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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Μέρος Β'. (α).

’Αφού έν τω Α'. μέρει άπεδείξαμεν δτι ή Γραφή εκτός τινων 
εξαιρέσεων ήτο τοΐς πάσιν άγνωστος, δφείλομεν ένταΰθα νά 
προσείπωμεν δτι και οί γινώσκοντες έγίνωσκον αυτήν ούχί βε
βαίως δι’ άμεσου, άλλά δι’ εμμέσου τινός τρόπου, ήτοι διά πα- 
τροπαραδότων άφηγήσεων—αϊτινες διά τοΰ λόγου έν ταΐς οικογε- 
νείαις ειχον έγκατασταθή καί τών όποιων ή άνάμνησις διά διδαγ
μάτων, ΰμνων, ιερών ασμάτων και έκκλησιαστικών τελετών ά- 
κραιφνώς διεσώζετο άνανεουμένη διηνεκώς— ώς έπίσης και διά 
τών συντόμων περί αυτής δημοτικών άπανθισμάτων άτινα, μεθ’ 
δλην τήν σπανιότητα καί ύπερτίμησιν .τών βιβλίων, άνευρίσκοντο 
έν ταΐς δλίγαις τής εποχής έκείνης βιβλιοθήκαις, καί τέλος 
δι’ άγαλμάτων, άναγλύφων, εικόνων, πρός δέ καί διά ζωηροτέ- 

ρων παραστάσεων, ήτοι ιερών κωμωδιών καί τραγωδιών.
Μεταςΰ τών μέσων, άτινα μετήρχοντο δπως διαβιβάσωσι τώ 

ζ.αω επιπολαιον και άμυδράν τινα γνώσιν τών 4Ιερών Γραφών, 
άνευρισκομέν τινα περί τά τέλη τής εποχής περί ής πραγματευό- 
μεθα. άπερ άρκούντως συντελοΰσιν δπως συλλάβωμεν ακριβή

W ”Ιδε τό Α'. έν σελ. 33, έν άρχη του οποίου κατά παραδρομήν 
ετίίη ή λ. μεταπεφρασμένη αντί γεγραμμένη.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεϋχ. Λθ'| 

ιδέαν καί περί τών έπιλοίπων. Ταΰτα δ’ είσί τά ξυλογραφή
ματα έκεΐνα, άτινα περί τάς άρχάς τοΰ 15ου αΐώνος άναφαί- 
νονται συνήθως έπί τοΰ χάρτου έκτετυπωμένα, ώσπερ τά άτελή 
είκονογραφήματα τά μέχρι τής σήμερον εκτιθέμενα πρός πώλη- 
σιν έν ταΐς όδοΐς. Μεταξύ τών είκονογραφημάτων τούτων ή σπα- 
νιωτέρα συλλογή είνε ή καλουμένη Biblia pauperum ήτοι «Βί
βλος τών πτωχών» αΰτη δ’ ανευρίσκεται μόνον έν τοΐς μου- 
σείοις έκείνοις, ένθα έναποταμιεύονται τά ’μάλλον περίεργα καί 
άξιοθέατα κειμήλια, καί εϊς τοιαύτην κατάστασίν ήτις, ώσανεί 
φωνήν άφιεΐσα, άναδεικνύει μεθ’ όπόσου ζήλου έγένετο έκάστοτε 
ή χρήσις αυτής. ‘Η βασιλική βιβλιοθήκη τών Παρισίων κέκτηται 
έν άντίτυπον. Ή δέ περιγραφή μιας τών εικονογραφιών αυτής 
παρέχει ήμΐν σαφεστάτην ιδέαν τοΰ τρόπου, δι’ ου έν έκείνη τή 
έποχή ή άνάγνωσις τών γραφών έμμέσως πως έγίνετο.

Ή είκών αΰτη είνε ή τεσσαρακοστή καί τελευταία τής ε’.ρημέ- 
νης συλλογής. Πρός τό άνωθι μέρος παρουσιάζεται ή μορφή τοΰ 
Δαβίδ καί τοΰ Ήσαιου, πρός δέ τό κάτωθι ή τών δύο προφητών 
’Ιεζεκιήλ καί Ώσηέ· πρός δέ τό μέσον δ Λυτρωτής τοΰ 
κόσμου Ίησοΰς στεφάνών τάς ψυχάς τών δικαίων δεξιόθεν δέ αύ
τοΰ ή θυγάτηρ τής Σιών ύπό τού νυμφίου αύτή ς στεφανουμένη· έξ 
άριστερών άγγελος λάλων τω άγίω ’Ιωάννη. Μανθάνομεν δέ έκ 
τών έπί τοΰ κάτωθεν τής είκόνος περιθωρίου λατινικών λέξεων 
δτι πρόκειται ένταΰθα περί άνταμοιβής και άνταποδόσεως τών δι
καίων έκλεκτών, διότι άναγινώσκομεν τάδε: «Tuu· gaudent ani
mae sibi quum bonum datur omne·» ήτοι- «Χαίρ,ουσιν αί ψυχα' 
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δτι αύταϊς πάν άγαθδν δωρηθήσεται. » Ύπδ δέ την θυγατέρα τής 
Σ’.ών, δεξιόθεν τοϋ Δαυίδ τάδε ώσαύτως λατινιστί: « Legitur in 

Cantico Canlicorum, quarto capite, quod sponsus alloquitur 

sponsain et earn suinendo dicit:

«Totapnlchra es arnica mea et macula non est in te. Veni, 
arnica mea, veni coronabere.»

«Sponsus verus isle est Christos ; qui assumendo cam spon- 

ssm (quae est anima sine macula omnis pecati) iutrodueit earn 

in requiem aeternam et coronal earn corona immortalitatis.» 
ήτοι « Άναγινώσκομεν έν τώ Άσματι τών ’Ασμάτων τοΰ Σολο- 
μώντος, Κεφ: Δ', δτι ό νυμφίος αποτεινόμενος πρδς την νύμφην 
καί υποδεχόμενος αΰτήν λέγει: « "Ολη καλή εΐ πλ ησίον μου 
και μώμος οΰκ έστιν έν σοί. Δεΰρο άπδ Λιβάνου νύμφη κτλ. » 
Ό άληθής ουτος νυμφίος εΐνε ό Χρίστος δστις, ένώ τήν νύμφην 
(ήτις έστιν ή άπδ πάσης άμαρτίας άκηλίδωτος ψυχή) υποδέχε
ται, εισάγει αΰτήν εις αιώνιον ειρήνην καί στέφει αΰτήν διά τοΰ 
στέμματος τής άθανασίας. »

Ύπδ δέ τδν άγγελον δεξιόθεν τοΰ Ήσαίου τάδε :

u Legitur in Apocalypsi XXI. capite. quod angelus Dei 
apprehcndit Johannem Evangelistam cum esset in spiritu et 
volens sibi ostendere arcana Dei dixit ad eum: Veni et 
ostendamtibi sponsam, uxorem Agni. Angelus 
loquitur ad omnes in generali ut veniant ad auscultandum 
n spiritu Agnum innocentem Christum, animam innocentem 
jcoronantem. „
ήτοι. «Άναγινώσκομεν έν τή Άποκαλύψει Ίωάννου, Κεφ. 21 
δτι άγγελος Θεοΰ έν τυχών έν πνεύματι ’Ιωάννη τώ Εΰαγγελι- 
στή καί Οέλων έπιδεΐξαι αΰτώ τά τοΰ Θεοΰ μυστήρια είπε πρδς 
αΰτδν: Δεΰρο δείξωσοι τήν νύμφην, τοΰ άρνίου τήν 
γυ ναΐκα. Ό άγγελος όμιλε! πρδς πάντας έν γένει, δπως δυ- 
νηθώσιν έν πνεύματι ν’ άκούσωσι τοΰ αθώου αμνού Χριστοΰ, τοΰ 
στεφανοΰντος τάς άθώας ψυχάς. »

Ύπδ τήν θυγατέρα τής Σιών τάδε:
“ Laus animae ver®: sponsum bene sensit habere. „ 

ήτοι. « Αίνος τή αληθινή ψυχή : καλώς έπραξε νυμφίον 
λαβοΰσα.»

Ύπδ δέ τδν άγγελον :
“ Sponsus amat sponsam Christus nimis el speciosam.„ 

ήτοι. « Χριστός ό νυμφίος λίαν ύπεραγαπά τήν ευειδή αΰτοΰ 
νύμφην. »

Αί δέ περί τδν Δαβίδ καί Ήσαΐαν έπιγραφαι εϊσίν αί άκόλουθοι:
“ Tanquam sponsus Dominus procedens de thalamo Suo ., 

ήτοι « Καί αΰτδς ώς νυμφίος έκπορευόμενος έκ παστού Αΰτοΰ. » 
(Ψαλμδς 18ος.)

“ Tanquam sponsus decoravit me corona. „
ήτοι. « ώς νυμφίο» περιέθηκέ μοι μίτραν. » (Ήσαΐας Κεφ. LXI, 10)

Καί κατωτέρω αυται:
“ Sponsabo te mihi in sempiternum „

ήτοι « Καί μνηστεύσομαί σοί έμαυτώ είς τον αιώνα. » (Ώσηέ. 
Κεφ. 5.)

“ Corona tua circumligata sit et calciamenla in pedibus. „ 

ήτοι « Και α: κόμαι ύμών έπί τής κεφαλής ΰμών καί τά υπο
δήματα υμών έν τοΐς ποσίν ΰμών. » (Ιεζεκιήλ Κεφ: ΚΔ". 23.)

Αί εικόνες λοιπόν αυται καί αί έπ’ αΰτών έπιγραφαι είσιν ού
τως ειπεΐν ώρισμέναι δπως καταστήσωσι περιττήν τήν άνάγνωσιν 
της Βίβλου*  οθεν ευχερως έντεύθεν δυνάμεθα νά συμπεοάνωμεν είς 
τι συνισταντο αι βιβλικοί γνώσεις της έποχής. Καί έπειδή ή 
εμφάνισες αΰτών χρονολογείται κατά τ’ο 1425 ή 1435, άποτε- 
λοΰσιν ούτως αυται τδ δριον τοΰ Μεσαιώνος έν Ευρώπη, περί ου 
ένταύθα πραγματευόμεθα. Είς μάτην δ’ ήθέλαμεν άναζητήσει πα
ρόμοιας έστω καί άτελεΐς δημοσιεύσεις έν τοΐς πρδ αΰτοΰ αίώσι.

Λοιπόν άπδ τοΰ οου μέχρι τοΰ 15ου αίώνος οί λατρευτοί τής 
'Αγίας Γραφής οΰδόλως άνεγίνωσκον αΰτήν καί δμως έγίνωσκον 
αΰτήν άληθώς δ’ειπεΐν, έκαστος αΰτών έγίνωσκεν αΰτήν ώς τήν 
έδίδαξαν αΰτώ οί γονείς αΰτοΰ, ούτοι δέ πάλιν ώσπερ ή περί αΰτής 
διήγησις ή οικογενειακή άπδ πατρός είς υίδν έκληροδοτήθη αΰ
τοΐς ή ώς αί μικροί σύλλογοί προσέφεραν αΰτήν, αί ποριστανόμε- 
vat, ώς εΐρηται, διά τών λιθογραφιών, ζωγραφιών καί εικόνων, 
διά τών ιερών κωμωδιών καί τραγωδιών έν ταΐς θεατρικοΐς τής 
Ευρώπης σκηναΐς,κοί διά τών έκκλησιαστικών ασμάτων, τελετών 
καί διδασκαλιών πρδς άνάμνησιν καί διαιώνισιν αΰτής. "Εκαστος 
δθεν πανταχόσε διά τε τής όράσεως καί τής ακοής προσελάμβανεν 
άρκούντως τήν έπίγνωσιν της Γραφής, χωρίς δμως αΰτδς άφ’ εαυτού 
ν’ άποτολμήση δπως έρευνήση τά περί αΰτής, καθόσον τδ έργον 
τοΰτο έναπέκειτο τοΐς έν Εΰρώπη μετά τ'ον μεσαιώνα άναμορφω- 
τάϊς άνευ εΰθύνης, άνευ φόβου, άνευ βασάνων.

Περαίνοντες καί τδ Β'. μέρος τής παρούσης πραγματείας δέν 
Οεωροΰμεν άπδ σκοπού, χάριν τών τοΰ Μέντορος φιλομούσων άνα- 
γνωστών, ί'να μεταφράσωμεν ένταύθα, προκειμένου περί τής ‘Α
γίας Γραφής, καί τδ επόμενον ύπέρ τοΰ Εΰαγγελίου χωριον τοΰ 
εΰφραδεστάτου Γάλλου φιλοσόφου τής Γενεύης, δπερ, ώς λαμπρόν 
μέν κατά τών άσεβών επιχείρημα, τών δέ φιλοχρίστων πρδς άρε— 
τήν καί εΰσέβειαν τά μάλιστα προτρεπτικόν, καί αΰτοί οί καθ’ ή
μας θεολόγοι οΰδόλως άπηςίωσαν λίαν εΰγλώττως έστιν δτε 
καί άπ' άμβωνος άπαγγεϊλαι :

« 'Ομολογώ δτι ή άγιότης τοΰ Εΰαγγελίου εΐνε έπιχείρημα είς 
» τήν καρδίαν μου λαλούν καί μηδέ τήν έλαχίστην άνευ βαρυΓ 
» τάτης πρ'ος αΰτήν θλίψεως έπιδεχόμενον έξέλεγξιν. Ίδετε τά 
» βιβλία τών φιλοσόφων μεθ' δλης αΰτών τής πομπής καί με- 
» γαληγορίας, όπόσον μικρά εϊσίν άπέναντι αΰτοΰ! Εΐνε δυνατόν 
» ώστε βιβλιον συνάμα τοσούτω έξοχον καί τοσοΰτον άπλοΰν, 
»> νά ήνε έργον άνθρώπων; Εΐνε δυνατόν ώστε ό έν αΰτώ έξι- 
» στορούμενος νά ήνε άνθρωπος καί αΰτός; Τοιούτον έστιν άρά γε 
» τ’ο ύφος τοΰ ένθουσιαστοΰή τοΰ φιλοδόξου αίρεσιάρχου; Άπ’έ- 
» ναντίας, οποία γλυκύτης, όποια καθαρότης άναδείκνυται έν 
» τοΐς ήθεσιν αΰτοΰ! Όποια θελκτική χάρις έν ταΐς διδασκαλί- 
» αις. όποιον ύψος έν τοΐς άποφθέγμασιν, όποιον βάθος σοφίας 
» έν τοΐς λόγοις, όποια παρουσία νοός, οποία λεπτότης καί όποια 
» όρθότης έν ταΐς άποκρίσεσι, καί όποιον καί όπόσον κράτος 
» έπί τών παθών αΰτοΰ !.. Δείξατέ μοι τον άνθρωπον, δείξατε 
» μοι τδν σοφόν τδν δυνηθέντα νά ένεργήση, νά πάθη καί ν’ άπο- 
» θάνη άνευ άδυναμίας καί άνευ έπιδείξεως. Ότε δ Πλάτων 

» περιγράφει τδν φανταστικόν αΰτοΰ δίκαιον κεκαλυμμένον μεθ’ 
» δλης της άτιμίας τοΰ έγκλήματος, καίτοι άξιον όντα απάντων 
» τών βραβείων της άρετής, ζωγραφίζει άκριβώς καί πιστώς καθ’ 
» δλα τδν Ίησοΰν Χριστόν· ή άφομοίωσις δ’ αύτη έστι τοσούτω 
» εναργής ώστε άπαντες οί πατέρες τής Έκκκησίας ήσθάνθησαν 
»> αΰτήν, οΰδόλως περί τούτου άμφιβάλλοντες.» (Σημειωτέου έν- 
ταΰθα δτι τδ χωριον τοΰ Πλάτωνος δπερ ό Γάλλος ή μάλλον 
Ελβετός φιλόσοφος υπονοεί εΐνε βεβαίως τδ επόμενον δπερ άναγι- 

νώσκομεν έν Βιβλ. Β'. V. τής πολιτείας τού Πλάτωνος: «... έ- 
ρούσι δέ τάδε, δτι ούτω διακείμενος ό δίκαιος μαστιγώνεται, 
στρεβλώσεται, δεδήσεται, έκκαυθήσεται τώ δφθαλμ,ώ, τελευτών 
πάντα κακά παθών άνασχινδυλευθήσεται καί γνώσεται, δτι οΰκ 
είναι δίκαιον, άλλά δοκεΐν δεΐ έθέλειν. »

"Ητοι » ... θά είπωσι δέ καί τάδε, δτι ό δίκαιος, ούτω διακεί- 
μενος, θέλει μαστιγωθή, βασανισθή, δεθή, τοΰς οφθαλμούς κατα- 
καυθή καί τέλος πάντα τά κακά παθών θέλει έπικρεμασβή 
(σταυρωθή) καί θέλει καταλάβει δτι δέν πρέπει τις νά έπιθυμή 
νά ήνε άληθώς δίκαιος, άλλ’ απλώς μόνον νά φαίνεται δτ 

εΐνε τοιοΰτος.»
« Όποιαν πρόληψιν, όποιαν τυφλότητα καί όποιαν δολιότητα 

« όφείλει τις νά έχη ΐνα τολμήση νά συγκρίνη τδν υίδν τού Σω- 
« φρονίσκου πρδς τδν υίδν τής Μαρίας! Όπόση διάστασις μετα- 
« ξΰ αΰτών τών δύο! Ό Σωκράτης άποθνήσκων άνευ πόνου, ά- 
« νευ άτιμώσεως, διετήρησεν εύκόλως μέχρι τέλους τήν φιλοσο- 
λ φικήν αΰτοΰ άξιοπρέπειαν καί έάν ό εύκολος ουτος θάνατος 
« δέν έτίμα τδν βίον αΰτοΰ, ήθέλαμεν άμφιβάλει άν ό Σωκράτης 
« ήτο πάν άλλο τι ή σοφιστής. Άλλ’ έφεΰρε, λέγουσι, τήν ήθι- 
« κήν. Οΰχί*  έτεροι πρδ αΰτοΰ εΐχον ^άλει είς πράςιν αΰτήν, 
« οέτος δ’ απλώς έκήρυξεν δπερ έκεΐνοι εΐχον ήδη πράςει, και 
« έν εΐδει μαθημάτων άπήγγειλε τά παραδείγματα αΰτών. Ό 
« ’Αριστείδης έγένετο δίκαιος πριν ή ό Σωκράτης ειπη τί ήτο 
« δικαιοσύνη· ό Λεωνίδας εΐχεν άποθάνει ΰπέρ πατρίδος πριν ή 
« β Σωκράτης έπαινέση τήν ολιγάρκειαν καί, πριν ή οΰτος δώση. 
« τον ορισμόν τής άρετής, ή Ελλάς έπλούτει έναρέτων ά.δρών 
« ’Αλλ’ ό 'Ιησούς πόθεν έλαβε παρά τοΐς μετ’ αΰτοΰ τήν έξοχο·; 
« έκείνην ήθικήν, ής αΰτδς μόνος παρέδωκε τήν τε θεωρίαν καί 
« τήν πράξιν, τά τε μαθήματα καί τδ παράδειγμα; Έ.τ τού βά- 
« Οους τοϋ μανιωδεςέρου φανατισμού ή ΰψηλοτέρα σοφία ήκούσθη 
« καί ή άπλότης τών μάλλον ήρωϊκών άρετών έτίμησε τδν χα- 
« μερπέστατον απάντων τών λαών. Ό θάνατος τοΰ Σωκράτους 
« φιλοσοφοΰντος ήσύχως μετά τών φίλων αΰτοΰ εΐνε ό γλυκύτε- 
« ρος τδν όποιον δύναναί τις νά έπιθυμήση· ό θάνατος τοΰ ’Ιησού 
« έκπνεοντος έν ταΐς βασάνοις, ΰίριζομένου, έμπαιζομένου κα! 
« καταράτου γενομένου ΰπ’ ολοκλήρου λαού, εΐνε ό φρικωδέστε- 
« ρος τον όποιον δύναται τις νά φοβηθή. ‘Ο Σωκράτης λαμβά- 
« νων τδ δηλητηριώδες ποτήριον εΰχαριστεΐ τδν μετά δακρύων 
« προσφέροντα αΰτδ είς αΰτόν. ‘Ο 'Ιησούς έν τώ μέσω τών βασα- 
« νων τής έσχάτης καταδίκης δέεται ΰπέρ τών μανιωδών δημίων 
« «ΰτοΰ.

>> Ναι, αν ή ζωή καί ό θάνατος τού Σωκράτους είσί ζωή κα!· 

« θάνατος άνδρός σοφού, ή ζωή καί ό θάνατος τοΰ Ιησού είσί 

« ζωή καί θάνατος θεοΰ.»
Έμ. Γ ια ν ν α κ όπ ουλος.

ΑΙ ΤΕΑΕΓΤΑΙΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΕ'.

’Έκ τίνος Σουηδικής έφημερίδος άρυόμεθα τήν έξής παθητικω- 
τάτην περιγραφήν τών τελευταίων στιγμών τοΰ πρδ ήμερων άπο- 
θανόντος βασιλέως τής Σουηδονορβεγίας Καρόλου τοΰ ΙΕ'.

Τήν πρωίαν τής δευτέρας, 19 Σεπτεμβρίου, τ’ο βασιλικόν ατ
μόπλοιου Β αν α δ ί ς έφθασεν έκ Κίελου είς Μαλμοέ. ’Επειδή 
τδ πλοΐον ήτο μέγιστον καί δέν ήδύνατο νά είσέλθη είς τδν λιμέ
να, έδέησε νά έξέλθη είς ΰπάντησιν αΰτοΰ λέμβος τις άτμήρης, 
δπως παραλαβή τδν σεβαστόν άσθενή. Ό βασιλεύς έφαίνετο λίαν 
άδυνατισμένος. άλλ’ έπέμεινε θέλων να όδεύση πεζή έπί τής γε
φύρας τής αποβάθρας, βασταζόμενος άμφοτέροθεν ύπδ δύο άξιω- 
ματικών τής αΰλής.

Πλήθος σύμπυκνον συνωθεΐτο έπί τής προκυμαίας, δπως χαι- 
ρετίση τον μονάρχην έν τή είς τήν πατρίδα έπάνοδω αΰτοΰ. καί 
ήδη έξέπεμψε βροντώδη ζητωκραυγήν άλλ’ εϊς τήν θέαν τής 
άκρας άδυναμίας καί τής πασχούβης δψεως τοΰ βασιλέως αί ζη- 
τωκραυγαι έπαυσαν, πάσαι αί κεφαλαί άπεκαλύφθησαν καί τότε 
έγένετο είς τήν πλατείαν σιγή νεκρική, ώστε οΰδέν άλλο ήκούετο 
ή τδ σφαλερόν βάδισμα τοΰ βασιλέως. Ή συμπάθεια αύτη, ής ή 
έκδήλωσις ήν τοσοΰτον αΰθόρμητος, έπροξένησεν είς τδν βασιλέα 
βαθεΐαν έντύπωσιν καί ειπεν εϊς τοΰς περιστοιχούντας αΰτόν: «Σή
μερον ήσθάνθην δτι άγαπώμαι. Βλέπω δτι Οέλουσι μέ λυπηθή!» 
Ίΐν ένδεκάτη ώρα, δ δέ βασιλεύς κατεκλίθη μέ τήν ελπίδα δτι 
έν τή άναπαύσει καί τώ ύπνω θά άνελάμβανεν ίκανάς δυνάμεις, 
δπως έξακολουθήση τήν όδόν του· εΐχε διατάξει νά παρασκευα- 
σθή ειδική άμαξοστοιχία διά τήν έπιοΰσαν είς τάς 9 ώρας· ή ανυ
πομονησία αΰτοΰ ΐνα ϊδη τήν Στοκόλμην καί το Οΰλρικστάδ, τ'ο 
αγαπητόν θερινόν αΰτοΰ άνάκτορον, έστω καί διά νά άποθάνη έν 
αΰτώ, έξεδηλοΰτο άδιαλείπτως. Μετά μεσημβρίαν δ βασιλικός 
πρίγκηψ τής Δανίας, γαμβρός τοΰ Καρόλου ΙΕ'., έφθασε μετά τής 
πριγκηπέσσης συζύγου αΰτοΰ καί τοϋ υίοΰ της, θελκτικού παιδιού 
διετούς, λατρευομένου ΰπδ τοΰ προμήτορος αΰτοΰ. Ό βασιλεύς 
έθηκε τήν χεΐρα έπί τής κεφαλής τοΰ μικροΰ πρίγκηπος καί εΐ- 
πεν αΰτώ: «Σΰ θά γείνης άνδρεΐος καί θά τιμήσης τήν πατρίδα σου»

Κατόπιν ό βασιλεύς συνδιελέχθη διά μακρών κατ’ ιδίαν μετά 
τής μονογενούς αΰτοΰ θυγατρός, βασιλικής πριγκηπέσσης τής Δα
νίας.

Άλλως δέ καίτοι ή κατάστασις αΰτοΰ ένέπνεε σπουδαίους φό
βους, άλλ’ είσέτι δέν προσεδοκάτο τοσοΰτον ταχύ τδ τέλος αύτού. 
Κατωρθώθη μόλις νά γευθή ό βασιλεύς ολίγον ζωμόν μετά ώών 
καί τινων φιαλών γά/.ακτος, τδ δ’ έσπέρας τδ βασιλικόν ζεύγος 
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ό γαμβρός καί ή θυγάτηρ αυτού, συνεμορφώθησαν πρδς την ύπδ 
τού βασιλέως έκφρασθεϊσαν ευχήν τοΰ νά έπιστρέψωσιν εϊς Κο
πεγχάγην, έπιφυλαττόμενοι δμως νά έπιχειρήσωσι και αυΟις με
τ’ όλίγας ήμέρας τδν μικρδν τοΰ Σούνδου διάπλουν.

'Ο ασθενής έκοιμήθη ύπνον ήσυχον καθ’ δλην τήν νύκτα, καί- 
τοι δέ δέν εϊχε τάς άναγκαιούσας δυνάμεις, δπως άναλάβη τδ με- 
λετηθέν ταξείδιον, ούχ ήττον ήτον είς καλήν κατάστασιν νά 
έγερθή.

Κατά τήν μίαν και ήμίσειαν ώραν νέα κρίσις τής επικινδύνου 
ασθένειας, ήτις έπ’ έσχάτων ειχεν έξαντλήσει τοσοΰτον τάς δυ
νάμεις τοΰ βασιλέως, ήνα'γκασεν αύτδν νά κατακλιθή έκ νέου. 
Καί αΰτη ήν ή τελευταία κατάκλισίς του. ’Ήτον έςηντλημένος 
εις τδν έσχατον βαθμόν, έσχοτοδινία καί ήσθάνετο τάς χεΐρας καί 
τους πόδας αύτοΰ ψυχραινομένους. Τήν έπομένην έκοιμήθη ήσυ- 
χώτερον έπί τινας ώρας, καί εΐχον ή'δη ένθαρρυνθή δλίγον έκ τής 
καταστάσεως ταύτης, δτε νέα κρίσις βιαιοτέρα τών πρώτων άφή- 
ρεσεν άπδ τοΰ βασιλέως καί τδ τελευταϊον λείψανον αίματος καί 
ζωτικής δυνάμεως. Ό θάνατος ήν ήδη έπί θύραισ.

‘Ο βασιλεύς εϊχε τηρήσει πλήρη τήν συναίσθησιν αύτοΰ καί 
δέν έτρεφε ματαίας τάς έλπίδας. Μέ τήν άδειαν αύτοΰ έτηλε- 
γράφησαν εϊς τε τδν βασιλικόν πρίγκηπα τής Δανίας και εϊς τδν 
πρίγκηπα Όσκαρ γενόμενον άνθηγεμόνα κατά τήν απουσίαν τοΰ 
βασιλέως. Α! δυνάμεις τοΰ βασιλέως έξηκολούθουν μειούμεναι 
έπαισθητώς.

« Πιστεύεις δτι καί ή νύξ αΰτη θά ήνε ίδική μου;» ήρώτησε 
τδν αρχίατρόν αύτοΰ. Έπειδή δέ ουτος έδίσταζε νά άπαντήση, δ 
βασιλεύς έπανέλαβε τήν έρώτησιν αύτοΰ έπιμένων νά λάβη άπάν- 
σησιν ειλικρινή. « Έπειδή ή Ύμ. Μεγαλειότης θέλει νά τη δμι- 
λήσω είλικρινώς, άπήντησε τότε δ ιατρός, οφείλω νά εϊπω δτι δέν 
ύπάρχει έλπίς νά έπιζήσητε ταύτην τήν νύκτα. Αί δυνάμεις έξαν- 
τλοΰνται λίαν ταχέως, καί νέα τις προσβολή θά έπιφέρη άμέσως 
τδν θάνατον». —Καί οί πόνοι θά ήνε μεγάλοι; ήρώτησεν δ βα
σιλεύς.—Οϊμοι! τδ φοβούμαι. Άλλ’ ίσως ή Ύμ. Μεγαλειότης 
άπαλλαγή τής δοκιμασίας ταύτης, έπειδή δ θάνατος έπραξε τδ 
έργον αύτοΰ κατά τδ ήμισυ.

‘Ο βασιλεύς έδέςατο τήν άπάντησιν ταύτην μετά γενναιότητος 
καί σταθερότητος. προσεκάλεσε τότε παρά τήν κλίνην του τούς 
εκ τής συνοδείας αύτοΰ καί τδ προσωπικόν τής αύλής, δπως δω 
αύτοϊς καί τδν τελευταϊον άσπασμόν. Ό βασιλεύς έτεινεν εϊς 
πάντας τήν χεΐρα, άπεχαιρέτισεν αύτούς διά φωνής άσθενεστά- 
της, άλλ’ ευκρινούς, άπηύθυνε τούς τελευταίους αύτοΰ άσπασμούς 
προς τήν θυγατέρα του, τήν γηραιάν τρυ μητέρα, τήν έπίκληρον 
βασίλισσαν Ιωσηφίνην, τούς αδελφούς καί πρδς πάντας τούς οικεί
ους καί φίλους αύτοΰ. Ή σκηνή ήτο συγκινητικωτάτη. Ούδέν άλλο 
ηκούετο ή λυγμοί· πάντες οί παριστάμενοι έγονυπέτησαν παρά 
τήν έπιθανάτιον κλίνην. Ό έπίσκοπος Όλίν, είς τών πνευματι
κών τοΰ βασιλέως, εϊσήλθε καί άπήγγειλε βραχεϊαν εύχήν καί 
τελευταϊον ηύλόγησεν. Ό βασιλεύς ήτο δλως έςηντλημένος άλ
λ’ εκ τοϋ βλέμματός του έφαίνετο δτι παρηκολούθει έν τω νώ 
τάς ύπδ τοΰ άρχιερέως άπαγγελλομένας εύχάς.

Μετ’ ολίγον στραφείς πρδς τδν ιατρόν του «’Ιδού, εΐπεν, αί 

χεϊρές μου έλευκάνθησαν»—Παρακαλώ τήν Ύμετέραν Μεγαλει
ότητα νά μή προλαμίάνη τά πράγματα- ίσως έχει νά ύποστη 
έτι πικροτέρους πόνους ».

Ο βασιλεύς εμεινεν έχων τ'ο βλέμμα έπί τής χειρδς καί τοΰ 
βρ^Χ’ονος, ωσει ήθελε να άκολουθήση δι’ αυτού τήν πορείαν τού 
θανάτου. «Πόσοι εϊνε οί κτύποι τοΰ σφυγμού, Αινδβέρ»;—Τεσσα
ράκοντα, Μεγαλειότατε.

Ακόμη τοσοι! είπε. Άλλ’ ή φωνή του έξησθένησε καί με» 
τ δλίγον δέν ήκούετο πλέον ή βραγχώδης άναπνοή. Εις τών ια
τρών λαβών μανδήλιον έβύθισεν αύτδ εϊς ύδωρ Κολωνίας καί 
εβρεξε δι αυτού τδ μέτωπον τοΰ θνήσκοντος. Μετ’ δλίγας στιγμάς 
δ βασιλεύς ήγειρε τήν χεΐρα πρδς τήν κεφαλήν και είπε «Δέν αι
σθάνομαι ετι ψύχος έδώ». Αύται ήσαν αί τελευταϊαι λέξεις του. 
Ηκούετο η κανονική άναπνοή, άλλά βαθμηδόν έμειοΰτο. Έπε- 

κράτει βαθεια σιγή. Τέλος δ άρχιατρός, δστις έφύλαξε διαρκώς 
τδν άσθενή, εγερθεις εϊπεν : « δ βασιλεύς ήμών άπέθανε!» Δέν 
έδοκιμασεν αγωνίας· άνεπαύθη χωρίς νά ύποφέρη λίαν.

Τήν έπιοΰσαν δ νεκρός τοΰ βασιλέως μετηνέχθη είς Στοκόλ- 
μην, τήν δέ άφιξιν τής νεκρικής πομπής άνήγγειλαν κανονο- 
δολισμοι. Τδ σώμα τοΰ νεκρού άπ'ο τής άποδάθρας μέχρι τοΰ 
άνακτόρου μετεκομισθη ύπδ άξιωματικών τοΰ οίκου τοΰ τεθνεώ- 
τος βασιλέως, κατα τήν ύπ' αύτοΰ έκφρασθεϊσαν έπιθυμίαν. Πάν
τες οι πολϊται τής Στοκόλμης έξήλθον τεθλιμμένοι είς τάς δδούς. 
Ο νέος βασιλεύς Όσκαρ συνώδευσε τήν κηδείαν πεζή μετά πά- 

τήί βασιλικής οικογένειας. Τδ σώμα έξετέθη έπί τινας ήμέ
ρας εν τώ ναΐσκω τών ανακτόρων.

‘Ο στρατηγός Βιλγ έμελλε ν’ άποσταλή εϊς Βερολΐνον, άλλος 
στρατηγός εις Πετρούποΰβν καί τρίτος δ Κόμης Ρόζεν είς Βελ
γικήν καί Ολλανδίαν, δπως άγγείλωσι τδν θάνατον τοϋ βασιλέως.

Νιολόγος.

Η ΕΚ ΣΜΥΡΝΗΣ

■εις τδ Καΰστρινδν καί τδ Μαιάνδρων πεδίον έκδρομή. 

(Συνέχεια άπδ σελ. 59).

"Εφεσος.

Κατά τήν 18ην Ιουλίου ύπδ τδ γλυκύ φώς τής έν Έφέσω 
λατρευομένης έλαφηβόλου καί σεμνοήθους Άρτέμιδος, περί ώραν 
καθ’ ήν ή ροδοδάκτυλος Ήώς έπιβαίνουσα τοΰ τεθρίππου της 
σπείρει, ώς ή νύμφη έκ τοΰ παστοΰ αυτής τάς νυμφικάς χάριτάς 
της, τήν ζωογόνον αύραν τής πρωίας κ’ έςεγείρει τούς γηπόνους 
είς τάς έργασίας των, ιππέυσα καί προύχώρουν πρδς τδν σταθ» 
μδν τοΰ Άγιά-Σουλούκ, προτιθέμενος νά ϊδω τά πλούσια καί 
παρά τών απάντων φημιζόμενα έρείπια τής κλεινής ’Εφέσου.

Περί τάς 6 τής πρωίας ήμην έπ'ι τών ερειπίων τής πόλεως 

εκείνης, ής τίνος φθονών τδ μεγαλεϊον ό άσεβέστατος έκεΐνος 
‘Ηρόστρατος, ίκαυσε τ'» θαύμα τών αιώνων, τ'ον καλλιμάρμαρον 
καί μοναδικόν ναόν τής πολιούχου Άρτέμιδος κατά τήν έσπέ- 
ραν έκείνην έκ τυχαίας συμπτώσεως, καθ’ ήν έγεννάτο δ μέγας 
τής Ασίας δορικτήτωρ Αλέξανδρος δ Φιλίππου.

Ή περίφημος αΰτη πόλις απέχει τής Ν. Εφέσου (Κουσ-Ά- 
δασί) 3 ώρας, Ή συνδέουσα τ'ο δνομα αύτής στενώς μετά τοΰ 
εθνικού καί χριστιανικού ‘Ελληνισμού αΰτη πόλις κατεστράφη 
καί άνωκοδομήθη πολλάκις καί εις δ.αφόρους θέσεις. Ή πρώτη 
Έφεσος, ήτις ώνομάζετο Σμύρνη, ήτο τοποθετημένη είς τήν κλι
τόν τοΰ όρους Πριών. ‘Η δευτέρα Έφεσος έκτίσθη είς άλλον 
τινά χώρον ονομαζόμενου Τραχεία πλησίον τοΰ ναοΰ τής Άθηνά? 
καί τής- κρήνης τοΰ ‘Υπελνέου ύπδ τοΰ Άνδρόκλου.

‘Η τρίτη πόλις συνωκίσθη πλησίον τοΰ ναού τής Άρτέμιδος 
είς τήν πεδιάδα καί ούχί μακράν τού Καύστρου έπί τής έποχής 

τών Αυδών βασιλέων. Έκτοτε ή πόλις τετράκις μετέβαλε θέσιν 
καί ή έποχή τής μεγαλειτέρας αύτής δόξης ύπήρξεν ή βασιλεία 
τοΰ Λυσιμάχου στρατηγού τοΰ Αλεξάνδρου, δστις ούχί μόνον 
ύπερμέτρως έκαλλώπισεν αύτή*,  άλλάκαίτήν περιέβαλε μέ τείχη 

ισχυρά καί άπόρθητα.
Μεθ’ δλα ταΰτα δμως ή "Εφεσος ήτο πρδ χρόνων περίφημος 

καθ' δλον τδν άρχαϊον κόσμον διά τδ μεγαλεϊον καί τδν πλούτον 
τών κτιρίων της, μεταξύ τών δποίων διεκρίνετο δ ναός τής 
θεάς Άρτέμιδος, ώς θεωρούμενος έν τών επτά θαυμάτων τοΰ 
κόσμου καί δστις, ώς έξεύρει έκαστος, έπυρπολήθη ύπδ τοΰ ‘Π
ροσφάτου. Ή Έφεσος ύπήρξε πολλάκις τ'ο συνεντευκτήριον τών 
Ελλήνων καί τοΰ Κύρου καί μάλιστα έπί τοΰ Λυσάνδρου 
«Μετά δέ ταΰτα οί Χϊοι καί οί άλλο» ξύμμαχοι συλλεγέντες 
είς Έφεσον έβουλεύσαντο περί τών ένεστηκότων πραγμάτων 
πέμπειν είς Λακεδαίμονα πρέσβεις ταΰτά τε έροΰντας καί Λύ
σανδρον αίτήσοντας έπί τάς ναΰς, εΰ φερόμενον παρά τοϊς ξυμ- 
μάχοις κατά τήν προτέραν ναυαρχίαν, δτε καί τήν έν Νοτίω ένί- 
κησε ναυμαχίαν » Ξεν. Έλλ. βιβλ. 2 Κ. ά. εδ. 6. Έν τη Έφέσω 
ταύτη έλθών δ Λύσανδρος μετεκαλέσατο τδν Έτεδνικον έκ τής 
Χίου μέ τά πλοΐα καί έπεσκεύαζεν αύτά καί άλλα έν Άντάν- 
δρω νέα έναυπηγεϊτο· έξ Εφέσου έλθών πρδς τδν Κΰρον έζή— 
τει χρήματα κτλ. «Τώ δ’ έπιόντι έτει............ Λύσανδρος άφι-
κόμενος είς "Εφεσον μετεπέμψατο Έτεδνικον έκ Χίου ςύν ταΐς 
ναυσί... Έλθών δέ παρά Κύρου, χρήματα ήτει...» βιβλ. 2. 
Κ. 1. έδ. 10 — 11.

Ενταύθα, έν τοϊς ίπποδρομίοις αύτής, δ Αγησίλαος τά στρα
τεύματα αύτοΰ ήθροιζε καί έν αύτη άπαντα τά στρατιωτικά γυ
μνάσια έξήσκει- «έκ τούτου, έπειδή έαρ ύπέφαινε, ξυνήγαγε μέν 
άπαν τδ στράτευμα είς "Εφεσον άσκήσαι δ’ αύτδ βουλόμενος, 
άθλαπρούθηκε ταΐς τε δπλιτικαϊς τάξεσιν, ήτις άριστα σωμάτων 
έχοι, κα! ταΐς ίππικαϊς, ήτις κράτιστα ίππεύοι· κα'ι πελτασταΐς δέ 
καί τοξόταις αθλα προΰθηκεν, όσοι κράτιστοι πρ'ος τά προσήκοντα 

• έργα φανεϊεν. Έκ τούτου δέ παρήν δράν τά μέν γυμνάσια πάντα 
μεστά άνδρών τών γυμναζομένων, τούς δ’ άκοντιστάς καί τούς 
τοξότας μελετώντας. Αξίαν δέ καί δλην τήν πόλιν, έν ή ήν. θέας 
έποίησεν ήτε γάρ άγορά ήν μεστή παντοδαπών ναι ίππων καί 

ίπλων ωνίων οίτε χαλκοτύποι καί οί τέκτονες καί οί χαλκεϊς 
καί οί σκυτοτόμοι καί οί ζωγράφοι πάντες πολεμικά όπλα κατε- 
σκεύαζον, ώστε τήν πόλιν όντως οίεσθαι πολέμου έργαστήριον 
είναι. Έπερρώσθη δ’ άν τις χαί έκεΐνο ίδών, Αγησίλαον μέν 
πρώτον, έπειτα δέ καί τούς άλλους στρατιώτας έστεφανωμένους 
άπδ τών γυμνασίων άπιόντας καί άνατιθέντας τούς στεφάνους 
τη Άρτέμιδι. "Οπου γάρ άνδρες θεούς μέν σέβο’.ντο, τά δέ πο
λεμικά άσκοϊεν, πειθαρχεϊν δέ μελετώεν, πώς ούκ εικδς ένταύθα 
πάντα μεστά έλπίδων άγαθών είναι;» κτλ. (Ξεν. ‘Ελλ. βιβλ, 
3. κεφ. 4 σελ. 90 έδ. 16—19). Έν τη Έφέσω ταύτη έδιδα— 
ξεν δ μέχρι τρίτου ουρανού άναβάς θεοκήρυξ άπόστολος Παΰλος 
τ’ον Χριστιανισμόν καί πρ'ος αύτούς έγραφεν έκ Ρώμης διά τοΰ 
Τυχικού τήν πρ'ος Έφεσίους έπιστολήν του, ής ή άρχή τοιαύτη: 
«Παΰλος άπόστολος Ίησοΰ Χριστού διά θελήματος Θεοΰ, τοΐς 
άγίοις τοΐς ουσιν έν Έφέσω καί πιστοϊς έν Χριστώ Ίησοΰ· χάρις 
ύμϊν καί ειρήνη άπδ Θεοΰ πατρδς ήμών καί κυρίου Ίησοΰ Χριςοΰ.

«Εύλογητ'ος δ Θεός, λέγει δ Παΰλος πρδς τούς Έφεσίους, καί 
πατήρ τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, δ εύλογήσας ήμάς έν 
πάση ευλογία πνευματική έν τοϊς έπουρανίοις έν Χριστώ.............
έν ω έχομεν τήν άπολύτρωσιν διά τοΰ αίματος αύτοΰ, τήν άφεσιν 
τών παραπτωμάτων κατά τ'ον πλοΰτον τής χάριτος αύτοΰ, ής 
έπερίσσευσεν είς ήμάς έν πάση σοφία καί φρονήσει, γνωρίσαςήμϊν 
τ'ο μυστήριον τοΰ θελήματος αύτοΰ κατά τήν εύδοκίαν αύτοΰ, ήν 
προέθετο έν αύτώ.» ‘Υπέρ τών Έφεσίων δεόμενος δ Άπόστολος 
τών έθνών πρ'ος τδν πατέρα τής δόξης προσθέτει «δωη ύμϊν 
πνεύμα σοφίας καί άποκαλύψεως, έν έπιγνώσει αύτοΰ· πεφωτι
σμένους τούς οφθαλμούς τής διανοίας ύμών, είς τ'ο είδέναι ύμάς 
τίς έστιν ή έλπίς τής κλήσεως αύτοΰ καί τίς ό πλούτος τής δό
ξης τής κληρονομιάς αύτοΰ έν τοΐς άγίοις, καί τί^τδ ύπερβάλλον 
μέγεθος τής δυνάμεως αύτοΰ εις ήμάς τούς πιστεύοντας κατά τήν 
ενέργειαν τοΰ κράτους τής ισχύος αύτοΰ, ήν ένήργησεν έν τω 
Χριστώ έγείρας αύτδν έκ νεκρών κτλ.» Πρδς τούς έκδοτους άλ
λοτε εϊς τάς έπιθυμίας τής γαστρ'ος Έφεσίους έλεγεν δ στοργι- 
κώτατος έκεΐνος πνευματικός πατήρ, δτι χάριτι ήσαν σεσωσμένοι 
«έν οϊς καί ήμεϊς πάντες άνεστράφημέν ποτέ έν ταΐς έπιθυ- 
μίαις τής σαρκ'ος ήμών, ποιοΰντες τά θελήματα τής σαρκ'ος και 
τών διανοιών, καί ήμεν τέκνα φύσει οργής ώς καί οί λοιποί! δ 
δέ θεός πλούσιος ών έν έλέει..............χάριτί έστε σεσωσμένοι.»
(Πρ'ος Έφεσ. σελ. 414 κεφ. Β'. έδ. 3—6). Τούς Έφεσίους τού
τους παρακαλών δ Παΰλος έκ Ρώμης γράφει «παρακαλώ ουν 
ύμάς έγώ δ δέσμιος έν Κυρίω άξίως περιπατήσαι τής κλήσεως 
ής έκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, μετά 
μακροθυμίας, άνεχόμενοι άλλήλων έν άγάπη, σπουδάζοντες τη- 
ρεΐν τήν ενότητα τοΰ πνεύματος έν τώ συνδέσμω τής ειρήνης. 
Έν σώμα καί Ιν πνεύμα καθώς και έκλήθητε έν μια έλπίδι τής 
κλήσεως ύμών. Είς Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα· είς θεός 
καί πατήρ πάντων, δ έπί πάντων καί διά πάντων καί έν πάσιν 
ύμϊν. ‘Ενί δέ έκάστω ήμών έδόθη ή χάρις κατά τδ μέτρον τής 
δωρεάς τοΰ Χριστού» κτλ. (Κεφ. 4. έδαφ. 1—8). Τούς Έφεσί
ους τούτους ήθικοποιών γράφει « μαρτύρομαι (Έφέσιοι) έν Κυ
ρίω, μηκέτι ύμάς περιπατεϊν, καθώς καί τά λοιπά έ'θνη περιπα- 
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τεΐ έν ματαιότητι τοΰ νοδς αΰτών, έσκοτισμένοι τη διανοία, όν- 
τες άπηλλοτριωμένοι της ζωής τοΰ θεοΰ, διά τήν άγνοιαν τή^ 
οΰσαν έν αΰτοΐς, διά τήν πώρωσιν τής καρδίας αΰτών οιτινες 
άπηλγηκοτες εαυτούς παρέδωκαν τή άσελγεία είς εργασίαν ακα
θαρσίας πάσης έν πλεονεξία· ύμεϊς δε οΰχ ούτως έμάθετε τον 
Χριστόν, εϊγε αΰτον ήκούσατε κα: έν αΰτω έδιδάχθητε, καθώς 
έστιν αλήθεια έν τω ’Ιησού- άποθέσθαι ύμας, κατά τήν προτέ- 
ραν αναστροφήν, τον παλαιόν άνθρωπον τόν φθειρόμενο·? κατ^ 
τάς έπιθυμίας τής άπατης, άνανεοΰσθαι δέ τώ πνεύματι τοΰ νοός 
ύμών καί ένδύσασθαι τόν καινόν άνθρωπον τόν κατά Θεόν κτι- 

σθέντα έν δικαιοσύνη και όσιότητι τής αλήθειας. Διό άποθέμε- 
νοι τό ψεΰδος, λαλεϊτε άλήθειαν έκαστος μετά τοΰ πλησίον αΰ
τοΰ· δτι έσμεν άλλήλων μέλη. Όργίζεσθε και μή αμαρτάνετε 
‘Ο ήλιος μή έπιδυέτω έπί τω παροργισμω ύμών, μήτε δίδατε 
τόπον τώ διαβόλω- ό κλεπτών μηκέτι κλεπτέτω, μάλλον δέ κο- 
πιάτω, έργαζόμενος τό αγαθόν ταΐς χαιρσίν, ΐνα έχη μεταδιδόναι 
τω χρείαν έχοντι. Πάς λόγος σαπρός έκ τοΰ στόματος ύμών μή 
έκπορευέσθω, άλλ’ είτις άγαθός πρός οικοδομήν τής χρείας ΐνα 
δω χάριν τοΐς άκούουσι*  καί μή λυπείτε τό πνεΰμα τό "Αγιον 
τοΰ θεοΰ, έν ω έσφραγίσθητι εϊς ήμέραν άπολυτρώσεως. Πάσα 
πικρία καί θυμός καί οργή καί κραυγή καί βλασφημία άρθήτω 
άφ' ύμών, συν πάση κακία- γίνεσθε δέ είς άλλήλους χρηστοί, 
εΰσπλαγχνοι, χαριζόμενοι έαυτοΐο καθώς καί ό θεός έν Χριστό 
έχαρίσατο ΰμΐν. Γίνεσθε ουν μιμηταί τοΰ Θεοΰ, ώς τέκνα άγα- 
πητά- καί περιπατεΐτε έν αγάπη καθώς καί ό Χριστός ήγάπησε., 
ήμάς καί παρέδωκεν εαυτόν ύπέρ ήμών προσφοράν και θυσίαν τω 
θεω εις οσμήν εΰωδίας. Πορνεία δέ και πάσα άκαθαρσία ή πλε
ονεξία μηδέ δνομαζέσθω έν ύμΐν, καθώς πρέπει άγίοις » κτλ. (Κεφ. 
4, 5. σελ. 418—419). Εϊς τδ έκτον καί τελέυτάϊον μέρος τής 
έπιστολής του ό θεηγόρος ’Απόστολος παραγγέλλει πρδς τοΰ ς 
Έφεσίους ΐνα άγαπώσι τά τέκνα καί προνοώσι περί αΰτών χρι-ϊ 
στιανικώς, τά δέ τέκνα, ΐνα ύπακούωσιν εϊς τους γονεϊς των κα 
εΐτα τελευτών τδ σκεΰος τής εκλογής, ή θεοχάριτος καί εϋλαλος 
γλώσσα τοΰ πνεύματος έπιλέγει «τδ λοιπό», άδελφοί μου, ένδυνα- 
μοΰσθε έν Κυρίω καί έν τω κράτει τής ισχύος αΰτοΰ· ένδύσασθε 
τήν πανοπλίαν τοΰ θεοΰ, πρδς τδ δύνασθαι ύμάς στήναι πρδς τάς 
μεθοδείας σοΰ διαβόλου· ότι οΰκ έστιν ήμΐν ή πάλη πρδς αίμα 
καί σάρκα, άλλά πρδς τά; άρχάς, πρός τάς έξουσίας, πρδς τους 
κοσμοκράτορας .... διά τοΰτο άναλάβετε (λέγει) τήν πανοπλίαν 
τοΰ θεοΰ, ΐνα δυνηθήτε άντιστήναι έν τή ήμέρα τή πονηρά, κα- 
άπαντα κατεργασάμενοι στήναι· στήτε ουν περιεζωσμένοι τήν δσφύν 
ύμών έν άλήθεια, καί ένδυσάμενοι τον θώρακα τής δικαιοσύνης 
καί ύποδησάμενοι τους πόδας έν ετοιμασία τοΰ Εΰαγγελίου τής 
ειρήνης κτλ.

ΊΙ Έφεσος αΰτη πρ'ος ήν έγραφε μετά τοσαύτης οΰρανίου 
στοργής ό Παύλος καί ήτις τοσάκις μετετέθη καί άνεκαινίσθη, 
καλύπτει σήμερον διά τών έρειπίων της μεγίστας έκτάσεις, άς 
περ ΐνα περιέλθη τις ούχί έπισταμένως καί πολύ προσεκτικώς, 
απαιτούνται τούλάχιστον 4 δλαι ώραι. Ό έκτεταμένος ουτος 
σωρός τών άπειρων καί πολλά; τάς διαφόρους έντυπώσεις προ- 
•ενούντων ερειπίων, μεταξύ τών όποιων εινε, δυσκολον νά όδη- 

γηθή καί νά βαδίζη τις, εΐνε διεσκορπισμένος εις πεδιάδα, ήτις 
περιορίζεται άπδ βορράν ύπό τοΰ όρους Ίαλέσου, πρδς μεσημβρ. 
ύπδ τοΰ Κορέσου, πρ'ος δυσμ. έχει τήν θάλασσαν καί διαιρείται 

είς δύο ύπδ τοΰ Καΰστρου.
Έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Καΰστρου έκτείνονται έλη· ή άρι- 

στερά όχθη εΐνε κεκαλυμμένη ύπ'ο έρειπίων, δύω δ’ όρη μεμο
νωμένα ύψοΰνται είς τήν πεδιάδα ταύτην καί πρ'ος τ'ο Βορ-Άνατ. 
μέρος εΐνε τδ όρος, έπί τοΰ όποιου εΐνε έκτισμένον τ'ο έπίσης έρη
μον Άγιά Σουλούκ.

Πρδς Δυσμάς τοΰ όρους Πριών, δπερ κατέχει τ'ο κέντρον τής 
πόλεως, ύπάρχει θέσις, άφ’ ής δύναται ό φιλάρχαιος ξένος νά 
λάβη ιδέαν τής τοποθεσίας καί τής άρχαίας διαρρυθμίσεως τής 
’Εφέσου.

’Έτι σαφεστέραν ιδέαν λαμβάνει, άν άνέλθη έπί τοΰ Κορεσίου, 
έπί τής κορυφής τοΰ όποιου έκτείνονται έπί μάκρος πλέον τών 
1200 μέτρων τά τείχη τοΰ Λυσιμάχου ώχυρωμένα κατά διαστά
σεις διά πύργων τετραγώνων και διά θυρών κρυπτών, έκτισμένων 
διά λίθων έπεξειργασμένων καί ποτέ δι’ άκατεργάστων άλλ’ 
όγκωδεστάτων.

Εις δρόμος περιφερής καί έπί τοΰ βράχου έσκαλισμένος προ
εκτείνεται μεταξύ τών απειραρίθμων μνημείων καί περιβάλλει 
τάς βάσεις τών τειχών τοΰ Λυσιμάχου- έκ τοΰ μέρους τούτου ό 
περιηγητής βλέπει πρ'ος τ'ο Μεσημβρ-δυτικ'ον μέρος τής πόλεως 
τ'ο ονομαζόμενο·? φυλακή τοΰ Αγίου Παύλου. Εΐ·-ε πραγματικώς 
μία προφυλακή τών Λελέγων ή μία έκ τών σκοπιών έκείνων. άς 
περ συνείθιζον νά άνεγείρωσιν οι Πέρσαι έπί τών όρέων.

Είς τ'ο κέντρον τών έρειπίων, ώς έρρέθη, ύψοΰται τό όρος Πριών, 
είς τά πλευρά τοΰ όποίου^ΐνε έσκαλισμένον τ'ο θέατρο·?, κτίριο·? 
ίκανώς συντηρηθέν είσέτι, καί είς τά πλάγια αΰτοΰ έκτείνεται τ'ο 
στάδιο·? δπερ έξ άριστεράς πλευράς στηρίζεται έπί τοΰ όρους, τά 
δέ δεξιά αΰτοΰ στηρίζονται έπί οικοδομών. Τό έσωτερικόν αΰτοΰ 
παρουσιάζει ούδέν περίεργον τ'ο στάδιο·? καί τ'ο θέατρο·? ήσαν 
περιτριγυρισμένα άπδ στοάς αΐπερ έφερον εις τήν άγοράν, ήςτί
νος άγοράς τά έρείπια είσέτι σώζονται. Έκ τής άγοράς δέν ένα- 
πέμεινεν είμή έν μέγα άέτωμα κατερειπωμένον, δπερ, σχεδια- 
σθέν, έδημοσιεύθη διά τής ιχνογραφίας καί τ'ο όποιον ανήκει εις 
ναόν τινα περίστυλον όντα έν τή άγορα- ’Άφθονα άλλα έρείπια 
ούδέν σώζοντα οΰδ’ έχοντα τδ σχήμα ύπάρχουσι πανταχοΰ έσπαρ- 
μένα, έν οις αϊθουσαι μεγάλαι καί άνευ στέγης.

‘Ο κατακαείς ναός της Άρτέμιδος ύπ'ο τοΰ Ήροστράτου καί 
άνεγερθείς μέ μεγαλειτέρας διαστάσεις, εις οΰτινος τήν άνέγερσιν 
έδαπανήθησαν 220 έτη, τ'ο μεγαλοπρεπές τοΰτο ιστορικόν οικο
δόμημα, τ'ο συχνάκις άναφερόμενον είς τάς πράξεις τών Απο
στόλων «................... τοΰτο δέ έγένετο γνωστόν πάσιν, Ίουδαίοις
τε καί Έλλησι, τοϊς κατοικοΰσι τήν Έφεσον_................Δημήτριος
γάρ τις όνόματι, άργυροκόπος, ποιώ·? ναούς άργυροΰς Άρτέμι
δος .............οΰ μόνον δέ τοΰτο κινδυνεύει ήμΐν τ'ο μέρος εις άπε-
λεγμόν έλθεϊν, άλλά καί τδ τής μεγάλης θεάς Άρτέμιδος ιε
ρόν είς ούδέν λογισθήναι, μέλλειν τε καί καθαιρεϊσθαι τήν μεγα
λειότητα αΰτήο, ήν δλη ή ’Ασία καί ή οικουμένη σέβεται. Ά- 
κούσαντες δέ καί γενόμενοι πλήρεις θυμοΰ, έκραζον λέγοντες 

Μεγάλη ή Άρτεμις Έφεσίων (Πράξ. κεφ. 19. έδ. 17—29)» 
κατεστράφη δευτέραν φοράν ύπδ τών κατεδαφιζόντων τούς ναούς 
•τών ειδώλων χριστιανών αΰτοκρατόρων.

Τά ίχνη τοΰ δευτέρου τούτου ναοΰ, άπερ έκαλύφθησαν άπό 
τάς έναποθέσεις τοΰ Καΰστρου, άνεΰρεν έσχάτως ό άνασκάπτων 
καί τά πολύτιμα λείψανα αΰτοΰ είς Λονδϊνον μεταφέρω·?, έν οις 
καί άγαλμα τής Άρτέμιδος, (ώς έπληροφόρησέ με ό έπιστατών 
λίαν έξυπνος Αλβανός, δς Ιδετίαν δλην ύπηρετεϊ παρά τω Άγ
γλο» άρχαιολόγω κ. Wood).

‘Ο κ. Wood εύρίσκεται ήδη είς Αγγλίαν άλλ’ ό-’Αλβανός 
φυλάττεί τά άνασκαπτόμενα έρείπια τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος ώς 
άλλος τις Κέρβερος.

Τά έρείπια τής Εφέσου ή μάλλον την μεγάλην ταύτην νε- 
κρόπολι·. πρέπει νά έπισκέπτηταί τις τήν άνοιξιν διότι κατά τήν 
έποχήν ταύτην τά ΰοατα έκεϊ είσιν άφθονα καί τά κλιματοειδή 
φυτά δέν καλύπτουσι τά θέας άξια έρείπια.

Έκ τών έρειπίων τής Εφέσου φθάνει τις εϊς τ'ο σημερινόν 
Άγιά- Σουλούκ δπου μεταξύ τών άμορφων έρειπίων παρουσιάζε
ται εν ώραΐον τζαμίον οίκοδομηθέν ή άπδ ναοΰ χριστιανικού εις 
τζαμίον μεταβληθέν περί τά τέλη ίσως τοΰ δεκάτου πέμ
πτου αίώνος. Ό ναός ουτος (ή τ'ο τζαμί) εΐνε μέγα ορθογώνιον 
διηρημένον είς δύο ίσα μέρη, έξ ών τδ μέν εΐνε ή αΰλή, τ'ο δέ 
τ'ο μέρος τής προσευχής- τό πρόσωπον τοΰ τεμένους τούτου εΐνε 
έκ λευκού μαρμάρου- δύο θύραι εισάγουν είς τ'ο έσωτερικόν, έν ώ 
ύπάρχουσι·? ύπερμεγέθεις μονόλιθοι κύονες έκ γρανίτου καί κοκ- 
κωτοΰ λίθου καί έν ω τά φυτρώσαντα καί αΰξηθέντα δένδρα 
ύψοΰνται ΐνα φθάσουν τ'ο ύψος τών έπισωζομένων είσέτι δύω 
θόλων, οΐπερ φυλάττουσιν είσέτι τ'ο χρίσμα, τάς βαφάς καί 
τά κεχρυσωμένα μονογράμματα, τά μετά τοσαύτης φιλοκαλίας 
γεγραμμένα. Πρδ τής μεσημβρ. θύρας ύπάρχει άναβάθρα δέκα 
βαθμιδών καί εΐνε έστολισμένη άπδ θαυμάσια άραβουργήματα, 
έπιγραφάς καί άπδ επάλξεις ψαλιδοειδείς ώς αί εύρισκόμεναι εϊς 
τάς δημοσίους οικοδομάς τοΰ Κάιρου, άσπερ έπεσκέφθην κατά 
τ'ον ΙΟβριον τοΰ 1866.

Οί έξ οπτών πλήθων δύο μιναρέδες αΰτοΰ εύρίσκονται είς τά 
δύω άκρα τής προσώψεώς του.

‘Π βόρειος θύρα δέν προσφέρει ούδέν τ'ο σημασίας άξιο·?. ‘Π 
αΰλή, έν μέσω τής οποίας εύρίσκεται ή καθαρτήριος βρύσις, ήτο 
άλλοτε περιτριγυρισμένη έκ κιόνων γρανίτου. Είς τ'ο βάθος τής 
■αΰλής ταύτης ύπάρχει ή θύρα του προνάου. Παράθυρα τετρά
γωνα καί θαυμασίως δι’ αραβουργημάτων κεκοσμημένα είσήγον 
άλλοτε τ'ο φώς, δπερ έφώτιζε τά πρόσωπα τών έν αΰτω άλληλο- 
διαδόχως είς τ'ον Χριστόν καί τ'ον Μωάμεθ προσευχομένων, καί 
έθετον τδ φώς τών καιομένων άπειρων λαμπάδων είς συγκοινω
νίαν μετά τοΰ φωτός τοΰ έξωτερικοΰ.

Καί άνωθεν τών παραθύρων ύπέρκεινται έπιγραφαί καί άφθονα 
κοσμήματα θαυμασίας καΰ.λονής καί έπεςεργασίας, ώς είσί καί 
άπαντα τά λοιπά τοΰ ναοΰ. Παρά τήν οικοδομήν ταύτην ύπάρ
χουσι μικρότεροι άλλοι ναοί, έπί τών θόλων τών όποιων ζώσι 
δένδρα καί τών ύποίων ή είσοδος καί τά παράθυρά εϊσι προχεί- 
ρως έκτισμένα δπως μή είσέρχωνται τά ζώα έν αΰτοϊς. Λουτρά 

σώα, ήμικρημνισμένα καί κατεστραμμένα άναγνωρίζονται είσέτι 
πολλά.

Άπδ τδ άνατολικ'ον μέρος, δπου καί ό σταθμός τοΰ σιδηροδρό
μου, άρχοντα: τά μεγάλα λείψανα ένδς ύδραγωγείου, δπερ έκτεί
νεται πρδς δυσμάς καί οΰτινος αί βάσεις καί τδ δλον είσίν έκ 
λευκού μαρμάρου μετ’ έπιγραφών έξ Εφέσου μεταφερθέντος.

Τοιαΰτα τά έρείπια τής Εφέσου, φ. άναγνώστα, έν ή διατρι
βών ό Μ. Αλέξανδρος θυσίαν είς τήν πολιούχον αύτής Άρτέ- 
μιδα έθυε καί πομπάς καί παρατάξεις έσύστηνεν «Αύτδς δέ έπι- 
μείνας έν Έφέσω, θυσίαν τε έθυσε τή Άρτέμιδι καί πομπήν 
έπεμψε ξύν τή στρατιά πάση ώπλισμένη τε καί ώς είς μάχην 
ξυντεταγμένη» (Άριανοΰ περί άναβάσεως Άλεξ. βιβλ. Α’. σελ· 
98 έδ. 14). Είς τήν μηλόβοτον ήδη ’Έφεσον παραμένω·? ό Μ- 
Αλέξανδρος καί τάς φατρίας αύτής διαλύων τάς έπισκέψεις 
τών άπεσταλμένων έκ τοΰ έσωτερικοΰ έδέχετο «Έν τούτω δέ έκ 
Μαγνησίας τε καί Τράλλεων παρ’ αύτδν ήκον ένδιδόντες τάς 
πόλεις κτλ.» (Άριανοΰ περί άναβ. Άλεξ. βιβλ. Α'. σελ. 98 
έδ. 1—5).

Τήν γεωργουμένην ήδη ταύτην 'Έφεσον ό υιός τής βροντής, 
ό ήγαπημένος ’Ιωάννης, ήγάπα και τάς διατριβάς αΰτοΰ έν αύτή 
έποιεϊτο. Έν τή άποκαλύψει του προλέγει « Τω άγγέλω τής 
Έφεσίνης έκκλησίας γράψον, Τάδε λέγει ό κρατών τούς επτά 
άστέρας έν δεξιά αΰτοΰ, ό περιπατώ·? έν μέσω τών έπτά λυ
χνιών τών χρυσών Οΐδα τά έργα σου καί τδν κόπον σου 
καί τήν ύπομονήν σου καί δτι οΰ δύνη βαστάσαι κακούς, 
καί έπειράσω τούς φάσκοντας είναι άποστόλους καί οΰκ είσί, καί 
εύρες αύτούς ψευδείς, καί έβάστασας καί ύπομονήν έχεις, καϊ διά 
τ'ο όνομά μου κεκοπίακας καί οΰ κέκμηκας. Άλλ’ έχω κατά 
σοΰ, δτι τήν άγάπην σου τήν πρώτην άφήκας- μνημόνευε ουν πό
θε·? έκπέπτωκας καί μετανόησον και τά πρώτα έργα ποίησον 
είδέ μή, έρχομαι σοι ταχύ, καί κινήσω τήν λυχνίαν σου έκ τοΰ 
τόπου αύτής, έάν μή μετανοήσης. Άλλά τοΰτο έχεις, δτι μισείς 
τά έργα τών Νικολαϊτών, ά κάγώ μισώ. £0 έχων ους άκουσάτω 
τί τό πνεΰμα λέγει ταϊς έκκλησίαις. Τω νικώντι δώσω αΰτω φα- 
γεϊν έκ τοΰ ξύλου τής ζωής, δ έστιν έν μέσω τοΰ παραδείσου 
τοΰ θεού.» Άποκάλυψ. Ιωάν. κεφ. Β . σελ. 530. Τής υπό θωων, 
ερπετών, καί άγριων πτηνών κατοικουμένης και βοσκομένης σή
μερον ’Εφέσου ητον άλλοτε επίσκοπος Μάρκο, ο ακαταμαχητος, 
Μάρκος δ ’Εφέσου, τδ φόβητρο·? τοΰ Εΰγενίου Πάπα καί τών δι
αδόχων αΰτοΰ ! τής Εφέσου ταύτης μητροπολίτης ήτον ο Μάρκος, 
οΰτινος τδ σταθερόν καί τδ άκλόνητον θαυμάσας ό πάπας Εΰγέ- 
νιος είπε « καί λοιπόν έποιήσαμεν ούδέν ! » ναι ούδέν έποίησαν 
οί τάς περιστάσεις τής Άν. Έκκλησίας καί τάς άδυναμίας τών 
αΰτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου έκμεταλλευθέντες πάπαι! έποίησαν 
ούδέν πραγματικώς' διότι προσέκρουσαν είς τ'ον άκλόνητον βρά
χον, είς τ'ον τ'ον θυρεόν τής πίστεως περιβεβλημένον Επίσκοπον 
τής Εφέσου Μάρκον έκεΐνον τδν μέγαν! ’ οστις ώς ιστούς αρά
χνης τάς πλεκτάνας τών έν Φερράρα (1439) καί έν Φλωρεντία 
(1440) συνελθόντων νά καταπνίξωσι τον ελληνισμόν κπί τήν 

ορθοδοξίαν διέλυσε.
Τοιαύτη, φίλε άναγνώστα, ή σημερινή θλιβερά έρημία τής άρ-



72 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 73

χαιοτάτης πόλεως’Εφέσου! ’ήτις κατά τούς Ιστορικούς κατε- 
στράφη και άνεκτίσθη πολλάκις, άλλ’ ουδέποτε ’ίσως εις τό έξής. 
Τοιαύτη ή θλιβερά είκών τοΰ πεπρωμένου αυτής! ής ό βιος τών 
έρειπίων υπάρχει μακρότερος τοΰ πολιτισμού και της δόξης 
της !! I....

Βεβαρυμένος άπο σκέψεις καί έπί τοΰ παρελθόντος μεγαλείου

αύτής άνατρέχων, διήλθον τά καλύπτοντα όλοκλήρους εκτάσεις 
μεγαλουργά 'λείψανα τών εκπληκτικών έρειπίων της τοσαύτης 
δόξης καί άκμής της ’Εφέσου καί έπιβιβασθείς τοΰ σιδηροδρόμου 
έπανηρχόμην είς Σμύρνην μετ' έκδρομήν ήμερών 28.

(άκολουθεϊ).

A. Α. Μ. Χαρ ικλής.

Ο ΚΟΜΗΣ ΣΙΑΟΠΗΣ ΔΕ ΑΑΒΡΟΝΟ (S1LOPIS DE IABRONO)
Πρόεδρος τοΰ έπί τοΰ ζητήματος της 'Αλαβάμας Διαιτητικού δικαστηρίου—Μέλος έπίτιμον τοΰ έν Άθήναις ‘Ελλ. Φιλολ. Συλ

λόγου, Πρόεδρος της έν Τουρίνω ’Ακαδημίας τών έπιστημών, συγγραφεύς « τής ‘Ιστορίας της ’Ιταλικής νομοθεσίας » κτλ.

ΦΡ1ΔΕΡ1ΚΟΣ ΧΟΠ1ΝΟΣ (Chopin Frederic)

Πολωνός κλειδοκυμβαλιστής, γεννηθείς τώ 1810 πλησίον τής Βαρσοβίας κα’ άποθανών έν Παρισίοις τώ 1849. Περιήλθε τήν 

Πολωνίαν, την Ρωσσίαν, τήν Γερμανίαν καί πανταχοΰ έθαυμάσθη διά τά πρωτότυπα έργα του, έν οις συνήνονε τό κλασικόν 

μετά τοΰ μεγαλοπρεπούς.
Τά τελευταία αύτόϋ έτη διήλθεν έν Γαλλία, ένθα είσήγαγε τόν χορόν τής μαζούρκας· έγκατέλιπε δέ πλείστας δσας μελοποιίας.

Σ. Δ. Τήν εικόνα ταύτην κατεχωρίσαμιν χάριν τών κλειδοκυμβκλ.ζουσών τοϋ Μέντορος συνδρομητριών. Όκ. Γ. Καρύδης ίνόμισεν ότι όσοι 
άναγινώσχουσι τόν Μεντορα ηράεε' νά γίνωσι ρασοφόροι αατέρις' δεν ώινησεν όθ«ν Εν τινι Σαββατιαίω του ακόμη καί αγύρτην ν’ άποκαλόση αϋτον 
δι«τ(; διότι ήθίλησε να χορηγή τοϊς βουλομένοις τών συνδρομητών μα' ήματα, »φ' ών ν’ άσχώνται οί σπουδασταΐ είτε τοϋ κλειδοκυμβάλοκ εΐνε 
της φωνητικής μουσικής. Ίηομονή· οί μικροί νρεωστοϋν νά ύποφόρουν τά ραπίαματα τών ΜΕΓΑΑΩΝ καί οί αδύνατοι τούς κολίγους τών 
ΙΣΧΓΡβΝ χαί οί μαδηταί τάς ίπιπλήξιις τών ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ Δ'. Τεϋχ. Δθ'.)
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ΛΟΓΟΣ
εκφωνηθείς είς τάς έξετάσεις τοΰ έν Μαγνησία παρθεναγωγείου 

υπό τοΰ αρχιμανδρίτου κ. Σωφρονίου.

.Σεβκσζη όμήγυρις !
Και πάλιν συνήλθομεν σήμερον εϊς τδ ιερόν τοΰτο κατάστημα 

•τών Μουσών, ινα δρέψωμεν τους πνευματικούς καρπούς αύτοΰ. 
Συνήλθομεν, καί οί πάντες μετ’ οφθαλμού έταστικοΰ άποβλέπομεν 
προς τάς νεαράς ταύτας παρθένους, προωρισμένας μίαν ήμέραν 
ν’ άποβώσιν δχι μόνον σύζυγοι σεβασταί, άλλά καί μητέρες φιλό
στοργοι καί οΐκοδέσποιναι άρισται. Άν ό σκοπός, κύριοι, παντδς 

εκπαιδευτηρίου υπάρχει υψηλός, άποβλέπων την έκμάθησιν τών 
τριπλών χρεών πρδς τ'ον Θεόν, προς τον πλησίον, και προς ήμάς 
αύτούς, ό σκοπδς δμως τών παρθεναγωγείων δύναται νά τεθή εις 
έτι ύψηλοτέραν σκοπιάν, έξ ής νά κηρυχθώσι τά έπίσης τριπλά 
καθήκοντα συζύγου, μητρδς καί οικοδεσποίνης πρδς την ένταΰθα 
μετά άθωότητος σπουδάζουσαν τρυφεράν ταύτην ήλικίαν τών παρ
θένων. Άν παραδεχθώμεν, κύριοι, τήν γυναίκα ώς τ'ον μόνον 

παρήγορον άγγελον τών δυστυχημάτων τοΰ άνδρός, ώς τήν μόνην 

δυναμένην διά της καλής ή μή άνατροφής νά ώφελήση -.ια'( 
ήθικοποιήση τήν κοινωνίαν, καί τέκνα ευσεβή καί Θεοΰ φόβον 
έχοντα καί θεω καί άνθρώποις εύαρεστήσοντα νά άποδώση τή 
κοινωνία, δφείλομεν λίαν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών 
έπί τούτου τοΰ θέματος μετ’ αύταπαρνήσεως έθνικής, μετ’ άγάπης 
χριστιανικής, δπως φανώμεν δχι μόνον άξιοι άπόγονοι τών εν
δόξων πατέρων ήμών, άλλά καί πιστοί οπαδοί καί έκπλη- 
ρωταί τών ιερών λόγων έκείνων, δι’ ών δ ’άνήρ καί ή γυνή κέ- 
κληνται πρδς ύψηλ'ον σκοπόν, ήτοι κατά τ'ον Απόστολον πρδς τήν 
εύλογημένην έκείνην τεκνογονίαν, δι’ ής καί μόνης ή οικογένεια 
σώζεται, καί διαιωνίζουσι τδ είδος αύτών δτε άνήρ καί ή γυνή.

Άλλά τίς καί όποιος ό προορισμός τής γυναικδς ώς συζύγου 
κα: βοηθοΰ τοΰ άνδρός; Έάν τις, κύριοι, παρατηρήση μετ’ έπι- 
στασίας τάς τε σωματικάς καί πνευματικάς ιδιότητας τοΰ άνδρός 
καί τής γυναικός, θέλει εΰρει δτι άληθώς δ εις έπλάσθη διά τ'ον 
έτερον, καί άμφότεροι δι’ άλλον τρίτον. Ό Θεός δούς εις τ'ον ένα 
χαρίσματα, ώνπερ έστέρησε τδν έτερον, κατέστησεν άμφοτέρους 
λίαν άναγκαίους ■ πρδς άλλήλους καί δεομένους τής άμοιβαίας 
βοήθειας. Έάν έξετάσωμεν άμφότερα τά γένη τοΰ άνθρώπου σω- 
ματικώς τε καί ψυχικώς, παρατηρουμεν δτι παρά μέν τώ άνδρί 
έπικρατεΐ ή παγιότης, παρά δέ τή γυναικί ή έλαστικότης· παρά 
τω άνδρί τ'ο γεννάϊον, παρά τή γυναικί ή δειλία· παρά τω άνδρί 
ή τραχύτης, παρά τή γυναικί ή άβρότης· παρά τω άνδρί δ έγκέ- 
φαλος, παρά τή γυναικί ή καρδία· ώσαύτως παρά μέν τω άνδρί 
έπικρατεΐ δ νοΰς, παρά δέ τή γυναικί τδ αίσθημα· παρά τω άν
δρί ή ένέργεια, παρά τή γυναικί τδ πάθος· παρά τω άνδρί ή 
αύστηρότης καί δικαιοσύνη, παρά τή γυναικί ή έπιείκεια καί ή 
εύσπλαγχνία. Άλλ’ δμως αί άντιθέσεις αυται συνδυαζόμεναι άπο- 
τελοΰσι τ'ον τέλειον άνθρωπον, δστις διά του γάμου έμφανίζεται 
είς τ'ο ανδρόγυνου.

Τά πλεονεκτήματα τής γυναικείας φύσεως, συμπληροΰντα τά 
μειονεκτήματα τής άνδρικής, καί τάνάπαλιν άποδεικνύουσιν δτι 
άμφότεροι προωρίσθησαν, δπως διά του συζυγικού βίου βοηθώσι 
άλλήλους καί συνέλκωσι άληθώς τ'ον τοΰ βίου ζυγόν.

Ό πρώτος άρα τής γυναικδς προορισμός ώς συζύγου καί βοη
θοΰ τοΰ άνδρός καταφαίνεται έναργώς έν τή Άγια Γραφή, έν ή 
άναγινώσκομεν, δτι ό Θεός πλάσας πρώτον τ'ον άνδρα καί 
ίδών δτι έλειπεν εις αύτόν βοηθός, είπεν, δτι δέν είνε καλόν νά 

μένη ό άνθρωπος μόνος, άλλά χρειάζεται καί βοηθόν τινα· τοι- 
οΰτον δέ βοηθόν τοΰ πρώτου άνδρός, τουτέστι τοΰ Άδάμ, έπλα- 
σεν ό Θεός τήν πρώτην γυναίκα, τουτέστι τήν Εΰαν, ήν έδημι- 
ούργησεν έκ τής πλευράς αύτοΰ εϊς έ'νδειξιν τοΰ δτι ή γυνή προ- 
ώρισται ΐνα χρησιμεύη ώς βοηθός καί παραστάτης τοΰ άνδρός, 
συνυπηρετούσα μετ’ αύτού εις τ'ο μέγα μυστήριον τής διαιωνίσεως 
τού άνθρωπίνου γένους. "Οτι ή γυνή χρησιμεύει ώς βοηθός τού 
άνδρός άποδεικνύεται καί έξ αύτοΰ τοΰ καθημερινού βίου· π. χ. 
δταν ό άνήρ κεκμηκώς καί πειναλέος έπιστρέφη έκ τοΰ βιοπορι
στικού αύτοΰ έργου, τότε τίς άναψύχει καί καταπαύει τήν πείναν 
α'υτού, παραθέτουσα ένώπιον αύτού τήν ήδη προπαρασκευασθεΐσαν 
τροφήν ή ή γυνή;— δταν ό άνήρ βεβυθισμένος είς τδν ιδανικόν 
και άφηρημένον κόσμον κινδυνεύη έξ άπροσεξίας νά προσκόψη 
καί πέση είς τούς βόθρους τού έπιγείου καί πραγματικού βίου, 
τίς έρχεται πρδς διαφύλαξιν καί διάσωσιν αύτού καί άπαλλάττει 
αύτόν άπό τοΰ γέλωτος καί τών σκωμμάτων τών θεωμένων παρά 
ή γυνή ;— "Οταν ό άνήρ ριψοκινδύνως σπεύδη πρδς έπ.διωκό- 
μενόν τινα σκοπόν, τίς δεικνύει είς αυτόν τάς παγίδας καί τούς 
κρημνούς, είς ούς κινδυνεύει νά πέση, παρά ή γυνή; — "Οταν ό 
άνήρ, καταπονηθείς καί καταβληθείς ύπό τών περιπετειών τοΰ βίου, 
μελαγχολή καί θεωρή πάντα τ'ον έξωτερικ'ον κόσμον σκοτεινόν 
καί άμαυρόν, τίς διασκεδάζει τού πνεύματος αύτοΰ τήν άχλ'υν 
καί άποσοβεϊ τ'ο καλύπτον τήν ψυχήν αύτοΰ σκοτεινόν νέφος, 
παρά ή γυνή διά τοΰ φαιδρού αύτής βλέμματος και τοΰ ιλαρού 
τοΰ προσώπου αύτής φωτός;— "Οταν ό άνήρ άσθενών κήται έν 
τη κλίνη αύτοΰ καί μή δυνάμενος νά ήσυχάζη ένεκα τών πόνων 
καί άλγηδόνων στενάζη καί άγωνιά, τότε ή γυνή παρισταμένή 
ένώπιον τής κλίνης αύτοΰ ώς άγγελος καί ιατρός θαυματουργός, 
έπιχέει ιαματικόν είς τά τραύματα καί είς τάς πληγάς βάλσαμον 
καί διά της ειλικρινούς αύτής άγάπης μετριάζει καί καταπαύει 
τούς πόνους, συμπάσχουσα καί συναλγούσα μετ’ αύτοΰ.

Άλλ’ ό προορισμός τής γυναικός, κύριοι, ώς μητρδς είνε 
σπουδαιότερος τοΰ προορισμού αύτής ώς συζύγου καί βοηθοΰ τού 
άνδρός. Ή γυνή ή άξιωθεΐσα νά γίνη μήτηρ, άνέλαβε τδ ύψηλό- 
τερον καί σπουδαιότερον τών καθηκόντων, τουτέστι τδ καθήκον 
τής τοΰ τέκνου άγωγής, τής όποιας τ'ο μεγαλείτερον καί σπου
δαιότερου μέρος άνήκει είς μόνην τήν μητέρα. ‘Ο πατήρ έχει 
μέν τήν ύπερτάτην έπί τής οικίας πρόνοιαν καί δίδει τάς άναγ- 
καίας δδηγίας περί τής αυντηρήσεως καί βελτιώσεως αύτής 
άναγκάζεται δμως νά διατριβή τ'ον πλεΐστον χρόνον έκτος τής 
οικίας μακράν τών τέκνων του, καί ν’ άσχολήται εις τδ βιοπορι
στικόν αύτού έργον Άλλά κσί δσάκις μένει έν τη οικία, περιορί
ζεται μάλλον είς τήν άνάπτυξιν τής πνευματικής τοΰ παιδδς 

καταστάσεως, ή ε’ις τήν μόρφωσιν καί διάπλασιν τής τούτου καρ
δίας. Ή δέ μήτηρ είνε ή κυρίως μορφοΰσα καί παιδεύουσα τά 
τέκνα. Αΰτη διαμένουσατόν περισσότερον χρόνον έν τη οικία, έχει 
τ'ον άπαιτούμενον χρόνον πρ'ος διαπαιδαγώγησή τών τέκνων της· 
έχουσα δέ βλέμμα διορατικότερου τοΰ άνδρός καί αϊσθησιν λε- 
πτςνέραν, ού μόνον κάλλιον τοΰ άνδρός διαβλέπει τά τήν μόρ- 
φωσιν τών τέκνων της άφορώντα, άλλα και άποτελεσματικώτε- 
ρον, έπιτοχέστερον παιδαγωγεί, έχουσα όργανον παιδαγωγικόν τήν 
άγάπην καί τήν καρδίαν, άτινα έν τή τών παίδων αγωγή είνε 
άσυγκρίτω τω λόγω ωφελιμότερα καί ένεργητικώτερα ΐοΰ ψυ
χρού λόγου καί τής μάστιγος, τά όποια πρ'ος διαπαιδαγώγησή 
μεταχειρίζεται συνήθως δ άνήρ.

Γνωστόν ύπάρχει, κύριοι, δτι αί κατά τήν παιδικήν ήλικίαν 
γινόμεναι έντυπώσεως είνε πολύ ισχυρότερα! καί ζωηρότερα! τών 
γιγνομένων κατά τήν μετά ταΰτα ήλικίαν καί δτι δσφ άρχαιό- 
τεραι εινε αί έντυπώσεις αυται, τοσούτω ζωηρότερου άυαπα- 
ρίστανται είς τήν μνήμηυ τοΰ άυθρώπου καί τοσούτω εύκολώτε- 
ρου καί καλλίτερου αύτάς ένθμεΐται. Τούτου ένεκα ή πατρίς, έυ τη 
δποία κατά πρώτου εϊδευ δ άνθρωπος τ'ο φώς τοΰ ήλιου καί τής 
όποιας αί έντυπώσεις δικαίως δύνανται νά συναριθμηθώσι μεταξύ τών 
πρώτων καί άρχαιοτάτων έντυπώσεων έπίσης δ πατρικός οίκος 
καί οί τόποι, έν οις δ άνθρωπος παΐς έτι ών συνείθιζε νά παίζη 
μετά τών δμηλίκων αύτοΰ, είς μέν τήν φαντασίαν αύτού παρίσταν- 
ται ζωηρότερα καί πιστότερα, είς δέ τήν καρδίαν αύτοΰ τερπνό
τερα καί καθαρώτερα. Άλλά τίς άλλος δύναται νά κάμη επιτηδείου 
εκλογήν μεταξύ τών πρώτων έντυπώσεων καί ν’ άποσοβήση μέν 
τάςκακάς καί έπιβλαβεϊς, νά καταστήση δέ ένεργούς τάς καλάς 
καί έπωφελεΐς, ή ή μήτηρ, ήτις πάντοτε εύρίσκεται μετά τού παιδ'ος 
καί πάντοτε διαθερμαίνει αύτό έν τη τρυφερά αύτής άγκάλη ; 
Τίς έτερος δύναται νά έμπνευση είς τόν παΐδα άποστροφήν μέν 
πρός τ'ο κακόν, άγάπην δέ πρ'ος τό καλόν, ή ή μήτηρ, ήτις έχει 
μυρία μέσα νά διαθέση πρός έπιτυχίαν τούτου ; * Η καρδία τοΰ 
παιδός, αβρά καί απαλή ύπάρχουσα, ύπό μέν τής πατρικής τρα
χύτητας καί αύστηρότητος πιεζομένη μαραίνεται καί φθείρεται, ύπό 
δέ τής μητρικής τρυφερότητας θιγομένη διαμορφοΰται καί δια— 
πλάσσεται. Ό πατήρ παραλαμβάνων άκολούθως παρά τής μητρός 
τ'ον παΐδα μεμορφωμένον ήδη, δύναται μέν νά καθαρίση αύτόν 
άπό τών λοιπών ήθικών έλλείψεων, ούδεμίαν δμως ούσιώδη με
ταβολήν δύναται νά έπενέγκη έπί τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ. ‘Η μή
τηρ προσέτι έν τη άγωγή τών παίδων ύπερτερεΐ τοΰ πατρός κατ ά 
τήν δύναμιν καί τήν έπενέργειαν τοΰ παραδείγματος. ‘Ο παΐς 
μιμείται καλλίτερου καί άκολουθεΐ προθυμότερου τ'ο παράδειγμα 
τής μητρός, ήν συχνότερου βλέπει καί περισσότερον άγαπα, ή 
τ'ο τοΰ πατρός, τόν όποιον σπανιότερου βλέπει καί πε
ρισσότερον φοβείται. Πάν νεύμα, πάσα λέξις, πάσα έκφρασις, 
πάν κίνημα και πάσα πραξις τής μητρός γίνεται νεύμα, λέξις, έκ- 
φρασις, κίνημα και πράςις τοΰ παιδός· ή μήτηρ ώς έχουσα πάντα 
τά κατάλληλα μέσα είνε ή μόνη, ήτις δύναται νά καλλιεργήση έν 
τή παιδική καρδία τά σπέρματα πασών τών άρετών καί νά άρ- 
δεόση αύτά δεόντως καί νά τά περιαγάγη εϊς βλάστησιν άγλα- 
ωτάτην. Ή μήτηρ δι’ ένός βλέμματος, δι’ ένός φιλήματος, διά 

τής μειλιχίου αύτής φωνής καί τών αδρών αύτής θωπευμάτων 
δύναται νά διεγείρη άμέσως εϊς τήν καρδίαν τού παιδός τήν πρ'ος 
τ'ο άγαθόν ροπήν καί χλίσιν δμοίως ή αύτή δι’ ένός δυσμενούς 
βλέμματος, δι’ ένός δακρύου ρεύσαντος έκ τών οφθαλμών της ή 
δι’ ένός άναστεναγμοΰ έξελθόντος έκ τοΰ στήθους αύτής, δύνα
ται ν’ άπομακρύνη τ'ον παΐδα άπό τοΰ δλεθριωτάτου τής κακίας 
κινδύνου. ‘Ο παΐς δ έν τω μητρικό κόλπω άνατρεφόμενος καί 
έν τή μητρική άγκάλη θερμαινόμενος άρχίζει ν’ άγαπα πριν κα- 
ταμάθη τήν έννοιαν τής άγάπης, καί άρχίζει νά ΰποτάσση τήν 
έαυτοΰ θέλησιν είς τ'ον ηθικόν νόμον, πριν ή κάταμάθη τήν έν
νοιαν τοΰ ήθικοΰ νόμου. Εύτυχή λοιπόν καί εύδαίμονα τά τέκνα 
έκεϊνα, άτινα έτυχον μητέρων καλών κάγαθών. Λίαν εύτυχή και 
εύδαίμονα καί τά Ουγάτρια έκεΐνα, τά όποια λαβόντα τάς άρχάς 
καί τάς βάσεις τοΰ προορισμού αύτών ύπό τοιούτων μητέρων θέ- 
λουσιν άποβή δμοίως μητέρες καλαί χρηστών καί άγαθών τέ
κνων, καθό λαβοΰσαι έξ άπαλών ονύχων τά λαμπρά έκεΐνα 
σπέρματα, άτινα πεσόντα είς τήν άγαθήν καί εΰπλαστον αύτών 
καρδίαν, καρποφορήσουσι κατά τό ιερόν Εύαγγέλιον 'έν τριάκοντα 
καί έν εξήκοντα καί 'έυ εκατόν.

Μή λοιπόν, κύριοι, λησμονήσωμεν καί τό τρίτον καί σπου- 
δαιότατον καθήκον τής γυναικός, λέγω, τό καθήκον αύτής ώς 
οικοδεσποίνης. Έκ τής καθημερινής πείρας μανθάνομεν, δτι ού- 
δεμία γυνή δύναται ν’ άποβή καλή σύζυγος καί καλή μήτηρ, 
άν δέν ήνε καί καλή οικοδέσποινα. Άνευ καλής τοΰ οίκου διοτ- 
κήσεως ούδεΐς οίκος δύναται νά διατηρηθή, καί άνευ ο’ίκου ού- 
δείς συζυγικός καί μητρικός προορισμός δύναται νά έκπληρωθή. 
‘Ο οίκος πρός διατήρησιν καί προαγωγήν άπαιτεΐ καθαριότητα, 
απαιτεί τάξιν, άπαιτεΐ οικονομίαν. ‘Ο δέ άνώτερος έπόπτης τής 
καθαριότητας, τής τάξεως καί τής οικονομίας ούδεΐς έτερος δύ
ναται νά ήνε πλήν τής οικοδεσποίνης.

Ή γυνή, ήτις διαφυλάττει τά ύπό τοΰ άνδρός ποριζόμενα καί' 
εϊς αύτήν παραδιδόμενα άγαθά, έπιβλέπει δέ έπί τής ύπηρεσίας 
τών θεραπόντων καί έπιμελεΐται τής τοΰ οίκου καθαριότητας, ή 
τοιάύτη γυνή ού μόνον διατηρεί καί προάγει τ'ον οίκον, άλλά 
καί ένισχύει έτι μάλλον τήν πρ'ος αύτήν άγάπην καί έμπιστο- 
σύνην τοΰ άνδρός, καί γίνεσαι άξιόλογον μιμήσεως παράδειγμα 
είς τά τέκνα· αΰτη έστι κατά τόν σοφώτατον καί ένδοξότατον- 
βασιλέα Σολομώντα ή ζητούμενη γυνή. « Γυναίκα, έλεγεν, 
άνδρείαν τίς εύρήσει; τ·μιωτέρα έστι λίθων πολυτελών καί στέ
φανος τω άνδρί αύτής· αΰτη γίνεται ώσπερ ναΰς έμπορευομένη 
μακρόθεν πλούτον καί δόξαν. (Παροιμ. κεφ. ιβ'. ιδ'. καί λά.). 
Έάν δέ έξ έναντίας ή γυνή σκορπίζη άσώτως δσα συναθροίζει δ 
άνήρ καί άδιαφορή ώς πρός τήν τών θεραπόντων ύπηρεσίαν καί 
μηδεμίαν λαμβάνη πρόνοιαν περί τής τοΰ οίκου εύταξίας καί κα- 
θαριότητος, συντελεί ού μόνον είς παράλυσιν καί καταστροφήν 
τού οίκου, άλλά καί εις τήν άπώλειαν τής τε πρός αύτήν άγά
πης και έμπιστοσύνης τού συζύγου καί είς τήν διάλυσιν καί έκ- 
μηδένισιν τού τίμιου Γάμου, καί εις τήν διαφθοράν τών έαυτής 
τέκνων, τών άθώων τούτων τής κοινωνίας μελών. Εντεύθεν, 
κύριοι, ή σημερινή χαλαρά καί δλως χριστιανοΐς μή έμπρέπουσα 
χωλότης τών ηθών. ’Εντεύθεν ή σημερινή διαφθορά και περί- 
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φρόνησις τών σεμνών ηβών τών πατέρων μας, Ατινα μετά κα- 
κατωδύνου και τεθλιμμένης καρδίας άναπολοΰμεν.

Πολλάκις απολογούμενοι δήθεν λέγομεν δτι οι καιροί ήλλαξαν 
άλλά τδ αληθές εΐνε δτι ημείς παρεξετράπημεν, άπομακρυνθέν- 
τες τοΰ φόβου τοΰ θεού και Απολέσχντες κατά συνέπειαν πάσαν 
χρηστήν διαγωγήν. Άπομακρυνθέντες δέ έκ τών αρχών τής πί
στεως καί έκ τοΰ ύψηλοΰ σκοπού τοΰ Χριστιανικού γάμου, Απεπτύ- 
σαμεν καί τά Ιερά έκεϊνα λόγια, τά όποια πολύ καλώς διατυποΰσι 
καί διαχαράττουσι τδν δρόμον τής γυναικδς Απέναντι τοΰ άνδρός. 
«Αί γυναίκες, λέγει ή πέτρα τής πίστεως, ύποτασσόμεναι τοΐς 
ίδίοις άνδράσιν, ινα κα! εϊτινες άπειθοΰσι τφ λόγω, διά τής τών 
γυναικών αναστροφής, άνευ λόγου κε^δηθήσωνται έποπτεύσαντες 
τήν έν φόβω αγνήν αναστροφήν ύμών ών έστω οΰχ δ έξωθεν έμ- 
πλοκή; τριχών καί περιθέσεως χρυσίων ή ένδύσεως ίματίων κό
σμος, άλλ’ ό κρυπτός τής καρδίας άνθρωπος έν τώ άφθάρτω τοΰ 
πραέος καί ήσυχίου πνεύματος, 3 έστιν ένώπιον τοΰ Θεοΰ πολυ
τελές. » (Πέτρου Α'.γ'. 1—4.)

Δι’ 3 έκ τής καλής ή κακής γυναικδς ώς σϊκοδεσποίνης έςαρ- 
ταται ή τοιαύτη καλή ή κακή τών παίδων κατάστασις, ώς καί ή 
τύχη αυτής ταύτης τής κοινωνίας, έν ή ζώμεν. Ότι δέ έκ τής 
γυναικδς έξαρτάται κατά τδ πλεΐστον καί ή ψυχική διάθεσις, δ 
τρόπος τής διαίτης καί καθόλου δ πας βίος τοΰ άνδρός, τοΰτο Α- 
ποδεικνύει και ή σπουδαιότης τοΰ γυναικείου προορισμοΰ, τήν δποίαν 
κατανοήσαντες οί πεπολιτισμένοι λαοί τόσον έν τή ’Ανατολή δσον 
καί έν τή Δύσει άνενδότως καταγίνονται είς τήν άνέγερσιν καί συν- 
τήρησιν έκπαιδευτικών καταςημάτων καί σεμνών παρθεναγωγείων, 
προσπαθοΰντες καθ’ έκάστην, δπως έπί τά κρείττω ταΰτα προα- 
γάγωσι καί τελειότερα δσω τδ δυνατόν καταστήσωσι. Διότι όμολο- 
γητέον δτι ή γυνή έξασκεϊ μεγίστην έπιρροήν έπί τοΰ άνδρός. 
‘Ο άνηρ δ έχων γυναίκα Αγαθήν οίκονόμον καί σώφρονα γίνεται 
πολλάκις καί αύτδς άγαθδς οικονόμος καί σώφρων και τ' άνά- 
παλιν, δ έχων γυναίκα πονηράν άσωτον καί άτιμον γίνεται καί 
αύτδς πολλάκις πονηρός, άσωτος καί άτιμος. "Οταν ή γυνή δέν 
γνωρίζη ή δέν θέλη νά καταστήση είς τδν άνδρα τερπνήν καί 
ευχάριστου τήν μετ’ άλλήλων συμβίωσιν καί Αναστροφήν, ούδό
λως περιποιουμένη αύτδν ερχόμενον ο’ίκαδε έκ τής έπιπόνου έρ- 
γασίας του, τότε δ άνήρ ή έξωθεν τής οικίας αύτοΰ θέλει ζητήσει 
τήν έκ τών πόνων άνακούφισιν, ή μετ’ Ανίας θέλει κατακλεισθή 
έντδς τοΰ δωματίου του μακράν τής γυναικδς καί τών φιλτάτων 
τέκνων του. Τούναντίον δέ δταν ή γυνή γνωρίζη καί θέλη νά 
καταστήση είς τδν άνδρα τερπνήν μέν τήν οικίαν, εύχάριστον δέ 
καί φαίδραν τήν Αναστροφήν, τότε δ άνήρ ούδαμοΰ αλλαχού θέ
λει εύρίσκει περισσοτέραν εύχαρίστησιν καί ηδονήν ή έν τή 
οικία αύτοΰ, συνδιατρίβων μετά τής φίλης συζύγου καί τών τέ
κνων του.

Άλλ’ αρά γε πόσαι σύζυγοι δέν παραγνωρίζουσι τήν σπουδαιό- 
τητα τοΰ τριπλού αυτών προορισμού; Πόσαι αρά γε συναι
σθάνονται, ότι ώς σύζυγοι μέν προωρίσθησαν νά βοηθώσι τδν 
άνδρα, ώς μητέρες δέ ν’ άνατρέφωσι τά τέκνα, ώς οικοδέσποι
να! δέ νά έπιμελώνται τοΰ οίκου; Ή καθημερινή πείρα θλι- 
όερώς πληροφορεί ήμάς, δτι πλεϊστα’. τών παρ’ ήμϊν ,γυναικώ 

ώς σύζυγοι μέν Αντί βοήθειας βάρη, καί αντί τέρψεων πικρίας 
παρέχουσιν είς τούς έαυτών άνδρας, ώς μητέρες δέ περί παντός 
άλλου φροντίζουσιν ή περί τής ανατροφής τών τέκνων των, ώς 
οίκοδέσποιναι δέ Αντί τής οικονομίας τήν σπατάλην καί αντί 
τής φειδοΰς τήν άσωτίαν άσπάζονται. Καί τί άλλο μαρτυροΰσιν 
ή τήν λυπηράν Αλήθειαν τών λεχθέντων τά παρ’ ήμίν λαμδά- 
νοντα χώραν συχνά διαζύγια, ή τών τέκνων διαφθορά καί ο 
ένεκα τής τών γυναικών πελυτελείας καί σπατάλης καταχρεού- 
μενοι καί καταστρεφόμενοι οίκοι;

Ταΰτα λοιπόν τά έκ τής πολυτελείας καί σπατάλης τών γυ
ναικών λυπηρά άποτελέσματα έχων ύπ’ δψιν καί δ θεϊος Γρηγό
ριος έδείκνυεν έαυτδν πανταχοΰ, εϊς τε τούς λόγους καί τά έπη 
του, μέγαν διορθωτήν καί αύστηρδν έπικριτήν τών ηθών και 

έλαττωμάτων τών τοιούτων γυναικών έδείκνυεν δμως έαυτδν 
έπαινέτην καί έγκωμιαστήν τοΰ παρθενικοΰ βίου, τδ έπόμενον 
κομψόν έγκώμιον πλέκων είς τήν σεμνήν τής Παρθενίας 
κορυφήν.

« Παρθενίην στεφάνοις άναδήσωμεν ήμετέροισιν, 
« Έκ καθαρας καρδίας καθαροΐς μέλποντες έν ΰμνοις. 
«Τοΰτο γάρ ήμετέρου βίου ξεινήϊον έσθλδν, 
«Χρυσοΰ τ’ ήλέκτρου φαέντερον ή δ’έλέφαντος, 
«Οίς ζωήν χθονίηνχαμάδις βάλε παρθένου οίστρος 
« Πρδς θεόν Ύψιμέδοντα νδου πτερδν ένθεν άείρων. 
« Παρθενίη, μέγα χαϊρε,

(τόμ. 3 Σελ. 522)
Χαίρετε I προσφωνώ ύμϊν καί έγώ μετά τοΰ θείου πατρδς, σεμνά 

νεάνιδες, αΐτινες φοιτάτε είς τδ ‘Ιερόν τοΰτο τής παιδείας τέμενος 
δπου διδάσκεσθε ού μόνον τά ιερά γράμματα τά δυνάμενα σοφί- 
σαι πάντα άνθρωπον πρδς σωτηρίαν, ού μόνον τά αναγκαία πρδς 
τήν κατασκευήν καί περιβολήν ένδυμάτων, άλλά θέλετε είσέτι 
διδαχθή καί τδν θεϊον προορισμόν ύμών, καθ’ δν πολιτευόμενα», 
εύαρεστήσετε Θεω καί άνθρώποις. Προβαίνετε δθεν στερρώ τω 
ποδί εϊς τδν θεϊον προορισμόν σας, έχουσαι ήδη καί ποιμενάρχην 
φιλόμουσον καί έλλόγιμον. τδν σεβασμιώτατον άγιον ’Εφέσου Κύ
ριον κυρ. ’Αγαθάγγελον, άνδρα άρίστας διαθέσεις ύπέρ τής βελ- 
τιώσεως καί προαγωγής τών ήμετέρων σχολείων έχοντα καί 
ήδη σήμερον μακρόθεν εύλογοΰντα ύμάς· πρδς δέ έχετε άοκνον 
καί μετά πολλής συνέσεως καί αϋταπαρνήσεως έργαζομένην καί 
κοπιώσαν ύπέρ ύμών διευθύντριαν. "Εχετε πρόθυμον καί όργω
σαν πρδς τά καλά τήν σεβαστήν ήμών έφορίαν. Μή πτοήσθε, 
άλλά μετά θάρρους άποδείξα.ε, όποιους αγλαούς καρπούς δύ
ναται νά προσφέρη ή Ακάματος καί ένδελεχής φροντίς καί 
προσπάθεια φιλοπόνου γεωργού. Χαίρετε, θυγατέρες σεμναί Μα- 
γνήτων, καί προβαίνετε γενναίως, καθ’ δσον κατά τδν ’Απόστολον, 
« πάντα ήμϊν τής θείας δυνάμεως αύτοΰ τά πρδς ζωήν καί ευ
σέβειαν δεδωρημένης διά τής έπιγνώσεως τοΰ καλέσαντος 

ήμας διά δόξης καί Αρετής· δι’ ών τά μέγιστα ήμίν καί τίμια 
έπαγγέλματα δεδώρηΤαι, ινα διά τούτων γένησθε θείας κοι
τώνα! φύσεως, άποφυγοΰσαι τής έν κόσμω έν έπιθυμία φθοράς, 
καί αύτδ τοΰτο δέ σπουδήν πάσαν παρεισενέγκαισαι, έπιχορηγή- 
σητε έν τή πίστει ύμών τήν Αρετήν, έν δέ τή άρετή τήν γνώσιν 

έν δέ τή γνώσει τήν έγκράτειαν, έν δέ τή έγκρατεία τήν ύπο- 
μονήν, έν δέ τή υπομονή τήν εύσέβειαν, έν δέ τή εύσεβεία την 
φιλαδελφίαν, έν δέ τη φιλαδελφία τήν Αγάπην. Και ταΰτα ποι
ούσα; ού μή πταίσητε ποτέ.» Γένοιτο! Γένοιτο! ’Αμήν.

---------- -----------------------------

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ TINA Τ. 
*

Έν τω ύπ’ άριθ. 179 φύλλω τής Σμύρνης έφιλοξενήθη ύπδ 
τοΰ καλού κάγαθοΰ αύτής συντάκτου λίβελλός τις κατά τοΰ Μέν
τορος γραφείς όπό τίνος Τ. Ή Διεύθυνσις τοΰ Μέντορος άναγνώ- 
σασα αύτόν, περιωρίσθη είς τδ νά ταλανίση καθ’ έαυτήν τδν Τ., 
άποφασίσασα νά μή Απαντήση διόλου εις τάς ύβρεις αύτοΰ, καθό
σον ουτος έκ τών γραφομένων του φαίνεται δτι ουδέποτε έμαθε 
τήν τέχνην τοΰ συζητεϊν λογικώ;, άλλά τήν τοΰ ύβρίζειν. Έν τού- 
τοις χάριν πολλών φίλων τοΰ Μέντορος, οιτινες έν τή δίκαια 
αύτών Αγανακτήσει σχεδόν άπήτησαν τοΰτο παρ’ ήμών πρδς ικα- 
νοποίησιν τοΰ Αδίκως καί δωρεάν έξυβρισθέντος, άποφασίζομεν 

ν’ άπαντήσωμεν έν όλίγοις.
Ό κ. I. Πρωτόδικος ώς έπιστήθιος μέν μαθητής τοΰ ‘Ομήρου 

ώμίλησεν έξαίρετα, ώς μαθητής δέ τοΰ Χριστοΰ ψυχρότατα. Δι- 
ατί; Διότι παραστήσας τδν Όμηρον ώς μέγιστον διδάσκαλον τής 
ηθικής τελειώσεως καί συστήσας αύτδν ώς τδν μόνον, τδν 
όποϊον ή χριστιανική νεολαία οφείλει νά σπουδάζη πρός ήθικο- 
ποίησίν της, κατά τήν ήμετέραν γνώμην πλαγίως προσέβαλε τδν 
ΰψιστον καί μοναδικόν τής ήθικής διδάσκαλον Ίησοΰν. Διότι άφοΰ 
τά ποιήματα τοΰ* Ομήρου αύτά καθ’ έαυτά δύνανται νά ύψώσω- 
σιν ήμάς εις τδ ύπέρτατον σημεϊον τής ήθικής, τινα άνάγκην 

έχομεν τοΰ Εύαγγελίου πλέον ;
Ό κ. Πρωτόδικος έκαμε τοΰτο τυχαίως ή έκ προμελέτης; 

Ημείς πιστεύομεν τδ πρώτον, καί δτι ή Απροσεξία του μόνη τδν 
έρριψεν είς τοΰτο τδ λάθος. Αίσθανθέντες δέ καιρίαν θλίψιν διά 
τοΰτο, δέν ήδυνήθημεν ή νά έκφράσωμεν τδ παράπονον ήμών, κα
θότι τά μάλιστα θά μας ήλεγχεν ή συνείδησ'.ς ήμών,Αν έσιωπώμεν.

Πλήν ούδέν κοινόν ύπάρχει μεταξύ Γραφής καί ‘Ομήρου, λέ
γει δ φίλος ήμώνΤ., καί παραδοξολογέϊτε τοιαΰτα λέγοντες.

Άλλά καί σύ, ώ καλέ, τοιαΰτα λέγων φαίνεσαι ήμϊν ή λίαν 
παραδοξολόγος ή μή Χριστιανός. Έπειδή δμως δέν άμφιβάλλο- 
μεν δτι είσαι Χριστιανός, σέ έρωτώμεν πρώτον: Είνε ό Όμηρος 

μέγιστος τής ήθικής διδάσκαλος; Βεβαίως θά άπαντήσης ναί, 
διότι ώς τοιοΰτον τδν παρέστησεν δ τδν όποϊον έτρόμαξες μή έξυ- 
βρίσωμεν φίλος Πρωτόδικος. Σέ έρωτώμεν δεύτερον: Είνε δ 
Χριστός δ Ανώτατος τής ήθικής διδάσκαλος; Ναί, θ’ ά
παντήσης βέβαια, διότι είσαι Χριστιανός. ’Ιδού λοιπόν, φίλε, τδ 
κοινόν, δπερ ύπάρχει μεταξύ Γραφής καί ‘Ομήρου, τδ δτι άμφό- 
τεροι οί διδάσκαλοι ούτοι διδάσκουσιν έν καί τό αύτδ μάθημα. 
Άλλά δια—ί συνιστάται δ εις καί άποσιωπάται ό έτερος; ‘Η παν
τελής αύτη τοΰ όνόματός του Αποσιώπησις τί άλλο σημαίνει είμή 

δτι αύτδς ένώπιον τοΰ έκθειασθέντος ‘Ομήρου δέν αξίζει τίποτε. 
Ά! φίλε Τ., έπιτρέψατε ήμϊν νά ειπωμεν δτι ή επιπόλαιος εΐ- 

σθε ή εις τήν τάξιν τών ισχυρών πνευμάτων Ανήκετε, 
ήτοι έκείνων οιτινες ονομάζονται μέν Χριστιανοί, μυντηρίζουσι δέ 
(ώς μή ώφειλε!) τδν Χριστιανισμόν καί τδν θεϊον τής ούρανίου 
ταύτης θρησκείας θεμελιωτήν. Άλλ’ άπαγε! μάλλον μάς άρέσκει 
νά παραδεχθώμεν τδ πρώτον.

Άλλως τε, φίλε Τ., ύπάρχει καί έτερον κοινόν, πολύ ψηλα- 

φητότερον ίσως, μεταξύ Γραφής κάί ‘Ομήρου, το όποϊον σύ ό τδν 
Όμηρον, ώς φαίνεται,πολλάκις καταβρόχθισα;, δ καί γλωσσομα
θής πιθανόν, ώφειλες νά γινώσκης. Αγνοείς δτι ό περίφημος 
Άγγλος μεταφραστής τοΰ Όμήρου Πώπ λέγει, δτι τδ ύφος τοΰ 
‘Ομήρου έχει μεγαλειτέραν δμοιότητα πρδς τούς ιερούς συγγρα
φείς παρά πάντας τούς άλλους, καί δτι τά συγγράμματά του δμοι— 
άζουσι πολύ πρδς τήν ‘Ιεράν Γράφήν; ού ένεκα ύπ λαμβάνεται δτι 
δ "Ομηρος άνέγνωσε πάντα τά βιβλία τοΰ Μωΰσ-ως και π ολ- 
λάέξ αύτών έδανείσθη χωρία; ’Αγνοείς, κ. Τ·, δτι 
τά πρώτα ύπδ τοΰ Μωΰσέως άναφερόμενα γεγονότα Αναφαίνονται 
είς τά συγγράμματα καί τοΰ ‘Ομήρου καί τοΰ Ησιόδου ;

Ταΰτα καί άλλα πολλά, τά όποια παραλείπομεν, ήσαν Αφορμαί 
ούχί μικρού λόγου άξιαι, έξ ών δρμώμενος δ φίλος Πρωτόδικος 
ήδύνατο, χωρίς νά κατηγορηθή έπί άμαθεία, ώς λίαν έφοβήθης 
κ. Τ., ν’ Αναφέρη τι και περί τοΰ ετέρου τής ήθικής διδασκάλου, 

τής διδασκαλίας τοΰ όποιου τδ φώς λάμπον καί Ακτινοβολούν 
Αμαυρόνει τήν διδασκαλίαν καί τοΰ ‘Ομήρου καί πάντων τών 
ηθικολόγων τής άρχαιότητος.

Σέ προτρέπομεν λοιπόν χριστιανικός ν’ άφίοης έπ’ δλίγον τδν 
Όμηρον καί ν’ άναγνώσης τδ περισπούδαστο? τρίτομον σύγ
γραμμα τδ ύπδ τοΰ περιπύστου δμογενοΰς κυρίου Βράιλα Άρ- 
μένη μεταφρασθέν καί έπαςιώτατα Φιλοσοφικά ί μελέ
τα; περί Χριστιανισμού δνομαζόμενον. Σπούδασαν 
τδ σύγγραμμα τοΰτο καλώς καί θέλεις ανανήψει. Έν αύτω θά 
θαυμάσης πράγματι τούς τής άρχαιότητος ποιητάς. Μή βαρυνθης 
ϊέ ν’ άναγνώσης έπισταμέτως καί Τ δ θ α ΰ μ α τής ιστο
ρίας, τδ ύπδ Schaff συγγραφέν καί ύπ’ο Γρ. I. Γώγου μετα
φρασθέν, άλλά έπισταμένως καί μετά καλής θελήσεως. Τότε 
έλπίζομεν δτι καί σύ θά βαρυαλγης, δταν άκούης έξυμνούμενον 
ώς μέγαν διδάσκαλον ήμών τών χριστιανών ‘Ελλήνων έτερον 
ή τδν μοναδικόν διδάσκαλον ήμών, τδν Χριστόν.

Φίλε Τ., τδ όνομα τοΰ θεοΰ δσάκις ή ό ίδιος έπρόφερεν ή 
ήκουε προφερόμενον ό πολύς Νεύτων, ύπδ σεβασμοΰ άπεκαλύ- 
πτετο. Διατί σύ δλως άνευ αιτίας λαμβάνεις αύτδ έπί ματαίω; 
Τί; ύπήρχεν ή Ανάγκη τοΰ φρικτοΰ σου έκείνου δρκου; Είσαι Χρι
στιανός ; Διατί έλησμόνησες τδ « έγώ δέ λέγω ύμϊν μή δμόσαι 
δλως » (Ματθ. Ε'. 34) ;

Πρδς τούτοις διατί υβρίζεις μόνον τδν Μίντορα, λέγοντα δτι 
τά συγγράμματα τών Αρχαίων είσί κατώτερα (ύπδ ήθικήν έποψιν 
βέβαια) τών τής ‘Αγ. Γραφής, καί δέν ύβρίζεις καί τδν Ρουσσώ 
(ΐδε σελ. 65 έν τωδε τω τεύχει) μετά καί πλείστων Αλλων τά 
αύτά λεγόντων δαιμόνιων άνδρών, ών καί σύ καί ήμεϊς ούτε τδν 
ιμάντα τών υποδημάτων τών ποδων νά λύσωμεν εΐμεθα αξιρις 
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Διατί δέν αναγινώσκεις τον ώραιότατον έκεϊνον λόγον τοΰ Μ. Βα
σιλείου, τον συμβουλεύοντα καί δδηγοδντα τοΰς νέους πώς ν’ ά- 
ναγινώσκωσι τοΰς Έλληνας συγγραφείς ϊνα έξ αΰτών ώφελώνται, 
δπου θά ίδης δτι ή μέν θύραθεν παιδεία άπασα παρομοιάζεται 
μέ τά φύλλα, τά τον καρπόν περικοσμοΰντα, ή δέ ‘Αγ. Γραφή 
μέ αΰτόν τόν καρπόν τώ*  δένδρων; ‘Ο δέ Νικηφόρος θεοτόκης, 
τό κλέος της Κερκύρας καί της Έκκλησίας φωστήρ φαεινός, έν 
τινι προοιμίω ίδοΰ τι λέγει.

«Μεγάλη διαφορά μεταξΰ της σοφίας τών θείων Γραφών καί 
» της σοφίας τών βιβλίων τών άνθρώπων. Έάν άναγνώσης τόν 
» περί ψυχής, τόν περί αρετής, τόν περί σωφροσύνης καί τοΰς 
» περί τοΰ δικαίου λόγους τοΰ Πλάτωνος, πάσαν τήν ηθικήν 
» διδασκαλίαν τοΰ Άριστοτέλους, τά χρυσά έπη του Πυθαγό- 
» ρου, τά ηθικά συγγράμματα τοΰ Πλουτάρχου καί άλλα τοι- 
» αΰτα τών σοφών τοϋ κόσμου βιβλία, βλέπεις ναι εΰρεσιν 
» νοημάτων πλούσιον, διάθεσιν τών εύρεθέντων εύτακτον, εΰ- 
» ροιαν λόγου ήδονικήν, κάλλος συντάξεως τεχνικόν καί τά 
» λοιπά δσα ή κοσμική διδάσκει φιλοσοφία· πλήν, έν δσω 

» μέν άναγινώσκεις αΰτά, καί θαυμάζεις καί ήδύνεσαι καί πεί- 
» θεσαι· έπειτα δμως κλείσας τό βιβλίον, μένεις γυμνός 
» τοΰ πνευματικού καρποΰ (ακούεις κύριε Τ. τί λέγει ό 
» Θεοτόκης;) ώς καί τό πρότερον. "Όταν δμως άναγινώσκης τά 
» λόγια τά περιεχόμενα εις τά βιβλία τών θείων Γραφών, τότε 
» ή θεία άπλότης ή έν αΰτοΐς λάμπουσα καί ή άπλή τών πραγ- 
» μάτων άλήθεια καί ή έν αΰτοΐς έπουράνιος σοφία καί ή χάρις 
» τοΰ Θεοΰ καί ή δύναμις οΰ μόνον καθηδύνει τήν σωματικήν 
» αϊσθησιν, άλλ’ έξεγείρει καί τής ψυχής σου τόν πόθον καί 
» ,οΰ μόνον πείθει τδν νουν, άλλά νίκα καί τήν καρδίαν σου.» (‘Ερ- 
» μηνεία εις τδ κατά Λουκάν Ευαγγέλιο? τής Η'. Κυριακής). 
. Βλέπεις λοιπόν, κύριε Τ, δτι υπέρτατος τής ηθικής διδάσκα
λος οΰδείς άλλος εϊμή ή ‘Αγία Γραφή ; Είπόντος δέ δλως τδ 
έναντίον τοΰ φίλου Πρωτοδίκου, έπταίσαμεν ημείς άν τω έκα'μα- 
μεν ταύτην τήν παρατήρησιν; Άλλά θά εϊπης ίσως: ό θεοτόκης 
είνε καλόγηρος, είνε μεσαιωνιστής ! καί ήμεϊς λέγομεν: εΐνε 
έκεϊνος, διά τήν έκδοσιν τών συγγραμμάτων τοΰ όποιου άφειδώς 
έξώδβυον οί φιλογενεΐς Ζωσιμάδαι· εΐνε έκεϊνος, τά συγγράμματα 
τοΰ όποιου έπαιδαγώγησαν τήν άθάνατον γενεάν τών πατέρων ήμών, 
εις οΰς οφείλει τδ πάν ή πατρίς. Ήμεϊς σήμερον, οί περιφρο- 
νοΰντες τδ δπερ έκεϊνοι (οί μακάριοι!) εΐχον έν μεγίστη μοίρα, 
τουτέστι τήν θρησκείαν, βλέπετε πόσον ωραία πηγαίνομβν τόσον 
οί έν τη έλευθέρα ‘Ελλάδι δσον καί οί έν τη μή οίκοΰντες. 
Άς παύσωσι πλέον αί φωνασκίαι, δτι δήθεν τιμώμεν καί λα- 
τρεύομεν τοΰς παλαιούς ήμών προγόνους καί τά συγγράμματα 
των, καί άς άγαπήσωμεν αΰτοΰς πράγματι· θ’ άγαπήσωμεν δέ 
αΰτοΰς πράγματι, άν προσπαθήσωμεν νά γίνωμεν άξιοι υιοί τοι
ούτων λαμπρών πατέρων, τδ όποιον θά έπιτύχωμεν ήμεϊς διά 
μόνου τοΰ άληθοΰς Χριστιανισμού, διότι διά μόνου τοΰ άληθοΰς 
Χριστιανισμού θά όμονοήσωμεν, διά δέ τής όμονοίας θά με- 
γαλυνθώμεν κα: ύλικώς καί ήθικώς καί πνευματικώς! Ναί! έπα- 
ναλαμβάνομεν μετά θάρρους δτι Τ'ο ‘Ελληνικόν έθνος 
οΰ δέποτε έσται μέγα, έάν μή κατά Χριστόν άνα- 

γεννηθή, έστω καί δτιό κ. Καρύδης κάίοί όμόφρονές του δια- 
σύρουσι τήν ρήτραν ταύτην, έν ή καί μόνη καθ’ ήμάς έγκειται ή 
άγκυρα τής σωτηρίας τοΰ ήμετέρου έθνους.

Φίλε Τ. καί εϊπομεν καί λέγομεν καί θά λέγωμεν ώς Χριςια- 
νοί Έλληνες, δτι δ άληθής καί κατ’ έπίγνωσιν Χρ ιστι- 
αν ισμδς εΐνε δ μόνος, δ όποιος θά μάς σώση καί οΰδέν άλλο, 
άπολύτως οΰδέν. Άλλ’ δ φίλος Πρωτόδικος διόλου δέν συμφωνεί 
μέ ήμάς λέγων αΰτολεξεί. « Πρδς ρύθμισιν των ήθών καί άνά- 
πτυξιν τής διανοίας οΰδέν άλλο έχομεν νά πράξωμεν παρ’ δ τι 
έπραξαν καί αΰτοί οί παλαιοί» δηλ. ν’ άποσκορακίσωμεν τήν 
‘Αγίαν Γραφήν καί νά έγκολπωθώμεν τδν Όμηρον!! «Ζητείτε 
πρώτον τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, εΐπε τδ στόμα τής άληθείας 
καί τά άλλα πάντα προστεθήσεται ΰμϊν.» ‘Ο τω δντι άληθής 
Χριστιανισμός καί τδν έθνισμδν ήμών σεβαστόν θά καταστήση 
παρά πάσι τοϊς άλλοις έθνεσι καί πλουτισμόν θά χορηγήση ήμϊν 
καί πάντα τά λοιπά άγαθά έπίγεια καί οΰράνια.

Καταστρέφοντες τήν άπάντησιν ήμών, εΰχαριστοΰμεν τώ Συν
τάκτη τής Σμύρνης, δστις, εΰαρεστηθείς νά φίλοξενήση έν 
ταΐς στήλαις αΰτής τδν λίβελλον τοΰ κ. Τ., έδωκεν ήμϊν άφορμήν 
νά έξηγηθώμεν σαφέστερα. Άφ’ ετέρου δμως προτρέπομεν καί 
τδν κ. Τ. νά γράφη άνθρωπινώτερα καί τδν κ. Καρύδην νά 6α- 
σανίζη τά αΰτώ προσφερόμενα πρδς δημοσίευσιν ολίγον τι περισ
σότερον διότι άν δ ύβρισθείς ήτο άλλος καί οΰχί δ Μέντωρ, 
άφεύκτως δ αΰξων άριθμός τών κατά τοΰ συντάκτου τής Σμύρνης 
άγωγών θά.ηΰξανε κατά μίαν μονάδα.

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

(Έκ τοΰ Γαλλικού δπο Μάρκου Γ. Παλαμάρη.) 
------ -----------------------------------

Κεφάλα ιον. Α'.

ΛΙαϋρόκ τι σημειον χαι ένίργεια. τον άνεμον έηι 
τών κλάδων.

‘Ο οΰρανδς ήτο κυανώτατος· ή γη κατελάμπετο ύπδ τών δια- 
πύρων ήλιακών άκτίνων ή τών δροσερών άνθέων εΰωδία, τά τών 
πτηνών πρώτα κελαδήματα, ό έλαφρδς τών έντόμων βόμβος, δ 
τών ρυάκων ψιθυρισμός ρεόντων ύπδ τοΰς θάμνους, τά πάντα έφαί
νοντο ύμνοΰντα χαρμοσύνως τδ φθινόπωρον, άναπνέοντα δέ τήν 
ήρεμίαν καί εΰτυχίαν.

Έν τούτοις ρίπτων τις προσεκτικόν έπί τοΰ δρίζοντος βλέμμα, 
θά παρετήρει μικρόν νέφος μέλαν, ύψούμενον καί αΰξάνον 
κατ’ ολίγον ύπεράνω τών πρ'ος τά Άπέννινα δρέων, άναγγέλλον 
δέ καταιγίδα.

Άλλ’ οΰδείς προσεϊχεν είς τοΰτο.
Δέν έχει οϋτω καί έν τη ζωή; Κατά τάς μάλλον φαιδράς 

ήμών ήμέρας τίς δ άνησυχών διά τδ άμυδρδν έκεΐνο σημειον, 
δπερ μέλλει μετ’ οΰ πολΰ νά αΰξήση καί νά έπενέγκη τήν δυσ
τυχίαν ήμών ;

Κατ’ έκείνην τήν ήμέραν, 30 Απριλίου του έτους 1572, έπι 
ερήμου άτραποΰ ποΰ μέν σκιεράς, ποΰ δέ ήλιοφωτίστου, νεάνίς τις 
μετά μικροΰ κορασιού σιωπηλώς έβραδυπόρουν, ή μέν σχεπτομένη 
ή δέ θεωρούσα τάς έπί τών φύλλων ίπταμένας χρυσαλλίδας. 
‘Η άτραπδς αΰτη διερχομένη διά δάσους δρυών ήγε πρδς τδ 

Βουονκονβέντον.
Αίφνης τδ μικρόν κοράσιον σταματά τά βήματά του.
— Τί! άπηύδησας ήδη, Νίνα; τη λέγει ή μεγαλειτέρα, δέν 

θέλεις νά προχωρήσωμεν πλέον;
— "Οχι, θέλω Ραφαήλλα, άλλά παρατήρησον ... .

— Τί λοιπόν;
— Δέν ήξεύρω· μοί έφάνη δτι εΐδον μαΰρόν τι νά κινήται 

δπισθεν τών δένδρων έκείνων ίδέ έκεϊ.
Καί ή μικρά έδειξε συγχρόνως πρδς τ'ο μέρος τού δάσους, τδ 

όποιον εΐχον διέλθει.
Ή Ραφαήλλα έστρεψε τοΰς οφθαλμούς της πρδς τδ ύπδ τής 

μικράς δεικνυόμενον μέρος.
Τδ δάσος ήτο σκιερόν καί πυκνόν τδ χρυσόνον τά δένδρα φώς, 

είσδύον διά τοΰ φυλλώματος, διεσκορπίζετο έπί τοΰ έδάφους ώς 
βροχή σπινθήρων άδενδρα μέρη τήδε κακεϊσε διεχώριζον διαστή
ματα φωτεινά, παρά τά όποϊα ή σκιά έξηπλοΰτο καί έφαίνετο 
έτι μάλλον πυκνοτέρα καί σκοτεινοτέρα. Έντδς τοΰ δάσους οΰτε 
κυνηγοί οΰτε ζώα ύπήρχον οΰτε διαβάται, άλλά μόνον τδ κε
λάδημα τών έντδς τών κλάδων κρυπτομένων πτηνών ήκούετο.

Οΰδέν έφαίνετο δυνάμενον νά διεγείρη άλλο αίσθημα ή τήν 
ησυχίαν.

Ή Ραφαήλλα παρετήρησεν έπί τινα καιρόν, άλλ’ έπιπολαίως 
καί μάλλον κυριευμένη άγνοώ ύπδ τινων ρεμβασμών ή ύπδ τής 
έπιθυμίας τοΰ νά θεωρήση τάς λόχμας τοΰ δάσους.

— Διατί τρομάζεις τόσον εΰκόλως ; λέγει είς τήν σύντροφόν 
της· βλέπεις δτι δέν εΐνε τίποτε. "Ισως πτηνδν τι διήλθεν ή δ 
άνεμος άνασηκώσας κλάδον τινά άπεκάλυψε τδν κορμόν δένδρου, 
καί σΰ κατετρόμαξες.

— Έχεις δίκαιον, Ραφαήλλα, άλλά θεωρούσα τά ώραϊα 
άνθη ένόμισα δτι βλέπω μαΰρόν τι πρόσωπον διά μέσου τών 
κλάδων καί έφοβήθην τόρα δμως βλέπω δτι ήπατήθην.

Μετά ταϊτα, τών φόβων τής Νίνας διασκεδασθέντων, ήκολού- 
θησαν ήσύχως τήν πορείαν των.

Κεφάλαιον Β'.

’£πα»άχαμψις είς τδ παρελθόν.

'0 Ραφαήλλα ήγε τδ δέκατον έκτον έτος τής ήλικίας της. 

‘Ο Όκτάβιος Φρέδης καί ή Θηρεσία, οί γονεϊς της, ήσαν όπλο'· 
γεωργοί έκ Βουονκονβέντου, ένθα διαρκώς εΐχον κατοικήσει. Μετά 
τόν θάνατον τοΰ · Όκταβίου ή Θηρεσία έμεινε μόνη, έπιφορ- 
τισθεϊσα τήν άγωγήν τής θυγατρός της, δπερ δέν εΐνε 
εΰκολον διά τδν έννοοΰντα τήν σοβαρότητα καί τδ μεγαλεΐον τοΰ 
καθήκοντος τούτου. Πας τις επιθυμεί ν’ άφιερώση εις τοΰτο δλό- 
κληρον τδν καιρόν του, άλλ’ αί μυρίαι καθημερινά: τής ζωής 
άνα'γκαι καταναλίσκουσιν αΰτδν άδιαλείπτως.

Πλήν ή θηρεσία ήτο Χρισιιανή έργω καί οΰχί λόγω, ώστε ή 
προθυμία της δέν κατεβάλλετο ύπδ τοΰ βάρους τοΰ δπερ έφερε φορ
τίου· ευρε δ’ έν τη καρδία καί έν τή πίστει αύτής πηγήν άνε- 
ξάντλητον δυνάμεως κατά τών άπαντωμένων δυσχερειών.

Εϊτε έν τή ιδία αύτής οικία εϊτε παρ’ άλλοις έργαζομένη, 
ώδήγει πάντοτε μεθ’ έαυτής τήν Ραφαήλλαν, έπαγρυπνούσα έπί 
τοΰ χαρακτήρας της καί τρέπουσα αΰτδν πρδς τήν άρετήν διά 
παραδειγμάτων, παραινέσεων καί έπιμόνου προσοχής.

Αί προσπάθεια! της μητρος ηΰλογήθήσαν καί άντημείφθησαν 
έπαξίως, διότι καθόσον ή θυγάτηρ ηΰξανε κατά τήν ήλικίαν, ηΰ- 

ξανεν ώσαύτως καί κατά τάς άρετάς.
Ή Θηρεσία τή έδίδασκε συγχρόνως τήν οικιακήν οικονομίαν καί 

τήν φιλεργόν ζωήν. Μετ' ολίγον ή Ραφαήλλα έφθασεν είς κατά- 
στασιν νά τήν βοηθή καί νά έκπληροϊ εΰχαρίστως διαφόρους 
έργασίας έμπιστευομένας είς αΰτήν ήτο δέ εΰτυχής καί ύπε- 
ρήφανος, οσάκις έθεώρει έαυτήν ωφέλιμον εϊς τι.

Έξ έτη παρήλθον τοιουτοτρόπως. Ή Θηρεσία ήτο χήρα πρδ 

έξ έτών, ή δέ Ραφαήλλα ήτο τότε ένδεκα έτών.
Ή ζωή διήρχετο δι’ αΰτάς εΰτυχής καί ήρεμος, ώς ή τών 

άνθρώπων έκείνων, οίτινες άρκούμενοι είς τδ άπολύτως άναγ
καϊον, έπίστανται μέ δλίγα πράγματα νά εΰχαριστώσι τάς έπι

θυμίας αύτών.
Άπροσδόχητον δμως γεγονός προσέφερεν αίφνης είς τήν ζωήν 

ταύτην νέον τι στοιχεϊον, νέαν τινά μεταβολήν, χωρίς νά ταράςη 

αΰτήν παντελώς.
Τοΰτο συνέβη πέντε έτη πρδ τής έποχής, καθ’ ήν άπηντήσαμεν 

τήν Ραφαήλλαν μετά τής ’Ιωάννας έντδς τού δάσους. ‘Εσπέραν 
τινά ή μήτηρ ήτο μόνη μετά τής θυγατρός της έν τη οικία αΰ
τών, κειμένη εις τήν άκραν τοΰ χωρίου. ‘Η νΰξ ήτο προχωρη
μένη· ή ημέρα εΐχεν υπάρξει άρκούντως ψυχρά· δ άήρ ήτο κα
θαρός, δ οΰρανδς λαμπρός καί κατάστερος. ’Ητον ή νΰξ τών 
Χριστουγέννων, και ή Ραφαήλλα ήτοιμάζετο νά συνοδεύση τήν μη
τέρα της εις τήν λειτουργίαν τής νυκτός, δτε έλαφρά κραυγή, 
κραυγή άγωνίας ήμιπνιγμένη ύπδ έξαντλήσεως τών δυνάμεων 

ήκούσθη έξωθεν τής οικίας.
Αί δύο γυναίκες άνεσκίρτησαν.
Ή έλαφρά καί θρηνώδης αΰτη κραυγή ήκούσθη έκ νέου, τα- 

ράττουσα τήν έπικρατοΰσαν μεγίστην τής νυκτός ήρεμίαν.
— Παναγία μου 1 τί εΐνε λοιπόν; άνέκραξεν ή Ραφαήλλαν 

ϊσως εΐνε άθλια τις ψυχή; πάσχουσα καί αιτούσα βοήθειαν.
Άντί πάσης άπαντήσεως ή θηρεσία ήνοιξε τήν θύραν.
Ή οικία αΰτών ήτον άπομεμονωμένη· ή νΰξ προχωρημένη- 

κατά δέ τήν έποχήν έκείνην οί νυκτοκλέπται ήσαν πολυάριθμει 
καί έπικίνδυνοι. Άλλ’ ή Θηρεσία εΐχε τήν γενναιότητα, ήν 
έχουσιν οί πλούσιοι τών τοΰ Θεοΰ χαρίτων καί πτωχοί τών τού 
κόσμου τούτου· άναλογιζομένη δτι δυστυχής τις εύρίσκετο εϊς 
τοιαύτην κατάστασιν, καί δτι εΐχεν άνάγκην βοήθειας, ήνοιξε 
τήν θύραν καί παρετήρησεν.

Όγκος δυσδιάκριτος καί σκοτεινός έπαρουσιάσθη έπί τοΰ έδά
φους εϊς μικράν άπόστασιν.

Άν καί ό οΰρανδς ήτο καθαρότατος, τδ σκότος ήτο μόγα-
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μάλιστα It’ εκείνον, δστις έξήρχετο έκ φωτισμένου μέρους, 
διότι ή σελήνη δέν έφεγγε τότε. Ή θηρεσία κατ’ άρχάς ούδέν 
διέκρινε καθαρώς, άλλά μετά τινας ατιγμάς είς τδν όγκον εκεί
νον έδόθη μορφή τις, και ή θηρεσία άνεγνώρισεν δτι ήτο μικρόν 
παιδίον.

Καί τωόντι βήματά τινα μακράν της οικίας ρακένδυτος, ώχρά, 
άπηυδηκυϊα κ»ί σχεδόν άναίσθητος έκειτο έπί τοΰ εδάφους μι
κρά κόρη, πιθανώς πενταετής.

Παρ' αΰτη ούδείς- δσον μακράν ήδύνατο ή δρασις νά έκτανθή 
ούδείς.

Τό παιδίον τοΰτο ήτο μόνον, περικυκλωμένον δπό τοΰ σιγηλού 
διαστήματος και τών τοΰ σκότους άπειλών τοΰτο ήτο θλιβερώ- 
τατον.

‘Η Θηρεσία άμα ίδοΰσα τό κοράσιον, έ'δραμε πρός αύτδ, τό 
άνήγειρε, τό έλαδεν είς τάς άγκάλας της και έπανήλθεν είς την 
οικίαν μετά τής Ραφαήλλας. Άποθέσασα δέ αυτό πλησίον τής 
εστίας θερμής έτι, έκλεισε τήν θύραν και λαβοΰσα τάς μικράς 
αύτοΰ χεΐρας έπροσπάθει νά τάς θερμάνη.
—Δυστυχές τεκνίον! έλεγεν ή θηρεσία περιθάλπουσα αύτό, εινε κα

τάκοπο·?! ’Ολίγον ακόμη, καί ήθελε τελειώσει...Ραφαήλλα, θέρμανον 
ολίγον ύδωρ διά νάνίψωμεν τούς καταπληγωμένσυς αύτοΰ πόδας. 
Ώ θεία άγαθότης! νά συλλογισθή τις, δτι γονείς άφίνουσιν οΰτω 
τά τέκνα αύτών είς ταύτην τήν ήλικίαν !... Δέν είνε τεΰτο άξιο— 
λύπητονί... 'Ερχεται μακρόθεν άναμφιβόλως...

Καί θά πεινά ωσαύτως, εΐπεν ή Ραφαήλλα· ύπάγω νά τω 
ετοιμάσω δλίγον ζωμόν.

‘Η μικρά άναλαβούσα τάς αισθήσεις αύτής, ηύχαριστεΐτο πε
ριθαλπόμενη. Ήνοιγεν έκπεπληγμένη τούς μεγάλους της δφ- 
θαλμούς καί βλέπουσα τας δύο γυναίκας, αϊτινες τήν έπεριποι- 
οΰντο, έτι δέ καί τό μέρος, ένθα εύρίσκετο, ύπεμειδία.

Τά παιδία παραδίδονται πολύ ταχέως είς τόν έπιμελούμενον 
αύτά. Ή άθωότης αύτών συνεπάγεται και τήν έμπιστοσύνην αί 
δέ ύπόνοιαι επέρχονται βραδύτερον. ‘Η μικρά λοιπόν έμειδία 
πρός τάς δύο γυναίκας.

Μετ’ αλλεπαλλήλους πρός αύτήν έρωτήσεις μόλις έδυνήθη 
ν’ άποκριθή καί νά εϊπη δτι :

Ώνομάζετο Νίνα- ήρχετο μακρόθεν, πολύ μακρόθεν, δπισθεν 
τών άπέναντι δρέων έκρύονεν, έπείνα· δέν είχε γνωρίσει τήν μη
τέρα της, μόλις δέ τόν πατέρα της· διότι ήμέραν τινά παίζουσα 
παρά τή πατρική αύτής οικία είδε θίασον άθιγγάνων διαδαίνοντα, 
οΐτινες τήν ήρπασαν. Πάντοτε ήτο μελαγχολική καί τεθλιμμένη 
πλησίον των, διότι τήν έδερον τήν προτεραίαν δέ τήν έγκατέλει- 
Λαν μόνην, καί έκτοτε έχάθη, άγνοοΰσα ποΰ διηυθύνετο.

Ταΰτα τό παιδίον δέν έδιη·|ήθη ούτως, οΰτε συνεχώς, άλ
λ’ αύτά ήδυνήθησαν νά έννοήσωσιν ές δλων αύτής τών άποκρίσεων 
ή θηρεσία καί ή Ραφαήλλα, αϊτινες άπληστοι νά μάθωσι τά περ 
αύτής, ίδάκρυον έρωτώσαι αύτήν .καί τήν ένηγκαλίζοντο. ‘Ηί 
Νινα ή μάλλον ή Ίωα'ννα (τό έτερον δνομα ήτον ύποκοριστι- 
κόν) άπεκοιμήθη.

— Μήτερ, λέγει τότε ή Ραφαήλλα, τί θά κάμωμεν αύτήν τήν 
μιιφάν;

— Τί θέλεις νά κάμωμεν, κόρη μου; δέν ειμεθα πλούσιοι- δυ- 
νάμεθα νά τρέφωμεν;...

— ”Ω! μήτερ, είνε τόσον μικρά!... Μή λέγης τοΰτο! σήμε
ρον είνε ή έορτή τών Χριστουγέννων καί εύρομεν αύτόν τόν μι

κρόν άγγελον, ώς οί βοσκοί εύρηκαν τόν Μεσσίαν. ‘Ο αγαθός 
θεός δέν μάς τήν έπεμψε σήμερον άνευ σκοπού. ’Ά! μήτερ, σέ 
παρακαλώ πολύ· άς τήν κρατήσωμεν μεθ’ ήμών τόρα ούσα 
μικρά θά ήνε δν1 ήμάς μία τέρψις, αύξηνθεισα δέ καί ένδυναμω- 
θεϊσα θά κατασταθή ήμϊν ώφέλιμος. Έάν τήν εγκατάλειψης, 

ποΰ θά ύπάγη; Τίς θά οίκτείρη αύτήν πλειότερον ήμών;...
Καί ή Ραφαήλλα παρεκάλεσε τόσον θερμώς, ένέβαλε τοσαύ- 

την ζέσιν είς τάς δεήσεις της, τοσαύτην δύναμιν εις τάς ικε
σίας της, ώστε δέν έβράδυνε ν’ άπολαύση παρά τής μητρός τό 
ποθούμενον.

Ούχ ήττον δμως πιστεύομεν δτι καί ή θηρεσία αύτή τοΰτο 
έπεθύμει, άλλ’ άπλώς έβούλετο νά δοκιμάση τήν κόρην αύτής. 
Συνεφώνησαν λοιπόν νά κρατήσωσι τό άπεσταλμένον ύπό τής 
θείας Προνοίας τέκνον, νά λογίζηται δέ ώς άδελφή τής Ραφα
ήλλας καί ώς δευτέρα θυγάτηρ τής θηρεσίας.

Καί πραγματικώς αΰτη κατέβαλε τήν αύτήν φροντίδα καί επι
μέλειαν δι’ αύτήν καί τήν άνατροφήν της, οϊαν καί διά τήν τής 
θυγατρός της.

Άλλά καί ή Νίνα άνταπεκρίνετο είς τάς προσπάθειας αύτής. 
‘Ως άγρός, δν ούδείς ποτέ έφρόντισε νά καλλιεργήση, άλλ’ δστις 
φύσει αρόσιμος καί γόνιμος περικλείει έν έαυτώ θησαυρούς διά 
τόν γεωργήσοντααύτόν, οΰτω καί ή μικρά τής Νίνας καρδία ήνε- 
όχθη πρός τήν εύδαιμονίαν, τήν αρετήν καί πρός τήν γλυκεΐαν 

φιλοστοργίαν. Τό έγκαταλελειμμένον αύτό παιδίον εΰρεν είς τήν 
θηρεσίαν μητέρα, ήν ήγάπησεν ώς θυγάτηρ, καί ύπό τής όποια 
άμοιβαίως ήγαπήθη ώς Ιδιον τέκνον έθεώρει τήν Ραφαήλλα·? 
ώς ίδιαν αύτής άδελφήν καί ούδέποτε άπεμακρύνετο άπ’ αύτήν 
Ούδέν ήτο θελκτικώτερον τοΰ νά βλέπη τις πλησίον τής κανο

νικής μορφής τής Ραφαήλλας, τών μεγάλων μαύρων δφθαλμών 
της καί τών μακρών καί μαύρων αύτής βοστρύχων, τήν ζωηράν 
ξανθήν καί μέ κυανούς οφθαλμούς κεφαλήν τής Νίνας.

‘Η σοβαρά τής Ραφαήλλας ίλαρότης έφφαιδρύνετο ύπό τής 
εύθύμου φυσιογνωμίας τής Νίνας. Ή μέν ήτο τό γαλάζιον τοΰ 
ούρανοΰ τό προτρέπον είς ονειροπολήματα, ή δέ ή άκτίς τοΰ ή
λιου ή χρωματίζουσα και τέρπουσα.

’Εντούτοις καϊ ή Νίνα αύτή εϊχεν ενίοτε στιγμάς άλλοκότου 
ρεμβασμού· οί όφθαλμοί της διέχεον ένίοτε αίφνίδιον πΰρ· προσ- 
ηλοΰντο έπί τοΰ έδάφους μετ’ έκφράσεως λυπηράς καί παρα
δόξου, αύτή δέ έσιώπα ακίνητος. Τί τότε έσκέπτετο; τόν ούρα- 
νόν; τόν πατέρα της; τούς άθιγγάνευς; Καί τίς δύναται νά μάς 
τό εϊπη;

Τά δύσμοιρα έκεϊνα πτηνά τά ύπό τής λαίλαπος άποσπασθέντα 
έκ τής φωλεάς των καί μακροχρονίως ύπ’ αύτής ριπταζόμενα, 
πριν εΰρωσιν ά'συλον βέβαιον, φέρονται ένίοτε πρός τι παρελ
θόν άφανισθέν ήδη.

Αίφνης τό μειδίαμα καί ή εύθυμία έπανήρχοντο, ώς ό ήλιος 
μετά τήν συννεφιάν, καί ή Νίνα έψαλλε, ούδέν πλέον συλλογι- 
ζομένη.

Τό παιδίον αύτό κατέστη ή άγάπη τοΰ χωρίου, ώς ή Ραφα - 
ήλλα ήτο τό καύχημα αύτοΰ. "Οτε έςήρχοντο όμοΰ έκ τής εκ
κλησίας μετά τήν λειτουργίαν έν μέσω τών λοιπών νεανίδων 
καί έπροχώρουν, ή μέν μετά συστολής καί αιδημοσύνης, ή δέ 
πηδώσα εϊς τά πλάγια τής μεγάλης της αδελφής και κρατούσα 
αύτήν άπό τής έσθήτος, ολαι αί σύντροφοί των τάς έθεώρουν 
μετ’ άθώας ζηλοτυπίας, ψιθυρισμός δέ θαυμασμού ήγείρετο με

ταξύ αύτών.
‘Η εύδαιμονία αΰτη έμελλε·? άρα νά διαρκέση έ'τι έπί πολύ;
Άλλα δέον νΰν νά έπανεύρωμεν άμφοτέρας εις τόν περίπα

τον, τον όποιον, ϊνα τάς αναγκαίας ταύτας δώσωμεν έςηγήσεις, 
διεκόψαμεν έπί μακρόν.

Κεφάλ αιον Γ'.

"Ενθα γίνεται δήλον οτι δεν εϊνε πάντοτε ό άνεμος, 

δστις σείει τους κλάδους τών δένδρων.

‘II Ραφαήλλα καί ή ’Ιωάννα έβάδιζον λοιπόν έπί τής άτραποΰ 
διά τοΰ δάσους, καί ούδετέρα αύτών έσυλλογίζετο πλέον έκεΐνο, 
τό όποιον ή μικρά είχε νομίσει οτι είδεν. Αΰτη έψαλλε·? εύθύ- 
μως, καί ή Ραφαήλλα θελχθέΐσα ύπό τής εύθυμία; συνήνωσε 
τήν φωνήν της. Έπροχώρουν δέ ψάλλουσαι τό άκόλουθον άσμά- 
τιον τών Τοσκανών παιδιών.

Τρεϊς ποτ’ ήσαν χελιδόνες, τρεϊς ποτ’ ήσαν χελιδόνες.
Άπ’ τήν θάλασσαν περνούσαν, άπ’ τήν θάλασσαν περνούσαν.
Εις τό ύδωρ καταβαίνουν, εϊς τό ΰδωρ νά λουσθώσιν]
Εις τό χόρτο·? δέ καθίζουν, -ά πτερά των νά στεγνώσουν.
Κυνηγός ένας τάς βλέπει καί τό δπλον ετοιμάζει,
Σημαδεύει, τό κενόνει. καί πληγόνει τήν ώραίαν.
Τσίου, τσίου... νά φωνάζη ήρχισ’ ή δυστυχισμένη.
Ώ καλή μου, ώ ώραία, μή φωνάζης, μή κραυγάζης,
Μή λυπήσ’, ώς άδελφή σου τήν πληγήν σου θά ιατρεύσω.
Απ τάς δύο μας ή μία τό κρεββάτι θά σοΰ στρώνη
Καί ή άλλη μέ κορδέλας τήν πληγήν σου θά άλλάζη·
Θά ιατρεύσω τήν ώραίαν, ιατρού χωρίς άνάγκην, 
Θά ιατρεύσω τήν ώραίαν χωρίς θόρυβον μεγάλο·?.
Κυνηγός τις άν δέ πάλιν 'στο έξής ποτέ μάς τύχη,
Παρευθύς μακράν του πρέπει νά άπέλθωμεν άμέσως.

Ετελείονον τό άσμάτιον τοΰτο, οτε έφθασαν εις τό ά'κρον τοΰ 
δάσους.
' Ενταύθα ή άτραπός έκλινε πρός άριστεράν, οιονεί <υ.ή δυναμένη 
ν άποσπασθή έκ τής δροσεράς τών δένδρων σκιάς, τήν όποιαν πα- 
ρηκολούθει πλαγίως, έπειτα δέ πορρωτέρω έστρέφετο άποτόμως 
προς δεςιάν — κατά τήν όποιαν διεύθυνσιν διήρχετο πρό τής 
θύρας τής Θηρεσίας, ής τίνος ή οικία μακρόθεν έφαίνετο — καί, 
διερχομένη έλικοειδώς διά τινων αγρών, κατέληγεν εϊς τό μέ
σον τοΰ χωρίου.

Καθ' ήν στιγμήν αί δύο νέαι έξερχόμεναι τοΰ δάσους εύρί- 
σκοντο ήδη εϊς τό άκρο·? αύτοΰ, αίφνης έστάθησαν.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Γομ. Δ'. Τε5χ. Λθ'.).

’Όχι μακράν αύτών ήκούσθη θόρυβος όμοιος μέ βήματα άν
θρώπου βαίνοντας έπί ξηρών φύλλων, τριβομένων ύπό τούς 
πόδας αύτοΰ.

‘Η Ραφαήλλα πάραυτα έγένετο κάτωχρος, χωρίς νά γνωρίζη 
καλώς τήν αιτίαν.

Συγχρόνως λαγωός τις, έξελθών έκ τίνος λόχμης, κατέφυγεν 
έντός τών αγρών.

•II ησυχία άποκατέστη παρευθύς. Ούδέν έτάραττε πλέον τήν 
■ηρεμίαν τοΰ δάσους.

— Πόσον είμαι δειλή. εΐπεν ή Ραφαήλλα μειδιώσα, άλλά μέ 
φωνήν όπωσοΰν τεταραγμένην ύπέλαβα τόν θόρυβον τοΰ λαγωοΰ 
ώς ανθρώπινα βήματα! αύτός βέβαια δέν αισθάνεται τόν τρόμον, 
τόν όποιον μάς έπροξένησεν!

— ”Ω! ναί, εϊπεν ή ‘Ιωάννα· άν όμως δέν έτρεχε τόσον τα

χέως !...
—Άλλ’ή ώρα προχωρεί. Δός μοι, Νίνα, τήν χεϊρά σου, εϊπεν 

ή Ραφαήλλα, καί άς ταχύνωμεν τά βήματά μας, διά νά έπιστρέ- 
ψωμεν ένωρίς εϊς τήν οικίαν. ‘II μήτηρ μας θά άνησυχή ίσως διά 
τήν άργοπορίαν μας.

Ανησυχία τις έκρύπτετο εις τούς λόγους τούτους τής Ραφα
ήλλας καί, ταχύνουσαι τά βήματά των, έφθασαν ταχέως εϊς τό 
άδενδρον μέρος τής άτραποΰ, τό όποιον έφερε μέχρι τής κα
τοικίας των.

Εϊς τήν καμπήν τής άτραποΰ έρριψεν αΰτη τελευταϊον περίεργον 
βλέμμα έντός τοΰ δάσους, ένθα όμως ούδέν ύποπτον έφάνη.

Άλλ’ ά? έστρεφε μετά μικρόν έτι τούς οφθαλμούς της, θά 
έβλεπε τούς κλάδους τών εϊς τήν άκραν τής άτραποΰ 
δένδρων νά παραμερίζωσιν έλαφρώς, τό πρόσωπον δέ ένός άν
θρώπου νά φανή διά τοΰ φυλλώματος καί μετ’ δλίγον ο'; : πλέον 
μόνον τό πρόσωπον, άλλ’ δ άνθρωπος ολόκληρος.

Ούτος εϊχε γενειάδα λευκόφαιο·? καί έφαίνετο ύποπτου χαρα
κτήρας. ΊΙκολούθει διά τών δφθαλμών τά δύο κοράσια, τά όποια 
άπεμακρύνοντο βαθμηδόν άπ’ αύτοΰ.

‘Ο άνθρωπος ούτος ϊστατο ήδη όρθιος έν τω μέσω τής άτρα- 
ποϋ· έλαβε·? όμως τήν πρόνοιαν νά στηριχθή έπί δένδρου τινός 
τοΰ δάσους.

Κεφα'λαιον Δ”.

ζΐιακοπη τής διηγήσεως και παοέκβασις τοϋ συγγραφέως 
φαινομένη ονγμ τόσον αναγκαία.

Τό χωρίον Βουονκονβέ?τον κεϊται έπί τής συμβολής τοΰ Άρ- 
βίου καί τοΰ Ούμβρονος, ποταμών διαρρεόντων τήν έπικράτειαν 
τής Σιένης καί έν μέρει τής Τοσκάνης. ‘Η χώρα εϊνε ορεινή 
καί άρκετά έρημ.ος. Έπί γηλόφου, δστις ύπέρκειται τοΰ χωρίου, 
φαίνονται έτι καί σήμερον τά έρείπια άρχαίου φρουρίου τοΰ 13ου 
αίώνος, ένθα δ αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Έρρινος ό Ζ'. άπέ- 
θανε δηλητηριασθείς, ώς λέγεται, τό έτος 1313. Καθ’ήν έπο- 
χήν, διεδραματίσθη ή παρούσα ιστορία, τό φρούριο·? ήτον ήδη 
ήρειπωμένον καί σχεδόν τοιούτον, όποιον φαίνεται και σήμ.ερ-ν.

11.
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ΙΙρό τινων τωόντι έτών, δηλ. τδ έτος 1555, ό μέγας Δούξ της 
Τοσκάνης Κοσμάς ό έκ Μεδίκων εΐχε κυριεύσει την πόλιν Σι- 
ένην μετά μακράν καί πεισματώδη πολιορκίαν καί εΐχε διατά
ξει νά κρημνισθή έν μέρει τδ φρούριον τοΰ Βουονκονβέντου, καθδ 
χρησιμέυσαν ώς προπύργιου των έχθρών του και ώς προφυλακή 
τών ύπερμάχων της Σιένης, τής πόλεως ταύτης κείμενης πέντε 
ή έξ λεύγας μακράν τοΰ Βουονκονβέντου.

Έκ τής ύλης τοΰ κατεδαφισθέντος φρουρίου κατεσκευάσθη- 
σαν πολλαί άθλιαι οίκίαι, έν βία κτισθεϊσαι και μέ εύτελή 
δαπάνην, μεταξύ τών έρειπίων καί είς τούς πρόποδας τοΰ λόφου.

Μετά τής υλικής του φρουρίου λαμπρότητας συνεξέλιπε καί 
ή τοΰ τόπου ευημερία. "Οπως συνέβαινε κατά τούς θυελλώδεις 
έκείνους καιρούς, πολλοί μέν κάτοικοι είχον άπολεσθή μα- 
χόμενοι, έτεροι δέ είχον γίνει άφαντοι. Αί δέ έκ τών έμφυ- 
λίων πολέμων προκύψασαι άταξίαι καί αναρχία παρέσχον είς 
τήν ληστείαν νέαν ΐσχύν, καί πρδς θεραπείαν τοΰ κακοΰ οί τής 
έποχής νόμοι, αυστηροί καί αυθαίρετοι βντες, έφηρμόζοντο ήδη 
μετά πλείονος ένεργητικότητος, ύπερβαινούσης πάν νόμιμον. Διά 
ταΰτα δέ πολλαί οικογένεια1, άπώλεσαν τήν περιουσίαν των, άπο- 
λίσασαι τδν αρχηγόν ή τδ έρεισμα αύτών.

"ΐνα ά'αφέρωμεν έν μεταξύ πολλών, ή οικογένεια τοϋ συζύ
γου τής Θηρεσίας έσχε τδ δυστύχημα νά κλαύση τδν θάνατον 
ή τήν φυγήν ένδς αύτής μέλους, τοΰ Δομηνίκου, γενομένου 
αφανούς, δτε οί Φλωρεντινοί έκυρίευσαν τήν έπικράτειαν τής 
Σιένης.

’Έκτακτοι περιστάσεις εΐχον συνοδεύσει τδν άφανισμδν αύτού. 
Ξένος τις, ούτινος τά πολυτελή ένδύματα καί τδ έξοχου έξωτε- 
ρικδν ήγγελλον τήν υψηλήν αύτού θέσιν, εύρέθη νεκρός έν τινι 
χαράδρα· δήλον δέ δτι ή ληστεία υπήρξε τδ αίτιον τού φόνου 
τούτου. Τήν έπαύριον ένεκα σφοδράς διενέξεως μεταξύ τοΰ Δο
μηνίκου καί τοΰ ύπδ τών Φλωρεντινών άναγορευθέντος νέου 
άρχοντας (Podestat), άλλά τής όποιας τδ άντικείμενον ή
τον άγνωστον, ένταλμα συλλήψεως έξεδόθη κατά τού Δομηνί
κου, ώς έχθρού τής έξουσίας τοΰ έξοχωτάτου καί ισχυρότατου 
πρίγκιπας Κοσμά Α'. Μεγάλου Δουκδς τής Τοσκάνης καί Σιένης, 
ώς κλέπτου ενόπλου, ώς δολοφόνου κτλ. κτλ. ‘Η σύλληψις τότε 
ήτο σχεδδν αύτή ή καταδίκη· άλλά τών χωροφυλάκων έλθόντων 
τήν αύτήν εσπέραν μέτδ ένταλμα πρδς σύλληψιν τού Δομηνίκου, 
αύτδς εΐχε γίνει άφαντος. 'Ενδύματα τινα άναγνωρισθέντα ώς 
άνήκοντα είς αύτόν εύρέθησαν τήν έπαύριον φερόμενα ύπδ τών 
κυμάτων τοΰ Ούμβρονος· δι’ δ οί κά τοικοι υπέθεσαν δτι εΐχε 
πνιγή έν αύτω· άλλά τού σώματός του μή άνευρεθέντος, τινές 
έπίστευσαν δτι εΐχε δραπετεύσει καί φθάσει είς τά σύνορα, τδ 
όποιον τούς ευχαρίστησε, τού Δομηνίκου ύπδ πάντων άγαπωμένου. 
"Οπως καί άν έχη, οΰδείς πλέον λόγος έγένετο περί αύτού.

Τοιαύτη ήτο τότε ή κατάστασις τών πραγμάτων. Τδ έξής δέ 
μόνον άρκεϊ πρδς έτι πλείονα σα ήνειαν, δτι δηλ. κατά τδ έτος 
1555 πρδ τής πολιορκίας ή πόλις τής Σιένης ήρίθμει 40,000 
κατοίκων μετά τινα δέ έτη δέν περιελάμβανε παρά 6,000. Τού
των γν ωστών γενομένων, δέν θ’ άπορήση τις δι’ δσα ευθύς μέλλο- 
μεν νά διηγηθώμεν. Εϊς χώραν ούτως έρημωθεΐσαν ύπδ πολέμου

λίαν προσφάτου πολλά ίχνη άταξίας ύπήρχον άκόμη. Καίτοι δέ 
ένομίζετο δτι ή ήσυχία άποκατέστη, οί νυκτοκλέπται, οί άθίγ- 
γανοι καί οί μπράβοι, είδος φονέων έξ έπαγγέλματος μεγάλως 
καυχωμένων έπί φόνοις, εύρισκον έτι άρκετά εύκόλως τδ μέσον 
τού έξασκεΐν τήν έντιμον αύτών βιομηχανίαν.

Οί άναγνώσται μας ένόησαν ταΰτα καλώς; νομί^ομεν ναι. 
Λοιπόν άς εύαρεστηθώσι νά έπαναλάβωσι μεθ’ ήμών τήν άτρα- 
πδν τοΰ δάσους, καί ή όδδς αύτη θά μάς φέρη είς ταχυτέραν ή 
μέχρι τοΰδε διέξοδον τής ιστορίας μας.

(Έπεται συνέχεια).

ΠΕΡΙ ΜΟΣΧΟΥ.

‘Ο μόσχος, τοΰ όποιου πάντες μέν γνωρίζουσι τήν οσμήν, άλ
λ’δλίγιστοι τήν άρχήν. εΐνε προϊόν τής έκκρίσεως ζώου τινός, δπερ 
ύπδ τών φυσιολόγων καλείται δορκάς μοσχοφόρος (moschus mo- 
schiferas. )

Ή δορκάς αύτη, θεωρουμένη ύπό τινων φυσιολόγων ώς έκ τοΰ 
γένους τών κεμάδων, εΐνε κατά τδ μέγεθος ίση με μικρόν λαγι- 
δέα· έχει εις τήν άνω σιαγόνα δύο μεγάλους λευκούς κυνόδοντας, 
βλέποντας πρδς τά κάτω καί πρδς τά όπισθεν κυρτούς καί δ- 
μοιάζοντας έλεφαντόδοντας· ώτα δέ έχει μακρά και πλατέα, 
ένδοθεν τριχωτά, χρώματος λευκόφαιου· πόδας δέ μικρούς.

Τδ ζώον τούτο εΐνε ήμερον, άλλά συγχρόνως δειλόν καί ψο- 
φοδεές· εΐνε δέ ζωηρόν, έλαφρδν εΐς τδ τρέξιμον καί είς τάς κι
νήσεις αύτού, πηδών μετά μεγάλης ευκολίας.

Τδ μαστοφόρου τούτο κατοικεί τήν Κίναν, τήν μεγάλην Ταρ- 
ταρίαν καί τήν Σιβηρίαν.

Άλλ’ δ,τι διακρίνει αύτδ τών άλλων ζώων, εΐνε εΐδός τι μι- 
κράς κύστεως, εύρισκομένης πλησίον τοΰ δμφαλοΰ καί περιεχού- 
σης τήν ουσίαν τήν καλουμένην μόσχος.

Ή κύστις αυτή, έχουσα διάμετρον 2 ή 3 δακτύλων, χρησι
μεύει εις τδ νά δέχηται τδ προϊόν τής έκκρίσεως, δηλαδή τδ παχύ 
ύγρδν τού μόσχου.

Ή έν αύτω γινομένη έκκρισις έχει πολλήν τήν οσμήν μεταξύ 
τών ζώων τών κατοικούντων τήν Κίναν καί τήν θιβετίαν χάνει 
δέ τήν άρωματικήν αύτής δύναμιν είςτά πρδς άρκτον κατοικοΰν- 
τα. Ό μάλλον έν ύπολήψει παρά τοΐς Κινέζοις μόσχος είνε έ
κεΐνος, τδν όποιον χύνει τδ ζώον ύπδ μορφήν πηκτήν έπί τών πε
τρών ή τών στελεχών τών δένδρων, έπί τών οποίων τρίβεται, δταν 
ή ύλη αύτη έρεθίζηται καί άφθονη είς τήν κύστιν, έν ή σχηματί
ζεται.

Ή οΰσία αύτη εόρίσκεται είς τδ έμπόριον κεχωρισμένη άπδ τδ 
περικάλυμμά της ή κεκλεισμένη έν αύτω.

Ή άνευ περικαλύμματος πρέπει νά ήνε ξηρά, οσμής βαρυτά- 
της καί τήν γεΰσιν πικρά.

Ό ήμίρρευςος μόσχος καί κατά τδ μάλλον καί ήττον σκληρός 
μετά τδν θάνατον τού ζώου έρχεται ήμΐν νενοθευμένρς· διότι άνα-

Ει, τήν ιατρικήν τδ μεταχειρίζονται έν περιπτώσει, καθ’ ήν 
άλλα άντισπασμωδικά δέν ώφέλησαν.

Διορίζεται πρδ πάντων κατά νοσημάτων οξέων, οΐα εΐνε ή 
αϋπνία,ή παραφροσύνη, οι παρακολουθούντες τήν περιπνευμονίαν 
σπασμοί, ό τυφοειδής πυρετός κλπ. -

μιγνύουσιν είς αυτόν κόκ
κους, ρητίνην, άμμον, 
μόλυβδον, σίδηρον.

Οί κάτοικοι τής ’Α
νατολής γνωρίζουσι νά 
διακρίνωσι τάς νοθεύσεις 
ταύτας χωρίς νά άνοί- 
ξωσι τήν κύστιν, διότι 
γνωρίζουσι τδ βάρος αυ
τού, δταν δέν ήνε νενο- 
θευμένος. Τδν δοχιμά- 
ζουσιν έπειτα διά τής 
γεύσεως, ή δέ τελευ
ταία δοκιμή των εΐνε νά 
λάβωσι κλωστήν βρεγ- 
μένην είς χυμόν σκο- 
ρόδου καί νά τήν περά— 
σωσι διά μέσου τής κύ
στεως διά βελόνης. Έάν 
ή οσμή τοΰ σκορόδου χά- 
νηται, ό μόέχοςεΐνε κα
λός, έάν δέ τουναντίον, 
εΐνε νοθευμένος.

Ό μόσχος, οίος εύ- 
ρίσκεται είς τδ έμπόριον, 
εινε είς κόκκους άνωμά- 
λους. χρώματος βαθέος 
έρυθρωπού, γλυκείς καί 
κολλώδεις είς τήν άφήν, 
άναμεμιγμένους μέ θρόμ
βους μαύρους δλίγον 
ύαλιστερούς, άρκετά ο
μοιάζοντας μέ τδ αίμα, 
συχνάκις δέ έχοντας άνά 
μέσον τρίχας καί μεμ
βρανώδη λείψανα.

Ή διαιρεσιμότης τοΰ 
μόσχου είνε άνυπολόγι- 
στος. "Ανοιξον φιάλιον 
περιέχον μόσχον πληροί 
πάραυτα μέ τήν εύωδίαν 
του ολόκληρον αίθουσαν, 
δσον εύρεϊα καί άν ήθε
λεν αύτη ύποτεθή. Έάν 
ζητήαης τδ βάρος τής 
έκ τοΰ φιαλίου έξελθού- 
σης ύλης, θέλεις τήν 
εύρει άνεπαίσθητον.

Ή χρήσις τοϋ μόσχου 
περιορίζεται εις τάς ά- 

. νάγκας τής ιατρι κής 
τών μυρεψών, τών σι- 
κεροπωλών καί ζαχ αρο 
πλαστών . Είνε ιατρικόν 
άκριβώτατον.

Τιμών ό Μισάνθρωπος.

Τδν μεταχειρίζονται 
δε εις δόσιν ένδς δεκάτου 
τοΰ γραμμαρίου μέχρι 4 
γραμμαρίων.

25—30 έκατόγραμ- 
jia έπετυχον, λέγουσι, 
νά καταπραυνωσι τούς 
παροξυσμούς τοΰ βηχδς^ 
οϊτινες ήπείλουν νάπρο- 
καλέσωσι τδν πνιγμόν.

Τδν έξόμνησαν ώς τδ 
καλλίτερου μέσον τοΰ νά 
θεραπεύη τήν τραυμα
τικήν τέτανον, άλλά 
τότε ή δόσις πρέπει νά 
ήνε μεγάλη.

Τέλος τδν έοωκαν 
ύπδ μορφήν διαλελυμέ- 
>ην εΐς τήν τρίτην πε
ρίοδον τής ύμενοκυνάγ- 
Χης- (Έκ τοΰ Χρόνου).

ΤΙΜΩΝ

Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Ήτον έκ Κολυττοΰ, 
κώμης τής ’Αττικής, υί
δς τοΰ Έχεκρατίδου, γεν
νηθείς ολίγον τι πρδ τοΰ 
Πελοποννησιακού πολέ
μου. Έκ τοΰ Πλάτωνος 
μανθάνομεν, δτι, έχων' 
μεγάλην περιουσίαν, κα- 
τεδαπάνησεν αύτήν είς 
ευεργεσίας-· περιπεσών δέ 
είς ένδειαν καί βλέπων 
αύτούς έκείνους τούς φί
λους, τούς όποιους εΐχε 
πολλάκις εύεργετήσει, 
παρορώντας αΰτδν πενό- 
μενον καί άποφεύγοντας, 
έμίσησεν αύτούς δικαίως· 
αδίκως δμως καί άλό- 
γως έξέτεινε τδ μισός 
του καθ’ δλης τής άν
θρωπότητος. Μόνον τδν 
Άλκιβιάδην, μειράκιο-;' 
έτι δ'ντά, έξήρεσε το·γ 
κανόνος του, προβλέπω.;· 
τδ μέλλον αύτού έκ toj 
χαρακτήρος του· έρωτη.

θεις δέ ήμέραν τινά, διατί έκαμνε τήν μοναδικήν ταύτην έξαί— 
ρεσιν, «Διότι προβλέπω, άπεκρίθη, δτι ό παΐς ουτος θά γίνη αί
τιός μεγάλων κακών είς τούς ’Αθηναίους.» Έπανορθώσας ύστε
ρον, λέγουσι, τήν περιουσίαν του διά τοΰ έμπορίου, άπέβη ήδ' 
τόσον φειδωλός, δσον άλλοτε δαψιλής· κτίσας δέ πύργον, κα·.έ-*
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κλεισεν έν αύτω τούς θησαυρούς του καί άπεδίωκεν άκάμπτως 
πάντα, δστις ήθελε καταφύγει πρός αύτόν ζητών βοήθειαν. Ό 
θάνατός του υπήρξε τό τελευταίου χαρακτηριστικόν τής μισαν- 
θρωπίας τον πεσών και θραΰσας την κνήμην, μή θελήσας 
νά δεχθή ούδενος ιατρικήν θεραπείαν, άπέθανεν έκ γαγγραίνης. 
Το μίτος, δπερ δ μονομανής ουτος άνθρωπος είχε προς τούς 
συμπολίτας του, άνταπέδωκαν καί ουτοι εις αύτον μετά τοΰ τό
κου, κα: ενόσω έζη και αφού άπέθανεν. 41 ‘Ελληνική Ανθολο
γία διετήρησεν ήμΐν πλήθος επιγραμμάτων γραφέντων κατ’ αύ
τοΰ, ό δέ κωμικός ’Αριστοφάνης τον εζωγραφησε με τά μελα
νώτερα χρώματα ("Ορνιθ. 1546). Πιστήν εικόνα τοΰ χαρακτήρας 
αύτοΰ έχ.μεν τον διαλιγον τοΰ Λουκιανού τον έπιγραφομενον 
Τ ί μ ω ν ή μ ι σ ά ν θ ρ ω π ο ς, τον όποιον άπεμιμήθησαν πολ
λοί τών μεταγενεστέρων Ευρωπαίων συγγραφέων.

ΤΑ ΘΕΜΕΑΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

(’Εκ τοΰ Άς. τής ’Ανατολής).

("ΐδε σελ. 56).

‘Ο άνθρωπος έκαλέσθη Άδάμ, ήτοι έρυθρά γή, είτε έκ τοΰ 
πηλού έκ τοΰ οποίου επλάσθη, είτε έκ τής τραχείας μορφής του 
κα: τής σαρκος. «Ό Άδαμ έκάλεσε τδ δνομα τής γυναίκες αύ
τοΰ Εΰαν, ήτοι ζωήν διότι αύτή ήτο μήτηρ πάντων τών ζών- 
των» (1). Άξιοσημείωτον δ’ ένταΰθα, πόσον ρέπομεν νά λησμο- 
νώρεν έκτε τής αλαζονείας κα: τής διαφοράς, τήν όποιαν ή αμαρ
τία, ή τροφή καί το κλίμα προήγαγον εις τήν ανθρωπίνην οικο
γένειαν, δτι «ό Θεός έκαμεν έξ ένός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, 
διά νά κατοικώσιν εϊς δλον τό πρόσωπον τής γής» (2 ).

Οί άπιστοι, άρνούμενοι τήν ιστορίαν τής δημιουργίας τοΰ Θεοΰ 
καί τής πτώσεως καί άπορρίπτοντες τό σχέδιον τής σωτηρίας, έπι- 
χειρίζονται νά παραςήσωσιν, ότι οί πρώτοι γονείς ήμών ήσαν νήπιοι, 
απλώς μόνον αύξηθέντες κατά τήν ήλικίαν· πρός έπικύρωσιν δέ 
τής ιδέας των, οτ; δ άνθρωπος είνε ό ’ίδιος αύτοΰ σωτήρ, διδά- 
σκουσιν δτι οί άγριοι τής γής ήσαν καί εινε ακόμη εϊς κατάστασίν 
προσεγγίζονταν τά μέγιστα τήν φυσικήν καί πρωτότυπον θέσιν τοΰ 
άνθρώπου, καί . πρ’ος τούτοις οτι πάντα τά πεπολιτισμένα έθνη 
έγειναν τοιαΰτα έξ ίδιας αύτών δυνάμεως και βελτιώσεως. Άν 
ούτως είχε τ’ο πράγμα, ό άνθρωπος ήθελεν εΐσθαι κατώτερος τών 
ζώων, ών αί έμφυτοι δρμαί καί διαθέσεις ήθελαν εΐσθαι τέλεια: 
έξ αρχής. Ή ίσ.ορία άπ’ έναντίας, ώς καί δ λόγος τοΰ Θεοΰ 
δεικνύουσιν δτι ή θεωρία αΰτη τοΰ άπιστου είνε ψευδής. Ούδεΐς, 
είτε άνθρωπος είτε λαός, ών ποτέ είς άγρίαν κατάστασίν, άνυψώθη 
άφ’ εαυτού εις πεπολιτισμένην κατάστασίν, 5/ ή κατάστασις αύτη 
δέν ήτο πρότερον είς αύτόν.

Ό περίφημος ιστορικός Νιεδούρ διηγείται ότι εινε λίαν πεπει
σμένος, «δτι πάστες ο: άγριοι εινε τά έκπεπτωκότα λείψανα τών 
μάλλον πεπολιτισμένων φυλών, οΐτινες, ήττηθέντες ύπό ίσχυροτέρων

(1; Γέν. γ. 20. (2) Πράξ. :ζ'. 26. 

έχθρών καί άναγκασθέντες νά καταφύγωσιν είς τά δάση, περι- 
επλανήθησαν έκεΐ. ζητοΰντες προσωρινήν ύπαρξιν, ώστε έλησμό- 
νησαν πολλάς τών τεχνών τής κοινωνικής ζωής καί έβυθίσθησαν 
είς άγρίαν κατάστασίν. » ’Εγκληματία: δραπετεύσαντες έκ τών 
πόλεων, διά νά φύγωσι τήν ποινήν των, και κυνηγοί είς άγριας 
ένδιαιτώμενοι χώρας, κατήντησαν νά άπολέσωσι μετά τών απο
γόνων των τήν έλευθερίαν τής πεπολιτισμένης ζωής καί έπί 

τέλους νά γείνωσιν άγριοι.
‘Ως δέ διά τήν έλευθερίαν, τήν όποιαν ό άνθρωπος απολαύει είς 

άγρίαν κατάστασίν, τήν καθαράν απλότητα, τήν μεγαλοψυχίαν καί 
τήν γενναιότητα τού χαρακτήρας, τήν όποιαν έν αύτή δεικνύει, κατά 
τούς ποιητάς καί τούς μυθιστοριογράφους, δ αρχιεπίσκοπος Χουα- 
τελέΰς κάμνει τήν έφεξής άξιόλογον παρατήρησιν « ‘Η ελευθε
ρία, ήν δ άγριος απολαύει, συνίσταται είς τό νά ήνε έλεύθερος 
νά καταπιέζη καινά ληστεύη πάντα δστις εινε άσθενέςερος αύτοΰ, 
καί να πάσχη τά αύτά άπό τούς όντας ισχυρότερους αύτοΰ. ‘Η 
πεφυσιωμένη άπλότης του συνίσταται μόνον εις παχυλήν άναι- 
σθησίαν, απρονοησίαν καί άγνοιαν. ‘Η αρετή αύτοΰ συνίσταται 
μόνον εϊς τ’ο δτι, καίτοι έξίσου πλεονίκτης φθονερός καί κακο
ποιός, ώς καί δ πεπολιτισμένος άνθρωπος, δέν έχει τό ιδίωμα 
νά ήνε τοσοΰτον επικίνδυνος ώς δ έξ ίσου διεφθαρμένου έχων 
χαρακτήρα, πλήν διανοητικώς καλλίτερου μεμορφωμένος ». Τοι- 
οΰτος βεβαίως δέν ήτον δ άνθρωπος, δτε έςήλθε τέλειος έκ τών 
χειρών τοΰ Δημιουργού κατ’ εικόνα Θεοΰ καί ολίγον τι κατώ
τερος τών άγγέλων.

Ούδέν άναφέρεται περί τοΰ προσωπικού φαινομένου τών δια— 
πρεψάντων κατά τό πρώτον μέρος τής ιστορίας τού κόσμου, άλλά 
είκάζομεν μετά πεποιθήσεως οτι, δτε δ Άδάμ έδημιουργήθη τό 
πρώτον μεμορφωμένος κατά τήν εικόνα τοΰ Θεού, κατά τήν γνώσιν καί 
τήν αγιότητα, μετά έλευθέρας θελήσεως καί μετά κυριαρχίας 
έπί τών πλασμάτων, ήτο διά μιας τέλειος, έχων άπάσας τάς δυ
νάμεις αύτού, μέ σώμα τ’ο όποιον δέν είχεν έξασθενήσει καί 
άσχημίσει διά τής αμαρτίας καί τό όποιον είχε τήν δύναμιν, καίτοι 
ύπό τήν καταδίκην διατελοΰν « νά άποθάνη έξ άπαντος, » είχε, 
λέγω, τήν δύναμιν νά ζήση χίλια περίπου έτη. Ούδέν άλλο είκά
ζομεν οθεν είμή δτι κατ’ άρχάς έδημιουργήθη τέλειον έργον, διά 
τό όποιον δ Μέγας Δημιουργός του έξεφώνησε «λίαν καλόν», 
καί δτι δ Άδ’μ είχε τό εύγενέστατον παραστατικόν άνθρώπου 
δστις έβάδισέποτε ?πί τής γής.

Καί διά τήν Εΰαν δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν δτι καί αύτη συνε- 
κέντρονεν είς έαυτήν πάν δ,τι δ κόσμος θεωρεί ώς ώράΐον καί 
έράσμ'.ον. Άνθρωπίνως είπεΐν, πρέπει νά σεμνυνώμεθα διά τούς 
προπάτορας ήμών καί νά έναβρυνώμεθα ασμένως δτι εΐχομεν 
τοιοΰτον αντιπρόσωπον, διά τοΰ όποιου έμέλλσμεν νά σταθώμεν ή 
νά πέσωμεν, δπως τω όντι έπέσομεν δια τής παρακοής αύτού, 
άνέστημεν δέ διά τού νέου Άδάμ, δ δπϊος «είνε ή είκών τού 
ά ράτου Θεού (1), ^απαύγασμα τής δόξης καί χαρακτήρ τής 
ύποστάσεως αύτοΰ» (2), είς ον κατοικεί πάν το πλήρωμα τής 
θεότητος σωματικώς» (3). Ούτος δέ πρός τούτοις είνε ή κε-

(1) Κολ. Α'. 15.— (2) Έβρ. Α'. 3.—(3) Κολ, Β’. 9. 

φαλή καί ό αντιπρόσωπος λαού, δστις ούδέποτε θέλει πέσει, διότι 
θέλ.ει εΐσθαι διά παντός τέλειος έν Αύτω, δστις εινε ή κεφαλή 
του (1). Παριστάται είς ήμάς δτι τό πρόσωπον αύτοΰ ήτο τόσον 

άδοξον, δσον ούδενός άλλου ανθρώπου· άνθρωπος θλίψεων και 
δόκιμος άσθενείας- δέν είχεν είδος ούδέ κάλλος· καί δταν εΐδο- 
μεν αύτόν, δέν είχεν ωραιότητα ώστε νά έπιθυμώμεν αύτόν.» (2).

‘Ο Άδάμ δημιουργηθεις διά μιας τέλειος άνήρ έζησεν έννε- 
ακόσια τριάκοντα έτη, καί, κατά το εβραϊκόν κείμενον, ήτο σύγ
χρονος μέ δλους τούς πατριάρχας μέχρι τού Λάμεχ, του πατρός 
τού Νώε. Ό Αάμεχ ήτο πεντήκοντα έξ έτών, δτε δ Άδάμ άπέ- 

Οανεν. Ούτως δ Νώε ήκουσε βεβαίως παρά τοΰ πατρός του τήν 
ιστορίαν τοΰ κόσμου άπό τής δημιουργίας, τήν οποίαν καί αύτός 

παρέλαβε παρά τού Άδάμ.
Πόσον χρόνον έζησεν ή Εύα δέν άναφέρεται. Περίεργον δ’ δτι 

έν τή ‘Ιερά ‘Ιστορία περί τής ήλικίας τού θανάτου καί τής τα
φής μιας μόνον γυναικός, τής Σάρρας, συζύγου τού Αβραάμ, 
γίνεται μνεία. Έκτοτε ή ηλικία τής γυναικός φαίνεται δτι δέν 

ήτον άντικείμενον ιστορίας ή συζητήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.
Ό Άδάμ δέν έμεινεν έπί πολύν χρόνον άγαμος. Καί έν τω 

Παραδείσω έβλεπεν δτι τω έλειπε τι. «Είς τ’ον Άδάμ δέν εύρί- 
σκετο βοηθός δμοιος αύτω» (1). «Καί είπε Κύριος δ Θεός, 
Δέν είνε καλόν νά ήνε δ άνθρωπος μόνος » (2) Σύζυγος λοιπόν 
έπρομηθεύθη είς αύτόν καί κατά τήν πρώτην ήμέραν τής άνδρι
κής ήλικίας του, τήν πρώτην ήμέραν τής ζωής του, δ Άδάμ 
συνεζεύχθη (3). Πάμπολλα περιστατικά στενώς συνδεόμενα μετά 
τού πρώτου τούτου γάμου χρήζουσι προσοχής, διότι δ γάμος οΰ- 

τος ήτο τό μέγα θεμέλιον τής κοινωνικής σχέσεως καί συγκοινω
νίας δλων τών προσφιλών οικογενειακών δεσμών καί εύτυχιών, 
αΐτινες υπήρξαν έν τω κόσμω. Ήτο πρός τούτοις τό θεμέλιον 
πάσης κυβερνήσεως. Καί ή ιστορία καί ή παρούσα πείρα τού κό
σμου δεικνύουσιν, δτι καθόσον οί άνθρωποι καί έν γένει οί λαοί, 
ήκολούθησαν τό σχέδιον τού πρώτου γάμου ή άπεμακρύνθησαν 
αύτού, κατά τοσοΰτον έπήλθεν εύτυχία ή δυστυχία εις αύτούς.

‘Υπάρχει άλήθειά τις έν τινι άρχαία παροιμία δτι «γάμοι γί
νονται είς τόν ούρανόν.» Ούτως ιερόν τι έχει τό πράγμα διά τά 
τέκνα τοΰ Θεοΰ, και ούτως είχε και διά τόν πρώτον γάμον. ‘Ο 
Κύριος έξελέξατο τήν γυναίκα διά τόν Άδάμ καί προητοίμασεν 
αύτήν κυρίως δι’ αύτόν, ούδ’ ήρωτήθη περί τούτου δ Άδάμ. Συμ- 
φώνως δέ προς τούτο βλέπομεν δτι ό λαός του Θεού άκολούθως 
ες-λεγον τάς γυναίκας οιά τά τέκνα των. *0  'Αβραάμ έξέλεξε 
γυναίκα οιά τον Ισαάκ, και έστειλε τόν δοΰλόν του νά λάβη αύ
τήν, λέγων « Κύριος δ θεός θέλει άποστείλει τον άγ-νελον αύ
τοΰ έμπροσθεν σου κα: θελεις λάβε: γυναίκα εϊς τον υιόν μου 
έκειθεν. » (4) Ο Ισαακπαρήγγϊίλε τόν ’Ιακώβ νά μή λάβη γυ-

(1) Έφ. Α' 23. Δ'. 16. Ε' 30. Ίωάν. ΙΑ'. 19. (2) Έσ. νά. 14 νγ. 2.
(1) Γέν. Β'24 —(2) Γέν. Δ'. 18.—(3) ΜατΟ. Ιθ'. 4. 6. Γέν. Β'. 25 —

4) Γέν. ΚΔ'. 4. 7.

ναΐκα έκτών θυγατέρων Χαναάν, άλλάνάύπάγη είς Παδάν-Άράμ, 
καί νά λάβη γυναίκα έκ τών θυγατέρων Αάβαν. (1) Ή συνήθεια 
τών Ιουδαίων ήτον οί γονείς νά μνηστεύωσι τά τέκνα των 
είς μικράν ήλικίας. Άληθώς «Ή φρόνιμος γυνή είνε παρά 
Κυρίου. » (2)

Ό Κύριος είπε· « Θέλω κάμει είς αύτόν βοηθόν δμοιον μέ 
αύτόν. » (3) Λησμονήσαντες οί άνθρωποι τήν πρώτην ταύτην 
αρχήν τού γάμου « βοηθόν, » έπήγαγον άνέκφραστον δυστυχίαν 
είς τόν κόσμον. Τοΰτο έπροξένησε τήν μεγάλην κακίαν τών πρό 
τού κατακλυσμού καί έκαμε τήν ’Εκκλησίαν νά έξοντωθή σχε
δόν έξ ολοκλήρου έκ τής γής καί ούτως έπήλθεν δ κατακλυσμός 
έπ’ αύτής. « Ίδόντες οί υίοί τοΰ Θεοΰ τάς θυγατέρας τών άνθρώ- 
πων, δτι ήσαν ώράΐαι, έλαβον είς έαυτούς γυναίκας έκ πασών 
δσας έξέλεξαν. » (4) Τά τέκνα τού Θεοΰ, ώς δ λαός τοΰ Κυοίου 
καλείται κατά τήν ίεράν ιστορίαν, συνεζεύχθησαν μέ τά τέκνα τοΰ 
κόσμου. Άντί δέ νά έπιστρέψωσιν αύτάς είς τήν εύθεΐαν οδόν, 
τό πράγμα άπέβη ώς δ Θεός παραγγέλλει τ’ον λαόν του, λέγων 
δτι οΰτω θέλει άποβή. ΊΙ παραγγελία αύτοΰ είνε, «Τήν θυγα
τέρα σου δέν θέλεις δώσει εις τόν υιόν του ούδέ τήν θυγατέρα 
του θέλεις λάβει είς τόν υιόν σου. Διότι θέλουσιν αποπλανήσει 
τούς υιούς σου άπ’ έμού καί θέλουσι λατρεύει άλλους θεούζ· 
καί θέλει έξαφθή ή δρ-ρή τού Κυρίου έναντίον σας καί πάραυτα 
θέλει σέ έξολοθρεύσει. » (5)

Δέν ύπάρχουσι μεγαλείτεροι άμαρτωλοί παρά τούς δσοι άμαρ- 
τάνουσι κατά τοΰ φωτός καί-τής γνώσεως. Δέν είνε λοιπόν πα
ράδοξον δτι ή ιερά Γραφή λέγει- « Ήσαν γίγαντες έπί τής γής 
κατ’ έκείνας τάς ήμέρας, » ήτοι τέρατα άνομίας. Τά τέκνα τών 
μικτών γάμων έγειναν δυνατοί, άνδρες δνομαστοί. Καί είδεν ό 
Κύριος δτι έπληθύνετο ή κακία τοΰ άνθρώπου έπί τής γής.» (6) 
"Οθεν καί τά τέκνα τοΰ Θεοΰ έλαβον άλλην νουθεσίαν « Μή 
δμοζυγεΐτε μέ τούς άπιστους,» (7) καί δταν νυμφεύησθε, νυμ- 
φεύεσθε « μόνον έν Κυρίω. » (8)

"Ετερον άξιοσημείωτον άντικείμενον είς τόν πρώτον γάμον ήτον 
δτι δ Κύριος έδωκεν είς τόν Άδάμ, τον άοχηγόν τής γενεάς, μ(αν 
μόνην γυναΐκα.Ή ίςορία δεικνύει δτι οί άπόγονοι αύτοΰ, λτ.σμονή- 
σαντες τόν Θεόν, έλησμόνησαν καί το έν γάμω άντικείμενον τοΰτο 
δπως διωρίσθη κατ' άρχάς. Δεικνύει πρός τούτοις δτι είς τήν με
ταβολήν ταύτην άφεύκτως παρηκολουθησε ποινή ή κατάρα. Ή 
πολυγαμία κατ’ άρχάς γίνεται λόγος δτι έλαβε χώραν είς τά 
τέκνα τοΰ Κ άϊν « Καί δ Αάμεχ έλαβεν εϊς έαυτόν δύο γυναί
κας» (9). "Εκτοτε δέ, είσαχθείσης τής πολυγαμίας, ώς διά γε
νικού κανόνος, ή γυνή έγεινε μόνον όργανον ή δούλη είς δλους 
τούς τόπους, δπου δέν άνεγνωρίζετο δ Θεός. Διά τεχνουργήματος 
τοΰ Λάβαν δ 'Ιακώβ έπείσθη νά νυμφευθή δύο γυναίκας. Ή δέ 
συνέπεια τούτου ήτον άδιάκοπον μεταξύ τών τέ'.νων του μίσος 
καί ζηλοτυπία, καταντήσασα σχεδόν εις φόνον, αδιάλειπτοι έρι-

(1) Γέν. ΚΙΓ. 1·—(2) Παροιμ. Ιθ'. 14.—(3) Γέν.Β'. 18. — '4) Γέν.. 
ΚΙΓ. 1.— (5) Δευτ. Ζ'. 3—4.— (6) Γέν. ΣΤ'. 4. 5. — (7) Β'. Κορ. ΣΤ' 
14.— (8) Α'. Κορ. Ζ'. 39.— (9; Γέν. Δ'. 19.
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3ες καί ταραχαί, αΐτινες καί έφεραν έπί τέλους θλιβερόν θάνατον 
είς τον γέροντα. ‘Ο Δαβίδ ηΰξησε τάς γυναίκας του, το δέ άπο- 
τέλεσμα μεταξύ τών τέκνων του ήτον αρπαγή καί αιμομιξία παρά 
τοΰ ενός, φόνος τοΰ άδελφοΰ ΰπδ τοΰ άλλου, ξ τρίτος έπεχείρησε 
νά κυριεύση τό βασιλείαν, καί ό τέταρτος ήθέλησε νά Οανατώση 
τόν αδελφόν του έπί τω αυτό έγκλήματι. Καί ταΰταπάντα προ
έρχονται έκ τής πολυγαμίας.

Εΐς τόν πρώτον γάμον άναφέρεται δτι « θέλουσιν εΐσθαι οί δύο 
είς σάρκα μίαν » (1) άκολούθως βλέπομεν ότι ό δεσμός τοΰ γά
μου τοσοΰτον παρέλυσε καί μεταξύ του λαοΰ τοΰ Θεοΰ άκόμη, 
ώστε ό Μωΰσής έκαμεν άκολούθως «ύστηρούς κανονισμούς περί 
τούτου.Οί Φαρισαίοι πειράζοντες τόν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν άνέ- 
φεραν τάς διαταγάς ταύτας τοΰ Μωΰσέως. Αξιοσημείωτος δέ εινε 
ή άπάντησις αύτοΰ- «Δέν άνεγνώσατε δτι ό πλάσας άπ’ αρχής 
άρσεν καί θήλυ έ'πλασεν αύτούς, καί ειπεν, ένεκα τούτου θέλει 
αφήσει άνθρωπος τόν πατέρα καί την μητέρα, καί θέλει προσ- 
κολληθή είς τήν γυναίκα αύτοΰ κάί θέλουσιν εΐσθαι οί δύο εϊς 
σάρκα μίαν; Ό Μωΰσής διά τήν σκληροκαρδίαν σας έσυγχώρη- 
σεν εϊς σάς νά χωρίζεσθε τάς γυναϊκάς σας- άπ’ αρχής δμως δέν 
έγεινεν οΰτω. ’Εκείνο λοιπόν τό δποϊον ό Θεός συχέζευξεν, άνθρω
πος άς μή χωρίζη.» (2) Άκολούθως λέγει δτι διά μίαν μόνον 
αιτίαν δύναται νά άποπεμφθή ή γυνή, καί δτι άνευ τής αιτίας 
ταύτης, «δστις χωρισθή τήν γυναίκα του, καί λαβή άλλην, γί
νεται μοιχός. «Οΰδέποτε νόμος άνθρώπινος δύ
ναται νά άκυρώση τόν νόμον τοΰ Θεοΰ.

Ούτως έτελέσθη ό πρώτος γάμος. 'Ο δέ συζεύξας αύτού; είς 
έν έπεσφράγισε τόν γάμον διά τή; εύλογίας του- «Καί εύλόγη- 
σεν αύτούς ό θεός- καί εΐπε πρός αύτού; δ Θεός, Αύξάνεσθε κ<*ί  
πληθύνεσθε καί γεμίσατε τήν γήν, καί κυριεύσατε αύτήν, καί 
εξουσιάζετε έπί παντός ζώου κινούμενου έπί τής γής. » Ώραϊον 
κατοικητήριον ήτοιμάσθη δι' αύτούς, καί δ Άδάμ παρέλαβε τήν 
νύμφην του κεκοσμημένην μέ τό φόρεμα τή; ώραιότητος, τή; 
καθαρότητος, καί τή; άθωότητο;, μέ τό δποϊον ό Δημιουργός της 
τήν έστόλισεν. «Ήσαν καί οί δύο γυμνοί, δ άνήρ και ή γυνή, 
καί δέν ήσχύνοντο.» (3) Εύτυχέ; ζεΰγο; ! Νέφη δέν έκάλυπτον 
τήν εύτυχίαν των, και δμω; πόσον βραχειαι ήσαν αί ήμέραι τή; 
εύτυχίας των!

Καλόν εΐνε νά άναπολήσωμεν ένταΰθα τού; λόγους τοΰ Κυ
ρίου ήμών. «Είς τήν άνάστασιν ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμ- 
φεύουσιν, άλλ’ εΐνε ώς άγγελοι τοΰ θεοΰ έν τω ούρανω.» (4)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η’.

Η ΠΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Φαίνεται δτι άμα δ Άδάμ καί ή Εΰα έπλάσθησαν, ήδύναντο 
νά λαλώσιν. Ούχί δέ μόνο-; ήσαν ικανοί διά νά λαλώσιν, άλλά 
μετά τής δυνάμεως τοΰ λαλείν προσεκτήσαντο καί γλώσσαν. Η 
γλώσσα αΰτη ήτο δώρον κατ’ εύθεϊαν παρά τοΰ Θεοΰ δοθέν, άλ-

(1) Γέν. β'. 24.- (2) Μακβ. ιθ'.3—9 .· (3) Γέν. β'. 25.- (4) Μ«τ 
ζβ'. 30 

λω; 3 ουδέποτε ήθελεν αποκαλυφθή. Διαδίδεται δέ νΰν καί κοι
νοποιείται έκ τοΰ ενός είς τόν έτερον κα’ι άποκτάται μόνον διά 
τής μιμήσεω; καί μετά μακράν πείραν.

Άξιοπερίεργον εΐνε νά ανιχνεύσωμεν τί ήτον ή πρώτη γλώσσα, 
τήν όποιαν δ Μέγα; Δημιουργός έδωκεν είς τά τέκνα του καί τήν 
οποίαν μετεχειρίζετο συλλαλών μετ’ αύτών, καί νά άκούσωμεν 
τούς ήχους, τους οποίους οί πρώτοι ήμών γονείς μετεχειρίζοντο είς 
τάς προσευχάς καί τούς αίνους των είς τόν Πατέρα καί Θεόν των 
καί δι’ων έξέφράζοντάς χαράς καί τάς θλίψεις των δ εϊς είς τόν 
άλλον. Η γλώσσα αΰτη ήτον άναμφιβόλως ή εύγενεςάτη τών δσας 
οι άνθρωποι ελάλησάν ποτέ- διαδοθείσα δέ είς ήμάς διά πεπτω- 
κότος άνθρώπου, εξέπεσε φυσικω τω λόγω καί αΰτη, άπολέσασα 
κατά μεγαν ίσως βαθμόν τήν πρωτότυπον καθαριότητά της.

Αί νΰν έν χρήσει έν τω κόσμω γλώσσαι, δπως αί παραδόσεις 
τών έθνών αΐτινες διαιωνίσθησαν διά τής γλώσσης, εύκολως Ανά
γονται είς άρχαίαν τινά πηγήν. Αί γλώσσαι τοΰ Χριστιανικού μέ
ρους προέρχονται έκ τής Λατινικής καί ‘Ελληνικής, αυται δέ πα- 
ρήχθησαν έκ τής Φοινικικής καί ‘Εβραϊκής, ώς δήλον μάλιστα 
έκ τών άλφαβήτων καί γραμμάτων αύτών. Ή Χαλδαϊκή, ή Συ- 
ριακή καί Σαμαρέιτική ήσαν διάλεκτοι τής ‘Εβραϊκής. Αί κυριώ- 
τεραι γλώσσαι τοΰ έθνικοΰ κόσμου, ή Αραβική, ή Περσική κα 
ή Σανσκριτική δεικνύουσι συγγένειαν πρός τήν αύτήν πηγήν. Είς 
τήν γλώσσαν ταύτην (τήν ‘Εβραϊκήν) έγράφη τό άρχαιότατον 
βιβλίον (ή Γραφή) πρό πολλών έτών.

Ή πρώτη διαφορά κατά τήν γλώσσαν έγένετο, δτε οί άπόγονοι 
τοΰ Νώε έπεχείρησαν νά κτίσωσι τόν πύργον τής Βαβέλ. Τότε 
δ’ « δλη ή γή είχεν ένα λαόν καί μίαν γλώσσαν.» Ό Κύριος 
θέλων νά έμποδίση αύτούς νά κατασκευάσωσι τόν πύργον καί νά 
κάμωσι δτι έσκόπευον, ειπεν « "Ελθετε, ά; καταβώμεν, καί άς 
συγχύιωμεν έκεϊ τήν γλώσσαν αύτών διά νά μή έννοή δ εΐς 
τοΰ %λλου τήν γλώσσαν.» (1)

Ή σύγχυσις αΰτη τών γλωσσών συνέβη μεταξύ έκείνων, οϊτι
νες έλησμόνησαν τόν Θεόν, ώστε ή πρωτότυπο; γλώσσα έμεινεν 
είς τά τέκνα αύτοΰ, εΐς έκείνους οϊτινες διετήρησαν τόν λόγον καί 
τήν λατρείαν του. Δέν ήδύναντο βεβαίως ούτοι νά έγκαταλείψωσ 
τήν γλώσσαν, ήτις περιελάμβανε τά προσφιλέστατα είς αύτούς 
άντικείμενα, τας διδασκαλίας καί τάς υποσχέσεις τοϋ Θεοΰ των, 
πρός τούτοις δέ καί τά ονόματα, διά τών όποιων έγνώσθη είς αυ
τούς, καί τά όποία πάντοτε μετεχειρίζοντο άπευθυνόμενοι εις αύ
τόν· ούδ’ ύπήρχεν ελάχιστη άφορμή ή λόγος νά μεταβληθή ή 
γλώσσά των ώς έγένετο είς τόν πύργον τής Βαβέλ. Καί δσον μά
λιστα ή έκκλησία τοΰ Θεοΰ διατηρείται έν τω κόσμω, καί θέλει 
διατηρεϊσθαι βεβαίως μέχρι τής συντέλειας αύτοΰ, ή ‘Εβραϊκή 
γλώσσα θέλει θεωρεϊσθαι ώς ή πρώτη τοΰ Θεοΰ άποκάλυψις είς 
τόν κόσμον. Δι’ αύτής μόνον έλάλησεν είς τόν άνθρωπον έπί 
τετρακισχίλια έτη, δι’ αύτής έδωκε τον διά τοΰ ίδιου του δακτύ
λου γεγραμμένον νόμον, καί έπί τοΰ σταυρού τήν γλώσσαν ταύ
την έλάλησεν δ Κύριος ήμών, είπών τούς άξιομνημονεύτους έκεί-

νους λόγους. »Ήλί, Ήλί, λαμά σαβαχθανί, υ—- Θεέ μου, Θεέ 

μου, διατί μέ έγκατέλιπες; »
Τά πρώτα έν τω κόσμω ονόματα, άτινα έδόθησαν είς τούςάν- 

θρώπους, τόπους, τό Σάββατον ή τάς θρησκευτικάς τελετάς, ειχον 
σημασίαν τινά ώς πρός τό άναφερόμενον πράγμα, καί είς πολλά 
χωρία τής Ίεράς Ιστορίας άναφέρεται δ λόγος δι’ δν πρόσωπόν 
τι ή πράγμα έκλήθη οΰτω. Τά πρώτα ταΰτα ονόματα εΐνε δλα 
‘Εβραϊκά, καί ή έξήγησις ή ή σημασία αύτών εΐνε εΐς τό ‘Εβραϊ
κόν, έξ ού καί άποδεικνύεται δτι αΰτη ήτον ή γλώσσα, ήν τότε 
μετεχειρίζοντο δταν έδόθησαν τά ονόματα ταΰτα είς αύτά. Τά ονό
ματα Άδάμ, Εΰα, Σήθ, Νώε, κτλ., έχουσιν ιδίαν σημασίαν. Τά 
θαυμάσια ονόματα, διά τών όποιων δ θεός ηύδόκησε νά άποκα- 
λυφθή είς τόν κόσμον, τά ονόματα Ίεχωβάχ καί Ίησοΰς εΐνε 

‘Εβραϊκά, ιδίαν έχοντα σημασίαν.
Άξιοσημείωτον δτι ώς ή πρώτη σύγχυσις τών γλωσσών συν

έβη διά τούς κακούς σκοπούς τών άνθρώπων, οΰτω καί τό πρώ
τον έργον τοΰ Άγιου Πνεύματος, δτε κατέβη τήν ήμέραν τής 
Πεντηκοστής, ήτο τό δώρον τών γλωσσών, διά τοΰ όποιου οί άν
θρωποι έπανεφέροντο είς τόν Θεόν. Άναφέρεται δτι έν τω ού
ρανω οχλος πολύς, τόν δποϊον ούδείς ήδύνατο νά άριθμήση έκ 
παντός έθνους καί φυλών καί λαών καί γλωσσών, ΐσταντο ένώ
πιον τοΰ θρόνου, κράζοντες μέ μεγάλην φωνήν, «Ή σωτηρία 
εΐνε τοΰ Θεοΰ καί τοΰ Άρνίου » (1).

Οί ’Ιουδαίοι ειχον παράδοσιν δτι πρό τής πτώσεως τοΰ Άδάμ 
τά ζώα έλάλουν. Ό Ίώσηπος έν τη Ιστορία του, λαλών περί τοΰ 
πειρασμού, λέγει « Πάντα τά ζώντα δημιουργήματα έλάλουν. » 
Τινά τούτων μάλιστα φαίνονται δτι έχουσι τά όργανα τοΰ λαλείν, 
καί τινα πτηνά δύνανται νά διδαχθώσι νά λαλώσι. Καί τοι δέ μή 
έχοντες θετικήν γνώσιν περί τοΰ πράγματος, γιγνώσκομεν δμως 
δτι καί τά ζώα μετά τής λοιπής δημιουργίας έπαθον μεταβολήν 
τινα άπό τής πτώσεως. Ούδέ φαίνεται δτι ή Εΰα έξεπλάγη οτι δ 
δφις ήδύνατο νά λαλήση, άλλά καί δέν ήτο δυνατόν νά έκπλαγη 
διά πάν πράγμα, διότι δπου πάν πράγμα ήτο νέον, ούδέν ήδύνατο 
νά ήνε είδικώς παράξενον.

Αξιοπερίεργον εινε ένταύτω δέ καί εύάρεστον νά άνιχνεύσω- 
μεν λέξεις άπό γλώσσης είς γλώσσαν μέχρι τής πηγής των, κα; 
ίδωμεν πώς λέξεις άρχικαί διά τοΰ χρόνου καί τόπου έκτείνον- 
νονται καί αύξάνουν. Έκ τής ‘Εβραϊκής λέξεως, παραδείγματος 
χάριν, κ ά φ ή κ ά π, ήτις σημαίνει τήν δράκα ή τό κοϊλον τής 
χειρός, παράγεται ή Λατινική λέξις captivus, σημάίνουσα τόν 
διά τής χειρός συλλαμβανόμενον— τόν αιχμάλωτον. Τά βρέφη 
δταν τό πρώτον άρχίζωσι νά λαλώσι, προφέρουσι τάς λέξεις αβ, 
βαβ, αο, ή εμ, μεμ, εμ. Τάς λέξεις ταύτας μετεχειρίσθησαν καί 
τά πρώτα τέκνα έν τώ κόσμω προφέροντα τά προσφιλέστερα αύ
τών άντικείμενα. Λ 6 Α β β ά έβραϊστι σημαίνει πατήρ, καί Ε μ 
σημαίνει μήτηρ.

(1) Γέν ιθ'. 5

Κ ΕΦΑΑΑΙΟΝ θ

ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ—ΠΡΩΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ—ΠΡΩΤΗ 
ΤΡΟΦΗ.

‘Η ιδέα, τήν όποιαν ούκ δλίγοι έχουσιν δτι ή έργασία προέρ
χεται έκ τής δοθείσης ένεκα τής αμαρτίας καί τής πτώσεως 
κατάρας, εΐνε λίαν έσφαλμένη. ‘Η ιστορία μάς Αποκαλύπτει δτι 
δλα τά άγια όντα έργάζονται. ‘Ο πρώτος στίχος τής ιστορίας, ή 
πρώτη άποκάλυψις τοΰ Θεοΰ μάς τόν παριστά δτι έργάζεται. 
«‘Ο Θεός έποίησε τόν ούρανόν καί τήν γήν.» Καί πάλιν λέγει- 
« Τή ημέρα τη έβδομη είχεν δ Θεός συντετελεσμένα τά έργα 
αΰτοΰ.» (1). ‘Ο Κύριος ήμών μετεχειρίσθη τήν αύτήν έκφρασιν, 
λαλών πρός τούς Ιουδαίους- «‘Ο πατήρ μου έργάζεται έως τώ
ρα, καί έγώ έργάζομαι» (2). Εϊδομεν δ’ ήδη δτι οί άγγελοι 
εΐνε «διακονοΰντα πνεύματα.» Ούδόλως λοιπόν παράδοξον, άν 
άμα δτε ό Άδάμ έδημιουργήθη, έργασία εύρέθη δι’ αύτόν είς 
τήν Έδέμ. Ή ‘Ιερά Γραφή λέγει- «Καί έλαβε Κύριος δ Θεός 
τόν άνθρωπον καί έθεσεν αύτόν έν τω παραδείσω τής Έδέμ διά 
νά έργάζηται αύτόν, καί νά φυλάττη αύτόν » (3). ‘Ο Άδάμ ήτο 
πεπροικισμένος μέ έξοχον νοΰν καί άπεριόριστον σχεδόν ικανό
τητα καί μέ σώμα προητοιμασμένον διά έργασίαν, εΐχε δ’ ένώ
πιον του γήν γέμουσαν θησαυρών πρός χρήσιν καί διατήρησίν 
του. Μέρος λοιπόν τής δοθείσης είς αύτόν εύλογίας ήτο- «Γε
μίσατε τήν γήν καί κυριεύσατε αύτήν.» (4). Βλέπομεν πρός 
τούτοις, δτι ό Θεός πλάσας πάντα τά έμψυχα δντα έφερεν αύτά 
εϊς τόν Άδάμ, καί ουτος έδωκεν δνομα είς έκαστον αύτών (5). 
Οΰτω δ’ ή έργασία εύρέθη καί διά τε τήν χεΐρα καί τήν γλώσ
σαν, τόν νοΰν καί τήν καρδίαν.

‘Η εντολή «"Εξ ήμέρας έργάζου,» έδόθη οΰτω κατά πρώτον εϊς 
τόν ’ Αδάμ έν τω Παραδείσω, ήτις καθώς καί πάσαι αί άλλαι έν- 
τολαί τοΰ Θεοΰ δέν εΐνε κατάρα, άλλ’ έξ έναντίας εύλογία. Διότι 
άπασαι αί έντολαί τοΰ Θεοΰ έδόθησαν έν άγάπη. Αί είς τήν 
επιμελή καί καθολικήν πείραν έπόμεναι υποσχέσεις δεικνύουσιν 
δτι ή εύδαιμονία καί ευτυχία ήμών συνδέονται μετά τής έργα
σίας. Καίτοι δέ σωζόμεθα διά πίστεως, ό Απόστολος μάς λέγει 
δτι «Ή πίστις χωρίς τών έργων εΐνε νεκρά » (6).

Κα’ι νΰν φαίνεται έτερος μέγας θεμέλιος λίθος τής ιστορίας, 
λίθος, τόν όποιον ό Λόγος τοΰ Θεοΰ, ή ιστορία τοΰ κόσμου καϊ 
ή ποικίλη κατάστασις τών νΰν έπί γης ήθών τρανώς δεικνύουσιν 
δτι συνδέεται μετά τών ΰψίστων συμφερόντων τοΰ άνθρώπου. Μετά 
τής έντολής τής έργασία; συνδέεται έτέρα εντολή, «Ένθυμοΰ τήν 
ήμέραν τοΰ Σαββάτου διά νά άγιάζη; αύτήν.»

Πολλοί ύπολαμβάνουοιν δτι ή εντολή αΰτη έδόθη τό πρώτον 
ύπό τοΰ Μωΰσέως έπί τοΰ Σινά ορούς, άλλά δέν έχει οΰτω τό 
πράγμα. Τό Σάββατον συνεστήθη κατά τήν δημιουργίαν καί έδόθη 
είς τόν άνθρωπον εν τω κήπω τής Έδέμ. «Καί είχεν ό θεός 
συντετελεσμένα έν τη ήμερα τη έβδομη τά έργα αΰτοΰ, τά όποϊα

(1) Άποζάλ. ζ'. 9.
(1) Γεν. Β'. 2.— (2) Ίωάν. Ε'. 17.—(3) Γεν. Β’. 15. — (4) Γεν. Α'. 28 

—(51 Γεν Β' 20.—(6) Ίάχ. Β'. 26.
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έκαμε, καί άνεπαύθη τήν ήμέραν τήν έβδόμην am πάντων τών 
έργων αύτοΰ, τά όποϊα έκτισε καί έκαμεν ό Θεός.» (1).

Ή λέξις Σάββατον σημαίνει άνάπαυ σιν . 'Η Εβραϊκή 
λέξις, ή μεταφραζόμενη «άνεπαύθη,» σημαίνει μάλλονέπαυ- 
σεν ούδ’ άντιπαρατίθεται είς τόν κόπον, ήτοι τήν κούρασιν, άλ
λ’είς τήν ενέργειαν, έπειδή ό Θεός ούτε γινώσκει τον κόπον, ούτε 
έχει χρείαν άναπαύσεως. Ούτως ό θεός ευλόγησε τήν « πρώτην 
ήμέραν,» άφοΰ έτελείωσεν ή δημιουργία, καί «ήγίασεν αυτήν.» 
Ή πρώτη ήμέρα τής ζωής τοΰ άνθρώπου ήτο τό Σάββατον. Ή 
τέταρτη εντολή δέν φαίνεται συνιστώσα τό Σάββατον, άλλά μας 
ένθυμίζει αυτό και μας λέγει: « Έ ν θ υ μ ο ΰ τήν ήμέραν τοΰ 
Σαββάτου,, διά νά άγιάζης αυτήν»· μεταχειρίζεται δέ ό Θεός 
τάς αύτάς λέξεις πρός άνάμνησιν αύτής, οιας μετεχειρίσθη καί 
δτε τήν συνέστησεν. Ούτω 3’ δ άνθρωπος, τό δημιούργημα, άδια- 
κόπως ώφειλε νά ένθυμήται τόν Δημιουργόν του.

Τό Σάββατον, ώς σημεΐον μεταξύ τοΰ Θεοΰ καί τοΰ λαούτου, 
έχει νΰν καί άλλας απαιτήσεις· έτερα δύο ούσιώδη έν τή ιστορία 
άντικείμενα, ών έκάτερον έπήγαγε μεταλλαγήν τής ήμέρας, 
συνεδέθησαν μετ’ αύτοΰ. Τώρα θεωρείται ώς σημεΐον δημιουρ
γίας, σωτηρίας καί αγιασμού. «Καί τά Σάββατά μου έδωκα έτι 
έίς αύτούς, διά νά ήνε μεταξύ εμού καί αύτών σημεΐον, ώστε νά 
γνωρίζωσιν δτι έγώ είμαι ό Κύριος δ άγιάζων αύτούς.» (2). 
‘Εκάστης έβδομάδος ήμέρα μετά τήν πρώτην ήμέραν τής ζωής 
τού άνθρώπου, ούσα είς αύτόν ή πρώτη ήμέρα τής έβδομάδος, 
έξηκολούθει νά ήνε ούτω καθιερωμένη μέχρι τής άπολυτρώσεως 
τοΰ λαοΰ τοΰ Κυρίου έκ τής Αίγυπτου, δτε, μεταλλαχθείσης τής 
άοχής τού έτους, μετηλλάγη καί τό Σάββατον εις τήν έβδόμην 
ήμέραν, τήν ήμέραν τής ’Εξόδου, πρός άνάμνησιν τοΰ περιστατι
κού τούτου.« Ένθυμού δτι ήσο δούλος έν τή γή τής Αίγύπτου- 
καί Κύριος δ Θεός σου σέ έξήγαγεν έκεΐθεν έν χειρί κραταιά καί 
έν βραχίονι έξηπλωμένω· διά τοΰτο Κύριο; δ Θεός σου προσέ- 
ταξεν εις σέ νά φυλάττης τήν ήμέραν τοΰ Σαββάτου.» (3; 'II 
ήμέρα δ’ αύτη παρήλθε μετά τών άλλων τύπων τής Ιουδαϊκής 
οικονομίας, δτε δ Δημιουργός έξεπλήρωσε τήν μεγάλην άπολύ- 
τρωσιν τού λαοΰ του διά τής θυσίας τοΰ έαυτοΰ του. Τήν πρώτην 
ήμέραν τής έβδομάδος τό έργον τής σωτηρίας έςεπληρώθη. Τήν 
ήμέραν ταύτην δ Κύριος άνεστήθη έκ νεκρών, καί τήν ήμέραν 
ταύτην έπανειλημμένως έφάνη είς τούς μαθητάς του οιτινες ήσαν 
όμοΰ συνηγμένοι. (4) Τήν ήμέραν ταύτην, ήμέραν τή; Πεντηκο
στής, τό Άγιον Πνεύμα κατέβη, έπομένω; δέ μεταλλαγή τού 
Σαββάτου παρηκολούθησε, καί ή πρώτη ήμέρα τής έβδομάδος, ή 
πρώτη ήμέρα τήτ ζωή; τή; ’Εκκλησίας έν Χριστώ τω άρχηγω 

αύτής, έγένετο πάλιν ήμέρα τού Κυρίου καί αθιερώθη ώς καί 
τό Σάββατον. Τήν πρώτην λοιπόν ήμέραν τής έβδομάδος οί μα- 
θηταί συνήχθησαν διά νά μνημονεύσωσι τόν θάνατον τού Κυρίου 
είς τήν τράπεζάν του και νά άκούσωσι τό κύρηγμα, (δ) καί τήν 
ήμέραν ταύτην έκαστο; διετάχθη «νά έναποθέτη παρ έαυτω συν
εισφοράν εϊς τον Κύριον καθώς εύπορεΐ.» (6)

Βλέπομεν δ’ δτι ό Θεός ήγίασεν ούχί μόνον τήν πρώτην ήμέ

(1) Γεν. Β'. 2. — (2)Ίεζ. κ'. 12. έξοδ. λά. 13.— (3) Δευτ. έ. 45 —(3) 
Ίωάν. 19, 26. —(5) Πραξ. κ. 7. — (6) Α'. Κορ, ιστ'. 2. 

ραν τής ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου και τήν πρώτην ήμέραν τής εν 
Χριστώ έγερθείσης έκκλησίας, άλλ’ άκόμη έζήτησε παρά τού 
λαοΰ του τούς πρώτους καρπούς τών άγρών των, τά πρωτότοκα 
τών ζώων των καί τον πρωτότοκον υιόν των. (1)

Ήδιαίρεσις τού καιρού είς εβδομάδας έξηκολούθει καί είς τούς 
τόπους άκόμη δπου οί άνθρωποι έπαυσαν νά γνωρίζωσιν Εκείνον, 
δστις ήγίασε τήν έβδόμην ήμέραν καί δ άριθμός μάλιστα έ π τ α 
έθεωρεΐτο ώς ιερός καί μυστηριώδης άριθμός. 'Ο Λάβαν λαλεϊ 
περί εβδομάδων. (2) Οί άρχαϊοι Άσσύριοι, άπόγονοι τοΰ Σήμ, οί 
Αιγύπτιοι, άπόγονοι τού Χάμ, οί ’Άραβες, άπόγονοι τοΰ ’Ισμαήλ, 
οί Φοίνικες καί άλλα έθνη είδωλολατρών διετήρουν τήν εβδο
μάδα- καί νύν μεταξύ τών διαφόρων έθνών τής γής, πάσα σχεδόν 
ήμέρα τής έβδομάδος διατηρείται ύπό τούτου ή έκείνου ώς εορτή, 
ώς άγια ήμέρα, ώς έβδομη ήμέρα τοΰ Σαββάτου, καί οί μέν 
Χριστιανοί φυλάττουσι τήν Κυριακήν, οί δ’’Ιουδαίο; τό Σάββατον 
κα: οί Μωαμεθανοί τήν Παρασκευήν κτλ.

Τό Σάββατον εινε μία τών μεγαλειτέρων ευλογιών, αΐτινες 
έδόθησάν ποτέ εις τόν άνθρωπον εΐνε άπόλυτος άνάγκη τής φύ- 
σεώς του, τήν δποίαν άπαιτοΰσι τό σώμα καί ή ψυχή. Κα: τά έρ- 
γατικά κτήνη έχουσι χρείαν αύτής καί θέλουσιν εΐσθαι ίκανώτερα 
νά πράττωσι πλειοτέραν έργασίαν άναπαυόμίνα μίαν ήμέραν είς 
τάς έπτά. 'Ο Κύριος λέγει «Τό Σάββατον έγεινε διά τόν άν
θρωπον. » (3) (άκολουθεϊ).

ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ
πρός τά; τού Καύστρινού καί Μαιανδρίου πεδίου Κοινότητας.

ο Τις άγορεύειν βούλεται;»

Όπόταν εις τάς συνελεύσεις τών αρχαίων προγόνων μας, φί
λα·. τού Καύστρινού και τού Μαιανδρίου Κοινότητες, τών θαυμά
σιων καί δαιμόνιων έκείνων ‘Ελλήνων, ών ή δόξα καί το κλέος 
άγήρως! ήτο λόγο; περί σωτηρίας, ευτυχίας καί ειρηνικής προό
δου τής πατρίδος, άφ" ού άπέδιδον τά νενομισμένα όσια καί τάς 
εύχάς των εις τούς θεούς, άνίστατο ό κήρυξ κα. έλεγε μεγαλο

φώνως «Τις άγορεύειν βούλεται;»
Τήν φωνήν ταύτην σήμερον, ώ φίλο1· τής Μιν.ρασίας κάτοικοι, 

ούχί κήρυξ πλέον, άλλ’ αύτή ή πατρίς μας παραπονουμένη άφί- 
νει «τίς άγορεύειν βούλεται,» τέκνα μου ; τις άπό σάς έχει 
πρός με στοργήν, άγάπην και ειλικρίνειαν, διά νά άγορεύση τά 
κοινώς πρός τά άπαντα τέκνα μου συμφέροντα;

(1) Έξοδ.ιγ. 42 Λευϊτ. κγ. 10.—(2) Γεν. κΤ. 27. — (3) ‘Ίαρκ. 6'. 27.

Αι άλλως πλούσια·, τών δύο πεδίων Κοινότητες (ιδίως ή Νέα 
’Έφεσος), ώς καί ή Σμυρναίκή δημοσιογραφία πιστοποιεί, πάσχουσι 
καί έλεεινώς καί ύπωρύχως συνταράσσονται και εις αντιζήλους 

φιλέκδικους καί μισογραμμάτους φατρίας διαιρούνται, αΐτινες ού
δέν άλλο ή τήν άνεπανόρθωτον ύλικήν καί ηθικήν ζημίαν καί 

φθοράν είς έαυτούς έπί τέλους έπιφέρουσιν.
Αί δμογενεΐς αυται κοινότητες, ύπό πολυχρονίων παθών καί 

φατριασμών σπαραττόμεναι καί ύπό βανδαλικής, ούτως εί- 
πεϊν, άμουσίας καί άπαιδευσίας άσχημιζόμεναι, θρηνοΰσι τήν 
άθλίαν καί όπισθοδρομικήν κατάστασιν των! οδύρονται διά 
τήν πρός τά γράμματα, τήν όμόνοιαν και τά έξ αύτών 
προερχόμενα άγαθά τύφλωσιν τών κατοίκων των, καί δι’ 
αύτό τοΰτο μέ τήν ύπό λυγμών καί δακρύων διακοπτομένην φω
νήν των φωνάζουσι πρός τόν απανταχού έλληνισμόν τά έκ τών 
λαοφθόρων έμφυλίων διαιρέσεων δυστυχήματά των, έπιλέγουσα^ 
τό « τίς άγορεύειν βούλεται;» ή δε δεινοπαθοΰσα πατρίς μετά 
θλίψεως άνακράζει: « Βλέπετε, είς ποιαν άθλιότητα έμέ τήν 
ποτέ φωτίσασαν τήν Εύρώπην, έμέ τήν κοιτίδα τού άνθρώπου, 
έμέ τήν διδάσκαλον τής σοφίας και τής Θεογνωσίας είς άπαντα- 
τά άλλα έθνη, έμέ τήν ’Ανατολήν! ! ! είς ποιαν άθλιότητα 
τά τέκνα μου διά τής πεισμονής καί τών φατριών των μέ κα- 
τήντησαν; βλέπετε είς ήλίκου σκότος άμαθείας μ’ έβύθισαν κα'ο 
άστόργως είσέτι μέ κρατοΰσιν ; εν ω ήδυνάμην ν’ άναφανώ καί 
πάλιν διά τής όμοθύμου συμπράξεως και τής όμονοίας ή φω
τεινή στήλη τών είς τό ένδότερον ζώντων διεσπαρμένων λοιπών 
τέκνων μου, έξ ής νά διαδίδωνται αί φωταυγεϊς λάμψεις τής 
λαοσώου παιδείας; βλέπετε τήν παντελή άμάθειαν. καί τήν πρός 
τήν έθνοσώτειραν άγάπην και ομόνοιαν αποστροφήν ήμών; κρά- 
ζουσιν αί έξ, άς έπεσκέφθην, ομογενείς κοινότητες, έν ω ώφεί- 
λομεν νά ήμεθα αί τής παιδείας καί ήθικής πολυχεύμονες κρή- 
ναι, έξ ών νά πηγάζωσιν- είς τά πέριξ ήμών οί διαυγείς τού 
πολιτισμού, τών φώτων και τών Χριστιανικών άρετών ρύακες ; 
« Τίς άγορεύειν βούλεται ; »

Παιδία μου, φίλτατά μου ! Γ κράζει ή Νέα "Εφεσος, τίς εΐνε 
ικανό; να εύρη και νά συμβουλευτή τά πρόσφορα κατά τής έπα- 
ράτου διχονοιας άλεξητήρια, ώστε νά ήσυχάσωσι τά κατατρώγον- 
τά μου τά μητρικά σπλάγχνα διηθημένα τέκνα μου; Τίς δύνα
ται να προσφερη το άκεσώδυνον άντιφάρμακον τής όμ.ονοίας καί 
να Οιαλλάςη τά πρό πολλοϋ άντιφερόμενα τέκνα μου, άναφωνεϊ 
τό Νασλί, ώς έκ τής διαιρεσεως τών όποιων στερούμαι σχολείου 
Ελληνικού κα: παρθεναγωγείου ; Τίς δύναται νά ύποδείξη τήν 

εκ τών μικροφιλοτιμιών ζημίαν τών γενικών συμφερόντων είς 
τά φιλότιμα τέκνα μου, προσεπιλίγει ιό Άϊδίνιον, . ώστε νά 
παύσωσιν αύτα άλληλα ύποβλέποντα καί οΰτω παράσχωσι τό 
καλόν παράδειγμα τής σύμπνοιας καί είς τάς άλλας πολλα- 
χώς πασχούσας κοινότητας; Ποϊος, άναβοά ή κοινότης τών 
©ηραίων, δύναται νά καταπείση τά άφιλόμουσα τέκνα μου 
ν άφήσωσι τήν κατεχαυσαν αύτά άβ-λτηρίαν καί τήν πρός τά 
γράμματα ψυχρότητα και νά ύποδείξη τήν άνάγκην τής συ- 
στάσεως σχολείων και παρθεναγωγείου, ώστε ν’ άποχαιρετίσωσι 
διά παντός τό σπαταλάν « έφ’ ά μή δεί » καί νά όμονοήσωσι 
πρός άλληλα; Ποϊος, άναφωνεϊ μετά θλίψεως τό Όδεμήσιον, 
θά μέ λυπηθή καί θά φιλοτιμηθή νά μοϋ άφαιρέση τό μέγα ϊνει- 

δος! και να μοι άποδώση την απολεσθεϊσαν έλληνίδα φωνήν μου,
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τευχ. Λθ'.) 

διότι δέν ύποφέρω νά ήμαι ξενόφωνον κατά τήν ένεστώσαν έπο- 
χήν τής άναπτύξεως και τών γραμμάτων; ποϊος θά φροντίση νά· 
άποκτήσω ‘Ελληνικόν σχολεϊον καί παρθεναγωγεϊον, έξ ών και 
δι’ ών ή άνάκτησις τής προγονικής μου γλώσσης έλπίζεται; 
« Τίς άγορεύειν βούλεται; » Ποιος, ποϊος, προσθέτει τ’ο εύάερον 
καί τερπνόν Βαϊνδήριον, θά φροντίση περί τής διατηρήσεως τής 
τύχη άγαθή άποκτηθείσης τέλος πάντων όμονοίας καί θά προνο- 
ήση περ: τών πολλών καί ποικίλων έλλείψεών μου ; ’Αλ/.οίμο- 
νον ! φωνάζουσιν άπασαι αυται αί κοινότητες εις τά μή άκού- 
οντα τέκνα τήν φωνήν των, καί είς τά μή συνερχόμενα εϊς έαυτά 
νά αίσθανθώσι τά θλιβερά άποτελέσματα τής λαοφθόρου διαιρέ- 
σεως καί τών ολέθριων άντιζηλιών των.

Τ» συμφέρον τής δλης πατρίδος, φίλοι Ν. Έφέσιοι καί λοι
ποί, σάς προσκαλεϊ, σάς ικετεύει νά παύσητε διαιρούμενοι, άντι- 
πολιτευόμενοι καί εις άντιπραττούσας μερίδας διχαζόμενοι, νά 
έξορκίσητε μακράν άφ’ ύμών τά κατηραμένα πάθη και τούς 
διχασμούς.

Ό Χριστός, σ Θεός ήμών τών λεγομένων Χριστιανών, ό τη?’ 
μεγάλης βουλή; καί τής ειρήνης Άγγελος, σάς παραγγέλλει νά 
εΐρηνεύσητε, διότι άλλως « έρημία έρημωθήσεσθε,» διότι «πά
σα πόλις ή χώρα καθ’ έαυτήν μερ ισθεϊσα έρημοΰται.» "Οπου ή. 
ομόνοια και το κ αλώς εννοούμενον συμφέρον δέν καλλιεργούνται, 
έκεϊ άνθρωποι φιλοπάτριδες, άνθρωποι τήν κοινήν εύδαιμονία·^, 

καί τήν προαγωγήν τού έθνους των έπιθυμοΰντες εΐνε άδύνατον- 

να φανώ®. Διό παυσατε, παρακαλώ, διχαζόμενοι, παύσατε έθε— 
λοκακοϋντες καί ώσεί. ύπό μανδραγόραν τόν Έπιμενίδειον ύπνον 
τής άφιλομουσιας καθεύδοντες και μή θέλοντες νά ύπακούσητε 
εις την σωτήριον φωνήν τής όμονοίας. Άς σάς έξυπνίση κάν ή 

τρομερά ευαγγελική άπειλή. Φίλαι κοινότητες! Άνευ όμονοίας, 
Χριστιανικής άγάπης και άληθοΰς παιδείας πάσα κοινότης κατα— 
στρέφεται. ΊΙ τοιαύτη κοινότης καί Πίστεως έστέρηται καί τών· 
Χριστιανικών δογμάτων άποβαίνει πάντη άνίδεος. Άς άφαιρέσω- 
μεν τω δντι τήν δμόνοιαν καί τήν παιδείαν πρός στιγμήν καί άς 
ίδωμεν, τίς θά έξηγήση ήμϊν τί έστι Πίστις, τί έστι μυστήριον,, 
τί έστι μελλουσα ζωή, τί έστι κόλασις τών αμαρτωλών, τί έστι 
παράδεισος ήτοι μακαρισμός τών δικαίων ; ά'ρωμεν έκ μέσου τήν 
άγάπην καί τήν παιδείαν καί ίδωμεν, τίς θά έξηγήση πρός ήμάς 
τι έστι Θεός και ποϊαι αί ιδιότητες, αύτοΰ, τί έστιν άνθρωπος, 
και τίς ό προορισμός του; χωρίς τής ούρανοπέμπτου παιδείας 
καί τής φιλαδελφίας ούδ ή ιερά ήμών Πίστις ήθελεν έξαπλωθή- 
εις τόν κόσμον- άπαντα, ούδ’ ή άγαθοποιός αύτής ενέργεια ήθελε 
διαχυθή εϊς άπαντα τής γής τά πέρατα.

Οί Θείοι καί ιεροί μαθηταί τοΰ. κοσμοσώστου.· Ίησοΰ, άδελοο- 
ποιηθέντες πρώτον διά τής όμονοίας καί σοφισθέντες εΐτα «λαλεϊν 
έτέραις γλώσσαις τά μεγαλεία τοΰ θεοΰ,» έδραμον νά κηρύξωσι 
τό Εύαγγέλιον πάση τή κτίσει, καί οΰτω λαοί, φυλαί,. γλώσσαι, 
έθνη ‘Ελλήνων και βαρβάρων, άπολιτεύτων καί πολιτισμένων 
έκλιναν οίκειοθελώς τόν αύχένα ένώπιον τοΰ Εύαγγελίου τής 
ειρήνης, καί τοΰ φωτισμού !

Οι πρός τα εκ τής όμονοίας καί τών γραμμάτων ττηγάζοντα καλά- 
κάγαθά άδιαφορούντες κάτοικοι τών έξ κοινοτήτων, ρίψατε, παρ®^-12.
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οΰ ζηλοΐ· ή άγάπη οΰ περπερεύετα’., οΰ φυσιοΰταί, οΰ λογίζεται 
τδ κακόν, οΰ χαίρει έπί τή άδικία, συγχαίρει δέ τή άλήθεια· 
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα ύπομένει. 
Ή άγάπη ούδέποτε έκπίπτει.» (πρδς Κορινθ. Α'. κεφ. 13 έδ. 
1—8). Τά πνευματικά χαρίσματα, φίλοι ομογενείς, τή, Θ .ία; τοΰ 
Ίησοΰ θρησκείας είσίν « άγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρη- 
στότης, άγαθωσύνη, πίστις, πραότης, έγκράτεια» (Παύλ. πρδς Γαλ. 
κεφ. Ε'. 23—24). Καί κατά τδν Σειράχ, φίλοι μου, μέ τρία και 
μόνα καλλωπιζόμεθα, ώραϊζόμεθα· « έν τρισί (λέγει) ώραΐσθην 
έναντι Κυρίου καί άνθρώπων, όμονοία αδελφών και φιλία τών 
πλησίον καί εΰγενεϊ τών συζύγων άλλήλοις συμπεριφορά·» μό
νον διά τής άγάπης καί τής δμονοίας εΐνε δυνατδν νά κα- 
τορθώνται τά άδύνατα· μόνον διά τής άγάπης καί τής δμο
νοίας συμβαίνει άρχοντες καί άρχόμενοι νά έκτιμώσιν άλλήλους 
καί τά κοινά νά προάγωνται· έάν δέ λείψωσιν οί συνεκτικοί ου- 
τοι δεσμοί άπδ οικογένειας, άπδ φίλους, άπδ κοινότητας, τότε 
σύγχυσις καί ταραχή μεγάλη, πίκραι καί λύπαι, διχασμό: καί ύπό- 
νοιαι! δ οικογενειάρχης τότε έγκαταλείπει τήν οϊκογένειάν του 
είς τήν χαιρέκακου έπίκρισιν τών πολλών, δ φίλος άρνείται και 
μισεϊ τδν φίλον του, αί κοινότητες θορυβούνται, φατριάζουσι, πα- 
ραλύουσι καί έρημοΰνται άπδ τήν λαοφθόρον καί καταστρεπτικήν 

διχόνοιαν! «πάσα πόλις ή χώρα μεριζομένη έρημοΰται.»

« Τίς άγορεύειν βούλεται;»
Εΰτυχεϊς και όλβιοι αί κοινότητες, έν αις βασιλεύει ή ομο

φροσύνη καί ή άγάπη τών καλών, καί αΐτινες άποστρέφονται τά 
κακά τών διχασμών καί τών διαιρέσεων αί κοινότητες αυται 
εύρίσκουσιν απαλλαγήν μέν τών κακών, έπιτυχίαν δέ τών αγαθών 
κα! ταΰτα μέν προσφέρει ή φρόνησι; κα! δ πατριωτισμός, τά έναντία δέ 
ή άφροσύνη, δ φατριασμδς καί ή άφιλοπατρία· καί τότε άληθεύει 
δ σοφός Σολομών λέγων « πόλις ά'φρων πράσσει έαυτή κακά.»

Είρηνεύσωμεν δθεν, δμονοήσωμεν, συγχωρηθώμεν, έγκαταλεί- 
ψωμεν τά πάθη καί τάς έκδικήσεις καί έπιδιώξωμεν τά ωφέλιμα, 

τά καλά, τά συντελεστικά εϊς τήν πρόοδον.
’Αγάπην, άδελφοί, γράμματα, τέχνας, ναυτιλίαν, έμπόριον 

γεωργίαν, άπαντα τά ειρηνικά έργα άς καλλιεργήσωμεν, άς τά 
προστατεύσωμεν, τούς δέ διχασμούς, τάς έχθρας καί τά πάθη άς 
έξορκίσωμεν, άς τά άναγκάσωμεν νά άπομακρυνθώσιν άπο 
ήμάς νά είσέλθωσιν εϊς τάς άγέλας τών χοίρων, νά δρμήσωσι 
κατά τών κρημνών καί νά άποπνιγώσιν είς τήν θάλασσαν, ΐνα 
μή έπεκτείνωσι μεταξύ ήμών, μεταξύ τών κοινοτήτων τής ’Ανα
τολής τήν παγεράν σινδόνα τών φατριών! τής πατρίδος μας ’Α
νατολής, ήτις ύπήρξεν ή θαυμασία γενέτειρα τοΰ μεγάλου κο

σμοπολιτισμού!
« Τίς άγορεύειν βούλεται;»

Αεγέτω ουτος πρδς τούς Σ. 'Ιερείς τών έξ Κοινοτήτων.«‘Ιερείς τοΰ 
‘Γψίςου,Πατέρες τοΰ έθνους, τήν άποςολήν ύμών έκπληροΰτε· δ Χρι
στιανισμός μέ τά προσφερόμενα εϊς τούς Χριστιανούς φυλακτήριχ 
δέν διδάσκεται, άλλά μάλλον έξυίρίζεται! δ Χριστιανισμός διδά
σκεται καί σεβαστός καθίσταται συνοδευόμενος μέ τήν δμό— 
νοιαν, ειρήνην, φιλίαν, άγάπην, μέ τήν παιδείαν, μέ τά γράμματα 
μέ τδ καλόν παράδειγμά σας καί μέ τήν όντως Χριστιανικήν.καί

καλώ, τά βλέμματά σας εις τάς πόλεις τών φωτισμένων έθνών 
τής Ευρώπης, εις τάς πόλεις τής έλευθέρας ‘Ελλάδος, είς τάς 
μεγαλοπόλεις καϊ μικροπόλεις τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
καί ψηλαφητώς θά έννοήσητε, οτι άν ήνε ευτυχέστεροι, εΰδαιμο- 
νέστεροι, μακαριότεροι ύμών, τοΰτο άποδοτέον μόνον εϊς τό δτι 
εΐρηνεύουσι καί πρδ χρόνων ικανών καλλιεργοΰσι τά πνεύματά 
των διά τής παιδείας. «Τίς ά/ορεύειν βούλεται;»

‘Η σύμπνοια καί τά γράμματα, τά δύο ταΰτα κάλλιςα δεξιώ- 
ματα τής άνθρωπότητος, δπου είσί παρόντα, έκεϊ τά πράγματα 
έ'χουσιν άλλην δψιν, άλλην μορφήν, τελειοτέραν, δρθοτέραν, λο- 
γικωτέραν αί δέ κοινωνία: αί κεκοσμημέναι μέ τά δύο ταΰτα ου
ράνια δώρα άπειράκις πλεονεκτοΰσι τών στερούμενων ταΰτα κοι
νωνιών, αΐτινες τοσούτω μάλλον εινε δυστυχείς, καθόσον ό αιών 
ήμών εινε αιών τής προόδου καί τοΰ φωτισμού. "Οπου τά δύο 
ταΰτα θεία δώρα, λέγω, δέν ύπάρχουσιν, έκεϊ έχει στερεωμένου 
τόν θρόνον της ή δυστυχία, ή πτωχία, ή κτηνωδία, ή άστασία, 
ή αυθαιρεσία, ή ατιμία, ή κλίσις πρός τήν αρπαγήν τών ξένων 
καί τών κοινών πραγμάτων, ή παραγνώρισις τής ίκανότητος, ή 
μέθη καί παραλυσία μικρών καί μεγάλων, αρχόντων καί άρχο- 
μένων έν ένΐ λόγω έκεϊ βασιλεύει καί έπικρατει ή παντελής 
κακοδαιμονία κα! άθλιότης! Τών δύω τούτων δεξιωμάτων (τής 
δμονοίας καί τών γραμμάτων) παρόντων καί άπόντων « τά πράγ
ματα εΰδαίμονα γίνονται καί κακοδαίμονα.» « Τις άγορεύειν βού
λεται ; » Τά θηρία ήμερόνονται διά ποικίλων μέσων, ό δέ άν
θρωπος, τό μεγαλείτερον θηρίον, δι’ οΰδενδς άλλου μέσου έξη- 
μεροΰται, είμή διά τής φιλαδελφίας καί τών γραμμάτων δ αγα
θός καί αληθής πατριώτης, δστις δέν έμολύνθη άπδ τούς φατρι- 
ασμούς, τήν ιδιοτέλειαν, τδν φθόνον έπί τή ευημερία τοΰ πλησίον, 
πρέπει νά συντελή δλαις δυνάμεσιν είς τήν κοινήν ήσυχίαν καί 
ευδαιμονίαν τής πατρίδος του, εις τήν κοινήν μόρφωσιν καί έκ- 

παίδευσιν τών συμπολιτών του.
Οί δυνάμενοι νά φαίνωνται χρήσιμοι είς τάς κοινότητάς των 

καί έπιθυμοΰντες έπαινον παρά άνθρώπων, κα’ παρά τοΰ θεοΰ 
άμοιβάς, πρέπει νά συμβουλεύωσι τά ειρηνικά, τά φιλάδεφα καί 

τά πρδς τήν απασαν πατρίδα λυσιτελή καί χρήσιμα· οί Οέλοντες 
τιμάς, δόξας καί πρωτοκαθεδρίας πρέπει νά εΰεργετώσι τάς αύ
τών κοινότητας «οΰ δοκεϊν άριστοι, άλλ’ είναι θέλοντες.»

«Τίς άγορεύειν βούλεται» ; ‘Ο φιλόπατρις καί καλοθελητής 
πολίτης προσκαλών περί αύτδν τους συμπολίτας του άνα,.τύσ- 
σει αΰτοϊς τί τδ θέλημα τοΰ είρηνοποιοΰ Θεοΰ καί άναμιμνήσκει 
πρδς αυτούς τδ «έν τούτω γνώσονται πάντες δτι έμοί μαθηταί 
έστε, έάν άγάπην έχητε έν άλλήλοις » (Ίων. κεφ. 13 έδ. 35)· 
τό, « αΰτη έστιν ή έντολή ή έμή, ινα άγαπάτε άλλήλους » 
(κεφ. 15. έδ. 12)· τάς πρδς Κορινθίου; παραγγελίας τοΰ άπο- 
στόλου Παύλου, πρδς οΰς γράφων καί πρδς τήν θεόσδοτον άγά
πην αΰ-ούς προτρέπων έλεγεν « έάν ταϊς γλώσσαις τών άνθρώ
πων καί τών άγγέλων λαλώ, άγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλ
κός ήχων ή κύμβαλον άλαλάζον καί έάν έχω προφητείαν, καί 
είδώ τά μυστήρια πάντα καί πάσαν τήν γνώσιν, καί έάν έχω 
πάσαν τήν πίστιν, ώστε ϊρη μεθιστάνειν, άγάπην δέ μή έχω, 
ρΰδέν ωφελούμαι. ‘Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται- η αγάπη 

ευαγγελικήν πολιτείαν σας. 'Ο Κύριος ημών Ιησούς Χρίστος, 
σεβάσμιοι Πατέρες, δπόταν μετά λύπης λέγη « Πλήν δ υιός τοΰ 
άνθρώπου έλθών άρα εύρήσει τήν πίστιν έπί τή; γής;» εννοεί 
οτι θά έλθη καιρός, δτε πλέον δ λαός δέν θά άκούη παρά τών 
‘Ιερέων, (ώς γίνεται σήμερον) δτι ή πίστις τοΰ Χριστού κα: τδ 
Εΰαγγέλιον στηρίζονται εϊς τήν πρδς άλλήλους άγάπην, είς τήν 
μεταξύ τών άνθρώπων δμόνοιαν, κα! δή εις τήν ισόνομον δικαι
οσύνην, άλλ’ δτι θά έχη ‘Ιερεΐς, οιτινες θά νομίζωσι καί θά δι- 
δάσκωσιν δτι αρκεί μόνον ν’ άκούη τις τδ Εΰαγγέλιον ή νά άνα- 
γινώσκη κανέν ρητόν τής ‘Αγίας Γραφής, ή νά φέρη φύλακτή- 
ριόν τι εϊς τδν κόλπον του, καί τοΰτο φθάνει δπως ίατρεύση τάς 
τε σωματικά; καϊ τάς ψυχικά; άσθενείας του!!

’Αλλά πρδ; Θεοΰ, ώ ‘Ιερείς, δ Χριστιανισμός δέν διδάσκεται 
οΰτω, άλλ’ ούτε καρποφορεί ή πίστις τοΰ Χριστού, δταν δ άναγι- 
νώσκων άναγινώσκη ώς χαλκός ήχών, καί δ άκροατής άκούη 
τά άναγινωσκόμενα ώ; ήχήματα χαλκού και ώς έπωδάς μαγευτι- 
κάς! ‘II πίστις τοΰ Χριστού διδάσκεται συνοδευομένη μέ τήν άγά
πην. δμόνοιαν καί ειρήνην. ‘Ιερείς τού ‘Γψίστου μή πλανώμεθα! 
«Θεός οΰ μυκτηρίζεται· 3 γάρ άν σπείρη άνθρωπος, τούτο καί θε
ρίσει » δποϊά τι; σπέρματα χώση εϊς τήν γήν, τοιούτους καί καρ
πού; θά θερίση· Άν δέν παύσωμεν ζώντες άντιχριστιανικώ; καί 
άδιαφοροΰντες πρδς τάς καλά; άναγνώσει;, πρδς τά γράμματα, 
πρδ; τήν έκτέλεσιν τών ιερών καθηκόντων μας, καί άν δέν έμ- 
πνεύσωμεν εις τούς Χριστιανούς τήν θείαν άγάπην καί ομόνοιαν, 
θά μάς τιμωρήση άφεύκτως δ θεός! καί θά έπαληθεύση ή 
προφητική κατάρα « έπάξει έπί σέ Κύριος έθνος μακρόθεν άπ’ έ- 
σχάτων τής γης, ώσεί δρμημα άετοΰ, έθνος ου οΰκ άκούση τής 
φωνής αΰτοΰ, έθνος άναιδέ; προσώπω, δπερ ού θαυμάσει πρόσω
πον πρεσβύτου κα! νέον οΰκ έλεήσει.» «Τίςάγορεύειν βούλεται;»

Βλέπετε άπδ τήν άδιαφορίαν τών πνευματικών ποιμένων πόσα 
δεινά εις τάς Κοινότητας έπισυμβαίνουσιν; άκούετετί δ Πλάτων 
λέγει περί τής άςιοκατακρίτου άναιδεία; καί άσεμνου διαγωγή; 
τών προΰχόντων έκάστης Κοινότητος; «δπου, λέγει, άναισχυντοΰσζ 
γέροντες, άνάγκη καί νέου; άναιδεστάτου; είναι·» χρέο; δθεν 
ύμών τών προΰχόντων καί προϊσταμένων εΐνε νά θέλητε τά καλά, 
ώ; χρέος τών ιερέων εινε νά τά θέλω-’, νά τά διδάσκωσι καί 
να τά έπιβάύ.λωσι. Χρέος αρχόντων καί Κληρικών εΐνε νά 
χρησιμεύωσιν εϊς τάς Κοινότητά; των ώς τδ άλας εϊς τήν 
τ?°ψή’5 --ύτι άν τδ άλας τοΰτο διά τής άδιαφορίας, τής έπα- 
ράτου διχονοία; κα! τοΰ κατακρίτου διχασμού μολυνθή, αί Κοι- 

νοτητητε; πώς θά άρτισθώσι, πώς θά εΰδαιμονήσωσι; πώς θά 
προαχθώσι, θάγραμματισθώσι καί τήν άμάθειαν θά άποταξωνται;

Κύριε ήμών Ίησοΰ Χριστέ, ή ειρηνοποιδς δύναμις, ή δλως 
άγάπη, ή άπαράλλακτος εϊκών τοΰ Πατρός, ή θεοδώρητος οΰ- 
ράνιος ειρήνη, νεΰσον, φώτ’.σον ήμάς μέ τας φωταυγεις ειρηνι
κά; σου άκτϊνα;! τδν νοΰν καί τήν καρδίαν ήμών διάνοιξον 
καί τρώσον ήμά; τω έρωτι τή; πρδς άλλήλους άγάπης καί 
δμονοίας! Παντοδύναμε Θεέ τούςσυνταρασσομένους κατοίκους τών 
ές Κοινοτήτων εϊρήνευσον! τήν άγάπην καί τήν μεταξύ αύτών 
δμόνοιαν ρίζωσον τά έργα ήμών καί τούς διαλογισμούς πρδς τδ 
κοινόν συμφέρρνρύθμισον εϊς γνώσιν τών Θείων σου έντολών καί

τής Θείας άγάπης σου· τάς φρένας ήμών δδήγησον, ΐνα δοξάζωμεν 
τδ πανένδοξον δνομά σου έν ένί στόματι κα: μια εΰγνωμονούση 
καρδία. Γένοιτο!

Δ. Α. Μ. ΧΑΡΙΚΛΠΣ,

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΠΣ.
ΊΙ λευκότης τών τριχών τής κεφαλή; δέν εΐνε πάντοτε αποτέ

λεσμα τοΰ προβεβηκότο; τή; ήλικίας. Ή λευκότης αΰτη παρατηρεϊτα’.' 
καί εϊς κεφαλάς νέων δεκαοκτώ καί εϊκοσιν έτών, καί ύπάρχουσιν άν
θρωποι, κατά τήν ’Αφρικήν ιδίως άπαντώμενοι, οί καλούμενοι 
Αευκΐται ή Άλβϊνοι, οιτινες γεννώνται έχοντες τάς τρίχας λεύ
κάς. Ή λευκότης τή; κόμη; επέρχεται πολλάκις διά μιας. Αί. 
τρίχες τοΰ διασήμου Θωμά Μόρυ καί τοΰ Ισπανού Διέγου Όσα- 
ρίου έλευκάνθησαν έν μια νυκτί, δτε ουτοι έμαθον τήν εϊς θάνα

τον καταδίκην αύτών. Λέγουσι δέ δτι συνέβη αΰτδ καί είς τήν- 
ώραίαν άλλ’ άτυχή βασίλισσαν τής Γαλλίας Μαρίαν Άντωνιέτταν, 
δτε καί αΰτη εΐχε καταδικασθή είς θάνατον. Νέο; τις ζωγράφο ςΤ 
τοΰ δποίου ή κόμη ήτο μέλαινα, κρύβεις έν ύπογείω έπί τής 
γαλλικής τρομοκρατίας τοΰ 1793, έξήλθε μετά οκτώ ήμέρας έ- 
χων τήν κόμην λευκοτάτην. Δέν εΐνε δέ πολύς καιρός δτε νέοι 
τινές, διατρέξαντες πάντα; τούς κινδύνους φοβερού ναυαγίου, 
έφθασαν εις τήν ξηράν μέ κατάλευκα μαλλία.

Άλλά τδ έκπληκτικώτερον εΐνε, δτι συμβαίνει πολάζις κόμη 
λευκή νά γίνηται πάλιν μέλαινα χωρίς νά μεταχειρισθώσιν, όπως 
φθάσωσιν είς τδ άποτέλεσμα τοΰτο, τά τοΰ κόρακος ώά, τά οποϊα 
συνιφά δ σοφός πλήν εϋπιςος Πλί'^.ο;.' Η Σωσάνα Έδμόνδου, Άγγλίς 
τδ γένος, είδε κατά το έννενηκοςδν πέμπτον τή; ήλικίας αύτή; έτο;Τ 
τήν τέω; κατάλευκον κόμην αύτή; νά γείνη μέλαινα καί νά 
μείνη τοιαύτη μέχρι τοΰ θανάτου αύτή; συμβάντος μετά τριάκον
τα έτη. Ό ιατρό; Σλάβης, εί; ήλικίαν ογδοήκοντα έτών, έδοκί- 
μασε τήν αύτήν εύχαρίπησιν, δτε εΐδε τήν μεταμόρφωσιν ταύτην. 
Ή κόμη αΰτοΰ έλαβε βαθύ φαιόν χρώμα καί έμεινε τοιαύτη 

μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ, συμβάντος τδ εκατοστόν τής ήλι
κίας του έτος. Γέρων τις εκατοντούτης έκ Βιέννη; είδε μετά 
μεγάλης έκπλήςεω; τήν κατάλευκον αύτοΰ κόμην νά γείνη έντε- 
λώς μέλαινα. Άναφέρεται έπίσης Σκώτος, τοΰ δποίου ή έκ τής 
ήλικίας καταλευκανΟεϊσα κόμη έγινεν ολίγον πρδ τοΰ θανάτου 
αΰτοΰ ξανθή, ώς δτε ήτο νέος.

Άλλο οΰχ ήττον άςιον περιέργειας φαινόμενον, έπιβεβα’.ού- 
μενον δέ ύπδ πολλών συγγραφέων, εΐνε δτι αί τρίχες τής κε
φαλής έξακολουθοΰσιν ιαΰςάνουσαι καί μετά θάνατον άκόμη, ώς 

συγγραφεύς τι; ποιείται μνείαν πτώματός τίνος, τοΰ δποίου τήν 
κόμην καί τδν πώγωνα έψαλίδισαν πολλάκις. Ή «Έφημερίς 
τών σοφών» άνέφερεν άλλοτε περί νεαράς γυναικός, τής οποίας 
τά μαλλία έξήλθον άπδ τάς ρωγμάς τοΰ φερέτρου της. Μετά
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τεσσαράκοντα τρία έτη άπδ τοΰ ενταφιασμού τδ πτώμα έφάνη 
ακέραιον κα: φυλάττον σχεδόν την πρώτην αΰτοΰ μορφήν, καί 
τοι μετά ταΰτα ειχον θάψει δύο άλλους νεκρούς, έντελώς δια— 
λυθέντας. Κόμη βοστρυχώδης καί πυκνοτάτη έκάλυπτεν δλον τδ 
σώμα. Ήτο χρώματος έρυθροϋ, δλίγον σγουρή, άλλά σεσηπυϊα 
καί θραυομένη ευκόλως. "Ετεροι εΐδον έν τινι άγροτικω νεκρο
ταφεία), δπου άπο ήμίσεος αίώνος δέν έθαπτον πλέον, εΐδον, λέ
γομεν, κρανίον φέρον φενάκην, της δποίας αί τρίχες εΐχον κάλ- 
λιστα διατηρηθή.

ΘΒ.Ι.ί ΛΎΡΑ.

"Έτήν άμμον, ποΰ μέ στεναγμούς έρωτικούς τ'ο κύμα 
τρέχει και κύπτε: καί φιλεΐ,

χθες νύκτα μέ φιλέρημων περιεπάτουν βήμα, 
όταν τό κΰμα ήκουσα νά ψιθυρίζη, νά λαλή.

‘■Απλούς δέν ήτο στεναγμός ουδέ φωνή όάύνης, 
δέν ήτο λαλιά πτηνού,

δέν ήτο, ναϋτα, ή άρά ήν άπελπις άφίνεις 
ωχρός, κυματοσύντριπτος, έν μέσφ τοϋ ωκεανού,

Άλλ ήτο ασμα ιλαρό-/, ήτο φωνή γλυκεία, 
σεμνή και θεία μουσική-

Λεν ήτο γλώσσ’ ανθρώπινος, πλήν λύρα ουρανία, 
ήτις ’ς τό δένδρον τής ψυχής ηχεί αρμονική.

Λάλησον, λύρα, λάλησον κ' άν μόνος σέ ακούω, 
τοΰς στεναγμούς σου έννοώ-

τών ίδικώ/ μου πικριών κ’ έγώ τήν λύραν κρούω, 
αυτήν ώς λύραν 'έκλεξα, πλήν δέν μετανοώ.

Ούχί- διότι έχουσιν οί στεναγμοί της μύρον, 
οί θρήνοι της χαράν,

τό πΰρ της δρόσον πρωινών, έαρινών ζεφύρων 
διότι παρακολουθεί έλπίς τήν συμφοράν.

Τα χείλη δσα έμαθον νά μειδιώσι μόνον 
συχνά μετανοούν

‘Η τέρψις έχει σύζυγον ζηλότυπον τόν πόνον, 
ή δέ ζωή κ' ό θάνατος 'ς τήν γήν συγκοινωνούν.

Θρήνησαν, λύρα, θρήνησαν είς τήν σιηήν τού κόσμον, 
ό θρήνος σου ηχεί

ώς ψαλμωδία ιερά και μυστική έντός μον 
τό δνειρον τοϋ βίου μας εΐν έπί γής βραχύ.

Εΐνε βραχύ τό δνειρον, πλήν ή πραγματικότης 
άθάνατος, μακρά-

σ' τοΰ χρόνου τά έρείπια σεμνή αίωνιότης 
τόν θρόνον της έγείρουσα, τό παρελθόν μετρφ.

Λάλησον, λύρα, λάλησον, τοΰ μέλλοντος προφήτες: 
« θά ζήση ή ψυχή »

θά γίνουν άγαλλίασις ποτέ οί στεναγμοί της, 
τής αρετής δέν χάνεται ποτέ ή προσευχή.

Λέν χάνεται δ στεναγμός ψυχής ήδικημένης 
ούδ' άδικος χαρά, 

άλλ’ εις τήν στήλην γράφεται τής θείας Ειμαρμένης 
ώς ιερόν μνημόσυνου κ’ ή πρώτη της άρά.

Εΐνε βραχύ τό δνειρον, πλήν ή πραγματικότης 
τοϋ βίου μας μακρά.

Ατού χρόνου τά έρείπια σεμνή αίωνιότης 
τόν θρόνον της έγείρουσα τό παρελθόν μετρφ.

Περ&τε λοιπόν, φάσματα, ένώπιόν της τώρα, 
χαραί καί στεναγμοί, 

περάτε, κρύα κύχκαλα, ωχρά, σινδονοφόρα 
καί σάς άναγνωρίζουσιν οί Θείοι οφθαλμοί.

Περάτε, χρυσοϋφαντα τής άδικίας ράκη, 
βασιλικαί στολαί-

ή δύναμίς σας ΰπ' αύτάς ώς ό κηρός έτάκη, 
σκιαί ώς χθές αγέρωχοι, πλήν σήμερον δειλαί.

Καί σύ, νεότης, πάρελθε καί κάλλος τοϋ σαρκίου 
καί βλέμμα πονηρόν, 

στολαί ονείρων καί σκιαί τοΰ έφημέρου βίου, 
κελύφη έύκολόθρυπτα ασέμνων ήμερών.

Περάτε, ώ έξόριστοι, γυμνοί και πειναλέοι, 
περάτε, ‘έν σαράι-

τής άναμνήσεως ί·μών ό οφθαλμός δέν κλαίει, 
ή μνήμη σας άπώλετο εύθύμως έν χορφ.

Άπώλετο πάν θέλγητοον καί μετ’ αυτό ή λήθη 
έπήλθε φοβερά-

ή ΰπαρξίς σας έπι Γής εύθύς έλησμονήθη, 
ώς έαρ πού έδιωξε τό πνεύμα τοϋ βορρά.

Έλησμονήθη, πλήν έδώ ούδέν έλησμονήθη !
‘Η μνήμη τών νεκρών 

άνέζητεν άθάνατος κ' ιδού διετηρήθη 
τό κάλυμμ' άποβάλλουσα τοϋ τάφου τό ψυχρόν.

Θρήνησαν, λύρα, θρήνησαν εις τήν σιγήν τοϋ κόσμου
<5 θρήνος σου ήχεΐ

ώς τοΰ προφήτου ό ψαλμός ό ιερός έντός μου- 
τό δ'/ειρον τού βίου μας εΐν έπί γής βραχύ.

Εΐνε βραχ-j τό δνειρον, πλήν ή πραγματικότης 
άθάνατος, μακρά,

’στοΰ χρόνου τά έρείπια σεμνή αίωνιότης 
τόν θρόνον της άνήγειρε καί μάς άναμετρφ.

Έν Β*.  Σμύρνης τήν 2 'Οκτωβρίου 1872.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δ. ΣΕΙΖΑΛΉ

/'νώσεσθε τήν άλή· 
θειαν, καί ή άλή- 

•βεια ελευθερώσει ύ- 
μας.

(Ίωάν. ή. 32).

. Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Ταΰτα διδάσκει 
•ήμας τδ ΰψιστον τής 
•ήθ'.κοποιήσεως τοϋ 
άνθρώπου βιβλίον ή 
δέ προκειμένη είπών 
ύπδ μορφήν γυναι- 
κδς παρισιά τήν ΰ- 
περτάτην τών άρε- 
τών, τήν ίεράν ’Α
λήθειαν, έν τή χει
ρ: μέν κρατούσαν 
τήν άγίαν Γραφήν, 
ύπδ δέ τούς πόδας 
αύτής πατούσαν τδν 
φανατισμόν, τήν δου
λείαν κα: τήν δει
σιδαιμονίαν. ‘Οπό- 
σον ώράΐον καί γλυ
κύ τδ πρόσωπον τής 
Άληθείας, άκ,τινο- 
βολούσης, πρδς τδν 
ουρανόν έχούσης έ- 
στραμμένους τούς ο
φθαλμούς καί τήν 
Λντίληψιν τοΰ οΰρα- 
νίιυ Πατρός έπικα- 
λουμένης ύπέρ τών 
σιεπωρωμένων καί 
ύπδ τοΰ ψεύδους πε- 
πλανημένων Αΰτοΰ 
πλασμάτων!

Άλλά τί έστι 
φανατισμός, δουλεία 
καί δεισιδαιμονία:

«Φανατισμός έ- 
σήμαινε κατ’ άρχάς 
τδν περί τά ίεράέν- 
θουσιώδη ζήλον, έκ 
τοϋ λατινικού fanum 
(=τέμενος, Ιερόν), 
ές ου καί φανατι
κός- δέν διετήρησεν 
όμως έπι πολύ ταύτην τήν καλήν αύτοΰ σημασίαν ένεκα 
τής έν τε τή λατρεία καί τω λοιπω βίω θεομανίας τών εθνικών 
Ιερέων, ώστε καί παρ’ αΰτοΐς έτι τοϊς κλασικοί; συγγραφεΰσι 
τών Ρωμαίων φανατισμός δηλοϊ τόν τυφλόν καί άλογον ζήλον, 
■φανατικός δέ τον θεομανή. Οί δέ πρώτοι έκ Ρωμαίων ΧριΟτια - 
vol φανατικούς έκάλουν τούς ειδωλολάτρας, φανατισμόν δέ τόν 
κατ’ έπιφάνεταν εΰσεβή, κατ’ οΰσίαν δέ στρεόλόν, άλογον καί 
άντιχριστιανικον ζήλον, προερχόμενο-? έκ σφαλερών δοξασιών καί 

συγκεχυμένων ιδεών καί έκτοτε ή σημασία αΰτη έπεκράτησεν

έν γένει παρά τοϊς 
Χριστιανοί;.

Καί ό μέν ζήλος 
τοΰ φανατικού εΐνε 
άλογος ορμή, ήτις 
οΰτε ύπδ τών ιλα
ρών καί μακαρίων 
αισθημάτων τής κα
θαρός εΰσεβείας έξ- 
ευγενίζεται, οΰτε ύπό 
τών ύψηλών διδα
σκαλιών τής θείας 
Πίστεως καθοδηγεί
ται- εΐνε ζήλος μέν, 
άλλ’ οΰ κατ’ έπί- 
γνωσιν τουναντίον 
ή ζέσις τοΰ εΰσε- 
δοΰς και άληθοΰς 
ζηλωτοΰ εΐνε ζώσα 
καί ζωοποιός, άσυγ- 
κοίτως διάφορος τοΰ 
πυρώδους εκείνου 
καύσωνος τών αν- 
τιχριστιανικών καί 
χαμερπών παθών, ές 
ου αιωνίως τήκεται 
ό φανατικός. ‘Ο μέν 
ευσεβής καί άληθώς 
ζηλωτής Χριστια- 

έκπνέεται ύπδ 
ευαγγελικής «-

άνώτα*ον  νόμον, 
καί διακρίνεται διά 

άληθδΰ; άνοχής 
τής διηνεκοδ; 

έπιθυμίας τοΰ ώφε- 
λείν τδν πλησίον·^ ό 
δέ φανατικός εΐνε

-ρδς κα- 
ιαδιωγμούς κα-.προ- 
Ιυμος άεί εις βλά- 
ίην καί καταστρο- 
>ήν τών τάναντία

φρονούντων. Ό φα
νατισμός εΐνε ώς ή 
παρά φύσιν θέρμη 
τού πυρέσ'σόντος, δ·.’ 
ήν ά φανατικός ιΰτ- 
έλευθέραν θέλησίνσυνείδησιν τών πράξεων αύτού οΰτε άΰηίώς

δύναται έχειν εΐνε αΰτή έκείνη ή έμ ιάθεια, ήν έδήλωσεν ό 
ϊωτήρ ήμών είπών τοϊς μαθηταΐς αύτοΰ- άλλ’ έρχεται ώρα, ίνα 
Πάς ό άποκπείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τώ Θεε·-’ 
(Ίωάνν. tg' 2). Φέρουσι δέ εις αΰτήν εΰκόλως έλλειύις θρη

σκευτικών γ-ζώσεων, άσαιεϊς καί σκοτεινά: ίδίαι, προλήψεις βα- 
θίως έρριζωμέναι, πλάνη άμετάπιστος περ': θρησκευτικών ζητη
μάτων, και πλεΐστα άλλα χαμερπή καί ουτιδανά πάθη- επομένως 
ό θρησκ υτικδ: φανατισμός ύπαρχε: εκεί [. όνον, ένθα έπικρατοϊσι
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στρεβλά θρησκευτικά συμφέροντα. Τούταντίδν ένθα διασώζεται 
αγνόν τό θρησκευτικόν αίσθημα και βασιλεύει αληθής πίστις προς 
τον θεόν, έκεΐ ούδείς φανατισμός δύναται νά είσχωρήση, διότι 
ή θεία διδασκαλία τοΰ ιερού Ευαγγελίου, επενεργούσα έπί τής 
άκεραιότητος τών ηθών κα! τής πίστεως, έξαγνίζει καί έξωτερι- 
κώς τόν θρησκευτικόν ζήλον καί διατηρεί αύτόν αμίαντον παντός 
ρύπου φανατισμού.

‘Ο φανατισμός εινε αρχαιότατος, δσον καί ή ιστορία τών έθνώυ. 
Παραδείγματα δέ αύτοΰ ύπάρχουσιν άπειρα ού μόνον έν τή ιστο
ρία τοΰ Ιουδαϊκού έθνους (οΰ δ φανατισμός δ τόσω πικρώς κατα- 
κριθείς ύπό τοΰ Κυρίου ήμών έκορυφώθη είς έπακρον διά τής 
σταυρώσεως αύτοΰ τοΰ Θεανθρώπου), άλλά καί έν αύτή τή έκ- 
κλησιαστική ιστορία, ένθα βλέπομεν τούς Δονατιστάς, Μοντανι- 
στάς, Άρειανούς κλπ. κατεχομένους ύπό μανιωδεστάτου φανατι
σμού οΰ θύματα έγιναν οί Χριστομίμητοι έκεΐνοι ποιμένες "Αθα
νάσιος ό μέγας, ό Χρυσόστομος ’Ιωάννης καί πολλοί άλλοι Πα
τέρες τής έκκλησίας. ‘Η ορθόδοξος ήμών ’Ανατολική έκχλησία 
ανέκαθεν διεκρίθη διά τό άνεξίθρησκον καί ανεκτικόν φρόνημα 
τών πνευματικών τέκνων αύτής καί διά τήν πρός πα'ντας δμοδό- 
ξους τε καί άλλοδόςους άδελφικήν αύτής αγάπην, ένθυμουμένη 
τό: έν τούτω γνώσονται πάντες, ότ·. έμοί μαθηταί έστε, έάν 
άγάπην έχητε έν άλλήλοις. (Ίωάν. ιγ'. 35). »

(Εύαγγελ. Κήρυκος τόμ. Β’. σελ. 131)φ

z/ουλεια λέγεται ή κατάστασις τοΰ δούλου. ‘Η αίσχροτέρχ 
δουλεία είνε τό δουλεύει» είς τάς δρμάς καί τά πάθη τοΰ σώ
ματος· πρός ταύτην δ’ άντίκειται ή άληθής έλευθερία, τή/ όποιαν 
χορηγεί ή άλήθεια, καϊ περί τής όποιας έγένετο λόγος έν ταίς 
σελ. 25 καί 82 Β'. ταμ. καί 176 καί 236 Γ'. ταμ. τοϋ 
Μέντορος.

δεισιδαιμονία λέγεται ή ές άμαθείας διαφθορά τοΰ θρησκευ
τικού αισθήματος καί άπομάκρυνσις άπό τής άληθοΰς εύσεβείας. 
Ό δεισιδαίμων έχει πίστιν τυφλήν και άλογον καί κατά τούτο 
διαφέρει τοΰ άπιστου, ούδόλως έχοντας πίστιν- μεταξύ δε δειστ- 
δαίμονος και άπιστου ϊσταται δ κατ’ έπίγνωσιν ευσεβής τήν μέσην 
όδεύων, διότι αί μεσότητες είοευ άρεταί, τά δέ άκρα χακίαι, κα
θ’ άφησιν ό ’Αριστοτέλης «Διό κατά μέν την ούσίαν κα! τόν λό- 
γον τόν τί ήν είναι λέγοντα, μεσάτης έστιν ή άρετή » (ΊΙθικ. 
βιόλ. Β'. κεφ. ΣΤ.) άλλαχοΰ δέ « Πάντα πέφυκεν ύπό ένδειας 
καί υπερβολής φθείρεσθαι » (αυτόθι κεφ. Β'.) « Ή δεισιδαιμο
νία έχει πρός τόν φανατισμόν, όπως ή οργή πρός την λύσσαν » 
λέγει τις άλλος, « ή δπως δ πυρετός πρός τήν παραφοράν.»

Ό Οέλων ν’ άναγνώση έν έκτάσετ περί δεισιδαιμονίας άς προ- 
μηθευθή τόν έκδεδομένον ήδη Α'. τόμον τοΰ συγγράμματος 
,« Δεισιδαιμονίας δοκίμιον » ύπό Α. Καραγιάννη, καθηγητοΰ έν 
τή Εύαγγ. Σχολή, περί οΰ έν σελ. 170 τοΰ Γ. τόμου έγράφομεν.

Γνώσεσθε τήν άλήθειαν, καί ή άλήθεια ελευθερώσει ύμάς. ’Εάν 
λοιπόν γίνωμεν πιστοί τοΰ Ίησοΰ Χριστού οπαδοί— διότι αύτός 
έστίν ή άλήθεια « Έγώ είμι ή άλήθεια καί ή ζωή » (Ίωαν. 
1Δ. 6.)— έάν γνώμεν καλώς τήν άλήθειαν, τότε καί μόνον 
άπαλλαγησόμεθα τοΰ φανατισμού, τής δουΰείας καί τής δεισιδαι

μονίας, άλλά μήν καί τής άσεβείας καί παντελούς απιστίας, ά 
νες ούχ ήττον λυμαίνονται τήν δυστυχή άνθρωπότητα έπί με 

στω ψυχικό δλέθρω αύτής.

Ο/ίΤΝΗΡΟΣ ΓΙδΙ.ΠΟΤ ΘΛΝδΤΟΣ.

τΊΙτο τριάντα τοΰ μηνός πρός τήν δεκάτην ώραν, 

Ποΰ διεδόθ' ή εϊδησις είς άπασαν τήν χώραν. 
Μά 'γώ "uovv τό ταλαιπωρον πλέον τελειωμ,ενο!.. 
Κ,’ ώσάν πονλάκ' απ' τόν λαιμόν ή/ιοτνε κρεμασμένο. 
Στην τύχην μου δεν ’βρέθηκε ούδείς νά μέλυτρώση, 
Νά 'έλθη στο παράθυρου τό τζάμι νά σηκώστμ 
Ποΰ μ' έκρατοΰσε κ' έτρεμα σαν ψάρι τό κανμένο, 
Και δέν μέ έβλεπε κανείς ώς ορίγανο καί ξένο.
Καϊ συ γλυκιά μητέρα μου, ποΰ τό "ξεύρες νά τρέξης 
Ήπό τοΰ Χάρου τό σχοινί νά λθής νά μέ ξεπλέξης-, 
Μήπως καί δέν σ’ έφώναζα ; μά ποιος νά μοΰ μιλήση, 
Τόν Ηλιον έχω μάρτυρα, κέ άς σοΰ τ όμολογήση.... 
’Επάσχισα νά λντρωθω όσον κέ άν ήμποροΰσα 
Κι' ωσάν τ' άρτι ποΰ σπαρταρά, τόν τοίχον έ'.τυποΰσα 
Είς μάζην έκοπίαζα! αδίκως προσπαθούσα !, 
Τόν Χάρον έπί κεφαλής έβλεπα κ’ έθρηνοϋσα.... 
δέν είχα θέσιν νά σταθώ, κλίμακα νά πατήσω, 
Κ' έκτος αυτά δέν μοΰ "μείνε ισχύς νά πολεμήσω. 
Θεέ μου! είπα δυο φοραϊς κ’ έπιάσθη ή. φωνή αον, 
Έθώλωσαν τά μ μάτια μου, έκόπη ή πνοή μου.
’Ηλθαν γιατροί, άλλ' ήτονε ή ώρα περασμένη ... 
Τί νά σοΰ κάνουν καί αυτοί είς μιά ψυχή βγαλμένη ; 
"Ολοι προθύιιως έδραμον! άλλ' άχρηστοι γιά μένα.. . 
Είχα τό στόμα μ’ άνοικτό τά 'μμάτια μου κλεισμένα. 
Προτοΰ μια ώρ" άν μ' έβλεπαν, 'μπορούσε τί νά γίνη, 
Τώρα ποΰ έτελείωσα τί μ' ωφελούν οί θρήνζι;.. 
Πάρετε τό κορμάκι μου καϊ είς τήν Γή ξαπλώστε, 
Καί δράμετε στον οίκόν μου παρηγοριά νά δώστε. 
Συδράμετε, παρακαλώ, ολίγη καλοσύνη, 
Στην δυστυχή μανούλα μου, γιατί νεκρή θά μείνη. 
δέν είνε ώρα ποΰ 'παιζα μϊ τά λευκά μαλλιά της, 
Κα·. τώρα πώς θά μέ δεχθή νεκρόν στήν αγκαλιά της 
"Ενα μέ είχ αρσενικόν ή, μικροχηρεμένη, 
Κι' ώς άλλην κόρην όφθαλμοΰ μ' έπρόσεχ ή καϋμένη. 
δέν ένθυμεΐσθε σήμερον; ήτον στάς έξετάσεις, 
Κ' έχάρη ! πώς έφάνηκα άξιος στάς προτάσεις.
Κ’ έν ω άπόψε έμελλα νά λάβω τό βραβεΐον, 
Βλέπετε... τώρα κείτομαι είς τό νεκροταφείου!...

Θά πή λοιπόν πως ήτονε γραπτόν διά νά γίνη, 
Ή μάννα νάν' άμέριμνη, κι' ό υιός νά παραδίδη... 
"ίίχ! τρίξετε, φίλοι, τρέξιτε! ν.αί μήν άργοπορήτε, 

Αιύτι άν τό έμαθε, νεκρή θά τήν ενρήτε.
Νά ύΐήτε ότι ήτονε κλεισμένο τό σχολεϊον, 
Κ' ίμβήκ' απ' τό παράθυρο νά πάρη τό βιβλίον. 
Κ' έκεΐθεν έξερχόμενον ώς τό χελιδονάκι, 

’Έπιάσθηκ’ άπό τόν λαιμόν, κι' άπ' τό δεξιό χεράκι..,. 
"‘'Λν έρωτήσ' ό δάσκαλος, γιχτί τόσον ν’ άργήσω, 

Είπήτ', έκεΐ ποΰ μ’ έστειλε.. . ποτέ δέν θά γυρίσω. 
Καϊ είς τήν άλλην τήν ζωήν αυτό θά 'μολογήσω, 
'Οτι όπέφερα πολύ ώστε νά ξεφυχήσω!!!
"Ο θάνατός μου άς γενή παράδειγμα στους άλλους, 
Καθώς έμέ μικρά παιδιά, καί είς τούς διδασκάλους. 
Καί σείς, καλοί συμμα,θηταί, προσεκτικοί νά ήσθε, 
Καί, όταν ίξετάζεσθε, θέλω νά μ' ένθυμήσθε.
Καϊ τών τριών ιεραρχών νά κλείστε τό σχολεϊον, 
Ηιότι έγεινε γιά μέ τώ δντι μακελεΐον....
Μόνον πρός τήν αύτήν στιγμήν στον τάφον μου νά 'λθήτε 
Κα' γενικώς κατά σειράν τά πάθη μου νά 'πήτε.
Νά ψάλλετε όμως κι' αύτό όποϊι σάς λέγω τώρα,.. 
Νά σάς φυλάτττ ό Θεός, απ' τήν κακιά τήν ώρα!!!

"Εγραφον

'Εν Θήροις κατά Φεβρουάριον 1871.

A. Κ. ΚΑΤΖΑΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

γνώμαι καί αποφθέγματα.

1 Αί τού άνθρώπου σκέψεις είσι μάταια., ό βίος αύτοΰ σειρά δυςυ- 
χιών καί πόνων περί δέ τό τέρμα τοσούτων βασάνων άφευκτος 
προσμένει αύτόν θάνατος· τοιαύτη ή κοινή άπάντων τύχη. (Σιμω
νίδης).

1

2. Μή πλησιάσης ποσώς τήν κατοικίαν τής κακίας· ή πνοή 
αύτής είνε διαδόσιμος· ξηραίνει τούς καρπούς καί μαραίνει τά 
άνθη, τά στολίζοντα τόν κήπον τής ζωής. (’Ινδικόν άπόφθεγμα).

3. Κάμε καλόν| και ρίψον αύτό είς τήν θάλασσαν. Ό Θεός 
θά τό γνωρίση, έάν οί ιχθύς τό άγνοήσωσι. (Τουρκ.)

4. ‘Η τής ψυχής σωφροσύνη καθαίρει τό σώμα. (Φωκυλίδης).
5 Θεώρει τήν ζωήν ώς ταξείδιον καί τόν κόσμον τοΰτον ώς 

πανήγυριν, ένθα εύρίσκονται άναμίξ, λαός, άγορά, κλέπται,παί- 
γνια, διασκεδάσεις. (Μένανδρος).

6. ‘H ζωή έστι χειμερινή τις ήμέρα μελαγχολική καί μα-
κρά· ή φιλοσοφία μάς κάμνει νά τήν μισώμεν, ή δέ θρησκεία νά μετά τής 
τήν ύποφέρωμεν. (La Mennais). τοΰ

7. Οί δίδοντες συμβουλάς άνευ παραδειγμάτων όμοιάζουσι 
μέ τούς πασσάλους έκείνους, τούς έν τη έξοχή δεικνύοντας τόν 
δρόμον, χωρίς νά τόν διατρέξωσι. (Rivarol).

8. Ή άφιξις τοΰ έαρος, καί ή έπάνοδος τοΰ χειμώνος, πτύσ- 

σουσιν όλονέν τάς σελίδας τοΰ βιβλίου τής ζωής ήμών (’Αραβι
κόν).

9. Ω  σύ, δ άπολαύων έλαφροΰ ύπνου, συλλογίσου έκείνους 

οΰς ή θλίψιςέμποδίζεινά κοιμηθώσιν. ”Ω σύ, δ βαθύπλουτος, συλ
λογίσου τον πενία κατατρυχόμενον. Ώ σύ, δ περίπατων έλαφρώς, 
εύσπλαγχνίσθητι τόν μή δυνάμενον νά σέ άκολουθήση σύντροφόν 
σου (Περσ.)

*

10. Δΰο πράγματα παράγουσι τήν άπώλειαν τοΰ άνθρωπίνου 
γένους: ή άφθονία τοΰ πλούτου καί ή τών λόγων. (Άραβ.)

11 Ή Ορηκεία είνε άόρατος άλυσσος ένοΰσα τόν ούρανόν μετά 

ΐήί γή?
22 Τό σώμα σου πάσχει; ζήτησον τόν ιατρόν. Ή ψυχή σου 

θλίβεται; προσκάλεσον τόν φίλον. Ή γλυκεία φωνή τής φιλίας 
εϊνε τό ώφελιμώτερον ιατρικόν έν τή θλίψει. (Μένανδρος).

13. Έάν καλλιεργής ρίζαν πικράν έν τή καρδία σου, μή έλ
πιζε νά γευθής καρπόν γλυκύν. (Περσικόν).

14 Ή άρετή λάμπει, ώς δ μόσχος, οΰ τήν ευωδίαν αισθάνε
ται τις οπού άν ή κεκρυμμένος (Ίνδ.)

15. ' Η χείΜτίρα χώρα έστίν εκείνη, έν ή ούδόλως ύπάρχουσι 
φίλοι (Τουρκ.™

16. Κακός χαρακτήρ έν ώραίω σώματι ομοιάζει μέ ώραΐον 
πλοΐον ύπό κακού κυβερνώμενον ναυηγοΰ. (Μένανδρος).

17. ΊΙ τοΰ άχαρίστου άνθρώπου καρδία ομοιάζει μέ μίαν έρη
μον άπλήστως πίνουσαν τήν ούρανόθεν πίπτουσαν βροχήν χωρίς 
νά παράγη ούδέν (Ίνδ.^

18. Ό λόγος δμοιάζει μέ βέλος. 'Ως δ’ αύτό απαξ ριφθεν δέν 
επιστρέφει εις τήν χορδήν τοϋ τόξου, ούτω καί δ λόγος άπαξ ρη- 
θείς δέν έπιστρέφει εις τά χείλη. (Ίνδ),

19. Ό άπλοΰς άνθρωπος φέρει τήν καρδίαν έπί τής γλώσσης 
του, δ δέ συνετός τήν γλώσσαν του έπί τής καρδίας του (Τουρκ.)

20 "Οταν εύρίσκησαι μόνος, συλλογίσου τά έλαττώματά σου, 
όταν δέ μετ’ άλλων, παράβλεψον τά έαυτών (Περσικόν).

21 Πλούσιος οίκος, έξ οΰ ή δικαιοσύνη κα’ ή εύποιία έξωρί- 
σθησαν, δέν εϊνε ή δρος έγκλεΐον έν τοΐς κευθμώσιν αύτοΰ πλη- 
θύν πλουσίων καί ούδενί χρησιμευόντων μετάλλων. (Κινέζ.)

22 ‘Ως τό πΰρ αϋξει τήν εύωδίαν τοΰ θυμιάματος, ούτω καί 
ή εργασία φανερόνει τήν άληθή τοΰ άνθρώπου άξίαν (Ίνδ.)

23 Ό κακός θνήσκει πρό τοΰ θανάτου του, δ άγαθός καί μετά 
θάνατον ζή (Ίνδ).

24 ΊΙ ορνις ούδέ διά σταγόνος δροσίζεται ύδατος, πριν άνυ- 
ψώση βλέμμα πρός τόν ούρανόν. (Τουρκ.)

25. Λατρεύω ένα Θεόν. Οίκτείρω τούς λέγοντας δτι δέν ύπάρ- 
χει. θεωρώ το στερέωμα καί σύν τω Δαβίδ ψάλλω « Οί ούρανοί 
διηγούνται δόξαν θεοΰ» (Prince de Ligne).

23. Ίΐ άταξίσ προγευματίζει μετά τής άφθονίας, γευματίζει 

πτωχείας, δειπνεί μετά τής ένδειας καί κοιμάται μετά 
θανάτου. ( Φραγκίάνος).
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27 Ό άγοράζων τό περιττόν άναγκασθήσεται πάραυτα νά πω- 
λήση τό απολύτως άναγκαϊον. (ό αύτάς.)

28 Ή οκνηρία τοσοΰτον βραδυπορεΐ,. ώστε, ή; πτωχεία, παρευ- 
'ύύς τήν προφθάνει. (ό αύτάς).

29 . ’Εάν αγαπάς τήν ζωήν, μή σπατάλει τόν καιρόν, καθότι 
εΐνε τό νήμα, έξ οΰ ή ζωή κατεσκευάσθη. (δ αύτός).

30 . Ό γέρων «μοιάζει βιβλίω, ου τά καλύμματα κατέφθειρεν 
ό χρόνος, άλλ' δπερ ήμέραν τινά άναφανήσεται έπιθεωρηθεν και 
έπιδιορθωθέν ύπό τοϋ συγγραφέως αύτοϋ. (ό αύτός).

31 Ό ύπνος ώς άπληστος τις τελώνης μάς άναγκάζει νά 
διαμείνωμεν μετ’ αύτοϋ τό ήμισυ τής ζωής ήμών. (Κλήμης. Άλε- 
ξανδρ.)

32 . Ή Πίστις έστιν ή παρηγοριά τών δυστυχοΰντων και a 
τρόμος τών εύτυχούντων. (Vauvenargue).

33 Αί σκέψεις τοϋ συνετού προηγούνται τών πράξεών ταυ, αί- 
δέ τοϋ. άφρονος άκολουθοΰσι τά; έπιχειρήσεις του. (Duclos).

34 . Ό αδιάκριτος άνθρωπος εινε μία άποσφραγισθεϊσα έπ:— 
.στολή, ήν ίπαντες δύνανται νά άναγνώσωσι. (Champfort.)

35 .'Ο Θεός εινε σφαίρα άπειρος, ής τό κέντρον ύπάρχει παν- 
ταχου, ή δέ περιφέρεια ούδαμοΰ. (Pascal).

36 . Ή φύσις έχει τελειότητας διά.νά δείξη δτι εΐνε είκών. 
Θεοΰ, και άτελείας ΐνα δείξη δτι μόνον είκών εΐνε αύτού. (δ αύτός)

37 Εΐς τόν άνθρωπον συμβαίνουσι τρία τινά: γέν^ησις, ζωή καί. 
'άνατος- τήν μέν γέννησιν ούδόλως αισθάνεται, τον δέ θάνατον 
.πβφέρει, τήν δέ ζωήν λησμονεί. (La Bruyere.)

38 Πρέπει τις νά λαμβάνη μέρος εις. τάς καλάς πράξεις, ού.— 
χί δέ νά τάς έγκωμιάζη. (Larochefoucauld )

39 Ύπάρχουσι δύο κόσμοι. Ό εΐς, ένθα διατρίβει τις ολίγον, 
κα; ού ήμέραν τινα θά έξέλθη χωρίς νά είσέλθη πλέον είς αύτόν. 
'Ο άλλος, είς τόν δποϊον θά είσέλθη τις χωρίς νά έξέλθη. Εύ
νοια, ισχύς, φίλοι, φήμη, άγαθά, χρησιμεύουσιν έν τω πρώτω 
κόσμω. Περιφρόνησις πάντων τών πραγμάτων,. έν τω δευτέρω. 
Εκλέξατε !!

40 ‘Η τελευταία πράξις έΐνε πάντοτε αιματηρά, δσον ώραΐα 
καί δν ή ή επίλοιπος κωμωδία. Ρίπτουσι τέλος χοΰν έπι κε

φαλής, κα: τοΰτο διά παντός.
’Οκτώβριος. 72 Κων)λις

Συλλεχθέντα. ύπό. Θ. ΜΟΣ... ..

Kat πρώτον μετά τών τριχών χρησιμεύουν ώς μυλωταί (γοΰ— 
ναι) έκεϊνα κατ’ έξοχήν, τά δποϊα έχουσι παχύ χνουδάτον μαλλί, 
ώς εινε τό τής άρκτου, λύκου, άλωποϋς, γάτας, κουνελιού κλπ.

/Ιίΰτερον άνεν τριχών είς διαφόρους άλλας χρείας- γίνεται 
δέ ή άφαίρεσις τών τριχών, έμβαπτομένου τοΰ δέρματος είς άσβε- 
στόνερον άφοΰ δέ άποπέσουν αί τρίχες, βουτώνται είς ισχυρόν - 
άπόβρασμα φλοιού δρυός καί ούτω καθίστανται άσηπτα.

Τών κατειργασμένων δερμάτων ύπάρχουσι διάφορα είδη.
Τό κοινόν δέρμα, δπερ: χρησιμεύει διά τούς πάτους τών ύπο- 

δημάτων· τοΰτο συνήθως κατασκευάζεται έκ τοΰ δέρματος βοών 
κα: βουβάλων. Τό τών προβάτων καί αιγών βαφόμενον χρησι
μεύει πρός κατασκευήν τοΰ άνω μέρους τοΰ ύποδήματος.

Τό μορόκο έκ δέρματος αιγών.
Τό γαλλικόν καλού μενον δέρμα, δπερ εΐνε λίαν μαλακόν, κα

τασκευάζεται έκ τοΰ δέρματος τής αιγάγρου (chamois),, ζώσης εις 
τάς "Αλπεις καί τά Πυρηναία, καί χρησιμεύει πρός καθαρισμόν 

άργυρών καί χρυσών σκευών.
*0 σαγρες (shagreen) κατασκευάζεται έκ δέρματος ίππων, όνων 

καί καρχαριών. ’Εργοστάσιο-/ τούτου ύπάρχει έν Κωνσταντινουπό- 
λει- χρησιμεύει δέ; είς τήν βιβλιοδετικήν καί τήν κατασκευήν 
γραφείων. Τό δέρμα τοΰ όνου ένεκα τοΰ πάχους καί τής έλαστι- 
κότητός του χρησιμεύει, πρός κατασκευή-/ τυμπάνων.

Έκ τοΰ δέρματος τής έλάφου.· κατασκευάζονται χειρόκτια τής 

ιππασίας καί στιβάλια-.,
Τά δέρματα τών προβάτων, οάμαλίων καί αιγών παρέχουσ^. 

τήν ύλην πρός κατασκευήν τής λεγομένης μεμβράνης, ήτις έχρη- 
σίμευσε καί χρησιμεύει πρός γραφήν..

Τό βέλο (vellum) εΐνε μεμβράνη κατασκευαζομένη έκ δέρμα
τος δαμάλεως καί χρησιμεύει πρός έγγραφή-/ διαφόρων δικαστι
κών ύποθέσεων άπαιτουσών διατήρησιν.

Πόσον άγαθή καί προνοητική ή τοΰ Θεοΰ πρόνοια έν τη κα
τασκευή τοΰ δέρματος τών ζώων.! ‘Θ άνθρωπος οιί αύτών ένδύε- 
ται, -υποδύεται, κάμνει χειρόκτια, γράφει-', τά συγγράμματα καί- 
δένει τά βιβλία του, καθαρίζει-τά σκεύη του καί κάμνει σάκκους; 
καί λωρία, άναγκαιότατα είς τάς χρείας του. Καί δμως ολίγοι,, 
δλίγιστοι εΐνε οί ένθυμούμενοι καιιεύγνωμονοΰντες τον Θεόν, ίτί- 
κις μεταχειρίζονται τά δερμάτινα ταΰτα σκεύη.

(Έκ τής έφημ. τών παιδων)..

ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΣ ΧΡΗΣΙΣ. ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Τά δέρματα τών διαφόρων ζώων, άφοΰ έκπληρώσωσι τά χρέη 
των είς τούς κυρίους των—αύτά τά ζώα— ώς σκεπάσματα, με- 
ταβαίνουσιν είς τάς χεΐρας τοΰ. άνθρώπου,. δπως χρησιμεύσωσιν 
είς τάς διοφόρους αύτού χρείας..

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Σελ. 67 στηλ.ά. ςιχ. 32 μετά»τάς λέξεις: ύπερ πατρίδος πρ'ιίτ 
ή: προσθετέα: αί λέξεις: δ. Σωκράτης, απόδειξη το χρέος τοΰ 
αγαπάν τήν πατρίδα. ‘Η Σπάρτη ήτο ολιγαρκής πριν ή.

Σελ. 72 ύπό τήν εικόνα άντί των λ. ΣΙΔΟΠΗΣ ΔΕ ΛΑ- 
BBCNO (S1L0PIS De LABRONO) γραπτέον ΣΚΑΟΠΗΣ ΔΕ 
ΣΑΒΡΑΝΟ (SCLOPIS DE SABRANO).

Σελ.,88 ύπό τήν γραμμήν: πρός τάς τον Καϋστρινον.........
Κοινότητας γραπτέα τά έξής: (συνέχεια και τέλος άπό σελ. 72)


