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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Κατά, τόν Μεσαίωνα iv Ευρώπη.

Μέρος Α'.

‘Ως γινώσκομεν, ή 'Αγία Γραίη ήτο μεν μεταπεφρασμένη 
εϊς τε την ‘Ελληνικήν, τήν Λατινικήν καί τήν Εβραϊκήν γλώσ
σαν, άλλ’ όμως δέν ήρκει νά έχη τις τότε Sv τών σπανίων έκεί
νων καί βαρυτίμων χειρογράφων, άλλ’ ώφειλε νά ήνε είδήμων 
τουλάχιστον τής μιας τών διαλέκτων τούτων.

Δύσκολο·; τό νά όρισθή μετ’ άκριβείαξ κατά ποιαν εποχήν ή 
γλώσσα τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είχε παυσει οΰσα ή πάν
δημος γλώσσα τών διαφόρων μερών τής Ευρώπης, καθότι άνε- 
παισθήτως ούτως είπεϊν καί βαθμηδόν εΐχεν αύτη ήδη παραμορ- 
φωθή διά τής επιμιξίας αύτής μετά τών διαλέκτων τών τε χωρών, 
έν αις εΐχεν άποικισθή, καί τών άγριων κατακτητ ών, οιτινες δίκην 
χειμάρρου κατήρχοντο έξ "Αρκτου καί Μεσημβρίας· τοΰτο μόνον 
έστι βέβαιον, δτι κατά τόν όγδοον καί έννατον αιώνα, ΐνα μή 
άρχαιότερον άνέλθωμεν, οί πλεϊστοι τών Ευρωπαίων ουδόλως ήδύ
ναντο ν’ άναγνώσωσιν ούδέ νά έννοήσωσι λατινικόν τι βιβλίον, 
λ. χ. τήν λατινικήν ίεράν Γραφήν. Έτι δυσχερέστερο·? συνέβαινεν 
αύτοϊς ώς πρ’ος τήν ελληνικήν.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόρ. Δ’. Τεΰχ. ΑΗ.)

Ή σπουδή τής ‘Ελληνικής γλώσσης ήρξατο πρώτον έν τε τή 
δυτική καί τή άρκτώα Ευρώπη περί τόν δέκατο·; πέμπτο·; αι
ώνα. Μέχρι τής έποχής ταύτης ό καί μίαν μόνην έλληνικήν λέξιν 
γινώσκων θαυμάσιος άνήρ ένομίζετο. Εύρισκέ τις, άναγινώσκων, 
παρατιθεμένην τινά ρήσιν έλληνικήν; άπέφευγεν αύτήν ώς ό 
οδοιπόρος τό άπαντώμενον πρόσκομμα, λέγων : « ‘Ελληνικόν τό 
χωρίον τόδε, ούκ άναγινώσκεται.» ‘Η πρώτη δ’ απόπειρα τοΰ 
μανθάνει·; τήν ‘Ελληνικήν άναφαίνεται περί τά μέσα τοΰ Ιδού 
αίώνος, οτε μετά τήν πτώσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οί 
έκ τής πατρίδος άποδημήσαντες Γραικοί έν μέν τή ’Ιταλία ύπό 
τών Μεδίκων έν δέ τή Γαλλία ύπό τών Λουδοβίκων τήν άρί- 
στην προσέλαβον ύποδοχήν και περίθαλψιν. ’Αναφέρεται προσέτι, 
δτι τό 1,508 έκ Γερμανίας εϊς Παρισίους μετέβαινον. δπως άκρο- 
ασθώσι τών μαθημάτων τοΰ γάλλου Ελληνοδιδασκάλου ‘Ιερω
νύμου ’Αλεξάνδρου.

"Αλλως τε ώς πρός τήν Ελληνικήν ήτο γενική ή άμάθεια 
τοΰ Κλήρου τής Εύρώπης. Ιερομόναχος τις έν αύτή τή Γαλλία 
άνεφώνησεν άπ’ ά'μβωνος τάδε: «Νέα τις γλώσσα άνεκαλύφθη, 
» ήτις καλείται 'Ελληνική. Έκαστος άς προσέχη. Ή γλώσσα 
» αύτη έστιν ή πηγή άπασών τών αιρέσεων. Είς χείρας πλείστων 
» άνθρώπων βλέπει τις βιβλίον έν ιαύτη τή γλώσση συγγεγραμ- 
» μένον, Νέα Διαθήκη καλούμενο·;. Τό βιβλίο·; τοΰτο βρίθει βλα-
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» σφημιών κα: παγίδων. Καθ'δσον δ'άφορά τήν ‘Εβραϊκήν, προ- 
» σέθηκεν ό σοφός ίεροκήρυξ, οί μανθάνοντες αΰτήν οΰδόλως τών 
» ’Ιουδαίων διαφέρουσι.» (Σισμδνδης, ‘Ιστορ: τών Γάλλων, Βιβλ. 

17. Σελ. 364.)
Έκ τών τελευταίων τούτων λέξεων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 

δτι καί ή ’Εβραϊκή ήτο έπίσης ώσπερ ή ’Ελληνική νεοφανής, 
καί ότι έκαστος, ύπό άκρας εΰλαβείας έμφορούμενος, άπέφευγε 

παντάπασι τήν σπουδήν αΰτής.
Γενική τις σύνοδος τοΰ τάγματος τών Βενεδικτίνων, περί τον 

12ον αιώνα συγκροτηθεΐσα, καθυπέβαλεν εις τιμωρίαν μοναχόν 
τινα, ώς διδαχθέντα ύπο ’Ιουδαίου τό άναγινώσκειντήν’Εβραϊκήν 
οΰχ ήττον δέ καί οί όπωσοΰν ειδήμονες αΰτής άτιμοι έθεω- 
ροΰντο. Οί ζωγράφοι, ίχνογράφοι καί αντιγράφεις μοναχοί, έζω- 
γράφουν ή ιχνογράφουν μετ’ ακαμάτου έπιμονής τοΰς έβράίκοΰς 
χαρακτήρας, άντέγραφον δέ καί τά εβραϊκά χειρόγραφα, ώς καί 
τά ελληνικά καί συνεχέστερον τά λατινικά, ούδέν τι άλλο έν 

αΰτοΐς θεωροΰντες ή άπλα σημεία.
Καί ή ’Αραβική δ’ ώς εΐκ'ος είς τήν αΰτήν διετέλει περιφρο- 

νησιν. Ό ‘Αββάς Πέτρος ό Σεβάσμιος ό καί Αεκλούνης έπονο- 
μαζόμενος, δεινός θεολόγος, ήθέλησέ ποτέ (περί τόν 13ον αιώ
να) νά έξελέγςη τό Άλκοράνιον. άλλά δέν ήδυνήθη νά εύρη τινά 

ικανόν όπως μεταφράση αΰτό.
Περί τάς άρχάς τοΰ ΙΑ’, αίώνος έζήτησέ τις ν’ άποδείξη όπό- 

σον ή έκμάθησις τών γλωσσών συντελεί εις τήν προαγωγήν τών 
θρησκευτικών καί φιλοσοφικών ιδεών ουτος δ’ ήν ό θαυμάσιος 
άνήρ Ραύμόνδος Αούλης, μάγος κατά τοΰς μέν, αίρεσιάρχης 
κατά τοΰς δέ, καί μάρτυς θεόπνευστος κατά τοΰς όμοπάτριδας 
αύτοΰ, δς καί συνέγραψεν, ώς βεβαιοΰσι, περί τά χίλια συγγράμ
ματα. Έγνωστοποίησε δέ τό σχέδιόν του τώ βασιλεϊ τής Γαλλίας 
Φιλίππω τώ Ώραίω, καί τη συμπράξει αΰτοΰ τε καί τοΰ Πάπα 
Κλήμεντος τοΰ Ε'. προσέλαβε τήν άδειαν παρά τής έν Δελφινάτω 
τής Βιέννης συγκροτηθείσης έκκλησιαστικής συνόδου (1311— 
1312) ϊνα συστήση διδασκαλικά; έδρας τών ανατολικών γλωσ
σών έν Βολωνία, Παρισίοις, Σαλαμάγκη, 'Οξφόρδη καί 'Ρώμη. 
’Αλλά τό σχέδιον τοΰτο δέν έτελεσφόρησεν. ’Αληθώς έν έπιστολή 
τινι τοΰ Πάπα Ίωάννου ΚΑ'. άναγινώσκομεν ότι τό 1325, έν 
τώ Πανεπιστημίω τών Παρισίων παρεδίδετο ή ’Ελληνική, ’Αρα
βική, Χαλδαϊκή καί ’Εβραϊκή- άλλά τά περί τούτων είσί λέξεις 
κεναί, άς δυνάμεθα ν’ άφομοιώσωμεν πρός τάς έπί κενών δο
χείων προσκειμένας έπιγραφάς. Τήν δέ πρώτην Εβραϊκήν γραμ
ματικήν άνευρίσκομεν έν Γαλλία περί τά διακόσια έτη βραδύτερον, 
ήν ό έκδοτης αΰτής Φραγκίσκος Τισσάρ, ό καί καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου, αφιέρωσε τώ δουκί Αε Βολοά (ακολούθως Φρα- 

γκίσκω Α'.)
Όφείλομεν δθεν ν’ άνομολογήσωμεν ότι καί αΰτοΐς τοϊς μάλλον 

πεπαιδευμένοις καί λογίοις άνδράσιν, οίτινες ήκμασαν κατά τόν 
μεσαιώνα, ή ‘Εβραϊκή, ώς και ή Ελληνική Βίβλος, οΰδόλως ήν 

προσιτή.
Άπαντες έκεϊνοι οί βαθύνοες, οί πολυμαθείς καί θαυμάσιοι 

άνδρες, οί άγγελοι τών γραμμάτων, οί άετο’ι τής θεολογίας (ώς 
σΰν άλλήλοις άπεκαλοΰντο) μεθ’ δλην αύτών τήν οξυδέρκειαν 

καί αγχίνοιαν, ουδόλως ήδύναντο νά πορ’.σθώσιν ή νά μεθερμη- 
νεύσωσιν ελληνικήν ή εβραϊκήν γραμματικήν, ελληνικόν ή εβρα
ϊκόν λεξικόν. Τών άποκρύφων τούτων γραφών, ών περ έλάχιστόν τι 
δείγμα ό πολύμοχθος κάλαμος τών μοναχών παρεΐχεν έκάστοτε 
αΰτοΐς, οΰδόλως τήν κλείδα κατείχον. Άν λοιπόν ούτω συνέβαινε 
τοϊς άρίστοις τής έποχής, οί λοιποί οί πρός τά ίχνη αΰτών έφα- 
μίλλως βαδίζοντες πώς άρά γε τότε διέκειντο;...

Καθόσον δ’ άφορά τήν Λατινικήν Βίβλον, οΰ μόνον τοϊς χυδαί
οι;, άλλά κα! πάσι τοϊς λογίοις άνδράσι καί τοϊς διδάσκαλοι; ήν 
δλως άπρόσιτος. Αληθώς δ’ είπεΐν, οΰδεπώποτε τήν έλάμβανον 
είς χεϊρας.

« Έπί Παποκρατίας (ώς καλοΰσιν οί διαμαρτυρόμενοι τήν πρό 
» τής θρησκευτικής αΰτών μεταρρυθμίσει»; έποχήν,) οΰδείς έγί- 
» νωσκε τήν Ίεράν Γραφήν, οΰδ' αΰτοί οί θεολόγοι άνεγίνωσκον 
» αΰτήν. Πολλάκις ήκουσα τόν Λούθηρον νά λέγη (ταΰτα διηγεΐ- 
» ται ό έκδοτης τών τοΰ Λουθήρου Συμποσιακών λόγων, « Tisch— 
» gesprache Luthers » έν τώ προοιμίω τοΰ βιβλίου) δτι δ 
» πολυμαθής Άνδρέας Carlestad διετέλει ώς διδάκτωρ τής Θεο
ί) λόγιας έπί οκταετίαν, πριν ή κατά πρώτον άναγνώση τήν Βί- 
» βλον. Κάγώ αύτός, λέγει ό Λούθηρος, ή μην ήδη τήν ήλικίαν είκο- 
» σαετής χωρίς άκόμη νά ϊδω Βίβλον. Έφρόνουν δ’ δτι δέν ύπήρ- 
» χον άλλα Εΰαγγέλια καί Έπιστολαί, πλήν τών έν τοϊς Διδα- 
» χολογίοις έμπεριεχομένων. Έπί τέλους άνεΰρον μίαν Βίβλον έν 
» τή Βιβλιοθήκη τής Έρφουρδίας καί τεμάχια πολλάκις έξ αΰτής 

» άνεγίνωσκον τώ Δόκτορι Staupitz μετά μεγίστου θαυμασμού.»— 
Ίδοΰ αί αΰταί λέξις τοΰ Λουθήρου γερμανιστί.

“ Ich selbst, sagt Luther, war bereits zwanzig Jahre alt ge- 
r worden ohne noch eine Bibel gesehen zu haben. Ich war 
„ der Meinung es gabe Keine andere Evangelien und Episteln 
„ als jene des Predigl biicher. Endlich fand ich eine Bibel in 
„ der Erfurter Bibliothek, nud ich las aus desselben oft deni 
„ Doctor Staupitz mit grosser Verwunderuug vor „

Έν τη έν Αΰγσβούργη Συνόδω (1530), ένθα άνεγνώσθη ή ομο
λογία της Λουθηρανής πίστεως ή ύπό τοΰ Μελάγχθωνος συν- 
ταχθεΐσα, ό αρχιεπίσκοπος τοΰ Μονάχου έθεώρει άτενώς Βίβλον 
έκεΐσέ που κειμένην εις δέ τών τής Συνόδου, παρατηρήσας τοΰ
το, προσελθών τόν ήρώτησεν « ινα τί, τοσοΰτον περιέργως θε
ωρεί ή Υ. Πανιερόττ,ς τό βιβλίον τοΰτο ;»— «Αγνοώ όποιον τι 
βιβλίον τοΰτό έστιν » άπήντησεν ό ’Αρχιεπίσκοπος, (ich waiss 

nietit was diess fur ein Buchist).
‘Ο πολυμαθής Usingen, μοναχός έκ τοΰ τάγματος τών Αΰ- 

γουστίνων καί διδάσκαλος τοΰ Μ. Λουθήρου έν τώ μοναστηρίω 
τής Έρφουρδίας, ίδών αΰτόν άναγινώσκοντα μετά πολλοΰ ζήλου 
τήν Βίβλον, τώ εΐπεν «Ά! ’Αδελφέ Μαρτίνε, τί έχετε νά κά- 
μητε μέ τήν Βίβλον; — όφείλομεν μάλλον ν’ άναγινώσκωμεν 
τοΰς άρχαίους ειδήμονας αΰτής, τοΰς έξ αΰτής άπαντλήσαντας 
τό τε μέλι καί τήν άλήθειαν.» Καί τώ δντι τήν έποχήν έκείνην 
άνεγίνωσκον τήν Βίβλον διά μέσου τών έκκλησιαστικών πατέ
ρων άν δέ τις τυχόν ποτέ ήνοιγεν αΰτήν δ ίδιος, τοΰτο έγίνετο 
οΰχί ϊνα ίδίοις δμμ>σι άναγνώση αΰτήν, άλλά διά τών οφθαλμών 
τών Πατέρων. Έν έκείναις ταϊς ήμέραις ουτοι άποκλειστικώς 
άνεγίνωσκον καί έσαφήν,ζον αΰτήν, δ δέ λαός ύπήκουε.

Τίς δέ τότε, πρός στιγμήν τουλάχιστον, ήθελεν άραγε ολιγω
ρήσει πάν δ,τι σχετικώς πρός τήν Βίβλον έκ πατροπαραδοσεως 
παρέλαβε; Τίς ήθελε παραγκωνίσει τάς περί αΰτής διδασκαλίας 
τής Έκκλησίας ή παραβλέψει άποστόλου;, έκκλησιαστικους πα
τέρας, πάπας και συνόδους, ϊνα αΰτός άφ’ εαυτού τήν Βίβλον έρευ- 
νήση; Τίς ήθελε συλλάβει τήν ιδέαν τοΰ νά οικειοποιηθή τήν 
Βίβλον, ώςτι βιβλίον κατά πρώτην φοράν είς φώς άναδεικνύμε- 
νον καί τέως ύπ’ οΰδενός μεθερμηνευθέν, καί άναλάβει αΰτήν είς 
χεϊρας, ώς τι βιβλίον νεοφανές καί άγνωστον, δπως έπ’ αΰτοΰ 
ποιήσηται τάς δεούσας έρεύνας αύτοΰ καί έξηγήσεις; Τό ’άποτέ- 
λεσμα τοιαύτης παράτολμου έπιχειρήσεως ήθελεν άναγκαίως 
εΐσθαι ή τό αΰτό, δπερ ήδη οί Εκκλησιαστικοί πατέρες παρήγα- 
γον, ή πάν άΰ.λο άντίθετον καί έκ διαμέτρου άντιβαϊνον πρός 
έκεΐνο.

Άν τό πρώτον: τοΰς κόπους τών Έκκλ. πατέρων δ τοιοΰτος 
έκ νέου πάλιν άνελάμβανε καί έπί ματαίω τό έργον έκείνων άνε- 
πεχείρει καί ανωφελείς μόχθους καί χρόνον κατεδαπάνα, ϊνα 
άκαίρως καί πάλιν άναδείξη τοϊς άνθρώποις, δτι τά έξης τρία 
πασίδηλα ήδη πορίσματα συνενοΰνται έν τη σπουδαιότητι τής έπι- 
χειρήσεώς του.

1. ΊΙ πίστις καί πεποίθησις πρός τήν τελείαν καί άδολον 
οξυδέρκειαν τών ’Εκκλησιαστικών Πατέρων.

2. Ή πίστις καί πεποίθησις πρός τάς άποφάσεις τής Εκκλη
σίας, ήτις δι’ αΰτών έγγυάται περί τής όξυδερκείας τών άγιων 
πατέρων, διασαλπίζουσα ούτω τάς γνώμας αΰτών.

3. Ή πίστις καί πεποίθησις πρός τήν άλήθειαν τοΰ Θεού, δστις 
βεβαίως οΰδόλως ήθελεν εΰδοκήσει ώστε μαρτυρία’., έν τώ όνό- 
ματι καί ύπό τήν σκέπην αΰτοΰ άπό τοσούτων αιώνων καί έν 
μέσω τοσούτων έκατομμυρίων ψυχών διασπαρεϊσαι, νά ώσι μετά 
δόλου καί άπάτης άναμεμιγμέναι

Άν τό δεύτερον: τίς ήθελε τολμήσει ν’ άμφιβάλη περί τοΰ ότι 
ή έπί τών Γραφών ερευνά του ώφειλε τό αΰτό άποτέλεσμα νά παρά- 
σχη είς αΰτόν έφ’ δ καί οί Πατέρες άφίκοντο; ΊΙ άν τυχόν ποτέ τις 
πράγματι τοιαύτην άμφιβολίαν πρός στιγμήν ήθελε συλλάβει, 
ήθελεν άρά γε ό τοιοΰτος τολμήσει ποτέ νά διαληλώση αΰτήν; 
ή, μετά τό τέλος τών άναζητήσεων καί έρευνών αΰτοΰ, ν’ άντι- 
μετωπισθή άναφανδόν κατά τών έκκλησιαστικών Πατέρων καί 
θαρρούντως καί εΰτόλμως ν’ άποφανθή δτι δ Κλήρος έξηπάτησε 
τά πλήθη, δτι αΰτά οϊκοθεν άφέθησαν νά έξαπατηθώσιν, δτι αί άπο- 
φάσεις τής Έκκλησίας, άσπερ ή ίδια'μετά τοσαύτης ασφαλείας 
καί πεποιθήσεως έξέδωκεν, είσί ψευδείς, δτι αύτη, ή μάλλον οί 
τά περί αΰτής διαπεπιστευμένοι, έν τη Βίβλω οΰδόλως εΐδον 
έζεϊνο οπερ ενε^τιν εν άλλ’ δτι εΐΒον ή ένόρ-’.^αν ίδόντες 
άπερ οΰδόλως έν αΰτη έμπεριέχονται‘Ο τοιοΰτος ά/ήρ, έάν 
τώ δντι ήθελε φανή, καλώς ήθελε πράξει σιωπών καί τό μυςικόν 
αυτού μηδόλως έκ στόματος προφέρων. “Αλλως μεγάλας καί 
ανυπολογίστους βασάνους ήθελεν ύποστη, καί έπ- τέλους και τήν 
ζωήν άπολέσει· τό δ’ όνομα αΰτοΰ μετά φρίκης καί βδελυγμίας 
άναφερομενον ήθελε πάντως άποτρέπει τοΰς τυχόν δμοφρονοΰντας 
αΰτώ τοΰ ν’ άνακηρύξωσι τήν γνώμην αύτών.

-πανις λοιπόν κα: ύπερτίμησ:ς τών χειρογράφων, κοινή άγνοια 

τών γλωσσών 'Ελληνικής, Λατινικής καί ’Εβραϊκής ήσαν τά 
πρώτιστα,γκωλύματα τά άπό τοΰ 6ου μέχρι τοΰ 15ου αίώνος ήτοι 
κατά τόν μεσαιώνα έν Εΰρώπη, μεταξύ της ‘Αγίας Γραφής καί 
τών άπειραρίθμων λατρευτών αΰτής παρθυμιαζόμενα. Καθ’ δσον 
δ’ άφορά τοΰς κεκτημένους άντίτυπόν τι αΰτής καί ειδήμονας τών 
γλωσσών, οΰτοι τήν Βίβλον άναγινώσκοντες, τοΰς Πατέρας έν 
αΰτη άνεγίνωσκον- διότι άλλως, είς τοΰς τυχόν βουλομένους τά ύπο 
έκείνων τεθέντα όρια νά ύπερπηδήσωσιν, έπεφυλάττοντο αΰτοΐς, ώς 
εϊρηται, τά έξής, άρκούντως Ικανά ώστε ν’ άναχαιτίσωσι τήν ασέ
βειαν καί τολμηρίαν αΰτών: Ή άρά τών τε ζώντων και τεθνε- 
ώτων, ή απέχθεια τών ευ φρονούντων, ή περιφρόνησις τοΰ λαοΰ, 
ή καταδίκη, ή ειρκτή, ή άτίμωσις, καί έν συνόλω είπεΐν, άπαντα 
τά βασανιστήρια τής κολάσεως έν τώ παρόντι βίω προεπιβαλλό- 
μενα αΰτοΐς.

Έν τούτοις, περαίνο/τες τό Α'. μέρος τής παρούσης πραγμα
τείας προσεπιλέγομεν δτι κατά τόν μεσαιώνα τούτον άνεφάνη καί 
ή λεγομένη Σχολαστική ή σχολαστική Φιλοσοφία, άρχήν λαβοΰσα 
έν ταϊς ύπό τού Καρόλου Μάγνου ίδρυθείσαις έκκ/.ησιαστικάΐς 
σχολαϊς. Ό οΰσιώδης αΰτής χαρακτήρ ήτο ή κατά τό μάλλον ή 
ήττον στενή συνάφεια τής φιλοσοφίας και ιδίως τής διαλεκτικής 
μετά τής θεολογίας. Ή σπουδή τών συγγραμμάτων τού Άριστο- 
τέλους μεγάλως συνετέλεσεν είς τήν συνένωσιν ταύτην δύο στοι
χείων έτερογενών. Καί ούτως οί φιλόσοφοι τής έποχής, τήν άνά- 
γνωσιν τής Βίβλου δλως παριδόντες, δι’ άνθρωπίνης δδοΰ καί 
οΰχί τής έξ Άποκαλύψεως προσεπάθουν ϊνα φθάσωσιν είς τήν 
λύσιν τών κιθαυτ’ο θεολογικών ζητημάτων, μεχρισοΰ κατά τόν 
17ον αιώνα ή σχολαστική αύτη δλοσχερώς έξέλιπεν άπέναντι τής 
έμβριθεστέρας γ-^ώσεως τών άρχαίων φιλοσοφικών συστημάτων 
καί τών διδασκαλιών τοΰ Βάκωνος καί Καρτεσίου- ή δέ φιλο
σοφία άπαλλαχθεϊσα τοΰ ετέρου στοιχείου άνέλαβε καί πάλιν τήν 
προσήκουσα? αΰτή θέσιν ήν μέχρι τούδε διατελέϊ κατέχουσα.

Έμ. Γ ιαννακ όπουλος.

II ΤΡΟΜΕΡΑ AAYiOy.

Γάλλος τις συγγραφεύς διηγείται, δτι πλοίαρχός τις περιεπά- 
τει ήμέραν τινά άπροσέκτως παρά τάς ϊχθας ποταμού τίνος οΰχί 
μακράν τών έκβολών του, ένω τά ύδατα αΰτοΰ ήσαν εϊσέτι ρη
χά. Κυττάζων δέ έδώ καί έκεϊ χωρίς νά προσέχη εις τά βή
ματά του δέν παρετήρησε τήν έμπροσθεν αύτοΰ έξηπλωμένην 
χονδρήν άλυσον, τής όποιας τό μέν έν άκρον ήτο προσηρτημένον 
είς μέγαν σιδηροΰν κρίκον, στερεωμένον είς ένα έπί τής όχθης 
βράχον, τό δέ έτερον εις άγκυραν βυθισμένη·? εις τόν ποταμόν. 
Μή ίδών λοιπόν αΰτήν, έσνόνταψεν, ό δέ ποΰς αΰτοΰ είσήλθεν 
είς ένα τών κρίκων της κα: δέν ήδύνατο νά τόν έξαγάγη· 
ήγωνίζετο μετά μεγάλης βία; καί δυνάμεως νά τον έλευθερώση- 
έστρεφε τόν πόδα του πρώτον έκ τοΰ ενός μέρους, έπε:τα έκ τοΰ 
ετέρου, άλλ’ έ..ί ματαίω- άνθρωποι δέ τινες διαβαίνοντες έκεϊθεν 
καί άκούσαντες αΰτόν έσπευσαν εις βοήθειάν του.
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Ουτοι προσεπάθησαν παντί σθένει νά έκβάλωσι τον πόδα του 
έκ τής «λύσου, άλλ’ έπειδή ήρχισε νά πρήσκηται, δλαι αί προ- 
σπάθειαί των άπέβησαν μάταια*..  Τί έπρεπε τότε νά κάμωσι; Νά 
λύσωσιν ή νά άρωσιν έκεϊθεν τήν άλυσον ήτον αδύνατον. Αυτή 
ήτον όγκος τις σίδηρους, δστις μόνον διά ναυτικής μηχανής ήδύ
νατο νά κινηθή, καί δέν εΐχον καιρόν νά χάνωσι, διότι ή παλίρ
ροια ήρχιζε καί τά 'ύδατα ύψοϋντο πάσαν στιγμήν «'Ας καλέ- 
σωμεν ένα σιδηρουργόν, ΐνα κόψη τήν άλυσον, εΐπον οί άνθρωποι 
ό είς πρδς τδν άλλον καί εις έξ αύτών έδραμε πρδς άναζήτησιν 
τοιούτου είς πλησιέστερον χωρίον, τδ δποϊον απείχε δύο ή τρία 
μίλλια έκεϊθεν. Ό σιδηρουργός ήλθεν, άλλά παρετήρησεν, δτι τά 
έργαλεϊα, τά δποΐα εΐχε φέρει μεθ εαυτού, δεν ήσαν άρκετα ισχυ
ρά, καί ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις τδ χωριον ινα παρη άλ
λα. Έπί τέλους έπέστρεψεν, άλλ' ή παλίρροια κατά τδν αύτδν 
χρόνον εΐχεν ύψωθή, τά μεγάλα κύματα έκυλινδοΰντο καί έπρο- 
χώρουν, καί τά ύδατα, τά δποΐα κατ' άρχάς μόλις έβρεχον τους 
πόδας του, έφθανον τώρα έως εϊς τήν μέσην τοΰ δυστυχούς πλοι
άρχου- οί άνθρωποι, οί έλθόντες είς βοήθειάν του, ήναγκάσθησαν 
νά έμβωσιν είς πλοιάριον, καί δ σιδηρουργός έβλεπεν, δτι ούδέν 
ήδύνατο νά πράξη υπέρ αύτοΰ. Τί έπρεπε τότε νά γίνη; "Ω! 'Ο
ποία αγωνία έν ταύτη τη στιγμή. "Εν μόνον τελευταΐον καταφύ- 
γιον υπήρχεν, έν και μόνον, άλλα τοΰτο ήτο τρομερόν. Ο πλοι— 
αοχος έπρεπε νά θυσιάση τήν κνήμην του, ΐνα σώση τήν ζωήν. 
Θά τδ κάμη; ναι, αύτδς εΐνε έτοιμος νά θυσιάση τδ πάν, ΐνα ά- 
ποφύγη τδν θάνατον. Χειροΰργος έζητήθη άνευ ούδεμιάς στιγμής 
άναβολής. Ουτος έρχεται κατεσπευσμένως, κομίζων κιδώτιον έρ- 
γαλείων καί πάν δ,τι άλλο ήτο άναγκαΐον διά τήν έγχείρισιν. Ό 
άτυχής άνθρωπος τδν βλέπει πλησιάζοντα. "Ω ! μή χάνης ούδε
μίαν στιγμήν, άνακράζει- άπόκοψον τήν κνήμην μου, ιατρέ, καί 
σώσον τήν ζωήν μου. Άλλ' δταν δ χειροΰργος έφθασεν εϊς τδν.τό
πον, ήναγκάσθη νά έμόη είς πλοιάριον, καί μόλις δι’ ίσχυρας 
κωπηλασίας [ήδυνήθη νά πλησιάση εις τόν άνθρωπον δυστυχώς 
δέ δταν έφθασεν έκεϊ, τά ύδατα εΐχον άναβή μέχρι τοΰ λαιμού 
του, καί μετά πολλοΰ κόπου έκρατεϊτο ή κεφαλή του ύπεράνω 
αυτών. Εΐνε πολύ άργά — εΐπεν δ ιατρός —καί μετά τινας στιγ- 
μάς τά κύματα κατέκλυσαν τήν κεφαλήν τοΰ άτυχούς έκείνου 
άνθρώπου, καί ούτως άπώλετο ! Ναί, άπώλετο! Άναγνώστα, τοΰτο 
τδ τρομερόν διήγημα δύναται νά χρησιμεύση είς σέ ώς μεταφορά 
ή άλληγορία. Σύ, ώς δ πλοίαρχος έκεΐνος, εξέρχεσαι εις τήν 
άοχήν τοΰ βιωτικοΰσου σταδίου άμέριμνος, ευθυμος καί εύτυχής. 
Ή άλυσος, τήν οποίαν έξ απροσεξίας έκεΐνος δέν εΐδε, εΐνε ή 
παγίς, τήν δποίαν δ Σατανάς στήνει κατά σοΰ· δ κρίκος, είς τδν 
δποϊον δ ποΰς αύτοΰ έπιάσθη, εΐνε ή άμαρτία σου. Πιστεύεις, δτι 
θέλεις εύκδλως έλευθερωθή άπ’ αύτής- άλλ άπατασαι. Ή πα
λίρροια εΐνε δ θάνατος, δστις πλησιάζει- δέν έχεις ούδεμίαν στιγ
μήν νά χάνης- πάσα προερχόμενη στιγμή άποκαθιστά τήν άλυ
σον τής αμαρτίας ίσχυροτέραν, τήν σωτηρίαν άβεδαιοτέραν. Τί θά 
γίνης; ούδέν πλοιάριον έν τω κόσμω δύναται νά σέ σώση, ού- 
δεις σιδηρουργός έχει δύναμιν νά κόψη ταύτην τήν άλυσον, ού- 
δείς χειροΰργος εΐνε άρκετδς νά διαχωρίση έκεΐνο δπερ σέ δένει 
εϊς τήν αμαρτίαν.

Τί θέλεις γίνει; ‘Υπάρχει είς σωτήρ, καί εις μόνος—Ίησοΰς 
εΐνε.τδ δνομά του. Αύτδς δύναται νά σέ σώση, νά σέ λυτρώση, νά 
σέ έλευθερώση- στρέψον πρδς αύτόν. Έπικαλέσθητι αύτόν εϊς βο
ήθειαν, μή βραδύνης, διότι δ χρόνος παρέρχεται, καί τώρα, εΐνε 
ή ήμέρα τής σωτηρίας- ρίψον πρδς αύτδν έν μόνον βλέμμα πί
στεως. Αύτδς εΐνε άξιος πάσης τής έμπιστοσύνης σου καί πάσης 
τής άγάπης σου. « Αύτδς έγένενο υπήκοος μέχρι θανάτου, θανά
του δέ σταυρού,» ΐνα ζήσης αιωνίως. Μή βραδύνης νά έλθης πρδς 
Αύτόν. "Οστις πιστεύει εις Αύτόν, δέν θέλει καταισχυνθή. "ο Ίη
σοΰς θέλει είσθαι μετά σοΰ κατά τήν ώραν τής θλίψεως καί τοΰ 
κινδύνου και αύτος θέλει σέ έλευθερόνει άπδ τούτων πάντων. 
Ελθέ πρδς Αύτδν λοιπόν εύθύς, διότι «τώρα εΐνε καιρός εύπρόσ- 
δεκτος, ήμέρα σωτηρίας.»

Άναγνώστα, δέν δύνασαι νά άμφιβάλλης περί τής θελήσεώς' Του 
εϊς τδ νά σέ σώση, διότι εΐνε γεγραμμένον, Αύτδς θέλει καί δύ
ναται νά σώζη εϊς τδ παντελές πάντα έρχόμενον πρδς τδν Θεδν 
οι' Αύτοΰ- -Αύτδς ώσαύτως εΐπεν. δτι Αύτδς θέλει νά σωθώμεν 
πάντες, καί δτι πάς δστις έρχεται πρός Αύτόν δέν θέλει κατ ού
δένα τρόπον άπορριφθή. Δέν δύνασαι λοιπόν νά άμφιβάλλης περί 
τής καλής θελήσεώς Του.

(Έκ τοΰ Άστ. τής ’Ανατολής.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ. J
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I.
ΤΑ ΠΤΗΝΑ.

Έύτταςέ τα.— Ώς όνείρων σμήνη φεύγουν 'στους αέρας, 
Αιχοτόμοι κωπηλάται τών ανέμων τής ήμέρας.

Πζϋ πηγαίνουν ; προς τό χάος, πρός βασίλεια Αίόλ,ων. 
Πρός τά νέφη, πρός τά άστρα, πρός τά σύνορ' άλλων πόλων.

Τά ακάματα πτερά των τούς αέρας σκανδαλίζουν
Τούς χαδεύουν καί τούς πλήττουν τό αχώριστου χωρίζουν. 

Μέ τρελλόν παιδί, τήν Φύσιν, τά τρελλά διασκεδάζουν, 
Τό φιλούν, τό γαργαλίζουν καί πολλάκις τό χλευάζουν.

Τό χλευάζει ή φωνή των ή δέ ρίν των τό πλ.ηγόνεΓ
Και τήν πτέρναν του αν θίζη, απηνής τό θανατύνει.

Εΐνε κλ.έπται καί έπαΐται- πλήν τί κλ.έπτουν; κόκκον βίον 
Έπαιτοϋν, τί·, άρτου κλάσμα ή περίσσευμα ιμυχίου.

Πρός τόν Πλάστην διευθύνουν τάς κινήσεις των άπάσας- 
Πρός τόν Πλ.άστην, οστις, άκραν τοΰ 'Αγγέλου άποσπάσας, 

"Εν πτερού έθεσε τύπον ζωντανόν τών ίδικώ') των, 
Τήν πνοήν του έμφυσήσας είς τά νεύρα τών πτερών των.

'// ζωή των αιώνια ήδονή ή μέθη μάλλον
Καί ή πτήσις των έν θαύμα, ή μυστήριον μεγάλοι·.

Είς αύτήν, άγαλλ.ιώσα, με’.διφ ή φύσις δλ.η,
Τού πτερού των μέγας πήχυς, ουρανών απείρων θόλοι.

Καί πετώντα ενθυμούνται τά τρελλά τάς φωλ,εάς των 
'Επανέρχονται και ψάλλουν ύπ' αύτάς τούς έρωτάς των.

Πρός αύτάς, ναούς ερώτων, έν γλυκύ φιλί θά στείλη, 
Πρό τού άλλου κόσμου όλου, ή αύγή, άμ' άνατείλη.

Σμύρνη Φ. A. Β'.

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΕΡΑΤΩ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ.

Al Μ0Υ5ΑΙ.

Κατ’ άρχάς αί Μούσα*,  ήσαν τρεις μόνον, Μελέτη, Μνήμη καί 
Αοιδή ονομαζόμενα*.,  αΐτινες, ώς λέγει δ Παυσανίας, έλατρεύοντο 
έν Βοιωτία έξ άρχαίων ήδη χρόνων, καί πρώτοι έθυσαν αύταϊς 
έπί τοΰ ‘Ελικώνος οί παΐδες τοΰ Άλωέως Ώτος καί ’Εφιάλτης 
(Παυσ. Βοιωτ. κθ'. 1). Αί έννέα δέ Μοΰσαι μετά τών διαφόρων 
αύτών ονομάτων εύρίσκονται κατά πρώτον παρ’ ‘Ησιόδω (Θεογ. 
77), ονομαζόμενα*,  οΰτω, Κλειώ, Εύτέρπη, Θάλεια, δίελ.πομένη, 

Τερψιχόρη, 'Ερατώ, Πολύμνια, Ούρανία, Καλλιόπη. Εΐνε δέ 
θυγατέρες τοΰ Διός καί τής Μνημοσύνης, διότι αί μαθήσεις, εϊς 
τάς δποίας άλληγοροΰνται, εΐνε άποτελέσματα τοΰ νοός καί τής 
μνήμης.

Παρ' ‘Ομήρω εΐνε μόνον θεαί τής ωδής « αϊ άειδον άμειβόμε- 
ναι δπί καλή » έν Όλύμπω είς τά συμπόσια τών θεών (Ίλ. Α'. 
604), έδωροΰτο τοΐς άοιδοΐς τδ αδειν καί ένέπνεον εις τάς 
ψυχάς αύτών τήν ύλην τών ασμάτων. Έντεΰθεν έπεκράτησε τό 
έθος νά προσφωνώσιν αύτάς οί άοιδοί είς τήν άρχήν τών ασμά
των, οιτινες εΐνε υίοί καί φίλοι αύτών. "Οτε δέ ό Θάμυρις 
τόλμησε νά εΐπη δτι θά νικήση αύτάς κατά τήν ωδήν, άφή- 

ρεσαν αύτοΰ τήν θεσπεσίην άοιδήν καί κατέστησαν αύτδν πηρδν 
(Ίλ. Β'. 594).

Αί Μοΰσαι ήσαν κατ’άρχάς έπιπνευστικαί πηγαία*,  νύμφαι, είς 
τάς δποίας ήσαν άφιερωμέναι πηγαί, άντρα καί δάση (άλση). 
Ανέκαθεν έλάτρευσεν αύτάς ή φυλή τών Θρακών, οιτινες έκ τών 
χωρών τοΰ Όλύμπου καί τής Πιερίας κατήλθον εις τδν ‘Ελι- 
κώνα τής Βοιωτίας, ένθα αί πηγαί Άγανίππη καί Ηπποκρήνη 
ήσαν ίεραί τών Μουσών. Έκ τοΰ ‘Ελικώνος έξηπλώθη ή λα
τρεία αύτών καί εις άλλους τόπους καί βαθμηδόν καθ' απασαν
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την ‘Ελλάδα. Διέμενον δμως ασμένως εϊς τά παρά τδν ‘Ελικώνα 
κείμενα όρη Λείβηθρον χαι Παρνασσόν, είς τους πόδας τοΰ 
οποίου έγγΰς τών Δελφών ήτο ή πηγή Κασταλία. Έκ τών χυ- 
ριωτέρων τόπων της λατρείας αΰτών ονομάζονται Πιερίδες, Ολυμ
πιάδες, Πιμπληΐδες, ‘Έλιχσνιάδες, Θεσπιάδες, Παρνασσίδες, 
Κασταλίδες. Αί Μοΰσαι άπασαι έλατρεύοντο ώς θεαί χαί έφοροι 
τών ωραίων τεχνών χαί επιστημών, καί, απλώς ειπεϊν, πάσης 
παιδείας. Μετά ταΰτα παρέλαβον χαί διάφορα προσόντα, καί ού
τως ή μέν Καλλιόπη γίνεται θεά τοΰ έπους καθ’ όλους τους βαθ
μούς της άναπτύξεως αύτοΰ· ή δέ Ευτέρπη θεά της λυρικής ποι
ήσεως, κρατούσα αύλόν ή Μελπομένη μούσα τής τραγωδίας, 
κρατούσα τραγικήν προσωπίδα είς τήν χεΐρα και φέρουσα κισσόν 
περί τήν κεφαλήν ή ’Ερατώ μούσα τής ερωτικής ποιήσεως καί 
τής μουσικής- ή Πολύμνια μούσα τών 'ύμνων ή Θάλεια μούσα 
τής γλυκυθύμου έπιτοπίου ποιήσεως, δηλ. τής κωμωδίας, κρα
τούσα τήν κωμικήν προσωπίδα, τήν ποιμενικήν ράβδον καί τον 
έκ κισσού στέφανον ή Τερψιχόρη μούσα τοΰ χορού καί τής λύ
ρας· ή Κλείω μούσα τής ιστορίας, κρατούσα χάρτινον κύλινδρον ή 
Ουρανία μούσα τής αστρονομίας, κρατούσα σφαίραν.

Αί Μοΰσαι πολλάκις εΰρίσκονται έν συναφεία μετά τοΰ ’Απόλ
λωνος, δστις είνε καί θεδς τής μουσικής καί έφορος τών άοιδων· 
δθεν λέγεται καί Μονσηγέτης. Διά τοΰτο δέ καί προσέτι ένεκα 
τής έπιπνευστνκής αύτών φύσεως είνε καί μαντικαί θεότητες, συν
δεόμενα! πάλαι ποτέ έν Πιερία καί μετά τοΰ Διονύσου. Βραδύτε- 

ρον δέ άνεζωπύρωσε τήν σχέσιν ταύτην ή δραματική ποίησις, ήτις 
έξαιρέτως έρριζώθη είς τήν τοΰ Διονύσου λατρείαν.

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ.

Διόδωρος ό Σιχελιώτης (βιβλιοθ. ίστορ. δ'. 7) λέγει· « Μελ
πομένη·/ δέ άπδ τής μελωδίας, δι’ ής τούς ακούοντας ψυχαγωγεϊ- 
σθαι.» Ένομίζετο εύρέτις καί έφορος τής τραγωδίας καί άπλώς 
τής μελωδίας. Τήν έζωγράφουν δέ σεμνήν καί λαμπρά ένδεδυμέ- 
νην, έχουσαν έπί τής κεφαλής στέφανον έκ δάφνης ή έξ άνθέων 
καί κρατούσαν είς μέν τήν μία χεΐρα σκήπτρον, εϊς δέ τήν άλ
λην ξιφίδιον ένίοτε δέ καί διάδημα φέρουσαν έπί τής κεφαλής 
καί προσωπίδα τραγικήν, καί επιγραφήν τοιαύτην Μελπομένη 
τραγωδίαν.

ΕΡΑΤΩ.

’Απολλώνιος ό Ρόδιος, διηγούμενος τά κατά Ίάσονα καί Μή
δειαν, τήν ’Ερατώ έπιχαλεϊται έν τή άρχή τοΰ τρίτου βιβλίου. 
« Εί δ’ άγε νΰν, Ερατώ, παρά θ’ ΐστασο καί μοι ένισπε, ένθα 
«όπως ές Ίωλκόν άνήγαγε Κώας Ίήσων Μηδείης ύπ’ έρωτι· σύ 
» γάρ καί Κύπριδος άίσαν έμμορες, άδμήτας δέ τεοις μεληδή- 
» μασι θέλγεις παρθενικάς· τω καίτοι έπήρατον οΰνομα άνήπται.»

Τήν έζωγράφουν δέ νέαν κεχαριτωμένην, καθημένην καί έχου
σαν έπί μέν τής κεφαλής στέφανον έκ ρόδων καί μυρσίνης, είς 
δέ τάς χεϊρας λύραν καί τόξο·/. Εύρέθη προσέτι έζωγραφημένη 
καί κιθάραν καί πλήκτρον κρατούσα- έπί δέ νομισμάτων εύρέθη 
έχουσα φόρεμα μακρδν καί τήν κόμην άπλεκτον καί κυματιζο- 
μένην καί τδ στόμα άνοικτδν ώς τραγωδούσα, καί έπιγραφή ύπ’ 

αύτήν άναγινωσκομένη· ’Ερατώ Ψάλτρια. « Ερατώ δέ, λέγει ό 
Διόδωρος, άπδ τοΰ τούς παιδευθέντας ποθεινούς καί έπεράστους 
άποτελεΐν.»

ΠΟΛΥΜΝΙΑ.

« Πολύμνιαν δέ, λέγει ό Διόδωρος, άπδ τοΰ διά πολλής ύμνή- 
σεως έπιφανεϊς κατασκευάζει·/ τούς διά τών ποιημάτων άπαθα- 
νατιζομένους τή δόξη.» (αυτόθι). Αΰτη κατά τινας μέν έφεΰρε 
τούς ύμνους, κατ’ άλλους δέ τήν γεωμετρίαν, ίςορίαν καί γραμ
ματικήν. Έζωγραφεΐτο δέ έχουσα έπί τής κεφαλής στέφανον έκ 
μαργάρων καί λευχειμονούσα, κρατούσα εις τάς χεϊρας λύραν 
καί άνω είς τδν οΰρανδν βλέπουσα. Εύρέθη προσέτι έχουσα καί 
χελώνην έπί τής κεφαλής καί εϊς τάς χεϊρας πλήκτρον καί λύ
ραν κρατοΰσα, καί έπιγραφήν φέρουσα τοιαύτην /ToZt'u >ι/« 
μύθους.

Η ΑΙΔΙΝΙΟΣ ΑΥΡΑ.

« Πάλιν λέγω ύμϊν, οτι έάν δύω ύμών συμφωνή- 
» σωσιν έπί της γης περί παντός πράγματος οΰ άν αΐτήσων- 
»ται, γενήσεται αύτοΐς παρά τοΰ πατρός μου τοΰ έν 
«τοΐς ούρανοΐς. Οΰ γάρ εΐσι δύω ή τρεις συνηγμένοι 
«εις το έμδν όνομα, έκεϊ εΐμιέν μέσω αύτών.»

(Ματθ. Κεφ. Ill'. 19—20).

Ζωογόνε τερπνή αύρα, ζέφυρε Άϊδινίου, 
Ήτις πνέουσα παρέχεις τοϊς θνητοϊς άναψυχήν

Καί τδν καύσονα πραΰνεις τήν ήμέραν τοΰ ήλιου, 
Καί χαρίζεις είς τδν κόσμον καί ύγείαν καί ζωήν,

Έλα, έλα είς Άϊδίνι, ςένην ούσαν ξένισέ με, 
Έλα φύσα, άεράκι, φύσα φύσημα τερπνόν.

’Αεράκι μή φθονήσης ... φύσησε καί δρόσισέ με !..
Πόσον μεταξύ ώραίων κήπων πορτοκαλεών

’Αναμνήσεις μοί έμπνέεις 1 Ζέφυρέ μου ζωογόνε·.
Κ’ είς ’Ανατολήν ‘Ελλάδος φύσα, φέρε με καιρούς.

Ποΰ’ν’ό Άτταλος κ’ έκεϊν’οΐ τής Τρωάδος κλεινοί χρόνοι; 
Ποΰ αί Τράλλεις; (*)  ’Ερειπίων βλέπεις τώρα τούς σωρούς.

(*) Εΐνε καιρό; ήδη ή ’Ανατολή νά βοηθήση τδν έαυτόν της διά τη; ’Ανα
τολής. Καίτδ Άϊδίνιον θά χρησιμεύση ώς τδ κέντρον καί ή έστία διά 
τάς πλησιοχώρους χώρας, τά Θήρα, τδ Όδεμήσιον, τδ Βαινδήριον, το 
Νασλίον κτλ., οί δέ διδάσκαλοι τών χωρίων τούτων νά συνεννώνται μετα
ξύ των καί νά συνέρχωνται τούλάχιστον απαξ τοΰ ένιαυτοΰ. Ευχή; 
δ’ έργον ήθελεν εΐσθαι αν οίκατά καιρούς ’Αρχιερείς συγκατήρχοντο 
εΐς τδ στάδιον καί έστηνον βραβεία αμοιβής εις τδν άριστεύσαντα μαθη
τήν ή τήν άριστεύσασαν μαθήτριαν. Οί άνθρωποι παρέρχονται, αί δέ άγα- 
Οαί καί ένάρετοι αύτών πράξεις διαμένουσιν ές αεί ύμνούμεναι καί έπαι- 
νούμεναι παρά πάντων. Καί ό τοιοΰτος ’Αρχιερεύς ήθελε προσαποκτήσει 
τάς εύ/άς καί τάς εύλογίας πάντων, έκθειαζόμενος και Οαυμαζόμενος παρ’ 
αύτών. Ευχής έργον ήθελεν εΐσθαι αν έκάστη πόλις ήθελε μορφώσει καί 
ιδίαν διά τδ Σχολεΐον βιβλιοθήκην. Πόση αιδώς ήθελεν εΐσθαι αν εισερ
χόμενος τις ξένος εΐς τήν Σχολήν τοΰ Αϊδινίου ή τοΰ Βάϊνδηρίου 
έζήτει όποιονδήποτε βιβλίον παρά τοΰ διδασκάλου καί έλάμβανεν άπάν- 
τησιν « δεν έχομεν, κύριε, βιβλιοθήκην, ούτε μικράν ούτε μεγάλην » ώς 
αν έζήτει τι; άπδ τδν ράπτην νά τω δώση ψαλίδιον ή βελόνην καί αύτό; 
άπεκρίνετο. Δίν έχμο, κύριε»—Καί πως ράπτεις λοιπόν;

(*)  ΊΙ αρχαία πόλις Τράλλεις, έρείπια της όποιας σώζονται σήμερον, 
υπήρξε μία τών περιφημοτέρων πόλεων της Λυδίας, προς αριστερόν μεν 
έχουσα τήν Μεσαγίδα, πρδς δεξιάν δέ τδν Μαίανδρον ποταμον και 
τδ καλούμενον Μαιάνδρων πεδίον. "Εχειτο δε έπί τραπεζίου, ως ιστορεί 
ό Στράβων, καί άκραν έχουσα έρυμνήν καί τά πέριξ αύτής ισχυρώς πε- 
ριτετειχισμένα. Έκτίσθη δ’ υπό Άττάλου τίνος συμμάχου των 
Τρώων. Άλωθείσης της Τρωάδος, ό "Ατταλος ουτος λαβών τους θράκας 
αΰτοΰ καί τινας τών μισθοφόρων Άργείων εκτισε την πολιν ταύτην 
δνομάσας αύτήν Τράλλεις, ήγουν Τροιάς άλλη. Καταστραφεισα δ αυτή

Ποΰ οί θράκες οί έλθόντες μετά πλήθους στρατευμάτων ;
Ποΰ οί Έλληνες έκεϊνοι, οϊτινες είς τήν φωνήν 

‘Υπακούοντες τών νόμων έβαινον τά βήματά των
Κ’ έτρεχον διά Ελένης συμμαχοΰντες τήν τιμήν;

Ποΰ τδ θάρρος των έκείνο; Ποΰ αί έποχαί έκεϊνα:;
Ένθα τόσοι ηγεμόνες πάντες όμοθυμαδδν

Έτρεχον είς τήν Τρωάδα;—Οί άγώνες γνωστοί εινε 
Και οί ήρωες έπίσης είν’ πασίδηλοι σχεδόν ...

Τώρα γύπες ’ς τδν άέρα κ’ εϊς τδν οΰρανδν πετώσι· 
Τώρα σιωπή κατέχει κ’ κατήφεια τδ πάν.

Έπαυσαν θούρειο: ύμνοι τδν αιθέρα ν’ άντηχώσιν 
Έφυγον μακράν κι’ ό "Αρης, σάλπιγγές τε καί παιάν.

Πλήν τίλέγω;—’Όχι πάλιν, Έλληνες καλοί, θαρσεϊτε.
Νέα ήδη ανατέλλει ή ήμέρα χαί άγων

Άναφαίνετ’ έν τώ μέσω . . . ’Ιδού, φίλοι, θεωρείτε- 
Εΰχαρις εν τή ‘Ελλάδι άναφαίνεται αιών.

Κι’ ώς ό ήλιος, πανταχόσε τάς άκτϊνάς του έκτείνει, 
Κ έκ τών ’Αθηνών προβαίνει ζωηρά φωτός άκτίς·

Τήν ’Ανατολήν περώσα, νέαν λάμψιν διαχύνει
Κ’ επιχέει τοϊς φιλτάτοις καί τοΐς ποθητοϊς αύτής!

Ω σύ, μήτερ διδασκάλων νεωτέρων καί αρχαίων, 
Γεννηθεϊσα νά διδάξης, νά φωτίσης τούς λαούς,

’ Εγειρε κα! βλέμμα ρίψον έπί τέκνων νεωτέρων
Κ’ ιδε τούς πυρσούς στημένους καί περικαλλείς ναούς.

Φύσα, φύσα, άεράκι! ’Ιδού νέα έδώ πάλη
’Ιδού νέος άνατέλλει εΐς τούς Έλληνας άγών

μετά χρόνον ύπδ σεισμού, ώ; καί άλλαι πολλαί τή; Μικρασία; πόλεις, 
ανεκαινισθη υπο Αυγούστου Καίσαρος. Είς δε τοΰ; μετά τών 'Ρωμαίων 
ΑΙιθριδατικούς πολέμου; έτυραννήθη ΰπδ τών παίδων τοΰ Κρατίππου. 
ΙΙροιοντος τοΰ χρόνου, ή πόλις αΰτη έφθασεν εΐς τοσαύτην ακμήν, ώστε 
οι κάτοικοι αΰτής ώνομάσθησαν Άσιάρχαι καί έπέδοσαν πολΰ εΐς την 
πηλοποιίαν καί αρχιτεκτονικήν, ώστε ήσαν όνομαστοί εΐς τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν οί Τραλλιανοι αρχιτέκτονες. Έπί τών Βυζαντινών Αύτοκοα- 
τόρων ή πόλις αΰτη καόώς καί αΐ λοιπαΐ πόλεις της ’Ασίας προσετέθησαν 
εΐς το κράτος εκείνο. ΑΙ Τράλλεις έδέχθησαν τδν Χριστιανισμόν ευθύς 
μετά την σταύρωσιν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί πρώτος επίσκοπος αύτών 
ύπήρξεν ό Πολύβιος, εϊς τών έβδομήκοντα μαθητών τοΰ Χριστοΰ καί συγ
γενής τοΰ Οεοφόρου ’Ιγνατίου, ουτινος καί έπιστολή σώζεται.

"Οτε οι ’Οθωμανοί ήρχισαν νά εΐσέρχωνται είς τδ Βυζαντινόν κράτος καί 
έκυρίευσαν την Καππαδοκίαν, έκαμαν πολλάς εφόδους καί εΐς τάς Τράλ- 
κεις, κατακρημνίσαντες Ικανόν μέρος αύτης, οπερ καί έπηνώρθωσε πάλιν ό 
’Ανδρόνικος πριν εϊσέτι άναβή τδν θρόνον. Τδ δε 1266 ό Αϊδίν όπλαρ- 
ΧΊΤ°ί τών ’Οθωμανών κατεκυρίευσεν έξ έφόδου την πόλιν ταύτην κα- 
τασφάξας δέ τούς κατοίκους, περί τάς 35 χιλιάδας αριθμουμένους, κατέκαυ- 
σεν όλοσχερώς την πόλιν καί έκτισε τήν κάτωθεν αυτών νέαν, καλέσας 
αυτήν Αϊδίν, έκ τοΰ ονόματος του.

Ίδ, Ελληνικά; αί Τράλλεις ! Όντως εινε Τροία άλλη. 
Όντως εινε τής ‘Ελλάδος ό νεώτατος αιών.

Κι’ άν οί τότε πρόγονοί μας έτρεχον είς τήν Τρωάδα 
Μιας ‘Ελένης διά δόξαν πολεμοΰντες καί τιμήν,

Κ’ οί νΰν Έλληνες άς τρέξουν, τοϋ φωτός αΰτών τήν δάδα 
Είς ’Ανατολήν νά φέρουν! Τήν Ελληνικήν φωνήν

Λόγιοι, φίλοι τοΰ έθνους, άν τήν εύκλειαν ποθήτε, 
Τής φιλτάτης μας Ελλάδος καί γλυκείας μας μητρός, 

Διαδώσατ’ είς τά έθνη. Τρέξατε, άγωνισθήτε 
Μετά πάσης προθυμίας. ’Ιδού ήλθεν ό καιρός!

’Αϊδινιον, σύ πρώτον πρόσφερε τδν έρανόν σου.
'Ιδού ήλθεν ή λαμπρά σου και γενναία έποχή,

"Ινα γείνης σύ τδ κέντρο·/! "Ανοιξε τδ στα'διόν σου, 
Καί έκ σοΰ καί είς τά πέριξ θέ νά γείνη ή άρχή.

Φύσα, φύσα άεράκι! Σύ θά γείνης ή εστία 
Καί έκ σοΰ θέ νά προχόψη πάσα ή ’Ανατολή.

Άπδ σοΰ θά λάβη τάσι·/, κ’ είς τά πέριξ ή παιδεία
Κ’ είς τά Θήρα, Παϊνδήρι, Όδεμήσι καί Νασλί. (*)

Καιρός εΐνε τοΰ λήθαργου, δν κοιμώνται, νά ξυπνήσουν 
Καί γυμνάσια μεγάλα έν αΰτοϊς νά συστηθοΰν

Φθάν’ οί κάτοικοι νά θέλουν, καί εΰθύς θέ νά ποιήσουν 
Καί Συλλόγους καί Μουσεία κι’ δ τι άν έπιποθοΰν.

Κ’ ήνωμένα μεταξύ των άπαντα μια καρδία
Νά συνδέσουν όλοψύχως τ’ον αδελφικόν δεσμόν.

Σύνθημα τοϊς πάσιν έστω ή Ελλάς καί ή Παιδεία· 
Νά έκτείνουν εϊς τά έθνη γλώσσαν καί ‘Ελληνισμόν.
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Καί σΰ δ’ "Ομηρε (1) της Σμύρνης, είς τάς νέας ταύτας 
Τράλλεις 

Τείνε χεϊρα βοήθειας. Κι’ δν τήν εύκλειαν ζητης,
Αάβε την πρωτοβουλίαν της αρχής σου τής μεγάλης ... 

Κι’ έρρωσο σπουδαίως βαίνων, ώς ό πρώτος αθλητής.
Άϊδίνιον. Αύγουστος 1872 ΣΟΦΙΑ βυγοότηρ ΑΑΜΙΠΣΙΙ τοΰ Ίατροΰ (2).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΣ.
(Συνέχεια άπ'ο σελ. 382 Γ'. Τόμου καί τέλος.)

Τήν επαύριον ή δεσποσύνη 'Ρογήρου δεν εψεύσθη τών έλπίδων 
της. Ό Γουστάβος Βουρέλ έφθασεν είς Auteuil λίαν ενωρίς*  
εύκόλως δέ ένόησεν δτι άνεμένετο καί δτι ή μήτηρ, ώς καί ή 

θυγάτηρ, ήσαν εύχαριστημέναι διότι τδν έπανέβλεπον.
Ό Άνατόλιος Δουβουχέτης ήλθεν έπίσης, άλλ’ δλίγον αργό

τερα. Ή κυρία 'Ρογήρου τδν έπέπληξε κατά τι, διότι δέν ήλθε 

τήν παρελθοΰσαν ουτος δέ προσεπάθησε ν’ άπολογηθή ενώπιον 
τής έξαδέλφης του, ήτις τω άπεκρίθη γελώσα καί μέ ϋφος 

ειρωνικόν.
Τδ εσπέρας, έν’ ω ή δεσποσύνη 'Ρογήρου κατεγίνετο κυμβα- 

λίζουσα τεμάχιόν τι μουσικής, ή δέ κυρία Ρογήρου κα: δ Ανα- 
τόλιος συνωμίλουν εις τινα γωνίαν τής αιθούσης, δ Γουστάβος, 
έν’ ω έξηκολούθει νά στρέφη τάς σελίδας τής μουσικής, είπε 

χαμηλή τή φωνή πρδς τήν νέαν.
— Έφάνην βεβαίως άδιάκριτος έπανελθών τόσω ταχέως....
— Οΰχί, κύριε, ή μήτηρ μου έχει πολλήν συμπάθειαν πρδς 

υμάς*  ευχαρίστως πάντοτε θά σάς υποδέχεται.
— Καί............... ύμεΐς, δοσποσύνη;
— Έγώ, κύριε; Πλήν δ,τι άρέσκη εις τήν μητέρα μου δέν 

δύναται νά μή άρέσκη καί είς εμέ.
— Φιλτάτη Μελανία, ειπεν ή κυρία ‘Ρογήρου, μοί φαίνεται 

δτι τδ κλειδοκύμβαλόν σου πρδ πολλοΰ δέν ήρμόσθη.
— Καί έγώ τδ αΰτδ νομίζω, άπεκρίθη ή νέα δλίγον τεταρα- 

γμένη, έπειδή ή χειρ της, ήτις έτρεμεν ολίγον, συχνάκις παραπα

τούσα έξήγε ψευδείς φθόγγους.
_Αΰριον στέλλομεν καί προσκαλοΰμεν τδν αρμοστήν, προσ- 

έθηκεν ή μήτηρ.
—· Σάς εΰχαριστώ διά τήν άπάντησίν σας, δεσποσύνη, έπα- 

νέλαβεν δ Γουστάβος διά τοΰ αυτού ύφους· θα μεταμεληθήτε 
ίσως διά τούτο, διότι είμαι ικανός νά έρχωμαι καθ εκάστην.

_Έν τοιαύτη περιπτώσει, μάς απειλείτε δτι θα ελθητε αυ- 

ριον, ειπεν ή Μελανία μειδιώσα.
— Πολΰ πιθανόν ναι.
Μετά τήν δευτέραν ταύτην έπίσκεψιν, δ Γουστάβος είπε καθ 

έαυτόν.

(1) Ό σύλλογος της Σμύρνης, άρχούσης .τυχών προκοπής, μετωνομά- 
σθη "Ομηρος. ο

(2) Ί1 κυρία Σοφία Ζ. Λαμπίση διατελει ήδη, ως μανΟανομεν, βοηΰος 
της τοϋ έν Άϊδινίφ παρθεναγωγείου διδασκάλου, ήτις ούχί ,μονον του 
έν Σμύρνη τής Άγ. Φωτεινής παρθεναγωγείου, ώς έρρέθη εν σελ. 17, 
άλλα και τοΰ έν ΆΟηναις Αρσάκειου τελειόφοιτος είνε, διδάσκουσα επιτύ
χω; ούχι 80 άλλά 217 μαθήτριας. Δ. Α. Μ. X.

— Νομίζω δτι δέν άπατώμαι λέγων δτι ό Άνατόλιος Δου
βουχέτης δέν εόρίσκεται τόσον πλησίον τών γάμων του, δσον 
έκεΐνος νομίζει.

Εϊς μήν παρήλθεν ήδη, καθ’ δν δ Γουστάβος Βουρέλ έποίει 
συχνάς έπισκέψεις είς τήν οικίαν τού Auteuil· άλλά πάντοτε 
έφέρετο μέ προφύλαξιν πρδς τήν δεσποσύνην Ρογήρου. 'Η Μελα
νία μή δυναμένη νά έξηγήση τήν σ:ωπήν του, σιωπήν τόσω έναν- 
τίαν πρδς τήν πολυθρύλητον έπιστολήν, ής τδν ένόμιζε δημιουργόν, 
ή Μελανία, λέγομεν, ήρχισε νά εύρίσκη τήν διαγωγήν του ολί
γον παράδοξον.

Άλλ’ ή τοιαύτη διαγωγή τού Γουστάβου προήρχετο άπδ άνη- 
συχίαν της συνειδήσεως, τήν δποίαν ώς έκ τής εΰγενούς του άνα- 
τροφής ήσθάνετο, άναλογιζόμενος δτι ή καρδία του έκλινε πρδς 
νεάνιδα μετ’ άλλου μεμνηστευμένην. Εις συνδιάλεξίν τινα μετά 
τής κυρίας ‘Ρογήρου έμαθε περί τού προσεχούς γα'μου της θυγα- 
τρός της μετά τοΰ Άνατολίου. Κατά τήν ιδέαν τής κυρίας 'Ρο

γήρου τδ συνοικέσιον τούτο, δπερ έπεθύμει πρδ πολλών έτών, 
ώφειλε νά προξενήση τήν εΰτυχίαν τής θυγατρός της, έξασφαλί- 

ζον αΰτη λαμπρόν μέλλον.
Οί λόγοι ούτοι έπλήγωσαν καιρίως τδν Γουστάβον. Τδ καθή

κον του τού λοιπού ήτο ίσως νά μή έπανέλθη είς Auteuil, άλλά 
δέν έσχε ταύτην τήν γενναιότητα. Έξηκολούθει νά άγαπά τήν 
Μελανίαν έν σιωπή, χωρίς νά σκεφθη πού τδ άνόητον τούτο 
πάθος θά τδν έφερε.

Έν τούτοις δ πατήρ κ. Δουβουχέτης ένθυμήθη ήμέραν τινά τδ 
συμφωνηθέν σχέδιον, καί άπεφάσισε τέλος την έκτέλεσίν του. 
"Οθεν έξελθών τής συνήθους άπαθείας του, ένεδύθη καταμέλανα 
ενδύματα καί άναβαλόμενος λευκόν περιλαίμιον έπορεύθη παρά 
τή κυρία Ρογήρου, τή έξαδέλφη του. Έπιστρέψας οΐκαδε, άνήγ— 
γειλεν είς τδν υιόν του δτι οί γάμοι του έμελλον νά γίνωσιν έν

τδς τριών εβδομάδων.
‘Ο Άνατόλιος έσπευσεπρδς συνάντησιν τινών φίλων του, δπως 

τοΐς άναγγείλη τήν μεγάλην ταύτην είδησιν, είς τήν δποίαν δμως 
ούτοι έπέμενον άμφιβάλλοντες.

‘Ο Γουστάβος Βουρέλ ήτο έξ έκείνων, πρδς οΰς έπροθυμοποι- 

ήθη ν’ άναγγείλη τούτο.
-—■ Φίλτατε, τω είπε, ήθέλησα είς υμάς πρώτον ν’ άναγγείλω 

τήν εΰτυχίαν μου· οί γάμοι μου μετά τής έξαδέλφης μου άπεφα- 
σίσθησαν δριστικώς. Είξεύρετε δτι πολΰ έπιθυμούμεν νά σάς έχω- 

μεν κατά τήν ήμέραν έκείνην.
— Σάς συγχαίρω, άπεκρίθη δ Γουστάβος μέ ύφος ψυχρόν.
— Αναχωρώ εις Auteuil σήμερον θά μέ συνοδεύσητε;

— Οΰχί.
— Τότε άλλοτε έπαναβλέπομεν άλλήλους.
— Ένόμισα,δτι ειδον παρ’ έμοί τδν δήμιόν μου· έφώνησε καθ’ 

έαυτόν δ Γουστάβος. Είσέτι μίαν στιγμήν καί έχανον τήν υπομονήν 
μου. Θά τδν έπνιγον.... Ούτω λοιπόν έκείνη νυμφεύεται. Δέν 
υπάρχει πλέον έλπίς. Χαίρετε ώραΐά μου όνειρα! Δάκρυα έρ- 

ρευσαν έκτων οφθαλμών του.
— Πάσχω τρομερά, έψιθύρισε.

Και μετά τινα στιγμήν σιωπής.

— Είνε σφάλμα μου! Διατι εΰθΰς άπδ τή; πρώτης ήμέοας 
δέν ένόητα -τ’. ήτο απερισκεψία μου; ειπεν. Εΐδον τδν κίνδυνον 

καί δέ/ ήιίλησχ νχ φύγω. άτι/χντία; ε.τροχώιησν ει<ε 
σφάλμα μου· τί ποέτει νά πριξω τ.'ιρχ; Νά εγ.'.ατακειψω τοΰ; 
Παρισιού; καί /χ φύ,·ω εϊ: Μ ισσχλίχν μοί φαίνεται ότι είνε το 
καλλίτερο·/ φάσμα ό/. Ε’/ε κχ’.ρος άκόμη σήμερον. Τούτο ώφειλον 

νά πράξω πρδ έ·ος μη-ός.
Έμεινε κ<θ όλη/ τήν ξ λίραν έ» τώ κοιτώ4 του, πιραδεδο- 

μένοο εΐς πί/ εϊδ;ς πχιεδόξω/ σκέψιω/. Ποοσεβλήθη έλαφοώς 
άπδ πυρετό/ καί κατεκλί/θη. Τήν επαύριον ήτο δλίγον άσθενή;· 

διό καί ποοσ-'-λήθ; ό ιατρό;.
Ά; άφήσωμτ· τούτον μετά τίνος νοσοκόμου πλησίον τού προσ- 

κεφαλαίου του καί 2; ίδωμεν τί συνέβαινε/ είς Auteuil.
Ότα» ή μήτηρ τη; ά/ήγγειλεν εΐς τήν Μελα-.ίχν τήν άπό- 

φασίν τω/, αύτη δεν χτεκριθη ποσό;· είτε μόνο/ καθ’ έαυτήν.

«Ά'έμεΌ/ ταύτη/ τή/ σ/αφο/ά/». Άπδ τή; στιγμή; ταύτης 
ή κυρία Ρογήτου δ:/ ίδ·ϊ τδ έλάχιστον μειδαμα επί τών 
χειλέων τή: θυγατρός της· ώστε βλέπουσα ταύ.η/ κατηφή καί 
σκεπτικήν, ήρώτχ έαυτήν.

Τίέ'χει;.... Άλλο'μο/ον! δέν ήμην ποσώς εΰθυμοτέρα εϊς 
τήν παραμονήν τών γάμων μου.

Άλ*'  ή νέα διετέλεί άφωνος καί ή μήτηρ οΰδέν ήδύνατο ν» 
μαντού ση.

Ή Μελα/ία άνέμενε τδν Γουστάβον Βουρέλ, άπόφασιν έχουσα, 
έάν έξηκολούθει νά σιωπά, όπως τδν άναγκάση νά έξηγηθή περί 
τής έπιστολή;. Άλλά τέσσαο-ς ήαέραι παρήλθον χωρί 
οΰδείς λόγος περί αΰτού. ‘Ο Ά/ατόλιος ήρχετο καθ’ έκάστην· 
άλλ’ ή Μιλανία δέν κατεδέχθη νά τδν έρωτήτη, διατι δέν έφερε 
πλέον μ θ’ εαυτού τδν φίλον του εις Auteuil· άλλως έφέρετο 

νά γί·»η

πρ'ος αΰτδν μετά μεγάλης ψυ/ρότητο,·. Ό Άνατολιος. κατ’ εΰτυ- 
χίχ·/ τή; μχταιότητό; του, δέν παρετήοει τούτο ποσώ;. Άλλ’ 
οΰδέν διέφευγε τ'ο διαπεραστικόν βμμα τή; κυρίας'Ρογήρου, ήτις 
τέλος έπείσθη, ότι ή θυγάτηρ της έπασχε πραγμχτι/.ώ; καί ότι 
τή άπέκρυπτε μυστικόν τι.

—« Αγαπητό/ μοι τέκνον,» τή είτε ποωΐα/ τινά, άμχ έκάθι- 
σαν άμφότερχι ύπδ δ-νδροστοιχία/ τοΰ κήπου,

« Δέ/ εχεις πρδ; τήν μητέρα σου πλήρη έμπιστο"ΰ/ην πά- 
σ7.:'·ή ε'·σ·Χ! ί'υ“υ/.ήί, ·’ 6\έπω. τδ αΐσθά/ομαι- έπεθόχου·/ νά σέ 
παρηγορήσω, νά σέ θεραπεύσω· ά-.λά δέν μοί λέγει; οΰδέν.»

Ά/τι πάσης άποκρΐσεω; ή Μιλχ/ίχ’εκρυψ- το πρόσωπό·/ της 
εν τω κόλπω τή; μητρός τη; κχ’ι έτάκη εί; δί/.συχ· ή δυστυχή; 
μήτηρ εκάλυψε διά φιλημάτων τή/ θελκτικήν ταύτην κεφαλήν, 
ψιθυρίζο υσχ:

— Θεε μου! πάσχει καί κλαίει, έν ω είνε είς πολΰ τρυφερά·/ 
ηλικίαν. Εστω, θέλω σε δοηθήτει: είσ,έ μοι, μήπως ή προσέγ
γισες τών γάμων σου σέ τρομάζει ;

Ω! έφωνησεν ή νεα ΰψοΰσα τήν κεφαλήν, δέν θά γίνω 
ποτέ σύζυγο; τού έξαδέ’,φου μου.

‘Η κυρία Ρογήρου άνεσκιρτησε χαί έγένετο κάτωχοος. Ένε- 
θυμήθη οτι τήν άπό τής καρδία: εξελθο/σα/ ταύτην κραυγήν τής 

«θγατρος της εΐχεν εκβάλει επίσης καί αΰτή πρδ εϊκοσιν ετών 
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ Δ'. Τεΰχ. ΑΠ'.).

εις παρομοίαν σχεδόν περίστασιν. ’Αλλ’ ή κραυγή έκείνη δέν ωφέ
λησε·/, έπειδή ώφειλε νά νυμφευθή τδ/όποιον τή έπεβαλλον άν
θρωπον. Ό α/ηρωτος έκεΐνος ήοο έπίσης έξάδελφός της καί τό 
συνοικέσιο/ έκεΐνο έτροξέ/ησε τήν έπί ζωής δυστυχίαν της. 
Ε/ηγ/.αλίσθη όθεν τή/ θυγατέρα της καί θλ'βουσχ αΰτή/ έ.τί 
τού στήθους:

— Ιδού τελο; πάντω/τδ μυστικόν, τή είπε·/. Ά1 αγαπητή 
μου κόρη, διατι μοί το έκρυψες τόσον πολΰν καιρόν; Βεδαιώθητι, 
ότι οέ/ Οχ νυμφ-υθής τ;/ Άνατόλιον.

— Ευχαριστώ, μήτερ, εΰχαριστώ- άλλά δέν σάς εΐπον τά 
πάντα είσέτι.

— θεέ μου! τί τοέχει λοιπόν;
Ή Μ·'.α<ία έδιη-ήΐη πρδς τήν μητέρα της, πώ; είχε λάβει 

έπιστολή/ τινα τού Γουστάβου Βουρέλ πριν είσέτι τ’ον γ·/ωρίση, 
τή έφα/έρωσε τήν έντϊπωσιν, ή/ ή έπιστολή είχε κάμει είς αΰτήν 
κα: ώμολόγησε τό πρδς αΰτόν αίσθημά της.

— Άφ’ ού σέ άγαπά, δ:ατί δέν τδ ειπεν εΐς έμέ; ειπεν ή 

κυρία' Ρο-/ήρο·υ.
— Το άγ/οώ, μήτερ. Άλλως οΰτε εϊς έμέ είπε τίποτε περισ

σότερον. Ή έπιστολή του μόνη..........
— Την έπιστ.λή/ ταύτην τήν έφύλαξας;
— Μάλιστα.
— Άλλα διπτί έπαυσεν αίφνης νά έρχηται είς Auteuil; Ποιος 

λοιπόν ήτο ό σκ πδ; αΰτοΰ τού νέου; Ήπατήθην περί αΰτού;
Τόσο/ άπετυφλώθην ώστε έδέχθην είς τ'ον οίκόν μου .. 

άθλιο·/;
ένα

— ”Ω! μή τδν κατηγορήτε, μήτερ!
— Οΰχί, άλλά πρόκειται περί τής ευτυχίας σου, τήν όποιαν 

άντί πάσης θυσία: έπιθυμώ. Έν τούτοι; ήσύχασον. Είμαι ή/αγκα- 
σμένη νά σέ άφήσω μό/ην έπί δύο ή τρεις ώρας. Πρέπει νά υπάγω 
σήμερον είς Παοισίους.

— Εϊς Παρισιού;;
— Μάλιστα, κατεπείγουσα ΰπόθεσις μέ προσκαλεΐ.
Μετά μίαν ώραν ή κυρία 'Ρογήρου ήτο έτοιμος πρδς άνα- 

χώρηστν.
— Έ/ τούτοι;, προσέθηκε, δέν μοί άνέγνωσες τήν επιστολήν, 

τή·/ όποιαν ό κ. Γουστάβος Βουρέλ έτόλμησε νά σοί άπευθύνη 
κρυφίως.

— Εΐς τή·/ επιστροφήν σας, μήτερ.
— Οΰχί. δό; μοι ταύτην άμέσως.
Ή νέα έπορεύθη πρός ά/αζήτησίν της. 'II κυρία 'Ρογήρου 

τήν έλαβε καί τήν έθηκεν έν τω θυλακίω της λέγουσα·
— Θά τήν άναγ/ώσω άργότερα, όταν μείνω μόνη. Ένηγκα- 

λίσθη τήν θυγατέρα της καί έξήλθε·/.
Μετά δύω ώρας ή κ. ‘Ρογήοου έκρουε τήν θύραν τού Γουστά

βου Βουρέλ. Υπηρέτης τού ξενοδοχείου, δστις κατεγίνετο 
νά κλείση τά κιβώτια τού νέου, τήή /έωξεν. 'Ο Γουστάβος, εί καί 
άδύνατος καί πάσχω·/ είσέτι, έγραφε·/ έπί μικρά; τίνος τραπέζης 
"Αμα ιδών τήν κυρίαν Ρογήρου, άφησε τ'ον κάλαμον νά πέση τών 

χειρών του καί ήθέλησε νά έγερθή, άλλά μή δυνηθ-ίς ΰ«δ άδυ- 
ναμίας έρρίφθη έκ νέου έπί τής καθέδρας του.

6.
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έκ τή; έννοιας τήν όποιαν περιέχει, έπειδή δέν φέρει ημερομηνί
αν κα! ακολούθως δεν μοι τήν άπέστειλεν, έπειδή δέν έγνώριζε 

πώς δύναται αύτη νά φθάση άσφαλώς.
— Τήν εΰρον τώ όντι μεταξύ τών εγγράφων του και έθεώ- 

ρησα καθήκον μου ..................
— Ά! Ή ολέθριος αύτη έπιστολή θά γίνη αιτία δλου τοΰ 

κακού!
— Τί θέλετε νά είπήτε, κυρία! Περί τίνος κακού δμιλειτε;
— Λαμβάνουσα τήν έπιστολήν ταύτην ή θυγάτηρ μου ένό- 

μισεν..........Ά ! είμαι είς άπελπισίαν!...............
— Τελειώσατε, δι’ άγάπην θεοΰ, κυρία!
— Έ! λοιπόν, κύριε, άπατηθε'σα ή θυγάτηρ μου ύπό ταύτης 

τής έπιστολής, ήν άπεδιδεν είς υμάς, καί βλέπουσα υμάς συχνά- 
ζοντα σχεδόν καθ’ έκάστην .... Ναί! ώφειλον νά τό προίδω! 

Οίμοι! έγενομην παραίτιος τής δυστυχίας τού τέκνου μου!..........
Σάς άγαπα, κύριε!

— Μέ άγαπα! έφώνησεν ό νέος πίπτω-/ γονυπετής πρό τής 
κ. Ρογήρου- καί εισθε υμείς ήτις μοί φανερόνετε τούτο. Έστέ εύ
λογημένη, κυρία! μοί φέρετε τήν εύτυχίαν, μοί αποδίδετε τήν 

ζωήν!............
— Τί λέγετε!
— Λέγω δτι θά άπέθνησκον έξ απελπισίας, μανθάνω·/ τούς 

γάμους τής δεσποσύνης Μελανίας. ”Ω! δέν άναχωρώ πλέον.
Το πρόσωπο-/ τής κ. 'Ρογήρου έλαμψεν άπό χαράν. Θεέ μου!, 

είπεν, ένόνουσα τάς χεΐράς της, ή ζωή μου έχρτμάτισε σειρά 
δεινών- άλλά σήμερον δέν ένθυμοΰμαι πλέον τά δεινά μου- ιδού 

δτι ανταμείβομαι.
"Ελαβε τήν χεΐρα τού Γουστάβου καί σύρουσα αύτόν προσ- 

έθηκεν.
— Έλθετε, έλθετε.
— Πού μέ έδηγειτε ;
— Εις Auteuil.
Καθώς οί φίλοι τοΰ κ. Άνατολίου τό ειχον προειπεΐ, ουτος 

έμεινε μόνον μέ τάς διά τόν γάμον του προπαρασκευάς, καί έπειδή 
είχε-/ ύποσχεθή -.ά τοΐς προσφέρη μεγαλοπρεπές γεύμα πρό τοΰ 
γάμου του, ούτοι άπήτησαν τοΰτο ούχί πλέον δπως άποχαιρετήση, 
άλλ’ δπως έπανέλθη είς τόν άγαμον βίον. 'Ο δέ πατήρ του 
έκυριεύθη πάλιν ύπό τή; πρώτης του άπαθείας, ούδαμώς φροντίζων 

διά τόν ακόλαστον βίον τοΰ υίοΰ του.
Μετά τινα καιρόν δ κ. Άρνώλδος, συμβολαιογράφος έν Μασ

σαλία, έλαβε τοιαύτην έπιστολήν: α Άγαπητέ κύριε, ήκολούθησα 
τήν συμβουλήν σας καί νυμφεύομαι. Καθώς τ’ο βλέπετε, δέν 

έδράουνε νά έλθη ή σειρά μου.

Όλος ΰμέτερος,

ΓΟΥΣΤΑΒΟΣ ΒΟΥΡΕΛ

’Ενδύματα, χιτώνες έρριμέ/οι έπί τών έπίπλων, κιβώτια έν 
τφμέσωτή; αιθούση;, τά πάντα έσήμκινον προσεχή άναχώρησιν.

— Μέλλετε ν’ άναχωρήσητε έκ Παρισίων; ήρώτησεν ή κ.

'Ρογήρου.
— ’Αναχωρώ την εσπέραν ταύτην, κυρία.
— Δέν μα; εϊχετε εϊπεϊ, κύριε, δτι έσκοπεόετε ν’ άναχωρή

σητε τόσον ταχέως.
— Είνε αληθές, κυρία, έψιθύρισεν ό νέος λίαν τεταραγμένος- 

δέν έγνώριζον, ήγνόουν.............
— Κύριε Βουρέλ, έπανέλαβεν ή κ. 'Ρογήρου μέ ϋφος αυστη

ρόν, μαντεύετε ά/αμφιβόλω; τήν αιτίαν τής παρουσίας μου;

— Ούχί, κυρία.
— Πρέπει λοιπόν νά σάς τήν ε’ίπω. Εϊς διάστημα έν'ος μηνός 

καί πλειότερον έςηκολουθεΐτε νά συχναζητε άκαταπαύστως εις τήν 

οικίαν μου. Ποιος ήτο, σάς παρακαλώ, ό σκοπός σας;
— Όπως διέλθω εύχαρίστως ώρας τινάς είς τήν συναναστρο

φήν σας, κυρία.
— Αύτός μόνον ήτο ό σκοπός σας;
— Μάλιστα, κυρία- άλλά νομίζω δτι παρομοιάζω ένοχον, ύπ;

άνάκρισιν ευρισκόμενον.
— *Α ! τό βλέπετε! έκραξεν ή κυρία 'Ρογήρου- ή ίδια συνεί- 

δησίς σας σάς τύπτει.
— 'Η συνείδησίς μου ουδόλως μέ τύπτει, κυρία.
— Δέν μοί κάμνετε ποσώς λόγον περί τίνος έπιστολής, τήν 

όποιαν έγράψατε πρός τήν θυγατέρα μου.
— Περί τίνος έπιστολής! άνέκραςεν δ Γουστάβος, δστις τήν 

φοράν ταύτην ήγέρθη δι’ ένός πηδήματος.
— Ιδού ή έπιστολή, είπεν ή κυρία 'Ρογήρου, θέτουσα ταύ

την πρό τών οφθαλμών τοΰ νέου.
Ό Γουστάβος ευκόλως άνεγνώρισε τόν γραφικόν χαρακτήρα 

τοΰ θείου του.
— Έγώ ούδέποτε θά έπέτρεπον εις έμαυτόν νά γράψω πρός 

τήν δεσποσύνην Μελανιάν, είπε τεθλιμμένος- ή έπιστολή αύτη δέν 

ανήκει είς έμέ, κυρία.
— Πώς! τολμάτε ν’ άρνηθήτε; άλλ’ εισθε υμείς δστις τήν 'κο

μίσατε εις Auteuil- τό όνομα δπερ φέρει κάτωθεν είνε τό ύμέτερον.
— Είνε άληθές, κυρία- άλλ’ αύτό το δνομα άνήκεν έπίσης 

είς τόν θ-ΐόν μου, τον άνάδοχόν μου.
— Εις τόν θεϊόν σας ;
— Μάλιστα, κυρία, ή έπιστολή αύτη έγράφη ΰπ’ έκείνου.
— Ύπ' έ/είνου! έχραξεν ή κυρία Ρογήρου. ’Α! δυστυχής έγώ!
— Μέ προξενείτε φρίκην. κυρία! Τί περιέχει λοιπόν ή έπι

στολή αύτη ;
— Άναγνώσατε, κύριε...........................
— ’Αλλ’ είνε αδύνατον.' έφώνησεν δ Γουστάβος, άφ’ ού τήν 

θά σάς κάμη νά έννοήσητε, κύριε.
δέν έπαυσα νά δ/ομα-

άνέγνωσεν.
— Μία μόνη λέξι

Έπειδή ένυμφεΰθην τόν έξάδελφόν μου, 
ζωμαι Μελανία ‘Ρογήρου, ώς ή θυγάτηρ μου, καί, διατί νά τό 
κρύψω; ήγάπων τόν θεϊόν σας. Φαίνεται δτι έγραψε τήν έπιστο
λήν ταύτην δλίγον πριν της εποχής τών γάμων μου- τό εικάζω 

ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΙΟΙΗΓΑΙ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ.

(Έκ τοΰ Γαλλ. υπό Γ. Φραντζή).

ΙΓ.

I Β. ΡΟΥΣΣΩ.

(Ίδ το IB'· έν σελ 307 τοΰ I”. τόμου).

Έν Γαλλία τά γράμματα ήοχισαν νά άκμάζωσι πολύ άργά. ‘II 
Γαλλική γλώσσα ήν είσέτι βάρβαρος, δτε ή ’Ιταλία κατεΐχεν 
ήδη τά δοξαζοντα αυτήν φιλολογικά μνημεία. ‘II Πορτογαλλία 
είχε τόν Καμοενον αύτής, ό Μίλτων έγεννάτο- δ δέ Σακσπήρ, 
υψηλός καί αλλόκοτος, προσέφερεν ένίοτε είς τήν Αγγλικήν 
σκηνήν μεταξύ τών άιαλλιεργήτων αύτοΰ άνομοιοτήτων και τήν 
τραγωδίαν έν πάση αύτής τη μεγαλειότητι. Ταύτα πάντα ήσαν 
τούλάχιστον άκτΐνές τινές, ένώ τό γαλλικόν θέατρο-/ έκαλύπτετο 
ύπό σκοτεινοτάτης νυκτός. Πρό τοΰ Μαλέρβου (1) εΐχομεν μόνον τάς 
ποιήσεις τού Μαρότου (Marot), δστις επειδή έδραξε τόν κύριον 
χαρακτήρα τής είς τά σπάργανα έτι ευρισκόμενης Γαλλικής 
γλώσσης, τήν αφέλειαν δηλονότι, απέκτησε-/ ύπόληψιν διαρκή 
καί πάντοτε άνεγινώσκετο, καί τοΰ'Ρονσάρδου (2) (Ronsard), δστις 
έλθών μετ’ αύτόν έδοκίμασε νά δώση εις τήν γλώσσαν δύναμιν 
μεγαλείου, ουτινος έστερεΐτο, παραγνώρισα; βεβαίως τήν μεγα- 
λοφυΐαν, ήν ήθέλησε νά υποδούλωση είς τρόπου; ‘Ελληνικούς 
καί Λατινικούς, καί τοιουτοτρόπως έσχημάτισεν ακατανόητο-/ διά
λεκτον (jargon intelligible )

“Eufin Malherbe vinl; et le premier en France 
n Fit sentir, dans les vers, une juste cadence; 
„ D’un mot mis a sa place enseigna le pouvoir; 
n Et reduisit la muse aux regies du devoir.,,

» Ήλθε τέλος δ Μαλέρβης, δστις πρώτος έν Γαλλία έκαμε-/ 
» έπαισθητόν τόν άρμόζοντα ρυθμόν είς τούς στίχους- έδίδαξε 
» τήν δύναμιν λέξεώ; τίνος, δταν αΰτη τίθεται είς τήν οίκείαν 
» θέσιν, καί περιώρισε τήν Μούσαν είς τούς κανόνας τοΰ 
» καθήκοντος.»

Ια έργα και αιέπιτ-υχιαι αύτού προητοιμασαν τά θαυμάσια τού

,1) Malherbe (Francois de' Γάλλος λυρικός ποιητής, γεν. τό 1556 
και άποΟαν. τό 1628, έζησε καί απίθανε δυστυχής. Έχασεν ολα αύτοΰ 
τα τέκνα έτι ζών. Ουτος επεχείρησε την μεταρρύΟμισιν τής στέχουργ.ας 
και τής γλώσσης ένταυτω, έξακολουΟήσας αυτήν μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ 
μετά μεγάλης επ;μονής, διό καί έκλήΟη ό τύραννος τών λέξεων καί τών 
συλλαβών. ΚαΟαρίσας δ'ε τήν γλώσσαν καί τελειοποιήσας την ποίησιν 
καθυπήγχγε (ώς λέγει ό Βοαλώ) την Μούσαν εϊς τούς κανόνας τοΰ καθήκον
τος. Αΰτος έοημιουργησε προς τούτοις την παρά Γάλλοις λυρικήν ποίησιν 
καί πρώτος άνέμιςε την ρητορικήν μετά τής ποιήσεως. Σ. Μ.

(2) Ronsard (Pierre de) ποιητής και ουτος περίφημος, γεν. τό 1524 
ε; οικογένειας εΰγενοΰς, καταγομένης έκ τής Ουγγαρίας, καί άποΟ. τό 
1585. Λιέμεινε τρία έτη παρά τω Ίαχώβω Ε'. βασιλεΐ τής Σκωτίας, 
επειτα έπέστρεψεν εϊς Γαλλίαν. Συνέλαβε μετά τινων φίλων αύτοΰ την 
ιδέαν τοΰ νά μεταρρύθμιση τήν γαλλικήν γλώσαν, ήμελημένην οΰσαν έως 
τότε. Μετέφρασεν εις τό Γαλλικόν τόν Πλοΰτον τοΰ Άρια τοφάνους. Ήν 
ο= ποιητής κυρίως εις τά ε'ίδη ατινκ άπεστρέφετο. Σ. Μ. 

αΐώνος τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. τοΰ ένδοξου έκείνου αΐώνος, δστις θά 
θεωιήοαι πάντοτε ώ; μίι τώ/ ώρχιοτέρων έποχώ/ τοΰ άνθρω- 
πίνου πνεύματος. Κατά τούς λαμπρού; έκείνου; καί εύτυχείς 
χρόνους, έπειδή νόμιμος ήγεμών, ισχυρός καί γενναιόφρων, έτίμα 
καί έπροστάτευε τά; τέχνας, θεωρών αυτά; ώς μέρος τής δόξης 
αύτοΰ, ή μεγαλοφυΐα εΰρισκεν είς τήν σκιάν τοΰ θρόνου του 
άμοιβά; δφειλομένας καί ά/άπαυσιν άναγκαίαν. Ήν δέ πραγμα- 
τικώ; δ χρυσοΰ; τής φιλολογία; αιών ή έποχή έκείνη.

Έαν δέ οί τελευταίοι χρόνοι τού Κορνηλίου ήμαΰρωσαν τήν 
λάμψιν τών προτέρων έά> δ Λαφονταίνος ουδέ/ ζητών, ούδενός 
άναγκην έχων, ίκανώς ώλιγωρήθη- έάν ό Μολλιέρος καί δ ‘Ρα
κί, α; έδοζ.ίμασαν ή λύπα; οικιακά; ή βέλη τού φθόνου καί τινας 
μικρά; καταδιώξεις, αί πρόσκαιροι αύτών άτυχίαι δέν δύνανται 
νά συνα ιθμηθώσι μετά τών μεγάλων δυστυχιών, διότι ταΰτα 
άποδεικνΰουσιν άπ’/.ώς, δτι δ άνθρωπος, εί; όποιανδήποτε κατά- 
στασιν καί εύρ-σκεται, δέν δύναται ποτέ νά έλπίζη εύτυχίαν 
κακού τίνος άμικτον.

‘Ο αιών τού Λουδοβίκου 1Δ'. έχει πλείστας σχ'σεις πρός τόν 
τοΰ Αύγούστου- μία έξ αύτών, ήτις, ώ; μοί φαίνεται, διέφυγε τούς 
Γάλλου; μέχρι σήμερον, εινε ότι, άυ δ αιών ούτο; έ'σχε τούς 
Βιργιλίου; αύτού καί τούς Όρατίου; προσφιλείς καί προστατευο- 
μένους ύπό τών κηδεμόνων αύτών, προσφέρει εΐ; ήμάς έ .ίσης ένα 
μέγαν ποιητήν, έξωρισμένον, δυστυχή, ώς τόν’Οβίδιον, μέ ταύτην 
όμως τήν διαφοράν δτι δ μέν Λατίνο; ποιητή; ήν αθώος, ουτος- 
δέ, θύμα ών ορμητικών καί μ.-υησικάκων παθών, έγένετο άύτουρ- 
γό; τών δεινών αύτού αύτός δ ίδιος.

Εννοείται οτι πρόκειται περί τοΰ ένδοξου Ρουσσώ, δστις τώ 
όντι εινε δ μόνος δυστυχής ποιητή;, δν παρουσιάζουσιν είς ήμάς 
οί ώραΐοι έκεϊνοι χρόνοι τή; Γαλλική; φιλολογίας.

’Ιωάννη; Βαπτιστή; Ρουσσώ, υιός Παρισιανοΰ τίνος υποδημα
τοποιού, έγεννήθη έν Ιίαρισίοι; κατά τό 1669. Ό πατήρ τω έοω- 
κεν άνατοοφήν πεφρον,ισμένην, έκπαιδεύσας αύτόν εϊς τά καλτ 
λίτερα σχολεία τή; πρωτευούσης. Τό ποιητικόν προτέρημα τού 
Ρουσσώ άνεπτύχθη ένωρίς, και αί πρώται αύτοΰ ποιήσεις, πλή
ρεις φαντασία; καί π/εύματο; οΰσαι, κατέστησαν αύτόν περιζήτη
του ύπό τών ανθρώπων τάξεω; ύψηλοτέρας καί φιλοκαλίας λίαν 
εύαισθήτου.

Κατά το 1688 δ Βονρεπώ Bonrepeaux), πρέσβυς τήςΓαλλίας 
έν Δαν’.μαρκία, παρέλαβεν αύτόν μεθ’ εαυτού, ώς εύγενόπαιδα 
(en qualile de page). Μετά δέ ταΰτα τόν παρέλαβεν ώς γραμ
ματέα δ στρατάρχης Ταλλάρδ, μεταβαίνα-ν είς Αγγλίαν. Έπει
τα ήλθε πλησίον τοΰ ‘Ρουιλλέ, διευθυντού προσόδων, ουτινος 
τοσοΰτον είχε κυριεύσει τό πνεύμα, ώστε έκεϊνος δέν ήδύνατο νά 
χωρισθή άπ’ αύτοΰ. Ήκολούθει λοιπόν αύτόν δ ‘Ρουσσώ, άτάρα - 
χος καί άφρο’/τις, περιβεβλημένος τό μεγαλεϊον καί μηδέν έτερον 
θηρεΰον παρά τήν ήσυχίαν, προσφιλή θεότητα τών ποιητών- 
οΰτω δέ καλλιεργώ-/ τά; Μούσα; κα! περιφρονώ-/ τόν πλού
τον, τοσαύτην αποστροφήν και αδιαφορίαν άπέκτησεν ώς πρός τά; 
υποθέσεις, ώστε και θέσιν έπικερδεστάτην αύτω προσφερθεΐσαν 
εις τινα έπαρχίχ/ ήρνήθη ρητώς. Άλλ’ ΰπόθεσίς τις λίαν απαί
σιος, ΰπόθεσις ούχί ούσιωδώ; σπουδαία (έάν δ φιλέκδικος καί
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κακός αυτού χαρακτήρ δέν εδιδεν εις αυτήν τοσούτω μισητήν τρο

πήν και ενοχοποιητικήν), άπέσπασεν αύτδ/ τώ/ ηδονικών αύτοΰ 

φαντασιών καί έπλήρωσε τον λοιπόν αύτοΰ βίον πικρίας και δυσ

τυχίας. Πρόκειται δηλονότι περί τη; ύποθέσεω; τών ασμάτων 
(Couplets περί ών ά/αφέρομεν ενταύθα λεπτομερώς.

Το καφενεΐον Λωράντη (Laurent) ήν τότε 5 μόνος τόπος, 

έν ω οί περί φιλολογίας και πολιτικής συνδιαλεγόμ·νοι οκνη
ροί Παρισιανοί συνεδρίαζαν· έκεΐ εγίνετο και συνέντευξις ποιητών· 

αρχηγός δέ τοΰ Παρνασσού τούτου ή/ ό Λαμότιος (La Molte) μετά 

τού Ρουσσώ.
σΟτε λοιπόν άνεφάνη τό μελόδραμα τής Ήσιόνης (1) τό 1708, 

δ Ρουσσώ συνεθεσεν έπί τίνος ήχου τοΰ προλόγου τοΰ μελοδρά
ματος τούτου πέντε άσματα σατυρικά εναντίον τοΰ συγγραφέως 

τών λόγων, τής μουσικής και τοΰ χορού. Τά πρώτα ταΰτα 
άσματα, ατινα ώμολόγει οτι συνετέθησαν ύπ’ αυτοί, διεοέχθησ^ν 

πλήθος άλλων, έν οις υπάρχει πάν ο,τι τερχτωδ έσχατον δύ/αν- 

ται νά γεννήσωσι τδ μίσος, ή έκδίκςσις καί ή ακολασία. Αί Βερ- 

σαλίαι καί οί Παρίσιοι έπλημμύρισαν έκ τών αηδιών τούτων.
*Οτε δέ τά δικαστήρια, βαρυθέντα νά άκούωσι τά παράπονα 

τών προσβαλλόμενων προοώπων. άνεζήτησαν τδν συγγραφέα τών 

τοιούτων αισχροτήτων πάντες ώνομάτιζον τδν Ρουσσώ. νομίζον- 

τες δτι άνεγνώρισαν έν αύτοϊς τον ποιητικόν αύτοΰ οίστρον και 
τήν παραφοράν. Τά άτιμα αύτοΰ επιγράμματα, ατινα ώνόμαζε 

Gloria a palri τών ψαλμών αύτοΰ, καί άλλαι πολλαί μικραί 
ποιήσεις κάκισται καί σατυρικώτχται έφαίνοντο έπιμαρτυροΰσαι 

κατ' αύτοΰ Όμολογήσαντος μάλιστα τοΰ Ρουσσώ οτι τά πρώτα 
άσματα ήσαν έργον του, τά λοιπά έφαίνοντο οτι μόνον έκ τής 

αύτής γραφίδος ήδύναντο νά παρχχθώσιν, ώς έχοντζ τήν αύτήν 

τάσι? τής λύσσης, τδν αύτδν καταχθόνιον ένθουσιασμδν καί τήν 
αύτήν πλουσιότατα τής ομοιοκαταληξίας.

Έςετάσαντες λοιπόν τάς περιστάσεις καί άναμνησθέντες τών 

δσα παρ' αύτοΰ ήκουσαν, · αρετήρησα·/ δτι τά ύπδ τών ασμάτων 
τούτων θυσία σθέντα πρόσωπα ή α/ τω δντι οί σφοδρά ύπ' αύτοΰ 

μισούμενοι. Άλλά καίτοι συνέλαιον τσιαύτας ιδέας καί ένδείςεισ 

δέν ήδύναντο δμως ·ά άποφασίσωσι και νά έπιφέρωσι κσίσιν 

βεβαίχν έπί τή; ύποθέσεως ταύτης, ώς μή έχοντες ούδέν περί 

τούτου τεκμήριον. Έτου.έ ω; ο*»δε  ό Ψουσσώ έμελλε νά κατα- 
δικασθή, έάν περιωρίζετο είς τήν άρνησιν τής συνθέσεως τοιούτων

(1) ‘Ιΐσιόνη εκαλείτο ή Ουγίπηρτιΰ Λαομβοντος, Βασιλεύς της Τροίας, 
ήν ό πατμο αύτής κατά π^^στζ^'ρ τ>ΰ μαντείου άφήκ- δοδεμένην πρός 
τινα πχρχύαλχσσων βοάχον, διό νά κχτκφ ΐγη αύτ'^ν τδ φοβφδν τορα:. 
δπ=ρ έπομψεν ό ΙΗσοιδον ε'ς τ'ρ γώρχν τή; Τροία; προς τιμωρίαν τοΰ 
Βκσιλίυς διά τήν απάτην, ην έδ-ΐήο πρδ; αύτόν Άλλ’ ο ΊΙρα/.λή; έπι- 
στρέφ υν τότε έκ τής καοά τών Λμσζόν ·>ν έκστρατεία; κα'. εορων αύτήν 
ούτως έκτεθειμονην ήλΐυύϊρ'οσ:, φινούσκ; το τ/ρα;. ’Επειδή δ’ ό Λχψέ- 
δων ηρν'Ρη νχ αποδ ·ύση αύτρ ην οπζα/έ)] aujijjv, ό Τίρχκλή; έλΰων 
μετά τχΰτα κχτχ τή; Ί’ρ>ΐα; μετά σόλτο κχι πορίήσχς αύτήν η/μαλώ- 
τισε τήν ΊΙσιόνην, τήν οποίαν έδ<> εν ε'ς σύζυγον τώ φίλω αύτοΰ Τελα- 
μώνι, δστις έφερεν αύτήν ε*.;  τήν Έλλίδχ. "Ενεκα τούτου διετάχΟη δ 
Hxpi; .νά άπελύη είς τήν Έλλ '.δα, ϊνχ άπχιτήση τήν ΊΙσιόνην. Άλλ’ δ 
νέος ουτος Πρίγκηψ φθάσας έχει και ίδών τήν ‘Ελένην έκλεψεν αύτήν. Σ.Μ. 

ασμάτων. Άλλ’ ή υπερβολική πεποίθησις, ήν ειχεν είς εαυτόν 

ή επιθυμία τοΰ νά άψηφήση τήν δημόσιον φωνήν καί νά συντα- 

ραςη τούς έχθρούς αύτοΰ, ή φα-ε.οά πρδς αΰτον προστασία δύο 
υπουργών (2), πρδ πάντω/ όμως τδ πρδς τδν γεωμέτρην Σωρΐ- 
νον (3) μισός του κατέπεισζν αΰτον νά συλλάβη τ>> σκοπόν τοΰ 

να Ουσιάση τ ν Σωρίνο'*  τοΰτο/ διά πραςζως τοσοΰτον μισητής, 
ής ή τιμωρία ή/ άναγκαιοτάτη διά τήν άσφζλ-ιαν τώ/ π Αϊτών.

ΆποτυΑωθείς δηλ. ό Ρουσσώ έκ τή: έ/.δ’.κήσ-ω: κατηγόρησε 

τδν Σωρΐνον ώς συγγραφέα τον έν λόγω ασμάτων δργανον δέ 

κατά τοΰ εχθρού αύτοΰ μετεχειρίτθη νέον τινά σκυτέα, πνεύμα

τος ασθενούς Γουλιέλμον Άρνούλδ καλούμενον. Ό άθλιος ούτος 

έμαρτύρηαε κατά τοΰ Σοφίνου, όμολογων οτι έλαβε παρ’ αύτοΰ 

τά περί ων ό λόγος άσματα ναί δ;ι έδωζεν αύτά εϊς τινα ύποδη- 

ματοσμή/.την ( decr»»lleui) (4), δπως ούτω διαδοθώσιν άπδ χειρδς 

είς χεί’ρα καί πί ημμυ:ίσωσιν άπασαν τώ/ Παρισίοϊν τήν κοινωνίαν.

ςΙΙ δίκη μετέση έκ τοΰ Δικαστηρίου είς τήν Βουλήν. Πάντες 
δέ οί τού Σωρίνου φίλοι έτρόμχζον τότε φοβηθέντες δι’ αύτόν. 

Μόνο; ό Σωρϊνος δέν άτώλεσε την γχ/.ή/ην τής άθωότητος αύ

τοΰ, άλλά μάλιστα κατ-ρθώσας νά τύχη τής εύνοιας άνδρών 

έχθρικώς πρότερον πρδς αύτδν διακειμέ ων, απέδειξε μετά με

γάλης ισχύος τήν διαφοράν τών έαυτοΰ ήΊώ\ πζραβληθέντων πρδς 
τά τοΰ έχθροΰ. καί ύπερασπίσθη τήν ύπόθεσιν αύτοΰ ομίλων μετά 

πάσης δυνατής τέχνης καί σφοδρότητος π«ρί πάντω/ τών ζητημάτων. 
ς0 Ρουσσώ ύπεστήριςε το μέρος αύτοΰ μετά πλύματος μέν, άλλ' 

άνευ ζέσεως*  ό μέν λοιπόν Γεωμέτρης τυνέγοαψε τό υπόμνημα 
αύτοΰ ώς ποιητής, δ δέ Ποιητής ώς γεωμέτρης

Τέλος πάντων ό πέλε^υς, δι' ου έμελλεν ό Ρουσσώ νά κα- 
ταβάλη τον εχθρόν αύτοΰ, έπεσεν έπί τής κεφαλής αύτοΰ. Διόη 

δ Σωρϊνο; προσέβαλεν αύτδν ώς έςαπατήσαντα μάρτυρας και με- 
ταχειρισθέντα τήν πνευματικήν αδυναμίαν τοΰ Γουλιέλμου Άρ

νούλδ, διαφθ.ίρα; αύτδν διά χοημάτω/. Έπειδή δ' αί άποδειξεις 

τής έςαπάτης ταύτης έφάνησα/ άποχοώσαι, 5 Ρουσσώ κατεδικά- 
σθη καί δι' οριστικής άποφάσεως τή: Βουλής έςωρίσθη έκ τοΰ 

Βασιλείου εί: άειφυγίχν. 41 άπόφασις αύτη είίοποιηθεϊσκ τή 7η 

Άπριΰίου 1712 έτοιχοκολλήθη είς τήν πλατείαν τής Γραίβης. 

(Place de Gieve).

‘Ο Ρουσσώ εύρεν άσυλου παρά τω κόμητι Δ:υ/ ούκ πρέσβει 

τότε τής Γαλ/ίας έν Έ/βετία, ον καί ήκολού^ησε, διορι- 

σθέ>τα πληρεςούπον τής εις τό Βαδεν συνομολογηθείσης ειρήνης

(2· Poulcharlraii et. V<«i?in.

r3) S iurtM (1 hj ) ούτος διεκρίθη κατ' αργά; ώ; ··ήου; τοΰ Προ- 
τεσταν-ιτχοΰ, έπειτα δ’ εστάλη πρίσους έν Ίίλοετ’α. Μετά τχΰτα ήλΊεν 
είς Γαλλίαν, οπού δ ’3>σσ)υίτος κχτήνησεν αύτδν κα' έπ/στρ-ψεν είς τα 
δίγματα τή; εκκλησία; του. ’ΕτιμΡη διά συντίςε·);. χορηγηΟείσης αύτώ 
ύπο τ>ΰ Λουδοβίκου IV. *Εκτοτε  ένησχολ^Ο] εί; τ': μαθηματικά· είργά- 
σθη κχ' ε*.;  τήν ΕΦ1Π1ΕΡ1ΔΛ τών ΣΟΦ12Χ· είσήλθεν εί; τήν Ακαδη
μίαν τών επιστημών, έν’ ή άφήκε πλεϊστα άποχνημ'ν-ύμχτα σοφώτατα 
περί καμπύλη; γραμμή; καί περί βχρύτητος. *ί£πειτχ  κατηγορηθείς ώς 
συγγραρεύς τών σατυρικών τούτων ασμάτων έφυλακίσΟη έπί μήνας 
έξ Σ*  Μ.

(4) Ύποδηματοσμήκτης δ καθαρίζων τά. ύποδήματα. Σ. Μ. 

μετά τοΰ αύτοκράτορος τδ 1714. Ίδών δέ αύτδν δ Δούξ Εύγέ- 
νιος τοσοΰτον εύχαριστήθη, ώστε παρέλαδεν αύτδν μεθ’ έαυτοΰ καί 
ώδήγησεν είς την Βιέννην.

Άλλάτρίχ μ:νο/ έ:η χπήλα/σεν δ ποιητή; τών εύεργεσιών τοΰ 

Ευγενίου, διότι τσ σατυρικόν αύτ:ΰ πνεΰμχ έγεινε καί πά/.ιν αι
τία τοΰ ν’ άτολέση κχί ταύτην τήν εΰ/οιχν. ς0 κόμης Β οννεβάλ 

el·/· συ/θέσει κακότροπά τινσ άσματα περί τίνος μοιχαλίοος τοΰ 

είρημένου δ.υ/.ος. Ταΰ:α διοιρθωσε προθυμως δ Ρουσσώ*  

ο δέ δούξ ά/.οΰσα; τοΰτο, ήρκέσθ-η είς μό/ην τήν έκδί- 

κησιν τοΰ να έςχποστείλη αύτδν μετά πε^ιφρονήσεως είς τας 

Βρυςέλλας, όπ,σχεΰείς νά τω ά/αθέση έκεϊ τήν διεκπεραίωσίν 

τίνος ύποθεσεως, έμως ύποσχεσιν ούδέποτε έξετέλεσεν. 

Έν έ/.είνη τή πόλει ήρχισε νά συγχόζεται μετά τοΰ Βολτχίρου. 
Οίδύο ουτοι, μή δυ/αμενοι πλέον νά σεβω/τχι ό είς τδν άλλον, 
συνέλαοον προς άλλήκους μίσος ά/οι/.ο/όμητον, δπερ εφθχσε, κχί 

μάλιστα έκ μέρους τοΰ Βολτχίρου, είς τοιοΰτον βαθμόν δυσμενείας 

καί πάθους, ώστο ουδόλως π-ριποιει είς ούτον τιμήν.

‘Ο Ρουσσώ, καίτοι άπελαμβανεν ύπ.λήύεως είς τάς Βρυςέλ- 
λας διατρ οων, δμως δέν ήδύνατο νά λησμο/ήση τους ίίαρισίους. 
Ό ά/τιβχσιλΐύς παρακκηθείς ύπο τοΰ μεγάλου pr»eur de Ven

dome (1) άπέσςειλεν είς αύτδν ά/ακλητηοίους έπιστολάς άλλ' 
δ Ρουσσώ δέν παρεοέχθη τήν προτασίν ταύτην, διότι άπήτει νά 
άναθεωρηθή ή δίκη αυτού, καί νά άναγνωρισθή ή άόωότης του 

διά κρίσεως πα/δήμου. Άπορριφθείσης δέ της άπχιτήσεως αύτοΰ 

ταύτης, έ/ωπήθη πικρότατα καί προς διασκέδασίν της λύπης του, 
άπηλθεν είς Λονδίνον, όπου έκδους τα έργα αυτού άπεκτησεν 

ίκχνα χρήμχτα, ατινα καταθέσας είς τήν έταιρίαν Όστάνδ .Ostcn- 

dei άπώκεσεν. Άπώλτσε δέ συγ,ρόνως καί τάς άγαθάς διαθέ

σεις του κομητος Άρεμβεργης, τοΰ πάντοτε προστατεύοντος αυτόν.
Τέλος ο ατυχής ουτος ενοοςος, φθάσας είς ή/ακίαν, καθ' ήν 

τα αγαυα τής τύχης εϊνε άναγΛαιοτατα, έζησε μό/cv έκ τής 
συ.δρομής τώ/ φικω/ αυτού. Κχι ά/ δέν έπρόφθανεν αυτόν ή 

γενναία π.ό/οιζ ένος (2j έκ τών φίκω/ του, ήθεκεν έκτεθή πολ- 
λχκις είς τη/ έσχχτην ε/δεια/. Αί Βρυςελλχι, οπού εϊχ:ν επα

νελθεί, εφαινον.ο είς αυτόν άνυκόφορος διαμονή. ‘Ο Κόμης Δου- 
λουκ, ό πάντοτε μετ’ αύτοΰ συνόεδεμ.νο.-, μαθών τάς δυστυχίας 

του κχτώ-θωσε να επχ/αοερη αΰτον κρυφίως είς Π χρ ίσιους, όπου 

τρεις μονούς μή ας οιατ-ίψας (μη ου/ηθε.των τώ/ προστατών 
αύτοΰ νά τύχωσι δίχοχτηριου έν.ς έτους.) έπεσφεψεν αύθ-.ς είς 

Βρυξέλλας το 17-10, όπου κχί ά.;εβ υ·σε το έπ;μεν-·/ έτος, πλή

ρης μεγάλων Ορησκ-υτικων α.σθημχτων. Διεμ/ρτυρήθη δ άπο- 

Ονήσκω/ οτι οε·/ ή.Ο/ ο συ^γρχφευς τ ον ασμχοω/ ε/.ει/ω , άτι/α 
έοηλητη-ϊνσα< την ζωήν αύ.ου. Ή όμοκογία αΰτη. ώς πολλοί 

νομί^υσΐ/, είνε π/ή.ης άποόειςι: τής ά/ωοτητό, του. διότι κατά 

τάς φρικταο εκείνα; στιγμάς τοΰ θανάτου τάς -χω.ιζοοσας τήν 
ζωήν άπο τής αωιοτητος, δτε άκα αμαχητο: τ.όμος αποσπά 

την α.\ήΙειχν και άπ αυτ.υν ε;ι τών ένοχωτερων, ουδέν σ^μοέοου 
υπάρχει εις τδ νά εςαπατα τις τούς ανθρώπους.

(1) Frieur (./.τοΰ Λατιν. Ριίυι) τίτλος διδόμενος εί; κληρικούς τε 
καί λαϊκούς διάφορων άρχών. Σημαίνει δέ ΙΙοώτος. Σ. Μ.

(2) Boutet, συμβολαιογράφου εις Ιίαρισίους.

Τδ ύπδ τοΰ Πιρών (3) έπιτάφιον αύτοΰ εννοεί πολλά έν δλί- 
γαις λέξεσι.

„ Ci-git Villustrc et malheureiix Rousseau ;
„ Le Brabant fut sa tombe el Paris so.i bercean

- Voici 1’abrege de sa vie
„ Qui fnt Irop longue de moil'c: 
„ 11 fut trente ans digue d’euvie, 
„ Et irente ans digue de pilie. /)

Δύσκολου φαίνεται νά υπεράσπιση τις τδν Ρουσσώ απέ
ναντι τών κακιών καί τοΰ χαρακτηρος αύτοΰ, δι’ ά κχτηγορή )η. 

'Ολίγοι ίσως άνθρωποι ήσθάνθησχν τόσο·/ τάς βχσάνους τού μίσους, 
δσον αύτός. Ό Ρουσσώ φύσει ά ήιυχος, ίδιοτροπος κχί φιλέκδι
κος, άφινεν εαυτόν νά διοικήται ύπδ πνεύματος ταραχοποιού καί 

κακού, δπερ ει-ε ή μάστις τών κοινωνιών/Οπλον δ’ εύ/οούμενον 

αύτοΰ ήν τδ επίγραμμα. Καί αύτοί οί φίλοι του δέν άπεφυγον τά 

φαρμχκερά αύτοΰ βέλη. Κατηγοροΰσιν αύτδν ότι έφθχσεν είς τοσοΰ
τον βαθμόν αχαριστίας καί χαμέρπειας, ώστε καί τδν ίδιον αύτοΰ 

πατέρα δημοσίως νά άρνηθή, έρυθριών διά τήν άίλιότητα της 

καταοτάσεώς του.
Έάν ό τελευταίος ούτος χαρακτήρ ήνε άληθή:, αρκεί βεβαίως 

διά να οώση τήν άσυμφορωτάτην περί τοΰ Ρουσσώ ιδέα/· και 

τότε πάν ο,τι προσήψαν είς αύτδ/ φαίνεται πιθα/ον.
Άλλ’ έάν δυνάμεθα μόνον τδν έν τώ Ρουσσώ άνθρωπον νά 

μεμφθώμεν, οποία εγκώμια οφείλονται πρδς αύτδν ώς ποιητήν! 
Ίίς μάλ/.ον αύτοΰ ύπήρξέ ποτέ πο.ητής, έάν ύπο το δ ομα τοΰτο 

έ/νοωμεν μεγαλοφυία/ διά μεγάλης τέχνης πεπροικισμέ/ην και 

τα πχντα δυ/αμενη.ν νά είκονίση καί νά ένώση εις μ.ί-ν αρμονι

κή/ καί ζωγραφικήν στιχουργία/ τά αποτελέσματα της ζωγραφιάς 
μετά του Οχλγήτρ.υ της μουσ.κής; Δύτες ή ωσε τά .τχντκ· μ/μη- 

σΐ/ ευτυχή τών άρχαίων πίστιν είς τά καλά αξιώματα, καθαρό

τητα γλώσσης καί φιλοκαλίαν, δ-γασμόν, δύναμί/ και άρμθ/ΐαν. 

‘Οτ.οϊος έ/Ο-υσιασμό:! όποιος πλούτος ομοιοκαταληξίας καί εκφρά
σεων! Εις τούς ψχλμούς αύτοΰ ευρίσκει τις όλη/την μεγαλοπρέ

πειαν, τήν είκο ι/.ή- ποίησ»./ καί το ψυχαγωγόν τών προφητών. 

Πολλοί θεω,.οϋσι·/ αύτούς ώς τδ έντεκεστε-ον πρ Λδ/ του πνεύμα
τός του. Φχί.εται τούλάχιστο./ ότι είργάσίη είς αύτούς μετά 

πλείονος οροντίδος, οιο καί οκιγώτερχι ά/ωμχλίχΐ χ.τχ/τώνται 

είς το μέρος τ.ΰ ο τώ/ έ γω/ του. Άλλ' έ.ι υψηλό :έρ< φχί/ετχι 
ή άρετή αύτοΰ είο τ?ς ωδας του, κχί πσικιλωτέρα εις τα λυρικά 

μέλη του (Canhiles )
Είς τα τελευτ/ΐχ ταΰτα ύπεριβη αύτδς έ χυτόν, διότι εΐ>ε έργα 

τελειότατα- εινε εΐδός τι π-ιή/εω; δωρ<,0·/ είς τήν γα\κι/.ήν 

γλώσσα/ ύπ' αύτοΰ, ουτινος ούτε πχραδειγμχ έχομεν ούτε μιμη-

(3) Piron xi ; δραμχτιώ; ποιητή; γ.-νν. το 16S9 καί άποΟ. τδ 
1773. Ούτ-ς ένησχαλήΟη είς ολα τα είδη τη; πτιζσεως, άλλ’ εις ούδέν 
ευδοκίμησε. ΙΙολλά’/.ι; έποίει χαί κατά της Γαλλικής Ακαδημίας καί ποτέ 
διαβαίνων έκ τοΰ Λούβρου, δείξας τδν τόπον τής συνεδριάσεως αύτής. 
έπρόφερε τδ έξής παράγραμμα Jalembur^) ’ς ils sent la quarante. 
qui out de Γ esprit coinnie quatre „ Σ. M.

(4) ’Ενταύθα κεϊται ο ένδυξο; καί δυστυχή; Ψουσσω Τδ Βραβάν ύπηρ- 
ξεν ά τάφος τ.υ, οΐ δέ Παρίσιοι ή κοιτ.’ς του. Ιδού έν συντόμω ή ζωή 
αύτοΰ, μακροτάτη έξ ήμισεία; γενομένη. Τριάκοντα έτη ήν άξιος φθόνου 
καί άλλα τοσαΰτα άξιος οίκτου. Σ. Μ.
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τήν. ’Ενταύθα φαίνεται δτι έχει πολύ περισσότερον τδ εύκαμπτον 
και τδ εύ/.ύγιστον. Γΐ/ώσκει νά σνλλαμβά'-η τά; ΰποθέσει; αύτοΰ, 
νά ποικίλλη και νά τελειοποιή αύτάς. Ταΰτα εΐνε μικραί μέν 
ποιήσεις, άλλά τελειότατα!.

Το ωδάριον τής Κίρκης (1) πρδ πάντων εΐνε εν έκ τών αρι
στουργημάτων τής γαλλικής ποιήσεως, δν πλουσιώτατον, μεγα- 
λοπρεπέστερον όλων τών ωραιότερων ωδών καί ποικιλώτερον. 
Ένταΰθα τδ στάδιον τοΰ ποιητοΰ δέν εΐνε έπίμηκες, προμηθεύ
εται όμως τοιαύτην ορμήν, ήτις άναμιμνήσκει τήν όρμήν τών 
ίππων του Ποσειδώ/ος, δι’ ών, ώς λέγει ό Όμηρος, εφθανεν 
εις τά όρια του κόσμου διά τριών μό^ων βημάτων.

Πάντες γινώσκουσι πόοον διέπρεψεν δ Ρουσσώ εις τδ επί
γραμμα, έχων τήν απλότητα, τήν βραχύτητα καί τήν ζωηρό
τητα, άτινα άρμόζουσιν εις τοΰτο το είδος. Κατά τοΰτο μάλιστα 
ύπερέβη πολύ τόν διδάσκαλον αύτοΰ Μαρότον. Τά δε κατώτερα 
ευάριθμα δντα, έχουσιν υποθέσεις εύτριπέλους. Άλλ’ δλα ταΰτα 
τά επιγράμματα, άλλως σατυρικά καί άσεμνα, εΐνε έ-τελή. Ευκο- 
λον εΐνε άναμφιβόλως νά έπιτύχη τις είς τδ είδος τούτο, εΐνε 
δμως σπάνιον νά φθάση τήν τελειότητα όποιουδήποτε είδους τής 
ποιήσεως· ό Ρουσοώ ούδένα είσέτι έχει έφάμιλλον κατά τό επί
γραμμα.

Καί ταΰτα εΐνε οί αθάνατοι τίτλοι της δόξης αύτοΰ. Αί δ’ έπι- 
στολαί καί άλληγορίαι του, τυχοΰσαι, δτε άνεφάνησαν, μεγάλης 
υποδοχής μεθ’ υπερβολικών επαίνων, ένεκα κομματικού σκοπού, 
κατήντησαν ήδη είς τήν πραγματικήν αύτώι άξίαν διά τών φιλο- 
κάλων άνδρών.

Έάν δέ άφαιρέσωμεν στίχους τινάς ζωηρούς καί τινα μέρη, 
οίστρον ποιητικόν δεικνύοντα, ούδέν έτερον άπαντώμεν είς τάς 
τοσοΰτον έγκωμιασθείσας ταύτας έπιστολάς, νΰν δέ συγκαταριθ- 
μουμένας μετά τών άχρειεστέρων συγγραμμάτων τών ύπό τής 
ποιήσεως παραχθέντων, είμή τήν κατάχρησιν τοΰ Μαροτισμοΰ, τήν 
ακυριολεξίαν, τήν βάρβαρον λέξιν, τήν έπιτήδευσιν τής όμοιοκα- 
ταληξίας καί τάς χαμερπεΐς ιδέας.

Αι δε άλληγορίαι αύτοΰ έχουσιν ύφος δλιγώτερον ανώμαλον 
και έσφαλμενον, Εχουσιν όμως τδ μεγαλείτερον των ελαττωμά
των, ούσαι λίαν ανυπόφοροι καί ενοχλητικοί. ·Η μυθοπλαστία αύ
τοΰ εΐνε πάντοτε σχεδόν κοινή, καί ένίοτε βεβιασμένη καί άπίθα- 
νος, ή στιχουργία του εΐνε μονότονος καί έν ένί λόγω δλαι αυ- 
ται αι ποιήσεις εΐνε - ανάξιοι τοΰ Ρουσσώ.

Τοΰτο πρέπει νά όμολογή τις θαρραλέως· διότι δφείλομεν μέν 
νά σεβώμεθα τούς μεγάλους άνδρας, πρό πάντων δμως πρέπει νά 
σεβώμεθα τάς καλάς γ.ώμας καί τήν φιλοκαλίαν· ή δέ δόξα τοΰ 
Ρουσσώ υπάρχει καί παρα τάς έπιστολάς και τάς άλληγορίας αύτοΰ.

Σενέθεσε και τινας κωμωδίας, άλλ*  δλας ταπεινά;, έκτδς τοΰ 
Κόλακες, ούτινος ο χαρακτήρ φαίνεται καλώς έσχεδιασμένος.

Λ) “Ιδε περί της Κίρκης σελ 24.

ΦΥΤΟΝ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.

Μεταξύ τών άπειρων φυτών, τά όποϊα δ Πανάγαθος Θεός 
έδημιούργησεν, υπάρχει καί μικρόν τι καλούμενον Εύαισθη

τόν ή φυτδν τής Εύαισθησίας. Εΐνε δέ ώραϊον, τρυφερόν, 
καί ώς άθώα κόρη πολύ αϊδημον (έντροπαλόν).

Έάν τό έγγίξης, δέν σέ κεντρόνει δπως τδ ρόδον ούτε σέ 
φαρμακύνει δπως ή τζουκνίδα, άλλά μόνον άποσύρεται άπό σοΰ 
ώς νά έφοβέϊτο μή τό βλάψης. Τά μικρά καί λεπτά του φύλλα 
έναγκαλίζονται μεταξύ των καί κύπτουσί πρ’ος τήν γήν, ώς νά 
έλεγον, « Παρακαλοΰμεν μή μας κακοποιήσετε.»

Τό περίεργον καί μοναδικόν τοΰτο φυτον δμως, έάν έξακο- 
λουθή τις νά τό έγγίζη συχνά, χάνει κατά μικρόν τήν ευαισθη
σίαν του καί γίνεται καθώς τά άλλα φυτά, μή φροντίζον ποϊος 
τδ έγγίζει καί ποϊος ούχί.

‘Ο Θεός τώ έπροίκισε μέ τήν ευαισθησίαν ταύτην, διά νά τό 
προφυλάττη άπό κινδύνους. Όθεν δταν τήν χάση, χάνει τό μό
νον προφυλαχτικόν μέσον, τ’ο όποϊον εΐχε κατά τών έχθρών του.

Τώρα, άγαπητά μου τέκνα, δέν σάς υπενθυμίζει τδ φυτδν τοΰτο 
κάτι τι άλλο; Δέν σάς υπενθυμίζει τό ώραϊον, τό τρυφερόν, τό 
εύαίσθητον φυτον, τ’ο όποϊον ό Θεός έχει φυτεύσει εις τήν καρ
δίαν ένός έκάστου ήμών; Ήξεύρετε τ’ο όνομά του. Δέν όνομά - 
ζεται Συνείδησις: Πόσον ζαρόνει φυσικά είς τδπρώτον άγ
γιγμα τής κακίας 1 Πόσον μάς προειδοποιεί νά κλείσωμεν αύτήν 
έναντίον έκείνων, οιτινες ζητούν νά άστειευθοΰν μέ τους δισταγ
μούς μας, νά παίξουν μέ τάς άρετάς μας !

Φυλάττετε, λοιπόν, μικροί μου φίλοι, τδ φυτδν τοΰτο άπδ πά
σαν προσέγγισιν, ή όποια δύναται νά τδ κάμη άναίσθητον καί 
έπομένως άνίκανον νά σάς προειδοποιή περί τοΰ έπικειμένου κιν
δύνου.

Έάν ό Θεός άπδ εύσπλαχνίαν πρδς ήμάς έθεσε τδν θύλακα 
τούτον εις τάς καρδίας μας, ήμεΐς άπδ ευγνωμοσύνην πρ’ος αύτόν 
καί πρ’ος ’ίδιον ήμών συμφέρον πρέπει νά τδ περιποιώμεθα καί νά 
τό καλλιεργώμνε. Έάν δέ πράττωμεν ουτω, θά ευρωμεν έπί τέ
λους, δτι πάντα τά πέριξ ήμών θά κατασταθώσι γλυκύτερα, καλ
λίτερα καί καρποφορώτερα.

(Έφημ. τών παίδων).

«ο**

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ.

Eleve-toi au dessus des cienx, et des cienx 
des cienx et de tous les esprits celestes, ame 
raisonnable. puisque Dietl t'apprend qne, pour te 
former, il ne s’est pas propose’ tin autre mudele 
que lui meme. Ce n'est pas aux cienx, ni aux 
astres, ni au soleil, ni aux anges memes, ni aux 
archanges, ni aux seraphins quit te veut rendre 
semblable. Faisons, dit-il, a notre image ; faisons 
a noire ressemblance.

BOSSUET. '

‘Υψώθητι άνωθεν τών ουρανών και τών ουρανών 
των ούρανών και όλων τών ουρανίων πνευμάτων, ψυχή 
λογική, έπειδή ό θεός σ'ε διδάσκει ότι, δια νά σέ πλάση, 
δέν έλαβεν ύπ’ όψιν άλλο ύπόδειγμα είμή έαυτο'ν. Ούτε 
πρός τους ουρανούς, ούτε πρός τά άστρα, ούτε πρός τον 
ήλιον, ούτε πρός τούς αγγέλους αυτούς, ο’ύτε προς τούς 
αρχαγγέλους, ούτε πρός τά σεραφείμ όμοίαν θέλει νά σέ 
καταστήση Ιίοιήσωμεν, λέγει, κατ’ εικόνα ήμετέραν, ποι- 
ήσωμεν καθ’ ομοίωσιν ήμετέραν.

ΒΟΣΣΟΥΕΤΟΣ.

"Οτε δ "Υψιστος έθεσεν έπί τής γής τδν άνθρωπον άοπλον 
καί γυμνόν, τό τέκνον τοΰτο τής δημιουργίας δπερ έμελλεν ήμέ
ραν τινά νά ά’ρξη έπ’ αυτής, δέν διεκρίνετο τών λοιπών ζώντων 
πλασμάτων δι’ ούδενό; σημείου τής προσεχούς δόξης καί τοΰ 
μεγαλείου αύτοΰ, ίσως δέ καί περισσοτέραν αδυναμίαν καί άθλι- 
ότητα εΐχεν έκείνων. Μή δυνάμενος μήτε είς τά βάθη νά βυθι- 
σθη τών ύδάτων, μήτε τους ά/έμους ταχέως νά διατρέξη, δέν 
ήδύνατο έπιπλέον νά διαφυγή, ώς τδ άκαρι διά τής μικρότητες του, 
τάς τών άγρ'.μαίων Θηρών προσβολάς, νά άρπάξη βοράν τινα ώς 
ή άλώπηξ, νά μάχηται ώς δ λέων, νά φεύγη ώς ή δορκάς, καί 
>ά υπερπηδά, δίκην σκίουρου, τους βάλτους καί τάς άποκρήμνους 
χαράδρας, τρέχων άπό κλάδου είς κλαδον, άπό δάσους είς δάσος, 
καί άπό μιά; άκρας τών ήτείρων είς τήν άλλην. Άνευ μέσων 
άμύνης κατά τοΰ καύσονος τής Μεσημβρίας καί τοΰ ψύχους τοΰ 
Βορρά, έκτεθειμένη είς πάντας τους κινδύνους καί εις πάσας έν 
γένει τάς βασά ·ους ή ανθρώπινη φυλή, έφαίνετο έπί γής έρριμ- 
μένη έκ τίνος σκληράς ιδιοτροπίας τής Ειμαρμένης, μό··ον δπως 
έξαφανισθή τάχιστα καταβρωθεϊσα ύπό τής μάστιγος, ύφ’ ής έβλε- 
πεν έαυτήν προσβαλλόμενη·/.

Καί άν πάντα τά λοιπά τέκνα τής δημιουργίας ώμίλουμ, ήθε- 
λον είπεϊ.

« ‘Οποϊον άρα τδ ασθενές τοΰτο πλάσμα, οΰ τό άχνουν δέρμα 
κατακαήσεται υπό τών πρώτων ήλιακών άκτίνων, διαπερασθή- 
σεται ύπό τή; πρώτης νυχτιάς δρόσου καί διασχισθήσεται ύπό 
τής έλαχίστης πάχ/ης; Το στόμα του επιτήδειον μόνον εΐνε τό 
πολύ πρός καταβρόχθισιν τών ήδη καταβεβλημένων καί κατε- 
σπαραγμένων μελών τών έχθρών του. Ή χειρ του άοπλος πάντη 
ούσα δέν δύναται νά άρπάση αύτά ζώντα καί τά κατασπαράξη. 
‘Ο ποΰς του γυμνός ώς καί τ’ο έπίλοιπόν του σώμα δέν δύναται 
νά τόν ύπερασπισθή ούτε σχεδόν νά τόν ύποβαστάξη. Εις χάλιξ, 
μία άκανθα άρκοΰα νά τόν καθαιμάξωσιν. Ό οφθαλμός του βλέ

πει ίσως είς έκτεταμένάς αποστάσεις, άλλά μόνον διά μεγάλου 
άγώνος ήθελε δυνηθή νά άκολουθήση τδ ύπ’ο τούς πόδας του 
φεύγον έδαφος, άλλως τε τό δμμα του λυχνία τις μόνον έστιν 
άτελής, άναπτομένη σ’υν τω φωτί τοΰ ήλιου καί συσβεννΰσα αύτω. 
Άπόλλυσιν δθεν πάντα τά φώτα, όπόταν μάλιστα τω εΐνε άναγ- 
καϊα έν τή σκοτ'α. ‘Η μακρά του κόμη ούδέ ώς ένδυμα χρησι
μεύει αύτώ ούδέ ώς άμυνα.'Ο ολέθριος ουτος στολισμός τίνι άλλα) 
ομοιάζει ή περιπλοκή καί παγίδι, ήν μεθ’ έαυτοΰ πάντοτε φέρει 
καί είς ήν έμπεσεϊται αποπειραθείς νά καταφύγη ύπό την σκιάν 
πλατύφυλλων δασών;

Πιεζόμενος ύπό πείνης, ύπό τής βροχής και ύπό τίνος έξ 

ήμών τών λοιπών ζώων, πώς θά συντηρηθή; Ποΰ θά ζητήση άσυ
λον; Θά προσπαθήση αρά γε νά συλλέξη καρπόν τινα ή νά εύρη 
άσυλον ύπ’ο τούς κλάδους άμυντικοΰ δένδρου; Άλλά τίνι τρόπω 
τά τόσον λεπτοφυή μέλη αύτοΰ θά δυνηθώσι νά προσκολλτ,θώσιν 
εις τ’ον τόσον τραχύν καί ογκώδη κορμόν εκείνου; Τό σώμά του 
περιβραχήσεται πάραυτα ίδρώτι καί αϊματι έν τώ έργω τούτω τώ 
τόσον εύκόλω δι’ ήμάς! Οί πόδες αύτοΰ δέν δύνανται νά προσφυ- 
ώσιν, ώς οί τοΰ στρουθιού, έπί τοΰ ύπό θυέλλης καταβληθέν- 
τος κλωνός. Δέν θά τολμήση νά παραδοθή είς άναπαυσιν, καί 
δ ύπό τό φύλλωμα διακρίνας αύτδν άετός κατασπαράξει πάραυτα 
αύτόν τοΐς άσπλάγχνοις αύτοΰ δνυξιν. Ή άρκτος θ’ άναβή μέχρι 
τής κορυφής τοΰ δένδρου, όπως άρπάξασα καταβροχθίση αύτόν. 
Ο έλέφας θά τον καταλάβη διά τής προβοσκίδας του είς τ’ο ανί

σχυραν αύτοΰ καταφύγιον. ‘Ο δέ δ φις, ου ήθελε ταράςει τήν φωλεάν, 
θά περιβάλη αύτόν δια τών συσπειρωμάτων του καί θά κατασυν- 
τρίψη αύτόν καί τήν σύντροφόν του κατά τοΰ φιλοξενούντο; κορμοΰ. 
Θά θελήση αρά γε νά καταφύγη ύπό τά υδατα; Ούδόλως δύναται 
νά ζήση έν αύτοϊς. Νά τά διαπεράση, δπω; ζητήση άσυλον είς 
έτερα παράλια, Ή χελιδών υπερπήδα τδν ’Ωκεανόν, ή άλκυών 
κατοικεί έπί μιάς πτυχής τοΰ κύματος, άπειρα έντομα τρέχουσι 
δ’.ά μέσου τών κυμάτων, άλλ’ αύτό; άπολεσθήσεται δργυιά; τινας 
πόρρω τής όχθης, καί έάν μάλιστα τά πόντια τέρατα ήφινον 
αύτόν ατιμώρητε! νά έπιδράμη την έπικράτειαν των. Τό κρά
τος λοιπόν τών ύδάτων ώ; καί τό τών ανέμων τω εινε άπρόσιτα. 
Έπί δέ τή; έπιφανεία; τή; μητρός·γή;, άνίσχυρο; πρό; ύπερά- 
σπισιν καί έπίθεσιν, ανίσχυρος πρ’ος άπόκτησιν τροφή; κιί πρός 
έκδίκησιν έαυτοΰ, άσθενέστατον παίγνιον καί τοΰ άσθενεστέρου 
ήμών είδε καί δψεται τό φώς μόνον δπως ύποφέρη, τρέμη, καί 

άποθάνη.»
Άλλ’ ό'Υπέρτατος Άναξ τοΰ Παντός δημιουργών τόν άνθρω

πον κατ’ εικόνα καί καθ’ δμοίωσιν αύτοΰ, ειπεν αύτώ μετ’ 

ευλογιών:
« ^ϋξάνου xai ηληθύνον. Πλήρωσαν τήν γήν. ΚαΟνπύταξον 

αυτήν. Βασίίτνσον int τών ιχθύων τής θαλάσσης, τών πιτιι- 
νών τον ουρανού, χαΐ έφ' δλων τών Μ γής χινονμύνων 

ζώντων. »
Τοιαΰτα εΐτεν. Όλίγιστος παρήλθεν έ'κτοτε καιρός, καί τά 

ισχυρά καί ώπλισμένα καί τρομερά έκεϊνα δντα έφευγον άπανοα- 
χόθεν. Τό δέ άσθενές καί γυμνόν έκείνο πλάσμα κατώρθωσε νά 
καταδιώκη, νά φθάνή, καί νά δαμάζη καί αύτά τά εναέρια κοά
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Τπερωκεάνεια τέρατα. Το πτηνόν καταβαλλόμενου, δ Ιχθύς κατα- 
βροχθιζόμ-.νο; τώ έχορήγου» τά μέσα, it’ ών καθυπέτατ.ε ύπδ 

τήν εξουσίαν τού βρχχίονος αύτοΰ τούς ταχυτέρους κατοίκους τών 
δασών. ‘Ω; στενότατος ο’ εταίρος καί ευπειθής φρουρός ό κύων, 
έφρούρει πλησίον αύτοΰ, θυσιάζω-/ τήν αύτοΰ ζωήν ύπέρ τής ζωής 
έκείνου. Ή τίγρις τον ένέδυε μέ τό δέρμα της, ή 6 ΰς τον έτρεφε 
μί τό γάλχ της καί μέ τό κρέας της. '() ταύρος, δ δνός, δ έλέ- 
φας. ή δρσμάς, κχταίχμσζόμεοι, έσχηχάτιζον πέριξ αύτοΰ οίονεί 
οικογένειαν τινα αίχμχλώτω , τών όποιων ή σωματική ισχύς 
έχοησιμευον αποκλει
στικών προς υπηρε
σίαν αύτοΰ. Πάσα ή 
ζώσα φύσις ώμοίνζεν 
άθροίσματι εύπειθεςά- 
των τεχνιτώ», προσ- 
παθούντων μόνον ό
πως έξομχλύνωσι τά 
έμπροσθεν τοΰανθρώ
που τυγχάνοντα προσ
κόμματα, προσεγγί- 
ζωσι τάς αποστάσεις 
καί άνακαλύπτωσιπρ'ος 
βφελος αύτοΰ έπί τε 
τής επιφάνειας καί έν 
τοϊς κευθμώσι τή; γής 
θησαυρούς και απο
λαύσεις πάντοτε νέας. 
Ή κάμηλος, ή ίπ- 
πέλαφος, δ ίππος, ή 
εύγ-νής ο/τως αύτη 
κχτάκτησι.-, μετέφερον 
κατά τόν πόθον καί 
τάς εύχά: αύτοΰ τά 
βαρύτερα άχθη, τήν 
χρησιμωτέραν ύλην, 
έν ανάγκη δέ καί 
αύτόν τόν ίδιον έκτής 
μιας άκρα: τώνήτεί- 
ρων εϊς τήν άλλην. 
Ήδη ό χάλιξ τώ έ- 
χορήγει τον σπινθήρα 
ώ; δ.τλον ζατχ του 
ψύχους, οιαλύοντα τον 
ζόφον τή: νυκτος, με- 
τατρέπο-τχ εϊς γονί
μους κοιλάδα: τά κα
τά τού; πρώτους χρό
νους άπειρα δάση. λε- 
πτύνοντά τόν χρυσόν 
καί τόν σίδηρον, καί μεταποιούντο τά ύπδ τοΰ ανθρώπου έςα- 
χθέντα τών κόλπων τής γής άκα έργαστα καί ανωφελή μέταλλα 
εϊς πελέκεις, σπάθας, άροτρα, βραδύτερον δέ και εϊς πολύτιμα 
νομίσματα. ‘II πεύκη καταβάσα είς τήν φωνήν αύτοΰ έκ τών 
ύψικορύφων δρέων μέχρι τών κόλπων τοΰ άφρόεντος πόντου, 
έλάμβανεν ύπδ τήν προστασίαν αύτής τδν κύριον τών θαλασσών, 
καί σχηματίζουσα έπί τής επιφάνειας αΰτών κινητάς γέφυρας 
χαί πτερωτούς εμπορικούς οίκους, καθίστα προσιτόν παν δπερ 

Κο χ αχτ οΰ.

δ θεός είχε κατ’ άρχάς χωρίσει, τάς γαίας, τάς φυλάς καί τούς 

διαφόρους θησαυρούς. Μία κώπη, έν πηδάλιον, ήρκεσχν όπως 
κοινά καταστήσω;·. πάντα τά πλούτη καί πάσας τάς επικράτειας 
τή; ύφηλίου.

Έοέησε δέ όπωςμετά παρέλευσιν τριάκοντα ολοκλήρων αιώ
νων, κατά πάσαν πιθανότητα, έκτελεσθή ή όντως μεγαλοπρεπής 
αΰτη μεταβολή. Περί τό τέρμα τοΰ χρόνου τούτου τά έθνη εΐχον 
σχηματισθή. ΊΙ Εύρώ.τη, ή Άτια καί ή ’Αφρική, ήρίθμουν ήδη 
έπί τών κοινών αΰτών μεθορίων αχανή καί άκμάζοντα κράτη. Ή 

δ’ άνθιωπίνη φυλή, 
τέως αγρία καί πλα
κωμένη, ήγειρε πρδς 
κατοικίαν καίτώνμετά 
θάνατον λειψάνων της 
πυραμίδας, έςιχοϋργει 
Ίλιαδας και επίστευεν 
εις τον Θεόν, ώς τδν 
ύπέρτατον Κύριον τοΰ 
Παντός.

('Εκ τού Γαλλικού) 
ύπό Θ Μ. Κωνσταν.

κοκακτογ.

Μεταξύ τών πτη
νών το γένος τώνψιτ- 
ταχών (παπαγάλων) 
περιέχει περισσότερα 
είδη καί παρουσιάζει 
περισσοτέρας παραλ- 
λαγάς παρ’ οιονδήπο- 
τε άλλο- ώς πρός τδ 
μέγεθος εόρίσκοντα·. 
ψιττ-.κοί μικροτεροικαί 
αύ::ϋ τοΰ καναρινιού, 

καί άλ» οι μεγχλείτε- 
ροι τών κατοικίδιων 
ορ.ίθων.

‘Ως πρός τδ χρώμα 
τινές εΐνε κατάλευκοι, 
άλλοι κατνμαυοοι.αλ- 
λοι χρυσοειδεΐς καίχλ- 
λ:ι ωραιότεροι καί αύ
τοΰ τοΰτχοΰ (παγωνι
ού) κατά τήν ποικιλίαν 
τοΰ χρώματος.

‘Η παρούσα εικονογραφία παριςϊ ψιττακόν τή: Νέας Αύοτρα- 
λίας, όστις ζή κατ’ άγέλας. Τα πτερά του εΐ·ε ωραιότατα, άλλά 
τδ ράμφος του πολύ γαμψόν. Έπί τοΰ οπισθίου μέρους τής κε
φαλής του έχει περικεφαλαίαν κιτρινοπράσινου, τήν όποιαν κατά 
βούλησιν άπλόνει ώς δ ταώς τήν ούράν του έν είδει ριπιδίου.

Όταν έξημερωθή, άφοσιοΰται πολ,ύ εις τούς κυρίους του. μαν
θάνει νά δμική κχί λέγει πολύ αστεία πρχγμχτχ· γελά δέτοσον 
καλά, δσον έν μικρόν παιδίον. ‘Ο θεός έκαμεν άπειρον ποικιλίαν 
πτηνών καί δλα ταΰτα ψάλλουν τούς επαίνους του.

(Έφ. τών παίδ.).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΪΑΡΤ ΒΛΑΚΗΣ.

Ό ‘Ελληνιστής Βλάκης, ούτινος τά ύπέρ τής 'Ελλάδος ακραι
φνή αισθήματα διαλάμπουσιν έν έκαστη σελίδι τών σοφών αύτοΰ 
συγγραμμάτων, καί τοΰ οποίου τδ όνομα έσαεί έσεται έντετυπω- 
μένον έν έκάστη ‘Ελληνική καρδία διά τάς ύπέρ τοΰ έθνους ήμών 
εύνοϊκάς εκφράσεις του, έγεννήθη έν Γλασκώβη τής Σκωτίας τήν 
28 Ίουλ. τοΰ 1809, καί έξεπαιδεύθη έν Άβερδίνη καϊ Έδιμ- 
βούργη. Κατ’ άρχάς δ καθηγητής Βλάκης ήτο προωρισμένας διά
τδ θεολογικδν στάδιον 
διήλθε τακτικώς τάς 
προκαταρκτικός αύτοΰ 
σπουδάς καί άκολού- 
θως έσπούδασεν έπί 
τρία δλόκληρα έτη τήν 
θεολογίαν, άκούσας τών 
περιφήμων θεολόγων 
Μέρνς (Near ns) καί 
Βράουν (Brown) έν 
τοϊς έν Άβερδίνη πα
νεπιστήμιο!? τοΰ Κίγγ 
(King) καί Μάρισελ 
(Marischel). Πριν δέ 
άποπερατώση τάς θεο- 
λογικάς αύτοΰ σπουδάς, 
έπεσκέφθη τήν Γερ
μανίαν καί ’Ιταλίαν, 
ένθα διέμεινε δύω έτη 
σπουδάσας τήν Γερμα
νικήν καί ’Ιταλικήν 
φιλολογίαν, τήν τε θε
ολογίαν κα! αρχαιολο
γίαν. Έν ‘Ρώμη έτι 
διαμένω·/ δ καθ. Βλά
κης έδημοσίευσε-/ έν 
« τοϊς Χρονικοϊς τής 
’Αρχαιολογικής Εται
ρίας » διατριβήν γε- 
γραμμένην Ίταλιστίέπί 
τίνος αρχαίου άναγλύ- 
φου· τάδέ μέλη αύτής 
άναγνωρίσαντες τήν 
πρδς τά αρχαιολογικά 
ικανότητά του έξελέ- 
ςαντο αύτδν έπίτιμον 

Ιωάννης Λ'τουάρτ Β/.άχης.

μέλος.
Σπουδάζων έν Ρώμη τήν αρχαιολογίαν, πρδς ήν ό καθ. Β. εΐχεν 

ιδιαιτέραν κλίσιν, ώφελήθη μεγάλως ύπδ τών περιφήμων άρχαι- 
ολόγων Βαρώνου Βανσέν, καθ. Έδουάρδου Γεράρδ, καί άλλων
σοφών Γερμανών οιαμενόντων κατά τήν έποχήν έκείνην έκεϊ. 
Μετά τήν έκ Γερμανίας καί ’Ιταλίας έπάνοδόν του δ καθ. Β. 
πλήρης ποιητικής φαντασίας έποιήσατο μετάφρασίν του άριστουρ- 
γήματος «δ Φάουστ» τοΰ Γόεθ, ήτις έδημοσιεΰθη τω 1834. 
Ο κυρ. Λούις έν τη βιογραφία τοΰ μεγάλου ποιητοΰ τής Γερ

μανίας πλείστους έπαίνους έπιδαψιλεύει εϊς τήν μετάφρασίν 
ταύτης- άλλ’ δ καθ. Β. έν τη μεγάλη αύτοΰ μετριοφροσύνη, 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεΰχ. ΛΗ'.).’ 

ούδεμίαν σημασίαν έδωκεν είς τδ έργον του τοΰτο, θεωρήσας 
αύτδ έν τών νεανικών προϊόντων τοΰ καλάμου του ανάξιον 
νά καθέξη καί τήν έλαχίστην θέσιν έν τή ’Αγγλική φιλολογία. 
Δευτέραν δέ έκδοσιν, ήν προύπ'θετο νά ποιήση, δπως έπιθεωρήση 
και έπιδιορθώση τήν μετάφρασίν του, «ινα», κατά τδ λέγειν του, 
« πλησιάση τούλάχιστον τδ πρωτότυπον », φαίνεται ότι ένεκα τών 
πολλών αύτοΰ ασχολιών δέν ήδυνήθη είσέτι νά φέρη είς τέλος.

Έπειδή κατά τήν έποχήν ταύτην έπεβλήθη εϊς άπαντας τούς 
‘Ιερείς τής Σκωτικής Έκκλησίας νά προσυπογράψωσιν ομολογίαν 
πίστεως, ό καθ. Βλάκης ένεκα λόγων συνειδήσεως έγκατέλειψε

τάς θεολογικάς αύτοΰ 
σπουδάς καί κατέγι- 
νεν είς τήν σπουδήν 
τής νομικής. ’Αλλά τοΰ 
ζωηρού καί εύερεθίστου 
αύτοΰ μή συνάδοντος ού
δόλως μέ τάς νομικάς 
σπουδάς, και προβλέ- 
πων δτι έκ τής έπι
στήμης ταύτης ούδέν 
αίσιον μέλλον παρου- 
σιάζετο ένώπιον του, 
έδόθη είς τήν φιλολο
γίαν, συγγράφων άρθρα 
καί πραγματείας ώς 
έπί τδ πλεϊστον περί 
Γ ερμανικής φιλολογίας, 
καταχωρισθείσας έν 
τοϊς περιοδικοϊς, Bla
ckwood, Tait καί 
Foreign Quar
terly Review.

To 1841 δ Βλά
κης διωρίσθη παρά τής 
δημοτικής Άρχής κα
θηγητής τής Λατινικής 
φιλολογίας έν τώ έν 
Μάρισελ (Marischel) 
πανεπιστημίω τής Ά- 
βερδίνης. Τήν ύψηλήν 
ταύτην θέσιν κατεϊχεν 
έπί ένδεκα δλόκληρα 
έτη, διακριθείς διά τό 
εύμέθοδον τής διδασκα
λίας, τήν εύγενή συμ
περιφοράν του καί διά 
τάς μεγάλας καί ούσι- 

ώδεις ύπηρεσίας, άςτινας προσήνεγκε πρδς παγίωσιν τοΰ Σκω- 

τικοΰ έκείνου φυτωρίου.
Άμα δ καθ. Βλάκης κατέλαβε τήν έδραν τής λατινικής φιλο

λόγιας, παραχρήμα κατενόησε τήν οίκτράν κατάστασιν, έν ή διε- 
τέλουν τά Σκωτικά πανεπιστήμια ώς πρδς τήν φιλολογίαν έν 
γένει ένεκα τής ολιγωρίας τής μέσης έκπαιδεύσεως- δθεν δρμώ- 
μενος έκ τής αξιέπαινου ιδέας του νά βελτιώσητά πολλών χρή- 
ζοντα βελτιώσεων Σκωτικά πανεπιστήμια, είργα'σθη μετά ζήλου 
καί προθυμίας ύπέρ τής άναμορφώσεως αύτών, οί δέ κόποι του 
πρδς έπιτέλεσιν τοΰ κοινωφελεστάτου τούτου έργου δέν έματαιώ-· 

7. 
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θησαν, διότι κατά τ'ο 1858 διωρίσθη Κοινοβουλευτική έπιτροπή, 
ήτις έπιληφθείσα τοΰ αντικειμένου τούτου, είσήγαγε μέν επωφε
λείς τινας μεταρρυθμίσεις έν τή ανώτερα παιδεία, άλλ’ οΰχί τήν 
ριζικήν εκείνην μεταρρύθμισή, ήν δ καθ. Βλάκης μετά τοΰ Δ. 
Τζσάλμερς και άλλων διακεκριμένων Σκώτων προσεδόκων καί 
ύπέρ τής όποιας ειργάσθη σαν μετ’ απαραδειγμάτιστου αύταπαρνή- 
σεως. Κατά τήν έν Άβερδίνη διαμονήν του ό καθ. Β. συνέγραψε 
πολλά άρθρα μεγίστης φιλολογικής άξίας έν «τω Κλασικω Μου
σείο) » έκδιδομένω παρά τοΰ Δρ. Λεονάρδου Schmitz, μαθητου 
τοΰ εΰπαιδεύτου Niebohr και διευθυντοΰ τοΰ έν Έδιμβούργη γυ
μνασίου. Άλλ’ ό καθ. Β. καίτοι κατεγίνετο εΐς πολλάς άλλας 
διανοητικός έργασίας και διήγε βίον έπίπονον, δέν έγένετο έπι- 
λήσμων της σπουδής τής γλώσσης τοΰ ‘Ομήρου καί Πλάτωνος· 
δθεν ήρξατο νά σπουδάζη τήν ελληνικήν φιλολογίαν, διότι έλεγεν ό 
σοφός Βλάκης, οτι ή Λατινική φιλολογία γενικώς θεωρούμενη 
δέν εινε είμή άπλή ήχώ τής 'Ελληνικής. Έν διαςήματι δέ ολίγων 
έτών ένεβάθυνε τοσοΰτον εΐς μελέτην τών άρχαίων συγγραφέων 
καί ποιητών τής ‘Ελλάδος, ώςτε έν βραχεί διαστήματι έξέδωκεν 
έμμετρον μετάφρασιν τοΰ έξοχου τραγωδοποιού Αισχύλου, ήτις 
έπηνέθη μεγάλως παρά πάντων τών Άγγλων και ’Αμερικανών 
λογιών, δ δέ ελληνιστής Φέλτων άποκαλεί αΰτήν « τήν ώραιο- 
τεραν και πιστοτεραν άπασών.» Τω 1852 ένεκα τής μεταφράσεως 
ταύτης ό καθ. Βλάκης διωρίσθη καθηγητής τής Ελληνικής 
φιλολογίας εν τω άρχαίω καί διακεκριμένο) πανεπιστήμιο) τής 
Έδιμβούργης· και εινε ίσως ό μόνος καθηγητ. Βρεττανικοΰ πανε
πιστημίου, δςις έπιμένει όπως οί Άγγλοι προφέρωσι τήν Ελλη
νικήν συμφώνως μέ τδν ορθόν τονισμόν τδν παραδοθέντα ήμίν 
παρά τών Αλεξανδρινών κα: Βυζαντινών Γραμματικών, καί δστις 
προσπαθεί παντί σθένει ΐνα άποσκορακίση τούς άρχαίους τύπους 
τής ’Ερασμίου προφοράς, ήν μέχρι σήμερον διετήρησαν μετά θρη
σκευτικής ούτως ειπεϊν άκριβείας τά Αγγλικά πανεπιστήμια. 
Όπως δέ διαφώτιση έτι μάλλον τους έπιμένοντας είς τήν’Ερά
σμιον προφοράν καί διαρρήξη τδ μεσότοιχον δπερ τά έν Βρεττανία 
έκπαιδευτήρια άνήγειρον μεταξύ τής ’Αρχαίας καί Νεοελληνικής, 
δ καθ. Βλάκης άμέσως μετά τήν πρώτην περίοδον τής ’Ακαδη
μαϊκής αΰτοΰ διδασκαλίας, περί τάς άρχάς τής άνοίξεως τοΰ 
1853, έπεσκέφθη τήν 'Ελλάδα, ένθα έξετάσας μετά περισσοτέρας 
έπιστασίας τδ σπουδαίου ζήτημα τής προφοράς έπανέκαμψεν εϊς 
τήν πατρίδα του έτι μάλλον πεπεισμένος δτι ή 'Ελληνική πρέπει 
νά διδάσκηται ώς γλώσσα ζώσα, κατά τούς Βυζαντινούς Γραμμα
τικούς, καί δτι ή μέθοδος τής διδασκαλίας, ήν μετεχειρίζοντο έν 
τοϊς άνωτέροις έκπαιδευτηρίοις τής ’Αγγλίας, ήτο ώς έπί τδ πλεϊ
στον παρά φύσιν οχληρά, άντεπιστημονική καί 
άνωφελής. Τάς ιδέας ταύτας ό καθ. Βλάκης έξεφράσατο δι’ 
εΰφραδεοτάτου λόγου « Περί Νεοελληνικής » ένώπιον τών φοι
τητών καί καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου τής Έδιμβούργης.

Ό λόγος ούτος άκολούθως έοημοσιεύθη καί μεγάλως έπηνέθη 
παρά πολλών Ελληνιστών Άγγλων τε καί ’Αμερικανών. Τω 
1857 έξέδωκε τομίδιον ποιημάτων, ώς έπί τδ πλεϊστον έπί άντι- 
κειμένων τής ‘Ελληνικής μυθολογίας, δπερ έτυχεν άρίστης υπο
δοχής, ή δέ έκδςσις αΰτοΰ ήδη έξηντλήθη. Τά ποιήματα ταΰτα 

εΐσι γεγραμμένα εΐς ύφος λίαν εξοχον, ή δέ υψηλή αΰτοΰ φαντα
σία διαλάμπει παντοΰ. Μετά έν έτος έξέδωκε πραγματείαν « Περί 
τοΰ κατά Πλάτωνα κάλλους,» ήτις θεωρείται ώς τδ άριστούρ— 
γημα τών διανοητικών αΰτοΰ προϊόντων, καί όντως εινε ώς πρδς 
τάς ιδέας έν έκ τών πρωτοτύπων αΰτοΰ έργων. Έν τή πραγμα
τεία ταύτη ό καθ. Βλάκης άνασκευάζει μετά πλείστης όσης 
άκριβείας καί φιλοσοφικών έπιχειρημάτων τάς περί ώραίων τε
χνών θεωρίας τοΰ Άλισον καί Ζεήλφρεϊ, αΐτινες άνεπτύχθησαν 
έν Έδιμβούργη περί τάς άρχάς τής 19ης έκατονταετηρίδος. Οί 
κύριοι ουτοι προσεπάθησαν διά παντός μέσου ν’ άποδείξωσιν δτι 
τδ κάλλος τών ώραίων τεχνών δέν βασίζεται έπί αιωνίων καί 
πραγματικών άρχών, άλλ’ έπί αυθαιρέτων καί δεσποτικών άνα- 
μνήσεων χρόνου τε και τόπου.

Έν έτει 1860 έξέδωκε τομίδιον ’Αγγλικών καί Λατινικών 
ποιημάτων, δπερ δέν έλαβε τήν εΰμενή υποδοχήν τοΰ πρώτου. 
Τά ποιήματα ταΰτα φαίνεται δτι ό καθ. Βλάκης συνέγραψε χά
ριν παιδιάς καί ποικιλίας. Συνάμα δέ ό καθ. Β. ένησχολείτο είς 
τδ πλείστου λόγου άξιου αΰτοΰ σύγγραμμα « Περί ‘Ομήρου,» 
έκδοθέν έν Έδιμβούργη τω 1866, έκ τεσσάρων τόμων συγκεί
μενον. Διά τδ έργον τοΰτο δ συγγραφεύς κατεδαπάνησε δώδεκα 
ολοκλήρων έτών άνέσεως ώρας, διαιρείται δέ είς τρία μέρη. Και 
έν μέν τώ πρώτω διαπραγματεύεται μετά μεγίστης ιστορικής με
λέτης τδ πολύπλοκον ζήτημα, τδ άφορών τήν άρχήν, τδν χαρα
κτήρα καί τήν ιστορίαν τών ‘Ομηρικών ποιημάτων, δπερ έκ τής 
έποχής τοΰ μεγάλου φιλολόγου Wolf διήρεσε τούς πεπαιδευ
μένους ε’ις δύο μεγάλα στρατόπεδα· ένδέ τώ δευτέρω έμπεριέχε- 
ται έμμετρος μετάφρασις τής Ίλιάδος, καί έν τώ τρίτω φιλολο
γικά· καί άρχαιολογικαί σημειώσεις, έν αίς τά μάλλον ένδιαφέ- 
ροντα ζητήματα τής ‘Ομκρικής άρχαιότητος σαφηνίζονται καί ή 
σημασία τών άμφιβόλων λέξεων άκριβώς εξετάζεται. ‘Η κυριω- 
τέρα δμως ιδέα,ήν ό σοφός συγγραφεύς προτίθεται νά ύποστηρίξη 
διά τοΰ έμβριθεστάτου τούτου έργου, εΐνε δτι υπάρχει μεγίστη δια
φορά μεταξύ τών ποιημάτων ένδς άοιδοΰ άνευ βιβλίων αδοντος, 
δπως τδν άκροάζωνται άλλοι, καί ένδς ποιητοΰ ζώντος έν φιλο
λογικό) αιών, καί γράφοντος δπως άναγινώσκηται- καί δτι άνευ 
τής παραδοχής τής άρχής ταύτης άδύνατον είνε νά έπικρίνη τις 
σοφώς τήν Ίλιάδα ή όρθώς καί άκριβώς νά μεταφράση αΰτήν. 
"Οσον άφορα τήν Οΰόλφιον θεωρίαν, ό καθ. Βλάκης κατέχει τδ 
διάμεσον, δπερ θεωρεί όρθότερον καί λογικώτερον, δηλαδή μεταξύ 
τής άκρας θεωρίας τής μή ένότητος τών ‘Ομηρικών ποιημάτων, 
ήν πολλοί τών διακεκριμένων φιλολόγων Γερμανών ΰποστηρίζουσι, 
καί τής ύπερτάτης ιστορικής ένότητος ύποστηριζομένης ύπδ τοΰ 
Γλάδστωνος καί τής άρχαίας ’Αγγλικής σχολής. Πόσον ό καθ. 
Βλάκης έπέτυχεν έν τή έκθέσει τών άρχών του καί τής έφαρμο- 
γής αΰτών έπί τής μεταφράσεώς του οί έν ’Αγγλία λόγιοι εϊσέτι 
δέν άπεφάνθησαν τοΰτο έγένετο οΰχί ένεκα άδιαφορίας ή αμέ
λειας άλλ’ ένεκα τής έμμέτρου μεταφράσεως τής Ίλιάδος τοΰ 
Λόρδου Δέρβυ, έκδοθείσης ολίγους μήνας πριν τής τοΰ καθ. 
Βλάκη και ήτις μεγάλως άπησχόλησε τ’ο δημόσιον. Έν τούτοις 
ό καθ. Βλάκης πολλάκις έξέφρασε τήν λύπην του, δτι οί λόγοι 
του άπετάθησαν είς κωφά ώτα, καί οτι εΐς χυδαίος Σκώτος 

καθηγητής οΰδέποτε ήδύνατο νά περιμείνη άνεξάρτητον καί 
δικαίαν κρίσιν άπέναντι ένδς Άγγλου Λόρδου. Ήμεϊς δέν ηΰτυ- 
χήσαμεν ν’ άναγνώσωμεν ούτε τήν μετάφρασιν τοΰ καθ. Βλάκη 
ούτε τήν τοΰ λόρδου Δέρβυ- δθεν δέν δυνάμεθα νά έκφέρωμεν 
τήν άσθενή ήμών γνώμην.

’Ακολούθως έξέδωκε συλλογήν ασματίων διά τούς φοιτητάς 
ύπ’ο τδν τίτλον «Musa Banchikosa » έν Έδιμβούργη, 1871. 
Διά τής συλλογής ταύτης ό καθ. Βλάκης προτίθεται νά διεγείρη 
τούς σοβαρούς καί σεμνούς νέους τής πατρίδος του πρδς μίμησιν 
τής λυρικής ίλαρότητος τών Γερμανών. Μετά δν έτος έδημοσίευσε 
συλλογήν « θούριων γερμανικών ασμάτων» μεταφρασθέντων 
’Αγγλιστί μετά έκτεταμένης προεισαγωγής καί σημειώσεων. Έν 
τώ βιβλίω τούτω ό καθ. Βλάκης ύπερασπίζεται μετά τοΰ αΰτοΰ 
ζήλου ώς δ συμπατριώτης του Κάρλαϊλ τδ δίκαιον τών Γερμα
νών ώς πρδς τ’ον Γαλλο-Πρωσσικδν πόλεμον καί τήν πολιτικήν 
τοΰ Βίσμαρκ. Τω 1872 έδημοσίευσε « Τάς Τέσσαρας φάσεις 
τής ήθικής » ήτοι περίληψιν τεσσάρων εσπερινών παραδόσεων 
έκφωνηθεισών έν τώ Βασιλικω Ίνστιτούτω του Λονδίνου κατά τήν 
άνοιξιν τοΰ 1870. Έν τώ μικρώ τούτω συγγράμματι ό καθηγη
τής άντικρούει μετά μεγίστης λογικότητος καί πολυμαθείας τάς 
ψευδείς καί έσφαλμένας άρχάς τοΰ Paley, Benthan, Mill καί 
Bain, καί υποστηρίζει μετά Χριστιανικού θάρρους τήν ήθικήν τοΰ 
λογικού καί τήν παρά τής θείας προνοίας ύποκινουμένην ψυχι
κήν συγκίνήσιν—άρχαί διδαχθεϊσαι ύπδ τοΰ Σωκράτους κα’ι Άρι- 
στοτέλους καί κηρυχθεϊσαι ύπδ τοΰ Αγίου Παύλου καί τής Χρι
στιανικής Έκκλησίας. Τδ σύγγραμμα τοΰτο μετετυπώθη καί έν 
’Αμερική καί θεωρείται παρά τών λογιών ώς έν τών άριστων 
έργων τοΰ έλληνιστοΰ Βλάκη. Τδ αΰτδ έτος έξέδωκε μικρόν 
βιβλίον Έλληνο-Άγγλικών διαλόγων, δπως άναζωπυρώση τδν 
διά ζώσης φωνής άρχαϊον τρόπον τοΰ διδάσκειν τάς κλασικάς 
γλώσσας.

Κατά τδν ’Ιούλιον τοΰ 1872 ό καθ. Βλάκης ήρξατο τά νεα
νικά του παίγνια μέ τάς Μούσας, έδημοσίευσε συλλογήν ποιημά
των ύπδ τδν τίτλον « Lays of the Highlands and Islands. » 
Έν αΰτοϊς περιγράφει διά τής ΰψηλοτέρας φαντασίας καί τών 
ζωηρότερων χρωμάτων τήν φυσικήν καλλονήν καί τάς άρχαίας 
παραδόσεις τών ορεινών χωρών τής Σκωτίας.

Έκτος τών είρημένων φιλολογικών έργων δ ελληνιστής Βλά
κης έγραψε πλεϊστα δσα άρθρα έν ταϊς έφημερίσι καί περιοδι
κούς καί πραγματείας καταχωρισθείσας έν τοϊς πρακτικόϊς τών 
διαφόρων ευρωπαϊκών φιλολογικών συλλόγων, τάς όποιας έάν τις 
συνέλεγεν, ήθελεν άποτελέσει πολλούς ογκώδεις τόμους. Άπα- 
σαι αί περί ών ό λόγος πραγματεία! εΐσι φιλολογικού καί ιστορι
κού χαρακτήρες, καί ιδίως έν ταϊς τελευταίαις τρισί διοράται ή 
ιστορική πολυμάθεια καί αί έγκυκλοπαιδικα! γνώσεις τοΰ σοφού 
καθηγητοΰ. Καί έν μέν τη πρώτη άνασκευαζει δι’ ά-καταμαχήτων 
έπιχειρημάτων τάς διαφόρους μονομερείς καί άβασίμους ιδέας 
τοΰ περιφήμου ιστορικού Γροτίου και Μαξ Μίλλερ τοΰ διακε
κριμένου Σανσκριτικού φιλολόγου- έν τή δευτέρα περιγράφει 
ολόκληρον τήν ‘Ιστορίαν « Περί τονισμού τής ‘Ελλ. Γλώσσης,» 
έπί σκοπώ νά δικαιολογήση τήν προφοράν τών νεωτέρων ‘Ελλή

νων έν δέ τή τρίτη, ήν πρό τινων μηνών άπήγγειλεν ένώπιον τοΰ 
βασιλικού ’Ινστιτούτου τοΰ Λονδίνου, άναλύει τδν χαρακτήρα καί 
τδ πνεΰμα τής Νεοελληνικής. Κατά τ'ον Σκώτον λόγιον, ή νεο
ελληνική γλώσσα εΐνε ή μόνη ζώσα γέφυρα μεταξύ τοΰ άρχαίου 
καί τοΰ νέου κόσμου, διότι διετήρησε μόνη τήν ζωτικότητα 
αΰτής- ενώ ή ‘Εβραϊκή, ή Λατινική καί πάσαι αί λοιπαί γλώσ- 
σαι, αΐτινες έχρησίμευσαν ώς έκφρασις τοΰ άρχαίου πολιτισμού, 
άπέθανον. « ‘Ο άπόλυτος καί άναλλοίωτος δρισμ'ος ζώσης τίνος 
γλώσσης,» λέγει όκαθ. Βλάκης, «εΐνε άδύνατος, διότι, ή μετα
βολή εΐνε άναγκαίως ή άληθής πηγή τής ζωής. Άλλά τά ένυ- 
πάρχοντα έν πάση γλώσση στοιχεία άλλοιώσεως περιορίζονται 
ύπδ δύο διαφόρων συντηρητικών δυνάμεων, έσωτερικών τε καί 
έξωτερικών. Καί εσωτερική μέν δύναμις εΐνε ή έπίδρασις τών 
έξοχων διανοιών, τών δημιουργικών πνευμάτων, είς ά τδ πολύ 
πλήθος παρέχει ώς έξ ένστικτου άπόλυτον κύρος ένεκα τοΰ ύφους 
των εξωτερική δέ δύναμις οί δύο μεγάλοι θεσμοί τής Έκκλη
σίας καί τής Πολιτείας. Τάς δυνάμεις ταύτας κέκτηται είς έξο
χου βαθμόν ή ‘Ελληνική γλώσσα, άποκτήσασα μακράν σειράν 
ποιητών, φιλοσόφων καί έπιστημόυων, έξασκησάντων διδακτορι
κήν έπίδρασιν έπί τοΰ ύφους. Προσθετέου ένταΰθα καί τήν έπί- 
δρασιν τής συγκεντρωτικής κυβερνήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τής Ανατολικής ’Εκκλησίας, οΰσης δημοτικής ώς πρ'ος τά 
δόγματα καί άριστοκρατικής ώς πρ'ος τ'ο πολίτευμα. Τά προσόντα 
ταΰτα έπέτρεψαν τή ‘Ελληνική γλώσση ν’ άντιστή κατά τών 
έπιδρομών τής χυδαίας διαλέκτου, ής ίχνη άνευρίσκομεν είς ποι
ήματα νΰν λίαν δυσνόητα έτι, καίτοι έσχολιασμένα.

Κατά τήν έποχήν τών Σταυροφοριών ύπήρχον έν Βυζαντίω δύο 
διακεκριμένοι κλάδοι τής ελληνικής γλώσσης, τδ κλασικόν 
ύφος, ώ έχρώντο οί πεπαιδευμένοι, καί ή χυδαία διάλεκτος, ορ
γάνου τοΰ άπαιδεύτου πλήθους. ‘Π κατάστασις αύτη έξηκολοόθη- 
σεν άχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Τούρ
κων. Άλλά τότε άντί νά παύση ό άρχαϊος κλασικός τύπος καί 
νά πλασθή νέα γλώσσα, έχουσα πρδς τήν άρχαίαν ελληνικήν ον 
λόγον έχει ή ’Ιταλική πρ'ος τήν Λατινικήν, τ'ο κύρος τής άρ
χαίας φιλολογίας καί έκκλησίας καί ό χαρακτήρ τής οθωμανικής 
πολιτικής και θρησκείας κατέστησαν πάσαν συγχώνευσιν άδύνα
τον. Ούτως ή ελληνική γλώσσα διετηρήθη άχρι τοΰ 1821, πα- 
ρηλλαγμένη καί άναμεμιγμένη μετά βαρβαρισμών καί νοθεύσεων 
άλλά διατηρούσα ύγιά πυρήνα κα: γνησίαν ελληνικήν ζωτικό
τητα καί δυναμένη ν’ άποβάλη άνά πάσαν στιγμήν τδν παρείσα- 
κτον ρύπον. Έν τοιαύτη καταστάσει ευρεν αΰτήν ό μέγας πα
τριώτης καί λόγιος Κοραής, ό μεταρρυθμιστής τής γλώσσης, ος- 
τις διετήρησε τάς βάσεις τοΰ ρωμαϊκού ιδιώματος καί άπέ- 
βαλε τάπρόσθετα στοιχεία, κατανοήσας δτι, δπως ή γλώσσα χρη- 
σιμεύση είς τούς Έλληνας λογίους πρ'ος άνάπτυξιν τοΰ λαού, 
έπρεπε νά μείνη καταληπτή καί νά διατηρήση δημοτικόν χαρα
κτήρα. Ούτως ό Κοραής έτράπη συνετώς τήν μέσην οδόν. Τής 
ένεστώσης νεοελληνικής γλώσσης άριστον κριτήριον εΐνε άναν- 
τιρρήτως αί ελληνικά: έφημερίδες. Άλλ’ έπειδή μεταξύ τών 
Ελλήνων συγγραφέων έκδηλοΰται νΰ; ισχυρά ροπή πρ'ος άνανέ- 
ωσιν καί καθαρισμόν τής γλώσσης, ό θέλων πρότυπόν τι ρω
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μαϊκή ς διαλεκτού τιρός φιλολογικόν σκοπόν οφείλει νά έκλέξη 
δημοτικόν τι σύγγραμμα τοΰ παρελθόντος αίώνος έκ τών δημο
σιευόμενων έν Βιέννη και Ένετία, πριν γίνη έπαισθητη ή έπί- 
δρασις τοϋ Κοραή.»

"Ο,τι αφόρα τόν φιλοσοφικόν χαρακτήρα τής νεοελληνικής 
γλώσσης, δ καθηγητής Βλάκης άπέδειξεν οτι ένίοτε μέν διά συν
τομεύσεων, ένίοτε δέ διά προσθηκών δ αρχικός τύπος τών λέ
ξεων μετεβλήθη έπαισθητώς· άλλ’ ότι ή πλούσια αΰτής ζωτι- 
κότης έκδηλοδται διά πολλών νέων καταλήξεων και σχηματι
σμών. Τά ξένα στοιχεία, άτινα ειχον προσκολληθή είς τήν ελ
ληνικήν γλώσσαν διά τών αιώνων, άπεβλήθησαν αίθις ώς τά 
στίγματα τής νόσου, άμα ώς κυκλοφορήση είς τόν οργανισμόν νέον 
αίμα. Οί "Ελληνες διετήρησαν τόν άληθή τονισμόν τών άρχαίων 

γραμματικών, ένω οί Άγγλοι λόγιοι έγκατέλιπον συστηματικώς 
τήν άρχαίαν ορθοέπειαν καί παρεδέχθησαν μίγμα τι λατινικού 
τονισμού καί άγγλικής προφοράς. ‘Ομιλήσας έν τέλει περί τοΰ 
μέλλοντος τής έλληνικής γλώσσης, δ καθηγ. Βλάκης έξέφρασε 
τήν γνώμην, δτι γλώσσα άντιστάσα εις τοσαύτας πολιτικάς με- 
ταβολάς και περιπετείας δέν δύναται ν’ άποθάνη, καί άν έτι τό 
ελληνικόν βασίλειον άπορροφηθή ύπό μεγάλης τινός αυτοκρατο
ρίας, οια ή Ρωσσία, καί δτι έν τοιαύτη περιπτώσει δύναται ν’ άν- 
τικαταστήση τήν λατινικήν καί νά καταστή παγκόσμιον δργα- 
νον διανοητικής κοινωνίας μεταξύ τών πεπαιδευμένων άνδρών 
παντός έθνους.

Καίτοι δ καθ. Βλάκης άπό πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός ενη- 
σχολεϊτο μέ τόν κάλαμον άνά χεϊρας, ινα διά τών προϊόντων τής 
ευφυΐας του πλουτίση τήν φιλολογίαν τοΰ έθνους του, δέν έπε- 

λάθετο καί τής κατωτέρας τάξεως τών συμπατριωτών του, άνευ 
τής έκπαιδεύσεως τών όποιων άδύνατον έν έθνος νά φθάση είς 
τόν κολοφώνα τής δόξης του· εντεύθεν οΰ μικράς προσπάθειας 
κατέβαλεν ϊνα προεκτείνη τό σύστημα τών δημοτικών εσπερινών 
άναγνωσμάτων, άπαγγέλλων αΰτδς δ ’ίδιος έτησίως είς διάφορα 
μέρη τής Βρεττανίας άπό 6 — 12 εσπερινά άναγνώσματα, 
έπί διαφόρων άντικειμένων, ιδίως δέ περί παιδείας, φιλολογίας, 
φιλοσοφίας, ιστορίας καί πολιτικής. Έκ τών άναγνωσμάτων 
τούτων εΐδον τό φώς, ώς προείπομεν, τά « Περί ’Ηθικής » και 
«Περί Δημοκρατίας,» τών όποιων έν μια δεκαπενθημερία ές έκ- 
δόσεις έςηντλήθησαν. Τό άνάγνωσμα τοΰτο, άπαγγελθέν πρός 
άντιθεσιν τοΰ τού Έρνεστ Ζ'ονς «‘Υπέρ Δημοκρατίας», έφερε τ’ον 
καθηγητήν εις στενοτέραν συνάφειαν μέ τόν πολιτικόν κόσμον 
τοΰτο όμως δέν διήρκεσεν έπί πολύν χρόνον. Αύτός οΰδόλως προΰ- 
τίθετο ν’ άναμιχθή είς τά πολιτικά, άλλά διά τοΰ άναγνώσμα- 
τος τούτου ήθελησεν απλώς νά υποστήριξή τάς άρχάς τής ισορ
ροπίας και μετριότητος, έφ’ ών τό Βρεττανικ. σύνταγμα σηρίζεται.

‘Ο καθ. Βλάκης διεπρεψεν ώς είς τών θερμοτέρων συνηγό
ρων τής Σκωτικής έθνικότητος, θαρσαλέως καταπολεμήσας τήν 
μητροπολικήν συγκέντρωσιν ώς παραδλάπτουσαν τά συμφέροντα 
τών άγγλικών έπαρχιών καί τείνουσαν νά έξασθενίση τήν ζω
τικότητά των. Τό δνομά του πρός τούτοις εΐνε στενώς συνδεδε- 
μένον μέ το άξιομνημόνευτον έκεΐνο κίνημα, ουτινος τ'ο άποτέ- 
ίλεσμα ύπήρξεν ή κατάργησις τοΰ Jest Act, δπερ άπήτει ϊνα οί

καθηγητάί τών Σκωτικών πανεπιστημίων ώσι μέλη τής Έκκλη

σίας τοΰ Κράτους. Καίτοι δ έλληνιστής Βλάκης ήτον ισχυρός 
και θερμός ύπέρμαχος ύπέρ τής Ένώσεως της θρησκείας καί 
τής έπιστήμης, οΰχ ήττον ύπερησπίσθη μετ’ ’ίσης αΰταπαρνήσεως 
και ζήλου τήν έλευθερίαν τών ιδεών καί τής διανοητικής άνε- 
ξαρτησίας. Γ. Δ. Κ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΑΕΚΤΑ.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠαΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

1. Τόν άράπη κι  αν λενκάνης, άδικα τόν κόπον χάνεις, 

Οΰποτε ποιήσεις τόν καρκίνον δρθά βαδίζειν.

1

Βλ. Άριστοφ. Εΐρην. 1084.
Οΰδέποτ’ άν θείης λείον τ'ον τραχύν έχΐνον.

Αΰτόθ. 1087.
Το γάρ άποστήναι χαλεπόν 
φύσεος, ήν έχει τις άεί.

Άριστοφ. Σφήκ. 1457.
Βλ. καί Άριστοτ. Μεγαλ. Ήθικ. Βιβλ. Β'. κεφ. Στ'. Τό έθος 
άλλω έθει έκκρούεται, ή δέ φύσις οΰδενί έκκρούεται. καί Εΰριπ.

............... Τόν τή φύσει οίκείον οΰδείς καιρός άλλότριον ποιεί, 
καί Παλλαδ. Τί μάτην νίπτεις δέρμα ’Ινδικόν; ί'σχεο τύχης 

Οΰ δύνασαι δνοφεράν νύκτα καθηλιάσαι.
καί Ίπποκ. Νομ. Φύσεως άντιπραττούσης, κενεά πάντα, καί Αί- 
σώπ. Μυθ. 75. (έκδ. Κοραή) έπιμυθ. Μένουσιν αί φύσεις ώς 
προήλθον τό πρότερον. καί Μυθ. 169 Έπιμυθ. Τό έκ φύσεως δν 
ρΰ μετατρέπεται.

2. Τό πολύ φαγί σπληνιάζει καί τό ’λίγο μαραζιάζει. Πάν 
μέτρον ά'ριστον. Βλ. Άριστ. Νικομ. Β'. Τά τε γάρ ύπερβάλλοντα 
γυμνάσια καί τά έλλείποντα φθείρει τήν ίσχύν· δμοίως δέ κα! τά 
σιτία, πλείω καί έλάττω γινόμενα, φθείρει τήν ύγείαν τά δέ 
σύμμετρα καί ποιεί καί αυξει καί σώζει, καί Ίπποκρ. παρά 
Στοβαίω. Σιτία, ποτά, ύπνοι, πάντα μέτρια, καί Φωκυλιδ.

Μέτρω μέν φαγέειν, πίνειν καί μυθολογεύειν
Πάντων μέτρον άριστρν, ύπερβασίαι δέ άλεειναί.

καί Ίπποκρ. Άφορ. Ε'. 2. Πάν τό πολύ τή φύσει πολέμιον, καί 
Πυθαγόρ. Χρυσ. ’Επη. 33.

Άλλά ποτού τε μέτρον καί σίτου γυμνασίων τε
Ποιείσθαι. μέτρον δέ λέγω τόδ’ δ μή άνιήσει.

καί Σολωμ. παροιμ. ΚΕ' 16. Μέλι ευρών φάγε τό ικανόν, μή- 
ποτε πλησθείς έςεμέσης. καί Φωκυλίδ.

Τό γάρ μέτριόν έστιν ά'ριστον.
3 "Οποιος πολύ νψόνεται γλίγωρα ταπεινόνεται.

Πρβλ. Αουκ. ΙΕ'. 11 καί Ματθ. 1Γ. 12. Πάς δ ϋψών έαυτόν τα- 
πεινωθήσεται, δ δέ ταπεινών έαυτόν ύψωθήσεται. καί Διόδ.Σικελ. 
Βιβλιοθ. ‘Ιστορ. Βιβλ. ΙΓ. Εις καιρός καί βραχεία ροπή τύχης 
ταπεινοί πολλάκις τούς ύπερηφάνους· καί Χρυσοστ. Μή έπαρθής 

μέγα, ινα μή μεΐζον κατενεχθής καί Σολωμ. Παρ. Κθ'. 23. 
’Υβρις άνδρα ταπεινοί, τούς δέ ταπεινόφρονας έρειδει δόςη Κύριος, 

καί Αίσχυλ. Περσ. 827.
Ζεύς τοι κολαστής τών ύπερκόμπων άγαν, και Σοφ οκλ 

Αίαντ. 127.
......................................................... Ύπέρκοπον
μηδέν ποτ’ είπης αύτός είς θεούς έπος, 
μηδ’ δγκον άρη μηδέν, είτινος πλέον 

ή χειρί βρίθεις ή μακροΰ πλούτου βάθει, 
ώς ήμέρα κλίνει τε κάνάγει πάλιν >
άπαντα τάνθρώπεια*  καί Ιακώβου Δ. ο. και Σλμ. Παρ 

Γ'. 34. καί Πέτρ. A'. Ε'. 5.*  Ο θεός ύπερηφα'νοις άντιτάσσεται, 
ταπεινοϊς δέ δίδωσι χάριν και Σλμ. Παρ. ΙΕ. 25. Οίκους υβρι

στών κατασπα Κύριος, καί Εΰριπίδ.
"Οταν ΐδης πρός ύψος ήρμένον τινά
Λαμπρώ τε πλούτω καί γένει γαυρούμενον,
Όφρύν τε μείζω καί τύχην έπηρκότα, 
Τούτου ταχείαν νέμεσιν εΰθύς προσδόκα· 
Έπαίρεται γάρ μείζον, ϊνα μεΐζον πέση. 

καί Σλμ. 11α ρ. 1ΣΤ'. 15. Πρό συντριβής ηγείται ύβρις.
4. /Ιός κρασί νά "βγ' ή άλήθεια. Βλ. θεοκριτ. Εΐδύλλ. Κθ'. 1 

Οίνος, ώ φίλε παϊ, λέγεται καί άλάθεα.
5. 'Λπ’ τό φόβο τον τά χάνει κάνεις. Πρβλ. Αίσχυλ. Προ- 

μηθ. Δεσμωτ. 880.
Κραδία δέ φόβω φρένα λακτίζει.

καί Ξενοφ. Κυρ. Παιδ. Βιβλ. Γ'. Κεφ. Α'. Πάντων τών δεινών 
δ φόβος μάλιστα καταπλήττει τάς ψυχάς. καί θουκυδιδ. Ξυγγρ. 

Β'. 87. Φόβος γάρ μνήμην έκπλήσσει.
6. δάσκαλε ποΰ δίδασκες καί νόμο δεν έκράτεις. Βλ. Παυλ. 

'Ρωμ. Β'. 21. Ό οΰν διδάσκων έτερον σαΰτόν οΰ διδάσκεις; καί 

Χρυσόστομ. Ούδέν διδασκάλου ψυχρότερου έν λόγοις φιλοσοφοΰν- 
τος μόνον τούτου γάρ οΰ διδασκάλου, άλλ’ ύποκριτοΰ. καί Εΰάγρ. 
Λόγω μέν τήν άρετήν δίδασκε, έργω δέ ταύτην κήρυσσε· καί Δη  
μοσθ. Τότε άνύει διδάσκαλος και πιστεύεται λέγων, δταν άφ’ ών 
πράττη παιδεύη. καί Αίσωπ. Μύθ. 300. (Βάτραχος ’Ιατρός) καί 
Μυθ. 135. (Σκώληξ καί Άλώπηξ) καί αΰτοθ. Παράλλ. Μύθος 
300 (Βάτραχος καί Άλώπηξ.)

*

7. Τά παθήματα μαθήματα. Βλ. Ήσιοδ. ’Εργ. καί Ήμερ. 
216.

....... Παθών δέ τε νήπιος έγνω.
καί Αίσώπ. Μύθ. 49. (Ποιμήν καί θάλασσα.) Έπιμυθ. Τά παθή
ματα τοϊς άνθρώποις μαθήματα γίγνεται. καί 38 (Λέων "Ονος 
καί Άλώπηξ.) έπιμυθ. Σωφρονισμοί γίνονται τοϊς άνθρώποις τά 
τών πέλας δυστυχήματα.

8. Κάθε πράγμα με τήν ώραν τον. Παροιμία άντίστοιχος 
πρός τό Καιρός παντί πράγματι τών άρχαίων δ δ’ Έκκλησιαστ. 
έν Γ'.Ι. λέγει: Τοϊς πάσιν δ χρόνος, καί καιρός τω παντί πράγ
ματι ύπό τόν οΰρανόν. Καιρός τοΰ τεκεϊν καί καιρός τοΰ άποθα- 
νείν καιρός τοΰ φυτεΰσαι καί καιρός τοΰ έκτϊλαι τό πεφυτευμένον 
καιρός τοΰ άποκτεϊναι καί καιρός τοΰ ίάσασθαι· καιρός τοΰ καθε- 
/.είν καί καιρός τοΰ οίκοδομήσαι- καιρός τοΰ κλαΰσαι καί και

ρός τοΰ γελάσαι· καιρός τοΰ κόύασθάι καί καιρός τοΰ δρχήσασθαι κλ.
9. Παππ&ς παππά καλό δεν θέλει. Βλ. ‘Ησιοδ. Έργ. καί 

Ήμερ. 23.
.........................Ζηλοϊ δέ τε γείτονα γείτων 

κα: αΰτοθ. 25.
Καί κεραμεύς κεραμεί κοτέει καί τέκτονι τέκτων 
καί πτωχός πτωχω φθονέει καίάοιδός άιοδω.

10. "Οποιος βιάζεται σκοντάφτει. Σπεύδε βραδέως, έλεγον 

οί άρχαϊοι. Βλ. Εΰριπιδ. Έλέν.
Μισεί δ θεός τήν βίαν.

καί θουκυδ. Ξυγγραφ. Γ'. Κεφ. 48. Νομίζω δύο τά έναντιώτατα 
εΰβουλία είναι οργή καί τάχος.

11. Τήν άποβραδννή δουλειά μήν τήν φυλφς. Παροιμία άντί- 
στοιχος πρός τήν Τό σημερινόν έργον μή τό άφίνης δι ανριον. 
Βλ. Ήσιοδ. ’Έργ. καί Ήμερ. 408.

Μηδ’ άναβάλλεσθα- ές τ’ αύριον ές τ’ έννηφιν.
Οΰ γάρ έτωσιεργός άνήρ πίμπλησι καλιήν,
Οΰδ’ άναβαλλόμενος- μελέτα δέ τοι έργον δφέλλει, 
Αίεί δ’ άμβολιεργός άνήρ άτησι παλαίει.

καί θουκυδ. λέγει κάπου: "Ο,τι δέ μέλλετε πράττειν μή είς 

άναβολάς πράττετε.
12. "Ομοιος τόν όμοιον άγαπφ. Όμοια τή Όμοιος δμοίφ 

άεί πελάζει. Βλ. Άριστοτ. ‘Ρητορ. Βιβλ. Α'. Κεφ. ΙΑ'. Ήλιξ 
ήλικα τέρπει· έγνω θήρ Θήρα· καί κολοιός παρά κολοιόν καί 
Εΰδημ. Ήθικ Βιβλ. Ζ'. Κεφ. Α'. Έγνω φώρ τε φώρα κα! λύκος 
λύκον καί ‘Ομηρ. Όδυσσ. Ρ. 218.

'Ως αίεί τόν δμοϊον άγει θεός είς τόν όμοίον. καί Άριστοτ 
Μεγαλ. Ηθικ. Βιβλ. Β'. Κεφ. ΙΑ'. Αίεί τόν δμοιον άγει θεός 
είς τόν δμοιον, καί Σειραχ. ΙΓ'. 15. Πάν ζώον αγαπά τό δμοιον 

αΰτφ.
Γ. Κ. Υ.

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

(Έκ τοΰ Άς. τής Ανατολής).

{Ίδε σελ. 30).

ΚΕΦ. Δ'.
ΑΓΓΕΛΟΙ.

Παρεκτός τών δρατών πραγμάτων ή Γραφή μας άποκαλύπτει 
δτι δ θεός έκτισε στρατιάν αοράτων δντων. Πνεύματα ένεργά, 
νοήμονα καί άγια- πρός τούτοις δ’ δτι μεταχειρίζεται άδιακόπως 
τά Πνεύματα ταΰτα, ή, ώς καλούνται, τούς άγγέλους, είς τήν δια- 
χείρισιν τής Κυβερνήσεως τοΰ κόσμου. Συχνάκις δέ τά θαυμάσια 
ταύτα δντα έφάνησαν ένεργόν λαμβάνοντα μέρος είς τήν ιστορίαν 
τού κόσμου, καί ρητώς άναφέρεται δτι θέλουσιν έξακολουθεί ούτως 
ένεργοΰντα μεχρ’· τήί συντελείας τοΰ κόσμου. Μεγάλη στρατιά 
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αύτών έδημιουγήθη. «Μυριάδες αγγέλων!» (1) "Οτε δ άγγελος 
εύηγγελίσατο εϊς τους ποιμένας δτι Σωτήρ έγεννήθη, αίφνης δ
μοΰ μέ αύτόν έφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου ΰμνούντων τόν 
Θεόν καί λεγόντων « Δόξα έν ύψίστοις Θεω καί έπι γής ειρήνη, 
έν άνθρώποις ευδοκία.» (2) Ό δέ ’Ιωάννης έν τή Άποκαλύψει 
αύτοΰ λέγει: «Και εΐδον καί ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυ- 
κλόθεν τοΰ θρόνου και τών ζώων καί τών πρεσβυτέρων καί ήτο ό 
άριθμ,ός αύτών μυριάδες μυριάδων καί χιλιάδες χιλιάδων » (3).

Τινές έξ αύτών άφέθησαν νά άμαρτήσωσι καί οΰτω νά πέσω- 
σιν «έκ τής προτέρας αύτών καταστάσεως.» (4) ’Επειδή δέ καί 
ουτοι έπίσημον κατέχουσι μέρος έν τή ιστορία, θέλομεν λαλήσει 
καί περί αύτών ακολούθως. Οί διατηρηθέντες άγιοι διά τής δυ
νάμεως τοΰ θεοΰ καλούνται « εκλεκτοί άγγελοι.» (5).

Ύπάρχουοι δέ διάφοροι τάξεις ή βαθμοί αγγέλων, καί διά δια
φόρων καλούνται ονομάτων, ώς Γαβριήλ, Μιχαήλ, κτλ., καί δια
φόρους έχουσι τίτλους ή έπαγγελίας, ώς "Αγγελος, ’Αρχάγγελος 
Χερουβείμ, Σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, άρχαί, έξουσίαι κτλ.(6).

«Μιχαήλ, δ άρχων δ μέγας, δ ιστάμενος ύπέρ τών υιών τοΰ 
Λαοΰ σου,» (7) φαίνεται δτι παριστά τόν Κύριον ήμών καί Σωτήρα 
Ίησοΰν Χριστόν, δστις εινε δ άγγελος τής διαθήκης. ‘Ο «|Άγ- 
γελος τοΰ Κυρίου » ή δ άγγελος Ίεχωβάχ θεωρείται ακόμη δτι 
είνε τό αύτό Τρισένδοξον Όν, δπερ άνέλαβε τήν μορφήν δούλου, 
δστις δέν ήλθε νά διακονηθή, άλλά νά διακονήση.

Οί άγγελοι εινε κήρυκες ή μηνυταί τοΰ θεοΰ. Πόσον δ*  έξό- 

χως ποιητής τις' παριστά τό έργον τής ύπηρεσίας των. Πρό τοΰ 
θρόνου αύτοΰ αί στρατ’.αί τών αγγέλων ίστανται, κινούνται δέ τα- 
χυτερον τών φλογών τοΰ πυρός, δταν πρόκηται νά έκτελέσωσι τήν 
ύπηρεσιαν, είτε πρός τιμωρίαν, είτε πρός ένδειξιν άγάπης άπο- 
βλέπουσαν.»

Ο: άγγελοι εινε πρός τούτοις «λειτουργικά πνεύματα, εις ύ- 
πηρεσίαν άποστελλόμενα, διά τούς μέλλοντας νά κληρονομήσωσι 
σωτηρίαν.» (1) Καί ώς τοιοΰτοι συχνάκις φαίνονται έν τή ιστο
ρία. Ο Αβρααμ πεμπων τον οοΰλόν του διά νά πάρη γυναίκα 
διά τόν Ισαάκ, τω λέγει: « Κύριος δ Θεός θέλει στείλει τόν άγ
γελον αύτοΰ έμπροσθέν σου.» (2) Δύο άγγελοι έστάλησαν διά νά 
έκβάλωσι τόν Λώτ άπό τά Σόδομα. (3) ‘Ο Δανιήλ ειπεν: «'Ο 
Θεός μου άπέστειλε τόν άγγελόν του καί έφραξε τά στόματα 
τών λεόντων καί δέν με -έβλαψαν.» (4) "Αγγελοι ύπηρέτουν τόν 
Ίησοΰν μετά τήν νηστείαν καί τόν πειρασμόν του (5) καί άγγε
λος τόν ένίσχυσε κατά τήν άγωνίαν του έν τω κήπω. Άγγελος 
είπεν είς τόν Κορνήλιον, δτι αί δεήσεις αύτοΰ εΐσηκούσθησαν καί 
αί ελεημοσύναι του άνέβησαν είς μνημόσυνου ένώπιον τοΰ Θεοΰ, 
και τόν παρώτρυνε νά προσκαλέση τόν Σίμωνα Πέτρον ΐνα μάθη 
παρ’ αύτοΰ τήν οδόν τής σωτηρίας διά τής είς τόν Κύριον Ίη
σοΰν Χριστόν πίστεως. (7) ‘Ο άγγελος τοΰ Κυρίου διά νυκτός ή- 
νοιςε τας θυρας της φυλακής, εξεβαλε τους αποστόλους, δτε έ—

(Γ Εβρ. ιβ’. 22. (2) Αουκ. β'. 13. (3) Άποκ. έ. 11. (4) Ίούδ. β. (5) 
Τιμ· ί. 21. (6) Κολοσ. έ 16. (7) Δανιήλ ι6’. 1.

(1) Έβρ. ά. 14. (2) Γέν. χδ’. 7
Ιθ) Γέν. ιθ'. ιστ'. (4) Δαν. στ'. 22. (5) ΜατΟ. δ'. 4.
(6) Αουκ. χ6'. 43 (7) Πράξ. ί. 3. 

κλείσθησαν ύπό τοΰ άρχιερέως καί τών μετ’ αύτοΰ (1), καί μετά 
ταΰτα ήλευθέρωσε τόν Πέτρον έκ της φυλακής, και έν τω άμα έ- 
πεσον αί άλύσεις αύτοΰ έκ τών χειρών του καί ή σιδηρά θύρα ή · 
νοίχθη άφ’ έαυτής (2). Άγγελοι έφερον παρηγοριάν πρός τάς γυ
ναίκας είς τόν τάφον τοΰ Ιησού καί είς τούς άποστόλους, δτε δ 
’Ιησούς άνέβη είς τόν ούρανόν (3).

Περί τών άγγέλων λέγεται «δτι εινε μεγαλείτεροι είς ίσχύν 
καί δύναμιν» (4) παρά τούς άνθρώπους καί κινούνται μετ’ άξιο- 
θαυμάστου ταχύτητοξ. Έν τή άρχή μιας τών ικεσιών τοΰ Δανιήλ, 
ή προσταγή έξήλθε, κα: δ Γαβριήλ πετών ταχέως ήγγιξε τόν Δα
νιήλ, ένω είσέτι έξηκολούθει προσευχόμενος» (5).

Άν εϊμεθα τέκνα Θεοΰ, οί άγγελοι άδιαλείπτως εινε περί ή
μάς, διότι είς έκεϊνον, δστις έχει τόν Κύριον καταφύγιόν του, ή 

ύπόσχεσις είνε, «Θέλει προστάξει είς τούς άγγέλους του περί σοΰ, 

διά νά σέ διαφυλάττωσιν έν πάσαις ταΐς δδοΐς σου» (6). Ό Κύ
ριος ’Ιησούς Χριστός μάς λέγει: «Οί άγγελοι τών μικρών τού
των, τών πιστευόντων εϊς έμέ, διά παντός βλέπουσι τό πρόσωπον 
τοΰ Πατρός μου τοΰ έν τοΐς ούρανοΐς» (7) καί, δτι, δτε δ Λάζα
ρος άπέθανεν, έφέρθη ύπό τών άγγέλων εϊς τόν κόλπον τοΰ ’Α
βραάμ (8). Ό Κύριος ’Ιησούς είπε πρός τούτοις: «"Οταν έλθη είς 

τό τέλος τοΰ κόσμου μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής, θέλει ά- 
ποστείλει τούς άγγέλους αύτοΰ, καί θέλουσι συνάξει τούς έκλε- 
κτούς αύτού» (9).

Οί άγγελοι άναφέρεται δτι ένδιαφέρονται μεγάλως είς τά έν 
τω κόσμω συμβαίνοντα, έπιθυμοΰντες νά παρακύψωσιν» (10) είς 
τήν άποκάλυψιν, τήν όποιαν δ Θεός περί εαυτού έκαμεν έν 
τω Χριστώ, καί είς τό σχέδιον της σωτηρίας. «Γίνεται χαρά ένώ
πιον τών άγγέλων τοΰ Θεοΰ δι’ ένα αμαρτωλόν μετανοοΰντα»(11). 
'Ο Παύλος λέγει: «Έγείναμεν θέατρον καί είς άγγέλους καί είς 
άνθρώπους.» (12) "Οταν «ό Θεός έφανερώθη έν σαρκί, έδικαιώθη 
έν πνεύματι, έφάνη εϊς άγγέλους» (13). "Οταν πάλιν εϊσάγη τόν 

πρωτότοκον εϊς τήν οικουμένην, λέγει: « Καί άς προσκυνήσωσιν 
είς αύτόν πάντες οί άγγελοι τοΰ Θεοΰ» (1). Οί άγγελοι άναφέ- 
ρονται δτι μάχονται κατά τών πεπτωκότων πνευμάτων. Μιχαήλ, 
δ αρχάγγελος, άγωνιζόμενος κατά τοΰ διαβόλου, έφιλονείκει περί 
τοΰ σώματος τοΰ Μωΰσέως» (2). Είς τήν άποκάλυψιν άναγινώ- 
σκομεν δτι, «δ Μιχαήλ καί οί άγγελοι αύτοΰ έπολέμησαν κατά 
τοΰ διαβόλου και τών άγγέλων αύτοΰ»(3).

Συχνάκις οί άγγελοι άναφέρονται δτι γίνονται Ορατοί, καί άλ
λοτε μέν φαίνονται ώς άνθρωποι, άλλοτε δέ ώς ένδοξα δντα πε- 
ριβεβλημένα δύναμιν. Γενικώς δ’ έφάνησαν ώς διάκονοι τής άγά
πης καί τοΰ έλέους διακονοΰντες τόν λαόν τοΰ Θεοΰ, άλλοτε πά
λιν ένεργοΰσιν ώς ύπηρέται τής θείας έκδικήσεως, ώς δτε κατέ
στρεψαν τά Σόδομα και τά Γόμορα διά πυρός έκ τοΰ ούρανοΰ (4),

(1) Πράξ. έ. 19. (2) Πράξ. ι6'. 7. (3) Πράξ. ά. 10. (4) Β'. Πέτο, 6'·
11. (5) Δαν. θ'. 21, 23,

(6) Ψαλμ. μά. 11.
(7) Ματθ. ιή. 6. 10. (8) Αουκ. ιστ'. 22. (9) Ματθ. ιδ'. 31. Μάρχ. ιγ 

27. (10) Α'. Πέτρ. ά. 12.(11) Αουκ. ιέ. 10. (12) Α'. Κορ. δ'. 9, (13) Α'. 
Τιμ. γ'. 16.

(1) Α'. Τιμ. γ'. <6 (2) Ιούδα.— 9.
(3) Άποκ. ι6'. 7, 8. (4) Γέν. ιθ'. 13 

καί ώς οτε «τήν νύκτα έξήλθεν δ άγγελος τού Κυρίου και έπα- 
ταξεν έν τω στρατοπέδω τών ’Ασσυριών εκατόν δγδοήκοντα πέντε 
χιλιάδας, καί τό πρωί, ιδού ήσαν πάντες σώματα νεκρά» (1). 
Πρός τούτοις δ’ δτε « δ θεός άπέστειλεν άγγελον εις Ιερουσα
λήμ, διάνά έξολοθρεύση αύτήν» (2). «Καί δ Δαβίδ είδε τόν άγ
γελον τοΰ Κυρίου ίστάμενον άνά μέσον τής γής καί τοΰ ούρανοΰ, 
έ'χοντα έν τή χειρί αύτοΰ τήν ρομφαίαν αύτοΰ γεγυμνωμένην, έκ- 

τεταμένην έπί ‘Ιερουσαλήμ.»
Άν εϊμεθα κληρονόμοι τής σωτηρίας, ή διακονία τών άγγέ

λων θέλει άποτελέσει μέρος τής ιστορίας μας. ,

ΚΕΦ. Ε'.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΠΤΗΡΙΟΝ·

Τίνος ή φαντασία δέν άναπτεροΰται, δταν συλλογίζηται καί 
άναπολή τόν κήπον τής Έδέμ; Έκ πρώτης άφετηρίας συνδυάζο- 

μ,εν |Λ£Τ*  αύτού χάν δ?τι τεριΐει το ορ.|χα? το ους χαι την γευοιν, 
Λυπούμεθα δ’ άναλογιζόμενοι καί συναισθανόμενοι σχεδόν δτι 
άλλοτε άπηλαύομεν τάς τέρψεις αύτοΰ. Ή λέξις Έδ'εμ Έβραΐ- 

στί σημαίνει «τέριριν, άγαλλίασιν, ευφροσύνην.» «Και εφυτευσε 
Κύριος δ Θεός παράδεισον· καί έκ τής γής Κύριος δ Θεός έκαμε 
νά βλαστήση πάν δένδρον ώράϊον εις τήν δρασιν και καλόν εις 
τήν γεΰσιν.» Παράδεισος τέρψεων ήτοιμάσθη διά τόν άνθρωπον, 

δτε έδημιουργήθη άγιος. #
Ή θέσις τοΰ κήπου τής Έδέμ καταλεπτώς περιγράφεται έν 

τή Βίβλω. Ποταμοί τινες άναφερόμενοι δτι έξήρχοντο έξ αύτής, 
δ Χιδδεκέλ ή Τίγρις καί δ Εύφράτης φέρουσιν έτι τό αύτό δνομα. 
Γενικώς ύποτίθεται δτι έκειτο πλησίον τής πηγής τών ποταμών 
τούτων κατά τά ορεινά μέρη τής Αρμενίας, έν τή Μικρά ’Ασία. 
Ή δοθεΐσα κατάρα εϊς τήν γην ταύτην διά τήν αμαρτίαν τοΰ άν
θρώπου, ής ένεκα έγεννήθησαν άκανθαι καί τρίβολοι, μετά τών 
αποτελεσμάτων τοΰ κατακλυσμού συνενωθεΐσα ίσως, έξήλειψε 
πάντα τά άκριβήί'χνη της γής ταύτης. Μέρη τινά δμως αύτής είνε 
έ'τι καί νΰν περίφημα διά τήν εύφορίαν καί τήν ώραιότητά των. 
Κατά τούς χρόνους τοΰ Έζεκίου ύπήρχε τόπος τις καλούμενος 

Έδέμ (3).
Τινές ύποπίπτουσιν εϊς τό αύτό λάθος ώς πρός τόν κήπον 

τής Έδέμ, τάς αύτάς τρέφοντες δι’ αύτόν ιδέας, ώς καί δια τόν 
ούρανόν. Ή φυσική τοΰ άνθρώπου καρδία συλλογιζομένη μόνον 
νά εύαρεστή τάς αισθήσεις, εικονίζει καθ’ έαυτήν τόπον, ένθα δύ
ναται νά έπαναπαύηται έπί ταπήτων .άνθέων, άπολαύουσα απα- 
σαν αύτών τήν εύωδίαν, μηδόλως φοβουμένη άκάνθας ή ένοχλη- 
τικά ζωύφια, άκούουσα δέ τάς τερπνάς μελωδίας τών πτηνών, 
βλέπουσα τόν λύκον συνδιαιτώμενον μετά τοΰ άρνίου καί τήν λε- 
οπάρδαλίν συγκαθημένην μετά τοΰ έριφίου, άνευ τοΰ έλαχίστου 
φόβου ή τής έλαχίστης έπηρείας, καί δτι ούδέν άλλο έχει τις 
νά πράξη έκεΐ εϊμή νά έκτείνη τήν χεΐρα καί νά δράττηται τούς 
ώραίους καρπούς. Αησμονοΰσι δ’ δτι έν Έδέμ ύπήρχε νόμος, τ’ον 
όποιον ώφειλον νάύπακούσωσιν ύπήρχεν έργον τό όποιον έπρεπε

(1) Β'. Βασιλ. ιθ'. 35. (2) Α'. Χρον. χά. 15,

(3) Β'. Βασ. ιθ'. 12.

νά έκτελεσθή, καί δτι σταθερά άγάπης συγκοινωνία ύπήρχε μετά 
τοΰ Θεοΰ. Πρδσθες ταΰτα, καί είς τήν φυσικήν καρδίαν ή Έδέμ 
δέν εινε πλέον Παράδεισος, δ δ’ ούρανός παύει πλέον νά ήνε 

έπιθυμητός.
Είς τό μέσον τοΰ κήπου έβλάστανε τό ξύλον τής ζωής καί τό 

ξύλον τής γνώσεως τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακού (1). Ποιον είδος 
καρπού έφερεν άγνοοΰμεν, τοΰτο μόνον γνωρίζομεν δτι «τό δέν
δρον ήτο καλόν είς βρώσιν, καί δτι ήτο άρεστόν είς τούς οφθαλ
μούς» (2). Ή δοθεΐσα διαταγή τό κατέστησεν άντικείμενον ύπα- 
κοής, είς τήν παράβασιν τής όποιας προσηρτάτο τρομερά ποινή. 
Τό δνομά του πιθανώς έδόθη είς τό δένδρον ένεκα συνεπειών, αΐ- 
τινες παρείποντο είς τήν βρώσιν τοΰ καρπού, διότι ή αμαρτία γεν
νά άμεσον καί τρομεράν γνώσιν τοΰ κακοΰ. "Οτε δ Κύριος έξε- 
δίωξε τόν Άδάμ, « έθεσε κατ’ άνατολάς τοΰ παραδείσου τής Έδέμ 
τά χερουβείμ καί τήν ρομφαίαν τήν φλογίνην, τήν περιστρεφομέ- 
νην, διά νά φυλάττωσι τήν δδόν τοΰ ξύλου τής ζωής » (3).

Έν τή Έδέμ ύπήρχεν έλευθέρα συγκοινωνία μεταξύ τοΰ άν
θρώπου καί τοΰ Δημιουγοΰ του, καί συνωμίλουν κατά πρόσωπον, 
ούτως είπεΐν, « "Ηκουσαν τήν φωνήν Κυρίου τοΰ Θεοΰ, περιπα- 
τοΰντος έν τω Παραδείσω πρός τό δειλινόν » (4).

Έτερος Παράδεισος, ένθα ύπάρχει πλήρωμα χαράς καί αιω
νίου ήδονής, ήτοιμάσθη διά τούς ήγιασμένους διά τής είς τόν Κύ
ριον Ίησοΰν Χριστόν πίστεως. Είπεν ουτος είς τόν θνήσκοντα λη- 
<τήν: «Σήμερον θέλεις είσθαι μετ’ έμοΰ έν τω Παραδείσω.» Με
ταξύ τών δύο τούτων κήπων, τών στενώς μετ’ άλλήλων συσχετι- 
ζομένων, έτερος, πολύ ένδιαφέρων ήμάς, φαίνεται έν τή ιστορία- 
είνε δέ γνωστός ύπό τό ονομα Κήπος τής Γεθσημανή.

ΚΕΦ. ΣΤ'.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ—Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΗ.

Τό έργον τής δημιουργίας έγένετο κατά συνέχειαν, είς έκά
στην δηλαδή τών πρώτων πέντε ήμερών ύψηλοτέρα τάξις οντων 

έδημιουργήθη. Κατά τήν πέμπτην ήμέραν άνηγέρθη τό ισχυρόν 
βάθρου διά τήν μεγάλην «εικόνα », ήτις έμελλε νά στηθή έπ’ 

αύτοΰ- τό λαμπρόν οίκημα τό περιμένον τούς οίκήτοράς του, 
ήτοιμάσθη ήδη διά τ’ο ευγενες ον τό όποιον έμελλε να καθέξη 
αύτό. Τήν έκτην καί τελευταίαν ήμέραν έφάνη τό μεγαλείτερον 
θαύμα, οπού τά πάντα ήσαν θαυμάσια. Ό Θεός έκαμε τόν άν
θρωπον, και ή δημιουργία ήτο πλήρης. Καί ή ιστορία τής δημι
ουργίας ταύτης είνε θαυμασία. Έλάλησεν δ Θεός καί ή άψυχος 
ύλη μετεμορφώθη είς έμψυχον. Είπεν: «"Ας γεννήσωσι τάύδατα 
έν αφθονία νηκτά έμψυχα καί πετεινά πετάμενα έπάνωθεν τής 
γής, καί τά 'ύδατα έγέννησαν αύτά. » Καί πάλιν. « "Ας γεννήση 
ή γη ζώα έμψυχα κατά τό είδος αύτών, κτήνη καί ερπετά, καί 
ζώα τής γής κατά τό είδος αύτών, καί έγεινεν οΰτω. (6). Άλλ’ 
ότε δ άνθρωπος έμελλε νά δημιουργηθή, ή Τριάς έλάλησεν ώσα- 
νεί κάμνουσα συμβούλων καθ’ έαυτήν. «Καί είπεν δ Θεός ας χά- 
μωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμών (6). «Καί έπλασε Κύριος

(1) Γέν, β'. 9. (2) Γέν. γ'. 6. (3) Γέν. γ'. 24. (4) Γέν. γ'. 8. (5) Γεν. 
ά. ?0—?4 (6) Γέν. ά. 26.
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ό θεδς τδν άνθρωπον άπδ χώματος τής γής καί ένεφύσησεν είς 
τους μυκτήρας αύτοϋ πνοήν ζωής, καί έγινεν ό άνθρωπος είς 
ψυχήν ζώσαν. » Καί έκ πλευράς ληφθείσης άπδ τοΰ Άδάμ κα- 
τεσχευάσθη, ώς λέγει ή ιστορία, ή γυνή. Οντως έποίησεν ό Θεδς 
τδν άνθρωπον κατ’ εικόνα έαυτοΰ.» Άλλ’ οΐμοι! ήτο μόνον κατ’ 
εικόνα, ήτις ευθύς άπωλέσθη καί ό άνθρωπος έγεινε πάλιν 
χώμα!

Ή λέξις, έποήσε, κατασκεύασε, τάς όποιας μεταχειρίζεται 
ό μέγας Δημιουργός, παρέχουσιν ιδέαν τινά περί του θαυμάσιου 
οντος, τδ όποιον καλείται άνθρωπος· «Ή άποτομή τοΰ άνθρώ
που, λέγει δ Γαληνός, άνακαλύπτει έξακοσίους περίπου μΰς, καί 
δ άπλως μόνον παρατηρών αυτούς βλέπει δτι ή φύσις μετεχει- 
ρισθή δέκα τούλάχιστον διαφόρους περιστάσεις, ινα φθάση είς τδ 
προτιθέμενον αύτδ τέλος· ώστε είς μόνον τούς μΰς έξ χιλιάδες 
περίπου ιδέαι καί σκοποί έμορφώθησαν καί έξετελέσθησαν. Ήρί- 
θμησε δέ δτι ύπάρχουσι διακόσια τεσσαράκοντα τέσσαρα οστά, 
καί δτι οι διάφοροι σκοποί, εϊς οΰς ταΰτα άπέβλεπον κατά τήν 
κατασκευήν των ήσαν δώδεκα χιλιάδες. Παρατήρησον άκολούθως 
τάς αισθήσεις τής αφής, τής δράσεως κτλ., καί εΐτα τήν κατα
σκευήν τοΰ νοδς τοΰ άνθρώπου, δστις είναι ικανός νά
καί νά κυβερνά άπαντα τδν μηχανισμόν τούτον, καί μετ’ άπε- 
ριορίστων σχεδδν δυνάμεων, άρμοδίων νά καθυποβάλλη τδν κό
σμον εις έαυτόν. Συλλογίσθητι πρδς τούτοις τήν καρδίαν καί τήν 
άθάνατον ψυχήν τοΰ άνθρώπου, ήτις εΐνε νά άγαπα, νά ύπηρετή 
καί νά άγάλληται εϊς τδν Θεόν, καί ικανή, κατά δυστυχίαν, νά 
μισή αύτόν. Παρατήρησον τδν άνθρωπον έ'χοντα ένώπιόν του τήν 
μοίραν νά ζήση τήν αιώνιον ζωήν! ή νά άποθάνη αιώνιον θάνα
τον! Εΐνε τοσοΰτον ασθενής, ώστε άπλοΰν τι άτομον δύναται νά 
τδν φέρη είς αγωνίαν, καί ή άναπνοή του κεΐται μεταξύ αύτοϋ 
καί τής αιωνίου κσταστάσεως τής εΰδαιμονίας ή τής δυστυχίας! 
Άς άνακράξωμεν δέ προσηκόντως μετά τοΰ ψαλμωδοΰ. «Φο- 
βερώς καί θαυμασίως έπλάσθησαν.» (άκολουθεϊ.)

διευθύνη καί πρόσεχε

’Εκ τοΰ ’Απανθίσματος ’Επιστολών Α. Κοραή, έκδοθέντος ύπδ 
I. Ρώτα, άπανθίζει δ Άστήρ τής ’Ανατολής τδ έφεξής άστειότα- 
τον καί διδακτικώτατον δνειρον, έπισταλέν πρδς τδν Σμύρνης 
Προιτοψάλτην Δημήτριον Αώτον.

«Πολλάκις, άδελφέ μου, εϊς τάς άνιαράς μου άγρυπνίας, (καί 
αύταί αΐ άγρυπνίαι μέ συμβαίνουσι πολλάκις, μάλιστα τδν χει
μώνα, δταν αί νύκτες ήναι μακραί) άναλίσκω τδν καιρόν, συλ- 
λογιζόμενος τά πάθη μου. Άφοΰ τά άπαριθμήσω δλα ενπρδςίν, 
άρχόμενος άπδ τά τής παιδικής μου ήλικίας, όποια ήσαν αί πα- 
τρικαί παιδεύσεις διά τάς έν οίκω άταξίας μου, καί οί ραβδισμό! 
τοΰ φροντιστηρίου διά τά γραμματικά, καί διαβαίνων έπειτα είς 
τά πλέον άνιαρά, τήν μετά τοΰ Εύσταθίου συντροφιάν, τήν εϊς 

‘Ολλανδίαν άποδημίαν, τάς περιηγήσεις έν Γερμανία καί ’Ιτα
λία, τήν άπώλειαν τών ύπάρχόντων, τήν δευτέραν έκδημίαν μου 
εϊς Γαλλίαν, άφοΰ, λέγω, τά άπαριθμήσω δλα, ή κάν δσα ένθυ- 
μοΰμαι, μοί φαίνεται νά άκούω μίαν φωνήν άοράτως, « Αχάριστε, 
άν ή Πρόνοία σέ έπαίδευσε πολυειδώς καί πολυτρόπως, σέ έκα- 
μεν δμως καί μεγάλας εύεργεσίας.» Καί τότε άρχομαι έκ τοΰ 
έναντίου νά άριθμώ τά τής Προνοίας δωρήματα, και σέ βεβαιόνω, 
φίλε μου, δτι εϊς αύτόν τδν ύπολογισμδν εύρηκα πάντοτε τδν ά- 
ριθμδν τών καλών άνώτερον άπδ τά κακά. Ούτω παρηγορούμενος 
μέ τοιούτους λογισμούς, άπεκοιμήθην μίαν νύκτα πρδς τ’ο έξημέ- 
ρωμα· καί εΐδον καθ’ 'ύπνους θέαμα περίεργον καί ά'ξιον νά πα- 
ρηγορήση δχι μόνον έμέ, άλλά καί πάντας τούς κακώς πάσχον- 

τας.
Άγγελος, έξ ούρανοΰ καταβαίνων, παρεστάθη εϊς τήν κλίνην 

μου, κολοσσαΐος τδ μέγεθος· έκράτει τρυτάνην είς χείράς του, ώς 
έκείνην, μέ τήν δποίαν ζυγίζουσι κάμμίαν φοράν τά ξύλα έμπρο
σθεν εις τδ Κουμέρκιον. « Παραπονεϊσαι,» μέ λέγει, « ώς Αδι
κημένος ύπδ τής Προνοίας. Άλλ’ ιδού τής δικαιοσύνης ή τρυ- 
τάνη! Βάλε εΐς τδ έν μέρος δσα κακά έδοκίμασας έν τω βίω, 

μή λησμονήσης τίποτε.» Έγώ, τρέμων άπδ τ’ο έν 
μέρος ώς βλάσφημος, καί έπιθυμών άπδ τδ άλλο νά δικαιο
λογηθώ, άρχισα μέ μεγάλην προθυμίαν νά έπιφορτίζω τήν μίαν 
πλάστιγγα τής τρυτάνης μέ δσα κακά έδυνήθην νά συλλογισθώ, 
καί, φοβούμενος μή νικηθώ ύπδ τοΰ άγγέλου, συνεφόρουν άκόμη 
καί πολλά άλλα εύτελή καί άνάξια λόγου· δποϊα, παραδείγμα
τος χάριν, ήσαν, νά ύπάγω κάμμίαν φοράν είς τδν Κουκλουτζάν 
περίπατων, νά κρημνισθώ μίαν ήμέραν άπδ τήν κλίμακα τοΰ οί
κου, τρεις μόνον ή τέσσαρας βαθμούς (άν ένθυμώμαι καλά,) χω
ρίς άλλην βλάβην παρά τήν συντριβήν ένδς ποτηριού, τδ δποϊον 
έκράτουν εις χεΐρας. Εις ολίγα λόγια, έφόρτισα τήν πλάστιγγα, 
δσον ήτο δυνατόν, καί άπδ τά οντα καί άπδ τά δοκοΰντα κακά. 
Τί θαυμαστόν ήτον δτι δ άγγελος δέν έλεγε τίποτε πρδς αύτά, 
άλλ’ έπροσποιεϊτο νά μή καταλαμβάνη τήν άπάτην! Άφοΰ έτε- 
λείωσα τήν συγκομιδήν δλων μου τών κακών, « Έχεις άλλο τι 
περισσότερον; » μέ λέγει δ άγγελος. «”£>χι.» άπεκρίθην έντρο
μος. «Συ μέν,» λέγει, « έπεφόρτ'Ζας τήν πλάστιγγα μέ δσα 
ήθελες, και δέν σέ έκώλυσα κατ’ όύδέν έγώ δέ θέλω βάλει εις 
τήν άλλην πλάστιγγα τάς δωρεάς τοΰ Θεοΰ, άλλά μέ τήν συγ- 
κατάθεσίν σου· σέ δίδω τήν άδειαν νά μέ έναντιωθής εϊς δτι κρί
νεις ή κατά πολλά βαρύ, ή ανοίκειον νά συγκαταριθμηθή μετά 
τών καλών.» Ήρχισε λοιπόν, άδελφέ μου, να στοιβαζη και αυτός 
τά παρά τοΰ Θεού δωρήματα. Και ποια δωρήματα', δποϊα ποτέ 
δέν συλλογιζόμεθα· τόσον έτυφλώθημεν άπδ τήν φιλαυτίαν! Έρ- 
ριψεν εϊς τήν πλάστιγγα τήν ζωήν καί τήν ύπαρξιν καί τδ νά 
μήν άποθάνω μέχρι τοΰ νΰν, μολονότι πολλάκις νοσήσας, ως δώ
ρημα τοΰ Θεοΰ. Είς αύτδ βλέπων με άποροΰντα, Δέν άνέγνωσες 
ποτέ,» μέ λέγει τήν Γραφήν; » «Ναι,» τδν άπεκρίθην «Έπειδή 
μετέφρασα μίαν Κατήχησιν, εϊς τήν οποίαν συνήθροισα τά ώραι- 
ότερα ρητά της Γραφής. » « Μεταξύ αύτών,» μέ λέγει, πρέπει 
νά εύρηκας καί τδ «Έν αύτω γάρ ζώμεν καί κινοόμεθα καί 
έσμέν.» Άλλά τί κακόν μου καιρόν ήθελα, προτωψάλτα, νά τδν 

ένθυμίσω τήν Κατήχησιν; Αρπάζει έν άντίτυπον (δέν έςεύρω 
ποΰ τδ ηυρεν εύθύς) καί τδ ρίπτει είς τήν πλάστιγγα, ώς δώ
ρημα θεοΰ καί αύτό. Έζήτησα νά έναντιωθώ, προφασιζόμενος 
"ούς μ.όχθους της μεταφράσεως και σπουδάζων νά δειςω αλη
θώς δτι εΐνε πόνημα ίδικόν μου καί δχι δώρημα άλλου- άλ

λ’ αύτδς μέ άπεστόμωσε μέ τδ «Χωρίς αύτοϋ ού δυνάμεθα ποιεϊν 
ούδέν» καί μέ τδ «Πάν δώρημα τέλειον άνωθέν έστι καταβαΐ- 
νον» καί μέ τδ «Τδ θέλειν καί τδ ένεργεϊν έκ τοΰ Θεοΰ έστι» 
καί μέ άλλους μυρίους τόπους τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης. 
Έθαύμασα, φίλε μου, πόσον ήτο δυνατός έν ταΐς Γραφαΐς ό άγ
γελος καί ποΰ άνέγνωσε τήν Γραφήν, μή δντων (καθώς έξεύ- 

ρεις) έν ούρανοΐς μήτε βιβλίων μήτε τυπογράφων. Άνέβασεν 
έπειτα εϊς τήν πλάστιγγα τούς μακαρίτας γονείς μου μέ πάσαν 
αύτών τήν προθυμίαν νά μέ προμηθεύσωσιν δλα τά μέσα τής 
σπουδής· άνέβασε τούς καλούς μου συγγενείς καί τούς εύεργέ— 
τας μου, ώς τοσαΰτα τοΰ Θεοΰ δωρήματα· ή σάλπιγξ ήρχισε νά 
κινήται· έγώ έτρεμον δλος, ένθυμούμενος τ’ο « Ού δικαιωθήσεται 
ένώπιόν σου πας ζών» αναβιβάζει, τέλος, τδν Δόμινον Keun. 
Είς αύτά δλα δέν είχόν τι νά έναντιωθώ· έπειτα βλέπω τήν λο- 
γιότητά σου πλησίον τοΰ άγγέλου, έτοιμον νά άναβή είς τήν 
πλάστ ιγγα. Τότε άληθινά ήρχισα να φοβώμαι, δτι έχω νά μείνω 
αναπολόγητος, μάλιστα βλέπων δτι διά τδ ψύχος (έπειδή ήτο 
χειμών) ήσουν ένδεδυμένος ή μάλλον ειπεΐν καταπεφορτισμένος 
μέ δύο βαρυτάτας γούνας καί εΐχες έπί κεφαλής σου καλουπά- 
κιον, δχι ώς τά σημερινά τών Χίων, άλλ’ ώς έκεϊνα τά παλαιά, 
ώς έφόρει δ μακαρίτης Θεόδωρος δ Δβικάνας, ό Χατζή Παντε
λής, καί άλλοι πρδ τούτων. « Ούαί, έλεγον είς έμέ! Άν άναβή 
δ πρωτοψάλτης μέ τοιαύτην σκευήν, ή πλάστιγξ έχει νά κλίνη 
έξάπαντος.» Μή έχων τί ποιήσω, εΐπον τδν άγγελον δτι δέν 
στέργω νά σέ άναβάση ούτως έχοντα έπί τής πλάστιγγος· και 
αΰτός, αύθέντα μου, χωρίς νά χάση καιρόν, ήρχισε νά σέ έκδύνη 
5ν πρ’ος έν τών ένδυμάτων σου, άρχόμενος άπ’ο τοΰ μπινισίου 
κα! καταντών είς τδν χιτώνα, εΐς τρόπον ώστε σέ άφήκε γυμνόν, 
παντάγυμνον ώς έξήλθες έκ κοιλίας μητρός σου καί ώς άπε- 
λεύση είς τήν κοινήν ήμών μητέρα τήν -/ήν. Μέ δλην τήν άπο- 
ρίαν, εις τήν όποιαν εύρισκόμην. μέ ήτον άδύνατον νά κρατήσω 
τδν γέλωτα δχι μόνον διά τήν γυμνότητα, εϊς τήν' όποιαν σέ 
έβλεπον, άλλά προσέτι καί διά τήν άγανάκτησιν τήν όποιαν εί
χες, και τάς άράς τάς όποιας έξέχεες κατ’ έμοΰ έξ αιτίας τοΰ 
ψύχους. Τέλος πάντων, σέ άνεΰίβαίε, τζιπ τζιμπλάκην, εις τήν 
πλάστιγγα, κατα την Οέλησιν μου, άλλά τί τ'ο όφελος; μ’ δλον 
τοΰτο ή τρυτάνη έκλινε πρδς τδ έδαφος. Καί ό άγγελος, θέλων 
να με καταισχύνη περισσότερον, «Αΰτά » μέ λέγει, « δσα συνε- 
φορησα εις τήν πλάστιγγα, δέν εΐνε οΰτε τ'ο εκατοστημόριο·? έκ 
πάντων, οσα σέ εύηργέτησεν ή Πρόνοια, καί δμως ύπερβαίνουσιν 
δσα κακά εδοκιμασας. Γενοΰ λοιπόν εύγνωμονέστερος καί έν- 
θυμου πάντοτε τό, « Τι άνταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ών 
εοωκε μοι;» Και ταΰτα τά λόγια ήσαν τοΰ ένυπνίου τδ έπιμύ- 
θιον. Επειτα άνέπτη πάλιν εις τούς ούρανούς μέ τοσαύτην τα
χύτητα, ώστε, άν δεν σε ήρπαζον άπδ τδν πόδα, διά νά σέ έκ- 
βάλω άπ'ο τήν πλάστιγγα, ήθελε βέβαια σέ συναναβιβάσει μαζή

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τε8χ. ΔΗ'.).

του, καί Κύριος οΐδεν, άν έκατέβαινες ιόλέον. Αύτδ τδ έκαμα όχι 

φθονήσας τήν είς ούρανούς άνοδόν σου, ή όποια ήθελε βέβαια σέ 
αξιώσει μέ τδν Ένώχ καί τδν Ήλίαν, μέ προσθήκην νέας εορ
τής είς τό μηνολόγιον άλλ’ άπορών τί έμελλα νά γενώ χωρίς 
τής λογιότητός σου. Ζήθι λοιπόν εύδαιμόνως καί μένε άκόμη 
έπί τής γής καί διά τήν οίκογένειάν σου καϊ διά τδν φίλον σου.

Η ΕΚ ΣΜΥΡΝΗΣ

εϊς τδ Καΰστρινδν κάί τδ Μαιάνδριον πεδίου έκδρομή. 

(Συνέχεια άπδ σελ. 17).

Ν α σ λ ί.

Νασλί άνω καί Νασλί κάτω είσί δύο κοινότητες χωρισταί, 
αςπερ διαχωρίζει ένδς τετάρτου ίσως άπόστασις.

Τδ άνω Νασλί συυωκίσθη ούχί πρδ πολλού καί, ώς μοί εΐ
πον, μόλις πρ’ο 60—70 έτών, διότι οί 'Οθωμανοί δέν έπέτρεπον 
είς τούς Χριστιανούς νά συνοικήσωσι μετ’ αύτών.

Τδ άνω καί νέον Νασλί κεΐται βορειοανατολικώς τοΰ Άίδι- 
νίου καί άπέχει αύτοϋ 9—10 ώρας. Εΐνε πόλις μικρά, ώς ή 
τοΰ Όδεμησίου, έχει ίκαυάς ώραι'ας οικίας, δρόμους εύθυγράμ- 
μους καί έσχάτως λιθοστρωθέντας. ’Έχει ξενώνας (χάνια) ικα
νούς (α), έν οΐς πρωτεύει τδ τοΰ X. Μιχαήλ Δ. Σερεμέ τοΰ Λε
σβίου, καί άριθμεϊ (ώς μ’ εΐπον) 250 οικογένειας ομογενών, τών 

πάντων όμως άποίκων έκ Φιλαδέλφειας καί ιδίως έκ τών νήσων. 
Έν τοΐς νησιώταις τούτοις πλεονάζουσιν οί έκ τής δυτικής 
πλευράς τής Λέσβου, ής τίνος τά έσπαρμένα τέκνα άπηντήσα- 
μεν καί είς Θήρα, είς Όδεμήσιον, είς Άϊδίνιον (έπίσης 
πλεοναζοντα)· ώς δ’ έβεβαιώθην, καί έσωτερικώτερον έτι, είς 
Σαράκΐοϊ, είς Καράσου και είς τά λοιπά έσωτερικώτερα μέρη 
τής Ανατολής άποκατέστησαν καί ζώσιυ οί τής πολλα- 
χώς παρημελημένης καί ήδικημένης δυτικής πλευράς τής Λέ
σβου κάτοικοι, ένω έφρονοΰμεν (ώς έν τή φίλη Προόδω πρδ 
καιρού έγράφομεν) ότι μόνον εις τά παράλια τής Μικρασίας εί- 
σιν έσπαρμένοι.

Τδ Νασλίον ούχί πρδ πολλών έτών άπέκτησεν έκ βάθρων 
άνεγερθέντα ναόν περικαλλέστατον, μέ διακόσμησιν έσωτερικήν 
ικανήν κα! ιδίως μέ ώραΐα έπ! τοΰ εικονοστασίου ζωγραφήματα. 
Ό ιερός ναός τοΰ Νασλίου έχει περίβολον εύρύτατον, πρδς τήν 
βόρειον άκραν τοΰ όποιου ύπάρχουσι τδ νεόδμητου καί κομψόν 
δημοτικόν σχολεΐον, τά δωμάτια τών ιερέων καί τών λοιπών 
υπαλλήλων. Έπειδή δ’ υπάρχει έν αύτω ύδωρ άφθονου, φροντίς 
καταβάλλεται ΐνα δενδροφυτευθή έτι μάλλον κα! άποκατασταθή 
έτι τερπνότερος. Άπαντες οί έν Νασλίω όμογενεΐς εϊσίν εύπο
ροι καί πνευματώδεις λίαν, άλλ’ άτυχώς στερούνται καί ούτοι 
τοΰ προοδευτικού συνασπισμού τής Χριστιανικής άρετής τής έθνο-

(α) Κατά τάς 4—3 86ρίου ή έχ της απροσεξίας σιδηρουργού τίνος 
έχραγεισα πυρχαϊά άπετέφρωσε τρία τεμένη, 11 /άνια χαι 400 εργα
στήρια έν τή αγορά

8.
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σώου όμονοιας, at’ ής ζα! μ®7»]; θά ήδύναντο νά -ρονοήσωσι 
περί πολλών κοινωφελών σΰμφερόντω?, περί παρθεναγωγείου π. 
χ., περί ελληνικού σχολείου κτλ.

Έν Νκσλίω ύπάρχουσι δύω άξιότιμοι κύριοι, προς οΰς με
γίστη χάρις οφείλεται δι’ δσας καταβάλλουσι φροντίδας προς δι- 
άσωσ'.ν αρχαιότατων νομισμάτων καί άλλων τοιούτων. Άμφότε- 
ροι ούτοι εισι καλοθεληταί και φιλογενεϊς, άλλ’ άτυχώ;! ούδε- 
μιάς αιτίας άνευ, μικροφιλοτιμιών ένεκα (ύπ' άλλων ίσως ερεθιζό
μενοι) οί δύο ούτοι αξιότιμοι κύριοι εύρίσκονται εϊς διάστασιν,ήτις 
συντελεί ΐνα παρεμποδίζη παν δ,τ; καλόν καί προοδευτικόν διά τό 
Νασλίον. Ένταΰθα οί αδελφό: ’Αρμένιοι είσίν ολίγοι, συζώσι 
μετά τών ήμετέρων φιλικώς, έχουσι μικράν έκκλησίαν καί σχο
λείου μικρότερο·?, άπ-p έπισκεφθέντες μετά τών φίλων Ν. Άβρά- 
μογλου καί Κ. Νικολαιδου έμείναμεν υπερευχαριστημένοι άπό 
την αδελφικήν συμπεριφοράν τοΰ ίερέως καί τοΰ εθνάρχου των.

Τρεϊς ώρας μακράν τοΰ Νασλίου ύπάρχουσι τά αρχαία Μά- 
σταυρα, άπερ συνεισέφεραν έκ τών έρειπίων αύτών μέγα μέρος 
εις τόν ιερόν ναόν τοΰ Νασλίου.

’^ηροοί/σιάς, σήμζρον Γχίηον.

‘II ζοτέ έπίσημος αΰτη πόλις απέχει τοΰ Νασλίου 12 έως 
13 ώρας καί καλύπτεται άπό τά πολλά καί πλούσια αυτής έρεί— 
πια. Ό ναός τής ’Αφροδίτης, δς είχε μεταποιηθή είς Χριστιανι
κόν ναόν, άνήκει (μοί φαίνεται) εϊς τήν ώραιοτέραν έποχήν τής 
έλληνικής τέχνης. Σήμερον σώζονται μόνον 18 στήλαι αύτοΰ, 
σχηματίζουσαι δύο παραλλήλους σειράς καί άπέχουσαι άλλήλων 
18 μέτρα. Αί 16 τών στηλών τούτων είσίν δλως σώαι καί εις 
τά έμπροσθεν τοΰ ναοΰ (τοΰ νάρθηκος ούτως είπεϊν) ύπάρχει 
άλλη σειρά μικρών κορινθιακών στηλών, είς τάς βάσεις τών 
οποίων είσί τοποθετημένοι μικροί καί κομψότατοι στηλοβάται.

Πρός τ’ άριστερά καί δεξιά μέρη αύτοΰ βλέπει τις δύο μεγάλας 
δεξαμενάς έκ λευκού μαρμάρου, 4 μέτρων διάμετρον έχούσας, 
κα; δλίγον έμπροσθεν λέοντα κοιμώμενον. Συντρίμματα παντο
ειδή έκ λευκού μαρμάρου είσίν έσπαρμένα πέριξ τής οικοδομής 
ταύτης.

Έκεϊ που πλησίον ΰψοΰται μνημείο·? κορινθιακή; τέχνης, συν- 
ιστάμενον έκ 4 στηλών, αΐτινες ύποδαστάζουσι τό άέτωμα τής 
οικοδομής- τό διάζωμα αύτής είνε περιτριγυρισμένου άπό στήλας 
’Ιωνικού ρυθμού καί ή θέσις αΰτη σήμερον διαχωρίζεται άπό 
τέσσαρας φράκτας.

Άπαν τό περισωθέν τοΰτο περίστηλου απαρτίζεται άπό 41 
στήλας. Πρός τό Β. Α. μέρος τής πόλεως ύπάρχει τό σταδίου, 
δπερ συντηρείται είσέτι έν καλή καταστάσει- έχει μάκρος 22 
μέτρων, καί 26 διασωθεϊσαι σειραί βαθμιδών περικοσμοΰσ: τό 
έμβαδόν αύτοΰ.

Nea Έφισος.
Ή Νέα Έφεσος άπέχει τοΰ σταθμού Άζιζιέ 2 ώρας. Τά έν 

τω μεταξύ είσίν δλως άκαλλιέργητα και μόνον περί τά πέριξ 
και τά πλησίον αυτής άπαντά τις άμπελώνάς τινας. ‘Π νέα 
αΰτη πόλις (Nova scala) ήτο άλλοτε ή πλησιεστέρα καί κυριω · 

τέρα άποθήκη τοΰ εσωτερικού εμπορίου τής ’Ανατολής, δπερ τή 
Μ?85®7 ί'Ί ή -μύρνη διά τοΰ σιδηροδρόμου. ‘Η πρός το έμ- 
ποριον κατάλληλος θεσις της συνέτεινε ν’ άποκτήση (πριν τής 
έπαναστάσεως) τά εύρύχωρα και ώραϊα λιθόκτιστα καί θολο- 
σκεπή παρακμάσαντα ήδη χάνια. Τάς τουρκικός συνοικίας και 
τήν παλαιόν αγοράν περιβάλλει τείχος, δπερ είχεν έπισκευασθή 
δι’ άγγαριών κατά τήν έπανάστασιν την έλληνικήν.

Πριν τής έπαναστάσεως (λέγεται) ύπήρχον έν Ν. Έφ. 1,500 
οικογένεια! χριστιανικά-, εύποροΰσαι και άκμάζουσαι, έν ω σή
μερον μόλις έχει τάς πάσας 800.

Έκτος τής έξαγωγής τοΰ περιφήμου αύτής χαλβά, τής στα- 
φιοος και τών κρασιών, ούδέν άλλο ώς ίδιον προϊόν εξάγει.

Οί ήμέτεροι κατωκουν καί κατοικοΰσιν έξωθεν τοΰ τείχους εις 
τα πρανή μέρη βουνού καί αί οϊκίαι φαίνονται ώς νά ζεΐνται αί 
μέν έπί τών δέ, άποβλέπουσαι αί πάσα-, σχεδόν πρός βορρά·?, 
έχουσαι ύπ’ αύτάς τήν καθαρόν θάλασσαν τού Έφεσίου κόλπου 
καί ποιοΰσαι νά όμοιάζη ή νέα αΰτη πόλις πρός τήν δευτερεόου- 
σαν πόλ-.ν τής Λέσβου, τήν άρχαίαν Μήθυμναν τήν ήδη Μόλυ- 
βον καλουμένην. Οί ομογενείς τής Ν. Έφ. έχουσι ναόν ευρύτα
του περικαλλεσατον και συντριβήν τινα χριστιανικήν είς τον εισ
ερχόμενου έπιβάλλουτα- λέγουσιν δτι έκτίσθη έντός 90 ήμερων 
(δπερ μαρτυρεί τήυ άκμήυ καί τήυ ΰπαρξιν τώυ ’υλικών μέσων) 
καί δτι έσυλήθη κατόπιν πολλάκις ύπό τώυ κρατούντα»·?. Σήμε
ρον πάντα τά συληθέντα άντικατεστάθησαν φιλοτίμως πάνυ, άλλ’ 
υπάρχει καί άνάγκη έπσκευής περί τά στεγάσματα, τά κοιλώ
ματα καί εις άπαντα τό» έσωτερικόν χώρον.

Η άρχαία καί μεγάλη Έφεσος συνεισέφερεν είς τήν άνέγερ- 
σιν τοΰ ναού τής Ν. Εφ. ικανά έκ τών έρειπίων της. Τρεϊς ιερείς 
και εις ιεροοιάκονος υπηρετοΰσιν έν αύτω, εχοντες καί τήν έπί 
τών θρησκευτικών πρόνοιαν τοΰ παρακειμένου τή έκκλησία νεοδ- 
μήτου μικρού αλλ ώραιου και εύαέρου νοσοκομείου, δπερ τιμά 
λίαν τήν μικράν ταύτην ομογενή καί διάδοχον τής μεγάλης Ε
φέσου κοινότητα.

Εχουσιν οί Εφέσιοι σχολεϊον Ελληνικόν, δπερ διευθύνει καί 
εν ω διδάσκει πρό 7 έτών διδάσκ. ικανός, ό φίλογειής κ. Δ. Μ. 
Γκράτσου, σχολείο·? δημοτικόν ύπέρ τούς 130 μαθητάς γραμμα- 
τίζον, καί. παρθεναγωγείο·? κομψόν, είς δπερ διδάσκει μία διδά
σκαλος καί μαθητεΰουσι μαθήτρια-. 70.

Εμπροσθεν τής Ν. Εφ. καί εϊς δλως μικράν άπόστασιν άπό 
οής ξηρας ύπάρχει μιαρά νήσος έν τή θαλάσση, ήτις άπασα 
περιβάλλεται άπό τείχος ίκανώς ισχυρόν καί είς τό μέσον οέοει 
πύργον διώροφον, πρός τούς βενετικούς όμοιάζοντα. Ούτε έπι- 
γραφή ούτε άλλο τι έπ-σημον άπαντίται, έκτος μια; έπιγραφής 
άρμενικής έπι τίνος τών Δ. Μ. προμαχόνω? ευρισκόμενης, παρά 
τώ? τάφων άφαιρεθείσης καί δηλούσης τ: έσπευσμένον καί κα- 
τεπεϊγον τής τειχίσεως.

Πρός τήν βόρειόν πλευράν ύπάρχει μέγα; φανός άναπτόμενος 
καθ εκάστην εσπεραν ύπό τοΰ έκεΐ παραμένοντος άποστράτου, 
προς άποφυγήν τών ενδεχομένων θαλασσίων κινδύνων.

Η νήσος αΰτη κα! τά τείχη της, είπον μοι οί συνοδεύοντές 
με, δτι πωλοΰνται παρά τής Κυβερνήσεως διά 300 μόνος λίρ.,'Ι

'Αν ή Νέα Έφεσος είχε τήν πρώτην κίνησιν τυΰ έμπορίου της, 
ίσως θά ήγόραζε τήν δλω; στρογγυλήν περιφέρειαν έχουσαν 
περιτειχισμένην ταύτην νήσον καί θά μετεφερεν εις το εύαερώτα- 
τον έκείνο μέρος το νοσοκομείο·? της ή θά έσύστηνεν εκεί τι 

οικοτροφείο-?.
‘II νήσος αΰτη δύναται νά χρησιμεύση εϊς τήν σεβ. Κυβέρ- 

νησιν ώς πυριταποθήκη, ώ; σχολή στρατιωτική ή ναυτική κτλ.
41 κοινότης τής Ν. Έφ. (έλεγόν μοι) ήτο εύτυχεστέρα καί 

εΰδαιμονεσοέρα άλλοτε, ούχί μόνον διά τήν άκμαίαν κίνησιν 
τοΰ έμπορίου της, άλλά και διά τήν δμίνοιαν και τό ζωηρότερο·? 
αίσθημα τοΰ συνασπισμού, δι’ ου κατώρθουν τά πολλά και δύσ

κολα ύπέρ τών κοινών των.
Τό αίσθημα τοΰτο δυστυχώ; ! τοσοΰτον έσχάτως έψυχράνθη, 

ώστε κατήντησαν, περί μηδενός σπουδαίου προκειμένου, οί πάν
τες νά διχασθώσιν εϊς δύο έθνοφθόρους μερίδας, άντιπραττούσας 
άλλήλαις κα: έπομένως οπισθοδρόμησιν άντί προόδου είς τήν 
κο;νότητα έπιφερουσας. Τά τοιαΰτα είσί λυπηρά- άλλ' ά; έλπί- 
σωμεν δτι ή τοιαύτη τώ? πραγμάτων κατάστασις δέν θά διαρκέση

Έ? Ν.Έφ. άπασαι αί Κυβερνήσειςέχουσιτού; πράκτορα;των, 
οιτινες προοτατεύουσι τάς ύποθέσεις τών ύπηχόων των.

(άκολουθεϊ). Δ. Α. Μ. Χαρικλής.

II ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΑΗ. 
(Έκ τοΰ Γαλλικού).

Εφημέριός τις ήσχολεϊτο περί την ταφήν ένός τών ένοριτών 
τίυ τό σώμα τοΰ μακαρίτου ήτο ήδη έπί τοΰ χείλους τοΰ τάφου. 
’Έολεπέ τις φύρδην μίγδην τάς νεκροκεφαλάς καί τά οστά, τά 
όποϊα ό νεκροθάπτης είχεν εκβάλει έκ τής γή; διά νά θέση τους 
νε·ι>στΐ έρχομένους- διότι καί είς αύτόν τον τάφον πρέπει νά πα- 
ραχωρή τις τήν θέσιν εις άλλους. Πάντες οί περ.εσιώτε; περ'.μέ- 
νοντες νά τελειώση ό νεκρώσιμος ύμνος συνηθροισθησαν καί έθε- 
c'ps'ji τά ανθρώπινα έκεϊνα κρανία, τά όποϊα πίπτοντα έντός ο
λίγου τά μεν έπί τών δέ έμελλσν νά γίνωσιν άφανή άπό τούς ζών- 
τας. Άλλ ί> τοΰ θαύματος! αίφνης έν.τών κρανίων έκείνων φαί
νεται κινούμενο·?. 41 συνάθροισις έλό'ζληρος κυριεύεται ύπό φρί
κης- τα βλέυ-ματα άνταλλασσόρενα ταχέως έπαναφέρονται έπί τοΰ 
ά-.τικειμένου τοΰ προξενήσαντος έντύπωσιν εις αύτά. Έν τούτοις 
•ή νεκροκεφαλή κινείται έπι μάλλον καί μάλλον καί φαίνεται 
στρεφομένη άπειλητικώ; πρός τους θρασείς, τούς τολμήσαντας νά 
•ταράξωσι τήν ήσυχίαν της. Μάλιστα προχωρεί μετ’ ού πολύ ώς 
διά νά ζητήση λόγον διά τήν προσγενομένην εϊς αύτήν ΰβριν. Οί 
περιεστώτες δέ-? δύνανται νά κατισχύσωσι τοΰ τρόμου, δστις τούς 
έκυρίευσεν οί μέν φεύγουσιν άφίνοντες δξείας κραυγάς,οί δέ προσ- 
πίπτουσιν έιπκαλούμενοι τον θειον έλεον δΓ έαυτούς καί διά 
τόν νεκρόν, ούτινος ή κεφαλή προχωρεί πάντοτε. Τότε ό ίερεύς 
κα'μνων τό σημείο·? τοΰ σταυροΰ άνακράζει «Κεφαλή, έξορκίζω 
σε ίνα σταθής ». Ή κεφαλή υπακούει καί στρέφεται πρός τό άλλο

μέρος πάραυτα........Είδον έξερχόμενον τότε έξ αύτής ποντικόν,
δστις τρομάςας άπό τήν φωνήν τοΰ ίερέως έχάθη εϊς τινα έκεϊ 
πλησίον οπήν.

I. ΙΩΣΗΦΙΔΠΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΘ.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Γεδεών, καθ’ οΰς οί Μαδιανϊται ήρ- 
παζο? άπό τούς Ίσραηλίτας βοσκήματα καί γεννήματα αδιακρί
τως, συνέβη μεγάλη σιτοδεία είς τήν γήν Χαναάν. Ένεκα δέ 
ταύτης άνεχώρησεν έκεΐθεν εϊς τήν γήν Μωάβ άνήρ τις έκ τής 
μικράς πόλεως Βηθλεέμ, παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ τήν τε γυ
ναίκα καί τούς δύο αύτοΰ υιούς. Καί ό μέν άνήρ ώνομάζετο Έ- 
λιμέλεχ, ή δέ γυνή Νοεμμεί·?. Ούτοι διέτριψαν τόσον καιρόν εις 
τήν χώραν ταύτην, ώστε τέλος πάντων άπέθανεν δ Έλιμέλεχ. 
Άλλά καί οί δύο του υιοί, οιτινες είχον νυμφευθή Μωαβίτιδας 
γυναίκας, άπέθανον καί αύτοί μετά δέκα έτη. Έμεινε λοιπόν 
μόνη ή κα/.ή μήτηρ Νοεμμείν, άλλ’ άνευ άνδρός καί παιδιών. 
Άκούσασα δέ, δτι ό Θεός εύσπλαχνίσθη πάλιν τούς Ίστραηλίτας 
καί έδωκεν αύτοϊς άρτον είς βρώσιν, άμέσως ήτοιμάσθη ΐνα έπι- 
στρέψη είς τήν πατρίδα της Χαναάν. Ήθέλησαν δέ νά τήν συνο- 
δεύσωσι καί αί δύο νύμφαι αύτής, Όρφά καί Ρούθ χαλούμεναι.

’Αφοΰ δε αυται έπορεύθησαν μετ’ αύτής ικανόν διάστημα δρό
μου, τότε ειπεν ή Νοεμμείν πρός αύτάς: «Έπιστρέψατε πλέον 
εϊς τάς οικίας πρός τάς μητέρας σας, καί ό Κύριος νά σάς έλε- 
ήση, δπως καί σείς ήλεήσατε έμέ καί τούς τεθνηκότας άνδρας 
σας. Είθε νά δώση ό Κύριος, ώστε νά εΰρητε άνάπαυσιν είς τούς 
οίκους τώ? άνδρών, τούς όποιους θέλετε λάβει. Ταΰτα δέ είποΰσα 
κατεφίλησεν αύτάς. Άλλ’ έκεϊναι ήρχισαν νά κλαίωσι μεγάλη 
τή φωνή καί νά λέγωσι: «θέλομεν νά έλθωμεν μετά σοΰ είς 
τήν πατρίδα σου.» Ή δέ Νοεμμείν είπεν: «έπιστρέψατε, θυγα
τέρες μου- διατί θέλετε νά έλθητε μετ’ έμοΰ; Έγώ δέν δύναμαι 
πλέον νά σάς βοηθήσω. Τά ίδικά σας δεινά θέλουσι μεγαλύνει 
μόνον τά ίδικα' μου. ‘Ο Κύριος έπεσώρευσεν έπ’ έμοΰ σίικρίας 
μεγαλας. Πλούσια καί ευδαίμων ήλθονπρός σάς, πτωχήν καί έγ- 
καταλελειμμένην μέ έπανάγει ό Κύριος είς τά ίδια.» Τότε, άφοΰ 
έκύ.αυσαν καί αί τρεϊς γοερώτερον, ή Όρφά, καταφιλήσασα τε
λευταίου τήν πενθεράν της άπεχαιρέτισεν αύτήν και έπέστρεψεν 
εις τά "ίδια. Ή δέ Ρούθ έμεινεν άκαμπτος είς τήν άπόφασίν της.

Μετά ταΰτα είπεν ή Νοεμμείν πρός τήν Ρούθ: «’Ιδού, ή βύν- 
νυμφός σου έπιστρέφει είς τήν οικίαν της- ύπαγε καί σύ μετ’ αύ - 
τής.» 41 δέ Ρούθ είπε: «Μή μέ όμιλής πλέον περί έπιστροφής, 
διότι δπου υπάγεις σύ, έκεϊ έρχομαι καί έγώ. Τό έθνος σου είνε 
έθνος μου καί ό Θεός σου Θεός μου. "Οπου σύ άποθάνης, έκεΐ 
θέλω νά ένταφ-.ασθώ καί έγώ. Ούδέν άλ?.ο δύναται νά μάς άπο- 
χωρίση είμή δ θάνατος·» Άφοΰ λοιπόν είδεν ή Νοεμμείν, δτι ή 
Ρούθ είχε στερεόν άπόφασίν νά μή φύ-γη άπό πλησίον της, έσιώ- 
πησε καί δέν έλάλησε πλέον ούδέ λέξιν περί έπιστροφής. Πό-
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Έκεΐναι δε ύψωσαν την φωνήν αύτΰν και εκλαυσαν πάλιν και κατεφΐλησεν ή Όρφά τήν πεν
θεράν αυτής· ή δε Ρουθ προσεκολλήθη εις αυτήν. Και εΐπεν ή Νοεμμεϊν: Ίδου ή σύννυμφός 
σου έπεστρεψε πρός τον λαόν αυτής και πρός τοϊς θεοϋς αυτής' ΐπΐστρεψον και σί> κατόπιν 
τής συννΰμφου σου. (Ρουθ. Λ. 14. 15.)

•ον αξιομίμητος εΐνε ή ειλικρινής καί άδολος άγάπη της Ρουθ 

πρδς τήν πενθεράν της! καί τίς δέν πρέπει νά υπερτιμά τοιαύ
την πιστήν, φιλάνθρωπον, τιμίαν καί άκεραίαν ψυχήν;

Ή Νοεμμεϊν και ή Ρουθ έφθασαν όμοΰ ευτυχώς είς την Βη
θλεέμ. Έπειδή δέ ήτο καιρός θερισμού, εΐπεν ή Ρο'υθ πρδς τήν 
Νοεμμεϊν: «Έάν σοι ήνε άρεστόν, έπίτρεψόν μοι νά έξέλθω 
εις τοΰς αγρούς, διά νά συνάξω στάχυα, δσα μένουσι διεσκορπι- 
σμένα κατόπιν τών θεριστών. Ίσως δέ εύρεθή καί φιλάνθρωπος 

τις οικογενειάρχης καί μοί δώση τήν εις τοΰτο άδειαν.» Κα! ή 
Νοεμμεϊν εΐπε: «Ναι, θυγάτηρ μου, ύπαγε.» Ή δέ Ρουθ έξήλ- 
θεν άμέσως καί υπήγε νά σταχυολογή κατόπιν θεριστών τινων. 
Άλλ’ ευδοκία Θεοΰ βέβαια ή Ρουθ κατ’ ευθείαν ήλθε νά στα- 
χυολογήση είς άγρδν άνήκοντα είς τδν Βοόζ, άνδρα καθ’ Υπερ
βολήν άγαθδν καί μυριόπλουτου, δστις εΐχεν έξέλθει τήν ώραν 
έκείνην έκ τής Βηθλεέμ πρδς τοΰς θεριστάς του, τοΰς όποιους 
ίδών εΐτεν: «Ό Κύριος μεθ’ υμών!» Καί οί θερισταί άπεκρΐ- 

θησαν: « ό Κύριος νά σέ ε'υλογήση.» ’Έπειτα ήρώτησε τδν επι
στάτην τών θεριστών, λέγων: «Τίς εΐνε ή συλλέγουσα έκεϊ στά
χυας:» δ δέ άπεκρίθη: «Εΐνε ή Μωαβίτις ή μετά τής Νοεμ
μείν έλθοΰσα, ή όποια παρεκάλεσε νά τή δοθή άδεια, διά νά 

συλλέγη τοΰς έναπολειπομένους στάχυας κατόπιν τών θερι
στών. Έξ δρθρου βαθέος περιφέρεται εδώ καί εκεί εις τδν άγρδν 
καί συνάγει άδιακόπως δ,τι ευρίσκει χωρίς ούτε στιγμήν νά ύπάγη 

είς τήν οικίαν.»
Τότε ό Βοδζ καλέσας αΰτήν εΐπεν « Άκουσον, κόρη μου. Μή ’ 

ύπάγης εις κανένα άλλον άγρόν, διά νά συνάξης στάχυας. έκτος 
του ίδικοΰ μου. Άκολούθει τάς παιδίσκας μου καί ύπαγε κατό
πιν αΰτών πανταχοΰ, δπου θερίζουσι. Τοΰς δέ δούλους μου θέλω 
προστα'ξεί νά μή σέ ένοχλήσωσιν εις τδ παραμικρόν. Καί δταν 
διψάς, πίνε άπδ τά άγγεϊα, έκ τών όποιων πίνουσι καί οί άνθρω
ποί μου.» ‘Η δέ Ρουθ, πεσοΰσα ένώπιον αΰτοΰ εΐπε: « Πώς ήξι- 

ώθην νά εύρω τοσαύτην χάριν ένώπιόν σου, Κύριε, ενώ είμαι 
ξένη;» ‘Ο δέ Βο'οζ εΐπεν: «Έμαθον δλα, δσα μετά τδν θάνα
τον τοΰ άνδρός σου έκαμες εις τήν πενθεράν σου. Είθε αΰτδς ό 
Θεδς τοΰ ’Ισραήλ, πρδς δν κατέφυγες, νά σέ άνταμείψη κατά τά 
Ζργχ σου.» Καί ή Ροΰθ εΐπε: « Δι’ έμέ εΐνε ίκανδς μισθός, δτι 
εύρον χάριν ένώπιόν σου. Μέ έπαρηγόρησας καθ’ υπερβολήν, λα- 
λήσας τοοοΰ-.ον φιλοφρόνως πρ'ος έμέ τήν έλαχίστην τών υπηρε

τριών σου.»
Έπιστάσης δέ τής ώρας τςρ γεύματος, εΐπεν δ Βο'οζ πρδς 

αΰτήν: « Έλθέ καί φάγε μεθ’ ήμών καί βούτησον τδν άρτον σου 
είς τδ δξείδιον. » (Τδ όποιον είς τάς θερμάς τοΰ καλοκαιριού 
ήμέρας εΐνε έξαιρέτως υγιεινόν.) Έκάθησε λοιπδν ή Ροΰθ πλη
σίον τών θεριστών, δ δε Βοδζ τή παρέθηκε τήν τροφήν, έκ τής 
όποιας φαγοΰσα, έκράτη^ καί διά τήν πενθεράν της. ’Έπειτα 
πάλιν έγερθεϊσα, έσύναζε στάχυα, καθώς καί τδ πρότερον. Τότε 
δ Βοδζ προσέταξεν έκ νέου τοΰς.δούλους του καί εΐπε πρδς αυ
τούς: «Άφίνετε έδώ κ’ έκεϊ εξεπίτηδες στάχυα άπδ τά δράγ- 
ματα, διά νά ήμπορή άσυστόλως νά τά συνάζη χωρίς νά έρυθριά· 
σεις δέ μή τήν μέμφεσθε διά τοΰτο.» Τοιουτοτρόπως ή Ροΰθ έξη- 
κολούθησε συνάζουσα μέχρις έσπέρας. Έπειτα δέ τινάξασα τά 
άστάχυα μέ τδ ραβδίον, έλαβε τρία μέτρα κριθής τήν ήμέραν 
έκείνην.

‘Ο Βοόζ, φίλοι άναγνώσται, ήτον ευεργετικός άνθρωπος. Διότι, 
καθώς βλέπομεν έκ τής ώραίας ταύτης ιστορίας, έλάλει φίλο— 
φρόνως μέ τοΰς πλέον έλαχίστους άνθρώπους, έψώμιζε ·τοΰς πει
νώντας, έπότιζε τοΰς διψώντας, καί ταΰτα έπραττε μ'ε τόσην κο
σμιότητα, ώστε οΰδ’ αΰτοί οί εΰεργετούμενοι τδ ένόουν. Άλλά 
και ή Ροΰθ παρίσταται ένταΰθα λαμπρότατον παράδειγμα τών 
λαμπροτέρων αρετών, διότι εΐνε τόσον εΰπειθής, τόσον σεμνή, 
τόσον κόσμια κα! τόσον εΰγνώμων, ώστε σπανίως άπαντώνται 
τοσαΰται αρεται εις §ν υποκείμενον ήνωμέναι!

‘Η Ροΰθ έφερεν ήδη τδ συναχθέν κριθάριον εις τήν οικίαν 
της καί τδ έδωκεν είς τήν πενθεράν της, άμα δέ καί δ,τι έκρά- 
τησεν άπδ τδ γεύμα. Τότε εΐπεν ή Νοεμμεϊν: « Καί που έσήνα- 
ξες σήμερον τόσα άστάχυα; Εΰλογημένος νά ήνε έκεϊνος, δστις 

σε ηλέησε.» Καί ή Ροΰθ εΐπεν: «‘Ο άνθρωπος, είς τοΰ όποιου 

τδν άγρδν έσταχυολόγησα, δνομάζεται Βοόζ.» «Συγγενής μας 
εΐνε, εΐπεν ή Νοεμμείν. ‘Ο Κύριος νά τον ε’υλογήση διά τήν κα
λοσύνην του. ΊΙτο πάντοτε συμπαθής πρδς τοΰς ίδικούς μας, εν 
δσω έζων, άλλά και τόρα μετά τδν θάνατόν των δεικνύει και 
πάλιν πρδς ήμάς τόσα καλά. Ώ κόρη μου ! πάντοτε μέ τάς δού
λας του νά ύπάγης εις σταχυαλογίαν διότι άν είς ξένον τινα 

άγρδν ύπάγης, εΐνε πολΰ πιθανόν νά σοι συμβή τι δυσάρεστου.» 
Καί ή Ροΰθ άπεκρίθη: « Πάντα δσα μέ προστάξης, θέλω τά φυ
λάξει.»

‘Υπήγαινε λοιπδν ή Ροΰθ καθ’ ήμέραν μέ τάς υπηρέτριας τοΰ 
Βοδζ καί συνέλεγε στάχυας, έως ού τά κριθάρια καί σιτάρια συν- 
ήχθησαν είς τάς άποθήκας. Παρελθόντος δέ τοΰ θερισμού, εΐπεν 
δ Βοδζ πρδς αΰτήν: «Θύγατερ, εΰλογημένη είσαι παρά τοΰ Κυ
ρίου. "Ολη σου ή διαγωγή υπερτερεί πολΰ τήν άγάπην, τήν 
δποίαν δεικνύεις πρδς τήν πενθεράν σου. Δέν ήκολούθησας οΰτε 
πτωχούς οΰτε πλουσίους νεανίας· ή πόλις άπασα δμολογεϊ, δτι 
είσαι γυνή ένάρετος καί τίμια. Τή άληθεία, άν δέν ύπάρχη κα- 
νέν έμπόδιον, χωρίς νά συλλογισθώ, σέ λαμβάνω είς γυναϊκά 
μου.» Τοΰτο έκοινοποίησεν δ Βοδζ καί εις τοΰς πρεσβυτέρους 
τής πόλεως, οί όποιοι μετά παντός τοΰ λαοΰ ηΰχήθηκαν αΰτω 
πάσαν εΰτυχίαν ειπόντες: «Ό Κύριος άς εΰλογήση τήν γυ
ναίκα .τήν είσερχομένην είς τδν οΐκόν σου, ώς ηΰλόγησε τήν 
Ραχήλ καί τήν Λείαν, τάς μητέρας τών υιών ’Ισραήλ. ’Έστω ή 
καλή Ροΰθ πασών τών άρετών πρωτότυπον καί τδ δνομα αΰτής 

δοξασθήτω έν Βηθλεέμ.»
Τοιουτοτρόπως δ Βοδζ ένυμφεύθη τήν Ρουθ. ζΟ δε Θεδς έδω

κεν αΰτή ταχέως υιόν, τδν δποϊον ώνόμασεν Ώοήδ. Αί γυναίκες 
τής Βηθλεέμ έφερον τδ παιδίον είς τήν Νοεμμείν καί τήν ηΰ- 
χήθησαν εΰτυχίαν, είποΰσαι: « Ίδοΰ δ υίδς τής νύμφης σου, ήτις 
τόσον σέ άγαπα καί σέ χαροποιεί περισσότερον παρ’ άν είχες 
έπτά υιούς. Εΰλογητδς δ Κύριος, δτι έχεις τόρα άνθρωπον, δστις 
θέλει σέ βοηθήσει και θέλει φροντίσει περί σου εις τδ γήράς 
σου.» ‘Η δέ Νοεμμείν, πλήρης χαράς λαβοΰσα τδ παιδίον είς 

τάς άγκάλας της, έγένετο τροφός αΰτοΰ.
’Ιδού, προσφιλείς άναγνώσται, δτι δ Θεδς δεν αφινει ποτέ 

άβράβευτον τήν τιμιότητα και τήν είλκρίνειαν, τήν έπιμελειαν καί 
τήν χρηστοήθειαν. ‘Ωσαύτως βλέπομεν, δτι ή αρετή είνε η καλ- 
λίστη φερνή καί προικοδότησις· Αΰτη καθιστά και τδ πτωχότε
ρου παιδίον πλέον αξιαγάπητου έυώπιου Θεοΰ και άνθρώπων, 
παρά άυ ήτο κεκοσμήμένου μέ χρυσίου καί τοΰς πολυτιμοτέρους 

άδάμαυτας.
(’Απάυθισμα τώυ ίερώυ Γραφών '

ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΒΥΘΩ ΦΡΕΑΤΟΣ

Παράδοξός τις γάμος έτελέσθη έσχάτως έν τινι παρά τδ Βέλ- 
γιον κείμενη κώμη. Νεανίας τις ήράσθη τής μονογενούς θυγα- 
τρδς τού δημάρχου καί, γνωρίζων δτι κα! ή νεάνις ήγάπα αΰτδν 
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περιπαθώς, έζήτησεν αΰτήν παρά τών γονέων εΐς γάμον. Άλλ’ 
οϊτοι δεν κατένευσαν, λόγω μέν προφασισάμενοι την νεότητα τής 
νεάνιδος, έργω δέ, διότι δ νέος, εί και ήτο χρηστός, δέν είχεν 

ίσην αΰτη περιουσίαν.
Μάτην ή νέα έπεχείρησε·? έπ: δύο έτη ΐνα πείση τους γονεϊς· 

μάτην παρεκάλεσεν, έδεήθη... έκλαυσεν... ένήστευσεν,.. ήσθέ- 
νησε... τα πάντα είς μάτην. Διότι ούτοι έμειναν άκαμπτοι πρδς 
πάντα αΰτής τά τεχνάσματα καί τάς δεήσεις.

Τέλος ή νεάνις άπελπίσασα, προφασιζομένη οτι έπορεύετο είς 
έπίσκεψιν άσθενούσης τίνος θείας, έξήλθε μόνη τοΰ πατρικού οί
κου. Άλλά μετά μίαν ώραν νέος τις, φίλος ιού έρα-τοΰ τής νε
άνιδος, παρίσταται έντρομος καί αγγέλλει τοΐς γονεΰσι ταύτης, 
κλαίω·? και όδυρόμενος, δτι οί δύο έρασταΐ, άπελπίσαντες έρριψαν 
εαυτούς άμφότεροι είς τδ παρά τήν κώμην γνωστόν βαθύτατο·? 
φρέαρ και προσέθηκε·? οί είδε μέν αύτούς μακρόθεν πίπτοντας είς 
τδ φρέαρ, άλλά προσδραμών δέν εφθασεν ινα έμποδίση αύτούς. 
Έλπιζε δέ οτι έζων καί ήρχετο ζητήσω·? βοήθειαν.

"Εκαστος λαμβάνει κλίμακας καί σχοινιά, καί πάντες σπεύ- 
δουσιν άγωνιώντες πρ'ος τόν τόπον τοΰ ατυχήματος. Ευτυχώς οί 
δύο έρασται, εί καί ήσαν πως πληγωμένοι, έζων έτι· διότι πι- 
πτοντες εις τδ φρέαρ κατεσχέθησαν ύπό τίνος σανιδώματος, καί 
έκραύγαζον πρδς τούς προσδραμόντας, δτι, έάν οί γονεϊς μή κα- 
τανεύσωσιν εύθύς τδν γάμον, έκριναν ϊν’ άποθά/ωσι, πίπτοντες 
είς τδ πρδ αΰτών ύδωρ.

Οί συγγενείς ήναγκάσθησαν νά έλθωσι μετ’ αΰτών είς λόγους, 
καί ύπέσχοντο ΐνα συγκαταινέσωσι τδν γάμον, έπικαλούμενοι μάρ-’ 

τυράς απαντας τούς περιεστώτας κατοίκους τής κώμης. Άλλ’ οί 
δύο έρασται,*  φοβούμενοι μή, έξελθόντες τοΰ φρέατος, φενακισθώ- 
σιν,ήξίουν ΐνα ό γάμος τελεσθή έν τώ φρέατι καί έζήτουν ΐνα - 
ίερεύς καταβή διά σχοινιού εϊς αύτούς. Άλλως...

Ο! γονείς ίδόντες τήν έπιμονήν αΰτών έδραμον είς τήν κώμην, 
παρέλαβον τδν ιερέα, καί τδ μέν πείθοντες διά χρημάτων, τδ δέ 
βιαζόμενοι κατεβίβασαν αΰτδν « άρον, άρον » παρά τούς δύο έρα- 
στάς, οϊτινες έκάθηντο άναμένοντες τήν εΰλογίαν αΰτοΰ έπί τίνος 
σανιδώματος. (Έκ τής Έθν. ΈπιΟεωρήσεως). 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ε1Χ ΤΟ « Π ΑΤΕΡ ΗΜΩΝ. »

Πάτερ ήμών ό ώ τοΐς ούρανοϊς. Πατέρα λέγεις άνθρωπε 
τον θεόν; Καλώς λέγεις. Έστι γάρ Πατήρ πάντων. Άλλά 
σπεύδε έργάζεσθαι έργα άρέσκοντα τώ Πατρί σου. Εί δέ κακά ποι
είς έργα, πρόδηλον δτι τδν διάβολον έπικαλή πατέρα· αΰτδς γάρ 
έστιν ό έφορος τών κακών. Διό σπεύδε έκφυγεϊν τούτον, άρέσαι 
δέ τώ άγαθό Πατρί καί ποιητή σου. ' Λγιασθήτω τό όνομά 
σον- Καί τί γάρ; οΰκ έστιν άγιος ό θεός; Ναι, άγιος· άλλά 
τοΰτο λέγεις, Έν έμοί άγιασθήτω το όνομά σου, δπως ιδωσιν 
ci άνθρωποι τά καλά έργα μου καί δοξάσωσι τδν πατέρα καί 
ποιητήν μου. Έλθέτω ή βασιλεία σου. Τί γάρ; οϋκ έστι βασι
λεύς ό θεός, δτι μέλλειέρχεσθαι ή βασιλεία αΰτοΰ; Ναι, βασι

λεύς έστι πάντων, άλλ’ ώσπερ πόλις κυκλωθιϊσα ύπδ εχθρών 
ζητεί έλθεϊν τήν δύναμιν τοΰ βασι/έως κα: έξελέσθαι αΰτήν 
οΰτω δή καί ήμεϊς, κυκλωθέντες ύπδ τών έναντίων δυνά
μεων καί ύπδ τών αμαρτιών ήμών καί πονηρών λογισμών, ζη- 
τοΰμεν έλθεϊν τήν βασιλείαν τοΰ θεού έςελέσθαι ήμάς. Καί 
κατά άλλον τρόπον· επειδή ό προφήτης λέγει, Έβασίλευσεν 
ό Θεός έπι τά έθνη, τώ παρελθόντι χρόνω ώς μέλλοντι χρησά- 
μενος, χάριν τούτου κράζομεν. Έλθέτω ή βασιλεία σοι·, Κύριε· 
ίουτέστιν, έλθέτω έφ’ ήμάς τά έλέη σον. Γεννηθήτω τό θέλημά 
σον ώς έν ονρανω, και έπι τής γής. Λέγει γάρ οΰτω. Κύριε, 
ώσπερ έγένετο τδ θέλημά σου έν τώ οΰρυνώ, καί εϊσιν άγγελοι 
άπαντες έν ειρήνη, καί οΰκ έστιν έν αΰτοϊς ό ώθών καί άντω- 
θούμενος, ούτε τύπτων καί τυπτόμενος, άλλά πάντες έν ειρήνη 
βαθεία· οΰτω καί έν ήμϊν τοϊς έπί γής άνθρώποις γεννηθήτω τδ 
θέλημά σου, ΐνα πάντα τά έθνη έν ένί στόματι καί μια καρδία 
δοξάσωμεν τδν ποιητήν καί Σωτήρα ήμών.

Τόν άρτον ήμών τόν επιούσιου δός ήμϊν σήμερον . Επιού
σιο*  άρτον λαβεϊν αίτοΰμεν. Άρτος δέ ψυχής λόγος θεοΰ, κα
θώς έφη τις των άγιων. Άνοιγε, τέκνο·?, σόν στόμα λόγω Θεθΰ. 
Και διά τοΰτο συχνοτέρως μνημονεύει·? θεοΰ καλόν ή άναπνεϊν· 
Καί άφες ήμϊν τά ότγειλήματα ήμών ώς και ήμεϊς άφίεμεν 
τοϊς όιγειλέταις ήιιών. Λέγει δέ οΰτω. Καί άφες ήμϊν τά χρέη 
ήμών, τουτέστι τάς αμαρτίας ήμών >αί τά πταίσματα, ώς κα: 
ήμεϊς άφίεμεν πάσι τοΐς πταίουσι καί άμαρτάνουσιν είς ήμάς 
άδελφοίς ήμών, έλευθέροις τε καί δούλοις, καί πάσι τοϊς ύπο- 
χειρίοις ήμών. Ταΰτα λέγων, άνθρωπε, έάν οΰ ποιής ούτως, 
ένόησον δτι φοβερόν τδ έμπεσεϊν ήμάς εις χεϊρας θεοΰ ζώντος' 
χαί διορθωσάμενος έπίστρεψον πρδς τδν ποιητήν καί Κύριον.

'Λλλά ρνσαι ήμάς άπό τοΰ πονηρζϋ. Έάν ζητήση ήμάς ό 
Σατανάς συνιάσαι, ώς τόν σίτον, ώσπερ καί τούς άποστολους έζή- 
τησε, καί ώς δέον άπέτυχεν ^αΐ ώς τό πάλα: Ίώβ, μή δώς 
αΰτω έξουσίαν καθ' ήμών· άλλ’ εί καί πονηρός άνθρωπος θέ
ληση πειράσαι ήμάς ή άδικήσαι, μή δώς ήμάς εΐς τ'ο θέλημα 
αΰτοΰ, άλλά σκέπασον ήμάς έν τή ακε.τη τών πτερύγων σου. 
"Οτι σοί· έστιν ή βασιλεία κα: ή δύναμις. Κύριε, έπεί πή έστιν 
ή βασιλεία, μή έάσης ήμάς φοβηθήναι έτέραν βασιλείαν, είτε δε
σποτείαν άλλην, εί καί άςιοί έσμεν κολάσεως διά τάς αμαρτίας 
ήμών. Σύ ήμάς, οίω θέλεις τρόπφ τιμώρησον, και μή παραδιρς 
ήμάς εις χεϊρας άνθρώπων άλλ’ έμπεσώμεθα είς χεϊρας σου, 
δτι ώς ή μεγαλωσύνη σου, οΰτω καί το έλεος σου, Πάτερ πα.το- 
κράτορ, είς τούς αιώνας. Άμήν.

PATROLOGLE GR.EC.E TOM. LIX. Σελ. G27.

ΤΟ ΕΛΛΗΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ»
ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΟΜΗΡΟΣ.»

Δύο εϊσιν έν Σμύρνη νέα ιδρύματα προσφάτως ίδρυθέντα καί 
τήν συμπάθειαν τών ομογενών έοελκύοντα: τ'ο ‘Ελλ. Όρφανο- 

τροφεΐον καί ό Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Όμηρος.» Άμφό- 

τερα ένα καί τ'ον αΰτόν έπιδιώχουσιν εθνωφελή σκοπόν, τήν έκ- 
πλήρωσιν τής έντολής έκείνης, έφ’ ής οί προφήτα: άπαντες κρέ- 
μανται καί οί νόμοι, τής έντολής τοΰ «Αγάπα τόν πλησίον σου 

ώς σεσυτόν.»
Τ'ο Όρφανοτροφεϊον προτίθεται νά καθαρίζη τάς άγυιάς άπδ 

τοΰ συρφετού τών άπροστατεύτων ορφανών παιδαρίων καί άπδ 
τούτων κατεργάζηται p-έλη τής πολιτείας χρηστά· ό δέ Σύλλο
γος ά.) νά συναθροίζη τά τών παμπτώχων πατέρων τέκνα καί 
νά διδάσκη αΰτά ίδια δαπάνη, δπωτ, ηθικώς τε μορφούμενα καί 
διανοητικώς, άποδαίνωσι καί Χριστιανοί άληθεστεροι καί πολι- 
ται καλλίτεροι- β'.) νά παρασκευάζη μαθήματα ώρισμένα διά τ'ον 
λαόν γ'.) νά έκδίδη περιοδικόν, έπί πρακτικό σκοπώ καί δ .) 
νά τηρήση τάς μέχρι τοΰδε άγορεύσεις έν τώ καταστήματι.

Τ'ο άλλοτε Άναγνωστήριον ή Σμύρνη, περί οΰ έν σελ. 515 
Α’. τόμ. —99, 125 καί 148 Β'.—250 Γ'. τόμου άλλοτε εϊχο- 
μεν γράψει, άνδρωθέν ήδη έγένετο Σύλλογος καί ώνομάσθη τώ 
έλληνοοιλεστάτω δνόματι «Όμηρος.» "Ωστε ή πόλις Σμύρ7η 
άντί τού τέως απλού Αναγνωστηρίου κέκτηται τόν Σύλλογον 
«"Ομηρον,» δστις διακηρύξας δι’ εγκυκλίου, δημοσιευθείσης έν 
τω έγχωρίω τύπω, τό πρόγραμμα τών έργασιών του, έτέλεσε τό 
πρώτον τήν εορτήν αύτοΰ κατά τήν Κυριακήν τής 8ης τοΰ μηνδς 
τούτου τά μάλιστα ίεροπρεπώς καί έλληνικώς, διίο άπαγ-'ε/.θέν- 
των λόγων — τοΰ μέν παρά τοΰ αρχιδιακόνου καί ίεροκήρυ- 
κος κ. Π. Δανιηλίδου έν τω ιερω ναώ τής άγ. Φωτεινής, ένθα 
καί άρχιερατική έγένετο λειτουργία ύπέρ ύγειας τώζ ζώντων 
καί άναπαύσεως τών ψυχών τών κεκοιμημένων μελών τοΰ Συλ
λόγου, τοΰ δέ έν τώ καταστήματι παρά τοΰ Γεν. Γραρμ. κ. I. 
Πρωτοδίκου—καί μιάς ωδής παρά τής Διευθύντριας τοΰ Μεγ. τής 
‘Αγ. Φωτεινής παρθεναγωγ είου κυρίας Σαπφοΰς Λεοντιάοος.

Άμφότερα τά έν τώ καταστήματι άπα-(γ·ελθίντα ένθουσιωδώς 
παρά τού πολυπληθούς καί έκλεκτοΰ συνάμα άκροατηρίου έχει- 
ροκροτήθησαν. Άλλά μετά θλίψεως παρατηρούμε? ότι ένω ή ά- 
παγ^ελθεϊσα ωδή ήκτινοβόλει έν μέσω τω τε χριστιανισμό κοΐ 
‘Ελληνισμό, άπ’ έναντίας ό προ αΰτής άπα-ργελθεις λόγος ήτο 
αΰτόχρημα μονώτατα ελληνικός. Τόν άγορεύσαντα καί άγα- 
πώμεν χαί ύποληπτόμεθα διά τε τήν παιδείαν καί τήν αρετήν 
αΰτοΰ, άλλά έν τούτοις θλιβόμεθα καμμύοντας βλέποντας πρ’ος 
τήν αλήθειαν έπ’ άκριβές έκείνους, παρ’ ών οί πολλοί τήν δι
δασκαλίαν τής άληθείας καραδοκοΰσιν. θ: άρχαΐοι έν τό·σκότει 

πορευόμενοι άνέμενον παρά τών ‘Ομήρων καί τών Πλατώ
νων τό φώς, άλλ’ ήμεϊς — οί τό φώς το αληθινόν ίδόντες καί 
οί το έπουράνιον πνεΰμα λαβόντες καί οί την άληθή πίστιν εύ- 
ρόντες κα: οί -njv άδιαίρετον Τριάδα προσκυνούν τες — μ^νον ώς 
έργα καλά τών προγόνων ήμΰν τά συ·,αγράμματα ταΰτα δυνά
μεθα νά θαυμάζωμεν, άλλ’ οΰχί καί παρ’ αΰτών τήν μόρφωσιν 
ήμών άλλ’ ούτε τήν ήθικοποιησιν ν’ άναμένωμεν, οΰχί! διότι έ 
κώδης, τον δποϊον τδ θύμα τοϋ Γολγοθά διά τοΰ θειου του αίμα
τος έπεσφράγισεν, ΐστατα: ώς γίγας άπέναντ: ώς να ·ίσκου όλης 
τής θύραθεν λεγομένης σοφίας. Άν ό φίλος Πρωτόδικος έλάμ-

τού ‘Ομήρου ο Άλεςανδρος, βέβαια δέν θά ώμίλει μέν μετά 
τοσούτου ύπέρ τοΰ ‘Ομήρου ενθουσιασμού, έτήρ-t δέ τοσαύτην 
νεκρικήν άπ'ο τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας τοΰ λόγου του 
λέςεως σιωπήν, καθ’ δσον αφόρα τ'ον ριζικόν άναμορφωτήν απά
της τής άνθρωπότητος. Δεν θέλομεν ένταΰθα ούτε άνάλυσιν του 
«γου έκείνου νά κάμωμεν άλλ’ ούτε τά χωρία του έκεϊνα ν’ ά- 

ναφερωμεν, άτινα τήν θλίψιν ήμών προΰκάλεσαν, καθότι ό λό
γος ουτος έτυπώθη έν τή « Προόδω » τής 17ης τοΰ μηνδς τού
του. Μονον έπι παραδειγματι δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν τ'ο «‘Η 
ποιησις δια τοΰ θειου αύτής στόματος διδάσκει τήν αϋταπάρνησιν 

προτρέπει ήμ.άς νά έχωμεν πεποίθησιν πρ'ος τ'ον θε'ον καί 
.o.c εύκολους εισακουομεθα υπ αΰτοΰ—- μ,άς νουθετεί νά ήμ,εθα 
συμπαθείς προς τους δυστυχείς κτλ.» Παραδεχόμενοι ταΰτα δλα 
ώς άληθέστατα, έκλιπαροΰμεν κα'ι καθικετεύομε·? τ'ον φίλον κύριον 
Πρωτόδικον ϊνα Ουσιάση όλιγίστας ώρας καί, λαβών άνά χεϊρας 
τον Α’. τόμον τοΰ συγγράμματος « Φιλοσοφικά! μελέτα: περί 
χριστιανισμ.οΰ.» ά.αγνώση έπ’.σταμένως τ'ο Δ’, κεφαλ. τοΰ Β'. 
βιβλίου, τ'ο έπιγεγραμμένον «Καθολικά! παραδόσεις» ώς καί 
τήν 7908 σελ. τής έφημ. «Ό Άστήρ τής Ανατολής.» Μήπως 
έν τη Γραφή δέν άναγινώσκομεν «δστις θέλει όπίσω μου έλθεϊν 
(—γενέσθαι τέλειος, εΰδαίμων), άπαρνησάσθω έαυτδν καί άράτω 
τ'ον σταυρόν αΰτοΰ καί άκολουθήτω μοι; —- έλπιζε έπί Κύριον 
"καί αΰτδς σέ διαθρέψεν κρούετε καί άνοιγήσεται ύμϊν αιτείτε 
και δοθήσετοι, ο άν ποιήσητε ένί τούτων τών άδελφών μου τών 
έλαχιστων έμοί έποιήσατε;» Καί πλεϊστα τοιαΰτα, ών βρίθει 
ή τε Παλ. κα'ι Κ. Διαθήκη. Τελειόνομεν μόνον τάς δλίγας ήμών 
ταύτας παρατηρήσεις, λέγοντες δτι ό χρυσούς τήν γλώτταν ’Ιω
άννης άποκαλεΐ τήν Γραφήν «παντός άγαθοΰ ταμεϊον» —ότι ό 
διάσημος Άγγλος φιλόσοφος ’Ιωάννης Λώκκιος, ό καί εϊς πολλά 
πολιτικά αξιώματα ύψωθείς, λέγει « αΰτουργ-ός τής Βίβλου εΐνε 
ό Θεός, σωτηρία τ’ο τέλος της καί άλήθεια άμικτος μέ σφάλμα 

τά περιεχόμενά της»—ότι πολλοί κατά τάς τελευταίας τής ζωής 
των στιγμάς έςέφρασαν τήν λύπην των δτι ήμέλησαν τ’ο βιβλίον 
τοΰτο, οΰδείς δμως μετενόησε ποτέ τήν ώραν αΰτήν διότι τ'ο 
έσπούδασεν — δτι ό Ρευστώ έ)»εγε « Δέν ήςεύρω διατί θέλουν 
νά άποδώσωσιν εις τήν πρόοδον τής φιλοσοφίας τήν ώραίαν ήθ>- 
κήν τών βιβλίων μας· ή ήθική αΰτη, έκ τοΰ εΰαγγελίου έςα- 
χθεϊσα, ήτο χριστιανική πρό τοΰ νά ήνε φιλοσοφική» (Έπιστο- 
λα'ι έκ τού όρους 3)—-ότι ό αΰτδς Ρουσσώ αλλαχού λέγει «ΛΙο- 
νον τ'ο Εΰαγγέλιον εινε ώς πρ'ος τήν ηθικήν πάντοτε βέβαιον, 
πάντοτε άληθές, μοναδικόν πάντοτε ν.άι πάντοτε δμοιον έαυτω... 
‘Η διάνοια μάς λέγε: ότι αρμόζει είς τούς ανθρώπους νά άκολου- 
θώσι τά έντάλματα αΰτοΰ, άλλ’ δτι ή εύρεσις αΰτών ήτο «>·ω- 
τέρα τών δυνάμει»·? τω?» (έπιστ. έκ τοΰ όρους σελ. 39; 8G, 87 
Παρισ. 1793). Καί άλλα πολλά τοιαΰτα ήδυνάμεθα ένταΰθα νά 
άναφέρωμεν, άλλ’ άς μεταβώ;αεν είς τ'ο Έλλ. Όρφανοτροφεϊον.

Τό φιλανθρωπικόν τοΰτο ίδρυμα, ό δικαιούται πρ'ο παντός άλ
λου νά έφελκύση τήν συμπάθειαν τών ομογενών, ώς καί άλ
λοτε πολλάκις ηρπσμεν καί ώς τά πράγματα αΰτά διαπρυσίως 
κηρύττουσιν, έξέδωκε κατ’ αΰτάς γραμμάτια λαχείου, δι ών 
έπ’.ΐ'.αλεϊται τήν συνδρομήν τών φιλορφάνων.



64 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

Οί άγορασταί τών λαχείων τούτων ούδέν θυσιάζουσιν είμή το’ 
εύτελέστατον ποσδν τοΰ ένδς γρ. καθ’ έκάστην εβδομάδα· άλ
λ’ απέναντι τής ελάχιστης ταύτης θυσίας έκτος τής βεβαιότατης 
ηθικής ώφελείας τού δτι συντελούσιν είςτδ νά έδραιωθή αξιόλογος 
ύπέρ τοΰ ’Ορφανοτροφείου πόρος έχουσι νά έλπίζωσι πάντοτε 
και την υλικήν ωφέλειαν ούχί μικρού λόγου άξιων ποσοτήτων, 
διότι κατά τήν έκκύβευσιν, ήτις άνυπερθέτως γενήσεται τήν 31

Μαρτίου προσεχούς έτους 1873, θά κερδήσωσιν οκτώ άριθμοί
0 Α'. γρ. 15,000
0 Β'. » 8,000
0 Γ. » 5,000
0 Δ'. » 4,000
0 Ε'. » 3,000
0 ΣΤ'. » 2,000
0 Ζ’. » 2,000
0 Η'. » 1,000

.Η τιμή έκάστου γραμματίου εΐνε μόνον γρ. 26, τά όποια δύ
ναται ό άγοραστής ή άπαξ νά δώση ή έκ διαλειμμάτων, άνά 

§ν γρ. καθ’ έκάστην έβδομάδα.
Τδ πράγμα ούτε έπαίνων χρήζει οϋτε προτροπής. Άναγγέλ- 

λομεν μόνον τοϊς έν τω έξωτερικω φίλοις τοΰ Μέντορος συνδρο- 
μηταϊς δτι δύνανται διά τών κατά τόπους άξιοτίμων αύτοΰ έπι- 
στασιών ν’ άποταθώσι πρδς τδ Γραφεϊον τοΰ περιοδικού τούτου 
καί άγοράσωσι δσα θέλωσι τοιαΰτα γραμμάτια.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Ή νέα Βενδέρη ήτον ευσεβής άλλά πάμπτωχος γυνή. Έν τω 
μέσω δμως καί τής μεγίστης αύτής άνεχείας εΐχε πάντοτε ελπί
δας καί έμπιστοσύνην είς τδν Θεόν. Νύκτα τινά ψύχραν τοΰ φθι
νοπώρου, δτε ή ώρα ήτον άρκετά προκεχωρημένη, δύο άγροϊκοι 
νέοι διήρχοντο παρά τήν καλύβην αυτής, διευθυνόμενοι εϊς τήν 
κατοικίαν των. Εις έξ αύτών έκράτει ύπδ τήν μασχάλην ψωμιά 
τινά τά όποϊα άπδ .τδ άρτοπωλεϊον τοΰ χωρίου εΐχεν αγοράσει. 
Φώς άμυδρδν έξήρχετο έκ τοΰ παραθύρου τής μητρδς Βενδέρης. 
Ο εις τών νέων, δ κρατών τά ψωμιά, είπε πρδς τον σύντροφον 
αύτοΰ. «'Ας άστειευθώμεν μέ τήν γραίαν.» « Άς άστειευθώμεν » 
εΐπε καί ό άλλος. Έπλησίασαν λοιπόν εις τήν καλύβην καί, κυτ- 
τάξαντες διά τοΰ παραθύρου, εΐδον τήν γραίαν γονατισμένην πλη
σίον τοΰ μέρους, δπου ολίγοι άνθρακες έκαιον έντδς τής στάκτης. 
Ή γραία προσηύχετο. Προσηλώσαντες τήν προσοχήν των ήκουσαν 
αύτήν θερμώς παρακαλοΰσαν δ'.’ άρτον. Ή τροφή δλως διόλου ά
π’αύτής έλειπε. Πρδς έπίμετρον τοΰ άστεϊσμοΰ των εις έξ αύτών, 
ό έχων τά ψωμιά, άνέβη σιγαλά έπί τής χαμηλής στέγης τής 
καλύβης καί διά τοΰ καπνοδόχου άφήκε τά ψωμιά, τδ έν μετά τδ 
άλλο, νά πέσωσιν. Άμα έπί τοΰ έδάφους έκύλισαν, προσείλκυσαν 
τά βλέμματα τής γραίας, ήτις έξ δλης καρδίας άνέκραξεν « Ευ
χαριστώ τδν Κύριον, εύλογώ τδν Κύριον διά τήν άγαθότητά του.» 
«Άλλ’ ό Κύριος δέν τά έστειλεν» εΐπε φωνή τις κατερχομένη 
έκτου καπνοδόχου « Ναί, » εΐπεν ή γραία άφόβως, «ό Κύριος 
τά έπεμψεν, άλλ' ό διάβολος τά έήρερε.» ·

Λνιεπερασμα. Ό Κύριος καί τούς κακούς μεταχειρίζεται πρδς 
έκτέλεσιν σκοπών άγαθών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΣ ΔΟΡΑΣ Ι2ΤΡΙΑΔ05
πρδς

ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΤΩΥ ΚΥΡΙΩΝ.

Κνρϊαι,
Άσμενέστατα παραδέχομαι τδν τίτλον τής έπιτίμου άντιπροέ- 

δρου, τδν δποϊον εύηρεστήθητε νά μοί άπονείμητε.
Θά ήμαι εύτυχής τω δντι συντελούσα πρδς τήν έπιτυχίαν έρ

γου, τοΰ οποίου συναισθάνομαι δλην τήν σπουδα'.ότητα. Ένοήσατε 
κατά βάθος δτι ό πολιτισμός κοινωνίας τίνος εΐνε στενότατα συν- 
δεδεμένος μέ τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τού φύλου ήμών. Έν 
ταϊς μακραϊς μου περιηγήσεσι μυριάκις έλαβον άφορμήν νά ση
μειώσω τήν άληθώς οίκτράν κατάστασιν τών χωρών, ένθα αί γυ
ναίκες διατελοΰσιν είσέτι έν τή άμαθεία και έν άλλοκότω άπ α
θεΐα, είς εώλους όπείκουσαι παραδόσεις, ένω τά μάλιστα έξε- 
πλάγην διά τήν μεγίστην επιρροήν, τήν όποιαν έξασκεϊ ή έκπαί- 
δευσις τών γυναικών έπί τών κρατών, τών οποίων τδ μεγαλείου 
καί ή εύδαιμονία δσημέραι αύξάνουσιν.

Εΐσθε εύτυχεϊς, κυρίαι, μή δειλιώσαι άπέναντι τών προλήψεων, 
αΐτινες άλλαχοΰ φαίνονται καταδικάζουσαι τήν γυναίκα είς αίω- 
νίαν νηπιότητα. Τά άρχαιότερα μνημεία τοΰ μεγάλου έκείνου 
Ελληνικού λαοΰ, δστις έπλήρωσε διά τής δόξης αύτοΰ τοσούτους 
αιώνας τής ιστορίας του άνθοωπίνου γένους, δεικνύουσιν δτι ή 
εύφυΐα τής γυναικός έξεδηλώθη άπ’ άρχής μετά τοσαύτης λαμ- 
ψέως, ώστε ούδαμοΰ άλλοθι αυτή κατέσχε θέσιν τοσοΰτον 
υψηλήν. Αρκεί ν’ άναφέρωμεν τάς Σαπφούς, τάς Ήρίννας τής 
Λέσβου, τάς Τελεσίλλας τού Άργους, τάς Κόριννας τής Τανά
γρας, τάς Μύρτιας τής Βοιωτίας, τάς Πραξίλλας τής Σικυώνος, 
τάς Άνύτας τής Τεγέας, τάς Νοσσίδας τών Αοκρών, τάς Μοι- 
ρούς τοΰ Βυζαντίου, τάς ‘ϊπατίας τής ’Αλεξάνδρειάς. Δικαίως 
σεμνυνόμεναι έπί τώ άληθώς έξαιρετικω τούτω παρελθόντι, 
δύνασθε θαρραλέως ν’ άτενίσητε πρδς το μέλλον μετά πλήρους 
πεποιθήσεως.

Συγχαίρω ύμϊν ειλικρινώς, κυρίαι, διότι προύτιμήσατε τήν 
πρακτικήν βελτίωσιν ή τούς ματαίους λόγους, έν οΐς τοσοΰτον 
έντέρπονται άλλαχοΰ. Μεταξύ τών τοσούτων ειδών τής δουλείας, 
δι’ ήν τοσοΰτον παραπονοΰνται οί άνθρωποι, έν γένει έλησμονήθη 
δτι ό μάλλον βαρύς καί ό μάλλον αισχρός ζυγός εΐνε ό τής 
άμαθείας και οκνηρίας. "Οταν τις ήξεύρη νά διδάσκηται καϊ νά 
έργάζηται, λαμβάνει θάττον ή βράδιον τδν βαθμόν, τδν όποιον ού- 
δεμία κοινωνία θά ήδύνατο έπί πολύ ν’ άρνηθή είς τήν ένερ- 
γητικότητα καί τήν άξίαν.

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.


