Κωνσταντίνου τού Μεγάλου καταστρέψασα τά μνη
μεία τής είδωλολατρείας, άνήγειρε μεγαλοπρεπεστάτην εκκλη
σίαν έπί τού τόπου ένθα, ώς ύπετίθετο, ήτον ό τόπος τών τού Σω- | 
τηοος ήαών παθημάτων καί τής ταφής. ‘Ο Ιουλιανδς ό λεγόμενος 
αποστάτης προτιθέμενος νά καταστρέφω τήν αξιοπιστίαν τής τού Σω- 
τήρος προφητείας περί τής καταστροφής τού Ναού (Ματθ. κο* .) 
έπροσπάθησε ν' άνεγείρη αυτόν. ‘Ο ιστορικός του, Άμμια: Μαρ- 
κελλίνος (ιδε Warburtons Divine Legation of Moses) λέγει 
δτι οί έργάται έκωλύοντο ύπδ σφαιρών πυρδς έξερχομένων τής γής, 
καί δτι έπί τέλους ήναγκάσθη νά εγκατάλειψή τήν έπιχείρησι ν ταύ- U 
την. ‘Η ‘Ιεοουσαλήμ διέμεινεν ύπδ τήν εξουσίαν τών ανατολικών 
αύτοκοατόοων εως τής βασιλείας τού καλίφου Ομάρου τρίτου οια- Η 
δόχου τοϋ Μωάμεθ, τοϋ ύποτάςαντος αύτήν είς τήν έπικράτειά/ του 
περί τδ 640. Οί Σαρακινοί κατεξουσίαζον τής ‘Ιερουσαλήμ έως τά 
1 099,δτε κατελήφθη ύπδ τών σταυροφόρων ήγουγένου τού Γοδεφρί- | 
νου τής Βοιλώνος. Ούτοι έθεμελίωσαν νέον βασίλειον,*τού  οποίου 
πρωτεύουσα ήτον ή ‘Ιερουσαλήμ, διαρκέσαν 88 έτη, βασιλευσάντων 
9 ήγεμόνων. Τδ βασίλειον τούτο κατεστράφη παντελώς ύπδ τού Σα- 
λαδίνου. Καίτοι δ’ οί χριστιανοί ήδυνήθησαν καί πάλιν νά κυριεύσω αί I 

τήν πόλιν, ήναγκάσθησαν έκ νέου νά έγκαταλείψωσιν αύτήν. Τφ 
1217 οί Σαρακινοί έφυγαδεύθησαν ύπδ τών ’Οθωμανών, οΐτινες 
έκτοτε κατέχουσιν αύτήν. ‘Η‘Ιερουσαλήμέπορθήθη και έλεηλα- 
τήθη δεκάκις επτά, καί εκατομμύρια ανθρώπων κατεσφάγησαν ύπδ 
τά τείχη της.

Τόρα υπάρχει έν αυτή μεγαλοπρεπές τσαμίον—τδ τού Όμάρου 
λεγόμενον τσαμίον—έπί τής αύτής δέσεως δπου ήτον κτισμένος ό 
Ναός. ‘Η νύν‘Ιερουσαλήμ έχει σήμερον 40,000 περίπου κατοί
κους, ών 2 0,000 είνε Οθωμανοί, 10—4 2,000’Ιουδαίοι ( παρε- 
πιδημούντες Εύρωπαίοικαί εγχώριοι Άραβες ’Ιουδαίοι), 4,500 ορ
θόδοξοι, συμπεριλαμβανομένου καί τού Κλήρου, 2500 ’Αρμένιοι 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ Κλήρου, 800 λατίνοι, συμπεριλαμ
βανομένου καί τοϋ Κλήρου, 400—500 Διαμαρτυρόμενοι, συμ- 
περιλαμβ ανομένων τών ιεραποστόλων καί τών άποίκων οικογενειών. 
Οί ’Ιουδαίοι έχουσιν αριθμόν τινα συναγωγών. Οί Λατίτοι έχουσιν 
δν μοναστή ριον καί τινα προσκυνήματα έντδς τού Ναοϋ τού Άγίου 
Τάφου. Οί “Έλληνες εχουσι δώδεκα μοναστήρια καί τά πλείστα 
καί πρώτιστα τών ιερών προσκυνημάτων έντδς τού ‘Ιεοοϋ Ναού. Οί 
’Αρμένιοι εχουσι τρία μοναστήρια έπί τού όρους Σιών. καί εν έκτος 
τής πόλεως*  οί Κόπται, οί Σύριοι καί οί Αβυσσινοί άνά εν έκαστος. 
Οί’Οθωμανοί, έκτδς τού τσαμίου τοϋ Όμάρου, έχουσιν άλλα 6, 
ών τά δύο, τδ καλούμενου Σάχρ-Άλλά, ήγουν πέτρα τού θεού, 
καί τδ Χαρέμι-Σχερίφ, ήγουν ίερύς γυναικωνίτης, κείνται έπί τού 
εδάφους τού αρχαίου ναού τού Σολομώντος πρδς τδ μεσημβρινόν 
της πόλεως μέρος. Τδ Σάχρ-Άλλά έλαβε τήν επωνυμίαν ταύτην 
έκ τού μαγνητισμένου λίθου, δστις κατά τήν παράδοσιν ϊστατο 
έπί Σολομώντος έν τφ ναφ εναέριος. Σήμερον διατηρούσιν έν τφ 
τσαμίφ αντίτυπον τού λίθου τούτου. Τδ δέ χαρέμι-Σχερΐφ έλαβε 
τήν επωνυμίαν του έκ τής παραδόσεως, δτι ή μήτηρ τού Χριστού 
έμείνεν είς τδ μέρος τούτο τού αρχαίου ναοϋ δώδεκα δλα έτη. Αί οδοί 
τής πόλεως είνε στεναί, καί αί οίκίαι λίθινοι, τδ πλεϊστον αύτών 
μέρος είνε χαμηλαί καί ακανόνιστοι, μέ πλακωτάς στέγας ή δώ
ματα, καί μέ μικρά παράθυρα πρδς τήν όδδν συνήθως περιπεφραγ- 
μένα μέ σιδηρά δικτυωτά. Τδ σχήμα τής σημερινής πόλεως είνε
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έπίμηκες. Το τείχος, δπερ περικλείει αύτήν πανταχόθεν, ανηγέρθη 
τω 4 534, κατά διαταγήν τού Σουλτάνου Σολιμάν. ’Έχει δέ τδ 
τείχος τούτο ύψος 40 ποδών, καί πλάτος 3 ποδών*  και εις πολλά 
μέρη αύτού ύψούνται πύργοι ύψους 1 2 0 περίπου ποδών τού δλου 
δέ ή πεοιφέοεια εινε 4,030 βημάτων. Τδ τείχος τούτο εχέι επτά 
πύλας, έξ ών αί πέντε μόνον είνε έν χρήσει.

‘Π ‘Ιερουσαλήμ παρουσιάζει σήμερον θέαμα ζωγραφικής μέν 
λίαν, άλλά λυπηράς άθλιότητος και έρημώσεως. Έκ τών Ευρω
παίων περιηγητών χαιτών Αράβων γεωγράφων εξάγεται, οτι η 
πόλις αύτη υπήρχε πρό τινων αιώνων εις πολύ καλλιτέραν κατάστα*  
σιν. Οπως σήμερον παρίσταται, άποδειχνύει τήν σαφεστάτην έκ- 
πλήρωσιν τής τού Σωτήρος προφητείας. Έπι τών ήμερων τού Σω- 
τήρος ή πόλις τής ‘Ιερουσαλήμ ήτον πόλις μεγάλη, και ώρηα, μέ 
πληθυσμόν επέκεινα τού ενός εκατομμυρίου ‘Ο Νσδς τής λατρείας 
τού αληθινού Θεού ήτον, καί τοι πολύ κατώτερος τούυπδ τού Σολο- 
μώντος κτισθέντος, μεγαλοπρεπέστατος*  άλλά σήμερον η μεν πό
λις εινε έρημος συγκριτικώ πρδςτδν άρχαΐον πληθυσμόν, έπι δέ το$ 
Ναού ούδέν ίχνος, ούδέν ερείπιον παρουσιάζεται πρδς τδν έπισκε- 
πτόμενον περιηγητήν. ’Ιδού ή τού Σωτήρος προφητεία· «όταν ίδητε 
κυκλουμένην ύπδ στρατοπέδων τήν ‘Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε δτι 
ήγγικεν ή έρήμωσις αύτης,.... έσται γάρ ανάγκη μεγάλη έπί τής 
γής, καί οργή έν τφ)σω τούτφ*  και πεσούνται στόματι μαχαίρας, 
καί αίχμαλωτισθήσονται είς πάντα τά έθνη’ καί ‘Ιερουσαλήμ έσται 
πατουμένη ύπδ έθνών, α χ ρ ι π λ η ρ ω θ ώ σ ι κ α ι ρ ο ί εθνών». 
(Λουκ. κά. 20.2 4) (γ)

(έκ τού Άγγλ, ύπδ Ο. Κ.)

(γ) Τούτο τδ χωρίο ν διαφόρως εξηγείται παρά τών διαφόρων ερ
μηνευτών. Και οί μέν ορονοϋσιν δτιό Σωτήρ ύπηνίττετο τον καιρόν 
καθ’δ*  οί κατακτητα. ρωμαίοι εμελλον νά κατακυριεύωσιν αύτής 
εως μέρος τών εθνικών ήθελε δεχθή τδν χριστιανισμόν, έπόταν ή 
πόλις έπρεπε ν’ άνακαινισθή. Κατ’ αύτούς ή προφητεία έπλη- 
ρώθη δτε ή πόλις ‘Ιερουσαλήμ άνεκτίσθη ύπδ τού αύτΓκράτορος Ά- 
δριανού. Οί δέ ύποθέτουσιν οτιτδ «άχρι πληρωθώ σι καιροί εθνών,» 

άναφέρεται είς τδ τέλος τού κόσμου, όπόταν ολα τά έθνη θέλουσι 
πιστεύσει εις Χριστόν, καί θέλουσι παύσει νά ήνε εθνικοί ήτοι είδω- 
λολάτραι, δλων γενομένων χριστιανών. Κατ’ αύτούς ή ‘Ιερουσα
λήμ θά διαμένη πάντοτε έρημος. Άλλοι δέ γνωμοδοτοϋσιν δτι 
ο Χριστός ύπενόει διά τούτου τδν καιρόν τής χιλιετούς αύτού βασι
λείας, δτε δηλ. τδ εύαγγέλιον τής σωτηρίας θά έξαπλωθή παντα- 
χού τής γής καί ό ίδιος ό Ιησούς θά βασιλεύση προσωπικώς έπ’ αύ
τής * οί δέ ’Ιουδαίοι πιστεύσαντες είς αύτδν θέλουσιν έπιστρέψει 
μετά τού Χριστού καί ανακαινίσει τήν πόλ«.ν καί τδν Ναόν. Αύτη δέ 
εινε ή γνώμη τών Ιουδαίων καί πόλλών χριστιανών. Άλλ’ ή έν
νοια τού χωρίου σαφώς είνε, 1 ον δτι ή ‘Ιερουσαλήμ έξ ολοκλήρου 
θά κατεστρέφετο’ 2ον δτι ή καταστροφή αύτη θά έγίνετο ύπδ τών 
εθνικών δηλ. ύπδ τών ρωμαϊκών οπλών*  3ον δτι αύτη ή έρήμωσις 
θά διήρκει έφ δσον ό θεός Ιπέτρεπεν είς αύτούς νά κατακυριεύω·)  σιν 
αύτής ηρημωμένης, τουτέστιν έφ’ δσον ή έρήμωσις αύτη, ή:ις ήτον 
ή άκδήλωσις τής οργής του διά τά κρίματζ τού έθνους, δέν έπειθε 
τούς Ιουδαίους εις τδ νά έκζητήσωσι Κύριον τδν θεόν των, δπερ 
κατά τήν προφητικήν γλώσσαν τού χωρίου τούτου σημαίνει νάδε- 
χθώσι τδν ύπδ τών προγόνων των σταυρωθέντα Χριστόν ώςτδν άπε- 
σταλμένον Μεσσίαν. ‘Ο καιρός καθ’ δν οί ’Ιουδαίοι θά έπιστραφώ- 
σιν εις Χριστόν δέν ορίζεται άκριβώς διά τούτου τού χωρίου. 
Ο,τι έκ τούτου καί έξ άλλων μερών τής Γραφής έξάνεται εινε οτι 

ή ‘Ιερουσαλήμθά άνακαινισθή καί οίκισθή ύπδ τών χριστίανισάν- 
των’Ιουδαίων (Ρωμ. ιά. 26, 27, ‘Ησαιας νθ’. 20. Ψαλμ. ιδ'. 
7. ‘Ησαιας κζ’ 9. Ιερεμ. λά. 31 κτλ. 2 Κορινθ. γ1. 'J6. 
‘Εβρ. ή. 8. ι. 16). Τοιούτόν τι είνε δυνατόν, καί οί πανταχού 
διεσκορπισμένοι Ιούδα ol πρδς αύτήν έχουσίν άδισκόπως έστρσμ- 
μένα τά ομματα καί αύτήν έκζητούσιν ώς τδν ίδικόν των οίκον. 
Άλλ’ είτε ή της ‘Ιερουσαλήμ άνακαίνισις θά συμβή ύπ’ αυτών είτε 
δχι, ό καιρός καθ’ δν τά έθνη θά έξουσιάζωσιν αύτήν είνε περιορι
σμένος. 'Καθώς δλαι αί άλλαι έπί τής γης πόλεις, ούτω καί ή ‘Ι
ερουσαλήμ θά ύποκύψη εί; τήν επιρροήν τού εύαγγελίου, θά κα- 
τοικηθή ύπδ τών φίλων τού θεού, καί θά γίνη πάλιν ό τόπος ένθα 
ο θεός θά λατρεύητσι έν ειλικρίνεια ύπδ τού λαού αύτού, δν προέ*-  
γνω.—Πόσος δέ καιρός θά παρέλθη εως νά συμβή τούτο είνε γνω
στόν μονον εις εκείνον, οστις «έθεσε τούς χρόνους καί τούς χαιρούς 
έν τή ιδία αύτού έςουσία.» (Πράξ. ά. 7).
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Ότι οί μ.εγάλο: πο'ηταί δυστυχείς.
(Έκ τού Γαλλικού ύπδ Γ. Φραντζή}.

Γ.
Θεόκριτος (1)

Ούδέν βέβαιον έχομεν περί τού βίου τού ήγεμόνος τούτου τής 
βουκολικής ποιήσεως’ γινώσκομεν δέ μόνον δτι ήν Συρακούσιος, δτι 
ηκμασεν έπί Πτολεμαίου τού Αάγου και δτι έζη είσέτι και επί Φι- 
λαδέλφου (2).‘Ο Θεόκριτος έλθών είς τήν αυλήν τών πεφωτισμένων 
τούτων ηγεμόνων, οί όποιοι μεγάλως έπροστάτευον τάς ωραίας τέ- 
χνας, έτιμήθη παρ’ αυτών και πολλάς ελαβεν άμοιβάς’ άλλά ή έ- 
κειθεν άναχώρησίς του τφ ύπήρξεν αίτιος δυστυχίας μεγάλης, διότι 
έπανελθών είς τήν πατρίδα του έπέπρωτο νά ύποστή θάνατον τραγι- 
κώτατον. Ο τότε βασιλεύων έν Συρακούσαις Ιερών ύπεδέχθη αύτόν, 
έλθόντα, μετά πάσης τής είς τά προτερήματά του άνηχούσης ύπο- 
λήψεως’ άλλ’ ό τού βασιλέως υιός ούχί μόνον δέν περιεποιήθη τδν 
Θεόκριτον ώς ό πατήρ του, άλλά καί ύβρισεν αύτδν άγενώς. Ο ποι
ητής,ώς φαίνεται, δένύπέφερε τήν προσβολήν ταύτην μετριοφρόνως, 
σιωπών τήν αδικίαν, άλλά μάλιστα έτόλμησε νά άνταποδώση αυ
τήν μετά πικρίας τοιαύτης, ώστε ό ‘Ιέρων διά νά τιμωρήση καί 
συγχρόνως διόρθωση αύτόν, ύπεκρίθη δτι θέλει προστάζει νά τδν 
άπαγάγωσίν είς τδν τόπον τής καταδίκης. Τδ πρδς τδν Θεόκριτον 
τούτο μάθημα ήτο ίκανώς ισχυρόν’ έν τούτοις ό λόγος τού βασιλέ-

(1) Συνέχεια άπδ τή; σελ. 728.—ν1δε καί σελ. 383.
(2) Οί νεώτεροι λέγουσι ρητώς δτι έγεννήθη περί τά 290 π. X. 

δτι ήκουσε μαθήματα παρά τφ Φιλητα τφ Κώφ καί Άσκληπιάδη 
τφ Σαμίφ’δτι ήν πολύ συνδεδεμένος μετά τού ποιητού Αράτου, 

| δτι ύπήρξε μέρος τής Πλειάδος (δνομα τιμής δοθέν είς επτά περι- 
φήμους ποιητάς Ελληνας έπί Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου), ής 
τά ένδοξότερα μέλη ήσαν ούτος ό Θεόκριτος, *Αρατος,  ’Απολλώ
νιος ό Ρόδιος, Καλλίμαχος καί Λυκόφρων. Σ. Μ.

ως δέν έσχε τδ περιμενόμενον άποτέλεσμα, καί ή πρδς τδν ποιητήν 
έπίδειξις τού θανάτου δέν ήδυνήθη νά κατανικήση τήν παρωργισμέ- 
νην αυτού πεισμονήν. Διδ άντί νά μετανοήση δι’ δπερ έπραξεν, 
ώρμησε μετά λοιδοριών καί ύβρεων έναντίον τού Ιέρωνος, κατηγο- 
ρών αύτδν ώς άδικον καί τύραννον.

Τότε δή ή τού βασιλέως προσποίησις έγένετο πραγματικότης, 
λίαν οίκτρά, διότι μή ύπακούων πλέον είς άλλο παρά είς τήν ορμήν 
τής οργής του, διέταξε τδν θάνατον τού ποιητού, δστις έξετελέσθη 
αύθωρί.—^Ο ήγεμώ^ ούτος, πρδς δν ή ιστορία άποδίδει τιμάς, 
ώφειλε βεβαίως νά μετανοήση δι’ ήν έπραξε βαρβαρότητα’ άλλά 
καί ό Θεόκριτος δέν ήτο άξιοκατάκριτος ; τούτο δέν εινε προσέτι μία 
άπόδειξις δτι τά οργίλα πάθη τών ποιητών βλάπτουσίν αύτούς πολ · 
λάκις τόσον δσον καί ή τύχη ;

Πολλοί δμως σχολιασταί άπορρίπτουσι τήν ιστορίαν ταύτην, 
διϊσχυριζόμενοι δτι ό ύποστάς τήν βαρβαρότητα ταύτην ήν άλλος 
τις Θεόκριτος, φιλόσοφος, έκ Χίου, φονευθείς ύπδ τού ’Αντιγόνου, 
ώς κακολόγησας τδν ηγεμόνα τούτον. Έν τούτοις ό ’Οβίδιος, ούτι- 
νος ή μαρτυρία ισχύει μάλλον τής έκείνων, όμιλεί θετικώς περί τού 
τραγικού τούτου θανάτου τού Συρακουσίου Ποιητού.

Utque Syracusio praestricta fauce pofetae, 
Sic animae laqueo sit via clausa tuae.

‘Ως ποιητού τού Συρακουσίου ό λάρυγξ περιεσφίχθη
Ούτω καί σού τδ νήμα τής ζωής ό βρόχος νά διακόψη.

‘Ο Θεόκριτος διακρίνεται μεταξύ δλων τών ποιητών κατά τήν 
χάριν καί τήν άφέλειαν. ‘Ο τρόπος καί ή ιδέα δέν είνε δι*  αύτδν 
πράγματα περιζήτητα’ άμφότερα τρέχουσιν έκ τής καρδίας τού 
ποιητού, ώς έκ πηγής άφθονου. Καί τοι δέ πλούσιος καί συγκι
νώ ν διά τών αισθημάτων καί παρομοιώσεων, ούδέν άιραιοεί έκ τής 
ζωηρότητος τών εικόνων αύτού διά τήν άφθονίαν ταύτην, άλλά 
μάλιστα δίδει δΓ αύτής χάριν αφελή ελκουσαν, καί τδ συμφέρον 
κινούσαν*  ώστε ή άνάγνωσις τών ποιήσεων αύτού ρίπτει είς τήν 
ψυχήν ήσυχόν τι καί γλυκύ.

‘Η άνάγνωσις αύτού προσέτι ένεργεΐ έπί τόν αναγνώστην δπως 
μουσική κατανυκτική, ήτις έλευθερόνει τδ πνεύμα ταραχής ένοχλη.
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τικής καί 4σάνει άντ’ αύτή; άνεπαισθήτως τήν γαλήνην τής εύ- 
δσιμονίας.

Δύναται τις νά μεμφθή τδν Θεόκριτον ώς παρουσιάζονται ενίοτε 
λεπτομερείας κοινάς και περιστάσεις άοιαφόρους, και οτι αί υποδέ
σεις αύτού εχουσι μεγάλην ομοιότητα προς αλλήλας ’ ςιι πλείστ^ι 
δ’ αύτών .ε’.σίν αγώνες πλαγιαύλου και φ’Λ,ονεικίαι ποιμένων. 41 
δ’ άπλυτης αύτού, ούσα πςλλάκις ύπερπερισσή, ουδόλως σΰγκινεί, 
όυοιάζουσα ενίοτε διά τούτο πρδς τήν αγροικίαν. Πολλάκις δμως 
ό τοιφύτος απλούς και γλυκύς ποιητής, οσάκι,ς μεταχειρίζεται τά 
πάθη, λαμβάνει βαθμόν ενεργείας τοιούτον, οποίου δέν ένομίζετρ 
επιδεκτικός. Διά νάκαταπεισθή δέ τις περί τούτου, πρέπει νά ανα.- 
γνώση τήν Φαομακεύτριαν αύτού. 4 Η ερωμένη, ήν ο ποίησης εισά
γει. ενεργεί, αισθάνεται και εκφράζεται, ώς ή Φαίδρα έν τφ παρα- 
λογισμώ αύτής. ‘Ο ‘Ρακίνας μάλιστα, οστις πολλούς χαρακτήρας 
έδανείσθη παρ αυτου, έδεωρεί το τεμαχιον τούτο, ως το περιπα- 
θέστατοντής άρχσιότητος.

σ Μελέτα περί καλών επιτηδευμάτων λ.έγειν, 
ίνα συνεθισθής δμοια τοίς είρημένοις φρονείν.

(’•ίσοκ. πρδς Νικοκλέα).»
Κύριοι ’

Ούτε γνώσεων έπίδειξις, ούτε φιλοοοςια.ς γαργαλισμος με πάρε- 
κίνησε τήν εδοαν ταύτην καταλαμβανων ναομιλησω προς υμάς. Η 
ιδέα μόνον οτι άποδεκτέοι απαντες οι λαγοί οι κατα σμικρον ημάς 
ωφελεί ν δυνάμενοι, καί η ελπίς οτι μετ έμε πολλοί πρλ)ω εμού 
κοείσσονες λαμβάνοντες αφορμήν τά κρεισσω θέλουσι μάς διδάξει, 
μέ παρεκίνησαν ίνα, λαμβάνων τδν λόγον σήμερον, προσπαθήσω να 
διέλθω μεθ*  υμών και έκτυλίξω έν ειδει σ.υζητήσεως τά τήν καρδίαν 
μου πληροϋντα αισθήματα’ διότι ουδέποτε έφαντασθην οτι και επι 
στιγμήν νά διδάξω υμάς δύναμαι.

Τδ θέμα, Κύριοι, δπερ τολμώ ν’ αναπτύξω σήμερον εΐνε βεβαίως 
τών δυνάμεων μου ανώτερο ν’ έχων όμως πεποίθησιν οτι έν πάση 
πεοιπτώσει θέλετε μέ δικάσει έπιεικώς, προβαίνω θαρραλέος εις α- 

νάπτυξιν αύτού.

‘Ο κατ’ εικόνα και ομοιωσιν του θεού έπι της γής πλασθεις άν
θρωπος, :δ έντελέστερον χαί τελειότερον τού Πλάστου δημιούργημα 
οφείλει νά ήνε ή διηνεκής ήμών μέριμνα και μελέτη. Έξετάζοντες 
αύτδν απδ τήν ήμέραν τής είς τδν κόσμον έλεύσεώς του, άκολου- 
θούντες αύτδν κατά τάς διαφόρους της ακμής καί παρακμής του έπα- 
7?ς· εγκύπτοντες μετά προσοχής είςτάς ατελεύτητους καί αψευδείς 
τής ιστορίας σελίδας και μελετώντες αύτδν κατά τε τήν διανοητικήν 
και ηθικήν του άνάπτυξιν νά έξάγωμεν έκ τής εμβριθούς αυτής με
λέτης τα Οωτηριωδη έκείνα μαθήματα, τ*  αγαθά παραγγέλματα και 
Τάς οδηγίας, αιτίνες πρδς τήν ευδαιμονίαν ήμάς θά φέρωσιν. ‘Η έπι 
τη< γής δθεν ευδαιμονία τού ανθρώπου ή πω; δύ'/αται ο άνθρωπος 
να φθαση τήν επί τής γής καλούμενην εύδαιμονίαν έστω τδ σημερι
νόν τού λόνουθέμα, ύπδ πρακτική/μάλλον έξεταζόμενον εποψιν.

Πολλοί και έν τή άρχαίφ καί έν τη νεωτέρα εποχή διαφο- 
ροτρόπως απεφάνδησαν περί τής ευδαιμονίας τού ανθρώπου*  καί 
τινές μέν αύτών παραδέχονται οτι αδύνατον έν τφ κόσμφ νά 
φθάση ό άνθρωπος είς τδ σημείον εκείνο, είς δ δύναται νά δνο- 
μασθή ευδαίμων*  άλλοι δέ καί οί πλείστοι, έν οΐς οί τής Στοάς 
φιλοσοφοι και οί Επικούρειοι, τδ ένα/τίον ύπεστήριζαν, καί άλλοι 
την μέσην τρεπόμενοι έδδν εΐπόν οτι δύναται ό άνθρωπος νά όνο- 
μασθή ευδαίμων, τής ευδαιμονίας δμως αύτού μή ούσης διαρκούς, 
τουτεστίν ευρισκόμενός έκάστότε είς στιγμάς εύδαιαονίας καί κακο
δαιμονίας.

Πριν η παραδέχθώμεν γνώμην τινά έκ τών προεκτεθεισών, ας 
ορίσωμεν τήν λεξιν Ευδαιμονία*  ούδένα δέ καλλίτερον ορισμόν άπδ 
τδν τοϋ κορυφαίου τών φιλοσόφων ΆρΙστοτέλους εύρίσκομεν. «Ευ
δαιμονία έστίν ή κατά τελείαν αρετήν καί έν βίω τελείω ανεμπό
διστος ένέργεια τής ψυχής.» Τοιάύτη οθεν ούσα διαφέρει τής ευ
τυχίας, ες υλικών μάλλον ευτίραγιών τώ άνθρώπώ προσγιγνομένης 
και έκ τύχης η έξ ένεργείας τής ψυχής περί τήν τελείαν αρετήν. 
Ευοαιμων οθεν, Κύριοι, ινα ονομασθη καί ήνε τώ δντι δ άνθρωπος 
Οφείλει να θέση εις ενέργειαν τήν ψυχήν καί τδν^νούν του πρδς τήν 
έξαακησίν τών αρετών καί τώ? καθηκόντων του. Άλλ*  ίνα δοθή 
εις τήν έξάσκήσιν αύτών, προαπαιτείτάι ή γνώσις τής αρετής, τής
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τέλείας αρετής, του καθήκοντος καί λοιπών. Άποφεύγοντες έν
ταύθα, διότι εινε μακράν τού σκοπού μας, τούς φιλοσοφικούς ορι
σμούς τών αρετών, τάς διαιρέσεις αυτών καί το πέλαγος τών ψυχο
λογικών αναλύσεων, λέγομεν οτι τάς τοιαύτας γνώσεις μόνον διά 
τής παιδείας δύναται ν’ άποκτήση τις*  διότι πριν ή ό άνθρωπος 
γνωρίση έαυτόν, πριν ή κατανόηση δτι δ τε νούς και ή ψυχή αύτού 
χρήζουσι καλλιέργειας, χρήζουσι τροφ/.ς πνευματικής, κατ’ ούδέν 
τών αλόγων διαφέρει, τρέφων καί αύξάνων μόνον τδ σώμά του, 
δπερ κοινόν μετ’ αύτών εχει. "Αμα δμως γνωρίση έαυτδν, αμα 
δηλ. κατανόηση τδ θειον τής ελληνικής μεγαλοφυιας παράγγελμα 
α Γνώθι Σαυτόν η καί, τδν προορισμόν αύτού καλώς έννοήσας, κα- 
ταλάβη δτι δ άνθρωπος έπλάσθη ΐνα ή ωφέλιμος τοΐς όμοίοις του, 
άπδ τήν στιγμήν έκείνην οφείλει νά στρέψη τά βλέμματά του πρδς 
τδν πλησίον αύτού και νά σκεφθή τίνι τρόπφ δύναται ν’ άναπνύξη 
τδν δμοιόν του άνθρωπον, τίνι τρόπφ δύναται νά έξαγάγη αύτδν 
έκ τού βαράθρου τού σκότους, τής άμαθείας χαί δεισιδαιμονίας, εις 
τδ όποιον ήμέραι πονηραί τδν έρριψαν, τίνι τρόπφ τέλος δύναται 
τδ έπι τών οφθαλμών αύτού περικάλυμμα διαρρηγνύων νά τείνη 
αύτφ χεΐρα αδελφικήν. *Αν  είς μόνον έαυτδν περιορισθή, άν τδν 
πλησίον του παραμέληση, μή κηδόμενο; περί αύτού δσον περί τού 
ίδίου έαυτού του καί άρνούμενος αύτφ πάσαν ηθικήν ή και υλικήν 
σύμπραξιν. δ τοιούτος ούδέν ετερον είς τδν κόσμον νά πράξη ήλ- 
θεν, είμή ώς" έζημερωμένΟν ζώον νά διέλθη τδν βίον, έντρυφών 
καί κωφεύων είς τάς επανειλημμένα; τής συνειδήσεως φωνάς καί 
χαταπνίγων έν έαυτώ παν αίσθημα φιλανθρωπίας χαί πατριωτι
σμού. Ό τοιούτος μένει απαθής, μένει ανάλγητος είς τάς σπαρα
ξικάρδιους φωνάς τού πεινώντος, είς τήν θέαν τού ψύχους άπο- 
Ονήσχοντος παιδίου, καί δμως εινε άνθρωπο;! Αλλά πρδς θεού 
πώς δύναται νά παρακάθηται είς τράπεζαν πολυειδών φαγητών, 
άκούων τήν θύραν του κρουομένην ύπδ τρεμούσης χειρδς λιμώτ- 
τοντος ανθρώπου;

Πώς δύναται έυτδς θερμού δωματίου καθήμενος ήσυχος ύπδ τήν 
θέαν λαμπράς πυράς νά λησμονή ασθενή δντα έπι ψάθης κείμενα καί 
διά τής συσφίγξεώς των προσπαθούντα νά θερμανθώσιν έντδς σκο

τεινής καί παγέράς καλύβης, ούςε καν τήν έκ τής τροφής θερμότητα 
έχοντα; δ τοιούτος βεβαίως ούδέποτε τήν έπί τής γής αληθή εύδαι- 
μονίαν δύναται νά αίσθανθή*  ή ψυχή του ούδέποτε θά πληρωθή τής 
θείας εκείνης μαχαριότητος, τής έκ τής έκπληρώσεως τού καθήκον
τος μόνον προερχομένης. Είς μάτην,δταν μένη μόνος, δταν έρχεται 
εις επαφήν μετά τής συνειδήσεώς του—διότι έρχονται ώραι καί ς-ιγ- 
μαί, καθ’ ας ό άνθρωπος άποσύρων τάς έαυτού αισθήσεις άπδ τών 
εξωτερικών αντικειμένων στρέφει αύτάς πρδς έαυτόν αί στιγμαί αύ- 
ταιεινε αί πολυτιμότεραι τού ανθρωπίνου βίου, διότι φαίνεται τφ δντι 
ό άνθρωπος δτι πολύ τών αλόγων διαφέρει' κατ’ αύτάς δέ τάς στιγ- 
μάς δ άνθρωπος έξάγει ώφελιμώτατα μαθήματα διά τδν βίον αύτού 
καί διορθόνει τάς έαυτού σκέψεις*  είς μάτην δθεν δταν συνέλθη είς 
έαυτδν καί έρευνήση τίς ό προορισμός του έν τή γή —ζητεί νά εύρη 
τά θέλγητρα εκείνα, τήν χαράν εκείνην τήν πάσης άλλης ύπερτέραν 
καί ύψηλοτέραν, ήν περ πράξεις μόνον άγαθαί είς τήν καρδίαν τού 
ανθρώπου άνταλάζουσιν. * Η πολυτέλεια καί ό πλούτος, ή ύλική 
αφθονία καί πάντα τά επίγεια άγαθά δέν δύνανται νά φέρωσι τήν μα- 
καρίαν εκείνην ηδονήν,τήνμόνην ικανήν ΐνα καταστήση τδν άνθρωπον 
νά έννοήση δτι θείου μετέχει πνεύματος. Διά τούτο βλέπομεν αν
θρώπους περιρρεομένους ύπδ θησαυρών καί ύλικής εύπραγίας νά ήνε 
δυστυχείς έν τή ύλική ευτυχίας των, καί άλλους εύτυχεΐς έν τή δυ
στυχία των. "Ισως κατ’ άρχάς φανή παράδοξον τδ τοιούτον καί δμως 
ιδού πρόχειρος ή άπόδειξις. *0  τών άνδρών απάντων σοφώτατος 
Σωκράτης άπολογούμενος πρδς τού;’Αθηναίους έλεγεν «εμέ *Ανυ-  
τος καί Μέλιτος άποκτεΐναι μέν δύνανται,βλάψαι δέ ού. » Εύδαίμων 
έν ύλικαΐς στερήσεσιν, εύδαίμων έπί τοσούτον μυσαρα κατηγορίφ, 
εύδαιμονέστερος τήν στιγμήν καθ’ ήν έπινε τδ κώνειον ό μέγα; έχει- 
νος τόν τε νούν χαί τήν καρδίαν άνήρ· διότι είχε τήν συναίσθησίν 
δτι τδ καθήκον αύτοϋ έξεπλήρωσεν, άποδώσας τή πατρίδι τά τρο
φεία, τοΐς συμπολίταις κατασταθεις χρήσιμος καί τούς νέους της 
έποχης διδάξας παν δ,τι ν’ άνυψώση τδν άνθρωπον δύναται, κατα- 
στήσας αύτους ικανούς νά έννοήσωσι τδν άληθη της δημιουργίας 
Κτίστην καί έμπνεύσας αύτοΐς τά; θείας έκείνας εμπνεύσεις τής ύγι- 
ούς διδασκαλίας καί αληθούς μαθήσεως, έξ ών τοσούτοι άληθεΐς
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αύτού μαθηταί διδάσκαλοι τής ύφηλίου κατέστησαν*  διότι είχε 
πάντοτε ύπ’ δψιν του ό μέγας έκεϊνος του Χριστιανισμού Πρόδρομο; 
οτι ή μεγαλειτέρα τών υλικών στερήσεων και δυστυχιών, ο θάνα
τος, δέν ήδύνατο τδ παράπαν νά βλάψη τήν φήμην αυτού, ήτις 
έπι τών Απερχομένων έμελλε νά διαχυθή γενεών, καί οτι ήθελον μεμ- 
φθή τούς’Αθηναίους διά τδν άδικον αύτδ? τού Σωκράτους θάνατον, 
ή δέ ιστορία ήθελεν αναγράψει τδν μεν Σωκράτην είς τήν λαμ
πρότερα? αύτής σελίδα, τδν δέ ”Ανυτον και Μέλιτον εις τήν τών ά
τιμων προδοτών καί αισχρών συκοφαντών θέσιν, μή δυνηθέντας ου 
μόνον κηλίδα τινά έπι του ιερού αύτού προσώπου νά προσάψωσιν, 
άλλ’ ούτε κάν έ,τ έλάχιστον τήν λάμψιν τής φιλοσοφίας και βα- 
θείας αύτού ννώσεως και ασπίλου αρετής νά επισκιάσωσιν.— 
*0 τήν Μακεδονικήν δφρύν έν Βυζαντίω ταπεινώσας ενάρετος Φωκί
ων ίντλών έχ τού φρίατός του τδ ύδωρ και ζυμόνων τδν άρτον του 
μετά τής συζύγου του ήτον εύδαίμων καθόσον συνησθάνετο ήδονήν 
αφατον, άναλογιζόμενος δτι έξετέλεσε τδ καθήκον του*  απέναντι δέ 
τής ήθκής ταύτης ήδονής, ούδεμία άλλη υλική ήδονή ή απόλαυσις 
ήδύνατο νά τόν έπηρεάση, ούδεμία προσφορά ήδύνατο νά κλονίση 
τάς ιδέας και τά φρονήματά του. Διά ταύτα άπήντησεν εις τούς απ
εσταλμένους τού Μεγάλου τής Μακεδονίας Δορυχτήτορος « Εασάτω 
με δοκέιν και είναι άνδρα καλόν και αγαθόν « .—Ό δίκαιος ’Α
ριστείδης ό πολλάκις αφορμήν λαβών ϊνα υπέρ πάντα άλλον Ά- 
θηναϊον πλουτήση, άλλ’ ώ; μηδέν θεωρών τά π/θύτη απέναντι 
της έκπληρώσεως τού καθήκοντος, τής τιμής κα'ι τής αρετής’ 
ό πτωχός Έπαμίνώνδας ό τήν πατρίδα αύτού είς τον κολοφώνα 
δίξης ύψώσας και τούς Λακεδαιμονίους νιχήσας, ό ?να μόνον τρί

τον έλάχιστον διαιτώμενος πολίτην καί τόσοι 
άλλοι ποθεν άλλοθεν ήντλουν τήν ήδονήν απέναντι τοσούτων θυ
σιών ; πόθεν έπορίζοντο τήν μακαρίαν εκείνην ήδονήν τήν ανωτέ- 
ρΟυς παντδς άλλου αύτούς κατασταίνουσαν, είμή έκ τής συνειδή- 
σεώς των ;—*0  τδ κώνειον πιών Θεμιστοκλής καί τον θάνατον μάλ
λον προτιμήσας ή κατά τής πατρίδος αύτού νά στρέψη τδν βρα
χίονα δέν είχεν ύπ’ δψιν, τδ χρέος αύτού έχπληρώσας, δτι άν καί 
ούδεμίαν άμοιβήν πλέον είς τδν παρόντα βίον έπερίμενεν, αί πρά-

βωνα εχων καί ώς
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ξεις δμως αυτού αθάνατοι μένουσσι χαί την μνήμην αύτού αθάνατον 
θά ποιήσωσι καί είς τήν άλλην ζωήν μέ τδν στέφανον τής αρετής 
χαί δόξης αύτδν θά στεφανώσωσι ; τέλος πάντες ίν γένει οί άν^οες 
εκείνοι, οί τήν άρχαίαν ’Ελλάδα ύψώσαντες εις βαθμόν τύπου καί 
παραδείγματος τοις κλλοις εθνεσι, διήγον ώς ό έλάχιστος αύτών 
συμπολίτης, καί δέν εχομεν παράδειγμα ιδιωτικής οικίας ή οικο
δομής πολυτελεστέρας τών δημοσίων οικοδομών χαί καταστημά
των, ω? νά υφιστάμενα λείψανα διεγείρουσι τόν τε θαυμασμόν χαί 
σεβασμόν καί είσίν άψευδεστάτη ετυμηγορία τής μεγαλοφυίας αυ
τών. Αίδέίδέαι τών Ελλήνων φωταγωγούσιν ώς οφδες τδν νέου 
πολιτισμόν’ διότι απέναντι τής πολιτείας δ πολίτης μηδέν έλογί- 
ζετο χάί τά πάντα υπέκυπτον ένώπιον αύτών καί ή άτομιχότης ήν 
άγνωστος. Ολην δ’ αύτών τήν προσπάθειαν, δλας αύτών τάς δυ
νάμεις, τάς έθετον εις τδν βωμόν τής πατρίδος πρδς άναπτυςιν τών 
συμπολιτών των^ χατασταινόμενοι δσον οίόν τε ολιγαρκείς. "Οσον 
μάλλον ολιγαρκής είνε τις, τοσούτον δ>ιγωτέρας άνάγχας εχει χαί 
έπομένως εύχερίστερον είς τήν ευδαιμονίαν αύτυ5 άρικνεϊται. Διδ 
καί ό ‘ΙΙρόδοτος ελεγε περί τών Ελλήνων «Ο® ού περί χρημάτων 
τδν αγώνα ποιεύνται άλλά περί αρετής» χαί αλλαχού «Τή Έλ- 
λάδι πενίη μέν αείποτε σύντροφος έστί, αρετή δέ επακτός έστί άπό 
ft σοφίης κατεργασμένης χαί νόμου ισχυροί. » Φαίνεται δέ δτι ή 
πενία άχώριστος σύντροφος δέν θέλει νά έγκαταλείψη καί την νΰν 
‘Ελλάδα*  αλλά τοιαύτη πενία, ύφ ή> τοσούτον άνεδείχθη τδ ‘Ελ
ληνικόν έθνος ί πλούτισαν ήθικώς χαί πνευματικός τήν οικουμένην 
απασίν, προτιμητέα πλουτου ύπάρχοντος μόνον ένόσφ υπάρχει τδ 
έθνος, έςαλειφομένου δέ χαί οΰτε ίχνη τής ύπάρζεώς αύτού μετά 
τήν άπώλειαν τού έθνους εγχαταλνίμπάνοντος. Είθε δθεν καί ή ση
μερινή Ελλάς ύπδ τήν προγονικήν ευρισκόμενη πενίαν νά πλουτή 
ηθικώς χαί πνευματιχώς χαί νά χαταστη άςία τής προγονικής εύ- 
χλείας κληρονόμος.

d Αναγκαία δθεν είς τήν ευδαιμονίαν του άνΟρώπου ή ολιγάρκεια· 
διότι άπορρίπτων τις τδ μή άνήχον ίαυτφ, τδ περιττόν, δίδει τούτο 

Β εις άλλον, άπόλ.υτον ανάγκην τούτου ίχοντα.
Παρσβαλωμεν νύν τάς αληθείς αυτάς άρετάς, τούς εις τδν χό-

MENTOPOS Τόμ. Α' Τεΰχ. ΙΑ', 48
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σμον τδν προορισμόν αύτών χαλώ; έννοήσαντας, μέ τούς τά εναντία 
είς τήν ζωήν των πράξαντας, τούς βεβυθισμένου; μέν έντδς θη
σαυρών καί πλούτου καί κατοικούντας έ,τδς μεγάρων άπαστραπτόν- 
των άπδ χρυσόν καί άδάμαντας, άλλά τήν τυνείδτ,σίν των μή κα- 
θαράν έχοντας. ®Όσον οί τοιούτοι προσπαθούνι δι’επιδείξεων νά 
λησμονήσωσιν εις το βάθος τής χλιδής καί τής πολυτελείας τήν 
καθ’έαυτών τής συνειδήσεώς των μομφήν, δσον περισσότερον δί
δονται είς ύλικάς άπολαύσεις ΐ/α καταπνίςωσ: τήν τού καθήκοντος 
φωνήν και τήν τού συνειδότος τύψιν, τοσούτφ μάλλον αί τής ψυχής 
έξεγέρσεις σφοδρότερα», εγείρονται,, κατασταίνουσαι τήν ζωήν των 
αληθή κόλασιν.

Πόσοι βασιλείς,και ήγεμόνες,πόσοι δέσποτα», ή τύραννοι έν μέσω 
τοσαύτης δόξης και πλούτου δέν έζήλευσαν τδν λιτόν, άπλούν και 
αγνόν τού ελάχιστου πολίτου βίον ; ολίγοι βασιλείς κατέθεντο τδ 
βασιλ. σκήπτρον, ϊνα διά τού αρότρου καί τής όξινης καλλιεργήσωσΐ 
τήν γην; Πόσο: δέν εδωκαν τέλος είς τάς ημέρας αυτών διά της αυ
τοχειρίας, διότι μετά τήν δοκιμήν καί γεύσιν άπασών της έκ της γης 
ηδονών δέν εύρισκον πλέον θέλγητρου καί άπόλαυσιν της ζωής; διότι 
οί δυστυχείς δέν ε ιχον γνωρίσει τά έκ της έκπληρώσεως τού καθή
κοντος θέλγητρα καί τδ έκ τής έξασχήσεως τών αρετών γόητρον, δ- 
περ είς τήν ζωήν μάς κρατεί καί μετ’αύτής μάς συνδέει. ‘Ο 
τών 'Αθηναίων νομοθέτης Σόλων δέν ηδυνήθη νά ονομάση εύδαί- 
μονα τδν μεγαλόπλουτον τής Λυδίας βασιλέα Κροϊσσον. α Ας άνα- 
γνώσωμεν μετά προσοχής τάς ιστορίας, άς παρατηρήσωμεν μέ 
πνεύμα άπρόληπτον τάς πλέον λαμπρός καταστάσεις, λέγει ό 
Βόμβας, καί θέλομεν γνωρίσει πόσον μακράν άπέχουσι τού νά ήνε 
εύδαίμονες τφ δντι, δσοι εφθασαν εις αύτάς μέ μέσα άπδ τήν συνεί- 
δησιν καταδικαζόμενα ή δσοι δυνάμενοι άποφεύγουσι τήν έξάσκησιν 
τής άρετης καί τού καθήκοντος, καί θέλομεν πληροφορηθή περί της 
αλήθειας ταύτης, τήν οποίαν έπιβεβαιοϊ ή πείρα δλων τών αιώνων. » 
*Αν δέ δυστυχή τις έΧοτε ακολουθών τήν αρετήν, τουλάχιστον εινε 
δλως αδύνατον νά εύρεθή αληθής ευδαιμονία έκτδς της άρετης.— 
*Αν ό ανθοωπος είς τήν έκπλήρωσιν καί διά τήν έκπλήρωσιν τών κα
θηκόντων του κατέστη δυστυχής, καταφρονήσας πάντα τά δεινά καί 

υποβληθείς είς άπειρους θυσίας, υπάρχει δμως έν αύτήτή δυστυχίφ, 
τή έκ της ενάρετου διαγωγής προελθούση, μία παρηγοριά, βαθμό; 
τις εύχαριστήσεως, δστις δχι μόνον τήν πικρίαν αυτής έλαττόνει 
άλλά παρέχει καί δίδει αυτή ύψος τι μεγαλοπρεπές, ύψόνει ταύτην 
εί, τούς οφθαλμούς πάσης ευγενούς καί γενναίας ψυχής ύπεράνω 
των μεγαλύτερων ευημεριών, δταν αύται τυγχάνωσιν ούσαι ώς έπί 
το πολύ καρπός ενόχων καί αδίκων πράξεων Τίς αγνοεί δτι δυνάμε- 
νοι νά έκτελέσωμεν γενναίαν τινά καί ένάρετον πράξιν καί μή πράτ- 
τοντες ταύτην, έστω καί έφ οιαδήποτε θυσία, δέν ήθέλομεν λυπηθή 
περισσότερον μή πράςαντες αυτήν, παρ’ δταν μετά τήν έκτέλεσιν 
αυτής ήθέλομεν εύρεθή εις οιανδήποτε στέρησιν;

Είς τήν ευδαιμονίαν τού ανθρώπου ούδεμία αμφιβολία ότι τά μά- 
λα συντείνει ή θρησκεία καί πρδ πάντων ή έκ τού θείου Ευαγγελίου 
άπορρέουσα ηθική διδασκαλία καί υψηλή σοφία, ήτις ύψόνε». τδν άν
θρωπον αποκαλύπτοντα έκεϊ τήν εύγενη καταγωγήν καί τόν άθάνα- 
τον αυτού προορισμόν καί οτι ούναται νά συνεισφέρω εις τήν δόςαν 
τού αιωνίου τής φύσεως δημιουργού καί εις τήν ωφέλειαν τών όμοιων 
του. Διά τούτο άκολουθούντες καί εκτελούντες τάς θείας παραγγε
λίας θέλομεν αισθανθή καί κατανοήσει δτι κατ^ εικόνα καί όμοίωσιν 
τού Πλάστου έπλάσθημεν, τής κατ’εικόνα καί όμοίωσιν τού Θεού 
κατανοήσεως έπερχομένης τφ άνθρώπφ όταν άκολουθήση τάς αρχάς 
ας περ αύτδ; ό Πλάστης πρδς ρύθμ.σιν τής έν τώ βίφ διαγωγής μας 
έν τώ Εύαγγελίφ έχάραξε. Διότ». τότε εννοεί δτι θείου μετέχει πνεύν 
ματος καί τδν προορισμόν αύτού κατανοών βαίνει πρδς τήν πρόοδον 
καί τελειοποίησιν αύτού μέχρι; ού καταστή ικανός τής θείας καί έν 
τφ ούρανώ νά μετάσχη μακαριότητας. Πράγμα παράδοςον, λέγει ό 
Montesquieu, έν ω ή χριστιανική θρησκεία φαίνεται δτι δέν 
σκοπεύει είμή τήν μέλλουσαν ζωήν, καθιστά ήμάς εύδαίμονας καί έν 
τή παρούση. Καί τφ δντι τις δέν ευρίσκει ώρέλεισν καί αψευδή ηδο
νήν είς τά σωτηριώδη έκείνα μαθήματα ; μή ό πτωχδς καί πέ- 
νης δέν παρηγορεϊται, βλέπων ώς έν κατόπτρφ δτι απαντες έσμέν 
ίσοι, δτι προσωρινόν τυγχάνει ό πλούτο; ευεργέτημα, μή δυνάμε- 
νος τδ παράπαν νά ώφελήο-η τδν κατέχοντα αύτδν άνευ τή; ψυχι
κής γαλήνης, καί πολλάκις βλάπτων τδν κατέχοντα αύτδν καί μή 
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δυνάμενον νά μεταχειρισθή αύτδν έπωφελώς ; τίς έν τή τριχυμίφ 
τών διεγέρσεων τής συνειδήσεώ; του δέν δύναται ποτιζόμενος έκ 
τών θείων ναμάτων τού Ευαγγελίου νά άλλάξη βίον, συμμορφού- 
μενος μέ τάς διδασκαλίας αύτού καί νά καταστή ούτω ικανός τής 
Βασιλείας τών ουρανών ; τις άσωτος δέν έζήτησεν άσυλον ύπό τήν 
ίεράν τού Ευαγγελίου σκεπήν και δέν έλυτρώθη ; τίς ναυαγός είς 
τό πέλαγος τών ανθρωπίνων παθημάτων δέν εύρε παρηγοριάν άπό 
τά’χρυσά τού Ευαγγελίου έπη, αφού καί αυτός ό έν κακία καί έν 
άτιαωσεσι βιώσας δύναται μετανοών νά έςαγΛσθή δι’ ειλικρινούς 
έξομολογήσεως και άπεκδυόμενος τον παλαιόν άνθρωπον, διδόμενος 
δέ είς τήν έξάσκησιν τού άγαθού, νά καταστή άξιος τήςεύσπλαγ- 
χνίας τού ύψίστου ;

’Εκ των ανωτέρω συνάγομεν οτι ανυπόστατος καταφαίνεται ή 
γνώμη οτι δέν δύναται ό άνθρωπος νά τύχη τής εύοαιμονίας αυτού 
έπί τής γης. Είς δέ τήν δόξαν τω/ περιορίζόντων τήν ευδαιμονίαν 
εις τάς έπιοροάς τής ηδονής καί λύπης παρατηρούμεν δτι αίήδοναί 
καί λύπαι, ήτοι τά όργανικά αισθήματα νοερά και ηθικά, ατινα έ- 
χουσι βαθμόν τινά δυνάμεωςκαί ζωηρότητας, δέν εί>ε είμή διαβα- 
τικαί και διαρρέουσαι περιστάσεις, ών ή έπιπρόσθεσις ή ή συχ/ή 
έπανάληψις ήμπορεϊ άναμφ.βόλως νά συνεισφέρη είς τήν κυρίως 
λεγομένην ευδαιμονίαν, γενικώς δμως δέν άποτελούσι καθ έαυτά 
ούτε τήν μίαν ούτε τήν άλλην. Τά τοιαύτα δέ αισθήματα εχου- 
σιν έπιοούήν έπί τώ άνθρώπω άναλόγως της άναπτύξεως αυτού, 
τής ανατροπής καί τής ιδιοσυγκρασία;’ άν π. χ. ή Σπαρτιάτες 
εκείνη πρός ήν ανήγγειλαν τόν εις τήν μάχην τού υιού της θάνα
τον, άπήντησε νενναίως οτι δι’ αυτό τόν έγέννησεν ΐ/α άποθάνη 
ένδόξως μαχόμενος υπέρ Πάτρης,τοιαύτην άπάντησιν βεβαίως οέν θά 
δώσωσίν αί σημερινά*  μητέρες διά τόν θάνατον των τέκνων των, 
καθόσον ή άνατροφή καί τό υπέρ πατρίους αίσθημά των οέν εινε ικανά 
νά πνίξωσι πάν αίσθημα φίλτρου καί μητρικής αγάπης*  ποια νύν 
έκ τών δύο έχει δίκαιον πάς τις ευκόλως κατανοεί. Ούτω και περί 
τών λοιπών οαινοαένων τής ήοονής καί λύπης. Ορθώς άρα λέγεται 
« Ου τά πράγματα άλλ αί περί αύτών ίδέαι καί δόξαι ταράτ- 
τουσιν ήμάς». * Ο Φωκίων δέν έχάρη, δταν ο Μακεοών βασιλεύς 

επεμψεν αύτφ τόν χρυσόν, διότι ειχεν ύπ*  οψιν του, ώς ανωτέρω 
είπομεν, τήν πατρίδα, τό γενικόν καλόν, καί δτι ώφειλε νά μένη 
αδιάφθορος, τό δ’αίσθημά του τούτο ήτον άνώτερον τού άλλου, 
τού νά χαρή διά τήν υλικήν ωφέλειαν ένφ άλλος τις ίσως, εις τήν 
θέσιν του, θά τόν έδέχετο ευχαρίστως καί θαάπεκάλει εαυτόν ευ- 
δαίμονα.

Πρέπει δθεν έ άνθρωπος νά ρυθμίζη τάς μετά τών όμοιων του 
σχέσεις, τάς πράξεις, τάς τής ψυχής του ένεργείας κατ αύτόν τόν 
τρόπον, καί νά συνειθίση εαυτόν είς τάςμεταβολάς της τύχης, ώς-ε 
έν οίαδήποτε περιπτώσει ν*  άποφεύγη τόν σκόπελον της λύπης, ή 
άν δέν ήνε δυνατόν τό τοιούτον, νά μή αισθάνεται έξ αυτής ή ού- 
δεμίαν ή τήν έλαχίστην έντύπωσιν, εφαρμόζων τό τού Κλεοβού
λου «τάς μεταβολάςτής τύχης, γενναίως έπίστασο φέρειν. »

Είπομεν άρχόμενοι τού λόγου δτι ή παιδ-ία εινε ό κυριώτερος 
μοχλός πρός γνώσιν καί κατανόησιν τών αρετών*  άλλ’ή παιδεία 
οφείλει πάντοτε νά συμβαδ.ζη μετά τής ηθικής καί δικαιοσύνης. 
Διό ορθώς ελεγεν ό αρχαίος φιλόσοφο; δτι « Πάσα επιστήμη χω- 
ριζομένη τής δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής, πανουργία ού φιλο
σοφία φαίνεται,» δπερ μετά πολλούς αιώνας κατά μίμησίν ό νομο
διδάσκαλος Ρωμαίος μετέοερεν είς τήν γλώσσαν του λέγων« VcraiD, 
nisi fallor, non simulatam affect-antes philosophiam. »

‘Η των έπιστημων γνώσις άνευ της ήθικης πολλάκις βλάπτει 
τον κατέγοντα αύτήν εντεύθεν τό αξίωμα * ό δ’ άν μή ορθόν ή, 
ο.υκετι φήσομεν τούτο νόμιμον είναι’* καί τό «ούδέν έστιν ωφέλι
μον, α / μή έντιμον’ καί πάν έντιμον ωφέλιμον, ο Εκ τούτων επε- 
ται οτι οί Έλληνες τήν ηθικήν έθεώρουν αχώριστου τής πολιτικής, 
ήν περ δμως αρχήν, καί τοι είς εαυτού; οί νεότεροι έπί ματαίφ 
προσπαθούντες ν’ άποδώσωσιν, ήκιστα έφαρμόζουσιν οί έν τοίς 
πράγμασι, καταστ άγοντες τούς λαούς έρμαιου τών παθών καί των 
ατομικών αύτων δ.αθέσεων καί ουδέποτε πρός τήν οδόν της ευδαι
μονίας αυτούς άγοντες. Διά τούτο δικαίως ό Πλάτων ελεγεν αίχτ- 
τομένος τον σύνδεσμον τής πολιτικής μετά τής ηθικής δτι « τότε 
αί πόλ εις ευδαιμονήσουσιν, δταν οί βασιλείς φιλοσοφήσωσιν ή οί 
φιλόσοφοι βκσιλεόσωσιν,» έννοων δτι πάσα Κυβέρνησις οφείλει βα-
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διζειν τήν όοδν τής αρετής καί του δικαίου, έρειδομένην επί τής ε
λευθερίας τών λαών*  άλλως έμπνέουσα τήν δυσπιστίαν καί τήν 
διαφθοράν, φέρει αύτούς είς τήναπώλειαν καί τήν καταστροφήν των.

Παιδείαδθεν συμβαδίζουσα μετά τής ηθικής και δικαιοσύνης, έν ή 
συλλήβδην πάσα αρετή έστίν, έξάσκησις τών αρετών, προσπάθεια 
και σύντονος ένέργεια’πρδς ύπερνίκησιν τών μεταβολών τής τύχης, 
αποχή τού περιττού ήτοι ολιγάρκεια, θρησκευτική πίστις. είσι τά 
αναγκαία στοιχεία προς καταρτισμόν τής έν τώ κόσυιφ τούτφ κα- 
λουμένης ευδαιμονίας, ή:ις άδύνατον νά έπιτευχθη ενόσω ό άνθρω
πος δέν θέση εις ένέργειαν πάσας αύτού τάς δυνάμεις, δέν λάβη 
υπ’ οψΐν του πάσαν θυσίαν ηθικήν τε και ύλικήν πρδς άνάπτυςιν 
του ομοιου του, πρδς συλλογήν πάσης μαθήσεως διά τδν λαόν, 
ήτις νά τείνη εις τήν πρόοδον και τήν ευημερίαν του, και είς τήν 
έςάλειψιν πάσης άλλης τεινούσης είς τήν καταστροφήν και τήν δια
φθοράν του ϊνα δυνηθή νά καταστήση αύτδν ίκανδν πρδς αποδοχήν 
τώ'*  άνω έκτεθεισών αργών και παραγγέλματος ούτως, ωττε τήν υ
ψηλήν έκείνην στιγμήν, καθ ήν μετακχλεσθώμεν παρά τού Πλά
στου, άγογγύστως και μέ μειδιώντα χείλη νά δεχθώμεν τδν θάνατον
έχοντες τήν καρδίαν και τήν ψυχήν ήρεμον και τήν συνείδησιν α
γνήν καί καθαράν*  δντεςδέ βέβαιοι ότι τό καθήκον ήμών έν τώ κόσμφ 
τούτφ έςετελέσαμεν, νά έ/πίζωμεν τήν δικαίαν ανταμοιβήν παρά 
τών ασπίλων του Πλάστου χειρών.

’Άς παύσωμεν δθεν περιοριζόμενοι είς διδασκαλίας μόνον*  άς 
έλθωαεν είς τήν πράςιν και τήν έφαρμογήν. Εύρισκόμεθα εις τόν 
αιώνα τής έργασίας, είς τήν εποχήν τής πράςεω.*,  εις τδν καιρόν 
-ής πραγματοποιήσεως τών ιδεών*  επομένως μάλλον ένεργείας ή 
διδασκαλία; ανάγκην έχομεν.*Ας  λαμβάνωμεν πάντοτε ύπ’οψιν τήν 
ηθικήν καί ύλικήν στέρησίν τών όμοιων μας καί ό σκοπός ημών προς 
άνάπτυξιν αύτών πάντοτε άς τείνη. Ας πλησιάζωμεν αυτόν, ας 
τδν χεραγ»··γώμεν είς τήν πρόοδον καί άς μή περιοριζώμεθα μόνον 
εις λέξεις κενάς γράφοντες καί λέγοντες οτι απαντες εσμεν ίσοι και 
οτι τά αύτά απαντες δικαιώματα έν τή κοινωνία χαίρομεν, καί 
έπειτα νά μή καταδεχώμεθα ού:ε νά προτβλέπωμεν είς τόν ομοιόν 
μας, διότι εινε κατωτέρας κοινωνικής τάςεως. Τάς ιδέας ταύτας

άς τάς άπορρίψωμεν, διότι είσίν απηρχαιωμένα·, ίδέαι αίώνος, 
παρελθόντος ήδη.^ 1

Ό λαός, Κύοιοι, εινε άδολος*  έχει γενναίαν καί άθώαν τήν καρ
δίαν, άλλά στενάζει ύπδ τδ άχθος τής άμαθείας καί τού σκότους. 
’Ανάγκη νά χειραφετηθ ή, ανάγκη νάέξαχθή έκ τού σκότους. Ιδού 
τδ έργον διά τδ όποιον ή νέα ήμών γενεά έξελέχθη. Πρδ πάντων άς 
μή λησμονώμεν ποτέ τδ τού Θαλή λόγιον « Εάν ά τοΐς άλλοις ί 
έπιτιμώμεν αυτοί μή δρώμεν, άριστα και δικαιότατα βιώσομεν(ΐ). »

’Αθανάσιος Χρίστόπουλος. (2)
’Εγεννήθη κατά τδν Μάϊον τού 1772 έν Κσστορίφ τής Μακεδονία - 

άπδ γονείς πτωχούς μέν άλλά τιμίους. Ό πατήρ του ’Ιωάννης Χρις 
στόπουλος ήτον ίερεύς, φεύγων δέ τάς ύπδ τών τότε ένεργουμένας 
βιαιοπραγίας κατέφυγεν είς Βουκουρέστιον φέρων μεθ έαυτου καί τούς 
δύο υιούς του Αθανάσιον καί Κυριάκον. j

‘Ο πρεσβύτερος τούτων ’Αθανάσιος, προικισμένος ύπδ τής φύσεως 
μέ σπανίαν ευφυΐαν και όςύνοίαν, δέν έδύνατο νά μένη ταπεινός 
καί άσημα νιος, άλλά κεντώμενος άπδ τδν πρδς τά γράμματα έρωτα, 
όχταέτηςήδη έπεδόθη μέ ζήλον διακαή κατ’ άρχάς 4ς τήν μάθησιν 
τής Ελληνικής γλώσσης, διακούσας τού τότ’ έν Βουκουρεστίφ σχο· 
λαρχούντος Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου.

Άφού δέ μέ τήν μεγαλ.οφυΐαν καί άδιάκοπον έπιμέλειάν του έγι- ·| 
νεν έντδς μικρού διαστήματος εγκρατέστατος τής Ελληνικής,άμέσως 
έςφκονόμησεν ώς ήδύνατο χρηματικά τινα μέσα και μετέβη είς τήν 
άκαδημίαν τής Βούδας. Μαθών δέ καλώς τήν Λατινικήν γλώσσαν ή- 
θέλησε ν’ άκολουθήση τήν σειράν τών ιατρικών μαθημάτων, καί έκ 
Βούδας μεταβάς είς Πατάβιον, ήκροάσθη έν τφ περικλεεΐ πανεπιστη- 
μείφ τή; πόλεως ταύτης τήν σειράν τής ιατρικής, μετά δέ ταύτα J 
καί τής νομικής, πρδς ή / έκ φύσεως ιδιαιτέραν έδείκνυ: κλίσιν.

(I) Ομιλία άπαγγελθεΐσα έν τώ ’Αναγνωστηρίφ «‘Η Σμύρνη» 
ύπδ Α. Σιαιτοπούλου. ι

(2) *1δε  καί σελ. 724 έν ύποσημ. 2. ’



— 76θ

Ούτω δέ καταρτισθείς ό Χριστόπουλος έπανήλθεν εις Βουχονρέ- 
στιον καί προσφκειώθη τφ τότε θρυλλουμένφ δίδασκά), φ Λάμπρφ 
Φωτιάδη, δστις τόσον έθαύμασε τήν ευρυμάθειαν χαί γλωσσομάθειάν 
του, ώστε συνέστησεν αύτδν ώς οικοδιδάσκαλο*  τοΰ ήγεμονείοντος 
Αλεξάνδρου Μουρούζη, μετ’ ού πολύ έχτιμήσαντος δεόντως τά σπά

νια πλεονεκτήματα του Χριστοπούλου, διότι εκτός τών γνώσεων ήτο 
προκισμένος μέ ευθυμίαν, χάριν είς τους λόγους καί κομψότητα αμί
μητου είς τάς εκφράσεις’ δθεν τιμήσας αύτδν μέ τδ αξίωμα τού Καμι
νάρη τδν διώρισε καί δικαστήν είς έν άπδ τά πρώτα δικαστήρια τού 
’Ιασίου.

Κατ’ έπίμονον παράχλησιν τού φιλομούσου τούτου ήγεμόνος ό 
Χριστόδουλος συνέγραψε τότε τδ δράμα «Άχιλλεύς.» παρασταθέν 
πολλάκις καί θαυμσσθέν υπδ δλων.

Κατά τήν ανάκλησήν τού ήγεμόνος Μουρούζη ήλθε μετ’αύτού 
καί δ Χριστόπουλος είς Κωνσταντινούπολή, ένθα ελεύθερος άπδ τάς 
πρόωρον περισπώσας αύτδν ασχολίας άφωσιώθη είς τήν λατρείαν 
τώ*  Μουσών Είς τήν ευκαιρίαν και ά/εσιν τής εποχής ταύτης οφεί
λονται τ*  αθάνατα λυρικά του ποιήματα, τά όποια διά τήν ποικί
λη*  χάριν καί τερπνότητα καί διά τδν άμεμπτον κα*  αρμονικόν τών 
ιδεών τ<υν σύνδεσμον θαυμασθέντα έκλεισαν τδν ίνδρα, δστις ίσε·*·  
πλήθη *ίος  ’Ανακρέων.

Είς τήν ίδιαν αυλήν τού Μουρούζη ευρισκόμενος συνέταξεν ο Χρι- 
στόπουλος καί πόνημα κλασικώτατον περί ποιητικής, έν φ 
κατά πλάτος- ώμίλει περί της παρά τοίς άρχαίοις πο.ήσεως, περί τού 
ύψους καί τών κανόνων αυτής. Τότε δέ συνέθεσε καί τήν Σχχουργι- 
κήν τής δμιλουμένης γλώσσης. Τού δευτέρου ποιήματος περίλαόις 
μόνον διβσώθη ύπδ Στεφάνου Κανέλου, καταχωρισθείσα έντή πρώτη 
έκδόσει τών λυρικών και έν τη άνστυπώσει τών Παρισίων (1833)*  
τδ δέ πρώτον τού Χριστοπούλου πόνημα περί ποιητικής άπωλέσθη.

’Εν βουκουρεστίφ λογοτριβών μετά τού σπουδαίου φίλου τομ 
Στεφάνου Δούγκα διδασκάλου τής φυσικής, περί κενού καί τής άτο- 
μιχής αίρέσεωςτών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, έγραψε κατ’ αί- 
τησιν τού ήγεμόνος Μουρούζη σπουοαιοτάτην ύπέρ τού κενού δια
τριβήν, έπικροτηθείσα? καί ύπ’αυτού τού Δούγκα, δι’ής άπεδεί- 
χνοευ δτι υπάρχει είς τήν φύσιν τδ κενόν, κατά τδν Δημόκριτον λέ-? 
γοντα έτεήδέ άτομα και κενόν. ΓΗρίτού αύτού αντικειμένου 
ύστερον, παίζων μάλλον ή σπουδάζων, έγραψε τδ άστείονκαί πλή
ρες χάριτος ποίημάτίον, ού ή αρχή.

Φίλε Στέφανε νά ζήσης
Που. διδάχνεις δ:’ ή φύσις

Δεν τό θέλει τδ κενό. κτλ.
θιασώτης του απλοελληνικού ύφους ό Χριστόπουλος αυνίλαβε. 

τδ. σχέδιον ν’ άνεγείρη πλήρες οικοδόμημα της καθομιλουμένης 
γ/ώσσης. Όθεν συνέταξε τήν αίολοδωρινήν γραμματικήν, επί τή
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βάσει τής όποιας συνέθεσε καί τδ δράμα «Άχιλλεύς»*  διά τής 
γραμματικής ταύτης πλείστας έχοόσης τάς ελλείψεις, ο Χριστό- 
πουλος ήθέλησε νά παρακίνηση τούς λογίους εις τήν μή απόρριψ'.ν 
άνεξετάσ^ως '.λώσσης λαλουμένης, πλουτούσης εικόνων, δυνάμεως, 
χάριτος καί έκφράσεως, ίσχυριζόμενος δτι ήτο γέννημα τής Αιολι
κής καί Δωρικής καί προτρέπων αύτούς είς καλλιέργειαν ταύτης. 
’Ακολούθως άνέλαβε τήν σύνταξιν λεξικού, παραδεχθείς τήν μέθοοον 
καί τάξιν τού θησαυρού τού Ερρίκου Στεφάνου.**Οθ<ν  ακολουθών την 
μεθοδικήν τάξιν τού ρηθέντος λεξικογράφου ό Χριστόπουλος εφθασε 
μέχρι τού στοιχείου Π, πλήν ενεκα τών έπελθουσών ταραχών 
διέκοψε τήν περαιτέρω έξακολούθησιν. ‘Γπδ τδ αυτό πνεύμα ο Χρι- 
στόπουλος συνέγραψε πραγματείαν περί προφοράς των αρχαίων, εν 
ή άνασκευάζων τδ σύστημα τού Εράσμου κατεδείκνυεν δτι οι αρ
χαίοι έπρόφερον άπαραλλάκτο>ς ώς καί οί σημερινοί απόγονοί των.

“Ύστερον αναθεώρησα; τήν αίολοδωρικήν γραμματικήν του επε- 
ξειργάσθη φιλολογικώτερον αύτήν καί λαβών άφοραήν έπραγμα- 
τεύθη περί τής αρχαιότητας τού * Ελληνικού γένους καί τής γλώσσης 
του, περί τω/ πραγμάτων και της θρησκεία; του.

Είς τήν νεότητά του έδοκίμασε νά μετάφραση τδν Ομηρον είς 
γλώσσαν απλοελληνικήν διά στίχων ομοιοκατάληκτων, αλλ’ επειδή 
εΐδεν δη δεν ει<ε δυνατόν έν τή ομοιοκαταληξία νά τηρηθή κατ’ α
κρίβειαν ή έννοια τού ποιητού, παρήτησε τήν πρόθεσιν ταύτην καί 
πολύ ύστερο' έφαντάσθτ νάδοκιμάση τήν είς ανομοιοκατάληκτους δε
καπεντασυλλάβου; με“άφρασιν. Ούτω δέ μετέφρασε τήν πρώτην ρα
ψωδίαν της Ιλιάδος ούχί ώ, έργου τέλειον, άλλά τρόπον τινά ως 
απόπειραν καί δοκιμίου διά τούς μεταγενεστέρους.

Τφ 1812 προσκληθεί; είς τήν αύλήν τού ήγεμό^ος Καρατζά, 
άπεχωρίσθη ακων τής Μουρουζικης οίκογειας, πρδς ή> στενός σύνδε
σμος καί αίσθημα ευγνωμοσύνη; τδν έκράτεί προσηλωμένου. Ε/.θών 
εί; Βλαχίαν δ Χριστόπουλος διωρίσθη δικαστής. Μετά οέπαρέλευσιν 
έ/δς έτους, κατά ζήτησιν μάλιστα τών έν Βλαχίφ Προςενείων τώ' 
Εύοωπαϊκών δυνάμεων, δ ήγεμώ' Καρατζά; συ έστησε δικαστηρίου 
πρδς έκδίκασιν τών μεταξύ τών αυτοχθόνων καί τών υπηκόων τών 
ξένων δυνάμεων άναφυομένων διαφορών. Πρόεδρον τού νεοσυστάτου 
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εκείνου δικαστηρίου, έπικληθέντος λογοθεσία τών ξένων 
υποθέσεων, διώρισε τόν Χριστόπουλον καί διά τήν ικανότητά 
του καί κατα ρητην ίΓήτησιν τών Προξένων, άφού πρώτον άπδ Κα- 
μιναρην επροβίβασεν αύτον εις τδ άξίωμα τού Λογοθέτου. Τών απο
φάσεων τού δικαστηρίου τούτου μόνον πρδς τδν ηγεμόνα έγίνετο 
έχκλησις.

Κατα προτροπήν τού Χριστοπούλου συνετάχθη ή έπι Καρατσά 
έκδοθείσα νομοθεσία τής Μολδαβίας.

Κατ’ εκείνην τήν έποχήν ό ’Αθανάσιος συνέγραψε τά πολιτικά 
σοφίσματα.

‘Ο Χριστόπουλος ήτο καί καλός μουσικός, τονίσας ού μόνον διά
φορα φσματά του, άλλά καί πολλούς ύμνου; εκκλησιαστικούς. Ά- 
πέθανε τώ 1847.

(Έκ τής Νεοελλ. Φιλολογίας Κ. Ν. ΣΑΘΑ.)

’Ανατροφή τών τέκνων παρά τοίς Γότθοις
(Έκ τού Αγγλικού).

Οι Γοτθοι συνείθιζον τά τέκνα των απδ τής τρυφερωτάτης των ή- 
λικίας νά ύπομένωσιυ δλας τάς σκληρότητας τού ψύχους, τού κό
που καί τής πείνης· έδίδασκον αυτά νά κρατώσιν δπλα, νά χατα- 
διώχωσι θηρία, νά κολυμβώσιν έντδς τών πλατύτατων ποταμών καί 
νά μάχωνται γυμνά μέ αμυντικά δπλα. Οταν έφθαναν είς ηλικίαν 
1 5 ετών, τοσαύτην ειχον ισχύ' καί τοσαύτην πείραν, ώστε ήδύ- 
ναντο νά καταταχθώσιν εις τήν τάξιν τών ανθρώπων καί νά λάβωσι 
θέσιν είς τδν στρατόν^

Είς ταύτην τήν περίστασίν ιδιαιτέρα τελετή έγίνετο. Έδ’.δον 
εις αυτά περικεφαλαίαν, δόρυ καί ασπίδα, καί τοίς έλεγον οτι, απ' 
εκείνης τής στιγμής έπρεπε νά θεωρώνται ώς κύριοι εαυτών, καί δτι 
έπρεπε νά φροντίζωσι διά τήν συντήρησιν καί ύπεράσπισίν των, 
καταγινομενα είς τδ κυνήγιον καί τδν πόλεμον.

4Π άσπίς, ήτις προσεφέρετο εις αυτά, ήτο όλοτελώς λευκή κ^.ί 
λεία’ ήτο δέ άπηγορευμένον είς τά παιδία νά ζωγραφήσωσιν έπ’ 
αύτής κόσμημά τι ή σύμβολον, πρ ν ή ήθελον κατορθώσει άξιόλογόν 
τινα πράξιν ‘Η άσπίς αύτη εκαλείτο άσπίς τής προσδοκίας.
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• Η επιθυμία τοΰ νά χοσμώσι τάς άσπίδας των έδιδεν εις αυτά 
τοσαύτην ζέσιν, χαί τοσούτον τά άποκαΟίστα ανδρεία, ώστε πολ
λάκις άμιλλώμενα έπραττον θαύματα άνδρίας, έπιπίπτοντα εις τδ 
μέσον τών έχθρών και προσπαθοΰντα ποιον ν' αποδώστε περισ· 
σοτέρας ύπτρεσίσς είς τδ έθνος τω>, διά ν’ άτοχτήση την διακριτικήν 
τιμήν τοΰ νά κόσμησή τήν ασπίδα του.

Μετριοφροσύνη τοΰ Βφγίλίου.
(Έκ τοΰ : Αγγλικούς.

* 0 περίφημος ουτος άνήρ, δστις χέκληται δ ήγεμών τών Λα
τίνων ποιητών, έγεννήθη κατά τδ 7Ο έτος π. X. είς τάς ’'Αν
δεις, χωρίον πλησίον τής Μαντούας. Διήλθε τδ πλεϊστον μέρος τής 
ζωής του είς τήν Κρεμώναν, δπου καί άπέκ-ησεν υποστατικόν  
άλλ’ οί εμφύλιοι πόλεμοι άπέβησαν βλαπτικοί είς αυτόν. Μετά τήν 
μάχην τών Φιλίππων, οί αγροί τή; Κρεμώης  διεμοιράσθησαν με
ταξύ τών στρατιωτών τού Αύγουστου. Ό Βιργίλιος διεφι/.ονείχησε 
τήν χτήσιν τών αγρών του πρός έκείνους, εις ούς ειχον δωρηθή, 
άλλ’ άπεδιώχθη διά τής βίας, και μόνον έσωσε τήν ζωήν του χο- 
λυυβων τόν ποτααόν.

*

*

‘Γπήγε δέ είς ‘Ρώμην, δπου διά τά προτερήματα και τήν μετρι
οφροσύνην του τοσούτον ηύνοήθη υπό τού αυτοκράτορος, ωατε ου
τος τώ άπέδωκε τούς αγρού; τον. Εις ταύτην τήν περίστασίν ο ποι
ητής συνέθεσε τδ ποωτον βουκολικόν ασμα του. διά νά έκφραση τήν 
ποος τδν εΰεονέτην εύννωαοσύνην του. Τά συγγράμματα αυτου εΐ’λ*  
χυσαν τήν προσοχήν τών Ρωμαίων, οΐτινες δημοσία εοηλωσαν τον 
θαυμασμόν των. Άλλ’ ή δυσπιστία του τδν έκαμε ν αποφύγη οσον 
τδ δυνατόν τήν έπιδοχιμασίαν τού οημοσιου.

‘Ως παοάδεινυα τή: μετριοφροσύνης καί αρετής αυτού σναφε- 
ροντα». τά ακόλουθα. *0  Β.ργίλιος πρδς τιμήν τών νικών τοΰ Αυ- 
γούττου έγραψε τδ έςής δίστιχου, τό όποιον έκόλλησεν έπι τών 
τοίχων τού παλατ'ου.

Nocte pluit toti, redeunt spectacula mane ; 
Divisum imperium cum Jove Caesar habet. 
”θλην τήν νύκτα έορεςεν, άλλά τήν πρωίαν τά θεάματα 

έπα νήρχισαν.
Ό Καισαρ διεμοιράσθη τήν αρχήν μετά τοΰ Διός.

Διαταγαί έδόθησαν ύπδ τοΰ αυτοκράτορος ϊνα εύρεθή δ συγγρχ- 
φίυς τών καλαχευηκών τούτων στίχων ερευνήσεις έγιναν, άλλ’ δ 
Βιργίλιος δέν έφανερώθη*  ώττεέπί τέλους οίκειοποιήθη αύτούς άφα- 
νης τις καί άγνωστος ποιητής, Βαθύλλος ονομαζόμενος, δστις άν- 
τημείφθη διά χρημάτων καί έπαίνων. Ό Βιργίλιος θά ηύχαριστεΐτο 
νά μείν^ άγνωστος ώς δ ποιητής τού δίστιχου τούτου*  άλλ’ δταν 
ειδεν άλλον λαμβάνοντα τιμάς, αϊτινες είς αύτδν μόνον ωιρείλοντο, 
τοσούτον ήρεθίσθη ή φιλοτιμία του, ώστε ήλθε καί έπανέγραψε 
τούς αύτούς στίχους καί ύπ’ αύτούς έγραψε ταύτα*

Hos ego versiculos feci, tulit alter honores.
’Εγώ έποίησα τού; στίχους τούτους άλλ’ άλλος ελαβε τάς τιαάς. 

Εις τούτους δέ έπρόσθεσε τήν αρχήν τεσσάρων άλλων στίχων, ώς 
εξής*

Sic vos non vobis . . .
Sic vos non vobis . . .
Sic vos non vobis . . .
Sic vos non vobis . ..

Ούτω σεις ούχί διά σάς . . . 
Ούτω σεις ούχί δια σάς . . .

* 0 Αύγουστος σφοδρά έπεθύμησε νά τελειωθώσιν οί στίχοι,
‘Ο Βαθύλλος έφάνη ανίκανος είς τδ εργον*  άλλ' έπί τέλους έλ- 

θών ό Βιργίλιος έτελείωσε τούς, στίχου; ώ; επεται*
Sic vos non vobis nidificatis, aves;.
Sic vos non vobis vellera fertis, oves;
Sic vos non vobis mellificatis, apes;
Sic vos non vobis fertis aralra, boves.
Ουτω, πτηνά, κάμνετε φωλεάς, άλλ’ ούχί δι*  έαυτά.
Ουτω, πρόβατα, παράγετε έριον, αλλ*  ούχί δι’ έαυτά*  
Ουτω, μέλισσα»., χάμνετε μέλι, άλλ’ ούχί δι’ έαυτάς*  
Ουτω βίες, σύρετε τδάροτρον, άλλ’ ούχί δι’ εαυτούς.

* 0 Βιργίλιος αποδειχθείς ούτως ό συγγραφεύς τοΰ δίστιχου άν- 
τημείφθη υπό τοΰ αυτοκράτορος, ένώ ό Βαθύλλος κατέστη τδ παί- 
γνιοντών Ρωμαίων περιφρονούμενο; ύπ’ αύτών.
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Μοναδική άφοσίωσίς.
(Έκ τοϋ Αγγλικού.)

Κατά τδν χειμώνα τοϋ έτους 17 76 ό κόμης καί ή κόμησα Ποδό- 
σκη έταξείδευον έκ Βιέννης είς Κρακοβίαν’ πολυάριθμοι δέ αγέλαι 
λύκων, οιτινες εινε πολυπληθείς ε’ς τά Καρπάθια ορη*  καί οιτινες 
τδν χειμώνα εινε αγριότεροι παρά τδ σύνηθες, κατέβησαν και κατε- 
δίωκον τήν άααςαν, ούσαν ήδη μεταξύ τών πόλεων Osweik και 
Zator, τών οποίων ή τελευταία απέχει τής Κρακοβίας ολίγας μό
νον λεύγας. Έκ τών δύω υπηρετών, τούς οποίους ό κόμης εφερε 
μεθ’ εαυτού, ο είς είχε σταλή διά νά έτοιμάση ταχυδρομικούς ίπ
πους, ό δέ άλλος, πρδς ο*  ό κόμης διά τήν άφοσίωσίν του ετρεφεν 
ιδιαιτέραν αγάπην, ώς είδε τούς λύκους πλησιάζοντας επί μάλλον 
καί μάλλον, παρεκάλεσε τδν κομητα νά επιτρέψε εις αύτδν ν*  αφίσχι 
τδν ίππον του είς τούς λύκους, ίνα ή λύσσα αύτών κάπως μέτρια- 
σθή. Ό Κόμης συγκατένευσε καί ό υπηρέτης άναβάς όπισθεν τής 
άαάξης απέλυσε τδν ίππον, οστις ταχέως διεσπαράχθη ύπδ τών 
Λυσσαλέων λύκων. Οί δέ ταξειδιωται έν τούτφ τφ μεταξύ έτρεχον 
μέ δσην ήούναντο δύναμιν, επ' έλπίδι νά φθάσωσιν είς τήν πόλιν, 
άπδ τής οποίας ολίγον άπείχον. Άλλ’ επειδή οί ίπποι ήσαν κου
ρασμένοι, οί λύκοι έπί μάλλον έξαγριωθέντες έκ τοϋ αίματος τού 
ίππου ειχον ήδη χαταφθάσει τήν άμαξαν. Τούτο βλέπων ό υπη
ρέτης έφώναξεν « Είς μόνος τρόπος υπάρχει σωτηρίας’ δίδομαι εγώ 
είς τούς λύκους διά νά μέ φάγουν, έάν θέλετε νά μέ όρκισθήτε δτι 
θά ΦΟΟντίζητε ώς πατήρ περί τής οικογένειας μου’ έ' τούτφ δέ τφ 
μεταξύ σείς κερδίζετε καιρόν καίσώζεσθε. » ‘Ο Πηδόσκης έδίστα- 
σε’ άλλ’ επειδή δέν ύπήρχεν ελπίς διαφυγής, συγκατένευσε καί 
έπισήμως ώμοσεν οτι, άν ήθελε νά θυσιασθή, ούτος Οιηνεκώς ήθελε 
φροντίζει διά τήν οικογένειαν του. Ό ύπηρέτης έπορεύθη εις τούς 
λύκους, καί έν τφ άμα, ώς ό ίππος, κατεβροχθίσθη. ‘Ο Κόμης εφθα- 
σεν είς τάς πύλας τής Ζατόρ, έσώθη, καί διεφύλαξε τήν πρδς τδ 
θύμα ύπόσχεσίν του.

. ............. ' ’»!■» ■ ---------------------- ί· ----------------- 1---------1-----

ζΟ Χρο'νοςτοΰ Λονδίνου.
‘Η έφημερίς «Χρόνος» έκτυπούσα 60,000 φύλλα καί άπο- 

φέρουσα, ως β-βαιούται, 100,000 λιρών καθαρόν κ.'οδος, εΐνε 
ιδιοκτησία διηρημενη εις 9 μετοχάς άνηκούσας σήμερον εις πέντε 
πρόσωπα. ‘II έφημ.ερίς στοιχειοθετείται καί έκτυποϋται άπδ τής 
11 1)2 ώρας τής νυκτος μέχρι τής 6 ώρας τής πρωίας, δτε πα- 
ραδιοεται εις το ταχυΟρομείον καί αποστέ/.λεται πανταχόσε τής ύχ— 
ηλίου. Ί1 στοιχειοθεσία διαρκεί άπό τής I 1 1)2 ώρας μέχρι τής 
4 1)2 τής πρωίας, ή δέ έ/.τύπωσις τών 60 χιλιάδων άντι- 
τύπων γίνεται δλη έντδς μιας ώρας καί ήμισείας ήτοι άπδ τής 
4 1)2 μέχρι τής 6, διά μηχανή; έπινοηθείσης παρά τοϋ. άγγλου 
μηχανικού Mac Bonald. Δέμα κυλινορικδν χάρτου λευκού, έκ— 
τάσεως τριών αγγλικών μιύίων, τίθεται πρδ τής μηχανής, ήτις τδ 
παραλαμβάνει, τδ εκτυλίσσει καί έντδς δευτερολέπτου τδ έκδίδει 
έκτετυπωμένΟν καί έτοιμον προς διανομήν. Οτε τά παοαοτήυατα 
εΐνε μεγάλα, ό «Χρόνος» άριθμεί 16 σελίδας· τότε δέ ή μηχανή 
καταναλίσκει 40 κυλινδρικά δέματα χάρτου, ή χάρτην έκτάσεως 
1 20 αγγλικών μιλίων ή 40 λευγών γαλλικών’ Είς άνήρ δέ καί εν 
παιοιον αρκούσι πρδς ενέργειαν τού θαυμάσιου τυπογραφικού μηχα
νήματος. Τρία χαρτοποιεία έργάζονται άκαταπαύστως διά τδν«Χρό
νον. Τά έκ τών Βουλών στενογραφήματα διαβιβάζονται είς τά γρα
φεία τής έφημερίδος νύκτα, άνά παν τέταρτον τής ώρας δι’ αμαξών 
έπί τούτφ’ αι ψηφορορίαι αναγγέλλονται είς τδ γραφείον τής έφη
μερίδος έκ τής αιθούσης αύτής τοϋ Κοινοβουλίου δι’ ηλεκτρικού σύρ
ματος, καταλήγοντος εί; τήν τράπεζαν τού άρχισυντάκτου. Οιέρ- 
γάται τού «Χρόνου» 40 0 έν δλφ διαιρούνται είς δύο τμήματα, 
ών οί μέν 200 έργάζονται τήν νύκτα, οί δέ 200 τήν ήμέοαν, 
άπαρτίζουσι δέ ιδίαν Λέσχην έν τφ καταστήματι, έν ή έν .τιμή 
έύθηνοτέρα εύρίσκουσι τροφήν καί ποτά’ τού κακώς προσοερομένου 
εργάτου άφαιρείται ό μισθός και δίδεται τή γυναικί αύτού, ει έτυ- 
χεν έγγαμος ών.

’Αποτέλεσμα τής νίκοτίανής. (1).
• ‘Ο αριθμός τών παραλυτικών καί τών φρενοβλαβών έν Γαλλίφ

ζΐ) *1δε·  καί σελ. 414.
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αυξάνει χατ’ αναλογίαν τών προσόδων τοΰ έπί τοΰ καπνού ©όρου. 
Άπό τοΰ 181 2—1832 ή χυβέρνησις είσέπραττεν 28,000,000 
φράγκων έχ τοΰ φόρού έπι τοΰ καπνού, καί τά φρενοκομεία πε- 
ρκΐχον 8,000 ασθενών. Σήμερον εισπράττει 180 εκατομμύρια, 
καί 44 χιλιάδες φρενοβλαβών κάέ παραλυτικών ύπάρχουσιΜ είς 
τά κατάλληλα νοσοκομεία.

Συνιστωμεν εις τήν μελέτην τών φίλων τής νικότιανής τά συμ
περάσματα, &τ να έξέθεσεν είς τήν 'Ακαδημίαν τών έπίστημών 
περί τοΰ αντικειμένου τούτου ό κύριος Jolly. ‘Η πραγματεία του 
έπερατοΰτο διά τής ίςής άπειλητικής φράσεως α * 0 υπέρμετρος χρή- 
σίς τοΰ καπνοϋ, προξενεί αδυναμίαν τού εγκεφάλου καί τού νωτιαίου 
μυελού, όθεήκηγάζ*  ή παραφροσύνη.»

(Έχ ιού Έθν. ‘Πμερολ. ίου 1866).
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