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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε".
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

(Συνέχ. άπδ σελ. 300).

Β*.  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ.

“Είδη δέ τής εξαετίας συμπληρωθείσης κατά μήνα Σεπτέμ
βριον τοΰ 1 806 έτους, παραιτεΐται μέν ό τότε Πατριάρχης 
Καλλίνικος, ανακαλείται δέ εκ τοΰ “Αθωνος ό Γρηγόριος, καί 
συμπροπέμπουσι τδν πατέρα τδν χοινδν μετά δακρύων οι πρψην 
συμμονασταί συνελθόντες, καί άσχηταί χαί μιγάδες, υποδέ
χεται δέ τοΰτον ή Βασιλεύουσα πόλις, χαί εισέρχεται πάλιν 
εις τών Πατριαρχικών αγώνων τδ θέατρον έτι θερμός άπδ τών 

προτέρων αγωνισμάτων.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΓ'.

Καί πρώτον μέν παραχαλεΐ τους συνάθλους Αρχιερείς, 
ΐνα συνέρχωνται προθύμως εις τάς τεταγμένας τής ‘Ιερά; Συ
νόδου συνάξεις" άν δέ τινες χωλυθώσιν έξ ανάγκης νά στέλ- 
λωσΐ τάς γνώμας αυτών εγγράφους πρδς οικονομίαν ομόφω
νον τών ποοσπιπτόντων πραγμάτων τής ’Εκκλησίας. Εάν οέ 
ποτέ παρεκαλεΐτο παρά τίνος τών έν ΐσχύί πολιτικών εις πρά- 
ξιν άδικον αύτφ φαινομένην, άνανεύων μετά μειδιάματος, εοεί- 
κνυε πρδς άπόκρισιν ήν είχε πλησίον κλείδα τοΰ κελλίου, οπού 
κατφκει εις τήν έν “Αθωνι διατριβήν του, χαριεντω; ΰποδη- 
λών, οτι πάλιν έτοιμος υπάρχει πρδς εξορίαν, ταύτην μάλλον 
ποοτιμών παρά τήν παράβασιν τών ιερών κανόνων.

Ευρών δέ τότε νεωστί συνεστηκυϊαν τήν έ,ν Ξί,ροχρήνη (Κου- 
ροΰ-Τσεσμέ) μεγάλην καί κοινωφελή τοΰ γένους Σχολήν, έ- 
θάμιζε πολλάκις ευλογών χοί ένισχύων χαί διδασκάλους χαί
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μαθητάς. Γράφε·, δέ καί έγκυκλίους προς πόλεις καί χώρας, 
παρορμών πρός σύστασιν νέων καί βελτίωσιν των υπαρχόντων 
Σχολείων (α)· Καί περί άλλων δέ καθηκόντων έπεμψεν εγκυ
κλίους προς τούς κατά τόπον "Αρχιερείς καί καθηγουμένους, 
καί μάλιστα περί των Μοναστηρίων άλλων τε καί των τοϋ 
Άθωνος, άνακηρΰττων ορούς χαι κανόνας τών αγίων Συνόδων 
άπηγόρευσε δέ συνοδικώ; καί την έπί ψιλφ δνόματι χειροτο- 
νίαν ’Αρχιερέων.

Τότε συσκεψάμενο; μετά των Συνοδικών έλυσε τον προ πολ- 
λοϋ (τφ 1767 έπί Πατριάρχου Σαμουήλ) έκδεδομένον κατά 
τών τραχωμάτων άφορισμδν ώς πολλών ένόχων εις αΰτδν γε- 
νομένων έξ ανάγκης, ώς ήδη έπικρατησάσης της κακίς-ης συνή
θειας τού τ ρ α χ ώ μα τος (ο). Κατά τοϋ άνδραποδώδους τού
του έθους (δι' οϋ τον ίερδν γάμον έμπορεύονται προς χρηματι- 
σμδν, καί φαίνεται δτι ή νύμφη αγοράζει τόν γαμβρόν καί οϋ- 
τος ώς άνδράποδον εύφήμως άπεμπολων αυτός εαυτόν), κατά 
τούτου τοϋ έθους υπάρχει έκδεδομένος καί λόγος τοϋ αοιδίμου 
Πατριάρχου Σαμουήλ τοϋΑ'. καί αί ανωτέρω μνημονευθεΐ- 
σαι Διαταγαί γάμων. Άλλ’ ό μακάριος Γρηγόριος 
συγχωρών τούς εις τον άφορισμδν ύποπεσόντας, περιέγραψεν 
δμως καί τήν κατάχρησιν καί τήν έκ πλεονεξίας ϋπέρβασιν 
τών τραχωμάτων, δι’ ών πολλάκις οί γονείς τής κόρης άπο- 
βαίνουσι πτωχοί, άδικοΰσι δέ καί τά άλλα τέκνα των,άν έχωσι.

Διέταξε δέ καί τούς δρους τής ’Εφορείας, καθ' ήν οί ένδη- 
μοϋντες ’Αρχιερείς έφορεύουσι τούς έξω διαμένοντας έν ταΐς 
Έπαρχίαις αυτών, έπιστατοϋντες εις τάς προς τήν ’Εκκλησίαν 
αύτών αναφοράς περί τών προσπιπτόντων περιστατικών. Ε
πειδή δέ τινες τών νεοχειροτονήτων ’Αρχιερέων μέλλοντες νά 
άπέλθωσιν εις τάς’Επαρχίας των έδανείζοντο χρήματα, έθέ- 
σπισεν οτι τά τοιαΰτα δανείσματα δέν γνωρίζει ή Εκκλησία1 
χάν τινες τών τοιούτων ’Αρχιερέων άποθάνωσι, πριν ή άποδώ- 
σωσι τά χρέη των, ζημιοϋνται ταϋτα οί δανεισταί, μηδέν έ- 
χοντες δικαίωμα έπί τών καταλειφθέντων τοϋ άποθανόντος 
πραγμάτων, δίπερ άνήκουσιν εις ήν έποίμαινον ’Εκκλησίαν,

Καί τών έν Κωνσταντινουπόλει ςδέ ίκαί [έν τοϊς προαστείοις 
Εκκλησιών τήν επιστασίαν χα> οικονομίαν κατέστησε προς τδ 

εύρυθυότερον. k I I

(α) Έξεδόθη καί διά τύπου πολύ ύστερον αϋτη ή καλλίστη 
περί τών Σχολείων εγκύκλιος επιστολή έν τφ Αογίω Ερμή 
τοϋ 1819 έτους σελ. 202.

(β) Τράχωμα λέγουσιν οί Κωνσταντινουπολ.ΐται μάλιστα 
τάς έν τοΐς συνοικεσίοις δ’.δομένας τφ γαμβρώ παρά τής νύμ
φης χρηματικός επιδόσεις. ‘Η δέ λέξις οαίνεται (καθώς έκρινέ 
τις τών καθ’ υμάς φιλολόγων) παρεβθαρμένη παρά τδ ‘Ελλη- 
νιχώτερον τ ρά γ η μα (τράγωμα), ώ; άν είποις χάριν δήθεν 
τραγημάτων (τρωγαλίων τής τραπέζης) εις τήν νύμφην δεδο
μένων (κατά τδ ελληνικόν έ δν ο ν ή προ'ιξ, έκ τοϋ έδω τρώγω, 
έδανον) ή κατά τό λατινίζον τράκτωμα (tractllS tractatus) 
οίον, σύνθημα, συμφώνημα.

’Αλλά καί περί τής φίλης έν τοΐς Πατριαρχείοις Τυπογρα
φίας, ήν πρώτος καθίδρυσε, πολλήν έποιεΐτο φροντίδα. ’Επει
δή δέ « τόν κοπιώντα γεωργόν δει πρώτον τών καρπών αετα- 
ζ.αμβάνειν », άπήλαυσεν ό μακάριος καί τινα καρποφορίαν έκ 
τούτου τοϋ έργου τών ιδίων αΰτοϋφροντισμάτων, καί κατά τδ 
δεύτερον έτος τής δευτέρας ταύτης Πατριαρχείας έξέδωκε τήν 
«Έξήγησιν τών εΐ; τήν έξαήμερον ένδεκα ομιλιών τοϋ έν ‘Αγί- 
οις Θεοφόρου Πατρδς ήμών Βασιλείου τοϋ Μεγάλου έν τφ τοϋ 
Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείφ έτει 
1 807». Συνέταξε δέ ταύτην τήν έξηγητικήν παράφρασιν τής 
έξαημέρου έν ταΐς κατά τόν Άθωνα περί τάς Βίβλους ίδιαι- 
τέραις αύτοϋ μελέταις, καθώς προείπομεν" μαρτυρεί δέ καί αυ
τός έν τφ συντόμφ καί μελισταγεΐ αΰτοϋ προλόγφ, λέγων δτι 
έςεπόνησε τήν έξήγησιν ταύτην έν τή κατά τον "Άθωνα ύπε- 
ρορίφ αΰτοϋ διατριβή (α).

Κατά τήν β". ταύτην Πατριαρχείαν οί περί τόν Δούναβιν 
(Ίγνάτ) Κοζάκοι (β) πέμψαντες εις τήν ’Εκκλησίαν, έζήτη- 
σαν ΐνα χειροτονηθώσι διάκονοι καί ίερεΐς, οϋ; τινας έκλέξω- 
σιν αΰτοί έκ τών ιδίων ομογενών. «Δέχομαι, είπεν ό Πατρι
άρχης, τήν αίτησίν σας, άλλ’ <άφ* οϋ πρώτον άποστείλω Κα
θηγητής καί διδασκάλους, οΐτινες θέλουσι κατηχήσει πρώτον 
εις τά ορθά τής εΰιεβείας διδάγματα καί δλην τήν φυλήν σας 
καί αυτούς ιδίως, οϋ; άν έκλέξητε εις χειροτονίαν, δώσητε 
δέ καί έγγραφον δημόσιον ομολογίαν τής εΐ; τήν δοθοδοξίαν 
έπιστροφής σας ». 'Επειδή δέ έκεΐνοι άπηρνήθησαν άπειθοϋν- 
τες προς τάς πολλάς αύτοϋ νουθεσίας, « Γπάγετε λοιπόν», 
είπε τέλος πρδς αυτούς ό Πατριάρχης, « ώ; πρόβατα πλανώ- 
μενα έξω τής μιας καί μόνης ποίμνης τοϋ Χριστού». Κφκεΐνοι. 
σκυθρωπάσαντες, «άπήλθον εις τά έπίσω». Καί άλλοτε δέ 
οϋτοι οί πείσμονες σχισματικοί, προσελθόντες εις τήν έκκλη- 
σίαν πρδς τόν αυτόν σκοπόν, έξηλέγχθησαν ύποκοιταί, δόλιο, 
καί ψ· υδόμενοι.

Μετά ταϋτα συνέβη τδ ακόλουθον πολιτικόν περιστατικόν 
(γ). Τή 20 Φεβρουάριου 1 807 στόλος ’Αγγλικός έπιφαίνεται 
σαλεύων άντικρύ τής Κωνσταντινουπόλεως, απειλών οτι κα- 
τατεφρώσει τήν Βασιλεύουσαν πόλιν, έάν ή ’Οθωμανική Κυ-

(α) Τφ δ’ αΰτώ έτει έξέδωκεν έν Πίνακι καί έπιτομήν περί 
Αρετών καί Κακιών έκ τής Ηθικής τοϋ Άριστοτέλους.

(β) ‘Γπάρχουσιν οϋτοι έκ τών πολλάς και δυσσεβεΐς πλά
νας πρεσβευόντων σχισματικών.

(γ) Είνε σημειώσεως άξιον, οτι ή άνάβασις τοϋ αοιδίμου 
Πατριάρχου εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον συνέβαινε συγχρό
νως μέ μεγάλα πολιτικά συμβάντα εις τήν ’Οθωμανικήν Αυ
τοκρατορίαν. ’Επί τής πρώτης αΰτοϋ πατριαρχείας συνέπεσεν 
ή ΰπδ των Γάλλων αλωσις τής Αΐγύπτου" έπί δέ τής δευτέ
ρας ή έμφάνισις τοϋ ’Αγγλικού στόλου, περί οϋ λέγομεν ανω
τέρω (οπού καί αύτος παρίσταται ώς πρόσωπον τοϋ δράματος). 
Έπί δέ τής τρίτη; τέλος ή ‘Ελληνική Έπανάστασις, ής καί 
θύμα τέλειον έγένετο, καί ίερεΐον άμωμον. 

βέρνησις μή διάρρηξη τήν πρδς Γάλλους συμμαχίαν (έγίνετο 
δέ μόνον μέχρι λόγων ή απειλή). Τότε καί ή τοπική εξουσία 
παρεσκευάζετο είς άντίστασιν, καί πολλά μέν έξέφερε κηρύγ
ματα συγκαλοϋσα τού; υπηκόους πρδς επισκευήν τών περί το 
παλάτιον προμαχώνων, πολλά δέ συνέρρεον πλήθη έκ πάν
των τών γενεών καί φυλών τής πόλεω; πρδς τήν εργασίαν, 
άκολουθοϋντες έκαστος κατ έθνος τού; εαυτών οδηγούς. Τότε 
καί ό Πατριάρχης Γρηγόριος (θεωρούμενος ώς θρησκευτικός 
έθνάρχης τών υποκειμένων τφ Σουλτάνφ Χριστιανών) μηνυ- 
θείς υπό τής Πύλης διά τοϋ τότε περίφρονος Διερμηνέως Αλε
ξάνδρου Χαντζ^ρή (α), έξήλθε καί αύτδς εις τήν πάνδημον έρ- 
γασίαν, συμπαραλαβών καί τινας τών ’Αρχιερέων και των ε
φημερίων έπηκολούθησε δέ καί πλήθος τρισχιλίων περίπου 
Γραικών" καί οϋτοι μέν είργάζοντο, συνειργάσθη δέ καί αύτος 
ό μακάριος ένισχύων αυτούς, καί δίς καί τρις ίδίαις χερσίν έβά- 
στασεν είς πήραν μικράν έμβεβλημένον χώμα καί συνεπεφο- 
οησεν εις τούς παραλίους εκείνους προμαχώνας. ‘Ο δέ Σουλτά
νος άνωθεν έκ τών θυρίδων τοϋ παλατιού, έπισκοπών τούς ερ
γαζομένους, ήγάσθη μάλιστα τδν γέροντα Πατριάρχην. Και 
τότε έπεμψέ τινα τών αξιωματικών, ϊνα πρδς αυτόν άναγγείλη 
τήν βασιλικήν ευαρέσκειαν, καλέση δέ τούτον καί ν’ αριστήση 
έν τή Αύλή (ήν δέ γεύματος ώρα). Καί προσελθών ό αύλικός 
έλεγε τά διατεταγμένα" ό δέ Πατριάρχης τάλλα μέν ευχαρί
στησε ταπεινώς, περί δέ τοϋ γεύματος έσιώπησεν" (ετυχε δέ 
ή ήμέρα έκείνη Τετράδη τής έβδομάδος). Καί ό αξιωματικός 
συνεικάσας τήν αιτίαν τής σιωπή; έπανέλαβεν" «"Ισως υμείς 
δέν κρεωφαγεΐτε, άλλ’έχομεν καί νηστήσιμα»· Καί ό Πατρι
άρχης έπινεύσας παρηκολούθησε μετά των Κληρικών, καί 
άριστήσας άνεχώρησε φιλοφρονούμενος.

"Ηδη δέ παρελθόντος έκείνου τοϋ εφήμερου φόβου, τοϋ 
στόλου άναχωρήσαντος, μετακαλεΐται εις τήν Γ. Πύλην τή 
Κυριακή τής Τυροφάγου, καί προσελθόντα ύπεδέξατο αΰτδν < 
Βεζύοης καί τήν τοϋ Σουλτάνου πρδ ς αύτδν εύνοιαν έξέφρασε 
καί ένέδυσεν αΰτδν πολύτιμον έρυθρδν έπενδύτην διφθερωτδν 
(σαμουρόγουναν), καί έφιππον άπέστειλεν έντίμως εις τά Πα
τριαρχεία.

‘Ο δέ Γρηγόριος, άτυφος αείποτε καί ατρεπτος το φρό
νημα, έπραττε πάλιν τά έαυτοϋ. κοσμών ήν έλαχε 
Σ π άρ τ α V έξέπεμψε δέ προτρέψας καί τινας τών ’Αρχιερέων 
εις τάς ιδίας αύτών ’Εκκλησίας, χρηζούσας τής ποιμαντορίας 
αΰτών, ώς έπί πολύ χρονοτριβησάντων είς Κωνσταντινού

πολή.
Μετά ταϋτα γίνεται στάσις έν Κωνσταντινουπόλει, καί κα- 

ταβιβάζεται μέν έκ τοϋ θρόνου ό Σουλτάνος Σελίμης ΰπδ 
τών Γενιτζάοων, άναβιβάζεται δέ Μουσταφάς ό υιός τοϋ 
Σουλτάνου Χαμίτου" τδ δέ έπιδν έτος (1808) εΐσελθών εις

(α) Οϋτος ήν πατήο τοϋ αειμνήστου Τηλεμάχου τοϋ μετά 
ταϋτα διατρέψαντος έν τή διερμηνεία τής έν Κωνσταντινούπό- 
λει ‘Ρωσσικής Αΰτοκρατορικής Πρεσβείας. 

τήν Κωνσταντινούπολή Μουσταφάς ό Βαίρακτάρης, ένθρονι- 
ζει τδν Σουλτάνον Μαχμούτην (τδν πατέρα τοϋ νϋν ευτυχώ; 
βασιλεύοντος), γίνεται δέ καί αύτος ο Βαίρακτάρης επίτρο
πος τοϋ Σουλτάνου (Βϊζύρης).

Τότε παρ’ελπίδα πάσαν Καλλίνικος δ Ε’, ό καί πρώην 
πατριαρχεύσας έπεθύμησε πάλιν οΰχί τών άγώνων, αλλά 
τή; υψηλή; περιωπής τής Πατριαρχείας. "Οθεν (ώς καί έπί 
πάσης ΰπερανεστηκυίας αρχής) μάλλον περίοπτο; γίνεται καί 
καταφανεστέρα ή των άνερχομένων αρετή ή κακία. ’Επιβαί
νει λοιπόν ό Καλλίνικος είς τδν Θρόνον τόν Οικουμενικόν 
δίχως ψήφων, δίχως εκλογής κανονικής, δίχως ειδήσεως τής 
Συνόδου, δυνάαει δέ καί προσταγή τοϋ Βαΐρακτάρου, καί κα- 
ταβιβάζεται ό Γρηγόριος διά βεζυρικοϋ Διατάγματος, πατρι- 
αρχεύσας τδ δεύτερον ολόκληρα δύο ετη.

Δούς δέ τήν παραίτησιν αΰτοϋ μετά χαράς, έξήλθε παρευ
θύς έκ τής Βκσιλευούσης καί μετέβη εις τήν Πρίγκηπον νή
σον άδεια τής έξουσίας, δπου διέτριψε μήνάς τινας έν τώ Μο- 
νυδοίω τοϋ Χριστού, ήσυχάζων καί μονάζων «ώ; στρουθίον 
μονάζον έπί δώματος», μόνους δέ τού; πένητας προσεδέχετο 
άπδ τών ολίγων ών είχε χρημάτων πενιχρώς αΰτούς παρα- 
μυθών. ’Επειδή δέ καί χήρες δύω πάμπτωχοι προσήλ.θον. 
κόοας εις ώραν γάμου συνεπαγόμενοι, προσέταξεν αΰ τάς νά 
περιμείνωσι , καί άναστάς έκβάλ.λει έκ τοϋ κιβωτίου τήν Σουλ- 
τανικήν δωρεάν, τήν πολύτιμον σαμουρόγουναν, καί διαιρέ- 
σας αΰτήν εις δύο. έδωκεν εις έκατέραν τών χηρών άνά έν με- 
ρίδιον, ΐνα ταϋτα πωλήσωσι καί μεταχειρισθώσι τά χρήματα 
ποδς προικισμδν τών. θυγατέρων αυτών. Έν δέ τούτοις έκπί- 
πτει καί ό Καλλίνικος τής Πατριαρχεία; (δέκα μήνας μόλ.ις 
πατριαρχεύσας), πατριαρχεύει δέ ό άπδ Μιτυλήνης ‘Ιερεμίας 
(τφ 1809), ό δέ Γρηγόριος έξορίζεται πάλιν υπό τής έξου
σίας εις "Αθωνα (α). Άμα δέ λαβών ό άοίδιμος τής έξορίας 
αΰτοϋ τήν διαταγήν, « Επίστρεψον (ανέκραξε τό ψαλμικόν) 
«έπίστρεψον, ψυχή μου, εις τήν άνάπαυσίν σου». Καί πάλιν 
έπανήλ.θεν εις τήν μονήν τών Ίβήρων, πρόχειρον έχων καί 
τήν κλείδα τοϋ κελλίου, τήν οποίαν τυπικώς έδείκνυε χαριεν
τιζόμενος έπί τής β’. αΰτοϋ Πατριαρχείας (ώ; προείπομεν 
άνωτέρω),καί «τήν κλείδα τής γνώσεως» τών θείων Γραφών, 
διανοίγών αΰτάς, καί έξηγών, καί διδάσκων συχνάκις τδν θειον 
λόγον πρδς τούς συναγωνιζομένου; συμμοναστάς ‘Αγιορείτας 
κ«ί συνδιάγων μετ’ αΰτών άγαπητδς καί σεβαστός, καθώς καί 
ποότεοον. Διέτοιψε δέ ταύτην τήν φοράν έν τώ άγιωνύμφ Ορει 
μίαν ολόκληρον δεκάδα ένιαυτών. (ακολουθεί).

ΠΕΡΙ ΜΗΛΕΑΣ ΚΑΙ ΒΑΝΑΝΕΑΣ. 
Α'.

‘Ο θεός έδηυιούργησε τδν κόσμον εις ές ήμέρα;" τήν τρί- 
την ημέραν είπε καί έγένοντο τά δένδρα καί τά φυτά. Τδ 
δένδρον δ’ οϋτινος τδν καρπόν άπηγόρευσε τώ πρώτω άνθρώπω,

(α) Βλ. ‘Ιστ. Κούμα. Τόμ. 12 σελ. 513.
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ήτο, χαζά την κοινήν χαί παραδεδεγμένην γνώμην, ή μηλέα. 
Άλλά τδ δένδρον τοΰτο ουδόλως άναφέρεται έν τή Β.β)φ, 
‘Η Αγία Γραφή τδ ονομάζει « δένδρον τής γνώσεως τοϋ 
καλού καί τοΰ χαχοϋ » ή μάλλον « τδ δένδοον τής ζωής » 
λέγουσα μόνον δτι έχειτο έν τφ μέσφ _τοϋ έπιγείου παρα
δείσου.

Οί νομοδιδάσκαλοι τών ’Ιουδαίων ιερείς, καλούμενοι ραββϊ- 
νοι, οί πλεΐστα δσα περί τών ιερών Γραφών παραδοξολογή- 
σαντες, άναφέρουσιν (ώ; άναγινώσκομεν έν τώ ίστοριχώ καί 
κριτικφ λεξιχφ τοϋ περίφημου γάλλου συγγραφέως Bayle) 
δτι ό Σήθ, μετά τδν θάνατον τοΰ Άδάμ, έθηκεν έν τώ στό- 
ματι αΰτοΰ εκ τοϋ σπόρου τοϋ δένδρου τής ζωής· δτι ό σπό
ρος οΰτος έγένετο δένδρον, έξ οΰ περ έποιήθη ό σταυοδς τοϋ 
Ιησού Χριστού. Περί δέ του Αβραάμ, δτι έφύτευσε μίαν 
κυπάρισσον, μίαν πίτυν καί μίαν κέδρον, αΐτινες συνηνώ- 
θησαν εις έν μόνον δένδρον δτι, δτε ήτοιμάζετο τδ ύλικδν 
τής οικοδομής τοϋ ναού τοϋ Σολομώντος, τδ δένδοον τούτο 
έχόπή, άλλ' υπήρξε τών άδυνάτων νά προσαρμοσθή εις οί- 
ονδήποτε μέρος' δτι ό Σολομών τότε κατεσχεύασέν έξ αύτοϋ 
έν κάθισμα, έφ’ ού, ή Σίβυλλα προσκληθεΐσα, ούδέποτε ήθέ- 
λησε νά καθίση, προειποϋσα δτι ό λυτρωτής τοϋ κόσμου έπ' 
αΰτοΰ τού ξύλου έμελλε ν’ άποθάνη· δτι ό Σολομών περιε- 
κύχλωσεν αύτδ έκ τριάκοντα άργυρών σταυρών, διασωθέν μέ
χρι τών ημερών τού 'Ιησού Χριστού- κα’ι δτι άληθώς έξ αΰ- 
τοϋ τοϋ ξύλου ό σταυρός έγένετο. Οί ραβοΐνοι προσθέττουσι 
λέγοντες δτι άπαντα τά ΰδατα τής γής έξήρχοντο έκ τής ρί- 
ζης τοΰ δένδρου τής ζωής, δπερ ήτο τοιούτου έξαισίου με
γέθους, ώστε ϊνα περιέλθη τις αύτό, ώφειλε νά βιδίση πεν
τακόσια έτη I Άλλ’ ίσως οί παραλογισμοΐ ού:οι ήσαν παρ' 
αύτοΐς άλληγορικοί.

Παρά τοϊς Βασιλιδιανοΐς αίρετικοΐς τοϋ ιά. αίώνος, οΰτω 
κληθεΐσιν άπδ Βασιλίδου, σοφιστοϋ ’Αλεξανδρείας, ή μυστική 
λέξις ΑΒΡΑΣΑΞ έσήμαινε τδ όνομα τοϋ ‘Γψίστου θεοΰ. ‘Η 
έξήγησις τής λέξεως ταύτης, τά άρχικά γράμματα επτά έβοαι 
οελληνικών λέξεων περιεχούσης, καΐ έπΐ πολλά ετη σφοδρά 
σοφού; τε καΐ θεολόγους έπασχολησάσης. καί ποδς τδν Σταυ
ρόν τοϋ Σωτήρος ήμών έναργώς σχετιζομένης, έχει οΰτω:

οένορου τής ζωή; έν τή Άποκαλύψει. Έν Κεφ. Β'. λέγεται" 
«Τφνικώντι δώσω αύτφ φαγεΐν έκ τοϋ ξύλου τής ζωής, δ 
έστιν’εν μέσφ τοϋ παραδείσου τοΰ θεοϋ. » Καΐ έν Κε®. ΚΒ . 
τάοε: α Εν μέσφ τής πλατεία; αύτής, χαΐ τοϋ ποταμού έν-

Α. έοραϊστί. Άμπ. Πατήρ.
Β. Μπέν. ϊΐός.
Ρ. Ρουάχ" Πνεύμα.
Α. » Άχαδόσχ. Άγιον
ν ελληνιστί. Σωτηρία Σωτηρία.
Α. » Άπδ Άπό.
■=■· υ Ξύλου Ξύλου.

Άλλ' έπί τδ προκείμενον. Δΐς μόνον άναφέρεται περί τοΰ

τεύθεν και εντεύθεν ξύλον ζωής, ποιούν καρπούς δώδεκα, 
κατά μήνα ένα έκαστον αποδίδουν τδν καρπόν αΰτοΰ- καΐ 
τά φύλλα τοϋ ξύλου είς θεραπείαν τών έθνών. »

‘Η άλήθεια παράγει πάντοτε πλείστας παραδόσεις άπδ 
γενεά; εί; γενεάν, έκδιδομένας καΐ είς τούς ούδόλως τήν πη
γήν αύτών γινώσκοντας. Αί δέ παραδόσεις αύται, καί τοι έν 
τή πορεία αυτών μεταμορφούμεναι, τήν έφ’ ής έπεοείδονται 
αλήθειαν πάντοτε διαγράφουσι. Διδ καΐ οι εθνικοί παοεδέ- 
χοντο παγκόσμιον κατακλυσμόν. Πρδς δέ τούτοις παρ’άπά- 
σαις ταΐς σφαλεραΐς θρησκείαις τών τε Ινδιών καΐ τής Άρ
κτου, ύπάρχει είσέτι πατροπαράδοσίς τις περί δένδοου ή καρ
πού απηγορευμένου. Έν τφ μυθολογικφ κήπφ τών εσπερί
δων ΰπήρχεν ή μηλέα ή τά χρυσά μήλα φέρουσα. Έν δέ τή 
ιερά Β.βλφ Edda τής θρησκείας τών άρχαίων κατοίκων τής 
Σκανδιναβίας—τή περί τδν ιά. αιώνα συνταχθείση, 50 έτη 
μετά τήν εισαγωγήν τοϋ χριστιανισμού παρ' αύτοΐς, ΰπδ τοϋ 
Sigfuson, τοϋ έπικαλουμένου σοφού, βουλσ.θέντος ϊνα οΰτω 
διασώση τά λείψανα τών άρχαίων δοξασιών τής πατρίδος αΰ
τοΰ— τά μνημονευόμενα μήλα τής θεάς Iduna παοουσιά- 
ζουσιν ήμϊν τήν ρηθεΐσαν παράδοσιν οΰτω πως:

«‘Π θεά Iduna έφύλαττε μήλά τινα, τά όποια ούδόλως 
έπετρέπετο νά έγγίση τις, ώς τήν άθανασίαν οΰτω μεταδί- 
δοντα. Μόνον οί θεοί εΐχον τδ προνόμιον γηράσκοντες τοϋ 
γεύεσθαι αύτά, δπως τήν άνθηράν τής νεότητος ήλικίαν έπα- 
ναλάβωσιν. ‘Ο Αώκ, πνεύμα κακοποιόν άοπάσας τήν τε 
Iduna καΐ τήν μηλέαν, είς τά ένδότατα δάσους τίνος άμ- 
φοτέρας αιχμαλώτους έκράτει, Εκτοτε δ’ οί θεοί ήρξαντο νά 
γηράσκωσιν, αί δέ τρίχες τής κεφαλής αυτών υπόλευκοι νά γί- 
νωνται, μεχρισοϋ ό Αώκ ήττηθείς παρ’ αύτών, άπέδωκε πά
λιν τάς αιχμαλώτους.»

‘Ο ‘Ηρακλής έλατρεύετο ύπδ τών Θηβαίων έν Βοιωτία 
ύπδ τδ όνομα Μήλιος. Ιδού ή παραγωγή τής έπωνυμίας ταύ
της. Έν τοϊς άρχαίοις χρόνοις, έπεκράτει ή συνήθεια τοϋ 
θυσιάζειν αμνόν τφ θεώ τούτφ. ‘Ημέραν τινά μή δυνηθέν- 
τες οί έπί τούτφ έπιτετραμμένοι, ένεκα τής πλημμύρας τοϋ 
ποταμού ’Ασωπού, ϊνα μετακομίσωσι τδ θύμα εις τδν πρδς 
δν δρον του, χαΐ επωφελούμενοι έκ τής διφορουμένης λέξεως 
« μήλον » σημαινούσης ελληνιστί συνάμα κα’ι μήλον καΐ 
πρόβατον, προσέφερον τδν καρπόν τής μηλέας τώ‘Ηρακλεΐ, 
έπΐ τεσσάρων μικρών ραβδίων, ώς παριστώντων δήθεν τάς 
τέσσαρας κνήμας τοϋ άμνοϋ. Έκ δέ έκείνης τής ήμέρας ή τε
λετή αΰτη έκ μήλων πάντοτε έγίνετο.

Β’.
‘Η Βανανέα έπικαλεϊται ή συχή τοϋ Άδάμ, διότι διίσχυ- 

ρίζονται δτι διά τών πλατέων αύτής φύλλων περιεκαλύφθη- 
σαν δ τε Άδάμ καΐ ή γυνή αύτοϋ Εύα μετά τήν απώλειαν τής 
άθωότητος αυτών. ‘Η βανανέα έχει μέν ύψος κοινού δένδρου, 
άλλά δέν έχει ούτε παραφυάδας ούτε κλάδους. «Ήθελέτις 
εϊπει (λέγει ό περίφημος γάλλος φυσιοΐστωρ Valmont De 
Bomare) δτι αΰτη έστιν ή διάβασις τής φύσεως μεταξύ τών 

χλοωδών φυτών καί τών δένδρων.» Αύξάνει δ’ έν τοίς θερ
μοί; κλίμασιτής Ασίας, Αφρικής καί ’Αμερικής-

Συγγραφείς τινες άπεφάνθησαν δτι οί ΰπδ τοϋ Μωϋσέως 
σταλέντες δώδεκα κατάσκοποι κατά διαταγήν τοϋ κυρίου πρδς 
άνακάλυψιν τών τε προϊόντων καί τών άλλων λαών τής γής 
τής Απαγγελίας, τφ έφερον εί; τήν επιστροφήν των βανανό- 
συκα, ένφ ημείς άναγινώσκομεν έν τφ βιβλίψ τών « Άριθιαών» 
δτι ήσαν κυρίως βότρυς σταφυλής.

«(’Αριθμοί 24, 25 
καΐ 26). Καί ήλθοσαν 
έως φάραγγος βότρυος, 
καί κατεσκέψαντο αύτήν, 
καί έκοψαν έκεϊθεν κλή
μα καί βότρυν σταφυλής 
ένα άπ’ αύτοϋ καί ήρον 
αύτδν έπ’ άνααορεϋσι δυ- 
σίν, καΐ άπο τών ροών 
καί απδ τών συχών. 
Τδν τόπον έκεϊνον έπω- 
νόμασαν Φάραγξ βότρυ- 
ος, διά τδν βότρυν δν 
έκοψαν έκεϊθεν οί υιοί 
Ισραήλ. Καΐ έπέστρε- 
ψαν έκεΐθεν κατασκε- 
ψάμενοι τήν γήν μετά 
τεσσαράκοντα ήμέρας.»

Οί κάτοικοι τής έν τφ 
Άτλαντιχώ Ωκεανφ νή
σου Μαδέρας μεγάλως 
σέβονται τδν καρπόν τής 
βανανέας. Εύρίσχουσι δ' 
αύτδν 'τοσούτφ ήδιστον 
ώστε φρονοϋσιν δτι ούτός 
έστιν ό άπηγορευμένος 
τοΰ Παραδείσου καρπός.

Παρετηρήθη δτι τά 
μήλα τής βανανέας ρι- 
πτόμενα έν τώ μέσφ 
των φλογών έν καιρώ 
πυρκαϊάς έσβυνον ή ή- 
λάττονον τήν δύναμιν 
αύτής ώς περιέχοντα ά- 
φθονίαν ΰδατος χαι ΰγρδν 
άέρα.

Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠ.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΑΚΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΓΩΜΕΘΑ.

Πολλαΐ καΐ άντίθετοι γνώμαι ΰπάρχουσι περί τών ώρών, 
καθ’ά; συμφέρει νά γευώμεθα, καΐ περί τοϋ χρονικού δια
στήματος, τδ όποιον πρέπει νά μεσολαβή μεταξύ τοϋ ένδς καΐ 
τοΰ άλλου γεύματος. Τινες είπον δτι ώρα κατάλληλος γεύμα
τος διά μέν τδν πλούσιον ειν’.έκείνη, καθ'ήν αισθάνεται δρε- 
ξιν. διά δέ τδν πτωχόν έκείνη καθ’ ήν έχει τί νά φάγη.

Η ΣΤΡΟΓΘΟΚΑΜΗΛΟΣ. — (νΐδε σελ. 336)

Καΐ δμως ύπάρχουσί τινες άρχαΐ γενικαΐ, στηριζόμενα; επί 
τής παρατηρήσεως καί τής πείρας, ύφ’ών πρέπει νά όδηγώ- 
μεθα καί τάς οποίας νά έφαρμόζωμεν ή νά τροποποιώμεν κα
τά τάς περιστάσεις.

Άλλά πριν χαταδείξωμεν αύτάς, άς είπωμεν ολίγα τινά 
περί τής πείνης και τής δίψης.

Διά νά έξηγήσωσί τινες τδ πρώτον τών αισθημάτων τούτων, 
κατέφυγον είς διαφόρους υποθέσεις, τάς όποιας δέν θέλομεν έπα- 

ναλάβει. Σήμερον δμως 
οί φυσιολόγοι θεωροϋσιν 
αύτδ ώς διεγειρόμε νον 
ΰπδ της έρεθιστικής έ- 
πενεργείαςτοϋ γαστρικού 
ΰγροϋ έπί τών νεύρων 
τού στομάχου. Προςένί- 
σχυσιν τής γνώμης ταύ
της ιατρός τις έπιφέρει 
τδ εφεξής παράδειγμα’ 
« Άνθρωπός τις, λέγει, 
ΰπέβαλεν εαυτόν έπί ει- 
κοσσιτέσσαρας ώρας εις 
άποχήν πάσης βρώσεως 
καί έπροσπάθησε ν' αύ- 
ξήση τήν δρεξίν του, γυ
μναζόμενο; πλέον τοϋ 
συνήθους. ’Ησθάνθη δέ 
πεϊναν άκατάσχετον- 
άλλ’άντί νά φάγη, έζή
τησε νά προσκαλέση ε
μετόν πίνων ΰδωρ χλια
ρόν καί γαργαλίζων τον 
λάρυγγά του- τδ ΰδωρ 
έπανήλθε μεμιγμένον 
μετά σιελώδους τίνος ΰ
γροϋ, όμοιάζοντος έχεΐνο 
τδ όποιον όνομάζομεν 
χυμόν γαστρι
κόν. Μετά δέ τδν έμε— 
τδν τούτον έξέλιπεν δλη 
τοΰ πεινώντος ή δρεξις, 
δστις έδοχίμαζε μάλιστα 
άηδίαν βλέπων τούς άλ
λους τρώγοντας. Μετά 
ταΰτα έφαγεν ολίγον γά
λα καί άρτον, τά ό

ποια, ώ; παρετηρήθη άπδ τούς έπελθόντας ερευγμούς, ωξι- 

σθησαν άμέσως. »
Τδ παράδειγμα τούτο άποδεικνύει δτι πάσα διαταραχή τοϋ 

στομάχου ή τοϋ νευρικού συστήματός του · καταπαύει τήν πεί
ναν. Αύτδ τούτο παρατηρ =.ΐται καί δταν ναυτιώμεν χωρίς να 
εμέσωμεν, άν καί ό γαστρικός χυμός δέν άποβάλλεται τότε.

Άλλά καί δταν έπιθέσωμεν ναρκωτικήν τινα ΰλην έπί τών 
νεύοων τοϋ στομάχου, πσραλύεται άμέσω; ή ένέργειά των καί
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εκλείπει ή πείνα. Το αποτέλεσμα τούτο επιφέρει χαι ό χυμός 
τοϋ καπνού, έάν ο στόμαχος δέν συνείθισεν αύτδν διά πολυχρο
νίου χρήσεως. ‘Οσάκις οί Ίνδοι τής ’Ασίας και τής ’Αμερικής 
έπιχειρώσι μακράς οδοιπορίας, μιγνύουσι χυμδν καπνού μέ 
κόνιν οστράκων, και σχηματίζουσι σφαιρίδια,τά όποια βάλλου- 
σιν έντδς τοϋ στόματός των έάν τύχη νά στερηθώσι τροφής, 
καί έκλείχοντες αυτά μικρδν κατά μικρόν, μετριάζουσι τήν πεί
ναν. ‘Ο Ούάλτερ Σκώτβς βέβαιοί οτι δ στρατηγός Μδγκ, μή 
εύοών τί νά δειπνήση έν Κολστρεάμη. ήναγκάσθη νά μασσήση 
καπνόν διά νά καταπαύση τήν πεινάν του. Ούτω πως έξηγεΐ- 
ται και ή ένέργεια τοϋ οινοπνεύματος,τδ όποιον, πίνόμενον απδ 
τους μή συνειθίσαντας αυτό, εξαλείφει τήν δρεξιν, ένφ έξ έναν- 
τίας έοεθίζει τήν τών πινόντων συνήθως έξ αυτού. ‘Ο λόρδος 
Βάίοων, δστις έφοβεϊτο μή παχυνθή ύπέρ τδ δέον, έμενε πολ
λάς κατά συνέχειαν ήμέρας νήστις, καί κατέπαυε τήν πεινάν 
του καταπίνων λεπτόν άζυμον, ( δστιαν ) βεβρεγμένον έντδς 
οινοπνεύματος.

Η δρεξις,ήτις εινε ό "πρώτος βαθμός τής πείνης, δέν γίνε
ται έπαισθητή είμή δταν τά μόρια τής βρώσεως διαχωρισθέν- 
τα δια/εμηθώσιν είς τά διάφορα μέρη διά μέσου των οποίων 
τρέφεται τδ σώμα' τδ αίσθημα άρα τούτο δέν πρέπει ν απο- 
δοθή είς μόνην τήν κατάστασιν τού στομάχου Και τφόντι πι
θανόν δ χυλός νά έξήλθε πρδ πολλού άπδ τδ δργανον .τούτο' 
έάν δμως συνέβη είτε βραδύτης είτε άλλο τι πρόσκομμα κατά 
τάς τροποποιήσεις του, ή δρεξις δέν επανέρχεται, διότι ή νευρι
κή ένέργεια, έργαζομένη αλλαχού, δέν συγκεντρούτα; πρδς 
τδν στόμαχον. Έξ έναντίας, έπί τινων νόσων ή δρεξις δέν παύει 
ποτέ, και ύπαρχούσης τής βρώσεως έντδς τού στομάχου, διότι 
ή τροφή δέν διεχωρίσθη είσέτι.

Δέν έξεθέσαμεν έπΐ ματα'φ τήν θεωρίαν αυτήν, αλλά διά 
νά λύσωμενένγνώσει τάς δύω ανωτέρω προτάσεις. Εινε α
δύνατον νά γίνωσι συγχρόνως αί διάφοροιέργασίαι,δι’ ών ή τρο
φή μεταβάλλεται ε’ς αίμα, χωρίς νά χρειασθή ένέργεια ζωτική 
τοιαύτη. εις όποιαν δέν δύνανται νά έποβληθώσιν άκινδύνως αί 
ασθενείς κράσεις. Ούτως ή χύλωσις ήτις εινε ή δευτέρα έργα- 
σία τής πέψεως, γινομένη έντδς τών έντέρων, απαιτεί νά ή
ρεμη ό στόμαχος, καί ή αίματοποίησις ή ή μεταβολή τοΰ χυ
λού είς αίμα, ήτις γίνεται έπίσης έντδς τών αρμοδίων οργά
νων, δέν συμβιβάζεται μέ τήν χύλωσιν ή τήν πρώτην τών έρ- 
γασ'.ών τούτων, Έάν λοιπόν ό στόμαχος βιασθή νά έργασθή 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής πέψεως, αί εργασίαι εκειναι, 
κα’ι μάλιστα παρά τοϊς έχουσιν ' άσθενή τήν κράσιν, θέλουσι 
διαταραχθή οΰσιωδώς, ή καί έξ όθοκλήρου διακοπή. Περιστά
σεις τινές, έπιταχύνουσαι τάς έργασίας ταύτας, διεγείρουσι 
συνεχέστερο'/ τήν δρεξιν, ένφ άλλαι προξενούσε τδ έναντίον.

'Όλοι γνωρίζομεν δτι οσάκις διακόψωμεν τδ γεύμά μας 
έπΐ εν μόνον τέταρτον τής ώρας, ή δρεξις μας παρέρχεται, άν 
καί δέν έφάγομεν ούδέ τό ήμισυ όσου είχομεν άνάγκην. Τούτο 
δέ συμβαίνει, καθ’ ήμάς, διότι ή βρώσις ήρχισεν ήδη νά λαμ-

βάνη τάς τροποποιήσεις εκείνα; αϊτινες δέν συμβιβάζονται μέ 
τήν ενέργειαν τοΰ στομάχου καί μέ τήν πείναν.

Τδ αίσθημα τή; δίψ η; άναγγέλλει τήν άνάγκην τού νά είσ- 
αγάγη τις έντδς αύτού ποσότητά τινα ύγρού διά νά άναπληρώ- 
ση έκεΐνο τό όποιον άπώλεσε τδ σώμα κατά τάς διαφόρους αύ- 
ταΰ έργασίας, ή διά ν’ αύξηση τήν δύναμιν τής διαλύσεως τών 
βρωμάτων. Ιδού διά τί ό υπέρμετρος ίδρώς καί ή ξηροφαγία 
αΰξάνουσιν επίσης τήν δίψαν. Τινές άποδίδουσι τδ αίσθημα 
τούτο εις τδν λάρυγγα' άλλ' άπατώνται' διότι πολλάκις, ή 
μέν γλωσσά ύπάρχει ξηρά καί άκάθαρτος, ή δέ δίψα μέτρια, 
ένφ άλλοτε εινε άκατάσχετος, ά/καΐ τδ στόμα εινε πλήρες 
συέλου.

"Ολοι οί ιατροί θεωρό*σιν  άναγκαΐον τδ νά τακτοποιηθή καί 
ή ώρα καί ό άριθμδς τών γευμάτων. ‘Η τακτοποίησις αύτη 
προμηθεύει πρδς τούς έχοντας άδύνατον τδν στόμαχον τήν εύ - 
κολίαν τοϋ νά χωνεύωσι μεγαλητέραν ποσότητα τροφής, καί 
τού; προφυλάττει άπδ τάς νόσους τάς οποίας γεννμ ή ατελής 
χώνευσις' διότι ό στόμαχος ερεθίζεται όχι μόνον άπδ τά αναγ
καία βρώματα, άλλά καί άπδ τήν εξιν. Ή περιοδική έπάνοδος 
τής πείνης καί τής δίψης έχει άναμφιβόλως σχέσιν καί πρδς 
τήν άτονίαν, καί πρδς άλλας περιοδικός εξεις τού βίου' καί 
έάν δέν καταπαύσωμεν τήν πεινάν μας τρώγοντες τήν προσδι- 
ωρισμένην ώραν, αυτή έξαλείφεται μόνη, καί δέν επανέρχεται 
είμή τήν προσεχή ώρισμένην ώραν. Έπειδή δέ αί περίοδαι αυ- 
ταΐ πρέπει νά ήναι διαφορεηχαΐ κατά τάς περιστάσεις έκάστου 
άνάγκη νά προστρέχωμεν ενίοτε καί εις πλειότερα γεύματα, 
ποτέ δμως οί χωνεύοντες δυσκόλως καί οί φιλάσθενοι έξ ήμών.

Εινε άναντίρρητον δτι τά γεύματα συμφέρει νά γίνώνται 
τακτικώς καθ’ ώρας ρητάς’ άλλά πόσα καθ' ήμέραν; Περί τού
του είνε ίσως άδύνατον να παραδεχθώμεν κανόνα γενικόν' οί 
μέν χωνεύουσιν έντδς τριών ωρών, οι οέ εντός τεσσάρων, άλ
λοι εντός πέντε, καί άλλοι έντδς ες. "Επεται λοιπόν δτι τδ 
μεταξύ τού ένδς καί τού άλλου γεύματος διάστημα πρέπει νά 
όρισθή κατά τάς περιστάσεις ταύτας, ώστε ούτε νά φορτίζεται 
ό στόμαχος, ούτε νά μένη κενός. ‘Ο Κέλσιος παραγγέλλει 
τούς υγιείς νά τρώγωσι δΐς τής ήμέρας, καί ό Σαγκτώριος λέ - 
γει δτι τδ σώμα είνε βαρύτερον, δταν τρώγη τις ές λίτρας συγ
χρόνως, ή δταν τάς τρώγη τρεις φοράς, καί ότι οστις γεύε
ται άπαξ τής ημέρας, άκολουθεΐ σύστημα τδ όποιον θέλει 
άποβή έπΐ τέλους βλαπτικόν.

Έν γένει νομίζομεν δτι δλοι δσοι άσκοϋσι τδ σώμα, δύ
νανται νά γεύωνται τρις τής ήμέρας. (Έκ τής Πανδώρας'.

Ποφαίνεσίς.
Είς πεδιάδας χλοερά;, είς κήπους άνθισμένους, 
"Οπου γλυκείς οί Ζέφυροι ροδονιάς σαλεύουν, 
Έκεΐ είς μέρη σκιερά, είς τόπους χεκρυμμένους 
Θανατηφόροι εχιδναι καί δφεις έμφωλεύουν' 
Καί ώς πατήση τρυφερά ή ποιμενΐς τδν πόδα, 

’Αθώα νά περιπατή είς μύρτους χαΐ είς ρόδα, 
Έξαίφνης δφις τρομερός τήν κεφαλήν έκτείνας, 
Τήν προξενεί φαρμακεράς καί τρομεράς οδύνας. 
"Ω ! μέ καρδίαν δφεων καί μέ άνθρώπων σχήμα 
θανατηφόροι εχιδναι κ’ είς πόλεις έμφωλεύουν. 
Μέ μουσικήν σειρήνιον τδν άνθρωπον μαγεύουν, 

Κ’ είς έκαστον του βήμα
Τδν λάκκον του δρύττουσι, παγίδας δόλου κρύπτουν 

Και μ’ άνθη τάς καλύπτουν.

Ω νέε άπειρόκακε, είς τήν νεότητά σου 
’Απάτης λάμψις όδηγεΐ τ’ άθώα βήματά σου. 
Τών διπροσώπων ή φωνή, τδ σμήνος τών κολάκων 
Σέ οδηγούν εις βάραθρον, είς άπωλείας λάκκον. 
Κ’ ένφ προβαίνεις μειδιών είς τρισευδαΐμον μέλλον 
Τα δακρυσμένα βλέμματα έξαίφνης άτενίζεις

Καί σκυθρωπός γνωρίζεις, 
Ότι πλανάσαι μεταξύ ύφάλων καί σκοπέλων. 
Καί άν ποτέ άγριωθή άφρίζουσα ή φύσις, 
Κ εις τήν μανίαν τού βορρά προβαίνων ναυαγήση;' 
Αν μέ άγκάλας άνοικτάς έν μέσω τής θαλάσσης 

Τδν βράχον τού ολέθρου σου σωτήρά σου άρπάσης, 
Άντΐ αύτδς τδν δυστυχή προθύμως νά σέσώση, 
Μ’ άσπλάγχνου σπλάγχνα τίγριδος, μέ λίθινον καρδία» 

Εις ώραν άπαισίαν
Είς τάς άβύσσους προσπαθεί τού πόντου νά σ’ έζώση.

Εις τών παθών τήν έξαψιν καί τής παραφοράς σου, 
Μή, νέε απερίσκεπτε, γυναϊκ’ άθώαν βλάψης' 
Μή θέλε είς τήν λάμψιν της κηλίδας να προσάψης. 
Τήν άρετήν στενάζουσαν, τήν εντροπήν στοχάσου, 
Είνε ώς άνθος ηγυνή, πού είς τδ δάσος θάλλει' 
Χρυσόπλεκτου διάδημα τδ στέφουσι, τά κάλλη” 
Ένφ πλήν ύπερήφανον τήν κεφαλήν ύψόνει, 
Ζεφύρου αύρας έλαφρά πνοή τδ έκριζόνει.
Είς τάς έκτάσεις τ' ουρανού ή ζωηρόχρους Ίρις 
‘Γψοϋται υπερήφανος, λαμπρών χρωμάτων πλήρης; 
Πλήν αίφνης άν τδν ήλιον τδ σκότος άμαυρώση, 
Τί έγεινε τδ κάλλος της, κ’ ή λάμψις της ή τόση ;

Τοΰ κόσμου τδ διπρόσωπου προσέχετε, παρθένοι- 
Ήτερπωλή παρέρχεται, κ’ ή καταισχύνη μένει. 
‘Η αρετή τοΰ βίου σας, ή αρετή σας μόνη 
Πρδς τδν θεόν περιστεράς αθώας σάς ύ ψόνει. 
Εις τούς ανθώνας ίδετε πώς φθείρονται τά άνθη ; 
‘Ως άνθος καί τδ κάλλος σας εφθάρη, έμαράνθη. 
"Οταν τά κάλλη χάσετε, ποία χαρά σά; μένει, 
Άν είς τά στήθη σας θρηνή κ’ ή αρετή φθαρμένη ; 
Τούς όρκους μή πιστεύετε απατεώνων φίλων, 
Πού μέ απάτης κάλυμμα ειλικρινούς φιλίας, 
"Ομως μέ στόμα βέβηλον εχθρών η ιερόσυλων

Ερώτων λόγους εκφωνούν πλαστή; ειλικρίνειας, 
Κ είς τδν βωμόν σας καίουσι θυμίαμα λατρείας' 
θανάτου εινε πρόδρομο; καθέκαστόν των ρήμα, 
Παγίδας δόλου χρύπτουσιν είς έκαστον σας βήμα, 
Κ’ ένφ χαράν ύπόσχονται κ’ειρήνην παραδείσου, 
Τά πάντα εινε ύφασμα ολέθρου κα'ι απάτης. 
Εινε ως ένδυμα λαμπρόν άπδ χρυσού καί βύσσου 
Εις σώμα δυσωδέστατον ουσίας σαθοοτάτης. 
Έπιμελώ; ό κηπουρός μέ άνθη περιβάλλει 
Τήν νεοβλάστητον ροδήν, πού είς τδν κήπον θάλλει. 
"Ομως ό τόσος ζήλος του έναποβλέπει μόνον 
Τδ ρόδον έκ τών τρυφερών νά άποτάμη κλόνων. 
Τδ ρόδον δταν έκκοπή κα'ι τίς περιποιείται 
Τό στέλεχος, πού μαρανθέν είς τήν χιόνα κεΐται ; 
Ένόσφ εις τδν ουρανόν ό δίσκος τοϋ ήλίου 
Μ αχτίνων φώς μαγευτικών ροδόχρουν λάμψιν χύνει, 
Ευγνωμοσύνης πρδς αύτόν ή φύσις δμμα τείνει 
Καί τδν ύμνεΐ ό έκθαμβο; λαός τής ύφηλίου. 
‘Οπόταν όμως σύννεφα τήν λάμψιν του καλύπτουν, 
Καί εις τά σκότη άφαντου άπδ τήν γήν τδν κρύπτουν, 
Ποιος θνητός στοχάζεται τό διαυγάζον ©ώς του, 
Πού αί ακτίνες έχυνον τής τόσης λάμψεώς του j 
Τά νέφη δμως έλυσεν ή αύρα τού ζεφύρου;
‘Ο ήλιος ώς πρότερον τδ φώς του χύνει πάλιν, 
Καί μέ άκτινας ζωηρά; καί μέ πομπήν μεγάλην, 
Φωτίζει τάς διαφανείς έκτάσεις τού άπειρου. 
"Ομως ώς φδου έριννύς πικρώς οδυρομένη, 
Τδ συνειδδς.τήν ένοχον ταράττει καί μαραίνει. 
Κ ενφ τήν φύσιν ή χαρά κ’ ή άνοιξις λαμπρύνει, 
Οδύνης χύνει δάκρυα καί στεναγμούς εκείνη,

Είς τάς λεύκάς άγκάλας της δυστυχεστάτη κόρη 
Έπιμελώ; τδν νήπιον έβάσταζεν υιόν της, 
Καί μέ ψυχής συγκίνησιν είς τδν συλλογισμόν της 
Τού έρωτός της τδν καρπόν μέ φρίκην έθεώρει. 
Κ’ ένφ τής συνειδήσεως ή τύψις καί οί θρήνοι 
Στενάζουσαν τήν έσυρον είς τάς άβύσσους κάτω, 
Ά»έτοχον εις τά δεινά, πού έπασχεν έκείνη, 
Εις τδ πλευρόν της μειδιών τδ τέκνον έκοιμάτο. 
"Αχ ! ίδετε τδν στρόβιλον, όπόταν μετά βίας 
Τδ φύλλον τής άνοίξεως μαζή του παρασύρη ; 
Η πώς πετμ ή πεταλλΐς είς φώς χρυσής λυχνίας, 

Μή προνοούσα τδ κακόν, πού έξαφνα τήν φθείρει; 
«Έγώ « ή κόρη έκραξε » σκληράς άπάτης θύμα t 
» Ένόσφ είς τδν ούρανόν ό ήλιος φωτίζει, 
¥ Ένόσφ αύρα ζωική τδ στήθος μοο δροσίζει, 

»Έγώ τού νόθου μήτηρ 1 »

Μανία; πλήρης, μέ κεκομμένον βήμα 
Άπδ τούς κόλπους προβαίνουσα άφίνει 
Τδν τρισαθώον, τδν δύσμοιρον υιόν της.
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Πλήν άχ 1 έστάθη’ τδ πΰρ τών οφθαλμών τής 
’Απελπισίαν καί φρίκης βλέμμα χύνει.
Πρδς τούς αιθέρας τάς χεΐράς της εκτείνει 
Κλαίει, στενάζει πρδς τδν θεόν στραφεϊσα, 
Τέλος μανίας τήν κυριεύει λύσσα, 
Μ' ήθος λεαίνης, Μαινάς άγριωτάτη 
Τ' αθώα στήθη τοϋ τέκνου της σπαράττει.

Η ΦΙΛΙΑ.

Εις τούς ανθώνας φθείρονται τά ρόδα και τά ία, 
Όμως εμμένει άφθαρτος ή αληθής φιλία’ 
Τής αρετής ό στέφανος τούς φίλους στεφανονει 
Καί ή φιλία έκτιμφ τήν αρετήν των μόνη.

Α. ΚΑΤΑΚΟΤΖΗΝΟΣ.

ΣΤΡΟΓΘΟΚΑΜΗΛΟΣ.

Ο Στρουθοκάμηλο; ή ή Στρουθοκάμηλος ώνομάσθη ούτω 
διότι εινε τδ μέγιστον τών γνως-ών όρνέων, εχων τράχηλον 
καί πόδας υψηλούς ώς τής καμήλου, χαΐ ύψος 7 καί 8 πο- 
δών. ’Ανάγεται δέ είς τήν τάξιν τών ερπετών πτηνών, ώς τά 
ονομάζει ή Γραφή, δτε απαγορεύει τδ νά τρώγωσιν αύτδν οί 
‘Εβραίοι, καθδ άκάθαρτον. (*)

Καί ή μέν κεφαλή του εΐνε μικρά, φαλακρά καί τυλώ
δης πρδς τήν κορυφήν, τδ δέ ράμφος ευθύ.βραχύ καί συμπεπι- 
εσμένρν, τά ώτα τριχωτά έσωθεν, οί οφθαλμοί μεγάλοι χαί 
ζωηροί, ό τράχηλος λεπτός, τριών περίπου ποδών μήκος 
έχων, αί πτέρυγες μικραϊ κα'ι δυσανάλογοι πρδς τδ λοιπόν 
τοΰ σώματος, ή ουρά κατεσκευασμένη ώς τά πτερά, αι χνήμαι 
περικεχαλυμμέναι ύπδ δέρματος παχέο; χαΐ λεπιδωτού, καί 
οί πόδες εύρωστοι καί δίχηλοι. Ολον δέ τδ σώμα, πλήν 
τών μηρών καί τοΰ υποκάτω τών πτερύγων, καλύπτονται ύπδ 
πτερών όμοιαζόντων μάλλον τάς τρίχας τών μαστοφόρων 
ζώων. Και οί μέν άρρενες έχουσι τά πτερά μαύρα μεμιγμένα 
καί μετά τινων λευκόφαιων καί λευκά τά μεγάλα πτερά τών 
πτερύγων καί τών ούρών, αί δέ θήλειαι ψαρά ή τεφρόχρωα, 
και μαΰοα κατά τήν ουράν καί τάς πτύρυγας.

Τδ χαρακτηριστικώτερον προσόν τοΰ στρουθοκαμήλου εΐνε 
ή ταχύτης τοΰ δρόμου του’ διότι δέν πέτεται, άλλ’ άνοίγων 
τά πτερά, τρέχει ταχύτερου παντός άλλου ζώου. Έν τή 
Άραβίφ μάλιστα καί τή ’Αφρική, δπου κατοικεί διαιτώμε- 
νος έν μέσφ ερημιών, πολλοί, άναβαίνοντες αύτόν, όδοιπο- 
ροΰσιν, επειδή έκτιθασσοΰνται ευκόλως. Έν δέ τοις Παρισίοις, 
πλησίον τών έν τοις Ήλυσίοις ίπποδρομείων, συνεστάθησαν 
πρό τινων έτών καί στρουθοκαμηλοδρόμια.

Έκ τών αΐσθήσεών του ή μέν άκοή καί ή δρασις εΐνε οξύ- 
ταται, άμβλύτατσι δέ ή όσφρησίς χαΐ ή γεΰσις. Ιδού διατί

(") Δεύτερον. Κεφ. ΙΑ’. 15-20.

καταπίνει αδιακρίτως πάν τδ προστυχόν, χαΐ χόρτον καί ου
σίας ζωικάς χαΐ λίθους καί σίδηρον καί χαλκόν καί μό
λυβδον. Οί "Αραβες άςιοΰσιν δτι δέν πίνει πώποτε ύδωρ, 
άλλ’ οί έν τοις Εύρωπαίκοϊς ζωολογικούς κήποις στρουθοχά- 
αηλοι ψεύδουσι τήν σξίωσιν ταύτην.

‘Η φωνή του άκούεται σπα'ίως’ καί άλλοι μέν λέγουσιν 
δτι ομοιάζει γογγυσμόν, άλλοι δέ βρυχηθμόν λέοντος, ήττον 
τμως δυνατόν χαΐ βραχύτερου’ ή τοΰ άρρενος εΐνε βρον— 
δωδεστέρα τής τοΰ θήλεος.

Εΐνε δέ νοήμονες, χειροήθεις, φιλέρωτες, μηδέποτε έπιτι- 
θέμενοι άλλ' άμυνόμενοι διά τής φυγής.

Τά ώά των εΐνε ύπέρογκα, έπωάζουσι δέ αύτά κατά μέν 
τά θεομά κλίματα έντδς τής άμμου, κατά δέ τά ψυχρότερα, 
καθήμενοι έπ’ αύτών, ύπερασπιζόμενει αύτά μετά πολλής 
γενναιότητας.

Οί ‘Ρωμαίοι ύπερηγάπων τδ κρέας τών στρουθοκαμήλων, 
καί άλλοτε έν τί ’Αραβίφ ολόκληροι λαοί έτρέφοντο δι’ αύ
τοΰ, χαΐ έκαλοϋντο διά τούτο Στρ ουθοφάγοι.

Σήμερον δμως οί ’Αραβες άπέχουοιν αύτοΰ, μεταχειριζό- 
μενοι μόνον τδ λίπος άντϊ βουτύρου, χαΐ άλειφόμενοι δι’ αύτοΰ 
κατά τινας νόσους.

Η θήρευσις τών στρουθοκαμήλων γίνεται ύπό ιππέων πε- 
ριφερομένων έπι πολλάς ώρας περί αύτούς, έωσοΰ χατορθώ- 
σωσι ν' άντιιόψωσι τδν δρόμον των.

ΕΠΙΚΑΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΣΠΤΡΑΦΕΩΣ.

Μέλλω νά διηγηθώ τού; άγώνας τών χριστιανών καί τήν 
νίκην, ήν οί πιστοί ήραντο κατά τών πνευμάτων τού σκότους 
διά τής ενδόξου άθλήσεως δύο συζύγων μαρτύρων.

Μούσα τοΰ ούρανοΰ, ήτις ένέπνευσας τδν ποιητήν τής Σορ- 
ρέντης καί τδν τυφλόν τής Άλβίωνος’ ήτις έθηκας τόν μονήρη 
σου θοόνον έπι τοϋ θαβωρίου’ ή άρέσχουσιν αί σοβαραϊ σκέ
ψεις, αί έμβριθεϊς καί ύψηλαι μελέταΓ έπιδαψίλευσον χαμοί 
ήδη έξαιτουμέιω τήν συνδρομήν σου. Δίδαξόν με έπι τής Δα- 
βιτιχής χινύρας τάς οποίο; μέλλω νά άσω φδάς’ δδς μάλιστα 
τοις όφθαλμοΐς τινα τών δακρύων, τά οποία ο ’Ιερεμία; εχεεν 
έπί ταΐς συμφοραΐς τής Σιών’ μέλλω νά έςιστορήσω τάς οδυ- 
νας τής χαταδιωχθείσης έκχλησίας’

Και σύ, Παρθένε τής Πίνδου, εύφυής κόρη τής 1 Ελλάδος, 
κατάβα έπίσης άπδ τής κορυφής τοΰ‘Εϋιχώνος’ ούδαμώς α- 
πορρίψω τούς εύανθεΐς στεφάνους, δι’ών καλύπτεις του; τά
φους’ ώ φαιδρά τοϋ Μύθου θεά, σύ, ήτις ούτε τδν θάνατον 
ούτε αύτά; τοϋ βίου τάς άλγηδόνας έδυνήθης ΐνα χαν τή έλα- 
χίστη σπουδαιότητι περιβάλης. Μοϋσα τοϋ ψεύδους, ελθέ, 
έλθέ ν’ άντιπαλαίση; πρό; τήν Μούσαν τής αλήθειας. Πά
λαι ποτέ ύπέστη αΰτη έν όνόματί σου σκληρά δεινά’ σήμε
ρον σύ κόσμησον τδν θρίαμβόν της διά τής ήττηςσου, κα 
ομολόγησαν δτι αΰτη εΐνε άξιωτερα σου νά βασιλεύ·») έπί τή; 
λύοας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΜΕΞΙΚΟΎ. 
(Έχ τοϋ Γαλλικού).

‘Η πόλις Ζαλάπη περιελθοΰσα εις τήν έςουσίαν τών ‘Ισπα- 
ιων, ούχι μόνον διεφύλαςε τδ Ινδικόν αύτής άρχαΐον όνομα, 
αλλά καί έδώρησε τούτο εις τδ ώραΐον φυτόν, τδ διά τάς θεοα- 
πευτιχάς αύτοΰ ιδιότητας 
περίφημον, δπερή γήαύτής 
παράγει.

Έπί ανωμάλου ’ έδάφους 
έκτισμένη, εις τδν κόλπον 
εύφορου γής, περικυχλουμέ- 
νης άπδ λόφους, έχουσα 
ύψος 1321 μετ. προιρυ- 
λάττον αύτήν άπδ τά δη
λητηριώδη μιάσματα τής 
Terra — Caliente χαΐ 
άπδ τήν πνιγηράν τής κεν
τρικής πεδιάδος άτμοσφαΐ- 
ραν, ή πόλις αΰητ χέκτηται 
προτερήματα ιδιάζοντα. Τά 
νέφη τά σχηματιζόμενα 
έπί τοΰ κόλπου δέν ύφοΰν- 
ται σχεδόν ύπεράνω τοΰ 
έδάφους της’ έρχονται δπως 
έχλέξωσιν οδόν χατευθύν- 
σεω; καί τή παρέχουσι 
μετά ομιχλώδους άτμο- 
σφαίρας υγρασίαν, ήτις καί 
τήν θερμότητα τών ηλια
κών αχτίνων μετριάζει χαί 
εις τήν εύφορίαν τοΰ τό
που θαυμασίως συντείνει. 
Οί πλούσιοι κάτοικοι τών 
Κάτω Χωρών είς αύτήν 
χσταφεγουσιν έν χαίρω θέ
ρους καί οί έξ άσθενείας 
άναλαμβάνοντες κάτοικοι 
τής Ψύχρας Γής εις τδ 
μετρίας θερμοκρασίας χλίμα 
αύτής προστρέχουσιν. ‘ Η 
πορτοκαϋέα, ή βανανέα καί 
ό φοϊνιξ σκιάζουσι τάς έςο- 
χάς της’ αί πεπερέαι καί 
έλαΐαι ένοΰνται μετά τών 
δρυών είς τά πλησιόχωρα 
δάση,καί κάλαμος, νικοτι- 
ανή, κινάμωμον, ζαλάπη 
τδ ομώνυμον τής πόλεως φυτόν. σμΐλαξ, αύξάνουσι πλησίον 
των φυτών τής Εύρώπης καί τοΰ σίτου, δστις δέν.χάμνει μέν 
στάχυας, εΐνε άληθές, άλλά καλλιεργείται χάριν των κα
λαμιάν αΰτοϋ χαί πρδς βοσχήν τών κτηνών των.

Έχ τοΰ ΰψους τών πλησιοχώρων λόφων θεωμένη ή Ζα-

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεϋχος ΚΓ. 

χαπη παρουσιάζει θελχτικωτάτην εικόνα. Εις τδ έσωτεοικδν 
ή αποψις αύτής δέν εΐνε ήττον ευάρεστος. ‘Η μικρά αΰτη 
πόλις, η μή άριθμοΰσα πλέον τών οκτώ ή δέκα χιλιάδων κα
τοίκων, εΐνε μία τών ώραιοτέρων καί πρό πάντων μία τών χα- 
θαρωτέρων πόλεων τής Δημοκρατίας. Αί όδοΐ αύτής μ’ δλα 
ταΰτα δέν έχουσι τήν άπαιτουμένην ευρύτητα, ούτε πανταχοΰ 

τήν ευθύτητα. Αί οίκίαι 
μικρόν έχουσιν ΰψος, άλ
λ' εισΐ κεχρωματισμένα 
έπιμελώς έσωτερικώ; τε 
καί έξωτερικώς μέ ζωη
ρά καί ώραΐα χρώματα’ 
τά παράθυρα τών ίσογαίων 
πατωμάτων εΐνε γιγαντι- 
αια καταβαίνοντα σχεδόν 
μέχρι τού έδάφους τοϋ 
λιθοστρώτου, δπως ό άήο 
έχει πάσαν έλευθερίαν νά 
εισέλθη διά μέσου των σι
δηρών κιγχλίδων, ένφ έσω
θεν παραπετάσματα αμβλύ
νουν τάς ηλιακές ακτίνας 
χαΐ μετριάζουν τδ ιρώς. 
Εις πάντα ταύτα ευρίσκει 
τις έναργή ’Ανδαλουσίαν 
τύπον, ώς καί δτε όπισθεν 
τών παραπετασμάτων δι- 
εμφαίνεται λάμπον τι πρό
σωπον ηυιχρυπτόαενον έν 
τή σκιά.

Αί Ζαλαπιαναΐ έχουσι 
φήμην ώραιότητος καί πρδ 
πάντων χάριτος, πανδή- 
μως άνεγνωρισμένην καθ’ 
δλον τδ Μεξικόν, καί ήτις 
δέν μοί έφάνη υπερβολι
κή. Τδ χρώμα αύτών εΐνε 
αλαμπές άλλά λευκότατου, 
καί ή έλλειψις λάμψεως καί 
διαύγειας ύπδ τόν φωτί- 
ζοντα αύτούς ήλιον έχει 
θέλγητρον άνέκφραστον. 
Τδ ώς άρχαΐον άγαλμα 
ώραΐον αύτών σώμα χαλύ- 
πτουσι δι’ υφάσματος λευ
κού συνήθως, έχοντος οπήν 
μίαν εις τδ χέντρον,δπως δι- 
έλθη ή κεφαλή καί αίπτυχαί 

τοΰ οποίου πίπτουσιν έπι έσθήτος κυανής, ερυθρά; ή κίτρινης’ 
τυρρηνικόν ποίκιλμα άνοικτοΰ χρώματος κοσμεί τήν άκραν τοΰ 
επανωφοριού ώς καί τήν τής έσθήτος’ ή μέλαινα καί άφθονο; 
σύτών κόμη εΐνε δεδεμένη διά ταινιών ερυθρών. ‘Η ένδυμασία 
αΰτη εΐνε ζωγραφική, καί δταν ώραΐον σώμα φέρη αύτήν, όταν
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κόρη ωραία, υπερήφανος, χαρίεσσαεί; το βάδισμα και τά ayj\- 
ματα αυτής, βαδίζει έχουσα έπί κεφαλή; κάνιστρον άνθέων ή 
καρπών πλήρες ή άγγεϊον αρχαίου σχήματος, κρατούσα αυτό 
εν ισορροπία διά βραχίονο; κομψοτάτου, νομίζει τις οτι βλέπει 
τοιχογραφίαν τινά τής Πομπηίας έμψυχον.

II ΖΗ ΝΟΒΙΑ 
ελληνική μυθιστορία πρωτότυπος 

ύπ ο
Ζ. ΓΠΑΝΔΡΕΓΜΕΝΟ Γ;

Πόσον αί λέξεις πολλάκις έξαπατώσι τον άνθρωπον ! Έκ 
τής παιδικής ήμών ήλικίας ή τθάνθημεν αποστροφήν πρδς τάς 
μυθιστορίας καί οίκτον πρδς ττύς δαπανώντας τδν πολύτιμον 
αύτών καιρόν εις τήν τούτων άνάγνωσιν. Πολλάκις έβαρυθυ- 
μήσαμεν κατά τών λογίων, οιτινες διά τοΰ μεταγλωττιστι- 
κοϋ αυτών καλάμου μετήνεγκαν κα'ι εις τήν ήμετέοαν νεοελ
ληνική ν φιλολογίαν τοσαύτα μυθιστορήματα, ών ή άνάγνω- 
σις ουδε'ις εύ φρονών εΐπεν δτι υπήρξε τώ ήαετέτφ έθνει λυ
σιτελής, άλλά πολύ μάλιστα τουναντίον.

Προχθές εΐσέτι κατ’εντολήν τής Α. β. Παναγιότητο; τοϋ 
Γρηγορίου ΣΤ . ιδού τί έγραφε πρδς τήν Διεύθυνσιν τοΰ Μ έ ν
το ρος ο Μ. ’Αρχιδιάκονος: « Εύαρεστηθεΐσα τά μάλιστα 
ή Α. θ. Παναγιότης ’εκ τής άναγνώσεω; τοΰ παρ’ ύμών έκδιδο- 
μένου διδακτικού καί έπωφελούς συγγράμματος «ό Μέντωρ», 
έπευφήμησε τώ εργκρ καί έπεύχεται ύμΐν υγείαν καί τήν έξ 
ύψους ένίσχυσιν πρδς έξακολούΰησιν τοΰ κοινωφελούς τούτου 
έργου, δπερ είθε έμιμούντο καί οί παρ’ ήμίν έν μυθίς-ορή- 
μασιχαί άλλοις ματαίοις καί ψυχοβλαβέσιν έογοις τδ πολύ
τιμον τοΰ χρόνου αύτών έγκατατριβοντες» .

Άλλ’ έν τοσούτφ πόσον τις μεταβάλλει γνώμην, δταν άνα- 
γνώση τήν άνωθι μυθιστορίαν a ή Ζηνοβία» ! Αμέσως άναγ- 
κάζεται νά εΐπη ή δτι τδ σύγγραμμα εκεΐνο’δέν πρέπει νά ονο- 
μασθή μυθιστορία, ή δτι ή λέξις μυθιστορία έχει τήν μαγικήν 
δύναμιν τοΰ νά παρουσιάζεται ότέ μέν ώς δαίμων άλιτήριο;, 
ότέ δέ ώς σάλπιγξ άληθειών καί εύαγγελικών παραινέσεων.

‘Η Ζηνοβία βρίθει ύγιοΰς διδασκαλίας, ήτις ού μόνον με- 
γάλως τιμά τδν εύπαίδευτον κα'ι πολυμαθή αύτή;5συγγρα®έα, 
άλλά καί τά μάλιστα λυσιτελής άποβήσεται τοίς άναγνώσταις 
αύτής.

Πρδς έπιβεβαίωσιν τών λόγων ήμών παραπέμπομεν τούς 
ο’.λους τοΰ Μέντορος άναγνώστα; εις τήν « Εύρυδίκην », έν ή 
έδημοσιεύθησαν τά περί γυναικδς πραγματευόμενα μέρη τή; 
Ζηνοβίας (ίδ. Εύρυδ. σελ. 57, 65, 90, 101, 1 56, 167, 
1 81,207,220,70,81), ών άποσπάσματα έλάχιστα έ- 
χρίναμεν καλόν νά μεταφέρωμεν ως έλάχιστον δείγμα τοΰ δ-

57. Οί κατά τδ εξωτερικόν μέν ώραΐοι και λαμπροί, κατά 
τδ εσωτερικόν δέ κακοί καί διεφθαρμένοι, έξομοιούνται πληρέ
στατα πρδς διάχρ >σα έκπώματα έκ δηλητηοίου 1

,υολ καταχωρίζοντας συγχρόνως λίαν άσμενοι τδ επόμενον ύ· 
ραΐον τεμαχιον, το οποίον υπο τοΰ περισπουδάστου συγγρα- 
φέως εστάλη εις τδν Μ έ ν τ ο ρ α. καί τδ όποιον πιστεύομεν δτι 
οί φίλοι άναγνώσται μετ’ ένδιαφέροντος θέλουσιν άναγνώσει.

65. Δέν είνε γελοϊον, Μήτερ, άλλά διατί νά μή εϊπω τήν 
αλήθειαν · δέν είνε άσεμνον, κακόηθες, αισχρόν, χαμερπές καί 
Ουτιδανό., μία γυνή, καίπερ συνδεδεμένη δι’ ηθικών ή θρησκευ
τικών θεσμών μετά τίνος, είτε καλού είτε κακού (ό άνθρωπος 
πριν ή συνδεθή , οφείλει νά ήνε προσεκτικός περί τήν έκλογήν 
του, συμβουλευόμενος πάντοτε τδν ορθόν λόγον, τδ λογικόν, 
μηδέποτε δέ λαμβάνων ύπ’ δψιν τήν ώραιότητα, τήν κομψό
τητα, τούς καλούς λεγομένους τρόπους, ήτοι τούς πιθηκισμούς, 
τά πλούτη, τήν κοινωνικήν θέσιν καί τά τοιαύτα- συνδεόμε
νος δμως άπαξ, οφείλει νά θεωρή τδν δεσμόν τοΰτον, οίοσδή · 
ποτέ καίάνή, ώς ιερόν καί θειον κα'ι επομένως άδιάρρηκτον, 
έκτδς αν ύπάρξωσιν εξαιρετικοί τινες λόγοι.), νά θέλη νά μαί
νεται ώραία εί; τδν κόσμον ;

90. Χάριν τής επαράτου πολυτελείας έρρίψαμεν άσεβώς 
υπό τού; πόδας ήμών τδν τιμαλφέστατον έκεΐνον άδάμαντα 
τή; αθωότητος, τής λιτότητας, τής ταπεινοφροσύνης, τήςεύ- 
σεβείας, τη; ειλικρίνειας, τής άγαθοεργείας, τής πρδς τδν πλη
σίον αγάπης καί τόσων άλλων άρετών, άδάμαντα δν περ οί 
Πατέρες καί οί Πρόγονοι ήμών ώς ιερόν κειμήλιον παρέδω- 
καν ήμίν, μετά πολλής τής εύλαβείας καί τοΰ σεβασμού !

101. ’Ερρίκος Δ . δούς πρώτος αυτός τδ χρηστόν παρά
δειγμα, μόνον είς τάς κυρίας τών χαμαιτυπείων έπέτρεψε τήν 
πολυτέλειαν. — Πραγματικώς δέ μόνον εις αύτάς αρμόζει ή 
πολυτέλεια, ήτοι έξωτερική καλλονή,—καί πού άλλοθι άο- 
μόζει ό βόρβορος είμή είς τούς χοίρους ;—καί ούχί είς ένα- 
ρέτους γυναίκας, ών ή καλλονή έγκειται έν τή άρετή κα'ι μόνη 
τή άρετή. Ό δέ μέγας Φρειδερίκος έφαίνετο σχεδόν ρακεν- 
δύτης, κινών δμως τόν θαυμασμόν τών θεατών καί ούχί τήν 
περιφρόνησιν, ώς φρονοΰσιν οί άξιοι περιφρονήσεως.

156. Αί γυναίκες τής Σμύρνης έδειξαν θαύματα άνδρίας, 
έκδιώξασαι μετά τών άνδρών τούς εις τήν πατρίδα αύτων 
είσβαλόντας Αυδούς.—Έν Κίνα τδ άροτρον σύρεται αφ ενός 
μέν ύπδ βοό;, ά®’ ετέρου δέ ύπδ γυναικός, καί ταύτης γραίας! 
—‘Π έν τή πατρίδι τοΰ Λαμαρτίνου (MaQOn) Σύνοδος, έξ 
αρχιερέων καί κληρικών συγκροτούμενη, συνεζήτησέ ποτέ 
σπουδαίως καί έπί μακρόν, άν ή γυνή είχε ψυχήν, ώς ει έκεΐ- 
νοι ειχον καρδίαν. —Τά σπέρματα τής γυναικείας ίκανότητος 
άπδ κτίσεως κόσμου δέν φυτεύονται, ώς μή ώφειλε ! ειμή εις 
πενιχρότατα καί κατάστενα καί παρημελημένα πήλινα δο
χεία, διότι μηδέποτε καθιδρύθησαν άνώτερα έκπαιδευτήρια 
διά τήν δυστυχή γυναίκα.

167. Δδς τώ άνθρώπφ—δστις κατά τον θειον Πλάτωνα 
μηδέν άλλο έστίν, είμή φυτόν, άλλά φυτδν θειον—δός τώ 
άνθρώπφ τδ φώς τής ΑΔΗΘΟΓΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ καί τήν τής 
καλής άνατροφής αύραν καί τι εύγενές στάδιον, καί

‘Η Ζηνοβία, ήτις είνε ή ήρωϊς τής μυθιστορίας, παριστάνει 
πρόσωπόν συνδεδεαένον δι’ ηθικού δεσμού μετά νεανίου ονο · 
μάτι Τερπάνδοου, δστ·.; θεωοών αύτήν ώς τεθνεώσα·» (έν τώ 
παρά πόδαςτεμαχίω) μετέβη είς τά νεκροταφεία, ζητών τόν 
τάφον της ΐνα συ,ταφή καί αύτδς μετ’ αύτής.

‘Η Ζ η ν ο β ί α σύγκειται έκ δύο τόμων. Συνδρομή αυτής 
σελίν. 5, πληρωτέα μετά τήν παραλαβήν καί τών δύο τευχών.

Άνυπομόνως άναμένοντες τήν έμφάνισίν τοΰ αςιολόγου 

εύθύς θέλει καταστή άξιος τοΰ ύψηλού προορισμού αύτοΰ, 
είτε άνήρ τυγχάνει είτε γυνή.

181. Καθώς πιστή έρωαένη, ήτις προσηλωμένα έχουσα 
τόν τε’νοΰν καί τήν καρδίαν αύτής πρδς τόν εραστήν της, μέ
νει ξένη καί αναίσθητος πρός πάν δ,τι δέν αφορά αύτόν, άμα 
δέ άκούση τδ δνομα αύτοΰ, ταράσσεται, έξυπνα και το ους 
αύτης προσηλόνει — ούτω καί ή γυνή έχουσα σήμερον πα- 
ραδεδομένον τόν τε νοΰν καί τήν καροίαν αυτής εις την ω
ραιότητα, μένει ξένη καί άπαθής πρδς πάν δ,τι δέν έχει σχέ- 
σιν ποδς αύτήν, συνταράσσεται δέ καί αφυπνοΐ καί ως υπό μα
γικής τίνος δυνάμεως έγείρετσι, εύθύς άμα άκούση τι, εις αυ
τήν άναφερόμενον 1 Ή ώραιότης εινε ό γαλβανισμός τής γυ- 
ναικός. δπως έχει σήμερον ή δυστυχής !

207 ‘Η παιδεία συνοδευομένη μετά τής δεούσης άνατρο- 
®ής, άνυύοΐ τήν διάνοιαν τού άνθρώπου, είτε άνδρδς είτε 
γυναικός, καί άπομακρύνει αύτδν τών ταπεινών πραγμάτων, 
ιοέοουσα αυτόν είς τδν κύκλον τών υψηλών, έν οίς καί μό
νοι; ζητεί τήν δόξαν του, τδ κλέος του, τήν ύπεροχήν του, τήν 
φήμην του. Ποίαγυνή, έπί παραδείγματος, μελετήσασα κατά 
βάθος τδν Πλάτωνα καί τδν Ξενοφώντα, δέν περιεφρόνησε τήν 
πολυτέλειαν καί τδν καλλωπισμόν καί δέν έζήτησε τήν εύ
κλειαν αύτής έν πράγμασι τοΰ άνωτάτου κύκλου ;

220. ‘Ο άνθρώπινος βίος, Μήτερ, είνε πέλαγος άχανές κα’· 
τρικυμιώδες, πλήρες σκοπέλων καί ύφάλων καί καταιγίδων. 
Ότδ κοινωνικόν τοΰτο πέλαγος διανυσόμενος οφείλει νά ή 
καλώ; κατηρτισμένος, ώς ό άριστος ναυτικός. Ό δέ καταρτι
σμό; οΰτο; δι’ ούδενδ; άλλου μέσου κατορθοΰται, ειμή διά τή; 
σκοπίμου παιδείας καί τής σπουδαία; άνα- 
τοοφής, αϊτινες κατά τον διάπλουν τούτον τού άνθρωπί- 
νου βίου έσονται ήτε πυξί; καί ό χάρτης, δ τε οδηγός καί ό 
Πολικό; άστήρ, καί δι’ ών κα'ι μόνων δύναται ό άνθρωπο; νά 
®θάση άσ®α)ως εις τδν ποθητόν τή; σωτηρία; λιμένα 1 Αλ- 
λω; κοινωνικόν ναυάγιον, κοινωνικόν ναυαγιον !

70, Ή γυνή, κατά τδ άςίωμα τοΰ Καίσαρος καί τοΰ ορθού 
λ,όγου, οφείλει νά ή άνωτέρα πάση; ύπονοίας.

81 . Ή γυνή τή; Ινδική; έν τή συναισθήσει τού καθή- 
κοντο; αύτή; ρίπτεται έν τή πυρά μετά τόν θάνατον τοϋ συζύ
γου της, ΐνα ταχύτερον απέλθη εί; τού; ούρανού; πρδ; ανα- 
ζήτησίν του. Ό δέεύαίσθητος καί λεπτό; τή καρδία άνήρ 
ώ; νά μή είχε τά αυτά καθήκοντα πρό; τήν σύζυγόν του, 
τί ποιεί ; Λαμβάνει δευτέραν γυναίκα μετά τδν θάνατον τής 
πρώτης, καί τρίτην μετά τδν θάνατον τής δευτέρας, καί Τε
τάρτην μετά τδν άνανον τής τρίτης, καί δεκάτην μετά τδν 
θάνατον τή; έννάτη; !

τούτου συγγράμματος συγχαίρομε? άπδ ψυχή; τδν φιλογενή 
καί φιλάνθρωπον (I) αύτού συγγραφέα, κύριον Ζαφειράκην 
έφένδην ‘Γπανδρευμένον, δηλοποιοΰντε; συγχρόνω; δτι σύν
δρομα! κατα^οάφονται έν τφ Γραφείω τή; Διευθύνσεω; τοΰ 
Μέντορος καί παρά ταΐ; έπιστασίαις αύτοΰ.

Τδ δέ πεοί οΰ έρρέθη τεμάχιον έχει ώς έξή; :

Τδ πάν, τδ πάν νέαν φοίκην, νέον άλγος, νέον θάνατον γεννά 
έν τή καοδία τού Τερπάνδοου, δς τι; ρίψα; καί πάλιν τά νε
κρά βλέμματα αύτού έπί τών Νεκροταφείων, «ό θάνατος» ! 
έπιφωνεΐ ό τάλας, τδν θάνατον έπικαλούμενο;’ «ό θάνατος 
είνε ή κοοωνίς, έπιθέτει ό Πλάστης εί; τδ έργον του κατά 
τήν δηυιουργίαν τού άνθρώπου έν τώ παρόντι κόσμφ 1 εινε 
ή ά®αίρεσι; τοΰ φλοιού τής έκ τού χάους γεννηθείση; καί εις τό 
χάος άνηκούσης έπαχθοΰ; ύλης, δι’ οΰ ή θεία ουσία (2) ύπάρ- 
χει κεκαλυμμένη 1 Είνε ό σωτήριο; σεισμό;, ό καταρρίπτων 
σύν τώ άνθοώπω καί τδ φρικαλέον έκεΐνο οικοδόμημα τών 
δυστυχημάτων αυτού, δπερ ή μοίρα ήρχισεν άνεγείρουσα 
άπδ τής στιγμή; τή; γεννήσεώς του ! Εινε τέλος ή έκπνευσι; 
τή; πρόσκαιρου ταύτης καί παναθλίου ζωής, καί ή γέννησις 
τής αιωνίου, τή; άνευ οδυνών κα'ι περιπετειών, εφ’ ω και οι 
νοήμονε; κάτοικοι τής Ροδόπης, οί μόνοι ίσως οιτινες ηδυνή- 
θησαν νά έκτιμήσωσι προσηκόντω; τά τού κόσμου τούτου, 
έκλαιον μέν κατά τήν γέννησιν τοϋ άνθρώπου, εχαιρον δέ 
κατά τήν τελευτήν του ! Μία δέ ιέρεια τή; άρχαιότητος, θέ- 
λουσα νά εύχηθή ύπέρ τών πεφιλημένων υιών αυτή; τδ πρώ
τον άγαθδν έν τω κόσμφ, ηύχήθη ύπέρ τού θανάτου αύτών! 
Πραγματικώς δέ ό θάνατο; εινε τό πρώτον άγαθδν έν τφ κόσμφ· 
διό παρά μέν τοΐ; Ινδοί; τοΰτο ύπήρχεν αξίωμα, παρά δε τφ 
Πλάτωνι άπανταται, δτι οί θεοί τών ά-θρωπινων έπιστήμονες, 
οΰ; α> περί πλείστου ποιώνται θάττον άπαλλάττουσι τοΰ ζήν.

Ναί! ό θάνατο; τδ πρώτον άγαθδν έν τφ κόσμφ! Ό δέ 
τάφος, ό γλυκύς τάφος, ή ιερά καί θεία Πύλη, δι’ή; ό άν
θρωπο; εισέρχεται εί; τδν ούράνιον κόσμον, άφίνων τδν κό
σμον τοΰτον καί τά άπειρα δεινά του. άφού πρότερον κα- 
θαρισθή καί έξαγνισθή διά τοΰ πυρό; μυρίων δσων ταλαιπω- 
οιών καί οδυνών I είνε ό ιερός λάκκος, ένθα φυτεύεται ο άν- 
θοωπο; ύπδ τή; θεία; χειρός, ΐνα ύπδ τού θιίου ήλιου άνα- 
πτυσσόμενο; άναβλαστήση, ώς περ ρόδον άειθαλέ; καί εύο- 
σμον, πλήν ούχί πλέον έν τώ παρόντι άθλίφ κόσμφ, άλλ’ έν 
τώ ούοανίω λειυωνί, τώ ώραίφ καί άειθαλεΐ καί θείαν εύω-

(!) Έν τοίς άρ. 1657 καί 1683 τής Άμαλθείας δύνα
ται νά ϊδη ό άναγνώστης ύφ’ οποίων ο ομογενή; ουτο; Ιμ- 
οορεΐται φιλανθρώπων καί εύγενών αισθημάτων.

(2). Σ.Δ. θείαν ούσίαν ονομάζει ό συγγραφεύς τήν ψυχήν 
τού άνθρώπου· άλλά τδ έπίθ. θείο; ενταύθα έχει βεβαίως τήν 
σημασίαν, ήν έχει καί εί; τά; φράσεις θειον φαγη- 
τόν, θεία συ υβ ου λ ή, κτλ., δ έστιν έξαίρετον φα
γητό?, εξαίρετο; συμβουλή κτλ. Σημειούμεν δέ ταύτα προ; 
άποφυγήν παρανοήσεων, διότι ω; γνωστόν η κατα τδ 26 0 
μ. X. άκμάσασα αΐρεσις τών Μανιχαίων κακώς έφρόνει, δτι 
ή ψυχή τού άνθρώπου εινε μέρος τή; θεία; ούσία;, δπερ φα
νερά κακοδοξία, έπειδή ό θεός, ώς άπλούστατον δν, δέν έχει 
μέρη.
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δίαν έκπέμποντι — ήλιου, εις ούα,νος τήν υπερβολικήν λάμψιν 
αδυνατών ν’ άνθέξη ό οφθαλμός τοΰ ζώντος, αμβλύνεται, 
σκοτίζεται, καί ώς σκότος θεωρεί τό μέγα και ουράνιον εκείνο 
οώς, δπεο έσκότισε τό ©ώς του, χαί σκότος τοΰ τά^ου άπο- 
καλεϊ ! Εινε τό παρήγορον μειδίαμα τών δυστυχώ', διό και 
το σχήμα χειλέων μειδιώντων έχει ! Εινε, τέλος, τό τελευ- 
ταίον μέν, άλλ’ άσφαλέστατον καταφυγών τών ύπό τής τύ
χης καταδιωκωμένων ! Τούτο διακηρύσσουσιν οί λαοί, τούτο 
διακηρύσσουσι τά έθνη, τούτο διακηρύσσουσιν οί Άρχοντες, 
τοΰτο διακηρύσσουσιν οί βασιλείς, καί περ διά μεγάλου ονό
ματος περιβεβλημένοι, ώς ό Μέγας Φρειδερίκος, έπι παοα- 
δείγματος !

Ναί 1 ναί ! ό τάφος εινε τό ιερόν άσυλον του δυστυχούς, 
καί διά τούτο τόν τάφον ζητούν δ τε νούς καί ή καρδία αύτού 
πάντοτε ! *Ω  ! ναί 1 και ό νοΰς καί ή καρδία τού δυστυχούς 
άεννάως τόν τάφον ζητούν, διότι ό δυστυχής ζών αποθνή
σκει, καί διά νά ζήση πρέπει νά άποθάνη ! Διά νά ζήση 
πρέπει νά άποθάνη ο δυστυχής, διά τοΰτο καί έγώ τόν θά
νατον ζητώ, διότι δυστυχή, είμί! Άεννάως τόν θάνατον ζητώ 
δστις φεύ ! πάντοτε ώς χατοπτρισμός παρίσταται είς τά δμ- 
ματά μου ! Τόν ζητώ θερμώς, ώ; ζητώ τήν Ζηνοβ.αν ! τόν 
επιθυμώ θερμώς, ώς επιθυμώ τήν Ζηνοβίαν ! τόν επικαλού
μαι θερμώς, ώς επικαλούμαι τήν Ζηνοβίαν! πλήν καί ούτος, 
ώς αύτή. αείποτε μέ αποφεύγει ! Οίμοι 1 ό θάνατος απέχει 
απ' έμού τοσούτον, δσον καί ή ζωή αύτή ! *11  σκληρά μοίρα 
ή δούσα μοι τοσαύτα δεινά, καί τοσαύτα δυστυχήματα καί το- 
σαύτας πικρίας, δέν εΐ*ε  δυνατόν νά μοί δώση ευτύχημα το- 
σοΰτον μέγα. γλυκύτητα τοσούτον θείαν, τόν περιπόθητου θά
νατον !—Έλθέ 1 έλθέ I θάνατε ! μή μέ άποφεύγης I λάβε 
με ύπό τήν σκέπην τών μαύρων σου πτερύγων ! λάβε με ύπό 
τήν ευεργετικωτάτην σκέπην τών μαύρων σου πτερύγων ! Κό
ψε ! κόψε διά τού ευεργετικού δρεπάνου, δπερ φέρεις είς τάς 
χείράς σου, κόψε τό νήμα μιας ζωής τοσούτον άθλιας καί ε
παχθούς !

α Ευτυχείς τεθνεώτες! » έπιφωνεί και πάλιν, ρίψας τό 
βλέμμα αυτού έπί τών ωχρών μαρμάρων τώ' τάφων, « ευτυ
χείς τεθνεωτες I Σείς δια νύσαντες τδ πολυκύμαντου τούτο τού 
άνθρωπίνου βίου πέλαγος, άφού θρήνος ύπήρξεν ή πρώτη φωνή 
ύμών καί οίμωγή ή τελευταία, έφθάσατε έπί τέλους είς τόν 
λιμένα τούτον τής σωτηρίας, έ'θα πλέον ούδέν κύμα σάς ενο
χλεί, ούδέν ναυάγιον σάς έπαπειλεί ! —‘Ο σοβαρός ήχος τού 
κώδωνος κατά τήν τελευτήν σας ούδέν άλλο ήν, είμή ό σο
βαρός ήχος άλύσου τής άγκύρας, πιπτούσης έν άσφαλεστάτω 
λιμένι, ύστερον άπό μακράν καί δεινήν καί άπελπιστικήν 
τρικυμίαν ! Αί δέ νεκρικαί λαμπάδες τά φώτα τού λιμένας !

Εφθάσατε εις τόν λιμένα τούτον τής σωτηρίας, έν ώ άπην- 
τήσατε άσυλον αιώνιον, ζωήν αιώνιον, άνευ οδυνών, ά'ευ 
θλίψεων καί στεναγμών, απηντήσατε κόσμον νέον, άνευ σκευω
ριών, ανευ περιπετειών καί άγώ'ων, καί είς τά σκότη αύτού 
ευρετε τήν άληθή καί γλυκείαν λάμψιν έκείνην, ής στερείται 

ο ήλιος του κόσμου τούτου, ήλιος ούτινος ή λάμψις δέν εινε 
ειμή απατηλή, πράγματι μή ούτα είμή σκότος φρικαλέου καί 
τρομερόν, αυτόχρημα σκότος κολάσεως καί οδύνης ! —4Γπό 
τήν γην ευρετε ήδη τήν εύτυχίαν έκείνην, ήν είς μάτην έζη- 
τήσατε νά εύρητε ύπό τδν ούρανόν I

Άπήλθετε εις τούς ουρανούς, τάς ούρανίους πτέρυγας πε- 
ριβληθέντες, καί δέν αφήσατε έν τή γη, διά λακτίσματος 
περιφρονήσεως κατελίπατε, είμή τήν κόνιν έκείνην, ή; άφί- 
νει η χρυσαλλις απερχόμενη, κόνιν ύπενθυμίζουσαν ήμίν 
ότι υπήρξαν ποτέ έ/ τώ κόσμφ τούτφ καί άλλα πανάθλια 
όντα, έν τώ πυρί παντοίων δυστυχημάτων άποτεφρωθέντα 
καί μή απαλλαγέντα, είμή άφού έμεινε μόνον ή τέφρα αύτών! 
— Καθ’ έκάστην πρωίαν θεία δρόσος πίπτει έπί των τά$ων 
υμών, ινα δροσίση τήν μανιώδη έκείνην φλόγα, ή' έπέφερεν 
υμιν τό πύρ τών δεινοπαθημάτων τού κόσμου τούτου—δρό
σος, ήτις δέν εξαλείφεται είμή διά τών ηλιακών άκτίνων, καί 
τούτο ΐνα μεταπέση και πάλιν δροσερωτέρα καί άγνοτέρα !

‘Ως φάντασμα περ ιπλανώμενον έξήλθετε έντεΰθεν, ή μάλ<- 
λον ώς σκιά οδύνης, καί ούδέ σκιάν κάν ύπάρξεως κατελίπατε 
παρ’ ήμίν, διότι ή σκιά σκιάν δέν έχει, έκτος τής σκιάς εκεί
νης, ήν ή αιώνιος λάμψις τής ψυχής ύμών άφίνει έπί των 
οικείων καί τών συγγενών ύμω', καί τήν οποίαν ήμεϊς οίκ-
τρώς στολήν πένθιμον άποκαλούμεν I Έφ’ ώ αιωνίως ένδά- 
χρυς οί συγγενείς, αιωνίως ένδάκρυ; οί οικείοι, διότι έν μέρει
σκιερφ τά δάκρυα ούδέ ποτέ στεγνόνουν ’

Σήμερον καλύπτουσιν ύμάς μαρμάρινοι ασπίδες, καί πα- 
ρατεταγμένοι λόχοι μαρμάρινων στρατιωτών περιφρουρούσιν
ύμάς, καί αδύνατον νά σάς διαπεράση, καί άδύνατον νά σάς 
προσβάλη βέλος τού κόσμου τούτου ! Μεσότοιχον δέ μέγα 
καί ισχυρόν οιαχωρίζει ύμάς άπό των ζώντων—ώς ή Στύξ, 
ό Άχερων, ό Κωκυτός, ή Λήθη διαχωρίζουσι τάς κατοι' 
χίας—ύμάς μέν προφυλάσσον άπό τής παλίρροιας τών δεινών,
άτινα ύφίστανται αύτοί, αύτούς δέ διακωλύον νά γευθώσι τής 
ούρανίου ευδαιμονίας, ής γεύεσθε ύμείς έν τώ ίερφ ύμών 
άσύλω ! Στήλαι δέ‘Ηράκλειοι καί σιΟηραί, πέριξ ύμών άνε- 
γερθείσαι, δεικνύουσι τοΐς έπιζώσιν, οτι πάσα ελπίς έπ’ αύ
τών καί μόνων δέον νά στηρίζηται, άτε δή πάσα έλπίς, μή 
στηριζομένη έπί τοΰ τάφου, έπί τής άμμου στηρίζεται !

Τά στήθη ύμών σήμερον έλεύθερα ουτιδανών παθών συν- 
θλίβονται διά τά πάθη καί τάς συμφοράς τών άλλ.ων I Τά 
δέ ώτα ύμών, μή πληρούμενα πλέον ύπδ των δυσήχων καί 
απατηλών φωνών τής κακεντρεχείας καί τής διαβολης, μετά 
λύπης άκούουσι τούς θρήνους καί τού, στεναγμούς τών ετέρων! 
Καί δή έν τή λύπη ύμών ταύτη, κατά τινας εσπέρας διά φωσ
φορικών άτμίδων πυρσού; τηλαυγείς εγείρετε επί τών τάφων 
ύμών, ώςπερ πυρσούς λιμένος, δεικνύοντες τοΐς εν τφ πολυ- 
κυμάντφ τούτφ πελ^άγει τού κοινωνικού βίου, εν τφ σκότει τού 
ήλίου, έν τώ σκότει τής σελήνης καί έν τώ σκότει τών άστέ
ρων κλυδονιζομένοις, τδν τής σωτηρίας λιμένα, τόν τάφον 
λέγω, ούτινος ή ιερά πέτοα δίδει πέρας εις τά όεινά τού άν
θρώπου, ώς ή άπότομος τής θαλάσσης πέτρα είς τά δεινά 
πλοίου κλυδων.ζομένου !

Εί; τών συνδρομητών καί πρώτων φίλων τού Μέντορος, 
τά μάλιστα δυσανασχετών έπί τή άσυγγνώστφ πρδς τον 
χριστιανισμόν ψυχρότητι τώ; χριστιανών, έσκέφθη πολύ άνα- 
ζητών τδ αίτιον τής ψυχρότητας ταύτης, φρονών δτι άνα- 
καλυφθέντος αύτού καί άρθέντος θέλει άποσκορακισθή καί ή 
χχταααστίζουσα τήν χριστιανήν άνθρωπότητα ψυχώλεθρος 
αύτη τού χριστιανισμοΰ περιφράνησις.

Τάς σκέψεις του ταύτας άπέστειλεν είς τόν Μ έ ν τ ορ α, 
έξαιτούμενος δπως ριφθώσιν είς τήν δημοσιότητα καί προ- 
χληθή εί δυνατόν συζήτησίς τις μεταξύ τών φιλούντων τήν εύ- 
δαιμονίαν τού πολυτλήμονος άνθρώπου, άφ’ή; συζητήσοως 
ελπίζει τήν εύρεσιν τής άληθείας χαί επομένως τόν «χρι
στιανισμόν τώνχρι^^νων.

Συμμεριζό- 
μεθα τήν λύ
πην τού συν- 
δρομητού ήμών 
τούτου, καθ’ δ
σον μάλίσα ψυ
χρούς πρδς τδν 
χριστιανισμόν 
δέν έννοεϊ μόνον 
τούς μή έκτε- 
λούντας τά τής 
έξωτερικής λα
τρείας καθήκον
τα άλλά καί 
τούς έκτελούν- 
τας μέν ταύτα 
πολύ όμως μα- 
κοάν όντας τού 
νά κάμνωσιν έ- 
κείνα, τάότοία 
έντέλλεται ό τδν 
όποίον| λατρεύ- 
ουσι * τοιούτοι 
όέ Ουστυχως 
έσμέν ίσως ά · 
πάντες, ό μέν 
μάλλον ό δέ ήττον, ό μέν ύπό ταύτην ό δέ ύπό |κείνην τήν 
έποψιν, δπερ πολύ χειρότερον, διότι ό απέχων τοΰ πυρδς ούδό
λως θαυμαστόν εάν ψυχραίνεται, ένφ ό μηδόλως αύτού απομα
κρυνόμενος καί μολαταύτα ψυχρότατος εινε τέρας τή άληθεία.

Δημοσιεύοντες δθεν τάς σκέψεις τού συνδρομητού ήμών ταύ- 
τσς, παρακαλούμεν τούς φίλους άναγνώστας δπως αναγνώσω- 
σιν αυτάς μετ’ επιστασίας καί αποστείλωσιν ήμίν πρδς οη- 
μοσίευσιν τάς έπ’ αύτών ελλόγους παρατηρήσεις των.

ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟΝ ΑΙΤΙΟΝ.
Μέγα άληθώς καί καταπληκτικόν πρόσωπον παριστάνει ο 

άνθρωπο; έπί πάσης\τής κτίσεως, ώς μέγας*  ώς μικρός δέ, 
καί τοι πρδ 7Ο περίπου αιώνων ύπάρχει έν αύτή ώς κυρίαρ
χος πάντων—καί τοι, έκ τή; πνευματικής αύτού δυνάμεως

Α1Ξ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ.

λέγομεν 
άνάγ-

γοητευόμενος, είς τοσαύτην υψηλόφροσύνην εφθασεν, ώστε χαί 
έθέίσεν εαυτόν,— ουδέποτε δμως ένενόησεν έαυτόν, ουδέποτε 
έγνω έαυτόν.

Καί διατί τούτο ; διότι τυχών έκ τής φύσεως αύτού νά ή/ε 
τό άνώτατον δν, τό κυρίαρχον, δέν ήθέλησε ποτέ νά σπου- 
δάση πόθεν έστί καί ποΰ πορεύεται, άλλά ύπό τού έγωισμού 
νικώ μένος, μόνην καί άποκλειστικώς μόνην τήν κυριαρχίαν 
έπεδίωξεν.

Καί τώ δντι έκ τοΰ θαυμαστού τής κτίσεως, τού άμιμήτου 
τής κοσμήσεως καί τής αιωνίου άναγεννήσεως καί συντηρή- 
σεως αύτής πειθόμενος ή μάλλον είπείν άναγκαζόμενος, ώς 
κατ’ ούδέν δυνάμενος νά συντέλεση είς ταύτα, άνεγνώρισε 
μίαν ανωτάτην δύναμιν ώς χτίστην τού παντός, ήν Παντο- 

δ ύ ν αμ ο ν Θε
ό ν έκάλεσεν ά- 
φήσας δι’ έαυ
τόν έξ ά νάγ
χη ς τά δευτε- 
ρεία*  
οέ έ ξ 
χης, διότι !εκ 
τής πρός τό αρ- 
χειν έφέσεως 
αύτού β-βαιού- 
μεθα δτι χαί ο
λίγον άν πρός 
ταύτα νά] συν
τέλεση ήδύνα - 
το, ούόέποτε 
είς άλλον ? τά 
πρωτεία, θά ά- 
πέδιδενούδέ θε
όν θά ώνόμαζε.

Τήν πρδς τό 
άρχειν έφεσιν 
τού άνθρώπου 
ούδόλως δικαι
ούμεθα νά κα- 
ταμεμφθώμεν, 

άφού ήξεύρομεν δτι μόνη ή συναίσθηαις τών έν αυτφ υπαρ- 
χουσών πνευματικών δυνάμεων τφ εμπνέει ταύτην*  αλλ’ έ- 
κείνο, δπερ εκπλήττει ήμάς εινε τδ δτι, άν χαί πολλά μόχθη
σα; ΐνα έννοήση έαυτόν, δέν τό κατώρθώσε.

Καί χαθ δσον μέν άφορα τήν άνθρωπότητα τών αρχαι- 
οτάτων αιώνων, ή άποτυχία αύτη τού άνθρώπου δέν εινε 
άξια τοσούτον μεγάλης έχπλήξεως, οιότι οι αιώνες εκεί
νοι ύπό παχυτάτου έκαλύπτοντο σκοτους*  ά/,λ’ από τής 
εποχής δμως πλέον του Αβραάμ, οστις εγεννηθη ως πρώ
τος άστήρ έν μέση καί μεγάλη ηθική νυκτί τής ανθρω- 
πότητος, ΐνα πρός δρθρον όδηγήση αύτήν—άπό τής επο
χής τού Μωύσέως, δστις τά πολλούς αιώνας πρδ αυτού γε- 
γρνότα θεοπνεύστως έλάλησε, τήν διαθήκην τού θεού πρός 
τους άνθρώπου;, τήν δεκάλογον, διεσάλπισε καί ώς πυρσός
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πρός τήνήώέτέθη—««ο τής έποχής τών προφητών, οΐτινες 
την οδόν τής σωτηρίας ημών προανήγγειλαν—από τής έπί 
γής έμφανίοεως του Σωτήρος, δι’ ού πάσα ή κτίσΐ;· έφωτίσθη 
καί ό άνθρωπος τώ θεώ κατηλλάγη—άπό τής παρ’ Αυτού 
διδαχθείσης ίσότητος, πρός ή< πάσα ή άνθρωπότης ήρέμα 
προσέρχεται—από τής μεγάλης θυσίας Αυτού, Ξι’ ής πάσα·, αί 
τών εθνών θυσίαι κατέπαυσαν—από τής, παρά πάσαν προσδο- 
κίαντών σοφώ>, έπικρατήσεως τού κηρύγματος Αυτού, απέ
ναντι τοσούτων φριχτών καταδιωγμών, απέναντι τής κατα
στροφής πάντων τών οπαδών αυτού—από τής έπί τέλους π α- 
ρ άδοξου προσηλώσεως πάντων τών διωκτών Αυτού πρός 
Αυτόν—από τούτων δλων, λέγω, άφ’ών αί ιδιότητες τής 
τού Θεού φύσεως ώ; αγαθού, άγιου, παντοδυνάμου, πανοικτίρ- 
μονος, πανσόφου χτλ. έγένοντο γνωσταί καί ούτως ειπειν 
ψηλαφηταΐ είς τόν άνθρωπον, βλέποντες αύτόν ούκέτι άτενί- 
ζοντα πρός τό φώς, άλλα πεπωρωμένως κυλιόμενον εν τφ σχό- 
τει, δλως άψηφούντα τήν εαυτού σωτηρίαν, δέν δυνάμεθα ή 
νά θρηνώμεν ώς ό * Ιερεμίας δι’αυτόν χα'ι νά έκπληττώμεθα, 
ίρευνώντες τό α ί τ ι ο ν τής τοιαύτης πωρώσεως καί τηλικαύ- 
της άσυγγνώστου χα'ι ακατανόητου αδικίας τού ανθρώπου 
πρός εαυτόν.

Πρός τήν έρευναν ταύτην γενόμενος προ πολλού, θεωρών 
δέ μετά θλίψ-ώς τήν από τών ίχπαιδευτηρίων τού ήμετέρου 
έθνους έξερχομένην νεολαίαν δλως ψυχρώς πρός τά έαυτής 
θρησκευτικά καθήκοντα (ώς μή ώφελεν I ] έχουσαν καί ανα- 
λογισάμενος τήν έκ τής τοιαύτης τής νεολαίας καταστάσεως 
μέλλουσαν ηθικήν καταστροφήν άκαταλόγιστον, αεύρον,,εΐ 
πον έν έμαυτώ, τό προ τοσούτου άναζητούμενον τής τού αν
θρώπου καταστροφής ΑΙΤΙΟΝ » και κολακεύομαι φρονών δτι 
τώ δντι εύρον αυτό" εΐ ε δε ή ΑΠΙΣΤΙΑ τών πλειστων εξ 
έκείνων, οΐτινες πάντοτε χατέσχον τάς διδασκαλικός έδρας 
άπό καταβολής τού χριστιανισμού μέχρι σήμερον. "Ολως 
άσκοπος δμως ήθελεν άποβή ή τε θλίψις και ή μετά μόχθου 
πρός τούτο έρευνα καί επιτυχία μου, ει μή, τολμήσας, ήθε- 
λον καθυποβάλει τάς σκέψεις μου ταύτας είς τήν βάσανον 
τής κοινωνίας, έν ή άναμφιβόλως πλεϊστα δσα άτομά εΐσιν 
έναγωνίως σπεύδοντα πρός τήν περί τών τοιούτων ζητημά
των έρευναν.

Συναισθανόμενος δέ τήν δλως ξένην πάσης ιδιοτέλειας η 
γήινου τινός πλεονεκτήματος φλεγομένην πρός τούτο επιθυ
μίαν μου καί ολως άψηφών δια τα οσα ίσως χλευαστικα βε- 
λει έκτοξευθώσι παρά τινων εναντίον μου, άγρύπνους καθιστώ 
πρός ταύτα τους αρμοδίους.

Τό πάντων τών σπουδαίων σπουδαιότερον εινε ή επιδί
ωξις τού τελείου άγαθού’ πάντες δέ οί άνθρωποι, σοφοί τε 
καί άσοφοι, δέν έλειψαν ό μέν περισσότερον ό δέ ολιγώτερον 
είς τούτο ν’ άσχοληθώσι. Καί δμως άπό καταβολής κόσμου 
μέχρι σήμερον πλεΐστοι μέν τών άσοφων προσήγγισαν εις το 
έπιδιωκόμενον, χλευασθέντες τε καί άποκταθέντες, όλίγιστοι 
δέ πάνυ τών σοφών δύνανται εις ταύτην τήν χορείαν νά κα- 
ταταχθώσιν.

Εινε γνωστόν δτι ή έκ τής σοφής λεγομένης κοινωνίας 
κατά τού τελείου άγαθού, ήτοι κατά τής ουσίας τού χρι
στιανισμού, χλεύη τε καί ειρωνεία εινε τοσούτον άρχαία δσον 
άρχαία εινε καί ή χριστιανική πίστις, ή δέ χριστιανική πίς-ις 
εινε άρχαία δσον καί ή άνθρωπότης. Ούδείς δέ αγνοεί δτι 
πάντες οί κήρυκες τής άληθείας ταύτης’ καί τοι μετ’ άπαρα- 
δειγματίστου γενναιότητες κ->ί αύταπαρνήσεως υπέρ τού άν- 
θρωπίνου γένους άγωνίσθέντες, καί τοι υπέρτεροι τών υλικών 
παθών καί νικηταί αυτών άναδειχθέντες, παρά τών σοφών 
καί τών οπαδών τούτων έν τούτοις έχλευάσθησαν, άγύρται φα
νατικοί καί μωροί ώνομάσθησαν καί μυριοτρόπως, ώς κατα- 
στροφεϊς τής τάξεως θεωρηθέντες, έλεεινώ; κατεστράφησαν. 
Καί δμως ή μέν ιστορία αυτούς άπηθανάτισεν, οί δέ άπόγονοι 
τών χλευαστών καί καταδιωκτών τό μανιωδώς ΰπ εκείνων 
καταδιωχθέν τούτο κήρυγμα μετά φόβου καί εύλαβείας ήτέ- 
νισαν καί χριστιανούς επί τέλους εαυτούς προσηγόρευσαν. 
Τί τούτο σημαίνει, ή δτι τούτο εινε τό παρ’ άπάσης τής 
άνθρωπότητος έπιδιωκόμενον καί δμως παραγνωριζόμενον 
άγαθόν ; Άλλ’ έάν τούτο ούτως έχη, διατί πάντων τών εθνών 
αί σοφοί κατ’αυτού έκηρύχθησαν ; "Ασοφοι λοιπόν ά πάντες 
οί σοφοί ούτοι. Καί τά πράγματα καί ό ορθός λόγος ουδόλως 
έπιτρέπουσιν ήμϊν ν’ άμφιβάλλωμεν περί τούτου.

Τφ δντι ό άνθρωπος, καθ’ δσον έκ τής ιστορίας αυτού καί 
έκ τών πραγμάτων διδασκόρεθα, καί τοι αείποτε πρός τό τέ
λειον άγαθόν άτενίσας, τή άμφιβολία δμως κυμαινόμενος καί 
πρός τά πάθη τής σαρχός όρμεμφύτως έλκόμενος, δλως άπο- 
μακρυνθείς τού έπιδιωκομένου σκοπού, δύο άβεβαίους περί 
εαυτού ιδέας έσχημάτισε καί εις δύο τάξεις άνθρώπων διε- 
κρίθη, τούςιάσόφους καί τούς σοφούς. Οί άσοφοι λέγοντες δτι 
πιστεύουσιν ούτε ήξεύρουσι τί πιστεύουσιν, ούτε δύνανται νά 
ήξεύρωσιν, ώς μηδέποτε διδαχθέντες’ μηδόλως δέ τών παθών 
μακρυνόμενοι, έλπίζουσιν έν τοσούτω εις τόν πανοικτίρμονα 
Θεόν καί πρός αυτόν πάντοτε άτειίζουσιν. Οί σοφοί ούδαμώς 
τών αμαρτημάτων αύτών θείαν τιμωρίαν παραδεχόμενοι, 
άλλ’ έλευθέρους εαυτούς άξιούντες, είς χειροτέραν τών άσο
φων κατάστασιν περιπίπτουσι καί τοιούτους τούς ΰπ’ αύτών 
διδασκομένους ποιοΰσιν,ώς μή καλώς γνόντες τότέλειον, 

τ ό ά γα θ ό ν
Τών άσοφων πολλοί ριπτόμενοι έν τώ εύαγγελικώ κήπω διά 

μόνης τής πίστεως σώζονται. ‘Η σοφή δμως νεολαία,— γινώ- 
σκουσα έκ τής επιστήμης τήν υλικήν καταγωγήν αυτής ώς καί 
τήν άνάγκην τής θεραπείας τών υλικών έπιθυμιών αυτής, μη
δόλως δέ τήν Γραφήν νά πιστεύση θέλουσα καί τήν έπί γής έμ- 
φάνισιν τού θεανθρώπου Ιησού ώς ά λ ηθ ι ν ού Θ ε ο ύ να πα
ραδεχθώ αίσχος της θεωρούσα, άν καί (δλως προς εαυτήν άν- 
φάσκουσα) τό’Εΰαγγέλιον ώς τό ήθικώτατον τών ανθρωπίνων 
θρησκευτικών συστημάτων έξ άνάγκης αναγνωρίζουσα — ένδύ- 
εται τής υποκρισίας μέν τό ένδυμα άπεναντι τής κοινωνίας, τού 
σαρδαναπαλισμού δέ καί τής τελείας τών αισθήσεων λατρείας έν 
τφ κρυπτφ. ’Αλλά πρός τί αί πρός έπίδειξιν μόνον ηθικότητες, 
αί τοσαύται καί τηλικαύται τών έπιθυμιών στερήσεις, άφού τό 

πνεύμα τού άνθρώπου εινε έφήμερον, ώς δοξάζουσιν, ή άφού ό 
Θεός δέν εινε τόσον μικρός ώστε νά συνερίζεται τάς παρεκτροπάς 
τών άνθρώπων;

Πρός ούδέν λοιπόν άλλο ή πρός τό έξαπατάν τήν κοινωνίαν 
καί πρός τό έκμεταλλεύειν τούς άθώους άγραμιαάτους. Πρός ού- 
οέν άλλο ή πρός τό έξαπατάν τούς αρμοδίους καί χαταλαμβάνειν 
τάς έδρας τών μισθών χάριν χαί ποιεΐν τούς μαθητάς αυτών 
υιούς γεέννης.

Άλλ’ έως πότε θά συμβαίνωσι ταύτα ; "Εως πότε θά σιω- 
πώμεν ; "Εως πότε θά κρύπτωμεν τήν άλήθειαν ; "Εως πότε θά 
έςαπατώμεν ήμεΐς εαυτούς ; Οΰδείς βεβαίως θέλει ίσχυρισθή, 
ορθότατα λέγει ό τή άληθεία σοφός ομογενής Μαυροκορδάτος(Ι), 
δτι έν τοΐς σχολείοι; ημών υπάρχει κάν ίχνος άληθούς παι
δαγωγίας, ήτοι θρησκευτικής καί ηθικής τών νέων μορφώσεως 
.... Φοβούμενοι ή μη θέλοντες ν’ άκούσωμεν τήν άλήθειαν, 
οΰδένα άλλον έξαπατώμεν ή ήμάς αυτούς, οΰδένα άλλον ζημι- 
ούμεν ή ήμάς καί τά τέκνα ήμών. ”Ας έχωμεν τό θάρρος νά 
είπωμεν τήν άλήθειαν τοΐς δυναμένοις καί όφείλουσι νά φέ- 
ρωσι τήν θεραπείαν τού κακού. Διά τής παντελούς παρ αμελή - 
σεως τής ηθικής καί θρησκευτικής τού έθνους παιδαγωγίας βα- 
δίζομεν πρός βέβαιον ηθικόν όλεθρον. Ευτυχώς τό κακόν δέν 
εινε άκόμη άθεράπευτον. Αί κάτω τάξεις τού λαού μένουσιν 
ε’.σέτι άλύμαντο·.· άλλ’ οί άναβαίνοντες καί καταβαίνοντες τάς 
παλιτικάς βαθμίδας διά τού παραδείγματος, διά τών έργων 
των έπηρεάζουσιν αϋτάς. Όχι, τά γράματα, τά ξηρά γράμ
ματα δέν άρκοΰσιν ΐνα παρασκευάσωσι γενεάν, ής ό νούς νά φω
τίζεται ΰπό τής αρετής καί ή καρδία νά ή πλήρης υψηλών 
αισθημάτων, δέν μορφούσιν άνθρώπους άξιους τού προορισμού 
αυτών. Νούς άνευ καρδίας, παιδεία χωρίς ηθικής μορφώσεως, 
χωρίς θρησκευτικών πεποιθήσεων, εινε δύναμις ταχύτερον καί 
αυτής τής άμαθείας πρός τό κακόν φέρουσα. Μόνη ή ά λ η
θ ή ς παιδεία, ήγουν ή ΰπό ηθικών καί θρησκευτικών αρ
χών καί πεποιθήσεων' συνοδευομένη, ή συγχρόνως καί νούν 
καί καρδίαν μορφούσα, δύναται νά όδηγήση έν έθνος πρός 
τόν άληθή πολιτισμόν. Τοιαύτης παιδείας, τοιαύτης παιδαγω
γίας τού λαού έχει άνάγκην ή ήμετέρα πατρίς..........................
................. Προκειμένου μάλιστα περί άγωγής τού λαού, πάσα 
βραούτης, πάσης ήμέρας καί ώρας άπώλεια εινε ΕΓΚΛΠΜΑ 
άνεπανόρθωτον.

‘Ομίλων τις έν τφ καθ' ήμάς χρόνφ καί ιδίως παρ’ ήμϊν, 
παρ οιςουδεμια τάςεων διάκρισίς ΰφίσταται, περί λαού, έννοει 
βεβαίως ούχί μόνον τόν όχλον, άλλά καί τους προτεταγμένους 
αΰτώ ούχί μόνους τού; πολλούς, άλλά καί τού; ολίγους.

(1) Ιδε άρ. 522 Κ λ ε ι a ύ ς σελ. ά. σηλ. β* .

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ομιλίας γενομένης κατά τήν εναρξιν τών δημ. εξε

τάσεων τοϋ έν Σμύρνη Έλλ. Αυκείου ύπο 
τής Διευθύνσεως.

Εινε άληθές δτι ό διδάσκαλος περιστοιχούμενος ΰπό το
σούτων νεαρών βλαστών έν οί; βλέπει τήν κοινωνίαν εκείνην, 
ήτις μετά 15 ετη θ’ άποτελή τό άνθος τής πόλεως, άγάλ- 
λεται καί,αναλογιζόμενος δτι έχει ΰλην εύπλαστον εις τάς χεΐ- 
ρας του, ονειροπολεί τόσα καλα έπ’ αύτών καί δημιουργεί διά 
τής φαντασίας αυτού τοσούτον διάφορον τήν μετά I 5 έτη κοι
νωνίαν, ώστε χαίρει τή αλήθεια καί τώ δντι σκιρτώσαν ΰπό 
τών παλμών τής χαράς αισθάνεται τήν καρδίαν του. Καί έχει 
δίκαιον, διότι ΰποθέσατε διά μίαν στιγμήν δτι ζώμεν έν κοινω
νία πράγματι χριστιανική, δτι όλα έν γένει τά μέλη τής κοι
νωνίας ταύτης άγαπώνται άδελφικώς· ή άδελφική αύτη συμ- 
βίωσΐ; τών ανθρώπων δέν θά ήνε άγγέλων συμβίωσις ; Τή 
άληθείφ τότε Οεν θά βασιλεύει μεταξύ τών άνθρώπων τό 
δεύτερον τών χαρισμάτων τού άγ. πνεύματος, ή χαρά ; Ώ 
πόσον καταλλήλως ό ’Απόστολος τών έθνών, άπαριθμών τά 
θεία ταύτα χαρίσματα, άρχεται άπό τής άγάπης καί άμέσω; 
μεταβαίνει εις τήν χαράν ! Ναί, ή άληθή; άγάπη γεννά τήν 
γνησίανχαράν, τήν ειρήνην, τήν χρηστότητα, τήν πίστιν, τήν 
έγκρατειαν ‘Υποθέσατε κοινωνίαν, έν ή ή πίοτις εινε τό πάν, 
ένή ή έγκράτεια. ή βασιλίς αύτη τών άρετών,εινε ό μόνος άπό- 
λυτος μονάρχης, ή μόνη δέσποινα, ΰφ’ ήυ απαντες νά κλίνωτι 
τον αυχένα— ΰποθέσατε, λέγω, κοινωνίαν, τή; οποίας τά μέλη 
απαντα νά μισώσι τό ψεύδος μέχρις άποστροφής, μέχρι φρι- 
κιασεως, να θυσιαζωνται δέ διά τήν άλήθειαν εινε ποτέ δυνα
τόν έν έκεινη τή κοινωνία νά μή βλαστήση καί βλαστήσαν νά μή 
αϋξήσρ άκμαϊον καί θαλερόν τό δένδρον τής αρετής ; τό δένδρον 
εκείνο υπο τους δροσερούς κλώνους τού όποιου μόνου ό άνθρω
πος δύναται νά ζήση ευδαίμων ; "Ω I σεβαστέ μοι Ίεράρχα 
καί φιλτατοι κύριοι, διατί ήμεΐς οί χριστιανοί νά μή άπαρτί- 
ζωμεν τοιαύτας κοινωνίας ; "Ελειψαν πλέον, έλειψαν άπασαι 
αι προφάσεις. Εινε καιρός νά φροντίσωμεν δπως έκαστος ήμών 
αναγεννηθή. Απο τής άναγεννήσεως τών άτόμων θά προέλθη 
ή αναγέννησές τών κοινωνιών, άπό δέ τής άναγεννήσεως τών 
κοινωνιών θ’ ανατείλη ώς ήλιος παμφαής ή άναγέννησις όλου 
τού έθνους, τού έθνους τού ελληνικού, δστις θά θερμάνη καί 
θά λαμπρύνη δληνΆήν άνθρωπότητα. ‘Ο Έλλην, κύριοι, 
σήμερον άδικεΐ καί άδικεΐ μεγάλως. Τίς άγνοεΐ ότι άπασα ή 
έπί πολιτισμώ καυχωμένη καί τώ τού Χριστού δνόματι κο- 
σμουμένη άνθρωπότης ού μόνον άνερυθοιάστως άλλά καί μετ’ 
ευγνωμοσύνης ομολογεί δτι καί τόν πολιτισμόν καί τόν χρι
στιανισμόν εΐ; τήν Ελλάδα οφείλει ; Διατί λοιπόν μάς φαί
νεται παράξενον το οτι σήμερον ή άνθρωπότης κακοδαιμονεΐ 
διότι η ‘Ελλάς χακοοαιμονει, διότι ή ‘Ελλάς δέν έφοόντισε 
νά ευδαιμονήση καί εύδαιμονήσασα νά τή χρησιμεύση χαί 
πάλιν ώς καί άλλοτε διδάσκαλος τότε μέν τών τεχνών, τής
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φιλοσοφίας χαι τού θεωρητικού χριστιανισμού χαί της ευδαιμο
νίας ; Ιδού άλληλοκτονούνται οί άνθρωποι άνά μυοιάδας' 
ειδετ'ευδαιμονίαν ; είδετε χριστιανισμόν ; ‘Ημείς, κύριοι, 
εϊμεθα αίτιοι τής καταστοροφής των1 διότι ή‘Ελλά; έν δια— 
στήματι α./ ούχί τών τεσσαράκοντα, τουλάχιστον δμως τών 
τριάκοντα τελευταίων ετών θά ήδύνατο, άν ήθελε, νά καταστή 
πρότυπον χριστιανικού έθνους καί καταστ άσα μή αμφιβάλλετε 
δτι ήθελεν έλκύσει τή φυσική έκείνη ελξει, δι’ ή; πεπροικι- 
σμένον τυγχάνει τδ ελληνικόν έθνος παρά τής θείας ΙΊρονοίας, 
ήθελεν έλκύσει, λέγω, πρδς έαυτήν τά πλησίον πρώτον καί 
τά μακράν μετά ταύτα έθνη, τά όποια ήθελον διδαχθή παρ’ 
αύτής, ώς άλλοτε τήν θεωρίαν, ούίω καϊ σήμερον τήν πράξιν 
τού χριστιανισμού, ήτις εινε ή ζείδωρος άρουρα, έφ’ ής μόνης 
αναπτύσσεται και αναθάλλει τδ δένδρον τής ευδαιμονίας, δι’ 
ή ν καί μόνην έπλάσθη ό ταλαίπωρος άνθρωπος. ‘II ‘Ελλάς 
όμως καρκινοβατεί! διότι αί καθ’ ήμάς κοίνωνίαι καρκινοβατούσε' 
καρκινοβατούσε δ' αί κοινωνία·., διότι καρκινοβατεί ή οικογένεια, 
καί καρκινοβατεί ή οικογένεια, διότι τδ άτομον ραθυμεΐ, διότι 
τδ άτομον δέν εργάζεται. ‘Η άξίνη κεΐται εις τήν ρίζαν τού 
δένδρου, άλλά τδ άτομον τήν περιφρονεϊ.

‘Ημείς, φίλτατοι κύριοι, ήμεΐ; είμεθα τά άτομα./Ας έξυ- 
πνήσωμεν λοιπόν' ά; μή ραθυμώμεν, διότι, μά τάς ίεράς σκιάς 
τών τοσούτων μαρτύρων τής πίστεως, δέν θά παρέλθωσιν 
ήμέραι πολλαΐ καΐ φωνή επίσημος θά μά; προσκαλέση νά 
δώσωμεν λόγον ταύτης τή; ραθυμία;. 'Έν και μόνον έστω 
ημών έκάστου τδ μέλημα, πώ; ν αγιάζεται τδ όνομα τού 
Ουρανίου Πατρός' Πάτερ ήμών ό έν τοίς οΰρανοΐς, άγιασθήτω 
τδ ονομά σου. Τότε θά ίδωμεν ήμάς αυτούς, εύδαίμονας, 
τότε θά ίδωμεν τάς οΐκογενείας εύδαίμονας, τότε θά ίδωμεν 
τάς κοινωνίας, τδ έθνος, τήν ανθρωπότητα δλην εύδαίμονα, 
τότε γενήσεται μία ποίμνη, ή αγία, καθολική καΐ άποστο- 
λική Εκκλησία, καΐ εί; ποιμήν αύτής ό Χριστός. Τότε θά 
έλθη ή βασιλεία τού θεού έπΐ τούς υιούς τών άνθρώπων 
καί θά πληρωθή τδ δεύτερον τής Κυριακής προσευχής ζή
τημα, δταν γίνεται τδ θέλημα αύτού ώ; έν ούραιω ούτω καΐ 
έπί τής γής.

Ιδού, κύριοι, τί όνειροπολούμεν ήμεΐς οί διδάσκαλοι, δταν, 
έχοντες ΰπ’δψ'.ν ή.ών τά μικρά ταύτα πλάσματα, άναλο- 
γιζώ;1εθα δτι έδόθησαν ήμϊν ώ; ύλη εΰπλαστος, ήν έλευθέ- 
ρως νά διαπλάσωμεν οΐαν άπαιτεΐ αύτήν ό Πλάστης καί ή 
Πατρίς. ’Αλλά πόση ακηδία καταλαμβάνει ήμάς, πόση θλί— 
ύις, πόση μελαγχολία, ή οποία πολλάκις έκσπά εις θυμόν, 
είς άγανάκτησιν, εί; οργήν, δταν αίφνης βλέπωμεν άρδην κα- 
ταστρεφόμενα τά γλυκά ταύτα όνειρα' δταν βλέπωμεν δτι 
πολλάκις άντΐ συμπράξεως έχομεν άντΐπράξεις τρομεράς, ας 
οποιαι έν τοσούτφ τόσον μικρά', φαίνονται, τόσον άθώαι, τό
σον μηδαμιναί, ώστε άν ποτέ θελήσωιιεν νά τάς έμποδίσω- 
μεν, άλλοίμονον 1

Έχομεν άνάγκην σχολείων, κύριοι. Έχομεν άνάγκην ορ
φανοτροφείου, έχομεν άνάγκην διδασκάλων. Μακράν ή επά

ρατο; πολυτέλεια, μακράν πάν περιττόν έξοδον, μακράν πά
σα τού χρόνου σπατάλη. Ας συγκεντρωθώμεν άπαντες είς 
τδ τού Χριστού όνομα, καΐ άς άναλογισθώμεν δτι ή Σμύρνη 
εινε ο φάρος, απδ τού οποίου άναμένει νά φωτισθή ή 'Ανα
τολή άπασα. Βαρεΐαν λοιπόν, βαρυτάτην άναλαμβάνομεν 
τήν ευθύνην ήμεΐς, οιτινες σήμερον εύρέθημεν Joi έλαιοδόται 
τοΰ φάρου τούτου, εάν τδν άφίνωμεν έσβεσμένον.

Χαίρομεν καΐ εύφροσύνως χαιρετίζομε*  τούς δύο συλλόγους 
ημών, οι οποίοι ω; αδελφοί όμαίμονες καΐ ειλικρινέστατα 
προσφιλείς θά συνεργασθώσι βεβαίως πρδς τήν έκκαθάρισιν 
τής άρούρας, έφ’ ής θά σπαρώσιν άκολούθως τά τιμαλφή σπέρ
ματα.

Αλλά καιρός νά έπανέλθω έπΐ τό προκείμενον, άπδ τού 
οποίου τις οικαίως ίσως θά είπη δτι άπεμακρύνθην.

Άρχόμεθα δθεν σύν ταΐς εύχαΐς τοΰ Σεβασμιωτάτου ημών 
‘Ιεράρχου τών εξετάσεων τή Γυμνασιακής τάξεως, ήτις θέλει 
έςετασθή εις τδ ιερόν μάθημα καΐ μετά ταύτα είς τά ελληνικά. 
Είς τά αύτά μαθήματα θέλουσιν έξετασθή καΐ οί τού σχολαρ
χείου' άπδ αυριον δέ θά συνεχίζωνται αί εξετάσεις μέχρι τής 
Παρασκευής συμφώνως πρδς τδ έπΐ τούτφ γραφέν πρόγραμμα.

Τίνα μαθήματα έσπούδασεν έκάστη τάξις θέλει λεχθή παρά 
τού ειδικού δι’ έκαστον μάθημα διδασκάλου.

Α.ΓΟΡΕ ΥΣΙΣ
τής κ. Σαπφοϋς Λεοντιά?ος γενομένη έν τω Άνα- 

γνωστηρίω ή Σμύρνη.
(Συνέχεια άπό σελ. 325 καΐ τέλος).

Καί ούτω λοιπόν δεικνύεται δτι τό έθνος διατηρείται εις 
μήκος βίου, δταν έχη άρίστην νομοθεσίαν, σύμφωνον δηλ. 
πρδς τδν έαυτοϋ χαρακτήρα, καί τήν άποστολήν του' καΐ 
ούσαν προσέτι άνάπτυξιν τού δικαίου, τού άληθού; καί τού 
αγαθού. Τούτο δή τδ τελευταίου διά νά έννοήσωμεν, κύριοι, 
δτι δηλ. ή άρίστη νομοθεσία μακρόβιου χαθιστμ τδ έθνος, 
χαΐ εύδαιμονέστατον άμα, διότι άναπτύσσει έν αύτφ τδ δί
καιον, τδ άληθές, καΐ τδ άγαθόν, άρκεΐ νά ένθυμηθώμεν, δτι 
αύτη προσδιορίζει έπΐ τών θείων αρχών τής δικαιοσύνης τάς 
διαφόρους πρδς άλλήλους σχέσεις τών συγκροτούντων τδ έθνος 
ανθρώπων' δεικνύει δηλ. εις αυτούς τί όφείλουσι νά μην 
άφαιρώσιν άλλήλους, καί τί ν' άπονέυωσιν άλλήλους, δπερ, 
ως θά ίδωμεν, έν τή ποώτη τών κοινωνικών αρετών, τή Δι
καιοσύνη, εϊ-ε ή βάσις τού πολιτικού καΐ κοινωνικού δικαίου' 
επομένως τδν κύκλον τών δικαιωμάτων καί τών καθηκόντων 
αύτών έγχαράττει' καί φροντίζει έπΐ πάσι καί θεσμοθετεί τήν 
διά τής ορθής άνατροφής καΐ τής υγιούς έκπαιδεύσεως δια
νοητικήν καΐ ηθικήν μόρφωσιν τών μελών πάντων τού έθνους, 
έπαγρυπνεΐ έπ’ αύτής καΐ ούτω τήν δ.αρκεστάτην συντήρη- 
σιν καΐ τήν εύδαίμονα προαγωγήν τού έθνους κατασκευάζει, 

ώς γνωρίζομεν έκ τής ’Αθηναϊκής νομοθεσίας, διί καΐ τήν έξ 
Άρείου Πάγου βουλήν, ής τά μέλη ήσαν έκ τών πολιτών τών 
μάλιστα έπί πολιτική άρετή καί σωφροσύνη καί συνέσει έν- 
δεδειγμένων, ταύτην λέγω έπέστησεν ή νομοθεσία έκείνη 
φύλακα τών ηθών καί προστάτην τής θρησκείας καί έφορον 
τής εύκοσμίας τών πολιτών πάντων, μάλιστα δέ τών νέων 
καί τών έφήβων.

Άλλ’ έπί πάσι τούτοις τδ έθνος είπον, δτι διατηρείται έν 
τφ βίφ συμφώνως πρδς τδν άνωθεν δεδομένοναυτφ προορισμόν, 
τήν εθνικήν αύτού αποβο
λήν, ήτις τφ όντι ώμο- 
λογήθη δτι υπάρχει έν 
παντΐ έθνει παρατηρη- 
θεΐσα έκ τών εκβάσεων 
τών ένεργειών του, καί 
τής έξ αύτών γενομένης 
επιρροής έπί πάσαν τήν 
ά'θρωπότητα, καί μά
λιστα παρετηρήθη, ότι 
δσον αί ένέργειαι ένδς έ
θνους έγένοντο ωφέλιμοι 
εις τήν άνθρωπότητα καί 
έπενήργησαν ούσιωδώς 
είς τήν άνάπτυξιν τής 
διανοητικής μάλιστα καί 
ηθικής και κοινωνικής 
χαταστάσεως δλου τού 
άνθοωπίνου γένους,τόσον 
περισσότερον ή άπος-ολή 
έθεωρήθη χαί εΐνε άλη- 
ίώς εύγενεστέρα καί σε- 
βασμιωτέρα χαί άξια 
πάσης μελέτης καί έξι- 
στορήσεως. Σημειωτέον 
δμως, κύριοι, δτι καί ού
δεμία άποστολή έθνους 
εΐνε πρός βλάβην χαί 
καταστροφήν τών συμ- 
©εοόντων τής άνθρωπό- 
τητος, διότι έρχεται έκ 
θεού' πάν δέ τό έξ έκεί
νου γινόμενον έστίν ά
γαθόν. καί πρός σκοπόν 
άγαθόν ώρισμένον' ούδα ■ 
μώς δέ ή προωρισμένη
αύτη άποστολή παραβθάπτει καΐ τδ αυτεξούσιον τής ένεργείας 
τού έθνους, διότι ένεργεϊται έλευθέρω; ύπ’αύτοϋ, χαί διά τής 
άνεμποδίστου έξασκήσεως τών έν αύτφ έθνικών ιδιοτήτων καί 
ποοσόντων, άτινά εΐσιν, ώς καί εν άρχή ειπον, τα κατάλ
ληλα πρδς τήν κατόρθωσιν τής άποστολή; του μέσα. Εντο- 
σούτω διά νά άποδείςω τδ άνωθι, οτι τό έθνος συμφωνως πρδς 
τήν άποστολήν του ζή και διαρκεϊ έν τφ κόσμφ, περιορίζο
μαι νά λ άβω αύθις ώς παράδειγμα τδ Ρωμα ϊκδν χαί το ημέ- 
τερον έθνος' διότι εις αύτά μάλιστα καταφανέστατου γίνεται τδ 
λεγόμενον. Τδ Ρωμαϊκόν έθνος, κύριοι, ώ; παρά πάντων τών

Άπ’ έπάνω άπδ τά άστρα εΐνε πάντοτε γραμμένον 
χαί ό καθένας, άν χυττάξη, ήμπορεΐ νά τδ ιδή'

«Άνθ ρ ω πε, θέλεις νά ήσαι μιάν ήμέραν μέ ήμάς;— 
Αύτού κάτω νά πιστεύης νά έλπίζης, ν’άγα πας. »

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόα. Β’. Τεύχος ΚΓ. 

σοφών όμολογεΐται, ήν κατά τάς άνεξερευνήτους βουλάς τού 
‘Γώίστου ποοωρισμένον "να συνενώση τά έθνη υπό τδ εαυ
τού σκήπτρον, "να φέρη αύτά, ούδεμίαν έχοντα πρότερον σχέ- 
σιν πρδς άλληλα, εις συνάδελφον, ούτως εΐπεΐν, έπιμιξίαν, “να 
διά τής κοινής πάντων πρδς αύτδ υποταγής συνειθίση πως αυ
τά είς τήν υψηλήν καϊ ώραίαν άμα ιδέαν τής άδελφότητος, 
καί τούτο δια ποιον σκοπόν ; ϊνα εύκολύνη πως τήν διάδοσιν 
τού έπ’ αύτού γεννηθέντος θείου χριστιανισμού, έχον πάντα; 
έτοίμουςείς τήν παραδοχήν τής ΰπδ τούτου κηρυχθείσης πρώτης 

καί μεγίστηςΕύαγγελι- 
κής άληθείας, δτι πάντες 
οί άνθρωποι είσίν άδελ- 
φοί, όμοιοι καί άγαπη- 
τοΐ άλλήλοις, άληθείας 
έξ ή; παεήχθησαν πάν
τες οί νέοι καρποί τού 
πολιτισμού, τοΰ άνακαι- 
νίσαντος τδ πρόσωπον 
τής γής καί εύδαιμονί- 
σαντος τούς νεωτέρους 
χριστιανικούς λαούς. ’Εν
τεύθεν λοιπόν καί πάσα 
ή ενέργεια τού έθνους έ
κείνου ήν τδ πολεμεΐν, 
μέχρις ούπάηή έντελώς 
έξεπλήρωσε τδν προορι
σμόν του. Διά τούτο καί 
δτε ό Άδριανδς (117. 
μ. X.) διενοήθη συμφέ
ρον είς τδ κράτος νά πε- 
ριορίση πλέον τάς κατα
κτήσεις, συναισθανθείς 
δτι, άντΐ της περαιτέρω 
έπεκτάσεως, ήν άναγκαι- 
οτέρα διά τήν έσωτερι- 
χήν ασθένειαν τού χρά - 
τους ή άαυνα τών χα- 
τεχομένων, μόλις έπί 
τής αυτοκρατορίας αύτού 
ένήργησε τδ διανόημά 
του τούτο' οί διάδοχοι 
αύτού δμως δέν ήδυνή
θησαν νά τδν μιμηθώσι, 
διότι ή θεία Πρόνοια, ώ; 
λέγει ό ανωτέρω έπίση-

μος σοιοός, «ή υπέρ τού Χριστ. βουλευομένη αλλέως διέταξε τά 
πράγματα' έχρειάζετο δηλ. άκόμη τήν Ρώμην έν ένεργεία 
κατακτητική διά τούς λαούς τού Βορρά, οιτινες κινηθέντες 
μετ’ ού πολύ εις μετανάστευσιν έκ τών δρυμών αύτών καί τών 
άλσεων, διά νά πλησιάσωσι πρδ; τόν χριστιανισμόν καϊ γέ- 
νωσιν οί γεννήτορε; τού νέου πολιτισμού, έπρεπε νά εχωσι 
φιλόδοξόν τινα καί φιλοπόλεμον ανταγωνιστήν προκαλούντα 
αύτούς. καί το'.ούτος ήν ή κατακτητική Ρώμη». Διά τούτο 
ποδς τούτοις έν <j>, ώ; είπομεν, ή άνάμιξις έν έθνει τινι ξένων 
στοιχείων καταστρέφει καί αφανίζει τό έθνος, εί; τδ Ρωμαϊκόν
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δμως συνέβη τδ εναντίον*  δηλ: αυτό συνεκροτήθη μέν, ώς εί- 
πομεν, έκ πάντων τών ιΥατίνίόων φυλών χαί πλείστων άλλων 
μιγάδων, όσημέραι δέ διά τών καταχτήσεων προσεθ άμβανεν 
δπως δήποτε ξένα ήθη καί έθιμα κοινωνικά και θρησκευτικά μά
λιστα, άλλ’ δμως ούχί μόνον δέν κατεστρέφετο δι’ αύτά, άλλά 
καί μάλλον ηύξάνετο, ώ; μαρτυρεί κα'ι ό Montesquieu δτι, 
«είς τήν αυξησιν μάλιστα τών Ρωμαίων συντέλεσεν ή συνή
θεια, ήν είχον ά Ρωμαίοι ν’ άρνώνται τά ίδια εαυτών έθιμα, 
άμ’ ευρισκον άλλα παρά τοίς κατακτωμένοις καλλίτερα». 
Τούτο δ’ ούτως έγένετο διά τόν υψηλόν λόγον, δτι κατά τήν 
θείαν Πρόνοιαν, ή αρχαία Ρώμη ήν προωρισμένη ΐνα κατας-ή 
ή κοινή, ούτως είπεϊν, λεωφόρος τών εθνών, διά τήν γέν- 
νεσιν τού νέου πολιτισμού και τήν διάδοσιν τοΰ χριστια
νισμού. Τό οέ Ρωμαϊκόν έθνος τότε νά παύση τού ζην, και 
τότε ό ναός τού Ίανοΰ ίλοσχερώς νά κλεισθή έν αύτφ, δτε 
ήθελεν άνοιχθή πρός πάσαν τήν άνθρωπότητα ό αγιότατος 
ναός του ειρηνικωτάτου Ιησού, συγκαλών πάντας τού; αν
θρώπους είς άδελφικήν ενωσίν καί αγάπην καί είς πνευμα
τικήν λατρείαν τού ενός τρισυποστάτου θεού τού μόνου αλη
θούς καί παναγάθου. Και άληθώς ούτως έγένετο τούτο*  άμα 
ό θείος Χρί;. ήρχισεν ίσχυρώς νά διαδίδηται είς τά υπό τών 
Ρωμαϊκών καταχτήσεων συσχετισθέντα και άδελφοποιηθέντα 
σχεδόν έθνη, εύθύς καί τό Ρωμαϊκόν εκείνο έθνος έπαυσε τοΰ 
ζην. Κα'ι ένφ ό ιδρυτής αύτού Ρωμύλος έν τή πολεμική αύτού 
ακμή καί δόξη τελεύτησα; άπεθεώθη, ό ομώνυμος έκείνφ 
Ρωμύλος ό έσχατος ήγεμών τής Ρώμης άσθενής καί ανίκα
νος έστάλη ύπό τών Γερμανών νικητών του είς αφανές άγρο- 
κήπιον ύπό ενιαύσιον σιτηρέσιον νά τελειώση τάς άκλεείς 
ήμέρας του. Ού:ω λοιπόν βλέπομεν δτι τό Ρωμαϊκόν έθνος 
έζησε και διετηρήθη συμφώνως πρός τήν άποστολήν του καί, 
άμα έκπληρώσαν ταύτην, ύπεχώρησεν είς τήν έν τφ β.’φ έμ- 
φάΛσιν ετέρων εθνών καί λαών νέας έχόντων άποστολάς ύπό 
τού φιλάνθρωπου θεού τού χριστιανισμού όρισθείσας. ‘Ομοίως, 
κύριοι, και τό ήμέτερον έθνος καταδεικνύει τδ λεγόμενον*  
άλλ ή αποστολή αύτου, ή θεόθεν αύτφ δεδομένη, ήν τφ δντι 
υψηλή πολύ καί εύγενεστάτη*  ήν, ώ; γνωστόν, ή ανάπτυξε; 
τής ανθρώπινης διανοίας και ή διαχόσμησις τού ήθους*  ώστε 
τό τών Ελλήνων όνομα, ώς λέγει ό αγαθός Ίσοκρ. «μηχέτι 
τού γένους άλλά τής διανοίας τεχμήριον είναι» διό και έν τή 
δίκαια υπερηφάνεια τής εαυτών αξίας έφρόνουν και έλεγον 
« πάς μή Έλλην βάρβαρο; » απαίδευτο; δηλ. κα'ι αγροίκος. 
Καί άληθώς ούτως έχει. Οί Έλληνες ήσαν άπεσταλμένοι 
ύπό τής θείας Προνοίας ουχί πρός έξωτερικήν λάμψιν, καί 
πρός ύλιχήν κατάκτησίν τόπων καί λαών, άλλά πρός λάμψιν 
εσωτερικήν τής διανοίας και.τού ήθους, λάμψιν πολύ εύγενε- 
στάτην καί ένοοςοτάτην, καί πρός κυρίευσιν πνευματικήν εκού
σιον τών πνευμάτων καί τών καρδιών τών άνθοώπων παντός 
αΐώνος καί παντός τόπου*  ήσαν δηλ. προωρισμένοι καλλιερ- 
γηταί τού άνθρωπίνου πολιτισμού καί άληθούς έξευγενισμού. 
Διά τούτο καί έξ αρχή; δέν έζήτησαν στρατείας έκ δήμου, 

ώς λέγει ό θουκυδ., άλλά πρδς άλλήλους μάλιστα έπολέμη
σαν ύπέρ αρχών ηθικών καί πνευματικών, καί πολιτικών 
όιενέςεων, και αυτοί δέ οί περιφανέστατοι αύτών πόλεμοι 
ησαν μάλιστα αμυντικοί, ώς γνωστόν, άγωνιζομένων έν αύ- 
τοίς τών ‘Ελλήνων ύπέρ τής σωτηρίας αύτών τούτων τών πο- 
λυτιμοτάτων κειμιλίων, τών προϊόντων τού μεγαλοφυούς 

αυτών πνεύματος. ‘Ομοίως δέ καί ό μέγιστος τών κατα- 
τακτητών Ελλήνων ’Αλέξανδρος δι’ ούδένα άλλον σκοπόν 
τάς τόσας κατακτήσειςέν Άοία καί ’Αφρική έποιήσατο, είμή 
διά νά σπείρη έν τοίς βαρβάροις τούς εύγενείς σπόοους τής 
ελληνικής διανοίας καί τέχνης, καί νά οίκοδομήση έν τφ μέσφ 
τών βαρβάρων ώς εστίας ελληνισμού τάς 7 0 καί επέκεινα 
πόλεις του.

Τούτο σημαίνων ό μέγας έκεΐνος μαθητής τού Άριστ. καί 
αναμιμνησχόμενος δτι οί Αθήνα; ήσαν ή μητρόπολις τού 
ελληνισμού, έπεφώνει, δτε χατά τάς ’Ινδίας διεχινδύνευεν*  
«ώ ’Αθηναίε».. άραγε πιστεύετε άν ήλίκους ύπομένω κινδύ
νου; ε/εκα τής παρ’ ύμίν ευδοξίας ώ; αναφέρει ό Πλού
ταρχος έν βίφ Άλεξ. 8. Διά τούτο καί ή ένασχόλησίς 
τού Έλλληνικου έθνους ήν πάντοτε σύμφωνος πρός τήν άπο
στολήν του*  ποίησις, φιλολογία έν γένει, φιλοσοφία, τέχνη*  
καί ταύτην τήν ένασχόλησιν ούδέποτε διέκοψαν οί Έλλη
νες, ούδ’ εις αύτάς άκόμη τάς δυστυχεστάτας τών ήμερών 
τού βίου των*  καί ού μόνον επομένως εύτυχήσαντες, ώς έπί 
τών Μηδικών, και έπί τοΰ υιού τού Φιλίππου ωφέλησαν τήν 
άνθρωπότητα, έργασάμενοι τά άθάνατα τή; τέχνη; καί τού 
λόγου έργα, τούς άκενώτους τούτους θησαυρούς τοΰ ανθρω
πίνου πολιτισμού, άλλά καί δυστυχήσαντες τάς μεγίστας 
τών δυστυχιών ού μόνον τούς Ρωμαίους κυρίους των καί 
τους έξ ανατολών άκόμη, άλλά καί τούς έκ Βορρά κατελθόν- 
τας λαούς είς τήν μεγάλην καί ωραίαν οδόν τής διανοητικής 
ζωής καί ηθικής εύχοσμίας είσήγαγον καί έγένοντο οί αιώ
νιοι εύεργέται τής άνθρωπότητος, ώς παρ’ αύτών τών εύερ- 
γετηθέντων ομολογούνται.

Τοιαύτην λοιπόν ευγενεστάτην έχον τήν άποστολήν τδ 
ήμέτερον έθνος, ίδωμεν τέλος πόσον συμφώνως πρός αύτήν 
διετηρήθη έν τή ζωή καΐδιήρχεσε, καί δοξάσωμεν τόν ®Τ- 
ψιστον τόν άξιώοαντα αύτό τοιαύτη; έξαιρέτου άποστολής, 
χαί ήυ.άς δέ τούς νύν δντας άξιώσαντα ΐνα ώμεν τέκνα τού 
έθνους τούτου καί φέρωμεν έπί κεφαλής ήμών τήν άποστο
λήν ταύτην’ διότι τί βλέπομεν ; τόδε, κύριοι, οτι τό ημέ- 
τεοον έθνος, έ^ω πρό 40 ίσως αιώνων συνεστήθη, χαί διά 
μηριών δσων διήλθε περιπετειών, ούδέποτε δμως έπαυσε τοΰ 
ζήν*  διότι ό προορισμός αυτού ήν χαί έστίν ισόβιος τή άν- 
θρωπότητι*  ειν’, ώς είπομεν, ό πολιτισμός αυτής. Ένόσφ 
λοιπόν ζή καί υπάρχει ή άνθρωπότης, ζή καί θέλει ζή χαί 
υπάρχει ό Ελληνισμός. Καίτδ θαυμασιώτατον δέ πάντων έν 
τώ έθνει τούτφ είνε, δτι ένφ κατά τήν έμφάνισιν τού Χρι
στιανισμού, τοΰ άναγεννήσαντος τήν άνθρωπότητα, τδ έθνος 
τούτο έφαίνετο τεθνηκό;, εύθύ; πάλιν ήρχισε νά άναβή καί νά 

άκμάζζΐ σχεδόν*  διατί ; διότι ό Ελληνισμός, δστις εινε ά- 
νάπτυξις τής άνθρωπίνη; διανοίας, και διακόσμησις τού ήθους, 
ένόησεν ευθύς έλθόντα τόν θειον αύτού σύντροφον καί συνο
δοιπόρον, τδν Χριστιανισμόν, δστις είνε ό φωτισμός τού πνεύ
ματος. καί ό άγιασμός τής άνθρωπίνης καρδίας διά τής Χάριτος 
τού Ιησού, καί σπεύσας έδεξιώσατο αύτόν άδελφικώτατα, 
καί τή ζωοποιώ αύτού δυνάμει άναβιώσας έν νέα ζωή, διαβι- 
ώσεται μετ’ αύτοϋ είς αιώνας αιώνων !

ΣΥΜΒΟΥΛ ΑΙ

γέοοντος έργάτου πρδς νέον^έργάτψ.

Ένθυμου δτι δ καιρός είνε πλούτος.
‘Ο δυνάμενος διά τή; έργασίας αύτού νά κερδιζη δέκα γρό- 

σια καθ’ έκάστην, μενών δέ άνάσχολος (τργος) τδ ήμισυ μιας 
ήμέρας καί κατά τδ διάστημα της άργίας δαπανών πέντε γρό- 
σια, δέν πρέπει νά ύπολογίζη μόνον δτι έδαπάνησε πέντε γρό- 
σια, άλλ’ δτι πραγματικώς έπέταξεν άλλα πέντε. Ένθυμου 
φίλε έργάτα, δτι ή πίστίς είνε πλούτος. Έάν τις, άφ’ ού 
φθάση ή ημέρα τή; πληρωμής τοΰ χρέους μου, μοί δεικνύη 
πίστωσιν, ήτοι άφίνη είς χ<ϊρά; μου τδ άργύριόν του, τότε 
παραχωρεί είς έμέ τδν τόκον αύτού, ή άπαν τό οφελος, δπερ 
έξ αύτού δύναμαι νά πορισθώ κατά τό διάστημα τού χρόνου, 
καθ’ δν μένει είς χεΐρας μου τό άργύριόν του. Οταν τι; έχη 
άπεριόριστον καί σταθεράν πίστωσιν καί γνωρίζη νά ποιή 
καλήν αύτής χρήσιν, τό κέρδος αύτού πολλαπλασιάζεται ση- 
μαντικώς. Ένθυμού, φίλε Βρισαίε (1), δτι τά χρήματα άφ’ 

εαυτών πολλαπλασιάζοντας 
Τά χρήματα δύνανται νά γεννήσωσι χρήματα*  έκ τών μι

κρών προβαίνομεν βαθμηδόν καί εύκολώτερον είς τά μεγάλα. 
Πέντε δραχμών χρήσις φέρει εξ καί. κατ’ έςακολούθησίν, των 
εξ φέρει επτά μέχρι τών εκατόν. "Οσον ό τοκισμός πολλα
πλασιάζεται, τόσον αύξάνουσι, φίλε έργάτα τής κλεινής Λέσ
βου, καί ούτω κατά συνέχειαν γεννω/ται τά κέρδη ταχύτερα.

‘Ο φονεύων γρομφίδα (γουρούναν) έν γαστρί έχουσαν, κα
ταστρέφει άπασαν τήν έξ αύτής καταγωγήν μέχρι τής χιλιο
στής γενεάς. ‘Ο κατασπαταλών μίαν δραχμήν καταστρέφει 
πάν δ,τι ή δραχμή αύτη ήθελεν άποφέρει μέχρις εκατοντάδων. 
Ένθυμού, φίλε άναγνώστα, δτι οίκονομών καθ’ έκάστην 40 
λεπτά μόνον, άποκτά; ποσόν ούχί ευκαταφρόνητον εις έτος.

Διά μέσου τού ασήμαντου τούτου ποσοΰ, δπερ πάσαν ήμέ
ραν άνεπαισθήτως κατασωτεύομεν, δαπανώντες αύτό ή*πα-  
ραμελοΰντες τήν έργασίαν μας, δυνάμεθα καί δια τή; πί- 
στεως, έπί μόνη τή άτομιχή ήμών έγγυήσει, νά εχωμεν 
σταθερώς είς τήν διάθεσίν μας χιλία; δραχμάς πρό; έξ τοίς

(1) Σ.Δ. ‘Ο γράδων αποτείνεται πρός κάτοικον τής Βρισάς, 
κωμοπόλεως τής Λέσβου, όνομασθείσης ούτως άπδ τού ακρω
τηρίου «Βρίσα,» έν ώ καί Διονύσιος ό Βρισαίο; ϊδρυται (Στέφ.). 

εκατόν*  τδ κεφάλαιον τούτο είς χεΐρας φιλοπόνου ^ανθρώπου 
παράγει σημαντικόν κέρδος.

Προτρέπω τού. φίλους μου καί ίοίω; τούς έν Λέσβφ νά έν- 
θυμώνται τήν παροιμίαν «ό καλοπληρωτής έχει είς τήν έξου’ 
σίαν του τδ βαλάντιον τών άλλων. »

‘Ο εαπροθέσμως καί άκριβώς πληρόνων τά χρέη αύτοϋ δύ
ναται εν παντί χρόνφ, έν πάση περιστάσει, νά έχη τήν συν
δρομήν τών φί) ων αύτού καί τά χρήματα αύτών είς τήν διά
θεσίν του’ είς τδν κόσμον τούτον, φίλε άναγνώστα, συντρέ- 
χουσι πρδς καλήν έκβασιν τών πράξεών μαι,, πρώτον ή ερ
γασία καί ή οικονομία, καί κατά δεύτερον λόγον ή άκρίβεια 
καί ή δικαιοσύνη εις πάσαν έπιχείρησιν*  ενεκα τούτου δταν 
δανειζώμεθά χρήματα, ούδεμίαν ώραν πέραν τής προθεσμίας 
δέν πρέπει νά τά κρατώμεν*  άλλως μικρά τις έλλειψις κλείει 
διά παντός τδ βαλάντιον των φίλων ήμών.

Έν τή πιστώσει λαμβάνονται ύπ’ δψιν καί αί έλάχισται 
έργασίαι*  ό κτύπος τής σφύρας σου, δστις άπδ τής έκτης 
πρωϊ.ής ώρας ή άπδ τής έννάτης εσπερινής πλήττει τδ ώτίον 
τού πιστωτού σου, γίνεται άφορμή πρδ; παράτασιν τής προ
θεσμίας έπί έξ μήνας άκόμη.

Έάν δμως σέ ίδη εις τδ σφαιριστήριον ή είς τδ χαρτοπαί
γνιο ν, εάν άκούση τήν φωνήν σου έν τώ καπειλείφ καθ’ ήν 
ώραν πρέπει νά ήσαι είς τήν έργασίαν σου, αμέσως τήν 
επιούσαν σε ζη^εϊ τδ άργύριόν του, καί πριν άκόμη τής 

ποοθεσαίας.
Πρόσεχε μή υποπέσης εις τήν πλάνην έκεί\ων οΐτινες θε^ 

ωρούσι τά ξένα χρήματα ώς ιδικά των καί έπ<.μένως ζώσι 
και έξοδεύουσιν ασυλλόγιστα*  διά νά προλάβης τούτο, κράτει 
έν τώ μεταξύ ακριβή λογαριασμόν των τε εσόδων καί τών 
έξόδων σου’ έάν δέ άποφασίσης νά κρατής λεπτομερή σημεί- 
ωσιν των δαπανών σου, θέλει; απαντήσει τά καλλίτερα απο
τελέσματα, θέλεις άνακαλύψει τήν έξαισίαν ταχύτητα, δΓής 
ή αποκοπή μικρών δαπανημάτων γίνεται ποσότη; σημαν
τική’ θέλεις γνωρίσει πόσα ήδύνασο νά οίκονομήσης κατά 
τδ παρελθόν καί πόσον δύνασα». νά οικονομήση; διά τδ μέλ

λον, άνευ ούοεμιάς στενοχώριας.
Τέλος ή όοός τού πλούτου, έάν τδν έπιθυμής, εινε έπίσης 

ουαλή, ώς καί ή της αγοράς*  άπαιτείται όμως πρδ πάντων 
νά εχης κατά νούν τάς δύω τχύτας λέξεις : Εργασία 
καί Οικονομία, δτι δηλ. δέν πρέπει νά άσωτεύης μήτε 
τδν καιρόν σου μήτε τά χρήματά σου*  ή χρή ’̂.ς αυτών έστω 
δσον τδ δυνατόν εύλογος*  τδ πάν δΓ αύτών καί ούδέν άνευ 

αύτών κατορθούται.
Άδύνατον νά μή γίνης πλούσιος, δταν κερδίζης πάν δ,τι 

δύνασα; νά κερδίζης έντίμως, καί δταν θη σαυρίζης πάν δ,τι 
κεοδίζης, αφού εκπέσης τάς εύλόγους δαπάνας σου*  έκτδς έν 
τοσούτφ άν τδ *Ον  τδ κυβερνών τδν κόσμον καί προς τδ 
όποιον χρεωστούμεν νά άτενίζωμεν τούς οφθαλμούς ήμων, 
ϊ/α εύλογή τάς έντιμους ήμών πράξεις, έκτδς άν έν τή θείςι 
αύτού ποονοί^ι άλλως πώ; ώρισε.
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Παραινέσεις άναγχαϊσι προς τούς έπιΟυμοϋντας 
τά πλούτη.

Τά χρήματα, άπερ χατέχομεν, μόνον διά τής χρήσεως 
αύτών παράγουσιν ώφελείας' δταν διά τής τιμιότητάς σου 
χαΐ τής φρονήσεώς σου χερδίζης έχατδν δραχμάς τδ έτος, 
τοϋτο σημαίνει δτι έχεις τήν χρήσιν χιλίων βράγκων.

Ό δαπανών χαθ’ έκάστην άνωφελώς τισσαράχοντα λεπτά 
οαπανφ ανωφελώ; τδ έτος ποσδν ούχί ευκαταφρόνηταν καί 
χάνει την χρήσιν τοΰ κεφαλαίου δραχμών περισσοτέρων' δστις 
χάνει ενεχα τής οκνηρίας αύτοΰ 40 λεπτά χαθ’ έκάστην, χά
νει την ωφέλειαν τής χρήσεως κεφαλαίου δραχμών πολύ 
περισσοτέρων κατ’ έτος.

Οστις κατασωτεόει τδν καιρόν αύτοΰ, έν φ ήδύνατο νά 
χερδήση πέντε φράγκα, χάνει τά 5 ταΰτα φράγκα, τά ρίπτει 
εις τήν Θάλασσαν.

Ό δέ χάνων τά πέντε φράγκα χάνει ούχί μόνον αύτά 
άλλά καΐ άτάσας τάς έ; αυτών ώφελείας, δσας ήδύνατο νά 
έχη χρησιμοποιών αύτά, τά όποια κατά τδ μεταξύ της νεό
τητάς του και τής γεροντικής αύτοΰ ήλικίας διάστημα δύ
νανται νά σχηματίσωσι σημαντικώτατον ποσόν.

Παραινέσεις προς το οίκονοριικώς άγοράζειν.
‘Ο πωλών έπί πιστώσει, ζητεί διά τδ πωλούμενον άντι- 

κείμενον τιμήν ίσην τφ κεφαλαίφ (τή προσθήκη και τοΰ ανά
λογου κέρδους) καΐ τφ τόκφ τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ καθ’ δσον 
χρόνον μέλλει νά στερηθή τδ άντίτιμον τοΰ αντικειμένου.

‘Ο άγοράζων λοιπόν έπί πιστώσει πληρόνει τόκον έπί τοϋ 
αντιτίμου τοΰ πράγματος δπερ αγοράζει, ό δέ άγοράσας τοίς 
μετρητούς εινε τδ αύτδ ώς νά έτόκισεν έπί τίνος καιρού τά 
χρήματα τά όποια έδωσεν.

‘Ο άγοράζων κάλλιον εινε νά πληρόνη τοίς μετοητοϊς, 
διότι ό πωλών έπί πιστώσει, επειδή περιμένει ζημίαν τόσα 
τοίς έκατδν άπδ αναςιοχρέων αγοραστών, αύξάνει τδ τίμημα 
τοΰ πράγματος, ινα καλύψη τήν διαφοράν ταύτην.

‘Ο μέν άγοράζων έπι πιστώσει, καί άξιόχρεως έάν ήνε, 
πληρόνει πάντοτε μέρος έκ τής ΰπερτιμήσεως ταύτης, ό δέ 
άγοράζων τοίς μετρητούς άποφεύγει τήν ύπερτίμησιν ή δύ · 
ναται νά τήν άποφύγη

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. Μ. ΧΑΡ1ΚΑΗΣ, 
Α έ σ β ι ο ς.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ Η .

διήγημα πρωτότυπον (I) 
ύπδ ΟΜΗΡΟΙ’ ΒΑΦΑ υ ί ο ΰ.

There is a wondrous book of Legends 
of the dead kings

(1) Τό ιστορικόν τοϋ διηγήματος τούτου εΰρηται παρά 
Ψελλφ, Εκδοσις Βασιλείας 1 669. σελ, 74.

And he who looks may find therein 
The story that I. now begin.
H. W. Longfellow tales sf a wayside inn.

Νύχτωσε' λόγγος φοβερός . . . βροντά τ’ άστροπελέκι 
Πέφτει χαλάζι . . . Κύτταξε μες τήν άνεμοζάλη.

Ζαλακώστα, Φλώρος καί Φρόσω.
Πίπτε χιών ψυχροτέρα δέν είσαι ραγείσης καρδίας. 
Κρυφθήτε αστρα' τδ φως σας μισεύ εναγής πατροκτόνος.
Καί μ’αστραπάς καί βροντάς,ούρανέ τήν κατάραν σου ψάλλε'. 
‘Η Ουστυχής προ μικρού ήκουσ’ άλλην κατάραν.

θ. Όρφανίδου, Χίος δούλη.

Ητο νύξ χειμερινή τοΰ 1 028.
‘Ο άιεμος συρίζων διήρχετο διά τών ξηρών κλάδων τό ν 

δένδρων, οί δέ κεραυνοί μετ’ αστραπών καί βροντών καθί- 

στων τήν σκηνήν έτι φοβερωτέραν. Μόλις δέ ό άνεμος έκώπα- 
ζεν έπ' ολίγον, καί χείμαρροι ΰδατος κατέρρεον έκ τών ου
ρανών. Οι βράχοι άντήχουν τδν κρότον τών κεραυνών, οΐτι
νες άεννάως διεδέχοντο άλλήλους.

Ουδεν άνθρώπινον ίχνος έφαίνετο έπί τής ερήμου εκείνης 
πεδιάδας' ήθελε νομίσει τις δτι ήτο ή συντέλεια τοΰ αίώνος.

Μόνον δέ χελώναί τινες έφαίνοντο έν τούς ΰδασι, προσπα
θούσα'. νά κρυφθώσιν ϊνα μή φθάνη αύτάς ή βοή τής έξαγριω- 
θείσης φύσεως.

Από καιρού είς καιρόν γλαύξ τις ή κόραξ, έν βαθεύ ευρισκό
μενος σπηλαίφ ή έν τώ κορμώ ύψικόμου δρυός, έξέφερον'τήν 
καχοηχον κα'ι μονότονον κραυγήν των. ‘Ο δέ αίγωλιδς (μπού
φο;) ούτε νά χρώξη έτόλμα, φοβούμενος μή ή θύελλα τδν χα- 
ταλάβη χρυπτόμενον.

‘Η ωρα παρήρχετο' τδ μεσονύκτιον έπλησίαζεν. ‘Η θύ
ελλα εξηκολούθει μετά πλείστης ορμής. Θεύος δάκτυλος κακά 
προμηνύων έφαίνετο διαταράττων τήν φύσιν. Καί αυτοί οί 
βοσκοί δέν έτόλμων νά προβάλωσι τάς χειοαλάς έξω τών κα
λυβών, ευχαριστούμενοι έπί μόνη τή ευτυχία δτι είχον εαυ
τού; καί τά ποίμνιά των έν άσφαλείφ.

Έπι τής ’Ασιατικής όχθης τοΰ Βοσπόρου έν τφ μέσφ τής 
ανωθι ρηθείσης πεδιάδος ύπήρχεν έπαυλις, μορφήν έχουσα 
ανάκτορου, περί αύτήν δέ ώραύος κήπος ιοαινόμενος δτι έμελλε 
να κατακλυσθή ύπδ της θυέλλη;. ‘Η χλίμαξ τής έπαύλεωςήτο 
εκ Παρίου μαρμάρου ‘Η είσοδος ήτον εύρεύα, πλείσται δέ λυ
χνία'. ασθενές φώς άπαυγάζουσαι έκειντο έν τή αυλή. Άνα- 
βαίνων τις τήν κλίμακα ταύτην έφθανεν εις θάλαμον λαμπρό
τατα εστολισμένον, ένδον τοΰ οποίου καΐ λίαν πολύτιμα σκεύη 
υπήρχον καί ό χρυσδς καί ό άργυρος έν άφθονίφ εύοίσκοντο. 
Άπδ τοϋ θαλάμου τούτου είσήρχετό τις εις κοιτώνα, τδν όπούον 
εκόσμουν δύο κλίναι διά πολυτίμου πορφύρας περικεκαλυμ- 
μέναι, μέγας άριθμδς παντοίων έπίπλων, πλείστη περγαμηνή 
χαΐ πλεύσται διφθέραι, Έντφ ένδ'.αιτήματι τούτφ έβασίλευ? 

τελεία σιγή. Οί ύπηρέται βαθέως έχο’.μώντο έπί τών μαλακών 
αυτών στρωμάτων, τάς κεφαλάς ύπδ τά χονδρά των εφαπλώ
ματα έχοντες, ϊνα μή άκούωσι τήν σύγκ ρουσιντών στοιχείων.

Έπί τινα χρόνον ή σιγή εξηκολούθει, τδ μεσονύκτιον είχε 
παρέλθει. "Απαντα τά φώτα είχον σβεσθή πλήν ένδς έκπέμ- 
ποντος είσέτι τάς άσθενεύς αύτοΰ άκτύνας έν τφ χοιτώνι έκείνφ. 
Διά δέ τοΰ άμυδροΰ φωτός του ήδύνατο τις νά οιακρίνη τρεις 
μορφάς, μίαν γυναικδς καί δύο άνδρών. ‘Ο εις τών άνδρών ήτο 
έξηπλωμένος έπί κλίνης, είχε δέ τούς οφθαλμούς κεκλεισμέ- 
νους. ‘Η κόμη του ήτον άργυρόφαιος, ώ; ό μύσταξ καί αί ο- 
φρΰς του. Τδ ρυτιδωμένον αύτοΰ μέτωπον έδείκνυε τδ άωρον 
γήράςτου. Είχε τδ σώμα χεκαλιμμένον διά ρωμαϊκής χλαμύ- 
δος' πλησίον του έπί μικρά; τραπέζης έκειντο διάφορα κοσμή
ματα,έπι δέ χρυσοκεντήτου προσκεφαλαίου στέμμα. ‘Ο έτερος 
μόλις είκοσιπεντάκις είχεν ίδεϊ τδ έαρ τοΰ ένιαυτοΰ. Ητο άνήρ 
λίαν εύμορφος, είχε τδ γένειον μακρόν, τάς όφρΰς πυκνάς καί 
μελαίνας, τδ δέ μακρδν ξίφος του καί τά διάφορα άλλα όπλα, ά 
έφερε,έδείκνυον οτι ήτο στρατιωτικός. Είχε τήν κεφαλήν 87η- 
ριγμένην έπί του πήχεω; τή; χειρός του καί έκάθητο έπί άνα- 
κλίντρου' έφαίνετο δέ πάντη ξένος καΐ αδιάφορος εί; τά περί 
αύτόν.

*Η δέ γυνή έν τή άνθηροτέρφ τοΰ βίου ήλικ'φ οΰσα, είχε 
τού; μέν οφθαλμού; χεχλεισμένους ώς νά εχοιμάτο, άπδ καιρού 
δέ είς καιρόν συνωφρυοΰτο καί έτρόφ'ρε λέξεις τινάς. Τέλος ά- 
νηγέρθη. Έχίνησε τήν κεφαλήν της έπ’ ολίγον εις τρόπον 
ώστε φυσιογνώμωντις ήθελε πάραυτα έννοήσειδτι ή γυνή αΰτη 
είχεν έφεύρει τι.

Έπορεύθη πρδς τήν τοΰ γέροντος κλίνην καΐ παρατηρήσασα 
καλώς, ΐναβεβαιωθή άν οΰτο; έκοιμάτο, έθεσε τδ έπί τής τρα
πέζης κείμενον στέμμα έπί τής κεφαλής της.

— «Ρωμάνε»—είπε συγκεχινημένη τή φωνή, πρδς τδν 
έν τή γων'φ κείμενον ά <δρα — « πώς ήθελε σοι φανη άν μέ 
έβλεπες έξερχομένην μέ τό στέμμα τούτο εις τήν κεφαλήν μου; 
άν μ’έβλεπες προεδρεύουσαν έν τή βουλή πλησίον σου, και 
άν συνεβασιλεύομεν έπί τοϋ θρόνου ; »

‘Ο άνήρ (όέπι τοΰ άνακλίντρου) άκούσας ταΰτα, ώχρίασε 
χαΐ έσίγα.

— « Τί θά έλεγες » προσέθεσεν υψηλοτέρφ τή φωνή ή 
γυνή, « άν ήμέραν τινά έβλεπες άπασαν τήν ’Αφρικήν καΐ 
’Ασίαν νά κλίνη πρδ έμοϋ τδ γόνυ καί νά μέ δοξάζη ώς θεάν;»

Καί πάλιν ό άνήρ έσίγα.
Ή γυνή ένόμισενοτι είχεν άκούσει κρότον παρά τήν θύραν 

χαίέμενεν άχροωμένη' είτα δέ έχβχλοΰσα τδ στέμμα από τής 
κεφαλής της τδ έπανέθεσεν έπί τής τραπέζης. Άλλά μετ’ δλί- 
μον τδ έπανέφερε καί πάλιν έπί τής κεφαλή; της. Κατ’ έκεί
νην δμως τήν στιγμήν τρομερώτερος των προτέρων χεραυνδς 
χαταπεσών έξήγειρε τδν έπί τής κλίνης κοιμώμενου. ‘Η συγ
χρόνως δέ άναλάμψχσα αστραπή κατέστησε καταφανή τήν τδ 
στέμμα φέρουσαν.

—«Έξορχίζω σε έν ρνόματι τοΰ ζώντο; θεού καΐ τοΰ μο

νογενούς αύτοΰ υιού,» έχραξεν ό λευχόθριξ γέρων τδ τοΰ 
σταυρού σημεύον ποιών, «έάν ήσαι φάσμα ζώντος ή τεθνε- 
ώτος, πάραυτα νά έξαφανισθής άπ’ εμού ! »

1Η γυνή ωχρά γενομένη έμενεν άκίνητος.
— « Τίς εί;» έκραξεν έκ δευτέρου μετά φρίκης.
—« ‘Η θυγάτηρ σου,» άπεχρίνατο ή νέα θέτουσα τδ ςέμμα 

έπί τοΰ προσ κεφαλαίου.
— «Είσαι λοιπόν ή ζώσα ή μην είσαι όνειρο; ; »
— «Όχι, ή ζώσα είμαι,» άπεχρίνατο αΰτη, άσπαζομένη 

τήν δεξιάν του.
— Πρδς τί, θύγατερ, έφερες τδ στέμμα μου ; δέν γνω

ρίζεις δτι είνε ίερδν χαί ούδείς δύναται νά τδ έγγίση ;»
Κατά τάς λέξεις ταύτας τά όμματα τής νέας έξήστραψαν.
« Πώς» είπεν «ούτε ει; τήν θυγατέρα σου δέν είνε συγ- 

χωρημένον ;»
— « Εις ούδένα » είπεν αύστηρώς ό γέρων, είτα δέ μα- 

λαχύνων τήν φωνήν, « ολίγον ΰδωρ, » είπε.
Έάν τις έπρόσεχε χατ έκείνην τήν στιγμήν, ήθελεν ιδεϊ 

βεβαίως το πρόσωπον τής νέας καί ήθελε διακρίνει διαβολικόν 
τι μειδίαμα έπί τών χειλέων της· Διευθύνθη τότε πρδς τήν 
τράπεζαν, ένέπλησε χύπελλον ΰοατος, είτα δέ έβύθισεν εν 
αύτφ τδν δακτύλιον δν έφερεν εις τδν λιχανόν.

— «Ιδού πάτερ,» είπε μηχανικώς, δίδουσα τφ έν τή 
κλίνη κειμένφ τδ χύπελλον.

Οϋτος τδ έρρόφησεν άπνευστί.
— « Μοί φαίνεται παράδοξον» είπε «πώς νά μήν έλθη 

είσέτι ό ιατρός.»
‘Η γυνή έξήλθε τοΰ δωματίου.
Μετ’ ολίγον έπέστρεψε φέρουσα έν τινι άγγείφ ποτόν τι.
—«Ό ιατρός μοί είπεν δτι πρέπει νά λάβητε τδ ποτόν 

τούτο καί νά άναπαυθήτε».
— « Αλλά,» ύπέλαβεν άνυπομόνως δ γέρων «θέλω τδν ια

τρόν μου.»
— «Πλήν, πάτερ, έχετε πλείστην ανάγκην άναπαύσεως, 

άναπαυθήτε ολίγον».
Ό γέρων ήρξατο νά έμή. Οί οφθαλμοί του ήσαν καταθολω- 

μένοι.
— « Ω ! τδ ΰοωρ έκεϊνο,» είπε, «Θεέ μου; . . Βοήθεια! 

Βοήθεια ! »
Τάς τελευταία; ταύτας λέξεις άνέκραξε διά φωνής τοσοΰ- 

τον διαπεραστικής καί οξείας, ώστε άν αί βρονταί καΐ οί κε
ραυνοί δέν άνεμιγνύοντο μετ' αύτής, βεβαίως ήθελεν εξεγείρει 
άπαντας τούς έν τω μεγάρω.

— « Σιώπα !» είπεν όργίλως ή νέα, «άπασαι αί χραυ- 
γαί σου θέλουσι χαταπνιγή ύπδ τής θυέλλης.»

Τότε ό μέν γέρων άπελπισίας βλέμμα ρίψας, κατέπεσεν 
έπί τοΰ ποοσχεβαλαίου του, ή δέ γυνή έγέλασε σαρκαστιχώς.

— «Έ δίδετε τέλος» είπεν «αίσθάνεσθε δτι εύρίσκεσθε 
ύπδ τήν εξουσίαν μου δπως έγώ άλλοτε ήμην ύπδ τήν ΐόιχήν 
σας; Άλλ’ ά; μή χάνωμεν καιρόν'άποκριθήτε εις τάς έρω- 
τήσεις μου, τίς μέλλει νά σάς διαδεχθή ;
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καί κολάζεται ή κακούργος καί μιαρά σας ψυχή. «Σου μέν, 
Ρωμάνε, τδ σώμα νά γίνη βορά τών ορνέων, ή δέ ψυχή σου 
τοϋ δαίμονος λεία- σύ δέ, Ζωή, άπδ τούδε ήμέραν νά μήν ίδης 
ευτυχίας . Ό θάνατός σου νά ήνε τοιούτος οποία ύπήρξ’ ή ζωή 
σου. ‘Ο δαί μων τής έκδικήσεως άκαταπαύστως νά κατατρώγη 
τά σπλάχνα σας, ώς τά ίδικά μου κατέφαγε τδ πικρόν σας 
δηλητήριου.

Και ταύτα εΐπών έπεσεν άναίσθήτος έπί τής κλίνης.
— «Ρωυάνε» έκραξεν ή Ζωή, «βοήθησόν με νά διευθε

τήσω τδ σώμα έπί τής κλίνης, ώστε νά μή μάς ύποπτευθώσι.»
Έθεσαν τδ σώμα όριζοντείως έπ'ι τής κλίνης, καί τήν κε

φαλή/ έπί τού προσκεφαλαίου. Εΐτα δέ ή Ζωή έθεσε τήν 
χεΐρά της έπ'ι τής καρδίας τοϋ τεθνεώτος, πλήν αΰτη δέν 
έπαλλε πλέον.

Έξήλθον τότε ιί δύο καί διαβάντες μικρόν τινα διάδρομον 
άφίκοντο είς τδν ίδιον αυτών θάλαμον, δπου έκάτερος αυτών 
κατεκλίθη. Καί ό μέν Ρωμάνος πάραυτα έχοιμήθη, ή δέ Ζωή 
καθ’ δλην τήν νύκτα έγρηγόρει.

ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ.
Τδ γόητρον τών ψευδών μαθήσεων χαί ή διαφθορά τής καρ · 

δίας γεννώσι τήν άπιστίαν, ήτι εΐνε ό άσπονδος εχθρός τής 
πρόσκαιρου χαί της άϊδίου τοΰ άνθρώπουεύδαιμονίας.'Γπάρ- 
χουσιν άνθρωποι, οί καλούμενοι θεΐσταί, οϊτινες, άποδεχόμε- 
νοι τδν πρωταίτιον καί δυνάστην τού παντός, άποβάλλουσιν 
δμως τήν διηνεκή πρόνοιαν τού Δημιουργού ύπέρ τής διατη- 
ρήσεως πάντων τών δημιουργημάτων αύτοΰ. Ληθαργοΰσιν οί 
τοιούτοι ύπδ τήν θανατηφόρου σκιάν νόμων τινών ύποτιθεμέ- 
νων ώς άμετατρέπτων- διό καί άποδιώκουσι τδν τρομερόν λο
γισμόν τδν περί δικαίας κρίσεως χαί άνταποδόσεως, κατά τά 
έργα τών αυτεξουσίων χαί λογικών χτισμάτων.

‘Γπάρχει κα'ι ετερον είδος θεϊστών, οϊτινες άποδέχονται 
ενα θεόν πανάγαθου καί παντοδύναμον. 0; τοιούτοι φαίνον
ται μέν δτι βαίνουσι τήν ευθείαν οδόν, άλλ’ ούχι καί περαι
τέρω ώοισμένης τίνος στιγμής- ώς δέ φθάσωσιν εις τδν δρον 
τούτον, κλείουσι τούς νοεοούς αύτών οφθαλμούς. Έθελοκα- 
κοϋντες μετ’ έπιμονής, άρνούνται τήν άρχαίαν πτώσιν τοϋ 
άνθρώπου, καί τοι βλέποντες όφθαλμεφανώς τάς πανταχοϋ 
έπαισθητάς συνεπείας ταύτης τής πτώσεως, κα’. διά τοϋτο 
δέν έννοοϋσι πλέον πόσον ήτον άναγκαία ή παγκόσμιος απο- 
λύτρωσις, ήν είργάσατο ό Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός.

’Εμφανίζονται τέλος καί οί πανθείσταί, άνθρωποι εχοντες 
ζωηράν οαντασίαν. Κατά τάς ιδέας τούτων συγχέονται ό χτί
στης χαί ή χτίσις, τδ άγαθόν χαί τδ κακόν, τδ φώς χα'ι τδ 
σκότος, ό πνευματικός χόσμος και ή ΰλη, η πανταχοϋ πα
ρουσία τοΰ θεού και ή ταυτότης τών οντων. Και κατά τούς 
λόγους τούτων τδ άτομον τής παχείας ΰλης καί αί ψυχαί αυτών 
εΐνε έξ ίσου μόρια τής θεότητος, απορρεον.τα έκ τών κόλπων 
αυτής χαί πάλινύπδ τής αυτής πηγής άπορροφώμενα. Δελεα- 
στικώς ουτοι διαλέγονται περί τής αιωνιότητας, περί τής έμφύ- 

‘0 γέρων ώχριάσας έχλεισε τά δμματα.
— «‘Ομιλεΐτε- τίς εκλέγεται μετά τον θάνατόν σας’’Αρ

γών τοΰ Βυζαντινού κράτους;»
— « 1 II θυγάτηρ μου» εΐπεν άσθενώς «σύ ! »
— «Καλώς» εΐπεν εσπευσμένος ή νέα «και τίς θέλει 

λάβει τδν ιδιαίτερόν σας θησαυρόν ;»
— «‘Ο θεός» είπε διά στεντορείου φωνής ό γέρων.
— « Πώς ; » είπε μετ’ έκπλήξεως ή νέα «ό Θεός ;»
—«Ναί» άπεκρίνατο ό γέρων μετά ζέσεως «ο θεός, διότι 

τδ εύαγγέλιον λέγει οτι « ό ελεών πτωχόν δανείζει θεφ. » 
επομένως δέ γράφων τήν διαθήκην μου εΐπον δτι άπας ό ιδιαίτε

ρός μου θησαυρός νά δ ιαμοιρασθή είς τούς πτωχούς και τα 
ιερά χαθιδρύματα- δανείζω οΰτω τώ θεω.

— «Λοιπόν» έσπευσεν ή Ζωή (τούτο ήτο τδ ονομα τής 
νέα;) νά εϊπη «ό άναβησόμενος είς τδν θρόνον δέν θά κατάσχη 
και τδν θησαυ ρόν σας ; άλλ’ έστω, και έχετε εδώ την δια
θήκην σας ;»

—«’ Ογι» εΐπεν δ γέρων διά τρεμούσης φωνής.
— « Πού λοιπόν εΰοίσκεται ;» εΐπεν αΰτη άνυπομόνως.
— «Έντή μονή τοΰ Αγίου Φιλίππου- έκεϊ τουλάχιστον 

πρδ εξαετίας τήν είχα θέσει ».
— «Λοιπόν» έσπευσεν ή νέα νά εϊπη «ήδη ευρισκεται 

έν τή μονή. »
— «Βεβαίως».
— « Αύριον ελπίζω νά μέ ίδήτε, πάτερ, απδ την μελ- 

λουσαν κατοικίαν σας, αΰτοκράτειραν τού Βυζαντίου· Ναι, 
πάτερ. δέν σοί έμεινε ειμή ήμίσεια ώρα διά νά προσευχηθής.

Έάν έπιθυμής νά έςομολογηθής, εϊμεθα έτοιμοι νά κράξω- 
μεν τόν ιερέα. «’Ακούετε καλώς ; ήμίσεια ώρα».— «Μέ
γαιρα»! άνέκραξεν δ γέρων. «Άπαντες οί κύνες τού Βυζαν
τίου νά χορεσθώσιν έκ τοϋ αίματός σου, αί δέ σάρκες σου 
νά γίνωσι βορά των. θεέ μου! Πού είμαι! τδ φώς μου εκ
λείπει. Ταχέως τδν ιερέα! ώ! αποθνήσκω....

— «*Ογι  ακόμη» διέκοψεν είρωνικώς ή νέα ( σοί ύπεσχέ- 
θην ήυίσειαν ώοαν και θά σοί τήν δώσω» καί έθεσεν επ’, τών 
χειύέων του ψυχσρραγοϋντος ποτόν τι.—« Ω ! τδν ιερέα» 1.. 
άνέχοαξεν ό τελευταίος οΰτος- «τρέξατε δούλοι ! φόνος!., και 
ή ©ωνή του κατεπνίγη είς λυγμούς. — « Ούτε άρχοντες, 
ούτε δούλοι, εΐπεν άνεγειρόμενος δ έν τή γωνίφ ανηρ. 
Εδώ, σίλτατέ μοι, εϊμεθα τρεις άδελφοποίητοι ό Αυτο- 
χοάτωρ Κωνσταντίνος, ή θυγάτηρ αΰτοϋ Ζωή κα’. ο εράσμιος 
αύτής σύζυγος Ρωμάνος. Έάν δέ άπας είσέτι έκβάλης τάς 
βωμολόχους κραυγάς σου, θά σου εκβάλω καί έγώ τήν βωμο- 
λόχον σου γλώσσαν. Τάγυνε πλέον παλίμπαι, δέν σο! μένει 
ειμή ήμίσεια ώρα- προσευχήθητι.

‘Ο Κωνσταντίνος τότε ήγέρθη έπί τής κλίνης του και διά 
φοβέρας φωνής εΐπεν, ύψόνων τάς χεΐρας εις τδν ουρανόν : 
—— « θεέ μου ! έάν αληθώς ύπάρχης, ρίψον τδν κεραυνόν σου 
και κατάκαυσον τούς αθλίους τούτους πατραλοίας. Οπως δέ 
σείς τυραννεΐτε τδ σώμά μου, είθε έν τφ άδη νά τυραννήτα

του τών ανθρωπίνων ψυχών πρδς τήν θεϊκήν φύσιν ροπής, 
περί τών μεταμορφώσεων και καθαρισμών τοϋ βαθμηδόν 
αναπτερουμένου άνθρωπίνου πνεύματος, δπερ τά άνω ζητεί, 
πρδς τά ύπερκόσμια όρρα, χαί, χατά τάς βλασφήυους αύτών 
θεωρίας, συγχέεται τέλος μετά τής θεότητας. Πολλάκις, 
φεΰ ! οί έν άπλότητι χριστιανοί έμπίπτουσιν είς τάς παγίδας 
ταύτας τής άπατηλής θεωρίας, ένφ, άν βαθύτεοον άνεοευ- 
νήση τις τήν ουσίαν τής τοιαύτης διδασκαλίας τής άπαντωυ,έ- 
νης ε-,ι παράτισι των αρχαίων Γνωστικών και τήν σήαεοον 
πάλιν άνακαινιζομένης ύπδ τοϋ πνεύματος τής πλάνης, 
εναργώς άνακαλύπτεται δτι οί δόλιοι ή τετυολωαένοι παν- 
θεϊστα! ένδιαθέτως άρνούνται τήν ΰπαρξιν τού θεοΰ, τήν αθα
νασία· τής ψυχής, τδν ηθικόν νόμον, τήν δύναμιν τής σαοκώ- 
σεως τοΰ θεού λόγου καί,πάσαν τήν έπι τοις έργοις ήμών ευ
θύνην έν τή μελλούση ζωή.

Τέλος πάσαι αί τοιαϋται πλάναι δέν ύπάργουσιν άλλο τι 
ειμή τροπολογία! τής μεταφυσικής θεωρίας τών άφηρημένων 
ιδεών ή τής άποθεώσεω; τοϋ αύθοωπίνου νοός, δστις πάσα/ 
αρχήν έπιγνώσεως, άνωτέραν εαυτού, άποβάλλων, μετ’ έπι
μονής άντιποιεΐται τδ αύθύπαρκτον καί επομένως άρνεϊται πά
σαν πίστιν. "Οσφ πλέον ζήσης έντωχόσμφ, ©ίλε άναγνώ- 
στα, τοσούτφ μάλλον θέλεις χαταπεισθή δτι οί άνωτέρω, καί 
θεϊσταί χαί πανθείσταί, καί τοι διαφέροντες χατά τάς γνώμας 
καί τά συστήματα, καθ εν μόνον συμφωνοϋσι πρός άλλήλουτ, 
χατά τδ δτι άποβάλλουσι τδ τής άγιας Πίστεως κύρος καί τήν 
δύναμιν, τήν άναγκαιοτάτην πρδς ζωήν και έπίγνωσιν. Μή 
ζήτει άλλας ύποδιαιρέσεις έν μέσφ τοϋ άνθρωπίνου γένους- 
τοϋτο σύσσωμον εις δύο διεχωρίσθη άντιμαχομένας μεοίδας, 
άν κα'ι καθ’ έκάστην στιγμήν συναρμολογούνται χα'ι άντι- 
χρούονται οί στασιάζοντες. «Όεΐς παραλαμβάνεται 
χα'ι ό ετερος άφίεται.» Άλλ’ έρχεται ώρα 
καί ν ϋ ν έ σ τ ι ν, δτε πάντες και έκαστος 
σ τ ή σ ο ν τ α ι έκ δεξιών ή έξεύωνΰμων τοϋ ερ
χομένου Κριτοϋ, οί μέν ύπδ τδ ιερόν σύμβολου τής τά πάντα 
ιωμένης πίστεως, οί δέ ύπδ τήν μελανόγροον σημαίαν τοϋ 
αύταρέσκου νοδς καί τής άπιστίας.

‘Η απιστία προέρχεται ένθεν μέν ύπδ τής ομίχλης τών πε
πραγμένων αμαρτιών τής νεότητος, ένθεν δέ ύπδ τών διςαγ- 
μών τοϋ νοός’ οί δέ δισταγμοί ουτοι γεννώντοι, ώ; πιθα
νόν, έκ τής κενοδοξίας, ήτις ορέγεται νά άπολαύση τήν έπω- 
νυμίαν τοϋ βαθύνοος καί πολυμαθούς. Άπαλλάττεται δέ τής 
άσθενείας ταύτης ό άπιστος διά μόνης τής ταπεινοφροσύνης, 
τής προσευχής καί τής μελέτης τοϋ ίεροϋ εύαγγελίου. Αρα 
τί έχουσι νά είπωσιν οί άπιστοι περί τής θαυμασίας έκπλη- 
ρώσεως τών προφητειών τής Παλαιά; Διαθήκης, αϊτινες 
έπληρώθησαν είς τδν Θεάνθρωπον; "ΐνα δΓ ένδς καί μόνου πα
ραδείγματος δείξωμεν τδ θεόπνευστου τής Γραφής, δεύτε λά- 
βωμεν κατά νοϋν τδ δραμα τού Ναβουχοδονόσορος, τδ παρά 
τοϋ Δανιήλ έξηγηθέν έμβλέψωμεν είς ταύτην τήν θαυμα
στήν άνθρωπίνην εικόνα, έν ή έμπεριείχετο χαί έπληρώθη 

μέχρι κεραίας ή ιστορία παντός τοϋ γνωστού χόσμου- αί τέσ- 
σαρες βχσιλεϊαι, τδ κράτος της Ρώμης, ή καταστροφή τοϋ 
κολοσσού ύπδ τοϋ μυστηριώδους λίθου, τοϋ πεσόντος άπδ τής 
κορυφής τού ορούς Σιών, ή μίξις τών Ρωμαίων χα'ι τών βαρ
βάρων, προεικονιζομένων διά τοΰ σιδήρου καί τοϋ οστράκου! 
Δεν σά; λανθά/ειτού οράματος ή έποχή· παραβάλετε λοιπόν 
προς αυτό τήν σειράν τών συμβάντων καί θέντες τήν χεΐρα 
έπί τής καρδίας, κρίνατε τίς, έκτδς τοΰ τών πάντων γνώστου 
θεοΰ, ήδύνατο νά προσχεδιάση εΐ ς μίαν άνθρωπίνην εικόνα 
τήν τύχην δλης τής άνθρωπότητος ;

Βεβαίως ό άπιστος, δσον μεγάλην καί άν ύποθέσωμεν τήν 
απιστίαν αυτού, δέν δύναται ειμή. άναλογισθείς ταΰτα, νά 
πέση γονυκλινής έμπροσθεν τής αγία; Γραφής καί άπδ καρ- 
οίας νά όμολογήση τήν θεοπνευστίαν αύτής. Μόνοι οί έκζη- 
τούντες τόν Κύριον εύρίσχουσιν αύτόν. Οί έκζητοΰντες 
τον Κύριον ούκέλαττωθήσονται παντός 
ά γ α θ ο ϋ (Ψαλμ. λβ’. 41).

(Έκ τοΰ σπουδαιοτάτου Συγγράμματος «Έπιστολαί 
περί τών καθηκόντων τής Ίερωσύνης»).

ΑΝΑΛΕΚΤΑ

έξ άναγνώσεως έφημερίδων.

Άνθρωποφάγοι έπί τής Γής. ‘Π άνθρωποφαγία 
έλαττούται καθ’ δσον οί λευκοί άποιχοι πολλαπλασιάζοντας 
εις τδν μεσημβρινόν Ώχεανόν. ”Ηδη αΰτη έξέλιπεν έκ τοΰ 
οροπεδίου τοΰ Άνάλίνάκ κα'ι τοϋ Περού μετά τών ’Ινδών καί 
πλείστων Βρασιλιανών φυλών. Καί δμως ό άριθμδς τών άν- 
θρωποφάγων εΐνε άκόμη σημαντικός, ώς φαίνεται έκ τής επο
μένης στατιστικής.

Κατά τδν Φρίεδμαν οί Βαλτάς εΐνε περί τάς 200,ΟΟΟ- οί 
Καννιβάλοι τοϋ Δέλτα τοϋ Νίγηρος 1 00,000. Οί Φάους 
(Faus) ύπολογίζονται εις 80,000. Οί Τρωγλοδύται τής 
χώρας τού Βάμουτζ, τδ 1 Οον τοϋ δλου πληθυσμοΰ αύτών, είς 
4 0,000. Οί Νιάμς-Νιάμϊ είς 500,000. Κατά τδν Μαρλδγ 
οί Μουρχάνας καί οί Νετάϋαι είς 2,000. Οί άλλοι άνθρωπο- 
φάγ'οι τής μεσημβρινής ’Αμερικής εις 1,000. Οί αύτόχθονες 
τής Άουστραλίας είς 50,000. Οί κάτοικοι τής Μελανησίας 
(μή συμπεριλαμβανομένης τής Νέας Γουϊνέας) συμποσοϋνται 
είς 1 .000,000.

‘Ο ύπολογισμδς οΰτος παρουσιάζει έν κείράλαιον έξ 
1,945,000 άνθρωπίνων οντων, ατινα μετέρχονται τήν άν- 
θρωποφαγίαν, καί ό άριθμδς οΰτος, χωρίς νά ήνε μεγαλο
ποιημένος, παριστά τδ 6 9 Οον μέρος τοϋ πληθυσμού τοϋ ήμε- 
τέρου πλανήτου, ή τά, 0,14 έπί τοις Ο)θ.

Καταδίκη άγελάδος εις θάνατον. Τήν 5 Σε
πτεμβρίου τοϋ 1578 ό έπίτροπος τών δημοσίων δικών χα- 
τήγγειλεν είς τδ δικαστήριον τήν άγελάδα Πέτρου τίνος de 
Lannoy ώς φονεύσασαν δι’ ένδς κερατισμοΰ τδ τέχνον τοΰ
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Πέτρου Walghen: Οί κύριοι δικασταϊ της πόλεως Keure 
άπεφάνθησαν όπως ή ρηθεϊσα άγελάς πωληθή καί σφαγή, τδ 
δέ ές αύτής προκύψον χρηματικόν ποσδν νά διανεμηθή έξ ήμι- 
σείας είς τδν πατέρα τοϋ φονευθέντος παιδδς καϊ είς τδ πτω- 
χοκομεϊον τής πόλεως· διετάχθη δέ συγχρόνως ό δήμιος ν’α
νάρτηση έπ'ι δικράνου τήν κεφαλήν αύτής καϊ νά έκθέση είς 
τδν συνήθη τόπον τών θανατικών εκτελέσεων.

Πληθυσμός Λονδίνου. Κατά τήν τελευταίαν άπο- 
γραφήν τοϋ πληθυσμού τοΰ Λονδίνου, γενομένην τδν πα
ρελθόντα Απρίλιον, ό αριθμός τών κατοίκων τής μεγαλου- 
πόλεως ταύτης τοϋ κόσμου άναβαίνει εις 3,858, 1 69, ένφ 
ή άπογραφή τοΰ 1861 είχε παρουσιάσει 2,803, 688.

Έχει λοιπόν τδ Λονδϊνον, μία δηλ. πόλις, τριπλασίους 
σχεδόν κατοίκους, παρά τδ Κράτος τής Ελλάδος, διπλά
σιους τών τής Δανίας καί επέκεινα ίσους πρδς τούς τής ‘Ολ
λανδίας κα'ι τής Σουηδίας, εν έκατομμύριον ολιγωτέρους τών 
τοΰ Βελγίου, καϊ 500 χιλ. ολιγωτέρους τών τής Πορτογαλ- 
λίας· Κα'ι έάν έντδς δεκαετίας ηύξησεν ό πληθυσμός τής 
πόλεως ταύτης κατά έν περίπου έκατομμύριον, ποϋ θέλει κα- 
καταντήσει μετά τινας δεκαετίας, τής αύτής αναλογίας τη- 
ρουμένης περϊ τήν τεραστίαν αύξησιν;

Γ. ΑΡ.

Περ: νοημοσύνης τοΰ δνου.
‘Ο όνος κατά τά πρώτα αύτού έτη εινε χαρίεις, ζωηρό

τατος, πλήρης έλαφρότητος κα'ι κομψότητας- δέν χάνει δέ τήν 
χάριν τού σώματος ή διά τής άθλία; ζωής, ή» άναγκάζουσιν 
αύτδν νά διάγη. Ούδέν ζώον έκ τών τριχωτών εινε καθαρώ- 
τερον αύτοΰ’ ούδέν σκεπτικότερου, φρονιμώτερον και νηφαλι- 
ώτερον. ‘Η νηφαλιότης, ώ; γνωστόν, εινε ή ισχύς τών λο
γικών δντων.

Παρατηρήσατε τήν μεγάλην αύτού κεφαλήν, τού; έν τφ 
κοιλώαατι αύτών πλήρεις σκέψ-ως κεχωσμένους οφθαλμούς, 
κα'ι θέλετε έννοήσει δτι ό Buffon ποτέ δέν εινε τόσον εύ
γλωττος, ή δτε καλώς εϊδεν δ,τι περιγράφει. ’Ιδού τί περϊ 
τού δνου λέγει: «‘Ο όνος προσκολλάται είς τδν κύριόν του, 
άκόμη καϊ δταν τδν μεταχειρίζεται κακώς’ τδν έννοεϊ μακρό- 
θεν καί διακρίνει αύτδν μεταξύ πάντων· άναγνωρίζει τούς τό
πους, οΰ; άλλοτε κατφκησε, τάς οδούς δι’ ών συχνάκις διήλ— 
θεν. Έχει καλήν δρασιν, δσφρησιν θαυμασίαν, άκοήν έξαί- 
ρετον, ήτΐ; δύναται νά θέση αύτόν μεταξύ τών δειλών ζώων 
τών έχόντων, ώς άξιοϋσι, λεπτοτάτην τήν άκοήν καϊ μακρά 
ώτα.

‘Ο όνος εινε νοήμων καϊ πρδς άπόδειξιν τούτου φέρομεν 
τδ άκόλουθον άνέκδοτον, δπερ ό δόκτωρ Φραγκλΐ.ο; αναφέ
ρει. Όνος τις είχε συνήθειαν νά συχνάζη είς τινα έπαυλιν 
έν Guerville, ής τίνος ή κυρία είχε φωνήν ώραιοτάτην ο 
όνος τρέχων πλησίον τών παραθύρων, ήκροάζετο μέ σύντονον 
προσοχήν ήμέραν δέτινα φσμα φανέν ωραιότερου ανσμφι- 
βόλως είς τδν ήμέτερον έραστήν τής μουσικής, τών δσων μέ

χρι τότε ειχεν άκούσει, έκαμεν αύτδν ώστε ν’ άφίση τήν συνή
θη του θέσιν καϊ νά είσέλθη άπρόσκλητος έν τφ θαλάμφ, δπου 
ΐ/α άναπληρώση δ,τι κατ’ αύτδν έλειπε διά τήν πλήρη αρμο
νίαν τοΰ φιματος, ήρχισε νά όγκανίζη πάσαις δυνάμεσιν.

Τδ γεγονός τούτο διαψεύδιι τήν γνώμην τοϋ ’Εράσμου, δια— 
τεινομένου δτι τδ τετράπουν τοΰτο ολίγην πρδς τήν μουσικήν 
τρέφει κλίσιν. ‘Οπωσδήποτε δμως, κα'ι άν άληθής ύποτεθή ή 
συκοφαντία αΰτη, τήν πρδς τήν μουσικήν άναισθησίσν του ά- 
ναπληροϊ μετά θάνατον, διότι έκ τοϋ δέρματός του κατασκευά
ζονται οί άριστοι σωλήνες πρδς κατασκευήν αύλών.

Τδ μνημονικδν τού δνου εινε άξιοσημείωτον. Κατά τδν 
Μάρτιον τού 1816 δ πλοίαρχος τής φρεγάτας Istcr ήγό- 
ρασεν έκ Γιβραλτάρης όνον δπως φέρη αύτδν είς Μελίτην, 
δπου κατευθύνετο, Καθ οδόν τδ πλοϊον έκάθησεν έπϊ τής άα- 
μου εις ολίγην άπόστασιν άπδ τής παραλία; και ό όνος κατε- 
βιβάσθη άπδ τδ πλοϊον δπως, εί δυνατόν, έξέλθη είς τήν 
ξηράν. ‘Η θέσις τοϋ δυστυχούς ζώου ήτο οίκτρά, διότι ή θά
λασσα φρικωδώ; έμαίνετο, καϊ λέμβος τις άφήσασα τδ πλοϊον 
κατεποντίσθη. Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών πρωίαν τινα 
άνοιγομένων τών πυλών τού Γιβραλτάρ έπαρουσιάσθη αύτο- 
προσώπως δ όνος δπως εισέλθη είς τδν σταϋλον τού πρώτου 
αύτού ιδιοκτήτου, εμπόρου τής πόλεως ταύτης. ‘Οποία ύπήρ- 
ξεν ή έκπληξις τοϋ τιμίου τούτου έμπορου' έφαντάσθη δπ 
ενεκεν άγνωστων λόγων ό όνος δέν μετεφέρθη έπϊ τού πλοίου. 
Εις τήν έπιστροφήν τής φρεγάτας , τδ μυστήριον διεσαφίσθη' 
ό όνο; ούχί μόνον σώος καϊ υγιής κολυμβών έφθασεν εις τδ 
παράλιον, άλλά καϊ άνευ οδηγού, άνευ χάρτου γεωγραφικού 
ήόυνήθη νά διατρέξη οδόν διακοσίων μιλίων δπως φθάτη εί; 
Γιβραλτάρ, όδδν ορεινήν, άνώμαλον, διακοπτομένην άπδ πο
ταμούς καϊ λιμνάζοντα υδατα’ ή βραχύτης τής διαρκείας 
τού ταξειδίου του σαφώς άπεδείκνυεν δτι τδ ζώον ούδόλως ά- 
πεπλανήθη ούτε έπϊ μικρόν τής εύθείας οδού.

(Έκ τού Γαλλικού ύπδ Δ. Β.).

ΠΡΟΣ Τ0Ν ΕΛΠΙΔΑ.

Κόρη γλυκεία 
Τοϋ Παραδείσου, 
Παραμυθία

Τής συμφορά;,

’Ελπίς- ή μόνη 
Τερπνή φωνή σου 
Άνανεόνει

Πηγήν χαράς.

‘Οπόταν πλέω 
Είς δυστυχίας, 
‘Οπόταν κλαίω 

’Ελεεινά,

Σύ μέ φωτίζεις
Μ’ άκτϊνας’θείας
Κ' άνακουφίζεις

Είς τά δεινά.

Μ’ δν βλέμμα μόνον 
Παύεις τούς θρήνους 
Κακοδαιμόνων

Τής γής ψυχών,

Καϊ ή ταχεία
Πετφ μ’ ίκείνους 
’Επιθυμία

Τών δυστυχών.
Α. ΚΑΤΑΚΟΓΖΗΝΟΧ'

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΠ1ΊΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. _ ___
Άφ’δλα τά σαρκοβόρα δρνεα τδ έχον ισχυροτερον ράμφος 

καϊ όνυχας εινε ή μεγάλη αρπυια τής ’Αμερικής, ητις ονομά
ζεται καϊ καταστρεπτική ή άετώδης άρπυια.

Τδ δρνεον τούτο κατοικεί είς τήν Γουιάναν, και άλλαχοΰ 

της μεσημ
βρινής ’Αμε
ρικής, έμ- 
φωλεϋον είς 
τά πυκνότε
ρα μέρη τών 
δασών οσον 
τδ δυνατόν 
πάντοτε μα
κράν τών άν- 
θρωπίνων κα 
τοικιών, υ
περβαίνει δέ 
πολύ τδν ά- 
ετδν κατά τδ 
μέγεθος, καϊ 
έτι μάλλον 
κατά τήν ί- 
σχύν. Τό 
χρώμα τών 
πτερών του 
εϊνεκατάμέν 
τήνκεφαλήν 
καϊ τδν τρά
χηλον φαι- 
όν, κατά δέ 
τήν ράχιν 
καϊ εκατέρω
θεν τού στή
θους μέλαν 
βαθύ, κατά 
δέ τό ύπογά- 
στριον άρχό- 
μενον έκ τοϋ 
λευκοτάτου 

καϊ προχω
ρούν ποικίλ
λεται βα
θμηδόν έκ 
μελανών κη- 
λίδων ’ ή ου
ρά αύτοΰ ει- 
νε κατά μέρη 
μέλαινα, καϊ 
κατά μέρη φαιά' τδ δέ ράμφος καϊ οι όνυχες καταμελανα, τα· 
πτερά κιτρινόχροα, περϊ δέ τδν τράχηλον φέρει λόφον υψη
λών όρθιων καϊ άνίσων πτερών μελανός χρώματος όταν οε 
τδ είρημένον δρνεον άνορθοι μέν τα τής κεφαλής, κρέμα δε 
πρδς τά κάτω τά τών παρειών, ομοιάζει τότε με την γλαύκα,

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΓ'

άλλά τδ άγέρωχον τοϋ σχήματος καϊ τό υπερήφανου σπιν- 
θηοοβόλημα τών οφθαλμών του άφαιροΰσι πάσαν τήν απο τώ- 
τής κεφαλής πτερών ομοιότητα τής άρπυίας πρδς τδ αγε
νές έκεΐνο νυκτερινόν πτηνόν.

Αί έξεις τής μεγάλης άρπυίας φυσικώς έχούσης δέν μά;
ε ινε αρκετά 
γνωσταί' δι
ότι τδ δρνεον 
τούτο διά τδ 
ύπερβάλλον 
τής ισχύος 
καϊ τδ άγέ
ρωχον αύτοΰ 
καθίσταται 

τοομερόνοι- 
ηγουνται δέ, 
οτι δέν δει- 
λια νά εφορ- 
μήση καϊ 
κατ’ αύτών 
τών άνθρώ— 
πων, άναφέ- 
ροντες μάλι- 
στα παρα
δείγματα 
πολλών δυ- 
σ τ u χ ώ ν , 
τών οποίων 
τδ κοανίον 
διά τοΰ ράμ
φους συνέτρι 
ψε. Καϊ ί
σως μέν τού
το είνε υ
περβολή, άλ 
λ’ άναμφι- 
βόλως ήθε- 
λεν εϊσθαι 
κινδυνωδέ- 

στατον τόλ
μημα τδ νά 
πλησιάσητις 
άοπλος εις 
τήν φωλεόν 
ζεύγους τών 
τ ρ ο μ ερών 
τούτων ορ
νέων. Ό 
ορνιθολόγος 

Φερνανδέζος άναφέρει, δτι ή αοπυια , άποτολμά δχι μόνον 
κατά τών άνθρώπων νά έπιπίπτη, άλλά καϊ κατ’ αυτών 
άκόμη τών άγριων θηρίων. Κατά δέ τδν Μανορουίτην ή έμ
φυτος τής άρπυίας πρδς τδ καταστρέφειν ροπή αναπτύσσε
ται συνεχέστατα κατά τών άθλιων βοαδυπόδων καϊ πιθήκων·,,

45-
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των έπί τών κλαοωυ τών δένδρων διαιτωμένωυ χαί μη 
ίσχυόντων ν’ άντιπαλαίωσι πρός τοιούτον τρομερόν αντίπαλον 
φόνευε: δέ προσέτι καίέλάφους, και καταβάλλει καί άλλα :ών 
τετραπόδων, τά όποια ύστερον μεταφέρει είς τήν άπόκρυιρον 
χαί μεμονωμενην φωλεάν του ένθα ευχαριστεί τήν πεινάν του. 
Αλλ ή συνηθεστέρα λεία τής άρπυίας εινε τά μοσχάρια. 

Δεν γνωρΐζομεν μεν πώς νεοττεύει, άλλά δέν δυνάμεΟα νά 
υποθεσωμεν, δτι καθώς οί αετοί, ούδ’ δτι αυτή ώοτοκει πλειό- 
τερα τών όύο) ή τριών.

— f r t
ά. εςεις της υποχειρου αρπυιας παρετηρήθησαν ακριβέ

στερο ν η τής φυσικώς χαί αγρίως διαιτωμένης. Συνεχώς, λέ
γει τις τών Άγγλων φυσιολόγων, είχομεν άδιακόπω; προση- 
λωμενους τούς οφθαλμούς μας έπί τής άετώδους άρπυίας, τής 
& τφ χήπω ττ,ς ζωολογικής εταιρίας τού Λονδίνου’ χα· μάλις-α 
προσείχομεν εις τον τρόπον με τόν οποίον αύτη ΐστατο έπί τί
νος ξύλου, ορθή καί ακίνητος ώς άγαλμα ουδόλως ταραττομένη 
άπό τά πρός έκφόβησιν αυτής γινόμενα κινήματα,' ή κατα
βάλλουν τό άγέρωχον τό σπινθηροβολούν αύτής βλέμμα, 
ασκαρδαμυκτί εις ημάς προσηλωμένου, έφαίνετο ώς νά μάς 

. έπροκαλει υπερηφάνως.
Κανεν ορνεον ούτε έξισούται μέ τήν άρπυιαν κατά τήν δύ- 

ναμιν, ούτε υπερτερεί αυτήν κατά τήν αγριότητα. Παρατηοή- 
σαντες δε πάλιν αυτήν άλλοτε, τήν είδομεν παίζουσαν μέ τήν 
κατεσπαραγμένην ύπ’ αύτής λίαν καί εχουσαν τούς μέν όνυ
χας εμπηγμενους εις τό σώμα τού θύματος, τό δέ ράμφος κα- 

θηματωμενον, οτε δέ μάς είδε πλησιάζοντας πρός αυτήν, 
άντι ν άφήστ) αυτό, έςήπλονε τάς πλατείας πτέρυγάς της’διά 
να τό κάλυψη, καί έστάθη βλέπουσα άπειλητικώς, καί άνα- 
δεικνύουσα,,δτι ήτον έτοιμη τρόπον τινα νά πολεμήση μέχρι 
τελευταίας αναπνοής, εάν ήθέλομεν δοκιμάσει νά διαμφίσβη- 

«■ησωμεν προς αυτήν περί του εις τους ονυχάς της θύματος*  
το οε άγριον καί τό άγέρωχον τοΰ ορνέου έδήλου, δτί ματαίως 
•ις ηθελεν αποπειραθή νά τής τό άφαιρέση.

II σμικρότης καί τό σχήμα τών πτερών τής μεγάλης άρ- 
πυ-.ας, αν καί κατάλληλα πρός τήν διαρκή καί σταθεράν τού 
ορνέου πτησιν, άποκαθιστώσιν δμως αυτό άνίκανον πρός τούς 
μεταρσίους έςελιγμούς, τούς οποίους κάμνουσιν οί ίέραχες*  
αλλ’ επειδή καί τό ορνεον τούτο κατοικεί είς τούς δουαούς 

και ο·ν καταδιώκει, ως ο χέρας πτηνά, αλλά ζώα άνίκανα νά 
σωθωσι διά τής πτήσεως, υπάρχει τελεία αρμονία μεταξύ τής 
ουναμεως τών πτερύγων του, καί τώ/ περιστάσεων των 
χρειών του.

* Η μεγάλη λοιπόν άρπυια, αν καί δέν ΐπταται είς υπέρ
τατα υψη, μηοε διασχίζει, ώς ο ιέραξ, τά μετέωοα νέιοη, πε- 
ριιπταται όμως τα Οαση, φέρεται επί τα δένορα, καί άνακα- 
λύπτει τον εκ τών κλάδων κρεμάμενον βραδύποδα, ή τόν άμε- 
ρίμνως περιφερόμενον πίθηκον, δτε βέβαια περί τής έπιτυ-

®Τ^ρμα κατα του άοπλου θύματος, τό αρπάζει καί μέ 
εν τών ονύχων κτύπημα κατά τής κεφαλής, έτερον δέ έπί 
τής καροιας, τό θανατόνει παραχρήμα*  τό δέ ράμοος δέν τό 

μεταχειρίζεται ειμη μόνον, όταν θέλη νά τό διάσχιση καί νά 
τό φά^η.

‘ΕΙ μεγάλη άρπυια εινε σπανία καί είς αύτόν ακόμη τόν 
τόπον τήςγεννήσεώς της*  διότι άλλως τά είδη τών ζώων, 
έξ ών τρέφεται, ήθελον έκλείψ-ι ένεκα τής οποίας έπιφέρει με
γάλης καταστροφής, καί επομένως, ή μέν μεταξύ των θηρών- 
των και θηρωμένων ζώων σοφώς υπό τής φύσεως καταστα- 
θείοα ισορροπία ήθελε συγκαταστραφή μετά τών δ-υτέοων, 
τά δέ αίμοβόρα ζώα ήθελον εξαλείψει κατά μικρόν τά είδη 
τών θυμάτων αύτών.

Δεν υπάρχει λοιπόν άμφιβολία. δτι συμβαίνει καί έπί τής 
αρπυιας ο,τι καί επί τών λοιπών αίμοβόρων θηρίων, τών ό
ποιων δηλαδή ή ποσότης τού πληθυσμού εινε πάντοτε κατ’ ά- 
ναλογίαν πολύ μικροτέρα τής τών ζώων, έξ ών συνήθως τρέ
φονται*  Οιό καί οπού νέμονται πλειότεροι βραδύποδες καί πί
θηκοι, εκεί ύπάρχουσι καί πλειότεραι άοπυιαι.

Ό όνος είσελθών άπρόσκλητος έν τώ θαλάμφ, ήρχισε νά 
όγκανίζή πάσαις δυνάμεσιν. (ίδε σελ. 352).

Ο ΟΙΝΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 
II ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ό βασιλεύς Δαρείος εποίησε συμπόσιον μέγα είς πάντας 
τού; οικογενείς αυτού καί είς πάντας τούς μεγιστάνας τής 
Μηοιας καί τής Περσίας καί είς πάντας τούς σατράπας καί 
στρατηγούς καί τοπάρχας, τούς ύπ’ αύτόν, άπό τής ’Ινδικής 
μέχρι της Αιθιοπίας, είς τάς εκατόν είκοσι επτά έπαρχίας. 
Αφ’ ού δέ έφαγον καί έπιον καί άνεχώρησαν, ό βασιλεύς Δα- 

ρείος άνέβη εις τόν κοιτώνα αύτου καί κατακλιθείς έκοιμήθη. 
Έν ω ο έκοιμάτο, τρεις νεανίσκοι έκ τών σωματοφυλάκων 
αυτού ειπον πρός άλλήλους*  έκαστος έξ ήμών άς προτείνη

αί γυναίκες έγέννησαν τόν βασιλέα καί άπαντα τόν λαόν 
του*  δέν εινε αύταί αί γεννήσασαι τούς φυτεύσαντας τους 
άμπελώνας, έξ ών ό οίνος γίγνεται, καί ποιούσαι τήν δόςαν 
καί τάς στολάς τών άνθρώπων; Δέν δύνανται οί άνθρω
ποι νά ήνε χωρίς τών γυναικών. Εάν μεν συνάγωσι χρυσίον 
καί άργύριον καί παν δ,τι πολυτιμότερον υπάρχει, και ιοωσι 
γυναίκα καλήν καί εύειδή, ταύτα πάντα άφέντες, εις αυτήν 
προσκολλώσι τούς οφθαλμούς καί θεωρούσιν αύτήν χάσκον- 
τες καί πάντες έπιθυμούσιν αύτήν μάλλον ή τό χρυσίον καί 
τό άργύριον καί πάν ώραίον πράγμα. Ό άνθρωπος έγκατα- 
λείπει τόν πατέρα αυτού τόν έκθρέψαντα αύτόν, καί τήν χώ
ραν, έν ή έγβννήθη, ΐνα προσκολληθή πρός τήν γυναίκα αύ
τού. Εύφραίνει μετ’ αύτής τήν ψυχήν του και ούτε τον πατέρα 
πλέον ένθυμείται, ούτε τήν μητέρα, ούτε τήν ιδίαν χώραν. 
Άλλά τί 1 άγνοεϊτε άρα, δτι αί γυναίκες κυριεύουσιν υμάς 
καί πονείτε καί μοχθείτε υπέρ αυτών *, ο άνθρωπος λαμβά
νει τήν ρομφαίαν αύτού καί πορεύεται εις τάς οόους, ινα κλεψη 
καί φονεύση*  διέρχεται τάς θαλάσσας, ολιγωρεί τόν οοόντα 
τού λέοντος καί βαδίζει έν τώ σκότει. Καί δταν κλέψη καί 
άοπάση καί λωποδυτήση, άποφέρει πάντα τή ερωμενη. Πόσοι 
άπενοήθησαν διά τάς γυναίκας καί δούλοι δι’ αύ άς έγενοντο; 
πόσοι άπώλοντο καί έσφάγήσαν και ήμάρτησαν δι’ αυτας ς. 
Μέγας τώ δντι εινε δ βασιλεύς έν τή δυνάμει αυτού, οιότι 
πάσαιαίχώραι εύλαβούνται άψασθαι αυτού. Και όμως ειδον 
’Απάαην τήν θυγατέρα Βαρτάκου, την παλλακην τού θαυ
μαστού τούτου βασιλέως, καθημένην έν τή δεξιά αύτού καί 
άφαιρούσαν τό διάδημα άπό τής κεφαΛής αυτού και θετουσαν 
αυτό έαυτή καί ραπίζουσαν τόν βασιλέα τή αριστερά*  και 
πρός τούτοις ό βασιλεύς, χάσκων τό στόμα, έθεώρει αύτήν 
γελών έάν έκείνη έγέλα, καί κολακευων αυτήν, έαν επίκρα.- 
νέτο μέχρι; ού διαλλαγή πρός αυτόν. Ω άνδρες, πώς δεν 
εινε ίσχυραίαί γυναίκες, άφ’ού τοσαύτα πράττουσι

Τότε ό βασιλεύς καί οί μεγιστάνες αύτού έολεπον δ ει; τόν 
ετεοον*  καί έξηκολούθησεν ο Ζοροβάβελ να λαλή περί τής 

άληθείας.
ΤΩ άνδρες, ).έγ«, αί γυναίκες εινε βέβαια ΐτχυοαί. Με

γάλη ή γη και υψηλός ό ουρανός και ταχύ; τφ ορόυφ c 
ήλιος, οιότι αποτελεί τόν χόχλον του και άποτρέχει είςτό’ 
άφ’ ου ώρρησε σημεϊον ει; τό βρ^χν οιαττημα μιά; ηρ,ερα;. 
Αλλ’ ύπεράνω τούτων απάντων μέγα; εινε ό ταύτα πτιων, 
χαι ή’Αλήθεια αυτού μεγάλη χα’ι ΐσχυρωτάτη παρά πάντα. 
"Απασαή γη επικαλείται τήν αλήθειαν, ό ουρανός τήνεύ- 
λογεΐ, πάντα τά έργα σειόνται καί τρίμουσιν αύτήν. Οΰοέν 
άδικον μετ’ αύτής υπάρχει. Άδικος εινε ό οίνος, ό βασιλεύς, 
αί γυναϊχε;, άδικοι πάντε; οί υιοί τών άνθρώπων, άοιχα 
πάντα τά έργα αύτών' χαι έπειοη αλήθεια έν αΰτοι; οεν 
υπάρχει, έν τή αδικία αύτών θέλουσιν άπολεσθή. Ή δέ ’Αλή
θεια μένει και ισχύει εΐ; τόν αιώνα και ζή και κρατεί ει; 
τόν αιώνα τού αιώνες. Δέν υπάρχει έν αύτή προσωποληύία, 
ούτε διάχρισις, άλλά τά δίκαια άπονέμει πάσιν έξ ίσου χαι

λόγον, ΐνα ίδωμεν τις θέλει ύπερισχύσει παρά τώ βασιλει*  
καί εκείνος, τού οποίου τό ρήμα φχνή σοφώτερον τού ετέρου, 
θέλει λάβει δωρεάς μεγάλας, θέλει ένδυθή πορφύραν, θελει 
λάβ·ι χρυσούν ποτήριον, χρυσήν κλίνην, ΐ>α καθευδη, αρμα 
χρυσοχάλινον, κίδαριν βυσσίνην καί μανιάκην περί τον τρά
χηλον αύτού*  θέλει καθήσει οευτερος τού βκσιλεως δια την 
σοφίαν του καί όνομασθή συγγενής τσύ βασιλέως. Τότε γρα- 
ψας έκαστος τόν εαυτού λόγον, τόν έσφράγισε καί έθηκεν 
υπό τό προσκέφαλου τού βασιλέως καί ειπον*  δ:αν έγερθή δ 
βασιλεύς, θέλομεν δώσει έκαστος αύτώ τό γράμμα καί έκει- 
νος έξήαών, ούτινος δ,τε ^βασιλεύς καί οι μεγιστάνες τής 
Περσίδος εύρωσιν, δτι ό λόγος εινε σοφωτερος, αυτός θελει 

λάβει τό νικος, ώς γέγραπται’
Ό ει; λοιπόν εγραψεν, υπερισχύει δ οίνος*
Ό ετερος έ/ραψεν υπερισχύει ό βασιλεύς*
‘Ο δέ τοίτος, ύπερισχύουσιν αί γυναίκες*  υπέρ δέ πά.τα 

νίλά ή ’Αλήθεια.
Καί δτε έξηγέρθη ό βασιλεύς, λαβόντες τό γράμμα, εδωκαν 

αύτφ καί άνέγνωσε. Τότε έκάλεσε τούς μεγιστάνας αύτού καί 
τούς σατράπας καί τούς στρατηγούς καί τούς τοπάρχας καί 
τούς υπάτους έν Συμβουλιω. Οι δε ελθοντες, έκαθησαν και 
άνεγνώσθη αύτοίς τό γράμμα*  εΐτα εΐπεν δ βασιλεύς. Κα- 
λέσατε τούς νεανίσκους, ΐνα δηλώσωσι τους λόγους αυτών. 
Οί δέ, είσελθόντες, έλάλησε πρώτος ο προτείνας την ισχυν 
τού οίνου. Άνέδειξεν δθεν τήν δύναμιν τσύ ρευστού τουτου, 
δπερ καταβάλλει τούς μεγάλους, εύφραίνει τούς μικρούς, μω
ραίνει τού; σοφούς, κάμνει τούς ανθρώπους να λησμονωσι 
καί τούς προσφιλεστέρους δεσμούς και τιθησι την μαχαιραν 
άναμέσον τών αδελφών. Ταύτα ειπων έσιγησεν.

Έλαβεν άκολούθως τόν λόγον ό δεύτερος, ό είπών περί 
της ισχύος τού βασιλέως και ήρχισε νά μεγαλύνη τήν δύ- 
ναμιν τού βασιλέως*  παρέστησε τούς άνθρώπους εξουσιάζον
τας άπασαν τήν φύσιν, καί ύπεράνω αύτών τόν βασιλέα κυ- 
ριεύοντα καί δεσπόζοντααύτών. Ένί λόγω, τούς επιρρίπτει είς 
τού; κινδύνους του πολέμου*  οι δε καταστρεφουσι παντα, 
φονεύουσι καί φονεύονται καί φέρουσι τώ βασιλει τους καρ
πούς τής νίκης. Κατά δέ τόν χρόνον τούτον, άλ)οι κοπιώσι 
καί θεοίζουσι καί τούς κόπους τών ιδρώτων αύτών άποφέ- 
ρουσι τφ βασιλει. Μόνος δ βασιλεύς δύναται νά είπη, φο- 
νεύσατε καί φονεύουσι*  άφετε καί άφίνουσι*  πατάξατε και 
πατάσσουσι*  ερημώσατε καί έρημούσιν*  έκκόψατε καί έκκό- 
πτουσι*  ουτεύσατε καί φυτεύουσι. Καί πάς ό λαός καί αί δυ
νάμεις αύτού τόν άκούουσι. Προς δέ τούτοις, αυτός καθηται 
καί τρώγει καί πίνει καί καθεύδει*  αύτοί δέ τηρούσι κύκλω 
αύτού καί δέν δύνανται ν’ απελθωσι προς τα έργα αυτών, 
οεδεμένοι οντες υπό τής θελήσεως τού βασιλέως. Πως λοι
πόν δέν υπερισχύει ό βασιλεύς, αφ’ ου εινε ουτω έπακου- 
στος ; Ταύτα είπών καί ούτος, έσιωπησεν.

‘Ο δέ τρίτος, δ είπών περί τών γυναικών και της α/>η- 
θείας, ό Ζοροβάβελ, ήρχισε καί ούτος νά λέγη. ’Αγνοείτε, ότι
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τοίς χαλοΐς καΐ τοίς κακοί; καί πάντες εύδοκοϋσιν' εις τά έργα 
αύτής. Ούδέν άδικον υπάρχει έν τή χρίσει αύτής, άλλ" ή ισχύς, 
τδ βασίλειον. ή εξουσία καΐ ή μεγαλειότη; τών αιώνων. Ευ
λογητές ό Θεδς τής ’Αλήθειας.

Καί έσιωπησε του λαλείν, και πας ο λαδς έφώνησε και 
είπε- Μεγάλη ή ’Αλήθεια καί υπερισχύει.

Τότε εΐπεν αύτφ ό βασιλεύς: Ζήτησον δ,τι θέλεις καί πε
ρισσότερον τών γεγραμμένων καΐ θέλει σοι δοθή εις αμοιβήν 
τής σοφίας σου’ θέλεις καθήσει παρ’ έμοί καΐ θέλω σέ καλέσει 
συγγενή μου.

Τότε είπε τφ βασιλεϊ: έν μόνον σοϊ ζητώ, νά ένθυμηθής 
τήν ευχήν ήν ηύχήθης, δτε έλαβες τδ σκήπτρον, τοϋ νά ανοι
κοδόμησές τήν ‘Ιερουσαλήμ καΐ ανεγείρεις τδν ναδν αύτής και 
νά εύαρεστηθής, βασιλεύ, νά διατάξ^ς τήν τούτου έκτέλεσιν.

Τότε άναστάς ό βασ.λεύς Δαρεΐος, κατεφίλησεν αύτδν καί 
έγραψεν εύθύς πρδς άπαντα; τούς ύπ’ αύτόν, ινα άποδώσω- 
σιν εις τούς ‘Ιουδαίου; τήν ελευθερίαν των καΐ διευκολύνωσι 
τήν επιστροφήν αύτών είς τήν πατρίδα των καΐ τήν κατα
σκευήν τής πόλεως καί τοΰ ναοΰ....

Καΐ άπήλθεν ό νεανίσκος καΐ άνατείνα; τούς οφθαλμούς 
αύτοΰ εις τδν ούρανόν, έναντίον τής ‘Ιερουσαλήμ, εύλόγησε 
τδν βασιλέα τοΰ ουρανού και τής γής. λέγων Παρά Σοϋ ή 
νίκη και παρά Σοϋ ή σοφία καΐ Σή ή δόξα καΐ έγώ Σδς ικέ
της. Εύλογητδς εΐ, δς έδωκάς μοι σοφίαν. ‘Ομολογήσω σε 
•διαπαντός, Δέσποτα, Θεέ των πατέοων.

(’Εκ τών Φιλ. μελ. περί χριστιανισμού).

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ. 

Μέρος Α’.

‘Γπδ τήν ώς ανωτέρω έπιγραφήν πραγματευόμεθα Αον περί 
της πομπής καΐ πολυτελείας των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων 
τοΰ δεκάτου μ. X. αίώνος· έν δέ τφ Βφ μέρει περί τών διά
φορων τιμών καΐ τίτλων τής αύτοκρατορικής οικογένειας, περί 
υποδοχής τών πρέσβεων καί άλλων τινών έθιμοταξιών καΐ 
επιδείξεων.

........Οιονδήποτε δ’ εισόδημα ώφειλε καταναλίσκεσθαι 
διά τάς παρούσας άνάγκας ή διατηρεΐσθαι πρδς τήν μέλ.λουσαν 
χρήσιν τοΰ Κράτους, ή μάλλον κατεπείγουσα καΐ ίεοωτάτη 
εισπραξι; απέβλεπε τήν πομπήν καΐ τάς ήδονάς τοΰ Αύτοκοά- 
τορος, οστις κατά τδ δοκοϋν αύτφ ώριζε τδ μέτοον τών ιδιαιτέ
ρων του εξόδων. Οί ήγεμόνες τής Κωνσταντινουπόλεως σοόδοα 
άπεΐχον πάσης φυσικής άπλοϊκότητος. Άλλ’δμως, κατά πά
σαν τοΰ έτους εποχήν, μακράν τής τύρβης καΐ τοΰ θοούβου τής 
πρωτευούσης απερχόμενοι, καθαρώτερον άέοα άνέπνεον. Άπή- 
λαυον η προσεποιουντο οτι απήλαυον αγροτικών διασκεδάσεων, 
διήγον τάς ώρας εις τήν κυνηγεσίαν καΐ ήσυχαίτερον εις τήν 
αλιείαν, το δε θέρος εις μέρη σκιερά κατά της θερμότητος τοΰ 

ήλιου προφυλαττομενοι, υπο τών τερπνών τής θαλ.άσσης ζέφυ
ρων φαιδρώς άνεψυχοϋντο. Αί νήσοι κα'ι τά παράλια τής τε Ά- 
σιας και τής Ευρώπης έβριθαν μεγαλοπρεπών αύτοκρατορικών έ- 
παύλεων άλλ’ αντί τέχνης ύποκρυπτομένης καΐ λεληθότως 
πως έπικοσμούσης τάς άγροτικάς τής φύσεως σκηνογραφίας ή 
μαρμαρόστρωτος καΐ πολυτελής κατασκευή τών κήπων έχρη- 
σίμευε μόνον εις τδ νά καταστήση καταφανέστερα προς τδν 
θεατήν τά πλούτη τοΰ κυρίου καί τήν επίπονον τοΰ αρχιτέκτο

νας έργασίαν. Τα βασιλικά κληρονομήματα καΐ αί συχναΐ 
δημεύσεις ειχον καταστήσει τδν ήγεμόνα ιδιοκτήτην πλεί- 
στων λαμπρών οικιών έν τε τή πόλει καί τοίς περιχώοοις, 
ες ών δώδεκα μόναι ήσαν ώρισμέναι διά τούς υπουργούς τοΰ 
κράτους· αλλά τδ μέγα άνάκτορον, τδ κέντρον τούτο τής 
αύτοκρατορικής καθέδρας, ίστατο έπ'ι ένδεκα αιώνας έν τώ 
αυτφ χώρφ μεταξύ τοΰ ιπποδρομίου, τοΰ μητροπολιτικοϋ ναού 
της Αγιας Σοφίας καΐ των κήπων τών μέχρι τών οχθών τής 
Προποντίδας έπεκτεινομένων. ‘Β αρχέτυπος οικοδομή του 
πρώτου Κωνσταντίνου ητο έφάμιλλος μεταγραφή τής αρ
χαίας Ρώμης, αί δέ βαθμηδόν βελτιώσεις αί ύπδ τών δια
δόχων αύτοΰ γενόμεναι έτεινον είς τδν σκοπόν τοΰ νά συγκα- 
ταριθμηθή καΐ αύτδ μεταξύ τών επτά θαυμάτων τοϋ παλαιού 
κοσμου. Κ Το Βυζαντινόν παλάτιον, άναγινώσκομεν έν τινι 
έπιγράμματι τής Έλλ. ’Ανθολογίας, ύπερβαίνέι τδ Καπι- 
τώλιον, τδ παλάτιον τής Περγάμου, τδ φαιδρόν άγαλμα τοϋ 
Ρουφίνου, τδν έν Κυζίκφ ναόν τοϋ Άδριανοϋ, τάς πυραμίδας, 
τον Φαρον τής Αλεξανδρείας κτλ.» Τό άνάκτορον τοϋτο, έν 
τώ δεκάτφ αίώνι, διήγειρε τδν θαυμασμόν τούλάχιστον τών 
Λατίνων, διά τής άναμφισβητήτου ύπεροχής του έπί στεοεό- 
τητι, ισομετρίφ Χαΐ μεγαλοπρεπείς.

« Constantinopolitanum Palatium non pulchri- 
tudine solum, verum etiam fortitudine omnibus 
quas unquam videram munitionibus praestat» λέγει 
ό Liutprand. ήτοι-

Τδ άνάκτορον τδ έν Κωνσταντινουπόλει οΰ μόνον κατά τδ 
χαλλος αλλά καΐ κατα την ισχυν πάντων τών οχυρωμάτων, 
οσα ποτέ είχον ίδεϊ, ύπερέχει.»

Άλλ’ αί έργασίαι καΐ αύτοκρατορικαΐ δαπάναι τοσούτών αί- 
ωνων παρήγαγον όγκον εύρύν καΐ άκανόνιστον, καΐ έκάστη 
προσοικοοομη εςηλεγχε τον χαρακτήρα μόνον τής εποχής καΐ 
τού θεμελιωτοϋ' χαθότι ή ελλειψις έκτάσεως έδάιοους εύλό- 
γως επέτρεπε τφ βασιλεύοντι μονάρχη ϊνα προσεποικοδομή 
κατεδαφιζων μετ ένδομύχου ίσως χαράς, τδ έργον τοϋ προ- 
κατοχου του. ‘Η οικονομία δμως τοΰ Αΰτοκράτορος θεοοί- 
λου ήνέφξεν εύρύτερονκαΐ άνετώτερον στάδιον πολυτελείας καΐ 
λαμπρότητάς. Εύνοούμενός τις πρεσβευτής, δστις έξέπληξε καΐ 
αυτούς τού; Άβασσίδας διά τής γενναιοδωρίαςκαΐ υπερηφάνειας 
αυτού, επανακάμψα; εί; τήν πατρίδα ένεχείρισε τφ Αύτοκοά- 
τορι τδ σχέδιον παλατίου, νεώστΐ ύπό τοΰ Καλίφου τοΰΒανδα- 
τίου παρά ταίς δχθαις τοϋ Τίγρεως οίκοδομηθέντος. Άμέσως 
τδ σχέδιον μεταγραφέν ύπερέβη τδ πρότυπον. Αί νέαι τοϋ

Θεοφίλου οίκοδομαΐ περιελάμβανον κήπους και πεντε εκκλη
σίας, έξ ών ή μία έξεϊχε κατά τδ μέγεθος καΐ τήν καλλονήν' 
εστεμμένη οΰσα .ύπδ τριών θόλων η ές επίχρυσου ορείχαλ
κου δροιοή αύτής έπερείδετο έπί κιόνων Ιταλικοϋ μαρμάρου, 
οί δέ τοίχοι έκαλύπτοντο ύπδ ποικιλοχροων μαρμάρινων 
πλακών. Κατά τήν πρόσοψιν αύτής στοά ημικυκλοειδης, 
τό τε σχήμα καΐ τδ όνομα τοΰ ελληνικού Σίγματος φερουσα, 
έπι δεκαπέντε κιόνων Φρυγίου μαρμάρου έστηρίζετο, χαΐ οί 
έν ύπογείφ θόλοι τής αύτής ήσαν κατασκευής. Τό πρδ του 
Σίγματος τετράγωνον περιείχε μέγα ύδροδοχεΐον, οϋτινος τά 
χείλη περιεκοσμοΰντο καΐ περιεζώννυντο ύπδ άργυρών πλα
κών. Περί τάς άρχάς έκάστης τών τοΰ ένιαυτοϋ τεσσάρων ωρών, 
ή δεξαμενή αΰτη, άντ’ι ΰδατος, έπληροΰτο έκ τών μάλλον 
έξαιοέτων οπωρών, καταλειπομένων τφ πλήθει πρδς τέρψιν 
τοϋ ήγεμόνος. Τδ θορυβώδες δέ τοϋτο θέαμα έπεσκόπει οϋτος 
«ΐς θρόνον καθήμενος, έκ χρυσού καΐ τιμίων λίθων διαλάμ- 
ποντα καΐ έφ’ υψηλού άναχώματος διά κλίμακος μαρμάρινης 
έκάστοτε αναβιβαζόμενου. Κάτωθι τοϋ θρόνου προσήδρευον οι 
σωματοφύλακες, οί έν τέλει καΐ οί αρχηγοί τών τοϋ ιπποδρο
μίου φατριών. Αί κατώτερα', βαθμίδες κατείχοντο ύπό τών 
θεατών, ή δέ πλατεία έκαλύπτετο ύπό χορευτών, ψαλτών καί 
παντομιμών. Τδ τετράγωνον περιεκυκλοΰτο ύπδ τής αιθού
σης τοϋ δικαστηρίου, τοϋ οπλοστασίου καΐ τών διαφόρων πο
λιτικών τε και οίκειακών γραφείων' ή δέ πορφυρά αίθουσα 
ποοσεκλήθη ούτως ώς έκ τών κοκκινοβαφών ένδυμάτών, ατινα 
κατ’ έτος διενέμοντο ύπδ τής χειρδς τής Αύτοκρατορίσσης; 
Αί μακραΐ σειραΐ τών δωματίων ήσαν εΰάρμοστοι πρδς τάς 
έποχάς τοϋ έτους, καΐ περιεκοσμοΰντο ύπδ μαρμάρου καΐ πορ
φυρίτου, ύπδ ζωγρσφημάτων, άγαλμάτων καΐ ψηφιδωτών λι- 
θοστρωμάτων, καΐ ύπδ δαψιλείας χρυσού, άργύρου καΐ λίθων 
πολυτίμων. * Η ιδιότροπος αΰτοϋ μεγαλοπρέπεια έμισθώσατο 
τήν έπιδεξιότητα καί καρτερίαν τοιούτων καλλιτεχνών οϊους 
ή έποχή ήδύνατο χορηγήσαι. Άλλ’αί μάταιαι καί πολυδά
πανοι αυτών έργασίαι ήθελον βεβαίως έμπαιχθή ύπδ τής 
καλαισθησίας τών Αθηνών, καΐ μάλιστα τδ χρυσοϋν δένδρου, 
τδ διά τών φύλλων καΐ κλάδων αύτοΰ έπισκίαζον πληθύτητα 
πτηνών, μηχανικά; ψαλλόντων φδάς, καΐ οί έξ άπέφθου χρυ- 
σοϋ καΐ φυσικοϋ άναστήματος δύο λέοντες, οί τά βλέμματα 
άτενίζοντες καΐ βρυχώμενοι ώς οί δμοιοι αύτών, οί είς τά δάση 
ένδισιτώμενοι. Οί διάδοχοι τοΰ Θεοφίλου, τής Βασιλειανής 
καΐ Κομνηνίανής δυναστείας, έφιλοτιμήθησαν ούχ ήττον ϊνα 
έγκαταλίπωσιν ύπόμνημά τι τής κατοικίας αύτών διό ή λαμ- 
προτέρα καΐ σεβαστοτέρα πτέρυξ τοϋ άνακτόρου προβέλαβε 
τδν τίτλον « χρυσοΰ Τρίκλινου.»

In aureo triclinio quae praestantior est pars 
potentissimus degens, caeteras partes filiis distri- 
buerat. λέγει ό Liutprand.
ήτοι’ «Έν τώ χρυσώ Τρικλίνφ, δπερ τδ κάλλιστόν έστι μέ
ρος, ό Αύτοκράτωρ διάγων, τά λοιπά μέρη τοίς υιοί; διένειμε. »

Μετά τής προσηκούσης κοσμιότητος, οί πλούσιοι και ευ-

γενεϊς Γραικοί ίσπούδαζον άρέσκειν τώ ήγεμονι, απομιμού
μενοι αύτόν, καΐ δτε διέβσινον τάς οδούς έφιπποι με φορέ
ματα μεταξωτά καΐ χρυσοκέντητα, τά παιδία εξελαμβανον 
αύτούς διά βασιλείς: in equis vecti regum filiis viden- 

tur persimiles.
Πλούσια τις Κυρία έκ Πελοπόννησου, ήτις είχε λίαν εύ- 

νοίκω; προσενεχθή έν ταΐς νηπιακαϊς περιπετειαις Βασιλείου 
τοΰ Μακεδόνος (ώς άναγινώσκομεν έν τή Βιογραφία: αύτοΰ), 
παρεκινήθη ύπδ φιλοστοργίας η κενοδοξίας να επισκεφθή το 
μεγαλεΐον καΐ τήν δόξαν τοϋ θετοϋ αύτής υίοΰ. Καθ δλην 
τήν οδοιπορίαν 500 μιλιών άπδ Πατρών εις Κωνσταντινού
πολή ή Κυρία Δανιηλΐς είτε ώς έκ τής ήλικίας είτε ώς έκ τής 
μαλθακότητος άπέφυγε τδν προξενηθησόμενον αύτή κάματον 
τοϋ ίππου ή τής άμάξης’ τδ μαλθακόν δθεν φορεϊον ή λέκ- 
τρον αύτής μετεκομίζετο έπί τών ωμων δέκα ρωμαλέων δου

λών, καΐ έπειδή οϋτοι άντηλλ άσσοντο είς μικρά; αποστάσεις, 
συνοδία τριακοσίων άνδραπόδων συνωδοιπόρει προς εκτέλεσιν 

τής ύπηρεσίας ταύτης.
Έν τφ Βυζαντινφ άνακτόρφ έγένοντο αύτή αί δέουσαι 

περιποιήσεις μετά σεβασμού υίίκοΰ καΐ τιμών βασιλικών, τα 
δέ προσφερθέντα παρ'αύτής δωρήματα, οίαδήποτε καΐ άν ήτο 
ή άρχή ή καταγωγή τής προσκτηθείσης μεγάλης αυτής πε
ριουσίας, ούδόλως έφάνησαν άνάξια πρδς την αξιοπρέπειαν 
τοϋ ήγεμόνος. Παρεκτός τών λεπτών καΐ θαυμαστών υφα
σμάτων τής Πελοποννήσου τών έκ λίνου, μετάξης καΐ ερίου, 
τά μάλλον εύπρόσδεκτα τών δώρων αύτής συνίσταντο είς 
τριακοσίους ώραίους νεανίας, έξ ών οί εκατόν ήσαν εύνοΰχοι 
ή καρσιμάδες, ώς άποκαλεΐ τούς τοιούτου; ό Δουκάγγιος 
έν τφ Γλωσσαρίφ αύτοΰ, τής Δανιηλίδος ούκ άγνοούσης οτι 
ό άήο τοϋ άνακτόρου ήν μάλλον άνάλογος πρδς τά τοιαύτα 
ζωύφια, ή ή γαλακταποθήκη τοϋ πΟ'.μένος πρδς τάς θερι
νά; μυία;. Έτι δέ ζώσα, έδωρήσατο τό πλεΐστον μέρο; τών 
έν Πελοποννήσφ ύποστατικών αύτής, καΐ μετά θάνατον η 
διαθήκη τη; καθίστα τέλειον αύτή; κληρονόμον τδν Αύτβκρά- 
τορα Λέοντα, υίδν τοϋ Βασιλείου. "Οθεν μετά τήν γενομένην 
άπότισιν τών λοιπών κληροδοτημάτων της, όγδοήκοντα έπαύ- 
λει; προσετέθησαν τοι; αύτοκρατορικοΐ; κτήμασι, χαΐ τρεΐ; 
χιλιάδες άνδραπόύων τη; Δανιηλίδος απηλ.ευθερωθησαν υπο 
τοϋ νέου αύτών αϋθέντου καΐ άπεστάλησαν ω; αποικοι πρδ; 
τά παράλια τή; ’Ιταλία;. Έκ τοϋ παραδείγματα; τούτου μια; 
εδιώτιδο; γυναικδ; δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τά πλούτη και 
τήν μεγαλοπρέπειαν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων.

Άλλ’ όπόσον άθωότερο; καΐ ασφαλέστερο; ο τήν περιου
σίαν αύτου οφείλιρν εις την ατομικήν αυτού αςιότητα και 

οιλοπονίαν!
ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.
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ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ.
(ίδε σελ. 345).

Ότι ή εικονογραφία, είσαγομένη εις τά συγγράμματα καί 
μάλιστα τά περιοδικά, δέν εινε άπλοΰν μόνον τών οφθαλμών 
έντρύφημα, περ'ι τούτου ούδείς αμφιβάλλει σήμερον, διότι, 
καθώς τά δράματα γίνονται καταληπτότερα πάοιστάμενα έπ'ι 
της σκηνής, ούτω καί ή ζωγραφική, περιγράφουσα λεπτο- 
μερέστερον, ψηλαφητότερον τά αντικείμενα, όποβοηθεΐ τήν 
διάνοιαν εις τδ νά άντιληφθή αύτών εύκολώτερον καί μετά 
πλειοτέρας ακρίβειας. ‘Η ωφέλεια δέ αύτη, τοσούτον άπεδεί · 
χθη αναμφισβήτητος καθ’ δλην τήν Ευρώπην, ώστε παρά 
τδ πλήθος τών μετ’ εικονογραφιών δημοσιευόμενων περιοδικών 
φύλλων, ολίγοι συγγραφείς δραματικοί καί μυθιστοριογράφοι 
δέν έξεδόθησαν εΐσέτι περίλαμπροι, illustres, ώ; λέγουσιν 
οί Γάλλοι.

Ό Μέντωρ φιλοτιμηθείς μεταξύ τών πρώτων νά πολιτογρα- 
φήση τήν έκ τών εικονογραφιών ωφέλιιαν καί τέρψιν προσεπά- 
θησε και προσπαθεί όσον δύναται νά έμψυχώση τδ έφ’ έαυτφ 
τήν ώραίαν ταύτην τέχνην. Διά τοΰτο μή φεισθείς τής αδρό
τερα; δαπάνης ένεπιστεύθη εις τήν γλυφίδα τοϋ περί ού καί 
άλλοτε (τομ. Α . σελ. 47) είπομεν ξυλογράφου κυρίου Μι
χαήλ Νικολαίδου τάς οποίας μέχρι τοΰδε έδημοσίευσεν εικόνας 
καί τάς οποίας δέν θά φανώμεν, νομίζομεν, καυχηματίαι, άν 
εί'πωμεν οτι καί ό γεγυμνασμένος οφθαλμός δέν θέλει διακρίνει 
ευκόλως άπδ τών τής Εύρώπης.

Μία τών ώραιοτέρων εικόνων, δΓ ών ό ρηθείς ξυλογράφος 
ήμών έκόσμησε τάς σελίδας τοΰ Μέντορος, εινε καί ή έν σελ. 
345, ής ού μόνον ή ζώσα διδασκαλία εινε δ,τι πολύ
τιμον άλλά καί ή έργασία τά μάλιστα άξιόλογος.

Δέν λείπομεν δθεν ΐνα καί αύθις, έκφράζοντες δημοσία τήν 
ευαρέσκειαν ήμών, συστήσωμεν στενώς τδν έπαξίως ©έοοντα 
τήν έπωνυμίαν τού Ξυλογράφου κ. Μ. Νικολαίδην εις τούς 
έραστάς τών ώραίων νεχνών.

‘Η είκών έλήφθη άπδ τού σπουδαίου συγγράμματος «Φαν
ταστικόν ταξείδιον εις τάς άπεράντους έκτάσεις τών ουρανών 
ύπδ Δημητρίου Στ. Μαυροκορδάτου,» ούτινος τήν άνάγνωσιν 
συνιστώμεν είτ τού; άναγνώστας τοΰ Μέντορος.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΗ
Τοϋ ‘Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, έν 

Κωνσταντινουπόλει.

«Εύκλειαν έλαβον ούκ άνευ πολλών πόνων»
Ό τί θέαμα ώραΐον είς τά 'μμάτιά μου προσβάλλει ! 

Φιλολογικών άγώνων νέα άνυψοΰται πάλη.
Τής παιδείας γλυκύ; ήχος εις τά ώτά μου ηχεί 

Καί ή των ‘Ελλήνων γλώσσα, ρητορεύουσ’ αντηχεί.

Νέα άνοιξις έοάνη κ’ έπιφέρουσα τόν πόδα
Δάφνας φέρει εις τδ μέσον καί τοΰ Έλικώνος ρόδα'

Τών άρχαίων μας αιώνων τή; ‘Ελληνικής φυλής
Γόνοι ευκλεών γονέων τής άρχαία; καί πολλής

Σπεύδουσι νά διαδώσουν εύκλειάν μας τήν άρχαίαν,
Κι άμιλλωνται ν’ άποδείξουν εις τήν γενεάν τήν νέαν 

Τά κειμήλια τά θεία τών Ελλήνων τής φωνής.
Ψάλλε, Μούσα, ρόδα δρέψον" καί σύ είσαι Έλληνίς.

Κληροδότημα ό “Ελλην έχων τήν Παιδείαν, ©ΰσει 
ω; τοιοΰτον κ’ εις τούς άλλους παντί σθένει νά τ’ άοήση, 

Πατρικήν κληρονομιάν έγκαυχώμενος, ποθεί
Κ ινα τούτο έπιτύχη διαφόρως προσπαθεί.

"Ήνοιξεν έδώ σχολεία, παρεκεϊ μουσεία κι' άλλα 
Παρθεναγωγεία, λέσχας καί γυμνάσια μεγάλα’

’Αναγνώσεων- Συλλόγων πάσα πόλ.ΐς ευπορεί
Κ’ ή πολίχνη δέ εΐσέτι φέρει δ,τι έμπορή.

Μέ πτηνδν αύτδς ομοιάζει' άμα διή νά πρασινίζη
Μέ τά φύλλα του τδ δένδρου,.. τότε καί αύτδ αρχίζει 

Άπδ ενα εις τδν άλλον κλώνα ήδη νά πέτα,
Πεταρίζει τά πτερά του κι’ άναβαίνει πεταχτά.

Καί ό Ελλην ύψιπέτης γεννηθείς, φιλοτιμάται 
υψηλά εις τδν αιθέρα ΐνα φθάση προθυμάται.

Θέ νά φθάση τέλος πάντων μέ τή/ πτήσιν υψηλά” 
Διά τοΰτο έγεννήθη έχων έμφυτα πολλά.

Ρίψατε τριγύρω βλέμμα, άν ζητήτε μαρτυρίαν
Καί τήν γενικήν ΐδήτε άμιλλαν-φιλοτιμίαν...

Πλέξε, Μοϋσάμου, στεφάνους' ‘Ελληνίς είσαι και σύ. 
Ζήτωσαν οί πανταχόσε έγειρόμενοι πυρσοί.

Τφ Συλλόγω τού Βοσπόρου δόσε πρώτη τά πρωτεία" 
Εις αύτδν άνήκει πάσα δόξα καί πρωτοβουλία.

Χαίρετε ίεροφάνται καί σείς φίλαι τών Μουσών(**)'  
Σάς άσπάζεται μακρόθενήκαλλίστη άπασών (*  **).

Χαίρετε, ώ Νεγροπόνται, Λογοθέται καί Ζωγράφοι !
Τ’ δνομά σας είς τήν στήλην τήν άθάνατον έγράφη.

Εξαπλώσατε τά φώτα... Τήν‘Ελληνικήν φωνήν 
Καταστήσατ’ εις τά έθνη ώ; μητέρα των κοινήν.

’Άν δ έν μέσω τοΰ Συλλόγου καί αυτών σας τών α-

(*) Οι παρόντες εις τήν εορτήν ήσαν' ό πρεσβευτής τής ‘Ελ
λάδος παρά τή ‘Υψηλή Πύλη κ. A. Ρ. Ραγκαβής, αί Αύτών 
Σεβασμιότητες ό Άγιος Βόσνης, Γρεβενών καί Παμφύλου· ‘Ο 
πρωτοσύγκελος κ. Εύστάθιος Κλεόβουλος καί ό άρχιμανδρί- 
της κ. Εύγένιος Ξηροποταμηνός.

(** ) ‘Η ύψηλοτάτη πφιγκιπέσσα Κ. Μ. ΡΑριστάρχη, ή εύ- 
γενεστάτη Κ. Καλ.λιάδου, ή Κ. Άριστοκλέους, ή οεσποινΐς 
Κ. Ζωγράφου, ή Κ. Αιμιλία Κτενά Λεοντιάς καί άλλαι, ών 
άγνοώ τά ονόματα καί έφ αϊ; πρέπει πάσα τιμή καί δόςα εις 
αιώνα τδν άπαντα.

(** *) ‘Η Σμύρνη δηλαδή, τήν οποίαν ονομάζει ούτως ό 
Στοάβων εν Β.βλ. ΙΔ'. κεο. 646...«καί νϋν έστι καλλίστη 
τών πασών, μέρος μέν τι-κ.τ.λ.»

Καί νεάνις τις μακρόθεν, τών άρχαίων ‘Ελικώνων 
Έρχηται νά φέρη ρόδα.... τήν συγχώρησιν αιτεί

Κι’ άν τήν δάφνην νά μασήση τής ποιήσεως ζητή.
Σμύρνη 25 Μαίου 1871.

ΣΟΦΙΑ θυγάτηρ ΑΑΜΠ1Σ11, ’Ιατρού.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Ιον Εις τήν Μουσικήν.

Των Σεραφίμ καί Χερουβίμ τά στόματα λιπούσα, 
Πρδς ημάς ήλθες έπί γής ώς δώρον τού Θεού, 

Καί ακοήν καί έννοιαν κηλάς παντδς λαού, 
‘Ως ούδείς άλλος ένταύτφ τδν Πλάσαντα υμνούσα.

2ον Εις τδν χρόνον.
Πώς ορμών άκατασχέτως σβύνεται καί πάντα τρέχει; 

ΤΗτο μέλλον....Παρόν εινε ! Όχι εινε παρελθόν.... 
ίίτο εινε και δέν εινε... Πλήν περιγραφήν δέν έχει...

"Έγραψα καί σύ προφέρεις, έφυγε καί σέ ώθών.

Ή ζωή του άνθρώπου.
«Άνθρωπος ώςεί χόρτος αί ήμέραι αύτοΰ, 

ώςεί άνθος τοΰ αγρού ούτως έξανθήσει». (Ψαλμ. ρβ’. 15.) 
Είς τά χώματα τά χόρτα τών αγρών τών άμπελόνων 

Μόνα ιούονται, αύξάνουν καί ώ; τακτικήν ζωήν
Μικράν ώραν μόνον έχουν άπδ άπαντα τδν χρόνον.

Άπειράκις θάλλουν, σβύνουν είς τδ χάος τών αιώνων, 
Έξ ών μόνον στιγμήν μίαν έχουν δι’ αναπνοήν.

Καί ό άνθρωπος ωσαύτως. Πρώτον μέν μικρός γεννάται, 
Μέγας έπειτα αυξάνει, ρήτωρ, ήρως ισχυρός

Καί πάν άλλο' άλλά φθίνει καί αεί περιπλανάται
Έν τώ κόσμφ τή δ’ έκεϊσε' έπί τέλους άποσπάται 

Έκ τοΰ βίου ώς τι άνθος καί έκλύει ώς κηρός......

‘Ο Τέττιξ.
Μέ τδ θέρο; νά γεννάται, μέ τδ θέρος ν’ άποθνήσκη,

Νά έσθίή άναπνέων τών Ζεφύρων τάς πνοάς,
Έπι δένδρων καί άνθέων τερπνήν κοίτην νά εύρίσκη,

Μέ ηλιακών άκτίνων νά χρυσοΰται τάς χροιάς, 
Μέ έαρινών άνθέων εύωδίας νά μεθύσκη

Καί ν' άρμόττ’ άκαταπαύστως τάς συντόνους του φδάς,
Καί τήν τρίμηνον πνοήν του εις τούς άχανεΐς αιθέρας, 

Εις τούς μήνας τών ερώτων τήν ισχνήν αυτού φωνήν
Νά έκχέη καθώς αύρας άσθενεΐς τής άτμοσφαίρα; — 

’Ιδού ποιαν έχ’ ό τέττιξ μοίραν καί ζωήν τερπνήν.
Τής εικόνας του τού πόθου μή δυνάμενος τδ γέρας 

Ν' άπολαύση, αλλού φεύγει ζητών άλλην ηδονήν.
Έν Π*..  1865*.  Δ. I. Μ. X.

Α Γ Γ Ε AI AI.

‘Π Διεύθυνσις τού ενταύθα ’Αναγνωστηρίου «ή Σμύρνη,» 
πιστή είς τάς άργάς καί ακριβής εις τήν τήρησιν καί έκτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων, τά όποια διεχάραξε καί έπιβάλλει αύτή 
ό Κανονισμός, άφ’ ής ήμέρας άνέλαβε τάς ήνίας, σύν τή λοιπή 
μερίμνη αύτής περί τών μέσων τών συμβαλλομένων εις τήν 
καθόλου άνάπτυξιν καί πρόοδον τοΰ κοινωφελέστατου τούτου 

‘Ιδρύματος, συσκεφθεΐσα πολλάκις καί κρίνασα ώ; έν τών 
τοιούτων καί έκ τών τά μάλιστα αναγκαίων τήν έκδοσιν περιο
δικού τίνος ή βιβλίου περιέχοντας συλλογήν τών κατά καιρούς 
έν τφ Άναγνωστηρίφ γινομένων άγορεύσεων ή λόγων ποι
κίλων, άπεφάσισεν έπί τέλους νά προβή άπδ τοΰδε είς τήν 
έναρξιν τοΰ σκοπιμωτάτου τούτου έργου. Πέποιθε δέ δτι, ω; 
πάς τις άλλο; έχέφρων άνήρ ούτω καί τά αξιότιμα τοΰ μου- 
σοφιλήτου τούτου Καταστήματος μέλη μετ' έπιδοκιμασίας θά 
έπικροτήσωσι τή αγγελία: ταύτη.

Ούτε σκοποί ίδιοτελεΐς, ούτε κάν αύτδ τοΰτο τδ υλικόν 
συμφέρον τοΰ άλλως κατά τούς χρηματικούς πόρους μηκέτι 
δυστυχώς ανθηρού ’Αναγνωστηρίου ύπεκίνησαν τήν Διεύθυνσιν 
είς τδ διάβημα τούτο, άλλ’ απλώς αύτδς έκεϊνο; ό καθαρός 
λόγος ό τήν Θήραν τής ηθικής καί πνευματικής ώφελείας πάν
τοτε καί πρδ πάντων ύπαγορεύων. ‘Η ύπαρξις τοιούτου τινδς 
περιοδικού έν τώ ήαετέρφ ώ; έν παντί έτέρφ φιλεκπαιδευτικοί 
Συλλόγφ, εινε των ών ούκ άνευ' διότι ένώ άφ’ ένδς θά δια- 
τελή ούσα οίονεί τις είκών καί ιστορία γνησιωτάτη τής καθό
λου ζωής αύτοΰ τούτου, άφ’ ετέρου θά καθίσταται διαρκής, 
άφθονος καί ποικίλη διανοητική τών μελών τροφή. Εινε δέ 
άναμφήριστον δτι ή έπανειλημμένως καί μετ’ επιστασίας 
άνάγνωσίς καί μελέτη τών ποικίλων έκείνων ακροαμάτων, 
είς ά έσπευσαν νά πασασταθώσι προηγουμένως τά φιλόμουσα 
μέλη, θά καταστήση αύτά έναυλότερα παρά τούτοις, καί δή 
βαθύτερου έρριζωμένα έν τή μνήμη αύτών καί οίονεί άνεξί- 
τηλα, τούς δέ διακωλύθέντας ή παντάπασιν άπόντας ενεκα 
τοπικών ή άλλων αιτιών οίωνδήποτε θιασώτας τών Μου
σών καί έραστάς τών ωφελίμων γνώσεων, θά’ συνοικειώση 
εκείνοι;. Οί πλεϊστοι τών ομογενών, ών ή φιλομάθεια έξι- 
σοΰται τή φιλογενείφ, ξένοι τοΰ ήμετέρου σωματείου, ούδόλως 
έσονται τούντεΰθεν καί ξένοι τών πνευματικών προϊόντων αυ
τού" έπί πάσι δέ, τδ έπ’ αίσίοις οιωνούς ύπδ τά πιεστήρια τι. 
θέμενον τοΰτο Περιοδικόν, καθιστάμενου ώ; γέφυρα τις συγ- 
κοινωνητική μεταξύ του ήμετέρου και τών λοιπών άπανταχοΰ 
συναδέλφων Συλλόγων, θά διανοίγή τήν όδδν τής συναφής 
στενωτέρων άμο.βαίων σχέσεων, καί συνδέον τά μέλη αύτών 
διά τοΰ άρρήκτου καί ίερωτάτου δεσμού τής άγάπης, τής όμο- 
φροσύνης καί τής κοινής ένεργείας, θεωρούντα έαυτά ώ; μέλη 
μιάς καί τής αύτής πολυκλάδου οικογένειας, θά καταδεικνύη- 
ται ποάγματι ώς ε/ τών σπουδαιοτέρων καί λυσιτελεστέρων 
έργων τοΰ νεαρού ήμών Φυτωρίου.

Τοιαΰτα δή άναλογιζομένη ή Διεύθυνσις, ευελπίζεται, οτι 
ού μόνον τά αξιότιμα μέλη τοΰ ήμετέρου ’Αναγνωστηρίου, αλλά 
καί άπαντες οί ομοεθνείς καί άληθω; φιλόμουσοι κύριοί θά 
σπεύσωσι διά τής αύτοπροαιοέτου συνδρομής των νά υποστη- 
ρίξωσι τήν κοινωφελεστάτην ταύτην έπιχείρησιν ήμών. ‘Η 
Συλλογή θά έκδίδεται περιοδικώς κατά τεύχη, ών έ’κα · 
στον έκ πέντε συγκείμενον τυπογραφικών φύλλων, αντί ένδς 
μόνον Τουρκικού πενταριού θά τιμάται. Ή τιμή αύτη, ώ; έκα
στος δύναται νάκρίνη, εύτελεστάτη εινε" μόλις ίσως θά έπ- 
αρχή είς τάς πρδς τήν έκτύπωσίν δαπάνα;. Εύτυχές θά ήτον 
αληθώς τδ Αναγνωστήριου ήμών, άν διά τή; φιλότιμου συν
δρομής πολ) ών ομογενών, τών καλών έργων πάντοτε ζηλω
τών, ήθελε κατορθώσει νά έχη περίσσευμά τι ίκανδν πρδς προ- 
μήθευσιν ετέρων τινών ούχ ήττον χρησίμων συγγραμμάτων
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τή Βιβλιοθήκη αύτοϋ σπανιζούση έτι και αύτών τών απολύ
τως άναγκαιοτέρων προς χρήσιν κα'ι διαφώτισιν τών εις αύ
τήν προστρεχόντων.

Έν Σμύρνη, τή 1η ’Ιουνίου 1871.
‘Ο Πρόεδρος,

Σ. I. ΚΕΣΣΙΣΟΓΛΟΓΣ.

‘Ο άνθρωπος έξελθών τών κόλπων τής φύσεως αθώος, α
πλούς τά ήθη χαΐ λιτός τήν δίαιταν, άπέστη πολλάκις τής αρ
χαίας ταύτης άρετής και εύδαιμονίας έν τή πορεία: τοϋ κοινω
νικού βίου.

‘Η άνάπτυξις τής διάνοιας, αί τέχναι καΐ αί έπιστήμαι, 
παρασκευάσασαι αύτφ τήν δόξαν, τό μεγαλεΐον καΐ τήν εύη- 
μερίαν, κατεκλύσθησαν έ.ν τή κοινωνική παρακμή ύπό χειμάρ
ρου κακιών, έν αΐ; αί.χείρισται υπήρξαν ή κιβδηλία τών ηθών 
καΐ τά αχαλίνωτα πάθη.

Τό έπαναγαγεΐν τόν έν τή κοινωνία άνθρωπον εις τούς αγρούς 
καΐ εις τόν ποιμενικόν βίον, τοΰτο εύτε λογικόν εΐνε ούτε 
δυνατόν' Καλλίτερον καί! εύχερέστερον ήθελεν είναι τό νά 
μεταθέσωμεν τήν αγροτικήν απλότητα δηλ. τό Ε ί δ ύ λ- 
λιον έν τή κοινωνία αύτή. Διά τούτου τού μέσου δύναν
ται νά συγκερασθώσι τά αγαθά τοΰ πολιτισμού μετά τών αρε
τών τού αγροτικού βίου.

Άλλά τίνα τά πρόσωσα, άτινα έλήφθησαν ώς υπόδειγμα ; 
‘Η ποίησις, ώς καΐ αί. άλλοι ώραΐαι τέχναι, ιπτάμενη έν τφ 
μέσφ τού ιδεώδους καΐ πραγματικού κόσμου, παρίστησι δι’ 
αισθητής μορφής τήν ιδέαν δημιουργηθεΐσαν έν τφ διανοη- 
τικφ έργαστηρίφ τού καλλιτέχνου, ήτις, άν καί μηδέποτε λα- 
βούσα ϋπαρξιν έν τφ πραγματικφ κόσμφ, δέν εΐνε άγνωστος 
ούτε ξένη ήμϊν- διότι άνευρίσκομεν τούς ουσιώδεις χαρακτή
ρας αύτης έν αύτή τή φύσει καί έν τή διανοίφ ήμών.

Προτιθέμενος νά μεταδώσω διά της ποιήσεως τά θέλγητρα 
καΐ τάς άρετάς τού απλοϊκού βίου, έκδίδω εις φώς ΣΥΛΛΟ
ΓΗΝ ΕΙΔΥΛΛΙΩΝ φιλοπονηθέντων ύπδ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΜΑΝΗ, 
ών θέλει προηγηθή ιιικρά τις πραγματεία περί Ειδυλλίου 
ύπδ τού| αύτού.

Τδ βιβλίον συγκροτούμενου έκ πέντε περίπου τυπογραφι
κών φύλλων τιμάται δραχμών δύω πληρωτέων άμα τή πα
ραλαβή αύ ιού.

Έν Μιτυλήνη τή 4 8- Ιουνίου 4 874.
‘Ο Έκδοτης

ΓΕΩΡΓ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (I).

Λύσις τοΰ 9ου αινίγματος.
Δίκη.

ύπδ Σ. Κ. καϊ Μ. X, Σαραντίδου.

Λύσις τοΰ 9ου Γρίφου.
Πάν μέτρον άριστον.

ύπδ Σ. Κ. (καΐ Μ. X. Σαραντίδου έν Σμύρνη, καΐ I. Άλε- 
ξανδρίδου έν Κωνσταντινουπόλει.

(1) Συνδρομητα! εις άμφοτέρας τάς Συλλογάς κατα
γράφονται καΐ έν τφ Γραφείφ τού Μέντορος,

Αίνιγμα ΙΟον.
Σ’ τούς πόδας ένδς άνακτος άνθη τερπνά άν θέσης 
Μιας άνάσσης όνομα μεγάλης θά συνθέσης.
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