
1ΟΓΝ1ΟΣ 1872.—ΊΈΓΧοΣ ΛΔ'.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΥΟΣ.

(Έκκλησιαστικώς τε καί φιλολ.ογικώς).

Ή κοιλάς Μαμβρή έκειτο έν τινι ώραία έξοχή τής φυλής 
Ιούδα παρά τή πόλει Χεμβρών. Έν τή κοιλάδι ταύτη ό Αβραάμ 
προσεδέξατο τήν έπίσκεψιν τών τριών αγγέλων τών άναγγειλάν- 
των αΰτώ τήν γέννησιν τοΰ ’Ισαάκ. Δρΰς τις τής κοιλάδος ταύ
της περίφημος κατέστη, καθότι συνήθως ό ‘Αβραάμ, ώς λέγεται, 
άνεπαύετο ΰπδ τήν σκιάν καί τήν δρόσον αύτής
. « Και άποσκηνώσας Άβραμ, έλθών κατωκησε παρά τήν δρΰν 
»τήν Μαμβρήν, ή ήν έν Χεμβρών και ώκοδόμησεν έκεϊ θυσια- 
» στήριον Κυρίω.» (Γενεσ. ΙΓ'. 18). Καί πάλιν:

«Ώφθη δέ αΰτώ ό Θεός πρδς τή δρυι τή Μαμβρή, κ.αθη- 
»μένου αΰτοΰ έπί τής θύρας τής σκηνής αΰτοΰ μεσημβρίας. Ά- 
«ναβλέψας δέ τοϊς όφθαλμοϊς αΰτοΰ ΐδε, καί ίδοΰ τρεις άνδρες 
» είστήκεισαν έπάνω αΰτοΰ· και ΐόών προσέδραμεν εις συνάντη- 
χσιν αύτοϊς άπδ τής θύρας τής σκηνής αΰτοΰ καί προσεκύνησεν 
» έπί τήν γήν.» (Γενεσ. 1Η. 1 καί 2).

‘Ο Φλάβιος Ίώσηπος ονομάζει τήν ρηθεΐσαν δρΰν Ώγύγην.
«Άβραμος δέ κατωκει μέν περί τήν Ώγύγην δρΰν, έστι δέ 

» τής Χαναναίας τδ χωρίον, οΰ πόρρω τής ‘Εβρωνίων πόλεως.» 
(Άρχαιολ. Βιβλ- Α'. Κεφ. 10, 4).

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΔ'.)

Ύπδ δρΰν τινα κειμένην έν Έφρά, έκάθισεν ο ά'γγελος Κυ
ρίου, ό έμφανισθείς τω Γεδεών.

«Και ήλθεν άγγελος Κυρίου καί έκάθισεν ΰπδ τήν δρΰν τήν 
«ούσαν έν’Εφρά, τήν τοΰ Ίωάς πατρδς Ίεζρί.» (Κριταΐ ΣΤ'. 11).

Έν τή Άγια Γραφή άναφέρεται έπισης περί τής δρυοςτοΰ Θα- 
βώρ, παρά τή όποια δ Σαοΰλ άπήντησε τοΰς τρεις άνδρας, οΰς 
προεικόνισεν αΰτώ ό προφήτης Σαμουήλ καί οίτινες έμελλον 
μετά καί ά/.λ.ων συναντήσεων, ΰπδ τοΰ αΰτοΰ προφήτου προρρη- 
Θεισών, νά τω χρησιμεύσωσιν ώς διαγνωστικά σημεία τοΰ δ,τι 
μετ’ οΰ πολΰ ήθελεν άναγορευθή βασιλεύς.

« Κα! άπελεύση έκεΐθεν καί έπέκεινα ήξεις έως τής δρυδς Θα- 
»βώρ καί εύρήσεις έκεϊ τρεις άνδρας άναβαίνοντας πρδς τδν 
Θεόν είς Βαιθήλ.» (Βασιλ. Γ. 3).

'θ προφήτης Δανιήλ ϊνα κατελέγξη καί κατάδειξη τοΰς δύο 
παρανόμους γέροντας ώς ψευδομαρτυρήσαντας κατά τής ώραιο- 
τάτης συζύγου τοΰ ’Ιωακείμ, τής αγνής καί σώφρονος Σουσάννης, 
ήρώτησεν αύτούς καθ’ ένα έκαστον καί ένώπιον μαρτύρων: ύπδ 
τί δένδρον κατέλαβον τήν Σουσάνναν μετά τοΰ νέου ομιλούσαν' 
άπεκρίθησαν δε ό μέν «ΰπδ σχϊνον,» ό δε «ΰπδ δρΰν.»

« Ύπδ τί δένδρον είδες αύτούς όμιλοΰντας άλλήλοις; Ό δέ 
» εΐπεν, ύπδ σχϊνον είπε δέ Δανιήλ όρθώο έψευσας είς τήν σε- 
» αυτού κεφαλήν ήδη γάρ άγγελος τοΰ Θεοΰ λ.αβών φάσιν (ήτοι 
» διαταγήν) παρά τοΰ Θεοΰ σχίσει σε μέσον. Καί μεταστήσας αΰ-
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» τόν, βχέλευσε προσαγαγεϊν τον έτερον και είπεν αύτω.............
» ύπό τί δένδρον κατέλαβες αύτούς δμιλοΰντας άλλήλο’.ς; ό δε 
είπεν ύπ'ο πρίνον.» κ.τ.λ. (Ση μειωτέο·? ένταΰθα δτι κατά τον λε
ξικογράφον ‘Ησύχιον « π ρϊ ν ο ς » σημαίνει την παντοτεινά πρά

σινον δρΰν).
Φαίνεται δτι τώ κα’.ρώ έκείνω ύπήρχον δένδρα έν τώ ναω τοΰ 

άληθοΰς Θεοΰ τών Εβραίων διότι ή άγ. Γραφή λέγει δτι δ Ίη- 
σοΰς τοΰ Ναυή κατέγραψε τάς έντολάς καί τάς ρήσεις τοΰ Κυ
ρίου εις το βιβλίον τοΰ νόμου· έϊτα δέ λαβών λίθον μεγαν εστη- 
σεν αύτόν ύπό μίαν δρΰν ούσαν έν τώ άγιωτάτω τοΰ ναοΰ δπου 
και ή κιβωτός τοΰ μαρτυρίου, ήτοι έν τοϊς άγίοις τών άγιων, όπως 
ο λίθος ουτος έσεται είς μαρτύριον τών ύπό τοΰ Κυρίου λεχθέντων

« Καί έγραψεν Ίησοΰς τά ρήματα ταΰτα είς βιβλίον, νόμον 
»τοΰ Θεοΰ· καί έλαβε λίθον μέγαν και έστησε·? αύτόν Ίησοΰς 
» έκεΐ ύπό την τερέβινθον (άλλ1 είς τάς άλλας έκ τοΰ ‘Εβραϊκού 
» μεταφράσεις άναγινώσκομεν ένταΰθα δρΰν) τήν άπέναντι Κυ- 
»οίου. Καί είπεν Ίησοΰς πρός πάντα τόν λαόν ίδου ο λίθος 
» ουτος έσται έν ύμϊν είς μαρτύριον, δτι ούτος άκήκοε πάντα τα 
» λεχθέντα ύπό Κυρίου, δσα έλάλησε πρός ύμας σήμερον.» (Ί

ησοΰς Ναυή ΚΔ'. 26, 27).
Έκ της τών Εβραίων συνήθειας ταύτης, και οί εθνικοί αύτούς 

άπομιμούμενοι είχον δένδρα πεφυτευμένα έν τοΐς νσόϊς αύτών. 
Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου, άντί τών φυσικών, κατεσκεύαζον δέν
δρα έκ χρυσοΰ καί διαφόρων άλλων μετάλλων. Και ούδόλως 
τοΰτο παράδοξον, καθόσον τά καθαρτήρια αύτών ΰδατα, οί έκ ρό
δων στέφανοι μεθ’ ών οί ίεροφάνται περιεκόσμουν τάς κεφαλάς 
αύτών, αί τών ιερείων θυσίαι, αί τών καρπών προσφοραι καί 

πλεϊστα άλλα έθιμα, έβραϊκήν έσχον τήν καταγωγήν.
‘Η τροφός τής Ρεβέκκας έτάφη ύπό δρΰν, καί ώς έκ τούτου 

άπεδόθη αύτή τό θλιβερόν έπώνυμον « δρΰς τών δακρύων.»
Οί αρχαίοι έδόξαζον δτι έξ άπάντων τών φυτών ή δρΰς τό πρώ

τον άνεβλάστησε, καί δτι οί ’Αρκάδες πρώτοι άνθρώπων έκ τής 
γής έγεννήθησαν δθεν έλεγον δτι συγγενεύουσιν ουτοι πρός τήν 
δρΰν. Τοΰθ1 δπερ μαρτυρεί δ Πλούταρχος έν τοϊς Ρωμαϊκοΐς αύ

τοΰ, λέγων ούτω:
« Διατί τω σώσαντι πολίτην έν πολέμω δρύϊνον διδόασι στέ- 

» φανόν; Πότερον, δτι πανταχοΰ καί ραδίως έστιν εύπορήσαι δρυός 
» έπί στρατείας; ή δτι Διός καί 'Ηρας ιερός δ στέφανος δ δρύϊ— 
» νος έστιν, οΰς πολιούχους νομίζουσιν ; ή παλαιόν άπ’ Άρκά- 
» δων τό έθος, οΐς έστι τις συγγένεια πρός τήν δρΰν; πρώτοι γάρ 
άνθρώπων γεγονέναι δοκοΰσιν έκ γής, ώσπερ ή δρΰς τών φυτών.» 
(Ρωμ. Άριθ. 92).

Έν τώ χωρίω τούτω τοΰ Πλουτάρχου παρατηροΰμεν πρός τού- 
τοις δτι είς τόν σώσαντα πολίτην έν καιρω πολέμου έδίδετο δρύ
ινος στέφανος, καί δτι τό δένδρον τοΰτο ήτο άφιερωμένον τώ Διί 
και τή "Ηρα· δθεν καί δ συνήθης τοΰ Σωκράτους δρκος «Νή τήν 

δρΰν.»
Ού μακράν τής Ιωνικής πόλεως Πριήνης, υπήρχε δρΰς, παρά 

τή όποια χίλιοι Σάμιοι έφονεύθησαν έν μεγάλη μάχη ύπό τών Πρι- 
ηνέων. Άλλ’ έπειδή καί αί γυναίκες τών Πριηνέων έν έτέρα αύ- 
τόθι συγκροτηθείση μάχη άπώλεσαν έπίσης παϊδας καί πατέρας 

καί άνδρας, «δ παρά δρυί σκότος» κατέστη ό περί τών μεγίστων 
συνήθης δρκος τούτων τών γυναικών.

«Τις δ λεγόμενος έν Πριήνη παρά δρυί σκότος; Σάμιοι καί 

» Πριηνεϊς πολεμοΰντες άλλήλοις, τά μέν άλλα μετρίως έβλά— 
»πτοντο καί έβλαπτον μάχης δέ μεγάλης γενομένης, χιλίους 
«Σαμιων οί Πριηνεϊς άπέκτειναν, έβδόμω τό ύστερον έτει Μιλησί- 
» οις συμβαλόντες παρά τήν καλουμένην δρΰν, τούς άρίστους 
» καί πρώτους άπέβαλον τών πολ-τών............ Ταϊς δε Πριηνέων
» γυναιξίν δμοΰ τοΰ πάθους τούτου καί τής συμφοράς έλεεινής 
«γενομένης, άρά κατέστη καί δ περί τών μεγίστων δρκος, «δ 
» παρά δρυί σκότος » διά τό παϊδας αύτών καί πατέρας καί άν- 
» δρας έκεϊ φονευθήναι.» (Πλουτάρχ. Έλληνικ. Άρ. 20).

Παρά τοϊς έθνικοϊς ύπήρχον καί πλεϊστα ιερά άλση· ούδείς 
σχεδόν ναός μή συμπερικλείων καί δάσος τι άφιερωμένον τή ύπ’ 
αύτών λατρευομένη θεότητι. Οί εθνικοί άπένεμον έν γένει μέγαν 
πρός τά δάση σεβασμόν φυσικόν άληθώς τό αίσθημα, καθότι έθε- 
ώρουν αύτά, ώς τό ενδιαίτημα πλήθους θεοτήτων. Ή ποίησις έδι- 
αιώνισε τήν δεισιδαιμονίαν ταύτην, ή μάλλον είπεϊν έκληροδότη- 
σεν ήμϊν τάς άρχαίας έκείνας χιμαιρικάς προλήψεις καί προαι
σθήσεις, τάς δποίας ό όρθός λόγος δλονέν έξαλείφει. Ο'ύτω δή 
καί τήν σήμερον, είσχωροΰντες εις τόν μυχόν βαθυσκίου καί ζο
φερού δάσους, αίσθανόμεθα τήν θρησκευτικήν έκείνην φρίκην, ήτις 
τό πάλαι ένεπνεύσθη τοϊς άνθρώποις ύπό τής σφαλεράς ιδέας περί 
τής ύπάρξεως φαύνων, συλβανών καί άμαδρυάδων.

Τό περιφημότερου δέ τών δασών ήτο τό έν Δωδώνη τής ’Ηπεί
ρου καταπεφυτευμένον έκ δρυών τώ Διί άφιερωμένων. Έκ δέ μιας 
αυτόθι ίεράς δρυός ύπ’ άνέμου σαλευομένης άνεδίδοντο χρησμοί 
ώςέκ τοΰ προξενουμένου ήχου, μεθερμηνευόμενοι ύπό τών ιερέων 
τοΰ έκεϊσε μεγαλοπρεπούς ναοΰ τοΰ Διός. Άλλά, κατά τήν μυθο
λογίαν, τρεϊς γραϊαι δωδωνίδες έξήγγελλον τούς χρησμούς τού
τους- ή, κατ’ άλλους, αί αύτόθι ίέρειαι, αί Δωδωναϊαι Νύμφαι 
καλούμεναι.

Ό Διόδωρος δ Σικελιώτης διηγείται δτι έν τοϊς ‘Ηραίοις ίρεσι 
τής Σικελίας υπήρχε πλήθος μεγάλων δρυών φερουσών καρπόν 
διπλάσιου μεγέθους τών έν ταϊς άλλαις χώραις:

«Ήραϊα γάρ όρη κατά τήν Σικελίαν έστιν .... Είναι δέ καί 
« δρυών μεγάλων πλήθος, φερουσών καρπόν τω μεγέθει διαλάτ- 
»[τοντα, διπλασιάζοντα τών έν ταϊς άλλαις χώραις φαινομένων.» 
(Βιβλ. IV κεφ. 84).

Ό αύτός Διόδωρος άναφέρει δτι έν ‘Υρκανία ύπάρχει καί δέν
δρον τι δμοιον τή δρυί κατά τήν έπιφάνειαν, άπό τών φύλλων τοΰ 
δποίου κατασταλάζει μέλι:

« Έστι δέ καί δένδρον παρά τοϊς έγχωρίοις παραπλήσιον δρυι 
»κατά τήν έπιφάνειαν, άπό δέ τών φύλλων άπολεϊβον μέλι.» 
(Βιβλ. XVII κεφ. 75).

Δρΰς ένεποίησε τόν θάνατον τω διασήμω τής ‘Ελλάδος άθλητη 
Μίλωνι τω Κροτωνιάτη, τώ επτάκις έν τοϊς Όλυμπιακοϊς άγώσι 
θριαμβεύσαντι. Τερατώδης ή δύναμις αύτοΰ. Διηγούνται δτι έκρά- 
τει ρόδιον διά μόνης τής έπαφής τών δακτύλων, χωρίς ούδόλως νά 
συνθλίβη αύτό, καί δμως ούδείς ήδύνατο νά τό άποσπάση έκ τής 
χειρός αύτοΰ. "Εθετε γυμνόν τόν πόδα έπί δίσκου έλαίω άληλιμ- 

μένου, καί είς μάτην προσεπάθουν ΐνα μετακινήσωσιν αύτόν. 
Βουν μετέφερεν έπί τών ώμων, καί δι’ ένός γρονθοκοπήματος 
έφόνευεν αύτόν, καί πλεϊστα άλλα. Άλλ’ ή πεποίθησις αύτοΰ έπί 
τή υπερφυσική ούτως είπεϊν ταύτη δυνάμει, άπέβη τέλος δλεθρία 
δϊ αύτόν. Άπαντήσας καθ’ όδόν γηραιάν τινα δρΰν, ύπηνεωγμέ- 
νην ήδη διά τών ύπό τοΰ πελέκεως καί τών σφυροκοπημάτων έμ- 
πεπηγμένων έν αύτή σφηνών, ήθέλησε νά τήν διάσχιση δλως διά 
τών χειρών αύτοΰ. Άλλ1 άμα αί σφήνες άφηρέθησαν, αί χεϊρές 
του συνεκλείσθησαν ύπό τών τέως διεστώτων μερών τοΰ δένδρου, 
ίπερ δυνάμει τής έλαστικότητος συνηνώθησαν πάλιν έπί τό αύτό, 
και μή δυνάμενος πλέον ν’ άπαλλαχθή τής παγίδος ταύτης διε- 
σπαράχθη ύπό τών έκεϊ λύκων.

‘Υπήρχε καί παροιμία έπί τής δρυός ή εξής:
« ούκ άπό δρυός έσσι, ούδ’ άπό πέτρης.»

ήτοι: «Σύ δέν κατάγεσαι άπό ξύλου ή πέτρας» έχεις βέ
βαια γονείς καί πατρίδα- ίσως διότι τό πάλαι έξέθετον συνήθως τά 
νόθα έν τοΐς σπηλαίοις ή έν ταϊς κοιλότησι τών δένδρων.

‘Ο Λατίνος ποιητής Αευκανός συγκρίνει τόν Πομπήϊον πρός 
γηραιάν δρΰν ύπό λαμπρών φορτωμένην τροπαίων.

‘Ο άγ. Βερνάρδος, πρώτος Άββάς τοΰ έν Clairvaux μοναστη
ριού, δπερ έκειτο έντός κοιλάδος περιστοιχιζομένης ύπό ώραίων 
δασών, έζη τέως άγνωστος έν τή έρημία, μεχρισοΰ προσκληθείς 
ΐνα κήρυξή τήν δευτέραν σταυροφορίαν, έξήλθε τών δασών καί 
διά τής δεινοτάτης αύτοΰ εύγλωττίας ήδυνήθη νά προσελκύση 
περί αύτόν λαούς τε καί βασιλείς, καί νά μετενέγκη είς Ασίαν 
δλόκληρον σχεδόν τήν Εύρώπην ό δαιμόνιος ούτος άνήρ άπεκά- 
λει εαυτόν μαθητήν τών δρυών καί τών φηγών. Ούδέν δθεν 
παράδοξον δτι τοιούτος μαθητής διεβίωσε σκεπτόμενος καί με- 
γάλας συλλαμβάνω·? ιδέας.

Έπί πολλά έτη έν τώ είς τά πέριξ τών Παρισίων δάσει τών 
Βιγκεννών έδεικνύετο δρΰς ύπό τήν οποίαν ό βασιλεύς τής Γαλ
λίας Λουδοβίκος ό Θ', έκάθητο διά ν’ άκροάζηται τάς αιτιάσεις 
και άντεγκλήσεις τών ύπηκόων του καί νά δικάζη αύτούς κατά 
τό δίκαιον. Αγροτικός ούτος καί δημοτικός θρόνος, δνπερ ή βασι
λική εύπροσηγορία καθίστα τοϊς πάσι προσιτόν, δνπερ άθρόον τό 
πλήθος περιεστοίχιζε καί τοΰ οποίου ή άρετή, ή άγάπη καί ή ευ
γνωμοσύνη έξησφάλιζον τό άκλόνητον τής εύσταθείας αύτοΰ.

‘Η δρΰς έν τή σηματογραφία εινε τό σύμβολον τής ισχύος καί 
τής καρτερίας. ’ »
I Οί ειδήμονες τής Γαλλικής ούκ άγνοοΰσι βεβαίως καί τόν χα- 

ριεστατον καί φιλοσοφικώτατον φερ’ είπεϊν μύθον τοΰ Ααφονταίνου, 
τον έπιγραφόμενον Le Chene et le Roseau « ‘Η δρΰς καί ό κά
λαμος,» ένθα τό άγέρωχον καί ύπερωπτικόν τής δρυός πληρέστατα 
ήτ-αται ύπό τής ταπεινοφροσύνης τοΰ παντΐ άνέμω σαλευομένου 
θαλάμου.

Οί Δρυιδαι, λειτουργοί τής θρησκείας τών άρχαίων Γαλατών 
ή Κελτών, οί τήν έπωνυμίαν ταύτην προσλαδόντες έκτής έλλη- 

»αής μάλλον λέξεως «δρΰς» ή τής Ιρλανδικής «rhouydd», 
^όςαζον τήν άθανασίαν τής ψυχής καί την μετεμψύχωσιν. Άν- 
■είμενεν δέ τής λατρείας αύτών, παρεκτός τών παρ’ αύτοϊς θε- 
οτήτων, Έσον, Τιφτατις, και πλείστων άλλων, ήτο κυρίως αύτή 

ή φύσις. Ναούς ούκ είχον, άλλ’ έν μεγάλη πομπή, συνήρχοντο 

άθρόοι περί τάς άρχάς τοΰ έτους έντός πυκνοτάτων καί βαθύ
σκιων δασών, ένθα άνήγειρον βωμόν χορτοπλινθωτόν παρά τή 
γηραιοτάτη δρυί, ένεχάρασσον έπί τοΰ κορμού αύτής τά δνόματα 
τών μεγάλων θεών, ειτα εις τών Δρυϊδών, χιτώνα ποδήρη λευ
κόν περιβεβλημένος ,άνέβαινεν έπί τής δρυός, δένδρου δπερ ιδίως 
έσέβοντο, καί άπέκοπτε τόν παράφυτον αύτή ιξόν (Gui de chene) 
διά χρυσοΰ δρεπάνου, οί δέ περιϊστάμενοι δρυίδαι, έναποθέτοντες 
αύτόν έντός λευκής σινδόνος καί έγκαταβρέχοντες ύδατι, διένε
μαν τω λαω ώς άλεξιτήριον δήθεν κατά τής μαγγανείας καί τών 
άσθενειών.

Έν τώ Ίταλικω μελοδράματι Norma Πράξ. ά. Σκην. δ', πα- 
ρίσταται ή ήρωις τοΰ μελοδράματος Νόρμα έπιλέγουσα τάδε:

“.......................... Γ ora aspettate
1’ora fatal, die compia il gran decreto
Pace v’ inlimo ... e il sacro vischio io mieto.

ήτοι......................... Τήν ώραν περιμένετε,
τήν φοβεράν στιγμήν, ήτις θά έκπληρώση μεγάλην έντολήν. 
Τήνειρήνην ύμϊν έπιβάλλω... έγώ δέ περικόπτω τόν ιερόν ιξόν.»

Περαίνοντες τήν περί Δρυός πραγματείαν ταύτην, άναφέρο- 
μεν καί τό επόμενον περί αύτής ιστορικόν.

Έν Αγγλία, μίαν λεΰγαν μακράν τοΰ Shrewsbury, είς τά εν
δότερα ένός δάσους, κεϊται τό Boscobel house, οικία έν ή ό βα
σιλεύς τής Αγγλίας Κάρολος Β'. φυγάς καί έξόριστος, γενναίως 
έφιλοξενήθη. Έκεϊ πλησίον ύπάρχει ή βασιλική καλουμένη δρύς 
(the royal Oak), ένθα ό ήγεμών ουτος έκρύβη διά ν’ άποφύγη 
τόν καταδιωγμόν τών έχθρών του. Μετά δέ τό γεγονός τοΰτο ή 
δρΰς αΰτη περιεφράχθη ύπό πλινθίνου τείχους καί περιεκυκλώθη 
ύπό δαφνών άκολούθως φυτευθεισών. Άφοΰ δ’ δ Κάρολος έπα- 
νέβη άσφαλώς εϊς τόν θρόνον αύτοΰ, άπήρχετο πολλάκις πρός έπί- 
σκεψιν τούτε οίκου τούτου τοΰ φιλόξενήσαντος αύτόν καί τής 
δρυός. Λέγεται δ’ δτι καί βαλάνους συνάξας έκ τοΰ δένδρου τού
του μετεφύτευσεν έν τω περιβόλω τοΰ St. James, οΰςπερ ίδίαις 
χερσίν έπότιζε καθ' έκάστην πρωίαν.

‘Ετέρα δ’ άφήγησις τοΰ ιστορικού τούτου γεγονότος έχει ο'ύτω 
πως:

‘Ο Κάρολος Β'. υίός τού άτυχούς Καρόλου τοΰ Λ' βασιλέως 
τής Αγγλίας, τοΰ κατ’ άπόφασιν τοΰ Κοινοβουλίου καρατομη- 
θέντος έπί τής λαιμητόμου περί τό 1649, άπεπειράθη πολλάκις 
δπως άνακτήση διά τών δπλων τόν προγονικόν του θρόνον άλλ’ 
άφοΰ άπώλεσε πολλάς μάχας, τά στρατεύματα αύτοΰ ήττήθησαν 
δλοσχερώς έν Worcester. Μετά τήν τελευταία·? ταύτην μάχην, 
πλείστους κινδύνους διατρέξας εύρεν έπί τέλους άσυλον καί φί
λους πιστούς παρά τέσσαρσιν άδελφοϊς γεωργοϊς δνόματι Pende- 
rell. Ούτοι, δπως μετασχηματίσωσιν αύτόν, τώ έβαψαν τάς χεϊ- 
ρας καί τό πρόσωπον, έκειραν τήν κόμην του, ένεδυσαν αύτόν 
φορέματα ξυλοκόπου και τώ ένεχείρισαν πέλεκυν. Ούτω μετα- 
σχηματισθείς περιήρχετο τά δάση καί έκοιματο παρά ταϊς ρίζαις 
τών δένδρων. Οί στρατιώται τοΰ κοινοβουλίου ήρχοντο πολλάκις 
πρός άναζήτησιν αύτοΰ, δ δέ βασιλεύς πρός άποφυγήν άνέβαινεν 
έπί τίνος δρυός δθεν άσφαλώς έθεώρει τούς άναζητοΰντας αύτό
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διαβαίνοντας. Μετά τήν άποκατάστασιν τοΰ βασιλέως τούτου είς 
τδν θρόνον ή σεβαστή αύτη δρΰς έπωνομάσθη βασιλική καί 
έκτοτε, τήν 29 Μαίου, επέτειον ήμέραν τής διασώσεω; τοΰ βχ- 
σιλέως, οί δπωροπώλαι στολίζουσι τά εργαστήριά των μέ φύλλα 
δρυδς κεχρυσωμένα, καί τινες μάλιστα τήν ήμέραν έκείνην φο- 
ροΰσιν έξ αύτών έν τή κομόιοδόχη αύτών.

Έν τω Κομητάτω τοΰ Kent κεϊτχι ή κωμόπολι; τών έ,τπζ 
δρυών (Seven Oaks), οΰτω κληθεΐσα έκ τών παρ’ αύτη επτά 
αρχαίων δρυών.

Έ μ. Γ ι α ν ακόπουλο ς.

Τό περιοδικόν L’AMERIC'NO καί οί Έλληνες.

Έν Γερμανία δ φιλελληνισμός έχει κχί τούς ύπ-ναντίους καί 
τούς ύπερασπιστάς του. Έν γένει ό γερμανικός τύπος τή; Βιέννης 
καί τής Αύγούστης διατελεΐ ήμΐν ήττον εύνοϊκδς ή δ τοΰ Βερο
λίνου καί τή; Κολονίχς. Ούτως ένω πολλά βιενναϊα φύλλα έξα- 
κολουθοΰσι δεικνύμενα λίαν δυσμενή προς τούς Έλληνας, ό τε
λευταίος τόμος τοΰ Salon δημοσιευομένου παρά τοΰ Δόκτοοος 
’Ιουλίου Rodenberg έκ Βερολίνου όμιλεϊ περί τοΰ 'Ελληνισμού 
μετ’ άναμφηρίστου συμπάθειας (Ε'. έτος, 10ος τόμος, 8ον τεΰχ. 
—Βιογραφία τής Κ. Δόρα; Ίστριάδος).

Έν τή ’Ισπανική ’Αμερική τά πνεύματα δέν φαίνονται οΰτω 
διηρημένα. Το περίφημου εβδομαδιαίου περιοδικόν, τ'ο πρό τίνος 
παρ' Ικανού συγγραρέως, τοΰ κ. Έκτορος Varela, έκδιδομευου, 
έξεφράζετο έσχάτως ευμενέστατα περί «του ένδοξοτέρου λαού τής 
γή;» και περί τών ύπερασπιζομένωυ τά απαράγραπτα αύτοΰ δι
καιώματα (17 Απριλίου, εν αρθρω επιγραφομενω Η τ/γΐ'ίονις 
/looci /σαριας). Την τοΰ φύλλου τούτου, ου ό τίτλος I'America- 
no, προς τούς Έλληνας εύμένειαν Οεωροΰμεν ούχί μιαρού λόγου 
άξίαυ, καθότι τ'ο περιοδικόν τοΰτο άναγινώσκ-τχί έν τε τή Βοοείω 
καί τή Νοτίω ’Αμερική, έν Μεξικω καί έν Περουβία, έν Κολοα- 
βία ώς καί έν Χιλή, έν Βολιβία ώς καί έν Ούρουγουΐα κτλ. καί 
καθότι μεταξύ τών Ευρωπαίων συντακτών αύτοΰ, ώς άναοέρει 
’Ιταλικόν τι περιοδικόν, la RivLta Enropea (Μαίω 1872), αριθ
μεί μέγαν αριθμού διακεκριμένων καθ’ δλα τά είδη τής παιδείας 
συγγραφέωυ, ώς λ. χ. τούς κ.κ. Victor Hugo, Michel Chevalier 
Michelet, Laboulaye, Louis Blanc, Emile de Girardin, Renan 
Jules Janin, Charles de Mazade, Madame Ceorge Sand, έκ τών 

Γάλλων—τ'ον ρήτορα Casteliar, τ'ον Δούκα De Rivas, τάς κυρίας 
Fernand Caballero καί Gomez Avellaneda έκτων Ισπανών—του 
καθηγητήν Paul Mantegazza έκτών Ιταλών, κτλ. ώστε δύναται 
τις είπεϊν δτι τ'ο παρά τοΰ κ. Varela διευθυ όμενον περιοδικόν 
αριθμεί μεταςύ τών συντακτών αύτοΰ τούς πρωτίστους έντε τώ 
παλαιω καί τω υέω κόσμω συγγραφείς τής Λατινικής φυλής.

Ο ΠΡΟΠΡΩΠΝ ΕΦΕΣΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ 

Θεσσαλονικεύς.

Γεννηθείς έν Θεσσαλονίκη ύπ'ο γονέων ευσεβών και ορθοδόξων 
κατά τ'ο 1801 άγει ήδη τ'ο έξηκοστόν όγδοον έτος τής ήλικίας 
αυτού. Πχιδιόθεν έπεδοθη εις τά γράμματα, φοιτήσας παρά τω 
τότε περιφήμω διδασκάλου τής έκεϊ ‘Ελληνικής σχολής Άστε- 
ρίω τω έκ Γαλαοίστης. Άποπερατώσα; δέ τάς σπουδά; αύτοΰ 
είσήχθη έν τή Μ.γφοπολει έκπληρών χοέη γραμμχτέως έπί τής 
άρχιερατείας τοΰ αειμνήστου Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, δπότε, έκρα- 
γείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως, ύπέστη μετά τών λοιπών 
χριστιανών τής πόλεως ταύτης τήν δεινήν καί φοβέραν έκείνην 
δοκιμασίαν, έπί τρεις όλου; μήνας περιορισθείς μετ’ αύτών έν τή 
Μητροπόλει ύπό αύστηροτάτην καί άγρυπνον στρατιωτικήν φύ- 
λαςιν. Μετά δέ τήν άπελευθέρωσιν αύτών, διά τήν έκ τών καιρι
κών περιστάσεων μεταλλαγήν τών πνευματικών αρχηγών τής 
επαρχίας ταύτης, μεταοά; είς τά παρακείμενα Άμπ-λάκιχ έχει- 
ρ:το/ή')η ίεροδιάκο/ο; παρά τοΰ είς επίσκοπον ΙΙλχταμώνοςπρο- 
διβχσθέντος πρωτοσυγκέλλου τού αοιδίμου Θεσσαλονίκης, δν εΐχε 
τότε διαδεχθή ό άπό Αίνου Ματθαίος. ’Αλλά καί πάλιν διά τούς 
αυτούς λόγους, έπανελθών εις τήν πατρίδα αύτοΰ καθ' ήν έποχήν 
έγένετο Θεσσαλονίκης ό Λήμνου Μακάριος, υπηρέτησε καί παρ’ 
αύτώ πλείω τών επτά ετών ώς γραμμκτεύς, δευτερεύων, καί κα
τόπιν 'Αρχιδιάκονος, δν και παυθέντα καί είς “Αγιον όρος άπελ- 
Οόντχ συνηκολούθησεν έκτισε, παραμείνας δύω έτη μήνας. Περί 
δέ τάς άρχάς τοΰ έτους 1831 έλθών είς Κων]πολιν συστήνεται 
παρά τω τότε Χαλκηδόνος Ζαχαρία, εΐτα δέ κατ’ έπίμονον αϊτη- 
σιν τοΰ εις τόν θρόνον τή; Κυζίκου προβιβασθέντος Άγχιάλου 
Ανθίμου παραλαμβάνεται παρ’ αύτοΰ καί άποστέλλεται ώς αρ

χιερατικός αύτοΰ επίτροπος εϊς Κύζικον, έπιτροπεύσας έν αύτη 
πέντε περίπου μήνας. Μετά οκταετείς δέ πρός αύτόν έκδουλεύ- 
σεις ώ; αρχιδιάκονος, γραμματεύς καί ακολούθως ένεργός τών 
έφορικών αύτοΰ υποθέσεων έν Κων]πόλει, κτησάμενος πείραν ού 
τήν τυχούσαν καί τήν έςιδιασμέ.ην αγάπην καί ύπόληψιν τοΰ 
σεβασμίου Γέροντος αύτοΰ, αΰθορμήτω και όμοφώνω προτάσει καί 
έγκρίσει τής ‘Ιερά; Συνόδου έπί τής Α'. πατριαρχεία; τοΰ κυρίου 
Γρηγορίου τοΰ ΣΤ'. χειροτονείται Μητροπολίτης Μαρωνείας. Έπί 
επτά δέ όλα έτη θεαρέστως καί λίαν εύδοκίμως διοικήσας τήν 
έπαρχίαν ταύτην καί μεγάλας υπηρεσίας διά τής άοκνου καί συν
τόνου προστασίας καί ένεργείας του παρασχών αύτή, έφειλκύσατο 
τήν γενικήν πάντων τών κατοίκων αγάπην καί άφοσίωσιν. Μα
ρωνείας δε έτι ών προσκαλείται έν Κων[πόλει ώς μέλος συνο
δικόν επί τής πατριαρχείας ’Ανθίμου τοΰ άπό Κυζίκου (τοΰ καί 
Γέροντος αύτοΰ) καί κατόπιν διορίζεται ταμίας τοΰ Κοινού, είς 3 
έπί πολύ είργάσθη μετά τής γνωστής αύτοΰ φιλοπονίας καί ά- 
κεραιότητος έπί τε τή; πατριαρχεία; τοΰ άπό Δέρκων Γερμανού 
καί τοΰ άπό Κυζίκου Μελετίου, καί μετά τήν άποβίωσιν τούτου 
Τοποτηρητής τοΰ οικουμενικού θρόνου μέχρι τής άναβάσεως τοΰ 
άπό ’Εφέσου κ. ’Ανθίμου τοΰ ΣΤ', τοΰ καί νΰν εύκλεώς πατριαρ- 
χεύουτος, δτε προβιβάζεται είς τόν θρόνον τής Εφέσου περί τά 

τέλη τοΰ 1844. Έπί έπταετίαν δέ δλην εύαγγελικώς καί πάνυ 
εύδοκίμως ποιμάνα; καί τήν έπαρχίαν ταύτην, άτε έν μέν τή έκ
κλησία διδάσκων ιήν χριστιανικήν άγάπην καί ομόνοιαν, έν δέ 
τοϊς τοπικοςς δικαστηρίοις υπερασπιζόμενος δραστηρίω; τάς δια
φόρους υποθέσεις τών χριστιανών καί ύπερμαχών τών δικαίων 
αύτών έκτήσατο άγαθήν φήμην καί τήν έγκάρδιον άγάπην τών
Έφεσίων. Μετακληθείς δέ είς Κωνστ]ούπολιν καί συνοδικόν μέ
λος διάσελών έπίτε τή; Πατριαρχεία; τοΰ κ. ’Ανθίμου τοΰ ΣΤ', 
και κ. Άνθιμου τοΰ Βυζαντίου παρέσχε τή έκκλησία καί τω έθνει
πολυτίμους έκδουλεύσεις γενόμενος ένεκα τών φώτων, τής μα-
κράς του πείρας, τής άκεραιότητος καί άμεροληψίας τοΰ χαρα-

έθνικών καταστημάτων, οίον τοΰ

μείου, τή; Θεολογικής Σχολής, 
μέλος τή; έκκλ. κεντρική; έπι- 
τροπής καί έφορο; πολλών ά- 
ποδημούντων Αρχιερέων, ών τά; 
έμπιπτούσα; υποθέσεις διεςήγε 
πάνυ φιλοτιμώ;, ώ; ζηλωτή; ών 
τών καθεστώτων καί τοΰ δικαίου
προστάτης. A/.λα επι της πα
τριαρχεία; Ανθίμου τοΰ Βυζαν
τίου τό έςή; περιστατιχόν διέ-

σταδίου αύτοΰ, θύμα γενόμενον 
τή; αύταπαρνήσεω; αύτοΰ. Απο- 
βιώσαντοςτοΰ Μητροπολίτου Δρά
μας ’Αθανασίου, συζήτησι; έγέ
νετο συνοδιν.ώς περί τοΰ καταλ
λήλου διαδόχου αύτοΰ. Γενομέ-

Ό προπρώην ’Eqsaov "^νθιμοζ, 
Θισσαλονικίύί-

ντς δέ ύσ 
άποκατά

κολλά μέρη
IΓ

μας), δυσάρεςοι ως εκ τουτου δι
ενέξεις συνέβησαν έν τή Συνόδω, 
μή πειθομένης τή; Αύτού Σε
βασμιότητες νά γνωμοδοτήση 

r ύπέρ αύτοΰ ένεκα πολλών μέν 
καί άλλων ισχυρών λόγων, άλλά 
καί διότι ή έκκλησία δέν έπρεπε 
νά ένδίδη εις έξωτερικάς έπεμ- 

■ βάσεις, προκειμένου ιδίως περί 
τής πνευματική; διοικήσεως αύ- 

I τής. Τούτου ένεκα ό τότε πατρι-
«'ρχης ’Ά-.Ο. ό Βυζάντιος ένήργησε
τήν άποπομπήν αύτοΰ εί; τήν έπαρχίαν του ώ; καί τού Γέρον- 
το; ‘Ηράκλειας, ένθα καί άπήλθε τό δεύτερον περιελθών αυθις 

] αύτής, μεθ’ δ έπανέκαμψεν είς Βασιλεύουσαν χάριν 
τή; πασχούση; υγείας του, διότι δυστυχώ; ή έκ τουτου προελ- 
θοΰσα ηθική ταραχή είς καρδίαν φιλότιμου και εύαίσθητον προε- 
κάλεσεν αδιαθεσίαν, ήν έδείνωσε κακή διάγνωσις και κακή θε- 

t ραπεία καί τής όποια; έπωφεληθέντε; κατόπιν οί έποφθαλμιών- 
τες τήν έπίσημον ταύτην έπαρχίαν κατώρθωσαν, μύρια δσα μέσα 
βόλια διενεργήσαντε; νά παραπείσωσι καί τον τότε πατριάρχην 
Γερμανόν ι'να προβή εί; τήν παύσιν αύτοΰ παρατυπώ; και παρα
νόμι»; ά'νεο λόγου δικαίου καί μηδεμιά; ύπαρχουσης ανάγκης, 

καί τοι αμέσως διαμαρτυρηθέντος έγγράφως τε καί προφορικώς. 
Έκτοτε διατελεΐ διαθέσιμος μηδεμίαν ποτέ θελήσας νά δεχθή 
άλλην έπαρχίαν, θεωρών ώς μόνην ίκανοποίησιν αύτοΰ τήν είς 
τήν νόμιμον καί κανονικήν ταύτην έπαρχίαν άποκατάστασιν του.

Ίδιάζουσαν άγάπην καί φιλοστοργίαν τω δντι πατρικήν έδειξε 
πάντοτε πρός τούς όσοι συνειργάσθησαν μετ’ αύτοΰ ώς ύπάλλη- 
λοι καί μετά προθυμίας τήν προαγωγήν αύτών διενήργησεν.

Ό έπαξίως κοσμών τόν έπισκοπικόν θρόνον τής ‘Ηλιουπόλεως 
μουσοτραφής καί εύπαίδευτος κ. Διονύσιος, ό άγ. Βελιγράοων 
κ. Άνθιμος, ό άγ. Αυτίτσης κ. ’Ιγνάτιος καί ό ένΚαΐρω τό ζήν
έκμετρήσας άγ. ’Ελαίας — πάντες ουτοι ύπ’ο τοΰ πρώην Εφέσου

Ανθίμου έπαιδαγωγήθησαν 
καί είς τάς οποία; κατέχουν θέ
σει; τη προστασία Αύτοΰ προή- 
χθησαν.

Άποροΰμεν διατί ή Μεγάλη 
τοΰ Χριστού Εκκλησία, ή Σέβα 
στή ήμών Μήτηρ, δέν άποδίδει 
τ'ο ποίμνιον εις τ'ον ποιμένα καί 
τ'ον ποιμένα είς τ'ο ποίμνιον, ά- 
φοΰ μ,εγάλη άμφοτέρωθεν υπάρ
χει ή τάσι; καί άμοιβαία ή εύ- 
χαρίστησις. Λόγο; τή; άπό τής 
’Επαρχίας άπομακρύνσεως τοΰ 
κ. Άνθιμου ύπήρξεν ή άσθένεια, 
άλλά μήπω; ό Κυρ Παίσιο; χαί
ρει ύγείαν; εινε πλέον εί; θέσιν 
νά ποιμαίνη έπαρχίαν, οϊα ή 
Έφεσος; Τούτο εΐνε πρόβλημα 
τ'ο δποϊον δσον καί άν έσκέφθην 
δέν ήδυνήθην είσέτι νά λύσω.

Οί Χριστιανοί, καί μάλιστα οί

άνάγκην Αρχιερέων καί Αρχι
ερέων πράγμα καί όνομα. Πρός 
τί ή τή; Σέβας·, ήμών Μητρός 
άσύγγνωσιο; αΰτη ολιγωρία καθ’ 
δσον άφορα τήν επίσημον τής 
’Εφέσου έπαρχίαν; Δεν ήςεύρω 
δν άπατώμαι, άλλά μοί φαίνεται 
δτι ό διευθύνων τούς ο’ίακας τής 
’Εκκλησίας μεγίστην άναλαμ- 
βάνει ευθύνην διά ταύτην τήν 
άσύγγνωστον άδικίαν.

Εις Έφέσιος (1).

(1) Σ. Δ. τήν ά'νωθι βιογραφίαν εϊχομεν λάβει πρός δημοσί- 
ευσιν πρό τίνος καιρού, άλλά διά τήν πληθ'υν τή; έπισεσωρευμέ- 
νης ύλη; εΐχεν άναβληθή μέχρι σήμερον, δτε μετά την έν τω 
τυπογπαφείω σύνθεσίν της άνέγνωμεν ένταϊς έφημερίσιν δτι, πα- 
ραιτηθέντος τού Σ. τέως Άγ. ’Εφέσου κ. Παισίου, Συνοδική έγ- 
κρίσει, προήχθη έπί τήν περίβλεπτον πής Εφέσου Μηνροπολιν ή 
Α. Σ. ό τέως' Άγ. Δράμας κ. Άγαθα^ελος, είς δέ τήν τή; 
Δράμα; ή Α. Π. ό τέως Άγ. Άγκύρας κ. Ίωαννίκιος. Έν τού
τοι; μόλις άναγνόντες τά ά'νωθι εϊδομεν είς ταςμετά ταΰτα έφη- 
μερίδας διαμαρτύρησιν τοΰ κ. Παισίου κατά τής συνοδικής πρά- 
ξεως, ήν άποκαλεϊ αντικανονικήν καί άδικον.
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ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.
(Συνέχεια άπδ σελ. 83 καί τέλος).

Άλλ’ δτε οί άρμόδιοι τοΰ έθνους ήμών καλώς γινώσκουσιν ότι 
ώς αρχηγοί τοΰ νέου περιουσίου τούτου λαοΰ, έφ’ ω και καυχών- 
ται, πρ'ος τοΰτο έληλύθασιν είς τον κόσμον ϊνα την άλήθειαν δι- 
δάξωσιν εις αυτόν απέναντι της τοΰ Πλάστου βουλήσεως ΐστανται, 
εινε δυνατόν νά φρονώσιν δτι, χάριν της τών ύλικών παθών θερα
πείας αυτών, θέλει μηδενισθή ή προαιώνιος βουλή τοΰ'Υψίστου;τδ 
κατ έμέ, ώς έκ τής ιστορίας διδασκόμεθα, πρέπει νά παραδεχθώ- 
μεν πάντες δτι οί στρεδλώς βαδίζοντες έκ τών άνθρώπων, ώς άεί
ποτε νηπιάζοντες, άρχόμενοι την διδασκαλίαν αυτών άναγινώσκου 
σιτ'ο «πάτερ ήμών», δ δΣωτήρήμώνώς μόνην προσευχήν έσύςησε 
καί δπερ ουτοι ούδ’ ήτο δυνατόν νά κατανοήσωσιν άνευ τών διά 
μόνου τοΰ χρόνου άποδεικνυομένων γεγονότων, έπίστευσαν πάν
τοτε διά τών έν αύτώ λέξεων « ώς έν ούρανω καί έπί της γης » 
δτι μέγας τις θησαυρός άπ’ ούρανοΰ καταβάς έστι ποΰ έν τη Γή, 
δι’ δ καί μετά ζήλου πρδς άναζήτησιν αύτοΰ έσπευσαν. Τήν εύ- 
θεΐαν δέ όδδν ούδέποτε άκολουθήσαντες δπως έκ τοΰ «πάτερ ή
μών» μεταβώ σιν είς τδ «ή έλπίς μου ό πατήρ» κτλ., έντω δποίω 
ήθελον διδαχθή τήν πρδς άνεύρεσιν τοΰ ζητουμένου πλούτου δδόν, 
καϊ μετ’έλπίδος ριφθώσιν εις τδ «πιστεύω κτλ.»,έντω δποίω ήθε
λον πεισθή δτι δ ζητούμενος θησαυρός, πνευματικός ών, έν ταΐς 
χερσίν αύτών άοράτως διέμενε, λοξοδρομοΰντες δυςυχώςκατά συν
ήθειαν πρδς τδ Μήνιν άειδε*  διετέλουν ζητοΰντες αύτδν έν τη 
ΰλη έπί πολλούς αιώνας. Περιελθόντες δέ πάσαν τήν γην καί 
διά μυρίων κακουχιών μή εύρόντες αύτόν, έκ της λάμψεως τών 
φωτοδοτικών σωμάτων έπίστευσαν δτι έν αύτοϊς έστιν ούτος, δι’ δ 
καί πέραν τοΰ πλανήτου έσπευδον πάντοτε ζητοΰντες αύτδν διά 
της έπιστήμης, διά τών στοιχείων τοΰ κόσμου, έν ταΐς τών ά
πειρων κόσμων άποστάσεσι. Καταμετρήσαντες δ’ αύτάς ώς ήδ·υ- 
νήθησαν, έγνωσαν έκ της άκριβεστάτης τών έν αύτάϊς άπειρων κό
σμων χινήσεως δτι έστιν δ κινών καί συντηρών ταΰτα πάντα χαί 
δτι ούτός έστιν δ ζητούμενος θησαυρός, δν, ώς μή θεωρούμενον, 

παντοδύναμον μέν καί αιώνιον άλλ’ άγνωστον θεόν, ώς οί άρχάΐοι 
σοφοί, καλοΰσι· τοΰτον δε τοΰ λοιπού ώς τδν μόνον ζητούμενον 
έκζητοΰντες ϊνα ψηλαφήσαντες αύτδν πεισθώσι, μετά μυρίας δσας 
έπί τών δυσβάτων δρέων καί κοιλάδων της φιλοσοφίας άποπλα- 
νήσεις, καθ’ άς ούδέν παρ’ ούδενδς ούδέποτε ήχουσαν ποΰ έστιν 
ουτος, οΐκαδε έπιστρέψαντες μετ’ έκπλήξεως έκ μόνης της θεο- 
φρουρήτου Γραφής πληροφορούνται σήμερον δτι ή γνώσις τοΰ ζη
τουμένου θησαυροΰ έν μόνω τώ ύπ’ αύτών περιφρονηθέντι φυλ- 
λαδίω έστιν δπερ οί διελθόντες έπισταμένως καί τδν έν αύτώ 
θησαυρόν ψηλαφήσαντες έδόησαν, όχι ώς οί άρχαίοι σοφοί καί οί 
ακόλουθοι έκείνων, άγνωστον θεόν, άλλά δ Κύριός μου και ί, 
Θεός μου ! Τούτον νΰν οί πλεϊστοι ώς τοιοΰτον συνομολογοΰσι. 
Τούτου άρα τήν διδασκαλίαν ανάγκπ νά έπαναλάβωμεν, έάν ώς 
περιούσιος τού θεοΰ λαός Οέλωμεν νά διακριθώμεν, δπως διδά- 
ξωμεν αύτήν κατά χαθήκον είς τά έθνη, καί ιδού τδ σημεϊον, εϊς 
δ νΰν εύρισκόμεθα. Έκ δέ τής γνώσεως τής αλήθειας ταύτης οί 

πλησιέστεροι πρδς αύτήν, ώς βλέπομεν, ώς δ Μαυρογορδάτος 
καί διάφοροι, έκ ταύτης δρμώμενοι τά βέλτιστα γράφουσι καί ά- 
παγγέλλουσιν, ώς δ Παΰλος φωνεϊ, δτι άνάγκη καί μεγίστη ά- 
νάγκη έστιν ή έκ τής κατά τά στοιχεία τοΰ κόσμου διδασκαλίας 
πρδς τήν κατά Χριστόν διδασκαλίαν μετάβασις. Καί τοΰτο ούδείς 
τών αρμοδίων, έκ τών πραγμάτων δδηγούμενος, ν’άρνηθή δύνα
ται· άλλά πώς νά έπιστρέψωσιν οί άρμόδιοι πρδς τήν άχρι τοΰ- 
δε ύπ’ αύτών χλευαζομένην διδασκαλίαν; πώς νά έπιστρέψωσιν 
αίσχυνόμενοι νά κηρύξωσιν ώς άληθή, ώς τήν μάλλον άναγ- 
καίαν διδασκαλίαν, ήν έως τήν χθές ήμέραν έπησχύνοντο νά 
δνομάσωσιν ώς τοιαύτην; καί ιδού τδ ζήτημα τής ήμέρας.

Άλλ’ ώ άδελφοί, διατί έπαισχύνεσθε χωροΰντες πρδς τήν κατά 
Χριστόν διδασκαλίαν; ούκ οϊδατε δτι τήν διαγωγήν ύμών ταύτην 
προγινώσκων δ Σωτήρ εΐπεν «δς γάρ άν έπαισχυνθη με καί τούς 
έμούς λόγους έμπροσθεν τών άνθρώπων, έπαισχυνθήσομαι κάγώ 
αύτδν έμπροσθεν τοΰ πατρός μου τοΰ έν ούρανοΐς;» διατί έπαι- 
σχύνεσθε διά τήν έπιστροφήν ύμών ; ιδού ουτος πάντας πρδς έ- 
πιστροφήν προσκαλών λέγει «έπιστράφητε πρός με κάγώ ίάσω ύ- 
μάς.» Έάν θέλετε ϊνα ή μωρά ύμών αισχύνη αΰτη έξ δλοκλή- 
ρου μηδενισθή, άτενίσατε πρδς τούς τρομερωτάτους τοΰ 19ου αί
ώνος έμπαίκτας τοΰ χριστιανισμού, καί θέλετε πεισθήν δτι έξε- 
μέσαντες ουτοι τά μύρια κατά τής θε'.ότητος τοΰ ’Ιησού, έπί τέ
λους χωρίς νά έπαισχυνθώσιν, αύτοί άφ’ έαυτών είς τά ίδια έμέ- 
σματα έπέστρεψαν, έκ τών πραγμάτων τής άληθείας άναγκασθέν- 
τες· ϊδε σελ: 126 τοΰ θεανδρ.. πρ. τοΰ I. X. Έκτος τούτων καί 
πλεϊστοι άλλοι δμοιοι τούτοις ομοίως έποίησαν, ών τά λεγόμενα 
έπιλείψει με δ χρόνος ϊνα άναφέρω ένταΰθα.

Έπιστράφητε δθεν πρδς τήν άλήθειαν, διότι ούδείς έστι φόβος 
ινα μή αΐχυνθήτε, ένδυόμενοι τήν βασιλικήν τής άληθοΰς διδα
σκαλίας χλαμύδα, γυμνοί δντες. Φορέσατε αύτήν διά τής διδα
σκαλίας ύμών πρδς τά τέκνα ήμών καί πρδς πάντα τά έθνη, δτι 
τοΰτο έστι τδ καθήκον ύμών. “Ιδετε τούς λαούς πρδς τήν ένωσιν 
ώριμάσαντας, δτι πρδς τοΰτο έν Εύρώπη κυμαίνονται καί συν- 
ταράσσονται. Τί άνευ ύμών ουτοι, δλως ύγιοΰς τροφής έστερημέ- 
νοι, δύνανται νά προσφέρωσι πρδς τά άλληλοπολεμούμενα κατά 
τάς δοξασίας πλήθη; πώς εινεδυνατόν ουτοι νά συμπήξωσιν δνδ- 
λον συμπαγές καί σκόπιμον ένότητος σύστημα, ύπδ άνομοίων σφο
δρά άλληλομαχουμένων καί δλως έναντίων πρός τήν άλήθειαν 
δογμάτων έμφορούμενοι πάντες; δέν έχετε καρδίαν άνθρώπου 
βλέποντες τδν ύπέρ τής ένώσεως διακαή έρωτα αύτών, ϊνα, οί- 
κτείραντες αύτούς, σπεύσαντες προσφέρητε πρδς αύτούς τδ πρδς έ- 
ποικοδόμησιν τής ένώσεως άναγκαϊον ύλικόν, δπερ είς μόναςτάς 
χεϊρας ύμών ώς αρμοδίων τοΰ περιουσίου λαού ύπδ τοΰ πανσό
φου θεοΰ ένεπιστεύθη; δέν κηρύττετε εις αύτούς τά άπ’ αρχής 
έργα τοΰ θεοΰ, ατινα ύπδ τοΰ ίδιον θεοΰ διά τοσούτων γεγο
νότων μαρτυροΰνται, ϊνα άνανήψαντες ουτοι ραδίως καί εύχερώς 
ένστερνιθώσι τήν καθαράν καί ά'μωμον άλήθειαν καί δι’ αύτής 
πρδς τήν ενότητα προσέλθωσι; «Τις άνανγελεΐ ταΰτα; ή τά έξ 
άρχής τις ακουστά ποιήσει;» άναδοα δ θεός διά τοΰ Προφήτου. 
Τίς, λέγει, θέλει άναγγείλει είς τούς άνθρώπους τά έξ άρ
χής έργα τού θεοΰ, δπως κατανοήσωσιν αύτά ουτοι καί σω-

θώσι; τίς θέλει διδάξει τήν άνθρωπότητα περί τής άληθείας είμή 
οί διδάσκαλοι τοΰ περιουσίου λαοΰ μου, οΐτινες πρδς τοΰτο έκλή- 
θησαν; Γίνεσθέ μοι, λέγει, μάρτυρες- μαρτυρήσατε ταΰτα πάντα 
πρδς πάντας δτι καί έγώ δ θεός διά τών ύπερανθρωπίνων έργων 
μου μάρτυς είμί, καί ό πάϊς δν έξελεξάμην, έν ω εύδόκησα, 
διά τής διδασκαλίας αύτοΰ, διά τών παθημάτων καί τής θυσίας 

£ αυτού, πρδς ήν διά τήν άπειρον πρδς ήμάς άγάπην ώς άμνδς ά- 
μωμος είς έκούσιον σφαγήν έπί σταυρού άνέδη, διά τών προφη
τειών αύτοΰ καί διά τής άκριδεστάτης έκπληρώσεως αύτών, μάρ
τυς έστίν. Τίς, παρακαλώ, έξ ύμών άγνοεϊ δτι, ώς εΐπε «γενη-

[■ θήσονται ψευδόχριστοι κτλ. καί πλανήσουσι πολλούς ή δυνατόν 
καί τους έκλεκτούς», δέν έπλανήθη άπδ χιλιετηρίδας ήδη σύμ- 
πασα ή Εύρώπη, συμφώνως τών ρημάτων αύτοΰ καί συμφώνως 
τής προαιώνιου Γραφής αύτοΰ ύπδ τοΰ Δάν έκείνου τοΰ δφεως; 
Ό ’Ιακώβ, προφητεύων περί έκάστου τών υίών αύτοΰ ίδόύ τί είπε 

περί τοΰ Δάν « δ Δάν θέλει ποιμαίνει τδν λαόν αύτοΰ» δέν έ ·
11 ποίμανεν όντως είς τδν Α'. τοΰ χριστιανισμού αιώνα μέχρι τοΰ 

Γ'., δτε δ Κωνσταντίνος μετέφερε τήν αύτοκρατορίαν είς τδ Βυ- 
k ζάντιον, ώς τοιοΰτος, τδν λαόν αύτοΰ;» Εΐτα λέγει δ ’Ιακώβ «γε- 

νηθήτω δ Δάν δφις έγκαθήμενος έπί τρίδου δάκνων πτέρναν ίπ
που καί πεσεϊται δ ίππεύς είς τά δπίσω, τήν σωτηρίαν άναμένων 
Κυρίου»- μετά τρεϊς αιώνας δέν μετεποιήθη δ άρχηγδς ουτος 
τής Ρώμης είς οφιν; δέν έδακνεν άχρι τής χθές τήν πτέρναν 
τής ορθοδόξου έκκλησίας; δέν έπεσεν δ ίππεύς είς τά δπίσω, ήτοι 
δ περιούσιος λαός τοΰ θεοΰ δέν ήχμαλωτίσθη; άπελπισθείς παν- 
ταχόθεν δέν άνέμενεν εϊς μόνην τήν τοΰ Κυρίου βοήθειαν; δέν 
έζήτησε νά πλανέση τούς έκλεκτούς; πρδς τί άλλο συνέστη ή 
Φλωρεντινή σύνοδος ή πρδς τοΰτο ; άλλά δέν έπλανήθησαν δι- 
ατί; διότι δ ’Ιησούς δέν εΐπεν ότι θά πλανηθώσιν, άλλ’ ή δυνα
τόν. Ό δέ άπόστολος Πέτρος, ουτινος τδ δνομα έμελλε νά σφετερι- 
σθή δ Δάν έκεΐνος δπως έμπορευθή δι' αύτοΰ τήν θείαν χάριν, 
ιδού ·όί λέγει- « Γεννηθήσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οΐτινες έμπορεύ- 
σονται ύμάς πλαστοϊς λόγοις, οΰς τηρήσει Κύριος έν ήμέραις άπω-

1 λείας αύτών.» Κατά πόσον δέν έμπορεύσαντο τοΰτον, ώς αύτδς 
είπε, πλαστοϊς λόγοις; δποίας ποσότητας χρυσίου δέν έθησαύρι- 
σεν εις Ρώμην άπδ δλον τδν εύρωπαΐκδν κόσμον, διά τών άφέ-

I σεων τών αμαρτιών; κατά πόσον δέν έγύμνωσε πάντας δ Δάν 

έκεΐνος; άλλ’ δ Πέτρος εΐπεν έπί τέλους, τδ «οΰς τηρήσει Κύριος 
έν ήμέραις άπωλείας αύτών» ώ! δποία συμφωνία τής παλαιο- 
ιάτης τοΰ Δαβίδ μαρτυρίας μετά τής τοΰ Πέτρου νεωτάτης· περί 

ιής άπωλείας τών έκβακχευτών τούτων τής άληθείας! Τά άνωθι 
περί τούτων εΐπεν δ Πέτρος- άλλ’ ίδου καί δ Δαβίδ πρδ 3 χιλ. 

•έτών περί τής άπωλείας αύτοΰ τί προεϊπεν « Εΐδον τδν άσεβή 
| δπερυψούμενον ώς τάς κέδρους τοΰ Λιβάνου καί έπαιρόμενον καί 

άπήλθον έπιστρέψας δέ ούχ ευρον αύτόν καί ζητήσας αύτδν ούχ 
εύρον έζήτησα τδν τόπον αύτοΰ καί ούχ εύρέθη δ τόπος αύτοΰ !» 
Ποιος δέν βλέπει πεπληρωμένας τάς προφητείας άμφοτέρων έπί 
τοΰ ένδς τούτου προσώπου τοΰ Δάν; ’Ιδού έν ταΐς ήμέραις ήμών, 
έμπροσθεν παντός τοΰ κόσμου, κατέπεσεν είς συντρίμματα καί συν- 
ετρίβη δ υπερήφανος έκεΐνος τοΰ ψεύδους καί τής άπάτης κολοσ

σός, δ μαύρος έκεΐνος τών ίερεξεταστών τοΰ μεσαιώνος άδης, η

αισχρά αυτή καί τελευταία τής άνθρωπότητος μαστιξ; ποΰ είνε 

νΰν ό τόπος αύτοΰ; καί ούχ εύρέθη δ τόπος αύτοΰ. Τίς, παρα
καλώ, χωρίς ν’ άπαρνηθη τήν λογικότητα αύτοΰ, δύναται νά μή 
άναγ-^ωρίση τήν άλήθειαν τής Γραφής άμφοτέρων τών άποκαλύ- 
ψεων, δτε άπδ Άδάμ ά'χρις ήμών αύτά τά πράγματα, τά γεγο
νότα μαρτυροΰσιν αύτήν ώς μίσθιοι έκτελεσταί τών ρημάτων 
αύτής; δτε, λέγω, ή γεωλογική έπιστήμη τήν θεοπ·?ευστίαν αύ
τής στεντορείο>ς διακηρύττει; Τδ κατ’ έμέ τήν δλην ιστορίαν έξε- 
τάζων και θεωρών τήν άπ’ άρχής άχρι τοΰ νΰν θείαν χειραγω- 
γίαν έπί τής άνθρωπότητος έξάγω ότι οί έχθροί τής άληθείας 
έτέθησαν νΰν ύπδ τους πόδας αύτής, ότι άληθώς έν τω αιών 
τούτω κρίσις τις τοΰ κόσμου τούτου έπίκειται, δμοία τή έπί τής 
έποχής τής έπί τής γής έμφανίσεως τοΰ Σωτήρος καί δτι ή κρί
σις αΰτη είνε τελειοτέρα τις πρόοδος τοΰ γένους ήμών, ήν ή θεία 
Πρόνοια έν μέσω τής γής πρδ αιώνων κατεργάζεται, ή δέ πρόο

δος αυτή, ώς έκ τών πρώτων τής δλης άνθρωπίνου ζωής περι
όδων διά ψηλαφητών άποδείξεων δυνάμεθα νά βεδαιωθώμεν, έ- 
σεται ή διά τής κατά Χριστόν διδασκαλίας έκ τής ύλικής κατα- 
στάσεως ήμών πρδς τήν πνευματικήν μετάβασις. 'Ως δέ δ κρι
τής έπί θύραις έστι, μή άνεχθήτε, ώ τοΰ περιουσίου λαοΰ αρμό
διοι, ινα οί τελώναι καί αί πόρναι καί πάς όχλος προάξωσιν ύ
μάς πρδς τδ καθήκον ύμών, άλλά συνετισθέντες κράξατε· ώ φυ- 
λαί, ώ λαοί, ώ γλώσσαι, μεθ’ ήμών δ θεός Γνώτε έθνη καί ήτ- 
τάσθι. Έπακούσατε ΐως έσχατους τής Γης. ... Ίσχυκόττς ήτ- 

τάσθε ...........
Έάν γάρ πάλιν ίσχύσητε, καί πάλιν ήττηθήσεσθε. Καί ήν δν 

βουλήν βουλεύσητε, διασκεδάση Κύριος. Καί λόγον ον έάν λα- 
λήσητε, ον μή έμμείνη έν νμΐν. Τδν δέ φόβον ύμών ονμή φο- 
βηθώμεν ούδ’ ούμή ταραχΟωμεν. Κύριον δέ τδν θεόν ήμών 

ΑΥΤΟΝ άγιάσωμεν καί ΑΥΤΟΣ έ'σται ήμϊν φόβος.
Καί έάν έπ' αύτω πεποιθώς ώ, έ'σται μοι εις αγιασμόν, Καί 

πεποιθώς έ'σομαι έπ’ αύτώ, καί σωθήσομαι δι’ αύτοΰ.
’Ιδού έγώ καί τά παιδία. & μοι έδωκεν δ θεός.
Ό λαός δ πορευόμενος έν σκότει είδε φώς μέγα.
Οί χατοικοΰντες έν χώρα καί σκιά θανάτου, φώς λάμψει έφ' 

υμάς.
Ότι παιδίον έγεννήθη ήμϊν υιός καί έδόθη ήμϊν, ου ή άρχή 

έγεννήθη έπί τού ώμου αυτού.
Και τής ειρήνης αυτού ούκ ίστ\ν δριον.
Καί καλείται τδ δνομα αύτοΰ Μεγάλης βουλής άγγελος, Θαυ

μαστός σύμβουλος, ΘΕΟΣ ισχυρός, έξουσιαστής, αρχών εΐρή- 
χης, ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ.

Ούδείς ύμών, φίλοι, ας μή έπαισχυνθη ταΰτα πρδς πάντα τά 
έθνη κηρύττων. Ταΰτα ύπ’ αύτοΰ τοΰ θεοΰ διά μέν τοΰ θεοπάτορος 
Δαβίδ (δς, έξαλλος έκ τής ένθέου χαράς γενόμενος πρδ τής σκι
ώδους κιβωτού ήλατο σκιρτών) έλαλήθησαν, ύπδ δέ τοΰ έκ τής 
έννοιας αύτών κατανυγέντος μελωδοΰ ώς είς μυρίπνουν ανθοδέ
σμην συνετάχθησαν καί ύπδ τοΰ περιουσίου λαοΰ μέχρι σήμερον 

έπ’ έκκλησίας άδονται κατανυκτικώτατα.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΡΑΔΟΥΛΕΣΚΟΣ.

Τήν 9ην Μαΐου έτελεύτησεν έν Βουκουρεστίω έκεϊνος δν ό Μ. 
Michelet ώνόμαζε μέγαν ποιητίρι καί ψιλολογάν επίσημον. Γεν
νηθείς έν Τοργοβίστη τής Βλαχία; κα:’ άρχάς τοΰ αίώνος ό ’Ι
ωάννης Ραδουλέσκος, γνωστότερο; ύπδ τδ φιλολογικόν δνομα Ή
λιάδης, ληφθέν άπδ τής ελληνική;, ά?ή'.εν ε’.ς τήν άρρενωπήν εκεί
νην γενεάν τοΰ 1830, ήτις παρήγαγε πληθυν ένδοξων άνδρών κα
θ’ δλα τά ε’ίδη καί ήτις τοσοΰτον συνετέλεσεν εις τδ νά αφύπνιση 
τό τοΰ πατριωτισμοί αίσθημα παρά τοϊς Ζαοις τή; μεσημβρίας.

Κατά τάς συνεχείς ταραχά; τά; έν αρχή τοΰ αίώνος, ό φιλο
λογικός βίο; εϊχεν έντελώς παρακμάσει. Τότε δ Λάζαρος άποκα- 

τέστη έν τοι; έρειπίοις τή; μονή; τοϋ άγ. ’Ιάβα έν Βουκουρεστίω, 
ήγεμονεύοντος Ίωάννου Β'. τοΰ Καρατζά. Μεταξύ έκείνων, ο’ί- 
τινες συνωθοΰντο περί τήν έδραν αΰτοΰ, έβλεπε τις καί τον νέον 
Ήλιάδην, δστις έμελλε νά συνέχιση μετά τοσαύτης λάμψεω; τδ 
έργον τοΰ σοφού Τρανσιλβανοΰ. Τώ 1822, δτε διεδέχθη τδν Λά
ζαρον, ή εις τδν θρόνον άνάδασις τοΰ Γρηγορίου Δ'. Γκίκα συνε- 
τέλει τά μάλιστα πρδς εΰόδωσιν τή; διδασκαλία; τοΰ Ραδουλέ- 
σκου. 'Ο νέος ήγεμών τή; Βλαχίας, δστις έδείχθη σφοδρά ζη
λωτής τών συμφερόντων τοΰ τόπου, λέγει Γάλλος τις συνγοα- 
φεύς, έδωσε ζωηρά·? ώθησιν εις τά γράμματα (Ubicini Povua- 
νικα'ι 'Ηγεμονική. 'Ο Γρηγόριο; έμόρφωσεν εις σχολήν τά έρεί- 
πια τοΰ άγιου ’Ιάβα. Εις τών μαθητών τοΰ Ήλιάδου ίδρυσε τήν 
σχολήν τής Κραϊόβας έν τή Μικρά Βλαχία. 'Ο αΰτδς συνέταξε 
μετά δύο φίλων του τον κανονισμόν τή; 'Εταιρίας της Προόδου 
(societe de progres) καί έδημοσίευσε τον Ρουμανικόν ταχυ
δρόμοι (Ccurrier Roinnain).

Μετά τήν μεοοβασιλείαν (1828 —1834) ό Ήλιάδης ήΛυνήθη 
ν’ άναλάβη έπί τής διοικήσεως τοΰ ’Αλεξάνδρου Γ., άδελφοΰ τοΰ 
Γρηγορίου, τήν πραγματοποίησιν τών σχεδίων του. Ί1 Φιλαρμο
νική ίταιρία, όργανισθεϊσα τω 1835, έσύστησε θέατρον έθνικόν. 
Τή; εΰκαιρία; δέ ταύτης δραξάμενο; ό έμπειρος συγγραφεύς, 
δστις έν τή διδασκαλία αύτοΰ εΐχε δείξει άξιόλογον έπιστημονι- 
κήν ικανότητα ήνωμένην μετά φυσική; πρδς τήν ποίησιν δεξιό— 
τητος, μετέφρασε τδν Μωάμεθ τοΰ Βολταίρου. ‘Ο ύπουογδς τών 
έσωτερικών, ό μέγα; πρίγκηψ (Bano) Μιχαήλ Γκίκας, ένόησε 
τάς έκδουλεύσεις, τά; όποια; πνεύμα τοσοΰτον εΰρΰ καί τοσοΰτον 
ένεργητικδν ήδύνατο νά προσφέρη εις τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, 
καί διώρισεν αΰτδν μέλος τήςέπί τή; δημοσία; έκπαιδεύσεω; Έ- 
πιτροπίας καί γε-ικόν επιθεωρητήν τών σχολείων. Ύποστηριξ’ό- 
μ-νο; παρά τή; κυβερνήσει»; ό ΊΙλιάδη; ίδρυσε πλείονα τών 4, 
ΟΟΟ σχολείων. Είς τοΰ; πίνακα; τή; άναγνώσεως, τοΰς όποιους 
έτύπωσε διά τ’ αλληλοδιδακτικά σχολεία, αντικατέστησε·/ (ώς 
καί εις τόν Ταχυδρόμον των δύο φύλων) τοΰς λατινικούς (1) 
χαρακτήρα; διά τών κυριλλικών (σλαβικών) γραμμάτων έδημο- 
σίευσεν έπισης παραλληλισμόν μεταξύ τή; Ρουμανικής και τής

(1) Τα Λατινικά γράμματα εΐχον άφεθή μετά τήν Φλωρεν
τινήν σύνοδον ένεκα τή; αποστροφή;, ή’ ις υπήρχε τότε έναντίον 
παντός δ,τι ήδύνατο ν’ άνακαλέοη εις τήν μνήμην τήν Ρώμην.

Ιταλικής γλώσσης, έργον τοΰ οποίου κυριώτατος σκαπδς εΐνε ν’ 
άποδείξη δτι υπάρχει περισσότερα διαφορά μεταξύ τών τεσσάρων 
διαλέκτων τή; άρχαία; ‘Ελληνική;, τών διδασκόμενων διά μιάς 
καί μόνη; γραμματική;, παρά μεταξύ τή; Ί.αλικής, τής ’Ισπα

νικής, τή; Γαλλική; και τή; Ρουμανική;. Αί τέσσαρες αυται 
γλώσσαι, έλεγε, πρέπει νά Οεωρώνται ώς διάλεκτοι τής Λατινι
κή;, τά; οποία; Θά ήδύνατο νά έκμάθη τις εΰκόλως τή βοήθεια 
μιάς καί μόνης γραμματικής.

Ήγεμονεύοντος τοΰ Γεωργίου Β'. Βιβέσκου, δ Ήλιάδης δέν 
έόράδυνε νά συγκαταλεχθή μετά τής άντιπολιτεύσεως, ήτις έπί 
τέλους καί έθριάμβευσεν. Άπετέλεσε λοιπόν μέλος τής κυβερνή- 
σεως, ή όποια τω 1848 αντικατέστησε τδν πεπτωκότα Ηγεμόνα 
(Dumnu) καί τή; δποίας πρόεδρο; ήτον δ μητροπολίτης Νεόφυ

τος. Αΰτδς ούτος έξέθεσε γαλλιστί τά γεγονότα τή; άνωμάλο» 
έκείνης έποχής έν συγγράμματι ύπδ τδν τίτλον «’Απομνημονεύ
ματα περί τή;'Αναγεννήσεως τής Ρουμανίας, έν Παρισίοις, 1851.» 
Άναγκασθείς ν’ άπομακρυνθή τής πατρίδος, οτε ή Τουρκο-Ρωσ- 
σική κατοχή εΐχεν άποκαταστήσει κα: αυθις τήν διπλήν προστα
σίαν τή; Ρωσσίας και τής Πύλης, ήρχισε τήν πενθαλέαν ’Οδύσ
σειαν, άφηγηθεϊσαν έν τω συγγράμμάτί του «’Αναμνήσεις καί έν- 
τυπώσεις τίνος προγεγραμμένου» (έν Παρισίοις 1850). Δέν ε
πανήλθε·? εί; Βουκουρέστι;·? εϊμή οτε έπετράπη εί; τούς προγε- 
γραμμένους ή κάθοδος.

Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη ήσχολήθη περί τήν δημοσίευ- 
σιν πλήρους συλλογής τών ποιήσεών του, ποιήσεων αΐτινες δί- 
δουσι τήν καλλιτέραν ιδέαν τή; ποικιλίας τών έμπνεύσεών του. 
Τω οντι (ώ; δ Λαμαρτϊνος, δ συγγραφεύς τοΰ Βοναπάρτου καί 
τή; Λίθινης, πρδς δν πλεονάκις παρεβλήθη δ ψάλτης τών Χε
ρουβείμ και τών .Σεραφείμ') <2? καί φύσει ήτο δεξιώτερος περί 
τήν έκφρασιν τρυφερών αισθημάτων, εντούτοις έγίνωσκεν ένίοτε 
νά έκθειάζη τάς άρρενωπάς άποφάσεις τώ? ηρώων καί τών μαρ
τύρων τή; πατρίδος, ών επικαλείται τάς μεγαλοψύχους σκιάς είς 
τδ σύγγραμμά του «Τά έρείπια τής Τιργοβίστης».

Ό συγγραφεύς τοΰ Μιρκέα καί Μιχαήλ τοΰ Γενναίου ήτο 
παλαιός φιλέλλην. Ό χρόνο; δέν είχε μεταβάλει οΰσιωδώς τάς 
πρώτα; αΰτοΰ κλίσεις. Διετέλεσε φρονώ·? οτι πάντες οί λαοί οί 
έξελθόντες άπδ τοΰ παναρχαίου καί σεβασμίου πελασγικού στε
λέχους, δτι δλα τά γραικο-ρουμανικά έθνη, οί "Ελληνες, οί 
Ρουμοΰνοι, οί Αλβανοί, ώφειλον προ; διατήρησιν τή; θέσεώς των 
έν τω μέσω τών πολυπληθών σλάβων καί τώ? μετ’αΰτών μεμιγ- 
μένων φύλων νά ζώσιν εις σχέσεις άληθώ; φιλικά;, καί δτι οί 
προσπαθοΰντες ν’ άφυπνίσωσιν άρχαία; έριδα; μηδεμίαν έχούσα; 
σήμερον σημασίαν διακυβεύουσ; σπουδαίω; τήν ΰπόθεσιν, τήν δ
ποίαν φρονοΰσιν δτι υπερασπίζονται.

Ό ΊΙλιάδη; Ραδουλέσκος άπεβίωσε τήν 28 ’Απριλίου (9 Μα- 
ΐου έν Βουκουρεστίω· ή δέ κηδεία του έγένετο τήν 30 ’Απριλίου 
(12 Μαιου) έν τω μέσω τοσούτου πλήθους δσον οΰδέποτε ένθυ- 
μοϋνται νά εΐδον έκεϊ έν παρομία περιπτώσει, ακόμη ούτε κατά 
τά; κηδεία; αΰτών τών ηγεμόνων. Ιίάσαι αϊ άρχαί, αί σχολαί, 
πάντες οί έξοχοι νόε;, πλήθος άνήκουσα είς άπάσας τά; τάξεις 
τή; κοινωνίας άπετέλει τήν νεκροπομπήν.

Δόρα Ίστριάς.

Άπδ δέ τοΰ 1014 άρ. τοΰ Χεολόγου άποσπώμεν τά έπόμενα, 

οχέσιν έχοντα πρδς τδν άνωθι βιογραφηθέντα.
«Γράφουσιν ήμϊν έκ Βονκουρεστίου :
Τήν 27]9 μαιου έτελεύτησεν δ μέγας φιλολόγος τής ‘Ρου

μανίας καί φιλέλλην Ιωάννης Ήλιάδης 'Ραδουλέσκος, δστις θε
ωρείται ώς δ Κοραής τής 'Ρουμανίας, διότι πρώτος αΰτδς συνέγρα- 
ψεν έν τη έκλατινισθείση διαλέκτω τοΰ τόπου, πρώτος μετέφρασε, 
συνέταξεν, έξέδωκε συγγράμματα κλασικά, τεζά τε και ποιητι
κά, περιοδικά καί εβδομαδιαία έν Βουκουρεστίω, καί πρώτος

έξήρε τδ ρουμανικόν 
φρόνημα, μάλιφακα
τά τήν έποχήν τοΰ 
1848, καθ’ ήν εΐ
χεν έκλεγή καί πρό
εδρος τής προσωρι
νής κυβερνήσεως. Ή 
κηδεία αΰτοΰ έγένετο 

I μεγαλόπρεπε στά τη 
και σπανιωτάτη έν 
δμοίαις περιστάσεσιν.

"Ολη ή πόλις έ- 
।, πενθηφορεί, δλοι οί 

διδάσκαλοι, έφημε- 
ριδογράφοι, πολϊται 

I πάσης χροιάς καί 
■ κλάσεως. "Ολοι οί 
I φοιτηταί συνώδευσαν 
■ τδφέρετρον μέχριτοΰ 
11 κοιμητηρίου Μαυ- 
R ρογιέννη, κειμένου 
Β έκτος τής πόλεως 
■ Βουκουρεστίου, οί 
I δπουργοί Κωσταφό-

, ρος, Χριστ. Τέλλ, 
Καταρτζής Λάσκα- 
ρις ώς καί δ κύριος 
Ν. Γολέσκος στρα-

| τηγδς, Δ. Γκίκας, 
Β. Χιώτου άστυνό- 
μος, ή έθνοφυλακή, 
ό δήμαρχος, οί ά- 

J, δελφοί Βρατσάνοι καί 
Τ πλεϊςαι δσαι έπιση- 
I μότητες καί άτο- 
I μικότητες. Τέσσα

ρες λόγοι έξεφωνή- 
θησαν ύπδ τών κ.κ.

Ίωάννης Ήλιάδης Ραδουλέσκος.

δαίου, Β. Οΰρέκια καί Θ. Α. Πασχίδου διευθυντοΰ τοΰ ένταΰθα έλ- 
,,ληνικοΰ έκπαιδευτηρίου.

‘Ο Ήλιάδης ήτον είδημονέστατος τής Ελληνικής, λατινι-
κής καί πολλών άλλων γλωσσών. ’Εν τη τελετή τής ένώσεως 
τής Επτάνησου μετά τοΰ 'Ελληνικού βασιλείου έξεφώνησε φι- 
λελληνικώτατον λογίδριον είς τήν αίθουσαν τοΰ Σλατινιάνου, έν 

η παρήσαν τρισχίλιοι περίπου συνδαιτυμόνες. Ό Ήλιάδης έπε- 
οκέψατο καί ύπεδέξατο λίαν εΰγενώς τδν έκ μέρους τής μεγάλης 
Έλκλησίας έλθόντα κ. Ευστάθιον Κλεόβουλον έν τή τρομοκρα-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ'. Τεΰχ. ΛΔ'.) 

τία έκείνη τοΰ Κούζα. Έπιστέλλω ώδε έπίσυνήμμένον τδν επι

κήδειου λόγον τοΰ κ. Πασχίδου, δν κατεχώρισαν γαλλιστί 
μέν ή έφημερίς Γ Alliance Latino Russe, ρουμανιστί δέ ή έφη- 

μερίς Romanul-
Τδ λογίδριον τοΰ κ. Πασχίδου άπαγγελθέν ρουμανιστί έ

χει ούτω:
Α’.

"Ασατε θρηνωδίαν, ώ μοΰσαι Καρπαθίων, έπί τη θανή τοΰ 
μουσολήπτου ’Απόλλωνος τής Ρουμανίας, δστις διά τών ά-

κτίνων αΰτοΰ έσελά- 
γισεν δλην γενεάν, 
καί ής οί άντιπρό- 
σωποι συνηθροίσθη- 
σαν σήμερον άπδ 
τών τεσσάρων τοΰ 
άστεος τοΰ Βουκου
ρεστίου· άκρων.

Β'.
Κλαύσατε, άνδρες 

φιλόλογοι τής Δα- 
κίας, τδν κορυφαϊον 
τής άρχαίας τε καί 
νεωτέρας φιλολογί
ας, ου δ άνδριάς κα

έν τώ Παναθηναίω 
τοΰ Βουκουρεστίου, 
ώς δ τοΰ Ησιόδου 
τής άρχαίας Έλλά-
δος έν κύκλω τών 
Κλασικών [συγγρα
φέων.

Γ.
Κλαύσατε, ρήτο

ρες διάτοροι, τδν κο- 
σμήσαντα τοσάκις τδ 
ρουμανικόν βήμα*  
κεραυνοδόλος έπεσε 
πατάσσωντδν δόλον, 
τάς καταχρήσεις, 
τήν άθείαν και τήν 
κακίαν παντού, δθι 
αί έριννύες αυται 
τής κοινωνίας εΐχον 
έμφωλεύσει.

Δ'.
Δακρύσατε, άν

δρες δημοκράται, δι- 
ιαγκοσμίου δημοκρατίας έδυσεν ήδη, ου τά 

φώτα διεχύθησαν έν ίουβιλαίω διαστήματι έπί τούς οπαδούς τοΰ 
Πλάτωνος καί τοΰ Βασιγκτώνος, τούς οίκοΰντας παρά τδν Τστρον.

Ε'.
Λείβετε δάκρυ θαλερόν, ώ φιλόσοφοι Δάκες, διότι δ φιλόσοφος 
Ήλιάδης, δ μυηθείς είς τά μυστήρια τής Ηλιουπόλεως και έπί 
τά ϊχνη τοΰ Ζαμόλξιδος έκείνου, φημί, τοΰ πυθαγορικοΰ, καί τοΰ 
Άριστοτέλους τοΰ Σωκρατικού δαδίσας θάπτεται σήμερον έν τή 
τής άθανασίας λάρνακι.

38.
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ΣΤ'.
'Ρήξατε φωνήν θρηνώδη, ώ λευίται τής 'Ρουμανίας, διότι ό με
ταφραστής τής ίεράς Γραφής καί μεθερμηνευτής τοΰ Ευαγγελίου 
τής χάριτος, ό ύπερασπιστή; τών δικαίων καί τής έκπαιδεύσεως 
τοΰ κλήρου, εκλείπει σήμερον άνεπιστρεπτεί.

Ζ’.
Λείβετε σπονδάς ίεράς, ώ διδάσκαλοι καί φοιτηταί 'Ρουμοΰνοι, 
διότι ό πατήρ τή; φιλολογίας τοΰ τόπου, ό καλλωπιστής τής ι
θαγενούς ποιήσεως, δ πλουτιστής τής 'Ρουμανικής γλώσσης, κα
ταλείπει σήμερον μέγα κενόν δυσαναπλήρωτου.

II'.
Δεύρο δή, Σολομών πάνσοφε προφήτα, έπίθες ασπασμόν έπί 

τοΰ άκτινοβόλου μετώπου τοΰ ειδότοί τήν γλώσσαν σου, ο'ύτω δε 
πως δυνηθέντος μεθερμηνεΰσαι έν ρουμανίδι διαλέκτω τάς απα
ράμιλλους καί υψιπετείς καλλονάς τοΰ Ά σ μ α τ ο ς των ά σ μ α
τών, δπερ σύ, ώ προφητάναξ, σ^ντέθε-.κας πρός λατρείαν τής ά- 
νυμφεύτου νύμφης καί τοΰ νυμφίου Θεοΰ Ίησοΰ.

' Θ'.

Πετάσθητε, Μοΰσαι, άπό τών κορυφών τών Καρπαθίων καί τοΰ 
Έλικώνος, καί δεύτε καί πλέξατε στεφάνους άμαράντους περί 

τήν έβδομηκοντούτιδα κεφαλήν τοΰ σεπτού ύμών λάτρου, δστις 
τόν άπαντα αύτοΰ βίον ήνάλωσε πρός φωτισμόν τών δμοεθνών αύτοΰ.

Γ.
Άλλ’ ιδού διακρίνω τήν θεάν τών Καρπαθίων μετά σπουδής 

καταπτάσαν άπό τοΰ χιονώδους αΰτής άντρου καί χέουσαν τό ά- 
ρωματικόν νάμα τής κρυσταλλοτεύκτου φιάλης, ήν φέρει άνά χει- 
ρα, έπί τοΰ λειψάνου τούτου τής άρχαίας Δακίας.

Ίδοΰ δέ καί νηρηίς παρίστριος κρατούσα έν δεξιά μυριανθή 
άνθοδέσμην καταθέτει ώς τι κειμήλιου ιερόν έπί τοΰ στήθους τοΰ 
φιλοπάτριδος τούτου καί ήμιθέου ά/δρός.

Ετερα δέ τις νύμφη μελανείμων πετάννυσιν άπό νότου καί 
τάς πτέρυγας αΰτής δροσοφόρους ΰπδ τοΰ θαλασσίου διάπλου αΰ- 
αίνουσα περιΐπταται έν τοϊς πέριξ δρυμώσι τοΰ Βουκουρεστίου. 
Εΐν’ ή 'Ελλάς ή γλυκεία καί άνεξίκακος, ώ Ήλιάδη, ήν έξύ- 
μνησας πλειστάκις, μάλιστα δέ κατά τήν αίσίαν τής έπτάστρου 
Έπτανήσου μετά τοΰ βασιλείου αύτής ένωσιν. Θαλλόν τής ίεράς 
άθηναϊκής έλαίας κομίζει σοι, ώς ποτέ ό νομοθέτης λαός τής 
Παλλάδος τώ φιλοσοφώ Κρητί 'Επιμενίδη προσήνεγκεν.

Ή δ’ άρωματοφόρος Σιών, ή δρθόδοξος Έκκλησία τού Θεοΰ 
καί Σωτήρος Χριστού, άναμιμνησκομένη τής ύποδεξιώσεως, ήν 
έ'δειξας τώ καλλιβούλω έν 'Ρουμανία απεσταλμένοι αΰτής, τώ έ- 
παξίως τανΰν κατέχοντι τδν θρόνον τής Καισαρείας, προσφέρει 
σοι κλάδον φοίνικος. σύμδολον εΰθαλείας καί ίεράς άθαναοίας.

Αιώνια ή σή μυήμη, μεγαλοπολϊτα τής Δακορουμανίας!

II ΒΡΕΤΑΝ’ΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.

Ρωμαίος τις Ιστορικός περιέγραψε τήν Βρετανίαν ώς χώραν 
«κεχωρισμένην άπό τοΰ λοιπού κόσμου». 'Ο λόγος ουτος τόσωά- 

ληθεύει σήμερον δσω δτε πρώτον έλέχθη, μέ μόνην τήν διαφοράν 
δτι, καίτοι ή Βρετανία κεχώρισται τοΰ λοιπού κόσμου, ό λοιπός 
κόσμος δέν διαχωρίζεται άπό τής Βρετανίας.

Άποστέλλουσα κατά καιρούς μεγάλους στόλους καί στρατούς, 
κατά τήν χρείαν τών συμφερόντων της, καί οΰσα πάντοτε έτοιμος 
νά πράξη τό ίδιον κατέκτησε καί κρατεί εϊς ύποταγήν τάς εφεξής 
επικράτειας, χώρας καί νήσους.

Έν Ευρώπη: τήν μεγάλην νήσον ’Ιρλανδίαν μετά μικρών άλ- 
λων νήσων, καί προσέτι τάς νήσους τοΰ πορθμού τάς παρά τήν 
γαλλικήν παραλίαν κειμένας — Γκερνεσέην, Ίερσέην, Άλδερνέην 
καί Σάραν. Έν τή Μεσογείω θαλάσση άγγλική φρουρά κατακρα
τεί τήν νήσον Μελίτην, άπόρθητόν τι φρούριον, ένθα οί ίππόται 
τοΰ άγιου Ίωάννου διετήρησαν πάλαι ποτέ έμφοβον ολόκληρον 
τήν δύναμιν τής οθωμανικής Αΰτοκρατορίας, καί έπί τέλους έθρι- 
άμβευσαν τά δπλα των. Έπίσης έκυρίευσε καί κατεχει πρδ χρό
νων τήν Γιβραλτάρην (‘Ηράκλειοι στήλαι, τδ πάλαι), ισχυρότατου 
φρούριον άπόρθητόν, ώς οί ειδότες διαβεβαιοΰσι, κείμενον έπί νο
τίου βράχου τής Ισπανίας, ήτις δεικνύει τήν άγγλικήν σημαίαν 
κυματιζομένην έν τώ άέρι έπί τής ύψίστης άκρας τοΰ βράχου, καί 
περιφρονεΐ τάς μεγίστας προσπάθειας τών 'Ισπανών δπως μετα- 
κινήσωσιν αΰτήν έκείθεν, άτε ύπερασπιζομένη ύπδ χιλίων τηλε
βόλων, οί δέ πυροβολισταί οί μεταχειριζόμενοι ταύτας τάς φόβε— 
ράς κανονιοστοιχίας είσί Βρετανοί.

Έν τή δυτική ’Αφρική, ένθα δ λέων πλανάται εις άναζήτησιν 
τής λείας του, ένθα δ ρινόκερως δέν άναγνωρίζειύπέρτερον, ένθα 
άγέλαι χιλιάδων δορκάδων καλύπτουσι τάς πεδιάδας καί ένθα δ 
ιπποπόταμος κολυμβά έν τοϊς ποταμοϊς καί καταπατεί τάς βρυ
ώδεις δχθας των, έκεί ή Βρετανία κατεξουσιάζει περίπου τ’ο εν 
τρίτον τής Ηπείρου έκείνης. Έπί τών λοιμωδών άκτών τής ’Α
φρικής, δπου ή άτμοσφαϊρα μιαίνεται ύπδ τοΰ λοιμού, ή Βρετα
νική σημαία θριαμβεύει έπί τών οχυρωμάτων έν τώ στομίω τοΰ 
Γαμβία καί τής Σιέφρας Αεόνης. — Ή 'Αγία ‘Ελένη καί ή τε
λευταία διαμονή τοΰ δοξομανοΰς πορθητοΰ Ναπολέοντος, έπίσης 
εξουσιάζεται ύπδ τής Βρετανίας καί άποτελεϊ τήν άλυσιν τών 
κατακτήσεών της έν τώ μέρει έκείνω τής σφαίρας.

'Η Αυστραλία, μία δλόκληρος ’Ήπειρος, εις τής όποιας τάς 
χορταρώδεις πεδιάδας καί τά ομαλά χρυσοφόρα δρη ή καγκαροΰ 
(δίδελφις) πήδα μέν, άλλ" έπι τέλους εύρίσκει τήν χεϊρα τοΰ κα- 
ταστροφέως ένησχολημένην μεταξύ τών κλάδων της, μεθ’ ύπερησ 
φανίας άναρτά τδν πολύτιμόν άδάμαντά της έν τώ βρετανικώ 
στέμματι. Ή Βάν Διεμένη γή,έν τή αύτή περιοχή, εινε ώς τις μι? 
κρά κόμητος έπαυλις προσκεκολλημένη έν τινι άπεράντω φυτεία.

Ή νέα Ζηλανδία άθροισμα νήσων κειμένων έν τώ Ειρηνικό 
ώκεανώ, τόσω μεγάλη τήν έκτασιν δσω αύτή ή μεγάλη Βρεττα- 
νία, προ ολίγων έτών προσηρτήθη έν ταϊς κτήσεσι τής Βρετανι
κής Αΰτοκρατορίας.

Έν ταϊς άνατολικαϊς Ίνδίαις κατέκτησε πάντα τά κράτη τα 
μεταξύ τοΰ Γάγγου καί τοΰ ’Ινδού ποταμού κείμενα- καί έν τοϊς 
στομίοις τούτων τών ποταμών αί κατακτήσεις αΰτής έκτείνονται 
πέραν έν άμφοτέραις ταϊς διευθύνσεσιν. Αί νήσο; Κεϋλάνη, Σιγ- 
γαπόρη, Άγιος Μαυρίκιος, Άδεν καί Χδγγ Κ’ογγ άποτελοΰσι 

τάς άσιατικάς κτήσεις τάς προστεθείσας έν τώ βρετανικώ στέμ- 

ματι.
Ή Βρετανική κυριαρχία έν τή βορείω’Αμερική έκτεινεται πέ

ραν τοΰ ένδς ήμίσεος τής όλης Ηπείρου.
Έν τή βορειοτάτη άκρα τής ’Αμερικανικής ’Ηπείρου έν τώ 

Βαφφινίω κόλπω, δθεν τά πτηνά άναχωροΰσιν εν καιρω χειμώ- 
νος έκ τής δριμύτητος τού ψύχους καί δπου δ υδράργυρος έν τω 
Ιιρμομέτρω παγόνει, έκεϊ δ άγγλος διαμένει δπως περιφρουρή 
σήν σημαίαν τής πατρίδος του ήσύχως κυμαινομενην. Ο άνώ και 
κάτω Καναδάς, ή νέα Σκωτία, ή νέα Βρουνσβιγία ή νεωστί 
εύρημένη χώρα, ή νήσος τοΰ πρίγκιπος Έδουάρδου, ή Άντικό- 
ατη καί πλεϊσται άλλαι νήσοι ύπδ τήν βρετανικήν κυριαρχίαν

[ υπάγονται.
Έν ταϊς δυτικαϊς Ίνδίαις ή βρετανική αυτοκρατορία εξουσιάζει 

τοσαύτας νήσους ώστε αποοαινει δυσκολωτατη ή λεπτομερής ση- 

। μείωσίς των.
Εις βρετανικός ιστός άναστυλοΰται στερεώς έπί τοΰ Βαρβάδου.
Μία άγγλική σημαία επιβάλλει τήν άξίωσιν τής κυριαρχίας 

της έπί τής Βερμούδης. —' Ετέρα σημαία κωλύει δλόκληρον τδν
I κόσμον νά πλησιάση τήν Βαχάμην.

Δύο μόνας νήσους ή μεγάλη Βρετανία άφήκε νά κατέχωνται 
ύπδ τής Ισπανίας οΰσης τδ πάλαι θαλασσοκράτορος τοΰ κόσμου. 
Καί δύο μόνον έπέτρεψε νά κατέχωσιν οί Γάλλοι- εις δέ τούς

I Μαύρους άφήκε μίαν μόνην. Έκτος τών νήσων τούτων ή βρετα- 
■ νική αΰτοκρατορία έξουσιάζει δλας σχεδόν τάς νήσους τής Κα
ί ραίοβικής θαλάσσης. Αί άπό τής Ίαμαϊκής μέχρι τής Τριάδος 
I νήσοι άπασαι έξουσιάζόνται παρ’ αΰτής.

Έν τώ τροπικώ κλίματι τής δυτική; ’Αμερικής ένθα ή θερ- 
I μότης είνε τόσον σφοδρά, ώστε άκόμη καί τά άγρια ζώα ζητοΰσι 
■ καταφύγιον έν τοϊς σκοτεινότατοι; καί κεκρυμμένοις σπηλαίοι; ή 

έν τοΐς πυ νοτάτοις φυλλώμασι τών δασών έπί τής περιοχής τής 
Γουϊάνης, έκεϊ έπίσης κυματίζεται ή σημαία αΰτής.

Ή Βρετανική αΰτοκρατορία δμολογουμένως έξουσιάζει μάλλον 
Β εκτεταμένα; χώρας τών όσων περιηγήθη δ μυθολογούμενες ναύ- 

: τη; Σίνβατ (Σαβαχθ θαλασσινός) καί νήσους καρποφορωτέρας 
I εκείνη;, έφ ής δΡοβινσών Κρούσκης έβασίλευσεν.

Πώς δέ ή Βρετανική αΰτοκρατορία κατέστη τοσοΰτον μεγάλη, 
^πλούσια καί ισχυρά; ,

Το έφεςή; ιστορικόν γεγονός δίδωσι σαφεστάτην άπάντησιν εϊς 
Κ τήν έρώτησιν ταύτην.

ί ’Αφρικανό; τις ήγεμών (δ αύτοκράτωρ τής Άβυσσινι'ας) άπέ-

[ στείλε πρό τινων έτών πρέσβεις μετά βαρυτίμων δώρων εις τήν 
I βασίλισσαν τής μεγάλης Βρετανίας ζητών παρ’ αύτής εις άντα- 
I μοιβήν νά τώ διάκοινώση τδ μυστικόν τοΰ μεγαλείου τής Βοετα- 
I νιας. ΊΙ φρό'ίμος καί εΰγενή; βασίλισσα έστειλεν εις αΰτδν μίαν 
I άγίαν Γραφήν είποΰσα- «τοΰτο είνε τδ μυστικόν τού βρετανικού 

ί Β μεγα/.είου.» Καί τωό/τι δι’ αΰτοΰ τοΰ βιβλίου ή μεγάλη Βρετα-

I νία έγένετο άληθώς ελεύθερα, πλούσια καί ισχυρά !
Πολλά άλλα έθνη καταπιεζόμενα είτε ύπδ τυράννου καθη- 

, μένου έπί τοΰ θρόνου των, είτε ύπδ ξένου κατακτητοΰ έπεθύμησαν 
νά έλευθερωθώσι. Πολλά; επαναστάσεις έποιήσαντο έπί τούτω, καί

πολύ αίμα έχύθη- άλλά δέν ήδυνήθησαν ν’ άποκτήσωσι τό πο- 
θούμενον, διότι ή αγία Γραφή δέν έθεωρεϊτο παρ’ αΰτοϊς κατάλ
ληλον καί ισχυρόν δπλον. Άλλα έθνη μετά πολυχρόνιον καί αι

ματηρόν πόλεμον κατώρθωσαν μεν να ελευθερωθώσιν από τής 
δουλείας, άλλά δέν κατώρθωσαν νά έλευθερωθώσιν άληθώς καί 
εΰημερήσωσιν, άτε μή μελετώντα τόν νόμον καί τήν σοφίαν τοΰ 
Κυρίου, τα έν τη αγία Γραφή έμπεριεχόμενα.

Ή άγια Γραφή είνε ό αγγελιοφόρος τοΰ Θεοΰ πρδς τδν άν
θρωπον, καί άπαν τό άληθινόν φώς και απασα ή γνώσις, τά δ- 
ποϊα δύναται νά λάβη δ κόσμος, πηγάζουσιν έξ αΰτής.

’Έθνη βαρυνθέντα το ύπακούειν εις κακούς κυβερνήτας προσε- 
πάθησαν νά έλευθερωβώσιν έξ αΰτών ύπακούοντα εις τήν ιδίαν 
των θέλησιν, άλλά ταχέως έμαθον ότι έπεσαν άπό τό κακόν εϊς 

τό χειρότερον.
Τό έθνος τδ κυβερνώμενον ύπό τών νόμων τοΰ εΰλογημένου 

τούτου βιβλίου είνε τωόντι εΰδαιμον καί μακάριον. Τό άγιον τοΰτο 
βιβλίον, δπερ δ άγιος Ιωάννης δ Χρυσόστομος θεωρεϊ πηγήν 
άνεξαντλήτου θησαυρού, σοφίας καί γνώσεως, έμπεριέχει τόσον 
τέλειον σύστημα ώστε ούδέν δύναται νά προστεθή ή άφαιρεθή έξ 
αύτού. Χορηγεί καλόν μέν ύπόδειγμα εις τόν βασιλέα, καλόν δέ 
γνώμονα εις τόν ύπήκοον. Διδάσκει καί συμβουλεύει τήν βουλήν 
καί τήν γερουσίαν, ένισχύει καί διευθύνει τδν διοικητήν. Νουθε
τεί τδν μάρτυρα, άπαιτεϊ άμερόληπτον έτυμηγορίαν άπδ τδ δρ- 
κωτικόν δικαστήριον καί παρέχει εϊς τόν δικαστήν τήν άπόφα- 
σιν. Διορίζει τόν σύζυγον κύριον τής οικογένειας, καί τήν σύζυ
γον δέσποιναν τής τραπέζης- λέγει εις αΰτόν μέν πώς νά κυ
βερνά, εϊς αΰτήν δέ πώς νά διαχειρίζεται τά τοΰ οίκου καί έπι- 
τάττει εις άμφοτέρους άμο-βαίαν άγάπην. Ύποκαθίστησι τιμήν καί 
σέβας πρός τούς γονεϊς, καί κελεύει εις τά τέκνα τήν ύπακοήν. 
Διαγράφει καί προσδιορίζει τόν τρόπον τοΰ κυβερνάν, τ’ον νόμον 
πρός τόν κυβερνήτην, και τήν έξουσίαν τοΰ Κυρίου- προστάττει 
τούς μέν ύπηκόους εί; τιμήν, τούς δέ ύπηρέτας εϊς ύπακοήν καί 
διαχέει τήν ευλογίαν καί προστασίαν τοΰ συγγραφέως του εϊ; 
πάντας τούς δδ-ύοντας κατά τόν νόμον του. Διευθύνει τούς γά- 
μους καί τάς κηδείας, ύπότχεται τροφήν καί ένδυμασίαν και προσ
διορίζει τήν χοήσιν άμφοτέρων. Δεικνύει εις τόν άπερχόμενον εις 
τήν αιωνιότητα σύζυγον καί πατέρα έ'να πιστόν καί αιώνιον φύ
λακα, καί τώ λέγει εις τινα ή χήρα του πρέπει νά έμπιστεύη- 
ται καί θάρρη καί τώ υπόσχεται ένα πατέρα εις τά τέκνα του καί 
ένα σύζυγον εις τήν χήραν του. Διδάσκει τόν άνθρωπον πώς νά 
τακτοποιή καί κυβερνά τδν οίκόν του, και πώς νά έπιβάλΰ.η τό 
θέλημά του. Υπερασπίζει το δίκαιον πάντων καί άποκαλύπτει 
έκδίκησιν εί; πάντα άπατεώ/α, άποστερητήν, κακόβουλον καί 
δυνάστην. Εινε τδ πρώτον καί άρχαιότατον βιβλίον τοΰ κόσμου. 
Είνε τό βιβλίον τδ σοφίζον τά μωρά τοΰ κόσμου, καί τό φιμόνον 
τούς σοφούς τοΰ κόσμου. Είνε τό βιβλίον τ’ο άγιάζον τήν καρδίαν 
καί παρέχον εις τδν νοΰν τά κάλλιστα φρονήματα- διότι έμπε- 
ριέχει τήν έκλεκτοτάτην ύλην, δίδει τά κάλλιστα μυστήρια, τά ό
ποια ποτέ ένεκλείσθησαν έν βιβλίω- φέρει τά κάλλιστα νέα καί 
παρέχει τήν καλλίστην παρηγοριάν εις τόν χρειαζομενον αΰτής 
άπαρηγόρητον. Δεικνύει ζωήν καί αιωνιότητα καί φανερονει τήν 
έδόν πρός τήν αιώνιον δόξαν 1
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Μακάριον τδ έθνος, δπερ θεωρεί την αγίαν Γραφήν ώς τδ πρώ
τον βιβλιον τής σοφίας καί γνώσεώς του. Διότι μόνη ή άνθρω- 
πίνη σοφία καί γνώσις σοφίζει μέν τδν νοΰν, άλλά δέν αγιάζει 
την καρδιαν, και Οιότι έθνος, ουτινοςεΐνε διεφθαρμένη καί κακή ή 
καρδία, εινε άθλιον και δυστυχές. Ή παρούσα κατάστασις τών 
διαφόρων.έθνών εΐνε σαφέστατη άπόδειξις τοϋ λεγομένου.

Ο. Κ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

'Η έν Άϊδινίω αξιότιμος επιστασία τοΰ Μέντορος έπεμψεν ή
μΐν πρδς δημοσίευσιν έπιγραφάς τινας, τάς όποιας έχει αντιγρά
ψει άπδ διάφορα έρείπιατών Τράλλεων.

Αί έπιγραφαί «υται δέν φαίνονται πλήρεις. Έν τούτοις, συμμορ- 
φούμενοι πρδς την ευχήν τοΰ κ. Κουμανούδη (ίδε σελ. [275), δη- 
μοσιεύομεν αύτάς πρδς γνώσιν τών αρμοδίων. Είσί δέ αί άκόλουθοι.

ΑΨΜίΑί Α 
CQNiMAV©
ΔΔ ΑΦ (έπί πλακός).

ΣΤΡΑΤΟΝΕ1ΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ
ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣ, (ώσαύτως)

ΠΟΛΙΣ ΕΚΤΩΝ IC—
—ΝΩΝΠΡΟΣΟΔ
ΙΟΝΥΣΙΟΝΤΩΝ
ΣΕΛΕΥΚΕΑΝΕΙ—
ΣΑΝΤΑΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΛΗΝ ΟΛΥΜΠΙ
ΑΔΑ. ΝΑ
ΑΛΥΤΑΡΧΟΥΝΤΟΣ
ΑΙΑΙΟΥ. ΚΑ. ΑΡΙΣ
ΤΟΚΑΕΟΥΣ ΜΑΙΟΡΟ (δμοίως).

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ ΜΗΝΟ
ΔΩΡΟΥ
ΗΡΩΕΣ ΧΡΗΣΤΟΙΧΑΙΡΕΤΕ (ομοίως)

ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΑΦΡΟ
ΔΙΣΙΟΥ

ΑΦΡΟΔ1ΣΙΕΠΑΜ
ΦΙΛΟΥΧΑ1ΡΕ (έπί στήλης)

ΦΙΛΑΙΟΣ ΦΙΛΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΝΟΗ ΔΙΟΓΕΝΟΥΓΥΝΗΔΕ
ΦΙΛΑΙΟΥ
ΕΠΙΓΟΝΟΣΕΚΑΤΑ1ΑΘΡΕΠΤΑ
ΝΙΚΟΝΟΗΣ (έπί πλαζός)

—ΤΟΝΚΡΑΤΑΙΟΝ 
ΑΝΘΥΠΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ— 
—ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΉΣ ΕΑΥ— 
—ΠΑΙΠΔΟΣ II ΛΑΜΠΡ 
OTATH ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ ΚΛΙ
ΤΩΝ ΤΡΑΑΑΙΑΝΩΝ

ΠΟΛΙΣ (ώσαύτως).
(εϊπετο συνέχεια.)

ΤΟ ΡΟΔΟΝ.

(Έκ τοΰ ’Ιταλικού).

"Οταν τδ ρόδον ήνε άγριον, έχει μόνον πέντε φύλλα- άκολού
θως δέ καλλιεργούμενον αποκτά πλειότερα, τά όποια εΐνε και ή 
άληθής ώραιότης αΰτοΰ.

Γινωσκονται μέχρι τοΰδε πλειότερα τών διακρσίων ειδών έκτοΰ 
γένους τών ρόδων, καί όλα ταΰτα άνήκουσιν εϊς τδ βόρειον ήμι- 
σφαίριον, άπδ της Καμτσάτκας καί ’Ιαπωνίας μέχρι τών δυτικών 
παραλίων τής Ευρώπης. Εύρίσκονται δέ τινα καί εις τήν βόρειον 
’Αμερικήν. Οΰδέν έκ τούτων περιλαμβάνεται εις τά μεσημβρινά 
μέρη μέχρι τοΰ Ισημερινού και όλίγιστα ύπερβαίνουσι τά όρια 
ταΰτα- άπαντα εις τά μεσημβρινά τής Εΰρώπης μέρη εΐνε άγρια.

Εϊς δλας τάς έποχάς καί ύφ’ δλων τών λαών τδ ρόδον έθεω- 
ρήθη ό βασιλεύς τών άνθέων.

Οί Έλληνες άφιέρωσαν.αΰτό εις τήν Άφροδίτην. Κατά τήν μυ
θολογίαν τοΰτο ήτο λευκόν τδ πρώτον έχρωματίσθη δέ ύπδ τοΰ αί
ματος τοΰ Άδώνιδος ή ύπδ τοΰ έρωτος, ή προσέτι έκ τοΰ αίμα
τος τών δακτύλων τής 'Αφροδίτης, ήν άκανθά τις έτραυμάτισεν.

Άλλοι πάλιν περιποιοΰντες τιμήν τω Βάκχω, εις αΰτδν δί- 
δουσι τήν παραγωγήν του. ’Ιδού τί λέγει δ Gessner-

« Τότε δ’ έξεκένωσε τήν φιάλην (δ Βάκχος) καί γελάσας, έ- 
πανήρχισε νά διηγήται, τίνι τρόπω έδωκε βλάστησιν εις τδ ρόδον.»

« Έπεθύμουν, λέγει, νά συλλάβω, νέαν τινα νύμφην ή ώ- 
ραία φυγάς έπέτα μετ’ ελαφρού ποδδς έπί τών άνθέων παρατη
ρούσα δ’ όπισθεν αΰτής, έμειδία κακεντρεχώς, βλέπουσά με κλο- 
νούμενον καί καταδιώκοντα αΰτήν σφαλερό ποδί. Μά τήν Στύγα 
δέν ήθελον ποτέ καταλάβει τήν ώραίαν ταύτην νύμφην, άν τά φο
ρέματα αΰτής δέν ένεπλέκοντο εΐς άκανθώδη τινά βάτον. Γοη
τευμένος πλησιάζω αΰτήν. 'Ωραία, τή λέγω, είμαι δ Βάκχος, 
θεδς τοΰ οίνου καί τής εΰθυμίας, αιωνίως νέος.

Έθιξα τότε διά τής ράβδου μου τήν βάτον, διατάξας νά κα- 

λνφθή ύπ’ άνθέων, τά όποια νά μιμηθώσι τδάξιέραστον ερύθημα 
τής νύμφης καί νά έχωσι τήν χροιάν τής α’.δοΰς τής έπιζαθημέ- 
νης έπί τών παρειών αΰτής.

« Διέταξα καί τδ ρόδον άνεφύη.»
« Έν άρχή, λέγει έτερός τις μύθος, ήτο ή άηδών ήτις ήδε τήν 

λέξιν τσουκούτ! τσουζούτ! ένώ δέ έψαλλε, πανταχοΰ έφαίνοντο 
άγροί, καί έβλάστανον ΐα καί μαργαρίται.

Αΰτη έκέντησε μέ τδ ράμφος τδ στήθος της, τδ δ’ έρυθρδν αιμα 
έρρευσε καί έζ τοΰ αίματος έξήλθεν ώραία ροδωνιά, έπί τής ό

ποιας καθημένη αδει τους έρωτάς της.
Τδ ρόδον έν γένει εΐνε τδ σύμβολον τής ώραιότητος, τής χά- 

ριτος, τής άνθηρότητος καί τής τρυφερότητας. Τδ λευκδν ρόδον 
εΐνε τδ έμβλημα τής παρθενίας καί τής άθωότητος, τδ έρυθρδν 
τδ τής άγάπης, τδ ρόδον τών τεσσάρων ώρών τοΰ έτους τδ τής 
ώραιότητος πάντοτε άκμαζούσης, τδ εΰώδες τής έξάψεως καί τής 
ήδυπαθείας, τδ δ’ έζατόμφυλον τδ σύμβολον τών χαρίτων.

Τδ ρόδον έπίσης θεωρείται ώς είκών τών έφημέρων ηδονών 

τής ζωής, διότι ταχέως παρακμάζει.
Άπαντες γινώσκουσι τοΰς ώραίους στίχους τοΰ Malherbe κατα 

τδν θάνατον θυγατρδς φίλου του τινός.
Mais elle etait du monde, οίι les plus be Iles choses 

Ont le pire destin.
Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses.

L’ espace d’ un matin
Οί άρχάιοι έκαλλιέργουν τό ρόδον μετ’ έπιμελείας, συνήγον τά 

μύρα αΰτών, εσχημάτιζον στεφάνους, έκόσμουν τάς άμάξας τών 
θριάμβων, τοΰς γαμήλιους παστούς, τάς κάλπας καί τοΰς τάφους.

Ή καλλιέργεια τών ρόδων, έκ τών όποιων κατασκευάζεται τδ 
μύρον τοΰ ρόδου, έμ.πόρευμα άρκούντως σπουδαίου διά τήν άνατο- 
λήν, παράγεται έν Ρουμέλη. Οί κάτοικοι τής χώρας ταύτης, οϊ- 
τινες έν γένει εΐνε οί τά μάλα έπιδοθέντες εις τήν.καλλιέργειαν 
τοΰ άνθους τούτου, καλλιεργοΰσι μετά μεγίςης έπιμελείας τό είδος 
τοΰ ρόδου, έξ ου έξάγεται τδ μύρον, δπερ θεωρείται δικαίως ώς 
τδ πρώτιστον τών "λοιπών αρωμάτων, μόλον δτι τδ άντικαθιστώσι 

, συχνότεοον δι’ άλλων αρωματικών προπαρασκευών, έν αΐς διά
φοροι εΰώδεις οΰσίαι ώςή τοΰ geranio, τδ όποιον εΰωδιάζει ώς ρό
δον κατά τδ μάλλον καί ήττον.

ί ιί Τδ ρόδον τοΰτο έχει 20—25 φύλλα, βαφήν διαφανεστάτην καί 

[γεΰσιν πικράν. Τδ φυτόν, τδ όποιον το παράγει καί τδ όποιον κό
βεται εις έν μέτρον ή εις έν μέτρον καί 30 εκατοστά ύψους, 

άνθέϊ ζωηρόν καί άφθονον εις γαίας άργιλλώδεις.
‘Η ποιότης τοΰ ρόδου άλλάσσει κατά τήν φύσιν τοΰ χώματος, 

καί αι διάφοροι ποιότητες τοΰ μύρου έκτιμώνται άναλόγως τής 
εΰωδίας του. Άξιον δέ παρατηρήσεως εΐνε δτι τδ άποχύλισμα 

; αΰτού πήγνυται άλλαχοΰ μέν εις 15 βαθμούς, άλλαχοΰ δέ εϊς 
5. Τδ μύρον τοΰ ρόδου έπωλεϊτο μέχρι πρδ δλίγου 350 φράγκα 

τδ κιλόγραμμον.
Καλλιεργούνται καί έν Τουρκία άλλα είδη ρόδων, δια τών ό

ποιων κατασκευάζουσι γλυκύσματα και άλλα ήδυσματα, ατινα αι 
κυρίαι προσφέρουσιν εΐς τοΰς έπισκεπτομένους.

I. Γ. Τζακίρογλους.

’ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΜΟΝΔΟΥ

ή
ΤΩΝ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ.

(Συνέχεια άπδ σελ. 269 καί τέλος).

Πρδ μικρού έδώρησε δύο ώραιοτάτους άδάμαντας εϊς τήν Σο
φίαν, ήτις έπροικίσθη καί άπδ τδν Έδμόνδον μέ τεσσαράκοντα 
χιλιάδας φράγκα. Παρ’ αΰτή κάθηται ό άδελφός μου Ερρίκος, 
τδν οποίον δ άρωματοπώλης άνάδοχός του συνέζευξεν εϊς γάμον 
μέ τινα ανεψιάν του, εις ήν έδωρήσατο έν αρωματοπωλείο-?, τ’ο 
όποίον εΐχεν ιδρύσει εϊς μέγα τι προάστειον τής Κομπιέγνης. 
Μετά ταΰτα ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ άναδόχου του έκληρονόμησεν 
έν ώράΐον υποστατικόν. Τό έμπόριόν των ηΰδοκίμησε. Ζώσιν έν 
εΰπορία καί έντίμως, εΰδαιμονοΰντες ύπέρ τδ μέτρον.

Παρ’ αΰτω ΐσταται ή άδελφή μου Άδελαΐς. Αύτη άπεποιήθη 
τον γάμον, άφοσιωθείσα εις τήν διεύθυνσιν καί θεραπείαν του οί
κου τοΰ άδελφοΰ, δστις έθυσίασε τοσαΰτα διά νά χρησιμεύση ώς 
πατήρ εις τήν οικογένειαν μας. ‘Ο πλησίον, ό φέρων τδν Σταυ
ρόν τής Λεγεώνος τής τιμής άνευ στολής, εΐνε ό Κάρολος, ό 
τρίτος άδελφός μου, δστις, ύπηρετήσας εϊς τόν στρατόν ώς έπια- 
τρός, έπειδή ή ύγεία του άπήτει άνάπαυσιν, άπεσύρθη καί κατω- 
κησεν εις τδ προάστειον, δπου διαμένει δ ’Ερρίκος. Έκεΐ δέ 
ηΰδοκίμησε καί ένυμφεύθη νύμφην πλουσίαν. Ποίος δέ εΐνε, εΐπον 
εις τήν Έρριέταν, δ φέρων τήν στολήν τοΰ συνταγματάρχου;— 
Εκείνος εΐνε δ μικρός μου Άμεδάιος, έπανέλαβεν ή μοναχή- ή 
ήλικία του τόν ώθησε νά έναγκαλισθή τό στρατιωτικόν στάδιον 
λέγουσιν δτι πολΰ ήνδραγάθησεν ένυμφεύθη έκείνην τήν ώραίαν, 
ήτις εΐνε πλησίον τοΰ Έδμόνδου. Εις τό άντίθετον μέρος τής νύμ
φης εΐνε θυγάτηρ στρατηγού, τοΰ όποιου δ Άμεδαΐος ύπήρξεν 
ύπασπιστής. Πλησίον αΰτοΰ εΐνε δ νεώτερός μου άδελφός Λέων, 
έχων ήδη βαθμόν λοχαγού, τόν δποΐον έλαβεν εις τδ πεδίον τής 
μάχης.Πώς! ιδού, έκραξα, αί έκπληκτικαί έκβάσεις τής μερίμνης 
καί τών καλών παραδειγμάτων τών δύο τέκνων. Πάντα ταΰτά ε’ι- 
σι, μοί ειπεν ή εΰσεβής μοναχή, έργα τοΰ ‘Υψίστου. Οί άνθρωποι 
εΰδαιμονοΰσιν έπί τής γής, τηροΰντες τοΰς νόμους καί τάς έντο- 
λάς Του. Οί οφθαλμοί τής έντιμου Έρριέτας, ώς καί οί έμοί 
ήσαν πλήρεις τών γλυκύτερων δακρύων, δταν ή συνομιλία μας 
διεκόπη άπό τήν φωνήν τού συνταγματάρχου, δστις έγερθείς καί 
κρατών εις χείρας ποτήριον οίνου προέπιεν εϊς ύγείαν τοΰ Έδ- 
μόνδου καί τής Έρριέτης, μέ πολΰν χαριεντισμόν καί μέ τήν 
εΰαρεστοτέραν φωνήν προφέρων τά εξής:

« Είθε δ οΰρανός διατηρήσαι έπί βίον μήκιστον καί τδν ένάρε- 
τον άδελφόν μας καί τήν σεβαστήν αδελφήν μας! είθε νά ίδωσι 
τά τέκνα μας πορευόμενα τήν δδόν ήν ήμΐν διέγραψαν! είθε και 
τά τέκνα μας νά διατηρήσωσι μεταξύ των τάς άρχάς και την 
ένωσιν, έξ ών έπήγασεν ή ήμετέρα εΰδαιμονία ».

Εις τοΰς τελευταίους τούτους λόγους ή φωνή τοΰ Άμεδαίου 
ήλλοιώθη. Έκάθισεν δθεν και έφερεν εΐς τοΰς οφθαλμούς του ςδ 
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χειρόμακτρον τά δάκρυα τά δποία χύνουσιν άνδρες δεδοκιμασμέ- 
νης άνδρίας, προξενοΰσι πάντοτε τήν ζωηρό τέραν συγκίνησιν καί 
τοιαύτην ήσθάνθη άπατα ή συναναστροφή· άλλα μ.ή θέλων ό 
γενναίος συνταγματάρχης νά διαταραχθή σκηνή χαράς έκ τής 
πολλής ευαισθησίας, έγερθείς έκ νέου είπεν, άς πίωμεν πάντες 
εις υγείαν τοΰ Έδμόνδου και τής Έρριέτης ! Τότε περιήλθον 
αί φιάλαι, έγέμισαν τά ποτήρια καί έπανελήφθησαν αί φαιδραί 

όμιλίαι.
Μετά τάς προπόσεις δ Άμεδάΐος διένειμε προς τούς αδελφούς, 

τάς άδελφάς του, τά τέκνα αυτών καί τούς προσκεκλημένους νο- 
μισματόσημόν τι έξ ορειχάλκου, τό όποιον έξετύπωσε διά νά μνη- 
μονεύηται ή ημέρα έκείνη, ή διά παντός ευτυχής εις τήν οικο
γένειαν. Εις τό πρόσωπον τοΰ νομισματοσήμου άνεγινώσκοντο αί 
εξής λέξεις «Ύπόκλισις εις τήν άρετήν Έδμόνδου και Έρριέτης 
Φαρίνη, καταστάντων αρχηγών, εις ήλικίαν 15 καί 16 έτών, 
οικογένειας έκ δέκα ορφανών, τών όποιων ή τύχη ήδη εινε εντε
λώς ευδαίμων». ‘Υπεράνω δέ τών λέξεων τούτων έφαίνοντο έγ- 
κεχαραγμένα τά ονόματα τών νυμφίων και ή χρονολογία τοΰ 
γάμου· εις τό έτερον παρίστατο εις ανάγλυφο·/ δ μύθος τοΰ Λα- 
φονταίνου, καθ’ δν δ πατήρ δεικνύει εις τά τέκνα του δτι πολ- 
λαί ράβδοι ήνωμέναι και συνδεδεμέναι δμοΰ δέν συντρίβονται, ότι 
δέ χωριστά έκαστη καί διά τών απαλών χειρών ενός μικρού παι- 
δός δύναται νά θραυσθή· εις τό μέρος δέ τοΰτο έφαίνοντο καί αί 
λέξεις «Ή ένωσις τής οικογένειας αποτελεί τήν ίσχύν καί ευ
δαιμονίαν αυτής».

"Οτε ήγέρθημεν άπό τήν τράπεζαν, ή μοναχή Έρριέτα μέ 
προσεκάλεσε καί μετέβημεν εις έτερον δωμάτιο·/ πλησίον τοΰ 
εστιατορίου. Έκεΐ εΐδον πέριξ μιας τραπέζης, σκεπασμένης άπό 
πινάκια πλήρη πεμμάτων (γλυκυσμάτων) καί καρπών, δεκα- 
τέσσαρα τέκνα εύρωστα καί ζωηρά καί κομψότατα ένδεδυμένα.Τό 
πρωτότοκον ώραϊον παιδίον ήτο δεκαετές, τά νεώτερα τετραετή 
καί πενταετή. Ή ’Αλεξανδρινή ήτο επιφορτισμένη τήν έπιμέλειαν 

τοΰ άνεψιοΰ της.
Έγερθεΐσα ήλθε νά ύποδεχθή τήν αδελφήν της, ήτις μέ έσύ— 

στησε προς αυτήν. Εΐδον ξανθήν τινα ώραίαν κομψού άναστήμα- 
τος, ένδεδυμένην μέ μελανόχρουν ένδυμασίαν ώς ιέρειαν κεκρύ- 
φαλος δέ ήτο τό τής κεφαλής της κάλυμμα, καί στρόφιον άπλοΰν 
είχε περί τον λαιμόν.

« Ή ’Αλεξανδρινή, » μοί είπεν ή Έρριέτα» θέλει νά άκολου- 
Οήση τό παράδειγμά μου καί νά άφοσιωθή εις τήν υπηρεσίαν τοΰ 
Κυρίου καί τών πτωχών»· «ναι, ύπέλαβεν ή νέα, λαβοΰσα τήν 
χεΐρα τής άδελφής της » εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Κυρίου καί τών 
πτωχών καί εις τάς μέριμνας, άς οφείλω εις τήν φιλοστοργοτέ- 
ραν τών μητέρων. Ή Άδελαις θέλει άποτίσει τήν όφειλομένην 
ευγνωμοσύνην της προς τον Έδμόνδον, έγώ δέ θέλω έχει τήν 
ευτυχίαν μηδέποτε νά έγκαταλίπω τήν άκριβήν μου Έρριέταν.

Ποια δύναμις!! ποια μαγεία έπέφερε τόσον έκπληκτικήν άλ- 
λοίωσιν εις τήν θέσιν τών ορφανών; Ή θεία χάο/ς, ήτις συνάμα 
ανταμείβει τήν ιίσίβίκιν. τήν φιλοπονίαν, τήν έγχράτζιαν καί 
τήν ρετριοφροσήην. Άς πιστεύσωμεν δέ δτι παραδείγματα όμοια 
ήθέλομεν συναντά συνεχώς, έάν τά πάθη καί τά πλημμελήματα 

δέν μας παρέσυρον άπό τήν δδόν, ήτις έφερε τά δρφανά εις τήν 
ευδαιμονίαν.

Έκ τοΰ Γαλλικού
ύπό Σ. Ε. Στεφάνου.

ΠΕΡΙ ΤΉΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΑΠΙΔΟΣ.

Άγόρευσις γενομένη έν τφ ’Αναγνωστήρια)

Η ΣΜΥΡΝΗ
ύπό

τον ίΙιρο8ιαχύνον χ. Α. Α. Μ. Χαριχλέονς.

Ώς οί έν τώ ιερώ νιπτήρι «τώ συνδέσμω τής άγάπης συνδε
όμενοι ’Απόστολοι-‘ποτέ, κύριοι, ωραίους ποδας έξετανύοντο,» 
ούτω καί ήμεΐς άπό τίνος χρόνου, περί τό βάθρον τοΰτο συνερ- 
χομ=θα και επι του συνδέσμου τουτου οοτε μ.’ είπεΐν τής ήμετέ— 
ρας αοολφοτητος και τής άγάπης άνερχομενοι οί πολυείδμονες 
και καλοθεληταί νόες, έκτανύονται προς ημάς (άντί τών ποδών) 
τας πολυειδεϊς καί διαφόρους τ'ο μέγεθος καί τό- είδος φωτοβό- 
λους και ποικιλοχρωματίστους έκπολιτιστικάς καί έξημερωτικά» 
ηθικας πτέρυγάς των οηλ. τας ιδέας των, υφ’ ών οί άκροαταί 
αύτών πτερυγιζόμεθα, διδασκόμεθα, καί προθυμότεροι πρός τάς 
συχνάς αύτών πτύσεις, τάς άγορεύσεις δηλ., προσερχόμεθα.

Έπί τοΰ συνδέσμου δθεν τούτου τής άγάπης και τής άναπτύ
ξεως κάγώ ίστάμενος καί τήν ήμετέραν εύνοιαν έξαιτούμενος, 
παραλείπω πάσαν πρός ύμάς έπίκλησιν, ώς μή άναβάς το πρώ
τον ήδηέπ’ αύτοΰ, καί μεταβαίνω άμέσως εις τ'ο κύριον θέμα μου.

«Εΐπον δέ οί άκούσαντες: και τίς δύναται σωθήναι; δ δέ 
είπε- τά άδύ/ατα παρά άνθρώποις δυνατά έστι παρά τώ Θεώ.» 
(Αουκ. III 26. 27.)

‘Ο νομικός τοΰ Ευαγγελίου, φίλοι κύριοι, δ νομικός, λέγω, 
τής ρηθείσης περικοπής τοΰ ' Ιερού Ευαγγελίου, δ τόσον εύλαβώς 
καί περιέργως συναμα πλησιάζω·/ τόν Ίησοΰν και έρωτών αύ
τόν μέ τινα τρόπον δύναται τις νά κληρονομήση ζωήν τήν ού- 
ράνιον, εινε καλός τις καί θεοφοβούμενος άνθρωπος· διατί; διότι 
τόν βλέπομεν έργαζόμενον καί προθύμως καί ανελλιπώς τάς 
δέκα τοΰ Θεού έντολάς καί μάλιστα έκ νεότητος αύτοΰ.«Διδάσκαλε 
άγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω ; εΐπε δέ αύτώ δ 
’Ιησούς. Τί μέ λέγεις άγαθόν; Ούδεις άγαθ'ος είμη εις, δ θεός· 
τάς έντολάς οιδας· μή μοιχεύσης- μή φονεύσης· μή κλέψης- μή 
ψευδομερτυρήσης· τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου. Ό 
δέ είπε ταύτα πάντα έφυΛαξάμην έκ νεότητάς μου ». Καί πώς 

ίέν εινε, κύριοι, καλός καί θεοφιλής έκείνος, δστις έργάζιται έκ 
νεότητος αύτοΰ τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ; δικαίως λοιπόν έλκει εις 
τόν εαυτόν του τήν εύνοιαν καί τήν άγάπην τοΰ θεανθρώπου. «Ό 
δέ ’Ιησούς έμβλέψας αύτω ήγα-ησεν αύτόν» λέγει δ Εΰαγγελ. 
(Μάρκ. Θ'. 21). Έν μόνον έγκλημα έχει, άλλά τό έγκλημα 
τοΰτο εινε μέγα, εινε θανάσιμου, διότι άμαυρόνει, σκοτίζει ή 
μάλλον μηδενίζει άπάσας αύτοΰ τάς θεοφιλείς καί κοινωνικάς 
άρετάς· ποιον ; καί όποιον τούτο; ά! τό ψυχόλεθρον καί ψυχο- 
φθόρον τής φιλαργυρίας πάθος, οπερ εις ουτινος καρδίαν δυνηθή 
νά καταβάλη τάς φαρμακερές ρίζας του, έκεΐ εινε άδύνατον νά 
βλαστήση τό ψυχοτερπές ζωηφόρον φυτό·/ τής άρετής καί νά 
καρποφορήση τόν ψυχωφελέστατον καρπόν τής ψυχικής σωτηρίας. 
Ή άφιλάνθρωτος αύτη καρδία, κύριοι, ή μάλλον δ φιλάργυρος 
ουτος άνθρωπος, δ μή θησαυρίζω·/ μέν το ικανόν διά τάς βιωτι- 
κάς άνάγκας καί τήν έκπαίδευσιν καί άποκατάστασιν τών τέκνων 
του, τό δέ περίσσευμα δαπανών εις τήν σύστασιν τών ψυχικών 
ιατρείων, τοΰτ’ έστι τών σχολείων, τών βιβλιοθηκών, τών συλ
λόγων, τών άναγνωστηρίων, τών ορφανοτροφείων, τών τρελλοκο- 
μείων και λοιπών φιλανθρωπικών καταστημάτων, δι’ ών δ άν
θρωπος μορφοΰται, άναπτύσσεται, υίός Θεού κατά χάριν καθί
σταται καί μέλος εΰγενές καί κόσμων εις τήν κοινωνίαν αποβαί
νει· δ τοιοΰτος πλούσιος, κύριοι, δσον θέλει άς νηστεύει, δσον θέ
λει άς μετανίζει, δσον θέλει άς κομπάζει δτι άγαπα τόν Θεόν 

. καί τόν πλησίον του ώς τόν εαυτόν του· δσον θέλει, άν δέν βα- 
ρύνηται, άς λέγει «ταύτα πάντα έφυλαςάμην έκ νεότητάς μου ». 
Άπαντα ταΰτά είσι μάταια. ‘Ο φιλάργυρος εινε θηριώδης, εινε 

[ απάνθρωπος, εινε άκοινώνητος, εινε άσπλαγχνος, άνάλγητος, 
άνηλεής, διότι δέν συντρέχει τά προλεχθέντα καθιδρύματα, διότι 
δέν βοηθεί, δέν συνεισφέρει ύπέρ τών νοσοκομείων, ύπέρ τής φι- 
λανθρωπίας, ύπέρ τών πασχόντων αδελφών του, ύπέρ τών πλη
σίον του· δ τοιοΰτος, φίλοι, δέν έχει μήτε άγάπην, μήτε φόβον 

I πρός τόν Θεόν, διότι δέν συντρέχει, δέν βοηθεί εις τάς άνάγκας 
τοΰ έθνους του καί εις τάς τής φιλανθρωπίας. « Έφ’ δσον οϋκ έ- 

| ποιήσατε ένΐ τούτων τών αδελφών μου τών έλαχίστων ούδέ έμοί
έποιήσατε.» (Ματθ. ΚΕ'. 45).

Τοιοΰτος ών καί δ πλούσιος τοΰ εύαγγελικοΰ θέματος ήμών, 
, άμα ήκουσε τον θεάνθρωπον φιλοσοφοΰντα περί τής τελειοτέρας 
I άρετής καί διά τοΰτο παρακίνοΰντα αύτόν νά διασκορπίση πάντα 

τά πλού-η του εις τούς πτωχούς χαΐ νά άκολουθήση τά'ϊχνη τοΰ 
άκτήμονος Ιησού, έφυγεν άμεσως καί ανεπιστρεπτί, λυπούμενος 

Ι ρφόδρα καί τήν καρδίαν δακνόμενος· διατί; διότι, λέγει, ήτο πολύ 
Ε πλούσιος. « Έτι έν Σοί λείπει· πάντα όσα έχεις πώλησον, καί 
V διάδος πτωχοΐς, καί έξεις θησαυρόν έν ούρανώ· καί δεύρο, άκο- 
! λούθει μοι· δ δε,άκούσας ταύτα, περίλυπος έγενετο, ήν γαρ πλού- 
Ε CIOs’ σφοορα» ^Λουκ. Η1. 22, 23,)· διο καί δ θεάνθρωπος θελων 

παραίτηση άν ούχί άδύνατον τούλάχιστον δύσκολον τήν είσέ- 
I λευσιν των φιλάργυρων πλουσίων εις τήν βασιλείαν τών ούρα- 

( νών, λέγει ότι εινε εύκολωτερον νά διαπεράση μία κάμηλος άπό 
I Την .τρύπαν μιας βελόνης, παρά πλούσιος φιλάργυρος νά εϊσέλθη 
Γ *'·ί  τήν βασιλείαν τών ουρανών «εύκολώτερον γάρ έστι, καμηλον 
Β διά τρυμαλιάς ραφιδος διελθειν, ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν 

τοΰ Θεοΰ είσελθεΐν». (Αουκ. 1Η'. 25). Τί λέγεις σύ δ έν τώ 
ιερώ διδάσκων θεάνθρωπε (α); Εινε δυνατόν ποτέ νά διαπεράση 
κάμηλος άπό τήν τρύπαν μιας βελόνης ; — Τοΰτο εινε δλως ά
δύνατον. Καί λοιπόν « τίς δύναται σωθήναι;» ο'ύτω σέ ήρώτη- 
σαν καί τότε δσοι σέ ήκουον έν τω ίερω διδάσκοντα, οϋτω σέ 
έρωτοΰν καί ήδη τήν στιγμήν ταύτην οί φιλομαθείς ουτοι άκροα
ταί μου· «καί τίς δύναται σωθήναι;» Σύ δ’ δστις γνωρίζεις τήν 
άνείκαστον τοΰ Θεοΰ καί πατρός άγαθότητα, καί δτι δσα παρ’ άν- 
θρώποις φαίνονται άδύνατα, είσί δυνατά παρά τω Θεώ, Σύ άνά- 
πτυξον τό « τίς δύναται σωθήναι.» Έγώ δ’ δ παρά τοΰ Σ. προε
δρείου κληρωθείς καί έπί τοΰ βάθρου τούτου τών λόγων ίστάμε
νος, προσπαθήσω ιν’ άναπτύξω μετά τών πολυειδμόνων άκροατών 
μου τά εύαγγελικά καί σωτήρια ταύτα λόγια και άποδείξωμεν 
τό «τίς δύναται σωθήναι. » Καταδειχθήσεται δε δτι σωθήσονται 
έκεΐνοι, δσοι πιστεύουσιν άδιστάκτως εις τόν Θεόν καί έλπίζουσι 
σταθερώς εις αύτόν. "Οθεν προσέξωμεν.

«Πιστός δ λόγος καί πάσης άποδοχής άξιος» (πρός Τιμ. Α'. 
έδ. 9.) έγραφέ ποτέ πρός Τιμόθεον δ 'Απόστολος Παύλος- δηλ. 
δτι δ υίός καί λόγος τοΰ Θεοΰ κατήλθε σαρκοφόρος έπί τής γής 
ΐνα σώση τόν πλανώμενον άνθρωπον, εινε λόγος πιστός, άλη- 
θέστατος, άριδηλότατος· τοΰτο, άδελφοί μου, εϊνε ή άκραιφνής 
πρός Θεόν πίστις· αύτη δέ ή πίστις μέλλει νά χορηγήση εις 
ήμάς έν τω νΰν αιώνΐ πολλήν τινα τήν ευτυχίαν καί έν τώ μέλ- 
λοντι ζωήν τήν αιώνιον « έπαγγελίαν έχουσα ζωής τής νΰν καί 
τής μελλούσης» κατά τόν αύτόν ’Απόστολον, καί τοΰτο εινε ή 
πρός τόν Θεόν έλπίς. Πιστεύομε·/ εις τόν Χριστόν καί έλπίζομεν 
τά άγαθά του· λόγος τώ δντι «πιστός καί πάσης άποδοχής ά
ξιος.» Κρίμα δμως δτι δέν έχομεν άπαντες αύτήν και τήν αύτήν 
πρός Θεόν πίστιν, αυτήν καί τήν αύτήν πρός Θεόν έλπίδα. Πα- 
ρατηρήσωμεν, κύριοι, πλήθη ά.θρώπων τών χαλεπών τούτων καί 
δυστυχι.μένων καιρών ώς πρός τό άντικείμενον τοΰτο, οϊπερ άλ
λοι άμφιβάλλουσι καί άλλοι άπιστοΰσιν δλως εις τό κύρος αύτοΰ. 
Καταφρονούν φεΰ 1 καί άποστρέφονται τόν λόγον, τήν άλήθειαν, 
άντι νά τον άποδέχωνται μετά χαράς καί εύχαρίστως νά τόν έν- 

στερ'ίζωνται· οί τοιοΰτοι στοχάζονται ίσως, δτι ή πρός θεόν πι- 
στις καί ευσέβεια, άντί νά ώφελή κατά πάντα τόν άνθρωπον, 
βλάπτει έξεναντίας καί ζημιόνει. Ο'ύτω φαίνεται τό πρώτον έ- 
φρόνησαν καί κατόπιν κατεφρόνησαν αύτήν καί έξουθένησάν, ώ?ε 
έξώκειλαν εις τόν έσχατον βαθμόν τής άθλιότητος καί κακοδαι
μονίας, καταστάντες έξ δλοκλήρου άσεβεΐς καί άθεοι χαί επο
μένως άπάνθρωποι καί τών κτηνών κτηνωδέστεροι και δικαίως. 
Άς άρωμεν έκ μέσου, ά; έξαλείψωμεν άπό ήμάς αύτούς καί 
άποπνίξωμεν παντάπασι τής συνειδήυεως τήν φωνήν καί τόν 
σωτήριο/ τούτον έλεγχον καί άς ίδωμεν τότε συγκριτικώς, ποιον 
έκ τών άλογωτέρων έπι γής δντων φανήσεται παρά τόν άνθρω
πον άλογώτερον και πρός τόν πλησίον ζημιωδέστερον! δικαίως 
δθεν δ προφητάναξ ονομάζει τον τοιοΰτον άνθρωπον άφρονα· «εΐ-

[α] Στρέφει πρός τήν κοσμούσαν τό βάθρον εικόνα, τήν παριςά- 
νουσαν τον Ίησοΰν έν τώ ίερώ διδάσκοντα, έργο·/ τοΰ Λεσβίου κ. 
X. Παλαιολόγου ζωγράφου τά πρώτα έν Σμύρνη φέροντος. 
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πεν άφρων έν καρδία αύτοΰ ούκ εστι θεός». (Ψαλ. ΙΓ.). Ύψώ- 
σωμεν τούς δφθαλμούς ήμών και ίδωμεν τά άπειράριθμα καί 
απειρομεγέθη ούράνια σώματα στίλβοντα καί μαρμαίροντα ύπερ- 
άνω τής κεφαλής ήμών, καί θέλομεν ιδεϊ τήν δόξαν τοΰ Θεοΰ 
στιλβουσαν καί Οαυμασίως σελαγίζουσαν είς τά δμματά μας· ά- 
κούσωμεν τδν ιεροψάλτην έξυμνοΰντα τήν θείαν δόξαν καί μεγα
λειότητα «οί ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεοΰ, ποίησιν δέ χει
ρών αύτοΰ αναγγέλλει τδ στερέωμα» (Ψαλμ. ΙΗ'.) καί τότε είμί 
βέβαιος δτι θά καταισχυνθώσιν, είμί βέβαιος ότι θά φρίξωσιν 
όσοι έτόλμησαν νά ε’ίπωσιν, έστω καί κατ’ ίδιαν, δτι «ούκ έστι 
θεός». Άλλ’ έπειδή, κύριοι, ή συνήθεια καί τά φοβερά τών πραγ
μάτων ποιεΐ εύπρόσιτα, διά .τοΰτο άφοΰ άπαξ ή καί πολλάκις 
συλλαβή τις τδν τοιοΰτον στοχασμόν καί άποπτύση τδν χαλινόν 
τής συνειδήσεως, έκπίπτει καί κατακρημνίζεται είς τής απιστίας 
τά βάραθρα καί περιστρέφεται ώς φρύγανο·; ύπδ τών άντιπνεόν- 
των ανέμων τής απιστίας, τής άστασίας καί τών απονενοημένων 
δοξασιών του. Καί έπειδή τό κακόν καί αί στρεβλαί δοξασίαι είσί 
μεταδόσιμοι, διά τοΰτο ή απιστία διά τής μεταδόσεως καί τής 
μεταβάσεώς της άπό τόπου είς τόπον, άπδ άνθρώπου είς άνθρω- 
οον, αυξάνει ώς έπιδημική τις νόσος καί ταχέως πλατύνεται, 
συνεργούσης πρδς τοΰτο καί τής πολλαχώς εύκολυνθείσης συγ
κοινωνίας, καί τότε χρειάζεται, φίλοι μου, ‘Ιερεμίας τών προ
φητών δ θρηνητικώτατος, ΐνα κλαύση καί θρηνήση τήν έλεεινήν 
τής άνθρωπότητος κατάστασιν, λέγων έν έσχατη απελπισία «ρη
τίνη ούκ έστιν έν Γαλαάδ ή ίάτρδς ούκ’ έστιν έκεϊ;» (ΚΕ'.). ‘Ο 
άπιστος άνθρωπος ού δύναται σωθήναι. Άνθρωπος έχων πίστιν 
πρδς τ’ον θεόν καί τδν φόβον αύτοΰ βαθέως έρριζωμένον έν τή 
καρδία αύτοΰ, άνθρωπος, κύριοι, δστις διά μέν τήν άρετήν του 
περιμένει έν τω μέλλοντι αίώνι ζωήν τήν αιώνιον, διά δέ τήν 
κακίαν του τά αιώνια τής αιωνίου κολάσεως βάσανα, άνθρωπος 
εϊς ένα λόγον ένάρετος καί θεοφιλής πάλιν εινε άδύνατον νά μήν 
άμαρτήση, διότι δ άνθρωπος «είς τδ άμαρτάνειν φύσει εύόλισθος» 
και διότι «φύσει έγκειται ή διάνοια τοΰ άνθρώπου έπί τά πονηοά 
έκ νεότητας αύτοΰ».

Τούτων ούτως έχόντων, τί πρέπει νά εικάσωμεν δι’ άνθρωπον 
άπιστον, δι’ άνθρωπον άθεόφοβον καί έπομένως άσυνείδητον; βέ
βαια ούδέν καλόν, ούδέν ύγιές- δ τοιοΰτος μή κυβερνώ·; τδ άλο
γον μέρος τής ψυχής του διά τοΰ δρθοΰ λόγου άλλ’ άφίνων τδν 
εαυτόν του άνετου εις τάς άλογους δρμάς τής φύσεως καί εις τάς 
ήδονάς τής γαστρδς καί τών περιττών Απολαύσεων, δέν μετανοεί 
διότι έπραξε παν κακόν, πάσαν αίσχροπραξίαν καί πάσαν άπο- 
νενοημένην έπιχείρησιν, διότι δέν έχει φόβον Θεοΰ, δέν έχει συν- 
είδησιν μετανοεί μάλιστα δ τοιοΰτος διότι δέν διήλθε διά πά- 
σης κακίας καί διαφθοράς, καί άγανακτεϊ άν δέν δύναται- καί 
λοιπόν δ τοιοΰτος άνθρωπος «ού δύναται σωθήναι».

Ταΰτα,κύριοι, έν συνόψει περί τής είς Χριστόν πίστεως καί περί 
τών καλών ή κακών, παρούσης αύτής ή άπούσης· ήδη δέ έκθέ- 
σωμέν τινα καί περί τής πρδς Θεόν έλπίδος, ήτις έξαρτάται άμέ- 
σως άπδ τήν πρδς Θεόν πίστιν. Πριν δ’ δμως προβώμεν, περιο- 
ρισθώμεν τδ πρώτον είς τάς γήινους ώφελείας, αϊ περ πηγάζου- 
σιν άποτελεσματικώς καί άμέσως είς τδν πιστόν καί ευσεβή άνθρω

πον και εϊς τδν άπιστον καί άσεβή. Παρουσιάσωμεν δθεν έν τώ 
μέσω ήμών ένα πιστόν καί ένα άπιστον, οΰς περ καλώς παραλλη- 
λίσαντες συνάξωμεν καί άποθεωρήσωμεν τάς διαφοράς άμφοτέρων.

Είδε ποτέ τις έξ ήμών άνθρωπον εργαζόμενον καί κοπιάζοντα 
έπί τής γής χωρίς έλπίδα τοΰ ότι οί κόποι του, αί πράξεις του, 
αί έπιχειρήσεις του δέν Θέλουσι λάβει καλήν τινά έκίασιν; βεβαί
ως δχι. Τί ένθαρρύνει τδν γεωργόν νά καταβάλη τά σπέρματα εις 
τήν άπδ αύτδν πρώτον έπιμελώς όργωθεϊσαν καί καλλιεργηθεϊ- 
σαν γήν; βέβαια ή έλπίς τοΰ θερισμού καί τής συγκομιδής τών 
καρπών πολλών καί άφθονων. Τί άναπτερώνει τδν ναύτην καί θα
λασσοπόρον νά διαπλέη τά άχανή θαλάσσια πέλαγη, ριψοκινδυ
νεύω·; κάθε στιγμήν τήν ζωήν του, παλαιών ήμέραν καί νύκτα 
μέ τά τρομερώτερα στοιχεία, τήν θάλασσαν, λέγω, και τούς άνε
μους; βέβαια ή έλπίς τοΰ νά φθάση είς τδν ποθούμενον λιμένα 
και κερδίση τά έλπιζόμενα. Τί παρακινεί τδν έμπορον νά κοπι- 
άζη καί νά άγρυπνή ήμέραν καί νύκτα είς τάς έμπορικάς έρ- 
γασίας του; βέβαια ή έλπίς τοΰ πλούτου καί τής χρηματικής 
άπολαύσεως. Παρατηρήσατε δπως θέλητε τ’ον άνθρωπον εργαζό
μενον δπως ποτέ καί ένεργοϋντα έπί τής γής καί θέλετε ίδεΐν, 
ύμάς αύτούς έκαστος έξετάζοντες, δτιτδ έλατήριον πάσης άνθρω- 
πΐνης πράξεως, πάσης ανθρώπινης ένεργείας εινε ή έλπίς. Ά- 

ρωμεν εκ μέσου την ελπίδα και θέλομεν εΰρει έν παντί καιρό 
τόπω καί περιστάσει τδν άνθρωπον άδρανή, άπρακτον, άνενέργη- 
τον και έπομένως άθλιον! μαρτυρεί μου τδν λόγον καί Ισοκρά
της δ άρχαϊος ρήτωρ καί φιλόσοφος, ούτω λέγων « έν άπασιν ή
μών τοϊς έργοις ού δι’ αύτά τά πράγματα μοχθούμε·;, άλλά τών 
άποβαινόντων έκαστα διαπονοΰμεν.».

Τούτων ούτως έχόντων, έπεται δτι ό άπιστος καί ασεβής είς 
τας έπιχειρήσεις του αποτείνει τάς έλπίδας του εϊς τά κτίσματα, 
0 δε πιστός και εύσεβής ποΰ; εις τδν κτίστιν τών απάντων. Ό ά
πιστος θεμελιόνει τάς έλπίδας του είς τάς εύνοϊκάς πνοάς τών ά
νεμων, είς τήν καλήν βλάστησιν τής γής, εϊς τάς δεξιάς έκβά- 
σεις τών επιχειρήσει!)·; του- δ έστιν εις πράγματα άστατα, είς 
πράγματα τήδε κακεισε ρέπουτα, εις πράγματα τών τυχηρών 
συμβεβηκοτων και ουδέποτε τής βεβαιότηςος καί σταθερότητας· δ 
δε πιστός και εύσεοης ποΰ; εις Θεόν τον αιωνίως ζώντα και αι
ωνίως διαμένοντα, «έν ω ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν». ‘Ο 
άπιστος, ό πρδς τήν θρησκείαν του άδιάφορος, στηρίζει τάς έλ- 

πιοας του εις τούς ανθρώπους, τών δποίων αί υποσχέσεις εινε 
πολλαί, αί δε πράξεις ολίγα’. ή μηδέν έλπίζει είς άνθρώπους, 
οιτινες σήμερον ζώσι και ακμαζουσι και αΰριον αίφνης και άπροσ- 
δοκήτως άποθνήσκουσιν έλπίζει δ είς Θεόν αστήρικτος είς τά 

μέσα του, εις τα πλουτη του και, αν τύχη άρχων έθνους τίνος με
γάλου, εις το μεγαλείου και τήν επιρροήν τοΰ έθνους του, είς 
τους στρατούς του, εις τους άνεξαντλήτους πόρους του, είς τάς 
συμμαχίας του, εις τας άνθρωποφθόρους καί καταστρεπτικός 
μυοραλιοβ ολους του, εις τά ισχυρά τείχη του καί εϊς τά άπόρθητα 
φρούριά του, δ έστιν εις πράγματα άστήρικτα, άβέβαια, τής τυ
φλής τύχης άθύρματα και δλως άκροσφαλή καί άτέκμαρτα. Ό δέ 
πιστός καί εύσεβης πού; ουτος ελπίζει είς τδν Θεόν, δστις έκ 

περιουσίας και απαραοιαστως εκτελεϊ τάς ύποσχέσεις του καί

. πληοοϊ τών ευσεβών τά θελήματα, τών φοβουμένων αύτόν. Βέ

βαιοί μου τδν λόγον καί Ήσαίας τών προφητών δ μεγαλόφωνος, 
βπδ ποοσώπου τοΰ Θεοΰ ούτω λέγων «άν θέλητε καί εΐσακούσητέ 
μου, τά άγαθά τής γή; φάγεσθε- έάν δέ μή θέλητε, μηδέ είσα- 
κούσητέ μου, μάχαιρα ύμάς κατέδεται». (Ήσαιας Α'. 19). Οί 

I βέλοντες καί είσακούοντες εινε οί πιστοί καί ευσεβείς- εί δ’ άν
τόχωσιν οί τοιοΰτοι καί άρχοντες, είσίν εκείνοι, οιτινες έν τή 
πρδς Θεόν πίστει, έν τή πρδς αύτδν πεποιθήσει, καί ούχί εϊς τά 
εαυτών στρατιωτικά πλήϊη καί εις τάς ανθρωπίνους εφευβ-σεις 
έλπίζοντες, έκφωνούσι μετά θερμής πίστεως « πολέμησαν, Κύριε,

(Ψαλμ. ΛΑ'·), είς βοήθειαν τής ά·Ι
τούς (αδίκως) πολεμούντάς με· έπιλαβού δπλου καί θυρεού καί 

άνάστηθι είς βοήθειάν μου » 
δικασμένης βασιλείας μου καί τώ; άδικουμένων και άδικηθησο- 
μένων λαώ; καί έπαρχιών μ.ου. Εϊς τούς τοιούτους ευσεβείς ο 

Θεός ύπόσχεται τά άγαθά τής γή: και
Ικούντων είς δέ τούς άνελπίστους άπειλεϊ νά έκτοςεύση «τα βέλη 

I τού δυνατού τά ήκονημένα συν τοϊς άνθραξι τοϊς έρημικοις » 
f (Ψαλμ. ΡΙΘ'. 4). Καί οί μέν πιστοί καί ευσεβείς κατά τδ θειον 
I τοΰτο λόγιο·; βέβαια «δύνανται σωθήναι,» οί δε άπιστοι και άσε- 
I βεϊς «ού δύνανται σωθήναι». ‘Οπόταν λοιπόν δ Απόστολος Παύ

λος λέγη δτι ή εύσέβεια καί ή πρδς Θεόν έλπίς πρδς πάντα ώ- 
φέλιμός έστι, λέγει άναμφιβόλως δλην τήν αλήθειαν· ’Εκτός τών 
πράξεων καί τών έργασιώ > μας, εϊς άς είδαμε·; πόσον συντείνει ή 
πρδς Θεόν σταθερά έλπίς, άς ρίψωμεν δμμα περίεργον και εις τας 
λοιπάς περιστάσεις τής ζωής μας. Θλίψεις, κίνδυνοι, συμφορά:, 

| έδυνηρά άρρωστήματα χολέρας, εύφλογίας, λοιμού και λιμού, 
πυρκαϊών, σεισμών, καταποντισμών, ναυαγίων, κεραυνών, ακρι
δών, άνομβρίας, πλημμύρας καί διαφόρων άλλων θεομηνιών, κα
ταμαστίζουν καί καταπιέζουν άδιακόπως τήν ζωήν άπάσης τής 

I άνθρωπότητος άνεξαιρέτως καί μάλιστα τόσαι εισί πολλάκις, ώςε 
| παρηγοριάν δέν έπιδέχονται. ‘Ο άδικος και συγχρόνως δυνατός 

δυναστεύει καί τυραννεΐ τούς άδυνάτους, αρπάζει άπδ τάς χείρας 
Γ των καί αύτήν τήν έπιούσιον τροφήν τών ορφανών τέκνων των· 

κάνεις δέν τούς βοηθεϊ, διότι πάντες φοβούνται νά μή πάθωσι τά 
αύτά παρά τοΰ άδικοΰντος. Θλίψις ανυπόφορος διασχίζει ώς ρομ
φαία τήν άπαρηγόρητον καρδίαν τοών άδικ,ουμένων, άλλα βοηθος 

I ούδείς, οϋδαμοϋ ! Πού ούτοι εύρίσκουσι τήν παρηγοριάν καί τήν 
άνακούοισυ; τών θλίψεων των, τών πόνων των; άν ούτοι πι- 

Ι'οτεύωσι καί έλπίζωσιν εϊς Θεόν, έκεΐθεν έξαντλούσιν δλην τήν

■ παραμυθίαν καί τήν άναψυχήν τών άνηκούστων δεινών των, οιοτι 
έχουσιν ύπ’ δψιν ότι μ.όνος ούτός έστιν δ έκδικητής τών άδικου- 

ι μένων καί τών ορφανών καί χηρών ό άντιλήπτωρ κατά τδν ψαλ- 
μωδδν «ορφανόν καί χήραν ά·;αλήψεται». (Ψαλμ: ΡΜΕ'. έδ. 9).

Τιμωρείται, κύριοι, εις τήν κλίνην του δ ασθενής θλιβόμενος 
*αί περικεντώμενος άπδ τούς άνυποφόρους πόνους τής άσθενείας 

I του· χειρ ανθρώπινος δέν δύναται νά τ’ον βοηθήση, οί έξοχοι 
I ιατροί τδν άπελπίζου σιν. Έάν αύτδς πιστεύη εϊς τδν Θεόν καί έλ- 

Ίίζη σταθερώς εϊς αυτόν, παρηγορεϊται μεγάλως ενθυμούμενος 
*ήν παντοδυναμίαν τοΰ Θεού καί τδ άπειρον έλεος και ότι δπό-
σας εξαλείφει τάς αμαρτίας καί δδύνας, τοσοότους πλέκει τοΰ 
θοίου έλέους τούς στεφάνους. Τέλος δταν έλθη καί δ θάνατος και

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ. Τεΰχ. ΛΑ'.) 

τδ κοπτερδν αύτοΰ δρέπανου ίσταται μεταίωρον ύπεράνω τής κε
φαλής τοΰ άσθενοΰντος, δτε εϊς κανέν πράγμα τοΰ κόσμου δέν 
εύρίσκεται ουδέ ρανίς κάν παρηγοριάς, ούδέ είς τούς ιατρούς, ούδέ 
εϊς τά ιατρικά, ουδέ είς τούς φίλους και συγγενείς, ούδέ είς τ’ον 
πλούτον, ούδέ είς τά άξιώματα, ούδέ είς τδν θρόνον και είς τά 
σκήπτρα, άπερ άπαντα ταΰτα διά τδν άσθενή είσίν άνενέργητα, 
δλως νεκρά, άπρακτα καί άνωφελή—τότε, άδελφοί, δ άπιστος ά- 
σεβής καί άσθενής ούτος άνθρωπος ποΰ προστρέχει; πόθεν άνα- 
μένει βοήθειαν ; ποΰ έλπίζει; εϊς τδν Θεόν; δχι βέβαια, διότι 
δέν τδν πιστεύει καί έπομένως ούδεμίαν παρ’ αύτοΰ βοήθειαν ά- 
ναμένει· άράγε εϊς τήν μέλλουσαν αιώνιον ζωήν; άλλ’ αύτδς 
καθό άθεόφοβος, Ονητόψυχος ών, πιστεύει δτι ή ψυχή του είνε 

θνητή συναποθνήσκουσα καί αΰτη όμοΰ μέ τδ σώμα' του· τότε ή 
θλίψις καί ή οδύνη του καταντά εϊς τδν ύπέρτατον βαθμόν. Αι
σθάνεται τήν καρδίαν του σπαράττουσαν, τά σπλάγχνα του κερ- 
ματιζόμενα, τό σώμα του καταβασανιζόμενον, καί έκ τού φόβου 
καί τής λύπης έλεεινώς κλονοΰμενον καί σπασμωδικώς άνατινασ- 
σόμενον διά τήν έκ τής άπιστίας του άπελπισίαν, καί τέλος, κύ
ριοι, καταστρέφει άθλίως τδ ζην ! Ναι, άθλίως! διότι « θάνατος 
άμαρτωλ.ών πονηρός!» (Ψαλκ. ΑΓ'. 22). ‘Ο πιστός δμως καί εύ
σεβής άνθρωπος, έν τοιαύτη δεινή περιστάσει, πιστεύω·; καί έλ- 
πίζων εϊς τδν ζώντα Θεόν τδν λ,έγοντα διά τοΰ εύαγγελίου του 
« δ πιστεύω·; είς έμέ, κάν άποθάνη ϊήσεται». (’Ιωάν. ιά. 25), 
μεγίστη·; έντεΰθεν λαμβάνει τήν παρηγοριάν. Ό πιστός καί εύ
σεβής άνθρωπος έν τή σπουδαία ταότη περιστάσει, έπειδή πι
στεύει είς τδν Θεόν καί έλπίζει εϊς αύτόν, δστις λέγει έν τοΐς 
εύαγγελάοις «δ τδν ν,όγον μου άκούων καί πιστεύω·; τώ πέμ- 
ψαντί με έχει ζωήν αιώνιον καί εις κρίσιν οΰκ έρχεται, άλ,λά 
μεταβέβηκεν έκ τοΰ θανάτου εϊς τήν ζωήν» (’Ιωάν. Ε'. 24.), 
πολλή·; έντεΰθεν άποκαρποΰται την παρηγοριάν. Εϊς έκείνην. φί
λοι, τήν ϊζωήν, εις ήν δέν φαίνεται δάκρυον, εϊς ήν δέν άκούεται 
στεναγμός, ούδέ ή λύπη εύρίσκει τόπον καί εϊς ήν άγαθά άνή - 
κουστα καί ανεκλάλητα, άγαθά «ά οφθαλμός οΰκ είδε καί ούς 
ούκ ήκουσε καί έπί καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη» (πρδς Κο- 
ρίνθ. A'. Β'. 9), είσίν ήτοιμασμένα παρά Θεοΰ άπδ καταβολ,ής καί 
ποδκαταβολής κόσμου διά τούς άγαπώντας, πιστεύοντας καί έλ- 
πίζοντας εις αύτόν. Βλέπετε, δτι εϊς μέν τδν ένα δ θάνατος εινε 
οδυνηρός, εϊς δέ τδν άλλον εινε ζωή, χαρά καί μακαριστής; καί 
δτι δ μέν «δύναται σωθήναι», δ δέ άλλος «ού δύναται σωθήναι;» 
καί δτι δ μέν δέν σώζεται διά τήν άπιστίαν -καί άπελπισίαν του, 
δ δέ σώζεται και εύδαιμονεϊ διά τήν πίστιν καί τήν έ/,πίδα του;

Και λοιπόν, κύριοι, έπειδή τά πράγματα έχουσιν ούτως, έπειδή 
ή ποδς Θεόν πίστες καί έλ,πίς εινε ή μόνη άσφάλεια εις τδν άν
θρωπον καί έν τή παρούση καί έν τή μελ.λούση ζωή, έκαστος 
ά; στέκει προσεκτικός είς ήν έλαχε τάξιν έργαζόμενος έπιμε- 
λώς τάς χριστιανικός άρετάς μέ τήν πρός Θεόν πίστιν καί έλ
πίδα δτι «έκατονταπλασίονα λ.ήψεται και ζωήν αιώνιον κληρο
νομήσει» (Ματθ. ΙΘ'. 29). Ναι, έργασθώμεν μέ τήν πρ’ος Θεόν 
πίστιν καί έλπίδα, κύριοι, καί ύπέρ τής λυπηράς καί άξιοθρηνή- 
του άταξίας τής κατά τάς έκκλ,ησιαστικάς άκολουθίας ήμών έπι- 

κρατούσης, ήμών τών έγκαυχωμέ/ων έπί τή όρθοδόξω χριστιανική 

39. 
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πολιτεία. Σκεφθώμεν έπ'ι τής αδιαφορίας τών προϊσταμένων έν 
τοϊς ναοϊς χαί έπί τών έκκλησιαζομένων, έξ ών οί πολλοί πε- 
ρισπώνται άπδ βιωτικάς μέριμνας χαί αιτία γίνονται ϊνα διακό- 
πτηται ούτως άσχημόνως καί άπρεπώς ή θεία και ιερά ιερουρ
γία. Πάντες γνωρίζετε, κύριοι, καί ομολογείτε δτι άμα ή ιερά 
φωνή τής ίλαστηρίου καί μυστηριώδους τελετής άναγγείλη τήν 
ευλογίαν τοΰ έν Τριάδι Θεοΰ καί τήν δόξαν τής θείας αύτοΰ βα
σιλείας διά τής πανδήμου έκφωνήσεως « ευλογημένη ή βασιλεία 
τον Πατρός. . . » αντί τοΰ προσπεσεΐν πάντας πρηνείς καί προ
σκύνησα! έν εΰχαριστηρίω έκστάσει τω έπιφανέντι Κυρίω, βιαίως 
σταυροκοπούμενοι απέρχονται σωρηδόν, άσυγγνώστως άσχημονοΰν- 
τες καί άμαρτάνοντες. Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ ιερού Ευαγγε
λίου γίνεται πάλιν δεύτερα, ούτως εϊπεϊν, ύποχώρησις· τά αύτά 
(άν προσέξητε), κύριοι, έπαναλαμβάνονται μετά τήν έξοδον τών 
θείων δώρων καί είς τά δεύτερα λεγάμενα “Αγια, τουτέστιν εις 
τήν τοΰ κοινωνικού μελωδίαν· ώστε πεντάκις γίνεται άπόλυσις ή 
μάλλον οχλαγωγία καί σύγχυσις, έν ώρα έν ή δέον σιγάν πά
σαν σάρκα βροτείαν. Κύριοι, άν ήτο δυνατόν νά ήγείρετο ό συ- 
στήσας τήν ορθόδοξον έκκλησίαν της Σμύρνης ίσαπόστολος καί 
ίερομάρτυς Πολύκαρπος, θά μάς έξήλεγχε καί θά έφώνει έπι- 
πληκτικώς, ώ παριστάμενα νεκρά σώματα καί νεκρότεραι ψυχαί! 
διά ποιον ή Άγια Μήτηρ έκκλησία έξακολουθεϊ κράζουσα γεγω- 
νυία τή φωνή «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου;» Ποιας θύ- 
ρας έννοεϊ δτι πρέπει νά προσέχωμεν, έπαναλαμβάνουσα τρις 
καί μετ’ έμφάσεως α τάς θύρας, τάς θύρας έν σοφία πρόσχωμεν;» 
ούχί άναμφιλέκτως τάς θύρας, τής ψυχής καί τής καρδίας, ϊνα 
μή είσφρήσωσι δι’ αύτών τά πνεύματα τής πονηριάς ή ακάθαρ
τός τις λογισμός ή σαρκικόν πάθος, ή βιωτική μέριμνα διατα- 
ράξη κατά ταύτην τήν άγίαν ώραν τδ πνεύμα τής προσευχής 
καί τής ευχαριστίας, ΰφ’ οΰ δει κατέχεσθαι πάντα χριστιανόν; 
Πλήν πόσον άξιοκατάκριτοί είσι καί οί μή δίδοντες εϊς τδν λαόν 
νά έννοήση τάς παρεκτροπάς του ταύτας; οί μή δίδοντες εις τον 
χριστιανόν νά έννοήση δτι, διά νά είπη δτι παρεστάθη ε’ις τήν 
θείαν ιερουργίαν, δεν πρέπει νά κινηθή πριν άκούση τήν φωνήν τού 
ίερέως άπαγγέλλουσαν τδ ιιευλργία Κυρίου και έλεος έλθοι έφ’ 
νμάς·,» οί μή καταδεχόμενοι δι' δλίγων τούλάχιστον λέξεων 
έκάστοτε νά έξηγοΰν τήν σχέσιν καί έννοιαν έκάστου ίεροϋ λογίου 
έν τή λειτουργία καί διά τής ολιγωρίας αύτών καταλύοντες 
πραγματικώς τδν ναόν τοΰ Θεοΰ καί παρορώντες αύτδν μετα
βαλλόμενου είς οίκον τύρβης καί συγχύσεως καί ανωμαλίας καί 
ταραχής; όποιον λόγον θέλουν δώσει είς τον Θεόν οί τοιοΰτοι 
όπουδήποτε καί άν ώσιν! ώ! πόσον είσι καί ε’ίμεθα άπα-τες υ
πεύθυνοι, έπισύροντες έφ’ ήμών αυτών τήν θείαν άράν, καί διά 
τής άσυγγνώστου ήμών καί αύτών ολιγωρίας γινόμεθα καί γίνον
ται άντικείμενον τής θείας άποφάσεως « τάς προσευχάς καί τάς 
έορτάς ύμών μισεϊ ή ψυχή μου». Τέλος πάντων, κύριοι, ανάγκη 
ίνα βελτιωθή ή παρημελημένη τάξις τοΰ Ιερού Κλήρου, ανάγκη 
ϊνα άναλάβη τήν προτέραν Οέσιν αύτοΰ τήν τιμητικήν καί άποβή 
πράγματι ό τών λογικών προβάτων ποιμήν καί ό ηθικός ιατρός 
τών άρρωστημενων ψυχών — δπως μάθη νά κόπτη μέ τήν κοπτε- 
ράν μάχαιραν τοΰ παναγίφυ πνεύματος τάς πληγωμένα; τής θε- 

οστυγοΰς ύπερηφανίας σάρκας καί άποπλύνη τδν βόρβορον τών 
εςαγίστων σαρκικών ήδονώ/ μέ τό ζωηφόρον ύδωρ τής εύαγγε- 

λ'.κής διδασκαλίας — δπως μεταχειρίζηται, κύριοι, τδ έλαιον καί 
τδν οίνον τής ευαγγελικής παραβολής καί θεραπεύη έπιμελώς 
καί μέ σταθεράν άντιμισθία; έλπίδα τάς πληγάς, άςπερ ή αμαρ
τία έπέβαλεν εις τάς ψυχάς τών άνθρώπων—δπως μεταχειρίζη
ται, κύριοι, τδν μέν οίνον ώς στυπτικήν δύναμιν (δηλ. μέ τδν έ

λεγχον τής διδασκαλίας νά στύφη και νά συνέχη τούς άμαρτάνον- 
τας, ινα μή χαυνωθέντες ένδώσωσι καί πάλιν είς τάς σαρκικά; 
έπιθυμίας), τδ δέ έλαιον, δ έστι τήν ιλαράν της διδασκαλίας πα- 
ραίνεσιν, ϊνα διαλύη τούς πόνους τής πασχούσης αμαρτωλής ψυχής, 
υποσχόμενος σταθερώς εις αύτήν ταχεία·/ τήν λύσιν τών αμαρτη
μάτων—δπως μή παραβλέπη τδν πτωχόν, άποβλέπων είς χρημα
τικά κέρδη, μηδέ παραβλέπη τούς πλουσίους τοΰ φθαρτού καί γή
ινου πλούτου αύτών ένεκα, άλλ’ δπως έπίσης καί τδν πένητα καί 
τδν πλούσιον παρακινή διδακτικώ; νά σωφρονώσι καί νά περιορί- 
ζωνται έντδς τών ορίων τών έαυτών καθηκόντων. Τδ έργον αύτοΰ, 
κύριοι, εινε βαρύ καί έπίμοχθον, άλλ’ άνάγκη νά μάθη νά άθλή 
καί νά κοπιάζη μέ τήν πρδς θεόν πίστιν και έλπίδα δτι θά άν- 
τιβραβευθή—άνάγκη νά μάθη ν’ άγωνίζηται έν τώ παρόντι βίω 
μέ τήν πρδς Θεόν πίστιν καί έλπίδα δτι θά στεφανωθή, « ούδείς 
γάρ δικαίως στεφανοΰται, έάν μή νομίμως άθλήση.» (’Επιστολή 
Παύλου πρδς Τιμοθ. Β'. 5).

Τέλος πάντων, κύριοι, έπειδή άπαντες είμεθα χριστιανοί, 
ευαγγελικοί άνθρωποι καί ταχυδρόμοι διαβάται τοΰ πολυτάραχου 
καί πολυωδύνου τούτου βίου, άκούσωμεν τί λέγει πρ’ος ήμάς ό 
Ιεροψάλτης «Κατάρτισαι τά διαβήματα (μου) έν ταϊς τρίβοις σου, 
ϊνα μή σαλευθώσι.» (ψαλ. ια'. 5). "Ας φεύγωμεν τήν πλατεία·/ 
καί εύρύχωρον δδόν, ήτις μάς φέρει είς τήν απώλειαν άς έχω- 
μεν πάντοτε είς τήν χεϊρά μας τήν βακτηρίαν τοΰ πνεύματος 
δηλ. τήν μελέτην τής Ίεράς Γραφής, τής όποιας τδ έργον είνε 
διπλοΰν, τδ νά φονεύη δηλ. τον σκολιδν καί άρχέκακον δράκοντα, 
δστις κάθηται πάντοτε έν τω μέσω τοΰ δρόμου τής πρόσκαιρου 
ταύτης ζωής ϊνα κεντρίζη τήν πτέρναν μας, καί τδ νά βαστάζη 
καί διακρατή τούς άκουμβώντας είς αύτήν μετά πίστεως καί 
έλπίδος, δπως μή παρεκκλίνωσι πρδς τδ αριστερόν τών έρίφων 
μέρος καί καταπέσωσιν εϊς τής αμαρτίας τά βάραθρα- καί άς ώ- 
μεν βέβαιοι, κύριοι, δτι ούτω ποιοΰντες «έκατονταπλασίονα λη- 
ψόμεθα καί ζωήν τήν αιώνιον κληρονομήσομε·/ ». Ναί, φιλακρο- 
άμονες κύριοι, ταΰτα άς μελετώμεν, έπί τούτοις άς στηριζώ- 
μεθα, ϊνα ή προκοπή ήμών «τών έγκαυχωμένων δρθοδόξων χρι
στιανών φανερά ή έν πάσι ». Μέ τήν πρ’ος Θεόν σταθεράν πί
στιν καί έλπίδα ζώντες καί πολιτευόμενοι έν τω κόσμω, άγα- 
πώντες καί άγαπώμενοι, εύεργετοΰντες καί ευεργετούμενοι, βοη- 
θοΰντες καί βοηθούμενοι, κάν πρδς τοΰτο καί μυρίας ΰποστώμεν 
θλίψεις καί περιστάσεις, άπαντες έν γένει καί ανεξαιρέτως « δυ- 
νάμεθα σωθήναι», διότι τά άδύνατα παρά άνθρώποις δυνατά έστι 
παρά τώ θεώ.»

Ότι oj μεγάλοι ποιηταί δυστυχείς.
(’Εκ τοΰ Γαλ. ύπδ Γ. Φραντζή.)

1Β'.
ΜΙΛΤΩΝ.

(Ίδε τδ ΙΑ', έν σελ. 200 τοΰ παρόντ. τόμ.)

|1 ’Ιωάννης Μίλτων έγεννήθη έν Λρνδίνω τδ 1608. Τά πρώτα 
έτη τής ηλικία; αύτοΰ δέν έδειξαν τι άξιοσημείωτον, είμή διαθέ
σεις τινάς, δι’ ών προεμηνύετο όποιος έμελλα νά άποβή είς τδ 
ρετά ταΰτα. Ήκουσε τά έγκύκλια μαθήματα είς τδ σχολεϊον τοΰ 
άγιου Παύλου· έπειτα μετέβη είς τήν Κανταβριγίαν (Cambridge) 
εις τδ σχολεϊον τού Christ, δπου διεκρίθη καθ’ δλα.

Έξελθών τοΰ πανεπιστημίου είς ήλικίαν 23 έτών, έπανήλθεν 
είς τήν πατρικήν οικίαν, έν ή έζησεν έτη τινά βαθυτάτης ήσυχίας 
έπολαύων καί είς άκατάπαυστον μελέτην ένασχολούμενος. Άποθα- 
νούσης δέ τότε τής μητρδς αύτοΰ, έζήτησε παρά τοΰ πατρδς τήν 
άδειαν νάάπέλθη είς ξένους τόπους. ’Επιτυχών ταύτης έδαπάνησε 
δύο έτη διατρέχω·/ τήν Γαλλίαν καί’Ιταλίαν είς ήλικίαν 30 έτών. 
ϊ Κατά τδν Βολταϊρον ή κατά πρώτον συλληφθεϊσα ιδέα τοΰ 
, ποιήματος αύτοΰ, δ ’Λτολεσθείς Παράδεισος, υπήρξε τυχαία.

Διαβα ν δήλον δτι διά τών Μεδιολάνων, παρευρέθη είς τήν 
, ρράστασιν κωμωδίας τινός, έπιγραφομένης Ήδάμ και Ενα 

καί γεγραμμένης παρά τίνος Άνδρεΐνο υ.
Ή μέν ύπόθεσις τή; κωμωδίας ταύτηςήν ή πτώσις τοΰ άνθρώ- 

tou, οί δέ ύποκριταί ήσαν Θεός δ Πατήρ, οι Διάβολοι, οί Άγ- 
I γελοι, ό Άδάμ, ή Εΰα, ό δ'φις, ό θάνατος καί τά επτά θανάσιμα 

αμαρτήματα. 'II ύπόθεσις αύτη, έργον οΰσα παραλόγου εύφυΐας 
τών χρόνων έκείνων, ήν γεγραμμένη διά τρόπου άνταποκρινομέ- 
νου είς τδν σκοπόν. Άλλ’ ή μεγαλοφυια τοΰ Μίλτωνος έκ τής 
παραλογίας τοΰ συγγράμματος τούτου άνεκάλυψε τδ ύψηλδν τής 

■ ύποθέσεως. Πολλάκις είς πράγματα, δλως γελοία θεωρούμενα ύπδ 
I τοΰ χυδαίου λαοΰ, ύπάρχει μεγαλεϊόν τι, όρατδν γινόμενον είς τούς 
■μεγαλοφυείς μόνον άνδρας. Τά επτά θανάσιμα αμαρτήματα, χο- 
ν ρεύοντα μετά τών διαβόλων, εϊνε βεβαίως τ'ο έπακρο·/ τής παρα- 
Η λόγιας καί τής ανοησίας, το δε παν βνστνχες κατασταθεν διά. τής 
V ααθενίίας έν'ίς άνθοώπον—ήάγαθόττ,ς και ή εκδίκησιςτον Λη- 

ριουοφοί'—ή πηγη τών δυστυχιών ημών και εγκλημάτων, είνε 
F αντικείμενα άξια τολμηροτάτης γραφίδος (1). Έν τή υποθέσει 
9r ταύτη ύπάρχει πρδ πάντων ζοφώδης τρόμος, ύψος σκοτεινόν καί 

θλιβερόν, δπερ ούδόλως εϊνε ξένον είς τήν ’Αγγλικήν φαντασίαν. 
I Καί κατ' άρχάς μέν συνέλαβε τδν σκοπόν να συνθέση τραγω
δίαν, άλλ’ δσον έσκέπτετο έπ’ αύτοΰ, τοσοΰτο μάλλον έπεξετεί- 

I νιτ: ή σφαίρα τών ιδεών του. Σχέδιασα; λοιπόν ποίημα επικόν, 
p επανήλθε·/ είς τήν πατρίδα αύτοΰ, έπ'ι σκοπώ τοΰ νά πραγματο- 
Βσιήση τδ σχέδιο·/ τοΰτο. Άλλ’ αί περιστάσεις έμπόδισαν αύτδν

(1). Σ. Δ. Δέν κατέστη το πάν δυστυχές, άλλ’ ή άπδ τοΰ 
Β ϊ/’ός άνθρωπον γεννηθεϊσα άνθρωπότης, ήτις πρδς τ'ο πάν πα- 

ραβαλλομένη εϊνε έλάχ/στον μόριον ή δ’ έκδίκησις τοΰ Δημι- 
I ωργοΰ δέν εϊνε αντικείμενο·/ άξιο·/ τόσω τολμηροτάτης γραφίδος, 

άφοΰ ό Θεός εϊνε μέν άγαθό;, άλλά εϊνε καί δίκαιος. 

εύθύς έκεϊ έλθόντα. Ευρε δηλαδή τήν δυστυχή ’Αγγλίαν πλήρη 
διχονοιών καί είς τά ϊδια αύτής αίματα λουομένην. Ό ΜΩ.των 
δέν συμμετέσχε τών φατριών τών καταθλιβουσών τήν πατρίδα 
αύτοΰ, ούχί, ώς άλλοι εϊπον, ένεκα τής πρδς τ'ον πατέρα α'.δοΰς, 
άλλ' ένεκα τοϋ ίδιου αύτοΰ χαρακτήρας, τά μάλιστα άγερώχου. 
Ό άνήρ ούτος έκ γενετής ήγάπα έμπαθέστατα τήν ελευθερίαν, 
άλλ’ ή άγάπη αύτη, ώς έπί τδ πλεϊστον άνακόλουθος, σπανίως μέν 
παράγει άποτελέσματα εύτυχή, πάντοτε δέ σχεδόν δυστυχίας καί 
εγκλήματα. ‘Η έμπαθής λοιπόν αύτη ύπέρ τή; έλευθερίας άγάπη 
έμπόδισε μέν τ’ον Μίλτωνα νά άναμιχθή μετά τών έπιθυμούντων 
νά δεσπόζωσι τή; πατρίδας ταραχοποιών κομμάτων, έρριψε δ’αύ
τόν ολίγον μετά ταΰτα έν τώ μέσω τών έμφυλίων πολέμων τοΰ 
βασιλέως μετά τής Βουλής.

Υπήρξε, κατά δυστυχίαν αύτοΰ, εις τών λίαν άσπονδων έχθρών 
τοΰ δυστυχοΰς Καρόλου Α'., εϊχε δ’ άποκτήσει προηγουμένως τήν 
εύνοιαν τοΰ Όλιβιέρου Κρομβέλου, δι’ ή·/ ό ζηλωτής τή; Δημοκρα
τίας κατέστη δοΰλος τυράννου. ‘Υπήρξε γραμματεύς τοϋ Όλιβιέρου 
Κρομβέλου, τού Ριχάρδου Κρομβέλου, καί τής Βουλής, διαρκε- 
σάσης μέχρι τών χρόνων τής άποκαταστάσεως. Οί Άγγλοι λοι
πόν μετεχειρίσθησαν τήν γραφίδα αυτού, δπως δικαιολογήσωσι 
τ'ον θάνατον τού βασιλέως αύτών Ή κηλίς αύτη έμεινε·/ άνεξί- 
τηλος έπί τής μνήμης τού Μίλτωνος καί δύναται τις νά εϊπη δτι 
ήσαν δίκαιαι καί πρέπουσαι αύτώ αί δυστυχίαι καί αί δυσμένειαι, 
είς άς ύπέπεσεν έπί τής άποκαταστάσεως τού Καρόλου Β'.

Καθ’ ήν δέ στιγμήν προητοιμάζετο ή νέα αύτη ανατροπή, ό 
Μίλτων άπώλεσε τήν σύζυγον αύτού, ήν φιλοστόργως ήγάπα, 
καί διά τής οικιακής ταύτης συμφοράς κατέστη έτι οίκτρότερος. 
Άλλ’ ή πολιτική τής Αύλής έφάνη έπ'ι τέλους έπιεικής, καί ό 
Μίλτων, κεκρυμμένος πρ'ος άποφυγήν τών όσημέραι περιμενομέ- 
νων σκληρών συνεπειών, έμαθε·/ αίφνης δτι συμπεριελήφθη έντή 
ύπό τού Καρόλου Β'. χορηγηθείση άμνηστεία εις τούς έχθρούς 
τού πατρδς αύτοΰ (1)· έκηρύχθη δμως άνάξιος τού νά κατέχη 
οίανδήποτε δημόσιον θέσιν. Όθεν ήρχισε τότε τήν σύνταξιν τοΰ 
ποιήματος αύτοΰ εις ήλικίαν, ήν ειχεν δ Βιργίλιος δτε έτελεί- 
ωσε τό ίδικόν του, δπερ έστι πεντήκοντα καί δύο έτών. Μόλις δ’ 
έθεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ συγγράμματος, καί έστερήθη τής όρά- 
σεως. Καίτοι δέ διετέλει πτωχός, έγκαταλελειμμένος καί τυφλός, 
δέν άπεθαρρύνθη δμως, άλλ’ εις διάστημα εννέα έτών έργαζόμε- 
νος συνέγραψε τ'ον '^Ιπολεσθέντα Παράδεισον. Έχαιρε δέτότε 
μικράν τινα ύπόληψιν οί δέ πνευματώδεις τής Αύλής Καρόλου

(1) "Οτε ’Ιάκωβος ό Β'. έπεσκέφθη τ'ον Μίλτωνα, ευρεν αύτόν 
τυφλόν, γέροντα καί πτωχόν. «Δέν στοχάζεσαι, εϊπε πρ'ος αύτόν, 
δτι τά δεινά σου ταΰτα εινε ή άξια τιμωρία, διότι έλαβες μέ
ρος έναντίον τοΰ πατρός μου ;» (Καρόλου Α'.). « Πιθανόν, εϊπεν 
δ Μίλτων άλλ’ άν κρίνωμεν τήν πρώτη·/ ήμών διαγωγήν έκ τών 
ύστερον δυστυχιών, ή διαγωγή τοΰ πατρός σου πρέπει νά ύπήρ- 
ξεν έτι μαλ'λον έγκλήματική ή ή ίδική μου, διότι είς έκεΐνο·/ 
έδόθη ό θάνατος.» Ό ’Ιάκωβος έπιστρέψας εις τά ανάκτορα διη- 
γήθη ταΰτα είς τ'ον άδελφόν αύτοΰ, λέγων δτι έπιθυμεϊ νά κατα- 
διώξη τ'ον Μίλτωνα. — Δέν εϊνε γέρων; εϊπεν δ Κάρολος—Ναί. 
εϊπεν ό’Ιάκωβος.— Δέν εϊνε πτωχός; —Ναί.— Δέν εϊνε τυ
φλός; — Ναί.— Λοιπόν τί περισσότερον έπιθυμεϊς δι’ αύτόν;

(Έκ τοΰ Λύχνου· έφημερ. οικ. Άριθ. 3ος έτ. Α .),
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τοΰ Β. μη γινώσκοντες αΰτόν, δλως μικράν τιμήν τώ άπένεμον 
Αλλά τοΰτο δέν εινε παράδοξον, άν αρχαίος τις γραμματεύς τοΰ 

Κρομβελου, γηράσας έντ'ος τοΰ καταφυγίου αΰτοΰ, τυφλός καί ά
νευ κτημάτων, ύπήρξεν αγνώριστος ή περιπεφρονημένος ύπ’ Αυ
λής, ήτις έγένετο αιτία ώστε ολη ή έλευθεριότης τής Αυλής τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΑ', νά μεταβληθή εις τυραννικήν καί δύσπιστο? έξου- 
σίαν, καί ήτις ουδεν άλλο ήκουε παρά έκτεθηλυμένας τινάς ποιή
σεις: τήν νωθρότητα τοϋ Βαλλέρ (1), τάς σατύρας του κόμητος 
Ροκεστέρ (2) καί τ'ο 
πνεύμα τοΰ Κόβλεΰ (3) 

Άπόδειξις δ’ αναμ
φισβήτητος δτι μικράν 
ΰπόληψιν έχαιρεν, είνε 
δτι έδυσκολεϋθη πολΰ 
εις τδ νά εύρη βιβλι
οπώλην θέλοντα νά 
έκδώση τ'ο έργον αυ
τού, τ'ον ' Λπολεσθεντα 
Παράδεισον. Τέλος ό 
Τομψών συγκατατεθείς 
τω έδωκε τριάκοντα 
πιστόλια (4) διά τ'ο 
σύγγραμμα τοΰτο, δ
περ ύστερον έπί τών 
κληρονόμων τοΰ βι
βλιοπώλου τούτου έτι— 
μήθη πλέον τών 100, 
000 ταλλήρ. Ό ρη- 
θεΐς βιβλιοπώλης το
σοΰτον μάλιστα έφο- 
βήθη μή τυχόν ζημι- 
ωθή, ώστε έσυμφώνει 
μετά τοΰ Μίλτωνος τ'ο 
ήμισυ τών τριάκοντα 
τούτων πιστολίων νά 
πληρώση εις τ'ον ποι
ητήν, άν γένη καί δευ- 
τέρα έκδοσις τοΰ βι
βλίου· τήν συμφωνίαν 
ταύτην βλέπω? ό Μίλ
των έμενεν απαρηγό
ρητος.

Μετά δύο δ’ έτη έ- 
δημοσιεύθη καί έτερον 
αΰτοΰ έργον, έπιγρα- 
φόμενον ό 'Λναχτη- 
θεις Παράδεισος, άλ
λά τδ έργον τοΰτο ά- 
πέδειξεν δτι δλη αΰ

Μίλτων.

(Ί) Waller Edmond, άγγλος ποιητής, γεν. τδ 1605 καί άπο- 
θαν. τδ 1687. Έγένετο βουλευτής δεκαεπταετής ών, τοΰ δ’ έμ- 
φυλιου πολέμου έκραγέντος, αΰτός φυλακισμένος ών διά τι κα
κούργημα ,έξηγόρασε τήν ζωήν του διά προστίμου 10,000 λιρ. 
στερ. και άνεχωρησεν εις Ρουέν, δπου ή θυγάτηρ αΰτοΰ Μαργα
ρίτα έχρησίμευσεν ώς γραμματεύς του. Μετά ταύτα λαμπρόν έγ- 
κωμτον προς τδν Κρομβέλον παρεχώρησεν εΐς αΰτδν τήν άδειαν 
τής έπανοδου καί τήν άπόδοσιν τών κτημάτων του.

(2) Rochester John Wilmot comte de, γεν. τ'ο 1648 καί άποθ. 
ΤΟ 1680, έφάνη εΐς τήν αΰλήν τοΰ Καρόλου Β'. εΐς ήλικίαν 

τοΰ ή μεγαλοφυία έξηντλήθη εις τδν ' Λποί.ίσθέτ.α Παράδει- 
σον κα! δμως αΰτ'ος έπροτίμα τδ δεύτερον, έξ οΰ άποδεικνύεται 
οτι καί αΰτοί οι καλλίτεροι συγγραφείς άπατώνται πολλάκις, κρί- 
νοντες τά ίδια αύτών συγγράμματα. Ό Μίλτων άπέΟανεν ολίγον 
ύστερον μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ τελευταίου του έργου, προσβλη
θείς σφοορώς ύπδ άρθρίτιδος εΐς Bunhib, πλησίον τοΰ Λονδίνου έν 
ήλικία 66 έτών. Είχε ήδη μείνει πτωχός καί άδοξος καί άπεβί- 
ωσ^ν έν μεγάλη άσημότητι, θύμα γενόμενος έν ταΰτώ τών δυσ

μενειών τής τύχης καί 
τής δριμύτητος τών 
παθών αΰτοΰ.

Τό ποίημά του έ- 
κρίθη πολυειδώς,’Επη- 
νέθη σχεδδν άνευ έπι- 
φυλάξεως ύπ'ο τών 
Άγγλων κριτικών καί 
ιδίως ύπ'ο τοΰ Addis- 
soir άλλοι δέ, ώς και 
ό Dryden, ύπερεξαί- 
ροντες τάς ώραιότη- 
τάς του, δέν έκλεισαν 
όμως τοΰς οφθαλμούς 
καί έπί τών έλαττω- 
μάτων του, τά οποία 
εινε βεβαίως μεγάλα, 
διότι πλήθος παραδό
ξων συλλήψεων, ένίο- 
τε και παραλόγων, έ- 
παναστατοΰσι τήν φαν
τασίαν. Ή κατασκευή 
τοΰ Πανδαιμόνιου, οί 
διάβολοι μεταμόρφοΰ- 
μενοι εις πυγμαίους, 
αηδέστατο? έπεισόδιον 
της αμαρτίας και τοϋ 
θανάτου, οί άγγελοι 
πολεμοΰντες διά πυ
ροβολικού κτλ. είνε 
βεβαίως ανυπόφοροι ά- 
νοησίαι- άλλ’ είνε ά
δύνατον νά μή θελ- 
χθή τις ύπ'ο τοΰ έν- 
διαφέροντος τής ύπο- 
θέσεως καί τής τελεί
ας ώραιότητοσ πλή
θους λεπτομερειών.

Τί συγκινητικότε
ρου ή δύο πλάσματα 
άθώα καί δυστυχή, τά

δέκα και οκτώ έτών. Ατρόμητος δ’ άνεδείχθη έπί της θαλάσσης 
κατά τον ’Ολλανδικόν πόλεμον άλλ’ ύπέστη πολλάς άτυχίας 
ένεκα τοΰ σατυρικού αΰτοΰ πνεύματος, οΰδένα διακρίνοντο ς· τά δέ 
παρ χλελυμένα αΰτοΰ ήθη έπέφερον τδν πρόωρον θάνατόν του.

(3) Cowley Abraham· άγγλος ποιητής γεν. τδ 1618 κα! ά
ποθ. τ'ο 1667, υιός αρωματοπώλου. Δεκαπενταετής ών, έξέδωκε 
τα Ποιητικά Ανθη αΰτοΰ. Συνώδευσε τήν Βασίλισσαν έξορισθεΐ- 
σαν εις τήν Γαλλίαν, ώς γραμματεύς αΰτής. Αΰτός είνε δστις ά- 
νεγινωσκε τάς διά σημείων γραφομένας έπιστολάς τοΰ Καρόλου 
Α . Μετά οε τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, κακώς άνταμει-

I όποία ισχυρόν τι δν καί ζηλότυπο? καθιστά διά της δολιότητος 
ί αΰτοΰ ένοχα καί άτυχή! Τί μεγαλοπρεπέστερον ή ό χαρακτήρ, δν 

τολμά νά δώση εΐς τ'ον Θεόν! όποιον φρικτ'ον βάθος 1 όποια τρο
μερά ύπερηφάνεια ή τοΰ διαβόλου! όποια ύπερτάτη άντίθεσις τών 

[ βασάνων τής άκρας θλίψεως τοϋ Άδου πρδς τήν ειρηνικήν εΰ- 
1 δαιμονίαν του Παραδείσου και τδ? άθώον έρωτα τών κατοικούν- 
; των αΰτόν ! καί ένω παντού ό έρως είνε αδυναμία, μόνον εις 

τδν Μίλτωνα είνε αρετή. Ό ποιητής κατώρθωσε νά άρη διά σε
μνής χειρδς τ'ον άλλαχοΰ καλύπτοντα τάς ήδονάς τοΰ πάθους 

ί τούτου. Μεταφέρει τον άναγινώσκοντα εΐς τ'ον πανευφρόσυνον Πα
ράδεισον, καί φαίνεται μεταδίδω? εΐς αΰτδν έκ τών ηδονών έξ ών 
πληροΰται ό Άδάμ καί ή Ευα. Δέν ύψοΰται άνωθεν τής άνθρω- 
πίνης φύσεως, άλλ’ άνωθεν τής διεφθαρμένης- καί έπειδή δέν έ
χομεν οΰδέν παράδειγμα τοιούτου έρωτος, δέν ύπάρχει καί πα- 

ι ράδειγμα τοιαύτης ποιήσεως. 

• 
_____=>0^0^0000___________

Ο ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ.

I Άπδ τής έσαεί άξιομνημονεύτου καταστροφής, δτε τ'ο Ήρά- 
( κλειον κα! ή Πομπηία άπώλοντο, δλίγαι έκρήξεις τοΰ Βεσου- 

’ βίου παρήγαγον τοσαύτην συγκίνησιν όσην ή ένεστώσα. Ή ένέρ- 
γεια αΰτοΰ ήδύνατο έκτοτε νά θεωρηθή (πλήν δύο μικρών δια
λειμμάτων) ώς συνεχής καί άδιάκοπος. Ή παρούσα αΰτοΰ έκρη- 
ξις ήρξατο κατά Ιανουάριον (ε. ε.), ηϋξησε κατά τάς τελευταίας 

[ ήμέρας αΰτοΰ, καί πάλιν έκόπασε· κατά μάρτιον εισήλθεν εϊς 
νέον στάδιο?, τή δέ νυκτί τής 25 πρδς τήν 26 τοΰ αΰτοΰ έφίκετο 
τοΰ ύψίστου αΰτής σημείου, παράγουσα ρήγμά τι μεγαλείτερον 
και νέον μικρόν κρατήρα. Έάν άναλογισθώμεν όπόσαι τοιαΰται 
Αλλοιώσεις έπί εκατονταετηρίδας συνέβησαν, θέλομε? έννοήσει, 
δτι τοΰ Βεσουβίου μόνον ή θ έ σ ι ς, έν ή ϊσταται, δέον νά θεωρηθή 
ώς διαρκής, τδ δέ έξωτερικδν αΰτοΰ σχήμα παντοίας έλαβε 

ι μεταβολάς. Είνε δύσκολο? νά σχηματίσωμεν ορθήν τινα ιδέαν 
περί τοΰ σχήματος, δπερ είχε τ'ο δρος πρδ τής έκρήξεως καί τής 

■Καταστροφής τοΰ ‘Ηρακλείου καί τής Πομπηίας. Τά επόμενα 
χωρία τών κλασικών συγγραφέων παρέχουσιν όπωςδήποτε μαρ-

1 τυρίαν τινά τούτου. Ό Στράβων (άποθανών τω 125 μ. X.) δ 
αρχαιότερος, ώς γνωστόν, συγγραφεΰς δ τοΰ Βεσουβίου μνημονεύ- 
αας, άφηγείται, δτι αί κλιτύες τοΰ ορούς ήσαν καλώς κεκαλλι- 
εργημέναι μέχρι τής κορυφής αΰτοΰ. Ύπέρκειται δέ τών τόπων 
τούτων δρος τ'ο Οΰεσόνιον άγροίς περιοικούμενον παγκάλοις πλήν 
τής κορυφής· αΰτη δ’ έπίπεδος μέν πολύ μέρος έστίν, άκαρπος 
« δλη, έκ δέ τής δψεως τεφρώδης καί κοιλάδας φαίνει σηραγ-

• Ιώδεις πετρών αΐθαλωδών κατά τήν χρόαν, ώς άν έκβεβρωμέ- 

φθε'ις, έγήρασεν έγκαταλελειμμένος· δλίγιστοι ποιηται υπήρξαν 
τοσοΰτον δημ.οτικοί καί τοσοΰτον ταχέως λησμονκθέντες, δσον αΰ
τός. Ό Μίλτων δέν εΐχεν είσέτι δημοσιεύσει τούς πρώτους στί
χους του. Σημ. Μ.

(4) Είδος ταλλήρου χρυσοΰ.

νων ύπ'ο πυρός, οίς τεκμαίροιτ’ άν τις τδ χωρίον τούτο καίεσθαι 
πρότερον καί έχειν κρατήρας πυρός, σβεσθήναι δέ έπιλιπούσης τής 
ΰλης.» (Στράβ. Ε'. 247).

Πλίνιος δ πρεσβύτερος δέν είχε τήν οξυδέρκειαν τοΰ έλληνος 
γεωγράφου- διότι οΰδόλως ένόησε τ'ον ήφαίστειον χαρακτήρα τοΰ 
δρους. Έν τή φυσική αΰτοΰ ιστορία (Historia Naturalis) οΰδ’ ή 
ελάχιστη φαίνεται ένδειξις, δτι τ'ο δρος τοΰτο διακρίνεται τών 
λοιπών δτε μάλιστα τή 23 αΰγούστου, τή 1 ώρα μ. μ. τοΰ 79 
μ. X. ή γυνή αΰτοΰ είπε, τρομεροί» νέφος, μέγιστον χαι παρα.- 
ϋοξότκτον μαίνεται, ά'ή^τ, λόφον τινά τω οίκω αΰτοΰ παρακεί
μενον έν Μισένω, τοσοΰτο δέ δέν προέβλεπε τά συμβησόμενα, ώστε 
κατ' άρχάς ένομισεν, δτι τδ νέφος οΰδόλως άνέβαινεν έκ τοΰ Βε
σουβίου. Βεβαίως τδ δρος δέν έχει τ'ο σημερινόν αΰτοΰ ύψος, 
δπερ διακρίνεται κάλλιστα έκ τοΰ Μισένου· διότι πρδ τής έκρή
ξεως τοΰ 79 ύπήρχε μόνον δ άρχαΐος, ήδη δέ άτελής κρατήρ, ή 
«Somma»· δ δέ κυρίως κώνος τοΰ Βεσουβίου έσχηματίσθη έντ'ος 
τής Somma έκ τής έκρήξεως ταύτης. ‘Ο κρατήρ ουτος χωρίζε
ται άπδ τής Somma διά τοΰ « Atrio.»

Δίων δ Κάσσιος έγραφεν ήδη ύπδ τήν έντύπωσιν έκρήξεώς τί
νος, έπί τών ημερών αΰτοΰ γενομένης τώ 203 μ. X. « Τδ γάρ 
δρος Βέσβιον έστι μέν πρδς τή θαλάσση κατά Νέαν πόλιν, έχει 
δέ πυρός πηγάς άφθονους. Καί ήν μέν ποτέ παν δμοίως ύψηλόν, 
καί άπ’ αΰτού μέσου τ'ο πΰρ άνέτελλε· ταύτη γάρ πεπύρωται 
μόνον, τά δέ έξωθεν αΰτοΰ πάντα άπυρα κα! νΰν έτι διαμένει. 
Έκ δέ τού’-ου έκείνων μέν άκαύστων άε'ι δντων, τών δ’ έν τω 
μέσω κραυρουμένων καί τεφρουμένων, αί πέριξ κορυφαί τ'ο άρ- 
χάΐον ΰψος ώς δεύρο έχουσι, τδ δέ έμπυρον παν δαπανηθέν έν τφ 
χρόνω κοϊλον έκ τοΰ συνίζειν γέγονεν, ώστε κυνηγετικω τινι θε- 
άτρω τ'ο δρος σόμπαν, ώς μικρά μεγάλοις οΐκάσαι, έοικέναι». 
(Epilom. LXV1., 21).

Πρδ τής έκρήξεως τοΰ 1631, μετά 130 έτών άνάπαυλαν, δ 
αρχαίος κρατήρ τής Somma έκαλύπτετο ύπ'ο δασών και μικρών 
τινων λιμνών. Ό κυρίως κώνος τοΰ Βεσουβίου ύψοΰτο μόνον 350 
πόδας ύπεράνω τής Pedamentina περιλαμβάνω? έπίσης βαθεϊαν 
λίμνην έν τω κρατήρι αΰτοΰ - διά τής έκρήξεως ταύτης ή λίμνη 
έξεχύθη διά μεγάλων ρευμάτων εΐς· τήν παρακειμένην χώραν 
ούτω δέ έκαστη σφοδρά έκρηξις μετέβαλε και τδ σχήμα τοΰ ο
ρούς- άριθμοΰσι δέ άπδ τοΰ Τίτου μέχρι τής σήμερον 41 περίπου 
τοιαύτας. Ή μεταβολή αύτη τοΰ ορούς γίνεται κυρίως διά τής 
έπισωρεύσεως λάβας καί τών καταπτώσεων, έτι δέ διά τοΰ σχη
ματισμού μικρότερων κώνων, τών δή καλούμενων παρασίτων 
δι’ έκρήξεων έκ τών πλαγίων τοΰ ορούς καί διά τών χασμάτων. 
Έάν δέ παρατηρήσωμεν τάς έκ διαφόρων έποχών λεπτομερείς 
έκθέσεις περί τοΰ Βεσουβίου, άμέσως καταφαίνονται αί διαφοραί 
αυται. Οί παράσιτοι δέν εύρίσκονται περί τ'ον κυρίως κρατήρα, 
άλλά εΐς τούς πρόποδας αΰτοΰ πλησίον τοΰ Atrio. Διά τής εις 
τήν θάλασσαν χεομένης λάβας μεταβάλλεται βαθμηδόν καί ή έκ 
τοΰ πλαγίου άποψις τών παραλίων, άλλά τοΰτο γίνεται σπανίως- 
συνήθως ή πρδς τά νοτιοδυτικά χεομένη λάβα δέν άφικνεΐται μέ
χρι τής θαλάσσης, εί καί μικρότατα ένταΰθα κωλύματα έπιπροσ- 
θοΰσι, σχηματίζει δέ ’μόνον διά τής έπικαθήσεως τάς πολυαρίθ
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μους ένταΰθα θέσεις, ών περιφημότατη εινε «δ Πύργος τοΰ "Ελ
λη νος» (Torre del Greco). Έπί της πρδς δυσμάς κλιτύος τοΰ Βε
σουβίου κατά τδ ήμισυ περίπου τοΰ ύψους αύτοΰ έπί τοΰ Monte 
de Canteroni ίδρύθη τδ 18-14 άστεροσκοπεΐον, έν ω άπδτοΰ 1855 
ό καθηγητής Παλμιέρης παρατηρεί μετά ζήλου πάντα τά φαινό
μενα τών εκρήξεων ώς και τούς ένταΰθα γινομένους σεισμούς, έφ’ 
ω κατεσκεύασε λίαν εύαίσθητον σεισμόμετρον δεικνύον τδν χρό
νον, τήν διεύθυνσιν καί τήν οξύτητα έκάστης, καί αύτής τής έλα- 
χίστης, δονήσεως τής γής. Διεδόθη πολλαχώς ή ιδέα, δτι οί σει
σμοί καί ετερα προαναγγέλλουσι τάς τρομεράς έκρήξεις τοΰ Βε
σουβίου· τοΰτο δμως εινε μέγα λάθος.

’Ενίοτε συμβαίνει τοΰτο, ώς κανών δμως δέν δύναται νά Οεω- 
ρηθή. Ή άποξήρανσις τών πηγών έν τω πύργω τοΰ Έλληνος 
καί Ρεσίνη κατά μάϊον τοΰ 1813 καί ή στιγμιαία οπισθοχώρη- 
σις τής θαλάσσης κατά τδν αύτδν μήνα δυσζόλως σχετίζονται 
μετά τής σφοδράς έζρήξεως τοΰ Βεσουβίου ζατά τήν 25 δεκεμ- 
βρίου τοΰ αύτοΰ έτους. Δύνανται βεβαίως νά ώσιν αποτελέσματα 
τής ήφαιστείου φύσεως τής πέριξ χώρας. Και σεισμοί δε έν τοϊς 
πέριξ δέν εΐνε οί προάγγελοι ήφαιστείων έχρήξεων, ώς δείζνυσιν 
άριδήλως ή τελευταία καταστροφή. Ούδένα σεισμδν ά'ξιον λόγου 
ήσθάνθησαν και έν αύτη τή Νεαπόλει πρδ τής έζρήξεως. "Αμα 
δμως θεωρήσωμεν τήν υπόγειον ενέργειαν καθ’ δλην τήν έπίτα- 
σιν καί έλάττωσιν αύτής έφ’ δλης τής γής, τότε όντως συνδυά
ζονται αί σφοδραί δονήσεις τοΰ φλοιού τής γής και τά ηφαίστεια 
γεγονότα. Ό μετά προσοχής παρατηρών φυσιοδίφης ζατεϊδε βε
βαίως δτι κατά τδν παρελθόντα χειμώνα πλεϊστοι και σφοδρότα
τοι σεισμοί έγένοντο. Ή έν ταΐς Φιλιππίναις νήσοις καταστροφή 
(τή 8 δεκεμβρίου), ή ήζολούθησεν ή έκρηξις τοΰ Άλβάΰ ή τοΰ 
Πάνα έν ταΐς Σανδβιχαις νήσοις (τή 5 Ιανουαρίου), συνδυαζομένη 
μετά τής έζρήξεως τοΰ Κλάουνα, ή καταστροφή τής Σχεμαχά (τή 
28 ίανουαρίου), οί καταστρεπτικοί σεισμοί τής ’Αντιόχειας (τή 3 
άπριλίου), πάντες ούτοί είσιν οί έπισημότατοι, ούχί δέ καί οί μό
νοι. Τω ζρίνοντι ταΰτα έκ τών προτέρων καί μή είσχωροΰντι εις 
τε τδ δλον τών φαινομένων καί εις τάς φάσεις αΰτών καθ’ έζά- 
στην φαίνονται ταΰτα όζωσΒήποτε τνχαΐά ycavzpew έτι άνε- 
τώτερον Οεωρουσιν ώς τιμωρίαν τοΰ προσβαλλόμενου θεοΰ. Όνη- 
φάλιος δμως έρευνητής έν τοϊς γεγονόσι τούτοις δέν θεωρεί ούτε 
τυΧΊΊ7) °ύ"ε αύθαιρεσίαν, άλλά τήν άλυσιν φυσικών αιτίων καί ά- 
ποτελεσμάτων, ών άνερευνα καί άνιχνεύει τούς αιωνίους νόμους.

(Έζ τοΰ «Νέου έλευθέρου τύπου»).

II ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΟΤ ΒΕΣΟΥΒΙΟΥ.

Εκ τών τελευταίων έφημερίδων έρανιζόμεθα νέας καί πληρε- 
στέρας λεπτομέρειας περί τών έπεισοδίων τών τελευταίων τής 
έζρήξεως ήμερών.

Ή ιταλική έφημερίς Piccollo Jiornale τής 29 άπριλίου περιέ
χει τά έξής:

« Χθες τδ έσπέρας περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου δ έξ άνατολών 

πνέων άνεμος έφερε τήν κόνιν πρδς τήν Νεάπολιν, ή δέ τεφρώ
δης αύτη βροχή ήρξατο έκ νέου, επιτείνεται καί έξακολουθεϊ. 
Τά άλεξίβροχα ούδόλως ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι ζατά τής ά- 
ναφοΰς ταύτης κόνεως, ήτις εισέδυεν είς τούς οφθαλμούς καί τα 
άναπνευστικά όργανα. Έξηκολούθησε δέ ή βροχή αύτη άδιακό- 
πως σχεδόν δι’ δλης τής νυζτός. Τήν πρωίαν ταύτην οί έξώσται 
καί αί οδοί ήσαν κεκαλυμμέναι ύπδ τεφρώδους στρώματος δύω 
έζατοστομέτρων πάχους. ’Εν τή περιφερεία τής Κασορίας καί εις 
τάς έγγυτέρας τω ήφαιστείω θέσεις τδ έζ ψάμμου στρώμα έφθα- 
σεν είς 4 εκατοστόμετρων ύψος· έν άγίω Σεβαστιανό έφθασε μέ- 
χρις 20 έζατοστομέτρων. Παρά τδ Σαλέρνον έσφενδονίσθησαν ή- 
φαιστειώδεις λιθίσζοι ζυγίζοντες τρεϊς έως τέσσαρας ούγγίας. Είς 
Όττεγιάννον, κείμενον υποκάτω τοΰ κρατήρος, έπεσαν χονδρό
τερα τεμάχια λίθων.

«Ή έκ χονισάλου βροχή εΐνε λίαν ένοχλητική, άλλ’ ούδένα 
προξενεί φόβον έν τή πόλει ήμών οί δειλοί, υπέρ τούς 5 έως 
6,000, έ'φυγον έκ Νε απόλεως χθες· μέγα δέ πλήθος έπολιόρκει 
χθές τήν είς Ρώμην άναχωροΰσαν σιδηροδρομικήν αμαξοστοιχίαν. 
Τήν πρωίαν ταύτην δ ούρανδς ήτο συνεφώδης, έπεσε δέ βροχή 
άνάμιζτος μετά τέφρας. Τδ φαινόμενον τούτο εΐνε, νομίζομεν, 
νέον έν τοϊς χρονικούς τών βεσουβιανών έζρήξεων. Περί μεσημ
βρίαν δέν έπιπτε πλέον τέφρα λεπτοτάτη άλλά ψάμμος δμοία ώς 
έζ τής χροιάς, τοΰ σχήματος καί τοΰ μεγέθους τών κόκκων πρός 
πυρίτιδα άγγλιζήν. Άπδ τών 11 μέχρι τών 2 ώρών μετά με
σημβρίαν τδ ήφαίστειον έξηκολούθησε νά βροντά έξ ού τρέμουσιν 
αί ύελοι τών παραθύρων ήμών. Περί τήν 4 ώραν πυκνά μέλανα 
νέφη συνεσπειροΰντο έπί τοΰ δριζοντος τής Νεαπόλεως, οί δέ 
βρόντοι τοΰ ήφαιστείου κατηρείπωσαν πάσας τάς οικίας. Ναΰταί 
τινες άφικόμενοι άρτίως εις Νεάπολιν βεδαιοΰσιν δτι παρά τδ 
Στρόμπολι άζούεται έν τή θαλάσση άσυνήθης τις καί παράδοξος 
βρασμός.

» ‘Ο καθηγητής Ποΰντζο ύπέβαλεν εϊς τον δήμαρχον τήν έζ- 
θεσιν αύτοΰ έπί τής άναλύσεως τής μεταλλικής βροχής, ήτις έ
πεσε τήν πρωίαν ταύτην έν Νεαπόλει. ‘Ο ζ. Ποΰντζο λέγει δτι 
ή πρωινή ψάμμος, ίιαφέρουσα κατά τι τής χθεσινής, περιέχει πο
σότητα θειικοΰ οξέος· βρεχομένη δέ δύναται νά άναπτύξη βλα- 
βεράς άναθυμιάσεις καί νά μολύνη τδν άτμοσφαιρικδν άέρα. Ένεκα 
τούτου άπεφασίσθη νά διακοπή τδ δρόσισμα τών δδών.»

'Οδοιπόρος τις περιελθών τά ύπδ τής έζρήξεως προσβληθέντα 
περί τδν Βεσούβιον μέρη έπιστέλλει είς τήν « Πατρίδα» ύπδ η
μερομηνίαν 30 άπριλίου τήν έπομένην άφήγησιν.

« Άρτίως έπεχείρησα έζδρομήν είς τά πέριξ χωρία, είδον θλι- 
βερώτατα πράγματα καί νομίζω δτι ή έντύπωσις τοΰ οδυνηρού 
τούτου θεάματος ούδέποτε Θέλει έξαλειφθή έζ τής μνήμης μου. 
Ό λαός ζατέχεται ύπδ βαθυτάτου φόβου, πανταχοΰ δ’ έπικρατει 
σιγή θανάτου. ‘Ο Βεσούβιος έξακολουθεϊ έκσφενδονίζων βροχήν 
τεφρών καί ήφαιστειωδών λιθαρίων. Ή γή δονεϊται και αί δο
νήσεις αύτής δέν δύνανται πλέον ν’ άριθμηθώσι. Πνέει σφοδρός 
νοτιοδυτικός άνεμος δστις διασκορπίζει τάς τέφρας είς πολλών 
λευγών άπόστασιν οί στροβιλισμοί του άνεμου σχηματίζουσιν ά
ληθεϊς σίφωνας πυκνής τέφρας, οιτινες υποστηρίζονται ένίοτε ή- 

[ μίσειαν ώράν, ή δέ πτώσις αύτών καλύπτει τδ μέρος τής πεδιά- 
δος έν ή πίπτουσιν. Έν τούτοις οί κάτοικοι έπιστρέφουσιν. Είς 

| τούς πρώτους κλονισμούς τοΰ έδάφους ύπεχώρησαν εϊς τδ αί
σθημα τής αύτοσυντηρησίας· έφυγον ούδέν συναποφέροντες· άλλά

I σήμερον έπανέρχονται ΐνα λάβωσιν δ,τι πολύτιμον έχουσι καί ζη- 
I τήσωσι μέσα πορισμοΰ.

»'Ο άριθμ'ος τών νεκρών παρεστάθη κατ’ άρχάς λίαν ύπερ
βολικός· περί μέν του θανάτου δέκα οκτώ άνθρώπων έ'χω ■ άζρι- 
βεϊς πληροφορίας· μένουσι δ’ έ'τι ε’ίζοσι περίπου τραυματία! έν 

Ιτοϊς νοσοκομείοις τής Νεαπόλεως, καί θά ήνε θαύμα άν διαφύγωσι 

τδν θάνατον· ύποφέρουσι φρικτούς πόνους, έδέησε δέ νά χλωρο- 
φορμίσωσιν αύτούς, δπως ένεργήσωσι τήν πρώτην αύτών περίθαλ- 
ψίν. Μοί λέγουσιν δτι οί θανόντες άριθμοΰνται εις δεκατέσσαρας· 

I άλλ’ είμαι βέβαιος δτι ό άριθμδς ούτος εΐνε έσφαλμένος, καθ’ δ
σον καί πολλοί τών μή άνευρεθέντων κατ’ άρχάς συγκατελέχθη- 
σαν είς τ’ον άριθμδν τών νεκρών, άλλά παρελθόντος τοΰ χινδύ- 

ί νου, οί πλεϊστοι αύτών έπανήλθον ζώντες. Τελευταϊον έπεσκέ- 

I φθην τδ Κανσέλλο· έβλεπον έζ διαλειμμάτων τδ κυανοΰν τοΰ 
ουρανού, δτε διεσχίζετο τδ τεφρώδες νέφος. Στήλη ζοφώδους κα
πνού άνήρχετο πρδς τήν Νεάπολιν ύποστηριζομένη ύπδ άνεμο- 
στροβίλου. ‘Υπεράνω τής πόλεως έσχηματίσθη μελανόχρους θό- 
λος κονιορτοΰ, τδ δέ νέφος τοΰτο, δπερ διέκοπτε τάς ήλιακάς 
άκτϊνας, έξετείνετο περί τήν Νεάπολιν είς άπόστασιν πολλών 
χιλιομέτρων, Έκ διαλειμμάτων έξετινάσσετο έζ τοΰ όρους στή
λη πυρός, ό δέ κεντρικός κρατήρ έξηρεύγετο μάζας καιουσών 

I σκωριών, αΐτινες ύψοΰντο μέχρι 1000 έ'ως 1200 μέτρων τάς 
I έκρήξεις ταύτας συνώδευον δονήσεις τοΰ έδάφους, δμοιαι πρδς 
[ τάς έκ σεισμού, καί κατόπιν διεδέχοντο τάς έζ λίθων και τέ- 

; ορας βροχάς άλλαι βροχαί ψάμμου. Ό καθηγητής Παλμιέρης 
I ούδόλως έγκατέλιπε τήν θέσιν αύτοΰ έν τω Άστεροσζοπείω, σή- 
I μερον δέ τήν πρωίαν αναγγέλλει δτι τδ ήφαίστειον ήρξατο κα
ί τευναζόμενον δέν άζούεται πλέον ή ύποχθόνιος βροντή ή συνω- 

I ϊεύουσα τάς δυνατάς έκρήξεις.
«Ό Βεσούβιος έκσφενδονίζει πάντοτε τεμάχια πυρφόρα, απερ 

I ϊιαπερώσι τδ μέλαν έζ τέφρας νέφος ώς αιματηρά μετέωρα, άλ- 

■ λ’ δμως τά τεμάχια ταΰτα πίπτουσι μεθ’ ήττονος ορμής· ό κα
ί πνδς εΐνε δλιγώτερον πυκνός, οί δέ κλονισμοί, καίπερ άδιάκοποι, 

άλλ’ άποβαίνουσι βαθμηδόν άκινδυνώτεροι. Οί ναοί γέμουσιν άν
θρώπων πάσης τάξεως καί ήλικίας όδυρομένων, δεόμενων καί 
έςομολογουμένων γεγωνυία τη φωνή, ή καθικετευόντων τδν ά
γιον ’Ιανουάριον, τήν Παναγίαν καί τούς λοιπούς αγίους καί έπι- 
καλουμένων τήν θείαν άντίληψιν».

Αί έφημερίδες δημοσιεύουσι πρδς τούτοις τηλεγράφημα τής 2 
ί μαίου έκ Νεαπόλεως, κατά τδ δποϊον ή έκρηξις του Βεσουβίου 

ίπαυσεν δλοσχερώς.

ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΟΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΑΝΤΟΥ.

Άφήγησις αύθεντιζή μετά τών σχετικών έγγράφων γενομένη 

τή φροντίδι τοΰ δήμου τής 'Ραβέννης, έζδοθεϊσα έν 'Ραβέννη είς 

τέταρτον έκ τοΰ τυπογραφείου Γαετάνου Άντζελέττη.

Ένιοι άνδρες έ'σχον τδ σπάνιον εύτύχημα ν’ άντιπροσωπεύ- 
σωσι τάς διαφόρους φάσεις τής άναπτύξεως τής άνθρωπότητος. 
Δύω τούτων ένθεοι άνδρες, δ "Ομηρος καί δ Δάντης, άνήκουσιν 
είς τήν έλληνορωμαϊζήν ήμών φυλήν, τήν τοσοΰτον γόνιμον με
γάλων άνδρών. Ό πρώτος τούτων προσωποποιεί τήν έφηβιζήν 
ήρωϊζήν ζαί τοσοΰτον θελκτικήν ήλικίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
τήν μυθώδη γοητευτικήν καί μεγαλοπρεπή έποχήν, τήν έποχήν 
τών άτελευτήτων μαχών κατά τών έκ του χάους γεννηθέντων 
τεράτων καί τών ούχ ήττον έπιφόβων βαρβάρων έχείνων φύλων 
τών άνικάνων ΐνα έννοήσωσι τδ καλόν, τδ δίκαιον ζαί τήν έλευ
θερίαν. Ό Δάντης εινε ή έζφρασις έποχής ήττον λαμπροτέρας 
καί εύτυχεστέρας, τού τρομερού έκείνου μέσου αίώνος, δστις σχη
ματίζει τοιοΰτον θλιβερόν μεταίχμιον μεταξύ τής ιλαράς άρχαιό- 
τητος καί τής ένεργοϋ νεωτέρας έποχής, τής όποιας δ Goelte 
μετά τής έρευνητικής καί συμπαθοΰς αύτοΰ μεγαλοφυΐας, τής δ
λως ξένης πρδς τά εύτελή φυλετικά πάθη καί τάς ταπεινάς θρη- 

σκευτικάς διενέξεις, μοι φαίνεται ών δ τελειότερος διερμηνεύς.
Πάν δ,τι άφορα τούς έκτάζτους τούτους άνδρας δέν δύναται 

νά ήνε άδιάφορον εις τά πράγματι καλλιεργημένα πνεύματα. Οΰ
τω δέ νομίζω λίαν άξιέπαινον τήν δημαρχίαν τής 'Ραβέννης δτι 
έσχε τήν ιδέαν νά δημοσιεύση τήν έπίσημον έκθεσιν τής άνευρέ- 
σεως τών δστέων τοΰ Δάντου. Έν τη έκδρομή είςτδν τά
φον τοΰ Δάντου έπειράθην ά'ύ.λοτε κάγώ νά δώσω άκριβή 
ιδέαν τών γενομένων τω 1865 εορτών έν τη άρχαία καί έν δόξω 
θεσσαλιζή αποικία (Εθνικόν Ήμερολόγιον τοΰ 1868). Άλλά 
σκιαγραφία τοιαύτη δέν δύναται βεβαίως ν’ άναπληρώση τήν θέ
σιν πλήρους έκθέσεως συνοδευομένης καί διά πάντων τών έγ
γράφων τών περιεχόντων ζαί τάς έλαχίστας περιστάσεις, αΐτινες 
άπασαν βεβαίως θά έχωσι τήν σπουδαιότητα αύτών είς τούς δ- 
φθαλμούς τοσούτων λογιών, έπαγγελλομένων άληθή λατρείαν 
ποδς τδν μέγαν Γιβελϊνον, ου ή ’Ραβέννη διατηρεϊ μετά τόσου 
φίλτρου τδν ένδοξον τάφον.

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΨΥΧΗΣ.

Ό άνθρωπος άνέκαθεν ένόησεν ότι δ έπίγειος βίος εΐναι άτε- 
λής, όχι μόνον διότι περιστοιχίζεται ύπδ άναγκών ταπεινών καί 
συμφορών άπαραιτήτων, άλλά πρδ πάντων διότι εινε βραχύς πα
ραβαλλόμενος μάλιστα πρδς τήν έζτασιν τοΰ πνεύματος τοΰ διη- 
νεζώς προοδεύοντος καί τελειουμένου. Εΐνε βραχύς έπί τοσοΰτον 
δ άνθρώπινος βίος, ώστε αί μέν κοινωνίαι προέβησαν τη άληθεία 
πολύ, ούδείς δμως άνθρωπος, δσον μεγαλοφυής καί άν ή, ήρ
ξατο άμα και συνεπλήρωσεν έργαν μέγα. Τούς καρπούς τών κό
πων γενεάς παρούσης δρέπουσιν έπερχόμεναι γενεαί, καί τδ 
συμπόσιον τδ παρατιθέμενο·? ύπδ τών πρεσβυτέρων, απολαμβανου— 
σιν οί νεώτεροι. Έζ τούτου καί βαρβαρότεροι λαοί έφαντα'σθησαν 
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μέλλοντος βίου εικόνα, ατελή μέν άλλ’ δπωςδήποτε μαρτυρού
σαν δτι συνησθάνοντο τήν άντίφασιν τών δυνάμεων καί τών προ
αιρέσεων τοΰ πνεύματος πρδς τήν θνητήν τοΰ σώματος φΰσιν. 
Άλλά τήν ελπίδα ταύτην διεδέχετο πολλάκις άθυμία δεινή 
καί δεινή απελπισία· πρδ τρισχιλίων περίπου έτών ό Σολομών 
μετ’ απαράμιλλου δυνάμεως ειπεν

«’Ολίγος έστι καί λυπηρός ό βίος ήμών και οΰκ έστιν ιασις 
έν τελευτή ανθρώπου και οϋκ έγνώσθη ό άναλύσας έξ αδου. "Οτι 
αΰτόσχεδίως έγεννήθημεν καί μετά τοΰτο έσόμεία ώ; οϋχ ύ- 
πάρξαντες· δτι καπνός ή πνοή έν ρισΐν ήμών κα'ι ό λόγος σπιν- 
Οήρ, έν κινήσει καρδίας ήμών ου σβεσθέντος, τέφρα άποβήσεται 
τό σώμα, καί τδ πνεΰμα διαχυθήσεται ώς χαύνος άήρ· κα'ι το δ
νομα ήμών έπιλησθήσεται έν χρόνω καί ούδείς μνηνονεύσει τών 
έργων ήμών. Και παρελεύσεται ό βίος ήμών ώς ίχνη νεφέλης 
κα! ώς ομίχλη διασκεδασθήσεται διωχθείσα ύπΰ ακτινών ήλιου 
καί ύπδ θερμότητες αΰτοΰ βαρύ , θεϊσα. Σκιάς γαρ πάροδος ό βίος 
ήρ.ών κα'ι οΰκ έστιν άναποδισμδς τής τελευτής ήρ.ών δτι κατε- 
σφραγίσθη καί ούδείς άνεστράφη. Δεύτε οΰν, άπολαόσωμ-ν τών 
δντων αγαθών, καί χρησώμεθα τή κτήσει ώς νεότητες σπευδαίως· 
οϊνσυ πολυτελούς καί μύρων πλησθώμεν, καί μή παροδευσάτω 
ήμάς άνθος έαρος· στεψώμεθα ρόδων κάλυξι, ποινή μαρανθήναι.» 
Ή εϊκών αΰτη τών φρονημάτων τοΰ ανθρώπου τοΰ μή πιστεύον- 
τος εις μέλλουσαν 'ύπαρςιν καί διά τούτο άγωνιζομένου μόνον 
νά πολαπλασιάση τήν άπόλαυσιν τοΰ παρόντος βίου διά τής 
παραδόσεως αύτοΰ εις τάς ήδονάς. εΐνε ή εϊκών τών πλείστων 
σήμερον ανθρώπων, οϊτινες καταπληττόμενοι ύπδ τής περί αύτούς 
ΰλης, εϊς ταύτην μόνον πιστεύουσι μ αί έν αύτή ζητοΰσι τδ άγαθόν 
ή δέ μελαγχολική έκφρασις, δι’ ής περιίάλλο ιται τά αισθήματα 
τοΰ νεωτέρου κόσμου, έκ τούτου ιδίως προέρχεται, δτι έστεί— 
ρευσεν έν μέρει ή άνεξάντλητος πηγή τής έλπίδος εϊς μέλλου
σαν ζωήν· διότι άληθώς εινε άκατάληπτος ή έν τώ κόσμω τούτω 
ΰπαρςις άνευ ΰπάρξεως καί πέραν τοΰ τάφου. Οί δέ φιλόσοφοι 
έκεϊνοι οϊτινες κατεπολέμησαν τάς ύψίστας καί καλλίστας ελπί
δας τής άνΟρωπίνης καρδίας ένεπνέοντο ύπό τής άπελπισίας 
μάλλον ή υπό τής έπίστήμης. Οί έπιχειρήσαντες ν’ άνακαλύψωσι 
τήν αθανασίαν καί ’μή δυνηθέντες νά άπαντήσωσιν αύτήν έν τή 
πλήρει καί διαυγει αύτής λαμπρότητι, δέν ήθέλησαν ν’ άρκε- 
σθώσιν εις τά προσιτά τω άνθρώπω τεκμήρια, άλλά περιεφρό- 
νησαν καί ήρνήθησαν τήν άθάνατον ψυχήν λησμονήσαντες τό 
τοΰ Άριστοτέλους, οτι: « πεπαιδευμένου έστιν έπ! τοσοΰτον τά- 
ληθές έπιζητεΐν, έφ’ όσον ή τοΰ πράγματος φύσις έπιδέχεται.»

Ό εύγλωττότερος καί έπιστημονικώτερος ευαγγελιστής τής 
άθανασίας εινε ό Πλάτων- πρώτος αυτός άνήλθεν εις τάς άπω- 
τάτας τής ανθρώπινης δια·<οίας κορυφάς καί μετ’ αύτδν ούδείς 
άλλος ήδυνήθη νά πρόσθεση έπιχεϊρημα εις τά έπιχειρήματα έ
κείνου· άπόδειςις αύτη ασφαλής δτι, άν ή άνθρωπότης ψηλαφά 
έν τή ΰλη, βαδίζει δμως μετά θάρρους μέχρι τινός ασφαλώς έν 
τη ιδέα, καί δτι ό υλικός κόσμος εΐνε μάλλον ξένος, μάλλον 
άλλότριος τω άνθρώπω ή ό ήθικός κόσμος, δστις άποτελεΐ τήν 
ατομικότητα ήμών κα! δν έτόλμησαν νά άρνηθώσιν οί ύλισταί.

Ό εύγλωττότερος πολέμιος τής αθανασία? τής ψυχής τΐνε ό 

'Ρωμαίος Λουκρήτιος, δπαδ’ος τοΰ ’Επικούρου δν θεοποιεί καί 
πρ'ος δν άφιεροϊ τας περιπαθεστέρας αύτοΰ άποστροφάς. Μετ’ απα
ράμιλλου άληθώς ενθουσιασμού αγωνίζεται νά άποδείξη έν τώ 
Γ'. β’.βλίω τοΰ περί τής τών δντων φύσεως ποιήματος αύτοΰ δτι 
ή άθανασία δέν ύπάρχει, δτι i φόβος τοΰ θανάτου έγέννησε τήν 
ελπίδα ταύτην, δπως ό φόβος έγέννησε τούς θεούς. Σωρεύει 
έπιχειρήματα έπί έπιχειρημάτων καί συμπεράσματα έπί συμπερα
σμάτων, καί δτε έπί τέλους πείθεται δτι έκρήμνισε τούς έν τή 
καρδία τοΰ άνθρώπου πόθους καί διεσκέδασεν ώς ομίχλην τά- 
ίεράς αύτοΰ προαισθήσεις, τότε οΰ μόνον δέν άθυμεϊ, οΰ μόνον 
δέν φρίττει έν τω μέσω τοΰ σκότους τοΰ έπελθόντος, διότι έσβέ- 
σθη ή δας ή φωταγωγούσα τδν άνθρωπον έν τώ βίω τούτω, άλ
λ’ άπεναντιας πλήρης άλαζονείας παραδόξου έπιφωνεϊ:

« Τί εινε λοιπόν ό θάνατος καί διατί τρέμομεν ένώπιον αΰτοΰ, 
άφοΰ ή ψυχή καταστρέφεται μετά τοΰ τώματος; δπως κατά τούς 
πριν τήν γεννήσεως ήμών αιώ/ας εϊμεθα άναίσθητοι εις τούς θο
ρύβους τής 'Ρώμης, δτε οί Καρχηδόνιοι έπέδραμον κατ’ αΰτής, 
δτε οί αέρες τεταραγμένοι έκόμιζον τόν μακρόθεν έρχόμενον 
κρότον τών όπλων, δτε τό ανθρώπινον γένος άνέμενε μετέωρον 
έπί γής καί θαλάσσης, τίνος τών δύο λαών έμελλε νά γίνη έρ
μαιου, έπίσης όταν δέν θά ύπάρχωμεν πλέον, δταν ό θάνατος δι
αχωρίση τάς δύο οΰσίας, ών ή ένωσις άποτελεΐ τήν ζωήν, θά εϊ
μεθα ξένοι πρδς τά περί ήμάς συμβαίνοντα καί ούδείς θόρυβος 
θέλει δυνηθή νά έξεγείρη έν ήμϊν αίσθημα ζωής.

«Δέν πρέπει νά φοβούμεθα συμφοράν, ήν δέν δυνάμεθα νά 
αισθανθώμεν. Άφοΰ ό θάνατος τότε έπέρχεται, δτε καταστρέψε 
έν ήμϊν πάσαν συνείδησιν, κωλύων ούτως ειπεϊν νά αισθανθώμεν’ 
αΰτόν, διατί τρέμομεν πρ’ος τδ μορμολύκειου τοΰτο; Τομή υπάρ
χου ούτε εύτυχές ούτε δυστυχές δύυαται νά ήνε, και έκεϊνος, δν 
αιώνιος θάνατος άπελύτρωσε τής ζωής, διαφέρει πρός τόν οΰδέ
ποτε γεννηθέντα;

« Διά τοΰτο δταν ά'.ούσης άνθρωπον παοαπονούμενον κατά τής 
τύχης ήτις κατεδίκασεν αΰτ'ον νά χρησιμεύση ώςβορά σκωλήκων, 
πυρ'ος, ζώων άγριων, έσο βέβαιος δτι δέν εΐνε ειλικρινής. "Οτι 
ή καρδία αΰτοΰ ταράσσεται ύπό άορίστων φόβων. Λέγει μέν δτι 
ό θάνατος καταστρέφει πάν αίσθημα ήρ.ών, άλλά δέν πιστεύει 
εϊς τόν λόγον αΰτοΰ· δέν δύναται νά φαντασθή εαυτόν θνήσκοντα 
ολόκληρον καί ά’κων καταλείπει πάντοτε σώου έν μέρος τής 
ΰπάρξεως αύτοΰ. "Οτε κατά τ'ον βίον φαντάζεται δτι τό πτώμα 
αΰτοΰ θά σπαραχθή ύπ'ο θηρίων καί σαρκοβόρων ορνέων, κλαίει 
διά τήν συμφοράν ταύτην, άλλά κλαίει διότι δέν άπογυμνοΰται 
έντελώς έαυτοΰ, διότι δέν άποσπαται άπό τοΰ σώματος τ'ο δ
ποϊον ό θάνατος κατέρριψε, διότι κομίζεται δοιύπάρχει εϊσέτι- και 
ορθ.ος αΰτδς ζών, παρά τά πλευρά τοΰ πτώματος αΰτοΰ, ζωογο
νεί έτι τ'ο πτώμα τοΰτο διά τής ιδίας αϊσθητικότητος· αγανακτεί 
λοιπόν, διότι έγεννήθη θνητός, άλλά δέν καταλείπει ζών άλλο 
ομοίωμα τοΰ Οανόντος στενάζον διά τ'ον θάνανον αΰτοΰ καί θρη
νούν ορθιον παρά τδ κατερριμμένον σώμα.

« Άλλά, λέγει, ή οικογένεια ή; άπετέλουν τήν εΰδαιμονίαν, ή 
ένάρετος σύζυγος, τά προσφιλή μου τέκνα, τά όποϊα έπέτων ένω- 
πιόν μου διά νά άρπάσωσι τούς πρώτους μου άσπασμούς καί τα 

όποϊα έπλήρουν τήν καρδίαν μου άνεκλαλήτου καί ένδομύχου εΰ- 
δαιμονίας, ή δόξα ήν εϊσέτι δέν έπέτυχον πλήρη, οί φίλοι εις 
οδς δέν ήδυνήθην νά φανώ χρήσιμος, ώ δυστυχής έγώ, πάντα 

[ ταΰτα θά άναρπαγώσιν εις μίαν στιγμήν και θά άπολέσω έν κα- 
1 τηραμένη ώρα πάσας τάς ήδονάς τής ζωής. — Άναμφιβόλως· I άλλά δέν προσθέτεις δτι ό θάνατος σοΰ άφαιρει καί τήν συνεί- 

δησιν ταύτην τής άπωλείας· μολύβδινος κατέπεσεν έπί τών βλέ
φαρων σου καί ιδού σΰ εις αιώνα τδν άπαντα άπηλλαγμένος πά- 
βης οδύνης.»

Πόθεν αράγε ό Λουκρήτιος ήντλει τήν φοβεράν ταύτην δύνα- 
μιν τοΰ λόγου καθ’ ήν στιγμήν άπδ άθανάτου καί μακαρίου άπέ- 
δειξεν έαυτδν θνητόν καί ταλαίπωρου; Τδν ένθουσιασμδν έννο- 

| οΰμεν εϊς μόνα τά εΰγενή αισθήματα, άλλά πώς ήδη έγεννήθη 
έν τω μέσω άπελπιστικωτάτης θεωρίας; Προηγουμένως κατέρ- 
ριψεν άπ'ο τούς οΰρανούς τδν Θεόν, ήδη συντρίβει ούτως ειπεϊν 
τήν ψυχήν και άντί νά κλαύση έπί τών καταπληκτικών τούτων 
έρειπίων, αδει τά νικητήρια. "Οπως ό Βρούτος κρατών άνά χεϊ
ρας τδ ξίφος καί μέλλων νά αΰτοκτονήση άνέκραξε μεθ’ ύπερη- I φανείας : "Ηδη είμαι κύριος ύμαντον, — ούτως ό Λουκρήτιος I κρατών άνά χεϊρας τ'ο ξίφος θλιβεράς φιλοσοφίας καί αΰτοκτονών 
έν τω μέλλοντι βίω άλαζονεύεται, διότι έγύμνωσεν άφ’ ένδς 

I τούς οΰρανούς άπ'ο τδν Δήμιο, ργόν, ουτινος τήν ύπεροχήν δέν 
ύπέφερεν, ένθουσια δέ άφ’ ετέρου, διότι συνειδώς έαυτδν άθλιώ- 

I τερον τοΰ σκώληκος τοΰ μή έ'χοντος τούλάχιστον τήν συνείδη- 

siv τής έαυτοΰ άθλιότητος, μόνος αΰτδς πρόκειται νά παλαίση έν 
τω βίω τούτω, ένάρετος μέν άνευ έλπίδος αμοιβής, μοχθηρός 
δέ άνευ φόβου τιμωρίας.

‘Ο πολεμών τήν αθανασίαν έχει ύπέρ έαυτοΰ τήν φοβεράν τοΰ 
| θανάτου εικόνα, ήτις άπλοΰται ένώπιον ήμών σιωπηλή, ατάρα

χος, άναίσθητος- ένώπιον ταύτης ή ψυχρά λογική εΰχερώς ήτ- 
ι τάται καί ό έν οικία πένθους εισερχόμενος εις μάτην θέλει άνα- I πτύξ .. τά άριστα καί εΰγλωττότερα τών έπιχειρημάτων τοΰ Πλά- 

τωνος καί πάσης τής μετ’ αΰτόν φιλοσοφίας. Ή οδύνη εινε 
ισχυρά καί ασθενής ή παραμυθία· άλλ’ αρά γε ή οδύνη αύτη δύνα- 

I ται νά θεωρηθη ώς πεποίθησις κατά τήν στιγμήν τούλάχιστον I έκείνην, δτε τ'ο προσφιλές δν παρά τώ δποίω εΰρισκόμεθα άπω- 
[λέσθη δι’ ήμάς έντελώς; "Οχι βεβαίως· άπωλέσθη δ άνθρωπος 

δ μεθ’ ήμών ζών, ό μεθ’ ήμών πάσχων καί χαίρων, άπωλέσθη 

ή άρμονία έκείνη τής ψυχής καί τοΰ σώματος, μετά τήξ όποιας 
■ άνεστράφημεν, άπωλέσθη τελευταΐον ή περιπόθητος έκείνη μορφή 

ήν έζωογόνει ή ένδον ψυχή. Θρηνοΰσι μακράν άποδημίαν, καί I θέλετε νά μή θρηνώσι τήν άπωτάτην πασών; άλλ’ δτε δ πυρε
τός τής οδύνης σιγάση, δτε δ νούς δ άνθρώπινος δέν βα,ούνεται I πλέον ύπ'ο τής ύλικής παραστάσεως τοΰ θανάτου, τότε πειθόμεθα 
ότι δέν εινε δυνατόν νά μή σώζεται έτι τ'ο προσφιλές έκείνο δν 

' καί τιμώμεν τήν μνήμην καί τήν κόνιν αΰτοΰ καί θυσίας καί εΰ- 

Χ.κς άπονέμομεν αΰτω.
I Συγκείμεθα έκ ψυχής καί σώματος. Ψυχή εινε τδ έν ήμϊν 

| βκεπτόμενον δν, τδ δποϊον συγκοινωνεί μετά τοΰ εξωτερικού κό- I σμου διά τοΰ αίσθανομένου σώματος. Τδν έξωτερικ'ον κόσμον δέν 
βονάμεθα ν’ άντιληφθώμεν ε’ιμή διά τών αισθητηρίων άλλ’ ύπάρ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΔ·.).

χει έτερος έν ήμιν κόσμος άνεξάρτητος τών αισθητηρίων καίτοι 
πολλάκις ρυθμίζων αΰτά, άνεξάρτητος τών αισθητηρίων καίτοι 
πολλάκις έξεγειρόμενος ύπ’ αΰτών. ’Εκτός τούτου ύπάρχουσι φαι
νόμενα σώματος καί φαινόμενα συνειδήσεως· τ'ο σώμα είνε στε
ρεόν ή άερώδες ή ύδατώδες· έχει δσμήν ή είνε άοσμον, κατέχει 
μείζονα ή έλάσσονα χώρον, έχει σχήμα τοιοΰτον ή τοιοΰτο, βλέ- 
ποντες δέ εϊς τ'ον έξωτερικ'ον κόσμον μίαν ή πολλάς έκ τών ιδι
οτήτων τούτων τών σωμάτων άποδίδομεν αΰτάς εις ώρισμένον 
σώμα ή εϊς ώρισμένον είδος σωμάτων, άλλ’ ή έν ήμϊν δύναμις ή 
διακρίνουσα τήν δέϊνα ή δείνα ιδιότητα καί ή δρίζουσα αΰτήν, ή 
λογική έν άλλαις λέξεσι δύναμις, ή άποφαινομένη περί τής δει
νός ή δεϊνος ιδιότητος τοΰ σώματος δέν παρουσιάζει πλέον τά 
προσόντα τής ύλης. "Οταν φέρωνται ένώπιον μου δύο άνισα τε
μάχια ξύλου, διακρίνω άμέσως ότι πρόκειται περί δύο σωμάτων, 
ών τ'ο ’έν εινε μεϊζον τοΰ ετέρου· άλλ’ ή κρίσις αύτη περί τοΰ 
άνίσου ή γενομένη έν τή συνειδήσει έμού εΐνε έπίσης φαινόμε- 
νον, φαινόμενον δμως οΰχί σώματος ύλικοΰ. Ή βούλησις εινε 
ίδιότης σώματος; πάντα τά φαινόμενα τής συνειδήσεως εϊσιν ιδι
ότητες άόλου δντος· άλλά μόνον ή ύλη κοταστρέφεται, άρα τδ έν 

ήμϊν άΰλον δν δέν καταστρέφεται.
Τδ σώμα διαιρείται, καί διαιρείται έπ’ άπειρον· έπί σώματος 

τί άπλούστερον τοΰ ήμίσεως, τοΰ τετάρτου, τοΰ ογδόου, τοΰ μυ
ριοστού αΰτοΰ; άλλά τδ έν ήμϊν δν τδ άποτελοΰν τήν άτομικό- 
τητα ήμών ή ύπάρχει ή δέν 'υπάρχει- εΰχερώς φαντάζομαι τδ τέ
ταρτον καί τ'ο όγδοον λίθου, άλλ’ οΰδείς ποτέ έφαντάσθη τδ ή- 
μισυ καί τ'ο τέταρτον ηθικής άτομικότητος. Ό άνθρωπος δύναται 
ν' άπολέση τάς χεϊρας καί τούς πόδας, τήν ρίνα καί τά ωτα, 
άλλά τ'ο έν αΰτω ηθικόν όν ύπάρχει πλήρες και καταστρέφεται 
μέν παντελώς άπ'ο τοΰ κόσμου τούτου, άλλά δέν διάιρεΐται· τδ 
άΰλον μόνον δέν διαιρείται, δέν αποσυντίθεται, δ,τι δέ δέν άπο- 
συντίθεται κα'ι δέν διαιρείται εινε άθάνατον.

Ό Καρτέσιος είπε: Cogito ergo sum: αισθάνομαι όμως 
έμαυτόν ατελή καί πεπερασμένον άλλ’ ό άποφαινόμενος περί τής 
ιδίας αύτοΰ άτελείας καί τοΰ πεπερασμένου αύτοΰ έχει τήν συνεί- 
δησιν τοΰ τελείου καί τοΰ άπειρου· άτέλεια καί πεπερασμένον, 
τελειότης καί άπειρον εΐνε έννοιαι σχετικαί, αΐτινες ή ύπάρχου- 
σιν άμοιδαίως ή δέν ύπάρχουσι ποσώς. Τδ όν τ'ο έχον έν έαυτω 
τήν έννοιαν τοΰ άπειρου καί τοΰ τελείου έχει έν έαυτω τήν ει
κόνα αΰτοΰ τοΰ Θεοΰ· άλλά τοΰ ύπερτάτου όντος αί ιδιότητες δεν 
δύνανται νά έννοηθώσιν είμή ύπ'ο δντος άθανάτου.

"Οτι ύπάρχει ηθικός νόμος οΰδέ αΰτοί οί ύλισταί ήρνήθησαν,. 
άλλά τ'ο κύρος τοΰ ηθικού νόμου εΐνε ή ποινή· άνευ τής ποινής 
ό ήθικός νόμος εΐνε γράμμα νεκρόν οιαδήποτε καλή πράςις συνε
πάγεται άπαραιτήτως ποινήν άλλ’ οί μέν άνθρωποι παιδεύουσιν 
εϊς στενότερον τής ήθικής κύκλον, ή δέ τύψις τής συνειδήσεως 
δέν είνε ποινή· εΐνε προαίσθημα ποινής καί έν μόνον έγκλημα 
μένον άτιμώρητον έν τώ κόσμω τούτω, έάν πρ'ος στιγμήν δέν 
παραδεχθώμεν κοί μέλλοντα βίον, άνατρέπει τ'ο κύρος τής ηθι
κής, τουτέστιν αΰτήν τήν ηθικήν κατ’ άνάγκην άρα ύπάρχει βίος 
έτερος, έν ω συμπληροΰται τδ κύρος τού ηθικού νομού. Καί μή
πως ή αρετή άνταμείβεται πάντοτε έν τω κόσμω τούτω; Πόσα^ 

40. 
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άρεταϊ έρχονται και παρέρχονται άγνωστοι ή καί καταφρονούμε- 
ναι! Πόσαι Ουσία: γίνονται, δι’ άς οΰδ’ αΰτδς ό θυσ'.αζόμενος 
δύναται να σίσθανθή την εΰοαίμονα χαράν ταΰ ενάρετου ! Ποια 
ή αμοιβή τών τριακοσίων ; Ποια ή αμοιβή εκείνων, οίτινες θυσ:ά- 
ζουσι τήν ζωήν αύτών ύπέρ της πατρίδος; Ή δόξα και ή ύ- 
στεροφημία! άλλ’ εις ταΰτα κωφεύει ό χοΰς αΰτών! ή δόξα και 
υστεροφημία είνε σκιά της άλλης έκείνης αθανασίας, ήτις απο
δίδει τδ βραβεΐον εις τήν ψυχήν τήν άγων:σθεϊσαν έν τω κόσμω 
τούτω. Ή υπάρχει αθανασία, ή ή αρετή και ή κακία είνε λέ
ξεις κενά: έννοιας καί δ ήθιχδς νόμος χίμαιρα.

‘Η συνείδησις ήμών αποτροπιάζεται τδν θάνατον αίσθημα ά- 
ναγκάΐον καί αυθόρμητον οΰχί αλγεινής μόνον έντυπώσεως άλλά 
καί φρίκης έγείρεται έν τη καρδία ήμών έπί τή θέα θανόντος- ή 
συνείδησις δέν δύναται νά συνοιζειωθη πρδς τήν ήρεμίαν τοΰ θα
νάτου και δέν θέλει κάν νά πιστεύση πολλάκις εις αΰτόν Φαν
τάζεται δτι άπατάται, δτι βλέπει πικρδν δνειρον καί δτι έκεϊνος, 
δν νομίζει διά παντδς άπολεσθέντα, ίδοΰ θά έγερθή μετ’ ολίγον. 
Τδ αΰθόρμητον καί άναγκαϊον τοΰτο αίσθημα άποδειζνύει δτι ή έμ
φυτος συνείδησις καταδικάζει τδν θάνατον καί θεωρεί αΰτδνκακόν, θε
ωρεί αΰτδν έ'γκλημα διαπραττόμενον ύπδ τών νόμων τής φύσεως κατά 
τοΰ άνθρώπου. Άλλ’ οί νόμοι τής φύσεως είνε σοφότατοι καί δι
καιότατοι-δέν είνε δυνατόννά διαπράττωσι τδ κακόν. Ή συνείδησις 
ήμών καταδικάζει τδν φονέα, άλλ’ δ φονευς τιμωρείται ύπό τε 
τοΰ ήθικοΰ καί τοΰ θετικού νόμου καί άνορθοΰτα: ή άδικία διά 
τής ποινής- ή συνείδησις ήμών καταδικάζει τήν φύσιν, άλλά τίς 
καί πώς άνορθοϊ τήν άδικίαν; Ή λοιπόν ύπάρχει άθανασία καί 
ό θάνατος είνε άπλή μετάβασις, ή δ μέγιστος τών άδικούντων εινε 
ή φύσις, ήτις έν τούτοις διέπει τά πάντα άναλλοίωτος καί άτά- 
ραχος. Ή δέ συνείδησις αΰτη, δτι δ θάνατος είνε άντίφασις τών 
δυνάμεων ήμών πρδς τήν φύσιν, τότε ιδίως έξεγείρεται, δτε ένω 
άνεστράφημεν, ένω έθαυμάσαμεν μεγαλοφυά άνδρα, δαιμόνιου 
πνεΰμα, αίφνης μάθωμεν δτι δ άνθρωπος αΰτδς έξεμέτρησε τδ 
ζήν. Ή καρδία ήμών δυσπιστεϊ έπί τοσοΰτον, ώστε έπί μακρδν 
χρόνον δέν δύναται νά πεισθή δτι ή μεγαλοφυΐα έκείνη μετεβλήθη 
είς χοΰν. ’Επί έξοχων άνδρών, ών αί ήθικαί καλλοναί καί ή ά- 
θάνατος φύσις ύπερέχουσιν, είνε έπόμενον νά φαίνεται ζωηρά ή 
άντίφασις- καί μόνον τότε ή άνωμαλία έκείνη έκλείπει, δτε πεισθώ- 
μεν δτι άπωλέσθη ή μορφή καί τδ σώμα αΰτών, άλλά διασώζε
ται έτι ή άθάνατος αΰτών φύσις.

Αίσθανόμεθα τδ καλόν ή καρδία ήμών συγκινεϊται βαθύτατα 
ένώπιον τοΰ κάλλους καί πρδ πάντων τοΰ ήθικοΰ κάλλους- άλλ’ 
έν ω έν τω νω ήμών ύπάρχει δ ιδεώδης τύπος τοΰ καλοΰ, έν τω 
κόσμω τούτω οΰδαμοΰ άπαντώμεν τδ ιδεώδες· ή ώραιοτέρα γυνή 
είνε μυριάκις κατωτέρα τής γυναικδς έκείνης, ήν ή φαντασία ή
μών πλάττει Ποΰ λοιπδν θέλομεν άπαντήσει τδ ίδανικδν, τδ δ- 
πόΐον ή καρδία ήμών άκορέστως έπιζητεΐ; ποΰ λοιπδν θέλουσιν 
ίκανοποιηθή οί βαθύτατοι πόθοι τής καρδίας ; 'Γπάρχουσιν άνθρω
ποι άγαπώντες μετά παραδόξου δυνάμεως- δς λέγη δσον θέλει ή 
κοινωνία τοΰς ποιητάς παράφρονας- αισθάνονται πολΰ βαθύτερου 
τώυ άλλων άνθρώπων, καί προσεγγιζοντες μάλλον πρδς τδ ιδανι
κόν λογίζονται μέν έπιδιώκοντες χίμαιραν ύπδ τών κοινών άν 

θρώπων, άληθώς δμως έπιδιώκουσι τδ τέλειον έκεΐνο καλόν, τδ 
δποΐον ή μέν καρδία αΰτών άντιλαμβάνεται σαφέστερου καί διαυ
γέστερου τοΰ έπιλοίπου κόσμου, ή δέ γλώσσα αύτών ψάλλει πε- 
ριπαθέστερον τήν άντίθεσιν μεταξύ ιδέας καί πραγματικότητες. 
'Γπάρχουσιν άνθρωποι άγαπώντες μετά παραδόξου δυνάμεως· άλ
λά τί διεγείρει έν έαυτοΐς τήν δύναμιν ταύτην; τδ άγαπώμενον 
άντικείμενον; Όχι βεβαίω,· τδ άντικείμενον τοΰτο εΐνε άπλή 
άφορμή τοΰ έρωτος. Ό,τι άγαπώμεν ήμεϊς, άγαπώμεν ίσως μό
νον ήμεϊς καί είνε αδιάφορου ή άπεχθές πρδς τοΰς λοιπούς 
τών άνθρώπων. Ό έραστής άπδ τά βάθη τής καρδίας αύτοΰ αν
τλεί τοΰς θησαυρούς, δι’ ών κοσμεϊ τήν ερωμένην αύτοΰ. ’Αλη
θής έρως εΐνε έκεϊνος, δστις γενάται άνευ έλπίδος άμοιβής, ά
νευ έπιφυλάξεως, δστις θαυμάζει πολλάκις άντικείμενον άνά- 
ξιον τοσούτου έρωτος, άλλά μετά έ/θουσιασμοΰ, μετ’ αΰταπαρ- 
νήσεως, μετά θυσίας, μετά πίστεως μή κλονιζομένης μηδέ ύπδ 
τοΰ θανάτου, μηδέ ύπδ τής περιφρονήσεως, μηδέ ύπδ αΰτής τής 
προδοσίας. Τί θά γίνη λοιπδν ή φοβερά αΰτη δύναμις, έάν αίφνης 
καί έν τή άκμή αΰτής έπέλθη δ θάνατος; Ό άγαπών ονειροπο
λεί τήν αιωνιότητα, καί ή φύσις θά προσηλώση αΰτδν είς τδν 
στενδν τούτον χώρον τής ένταΰθα ζωής; τήν άπεριόριστον ταύ
την δύναμιν τής άγάπης, τήν οποίαν δέν καταβάλλουσιν ό χρό
νος καί ή άπόστασις, θά καταβάλη μία στιγμή, άρκεϊ νά ήνε ή 
στιγμή τοΰ θανάτου; καί δ μέχρις αΰταπαρνήσεως έρως θά συν
τριβή ύπδ τδ ψυχρόν μάρμαρον ; Αέν θ’ άπαντήσωμεν τέλειον καί 
αιώνιον τδ δν έκεΐνο, τδ όποιον έλατρεύσαμεν ένταΰθα άτελές, 
μετ’ ίσης δυνάμεως, μετά μείζονος μάλιστα τής πρδς τδν θεδν 
άπονεμομένης λατρείας ; καί δτε καταπέση ή φυλακή αΰτη τοΰ 
σώματος, δέν θά συναντηθώσι καί δέν θά άσπασθώσιν άλλήλους 
οΰχί πλέον διά τών χειλέων, άλλά ειλικρινής ψυχή πρδς ειλι
κρινή ψυχήν έν χώρα, έν ή δέν ύπάρχει πλέον προδοσία, έν ή τδ 
ήθικδν κάλλος δέν φθείρεται ύπδ τοΰ χρόνου κα: ή θέρμη τών 
αισθημάτων δέν άμβλύνεται ύπδ τοΰ γήρατος:

Άλλά δέν λαλεϊ εΰγλώττως ύπέρ τοΰ μέλλοντος βίου καί ό 
πρδς τήν άλήθειαν έρως; Παραδιδόμεθα άκορέστως είς τήν με
λέτην καί γνώσιν τής φύσεως, λέγομεν εαυτούς θνητούς, καί 
δμως έπιδιώκομεν πάντοτε τούς αιωνίους καί άναλλοιώτους νό
μους· ή ψυχή ήμών τρέφεται διά τής αίωνιότητος, καί ή αιωνι- 
ότης αΰτή θά διαφύγη τήν ψυχήν ήμών; Ό άνθρωπος λοιπδν 
έπλάσθη μόνον, ϊνα παλαίση προς τδν χρόνον καί συντριβή ύπδ 
τοΰ χρόνου; Καί ένω παλαίει τελειοποιούμενος, συμβεβηκδς τυ
χαίου, δ θάνατος θά έμποδίση αΰτδν νά άπολαύση τδ άΐδιον, δπερ 
έφαντάσθη μόνον έν τω κόσμω τούτω; ή δέ εύδαιμόνία, ήν άκο
ρέστως έπιζητεΐ ή καρδία ήμών καί ήν ουδέποτε έπιτυγχάνει, 
ήτις άποκαλύπτεται ήμϊν ώς έν δνείρω καί ήτις διαλύεται άμα 
περιστρέψωμεν περί ήμάς τδ βλέμμα· ήτις είνε κατοπτρισμδς τής 
άληθοΰς τοΰ ούρανοΰ δάσεως έν τή έρήμω τοΰ παρόντος βίου, 
αΰτη άφοΰ θέλξη καί καταναλώση ήμάς θά διαφύγη μετά τοΰ 
τελευταίου στεναγμού ;

Ή ψυχή ήμών δέν εινε σώμα· ή ψυχή ήμών δέν διαιρείται- 
ή ψυχή ήμών πίπτει, άλλ’ έχει τήν συνείδησιν δτι δέον νά έξι— 

λεώση έαυτήν έράται, άλλ’ έχει τήν συνείδησιν δτι έράται ιδίας 

Ιίβντασμαγορίας· ποθεί τήν άλήθειαν, άλλά πλανάται· ποθεί τήν 

ευδαιμονίαν, άλλά καταβάλλεται ύπδ τής συμφοράς- πάντα ταΰτα 
δέν εΐνε τεκμήριου δτι ό βίος οΰτος εΐνε προανάκρουσμα μελλού- 
οης αρμονίας; έχομεν βαθυτάτην τήν πεποίθησιν δτι μόνη ή συ- 

' ζήτησις περί τοΰ αθανάτου ή μή τής ψυχής άποδεικνύει τήν ά- 
θανασίαν ήμών καί δ Αουκρήτιος καί πάντες οί ύλισταί οί κχ- 
ταπολεμοΰντες τήν αγίαν ταύτην έλπίδα ήττώνται αΰτήν έκείνην 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν θέτουσιν έπί κεφαλής τδν στέφανον τής νί
κης. Θνητά δντα δέν δύνανται ν’ άποδείξωσιν έαυτά θνητά, καί 
δστις προφέρει τήν λέξιν άθανασία, έστω καί ϊνα άρνηθή αΰτήν, 
είνε δν άθάνατον.

II

I Άλλά ποια ή κατάστασις τής ψυχής μετά τήν άπδ τοΰ σώ
ματος έξοδον; ’Ιδού ζήτημα έτι σκοτεινότερον, έτι άπροσιτώτε- 
ρον. Δέν εΐνε δυνατόν νά κατανοήσωμεν σαφώς βίον μακάριον 
ενόσω δεσμευόμεθα ύπδ τοΰ σώματος. Καί δμως δι’ αΰτών τού
των τών νόμων καί προαισθημάτων, δι’ ών άποκαλύπτεται ήμϊν 
ή άθανασία τής ψυχής, άποκαλύπτεται άμα έν άμυδρα και τε- 
θολωμένη είκόνι ή κατάστασις τής άθανάτου ταύτης ψυχής μετά 
θάνατον. Ή ψυχή άρά γε τηρεϊ τήν άτομικότητα αΰτής τήν έπί 
τής γής, έχει τήν συνείδησιν τών ένταΰθα πεπραγμένων; Άν δέν 
τώζη αΰτήν, τότε ή άθανασία είνε μάταιου χρήμα. Τί πρδς έμέ 
1ν ή ψυχή μου εΐνε άθάνατος, δταν έγώ δ πρδς ύμάς άποτεινό- 
μενος ήδη, ό πάσχων καί δ χαίρων έντω κόσμω τούτω οΰδεμίαν 
μετά θάνατον θά έχω άνάμνησιν τών ένταΰθα πεπραγμένων; άλ
λ’ άν ή τής ψυχής άθανασία άποδεικνύεται διά τοΰ ήθικοΰ νόμου 
χαί τοΰ κύρους αΰτοΰ, διά τοΰ αΰτοΰ ήθικοΰ νόμου άποδεικνύεται 
δτι τηρεϊ αΰτη καί μετά θάνατον τήν συνείδησιν τών έν τω βίω 
τούτω πεπραγμένων. Εϊπομεν δτι αί άγαθαί καί αί κακαί πράξεις 

[συνεπάγονται κατ’ άνάγκην τήν ποινήν έκείνην, ήν προαισθανο- I μένη ή συνείδησις ταράττεται. Καί τιμωρεί μέν ή κοινωνία τήν V χακίαν καί έξαγνίζεται πολλάκις ό κακουργήσας, άλλ’ είς στε- 
' νδν πάντοτε κύκλον, σπανίως δ’ άνταμείβει τήν άρετήν. Διά δέ 
! τούς «εποιθότας εις τήν άθανασία·' τής ψυχής, εινε εΰτύχημα

Ι
αΰτή αΰτη ή ύπδ τών άπλουστέρων κατακρινομένη σπουδή μέν 
τής κοινωνίας είς τ’ο τιμωρεϊν τήν κακίαν, άκηδία δέ είς τδ ά- 
μειβειν τήν άρετήν διότι ή μέν άρετή θέλει δρέψει έν ϊή αϊω- 
ί- Χιότητι τδν άαάραντον στέφανον τών έδώ άγώνων, ένώπιον τοΰ 

■ οποίου εΐνε μηδέν πάσα έν τη γη άμοιβή- ένω ή κακία, ήτις μέλ
λει νά παιδευθή δι’ άτελευτήτου ποινής, φιλάνθρωπον ήτο νά 

■ έξαγνίζεται έν τωβίω τούτω διά τής ποινής τών ανθρωπίνων νό

μων. Άλλ’ άφοΰ οΰδ’ ή ποινή οΰδ’ ή άμοιβή εΐοί πλήρεις έν τω 
■ Χόσμω τούτω συμπληροΰνται δέ έν τη αίωνιότητι, θά ήτο παρά- I λογον νά ύποθέσωμεν δτι ή ψυχή άγνοεϊ έν τη άθανασία διατί 
[ Χαϊδεύεται καί διατί άμοίβεται. Διασώζει άρα τήν άνάμνησιν τών 
■ ένταΰθα πεπραγμένων. Ποια δέ είνε ή μακαριστής έκείνη, ήν 

! μ=τά τοσαύτης άνυπομονησίας άνέμενεν ό Σωκράτης καθ’ ήν ςιγ- 
'■ μήν παρεσκευάζετο δι’ αΰτδν τδ κώνειου; Αΰτή έκείνη, περί ής ό 
■ ίαιμόνιος άνήρ λέγει- «εί μέλλομέν ποτέ καθαρώς τι είσεσθαι, 

άπαλλακτέον τοΰ σώματος, καί αΰτη τη ψυχή θεατέον αΰτά τά 
πράγματα, καί τότε, ώς έοικεν, ήμϊν έσται ού έπιθυμ οΰμέν τε 
καί φαμέν έρασται είναι, φρονήσεως, έπειδάν τελευτήσωμεν, ώς δ 
λόγος σημαίνει, ζώσι δέ οΰ. Ε! γάρ μή οΐόν τε μετά τοΰ σώμα
τος μηδέν καθαρόν γνώναι, δυοϊν θάτερον, ή οΰδαμοΰ έστι κτή- 
σασθαι τδ είδέναι ή τελευτήσασι- τότε γάρ αΰτή καθ’ αύτήν έσε- 
ται ή ψυχή χωρίς τοΰ σώματος, πρότερον δ’ οΰ.»

Ή ψυχή μετά θάνατον σώζει αΰτάς έκείνας τάς δυνάμεις, δι’ 
ών έκδηλοΰται έν τω κόσμω τούτω ή άθάνατος αΰτής φύσις- ήτοι 
τήν βούλησιν, τήν διάνοιαν, τήν εΰαισθησίαν, σώζει τδν αΰτδν 
έρωτα τοΰ καλοΰ, τοΰ άγαθοΰ, τοΰ άληθοΰς. Έκεϊ έν τω μέσω 
τοΰ καλοΰ, τδ όποιον ίέν δεσμεύεται περί τήν έμφασιν αΰτοΰ ύπδ 
τής ύλης, τοΰ άγαθοΰ τοΰ μή διαταραττομένου ύπδ γήινων πε
ρισπασμών, τοΰ άληθοΰς τοΰ μή έπισκοτιζομένου ύπδ τής άσθε- 
νοΰς καί θνητής φύσεως, θέλομεν άπολαμβάνει τής εΰδαιμονίας 
έκείνης, ής άμυδράν έννοιαν παρέχουσιν ήμϊν αί ίεραί, άλλά και 
σπάνια: στιγμαί τών έν τω κόσμω τούτω συγκινήσεων τών διε- 
γειρομένων ύπδ τής άρετής, τής θυσίας, τής έπιστημης. Άν έν 
τώ βίω τούτω συγκινούμεθα βαθύτατα έπί τή θέα ώραίας εικό- 
νος ή ώραίου άγάλματος, δποίαν άρά γε συγκίνησιν θέλει αίσθαν- 
θή ή ψυχή ήμών άπαντώσα τδ ειλικρινές ήθικδν κάλλος, οΰτινος 
σύμδολον.είναι τδ ύλικόν; Άν πάσας τάς άηδίας τής ζωής, άν 
πάσας τάς ταλαιπωρίας μακράς μελέτης έξαγοράζη ή άνακάλυψις 
καί τής έλαχίστης άληθείας δια μακαριωτάτης ένδομύχου άμοι
βής, όποια άρά γε έσεται ή εύδαιμόνία της ψυχής, παρακαθη- 
μένης είς τήν πλ.ησίφωτον έστίαν τής άληθείας; ή καρδία ήμών 
ήτις ήγάπησεν έν τω κόσμω τούτω εύθραυστα δντα, θέλει άσπα- 
σθή τδ τελειότατον τών δντων καί τδ πνεΰμα ήμών τδ περιπλα- 
νηθέν είς μάταιους άγώνας πρδς εΰρεσιν τής άληθείας έπί γής, 
έκεϊ θέλει περιαυγασθή ύπδ τής άμεσου τοΰ Θεοΰ θεωρίας. Καρ- 
δία καί νοΰς εύρόντα έπί τέλους τήν γήν τής έπαγγελίας, ήν ο- 
νειροπολοΰσιν ένταΰθα, θέλουσιν άπολαμβάνει τής ύπερτάτης και 
άγιωτάτης ήδονής πλησίον τής άπολύτου τελειότητος, ήτις εινετδ 
άληθές, τδ καλόν, τδ άγαθόν, ήτοι ή τριπλή είκών τοΰ αΰτοΰ ιδε
ώδους, πρδς δ τείνουσι τδ πνεΰμα, ή βούλησις καί ή καρδία ήμών.

Δ. ΠΑΠΠΑΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ.
Σ. Ή έμβριθής αΰτη πραγματεία έλήφθη έκ τοΰ έν Άθήναις 

έκδιδομένου περιοδικού «δ Παρθενών.»

Β Γ Φ Φ Ω Ν .

‘Ο Γεώργιος-Αουδοβϊκος Λεκλέρ (Georges-Louis Leclerc), κό
μης δέ Βυφφών, είς δν τών νεωτέρων ή έπιστήμη χρεωστεϊ πολ
λά, έγεννήθη έν Μοντβάρ (Montbard) τής Βουργονδίας τη 7 
Σεπτεμβρίου 1707. Ήτον υίδς τοΰ Βενιαμίν Αεκλέρ δέ Βυφφών, 
συμβούλου τοΰ έν Διζώνι κοινοβουλίου. Άποπερατώσας δε τας 
σπουδάς του έν τω Ίησουϊτικω Αυκείω τής Άγγέρης, έπ ανήλ- 
θεν είς Διζώνα, δπου σχετισθείς μετά νέου τίνος Άγγλου καί 
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τοΰ χαθηγητοΰ Χιγκμάν, έπεσκέψατο την ’Αγγλίαν, τήν μεσημ
βρινήν Γαλλίαν, τήν Ελβετίαν, τήν ’Ιταλίαν.

Εικοσαετής ών μετέφρασεν έκ τοΰ ’Αγγλικού δύο συγγράμ
ματα: τήν τών Φετώ» Στατιστικήν (Statiqne de vege'taux) τοΰ 
Χάλη (Hales) και τήν ‘Ολοκληρωτικήν Μίθοδον (Traite des flu_ 
xions) τοΰ Νεύτωνος (1). Μόλις είκοσίπενταετής ένεκα τών μα
θηματικών χαί φυσικών αύτοΰ έ'ργο,ν έξελέγη μέλοςτής ’Ακαδημίας 
τών επιστημών. Τω 1737 ό φίλος του Διφάυ, έπιστάτης τοΰ βα
σιλικού κήπου, άπο- 
θνήσκων συνέστησε τον 
Βυφφώνα τριακονταετή 
δντα εις τον Λουδοβί
κον ΙΕ . ώς διάδοχόν 
του.

Άναλαβών δέ τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κατα
στήματος τούτου έπε- 
δόθη εις τάς φυσικάς 
επιστήμας, συλλαβών 
τήν γενναίαν ιδέαν τοΰ 
νά γράψη τήν ιστορίαν 
της φύσεως. Προσλα- 
βών συνεργάτην τον 
συμπολίτην του Δω- 
βεντώνα (γεννηθέντα 
τω 1716) καί έπί δε
καετίαν άσχοληθέντες 
εις έρεύνας καί με- 
λέτας, τω 1749 έδη- 
μοσίευσαν τούς τρεις 
πρώτους τόμους. Πεν- 
τεχαίδεζα αυτής τόμοι 
(1749—1767) πραγ
ματεύονται περί της 
θεωρίας της γης, τής 
φυσεως τών ζώων, τοΰ 
ανθρώπου καί τών ζω- 
οτόκων τετραπόδων. 
Άπό δέ τοΰ 1770 — 
1783 έδημοσίευσεν 9 
τόμους περιέχοντας τά 
πτηνά Εν τω μέρει 
τούτφ μή βοηθούμενος 
υπο τοΰ Δωβεντώνος, 
έπεκαλέσθη τήν συν
δρομήν τοΰ Gueneau 
de Montbeillard καί 
τοΰ Άββά Βέξωνος.

Άπό δέ τοΰ 1783
—1788 έδημοσίευσεν άνευ συνεργάτου πέντε τόμους πραγμα

τευόμενους περί^δρυκτών. Άργότερον έφάνησαν’έπτά τόμοι συμ
πληρωματικοί, ών ό τελευταίος έξεδόθη μικρόν ύστερον τοΰ θα
νάτου τοΰ συγγραφέως καί περιλαμβάνει ιδιαίτερόν τι πόνημα 
-^ι ίπυγαι της Φύσεως (Les epoques de la nature), το όποιον

Βνψτρών.

(1) Βιογραφίαν καί εικόνα αύτοΰ ΐδε έν σελ 111 τοΰ Β' 
τόμου τοΰ Μέντορος. ' ' 

δύναται νά θεωρηθή ώς τό αριστούργημα του Βυφφώνος. Τεσσα- 
ρακονταετής ών τω 1747 άπέδειξε τήν αλήθειαν τών καυστι
κών κατόπτρων τοΰ Άρχιμήδους, έπαναλαβών πρώτος τό πείρα
μα έν τοΐς νεωτέροις· θέσας σανίδας πεπισσωμένας εις άπόστα- 
σιν 200 ποδών καί διά παμμεγέθους καί πολυσυνθέτου κοίλου

κατόπτρου συγκεντρώσας τάς ήλιακάς άκτϊνας, απέδειξε τό Άρ-
χιμήδειον πείραμα.

Τώ 1753 έξελέχθη μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. "Εν δέ

τών κειμηλίων τοΰ 
Βοφφώνος εινε καί ό 
λόγος, ον άπήγγειλεν, 
είσαχθείς έν τή Ακα
δημία, δι’ ου άνέπτυξε 

τήν περιβόητου αρχήν: 
'Ο λόγος εινε Άνθρω
πος.

*0 Βυφφών ύπήρξε 
μέλος πασών τών Ά- 
καδημιών μάλιστα δέ 
τής τών 'Εντίμων '.Αρ
κάδων, οΐτινες έ'θεσαν 
τω νέω αύτών συνεταί
ρο) τήν βουκολικήν έ- 
πωνυμίαν: 'Λρχύτας ό 
θετταλός. Συνήλθεν 
εις γάμον τω 1762 
ών 55 έτών μετά νε- 
αράς κόρης.

'Ο Βυφφών έγεύσα- 
το τών καρπών τών 
πόνων αύτοΰ καί ζών 
έ'τι άπήλαυσε μεγάλης 
δόξης. Ό Λουδοβί
κος ΙΕ', άνηγόρευσε 
τήν έν Μοντβάρ ιδιο
κτησίαν του κομητείαν 
χάριν αυτού. Είδε πρό 
τοΰ θανάτου τόν ανδρι
άντα του ίδρυόμενον 
διαταγή Λουδοβίκου 
τοΰ ΙΣΤ'. κατά τήν εί
σοδον τοΰ Μουσείου τής 
'Ιστορίας μετά της εξής 
πομπώδους έπιγραφής: 
Majestati naturae par 
ingenium. ‘Ο μέγας 
ουτος φυσιοδίφης έξε- 
μέτηρησε τό ζήν τήν 
16 ’Απριλίου 1788.

II αριστη εκδοσις του Βυφφώνος εινε ή εις 36 τόμ. εις 4ον
εκ του βασιλικού τυπογραφείου, 1749—1781. ‘Εκ δέ τών πο-
λυαρίθμων ανατυπώσεων διακρίνονται ή ύπό τοΰ Φρ. Κυβιέρου εις 
42 τόμους εις 8ον, 1829—1831 καί ή παρά τοΰ Λαμουρδν έ- 

πιχειρισθεϊσα καί παρά τοΰ Δεμαραΐ άπωπερατωθεΐσα εις 42 τόμ. 
εις 8ον 1824—1832. Γ. Κ. Ύπερίδης(Ι).

s Δ’ Παρακαλεϊται ό αναγνώστης νά μή φανή αυστηρός, 
οιότι ο συρραψας διατελεϊ μαθητεύων είσέτι.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

I τών γυναικών και τών απελεύθερων έν ’Αμερική.
(Συνέχεια άπό σελ. 211).

*Η μεγάλη σπουδαιότης, τήν όποιαν έν ταϊς Ήνωμέναις Πο
λιτείας άποδίδουσιν εις τήν έκπαίδευσιν τών γυναικών, καί ή συμ
μετοχή αύτών εις μαθήματα έπί πολύν καιρόν θεωρηθέντα ώς ά- 
νήκοντα άποκλειστικώς είς τούς άνδρας, θαυμασίως προπαρασκευ- 
βζουσιν αύτάς εις τό ώραϊον έπάγγελμα τών διδασκαλισσών, τό 
όποιον έν τή ’Αμερικανική κοινωνία φαίνεται ότι οφείλει να θε- 
ωρήται ώς έν τών πολυτιμοτέρων προνομίων αύτών. ‘Ως διδα— 
σκάλισσαι ήδυνήθησαν αυται νά συντελέσωσι λίαν άποτελεσμα- 
τικώς εις έργον έξόχως έκπολιτιστικόν, δηλαδή τήν σύστασιν έν 
ταΐς· χώραις τής μεσημβρίας πλείστων σχολείων προωρισμένων 
διά τά τέκνα τών άπελευθέρων Μαύρων. Ούδέν δέ περιποιεί με- 
γαλειτέραν τιμήν είς τήν Ένωσιν δσον δ ζήλος, μεθ’ ού ή κυ- 
βέρνησις καί οί ιδιωτικοί συνεταιρισμοί κατέγειναν έν τή τρομε
ρότερα στιγμή τοΰ έμφυλίου πολέμου νά έξασφαλίσωσιν εις τούς 
Μαύρους τής Μεσημβρίας πόρους ύπάρξεως καί νά συστήσωσι 
σχολεία δι’ αύτούς καί διά τά τέκνα των. Ούδεΐς αγνοεί δτι ή 
άρκτος, δσον καί άν έδεικνύετο έναντια πρός τήν δουλείαν, δέν 
είχεν δμως άποβάλει πλειότερον τής μεσηβρίας τήν πρόληψιν 
τήν θεωρούσαν τούς υιούς τής 'Αφρικής ώς ανήκοντας εις κατω- 
τέραν φυλήν. ’Ακαταμάχητος τις άντιπάθεια είχε πάντοτε θεωρή
σει αύτούς ώς ύποστάθμην τής κοινωνίας· και έν αύτή δέ τή 
χώρα τής ίσότητος ύπελείφθη μεταξύ αύτών και τών προνομι
ούχων τής λευκής φυλής διάκρισίς τις προσβλητική. Έν τούτοις 
σχολεία διά τά τέκνα τών Μαύρων πανταχοΰ καθιδρύοντο, καί ή 

ί κυβέρνησις άν καί θεωρούσα αύτούς αναξίους νά άπολαύσωσι δι
καιώματα άστυκά καί πολιτικά, ένόμισε καθήκον της νά τοΐς 
χορηγήση τό εύεργέτημα τής έκπαιδεύσεως. Τινές τών έπί τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως ύπαλλήλων έδειξαν αληθές ένδιαφέρον 

πρός τούς αποκλήρους τούτους και άνεγνώρισαν δτι ούτε εύφυ- 
ΐας ούτε πνεύματος έστεροΰντο. ’Αγαθοί δέ τινες άνδρες ήρ- 

χιζον νά έννοώσιν δτι είς τήν μοιραίαν έπιρροήν τής δουλείας 
μάλλον παρά είς τήν φυσικήν κατασκευήν τοΰ σώματος ώφειλε νά 
άποδοθή ή γενικώς παραδεδεγμένη ιδέα τοΰ δτι οί Μαΰροι ήσαν 
καί ηθικώς υποδεέστεροι. Έν τούτοις ή μεγαλειτέρα 'μερις τού 
έθνους, πρέπει νά τό εΐπωμεν, δέν ήσθάνετο δι’ αύτούς τήν αύτήν 

συμπάθειαν. Τά έκτακτα συμβάντα, τά δποία προεκάλεσαν παρά 
πάσαν προσδοκίαν τήν χειραφέτησιν τών δούλων τής Μεσημβρίας, 
καί τά όποια παρέσχον αύτοϊς ακολούθως δλα τά πολιτικά δι

καιώματα, έδημιούργησαν πρώτον καί κατ' άρχάς έν έκαστη πό- 
λει γραφεία τών άπελευθέρων, καί τά γραφεία ταΰτα, διοργανι- 
σθέντα μετά τής προθυμίας και τοΰ θαυμαστού ζήλου, άτινα προ- 
εδρεύουσιν έν ’Αμερική πάσης έπιχειρίσεως μεγάλου έθνικοΰ συμ

φέροντος, αμέσως έστρεψαν τήν προσοχήν των εις τήν ΐ δρυσιν 
σχολείων ύπέρ τών παίδων καί τών κορασίων τών Μαύρων.

Τήν πρώτην Ίανουαρίου 1863, ήμέραν άξιομνημόνευτον έν 
σόϊς χρονικοϊς τής Ένώσεως, δ πρόεδρος Λίγκολν προεκήρυξε 

τήν χειραφέτησιν τών δρύλων έν δλοις τοΐς διαμερίσμασι τής χώ
ρας τής άποστατησάσης κατά τής κυβερνήσεως τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Τήν εικοστήν δευτέραν τοΰ αύτοΰ μηνός νόμος διορί- 
ζων έπιτροπήν έπι τής χειραφετήσεως ήχθη εις τήν βουλήν τών 
Αντιπροσώπων. ’Αλλά πριν ή προσοχή τών αντιπροσώπων στραφή 
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, πλεΐστοι ιδιωτικοί συνεταιρισμοί 
έσχηματίσθησαν έν ταΐς διαφόραις χώραις, δπως έλθωσιν εις βο
ήθειαν τών άπελευθέρων. Πλήθη άνδρών, γυναικών καί παιδιών 
φεύγοντα τήν δουλείαν κατετάχθησαν είς τούς στρατιώτας τής 
Άρκτου, έξαιτοΰντα τήν βοήθειαν αύτών καί προσέφεραν αύτοϊς 
τάς υπηρεσίας των. Ό Κ. Pierce έκ τής Μασσαχουσέτης έτρε- 
χεν είς τήν Ούασιγκτώνα καί εύγλώττως ύπερησπίζετο τό ζή
τημα τών προσφύγων, άπαιτών νά χορηγήσωσιν αύτοϊς έργασίαν 
και νά τους προπαρασκευάσουν είς τήν ελευθερίαν διά τής έκ- 
παιδεύσεως. Χιλιάδες φωνών μετά ζήλου προεκάλεσαν τήν ύπέρ 
αύτών κοινήν συμπάθειαν καί εύποιΐαν. Ένω δέ όλοι οί νέοι 
κατεγράφοντο ύπό τάς σημαίας, γενναιόψυχοι γυναίκες έ- 
σπευσαν είς τούς στρατούς και προσήνεγκαν είς τούς συζύγους 
των, είς τούς άδελφούς των καί είς τούς υιούς των τήν συν
δρομήν τής άφοσιώσεώς των. Αύταί έσύστησαν καί διηύθυνον έπί 
τού θεάτρου τής πάλης ξενοδοχεία καί κινητά νοσοκομεία καί 
δέν έλησμόνησαν τούς πτωχούς δούλους, τών οποίων δ πόλεμος 
έθραυσε μέν τά δεσμά, άλλ’ είς τούς όποιους έπρεπε νά χορη- 
γήσωσι καί πόρους ύπάρξεως. Αί γυναίκες μετά πλείστης προ
θυμίας άνταπεκρίθησαν είς τήν πρός τόν ζήλον τών διδασκάλων 
γενομένην πρόσκλησιν καί ήλθαν ΐνα διευθύνωσι τά σχολεία τά 
καθιδρυθέντα ύπέρ τών τέκνων τών Μαύρων έν ταΐς διαφόροις 
πόλεσιν, έν αις δ νικηφόρος στρατός άνεστήλονε τήν έναστρον 
σημαίαν. Δέν δύναται τις νά συλλάβη ιδέαν τής ένεργείας, 
μεθ’ ής οίπολϊται τής ‘Ενώσεως συνέδραμαν τό έργον τοΰτο. Άπό 
τοΰ έτους 1862 συνελεύσεις δημοσία συνεκλήθησαν είς τήν Νέαν 
‘Υόρκην, είς τήν Βοστώνην, είς τήν Φιλαδέλφειαν, καί παρευ
θύς έσχηματίσθησαν ύπό τήν διπλήν έπιρροήν τής φιλανθρωπίας 
καί τής θρησκείας δ συνεταιρισμός δ πρός βοήθειαν τών άπελευ
θέρων, δ συνεταιρισμός τών ιεραποστόλων έν τή Νέα ‘Νόρκη,ή 
έπί τής έκπαιδεύσεως έπιτροπή έν Βοστώνη καί φιλεκπαιδευτι
κά: έταιρίαι είς τήν Φιλαδέλφειαν και εις τήν Κιγκίνάτην. Φύλλα 
ειδικά ήρχισαν δημοσιευόμενα δπως γνωστοποιώσι τά άποτελέ- 
σματα έκάστης έταιρίας και τό ποσ'ον τών συναγόμενων εκουσίων 
προσφορών, καί δημοσιεύωσι τάς έπιστολάς καί τάς πληροφορίας 
τάς πεμπομένας έκ παντός μέρους, δπου οί προστάται τών Μαύ
ρων έξήσκουν τάς φιλανθρώπους ένεργείας των. Ευθύς τ'ο δεύτε
ρον έτος χίλια πεντακόσια σχολεία ήδυνήθησαν νά άνοιχθώσιν 
είς τούς άνδρας τής μαύρης φυλής. Άμα δ στρατός τής Άρκτου 
κατελάμβανε νέαν τινά πόλιν, φάλαγξ άφοσιωμένη διδιδασκάλων 
τε καί διδασκαλισσών εϊσήρχετο έν αύτή άμέσως μετ’ αύτοΰ. Διά 
τούς Μαύρους δραπέτας, οΐτινες κατετάσσοντο είς τόν στρατόν, οί 
στρατηγοί έσχημάτισαν σχολεία στρατιωτικά. Οί ιερείς έκατήχουν 
αύτούς είς τάς άληθείας τής θρησκείας καί τάς άρχάς τής ηθι
κής, διδάσκοντες αύτούς συγχρόνως τό άναγινώσκειν καί τό γρά- 
φειν. Ό Σέρμαν είς τήν Γεωργίαν, δ Βάγκς είς τήν Λουϊσιάνην 
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ό Χόβαρδ εις την Τεννεσήν πρδς έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος 
τούτου της φιλανθρωπίας ανέπτυξαν την αύτήν ένέργειαν και 
δραστηριότητα, τήν όποιαν καί διά τδν πόλεμον. Είχε παρέλθει 
δ καιρός, καθ’ δν νόμος τής Μεσημβρίας έπί ποινή θανάτου άπη- 
γόρευε τοϊς δούλοις τό μανθάνειν γραφήν καί άνάγνωσιν. Ποέπει 
δέ νά τδ ειπωμεν πρδς τιμήν τής αποκλήρου φυλής, ούδέν θέαμα 
ύπήρξε συγκινητικότερο? τοΰ θεάματος, τδ όποϊον παρεϊχον τότε 
οί δυστυχείς έκεϊνοι άνδρες, γυναίκες καί παιδία έξ ίσου σπεύδον- 
τες μετά ζήλου είς τά σχολεία, έν οίς ή διδασκαλία έμελλε νά 
άναγεννήση τάς ψυχάς των, καθώς καί είς τάς φιλόξενους οικίας 
τάς άνοιχθείσας πρδς ύπεράσπισιν τών σωμάτων των. Ό πεινα
λέος άνθρωπος δέν ρίπτεται μέ πλειοτέραν άπληστίαν έπί τών 
προσφερομένων αύτω φαγητών παρ’ δσον οί πτωχοί ουτοι δραπέ- 
ται έπί τοΰ άρτου τής μαθήσεως, τδν όποϊον ζωηρότατον ένστιγμα 
παρίστανεν εις αυτούς ως τδν πρώτον δρον τής άναγεννήσεώς των. 
Οί διδάσκαλοι καί αί διδασκάλισσαι έπεδόθησαν είς τδ μέγα καί 
υψηλόν τοΰτο έργον. Αί χρηματικαί προσφοραί καί αί άποστολαί 
τροφίμων καί ένδυμάτων έφθανον πανταχόθεν. Ό ευεργετικός 
Peabody αφιέρωσε πέντε έκατομμύρια πρδς σύστασιν σχολείων. 
Εις μόνος συνεταιρισμός ό Αμερικανός Ιεραπόστολος είσέπρατ- 
τεν ύπέρ τάς 45,000 φράγκα κατά μήνα, ποσδν λίαν ανεπαρκές 
άναμφιβόλως διά νά συνδράμη αποτελεσματικώς τοσαύτας φυσι- 
κάς καί ήθικάς ταλαιπωρίας. Ή κυβέρνησις έδιδε 45 εκατομμύ
ρια είς τδ γραφεϊον τών απελεύθερων, τοΰ όποιου τήν προεδρείαν 
ε’χεν έμπιστευθή ό Αίγκολν εις τδν στρατηγόν Χόβαρδ, ό όποιος 

προ μικρού είχεν απολεσει τήν μίαν τών κνημών του είς τινα τών 
τελευταίων μαχών. Είνε αδύνατον νά φαντασθώμεν παν δ,τι τδ 
γραφεϊον τοΰτο έξεπλήρωσε άπδ τής ήμέρας τής έγκαθιδρύσεώς 
του. Οί δυστυχείς, τούς όποιους έπρόκειτο νά άναδείξωσιν άνδρας 
καί πολίτας, άπήτουν συνδρομάς παντοειδείς. "Επρεπε νά συστή- 
σωσι δι’ αυτούς τοσαΰτα ξενοδοχεία οσα και σχολεία. Άπδ τδ 
1861 έως τδ 1866 σχεδόν 400,000 άπελευθέρων έπλήρωσαν 
τά δι’ αύτούς κτισθέντα 48 ξενοδοχεία, έντδς τών όποιων 20 
χιλιάδες άπέθανον άπδ τήν ένδειαν, άπδ τούς κόπους καί άπδ 
τας πληγας, τας όποιας έλαβον πολεμοΰντες υπέρ τής εαυτών 
έλευθερίας. Μετά τδ τέλος τοΰ πολέμου 40 χιλιάδες άπελεύθε- 
ροι εΐχον φοιτήσει είς τά στρατιωτικά σχολεϊα καί ήξευρον νά 
γράφωσι καί νά άναγινώσκωσι.

"Οσον μεγάλη καί άν ύπήρξεν ή άφοσίωσις άνδρών καί γυναι
κών υπέρ τής έκπαιδευσεως τών απελεύθερων, δσον μέγας καί άν 
ύπήρξεν δ άριθμδς τών σχολείων, δ όποιος έβαινε πάντοτε αύξά- 
νων,—έλογίζοντο 4000 κατά τήν άρχήν τοΰ 1868,—άπητοΰντο 
δμως πλειότεροι διδάσκαλοι, τούς όποιους ή Άρκτος καί ή Δύσις 
ήδυνάτουν νά χορηγήσωσι. Οί στρατηγοί καί οί έφοροι προέϊδον 
τοΰτο συστήνοντες σχολεϊα πρότυπα διά τούς Μαύρους καί έμπι- 
στευομενοι εις αυτούς, άμα άπέκτων τάς πρώτας γνώσεις τής 
γραφής, τής άναγνώσεως καί τής άριθμητικής, τήν φροντίδα τοΰ 
νά μεταδίδωσιν είς τούς άλλουςοσα αύτοί εΐχον μάθει. Οί Μαύ
ροι τότε κατεστάθησαν καθηγηταί. Κατά τδ 1868 διετήρουν 1200 
σχολεία καί τδ έξής μόνον άρκεΐ νά άποδείξη μεθ’ οί'ας σπουδαιό- 
τητος άφωσιώθησαν είς τήν έκπαίδευσιν κατά τδ 1863 ή Λονϊσι- 

άνη, χάρις εις τούς φόρους τούς τελουμένους ύπδ τών κατοίκων 
είχεν ήδη πολυάριθμα σχολεία, είς ά έξεπαιδεύοντο 50 χιλ. άπε- 
λεύθεροι. Κατεπείγουσαι άνάγκαι έπέφερον τήν κατάργησιν τοΰ 

φόρου, άλλ’ έν τούτοις οί Μαΰροι δέν άπώλεσαν τδ θάρρος των. 
’Ήδη έπλήρονον, καθώς δλοί οί άλλοι κάτοικοι, τδ άνάλογον μέ
ρος τού φόρου τοΰ διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν τεταγμένου και 
χρησιμεύοντας όλοκλήρου πρδς συντήρησιν τών σχολείων τών 
διά τούς λευκούς προωρισμένων, έξ ών οί Μαύροι άπεκλεί- 
οντο. Παρεδέχθησαν δέ νά συνεισφέρωσι καί ιδιαιτέρως διά τήν 
έκπαίδευσιν τών ίδικών των τέκνων χωρίς δμως νά άπαλλαχθώ- 
σιν τοΰ κοινού φόρου. Έντός τινων έτών ή χειραφετηθεϊσα φυλή 
έξισώθη σχεδόν μέ τήν εκπολιτιστικήν φυλήν. Σχολεϊα νηπιακά, 
σχολεϊα διά τούς έφήβους, σχολεϊα πρότυπα, σχολεϊα βιομηχα
νικά, σχολεϊα ιδίως δι’ έργα γυναικεία, άποταμιευτήρια (caisses 
d’ epargnes) εταιρία; ολιγάρκειάς, ταΰτα πάντα άνεφάνησαν ώς 
δια γοητείας· 300,000 Μαύροι άνδρες γυναίκες καί παιδία με- 
τεϊχον τών εύεργετημάτων τής έκπαιδεύσεως. Τέλος πάντων εβδο
μαδιαία τις έφημερίς ό δημοκράτης συνταττομένη εντελώς ύπδ 
Μαύρων, ήρχισεν έκδιδομένη κατά τδ 1837 εις 'Ραλέχην πρω
τεύουσαν τής βορείου Καρολίνης. Βεβαίως εινε άξιος εύγνωμοσύ
νης καί θαυμασμού ό ’Αμερικανός ουτος λαός, δ όποϊος δι’ εύγε- 
νοΰς ζήλου άφοΰ άπηλευθέρωσε τέσσαρα έκατομμύρια δούλων έ- 
ξώδευσεν άφθόνως τά χρήματά του διά νά μεταδώση είς τούς 
νέους του άδελφούς πάντα τά έκ τής παιδείας ωφελήματα· άλλά 
δίκαιον έπίσης εινε νά σημειώσωμεν τήν εύφυιαν, μεθ’ ής ολό
κληρος λαός δούλων κατεννόησεν δτι δέν ήδύνατο νά βαδίση έκ 
παραλλήλου μέ τούς άρχαίους κυρίους του είμή έκπαιδευόμενος, 
ώς αύτοί, δηλαδή έξαφανίζων τδ χαρακτηριστικώτατον σημεϊον 
τής άνισότητος τής άποχωριζούσης αύτούς. Ούδέποτε έδείχθη 
καλλίτερου, δτι οί Μαύροι καί οί Αευκοί εινε τέκνα ένδς καί τοΰ 
αυτού Θεού, δτι ή φύσις δεν εθηκε μεταξύ τών μέν καί τών δέ 
ούδεμίαν ούσιώδη διαφοράν και δτι αί διανοητικά! δυνάμεις τών 
Μαύρων άναπτύσσονται και αύξάνουσιν άμα είσδύση ή θεία άκτίς 
τής έπιστήμης είς τδ βάθος τής ψυχής έκείνης, ήτις έκ συστή
ματος τέως ήτο πεφυλακισμένη ύπδ σκληράς πολιτικής έν τή ειρ
κτή τήςάμαθείας.

Ήμην εύτυχής δυνάμενος νά συλλέςω τάς περί τούτου άπο- 
δείξεις, καί έσπευσα είς Ούασιγκτώνα, ΐνα έπισκεφθώ τδν ένδο
ξον διοργανωτήν τοΰ γραφείου τών άπελευθέρων, δηλαδή τδν 
στρατηγόν Χόβαρδ καί τδν άξιον συνεργάτην του Κύριον Έλιοτ. 
Είς τήν Ούασιγκτώνα άπδ τοΰ έτους 1861 έσυστήθησαν τά πρώτα 
σχολεϊα δια τά τέκνα τών άπελευθέρων. ’Ήδη ύπάρχουσι τοιαΰτα 
παντός βαθμού καί μάλιστα ό στρατηγός διέταξε τήν κατασκευήν 
εύρυχώρων οικοδομών, αΐτινες θά χρησιμεύσωσιν ώς γυμνάσιου 
και πανεπιστήμειον δι’ αύτούς. Ήμην δλος πλήρης άναμνήσεων, 
τας οποίας εΐχον συλλέξει έν τοίς άνθηροτέραις σχολείοις τών 
ανατολικών χωρών, καί μοί ήτον εύκολου νά κρίνω άπ' έμαυτου 
περ; τών διαφορών, αΐτινες ίσως ύφίσταντο είς τάς διανοητικάς 
δυνάμεις τών τέκνων τών δύο φυλών. Πλήν ούχί μόνον έγώ δέν 
εΰρον ούδεμίαν διαφοράν, άλλά καί δλοι οί διδάσκαλο; καί διδα- 
σκάλισσαι, τάς οποίας ήδυνήθην νά συμβουλευθώ ώς πρδς τούτο,

ήσαν τής αύτής γνώμης. Άνήρ, τού όποιου τδ δνομα συνδέεται 
λίαν έντίμως μετά τοΰ έργου τής χειραφετήσεως τής έκτελουμέ- 
νης ύπδ τοΰ γραφείου τών άπελευθέρων, δηλαδή ό κύριος Ζ. Άλ- 
6ορδ, έφορος τών σχολείων τών Μεσημβρινών χωρών, άπέδειξε 
τούτο καταφανέστατα είς τάς έτησίους έκθέσεις τάς πεμπομένας 
ύπ’ αύτοΰ πρδς τδν στρατηγόν Χόβαρδ. Εις 'έν τών σχολείων 
Τούτων άπαριθμούν 400 μαθητάς καί μαθήτριας παρηκολούθησα 
τά γυμνάσματα άπδ τής κλάσεως τών εξαετών νηπίων μέχρι τής 
άνωτέρας σχολής, δπου οί μαθητα; σπουδάζουσι τάς έπιστήμας, 
τήν ιστορίαν καί τήν φιλολογίαν. Ή χρήσις τής αύτής μεθόδου 
παρήγαγε πανταχοΰ άποτελέσματα έπίσης εύχάριστα. Αί μαθήτρια', 
τής μαύρης φυλής έφαίνοντο, δτι άτελώς ένόουν τάς ύπδ τοΰ δι- 

ίσκάλου διδομένας εξηγήσεις- τινές δμως αύτών έξεφράζοντο μέ 
χέρειαν θαυμασίαν. Τάς άριθμητικάς καί άλγεβρικάς πράξεις 
•ετέλουν μετ’ άκριβείας άξιοσημειώτου. "Οτε ή διδασκάλισσα
ιέταξε νά άναγνώσωσι τάς συνθέσεις τής ήμέρας, μία μαθήτρια 
ρατετραετής άπήγγειλλε τήν ίδικήν της έχουσαν άντικείμε- 

νον τήν συμβολικήν σημασίαν τών άνθέων. Έτέρα τις άνέγνωσεν 
όμοίως έκθεσιν άρκετά τερπνήν περί μικράς τίνος έξοχικής δια- 
ίκεδάσεως, καθ’ ήν οί γείτονες καί οί συγγενείς συνέρχονται εϊς 
συμπόσιον έξ έράνου (pique-nique )■ δύναμαι δέ νά εϊπω δτι 
ούδέν οικοτροφείου ύπάρχει έν Γαλλία, δπου αί μαθήτρια', νά 
Εαγινώσκωσι μέ τόσην έκφρασιν καί μέ τόσην χάριν. Ήμεϊς 
άμελοΰμεν νά δώσωμεν είς αύτάς τδ προτέρημα τοΰτο, δπερ λίαν 
Εφελκύει τήν προσοχήν έν τοϊς σχολείοις τών Ηνωμένων Πολι- 
tetfiv. Έκπληξις έτι μεγαλειτέρα έπεφυλάττετο είς τούς παρευ-

κομένους μετ’ έμοΰ έν τή κλάσει. Νεάνις δεκαεξαετις ή δε- 
ιπταέτις προσεκλήθη εϊς τδ γραφεϊον τοΰ καθηγητοΰ διά νά 
ιγνώση τήν σύνθεσίν της. Άνέγνωσεν αύτήν μετ’ άληθοΰς χά- 

ριτος- άμα δέ έτελείωσε, μία τών συμμαθητριών της έγερθεϊσα 
έβεβαίωσεν, δτι ή ’Ιωάννα είχεν άπαγγείλει χθες στίχους ύπ’ 
αύτής συντεθειμένους πολύ ανώτερους τοΰ τεμαχίου τουτου, και 
ότι καλόν Θά ήτο άν έπανελάμβανεν αύτούς. ‘Η ’Ιωάννα κατ’ άρ
χάς τδ ήρνήθη, άλλά έπί τή αιτήσει έμοΰ συνεμορφώθη πρδς τήν 
επιθυμίαν τών συμμαθητριών της. Πάντες ήκούσαμεν αύτήν μετά 

' θρησκευτικής σιγής. Τδ μικρόν τούτο πόνημα έξ 150 στίχων 

σχεδόν ήτον ή ιδία αύτής ιστορία. Ό πατήρ τής, ή μήτηρ της 
καί ό άδελφός της πριν τοΰ πολέμου είχον ζήσει εις καλύβην 
τινά άνήκουσαν εις πλούσιον φυτειοκτήμονα τής Βιργινιας. Ή
μέραν τινά δ άδελφός της άφηρπάγη καί έπωλήθη είς ένα κύ
ριον, ό οποίος τδν μετέφερεν είς τάς Δυτικάς χώρας· ή γραία 
μήτηρ της άποθνήσκε; έκ τής θλίψεως- δ πατήρ της κατηράσθη 
τήν σκληρότητα, ήτις άπεχώρισεν αύτδν τοΰ υιού του έτιμωρήθη 
διά τούτο- αύτή ή ιδία, πτωχή κόρη δεκαετής, έπειδή έκλαιεν, 
δτε διά τής βίας παρέσυρον τον άδελφόν της, έρραβδίσθη άσπλάγ- 
χνως. Αίφνης κραυγή τις άντήχησε έν τή χώρα τών δούλων, ή 
κραυγή τής έλευθερίας! «’Ήμην λοιπόν έλευθέρα, έξηκολούθη- 
οεν ή νέα ποιήτρια, έλευθέρα νά βαδίζω ένώπιον μου, έλευθέρα 
νά θεωρώ τδ φώς τοΰ ήλιου, ελεύθερα να κερδίζω οια τής εργα
σίας μου τδν έπιούσιον άρτον, έλευθερα να εκπαιδευθώ εςισου με 
τούς κυρίους μου, έλευθέρα νά άναγινώσκω τήν βίβλον τοΰ θεοΰ!»

Καί έξηκολούθησεν ούτω μέχρις ου καταληφθεϊσα ύπδ τών δα
κρύων ήναγκάσθη νά διακόψη έκθεσιν, ήτις είχε συγκινήσει ήμας 
μέχρι τών μυχών τής ψυχής. "Ολα; αί μαθήτριαι συνεκινήθησαν 
και δέν δύναμαι νά παραστήσω τήν εικόνα τριάκοντα μαθητριών, 
αΐτινες έχυνον δάκρυα συμπάθειας καί θαυμασμού διά τήν συμ- 
μαθήτριάν των. (Έπεται τδ τέλος).

Ηλικία καθ’ ήν ένυαφεύθησαν διάσημοι τινες 
άνδρες

‘Ο Άδάμ ένυμφεύθη τήν Εύαν άμα ώς έφαγε τδν καρπόν τοΰ 
ξύλου τής γ,ώσεως. ζ0 Σαιξσπήρος έν ηλικία 18 έτών δ Βέν 
Ίώνσων έν ήλικία 21. δ Φραγκλϊνος, .24· δ Μοζάρτ, 26· δ 
Δάντης, Κέπλερ, Φύλλερ, Ίώνσων Βούρκ, Σκόττ, 26· δ Τύχων 
Βράχιος, Βύρων, Ούασιγκτών, Βονοπάρτης, 27· δ Πένν, καί 
Στέρν, 28' δ Αινναϊος καί Νέλσων, 29· δ Βύρν, 30· δ Πήλ, 32. 
δ Δάβυς, 33· δ Αριστοτέλης, 36· δ Ούέλιγκτων, 37. δ Ούϊλ- 
βερφύρς, 38- δ Λούθηρος, 42· δ Άδισσων, 44· ό Ούέσλεϋ καί 
‘Υούγκ, 47- δ Σφάϊφτ, 49· δ Βυφφών, 55- δ γέρων Πάρρ έν ή

λικία έτών 120!
Πιστεύομεν δτι τδ μικρόν τούτο καί άτελές βεβαίως δνοματο- 

λόγιον τών ένδοξοτέρον έγγαμων άνδρών θέλει ευαρεστήσει τα- 
ξιν τινά τών ήμετέρων άναγνωστών καί άναγνωστριών, δσοι έ- 
φθασαν είς τδν χρόνον έκεϊνον τής ζωής, καθ’ δν δ γάμος τοΐς 
φαίνεται πλέον καρπός άπηγορευμένος. "Εκαστος δύναται νά τεθή 
ύπδ τήν αιγίδα ένδς έκ τών άνω διασήμων έγγάμων.

Διά τί ν’ άπελπιζώμεθα, άφ’ ου δ μέν Άδάμ καί ή Εύα ένυμ- 

φεύθησαν τδν πρώτον χρόνον τής έαυτών υπάρξεως, δ δε δόκτωρ 
Πάρρ είσήρχετο είς τδν μήνα τοΰ μέλιτος, οτε είχε τούς 120 

είς τήν ράχιν ;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ^
Η ΖΗΝΟΒΙΑ.

Περί τής μυθιστορίας ταύτης, τής ύπδ τοΰ κ. Ζ. ύπανδρευ- 
μένου πονηθείσης, έγράφομεν έν σελ. 338 του Β. τομου του 
Μέντορος. Σήμερον δέ άναγγέλλομεν τοϊς φίλοις ήμών άναγνώ- 
σταις δτι τδ πόνημα τοΰτο εύρίσκεται ύπδ τά πιεστήρια καί πα- 
ρακαλοΰνται δσοι έχουσι άνά χεϊρας άγγελίας αύτοΰ νά τάς έπι- 
στρέψωσιν ή πρδς τδν συγγραφέα έν Μολύβω τής Αέσβου ή προς 

τήν Διεύθυνσή τοΰ Μέντορος.
Ούκ άπ'ο σκοπού δέ νομίζομεν ΐνα καταχωρίσωμεν ένταΰθα 

άπόσπασμα έπιστολής τοΰ κ. Ύπανδρευμένου, αφ ου έν συντο

μία φαίνεται όποϊον τδ περί ου ο λόγος σύγγραμμα.
»Σάς παρακαλώ νά μή μεμφθήτε πριν ή διέλθητε άπαν τδ 

σύγγραμμα, διότι τω έδωκα τύπον μυθιστορήματος, ένω ό κόσμος 
έβαρύνθη πλέον άναγινώσκων μυθιστορήματα. Έχω τδν λόγον 
μου. Κύριος σκοπός τού πονήματος μου εινε ή κατάργησις τοΰ
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πολέμου, ώς θέλετε ίδεϊ, καί ή ένωσις τών εθνών καί τών θρη
σκευμάτων, τουλάχιστον τών χριστιανικών. 'Η κατάργησις δέτοΰ 
πολέμου, κατ’ έμήν τουλάχιστον ιδέαν, άλλως άδύνατον νά κα- 
τορθωθή είμή διά τοΰ λαοΰ, άν αρκούντως φωτισθή. Πώς δέ θά 
φωτισθή δ λαός; Διά τών συγγραφών. 'Οποίων πλήν συγγραφών; 
Διά φιλοσοφικών ; Ούδέν έννοεϊ. Διά πολιτικών; Ούδείς καταλα
μβάνει. Διά θεολογικών; Δέν τά πλησιάζει Δέον δθεν διά τίνος 
συγγραφής προσιτής αύτώ, καί τοιαύτη συγγραφή είνε ή ’μυθι
στορία. ’Άλλως τε δέ έν τή Ζηνοβία ούδέν έχετε νά άπαντή- 
σητε έξ έκείνων, ατινα διαφθείρουσι τά ήθη ή έρυθραίνουσι τδ 
πρόσωπσν τοΰ άνθρώπου».

Τοϋ 9ου αινίγματος.
Ζωή.

'Υπδ τών κυρίων ’Ιωάν. Δ. Μανώλη καί Ν. Άναστασια'δου έκ 
Κωνσταντινουπόλεως).

Τοϋ 9ου Γρίφου.
"Ομοιος δμοίω άεί πελάζει.

Ύπδ τών κυρίων Ν. Βενα'κη, Κ. Μπόσκοβικ, Κωνσταντίνου 
Ν. Ψαλτώφ, Κ. Σκούρσου (έκ Σμύρνης), Μιχ. I. Βαφειάδου (έκ 
Μαγνησίας) 'Αντωνίου Γ. Πάππη (έκ Μιτυλήνης), Δημητρίο» 
Ζαφειρίδου και Παναγιώτου Θεοδωρίδου (έκ Κωνστ)πόλεως).

ΛΥΣΕΙΣ.

Τοΰ έν σελ. 288 προβλήματος οΰδενδς μή άποστείλαντος τήν 
λύσιν, άντί νά δημοσιεόσωμεν αύτήν, σημειοΰμεν δτι δ παντοπώ
λης δέν είχε 512 άλλά 511 δκάδας σιδήρου.

Τδ πρόβλημα τοΰτο δύναται νά έκφωνηθή καί ούτω : Πρό
κειται δ 511 νά διαιρεθή είς 9 άνισα μέρη τοιαΰτα, ώστε συν- 
δυαζόμενα ν’ άποτελώσι πάντας τούς μεταξύ τοΰ 1 καί τοΰ 511 
άριθμούς, καί τούτων συμπεριλαμβανομένων. Τινες οί 9 άριθ- 
μοί ουτοι;

Τοϋ 8ου λογογριφου.
Εί μή τεθέασαι τάς ’Αθήνας, στέλεχος εί’ 

εί δε τεθέασαι, μή τεθήρευσαι δέ, δνος· 
εί δέ, εύαρεστών, άποτρέχεις, κανθήλιος. (Δικαίαρχος). 

‘Υπδ τών κυρίων Μιχ. I. Βαφειάδου (έκ Μαγνησίας), Άντ. 
Γ. Πάππη (έκ Μιτυλήνης) καί Ν. Άναστασιάδου (έκ Κωνσταν
τινουπόλεως).

Έτέρα έμμετρος παρά τών κυρίων Δημητρίου Ζαφειρίδου καί 
Παναγιώτου Θεοδωρίδου, μαθητών τής έν Χάλκη θεολ. Σχολής.

«Στέλεχος ήθελεν εΐσθαι 
τάς ’Αθήνας δ μή βλέπων.

Βλέπων δε καί μή θηρεύων 
δνος ευ οϊμ’ άν κεκλήσθαι.

Κάν τερπόμενος έκφεύγη,
κανθήλιος άεί θά μένη». (Δικαίαρχος).

Αογογρϊφος 9ος.

Ήκα θαρρεί! ώ τίς, είνε φύλλα ξ !. 
Τίς ή γή; άσκε τους δμμα τ! ο! σ! στόλοι.

Μ. Γ.

Αίνιγμα ΙΟον

‘Η φήμη τών άγώνων μου μέ δάφνας έκοσμεϊτο 
καί τ’ δνομά μου δνομα δόξης καί κλέους ήτο. 
Άλλ’ αίφνης χειρ άδύνατος (άν ποιητοΰ ούκ οιδα) 
’Αντί φασγάνου δράξασα μολύβδινον γραφίδα, 
τά μέλη μου άνέτρεψε, κ’ έγώ ώς έκ μαγείας 
εύρέθην Άραψ γνήσιος έντδς τής ’Αραβίας. 
Μή άρκεσθείς δ δείλαιος είς τήν κατάστασίν μου 
άνέλαβε καί δεύτερον τήν μεταμόρφωσίν μου. 
Νεκρδν τδν ένα πάραυτα έκ τών ποδών μου είδα, 
κάγώ πτηνδν μέ πτέρυγας εύρέθην παρ’ έλπίδα. 
Καί τρίτην μεταμόρφωσίν. Ώ! ώ! τί άσπλαγχνία; 
’Απέκοψε τήν κάραν μου· άλλ’ αίφνης άρά μία 
Έξήλθε τών χειλέων μου· σύ τόρα τήν ζωήν μου 
νά μέ χαρίσης δύνασαι υψών τήν κεφαλήν μου.

Γ. Αύγονσ τ ί δη ς.

Γρϊφος 10ος.

ύπδ Γ. Νικολαΐδου τοΰ χεσβίου.


