
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1870 ΤΕΥΧΟΣ ΙΣΤ.

Ό ριήν Δεκέμβρως.
« Άπδ τούς μήνας, πού πετοΰν καί σχηματίζουν χρόνον, 

έμέ λατρεύετε, Θνητοί, χαί αγαπάτε μόνον-
διότι έγώ έφεφα, ώ φίλ.οι, εις τήν γήν Σας

τδν Ίησοΰντδν πλάστην σας, τδν Θειον λυτρωτήν Σας! »

‘Ο μηνοΰτος, δωδέκατος τοΰήμετέρου έτους, εις τδ λατινι
κόν μηνολόγιον έκαλεϊτο D e c e mb er (έκ τοΰ λ. decern = 
δέκα)· ήτο δέ παρά τοΐς άρχαίοις Ρώμαίοις ό δέκατος μην τοΰ 
ενιαυτού, διαδεχόμενος τδν Νοέμβριον ήτοι November και 
εχων σταθερώς ημέρας 31, άφ’ δτου ό περίφημος έλλην άς-ρο- 
νομος Σωσιγένης κατά πρόσκλησιν τοΰ Ιουλίου Καίσαρος δι- 
ωρθωσε το ‘Ημερολόγιου, τδ όποιον εΰρε λίαν διεφθαρμένου

ΜΕΝΤΟΡΟΣ TAu. Β' Τσύνο-. . ΙΣΤ*.

ύπδ τών ίιρέων, οΐτινες είτε έξ άγνοιας είτε επίτηδες πο> λάκις 
παρενέβαλλον πλειοτέρας ή όλιγωτέρας ημέρας εΐ; αύτο. ΤΙ1το» 
αφιερωμένος είς τήν θεάν 'Εστίαν (Vesta) και περί τά μέσα 
αυτού έωοτάζοντο ύπδ τών Ρωμαίων τά Κρόνια ή Saturnalia. 
Ό ήλιος τήν I 0)22 τοΰ μηνός τούτου εισέρχεται είς τδν Αΐγό- 
κερων, οέκατον αστερισιαόν τοΰ Ζωδιακού κύκλου.

Κατά τόν μήνα τούτον έπισκεπτόμενος ημάς ο παγετώδης 
χειμών μας αναγκάζει ν άποχαιρετήσωμεν καί κήπους καί άν- 
θωνας, νά ζητήσωμεν δέ άτύλον παρά τδ πυρ τής ‘Εστίας,όπου 
διερχόμεθα τάς μακράς εσπέρας τών χειμερινών νυκτών. Θύχ 
ήτ-τον αί φντεϊαι κα·. ή κλάδεΰσις τών όπώροφόρων δένδτων 
θεωρούνται ώς αί. κυριώτεραι έργμσίαι τοΰ-κηπουροϋ κατά τον 
μήνα τοΰτονν
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
τών γυναικών και τών απελεύθερων έν ’Αμερική.

(Συνέχεια άπδ σελ. 95).

Έπεσκέφθην αύτάς κατά την ώραν της έργατίας, καί εξίσου 
(θαύμασα τον ευφυα αυτών ζήλον καθώς και τά όποια έπέ- 
φεραν αποτελέσματα. Αί' έκθέσεις έκάστου έτους αί γενόμε- 
ναι υπό τών εφόρων τών δημοσίων σχολείων άναγυωρίζουσιυ 
όμοθύμως, οτι αι γυναίκες δεικνύουσι κατά τήν (ξάσκτσιν 
τών καθηκόντων των ευφυΐαν, ικανότητα και ευστοχίαν δυσ- 
κόλως άπαντωμένην παρά τοϊς άνδράσι. ‘11 μόνη μομφή, 
ήν τις δύναται νά άπευθύνη προς αυτές, εινε ότι παραδίδοντα» 
μετά μεγάλη; ζέσεως εις τδ επίμοχθον έργον των, και οτι 
συχνότατα έκθέτουσι τήν υγείαν των δι’ υπέρμετρου έργασία;.

Πολλά ανώτερα έκπαιδευτικά καταστήματα προωρισμένα 
διά τά κοράσια άπολαύουσιν εν ’Αμερική έξοχου ύπολήψεως. 
Τοιαϋτα εινε π. χ. τδ Packer collegiate institute της πό- 
λεως Βροοκλύνης (Brooklyn), τδ Rutger’s female college 
είς τήν Νέαν ‘Γόρκην, και μάλιστα τδ Vassar college είς 
τήν Πουγκεψίαν (Poughkeepsie). Τδ Packer collegiate 
institute οφείλει τήν ύπαρξίν του είς τήν έλευθεριότητα τής 
κυρίας Packer, τής οποίας φέρει τδ δνομα και τιμά τήν μνή
μην. Κείμενον είς τήν όδδν Joralemon έπί τά ύψη τής Bro
oklyn, συνενοϊ παν δ,τιέκήρυξεν ή υγιεινή, και ταύτοχρό- 
νως κατέχει παν δ,τι απαιτείται ποδς υψηλή ν επιστημονικήν 
κα'ι φιλολογικήν διδασκαλίαν. ‘Η οικία ε/ει αξίαν 6 00.000 
φράγκων αίδέ συλλογαικαι ή βιβλιοθήκη τιαώνται 50,000 
φρ. Έξοδεύονταικατ’ έτος 228,000 φρ., έξ ών αί 12 4,000 
διά τούς μισθούς τών διδασκάλων, και έκ τούτων ό διευθυν
τής λαμβάνει 1 8,750 φράγκα. Τδν 8βριον τού 1868 τδ 
κατάστημα ήρίθμει 750 μαθητρίας διαμεμερισμένας είς τρία 
τμήματα, τδ προκαταρκτικόν, τδ σχολικόν ή γυμνασιακόν, καί 
το άκαδημιακδν ή πανεπιστημιακόν. Έξ αυτών τών μαθητριών 
αί Ί 56 ήκολούθουν τήν λατινικήν καί 140 έαάνθανον τήν 
γαλλικήν γλώσσαν.

"Οτε κατά πρώτον έπεσκέοθην τδ κατάστημα, του οποίου 
Ιθαύμασα τήν κομψήν αρχιτεκτονικήν, ήτον ή ώρα ακριβώς, 
καθ ήν ηρχιζον αι ασκήσεις. ‘Ωδηγήθηυ ύπδ τού διευθυντοϋ 
Κ. Crittenden εις τδ έκκλησίδιον, δπου δλαι αί μαθήτρια·, 
τσαν συνηγμεναι.— Τδ εκκλησίδιον τούτο, σωτιζόαενον άπδ 
τά υψηλά τού γωνιώδους*  θόλου παοάθυοα, εινε αρκετά 
ευρύχωρου διά 1 200 άτομα. Στοά κυκλοτερής κατέχειτδ 
άνώτερον μέρος αυτού. ‘11 θέα 500 ή 600 μαθητριών κα- 
Λοενδεουυένων παρίστανε τδ εύαοεστότατον θέαμα. Παοε- 
τήοησα έν αυταις πολλάς ουσιοννωαίας καί πνευματώδεις καί 
χαριέσσας. Αυται οεν έφαίνοντο διό)ου έχουσαι τδ ήθος εκείνο 
τής αύθαδειας και απλοίκότητος, τά όποια προσάπτουσιν ένί- 
οτε είςτάς νέας ’Αμερικανίδας. Άμα ό κ. Crittenden άνήγ- 
γειλεν εις τας μαθήτριας του τδ αίτιον τής έπισκέψεώς μου, ο 
καθηγητής τής μουσικής έκάθισεν είς τδ κλειδοκύμβαλου, και 

δλαι αί μαθήτρια».έψαλαν όμοφώυως δύο θρησκευτικούς ύμνους, 
τούς όποιους ήκολούθησαν άσματα πατριωτικά, έξ ών τινα 
άνεμίμνησκον τδν τελευταϊον πόλεμον. Άναμφιβόλως διά 
νά τιμήσωσιν επισκέπτην Γάλλον, ό οιευ θυντής διέταξε ν 
αύτάς νά άσωσιν δλαι όμού τήν Μασσαλιώτιδα. Είς τά ποό- 
σωπα αυτών έδύνατό τις νά διάκριση τήν εύχαρίστησιν, διότι 
έξεδήλωσαν τήν υπέρ τής Γαλλίας συμπάθειάν των. Κατ’ αί- 
τησίν μου διετάχθησαν αί μάλλον προωδευμέναι νά παίξωσι 
τεμάχιά τινα έκ τού προχείρου, έξ ού έπείσθην, οτι ή μουσική 
έδιδάσκετο σπουδαίως. Διά συνθήματος δοθέντος άπασαι αί 
μαθήτρια·, ήγέρθησαν, καί βαδίζουσα». στρατιωτικώς, μετέβη- 
σαν, όοηγούμεναι διά τού κλειδοκυμβάλου, είς τάς οικείας κλά- 
σεις των.

Αί κατώτερα», κλάσεις, τάς όποιας έξήτασα κ*τά  πρώτον, 
εινε εξαίρετοι. Διέτρεξα κατά σειράν δλας μέχρι τών άνωτάτων 
και ώς ειδικότητα, ήτις μοί έπροξένησεν έντύπωσιν, θά σημει
ώσω τήν προτίμησιν, τήν οποίαν αί μαθήτρια», αί μάλλον προ
ωδευμέναι δεικνύουσιν είς τάς έπιστήμα; καί ιδιαιτέρως εις 
τήν γεωμετρίαν καί τήν άλγεβραν. ’Άν καί έχουσι μικροτέρας 
δυνάμεις εις τήν λατινικήν, καί σπουδάζουσιν έλλιπώς τήν 
γαλλική vj άκολουθούσιν έν γένε». έπιτυχώς τά μαθήματα τής 
ιστορίας, τής γεωγραφίας καί τής φιλολογίας. Εις τήν ανω- 
τέρα» κ) άσιν του Άκαδημιακού τμήματος εύοον αυτάς κατα- 
γινομένας νά άναγινώσκωσι μεγαλοφώνως καί νά σχολιάζωσι 
χωρία τινά τού άπολωλότος Παραδείσου τού 
Μίλτωνος. ’Απήγγειλαν μετά πολλής εύφυιας καί έκφράσεως 
τούς ωραίους στίχους τού άγγλου ποιητού. ‘Η διδάσκαλος 
ταις άπηύθυνε πολλάς έρωτήσεις έπί τού κειμένου, τής αξίας 
τών οράσεων, τού ποιητικού ρυθμου, καί προσέτι, κατά τήν 
όποιαν έδειξα έπιθυμίαν, περί τής ζωής, τού χαρακτήρος τού 
Μίλτωνος καί περί τής έποχής, καθ ήν έζησ3’ έδωσαν δέ 
είς ολα ταύτα απαντήσει: πολύ σαοεϊς. ‘Π διδάσκαλος παοε- 
κάλεσε μίαν έξ αύτών νά έπιωέρη κρίσιν έπί τού πολιτικού βίου 
τού Μίλτωνος. ‘Ως πρδς τδν θάνατον τού Καρόλου Αου, τήν 
ήοώτησε ^ί έ'ίοόνει περί τού συμβεβηκότος τούτου. *11  έρωτη- 
θχϊσα'υαθήτρια δέν άπεκρίθη. Μία δέ τών συμμαθητειών της 
τολμηρότερα εΐπεν, οτι ό Κάρολος Α\ ύπήρξεν άξιος θανά
του, διότι είχε παραβιάσει τούς νόμους τ7(ς πατρίδος του. ‘ Η 
άπάντησις αύτη έφάνη εύχαριστήσασα τάς επίλοιπους. ’Εν 
τοσούτω μία άλλη έγερθεϊσα διεκήρυξεν, δτι τδ καθ’ έαυτήν 
άπεδοκίμαζεν όλοσχερώς τήν θανατικήν ποινήν, καί οτ». θά ήτο 
πολύ πρεπωδέστερον νά έξώριζον τδν Α . Κάρολον ή νά τδν 
έωυλάκ’.ζον αντί νά κόύωσ». τήν κεφαλήν του. ‘Π νέα, ήτις 
είχε δειχθή τοσούτον αυστηρά πρδς τδν βασιλέα τής ’Αγγλίας 
ήγε τδ δέκατον έβδομον, ή δέ άλλη τδ δέκατον εννατον έτος. 
Φαίνεται δτι άν δέν ήμην παρών, ή συζήτησις αύτη ήθελε 
παραταθή καί έκαστη μαθήτρια ήθελεν υποστηρίξει μετά ζή
λου τήν γνώμην της. Παρευρέθην είς μίαν τών συνήθων έν τοϊς 
’Αμερικανικούς σχολ.είοις ασκήσεων, έν οΐς απδ τών πρώτων 
έτών νομίζεται ωφέλιμον τδ νά έπιτρέπηται είς τους μαθητές 

νά έχ'-ρράζωσιν έλευθέρως τάς ιδέας των, δτε ό διδάσκαλος νου
θετεί. συμβουλεύει καί διευθύνει άλλά νομίζει, δτι δέν έχει 
τδ δικαίωμα τού έπιβάλλειν τάς ιδέας καί τά αισθήματα του. 
Άν αύτη ή έκκλησις είς τδν συλλογισμόν τού ατόμου, είς τήν 
σκέψιν. εις τήν έλευθέραν έξέτασιν δύναται νά έμπνεύση εις 
τούς μαθητάς καί είς τάς μαθητρίας μεγάλην ιδέαν περί εαυ
τών καί ενίοτε ήθος αύθαδες, τδ όποιον έξηλέγχθη μεθ’ ικα
νής οριμύτητος ύπδ τής Κας Trollope, δέν δύναται τις δμως 
ν’ άρνηθή, δτι επισπεύδει τήν διανοητικήν άνάπτυξιν πολύ 
άποτελεσματικώτερον τής δογματικής διδασκαλίας, ή όποια 
έπί τοσούτον χρόνον παρέσχεν ώς κριτήριον τής αλήθειας τδν

λόγον τού διδασκάλου.
Τάς αύτάς εντυπώσει; άφησενεις εμέ καί ή εις τδ Rutger S 

college τής Νέας‘Γόρκης έπίσκ-ψίς μου. Ευρεϊα οίκοδο μή 
ομοιάζουσα φρούριον μεσαιωνικόν μέ πυργίσκους, έπάλςείς 
καί κοόσσας, έλκύε». κατά πρώτον τήν προσοχήν. Τδ εσωτε
ρικόν εινε ήττον τερπνόν άπδ τδ τού Packer institute, ’ll 
διδασκαλία ίσως ενταύθα γίνεται έπί τδ θεωρητικώτερον, καί 
τά μαθηματικά σπουδάζονται εκτενέστερου. Αί νεάνιδες είς 
τδ τέταρτον έτος σπουδάζουσ». τήν τριγωνομετρίαν, τήν αναλυ
τικήν γεωμετρίαν καί τον διαφορικόν υπολογισμόν. ςΠ ελλη
νική καί ή λατινική παραδίδοντα·. είς αύτάς ούτως, ώστε νάγί- 
νωσιν ίκαναί νά μεταφράΓωσ». τούς εύκολου; συγγράφεις. Αφι- 
ερόνουσι πλειότερον καιρόν εις τάς νεωτέρας, γλώσσας τήν γερ
μανικήν καί τήν γαλλικήν. Παρευρέθην εις μίαν κλάσιν έκ τρι
άκοντα μαθητριών, αί όποια», έπρόφερον καί ώμίλουν τήν γαλ
λικήν έξαιρετα. νΕχουσ». διδάσκαλον τήν Καν de Wailly, 
τή; όποιας ή οικογένεια εινε πολύ γνωστή είς τδν άκαδημιακόν 
!αας κόσμον, καί ήτις διδάσκει τήν μητρικήν της γλώσσαν, 
όπως θά ήτο επιθυμητόν νά διοάσκωντα». εις τά λύκειά μας ή 
γερμανική καί ή αγγλική, καταγινομένη πολύ μάλλον είς τδ 
νά κάμη τά- μαθητρίας της νά όμιλώσ». παρά είς τδ νά διδάσκη 
αύταΐς τάς γραμματικάς δυσκολίας, ‘Γπδτδ δνομα φιλοσοφία 
οικογενειακή (home philosophy) είδαν ευχαρίστως διωργα- 
νισμένην σειράν μαθημάτων άνάλογον εκείνης, τήν όποιαν 
πρδ ολίγου εισήςαμεν εις τά διά τήν μέσην παιδείαν παρθενα
γωγεία τής Γαλλίας. Τδ πράγμα εινε έτι δλως πρόσφατον. 
Τδ πρόγραμμα, τδ οποίον μοί φαίνεται συντεταγμένου κατά 
βιβλίου τι τής Κυρ. Beecher (1) εινε, καθώς τά προγράμματα 
όλων των ναλλ'.κώυ σχολείων, τόσον σχοινοτενές, ώστε αί μα- 
θήτοιαι άδυνατούσι νά ακολουθήσωσιν δλα τά ααθήαατα. Πε
ριλαμβάνει τήν ανατομίαν, τήν φυσιολογίαν, τήν υγιεινήν, 
τήν αισθητικήν, τήν μαγειρικήν, τήν ανθοκομίαν καί τήν 
φυτοκομίαν. Τά διά^οοα δέ ταύτα μαθήματα διατελούσιυ ύπδ
τήν οιεύθυνσιν έ-νδς ιατρού

(ί) A Treatise on domestic Economy for the rise of 
young ladies at home and at school, by miss Cathe
rine E. Beecker.

Εν κεφαλαίω 5v καί διά τής διδασκαλίας ταύτης ώφειλον νά 
λάβωσιν ύπ’δψιντδ πρακτικόν μέρος τού βίου,έν τούτοις ούδολως 
γίνεται τοιαύτη, οΐα άπαιτεΐτα». πρδς μόρφωσιν εμπείρων οικο
νόμων καί καλών οικοδεσποίνων. Άν αί νεάνιδες αύτα». έπεφορ- 
τί ζοντο έκάστη κατά σειράν τήν διεύθυνσιν κλάδων τινων της 
οικονομικής διαχειρίσεως τού καταστήματος, καθώς τούτο γίνε
ται είς τά εξαίρετα ήμων παρθεναγωγεία, καί άν τδ μάθημα 
τής οικιακής οικονομίας ειχεν ώς ειδικόν αντικείμενου τήν έκ- 
μάθησιν παντός, ο,τι ή γυνή οφείλει νά γνωρίζη διά τήν κυ- 
βέρνησιν τού οϊκου της, τούτο θά ήτο βεβαίως ώφελιμώτερον 
άπδ τά μαθήματα τής ανατομίας, τής φυσιολογίας, της φυτο
κομίας, τά όποια δέν δύναντα». νά σπουοάζωντα». εί μή λίαν 
έπιπολαίως. ‘ Η διάρκεια τών σπουδών είς τδ Rutger’S college 
εινε εξαετή;’ τά δύο πρώτα έτη ασχολούνται είς τά προκαταρ
κτικά μαθήματα, τά δέ τέσσαρα άλλα άωιερόνουσι ιδίως εί; τήν 
γυμνασιακήν έκπαίϊευσιν. Αί μαθήτρια», λσμβάνουσ». μετά 
ταύτα δίπλωμα αντιστοιχούν πρδς τδν βαθμόν προλύτου των 
τεχνών (bachelier es arts).

‘Ο κύριος Ματθαίο; Βασάρ,πλούτισα; έκ τού εμπορίου, συν
έλαβε τήν ιδέαν νά άφιερώση τήν περιουσίαν του είς τήν ΐδρυσιυ 
μεγάλου Παρθεναγωγείου, τού όποιου αί μαθήτρια», ώφειλον νά 
έκπαιδεύωντα». άπαραλλάκτως, δπως εκπαιδεύονται ο»ί μαθηταί 
έυτοϊς καλλιτέροις γυμνασίοις τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών. Πρδς 
έκτέλεσιν τού σχεδίου τούτου ό κ. Βασάρ έσχετίσθη μέ τούς, 
σοφούς καί μέ δλους, οσοι έκ διαφόρων τόπων κατεγίνοντο λίαν 
δραστηρίω; εις τδ νά άνυψώσωσ». τήν στάθμην τής γυναικείας 
έκπαιδεύσεως. Κατά τδ 1861 έπραγματόποίησε σχέδιον, τδ 
οποίον ύπήρςε δι’ αύτδν τδ άντικείαενον μακρών σπουοώυ καί 
έμβριθών μελετών. ‘Π στιγμή, καθ’ ή/ τδ νομοθετικόν σώμα 
τής Νέας Ύόρκης παραδεχθέν τήν προσφοράν τού κ. Vassar, 
απήγγειλε τήν κατάταξίν τού παρθεναγωγείου τούτου εις τδ 
πανεπιστήμιου, εινε έποχή σπουδαία έν τή ιστορία τής σημα
σίας έκπαιδευσεως τών ‘Ηνωμένων Πούιτειών. Τδ οικαίωμα 
τών γυιαικών είς άνωτέραν έκπαίδευσιν άνεγνωρίσθη*  αύταί 
* » f , λ— Or,ανεκηρυττοντο αςιαι να μετεχωσι πασης σπουοης εως τότε επι- 
□υλαττοαένης διά τούς άνδοας, καί έξεΐΰωνείτο ούτως έπισήμως 
ή ίσότης τού πνεύματος είς άμ^ότερα τά φύλα. ‘Ο κ. \ as- 
sar έξεπλήρωσε τήν γενναίαν πράξιν, ή όποια έστεφε μακρδν 
καί έντιαον στάδιον, αέ τοόπον άπλούν καί άξιον. Έςέλεξεν 
έπιμελώς τούς είκοσιοκτώ διαχειριστάς, οί όποιο», ώφειλον νά 
συστήσωσ». τδ γραφείου τής εξορίας τού νέου καταστήματος, 
τούς συνεκάλεσε τήν 2 I Φεβρουάριου I 86 I εις μίαν τών δη
μοσίων αιθουσών τής πόλεως Poughkeepsie, καί αφού τοις 
έξέθηκε μενά συγκινήσεώ; τδν σκοπόν, τδν οποίον προέθετο 
δημιουργών τδ έργον τούτο, τδ όποιου άφιέρονεν εις τήν προ
στασίαν των, τοίς ένεχείρισε κιβώτιου περιέχου 2,500,00 0 
c^o. Μέ ταύτην τήν προικοδότησιν προσφερομένην απδ ένα 
άπλούν ζυθοποιδν, έμελλε νάκατασκευασθή οικία, ποδςτήν με
γαλοπρέπειαν τής όποιας ούδέν δημόσιον εκπαιδευτικόν χατά7η- 
μα δέν είχε ποτέ έξ’.σωθή ούτε έν τω παιλα’ώ ούτε έν τω vzc.y
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κόσμφ. Λαβών τήν άδειαν νά επισζεφθώ τδ κατάστημα τούτο εις 
δλα τά μέρη του. κτισμένου εις πολίχνιόν τι των οχθών τοϋ 
Ούοσώνός (Hudson) ομολογώ, οτι ούδέν ές όσων εΐδον έν ταϊς 
πόλεσι τών Ηνωιαένων Πολιτειών, τών όποιων έςήτασα τά 
σχολεία παντός βαθμού, δέν παρήγαγεν εις εμέ ζωηροτέραν 
έντύπώσ'.ν. Τέτρακόσιαι νεάνιδες έλθοϋσαι έκ διαφόρων μερών 
τή; Αμερικής συνηθροίσθησαν ενταύθα. Ολαι αί ανακα
λύψεις τής νεωτέρας επιστήμης συνηνώθησαν, ΐνα έξασφαλί- 
σωσι τήν υλικήν αύτών ευζωίαν, καϊ αύται εύρισκον σωρευμένα 
περί αύτάς όλα τά μέσα τά κατάλληλα εις τδ νά εύκολύνωσιν 
αύταΐς τήν σπουδήν τών διαιοόοων κλάδων τών άνθοωπίνων 
γνώσεων.

Τό γυμνάσιον, κατεσκευασμένον έπΐ οροπεδίου ολίγον μα
κράν τής πόλεως καϊ έν τώ μέσφ τερπνής πεδιάδας, δθεν ό 
οφθαλμός καθορά εύρύν ορίζοντα, έκτείνεται έπί προσώπου 
πλέον τών I 6 0 μέτρων, τού οποίου τό κέντρον εινε σκιάς πλα
τεία 6 0 μ. αί δέ δύο άκραι τέμνονται ορθογω/ίως ύπό δύο πτε
ρύγων 55 μ. Πλουσίως έφωδιάσθη μέ πάν, ούτινος έχει άνά
γκην έν τοιοϋτον κατάστημα. Τό έδαφος περιέχει πλήθος οχε
τών τεχνικώς διατεθειμένων και διανεμόντων είς άπασαν τήν 
οικοδομήν τόν αέρα, τό αέριον (gaz), τό ψυχρόν καί τδ θερμόν 
υοωρ. Τό πρώτον καϊ τό δεύτερον πάτωμα, τά όποια διασταυ- 
ροΰσι πανταχού εύρεΐς διάδρομοι, περιέχουσι τάς κλάσεις, τά 
σπουδαστήρια, τά δωμάτια τής χημείας, τής φυσικής καϊ τή; 
ουσικής ιστορίας, τής ορυκτολογίας καϊ τής γεωλογία;,, τάς 
στοάς τής ιχνογραφίας καϊ τής ζωγραφικής. Πέριξ τού.κυρίου 
οικήματος συνάγονται πολλά ιδιαίτερα κτίρια, έν αστεροσκο
πείου έχου έν δυνατόν τηλεσκόπιου καϊ τά τελειότερα όργανα 
ποός σπουδήν τής αστρονομίας, έν σωματικόν γυμνάσιου ή 
κ α λ λ ι σ θ έ νε ι ο ν, εν ιπποδρομίαν. Κήποι, άλση, δάση, 
έν μέσω τών οποίων ρέουσι δροσεροί ρύακες, χρησιμεύουσιν ώς 
τόποι περιπάτου καϊ διαχύσεως.

Αί μαθήτριαι είσάγονται είς τό κατάστημα είς ήλικίαν δε
κατεσσάρων έτών. Ή περίοδος των μαθημάτων εινε τετραε
τής. Διά νά δύναται τις ν’ ακολουθήσω τά τοΰ πρώτου έτους, 
πρέπει νά δύναται νά έξηγή τόν Καίσαρα (4 βιβλία), τόν 
Κικέρωνα (4 λόγοι), τόν Βιργιλιον (6 βιβλία), νά έσπούδασε 
τήν άλγεβραν μέχρι τών δευτεροβαθμίων εξισώσεων, τήν ρη
τορικήν καϊ ολίγον τήν γενικήν ιστορίαν. Κατά τά τέσσαρα 
έτη διδάσκονται αί γλώσσαι Λατινική, ‘Ελληνική, Γαλλική, 
Γερμανική καϊ ’Ιταλική, τά μαθηματικά, ή φυσική, ή χη
μεία, ή γεωλογία, ή βοτανική, ή ζωολ,ογίά, ή ανατομία, ή 
φυσιολογία, ή ρητορική, ή αγγλική φιλολογία, αί ξέναιφι- 
λολογίαι, ή λογική καϊ ή πολιτική οικονομία.

Δέν ποέπει νά έκπληττώμεθα ένώπιον προγράμματος τσσού- 
τον τρομερού περιλαμβάνοντας, καθώς εθίζεται έν ’Αμερική, 
αληθή εγκυκλοπαίδειαν. Αί μαθήτρια', δέν εϊνε ύποχρεωμέναι 
ν’ άκολουθώσιν δλους τούς κλάδους αύτοΰ.’Επειδή τά μαθήματα 
γίνονται ιδιαιτέρως καϊ είς ώρας διακεκριμένα;, αύται δύ · 
νανται νά έκλέξωσι μεταξύ τών μαθημάτών και νά άσχολη-

'' ; - '·

Θώσι κατά προτίμησιν υπό τήν έπίβλεψιν.τόΰ δΐ^υθυντού κα 
τών καθηγητών είς εκείνα, τά όποια άρμόζουσιν αύταΐς κάλ
λιαν. "Αν ή έκπαίδευσις χάνη κατά βάθος δ,τι προσοέρει 
κατά πλάτος, άν μάλιστα έχουσα τοσαύτήν έκτασιν δέν δύ
ναται νά ηνε είμή αρκετά έπιπρλαία, ή έλλειψίς αύτη, τή" 
όποιαν δύναται τις νά παρατηρήσω είς όλα σχεδόν τά σχο
λεία τών‘Ηνωμένων Πολιτειών, προξενεί ικανήν έντύπωσιν 
είς τούς εφορεύοντας έπί τής δημοσίου έκπαιδεύσεως, ώστε 
ταχέως ή βραδέως θά έλαττωθή. Πάντες έννοούσι τήν άνάνκην 
τού νά γίνωσι σημαντικαϊ αφαιρέσεις μεταξύ τών μερών τών 
ήττον ουσιωδών. Άλλως τε δέν δικαιούμεθα νά ώμεν λίαν 
αύστηροι έπΐ τού θέματος τούτου ώς πρός τάς‘Ηνωμένας Πο
λιτείας, άν έπανακάμψωμεν έπΐ τών προγραμμάτων τής ή- 
μετέρας κλασικής διδασκαλίας, κατά τοϋ ύπερπλεονάζοντος 
τών όποιων πολλαϊ διαμαρτυρήσεις καθ' έκάστην ακούονται 
καί τά όποια τοσοΰτον δυσκολέυόμεθα νά υπαγάγω μεν ει 
συμμετρίαν λογικήν.

Ή σπουδαιότερα παρατήρησις, εις τήν οποίαν δίδει αφορ
μήν τό Βασάριον γυμνάσιον, εινε οτι αί μαθήτριαι δέν 
φαίνονται ούδαμώς κατώτεραι τών μαθητών τής αυτής ήλικίας, 
όποιονδήποτε έστω τό είδος τής σπουδής, εις το όποιον κατα
γίνονται-ιδού τό συμπέρασμα, οπερ άναγκαίως έξήγαγον έκ 
τών εις τάς κλάσεις έπισκέψεών μου. ’Επίσης τό δικαίωμα 
τών γυναικών είς τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν καϊ εις τήν μέθε- 
ξιν τών βοηθημάτων, τά όποια εύρίσκουσιν οί νέοι έν τοΐς γυ- 
μνασίοις καϊ τοΐς πανεπιστημίοις, προβαίνει καθ’ έκάστην έν 
ταΐς * Ηνωμέναις Πολιτείαις. Έν τή ένιαυσίφ αύτοΰ εκθέσει 
ό κ. Ο. Haven, πρύτανις τού πανεπιστημίου τής Μιχιγά- 
νης, άνέφερε τήν.29 "μβρίου 4 868 δτι τό νομοθετικόν σώμα 
τοϋ κράτους ειχεν αποφασίσει τό 1867, οτι «ό υψηλός σκο
πός, δι’δ ντο πανεπιστήμιου τής Μιχιγάνης ιδρύθη, δέν θά 
έπιτευχθή παρά αφού αί γυναίκες έπιτραπώσι νά μεθέξωσιν 
άπό τά δικαιώματα καϊ άπό τά προνόμιά τού.» — «“Αν οί μα- 
θηταΐ καϊ αί μαθήτριαι, έξηκολούθει δ πρύτανις, μετέχωσι 
τών αυτών σπουδών έν τοΐς δημοσίοις σχολείοις, εν τοΐς ανω- 
τέροις έκπαιδευτηρίοις και έν τώ προτύπω σχολείω ήμών, 
δέν εινε δίκαιον αί τελευταία', αύται νά άποκλείωνται τών προ
νομίων τού πανεπιστημίου. Δέν βλέπω ούδένα λόγον, δι’ δν νά 
στερή τις αύτάς τών ωφελειών,τάς όποιας' προσφέρουσιν αί παρ’ 
ήμϊν βιβλιοθήκαι, τά μουσεία, τάΆργάστήρια τής χημείας, 
αί συνεδριάσει; ήμών καϊ δλα τά άλλα μέσα τής εκπαιοεύ- 
σεώ;. Άν αύτη ή παραδοχή παρουσιάζω τινάς δυσκολίας, 
πρέπει νά τάς σπουδάσωμεν, διότι δέν εινε ανυπέρβλητοι.» 
Κατά τήν διαμονήν μου είς τάς ‘ΗνωμέναςΠολίτει’ας,αίνεά- 
νιδες τού Crawfords ville, πολιτείας τής Indiana, άπήύ- 
θυνον είς τόν διευθυντήν τού γυμνάσιον Wabash τήν αίτη- 
σιν τού νά έπιτραπή είς αύτάς νά άκολουθώσι τά έν αύτφ μα
θήματα. Εύρίσκουσαι έν τφ κόλπφ τής γενεθλίου αυτών πό
λεως καθίδρυμα έφωδιασμένον μέ πάντα τά ώφελήματα, τά 
όποια δύναται νά προσφέρω αυταΐς πλήρης κύκλος δίδασκα

λίάς, νομίζουσιν δτι κέκτηνται τό δικαίωμα νά ώφεληθώσιν 
έξ αυτού. Είς πάσας τάς αντιρρήσεις, είς πάσας τάς περί άπα- 
ραδέκτου ένστάσεις τ.άς.άντιτεθείσας εις τάς αύξήσεις των, 
αύται άπεκρίθησαν μετά σταθερότητας, ότι ήδη είς πολλάς 
πολιτείας ή αρχή τών μικτών γυμνασίων πρό πολλού χρό
νου ειχεν έφαρμοσθή, δτι είς τήν πολιτείαν τής Indiana δύο 
γυμνάσια σπουδαιότερα άπό τό τού Wabash ήνοιγον τάς 
παραδόσεις των αδιακρίτως είς τούς μαθητάς κάΐ τών δύο φύ
λων. ‘Η έπιτυχία έστεψε τάς αξιώσεις τών νεανίδων τοΰ 
Crawfordsville. “Αλλως τε δέν πρέπει τις νά έκπλήττετα 
βλέπων νά θριαμβεύω. ?V. ’Αμερική τό ζήτημα τής άνωτέρας 
έκπαιδεύσεως τών γυναικών, αφού αί αύται απόπειρα', έγένοντο 
σχεδόν είς άπαντα τά Εύρωπαΐκά κράτη καί προσέτι είς τό 
μέρος έκεϊνο τού κόσμου, δπου διόλου δέν έπερίμενέ τις ν’ α
παντήσω ταύτας, είς τήν Ρωσσίαν. Συνεταιρισμός τις πρός 
έπίτευξιν τού αύτοΰ σκοπού πρό ολίγου έσχηματίσθηέν Αγ
γλία’. Μεθ’ δέ.ην τήν άντίστασιν, τήν οποίαν εύρεν έν Γαλλία 
ή γενναία ιδέα τοΰ νά ύψωθή ή στάθμη (le niveau) τής γυ
ναικείας έκπαιδεύσεως καϊ νά συστηθώσι δι’ αύτάς σχολαϊ 
επιστημονικά! καϊ φιλολογικά!, αί οίκοδέσποιναι ένόησαν τήν 
σπουδαιότητα αύτοΰ. ‘Η ώθησις έδόθη, καϊ ή κίνησις ή έκδη- 
λωθεΐσα είς Παρισίους καϊ εις πολλάς άλλας πόλεις δέν θά χα- 
λαρωθή.

Ηδη έν ταΐς διαφόροις πολιτείαις τής ’Αμερικής όχι μόνον τό 
δικαίωμα τοΰ νά έκπαιδεύωνταιαί γυναίκες εξίσου πρός τούς άν- 
δρας άπαντα ολίγους αντιλέγοντας, άλλά καί ή γνώμη ή τείνου- 
σα νά άνοίξωείς αύτάς ώς συνέπειαν άναγκαίαν τής άνωτέρας έκ- 
παιδεύσεως, δλα τά στάδια τά όποια μέχρι τούδε ταΐς ήσαν 
κλεισμένα, κάμνει όσημέραι μεγάλας προόδους. “Ηδη επετράπη 
αύταΐς ν’ άκολουθώσι τά μαθήματα τών έξ σχολών τής ιατρι
κής, καϊ ύπέρ τούς 300 διδάκτορας τοϋ γυναικείου φύλου εξα- 
σκοϋσιν ήδη έν ταΐς Ηνωμέναις Πολιτείαις τήν ιατρικήν καϊ τήν 
χειρουργίαν μέ εμπειρίαν καϊ επιτυχίαν πραγματικήν. Έν Φι- 
λαδελφίφ έξ διδακτόρισσαι κατεγράφησαν είς τά βιβλία τά προσ- 
διορίζοντα τόν έκ τοϋ έτήσίου εισοδήματος φόρον έπ! κέρδους έκ 
40—50,000 φράγκων- τέλος έσχον τήν εύχαρίστησιν νά ίδω 
εις τήν νέαν ‘Υόρκην μίαν τών ικανών τούτων διδακτορισσών 
μέ πελατείαν χορηγούσαν αύτή εισόδημα 80,000 φράγκων.

(άκολουθεΐ).

C.H Κυπάρισσος.

Η κυπάρισσος καθιερώθη υπό τών αρχαίων ώς δένδρον πέν
θους επικήδειου. Μυθολογείται δτι ό καλός καϊ νέος Κυπάρισσος 
ηράσθη ποτέ ώοαίας καϊ μεγάλης ελάτου, ήν καϊ πολλάκις αύ- 
τός ώδήγει είς βοσκήν. 1 Ημέραν τινά έξ άγνοιας προσέβαλεν 
αύτήν διά τοϋ τόξου του. ‘Η έλαφος αποθνήσκει, καϊ ούδ’δ 
Φοίβος δύναται νά παρηγορήσω τόν Κυπάρισσον. Κλαίει, τή
κεται οδυρόμενος, καϊ μίαν χάριν. εύπρόσδεκτον έξαιτεΐται παρά 
■τών θεών, πένθος διαιώνιον. Αίφνης ή υπέρμετρος αύτοΰ λύπη 

τφ αφαιρεΐ τό αΐμα τών φλεβών, ή λευκή του χροιά πρασι- 
νοειδής καθίσταται, ή ξανθή του κόμη συσπειροΰται, σκληρύ- 
νεται, αί δ’ άκραι αύτής άνατείνονται πρός τόν αιθέρα; ‘Η δέ— 
ησις εισηκούσθη, και είς κυπάρισσον ό Κυπάρισσος μεταβλη
θείς, σύμβϋλον πένθους έγένεφο.

‘Οπερΐτά τέλη τοΰ τετάρτου μ. X. αίώνος άκμάσας λα- 
τΐνος ποιητής Κλαυδ'.ανός, ο,καϊ πρωθυπουργός τοΰ Αύτοκρά- 
τορο; τής Δύσεως τότε διατελέσας, έν τφ έπικφ αύτοΰ ποιή- 
ματι «‘Η Αρπαγή τής Περσεφόνης» , τά περί τής Δήμητρος 
διηγούμενος, ήτις πρός άναζήτήσιν τής θυγατρός της Περσεφό
νης άπερχομένη, καϊ θέλουσα ΐνα φωτίζη άσβέστφ πυρΐ τάς 
διά νυκτός όδοιπορίας αύτής, θαρραλέως είς τόν κρατήρα τής 
Αίτνης προσέβη, δπως άνάψω αύτόθι τάς δάδας αύτής, προσε- 
πιφέρει λίαν γλαφυρώς τά επόμενα περί τού δένδρου τούτου.

« Δύο κυπάρισσοι, ύπό τοϋ σιδήρου τέως άνέπαφοι, ΰψονον 
» τάς ύπερηφάνους αύτών κορυφάς έπΐ τής έκεΐ πλησίον άνα- 
» φυομένης χλόης, ύπερβαίνουσαι κατά τό κάλλος καϊ τάς τοΰ 
» όρους Ίδης, τάς έπί τών ύδάτων τοϋ Σιμόεντος τήν αύτών 
» σκιάν άντανακλώσας. Άλλ’ ούδ’ ό τής Συρίας ποταμός Ό- 
» ρόντης, διαβρέχει τοιαύτας έν τώ παρά ταΐς δχθαις αύτοΰ 
» ίερφ άλσει τοΰ ’Απόλλωνος. Τοΰ αύτοΰ ύψους καϊ μεγέθους 
» ούσαι, ώς δίδυμοι, ούτως είπεΐν, παρίσταντο τφ θεατή. 
» Άλλ’ ιδού ή Δημήτηρ προβαίνουσα "να καταβάλη αύτάς. 
» “Ηδη τήν κυμαινομένην αύτης έσθήτα άναζώννυται, τούς 
» βραχίονας γυμνόνει, καϊ τόν ολέθριου ύψόνει πέλεκυν. Τά 
» δένδρα ταύτα έναλλάξ βαλλόμενα, κλονίζονταικαϊ κάμπτου- 
» σιν ύπό τόν στιβαρόν κτύπον τής θεάς. Κοινή έσεται ή κατά- 
» πτωσις αύτών. Άμφότεραι ρίπτονται- χαμαί, ο δέ κρότος αύ- 
» τών διεγείρει έν τφ άμα τόν ύπόκωφον γογγυσμόν τώνΦαύ- 
» νων καϊ τών Δουάδων. ‘Η Δημήτηρ τότε αρπάζει αύτάς, 
» μετεώρους τάς κρατεί, καϊ τήν μακράν αύτής κόμην άπο- 
» λύουσα, όρμητικώς άναβαίνει τόν τής Αίτνης πυρίπνοον κρα- 
» τήρα. Διαΐρέχει τό πυρίφλεκτον έκεϊνο έδαφος, τούς αποτό- 
» μους καϊ άπροσίτους βράχους, καϊ τάς φλογέράς άμμους, ένθα 
» ούδέποτε ένεφάνησαν ίχνη ποδός άνθρώπου. Έπΐ τοϋ ήφαι- 
» στείου άνελθοΰσα τάς κυπαρίσσους Ανεστραμμένα; βυθίζει 
» έντός τής οπής, καϊ τό εύρύ εκείνο στόμιον ούτω περιφρά- 
» ξασα, άποκλείει πάσαν δίοδον τών άναβραζόμένων φλογών. 
» Συσταλεΐσαι αΰται έν τοΐς έγκάτοις τοϋ πελωρίου ορούς, η- 
» χούσι τρομερώς. Ό'Ήφαιστα; έν τή καμίνφ αύτοΰ δεσμεύε- 
» ται, οί άτμοΐ συνθλίβονται καϊ μάτην έπϊζητοΰσι διέξοόον 
» έξατμίσεως. Αί πυριβριθεΐς τών κυπαρίσσων άκραι καϊ τδ 
» θειον τό έπΐ τών κλάδων αύτών φλογιζόμενον επαυξάνουν 
» τόν τής Αίτνης έμπρησμόν. Τότε δή, ΐνα καταστήση στα- 
» θεράς καϊ έπαρκεΐς τάς δάδας αύτής πρός τήν μακράν της 
» πορείαν έπιχέει έπΐ τοϋ πυρος αύτών τό άπόκρυφον έκεϊνο 
» ύγρόν, δΓ οΰ δτε "Ηλιος καϊ ή Σελήνη ραντίζουσι τούς τα- 
» χυδρομικούς ίππου; αύτών.-»

‘Η άλληγορία τού ποιητικού τούτου μύθου άποδεικνύει 
ποός τοΐς άλλοι;, δτι έν ταΐς ήρωικαϊς έκείναις έποχαϊς μετε-
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χειρίζοντο, πρδ πάντων *οιά  φωτισμόν, κλαοους οενορων ρη
τινωδών.

L1 καινή χυπάρισσος εινε δένδρον τών ανατολικών χωρών. 
Ό Θεόφραστος λέγει, δίι αί περικαλλείς πύλαι τού έν ’Εφέσω 
ναού τής Άρτέμιδος χατεσκευάσθησαν έκ τού άφθαρτου τούτου 
δένδοου. Ή ιστορία ωσαύτως αναφέρει, δτι και αί τής έν Ρώμη 
εκκλησίας τού ‘Αγίου Πέτρου, έκ κυπαρίσσου συνίστάμεναι, 
διετηρήθησαν άπδ τής εποχής τού Μεγάλου Κωνσταντίνου μέ
χρι Πάπα Ευγενίου του Δ*.  ήτοι μέχρι χιλίων και και επέκεινα 
έτών. Ησαν δ’ αύται είσέτι έν καλή καταστάσει, δτε ό ποντί- 
φηξ ούτος άντικατέστησεν αύτάς δι’ όρειχαλκίνων. Αί νεκροθή- 
και, ένθα ένεκλείοντο αί μομία’, παρ’ Αίγυπτίοις, ήσαν κατε- 
σκευασμεναι έκ ξύλου κυπαρίσσου. Δι ισχυρίζονται τινες δτι 
τδ δένδοον τούτο καθαρίζει τήν ατμόσφαιραν διά τής άδηλου 
αύτού διαπνοής. Οί ιατροί τδ πάλαι άπέστελλον τού; φθισικούς 
είς τήν νήσον Κρήτην, οπού τά δένδρα ταυτα έν αφθονία εύ- 
οίσκοντο.

Πεοαίνοντες τά περί τής κυπαρίσσου, άς άναφέρωμεν ένταύθα 
τδ ύπδ τού Πλουτάρχου μνημονεύομενον απόφθεγμα τού Φω- 
κίωνος, δστις «τού χ\εωσθένους εις πόλεμον έμβαλόντος τήν πό- 
λιν...., τούς λόγους αύτού ται κυπαρίττοις απείκαζε. Καλοί 
νάρδντες, έφη, και ύ'ψηλοί, καρπόν ούκ εχουσι. » Καί τούς 
στίχους του γάλλου ποιητού Μ. de Lille.

« Et toi, triste cypres,
Fideleami des morts, protecteur deleur cendre, 
Ta tige, chere au coeur met .ncolique et tendre, 
Laisse la joix au myrte, et la gloire au laurier. 
Tu n’es point Γ arbre heureux de Γ amant, du guer- 

rier 
Je le sais, niais ton deuil compatit a nos peines?
ήτοι. « Καί συ θλιβερά κυπάρισσος,
Πιστή φίλη τώννεκοών, προιτάτις τής τέφρας αύτών, 
Τδ στέλεχος σου, προσφιλές τή μελαγχολική καί τρυφερά 

καρδία, 
Παραχωρεί τήν χαράν π~δς τήν μύρτον, τήν δόξαν πρδς τήν 

δάφνην. * ·
-ύ δεν είσαι τδ εύτυχές δένδρον τού έραστού, τοϋ μαχητού. 
Τδ γινώσκω*  άλλά τδ σδν πένθος συμπάσχει πρδς τάς θλίψεις

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΘ1ΆΟΣ.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ.

‘Ο Μέντωρ πρδ ένδς έτους έζήτει αγαθήν συνεργάτιδα καί 
συμβοηθδν προς τον όποιον επιδιώκει ηθικόν καί κοινωνικόν σκο
πόν. "Ηδη δέ τδν τέταρτον τού Β\ έτους αύτού μήναόοεύων λίαν 
άσμενος προσαγορεύει τήν φίλην Εύρυδίκην, σύγγραμμα περι
οδικό/, έκδιδόμενον έν Κωνσταντινουπόλει ύπδ Αιμιλίας Κτένα- 
Δεοντιάδος καί προτιθέμενον δπως έκμ.ελετήση τάς άοχάς τής· 

άποστολής τής γυναικός, έκσπουδάση τήν οίκονένειαν, άνερ-υ· 
νήση τήν ηθικήν καί φυσικήν αγωγήν, παρατήρηση τήν οικια
κήν οικονομίαν, συμβουλευθή τήν ύγιεινήν, έπιθεωρήση τήν 
έν γένει δημοσίαν αύτής έκπαίοευσιν, έξετάσητήν ιστορίαν αύ
τής, άνιχνεύση τά πανταχού ήθη αύτής καί έθιμα, μελετήση 
τούς βίους καί τά έργα τών ένδοξων αύτής θυγατέρων, διερευ- 
νήση τά περί αυτής ήθικολογιχά καί έπιστημονικά συγγράμ
ματα καί, έν γένει είπειν, εύλαβώς συλλέγουσα δ,τι τερπνόν 
καί λυσιτελές έκ τού εύανθούς λειμώνος τών Μουσών καί έπιμε- 
λώς άποτελούσα άνθηοάν καί ποικίλην άνθοδέσμην αρχών υ
γιών καί λυσιτελών γνώσεων, προσενέγκη έλληνοπρεπώς ται; 
□ίλαις αύτής έλληνικαίς οικογενείαις.

Συνδρομή. Έν τώ έςωτεριχω, έτησία προπληρωτέα 
αργυρά μετζίτια 7, εξάμηνο; 3 1)2.

Συνδρομηταί γίνονται καί έν τώ Γραφείω τού Μέντορος.
‘Ο Σμυρναίος Μέντωρ δθεν τείνων τήν χείρα πρδς τήν Κων- 

σταντινουπολίτιδα Εύρυδίκην, εύχεται αύτή έτη μαθουσάλεια, 
αύταπάρνησιν χριστιανικήν, υπομονήν τού ’Ιώβ καί καρτερίαν 
'Ηράκλειον. Μεταφέρει δέ λίαν εύχαρίστω*  έν ταις στήλαις αυ
τού τδ κύριον αύτής άρθρον, ού έπιγραφή

Η ΓΥΝΗ.

Πλεΐστοι κατά διαφόρους έποχάς πεζογράφοι καί ποιηταί, 
πάσης έπιστήμης θεράποντες, συνέγραψαν καί άπεφάνθησαν 
κατά τδ δοκούν περί τής γυναικός.

*Ισω; τινές τούτων, ώς άνδρικής τυχόντες φύσεως, ύπερέβη- 
σαν ενίοτε έκ πορθέσεως. ήού τά δρια τή; κατηγορίας ή κολα
κείας. Άδιάφορον. Τό έχειν τοιαύτην ή τοιαύτην γνώμην περί 
τίνος άντικειμένου καί έκφράζειν αύτήν εις τούς άλλους εινε ε
λεύθερον εις πάντα. Τδπαραδέχεσθαι δμως αύτήν ή έξελέγ- 
χειν ώς αληθή ή ψευδή έγκειται εις τούς άκροωμένους ή άνα- 
γίνώσκοντας τήν γνώμηναυτων.

Τούτων ούτως έχόντων, τούς άλλου; έκσασαι χαίρειν πάν
τα;, ίδωμεν ήμεΐς τήν γυναίκα ύπδ την γενικωτέραν αύτής 
” ι εποψιν. •

Λάβετε ρόδον καί ρίψατε προσεκτικόν βλέμμα έπί ένδς οιου- 
δήποτε τών ώοαίων αύτου οόλλων’ έρυθρδν τδ χρώμα τδ έπι- 
καλύπτον εν αέοος αύτού καί ύπέουθοον τδ ετεοον. Τό μεν τε- 
λειον έν τή χρωματική ισχύί, το όέ εντελές έν τή αοροτητι*  
άμφοτέρων ή συναρμολογή αποτελεί τό ώραιον τού φημιζό
μενου οόδου. I έ

‘Ο άνθρωπος εινε τδ φύλλον τού ρόδου, εύ ο μεν εις χρω
ματισμός εινε ό άνήρ, ό δέ έτερος ή γυνή, ρόδον δε άπασα ή 
άνθρωπότης. ‘Η γυνή λοιπόν εινε αύτδς ό άνθρωπος ύφ έτέ- 
ραν έποόιν, εινε τδ σύνολον τών άβροτερων καί λεπτότερων 
δυνάμεων τού άνθρώπου, ώς ό άνήρ εινε τδδλον τών ίσχυροτέ- 
ρων καί δυνατωτέρων, άμφοτέρων τδ άθροισμά αποτελεί τδ έν· 
δυάδι γνωριζόμενου τέλειον θειον δημιούργημα, τον άνθρωπον.

Τήν διίπλασιν αύτού έξετάζουσαι, εύρίσκομεν δτι ό μέν πε- 

προίκισται διά στήθους έχυρού πρδς άντίστσοιν βίας, ή δέ δι’ 
αβρού,γαλακτοφόρου πρδς διατροφήν τοϋ νηπίου άνθρώπου’ έδό- 
θησαν αυτωμέν χεΐρες καί βραχίονες στιβαροί πρδς όπλοφορίαν, 
εκείνη οε λεπτοφυείς πρδς ύποβάσταξιν αύτού, νηπίου, καί πε- 
ρίθαλψιν αύτού, άνδρδς γινομένου’ ή φωνή αύτου ήν ηχηρά ώς 
σάλπιγξ πρδς τροπήν πολεμίων, αύτής δέ λιγυρά καί ήδύφθογ- 
γος ως αηδόνος αύδή πρδς τδ καθήκον. Ρωμαλέος μέν εκεί
νος καί ριψοκίνδυνος, άσθενής δέ καί επιφυλακτική έκείνη*  ούτος 
ευφυής καί μεγαλεπήβολος έν συνόλω, δαιμόνια έκείνη καί τό 
άκρον άωτον τών έλαχίστων λεπτομερειών. Ούτος αύτοκράτωρ 
σωμάτων, οξύς καί οργίλος, έγωιστής καί ύψηλΖφρων, δέ
σποινα αύτη ψυχών, πραεία και μειλίχια καί σώφρων έν τα
πεινοφροσύνη*  έν ένί λόγω δ,τι έλλείπει έν τώ άνδρίδεδώρη- 
ται τή γυναικί καί τάνάπαλιν’ καί οϊος ούτος έν τή μεγάλη 
αυτοκρατορία τής κοινωνία, τοιαύτη καί ή γυνή έν τώ βασιλείω 
τής οικογένειας. ‘Ο άνήρ λοιπόν καί ή γυνή εινε έν πρόσωπον, 
ό άνθρωπος, δστις μεριζόμενος δέν δύναται νά ύπάρξη, καθό
σον τοιούτον τδ πρότυπο·' αριστούργημα τών ύπδ τών πανσό
φων χειρών τού Θεού έςελθόντων ποιημάτων.

Ούτω διοργανισθέντος αύτου, κατέστη φυσικωτάτη ανάγκη, 
δπως έκαστος ιδία, άκολ.ουθών τήν όρμέμφυτον κλίσιν, έπιδοθή 
εις τήν εκπλήρωσιν τών φυσικών αυτού καθηκόντων ποδς επι
τυχίαν τοϋ διά τής κοινής ένεργείας όρισθέντος προορισμού 
αύτού.

Καί ιδού ό μέν άνήρ ευθύς, ύπδ τής κατεχούσης αύτδν Φυ
σικής ορμής καί ένεργητικότητος ωθούμενος, έξέρχεται τής έ- 
στίας αύτοϋ καί έν δρεσι καί ταις οπσίς τής γής πλανώαενος, 
γίνεται κύρ.ος τής γής πρδς παγίωσιν, συντήρησιν καί περι- 
φρούρησίν τής οικογένειας του*  ή δέ γυνή περιοριζομένη ύπδ 
τής άουναμίας, τής καρτερίας καί τού λεπτομερούς αύτής πνεύ
ματος, μένει παρά τή εστία, γίνεται δέσποινα πρδς διοργάνωσιν 
καί ευπρέπειαν αύτής, καί τδ θελκτικώτερον σχηματίζει τδ 
άσυλον και τήν άνάπαυλαν αύτού.

Ούτωσίν άρχεται ή σύστασις τής οικογένειας καί συνεπώς 
τού έθνους καί τής πολιτείας' άλλά κακή μοίρα ή ίαχύς, έπι- 
λαθομένη τών συνθηκών αυτής μετά τής αδυναμίας, καταφρονεί 
καί καταπιέζει αύτήν’ ούτω δέ δουλείαι, αιχμαλωσία»., άοπα- 
γαί, ωνήσείς, διαφθοραί καί εκμηδενίσεις, άλληλοδιαδόχως κα- 
ταμαστίζουσαι τήν αδύνατον άνθρωπον καί καθιστώσαι αυτήν 
έρμαιον παθών, κηλ.ιδοϋσΐ τήν άνθρώπινον ίστοοίαν.

Άπασαι δμως αί στυγερά», αύτα». άδικίαι καί καταπιέσεις είς 
■ούδέν ΐσχυσαν, δπως έξαλείψωσ». τάς άφανεΐς μέν, άλλά λαα- 
πράς καί αναφαίρετους ψυχιχάς τής γυναικός άρετάς καί κατα- 
στησωσιν αυτήν έπιλήσμονα τού αρχικού αντής προορισμού. 
Ο», μαστοί αύτής έν τοσούτω θηλάζουσι τδν νήπιον άνθρωπον, 
αί αγρυπνία», αύτή; αύξάνουσιν αύτδν καίώς δι’ αοράτου ηλεκ
τρικού σύρματος διαδίδει αύτφ τά αβρά τής φ.λοστόργου αύτής 
καροίας αισθήματα, άτινα έπί χιλιάδας ετών καταδ^δίκαστα». νά 
β/.έπη ακουσίως κλίνοντα τδν αυχένα άκολούθως ύπδ τδν βαρύν 
ζυγόν τής άνδρικής διαφθοράς.

*Εδει ό εγωισμός ούτος, ό πολλάκις μέν παταχθείς, πολ
λάκις δέ καί άνεγερθείς θρασύτερος, νά καταβληθή, ή κατάστα- 
σις αύτη νά παλινορθωθή καί έκαστος είς τήν κοιτίδα τής άρ- 
χικής αύτού άποστολής έπανερχόμενος ένασχοληθή είς τά 
φύσει αυτού καθήκοντα. ’Έδει πλέον χαλινός ισχυρός νά 
περιτεθή έπ’ αύτού. Τδ πλήρωμα ήλθε τού χρόνου. Μόλις 
έξ ’Ανατολών άκτινοβολεί φαεινως ό χριστιανισμός, αί δέ 
χρυσοφεγγεΐς αύτού άκτΐνές διά τών ’Αποστόλων έν τή καρ- 
δία τού ανθρώπου ισχυρώς ύποτυπούνται, καί ιδού ώς τά ύπδ 
τού χειμάρρου συνωθούμενα ρυάκια, ό μεμερισμένος άνθρωπος 
σπεύδε*,  νά σύσφιγξη τήν χεΐρα καί τεθή ύπδ τήν αίθοίαν καί 
ύπέρλαμπρον σημαίαν τού άρχικου προορισμού αύτού. Καί ό 
μέν άνήρ τότε ύπο τής αίγλης τοϋ Εύαγγελίου φωταγωγού- 
μένος άπωθεΐται τδν θρασύν καί άτίθασσον αύτοϋ εγωισμόν, 
καί δίδει τή γυναικ’ί τήν άνήκουσαν αύτή θέσιν, ή δέ γυνή 
επιλαμβάνεται θαρραλέως τά τής ούτωσίν άγιασθείσης μη
τρότητας πολλαπλά καί σπουδαία καθήκοντα. Τούντεύθεν 
δέ άρχεται καί εγκαινιάζεται ή χριστιανική οικογένεια.

ΙΣΑΑΚ ΝΕΤΤΩΝ
* Η άρχαία φυσική συνίστατο μάλλον εις τήν κρίσιν τών 

φιλοσόφων ή είς τήν κυρίως σπουδήν τής φύσεως. Οί αρχαίοι 
άντί νά καταγίνωντα». είς τάς παρατηρήσεις, έσχημάτιζον συ
στήματα, διά τών οποίων έξήγουν τά πάντα. Ό Θαλής εθη- 
μιούργε». τδνκόσμον έκ τοϋ ύδατος*  ό Φ-ρεκύοης εκ τής γής, ο 
Άναςιαένης έκ τοϋ άέρος καί ό Ζήνων εκ τών τεσσάρων ηνω
μένων στοιχείων (α). Μή γινώσκοντες δέ πώς νά πλ.ηρώσωσι 
τόν κόσμον άλλο», σοφοί έφαντάζοντο ύπόγειον πυρ. διά τού 
όποιου έγεννώντο τά μέτα/.λα, οί λίθοι, τά φυτά, καί πιθανόν 
οί άνθοωποι. Έάν δέ υιεταβώυεν είς τά; αστρονομικός αυτών 
γνώσεις, πόσην έντύπωσίν θά προξενήσωσιν εις ήμάς α». λαν- 
θασυιέναι αύτών κρίσεις ώς πρός τδ άντικείμενον τούτο Ό 
’'Ηλιος, τδν όποιον ό Κασίνης εύρεν έν έκατομμύριον καί 400 
χιλ. φοράς μεγαλείτερον τής γής, είχε κατά τδν ‘Ηράκλειτον 
ένδς ποδδς περίμετρον’ ό δέ’Αναξαγόρας ένομιζεν αύτδν ουχ*  
μεγαλήτερον τής Πε)οποννήσου. ‘Ο μεγαλοπρεπής ουτος 
άστήρ, τάς άκτΐνας τού οποίου άνέλυσαν ί Νεύτων και ο Φρε- 
σνελ, δέν ήτον κατά τδν Θάλητα καί τδν Εενοφάνην ειμή 
νέφος πεπυρακτοιμένον*  κατά τδν Άναςαγόραν καί τον Δημό
κριτόν πύρινος βράχος (β), όοέ Φιλόλαος έλεγεν οτι οί αστέ
ρες ήσαν τόσο», καθρέπτα». έπί τού ούρανού άνηρτημένοι οποί; 
πέμπωσ». πρδς ήμάς τδ φώς τού ήλιου.

Πρδ τριών μόνον αιώνων ή φυσική έπιστημη κατέστη επι
στήμη γεγονότων. Ό Τοριτσέλης καί ό Πασχάλ σταθμί- 
ζοντες άο ένδς τδν αέρα καί ό Βίκων ανακηρύττων ές άλλου 
δλας τάς νέας ανακαλύψεις ήτοίμασαν τήν οοδν, ήν έπρεπε ν’ 
ακολουθήσουν ό Νεύτων έν ’Αγγλία καί ό Ααβουαζιέρος έν

(α) Άριστυτέλους μεταφυσική Τομ. Δ'. Βιβλ. Α\ Κεφ. γ’. 
(β) Πλουτάρχου φιλοτοφ. Κεφ 8. Περί ’Αναξαγόρα.
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Γαλλία. Αί θαυμάσιοι Παρατηρήσεις· τών ένδοξων τούτων 
άνδρών έπροξένησαν τάς μεγαλειτέρας προόδους είς τήν νεω- 
τέραν φυσικήν. ‘0 Νεύτων ού μόνον καταγίνεται έΐς τήνκά- 
τάμέτρησιν τών αστέρων, άλλ’ό πρώτος εφευρίσκει τόν νόμον 
τής συνελκυστκής δυνάμεως, διά τής οποίας οί αστέρες υποβα
στάζονται είς τά διαστήματα. Άκολουθήσωμεν τόν Νέύτωνα 
είς σκοτεινόν τι δωμάτιον, δεχόμενον έπι τού πρίσματοςίάχτϊνα 
φωτός. ‘Η άκτις αύτή διερχομένη τον κρύσταλον διαλύεται καί 
μας προσφέρει αίφνης τό θέαμα τοΰ ούρανίου τόξου. Τόιουτο- 

. τρόπως εξηγούνται δλατά κοσμοΰντα τήν φύσιν χρώματά, έπι 
τή παραδοχή μόνον δτι τά σώματα έχουσι τήν κυριότητα νά δια
λύουν τόφώς, νά αντάνακλώσι μίαν ή παλλάς αποχρώσεις καί. 
νά σβύνουν τάς άλλας. Πριν τού Νεύτωνος ή αιτία τών φαινομέ
νων τούτων ήτον άγνωστος, καί ουδείς ήδύνατο νά φαντασθή 
δτι άκτις ήλίου, ήτιςφαίνεται λευκή, σύγκειται έξ’ άλλων 
επτά .λαμπρών ακτινών έριπέριεχουσών επτά περικαλλή χρώ
ματα. Τόφώς εΐνε, εάν επιτρέπεται νά έκφρασθώμεν ούτως, ή 
πυξίς, ένθα ή φύσις λαμβάνει τά χρώματα αύτής, δπως παρσ- 

■ στήση ,τα νέφη, τά άνθη, τήν χλόην, έν ένϊ λόγοι ολόκληρον 
: τόν κόσμον.

’ *0  Ισαάκ Νεύτων έγεννήθη τό 16 42, έν Wooltstrop, κο
μητείαν τοΰ Λίγκολν. Νέος έτι ών, έδειξεν εκπληκτικήν έπιμέ- ■ 
λείαν είς τήν σπουδήν τών μαθηματικών επιστημών καί ιδίως τής 
μηχανικής. Κατ’άρχάς οί γονείς αύτοΰ εΐχον αποφασίσει νά 
σπουδάση τήν γεωργίαν, πλήν βλέποντες τήν μικράν’κλήσιν ήν 
ήσθάνετο πρός τήν σπουδήν ταύτην άφήκαν αύτόν ελεύθερον 
ν’ άκολουθήσητόν προορισμόν του. Άνεχώρησεν δθεν τό 1 660 
διά τό πανεπιστήμιου τής Κανταβουρίας, βπου ήκροάσθη τά 
μαθήματα τού σοφοϋ μαθηματηματικοΰ Barrow. Μετά παρέ- 
λευσιν χρόνου τίνος τοσοΰτον έπέδωσεν είς τά μαθήματά του, 
ώστε ού μόνον ύπερέβη τόν διδάσκαλόν του, άλλά έφεϋρε πρό 
τοΰ 22 έτους τή; ηλικίας του τόνλόγον τών παλλιοοιών, τό 

. διώνυμου ή δίορον, δπερ φέρει καί τό όνομά του, καί τόν υψη
λόν υπολογισμόν τοΰ άπειροστημορίου—Έπανελθών είς τήν 
πατρίδα του ενεκεν τής έπικρατούσης τότε πανώλους ό Νεύ
των άνεκάλυψε τήν θεωρίαν τής παγκοσμίου συνολκής είτε 
βαρύτητος τών σωμάτων κατά τόν ακόλουθον τρόπον. Ένφ 
ημέραν τινά έκάθητο υποκάτω μιας μηλέας, εν μήλον τό ό
ποιον έπεσεν επί τής κεφαλής.του διήγειρεν είς αύτόν τήν 
ιδέαν, δτι τό μήλον τούτο άπεσπάσθη.έκ τοΰ δένδρου ενεκεν 
αιτίας τίνος καί δτι έξ εναντίας τής βαρύτητος αύτοΰ έπεσεν 
είς, τήν γην. ’Εκείνος ήθελε-κάμει τόν συλλογισμόν τούτον, 
πλήν ο φιλόσοφος προέβη περαιτέρω-ήθέλησε δηλ. νά μάθη 
άν τό μήλ.ον τούτο θά έπιπτε καί έν περιπτώσει καθ’ ήν τα 
δένδρου θά εΰρίσκετο εις θέσιν ύψηλοτέσαν.

Βοηθούμενος λοιπόν άπό . τής φαντασίας του ό Νεύτων 
ύψωσε τό οένορον μέχρι τής Σελήνης- οθάσας δέεις τό ύψος 
τούτο, επροκειτο να μαθη αν τό μήλον χωρισμένου τοΰ δέν- 
ορού θά έπιπτε καί πάλαν έπί τής.γης. ’Επί τή. υποθέσει δτι 
ήθελε πέσει, έλ.εγε καθ’εαυτόν ό Νεύτων, έπρεπε, νά-διατη-

ρήσήφαρύτητά τινα, ήτις ήθελε τό ωθήσει πρός τήν γήν άλλά 
τό'‘αύτό, άποτέλεσμα έπρεπε ν’’ άκόλουθήση καί εις τήν Σελή
νην, ήτις εύρίσκεται ειςτδ αύτό ύψος . Επειδή δμως ή σελήνη 
δένεπιπτε επί.τής κεφαλής του, έσκέφθη δτι ή κίνησις θά ήτο. 
ίσως αιτία τοΰ φαινομένου ’τούΐόυί Έκ τής αρχής ταύτης όρ- 
μώμενος ό Νεύτων ά—έδειξε διά τοΰ άπλουστέρου υπολογι
σμού δτι, άν ήτον δυνατόν νά θέσώμεν εν μήλον είς τό ΰύος τής 
σελήνης καί νά δώσωμεν είς αύτό τήν αυτήν ταχύτητα τού 
άστρου τούτου, τό μήλον ούδέποτε ήθελε πέσει. Άπέδειξεν 
ωσαύτως δτι δλοι οί πλανήται στρέφονται περί τόν "Ηλ.ιον 
Κατά τόν αύτόν τρόπον, καθ'δν ή σελήνη κινείται πέρις τής 
γής καί οί δορυφόροι πέ ριξ τοΰ Διός καί τοΰ Κρόνου- έσυμπέ- 
ρανε δε δτι ό ήλιος κατέχει ελκτικήν δύναμιν, καί δτι δλα τά 
σώματα, ατινα στρέφονται πέριξ αύτοΰ, ωθούνται ύπόδννά- 
μεως, ήτις μετριάζει τήν κίνησιν αύτών, καί ήτις πληροί τό 
διάστημα.

Κατά τό 1867 ό Νεύτων διεδέχθη τόν BaiTOW είς τό 
Πανεπιστήμιου.τής Κανταβουρίας- είς τήν θέσιν ταύτην άνέ- 
πτυξε τάς ιδέας αύτοΰ έπί τής οπτικής καί τοσοΰτον έύδοκί- 
μησεν, ώστε ή Βασιλική εταιρεία τοΰ Λονδίνου τόν ονόμασε 
μέλος αύτής. 'Επί Ιακώβου Β ’. έξελέχθη μέλος τοΰ Κοινοβου
λίου, πλήν ολίγον διέπρεψεν είς τό πολιτικόν στάδιο'· - φαίνε- 
μάλιστα δτι έκ τής εποχής εκείνης τό λογικόν αύτοΰ έταράχθη 
ολίγον έξ αιτίας πυρκάίάς τίνος, ήτις κατέστρεψε τά χειρόγραφά 
του. Έκτοτε ό Νεύτων περιωρίσθη μόνον εις τήν δημοσίευσιν 
τών άνακαλύψεών του. Τό 1 699 ή άκαδηαία τωτ έπιστημών 
τών Παρισίων ώνόμασεν αύτόν έπίτιμον αύτης μέλος, ή δέ 
άγγλική Κυβέρνησις διευθυντήν τοΰ νομισματοκοπείου. Κατά δέ 
τά τελευταία έτη τής ζωή; του έλαβεν ώς πρός τόν υπολογι
σμόν τοΰ άπειροστημορίου ζώηράς συζητήσεις μετά τού Λεί- 
βνιτζίου, δστις τώ διεφιλονείκει τήν τιμήν της άνακαλύψεως 
ταύτης. Έτέλεύτησε δέ τό 1727 έν ήλικία 85 ετών. ·Έκ 
τών κυριωτέρών αύτοΰ συγγραμμάτο>ν τινά έγραψε εις λατινι
κήν γλώσσαν καθώς τό Philosophia6 naturalis 
Ρ Γ i n C i Ρ ΐ a III a 111 e m a t i C a, έ·θα ό συγγραφεΰς 
έκθέττει τό περί τοΰ; παντός σύστημα—Analysis per quan- 
titatum veries fluxinnes 1711—Περί οπτικής είς αγγλι
κήν γλώσσαν δημοσιευθέν τό 1704-—The Chronology οί 
ancient Kingdoms amended 1728. καί τά; σκέψεις αύτού 
έπί τών προφητών καί τής Άποκαλύψεως δημοσιευθείσας μετά 
τόν θάνατόν του. A. Κ.

Σ. Δ. Έν τοίς άνεκδότοίς είσέτι τοΰ άθανάτου Άλεςάνορου 
Σούτσου ποιήμασιν άπαντώνται οί έξης σχέσιν πρός τόν ανωθι 
βιογραφηθέντά έχόντες στίχοι του:

«Πλήν ό Νεύτων ό μονάρχης τής σοφίας ήτο Σάξων. 
Εις τάς χείρας του-εστράφη τοΰ παντός ο μέγας αςων. 
— Ναι - μονάρχης. Πλ.ήν τόν θρόνον έλαβεν από αρχαίους. 
Άνακτας της διανοίας Μέτωνας καί Πτολεμαίου;.
Κί’ άν εις ουρανόν άνέβη, μέχρι τοΰ Ίψίστου φθάνων, 
Εΰρε κλίμακα στηθεΐσαν ύ π’ εκείνων τών Τιτάνων. »

Διά τών στίχων τούτώνθέλεί ν’ αποοείςη ο ποιητά' δτι ή Αγ
γλία ούδένα είσέτι δένδρα ίσον πρός τούς τν,ς ‘Ελλάδυ^εγέννησεν.

ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΑΟΓΙΑΝ 
έοανισθεΐσα άπό διαφόρων σχετικών συγγραμμάτων καί 

άναγνωσθεϊσα έν τφ Άναγνωστηρίω « ή Σμύρνη » 
ΰ π ό

Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟϊ.

Γεωλογία, μάθημα δύσκολον, τοΰ οποίου τήν διδασκαλίαν 
δέν ώφειλον ν’ άναλάβω εγώ δ-έλάχιστος, διότι καί αί άσχολί- 
αι μου εΐνε πολλαί καί αί επιστημονικά! μου· γνώσεις ολίγαι. 
Άλλά ή παντός έπαίνου άνωτέρα φιλομάθεια τών άξιοτίμων 
τοΰ ’Αναγνωστηρίου τούτου μελ.ων, ή πληθΰς τών τοσούτων 
έπίσης ώφελ,ίμων καί έπίσης τερπνών αντικειμένων, περί ά 
δύνανται νά πεοιστραφωσιν αί διδασκαλίας τών άσυγκρίτως 
άνωτέσων έαοΰ λογιών, δσοι πρός τοίς εόγενώς άναδεχθεϊσι 
θά εύηοεστοϋντο ωσαύτως ν’ άναλ.άβωσι τό φιλογενές τοΰτο 
έργον, καί έπί τέλους τό «Κρεΐσσόν έστι τό κατά δύναμιν 
είσενεγκ.εΐν ή τό πάν έλ-λείπειν,» προέτρεψαν έμέ ν’άναβώ 
έπί τής έδοας ταύτης, τήν όποιαν άνδρες τή άλ.ηθεία έπιστή- 
μονες προηγουμένως έτίμησαν. Πεποιθώ; δέ εις τήν συνήθη 
πρός τήν αδυναμίαν εύμένειαν, τήν σύμφυτον τή εύγενεϊ ψυχή 
των άκροατών μου, επικαλούμαι τήν έπιείκειαν υμών καί προ
βαίνω είς τήν ύπόθεσιν,

‘Η Γεωλογία, κύοιοι, εΐνε επιστήμη άναγομένη είς τάς 
ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β' Τεύχος.. ΙΣίΓ. 

φυσικοί στ σρικάς λεγομένας έπιστήμας. Άλ.λά πριν*  
δώσωμεν τόν ορισμόν αύτης, καλ.όν θεωρώ νά είπωμεν ολίγα 

τινά περί τής καθόλου επιστήμης,
’Επιστήμη καλείται έν γένει μέν τό σύνολον τών γνώ

σεων έφ’ οίασδήποτε ύλ,ης, άλ,λ’ ιδίως αί γνώσεις, αι μεθοόι— 
κώ; διερευνηθεϊσαι, έξελεγχθεϊσαι καί συστηματοποιηθεϊσαι.

Έν τή άρχαιότητι ή επιστήμη, τήν όποιαν οι Ελληνες 

έκάλουν*σοφίαν  ή Φιλοσοφίαν, ήτο τόσον περιωρισμενη, ώστε 
εις καί μόνος άνθρωπος ήδύνατο νά καυχηθη οτι έγενετο κάτο
χος αύτής όλοκλ.ήρου. Καθ’ δσον δμως, τοΰ χρονου προίοντος, 
αί διαστάσεις της έγένοντο μεγαλείτεραι, εοεησεν ινα διαιρεθη. 
είς κλάδους, καί οΰτοί είσιν ή Λογική, ή Φυσική και η Ηθική. 
Άλλά τήν διαίρεσιν ταύτην διεδέχθη βραδύτερου ή τών επτά 
καλουμένων έλευθέρων τεχνών, της Γραμματικής δηλ. τής 
Διαλεκτικής καί τής Ρητορικής, αΐτινες απετελουν την σχολα
στικήν τριάδα ή τό λατινιστί trivium, καί τής ’Αριθμητικής, 
τής Γεωμετρίας, τής ’Αστρονομίας και τής Μουσικής, αΐτινες. 
άπετέλουν τήν σχολαστικήν τετράδα ή τετρακτυν η το λατι

νιστί qua trivium.
Πεοί τά μέσα τής ΙΣΤ*.  μ. X. έκατονταετηρίδος ό βαθύνους. 

καί πολυααθής φιλόσοφος τής ’Αγγλίας βαρώνος τοΰ Βέρουλαμ 
καί κόμης Σαινταλ.βάν Φραγκίσκος Βάκων, έπιχειρήσας νέαν·

15. 
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κατάταξιν των ανθρωπίνων γνώσεων, διήρεσε τήν επιστήμην 
είς ‘Ιστορίαν, Ποίησιν χαι Φιλοσοφίαν, λαμβάνων ώς βάσιν τής 
ταξινομικής ταύτης διαιρέσεως τάς κυριωτέρας δυνάμεις τοϋ αν
θρωπίνου νοός, τήν Μνήμην, τήν Φαντασίαν και τδ Διασκε- 
πτικόν. ‘Η‘Ιστορία περιελάμβανε τήν Φυσικήν ιστορίαν, τήν 
Πολιτικήν ιστορίαν, τήν ‘Ιστορίαν τών τεχνών ή Ποίησις ήτο 
διηρημένη εις Διηγηματικήν, Δραματικήν καΐ Παραβολικήν ή 
δέ Φιλοσοφία διιρρεΐτο είς ’Επιστήμην τοΰ Θεού ή Θεολογίαν, 
είς ’Επιστήμην τής φύσεως, περιλαμβάνουσαν τάς φυσικάς χαΐ 
τάς μαθηματικάς έπιστήμας, χαΐ είς Επιστήμην τοϋ ανθρώπου, 
ύποδιαιρουμένην χαΐ ταύτην είς ’Επιστήμην τοΰ φυσικού αν
θρώπου (περιλαμβάνουσαν τήν Ιατρικήν, τήν ‘Γγιεινήν, τήν 
’Αθλητικήν χλπ.) καΐ είς Επιστήμην τοΰ διανοητικού καΐ η
θικού ανθρώπου (περιλαμβάνουσαν τήν Ψυχολογίαν, τήν Λογι
κήν μετά τής Γραμματικής καΐ τής Ρητορικής, καΐ τέλος τήν 
’Ηθικήν μετά τής Πολιτικής καΐ τής Νομικής, αϊτινές είσι τά 
παραρτήματα αύτής). ‘Π εύρεϊα αύτη κατάταξις ήτο ώς σχέ- 
διον συστήματος, τδ όποιον έν μέρει μόνον ό Βάκων ήδυνήθη 
νά άναπτύξη, καί τδ σχέδιον τούτο ώνόμαζε μεγάλην άνά- 
ταξιν τών έπι στη μ ώ ν. Είς τήν Φυσικήν έκαμε σπου
δαίας ανακαλύψεις, ατελείς όμως’ πρώτος διείδε τήν έλαςί- 
κότητα καΐ βαρύτητα τού άέρος, τάς όποιας απέδειξαν ύστερον 
ό Γαλιλαίος καΐ ό Τορ-.κέλλης" υπέδειξε τήν ελξιν τών σωμά
των, άφ’ ής παρήχθη τδ σύστημα τοΰ Νεύτωνος (δπερ δμως ου- 
δαμώς έλαττόνει τήν δόξαν τοΰ Νεύτωνος, διότι αύτδς τήν απέ
δειξε διά τής κινήσεως τού παντός). ‘Ο Βάκων ήγνόει τά μα
θηματικά, /.ατά τά όποια καΐ μόνα έμειονέκτει τών συγχρόνων 
του, ένφ κατά τάς άλλας έπιστήμας τόσον ύπερεΐχεν αύτών, 
,ώστε όύδεΐς ύπηρχε νά κρίνη τάς ιδέας του. “Εγραψε δέ πλεϊς-α 
περί πάσης ύλης πραγματευόμενα, οΐον φιλοσοφ ικά, κριτικά, 
γεωλογικά, ιατρικά, ηθικά, κτλ.

Κατά τδν 1Η . αιώνα οί συγγραφείς της εγκυκλοπαίδειας 
παρεδέχθησαν τδ έγκυκλοπαιδειακδν δένδρον τοΰ Βάκωνος, 
ποιήσαντες εντούτοις είς αϋτδ τάς άπαιτουμένας διά τήν πρόοδον 
τής επιστήμης τροποποιήσεις. ’’Εκτοτε ή ταξινομία αύτη έγέ— 
νέτο τδ άντικείμενον πολλών κριτικών καί πολλαΐ κατεβλήθη- 
σαν προσπάθειαι πρδς άντικατάστασιν ταύτης.

Κατά τήν μάλλον επικρατούσαν σήμερον γνώμην, αί έπι- 
στήμαι, κύριοι, ευρίσκονται διηρημέναι είς πέντε κλάσεις, αϊ
τινές είσι ά.) αί μεταφυσικαι λεγόμεναι καΐ ήθικαΐ έπιστήμαι, 
β.) αί ίστορικαί, γ .) αί μαθηματικαί, δ'.) αί φυσικό ιστορικά!, 
είς τάς οποίας υπάγεται, ώς είπομεν, καΐ ή Γεωλογία, καΐ έ.) 
αί μαγικαΐ, άν θέλετε, ή ψευδείς έπιστήμαι, άν δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν ούτως, οΐαί εισιν ή ’Αλχημεία,ή 'Αστρολογία, ή Καβ- 
βαλιστική, ή Μαγεία, ή Χειρομαντεία, ή Νεκρομαντεία, ή 
Θαυματοποίία καΐ άλλαι.

‘Η Γεωλογία, κύριοι, εινε έπιστήμη έξετάζουσα τήν αρχι
κήν σύστάσιν τής γής καΐ τήν παροΰσαν κατά- 
ς-ασιν το ϋ π ρ ο σώπ ου α ύ τή ς Διά ταύτης λοιπδν ούχί 
μόνον άνευρίσκομεν δσας αλλοιώσεις έπαθεν ή γή καΐ ή έπ'αύτής 

οργανική φύσις κατά τάς διαφόρους γεωγονιχάς περιόδους της, 
αλλά χαΐ συμπεραίνομεν πιθανώς όποια τις ήτον, δτε κατά 
πρώτον έλαβεν ύπαρξιν ύπδ τοΰ πανσόφου τοΰ σύμπαντος Άρ- 
χιτέκτονος. Τουτέστιν έν άλλαις λέξεσί μανθάνομεν έκ τής 
Γεωλογίας τήν ύλην, έκ τής όποιας ή γή εΐνε κατεσχευασμένη 
—τά διάφορα στρώματα, έκ τώ·*όποιων  ό δγχος της σύγκειται 
—τήντάξιν, καθ’ ήν ταύτα διαδέχονται άλληλα καΐ τάς δια
φόρους μεταβολάς, τάς όποιας έπήνεγχον είς τδ πρόσωπον της 
αί πλημύρσι, οί σεισμοί καΐ αί έχρήξεις τών ήφαιστείων. Ση- 
μειωτέον δέ δτι, άν καΐ πολλαχοΰ τών συγγραμμάτων τών τε 
ποιητών χαΐ φιλοσόφων τής αρχαιότητας εύρίσχονται υπαινιγ
μοί τινες γεωλογικών φαινομένων, ή Γεωλογία δμως έν τή 
τελευταία πεντηκονταετηρϊδι μόλις έγένετο παραδεκτή έν τή 
χορείφ τών έπιστημών, τής εισαγωγής αΰτης στηριχθείσης 
έπΐ βάσεως άχραδάντου. Αλλά καί τοι ούσα ή νεωτάτη τών 
φυσικό ιστορικών έπιστημών, κατά τδ ύψος δμως χαΐ τδ μεγα- 
λεΐον αύτής ούδεμιάς εινε δευτέρα. ’Εκ τούτου ή σπουδή τής 
Γεωλογίας έφείλκυσε τήν προσοχήν καΐ ένησχόλησε τδ πνεύμα 
τών εμβριθεστέρων τού ήμετέρου αίώνος φιλοσόφων, οιτινες εκ 
της ύπαρχούσης συλλογής καΐ κατατάξεως τών γενομένών α
νακαλύψεων αύτής συνέγραψαν αύθεντικήν ιστορίαν τής γής. 
* II ιστορία αύτη έκτίθησιν ένώπιον ημών τά άλληλοδιαδόχως 
τήν έπιφάνειαν τής γής κατοικήσαντα διάφορα τής ζωικής καΐ 
φυτικής δημιουργίας γένη, άφ’ ού χρόνου τδ πνεύμα τοΰ θεού 
επεφέρετο έπάνω τού ύδατος, μέχρις ού ένεφύσησε πνοήν ζωής 
εις τδ πρόσωπον τοΰ πρώτου ανθρώπου. Είς τδ πρόσταγμα τού 
γεωλόγου ύπαχούουσα ή γή παραδίδει τάς σκληρυνθείσας μορ- 
φάς τών έπΐ μακρδν χρόνον τεθαμμένων πρωτογόνων τέκνων 
αύτής, ϊνα μαρτυρήσωσιν έκ τών λίθινων τάφων των τήν 
σοφίαν 'χαΐ τήν παντοδυναμίαν τοΰ Δημιουργού έν περιόδοίς, 
καθ άς ανθρώπινος νοΰς δέν ύπήρχεν, δπως έννοήση καΐ στα
θμίσω αύτάς' έντεΰθεν γίνεται δήλον πόσον τερπνή χαΐ πόσον 
περισπούδαστος εινε αύτη ή έπιστήμη.

Πρώτον ιδρυτήν τής Γεωλογίας θέλουσίτινα Γάλλον, Ber
nard Palissy όνομαζόμενον, περί τά μέσα τής ΙΣΤης εκατον
ταετηρίδας άκμάσαντα. Τδν ΙΖον αιώνα δ Thomas Burnet, 
ό ’Ιωάννης Ray καΐ ό Leibnitz είργάσθησαν περισσότερον 
έπΐ τοΰ θέματος τούτου, καΐ τδν 1Η'. δ Guettard κατεσχεύασε 
πρώτος χάρτας γεωλογικούς. Τφ 18Π ό Σκιπίων de Brei- 
Stak έδημοσίευσεν ύπδ τδν τίτλον Εισαγωγή είς τήν 
Γεωλογίαν τήν πρώτην ταχτικήν πραγματείαν, ήτις έ- 
φάνη διά ταύτην τήν έπιστήμην. Εντούτοις, κύριοι, επέκεινα 
ού μόνον τοΰ Bernard Palissy. άλλ’έπέκεινα τού ‘Ηροδότου 
καΐ τού ‘Ομήρου, πολύ έπέκεινα τών Αιγυπτιακών, Φοινικικών 
χαΐ Βαβυλωνίων χρονικών, έν μέσφ τού σκότους καΐ τής σιγής, 
ατινα περιχαλύπτουσι τάς πρώτας γενεάς, ως μέγας φάρος έπΐ 
τής αβύσσου τών χρόνων άνυψούμενος ϊσταται μονήρης έν τή 
μεγαλοπρεπεΐ αυτού άρχαιότητι ό Μωϋσής, ούχί μόνον βιο
γράφος τού ανθρώπου καΐ ιστορικός τών πατέρων δλων τών 
λαών, αλλά καΐ ακριβέστατος χρονογράφος τής φύσεως, ώς 

μετά θρησκευτικού σεβασμού πρδς τδν άνδρα πλεϊστοι τών κα
θ’ ημάς σοφών άναφέρουσιν, έν οϊς ονομάζω τδν “Αγγλον Δο
μίνικον Μακώσλανδον, δόκιμον καΐ άξιόλογον συγγραφέα καΐ 
άλλων σπουδαίων πραγματειών καΐ τού άξιολόγου συγγράμ
ματος «Λόγοι έν λίθοις ή ή Γραφή βεβαιουμένη ύπδ τής Γεω
λογίας». Ό τφ δντι σοφός χαΐ εύσεβής ούτος ανήρ, κύριοι, ύπδ 
θείου ύπέρ τοΰ λόγου τού θεοϋ ζήλου έμπνεόμενος καΐ άδιστά- 
κτως πιστεύων, δτι δ λόγος τοΰ θεού δέν εινε δυνατόν νά αναι- 
ρεθή ύπδ τών έργων αύτού, προσάγει μάρτυρας καΐ ύπερασπι- 
στάς τής θεοπνευστίας τής μωσάίχής κοσμογονίας αύτά τά έργα 
τού θεού, αύτά τά πορίσματα τής Γεωλογίας.

Αναγόμενος λοιπδν ό Μαχώσλανδος μετά τών γεωλόγων, 
ώς μετά φίλων καΐ οδηγών, είς τδν χρόνον, καθ’ 8ν ή γή ήτο 
πύρινος χαΐ άίωος δγχος, καθ’ 8ν «ήν αόρατος καΐ ακατασκεύ
αστος», χαΐ πρδς τήν άνθρωπίνην έποχήν χατερχόμενος, χαΐ 
ώςάπδ τοΰ πυκνού σκότους είς τήν αχλύν, απδ τής αχλύος είς 
τδ λυκόφως καΐ άπδ τού λυκόφωτος είς αύτδν τδν ήλιον έν ταΐς 
έρεύναις αύτού μεταβαίνων, παρίσταται είς τήν μόρφωσιν τών 
διαφόρων έπΐ τής γηίνου σφαίρας πετρωμάτων, έξετάζει τάς 
πολλάς κα; μεγάλας μεταβολάς καΐ αλλοιώσεις, άς ή επιφά
νεια αύτής έν τφ άπείρφ χρονικφ διαστήματι ύπέστη" θεωρεί 
τδν πρώτον σπινθήρα τού έπΐ γής φανερουμένΟυ μυστηρίου τής 
ζωής' περιγράφει τά έν τφ σταδίφ τής ύπάρξεως κατά καιρούς 
γεννηθέντα καΐ άκμάσαντα καΐ προ άναριθμήτων αιώνων έκλι- 
πόντα χαΐ νύν έν ταΐς λιθίναις αύτών μορφίΐς ώς έμψύχους 
μάρτυρας καΐ διαπρυσίους χήρυχας τής άληθείας καΐ τή; θεο
πνευστίας τής Γραφής ένώπιον ημών παριστάμενα όντα τού φυ- 
τιχοϋ καΐ ζωικού βασιλείου τοΰ προαδαμιαίου κόσμου, άπδ τοΰ 
άτελεστάτου ζωοφύτου μέχρι τοΰ κατ’ είκό να καΐ καθ’ όμοίωσιν 
Θεού πλασθέντος ανθρώπου, άπδ τοΰ φύκους μέχρι τοΰ εύγε- 
νεστάτου δένδρου τοΰ δάσους. Παραβάλλων δέ ό άγγλος συγ
γραφεύς πάσαν άπολίθωσιν καΐ πάν μόριον άπολιθώσεως πρδς 
πάσαν λέξιν καΐ πάσαν κεραίαν τής έξαημέρου, άποδεικνύει 
δι’άκαταμαχήτων επιχειρημάτων, διά μακράς σειράς συλλο
γισμών, δτι ό κάλαμος τού Μωϋσέως, τά έν έκάστη τών εξ δη
μιουργικών ημερών ή μακρών χρονικών περιόδων γεγονότα πε- 
ριγράφοντος, ώδηγεϊτο ύπδ τού πνεύματος τοΰ Θεού. Άποδει- 
κνύει δηλ. δτι ή Γεωλογία, δι’ ών παρήγαγεν είς φώς μυστη
ρίων, συνετέλεσεν είς τήν έμπέδωσιν της ορθής πίστεως, ύπο- 
στηρίξασα τδν πρώτον θεμέλιον λίθον αύτής καΐ άναδειχθεϊσα ό 
άκαταγώνιστος μάρτυς, ό εΰφραδέστατος συνήγορος καΐ τδάδιά- 
σειστον έρεισμα τής άληθείας της Γραφής.

‘Η Γεωλογία ούδέ τήν έλαχίστην πρδς τήν θρησκείαν σχέ- 
σιν έχουσα, ούτε προέθετό ποτέ, ούτε ήξίωσε νά κατάσχη θέσιν 
παρά τή θεολογία, ούτε έκλήθη ποτέ ύπδ τών διδασκάλων τής 
εκκλησίας εις ύπος-ήοιξιν τών Γραφών. Νεωτάτη, δψιγενής έπι
στήμη, ήσχολήθη είς μόνην απλώς τήν έρευναν τής φύσεως, 
τών γήινων, κατήλθεν είς τά μυχιαίτατα της γής, κύριοι, καΐ 
δίκην τυμβονόμου διετράφη καΐ έπλήσθη λειψάνων τών άπδ 
κτίσεως κόσμου καΐ κατά διαδοχάς ανυπολογίστων αιώνων έπΐ 

τής γή? παραστάντών μελών τού φυτικού καΐ ζωικού βασι
λείου. Τά πορίσματα δμως τών έρευνών αύτης αύτόκλητα, αύ- 
τοκέλευστα παρουσιάσθησαν νά προσεπιμαρτυρήσωσιν ύπέρ 
τής θείας άποκαλύψεως, καΐ ή μαρτυρία αύτών, στηριζομένη 
έπΐ τοΰ θετικού, έπΐ πραγμάτων ορατών, καΐ απτών εινε 
αύθεντική, άπρόσβλητος καί οίουδήποτε είδους νοθεύσεως ή 
κιβδηλεύσεως άνεπίδεκτος. Διότι, πάλιν έπαναλαμβάνομεν, 
τά άπολελιθωμένα λείψανα τών διαφόρων ζώων καΐ αυτών 
εύρίσκονται έν ή τάξει καΐ έν αϊς εϊπετο νά κατέχωσιν έν τοϊς: 
πετρώμασι θέσεσιν άκριβώς κατά τήν έκτιθεμένην ύπδ τού 
Μωϋσέως βαθμιαίαν τής δημιουργίας πρόοδον. ’Επειδή δέ ό· 
Μωϋσής, γράφων τά τής κοσμογονίας, δέν ήτο δυνατόν νά έχη 
οδηγούς ούτε ύπομνήματα ούτε παραδόσεις ούτε άλλο τι, 
επεται άναγκαίως καΐ άναμφηρίστως δτι έγραψε ταύτα κατά 
θείαν υπαγόρευσιν.

Τούτων ούτως εχόντων, ό συγγραφεύς τού περί ού άνωθι 
είπομεν βιβλίου, ύποδυθεΐς τδν κατά των εχθρών τής θεοπνευ
στίας τής Γραφής χριστιανικόν άγώνα καΐ έπικαλεσάμενος τήν 
επικουρίαν τής Γεωλογίας, άπέδειξε μετά μαθηματικής άκρι- 
βείας τδ άληθές τής άποκαλύψεως, κατεπολέμησε τούς έχθρούς. 
τού θεοπνεύστου αύτής διά τών ιδίων αύτών δπλων, έγένετο 
κύριος τοϋ πεδίου τής μάχης καΐ έστησε περιφανές τρόπαιον 
κατά τής παρεισφρησάσης πλάνης, άναδειχθεΐς άξιος τών εύ- 
λογιών τοϋ Θεού καΐ τής ευγνωμοσύνης τού χριστεπώνυμου 
πληρώματος. «

‘Ο Βολταϊρος καΐ οί περί αύτδν έθεώρησαν ώς λαοπλάνον 
τδν Μωϋσήν, τήν δέ Γένεσιν ώς μυθολόγημα έπινοηθέν πρδς 
διασκέδασιν τής νηπιότητος τού κόσμου. Δέν παρήλθεν δμως 
ούδ’ έκατονταετηρΐς είσέτι άπδ τού θανάτου τού πεπλανημένου 
έκείνου σοφού μέχρι τής σήμερον, καΐ έν τούτοις οί όρθώς φι- 
λοσοφούντες έτόλμησαν νά διισχυρισθώσιν, δτι,ή διήγησις τού 
Μωϋσέως δέν άντιβαίνει πρδς ούδέν αύστηρώς άποδεδειγμένον 
γεγονός τής φυσικής ιστορίας. «‘Η περιγραφή τοΰ Μωϋσέως 
εΐνε άκριβής καΐ φιλοσοφική διήγησις τής δημιουργίας τού 
σύμπαντος κόσμου καΐ τής τών πάντων άρχής » λέγει έν τώ· 
εαυτού συγγράμματι (Θεωρία τής γής, άριθ. &ό δέκα έτη 
μετά τδν Βολταϊρον άποβιώσας πολύς Βυφών. — «‘Ο Μωϋσής 
κατέλιπε κοσμογονίαν,» έγραφεν δ τφ 4 832 πλήρης δόξης 
άποβιώσας εύκλεέστατος φυσιολόγος Κυβιέρος, έν τφ καθολικόν 
πανδιδακτηρίφ. Universite catholique, τοΰ άπριλίου τού 
4 830, «ό Μωϋσής κατέλιπε κοσμογονίαν, ής ή ακρίβεια άπο- 
δεικνύεται καθ’ έκάστην θαυμασίφ τφ τρόπφ. Αι πρόσφατοι 
γεωλογικαΐ παοατηρήσεις συμφωνοΰσιν έντελώς πρδς τήν Γέ- 
νεσιν περί τήςτάξεως, καθ’ ήν διαδοχικώς έδημιουργήθησαν 
πάντα τά ενόργανα δντα.»—«‘Ητάξις τής εμφανίσεως τών 
ένοργάνων δντων » έλεγεν ό άξιοσέβαστος Αμπέρης έν τή, 
έπιθεωοήσει τών δύο κόσμων τού ’Ιουλίου τού 4 833, « εΐνε 
άκοιβώς ή τάξις τού έξαημέρου έργου, ώς περιγράφει αύτήν ή, 
Γένεσις. ’Η ό Μωϋσής είχε τοσούτον βαθεΐαν πολυμάθειαν 
περί τάς έπιστήμας, δση εΐνε ή τοΰ ήμετέρου αίώνος, ή. ήτο 
θεόπνευστος.»
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Άλλά θά έπέλειπεν ημάς 6 χρόνος, άν άπεφασίζομεν νά 
συλλέξωαεν πάσας τάς μαρτυρίας τής επιστήμης. Είς τά ήδη 
μνημονευθέντα και τυχαίως πως ληφθέντα ονόματα έπρεπε νά 
ποοστεθώσι τά τού Ώβυσσώνος, τού Σωβάρδου, τού Βερτράν- 
δου, τού Μαργερίνου, τού Χσμπολλιώνος, τού Ρεμυσάτου, 
-τού Ρο^έττου, τού Νοδιέοου, του Ευσεβίου Δεσσάλη, οϊτινες 
πάντες κλίνουσι γόνυ ένώπιον τής μεγαλειότητος τού Μωϋσέω; 
καί άναγνωρίζουσιν έν αύτφ τήν θείαν έπίπνοιαν. Ουδέποτε 
τοιαύτη συμφωνία έφάνη μεταξύ τών διαφόρων ερμηνευτών 
τής επιστήμης, ουδέποτε τιμή πλέον αφιλοκερδής και αυθόρ
μητος κα'ι φωτεινή και ελεύθερα και συμπερασματική άπεδόθη 
είς τήν αλήθειαν. Ούαί είς έκεϊνον, δν δέν ήθελε διασείσει.

Άς είπωμεν λοιπόν μετά τού κόμητος Δελασκασίου «Ναί, 
•ό Μωύσής ύπέρκειτα». τών γενεών και των αιώνων, ως αιώνιος 
τής αλήθειας στύλος. Ό‘Ηρόδοτος, ό Μανέθων τά μάρμαρα 
τής Πάρου, οί Σϊναι ιστορικοί, ή Βραχμανική γλωσσά, πάσαι 
αύται αί αρχαιότατα», τού κόσμου πηγαί εινε πεντακόσια καί 
χίλια έτη μεταγενέστερα», αυτού. Ούδεμία τών αρχαίων τού
των μαρτυριών δύνατα». νά τόν φθάση ούτε νά τόν άντιλογήση 

•ούτε νά τόν εξασθένιση*  άπ εναντίας ή φύσις και οί άνθρωπο», 
εύρίσκονται πανταχόθεν έν έντελει πρδς αύτόν αρμονία. "Οθεν 
£νεκα τής θαυρασίας ταύτης συμφωνίας ή θρησκευτική πίστις 
θριαμβεύει καί ύπό τοιούτου εξαγομένου έκπληττομένη ή φιλο
σοφική απιστία κλονεϊται*  διότι ύπδ τών ιδίων αύτής φώτων 
νικηθεϊσα αναγκάζεται νά όμολογήση, δτι ύπάρχει είς ταύτα 
πάντα ύπερφυσικόν τι, δπερ δέν νοεϊ, άλλά δέν δύναται νά μή 
πιστεύση. »

Τοιούτος εινε, κύριοι, ό Μωύσής, τοιαύτη ή αρχή τής πεν
τατεύχου, ήτις εΐνε τό Α τής Άγ. Γραφής.

Λοιπόν ού μόνον έν ονόματι τήςπαραδόσεως, έν ονόματι τής 
αυθεντίας, έν ονόματι τής πίστεως (βάσεων ιερών, εις άς αί- 
σθανόμεθα πάντοτε τήν ανάγκην νά έπιστρέψωμεν), άλλ’ έν 
υνόματι τών παγιωτάτων καταχτήσεων τού ανθρωπίνου πνεύ
ματος, έν ονόματι τής επιστήμης και τής μεγαλονοίας, οφ ε ί- 
λομεν νά π», στεύσωμεν αύτφ.

«Εί έπιστεύετε Μωσεϊ, έλεγεν ό Χριστό; (’Ιωάν. κεφ. έ. 
46), (< έπιστεύετε άν έμοί*  περί γάρ εμού έκεϊνος έγραψε. » 
Τδ επιχείρημα τούτο αποτείνεται κατ’ εύθεϊαν είς τδν αιώνά 
μας, τδν γεννήτορα τής γεωλογίας, και τδν άναγκάζε». νά 
συμπεράνη έκ τή; μαρτυρίας τού Μωύσέώς τήν θεότητα τού 
’Ιησού Χοιστού.

1Η Γεωλογία άρα άποδεικνύουσα τήν αλήθειαν του Μωύ- 
σέως άποδειχνύει ταύτοχρόνως τήν θεότητα τού Ιησού Χρι
στού*  και άναχθέντες είς τήν πρδς τδν Μωύσήν πίστιν άνα- 
γόμεθα ταύτοχρόνως ε’ς τήν πρδς τδν Ιησούν Χριστόν.

Τδ πολύτιμον τούτο έξαγόμενο/ έχε», ανάγκην αναπτύξεων, 
άλλά ού τού παρόντος.

Έν έξ έκείνων, τά όποια πολύ εΐχον σκανδαλίσε», τούς 
χλευαστάς τού Μωύσέως, υπήρξε και ή παρ’ αύτφ χρήσις 
τής λέξεως ήμέρα, ή/ κακώςέξηγούντες δεν ήδύναντο νά συμ- 

βιβάσωσι τάλεγόμενα. Ά*  ολίγον δμως έπέτρεπεν ή φιλαυτία 
και ή οίησις ν’ άφαιρεθή ή άχλύς, ήτις έσκότιζε τήν διάνοιαν 
τών άσοφων εκείνων σοφών, Θά ένόουν, ώς εΐχον νοήσέι οί 
Βασίλειοι, οί Γρηγόριοι, οί Κύριλλο»., οί Αυγουστϊνοι, δτι δ 
Μωύσής μεταχειρίζεται τήν λέξιν ημέρα ώς δηλούσαν χρο
νικόν διάστημα απροσδιορίστου έκτάσεως.

Εινε τφδντι θαυμαστόν δτι οί προ 1 500 και επέκεινα έτών 
διακμάσαντες εκκλησιαστικοί Πατέρες, οπότε ούδέ καν όνομα 
Γεωλογίας ή Γεωγνωσίας ή άλλης οίασδήποτε γεωλογικής 
έπιστήμης ύπήρχεν, έγραψαν και άπεφήναντο,δτι αί μώσαίκαί 
ήμερα», ήσαν μακράς διάρκειας περίοδοι, ώς δεικνύεται έκ τών 
εξής αποσπασμάτων τών είς τήν έξαήμερον ερμηνειών αυτών.

Και ό μέν Βασίλειος ό μέγας διδάσκει
«Διά τούτο τήν κεφαλήν τού χρόνου ούχι π ρ ώ τ η ν ημέ

ραν, άλλά μίαν ώνόμασεν’ ΐνα και έκ τής προσηγορίας τό 
συγγενές έχη πρδς τδν αιώνα. Τού γάρ μοναχού και ακοι- 
νωνήτου πρδς έτερον ή τδν χαρακτήρα δ-ικνύουσα οιχείωςχσ.1 
προσφυώς προσηγορεύθη μία. Εί δέ πολλούς ήμϊν αιώνας πα- 
ρίστησϊν ή Γραφή, αιώνα αίώνος και αίώναςα ι
ών ω ν πολλαχού λέγουσα, άλλ’ ούν κακεϊ ουχί πρώτος, 
ούδέ δεύτερος, ούδέ τρίτος ήμϊν αιών άπηρίθμηται*  ώστε 
μάλλον καταστάσεων ήαών και πραγμάτων ποικίλων δια
φοράς, άλλ’ ούχι περιγραφάς και πέρατα και διαδοχάς αιώνων 
έκ τούτου δείκνυσθαι. ‘Ημέρα γάρ Κυρίου, φησί, 
μεγάλη και επιφανής*  καί πάλιν ΐνα τ ί ήμϊν 
ζητεϊν τήνήμέραν Κυρίου; Καί αύτη έ ς ι 
σκότος καί ού φώς Έπει άνέσπερον καί άδιάδοχον 
καί άτελεύτητον τήν ήμέραν έκείνην οϊδεν ό λόγος.............
ώστε, καν ήμέραν εΐπης, καν αιώνα, τήν αυτήν έρεις 
έννοιαν.ο

‘Ο δέ άγιος Γρηγόριος ό Νύσσης λέγει*
« Πάν δέ τδ διωρισμένη τινι περιγραφή θεωρούμενου μονας 

ονομάζεται. Έπει ούν πανταχόθεν ό κύκλος άνελλιπής έστιν 
έν έαυτώ οριζόμενος, καλώς ό λόγος έν τι ώνόμασε την μιαν 
τού κύκλου περίοδον, είπών έγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, 
ήμέρα μία.»

Ό δέ Κύριλλος ό Άλεςανδρείας άρχιεπίσκοπος γράφει*  
«... παραδούς (ό θεός τούς έξ Ισραήλ) είς χεΐρα τών Βα
βυλωνίων έφ’ δλοις έτεσι τδν αριθμόν έβδομήκοντα*  ήμέραν δέ 
μίαν εις δέκα (έτη) τεθεικώς, ‘ Επτά φησιν είναι τάς ήμέρας τού 
άφορισμού τής οικίας, τήν ήμέραν είς ένιαυτούς δέκα λογιζό- 
μενος, κατά τδ είρηαένον τφ προφήτη Ιεζεκιήλ (IV, 6) ‘Η
μέραν (είς) ενιαυτόν τέθεικά σοι».

Πολλφ πρότερον, κύριοι, πριν ή τδ ζήτημα λάβη τήν σπου- 
δαιότητα, ήν αί άνακαλύψεις τής Γεωλογίας εοωκαν αύτφ, 
άριστοί τινες φιλόλογο», συνηγόρησαν ύπέρ τής ίοέας, οτι αί 
μωσαϊιαι ήμερα», ήσαν μακράς διάρκειας περίοδοι. Έκ μέν τών 
’Ιουδαίων ό Ιώσηπος καί ό Φίλων, έκ δέ τών χριστιανών ό 
Βίξτων, ό Δε-Κάοτες και ό Δε-Λουκάς, έκ δέ τών μεταγενε
στέρων και έν πλήρει γνώσει τών γεωλογικών γεγονότων γρα- 

ψάντων, έχομεν τδν Κυβιέρον, τδν Παρκινσώνα, τδν Ίαμεσώνα 
και τδν Σιλλιμάνον, καί έτι μεταγενεστέρως τόν Ούγον Μίλλε- 
ρον. Πάντες ουτοι ύποστηρίζουσι τήν ιδέαν, δτι αί μωσα’ίκαί 
ήμέραι τής δημιουργίας εΐνε διαδοχικά ι περίοδοι 
μακράς διαρκείας, ών έγένετο χρήσις έν τφ πρώτφ 
τής Γενέσεως κεφαλαίφ κατά τήν αύτήν έννοιαν, καθ’ ήν ή λέ- 
ξις ή μ έ ρ α έφηρμόσθη έν τώ τετάρτφ στίχφ τού δευτέρου 
κεφαλαίου τού αύτού βιβλίου, δπερ εξακολουθεί διηγούμενον 
τήν ιστορίαν τής δημιουργίας « Αύτη ή βίβλος γενέσεως ού- 
ρανού καί γής, δτε έγένετο ή ήμέρα εποίησε Κύριος ό Θεός 
τδν ουρανόν καί τήνγήν». ‘Ο ιερός Αυγουστίνος παρατηρεί 
«δτι εΐνε δύσκολον, άν ούχι αδύνατον, νά κατανοήσωμεν ο
ποίου είδους ήμέραι ήσαν αύται».

Μεθ’ δλα έν τούτοις τάειρημένα, καθ’ δσον αφορά τήν μω- 
σα’ίκήν ήμέραν, δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν δτι υπάρχει και 
τάξις ερμηνευτών, οϊτινες δέν θέλουσι νά παραδεχθώσιν ειμή 
ώς φυσικήν ήμέραν, ήμέραν έξ εικοσιτεσσάρων ώρών, τήν ήαέ- 
ραν τού Μωύσέως*  άλλ’ δμως καί τούτων τινες παραδέχονται 
δτι ούτε « ή υγιής κριτική εΐνε εναντία, ούτε θεολογική τις 
ένστασις υπάρχει κατά τής έρμηνείας τής λέξεως ήμέρα ώς 
δηλούσης μακράν περίοδον. » ‘Η παρατήρησις αύτη τού Βου- 
κλάνδου, ένος τών έςόχων συνηγόρων τής έννοιας τής λέξεως 
ώς φυσικής ήμέρας, δύναται καθ’ έαυτήν νά κριθή δι’ ήυ,άς ικα
νή δικαιολογία, δπως έρ» .ηνεύσωμεν τήν ήμέραν ώς ποοθεαένην 
νά δηλώση παρατεταμένην περίοδον χρόνου, μέχρι τής έοαο- 
μογής τής άληθού; βασάνου τού καταλλήλου τής τοιάυτης έο- 
μηνείας, ήτις και τά μάλιστα θέλει συντελέσει πρδς πλήοωσιν 
πασών τών γεωλογικών άξιώσεων καί άνακαλύψεων, καί προσέ
τι θέλε», δείξει τδ άδύνατον τού συμβιβάσαι δημιουργίαν εξ φυ
σικών ήμερων πρός τά άυτά πορίσματα καί τάς άνακαλύψεις. 
’Εντούτοις άνάγκη νά σημειώσωμεν εύλογοφανή τινα ένστασιν 
γενομένην κατά τής θεωρίας,ήν ήμεϊς περί τής έννοιας τής μω- 
σαίκής ήμέρας παρεδέχθημεν.

Οί συνήγορο», τού δρου ήμέρα, ώς έχοντος τήν έννοιαν φυ
σικής ήμέρας, ένίστανται λέγοντες δτι ή τετάρτη εντολή μνη
μόνευε». τής δημιουργίας, ω; έργου ες φυσικών ήμερών*  άλλως 
ό περί τούβάγιασμοϋ τού σαβοάτου λόγος, ώς φυτικής ήαέοας, 
έξασθενούται. Αλλ’ δμως φανερόν εις πάντα ειλικρινή ερευνη
τήν δτι ή θείσ έντολή διά τών δρων τούτων· σχοπεϊ νά δηλώση 
απλώς δτι καθώς ό θεός ειργάσθη έπί εξ διαδοχικά; περιόδους 
καί τή έβδομη κατέπαυσεν άπδ τών έργων αυτού, ούτω καί ό άν
θρωπος πρέπει νάέργάζηται τάς εξ αύτού φυσικάς τών ήαεοών 
περιόδους καί τήν έβδόμην νά άναπάυηται. ‘ Η διανομή τού 
χρόνου τού άνθρώπου πρέπει νά ήνε όμοια προς τήν τού θείου 
αύτού δημιουργού. ‘Π συνέμφασις τής δημιουργίας είσάγεται 
πρδς διασάφησινή παράδειγμα καί ουχί ώς 
διαβιβάζουσακατάγράμμα άλήθειαν*  τουναντίον 
η οικονομία τής εντολής ήθελε φα/ή παρέχουσα ισχυρόν επι
χείρημα ύπέρ τής εύρυτέρας έννοιας τής λέξεως ήμέρα*  διότι 
ί^ετά τήν πλάσίν του άνθρώπου ό Θεός κατέπαυσε τού έργου τής 

δημιουργίας καί ουδέποτε αύτήν έπανέλαβε καί εΐνε άξιον πα- 
ρατηρήσεως δτι ή έκφρασις «έγένετο εσπέρα καί έγένετο πρω»ί, » 
ήν μετεχειρίσθηό Μωϋσης, ΐνα δηλώση τήν άποπεράτωσιν έκά- 
στης τών έξπρώτων ήμερών, παραλείπετα». έν τή έβδομη,^έξ ού 
δυναμεθα λογικώς νά συμπεράνωμ.εν δτ». ή έβδομη ήμέρα δεν έ- 
φθασεν είσέτι τδ εαυτής τέρμα. ‘Π έβδομη άρα ήμέρα εΐνε τρέ- 
χουσαπερίοδος μακράς διαρκείας, ήτοι πολύ πλέον μιάς φυσικής 
ημέρας· επομένως καί αί άλλα», ες ήμέραι^ώσαύτως πρέπει νά 
υπήρξαν παρατεταμέναι.

Αλλά καί φιλολογικώς έάν έξετάσωμεν τήν λέξιν, ταύτην 
τήν σημασίαν θά ίδωμεν δτι έχει. ΤΙ λέξις ήμέρα είς τό 
εβραϊκόν εινε ιώμ*  τήν λέξιν δέ ταύτην τοσούτονσυχνά άπανταί 
τις έν τή Γραφή, ώστε « άρκεϊ μικράν μόνον τριβήν νά έχη 
είς τήν μελέτην αύτής» έγραφεν ό ίερός Αύγουστϊνος, «ΐνα ίδη 
δτι συνειθίζει νά μεταχειρίζεται τήν λέξιν ήμέραν άντί τού 
χρόνου.» Καί τώ δντ». συχνότατα άπαντάτα». Βά ίώμ=έν 
χα».ρφ, βά ιώμ άέν=?ν τώ καιρφ τούτφ, κτλ. Άλλά αρκετά 
καί περί τούτου, νομίζω, έλέχθησαν*  ώστε άριδήλως άπεδεί- 
χθη, εάν δέν άπατώμαι, δτ». ή Γεωλογία εΐνε θαυμάσιος συνή
γορος της θεοπνευστίας τού Μωύσέως.

‘Η Γεωλογία ούμόνον άρα τερπνή άλλά καί ψυχωφελής εΐνε.
Πηγαί τής Γεωλογίας είσΙν α»ί άπολιθώσεις καί τά διάφορα 

στρώματα τού φλοιού τή; Γής, τά όποια, κατά τήν εύφυά πα- 
ρατήρησιν τού σοφού καθηγητού Η. Μητσοπούλου, εΐνε ιερο
γλυφικά γράμματα, δι’ ών ή γή ηύτογράφησε τδν βίον καί τά 
παθήματά της.

Τινες τών Γεωλόγων καί μάλιστα τών Γερμανών διακρί- 
νουσι τήν Γεωλογίαν τής Γεωγνωσίας. Καί Γεωγνωσίαν μέν 
καλούσι τδ μέρος τής έπιστήμης, τδ έξετάζον τά διάφορα πε
τρώματα, ές ών συνέστη ό φλοιός τής γής, καί τό καταγινόμε- 
νον περί τήν γνώσιν τής διαφόρου ήλικίας αύτων, ήν ό Γε
ωλόγος δύνατα». νά διαγνώση έκ τού τρόπου, καθ’ δν έπιτέθειν- 
ται η παράκειντα». άλλήλοις τά.πετοώματα*  Γεωλογίαν δέ ε
κείνο το μέρος, τό όποιον στρέφεται περί τήν έρευναν τών με
ταβολών καί καταστροφών, δσας έπαθε τής γής τό πρόσωπον, 
καί περί τήν πρώτην άρχήν καί γένεσιν τής γής. Π άλλοι δ
μως τών νεωτέρων υπό τόν δρον Γεωλογία περιλαμβάνουσι καί 
τήν κυρίως Γεωλογίαν καί τήν Γεωγνωσίαν.

Βοηθήματα τής Γεωλογίας εΐνε πάσαι οί συγγενείς επιστή- 
μαι, αί συμβάλλουσα». εις τήν σπουδήν τής φύσεως, ιδίως όμως 
βασίζετα». αύτη έπί τής ’Αγρονομίας καί τής Φυσικής, παρ’ ών 
δανείζεται δ,τι χρήσιμον καί συντεϊνον εις τόν σκοπον της.

Ταύτα, κύριοι, καθ όσον άφορά τήν Γεωλογίαν, τής οποίας 
ήαεϊς θά διεςέλθωμεν τά μάλλον ούσιωδέστερα μέρη καί τά 
μάλλον τό ενδιαφέρον κινούντα.

‘Ως καί έν αρχή δέ εΐπον, όχι διότι είμί ειδικός είς τδ μάθη
μα τούτο, άνεδέχθην τήν διδασκαλίαν αύτού, άλλά διότι χρέος 
μου έθεώρησα νά συνεισφέρω καί έγώ είς τήν πνευματικήν 
ταύτην πανδαισίαν τδν μικρόν καί εύτελή έρανόν μου, εύελπις 
δτι τό εύνενές άκροατήριον, τήν προθυμίαν μάλλον ή τήν ικα
νότητά υιου έχον ύπ’ δψιν, μετ’ επιείκειας θελει πάντοτε μέ 
άκροασθή.
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CH εύεργεσία ανταμείβομε νη.
(Έκ τοϋ "Ιταλικού ύπδ Ν. Α.)

‘ΟΠρίγκήψ Κάρολος, Έδουάρδος, ό τελευταίος τών Στου- 
άρτων, άπεβιβάσθη εις την Σκωτίαν περί τδ 1745 καί έκα- 
μεν ανωφελή απόπειραν διά ν’ άνακτήση τδ στέμμα, τδ όποιον 
οί πρόγονοί του δέν ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσι. Μετά τήν μά
χην τοϋ Galloden, ήτις άφήρεσε διά παντδς άπδ τούς Στουάρ- 
τας πάσαν ελπίδα τοϋ ν’ άναβώσι καί πάλιν έπί τοϋ ’Αγγλικού 
θοόνου, ά Κάοολος Έδουάρδος, διά τήν σύλληψιν τοϋ οποίου 
πολλά ύπέσχοντο οί έχθροί του,έδέησε νά περιπλάνησή μετημ- 
φιεσμένος έπι εξ ολους μήνας εις τά δάση τής Glengary, κιν
δυνεύω? πάντοτε νά συλληφθή άπδ τούς ορεινούς, ή άπδ τούς 
στοατιώτας, τούς οποίους ό βασιλεύς Γεώργιος διέταττε νά 
τρέχωσι τήδε κακεΐσε. Εσπέραν τινά κεκμηκώς έκ τοϋ μα- 
κροϋ δρόμου και στερημένος τροφής καί άναπαύσεως είσήλθεν 
εις τινα καλύβην χωρικού Σκώτου, ένθα έζήτησε καταφύγιο? 
διά τήν εσπέραν εκείνην.

— Ποιος εισθε, ώ ωραίε νέε ; — ώ είπε γέρων τις χω
ρικός.

— Είμαι ό δυστυχής ήγεμών σου—άπεκρίθη ό Κάρολος 
Έδουάρδος.

—Πώς ; Εισθε σείς ίσως ό ’Αντιποιούμενος τδν θρόνον ς
—Ό ίδιος, καλέ μου γέρων. Έάν μέ δεχθής τήν εσπέραν 

ταύτην είς τήν καλύβην σου, θά σο'ι είμαι διά παντδς ευγνώ
μων. Τίς οιδεν άν μίαν ήμέραν.............

— Τδ κατ’ εμέ, έπρόσθεσεν ό γέρων, δέν θά πσρεϊχον ού- 
δεμίαν δυσκολίαν νά σάς κάμω τήν χάριν ταύτην άλλ’ επειδή 
άπηγορεύθη τοίς πάσιν έπί ποινή αύστηροτάτη νά δεχθώσΐ 
τδν ’Αντιποιούμενο?, διά τοϋτο έάν γνωσθή οτι έγώ σάς πα- 
ρέσχον άσυλον κατά τήν φυγήν σας, πόσαι κακοτυχίαι δέν θά 
έπιπέσωσιν έπ’ εμού και έπί τής πτωχής μου οικογένειας I

— Μή φοβείσαι, ώ πάτερ, είπεν δ νέος Ralph, ό υίδς τοΰ 
χωρικού’ ό Θεδς βοηθεΐ τούς συντρέχοντας τδν δμοιόν των.

— Έχεις δίκαιον, Ralph, άπεκρίθη ό γέρων:—Καλέ μου 
ήγεμών, συγχωρήσατέ με: μετανοώ διάτδ σφάλμα μου.

Ταΰτα είπώνό καλδς έκεϊνος γέρων, έπαρουσίασεν είς τδν 
πρίγκιπα ολίγον κακοκαμω μένον φαγητδν πρδς κατάπαυσιν 
τής πείνης του, καθώς καί κλίνην τινά διά ν’ άναπαυθή. Ποίν 
δ’ ό πρίγκηψ άναχωρήση, ήθέλησε νά μάθη τά ονόματα των 
ευεργετών του, τά όποια έσημείωσε διά μολυβδοκονδύλου είς 
τι χαρτο 
νέλαβε τδ ταςείδιόν του, καί μετά μεγίστας άλλος συμφοράς 
και κινδύνους έφθασεν είς τδ Lochanacll, δπου τδν έπερί- 
μενε γαλλικόν τι πλοΐον έμπορικδν’ ναυλωθέν άπδ τούς συν
τρόφους του. Έπιβιβασθείς δ’επ’αύτοΰ, έφθασε, καίπερ δ 
Αγγλικός περίπλους ήθελε νά τώ άποκλείση τήν διάβασιν, 

εις τήν,ΚοδΟΛίΐ τής Βρεττανίας· έκεΐθεν δ’ έτρεξεν εις τήν 
Ιταλίαν, δπου καί διέμεινεν είς τήν Ρώμην.

Μετά οκτώ, δέ έως δέκα έτή ό Κάρολος Έδουάρδος άνέβαινε 

φυλάκιον, τδ όποιον έφερε μεθ’ εαυτού. Επειτα επα-

μόνος του χάριν διασκεδάσεως πλησίον τήςμπαύλεως τής Bor
ghese, δτε νέος τις—δστις'έκράτει εις τάς χεΐρας του έν μέγα 
κάνιστρον πλήρες διαφόρων πραγματειών δηλ. βελονιών, κτε- 
νίων, κομβίων καί άλλων τοιούτων,—τφ πλησιάζει φιλοφρό- 
νως, παρακαλώ? αύτδν ν’ άγοράση, άνθέλη.

— Είνε ’Αγγλικά τά έμπορεύματά σου ; ήοώτησεν δ Κά
ρολος Έδουάρδος;

—Μάλιστα,"κύριε· είνε μάλιστα καί άπδ τδ Αονδΐνον.
—Μοί φαίνεται δτι σέ γνωρίζω.
—Καί εμέ μοί φαίνεται δτι γνωρίζω τήν ευγενίαν σας.
— Απδ ποιον τόπον είσαι ·,
—Είμαι’Αγγλος καί ονομάζομαι Ralph Tuun.
— Ω Θεέ 1 έξυπνος είμαι, ή κοιμώμαι ; . . . Σύ ό Ralph

Τ........
— Άλλά, κύριε, δέν εισθε σείς ό πρίγκηψ ;
— Μαλιστα, δ ίδιος· δός μου τήν χειρά σου, φίλε, καί 

έλθέ εις τήν οικίαν μου, διότι επιθυμώ νά μοί διηγηθής δλα 
σου τά συμβάντα. ‘Ο μικρέμπορος (ρωποπώλης), εύθυμος 
δσον δύναται τις νά φαντασθή, τδν ήκολούθησε, καί φθάσας 
εις τήν οικίαν του, τφ έδιηγήθη πώς ανεχώρησεν άπδ τήν γεν- 
νέτειράν του νήσον μεθ’ ένδς τών θείων του, πώς είχον δρί- 
σει ώς διαμονήν των τήν Ρώμην, καί πώς είχον έκεΐ άρχισε’ 
μικρόν τι έμπόριον διαφόρων εύτελεστάτων πραγματειών, μέ- 
χρις οϋ εύτυχήσωσι νά προμηθευθώσι διά τδ μέλλον καλλι- 
τέρα ν τινά τύχην.

Μετά τινας εβδομάδας, δ νέος έμπορος μετά τού θείου του 
άνεχώρησεν άπδ τήν Άγκώνην ϊνα έπιστρέψωσιν είς τήν 
’Αγγλίαν, έφωδιασμένοι μέ συναλλάγματα άξίας 300 χιλ. 
φράγκων διά τούς τραπεζίτας τοϋ Λονδίνου.

Μεγαλεων ψυχής.

Ισπανός τις ‘Ιππότης δολοφονήσας μαϋρον εύγενή έφυγε 
παραχρήμα τήν δικαιοσύνην, άπδ τήν όποιαν αύστηρώς κατα- 
διώκετο. ’Ωφελούμενος δέ άπδ αιφνιδίαν τινά τοϋ δρόμου στρο
φήν, έπήδησεν ύπεράνω τοίχου έντδς κήπου τινός. ‘Ο ιδιοκτή
της, δστις ήτον ωσαύτως μαύρος, ετυχε νά ηνε παρών κατ’ ε
κείνην τήν ώραν περίπατων είς τδν κήπον του. ‘Ο μαύρος έγνω- 
στοποίησεν αύτφ τήν περιστασιν του’ καί μέ τδν πλέον παθη
τικόν τρόπον ικετεύει αύτδν νά τδν κρύψη. ‘Ο κύριος τοϋ κήπου 
ήκοοάσθη αύτδν μετά συμπάθειας καί γενναίως ύπεσχέθη αύτφ 
τήν συνδρομήν του. Κλείσας δ’ αύτδν είς μίαν θερινήν οικίαν 
τδν έφύλαττεν έως οϋ έλθη ή νύξ καί προίδη διά τήν δραπέτευ- 
σίν του. Όλίγας ώρας μετέπειτα τό νεκρόν σώμα τοΰ υίοϋ του 
έφέρθη είς αύτδν, ή δέ περιγραφή τού φονέως έσυμφώνει άκρι
βώς μέ τήν όψιν τοΰ "Ισπανού, 8ν έκρυπτεν εν τή θερινή οικία. 
Κρύψας ό δυστυχής πατήρ τήν φρίκην καί υποψίαν, ήν ήσθάνθη, 
καί άποσυρθείς είς τδ δωμάτιό? του έμεινεν εκεί μέχρι μεσο
νυκτίου. Τότε πορευθείς ιδιαιτέρως είς τδν κήπον, ήνοιξε τήν 
θύραν τής θερινής οικίας καί προσελάλησεν είς. τδν Ισπανόν» 

ιππότην κατά τόν εξής τρόπον. Χριστιανέ, δ νέος τδν όποιον 
έδολοφόνησες, είνε δ μονογενής μου υιός*  τδ έγκλημά σου άξί- 
ζει τήν αύστηροτάτην τιμωρίαν άλλ’ έχων έπισήμως δώσει 
τδν λόγον τής τιμής μου νά μή σέ προδώσω, καί μή καταδε
χόμενος νά παραβιάσω μίαν τοιαύτην άπερίσκεπτον ϋπόσχεσιν 
πρδς ένα σκληρόν εχθρόν, θέλω σέ προστατεύσει. Τότε όδηγή- 
σας τδν ’Ισπανόν είς τούς σταύλους του καί δώσας αύτφ ένα 
τών ταχυτάτων ήμιόνων του, φεϋγε, είπεν, ένόσφ τδ σκότος 
τής νυκτδς σέ κρύπτει. Αί χειρες σου είνε μεμολυσμέναι μέ 
τδ άθώον αίμα τοΰ υιού μου, άλλ’ δ Θεδς είνε δίκαιος καί τα- 
πεινώς ευχαριστώ αύτδν οτι ή πίστις μου είνε άκηλίδωτος και 
δτι έχω έναποθέσει τήν κρίσιν μου πρδς αύτόν.

(έκ τοΰ Αγγλικού).
Π. Κ.

Η ΜΙΚΡΑ ΙΕΣΣΙΚΗ. (*)

ι (συνέχεια άπδ τής σελ. 94 καί τέλος).

ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ Ζ’.

Σκληρά! έρωτήσεις. ’
‘Ο Δανιήλ δέν έλαβεν εύκαιρίαν νά όμιλήση πρδς τήν Ί- 

εσσίκην διότι, άφοΰ ίπερίμενεν έωσότου δ λειτουργός άνεχώ
ρησεν, είδεν δτι καί έκείνη είχεν άναχώρήσει διά τής πλαγίας 
εισόδου. ’Έπρεπε λοιπόν νά περιμείνη μέχρι Χτής πρωίας της 
Τετάρτης, καί δτε είδε τδ κάτισχνον μικρόν πρόσωπον της 
προσηλωμένο? καί πάλιν πειναλέον έπί τοϋ καφεπωλείού του, 
καλώς ΰπεδέχθη αύτό. Είχεν δμως άπόφασιν νά μή άφίση αύ
τήν πλέον νά έπανέλθη καί νά τήν φοβερίση μέ τδνχωροφύλακα, 
άν έτόλμα καί πάλιν νά πορευθή είς τήν έκλησίαν. Όσον διά τδ 
μέλλον έσκόπευε νά ήνε προσεκτικώτερος. Άλλά πριν λάβη 
καιρόν νά όμιλήση, ή Ίεσσίκη έτρύπωσεν ύπδ τήν τράπεζαν 
καί λαβοΰσα τήν συνειθισμένην αύτής θέσιν έπί τοϋ κενού κα
νίστρου.

—Κύριε Δανιήλ, είπε, σέ έπλήρωσεν δ Θεδς διά τδν καφέν 
τδν όποιον μοϋ δίδεις, ή ακόμη ;

—Άν μέ έπλήρωσεν; έπανέλαβεν έκείνη, κινούσα σοβαρώς 
τήν κεφαλήν της. Μή φοβήσαι, κύριε Δανιήλ- διά τήν πλη
ρωμήν έγώ έζήτησα άπδ Αύτδν πολλάς, πολλάς φοράς, καί 
δ λειτουργός λέγει δτι είνε βέβαιον δτι θά σέ πληρώση.

—Ίέσση, είπεν δ Δανιήλ μετ’ αυστηρότητας· ύπήνες καί 
είπες τοΰ λειτουργού περί τοΰ καφεπωλείού μου;

—Όχι, άπεκρίθη έκείνη μέ .φεγγοβολάν μειδίαμα, άλλά

(*)  Δηλοποιεϊται τοίς φίλοις τοϋ Μέντορος άναγνώ- 
σταις οτι τδ άξιόλογον τοϋτο διήγημα μετατυποϋται καί είς βι
βλιάριο?. Παρακαλοϋνται δέ οί έπιθυμοϋντες τήν διάδοσίν του 
νά τδ συνιστώσιν.

Ευρίσκεται έν τφ βιβλιοπωλείφ «δ ‘Ελικών, » άντικρύ τοΰ 
’Αγγλικού προξενείου. 

είπα τοϋ Θεού πολλάς πολλάς φοράς άπδ Γτήν Κυριακήν, καί 
είνε βέβαιον δτι σήμερον ή αύριον θά σέ πληρώση.

— Ιέσση—έξηκολούθησεν δ Δανιήλ, άλλά γλυκύτερον— 
είσαι φρόνιμον κοράσι,ώς βλέπω,καί τόρα πρόσεξε’θά σοϊ έκμυ- 
στηρευθώ. Νά μή είπής ποτέ ούδεμίαν λέξιν περί έμοϋ ή τοϋ 
καφεπωλείού μου, έπειδή οί άνθρωοι οί όποιοι έρχονται εις τήν 
εκκλησίαν μας, είνε πολύ μεγάλοι, καί θά τδ θεωρήσουν ά
πρεπός καί άνάρμοστον δτι έγώ είμαι καφεπώλης. Είνε πολύ 
πιθανόν νά μοί είποϋν δτι πλέον δέν πρέπει νά ήμαι έκκλησι- 
άρχης καί τότε θά χάσω άρκετά χρήματα·.

—Καί διατί τότε είσαι καφεπώλης; ήρώτησενή Ίέσση.
—Δέν βλέπεις πόσα’χρήματα κερδαίνωκάθε πρωί; είπεν. 

εκείνος, σείων τδν έκ κανάβεως σάκκον του’ «κερδαίνω άρκετά 
χρήματα διά τοϋ τρόπου τούτου κατ’ έτος.»

— 'Καί τί θά τά κάμης τά τόσα πολλά χρήματα ; ήρώτη- 
σεν έκείνη· μήπως τά δίδεις εις τδν Θεόν ;

‘Ο Δανιήλ δέν άπεκρίθη, άλλ’ ή έρώτησις αΰτη ώς μάχαιρα 
δίστομος διεπέρασε τήν καρδίαν του. Τί τφ έχρειάζοντο τά 
τόσα χρήματα; Έσκέφθη περί τοϋ ένδς γυμνού καί έρημικοϋ 
δωματίου, δπου μόνος κατφκει, μακράν, πολύ μακράν τής σι
δηροδρομικής άψίδος, μέ άναπαύσεις πολύ ολίγας, αλλ’ έντδς 
τοϋ όποιου έμπεριείχετο κιβώτιον ίσχυρώς καί άσφαλώς κατε- 
σκευασμένον, έντδς τοϋ οποίου ήτο τών οικονομιών αύτού τδ 
κατάστιχου, αί ομολογία'. τών χρημάτων τά .όποια είχε δα
νείσει μέ τόκον, καί σάκκος τις μέ χρυσά νομίσματα, ένεκα 
τών όποιων ύπεβλήθη εις κόπους καί ήτο δούλος ούχί μόνον τάς 
εργασίμους ημέρας άλλά καί τάς κυριακάς. Δέν ένεθυμεϊτο άν 
έβοήθησε ποτέ κανένα, άν έδωκε ποτέ είς κανένα τίποτε, έκτδς 
τοϋ ολίγου καφέ καί τών ξηρών πητών, διά τά όποια ήδη ή 
Ίεσσίκη θερμώς παρεκάλει τδν Θεόν νά τδν πληρώση. *Εβη-  
ξεν, έκαθάρισε τδν λάρυγγά του, έσπόγγισε τούς οφθαλμούς 
του, καί τότε μέ νευρώδη άλλά καί ώς έκ τής φειδωλίας τρέ- 
μοντα δάκτυλα, έλαβεν έκ του σάκκου μίαν είκοσάραν καί 
τήν έθεσεν είς τήν χεΐρα τής Ίεσσίκης.

-—Όχι, οχι, κύριε Δανιήλ, είπεν ή κόρη· έγώ δέν θέλω νά 
μοί δώσης καμμίαν άπδ τάς εικοσάρας σου- έγώ επιθυμώ ό 
Θεδς νά σέ πληρώση.

— Αι ! θά μέ πληρώση, έμουρμούρισεν ό Δανιήλ1 θά έλθη 
καί τών πληρωμών ή ημέρα, μή άμφιβάλλης.

—- "Έχει καί δ Θεός πληρωμών ημέρας ; ήρώτησεν ή Ίεσ
σίκη· πόσον αγαπούσα τάς ημέρας τών πληρωμών, δταν ήμην 
μαγικόν παιδάκι!

— Αί, Αί, άπεκρίθη, άλλά πολύ ολίγοι είνε εκείνοι οΐτινες 
άγαποϋσι τάς ημέρας τών πληρωμών τοϋ Θεού.

— Άλλά σύ θά ήσαι χαρούμενος’ δέν θά ήσαι; είπεν 
έκείνη.

Ό Δανιήλ παρεκίνησεν αύτήν νά φάγη τδ πρόγευμά της, 
καί άκολούθως ήρχισενά βασανίζη τάς σκέψεις, τάς οποίας διή- 
γειραν είς τήν ψυχήν του αί έρωτήσεις της. ‘Η συνείδησίς του 
έλεγε πρδς αύτδν δτι δέν θά χαίρη τήν ήμέραν τών πληρωμών 
τοϋ Θεού.
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Κύριε Δανιήλ— είπεν ή Ίεσσίκη τήν στιγμήν, καθ' ήν 
έμελλον νά χωρ·.σθώσι και εκείνο; δέν ήθελε νά λάβζ} όπίσω 
τήν εϊκοσάραν, τήν όποιαν τή είχε δώσει— άν τοΰτο δέν σοΐ 
δίδη κόπον, ήθελα νά έλθω αυριον καί νά αγοράσω κα®έν, 
καθώ; και οί άλλοι, μέ αυτήν τήν εϊκοσάραν. Καί μή φοβήσαι’ 
είς τδν λειτουργόν δέν θά εΐπω καμμίαν λέξιν τήν Κυοιακήν 
περί τοΰ καφεπωλείου σου.

"Έδεσε τήν εϊκοσάραν προσεκτικά ει; άκραν τινά τών κου- 
ρελίων της, καί, έχουσα γλυκύ τι μειδίαμα έπΐ τοΰ ξηρού της 
προσώπου, αφήκε τήν υπό τήν αψίδα σκιάν, και ταχέως έγένετο 
άταντο; άπό τοΰ Δανιήλου τά βλέμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’.

‘Επίσκ-ψις απροσδόκητος.
"Οτε ή Ίεσσίκη έφθασεν είς τήν όδδν δπου ή θύρα τής κα

τοικία; της ήνοίγετο, εΐδεν άσυνήθις-όν τινα κίνησιν τών γειτό
νων, έκ τών οποίων τινές ήσαν συνηθροισμένοι περί υψηλόν 
τινα κύριον, τδν όποιον εκείνη αμέσως άνεγνώρισεν δτι ήτο ό 
λειτουργός. Διά τών αγκώνων της σπρώχνουσα δεξιά καΐ αρι
στερά, ήνοιξε τδν δρόμον καί έτρεξε πρδς αυτόν, τδ δέ πρόσωπον 
τοΰ ίερέως έλαμψεν άπδ χαράν, άμα ή κόρη παρουσιάσθη ένώ- 
πιόν του. Ήκολούθησ-ν αύτήν είς τήν χαμηλήν θύοαν, κατά 
πλάτος τής ρυπαρά; αϋλη;, διά τοΰ σταύλου, όπόθεν έλειπον 
τήν στιγμήν έκείνην αί δνοι, άνέβη όπισθεν αυτής τάς σαπημέ- 
νας βαθμίδας τής κλίμακος, καί έβθασεν είς τδν άθλιον άχυ- 
ρώνα, εντός τοΰ οποίου αί κεραμίδες έπιπτον άπδ της σεπσ.θρω- 
μένης στέγης του καί εί, τοΰ όποιου τά παράθυρα άντί ύέλων 
ήσαν ράκη καί χαρτία. Παρά τήν παλαιάν έσκωριασμένην 
εστίαν, ήτις έχρησίμευε καί ώ; έσχάρί, δταν υπήρχεν ολίγη 
φωτία. υπήρχε τεμάχιον σανίδος θεμένοηέπί τούβλων, καί έπΐ 
τούτου άνεπαύθη ό λειτουργός, ένώ ή Ίεσσίκη έκάθησεν άντι- 
κρυ αύτοϋ έπί τοΰ έδάφους.

— Ίεσσίκη — είπεν έκεΐνο; λυπηρώς — αύτή εινε ή 
κατοικία σας;

— Μάλιστα — άπεκρίθη έκείνη — άλλά είχαμεν καλλί
τερον απδ τοΰτο σπητι, δταν εγώ-ήμουν μαγικόν παιδάκι καί ή 
μητέρα παρέσταΐνεν είς τδ θέατρον. Θά έχωμεν πολύ καλλίτε
ρο ν, δταν μεγαλώσω καί ήμαι ώραία, διά νά παρασταίνω ώς 
έκείνη.

— Τέκνον μου — είπεν άίερεύς — ήλθα νά εΐπω είς τήν 
μητέρα σου νά σέ στείλιρ εις τδ σχολεϊον, τδ όποιον εΐνε είς 
ώραίαν θέσιν κάτω είςτήν εξοχήν. Θά σέ άφίση νά ύπάγης;

— ’Όχι — άπεκρίθη ή Ίεσσίκην — ‘Η μητέρα λέγει δτι 
ποτέ δέν θά μέ άφίση νά μάθω γράμματα ούτε νά 'πάγω εις 
τήν εκκλησίαν αυτά, λέγει, θά μέ κάμουν νά μή αξίζω διά τί
ποτε. Καί δμως δέν έχει καμμίαν ιδέαν περί της έκκλησίας 
σας- εινε τόσον μακράν άπ’ εδώ, καΐ ή μητέρα δέν τδ μίμαθεν. 
Έκείνη κάθε Κυριακήν εΐνε πολύ μεθυσμένη.

Τδ παιδίον ώμίλησεν απλώς, καί ώς δλα δσα είπε νά ήσαν 
πολύ κοινά πράγματα· άλλ’ ό ίερεύς έφριξε, καί στραφείς, έκύτ- 

ταξε διά τοϋ τεθραυσμένου παραθύρου τδ ολίγον τοΰ έσκοτισμέ- 
νου ούρανοΰ μέρος, τδ όποιον έφαίνετο.

— Τί δύναμαι νά πράξω ;— θρηνωδώ; έκοαξεν, ώς καθ’ ε
αυτόν όμιλών.

— Τίποτε, κύριε,— είπεν ή 'ίεσσίκη — μόνον νά μέ ά- 
φίνης νά έρχωμαι διά νά σέ ακούω τήν Κυριακήν, καΐ νά μοϋ 
εΐπης περί Θεού. Αν μοΐ δώσιρς ωραία φορέματα ’σάν έκεΐνα 
τά όποια φορούν αί κόραι σου, ή μητέρα θά τά πάριρ καί θά τά 
πωλήση διά ρακί. Δέν έμπορεΐς νά κάμης τίποτε περισσότερον 
δι' έμένα.

— Ποΰ εΐνε ή μήτηρ σου ;— ήρώτησεν έκεΐνος.
—Έξω είς διασκέδασιν, είπεν ή Ίεσσίκη—καί δέν θά έλθη 

μίαν ή δύο ήμερα;· Δέν θά σέ καλοδεχθή, κύριε.Προχθέ; ίλθεν 
ό Ίεροκηρυξ καΐ τδν έκρήμνισεν άπό τήν σκάλαν, καί ολίγον 
ελλειψε νά τδν σκοτώση. Εί; τδ θέατρον έσυνήθιζαν νά τήν 
λέγουν ή Αύθάδης καί κανείς δέν ήμπορούσε νά τής εΐπή ούδέ 
λόγον.

‘Ο ίερεύς έμεινε σιωπηλό; διά τινα λεπτά, σκεπτόμενος θλι
βερά; σκέψεις, επειδή οί οφθαλμοί του βλέποντες γύρω τδ ά
θλιον έκεϊνο δωμάτιον, έφαίνοντο θολούμενοι καί τδ πρόσωπον- 
αύτον έλάμβανε λυπηοδν αδημονίας ύφος. ’Επί τέλους καΐ 
πάλιν ώμίλησε.

— Τί σ εΐνε ό Δανιήλ, Ίεσσίκη ; ήρώτησεν.
—”Ω ! άπεκρίθη έπιτηδείως έκείνη—εΐνε μόνον ίδικό; μο υ- 

φίλο;, έπειδή μοΐ δίδει καφέν. Δέν γνωρίζεις δλου; τούς άν- 
θρώπους τοϋ Λονδίνου, κύριε ;

Οχι—άπεκρίθη εκείνος, μειδιών—άλλά δέν έχει καφεπω- 
λεΐον ;

‘H Ιεσσίκη ένευσε τήν κεφαλήν, άλλά δέν είπεν ουόεμιαν 
λέξιν.

— Πόσον κάμνει τδ ποτήριον ό καφές ;—ήρώτησεν ό λει
τουργός.

—Γεμάτον ποτήρι μίαν εϊκοσάραν—άπεκρίθη έκείνη άμέ
σως—άλλά πωλοΰν καΐ μισά, καί τότε πέρνουν μίαν δεκάραν, 
καί εϊκοσάραν τήν πήταν.

— Καλόν καφέν καί πήτα;—είπεν έκεΐνος μειδιών πάλιν.
— Ναί—άπεκρίθη ή Ίεσσίκη, κροτούσα τά χείλη.
— Καλά—έξηκολούθησεν ό λειτουργός, εΐπέ τοΰ φίλου σου 

νά σοΰ δίδη γεμάτον ποτήρι καφέν καί όλάκερην πήταν κάθε 
πρωί, καί, δταν εύκαιοή, άς έρχεται νά τον πληρωνω

Τδ μικρόν τής κόρης πρόσωπον έλαμψεν έκ χαράς, άλ
λ' άμέσως κατηφίασεν, ένθυμηθεϊσα τοϋ Δανιήλ τδ μυστικόν, 
καΐ τά χείλη τηςέτρεμον, έ/φ έλεγε τήν τεταραγμένην άπάν- 
τησίν της.

— Μέ συγχωρεΐς, κύριε, είπεν’—είμαι βεβαία δτι δέν θά 
εμπορή νά έρχηται. Ω I ναί, δέν θά εμπορή. Εΐνε τόσον 
μακρύ; δ δρόμος καΐ ό Δανιήλ έχει τόσου; άγοραστάς. Όχι 
ποτέ δέν θά έλθη εις έσά; διά χρήματα.

= Ίεσσίκη, άπεκρίθη έκεΐνος, άκουσον πω; θάγίνη. θά 
σοΰ δίδω κάθε Κυριακήν δώδεκα εικοσάρας, άλλά νά μοΐ ύπα— 

σχεθής δτι θά τάς δίδης τοΰ φίλου σου εύθύ; άμα τδν ΐδης" 
έγώ θά βεβαιωθώ άνμέ άπατήοης. Πρόσεξαν, είπεν ό λει
τουργός, καΐ οί έταστικοί, οί διαπεραστικοί οφθαλμοί του ήτένι- 
σαν τού; τής Ίεσσίκης· τδ δέ θερμόν, τδ συμπαθητικόν μει
δίαμα ήλθε καΐ πάλιν έπΐ τοΰ προσώπου του.

— Δέν έμπορώ νά κάμω τίποτε άλλο δι’ έ»έ ;—είπε μέ 
φων ήν άνάμικτον λύπης καί έρωτήσεως.

— Όχι, λειτουργέ’ άπήντησεν ή Ίεσσίκη, μόνον νά μοΰ 
εΐπης περί τοΰ Θεού.

— Περί αύτού εν πράγμα θά σάς εΐπω τώρα,—άπήντησεν.
—’ Εάν θελήσω νά σέ πάρω είς 
τήν οικίαν μου διά νά αατοι- 
κήσης μαζύ μέ τά μικρά μου 
κοράσια, δέν πρέπει νά λουσθής 
πρώτον καί νά βάλη; νέα καί 
καλά φορέματα,διά νά φαίνησαι 
ωσάν έκεΐνα; (Καΐ ό Θεός ήθέ- 
λησε νά ύπάγωμεν καΐ νά, κα- 
τοικήσωμεν είς τούς ούρανούς 
μαζύ'του· εκεί ’εΐνε ή κατοικία 
μας· άλλ’ ημείς εΐμεθα τόσον 
καταλερωμένοι, τόσον γεμάτοι 
άπδ κακίας ώστε δέν ήδυνάμεθα 
νά ύπάγωμεν. Έστειλε λοιπόν 
τδν άγαπητόν του Υίδν νά κατοι- 
κήση μεταξύμας καΐ νά άποθάνη 
διά ήμάς διά νά μάς πλύνη τήν 
αθλιότητά μας, νά μάς δώση 
νέα φορέματα καΐ νά μά; κόμη 
άξιους διά νά κατοικήσωμεν τήν 
οικίαν τοΰ θεού. Όταν ζητή; 
άπδ τδν Θεόν τι, πρέπει νά λέ- 
γης· —πρδς χάριν τοΰ ’Ιησού 
Χριστού' — ό ’Ιησού; Χριστός 
εΐνε δ υίδς τοΰ θεού.

Μετά τούς λόγους τούτους ό 
λειτουργός κατέβη προσεκτικώς 
τήν κλίμακα, άκολουθούμενος 
άπδ τήν άνυπόδητον καί εύκίνη- 
τον Ίεσσίκην, ήτις καΐ ώδήγη- 
σεν αύτόν διά τής συντομωτέρας 
οδού εις μίαν έκ τών μεγάλων λεωφόρων τής πόλεως. ’Εκεί ά- 
ποχαιρετών αύτήν, έπρόσθεσε—τέκνον μου, ό θεός νά σέ εύ- 
λ.ογήση—άλλά μέ τόνον, δστις βσθέως ήγγισε τήν καρδίαν 
τής Ίεσσίκης. Είχε δώσει είς αύτήν ήμισυ σελίνιον διά νά προ- 
μηθευθή τών τριών επομένων ήμερων τδ πρόγευμά της. δι' 8 
καΐ θεωρούσα έαυτήν άρκετά πλουσίαν έπέστρεψεν είς τδ ά
θλιόν τη; κατοικητήριον.

Τήν άκόλουθον πρωίαν ή Ίεσσίκη παρουσιάσθη ύπερηφάνως 
πως εΐςτδ καφεπωλεΐον τοΰ Δανιήλ καΐ προεπλήρωσε τρία 
κατά συνέχειαν προγεύματα. Οΰτος άνησύχησεν ολίγον, άμα 
ήκουσε τδ συμβάν της, φοβούμενο; μή άνακαλυφθή ύπδ τοϋ 
λειτουργού- άλλά καί δέν ήδύνατο νά έμποδίση τδ παιδίον άπδ 

(Ίδε σελ. 87).

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β Τεύχος.. 1ST'.

τοΰ νά έρχηται καΐ νά άγοράζη τδ πρόγευμά του. Έσκέφθη 
λοιπδν νά ύποσχεθή οτι προτιμά νά παραιτήση τδ καφεπω
λεΐον μάλλον παρά νά δυσαρεστήση τούς εύγενεΐς’ άλλά πριν 
άνακαλυφθή, ένόμιζε μωρίαν νά ζημιωθή τά δσα καθ’ εβδο
μάδα έκέρδαινε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Ή τής Ίεσσίκης δέησις έκπληρουμένη.
Κατά πάσαν Κυριακήν εσπέρας τδ άνυπόδητον, τδ κουοελια- 

σμένον καί άσκεπές παιδίον ήρχετο έλευθέρω; είς τήν εκκλη
σίαν έκείνην, δπου πλούσιοι καί 
εύγενεΐς έλάτρευον τδν Θεόν 
άλλά πριν καταλάβη τήν^θέσιν 
του έτυλίσσετο μικρόν τι επα- 
νωφόριον καΐ έκαλύπτετο us 
κάλυμμα, τδ όποιον άλλοτε 
άνήκεν είς τήν πρεσβυτέραν τοΰ 
λειτουργού θυγατέρα, καΐ τδ 
οποίον έφυλάττετο μετά τοΰ 
φορέματος τοϋ Δανιήλ, ώστε 
παρουσιάζετο ει; τά όμματα τών- 
έκκλησιαζομένων κάπως σεμνό
τερου" ‘Ο λειτουργό; δέν είχεν 
ακροατήν προσεκτικώτερον, καΐ 
ούτε ήδύνατο νά άποστοέιρη, 
επί πολύ τά όμματα άπδ τδ 
πάσχον καί ένθερμον μικρόν ε
κείνο πρόσωπον, τδ όποιον έκά
θητο άκριβώς κάτωθεν τοΰ βή
ματός του. Μετά τδ τέλος έκά- 
στης ακολουθία; ώμίλει πρδς 
αυτό δι’ έν ή δύο λεπτά έντδς 
τοΰ σκευοφυλακείου’ μή λέγων 
εις αύτδ ώς έπί τδ πλεΐστον 
άλλο ή βραχύ τι άπόφθεγμα ένε
κα τοΰ πολλοΰ κόπου,τδν όποιον 
ή τής ήμέρα; εργασία τώ έπρο- 
ξένει. Έν σελίνιον, (ΐ)εύρισκό- 
μενον έπί τής θερμάστρας (τδ 
οποίον έτίθετο εκεί είτε ύπδ τής 
Ιωάννας είτε’ύπδ τής Βόννης 

έναλλάξ), ένεχειρίζετο είς αύτήν, ήτις, άμα έξερχομένη’τής έκ
κλησίας τδ έδ'.δεν είς τδν Δανιήλ, κατά τά συμπεφωνημένα, 
καΐ οΰτω; έξησφαλίζοντο τά κατά τδ διάστημα όλης τής έβδο - 
μάδος προγεύματά της.

Αλλά τέλος έφθασε καί τίνος Κυριακής εσπέρα, καθ’ ήν ό 
λειτουργός, άναβάς έπΐ τοΰ βήματος, δέν είδε τδ καταβεβλη- 
μένον, τδ πειναλέου μικρόν πρόσωπον' τδ δέ σελίνιον έμεινεν- 
άνέπαφον έπΐ τής έν τφ σκευοφυλακείω θερμάστρας. Ό Δανιήλ 
εί; μάτην έκύτταζε δι' αύτήν καθ' έκάστην πρωίαν’ Ίεσσίκη. 
πλέον δέν έφαίνετο, Ίεσσίκη πλέον δέν ήρχετο νά καθήση.

(1) Το σελίνιον εΐνε ’ίσον μέ δώδεκα πένα; (εικοσάρας).

16



122 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 123

πλησίον του ύπδ τήν σκεπαστήν εκείνην γωνίαν, καί, κρατούσα 
είς χεϊρας τδ πρόγευμα, νά τού κάμη τόσας παράξενους τόσας 
έγκαρδίου; έρωτήσεις. Ίίσθάνθη λοιπόν τήν απουσίαν αύτής 
πολύ περισσότερον ή δσον έφαντάζετο, ή έπερίμενε. Τδ παιδίον 
δέν τω ήτο τίποτε, έσκέπτετο καθ’ έαυτδν, καί δμως ήσθάνετο 
ότι κάτι τώ ήτο καί δτι δέν ήδύνατο νά άποφύγη τήν ανησυχίαν, 
δτι δέν ήδύνατο νά τδ λησμονήση. Διατί νά μή τδ έσωτήση 
ποτέ πού κατωκει; ‘Ο λειτουργός τδ έγίνωσκε*  ήλθε λοιπδν εις 
τήν διάνοιαν αύτού νά ύπάγη καί νά τδν ερώτηση, άλλά τούτο 
ήδύνατο νά γέννηση υποψίας, Πώς ήδύνατο νά δικαιολογήση 
τήν τόσην ανησυχίαν του, άφού ύπετίθετο δτι μόνον τήν άπδ 
τής έκκλησίας απουσίαν της κατά μίαν Κυριακής εσπέραν έγί
νωσκε ; Τούτο θά ήτο κινδυνώδες,.καί, τέλος πάντων, ή Ίεσ- 
σικη δέν τω ήτο τίποτε. Ούτως έπορεύθη είς τήν οικίαν του, 
παρετήρησε τδ κατάστοιχόν του, ήρίθμησε τά χρήματά του, 
καί εύρε πρδς μεγάλην του εύχαρίστησιν δτι είχε περίπου τε
τρακόσια; λίρας συνηγμένας, τάς όποιας καί καθ’ έκάστην 
εβδομάδα ηύξανεν.

Άλλ’ δτε καί τήν έπομένην Κυριακήν, ή θέσις τής Ίεσ
σίκης έμεινε κενή, ή ανησυχία τοϋ σοβαρού εκκλησιάρχου ύ- 
περέβη τήν φρόνησιν καί τούς φόβους του. Ό λειτουργός είχεν 
άποσυρθή εις τδ σκευοφυλακείον, καί άκουμβήσας τήν μίαν τών 
χειρών έπί τής θερμάστρας έστεκεν, έχων τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους έπί τοϋ νομίσματος τού άνεπάφου, τδ όποιον 
ή Βίννη είχεν έχει θέσει πρδ τής ακολουθίας, δτε κρότος τις 
ελαφρός ήκούσθη είς τήν θύραν,.καί ό Δανιήλ μετά σεβασμού 
καί συστολής είσήλθε.

— Τί τρέχει Δανιήλ ;— ήρώτησεν ό λειτουργός.
— Κύριε,— άπεκρίθη ούτος,—είμαι ολίγον ανήσυχος πεοί 

τού μικρού εκείνου κορασιού καί είξεύρω δτι σεις άπαξ ύπήγετε 
καί τδ ηύρετε. Έκείνη μέ τδ είπε. Τολμώ λοιπόν νά σάς 
ερωτησω που κατοικεί, οια να υπάγω και να ιοω τι απεγεινε.

— Καλά, Δανιήλ* — άπήντησεν ό λειτουργός—Καί έγώ 
καί τά μικρά μου είμεθα ανήσυχοι περί τού παιδιού. Έσκεπτό- 
μην μάλιστα νά υπάγω ό ίδιος, άλλά ό καιρός τώρα δέν μοί τδ 
έπιτοέπει.*

— Εγώ, κύριε, υπάγω, άπήντησεν εν τάχει ό Δανιήλ’ καί 
λαβών τάς άπαιτουμένα; πληροφορίας περί τής οικίας τής Ί
εσσίκης, έσβυσε τά φώτα, έκλεισε τήν θύραν καί έστράφη ποδς 
τήν μονήρη κατοικίαν του.

Άλλά μολονότι ήτο προχωρημένη ή ώρα καί ή οικία τής 
Ιεσσίκης ήτο εις αρκετήν άπόστασιν5 τού Δανιήλ ή άνησυχία 

δέν άφινεν αύτδν νά έπιστρέψη είς τδ μονήρες δωμάτιόν του. 
Εις μάτην προσεπάθει νά καθησυχάση τήν συνείδησίν του,ίστά- 
μενος εις τήν γωνίαν τού δρόμου καί υποσχόμενος είς αύτήν 
οτι άμα τελειώση τήν εργασίαν τού καφεπωλείού του θέλει 
υπάγει πρδς ζήτησιν τής Ίεσσίκης. Εις τδ άδύνατόν,’άμυδρδν 
τής θερινής εσπέρας φώς, έφαντάζετο δτι ίσως ίδη τδ καταβε
βλημένου καί ωχρόν τής Ίεσσίκης πρόσωπον, παρουσιαζόμε- 
νον είς αυτόν καί έστρεφε πανταχόθεν άπδ καιοού είς καιοδν 

τήυ κεφαλήν διά νά ίδη μήπως ήκολουθείτο. Τούτο ήτο α
πλώς φαντασία καί έγέλα ολίγον δι’ εαυτόν άλλ’ ό γέλως 
του ητο επίπλαστος' εις δε τδ στήθος του ήσθάνετο αισθησίν 
τινα πνιγηράV κουμβώσας λοιπόν τδ κυριακδν φόρεμά του, 
καί καλύψας ούτω τδ άργυροϋν του ώρολόγιον καί τήν άλυσ- 
σον έστράφη αίφνιδίως μέ ταχύ’βήμα πρδς τδ κέντρου τής πό- 
λεως.

Το σκότος ήτο άρκετά πυκνόν, δτε πρδς τήν αύλήν έπλη*  
σίαζε, καί πολλάκις έσκόνταψεν εί; τήν στενήν όδόν τήν <οέ- 
ρουσαν πρδς αυτήν. Άλλ’ δτε ήνοιξε τήν θύραν τού σταύλου 
καί ειύεν έντδς αύτού πυκνόν, πυκνότατον σκότος, εντός τοϋ 
οποίου ούδέν ήδύνατο νά διακρίνη, ό Δανιήλ έδίστασεν. Έσκέ- 
φθη δτι ήτο προτιμότερον νά έπιστρέψη ένώ ήτο έτι καιοδς 
να πράξη τούτΡ ακινόύνως. Άλλά πριν έτι άποσύρη τήν χείρά 
του απο τδν εσκωριασμένον μοχλόν, ήκουσεν άδύνατόν τινα 
μικράν φωνήν διά τών χαραγμάτων τού άνωθεν τής κεφαλή; 
του αστεγάστου σανιδώματος.

— Πάτερ ήμών — έλεγεν ή μικρά φωνή — εύδόκησον νά 
μού στείλης κανένα, πρδς χάριν τού Ιησού Χριστού, άμήν.

— Εγώ είμ’ έδώ, Ίέσση, έκραξεν ό Δανιήλ, μέ σκίρτημα 
καρδίας τοσούτον αιφνίδιου, οίον άπδ πολλών ετών ουδόλως 
είχεν αισθανθή καί τδ όποιον μόλις τώ έπέτρεπε νά άναπνέη, 
ένώ ηγω*ίζετο  νά ίδη έντδς τού σκότους, έωσού τέλος μόλις 
διέκρινε τήν πρδς τδν άχυρώνα φέρουσαν κλίμακα.

Λίαν προσεκτικώς, άλλά μέ ευκινησίαν ήτις καί αύτδν τον 
ίδιον έξέπληξεν, άνέβη τάς σαθρά; τής κλίμακος βαθμίδα; καί 
είσήλθεν εις τδ έρημον εκείνο δωμάτιόν, δπου τδ παιδίον 
έκοίτετο έντδς φοβερού σκότους. Ευτυχώς είχε μεθ’ εαυτού κι
βώτιου φωσφόρωυ καί τήν άκρα ν ένδς κηρίου, μέ τδ όποιον 
ήναπτε τάς λαμπάδας’ δθεν άμέσως ήναψεν αύτδ καί τδ φώ; 
έλαμύ-ν έπί τού λευκού τής Ίεσσίκης προσώπου. Ηύοε λοι
πόν αυτήν έςηπλωμένην έπί σαπημένου τίνος στρώματος πε
ριέχοντας ολίγα τινά μόνον άχυρα και τοποθετημένου ύπδ τδ 
μέρος τή; οροφή; εκείνο, όπόθεν δέν είχον είσέτι καταπέσει 
δλαι αί κεραμίδες, καί έχουσαν ώ; μόνον σκέπασμα τά ά- 
θλιά της ράκη’ άμα δμως οί οφθαλμοί αύτής άτενίσαντες εί- 
δον τδ πρόσωπον του πλησιάζον πρδς τδ ίδικόν της, λάμπον 
μειδίαμα χαρά; διεχύθη έπί τού προσώπου της.

— ’Ώ ! άνέκραξε χαίρουσα, άλλά μέ πολύ άδύνατόν φω
νήν.—Εινε ό κύριος Δανιήλ ! Σοί είπεν ό Θεός, κύριε Δα
νιήλ νά έλθης έδώ ·

—Μάλιστα, είπεν ό Δανιήλ, άφού έγονάτισεν είς τό πλευ
ράν της, έλαβε τήν κατά ξηρόν αύτής χείρα, καί παρεμέρισε 
τά έμπερδευμένα μαλλία άπδ τδ μέτωπόν της τδ έξησθενη- 
μένον.

— Καί τ’ σέ είπε κύριε Δανιήλ ; ηρώτησεν ή Ίεσσίκη.
«Μοί είπεν δτι ήμην μένας κακούργος*  άπήντησεν ό Δα

νιήλ.—Μοί είπεν δτι ήγάπησα ολίγα ούτιδανά καί βορβο- 
ρώδη νομίσματα πολύ περισσότερον ένδς πτωχού άοίλου’καί 
άβοηθήτου παιδιού, τό οποίον καί αύτδς ό ίδιος είχε στείλει 

πρδς εμέ, διά νά μού δείξη δτι δέν είχα τήν θελησιν νά 

πράξω ούδέ τδ παραμικρόν καλόν πρδς χάριν του. Με ειοε 
πανταχόθεν, καί πανταχόθεν μοι εΐπεν αφρον, αφρον, ταυ.η 
τή νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτούσιν άπδ σού’ ά οε ητοιμασα; 
τίνιέσται-,» ένώ δέ δέν ήδυνήθην νά άπαντήσω πρδς αύτον 
τίποτε, Ίέσση μου. Ίΐλθεν εί; λογαριασμόν μετ’ έμού καί δέν 
ήδυνήθην νά τώ είπω ούτε λέξιν.

— Καί δέν είσαι καλός άνθρωπος, κύριε Δανιήλ ;—έψυθί- 

ρισεν ή Ίεσσίκη.
— *Οχι,  είμαι άσεβής, είμαι κακούργο;—εκραξεν έκεϊνος, 

καί τά δάκρυα έορεου πολλά απο του; οφθαλμού; του Πάν
τοτε έπήγαινα είς τδν οίκον τού Θεού, άλλά διά νά κερδίζω 
χρήματα μόνον. ’Ήμην έξυπνος, ήμην έργατικός, άλλά διά 
νά άποκτώ μέταλλα μονού’ και ηδη ο Θεο; βλέπει προ; εμε 
χαί—άφρον ! αφρον ! μοι λργει. Ώ · Ιέσση μου, Ιέσση 
Σύ, ναί ! είσαι κατάλληλος διά τδν ούρανόν, άλλ’ έγώ ουδέ
ποτε υπήρξα.

— Καί διατί λοιπόν δέν τδν παρακαλείς νά σέ κάμη κα
λόν, πρδς χάριν τού Ιησού Χριστού ;—ήρωτησε το παιδίον.

— Δέν δύναμαι,—είπεν εκείνος—Πάντοτε, καθ’ δλας τάς· 
Κυριακάς, δτε ό λειτουργός προσηύχετο, έγώ έκυπτον, έγονάτι- 
ζον, άλλά τάς στιγμάς έκείνας ούδέν άλλο έσκεπτόμηυ είμή 
πόσον πλούσιοι ήσάν τινες τών ερχομένων είς τήν εκκλησίαν. 
Ήγάπωυ κατά συνέχειαν, έλάτρευον άδιακόπως άλλά μόνου

χρήματα καί προετίμησα νά σέ άφίσω νά αποθάνη; μάλλον, 
παοά νά διακινδυνεύσω εν μέρος τού μετάλλου μου’ είμαι πολύ 
ά'ααρτωλός, άμαρτωλότατος άνθρωπος.

— Άλλ*  ειξεύοεις τί ό λειτουργός συχνά λέγει—έμουρ- 
μούρισεν ή Ίεσσίκη,—έν τούτω είνε ή άγάπη’ ούχί, δτι ή- 
μείς ήγαπήσαμεν τδν Θεόν, άλλ’οτι αυτός ήγάπησεν ήμάς, 
καί άπέστειλε τδν υιόν αύτού ίλασμδν περί τών αμαρτιών ημών 
ζ’Επιστ. Ίωαν. Α'. κεφ. δ . I 0).

— Τόσον συχνά ήκουον τούτο, ώστε διόλου δέν τδ αισθάνο
μαι—είπεν ό Δανιήλ’—δταν ήκουα τδν λειτουργόν νά τδ 
λέγη, μέ ήρεσκε, άλλ’ άπδ τδ εν αύτίον μου είσείρχετο καί 
διά τού άλλου έξήρχετο.. ‘Η καρδία μου, Ίεσσίκη, είνε λί
θινος.

’Εν τώ άμυδρφ του κηρίου φωτΐ είδεν ό Δανιήλ τά άδυνα- 
τισμένα τής Ίεσσίκης δμματα στραφέντα πρδ; αύτδν μετά θλι- 
βεοού άλλά φιλικού άτενίσματος’ άκολούθως ή κόρη ύψώσασα 
τήν άσθενή αύτής χεί?α, εφερε πρδς τδ πρόσωπον καί έθεσεν 
αύτήν έπί τών κεκλεισμένων της βλεφάρων, δέ ώ; έκ τού 
πυρετού τρέμοντα χείλη της έκινήθησαν βραδέως.

— Θεέ, είπεν, εύδόκησον νά μεταβάλης καί νά μαλα- 
κώσης τού Δανιήλ τήν καρδίαν, πρδς χάριν τού Ιησού Χρι
στού, άμήν.

Δέν ώμίλησε πλέον, άλλ’ ούτε ό Δανιήλ, διά τινα καιρόν. 
Ούτος τόνε έξήγαγε τδ κυριακδν αύτου φόρεμα καί έθεσεν αύτδ 
έπι τού ασθενούς, τοϋ ανατριχιάζοντας παιδιού, τδ όποιον έτρε- 
.μεν άπδ’τδ κρύου, άυ και ήτο θερινή ή ^εσπέρα*  ένώ δέ έ- 

ποαττε τούτο, ένεθυμήθη τδν λόγον τοϋ Κυρίου, τον όποιου 
κατά τήυ τελευταίαν τής άνταποοώσεως ήμέραν θελει προφέ
ρει— δ,τι έκάμετε εί; ενα τών άόελ^ών μου τούτων τών 
έλαχίστων. εις έμέ έκάμετε— (Ματθ. κε'. ίΟ) καί ησθάνθη ο 
Δανιήλ τήν καρδίαν αύτού στρεφομένην ύπδ αγάπης πρδς του 
Σωτήοα. Τότε κρύψας τήν κεφαλήν αύτοΰ έντδς τών χειρών έ- 
κοαξεν ε?ς τά βάθη τοϋ συντετριμμένου αυτού πνεύματος' — 
Θεέ, λάβε ποδς έμέ, τδν άθλιον, εύσπλαγχνίαν.

Ό Θεό;, ίλάσθητί μοι τω άμαρτωλω, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1'.

‘II σκιά τοϋ θανάτου.
Τήν έπομένην αύγήν δέν ήνοίχθη πλέον ύπδ τήυ σιδηρο

δρομικήν άψίδα καφεπωλείού, οί δέ τακτικοί τοϋ Δανιήλ άγο- 
ρασταί, ερχόμενοι καί εύρίσκοντες κενήν τήν γωνίαν εκείνην, 
οπού συνήθιζον νά προγευματίζωσι, πολύ έθαύμαζον. Αν 
οαως έβλεπον αύτδν κατά πόσον ήτο ένησχολημένος είς τδν 
άθλιον εκείνον άχυρώνα, έτι μάλλον θά έθαύμαζον. Είχε δώ
σει εί; τινα φιλικήν γυναίκα νά άγοράση ολίγην τροφήν 
καί τά άναγκαιούντα πρδ; άναψιν φωτιάς, καί καθ’ δλον τδ 
διάστημα τής νυκτδς έμενεν άγρυπνων καί φυλάττων παρά τδ 
πλευρδν τής Ίεσσίκης καί προσευχόμενο; ύπέρ αυτής, ήτις, 
άν καί παραλογιζομένη καί παράφρων, συχνά έν τοίς παραλο- 
γισμοίς αύτής έλάλει πρδς τδν Θεόν. ‘Π γειτόνισσα είχε πλη
ροφορήσει αύτδν δτι ή μήτηρ τού παιδιού από τινων ημερών 
δέν έτ)αίνετο,· φοβούμενη δτι ή θυγάτηρ της έπασχεν ώ; ές 
έπιδηαικής τίνος θέομης, καί δτι αύτη, ή νειτόνισσα, μόνον 
, 1 * 11 » \ * , - ‘,έ^οόντιζεν απδ καιρού εις καιρόν περί αυτού. Αμα εζημερο)- 
σεν, άμέσως έπεμψε δι’ ιατρόν καί, λαβών παρ αύτου τήν ά
δειαν, έτύλιξε τήυ πτωχήν,τήν έρημον Ίεσσίκηνςεί; τδ φόρεμά 
του, καί θέρων αυτήν μετά τρυφερότητα; εις τά; άγκάλα; τήν 
κατεβίβασεν άπδ τήν κλίμακα, καί τήν μετεκόμισεν εις άμα
ξαν, .τήν οποίαν ή γειτόνισσα είχε φέρει είς τήν είσοδον της 
αύλής. Άπεφάσισε δέ νά μή μεταφέρη αύτήν είς ούδέν άλλο 
μέρος, άλλ’εί; τήν μονήρη αύτού κατοικίαν μόνον’ καί δτε 
ή κυρία τής οικίας έτίθη εις τήν θύραν μέ τά; χείρας αυτής 
ήπλωυιένας διά νά έμποδίση τήν είσοδον τοϋ ασθενούς καί πα- 
ρημελημένου παιδίου, ή γλώσσα αύτή; έδέθη άπδ τήυ λάμ- 
ψιν τού χρυσού νομίσματος, τδ όποιον ό Δανιήλ έθεσεν εν τή 
παλάμη τής σκληρά; της χειρός.

Τήν αύτήν ημέραν, μετά τδ γεύμα, ο λειτουργός ελαβε τήυ 
άκόλουθον έπιστολήυ*

« Σεβαστέ κύριε.
Έάν συγκατατίθησαι νά έλθης ύπδ τήν ταπεινήν μου στέ

γην, θά λάβης τήν εύχαρίστησιν νά ιοης τήυ μικράυ Ί- 
εσσίκην, ήτις πνέει τά λοίσθια, καί μόνος ό Θεδς, έν τή εύ- 
σπλαγχυία αύτού, δύναται νά τήυ σώση. Έλπίζων δτι θέλεις 
συγχωρήσει τήν ελευθερίαν μου ταύτην, καθότι δέν δύναμαι 
νά έγκαταλείψω τδ παιδίον, μένω μετά σεβασμού

Δανιήλ.
Γ. Γ. ΊΙ Ίεσσίκη εκφράζει τήν μεγάλην αυτής αγάπην 

καί σέβας πρδς τήυ Βίυνην καί τήν Ιωάνναν,

ι
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‘0 ίερεύς παραιτήσας τδ βιβλίον, τδ όποιον έκράτει άναγι- 
νώσκων, διηυθύνθη άνευ αναβολής πρδς τήν κατοικίαν τοϋ 
εκκλησιάρχουτου. ‘Η Ίεσσίκη έχοίτετό ήσυχος έπΐ τής κλί
νης τοϋ Δανιήλ, άλλ’ έπΐ τοΰ κάτισχνου αύτής προσώπου ήτο 
διακεχυμένη νεκρική ώχρόττις, και έπΐ τών βυθισμένων αύτής 
οφθαλμών έλαμπεν άμυδρόν φώς. Ητο τόσον αδύνατος, ώστε 
δέν έμπόρεσε νά στρέψη τήν κεφαλήν, δτε ήνοιξεν ή θύρα’ ό 
δε ιερεΰς έστάθη πρδς στιγμήν, θεωρών αύτήν καί τδν Δα
νιήλ, δστις, καθήμενος παρά τδ προσκεβάλαιον τής κλίνης 
«σκάλιζε τά έντδς τοϋ γραφείου του χαρτία καί έλογαρίαζεν 
«τι άπαξ τάς τής ζωής του οικονομίας. Άλλ’ δτε ό λειτουρ
γός έπροχώρησε μέχρι τοΰ μέσου τοΰ δωματίου, έπί των χλω
μών τής 'Ιεσσίκης παρειών έχύθη βαθύ έρύθηαα.

—“Ω ! λειτουργέ, άνέκραξεν' ό θεός μοί έδωκεν δ,τι και άν 
τφ εζήτησα' άλλά τδν Κύριον Δανιήλ δέν έπλήρωσε διά τδν 
καφέν, τδν όποιον συνήθιζε νά μοΰ δίδη,

Ά ! άλλ' ό θεός μέ έπλήρωσε και μέ ύπερεπλήρωσεν, ειπεν 
■ο Δανιήλ έγειρόμενος ΐνα ύποδεχθή τδν λειτουργόν.

— Αντί τούτου μοί άπέδωχε τήν ψυχήν. Άς λάβω τήν 
τόλμην νά σοΐ ομιλήσω περί τούτου άπαξ, κύριε' είσαι πολ
λής παιδείας άνθρωπος, καί μέγας κήρυξ, και τόσον πλήθος 
συρρέει διά νά σέ άχούση, ώστε πολλάκις έλλείπουσιν αί θέ
σεις' καί δμως, άν καί σέ ήκουον κατά πάσαν εύλογημένην ή- 
μέραν, άν καί σέ ήκουον καιά πάσαν Κυριακήν, ήμην νεκοδς 
■καί έβάδιζον πρδς τήν φθοράν, σύ δέ ουδέποτε, ούδέ άπαξ, εί
πες πρδς εμέ, άν καίμε έβλεπες πάντοτε, «Δανιήλ, είσαι 
άνθρωπος σεσωσμένος; »

— Δανιήλ, ειπεν ό λειτουργός, ”μέ τόνον έμφαίνοντα πολ- 
λήν στενοχώριαν καί λύπην, έγώ πάντοτε ένόμιζον δτι ήσο 
Χριστιανός.

—-Ά ! έξηχολούθησεν ό Δανιήλ μετά προσοχής· « άλλ’ό 
-θεός έπερίμενε κάποιον νά μέ έρωτήση τήν έρώτησιν ταύτην 
καί ούδείς ευρέθη έκ τών έκκλησιαζομένων, ώστε έστειλε τδ 
πτωχόν τοΰτο μικρόν κοράσιον πρός έμέ. Δέν διστάζω νά σάς 
τό είπώ τόρα, έστω άς χάσω καί τήν θέσιν διά πολύν καιρόν, 
διά δέκα περίπου έτη, είργαζόμην ώς καφεπώλης κατά τάς 
εργασίμους ημέρα; είς τήν πάλιν καί έκέρδαινα περί τά δέκα 
σελίνια τήν εβδομάδα' άλλ’ έφοβούμην μήπως οί έχχλησιαζό- 
μενοι άποδοκιμάσώσι τδ τοϋ καφεπώλου επάγγελμά μου, ώς 
ποταπόντι, δι ο καί έκράτουν αύτό μυστικόν, καί έκλειον 
πάντοτε ενωρίς τδ καφεπωλεΐον Έγώ έπώλουν είς τήν ,Ίεσ- 
σίκηντδν καφέν, τδν όποιον σΰ έπλήοονες, κύοιε. β

— Τοΰτο δέν βλάπτει, καλέ μου άνθρωπε, είπε τρυφερώς 
ό ίερεύς’ δέν ήτο καμμία άνάγκη νά τδ φυλάττιρς μυστικόν.

- Καλά, έπανέλαβεν ό Δανιήλ' αί έρωτήσεις, τάς’όποίας 
τό μικρόν τοΰτο πτωχόν πλάσμα πρδς έμέ άπέτεινεν, είσήρχον- 
το τομώτεραι καί βαθύτεραι εις τήν ψυχήν μου παρ’ άλας σου 
τάς διδαχάς, εάν πρέπη νά σάς τό ειπω τόσον έλευθέρως "Ιίο- 
χετο συχνά πρωί, μέ έβλεπε κατά πρόσωπον μέ τούς άγαπη- 
τούς εκείνους οφθαλμούς της, καί έλεγε « Δέν αγαπά; τδν Ίη- 

σοϋν, κύριε Δανιήλ; δέν έχεις μεγάληνχαράν δτι ό θεός εινε 
πατήρ σου, κύριε Δανιήλ ; [Προχωροΰμεν πρός τόν ούρανόν, 
κύριε Δανιήλ ; Καί μίαν ήμέραν μοί λέγει « θά δώσης δλα σου 
τά χρήματα είς τόν θεόν, κύριε Δανιήλ ;» Άχ ! ή έρώτη- 
σις αυτ η μέ εκαμε πολύ νά σκεφθώ καί ούδεμία πρός αύτήν 
απάντησις έδόθη μέχρι τής ήμέρας ταύτης. Ένφ έκαθήμην 
έδώ πλησίον τής κλίνης, ήρίθμησα τά κέρδη μου, 397 λίρας 
και 17 σελίνια, καί είπον, Κύριε, εινε δλα ΐδικά σου’ θά 
εζοδεύσω καί τόν τελευταϊον οβολόν μάλλον παρά νά χάσω 
το αξιέραστον τοΰτο παιδίον, έάν τνε τδ άγιον θέλημά σου νά 
φεισθή; τής ζωής του.

Εις τάς τελευταίας ταύτας λέξεις ή φωνή τοΰ Δανιήλ έτρε- 
μεν ηκουμβησε λοιπόν το πρόσωπον του έπί τοΰ προσκειοα- 
λαίου, δπου ή αδύνατος καί ακίνητος τής ’Ιεσσίκης κεφαλή έ- 

κειτο. Επι τοΰ προσώπου τής κόρης ήτο διακεχυμένον γλυκύ
τατου και θαυμάσιου μειδίαμα. ’Γψωσασα δέ τούς καταξήοους 
αυτής δακτύλους, έθεσεν αύτούς έπί τής πλησίον της εύρι- 
σκομένης κεφαλής, ένώ ταυτοχρόνως κλείσασα τούς οφθαλ
μούς καί κρύψασα αύτούς μετά τής άλλης αδυνάτου χειρός της,

Πάτερ ήμών, είπε μέ πολύ αδύνατον φωνήν, ήτις μό
λις εφθανεν εις τά ώτα τοΰ λειτουργού καί του κανδυλάπτου 
—σε παρεκάλεσα νά μέ λάβης επάνω είς τήν κατοικίαν μας. 
Αλλά, έάν ό κύριος Δανιήλ μέ εχτ; ανάγκην, άφισέ με νά μεί

νω ακόμη ολίγον, πρός χάριν τοΰ Ίησοΰ. ’Αμήν.
Μετά τήν προσευχήν ταύτην τής Ιεσσίκης ήχολούθησε βα- 

θεϊα καί αδιάκοπος σιωπή έν τφ δωματίφ διά τινα λεπτά’ ό 
Δανιήλ έκράτει τό πρόσωπον άκουμβημένον έπί τού προσχε- 
φαλαίου, ό δέ ίερεύς ΐστατο πλησίον αύτών, έχων τήν κεφα
λήν κεκλιμένην καί τούς οφθαλμούς κλειστούς ώ; εί ποοσηύ- 
χετο. "Οταν έστράφη πάλιν πρός τό έγκαταλελειμμένον καί 
έρημον παιδίον, είδεν δτι ή αδύνατος αύτοΰ χειρ είχε πέσει 
εκ τοΰ προσώπου του, τό όποιον έφαίνετο πλήρες ήσυχίας καί 
ηρήνης, ένώ ή αναπνοή του μόλις διήρχετο διά τών πελιδνών 
αυτού χειλέων. Ελαβε τήν μικράν του χεϊρα έντδς τών ίδι- 
κών του μετά φοβου πολλού καί λύπης : άλλ’ αντί τής νεκρι
κής ψυχρότητος τού θανάτου ήσθάνθη τήν εύχάριστον θερμό
τητα καί υγρότητα τής ζωής. ’Ήγγισε τόν Δανιήλ είς τόν 
ωμόν άμα δέ έχεΐνος ΰψωσεν αίφνης καί κατατρομασμένος 
τήν κεφαλήν, έψυθίρισεν είς αύτδν—τό παιδίον δέν άπέθανεν· 
άλλά μόνον κοιμάται.

Πριν ή Ίεσσίκη άναλάβη καθ’ ολοκληρίαν, ό Δανιήλ ένοι- 
κιασε μικράν τι να οικίαν διά νά χατοικήση μετά τή; θετής 
θυγατρός του. "Εκαμε πολλάς έρεύνας περί τής μητρός της, 
άλλ’ εκείνη ουδέποτε πλέον έφάνη είς τήν παλαιάν φώλεάν 
της. Τοΰτο πάρα πολύ ηύχαρίστει τόν Δανιήλ, δτι δέν εΰοί- 
σκέτο κανείς ό όποιος νά τώ διαφιλονεικήση τήν Ίεσσίχην. "Ο
ταν ή Ίεσσίκη άρκετά έδυνάμωσε, πολλαί εγκάρδιοι όμιλίαι 
έλάμβανον χώραν, δτε κατά τήν αύγήν έβάδιζον όμού πρός 
τήν σιδηροδρομικήν άψίδα, δπου ή μικρά κόρη έλάμβανε τήν 
θέσιν της όπισθεν τής τραπέζης καί ταχέως έμαθε νά υπηρετή 

τούς τακτικούς αγοραστός.Πολλάς δέεύτυχεΐςήμέρας διήΛθε βο
ηθούσα πρδς εύπρεπισμόν τής εκκλησίας έκείνης, έντός τής οποίας 
τόσον κουφίως κατά πρώτον εΐσήλθε, καί έχαιρεν ΰπερβολικώ; 
έπισχεπτομένη ότέ μέν τό βήμα, ότέ δέ τό σχευοφυλακεϊον καί 
άλλοτε τό στασιδιού δπου αί θυγατέρες τοΰ λειτουργού εκάθην- 
το, ένφ ό Δανιήλ καί ή γυνή, τήν όποιαν οΰτος έπλήρονε, 
«ατεγίνοντο είς τό νά καθαρίζώσι τόν ναόν. Πολλάς Κυριάκος 
έπισής καί ό λειτουργός έκ τοΰ βήματός του, καί αί μικροί 
αύτοΰ θυγατέρες έκ τοΰ στασιδιού των, καί ό Δανιήλ ενφ 
ελαφρώς διήρχετο, άμα έβλεπαν τήν ξηρόν, εύκίνητον καί εύ- 
τυχή τής ’Ιεσσίκης μορφήν, ένεθυμοΰντο τήν στιγμήν έκείνην, 
καθ’ην,πρώτην φοράν είδον αύτήν καθημένην έν τή εκκλησία 

καθώς καί τήν πρώτην αύτής δέησιν.

Σ. Έπί τέλους ή Ίεσσίκη τή προνοία τοΰ θετού πατροςτης, 
τοΰ κ. Δανιήλ, έμορφώθη νεάνις χαριτόβρυτος καί το πρότυπόν 
τής αρετής μεταξύ τών συνομιλήκων της. "Οτε δε ηλθεν εις 
ήλικίαν γάμου, συνέζευξεν αύτήν ό πατήρ της μετά νέου χρη
στού καί έναρέτου καί τήν κατέστησε κληρονόμον νόμιμόν τής 
περιουσίας του.

‘Ο Δανιήλ φθάσας είς γήρας βαθύ καί γηροκομηθεις τρυ
φερώς παρά τής Ιεσσίκης καί τοΰ συζύγου της, παρεδωκε το 
πνεύμα είς τδν πλάστην, φέρων μειδίαμα ιλαρόν επι τών χει- 
λέων του.

Άναγνωστήρων “ή Σμύρνη
Δίαν εύβοοσύνως βλέπομεν ήμέρφ τή ημέρα τακτοποιου- 

μένας τάς εργασίας τοΰ διανοητικού τούτου εργαστηρίου, του 
οποίου τήν σύστασιν ή ομογενής έγχώριός τε καί ξένη δημο

σιογραφία άγαλλομένη έπήνεσεν.
"Ηδη είσήχθη καί τό έπωφελές τής Χημείας μάθημα, υπό 

τού ιατρού κ. Προδίχου Παγκάλου εύστόχως παραδιδόμενον, τοϋ 
οποίου τήν έξαίρετον εισαγωγήν θά δημοσιεύσει ό Μ έ ντ ω ρ, 
άμα εύτυχήση νά ϊδη αύτήν ,έν τφ γραφείφ του, καθώς καί 
τάς τών κκ. Γαληνού Κλάδου καί Σάββα Κεσίσογλου.

Τήν Κυριακήν τής 6 τού μηνάς τούτου ό καθηγητής κύ
ριος Κωνστ. Εύσταθόπουλος ώμίλησε περί Ίσοκράτους καί 
τής διδασκαλίας αύτοΰ τήν έπομένην ομιλίαν, τών παρεκ
βάσεων τής οποίας τό διδακτικόν καί έπωφελές εινε /τό καθ’ 

ημάς παντός έπαίνου ανώτερον.
‘Ή ομιλίατοΰ κ. Εύσταθοπούλου άρχεται ώς εξής:

Κύριοι.
Άπό τής ποώτης τοΰ σεμνού τούτου καθιδρύματος συστά- 

σεως ώφειλον άχλητος νά προσέλθω, τον φόρον τής ευγνωμο
σύνης προσφερόμενος είς τάς Μούσας, ων ελάχιστο; θεράπων 
λογίζομαι, καί νά μετάσχω άμοιβαιας εστιασεως' ωφειλ.ον, και 
άν μή προσεκάλει με ή φιλότης πολλών έκ τών πρωτων ιδρυ
τών, χατά καθήκον νά παραθέσω είς τήν κοινήν ταύτην παν
δαισίαν έκ τών ψιχίων τής πενιχρά; μου τραπέζης' άλλά κω

λύματα τής έμής βουλήσεως ανεξάρτητα, βιωτικαΐ περιπέτεια 
απροσδόκητοι καί δοκιμασίαι βαρεϊαι άπησχόλησαν τόν τε νοΰν 
καί τό σώμα και άφήρεσάν μου πάσαν περί τοιούτων φροντίδα. 
«’Ανάγκη πημονάς βροτοϊςφέρειν, θεών διδόντων». ’Ήδη δέ οψέ 
μόλι; συνελθών εις έμαυτόν, προσέρχομαι άπό τοΰ έρημητηρίου 
μου προσφωνών υμάς, ούχί βέβαια σπουδαΐόντι καί καινόν 
συντεταγμένος, άλλά συνήθη τινά καί ολίγα έξ έκείνων, έν οϊς 
ή ψυχή τοΰ άνθρώπου κατά τάς ώρας τών θλίψεων άνευρίσκει 
παραμυθίαν καί άνακούφισιν. Δέν θά πλέξω λοιπόν πανηγυρικόν 
τινα τών ήμετέρων προγόνων' διότι, κατά τόν Ίσοκράτην, ό 
έπαινος τών προγόνων εινε κατηγορία τών τάς εύγενείας έκείνων 
ταΐς εαυτών ραθυμίαις και κακίαις καταισχυνόντων (Άρειοπ. 
λδ)’ούδέ μυστήριόν τι τής φύσεως θά εξηγήσω, καίτοι περί 
πολλού άν γε τοΰτο έποιούμην. Περιωρίσθην είς τινα τών άρ- 
χαιοτέρωντοΰ γένους ήμών διδασκάλων,'δστις πρώτος ίσως 
λέγων καί γράφων έδίδαξε τά γράμματα μετά τής άρετής, κα- 
τέκρινε τά πολλά τών ομογενών του αμαρτήματα καί υπέδειξε 
διά τίνων μέσων έδύναντο καί ώς πολΐται 'Έλληνες καί ώς ά
τομα νά διάγωσι καί ν’ άποκτήσωσι τήν έπί γής έφικτήν τώ 
άνθοώπφ εύδαιμονίαν. ‘Η άρετή προώρισταί πως νά άναφαίνη- 
ται έν ταΐς παρεκτροπαΐς' διότι τότε μάλιστα κατ’ άντίθεσίν 
τινα γίνεται καταφανής.Αί άγαθαί φύσειςόμοιάζουσι πρός σπιν
θήρα φωτός έγκεκρυμμένον, άλλ’ άναπυρούμενον, άμα άνέμου 
έπίπνεύσαντο; καί άναρριπίσαντος.Τοιοϋτος έν τφκόσμφ ό νόμος. 
‘Ηάοετήδέν φαίνεται μεγάλη, ούδέ άποβαίνει μή παλαί- 
ουσαπρός τά έναντία, δός δ’ είπεϊν, ούδ’ εινε άρετή μή χει- 
μαζομένη. Τίς θά έγίνετο περί Σωκράτους λόγος, άν μή διεβίω 
καί έμαρτύρει τήν κακίαν στηλιτεύων; Τί; δέ περί Δημοσθένους, 
άν μή μετά τής ελευθερίας συναπέθνησκε προκινδυνεύσας ; Καί 
τί άν τις είποι περί τοσούτων άλλων, οΐτινες έμαρτύρησαν υπέρ 
ηθικών άρχών κατά τής βίας καί τής κακίας κατεξανιστάμενοι ; 
Τούτων εις έγένετο ο ρητωρ και διδάσκαλος Ισοκράτης. Αν 
καί είχε φύσιν άτολμον καί έναντίαν πρός Ην άνεδέχθη άγω- 
να, γενναίος έπεξήλθε καί κατεπολεμησε τας πολλάς πολιτι
κός καί ιδιωτικός τών συμπολιτών του κακίας, υποβαλ.ων καί 
τούτοι; καί πολλούς άλλους ήγεμόσι νουθεσία; ώφελιμωτά- 
τας. Άλλά δέν μέλλω νά έκθέσω πάντα τά περί αύτου περι- 
στατιχώς, διότι ού τού παρόντος. Παραλιπών τα περί τοΰ βίου 
καί τών συγγραμμάτων, εξελεξαμην διδακτικας .ινας .ών 
πολλών εν τοΐς συγγράμμασιν αυτού διεσπαρμένων γνωμών. 
Ταύτας δέ θέλω άοηγηθή ΰμϊν, παρεκβάσεις τινας ενιαχού 
πρός τά ήμέτερα ήθη καί έθιμα ποιούμενος, ιν , εντεύθεν αφορ
μήν λαμβάνοντες πάντες καί έκαστος ίδια καί κοινή, βελτιωσω- 
μεν, εί δυνατόν, τά μή καλώς έχοντα, ρυθμισαντες τον ημε.ε- 
ρον βίον πρός δσα τών διδασκάλων οΰτος ο υπογραμμός συνε- 

βούλευσε καί έπεθύμησεν.
Ό Ισοκράτης ήτο Αθηναίο;, δπως πάντες σχεδόν δσοι 

κατά τήν περί ής ό λόγο; περίοδον ήκμασαν ποιηταί καί λογο
γράφοι. ’Επειδή δέ έτυχε παιδείας ού τής τυχούσης καί έζησεν 
(438-336) δτε άνά στόμα ήσαν τά μεγάλα τών Περσικών
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πολέμων κατορθώματα καί οί ύπέρ ηγεμονία; τών ’Αθη
ναίων αγώνες, ένεπνέετο ύπδ του ιδανικού τής Ελλάδος μεγα
λείου , δσον ίσως ολίγοι των συγχρόνων του. ‘Ο καταστρεπτι
κός εμφύλιος Πελοπον νησιακδς πόλεμος συνετάραξε τήν φύσει 
ήμερον καί ειρηνικήν τού Ίσοκράτους ψυχήν. Διό ενωρίς πάνυ 
ήρχισε νά σκέπτηται περί τής ειρήνης τών‘Ελλήνων και τής 
ομοσπονδιακής αυτών ένδτητος. Πρώτος ^Ελλην έννοήσας καί 
άναπτύξας τοιαύτην τινά γνώμην περί δημοκρατικής τής ‘Ελ
λάδος ομοσπονδίας εΐνε ό Ισοκράτης’ διότι οί μέγιστοι αύτής 
ανδρες τεθραμμένοι έν ταΐς φυλ ετικαϊς ερισι δέν κατενόησαν τδ 
μέγεθος συμπάσης τής Ελλάδος. Άλλ’ έπέπρωτο καί αύτη ή 
ιδέα, ώσπερ πολλαί άλλαι τών προγόνων ήμών, νά ριοθή, ΐνα 
έρριζωθή καί ωριμάσασα πραγματωθή έν ταΐς μελλούσαις γε- 
νεαις’ διότι δπερ ό Ισοκράτης συλλαβών έν νώ δέν έδυνήθη νά 
ϊδη, τούτο έφαρμοσθέν είς τδν Νέον κόσμον έπεδαψίλευσε τήν 
ευδαιμονίαν εις τήν ισχυρά ν των Άμεοικσνών δημοκρατίαν. 
Τδ πνεύμα τής ένότητος συμπάσης τής Ελλάδος Φαίνεται αέν 
αρχαιότερου τοϋ Ισοκράτους άπδ τών ‘Ομηρικών χρόνων, άλ
λ’ ούχι συμπαγές, ούδ’επί ΐσοις δικαίοις. ΊΙ Σπάρτη, αί Ά- 
θήναι, αί Θήβαι, καί είτις άλλη, ήγωνίσθησαν ύπέρ τής ήγε- 
μονίας, άλλά τοιαύτην αύτήν ύπελάμβανον, ήτις Φυλάττουσα 
τά πλεονεκτήματα εις μόνον τήν ήγουμένην πόλιν, καθίστα 
τούς άλλους ύποτελεΐς. Τούτου δέ ένεκα ούδευια διετήοτσε ι *
πολύν χρόνον αύτήν’ διότι οί λεγόμενοι σύμμαχοι, εογφ δ’ ύ
ποτελεΐς, αφίσταντο μετατιθέμενοι είς τούς εναντίους πρδς 
βλάβην τών ποοτέοων Φίλων;

Παιδευθείς δέ ό ’Ισοκράτη; ύπδ τοις εύδοκιμοτάτοις των τότε 
σοφισται;, Γοργία καί Προδίκω, ενωρίς διέστη τής διδασκαλίας 
αυτών, καί μάλλον ήγάσθη τής Σωκρατικής, τής περί τά κα
θήκοντα τού ανθρώπου άσχολθυμένης. Γ/Οθεν ενώ μέχρις αύτού 
ή ρητορική περί δικανίκούς καί πανηγυρικούς μόνον λόγους 
εστρέφετο, πρώτος ό Ισοκράτης εποιήσατο χρησιν τού συμ
βουλευτικού αύτής είδους. Διότι άπ’ αύτού καί έτι αρχαιότε
ρου δ πολιτικός βίος έν ’Αθήναις έλαβε μεγίστην ευρύτητα. ‘II 
συγκέντρωσις τής συμμαχικής ισχύος έν μόναις ταΐς ’Αθήναις, 
αί σχέσεις αύτής πρδς τάς άλλας πόλείςκαί αί πολλαί διαδικασία», 
κατέστησαν έπαισθητήν τήν άνάγκην και έδωκαν ύπεροχήν είς 
τήν ρητορικήν δεινότητα. Διά τδ ατελές μάλ στα τής τότε νο
μοθεσίας καί τήν ύπερπλεονάσασαν τών συκοφαντών κακοή- 
•θειαν, έκαστος ’Αθηναίος καί ώς πολίτης καί ώς ιδιώτης εΐ
χεν άνάγκην νά ύπερασπισθή τά διπλά αύτού καθήκοντα’ μά
λιστα δέ έκαστος τών πλουσίων εμισθούτο ρήτοοά τινα, δστις 
τδν ύπερασπίζετο κατά τών συκοφαντών (ΞενοΦ. Απόλ. Β. 
θ). ‘Η ρητορική λοιπόν ήτο ή μόνη επιστήμη, δι’ ής πολ
λοί έξ άσημάντων προήχθησαν καί έκ πενήτων ποοστάται 
του δήμου γενόμενοι ύπερεπλούτησαν. Δι’ αύτής, οί μέν πλού- 
σιοι^ τά ίδια ύπερασπίίοντο συμφέροντα, εύκόλως καί διηνεκώς 
υπο τού φθόνου καί τής τών συκοφαντών κακοηθεία; διακυ- 
βευομενα, οί δέ πένητες έβελτίουν τήν εαυτών τύχην. Ήνε- 
ωχθη λοιπόν ευρύτατον στάδιον είς τούς πανταχόθεν συρρεύ- 

σαντας, μάλιστα έκ τής Μεγάλης ‘Ελλάδος, σοφιστάς. Ού- 
τοι, παραμελούντες τοϋ πραγματικού καί ψευδείς λόγους μη- 
χανώμενοι, παρήρχοντο δημοσία έπαγγελλόμενοι δτι ήσαν ι
κανοί περί παντός πράγματος έκ τού προχείρου λόγον νά 
ειπωσι καί νά παραστήσωσι τδν ήττονα λόγον κ ρ ε ί τ- 
τ ο ν α. Ελεγον οτι γινώσκουσιν επιστήμην τινά π ε ο ί πο
λιτικών, δι’ής ύπέσχοντο είς τούς νέους δτι, έάν αύτοΐς 
πλησιάσωσιν, α τ ε πρακτέονέστίν εΐσονταικα) 
ευδαί μονές γ ε ν ή σ ο ν τ α ι. Καί τοι δέ έσεμνύνοντο 
οτι ούδέν δέονται τών χρημάτων καί άπεκάλουν τδν πλούτον 
ά ρ γ υ ρ ίδιο ν καί χ ρ υ σ ί δ ι ο ν, έλάμβανον τέσσαρας 
η πέντε μνάς ύπέρ έκάστης των τοιούτων διδασκαλιών, καί 
εσπούοαζον μάλλον νά διαφέρωσιν έν τοις μικροΐς καί τοις 
μηδέν πρδς τδν βίον ώφελίμοις, (Έλέν. έγκ. γ,.) καί νά έ- 
παινώσιν η σκώπτωσι συμφοράς, γράφοντες έγκώμια β ο α β υ- 
λ ί ω ν καί ά λ ώ ν. (Τούτους απομιμούμενοι καί Joi έπί 
τών ρωμαϊκών χρόνων σοφισται έτι δέ καί τινες τών νεωτέ- 
ρων έγραψαν έγκώμια μυίας, φαλάκρας, πυρετού, 
ποδάγρας, μωρίας κλπ.). ‘ Γπδ τής επαγωγικής ταύτης 
τών σοφιστών διδασκαλίας καί ύπδ τής έπιτετηδευμένης πεοί 
το εριζειν καί αντιλέγειν δεινότητος σαγηνευόμενοι οί παΐδες 
τών πλουσίων ’Αθηναίων, καταλιμπάνοντες τά ίδια διδασκα- 
,λεΐα προσέτρεχον καί έπί μεγάλη άμοιβή ήκοοώντο τής δι- 
οασκαλιας αυτών (Πλατ. Απολ. Σωκρ. ό.). Πρδς τήν πλη- 
μυρησασαν ταύτην τάς ’Αθήνας σοφιστικήν διαφθοράν δύο 
μόνοι άνδρες προφαίνονται γενναίως άντεπεςελθόντες, ό Σω
κράτης ό Ισοκράτης, ό μέν διά πρακτικής καί δημώδους δι
δασκαλίας, ό δέ διά τής αύτής ρητορικής δεινότητος καί τέ
χνης, ήνπερ παρ’αύτών έμαθεν. Άμφότεροι διήγον βίον ά
μεμπτον άλλ? ό μέν Σωκράτης εκτεθειμένος καθ’ έκάστην είς 
προσωπικούς διαπληκτίσμούς καί ήναγκασμένος νά έλέγχη 
προφορικώς τούς παραλογίσμούς καί τάς πλάνας τών τε σο
φιστών καί τών πολυαρίθμων αύτών μαθητών, δέν έδυνήθη 
ν αποφύγη τά βέλη τής συκοφαντίας καί μαρτυρικώς έπιε τδ 
κώνειον’ ό δέ Ισοκράτης μακράν πάσης πολιτικής τύρβης 
βιούς, έστερημένος δέ τόλμη; καί προσωπικής παρρησίας ά- 
πεφυγε τας βαρείας συκοφαντίας. Διότι διεβίω μέν οσίως καί 
δικαίως και περί τήν πόλιν καί περί τούς ποονόνους καί 
μάλιστα περί τούς θεούς (περί Αντιδ. 16) καί έπειράτο 
νά ζή οσον τδ δυνατόν άναμαρτήτως καί είς τούς άλλους άλύ- 
πως, οθεν καί μετέσχε τών μεγίστων αγαθών δσα ήθελεν 
ευχηθή νά απόλαυση τις, ύγείας μέν περί τδ σώμα καί τήν 
ψυχήν, ευπορίας δέ περί τδν βίον καί δόςης ού μικρά;*  άλλά 
δέν διήλθε καί τά έσχατα τής ζωής του ομοίως, ούδ’ άνευ 
πολλών πικριών. Τδ γήρας αύτού έγένετο δυσάρεστον καί 
μικρολόγον καί μεμψίμοιρον, ώς αύτδς λέγει, τδ μέν διότι 
γεγόνασιν αύτφ άτυχίαι τινές καί συκοφαντίαι περί τήν φι
λοσοφίαν, τδ δέ διότι διηνεκώς διεβάλλετο ύπδ τών σοφι
στών καί αδόκιμων καί πονηρών ανθρώπων. Κατηγορήθη 
υπ’ αυτών οτι κατεφρόνει πάντων καί τής φιλοσοφίας τών

άλλων’ οτι έλεγε πάντας τούς άλλους ληρούντας, πλήν τών 
μετεσχηχότων τής εκείνου διατριβής’ δτι έοίδασκε χρηματι- 
σμοϋ χά?·ν’ δτ’- ήτο πλούσιος καί είχε πληθύν μαθητών’ υπο 
τινων δέ, οϊτινες δέν διέκοίνο/ αύτδν τών σοφιστών, οτι ποι
είται
ΓΌθεν

τούς ήττους ^λόγους κρείττους (Άντιδ. β, γ, η;, 
παραπονούμενος περί τών πολιτών, οιτινες αδιαφό- 

ρως είχον πρδς τάς συμβουλάς του και ευχαριστούντο εις 
τούς λόγους τών έπί τού βήματος λοιδορουμένων ρητόρων, 
ελέγχει τούς σοφιστάς οϊτινες άν καί αυτοί καθ’ εαυτούς 
ούδέν ήσαν οΐοι τε νά εΐπωσιν είς τούς εαυτών μαθητάς καί 
μετεχειρίζοντο τούς λόγους του ώς παράδειγμα ΐνα τά 
πρδς τδ ζήν πορίζωνται, ούδεμίαν έγνώριζον αύτού χά
ριν, άλλά κατηγορούν εΐτι φαύλον περί αύτοΰ (Παναθ. ζ). 
Πεοίφοονών τούς τοιούτους άποκαλεΐ άνδρας ούδενδςά- 
ς ί ο υ ς καί ά γ ε λ α ί ο υ ς’ διότι τώ οντι άγέλαι τούτων 
έν ’Αθήναις συνηθοοισμέναι ήσαν (Παναθ. η. 6). καί αντι
τάσσει αύτοΐς μάλιστα τδν βίον καί τούς λόγους καί τούς 
πολλούς και ενδόξους αύτοΰ μαθητάς, ών καί ρήτορες καί 
στρατηγοί καί βασιλείς καί τύραννοι πολλοί έγένοντο (Άντιδ. 
ιγ'). Τοσοϋτοι ήσα/ οί μαθηταί τού Ίσοκοάτους ώστε ο 
Ε ρ μ ι π π ο ς συνέταξε βιβλίον περί τών μαθητών 

τού Ίσοκράτους. Καί ό Κικέοων ώνόμασε τδν οίκον 
τού Ίσοκράτους σχολεΐον συμπάσης τής ‘Ελλάδος (έν Βρού- 
τφ). Τούτο δ5 ίσως νοεί καί αύτδς λένων οτι οί μαθηταί 
τών Αθηνών γεγόνασι τής άλλης ‘Ελλάδος διδάσκαλοι (Πα- 
νηγ. ιγ). Προαιρείται δέ νά έπιζητή τήν αλήθειαν καί νά 
παιδεύη τούς συνόντας πεοί τάς ποάξεις έν αΐς πολιτευόμεθα 
καί περί τήν εμπειρίαν τούτων νά τούς γυμνάζη’ διότι εινε 
πολύ κρεΐττον, λέγει, νά έχωμεν μετρία; γνώσεις περί χρη
σίμων ή πολλάς καί ακριβείς περί αχρήστων καί προσέτι 
οτι εΐνε προτιμότερον νά προέχη τις μικρόν έν τοις μεγά- 
λοις ή νά οιαφέρη πολύ έν τοις μικροΐς καί τοις μηδέν πρδς 
τδν βίο/ ώφελούσιν (’Ελέν. έγκ. γ.). Άρίστη βέβαια αύτη 
παοαίνεσις πρδς τούς νέους, συμβουλεύουσα νά σπουδάζωσι 
περί τά μεγάλα1 μάλλον ή περί τά μικρά καί φαύλα’ καί 
νά προτιμώσι όσαςδήποτε καί έλαχίστας έξ έκείνων γνώσεις 
ωφελίμους νά άποκτώσι, ή πολλάς τούτων έπιβλαβεϊς καί 
αχρήστους. Άλλ’ δ,τι δήποτε καί άν εΐπον κατ’ αύτού, βέ
βαιον εΐνε δτι πρώτος ό Ισοκράτης έ.τοιήσατο καλήν τής ρη
τορικής χρήσιν καί έμόρφωσε τδ λεκτικόν, δπερ ετελειο- 
ποίησε μέν ό Δημοσθένης, διέφθειρε δέ πάλιν Δημήτριος ό 
Φαληρεύς. Άπδ τούτους δέ καί τούς τούτων μιμητάς συ
νέταξε ν ό Άοιστοτέλης τούς περί ρητορικής κανόνας, ήτο·. 
τήν ρητορικήν αύτού τέχνην. Κλι ’έγραψαν μέν οί πρδ αύ
τού σοφισται πολλοί πολλά, άλλ’ επειδή μικράν καί ταπει
νήν ελαβον υπόθεσιν, ούδέν ωφέλησαν τήν γλώσσαν’ διότι 
ή σπουδή τών αληθών γραμμάτων προάγει τά έθνη, ή δέ 
ταπεινή καί διεφθαρμένη τούτων χρήσις τά ταπεινοί καί τά 
Καταστρέφει’ « απαράλλακτα καθώς ό οικοδόμος τότε φθάνει είς 
•ον υψηλόν της τέχνης του βαθμόν, καί λαμβάνει τ ονομα τού

άρχιτέκτονος, όταν οικοδομή ναούς θεών καί βασιλέων πα
λάτια, όχι έν δσω τρίβει τδν καιρόν είς τδ νά κτίζη φρού
ρια’ καί ό ζωγράφος τότε γίνεται Ζευξις ή Πολύγνωτος, 
δταν είκονίζη τάς μάχας τού Μαραθώνας καί τής Σαλαμΐνος, 
όχι δταν ζωγραφή ποντικών και βατράχων πολέμους» (λέγει 
ό Κοραής έν τοις προλεγομένοις είς Ίσοκράτην). Ταύτα δέ 
εστωσαν παοάδειγμα καί είς εκείνους έξ ήμών οσοι νεώτεροι 
ή πρεσβύτεροι ήσχολήθησαν ή ασχολούνται περί μεταφρά
σεις ταπεινών καί δλεθριωτάτων μυθυστοριών καί κατεμό-
λυναν τήν μόλις άρξαμένην ήμών φιλολογίαν, διέστρεψαν δέ 
τά πνεύματα τής νεολαίας άκορέστως εις ταύτα έπιδοθείσης.

Ήγάπα τήν ‘Ελλάδα καί μάλιστα τήν πατρίδα του, 
ύπέρ ής λόγφ καί εργω συνέπραξε’ διότι καί έν άπασι σχε
δόν τοις λόγοις του ύπεραπολογεΐται κατά τών αδίκων κατ’ 
αύτής αιτιάσεων, καί έκ ^ών ιδίων εις τάς [τής πόλεως 
χρείας ύπέρ τήν δύναμιν έδαπανάτο (Παναθ. στ .) καί 
τέλος χάριν αύτής άποκαρτερήσα; άπέθσνε. Τδν όέ τοι- 
ούτον θάνατον οΐον προϊδών προεϊπε: «Κάλλιόν έστιν αν
τί θνητού σώματος αθάνατον δόξαν άντικαταλλάξασθαι καί 
ψυχής, ής οΰκ εύπορήσομεν ολίγων έτών, πρίασθαΐ τοιαύτην 
εύκλειαν, ή πάντα τδν αιώνα τοις έξ ήμών γιγνομένοις πα
ραμένει». (Άρχιδ. μδ\). .’Έγραφε δέ λόγους μόνον πρός 
εκείνους δσοι αρετής καί δόξης έφίεντο (έ- 
πιστ. ^Ίάσον. γ) καί μεγίστων άγαθών αίτιοι έγεγένηντο, 
καί διέκειτο οίκειότατα πρδς μόνον εκείνους έκ τών μαθητών 
δσοι διεβίουν συμφώνως πρδς δσα παρ’ αύτού ήκουσαν, ά- 
πηλλοτριούτο δέ τών έναντίοις ήθεσι βιούντων (έπιστ. wZ. 
γ\ έ. ς·.). Διεφύλαξε δέ καί ψυχήν καί σώμα υγιή μέχρι 
τού 9ί έτους’ τότε δέ περινενόμενον αύτώ δει/δν νόσημα 
έβασάνίζεν έπί τρία ετη μέχρι τέλους της ζωής (Παναθ. 
Ες· )’ άλ).ά καί ούτω νοσών εν έτος πρό :ού θανάτου, έν- 
νενήκοντά καί επτά έτών, συνετέλεσεν ενα τών καλλίτερων 
λόγων του τδν Παναθηναϊκόν. Ταΰτα δέ λέγοντες δέν δυνά- 
μεθα νά παρέλθωμεν έν σιωπή διδακτικώτατόν τι είς ήμάς 
πεοί τούς βίους τών μεγάλων άνδρών σύμβαμα’ οί πλείςοι 
δηΐ. τούτων διετήρησαν μέχρις έσχάτων θαυμασιαν ισχυν 
πνεύματος καί σώματος. Μέχρις εσχάτου γήρατος έγραφεν 
ό Ισοκράτης’ τήν αύτήν δέ σχεδόν έχων ήλικίαν έγραψε 
καί Q Σοφοκλής δύο τών τελειότερων αυτού δραμάτων, τον 
Φ ι λ ο κ τ ή τ ή ν καί τδν Ο ί δ ί π ο δ α έπί Κ ο λ ω ν ώ, 
καί Ενενηκοντούτης που συνέγραφεν ο Ξενοφών το περί 
Ποοσόδων. ‘Ηδέ τοιαύτη έν τώ γήρατι διατήρησις της 
σωματικής καί νοητικής ισχύος προήρχετο, ως λεγει ο Πλα
τών περί Σοφοκλέους (πολιτ. α, 329), διότι νέοι οντες 
έζων σωφρόνως, καί διότι άσμενέστατα τας πα- 
ρεκτροπάςτής νεότητας άπέφευγον ώσ
περ λυσσώντακαί άγριόν τινα δεσπότην. 
Πόσοι τών ήμετέρων νέων, ΐνα μή εΐπω καί τών καθεστη- 
κότων, ούδόλως περί τού γήρατος σκεπτόμενοι άπδ ρυτήρος 
φέοονται είς τδν βυθόν τής άπωλείας, ήμέρας καί νυκτδς



128 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

χαταδαπανώντες τά τιμαλφέστατα αύτοΐς, τήν ψυχικήν χαΐ 
σωματικήν ίσχύν, καϊ έξαντλούμενοι εις ασχολίας, δι’ δι; 
τάχιον ή βράδιον θά έπέλθη μετάνοια, άλλ’ ανωφελής, θά 
έλθη ημέρα, καθ’ ήν οί τοιοΰτοι άποβλέποντες πρδς τδ πα
ρελθόν θά μεταμεληθώσι πιχρώς χαι θά άποτροπιάζωνται 
εις μάτην' άλλ’ έν τ φ φ δ η ο ύ κ έστι μετάνοια.

Παρερχόμενος τά λοιπά τοΰ βίου τοΰ ανδρός, επιλέγω τούτο 
μόνον δτι πολλοί κ ατηγόρησαν αΰτοΰ καϊ τών άρχαίων κα'ι τών 
νεωτέοων υπερβολήν φιλοτιμίας κα'ι υπερβολικήν χρημάτων 
χρήσιν. Και εινε μέν άληθές δτι έν άρχή τοΰ πανηγυρικού 
και ποδς Φίλιππον περιττολογεί πολλά ύπέρ εαυτού καϊ τών 
αΰτφγεγραμμένων' άλλά δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν δτι 
έκαστος εινε δίκαιον νά κρίνηται συμφώνως πρδς ούς έζη 

χρόνους.
‘Ο Ίσοκαάτης άντετάσσετο κατά τών σοφιστών τών άρνου- 

μένων πάντα και μόνον έπί λεπτολογία καυχωμένων. Πολεμεΐ 
λοιπδν αυτούς διά τών ιδίων μέσων καϊ ομοιάζει πρδς τδν ο
πλίτην τδν ποοστατεύοντα τοΰς άοπλους συμπολίτας του, άφε- 
λόμενον αύτά τοΰ κακούργου τά όπλα. Δριμύς κατά τοΰ Ίσο· 
κοάτους έπιπίπτει ό σοφός ’Ακαδημαϊκός Pierron έν τή ελλη
νική Γραμματολογία του' άλλ’ άδίκως. Παρερχόμενος μετά 
σεβασμού τάς κρίσεις και τούς επαίνους τοΰ Πλάτωνος, Κικε- 
ρωνος, Κοντιλιανού καί Διονυσίου ‘Αλικαρνασσέως, καταδικά
ζει τδν Ίσοκοάτην καϊ άποκαλεΐ αύτδν δεινόν σοφιστήν. Άλ
λ’εινε άποοίας άξιον πώς ένφ πολλαι άρεταϊ ευρίσκονται παρ’ 
αύτφ, πλήν τής περί τήν λέξιν δεινότητας, ήτις τώ εινε άδιαφι- 
λονείκητος, παρέρχεται πάσας καϊ πανταχοΰ υπολαμβά
νει αύτδν μισθωτόν Φιλίππου και έπϊ χρήμασι τά πάντα 
πράττοντα. Παραδέχεται δέ ώς άληθή μέν, εί τι κατά τούτου 
διεσώθη τής μοχθηρίας των έχθρών του, ούδεμίαν δέ κρίσιν τών 
μεγάλων τής άρχαιότητος άνδρών, ‘Ελλήνων καϊ Ρωμαίων, 
οΐτινες πλησιέστερον ζωντες, έδύναντο διά πολλούς λόγους 
και κάλλιον νά κρίνωσιν. Πάσα ή κατ’ αύτού μομφή στηρίζε
ται έπί τίνος χωρίου τοΰ πανηγυρικού, δπερ κατέκρινεν ώ; σο
φιστικήν ερμηνείαν ό κριτικός Λογγΐνος. Τούτφ δ’ επόμενοι 
καί τινες τών νεωτέρων άδίκως τήν άληθή τοΰ Ίσοκράτους 
αξίαν παραβλέπουσιν' ύπδ τών αύτών δέ άχθε’ις καϊ έγώ 
άλλοτε έξέφρασα περί τοΰ Ίσοκράτους τήν αύτήν άδικον χρί- 
σιν' άλλά δεύτερα κα’ι έμβριθεστέρα μελέτη τών απάντων αύ- 
τοΰ συγγραμμάτων μετέπεισέ με νά ερμηνεύσω τδ χωρίον, 
δπως ε ποίησε καϊ ο άοίδιμος Κοραής.

Καϊ ταύτα μέν εστωσαν ικανά περί τοΰ βίου τού Ίσοκρά- 
τους. Μεταβώμεν δέ ήδη εις έξέτασιν τής διδασκαλίας αύτοϋ, 
ινα καϊ ταύτην οποία τίς έστι μάθωμεν καϊ τδν χαρακτήρα τοΰ 
άνδρδς κάλλιον κατανοήσωμεν' διότι, ώ; αύτδς λέγει, « Λό
γος άληθής καϊ νόμιμο; καί δίκαιος ψυχής άγαθής καϊ πι
στής εϊδωλόν έστι » (Νικοκλ. γ’.). Τρία ήσαν τά διδα
κτικά συστήαατα τών συγχρόνων τού Ίσοκράτους ρητόρων 
διδασκάλων' 1) ή αΐρεσις τών σοφιστών, οΐτινες έδόςα- 
ζον δτι ή ψυχή γυμνάζεται διά μόνων τών έ ρ ι σ τ ι κ ώ ν ή. 

άντιλογικών λόγον τών περί τάς έρωτήσεις καϊ έπικρίσε ΐί 
πραγματευομένων' 2) ή τών ρητόρων, οΐτινες ικανούς ένό- 
μιζον τούς πολιτικούς μόνον λόγους, τουτέστι τούς 
περί θεών καϊ ημιθέων, ή τούς περί ποιητών καϊ πόλεων' 
και 3) ή έκλεκτική τοΰ Ίσοκράτους αΐρεσις, ήτις άναγκαία; 
πρδς παίδευσιν τών νέων ήγεΐτο πρακτικά; τινας χαΐ χρη
σίμους έν τώ βίφ γνώσεις, άλλά δέν άπέβαλλε καϊ τά ωφέ
λιμα τών άλλων διδασκαλιών' διότι οί καλώς πεπαιδευμένοι 
πρέπει έξ έκάστων νά έκλέγωσι τά χρήσιμα (Εύαγ. ιδ— 
περί Άντιδ. ιή—Νικοκλ. γ .). ‘Η δέ έκλεκτική ή μάλλον 
έγκυκλοπαιδική αΰτη διδασκαλία έΐνε τδ συμβουλευτι
κόν τής ρητορικής είδος, ού πρώτος αρχήν έποιήσατο και 
πρδς δ συμφώνως κα’ι τούς λόγους έγραψε. (I) Και άνήκουσι μέν 
οι σωζόμενοι τών λόγων αύτού εις τά τρία τοϋ τότε λόγου είδη, 
τδ διχανικδν, τδ πανηγυρικόν χαΐ συμβου
λευτικόν' άλλ’ έν απασι πλεονάζει τδ συμβουλευτικόν,εις δ 
περιέλαβε πάσας τάς έν τοϊς τών άλλων συγγράμμασι διεσπαρ
μένα; γμώμας (πρδς Νικοκλ. α). ’Εντεύθεν δυνάμεθα νά διαι- 
ρέσωμεν πάσαν τήν διδασκαλίαν τού Ίσοκράτους εις δύο κε
φάλαια' α) περϊ τών καθηκόντων τού άνθρώπου πρδς τδν θεόν, 
καϊ β) περϊ τών πολιτικών, δηλ. τών τού πολίτου πρδς 
εαυτόν, πρδς τδν πλησίον καϊ πρδς τήν πόλιν, καϊ τών τού άο- 
χοντος πρδς τδ υπήκοον. Περιέλαβε λοιπόν ό ’Ισοκράτης έν 
τοΐς λόγοις του πάσαν τήν ηθικήν διδασκαλίαν, καϊ έδίδαξεν 
αύτήν, άν μή συστηματικώς καϊ πλήρη, άλλά μετά σπανίας 
τουλάχιστον άκριβείας. ’Απορεί δέ τις διά τί τδ δνομα αύτοϋ 
ώ; διδασκάλου της ηθικής παρέρχεται έν σιωπή. "Ισως διότι 
δέν άνέμιξε τάς ηθικά; διδασκαλίας πρδς εν τών πολλών φι
λοσοφικών συστημάτων, άλλά προείλετο τήν απλήν καί αύ- 
στηράν ηθικήν νά διδάςη, ούδεμίαν δέ των άβεβαίων καί πλα- 
νωμένων μετεωρολογιών, δι’ ών προσείλκυον τούς οπαδούς οί 
άρχηγοι τών διαφόρων φιλοσοφικών αιρέσεων. Όρθώς δέ λίαν 
καϊ δικαίως ή πρδς Δημόνικον παραίνεσις κατατάσσεται παρ’ ή- 
μΐν έν τοΐς πρώτοι; τών διδακτικών λόγων, δπως έπϊ Ξενο- 
φώντος αί ποιήσεις τοΰ θεόγνιδος καϊ έπϊ τών χριστιανικών 
χρόνων τού Έπικτήτου αί ήθικαϊ γνωμαι.

(άκολουθεΐ).

Αί γυναίκες.
Ή γυνή εινε τδ άνθος τής ζωής.
‘Π γυνή εινε φυσικός φίλος τοΰ άνδρός.
Γυνή σώφρων νίπτεται διά καθαρού ΰδατος και αφίνει αλώ— 

βητον τήν φυσικήν τοϋ προσώπου της χροίαν, κοσμούσα αυ
τήν διά μόνης τής αίδούς, διότι ή αιδώς εινε τού κάλλους άκρό— 
πόλις.

(I) Διότι ή περί τών κοινή συμφερόντων δλης τής ‘Ελλάδος 
πραγματεύονται (Έλ λ η ν ι κ ο ϊ), ή περϊ τών ιδία έκάστη. 
πόλει συμφερόντων (π ο λ ι τ ι κ ο ί), ή έπιδεικτικοΐ καϊ εις πα- 
νηγύρεις πρέποντες (π α ν η γυρικο ί).

II ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ.

« Καϊ ιδού ό άστήρ, δν ειδον έν τή άνατολή, 
»προήγεν αύτούς, εως έλθών έστη έπάνω ού ήν 

»τδ παιδίον.» (Ματθ. 2, 9).

Περϊ τού $ατά τήν γέννησιν τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χρι
στού έπιφανέντος άστέρος όμιλών ό άγιος- Ιωάννης δ Χρυσό

στομος λέγει τά έξης:
"Οτι ό άς-ήρ ούτος δέν ήτον εις των πολλών, μάλλον δέ ούδέ 

άστήρ, άλλάδύναμίς τις άόρατος, μετασχηματισθεΐσα είς ταύ
την τήν δψιν,εινε φανερόν πρώτον άπδ τδν καιρόν της έμφανείας 
του· διότι δέν έφαίνετο έν νυκτί, άλλ’ έν μέση ήμέρα,λάμποντος 
ήλίου, τδ όποιον άδυνατούσι νά πράξωσιν οί λοιποί άστέρες καί 
ή Σελήνη. Αΰτη μέν,άμαφανή ή ήλιακή άκτίς, κρύπτεται εύθύς 
καϊ αφανίζεται' ούτος δμως μέ τήν ύπερβολικήν λάμψιν του

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β' Τεύχος.. 1ΣΙ*.  

ένίκησε καϊ τάς ήλιακάς άκτΐνας, φανείς λαμπρότερος έκείνων, 
Δεύτερον άπδ τδ δτι' έφαίνετο καί πάλιν έκρύπτετο' διότι εως 
μέν τής Παλαιστίνης έφαίνετο δεικνύων αύτοϊς τήνόδόν' άφοΰ 
δέ έφθασαν εις τά‘Ιεροσόλυμα, έκρύφθη' έπειτα, άφού άπο- 
χαιρετίσαντες τδν ‘Βρώδην έμελλον ν’ άναχωρήσωσι, δει
κνύει πάλιν εαυτόν, τδ όποιον δέν εινε ίδιότης κινήσεως ά
στρου, άλλά δυνάμεώς τίνος λογικωτάτης' διότι ούδέ ίδικόν του 
δρόμον έκαμνεν, άλλ’ δτε μέν αύτοϊ έβάδιζον, καϊ αύτδς έβά- 
διζεν' δτε δέ ήτον άνάγκη νά σταθώσιν, εστέκετο, καθώς ό· 
πύρινος έκεΐνος στύλος ό καθίζων καϊ έγείρων τδ στρατόπεδον 
τών ’Ιουδαίων κατά τήν χρείαν. Τρίτον τέλος δύναται τις νά 
βέβαιωθή περί τούτου άπδ τδν τρόπον τής δείξέως' δηλαδή 
δέν έδείκνυε τδν τόπον μένων υψηλά (δπερ άδύνατον), άλλά 
χαμηλά χαταβάς έκαμνε τούτο' διότι τόπον τόσον μικρόν, δσον·
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κατέχει καλύβη, μάλλον δέ δσον κατέχει σώμα παιδιού μι
κρού, δέν ήτο δυνατόν νά δεικνύη άστήρ*  διότι, επειδή τό υύος 
ήτον άπειρον, δέν έδύνατο τόπον τόσον στενόν νά χαρακτηοίση 
και νά γνωρίσει είς τούς βουλομένους νά τόν ιδωσι" και τούτο 
δύναται τις νά παρατήρηση άπό τήν Σελήνην, ή όποια ένεκα 
τής μεγίστης άφ’ ημών άποστάσεώς της είς δλους τούς κατοί
κους τής γής τούς διεσκορπισμένους καθ’ άπαν αύτής τό πλάτος 
φαίνεται δτι εΐνε πλησίον. Πώς λοιπόν ό άστήο έδείκνυε τόσον 
στενόν τόπον καλύβης, άν δέν άφινε τά ύψη, καί καταβάς χα
μηλά δέν έστέκετο ύπεράνω αύτής τής κεφαλής τού παιδιού ; 
Τούτο καί ό εύαγγελιστής αίνιττόμενος λέγει*  α ’Ιδού ό άστήρ 
προήγεν αυτούς, εως έλθών έστη επάνω, ού ήν τό παιδίον.» 
Βλέπεις, πώς άποδεικνύεται, δτι ό άστήρ ούτος δέν ήτον εις 
τών πολλών;» (‘Ομιλία ς· · είς Ματθαίον).

‘Ωσαύτως καί ό μακάριος Θεοφύλακτος λέγει: «δταν άκού- 
σης άστέρα, μή νομίσης τοιούτον, οποίους βλέπομεν συνήθως 
έν τώ ουρανώ, άλλά θείαν δύναμιν καί άγγελικήν, φαινομένην 
εις τύπον αστέρας' διότι, επειδή οί μάγοι ήσαν άστρολόγοι, ό 
Κύριος προσηγάγετο αύτούς δι’ άστέρος, καθώς καί τόν άλιέα 
Πέτρον έξέπληξεν άπό τού πλήθους τών ιχθύων, τούς οποίους 
εσαγήνευσεν έπί τώ όνόματι τού Χριστού. Γ,Οτι δέ άγγελική 
δύναμις ήτον ο άστήρ, φανερόν έκ τού δτι καί τήν ημέραν ύπερ- 
ελαμπε, καί εκ τού δτι έκινεΐτο μέν, δτε έκινούντο οί μάγοι, 
έστέκετο δέ, δτε άνεπαύοντο.» (Είς Ματθ. β'.)

Παρεκίνήθησαν’δέ οί μάγοι (1), λέγουσιν οί έξηγηταί, ν’ άκο- 
λουθήσωσι τόν έπιφανέντα τούτον άστέρα, επειδή κατά τάς 
αστρολογικας αυτών θεωρίας ή έμφάνισις αύτού έσήμαινεν ή 
γέννησιν ή θάνατον ενδόξου καί επισήμου ανθρώπου, καθώς πα
ρά πολλοΐς λαοις έπεκράτει ή γνώμη, δτι οί αστέρες καί μάλι
στα οι χομηται προαναγγελλουσι νέας βασιλείας ή μεγάλας 
τών πραγμάτων μεταβολάς.

Εν τή Λατινική Εκκλησία επικρατεί ή δόξα, δτι οί μάγοι 
ησαν τρεις, λαβούσα τήν αφορμήν, ώς φαίνεται, έκ τού τρί
του ειοους τών όώρων τών προσενεχθέντων εις τόν Κύριον: έκ 
τού χρυσού, τού λιβάνου καί τής σμύρνης. ’Ονόματα δέ αύτών 
συνήθως φέρονται ταύτα*  Κάσπαρ, Μελχιώρ, Βαλτάσαο,ή κατ’ 
άλλους, Μαλγαλάτ, Γαλγαλάτ,Σαραΐμ (Έβραϊκ.) η Απέλλιος 
Άμηρος, Δαμασκός (ελληνικά)*  ή τελευταϊον Άτωρ, Σάτωρ, 
Περατωρ. Συγγραφεύς αρχαίος ιστορεί, δτι ό άπόστολος Θω
μάς, απελθων εις Περσίαν, κατήχησε καί έβάπτισε τούτους 
τούς μάγους, οΐτινες ήνώθησαν μετά τού Αποστόλου καί έκή- 
ρυςαν ομού το Ευαγγέλιον. Λέγεται προσέτι, δτι άπέθανον 
τον μαρτυρικόν θανατον εν τινι πόλει της ’Αραβίας*  οίδέ ’Αρ
μένιοι ο» ισχυρίζονται οτι έδίδαξαν καί ύπέμειναν τό μαρτύριαν 
έν τή χώρα αύτών Άρμενίςι.

(1) ‘Η λέξις μάγοι εΐνε περσική, σημαίνουσα τούς ίεοεΐς 
και σοφούς τών Περσών, οΐτινες δέν ήσαν μόνον τών θείων καί 
ανθρωπίνων πραγμάτων έμπειροι, άλλ’ ήσχολούντο μάλιστα 
και περί τήν αστρολογίαν καί ιατρικήν, καί άπέλαυσον μεγά
λης τιμής έν Περσία.

Ότί ο: μεγάλοι ποίητα'ί §υστυ/ε?ς.
(Έκ τοΰ Γαλλικού ύπδ Γ. Φραντζή)

Ε'.

TITUS LUCRETIUS CARUS.

ΤΙΤΟΣ ΑΟΤΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΡΟΣ. (1)

•
Ούτος έγεννήθη έν Ρώμη τό 656 άπό κτίσ. Ρώμ. (2) έπί 

τής ύπατείας Γναίου Δομητίου Αίνοβάρδου καί Λευκίου Κασ- 
σίου Λογγίνου (Cn. Domitius Ahenobardus et de L. 
Cassius Longinus), έξ οικογένειας αρχαίας καί εύύπολή- 
πτου. Έκ τής οίκογενείας ταύτης άριθμούσι πολλούς συγ
κλητικούς ενδόξους, κοιτάς, καί διασήμους νομοδιδασκάλους, 
ών τά ονόματα άναφέρονται μετ’ εγκωμίων υπό τού Κικέ- 
ρωνος, Καίσσρος, Ούελληίου Πατερκύλου, καί άλλων ένδόξων 
συγγραφέων.

Περί τού βίου δμως τού φιλοσόφου τούτου ποιητού ολίγα 
τινά γινώσκομεν. Ούτος έκ φύσεως άγαπών τήν ησυχίαν καί 
παραδοθείς είς σκέψεις έκάλυψε τόν βίον αύτού, ζήσας έν 
αφανεία, ήτις φαίνεται μέν δτι προσκαλεϊ τήν εύδαιμονίαν, 
άλλ αύτόν δέν άνέδειξεν εύτυχή. Διότι τάς είς τάς τέχνας 
και την σοφίαν καθιερωθείσας αύτοΰ ημέρας διήγαγε μετ’ έ- 
ξευτελιστικών καί οδυνηρών βασάνων. Καί τά δεινά αύτού 
ταύτα ύπήρξαν άναμφιβόλως τά ισχυρότερα, επειδή αί γλυ
κέ ιαι αύται ενασχολήσεις δέν ήδυνήθησαν νά άνακουφίσωσι 
την ουστυχίαν αύτού ταύτην.

Ό Λουκρήτιος εζησε κατά τούς θυελλωδεστέρους καιρούς 
τής πολιτείας*  δτε δήλον δτι ή Ρώμη ήρχιζε νά έκπαιδεύ- 
ηται καί νά διαφθείρεται συνάμα, νά ύποτάσσηται είς τόν 
ζυγόν τής τυραννίας, καί ύπό τό κράτος τών τεχνών νά 
χανη τήν βαρβαρότητα καί τήν έλευθερίαν αύτής συγχρόνως. 
‘Η ευγένεια τής οικογένειας αύτού ήδύνατο ν’ άναδείξη αύτόν 
επίσης ισχυρόν, ώς τόν Κικέρωνα, έν καιρώ τών ταραχών 
τούτων, εάν είχε καί αυτός τοσαύτην φιλοδοξίας δσην ό 
Ρωμαίος ρήτωρ*  άλλ’ αύτός άποστρεοόμενος τάς κοινάς ύ- 
ποθέσειο, έπροτίμησε νά μένη πάντοτε εις τήν ίπποτικήν 
τάξιν. Τινές δέ φρονούσιν δτι άπήλθεν είς ’Αθήνας, δπως 
λάβη παρά τώ Ζήνωνι βαθεΐαν γνώσιν τού συστήματος τού

(1) Συνέχεια άπό τής σελ. 792 τού Α'. τόμου.
(2) Οί νεώτεροι λέγουσιν δτι έγεννήθη τό 659 άπό κτίσ, 

Ρωμ. ‘Η κτίσις τής Ρώμης έγένετο κατά τδ 4ον έτος τής 6ης 
Όλυμ. δήλ. τό 753 π. X. επομένως ούτος έγεννήθη κατ’ αυ
τούς τό 94 π. X. Σ. Μ.

’Επικούρου, (4) δπερ έθεώρει ώς τήν μόνην άξίαν φιλοσο
φίαν διά τούς συμπολίτας αύτού. Φιλοσοφία παράδοξος, συγ
κείμενη έξ αθεϊσμού χονδροειδεστάτου καί φυσικής παραλο- 
γωτάτης*  φιλοσοφία, ήν μόνη συστηματική άγνοια ήδύνατο 

νά έφεύρη.
Τό ποίημα αύτού, τό περί τής φύσεως τών οντων (de Na- 

tura rerum) ούδέν άλλο εΐνε ή ή έπικούριος αύτη φιλο

σοφία είς ποίησιν γεγραμμένη. ‘Ο Λουκρήτιος όμως εχυσεν 
έπί της ξηράς ταύτης ύλης θέλγητρον τι, τού οποίου δεν 
έφαίνετο επιδεκτική, καί εΐνε ποιητής πανταχού, οπού η υ- 
πόθεσις συγχωρεϊ είς αύτόν τούτο. Άλλ’άρά γε όποιαν τε
λειότητα έμελλε νά δώση είς τό ποίημα αύτού! όποιον μνη- 
μεϊον έμελλε νά έγκαταλείύτι εις τούς μεταγενεστέρους, εάν 
ή [υγεία αύτού τφ έπέτρεπε νά μεταχειρισθή άναπτύσσων 
δλην αύτοΰ τήν μεγαλοφυίαν εκείνην μεθ’ ής έπροικίσθη 
ύπό της φύσεως I Παραφροσύνη τις, ής άγνοοΰμεν τό αίτιον, 
καί ήτις στιγμάς τινας μόνον ήσυχίας άφινεν αύτώ, διέχυσεν 
έπί τής ζωής αύτοΰ τοσαύτην πικρίαν, δι’ ήν δύναται τις νά 
εΐπη κάλλλιστα δτι εζησε μόνον διά νά ύποφέρη*  διότι είς τήν

(Ί) Ό ένδοξος ούτος φιλόσοφος έγεννήθη τό 311 π. X. 
είς Γαργηττόν, κώμην τής ’Αττικής έξ οίκογενείας καταγο- 

μένης άπό τοΰ Αίαντος. Κατ’ άρχάς έσπούδασεν είς τήν έν 
Σάμω ύπό τού πατρός αύτού άνοιχθεΐσαν σχολήν, έπειτα με- 
λετήσας τά συγγράμματα τού ’Αναξαγόρα καί τού Δημοκρίτου, 
έδίδασκε καί αύτός είς τήν Μιτυλήνην καί Λάμψακον. Μετά 
δέ ταΰτα επανήλθεν εις ’Αθήνας είς ή^Λκίαν 36 ετών, δπου ή 
λάμψις τής διδασκαλίας αύτού καί ή καθαριότης τών ηθών 
του έφείλκυσε περί αύτόν πολυαρίθμους μαθητάς. Τό φι
λοσοφικόν σύστημα τοΰ Έπικούοου κακώς ένοήθη ώς έπί τό 
πλεΐστον’ ή Φιλοσοφία αύτοΰ έκτίθεται καθαοώς είς τό τού 
Λουκρητίου ποίημα. Ό Επίκουρος διήρει τήν έπιστήμην είς 
τρία μέρη. Τό κανονικόν ή τήν λογικήν, ήτις περιέχει τούς 
κανόνας τού καλώς κρίνειν*  τήν Φυσικήν ή Φυσιο
λογίαν, ήτις περιλαμβάνει τήν θεωρείαν τής ούσεως, καί 
τήν ’Ηθικήν πρ αγματευομένην περί τής εκλογής τής θε- 
λήσεως, διακρινομένων τών καλών άπό τά κακά. Ό Επίκου
ρος έδίδασκεν δτι τό πάν πάντοτε ήν καί πάντοτε έσεται*  δ:ι 
εΐνε σύνθετον έξ άπειρου άριθμού άτόμων, ών ή τυχαία συν- 
άντησις εν τώ κενφ έσχημάτισεν δλα τά σώματα’ δτι ή άν- 
θρώπινος ψυ^ή εΐνε ενσώματος, καί δτι ό θάνατος αυτής εΐνε 
απλούς] χωρισμός τών στοιχειωδών μορίων. Δέν ήτον άθεος, 
άλλ’ έφρόνει δτι οί θεοί έζων εύτυχεΐς, μή μετέχοντες τής 
παραγωγής τών οντων, μηδέ φροντίζοντες περί τής συντηοή- 
σεως αυτών. Έποότείνε δέ ως σκοπόν τού ανθρώπου τήν εύ- 
οαιμονίαν, θέτων ταύτην εις τάς απολαύσεις τού πνεύματος 
καί τής καρδίας, είς τήν ύγείαν τού σώματος καί τής ψυχής 
κτλ. Συνέγραψε σχεδόν 300 βιβλία άπολεσθέντα. Άπο- 
σπασματα δέ τινα τών βιβλίων Π καί XI περί τής φύσεως 
άνευρεθέντα είς τό ‘Ηράκλειον έδημοσιεύθησαν ύπό τού Orelli 
Leips. Σ. Μ.

σύνθεσιν τού ποιήματος αύτού ένησχολεϊτο μόνον κατά τινα, 
ώς εΐπομεν, καί αύτά σπάνια διαλείμματα τής περιοδικής αυ

τού παραφροσύνης.
σΟτι δέ τδ πάθος τούτο τής παραφροσύνης συνέβη εις αύ 

τόν έκτινος έοωτικοΰ Φίλτρου, δπερ έδωκεν αύτφ ή Λουκιλ- 
λία, ή σύζυγος αύτοΰ ή ερωμένη, τοΰτο εΐνε γελοϊον δι
ήγημα γελοίως άναφερόμενον παρ’ δλων τών βιογράφων 
αύτού.

Συμφωνούσι μέν πάντες, δτι ό ποιητής διαγαγών βίον ο
δυνηρόν έφόνευσεν αύτός εαυτόν είς ήλικίαν ολίγον προ- 
βεβηκυϊαν (ί), άλλά περί τού αίτιου, τού έμπνεύσαντος αύτώ 
τήν άπαισίαν ταύτην άπόφασιν, είσέτι διαφωνούσι. Διότι 
τινές μέν άποδίδουσι τήν αιτίαν ταύτην είς τάς ενδομύχους 
θλίύεις, άς ύφίστατο ένεκα τών ταραχών τής πολιτείας, δι’ 

ών προέβλεπεν απαίσια άποτελέσματα κατά τής ελευθερίας.
Άλλ’ ό Λουκοήτιος, επειδή ούδόύ^ως συμμετέσχε τών κοι

νών ύποθέσεων, καί τοι δυνάμενος ώς έκ τού ονόματος και 
τών ποοτεοηυιάτων αύτού νά ύπηρετήστι επωφελώς την κα
λήν μερίδα (la bonne Cause), δέν εΐνε πιθανόν δτι συνεκι- 
νήθη ύπό τώι δυστυχιών τής επικράτειας τοσούτον, ώστε καί 
νά καταστρέψη μετά τής πολιτείας ζωήν, ήν ουδόλως αφιε- 
ρωσεν είς αύτήν. Άλλοι δέ διισχυρίζονται οτι οεν επεθυμει 
πλέον νά έπιζήση, έξοριζομένου τού Μεμμίου, προς ον έτρε- 
φεν άκοαν Φιλίαν, καί τώ άφιέρωσε τό ποίημά του. ‘Π 
γνώμη αύτη δέν φαίνεται βασιμωτέρα της πρώτης*  διότι ό 
Λουκρήτιος δέν ώσειλε νά άπελπισθή διά συμβεβηκός, δπερ 
ό Φίλος αύτού ύπέφερε μετά γεν ^αιότητος, καί μάλιστα μετά 
χαράς. Πιθανώτερον λο-.πόν εΐνε δτι έφονεύθη έν καιρώ ύπερ
βολικής παραφροσύνης, ή δτι ή ένόχλησις ζωής τεταραγμένης 
ύπδ τής παραφοράς τοΰ πάθους καί τής θλίψεως ένέπνευσεν 
είς αύτόν τήν άπόφασιν τού νά παραιτηθή τής τοιαύτητ ζωής.

Αύται εΐνε αί πληροφορίαι, άς άρυόμεθα έκ τής ιστορίας 
περί τού ποιητού τούτου*  ή δέ εποχή τοΰ θανάτου αύτού εΐνε 
λίαν άόριστος. Τινές θέλουσιν οτι άπέθανεν έν Ρώμη είς ήλι
κίαν τεσσαοάκοντα καί δύο ετών. ‘Ο Δονατος (Donat) λεγει 
δτι άπέθανεν άγων τό τριακοστόν έννατον έτος. Πολλοί δέ πά
λιν έγραψαν δτι άπέθανε κατά τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ήν 
έγεννήθη ό Βιργίλιος (2), ώς έάν ήφύσις, θέλουσα νά πα
ρηγορήσει τόν κόσμον διά τήν άπώλειαν ενός έκ τών μεγάλων 
ποιητών, άντικατέστησε τόν Βιργίλιον δι αύτού, οστις ε- 
μελλε νά ύπερβή πάντας (3).

‘Π άρχαιότης ώμίλησε περί τού συγγράμματος τού Λου- 
κοητίου μετά τών μεγαλειτέρων εγκωμίων.

« Multis ingenii luminibus tincta, 
» multa tamen etiam artis » (4),

(1) Είς ήλικίαν 44 ετών, ώς λέγουσιν άλλοι. Σ. Μ.
(2) ‘Ο Βιργίλιος έγεννήθη τό 634 άπό κτ: Ρώμης' επο

μένως τό 69 π. X. (Σ.Μ.)
(3) Πλήν τού Όμήρου.
(4) ‘Η τέχνη καί ή μεγαλοφυια λάμπουσιν είς τό ποίημα 

τούτο.·
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έλεγεν ό Κικέρων περί αύτοΰ’ ό δέ Κορνήλιος Νέπως τίθησιν 
αύτδν εις τήν τάξιν τών καλλίτερων ποιητών τοΰ αΐώνος αύτοΰ’. 
ό δέ ’Οβίδιος όμιλεϊ περί αύτοΰ μετ’ ένθουσιασμοΰ.

« Carmina divinitum sunt .peritura Lucreti,
» Exitio terras cum dabit una dies » (I).
‘Η πρόρρησι; αύτη τοΰ 'Οβιδίου έξεπληοώθη’ διότι τδ 

ποίημα τοΰτο διαφυγδν τήν βαρβαρότητα τών αιώνων τής 
αμαθείας θέλει ζήσει διά παντδς πρός δόξαν τοϋ συγγραφέως 
καί εύχαρίστησιν τών φιλούν των τάς Μούσας.

‘Η ύπόθεσις τοΰ Λουκρητίου, ώς έίπομεν άνωτέοω, εινε 
τραχεία καί σχεδόν ακατάλληλος πρδς ποίησιν’ διότι ή ποί- 
ησίς είς ούδεμίαν διάλεκτον ένδίδει εις τδ ύφος τής φυσικής ή 
εϊς τούς συλλογισμούς τής Μεταφυσικής’ επομένως ό Λουκρη
τίες φαίνεται μέγας ποιητής μόνον είς τάς παρεκβάσεις. Τό 
λεκτικόν αύτοΰ χαρακτηρίζουσιν ή ενέργεια καί τδ ένθερμον, 
συναναμιγνυομένης τής σκληρότητας καί τοΰ άδιοοθώτου τής 
ύλης.

Πάντες δέ οί έρασταί τής ώραίας ποιήσεως γινώσκουσι τήν 
περίφημον πρδς τήν Άφροδίτην Έ π ί κ λ η σ ι ν αύτοΰ εύ- 
ρισκομένην είς τήν αρχήν τοΰ πρώτου βιβλίου, καί τήν ώ- 
ραίαν περιγραφήν τής Π α ν ώ λ ο υ ς. Τά δύο ταΰτα έργα εινε 
τά μάλλον αξιοσημείωτα έκ τών ποιημάτων αύτοΰ’ ούδείς 
κάλλιον αύτοΰ έζωγράφισε παν δ,τι φρικωδεστατον καί γλυ- 
κύτατον εις τήν φύσιν.— Περαίνομεν τήν ίστοοίαν τοΰ ποιη- 
τοϋ τουτου επιφεροντες εν χωρίον τοΰ Βιργιλίου διαιωνίζοντος 
τήν μνήμην τοΰ Λουκρητίου. Τήν έννοιαν τοΰ χωρίου τούτου, 
άν καί άπλουστάτην, ούδείς ένόησε μέχρι σήμερον, έκτδς 
τοΰ Λαγράγγη (Lagrange), δόντος τήν μόνην καλήν με- 
τάωοασιν.

» Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
» Atque metus omnes et inexorabile fatum
» Subjecit pedibus,strepitumque Acherontis avari.
» Fortunatus et iile, Deos qui novit agrestes.
» Panaque, Silvanumque senem, nymphasque so- 

(rores.
Εινε φανερόν οτι ό Βιργίλιος συγκρίνει ενταύθα εαυτόν ποδς 

τδν Λουκρήτιον, ώς έάν έλεγεν’
» Άλλος τις πρδ έμοΰ άπεθανάτισεν εαυτόν έα,βαθύνων εις 

» τάς αιτίας τών φαινομένων τής φύσεως, καταπατών τούς τοό- 
» μους τή; δεισιδαιμονίας, καταφρονών τδν μάταιον θόουβον 
» τοΰ πλεονέκτου Άχέροντος (2). Άλλά καί ό δοξάσας τάς

(I) Μία καί ή αυτή ήμερα θέλει ΐδεϊ άφανιζόμενον τόν τε 

κοσμον καί τούς στίχους τοΰ Λουκρητίου.
(2) Ποταμος τοΰ “Αδου, εις ον εχύνετο ό Πυριφλεγέθων 

καί ο Κωκυτός’ οϋτος, κάτά τήν μυθολογίαν, ήν υιός τοΰ ’Ωκεα
νού καί τή; Τηθύος’ άλλ’ έπειδή είς τήν μετά τών Τιτάνων 
μάχην τών θεών αυτός εόωκεν εις αυτού; ϋδωρ, διά τοΰτο 
ο Ζεύς μετεμόρφωσεν αύτδν εις ποταμόν καταχθόνιον. Σ. Μ· 

» αγροτικά; θεότητας, τδν Πάνα, (ί) τον γέροντα Σ’..
» νδν (2) καί τάς Νύμφας, (3) τάς άδελφάς αύτοΰ, δένε 
» άνευ τίνος άξίας.

Τί) Κυρία ‘Ελένιρ. . . .*.
« Εσθλής γυναικδς έπιτυχεϊν ού ράδιον.» 

(Πυθαγόρας).

Έν τφ άξιολογωτάτφ περιοδικφ τούτφ συγγράμματι « έ 
Μέντωρ » άνέγνων πρδ καιρού διατριβήν τινα (4), ήν απολογί
αν καλεΐτε, υπέρ τοΰ φύλου υμών, τοϋ αενάως, ώς λέγετε, καί 
συστηματικώς ύβριζομένου.

Πρώτον μέν άληθώς έπαινώ υμάς, δτι έν τή έν σκότει δια- 
τελούση ’Ανατολή πρώτη υμείς ίσως, άντιπροσωπεύουσα, 
ώςείπεϊν, τδ γυναικεϊον φΰλον τής ύφηλίου άπάσης, έλάβετε 
τήν έυγενή ταύτην πρωτοβουλίαν καί τδ παντδς αξιον λόγου 
θάρρος, δπως θίξητε τήν χορδήν, προσκαλοϋσα ύπδ τήν ασπίδα 
ύμών τδ ομόφυλον, τδ ώς σκοποβολή τεθέν εις 
τά οξέα τών άνδρών βέλη.

Δυστυχώ; δμως ακατάλληλον, κατ’ έμέ κριτήν, τδ πλή - 
κτρον εξελίξατε’ διότι παρ’ άπασαν έλπίδα αί νευραί, τά 
χείλη ύμών, αντί απολογίας ορμαθόν ύβρεων καί κακολογιών 
έξήμεσαν, άσχημίζοντα πάντως τήν καλλονήν τοΰ προσώπου 
ύμών καί μετ’ αύτοΰ πάσαν γυναικδς δώιν.

*0 απολογούμενος, κυρία ‘Ελένη, δέν άνθυβρίζει τδν ύ- 
βρίσαντα, άλλ’ απολογείται, δι’ ά κατηγορεϊται, ινα άθώον 
εαυτόν τή; κατηγορίας άναδείξη, τδ όποιον υμείς ποσώς δέν

(I) ‘Ο Πάν, τοΰ Πανός. ’Αρχαία τις θεότης τών Άοκάδων’ 
παριστάνετο δέ έχων ώτα καί μικρά κέρατα αίγδς έπί τής 
κεφαλής, πόδας δέ καί ουράν τράγου καί δλον τδ σώμα τε- 
τριχωμένον, κρατών αείποτε μίαν ποιμενικήν σύριγγα καί πε- 
ριπλανώμενος ώς επί πολύ εϊς δρυμούς καί ορεινούς τόπους, 
τέρπων διά τής αρμονίας αύτοΰ Ιτά νέμοντα ποίμνια τών 
εγχωρίων δι’ δ καί έλατρεύετο ώς έφορος καί προστάτης 
τών ποιμένων. Έν Αίγύπτφ έλατρεύετο ό Πάν μεταξύ τών ο
κτώ πρωτίστων θεών ύπδ τδ δνομα Μένδης. Άπ’ αύτοΰ έ- 
κλήθη Πανόπολι; ή πόλις Χέμμιν, έν ή παρίστατο φέρων 
μορφήν τράγου ζώντος. Παρ’ ’Αθηναίοι; δέ εϊσήχθη ή λα
τρεία αυτού απδ τή; έποχής τοϋ πρώτου Περσικού πολέαου.

(2) 'Αρχαία τι; θεότης (Silvanus) τών αγρίων λαών τής 
Ιταλία;’ ή αύτή κατά Πλούταρχον πρδς τδν ρηθέντα Πάνα 
ή Αίγίπανα. Σ. Μ.

(3) θεότητες κατωτέρας τάξεως, παριστανόμεναι ώ; αιθέ
ριοι καί αόρατοι ούσίαι, τρεφόμεναι διά τοΰ νέκταρο; καί τής 
αμβροσίας’ ειχον δμως φύσιν θνητήν. ‘Η λατρεία αύτών ύ- 
πήρχε κοινή είς πολλά μέρη τής ‘Ελλάδος καί ’Ασίας· ποοσ- 
έφερον δέ εις ταύτα; συνήθως γάλα, μέλι, έλαιον καί νέους 
μόσχους. Σ. Μ.

(4) ίδε σελ. 26.

έκάματε. ’’Ωστε δικαίως δύναται τις νά είπη δτι δεινόν αδίκημα 
άδικηθεϊσα, έγράψατε δ,τι έγράψατε, έν αύτήξ τή οργή βά- 
πτουσα τδν κάλαμον, μακράν ύμών οΰσης τής ειρήνης, τής 
ώραίας έκείνη; θυγατρδς τοΰ Διδς καί τής θέμιδος’ διότι κατά 
τδν Θουκυδίδην «αδικούμενοι, ώς έοικεν, οι 
ά ν θ ρ ω π ο ι μ ά λ λ ο ν οργίζονται, ή β ι α ζ ό- 
μενοι.» Καί άν ούτως έχη, τί κοινόν υπάρχει έν τφ ίδίφ 
παθήματι καί τών γυναικών τών άλλων ; Διά τοΰτο μοι φαίνε
ται δτι έκ τών εϋ φρονουσών αί τυχόν άναγνώσασαι τήν διατρι
βήν έκείνην ούδόλως παρεδέχθησαν νά ταχθώσιν ύπδ τήν 
προστασίαν ύμών, ώς έχουσαι αύται άφ'εαυτών ικανήν φρό- 
νησιν καί άρετήν (διότι αύτη, δσον καί άν έκλείπη, ουδέ
ποτε θέλει έκλείψει παντελώς) καί δεδοκιμασμένα τεκμήρια 
τής τών εαυτών συζύγων άνατροφής, έξ ών, ώς παράδειγμα 
τουλάχιστον, ήρνήθητε έν τή άγανακτήσει ύμών ένίους ν' ά- 
ναιοέρητε, διορθοΰσα οϋτω τούς οϋς καλεΐτε δύσ τηνα άν- 
δράρια(ΐ) καί ασπάλακας τυφλούς, ύμεΐς ή 
λυγγδς δμμα έχουσα!

Άλλά, ποδς Θεού καί μουσών I Μήπως ένομίσατε δτι ύβρί- 
ζουσα καί εΐρωνευομένη θέλετε κατασταθή μάλλον σεβαστή 
καί πιστευτή - ’Απεναντίας, φρονώ δτι αί τοιαΰται εΐρωνεΐαι, 
και μάλιστα ή περί τής ευθείας πορείας εις τήν ούράνιον βα
σιλείαν, έτι μάλλον κατακρίνουσιν ύμάς. Τί παράδοξον έάν τις 
τών φίλων ύμών είπέ ποτέ ύμΐν τοιοΰτον, ενθυμούμενος ίσως 
δτι ή γυνή άπεδ'ωξε τδν άνδρα έκ τοΰ παραδείσου ; Καί τίς 
άονεϊται δτι πάντα τά δυστυχήματα ήκολούθησαν αυτόν, τοΰ 
παραδείσου έξερχόμενον ;—Άλλ’ ίσον λεαίνης καί γυναικδς 
ώυότης, εΐπεν ό Πρωταγόρας.

Μετά δέ ταΰτα άνακράζετε, ώ; απόλυτος δικαστής—έ ξ ε- 
τάσωμεν τήν ύπόθεσιν καί ίδωμεν τδ 
πραγματικόν αύτής.

’Ίδωμεν, λέγετε, τά μαρτύρια, άπερ π ά- 
σχουσιτά δύστηνα άνδράριακαϊ έλεή- 
σ ω μ ε ν α ύ τ ά (!)

Μεγάλη τφ δντι ή γενναιοδωρία ύμών καί θαυμ.αστή ή 
ποοαίοεσις, ή δέ ειρωνεία λίαν κακόζηλος καί γελοία. Τά 
μαρτύρια τοΰ άνδρδς ούδείς έτερο; κάλλιον γινώσκει της άλη- 
θοΰς οίκοδεσποίνης’ έρωτήσατε, καί θά εΐπωσιν είς ύμάς όπόσα 
καί όποΐά είσΓ καί ούτω άναπειθομένη. θέλετε επιφυλάξει τά 
πλούσια ύμών ελέη δι’ύμάς αύτήν, διότι φύσει άξία έλέους 
φαίνεσθε I

Ε ί μ ί γυνή’ άποτελώ μέρος τών κακο
ποιών τούτων πλασμάτων, πλήν ύπό- 
σχομαι είλικρινώς καί άμερολήπτωςνά 
έξετάσω τδ ζήτημα.

* Η λέξις γυνή δίδει μοι τδ δικαίωμα ίσως νά φρονώ 
δη διατελεΐτε ύπδ άνδρα’ άλλ’ ενταύθα δυοΐν θάτερον, ή ό 
σύζυγος ύμών μεγάλως ήδίκησεν ύμάς και επομένως κατ' 
αύτοΰ ) καί μόνου επισωρεύετε τάς εΰγενεΐς ύμών έκφράσεις, 
ή, καλού κάγαθοϋ τοΰ ήμετέρου ό'ντος, έπεχειρήσατε καί 

τούς άλλους τοιούτους νά άναδείξητε. Άλλ’ άπορώ πώς αντί 
παντδς άλλου μέσου τάς ύβρεις εξελίξατε καί κατά πάντω/άνε- 
ξαιρέτως έπιτίθεσθε, χωρίς κάν νά δείξητε τάς τοϋ ύμετέρου 
άρετάς, έφ’ αϊς προτίθεσθε τήν βελτίωσιν τής λοιπής κοι
νωνίας. Η μήπως καί ένταΰθα συμβαίνει ό μΰθος τής αλώ- 
πεκος, τής τήν κέρκον άφαιρεθείσης; άλλως δέον δπως δείξητε 
τούς τίτλους καί τά διπλώματα τής άντιπροσωπείας ύμών, 
ού μήν άλλά καί τάς αιτίας τάς τήν άπολογίαν ήμών προ- 
καλεσάσας.

Κακοποιά δέ πλάσματα δύνανται νά ονομάζωνται ούχί 
μόνον αί γυναίκες άλλά καί οί άνδρες, έάν πράττωσ: τδ κα
κόν, διότι ή φύσις, ώς τοϊς πάσι γνωστόν, καί κλάσματα 
ενίοτε άντί πλασμάτων γεννά.

‘ Η δέ ειλικρίνεια καί άμεροληύία ύμών ύπάρχει τφ ό’ντι 
θαυμασία, καί διαλάμπει άληθώς καθ’ άπασαν τήν έξοχον ύ
μών άπολογίαν,καθότι ούδέν κακόν τφ δντι έκρύψατε έν έαυτή, 
άλλ’ είλικρινώς τφ δντι καί άμερολήπτως άνθυβρίσατε μετά 
μεγάλου τόκου τδν ή τούς ύβρίσαντας ύμάς 1 Εύγε τής ειλι
κρίνειας καί άμεροληψίας 1

’Εξέλθετε δθεν, Κυρίαι τής Σμύρνης, δπως συγχαρητε τδν 
βασιλέα ύμών τδν ένθερμον ύπερασπιστήν τοΰ φύλου ύμών, 
δστις δημοσία; άμερολήπτως έξετάζει τδ ζ ή τ η μ α.—Ποιον 
ζήτημα ; Τδ ζήτημα τοΰ γυναικείου φύλου. — Κατά ποιαν 
έποψιν ; — Κατά τήν έποψιν τών κατά τής γυναικδς προσα- 
πτομένων ύβρεων. Άλλ’ ώς έκ πολλών καταφαίνεται, πνεϊτε 
μέν μέγα, ισχύετε δέ μικρόν, διότι άγνοεΐτε πρδς τοϊς άλ
λοι; δτι τδ ζήτημα τοΰτο φέρει έπ’ ώμων δλην τήν ‘Ηλικίαν 
τοΰ κόσμου, ήτις κατ’ άλλου; μέν άλλη καί άλλοία εστίν, 
δμως πάντοτε μεγάλη καί επομένως άπαιτεΐ άρχαιοτάτας, ώς 
αύτό, καί πολυειδεϊς γνώσεις, οΐον ιστορικά;, νομικά;, ια
τρικά; κτλ.

Άγνοώτί; θεός άνδρόφιλοςέδωσεν αυ
τοί; τδ δικαίωμα κτλ.

Ον ύμεΐς, Κυρία ‘Ελένη, άγνοεΐτε θεόν, τοΰτον έγώ κα
ταγγέλλω ύμΐν.

Φαίνε ται μέν δτι τδ θήλυ γένος έπαθεν αδικίαν, άπορον δέ 
ύπδ τίνος καί διά τί. Έάν ύποτεθή δτι αίτιον τούτου αυτή 
έστιν ή φύσις, ού ματαίω; κράζετε, μάτην τδ λάλον υμών 
στόμα κουράζουσα '■> διότι ή φύσι; τίθησιν δρια, απερ ούδείς 
τών άνθοώπων νά ύπερπηδήση δύναται’ έάν δέ τδν άνδρα ύ- 
ποθέσωαεν ώ; πρόξενον τή; άδικίας ταύτης, μάτην, φρονώ, 
καί ένταΰθα καταδαπα^άσθε περί τάς ύβρεις’ ό δέ λόγος πα
σίδηλος.

Άλλ’ οί άνδρες, λέγετε, λοιδοροΰσιν ύμάς καί έξευτελί- 
ζουσι δι’ ύβοεων πικοών. Ναί, άλλ’ ούχί πάντες’ ώ; ούδέ πα- 
σαι αί γυναίκες κατηγουροΰνται, άλλά καί επαινούνται μά
λιστα πολλαί καί θαυμάζονται, ούχί διά τήν ώραιότητα αύ
τών ή τήν καλλονήν τή; έσθήτος, άλλά τών άρετών αύτών 
ένεκα καί τής διακεκριμένης φρονήσεως, ήν δεικνύουσιν έν τή 
κοινωνία, ής άπολαύουσι τδν δίκαιον έπαινον. Οί δέ ύβρί-
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ζονυες το φύλον ύμών είς δύο μόνα; κατηγορίας δύνανται ί
σως νά καταταχθώσιν’ οί ύβρίζοντες άνευ λόγου άποχρών- 
τος, ή ούδεω.άς αιτίας ύπαρχούσης, (και τούς τοιούτους δυ- 
νασθε νά θεωρήτε άξιους πάσης συγγνώμης, ώς φύσε', κακώς 
καθ’ υμών διατεθειμένους η πάσχοντάς τι ακατονόμαστον) 
και οί κατηγορουντες υμάς δι’ αιτίαν δικαίαν (τούς οποίους 
δέν δύνασθε βεβαίως νά έξιλεώσητε ούτε διά τού ψεύδους 
άλλ’ ούτε διά τών δακρύων τής ύποκρίσεως, άλλά διά της 
ειλικρίνειας, ήν ουδόλως άπήντησα έν τή διατριβή υμών, 
καί τοι ^ύποσχεσθείσης μετ’ ειλικρίνειας νά διεξέλθητε τό 
ζήτημα). — Άλλ’ εί μέν τώ οντι ύβρίζεσθε, διά τί τοσούτον 
ταράσσεσθε έπί άνυπάρκτοις πράγμασί ; Τό ψευδός δύνασθε 
νά άποδείξετε διά τής άληθείας, δτε ή άθωότης υμών, λαμ
πρότερα και αυτού τού ήλιου, θέλει θριαμβεύσει κατά παντός 
άδικου μώμου’ προσέξατε δέ μάλλον μή αί ύβρεις αύται 
δέν εΐνε ύβρεις, άλλ’ ονείδη, καί τότε δή πώς άπολογητέον ;

Λοιπόν άμόλυντος έπλάσθη ή γυνή ; ό απαιτών τοιούτον 
τι άγνοεΐ πάντως εαυτόν, άγνοεΐ τόν κόσμον και τά τού κόσμου, 
καί ονομάζεται ύπό τών άνθρώπων διαφόροις ονόμασιν*  άλλά 
πεοί τούτου ουδόλως πρόκειται, τό εννοείτε χάλλιστα.

‘Η γυνή παρορώσα τά έαυτής καθήκοντα, τά ιερά και πο
λυπληθή, καί έν ύστέρω λόγω τιθεμένη τά έαυτής δικαιώ
ματα, ών τήν έξάσκησιν ήμερούσιον φροντίδα ώφειλε νά 
έχη, άντιποιείται τά δικαιώματα τού άνδρός, αγνοούσα τούς 
λόγους, δι’ ο'ύς ταύτα αύτός έκτήαατο’ ή δέ κυρία Ελένη, ζη
τούσα νά ανεύρη τόν άνδρό φίλον αύτής Θεόν, φαί
νεται ώς άλλος ρωμαίος τιμητής (censeur), κατακρίνουσα 
τοσούτους αιώνας· μή δυναμένη δέ νά άνεύρη τούτον ούτε 
έν τφ ούρανφ ούτε έπί τής γής, έκτοξεύει τάς κακοζήλους 
αύτής ειρωνείας κατά των άνδρών, ώς ή άπό τρίποδος Πυθία 
. δογματίζουσα. Καί διατί ταύτα πάντα · διότι ό μέν ύβρισεν, 
ό δέ ωνείδισε, καί διότι τό μέν πρώτον ψευδές, τό δέ δεύτε
ρον άλήθεια πικρά. ’Αληθεύει άρα δτι « La passion rend 
fou Γ liomme leplus sense.»

Άπατάσθε δέ πρός τούτοις τήν μεγίστην άπάτην, έάν 
φρονήτε δτι τό δίκαιον τού ισχυρότερου άπέθανε’ διότι τούτο, 
ωσπέρ ποτέ καί άλλοτε, πανηγυρικώς σήαερον κηούσσεται 
καθ’ δλην τήν ύφήλιον. Καί τά έθνη δέ αύτά τί άλλο δύναν
ται νά ήνε ή τό άποτέλεσμα τής περιφιλαυτίας τών ίσχυ- 
ροτέρων ; άλλ δ,τι υπάρχει έθνος έν τή οικουμένη γή, αύτό 
τούτο εινε καί οικογένεια έν τινι κοινωνία. Καί άν τις πα
τήρ οικογένειας καταστρέφη τά μέλη αύτής, ώς ό Ναπο
λέων Γ . τήν ώραίαν Γαλλίαν, κακός καί ανάξιος τού ού 
φέρει δνψατος άναφαίνεται’ άλλ’ ού πάντες τοιούτοι. ‘Ο ά- 
νήρ θεωοών, ώς εγώ νομίζω, αδύνατον δν τό θήλυ γένος, 
ώρισε, νομοθετών, σύμφωνα τή αύτής φύσει καί άδελφά τή 
διαπλάσει αύτής καί άποστολή τά πρός αύτήν καθήκοντα. 
Καί είμέν αληθές, δτι οί άνθρώπινοι νόμοι άπόρροια εΐνε τών 
θείων νόμων, ό Θεός ούτος δν υμείς έν γνώσει ή έν άγνοια 
ούκ οίδατε, εΐνε αύτός ούτος ό ανήρ, δν υμείς, ώ γύναι, α

τιμάζετε τφ λάλφ υμών στόματι καί προπηλακίζετε άνευ 
αίδούς.

Άλλ’ δ,τι κατά γυναικών έγράφη, έγράφη ύπ’ άνδρών, 
λέγετε ίσως. 'Έτερος ούκ ήν, κυρία ‘Ελένη. Μωύσή Θεός 
δέδωκε τάς πλάκας τού νόμου. Είδε κακώς τά κείμενα έχου- 
σιν έπί τοσούτους αιώνας, καταχρασθέντος τού άνδρός, 
διατί καί αύθις δέν έπανίσταται ή 'Ήρα κατά τού άδικου 
άνδρός ; Διατί δέν δεικνύει καί αύτη δτι ελεύθερον πλάσμα 
τυγχάνει ούσα ; ή λανθάνει υμάς δτι ή συνήθεια νόμον ποιεί; 
Νόμος έστίν έ & ο ς γραπτόν, έθος δέ νόμος 
άγραφος, καί κατά τό λεγόμενον’ δστις γίνεται 
πρόβατον, τόν τρώγει ό λύκος.

’Ιδού καιρός, (εί ουδέποτε ή γυνή ήδυνήθη ή ούδίποτε ήλθεν 
εις τόν νουν αύτής νά έξετάση τά κατ’ αυτήν) δπως ζητήση 
τούς λόγους τού γυναικείου άδική ματ ος. Ce n’ est jamais 
(λέγει ό Machiavel) un tort de defendre ses opinions, 
quand on n’ emploie pas d’ autre autorite, d’ autre 
force que celle de la raison.»

Καί τίς, θά είπήτε ίσως, κρίνει ήμάς ; οί κρίνοντες τόν κό
σμον καί τάς τύχας αύτού*  ούδείς φόβος « La raison est 
une arme plus penetrante que le fer.» Μή φοβείσθε 
τους 'Γπερβόλους ούδέ τούς Έφιάλτας. Άριστείδαι καί Ά- 
θηνάδαι θέλουσι παρευρεθή έν τή ιστορική ταύτη δίκη’ ούτω δέ 
ποιούσα θέλετε ούχί μόνον έαυτήν, άλλά καί τήν πατρίδα 
έξαιρέτως τιμήσει, διότι αύτη δέν γεννά μόνον υιούς, άλλά 
καί θυνατέοας.

’Αγαπητά δέ τής πλάσεως τέκνα εΐνε 
πάν ό,τι αύτη πλάττει’ καί άν ό άνθρωπος έκ φιλαυτίας 
διακρίνη τοσούτον εαυτόν τών λοιπών ζώων, τά ζώα ταύτα 
παρίστανται είς ήμάς πολύ πλεονεκτοϋντα τού άνθρώπου 
κατά τινας τών αρετών. Ήδέφύσις, ή κοινή ήμών πάντων 
μήτηρ, καί τάφος κοινός υπάρχει επίσης’

Omniparens eadem rerum commune sepulcruin. 
‘Η ιδία παγγενέτειρα τών πάντων έστι κοινός τάοος.
Άλλ’ ει μέν ή φύσις πάντα τά αύτής άγαπά, άγαπητότε- 

ρον ίσως πάντων υπάρχει ή γυνή, ή προσεδωρήσατο καί το 
κάλλος, διότι, κατά τινα τών νεωτέρων ποιητών, τά ωραι
ότερα δώρα τη; φύσεως φαίνονται ή γυνή καί τό ρόδον. Ά
πορον δμως διατί εί; μέν τό ρόδον έδωκεν άκάνθας, είς δέ τήν 
γυναίκα πλέον ή άκάνθας. Δύναται τις τάχα νά φρονή άνα- 
μαρτήτως, δτι καί αύτή ή φύσις παραδόξως πως ζηλεύει τά 
έαυτής πλάσματα, ώς ή γυνή τόν έαυτής σύζυγον ; ‘Π φύσις 
γεννά τούς μεγάλους νόας, ενώπιον τών οποίων οί λοιποί άν
θρωποι φαίνονται ώς μηδέν, καί δμως αύτή αύτη τιμωρεί αύ
τούς διά φριχτών βασάνων, ϊνα πληρώσωσιν, ούτως είπείν, 
πολύ άκριβά τό ύπ’ αύτής δοθέν υπερφυές πλεονέκτημα . . .

"Ωστε καιρός ήδη εύ πάρεστιν, δπως καί υμείς έργασθήτε 
υπέρ τής κακώς έχούσης καταστάσεως ύμών.

Άλλά τίς δύναται ούχί νά καταλάβη άλλ’ απλώς νά έννο- 
ήση οτι οί τυφλοί δύνανται νά κρίνωσι περί ζωγραφικής, οί 

ο

κωιοοί πεοί μουσικής καί οί άνθρωποφάγοι περί φι λανθρω- 

πίας ;
Πώς ! αί γυναίκες τυφλαί ! ψεύδος προφανέστατου. Είθε! 

άλλ’ δυιως είπε τις’ «Άσθενέστεραί πως είσίν αί γνώμαι 
τών γυναικών, έξω τών αισθητών μηδέν ίσχύσαι νοητόν κα- 
ταλαβείν. »Άλλά καίκωφαί! Έρωτήσατε τήν συνείδησιν υμών’ 
πρός τί τάχα τό φενακίζεσθαι; « qui veut faire 1’ ange 
fait la b6te·» είπεν όγλυκύς Πασχάλης. 'Όμως αί γυναί
κες άνθρωποφάγοι’ πρώτην φοράν το ακούω ! Οι ανθρωποφα- 
γοι έχουσιν εν μόνον ελάττωμα, δτι τρώγουσι τούς άνθρώ— 
πους άπαξ διά παντός, υμείς δέ καθ’ έκάστην .... εΐτα 
δέ τολμάτε νά καταφέρεσθε κατά τής καταμαστιζούσης τήν 
κοινωνίαν γυναικείας πολυτελείας.

Παοάδοξον θαύμα καί ‘Ηράκλειον άθ λον 
άποκαλείτε παραδόξως τήν γυναικός σωφροσύνην καί αρετήν. 
’Ενταύθα, συγχωρήσατέ μοι τήντόλμην, έλησμονήσατέ έαυ
τήν δλως διόλου. Λοιπόν δέν υπάρχει καθ’ υμάς γυνή ενά
ρετος ! Λοιπόν άπαν τό φύλον ύμών διεφθάρη ; Καί πώς θέ · 
λετε άπολογήθή, δταν αί άρεταί πολλών χρηστοτάτων γυ
ναικών παρουσιασθώσιν εις ύμάς έν πλήρει μεσημβρία ; διότι 
καθώς αί κακίαι δέν κατο’.κούσιν είς τά όρη ούδέ είς τάς ερή
μους, άλλ’ δπου αί φωλεαί τών άνθρώπων, ούτω καί ή άρετή 
σύνοικος ούσα πολλών οικογενειών, έν αΐς εύρεν άσυλον, δια
λάμπει έργφ καί λόγφ, δπου άν ή. Άλλ’ άν ύπάρχωσι 
νέοι φοβούμενοι τόν γάμον, καίτοι πολλά ύποσχόμενον καί 
προίσχοντα, αίτιον τούτου τί άλλο δύναται νά ήνε ή ή δια
φθορά τών πλειοτέρων έξ ύμών ώς πρός τήν πολυτέλειαν καί 
τά άκόλουθα αύτής ; αύτη πολλάκις πολλούς τοσούτον φο
βίζει, ώστε δέν τολμώσι νά ήνε βέβαιοι καί δπου βλέπουσι 
τήν άρετήν.

Άλλ’ ώ κακόν (α) κακού κάκιστον κακή καί πονηρά γυνή ! 
(β) δέν ήσχύνθητε τοιαύτην αισχύνην προφέρουσα; Καί έάν ή 
έκπλήρωσις τών απλών ύμών καθηκόντων, ών τά πλείστα 
ξέναι χείρες έκτελούσιν, έθεωρήθη παρ’ ύμών άθλος τού ‘Η- 
ρακλέους καί θαύμα παράδοξον, τί υπολείπεται διά τήν 
έξάσκησιν τής αρετής ; Εκτός έάν (λησμονήσατε καί ένταύθα 
τάς σημασίας τού παραδόξου καί τού θαύματος ήάλ- 
λας ταίς λέξεσι ταύταις έδώκατε σημασίας. Αθλον ‘Ηράκλειον 
καί θαύμα παράδοξον ! .. ώς εί έπρόκειτο Pro aris et focis!

Οί άνδρες, ούς διά τής έξαιρέτου ύμών καλλιεπείας άσπά- 
λακας τυφλούς προσαγορεύετε, περιέμενον ίσως έκ τών γυ
ναικών άφ’ ικανού χρόνου τήν βελτίωσιν τών πραγμάτων 
τής κοινωνίας, καί ήλπιζον μεγάλας καί ούσιώδεις τάς με-

(α) Πρωταγόρας έρωτηθείς διά ποιαν αιτίαν είς έχθρόν έ
δωσε τήν έαυτού θυγατέρα πρός γάμον, είπε’ διότι δέν εΐχον 

w νά δώσω εις αύτόν χειρότερόν τι.

(β) Σ. Δ. Ενταύθα έξετραχηλίσθη δ κ. διατριβογράοος’ 
άλλ’ άς κάμη καλά μέ τήν κ. ‘Ελένην. — Ημείς άπονιπτό- 
ιαεθα.

ταβολάς, ούχί όμως καί τοσαύτην πρόοδον, ώστε καί νά 
τυ^λώσητε τόν δυστυχή άσπάλακα. Τό ζώον τούτο, ‘Ελένη, 
δέν εΐνε τυφλόν, άλλ’ έχει οφθαλμούς μικρούς. Καί γίνώ- 
σκετε άπό πότε έσμικρύνθησαν οί οφθαλμοί τών άσπαλά- 
κων ; ά$ δτου ήρχισαν νά μεγεθύνωνται οί οφθαλμοί τού 
ύμετέοου ούλου, καί νά βλέπωσι τά πράγματα μεγαλεί- 
τερα’ άλλ’ δμως καί τυφλόν άν ύποθέσωμεν αύτόν, έπρεπεν 
ίσως νά έχετε ύπ’ δψιν τήν δημώδη ταύτην παροιμίαν «Κά- 
μηλος, είκαί ψωριωσα, πολλώνονων φορ
τία ο έ ρ ε ι’» εΐνε τούτο αληθές;

(άκολουθεΐ).

Το πολύτιμον άνθος.

Πρός τόν φίλτατόν μου Μέντορα.

’Ήκουσα δ:ι οί μαργαρίται εύρίσκονται εις όστρείδια. Τά ό- 
στρείδια φαίνονται βεβορβορωμένα (λασπωμένα) έξωθεν, άλλά 
τούτο δέν έμποδίζει αύτά νά έμπεριέχωσι καί τι πολύτιμον. 
Τούτο εΐνε καλόν μάθημα διά νά μάς κάμη νά μήπεριφρονώμεν 
τίποτε. Τούτο παρεκίνησε καί εμέ νά μεταφράσω τό κάτωθεν ώ- 
ραίον ηθικόν διηγημάτων τό όποιον άπήντησα είς έξώφυλλον 
τετραδίου, καί νά τό πέμψω εις ύμάς δπως, έάν τό ευρητε κα
λόν, τό δημοσιεύσητε. Ιδού αύτό.

« Δύο οπωροπώλιδες κατέβαιναν άπό τό χωρίον των διά νά 
» ύπάγωσιν εις τήν πόλιν τών Παρισίων καί νά πωλήσωσι τά 
» οπωρικά των. ‘Η μία ήτο ύψηλού άνσστήματος, καί ή άλλη 
» μέσου. ‘Εκάστη τούτων έφερεν άνα εν κάνιστρον έπί τής 
» κεφαλής της.

« Καθ’ οδόν ή τού μέσου άναστήματος γυνή είπε πρός τήν 
» συνοδοιπόρον της δτι δέν δύναται νά ύποφέρη τό βάρος του 
» κανίστρου καί τών έντός οπωρικών’ ή άλλη δμως τήν παρε- 
» κινεί νά έξακολουθήσωσι τήν οδοιπορίαν των, λέγουσα δτι ή 
» ώρα παρήλθε καί εΐνε άργά,καίδτι καθ’οδόν ύπάρχουν 
» άνθη τινά, τά όποια άφού κόψτ) καί τά θέση έπί τής κε- 
» φαλήςτης, δέν θά αίσθάνηται πλέον τόν κόπον. Αύτη τό 
» παρεδέχθη καί ύπέφερε τό βάρος. Άφού έπορεύθησαν όλί- 
» γον, ή ύψηλου αναστήματος κατεβίβασε τό έπί τής κεφα- 
» λής της κάνιστρον, συνέλεξεν άνθη τινά καί τά έθεσεν 
» έπί τής κεφαλής τής έτέρας καί ούτως έξηκολούθησαν τήν 
» οδοιπορίαν των. Άφού έφθασαν είς τήν άγοράν, είπεν ή ύ- 
» ψηλή πρός τήν σύντροφον: μάθε, φίλη μου, οτι πολλά μέν 
» άνθη έθεσα έπί τής κεφαλής σου άλλά τό πολύτιμον έκείνο 
» άνθος, τό όποιον σέ έκαμε νά ύποφέρης τόν κόπον καί νά 
» μή μείνης έν μέσω τού δρόμου, ονομάζεται ύ π ο μ ο ν ή. 
» ’Εγώ ύποφέρω πολώ περισσότερον άπό σέ, άλλά διά τής 
«υπομονής τά πάντα κατορθούνται. »

ΕΜΜ. α. ααμπροπογαος.
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Το στερέωμα.
Εΰφραίνου, ώ ψυχή μου, τής κτίσεως τά κάλλη, 
ή γή θαυμάτων πλήρης ενώπιον μου θάλλει' 
κι’ άν τής νυκτδς ό πέπλος έπι μικρόν τά,κρύψη, 
πληθύς θαυμάτων νέων γεννάται είς τά ΰψη.

Γλυκεία νηνεμία ! νυκτερινή γαλήνη ! 
στιλπνή, άκτινοβόλος, μηνοιδής Σελήνη 
λάμπειέπ'ι αίθέρος, είς δρόσον λελουσμένου, 
ώς κόσμημ’ άδαμάντων εις μέτωπον παρθένους

‘Η πόλις δλη κεϊται ώς άνθρωπος ύπνώττων, 
κανένα δέν ακούεις είς τόν αέρα κρότον · 
ώς πλάξ χρυσοΰ άπεφθου, τδ πέλαγος μαρμαΐρον 
αντανακλά τήν λάμψιν έκάστου τών αστέρων.

Γλαυκόν, γλυκύ, γελόεν τοΰ ουρανού το χρώμα, 
νέφος ούδέν σκιάζει τδ καθαρόν του δώμα' 
και διά τής μεγάλης ενάστρου οροφής του 
ή δόξα διαλάμπει και χάρις τοΰ ‘Γψίστου.

‘Ο μέγας Γαλαξίας ωσάν πλατεία ζώνη 
εκ πέρατος εις πέρας τούς ουρανούς κυκλόνει, 
σπόρος πυκνός κα'ι άστρων φυταλιά μεγάλη, 
έξ ής ό Πλάστης κόσμους διηνεκώς εκβάλλει.

Μακράν τών άλλων άστρων, δειλαΐ ώς Πελειάδες, 
οδεύουν κατά μόνας αί άσπιλαι Πλειάδες' 
αχώριστοι παρθένοι μέ συστολήν μεγάλην 
όμοΰ συνανατέλλουν καϊ δύουν όμοϋ πάλιν.

‘Ο εΰζωνος ’Ορίων νυκτοπολεϊ κατόπιν, 
αργυροήχου ξίφους χρυσήν βαστάζων κώπην, 
άγρυπνος στρατιώτης και φύλαξ πιστός, μένων 
ένθα ό αρχηγός του τδν έχει τεταγρένον.

Εοώ σμαράγδου δίκην εν άστρον πρασινίζει, 
έκεΐ ερυθρόν άλλο ώς άνθραξ σελαγίζει, 
και ολα όμου λάμπουν άτάκτως έσπαρμένα, 
πού μέν πυκνά ώς άμμος, που δέ αραιωμένα.

Ω ουρανέ, ώ κάλλος αιώνιον, άρχαΐον, 
αείποτε νεάζον, αείποτε ακμαίου !
ό τύπος τών δακτύλων τοΰ Πλάστου καϊ σύ μόνον 
ανέπαφος τηρείται δι' δλων τών αιώνων.

Ποτέ τδ κρύσταλλόν σου τδ διαυγές έκεϊνο 
μ’ αναπνοήν ό σκώληξ έγώ δέν θά μολύνω' 
ουδέ κάνεις μονάρχης, δστις τήν γήν εκπλήσσει, 
δέν θέλει εν σου άστρον μικρόν μετατοπίσει.

(ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ.)

Λυσίς του 2ου αινίγματος. # 
‘Ο άπιστος πρδς τδν πιστόν εινε τδ έναντίον, 

Ο δέ ίστδς εύρίσκεται είς έκαστον τών πλοίων.

Αίνιγμα 5ον· "
”Αν τδ πρώτόν μου θελήσης, . .

Κατά τών παθών νά στήσης,
‘Η ζωή σου μακαρία, 

Καί ή δόξα αίωνία !
’Αν τό δεύτερόν μου δμως, 

‘Ως έντέλλεται ό νόμος.
Δέν πληρώσης, τί προσμένης - 

Είς τήν φυλακήν έμβαίνεις.
Εινε δνομα τδ δλον, 

Και ούχΐ έκ τών δύσκολων, 
Τδ ευρίσκεις είς τδν Κλήρον, 

Μεταξύ τών καλογήρων.

Λύσις τοΰ Α'. γρίφου
"Άριστον νους υγιής έν ύγιεϊ σώματι.
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