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TO NEON ΕΤΟΣ

1871-
®ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ τοϋ αχανούς ! τοϋ βίου μας έν έτος 

Είς τών αιώνων τάς μακράς καί αχανείς εκτάσεις 
Διήλθεν ό δέ βίος μας νέας λαμβάνει οάσεις, 
Καί παρελθόν έγένετο τ’ ώς χθέ; ακόμη ’φέτος.

Πόσα γλυκά μας όνειρα, πόσας φαιδράς ελπίδας, 
Ω λήξαν έτος, δυστυχώς διαψευσθείσας εΐδας ; ■

ΜΕΝΤΟΡΣ'Τόμ. Β’. Τεΰχρ, ΙΣΤ’. ·

'Ενώ ελπίδας .νέα;
Τό νέον έτος σήμερον γέννα πάλιν ωραίας ;

'Ελπίς 1 αείποτε ελπίς τον κόσμον τούτον τρέφει. 
“Αν χαΐνον ίδης πρό ποδών τό στόμα τής θαλάσσης, 
Ένώ είς τό στερέωμα πυκνούνται μαύρα νέφη, 
Πάλιν ελπίζεις νά σωθής καί τήν ξήραν νά φθάσης.

Τί είν’ ό βίος ; θάλασσα άγρια μαινομένη- 
Παλαίομεν δ’ έντός αύτής, έχοντες ώς πυςίδά" 
Τήν κρίσιν ! όχι πάντοτε, πολλάκις δέν μάς μένει. 
Φεύγει καί τότε μένομεν μέ μόνην τήν ελπίδα.
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Τάς ωραίας ταύτας στροφάς πρδ δύο έτών άναγνόυτες που, 
τοσοΰτον έθέλχθημεν εκ τής έν αύταΐς ζωηράς περιγραφής τού 
ανθρωπίνου βίου καί τών ανθρωπίνων πόθων και ελπίδων, 
ώστε ή έντύπωσις αύτών καί μετά τοσοΰτον χρόνον έμεινε? 
ανεξάλειπτος έν τή διανοίφ ημών. Τφ δντι πόσων μυριάδων 
χαρδίαι πάλλονται μάλιστα κατά πάσαν πρώτην τού έτους, υπό 
φόβου και έλπίδος άμα κυριευόμεναι ! Ολίγοι άποβλέπουσιν 
όπίσω είς τδ παρελθόν οί πλεΐστοι άτενίζουσιν εις τδ μέλλον 
καί μετά πολλής σπουδής καί περιέργειας έρωτώσι. τί φέρει 
ήμϊν τδ άρχόμενον τούτο έτος ; τί άρά γε θά συμβή είί ημάς 
κατά τδ διάστημα τών δώδεκα αύτού μηνών ; τί είς τούς συγ
γενείς ημών καί οικείους ; Πόσον θά έπεθυμούμεν νά έρρί- 
πτομεν σήμερον μάλιστα, άν ήδυνάμεθα, βλέμμα έταστικδν 
είς τδ κουπτδν τού έπερχομένου άγνωστου χρόνου ! Άλλά 
ποιον νά έρωτήσωμεν ; Τδ μέλλον εΐνε άλαλον ό Θεδς έχει 
κεκαλυμμένον τδ προσώπου αυτού.

αΤί εΐυ’ ό βίος ; θάλασσα άγρια, μαιυομένη. »
Τοιούτος εΐνε δ βίος τού άνθρώπου, άλλ’ ούχί καί τού χρι

στιανού άνθρώπου. ‘Ο χριστιανός, άυατιθείς πάσας τάς ελ
πίδας αύτού είς τδ θεόν, δέν βλέπει μετά τρόμου τήν άπώ- 
λειαν τών επιγείων του αγαθών, ή τδν κίνδυνον τού σώματος 
καί τής ζωής του, άλλ’ ύπεράνω παντός υλικού άκούει τήν 
φωνήν τού θεού λέγουσαν: Σχολάσατε και γνώτε, 
δτι έγώ είμι ό θεδς (ψ«λμ. μέ. 11). Σχολάσατε ! 
ησυχάσατε ! διότι δ ποιητής καί αίτιος τών απάντων εΐνε δ 
ύψιστος θεός*  κατά τήν βουλήν καί δύναμιν αύτού καί τά 
άστρα τού ούρανού καί οί έλάχιστοι σκώληκες τής γής δια- 
τρέχουσι τάς δδούς αύτών.

Αύτδς διέπει καί κυβερνά, αυτός έχει τδ κράτος, αυτός δ 
άπείρως μέγας καί πάνσοφος! Είτε τρέμεις διά φόβον, είτε 
μετά μετριότητας καί άταραξίας άπεκδέχεσαι τάς βουλάς αύ
τού*  είτε λυπεϊσαι, είτε παρηγορεΐσαι διά τάς άποτυχούσας 
εύχάς καί επιθυμίας σου’ είτε χαίρεις, είτε άθυμεϊς διά τά 
μέχρι τούδε γενόμενα ή διά τά έν τφ μέλλοντι συμβησόμενα, 
πάντα είς μάτην. Τά δάκρυά σου καί οί φόβοι σου, ή χαρά 
σου καί ή άγαλλίασις ούδέν τι μεταβάλλουσιν έν τή αίωνία 
τού παντός κυβερνήσει. Τδ θέλημα τού ουρανίου Κυβερνήτου 
γίνεται, είτε δ θνητός άνθρωπος αναγνωρίζει αύτό, είτε μή*  
είτε δοξολογεί τδν θεόν, είτε παραπονεΐται κατ’ αύτού . ’Αφού 
λοιπόν, ώ άνθρωπε, ούτε ό φόβος σου δύναται νάσώσητι, 
ούτε ή στενοχώρια σου νά μεταβάλη, διατί τρέμεις άναλογι- 
ζόμενος ’τά [δυνάμενα νά συμβώσι κατά τδ παρόν έτος είς 
τήν πατρίδα σου, εις τδν οίκον σου, εις σε αυτόν ; ‘Ως πατήρ, 
ώς μήτηρ, ώς υπεξούσιος, ώς προϊστάμενος, ώς πολίτης, ώς 
άνθρωπος καί χριστιανός έκτέλει τά καθήκοντά σου έν τώ κο
σμώ καί μή φοβού διά τά λοιπά*  διότι ταύτα εΐνε έπιτετραα- 
μένα είς σέ, ούχί δέ καί ή τού κόσμου κυβέρνησις.

Σ χ ο λ ά σ α τ ε ’κ α ί γ ν ώ τ ε, δτι έγώ είμι ό 
θεός! Μυριάδες ανθρώπων γίνονται αύτόπται καί αύτή- 
κοοι μάρτυρες συμβάντων άνηχούστων, καί δμως δέν άνυ- 

ψώσι την διάνοιαν αυτών εις τδν ποιητήν καί πρωταίτιον 
τών πάντων Θεόν. Μυριάδες ανθρώπων δειλοί καί περίφοβοι 
εισέρχονται εις τδ νέον έτος, καί τρέμουσι διά τά έν αύτφ 
συμβησόμενα I Ούτοι δέν έγνώρισαν είσέτι τδν Κύριον. Ποια 

σημεία και ^τέρατα πρέπει νά γίνωσιν, ΐνα πιστεύσητε και 
μετ αφοσιώσεως παραδοθήτε είς τήν θείαν αύτού δύναμιν και 
σοφίαν ; Διατί φοβεϊσθε τδ μέλλον, ένώ δ Κύριος τού παρελ
θόντος ζή καί βασιλεύει ;

Σχολάσατε καί γνώτε, δτι έγώ ε ίμι ό 
Θ ε ο ς I ‘Ο ζωώδης άνθρωπος βλέπει πάντοτε χαμαί, ώς τδ 
ζώον,μόνοντδν προ ποδών αυτού χούν θεωρεί τά πάντα έσκο- 
τισμένη τή διανοία ώ; συμπλοκήν τινα αλόγων συμβεβηκότων, 
εποικοοομεΐ πολλά έπί τής ιδίας αύτού φρονήσεως καί δυνά- 
μεως, τα δέ λοιπά ονομάζει παίγνια τής τύχης. ‘Ο δέ άν
θρωπος τού Θεού βλέπει είς τά άνω’ ή αρετή αύτού εΐνε ό 

πνευματικός δεσμός, δι' ού συνάπτεται μετά τού θεού, καί ή δύ- 
ναμις αυτού εΐνε ισχυρότερα, έπειδή πέποιθεν έπί τφΘεώ’ διά 
τούτο ο ένάρετος εΐνε καί άφοβος. Εί δ θεδς μετ’ αύτού, τίζ 
κατ’ αυτού ;

Πεποιθώς λοιπόν έπί τφ θεφ τών δυνάμεων, δστις εΐνε κα
ταφυγή καί δύναμις καί βοηθός τών άνθοώπων έν ταϊς θλίψεσι, 
είπε πρδς αύτόν*  «Άφόβως εισέρχομαι είς τάς ημέρας τού νέου 
έτους. Άν δέ τις τών ήμεοών τούτων φέρει μοι δυστυχίαν, 
διωγμόν, φυγήν καί πτωχείαν, θά υπομείνω καί τά δεινό
τατα, ένθυμούμενος δτι σύ, πάνσοφε θεέ, θέλεις νά δοκιμάσης 
εμέ τδ τέκνον^σου, άν έχω τδν νούν καί τήν καρδίαν μου 
προσηλωμένα είς σέ μάλλον ή είς τήν τού βίου ραστώνην καί 
ηδυπάθειαν. Ίσως μίαν τών ημερών τούτων θά αποστερηθώ 
οχι μόνον τήν περιουσίαν, άλλά καί τήν ζωήν τίνος των 
φιλτάτων μοι έπί τής γής (ώ, φρίττω πρδς τήν τοιαύτην 
έγνοιαν!) άλλ’ ώ Θεέ τής αγάπης, ή μέν καρδία μου θά 
συντριβή, έγω δέ θά είπω μετά τού !ώβ*  δΚ ύριοςεοω- 
κεν, ο Κύριος ά φ ε ί λ ε τ ο, καί μεθ’ υποταγής καί 
ύποκλίσεως τελείας θά έκφωνήσω τδ Γενηθήτωτδ θέ
λημά σου.

Εί δέ καί άλλως πως προώρισας περί εμού*  έάν τδ έτος 
τούτο μέλλ·^ νά ήνε είς έμέ εύλογίας καί εύοαιμονιας πρόξε
νόν, μετά βαθείας ευγνωμοσύνης θα υποόεχθώ τα όώρα τής 
αγάπης σου, καί μετά φρονήσεως θα μεταχειρισθώ αυτα προς 
έμήν τε καί τών άλλων ωφέλειαν*  Παναγαθε Κύριε, ευδο- 
κησον διά τοΰ θείου σου πνεύματος να μοι έμπνευσης τδ θειον 
σου θέλημα, δπως ρυθμίζω αείποτε προς αυτό τδν βιονμου 
καί σπουδάζω νά διορθώσω τά τε μέγιστα και ελάχιστα έλατ- 
τώματά μου, αρχήν ποιούμενος μάλιστα απο τής πρώτης 
ταύτης ήμέ?ας τού νέου έτους. Γένοιτο! Γενοίτο!

Περ! ελευθερίας.
*0 άνθρωπος, λέγουσί τινες, γεννάται ελεύθερος’ καί, διά 

νά βεβαιώσωσι τήν πρότασιν ταύτην, φέρουσιν είς ααρτυρίαν 
τδν άνθρωπον, δστις άν.τράφη είς τάς ερήμους άνευ συνανα
στροφής τίνος, ούχί μόνον έστερημένος πάσης ένάρθρου ομι
λίας, άλλά καί πάντη άπειρος πάσης προλήψεως καί πάσης 
ιδέας, δσαι άποκτώνται άπδ διδασκαλίας άλλων άνθρώπων.Άν 
ο άνθρωπος έτυχεν ούτως,ώς θέλουσιν, ήμεϊς τούλάχΐ;ον αγνό- 
ούμεν*  είμεθ’ δμως βέβαιοι, δτιούχί μόνον οί άνθρωποι έκ φύσε
ως, άλλά και αύτά τά άλογα ζώα γινώσκουσι καί αισθάνονται, 
δτιέχουσι ποιητήν τινα, έξ ού προέρχεται τδ είναι αύτών, καί 
ή εύτυχία είς πάσαν τήν γήν*  ή*δ'  έμφυτος αύτη εις τά ζώα 
γνωσι{*τού  Δημιουργού αύτών ήτον εγνωσμένη.Άνακαλυφθεί- 
σης δέ καί τής ’Αμερικής, ευρέθη καί έχει ύπάρχουσα ή γνώ- 
σις αύτη*  δθεν δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι τδ νά γινώσκωσι 
τά κτίσματα τδν Κτίστην εΐνε παγκόσμιον. Αν λοιπόν ο 
άνθρωπος γεννάται έλεύθερος άπδ πάσαν άλλην υποταγής 
ιδέαν, δέν δύνατ’ δμως νά ήνε έλεύθερος άπδ τήν πρδς τδν Πλά
στην του έμφυτον αίσθησιν, ήτις διά παντδς καί πάντοτε δίδει 
εις αύτδν νά έννοήση δτι εύρίσκεται ύπδ εξουσίαν, καί αναγκά
ζεται πολλάκις νά πράξη εκείνο τδ όποιον δέν θέλει. Άρα δέν 
δύναται τις νά άρνηθή (ό γάρ άναιρών τάς αισθήσεις πληγών 
δεϊται) δτι απασα ή άνθρώπινος φύσις ώς δημιούργημα καί 
ποίημα, όμού μετά τών λοιπών χτισμάτων εΐνε δούλη τού 
θεού, τού Δημιουργού καί Δεσπότου τών δλων. « Τά σύμ- 
παντα δούλα σά » λέγει πρδς τδν Θεόν καί ό Προφητάναξ Δα
βίδ*  καί άνωτέρω «Σύ έθεμελίωσας τήν γήν καί διαμένει*  τή 
διατάξει σου διαμένει ήμέρα. » 'Όταν λοιπόν, καί κατά τδ 
θειον λόγιον τού Δαβίδ, τά κτίσματα πάντα, ή γή, ή θάλασσα, 
τά στοιχεία, οί πλανήται, οί ούρανοί, καί πάντα τά έν ού- 
ρανοΐς δούλά εισι τού Θεού, πώς οί άνθρωποι δύνανται νά άο- 
νηθώσι τήν πρδς τδν θεόν δουλείαν ·.

Άλλ’ οί κήρυκες τής ελευθερίας ταύτης ενδεχόμενον νά εϊ- 
πωσιν ήμϊν δτι ό άνθρωπος γεννάται και εΐνε έλεύθερος νά έκ- 
τελή άν ούχί δσα αυτή ή φύσις έναντιούται, τουλάχιστον δσα 
είς αύτδν έπιτρέπει. Είς αύτδ τούτο άπαντώμεν, δτι οί ούτω 
φρονούντες λογίζονται θρέμματα τής ’Επικούρου αγέλης, άθεοι, 
θνητόψυχοι, άποστάται τών θείων αποκαλύψεων, έπαναστάται 
κατ’ αύτής τής θείας μεγαλειότητας, καί άξιοι βδελυγμού ώς 
ψυχής τε καί σώματος τήν απώλειαν προξενούντες. ‘Ημείς έ- 
χομεν τάς Γραφάς πλήρεις ηθικής καί άγιότητος καί πιστεύο- 
μεν τά ρητά αύτών ώς λόγους καί διατάξεις θείας,*διότι  ό άθε- 
τών αύτάς αθετεί αύτδν τδν Θεόν*  δι 8 καί θά καταδικάζεται 
αιωνίως. Αύτη δέ ή αιώνιος κόλασις εις ούδέν άλλο χτίσμα α
κολουθεί, είμή είς μόνον τδν άνθρωπον’ έπειδή μόνος αύτδς 
τών άλλων χτισμάτων πεπροικισμένος ών (ώς δοξάζει καί ή 
εκκλησία) διά τής δυνάμεως τού λογικού καί έστολισμένος διά 
τού χαρίσματος τού αυτεξουσίου, θεληματιχώς γίνεται κακός 
καί αχρείος δούλος, μή πειθόμενος τοϊς προστάγμασι τού Δε
σπότου του.-

‘Επομένως τις αγνοεί δτι ό άνθρωπος σύγκειται έκ δύο με
ρών, δηλ. τού σώματος καί τής ψυχής ; καί δτι ή ψυχή, ώς 
λογιχή, έξουσιάζει, άγει ώς θέλει, καί κινεί τδ σώμα, δπερ 
εστί τδ άλογον μέρος ; υπάρχει τις ώστε νά μή γινώσκη καί νά 
μή όμολογή τήν αλήθειαν ταύτην, ήτις εΐνε εγνωσμένη καί είς 
αύτούς προσέτι τούς έθνιχούς ; άρκεϊ μιχρά τις παρατήοησις, 
καί πάς τις δύναται νά τήν εύρη εντός τής συνειδήσεώς του. 
Άς λάβωμεν ύπ’ δψΐν ύπόσην υπεροχήν έχει ή δέσποινα ψυχή 
επί τού σώματος, μολονότι καί αύτδ σκοτίζει ένίοτε τήν ύυ- 
χήν καί έλκει αύτήν είς τά σωματικά του θελήματα. Βλέπο
μεν δτι δλα τά άλογα ζώα, άμα παρουσιασθή έμπροσθέν των 
τδ αντικείμενου τής δρέξεώς των, εύθύς ακράτητα όρμώσιν είς 
τήν άπόλαυσίν του, ένω τουναντίον συμβαίνει εις τδ λογικόύυ- 
χον τούτο ζώον, τδν άνθρωπον*  καί πεινφ, καί διψά, καί 
φλόγα παθών σαρκικών διεγείρουσιν εις αύτδ τά τερπνά άντι- 
κείμένα.... άλλ’ή δέσποινα ψυχή, ήτις εξουσιάζει αύτό, δέν 
συγχωρεϊ ένίοτε ούτε τήν πεινάν του νά παύση, ούτε τήν δί
ψαν του ν’ άναψύξη, ούτε τήν φλόγα τής σαρκικής έπιθυμίας 
του νά κατάσβεση. Άπεχε, τφ λέγει, καί απέχει*  έγκρατεύου, 
καί έγκρατεύεται*  άπόστρεψον τούς οφθαλμούς σου τού μή ί- 
δειν ματαιότητα έν τή όδώ σου, καί άποστρέφει τούς οφθαλ
μούς*  φύγε, διά νά νικήσης*  καί φεύγει καί τδ τρόπαιον ς-ήνει 
τής σωφροσύνης, ώς ό πάγκαλος Ιωσήφ. (Γέν. κεφ. λθ\ 12.)

‘Π ψυχή, ώς έξ ένδς στόματος δμολογεϊται παρά πάντωυ, 
ούχί μόνου τών διδασκάλων τής έκκλησίας ήμών άλλά καί 
τών έξω σοφών ‘Ελλήνων τε καί βαρβάρων, εΐνε τδ κρεΐτ- 
τον μέρος*  κρεΐττον μέρος, διότι εΐνε πνεύμα, εΐνε φύσις 
άύλος καί άπλουστάτη, εΐνε τέλος πάντων (τδ έξαίρετον) λο
γική, καί καθδ λογική, έκληρώθη καί έχει φυσικώς τήν εξου
σίαν τού σώματος. Έξ έναντίας τδ σώμα εΐνε τδ χείριστον 
μέρος, διότι εΐνε υλικόν, καί ύλη αυτόχρημα*  εΐνε σύνθετου, 
καί αναλύεται είς τά έξ ών συνετέθη*  εΐνε νοσώδες, σκωληκό- 
βοωτον, ποοσωρινόν. Τής ψυχής εΐνε ίδιον τδ νά έννοή, νά 
κρίνη, νά συλλογίζηται τ’ αληθή καί ωφέλιμα. Τού δέ σώμα
τος, τδ νά έπιθυμή, νά θυμόνη, νά ενεργή καί νά πάσχη δσα 
σχεδόν ενεργεί καί πάσχει εν άλογον κτήνος’ δθεν διά νά 
ήνε καί νά λέγηται λογικός ο άνθρωπος, ήτοι μία φύσις οια- 
©ορετική καί εξαίρετος άπδ τά άλογα ζώα, ώς τδν έπλασεν ό 
Δημιουργός Θεός, πρέπει έξ άνάγκης τδ άλογον αυτό μέρος, 
δηλ. τδ σώμα μέ δλα τά πάθη του, νά ύποτάσσηται είς τήν 
λογικήν ψυχήν’ καί δταν έκείνη άρχη καλώς, καί κρατή τάς 
ήνίας τού θυμού καί τών έπιθυμιών, τότε κυρίως ό άνθρωπος 
εΐνε έλεύθερος, καθαράν έχων τήν συνείδησίν του*  τότε μόνον 
διαφέρει άπ’ αύτά τά άλογα ζώα.

Έάν δέ τδ έναντίον ή ψυχή άφήση τάς ήνίας και ύποτα- 
χθή (φεύ !) ε?ς τήν ορμήν τών παθών τού σώματος, καί θυ- 
μούται ώς λέαινα, καί άγριούται ώς άρκτος, καί δολιεύεται ώς 
άλώπηξ, και άρπάζη ώς λύκος, καί χρεμετίζη ώς ίππος, καί 
κυλιέται είς τάς ήδονάς ώς χοίρος, πού τότε πλέον ελευθερία ; 
πού πλέον εύγένεια *: πού άνθρωπότης όλοτελώς ; κατ’ άλή^τ·
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θειαν αύτή εινε ή κυρίως δουλεία- δουλεία, ήτις αύτή καϊ 
μόνη εινε έπίψογος καί κατάκοιτος- επειδή εκείνος δστις εινε 
δούλος μόνον κατά τδ σώμα, καί δεσμά άν φέρη και τιμω
ρίας άν λαμβάνη, και τά πάνδεινα άν πάσχη, ούχ'ι μόνον δέν 
ψέγεται, ούχί μόνον δέν κατηγορεϊται άπδ τοΰς νοΰν έχοντας, 
άλλά μάλιστα καί ελεείται, καϊ οίκτείρεται, ώς όμοφυής, 
διά τήν κακήν του τύχην. "Οσοι δέ είς άλογα πάθη τής σαρ - 
κδς ύπετάχθησαν, ούχί μόνον ώς μυαροί καί άκάθαρτοι κα- 
τηγοροΰνται καί μισούνται, άλλά καί άπδ τοΰς νόμους τών 
πόλεων αύστηρότατα κολάζονται, ώς τρισαλητήριοι καί λυ
μεώνες τής κοινής εύκοσμίας κα'ι τάξεως. Λοιπόν δούλοι 
καθ’ αΰτδ κα'ι γεννώμεθα καί είμεθα τού Θεού καί τών αύτοϋ 
ενταλμάτων- άπειθούντες δέ, ούδέν άλλο άπολαμβάνομεν, 
είμή κόλασιν κα'ι τιμωρίαν αιώνιον.

Περ: θαλασσίων φυτών·
Τά φυτά τής θαλάσσης ώς και τά ζώα διαφέρουν πολΰ άπδ 

τά γήινα. Εκ τώ/ θαλασσίων φυτών άλλα εινε άφυλλα, καί 
άλλα μέ φύλλα-] τά περισσότερα έξ αύτών δέν έχουν φαινομέ- 
νας ρίζας, καί γεννώνται έπί στερεών σωμάτων, τουτέστιτών 
βράχων καί τού θαλασσίου εδάφους,*έπί  τών οποίων ποοσκολ- 
λώνται μέ βάσιν άσθενή καί απαλήν. Τ’ άρριζα ταύτα φυτά 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς ούτως ώργανισμένα, ώστενά λαμ- 
βάνωσι τήν τροφήν πολλαχόθεν, διά πλείστων πόρων- καί 
πραγματικώς τά θαλάσσια φυτά τρέφονται άπορροφώντα δι’ 
απείρων άγγείων τδ θαλάσσιον νερόν, καί άποχωρίζουν εις 
ιδίαν τροφήν τοΰς γαλακτώδεις καί γλοιώδεις χυμούς.

Τά θαλάσσια φυτά διαιρούνται είς τοεϊς κλάσεις, είς Μα
λακά, Λιθόφυτα, καί Πετρώδη.

Φυτά μαλακά είσί τά φύκια, οί σπόγγοι, τά βρύα, τά 
μανιτάρια, καί άλλα τινά.

Τά φύκια έχουν φύλλα ή μακρά, δμοια μέ σειρήτιον, ή 
διηρημένα είς μικρά τοξοειδή τμήματα, ώς τά φύλλα τού 
σχοινου- ρίπτονται δέ έπωφελώς είς τήν γήν, ΐνα τήν κατα- 
στήσώσι καοποοόοον.4 I Τ I

Αί στάκται αύτών χρησιμεύουν (λέγουσιν) είς κατασκευήν 
τής ύέλου, ώς κα'ι τά κάλια :

Οί σπόγγοι χρησιμεύουν πρδς καθαρισμόν τών οικιών καί 
τών σωμάτων, χρησιμοποιούμενοι είς πολλάς τέχνας, καί χρη- 
σιμεύοντες οί άριστοι έξ αύτών, ΐνα κοσμώσι τάς πολυτελείς 
αϊθούσας.

Λιθόφυτα εινε δσα έχουν εΰκαμψίαν τινά τού ξύλου, κα'ι 
μάλιστα όταν εΰρίσκωνται έξω τού νερού- άλλ’,άν συντριφθούν, 
μεταβάλλονται εις κόνιν. Εΰρίσκονται λιθόφυτα πολλών εΐδών- 
ές αύτών, άλλα μέν όμοιάζουσι μέ δενδρύλλια χωρίς φύλλα, 
άλλα έχουν τδ σχήμα δικτύου άλλοτε πολΰ ανοικτού καί άλ · 
λοτε συνεσταλμένου.

Τδ εσωτερικόν τών κλάόων μετέχει τής φύσεως τού κέρατο» 
και μυρίζει ως έκεΐνο, έαν επιτεθή εις τδ πύρ- ό φλοιός έχει 
φύσιν λιθώδη καί περιέχει πολΰ άλας.

Πετρώδη φυτά εινε τά κοράλλια καί αί κοραλλίναι. Αί κο- 
ραλλίναι εινε πολλών ειδών ενίοτε είσί πλάξ μία, πολΰ ή ο
λίγον πυκνή, λευκή, καί πετρώδης, τρυπημένη μ’ άναριθμή- 
τους τρύπας ή πόρους, οΐτινες σχηματίζουν κύματα, άστέοας, 
φύλλα, και πολλά άλλα σχήματα. Συνήθως ή κοοαλλίνα 
λαμβάνει τδ σχήμα ένδς θάμνου, και έχει πολλάς όπάς είς 
τοΰς κλάδους της.

‘Π εσωτερική ούσία τοΰ’κοραλλιού εινε πετρώδης, στεοεά 
καί σκληρά, ιδίως δ’ είς τδ νερόν, εξαιρούμενων τών άκρων τών 
κλάδων, άπερ είσίν ολίγον εύκαμπτα, καί σκληρύνονται είς 
τδν άέρα. ‘Ο φλοιός τοϋ κοραλλιού εινε σύνθετος άπδ τάρτα- 
ρον η γλοιόν, καί ολίγον τι ανώμαλος- καθαρίζεται δμως εν
τελώς. Εΰρίσκεται καί κοράλλιον λευκόν- τδ μαύρον εινε φυ- 
τδν θαλάσσιον άλλης φύσεως. Τό κοράλλιον, δπερ μεταχει
ρίζονται σπανίως είς τήν Ευρώπην, έχει μεγάλην ΰπόληψιν 
εις τήν Ασίαν καί μάλιστα εις τήν ’Αραβίαν- έκτδς τών άνα- 
ριθμήτων χειρουργημάτων, είς α γίνεται ύλη τδ κοοάλλιον 
ως εινε λόγου χάριν τά κοχλιάρια, οί τών καπνοσυρίγγων μα- 
μέδες, αί τών μαχαιρών καί σπαθίων λαβαί, τά κομβολόγια 
κτλ., μεταχειρίζονται αύτδ καί ώς κόσμημα.

Τδ μάκρος τών κλάδων τοΰ κοραλλιού έχει μικρά πρίσματα 
τρυπημένα είς είδος αστέρων, καί γεμάτα άπδ γάλα- άπδ 
αυτούς τοΰς αστέρας βεβαιώνει φυσιολόγος τις, δτι είδε νά εύ- 
γαίνουν τά άνθη, άπερ είσέμβαινον ευθύς, αφού παρουσιά- 
ζετο είς τδν άέρα τδ κοράλλιον.

’Επειδή τδ κοράλλιον γεννάται άείποτε μέ τήν κορυφήν είς 
τά κάτω άντεστραμμένως είς τά θαλάσσια σπήλαια και είς τάς 
έξοχάς τών βράχων, ή τοιαύτη θέσις έκαμε νά υποθέσουν δτι 
αύτά τά είδη τών θάμνων εινε άπολιθώσεις δμοιαι μέ έκείνας, 
αϊτινες προσφύονται είς τάς άψίδας τινών κοιλωμάτων. ’Αφού 
δμως άνεκάλυψαν τά άνθη τού κοραλλιού καί τινα άλλα προ ϊ
όντα θαλάσσια, δέν δύνανται πλέον ν’ άμοιβάλλωσι διά τδν 
οργανισμόν αυτών- άν δέ τά σπέρματά των ήνε αφανή, τούτο 
προέρχεται έκ τής μεγίστης αύτών σμικρότητος.

Πολλοί φιλόσοφοι έδόξασαν, δτι τά θαλάσσια φυτά είσίν ά- 
πολιθώσεις, συγκείμεναι άπδ λάμας άλατώδεις, καί άπδ ςρώ- 
ματα ταρτάρου έπικείμενα ώς έτυχεν έπαλλήλως.

ΔΙΟΝ. Α. Μ. ΧΑΡΙΚΛΗΣ, 
Αέσβιος.

Τή κυρία ’Ελένη'..........

(Συνέχεια άπδ σελ. 135 καί τέλος).

Κα'ι τή άληθεία οί δύο ούτοι στίχοι άρμόζουσιν είς υμάς 
κάλλιστα-

Lynx envers nospareils et taupes envers nous, 
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autre*

Διδ δή κα'ι τδ τεράστιον έκεΐνο τηλεσκόπιον (δπερ καί 
μέγα πολΰ έποιήσατε, μή τοσαύτης δυσκολίας υπαρχουσης 
πρδς άνεύρεσιν ποιότητος γυναικός- διότι ευτυχώς δέν ζώμεν 
πλέον είς αιώνας, καθ’ ούς ή γυνή ήν κεκρυμμένη είς τά ένδό- 
τερα τής οικίας) τδ θαυμαστόν, λέγω, έκεΐνο τηλεσκόπιον υ
μείς κρατείτε. ώ γύναι, καϊ δι’άλλα μέν πολλά, πρδ πάν
των δέ ΐνα άνακαλύπτουσα τοΰς τρόπους τού καλύπτειν τά 
διανοήματα υμών « καταβαπτίζητε τάς ασθενείς ψυχάς τών 
» συνοικούντων διά τών πονηρών διαθέσεων, ώς τά έπίσαθρα 
» τών πλοίων καταιγίδες καϊ ζάλαι υποβρύχια φέρουσιν.»

Έπί τέλους δέ τού περιωνύμου προλόγου τής ύμετέρας άπο- 
λογίας άναβοάτε ώς αύτοδάξ ώργισμένη γυνή- οί άνδρες 
ύβρίζουσιναίσχρολόγως καί ίεροσύλως 
τήν σύντροφο / αύτών κτλ. ’Εξ άπαντος, κυ
ρία ‘Ελένη, τδ έπαναλαμβάνω, δεινόν τι πεπονθυΐα πάθημα 
παρ’ ενός, κατά πάντων τά πικρά υμών βάλλετε βέλη. Κα
θ' δλα δέ ήδύνασθε ίσως νά τύχητε συγγνώμης, κατά 
τούτο δμως θεωρεϊσθε άσύγγνωστος, ή δέ περί τούτου άπό- 
δειξις άποβαίνει πάντως περιττή- έπειδή εΐδέ τις μαϋρον 
πρόβατον έκ μάνδρας έξερχόμενον, ειπεν : δλα μαύρα εινε. 
Μή χειρότερα! κυρία ‘Ελένη.

Καί τίς γυναικόφιλος θεός ειπεν είς υμάς δτι τά καλά τού 
κόσμου τούτου δέν εινε άνάμικτα κακών καί μάλιστα δεινών 
κακών ; ’Απεναντίας έπειδή καί πάντοτε δλος ό κόσμος έστη- 
λίτευσε τήν τών γυναικών πονηριάν, τδ νά φαίνησθε άθώαι, 
ώς αί περιστεραί, άναμάρτήτοι καί αλάνθαστοι, ώς άλλος . . 
. ; . . . έπί τών ημερών μας, έτι μάλλον προδίδει τήν ένο- 
χήν υμών. Άλλά ταύτα φρονών καί λέγων δέν έννοώ νά 
κρύψω τά μεγάλα τού άνδρδς έλαττώματα όπισθεν τού δα
κτύλου αύτού- άλλ’ δτι κοινή, ώς είπεΐν, ή κατά τοϋ φύλου 
ύμών κατηγορία, κα'ι ό δαίμων αύτοϋ, ώς φαίνεται, καί ή 
μοίρα ής έτυχε δυσμενέστερα ύπάρχουσιν, ώς έφθην είπών- 
καί επομένως ή πρέπει νά σιωπάτε ή κρεΐττόν τι τής σιγής νά 
λέγητε, εως ού έλθη τδ πλήρωμα τοϋ χρόνου, δτε τδ φΰ- 
λον ύμών, τδ τοσούτον προσβαλλόμενου, θέλει δυνηθή ν’ άν- 
τιτάξη τά ίσα.

Άλλ’ έλθωμεν εις τήν ύφ’ ύμών άναίρεσιν τών ύβρεων.
‘Ηγυνή φιλάρεσκο ς-—ά λλά τί τδ αίτιον; 

σείς οίάνδρε’ς- τί μάς παρέχετε ύληνφι- 
λαρεσκείας; τί πρδ ύμών σύρεσθε στενά· 
ζ ο ν τ ε ς, κτλ. ’Ιδού αξιόλογος λογική τής κυρίας ‘Ελέ
νης, ιδού τφ δντι παράδοξα θαύματα. ’Επειδή οί άνδρες πα- 
ρέχουσιν (άν παρέχωσιν), ύλην φιλαρεσκείας, διά τούτο αί γυ
ναίκες δέν εινε φιλάρεσκοι- ή διότι οί άνδρες σύρονται πρδ 
τών γυναικών, διά τούτο ή γυνή δέν εινε φιλάρεσκος, άλλά 
εΐνε'φιλάρεσκος- καί επομένως αντί άναιρέσεως κατάφασις- ή δέ 
κατηγορία δικαία.

Άθλια τφ δντι άνδράρια ! δσοι σύρεσθε πρδ τών γυναικών, 
τών ώς πλαγγόνων άληθώς φαινομένων, τά πάντα βεβαμμένα 
έχουσών, καί κόμην καί όφρύς καί πρόσωπον καί αύτδ τδ 

εύλαλον στόμα, έπ’ ώμων φερουσών τών πλείστων ούχί 
πλέον τών εξήκοντα καί έβδομήκοντα (έτώ«. ‘Γμεΐς, ελεεινά 
άνδράρια, ύμεΐς τδ αίτιον τής τοσαύτης καί είς αύτάς ταύτας 
δυσαρέστου φιλαρεσκείας, τάς ούχί έν γεροντική αλλά έν νε- 
αζούση ήλικίφ γυναίκας.

‘Ο μέγας τής άρχαιότητος ηθικοδιδάσκαλος καί προαπό- 
στολος τοΰ χριστιανισμού, ιδών τήν εαυτού σύζυγον κεκοσμη- 
μένην καϊ πρδς θέαν πορευομένην, ειπεν «ούχΐνα θεάση, 
ώ γύναι, πορεύη, άλλ’ ΐνα θεαθής-» τούτο αύτδ πράττετε 
καί ύμεΐς είς πάσαν θέαν πορευόμεναι, όπόθεν έπανελθοΰσαι 
πλέκετε έν άνέσει τοΰς πανηγυρικούς τής μέν καί τής δέ, 
περιγράφουσαι λεπτομερέστατα τδν πίλον τής μιας καί τδν 
ποδόγυρον τής άλλης καί άλλα πολλά. ’Ιδού ή σημαντικό- 
της τών γυναικών. Άλλ’ ούδόλως παράδοξον νά εΐπωσιν αί 
γυναίκες δ,τι συνήθως λέγουσιν- δτι δηλαδή καϊ ό Σωκράτης 
εκείνος έζήλευε τήν σύζυγον αυτού, τήν περιβόητον εκεί
νην έπϊ ίδιοτροπίφ Ξανθίππην.

Απομιμούμενοι ήθη ξένα, ήθη έθνών, 
άτινα ύψωσαν τήν γυναίκα γελοίως κτλ.

Άν ό άνήρ έμιμήθη καί φέρη τά κακά τών ξένων εθνών, 
δείξατε ύμεΐς, αί γυναίκες, τά καλά, άτινα οξυδερκέστερα', οϋ- 
σαι έξελέξατε καί χρησιμοποιείτε. Άλλ’ ούδέν τοιοϋτον κέ- 
κτησθε, είμή... άλλά πάντη περιττόν τδ ύποδεικνύειν πράγ
ματα, άτινα κατέστησαν ύμάς πραγματικήν αηδίαν κα'ι άν- 
τικείμενον γέλωτος.

Πού λοιπόν ή ά ν δ ρι κή ΰ μ ώ ν ύ π ε ρ ο χ ή ;; 
Τφ δντι ή ύπεροχή τών άνδρών έξέλιπε- καί ήξεύρετε διατίύ 
’Ισως διότι «ηγυνή φίλαυτον, κατάΦίλωνα, καϊ ζηλότυπου ο 
μετρίως καϊ δεινόν παραλύσαι ήθη άνδρός.» Άλλ’ δμως υπάρ- 
χουσιν έτι πολλοί, ών ή ύπεροχή δέν άπωλέσθη είσέτι, διότι 
©έοουσιν ώς ίερδν έγκόλπιον τδ «ύπδ γυναικός άρχεσθαι έκά- 
στου άνδρδς ύβρίς άν είη έσχάτη.»

‘Ηγυνή άπιστος.,Φριχτόν τούτο. Έγώ δέ λέγω 
φοικτότατον- επειδή δ άνήρ άπιστότερος ύπάρχει, ώς λέγετε, 
διά τούτο λοιπόν ή γυνή ούκ έστιν άπιστος. Ίδοΰ τδ συμπέ
ρασμα καϊ ή άναίρεσις τής κυρίας ‘Ελένης- συλλογισμός τφ 
δντι εξαίρετος! άλλ’ έστω. Τίς δ’ δ κατάρξας τής απιστίας 
ταύτης; δταν τούτο γνωσθή, θέλετε ίδεΐ δτι τδ μέγα τούτο 
ύμών ρυάκιον έσχημάτισε κατά μικρόν τδν μικρόν υμών Ειρηνι
κόν ώκεανόν, καϊ άλλους πολλούς, ούχ'ι δυστυχώς ειρηνικούς, 
κατά τάς παραλίας τών όποιων εύρηνται αείποτε λείψανα οικ- 
τρώς κατακείμενα άρετής καί φιλοτιμίας.-Ουδεις δε ποτέ εφαν- 
τάσθη δτι οί άνδρες άμεπτοί εΐσιν, είμή κούφος τις καί αί κατά 
τών άνδοών είοωνευόμεναι γυναίκες, όπως καλύψωσι τά ο
νείδη αυτών. Τούναντίον μάλιστα- έπειδή αύτδς εΰρίσκεται 
πάντοτε είς εύρύτερον χύκλον καθηκόντων καί άείποτε μάχε
ται, δπως ύπερπηδήση τάς συναντωμένας έν τφ βίφ αύτού δυσ
κολίας, εινε επόμενον έξ άνάγκης νά σφάλη περισσότερον, 
τώοα μέν άγανακτών κατά τών περιστάσεων, τώρα δέ βαρέως
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φέρων τάς δυσμε/είας τής τύχης, ήτις, ώς είπεΐν, κατά πόδας 
ακολουθεί αύτόν, τοις τρομερωτέροίς τών στοιχείων παλαίον- 
τα. Θεός λοιπόν σφάλλω ν ουκ εστι Θεός, θελετε ειπεΐ. Άλλ’ 
είς τδ συμπέρασμα τούτο δέν δύνασθε νά φθάσητε, έάν πρώ
τον δέν έξετάσητε, τό' έ σ τ ι Θ ε ό ς (α) έπί γής? εί 
μέν υπάρχει, εΐνε άνθρωποπαθής εξάπαντος. Τοιοϋτονδή καί 
έγώ, κυρία Ελένη, νομίζω καί καλώ αύτόν, περιβεβ-λημένον 
δέ δικαιώματα ούχι οΐα αύτώ ύμεϊς άπεοώκετε, διότι τοιαύτα 
ούδ’ αύτδς ό χύδην λαός δύναται νά φρονή — άπόδειξις δέ 
πρόσφορος και Εσχυροτάτη εΐνε δτι πάσα καρδία άνθρώπου έν 
πάσι τοις εθνεσιν έκ θεμελίων συνεταράχθη, δτε 6 άνθρωπος. . 
. . . . αλάνθαστος ήβουλήθη νά κηρυχθή—, άλλά δικαιώ
ματα, υπαγορεύσεις τού ορθού λόγου οντα καί προϊόντα τής 
γενικής άποκαλύψεως, τουτέστι τής θείας άπορροίας ή χάρι- 
τος. Άλλ’ αί μεγάλα». καταχρήσεις· τών άνδρών, αί τρομερά’· 
άδικίαι, τά αποτρόπαια εκείνα τών άνδρών .....; ώ μή ! 
καλύψατε αύτά*  οποία φρίκη ! .... Εΐνε μέγιστα, οΐα και 
τά κατορθώματα αύτών άλλ’ ού περί τούτων^ό υμέτερος λόγος.

‘Η γυνή φλύαρος. Πολλαχου μέν προ πάντων ό 
ενταύθα ομολογώ δτι άπορώ πόθεν ν’ άρχίσω κείρων υμάς ψευ- 
δομένην καί άλληλοδιαδόχως πειρωμένην δπως κρυβήτε ύπδ 
τόν πέπλον υμών, ΐνα μή φωραθήτε έρυθριώσα. Τί πρώτον 
καί τί ύστατον είποι τις άν πρός έπικύρωσιν τής κατηγορίας 
ταύτης ; άλλά τδ πράγμα έπικυρούται εύτυχώς ύπ’ αύτής τής 
ύμετέρας άναιρέσεως*  και ιδού αύτη.

υ Μ ή έ χ ο υ σ α ι θέμα, περί δ ή σ υ ν δ ι ά λ έ
ξις τών γυναικών νά περιστραφή καί έ κ- 
τανθή, έπί τάαύτάτομς αύτοΐς έπανέρ- 
χ’ονται*»  Άρα ή γυνή ουκ έστι φλύαρος, άλλά τά αύτά 
τοις αύτοΐς άηδονόστομος λαλεΐ*  καί δμως, ώς Φαίνεται ή 
φλυαρία περιπολούσα καί τόπον αναπαύσεως περιζητουσα, 
ΐνα κτίση διά παντός τήν έαυτής φωλεάν, εύρεν ώς κατάλλη
λον τδ λάλον τής γυναικός στόμα καί εΐπεν: ώδε κατοικήσω. 
Διό καί πρώτον άντικείμενον τής πρώτης ύμών σπουδαίας συ- 
ζητήσεως τίθεται άείποτε ή άνοησία τής μέν, ή αδιακρισία 
τής άλλης*  καί τώρα μέν χαρακτήρ·ζετε'τήν μέν ώς τοιαύ
την ή τοιαύτην, τώρα δέ, ήν άρτίως έπηνεΐτε, κατακρίνετε 
καί δσα τούτοις δμοια, καί δπως έχητε ύλην κατηγοριών ά
φθονου, συναπαντώμεναι καθ’ οδόν ή αλλαχού βλέπεσθε 
συναλλήλως καί έμπροσθεν καί όπισθεν*  ού μήν άλλά καί 
τούς ύμετέρους συζύγους φλυαρούσα», εμπαίζετε, δπερ κατα
μαρτυρεί τήν άκραν ύμών κουφόνοιαν.

Άλλά πρός Θεού τού μεγάλου ! διατί νά μή έχετε θέμα 
περί δ νά έκτείνηται ή συνδιάλεςις ύμών ; Έάν πάντα τά 
καθήκοντα ύμών ακριβώς ,έξετελέσθησαν, διατί δέν λαμβά
νετε άνά χεΐρας τήν ελληνικήν ιστορίαν, ΐνα γνώτε οΐων

(α) Ού γάρ πάνυ σο». κατάδηλον δτ». παρά τ’άλλα ζώα, 
ώσπερ θεοί άνθρωπο», βιωτεύουσι, φύσει καί τώ σώματι καί τή 
ψυχή κρατιστεύονες ’? (Εενοφ. Άπομ.). 

προγόνων άπόγονοι έσμέν, καί οΐα οί μεγάλοι τού γένους 
ύμών άνδρες κατώρθωσαν μεγάλα έργα καί πώς ουτοι πρό
τυπα έγένοντο υποδείγματα; ή μήπως έμάθλτε αύτήν ήδη 
εκ στήθους καί γινώσκετε ήδη αύτήν τόσον καλώς, ώς καί 
τδ ύμέτερον ονομα, καί διά τούτο άηδιάζετε ; ούχι άποκρίνε- 
σθε ίσως, άλλά σήμερον ό κόσαος δέν ζητεί πατραγαθήμα- 
τα, άλλ’ άνδραγαθήματα; Καί έχετε τοιαϋτα νά παρουσία - 
σητε ; [βαβαί τής άδρανείας 1 Αρά γε δέν ήτο λίαν λυσι
τελές ύμΐν, έάν συναθροιζόμεναι άνεγινώσκετε εις έπήκοον 
πασών τόν Οικονομικόν τού γλυκυτάτου Εενοφώντος, παρά νά 
δαπανάσθε είς τάς μωρολογίας ύμών, συνδιαλεγόμεναι περί 
γ αντίων, καπέλων, γαρνιμέντων, άντρεν- 
τ α I καί τοσούτων άλλων πραγματικών αηδιών ; Διατί καί 
ύμεϊς μιμούμεναι τούς άνδρας δέν πράττετε τι καλόν έκ συμ
φώνου ; Διότι δέν συμφωνείτε. "Ετερον καί .τούτο τού φυ- 
λου ύμών πλεονέκτημα. Διατί δέν πλησιάζετε τά διδασκα
λεία, τά]τε κοινά καί ιδιαίτερα, δπως ύποστηρίζετε καίένθαρ- 
ρύνητε τά δρωανά καί άπορα, λαμβάνουσαι ούτω καί ευχαρι- 
στον ύλην πρός συνδιάλεξιν ; ’Ενταύθα ύπάρχει, κυρία ‘Ε
λένη, ή άληθής δόξα καί ό αμάραντος έπαινος. Διατί δέν έπι- 
σκέπτεσθε συνεχώς τά φιλανθρωπικά καταστήματα, ■ άτινα 
τιμώσι μεγάλως τήν κοινωνίαν τής Σμύρνης ; ή τάχα έν τοις 
τοιούτοις καθιδρύμασι δέν ύπάρχουσι θεωρεία δι’ ένοικιον ; 
Ενταύθα τά ονόματα ύμών άναρτώντα^ γράμμασιν άνεξαλεί- 
πτοις διά τδν άπαντα χρόνον. Άλλ’ ό συνηθίσας εις την μα
ταιότητα ούδόλως έννοεΐ τήν άληθή καί αθάνατον δόξαν, ής 
άπολαύουσιν αί εύγενεΐς ψυχαί*  δι’ δ καί προτιμά} ούχι μεν να 
φλύαρη, άλλά τά αύτά τοις αύτοΐς νά κοπανά κατά την 

χυδαίαν φράσιν.
‘Η γυνή κενόδοξος. ’Ενταύθα έσιωπήσατε αίφνης, 

ώς σιωπά πάραυτα ή είς τά δάση αρμονία τών πτηνών, φω
νής πυροβόλου άκουσθείσης, καί είπούσα δτι τδ κακόν τούτο 
εΐνε κοινόν, ένομίσατε περιττήν πάσαν έξήγησιν. Έγώ δέ καί 
ενταύθα πρός χάριν ύμών φιλοτιμούμαι ολίγα τινα να παρα
τηρήσω. ‘Π γυνή δηλαδή νομίζουσα δτι έάν αλλαξη το πτε- 
ρδν ή τδ τεχνητόν άνθος ή τήν πλοκήν τής κόμης ή τδ σχήμα 
τού πίλου, έάν φέρη άνωθεν, κάτωθεν, έμπροσθεν, όπισθεν, 
δεξιά ή αριστερά τά πτερύγια τής δυστήνου εκείνης έσθήτος, 
έάν διάσχιση ούτως ή άλλως τδ έλεεινόν εκείνο φόρεμα, εαν 
έπιθέση επ’ αύτής δλα τά χρώματα, έάν συχνά περιβλεπη 
έαυτήν, έάν εί καί άλλος ή άλλη θεάτα». αυτήν προσέχη, εάν 
βαδίζουσ α σύρη τδ ένδυμα αύτής, έάν καλυφθή δια λευκής 
ή μαύρης καλύπτρας, έάν σταυρώση τάς χεΐρα ς αυτής εντός 
δέρματος πολυτίμου, έάν δδεύουσα σείη τήν κεφαλήν, εαν 
προηγηθή άλλης, έάν ύψηλότερά που στη η άλλη τις, νομί
ζουσα, λέγω, δτι έάν ταύτα ποιή καί αλλα τούτοις παραπλή
σια, δι’ ών έτ». μάλλον καταφαίνεται και προδιοεται ο λογι
σμός αύτής, ώραιοτέρα καί ευπρεπεστέρα τού οντος εσεται, 
κάν ώραία ή, καν δυσειδής, μεγάλην περί τούτου πρόνοιαν 
ποιείται. Άλλά,κύριε, είποιτις άν, φύσει ανήκει τη γυναικί τδ/ 

νά στολίζεται καί νά ήνε κενόδοξος. Τότε ούδέ ύβρις έστί τδ λε

γόμενον .
‘H γυνή ύποκρίτρια. ‘Η υποκρισία, λέγετε, προ

έρχεται έκ τοϋ φόβου*  δ δέ φόβος ούτος γεννάται έκ τής δια
γωγής τών άνδρών. "Ετερον γελοΐον τούτο*  ούδείς ούδένα φο
βείται, κυρία, ούδέ αύτόν τδ^ Θεόν, έάν πεπληρωμένα τά εαυ
τού καθήκοντα έχη’ απεναντίας άπόκειται αύτφ δικαιότατος 
έπαινος. ‘Οοάτε δέ μή δ φόβος ύμών ούτος προέρχεται υμϊν 
έξ ύποκειμένου, οΐον έξ ύμών αύτών βαρεΐαν τήν συνείδησιν 
έχουσών έκ τής μή ακριβούς συναισθήσεως ή εκπληρώσεων 
τών χρεών ύμών. Άλλ’ έστω δπως ύμΐν δοκεΐ. Τότε ό έκ trfi 
διαγωγής τών άνδρών προερχόμενος φόβος ώφειλε, νομίζω, 
άλλα νά έχη αποτελέσματα, ούχι δέ τήν μυσαράν ταύτην 
ύποκρισίαν τήν καθιστώσαν ύμάς έτί ένοχωτέρας*  έάν δέ τήν 
απλήν αλήθειαν άντ’αύτής ένηγκαλίζεσθε, τί ήθέλατε ζη- 
μειωθή, δπερ κερδίζετε ύποκρινόμεναι; Κα*  ημείς μέν γινώ- 
σκομεν τδ τού ποιητού Πλαύτου.

» Malus malum bonum vult,
» ut ei similis sit »
Τουτέστιν*  ό κακός κακόν τδν αγαθόν θέλει, 
διά νάήνε δμοιος αύτώ.
‘ Γμεΐς δέ δύνασθε νά νομίζετε δτι ούτω έξαπατάτε τούς συ

ζύγους ύμών.ρΕρωτώσαι δμως τήν καρδίαν ύμών, καταμανθά- 
νετε] δτι τδ νόμισμα ύμών τούτο ύπήρξε κίβδηλον πάντοτε*  
διότι ό χρόνος έρχεται ώρα καθ’ ήν άνοίγων τήν μυστηριώδη 
αύτού πήραν εξάγει δημοσία τά κρύφια*  καί τοι λοιπόν φο- 
βούμεναΐ τήν διαγωγήν των άνδρών, δμως δέν δύνασθε εύ- 
θεΐαν τήν οδόν, νά βαδίσετε, καί επομένως διατί ή γυνή ύ- 
ποκρίτρια ; διότι βοβεΐται τόν έαυτής άνδρα ! . 9 . . Άλλ’ 
έν τή ύποθέσε». δτι ή καρδία ύμων άνοιγήσεται, τίς δύναται νά 
πιστεύση δτι έκ τού στόματος ύμών δέν θέλουσιν έξέλθει κακά 
κακών κάκιστα; « δταν ποθεΐν σε καί στέργειν λέγη γυνή, 
φοβού παρ’ αύτής πλέον, ών λέγει κακά. »

‘Η γυνή έκδοτος είς πολυτέλειαν*  πόσον τδτοι- 
ο ύτον γελ οΐον I είς πάσαν κοινωνίαν ήδιαγωγή 
καί πορεία τών γυναικών κανονίζετα». καί 
σχηματίζεται άπδ τήν τών άνδρών*  Έάν μέν 
έννοεΐτε διά τών λόγων ταύτων δτι ό άνήρ νομοθετών ώς θεός 
τήν πορείαν τών ύπδ τήν υφήλιον κοινωνιών φέρε», τά πρωτεία, 
τούτο ήδη έλέχθη*  καί είμέν, ώς άνωτέρω εϊπομεν, ύπέπεσεν ό 
άνήρ είς πλάνας, άς ειμεΐς διεκρίνατε, ήδύνασθε καί νύν κα£ 
πάντοτε έξέστιν ύμΐν δπως παραστήνητε αύτφ τάς τυχόν αύτού 
πλάνας, δτε δη ού μόνον άξια σύντροφος τού άνδρδ; τδ φύλον 
ύμων άναδειχθήσεται, άλλά ευεργέτης τής άνθοωπότητος 
καί ούχι νά άναμένετε τόν άνδρικδν τού άνδρός τρόπον, όπως 
(ιδού τά γελοΐα) διορθώσητε τάς έλλείψεις ύμων, ώσανεί υ
μείς δέν άνήκετε είς τά λογ».κά δντα μηδέ έφέρατε έπί των 
ωμων υμών όστέϊνον κιβώτιον μετ’ έγκεφάλου άλλά κενήν 
μορμολυκείου κεφαλήν ! βαβαί τής άθλιότητος ! Τά πάντα 
παρά τών άνδρών καί κατ’ αύτών τά πάντα, ώς έάν μή ά- 

ποτελεΐτε μέρος τής οικογένειας. Καί τί ποτέ λαλήσει τδ 
ευλαλον στόμα σου, σού, ήτις ώς φαίνεται ού φέρεις τήν 
καρδίαν είς τά χείλη, άλλ’ ούδέ τά χείλη είς τήν καρδιάν : 
Ει δέ καί φρονείτε, ώς έπί τέλους τής άπολογίας ύμών στα- 
θερώς ώμολογήσατε λέγουσα: Διορθώσατε εαυτούς 
και εστε βέβαιοι οτι τό ύμέτερον παρά
δειγμα θέλομεν άκολουθήσει—εί δέ, λέγω, 
ταύτα φρονείτε, δτι έπειδή διεφθάρησαν οί άνδοες, έξ άνάν- 
κης πρέπει νά διαφθαρωσι καί αί γυναίκες, ομολογώ μετά 
τής αύτής σταθερότητας δτι δέν δύναμαι νά έννοήσω ύμάς*  
είτε διότι δέν βλέπομεν ημείς οί ασπάλακες τήν γενικήν 

ταύτην διαφθοράν, είτε διότι δέν εΐνε δίκαιον νά έξευτελί- 
σωμεν υμάς τοσούτον, δσον ύμεϊς ύμάς αύτάς, ύποδεικνύουσαι 
οτι ό μέν άνήρ αύτόφωτον σωμά έστι, ή δέ γυνή σκοτεινόν 
τι μενον, τού ήλιου δύσαντος*  καί επομένως, ούτως έχόν- 
των τών πραγμάτων, αλησμονήσατε δτι ή τύχη τών άν- 
δρών εινε αύτή έκείνη τού ύμετέρου φύλου, καί δτι κατη- 
γορούντες τούς άνδρας έαυτάς μέμφεσθε.

‘Ομολογήσατε σείς κύριοι ύμών καί 
οικογενειάρχαι, δτι, εΐσθε άξιοι τής τύ
χης σας, άνμ’δληντήν έφ’ήμών εξουσίαν, 
μ δ λ α τ ά μέσα, ούδ’επί μκρόνδύνασθενά 
επιβάλετε τήν θέλησιν ύμών καί νά π ε- 
ριστείλητε τήνκαταμαστίζουσαν ημάς 
πολυτέλε ιαν. Άλλά πρός Θεού τοϋ πλάσαντος άμ- 
φότερα τά γένη, κλαίετε τούς άνδρας χαιρεκακούσαι, ή άληθώς 
οικτείρετε αύτούς; διότι διηγούνται δτι ή φώκη (φώκηα), 
δταν εύρη άνθρωπον πνιγμένον, άρχίζει νά κλαίη, ούχι 
βεβαίως διότι λυπεί τα», αύτόν, άλλά διότι δέν ήξεύρει πό
θεν ν’ ®ρχί^η νά τόν καταβιβρώσκη. Ιδού πρόοδος 1 δσον 
σπρώχνεται κάνείς, τόσον προσθά πη
γαίνει! λέγε», παροιμία τις.

Οί άνδρες, κυρία ‘Ελένη, καίτοι δντες άνδράρια καί άσπά- 
λακες, ή δπως άλλως θέλετε, πιστεύουσ». θρησκευτικώς, ούτως 
είπεΐν, τάς μαρτυρίας τής ίστορ'ας τής φιλοσοφίας, δτι δη
λαδή ή άνθρωπότης προοδεύει πρός τό αγαθόν, άλλά προο
δεύει δ».ά τής πτώσεως καί τού κακού, άνευ τού οποίου ουδέ
ποτε ήθελεν ύπάρξε». πρόοδος είς αύτόν. Άλλ’ ή πτώσις αύτη 
δέν εΐνε αίωνία*  ό δέ θέλων σαφέστατα νά πληροφορηθή περί 
τούτου, άνακαμψάτω είς τάς παρελθούσαζ εκατονταετηρίδας. 
‘Η αγωγή τού άνθρώπου εΐνε αίωνία*  αιωνίως δηλονότι^ θά 
μανθάνωμεν, αιωνίως θά προχωρωμεν, αιωνίως θ’ αναπτυσ- 
σώμεθα, καί αιωνίως θά πλησιάζωμεν πρός τό τέλειον άγα- 
θόν. ’Εν τή κλασική άρχαιότητι δέν έβασίλευε τό δόγμα τής 
ένότητος, άλλά τής διαιρέσεως*  άρα γε ύπάρχει λόγος σαφής 
τής αιτίας ταύτης ; πασίδηλος μάλιστα, διότι αύτη ούδ’ έν 
Όλύμπφ ύπήρχε, τών θεών διαιοουμένων είς άνωτέρους καί 
κατωτέρους. ‘Η δ’ ‘Ελλάς θεοποιήσασα τόν άνθρωπον, τάς 
δυνάμεις καί τάς ύπεροχάς αύτού, έβάδισε βήμα μέγα πρός 
τήν τού άνθρώπου πρόοδον, εδειξε δέ πτώσιν ώς ποός} τήν
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οΐησιν αύτοΰ’ τοιαύτη έν γένει ητο ή χατάστασις τοΰ τότε 
Ελληνικού κόσμου, δτε έν τή Φάτνη έγεννήθη ό Σωτήο 
τής ανθρωπότητας.

Άλλά, κύριε, λέγετε ίσως, τις αγνοεί την κακίαν τών 
άνδρών; Αύτή.... Έγώ δέ λέγω πλείω τούτων, άν θέλετε, 
δμως τίς είπε εις ύμάς, δτι τδ φύλον υμών άλλος τις Θεδς 
έξ άλλης ύλης έπλασενίή τις γυναιχόφιλος θεός, ("να και 
μιμηθώ υμάς) εΐπεν ύμϊν δτι, έάν ύπάρχη'έν τώ κόσμφ τούτφ 
άθωότης, αΰτη ολόκληρος και έν ύμϊν μόναις κατοικεί ; Φι- 
λήμων, ό κωμικός ποιητής, σκώπτων μετά πολλής τής χά- 
ριτος τούς μή δυναμένους νά ζώσι δικαίως, είμή οί νόμο’· 
έτίθεντο ώ; τιμωρία αύτών, ποιεί και τά δε:

» Φεΰ, ώς πονηρόν ανθρώπου «ύσις
» τδ σύνολον ! ού γάρ άν έδεήθη νόμου.
» Οιει τι τών άλλων διαφέρειν ^θηρίων άνθρωπον;
» ουδέ μικρόν, άλλά σχήματι.

» Πλάγι’ έστι τ’άλλα, τούτο δ’ ορθόν θηοίον.
Μέ μύρα τήν κεφαλήν εύωδιάζοντας κτλ.
Ταλαίπωρε σύζυγε, που κατήντησες ! ‘Η σύζυγός σου κα

τέστη έκδοτος εις πολυτέλειαν, διότι σύ εύωδιάζεις τήν κόμην 
μέ μύρα ! ! Διατί αντιποιείσαι τ’ άλλότρια, καί εις αντιζη
λίαν έμβέβληκας τά εϊς$ άνήκουσι τά μύρα πρόσωπα ; Τοϋτο 
έθεωρήσατε εις τήν σημαντικήν πολυτέλειαν τοΰ συζύγου 
υμών I έχει λοιπόν κα'ι ό άνήρ σου ιδιαίτερον δωμάτιόν, έν τφ 
μέσφ τοϋ οποίου τράπεζαν καί έπ’ αύτής κάτοπτρον περιστοι- 
χούμενον ύπδ μυρίων άγγείων,μύρων διαβόοωνκαί ελαίων πε- 
πληρωμένων ; Εχει λοιπόν καί ό σύζυγός σου τά πολλά έκεΐνα 
καί ώραϊα κιβώτια, τά περιέχοντα πολλά άριθμητικά άγγεΐα, 
έν οΐς ^φθόνους εύρίσκετε τάς δυσωδίας εκείνα;.—Έάν ούτως 
εχη, ή δμοιός ταίς φρεσίν ύμϊν ύπάρχει, ή θέλει διά τούτου νά 
έμπαίξη τδ φύλον ύμών.
mais si 'je Γ ose dire, helas, dans cette cour 
combien tout ce qu’ on dit est loin de ce qu’ on pense!

Καλόν μέν θά ίτο τφ δντι καί άληθώς άνδρικδν έάν έκα
στος τών άνδρών έλεγε πρδς τήν εαυτού σύζυγον ώς άλλος 
Ζ.εύς πρδς τήν "Ηραν '

» Δαιμονίη, αΐεί μέν δίεαι, ούδέ σε λήθω'
» Πρήξαι δ' έμπης ούτε δυνήσεαι, άλλ’ άπο θυμού
« Μάλλον έμοί έσεαι' τδ δέτοι καί ρίγιον έσται, 
» Εΐδ’ ούτω τοΰτ’ έστίν, έμοί μέλλει φίλον είναι' 
» Άλλ’ άκέουσα κάθησο, έμφ δ’ έπιπείθεο μύθφ·.
» Μή νύ τοι ού χραίσμωσιν δσοι θεοί εΐσ’ έν Όλύμπφ, 
» Ασσον ίόνθ’, δτε κέν τοι άάπτους χεϊρας έφείω. »

Ή ώς άλλος βασιλεύς ή ’Αγαμέμνων πρδς τήν Κλυται
μνήστραν.

» Γ avais plus espere de votre complaisance,
» mais puisque ne vous peut emouvoir
» puis qu’ enfin ma priere a si peu de pouvoir 
» vous avez entendu ce que je vous demande ; 
» Madame, je le veux, et je vous le commande. 
», Obeissez.,.

Άλλά διά τί άρά γε ή γυνή, καί τοι άδύνατόν δν αύτη έ- 
αυτήν ομολογούσα, απαρέσκεται τήν ύποταγήν, ήν ού μόνον 
ή άδυναμία αύτής τή έπιβάλλει άλλά καί αύτή ή θρησκεία; 
«Γυνή ένήσυχίαμανθανέτω ζήνκαίέν 
πάση υποταγή. Διατί προτιμά προκαλοΰσα τήν οργήν 
τοΰ άνδρός, δπως καταστή βελτίων; Διατί ώς άνθρωπος λο- 
γικδς διακρίνουσα τά καλά τών κακών νά μή συντελή έκ συμ
φώνου .είς^τήν δσον ένεστιν άρμονικωτέραν μετά τοΰ συζύγου 
συμβίωσιν ; Ταύτα ύμεΐς μόναι γινώσκετε ,κάλλιον παντδς 
άλλου' δ δ’ άνήρ νομίζει δτι ή μέν κακοποιός γυνή άπόλ- 
λυσι τδν άνδρα ώς τις σκώληξ έν ξύλφ' ή δέ άγαθή καί 

χρηστή εΐνε πηδάλιον τής οικίας καί ή εύδαιμονία τής οι
κογένειας. Δύστηνε σύζυγε, τυφλέ,τφ δντι άσπάλαξ, καί τοι 
τοιοϋτος, δμως πάλιν προσκαλείσαι ύπδ τών καθαρόν μέν έ- 
χόντων τήν δψιν ύποκρινομένην δέ τήν τύφλωσιν τών τε αι
σθητών καί νοητών οφθαλμών, δπως χρησιμεύσης ώς οδη
γός αύτών.

Άφες λοιπόν πολυτίμους βιωτικάς ενασχολήσεις, άφες 
κατά μέρος τάς πολυμόχθους μέριμνας. Άφες έργάτα τήν δί- 
κελλαν, νεώλκησον, ναΰτα, τδ πλοΐον' .ταϋσον τάς εργασίας, 
έμπορε' κλεϊσον τδ έργαστήριον, χειρώναξ' καί ύμεΐς οί φι
λόσοφοι καί άστρολογούντες κλείσατε τάς θεωρείας ύμων ρί- 
ψατε κάτω τδ τεράστιον τοϋτο τηλεσκόπιου' δέν έχομεν 
άνάγκην άστρονομίας' αύτη εΐνε χρήσιμος μόνον διά τήν 
γεωγραφίαν καί ναυτιλίαν. Αφετε δλα ταύτα' διότι πρό- 
κειτα περί ούσιωδεστέρου ζητήματος' παραδόθητι όλοσχερώς 
είς τδ διδάσκειν τήν σύζυγόν σου. Άν δέ ποτέ αναγκάζεσαι 
άλλαχοΰ νά διατρίψης χρόνον τινά τών κατεπείγουσών ύποθέ- 
σεών σου ένεκα, δέον δπώς παρευρίσκεσαι έν τώ αυτώ χρόνφ 
καί έν τή οικογένεια σου' έσο έκατόγχειρ, Βριάρεως ή Κόττος, 
καί έχε ώς εκείνος πεντήκοντα κεφαλάς' φανού Άργος ό 
Πανόπτης.

Παΰσον, δύστηνε σύζυγε' έπέστη καιρός τοϋ άποδεϊξαι τδν 
άνδρικδν τρόπον' τοϋτον προκαλούσι σήμερον αί περί τήν κυ
ρίαν ‘Ελένην. Παύσον τοΰ θηλυκεύεσθαι καί τοϋ άλ.ηθή ιε
ροσυλίαν πράττειν, θηλύφρων ών καί τ’ άλλότρια αντιποιού
μενος. Έσο άνήρ, καί ούχί θηλυφανής τεθηλυκώς' διότι τδ 
ώραϊον φύλον άπαξιοΐ σε τών εθίμων καί λοιπών θηλυπρε
πών αύτού έξεων' άλλ’ άναλαβών εις χεϊρας τήν αλφάβητου 
τών γυναικείων καθηκόντων, δίδασκε τήν σύζυγόν σου.

Προτιμώ, κυρία Ελένη, νά πλανώμαι μετ’ άλλων παρά να 
όρθοφρονώ μεθ’ ύμών. Πρδ παντδς δ’ άλλου ΣέκΟυδον τδν σο
φόν έθαύμασα λέγοντα : « ή γ υν ή έστιν. άνδρός ναυάγιον, 
οίκου ζάλη, άμεριμνίας εμπόδιο ν, βίου 
άλωσις, καθημερινή ζημία, αύθαίρετος 
μ ά χ η,, π ο λ υ τ ε λ ή ς . πόλεμος, συνεσθιόμε-· 
νον θ η ρ ί ο ν, συγκαθημένη μέριμνα, σ u μ
πλέκομε η λέαινα, xs κοσμημένη σκύλλα,, 
ζ,ώ ον πονηρόν κτλ.»

Οί άνδρες, τούς όποιους.καί βατράχους προσονομάζετε,, 

παρετήρησαν δτι ό λευκοκέφαλος άετδς καταδιώκει του; γυπας 
άναγκάζων αύτούς νά έξεμέσωσι πάν δ,τι έχωσιν αυτοί εις τδν 
στόμαχον, ινα τδ φάγη έκεϊνος- άράγε δυνάμεθα να προσο- 
μοιώσωμεν ύμά; πρδς τδ ύπερήφανον τούτο, δμως τοσοϋτον 
κακοποιόν πτηνόν ;

Έπειτα καταλήγουσα, έρωτάτε μετά τής αύτής πάντοτε 
ειλ.ικρινείας. Πού ή φροντίς ύμών, δπως τήν ανα- 
τροφήντής γυναικδς άξίαν τού προορι
σμού καταστήσητε; Πού, φωτισμένοι αν- 
δρες, τά συγγράμματα υμών περί οικο
γένειας, περί τέκνων άνατροφής, περίοι- 
κονομίας, περί καθηκόντων τής συζύ
γου; κτλ.

Λοιπόν ούδέν, καθ’ ύμάς, ύπάρχει τοιοΰτον βιβλίον ; εγώ 
δμως νομίζω δτι μόνον έν τή βιβλιοθήκη ύμών δέν ύπάρχουσι 
τοιαύτα συγγράμματα'διότι άφού τδ κοινόν πάσχει τοιαύτην 
έλ.λειψιν, πώς θά εύρεθή τοιοϋτόν τι έν τή (έάν έχετε; βιβλιο
θήκη ύμών ; άλλ’ έστω, δπως θέλετε' πλήν διατί άντί άνθυ- 
βριστικών άπολογιών δέν συγγράφετε ύμεΐς δπως πληρω- 
σητε τδ σπουδαίου τοϋτο κέχηνός; ή, άν τοϋτο άδύνατόν 
θεωρήτε παρ’ ύμϊν, διά τί δέν υποδεικνύετε συγγράφουσα ούχί 
μόνον τδ κακόν άλλά καί τδν τρόπον τής διορθώσεως τοϋ κα
κού ; ζητείτε τά καλά καί ωφέλιμα (άν ζητήτε αύτά), χω
ρίς καί νά ύποστηρίζητε αύτά, λησμονούσα καί ένταϋθα οτι 
δσοι έχουσι τήν καλήν διάθεσιν άποροϋσι τών μέσων, οί δε 
εύποροΰντες όλιγωροΰσΐ συνήθως' δείξατε δτι έστέ έτοιμος νά 
υποστηρίζετε οΐα περιζητεΐτε συγγράμματα καί θέλετε εΰ- 
ρει πανταχοϋ πολλούς] τούς προθύμους νά έκπληρώσωσι τδν 
εύγενή τοϋτον ύμών πόθον' διότι τδ έξ αύτομάτου γίνεσθαι τά 
πράγματα φρονόϋσι μόνον οί τής τύχης λατρευταί.

Άλ.λά, κύριε, ήθελέ τις εϊπει, έλησμονήσατε δτι τδν οικο
γενειακόν πλούτον κυβερνώσιν οί σύζυγοι, καί επομένως δέν 
............ Καί δμως διά τού; ματαίους ύμών στολισμούς δέν 
λέγετε τοιαύτα. Έάν αί 'γυναίκες μετά τοσαύτας διαμαρτυ
ρήσεις, άπεφάσιζον νά άπαλλαχθώσι τής επαράτου ταύτης 
νόσου, νομίζετε δτι οί άνδρες ήθελον λυπηθή, τοσούτον, δσον 
ύμεΐς σήμερον δικαίως ή αδίκως ελεεινολογείτε ; ή ήθελον 
χαρή διά τήν παντελή κατάργησιν έκείνων. δσα, ώς λέγετε, 
παρακινοϋσι τούς άνδρας εις τοσαύτας καί τοιαύτας σφοδρά; 
διαμαρτυρήσεις 5 Άλλ ήδη έρωτώ ύμάς' αί διαμαρτυρήσεις 
αύται των άνδρών εΐσι ^ίκαιαι ή άδικαι;--- Δίκαιοι' —διατί
λοιπόν δέν εισακούεται ό ποιων ταύτας · άραγε κατά άγαλ- 
μάτων ψυχρών καί άψύχων διαμαρτύρεται, ή κατά ανθρώπων 
εύαισθητοτέραν μάλιστα τήν καρδίαν έχόντων ; Λοιπόν ομο
λογείτε δτι έπιπλήττεσθε διά τήν διαγωγήν ήμών δικαίως, 
ήν ύμεΐς αύταί τοσοϋτον καταδικάζετε, καί δμως τήν αύτήν 
πορεύεσθε οδόν. Καί διατί τοϋτο > Διότι ελλείπει παρ’ μϊν ή 
καλή θέλησις καί οΰτως δλα τά στραβά ψωμιά 
’στήν στραβήν πινακωτήν, κατά τήν κοινήν 
παροιμίαν.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ, Β’. Τεύχος ΙΖ ·.

Τδ δέ τέλος τής θαυμασίας ύμων άπολογίας τελευτφ τώ δντ ι 
λογικώτατα 1 διότι ώς φαίνεται τδ πλήκτρον ύμών βροντοη- 
χέστερον εαυτού άντήχησεν ένταϋθα, ινα σημάνη τδ τέλος 
τής αρμονίας' έθαύμασα μάλιστα τή ν ταυτότητα τών ένοιών 
ένθυμηθείς τδ εύφυές τοϋ ευφυούς Διογένους λόγιον «Αιθί
οπα σμήχω, ινα λε υκδν ποιήσω» (α).
» Femmes I femmes! objets chers et funestes, que la 
«nature orna pour notre supplice.qui punissez quand 
»on vous brave.qui poursuivez quand on vouscraint, 
»dont Γ amour et la haine sont fegalement nuisibles, 
»et que Γ on ne peut rechercher ni fuir impunfement; 
«beaute, attraits, sympathie, charme inconcevable, 
»abime de douleurs et de voluptfes, beautfe plus terri- 
»ble aux mortels que 1 felfement oil on l’a fait naitre, 
«malheureux qui se livre a ton calme trompeur: c’ 
»est toi qui produit les tempfetes qui tourmentent le 
rgenre humain.»

Τελευτών δέ τήν ΑΠΛΗΝ ταύτην ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΝ έπί 
τών ύφ’ύμών γραφέντων, (έπειδή τά τοιαύτα άλλοις πολλώ 
ίκανωτέροις έμοϋ δέδοται), ομολογώ δτι ό τρόπος τής άπολογίας 
ύμών δέν εΐνε εύτυχής' διότι, κατ' έμέ, ή κλείς ή άνοίγουσα 
δλας τάς θύρας, πρδ πάντων δέ τήν τής καρδίας, εΐνε ό γλυ
κύς τρόπος' καί πρίν ή καταπείση τις οφείλει άναποφεύκτως 
νά ήνε άρεστδς κατά τδν τρόπον. Πολύτιμος λίθος κεκαλυμ- 
μένος ύπδ γής δύναται νά μένη διά παντός άπαρατήρητος, 
έν φ άδάμας λαμπών εΐνε περιζήτητος.

Άλλως τε ταΰτα πρδς ύμάς μόνην, ή οποία αύτοχειροτό- 
νητος παρουσιάσθητε ε’ις τήν δημοσιότητα ώς δ συνήγορος 
τών δήθεν άδικουμένων κυριών, άποτείνω, άλλ’ ούχί πρδς 
τδ εύγενές ώραϊον φύλον άπαξάπαν, τοϋ οποίου δύο κλάσεις 
δφείλομεν νά παραδεχθώμεν, εκείνην είς ήν άνήκετε ύμεΐς, καί 
έκείνην ήτις βρονεΐ πολύ ύψηλότερα ή ύμεΐς. Ταύτην τήν τε- 
λευταίαν κλάσιν έσεβάσθην καί θά σέβωμαι πάντοτε, ούχί 
δμως καί τάς γυναίκας έκείνας, αί όποιοι άγαπώσι τήν μι- 
κρολογίαν καί φλυαρίαν.

Χί Δ.

°Ο Σωκράτης καί ό ’Αριστοφάνης.·
Μετά τών διασωθέντών τοϋ Άριστοφάνους δραμάτων συγ- 

κατοριθμοϋνται καί αί « Νεφέλαι'» άλλ’ ή λέξις μόνη αΰτη 
μάς ύπενθυμίζει τήν δίκην τοϋ Σώκράτους, καί τήν άνέκαθεν 
διασπαρεΐσαν κοινήν γνώμην, τήν παριστώσαν τδν ποιητήν 
ώς πρωταίτιον δήθεν τοϋ θανάτου τοϋ φιλοσόφου. ‘Ο Αίλ.ια- 
νός, άγνοεΐται δ! έπί τίνι έπερειδόμενος, λέγει δτι οί άμφί τδν

(α) Οΰτώς άπεκρίθη, δτε νουθετών πονήρόν τινα ήρωτήθη 
υπό τίνος διά τί πράττει τούτο.
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Άνυτον (τουτέστιν ό Άνυτος καϊ ό Μέλιτος), θέζ.οντες νά 
προμαντεύσωσι τδ αποτέλεσμα τής μελλούσης αύτών κατά 
τοΰ Σωκράτους κατηγορίας, κατέπεισαν (διά χρηματικής βε
βαίως αμοιβής) τδν Άριστοφάνην, ΐνα ποιήσν) κωμωδίαν δια- 
σύρουσαν και λοιδορούσαν αύτόν, δπως διεγείρω σι τδ πλή
θος κατ’ αύτοΰ. «Έπετίθεντο τώ Σωκράτει και έπεβούλευον 
οί άμφϊ τδν Άνυτον .... έκ τούτων ούν έβουλήθησαν πεί
ραν καΟεΐκαι ύπέρ τής κατ’ αύτοΰ διαβολής . . . Τί ούν έπι- 
νοοΰσιν ; Άριστοφάνην τδν τής κωμφδίας ποιητήν, άναπεί- 
θουσι κωμφδήσαι τδν Σωκράτην κτλ.» (Αίλ. Βιβλ. Β'. XIII).

Έν τή υποθέσει ταύτη, αί Νεφέλαι ώφειλον νά παραστα- 
θώσιν εν ή δύο τούλάχιστον έτη πρδ τής δίκης, δπως οι κα
τήγοροι επωφελούμενοι ύπδ τής τοΰ δημοσίου αποστροφής 
-έπιφέρωσι κατά τοΰ Σωκράτους τήν καιρίαν πληγήν. Άλλ’ ή 
παράστασις τών Νεφελών έγένετο κατ’ αύθεντικάς μαρτυρίας 
τδ ά. έτος τής 89ης Όλυμπιάδος, ήτοι 424 έτη π. X., 
ή δέ καταδίκη και ό θάνατος τοΰ Σωκράτους, τδ δ’, έτος τής 
9ίης ή τδ ά. τής 95 Όλ.υμπιάδος ήτοι περί τά 400 ή 399 
έτη π. X. Τδ δ’ ακριβές τής χρονολογίας καταφαίνεται καί έν 
αύτφ τφ δράματι, ένθα ό ποιητής όμιλεΐ περί τοΰ Κλέω- 
νος ώς έτι ζώντος. *0  δέ δημαγωγός οΰτος άπέθανε, κατά τδν 
θουκυδίδην, τδ I Οον έτος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 
συμπίπτον πρδς τδ γ'. έτος τής 89ης Όλυμπιάδος. Τοΰτο αρ
κεί δπως άθωώση τδν Άριστοφάνην άπδ πάσης ύπδ τοΰ Ανύ- 
του καί Μελίτου δωροδοκίας. Πρδς δέ τούτοις καί έν τφ «Εύ- 
θύφρονι» τοΰ Πλάτωνος, συγγραφέντι πολύν χρόνον μετά τήν 
ρηθεϊσαν κωμφδίαν άναφέρεται περί τοΰ Μελίτου ώς νέου 
έτι άνδρός. Άλλ’ δμως, εΐ καί ·ό ποιητής δικαιολογείται έν 
μέρει κατά τής κοινής έπιμέμψεως, δέν έπιζητοΰμεν ν' άθω- 
ώσωαεν αύτδν ές ολοκλήρου ώς πρδς τδ άποτέλεσμα, καθότι 
αί έν τώ δράματι έτοχοποιήσεις τοΰ φιλοσόφου ήδύναντο νά 
προπαρασκευάσωσι σπουδαιότερου τήν κατηγορίαν, μεμιγμέ- 
ναι ούσαι μετά πλείστων δσων χλευασμών. Αί κατά τήν 
δίκην γενόμεναι αιτιάσεις ε’σΐ σχεδόν αί αύται ΟΪαι και έν 
τή κωμφδία:—Διέφθειρε τούς νέους, περιεβρόνει τούς θεούς τής 
πατρίδος, είσήγε νέους θεούς.

Ποια λοιπόν τά αίτια τά παρακινήσαντα τδν Άρ’.στοφά- 
νην ΐνα ούτω σφοδρώς έπιτεθή κατ’ άνδρδς σοφού, και μέχρι 
τοΰ νΰν θεωρουμένου ώς αύτουργοΰ μεγάλης ήθικής μεταχο- 
σμήσεως, ως άναμορφωτοΰ τής άνθρωπότητος ;—Ιδού αύτά.'

‘Γπήρχε κατά τήν έποχήν έκείνην φανερά διαμάχη με
ταξύ φιλοσόφων καί κωμικών ποιητών, και ούτω μετά τών 
διαιρούντων τάς ’Αθήνας πολιτικών κομμάτων συνεβάδιζον 
καί τά φιλοσοφικά. Οί φιλόσοφοι έκατηγόρουν τήν βωμολο
χίαν καϊ αναισχυντίαν τών χωμικων*  οΰτοι δέ πάλιν διέσυρον 
έν τώ θεάτρφ τάς λεπτολογίας και λομομαχίας τών αντιπά
λων των. Οί φιλόσοφοι ’Ιππων καϊ Βαίδας περιυβοίσθησαν 
υπδ τών ποιητών Κράτητος και Διφίλου. ‘Ο Εΰπολις δέν 
εφείσθη αστεϊσμών κατά τοΰ Σωκράτους, καϊ ό Άμιψίας ένέ- 
.,αιξεν αύτδν έν μια του κωμφδία. ‘Ο δέ Σωκράτης άπρο- 

χαλύπτως και αναφανδόν άνεκήρυττε τήν ολιγωρίαν χαί περί» 
φρόνησίν του πρδς τούς άναιδεϊς τούτους γελοιασμούς. Άλ- 
λως τε δ’ ήτο φίλος τοΰ Εύριπίδου, και έλέγετο μαλιστα δτι 
έβοήθει αύτδν εις τήν σύνθεσιν των τραγφδιών του. *0  ’Αρι
στοφάνης λοιπόν, δστις δέν εφείδετο τοΰ Εύρυπίδου, ήτο 
δυνατόν νά μή έκτος εύση και κατά τοΰ φιλοσόφου τάς λοι- 
δοοίας αύτοΰ ώς οί άλλοι ποιηταί ; ώς πρδς τδ ζήτημα 

έάν έν ταΐς « Νεφέλαις » ήθέλησε νά έμπαίξη αύτδ μόνον 
τδ άτομον τοΰ Σωκράτους, ή έάν έλαβεν αύτδν ώς ύπογραμ» 
μδν έχπροσωπεύοντα τούς σοφιστές, άμφότερα δύναταί τις νά 
ύποθέση εις ποιητήν τοσούτφ λεξίπλουτον καϊ δεινόν περί 
τάς αστειότητας.

Δημοτικός ών παρά τφ Άθηνα'ΐκφ λαφ, ό Σωκράτης έξή- 
σκει τδ έπάγγελμα τοΰ συνδιαλέγεσθαι και φιλονειχεΐν μετά 
τοΰ τυχόντος, ότέ μεν έν ταΐς δημοσίαις άγοραΐς, ότέ δι’έν 
τοΐς έογαστηρίοις τών κουρέων καϊ σκυτοτόμων. Τδ σχήμα, 
τά ήθη καϊ ή οίκειότης τών λόγων καϊ συγκρίσεων αύτοΰ πα
ρείχαν καλήν ύλην τοΐς κωμικοϊς, οΐτινες θτρεύοντες πάντοτε 
τδν τρόπον τοΰ κινεΐν τδν γέλωτα, ούδένα σχεδόν σεβασμόν 
διετήρουν ώς πρδς τά πρόσωπα. Δέν ήτο δύσκολου τδ υά προσ- 
άψη τις αύτφ χροιάν τινα γελοίου, και δ ’Αριστοφάνης έπε- 
σώρευσεν έπ’ αύτοΰ πλήθος χαρακτηριστικών, έξ ών καϊ άλ
λοι φιλόσοφοι ώφειλον βεβαίως ν’ άπαιτήσωσι τδ μέρος των. 
Ούτω λοιπόν μετά σοφιστών έλογίσθη, τδ τέκνου τής σοφίας, 
ό ύπέρμαχος τής αρετής, ό αδιάλλακτος άντίπαλος αύτών. 
Άλλως τε ή μετ’επιστασίας μελέτη τοΰ δράματος, καί τής 
ιδέας έφ’ ής στηρίζεται θέλει ίσως μάς διαφωτίσει περί τής 
πορείας ήν έβάδιζε τδ πνεΰμα τοΰ ποιητοΰ καϊ τών έντυπώ- 
σεων ύφ’ ών ώδηγεΐνο.

‘Π αληθής ύπόθεσις τών « Νεφελών, εινε ή ανατροφή. 
Τοΰτο δ’ έναργώς καταδείκνυται έν τή θαυμασία έχείνη σκηνή, 
έν ή ό Δίκαιος καϊ ό 'Άδικος λόγος) προσωποπεποιημένοι συ- 
νερίζονται περϊ τοΰ τϊς αύτων νά διαμόρφωση τήν καρδίαν 
τοΰ νέου Φειδιππίδου. Ένταΰθα ό ποιητής παρουσιάζει δύο 
αντιθέτους διδασκαλίας. Βλέπει τις άφ’ ένδς τδν Δίκαιον νά 
αϊτιάται καϊ νά έπιπλήττη τδν Άδικον ώς παρακωλύοντα 
τούς νέους τοΰ νά φοιτώσιν εις τά Σχολεία καϊ διαφθείροντα 
αύτούς, καϊ συγχρόνως νά έξαίρη τδ αρχαίου τής ανατρο
φής σύστημα' αύτδ εκείνο, λέγει, δπερ έμόρφωσε τούς έν 
Μαραθωνι μαχητάς, καϊ έδίδαξεν αύτούς τήν δικαιοσύνην καϊ 
μετριότητα. Τδ δ' άξιόλογον τοΰτο χωρίου πρδς τοΐς άλλοι; 
ύποδείκνυσιν, δτι οί τρεις βαθμοί τής στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως ήσαν τότε τά μαθήματα τοΰ Γραμματιστοΰ. παρά τώ 
όποίφ οί παΐδε; έμάνβανον τδ άναγινώσκειν καϊ γράφειν τοΰ 
Κιθαριστου ήτοι Μουσικοδιδασκάλου, καϊ τοΰ Παιδοτρίβου ή 
Διδασκάλου της γυμναστικής. Πρδς τδ σύστημα τοΰτο άντι- 
παρατίθησιν ό Δίκαιος τδ τοΰ αντιπάλου του, οΰτίνος τά ε
πακόλουθα ήσαν απλώς φλυαρίαι, ηθών διαφθορά καϊ πνεΰμα 
στρεψοδικίας. Άφ’ ετέρου ό Άδικος έξαίρει έκθειάζων τήν 
νέαν αύτοΰ μέθοδον, τήν περιέχουσαν καϊ τδ πολύτιμον πλε-

14Τ

υψηλών όρέών κορυφάς έπι 
δενδροκόμους, ΐνα 

τηλεφανεϊς σκοπιάς άφορώμεθα 
καρπού; τ' άρδομέναν ίεράν χθόνα 
καϊ ποταμών ζαθέων κελαδήματα 
καϊ πόντον κελάδοντα βαρύβρομον. 
’Όμμαγάρ αίθέρος άκάματον σελαγεΐται 

μαρμαρέαις έν αύγαΐς.
Άλλ’ άποσεισάμεναι νέφος όμβριον 
άθανάτας ιδέας έπιδώμεθα 
τηλεσκόπφ όμματι γαΐαν. » 

ήτοι « Αέναοι Νεφέλαι, έκ τοΰ κόλπου τοΰ σφοδρώς ήχοΰν- 
τος πατρδς ήμών Ωκεανού, άς ύψωθώμεν φανεραί, έν δρόσφ 
έλαφρόί τε καϊ λαμπρά, έπΐ τάς κορυφάς τών υψηλών καϊ 
χατασκίων ορέων, όπόθεν ανακαλύπτονται μαχρόθεν τά τη- 
λεφανή ακρωτήρια, ή ίερά γή, ή βρίθουσα καρπών, ή ροή 
των θείων ποταμών, χαϊ ή βαρέως αντηχούσα θάλασσα. Τδ 
ακάματου όμμα τοΰ κόσμου τώρα λάμπει δι’ έξαισίου ®ωτός. 
Διαλυσάμενοι λοιπόν τήν περιχαλύπτουσαν ήμάς βροχεράν 
ομίχλην, άς παρουσιασθωμεν έπΐ τής γής καϊ τηλεσκοπή- 
σωμεν αύτήν έν τή άθανάτφ ήμων καλλονή. »

βον

« Παρθένοι όμβροφόροι 
έλθωμεν λιπαράν χθόνα Παλλάδο;, εΰανδρον γάν 

Κέκροπος οψόμεναι πολυήρατον 
οΰ σέβας αρρήτων ιερών, ΐνα

μυστοδόκος δόμος 
έν τελεταΐς άγίαις άναδείκνυται 

ούρανίοις τε θεοΐς δωρήματα, 
ναοί θ’ ΰψερειοεϊς καί άγάλματα. 
καϊ πρόσοδοι μακάρων ίερώταται, 
εύστέοανοι τε θεών θυσίαι, θαλίαι τε 

παντοδαπαΐς έν ώραις,
ήρι τ’ έπερχομένφ Βρομία χάρις, 
εύκελάδων τε χορών ερεθίσματα 
καϊ μούσα βαρύβρομος αύλών. » 

ήτοι « Τήν βροχήν φέρουσαι Παρθένοι προσέλθωμεν ΐνα έπι— 
σκεοθώμεν τήν λιπαράν χώραν τής Άθηνάς, τήν άξιέρασον 
καϊ εΰανδοον γήν τοΰ Κέκροπος, ένθα άναδείκνυται ή λατρεία 
τών ιερών μυστυρίων καί ό μυσταγωγδς δόμος τών αγίων 
τελετών αϊτέ προσβοραϊ πρδς τούς ούρανίους θεούς, οί υψη
λήν οροφήν έχοντες ναοί, καϊ τά άγάλματα αυτών, αι ιερώ- 
ταται θρησκευτικαϊ πομπαί, τά λαμπρώς έστεμμένα θύματα 
τών θεών, αί πανηγύρεις, αί έν παντϊ καιρώ τοΰ έτους, η 
καθ’ έκαστον έαρ εορτή τοΰ Βάκχου, τών εύχρότων χορών ή 
τέρπουσα άμιλλα καϊ ή βαρύ ηχούσα εύφροσύνη 

των οι υ λ ώ ν. »
ΕΜ· ΓΙΑΝΝΔΚΟΠΟΓΑΟΣ.

βνίκτημα ’ τοΰ χερδίζειν πάσαν άδικον ύπόθεσιν και διαφο
ράν. Άλλ’ έν τφ διαλόγφ τής σκηνής ταύτης πρόκειται μό
νον περϊ τοΰ πρώτου βαθμού τής ανατροφής, ένώ καθ’ δ- 
λον τδ υπόλοιπον μέρος τοΰ δράματος ή καθαυτό ιδέα έστϊν 
ή έπίκρισις τών διδασκαλιών τών καταλαμβανουσών τήν νε
ότητα εύθύς άμα ε’.σήρχετο εις τδ στάδιον τοΰ βίου.

Έν τφ μέσφ δημοκρατικής χυβερνήσεως, ής τδ μέγιστον 
ελατήριου ήτο ή ρητορική, πάς ό έπιθυμών ν’ άποκτήση 
έπιρροήν χαί μέρος ένεργδν εις τά τής πόλεως ώφειλεν είναι 
είδήμων αύτής καϊ ρήτωρ καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως. * Η άξιολογότης δ’αΰτη τής χάριτος τοΰ λόγου χατέ- 
στησεν αύτήν τέχνην πολύπλοκου έχουσαν κανόνας, σχολεία 
καϊ διδασκάλους πρδς εντελή έκμάθησιν αύτής. Ούτω δ’ ή 
ρητορική κατέστη μέρος αναπόδραστου καϊ λίαν ούσιώδις τής 
ανατροφής’ καϊ συμπλήρωμα, ούτως εΐπεΐν, αύτής. Γινώ- 
σκομεν όπόσην περιουσίαν απέκτησαν οί ρήτορες καϊ όπόσης 
άπήλαυον όπολήψεως κατ’ άρχάς. Αρκεί πρδς τοΰτο ν’ άνα- 
φέρωμεν τδ όνομα τοΰ Ίσοκράτους. Τέχνη λοιπόν Χαλλίερ- 
γουμένη μετά τοσούτου ζήλου έμελλεν έντδς έντδς ολίγου 
νά διυλισθή καϊ λεπτυνθή. Αί καταχρήσεις δέν έβράδυναν ν’ ά- 
ναφανώσι. Τά μαθήματα τών ρητόρων μετέπεσον εις έπικερδή 
άγυρτείαν, είς τέχνην τοΰ τά εναντία δΐίσχυρίζεσθαι καϊ άμ- 
φισβητεΐν. Οί ρήτορες έδίδασκον χάριν τοΰ χρηματικού τδ 
χερδίζειν τάς αδίκους υποθέσεις. Τά δέ κοινά αύτών έπιχειρή- 
ματα περί δικαίου καϊ αδίκου, περϊ κακίας καϊ αρετής, διέ
σεων καϊ διετάραττον τάς ήθικάς πεποιθήσεις, προκαλοΰντα 
τήν απιστίαν καϊ τδν πυρρωνισμόν. ’Ιδού τδ έργον τών σοφι
στών. Μετά τών διδαγμάτων αύτών συνεμίγνυτο πολλάκις καί 
ή έπίδειξις τών φιλοσοφικών γνωμών καϊ τών τή εποχή έκείνη 
μάλλον εΰδοκιμούντων συστημάτων περϊ δημιουργίας τοΰ 
παντός. "Οθεν τών κοσμογονιών θιγουσών όντως έκ τοΰ σύ
νεγγυς τήν μυθολογίαν, ή θρησκεία τοΰ Κράτους συμπεριεί- 
χετο έν ταΐς συζητήσεσιν αύτών. Έκ τούτου λοιπόν ή ένο- 
χοποίησις περϊ εισαγωγής νέων καϊ περιφρονήσεως τών πα- 
τρφων θεών καϊ αί περϊ άσεβείας καϊ αθεΐας αιτιάσεις.

Δυνάμεθα δ’ έντεΰθεν νά συναγάγωμεν όπόσον ταύτα πάντα 
συνωθούμενα συνεχέοντο έν τώ πνεύματι τοΰ Άριστοφάνους, 
καϊ οτι ρήτορες, σοφισταί, φιλόσοφοι, ασεβείς καϊ διαφθορείς 
τής νεότητος παρίσταντο ένώπιον του ώς έν καϊ τδ αύτό. ‘Η 
ανατροφή δθεν ήν έδιδον τοΐς νέοις Άθηναίοις εινε ή κυρία 

ύπόθεσις τής κωμφδίας αύτοΰ.
Άλλως τε ό άναγινώσκων αύτήν, δέν δύναται νά μή θαυ- 

μάση τδ εύφραδές καϊ γλαφυρόν τών στίχων, καϊ τδν αττι
κισμόν τής γλώσσης αύτοΰ, ότέ μέν χαριέσσης καϊ έπαγω- 
γοΰ, ότέ δέ ισχυρά; καϊ συγκινητικής. Πρδς δ' άπόδειξίν τοΰ 
ύψους τών ιδεών τοΰ ποιητοΰ, αρκεί ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα 
τά δύο ταύτα τεμάχια τοΰ χορού τών Νεφελών.

Α,ον
« ’Αέναοι Νεφέλαι 

αρθώμεν φανεραί, δροσερόν φύσιν εύάγητον 
πατρδς απ’ ’Ωκεανού βαρυαχέος
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Προς την Σύνταξιν τοΰ άξιολόγου περιοδικού « ό Μέντωρ,»

Δύο λέξεις περί του ’Αναγνωστηρίου
ή Σμύρνη.

Μετά τούς πολλούς καί δικαίους επαίνους, οΰς δτε εγχώ
ριος καί δ έν Κωνσταντινουπόλει τύπος έπεδαψίλευσε τφ Άνα- 
γνωστηρίφ καί τοΐ; λαβοϋσι τήν πρωτοβουλίαν περί τής συ- 
στάσεως αύτοΰ, ίσως ήθελον κριθή μεμψίμοιρος έκφράζων 
ιδέας τινάς, ούχί λίαν κολακευτικά; περί αύτοΰ· άλλ’. αδια
φορών περ'ι τούτου καί μή ών φίλος τής μακρηγορίας, έρχο
μαι έπ'ι τοΰ προκειμένου.

Τήν ίδρυσιν τοΰ ’Αναγνωστηρίου έ χαιρέτισα είπερ τις καί 
άλλος μετ’ άκρας εύχαριστήσεως, διότι έθεώοησα αύτό ού 
μόνον ώ; τόπον δπου διά τής άναγνώσεως ή διά τής άκοοά- 
σεως αναγνωσμάτων ή καί διά τής παραδόσεως διαφόρων μα
θημάτων οί φοιτώντες και τδν χρόνον αύτών εύχα ρίστως άμα 
κα'ι επωφελώς θά έδαπάνων καί τόν ορίζοντα τών γνώσεων 
αύτών θά έπεξέτεινον, άλλά κα'ι ώ; κέντρον εί; δ συνερχό
μενοι πολλοί όμόφρονες καί διά τοΰ συγχρωτισμού έξοικει- 
ούμενοι έπί μάλλον καί μάλλον πρδς άλλήλους, ήθελον έπι- 
ληφθή προϊόντος τού χρόνου καί ζητημάτων ζωτικωτέοων 
διά τήν κοινωνίαν ήμών. Καί κατά μέν τδ πρώτον μέρος τά 
πράγματα ύπερέβησαν πολύ τάς προσδοκίας μου- διότι πολλοί 
των λογίων καί ιατρών μήτ’ αύτοΰ τοΰ ώραίου φύλου έξαιοου- 
μένου λίαν φιλοτιμώ; έπροθυμοποιήθησαν οί μέν έλευθεριώ- 
τερον οί δέ φειδωλότερον νά συνεισφέρωσιν έκαστος τδν έρα
νον αυτού. Και ταΰτα μέν πάνυ καλώ; έχουσι καί ούδείς ό 
μή ένθουσιωδώς έπευφημών έπί τοϊς γιννομένοις. Άλλ*  ώς 
πρδς τδ δεύτερον ουδεμία πρόνοια έλήφθη. Εύχομαι δέ ή πρδς 
συμπλήρωσιν τού ήδη ύπάρχοντο; κανονισμού τού ’Αναγνω
στηρίου μέλλουσα νά έργασθή ’Επιτροπή λαμβάνουσα ύπδ 
.ώριμον σκέψιν τά λεγάμενα, άναπληρώση τήν ούσιωδεστάτην 
κατ’ έμέ ταύτην έλλειψιν τοϋ ύπάρχοντο; κανονισμού, όρί- 
ζουσα δι’ άρθρου τινδς γενικά; συνεδριάσεις τών μελών δίς 
τοϋ μηνδς τουλάχιστον, θέμα έχούσας κοινωνικόν τι άντι- 
κείμενον, δπερ ή επιτροπή πρδ δεκαπενθημερία; θά ύποβάλλη 
εΐ; τήν σκέψ.ν τών μελών’ οϊον πώς δύναται νά άνα- 
πτυχθή καί παρ’ ήμϊν ό συνεταιρισμός, όποϊαι αί έλλείώεις 
τή; κατωτέρας ή.δημοτική; λεγομένης έκπαιδεύσεως καί πώ; 
δυνατόν ν’ άναπληρωθώσιν αυται, πώς δυνατόν νά κατορθωθήή 
παγίωσις καί ή προαγωγή τοΰ άρτίως ίδρυθέντο; μέν άλλ’ 
έπί λίαν σαθρών βάσεων ω; προ; τά οικονομικά ύφισταμένου 
εθνικού ήμών ορφανοτροφείου*  διότι κατ’ έμέ, έν παρενθέσει 
είρήσθω, ουδόν κατάστημα δύναται νά προαχθή είμή έχει 
προδιαγεγραμμένην τήν πορείαν αύτοΰ" τοΰτο δέ αδύνατον 
καθίσταται άν μή προηγουμένως απόκτηση σταθερού; καί ώ- 
ρίσμένου; πόρους’ καί άλλα τοίαΰτα. ‘Οποία δέ καί όπόση ή 
έκ τοιούτων συζητήσεων προσδοκωμένη ηθική Ιιαί ύλική ωφέ
λεια τοΐ; πάσι δήλη’ διότι κατά τήν παροιυίαν « τά λόγια 
εινε λόγια, άλλά τά μακαρώνία γεμίζουν τήν κοιλιά. »—"Εν
ταύθα δέ γενομένου τοΰ λόγου, ά; μοί συγχωρήση ή αξιότιμος

(I) ‘Ο γράφων έλήσμάνησεν δτι Σ ύ ν τ α ξ ι ς τού Μ έ ν- 
τ ο ρ ο ; εισι πάντες δσοι συναισθάνονται δτι δύνανται νά εί- 
πωσί τι ωφέλιμον προς τήν ανθρωπότητα έν 
γένει καί ιδίως τόν χριστιανόν "Έλληνα (σελ. 
6), επομένως δτι καί αύτό; ούτος μέλος ώ / τή; ποός ήν απευ
θύνεται Συντάξεως, δύναται νά γράφη καί δηυ,οσιεύη διά τ·ύ 
Μέντορος όσαδήποτι θέλει θέματα, πρακτικήν υποσχό
μενα ωφέλειαν. Σ. Δ.

Σύνταξις (I) τοϋ Περιοδικού νά ειπω δτι καί αύτό τούτο ήθελε 
μάλλον ωφελήσει, εαν τακτικως ελάμβανεν ώς θέμα τοιούτόν τι 
αντικείμενου κοινωνικόν, ύποσχόμενον πρακτικήν ωφέ
λειαν, τούτου δέ έξαντλουμένου μετέβαινεν είς άλλο, καί 
ούτω καθεξής. Ούδείς βεβαίως 'δύναται ν’ άρνηθή δτι ό Μέν
τωρ κατα το παρελθόν έτος επεληφθη τοιούτων αντικειμένων’ 
άλλ’ έκτάκτως καί κατ' έμήν γνώμην ακροθιγώς μόνον. Έάν 
δέ ό προορισμό; τού τόπου εινε νά διαφωτίζη τό κοινόν πεοί 
τών έλλείψεων αύτοΰ, δέν πρέπει νομίζω νά όκνή ένδιατοί- 
βων έπί τοϊς αύτοις καί έπανερχόμενος εί; τά αύτά, μέχρι; 
ού σχηματισθή ή κοινή γνώμη καί ιδη πραγματοποιούμενα 
τά γραφόμενα’ ώς τοΰτο, πρέπει νά όμολογήσωμεν, έπραξε 
συχνά καί πράττει ή έφημερίς Σμύρνη. — ’Επειδή δέ ώ; 
προοιμιαζόμενος ειπον, δέν είμαι φίλος τής πολυλογίας, άρ- 
κοΰμαι πρδς τό παρόν είς τά ολίγα ταΰτα, διότι τοϊς φρονί
μου ολίγα, έπιφυλαττόμενος νά έπανέλθω, δταν κριθή καλόν.

Μ. Ρ. ‘

Περί εργόχειρου.

Δέν είναι χρεία, λέγει ό κύριος ‘Ρολλϊνος, νά χρονοτριβήσω 
πολύ διά ν’ αποδείξω τήν ώφέλειαν καί τά έκ τοΰ έργοχείρου 
προξενούμενα εις τάς γυναίκας καλά. ‘Π συνήθεια αύτη έγινε 
πολύ κοινή είς τάς γυναίκας, καί προξενεί μεγάλην τιμήν είς 
αυτάς. Εις τούς παλαιού; χρόνους, κατά τού; οποίους οί άνθοω- 
ποι έφύλαττον άκόμη μέρος τής εύδαίμονο; έκείνης άπλότητΟ; 
ταϋ Πρωτοπλάστου, αί πλέον εύγενεΐς Κυρίαι ένησχολοΰντο είς 
εργόχειρα καθ’ ύπερβολήν κοπιαστικά, τά όποια εις ήαάς 
σήμερον ήθελον φανή ποταπά καί άξιοκαταφρόνητα. 1Η Σάοα 
εις πλουσιώτατον οίκον, εί; τόν όποιον ήσαν πολυάριθμοι ύπη- 
ρέται, ήτοίμαζε μέ τά.ς ιδίας χεϊρας της τήν τράπεζαν καί τά 
φαγητά, δίά τού; ξένους. ‘Η ‘Ρεβέκα καί ή ‘Ραχήλ είςίτρυφεράν 
οΰσαι ετι ηλικίαν, ύπέστρεφαν άπδ τήν βρύσιν έχουσαι έπί τών 
ωμων των έγγεια πλήρη νερού, ‘Η Ναυσικάη, θυγάτηρ τοϋ 
’Αλκινόου, βσσιλέως τών Φαιάκων,δέν ήσχυνετο νά πηγαίνη 
ή ιδία εις τόν ποταμόν διά νά πλύνη τά ένδύματα’ Αί γυναίκες 
εις θλους τού; τόπου; διετήρησαν τήν άξιέπαινον ταύτην συνή
θειαν τοϋ νά έργάζωνται. Μάς διδάσκει ή ίς-ορία, δτιό Άλέξαν- 
ορος, ο μεγαλήτερος τών νικητών καί τροπαιούχων, καί 
ό Αύγουστος, ό μονάρχης τής Οικουμένης δλης, ήσαν ένδεδυ- 

μένοι μέ ίμάτια κατεσκευασμένα από τάς ιδίας των μητέ
ρας, γυναίκα; καί άδελφάς. ‘Η εκκλησιαστική ιστορία μάς 
αναφέρει άλλα παραδείγματα εξίσου λαμπρά.

‘Η ωφέλεια όλη κρέμαται είς τδ νά έργάζωνται ει; πράγ
ματα δχι ανωφελή, αλλά χρήσιμα. Εινε πολλαι Κυρίαι αι- 
τινες ένασχολοϋνται είς κατασκευήν ένδυμάτων, καί άλλων 
κινητών αναγκαίων διά τήν οικίαν. Άλλαι έχουσι δια δόξαν 
των τό νά έτοιμάζωσι σκεύη διά τάς άπορους εκκλησίας, καί 
άλλαι, άμιλλώμεναι κατά τήν εύσέβειαν μέ τάς δευτέρας, νο
μίζουν τιμήν των τδ νά ένδύωσι τους έμψυχους ναούς τοΰ Κυ

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ. ]

Εί; τών κατά τδν 1 9 
τούτον αιώνα άνατειλάν- 
των καί ήδη μεσουρα- 
νούντων εινε ό γλυκόεις 
τής μουσοτραφούς Δώ
ρα; Ίστριάδος άστήρ, ό 
ήδη καταγλαίζων τόν 
γυναικεϊον κόσμον.

Τό δνομα Δώρα Ί- 
στοιάς ή Δώρα δ Ίστρια 
εινε πλαστόν έλαβε δέ 
τοΰτο, δτε άνεφάνη τό 
πρώτον' έν τφ φιλολογι- 
κφ κόσμφ διά τών συγ
γραμμάτων της, ένεκα 
πολιτικών λόγων.Καλεί
ται κυρίως ‘Ελένη’ εινε 
δέ θυγάτηρ τοϋ έξ Ηπεί
ρου καταγομένου καί 
είς τάς παριστρίους χώ
ρα; έγκαταστάντος Μιχ, 
Γχίκα, χρηματίσαντος υ
πουργού τώνέξωτερ.πολ- 
λάκις ένΒλαχίφ. ‘ Η οικο
γένεια τού Γκίκα πολλούς 
πολλάκις άνδρας κυβερ- 
νήτας άνεδείξατο, φιλέλ
ληνας καί φιλομούσους.

Έγεννήθη ένΒουκου- 
ρεστίφ τήν .22 ’Ιανου
άριου 1829 ή κατ’άλ
λου; 1828. Τό γάλα 
παιδιόθεν τή; όρθοδοξού-
σης εϋσεβεία; καίτή; ‘Ελλην. ανατροφής θηλάσασα, ή Ελένη 
έσχε τδ ατύχημα ΐνα στερηθή τών γονέων της λίαν προώ- 
ρως. Έν τή περιστάσει ταύτη παρελήφθη ύπδ τού πρδ; πατρδς 
θείου αύτής ’Αλεξάνδρου Γκίκα, ήγεμόνος τότε τής Βλαχίας, 
έν τή οικογένεια αύτοΰ. Εσχε δέ διδάσκαλον τόν έπί εύρεία 
παιδεία διακρινόμενον ομογενή Γρηγόριον Παππαδόπουλον, 
οΓ ού έμυσταγωγήθη, ώς μόνη ομολογεί, έν τή μεγαλοπρεπεϊ 
φιλολογίφ τών ‘Ελλήνων, ήτις παρήγαγε τά πρώτα καί αθά
νατα άριστουργήματα τοΰ ανθρωπίνου νοός.

ρίου, έτοιμάζουσαι χιτώνας καί άλλα ένδύματα διά τού; πτω
χούς. Πόσον μισθόν, καί πόσην χαράν δέν θέλουν εχει αυται 
δταν άκούσωσι τόν ίδιον Ίησοΰν Χριστόν καθημενον έπί του 
θρόνου τής δόξης του, νά άποτείνη είς αύτάς τού; χαροποιού; 
τούτου; λόγους «Δεύτε οί ευλογημένοι τοΰ Πατρός μου, κλη
ρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ύμϊν βασιλείαν από καταβολή; 
κόσμου’ γυμνός γάρ ήμην καί περιεβάλετέ με. »

Μακάριαι αί κόραι έκεΐναι, αϊτινε; νηπιόθεν μανθάνουσιν 
άπδ τάς μητέρας των διά παραδειγμάτων μάλλον παρά διά 
λόγων ν’ άγιάζωσιτάς χεϊρας των μέ τόσον ευσεβές έργόχειρον.

‘Η προώρως έν αύτή 
άναφανεϊσα,λέγει ό μνη- 
σθείς διδάσκαλος αύτής, 
δαιμόνια μεγαλοφυία, ή 
αγγελική τή; καρδίας αύ
τή; άγαθότη; και ή έπι- 
λάμπουσα χάρις καθί- 
στων αυτήν άντικείμενον 
συγγενική; λατρείας, α
γλάισμα τής αύλής τοϋ 
ήγεμόνο; ’Αλεξάνδρου’ 
ένφ δέ ή άνήκουσα τφ 
φύλφ αύτή; γυμναστική 
έναρμονίω; διέπλαττε τό 
μετά τή; στοργής ύπδ 
τή; φύσεω;εύτυχέστατα 
δημιουργηθέν αύτή; σώ
μα, δ νοϋ; αύτή; ούτω 
θαυμασίως ανεπτύσσετο 
ώστε οί διδάσκαλοι αύτής 
έν δυσχερεϊ θέσει εύρισκό 
μενοι,-ώφειλον νά μετα- 
χειρισθώσινέκτακτόν τινα 
μέθοδον, τής μεγαλοφυ- 
ίας ;.ή υποκείμενης είς 
τούς συνήθεις κανόνας.

Φερέπονος καί εμβρι
θής, δεξιώς διά τών 
γραμματικών δυσκολιών 
διερχομένη, θαυμασίως 
κατέφθανεν είς τήν κα- 
τάληψιν τών συγγραφέων 
καί*,  ποιητών.

ΈνδεΧ’έτΐ; συνέγραψε 
γλαφυρώτατον διήγημα.

Πάσαν γυναικείαν μικρολογίαν άπο®ευγουσα, κατεγίνετο ά. 
νενδότως έν τή ιστορική ακρίβεια έΧαστου αντικειμένου. Έκ
τακτον δέ εύμάθειαν καί περί τάς γλώσσα; έπεόείξατο ών εννέα 
εντελώς έξέμαθεν.

Κατά τδ 1849, είκοσαέτις, πλήρης χαρίτων καί προτερη
μάτων ή νέα ‘Ελένη, ένυμφεύθη τόν πρίγκηπα’Αλέξανδρον 
Κολτζώφ Μασσάλσκην, υπασπιστήν τού αύτακράτορο; τής 
Ρωσσίας καί γόνον μια; τών επισημότερων ρωσσικών οικογε
νειών’άλλά δυστυχώ; ό γάμος αύτή; έμεινε στείρος.
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Έκ Πετρουπόλεως, ένθα μετέβη χάριν τοΰ συζύγου της, 
μή δυναμένη ν' άνθέξη εις τήν αΐωνίαν νύκτα καί τδν τρομερόν 
αυτής παγετόν, άλλως δέ φρονούσα περί τών πολιτευμάτων 
τών εθνών και δλως εναντία πολιτικά έχουσα φρονήματα 
πρδς τά τής αυλής τοϋ Αύτοκράτορος, ανεχώρησε κατά τδ 
1855 εις Βέλγιονκαΐ έκεϊθεν ήρξατο τάςπεριηγήσεις,-.δη- 
μοσ'.εύουσα ύπδ τδ ψευδώνυμον Δώρα Ιστριάς τάς αρχάς και 
τάς ιδέας αύτής διά τών εφημερίδων και τών περιοδικών.

Πολλά και ποικίλα συνέγραψε· κυριωδέστερα δέ καΐ σπου
δαιότερα εΐσ'ιν ό μοναχικός βίος έν τή ανατο
λική Έκκλησίφ, ήΓερμανική Ελβετία’ 
τδ ώοαϊον μυθιστόρημα, δημοσιευθέν διά τοϋ έξοχωτέρου πε
ριοδικού συγγράμματος τής Ευρώπης τής «Έπιθεωρήσεως τών 
Δύω Κόσμων,» τήν Έλεονώρα “Αλτιγγεν, τήν 
Ρουμανικήν ’Εθνικότητα, τάς Ίονίους νή
σους, τδν Έξόριστον τοϋ Βιρβεστέϊν, τούς 
ήρωας τής Ρουμουνίας, τήν ’Εκκλησίαν 
καΐ τήν Αύτοκρατορίαν έν τή Δ. έκατον- 
τ α ε τ η ρ ί δ ι καΐ τδ περισπούδαστου διά πάσαν * Ελλη- 
νίδα, τάςέν τή Ανατολή γυναίκας, τάς οποίας 
μετέφρασε μέν άξιολόγως ή Κυρία Αιμιλία Γ. Σκούζε, εςε— 
δωκε δ’ έν δυσ'ι τόμοις τφ t 862 ό Κ. Χρ. Δούκας.

(Ευρυδίκη).

Πεοί Ίσοκράτους καί τής διδασκαλίας 
αύτοϋ.

(Συνέχεια άπδ σελ. 128 καΐ τέλος).

Α.
Τά προς τον Θεόν καθήκοντα.

’Απδ τής ζ’. π.Χ. εκατονταετηρίδας οί φιλόσοφοι τής ‘Ελ
λάδος ήοξαντο σκεπτόμενοι σπουδαίως περί τοϋ κόσμου καί 
τής αρχής και τοϋ προορισμού αύτοϋ. Ένόησαν ενωρίς λίαν 
οτι αί περί Θεών παραδόσεις τών ποιητών ήσαν φυσικών φαι
νομένων άναπαράστασις καί διηγήματα κατεσκευασμένα οΰτω 
καταλλήλως, ϊνα όδηγώσι τών άπλουστέρων τδν βίον. Άλ
λ’επειδή'έκτδς τής Ελλάδος ούδαμοϋ αλλαχού θρησκευ- 
τικώς τελειότερον τι έφαίνετο, πλήν τοϋ ’Ιουδαϊκού έθνους, 
δπερ ούδεμίαν τότε σχέσιν είχεν ούτε πρδς "Ελληνας, ούτε 
ποδς άλλα έθνη. Οί φιλόσοφοι πάντες σχεδόν έσπούδασαν 
νά καθαοίσωσι και άγνίσωσι βαθμηδόν τήν έθνικήν θρησκείαν, 
ώστε νά καταστήσωσίν αύτήν συντελεστικήν εις τήν διανο
ητικήν τού ‘Ελληνικού "έθνους άνάπτυξιν’ άλλ’ ολίγιστοι 
έσκέφθησαν καΐ ν’ άπόβάλωσιν τήν όλοτελώς, μη εχοντες 
άλλην τινά τελειοτέραν ν’ άντιτάξωσιν. "Οθεν βλέπομεν τους 
φιλοσόφους ίδιοι μέν φιλοσοφικώ; διαλογιζομενους καΐ απορ- 
ρίπτοντας πάσαν ταπεινήν περί τής θεότητας ιδέαν, δημο- 
σία δέ συμμετέχοντας πασών των τελετών καΐ θυσιών καΐ 
παυηγύρεων. ’Αναξαγόρας, Σι ράτης, Ξενοφών, Πλάτων 

κ. λ. έθυον έν τοϊς ναοΐς ώσπερ οί κοινοί τών άνθρώπων-.’ 
Ταύτην δέ τήν πρδς τούς πατρίους θεούς εύσέβειαν έτήρησεν 
ό ‘Ελληνισμός μέχρις εσχάτων, διότι οί Νεοπλατωνικοί) έλε
γαν « ούτος μέγιστος καρπός εύσεβείας, τιμάν τδ θειον κατά 
τά πάτρια;»

Τά αύτά τοϊς άλλοις καΐ ο Ισοκράτης δοξάζων λέγει: 
Τά περί τούς θεούς π ο ί ε ι ώ ς οί πρόγονοι κα- 
τέδειξαν (πρδς Νικοκλ. δ.—Δημ. δ .). Άλλ’ έπειδή 
ώς διδάσκαλος τού λαού παρέρχεται καΐ ούχί ώς φιλόσοφος 
μετά πολλής περισκέψεως όμιλεϊ περί θεών καΐ φρονιμώτε- 
ρον άποφαίνεται τοϋ Εύριπίδου καί τινων άλλων τραγικών 
ποιητών καί φιλοσόφων, οιτινες άν ακοινούντες τάς περί θεών 
αύτών δοξασίας εις τδν λαόν άνευ τινδς ένότητος, έσάλευ- 
σαν τήν πρδς τούς θεούς πίστιν καΐ έφερον τήν μετά ταύτα- 
άπιστίαν καΐ διαφθοράν, ήτις κατέστρεψε τό ‘Ελληνικόν έ
θνος· διότι εΐνε όμολογούμενον δτι ούδέποτε έθνος προ- 
ήχθη καΐ διετηρήθη άνευ σταθεράς θρησκευτικής πεποιθή- 
σεως· αΰτη συγκρατεϊ τούς λαούς καΐ δίδει ζωήν, ή δέ α
πιστία άποσυνθέτει καΐ παραλύει πάσαν κοινωνικήν καί έ
θνικήν ΰπαρξιν. "Οθεν ή ευσέβεια (λέγει ό’Ισοκράτης) 
πρώτη μετά τών άλλων άρετών άποτελεϊ τήν εύδαιμονίαν 
καΐ συμβουλεύει νά τηρώμεν τά πάτρια, μηδέν προστιθέντες 
έξω τών νομιζομένων «εύσέβειά έστινεντφ μη
δέν κινεϊν ών οί πρόγονοι παρέδοσαν» (Ά- 
ρειοπ. ιά). Ταϋτην τήν άρχήν δφείλομεν καΐ ήμεϊς ν’άκο- 
λουθώμεν, έώντες τά ξένα, τάς νέας ερμηνείας τάς ύπδ τδ 
πνεύμα τής έλευθερίας παρισταμένας. Διότι ώσπερ έν τή 
πολιτεία ή άπόλυτος ελευθερία άποβαίνει αναρχία καΐ πα
ραλύει αύτήν (Πλατ. Νομ. γ'. 698 ), τδν αύτδν τρόπον - 
καί έν ταΐς θρησκευτικαϊς έρμηνείαις. 1Η άπόλυτος τών κρί
σεων έλευθερία, ή ποικιλία τών γνωμών περί πραγμάτων, 
μή ύποπιπτόντων εις τάς αισθήσεις, άναμφίβολον οτι αστα- 
θειαν έπιοέρει καΐ μετά ταύτην άπιστίαν κα: παραλυσίαν. 
Ταύτα βέβαιοί ή ιστορία όλων τών έθνών άρχαίων καΐ νε- 
ωτέρων. Έφ’ όσον έθνος τι φυλάττει τάς θρησκευτικάς του 
δοξασίας, έστω, καΐ μετά τινων ασυμφωνιών-, ε’. δέ βούλει, 
καΐ μετά τινων δεισιδαιμονιών, ή έκ τής ένότητος τών 
ιδεών προερχομένη θρησκευτική πεποίθησις καΐ ισχύς πα
ρέχει θαύματα καΐ άποδεικνύει χαρακτήρας ηθικούς και πο
λιτικούς. Τούτο μαρτυρεί ή περίοδος τής άκμής όλων τών 

έθνών. "Αμα έπέλθη ή περί πάντων ερευνά και αμφιβο
λία, γεννάται ή ποικιλία τών γνωμών και η απιστία, δι ων 
ή διαφθορά καΐ ή κατάπτωσις. Οί ’Αθηναίοι οτε ενικών τας 
έπιδρομάς τών μυριαρίθμων βαρβάρων επίστευον τους θρη
σκευτικούς αύτών μύθους δπως ελεγοντο' απωλοντο δε αι 
οικογενειακά! καΐ πολιτικαΐ άρεταί, αμα τών φιλοσόφων αι 
θρησκευτικά', συζητήσεις καΐ των σοφιστών αί διδασκαλία’, 
κατετάραξαν τήν απλήν τού λαού πεποιθησιν. Τούτο συ- 
νιδών δ Γάλλος Σιατευβριάν. λέγει έν τφ άθανάτφ αύτοϋ 
συγγράμματι, τφ Πνεύματι τοϋ Χριστιανισμού (Τομ. Β. 

σελ. 3) τά έξης περί των μετά θρησκευτικής πίστεως ή απι
στίας γραψάντων συγγραφέων.

L’ ecrivain le plus religieux est presque to ujours 
le plus eloquent. Sans religion on peut avoir de Γ 
esprit, mais il est difficile d’ avoir du genie. Ajou- 
ter, qu’ on sent dans 1’ historien de foi un ton, nous 
disons presque un gout d’ bonnfete homtne, qui fait 
qu’ on est dispose a croire ce qu il raconte; on 
se defie au contraire de Γ historien sophiste, car 
representant presque toujours la sociele sous un 
jour hodieux, ont est incline a le regarder lui— 
m£me comme un mechand et un trompeur. Άλλ’ 
επί τδ προκείμενον.

Κατά τδν Ίσοκράτην, τών θεών οί μέν ήσαν άνώτεροι, οϊον 
οι ’Ολύμπιοι, οί δέ κατώτεροι, οιοιοί δαίμονες καΐ τά κατώ
τερα πνεύματα. Καί οί μέν ήσαν αίτιοι τών άγαθών καΐ έλα- 
τρεύοντο διά θυσιών καΐ έγειρομένών πρδς τιμήν αύτών ναών 
οί δέ έπΐ σ υ μ φ ο ρ α ϊ ς και τ ι μ ω ρ ί α ι ς τεταγμένοι- διδ καΐ 
αποπομπάς έποιοϋντο αύτοϊς (Φίλιππ. μθ .). ‘Η εύτυχία 
καΐ δυστυχία, ή τακτική τών ύετών καΐ τοϋ ψύχους καΐ τής θερ- 
μοτητος επέλευσις, ή εύ κ α ίο ως έπισυμβαίνουσα καί πρδς τήν 
εργασίαν τής χώρας καΐ πρδς τήν συγκομιδήν τών καρπών, 
ταύτα παρά τών θεών γίγνονται ( Αρειοπ. ιά.). Άλλά καΐ δέν 
διαπράττουσιν αύτοΐοί θεοί τά άγαθά καΐ κακά, άλλ’ έμποιού- 
σιν ήμϊν έκάστοις τοιαύτην έννοιαν, ώστε δι’ άλλήλων ήμϊν 
έκάτερα παραγϊγνονται. Καΐ κατά ταύτα ό άνθρωπος εΐνε τών 
ευτυχιών καΐ τών δυστυχιών αύτού παραίτιος, οί δέ θεοί ΐσταν- 
ται έκτδς βραβευταΐ τών άγαθών καΐκακών πράξεων τών άνθρώ
πων. Προσέτι διηγούμενο; τού; περί θεών μύθους φαίνετοίι πι- 
στευων αυτούς δπως ό λαός καΐ έξ αύτών συνεχώςπιστούται τάς 
περί τών αρχαίων άποδείξεις του’ π.χ. έκτών περί Τριπτολέ- 
μιυ καί Δήμητρας,έκ τών περί Άθηνάς καΐ Ποσειδώνος μύθων ά- 
ποδεικνύει τήν αρχαιότητα καΐ τδ θεοφιλές τών Άθηναίων(Πα- 
νηγ. 5, ί)' και έκ δέ τών περί ‘Ηρακλέους καΐ’Ιάσονος προτρέπει 
τδν Φίλιππον είς τήν εύεργεσίαν τών Έλλήνων( Φιλιππ. μστ*.  
ν . νε. ξα.). ‘Ωσαύτως δε καταλλήλως ποιείται χρήσιν καΐ 
άλλων μύθων,διηγούμενος τά περί ’Αμαζόνων, τούς έρωτα; τοϋ 
Διδςκαΐτής Λητού; (Παναθ. θ'.—Έλεν. έγκ. κ-'.),τήν παρά 
Θησέως αρπαγήν τής Ελένης, τά περί Κάστορος καΐ Πο- 
λυδεύκους, τά περί γενέσεως των ήρώων έκ θεών, τά περί 
Μινώταυρου, τά περί κρίσεως τού Πάριδος καί άλλα (Έλέν. 
«γκ. ιά, ί, ιγ'. ιβ>, κ'), καΐ θέλει ένίοτε νά δώση είς αύτούς 
αλληγορικήν ερμηνείαν οϊον διηγούμενος τά πεοί κοίσεως 
του Πάριδος, προστίθησιν δτι δ Πάρις εϊλετο τήν οικειότητα 
της Ελένης ού πρδς τάς ήδονάς άποβλέψας, άλλ’ έπιθυ- 
μήσας κήοεστής είναι Διδς (αύτ. κ .) καί έν γένει σπουδάζει, 
δσον οϊον τε, τούς περί θεών μύθους νά έκθέση καταλλήλως 
προς την ηθικήν τοϋ λαού μόρφωσιν, δικαιολογών ένιαχοϋ 
καΐ τας πολλας αύτών έρωτικάς πλάνας (αύτ. κ’. κ- .). Άνο- 
μολογών λοιπόν τούς θεούς αγαθούς καΐ δικαίου; καΐ βρα- 

βευτάς τών άνθρωπίνων πράξεων, παραδέχεται καί τήν πρδς 
αυτου; οφειλομένην λατρείαν καΐ τάς εις αύτούς προσφερομέ- 
νας θυσίας. Εκαστος πρέπει νά τιμά τδ θειον κατά τήν ιδίαν 
δύναμιν’ οί πλούσιοι ?ά ίλάσκωνται δι’ αναθημάτων καί θυ
σιών, οι δέ φιλόσοφοι προσφέροντες ώ; άπαρχάς περί αύτών 
εγκώμια (‘Ελ. εγκ. κθ .). Άλλ’ έπΐ πάσι τούτοις πόσον χρι- 
στιανικώτατος φαίνεται λέγων δτι καλλιτέρα θυσία εΐνε τδ 
παρέχειν εαυτόν βέλτιστον καΐ δικαιότατον, καΐ δτι οί τοιοϋ- 
τοι δύνανται νά λάβωσί τι παρά τοϋ θεοϋ μάλλον ή οί 
πολλά ίερεϊα καταβάλλοντες (αύτ. ς·’.). Τούτο δέ δέν μάς 
ένθυμίζει τδ έλεον θέλω καΐ ού θυσίαν;

Παραδέχεται τήν άθ ανασίαν τής ψυχής, ύπέρ ής συμ- 
βουλείει ότιοϋν πάσχειν δσον οϊοί τε έσαέν. Μετέ- 
χομεν δέ ταύτης κατά τήν εύδοξίαν καΐ τούς επαίνους καί τήν 
φήμην τήν έντφ χρόνφ συμπαρακολουθοϋσαν ί Φιλιππ. νς- ,). 
Διά δέ τής καλής μνήμης καΐ τών άγαθών ελπί
δων, αΐτινες διαμένουσι μετά θάνατον προτρέπει είς τδ άγαθδν 
(Εύαγ. ιά), διότι αί ψυχαΐ τώντεθνεώτων έχουσιν αΐσθησίν τινα 

των επί γής γ·.γνομένων,(Εύαγ. ά—Πλαταϊκ. κδ'.—Αίγινητ. 
ιθ'.). Καί αί περί τοϋ μέλλοντος θρησκευτικαί δόξαι περί θείων 

άμοιβών καί ποινών παρέχουσιν ή δ ί ο υ ς τάς ελπίδας 
εις τδν άνθρωπον (Συμ. ιβ ’.). Έκ πάντων λοιπόν τούτων συμ- 
περαίνομεν δτι ό Ίσσοκράτης έπίστευε τού; θεούς άγαθούς 
καί δικαίους, παρεδέχετο τήν άθανασίαν τής ψυχής καί 
τήν έν τφ μέλλοντι άνταπόδοσιν τών άγαθών καΐ πονηοών 
πράξεων.

’Ενταύθα δέ περί θρησκείας λόγου γενομένου; έπιτραπήτω 
μοι νά προβάλω εί; έμαυτδν έρώτησίν τινα, ήν πάντες συνέ
χω; ποιούμεθα καΐ συνεσταλμένως πω; προφέρομεν τά περί 
ήμάς θρησκευτικά πώς έχουσιν ; άρά γε στιχίζομεν τοϊς 
προγονικούς έθεσιν, ώσπερ δ ’Ισοκράτης λέγει, ή ξενίζομεν; 
Τιμώμεν καί λατρεύομεν τδ θειον μετά τής πόλεως ή ούχί; 
Ούδείς, νομίζω, δύναται νά άρνηθή δτι άπό τίνος χρόνου 
φαίνεται κατακρατήσασα πάντων ήμών ψυχρότης τις περί τά 
θεία. Πάντες άνομολογοϋσιν δτι έξήλθομεν τής όδοΰ, ήν οί 
πατέρες ήμών έβάδιζον. Καί κληρικοί καί λαϊκοί, καί μητέ
ρες καί πατέρες κατακρίνουσι τήν όλισθηράν ταύτην οδόν. Καί 
μέχρι μέν^ λόγων οί πάντες συμφωνούσι’ πράγματι δέ τίνες 
καΐ πόσοι φροντίζουσι νά δεικνύωσι τάς πράξεις συμφώνους 
πρδ; τούς λόγους 1 Πρόσφατο; και καί καταφανής εΐνε ή 
ισχύς, ήν ήρύετο καί έτι καΐ νϋν άρύεται τδ ήμέτερον γέ
νος άπδ τού πατρίου θρησκεύματος. Αί μεγάλαι] εύεργεσίαι 
αύτού είς τε τά άτομα καΐ τήν πολιτείαν ήμών καταφι- 
μούσι καΐ τούς σφόδρα άντιδοξοϋντας. Άλλά παρά τήν κοι
νήν ταύτην άνομολόγιαν τής πατρίου θρησκεία; ήρξατο άπό 
τίνος χρόνου ύποσείουσα τάς συνειδήσεις τών πολλών άπδ 
τών άνω πρδς τά κάτω κατερχομένη καΐ μεταδιδομένη βαθ
μιαία τις ψυχρότης καΐ σκεπτικισμός. Αί έν τή γηραιφ Ευ
ρώπη έπαναλαμβανόμεναι ύπδ τδ πρόσχημα τής έλευθεοίας 
τοϋ πνεύματος άνατρεπτικαί τοϋ παρόντος πολιτικαΐ καί 
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θρησχευτικαί ιδέαι εΐσέδυσάν πως καί ευρίσκουσι πιθανότητα 
παρ’ ήμϊν, τοϊς ούδεμίαν έχουσι σχεδόν θρησκευτικήν ανα
τροπήν, μάλιστα διά τήν εύκολου τών ιδεών μετάδοσιν καί 
διάτα πολλά φθοροποιά αναγνώσματα τών μυθιστοριών, αϊ
τινες κατέκλυσαν τήν δυστυχή ήμών πατρίδα, μεταδίδουσαι 
άφθονον τδ δηλητήριον μετά τοϋ μέλιτος. Τούτων δ’ ενεκα 
αδιαφορία περί τήν θρησκείαν, έλλειψις μετριοφροσύνης καί 
σεβασμού, υβριστική οϊησις και κενοδοξία παρά τοΐς ολίγα 
ή πολλά μαθοΰσι, διαφθορά καί δεισιδαιμονιών έξωτεριχή 
εύλάβεια καί άσχημοσύνη, πάντων δέ μάλιστα ή άρρητος 
καί αθέμιτος αισχρολογία εν τε τή οικία καί έκτδς παρά τφ 
λαώ. Τήν τοιαύτην ένορών κατάστασιν θλίβεται πας εύ 
φρονών καί απελπιστική άθυμία καταλαμβάνει τήν ψυχήν 
τοϋ οικογενειάρχου τοϋ θέλαντος νά μεταδώση εις τά τέκνα 
του έδραίαν τινά θρησκευτικήν αγωγήν, δι’ ής νά δυνηθώσι 
νά διέλθωσι τδν βίον εύ ποιοϋντες καί πάσχοντες. Δέν 
μέλλω ένταϋθα νά είσέλθω εις λεπτομερή τής καχεκτικής 
ήμών καταστάσεως έξέτασιν*  διότι πολλά καί διδάσκαλοι 
καί δημοσιογράφοι, καί άλλοι αγαθοί πολϊται πολλάκις 
έγραψαν. Μικρόν μόνον άπετόλμησα βαρυαλγών νά έπι- 
μνησθώ πραγμάτων, άτινα περί πολλοΰ πάντες ποιούνται 
καί τών οποίων αί εύγενεΐς τών νοημένων ακροατών μου 
καρδίαι πληρεστέραν τήν εικόνα έχουσιν ή δσον ή ασθενής 
τοϋ άγορεύοντος γλώσσα καί συναισθανομένη δύναται νά 
παραστήση. Εινε λοιπόν αληθές δτι μικράν πρόνοιαν έλα- 
βον καί λαμβάνουσι μέχρι τοϋδε οί γονείς περί τής θρη
σκευτικής τών τέκνων των αγωγής. Άφίνοντες τά πάντα 
τοϊς σχολείοις και τή μητρί (ήτις, ’έπιτραπήτω μοι νά εί- 
πω, όλιγώτερα ώς έπί τδ πολύ τών τέκνων γινώσκουσα 
δέν δύναται νά μεταπείση και κρατύνη εις τήν ψυχήν αύ
τών, δσα αύτη έξ έθους μάλλον ή μετά λόγου πιστεύει 
καί ακολουθεί), άφίνοντες, λέγω, τά πάντα είς τούτους, 
φρονοϋσιν δτι έκπληροϋσι πάν δ,τι απαιτείται νά πράξωσι 
καί περί πλείονος ποιούνται πλούτον νά θησαυρίσωσιν αΰ- 
τοϊς ή αγωγήν βάσιμον καί χριστιανικήν, έν ή' καί ό πλού
τος καί ή ευδαιμονία καί ή; άνευ τά τεθησαυρισμένα είς 
όλεθρον τεθησαύρισται. Διά νά πράξωσιν οί νεώτεροι δσα 
παϊδες τυπικώς έμαθαν πρέπει νά έχωσι πανταχοϋ καί 
πάντοτε τούς πρεσβυτέρους υπόδειγμα' πρέπει νά βλέπωσι 
τά αυτά πράττοντας καί πάντας τούς περί αυτούς συγγε
νείς καί οικείους*  πρέπει πρδ πάντων νά βλέπωσιν, δσα έν 
τοϊς σχολείοις ή αλλαχού λόγφ έμαθαν, ταΰτα θρησκευτικώς 
ύπδ τών γονέων πραττόμενα. Αύτη εινε ή αληθής ανατροφή, 
δι’ ής ένσαρκωθεϊσαι αί ήθικαί καί θρησκευτικαί άλήθειαι 
συνοδεύσι τδν θνητόν έν τφ πολυταράχφ βίφ, κρατύνουσιν αύ
τδν εις τήν αρετήν καί παρακολουθοϋσι τδ πνεύμα τοϋ πιστού 
άποιχόμενον εις τούς κόλπους τής αιωνιότητας. Πόσον ευτυχής 
αληθώς εινε ό άνθρωπος δστις άπδ παιδδς εις τής αρετής 
τήν άσκησιν έθισθείς ευρίσκει έπί τών φυσικών ή έξ άπο- 
καλύψεως θρησκευτικών αυτού πεποιθήσεων τήν πνευματι

κήν καί ψυχικήν γαλήνην, ήν εις μάτην ζητεί καί θέλω<ν 
ό άπιστος δέν βλέπει! καί πόσον κακοδαίμων τουναντίον εινε 
ό μή ευρίσκων παρηγορίαν καί άνάπαυσιν τής συνειδήσεώς του 
είς ήν δέν έμαθε νά έξασκή αρετήν καί νά όμολογή πίστιν I 
Άλλά πρδς ταύτα πάντα βλέπω πολλούς οϊον ύπανιστα- 
μένους, μεσαιωνισμόν καί αναχρονισμόν κατηγοροΰντας μου*  
ακούω ένστάσεις τινάς προβαλλομένας, πρδς άς δέν δύναααι 
σεβόμενος έμαυτόν νά μή απαντήσω, περίστέλλων τουλάχι
στον τήν βαρεϊαν ταύτην πρδς έμέ καί τούς όμοφρονούντας αί- 
τίασιν. Μάς ήρώτησας, λέγουσιν, άν τιμώμεν καί λατρεύομεν 
τδ θειον μετά τής πόλεως, δπως όσδς 'Ισοκράτης θέλει. Άλλά 
πρδς Θεού, τί παθών λέγεις ταύτα ; Δύναμαι έγώ τοιαύτην 
καϊ τηλικαύτην έχων άνάπτυξιν νά φυλάττω τύπους καί έξεις 
διά τον λαόν γενομένους καί όντας ; καί ού μόνον πρδς άς 
έχω άρχάς καί γνώσεις μή συμβιβαζομένους, άλλά καί τα- 
πεινοΰντας τδ πνεύμα ; Τίς ανάγκη, λέγουσι πολλοί, νά συ- 
χνάζωμεν είς τδν ναόν ; μή δέν δυνάμεθα καλλίτερου μόνοι 
καί κατ’ οίκον νά προσευχηθώμεν ; μή δέν εινε μάλλον τφ 
θεφ εύπρόσδεκτος ή έκ βάθους ψυχής ήσύχου καί έν έπιγνώσει 
γινόμενη προσευχή τής άκαταλήπτου περιττολογίας τής έν 
θορύβφ καί ταραχή γιγνομένης έν τοΐς ήμετέροις ναοΐς ; ‘Π 
πρδς τδν Θεόν λατρεία δέον νά γίνηται έν πνεύματι καί άλη- 
θεία. Δέν πρέπει νά πολυλογώμεν προσευχόμενοι, ούδέ νά 
ζητώμεν παρ’ αυτού απρεπή καί ανάρμοστα καί τοιαύτα 
οϊων ή άπόλαυσις ζημίαν άντί ώφελείας θέλει μάς προξενή
σει. Πάσαι αΰται, ώς βλέπετε, εινε ενστάσεις εύλογοφανεϊς, 
ενστάσεις δικαιολογούσα', καί ίκανοποιοΰσαι τήν περί τήν 
δημοσίαν λατρείαν άδιαφορίαν ήμών καί δυνάμενοι πολλούς νά 
προσκτήσωσιν οπαδούς. Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή τήν ορθό
τητα τούτων. Παρά τήν πολυτάραχου θεατρικήν λατρείαν 
εινε προτιματέρα ή ήσυχος καί μετ’ εύλαβείας καί συντετριμ
μένης καρδίας πρδ τοΰ ουρανίου ναού γινομένη έξομολόγησίς. 
Άλλά μήπως ή ιδιαιτέρα λατρεία εμποδίζει καί παρέχει δ·_- 
καίαν άφορμήν ν’ άποφεύγώμεν καί τήν δημοσίαν; Τήν ιδιαι
τέραν προσευχήν του άυαπέμπει πάντοτε ό άνθρωπος κ ί ίστά- 
μενος καί όδεύων καί λέγων καί σιγών. Άλλά μήπως ή ιδιαι
τέρως καί εν τή ψυχή άναγνώρισις γενομένης πρδς ήμάς εύγνω- 
μοσύνης εμποοίζει νά έκφράσώμεν καί δηα,οσίφ πρδς τδν ευερ
γέτην τήν χάριν; Καί δέν θά είπωμεν ότι άχάριστος ό δειλιών 
ν’ άποδώση χάριν δημοσίφ πρδς έκεϊνον, δς-ις δημοσία τδν ευερ
γετεί; ό εύεργετών δύναται θέλων ν’ άποκρύπτη ήν ποιεί ευερ
γεσίαν, άλλ’ ό εύεργετούμενος ουδέποτε. Ποίαν δέ καταφανε- 
στέραν ευεργεσίαν θέλομεν έκείνης, ήν καθ’ ήμέραν παρά τοϋ 
δημιουργού ήμών λαμβάνομεν ; ούτος έδωκεν ήμϊν τδ ζήν, 
άνατέλλει τδν ήλιον του ΐνα μάς ζωογονή καί φωτίζη καί 
πέμπει τά ύδατα ΐνα μάς ποτίζη καί τρέφη. Πρδς ούτω 
μεγάλας καί φανεράς ευεργεσίας, πρδς ούτω μέγαν καί 
παντοτεινδν ευεργέτην, εινε αρκετή απλή μόνη τών χει- 
λέων ευχαριστία; δέν αρμόζει καί δημοσία ν’ άναπέμπωμεν 
τάς ποδς αύτδν ευχαριστίας και δεήσεις μας ; « Τί άνταπεδώ- 

κατέ μοι περί πάντων ών άνταπέδωκα ΰμϊν;» λέγει έν τφ 
Ψαλμφδφ ό θεός. Άλλ’ άν πρδς άσθενεϊς καί έφημέρους 
όαοίους ήμϊν ήγεμόνας μετά μείζονος δσον τδ δυνατόν πομπής 
καί εξωτερικών διαδηλώσεων έκφαίνωμεν τήν ευγνωμοσύνην καί 
άφοσίωσιν ήμών, καί ψευδή πολλάκις ουσαν, πρδς τδν βασιλέα 
τοϋ παντός, τδν βασιλέα τών βασιλευόντων, τολμώμεν νά 
λέγωμεν ότι ούδέν εχομεν χρέος ; Αν ήμην αηδών (λέγει ό 
Έπίκουοος), τά τής άηδόνος θά έποίουν, άν ήμην κύκνος τά 
τοϋ κύκνου*  νϋν δέ άφοΰ είμαι λογικός, πρέπει νά υμνώ τδν 
θεόν. Τοΰτο εινε τδ έργον μου, τούτο ποιώ (Κικέρ. de Leg. 
1,8). ‘Η εύγνωμοσύνη καί άντσπόδοσις τής· χάριτος δέν 
εινε βέβαια άναγκαία παρά του ποιοϋντος, αλλά παρά τού 
λαμβάνοντος αύτήν. Πώς ήθελεν έκληφθή ή διαγωγή ήμών, 
άν πρδς άγαθδν καί εύεργετήσαντα ήμάς ήγεμόνα ούδεμίαν 
άπεδίδομεν εύχαριστίαν ή ούδεμίαν έδ-ικνύομεν πρδς υποδο
χήν προθυμίαν έπισκεφθέντα ήμάς, καί άν ούδέν ούτος παρ’ 
ήμών άπήτει; Άλλά τά καθ’ έκάστην παρ’ ήμών πραττόμενα 
δέν μαρτυροϋσιν δτι έκεΐνο τδ όποιον δέν άρνούμεθανά άπο- 
δώσωμεν δσον ένεστι δημοτελώς καί πρδς έλάχιστον καί άνά- 
ξιον ήγεμόνα, τούτο διστάζομεν καί άρνούμεθα ν’ άναγνω- 
ρίσωμεν ώς άπαρσίτητον ήμών καθήκον πρδς τδν ήγεμόνα 
τοϋ παντός, πρδς έκεϊνον ένώζώμεν καίκινού- 
μεθακαί έσμέν; Άλλά πρδς τού; λέγοντας δτι προσεύ
χονται μέν κατ’ίδίαν,δέν πράττουσι δέ τούτο δημοσία, δυνάμε
θα νά είπωμεν άσυστόλως δτι ψεύδονται, καί δτι ή παραδοχή 
τοιούτων ένστάσεων μαρτυρεί τήν παντελή αύτών άδιαιοο- 
ρίαν τοϋ κυριώτέρου καί πρώτου τών άνθρωπίνων καθηκόντων; 
‘Η ένστασις αύτών αύτη άναιρεϊται, δταν άναλογισθώμεν 
πόσον εινε έμφυτον εις τδν άνθρωπον νά γίνωνται γνωσταί 
καί αίέλάχισται τών άγαθών πράξεων του, μάλιστα ή εύερ- 
γεσία καί ή άχώριστος τούτης εύγνωμοσύνη. ’Αδύνατον νά 
κρύψη έν έαυτφ ό αληθώς αισθανόμενος δλον τδ βάρος τής 
πρδς τδν παντοτεινδν ευεργέτην του ευγνωμοσύνης. ‘Π εύ
γνωμοσύνη εινε αίσθημα μαρτυρούν εύγενή καρδίαν, καί 
ένυπάρχει καί παρ’ αύτοϊς τοϊς ά) όγοις ζώοις. Τήνάνάγ- 
κην της ευχαριστίας καί αύτδς ό Σωτήρ ύπέδειξεν έν τφ Εύαγ- 
γελίφ' διότι ϊασάμενός ποτέ τού; δέκα προσελθόντας λεποούς, 
καί ίοών έπειτα τδν ένα μόνον έξ αύτών, τδν Σαιιαοείτην, 
επιστρέψαντα νά τδν ευχαρίστηση, μετ' άποοίας καί άνανα- 
κτήσεώς τίνος ειπεν «ούχίοί δέκα έκαθαοίσθη- 
σ α ν; ο ί δ έ εννέα πού; ούχεύ ρέθησαν ύπο- 
στρέψαντες δούναι δόξαν τφ Θεώ;» (Αουκ. 
ιζ'. 17.).

Άλλά καί ή άλλη ένστασις, δτι δηλ. δέν δύναται τις νά 
παρευρίσκηται δπου αύτδς μέν ούδέν λαμβάνει μέρος, άλλοι δέ 
υπέρ αύτού δέονται, άλλα παρ’δσα αύτδς θέλει αΐτούντες, καί 
αύτη, λέγω, ήκιστα άδικαιολόγητος καταφαίνεται. ‘Ομολογοϋ- 
μεν δτι αιρετότερον εινε νά έκφράζη έκαστος τά ίδια αισθήματα 
καθ’ δν τρόπον δύναται ή καθ’ ήν ηύτύχησε νά έχη άνάπτυξιν*  
άλλ’ούχ ήττον όμολογεϊταιδτι ελάχιστοι εινε οί δυνάαενοι καί 
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πιθανώς ειδότες τί νά αΐτήσωσι, πρδς ούς καί ή γλώσσα τών 
προσευχών δι’ ήν έχουσιν άνάπτυξιν εύκολος καί καταληπτή 
γίνεται καί πρός τδ πνεύμα αύτών νά προσαρμοσθή δύναται*  
διά δέ τούς πολλούς τούς μή γινώσκοντας, δι’ έκείνους εινε 
αναγκαιότατοι τώ*  προσευχών οί τύποι, διδάσκοντες αυτούς 
προσευχομένους τά πρδς τδν Θεόν καί τδν πλησίον καθήκοντα 
καί παριστώντες αύτοϊς έν ύμ.νοίς καίπροσευχαϊς τδ μέγεθος τών 
παρά Θεού δεδομ ένων ήμϊν άγαθών καί τήν όφειλομένην διά 
ταύτα εύγνωμοσύνην. Οί έν κοινωνία βιούντες συμμετέχουσι 
πάντων τών έν αύτή καί δι’ αύτήν γιγνομένων. ‘Η δέ κοινή 
πάντων τών συμβιούντων συμμέθεςις ε ινε τδ δι ού έγένοντο αί 
κοινωνία', καί δι’ ού διδασκόμενα άμοιβαίως τελειοποιούνται 
καί τά άτομα καί τά πρδς χρήσιν καί εύδαιμονίαν μέσα. Ού
τος εινε ό σύνδεσμος ό συνδέων πάντας καί παράγων τήν έν 
τοΐς έθνεσι ταύτότητα αισθημάτων καί κοινού συμφέροντος. 
Άνευ τούτου καί τών κοινωνιών ό σύνδεσμος εκλείπει, καί αύ
τδς ό διδακτικός σκοπδς τών έν τώ αυτφ συμπροσευχομένων 
ματαιούται. Τί διδακτικώτερον ή περιστατικώτερον διά τδν 
μεγάλαυχον καί εύγενή πλούσιον ή διά τδν συνεσταλμένον καί 
σεμνολόγον πεπαιδευμένου παρά τδ νά ταπεινωθή καί προσεύ- 
χηται μετ’ έκείνων πρδς ούς έκτδς ούδέ τδ βλέμμα ίσως νά 
έπιρρίψη ήθελεν ; ή τί παρηγορητικώτερον καί μάλλον άνοο- 
θούν τδ φρόνημα τού πτωχού παρά τήν ev τφ ναώ πρδς τοΰς 
έκτδς άνωτέρους έξίσωσιν · Ό ναός εινε ή κοινή κολυμβήθοα, 
έν ή πάντες έμβαπτιζόμενοι άπολούονται τής έν τφ βίφ μα
ταιότητας λαμβάνοντες συναίσθησιν τής πραγματικής αύτών 
άξίας. Καί εινε μέν άληθές δτι ύπάρχουσι περί τήν έξωτερικήν 
ήμών λατρείαν γινόμενά τινα δυσαρεστούντα*  οϊον ή άταξία 
καί τδ σκανόνιστον περί τής άρχής καί τού τέλους καί τής 
διάρκειας τών λειτουργιών, τδ μονότονου καί ρινόφθογγον τής 
έκκλησιαστικής ήμών μουσικής, αί κακώς άπαγγελλόμεναι 
προσευχαί καί ύμνοι, καϊ είτι άλλο, ατινα πάντα δύνανται 
καί άπδ τούδε κατά μικρόν νά διορθωθώσιν, έάν θέλωμεν, καί 
θά διορθωθώσιν άναμφιβόλως άμα εύνοϊκώτεραι περιστάσεις 
άοήσωσι τούς ποοεστώτας τού γένους νά σκειοθώσιν.

Άλλ’ εινε ταύτα αφορμή δικαία ν’ άρνηθώ έγώ ό πλείω 
γινώσκων νά ευχαριστώ τον Δημιουργόν μου κατά καιρούς έν 
τώ ναώ ; άοαόζει ν’ άρνηθώ νά συμπροσεύχωμαι μετά τών 
άδελφών μου, όσοι δέν ηύτύχησαν νά μάθωσιν δσα καί έγώ ; 
ή δέ υπεροχή μου αύτη άραγε δέν μέ καθιστά περισσότερον 
υπόχρεων; ή πρέπει νά πράττω, δπως δ κρύψας τδ εμπιστευ- 
θέν τάλαντον άφρων τού ευαγγελίου ; Δέν είν’ αΰται αύται αί 
θοησκευτικαί τελεταί, έν αΐς ήνδρώθημεν ; έν αυτσις δέν διήλ- 
θον οί γονείς ήμών ήμέρας σκληράς δοκιμασίας; καί έν αϋταΐς 
δέν διεφύλαξαν τήν γΐ.ώσσαν καί τδν εθνισμόν μας ; έν αύταϊς 
ταις τελεταϊς καί ύμνοι; δέν διασώζονται τής άλλοτε πολιτικής 
έλευθεοίας μας τά τεκμήρια ; Ποσάκις τήν Μεγάλην τεσσαοα- 
κοστήν άκούοντες ψαλλόμενου τδν γνωστόν ύμνον δέν άναμι- 
ανησκόμεθα τήν πόλιν τού Βύίαντος ; Μεγάλοι άνδοες έν τή 
ήμετέρα ’Εκκλησία πρδ αιώνων σκεφθέντες έθεσαν έλευθεοιωτά-
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τας βάσεις του εκκλησιαστικού ήμών πολιτεύματος καίσυνέτε- 
μον τάς προσευχάς έπ’ έλάχιστον. Πόσος χρόνος απαιτεί
ται ιν' άκούση ό χριστιανό; τού Χρυσοστόμου τήν λειτουργίαν ; 
ίσως ολιγωτερον μια; ώρας. Αλλά τόρα, λέγεις, παρέρχον
ται πέντε ώραι, έν αί; αδύνατον νά μένω άκούων. Πώς είνε 
δυνατόν ο σήμερον χριστιανός νά μένη έν τφ ναφ δύο και τοείζ 
ώρας, μόνον ύμνους και προσευχάς άκούων; *Ας  έπανέλθωμεν 
είς τού; χρόνους τού Χρυσοστόμου*  άς άκουσθή άπό τού άμβω
νας ή απλή και ορθοτομούσα τού βήματος διδασκαλία καί τότε 
πάντες νά προσέλθωμεν. ‘Η εξωτερική λατρεία εΐνε εσωτερι
κού συναισθήματος έκδήλωσις’ ώςτοιαύτη δέ είνε καί σύμ
φωνος πρός τά πρόσωπα. Κατά τήν θλίψιν και χαράν, ύ»’ ών 
εκαοτος συνέχεται, μεταχειρίζεται έκφραστικούς καί τού; 
ύμνους του. ‘Η ψυχή τού άλγούντος χαρακτηρίζεται βαρεία, 
ή δέ τού χαίροντος εύθυμος και καταθλιπτική. Τούτο δ’ δπεο 
λέγεται περί έκάστου ατόμου αληθεύει καί πεοι δλης κοινότατο*  
και εκκλησίας. Οι χρόνοι τού Βασιλείου και Χρυσοστόμου κατα
φαίνονται καί έν ταί; προσευχαίς και όμιλίαις αυτών. Τις δέν 
ήκουσε τήν πανηγυρικήν τού χρυσορρήμονος γλώσσαν κατά 
τήν ημέραν τού Πάσχα ; Καί ό ελάχιστα πρός τά θεία εύ δια- 
κείμενος αδύνατον νά μή άκούση μετ' εύχαριστήσεως ποοσκα- 
λουμένους τούς πάντα;, χνα εύθυμήσωσιν είς τήν χαράν τού 
Κυρίου. ‘Ως τοιαύτην δέ τήν ομιλίαν ταύτην τού αρχιεπισκόπου 
^Κωνσταντινουπόλεως διεφύλαξεν ή εκκλησία άναγινώσκουσα αύ
τήν έν ταίς ήμέραις τών θλίψεων καί δυστυχιών. Καί μετά πό
σης θυμηδίας έτι καί νύν ϊστανται πάντες ΐνα τήν άκούσωσι. 
Τούτο δέ λεγόμενον εφαρμόζεται καί περί πολλών άλλων. Άπδ 
τής έλευθέρας εκκλησίας καί ελεύθερα γίνεται ή λατρεία*  όελεύ
θερος επιθυμεί νά προσφέρητα: πρός τόν θεόν του ώς ποός τόν 
έλευθεριώτατον τών ηγεμόνων του. Είς τόν έν έλευθερία ζώντα 
πολλαί παρακλήσεις καί ταπειναί ίκεσίαι ανάξια έργα λογίζον
ται. ‘Απλή καί άδολος ευχαριστία καί δοξολογία, σύντομοι καί 
εκφραστικαί δεήσεις εΐνε ή εξωτερική αύτού λατοεία. Άλλ’ είς 
τόν έν δουλείφ ζώντα άλλως έχει τό πράγμα· Είθισμένος καθ’ 
ημέραν νά προσπίπτη προ τών δεσποτών του, άρχεται τοιούτος 
νά δεικνύεται καί αύτός πρός τούς υποδεεστέρους του, καί τοιαύ
την τινά γνώμην σχηματίζει καί περί του *Οντος  δπερ λατρεύει. 
Αί βιωτικαι περιπέτειαι, οί διωγμοί καί οί κίνδυνοι, ή απελ
πισία τήν όποιαν πανταχόθεν βλέπει, ταύτα τδν βιάζουσι νά 
στρέφη τάς ελπίδας του καί άνυψοί τούς οφθαλμούς ποός τόν 
αόρατόν τού κόσμου δεσπότην, τόν κοινόν πάντων άντιλήπτοοα. 
Βεβαρυμένος τά τού κόσμου ευχαριστείται προσκείμενος τή 
προσευχή καί τή δεήσει ημέρας καί νυκτός. ’Εντεύθεν καί 
προσευχαί πολλαί καί ταύτόσημοι καί άλλα τήν πολιτικήν 
καί διανοητικήν αυτού κατάστασιν δεικνύοντα. Τοιούτόν τι δυσ
τυχώς συνέβη καί περί ημάς. Τούς χρόνους τής έλευθερίας, 
καθ’ ού; ή εκκλησία ήκμαζε καί εσωτερικό; καί εξωτερικός 
ανεπτύχθη, διεδέχθησαν κατ’ολίγον χρόνοι ανελευθερίας. Τά 
γραμματα μετά τή, έντελούς έλευθερίας άπεδήμησαν είς ξένας 
χωράς, τήν δε παχυλήν τού έθνους σκοτόύαιναν έσπούδαζον 

να διασκεοαζωσιν οί λειτουργοί τής εκκλησία; διά τής θρη
σκείας, ην μόνην ανευ πολλών κινδύνων έδύναντο νά όιχολο- 
γώσι. Παιόεία ουδεμια άλλη υπήρχε διά τδν λαόν παρά 
την εκκλησιαστικήν’ οι εκκλησιαστικοί ύμνοι, οκτώηχος, 
ψαλτήριον κλπ. ήσαν ο,τί σήμερον ©Ισοκράτης, Ξενοφών, 
Δημοσθένη;, Πλατών κα·, λοιποί’ οθεν οί πάντες άνεγίνωσκον 
καί έγίνώσκον καί μετ’ εύχαριστήσεως ήχουον, συναπαγγέλ- 
λοντες καί συμψάλλοντες τούς μικρούς καί μεγάλου; λεγομένους 
κανόνας καί προετίμων νά διανυκτερεύωσιν έν τοίς ναοίς, 
λησμονούντες επ ολίγον τάς εκτός δυστυχίας * συνήθως μάλι
στα φοβούμενοι καί νά έξέλθωσι τού ναού τής θύρας, πρδ τής 
οποίας τού δημίου ή μάχαιρα περιέμενε νά τούς άπαγάγη 
εις τας φυλακάς ή διά φόρους ή διά άγκαρίας ή δι’ δσα ή ακό
λαστος τού αρχοντος ορμή έφαντάζετο*  έθνος έν τοιαύτ/j ευρι
σκόμενον καταστασει ουδολως παράδοξον δτι τήν θρησκείαν 
μόνην ειχεν έγκόλπιον, είς αύτήν έπαναπαυόμενον, καί παο’ 
αυτής μόνης πάντων τών κακών τήν ίασιν άπεκδεχόμενοΛ

’Εντεύθεν ευκόλως καταλαμβάνει έκαστος πώς τό έλεύθερον 
τής εκκλησίας πνεύμα, αί σύντομοι καί διδακτικαί τού Χου- 
σοστόμου καί τών άλλων πατέρων όμιλίαι μετέπεσαν είς πολυ- 
ώρους αναγνώσεις ύμνων μετ’ εύχ αριστήσεως κάί εύλαβείας 
αναγινωσκομένων. Καί εντεύθεν έξηγείται, διά τί οί μέν πα
τέρες ημών προσκεκολλημένοι ήσαν καί μετ’ εύχαριστήσεως 
ήκουον καί άκούουσι πολλοί είσέτι έπί πολλάς ώοας προϊστά
μενοι πάσαςτάς άκολουθία; ψαλλομένα;’ ημείς δέ ξένοιποός 
δσα λέγονται (διότι π)ήν συντόμου ιστορίας καί κατηχήσεως 
ούδέν άλλο γινώσκομεν), άσυνείθιστοι δέ πρδ; τδ έκκλησιαστι- 
κδν τών ύμνογράφων ύφος, μή έχοντες δέ μηδ’ έλαχίστην έν
νοιαν τών διαφόρων τής εκκλησιαστικής μουσικής ήχων ίστά- 
μεθα άπλοι θεαται ώς ξένοι πρός ξένα, μηδεμίαν αισθανόμε
νοι εύχαρίστησιν, άλλά μάλλον βάροξ καί τήν δλιγοχρόνιον 
έν τφ ναφ διαμονήν λογιζόμενοι. Πάντες οί πρεσβύτεροι ημών 
ενθυμούνται πόσον περισπούδαστον έλογίζοντο οί γονείς νά 
πέμπωσι τούς υιούς παϊδας όντας νά διάκονώσι τφ ίεοεί καί 
κανοναρχώσι τφ ψάλλοντι. Άλλά τά τοιαύτα νύν έυ,είναν 
έμμίσθοις τισί παιδαρίοις έντεύθεν κακείθεν ειλημμένοι;* δ
θεν την κοσμιότητα καί τδν φόβον S'J έδείκνυον οί διακονοΰν- 
τες εκείνοι αντικατέστησαν ώς έπί τδ πολύ ή άσεμνος τών ανυ
πόδητων καί ρυπαρών τούτων παιδαρίων έν τοίς ναοίς ανα
στροφή.

Εκ των είρημένων κατανοεί έκαστος δτι λατρεία δέν είνε 
αντικείμενόν τι έκτος ημών έχον ύπόστασιν, ένεργούν καί δι- 
ευθύνον κατά τδ δοκουν, άλλ’ είνε τδ έκδηλούμενον έσωτεοι- 
κόν συναίσθημα τής σχέσεως τού άνθρώπου πρός τδν δηαι- 
ουργόν καί Θεόν του’ ίνε εξωτερική διαδήλωσίς τής έσωτεοικής 
τού ανθρώπου διαθέσεως’ είνε ή είχών τών καρδιών ημών καί 
ήμών αύτών καί ό χαρακτηρισμός του βαθμού, είς δν θοησκευ- 
τικώ; είμεθα άνεπτυγμένοι. Εύτυχώς ή οοθοδοξος έκκλησία 
δέν είνε δημιούργημα ομάδος ανθρώπων διατηρούντων και 
έπιτηρούντων αύτδ πρδς ίδιον χέρδο,ς*  άλλ’ έμοριοώθη έν τή 

μαθημάτων γυμνάζουσι τών παίδων τδ πνεύμα καί ποτίζουσιν 
αύτούς πλήρη τού ελληνισμού τδν κρατήρα καί φαίνονται εξε- 
γείροντα έν αύτοίς άκράτητον τδ τής φιλοπατρία; αίσθημα, 
άλλά μή βοηθούμενοι ύπδ τών λειτουργών τής θρησκείας, εγκα- 
ταλελειμμένοι δέ καί ύπ’ αύτών τών γονέων μένουσιν ατελείς 
καί στερούνται τού ισχυρού άντιλήπτορος τής αρετής έν ή ή 
εύουία προάγεται καί εύδοκιμεί καί δι’ ής καί έθνη καί άτομα 
τδν σεβασμόν καί θαυμασμόν τών άλλων έγείρουσι. Χρόνοι σκό
τους καί άμαθείας περιεκύκλωσαν τούς πατέρας ήμών καί δμως 
διήλθον καί έξήλθον τού λαβυρίνθου τούτου διά τού θρησκευτι
κού τούτου καί εθνικού μίτου. ‘Η έξοδος ήδη έγένετο έν μέρει. 
Είς ήμά; ήδη άπόκειται νά θεραπεύσωμεν τά κατά τδ μακρο
χρόνιον τούτο έπιγενόμενα τραύματα. Τήν θεραπείαν δέ ταύ
την θά δυνηθώμεν τάχιον καί κάλλιον νά έπενέγκωμεν, τούς 
ήμετέρους έθνικούς καί θρησκευτικούς χαρακτήρας μά?.λον φυ- 
λάττοντες καί άναπτύσσοντες ή τούς τών άλλων μιμούμενοι 
καί πιθηκίζοντες.—-Έπανέλθωμεν ήδη είς τδ κύριον τού λόγου- 
θέμα καί μεταβώμεν είςτδ δεύτερον μέρος,τδ περί τών καθηκόν

των τού πολίτου.
Β’.

Τά προς τδν πλησίον καν τήν πόλιν καθήκοντα.
Άκοιβέστερον άναπτύσσει ό Ισοκράτης τά πρδς τδν πλησίον' 

καί τήν πόλιν έκάστου καθήκοντα.
Τάς δέ πλείστας τών πρδς άλλήλους ήθικώ*>  αύτού παραινέ

σεων περιλαβώ/ γνωμολογικώς κατάθεσεν έν μια μόνη πα- 
ραγράφφ τού πρδς Δημόνικον λόγου’ ώστε σχεδόν έξ αύτού 
μόνου δυνάμεθα νά κρίνωμεν περί Ίσοκράτους ώς ηθικολό
γου. Οί θελοντες, λέγει έν αύτφ, νά διαβιώσι καλώς καί πρδς- 
έαυτούς καί ποός τούς άλλους πρέπει γνωρίζωσι τίνων έρ
γων νά δρέγωνται, τίνων νά άπέχωνται, ποίοις τισίν αν- 
θοώποις νά συναναστρέφωνται καί πώς νά διάγωσι τδν εαυ
τών βίον. Διά τούτων μόνον δύνανται γνησίως έφικέ- 
σθαι τής άρετής, ή.ς ούδέν κτήμα σεμνό
τερο ν ούδέ βεβαιότερον, διότι ρώμη, πλούτος, 
κάλλος, εύγένεια κλπ. είνε πρόσκαιρα καί έπιβλαβή πολ
λά κις, μόνη δέ ή άρετή άβλαβώς συναυξάνει καί συγγη
ράσκει μετά τού έχοντος (Δημ. β).

α)· Μετά τήν ποδς θεούς ευσέβειαν καί φόβον πρώτην αρε
τήν τών νέωντάττει τήν πρδς τούς γονείς τιμήν,ών τούς καλούς*  
τοόπους καί τά ήθη πρέπει νά μιμώμεθα, καί πρδς ού; δέον νά 
οερώμεθα, ώσπερ πρδς ήμάς αύτούς ήθέλομεν εύχηθή νά φέ- 
οωνται τά τέκνα ήμών. "Επειτα συμφώνως προς τάς παι
δαγωγικά; άρχάς τού αίώνός του δύο τινα απαιτεί προς τε-τ 
λείαν τού πολίτου μόρφωσιν, άνάπτυξίν διανοητικήν ήτοι 
βεβαίας καί αληθείς γνώσεις διά τής παιδείας προσγινομέ- 
νας, καί δεύτερον ήθικάς άρετάς δι’ έγκρατείας καί άσκήσεως 
έπί τά καλά τών επιτηδευμάτων γιγνομένης’ δθεν χαρα- 
κτηοίζει τάς άοετάς τής παιδείας καί τού πεπαιδευμένου άν- 
δοός, καί διαγράφει τά επιτηδεύματα έν οΐς έθισθέντες και 
άσκηθέντες γινόμεθα τέλειοι είς αρετήν. ‘Η φιλομάθεια λοι-'

συνειδήσει τού έθνους καί ύπ’ αυτού διατηρείται. ‘Η ορθο- 
δοξος έχχλησία Ελληνική δνομάζομένη είνε όντως τοιαύτη, 

διότι έν τφ Έλληνισμω τήν εξωτερικήν αυτής μορφήν ε- 
λαβε, καί μετ’ αυτού συνέσώματώθή. Ό Χριστιανισμός 
έδιώκετο έν αρχή δεινω;, έν οσφ πολέμιος ήτο προς τον 
‘Ελληνισμόν τδν φύλακα τών αρχαίων θρησκευτικών ιδεών 
δθεν και τό όνομα Ελλην τοιούτον απαντάται παρα τοίς έκ— 
κλησιαστικοίς συγγραοευσιν’ άλλ’ αμα συνεφιλιωθη προς 
αύτόν, άμα άνδρες τήν τέ ‘Ελληνικήν παιδείαν καί του 
Χοιστιανισμού τάς διδασκαλίας καλώς γινώσκοντες διείδαν ότι 
δέν ήσαν πράγματι πολέμιοι, άλλ’ δτι. έδύναντο συντελούν- 
τες έκάτεοοι τδ ίδιον νά συμβαδίζωσιν, ό μεν ‘Ελληνισμός 
τάς περί τού κόσμου γνώσεις του, ό δέ Χριστιανισμός τας 
περί Θεού άποκαλύψεις του,—εκτοτε ο Χριστιανισμός προσ— 
λαβόμενος επίκουρον τδν ‘Ελληνισμόν παρέστη δημοσία και 
άποκατεστάθη κοινή θρησκεία. Το έθνος έκείνο , τό οποίοι 
άνέστελλε τήν ταχέίαν διάδοσιν τών άληθειών του, παρα- 
λαβδν αύτάς μετέδωκε καί ύπερασπίσθη ω; ιδίας, καί τότε 
τδ έκκλησιαστικδν πολίτευμα έμορφώθη κατά το πνεύμα 
τών ‘Ελληνικών πολιτευμάτων. Έντεύθεν δέ πολλά μη νο- 
μίζόμενα άναγκαία, ύστερον αναγκαιότατα υπεληφθησαν 
τήν δι’ εικόνων καί ομοιωμάτων παράστασιν, ην οί πρώτοι 
Χοιστιανοί άπέφευγον, ταύτην οί μετά ταύτα εόεχθησαν 
καί μάλιστα αί κυρίως ‘Ελληνικά! επαρχίαι θαρραλεώτατα 
ύπερασπίσθησαν κατά τών διωκτώ · βασιλέων. Εντεύθεν 
ποοσέτι έξηγείται διά τί οί λειτουργοί της έκκλησιας μετά 
τού έθνους φαίνονται πάντοτε συστρατευόμενοι, συμμετε- 
χοντες τής τε χαρας καί θλιψεως, τών τε παθημάτων και 
κακών, καί άνδρες έκκλησιαστικοί προεξάρχουσιν εκτοτε έν 
τφ άγώνι τών γραμμάτων καί τής έλευθερίας. Τδ δέ ονομα 
διδάσκαλος όλίγφ πρότερον ήμών καί νύν ετι πολλα- 
χού λέγεται ταύτόσημον τφ ίερεί. Περαίνων τάς έπί του 
θέματος τούτου σκέψεις μου προσθέτω οτι είνε καιρός νά 
συνέλθωμεν έν ήμίν αύτοίς. ’Αρκούντως παρεξεκλίναμεν τών 
πατοίων’ ίκανώς έδοκιμάσαμεν καί έγεύθημεν τού εξωτερι
κού ποοσλάμψαντος είς ήμας φωτός τής γηραιάς Ευρώπης. Η
θικώς καί θοησκευτικώς δέν κατακρατούμεν τής κληρονο
μιάς ήν οί πατέρες κλήρον ήμίν κατέλιπον, ουδέ άκολου
βού μεν ήν εκείνοι- διεχάραξαν ήμίν οδόν. ‘Ω; πατήρ τέκνων 
πολλάκις μετά θλίψεως άπείδον δτι ίσως δέν θά δυνηθώ νά 
μεταδώσω δσα οί γονείς μου καί δλιγώτερά μου γινώσκον- 
τες μέ έδίδαξαν διά τού απλού καί πρακτικού αύτών βίου 
καί διά τών ολίγων καί επιτακτικών αύτών λόγων. Άλλά 
τδ αύτδ καί ώς διδάσκαλος έπί πολλά έτη μετά μείζονος 
παρετήρησα άθυμίας. Πόσον άγονοι καθίστανται καί άκαρ
ποι αί καθ’ έκάστην τών διδασκόντων παραινέσεις ! ποσα- 
κις οί νέοι φαίνονται λησμονούντες εςερχομενοι τής θυρας 
τού σχολείου δσα ολοκλήρους ώρας άπδ τού διδάσκοντος α- 

κούουσιν !
‘Η διδασκαλία τών έλλήνων συγγραφέων μετά τών λοιπών
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πόν εινε αρετή δι’ ής οί νέοι δύνανται καί δσα έμαθον νά 
κρατησωσι χα'ι άλλα άνέτως ν’ άποκτήσωσιν εξ εκείνων 
ατινα μετά πόνων άλλοι εΰρον. ‘Η φιλομάθεια φέρει τήν πο
λυπάθειαν διό πρέπει νά έπαναλαμβάνη δσα έκαστος έααθε, 
νά έρωτα οέ δσα αγνοεί' πρδς άπόκτησιν γνώσεων δέν ποέ- 
πει να φ^ιδωμεθα κοπου*  διότι αφού διαπλέομεν πέλαγη κιν- 
ουνευοντες, ινα τήν περιουσίαν ήμών ολίγον μείζονα κατα- 
στησωμεν, πολλφ μάλλον οφείλομεν νά κοπιώμεν πρδς ά- 
ποκτησιν γνώσεων, αΐτινες εΐνε πολλών χρημάτων τιμιώ- 
τεραι και διαφέρουσιν εκείνων, δτι εΐνε αναφαίρετοι διά παν
τός' παιδεία γάρ μόνη τών κτημάτων αθά
νατος. Οί παιδείας όρεγόμενοι πρέπει ώσπερ αί μέ- 
λ.ισσαι, μηδενδς μέν νά έχωσιν άπείρως, πανταχόθεν δέ τά 

χρήσιμα να συλλεγωσι (Δημ. δ.). Παιδείαν δέ λέγων δέν 
θίλει εκείνην ητις μονον γνώσεις τινά; προσθέτει, δι’ ών δύ- 
ναται τις δπως δήποτε τά πρδς τδ ζην νά ποοίζηται. Τήν 

τοιαυτην ως σοφιστικήν καί βάναυσον άπεστρέφοντο όί άο- 
χαϊοι. Παιδείαν αληθή λέγει εκείνην, ήτις καθιστά τδν άν
θρωπον δυνατδν νά διέλθη τδν βίον άλύπως και πρδς εαυ
τόν καί προς τούς άλλους κατά τήν δυνατήν επί γής τελει- 
οτητα. Οθεν διαγράφει τούς χαρακτήρας τοΰ άληθοΰς πε
παιδευμένου μετά σπάνιάς ακρίβειας καί άθηθείας. Πεπαι
δευμένους αληθείς λέγει έκείνους, δσοι δύνανται καί τάς'πε

ριστάσεις καλώς νά μεταχειρίζωνται καί έπιτυχώ; ώ; έπί τδ 
πολύ να στοχαζωνταΓ δσοι γνωρίζουσι νά φέρωνται ποδς 
τούς όμίλοΰντας καί πλησιάζοντας αύτοίς δικαίως καί πρε- 
ποντως, τάς μέν τών άλλων κακίας καί βαρύτητας ρφδίως 
υποφεροντες, εαυτούς δέ δσον τδ δυνατδν έλαφροτάτους καί 
μετριωτάτους τοίς άλλοις παρέχοντες' δσοι εΐνε πάντοτε κύ
ριοι τών ήδονών, ούδέ ήττώνται ύπδ τών συμφοοών, άλ
λ άνθίστανται πρδς πάντα άνδρωδώς καί άξίως τής φύσεως 

ημών' καί τδ μέγιστον δσοι δέν διαφθείρονται ύπδ τών ευ
τυχιών, μηδέ έξανίστανται, μηδέ γίγνονται ύπερήφανοι, άλ
λ έμμένουσι φρόνιμοι ώ; πρότερον, μηδέ χαίρουσι πεοισ- 
σότερον διά τά έκ' τής τύχης γιγνόμενα άγαθά ή διά τήν έξ 
άρχής φύσιν καί φρόνησιν αύτών χαθ’ δλου δ' είπεϊν, δσοι 

®υχι προς εν τούτων, αλλά πρδς άπαντα ταΰτα 
εύάρμοστον έχουσιτήν έ'ξιν τής ψυχής, 
ουτοι φρόνιμοί ε ί σ ι καί τέλειοι άνδοες 
καί πάσας έχουσι τάς ά ρ ε τ ά ς (Παναθ. ιβ’).Τούς 
δε ούτω πεπαιδευμένους άποκαλεΐ σοφούς (Εύαγ. ιά). 
Άκριβεστεραν βεβαίως ύποτύπωσιν τής άληθοΰς παιδείας, 
και τελειοτερον τύπον τοΰ άληθοΰς πεπαιδευμένου δέν δύ- 
ναταί τις νάμύχηθή εις τδ έθνος του. Τά άληθή γράμματα δέν 
φυσιοϋνται, ούδέ φυσιοΰσι τούς έχοντας' τουναντίον κλίνου- 
σι τήν κεφαλήν, δπως κλίνουσίν οί μεστοί καρπών στάχυες' 
οσφ πλειοτέρας γνώσεις προσκτάται ό άληθής πεπαιδευμέ
νος, τόσφ μάλλον συναισθάνεται τήν άγνοιαν καί σπουδάζει 
να άναπληρώση τά έλλείποντφ. ‘Η θρασύτης άναγώγου 
καί καπηλικής ψυχής ίδιον.

Αλλ ανγτοιουτους τους πεπαιδευμένους θέλει, έτι πλείους 
αρετας απαιτεί παρα των διδασκόντων. Οί διδάσκοντες άπ4ι- 
τεΐται να ηνε ενάρετοι και σωφρονες, καλοί και άγαθοί, δίκαιοι 
και εγκρατείς και εν γενει τύπος αρετής τοίς ύπ’ αύτών διδα— 
σκομένοις. ‘Η τύχη αύτών εΐνε διάφορος τών έν τοΐς βιωτικοΐς 
άναστρεφομένωνό προορισμός των εΐνε ηθικός καί τδ μεγαλεΐον 
•ηθικόν, αλλ ουχί υλικόν οθεν δέν πρέπει νά έχωσιν άπλήστως 
περί τά χρήματα, μηδέ λίαν άπαιτητικοί νά ήνε. «Τ ο ύ ς μ έ ν 
γάρ άλλο τι παιδεύοντας προσήκει δι’ακρι- 
βουσθαι π ε ρί τ ώ ν δ ι α φ ε ρ ό ντ ω ν' τ ο ύς δέ τήν 
αρετήν καί σωφρο σ ύ ν η ν έ ν ε ργ αζ ο μ έ ν ο υ ς π ώ ς 
ούκ άλογόν έστι μή τοίς μαθηταΐς μάλις-α 
πιστεύειν; ού γάρ δήπου περί τούς άλλους 
ο ντε ς καλοί και αγαθοί και δίκαιοι, περί 
τούτους έξαμαρτήσονται, δ ι’ο ΰ ς τ ο ι ο ΰ τ ο ι 
γεγόνασιν» (κατά Σοφιστ. γ’.). ‘Η άπληστος αύτών 
φιλαργυρία έπάγει τήν περιφρόνησιν παρά τών ιδιωτών, οΐ
τινες νομίσουσιν, δτι ή τοιαύτη αύτών ένασχόλησις δέν ’έχει 
σκοπδν τήν ψυχικήν τών άλλων μόρφωσιν, άλλ’ δτι επαγ
γέλλονται τδν διδάσκαλον πρδς κερδοσκοπίαν. ’Επιφέρει δέ 
τούτοις, οΐον ύπέρ έαυτοΰ ύπεραπολογούμενος, δτι ού κατη- 
γορητέον τούτων τών πραγμάτων, δι’ ώ/άντις μετ’ αρετής 
πλεονεκτήσετε (Νικοκλ. ά.). Δικαίως καί όρθώς σκεπτόμε- 
νος, άξίαν τών τοιούτων διδασκόντων καί τής άρετής αύτών 
απαιτεί καί τήν παρά τής πολιτείας ύπόληψιν. Πρδς τούς τοι- 
ούτους, λέγει, δέον νά προσφέρηται ύπόληψις καί τιμή άνω- 
τέρα τής κοινής' πάσαν δέ πρδς αύτού; γινομένην ΰβριν λογίζε
ται ισην τή πρδς τά θεία. «Τούς τολμώντας βλα- 
σφημεϊν περί τών παιδευόντων καί φ ι λ ο - 
σοφούντων ομοίως άξιον μισεϊν ώσπερ τούς εις τά 
τών θεών εδη έξαμαρτάνοντας (Νικοκλ. γ).

Μετά τήν παιδείαν συμβουλεύει τήν περί τά σώματα 
ασκησιν, ώστε νά ένοική νοϋς υγιής έν ύγιεϊ σώματι' διότι 
οστις συνηθίση έαυτδν είς ταλαιπωρίας καί ασκήσεις εκού
σιας θά δύναται καί τάς άκουσίας νά ύπομένη. ’Αλλ’ εις τάς 
εκούσιας ασκήσεις περιλαμβάνει καί πάσαν σωματικήν καί 
ηθικήν εγκράτειαν, ήτις άποτρέπει μέν άπδ τοΰ κακοΰ, ε
θίζει δέ καί γυμνάζει πρδς τδ άγαθόν. "Οθεν κέρδος, οργή, 
ηδονη, λύπη, εινέ κακίαι ύφ’ ών αίσχρδν νά έξουσιάζη- 
ται ή ψυχή' τούναντίον δέ κόσμος, αιδώς, δικαιοσύνη καί 
σωφροσύνη εΐνε άρεταί πρέπουσα’, εις πάντα. Προσθέτει δέ 
περί τε τάς άρετάς καί τάς κακίας ιδιαιτέρας δι’ έκάστην ποακ- 
τικωτάτας συμβουλάς' παρ. χάριν ινα γενώμεθα κύοιοι τής 
οργής ήμών, πρέπει νά φερώμενα πρδς τούς άλλους τού; 
αμαρτάνοντας πρδς ήμάς τοιουτοτρόπως, δπως ήθέλοα,εν έ- 
πιθυμήσει νά φέρωνται πρδς ήμάς οί άλλοι (Δημ. γ), μηδέ 
νά πράττωμεν πρδς άλλους έκεΐνα δι’ ά ήθέλομεν όιγισθή 
άν έγίνοντο εις ήμά;' «άπάσχοντες ύφ’ ετέρων 
οργίζεσθε, ταΰτα τούς άλλους μήποιεΐτε 
(Νικοκλ. ιγ). Πάντες ΰποκείμεθα εις παρεκτροπής καί άμαρτή- 

ματα' πάντες έν κοινωνία ζώντες ενδεχόμενον νά προσκρού- 
σωμεν πρδς άλλήλους έκουσίως ή άκουσίως' άλλ’ δταν α- 
μοιβαίω; άνεχώμεθα καί συγχωρώμεν άλλήλοις, τότε πασα 
άφορμή διαφορών και έρίδων εκλείπει, τότε ό βίο; τοΰ αν
θρώπου καθίσταται ειρηνικός καί έύδαίμων. Πόσον’ άληθώς 
θεία εΐνε ή συμβουλή αΰτη τοΰ Ίσσοκράτου; καί ανταξία κατα 
τδ ΰώος ποδς τάς εύαγγελικάς εκείνα;: ο συ μισείς ε- 
τ έ ρ φ μή ποίησης' καί μήέπιδυέτωό "Η
λιος έπίτφ παροργισμφ τοΰ άδελφοΰ 
σου' άλλά και πόσον εύτυχή εΐνε τά άτομα καί αί κοι- 
νωνίαι δσαι καί έν οίκφ καί έν δήμφ σπουδάζουσι νά έφαρμό- 
ζωσι τάς ύψηλ.άς κοινωνικάς ταύτας άρχάς !—’Ανάλογοι 
τούτων εΐνε καί αί περί ήδονής καί λύπης, περί πλούτου 
καί φιλίας νουθεσίαι του. Αποδέχεται τοΰ πλούτου ουχί 
τήν ύπερβολικήν άπόκτησιν, άλλά τήν μετρίαν άπόλαυσιν 
καί καταοοονεΐ εκείνων δσοι σπουδάζουσι μέν περί τήν α- 
πόκτησιν πλούτου, άλλ’ ούχί καί περί τήν καλήν αύτοΰ 
χρήσιν οί τοιοΰτοι πράττουσι, λέγει, άπαραλλάκτως ώσ- 
πεο οί άποκτήσαντες καλόν ίππον, μή γινώσκοντες δέ κα
λώς νά ίππεύσωσιν. "Οθεν διά νά εύδοκιμήση τις ώ; πλού
σιος δέν πρέπει νά βλέπη μόνον πώς νά συνάθροιση πλούτον 
πολύν, άλλά πώς νομίμως κτώμενος θά δυνηθή νά κάμη κα
λήν τούτου χρήσιν, διότι εις μονον τους καλήν ποιούμε
νους χρήσιν δ πλούτος εινε κτήμα και εύχρηστος. Κατα
δικάζει δέ παντάπασι τήν άδικον κτήσιν (Νικοκλ. ιβ ), καί 
προτιμά τήν πενίαν παρα ταύτην' διότι τουτου μεν ζωντες μο
νον ’ενδεχόμενον νά έχωμεν τινα άπόλαυσιν καί δύνανται 
καί οί ιοαΰλοι νά μετέχωσιν, ή δέ δικαιοσύνη καί τελευτήσασι 
παρακολουθεί, καί εΐνε άδύνατόν νά μετάσχωσιν οί μοχθηροί ' 
ποδς δέ τούτοις τδν μέν πλούτον καί την ισχυν παρακολουθεί 
ανοησία καί μετά ταύτης άκολασία, τούς δέ ένδεεϊς καί 
ταπεινούς σωφροσύνη και μετριότης (Αρειοπ. β .). Πλειστην 
πρόνοιαν προσέτι συμβουλεύει καί περί τήν έκλογήν καί κτή
σιν τών ιοίλων. Ούτε είς πάντα άνεξετάστως συμφέρει νά τεί- 
νωμεν φιλικήν χεϊρα, οΰτε γενομένου φίλου ραδίω; ν’ άπαλ- 
λοτοιώμεθα' διότι εΐνε προτιμότερου νά μή έχωμεν μηδένα ή 
πολλούς εύκόλως νά μεταλλάττωμεν. Δοκιμάζοντες λοιπόν 
τού; φίλους έν τε ταίς περί τδν βίον εύτυχίαις καί δυστυχί- 
αις, αυτόκλητοι νά βοηθώμεν καί ήμεΐς αύτοίς δυστυχοΰσΓ 
διότι ουδέποτε δύναται νά ήνε καλός φίλο;, δστις φθονεί μέν 
έν ταίς εύτυχίαις, άποστρέφει δέ τδ πρόσωπον έν ταίς δυστυ- 

χίαις καί κινδύνοις.
«"Οστις μέν ευ δρφν εΰ παθών έπίσταται, 

παντδς γένοιτ’ άν κτήματος κρείσσων φίλος» 
λέγει ό Σοφοκλής.

Πλήν τούτων έξετάζει καί πολλά τών άλλων έπιτηδευμα- 
των, δι' ών δύναταί τις έν τφ βίφ νά ευδοκίμηση.Συμβουλεύει 
ν’ άποτεύγωμεν τδν δρκον όρθώς καί δικαίως' όιοτι η πείρα 
άπέδειξ'εν δτι δπου πλεϊστον οί δρκοι δίδονται, εκεί η πίστις 

πολύ ασθενής σώζεται. "Οταν αί συνειδήσεις διαφθαρώσιν, 

δταν συνεθίση τις νά παράσπονδη έν τή πράξει, ματαία τότε 
έλπίς νά νομίζωμεν δτι διά τίνος τύπου θά βιάσωμεν νά τη*  
ρηθή, δπερ ή διεφθαρμένη συνείδησις δέν παραδέχεται" διότι 
οί άγαθοί άνδρες πρέπει νά φαΐνωνται παρεχόμενοι τον 
ίδιον τρόπον πιστότερον τοϋ δρκου. Άπδ τών χρόνων τοΰ 
’Ισοκράτους ήρξατο σύν τοίς άλλοις νά έκλείπη ή πίστις, τδ 
θεμέλιον τής κοινωνικής άλληλεγγύης, καί βαθμηδόν εις το
σοϋτον ποοέβη ώστε οί πάν ελληνικόν παράπτωμα εις ύπερ- 
βολήν ©ιλοτιμηθέντες νά στηλιτεύσωσιν άχσριστοι καί έγωι*  
σταί Ρωμαίοι έτόλμησαν νά εΐπωσι παροιμιωδώς τδ καί ύπδ 
τών κατηγόοων ήμών έτι καί νΰν συνεχώς έπαναλαμβανόμε- 
νον «Graeca fides, nulla fides· ελληνική π ί ς-1 ς, 
ά π ι σ τ ί α, » ‘Η δέ τοιαύτη κακής πίστεως μομφή άπεδόθη 
πάσι τοϊ; έαπορικοΐς λαοΐς άρχαιότατα. Μόνον δέ τδ ’Αγγλι
κόν έθνος, δσον έγώ γνωρίζω, έδυνήθη ν’ άπαλλαχθή τής 
γενικής ταύτης τών έμπορ’.κών λαών κατηγορίας καί μάλιστα 
έπέτυχε νά δώση καί είς τά εύτελέστατα τών βιομηχανικών 
του προϊόντων τήν σφραγίδα τής τιμιότητας. Τις έξ ήμών δέν 
βλέπει τοϋτο καθ’ έκάστην ; Ά ! τή άληθεία δέν εΐνε δυνα
τδν νά μή βαρυθυμή τις (ούχί ύπδ φθόνου, άπαγε 1) δταν πα- 
ραβάλλη τδ ηθικόν τοϋτο μεγαλεΐον πρδς τήν ήμετέραν τα
πεινότητα καί έξουδένωσιν! Θά έλθη άρά γε ημέρα καθ’ ή, 
οί έπιγιγνόμενοι ήμών θά καυχώνται έπί τοιαύτη ηθική υπερο
χή ; Ναί, λέγω' άναμφιβόλως' έάν ήμεΐς οί νΰν θέσωμεν 
τάς βάσεις τοΰ μέλλοντος έπί ηθικών αρχών καί φροντίσω- 
μεν ώστε τά έργα σύμφωνα τοίς έργοις πάντοτε νά έχωμεν. 
Όρθώς λοιπόν ό ’Ισοκράτης άπηγόρευσε τδν δρκον, άν καί 
δέν έφθασε τδ ΰψο; τής εύαγγελικής διδασκαλίας, συγχωρών 
αύτδν ύπέρ φίλων ή έν μεγάλοις κινδύνοις, γιγνόμενον (Ματθ.

33__ 38). Ού μήν άλλά καί έν άλλοις ό ’Ισοκράτης, ώσπερ
οί λοιποί τής άρχαιότητος διδάσκαλοι, ταπεινότερα τοΰ Εύαγ- 
γελίου άποφαίνεται καί δείκνυται τφ δντι άνθρωπος πρδς 
Θεόν διδάσκοντα. Νομίζει παρ. χάριν καλόν τούς άγαθού; 
μόνον νά εύεργετώμεν, ό δέ κακούς εΰ ποιών πράττει (λέγει) 
τδ ίδιον τοίς τούς άλλοτρίους κύνας σ’.τοΰσιν. Άλλά πόσον 
άσυγκρίτως ύπερτέρα εΐνε ή διδασκαλία τοΰ Σωτήρος' Α
γαπάτε τούςέχθρούς ύμών, εύλογειτε 
τούς καπαρωμένους ύμάς και προσευχε- 
σθε ύπέρ τών έπηρεαζόντων καί διώ- 
κοντών ύμάς' καίτφτύπτοντιέπίτήν 
σιαγόνα πάρεχε καί τήν άλλην. (Ματθ. έ. 
39 — 48. Λουκ. ς·’. 27—29). ‘Ωσαύτως συμβουλεύει μη- 

δενί πονηρφ πράγματι νά παριστώμεθα, μήτε να συνηγο- 
ρώμεν' διότι τοιουτοτρόπως θά φανώμεν οτι και αυτοί πρατ- 
τομεν τοιαύτα, άπερ τοίς άλλοις πράττουσι βοηθοΰμεν. 
Άθ.λά πόσον κατωτέρα καί αΰτη η γνώμη τής Ευαγγελικής, 
ήτις καί τδν κακόν συλλογισμόν ίσον πρδς τά έργα καταδικά
ζει, συμβουλεύουσα καί τά τιμαλφέστατα ήμών νά άποβάλλω- 
μεν’, είτε οφθαλμός είτε δεξιάχείρ εΐνε, όταν μάς σκανδαλίζωσι 
καί άφορμή κακοΰ γίνωνται. (Ματθ. έ. 29, 30;.
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Άλλά πλήν τούτων τίς δεν θά^θαυμάση τήν ακρίβειαν κα! 
τήν άλήθειαν πολλών κοινωνικών τρόπων, οΐτινες καί πάλαι 
παο’ Άθηναίοις τδν καλόν κ άγ α θ δ ν πολίτην έδείκνυον 
και νυν έτι τηρούμενοι τδν αύτδν χαρακτηρίζουσι ; Τδ φίλο— 
προσήγορον κα! ευπροσήγορον, τδ ηοέως πρδς πάντας φέρεσθαι, 
ή φιλοκαλία, άλλ’ ούχί τδ καλλωπιστικόν, δπερ ό ψευδής τών 
νεωτέρων πολιτισμός μάς έπέρριψε, τδ αμιλιτικδν πρδς τούς 
πλησιάζοντας, τδ νά μή ήνε τις δύσερις μηδέ δυσάρεστος μηδέ 
τραχύς πρδς τάς απαντήσεις,μηδέ νά σπουδάζη περί τά γελοία, 
μηδέ φιλεπιτιμητής και φιλόψογος /ά ήνε,, μηδέ νά ποιήται τάς 
χάριτας άχαρίστως,ή αποχή άπδ τών πότων, το φιλόπονον μέν 
περί τδ σώμα, φιλόσοφον δέ περί τήν ψυχήν, τδ εύκαίρως οια- 
λέγεσθαι και σιγάν, ή μεγαλοφροσύνη και άλλα τούτοι; παρα
πλήσια πόσον ήθικδν μεγαλειον μαρτυροΰσι και του διδάσκον
τος κα! τού έθνους,έν ω.τδ πρώτον έδιδάχθησαν και έτηρήθησαν 
έν όσηδήποτε έλαχίστη περιόδω χρόνου I

Έπ! πάσι δέ τούτοις γνωματεύει δτιή ησυχία εινε ώφελι- 
μωτέρα καί κερδαλεωτέρα τής πολυπραγμοσύνης, ή δικαιοσύνη 
τής άδικίας, ή τών ιδίων επιμέλεια τής τών άλλοτρίων επιθυ^- 
μίας, έν οΐς ενυπάρχει ευδαιμονία * καί έςανίσταται πικρόςκατ’ έ
κείνων δσοι ύπολαμβάνουσι τήν μέν άόικίαν επονείδιστου μεν, 
άλλά κερδαλέαν, τήν δέ δικαιοσύνην ευδόκιμου μέν, άλλ’ αλυσι
τελή*  διότι μόνον διά τών ψυχικών αρετών ουνάμεθα και τά α
γαθά, ών τυγχάνομεν δεόμενοι, ν άποκτήσωμεν, καί ασφαλώς 
έ-ν τώ παρόντι βίω νά διάγωμεν, καί περί μέλλοντος ήδιους τάς 
ελπίδας νά έχωμεν (Συμμ. ί, ιβ').

β.) Καί ταύτα μέν τά πρδς έαυτδν καί τδν πλησίον έκάστου 
καθήκοντα. Πεοί δετών πρδς τήν πατρίδα ούχ ήττον ώρισμέ- 
νως καί ίκανώς. εκφράζεται ό Ισοκράτης, καί ίσως τελειότερον 
παντδς άλλου ποώτος διέγραψε τά καθήκοντα τού αγαθού 
άρχοντος πρδς τδ υπήκοον. Έπειδή καθ’ ο’ύς έζη χρόνους συνε- 
ταράχθησαν πάντα τά έν ταΐς διαφόροις πόλεσι πολιτεύματα, 
καί ύπδ τδ πνεύμα τής ίσότητος αί δημοκρατικά! μερίδες κατήν- 
τησαν οχλοκρατίαι, αί δέ αριστοκρατικά! ύπδ τών Σπαρτιατών 
συστάσαι δεκαδαρχία». παρεξέκλιναν εις πράςεις αυθα’ρ έτους, 
ώστε σύμπασα τότε ή Ελλάς ήτο διατεθειμένη αισχρώς καί,δει- 
νώς, καί ούδείς ύπελείπετο τόπος δστις δέν ήτο μεστός πολέμου 
καί στάσέων καί σφαγών άναριθμήτων (Έπιστ. θ. γ)ι—ταύτα 
ένορών έθλίβετο καί ήγωνίσθη, γράφων καί πρός τούς συμ~ 
πολίτας του καί πρδς άλλας πόλεις καί ήγεμόνας έντός καί εκτός 
τής ‘Ελλάδος, νά νουθετήσηκαί διά τών άρχαιοτέρων προγονι
κών αρετών τών οικείων έκάστη πόλει νά σώση αύτάς άπδ τού 
κοινού σπαραγμού καί είρηνεύση. Μεταχειρίζεται πάσαν τήν 
δύναμιν τού λόγου ΐνα καταπείση αύτούς καί φιλιωθέντες μετα- 
στρέψωσι τδν ποός άλλήλους καταστρεπτικόν πόλεαον κατά τών 
Περσών, τών κοινών τής ‘Ελλάδος έχθρών. Υπερασπίζεται μέν 
τάς ’Αθήνας κατά τών κατηγοριών τών Σπαρτιατών καί άποδει- 
κνύει αύτάς άνωτέρας τής Σπάρτης καί έπωφελεστέρας τή 
‘Ελλάδι*  άλλά επειδή βλέπει τήν ηθικήν αυτών διαφθοράν, 
χλ! τήν άπδ τών πεζικών καί ναυτικών στρατιών αποχήν κα! 

τήν μεγάλην τής τε πόλεως καί τών πολιτών χρηματικήν άνέ*  
χειαν, δέν λείπει ώς άγαθδς πολίτης νά καταδείξ^ τήν μαται
ότητα, ήνεΐχον θέλοντες νά άρξώσι τών Ελλήνων καί παραι
νεί νά παραιτήσωσι τής κατά θάλασσαν αρχής· «°Η/ γάρ μετά 
μυρίων ταλάντων ουχ οΐοί τε ήμεν διαφυλάξαι, πώς άν ταύτην 
έκ τής παρούσης άπορίας κτήσασθαι δυνηθείημεν, άλλως τε καί 
χρώμενοι τοΐς ήθεσι κακοΐς » (Συμμ κ,.κγ, κθ, λβ); ‘Ωσαύτως, 
κατηγορεί τών Σπαρτιατών, διότι δέν έμάνθανον γράμματα καί 
άμελήσαντες τής γεωργίας και τών τεχνών έσπούδαζον πεο! 
μόνα τά πολεμικά*  άλλ’επαινεί αύτών τήν περί τά γυμνά
σια άσκησιν, τήν άνδρίαν, ομόνοιαν καί περί τδν πόλεμον 
επιμέλειαν (Παναθ. πε, 17 )‘ Παραβάλλων δέ τάς ήγεμονί- 
δας ταύτας τής Ελλάδος πόλεις ευρίσκει δτι οί μέν ’Αθη
ναίοι ήσαν ειρηνικοί καί φιλέλληνες καί ηγεμόνες τής ίσό
τητος τών πολιτειών, οί δέ Σπαρτιάται ύπεροπτικοί καί πο
λεμικοί καί πλεονεκτικοί καί δτι ή υπεροψία αύτών αύτη με
τείχε σεμνότητος δι’ ήν ευδοκιμούν καί έδόκουν είς πάντας 
μεγαλοπρεπέστεροι ή οί τής ίσότητος προεστώτες ’Αθηναίοι· 
πρδς δέ· τούτοις δτι οί μέν Σπαρτιάται ούτε ικανοί ν’ ά- 
ποκτήσωσι δ,τι δέν ειχον ήσαν, ούτε νά φυλάττωσι τά ύ- 
πάρχοντα έπιτήδειοι*  οί δέ ’Αθηναίοι άμφότερα έδύναντο. 
καί νά λαμβάνωσιν δσα έπεθύμουν καί νά σώζωσιν δσα άπας 
κατέσχον (Παναθ. 4 έ, Άλλά καί περ άνομολογών 
πολλά τών Σπαρτιατών πλεονεκτήματα, άπ ©μαίνεται ύπέο 
τών ’Αθηνών, διότι ευρίσκει ταύτας άνωτέρας πολύ τής 
Σπάρτητ καί τή δυνάμει καί ταΐς πράςεσι και ταΐς ευποα- 
γίαις ταΐς περί τούς “Έλληνας (Παναθ. ιδ )· μάλιστα δέ 
διότι προτιμά τάς ήθικάς άρετάς. τάς διά τής ειρήνης δυνα- 
μένας νά έκπολιτίσωσι καί άλλους, ή τάς πολεμικάς. ‘Η*  
ψυχική καρτερία, λέγει, καί σωφροσύνη εινε προτιμοτέρα 
τής άνδρίας τής έν τοΐς κίνδύνοις παραγιγνομένης*  διότι τήν 
μέν πολεμικήν εύψυχίαν πολλοί έχουσι τών ταΐς κακίαις 
ύπερβαλλόντων, τάς δε ύυχικάς άρετάς τάς έπί πάσι χρη
σίμους καί ωφελίμους έχουσι μόνον οί καλώς τεθραμμένοι 
καί πεπαιδευμένοι » (Παναθ. πθ’).

Κατεςανίσταται βαρύς κατά τών Αθηναίων τών έπί τού 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου, οΐτινες συναθροίσαντες έξ άπά- 
σης τής Ελλάδος τούς άργοτάτους καί δλους δσοι έκρα
ξαν πάν κακούργημα, έπλήρωσαν τάς τριήρεις των. Τού
τους δέ έχοντες έξέβαλλον έκ τών πόλεων τούς βέλτιστους 
των πολιτών, καί διεμοίραζον τήν χώραν αύτών εις τούς 
πονηροτάτους τών ‘Ελλήνων (Συμμ, κή). Καί έν γένει έπε- 
νόουν πάντα έκεΐνα δι’ ών οί άνθρωποι δύνανται νά μιση- 
θώσι*  π. χ. ΐνα έπιδεικνύωσι τδν πλούτον των εις τούς άλ
λους σΕλληνας, χωρίζοντες κατά τάλαντον τδ περιγινόμε- 

νον έκ των φόρων άργύριον εισέφερον εις τήν ορχήστραν 
κατά τήν εορτήν των Διονυσίων, δτε πολλοί ξένοι έπεδή- 
μουν, ΐνα δύνανται θεώμενοι νά άριθμωσ’^ πόσον πλούτον 
αί Άθήναι έχουσιν (Συμμ. κθ ).

Άπαριθμών δέ τάς. άπωλείας δσας ύπέστησαν ενεκα τής. 

ματαιότητας καί αφροσύνης αυτών, ευρίσκει δτι τοσούτον οιή- 
νεγκαν τών άλλων ανθρώπων κατά τήν άνοησίαν, ώστε, ενώ 
τούς μέν άλλους αί συμφορά! περιστέλλουσι καί ποιούσι σω- 
φρονεστέρους, ούτοι μόνοι ου μόνον δέν έπαιδεύθησαν ύπδ 
τούτων, αλλά καί είς μείζονα δυστυχήματα περιέπεσαν. Η- 
σαν δέ αύται αί μεγάλαι τών ’Αθηναίων άπώλειαι εως χίλιαι 
τριήρεις καί 1 0 0,000 άνδοών άπδ τής είς Αίγυπτον στρα- 
τείας μέχρι τής έν Αίγδς ποταμοΐς μάχης (455—404). 
Τούτων δ’ ενεκα τά μέν νένη τών θαυμαστοτάτων άνδρών και 
οι μέγιστοι οίκοι, οΐτινες τάς στάσεις τών τυράννων καί τάς 
Περσικός έπιδρομάς διέφυγον, έγένοντο άνάστατοι οί δέ δη
μόσιοι τάφοι έπλήσθησαν άνεπαισθήτως τών πολιτών, αί δέ 
φρατρίαικαί τά ληξιαρχικά γραμματεία 
άνεπληρώθησαν δούλων καί ανθρώπων ξένων πρδς τήν πόλιν 
ώστε, ορθως λογιζόμενος, συμπεραίνει δτι οί κάτοικοι τών 
Αθηνών άντηλλάγησαν.

Άπδ τοιούτων λοιπόν πολιτών δούλων κα! φυγάδων παν- 
ταχόθεν συλλεγέντων, τί χειρότερον έδύνατό τις νά περιμείνη 
παρ’ δσα έκραξαν οί σύγχρονοι καί μεταγενέστεροι τού Ίσο- 
κράτους καί Δημοσθένους ; Εύεξήγητον καθίσταται διά τί 
ούτω ταχέως ωχοντο αί άρεταί τών Μαραθωνομάχων καί Σα- 
λαμινομάχων, αί δέ νευρώδέσταται τού Δημοσθένους δημηγο- 
ρίαι δέν εύρισκον ηχώ είς άκοάς δούλων, εις δουλικός είθισμέ- 
νων πράξεις καί κολακείας μάλλον ή είς γενναίας επιχειρή
σεις · καί διά τί οί νέοι Αθηναίοι περί τάς αύλητοίδας καί πα- 
λαίστρας μάλλον διέτριβον ή περί τάς πολιτικός των αρχαίων 
άρετάς*  δθεν παραπονεΐται ό οιλόπατρις Ισοκράτης, διότι οί 
συμπολΐταί του δέν έδύναντο νά σκέπτωνται περί μεγάλων 
πραγμάτων, άλλ’ έφρόντιζον ελαττον περί τών ύπ’ αυτού 
λεγομένων ή περί των έπί τού βήματος μαινομένων (Φίλιπ. 
νδ'.) Άν δέ ποτέ φαίνωνται ώς άπδ ληθάργου ά^υπνού,υ.ενοι, 
τούτο οφείλεται μάλλον είς τάς σφοδρός επιτιμήσεις τών γεν
ναίων τής άρχαίας άρετής καί έλευθερίας υπερασπιστών, άλλ’ 

εξεγέρσεις, άς έπέφερον αί βαθεΐαι κατατομαί τής παρρη
σίας καί ρητορικής δεινότητας τού Ίσοκράτους καί Δημοσθέ
νους κα! ή αυταπάρνησις τού Σωκράτους κα! Φωκίωνος. ’Εν
τεύθεν εξηγούνται πολλά! ίστορικαί, ούτως είπεΐν, άνωμαλίαι 
περί τούς βίους άνδρών τινων, Ξενοφωΰτος, Φωκίωνος, καί 
τινων άλλων.

Τοιούτους £χων πολίτας ό ’Ισοκράτης έπεχείρησε νά διδάξη 
τήν άρχαίαν τής πατρίδος ιστορίαν καί μυθολογίαν, τά πρδς 
τήν πατρίδα καί τούς νόμους καθήκοντα, καί έν γένει τάς 
αστικός τών άρχαίων άρετάς, ών παντάπασιν άμοιροι φαίνον
ται οί σύγχρονοι αυτού. Δέν περιωρίσθη δέ είς μόνους τούς 
’Αθηναίους, άλλά καί εις τούς εκτός αυτής “Έλληνας πράττει 
τούτο, δπου έβλεπε ψυχάς καταλλήλους νά τδν νοήσωσιν.
Επιστέλλει λοιπόν ποός τδν Φίλιππον τδν μόνον άνδρα, δστις 

κατανοήσαςτδ μεγαλειον συμπάσης τής ‘Ελλάδος έπέτυχε νά 
συνενώση αυτήν ύπδ τήν ηγεμονίαν του καί νά προπαρασκευάσω 

τδ μέγα στάδίΟν τών ελληνικών καταχτήσεων είς τδν μεγα
λοφυή υιόν του*  έπιστέλλει πρδς τούς ήγεμόνας τής Κύπρου, 
τής Μυτιλήνης, τού Πόντου, πρδς τούς υιούς τού μεγαλόφρονος 
τών Φεοοών τυρράνου Ίάσονος, πρδς τούς βασιλείς τής Σπάρ
της καί εΐτινες άλλοι ύπήρχον. ’Εντεύθεν εξηγείται διά τί ο 
'Ισοκράτης φιλοβασιλεύς φαίνεται κα! συμβουλεύει τούς υπη
κόους τών μικρών τούτων βασιλευομένων χωρών νά ύπακούωσι 
καί νά μιμώνται τά ήθη καί τούς τρόπους τών χρηστών αυτών 
βασιλέων. ’Ενταύθα άρχεται ή νέα Ελληνική τής βασιλευο- 
μένης ‘Ελλάδος περίοδος, κα! πρώτος ό Ισοκράτης μετ’ αμ
φιβολίας πρδς τδ παρελθόν τής δημοκρατουμένης ‘Ελλάδος 
άφορών εγκαινιάζει νέαν περίοδον καί άγωνιζόμενος νά συντη- 
ρήση τδ πνεύμα τής παλαιάς δημοκρατίας δέν λείπει νά ύπο- 
τυπώση και τάς νέας αυτού δοξασίας περί τού νέου ελληνικού 
βίου διαγράφων, δσον αύτώ ένήν, τά καθήκοντα τών αρχόντων 
ποδς τούς υπηκόους καί τούτων πρδς τούς ήγεμόνας. ’Ήκμασε 
κατά τδ μεταίχμιον δύο περιόδων δ,τε Ισοκράτης καί οί σύγ
χρονοι*  δθεν ώς τοιούτων πρέπει νά κρίνωνται οί λόγοι καί 
αί πράξεις. ’Εμπνέεται ύπδ τού αρχαίου μεγαλείου, άλλά 
συναισθάνεται καί οΐον προβλέπει τήν νέαν εποχήν, ήτις 
τδν καταλαμβάνει. "Οθεν χωρίς νά άποθαρρυνθή προαλεί
φεται είς νέον πολιτικόν στάδιον, καί έδωκε τά πρώτα δι
δάγματα, έφ’ ών ε’μορφώθησαν αί Έλλήνικαί πολιτεία», κα! 
βασίλεια»., αί διά τών καταχτήσεων τού Μεγάλου Αλεξάν
δρου καί τών διαδόχων έκείνου συσταθεΐσαι. Αγωνίζεται 
μέν δσον δύναται νά κρατήση τά αφ’ εαυτών διαλυόμενα τής 
Ελληνικής φυλής πολιτεύματα*  άλλά γίνεται καί πρώτος 
μοχλός πρός μόρφωσιν τής νέας γενεά;*  ούτε πρδς μόνον το 
άποιχόμενον παρελθόν εις μάτην άφιερούται, όπως ο», περί 
τδν Δημοσθένην, ούτε πρδς τδ έπιφώσκον μέλλον παραδί
δεται, καταφρονήσας τού παρελθόντος καί έτ». υπάρχοντος, 
ώς οί περ! τδν Αισχίνην έπραξαν.

Άπδ τοιούτων αρχών όρμώμενος έκφέρε». ό ’Ισοκράτης τάς 
πεοί πολιτείας κα! (πολιτών γνώμας του*  υποτιθέμενος τδν 
περί πολιτείας ορισμόν τού Πλάτωνος (Μενεξ. ή.) λέγει*  
Πάσα πολιτεία ψυχή πόλεώς έστι, τοι- 
αύτην έχουσα δύναμιν, δσην περ έν σ ώ- 
ματι φρόνησις. Αυτή γάρ ή βουλευομένη 
περί απάντων καί τά μέ ν αγαθά διαφυ- 
λάττουσα, τάς δέ συμφοράς διαφεύγου- 
σα καίπάντων αίτίατών έν ταΐς πόλε
σι συμβαίνό'των άγαθών (Παναθ. νέ.—Άρειοπ. 
έ). Άλλ’ επειδή πάσης πολιτείας σκοπός εινε ή ευδαιμονία 
τών πολιτών, παραδέχεται κα! τήν δημοκρατίαν καί τήν 
άοιστοκοατίαν καί τήν μοναρχία/, έφ’ δσον έκάστη τούτων 
έχπληροΐ τδν σκοπόν δι’ 8ν προώρισται. ’Εγκρίνει τήν δη
μοκρατίαν τήν καλώς κα! δικαίως καίνουνε- 
χ ό ν τ ω ς κ α θ ε σ τ η κ υ ΐ α ν, οΐα ή ύπδ Σόλωνος καί 
Κλεισθένους, έν ή έπολιτεύοντο οι πρδ τού Πελοποννησια- 
κού πολέαου Αθηναίοι’ άλλά μέμφεται πικρώς τήν τών
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συγχρόνων του*  διότι έκείνη μέν τιμώσα χαί βραβεύουσα κατ’ 
αξίαν έκαστον καί μισούσα καί κολάζουσα τούς πονηρούς 
έποίει πάντας τούς πο -.ίτας βέλτιστους καί σωφρονεστάτους' 
αύτη δέ άξιούσα τών αυτών τού; τε χρηστούς καί τούς πονη
ρούς διέφθειρε τού; πολίτας ώστε νά νομίζωσ». τήν μέν ακολα
σίαν δημοκρατίαν, τήν δέ παρανομίαν ελευθερίαν, τήν δέ 
παρρησίαν ισονομίαν, καί τήν εξουσίαν του πάντα ποιείν ευ
δαιμονίαν (Άρειοπ. ή, κδ’.)*  έκείνη μέν εξέλεγε τάς άρχάς 
ούχί έξ απάντων τών πολιτών αδιακρίτως, άλλά τούς βέλ
τιστους καί ίκανωτάτους έφ’ έκαστον τών έργων, αύτη δέ 
προβιβάζουσα τούς πάντας αδιακρίτως καί έλευθέρως, προέ- 
στησεν είς τάς άρχάς τούς μάλιστα διεφθαρμένους, οίτινες είς 
τον κρημνόν τής άπωλείας ταχέως τήν πόλιν ήγαγον (αύτ. ή.). 
*09εν άποδοκιμάζει τήν διά κλήρου τών αρχών εκλογήν*  διότι 
έν μέν τή κληρώσει βραβεύει ή τύχη, έν δέ τή προαιρέσε». 
λαμβάνονται οί επιεικέστατοι. ‘Li τοιαύταις άρχαις στίχουσα 
δημοκρατία εινε (λέγει) κοινοτάτη καί δικαιοτάτη καί συμ- 
φορωτάτη είς πάντας τούς χρωμένους αύτή (αύτ. νή.).—Ούχ 
ήττον δ’ επαινεί καί τήν τών Λακεδαιμονίων άρχαίαν πολι
τείαν, διότι καί έν τή τών αρχών αιρέσει καί έν τω β'ω τώ 
καθ’ ήμέραν καί τοίς άλλοις έπιτηδεύμασίν ισχνόν αί ισότη
τες καί αί ομοιότητες μάλλον ή παρά τοίς άλλοις (Άρειοπ. 
κδ .). Άλλά προτιμά άμφοτέρων, τής τε δημοκρατίας καί 
τής αριστοκρατίας, τήν καλήν μοναρχίαν, έν ή έκαστος δέν 
διαλανθάνει έάν ήνε χρηστός, ουδέ φέρεται μετά τοΰ πλήθους 
χρηστός ών, χωρίς νά γινώσκηται όποιος τίς έστι*  μάλιστα 
δέ διότι ή μοναρχία εινε μάλλον εύχάριστος καί πραοτέοα 
καί δικαιότερα, διαφέρουσα ?ν τε τοίς έγκυκλίοις καί τοίς 
καθ’ έκάστην ήμέραν γιγνομένοις καί έν τοίς πολεμικοίς 
(Νικοκλ. έ, ς'Προς τόν Ευαγόραν δέ άφορών ύπερεπαινεί 
τήν τυραννίαν, άποκαλών αυτήν καί τών θείων ά γ α- 
θών καί τώνάνθρωπίνων μέγιστον καί σε- 
μνότατον καί περί μαχητότατον (Εύαγ. ιή). 
Άλλ’ έπειδή τή/ ευδαιμονίαν τών εθνών δέν φέρουσι τά‘μέ
γιστα καί κάλλιστα τείχη ουδέ ό πολύς έν αυτοί; συσσωοευ- 
θείς λαός, άλλά τό άριστον καί σωφρονέστατον πολίτευαα, 
διά ταΰτα πρώτη φροντίς καλή; πολιτείας εινε νά έπιυ,ελήται 
ού αόνον πώς καί προς άλλήλους οί πολίται έν τω καθ’ ή
μέραν β·’ω σωφρόνως ν αναστρέφωνται καί έν άσφαλεία νά 
κατο’.κώσιν, άλ)ά καί πώ; οι μέν πένητες ν’ άπαλλάττων- 
ται τών άποριών εργασίαν λαμβάνοντες καί ωφελούμενοι υπό 
τών έχόντων, οί δέ νεώτεροι νά έμποδιζωνται άπό τών ά- 
κολασιών, εύρίσκοντες επιτηδεύματα, οί δέ πολιτευόμενοι άπό 
τών πλεονεξιών τιμωρούμενοι, οί δέ ποεαβύτεοο». τιμώαενοι
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καί υπό τής πόλεως καί υπό τών νεωτέρων (Άρειοπ. έ, κ , 
κά.—Συμμ. 6'.). 'Επειδή δέ προσέτι, τών μέν κακών όλων 
αίτια εινε ή ακολασία καί ή ύβρις, τών δέ άγαθων ή σω- 

είνε χρέος ού μόνον οί ιδιώται, άλλ’ έτι μάλλον 
τήν άρετήν’ διότι έκαστος μέν ήμών, 
άσεβήσας εινε δυνατόν νά φθάση δια

φροσυνη, 
τά ?θνη νά άσκώσι 
έπειδή εινε θνητός,

φυγών τήν εν τώ κόσμω τούτω τιμωρία/, άποθανών πρότε- 
ρον άλλά τά έθνη διασώζοντα τό γένος εινε άθάνατα*  3θεν 
καί αί κακία». αυτών ουδέποτε μένουσιν άτιμώρητοι, καί πολ- 
λακις οί απόγονοι τίνουσι δίκην τών ανομημάτων τών προγό
νων. α’Ανήρ μέν γάρ άσεβής (λέγει) καί πο- 
νηρός τυχόν άνφθάσειετελευτήσαι πριν 
δοΰναι δίκ η ν των αμαρτημάτων*  αί δέ 
πόλεις διάτήν αθανασίαν ύπομένουσι 
καί τάς παρά τών ανθρώπων καί τάς πα
ρά τών θεών τιμωρίας» (Συμμ. λή.). Άλλ’ ή 
αρετή δέν διδάσκεται διά νόαών*  διότι εινε αδύνατον είς 
έχοντας κακήν φύσιν πρδς άρετήν νά έμποιηθή σωφροσύνη 
καί δικαιοσύνη (κατ. Σοφιστ*  ιά). Οί νόμοι πρέπει νά ήνε 
ολίγοι καί άκριβείς καί εύληπτοι, δίκαιοι καί συμφέροντες 
καί πρδς άλλήλους σύμφωνοι, λεπτομερέστεροι οί περί κοι
νών έπιτηδευμάτων ή οί περί τών ιδίων συμβολαίων (Παναθ. 
νή,—Άρειοπ. 17 .). Οί πολίται έπιδίδουσιν είς άρετήν μάλ
λον διά τών ηθών καί τών καθ’ έκάστην ήμέραν έπιτηδειχ- 
μάτων, ή διά τών νόμων’ τδ δέ πλήθος καί ή άκρίβεια τών νό
μων εινε σημείον δτι κακώς οίκουνται αί πόλεις. ‘Ο λαός 
συνήθως άποβαίνει δμοιος πρδς τά ήθη έν οίς έπαιδεύθη, καί 
διά τούτο οί διοικούντες πρέπει νά έχωσΐ τό δίκαιον έν ταίς 
ψυχαίς καί ούχί έν τοίς πολλοίς νόμοις (Άρειοπ. ν/)· 
θεν πρδς μόρφωσιν καλών πολιτών πρέπει νά φροντίζωσίν 
αί πόλεις περί τής άνατροφής τών νέων, δίδουσαι εις έκα
στον καί άνάλογον τής έν τφ βίφ πολιτικής θέσεώς του ά- 
νατροφήν, καί εργασίαν ικανήν, ώστε νά μή μένη άργδς καί 
έπιδίδηται είς τήν κακίαν. * Π άργία αναγκάζει τδν άνθρωπον 
είς κακάς πράξεις, ή δέ εργασία καί άπδ τούτων αύτδν 
άποτρεπει καί τδν καθιστά φιλόπονον καί σώφοονα. Διά δέ 
της φιλοπονίας, τυχούσης καί δεξιάς φύσεως προάγονται αί 
τέχναι καί έπιστήμαι (Παναθ. πγ'). Τά έθνη καί οί άνθρω
ποι προοδεύουσιν ούχί δλιγωρούντες καί αύτοσχεδιάζοντες, 
καί βουλευόμενοι τδν πλεϊστον χρόνον (Εύαγ. ιθ ). Αί δέ 
εφευρέσεις καί τών επιστημών καί τών τεχνών γίνονται ούχί 
διά τούς ίμμένοντας έν οίς ευρον καί τούς τυχόντας τών 
ανθρώπων, άλλά διά τούς έπανορθούντας καί τολμώντας αεί τ& 
κινεϊν τών μή καλώς έχόντων, καί προσέτι δι' εκείνους οσοι 
έδυνήθησαν νά μάθωσι πλείστα τών πρότερον καί μετά θελή- 
σεως έπεμελήθησαν νά άνεύρωσί τι περισσότερον τών άλλων 
(Εύαγ. β—Παναθ. πγ ). Τοιούτους χαρακτηρίζει τούς μι
κρόν μετά τά Περσικά ζήσαντας Αθηναίους ό Θουκυδίδης έν 
τή τών Κορινθίων δημηγορία (Α. 70). Άλλά παραινών ό 
Ισοκράτης τήν εργασίαν καί τήν εις τάς τέχνας έπίδοσίν 

κατακρίνει εκείνους όσοι κακήν ποιούμενοι τών τεχνών χρή- 
σιν μεταχειρίζονται αύτάς έπί τή τού πλησίον βλάβη, άλ
λ’ ούχί έπ’ ώφελεία. Καί ταύτα λέγει τότε δτε τά καταςοε- 
πτικά τοΰ πολέμου μέσα ήσαν σχεδόν άγνωστα. Τί δέ θά 
έλεγεν ή φύσει αγαθή αυτού καρδία, άν έβλεπεν ήν νΰν ποι
ούνται τών δαιμόνιων τούτων μέσων χρήσιν έν τοίς πολέ-

πολίται μικρού καί άνισχύρου έθνους, καθορωντες δτι φαρι- 
σαίκώς μέν εξελέγχονται τά μικρά τών αδικημάτων, παρο- 
ράται δέ ύύούσα μέχρις Ούρανού τήν κεφαλήν τδ κακοποιόν 
τού κόσμου δαιμόνιον, ή φθοροποιά έρις, καί καταλείποντα». 
άρδην έθνη μέγιστα διαφθειρόμενα ! Πού αί εύφημοι ελε
γεία». διά τόν άδικον ενός ή τΐ/ών άνδρών φόνον; Τδ άδικον 
μόνον έν τοίς μιχροίς καθοράται. "Οπου δέ ό άλλοπρόσαλ- 
λος καί βροτολοιγδς Άρης μαινόμενος καθ' έκάστην μυρι
άδας είς "Αδην προϊάπτει ψυχάς ηρώων, ενταύθα σιγή βα- 
θεία καί έπιχαιρεκακία μάλλον κατακρατεί τών σεμνολόγων 

τούτων ηθικολόγων !
γ'.) Τοιαύτα περίπου διαγραφών ό Ισοκράτης πάσης εύ- 

νοαουιαένης πόλεως τά καθήκοντα, συνφδά τούτοις θέλει καί 
τά τού άρχοντος*  ό άγαθδς ήγεμών, λέγει, πρέπει νά ήνε 
φιλελεύθερος, καί διά τών καλών αύτοΰ τρόπων καί τής χρη- 
στότητο; μάλλον νά διοική ή διά τής βίας. Άποδοκιμάζει 
την διά δορυφόρων περιφρούρησίν, καί επαινεί τδν ηγεμόνα 
τής έν Μυτιλήνη Μηθύμνης Κλέομμιν, δτι καθώπλισεν άπαν- 
τας τούς πολίτας*  διότι αίρετώτερον εινε ό καλώς διοικών 
ν’ άποθάνη ένδόξως, άρετήν ένδειξάμενος, ή νά ζή πλείω 
χοόνον τών άλλων, τών μεγίστων κακών αίτιος τή πόλε», 
γενόμενος ( Επΐ7· Ζ. γ’). ΓΌθεν άσφαλεστάτην τής αρχής φυ
λακήν νομιζέτω ό αρχών τήν τε τώ/ φίλων αρετήν καί τήν 
τών πολιτών εύνοιαν καί έπί πάσι τήν ιδίαν φρόνησιν, φυ- 
λάττων τά διά τού λόγου ύποσχεθέντα, δπως τά διά τών 
δρκων, καί ένδεικνύαενος τού; εαυτού λόγους πιστοτέρους τών 
δοκών τών άλλων*  νά μή πράττη δέ μηδέν μετ οργής καί 
νά άφαιρή άπδ τών πολιτών τδν φόβον*  διότι, λέγει πρδς 
Νικοκλέα, δπως άν τούς άλους πρδς σεαυτδ'/ 
διαθής, ούτω καί πρδς εκείνους έξεις*  καί 
νά φαίνητα». αρχικός ούχί διά τή; αυστηρότατος καί τιμω
ρίας, άλλά διά τής υπεροχής τής φρονήσεως καί τής περί 
τών άλλων φροντίδος (πρδς Νικοκλ. ζ'—Εύαγ. ιθ). Νά δίδη 
παρρησίαν εί; τούς εύφρονούντας καί νά προτιμά τού; έπι- 
τιμώντας τοίς άμαρτανομένοίς μάλλον τών κολακευόντων, 
ϊν’ έκ τών περί άλλήλους λόγων διακρίνη τού; καλούς ο£- 
λους*  νά συνηθίση νά αρχή εαυτού μάλλον ή τών πολιτών 
καί νά μετέχη τοιούτων διατριβών καί έπιτηδευμάτων, ές 
ών καί αύτδς έθισθείς δύναται νά ώφεληθή καί εί; τούς άλ
λους βελτίων νά φαίνηται. 'Όσα δέ σκεφθεις έκρίνεν άγαθά, 
ταύτα καί νά επιτελή δι’ έργων, τάς των καλών πράξεις 
μιμούμενος (προς Νικοκλ. ιά). Νά τιμωρή τού; συκοφάντας 
ομοίως, ώσπερ αυτούς τούς άααρτάνοντας’ νά ηνε φιλότιμος 
καί μεγαλόφρων έπί τοίς άγαθοίς ούχί τόσον τοίς διά τύ
χην, δσον έπί τοίς δι’ εαυτόν γιγνομένοις, επιμελούμενος 
ώστε δι’ ολίγων πόνων ν’ άποκτάται πολλήν ραστώνην, άλ
λ’ ούχί διά μικράς ραθυμίας νά ύπολείπη εις εαυτόν μεγά
λους πόνους (Εύαγ. ιθ ). Ν’ άποφεύγη δέ δσον τδ δυνατόν 
τάς δημοσία γινομένας αύτφ τιμάς δι εικόνων καί άλλων*  
διότι αί εικόνες πρέπει νά ήνε υπομνήματα τής άρετής, άλ„
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μοις καί πόσον κακώς μεταχειρίζεται ό άνθρωπος άποπλα- 
νηθείς τά άγαθά, οσα ό θεός σύτφ δωρεϊται πρδ; εύδαιμο- 
νίαν ; Αύτδς κατέστησεν ήαάς βασιλείς έπί τής γής καί έχα- 
ρίσατο ήμϊν τά πάντα*  άλλά ποίαν τούτων χρήσιν ποιού- 
μεθα *, Δικαίως λοιπδν πάλιν λέγει ό ’Ισοκράτης, δτι τών 
πραγμάτων αί φύσεις ούτε ώΐοελούσιν, ούτε βλάπτουσιν 
ημάς, άλλ’ αί τών άνθρώπων χρήσεις, καί αί πράξεις απάν
των ήμίν αιτιαι τών συμβαινόντων καθίστανται (Παναθ.πή). 
‘Ημείς λοιπδν είμεθα αίτιοι τής ήμετέρας εύτυχίας καί δυσ
τυχίας*  παρ’ ήμών αυτών μεταβάλλεται ή γή αύτη είς πα

ράδεισον ή εις κόλασιν.
Πρδς τούτοις έπειδή ή ομόνοια χαί ή εύπορία τών πολιτών 

είνε των πρώτων αρετών εύδαιμονούσης πόλεως, πρέπει 
νά διευθύνωσι τών τε άτόμων καί των πόλεων τάς πράξεις 
ή πίστις καί ή δικαιοσύνη*  διότι ούδέν ούτε δσιον ούτε κα
λόν μή μετά δικαιοσύνης καί λεγόμενον καί πραττόμενον 
(Παναθ. οε ). *Όθεν  αί καλώς οίκούσαι πόλεις πρέπει νά έγ- 
κολπώνται τήν ειρήνην, καί, ©εύγουσαι τά; μάχας καί τάς νί- 
χας τάς παρά τό δίκαιον γιγνομένας, νά άποστρέφωντα: τδν 
ύπδ πλεονεξίας πρδς αύξησιν μικρού μέρους χώρας γινό
μενον πόλεμον*  διότι άδικοι πλεονεξία», ούδεμίαν ήνεγκον 
ωφέλειαν*  τούναντίον δέ πολλοί, τών άλλοτρίων αδίκως επι- 
θυμήσαντες, περί τής εαυτών εί; μεγίστους δικαίως κινδύ
νους ύπέπεσαν (Συμμ. μς·—Εύαγ. έ). Πόσον έξαισία τού 
άνδρδς ή φρόνησις παρίσταται ενταύθα, έάν τις πσοαβάλβ 
τά νύν έν Ευρώπη γιγνόμενα ! Τίνι τρόπω ηρξαντο οί Γάλ
λοι τδν κατά Γερμανών πόλεμον, καί υπέρ τίνος σήμερον 
αμύνονται. Ούτος είνε άληθής καρπός τής μελέτης τών 
μεγίστων άνδρών, δτ». άνευοίσχοαεν καί διδασκόμεθα άληθεία; 

πανταχού καί πάντοτε έφαοαοζομένας.
Όθεν θεωρεί τάς νίκα; τάς μετ’ αδικίας γιγνομένας αίσχρο- 

τέρας καί μάλλον έπονει δίστου; ή τάς ήττας τάς άνευ κα
κίας συμβαινούσας, καί προτιμά τήν έν θερμοπύλαις τών Λα
κεδαιμονίων ήτταν τών πολλών κατά τών ‘Ελλήνων τρο
παίων’ τδ μέν γάρ άρετής έστι σημείον, τδ 
δέ πλεονεξίας (Παναθ. οε—Πανηγ. ςβ’). Μόνον δέ 
τδν κατά τών αιωνίων τή; πατρίδος έχθρων πόλεμον, οιο». 
ήσαν οί Πέρσαι, αποοέχεται καί θεωρεί ευσεβή καί ιερόν είς 
τδν ελληνα*  άλλά χαί εν τούτω οί δρθώ; λογιζόμενοι δέν 
πρέπει νά έχωσι τάς έλπίδας τής σωτηρίας έν τοίς των εχ
θρών άααρτήμασιν, άλλ’ εν τοίς εαυτών πράγμασι καί ταίς 
εαυτών διανοίαις (Πανηγ. μθ—Συμμ. ιή). Μετά τοΰ δικαίου 
ούδέποτε πρέπει νά φοβώμεθα, μηδέ βοηθοΰντες τού; άδι- 
κουμένους ά; διστάζωμεν καί άν άπορώμεν συμμάχων*  διότι 
εν τοίς πολέμοίς ή άρετή περιγίγνετα». τού πλήθους (Πλα- 
ταϊκ. ιή—Άρειοπ. κέ)*  άλλ’ εινε λύπης άξιον διότι έλεείται 
μέν είς έκαστος των άδικουμέ/ων όπωςδήποτε, διαφθείρονταζ 
δέ δλαι πόλεις άνόυ,ω; ίΠλαταίκ. κ ). ’Εφαρμόζοντες εν
ταύθα τά παρ’ ήμίν χθιζά καί πρόϊζα πρδ; τά νύν ήδη γι
νόμενα, πόσον δέν βαρυθυμούμεν καί ώς άνθρωποι καί ώς

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β’. Τεύχος ΙΖ*.
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λ’ ούχι τού σώματος, καί διότι καλλίτερα υπομνήματα εΐνε 
ούχι των σωμάτων αί εικόνες, άλλα των πράξεων (πρός 
Νικολ. θ’—Εύαγ. λ). Νά έπιμελήται δέ ειρήνην έαυτω καί 
τή πόλει, φερόμενος προς τάς ήττους αύτων, όπως ήθελε 
νά φέρώνται πρός εαυτόν αί άνώτεραι*  δηλ. έπί των πό
λεων νά ίσχύη ή αυτή ηθική αρχή, οποία και επί των 
ατόμων. Αν δέ ποτέ άναγκασθή ό αρχών είς πόλεμον, νά 
προτιμά τόν ένδοξο? θάνατον τού άδοξου βίου, καί μάλιστα 
πολεμικός νά ήνε διά τών επιστημών καί παοασκευών, ει
ρηνικός δέ ούδέν παρά τό δίκαιον θέλων (Συμμ. μς’). Όθεν 
φαύλοι άνθρωποι πρέπει νά νομίζωνται δσοι νικώσι μετά ζη
μίας, αλλ ούχι δσοι νικώνται μετά συμφέροντος’ διότι με- 
γαλοφροσύνη δέν λέγεται δταν έπιθυμή τις μεγαλείτερα δσον 
εινε ικανός, αλλ’ δταν έπιθυμή τοσαύτα δσων δύναται νά 
έπ’τυχη έπιχειρήσας’ δθεν δέν εΐνε ζηλωτοί οί άποκτήσαντες 
μεγάλην αρχήν, άλλ’ δσοι μεταχειρίζονται καλώς τήν ύπάρ- 
χουσαν*  έπί πάσι δέ νά μή πράττη ούδέν ανάξιον τή; βα
σιλικής τιμής, άλλά νά ζή πάντοτε χοσμίως καί ώς παρά
δειγμα πρός τούς άλλους, έπισκοπούμενος τούς λόγου; καί 
τας πράξεις, ΐνα περιπίπτη δσον οΐόν τε εις ελάχιστα αμαρ
τήματα*  διότι τό τής πόλεως ήθος όμοιούται 
τοΐν ά ρ χ ο υ σ^ι (πρδς Νικοκλ. ζ, θ, ί.— Άρειοπ. ή. 
— Νικοκλ. 0.

Τοιαύτα μέν εΐνε καί τά τώ? ηγεμόνων καθήκοντα. Άλλ’ 
επειδή έν πάση πολιτεία διττά ταύτα φαίνονται, τά τών άοχόν- 
των καί τά τών άρχομένων, ΐνα συμπληρώσωμεν τήν διδα
σκαλίαν τού Ίσοκράτους, φέρε ίδωμεν ένταύθα καί τινα τών 
καθηκόντων τού πολίτου πρός τήν πόλιν, ΐνα πλήρες τής Ισο- 
κρατικής διδασκαλίας σκιαγράφημα έχοντες άπέλθωμεν πλεί- 
ονα σεβασμόν πρός τήν μνήμην τού μεγάλου τούτου διδασκά
λου φέροντες, δστις καί μετά είκοσι πεοίπου αιώνα; δέν έπαυσε 
διδάσκων αμισθί πλέον άληθείας πάντας τούς θέλοντας νά τόν 
ακούσωσι καί συνετισθώσιν.

δ). Τά καθήκοντα τού πολίτου εΐνε κοινώς μέν ή ομόνοια 
καί τό έπαρκεΐν τοις κοινούς, ιδία δέ τό φίλεργον, ή φειδώ 
και ή περί τόν ίδιον βίον έπιμέλ.ια, καθ’ ήν ό μέν πένης νά 
κηΟηται τής περιουσία; τού πλουσίου, ί δέ πλούσιος θεωοών 
αισχύνην του τήν απορίαν τών άλλων νά βοηθή παντοιοτοό- 
πως αυτοις παρεχων άφορμάς πρός διαφόρους έργασίας, παν- 
τες δέ νά ήνε πιστοί πρός τά συμπεφωνημένα καί κηδόμενοι τής 
άλλήλων περιουσίας νά έχωσιν αύτήν είς κοινήν χρήσιν (Ά- 
ρειοπ. ιβ .) Παραδέχεται νά έχωσιν οί πολΐται τάς πολι
τικός στάσεις, άλλ' ούχι τίνε; τούς άλλους άποβαλόντες τήν 
αρχην να λάβωσιν, αλλά τίνες θά φανώσι ποιούντε; άγαθόν 
τι εις τήν πόλιν, φοβούμενοι περισσότερον τήν ύπό τών πολι
τών κακήν φήμην ή τόν ύπέρ τής πατρίδος θάνατον (Άρειοπ. 
κβ .). Μέγιστον καί τούτο νουθέτημα τοις παρ' ήμΐν Φίλάρ- 
χοις. Αί άρχαί δέν πρέπει νά ήνε περιμάχητοι*  άλλά μάλ
λον πρέπει νά φεύγωσιν αυτάς οί άγαθοί πολΐται ή νά διώ- 
κωσιν, ηγούμενοι αυτάς λειτουργίαν άντί απλής τιμής 

μεγιστην ευθύνην προσθετουσαν. Οί δέ λαμβάνοντες τάς άρ· 
χα; όεον τοσαύτα να κέκτηνται, ώστε μήτε περί τών οικείων 
να μεριμνώσι, μήτε να έχωσιν ανάγην μισθού διά τήν υπέρ 
τού δημοσίου υπηρεσίαν των. Ου μήν άλλά χρέος έχει πας 
πολίτης αγαθός νά προνοή μή είσέλθωσΐ/ είς τάς άρχάς ούχι 
μόνον οί όμολογουμένως πονηροί, ή δσοι έπονειδίστως τά ίδια 
πραττοντες αςιούσι τους άλλου; νά συμβουλεύωσιν, άλλά 
μηδε όσοι άσώτως βιούντες τάς ιδίας περιουσίας έφθειραν ή 
όσοι προαιρούνται πρός χάριν μάλλον ή τ’ άληθή νά συμ- 
βουλεύωσι, καί νά έπιμελήται νά λαμβάνωσιν αυτάς ώς 
βραοεΐον δσοι φρονιμώτατα καί βέλτιστα διέζησαν καί όσοι 
σκεφθεντες νά συμβουλεύσωσι τά βέλτιστα δύνανται καί έργφ 
τά βεβουλευμ,ένα νά έκτελέσωσιν (Άρειοπ. νςΛ — νζ’.). 
Τούτων δ ένεκα προτιμότεροι εΐνε τών νεωτέρων οί πρεσβύτε- 
ροι, ού, καί τά έτη και ή πείρα ίκανώς έδίδαξαν νά διακρίνωσι 
καλλιον τό ωφέλιμον άπό τού βλαβερού (έπιστ. Ίασ. γ').

Τοιαύταί που έν κεφαλαίω αί ήθικαί τού Ίσοκράτους διδα- 
σκαλίαι*  διότι πλεΐσται άλλαι αύτοΰ γνώμαι είτε φαινόμε- 
ναι είτε έλλανθάνουσαι διαφεύγουσι τό πρώτον καί δεύτεοον 
καί τόν έμπειρότερον τού αναγνώστου οφθαλμόν. Τά συγ' 
γράμματα τών άρχαίων ήμών προγόνων όμοιάζουσι ποός 
τήν υποκεκρυμμένην τού μαγνίτου δύναμιν, ήτις μόνον διά 
τής συχνής προστριβής έκφαίνεται. ''Οσον περισσότεοον εξε
τάζει τι; αύτά, τόσον περ’σσότερον νουν ανακαλύπτει. Εξυ
πηρετούσαν κεκτημένοι τήν ιδίαν γλώσσαν περιελάμβανον 
βραχύτατα έν τοις εαυτών πονήμασιν δσας διά τής μαθήσεως 
καί τής πείρα; άπέκτων γνώσεις. Εΐνε λοιπόν τά συγγράμ
ματα αυτών ή παρακαταθήκη τών γενεών καί τά θησαυρο
φυλάκια, έν οΐς άποτεθησαύρισται ό διανοητικό; τής άρχαιό- 
τητος πλούτος, άφ’ ού άπό χιλιάδων έτών άρυόμενος σύμ- 
πας ο κόσμος δέν έξήντλησε καί ύπερπλουτήσας δέν πεοιοτά. 
Δέν ομοιάζουσι πρός τά έφήμερα τών πλείστων σημερινά άπο- 
κυηματα, ουδέ πρό; τά ασθενή τών παροδιτών σκηνώματα, 
άπερ μικρός ά/εμος συναφήρπασε μετά τών έν αύτοΐς σκη- 
νουντων*  άλλά μάλλον πρός τόν ύπό τού χρόνου καί τής βαο- 
βαρότητος κατηκισμένον μεγαλοπρεπή Παρθενώνα, ούτινος 
καί τό σχήμα καί τό ύψος καί τό πλάτος καί πάσα ή τών λί
θων συναρμογή καί διάταξί; μετά τίνος άγνώστου τέως λό
γου έγένοντο, καί είς δν οί έπισκεπτόμενοι άρχιτέκτονες δέν έ
παυσαν άνευρίσκοντες είσέτι άγνωστόν τινα ρυθμόν. ‘Π χρο
νική έκείνη τής άκμής τού Ελληνικού έθνους περίοδος εΐνε 
έποχή τού άνθρωπίνου γένους καί δριον πέραν τού οποίου δέν 
εινε δυνατόν πως νά ποοβώαεν*  εΐνε οί πόλοι τής Γής, ούς 
διηνεκώς άποπειρώμενοι δέν δύνανται είσέτι να ύπερβώσιν οί 
άνθρωποι. Τά ελληνικά μνημεία όμοιάζουσι πρός έρείπια άρ
χαίων μεγαλοπρεπών μεγάρων, αφ ών καί μετά αιώνας 
άπολιθούνται οί πέριξ σκηνούντε; πρός τάς χρείας των. 
Κατάνόμον μοιοαΐον έκαστον ον διανύσαν τόν έπί γής βίον 
του άποίχεται, άλλοις τήν εαυτού θέσιν καταλιμπάνον*  
μόνον δσοι έπε,νήργησάν πως εις τήν τύχην τού άνθρω- 

πίνου γένους, τούτων ή μνήμη διασώζεται κατά λόγον τής ω- 
οελειας ή τής βλάβης ής έγένοντο παραίτιοι. Κατά ταύτα οε 
τδ ‘Ελληνικόν έθνος κατέχει τήν πρώτην των εθνών θεσιν. 
Έτέθη κατά θείαν ίσως βούλησιν έν χώρφ ήτις μέση δύο ηπεί
ρων ίσταμένη μετέχει τών πλέονεκτημάτων άμφοτέρων. Ανα- 
λαμβάνον τό ύπδ τού πλάστου δωρηθέν φρόνημα δεικνύει ισχυν 
πνευματικής καί σωματική; ύπεροχής, δσην ο Εύρωπαιος κε- 
κτηται. Έπιλανθανόμενον δέ εαυτού και αποναρκούμενον φαί
νεται δτι προσλαμβάνει κατά τινας έποχάς πάντα τού Ασιανού 
δούλου τά ελαττώματα. ''Οθεν παρέχει πάσας τας εκδηλώσεις 
τής άνθρωπίνης φύσεως τής τε ύψίστης και έλαχιστης. Έντεύ
θεν δέ παραμοίωται συμβολικώς πρδς τδν καλλίκαρπον φοίνικα 
τδν φθινόμενον καί ώ; έκ τής τέφρας πάλιν άναγεννώμενον. Έν 
ώ θάλλει μαραίνεται, καί δπου δέν ύπάρχει άναφαίνεται. 
’Αφανές και ταπεινό? έν ταΐς περιοδοις τής καθυπνωσεώς του, 
μέγα δέ καί ένδοξον έν ταΐς τής έξεγέρσεως. Δώη δέ ό ύψι- 
στος, έω’ δν πάντοτε οί πατέρες ήμών τάς ελπίδας άνέθεντο, 
νά προωρίσθημεν ημείς καί νά άνήκωμεν είς μίαν τών σω
στικών τούτων εξεγέρσεων. ’Έσται δέ έξ άπαντος τούτο, εαν 
ημείς θέλωμεν καί πρδς τήν πατρώαν άρετήν νά έξομοιωθώ- 
μεν σπεύδωμεν*  διότι τούς είληφοτας καλας 
τάς πρώτας έκ τού γένουςάφορμάςμέγα 
έφ’ έαυτοΐς προσήκει φρονεΐνκαί μηοεν 
άνάξιον έπιτηδεύειντών προγόνων» (Διον. 
Άλικαρν. Ρωμ. Άρχ. Α’. ς- .}.

At τρεις εύχαί.
(Έκ τού Γαλλικού).

Άνήο εύποοος ένυμφεύθη ώραίαν κόρην, μεθ ής εσπέραν 
τινα τού χειρώνος έθερμαίνετο παρά τή έστία, καί περί τών 
νειτόνων αυτών, πλουσίων δντων, έφιλονείκει. ! άν ήδυνά
μην ν’ άπολαύσω πάν δ,τι επιθυμήσω, εΐπεν ή γυνή, θά 
ήμην έντός ολίγου τούτων εύτυχεστέρα. Καί έγώ επίσης, 
άντεΐπεν ό άνήρ, έπεθύμουν νά έζων έν τή έποχή τών νηρη- 
ίδων, έν αΐ; νά εύοίσκετό τις χορηγούσά μοι πάν δ,τι έπιθυ- 
μήσω. Τήν αύτήν στιγμήν άμφότεροι εΐδον έν τή ιδία αι
θούση τ αοίσταμένην ώραιοτάτην γυναίκα καί λέγουσαν πρός 
αυτούς, g Είμί νηρηίς καί ύπόσχομαι νά σάς χορηγήσω τά 
τοία πρώτα πράγματα, τά όποια θά έπιθυμήσητε. Προσέ
ξατε δέ καλώς’ μετά τάς τρεις ταύτας εύχάς, ούδέν ετερον θέ
λω σάς δωοήσει. » Ί1 νηρηίς περατώσασα τδν λόγον έγένετο 
άφανής, ενώ τό άνδρόγυνον εμεινεν επι ικανήν ώραν εκπληκτον, 
«Τδέπ’έμοί, λύσασα τήν σιωπήν ή γυνή, καλώς γνωρίζω, 
είπε, τί θά ηύχόμην άν ήμην αυτεξούσιος. Εν τοιαύτη π·:- 
ριπτώσει θά ηύχόμην νά γείνω ωραία, το ανωτατον παντωντών 
έπί γής αγαθών, πλούσια καί ευγενης.

Διά τούτων, έπανέλαβεν ό σύζυγος, δυνατόν να δοκιμάζης 
θλίψεις καί άσθενείας, αΐτινες θά σέ όδηγήσωσι νέαν εις τον

τάφον*  ώστε φαίνεται μοι φρονιμώτερον νά εύχηθής ΐνα άπο- 
λαύση; ύγείαν, χαράν καί μακροβιότητα. Αλλ’ εις τί θά χρη
σιμεύσω ή μακροβιότης όπόταν τις δυστυχή ; άντεΐπεν η σύ
ζυγος*  ή τοιαύτη εύχή θά διαιώνιση τήν ήμών δυστυχίαν*  α
ληθώς ή νηρηίς ώφ«ιλε νά ύποσχεθή ήμΐν τήν χορήγησίν όλο- 
κ)ήρου δωδεκάδο; δωρημάτων, δπω; έπαρκέσωσιν εις τάς α- 
νάγκας ήμών.

Τούτο εΐνε αληθές, έπρόσθεσεν ό άνήρ, άλλά μή βαττο- 
λογώμεν έπί ματαίφ’ ήδη καιρός νά σκεφθωμεν καί έςετάσω- 
μεν μέχρι πρωίας τάς τρεις άναγκαίας ήμών εύχάς, άς μέλλο- 
μεν νά ποιήσωμεν πρδς τήν νηρηίδα.Έπί όλης τής νυκτός θέλω 
σκέπτεσθαι περί αύτών, εΐπεν ή γυνή*  τόρα ά; θερμανθώμεν 
ολίγον, διότι κάμνει ψύχος. Λέγουσα δέ ταύτα ή νεαρά γυνή ε- 
λαβε τήνπυράγραν καί τδ πυρ άνασκαλεύουσα εΐδεν δτι ένυ- 
πήρχον πολλοί άνθρακες καλώς πεπυρακτωμένοι καί ασυλλο- 
γίστως εΐπεν « ιδού καλόν πύρ 
νον άλλάντα (λουκάνικον) διά τό γεύμα.

* έπεθύμον έπ αυτού νά εψη- 
Μολις επρόφθασε νά 

τελε ιώση τούς λόγους τούτους και αμέσως πίπτει επί τής άν- 
θρακιάς εις άλλάς. Κατηραμένη έστω ή λαιμαργία σου μετά 
τού άλλάντος, εΐπεν ό σύζυγος οργίλως*  πόσον ώραίαν εύχήν 
έκαμες! δύο έτι μάς έναπελείφθησαν*  αλλά, κατ’ έμέ κριτήν, 
ειμί τοσούτον παρωργισμένος, ώστε επιθυμώ ο αλλας ούτος νά 
έπικαθήση έπί τού άκρου τής ρίνό; σου. Αμέσως η γυνή έθεα- 
θη φέρουσα έπί τού άκρορρινείου αυτής τόν αλλάντα, τόν όποιον 
ούδείς ήδύνατο νά σποσπάση. Πόσον ειμι δυστυχής, άνέκρα- 
ξεν ή ι'υνή*  ή ψυχική σου μοχθηρια σε παρωςυνεν εις τρόπον 
ώστε τοιαύτην δι’ έμέ εύχήν νά εύχηθής. Σοι ομνύω, προσφι
λής μου σύζυγε, δτι δέν έσκέφθην, εΐπεν ό άνήρ*  άλλ’ ήδη τί 
ποιητέον ; επιθυμώ καί θέλω εύχηθή νά γίνω ζάπλουτος δ
πως κατασκευάσω χρυσήν θήκην δια να τον περικαλύψης. Πρό- 
σεξον.έπανέλαβεν ή γυνή, θέλωαυτοκτονησει, αν καταδικασθω 
νά φέρω μέχρι τάφου έπί τής ρινος τδν άλλάντα’ είς τού; λό
γους μου οφείλεις νά δώσηςπίστιν*  ετι εναπολείπεται ήμΐν μία 
^ύχή, τήν οποίαν, άν εγώ δέν κάμω, θέλω ριφθεΐ άπδ τδ πα
ράθυρων’ ό σύζυγός της μόλις έπρόφθασε νά τήν έμποδίση, καί 
τή έδωσε τήν άδειαν νά εύχηθή ύπέρ ούτινος θέλει. Πολύ κα
λώς, άπεκρίθη’ εύχομαι λοιπόν νά άρθή ό άλλάς ούτος έκ 
τής ρινό; μου. ‘Ο άλλάς άμέσως χατέπεσεν. ‘Π πνευματώ
δης γυνή είπε τότε τώ συζύγω αυτής’ ή νηρηίς μάς χλευά
ζει, καί δικαίως. Πιθανόν γινόμενοι πλούσιοι νά χαταστα- 
θώμεν δυστυχεστεροι, ή δσον νύν’ ας μή έπευχώμεθα τού 
λοιπού ούδενδς τήν άπόλαυσίν, καί άς άπολαμβάνωμεν τά 
ποάγματα, οΐα ό δίκαιος Θεός εύαρεστεΐται νά μά; άπο- 
νέμη’ άς γευθώμεν τόρα τόν άλλάντα- τούτον, τήν μόνην 
άπουιείνασαν εύχήν. Ό σύζυγος έδικαίωσε τήν σύζυγόν του, 
καί έγεύθησαν εύχαρίστως. Τού λοιπού ούδέποτε ηύχήθησαν·· 
παρομοίαν ευχήν.

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛίΔΗΣ.
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Δημοσιεύοντες σή
μερον τήν εικόνα τοΰ 
επισήμου τούτου τέκνου 
τής Γαλλίας, έπιφυλατ- 
τόμεθα άλλοτε νά δη- 
μοσιεύσωμ εν χαι τήν βι
ογραφίαν αύτοϋ, σημει- 
οΰντες έπΐ τοΰ παρόντος 
μόνον δτι έγεννήθη τό 
Ί 809ένΛουγδούνφ(Εγ- 
Οη), πόλει τής Γαλλί
ας, χειμένο) έπΐ τής συμ
βολής τοΰ Άραρος είς 
τόν Ροδανόν καΐ πρω- 
τευούση τοΰ ομωνύμου 
πρός τόν ποταμόν τού
τον διαμερίσματος.

Μετά τήν μάχην τοΰ 
Σεοάν πρώτος ό Ιούλιος 
Φάβρος υπέβαλε πρότα- 
σιν εις τήν βουλήν, χη- 
ρύττουσαν τόν αυτοκρά- 
ρα καί τόν οίκον αύτοϋ 
έκπτωτους πάντων τών 
ύπό του Συντάγματος 
παρεχομένων αύτοΐς δι
καιωμάτων καΐ ζητού
σαν νά διορισθή νομο
θετική επιτροπή περιβε- ΙΟΓΛΙΟΣ ΦΑΒΡ0Σ

βλημένη πάντα τά δι
καιώματα τής Κυβερνή- 
σεως καΐ έντολήν έχου- 
σα νά εκδίωξη τόν έχ- 
θρόν έκ τής Γαλλικής 
επικράτειας. Βαθεΐα σι
γή διεδέχθη’ τήν πρό- 
τασιν ταύτην άλλ' δτε 
μετά τινας ωρχ ό λαός 
είσέβαλεν εις τήν αίθου
σαν τών συζητήσεων, 
άπαιτών τήν καθαίρεσιν 
τοΰ αύτοκράτορος καί 
τήν άνακήρυξιν τής Δη
μοκρατίας, ό Γαμβέτας 
καΐ άλλοι βουλευταΐ τής 
άριστεράς πτέρυγος υίο- 
θετοΰσι μετά προθυμίας 
τήν πρότασιν τοΰ ’Ιου
λίου Φάβρου, άνακη- 
ρύττουσι τήν έκπτωσιν 
τοϋ αύτοκράτορος, καΐ 
μετά τοΰ λαού μεταβάν- 
τες εις τό Δημαρχεΐον, 
διορίζουσι προσωρινήν 
κυβέρνησιν, τής οποίας 
μέλος έξελέχθη καΐ ό 
’Ιούλιος Φάβρος ώς υπ
ουργός τών έξωτερικών.

σης άκαμπτος καΐ αμείλικτος, 
άτρομος καΐ ακάματος, ό Γαμ
βέτας παλαίει κατά περιστάσεων 
δυσχερεστάτων. Μιμούμενος τό 
παράδειγμα τής τολμηρός εκεί
νης δμηγύρεως, δ νεαρός δικη
γόρος, καίπερ άδαής τών πο
λεμικών, διευθύνει τάς μάχας 
καΐ επιβάλλει είς τούς στρατη
γούς ώς καθήκον τήν νίκην. Καΐ 
οί γέροντες στρατηλάται άναγ- 
κάζονται νά ύπακούωσι. Μεμψι- 
μοιρούσιν, άλλά κλίνουσι τάς 
ύπερηφάνους αύτών κεφαλάς 
ένώπιον ενός απλού πολίτου. 
Ούδεΐς τολμφ ν’άντείπη” διότι 
πάσαι αί γαλλικοί καρδίαι, αί 
έλπίζουσαι τροπήν τινα τής τύ
χης, είσίν άφωσιωμέναι εις τόν 
πρώτον πατριώτην τής Γαλ
λίας, είς τόν Λέοντα Γαμβέταν.

δ ύπουργος των εξωτερικών τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

Μία στιγμή τής ζωής μου.
Ώ ! ποιος τάραχος παθών ταράττει τήν ψυχήν μου” 
Ποια οδύνη μυστική βιβρώσκει τήν ζωήν μου.

Νά εΐπω τί αισθάνομαι αδύνατόν μοι εινε” 
’Απελπισίας ερμαιον γνωρίζω δτι είμαι. 

Στον ύπνον παραδίδομαι πολλάκις έπ’ έλπίδι 
Ν’ ανακουφίσω πρός καιρόν τό πάθος 8 μέ φθίνει. 

Άλλά κ’ ’εκεί μ' έπλάκωσεν ή μαύρη άθυμία” 
Προσέφυγον είς τήν σπουδήν, άλλά κ' έκεΐ όμοια 

Μελάγχολος ή σύντροφος εφάν’ άπελπισία. 
Πχντοϋ λοιπόν ή τυοαννΐς σκληρά άπελπισία I 

Τί δέ ; ό βίος αρά γε είς πάντας είν’ τοιοΰτος ; 
Δέν όαοιάζει τών πολλών, όχι, ό βίος οΰτος. 

Παράδεισον εις κόλασιν ό άνθρωπος, καΐ πάλιν 
Κόλασιν είς παράδεισον, αν θέλη, μεταβάλλει.

θάρρος λοιπόν κ’ υπομονήν πρέπει κ’ έγώ νά έχω 
Εις τό έπισφαλέστατον στάδιον, δπερ τρέχω, 

θάρρος λοιπόν κ υπομονήν, άλλά καΐ μέχρι τίνος, 
Ένφ άκτΐνα πώποτε δεν έλα βα έλπίδος;

Ναι ή ελπίς χριστιανική είν' αρετή μεγάλη 
Καΐ δύναταί τις δι’αύτής υπομονήν νάλάβη. 

‘Γπάρχει δ' αύτη πρόχειρος έκ τής ουρανοδότου 
‘Ημών θρησκείας τοΰ Χριστού αύτού τοϋ θεανθρώπου 

Συχνάκις μεταμέλομαι δτι κ’ εγώ άφρόνως 
Τόν χαρακτήρά μου μισώ, τήν φύσιν παραλόγως. 

‘Γπομονή καΐ σΰ ελπίς, θεαΐ μεγάλοι πρώται 
Καΐείςέμέ τήνθείανσας χάριν σπεύσατε δότε.

Κ.

Πρό τινων ετών νέος τις δικη
γόρος τών Παρισίων, οΰτινος 
ή ίκανότης δέν είχεν εισέτι εκτι- 
μηθή ή έν μικρφ κύκλφ φίλων, 
έταξείδευσεν είς Κωνσταντινού
πολή. Έκεΐ συνοδευόμενος ύφ*  
ενός συμπατριώτου έπεσκέπτετο 
συχνάκις Γερμανόν τινα ιατρόν, 
άποκαταστημένον έν τή πόλει 
έκείνη, καΐ διεσκέδαζε κατά τό 
διάστημα τής συνδιαλέξεως, 
χαράττων έπΐ τού καλύμματος 
φυλλαδίου τίνος, έρριμμένου επί 
τής τραπέζης, σχέδιον παρι- 
στών άτομόν τι, δπερ ητο ευκο- 
λον ν’ άναγνωρίση τις, απηγ- 
χονισμένον εις τό άκρον ενός 
έπενδύτου” «Τΐ κάμνετε εοώ; 
έρωτα αύτόν ό ξενίζων. Κηλι- 
δούτε τά βιβλία μου ’. 'Επιθυμώ
νά πέμψω τό έργον σας εις Παρισίους. θά κερδίσω εν παραση- 
μον καΐ θά δυνηθήτε νά τελειοποιήσητε τάς καλλιτεχνικός 
καΐ άκαδημαϊκάς σπουδάς σας παρά τοϊς άγρίοις τής Καΰένης » 
(τόπου εξορίας). «Μήπως εΐνε άνάγκη νά υπογράψω τό σχε- 
δίον » ; άπήντησεν ό δικηγόρος” καΐ ι’διοχεΐρως προσέθηκε: 
Sic transit Tertius (ούτως οίχεται ό Τρίτος). L. G.

‘Ο L. G. εύοίσκεται σήμερον έν Βορδφ πανίσχυρος, 
οργανίζων τούς στρατούς τής Γαλλίας καΐ μεταδίδων αυτή τόν 
πατριωτισμόν του μετ’ ένεργείας άπαραμίλλου. 'Ονομάζεται 
Λέων Γαμβέτας. Τό δέ αύτόγραφόν του εύοίσκεται έν τή βιβλι

οθήκη έφημεριδογράφου τίνος τής Νυρεμβέργης. ‘Ως προς τον 
Tertius ονειροπολεί έν Wilhelmshohe περί τών μέσων 
τής είς τό Κεραμεικόν εισόδου του καΐ πώς ν’ άπαγχονίση, του
φεκίση καΐ έξοστρακίση ούχί τά άπεικονίσματα, άλλά πράγματι 
έκείνους, οιτινες θά φανώσιν άρκετά τολμηροί ώστε ν αντιστα- 
θώσιν εις τά έντιμα αύτοϋ σχέδια.

‘Ο « Νέος Ελεύθερος Τύπος » τής Βιέννης πλέκει .τομπω- 
δώς τό έγκώμιον τού Λέοντος Γαμβέτα, τού τολμηρού δικτά
τορας τής γαλλικής δημοκρατίας.

« ‘Ο πολίτης Γαμβέτας, λέγει, είνέ τι πλέον ή άπλούν μέ
λος τής κυβερνήσεως,απλούς ύπουργος τών στρατιωτικών. Εινε 
ό διοργανωτής τής άπροσδοκήτου άντιστάσεως τής Γαλλίας 
ή ψυχή τής έθνικής άμύνης. Αυτός μόνος πράττει δ, τι έπραξεν 
άλλοτε σύμπασα ή Συντακτική Συνέλευσις. Διά τού στόαατός 
του ομιλεΐ τό καθήκον, ή τιμή, ή πατρίς. ’Αντιπροσωπεύει τήν 
υψηλήν αΰταπάρνησιν κατά τής ιδιοτέλειας, τήν εύγενή είς 
εαυτόν πεποιθησιν κατά τής άνάνδρου άπογνώσεως, τήν πίστιν 
κατα τής λειποταξίας καΐ τής προδοσίας. ‘Ο Λέων Γαμβέτας 
εινε ή ενσαρκωσις τών νεαρών, εύρώστων καΐ ισχυρών στοι
χείων τής χώρας, ών έβείσθη ή δηλητηριώδης πνοή τής 
αυτοκρατορίας, ‘Ως ή Συντακτική Συνέλευσις τοϋ 4*793,  έπί-

ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΑΣ.
Σπανίως συνήθης θνητός άπέκτησε τήν δόξαν, τήν δύναμιν, 
τήν κοινωνικήν περιωπήν μεθ’ οϊας ό Γαμβέτας ταχύτητος.’Εν 
μιανυκτΐ, ούτως είπεΐν, ό άγνωστος άνήρ μετεβλήθη είς ιστο
ρικόν πρόσωπον καΐ κατέστη εφάμιλλος τών μεγάλων άνδρών, 
ών τά ονόματα κλείζουσιν αιώνα δλον. Έάν ή Γαλλία μείνη 
δημοκρατία, ό Γαμβέτας έσται πιθανώς ό πρώτος πρόεδρος 
αύτής” άγει δετό 33ον έτος τής ηλικίας του».

Δράκοντες.
Δράκοντας έλεγον οί παλαιοί "Ελληνες δφεις τινάς 

μυθικούς, έχοντας λέοντος κεφαλήν, αίγός κορμόν, καΐ δφεως 
ούράν, μεγίστους δετό σώμα καί τερατώδεις, τρομερούς τήν 
δψιν καΐ καταπληκτικούς, καΐ άπό τού στόματος φλόγα έξε- 
ρευγομένους. Οί δράκοντες οΰτοι περιπλέον παριστάνοντο πτε
ρωτοί καΐ λεπιδωτοί. Τό δ’ δνομα παράγεται άπό τοϋ ρήμα
τος δέρκω ισοδυνάμου τοΰ βλέπω, άποδοθέν τώ θηρίφ 
διά τό άπειλητικόν καΐ οξύ καΐ φονικόν αύτοϋ βλέμμα. Έκ 
τοΰ δέρκω παράγεται καΐ ή δορκάς.

Τοιούτοι δράκοντες ήσαν κατά τήν μυθολογίαν οί φυλάτ- 
τοντες τό έν Κολχίδι χρυσοΰν δέρας, τόν κήπον 
τών ‘Ε σ π ε ρ ί δ ω’ν, τήν πηγήν Κασταλίαν τοϋ Παρ
νασσού (έξ ής έλέγοντο καΐ Κασταλίδες αί Μούσαι), 
αύτή ή Χίμαιρα, ή ύπό Βελεροφόντου θανατωθεϊσα, καΐ άλ
λοι πολλοί. "Οφεις μεγάλοι ήσαν καΐ οί πλόκαμοι καΐ αί 
μάστιγες τών ’Εριννύων, τών κατ' εύφημίσμόν καΐ Ευμε
νιδών λεγομένων, αΐτινες έκόλαζον τούς αμαρτωλούς έν 
τφ Άδη. Αχρι νύν ό κοινός λαός μυθολογεί δφεις μεγά
λους καΐ δράκοντας πτερωτούς καΐ τρομερούς, φυλάττοντας 
θησαυρίσματα, ή άλλα διάφορα κειμήλια κρυπτά. Δ ρ ά κ ο ν 
(καΐ δρακοΰλαν τό θήλυ) λέγει καΐ ή συνήθεια τό νεογνόν 
άοοεν βρέφος πριν Ονοματισθή διά τοϋ βαπτίσματος,ίσως 
έπευχομένη αύτφ δράκοντα·. -I ΐσχύν έν τώ βίφ.
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Οί παλαιοί Αιγύπτιοι, ώς τινες άχρι νύν τών αφρικανι
κών βαρβάρων λαών, έσέβοντο πολύ τούς δφεις, στέφοντες 
δι’ αύτών τήν κεφαλήν τής *1  σ ι δ ο ς, άρχαιοτάτης τού τό
που βασιλίσσης, καί τό σκήπτρο? τού Όσίριδος, αρ
χαιότατου και αύτού βασιλέως, συζύγου τής *Ισιδος,  και 
το σώμα δλον τού Σεράπιδος, άλλου και τούτου ήγε- 
μόνος, άποθεωθέντων καί τούτων, ώς και άλλων, καθδ φι- 
λαοέτων, δικαίων και εύεργετικών προς τήν ανθρωπότητα. 
Διά τούδφεως, δάκνοντος τήν ούράν, παρίστανον οί Αιγύπτιοι 
συαβολικώς τήν αιωνιότητα. Οί δέ παλαιοί Ελληνες διά τού 
δωεως έχαρακτήριζον τόν ’Ασκληπιόν, τόν θεόν τής Ιατρικής 
τέχνης, και τήν θεάν Υγείαν. Τό κηρύκειον έτι τού Έρμού- 
εΐχεν δφεις παρά τοΐς παλαιοί; "Ελλησιν, οΐτινες πιθανώς έξ 
Αίγύπτου παρέλαβον τάτοιαύτα σύμβολα, ώς και τήν αιγυ
πτιακήν λέξιν δ φ.ιν, δ ιότι έν Αίγύπτω και πάση τή ’Αφρική 
ώς καί τή μεσημβρινή ’Ασία και τή μεσημβρινή ’Αμερική 
και τή Αύστραλία ύπάρχουσι πάμπολλοι και ποικίλοι δφεις.

‘Ο δφις άλλάσσων τό δέρμα, τήν λεγομένην λ ε 6 η ρ ί δ α, 
άνανεόνεται τρόπον τινά, ώς ό νοσών και άναρρωνύμενος, καί 
ΐσως διά τδν λόγον τούτ ον οί παλαιοί διά τού θηρίου τούτου 
έσήμαινον τήν ‘Γγείαν και τόν ’Ασκληπιόν. Φοίνεται δτι 
παρά τοΐς άρχαίοις λαοΐς ό δφις ήτο σύμβο λον Φρονήσεως, 
εύγλωττίας, απάτης, ψεύδους, δόλου, Φθόνου κτλ., και κατά 
τάς τελευταίας ταύτας ιδιότητας παριστάνουσιν αί ίεραΐ Γραφαί 
διά τού ΟΦεως τον αντίθεο? δαίμονα, εχθρόν τού ανθρώπου, 
πλάσματος γενομένου χατ εικόνα τού Θεού. Αί αύταί λέ- 
γουσι πρός τούς ανθρώπους : έ σ τ έ φ ρ ό ν ι μ ο ι ώ ς οί 
δφεις και αγνοί ώς αί περιστεραί, ΐνα εύ- 
τυχήτε έν τώ β'φ.

‘Ο ‘ Ηρόδοτος αναφέρει καθ’ άς είχε πληροφορίας παρά τών 
συγχρόνων, δτι οί έκτης Ί.δικής μεταφέροντες εις τήν Με
σόγειον τά πολύτιμα μέταλλα, συνέλεγον αύτά έρχόμενοι 
έκεΐ τήν νύκτα, οπότε ήσύχαζον οί έπιπολάζοντες είς έκεί
νους τούς τόπους παμπληθείς δφεις, κατατρώγοντες άλλη- 
λους. δταν στερώνται άλλης τροφής.

Οί παλαιοί "Ελληνες συγγραφείς καί δ Πλίνιος άναφέ- 
ρουν δράκοντας έξαισίου και μυθολογικού μεγέθους. Κατά 
Στράβωνα, δτε ό μέγας ’Αλέξανδρος, διαβάς τόν Ινδόν πο
ταμόν, διέτριβεν έν Ταξίλοις (τή νύν Άτδκ πόλει) οί έκ τής 
ορεινή, χώρας (τής νύν Κασμίρης) ελθοντες πρός αύτόν πρέ
σβεις τού Αβισάρου ελεγον, δτι ό ήνεμών ούτος έτοεφε 
παρ’ έαυτφ, ώ; δήθεν σωματοφύλακας, δύω μεγίστους δρά
κοντα;, τόν μέν 80, τόν δέ 1 40 πηχών. Καί ό Στωϊκός 
φιλόσοφος Ποσειοώνιος παρά Στράβωνι ίστοοεΐ, έν τή πεδι- 
άδι Μ άκρα τής Συρίας: δράκοντα πεπτωκότα όρα- 
θ ή ν α ι νεκρό /, μ ή κ ο ς μένσχεδόντι πλε- 
θριαίον, πάχος δ’ ώ-ςθ’ίππέαςέκατέρωθεν 
παραστάντας άλλη λους μήκαθοράν, χά
σμα δέ ώσ τ’ έφιππον δέξασθαι, τ ή ς δ έ φ ο λ ί- 
δ-ος λεπίδα έκάστην ύπεραίρουσαν θ υ- 
ρ..ε·ο ύ. (Β'. ι7’. §16).

Διόδωρος ό Σικελιώτης διηγείται, δτι έπί τών Πτολεμαίων, 
βασιλέων τής Αίγύπτου, δράκων μέγιστος, έν τή Αίθιοπίφ; 
τή ύποκειμένη αύτοϊς, κατέτρωγε ολόσωμα ζώα καί ανθρώ
πους, παραμονεύω? έν τινι σπηλαίφ, κειμένω πλησίον πηγής 
τίνος, εις ήν ήρχοντο οί διαβαίνοντες, άφανιζόμενοι μετά 
τών ζώων. Διέταξε λοιπόν ό τότε βασιλεύς τής Αίγύπτου 
νά συλληφθή ό δράκων αυτός ζών και νά προσαχθή είς τήν 
’Αλεξάνδρειαν. Οί. έπελθόντες πρός τούτο λοιπόν, έφιπποι 
καί πεζοί ένοπλοι, εύρον τό θηρίον καί έπλησίασαν είς αύτό, 
ΐνα δέσωσιν αύτδ διά χονδρών καί μακρών σχοινιών, άλλά 
τό θηρίον ώρμησε καί καταβρόχθισε τόν πλησιαίστερον έχ- 
θρδν καί τότε οί άλλοι άποχωρήσαντες περίφοβοι έκ τε τού 
συμβάντος καί τού απειλητικού συρίγμού τού θηοίου, έσκέ— 
φθησαν νά κατορθώσωσι τήν σύλληψιν άλλως πως. Κατα- 
σκευάσαντες μέγαν καί δυνατόν κύρτον καί σκάψαντες βα- 
θέως, έχωσαν αύτόν προ τού σπηλαίου καί τής πηγής, 
αφίσαντες άνοικτήν καί ορατήν μόνην τού κύρτου τήν οπήν 
ήτοι είσοδον, καί κλείσαντες τήν τούπαν του σπηλαίου διά· 
μεγάλων πετρών καθ’ ήν ημέραν έλειπεν έκεΐθευ τό θηοίον, 
παρεμονευον αυτό, περιφραχθέντες, καί έχοντες μεγάλα 
τύμπανα καί περικυκλώσαντες τόν τόπον διά πολλών αν
θρώπων ένοπλων. Τό θηρίον έπανελθόν έκ τής άνρας, εύ— 
ρέθη έν τώ μέσφ πολλού πλήθους, βοώ/τος μεγαλοφώνως, 
κοούοντος σφοδρώς τά τύμπανα καί απειλούντο; τό θηοίον 
διά τών μακρών δπλων. Τό θηρίον τότε φοβηθέ/, καί μή 
εύρίσκον τήν συνήθη εις τό σπήλαισν είσοδον, κατέφυγεν 
έντός τού κύρτου, δθεν ήτο άδύνατον νά έξέλθη, διότι μα- 
κρόθεν οί περιϊστάμενοι θηρευταί, συνέκλεισαν τήν οπήν 
τού κύρτου, ελκοντες τά έξ αύτού σχοινιά. Καί ούτω κατε- 
βίβασαν τόν οφιν είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, ΐνα λάβωσΐ τήν α
μοιβήν παρά τού βασιλέως. I. Γ. Λ.

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ.

Εκ τών ιστορικών καί μυθολογικών παραδόσεων τής άρ- 
χαιότητος φαίνεται αρκούντως, δτι οί "Ελλ.,·ε;. πολλά πρδ 
τών τρωικών χρόνων έτη, ειχον ούκ ολίγας σχέσεις καί 
άποικισμούς καί έπιρροήν μεγάλην έντός τής μεγάλης ’Ασίας, 
Συρίας δηλαδή καί Μεσοποταμίας καί ’Αρμενίας καί έτι πε
ραιτέρω. Περί τών σχέσεων τούτων λέγομεν άλλοτε πλατύ- 
τεοον καί άκοιβέστεοον. ι I ι

Δερκετώ τις γυνή έν Άσκάλω^ι, πόλει τής Παλαιστίνης πα
ραλία, (Έλληνίς πιθανώς βασίλισσα, τού τόπου εύευργέτις) 
μυθολογούμενη άνθρωπος μέν κατά τδ ανω τού σώματος, 
ί χ θ ύ ς δέ κατά τδ λοιπόν, καί ώ; θεά τις λατρευθεΐσα έπειτα 
ύπδ τών έγχωρίων, έγέννησε τήν Σεμίραμιν, τό καύχημα 
τών ’Ασιανών, ώς ό ‘Ηρακλής τών Έλλ,ήνων. Γεννήσασα 
δέ, έξέθηκε τό βοέφος είς τό πλησίον όρος, δπου ήρχοντο 
αί περιστεραί καί έτρεφον αύτδ εκ τού γάλακτος πρώτον 
καί έκ τυοού έπειτα, λαμβάνουσαι τήν τροφήν ταύτην έκ^

τής πλησίον ποίμνης καί σκεπάζουσαι καί περιθάλπουσαι τδ 
βρέφος, μένρις ού άνακαλύψαντες αύτδ οί ποιμένες, οιέσωσαν 
καί άνέθρεψαν. ‘Η Σεμίραμις, ούτω παραδόξως ύπάρξασα, 
ήτο ωραία καί εύφυεστάτη κόρη, ήν έρασθείς έπειτα τις τών 
ύπηρετών τού Νίνου, βασιλέως μεγάλου τών ’Ασσυριών, απο 
‘Ηρακλέους κατ^γομένου καθ’ ‘Ηρόδοτον, έλαβε νόμιμον γυ
ναίκα, καί τόσον ήγάπα καί έσέβετο αύτήν, ώστε ούδέν έπρατ- 
τεν άνευ τής γνώμης τής Σεμιράμιδος. Εν τούτοις ο Νΐνος, 
κυριεύσας πολλά μέρη τής μεγάλης καί τής μικράς ’Ασίας (δτε 
καί έν τή Λυδία κατέστησεν ήγεμόνα υποτελή ένα τών εαυτού 
συγγενών, λεγόμενον Μ α ί ω ν α , ές ού ή Λυδία ελέγετο 
πρότερον Μαιονία), έξεστράτευσε καί είς τήν Βακτριανήν, 
καί μετά πολλούς αγώνας πολιορκήσας τήν πρωτεύουσαν 
τά Βάκτρα, έθεώρει έν άμηχανία πάντη άκατό:θωτον τήν 
έκπόρθησιν τής οχυράς ταύτης πόλεως. Τό'ε ή Σεμίραμις εν- 
δυθεΐσα ώς άνήρ, καί όδηγήσασα σώμά τι Ασσυριών επι
τηδείων, κατέλαβεν έξαφνα καί άπροσδοκήτως τήν ακρόπο- 
λιν τών Βάκτρων, καί ούτως άλωθεΐσα ή πόλις ύπετάγη 
τοΐς Άσσυοίοις. Θαυμάσας δέ καί πλουσίως άνταμείύας τδ 
κατόρθωμα τής γυναικός ό Νΐνος «ζήτησε καί βιαίως εχώ- 
ρισεν αύτήν άπδ τού ίδιου άνδρός, καί άποθανών μετά τινα 
έτη, κατέλιπεν αυτήν βασίλισσαν τής δλης επικράτειας, αυτή 
δέ τόν έκ τού Νίνου υιόν έαυτής Νινύαν, άνδρα τρυφηλδν καί 
θηλυπρεπή, δν έμιμήθησαν οί διάδοχοι μέχρι τού Σαρόανα- 
πάλου, τού άπολέσσντος τδ κράτος. ‘Η Σεμίραμις εκτισε την 
μεγαλόπολιν Βαβυλώνα, πράξασα καί άλλα πολλά θαυμά
σια έργα. 1· Γ. Λ.

Φιλανθρωπία χωρίκου.
Πλούσιός τις άναβάς τήν άμαξαν έπορεύθη είς τδν αγρόν επί 

τφ σκοπώ του νά παραδώση πρός τινα άγρονόμον κάνιστρον, 
πεοίέχον παρακαταθήκην, τήν οποίαν ήθελε νά έμπίΓτευθή 
είς χεΐρας ασφαλείς καί πιστάς. Πριν ή φθάση εις τήν αγροι
κίαν, άπαντήσας χωρικόν έργαζόμενον είς τδν αγρόν αύτού, 
ποοτείνει ώς αμοιβήν δώδεκα δραχμά^ ΐνα κομίση τδ κάνιστρον 
είς τδν αγρονόμον, γνωστόν είς τδν χωρικόν. ‘Ο χωρικός, 
λαβών τό κάνιστρον καί πορευόμενος πρδς τδν άγρονόμον, 
αισθάνεται καθ’ οδόν κίνησίν τινα έντός τού κανίστρου, καί 
μετ’ ολίγον κραυγήν. Έκπλαγείς δ<.ά τούτο άποκαλύπτει το 
κάνιστοον καί βλέπει έν αύτφ βρέφος περιτετυλι^μένον’ 
άφικόμενος δέ παρά τδν άγρονόμον διηγείται τδ συμβάν. 
Ό άνήο καί ή γυνή άποφεύγουσι νά δεχθώσιν αυτό*  μάτην 
ό χωρικός επιμένει λέγων δτι έχει έντολήν νά παραδώση τδ 
κάνιστρον ποδς αυτούς, μάτην διαμαρτύρεται δτι τό κάνιστρον 
πέμπεται καί άνήκει αυτοΐς καί οτι οφειλουσι να δεχθώσιν 
αύτό. ’Επί τέλους ό χωρικός, βλέπων τήν μή παραδοχήν 
αύτών καί μή γινώσκων τί νά κάμη τό βρέφος, λςγει*  « ’Εγώ 
λοιπόν’άναλαμδάνω τήν ανατροφήν αυτού’ ή σύζυγός μου τρέ
φει εν τών τέκνων μου, κάλλιστα δύναται νά θρέψη καί τούτο.» 
’Επιστρέψας είς τήν οικίαν, διηγείται τό πράγμα εις τήν 

σύζυγον καί φανερόνει τήν έαύτού άπόφασιν πρδς τήν γυναίκα, 
ήτις ευχαρίστως άποδεχθεΐσα λαμβάνει τό κάνιστρον ΐνα έξα- 
γάγη τδ βρέφος πρδς γαλακτοτρόφησιν. Άλλ1 ύπ’ αύτδ εύρί- 
σκει πάντα τά άναγκαία ένδύματα, βαλάντιον περιέχον εκατόν 
λουδοβίκεια χρυσά καί γραμμάτων διαλαμβάνον τά έξής. 
« Φροντίσατε περί τής ανατροφής τού βρέφους τούτου*  τά έν 
τώ βαλαντίφ λουδοβίκεια θέλουσι χρησιμεύσει είς τά έξοδα 
τής τροφής καί διατηρήσεως αυτού*  κατά κα ρους θέλετε λαμ
βάνει χρήματα, καί τέλος προσδοκάτε ανταμοιβήν άνάλογον 
των φροντίδων ύμών. »

‘Ο χωρικός καί ή γυνή αυτού, ιδόντες ταύτα, εύχαριστή- 
θησαν τά μέγιστα, διότι, έκ φιλανθρωπίας απλή; όρμηθέντες, 
εύρον τήν τύχην αύτών έν τή ανατροφή τού βρέφους. Τδ 
πράγμα διεδόθη παρευθύς είς τδ χωρίον καί έφθασεν είς τά ώτα 
ταύ αγρονόμου, δστις άπέφυγε μετ’ επιμονής νά δεχθή τήν 
εις αύτόν πεμΦθεΐσαν παρακαταθήκην. Νομίσας δέ έν τή 
ανοησία αύτού, δτι ήδύνατο ν’ απαίτηση τδ βρέφος μετά των 
έν τώ κανίστρω, ένήγαγε τδν χωρικόν εις τό δικαστήριο?, 
άπαιτών νά δοθή πρδς αύτδν ώς δικαιούχον*  άλλά τδ δικα
στήριο? έξέδωκεν άπόφασιν υπέρ τού χωρικού καί κατέστησεν 
αύτδν νόμιμον επιμελητήν τού βρέφους. Ό π)ούσιος, πλη- 
ροφορηθείς περί τού πράγματος διά τής δημοσίας οδού, έπεμψε 
πρδς τόν χωρικόν μεγάλην ποσότητα χρημάτων, υποσχόμενος 
μεγαλειτέραν άμοιβήν μετά τδ τέλος τής ανατροφές του πια- 
δίου; (’Εκ τού Αστέρος τής ’Ανατολής).

'Όρκος πίστεως πρός τήν φιλίαν 
\ I Ά \ 9 ~καε κατάχρησή η παρακμή αυτής.
’Ορκίζομαι ένώπιον τού ιερού βωμού σου, 

Φιλία, είς τά δόγματα, τούς νόμους τούς θεσμούς σου, 
’Ενόσω ζώ έπί τής γής άκλόνητος νά μείνω, 
Νά τά τηοήσω ακριβώς χωρίς νά παρεκκλίνω*  
’Ομνύω τόν έλάχιστον νά μή πατήσω δρον, 
Καί τόν συνήθη πάντοτε νά σοί προσφέρω φορον, 

‘Αγνώς νά σέ λατρεύω
Καί ώς θεάν έφέστιον πιστώς νά σέ πρεσβεύω. 

Εύδαιμονίαν άληθή σύ υόνη προσπορίζεις, 
Εις τούς πιστούς σου λατρευτάς*  σύ μονή ωραΐζείς 

Τδν άνθοωπον καί συντηρείς αρμονικώς τα παντα*  
Εις σέ χρυσούν άνήγειραν οί φίλοι ανδριαντα, 

Βωμοί άνφκοδόμηνται είς τ’ δνομά σου τοσοι, 
Καί προσφοράς προσάγουσιν εις τού; βωμούς σου οσοι 

Πιστοί είς τήν φιλίαν,
Μέ αμοιβαία? αγαπούν αγάπην καί τελείαν.
Πιστός εις τήν φιλίαν μου θά αγαπώ τδν φίλον.
Μ’ αγάπην άπαράμιλλον μ ενθουσιώδη ζήλον 
‘Ολοκαύτωμα- αγνά τής πίστεώς μου δείγμα 
Καί έκατόμβας r Τίλε' .; στο ιερόν σου βήμα
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Προσάγων μετά ζέσεως ούδέποτε 0ά παυσω, 
Καί σμύρναν καί λιβανωτόν εκεί πολύ θά καύσω.

Σπονδάς εκεί θά χάσω, 
Εις δσα ήδη ώμοσα νά μή έπιορκήσω. 

Ναί, φίλε, έν δνόματι ομνύω τής Φιλίας, 
"Οτι πιστώς θά σ’ αγαπώ κα'ι μετ’ειλικρίνειας’ 

Κ’ ώς ασφαλές εχέγγυον τής πίστεως, τήν κλείδα 
Σέ δίδω τής καρδίας μου, καί ζώ μέ τήν ελπίδα 

Τής σής, ώς άλληλέγγυον, καρδίας ν’ απολαύσω, 
Καί νέ’ ολοκαυτώματα εις τδν βωμόν νά καύσω

Θεάς τής Καλλινίκου, 
Στά βάθη τής καρδίας μου, τοΰ ίεροΰ της οίκου. 

"Ω ! ναί, μέ γράμματα χρυσά ’στά βάθη τής καρδίας 
Κεχαραγμένον τ’ δνομα θά φέρω τής Φιλίας, 

Και προφερόμεν’έξ αγνών χειλέων θά μ’ εύφραινιρ, 
Καί άνεξάλειπτον έκεϊ φείποτε θά μένιρ' 

‘Η κρύα πλάξ τδ σώμά μου τοϋ τάφου θά καλύψη, 
Τδ ίεοδν πλήν αίσθημα δέν θέλει έξαλείψει

Του φίλου, τής Φιλίας. 
Αύτά μετά τοΰ πνεύ; .ατος μέχρι τής συντέλειας 

θά μένωσιν αχώριστα συναναμεμιγμένα, 
Φιλία, Φίλος καί ψυχή είς έν συμπεφυρμένα" 

Κ’ εύπρόσδεκτος θά γίνωσιν εις τόν θεδν θυσία, 
‘Ως εύοσμος λιβανωτός και σμύρνα και κασσύα. 

Πλήν, φεϋ 1 που φίλοι σήμερον; πού Δάμονες, Φιντίαι ; 
Τοιαΰται εινε σπάνιαι τήν σήμερον φιλίαι 1 γ

ΙΙολ) οί καλούνται φίλοι 
Έπι ψιλφ δνόματι, και μόνον μέ τά χείλη. 

Τήν σήμερον κατήντησεν ή ιερά φιλία 
Συμφέρον ιδιαίτερον, απλή κερδοσκοπία. 

Ένόσ’ ή τύχη σ’ ευνοεί, κ’ οί φίλοι σ’ εύνοοΰσι' 
Πλήν άμα σ’ ίδουν δυστυχή, ευθύς σέ λησμονοϋσΐ. 

Κ’ ένώ προτού δέν έλειπον θερμώς νά σ’ έκθειάζουν, 
Εις τδν καιρόν τών συμφορών καν δέν σέ πλησιάζουν.

"Ω 1 πόση άθλιότης !
Τδ πάν λοιπδν κατήντησεν απάτη, δολιότης 1 

Τά πάντα παρεξέκλιναν, ό κόσμος ήλλοιώθη, 
Ούδείς ποιών χρηστότητα' τδ πάν έξηχρειώθη, 

Τοΰ Πλ.άστου έπελάθοντο, πολλώ τών φίλων μάλλον 
Καί λατρευταί καΐήντησαν οί πάντες τών μετάλλων. 

Χρυσδς Θεός, χρυσδς τδ πάν, χρυσδς κοινή λατοεία, 
Ω θησαυρέ ακένωτε, ώ ιερά φιλία,

Σ η,ρνήθησαν οί πάντες I' 
Καί τώ χρυσώ πελώριοι ύψοΰνται άνδοιάντές I 

(έκ των τοΰ.μακαρίτου I. 1ΣΗΓΟΝΗ.).

Λύσις του 5ου αινίγματος.
1Η νίκη κατά τών παθών
Πρώτη έστί τών αρετών 
Τδ κράτιστον τών αγαθών 
Προτέρημα επαινετόν.

‘Ο φόρος δ’ έπικείμενος εις τδν λαόν νομίιιως 
Βιαστικώς είσπράττεται, αν δέν δοθή προθύμως.

Έκ τών νίκη δέ καί φόρος 
Γίνεται ό Νικηφόρος, 
Μέ εύχάς και ευλογίας 
,Αγιάζων τάς οικίας.

(’Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης).

Αίνιγμα
Μέ τά τρία μου τά πρώτα είμαι δώρου τοΰ ΰψίστου, 
"Οτε ς τήν κοσμογονίαν έξετέλει έργα κτίστου. 
Τά δέ άλλα μ’ έπιβάλλουν βασιλέων κυβερνήσεις, 
Βάσιν έχουσαι κα'ι μέτρον τάς ιδίας των θελήσεις. 
Σ’ τδ άκέφαλον πλήν τούτου δπως φθάσ^ς, κοπιάζεις. 
Τοϋ δέ δλου μου τήν φύσιν βλέπων, πάντοτε θαυμάζεις.

Κα'ι Φωνάζεις απορών,
‘Ως έμεγαλύνθη, Πλάστα, έργα τά τών σών χειρών,

Λύσις τοϋ 2ου Γρίφου.
" ‘Η γλαύξ σοφίας είνε σημεΐον

Γρίφος 5ος.

Περιεχόμενα τοΰ ΙΖ\ τεύχους.
1. Τδ νέον έτος 1 871 (μετ’ εϊκονογραφ.).—2. Περί ελευ

θερίας. —3. Περί θαλασσίων φυτών.— 4. Άπάντησις τή κ. 
‘Ελένη (συνέχεια καί τέλος).— 5. ‘Ο Σωκράτης καί ο Αρι
στοφάνης.— 6. Περί τοϋ Αναγνωστηρίου «η Σμύρνη'» —7. 
Περί εργόχειρου. —8. Δώρα ’Ιστριάς (μετ’ είκονογρ.) -— 9. 
Περί ’Ισοκράτους καί τής διδασκαλίας αύτοΰ (συνεχ. καί . τέ
λος). —10. Αί τρεις εύχαί. — 11. Ό ’Ιούλιος Φάβρος (μετ’ 
εικονογραφίας). — 12. Μία στιγμή τής ζωής μου (ποίημα). 
— 1 3. ‘Ο Λέων Γαμβέτας (μετ’ εικονογραφίας). — 1 4. Δρά
κοντες. — 13. Σεμίραμις. —16. Φιλανθρωπία χωρικού. — 
17. Ορκος πίστεως πρδς τήν φιλίαν (ποίημα). — 18. Αύ- 
σις τοΰ γ . αινίγματος.—19. Αίνιγμα δ . —20. Λύσις τοΰ 
2ου Γρίφου. — 2 I. Γρίφος 3ος.


