
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1872.—ΤΕΤΧϋΣ ΛΒ'.

Ο ΔΕΙΠΝΟΣ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ
(-Σκτ'ι/ιίΐς κατά τήν Αγίαν και ΛΙεγάλην Πέμπτην).

«Τοΰ Δείπνου Σου τοΰ μυστικού 
σήμερον, Ύίέ Θεοΰ, κοινωνόν με 
παράλαδε.»

Ώ γλυκεία άνάμνησις τής ύπέρ ήμών εκουσίου θυσίας τοΰ Σώ- 
τήρός μου, άνύψωσον σήμερον τήν έμήν ψυχήν! Ή καθολική τοΰ 
Χριστοΰ ’Εκκλησία εορτάζει τήν μνήμην τών παθών και τοΰ θανά
του τοΰ Κυρίου ήμών. 'Εκατομμύρια χριστιανών στρέφουσι τά βλέμ
ματα καί τούς λογισμούς των προς τον ουρανόν, ένθα δ τά πάντα 
πληρώσας κάθηται έπί τοΰ θρόνου τής δόξης Λύτου. ■'Εκατομμύ
ρια πεφωτισμένων· λαών κλίνουσι τάς κεφαλάς αύτών τώ Βασιλεϊ 
τών οίκτιρμών, δστις έν τή άπείρω Αύτοΰ φιλοστοργία κατέδη έπί 
τής γής ΐνα φέρη ταΐς ψυχαΐς τών άνθρώπων τδ φώς τδ άληθινόν, 
τήν θείαν Χάριν καί τήν γαλήνην. 'Εκατομμύρια κλαίουσι παρά 
τή εΐκόνι τοΰ Εσταυρωμένου, πλήρη ευγνωμοσύνης καί λύπης, 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΒ'.), 

ώς ποτέ παρά τώ Σταυρώ ή Μήτηρ τοΰ Θεανθρώπου καί οι έπί 
τοΰ Γολγοθά μετ’άγαπώσης καρδίας άκολουθήσαντες Αύτδν οπα
δοί Του.

Καί σύ, ώ ψυχή μου, πρόσελθε έν πνεύματι πρδς τδν Υίδν τοΰ 
Θεοΰ δτε άπετέλει τδ μέγα Αύτοΰ έργον έπί τής γής. "Αγνισον 
σεαυτήν, άναλογιζομένη τήν άθωότητα Αύτοΰ. Ένδυναμώθητι βλέ- 
πουσα τήν έν τοϊς παθήμασι γενναιοψυχίαν Αύτοΰ. Γενοΰ βελ- 
τίων καί εύγενεστέρα, άναμιμνησκομένη τήν μεγάθυμου άγαθό- 
τητα, μεθ’ ής Αύτδς έσυγχώρει έκείνους, οΐτινες έπρόδωσαν καί 
έθανάτωσαν Αύτόν. Έμπνεύσθητι ύπδ τής καρτερίας Του έν τή 
τοΰ θανάτου άγωνία.

Πάσα τών παθών τοΰ Μεσσίου ώρα έστί μοι σπουδαία, διδα
κτική καί παθητικωτάτη. Έν πάση τοιαύτη ώρα ύπέφερεν ένεκεν 
έμοΰ ό Σωτήρ και έπεσφράγισε καί δι'έμέ τήν αΐωνίαν αλήθειαν 
τοΰ λόγου Αύτοΰ.

'Οποία νύς ήν έκείνη, ήν διήλθεν ό Θεάνθρωπος αγωνιών έν 
Γεθσημανή, καθ' ήν ή αγνωμοσύνη έπρόδωσεν Αύτόν, ή κακία 
συνώμοσε κατά τοΰ 'Αγίου Αύτοΰ βίου καί αμαρτωλοί έδίκασαν 
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τον Άναμάρτητον! 'Οποία νύξ ήν έκείνη, έν ή, ΰπδ τών φίλων 
Του έγκαταλειφθείς, έπεσεν έπί πρόσωπο·; Αΰτοΰ καί προσηυχήθη 
πρδς τδν έπουράνιον Πατέρα, έν ή ευρε τους μαθητάς Αύτοΰ κα- 
θεύδοντας άμερίμνως, ώς παιδία, άτινα οΰδένα κίνδυνον γινώ- 
σκουσι καί οΰδένα φοβούνται! Οί έπιστήθιοι Αΰτοΰ οΰδέ κάν ύπώ- 

πτευσαν τήν κατασπαράττουσαν τήν καρδίαν Του λύπην, δτε ειπεν 
αΰτοϊς· «Περίλυπος έστιν ή ψυχή μου έως θανάτου· μείνατεώδε 
καί γρηγορεϊτε.μετ’ έμοΰ.» (Ματθ. ΚΣΤ'. 38—-39). Φεΰ ! οΰδείς 
αΰτών έφοβεϊτο τάς φρικώδεις στιγμάς, αΐτινες ήσαν τοσοΰτον 
έγγυς καίω·; τήν σωτήριον μνήμην τδ Ανθρώπινον γένος διετή— 

ρήσε καί θέλει διατηρήσει μέχρι συντέλειας τών αιώνων.
Όποία νύξ ήν έκείνη, καθ’ ήν δ γλυκύτατος Αΰτδς φίλος της 

ανθρωπότητας, ΰπδ βαθύτατης καταληφθείς λύπησ καί συναισθα
νόμενος δλον τδ δυσβάστακτο·? βάρος τοΰ .φορτίου, έπεσεν έπί τής 
γής προσευχόμενος καί λέγων πρδς τον Θεόν· « Πάτερ μου, εί 
δυνατόν έστι, παρελθέτω άπ’ εμοΰ τδ ποτήριον τοΰτο- πλήν οΰχί 
ώς έγώ θέλω άλλ’ ώς Σύ. Έγέγετο ;δέ δ ίδρώς Αύτοΰ ώσεί θρόμ
βοι αίματος καταβαίνοντες έπί τήν γήν!» (Ματθ. ΚΣΤ'. Μάρκ. 

ΙΔ'. Λουκ. ΚΒ'.).
Όποία νυξ ήν έκείνη, καθ’ ήν ή σοβαρά ηρεμία τοΰ ύπδ-τοι- 

αύτης προσευχής καθαγιασθέντος τόπου αίφνης έταράχθη ύπδ 
τής κλαγγής τών δπλων, αίμόδιψοι δέ στρατιώται καί βάρβαρος 
οχλος μετά μαχαιρών καί ξύλων περιεκύκλωσαν τδν πράον Ά- 
μνδν τοΰ Θεοΰ, έπέβαλον έπ’ Αΰτδν τάς μιαράς των χεϊρας, έ- 
κράτησαν Αΰτδν καί έπήγαγον Αΰτδν ώς ληστήν! Κατ’ έκείνη·; 
τήν σοβεράν νύκτα παρέστη έμπροσθεν άνομων κριτών δ τοΰ κό- 
ιμου δίκαιος Κριτής, έντρομοι δέ οί μαθηται Αΰτοΰ Αφέντες Αύ- 
:δν έφυγον, καί εις τών μάλλον ζηλωτών φίλων του άπηρνήθη 
Αΰτδν τρις. Έν έκείνη τή νυκτί τδν εύγενέστατον καί άγιώτατον 
:ών άνθρώπων αισχρός συρφετός ένέπαιξε, περιύβρισε·;, έκολάφισε!

Ν’ άκολουθήσω νοερώς τδν Άθώον καταδικασθέντα; Νά συνο
δεύσω Αΰτδν κατά τήν δδυνηράν πρδς τδν θάνατον πορείαν Του; 
Νά ιδω αΰτδν τετραυματισμένον, τήν κεφαλήν καθημαγμένον καί 
στεφάνω έξ άκανθών περιβεβλημένον, φέροντα βαρέως έπί τών 
ώμων τδν σταυρόν Αΰτοΰ; Νά ζητήσω Αΰτδν έν αΰτω τω τόπω 
τής καταδίκης Του, κρεμάμενον έπί τοΰ σταυρού έν μέσω κα
κούργων, τάς χεϊρας καί τούς πόδας ήλοπαγεϊς έχοντα έπί τοΰ 
ξύλου, ύψοΰντα πρδς τδν σκοτεινόν οΰρανδν τά λυπημένα Αύτοΰ 
βλέμματα καί άπδ τών νεκρουμένων Αύτοΰ χειλέων έκφέροντα 
τάς λέξεις «Θεέ μου, Θεέ μου, ίνατί με έγκατέλιπες;» Ή νά 
θαυμάσω Αΰτδν ένω ώχρία καί τήν κεφαλήν Αΰτοΰ έκλινε·;, ενώ 
έν ταϊς ύστάταις στιγμαϊς τοΰ βίου Αΰτοΰ άπέτεινε πρδς τδν Πα
τέρα Αύτοΰ προσευχήν ύπέρ τών εχθρών Του ;

Έκάστη ώρα τοΰ θείου τοΰ Ίησοΰ πάθους έστί μοι διδακτική 
καί σωτήριος. ’Αλλά μία πρδ πάντων βαθύτατα συγκινεϊ τήν ψυ
χήν μου, ή ώρα, έν ή τδ ύστατον έκάθησεν έν τώ μέσω τών άγα- 
πητών Αύτοΰ μαθητών, ή ώρα, έν ή προητοίμασεν αύτούς πρδς 
τδν άποχωρισμδν καί ίεροθέτησε τήν άνάμνησιν τοΰ πάθους καί 
τοΰ θανάτου Αύτοΰ.

"Ήν όντως σεμνοτάτη ή στιγμή, .καθ’ήν δ’Ιησοΰςεϊδεν έαυτδν 
ό τελευταϊον περικυκλωμένον ύπδ τών αγαπητών καί έπιστηθίω7 

Αύτοΰ μαθητών καί φιλών. ‘Ωμίλησε τότε άΰτοϊς σαφεστερον ή 
πριν περί τής πρδς τδν Πατέρα άπελεύσεως Αύτοΰ· άλλ’ αΰτοί 

.δέν ένόησαν Αΰτόν. Εις μόνος τών μαθητών Αΰτοΰ ήσθάνθη πάλ- 
. λουσαν τήν καρδίαν του, διότι προεμελέτα τδ στυγερόν τήςπρο- 
,δοσίας κακούργημα.

Ένω δέ ό τοΰ άνθρωπίνου γένους Σωτήρ άνέκειτο μετά τών 
-.δώδεκα περί τήν τράπεζαν ι'να μετ’ αΰτών συνδειπνήση, κατέ
λαβαν Αΰτδν ή ένθύμησις τών τέως παρ’ Αΰτοΰ έν τώ κόσμω 
πεπραγμένων καί δ στοχασμός έκείνων, άπερ έμελλεν εϊσέτι νά 

■ πΡ5'ξή· Προαισθανθείς δέ τδ άλγος τοΰ άπδ τών φίλων Του προσε- 

χοΰς Αποχωρισμού, άνεφώνησεν «Ό δέ Υιός τοΰ άνθρώπου ύπά- 
γει, καθώς γέγραπται περί αΰτοΰ. Πορεύομαι.έτοιμάσαι τόπον ύ- 
μϊν.» (Εΰαγγ. κατά Ματθ. ΚΣΤ'. 24. Ίωάνν. ΙΑ'. 2—3).

Ούτως όμιλεϊ ό άποθνήσκων πατήρ πρδς τά τεκνία αύτοΰ, τά 
.μόλις έννοοΰντα αΰτόν. Προετοιμάζει αΰτά πρδς τδν ύστατον καί 
μεγάλον άποχωρισμδν καί παραμυθεϊ αΰτά διά τής έλπίδος τής 
προσεχούς συναντήσεως.

Πάντες περιεκύκλωσαν τδν θέϊονΔιδάσκαλον, πλήρεις μελαγ- 
,χολικών διαλογισμών. Φεΰ ! δέν έπίστευον δτι ήν δυνατόν Αν
θρώπινη δύναμις ν’ άφαιρέση αΰτοϊς τδν Πατέρα, τδν Φίλον, τδν 
Διδάσκαλον, τδν Υπερασπιστήν αΰτών. «Κύριε, διατί οΰ δύναμαι 
σοι άκολουθήσαι άρτι; ειπεν Αΰτω ό ένθερμος Πέτρος· τήν ψυ
χήν μου ύπέρ σοΰ θήσω.» (Ίωάνν. ΙΓ. 37).

Άλλά τήν ύπόσχεσίν του ό Πέτρος δέν έδυνήθη νά τηρήση δτε 
έφθασε τής δοκιμασίας ή ώρα. “Ω ! δ Ιησούς άρκούντως έγίνω
σκε τδ άστατον άμα δέ καί εύγενές τής καρδίας-τοΰ μαθητού τού
του, καί άπεκρίθη αύτω· « Αμήν άμήν λέγω σοι, οΰ μή άλέ- 
κτωρ φωνήσει έως ου άπαρνήση με τρίς.» (Ίωάνν. αΰτόθι, 38).

”Ω! ποσάκις έγώ διενοήθην καί ειπον έν έμαυτώ- « Όχι, έγώ 
δέν ήθελον ποτέ άρνηθή τδν Ιησού·;· καί άν ήμην, ώς ό Πέ
τρος, μαθητής τοΰ Άγιου, ήθελον συμμερισθή μετ’ Αΰτοΰ τδν κίν
δυνον καί τδν θάνατον.» Άλλά καί ποσάκις έδοκιμάσθη ή χρι
στιανική σταθερότης μου, ποσάκις άμνήμων τών δσιωτέρων μου 
εΰχών καί ύποσχέσεων, ύπδ φόβου ή ύπδ μίσους ή ύπδ άκαθάρτων 
έπιθυμιών παραφερόμενος έπαυσα νά ήμαι πιστός πω Ιησού! 

'Τρις άπηρνήσατο ό Πέτρος τδν Κύριον άλλ’ άναρίθμητοτείσιν αί 
ώραι καί αί στιγμαί, καθ’ άς έγώ ήρνήθην τδνΣωτήράμου έν τώ 
βάθει της καρδίας, ένω τά ύποκριτικά μου χείλη έτόλμων νά 

όμολογώσιν Αΰτόν.
Καθολική κατήφεια καί λύπη κατείχε τους μαθητάς τού Κυ

ρίου έν τω ύστάτω έκείνω δειπνώ. Ό .δέ Μεσσίας ειπεν αΰτοϊς· 
«Ότι ταΰτα λελάληκα ύμϊν, ή λύπη πεπλήρωκεν ύμών τήν καρ
δίαν. Άλλ’ έγώ τήν άλήθειαν λέγω ύμϊν, συμφέρει ύμϊν ίνα έγώ 
άπέλθω.» (Ίωάνν. ΙΣΤ'. 6—7). Κατά δέ τήν συνδιάλεξιν ταύ
την έδωκεν αΰτοϊς ό θείος Διδάσκαλος τάς τελευταίας Του έντο- 
λάς, άνεκοίνωσεν αΰτοϊς τάς. τελευταίας Αύτοΰ θελήσεις καί έ- 
κληροδότησεν αΰτοϊς τήν περιουσίαν τοΰ έργου, δπερ Αΰτδς ήρ- 
χισε. Διά τήν σεμνήν ταύτη ν ώραν τοΰ άποχωρισμοΰ διεφύ- 
λαξε τάς σπουδαιοτάτας άληθείας, τάς μάλλον έγκαρδίους πα
ραινέσεις καί συμβουλάς. Έλάλησεν ώς θνήσκω·; πατήρ, άλ λά 
μετά τής γενναιότητας καί τής ψυχικής γαλήνης τού σοφού κ»ί 

ευσεβούς, τοΰ γινώσκίντός δτι' ό έπί τής γης θάνατος οΰδόλως άπο- ■ 
τελεί άληθή χωρισμόν άπδ τών φιλτάτων ήμών.

Είθε καγώ νά δυνηθώ έν τη ύστάτη μου ώρα νά λαλήσωπρδς 
τούς έμους μετά τής γαλήνης έκείνης, μεθ’ ής ώμίλει ό Ίησοΰς 
έν τώ τελέυταίω δειπνώ Αύτοΰ πρδς τους μαθητάς Του! Άλλά 
τοΰτο δύναται μόνος ό βιώσας άμεμπτον βίον, ώς τδν τοΰ Ίησοΰ, 
μόνος δ ένεκεν τοΰ παρελθόντος αύτοΰ μή άναγκαζόμενος νά έ- 
ρυθριάση, δ βαδίζων πρδς τήν μέλλουσαν ζωήν μετ’ έλπίδος έπί 
τής πίστεως καί έπί τών έργων τεθεμελιωμένης. Ή σπουδαιοτέρα 
καί κρισιμωτέρα στιγμή τής ζωής ήμών είνε άναντιρρήτως ή ύ
στάτη. Αΰτη δίδωσιν ήμϊν έπί τέλους τήν νικητήριου δάφνην ή 
περιτίθησιν ήμϊν τδν έξ άκανθών στέφανον τής ατιμίας. ”Ω ! τί 
οφείλω νά πράξω ΐνα καταστήσω τήν σπουδαιοτάτην ταύτην ώραν 
τής έπιγείου ύπάρξεώς μου ένταυτώ καί εΰτυχεστάτην; ’Οφείλω 
νά πράξω- δ,τι έπραξεν δ ’Ιησούς, δ,τι ένετείλατο ήμϊν, ήγουν 
όφείλω νά ήμαι πλήρης άγάπης πρδς πάντας τούς άνθρώπους, δ- 
φείλω έντελώς νά θυσιάσω ύπέρ τοΰ μέλλοντος κλήρου τήν ματαιο
φροσύνην μου, τήν πλεονεξίαν μου, τάς άγριας κλίσεις καί τάς 
Ακαθάρτους έπιθυμίας μου.

Πριν άποχωρισθή δ Μεσσίας άπδ τών μαθητών Αύτοΰ άνε-- 
κοίνωσεν αΰτοϊς τήν τελευταίαν Αύτοΰ βούλησιν, ίεροθετήσας τδ*  
/Itinn'tv τόν Μνστιχον εϊς άνάμνησιν Αύτοΰ καί τοΰ θανάτου 
Αύτοΰ, δν έβλεπεν έγγύτατα δντα. Έπί τούτω, « έτι έσθιόντων 
τών μαθητών, δ Ίησοΰς, λαβών τδν άρτον καί εΰλογήσας, έκλασ® 
καί έδίδου τοϊς μαθηταϊς καί είπε, Αάβετε, φάγετε· τοΰτό έστ1 

τδ σώμά μου. Καί, λαβών τδ ποτήριον καί εύχαριστήσας, έδωκεν 
αΰτοϊς λέγων, Πίετε έξ. αΰτοΰ πάντες· τοΰτο γάρ έστι τδ αΐμά 
μου, τδ τής καινής διαθήκης, τδ περί πολλών έκχυνόμενον εϊς 
άφεσιν αμαρτιών.» (Εΰαγγ. κατά Ματθ. ΚΣΤ'. 26—29. κατά 
Μάρκ. ΙΔ'. 22—25. κατά Λουκ. ΚΒ'. 19— 21. Παύλ. πρδς 
Κορινθ. Έπιστ. Α'. κεφ. ΙΑ'. 23—26).

Τδν μέλλοντα νά προδώση Αΰτδν έγνώριζεν δ Ίησοΰς. Ύπδ 
•σκοτεινού κατεχόμενος πάθους έκάθησεν δ άθλιος ’Ιούδας έν τω 
μέσω τών μαθητών καί έλαβε μετ’ αΰτών τδν άρτον άπδ τής 
χειρδς τοΰ εΰεργέτου αύτοΰ, ένω έμελέτα τδ μάλλον καταχθό
νιον τών κακουργημάτων. Ό Ίησοΰς έβλεπεν έν τη διανοία τοΰ 
Ισκαριώτου, καί δμως δέν άπώθησεν αΰτόν ώνόμασεν αΰτόν καί 
δμως δέν ώργίσθη κατ’ αΰτοΰ. Οΰδε’ςς τών άλλων παρόντων ή
δύνατο νά κατανοήση τδ δυνατόν τοιαύτης στυγεράς πράξεως· 
λυπούμενοι δέ ουτοι σφόδρα, δτε ήκουσαν τδν θεϊον Διδάσκαλον, 
λέγοντα, « Εις έξ ύμών παραδώσει με, » ήρχισαν νά λέγωσιν 
Αΰτω· « Μήτι έγώ είμι, Κύριε ;»

Ό δέ ’Ιούδας, ύπδ τής συνειδήσεως έλεγχόμενος καί τρέμων 
μή γνωρισθη καί άποβληθή άπδ τοΰ κύκλου τών συμμαθητών και 
φίλων αύτοΰ ώς κάθαρμα τοΰ Ανθρωπίνου γένους, έτόλμησε νά 
καλύψη τήν διαφθοράν τής καρ δίας του διά τής αναισχυντίας· 
δθεν είπε «Μήτι έγώ είμι, Ραββί;» Ό δέ Ίησοΰς άπήντησεν 
αΰτω, «Σΰ είπας. 'Ό δέ ποιείς, ποίησον τάχιον.» Τους δέ λό
γους τούτους έξέφρασεν δ θείος Διδάσκαλος μετά τοσαύτης γλυ- 
κύτητος καί άγάπης, ώστε οΰδείς τών άνακειμένω; έγνω πρδςτί 
οίπεν αύτούς. Τινές ένόμισαν δτι έπειδή ό ’Ιούδας είχε, τδγλωσ- 

σόκωμον, ό Ίήσοΰς είπεν αΰτω ν’ άγοράση τά χρειώδη εις τήν 
έορτήν, ή νά δώση τι τοϊς πτωχοϊς. (Εΰαγγ. κατά Ματθ. ΚΣΤ'. 
25. κατά Ίωάνν. ΙΓ'. 28—29). Τότε δ ’Ιούδας κατησχυμένος 
ήγέρθη καί εΰθέως έξήλθεν, "να κρύψη τήν ταραχήν του· έπο- 
ρεύθη δέ πρδς έκτέλεσιν τής μιαράς αύτοΰ πράξεως.

Όποιαν μακροθυμίαν άνέδειξεν έν τη περιστάσει ταύτη ό Θε
άνθρωπος ! Τίς δύναται έντελώς νά συναισθανθή καί νά μιμηθή 
αΰτήν; Προδοθείς ύφ’ ένδς τών παρ’ Αΰτοΰ εύεργετηθέντων, γι- 
νώσκων πληρέστατα τδ κακούργημα δπερ δ Ιούδας έμελλε νά 
πράξη, οΰ μόνον δέν ώργίσθη, κατ’’ αΰτοΰ, άλλά καί έφείσθη φι- 
λοστόργως τοΰ ένόχου ένώπιον τών λοιπών, τών άγνοούντων εϊσέτι 
αΰτόν τε καί τήν μελετωμένην κακουργίαν του. Οΰχί δι’ άπ ει- 
λών έπειράθη ν’ άποτρέψη τοΰ σκοπού του τδν έξώλην κατά 
τοιούτου πάθους ούδέν ίσχύο υσιν αί άπειλαί. Οΰχί δια παρακλή
σεων έζήτησε νά συγκινήση τ’ον πονηρόν ή άθωότης έν τη συν- 
ειδήσει τής άξίας αύτής οΰδέποτε ταπεινοΰται Απέναντι τοΰ κα
κούργου, δστις έν τάΐς παρακλήσεσιν ήθελε θριαμβεύσει. Μόνον τήν 
σοβαρά·; τής φιλίας φωνήν μετεχειρίσθη δ Ίησοΰς ΐνα δμιλήση 
πρδς τήν ψυχρά·; καρδίαν τοΰ προδότου, μόνον δι’ άδεούς γαλήνης 
καί δι’ ύπερβαλλούσης καλοκάγαθίας έφαίνετο δτι ήθελε- νά άφο- 
πλίσητδν κακούργο·; μαθητήν. Άλλ’δ Ιούδας Αναίσθητος καί κα- 
κομήχανος έξήλθεν έν τη νυκτί καί έπρόδωσε τδν Σώτήρά του.

Έξελθόντος τοΰ Ιούδα, δ Ίησοΰς έπήρε τους οφθαλμούς Αύ
τοΰ εις τδν οΰρανδν καί έδεήθη πρδς τδν Αιώνιον Αύτοΰ Πατέρα 
ύπέρ τών Αγαπητών Αύτοΰ μαθητών. «Πάτερ, ειπεν, έγώ περί 
αΰτών έρωτώ· οΰ περί τοΰ κόσμου έρωτώ, άλλά περί ών δέδω- 
κάς μοι, δτι Σοί εισι. Πάτερ άγιε, τήρησον αύτούς έν τώ δνό- 
ματί Σου, ους δέδωκάς μοι. "Οτε ήμην μετ’ αΰτών έν τω κό
σμω, έγώ έτήρουν αύτούς έν τώ δνόμ ατί σου· οΰς δέδωκάς μοι 
έφύλαξα καί οΰδείς έξ αΰτών άπώλετο, εί μή δ υί’ος τής Απώ
λειας, ΐνα ή γραφή πληρωθή. Νΰν δέ πρδς Σέ έρχομαι. Οΰκ’ έρωτώ 
ΐνα ά'ρης αύτούς έκ τοΰ - κόσμου,- άλλ’ ϊνα τηρήσης αύτούς - έκ τού 
πονηρού. Άγίασον αύτούς έν τη άληθεια Σου· δ λόγος δΣδςά- 
λήθειά έστιν.» (Εύαγγελ. κατά Ίωάνν. ΙΖ', 9,11, 12, 15,17).

Ούτω προσηύξατο δ Ίησοΰς. -Ούτω προσεύχεται καί δ άπο
θνήσκων πατήρ ύπέρ τής έπιγείου εΰπραγίας καί ύπέρ τής αι
ωνίου σωτηρίας τοΰ οίκου αύτοΰ, πριν ή παραδώση τδ πνεΰμα 
εϊς χεϊρας τοΰ Πλάστου, έξ ου αΰτδ προήλθε·;.

Άλλ’ ή μεγάλη ψυχή τοΰ Σωτήρος τοΰ Κόσμου δέν ήρκέσθη 
τούτοις. Αύτω δεν άνήκον μόνοι οί ένδεκα εύδαίμονες μαθηταί 
οί περικυκλοΰντες Αυτόν κατά τάς τελευταίας Αύτοΰ ώρας. Όχι, 
καί άπασα ή άνθρωπότης καί αί μυριάδες, αΐτινες τότε έζων 
καί δέν έγίνωσκον Αύτόν, καί τά εκατομμύρια, άτινα εϊσέτι δέν 
ειχον γεννηθή καί άπερ έμελλον νά φωτισθώσιν ύπδ τής διδα
σκαλίας Αύτοΰ καί νά άγιασθώσ·.' διά τοΰ θανάτου Του. άπετέ- 
λουν μέρος τής οικογένειας Αύτοΰ. Διατρέξας τοϊς νοεροϊς βλέμ- 
μασι τούς μέλλοντας αιώνας προσέθηκε καί τήν Ακόλουθον προ
σευχήν. « Ού περί τούτων δέ έρωτώ μόνον, άλλά καί περί τώ ν 
πιστευσόντων διά τοΰ λόγου αΰτών εις έμέ· ΐνα πάντες έν ώσι· 
καθώς Σύ, Πάτερ, έν έμοί, κάγώ έν Σοί,ΐνα καί αΰτοί έν ήμϊν έν 
ώσιν ΐνα δ -κόσμος πιστεύση δτι Σύ-με άπέστειλας. Καί έγώ τήν. 
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δόξαν, ήν δέδωκάς μοι, δέδωκα αΰτοις, ΐνα ώσινέν, καθώς ημείς 
έν έσμεν.» (Εύαγγ. κατά Ίωάνν. ΙΖ', 20—22.)

Ώ Ίησοΰ μου, ούτω προσηύχου και υπέρ έμοΰ έν τή σεμνό
τατη έκείνη ώρα τοΰ Αποχωρισμού και τής άποχωρήσεώς Σου. 
Ούδ’ έμέ έλησμόνησας, δτε δ κόσμος δλος Σε παρεγνώριζε καί 
Σέ έλησμόνει. Ώ θείε Μυστικέ δεϊπνε, ώ τών καθ’ ήμάς μυ
στηρίων ή παράδοσις, Δεϊπνε αγάπης, καθ’ δν δ Σωτήρ τοΰ κό
σμου περιέλαβε κάμέ έν τή προσευχή Αύτοΰ, πώς δύναμαι -νά 

άναμνησθώ Σοΰ μετ’ αδιαφορίας! Πώς δύναμαι νά Σέ έορτάσω 
έν τή τών χριστιανών πολιτεία χωρίς ν’ αναφωνήσω μετά τών 
λοιπών αδελφών μου! Έν τω Δεσποτικω Δείπνω τής αγάπης 
καί τής λύπης, τής άγιωτάτης φιλίας καί τοΰ άλγίστου χωρι
σμού δ ’Εκλεκτός τοΰ Θεοΰ κατεδέχθη νά δεηθή ύπέρ τής σω
τηρίας καί τής έμής ψυχής!

Εκείνος Απέθανεν άλλ’ οί μαθηταί] Αύτοΰ Ανενέωσαν πολ
λάκις τδν Δεϊπνον, τδν δρισθέντα είς μνημόσυνο·/ τοΰ είς ούρα- 
νδν Αναληφθέντος θείου αύτών Διδασκάλου καί φίλου. Ή εσπέρα 
έκείνη, δ τελευταίος έκεϊνος Δεϊπνος έγένοντο αύτοϊς Ανεπίλη- 
στον ή δ’ Ανάμνησις αυτών κατέστη μία τών σεμνοτέρων τελε
τών τής χριστιανικής ’Εκκλησίας. Πας δ θέλων νά έχη μέρος 
μετά τοΰ Ίησοΰ καί ν’ άποκληθή οπαδός αύτοΰ, έσπευδε προθύ- 
μως είς την μυστικήν τράπεζαν τοΰ Κυρίου καί άνενέωνεν, ώς 
οί ’Απόστολοι, την άνάμνησιν τής μεγάλης θυσίας, τής έπισφρα- 
γισάσης τήν σωτηρίαν τοΰ κόσμου. Οί πρώτοι χριστιανοί, ύπδ 
τών ζηλωτών τής πολυθείας καταδιωκόμενος έτέλουν τδν θειον 
Δεϊπνον έν κρύπταις καί έν ύπογείοις τύμβοις. Ούτε τδ ξίφος 
ούτε αί φλόγες τών πυρών άπέτρεπον αύτούς άπδ τής έκτελέ- 
σεως τοΰ θρησκευτικού τούτου καθήκοντος. Εγίνωσκον, άτε τοι- 
αύτην ύπόσχεσιν δόντος αύτοϊς τοΰ Ίησοΰ, δτι δ θεϊος λόγος 
τοΰ Κυρίου θέλει έπιζήσει καί έπί τέλους νικήσει. Καί δ λόγος 
Αύτοΰ έπέζησε καί ένίκησεν.

Ούδόλως άσύνηθες είνε νά πανηγυρίζωσιν οί λαοί μετά σε
βασμού τήν μνήμην τών μεγάλων αύτών άνδρών, τών ήρώων, 
τών σοφών, τών εύεργετών αύτών. Πάντοτε δέ ή άποδιδομένη 
αύτη τιμή έστι γεραρά καί έπαινετή, ώς Αποτελούσα τδν φό- 
ρον τής κοινής εύγνωμοσύνης πρδς τήν Αρετήν τών ώφελησάν- 
των τήν εαυτών πατρίδα ή καί δλην τήν Ανθρωπότητα.

Πόσον ά'ρα σεμναπρεπέστερος πρέπει νά ήνε δ Δεϊπνος δ 
Μυστικός, ούτινος τήν άνανέωσιν Αύτδς δ ’Ιησούς ένομοθέτησεν 
έν ταϊς τρομερωτάταις στιγμαϊς τοΰ βίου Αύτοΰ, είς άνάμνησιν 
τής μεγίστης τών έπί τής γής θυσιών, είς άϊδιότητα τοΰ άπαν τδ 
ανθρώπινον γένος άπδ τής κοιτίδος μέχρι τοΰ τάφου περιλαμβά
νοντας θείου εύεργετήματος. Ή Θρησκευτική αύτη τελετή έστιν ή 
εορτή τοΰ Άγιωτάτου πάντων τών Αγίων, τοΰ Σοφωτάτου πάντων 
τών σοφών, Ού δ θεϊος καί σωτήριος λόγοςίήλευθέρωσεν άπδ τής 
πλάνης τής αμαρτίας τδν άνθρωπον καί ήνωσεν αύτδν μετά τοΰ 
Θεοΰ. Ή τελετή αύτη έστιν ή λατρεία, ήνΆύτώ τω θεω προσ- 
φέρομεν, έστιν ή Ανανέωσις τής μεγάλης καί αιωνίου Διαθή
κης, ήν έπεσφράγισε τδ αιμα τοΰ Κυρίου καί Σωτήροςήμών.

Καί δμως, (ώ! διατί είμι ήναγκασμένος νά είπω τούτο;) ή 
ούρανία αύτη εορτή τών ψυχών, ήνκαί κατά τάς ήμέρας ήμών 

τελοΰσιν έν άπασι τοίς χριστιανικούς ναοϊς, μεθ’ δπόσης άδια- 

φοριας και ψυχρότητας ύπό τών πλείστων πανηγυρίζεται! Χρι
στιανοί, υπέρ τής σωτηρίας τών δποίων δ Χριστός ύπέμεινε βα- 
σάνους, τδν σταυρόν, τδν θάνατον, βαδίζουσι πρδς τήν αγίαν Τρά
πεζαν μετά κουφονοίας, ούδόλως συλλογιζόμενοι τί ποιοΰσι. Πολ
λοί φαίνονται δτι απλώς άκολουθοΰσιν αρχαίο·/ έθιμον, δπερ δμως 
ουοεμιαν έχει έπί τής καρδίας των έπιρροήν. Τινές συμμορφοΰν- 
ται τω έθίμω μόνον ίνα μή διακριθώσιν άπδ τών λοιπών συμ
πολιτών αύτών. ’’Αλλοι προσερχόμενοι τοϊς άχράντοις μυστηρίοις 
παριστανται μέν μετ’ έξωτερικής κοσμιότητας και φαινομένης εύ- 
λαβείας, άλλά φέρουσιν έν έαυτοϊς κοΰφον φρόνημα καί τδν στο
χασμόν δτι πράττουσι κενόν τι καί περιττόν πράγμα. ’Άλλοι δέ 
καί ούχί ολίγοι τδν αριθμόν, έγκαυχώμενοι τή παιδεία καί τή τοΰ 
νοδς ύπεροχή, καταπνίγουσιν έν έαυτοϊς πάν θρησκευτικόν αί
σθημα καί φιλοτιμοΰνται νά φαίνωνται μηδαμώς άνήκοντες τή 
’Εκκλησία τοΰ Χριστού.

Πόθεν ή ψυχρότης αύτη; Πόθεν ή ανόσιος αΰτη Αδιαφορία τών 
άνθρώπων πρδς τά θξϊα;

’Άνθρωποι ματαιόφρονες καί κενοί, σπεύδετε μεθ’ ύπερηφανείας 
εις τάς βασιλικός τραπέζας καί είς τά συμπόσια τών μεγιστάνων 
Τής Υήί, τ(ύν ούδέν ά'λλο δντων ή κόνις καί σποδός ώς ύμεϊς, 
καί έρυθριώντες ή μετ’ Αδιαφορίας προσέρχεσθε τω Δείπνω τω 
Μυστικω τσΰ Κυρίου, τω προωρισμένω ν’ άναμνήση ύμϊν τά ύπέρ 
ύμών πάθη τοΰ Σωτήρος καί ν’ άνανεώση τήν μεταξύ Αύτοΰ καί 
ύμών κοινωνίαν! Μετ’ ένθουσιασμοΰ πανηγυρίζετε τήν μνήμην τών 
ένδοξων προγόνων σας, τήν δέ μνήμην ’Εκείνου, δι’ού άπεκτή- 
σατε τήν εύδαιμονίαν ύμών, δι’ού έγίνατε ή ήδύνασθε νά γι'νητε 
εύγενέστεροι, ήθικώτεροι καί μάλλον πεφωτισμένοι, έορτάζετε ρα- 
θύμως καί περιφρονητικώς! Θεοποιείτε τήν κόνιν καί μεταχει- 
ρίζεσθε ώς άνεμοφόφητον κονιορτδν τά ούράνια !

Όχι, ώ ψυχή μου, ένόσω τδ άκήρατον τών φρονημάτων, δ λό
γος τοΰ θεοΰ, δ τών δλων Δημιουργός, ή αϊωνιότης είσίν είς τά 
ομματά σου τά άγιώτατα καί ύψιστα τών έν τω κόσμω πραγμά
των, ούδέποτε έστω σοι απλή καί Αδιάφορος τελετή δ Δεϊπνος δ 
Μυστικός, ή άνανέωσις αΰτη τής άναμέσον σοΰ καί τοΰ Ίησοΰ 
αιωνίου διαθήκης. Έν τω ναω, δπου νΰν παρίστασαι, πρδς τήνιΩ- 
ραίαν Πύλην, [πρδς ήν νΰν βαδίζεις, προσήλθον άλλοτε μετά β«- 
θυτάτης συντριβής αί εύσεβεϊς ψυχαί τών προπατόρων σου έν μέσω 
τών χριστιανικών ψαλμωδιών, θέλουσι δέ προσέλθει μίαν ήμέραν 
καί τά τέκνα καί τά τέκνα τών τέκνων σου, οίαιδήποτε καί άν ώσιν 
αίκαιρικαί περιστάσεις, δτε τά μόρια τοΰ διαλυθέντος σώματός σου 
θέλουσι κεϊσθαι δυσδιάκριτα έν τή κόνει τών τάφων. ’Ώ ! μηδέ
ποτε βάδιζε πρδς τήν ‘Αγίαν Τράπεζαν, έφ’ ής διά μυστηρίου ά- 
νανεοΰται ή άνάμνησις τής θυσίας τοΰ Σωτήρος τοΰ κόσμου, χω
ρίς νά προπαρασκευάσης σεαυτήν έπαξίως- μηδέποτε προσέρχου 
τοϊς θείοις μυστηρίοις άνευ σεβασμοΰ καί εύγνωμοσύνης, άνευ Α
ληθούς πίστεως καί Αγάπης. ■

Θέλεις τήν άφεσιν τών αμαρτιών σου καί τήν πρδς τδν Θεόν 
διαλλαγήν σου; Ύπαγε καί άγνισον σεαυτήν έν τή άναμνήσει τής 
άγιότητος τοΰ Ίησοΰ. Αί άμαρτίαι σου άφεθήσονταί σοι καί θέ
λουσι παντάπασιν έξαλειφθή, άν όντως μετεμελήθης έπ’ αύταϊς 

καί έπαυσες άμαρτάνουσα. Ούχί ή άπλή μετάληψις τών άχράντων 
καί ζωοποιών τοΰ Χριστού μυστηρίων, άλλ’ ή άκατάκριτος αύτών 
μετοχή καθαρίζει τήν ψυχήν άπδ τοΰ ρύπου τής Αμαρτίας. Άκα- 
τάκριτος δέ μετοχή έστιν ή γενομένη μετά τήν άμετάτρεπτον άπό- 

φασιν τοΰ έκτελεϊν τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ.
Τών ούρανίων καί φρικτών τοΰ Χριστού μυστηρίων ή άκατά- 

κριτος μετάληψις Αποτελεί τδν διά τοΰ θείου καί μυστικού Δεί
πνου σύνδεσμον ήμών πρδς τδν Θεόν. Δι’ αύτής άνανεοΰμεν τδν 
τής πίστεως ήμών δρκον. Μεταλαμβάνοντες τοΰ άχράντου Σώ
ματος καί τοΰ τίμιου Αίματος τοΰ Σωτήρος ένούμεθα μετ’ Αύτοΰ, 
ήτοι έχομεν Αύτδν τδν Κύριον έν ήμϊν κατοικοΰντα καί μένοντα. 
Διά τής θείας ταύτης κοινωνίας ζητοΰμεν παρά τοΰ Θεοΰ τήν 
άφεσιν τών παρελθόντων αμαρτημάτων ήμών, ΐνα άγιασθώμεν έν 
τή μιμήσει τών Αρετών τοΰ Ίησοΰ. Κατ’Ανάγκην ά'ρα οφείλομεν 
ν’ άρχίσωμεν νέον ένάρετον βίον, ν’ Αποβάλωμεν τάς άνοσίους 
ήμών κλίσεις, τάς πονηράς ήμών συνήθειας. Μετά τοΰ Χριστού 
μόνον χριστιανοί δύνανται νά ένωθώσιν. Άλλ’ Αληθής χριστιανός 
έστιν ό έκτελών Ακριβώς τάς έντολάς τοΰ Κυρίου καί Διδασκά

λου αυτου.
Τούτου ένεκα, λέγει ό Απόστολος Παύλος «Ός άν έσθίη τδν 

άρτον τούτον ή πίνη τδ ποτήριον τοΰ Κυρίου άναξίως, ένοχος 
έσται τοΰ σώματος καί αίματος τοΰ Κυρίου. Δοκιμαζέτω δέ άν
θρωπος εαυτόν, καί ούτως έκ τοΰ άρτου έσθιέτω, καί έκ τοΰ πο
τηριού πινέτω· ό γάρ έσθίων καί πίνων άναξίως κρίμα έαυτω 
έσθίει καί πίνει, μή διακρίνων τδ σώμα τοΰ Κυρίου.» (Α'. Έπιστ. 
πρδς Κορινθ. ΙΑ', 27-29). Ό τοιοΰτος ασεβής καταγελά Αύτδν 
τδν Πανάγιον όμολογεϊ πρδς τδν Θεόν συνθήκας, άς προτίθε- 
ται νά παραβή· δίδωσιν Αύτω υποσχέσεις, άς ούδέποτε σκοπεύει 
νά έκπληρώση· τολμά δ άνόσιος νά υβρίση τά θεϊα.

Μεταμελήθητι πρώτον είλικρινώς, άνθρωπε, έπί τοϊς πεπραγ- 
. μένοις άμαρτήμασι, μίσησον καί κατάβαλε τάς άρχάς αύτών, ήτοι 
τά Ακάθαρτα καί άτακτα πάθη, καί είτα πρόσελθε τοϊς άχράν- 
τοις τοΰ Κυρίου μυστηρίοις. Ό έπαξίως κοινωνήσας έξέρχεταζ 
τοΰ ναοΰ δλος νέος καί καθαρός άνθρωπος, φέρων έν έαυτω τδ 
αίσθημα ούρανίου εύδαιμονίας, μετέχων τής ψυχικής έκείνης γα
λήνης, ήν δίδωσι μόνη ή πρδς τδν Θεόν διαλλαγή. Αύτδς άπδ 
τής στιγμής έκείνης θέλει προτιμά τών θελγήτρων τής ήδυπα- 

■ θείας καί τής τρυφής τάς ήδονάς τής άθωότητος καί τής άρε— 
τής· ή δέ καθαρά καρδία θέλει έ'χει είς τά δμματα αύτοΰ αξίαν 

πλειοτέραν τών σωματικών Απολαύσεων, τών τιμών, τών ύψη— 
λών θέσεων, τοΰ πλούτου και τής ισχύος, ήτοι τών πλεονεκτη
μάτων, απερ ού σπανίως είσί καρποί καί έπακόλουθα τής κακίας, 

«Ό έσθίων καί πίνων Αναξίως τδ Σώμα καί τδ Αίμα τοΰ Κυ
ρίου κρίμα έαυτω έσθίει καί πίνει.» Δείλαιε θνητέ, σύ ό προσερ- 
χόμενος τω θείω καί μυστικω Δείπνω τοΰ Κυρίου μετά καρδίας 
πεπληρωμένης δόλου καί πονηριάς, δ ύπδ τδ πρόσχημα εύλα- 
βείας είσδύων έν τή συνελεύσει τών χριστιανών, τρέμε ένώπιον 
σεαυτοΰ! Φέρων έν στήθεσι καρδίαν φθονερά·/, ψυχήν τετυφω- 
μίνην, δούλην τών περίτδ σώμα ήδονών, φιλέκδικο·/, άνεπιεική 

πρδς τούς όμοιους σου, είσαι έν τω θείω τούτω Δείπνω αύτδς δ 
Ιούδας, ό υπό τής συνειδήσεως αύτοΰ άπωθούμενος. Βαδίζεις πρδς 

τήν θείαν κοινωνίαν, ούχί ΐνα διά τοΰ Ίησοΰ άγνισθής, ούχί ΐνα 
δεχθής έν σοί Αύτδν καί μείνης έν Αύτω, άλλ’ ΐνα προδώσης τον 
Διδάσκαλον καί Σωτήρά σου. ‘Η φαυλότης σου, ή πανουργία σου, 
αί άνόσιοι και μιαραί βρέξεις σου, άς ούδόλως διανοείσαι νά έγ- 
καταλείψης, σέ καθιστώσι προδότην τοΰ Ίησοΰ. ‘Ως ό Ιούδας, 
δόλιε, βεβηλοϊς διά τής παρουσίας σου τήν ίεράν τών πιστών συ- 
νέλευσιν καί διά τής ψευδούς εύσεβείας ζητεϊς ν’ άπατήσης τούς 
λοιπούς χριστιανούς. Άλλά μή πλανάσαι· δ Θεός δέν καταγε- 
λάται. "Ωσπερ ποτέ δ 'Ιησούς έ-ρίνωσκε τήν καρδίαν τοΰ προϊώ- 
σαντος Αύτόν, ούτω δ παντεπόπτης Θεός βλέπει καί έν τω βά- 
θει τής ψυχής σου. Τρέμε, δ Παντοδύναμος σέ κρίνει! Τρέμε, 
σύ αύτδς σεαυτδν κατεδίκασας!

Ό Ίησοΰ μου, ώ Σώτέρ μου! Είθε έν τή άνανεώσει τοΰ θείου 
Σου Δείπνου (ώ, φρίττω καί νά έκφράσω αύτό! ) είθε νά μή ά- 
κολουθήσω τά ίχνη τοΰ κακούργου Ιούδα, δστις εισελθών έν τω 
Δείτονω τω μυστικω έξήλθεν ΐνα σέ παραδώση τοϊς άνόμοις κρι- 
ταϊς ! Έστω μοι τούναντίον αγία καί σεμνή ή άνάμνησις τοΰ έκου- 
σίου Σου πάθου,, ώσπερ ή ώρα τοΰ θανάτου μου. Άς μέ πληροϊ 
βαθυτάτου σεβασμοΰ καί φόβου δσάκις ίσταμαι πρδ τών θυρών τοΰ 
ναοΰ Σου, δσάκις προσέρχομαι τοϊς θείοις καί ζωοποιοϊς μυστη
ρίοις. Φώτισόν με τω άϊδίω Σου φωτί· έ'μπλησόν με τής άγιωσύ- 
νης καί τής άρετής Σου. Ποίησον ΐνα δλος οίκήσω έν Σοί καί 

Σύ έν έμοί.
"Οτε έγερθείς άπδ τοΰ τελευταίου Σου Δείπνου έξήλθες έν τφ 

σκότει τής νυκτός, ένθα Σ’ έπερίμενον ή προδοσία καί δ θάνα
τος, άνεφώνησας έν τή άπείρω Σου άγάπη προσευχόμενος καί τά 
εξής· «Πάτερ, οΰς δέδωκάς μοι, θέλω ΐνα οπού είμί έγώ, κά- 
κεϊνοι ώσι μετ’ έμοΰ.» (Εύαγγ. κατά Ίωάνν. ΙΖ'. 24). ”Ω! είθε 
ή θεία Σου αΰτη προσευχή νά περιέλαβε κάμέ! Καί δταν μίαν 
ήμέραν τδ τελευταϊον ίορτάσω έπί τής γής τήν άνάμνησιν τοΰ 
θείου καί σωτηρίου Σου πάθους μεταλαμβάνων τοΰ άχράντου Σου 
Σώματος καί τοΰ τιμίου Σου Αίματος, δταν έπέλθη ή στιγμή, 
καθ’ ήν οφείλω ν’ άφήσω τήν πρόσκαιρο·/ ζωήν, ΐνα είσέλθω έν τή 
νυκτί τοΰ θανάτου μου, τότε, ώ Ίησοΰ καί Θεέ μου, δέξαι κάμέ 
παρά Σοί, τότε άξίωσόν με ΐνα θεωρήσω τήν θεαυγή Σου λαμπρό
τητα, τότε δόξασον κάμέ δια τής Αγάπης Σου, δπως έδόξασας 

τούς έκλεκτούς Σου!
Καί Σύ, Πνεύμα τοΰ Θεοΰ μου, ένίσχυσόν με έν τω τής άπο- 

λυτρώσεως έργω μου, στήριξόν με ΐνα καταστήσω βεβαιοτέραν τήν 
ποδς τδν Σωτήρά μου φιλίαν, άγίασόν με, καθάρισόν με άπδ παν
τός μολυσμοΰ διά τής Αλήθειας Σου, διότι δ λόγος Σου Αλήθεια 
έστιν. ‘(Έκ τών Θρ. Μελετών)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ Η ΣΜΥΡΝΗ

Τή 26 Δεκεμβρίου 1871 άνεγνώσθη έν τω άναγνωστηρίω «ή 
Σμύρνη » ύπδ τοΰ έν τή καθ’ ήμας Εύαγγελική Σχολή διδάσκον
τος κ. Ίωάννου Πρωτοδίκου ή βιογραφία τοΰ μακαρίτου Άρι-
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στείίου Κυπριανού, γυμνασιάρχου ’Αθηνών, ήτις καί τύποις έξε- 
οοθη μετά ταΰτα.

Έν τη ρηθείση βιογραφία άπαντώνται πολλά, τά όποια αυ
τόχρημα ευαγγελαάς έμπεριέχουσιν αλήθειας. Α. χ. τά έν σελ

1 ;θνη ίν *δ πόλείς ο!χοψένας τ’λυσι, οί χα10ί λίαν λογοι. ού γα·ρ το(

-γ«ιν, α εξ δτου τις εΰκλεής γενήσεται.» (Εΰρ. Ίππολ. 486).

-τά έν σελ. .28 «ήτοι της διανοίας δψις ά'ρχεται βχ,_

χειν, δταν ή τών 
δμμάτων τής ακμής 
λήγειν έπιχειρή. » 
(Πλάτωνος Συμπό- 
σιον σελ. 219).__
τά έν σελ. 29 
« Πανύστατα, άλλ’ 
έναυλα άκόμη εις 
τάς άκοα'ς μου ή- 
χοΰσι, καί θά ήχώσιν 
έν δσω ζώ, τά έςής 
λόγια, τά όποια μέ 
σιγανήν φωνήν εΐ
χεν (δ Κυπριανός) : 
Άρχο,'ται στιγμαΐ 
κατά τάς όποιας ή 
θεία πρόνοια ανα
κουφίζει τά πλά
σματα αύτής άπό. 
τών ποικίλων δει
νών, τά όποια τά 
κατατρνχονσι- τότε 
εύρίσκονται εΐς ά- 
κραν ψυχικήν γαλή
νην και ηρεμίαν. 
Εΐς μίαν των στιγ
μών τούτων εύρί- 
σκομαι τόρα και 
εγώ· αισθάνομαι ό
τι ή ψυχή μου α
νασαίνει εΐς τόν ού · 
ρανόν έπειτα στρα
φείς ήρεμα πρός ένα 
τών περύσταμένων 
φίλων, ιατρόν τήν 
τέχνην, είπε: φίλε 
ιατρέ, γινώσκει τοΰ
το ή ιατρική ·, πρέ
πει νά λάβη ση-

•' ί Αθ^21ς’ Γερμανία. Έπανελθών δέ, άπεστάλη παρά τίς 
Εχλ. Κυβερνήσεως τό πρώτον καθηγητής τών ελληνικών εις ζ 
εν Τριπόλει Γυμνάσιον, έπειτα έχεϊθεν εις τό της Σύρου· άχολού- 
θως προβιβασθεις εις Καλάμας Γυμνασιάρχης, επέμφθη πάλιν εις 

-υρον γυμνασιάρχης καί έχ Σύρου εις ’Αθήνας, δπου μένρ· -έ 
λους του βίου του διετέλεσε γυμνασιαρχών τοΰ δευτέρου γυμνασίου

Ο Κυπριανός μετά διήμερον έν τή κλίνη δ(αμονήν κατά -ό 

μεσονύκτιον της 16ης ’Ιουλίου τοΰ 1869 ύπέμεινε τόν θάνατον 
μετά θαυμαστής φιλοσοφικής καρτερίας καί γενναιότητος, σώας.

ΑΡ!ΣΤΕΙΔΗΣ Κυπριανός.

Πρώτα ,ιεΥήελΖου γίνκιρί)ν φάο, Π(.°ν 
Ηαλλαδος εΐτα πόλις δώκέο οί ΐδμοσύνην 
Γστατα Γερμανών πίδον ήδνμον ήλδανε μύθον, 

οαιδαλα ένθα λόγων άρμενα θούρφ’Λρει.

^ίωσιν και μετά βραχεϊαν διακοπήν άνεφώνησε: ν,ύριε Κου- 

!'α,ου η, κηρυξον εκ μέρους τον Κυπριανού δτι Η ΨΥΧΗ 
™Ε ΛβΛΝΛΤΟί. αίγ.ς ™

-υ προσκεφαλαιου παρέδωκε τό πνεύμα πρός τδν. Κύριον τών 
νεκρών χαι τών ζώντων.»'

Ό Κυπριανός έγεννήθη έν Πάρω τω 1830 έκ γονέων ’Ιω
σήφ _ Κυπριανού καί Μαρίας τδ γένος Καμπάνη. Μετά τήν άπο- - 

περατωσιν των εν τή πατρίδι μαθημάτων έσπούδασεν έν Σύρω, .

τάς φρένας χαί 
1Λ-ΖΡ’· τής τελευταί
ας πνοής μετά τών 
περύσταμένων φλων 
συνδιαλεγόμενος. Μί 
αν δέ ήμέραν πρό 
τοΰ θανάτου ζητή- 
σας έτέλεσε καί τά 
νενομισμένα εϊς τοι
αύτην περίςασιν θρη
σκευτικά αΰτοΰ κα
θήκοντα.

Ο Κυπριανός συν
έγραψε ά.) πραγμα
τείαν περί τών έλ-; I 
ληνικών τοΰ Ξένο- 
φώντος, έν τη όποια 
επιχειρεί νά άπο- 
δείξη δτι τά Ελ
ληνικά δέν εΐνε ή 
πρωτότυπος συγγρα
φή τοΰ Ξενοφώντος, 
αλλ έπιτομή γενο- 
μένη μετά Χριστόν 
και πιθανώς ύπό 
Χριστιανού. Ή πραγ
ματεία αΰτη, τήν ό
ποιαν εΐχεν άναγνώ- 
σει έν τω φιλολο- 
γικω φροντιστηρίω 
τοΰ πανεπιστημίου 
τής "Αλλης, έπιδο- 
κιμασθεϊσα, έξεδόθη 
ύστερον έν Άθήνάις 
τω 1859. — 6'.) τό 
περί τών άπορρήτων 
τοΰ Ίσοκράτους, δ
περ μετά τόν θάνα
τον αΰτοΰ έξεδόθη

ε\ - *7  Πρωτ0δΐΧ0“εν Άθήναις—γ'.)πλείστας διατριβάς 
εν τω Φιλιστορι.-και δ'.) κατά τω 1867 έδημοσίευσε τήν με

τάφρασή της γραμματολογίας τοΰ Μυλλέρου δαπάνη τοΰ έν’Α
λεξάνδρειά φιλομούσου μεγαλεμπόρου κ. Γεωργίου ’Αβίρωφ. .

ΕΠΑΝΕΑΕΓΣΙΣ.
(Ίδε σελ. 162).

Πρδ καιρού γράφοντες περί τής άπολύτου άνάγκης τοΰ έθνους 
/ήμών, ήτδ’· τής ριζικής μεταρρυθμίσεως τής διδασκαλίας έν γέ- 
νει τών ήμετέρων σχολείων, ηΰτυχήσαμεν έπι τέλους νά ίδω
μεν τρεις τών έν τή πόλει ήμών λογιών νά έκθέσωσι τάς περί 
τού θέματος τούτου ιδέας αΰτών.

Α'. δ κ. I. Σκυλίτζης έθιξε τήν χορδήν άλλ’ αντί νά πραγμα- 
τευθή περί τής ριζικής μεταρρυθμίσεως, ώς ήμεϊς έννοούμεν,πε- 
ριεβτράφη μόνον εις τδ περί άρχαίας καί καθομιλουμένης γλώσ- 
σης, ΰποδείξας δτι ή νεολαία δφείλέι νά έκμανθάνη καλώς πρώ
τον τήν δευτέραν καί δι’αΰτήςέπειτα νάσπουδάζηκαί τήν άρχαίαν.

Β'. ή κ. Σ. Αεοντιάς, τάναντία φρονούσα, διά μακράς πραγ
ματείας ώς άναγκαιοτάτην τήν άρχαίαν έσύστησεν, ήν καί ώς 

.άμίμητον γλώσσαν άπέδειξεν.
Γ'. Ό κ. Ίσηγόνης τω πρώτω συνταχθείς διά διαφόρων άπο- 

δείξεων άποδεικνΰει τήν άνάγκην νά περιορισθή ή διδασκαλία καί 
πρδ πάντων τών κορασίων εις τά μάλλον άναγκαϊα μαθήματα.

Ήμεΐς δέ οΰδόλως άςιοΰντες ήμά; ώς άρμοδίους ΐνα έξετά- 
σωμεν τοΰς λόγους, δι’ών δίίσχυρίζονται έκαστος τούτων, ΰπο- 
στηρίζοντες τάς άρχάς αΰτών, γινώσκοντες δμως τήν έκ τής 
έπικρατούσης διδασκαλίας καταστροφήν τής ανθρωπότητες καί 
πρδ πάντων τοΰ έθνους ήμών, έκτης όποιας πάσαι αί κοινωνία·, 
καταστρέφονται, χωρίς νά παραγνωρίσωμεν καί τήν ένδόμυχον 
πρός τό αγαθόν έπιθυμίαν τών άγαθών τούτων πολιτών, πρδς 
τά δημοσιευθέντα ΰπ’ αΰτών τήν ταπεινήν ήμών γνώμην έκφέ- 

ρομεν.
Δίκαιον έχει ό κ. Σκυλίτσης ΰποστηρίζων δτι πρέπει νά έκ- 

μανθάνηται πρώτον καλώς ή καθομιλουμένη, διότι και οί έχον- 
τες τά μέσα νά σοφισθώσι, δι’ αΰτής βεβαίως θά προαχθώσιν εις 

τήν άρχαίαν.
Δίκαιον έχει καί ή κ. Σαπφω ΰποστηρίζουσα τήν έπικράτησιν 

της άρχαίας, διότι οΰδέ συγγνωστόν εΐνε μόνοι οί άπόγονοι τών 
ιδρυτών τής οΰρανίου καί θείας ταύτης γλώσσης. οϊτινες οΰδ’ έν 
τώ σκότει τοΰ μεσαιώνος τήν παρημέλησαν, δλως ν’ άπαρνη- 
θώσιν αΰτήν, οΰδ’ εΐνε ποτέ πιστευτόν δτι δέν θέλουσιν ΰπάρ- 
χει έν τω ήμετέρω έθνει οπαδοί αΰτής (δτε τά μάλλον πεφωτι
σμένα έθνη τήν λατρείαν αΰτών προσφέρουσιν εις αΰτήν), κα

λώς κατανοούντες δτι δι’ αΰτής μόνης εΐνε δυνατόν ή καθομι
λουμένη νά φορέση τήν έμπρέπουσαν αΰτη μητρικήν χλαμύδα 
καί νά φθάση εις τήν σκόπιικον κατάστασιν.

Δίκαιον έχει καί δ κ. Ίσηγόνης ΰποστηρίζων τήν έλάττωσιν τών 
μαθημάτων εϊς τά απολύτως άναγκαϊα πρός διδασκαλίαν καί 
τοσοΰτον μάλιστα δίκαιον έχει οΰτος, καθόσον δλως μάταιον τή 
άληθεία συνάμα δέ καί γελοϊον ήθελεν εΐσθα·. ΐνα ό στερούμενος 
έπενδύτου καί υποδημάτων φέρη χρυσήν ά'λυσσον, ώρολόγιον, 
λεύκάς χειρίδας καί πτερδν εις τδν πϊλον αΰτοΰ ! καί οΰδείς 
δύναται ν’ άρνηθη δτι πλεϊστοι δυστυχώς τών δσοι άξιοΰσι νά δνο- 
μάζωνται δ καλός κόσμος είσί τοιοΰτοι 1 καί τωόντι πολλοί τών 
τοιούτων, καίτοι γινώσκοντες νά καταμετρώσι τάς άπωτάτας

αποστάσεις τών οΰρανίων σωμάτων κώι.μυρία ξσα, ώς έν σελ 
...τοΰ Μέντορος άριθμήσαμεν, αΰτοί έαυτοΰς οΰ κατανοοΰσι καί 
οΰδ’ εινε δυνατόν διά τής έν χρήσει διδασκαλίας νά προβώσι 
πρδς τοΰτο.

Αυπηρδν δθεν εΐνε τή άληθεία, διαπραγματευόμενοι οί αγαθοί 
ουτοι φίλοι περί τοσοΰτον ΰψηλοΰ καί κατεπείγοντος θέματος, νά 
γράφωσι μετά χολής πρδς άλλήλους, δι’ 3 άπδ καρδίας εΰχό- 
μεθα καί καθικετεύομεν αΰτοΰς τε καί έτέρους, ΐνα ώς συνερ- 
γάται τοΰ άγαθοϋ άδελφικώς έν άγάπη πρδς τήν θεραπείαν τής 
άπολύτου ταύτης έθνικής ήμών άνάγκης προβώσιν.

Ήμεϊς δέ, ώς πρδ καιρού πρδς τδν ·σκοποχν τούτον άγωνιζόμε- 
νοι, οΰδόλως τάς ικανότητας ΰπ’ δψιν λαμβάνοντες, χρέος ήμών 
θεωροΰμεν νά συστήσωμεν έκ νέου πρδς πάντας τούς άρμοδίους 
τοΰ έθνους ήμών την πρώτην τής διδασκαλίας δδόν, ήν ώς προ
καταρκτικόν πρόγραμμα αΰτής έχαράξαμεν καί τήν όποιαν έκ τών 
ταπεινών τής Γραφής έδαφίων σταχυολογήσαντες συνεπτύξαμεν 
καί έν σελ . . . ·. τοΰ Μέντορος έδημοσιεύσαμεν.

’Ανάγκην δθεν, έπαναλαμβάνομεν, άδελφοί, καί μεγίστην ά
νάγκην έχομεν ριζικής τής διδασκαλίας μεταρρυθμίσεως έκ τής 
άνθρωπίνης φιλοσοφίας, ήτις έστι κενή απάτη, πρδς τήν κατά 
Χριστόν διδασκαλίαν, ήτις έστίν ή αληθής παιδεία καί πρώτη 
άναγκαϊα τροφή τής άνθρωπότητος, συνωδά τή διπλή φύσει τοϋ 
άνθρώπου. Ή δέ τροφή αΰτοΰ αύτη δέν συνίσταται εις τήν έλάτ- 
τωσιν ή τήν άλλαγήν τής διδασκαλίας έκ τής άρχαίας εΐς τήν 
καθομιλουμένην ή τ’ άνάπαλιν, δχι· διότι ή έπικρατοΰσα διδα
σκαλία, ή πρδς τήν άνθρώπινον φιλοσοφίαν οδηγούσα τήν άν- 
θρωπότητα, διδόμενη εΐς τήν νεότητα πριν ή αύτη γευθή τήν φύ
σει άναγκαίαν αΰτή τροφήν, πριν θέση τά θεμέλια τοΰ καθήκον
τος αΰτής, διά μόνου τού όποιου δύναται νά βαδίση πρδς τδν 
προορισμόν αύτής, ώςΰπδ τοΰ Δημιουργού έπλάσθη, άπεδείχθη 
διά μυρίων δσων άποδείξεων δτι εΐνε δηλητήριον ! οΰδ’ εΐνεδυ- 
νατδνΐνα, δηλητηριαθείς τις ΰπ’ αΰτής, έπανέλθη εΐς τήν νηπι- 
ότητα δπως έκ νέου τύχη τροφής καθαράς, διότι ή λέξις πρό
οδος δέν εΐνε λέξις απλή άλλ’ εΐνε πράγμα, καί οΰδέποτέ τις 

προοδεύσας εΐς τήν ήλικίαν ήδυνήθη νά έπανέλθη.
Ή άναγκαιοτάτη δθεν πρώτη τροφή τής άνθρωπότητος εΐνε 

ή άπδ τού πρωτοπλάστου ά'χρι τοΰ νΰν 6]χιλιετής’ ΰλική καί πνευ
ματική ιστορία τοΰ άνθρώπου, καί πρέπει νά έννοήσωμεν δτι πρδς 
τούτο ή θεία Πρόνοια ηΰδόκησε ΐνα ή άνθρωπότης διέλθη τδ έ- 
ξακισχιλιετές τούτο διάστημα έν μυρίοις παθήμασι τών νόθων άρ- 
χών καί βασιλειών, τών μυρίων δσων τυραννιών, τών απείρων 
αΰτών νομοθεσιών, δπως, έκ τών παθημάτων αΰτής συνετισθεϊσα, 
τδν μόνον Θεόν, τήν μόνην αΰτοΰ βασιλείαν, τδν μόνον αΰτοΰ 
νόμον, έν ω τδ καθήκον καί ή ίσότης τής άνθρωπότητος εΐνε έν- 
σαρκωμένη, άναγνωρίση, ΐνα διαλύσασα τά διάφορα τής άνθρω
πότητος κέντρα, δ’ ών διαιρείται αΰτη, καί πρδς τδ μόνον άλη- 
θές τής οΰρανίου βασιλείας κέντρον άτενίσασα, άφομοιωθή τω 
Πλάστη, ΐνα ή δχι μόνον κατ’ εικόνα αΰτοΰ ώς έπλάσθη, άλλά 
καί καθ’ όμοίωσιν αΰτοΰ, ώς πριν τής πλάσεως ΰπδ τού ίδιου 
Πλάστου προώριστο, έξ ου καί ή καταγωγή αΰτής ώς γένος καί 
φυλή οΰρανία άναφέρεται. Καί έκ μέν τής ΰλικής ιστορίας, ήτις
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πρέπει νά δίδάσχηται άν ήνε. δυνατδν έκ τής νήπια ήλικίας 
(ώςή κ. Σ. Α. λέγει), μέτήν καθομιλουμένην γλώσσαν (ώς λέγει 
δ κ. I. Σκυλίτσης), δι’ ολίγων μαθημάτων (ώς λέγει ό κ. Ίσηγό- 
νης), πλήν διά της Γραφής και μόνης τής Γραφής, συνοδευομένης 
ύπδ τής γεωγραφίας και αριθμητικής (ώς ήμεϊς πρδ πολλοΰ 
κηρύττομεν), δι’ ών γνώσεων θέλει μανθάνει δ διδασκόμε
νος τάς παρεκτροπάς τής άνθρωπότητος, έκ τών πολυειδών πα
θημάτων τής όποιας θέλει καταμάθει πώς πρέπει νά διέλθη τδν 
βίον αύτοΰ πας άνθρωπος μακράν κινδύνων. ’Εκ δέ τής πνευμα

τικής ιστορίας θελει γνωρίσει την ουράνιον καταγωγήν αύτοΰ, 
τήν ισότητα καί τδ καθήκον αύτοΰ και τδν μέγιστον προορισμόν 
αύτοΰ.

Άλλά τδ μάθημα τοΰτο, αδελφοί, διά μόνου τοΰ παραδείγμα- 
τος διδάσκεται σκοπίμως καί ώς έν τή έκκλησιαστική ακολου
θία άναφέρεται άπαραλλάκτως. Ή πρώτη τριετής λοιπδν μαθη
τεία τής άναγνώσεως καί τής γραφής έπί μόνης καί μόνης τής 
Γραφής εΐνε σκόπιμον νά γίνεται και ώς έχει έν τή ’Εκκλησί α· 
διότι, ως θελομεν αποδείξει, αύτη ή 'Εκκλησία έστίν ή ζώσα 

τοΰ ανθρωπίνου γένους διδασκαλία, δι’ ής καί μόνης άπαν τοΰτο θά 
ένωθή εις Γ μίαν δλην έκκλησίαν. Εις δέ τήν δευτέραν τριετίαν 
νά διδάσκεται ή γλώσσα γραμματικώς μέν, πλήν καί πάλιν 
έπί μόνης τής Γραφής δμοίως. Αΰτη νά έξηγήται έπί έκ- 
κλησιαστικών κειμένων έπί ταύτης ή τεχνολογία καί τδ συν
τακτικόν νά διδάσκηται· άλλως πάσα άλλη διδασκαλία, έστω 
και αύτη ή Γραφή, διδασκομένη ούχί ώς εΐνε γραπτή έν τοϊς 
έκκλησ. βιβλίοις, αδύνατον εΐνε νά φέρη καρπούς καλούς καί 
νά ώφελήση τούς αποχαιρετώντας τήν σχολήν είς τήν 13ετή ή- 
λικιάν αυτών. ων οι 95 τοις Ο)θ εΐνε παιδία, άφ’ ών αί κοι
νωνία! 'σχηματίζονται. Άπ’ έναντίας δέ διδασκόμενο·; τ'ο μάθη
μα τοΰτο παραδειγματικώς, ώς τδ έδίδαξεν ό Διδάσκαλος αύ
τοΰ καί ώς·έτέθη έν τοϊς έκκλησιαστικοϊς βιβλίοις, δπερ τά πλή
θη τών διαφόρων κοινωνιών θέλουν άκροάζεσθαι έν ταϊς έκκλησί- 
αις κατά τάς έορτασίμους ήμέρας, άπαραλλάκτως ώς νηπιόθεν 
ΡεΖΡι πήί 12ετοΰς ηλικίας εδιδάσκοντο αύτδ έν τοϊς σχολείοις, 
ώς και έκ τών πρεσβυτέρων, έφ’ δρου ζωής άφεύκτως θέλει ε
πιφέρει τοιαύτην μεταβολήν είς τήν άνθρωπότητα, οΐαν ούδέποτε 
άπ’ άρχής τοΰ :· όσμου μέχρι τοΰ νΰν ήξιώθη νά ϊδη αύτη· ή δέ 
μεταβολή θέλει είσθαι άναποφεύκτως ή άπαραίτντος είς τήν άν
θρωπότητα φυσική τοΰ. γένους ήμών πρόοδος.

Πρδς τί λοιπόν, έμμένοντες είς τήν έπιχρατοΰσαν διδασκαλίαν 
ώς καί έν τω εύρωπαϊκω πιθηκισμω, έπί προόδω καυχώμεθα, 
πράγματι ύπ' αΰτών καταστρεφόμενοι καί δπισθοδρομοΰντες; ΐνα 
τί αυτοί εαυτούς άπατώμεν; Τδ δτι δέ τά σχολεία ήμών άπο 
σκοπού βαίνουσι πρδς καταστροφήν έθνικήν, διά λόγων ούδείςτών 
αρμοδίων άρνειται τοΰτο, πρδς διόρθωσιν δέ τών κακώς έχόντω^ 
πράγματι διατί πάντες σιγώσι; πρδς τί λόγοι τινες, πραγματεία!, 
καί άπαγγελίαι άπηγγέλθησαν, περί ών όνομαστί λόγον πρδ μι
κρού έν τω Μεντορι σελ. έποιήσαμεν ; εΐνε άραγε δυνατδν. 
οί τοιοΰτοι νά συμφωνώσι μέ τάς έαυτών συνειδήσεις; εΐνε δυνα
τδν μονω λόγω έπιδείξεως νά έγράφησαν ή ν’ άπηγγέλθησαν τά 
τριαϋτα; εί δ’ ούτω έχει, δέν εΐνε προτιμότερο·; δπως εύχηθώμεν

ΐνα διά σεισμού τίνος καταστραφώμεν πάντες; ’Ιδού ό κ. Μαυ- 
ρογορδάτος πρδ πολλοΰ δημοσίως απέδειξε τδ σκολιδν τής διδα
σκαλίας τών έθνικών σχολείων, δΓ δ καί στεντορείως έφώναξε 
δημοσίως, δτι καί ή μιας και μόνης στιγμής βραδύτης πρδς με

ταρρύθμισή αύτής μεγίστη έθνική άπώλειά έστιν. ’Ιδού καί δ χ. 
Σκυλίτζης, ύπδ τής τοιαύτης διδασκαλίας αύτδς παθών, ώς κοι- 
νδς πατήρ πάντων τών τέκνων τοΰ έθνους, μετ’ άπελπισίας πρδς 
τήν ριζικήν μεταρρύθμισιν τής τοιαύτης διδασκαλίας τήν βοήθειαν 
πάντων τών πρδς τοΰτο αρμοδίων έπικαλεϊται. Εΐνε άρά γε πι
στευτόν δτι θέλει παρέλθει ή περίστασις αύτη άνευ άποτελέ- 
σματος ;

Ιόου και ή κ. Σ. Λ., ή έπί τοσούτον τήν άνθρωπίνήν φιλοσο
φίαν συσταίνουσα και τήν δι’ αύτής πρδ 50 έτών άχρι τοΰ νυν 
πρόοδον δι’ άριθμών άποδεικνύουσα, άκουσα, ούτως είπεϊν, ή έκ 

τών πραγμάτων αύτών ώθουμένη, αύτήν ταύτην τήν πρδ 50 έτών 
διδασκαλίαν ώς σκοπιμωτέραν δμολογεϊ ούτως: «Έν τοϊς Πα- 
τράσιν ήμών καί τοϊς προπάτορσι (καί πολύ άπωτέρω, δτε έδί- 
δασκον Χρυσοστομοι, Βασιλειοι καί τοσοΰτοι άλλοι) εύρίσκεται 
δυνατωτέρα τις ηθική μόρφωσις, δι’ ήν καί τοιαΰτα θαύματα. 

κατωρθωσαν διότι, λέγει, η διδασκαλία έκείνη . περιωρίζετο είς 
τα ολίγα καί χρήσιμα και ουοαμώς χατέτριβον τδν καιρόν των 
εις τά μη τοιαΰτα, αλλα δια τής ήβικήςτων δυνάμεως, τοΰ α

κραιφνούς πατριωτισμού των και τής ίσχνρας εύσεβειας των 
κατώρθωσαν εγκαίρως δ,τι ήμεϊς ήθέλομεν αδυνατήσει νά χα- 
τωρθώσωμεν -μέ δλην τήν σπουδήν μας πρδς τήν όδδν τοΰ πο- 
λιστισμ οΰ.»

’Ώ ! οποία ή έκ τοΰ χωρίου τούτου έξαγομένη άλήθεια! τίς 
δύναται ν’ άρνηθή δτι διά τοΰ χωρίου τούτου τδ τής πρδς τήν 
άνθρωπίνήν φιλοσοφίαν κλήσεως έργον μηδενίζεται καί ή πρδς 
τήν άλήθεια·; συναίσθησις αύτής ύπδ ταύτης κηρύττεται; καί πότε 
ώς σκοπιμωτέραν κηρύττει αύτήν; πρδ 50 έτών ! δτε τδ έθνος 
ήμών μόλις τήν τοΰ Αασκάρεως γραμματικήν εΐχεν άνά χέϊρας, 
δτε ώς διδακτικά βιβλία ή όκτόηχος, τδ ψαλτήριον, αί πράξεις 
καί έπιστολαί τών άποστόλων και τδ άγιον εΰαγγέλιον δλως ά- 
μεθοδως έδιδάσκοντο! Τίς λοιπόν δύναται ν’ άρνηθή δτι ή δύνα- 

μις τής σκοπίμου διδάξεως ούκ έστιν έν τή προόδω τής ανθρώ
πινης φιλοσοφίας άλλ’ έν αυτή τή ιερά κατά Χριστόν διδασκαλία;

’Ιδού καί δ κ. Α. Ίσηγόνης, έν άπελπισία γενόμενος περί τής 
έπικρατούσης διδασκαλίας, αύτολεξί τι λέγει. « Ούαί καί άλλοί- 
μονον ύμϊν! Ούαί καί άλλοίμονον βίς τδ έθνος ήμών, έάν σπου- 
δαίως έπέλθη είς τδν νοΰν ήμών νά έξακολουθήσωμεν διά παν
τός έκπαιδεύοντες οΰτω τάς θυγατέρας ήμών » (μήτι καί διά τούς : 
υιους ήμών, ουτω διδασκόμενους, δέν χρήζει πολλάκις τδ ούαί;) 
« Τδ ήθος (γράφει ό κ. Ίσηγόνης) δέν διαπλάττεται διά τοΰ ά- 
χρι τοΰδε έπικρατοΰντος διδακτικού συστήματος, δέν διαπλάττεται 
διά τής άρχαίας ελληνικής, ούδέ δι’ άλλης τινδς γλώσσης, άλλά 
8ια της άνυποκρίτου καί άγνης και αμέμπτου χριστιανικής δι
δασκαλίας μάλιστα πάντων.» (καί αύτη έστίν ή καθαρά άλήθεια.)

Καί οί τρεις λοιπόν ουτοι, καίτοι άλλήλους διά χολής ραν- 
τιζουσι γραφοντες, πρδς Sv καί τδ αύτδ σημεϊον άπολήγουσιν, όμο- 
λογοΰντες τδ δλως ακατάλληλον καί έπιβλαβές τής έν χρήσεί-

Κ^καλίας. Άν λοιπόν σκοπιμωτέρα ήτο ή διδασκαλία πρδ 

50 έτών μ’δλαςτά; έλλείψεις καί τήν πτωχίαν τής γλώσσης τής
έποχής έκείνης, ώς καί πολύ προ ταύτης, διά τής οποίας τοσοΰ- 
τοι φωστήρες έγεννήθησαν καί τοσοΰτον φως είς τδ έθνος ήμών 
διά τών συγγραμμάτων αύτών έπέχυσαν, καί έν δεινοτάτοις και
ρός τήντε θρησκείαν καί τήν γλώσσαν τών πατέρων ήμών έ
σωσαν, κατά πόσον δέν ήθελεν είσθαι ήδη σκοπιμωτέρα ή διδα- 
σχαλία αύτη τοΰ Χριστού, άν διά τοσούτων μέσων ά έχομεν ε- 
διίάσκετο αύτη μέχρι τής 12ετοΰς ήλικίας, δτε μόνον εΐνε ’δυ

νατόν νά σχηματίση τήν περί αύτοΰ κρίσιν ό άνθρωπος και να 
γνωρίση τήν έλευθερίαν του; Τίς δύναται ν’ άρνηθή δτι, άν δ άν
θρωπος μέχρι τής ήλικίας ταύτης έκαρποΰτο έκ τής νηπιότητος 
αύτοΰ τήν τοιαύτην διδασκαλίαν, δι’ ής μόνης εΐνε δυνατδν νά 

γνωρίση τδ καθήκον αύτοΰ, ήθελεν εύκόλως δι’ αύτοΰ τοΰ κα
θήκοντος έξασκήσει τήν έλευθερίαν αύτοΰ ώς δν πνευματικόν, ώς 
άνθρωπος κυρίως ; καί εΐτα, ώς έχων το στάδιον άνεωγμένον προς 
τάς έπιστήμας, προβή πρδς αύτάς, άρχόμενος έκ τών ηθικολόγων 
συγγραφέων το πρώτον έν τω γυμνασίω, εχων υπ’ δψιν ως άγκυ
ράν το καθήκον αύτοΰ; άλλως τίς μή διδαχθείς τδ έαυτοΰ καθή
κον δέν κατεχράσθη τής έαυτοΰ έλευθερίας ούτε έγνω αύτήν ;

Ό άνθρωπος, άδελφοί, ώς άπδ τής άπολύτου έλευθέρας πηγής 
χατερχόμενος φύσει έλεύθερος τυγχάνων, έΐνε άδύνατον τοΰ λοι
πού νά μένη ίκουσίως ύπδ νόμους τών όμοιων αύτοΰ. Καταμετρή
σατε, άν δύνασθε, τάς άπειρότητας τών ανθρωπίνων νόμων, οϊτι- 
νες άπ’ αιώνων άχρι τοΰ νΰν έθεσπίσθησαν καί τοις άνθρώποις ε- 
πεβλήθησαν διατί άράγε, καίτοι μετά τοσούτων έξαιρέσεων και 

υπεξαιρέσεων δντες, πάντοτε ώς άνεπαρκεϊς κατέπεσον και νέοι 
έκ νέου -θεσπίζονται; διότι ούδέποτε δ φυσικός τής ^άνθρωπότητος 
νόμος, δςέστί τδ καθήκον αυτής, έδιδάχθη πρδς αύτήν, και ούτω 
θά συμβαίνη ά'χρις 8του ή άνθρωπότης' τδν σύμφωνον πρδς τήν 
έλευθερίαν τής πνευματικής φύσεως αύτής καί τής ίσότητος νό

μον διδαχθή.
‘Ο νόμος ουτος κηρυχθείς ύπδ τοΰΜωΰσέως θεοπνεύστως διά 

τών λέξεων. Σέβου τδν θεδν καί φίλει τδν πλησίον σου ώς σεαυ- 
τόν, ύπδ Θεοΰ έδόθη πρδς πάσαν τήν άνθρωπότητα· . τούτον τ’ον 
αιώνιον νόμον έκ νέου ό αιώνιος νομοθέτης αύτοΰ, φανείς επί 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου, έσύστησεν είπών «έν ταύταις ταις δυσίν 
έντολαϊς όλος ό νόμος και . οί προφήται κρέμανται- έν τω νόμω 

. τούτω κεϊται τδ καθήκον τής άνθρωπότητος, δι ου μόνου δύνα
ται αύτη έλευθέρως νά βαδίση είς τδν προορισμόν αύτής· πας δ’ 
άλλος (ανθρώπινος νόμος, ώς ύπδ. τών όμοιων του έπιβαλλόμενος 

είς αύτήν, ούδέποτε τελεσφορήσει.
Ανάγκην δθεν καί μεγίστην άνάγκην έχομεν τής διδασκαλίας 

τοΰ νόμου τούτου, δς έστίν δ χριστιανισμός, διδασκόμενος διά τής 
ζώσης τοΰ Χριστού καθολικής έκκλησίας, έστιν ή κατά Χριστόν 
διδασκαλία- τί δέ σημαίνει καθολική έκκλησία ΐδετε είς τδ 557 
φυλ. τήςΚλειοΰς, δπου ό κ. Θ.Αιβαδάς λαμπρώς άποδεικνύει τί 
έστιν έκκλησία. Άν λοιπόν άληθώς έστέ άληθεϊς τοΰ έθνους ή
μών πνευματικοί διδάσκαλοι, ούτω ποιήσατε καί οΰτω διδάξατε, 
ΐνα α'ι,έπερχόμεναι γενεαί αιωνίως εύλογώσιν ύμάς-.γέγραπται

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ-Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΒ .)

γάρ «δς δ’ άν ποιήση καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπους, ■ ο3τος 

ΜΕΓΑΣ κληθήσεται έν τή Βασιλεία τών ούρανών (1).

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΙΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
(Έκ τοΰ Άστ. τής Ανατολές). 

(Ίδε σελ. 108).

Περί γραφής, (γραψίματος) καί των πρώτων 
έργαλείων αύτής.

Ώς λίαν ούσιώδες θεωρού μεν νά άναφέρωμεν ολίγα τινά περί 
τής άρχής καί τών προόδων τής τέχνης τοΰ γράφειν, ήτις, μετά 
τδν προφορικόν λόγον, έπενεργεϊ τοσοΰτον είς τδν κόσμον. Τά 
συγγράμματα τοΰ Μωΰσέως εΐνε τά άρχαιότατα πάντων δσα γ·?ω- 
ρίζομεν. Είς τδ βιβλίον τοΰ Ίώβ, δπερ υποτίθεται δτι έγράφη ύπδ 
τοΰ Μωΰσέως, ό Ίώβ άνέκραξεν «’Ώ και νά έγράφοντο οί λόγοι 
μου! νά ένετυποΰντο έν ^ιβλίω! νά ένεχαράττοντο έπί βράχου 
διά σιδηράς γραφίδος καί μολύβδου διά παντός » (2). Ο Ιώβ 
εΐχε βεβαίως ιδέαν τής γραφής, καί τοι ή λέξις «νά έγράφοντο.» 
πιθανώς έσήμαινε « νά ένεγλύφοντο, ή νά έσχεδιάζοντο,» καί ή 

λέξις βιβλίον έσήμαινεν όποιονδήποτε «υπόμνημα γραφής.» Έ- 
ξαιρουμένης δέ τής περικοπής ταύτης, ούδεμία άλλη μνεία περί 
γραφής γίγνεται πρδ τών χρόνων τοΰ Μωΰσέως. Βλέπομεν ότι τά 
πωλητήρια τής ιδιοκτησίας πρδ τών ήμερών αύτοΰ δεν έγινοντο 
δι’ εγγράφων πράξεων, τιθεμένων, είς τά δημόσια άρχεϊα, άλλ’ 
έξησφαλίζοντο διά μόνου τοΰ λόγου ένώπιον μαρτύρων, ώς έγέ- 
νετο είς τήν άγοράν τοΰ πεδίου καί τοΰ σπηλαίου έν Μαχπελάχ,. 
ύπδ τοΰ Άβραάμ(3)· καί πρδς τούτοις δέ βλέπομεν δτι ό Αβραάμ 
δέν έγραψεν δτε έστειλεν εις τούς συγγενείς του ζητών σύζυγον 
διά τδν υιόν του. Τινές ύπολαμβάνουσιν δτι ή πρώτη γραφή ήσαν 

αί Δέκα Έντολαί, γεγραμμέναι έπί λίθου ύπδ τοΰ δακτύλου τοΰ 
Θεοΰ· άλλά καί άφ’ έτέρου γινώσκομεν δτι ή άρχαιοτάτη Γραφή 
είς τδν κόσμον έδόθη δι’έμπνεύσεως Έκείνου, δστις « παρέχει 
γ·ζώσιν είς τδν άνθρωπον,» καί μάλιστα είς Εβραϊκήν γλώσσαν 

καί γράμματα.
Έκ τοΰ Εβραϊκού άλφαβήτου έμορφώθη τδ Φοινικικόν, καί έκ 

τούτου τδ Ελληνικόν ούδ’ άλλο ήσαν έναργώς τά Ελληνικά 
γράμματα ποιηθέντα έκ δεξιών εις άριστεράν. Έκ τών Ελληνι
κών δ’ έγένοντο τά Ρωμαϊκά, καί έκ τούτων τά έν χρήσει την

σήμερον παρά τοϊς πεφωτισμένοις έ'θνεσιν.

ΡΩΜΑΪΚΑ. ΕΑΑΙΙΝΊΚΑ. ΕΒΡΑΪΚΑ.

Α Α άλφα ^-Άλεφ

Β Β βήτα 1, Μπέθ

C Γ γάμμα C Γίμελ

D Δ δέλτα καί J Ντάλεθ ι

(1) Αί σελ., τών όποιων οί άρ. κατά παραδρομήν παρελει- 
φθησαν έν τή πραγματεία ταύτη, εισί341 Β. τομ. και 88 144 ■ 
—162 Γ.'

(2) . Ίώβ ιθ'. 23—24.
(3) . Γέν. κγ’. 17-

30Θ
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"Οτε οί Ιουδαίοι ύπδ τ'ον Ίησοΰν τοΰ Ναυή φέροντες τά συγ
γράμματα τοΰ Μωϋσέως μεθ’ εαυτών άπεδίωξαν τάς Φοινιχικάς 
φυλάς, τινές τούτων κατέφυγον εις άπωτέρας αποικίας. .Τότε δέ 
καί ό έκ Φοινίκης Κάδμος, κακώς λεγόμενος «ό πατήρ τών 
γραμμάτων» εϊσήγαγε τήν χρήσιν αυτών.είς τήν Ελλάδα, με- 
ταβαλών τά σχήματα. Παρασχών δ’ ουτος τδ άλφάβητον είς 

τούς "Ελληνας, ούχί μόνον κατέβαλε τδ θεμέλιον τής γραμματο
λογίας εκείνης, ήτις εϊνε .ό θαυμασμός τών σημερινών πεπαιδευ
μένων, άλλά καί παρέσχε γραπτήν γλώσσαν, ήτις κατέστη πάν
τοτε τοσοΰτον άξιύμνηστος, καθ’ δσον μάλιστα είς αύτήν πρωτο- 
τύπως έγράφη ή Νέα Διαθήκη.

Ή ειρηνική βασιλεία τοΰ Σολομώντος καί ή διαθρυληθεΐσα 
σοφία αΰτοΰ εΐλκυσαν έξ δλων τών μερών τοΰ κόσμου πολλούς 
έπιθυμοϋντας νά μάθωσιν. Ούτω δ’ ή γνώσις τών γραμμάτων καί 
τινες ίδέαι περί τοΰ αληθούς θεοΰ έπεξετάθησαν /καί είς ά’λλας 
χώρας (1).

Τήν χρήσιν τών σημείων έμελλον φυσικω τω λόγω νά παρα- 
δεχθώσιν οι βάρβαροι λαοί, βλέποντες δτι τά μάλλον πεπολιτι- 
σμένα έθνη μετεχειρίζοντο γράμματα, ατινα ουτοι δέν ένόουνι 
πρδς τούτοις δέ καί διά τήν κατά παράδοσιν περί τής γραφής ι
δέαν, τήν δποίαν άπώλεσαν πιθανώς οι πατέρες των, άποπλανη- 

! θέντες άπδ τοΰ φωτός τής άληθείας είς τδ -σκότος καί τήν χαμέρ

πειαν τής είδωλολατρείας.
Οί άρχαίοι 'Εβραϊκοί χαρακτήρες διέφερον κατά τι άπδ τών έν 

χ,οήσει τήν σήμερον είς τήν γραφήν τής γλώσσης ταύτης. 'Ο χρό
νος έτι έπήγαγε μεταβολάς είς τά άρχαϊα ελληνικά γράμματα. 
Αί μεταβολαί αυται φυσικω τω λόγω προήλθον πριν γνωσθή ή 
τυπογραφία, διότι ουδέποτε λαλοΰσιν έξίσου άκριβώς καί γράφου- 
σιν οί άνθρωποι. Ή πρώτη γραφή ήτο έκ δεξιών πρδς τ’ αριστερά 

.καί ούτω γράφουσιν έτι καί νΰν οί 'Εβραίοι. Καί οί Έλληνες δέ, 
λαβόντες τά γράμματα παρά τών Φοινίκων, έγραφον κατ’ άρχάς 

.ομοίως ώς αυτοί έκ δεξιών πρδς τ’ άριστερά· άκολούθως δ’ έγένετο 
μεταβολή, άλληλοδιαδόχως γραφομένων τών στίχων, ήτοι τδν 
πρώτον μέν στίχον έγραφον έκ δεξιών είς τ’ άριστερά, τδν δέ δεύ
τερον έξ άριστερών πρδς δεξιάν, καί τδν τρίτον έπανελάμβανον έκ 
δεξιών πρδς άριστεράν, καί οΰτω καθεξής. 'Ο τρόπος ούτος τοΰ 

γράφειν ώνομάσθη /9ονστροφηδό«, δπως δηλαδή στρέφουσιν οί 
βόες εις [τδ άροτρον και κατ’ αύτδν ήσαν γεγραμμένοι οί νόμοι 

-τοΰ Σόλωνος.
Οί άρχαίοι 'Εβραϊκοί χαρακτήρες έγράφοντο κατά τδν εξής 

τρόπον τούτον.

1. Εβραϊκοί χαρακτήρες.

Τδ άρχαΐον φοινικικόν άλφάβητον κατά τ’ον Σκαλίγηρον έγρά- 
,φετο ούτως.

(.1) Βασιλ. ,Δ. -34

2. Φοινικικοί χαρακτήρες.

Και τδ Ελληνικόν κατά τά αρχαιότατα δείγματα έγράφετδ 
ούτως.

3. Ελληνικοί χαρακτήρες.

Ταΰτα πιθανώς ήσαν τά πρώτα γράμματα τοΰ Ελληνικού άλ- 
φαβήτου, ατινα κατ’ άρχάς ήσαν δεκαέξ μόνον. Τά άκόλουθα ευ
ρισκόμενα, είς τήν άρχαίαν Σιγείαν έπιγραφήν προσετέθησαν άκο- 
λούθως.

F χ © γ φ + 

f ζ θ υ φ χ
Ό ’Ιώβ άναφέρει πρώτος τήν έπί λίθου έπιγραφήν, καί τδν λί

θον δν μετεχειρίσθη ό θεός γράφων τάς δέκα έντολάς· άκολού
θως μετεχειρίσθησαν τδν χαλκόν, τδν μόλυβδον καί άλλα μέταλλα, 
είτα δέ τδ έλεφάντινον οστών καί τό ξύλον ξύλινοι πίνακες έκα- 
λύπτοντο ή ήλείφοντο διά του κηρίου, ούς καί έκθέτοντες είς τήν 
θερμότητα ήδύναντο νά μεταχειρίζονται έπανειλημμένως. Τά μό
λις κατειργασμένα δέρματα τών ζώων ήσαν έν χρήσει κατ’ άρ- 
χαιοτάτην έποχήν δθεν καί αί λέξεις διφθέραι καί σκύτη έμει
ναν άκολούθως άντί βιβλίων. Δέν συνείθιζον δέ νά δένωσι τά βι
βλία, άλλά διαδοχικώς περιετύλισσαν τάς γεγραμμένας σελίδας 
εις μικρόν κύλινδρον, δν έςετύλισσον δτε άνεγίνωσκον αύτάς.

'Η καλλίτερα ύλη είς τδ γράφειν ήτον ό πάπυρος, μέρος φυ
τού φυομένου παρά τδν Νείλον ποταμόν τής Αίγυπτου, καί ύπδ 
τών Ελλήνων καλουμένου βΰβλου. Έκ τοΰ φυτού βύβλου προ- 
ήχθη καί τδ δνομα βίβλος καί βιβλίον.

Τδ φυτδν πάπυρος έκβάλλει στελέχη ινώδη οκτώ έως δεκαέξ 
ποδών ύψους καί δύο έως τεσσάρων δακτύλων πάχους μετά φύλ
λων εϊς τήν κορυφήν. 'Ο μυελός ή έντεριόνη έκόπτετο εις πολύ 
λεπτά τεμάχια, ατινα έτίθεντο έπί σανίδων, τδ έν παρά τδ άλλο 
καί ολίγον έπί τοΰ ετέρου, άκολούθως δ’ έβρέχοντο διά τίνος δια— 
λύσεως άραβικοΰ κόμμεος έν ύδατι καί έβάλλοντο ύπδ τδ πιε- 
στήριον, ειτα δ’ έςηραίνοντο είς τδν ήλιον καί έστιλβώνοντο.

Κατά τήν πέμπτην πρδ Χριστοΰ εκατονταετηρίδα ό βασιλεύς 
-τής Αίγύπτου Πτολεμαίος ζηλοτυπήσας τδν βασιλέα τής Περγά
μου έκώλυσε τήν έξοδον τοΰ παπύρου. Τοΰτο δέ συνετέλεσεν είς 
τήν έφεύρεσιν τής περγαμηνής, ήτις ώνομάσθη άκολούθως μεμ
βράνη. 'Ο Άπόστολος Παΰλος παραγγέλλει τδν Τιμόθεον νά 
τω φέρη τά βιβλία, τά όποια άφησεν είς τήν Τρωάδα, κάί 

πρδ πάντων τάς μεμβράνας (1). Ή μεμβράνα ήτον έφεύρεστς 
γνωσθεϊσα είς τούς ανθρώπους, δταν ό λόγος τοΰ θεοΰ έμελλε νά 
.διασπαρή καθ’ δλον τόν κόσμον διά τής λεγομένης μεταφράσεων

(1) Β'. Τιμοθ.Λ. 13.
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πόσον υψηλή, πόσον μεγάλη! ύπήρξάν ποτέ λογοι ύψήλότεροι ■ 
παρά τούτους; «Καί ε’πεν ό θεός, γενηθήτω φώς καί έγει,νε 
φώς» (1). Παραβάλλονται δέ μόνον μέ τούς λόγους Έκείνου, 
«δστις, έν μορφή θεοΰ ύπάρχων, δέν ένόμισεν αρπαγήν τδ νά ήνε 
ίσα μέ τδν θεόν» (2). Άκουσον αύτδν λέγοντα είς τδν λεπρόν, 
«θέλω, καθαρίσθητι» (3)· καί εις τδν νεκρόν: «Λάζαρε, έλθέ 
έξω» (4). Άκουσον αύτδν έπιτιμώντα μεγάλην τρικυμίαν άνέμου, 
καί λέγοντα είς τήν θάλασσαν «Σιώπα, ήσύχασον—Και έπαυσεν 
δ άνεμος καί έγεινε’γαλήνη μεγάλη» (5). Συγχρόνως δ’ άκου
σον καί τούς θαυμάσιους τούτους λόγους. «Συγκεχωρημέναι είνε 
εϊς σέ αί άμαρτίαι σου» (6). Ποιος άλλος ή θεός δύναται νά λα- 
λήση τοιούτους λόγους; Δόξα δέ νά ήνε εϊς τδν Θεόν, ένεκα τών 
είς ημάς άποκαλύψεών του! «Ό Θεός άφοΰ έλάλησε τό πάλάι 

πρδς τούς πατέρας ήμών διά τών προφητών πολλάκις καί πολυ- 
τρόπως, έν ταΐς έσχάταις ταύταις ήμέραις έλάλησε πρδς ήμάς 
διά τοΰ Τίοΰ του» (7).

Ή πρώτη φράσις, τήν δποίαν δ θεός μάς έδωκεν έν τή ιστο
ρία τής δημιουργίας του, περιλαμβάνει ιδίαν τινά άποκάλυψιν 
αύτοΰ τοΰ Θεοΰ, μεγαλην έχουσαν σχέσιν πρδς δλην τήν άκόλου- 
θον ιστορίαν τοΰ κόσμου,· ήτοι τήν άποκάλυψιν τών προσώπων 
τής Θεότητος είς πληθυντικόν αριθμόν. Ή μεγάλη δ’ αύτη άλή- 
θεια βαθμηδόν άπεκαλύφθη εϊς τδν άνθρωπον, συνδεόμενη ούτως, 
ώς θέλομεν ίδεί άκολούθως, μετά τών υποσχέσεων περί τοΰ έλευ- 
σομένου Μεσαίου καί τοΰ σχεδίου τής σωτηρίας. Ή ;άποκάλυψις 
αύτη έγένετο βαθμηδόν καί διαδοχικώς, δμοιάςουσα τδ φώς τής 
ήμέρας, πρώτον δηλαδή τδ Ιυυκαυγές, άκολούθως δέ ή ήώς καί 
εΐτα τδ πλήρες φώς. Άύαγινώσκομεν «Έν άρχή έποίησεν δ θεός 
τδν ούρανδν καί τήν γήν» (8). Είς το πρωτότυπον υπάρχει «θε
οί,» είς πληθυντικόν άριθμόν, τδ δέ ρήμα έποίησε εινε είς ένικδν 
άριθμόν ούτω δέ φαίνονται πλειότεραι υποτάσεις ή πρόσωπα ένένί.

Τδ πληθυντικόν δνομα λαμβάνεται ·- ούτως ϊνα δείξη τδν άληθή 
θεόν, καί είς πλείστα μέρη έν ταίς γραφαίς συνδέεται μετά ρή
ματος είς ένικδν άριθμόν. Τρίάς έν μονάδι ή τρεϊς, ύποστάσεις έν 
ένί θέω άπεκαλύφθησαν έντελώς όταν «Ό 'θεός έφανίρώθη έν 
σαρκί» (9), καί δταν έστειλε τούς άποστόλους του « νά μαθητεύ- 
σωσι πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αύτούς -εις τδ δνομα τοΰ Πα- 
τρδς καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος » (10). Παρατήρησον 
δ’ δτι δέν λέγει εις τά ονόματα, άλλ’ είς -μόνον τδ δνομα, διότι 
«■ουτοι οί τρεϊς είνε έν» (11).
Είς έτερα μέρη τής βίβλου άναφέρεται δτι αί τρεϊς αύται υπο

στάσεις τής θεότητος έλαβον μέρος εις τήν δημιουργίαν τοΰ κό
σμου, καί δτι νΰν διέΛουσιν αύτόν. Καλόν δέ νά έχωμεν τοΰτο 
ύπ’ δψιν καθόσον προχωροΰμεν, διά νά έννοήσωμεν καλλίτερου τδ 
διατί δ κόσμος έδημιουργήθη, πρδς τούτοις δέ καί τήν ιστορίαν του, 

(’Ακολουθεί).

τόν Έβδομήκοντα καί κατά τήν οικονομίαν τοΰ Εύαγγελίου, επο
μένως όταν στερεωτέρα' ύλη ήτον αναγκαία πρδς διατήρησιν τοΰ 
λόγου τούτου κατά τούς ζοφερούς έκείνους χρόνους.

Έκ τής συνήθους έκφράσεως τών φύλλων τών βιβλίων φαίνε-- 
TOI ότι οί Σάξωνες έγραφαν έπί φύλλων δένδρων(Ι). Πρδ τής έφευ- 
ρρσεως τοΰ παπύρου οι άρχαίοι Ρωμαίοι μετεχειρίζοντο τδν έσω- 
τερικδν φλοιδν.τών δένδρων, ώστε ή λέξις liber (φλοιός) κατέστη 

ή λατινική λέξις διά τδ βιβλίον.
Γραφίδας είτε κονδύλια κατεσκεύαζον έκ τών άποτελούντων τήν 

κορυφήν τοΰ παπύρου κλαδίσκων, δξύνοντες αύτούς. Οί Ρωμαίοι 
έκάλουν τδ οξύ έργαλείον, δι’ ου έγραφον έπί τών πινάκων, κτλ. 

στύλον (Stylus). Τοιοΰτον τινά εϊχεν δ ’Ιούλιος Καϊσαρ δτε προ- 
σεβλήθη ύπδ τών δολοφόνων του, καί άγωνιζόμενος νά ύπερασπι- 
σθή δι’ αύτοΰ έπλήγωσε κακώς ένα έξ αύτών. Τδ έν τω ψαλμώ 
μέ. 1. άναφερόμενον έργαλείον έξηγήθη είς τε τήν Ελληνικήν 
καί Λατινικήν μετάφρασίν διά τοΰ καλάμου. Ή μεταγενεστέρα- 
συνήθως πρδς έκφρασιν τής γραφίδος λατινική λέξις penna ση
μαίνει πτερόν (2). Έκ τής ρίζης τής Εβραϊκή ς λέξεως, ήτις 
μετεφράσθη διά τοΰ μελάνη εν Ιερ. λς. 18, φαίνεται δτι ητο 
μέλαν τι ύγρδν έν χρήσει τότε. Κατά τάς ήμέρας τών Αποστό

λων ή μελάνη ήτο κοινοτάτη.
Άναμιμνησκόμενοι δτι ή γραφή κατ’ άρχάς μάς έδόθη δι’ εμ- 

πνεύσεως καί πιθανώς διά τής κατ’ ευθείαν έμπνεύσεως παρα τοΰ 
θεοΰ, πόσον πρέπει νά φροντίζωμεν νά μεταχειριζώμεθα αυτήν, 
πρδς δόξαν Του! "Αν λόγοι λαληθέντες ποτέ δέν άποθνήσκουσιν, 
άλλά παρουσιάζονται είς τήν τελευταίαν ημέραν τήςκρίσεως, πό

σον μάλλον λόγοι γραφέντες!

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.

Ό Δημιουργός τοϋ κόσμου. — Εμφανίσεις και 

διαδηλώσεις τοϋ Δημιουργοϋ.

"Οταν έρωτώμεθα, Ποιος σε εκαμε; πόσον προθύμως απσ- 
κρινόμεθα, ό Θεός. Καί τί άλλο έκαμεν ό Θεός; — Τά πάντα. 
Άποκρινόμεθα δ’ ούτω,· διότι ούτω καί έδιδάχθημεν. Πώς ύπο- 

I κείμενόν τι ή πράγμα δύναται νά είπη ποιος τδ} έκαμε και δι- - 
ατί τδ έκαμεν, δν ό Δημιουργός δέν τδ έλεγεν; Άν ό Θεός δέν 
μάς τδ άπεκάλυπτεν έν τω λόγω του, ήθέλομεν έχει τήν αύτήν 

περί τούτου γνώσιν ώς οί εθνικοί φιλόσοφοι, οΐτινες έδίδασκον δτι 
ή ύλη είνε αιώνιος, ή ώς οί ’Ινδοί οΐτινες παριστώσι τήν γήν έπι- - 

■ στηριζομένην έπί κεφαλών έλεφάντων, οΐτινες κινούμενοι προξε- 
νοΰσι τούς σεισμούς 1 Είς τοΰτο καί αύτδ τδ άπλούστατον παιδίον, 
•γιγνώσκον τδ πρώτον κεφάλαιον τής Γραφής, είνε σοφώτερον δλων · 
τών έθνικών· μανθάνει έντδς δέκα λεπτών πολύ περισσότερα πα
ρ’ δσα ουτοι, μέ δλους των τούς φιλοσόφους,.έντδς πεντακισχιλίων ■ 

, δλων έτών έμαθον.
Πόσον βραχεία ή διήγησις έν τω κεφαλαίω τούτω! καί δμως;

(1) Οί άρχαίοι Σάξωνες, οί προπάτορες τών Άγγλων, έγρα
φον έπί τοΰ φλοιού τοΰ bocco.

(2) Έξ ής καί ή Αγγλική λέξις pen..

(1) Γένεσ. ά. 3. — (2) Φιλιπ. 6'. 61'— (3) Μάτθ. κ'.'3ί— 
(4) ’Ιωάν. ιά. 43. — (5) Μαρκ. δ'. 39. — (6) Αουκ. ζ'. 48 
Ματθ. θ'. 2:—(7) Έβρ. ά. 1.—(8) Γεν. ά. 1— (9) Α'. Τιμ-.γ 
16.—(10) Ματθ. κή.τ-(11) Α'. Ίωάννου^έ. 7^
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ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 
(Συνέχεια άπδ σελ. 178.)

Ή ψευδής έλεθερία έχει βάσιν την άθεΐαν, την διαφθοράν τών 
ηθών, τήν παχυλήν άμάθειαν, τήν άδικίαν, τήν άχολασιαν καί 
τήν διαρπαγήν τής περιουσίας. Καί διά μέν της αθεΐας επιθυμεί 
τήν καταστροφήν της θρησκείας (ώς άπεδείχθη τοΰτο έκ τών δογ
μάτων της Διεθνούς), διά τής διαφθοράς ιών ηθών τήν άπόκτή- 
νωσιν του άνθρώπου, διά τής παχυλής άμαβείας τήν έξάλειψιν 
πάσης μαθήσεως, επιστήμης, τέχνης καί βιομηχανίας- καί διά τής 
αδικίας τήν κατάργησιν τής κυριαρχίας τών νόμων, ήτις εινε ή 
ψυχή πάσης έπικρατείας.

Οί δπαδοί τής ψευδούς ελευθερίας, ώς οί άϊθεροβατοΰντες καί 
οί άποκοιμι^όμενοι διά τοΰ μαγνητισμού, εύρίσκονται εις νοερά·/ 
άνταπόκρισιν, καί διά τών απατηλών αυτών μέσων διαταράττουσι 
τήν διάνοιαν τών ιδιωτών καί διαδίδουσι τάς άναρχικάς αυτών 

ιδέας, ύποσκάπτοντες οΰτω τά θεμέλια αυτής τής ανθρωπίνου κοι
νωνίας.

Πανταχοΰ έχουσι συστημένα κομητάτα, έν οΐς βουλεύονται τ'ον 
θάνατον τοΰ άνωτάτου άρχοντος, παντδς τίμιου καί έναρέτου άν- 
3ρός, τήν κατάργησιν παντδς θείου καί άνθρωπίνου νόμου, καί 

■τήν διαρπαγήν τής ιδιοκτησίας- έχουσιν έφημερίδας, μή φερούσας 
οΰδέ τήν ήμερομηνίαν ουδέ τδν τόπον τής έκδόσεως αυτών καί 
δι’ αυτών δικαιολογοΰσι τάς ληστείας, τάς κλοπάς καί τάς άνο- 
σιουργίας αυτών. Κατά τύχην εϊδομεν εις τίνος χεϊρας πρακτικόν 
συνεδριάσεως κομητάτου τινδς έν Παρισίοις, έμπεριέχον φρικώδη 
δημηγορίαν έκ τής όποιας ένθυμοϋμεθα ταΰτα. «Ή εταιρία ήμών 
κύριον -σκοπόν έχει τήν ϊιά παντδς μέσου καταστροφήν τής ιδιο
κτησίας, τήν διαρπαγήν τοΰ άνόμως άποκτηθέντος πλούτου, καί 
τήν διάρρηξιν τής έπί άνίσοις βάσεσι θεμελιωθέίσης πολιτικής 
κοινωνίας. Πρδς έπίτευξιν τοΰ σκοπού τούτου δέον νά διασείσω- 
μεν καί καταστρέψωμεν τούς δύω θεμελίους λίθους τής κοινω
νίας, την βασιλείαν καί τδ ίερατεϊον. Άνευ τούτου ουδέποτε θά 
έπιτύχωμεν τοΰ σκοπού ήμών.»

Ό δ’ αιμοχαρής Μαρρύ, δ άρχηγδς τών οπαδών τής ψευδούς 
ελευθερίας, εις τινα δημηγορίαν του εΐπεν « ένόσω δέν κατα
στρέψωμεν τήν θρησκείαν, τήν φιλοσοφίαν καί τήν ιδιοκτησίαν, 
(τους αδαμάντινους αύτούς δεσμούς τής άνθρωπίνης κοινωνίας), ο 
σίδηρος δς μή άναπαυθή έντός τής θήκης, παντού- ας έμπνέη τδν 

-τρόμον, καί εις πάσαν ψυχήν ζώσαν τον θάνατον.»
Αυτά δέ ταΰτα ορκίζονται καί έπί τοΰ φρικτοΰ καί δολοφόνου 

εγχειριδίου αύτών, καί μετά σατανικής συνέσεως, προνοίας και 
προφυλάξεως έκτελοΰσι τούς κακούργους σκοπούς αύτών.

Τοιοΰτον στυγερόν σύστημα διαρπαγής καί φόνου ύπήρξεν έν 
Άθήναις, τώ 404 π. X. έπ! τής κυριαρχίας τών τριάκοντα τυ- 

,-ράννων.
«Ίρ επόμενον έτος, λέγει ό Ξενοφών, ήτον νέα ’Ολυμπίάς. 

;Είς τδ στάδιον ένίκα Κροκίνας ό θετταλός· ο Εΰδιος ήν έφορος 
έν Σπάρτη καί ό Πυθόδωρος αρχών έν Άθήναις. Λέγουσι δέ 
περί τοΰ Πυθοδώρου οί ’Αθηναίοι δτι έξελέχθη αρχών έν άναρ- 
χίφΐ, καί ούχί έν ολιγαρχία

Ό δήμος λοιπόν τών ’Αθηναίων έκρινε καλόν νά έκλεχθώτι 
τριάκοντα άνδρες, διά νά γράψωσι τούς νόμους, καθ’ ο'ύς έπρεπε 
νά διοικηθώσιν αί Άθήναι, καί έξελέχθησαν νομοθέται οί έξής.

Κριτίας, Πολύαρχος, Μηλόδιος, Ίππόλοχος, Ευκλείδης, Ίέ- 
ρων Μνησίλοχος, Χρέμων, θηραμένης, Άρεσίας, Διοκλής, Φαι- 
δρίας, Χαιρέλεως, Όνομακλής, ’Αναίτιος, Πείσων, Σοφοκλής, 
Ερατοσθένης, Χαρικλής, θέογνις, Αισχίνης, Θεαγένης, Κλε- 
ομείδης, Έρασίστρατος, Φείδων, Δρακοντίδης, Ε’υμάθης, ’Αρι
στοτέλης, Ίππόμαχος καί Μνησιθείδης.

Ούτοι δέ οί τριάκοντα τύραννοι, καταστήσαντες τάς άρχάς καί 
τήν βουλήν, δπως αυτοί έστοχάσθησαν συμφέρον εις αύτούς, κατε- 
δίκαζον εϊς θάνατον καί έφόνευον τούς έναντίους αύτών. Έπιθυμή- 
σαντες δέ νά κάμωσι τήν πόλιν τών ’Αθηνών δπως αυτοί ήθελον, 
έλαβον τούς φρουρούς παρά τών Λακεδαιμονίων καί έφόνευον 
πάντα ένάρετον καί χρηστόν πολίτην, είτε άντιπολιτευόμενον είτε 
συμπολιτευόμενον ίνα άρπάσωσι τήν περιουσίαν αύτοΰ. Έπειδή δέ 
δ Θηραμένης άντεστάθη κατά τής άδ.κίας ταύτης, είπών, δτι δέν 
εΐνε δίκαιον νά λέγωσιν δτι εινε άγαθοί πολϊται καί νά πράττω- 

σιν άδικώτερα τών κακούργων, φονευοντες τούς χρηστούς πολίτας 
ΐνα διαρπάσωσι τά χρήματα καί τά κτήματα αυτών, οί τριάκοντα 
τύραννοι κατεδίκασαν εις θάνατον και έφόνευσαν αύτόν.»

Άξιοσημέίωτον δέ εΐνε ν’ άναφέρωμεν δτι οί τριάκοντα πα
λαιοί τών ’Αθηνών τύραννοι ήθελον νά ένσπείρωτι τον τρόμον 
τοΰ ονόματος αύτών εις μίαν μόνην πόλιν, τάς ’Αθήνας- οί δέ 
σημερινοί οπαδοί αύτών τών τυράννων, ύποκρινόμενοι τ'ον φιλε
λεύθερον, θέλουσι νά ένσπείρωσι τ'ον τρόμον τοΰ μιαρού δνόματος 
αύτών εϊς άπασαν τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν- καί εϊς τοιαύτην 

αυθάδειαν έφθασαν ώστε νά όνομάζωνται Θεοί.
Ό αιμοχαρής Μαρρύ εϊς τι συμπόσιο-/ βεβακχευμένος ύπδτών 

έγκωμίων τών μιαρών συνεταίρων του εΐπεν ώς άλλος εωσφόρος"· 
θέλω άναβή εϊς τ'ον ουρανόν, θέλω ύψώσει τδν θρόνον μου 

ύπεράνω τών άστρων τοΰ ούρανοΰ- καί θέλω καθίσει έπί τδ όρος τής 
συνάξεως, πρδς τά μέρη τοΰ βορρά- θέλω άναβή έπί τά ύψη τών 
νεφελών θέλω εΐσθαι όμοιος τώ Ύψίστω.» (Ησ· ιδ’. 13—14).

Τά κυριώτερα δπλα τών οπαδών τής ψευδούς έλευθερία 
ή ΰιαβολη καί ή συκοφαντία, καί δι’ αύτών φονεύουσι τήν
ληψιν παντδς έναρέτου καί χρηστού πολίτου. *0  συρφετώδης καί 
κοινός λαός δέν έχει τι ΐνα τ'ον φθονήσωσιν. Αύτδν μεταχειρίζον
ται δργανον τών σκοπών των, καί δι’ αύτοΰ άναστατοΰσι τά κα
λώς κείμενα.

Διαβάλλεται δέ ώς έπί τ'ο πλεϊστον ό τιμώμενος διά τήν αρε
τήν του πολιτικός άνήρ, διότι εΐνε άνώτερος καί ίκανώτερος αύ
τών. "Ατιμοι δέ καί έλεεινοί δντες οί δπαδοί τής ψευδούς έλευ- 
θερίας, δέν γ/ωρίζουσιν δτι ή τιμή εΐνε άληθές καί άκήρατον βρα- 
βεϊον τών έναρέτων ανθρώπων δια τάς καλάς αύτών πράξεις, 
καί δτι οί κακοί άνθρωποι δέν τιμώντας μάλιστα δέ πρέπει νά 
στηλιτεύωνται ώς τοιούτοι.

Τοσοΰτον δέ ολέθρια εΐνε ή όιαβολή, λέγει δ Λουκιανός, ώςε έξ 
αιτίας αύτής καί οίκοι άνετράπησαν καί πόλεις έκ θεμελίων κατεςρά- 
φησαν καί πατέρες κατά τέκνων έγειναν μανικοί, καί άδελφοί κατά ά- 
δελφών έκηρύχθησαν καί τέκνα κατά γονέων έπανέςησαν καί φίλοι

/.ατά φίλων έγιναν άσπονδοι έχθροίκαί συγγενείς ύπδ συγγενών έμι- 
τήθησαν, καί συμπολΐται άπδ συμπολιτών άπεστράφησαν.» "Οτι δ 

διαβάλλων καί ό συκοφαντών δέν εΐνε καλός καί τίμιος άνθρω
πος τοΰτο εΐνε πασίγνωστου. Διότι ούδείς, καλός καί τίμιος ών, 

νίνεται αίτιος κακών εϊς τ'ον πλησίον του. "Ιδιον δέ άγαθών άν
δρών εΐνε τδ εύδοκιμεϊν έξ έκείνων, τών πράξεων, δι’ ών άγαθο- 
ποιοΰσι, καί ούχίέξ έκείνων δι’ών κακοποιοΰσι, διότι τότε δέν εΐνε ά- 
γαθοί άνδρες, άλλά κακοί καί διεφθαρμένοι. "Οτι ό διαβάλλων 
εΐνε άδικος καί παράνομος καί άσεβής καί έπιζήμιος συνάμα 
εις εκείνους μεθ’ ών συναναστρέφεται, καί τοΰτο εΐνε πασίγνω-

σιον. Διότι ποιος δέν ομο
λογεί δτι ή άλήθεια εΐνε 
σωτήριος, τδ δέ ψεύδος τοϊς 
πάσιν έπιζήμιον κα! άδικον.

Έστι δέ ό διαβάλλων θε- 
οστυγής, καθ’ όσον κρύφα 
καί λαθραίως τεχνάζεται καί 
πονηρεύεται τήν διαβολήν καί 
τήν συκοφαντίαν, καί ουδέ
ποτε μετά παρρησίας τολμά 
νά έμφανισθή ένώπιον τοΰ 
διαίαλλομένου, άλλ’ ώς δει
λός καί χαμερπής έξ άφα- 
νοϋς τοξεύει τ'ον διαβαλλό- 
μενον. Τοΰτο δέ εΐνε μέγι
στο-/ σημεϊον, ότι ό διαβάλ
λων δέν λέγει τήν άλήθειαν 
•διότι, άν έλεγεν αύτήν, δέν 
θάέφοβεϊτο τήν παρουσίαν τοΰ 
διαίαλλομένου. Ό τοιοΰτος 
φοβείται τήν παρρησίαν διότι 
τά έργα αύτοΰ είνε πονηρά.

Όσω δέ περισσοτέρας έλ- 
πίδας πλούτου καί ευτυχί
ας έχει ό διαβάλλων, τόσω 
μάλλον φθονερώτερος καί έ- 
πιβλαβέστερος γίνεται, έν- 
σπείρων παντού τ'ο μίσος, 
τήν απέχθειαν καί τήν ορ
γήν, καί πολλάκις κατορθό- 
νει νά ύποσκελίση τ'ον ένά
ρετον καί χρηστόν άνδρα.

Έπειδή δέ ά διαβάλλων 
δέν άγωνίζεται περί μικρού 
πράγματος, πρδς έπιτυχίαν 
τοΰ σκοπού του επινοεί μυ- 
ρίας πανουργίας καί κακίας, 
διά τών όποιων γείνεται εις

"Ισον τής κατά τοΰ Σωτήρος Ίησοΰ Χρίστου, τοΰ γεννηθέντος 
έκ τής Παρθένου Θεοτόκου Μαρίας, δοθείσης άποφάσεωςύπδ Πον
τίου Πιλάτου, ήγεμόνος τής Ίουδαίας, κατά τ'ο 17 έτος τής Βα
σιλείας Τιβερίου Καίσαρος Αΰτοκράτορος Ρωμαίων, κατακρινάσης 
αύτδν εϊς θάνατον σταυρικόν έν μέσω δύω ληστών Μαρτίου 23, 

δπως εύρέθη εις τήν πόλιν Άκουλαν τής ’Ιταλίας έντός πέτρας 
ώραιοτάτης, έν σιδηρώ κιβωτίω, έν φ ήν έτερον κιβώτιον μαρμά- 
ρινον θαυμαστόν, έχον έγκλεισμένην τήν άπόφασιν ταύτην, έβραϊ- 

κοϊς γράμμασι γεγραμμένην έχουσαν ούτως.
«Τώ έβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος Βασιλέως Ρωμαί-

Η ΑΠ0ΚΔθΗΑ2ΣΙ£ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

αύτδν άσφαλεστάτη ή διαβολή, τήν όποιαν μετά πολλής άγχινοίας 
και έπιμελείας έξυφαίνει, καί ούτω κατορθόνει νά νικά καί τήν 

πάντων ισχυροτάτην ά).ήθιιαν.

"Αριστα δέ έζωγράφησε τήν μυσαράν διαβολήν ό περικλεής 
ίΖωγράφο; Άπελλής ό Έφέσιος διά τοιαύτην αιτίαν.

(‘Υπό Ο. Κ. —άκολουθεϊ.)

ων, Μονάρχου άνικήτου, Ό- 
λυμπιάδος διακοσιοςής πρώ
της, ήλιάδος δγδόης άπδ 
κτίσεως κόσμου, κατά τόν 
ήμέτερον μερισμόν τών Ε
βραίων τετρακισχίλια καί ε
κατόν έβδομήκοντα τέσσαρα 
έτη, καί καταβολής τήψ-,.^ 
Ρωμαίων Βασιλείας έτη έ
βδομήκοντα τρία, άπδ έλευ- 
θερίας τής δουλοσύνης^Βα— 
βυλώνοςέτη πεντακόσια όγ- 
δοήκοντα καί καταςροφής τοΰ 
ιερού βασιλείου έτη έννενήκον 
τα καί έπτά, έπί ύπάτων τού 
λαού τών Ρωμαίων Λουκίου 
Σιζουνίου καί Μάρκου Σιννίου 
καί ’Ανθυπάτου τοΰ Ιλλυρι
κού Παλιστέρα, κοινού Διοι- 
κητοΰ τής χώρας τών Ιου
δαίων Κουιντου Φλαβίου, έ
πί τής Διοικήσεως ‘Ιερουσα
λήμ ήγεμόνος Κρατίστου Πον
τίου Πιλάτου, έπιστάτου τής 
κάτω Γαλιλαίας Ήρώδου τοΰ 
’Αντιπάτρου, τής Άκρας ιΙ-

^5-ίρωσύνης Άννα καί Καϊάφα 
’Αλέίάσου καί Μαείλ, Με
γίστων εις τ'ον Ναόν Ραμειάν 
Άμαμπέλ, Γιοκτένου έκατον- 
τάρχου, ύπδ τών ‘Ρωμαίων 
τής πόλεως ‘Ιερουσαλήμ, 
Σουμπιμασαξίου Πουπλίου 
Ρούφου—έγώ’δ Πόντιος Πι
λάτος, ήγεμών διά τής βα
σιλείας τών Ρωμαίων, έπί 
τοΰ Πραιτορίου τής Άρχηγε- 
μονίας, κρίνω καί κατακρίνω

καί καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τδν Ίησοΰν λεγό
μενον ύπδ τοΰ πλήθους Χριστόν, Ναζωραίον καί άπδ πατρίδος 
Γαλιλαίας, ’Άνθρωπον στασιώδη κατά τ'ον Νόμον τ'ον Μωσαϊκόν, 
καί έναντίον τοΰ μεγαλοπρεπούς Βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου 
Καίσαρος, καί δρίζω και άποφαίνομαι τδν θάνατον αύτοΰ σταυρι
κόν μετά τών άλλων κατά τήν συνήθειαν τών καταδίκων έπει 
συνήθροισεν αύτός πλήθος άνθρώπων πλουσίων και πτωχών, ούκ 
έπαυσε θορύβους έγείρων ένοχλεϊν τήν Ίδυδαίαν, ποιών εαυτόν 
υιόν θεού καί Βασιλέα τής Ίρουσαλήμ. καί τοΰ Ίεροΰ Ναού, καί 
ίδιορίζομεν τόν ήμέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουίντον Κορνή*-
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λιον περ'.άξέιν τούτον παρρησία είς την χώραν 'Ιερουσαλήμ, δε- 
δεμένον μαστιζόμενο·; και ένδεδυμένον πορφύραν, έστεφανωμένον 

' άκανθίνω στεφάνω καί βαστάζοντα τδν ίδιον σταυρόν έπί τών ώ
μων αΰτοΰ, ϊνα ή παράδειγμα τοϊς άλλοις περί τοϊς κακοποιοϊς. 
Μεθ’ ου βούλομαι, συνάγεσθαι δύω ληστάς φονεϊς καί έξέρχεσθαι 
διά της Πύλης Γιαμπαρίλας, της νΰν Άντωνιανής, άνεχθήναι δέ 
αΰτδν τδν Χριστόν σαρρησία έπί του ορούς τών κακούργων, δνό- 
ματι Καλβάριον, ουτινος σταυρωθέντος καί θανατωθέντος μεϊναι 
τδ Σώμα έν τω σταυρω εις κοινόν θεώρημα πάντων τών κακούρ
γων, καί άνω τοΰ σταυροΰ τίτλον τεθήναι γεγραμμένον τρισίγλώσ- 

σαις, τοΰ Ίησοΰ Άλδ.ν δ Ίλής Ίοδάμ (έβραϊστί), Ίησοΰς δ Να
ζωραίος Βασιλεύς ’Ιουδαίων (έλληνιστί), Ίέζους Ναζοραίους ρήξ 
Ίουδαιόρουμ) (ρωμαϊστί). Όρίζομεν ούν μηδένα τών Ίστεουσών 
τάξεως καί πο.ιότητος τολμήσαι άπερισκέπτως τήν τοιαύτην έμπο- 
δίσαι δίκην, ώς ύπ’ έμοΰ ώρισμένην μετά πάσης σεμνότητος, εις 

ποινήν της αΰτομολίας τούτου, έβραίου δ’ντος κατά τά .ψηφίσματα 
καί τοΰς νόμους τής τών Ρωμαίων. Βασιλείας.

Μάρτυρες τής ήμετέρας άποφάσεως, άπδ τής φυλής ’Ισραήλ, .. 
Ρωάμ, Δανιέλ Ραμπινέλ, ’Ιωακείμ Μπανικαί, Ρωτάμ, Ίουταβέλ, 
καί Περικουλάμ — Ρωμαίων Λοΰκιος, Σεξτίλιο.ς καί Μαξιμιλιος 
— Άπδ τών Φαρισαίων Μπαρμπάς, Συμεών καί Μπουνέλλη— 
άπδ τών υπάτων καί δικαστών τών Ρωμαίων Ραμπάν Μαντάνης 
καί ,Μπακαρόλας— άπδ τής Άρχιερωσύνης Ρουάν, ’ Ιούδου καί 
Μπακασόλας — νομικδ.ς δημόσιος έπί τών έγκλημάτων τών Ε
δραίων Μπουντάν.

Ή άντιγραφή έγένετο έκ τής Βιβλιοθήκης τής έν Βιέννη Βασι- - 
λικής. .(1).

Ο ΑΓΧΊΝΟΙΆ ΙΝΔΟΣ.

’Ινδός -τις έν Περουβία, χάσας τδν 'ίππον του, μετά έπιμελή ά-. 
ναζήτησιν άνεκάλυψεν, δτι Ισπανός τις τδν είχε κλέψει. Άνε- 
φέρθη εις τδν δικαστήν τοΰ τόπου, καί οί διαφερόμενοι διετάχθη- 
σαν νά έμφανισθώσιν.. Ό Ισπανός. ώρκίσθη δτι δ ίππος άνήκεν 
εις αυτόν· άλλ’ δ δυστυχής Ινδός κινδυνεύων νά χάση τδ δίκαιόν 
του, ρίπτει άμέσως τδν μανδύαν, του έπί τής κεφαλής τοΰ ίππου., 
καί λέγει είς τδν 'Ισπανόν «’Εάν πραγματικώς σοί άνήκη, δύνα- 
σαι άσφαλώς νά είπης άπδ ποιον οφθαλμόν είνε τυφλός; Ό Ί

σπανδς μετά τινα δισταγμόν άπαντα «Εΐνε άπδ τδν άριστερόν.» 
«Άς μοί συγχωρήση ή άφεντία σου- δέν εΐνε τυφλός άπδ κανένα » ■ 
λέγει τότε δ Ινδός, άφαιρών τδν μανδύαν. .

Ό δικαστής παρατηρών τήν πανουργίαν τοΰ Ισπανού καί θαυ— 
μάζων τήν φυσικήν οξύνοιαν τοΰ Ίνδοΰ, διέταξε νά τω άποδο.θή δ 
'ίππος καθώς καί τά.έξοδα τής δίκης καί έθεθε τδν κλέπτην εις. 
τήν φυλακήν. (Έκ τοΰ αγγλικού ύπδ Χ.,Σιμιτοπούλου)..

(1). Τδ έγγραφον τούτο έπεδόθη ήμϊν έν Κωνσταντινουπόλει 
παρά τινρς, διαβεβαιώσαντος ήμας δτι εΐχε λάβει αΰτδ παρά φίλου . 
Τί^.δστις.ύπήρξεν δ άμεσος τούτου άντιγραφεύς. . Δ.Α.Μ.Χ,.

ΠΕΡΙ ΜΩΣΑΪΚΩΝ Π ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ.

Ό Πλίνιος άναφέρει δτι τά έζωγραφημένα καί έντέχνως έξειρ— 
γασμένα λιθόστρωτα προήλθον έκ τών Ελλήνων. Πρδς τοϊς άλ
λο ις δ’ δτντδ τής Περγάμου, κείμενον έν τινι οίκοδομήματι καί 
καλούμενον ' .^σάρωτον, ύπδ δέ τοΰ Σώσου έπεξεργασθέν, ήτο 
τδ περιεργότερον. Έκαλεϊτο δ’ Άσάρωτον ήτοι Άσκούπιστον,κα
θότι έπί τοΰ έδάφους τόσω τεχνηέντως παρίσταντο τά ψιχία καί..· 
οί λοιποί οί έκ τής τραπέζης καταπίπτοντες ρύποι, ώστε οί ύπη- 
ρέται. έθεώρουν περιττόν νά σαρόνωσι καλώς τάς αίθούσας. Συνέ- 
κειτο έκ μικρών κογχυλίων διαφόρων χρωμάτων. Ενυπήρχε δέ 
καί τις περιστερά άξιοθέατος πίνουσα, ής ή κεφαλή έπεσκίαζε τδ 
ύδωρ. Τά λιθόστρωτα λοιπόν ταΰτα τών Ελλήνων συνίσταντο έκ 
λιθαρίων συνηνωμένων καί συγκεκολλημένων δι’ άμμοκονίας καί 
λιθόκολλας, παριστώντων δέ διάφορα ποικίλα καί πολυχρώματα 
σχήματα. Προϊόντος τοΰ χρόνου δέν ήρκέσθησαν νά κάμνωσι τοι- 
αΰτα είς τάς αΰλάς καί τοΰς προδόμους, άλλά περιεκόσμουν έκ 
τούτων καί τάς αίθούσας πρδς δέ καί τοΰς τοίχους τών παλατίων 
καί τών ναών. Έν Ρώμη ήρξαντο έπί Σύλλα, δστις κατεσκεύα- 

σεν ϊν έν Παλαιστρίνη έν τώ ναω τής Τύχης περί τά 170 έτη 
π. X. Τά τοιαΰτα είδη τών λιθοστρώτων έκαλούντο καί Μουσεϊα,. 
διότι εις τάς Μούσας άπεδίδοντο τά έντεχνα έργα καί διότι έν 
αύτοϊς παρίσταντο αί Μοΰσαι καί αί έπιστήμαι. « Έν Λουγδούνω ■ 
(Lyon) σώζεται άκόμη (λέγει δ περίφημος Γάλλος άρχαιολόγος. 
έξ ού έρανιζόμεθα τήν παροΰσαν πραγματείαν) ή άρχαία Εκκλη

σία τοΰ Άγ. Ειρηναίου, ούσα δλη έστρωμένη διά Μωσαϊκών, ένθα 
εϊσέτι) φαίνονται άπεικονισμέναι ή Ρητορική, ή Αογική καί ή Φρό- 
νησις.» ■

Πιθανολογείται δτι- τά δημόσια κτίρια τά καλούμενα Μουσεϊα,. 
ένθα συνήρχοντο οί λόγιοι τής έποχής, έκαλλωπίζοντο ύπδ τοιού
των έργων, ύπήρχον δέ πλεϊστα έν διαφόροις τόποις. Έν Άθήναις 
υπήρχε περίφημος τις λόφος ύπδ. τό δνομα τοΰτο, ένθα έτάφη ό 
ποιητής Μουσαίος, καί έν Τροιζήνι τής Πελοποννήσου ναός τις 
άφιερωμένος ταϊς Μούσαις καί καλούμενος Μουσεϊον τών|λογίων, 
έν ω δ Πιτθεΰς έδίδασκε τή Ρητορικήν. Πλησίον τοΰ Ναοΰ τού
του έκειτο βωμός τών.τε Μουσών καί . τοΰ Ύπνου, ώς δοξαζομέ- 
νου παρά τοϊς άρχαίοις φίλου, τών Μουσών. Άλλά τδ διασημό- 
τερον τών Μουσείων ήτο .τδ τής ’Αλεξανδρείας, περί ού άναφέρει 
δ Φιλόστρατος και Δίων δ Χρυσόστομος, καί έν. ω πλεϊστοι λό
γιοι διετρέφοντο δαπάνη τού δημοσίου, κτισθέν ύπδ Πτολεμαίου 
τοΰ Φιλαδέλφου, είς δν άνήκε καί ή περιώνυμος έκείνη Βιβλιο
θήκη (περί τής δποίας τά δέοντα προηγουμένως ώμιλήσαμεν έν 
τω άνά χεϊρας τοΰ άναγινώσκοντος κοινωφελεστάτω Μέντορι). Έν 
τη αΰτη ταύτη πόλει δ Αΰτοκράτωρ Κλαύδιος, δ τήν έπωνυμίαν 
τοΰ σοφού άντιποιούμενος, άνίϊρυσε καί έτερον. Μουσεϊον έν τω 
ίδίω δνόματι ώς άναφέρει δ Σουετώνιος.

Ή λέξις Μωσαϊκδν προέρχεται έκ τής λατινικής λέξεως Mu- 
sivum, καί κατά τήν έτυμολογίαν ταύτην όφείλομεν νά τήν προ- 
φέρωμεν Μουσαϊκδν καί όχι ώς τινες έφαντάσθησαν παραγομένην · 
έκ τοΰ Μωΰσέως ή τών Ιουδαίων. Ό κ. Σωμαίσιος έν τη ‘Ερ- - 
μηνεία αύτοΰ. έπί.τής· ‘Ιστορίας τοΰ j Αΰγούστου,. δέι-θέλει ώστε : 

ή λέξις Μωσαϊκδν νά εφαρμόζεσαι είς τά λιθόστρωτα, άλλά μόνον 
είς τοΰς θόλους, τάς όροφάς καί τά λυχνοειδή κοσμήματα τών 
φατνωμάτων, καί είς τάς ήμικυκλίους άψίδας· δμολογεϊ δμως ότι 
έγίνοντο ένίοτε καί λιθόστρωτα έν έίδει Μωσαϊκών, ήτοι λιθαρίων 
παριστώντων διαφόρους μορφάς, άπερ οί μέν Λατίνοι έκάλουν 
«Tesselata opera, ήτοι έργα ψηφωτά, οί δ’ Έλληνες «ψηφολο- 
γίας καί χονδρολογίας.» Άλλ' δμως άπαντα τά τοιαΰτα είδη 
δυνάμεθα έλευθέρως νά προσονομάσωμεν Μωσαϊκά, μέ τήν δια
φοράν δτι τά καθαυτό μωσαϊκά ώφειλον νά ώσι σχήματος κυβικού, 
όπως συνενόνωνται στερεώς τδ έν πρδς τδ άλλο, καί ν’ άπομι- 
μώνται άπάσας τάς μορφάς καί τάς άποχρώσεις τής βαφής, ένώ 
είς τά έτερα λιθόστρωτα έθετον λιθάρια έχοντα έκ φνσιως τά 
χρώματα άτινα έχρειάζοντο πρδς παράςασιν τών διαφόρων άπει- 

κασμάτων
Ό Σουετόνιος έν τω βίω τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος άναφέρει περί 

άμφοτέρων τών ειδών τούτων τών λιθαρίων, άτινα δ Ιούλιος Καϊ- 
mp έφερε μεθ’ έαυτοΰ εις τάς έκστρατείας του ϊνα καταστρώνω- 
σιν έξ αΰτών ταχέως τήν σκηνήν του in expeditionibus tesselata 
el sectilia pavimenta circumtulisse. » Ό πολυμαθής Κασω- 
6ών, δ καί βιβλιοθηκάριος τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Ερρίκου Δ', 

χρηματίσας, κάμνει πλείστας άξιολόγους παρατηρήσεις έπι τών 
Ελληνικών καί Λατινικών ονομάτων τών λιθοστρώτων τούτων καί 

ιδίως έπι τοΰ λιθοστρώτου ένθα ώδηγήθη δ Ίησοΰς Χριστός ϊνα 
δικασθή ύπδ τοΰ Πιλάτου, έν τη αΰλή τοΰ Δικαστηρίου τή κα

λούμενη έβραϊστί Γαββατά.
Έν άπάσαις σχεδόν ταϊς άρχαίαις πόλεσιν άνευρίσκονται τά 

λιθόστρωτα ταΰτα καί μάλιστα έν ταϊς Ρωμαϊκάϊς άποικίαις. Καί 

έν τοιοΰτον άνεκαλύφθη περί τά 1677 έν τινι άρχαία πόλει τής 
’Ελβετίας περικοσμημένον διά διαφόρων σχημάτων καί μάλιστα 
ιπηνών, έν τω μέσω τοΰ όποιου ύπήρχον αί λέξεις αυται έν κε- 
οαλαίοις Pompeiano et Avito, Coss. Cal. Ian. Φαίνεται δτι είς 
τδ μέρος τοΰτο ύπήρχε ναός τις άφιερωμένος ταϊς Καλάνδαις ήτοι 
τή πρώτη ήμέρα τοΰ Ίαννουαρίου, διότι ή νουμηνία έκαλεϊτο παρά 
Ρωμαίοις Καλάνδαι, καί έπί τής Ύπατείας τοΰ Πομπεϊανοΰ καί 

’Αδίτου.
‘Ο Jean Poldo Dalbenas. συγγραφεύς τών άρχαιοτήτων τής 

γαλλικής πόλεως Νεμασοΰ (Nlmes) άναφέρει περί τοΰ Μωσαϊκού 
λιθοστρώτου τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναοΰ αΰτής, παριστώντος σχή
ματα δένδρων, πτηνών καί διαφόρων ζώων. Παρατηρεί δέ πρδς 
τοϊς άλλοις δτι οί Αΰτοκράτορες Θεοδόσιος καί Βαλεντινιανός, 
άπήλλαττον τοΰς Μουσιβαρίους, ήτοι έργάτας τών Μωσαϊκών άπδ 

παντός δημοσίου φόρου.
Τά Μωσαϊκά ήσαν τοσούτω κοινά έν Ρώμη, ώστε οί Πάπα·, 

κατεσκεύαζον εις πλείστας έκκλησίας έξ αΰτών, ώς μανθάνομεν 
παρά τοΰ Βιβλιοθηκάριου Αναστασίου, λέγοντος δτι, Λέων δ Δ’, 
πατεσκεύασεν έν τή Εκκλησία τού ‘Αγ. ΙΙέτρου, Σέργιος δ Β'. έν 

■ -ή τοΰ Άγ. Μαρτίνου, Τρηγόριος δ Δ', έν τή τοΰ Λατεράνου καί 
δτι τινά τούτων ήσαν κεχρυσωμένα, ώς βλέπομεν εϊσέτι έν Ιτα
λία τοΰθ’ δπερ άποτελβϊ μίαν τών καλλονών τής Έκκλησίας τοΰ 

‘Αγ. Μάρκου έν Βενετία.
’■Εν έτει 1676 γενομένων άνασκαφών έν τινι άγρώ τού Λου- 

γδούνου άνεκαλύφθη Μωσαϊκδν περιέχον τά έπόμενα 'άξιοπερί- 

εργα.
Πρώτον παριστάνεται δ Τέρμων, δ θεός τών δρίων ή δ ‘Ερμής. 

Δεύτερον νεανίας πτερωτός ώς δ έρως, (άλλ’ ήβελέ τις μάλλον 
έκλάβει αΰτδν διά δαιμόνιον), πολυάσχολος παρά τοϊς άρχαίοις 
θεός, καδότι ούτοι είς έκάστην επαρχίαν, είς έκάστην πόλιν, είς 
έκαστον άτομονί άπέδιδον δαιμόνιόν τι οπερ έφρόντιζε περί αΰτών 
(ώς φερ’ είπεϊν τδ τού Σωκράτους τδ προτρέπον ή άποτρέπον αΰ
τδν)· οΰ μόνον άλλά καί είς τάς πηγάς, τά δένδρα, τά δάση καί 
προσέτι είς τήν εΰγλωττίαν, τήν χαράν καί τάς έπιστήμας. Τρίτον 
μοοφή τις Σατύρου ή τοΰ Θεοΰ Πανδς μέ πόδας τράγου καί κέ
ρατα είς τδ μέτωπον, ώς συνήθως τοΰς παρίστανον. ‘Ο Πάν ένο- 
μίζετο υίδς τοΰ ‘Ερμοΰ καί τής Πηνελόπης παρά τοϊς άρχαίοις 
καί έπειδή έλεγον δτι δ ‘Ερμής μετεμορφώθη είς τρά*/ον  διά νά 
είσέλθη παρά τή Πηνελόπη, συνείθιζον νά παρίστώσι τδν υίόν του 
τραγοσκελή. Έπί τούτου δέ διάφοροι γνώμαι ύπάρχουσι περί Πη
νελόπης. Οί μέν, ήτοι δ "Ομηρος καί πλεϊστοι τής εκείνου γνώ
μης ποιηταί, ώς τύπον άγνότητος προβάλλουσιν αΰτήν, οί δέ, ών 
πρωτεύουσι Δοΰρις δ Σάμιος, δ Τζέτζης, Παυσανίας καί δ ‘Ορά- 
τιος, έκλαμβάνουσιν αΰτήν ώς γυναίκα άσελγή. Τέταρτον μορφή 
Συλβανοΰ, θεοΰ τών άγρών καί τών κτηνών, έστεφανωμένου μέ 
φύλλα δένδρων ώς ιδίως έν ταϊς έξοχαϊς λατρευομένου. ‘Ο ‘0- 
ράτιος ονομάζει τόν Συλβανόν, θεόν τών δρίων ώς τδν ‘Ερμήν καί 

■τδν Τέρμονα.
« Et te Pater

Silvane, tutor finium. »
Δυνάμεθα λοιπόν νά συμπεράνωμεν δτι οί άρχάϊοι Ρωμαϊοι οί 

τδ λιθόστρωτον τοΰτο ποιήσαντες ήθέλησαν δι’ αΰτοΰ νά παραστή- 
σωσι τδ σέβας δπερ ώφειλον άπαντες νά προσφέρωσιν είς τά δρι·α 
τών ιδιοκτήτων έκάστου άγρών, τών δποίων δ ‘Ερμής και δΣυλ- 
βανδς ήσαν προστα'ται, καθόσον καί αΰτοί οί Σάτυροι τοΰς έσέβοντο 
καί ένώπιον αΰτών έπαρουσιάζοντο μέ χεϊρας δεδεμένας, ώς έν
ταΰθα παρίσταται. Τω δντι μανθάνομεν έκ τής άναγνώσεως τών 
άρχαίων συγγραφέων οτι έα'ν τις μετήλλασσεν ή μετετόπιζε τδ 
δριον άγρού τίνος, ή κεφαλή αΰτοΰ παρεδίδετο είς τήν όργήν τοΰ 

' Θεού τούτου, καί ήτο συγκεχωρημένον ϊνα τδν φονεύση τις δπως 
■άποπλύνη τήν ιεροσυλίαν, ήν διεπράξατο.

Αξιοσημείωτου δ’ δτι οί Σάτυροι συνεχώς παριστάνοντο έν 
τοϊς Μωσαϊκοϊς τών εθνικών, ώς πρδς τοϊς άλλοις μαρτυρεί καί 

τδ έπόμενον περί Σατύρου έπίγραμμα
« Πώς έκ λίθου άλλοθεν άλλης, 
Συμφερτδς γενόμην έξαπίνης Σάτυρος;» 

ήτοι «Πώς εΐνε δυνατόν ώστε έκ πολλών λίθων όμοΰ συνηνω

μένων νά γίνω αίφνης Σάτυρος;»
Φαίνεται πρδς τούτοις δτι τδ είρημένον λιθόστρωτον έγένετο 

έν Λουγδούνω. δτε οί Ρωμαίοι ήσαν κύριοι τής πόλεως ταύτης 
καί έλάτρευον εϊσέτι τδν πολυθεϊσμδν, διότι οί θεοί αΰτών παρί- 
στανται ένταΰθα. Συμπεραίνεται δ’ έκ τής καλλονής τού σχεδίου 
νά ήτο λιθόστρωτον οικίας τίνος πλουσίου καί εΰγενούς άνδρδς 

•χαί οΰχί ναοΰ άφιερωμένου ταϊς παριστανομέναις θεότηνι, 'διότι 
iv τοϊς ναοϊς αΰτών ήθελον ούτω καταπατεί αΰτάς οί είσερ^ό|ίε- 
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vos, άλλως τε ήδύναντο μάλλον νά έξεικονίζωσιν αύτάς έντδς τοΰ 
χρροΰ τοΰ ναοΰ ή έπί τών βωμών αύτοΰ.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΕ ΘΗΣΑΥΡΟΣ.

Πόσον εύτυχεστέρα θά ήτο ή κατάστασις τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους, άν τδ ήμισυ τών πόνων και τοΰ χρόνου, τδν όποιον κατα- 
ναλίσκει εις άπόκτησιν πλούτου, κατηνάλισκεν εις άπόκτησιν 
τής χρησίμου παιδείας.

Τά έθνη καθίστανται ένδοξα ούχί ύπδ τοΰ άριθμοΰ τών πλου
σίων, άλλ’ ύπδ τοΰ άριθμοΰ τών πεπαιδευμένων καί τών χρησί
μων τη κοινωνία άνθρώπων, τούς όποιους κατά καιρούς παρή- 
γαγον.

Πας λοιπδν ό έπιθυμών νά καταστήσητήν έάυτοΰ πατρίδα έν
δοξον δφείλει νά θεωρή έαυτδν ύπόχρεων είς την άπόκτησιν τοι- 
αύτης παιδείας, ήτις δύναται νά τω εινε χρήσιμος καί νά συνεισ- 
φέρη τδν έρανόν του εϊς τδ κοινόν χρεώλυτρον χρεωστεϊ είσέτι 
τη άληθεία νά θεωρή έαυτδν ώς έξοχον άντικείμενον, τοΰ όποιου 
ή ραθυμία ή ή δραστηριότης θ' άμαυρώση ή θ’ αύξήση την δό
ξάν της πατρίδος του.

‘Η παιδεία έστί διαρκής, ό δέ πλούτος πρόσκαιρος. ‘Ο πλού
σιος δυνατόν νά καταντήση πτωχός, άθλιος, άνευ πόρου· ό δέ 
πεπαιδευμένος ού μόνον δέν δύναται νά καταντήση εϊς τοιαύτην 
δυστυχίαν, είς οΐαν δ πλούσιος, δστις δεΐται παιδείας, άλλά καί 
πολλάς ύψηλοτέρας βαθμίδας ανέρχεται.

ΓΙίϊος λοιπόν έκτώνδύο τούτων εινε πραγματικώς υπέρτερος;
(Έκ τοΰ Άγγλ. ύπδ X. Σ.)

Άγχίνους άπόκρισις Άγγλου τίνος ’Επισκόπου 
πρός ’Ερρίκον τόν Η'·

(Έχ τον Γαϊλιχον νπ'ο 1. Ίω'τηφίδον).

Ερρίκος δ Η',. βασιλεύς τής Αγγλίας, έχων διαφοράς τινα? 
μετά-τού Φραγκίσκου τοΰ Γ, βασιλέως τής Γαλλίας, άπεφάσισε 
νάΛπέμψη πρδς αύτδν τολμηρόν τινα πρέσβυν έπιτήδειον νά τδν 
μεμφθή καί μάλιστα έν άνάγκη νά τδν άπειλήση έκ μέρους του. 
'Έστρεψε λοιπόν τά βλέμματα πρδς τδν Επίσκοπον, δν τά μάλι
στα έτίμα .καί. έπί τήν σταθερότητα τοΰ χαρακτήρος τοΰ όποιου 
είχε μεγίστην πεποίθησιν. Άφ ου τω έξέθηκε τούς σκοπούς του, ό 
ιεράρχης, δστις έγνώριζε τδν ήκιστα ανεκτικόν χαρακτήρα τοΰ 
Φραγκίσκου Γ, τω άπεκρίθη δτι τήν τοιαύτην πρεσβείαν θά τήν 
έπλήρονε πολύ άκριβά, ’ίσως καί μέ τήν θυσίαν αύτής τής ζωής 
του,, καί έπί τέλους παρεχάλεσε τον βασιλέα νά τδν άπαλλάξη τής 
αποστολή; ταύτης. ‘Ο Ερρίκος διά ν’ άφαιρέση άπ’ αύτοΰ πάντα 
φόβο.·/, τω είπε τότε δτι, έάν δ Φραγκίσκος δ Γ. τδν έφόνευε, ή
θελαν πληρώσει άκριβά διά τήν κεφαλήν . οί. Γάλλο.ι οί.'έν τω 
'ράτεί-αύτοΰ.., Πρδς. τούτο ,ό .Επίσκοπος άπεκρίθη σεμνοπρεπώς·

«Πιστεύω άδιστάκτως, Μεγαλειότατε, παν δ,τι ή ‘Υμ. Μέγαλει- 
ότης μέ διαδεβαιοϊ· άλλά μεταξύ δλων τούτων τών Γαλλικών κε
φαλών δέν θά εΰρητε καμμίαν άρμόζουσαν εις τδ σώμα μουτο- 
σον καλώς, δσον την ίδικήν μου.»

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΟΝ.

Έν ’Αγγλία ένυμφεύθη έσχάτως ή παραδοξοτέρα τών έν τη 
Εύρώπη ευρισκομένων γυναικών, είνε δέ αΰτη ή Μαβέλ Γραίη, 
ή βασίλισσα τών ’Αθιγγάνων. Ή νεανις αΰτη άγουσα τδ 24 πε
ρίπου έτος της ήλικίας αύτής έχει θελκτικόν κάλλος προσώπου, 
εινε δέ ή κληρονομική βασίλισσα δλων τών αθιγγάνων της ’Αγ
γλίας, Σκωτίας καί ’Ιρλανδίας. ’Αξιοϊ δτι κατάγεται έκ τών άρ- 
χαίων Φαραώ της Αίγύπτου καί λατρεύει, ώς έκεϊνοι, τδν ”0- 
σιριν καί την Ίσιδα. Ή έξουσία αύτής δέν είνε άξιοκαταφρόνη- 
τος, βασιλεύει δέ πραγματικώς έπί τριών ή τεσσάρων χιλιάδων 
έπαιτών, βαλαντιοτόμων, λωποδυτών καί έν γένει φαυλοδιαίτων 
παντός είδους, οιτινες ύπακούουσιν αύτη τυφλώς, είς τρόπον ώστε 
δταν ή Μαβέλ Γραίη θέλήση, δύναται νά δολοφονήση δι’ αύτών 
οίόνδήποτε, χωρίς ό έντολοδόχος αύτής ν’ άντιτάξη ούδέ την έλα- ■ 
χίστην παρατήρτσιν. Ή Μάβέλ Γραίη είνε ή περιφημότερα πρό- 
μαντις τών τυχών έν τω.άγγλικω βασιλείω. Άντι δύο σεληνίων 
λέγει τδ παρελθόν καί άντί τριών προλέγει τδ μέλλον. Ό νέος 
δν συνεζεύχθη καλείται Μιδλετών, άνήκει είς καλήν τινα οικο
γένειαν καί κατέχει ίκανάς γαίας. Άν θέλη δνομασθή καί αύτδς 
άπόγονος τών Φαραώ καί βασιλεύς τών άθιγγάνων, άγνοεϊται· 
εινε βέβαιον δμως δτι κατά την οριστικήν τών γάμων ήμέραν 
πρόκειται νά γείνη μεγάλη πανήγυρις παρά πάσι τοϊς έν ’Αγγλία 
άθιγγάνοις.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΑΝΑΚΑΑΓΓΊΣ.

Ή μασσαλιωτική έφημερίς «Πολίτης» αναγγέλλει περίεργόν 
τινα άνακάλυψιν γενομένην άρτίως ύπό τίνος γεωργού. Ποτίζων 
ουτος τά λαχανικά καί τά καρποφόρα δένδρα τοΰ κήπου του δϊ 
άναλύσεώς τίνος θειούχου σιδήρου, παρετήρησεν δτι έκ τούτου πα- 
ρήγοντο λίαν έκπληκτικά άποτελέσματα. Τά φασόλια ηΰξανον 
κατά 60 τοϊς 0[0 καί έν γένει δλοι οί καρποί· τδ δέ σπουδαιό- 
τερον έλάμβανον γεΰσιν ήδυτάτην. Άλλος γεωργός, ποιήσας επί
σης τδ πείραμα, βέβαιοί δτι ό θειούχος σίδηρος τιθέμενος ώς πά
χος είς τάς ρίζας τών πορτοκαλεών θεραπεύει έκ τής άσθενείας 
καί ενισχύει μεγάλως αύτάς.

Είς τήν· έπαρχίαν Τοβόλαν τής Σιβηρίας κατά τδν παρ’ ’Ια
νουάριον τρ. έ. τδ ψύχος έφθασε τ’ον άνώτατον βαθμόν, τδν δ- 
ποίον εινε δυνατόν νά φθάση. Το θερμόμετρου έδείκνυε 40 βαθ
μούς Φεομ. κάτωθι τοΰ μηδενός, καί έντδς δέ τών οικιών των οί 
κάτοικοι δέν ήδύναντο νά άνθέξωσι καί διά τοΰτο ήσαν ήναγ- 
κασμένοι νά φορώσι βαρείας γούνας. Αί δδοί ήσαν έντελώς έρη- 
μωμένοι.·. Προ .τριάκοντα έτών δέν είχε συμβή τοιοΰτον ψύχος...

ΛΟΓΟΣ

έκφωνηθείς έν τω καθεδρικό ναω τής άγ. Φωτεινής τη άγ. 
καί μεγ. Παρασκευή παρά τοΰ ’Αρχιερατικού' Ιεροκήρυ-

κος κ. Παρθενίου Δανιηλίδου. 

-
·. , « Εϊς τοΰτο γάρ έκλήθητε, δτι καί Χριστός ύπέρ

·’» ύμών/ύπολιμπάνΙ»ν ύπογραμμόν, ΐνα έπακολου-
I / »θήσητε τοϊς ίχνεσιν αύτοΰ.» ,

(Πετρ. Α'. δον 21).

Πάσα ή κτίσις, Σεβασμιώτατε Δέσποτα, τήν στιγμήν ταύτην 
συγκινεϊται και συνταράττεται. Το παν άνατρέπεται, τδ παν άλ- 
λοιοΰται, και οι προαιώνιοι νόμοι, κατά τούς όποιους ή κτίσις δλη 
κινείται καί ένεργεϊ, παραλύονταν Ό ούρανδς άνωθεν ζόφω 
περιβάλλεται, ή γή κάτωθεν τρόμω συνταράττεται, δ άδης τούς 
άπ’ αιώνων νεκρούς έξερεύγεταν τδ καταπέτασμα τοΰ ναοΰ δι- 
αρρήγνυται· αί πέτραι σχίζονται καί οίονεί ό κόσμος δλος άνα- 
στατόνεται καί καταστρέφεται. Άλλ’ έν μέσω τής γενικής ταύτης 
τ ιραχής καί άναστατώσεως τοΰ παντός, έν μέσω τοΰ σκότους 
κά τής άνατροπής τής γής, μόνος δ Σταυρός τοΰ Κυρίου ί'στα- 
τ/.ι άκλινής καί άτάραχος, μόνος δ έπ' αύτοΰ κρεμάμενος κοι
μάται τδν ύπνον τ’ον βαθύν, τδν ύπνον τής ειρήνης. Ποΰ νά κα- 
ταφύγωμεν λοιπόν οί ταλαίπωροι ήμεϊς ; ποΰ νά προστρέξωμεν, έν 
ω ή μέν γή κλονεϊται ύπδ τούς πόδας ήμών, δ δέ ούρανδς σκο
τίζεται επί τής κεφαλής ήμών; Μόνος άρωγδς καί έπίκουρος, 
μόνον άσφαλές καταφύγιου κατά τήν στιγμήν ταύτην είνε έκεϊνος, 

δστις ηύδόκησεν ΐνα ύποστη τδ όνειδος τοΰ Σταυρικού θανάτου. 
Διά τοΰτο οί τρόμοι τοΰ Γολγοθά διαδίδονται μακράν είς δλον τδ 
παν, ΐνα μηδαμού εύρίσκοντες καταφυγήν τρέχωμεν κατ’ εύθεϊαν 
εις τδν κρανίου τόπον. Διά τοΰτο δ ούρανδς σκοτιζόμενος μάς 
άπειλεϊ, διά τοΰτο ή γή τρέμουσα δέν μάς ανέχεται, ΐνα κατα- 
φεύγοντες είς τούς πόδας τοΰ έσταυρωμένου Ίησοΰ παρατηρώμεν 
τάς αίματηράς αύτοΰ πληγάς καί βυθιζώμεθα εις τά βάθη τών 

άχράντων αύτοΰ παθών.
Ώ άστρον τής ήμέρας φαεσφόρε ήλιε, ΐνα τι καλύπτεις τδν 

άκτινοβόλον δίσκον σου είς τδ μέσον τοΰ δρόμου σου, δτε τδ έρ- 
γον τοΰ σκότους, προτρέχον ήδη τής. δύσεώς σου, έφθασεν ήδη 
τδ έσχατον αύτοΰ δριον ; άν καί σκοτίζεσαι, δέν κρύπτεται άπδ 
τών οφθαλμών τοΰ Ύψίστου τδ έπονείδιστον τής θεοκτονίας θέ
αμα. Άς καλύπτη, άγαπητοί άδελφοί, άς καλύπτη τήν γήν ή 
νΰξ, άς σκεπάζη τά έθνη τδ σκότος. ’Ιδού έκ μέσου τοΰ σκότους 
έπέρχεται ήμίν τ’ο φώς. Τδ νοητόν τοΰτο φώς άς λάμψη έπί τών 
οφθαλμών ήμών, άς διαυγάση τδν νοΰν ήμών, καί πρδς τοΰτο 
άτενίζο ·τες κατά τήν παρούσαν στιγμήν άς διιδωμεν κεκαθαρμέ- 
ναις διανοίαις τήν έφ’ ήμάς έκκεχυμένην θείαν αύτοΰ έλλαμψιν. 

«Εις τοΰτο γάρ έκλήθητε δτι καί Χριστός ύπέρ ύμών έπαθεν, 
ύμϊν ύπολιμπάνων ύπογραμμόν, ΐνα έπακολουθήσητε τοϊς ίχνεσιν 
αύτοΰ.» ’Ιδού, άγαπητοί, τδ φώς, τδ όποιον πρέπει νά καθοδηγή 
τά διαβήματα ήμών έν τή παρούση ζωή· «λύχνος τοϊς ποσί μου 
ό νόμος σου καί φώς τάίς τρίβοις μου.» ’Ιδού τ’ο φώς, τό όπθιο·ν

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ." Τεύχος ΑΒ .) 

πρέπει νά καθοδηγή ήμάς εϊς τδν πρακτικόν ήμών βίαν, δτι Χρι
στός ύπέρ ήμών έπαθεν, ήμίν ύπολιμπάνων ύπογραμμόν. ’Οθεν 
είς τοΰτο άς στρέψωμεν σήμερον τήν προσοχήν ήμών καί, πρδς 
τδν Γολγοθά άτενίζοντες, άς έξετάσωμεν άκριβώς έαυτούς κατά 
πόσον άκολουθοΰμεν τοϊς ϊχνεσι τοΰ έν Σταυρω ύψωθέντος Χρι

στού τοΰ θεοΰ ήμών.
Διά ποιον λόγον, άγαπητοί, καθ’ έκαστον ένιαυτόν νά τελώ- 

μεν τήν άνάμνησιν τών σωτηρίων παθών τοΰ Κυρίου; Διά ποιον 
λόγον κατά παν έτος ή Μήτηρ ήμών έκκλησία νά δεικνύη καί 
παριστάνη είκονικώς τήν έπί Γολγοθά μεγάλην θυσίαν τού θεαν
θρώπου Σωτήρος ήμών; Οί άνθρωποι εύκόλως λησμονούμε·/ τάς 
ευεργεσίας προ πάντων. Αί έντυπώσεις, τάς δποίας λαμβάνομεν 
έκ τών μεγάλων γεγονότων, μετά παρέλευσιν καιρού έξασθενοΰσι 
καί κατ’ δλίγον έξαλείφονται. "Οπως λοιπόν μένη διά παντός 
ισχυρά καί ζωηρά καί τελεσφόρος ή έντύπωσίς τών παθών τοΰ 
Κυρίου εις τδν χριστιανόν, έπαναλαμβάνεται έτησίως ή άνάμνη- 
σις καί ή εικονική παράστασις αύτών. Πδΐα δέ τά άποτελέσματα 
τής τοιαύτης έντυπώσεως; ’Ιδού, άγαπητοί, βλέπομεν ήμεϊς /ρ>ν 
σήμερον έπί σταυρού έκπ/έοντα τδν Κύριον τής δόξης, ώς έδλε- ’ 
πον αύτδν καί οί πρδ 18 αιώνων έν Ιερουσαλήμ ζώντες άν- 
θοωποι. Ιδού βλεπομεν καί ήμεϊς νά καταρρέη θερμόν τό θεαν- 
δρικδν αύτοΰ αίμα καινά ποτίζη τήν γήν,ή όποια έδίψα έκδίκησιν 
κατά τοΰ άνθρώπου, ένεκεν τού όποιου έλαβε τήν θεϊκήν κατά- 
ραν, ΐνα γεννά άκάνθας καί τριβ όλους, ένεκα τοΰ όποιου τοσοΰτον 
άθώον αίμα κατέπιε καί ήθελε νά τδ έξεμέση ΐνα έξεμέση συγ
χρόνως καί τήν κατάραν τήν δποίαν κατ’ έπανάληψιν έλαβε δι’ 
αύτόν. Όποϊα μαθήματα, όποϊα ψυχωφελή μαθήματα έχομεν νά 
διδαχθώμεν έκ τοΰ θεάματος τούτου ! Τίς ουτος ό τόν έπονεί
διστον θάνατον ύπομένων; δ Υίδς καί Λόγος τοΰ θεοΰ, άγα
πητοί, έν σαρκι εις τδν κόσμον παραγενόμενος. Ποιον τδ αίτιον, 
τδ όποιον παρεκίνησεν αύτδν νά βυθισθή εις τδ αίμα του ; ή άμε

τρος αύτοΰ άγάπη πρ’ος τδν άνθρωπον ποιον δέ τδ τελικόν 
αίτιον τής τοσαύτης αύτοΰ έξουδενώσεως καί άνεκτιμήτου αίμα
τηράς θυσίας; ή σωτηρία τοΰ άνθρώπου. θεός λοιπόν πάσχει άπδ 
άπειρον αύτοΰ άγάπην πρδς τδν άνθρωπον καί διά τδν άνθρωπον. 
’Ιδού τά άντικείμενα, άγαπητοί, έπί τών δποίων έπικαλεϊται ή 
μήτηρ ήμών έκκλησία, διά τοΰ λυπηρού τούτου θεάματος, έκά
στου ήμών τήν προσοχήν καί σκέψιν. Μάς άναφέρει δλον τδ ιστο
ρικόν τών παθών τοΰ Σωτήρος, μάς άναφέρει δτι εις τών μαθη- 
τώ ι τδν προδίδει, μάς άναφέρει δτι οί λοιποί τδν έγκαταλιμπάνου- 
σιν έρημον, μάς αναφέρει τούς έμπαιγμούς, τούς ραπισμούς, τάς 
μαστιγώσεις, τάς ύβρεις-, τούς κολαφισμούς, τήν άπδ δικαστηρίου είς 
δικαστήριον άπαγωγήν, τήν άδικον καταδίκην, τήν κοκκίνην χλα- 
μίδα, τ’ον άκάνθινον στέφανον, τούς ήλους, τήν λόγχην, τήν χο
λήν καί τδ δξος, τδν σταυρόν καί τ’ον θάνατον καί τήν ύπέρ τών 
σταυρωσάντων αύτ'ον πρδς τδν ούρανιον αύτοΰ Πατέρα έπίκλησιν 
« Πάτερ, άφες αύτοΐς- ού γάρ οϊδασι τί ποιοΰσι,» μέ τήν οποίαν 
φωνήν καί έξέπνευσε. Πρδς τίδέϊλα ταΰτα; ΐνα δείξη εϊς ήμάς, 

ΐνα διδάξη ήμάς διά τής μεγάλης καί ανέκφραστου αύτοΰ ανο
χής, διά τοΰ εκουσίου καί ζωοποιοΰ αύτοΰ πάθους, δπόσον δ ύπερ- 
τέλειος θεός άγαπά τδ έργον τών χειρών αύτοΰ, διά τδ όποιον

31.
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εΰλόγως να'· ό υίδς της βροντή; ώρισε τον θεόν είπών « δ θεός 
άγάπη έστί.»

Εντεύθεν κατανοεί τις τήν άπειρον ευγνωμοσύνην, ήτις οφεί
λεται εις τήν άπειρον ταύτην θυσίαν τοΰ απείρου Θεοΰ υπέρ ή
μών τών πεπερασμένων. ’Εντεύθεν ιδίως συνάγεται δτι καί 
ήμεΐς οί δι’ αΰτοΰ λυτρωθέντες άπδ τής άμαρτίας καί τοΰ αι
ωνίου θανάτου, δέον νά άκολουθώμεν και βαδίζωμεν έπί τά 
ίχνη τοΰ Κυρίου ήμών, καθώς καί ή Πέτρα τής πίστεως παραγ- 
γέλλει ήμϊν, δτι «καί Χρίστος ύπέρ ύμών έπαθεν, ύμϊν ύπολιμ- 
πάνων υπογραμμόν, ϊνα έπακολουθήσητε τοϊς ϊχνεσιν αΰτοΰ.

'Ο Κύριος ήμών, αγαπητοί, εΐνε συνάμα ό τέλειος διδάσκα
λος καί τδ τέλειον παράδειγμα τής τελείας ήθικής, τήν όποιαν 
πρώτος αΰτδς έδίδαξεν εις τδν κόσμον. Τοΰτο εΐνε πανθομολο- 
γούμενον έλθετε ήδη πάντες οί εις τδν έσταυρωμένον τούτον πι- 
στεύοντες· έλθετε, ϊνα παραβάλητε έκαστος τον βίον ύμών μέ τδν 
βίον αΰτοΰ, τά έργα ύμών μέ τά έργα αΰτοΰ, τήν αγάπην ύμών 
μέ τήν άγάπην αΰτοΰ- έλθετε πάντες ϊνα ίδωμεν κατά πόσον τοΰ- 
λάχιστον άκολουθοΰμεν τδ παράδειγμα αΰτοΰ. Ποιοι δέ πρώτοι 
δέον νά προσέλθωσιν ;

Ή εκκλησία τοΰ Χριστού ομοιάζει μέ σώμα, ουτινος κεφαλή 
μέν εΐνε αΰτδς ό Θεάνθρωπος Ίησοΰς, μέλη δέ πάντες οί εις αΰ- 
πδν πιστεύοντες. Τά μέλη, άτινα άπ’ εΰθείας ύπηρετοΰσι τήν κε
φαλήν, εΐνε αί χεϊρες- χεϊρες δέ ε’ίμεθα ήμεϊς οί κληρικοί, ή
μεϊς οί λειτουργοί του Ύψίστου. Πρώτοι λοιπόν ήμεϊς προσκα- 
λούμεθα, άδελφοί καί πατέρες.

Όποϊα έργα, οποίας άρετάς, όποϊα κατορθώματα, όποιας Ου
σίας έχομεν νά προβάλωμεν ήμεϊς έν τή περιστάσει ταύτη; ή
μεϊς, οί όποιοι δφείλομεν νά εϊμεθα τδ παράδειγμα τής αΰτα- 
παρνήσεως, τδ παράδειγμα τής όλοψύχου άφοσιώσεως εις τδ θέ
λημα του ουρανίου ήμών διδασκάλου —ήμεΐς, οί όποιοι εϊμεθα δ 
λύχνος, δ έπί τήν λυχνίαν τιθέμενος καί φέγγων πάσι τοϊς έν τή 
οικία—ήμεϊς, οί όποιοι εϊμεθα ή πόλις ή έπί τοΰ Ορους κειμένη 
καί μή δυναμένη κρυβήναι —ήμεϊς, οί όποιοι εϊμεθα τδ άλας—ή
μεϊς, οί όποϊοι εϊμεθα τδ φώς του κόσμου —ήμεϊς, οί όποιοι πρέπει 
νά ζώμεν καί άναπνέωυεν διά τδν Θεόν —ήμεϊς, οί όποιοι εϊμεθα 
έμπεπιστευμένοιτόσας ώυχάς χριστιανών, ών ή άπώλεια έκζητηθή- 
σεται έκ τών χειρών ήμών,—ήμεϊς οί οδηγοί καί διδάσκαλοι τών 
άλλων, οί καθήκον έχοντες τδ διδάσκειν κα! πράττειν πρώτοι καί 
μιμεϊσθαι τδν Σωτήρα Χριστόν έν πάσιν—ήμεϊς, λέγω, οί τδ υψη
λόν τοΰτο άξίωμα διακατέχοντες, τί λέγετε; δυνάμεθα νά άντι- 
παραβάλωμεν εαυτούς; ώ! άς ■ μή είπω τήν έκφρασιν ταύτην, νά 
δείξωμεν διά τών έργων δτι άκολουθοΰμεν τδν ύπογραμμδν καί 
τδ υπόδειγμα, τδ δποϊον άφήκεν εις ήμάς ό ’Αρχηγός κα! θε
μελιωτής τής Ίεράς ήμών θρησκείας Ίησοΰς καί Σωτήρ ήμουν;

Ιερείς Σαβαώθ! Ποιμένες τής έκκλησίας ! ήμεΐς, οί όποϊοι έν 
εξουσία δφείλομεν νά διδάσκωμεν κα! ποδηγετώμεν τδν λαόν, ή
μεϊς εϊμεθα ή μάλλον πρέπει νά ήμεθα οί ιατροί τών καίριων 
πληγών τών λογικών μας προβάτων, νά ζητώμεν τά άπολωλότα 
και προφυλάττωμεν τά ύγιαίνοντα άπδ τής έπιδημικής καί μυ- 
σαρωτάτης νόσου τής διαφθοράς καί άκολασίας, τής δεισιδαιμο
νίας καί άθρησκείας.

Τί παρατηρεί τις δμως κατά δυστυχίαν ; δσον υψηλά εΐνε τά 
καθήκοντα ήμών, τοσοΰτον ελλιπείς εϊμεθα ήμεϊς ώς πρδς αΰτά. 
Ό λαός έπιποθεΐ κα! δίψα τήν σωτηρίαν του, άλλά τίς ό σώζων 
αΰτόν; τίς ό φυόμενος αΰτδν έκ τοΰ βυθοί τής πλάνης καί τής 
παραλυσίας; ό περιούσιος τοΰ Κυρίου λαός παρά τών ποιμένων 
καί διδασκάλων αΰτοΰ άπεκδέχεται τον οΰράνιον άρτον, τήν ψυ
χωφελή, λέγω, και σωτήριον τοΰ εΰαγγελίου διδασκαλίαν άλλά 
τίς ό διδάσκων αΰτόν; τίς δ ποδηγετών αΰτδν εις τάς σωτηρίους 
νομάς τοΰ εΰαγγελίου ; Ό έκλεκτδς τοΰ Κυρίου λαός έν σκότει 
διαπορεύεται· τίς ό χειραγωγών αΰτδν εις τδ ευαγγελικόν φώς; 
Ποιμένες κα! διδάσκαλοι τής έκκλησίας I άλλοίμονον εις ήμάς· 
ποιμένες δνομάζόμεθα και δέν ποιμαίνομεν διδάσκαλοι κα! δέν δι
δάσκομε·/· δδηγοι κα: δέν δδηγούμεν διότι ονομαζόμεθα καί δέν 
εϊμεθα.

Άδελφοί μου, τήν σπουδαία·/ ταύτην έλλειψιν συλλογίζβσθε 
πόθεν προκύπτει; Έκ τοΰ οτι δέν ένοήσαμεν άκόμη τίνος πράγμα
τος έχομεν άπόλυτον άνάγκην έν τή έκκλησία. Νομίζομεν οτιτά 
μαρμαρόστιλπνα τέμπλα καί αί πολυδάπανοι φωτοχυσίαι καί αί 
άργυροστόλιστοι εικόνες καί τά άργυρά καί χρυσά σκεύη εΐνε ό 
στολισμός τής έκκλησίας- οΰχί, άγαπητοί! Οΰχί- ένδς καί μόνου 
έστι χρεία, τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ έχομεν άνάγκην. Ή θρησκευτική 
διδασκαλίαεΐνε ή τροφή μας, δλα δέ τά’άλλα εΐνε δευτέρου λόγου- 
έχομεν άνάγκην νά ήμεθα καί όχι νά φαινώμεθα χριστιανοί. Οί 
άρχαΐοι χριστιανοί οΰδέ έκκλησίας εΐχον, άλλ’ εις τάς κατακόμ- 
βας μέσα, εις τάς τρύπας καί τά σπήλαια έτελουν τά τής λα
τρείας των άλλ’ ήσαν άληθεϊς χριστιανοί, διότι εις τά σπήλαια 
αΰτά έδιδάσκοντο καί έποδηγετούντο εις την θρησκείαν τών Πα
τέρων των. "Ας πωλήσωμεν, άγαπητοί, τά ιερά σκεύη τών έκ- 
κλησιών, άς πωλήσωμεν τά πολύτιμα σκεύη τών ιερών ναών καί 
άς εισαγάγωμεν έν τή έκκλησία τήν διδασκαλίαν, άς είσαγάγω- 
μεν τδν άληθή αυτής στολισμόν, άς προμηθευθώμεν διδασκάλους 
τής θρησκείας μας, διότι κινδυνεύει δνόματι μόνον νά ύπάρχη, 
κινδυνεύει μάλλον νά μή ύπάρχη. Το είπον πολλάκις καί τδ 
έπαναλέγω- τδ λέγω μετά βαθείας οδύνης και θλίψεως. Τά ήθη 
ήμών διεφθάρησαν τδ θρησκευτικόν αίσθημα παρελύθη- πας δε
σμός, πάσα ύποχρέωσις πρδς τήν θρησκείαν τών πατέρων μας 
περιεφρονήθη- τά πάντα τείνουσιν εις τήν άποσύνθεσιν τά πάντα 
εις τήν παραλυσίαν.

Ιδού ζήτημα, έπί τοΰ οποίου πρέπει νά έπασχοληθώσιν οί φρό
νιμοι άνθρωποι- ιδού ζήτημα, τδ δποϊον δφείλουσι νά λύσωσιν 
οί έχοντες τήν καλήν θέλησιν νά σώσωσι τήν κοινωνίαν μας, οί 
θέλοντες νά δνομασθώσι Σωτήρες τής άνθρωπότητος. Μόνον φάρ- 
μακον, μόνον σωτήριον μέσον εΐνε Η ΘΡΠΣΚΕΓΤΙΚΗ ΔΙΔΑ
ΣΚΑΛΙΑ.

Παντοΰ δπου καί άν στρέψη τις τδ βλέμμα του, παντού βλέ- 
π« διαφθοράν, παντοΰ θρησκευτικήν καί ηθικήν παραλυσίαν. Ούτε 
έν τοϊς σχολείοις αΰτοϊς, ναι ούτε καί εϊς αΰτά τά ιερά καθι- 
δρύματα βλέπει τις τους άπαιτουμένους καρπούς- καί εις αΰτά 
δπισθοδρόμησις άς πρδς τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν, καί εις 
αΰτα άκρα ψυχρότης καί άδιαφορία, ώς μαρτυροΰσι τά πράγματα 
αυτά. Εινε κα: τοΰτο αλήθεια άναντίρρητος καί πρέπει νά σκε- 

φθώαεν περί τών αιτίων τοΰ κακού- πρέπει νά έπιστήσωμεν σύν- 
τον ον τήν προσοχήν ήμών καί εις αΰτά- άλλως άπολλύμεθα, άλ
λως κατά κρημνού φανερού βαίνομε·/. Όλοι τά φωνάζομεν αΰτά, 
$λθΐ τά αϊσθανόμεθα, άλλά κα! όλους άκηδία καί άδιαφορία μάς 
κατέχει τρομερά- έχομεν λοιπόν άνάγκην, άγαπητοί, ‘Ιερέων, έχο- 
αεν άνάγκην διδασκάλων, ΐνα άναζωπυρώσωσι τδ έκλελυμένον 
θρησκευτικόν ήμών αίσθημα, ϊνα διαφωτίσωσι καί σώσωσι τήν 
κοινωνίαν μας άπδ τήν γενικήν διαφθοράν κα! έξαχρείωσιν, ινα 
ή πίστις τοΰ έστάυρωμένου άναλάμψη, ινα ή θρησκεία τώ'/ πα
τέρων μας ή έν αΐματι βαφεισα λάβη καί πάλιν τήν προσήκουσα·/ 
αΰτη θέσιν καί τδ ηθικόν κράτος έπί τών καρδιών ήμών.

Λαέ τού Θεού, πάρελθε εις μέσον ινα δείξης τα χριστιανικά 
σου έργα. Ιδού δ σταυρός τοΰ Κυρίου εΐνε καταιματωμένος δι’ έσέ- 
ιδού ά'πνους νεκρός κειται έμπροσθέν σου διά σε ό ζωής και θανά
του τήν έξουσίαν έχων ιδού ουτος εις τδν.αδην καταβαίνει ϊνα 
σΰ έκτοΰ αδου αναβής- ιδού διά σέ τοσαύτην ταπείνωσιν καί έξου- 
δένωσιν καταδέχεται δ τών δλων Κύριος και Δεσπότης- ιδού το
σαύτην άνερμήνευτον άγάπην δεικνύει πρδς σέ δ άπειροτελειος 
θεός, ϊνα σέ διδαξη τί οφείλεις νά πράξης ώς άνθρωπος, ϊνα σοι 

δώση τδ παράδειγμα καί τον υπογραμμόν, τδν δποϊον οφείλεις να 
άκολουθήσης ώς χριστιανός, ώς οπαδός αΰτοΰ. Έρωτώ σας λοιπόν, 
ώ μαθηταί τοΰ έστάυρωμένου: άκολουθοΰμεν τά ϊχνη τού Θειου 

ήμών διδασκάλου; έκτιμώμεν τήν τηλικαύτην μέχρι; αίματος 
θυσίαν αΰτοΰ; άς λαλήσουν αΰτά τά πράγματα, άς λαλήσουν 
αΰτα! αί κακία: και ή μέχρις έσχατων διαφθορά. Άλλά τί άκούω; 
Φωνή πνιγηρά, φωνή σπαραξικάρδιος άκούεται άπδ στόματος 
τοΰ νεκρού: τά μίση και αί έχθραι, αί πορνεία: καί άκαθαρσίαι. α: 
κλοπαί καί οί φόνοι τών πιστών μου λατρευτών (δέν άκούετε, 
άγαπητοί;) καί νεκρόν ήδη τδ σώμα μου καταπληγόνουσι και 
φαρμακεύουσιν αΰτδ μέ τούς ιοβόλους ήλους, τούς όποιους έμ- 
πήγουσιν εις τήν ψύχραν ήδη καρδίαν μου- ή άκρα περιφρόνησις 
εις τον σταυρόν καί τδν θάνατόν μου, εϊς τήν ταφήν καί τά πάθη 
μου, εϊς τάς δδύνας καί θλίψεις μου, εϊς τά αίματα καί τάς πλη- 
γάς μου εΐνε μυριάδων σταυρών καί θανάτων οδυνηρότερο·/. Ααός 
μου, τί έποίησά σοι καί τί μοι άνταπέδωκας; άντί τοΰ μάννα χο
λήν, άντί τού ΰδατος δξος, άντί τού άγαπάν με σταυρω με προ

σηλώσατε.
II δεισιδαιμονία τού λαού άφ’ ενός, ή όποια έξώθησεν αΰτδν 

ϊνα λατρεύη τήν κτίσιν παρά τδν κτίσαντα, ϊνα προσφέρη θυσίας 
και θυμιάματα εϊς ξηροπήγαδα καί τούς τοίχους και νά ένα- 
σμενίζεται εις ματαίας κα! άγονους θρησκευτικάς έπιδείξεις και 
πανηγύρεις, αί όποϊα: εΐνε μάλλον (τί νά εϊπω;) οργιά τοΰ Βάκ
χου- εΐνε θεοκαπηλεία καί 'ύβρεις εϊς τδν Θεόν καί δνειδος τοΰ 
άγ/οτάτου χριστιανισμού- άφ’ ένδς, λέγω, ή δεισιδαιμονία αΰτη 
τού λαού καθημέραν θανατόνει κα! σταυρόνει τδν Κύριον τής 
δόξης, άφ’ έτέρου δέ ή φανερά άθρησκεία σχεδόν τής πεφωτι
σμένης τάξεως, άπδ τήν δποίαν έπρεπε μάλλον νά διαχέηται τ’ο 
φώς τής θρησκείας και ηθικής εις τάς κατωτέρας τάξεις, ή παν
τελής έλλειψις σεβασμού πρδς πάν δ,τι θρησκευτικόν, ή συστημα
τική περιφρόνησις τών θείων, ή άναφανδδν καταπάτησις τών ιε
ρών εθίμων τής έκκλησίας μας πληγόνουσι μυριάκις οδυνηρότε

ρου τήν ψυχήν τού έςαυρωμένου, τήν ψυχήν πλέον καί οΰχί τδ 

σώμα.
"Ωστε οί πάντες οχι μόνον τδν υπογραμμόν, τ’ον δποϊον διά τοΰ 

πάθους καί τού θανάτου αΰτοΰ έγκατέλιπεν δ Κύριος εϊς υμάς, 
οΰδόλως άκολουθοΰμεν, άλλά και τών σίαυρωσά^των αΰτδν άπη- 
νέστεροι δεικνύμεθα, θανατοΰντες αΰτήν τήν ψυχήν τοΰ Κυρίου, 
πληγόνοντες αΰτήν τήν καρδίαν τοΰ Θεανθρώπου διά τών άνομιών 
ήμών, διά τής συχνής παραβάσεως τών θείων αΰτοΰ έντολών, διά 
τής δσημέραι έπιτεινομένης αϊσχράς διαφθοράς καί άκολασίας καί 
τής έπί μάλλον προαγομένης φρικτής άθρησκείας καί άπιστίας.

Ό τδν Σταυρόν καί τούς ήλους καί τδν θάνατον καί τήν τα
φήν δι’ήμάς καταδεξάμενος Χριστός δ Σωτήρ ήμών, μή παρίδης 
ήμάς δεόμεθά σου, μ.ή παρίδης, τδ έργον τών χειρών σου, δ τάς 
χεϊρας δι’ ήμάς έπί σταυρού έκπετ άσας- δέξαιήμάς καί περίπτυ- 
ξαι ήμάς δι’ αΰτών εις τούς πατρικούς σου κόλπους, ϊνα έκ τών 
αιματηρών πληγών σου άπαντλήσωμεν τ’ο σωτήριον μάθημα τής 
άγάπης καί αΰταπαρνήσεως, τής υποταγής καί άφοσιώσεως εις τδ 
άγιόν σου θέλημα. Ήμάρτομεν, ήνομήσαμεν, ήδικήσαμεν ένώπιόν 
σου, οΰδέ συνετηρήσαμεν καθώς ένετείλω ήμϊν. Ράντισον ήμάς τω 
άγίω αΐματι σου καί καθάρισον ήμάς άπδ πάσης κηλϊδος καί όδή- 
γησον ήμάς έπιτελεϊν άγιοσύνην έν φόβω σου. Τά ζοφερά τής 
πλά'/ης καί άπιστίας νέφη διασκέδασαν, τήν άγριαίνουσιν τών πα
θών θάλασσαν κατάστειλον καί άνάδειξον πάντας ήμάς υιούς καί 
κληρονόμους τής αιωνίου ζωής καί βασιλείας. Αμήν.

JE\N DU PLAN DE CARPIN.
Ύπδ τής ήγεμονίδος Κυρίας ΔΩΡΑΣ ΙΣΤΡΙΑΔΟΣ.

Ή Συγγραφεύς τών είς Ρούμιίην έχδρομών, ήτις, ώς άνα- 
φέρει δ κ. Cortambert εϊς τάς ΐνϋό^ονς πιριηγήσίΐι; τον, άντι- 
κατέστησε τήν περίφημον Ίδαν Pfeiffer εϊς τήν έν Παρισίοις Γε
ωγραφικήν εταιρίαν, άσχολεϊται πρό τίνος καιρού περί τών με
γάλων ’Ιταλών περιηγητών. Ό περί τού Μάρκου Παύλου λόγος 
της, άναγνωσθείς έν τη Minerva τής Τεργέστης, έδημοσιεύθη έν 
Αΰστρία ύπδ τοΰ Osservatore Triestino, έν Ιταλία ύπδ τού Di- 
ritto τής Φλωρεντίας καί έν Έλλάδι ύπδ τής Independace Hel- 
le'nique τών Αθηνών.

Σήμερον ή ήγεμονίς Δώρα Ίστριάς μάς παρουσιάζει έξοχον 
περιηγητήν, τέκνον τής Όμ.βρικής, τδν Jean du Plan de Carpin, 
εϊς τήν Ρωσσίαν καί τήν Μογγολίαν. Ή μελέτη αΰτη εδημοσι- 
εύθη ύπδ τής Έτιιθεωρήσίως τών δύο χόσμων (15 Φεβρουά
ριου 1872), έν ω περιοδικό ή ήγεμονίς γράφει άπδ τοΰ 1858. Ό 
άτρόμητος μοναχός, ουτινος διηγείται τήν ιστορίαν, άφίκετο εϊς 
Ρωσσίαν έν έποχή καθ’ ήν ή χώρα αΰτη έκινδύνευε ν’ άπολεσθή. 
Οί Rurikovitch, ή υίοί τοΰ Rurik, θεμελιωτού τοΰ κράτους, έφαί- 
νοντο άουνατοΰντες νά σταματήσωσι χείμαρρον άκαταδαμάστων 
βαρβάρων, οϊτινες άπδ τοΰ βάθους τής Ασίας έξώρμων,· ώς έπ! 
τών χρόνων τοΰ Αττίλα, κατά τής έκπεπληγμένης Εΰρώπης..

Έφαίνετο οτι ή χριστιανική πίστις, είσαχθεϊσα έν Ρωσσία ύπδ.
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■τοΰ 'Αγίου Βλαδιμήρου, τοΰ Κλώβιος καί τοΰ Καρολομάνου τών 
Ρώσσων, έκινδΰνευε νά μηδενισθή. Απόγονός τις τοΰ Rurik καί 
τοΰ Βλαδιμήρου, ό ήρωικδς πρίγκηψ τοΰ Tchemigoff, ό Άγιος 
Μιχαήλ, προτιμήσας νά ύποστη μαρτύρων μάλλον ή ν’ άπαρνήθή 
τδν χριστιανισμών, κατέδειξεν δτι οί γενναίοι Rurikovitch θά κα- 
τώρθουν τέλος νά θριαμβεύσωσι κατά τών Μογγόλων καί ν’ ά- 
ποδώσωσιν εις τήν πατρίδα των τήν δόξαν καί τήν ανεξαρτησίαν 

αυτής.
Ή δοναστεία αύτη, εϊς ήν ή Ρωσσία οφείλει τήν δπαρξιν καί 

το μεγαλεΐόν της, έπαυσε κατά τδν δέκατον έβδομον αιώνα δε
σπόζουσα τοΰ κράτους τών τζάρων. Οί Romanoff, οίκος πρωσ
ικής καταγωγής, έξηφανίσθησαν καί ουτοι τής σκηνής, άντικα- 
τασθέντες κατά τδν δέκατον όγδοον αιώνα ύπό τίνος γερμανικού 
οίκου, τοϋ τών Hollstein—Gottorp. ’Αλλ’ ή δεύτερα δυναστεία δέν 
έγκατέλιπεν αντιπροσώπους μεθ' έαυτήν, έν ω οί υίοί τοΰ Rurik 
έπέζησαν εις τάς επαναστάσεις.

Ευρίσκει τις έπίτομον ιστορίαν των έν τιντ αξιολογώ πονήματι 
τοΰ πρίγκηπος Ρ, Dolgoroukoff Σημειώσεις έπί τώ<< κνριωτε- 
ρων οίκων τής Ρωσσίας (Βερολϊνον, Schneider).

Ό πρεσβυτέρας κλάδος τών Rurikovich, οί ήγεμόνες Koltzoff 
Massalsky, κατάγεται—-ώς δ τελευταίος 
κλάδος, οί ήγεμόνες Γορτσακώφ— άπδ 

τοΰ θεμελιωτοΰ τοΰ κράτους, τοΰ ‘ Αγίου 
Βλαδιμήρου καί τοΰ Άγιου Μιχαήλ. Έν 
τούτοις προϊόντος τοΰ χρόνου κλάδοι τινές 
τών Rurikovitch έξέλιπον. Έσχάτως οί 
ήγεμόνες d’ Odoieff έξηφανίζοντο μετά 
τοΰ τελευταίου τών Odoievsky. Δύο 
κλάδοι τών Massalsky,οί Litvinoff Mas

salsky καί οί Klouboff-Massalsky, δέν ύπάρχουσι πλέον, καί ό 
πρίγκηψ Dolgoroukoff σημεωϊ είς τά Απομνημονεύματά τον 
δτι κατά τδν XIX αιώνα θά έξαλειφθώσιν επίσης οί Koltzoff- 
Massalsky, έπειδή δ πρίγκηψ Νικόλαος δέν έχει υίόν, δδέ πρίγ
κηψ ’Αλέξανδρος δέν άπέκτησε τέκνα έκ τοΰ γάμου του μετά 
τής ήγεμονίδος Ελένης Γκίκα, τήν δποίαν δ φιλοσκώπτης συγ- 
γραφεύς, δστις ώς γνωστόν δέν άρέσκεται έπαινών τούς συγχρό
νους του, άποκαλεΐ «γυναίκα πεπροικισμένην δι’ έξοχου ευφυΐας, 
λίαν γνωστήν έν τή φιλολογία, ύπδ τδ ψευδώνυμον τής Κομήσης 
Δώρας Ίστριάδος. (’Απομνημονεύματα τοΰ Πρίγκηπος Πέτρου 
Dolgoroukoff, Γενεύη 1867 Τόμ. 1 σελ. 84).

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΙΙΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΟΦΟΡΟΤ

ΑΑΑΒΑΜΑ2,
Περί τάς άρχάς τοϋ τελευταίου αμερικανικού πολέμουτών βο

ρείων καταλυτών πρδς τούς δουλαγωγοΰντας νοτίους, οί νότιο'. 

άποροΰντες πολεμικών πλοίω ·, έκριναν ί/χ πορίσωνται ταΰτα έξ 
Αγγλίας. Άλλ’ ή αγγλική κυβέρνησες έδικαιοΰτο άρά γε ϊνα έ- 
πιτρέψη τήν έν ’Αγγλία κατασκευήν καί έξάρτισιν τοιούτων 
πλοίων, παραβαίνουσα τά δίκαια τής ούδετερότητος, ή δέν είχε 
τήν δύναμιν τοΰ έμποδίζειν τοΰτο; αύτδ τοΰτο πρόκειται νάκρίνη 
τδ εν Γενεύη συγκροτηθησόμενον διεθνές δικαστήριον.

Αλλ’ άναμένοντες τήν κρίσιν τοΰ δικαστηρίου, άναγκαϊον νο- 
μι^ομεν ϊνα διηγηθώμεν την ιστορίαν τών πολεμικών πλοίων, δι’ 
ων οί νότιοι, θαλασσοκρατήσαντες έπί τέσσαρα δλα έτη, έπήγαγον 
άπειρον φθοράν τοϊς άντιπάλοις.

Η Άλαβάμα, τδ περιφημότατον τών πλοίων τούτων, έξ οΰ ή 

οικάσιμος υπόθεσις έπωνομάσθη, ήτο πλοΐον 900 τόννων, έχον 
μήκος μέν 230 ποδών, πλάτος δέ 32, βάθος δέ εικοσιν. Ή δέ 
μηχανή αύτοΰ ήτο δυνάμεως 300 ίππων κεχορηγημένη καί τώ 
νεωστί έξευρεθέντι μηχανήματι, δι’ ου τδ ύδωρ τής θαλάσσης με
ταβάλλεται είς ύδωρ πότιμον πρδς χρείαν τοΰ πληρώματος. Ήτο δέ 
ώπλισρένον δκτώ τηλεβόλοις, ών έξ μέν τών 32 πλάγια, δύο δέ 
τα μέγιστα έχοντα τδ ξύλον περιστρεφόμενου, κείμενα τδ μέν έμ
προσθεν, τδ δέ δπίσω τοΰ μεγάλου ίστοΰ.

Ή Άλαβάμα έναυπηγήθη έν Αιβερπούλη ύπό τών νοτίων 

επαρχιών τής Αμερικής πολεμουσών πρδς τάς Ηνωμένας βό
ρειας Πολιτείας δπως χρησιμεύση αύτάΐς εις τδν προκείμενον πό
λεμον. Τδ συμβολαιον τής κατασκευής ύπεγράφη ύπό τίνος νοτίου 
λοχαγού δνομαζομένου Βουλλώκ καί τοΰ ναυπηγού Ααίρδ, με- 
τεχοντος τής δευτέρας βουλής τής Αγγλίας. Τδ σχέδιον τοΰ 
πλοίου έκυρώθη, καί τδ συμβόλαιον ύπεγράφη τή 9η Οκτωβρίου 
τοΰ 1861 έτους. Ή δέ δλη δαπάνη τοΰ πλοίου ήτο 255,000 δόλ- 
λαρς, ατινα άπεδόθησαν τώ Άγγλω βουλευτή ύπδ τών έν ’Αγ
γλία προξένων τών Νοτίων.

Τή 15 μαιου τοΰ 1862 έτους τδ πλοΐον καθειλκύσθη είς τον 
λιμένα τής Αιβερπούλης. Άλλά δέν ώνομάζετο έτι ' -ύλαβάμχ, 
ουδέ ήρεν ούδεμίαν σημαίαν. Κατεγράφη δέ είς τά βιβλία τοΰ λι
μενάρχου ύπδ άριθμόν 290. Οί αξιωματικοί τοΰ νέου ανωνύμου 
πλοίου ήσαν ήδη άπό τίνος χρόνου έν Αιβερπούλη, άναμένοντες 
την τελείαν κατάρτυσιν τοΰ πλοίου, καί έλάμβανον τακτικώς τούς 
μισθούς άνά πάσαν πρώτην τοΰ μηνδς παρά τών τραπεζιτών Κ.Κ. 
Eraser, Trenholm et Ce, καί τών συνεταίρων έν Αιβερπούλη.

Εν τώ μεταξύ ούδεις ηγνόει εν Αιβερπούλη πρδς τί έναυπη
γήθη τδ φοβερόν τοΰτο πλοΐον. Ό δέ έν τή πόλει ταύτη πρόξε
νος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπήτησε παρά τής Αγγλικής κυ ■ 
βερνήσεως λόγον τούτου, καί έγραψε πρδς τδν ύπουργδν Ροΰσσελ, 
άπαιτών τήν κατάσχεσιν τοΰ πλοίου 290 κατά τά καθήκοντα τών 
ούδετέρων.

Αλλ δ λόρδος Ροΰσσελ άπεκρίθη αύτώ δτι τά μηνυθέντ*  αύτώ 
περί τοΰ πλοίου ήσαν ακριβή- δτι οί ναυπηγήσαντες αύτδ δέν ηρ- 
νουντο ότι ήτο άποτεταγμένον είς τδν πόλεμον καί δτι δ λιμε- 

'“ΡΖ’Κ τή; Αιβερπούλης έπετάχθη ήδη παρά τής άγγλικής κυ- 
βερνήσεως ϊνα έπιτηρή αύτό. Άλλ’ δ πρόξενος, μή άρκούμενος 

τοις ματαιοις τούτοις λόγοις, έγραψε πάλιν πρδς τδν ύπουργδν 
Ροΰσσελ, λέγων δτι έζήτει παρά τής ’Αγγλίας, μή μετεχούσης 

τοΰ πολέμου, ούχί απλήν έπιτήρησιν τοΰ πλοίου 290, άλλά κα- 

τάσ/εσιν αύτοΰ μέχρι τοΰ τέλους τοΰ πολέμου. Άλλ’ ή άγγλική 
■χυδέρνησις άπεκρίθη τότε δτι «Τά παρά τοΰ προξένου τών Ηνω
μένων πολιτειών λεχθέντα δέν ήσαν ίκανώς δίκαια πρδς πρά- 

■ w ούτω βιαίαν. »
Έν τώ μεταξύ τδ πλοΐον 290, δν πάντως κατηρτυσμένον, ήτοι- 

μάζετο ϊν’ άναπλεύση. Ό δέ άμερικανδς πρόξενος έπειγόμενος 
έγραψε τή 24 ϊουλίου καί τρίτον πρ’ος τήν άγγλικήν κυβέρνησιν, 
ζητών παρευθύί'τήν κατάσχεσιν αύτοΰ. Τότε δ λόρδος Ροΰσσελ 
«τεκρίθη τέλος δτι, άποδίδων τδ πρέπον τώ άμερικανώ προξένω, 
έπέταξεν ήδη τήν κατάσχεσιν τοΰ περί οΰ λόγος πλοίου. Άλλά 
τή πρωία τής 29ης τδ πλοΐον 290, καταλιπδν τδν ναύσταθμον, 
έξέπλευσε ταχέως τοΰ λιμένος. Πρδς ταΰτα δ άμερικανδς πρόξε
νος Αγανάκτησε καί έγραψε σφοδράν πρδς τδν λόρδον Ροΰσσελ, 
έ-ιστολήν, δστις έφάνη λίαν άμηχανών καί έγραψε πρδς αύτδν 
λέγων ϊνα θάρρη καί ήσυχάζη, «ότι τδ πλοΐον 290 μέλλει ϊνα 
ουλληφθή βπουδήποτε άν τών άγγλικών άποίκιών καταπλεύση- 
διότι το διάταγμα τής συλλήψεως έφθασεν έκ Λονδίνου είς Αι- 
ίερπούλην δψέ, δ δέ άριθμδς 290 έλαθεν άποδράς ώς εί προή- 

σθετο τδν κίνδυνον. »
Έν τω μεταξύ τδ πλοΐον έξέπλευσε ταχέως τοΰ λιμένος, φέ

ρον τδν Άγγλον βουλευτήν καί ναυπηγόν αύτοΰ Κ. Ααίρδ καί τδν 
πλοίαρχον Βουλλώκ. Μετ’ ολίγον δέ ό Κ. Ααίρδ, έπιβάς τοΰ ρυ
μουλκού ‘Ηρακλέους, έπανήλθεν είς Λιβερπούλην. Ό δέ άριθμδς 
290 Αγκυροβόλησε καθ’ ήσυχίαν έπί τής παραλίας τής Άγγλε- 
αέϋ, άπεχούσης μίαν λεύγαν, καί διεμεινεν έκεΐ άτάραχος έπί 
τρεις ήμέρας, απέναντι σχεδόν τοΰ λιμένος τής Αιβερπούλης, μή 
ενοχληθείς ύπδ μηδενός. Τή δέ έπαύριον ό ρυμουλκδς ‘Ηρακλής 
μετεκόμισε τδ πλήρωμα τού πλοίου συγκείμενον έκ 45 ναυτών 

Άγγλων.
Πρδς ταύτα δ Άμερικανδς πρόξενος άπήτησε παρευθύς την 

ναταδίωξιν τού πλοίου- άλλά δέν έλαδεν ούδεμίαν άλλην παρά τής 
Άγγλικής κυβερνήσεως άπόκρισιν. Τέλος δέ τή 1η αύγούστου τού 
1862 έτους ό άριθμδς 290, έχων πλήρωμα 854ναυτών, άλλά μη- 
κέτι έξωπλισμένος διά κανονιών, ήφανίσθη άποπλέων πελάγιος 
προς τάς Άζόρας νήσους, δπου έφθασε τή 10η.

Τή 18η τοΰ αύτοΰ μηνδς άπήντησε τδ άγγλικδν βρίκιον Ά- 
γριππίναν, δπερ μετεκόμιζεν έκ Λονδίνου τά τηλεβόλα καί τάς 
άλλα; πολεμικάς παρασκευάς αύτοΰ Περί δέ τήν έσπέραν,πρβσήλθε 
ιφδςαύτδ καί ή Βαχάμα, φέρουσα πρδς'τοϊς άλλοις τά δύο μέγι
στα τηλεβόλα τής πρύμνης καί τής πρώρας τοΰ πειρατικού πλοίου. 
Τή δέ κυριακή τής 24ης τδ πλήρωμα ήρε τήν σημαίαν τών Νο
τίων καί έπωνόμασε το πλοΐον Άλαβάμαν. Τότε ό πλοίαρχος 
Βουλλώκ κατέθετο τήν ναυαρχίαν ύπέρ τοΰ πλοιάρχου Semmes, 
*αίή Άλαβάμα, ναυαρχουμένη ύπδ 26 άξιωματικών, άνεχώρησεν 

εις τάς περιφήμους αύτής έκδρομάς.
Άπδ τών Άζορών νήσων ή Άλαβάμα άπέπλευσεν εις τάς πρδς 

δυομάς Ινδίας, πρδς τήν Μαρτινικήν, ένθα έφωδιάσατο άνθρακας- 
έκεϊθεν δέ είς τδν Μεξικανικδν κόλπον, ένθα προσδαλοΰσα κατε- 
πάντισεν έν όλίγαις ήμέραις είκοσιδύο μεγάλα έμπορικά πλοία τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, καί έν πολεμικόν άτμόπλοιον, τδ Χάτ- 
τΡ«ί· Τή δέ 18η ιανουαρίου ή Άλαβάμα έφθασεν είς τήν Ία- 

μαϊκήν, έν ής τώ λιμένι ήσαν τρία ’Αγγλικά πολεμικά πλοία. Άλ
λ’ δ ύπουργδς τής απίστου ’Αγγλίας δέν έφύλαξε τήν ύπόσχεσιν ήν 
ύπέσχετο τώ προξένω τής Αμερικής,τού συλλαβεΐν δηλαδή τδ πλοΐον 
οπουδήποτε άν φανή τών Άγγλικών άποίκιών διότι τά τρία Αγγλικά 
πλοία ού μόνον δέν κατεδίωξαν, άλλά τούναντίον και προσηνέγ- 
καντο οίκειότατα πρδς αύτό, οί δέ Άγγλοι ναύαρχοι διετέλεσαν 
συνεστιώμενοι μετά τών άξιωματικών τής Άλαβάμας δι’ όλης τής 
ήμέρας, καί τδ μέγιστον, ό διοικητής τής νήσου έπέτρεψε τω πλοι- 
άρχω αύτής ϊνα ναυλοχήση και έπισκευάση τδ πλοΐον κατά σχο
λής έν τώ λιμένι.

Τή δέ 25η ιανουαρίου, έπισκευασθέν και έφοδιασθέν, τδ λη
στρικόν πλοΐον άπέπλευσεν έκ τής Ίαμαϊκής πρδς τάς άκτάς τής 
Βραζιλίας καί τδ άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος, καί εισήλθεν 
είς τδν λιμένα τοΰ Table-Bay, ένθα κατ’ οφθαλμούς τών ’Αγγλι
κών αρχών έχειρώσατο τήν έμπορικήν άμερικανικήν σκάφην Τοβ- 
caloosa, καί ρυμουλκών ώπλισεν αύτήν πολεμικώς. Έπειτα δέ 
έπλευσε ταχέως εις Cape-Town, άποικίαν άγγλικήν, ένθα έπορί- 

σατο πάλιν άνθρακας.
Β'.

Μέχρι τής 21ης μαρτίου άρα βλέπομεν τήν Άλαδάμαν, πλοΐον 
ληστρικόν, ναυπηγηθέν έν τοϊς άγγλικόΐς ναυπηγείοις τής Αιβερ- 
πούλης, ένδς τών μεγίστων τής Αγγλίας λιμένων, έξερχόμενον 
αύτοΰ άναιδώς άνευ τής παρά τών τελωνείων άπαιτουμένης άπο- 
δείξεως τής δηλούσης τδ έθνος τοΰ πλοίου, έχον πλήρωμα μέν 
άγγλικόν, ναυάρχους δέ Αμερικανούς, έφωδιασμένον, ώπλισμένον 
καί σιτηρεσιαζόμενον ύπδ άγγλικών πλοίων, καί άναλαμδανόμε- 
νον φιλοφρόνως έν πάσι τοϊς λιμέσι τών άγγλικών αποικιών.

Μέχρι δέ τότε ή Άλαδάμα έπολέμησε καρτερώς πρ'ος δύο μέ
γιστα πολεμικά πλοία, έξάκις δέ πρδς άλλα δευτέρια, όκτακις 
δέ πρδς οκτώ κορδέττας- έλήστευσε δέ καί κατέδυσεν αύτανδρα 
πλείονα τών εικοσιν έμπορικών άμερικανικών πλοίων καί σύν 
αύτοϊς διέφθειρεν ύπέρ τούς όκτακοσίους άνθρώπους.

Ή Άλαβάμα έξέπλευσε τέλος τής Table Bay τη 25 μαρτίου, 
καί τη 11 ίουνίου ήγκυροβόλησεν είς τδν γαλλικόν λιμένα τοΰ 
Cherbourg, ωτινι έπέπρωτο ϊνα γένηται τάφος αύτής- έπειδή τδ 
πολεμιχδν πλοΐον τών Ηνωμένων Πολιτειών Kearsage, καταδι- 
ώκον ήδη αύτήν πρδ πολλοΰ, ήγκυροδόλησε τέλος αντίκρυ τοΰ 
φοδεροϋ πειρατοΰ καί διέκλεισεν αύτδν τής όδοΰ. Ό δέ νικητής 
τοϋ Χάττρας καί τής Γεωργίας εϊχεν ήδη ϊν’ άγωνίζεται πρδς δυ- 
νατώτερον έαυτοΰ αντίπαλον. Άλλ’ ή μηχανή ήτο ήδη μεγαλως 
βεδλαμμένη έκ τίνος τρικυμίας, ήν ύπέστη κατά τδν άπδ Table 
Bay είς Χερδοϋργον διάπλουν. Διδ ήτο αύτφ άμα μέν άδύνατον 
■ϊνα ναυμαχήση, άμα δέ ϊνα διαμένη έν Χερβούργφ.

Τή πρωία τής 18ης ό άτρομος πλοίαρχος τής Άλαδάμας Σέμ- 
μες, συγκαλέσας είς έσχατον συμβούλιου τούς ναυάρχους, έξη- 
γήσατο αύτοϊς τά πράγματα δπως εϊχον. Πάντες δ όμοθυμαδδν 
άνέκραξαν δτι έπρεπεν ϊνα ριψοκινδυνεύωσι ναυμαχοΰντες, έπαγ- 
γελλόμενοι ϊν’ άναρρίψωσι μάλλον τδ πλοΐον, άνάπτοντες τήν π·- 
ριταποθήκην, ή ϊνα δμολογήσωσι την ήτταν.

Άλλ’ δμως ίδόντες τήν μέν μηχανήν κακώς έχουσαν, τήν δέ 
πρώραν τοΰ πλοίου λίαν βεδλαμμένην, έπεχείρησαν πρώτον ϊν*
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έκφύγωσιν, εϊ δυνατόν, διά νυκτός. Άλλ' άπέτυχον διότι δ ναύ
αρχος τοΰ Kearsage έπετήρει τήν Άλαβάμαν, ώς λείαν.

Τή 18 ϊουνίου τοΰ 1864 έτους περί τήν έκτη·? τής πρόκας ώ
ραν 5 κώδων τής μάχης άντήχησεν έν τή Άλαβάμα, ήτις ώρ- 
μησεν άπονενοημένως, ώς λέων πληγωθείς, έπί τ’ο Kearsage·

Γνωρίζουσιν οί άναγινώσκοντες πώς άπέβησαν τά τής μάχης. 
To Kearsage, ίδόν τήν Άλαβάμαν έφορμώσαν αιφνηδίως, έξεκέ— 
νωσε περιστραφέν τάς δύο κανονοστοιχίας έπ’ αύτήν, ήτις έθραύ- 
σθη ευθύς τδν έλικα καί τδν οίάκα, γενόμενον ανάρπαστου ύπδ 
σφαίρας. Τότε τδ αμερικανικόν πλοΐον διετέλεσε πυροβολούν αύ
τήν, άδεξίως άντιπυροβολοΰσαν έπί είκοσι λεπτά, μέχρις ου κα- 
τεποντίσθη καί ήφανίσθη αύτανδρος εϊς τήν θάλασσαν.

Άλλά τή προτεραία τής μάχης δ πλοίαρχος Σέμμες κατέθετο 
εϊς τινα συμβολαιογράφον τοΰ Χερβούργου άπαντα τά έν τώ πλοίω 
έγγραφα καί χρήματα, έξ ών έγένετο κατάδηλος ή σύμπραξις 

τής Αγγλίας εις τούς ολέθρους, οΰς τδ φοβερόν τοΰτο πλοΐον 
έπήνεγκε τή Αμερικανική ναυτιλία κατά τδν εμφύλιον πόλεμον.

Διό ή αμερικανική κυβέρνησις άναρτά τάς απαιτήσεις αύτής εϊς 
τά έξής έγκλήματα·

Α'. — Ή Άλαβάμα έναυπηγήθη, παρεσκευάσθη καί ώπλίσθη 
έν Αγγλία δπως συμμετάσχη τοΰ πρδς τάς 'Ομοσπόνδους πολι
τείας πολέμου καί βλάπτη τδ ναυτικόν αύτών, δτε ή Μεγάλη 
Βοεττανία ήγεν ειρήνην πρός τήν 'Ομοσπονδίαν. Άλλ’ εϊ καί ή 
αγγλική κυβέρνησις ήτο έκ πολλών ίκανώς πεπεισμένη δτι τδ 
πλοΐον έκεϊνο ήτο άποτεταγμένον πρός τοιούτον σκοπόν, δέν έ- 
σπευσε ΐνα έμποδίση ώς τάχιστα τήν ναυπηγίαν αύτοϋ καί τόν ο
πλισμόν.

Β'.—Ή Άλαβάμα έναυπηγήθη καί ώπλίσθη έν Αγγλία. Ή 
δέ κατασκευή καί ή αποστολή τών δπλων έγένοντο έξ άγγλικοΰ 
λιμένος. Άδύνατον δέ εινε ΐνα αί άγγλικαί άρχα! ήγνόουν τά 
έργα ταΰτα, άτινα συνιστώσιν απλώς τό σύνολο·? μιας καί μόνης 
ένοπλου έκδρομής κατευθυνομένης άπό τοΰ ουδετέρου βρεττανικοΰ 
λιμένος της Αιβερπούλης έπί τάς 'Ομοσπόνδους Πολιτείας.

Γ'.—Τής Άλαβάμας προσηρμοσμένης ΐδικώς ταΐς πρ’ος πόλε
μον χρείαις έν τω λιμένι τής Αιβερπούλης, καί άποτεταγμένης 
εϊς έκδρομάς κα! πόλεμον πρός τάς 'Ομοσπόνδους Πολιτείας, ή 
Αγγλία ού μόνον δέν έπραξε τά δέοντα πρός τό έμποδίζειν αύ
τήν τοΰ έξελθεΐν τής χώρας αύτής, άλλ’ οΰδ’ ούδαμοΰ τών άγ- 
γλικών άποικιών, δπου νατέφυγε πολλάκις, είτε καταδιωκομένη, 
είτε καταδιώκουσα, έπειράθη ΐνα συλλάβη αύτήν.

Δ'.—Ή Αγγλία δέν έστειλε·?,ώς ύπέσχετο ό λόρδος Ροΰσσελ, 
προστάγματα περί συλλήψεως τής Άλαβάμας.

Ε'.—Ή Άλαβάμα κατά τήν τελευταία·? αύτής άφιξιν εις Ca
pe-Town έδυνήθη ινα λάβη άνθρακας, ώς προτού; έν Σιγγαπόρη, 

•καί έν άπασι τοΐς άλλοις άγγλικοΐς λιμέσιν.
(Έκ τής Έθν. Έπιθεωρήσεως)*

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
Έν τω κήπω τοΰ έν Σπάρτη εϊρηνοδίκου κ. Αντωνίου Φου- 

στάνα άνεκαλύφθη κατ’ αύτάς έπί έδάφους αρκετής έκτάσεως μω
σαϊκό·?. Έν τώ μέσω τούτου εινε έζωγραφισμένη διά ψηφίδων 
γυνή τις μεγάλου σχήματος, ήτις έπικάθηται άδιαφόρως έπί βοδς 
καί κρατεί έπι τής δεξιάς χειρός άνθος, διά δέ τής άριστεράς 
στηρίζεται έπί τοΰ βοός. Ένθεν καί ένθεν δέ ταύτης είσί δύο πτε
ρωτοί πάϊδες, οί όποιοι κρατοΰσι ταινίαν ύπεράνω τής γυναικός 
Ό δέ βοΰς έχει τήν κεφαλήν έστραμμένην πρός τήν γυναίκα
Εϊς δέ τήν εικόνα ταύτην έδόθη ή έξής έρμηνεία. Ό βοΰς πα- 
ριστά τ’ον Δία, δστις μεταμορφωθείς εις Ταύρον ήρπασε τήν Ευ
ρώπην, άδελφήν τοΰ Κάδμου, καί μετέφερεν αύτήν εϊς Κρήτην οί
δέ δύο πτερωτοί παΐδες παριστώσιν έρωτας, ώς καί ή ύπ’ αΰτών
κρατουμένη ταινία τόν κεστόν τής Αφροδίτης.

Αί έργασίαι τής ύπογείου διόδου τής κατασκευαζομένης ύπό 
τίνος εταιρίας, ήτις θά χρησιμεύση εϊς τήν δι’ αμαξών συγκοι
νωνίαν μεταξύ Γαλατά καί Σταυροδρομιού, έξακολουθοΰσι δρα
στήριους. Κατ’ αύτάς έγένετο μετά πολλής άκριβείας ή ένωσι; 
τών δύο φρεάτων, ών τό μέν ώρήχθη πλησίον τοΰ πύργου τοΰ· 
Γαλατά, έχον βάθος 28 μέτρων, τό δέ πλησίον τής έν Σταυρο- 
δρομίω Πρωσσικής Σχολής έχον βάθος μέτρων 20. Έν τη περι- 
στάσει ταύτη τά καταστήματα τών έργασιών τής έπιχειρήσεως 
ταύτης ήσαν κεκοσμημένα διά σημαιών Τουρκικών, Γαλλικών κα! 
Αγγλικών.

Κατά τό παρελθόν έτος τό δικαστήριο·; τής Βιέννης έπεκύ-ί 
ρωσεν 163 αιτήσεις διαζυγίων. Κα! έν μέν ταΐς 74 δίκαις αί γυ
ναίκες ήσαν αί αϊτοΰσαι τό διαζύγιο·?, έν δέ ταΐς 34 οί άνδρες, 
καί έν τοΐς έπιλοίποις 55 άμφότερα τά ένδιαφερόμενα μέρη. Ό 
νεώτερος έκ τών διαζευχθέντων άνδρών εΐχεν ήλικίαν 26 έτών, ό 
δέ γεροντότερος 74. Έκ δέ τών γυναικών ή μέν νεωτέρα ήρίθμε: 
18 άνοίξεις, ή δέ μάλλον ήλικιωμένη 67. 18 σύζυγοι έχωρί-ι 
σθησαν ύστερον άπό έν έτος μετά τόν γάμον των καί 5 μετά 
μήνας τινάς μόνον άφοΰ έδοκίμασαν τάς γλυκύτητας τοΰ υμε
ναίου. (Έκ τής Κρήτης;.

Αί κατεστραμμένα! πόλεις τής κεντρικής 

’Αμερικής.

Δέν έχομεν είμή λίαν περιωρισμένας γνώσεις περί τών αρχαίων 
πόλεων τής Ανατολής, άν καί αί περιγραφαί τών Θηβών μέ τάς 
δρειχαλκινας των πύλας, τής Βαβυλώνος μέ τούς κρεμαστούς της 
κήπους καί τής ΐσχυράς Παλμύρας άφίχθησαν μέχρις ήμών. Εϊ- 
μεθα δμως εΐς έντελή άγνοιαν τών έπί τής Αμερικανικής ’Η
πείρου διεσπαρμένων έρειπείων κατά τούς τόπους, οΰς έδήώσεν ό

Τρίπονς χοά όοχεΐοί· εύρεβεντα ε'ν Γο\>αναγονάτα>.
Πιζάρος έπί κεφαλής των I- 
κα·?ώ·? του. Περιηγηταί τινες 
έςάγουσι τής λήθης τά ίχνη 
ταΰτα καί τά παρουσιάζουσιν 
εί; τήν ήμετέραν έκπληξιν ή 
εί; τ'ον ήμέτερον θαυμασμόν. 
’Αλλ’ άφοΰ άποσπάσωσιν άπό 
τα άπρόσιτα σχεδόν κρησφύ
γετα τοΰ Μεξικοΰ καί τοΰ 
Περού τάς πολυτίμους αρχαι
ότητας, αϊτινες έν αΰτοΐς πε- 
ριέχονται, ΐστανται καί μάτην 
έρευνώσι τίς κατεσκευασε τας 
οικοδομάς, ών άνευρίσκουσι τα 
•λείψανα.
f Κατ' έποχήν λίαν μεμα- 
ψυσμένην ή τέχνη είχε φθά- 
οει έν τη χώρα ταύτη εις 
βαθμόν ύψους, ούτινος οί Ευ
ρωπαίοι δέν είχον ιδέαν πρδ 
τινων αιώνων καί ουτινος ή 
μεγαλοφυία δύναναι νά συγ- 
αριθή πρός τά τοσοΰτον έπαι- 
νούμενα έογα τής Αίγυπτου 
καί τή; Συρίας.

ι Μία τών πόλεων τής Κεν
τρικής Αμερικής πλησίον τής 
όποιας άνεκαλ.ύφθησαν πολ
λά! άξιοθέατοι αρχαιότητες, 

I εΐνε ή πόλις Κοπάν, κειμένη 
I έλίγον μακράν τοΰ Οΰνδουρα

ί Καταχωρίζομε·? συντομωτά- 
την έκθεσιν ’Αμερικανού πε- 
ριηγητοΰ, τοΰ κ. Στεφάνου, εϊς 
όν έφείλονται πολύτιμοι άνα-

■ καλύψεις.
ί «Ματαίως κατεβάλλομεν 
πάσαν προσπάθειαν δπως κα- 
ιανοήσωμεν τ'ο περιστοιχοΰν 
ήμάς μυστήριον. Τίς δ λαός, 
δστις έκτισε τήν πόλιν Κοπάν, 
Τ?ς τά ΰ,είψανα ήσαν συσσω- 
ρευμένα προ τών ποδών μας; 
Ο διατρέχω·? την Αίγυπτον 

L και τήν Αραβίαν περιηγητής 
■ γινώτζ.ει τήν ιστορίαν τοΰ 
■■λαού, οΰ τίνος παρατηρεί τά Είδωλο* ίΰρεθιν έ* τοΐς ΐριιηιιοίζ τής Kona*.

ίχνη. Ή ’Αμερική, κατά τόυ- 
Ίστοριχούς, πάντοτε κατωκήθη 
ύπό βαρβάρων αλλα βεβαί
ως οί βάρβαροι εκείνοι δέν 
κατεσκεύασαν τούς τοίχους 
τούτους, οΰτε έγλυψαν τούς 
λίθους τούτους· Ήρωτήσαμεν 
τούς άκολουθήσαντας ,ήμάς 
’Ινδούς ύπό τίνος αί^ο’ικοδο- 
μαί αυται είχον ίδρυθή· ουτοι 
δέ μας άπέκρίθηοαν Quien 

Sabe·? Τίςοίδε;
Καί δμως ή άρχιτεκτονική, 

ή γλυπτική, ή ζωγραφική, 
λαι αί τέχναι, αϊτινες M 
ραΐϊουσι τόν βίον, ειχον *α 
λιεργηθή έν τη ΖώΡΐ 
πριν τό δάσος αύξάνον κατα- 
καλύψη τά λείψανά τη?· . ‘ 
τορες, πολεμισται, τό κα ν 
ή φιλοδοξία, ή δόςα^ ειχο?^ πο 
τέ άκμάσει έκεϊ, άλλ ου ει, . 
ένθυμεΐται τήν ύπαρςιν ·ω?. 
Τά βιβλία σιγώσιν. Ούδέν λει- 
Φανον τής φυλής, ήτιί 
κει την πόλιν ταύτην, σώζε
ται δπως διαιώνιση τάς πα
ραδόσεις. Ή πόλις*  αύτη ε- 
κειτο ένώπιόν μας ως πλοιά- 
ρισν θραυσθέν έν τφ μέσω τοΰ 
Ών.εανου, άνευ igtou, ανευ ο- 
νόματος καί άνευ πληρώμα
τος, δπως εϊπη ποιον εΐνε και 
πόθεν έρχεται.»

Προσφέρομεν τοΐς άναγνώ
σταις άπεικόνισμα ειδώλου εύ- 
ρεθέντος έν τοίς έρειπείοις τής 
Κοπάν. Τό άγαλμα τοΰτο εινε 
λίθινον, δεκατριών ποδών ύ
ψους καί έστραμμένον πρός 
άνατολάς.

Τά σημεία της έρυθράς ζω
γραφικής, ήτις έπεκάλυ- 
πτεν, εϊσίν είσέτι όρατά.^

Ό τρίπους καί τό δοχείον, 
ώντάς εικόνας βλέπει δ άνα- 
γνώστης, άνεκαλύφθησαν έν 
Γουαναγουάτω, δ μέν έντ'ος
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τάφου, τδδέ έντός μικρού τινο; ύψώμχτο; γής. Τά σκεύη ταΰτα 
εισίν ικανά δείγματα της περί το διακοσμεϊν τέχνης τοΰ άγνώ 

στου έκείνου λχοΰ, μέ την ιστορίαν τοΰ δποίου άναμφιβόλω; σχε 
τίζονται.

Τά αγαθά του άγοοτιχοΰ βίου.
(’Εκ τών τοΰ Racan μετάφρασις).

Σκεφθώμεν, θύρσι- νά φύγωμεν δέον τών πόλεων πόρρω· 
της της ζωής μας πορείας τδ ήμισ’ ήνύσαμεν ήδη- 
άνεπαισθήτως δ χρόνος ήμάς εις τον θάνατον άγει. 
Εις τδ τοΰ κόσμου μας πέλαγος ειδομεν, Θύρσι, άρκούντως 
τδ δδοιπόρον μας σκάφος, άνέμοις παλαιόν, πλχνάσθαι. 
Τών τοΰ λιμένος θελγήτρων καιρός ν’ άπολαύσωμεν πλέον.—

Τά άγαθά φεΰ της τύχης τυγχάνουσι μάταια πάνυ· 
έπι αυτής δταν κτίζη τις, ώς έπί άμμου νά κτιζη. 
"Οσον ύψοΰταί τις τόσον καί πλείονα κίνδυνον τρέχει, 
ώς αί ύψίκομοι πεΰκ' ύπδ λαίλαπο; βάλλονται πλεϊον 
τών δε άνέμων ή λύσσα συντρίβει τδ πλεϊστον τδν θόλον 
τών τών άνάκτων μας οίκων κι’ ούχί τών ποιμένων τάς στέγας.

Ω ευτυχέστατος δστις την φρούδην έλπίδα τής δόξης 
διά παντδς δυνηθή έκ τής μνήμης αύτοΰ έξαλεϊψαι, 
ής ή άνόητος μέριμνα πάσαν πλανά ήδονήν μας, 

και δστις φεύγων καί πόρρω τυρδάζοντος δχλου άπέχων, 
βιών δ’ έν οϊκω καί πάνυ άρκούμενος τή; αΰτοΰ τύχης, 
άπολαμδάν’ ήδονών τή δυνάμει αΰτοΰ οΰσών ίσων.—

Καλλιεργεί δ’ δν άγρδν οί πατέρες αΰτοΰ ’καλλιέργουν, 
άμεριμνών πάντη περί τών δσα συσκέπτωνται άλλοι 
έν ταϊς σπουδαίαις βουλαϊς, υποθέσεων πάντοτε πόρρω· 
άδιαφόρως την θάλασσαν βλέπει δεινώς κυματοΰσαν, 
τούς δ' απαίσιους σκοπεί οιωνούς τών άνέμων, ώ! μόνον 
δι’ ήν φροντίδα ύπέρ τών ιδίων σπερμάτων του έχει.

Τών δέ παθών αΰτοΰ άναξ, έκεΐνο δ θέλει καί έχει.
Δι’ αΰτδν εΐνε ή εύφορος γη του έλάχιστον κράτος. 
Φονταινεδλώ δέ και Αοΰδρον αΰτοΰ ή καλύβη τυγχάνει, 
οι δέ άγροί καί οί κήποι του πάλιν τοσαΰτ’ επαρχία·.· 
αΰτδς δέ, δίχως ποσώς νά ποθή τά; πομπάςτών άνάκτων, 
εΐκονισμένους κατ’ οίκον νά βλέπη αΰτοΰς τω άρέσκει.

Ναί, πανταχόθεν δρά τούς οικείους αΰτοΰ εΰτυχοΰντας 
κ’ ύπδ δρεπάνην πολύ στιδαράν τδ χειρόβολον πίπτον, 
τών δέ κανίστρων τδ βάρος νά κάμπτη πολλούς τρυγητηρα;. 
Άμιλλωμένας όράς πρδς τά εύφορα δρη έκεϊνα 
τάς παχυτάτας κοιλάδας ώς καί τάς ύγράς πεδιάδας 
τίς τάχιον νά πληρώση αΰτοΰ πάσας τά; άποθήκας.

Ακολουθεί δε συχνάκις έλάφου βημάτων τά ίχνη 
έν τώ έρήμω λαοΰ παναρχαίω τε δάσει έκείνω, 
δ άγνοεϊ καί αύτής τής ήμέρας τδν άσβεστον λύχνον 
διώκει τάς ταραχώδεις τών κυνών ύλακάς κ’ έπί τέλους 
τδν λαγωδν έν χαρά μετά πάσαν αΰτοΰ πανουργίαν 

τόν τής οικίας του τόπον ώς τάφον εύρίσκοντα βλέπει.
Εις δέ άγνώστους ποσώς δέν πορεύεται γαίας, ζητήσων— 

εις την διάκρισιν πλέων άνέμων τ’ άφρίζοντος πόντου— 
τούς θησαυρούς, οΰς ή φύσις κατέχ’ ή φειδή κεκρυμμένου; 
και δέν διώκει μηδόλως, τόν βίον του ίνα δοξάση, 
ουτ’ ένδοξότερον θάνατον οΰτ’ άξιώτερον φθόνου, 
ή τδν έν οίκω έν ω οί πατέρες του θάνατον ευρον.

Έάν δέν κέκτηται δέ τάς ώραίας έκείνας οικίας, 
τάς τορνευτάς μ’ άετώματ’ ώραϊα στοάς κ’ ύπερλάμπρους, 
ένθα ό πλοΰτος τά θέλγητρ’ αΰτοΰ έπεκτείνων δεικνύει— 
τών καλλονών, ους αί ώραι τοΰ έτους τω δίδουν αί νέαι, 
άπολαμδάνει καί χλόην όρά τής τε φύσεως άνθη, 
εικονισμένα ά βλέπει τις μόνον έν τοίχοις πλουσίοις.

Άποσυρθώμεν μακράν τοΰ λαοΰ· πίστευσόν με, ώ θύρσι! 
εις τδ έξής δέ βιώμεν μακράν τής δουλείας έκείνης, 
τών άνακτόρων αύτών τών λαμπρών, ένθα τρέχουσι πάντες. 
Ίφ’ υψηλήν τά δενδρύλλια άχθονται δρΰν έκ δουλείας 
έμπροσθεν φεύγουσι δέ τοΰ ήλίου οί πάντες άστέρες, 

μη την πορείαν αΰτοΰ άντ’ έκείνου ποιήσωσι βία.—
‘Ω άθωότητος οίκοι! εΰάρεστοι έρημοι ένθα, 

τής ματαιότητας πόρρω τοΰ πλούτου τοΰ φρούδου άπέχων, 
τής άναπαύσεως άρχομαι πόνων τε μόχθων τε παύω.— 
Κοιλάδες, ρύακες, βράχοι καί δρη, ώ έρημοι φίλαι!! 
ανησυχίας μου μάρτυρες σεϊς άν υπήρξατε τέως 
έστέ έξής τής χαράς κι’ εΰφροσύνης μου πλέον τοιούτοι.

Κωνσταντινούπολή. θ. Μ.

Οΐκόσημον τών Koltzoff-Mas-alsky γενεά; 

πρεσβυτέρα; τών Rurikovich ίΊ).

Το οικόσημον τοΰτο έχε·, ένδιαφέρον ιστορικόν, διότι έξελέγ- 
χει δτι δ άετδς τών Ρώσσων ήγεμόνων δέν είχε κατά πρώτο» 
ή μιαν μόνην κεφαλήν. Το χρώμα του ύπήρξε πάντοτε μέλαν. 
Ο Ίβάν Γ'. Βασιλίεβιτς, δστις ήλευθέρωσε τήν Ρωσσίαν άπδ 

τδν ζυγόν τών Μογγόλων (1481) και δστις πρώτος άντικατέστησε 
τδν τίτλον ΛΚχας πρίγκηψ διά τοΰ τίτλου Τσάρος, μετέβαλε 
το έθνικδν έμβλημα, δτε συνεζεύχθη τήν Ζωήν κόρην θωμά 
τοΰ Παλαιολόγου, πατρδς τοΰ γενναίου αΰτοκράτορος, τοΰ πε- 
σόντος έπί τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, ύπερασπιζο- 
μενου αυτήν. Ιβάν δ Μέγας έλαβε τότε τον άετ'ον δικέφαλον, 
έμβλημα τών Ελλήνων αΰτοκρατόρων. 'Η ιδέα αύτη, ήτις βε
βαίως δέν ήτον έκ τών μάλα ευτυχών, άπεμιμήθη κατά τδν ή
μέτερον αιώνα παρά τοΰ Ναπολέοντος Α'., δστις έδανείσθη παρά 
τών Καισάρων τδν άετον τής Ρώμης, σύμβολον δλω; ξένον εϊς 
τάς παραδόσεις τής άρχαίας Γαλατίας.

(1) Ίδε αύτό έν ‘σελ. 244.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
και

ΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ.

-γ
Τή τρίτη μετά τδν θάνατον αύτοΰ ήμέρα, τή οΰση πρώτη τής 

ίβδομάδος, τή εικοστή πέμπτη τοΰ μηνδς Μαρτίου, άναλαμβάνει 
5 Σωτήρ τοΰ κόσμου νέαν ζωήν συνωδά ταϊς αΰτοΰ έπαγγελίαις 
ααί ταϊς θείαις τών Προφητών προρρήσεσι. Καί γάρ δρθρου βα- 
θέος, σκοτίας έτι οϊίσης, Μαρία ή Μαγδαληνή καί Μαρία ή τοΰ 
’Ιακώβου καί ή Σαλώμη καί τινες ά'λλαι συν αΰταϊς, άγοράσασαι 
αρώματα, ΐνα έλθοΰσαι άλείψωσι τδ σώμα τοΰ Ίησοΰ, έρχονται 
έπί τδ μνημεϊον, διαλογιζόμεναι έτι καθ’ έαυτάς, τίς άποκυλίσει 
αΰταϊς τδν λίθον άπδ τής θύρας τοΰ μνημείου. Καί ιδού σεισμός 
έγένετο μέγας. Άγγελος γάρ Κυρίου καταβάς έξ ούρανοΰ, προσ
θίων άπεκύλισε τδν λίθον άπδ τής θύρας καί έκάθητο έπάνω 

αΰτοΰ. Ήν δέ ή ιδέα αΰτοΰ ώς άστραπή καί τδ ένδυμα αΰτοΰ λευ
κόν ώσεί χιών άπδ δέ τοΰ φόβου αΰτοΰ έσείσθησαν οί τηροΰντες 
καί έγένοντο ώσεί νεκροί. Εμφόβων δ’ έπί τούτοις καί τών γυ
ναικών γενομένων καί κλινουσών τδ πρόσωπόν εϊς τήν γήν καί 
Ιβκορουμένων, έφη πρδς αύτάς ό Άγγελος «Τί ζητείτε τδν 
Κντα μετά τών νεκρών; οΰκ έστιν ώδε, άλλ’ ήγέρθη. Μνή- 
Κτε, ώς έλάλησεν ύμϊν έτι ών έν τή Γαλιλαία». Και δή έξ- 
ελθρΰσαι ταχύ άπδ τοΰ μνημείου μετά φόβου καί χαράς μεγάλης 
δραμον άπαγγεϊλαι τοϊς μαθηταϊς αΰτοΰ τά γενόμενα· άλλ’έφά- 
νησαν ένώπιον αύτών ώσεί λήρος τά ρήματα τών γυναικών καί 
θάφτουν αΰταϊς. Δύο μέν τοι τούτων, δ τε Πέτρος καί ό άλλος 
μαθητής, δν ήγάπα ό Ίησοΰς, έξελθόντες αΰτίκα έδραμον εις τδ 
μνημεϊον ιδόντες δέ τά δθόνια κείμενα μόνα καί τδ σουδάριον, δ 
ήν έηί τής κεφαλής αΰτοΰ, οΰ μετά τών οθονίων κείμενον, άλλά 

! χωρίς έντετυλιγμένον εις ένα τόπον, άπήλθον πρδς εαυτούς θαυ- 
Κοντες τδ γεγονός (’Ιωάν. κ'. 1—10). Έν τούτω δέ μαθόν- 

τες παρά τής κουστωδίας (τών στρατιωτών, οί έφύλαττον τδν τά
φον) οί άρχιερεϊς άπαντα τά γενόμενα, συνήχθησαν μετά τών 
πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, άργύρια ικανά έδωκαν τοϊς 
οτρατιώταις, καταπείσαντες αύτούς ε’.πεϊν, δτι οί μαθηταί έλθόν- 
ίές νυκτδς έκλεψαν τδν νεκρόν διδάσκαλον, αύτών κοιμωμένων» 
■/αι ρΰτω διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά τοϊς Ίουδαίοις (Ματθ. 
*ήί 11—15). Έθριάμβευσε μέντοί κατά τού ψεύδους ή άλήθεια, 

περ άναστάς ό Ίησοΰς ένεφανίσθή τοΐς φίλοις καίι μα-· 
οΰχ άπαξ οΰδέ δίς, άλλά πολλάκις, δπτανόμενος αΰτοϊς.

ήμερων τεσσαράκοντα. Και δή
Α'.) ένεφανίσθή Μαρία τή Μαγδαληνή, ήτις είστήκει πρδς τδ 

■ μνημεϊον κλαίουσα έξω καί άναζητοΰσα τδν τόπον, ένθα κατέ- I θεντο άπάραντες τδν Κύριον, έφ’ ω καί διηρώτα τούς δύο Άγγέ- 
L λους, τούς έν λευκοϊς καθεζομένους, ένα πρδς τή κεφαλή καί 
f ένα πρδς τοϊς ποσίν, δπου έκειτο τδ σώμα τοΰ Ίησοΰ· είτα μι- 
1 Ζ?ον πρδς τά όπίσω στραφεϊσα, θεωρεί τδν Ίησοΰν έστώτα, δν τδ 

μεν πρώτον οΰκ έγνω, είτα μέντοι άναγνωρίσασα έρχεται άπαγ- 
■ γέλλουσα τοϊς μαθηταϊς, δτι έώρακε τδν Κύριον, καί δσα εΐπεν 
1 ώτή (Μαρκ. ι?'. 9—11. Ίωαν. κ'. 11—18).

Β’·) Ένεφανίσθή ταϊς άπδ τοΰ μνημείου έπιστρεφούσαις γυναι- 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχος ΑΒ .) 

ξίν, αις είπε τδ « χαίρετε· μή φοδεϊσθέ· ύπάγετε, άπαγγείλατε 
τοϊς άδελφοϊς μου, ι'να άπέλθωσιν εϊς. τήν Γαλιλαίαν, κάκεϊ με 
δψονται » (Ματθ. κή. 9—10).

Γ'.) Έπεφάνη τω Πέτρω, ύφ’ ού έπληροφορήθησαν καί οί λοι
ποί άπαντες, οτι ήγέρθη ό Κύριος όντως. (Λουκ. κδ', 34, Α’. 
Κορινθ. ιέ. 5).

Δ'.) ’Ώφθη τοϊς εϊς κώμην, ή δνομα Έμμαούς, πορευομένοις 
δύο μαθηταϊς (Μαρκ. ις'. 12—-13. Λουκ. κδ'. 13—35).

Ε'.) Τήν αύτήν τής Άναστάσεως ήμέραν, δψίας έτι οϋσης, 
ένεφανίσθή τοϊς μαθηταϊς συνηγμένοις διά τδν φόβον τών Ιου
δαίων, κεκλεισμένων των θυρών εϊσελθών και δείξας αΰτοϊς τάς 
χεϊρας καί τούς πόδας καί φαγών ένώπιον αύτών ιχθύος οπτού 
μέρος καί άπδ μελισσείου κηρίου, καί διανοίξας αΰτοϊς τδν νοΰν 
τοΰ συνιέναι τάς γραφάς, μεταδούς τε τού έμφυσήματος κα! διο- 
ρίσας αύτούς εϊς τήν άποστολήν τοΰ κηρύγματος (Λουκ. κδ'. 39 
—49. Ίωάν. κ'. 19—23).—Καί αυται μέν αί έμφάνειαι έν αΰτή 
τή ήμερα τής Άναστάσεως, τή άπδ τοΰ Κυρίου Κυριακή έπι- 
κληθείση, έγένοντο. Μεθ’ ήμέρας δ’ οκτώ, συνηθροισμένων πάλιν 
δ'ντων τών μαθητών καί τού θωμά, μετ’ αύτώ ν,

ΣΤ’.) έμφανίζεται αΰτοϊς ό Ίησοΰς, τών θυρών κεκλεισμένων 
είτα τήν τοΰ θωμά έξελέγξας άπιστίαν τή τών χειρών καί τής 
πλευράς αΰτοΰ διαψηλαφήσει, εις πίστιν αύτήν τελείαν μετέβαλε 
(Ίωαν. κ'. 24—39). Μετά ταΰτα

Ζ'.) έφανέρωσεν εαυτόν πάλιν δ Ίησοΰς τοϊς μαθηταϊς έπί τής 
θαλάσσης ^ς Τίβεριάδος, ένθα κελεύσει αΰτοΰ βαλοντες εις τά 
δεξιά μέρη τοΰ πλοίου τδ δίκτυον οί μαθηταί, οΰκέτι αύτό έλ- 
κΰσαι ϊσχυσαν άπδ τοΰ πλήθους τών ιχθύων. Τηνικαΰτα μετά 
τών μαθητών καί τδ έπί τής ανθρακιάς δψάριον έφαγε μετά τοΰ 
άρτου και διά τής τριττής πρδς τδν Πέτρον έρωτήσεως άγαπζις 
με, τήν τριττήν αΰτοΰ έθεράπευσεν άρνησιν, προειπών αύτώ καί τδ 
είδος του θανάτου αΰτοΰ. Έπ-ρωτήσαντι δέ καί περί τοΰ Ίωάννου 
άπεκρίθη· έάν αυτόν θέλω μένιιν ίως έρχομαι, τί προς σε ; 
κάντεΰθεν ή σφαλερά περί τοΰ έπιστηθίου, δτι οΰκ άποθνήσκει, 
έγεννήθη ΰπόληψις (Ίωάν. κά. 1·—23).

II'). Έφανερώθη τοϊς ένδεκα εϊς τήν Γαλιλαίαν, ού έτάξατο 
αΰτοϊς ό Ίησοΰς. Τότε άπέστειλε·? αύτούς εις τδ τοΰ θείου λόγου 
κήρυγμα, είπών αΰτοϊς «Πορευθέντες ούν μαθητεύσατε πάντα τά 
έθνη, βαπτίζοντες αΰτοΰς εϊς τδ δνομα τοΰ Πατρδς καί τοΰ Υιού 
καί τοΰ άγιου Πνεύματος, διδάσκοντες αύτούς τηρεϊν πάντα, δσα 
ένετειλάμην ύμϊν καί ιδού έγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τάς ήμέ
ρας έως τής συντέλειας τοΰ αϊώνος» (Ματθ. κή. 16—20).

θ’. ’Ώφθη έπάνω πεντακοσίοις άδελφοϊς έφάπαξ (Α'. Κορινθ, 

ιέ. 6).
I.) Έπεφάνη Ίακώβω τω Έλάσσονι, δηλαδή τω άδελφω τοΰ 

Κυρίου (Α'. Κορινθ. ιέ. 7). καί
ΙΑ'.) τέλος τή τεσσαρακοστή άπδ τής Άναστάσεως ήμέρα έν 

‘Ιερουσαλήμ πρώτον πολλά πρδς τούς μαθητάς διαλεχθείς καί 
προδηλώσας τά σημεία, δσα τοϊς πιστεύουσι μέλλουσι παρακο- 
λουθήσειν, παραγγείλας τε αΰτοϊς άπδ ‘Ιεροσολύμων μή χωρί- 
ζεσθαι, άλλά περιμένειν τήν έπαγγελίαν τοΰ Πατρός, έξήγαγεν 
αύτούς έως εις Βηθανίαν καί έπάρας τάς χεϊρας αΰτοΰ ηΰλόγηπ

32.’.
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σεν.αυτούς καί, βλεπόντων αΰτών, έπήρθη καί νεφέλη ύπέλαβεν 
αύτδν άπό τών οφθαλμών αύτών. Άνδρες Γαλιλαϊοι, τί έστήκατε 
έμδλέποντες είς τδν ουρανόν; ούτος ό Ίησοΰς ό άναληφθείς άφ’ 
ύμών- είς τδν ουρανόν, ούτως έλεύσεται, δν τρόπον έθεάσασθε αύ
τόν. πορευόμενον είς τόν ουρανόν.» (Πράξ. ά.) (‘Ιεροσολυμιάς).

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ «Η ΣΜΥΡΝΗ.»
Τή 5η άπελθ. Μαρτίου έγένετο ή Β'. λογοδοσία τοΰ ιδρύμα

τος τούτου ύπό τοΰ προέδρου κ. Σάββα I. Κεσσίσογλου, ήτις και 
τυπωθεισα διενεμήθη δωρεάν είς τά μέλη.

Μετά δέ την λογοδοσίαν άπηγγέλθη παβά τοΰ ιατρού κ. Α. 
■Καλλιγά δ επόμενος πανηγυρικός:

Δ'ιβαστη καί φιλόμονσος όμήγυρις.
Ήμέραν τινά ολιγάριθμοι νέοι συνελθόντες έντδς πενιχράς τί

νος και στενής αιθούσης άπεφάσισαν τήν ίΑρυσιν ένδς ’Αναγνω
στηρίου. Ή ήμέρα αΰτη ήτο ή 25η Μαρτίου, ήμέρα έθνικοΰ καί 
θρησκευτικού Ευαγγελισμού, ©ίωνδς ά'ριστος. “Εκτοτε, δπως ό είς 
τά βάθη τοΰ σκοτεινού αιθέριου Ώκεανοΰ άνακαλύψας άμυδρόν τι 
φώς αστρονόμος έναγωνίως ακολουθεί αυτό μέ. τ’ο τηλεσκόπιου 
αμφιβάλλω·? αν τό φώς εκείνο εΐνε στιγμιαία ηλεκτρική λάμψις, 
εφήμερο·? μετέωρον, διάττων Αστήρ ή βολίς ήτις πίπτουσα έντδς 
τών στρωμάτων τής. γήινου ατμόσφαιρας μέλλει έντδς ολίγου νά 
■διασπασθή, νά διαλυθή, νά άφανισθή,.ή άστήρ Απλανής και άσβε
στος, Ήλιος ανατέλλουν, κόσμος νέος προωρισμένος νά καθέξη 

■θέσιν επίσημον καί τακτικήν έντδς τού αστρονομικού συστήματος, 
έκτοτε, λέγω, παρηκολούθησα έναγωνίως τήν πορείαν καί άνά- 
.πτυξίν τοΰ ’Αναγνωστηρίου τούτου φοβούμενος μή καί ή εύγενής 
αΰτη απόπειρα ματαιωθή ώς καί άλλαι προηγούμενα!, μή ό πρώ
τος ζήλος άποσδεσθή, μή τό άρτιπαγές τοΰτο πλοίο·? κατασυν- 
τριβή έπί τών περικυκλούντων αύτδ σκοπέλων, μή τδ άρτίβλαστον 
τοΰτο φυτδν Αποξηρανθή πριν έτι καταστή δένδρον, πριν έτι φέρη 
άνθη καί δώση καρπούς, φοβούμενος μή τ’ο νεογνό·? αύτδ άπο- 
δειχθή θνησιμαίο·? καί άποβή ατελέσφορου. Ευτυχώς όμως οί φό
βοι μου διεψεύσθησαν, οί πόθο’, καί ελπίδες ήμών έπραγμα- 
τοποιήθησαν, έγώ δέ, δ πρώτος χαιρετήσας τότε τήν γέννησίν του, 
γηθοσύνως χαιρετώ σήμερον τήν έν διαστήματι δύω μόλις έτών 
θαυμασίαν αύτοΰ Ανάπτυξιν, πρόοδον καί έδραίωσιν. Διεομηνεύς 
τών αισθημάτων τών συμπολιτών μου απονέμω δημοσία τδν όσει- 
λόμενον έπαινον είς τούς ίδρυτάς καί τήν διεύθυνσιν δι’ οΰς κα- 

•τέβαλον μόχθους υπέρ τής συστάσεως καί παγιώσεως αύτοΰ, καί 
πρός τούς γενναίως έκ τών ένόντων τήν νεαράν τροφήν έν αύτώ 
προσφέροντας.

Τ’ο ίδρυμα τοΰτο, δπως καί ό μικρός παρέκει Έλικών, ΐστατα, 
μικρός μέν άλλά φωτεινός φάρος έν τώ μέσω τού περικυκλοΰντος 
ήμάς σκότους· έν τώ μέσω τής ξηράς ψυχικής καί πνευματικής 
ερήμου εΐνε τερπνή καί ευφρόσυνος δασις, δθεν καταρρέει ρύας 
καλλιδίνης καί διαυγής παιδείας καί μαθήσεως.

Έπεθύμουν άπό του μικροΰ τούτου βήματος ή ασθενής φωνή 
μου νά άντηχήση ώς άσμα έμβατήριον, ώς χαρμόσυνος διθύραμβος 
είς άπαντα τά Έλλ. έκπαιδευτήρια, είς άπάσας τάς φιλεκπαιδευ
τικός Αδελφότητας, είς απαντας τούς έν Έλλάδι καί έν τη αλ

λοδαπή άνεγερθέντας'Ελληνικούς φιλολογικούς καί έπιςημονικούς 
συλλόγους, διότι ή ίδρυσις αΰτών εΐνε τδ μόνον παρήγορον φαινό
μενο·? έν τω μέσω τής καθ’ άπαντα τά άλλα ’Εθνικήςπαραλυσίας 
και αορανειας. Διότι έκαστος τών Συλλόγων τούτων εΐνε φρούριο·? 
άπόρθητον έκσφενδονίζον έκ τών υψηλών αύτοΰ έπάλξεων ζωοφόρα 
καί φαεσφόρα πυρά κατά τοΰ άπολυτισμοΰ, καί άπολιτισμοΰ, διότι 
έκαστος αύτών εΐνε ιερόν τών Μουσών τέμενος, τί λέγω; εΐνε άγιος 
ναός τοΰ Θεοΰ, επειδή εΐνε ναός τοΰ Λόγου, καί κατά τόν Ευαγγε
λιστήν « έν Αρχή ή·? ό Λόγος καί ό Λόγος ήν πρδς τόν θεόν καί 
Θεός ήν ό Λόγος ». Δοςα λοιπόν και τιμή είς τούς πρωτουργούς 

και πρωτοαθλητάς τών νοερών αύτών άγώνων, δόξα καί τιμή είς 
τους ευγενεΐς τών Μουσών ίεροφάντας, είς τούς άκαμάτους σκα
πανείς τούς τέμνοντας τήν νέαν αύτήν πρός τόν πολιτισμόν οδόν, 
-εις τούς γενναίους στρατιώτας τούς Αγωνιζομένους τόν ένδοξον 

και αναίμακτο·? τών γραμμάτων πόλεμον, διότι κατενόησαν τήν 
ιστορικήν καί φιλοσοφικήν άλήθεια·?, δτι τό Έλλ. έθνος διά τών 
γραμμάτων μόνον ήκμασε, διετηρήθη, άνέζησε, καί διά τών γραμ
μάτων μόνον θέλει δυνηθή νά έκπληρώση έν τώ μέλλοντι τόν υ
ψηλόν αύτοΰ καί μέγαν προορισμόν.

Οτε ή Ανθρωπότης άπασα έπλανάτο έντδς τοΰ κοινωνικού πο- 
/.ι.ικοΰ και διανοητικού χάους, έπί δέ τής ’Ασίας μόνης ύπέφω- 

άμυδρός τις, αιθαλώοης, άμορφος και άγονος πολιτισμός, 

επι τοΰ οποίου βαρύ έπεκάθητο τδ ειδεχθές τής ιεροκρατίας καί 
.-υ αυθαιρετισμοΰ φάσμα, εΐπεν ό Θεός, γεννηθήτω φώς! καί έ- 
γ^νετο ή Ελλάς· έπέπνευσε τό άγιον καί ζωογόνον τοΰ Ελληνι
σμού πνεύμα, και τον θηριόβιον τότε άνθρωπον έξημέρωσεν, έφώ- 
τισεν άπδ τον Τάμεσιν έως είς τδν Γάγγην, άπό τήν Βαλτικήν 
εως εις τήν Έρυθράν. Έβλάστησε τδ τοΰ Δευκαλίωνος στέλεχος 
και οια τών τεσσάρων αύτού κλάδων έχυσε σκιάν καί δρόσον έπ] 
τής αύχμηράς άνθρωπότητος· ο μέγας τοΰ Ελληνισμού Νείλος 
οια τών τεσσάρων αύτοΰ διακλαδώσεων Δώρου, Αιόλου, “Ιωνρς 
καί ’Αχαιού, κατήρδευσε μέ νάματα ζωής καί έλευθερίας τά; 

τρεις γνωστας τότε Ηπείρους. Διατί έν τώ 'Ελληνισμό μόνω α
ναφαίνεται η τεραστία αΰτη δημιουργική, έκπολιτιστική καί ζωτική 
ενέργεια; διότι Ελληνισμός σημαίνει τό σύνολον τών διανοητικών 
και αισθητικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου είς τήν άνωτάτην καί 
πληρεστάτην αύτών έκφρασιν, διότι 'Ελληνισμός εΐνε ή ’Ελευθε
ρία έκδηλουμένη κατά τάς τρεις αύτής κυρίας υποστάσεις, ελευ
θερία νοινωνικη, έλευθερία πολιτική, έλευθερία τής συνειδήσεως, 
οιότι Ελληνισμός εινε τδ αντίθετον τοΰ βαρβαρισμοΰ, εΐνε ή διέ- 
πουσα τδν νοερόν κόσμον άφθαρτος καί αιώνιος δύναμις. Έκάστη 
δε τοΰ Ελληνισμού περίοδος εΐνε μία φάσις τοΰ Ανθρωπίνου πολι
τισμού. Οι μυθολογικοί τής Ελλάδος χρόνοι εΐνε ή παιδική τής 
άνθρωπότητος ήλ’.κία, διορώσα τδ σύμπαν διά τοΰ μαγικού καί 
ποικιλοχρόου τής φαντασίας πρίσματος. Οί ηρωικοί αύτής αΐρνες 
εινε ή παράφορος, παράτολμος καί ριψοκίνδυνος νεότης τής Ανθρω
πίνου διανοίας, νεότης πλήρης ζωής, ένεργείας καί χάριτος, εΐνε 
τδ έαρ τοΰ Ελληνισμού χύνον τά εύοσμα τοΰ πολιτισμού άνθη διά 
τών μυριων αύτοΰ Αποικιών έως τής ’Ασίας, τής ’Ιταλίας, τής 
Σικελίας, τής Κορσικής, τής Γαλατικής, τής Ίβηρικής.καί ’Αφρι
κανής παραλίας, εΐνε ή. μεγάλη νομοθετική καί ποιητική εποχή

t τής Ελλάδος. Άπδ τών Μηδικών δ Ελληνισμός Ανέρχεται εις 
Κ τήν ΰπερτάτγ? αύτοΰ Ακμήν καί δόξαν, ό πολιτισμός διαχύνεται

χρουνηδόν έκ μυριων πηγών, ή Ελλάς άπασα φλέγεται και λάμ
πει. ιι’Ηΰτε πΰρ άίδηλον έπιφλέγει άσπετον ύλην οΰρεος έν κο- 

Γ ρυφή, έκαθεν δέ τε φαίνεται αύγή»· διαλάμπει δ αιών τοΰ Περι- 
■ κλέους, αιών Απαράμιλλος, ανήκουστος, τεράστιος, αιών κλέους, 

V ευφυΐας, γεννητικότητας, μοναδικός είς τά χρονικά τής Ιστορίας, 
αιών ούτινος ή λάμψις και μετά δισχιλίων καί έπέκεινα έτών πα- 

ρέλευσιν φωτίζει και θερμαίνει άπασαν τήν Οικουμένην.
Μετά τών Μακεδονικών λεγειόνων δ Ελληνισμός κατάκλυζε- 

τήν ’Ασίαν μέχρι τοΰ Εύφράτου, τής Ινδικής, καί τήν βόρειον- 
Αφρικήν άπό τής Καρχηδόνος μέχρι τής Άβυσσινίας.

Νικάται ή Ελλάς καί κύπτει ύπό τ’ο Ρωμαϊκόν κράτος κα{ 
[ ’ νικηφόρος δ Ελληνισμός κατακρατεί καί τής Ρώμης και τού Ρω- 

L μαϊκοΰ κράτους. Καταβαίνει ούρανόθεν τδ πνεύμα τοΰ Χριστιανι
σμού και έπί τών πτερύγων τοΰ Ελληνισμού διαχύνεται έπι των 
λαών καί δ Λόγος γίνεται σαρξ καί σκηνόνει έν ήμΐν πλήρη? 

I χάριτος καί Αλήθειας. Έκαστη δέ τών περιόδων αύτών Ανταπο- 
t ί.ρίνεται πρός ίδιαν τινά τής Έλλ. διανοίας τάσι·?, άνάπτυξιν καί

' Έκ τής άμυδράς αύτής 'ιστορικής σκιαγραφίας καταφαίνεται δτι. 
τί'Ελλ. έθνος ούχί διά τών οπλών άλλά διά τών γραμμάτων 
κφστη ό δημιουργός καί αρχηγέτης τοΰ έπιγείου πολιτισμού, ή 

Μερά καί Ασάλευτος πυξΐς τής ανθρώπινης διανοίας. Διηρημέ- 
νον’είς πόλεις και φυλάς διεσπαρμένας Ανεξαρτήτως καί πολλά- 
κιξάντιμαχομένας, έπάλαισε καί έθριάμβευσε κατά τών διαφόρων 
■^υνθετικώ? καί διαλυτικών στοιχείων καί διετήρησε τήν έθνι- 

κή·> αύτού ένότητα διά τής δημοκρατίας, τών γραμμάτων, τής 
γλώσης, τής ποιήσεως, τής νομοθεσίας, τής φιλολογίας, τών 
ΈΜτημών καί τής τέχνης· δεσμούς ισχυρούς τής ένόιητος έσχε 
τά Άμφικτυόνια, τά ’Ολύμπια, τά Νέμεα, τά Ίσθμια, τά Πανιώ- 
νά, τά Παναιτώλια, τά Μουσεία, τά Λύκεια, τάς στοάς, τούς Συλ- 

λορ-ους τής άρχαιότητος.
Υπήρξε δυστυχώς και έποχή καθ’ ήν τό πνεύμα τοΰ Ελληνι

σμό εφάνη μαρανθέν καί εκλειψαν υπό τη: 
τιήοΰ καί τής βαρβαρότητας πνοήν, έποχϊ 

huh ήν Αλλεπάλληλα βαρυβομβοΰντα τής 

μα·», κατέπνιξαν ολόκληρον τό Έλλ. “Εθνι 

ψυχρά·? τοΰ άπολυ- 
δδύνης καί θλίψεως 
καταστροφής τά κύ- 
;, έποχή καθ’ ήν 

ή μεγάλη τής Σοφίας κιβωτός κατεβυθισθη. 
Άπό τά διασωθέντα λείψανα έσχηματίσθη 
ό πολιτισμός, δν φέρει γαυριώσα ή Εύρώπη- 
ύπό δρέπανο·? τό δένδρον τής ‘Ελλάδος κατεκοπη, 
ό κορμός του κατεκάη καί σκαλίζοντες οί ξένοι
τήν σποδόν του άνεζήτουν άν είσέτι Ελλάς μένει. 

[ Ίλλ’ ή έποχή αΰτη ήτο παροδική στιγμή έκλείψεως- διότι 
ήν Παρθενώνα καί τα Προπύλαια, μά . τά επι γής διεσπαρμένα 

L Αμίμητα λείψανα τής Έλλ. δόςης, μά τδ ιερόν τοΰτο βήμα επ. 
I *rou  όποιου ίσταμαι, ό Ελληνισμός Οεν σοΰνει, η Ελλάς οεν α- 
■ •οοθνήσν.ει I ώ ξένοι, τί ζητείτε τδν ζώντα μετά τώ ? νεκρών . 
I ,ητήσατε τόν Ελληνισμόν παντού οπού πολιτισμός και μάθησις, 
■ >ίς πάν 8,τι ώραΐον, καλόν και δίκαιον αναζητήσατε το πνεύμα

μά

τοΰ ‘Ελληνισμού είς τήν Αναγέννησιν τής ’Ιταλίας καί τής Ευ
ρώπης κατά τον αιώνα τών Μεδίκων καί τών Λουδοβίκων, εις 
τήν διαμαρτύρησιν υπέρ τής έλευθερίας " τής συνειδήσεως τοΰ 
Λουθήρου, είς τάς λαοσώους άρχάς τής γαλλικής έπαναστάσεως, 
είς τά πλήρη καλλονής καί χάριτος Αριστουργήματα τών Μου
σείων, είς τάς έδρας τών Πανεπιστημίων καί Άκαδημιών σας. 
Καί ώς έθνος έν τούτοις ή ‘Ελλάς έκειτόιάλυσσόδετος, άλλ’ ούχί νε
κρά· διεμαρτύρετο έπί τών άπροσίτων κορυφών τών όρέων μέ τούς 
άρματωλούς καί κλέπτας της, μέ τάς ήρωϊκάς έπαναστάσεις 
τής ’Ηπείρου, τής Πελοπονήσου, τής Κρήτης, μέ τά συγγράμ
ματα τών Αειμνήστων τής θλιβερά; έκείνης έποχής λογιών της. 
Μή σκαλίζετε, ώ ξένοι, τήν σποδόν εΐνε θερμή είσέτι. ’Ιδού έπι- 
πνέει αΰρα τής ’Ελευθερίας, και ή ‘Ελλάς ώς ό Φόϊνιξ άνα- 
γεννάται· άναγεννάται έθνος. Θέαμα μοναδικόν καί ανήκουστο·? 
είς τήν ‘Ιστορίαν τών έθνών. ‘Η ‘Ελλάς εινε ό ΙΙρωτευς τής 
Μυθολογίας, ό Προμηθεύς τών άλλων έθνών· έπ’ αύτής άλη
θώς έπραγματοποιήθη έπί μάκρους αιώνας ή μυθώδης έκείνου 
βάσανος, μόνος δέ ό ‘Ηρακλής πατριωτισμός τών τέκνων της θε- 

λει δυνηθή νά διάρρηξη τά δεσμά της.
Έλληνες τοΰ 19ου αίώνος, Έλληνες τής 664ης Όλυμπίά- 

δος, Ασθενής παραφυάς άνα βλαστήσασα έπί τοΰ καταστραφέντος 
κοομοΰ .τοΰ έπισκιάσαντος τόν κόσμον ‘Ελλ. δένδρου, εΐμεθα σή
μερον πτωχοί, Αμαθείς καί ολίγοι, εΐμεθα τέσσαρα μόλις έκα- 
τομμύρια καί ταΰτα πολιτικώς καί γεωγραφικός χωρισμένα, διε
σπαρμένα. Πέριξ ήμών έπί μέν τής ’Ασίας έθνη ισχυρά καί πο
λυάριθμα, έπί δέ τής Εύρώπης τριακόσια έκατομμύρια Λατίνων, 
Τευτόνων καί Σλάβων. Τίνι λοιπόν τρόπω θέλομε·? αντιταχθή 
κατά τοΰ έπαπειλοΰντος ήμάς πανταχόθεν φυλετικού κατακλυ
σμού, διά τίνος μέσου θέλομε·? διατηρήση καί είς τ’ο. μέλλον τήν 
έθνικήν καί κοινωνικήν ήμών Ανεξαρτησίαν και ένότητα, άνα- 
κτώντες τήν προσήκουσα·? είς τό Έλλ. έθνος έν τώ κόσμω θέσιν ; 
διά τής αύτής δυνάμεως, διά τοΰ αύτοΰ μέσου, δι’ οΰ και οί αθά
νατοι .πρόγονοί μας όχι μόνο?? πάντα ταΰτα κατόρθωσαν, άλλά 
καί τόν τότε γνωστόν κόσμον έξωκειώθησαν καί έξελλήνισαν διά 
τής διανοητικής ένεργείας, διά τών γραμμάτων. ’Ανάγκη έκα
στος ήμών νά άναπτύξη διανοητικήν δύναμιν, νά έργασθή π·?ευ- 
ματικώς όσον 160 όμοΰ Λατίνοι, 100 Σλάβοι, 100 Γερμανοί, 
δσον 200 ’Ασιανοί, καί τότε θέλομε·? είσθαι όχι τέσσαρα άλλά 
τετρακόσια έκατομμύρια Έλληνες, τί λέγω; θέλομε·? είσθαι ό 
απειοος καί αιώνιος νοΰς ό διέπων τήν Ανθρωπότητα,, θέλομε·? 
κ-αταστή οί Αντιπρόσωποι του Ελληνισμού όπως εΐμεθα σήμερον 
οί μόνοι διασωθέντες αντιπρόσωποι τοΰ Αρχαίου, κόσμου? Και τον - 
λό'/’ον μου τούτον μήν έκλάβητε, κύριοι, ώς ρήμα /.ενδν καί έ

ωλον, ώς ρητορικήν τινα υπερβολήν^ ώς Απίθανο·? τινα τερατο 
λόγιαν. Εΐνε μαθηματική καί Αναμφίλεκτος ιστορική Αλήθεια. Εις 
“Ομηρος διενοήθη καί έποίησε μεγαλουργότερον καί υψηλότερο·? 
όλων όμοΰ τών ποιητών τού κόσμου· εις Πλάτων, εις Αριστοτέ
λης κατενόησε καί έφιλοσόφησε βαθύτερο·? ο/.ων όμοΰ τών φιλο
σόφων τής γής" εΐς Φειδίας, είς Πραξιτέλης, εις Άπελλής συν
έλαβε καί έκαλλιτέχνησεν έντελέστερον καί καλλιτεχνικώτερρυ 
όλων όμοΰ τών καλλιτεχνών τής ‘Υφηλίου..
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Ή δύναμις των οπλών καί τοϋ άριθμού καί άν υπερίσχυση 
προς στιγμήν, ποτέ δμως δεν δύναται νά ίδρύση σταθε ρόν τι κα1 
μόνιμον μόνη ή της διάνοιας δύναμ ις εινε άφθαρτος καί αιώνιο? 
καί τά έργα αΰτής διαρκή καί τέλεια· την αλήθειαν ταύτην μαρ
τυρεί διά μυρίων παραδειγμάτων ή άρχα ία και νεωτέρα ‘Ιστορία· 

τά ύπδ τών αΰτοκρατόρων καί κατακτητ ών άπδ τοϋ Σεσώστριδος 
μέχρι τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί Ναπολέοντος τοΰ Α'. διά 
τής βίας τών οπλών καί τοΰ άριθμοΰ σχηματισθέντα καί ίδρυ- 
θέντα βασίλεια καί κράτη κατέρρευσαν, παρέλυσαν καί διεσπά- 
σθησαν εις άμορφα τμήματα, ή δέ δόξα αΰτών τοσοΰτον μόνον 
έπέζησε καθ’ δσον είργάσθησαν διά τοΰ πνεύματος καί υπέρ τοΰ 
πολιτισμού· «Είδον τδν αΰθαιρετισμδν ύπερυψούμενον καί έπαι- 
ρόμενον ώς τάς κέδρους τοΰ λιδάνου καί παρήλθον καί ίδοΰ οΰκ 
ήν καί έζήτησα αΰτδν καί οΰχ εύρέθη ό τόπος αΰτοΰ», λέγει 
ό Όρφεΰς τής Παλαιστίνης. Ναι, εί'μεθα ολίγοι, άλλ’ αί Άθήναι 
20 μόλις χιλ. πολίτας εΐχον. Ή 'Ρώμη ήτον κατ’ άρχάς μι
κρόν πολίχνιον. Ή Βενετία δμάς πτωχών άλιέων. θάρρος, τόλμη, 
ενέργεια καί επιμονή, ίδοΰ ή πρόοδος· ό Προμηθεΰς έτόλμησεν ό 
Θεμιστοκλής, ό Καίσαρ, ό Δάντων έτόλμησαν ό Γαλιλαίος, ό 
Κολόμδος έτόλμησαν. Βλέπετε πέριξ τοΰ όρίζοντος τδ πορφυροΰν 
αΰτδ φώς; εινε τδ λυκαυγές τοΰ ‘Ελληνισμού, είς δ μετά χαράς 
προσμειδιά ό πεφωτισμένος κόσμος καί χαιρετούν αί ’Ακαδημία; 
τού Αονδίνου, τοΰ Τουρίνου, τών Παρισίων καί τής Πετρουπό- 
λεως. ‘Ο υπουργός τής Ρωσσίας κόμης Τόλστεϊ διακηρύττει έν 
δημοσία έκθέσει τήν σημαντικότητα τού ‘Ελλ. λαοΰ καί συνιστα 
ώς άναγκαιοτάτην τήν σπουδήν τής ‘Ελλ. γλώσσης. «Ή άναγέν- 
νησις, λέγει ό φιλέλλην Έίχθαλ, δαδουχήσασα έν Εΰρώπη τήν 
φιλοσοφίαν τής ‘Ελλάδος, παρέσχεν είς αΰτήν νέαν λαμπηδόνα. 
Σήμερον δέ δ ‘Ελλ. λαός δέν κομίζει πρ'ος ήμάς ένδοξον μόνον 
παρελθόν καί γόνιμον παράδοσιν. Τό παρελθόν τοΰτο, ή παράδο- 
σις αΰτη άνέλαδον ζωήν, ή δέ έθνική αΰτη άναγέννησις, καίπερ 
έπ’ έσχάτων άρξαμένη, έπήνεγκεν ήδη μεγάλα έξαγόμενα».

’Εθνικήν κληνορομιχήν παράδοσιν έχομεν τόν πρδς τήν παι
δείαν ζήλον, και φυσικόν πλεονέκτημα τήν διανοητικήν εΰφυίαν· 
άνάγκη όμως καταλλήλου καί προσφόρου διευθύνσεως, «ϊνα μή 
δαπανώμενοι έφ’ ά μή δεϊ, ολίγοι έσόμεθα έφ’ ά δεϊ». Δέν εΐνε 
ούτε τής παρούσης ώρας οΰδέ τής έμής άρμοδιότητος νά έξετάσω 
τά αίτια, ένεκα τών όποιων ή έν τοϊς ‘Ελλ. σχολείοις καί γυμνα- 
σίοις έκπαίδευσις δέν φέρει δυστυχώς τοΰς προσδοκωμένους καρ
πούς. Έπιτραπήτω μοι μόνον νά προσθέσω δτι ό νεάζων εϊσέτι 
‘Ελληνικός νοΰς έχει άπόλυτον χρείαν θετικών καί πρακτικών 
γνώσεων, διότι αί πειραματικαί καί θετικαί έπιστήμαι εινε ή βά- 
σις τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι, ίερο- 
φάνται καί μύσται τής άληθείαο καί τής ’Επιστήμης άς προσπα- 
θήσωμεν θαρραλέως νά έκριζώσωμεν άπδ τό πνεύμα τού λαοΰ 
ψευδείς δοξασίας, έστω καί προσφιλείς προλήψεις, γενικεύοντες 
καί διασπείροντες τήν μάθησιν καί είς τά σκοτεινότερα στρώματα 

τής κοινωνίας.
Ίωνες, Σμυρναϊοι, έπί τής άδράς αΰτής γής έχυσεν άλλοτε ό 

εΰγενέστερος τού ‘Ελλ. δένδρου κλώνος τά εΰοσμότερα και τρυ- 
«ερώτερα αΰτοΰ άνθη· έϊώ τδ εΰμήχανον καί κοινωνικόν τών προ

γόνων μας πνεύμα έδημιούργησε τήν ποίησιν, τήν φιλοσοφίαν, 
τήν ιστορίαν έδώ άνέτειλεν ό διαπλάσας, ό φωτίσας, ό θερμάνας 
τόν ‘Ελλ. κόσμον "Ηλιος, ό θεσπέσιος ‘Ομηρικός νοΰς, ό ’Απόλ
λων αΰτδς τής διάνοιας. Γνήσιοι εκείνων άπόγονοι, κατοικοΰν- 
τες τήν πολυπαθή καί έκατοντάκις άναγεννηθεϊσαν καί άκμάσασαν 
εΰανδρον Σμύρνην, ζώντες ύπό τό αΰτδ γλυκύ καί εΰκραές κλίμα 
ένθα·ό Άσιος λειμών, ό Κάύστρος, ό Μαίανδρος, ή Γυγαία λίμνη 
ό Τμώλος, ό Σίπυλος, ό Μέλης, άς μή ύπολειφθώμεν τών άλ
λων εις τόν πρός τήν παιδείαν καί τά γράμματα ζήλον. Πλούσιοι 
ομογενείς, ύποστηρίξατε τά δημόσια εκπαιδευτήρια πάσαις δυνά- 
μεσι, καί πρό πάντων τήν πενητεύουσαν Εΰαγγελικήν Σχολήν, 
ϊνα μή άπολείψη τό έλαιον άπό τήν λυχνίαν τήν φωτίσασαν τούς 
πατέρας ήμών έν έποχή σκότους· ϊνα μή στηρεύση ή πηγή ή πο- 
τίσασα ήμάς νέκταρ μαθήσεως, ϊνα μή έκλειψη τό γάλα είς τους 
μαστούς τής εύγενοϋς αΰτής τροφού τών τέκνων σας. Ή Εΰαγ- 
γελική Σχολή εΐνε τό καύχημα τής Σμύρνης, τής ’Ιωνίας, τής 
'Ελλάδος· τής ύμετέρας συνδρομής άνάγκην έπισης έχει ό Σύλλο
γος ουτος ϊνα καταστή περιφανές καί περίοπτου τών Μουσών εν
διαίτημα, εστία φωτοχεύμων, έστιατόριον πανιώνιον καί πανελ
λήνιον τροφής καί τρυφής νοεράς. 'Ιερά σκιά τοΰ άθανάτου άοι- 
δοΰ, ήτις περιίπτασαι τήν στιγμήν ταύτην, εΰλόγησον τάς προσπά
θειας τών τέκνων σου καί χΰσον έπί τοΰ ’Αναγνωστηρίου τούι» 
τό μύρον τής ζωής καί τής άθανασίας.

ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ.
Ό Κύρος ήχμαλώτισέ ποτέ τόν νέον ήγεμόνα τής Άρμ^ίας 

μετά τής ώραίας συζύγου του. "Οταν δ’ ουτοι έφέρθησαν έναπιόν 
του καθημένου έπί θρόνου δόξης έν μέσω πάντων τών αΰλ.κόν 
του, τόν ήρώτησεν οΰτος « Τί θέλεις νά σοί δώσω, ϊνα άποκατ*  
σταθής είς τήν Περσίαν;» 'Ο δέ άπεκρίθη μέ ύφος άδιάφορν 
—«Ώ βασιλεύ ! τό διάδημα καί τήν έλευθερίαν μου, ταΰτα π«’· 
έλαχίστου ποιούμαι, άλλ’ άν άπέδιδες εις τήν άγαπητήν μου □- 
ζυγον τήν πατρικήν άξίαν της καί τάς κληρονομικός χώρας τη, 
θά ήμην πάντη εΰδαίμων.» · Καί έξηκολούθησε νά λέγη μίά 
συμπάθειας καί ένθουσιασμοΰ « Καί προθυμότατα θά έπλήρώα 
μέ τήν ζωήν μου τήν έξαγοράν της !» "Οταν δέ δλοι οί 
μάλωτοι άπηλευθερώθησαν, εΐνε άδύνατον νά έκθέση τις πύον 
έγοητεύθησαν οΰτοι έκ τοΰ τρόπου τοΰ βασιλικού των εΰεργέου. 
Τινές έγκωμίαζον τά στρατιωτικά του κατορθώματα, τινές δ οή- 
μιζον τάς κοινωνικός άρετάς του, καί τινες ύπερεπηνουν αόόν. 
« Καί συ» εΐπεν ό ήγεμών άποτεινόμενος πρός τήν σύζυγόν :ου, 
« τί φρονείς περί τοΰ Κύρου; » «Δέν παρετήρησα αΰτόν» άιε- 
κρίθη ή ήγεμονίς.— « Δέν παρετήρησας αΰτόν; Έπί τίνος λοι
πόν προσήλωσας τήν προσοχήν σου ; »— «Έπί έκείνου, είπε, τού 
άγαπητοΰ καί γενναίου συζυγου, δστις εΐπεν δτι θά έπλήρωνε τήν 
έλευθερίαν μου μέ τήν ιδίαν του ζωήν! »

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ I ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ (*)·

Absint inani funure neni» 
luctusque turpes et querimonia·; 
compesce clamorem, ac sepulcri 
mitte supervacuos honores.

(Horat. carm. lib· II carm. xx.)

Δέν προτιθέμεθα έν τή παρούση νεκρολογία νά Ορηνήσωμεν 
τόν θάνατον του ήδη μακαρισθέντος ποθεινότατου ήμών φίλου Δη- 

μητρίου "τοΰ Μαυροφρύδου, διότι 
αλις τεθρήνηται έν ταίς καρδίαις 
τών φίλων, καί ή μνήμη αύτού 
θά παραμείνη ανεξάλειπτος έν 
ταϊς ψυχαίς αΰτών ζώντων, άλλά 
νά μεταδώσωμεν βραχείας τινας 
βιργραφικάς πληροφορίας περί αΰ
τοΰ.

Ό Δημήτριος Μαυροφρύοης ε- 
γεννήθη έν Άνδρονικίω τής Καπ
παδοκίας, κώμη πλησίον τής Και
σαρείας, κατά τό 1828 έκ γονέων 
Ίωάννου καί ’Αναστασίας, πενή- 
των μέν, άλλά τιμίων καί έναρέ- 
των. Μαθών δέ έν τή πατρίδι αΰ
τοΰ τά κοινά καλούμενα γράμ
ματα έπέμφθη ύπό τής μητρος του 
πρός τελειοτέραν σπουδήν μόλις 

δωδεκαετής εις Κωνσταντινουπο- 
λιν πρός τόν έκ μητρος θέϊόν του. 
τόν άείμνηστον διδάσκαλον Αδρά- 
μιον τόν 'Ομηρόλην, δστις τότε 
ήτο διευθυντής τής έμπορικής σχο
λής τής Χάλκης· άλλά κακή 
τύχη μικρόν πρό τής άφίξεως τού 
παιδός ό θείος αΰτοΰ απεθανε και 
ούτως έμεινεν άνευ προστάτου. Εκ 
Κωνσταντινουπό λεως λοιπον κατ- 

ήλθεν είς Σμύρνην πρός τινα Γε- I.

ροιακωόον Ανδρονικεα, υφ ου π_-
, νιχρότατα συντηρούμενος κατετά- , „

χθή μαθητής έν τή εΰαγγελική σχολή· φοιτήσας δ’ έν αυτή ετη
! τινά καί μεταξύ δλων τών συμμαθητών του κατάτε τήν φιλοπονιαν 

καί τήν χρηστότητα διακρινόμενος, εντεύθεν ο-, τήν εύνοιαν κα. 
τήν άγάπην δλων των διδασκάλων καί τών κατά καιρούς διευθυν
τών είς έαυτόν έλκύσας, μετά τήν άποπεράτωσιν τής σπουδής του

I έγένετο διδάσκαλος έν τή αΰτή σχολή (1846-8).
Κατά τον χρόνον τούτον έξέμαθε καί τήν τουρκικήν γλώσσαν

* Άντί ιδίας συγγραφής έκθετούσης τόν βίον τοΰ αοιοιμου κα- 
θηγητού Δ. Μαυροφρύδου προεκρίναμεν νά καταχωρισωμεν την 
ύπό τού ένταΰθα καθηγητού κυρίου Ίωάννου Πρωτοοικου συντα- 
,χθείσαν νεκρολογίαν τού μακαρίτου καί δημοσιευθεισαν άλλοτε 
εν τή «ΕΰσεδείαΜ, έφημερίδι τής Σμύρνης. Σημ. τ. Δ.
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ήν εΐχε μέν μητρικήν, άλλ’ έπρεπε νά κατανικήση μέγιστος δυσ
κολίας έκ τής άμεθοδίας καί τής έλλειψεως τών καταλλήλων 
βοηθημάτων προερχομένας. Κατά δέ τό 1848 προσεκλήθη ύπο 
τοΰ άοιδίμου διδασκάλου ’Αναστασίου τοΰ Σακελλαρίου, φίλου και 
διδασκάλου του πρότερον έν τή εΰαγγελική σχολή προύπάρςαντος, 
διδάσκαλος τής τουρκικής γλώσσης εις ’Ιωάννινα, ένθα έμεινεν 
έπί δύο έτη. Άφ’ ου δέ αΰτοΰ δι’ αΰστηράς οικονομίας άπέκτησεν 
ολίγα χρήματα, διψών τελειοτέρας καί έπιστημονικωτέρας μαθή- 
σεως έξ Ίωαννίνων μετέδη είς ’Αθήνας καί κατετάχθη έκ νέου 
φοιτητής έν τώ πανεπιστήμιο), ένθα ήκροάσθη τά φιλοσοφικά και
φιλολογικά. Κατά δέ τό 1855 έξετασθεις άνηγορεύθη διδάκτωρ 
τής φιλοσοφικής σχολής μετά τοΰ φίλου καί συμμαθητοΰ αΰτοΰ 

Α. Κυπριανού, άμφοτέρων κατά 
τάς έξετάσεις άριστευσάντων. Ί- 
δουσα δέ ή σχολή τήν φύσιν καί 
τάς εδραίας βάσεις τής έπιστη- 
μονικής άμφοτέρων τών νέων φι
λολόγων μορφώσεως προέτρεψε 
τήν κυδέρνησιν, ϊνα άποστείλη 
άμφοτέρους είς τήν κλεινήν Γερ
μανίαν πρός τελειοτέραν σπουδήν, 
δ περ καί έγένετο ύπουργούντος 
τοϋ μακαρίτου II. Άργυροπούλου.

Κατά τήν τετραετή έν Γερμανία 
διατριβήν του ό μακαρίτης Μαυ- 
ροφρύδης διεκρίθη είς τήν γραμ
ματικήν καί γλωσσολογικην λε- 
γομένην μάθησιν καί μάλιστα τήν 
συγκριτικήν καί διά πολλών δια
τριβών έγένετο γνωστός ε’ις τους 
γερμανοΰς φιλολόγους, ως τε δί
καιον νά ταχθή έν τωνεωτάτωτοΰ 
Lorenz Diefenbach συγγράμματι, 
τώ έπιγραφομένω Vorschule der 
Volkerkunde und der bildungs- 
geschichte έν τω άρθρω Sprach- 
wissenschaft S. 515, έν τή χο
ρεία τών περιωνύμων φιλολόγων 
Ahrens, Corssen, Curtins, Leo 
Meier κτλ. Τάς άποκτηθείσας δέ 
ταύτας γνώσεις προσεπάθησε νά 

Μαυροφούίης. W είς πρακτικόν ««'‘ώ?έλψβν
k σκοπόν δθεν προκηρυχθέντο, εν

τώ ήμετέρω πανεπιστημίω διαγωνίσματος τινο, τή, ιστορίας ής 

ελληνικής γλώσσης έκ τών άρχαιοτατων χρόνων μέχρι _ 
τέρων κατά τά σωζόμενα γραπτά μνημεία, επεδοθη εις συν.α,ιν 
ταιοότου πονήματος δ περ ύποβληθέν είς κρίσιν έδραβευθη, μετά 
πολλών έπαίνων, άντί δισχιλίων δραχμών (*).  Μόνον οι Γερμα

νοί έχουσιν δμοιον πρός τούτο σύγγραμμα, τό του περιώνυμου 

’Ιακώβου Crimm.
Έπανελθών έκ Γερμανίας κατά τό 1859 έμεινε σχεοον δυο 

έτη ά,γ'3ς έν Άθήναις, δτε προεκήρυξε τήν έκδοσιν Μνημείων

Τό πόνημα τούτο έξεδόθη κατ’ αΰτάς ένταύθα άναλώ- 
μασι τής ευαγγελικής σχολής καί πωλείται πρός δφελος αυτής 
άντί 20 φρ. έκαστον άντίτυπον. "· 
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τής νέας ελληνικής γλώσσης, ες ών ένα μόνον ογκώδη τόμον 
έπρόφθασε νά συμπλήρωσή. Κατά δέ το 1861, υπουργοΰντος τοΰ 
μακαρίτου Μ. Ποτλή, διωρίσθη καθηγητής τής έλληνικής φιλο
λογίας έν τω πανεπιστήμιο», δτε ήρςατο καί ή έ’κδοσις τοΰ γνω
στοί» φιλολογικού και παιδαγωγικού περιοδικού συγγράμματος τοΰ 
Φιλίστορος. Κατά τδν αΰτδν σχεδόν χρόνον ήρχισαν νά άναφαί- 
νωνται καί τά σημεία τής ολέθριας στηθικής νόσου, ήτις, μ’ δλην 
τήν δίαιταν, τδν τακτικόν βίον του καί τά ταξείδια τά οποία κατά 
καιρούς έπεχείρει, τή ς. Ιουλίου 1866 έν Μεσολογγίω κατεέί- ■ 
όασε φεΰ! αΰτδν εις τδν τάφον.

Κα: κατ αΰτδν τον χρόνον τής νόσου, άν καί έμετρίασεν δλί— 

,'ον την εργασίαν, συνήθροιζεν δμως άπαύστως πανταχόθεν γλωσ
σικήν και ιστορικήν ύλην, γρίφους, αινίγματα, παροιμίας, μύθους, 
^'σματα, ήθη καί έθιμα έλληνικά, έπιγραφάς κ. τ. τ. Εις τούτο 

τδν εβοήθησαν καί τα συχνά ταςείδια τά όποϊα έπεχείρει χά- 
r.’v ^ή-s υγείας του. Εσκοπει δηλον οτι ό μακαρίτης νά έξετάση 
καί εΰκρινήση τδν παρόντα εθνικόν βίον καθ’ δλας τάς δψεις αΰ

τοΰ, έργον δυσχερέστατου μέν, άλλά χρησιμώτατον πρδς τοΰτο 
δε ό Μαυροφρύδης ήτο ό μόνος κατάλληλος, διότι καί σιδηροΰν 
χαρακτήρα είχε καί άγάπην πρδς τδ έργον καί πολυμάθειαν καί 
μάλιστα γλωσσικήν, μετά δέ τής επιστημοσύνης νοΰν.διαγνωστι
κόν του ορθού.—"Ολος δέ ό βίος τοΰ άνδρδς, άν και βραχύς, ήτο 
παράοειγμα άρετής· δ’.α τοΰτο καί μαθητής ών σφοδρά ήγαπάτο 
ύπδ τών συμμαθητών καί διδασκάλων του, διδάσκαλος δέ και κα- 
θήΥθ"0!? τών συνάδελφων καί φίλων του· απλούς καί λιτός

,?iatTaV’ πρδς πάσας τάς τάξεις τών άνθρώπων
και ιδία εΰπροσήγορος και συμβουλευτικός πρδς τούς ζήλον εις τά 
καλά δεικνύοντας νέους σπουδαστάς· δίκαιος καί εΰθύς τής άλη- 
θειας, ώς τής μόνης αγνής θεάς, λάτρις θερμότατος, φίλος πι
στός, ειλικρινής, παρρησιαστικός, άπροσωπόληπτος καί φιλόπα- 
•ρις, οΰχι ες εκείνου τού είδους τών χρηστών άνθρώπων τών φι
λοπατρίαν προσποιούμενων χάριν τοΰ ίδιου συμφέροντος καί τδ 
/.αθ εαυτούς συντελεσάντων εις τήν οίκτράν τής πατρίδος κα- 
ταστασιν, αλλ’ έκ τών πραττόντων « ά'νευ άγυρτείας καί γοη- 
.ειας (ώς αΰτδς ούτος έγραφε ποτέ έν τω Φιλιστορι) καί κρότου 
καί θορύβων τά καθήκοντα αΰτών εϊς προκοπήν τών δλων πραγ

μάτων τής πατρίδος.» Αιώνια σου ή μνήμη, χρηστέ καί πολυ

πόθητε φίλε !
Γαϊαν έχοις έλαφράν.

'Εν Σμύρνη τή 29 ’Ιουλίου 1866.

I. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΛΝΝΟΥ 
ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΙ1ΤΗΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΝ

Α.
3ΰχος Καππαδόκων Δημήτριον ενθάδε γαϊα 

Αίτωλις κατέχει, Μαυροφρύδην έπίκλην,

'Ός τε φέρων Μούσης έλληνίδος άκρα, κέλευθο» ■ 
Ελλήνων πλείστοις παισίν ές ίρδν άνω

Ύδωρ Κασταλίης ήγήσατο· λευγαλέη δέ 
νούσω είν ακμή έ'φθιτο, φεΰ (5ιότου.

Β'.

Ένθάδ’ έχει κονίη Μεσολογγίου αίμοφόρυκτος,ζ 
άνδρών ήρώων κυδαλίμοιο τάφου,

Χρηστόν Καππαδόκην Δημήτριον, άγλαοδώρων 
Μδυσάων λάτριν, Μαυροφρύδην έπίκλην.

Γραμματικής ουτος διφήσας βένθεα πάντα, 
θήκε πρόοπτα νέοις ά πριν έ'ην άδυτα.

Πολλά δ’ άρ’ άμφί λόγοις μοχθήσας, οίς όαοισταΐο: 
μνήστίν τ’ ήδέ ποθήν πάσι λίπε φθίμενος.

Γ.

Γάίης Καππαδόκων Δημήτριος εΰθαλές έρνος. , 
ές έσθλών έσθλός, Μαυροφρύδης έπίκλην,

Τηλόθεν ίκόμενος Μουσών πόθω άγλαοδώρων, 
καί χωλός περ έών άρτιπόδων τάχιον

Παρνησού άνέβη κνημδν μέγαν, ήδέ τ’ άμυστιν 
ίροΰ Κασταλίης νάματος έσπάσατο.

Κείνω δ’ ένθεάσας ποτω, οργιά σεμνά μύησε 
Μδυσάων πλείστους Ελλάδος ήιθέους.

Άλλ’ άκμαϊον έτι φθινάς είλέ μιν έξ άδοκήτου 
νούσος ίδ’ ίμερτοΰ αίψ" άπάμερσε φάους.

Άχνύμενοι δέ φίλοι φθιμένω τάφον ένθάδ’ έτευςαν,. 
οΰ βαιής βαιδν μνημόσυνων σοφίης.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.

Ο τύπος της βιομηχανικής πόλεως Nottingham περιέχει τ’ο 
επόμενόν περίεργον. Τέσσαρα μιλιά μακράν τής πόλεως έζη έν. 
τιν: χωρίω γερόντιών τι ξενότροπου κα: παραδόξου διαθέσεως πλήν 
θεωρούμενου πλουσιώτατον. 'Ολίγα έτη προ τοΰ θανάτου αΰτοΰ 

είχε κάμε: τήν διαθήκην του καί ήτο γνωστόν δτι δι’ αΰτής έ- 
κληροδότει εις τδ Γενικόν νοσοκομεϊον 10,000 λίρας στερλίνας 
καί άλλας 10,000 λίρας στερλίνας εις τήν ‘Εταιρίαν τής δια- 
δόσεως τοΰ Εΰαγγελίου εϊς τάς ξένας χώρας. Εις ένα συγγενή 
του άφινε 1,000 λίρας, άνά 500 δέ εις διαφόρους γνωστούς 
του· τδ δλον ποσδν τών ,διαθετομένων κληροδοτημάτων ήτο 
45,000 λιρών στερλινών. Τδ μυστικόν τής τοιαύτης διαθή
κης οι’ ενός ή δι’ άλλου τρόπου διεδόθη, καί οί προσδοκώντες 
κληρονόμο: ήρξαντο νά δεικνύωσι τήν ευγνωμοσύνην αΰτών, πέμ- 
ποντες εις τδ γερόντιου μικρά φιλοδωρήματα, οίνον, κυνήγιον καί 
άλλα καλά καί ώράϊα πράγματα έν μεγίστη άφθονία, τδν προσε- 
κάλει δ' έκαστος εϊς πολυήμερον έπίσκεψιν έν τω οϊκω του. Εις 
ιδιοκτήτης άγοραίων οχημάτων έπεμψεν αΰτω έν όχημα χάριν εΰ- 
γνωμοσύνης, διότι τδν εί/έ κατατάξει εϊς τδν κατάλογον τών έ'

Κχ διαθήκη του κληρονόμων διά 1000 λίρας. Πολλαι κυρίαι τδν 

έτριγύριζαν, προ πάντων αί ολίγον περασμένα!, αΐτινες έφρόνουν 
ότι έκαστη είχε τήν δύναμιν νά καταστήση τάς ήμέρας του εΰ- 
ξαιμονεστέρας. Έπί τέλους άπέθανεν εις τδ ογδοηκοστόν τέταρ
τον έτος τής ήλικίας του, δ δέ φίλος, έν τή οικία τοΰ όποιου έξέ- 

[ πνευσεν, έτίμησε τήν μνήμην του διά πομπώδους κηδείας, ήτις 
f παρηκολουθήθη ΰπδ τών κληρονόμων απάντων φυσικω τω λόγω.

:Εν τούτοις ό φίλος ούτος έσχε τήν. δυστυχίαν νά πλήρωσή ά- 
I παντα τά έξοδα. Ό άποθανών περιττόν νά εϊπωμεν .ότι ήτοΰ ά- 

-γϋρτης· οΰ μόνον δέν είχε 45,000 λίρας περιουσίαν, άλλ’ άπε- 
I ίίωσε καταχρεωμένος μεγαλείτερον έτι ποσόν, μέρος του οποίου 

I -ειχον έγγυηθή τινες τών έπιδόξων κληρονόμων.

Η ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΑ.

Ό φιλόσοφος Καλλισθένης, άκολουθήσας τδν μέγαν 'Αλέξαν
δρον εις τάς κατακτήσεις, κατηγορήθη ώς προδότης πρδς τδν βα
σιλέα, δστις κατεδίκασεν αΰτδν νά κατακλεισθή εϊς σιδηροΰν 
κλωβίον καί ν’ άποθάνη έκεϊ. *0  Λυσίμαχος, εις τών στρατηγίαν 
τοΰ ' Αλεξάνδρου καί φίλος τού Καλλισθενους, ούοόλως έπαυ- 
σατο πορευόμενος πρδς έπίσκεψιν αΰτοΰ. '©φιλόσοφος έκεϊνος, άφ’ 
■ου εΰχαρίστησε τδν Λυσίμαχον διά τήν γενναίαν έκείνην φρον
τίδα, παρεκάλεσε νά διακόψη τάς πρ'ος αΰτδν επισκέψεις αΰτοΰ 
είπών «Άφες με νά υποφέρω μονος τας δυστυχίας μου· διότι 
δύνασαι νά καταστήσης αΰτάς σκληροτέρας, έάν έκτεθής και σύ 
εις κίνδυνον, συμμεριζόμενος ταύτας.»—« Θέλω σέ βλεπει καθ 
έκάστην, άπεκρίθη δ Λυσίμαχος· διότι, εαν ο βασιλεύς σε τδη εγ- 
καταλελειμμένον ΰπδ τών χρηστών άνθρώπων, δέν θέλει πλέον 
έχει τύψιν τής συνειδήσεως, καί θέλει σέ νομίσει πραγματικώς έ
νοχον. ’Όχι 1 δ φόβος μή περιπέσω εις τήν δυσμένειαν αΰτοΰ δέν 

θέλει μέ κάμει νά έγκατάλείψω φίλον δυστυχή.»

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ.

; Έάν υπάρχει τάξις τις, λέγει ο Αιβεριος, έν τή κοινωνία, 
έπί τής οποίας έπίκειται βαρυτάτη ευθύνη καί ίσχυροτ,άτη ΰπο- 

.χρέωσις παρά εϊς πάσαν άλλην, δια να ηνε τίμιοι ’ πολιται κα
ί λοί καί άγαθοί άνδρες καί αληθώς και καλώς ανατεθραμμενοι 

I έν γένει άνθρωποι, ούτοι είνε οί συντάκται τών εφημερίδων, οί ό- 
I δηγοΰντες καί διδάσκοντες διά της δημοσιογραφίας έν έθνος.

(Έκ τον Άΰτίο. τής Ανατολής.')

t —----------------------- ----------------
‘II Άλαβάμα έκτου βάθους τοΰ ’Ωκεανού.

, „ .. . . , , 
Τού ’Ωκεανού το υοωρ όταν ε^Λεον αν&τως, 
Δέν έτάραττον είμ’ ένα, ένα μόνον κόσμον νέον. 
Μέ έδύθισαν εις βάθη τού ’Ωκεανού! καί πλέον 
'Υποσκάπτω καί τών ούω τα θεμελια κατ έτος.

Υποσκάπτω υπονόμους φοβερούς καί άκορέστους, 
Θ’ ανατρέψω άμφοτέρους καί θά τούς βυθίσω ζώσα 
Εις αυτά τά φρικτά βάθη, ένθ’ εόρίσκομαι ριγώσα! 
Έχω, έχω ώς συμμάχους Ποσειδώνας καί ‘Ηφαίστου; !

Τρέμε, τρέμε κόσμε νέε, τρέμε κόσμε τών αρχαίων ! 
Άνεκδίκητος δέν μένω! ΝαίΙ εις τέφραν μετεβλήθην 
Άλλ’ ώς Φοϊνιξ τής Αϊγύπτου μήπως δέν άνεγεννήθην 
Τέφρα καί σποδός θά ήσθε εϊς έν χάος άπευκταϊον !

Τέφρα ναι σποδός θά ήσθε I. Καί θα ήσθε αιωνίως, 
Καί οΰχί πρ'ος ώραν μίαν ώς ΰπήρξα έγώ τότε.
Περιμένετε τάς σφαίρας, άς έγώ έλαόον δτε 
Κατηρχόμην εϊς τά βάθη ένθα έρχεσθ’ αιφνηδίως !

Έν Μολύβω, τήν 31 Μαρτίου 1872.

Ζ. Τπ α νδρευ μένος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Προ 15 έτών έκδίδεται έν Άθήναις άπαξ τής έβδομάδος οι
κογενειακή τις έφημερίς, φέρουσα τ'ον άνωθι τίτλον «Ό Άστήρ 
τής Ανατολής.» Ή συνδρομή τής έφημερίδος ταύτης διά τούς έν 
Τουρκία συνδρομητάς είνε μόνον 10 δραχμαί. Συνιστώμεν αΰτήν 
ώς·φύλ>.ον τω δντι οικογενειακόν, διότι ώς έπί τδ πλεϊστον έμ- 
περιέχει άρθρα σύντομα μέν άλλά τοσοΰτον έποικοοομητικά, ώστε 
ποτέ δέν άνέγνωμεν φύλλον αΰτής χωρίς νά μείνωμεν ευχαρι
στημένοι‘χαί χωρίς νά αΐσθανθώμεν εαυτούς κάπως βελτιωθέντας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ύπο τδν τίτλον τούτον ήρξατο έκδιδόμενον έν Μιτυλήνη πε- 
ριοδικώς τδ Γενικόν μέρος τής Ζωολογίας, δ περ αποτελεί τήν 

σωματολογίαν καί φυσιολογίαν.
Τ'ο πονημάτων τοΰτο, έξ 8—10 περίπου τυπογραφικών φύλλων 

συνιστάμενον καί χρησιμεύσου πρδ πάντων διά τά σχολεία και 
γυμνάσια, έκδίδεται άνά έν τυπογραφικόν φύλλον κάθε δεκαπεν
θημερίαν καί τιμαται 1 1(2 γρ. έκαστον ώστε τον δλου ή α

ξία δέν θά ϋπερβή τα 15 γρ.
Απέναντι τοιούτου εΰτελοϋς ποσού, δ έκαστος συνδρομητής θά 

προσφέρη, θά είσαχθή έν τή καθ’ ημάς νεολαία άνάγνωσμα 
λίαν σπουδαίου, τοΰ όποιου ή μέχρι τούδε έλλειψις εινε τοις πάσι 

γνω^Πζ.
Έπαινονντες δθεν τδν έχδότην αυτου x Χτεργι,αννΓ ■
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προτρέπομεν τήν φιλόμουσον νεολαίαν όπως ένθαρρύνη καί συν- 
δράμη αύτόν.

Συνδρομηταί καταγράφονται καί έν τω γραφείω τοΰ « Μέν- 

τορος.»

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
παρά τού Κ. I. Ξάνθη έν Άθήναις.

Της ιστορίας ταύτης, άπαρτισθησομένης ύπδ δύο τόμων, έξε- 
δόθη δ Α'., διηρημένος εις τρία μέρη, ών τδ πρώτον έμπεριέ- 
χει έπτά κεφάλαια, τδ δεύτερον ες καί τδ τρίτον πέντε. Περα- 
τοΰται δέ δ τόμος διά συντόμου άνακεφαλαιώσεως, έν ή ή Κρήτη 
περιγράφεται ύπδ γενικωτέραν έ'ποψιν, σημειώσεων συμπληρω
ματικών τών κεφ. Δ', καί ΣΤ', τοΰ ά. μέρους, περιγραφής τών 
παλαιών νομισμάτων ‘Ελληνικών τε καί Ρωμαϊκών μετά τοΰ 
βαθμού τής σπανιότητος, τοΰ μεγέθους και τής τιμής αύτών, έκ 
τών τοΰ Μιονέτου, καί διά πίνακος διαδοχικού τών Σουλτάνων 
τής Τουρκίας άπδ τής έν έτει 1453 συνθήκης τής Κωνσταντι

νουπόλεως.
‘Η ιστορία αΰτη συνεγράφη έπί τή βάσει πλείστων άλλων 

συγγραφέων καί ιδίως τοΰ κατά τδ 1703 έν Άμστελοδάμω συγ- 
γράψαντος Δάπερ Μ. Δ.

Τιμαται διά μέν τούς έν ‘Ελλάδι συνδρομ. δραχ. 3 50[θθ 
διά δε τούς έκτδς » φράγ. 5 έκαστος τόμος.

ΛΥΣΕΙΣ

Τοΰ 7ου αίνίγρ.ατος
Μίθυ-μνά=Μίθνμνα·

Πόλις τής Λέσβου καί πατρίς τοΰ λυρικοΰ ποιητοΰ Άρίωνος.

‘Υπδ τών κυρίων Γ. Ε. Μαλέλη (έκ Μιτυλήνης), Ήλία Γρη- 
γορίου, κοσμήτορος τής λέσχης «Μικρά ’Ασία,» Ήλία I. Ταράν
δου καί Ίωάννου Δ. Μανώλη (έκ Κων)πόλεως).

Τοΰ 7ου γρίφου4
Εις τό νίον πιριοδικόν φνΕλαδιαν « ό Πυθαγόρας » »ά κα- 

ταγρα^ώ-ής-ή συνδρομητής έπιθυμώ.
‘Υπδ τών κυρίων ’Ανωνύμου (δστις ώς άνώνυμος στερείται 

τοΰ βραβείου), θεοδώρου Ίωάννου (δστις θά λάβη τδ βραβεΐον). 
Μ. Ε. Ζωγράφου, Ιωάν. Κ. Κομνηνοΰ, ’Αργυρίου Ν. Δαμιανού, 
Μιλτιάδου Ν. Λομβάρδου, Γ. Κ. Υ. (έκ Σμύρνης) Γ. Άριστεί- 
δου, Γ. Ε. Μαλέλη (έκ Μιτυλήνης), Μαρίας Σαριπόλου (έξ 

’Αθηνών), Ήλία Γρηγορίου, κοσμήτορος τής λέσχης «Μι
κρά ’Ασία,» Κλεάνθους Ν. Τριαντάφυλλου (έκ Κωνσταντινουπό
λεως), Γ. Χριστοπούλου (έκ Λ: Βαθέος Σάμου), Κ. θεοφάνους, 
σχολάρχου Μαραθοκάμπου Σάμου, Νικολ. Γ. Μαστορίδου (έκ 
Σύμης) καί Ν. θ. Έξαρχάκου (έκ Γυθείου). (1).

(1). Τδ μικρόν τοΰ Μέντορος παράρτημα « Πυθαγόρας,» τοΰ 
όμοιου. την άγγελίαν δημοσιεύομεν έπί τοΰ έςωφύλλου, θ’ άρχί-

Πρόβλημα
Πέντε οικογένεια! μετά τών τέκνων αύτών μετέβησαν είς έςο- 

χήν τινα καί έκάθησαν είς τδ έκεΐ ευρισκόμενον καφενεϊον. "Οτε 
έσηκώθησαν ν’ άναχωρήσωσι, τοΐς έδόθη ό λ)σμδς νά πληρώ- 
σωσι 240 γρόσια. Έρωτηθείς δέ ό καφφεπώλης άνά πόσα μέν 

θά πληρώσωσιν οί άνδρες, άν θά πληρώσωσι μόνον οί άνδρες, 
άνά πόσα ,δέ αί γυναίκες άν θά πληρώσωσι μόνον αί γυναίκες, 
άπήντησεν δτι εί μέν οί άνδρες, θά πληρώσωσιν έκαστος άνά τόσα 
δσοι είνε οί άνδρες πλέον ένός· εί δέ αί γυναίκες, άνά τδ δεκα- 
πλάσιον τοΰ άριθμοΰ αύτών μεΐον δύο έκαστη.— Πόσοι ήσαν οί 
άνδρες καί πόσαι αί γυναίκες; ύπδ I. Δ. Μανώλη..

Λογογράφος 7ος.

Τδ καλώς ή χρών δσα Νείλος 1 οίνος ώς αΐμα ρά ναί. 

— · Θ. Μ.

Αΐνίγμα 8ον
Εϊς τόπον άγεώργητον αύτοφυής γεννώμαι, 
μέ φύσιν δισυπόστατο·; έκεΐ ένδιαιτώμαι, 

εϊς τ’ άχανή κρυμμένος.
Είς δλους δμως άφανής κι’ άπρόσιτος δέν είμαι, 

μέ βλέπουν καί προσέρχονται, ένω έκεΐ που κείμαι, 
ναυτίλοι κερδοσκόποι-

Κατασχεθείς δέ θλίβομαι, καί κρουνηδδν έκχύνω, 
δσον νερδν εις δλον μου τδν βίον έκεΐ πίνω 
'' μέ χίλια στόματ’ άπληστα.
’Εγώ, δ έξωλέστατος, είς τδ έκπνέον στόμα 
ένδς άθώου έ'φερον πικρδν τής χλεύης πόμα, 

έν ώρα καταδίκης.

Άλλ’ δμως διά ταύτην μου την αμαρτίαν μόνην 
σκληρόν άκρωτηρίασιν, οβελισμόν κ’ άγχόνην 

δικαίως ύποφέρω.
Μ. Γρηγορόπουλος..

Γρίφος 8ος.

Μ Σ Τ 2^ 1 δ' = γ’ ύμνον

Π νων ΔΕ iW=|i γή—σ’ όναρτων.
I. Δ. Μ.

σωμεν μόνον δταν άποσταλώσιν ήμίν χιλίων τούλάχιστον συνδρο 
μητών τά δνόματα, διότι άλλως τοΰ ξυλογράφου, τυπογράφου κ< 
χάρτου ή δαπάνη δέν καλύπτεται. Πρδς λύπην δμως τών φίλων 
τοΰ Πυθαγόρου τούτου άναγγέλλομεν δτι μέχρις ώρας δέν γνωρί- 
ζομεν πλείους τών έκατόν, οιτινες νά έξέφρασαν την τοιαύτην έ - 
πιθυμίαν. , Σ. Δ.


