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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
τή; αύτοκεφάλου ’Αρχιεπισκοπή; Κύπρου

καί τινες βιογραφικαί σημειώσει; τών ’Αρχιεπισκόπων αύτή;.

Ή νήσο; Κύπρο; ήτο έκπαλαι καθιερωμένη εϊ; τήν δεισιδαί- 
μονα λατρείαν τώ; πάλαι ψευδών θεών καί μάλιστα τή; ’Αφρο
δίτης, μετά ταΰτα δμως έπλημμύρησεν ύπ'ο πλείστων ’Ιουδαϊκών 
συναγωγών. "Οθεν ό Ευαγγελιστή; Λουκά; έν ταϊ; πράςεσι 
τών ’Αποστόλων (ιά. 19.) μαρτυρεί δτι τινές τών μαθητών τοΰ 
Κυρίου «διασπαρέντες άπ'ο τή; θλίψεως τή; γίνομένης έπί Στε- 
φάνω, διήλθον έω; Φοινίκη; καί Κύπρου καί Αντιόχεια;, μη- 
δεν'ι λαλοΰντες τ'ον λόγον είμή μόνον ’Ιουδαίοι;.» Μετά ταΰτα 
δε προστίθησιν «ήσαν δέ τινες ές αύτών άνδρεο Κύπριοι καί 
Κυρηναϊοι, οϊτινες είσελθόντες εις ’Αντιόχειαν έλάλουν προ; 
τού; ‘Ελληνιστάς εύαγγελιζόμενοι τ'ον Κύριον Ίησοΰν.» Κα'ι πά
λιν (ιγ’ 4). διηγείται ότι ό Παύλο; καί ό Βαρνάβας, δστις τό 
τε γένο; κα'ι την πατρίδα Κύπριο; ήν, ύπό τοΰ άγιου πνεύματος 
όρισθέντε; ’Απόστολοι τών εθνικών κα'ι ύπ'ο τών θεοπνεύστωυ 
πρεσβυτέρων τή; έν ’Αντιόχεια Έκκλησία; χειροτσνηθέντες, κα- 
τελθόντες ει; Σελεύκειαν τή; Συρία;, άπέπλευσαν εί; Κύπρον. 
Τότε έν Σαλαμινι μια τών πρώτων πόλεων τή; νήσου ήρχισαν 
νά κηρύττωσι τόν λόγον τοΰ Θεοΰ εϊ; τά; συναγωγά; τών ’Ιου
δαίων διελθόντες δέ δλην την νήσον καί καταντήσαντε; εΐ; Πάτον.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τΰμ. Δ’. Τεΰχ. Μ'.).

άπήυτησαν ψευδοπροφήτην τινά Ίουοχίο/, ά/δρζ μάγου, δστι; ήυ 
μετά τοΰ άνθυπάτου Σέργιου Παύλου, άνδρδς συνετού, καί άνθί- 
στατο αΰτοϊς ζητών νά διαστρέψη τδν άνθύπατον άπ'ο τής πί - 
στεω;· άλλά, τυφλωθέντος έκείνου ύπδ τή; άρα; τοΰ αποστόλου 
Παύλου, ό άνθύπατο; ίδών τ'ο θαύμα αύθορμήτω; έπίστευσεν. 
"Εκτοτε ή Χριστιανική πίστις βαθέως έρριζώθη παρά τοϊς Κυπρίοις

”0 άπόστολος Βαρνάβας μετά τοΰ Παύλου έκ τής Κύπρου, 
νεΰματι τοΰ αγίου Πνεύματος άπήλθον ϊνα μαθητεύσωσι καί άλλα 
έθνη· κηρύςαντες δέ τ'ο Εύαγγέλιον είς πολλά; πόλεις, έπέστρε- 
ψαν εί; Ιεροσόλυμα- έκεϊθεν δέ άποσταλέντες ύπ'ο τών άλλων 
’Αποστόλων εϊς ’Αντιόχειαν, μετά τινας ήμέρας, έν ώ έμελλον 
νά έπισκεφθώσιν αύθις τάς πόλεις, έν αίς κατήγγειλαν τ'ον λόγον 
τοΰ Κυρίου, παροίςυθέντες έχωρίσθησαν άπ’ άλλήλων, καί ό 
μέν Παύλος διήρχετο τήν Συρίαν καί Κιλικίαν, ό δέ ’Βαρναβας 
έςέπλευσε πάλιν είς Κύπρον μετά τοΰ άνεψιοΰ αΰτοΰ Ίωάννου 
Μάρκου, ώ; ό Λουκάς διηγείται, (ιέ. 37).

Έν ταϊ; πράςεσι τοΰ αποστόλου Βαρνάβα, αΐτινες φέρουσι 
μέν τδ δνομα τοΰ Ίωάννου Μάρκου ώς συγγραφέως αυτών, πι
θανόν δμως συνεγράφησαν μεταγενεστέρω; ές υπομνημάτων τή; 
τών Κυπρίων έκκλησίας ή έκ προφορική; παραδόσεως, λέγεται 
δτι έπιστρέφοντες έκ Πάφου οί άπόστολοι Βαρνάβα; καί Παύλος, 
έν τόπω λεγομένω Κρομυακίτη, δπου άναντιρρήτως κεϊται τδ 
άκρωτήριον Κρόμμυον, ευρον τδν Τίμωνα καί Άρίστωνα ή Ά- 
ριστίωνα, άνδρα; ίεροδούλου;. οϊτινες μαθητευθέντες τήν εΐς Χρί
στον πίστιν ήκολοόθησαν αΰιοϊς- έπειτα δέ έν τω χωρίω λαμ-
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παδοΰ ή Λαμπαδιστοΰ εύρον τον ‘Ηρακλεωνα, τον όποιον ο Παύ
λος μετωνόμασεν ‘Ηρακλείδην, άμφότεροι δε οί απόστολοι πρώ
τον επίσκοπον έν τή νήσω κατέστησαν και συγχρόνως προσοιω- 
ρισαν αύτω την έκκλησίαν ήτις έμελλε νά συνέρχεται έν τώ 
σπηλαίω τω παρά την πόλιν Ταμασόν, δι’ δ και Αρχιεπί
σκοπος Ταμασοΰ ονομάζεται. Μετά δέ την δευτέραν εις τήν έαυ
τοΰ πατρίδα έλευσιν ό Βαρνάβας ένώ περιήρχετο την νήσον μετά 

τοΰ συνεκδήμου Μάρκου, έλθών είς Σαλαμίνα και απαντησας 
έκεϊ τδν ‘Ηρακλείδην, προέτρεψεν αύτόν ΐνα μετά ζήλου κηρύττη 
τδν Χριστόν καί πολλαχοΰ συστήση έκκλησίας καί διορΐση 
λειτουργούς έν αύτάΐς. Τότε, τούτους καί άλλους χειροτονή- 
σας ό απόστολος, δλίγον μετά ταΰτα ύπδ τών ’Ιουδαίων της 
Σαλαμϊνος συλληφθείς καί έλκυσθείς εϊς αγρόν, άφ’ ο5 έδε- 

σμεύθη τ’ον τράχηλον, έμαρτύρησεν ύποστάς τδν διά πυρδς θάνα
τον ή διά τών οστών αύτοΰ κόνις, ήν οι Ιουδαίοι μετά βόλων 
μολυβδίνων περιτυλίξαντες έν σινδόνι άπεφάσισαν νά ρίψωσιν 
είς την θάλασσαν, ύπδ τών δύο μαθητών Τίμωνος καί Άρίστω- 
νος διά νυκτδς άρπασθεϊσα έ’ν τινι σπηλαίω ένεταφιάσθη.

Ταΰτα μέν άναφέρονται έν έκείναις ταϊς πράςεσι τοΰ αποστό
λου Βαρνάβα, αΐτινες εΐ καί μή αύθεντικαί, άλλ’ δμως λίαν άρ- 
χαϊαι φαίνονται διά τοΰτο, δτι διάφορον είδος μαρτυρίου τοΰ 
αποστόλου μνημονεύουσιν έκείνου δπερ δ Αλέξανδρος ό Μονα
χός έν τώ έγκωμίω αύτοΰ εις τον Απόστολον Βαρνάβαν αναφέ
ρει· ουτος δηλαδή βέβαιοι δτι άπεβίωσε λιθοβοληθείς ύπό τών 
’Ιουδαίων ζ,αί ούχί κατακαείς· πρός δέ δτι καί τό σώμα αύτοΰ 
ακέραιον ύπδ τοΰ αρχιεπισκόπου Σαλαμϊνος ’Ανθεμίου εύρέθη μέ 
τήν βίβλον τοΰ κατά Ματθαίον εύαγγελίου έπί τοΰ στήθους κατά 
τήν μαρτυρίαν Θεοδώρου τοΰ ’Αναγνώστου έν ταϊς έκλογαίς της 
έκκλησιαστικής αύτοΰ ιστορίας βιβλ. Β .

Ή Σαλαμίς δέ, ήτις έν τή ανατολική παραλία τής νήσου ύπδ 
Τεύκρου υίοΰ τοΰ Τελαμώνος πάλαι ποτέ κτισθεϊσα ήν έκ τών 
πρώτων τής νήσου πόλεων και έλέγετο αξιοθέατος δια τον κλει
στόν καί ασφαλή αύτής λιμένα, κατα τον δεύτερον αιώνα έπ| 
τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού επαθε μεγάλην καταστροφήν ύπδ τών 
Εβραίων, περί τής οποίας λέγει ό Ξιφιλινος « Πολλά ■ έδρασαν 
(οί ’Ιουδαίοι) δμοια καί έν Κύπρω, ήγουμένου σφίσιν Άρτεμίω- 
νος, καί άπώλοντο καί έκεϊ μυριάδες τέσσαρες καί είκοσι, κα: 
διά τούτο ούδενί Ίουδαίω έπιδήναι αύτής έξεστιν » έπίσης καί 
ό Εύσέβιος « τούς έν Σαλαμϊνι τής Κύπρου "Ελληνας ’Ιουδαίοι 
άνελόντες τήν πόλιν κατέσκαψαν.» Κα: ο ΒεΟας Salamis civi— 
tas in Cypro insula, nunc Constantia dicta, quam Trajani prin- 
cipiis tempore judaei, interfectis omnibus accolis delevernnt. 
To γεγονός τοΰτο ύπό τοσούτων αξιόπιστων συγγραφέων μαρτυ- 
ρούμενον εινε αναμφισβήτητο'?, άλλ’ ό άριθμδς τών φονευθεντων 
είνε δλως απίστευτος δσον πολυάνθρωπος καί άν ύποτεθή δτι 
ήτο τότε ή Σαλαμίς.

"Ετι δεινοτέραν καταστροφήν ύπέστη ή Σαλαμίς ύπό σεισμού 
κατά τον τέταρτον αιώνα, δτε δλη κατέπεσε και πολύ μέρος αύ
τής είς τήν θάλασσαν έβυθίσθη- άνηγέρθη δέ ύπό τοΰ μεγάλου 
Κωνσταντίνου ή ορθότερο·? ύπδ τοΰ υίοΰ αύτοΰ Κωνσταντίου, οστις 
Αποθανόντος τοΰ πατρδς έβασίλευσεν δλης τής ’Ανατολής, καί 
μετωνομάσθη άπό τοΰ ονόματος αύτοΰ Κωνσταντία. Τωόντι εν 

τώ καταλέγω τών πατέρων τής έν Νίκαια συνόδου, ήτις σΰ·?ε- 
κροτήθη, ώς τοϊς πασι γνωστόν, έπί τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, 
γράφεται Γελάσιος Σαλαμϊνος καί ούχί Κωνσταντίας, ώς μετά 
ταΰτα οί διάδοχοι έκείνου έν τοϊς πρακτικοϊς τών μετά ταΰτα 
συνόδων δπερ δηλοϊ δτι ή Σαλαμίς μέχρι τής έν Νίκαια συνόδου 
έφύλαττε τοΰτο τό άρχαϊον αύτής δνομα· λανθάνεται έπομένως δ 
Μαλάλας λέγων έν τώ χρονικω αύτοΰ δτι έπί τοΰ πατρδς τοΰ 
μεγάλου Κωνσταντίνου, ήτοι Κωνσταντίου τοΰ χλωρού, συνέβη ό 
σεισμός καί δτι δ αύτοκράτωρ ούτος έπι τρία έτη τούς φόρους 
έχαρίσατο τοϊς κατοίκοις καί τήν πόλιν δι’ ώραίων άνήγειρεν οι
κοδομημάτων διότι έκτός τοΰ Ασυμβιβάστου τής έποχής εΐνε 
γνωστόν δτι δ Κωνστάντιος δ Χλωρός ούδαμοΰ τής ’Ανατολής 
έβασίλευσεν. ‘Ωσαύτως δέ μύθος έλέγχεται καί δπερ φέρεται έν 
τή ιστορία τής Κύπρου ύπό Κυπριανού- δτι δηλαδή ή Σαλαμίς 
μετωνομάσθη Κωνσταντία ύπό Κώνσταντος τοΰ πατρδς τής αγίας 
Αικατερίνης, δστις περί τό έτος 290 έβασίλευεν έν Κύπρω ύπο- 
κείμενος τοΐς Ρωμαίοις. Άνηγέρθη δέ ούχί ακριβώς έπί τών Αρ
χαίων έρειπίων, άλλά έξετάθη μάλλον πρός τόν παρακείμενον 
ποταμόν Πεδιάϊον ή κοινότερο·? Πηδιάν.

Ή νήσος Κύπρος, ώς φαίνεται έν τοϊς ύπομ.νήμασι τού Ρω
μαϊκού κράτους, πρώτον έπί τοΰ αύτοκράτορος Άδριανού έφεξής 
δέ έπί Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου καί τών διαδόχων αύτοΰ κα- 
τηριθμήθη έν ταϊς άνατολικαϊς έπαρχίαις τοΰ κράτους, καί ύπή- 
γετο πολιτικώς είς τόν έπαρχον τής ’Αντιόχειας, δστις δώριζε·? 
έν Κύπρω διοικητήν. "Οθεν διά ταύτην τήν αιτίαν οί επίσκοποι τής 
’Αντιόχειας κατά τον έ. αιώνα κατέβαλον πολλάς προσπάθειας 
ΐνα τήν μητρόπολιν Σαλαμίνα είτε Κωνσταντία·? καί απασα·? τήν 
νήσον ύποτάξωσι τή ιδία αύτών δικαιοδοσία· και διά τοΰτο, δτε 
δύο Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντίας, Τρώϊλος καί Θεόδωρος, ένεκά 
τινων ύποθέσεων άπήλθον είς ’Αντιόχειαν, δ Κλήρος ’Αντιόχειας 
μετά τοΰ Αρχιεπισκόπου αύτών μ.ταχειρισθέντες πολλή·? βία7 
ήνάγκαζον αύτούς, ΐνα όμολογήσωσιν ύποταγή·? εϊς τδν θρόνον 
αύτών. Άποθανόντος δέ μετά ταΰτα τοΰ έπισκόπου τής Κωνσταν
τίας Θεοδώρου, διενήργησαν παρά Διονυσίω τώ ήγεμόνι τής Ανα
τολής, δστις έκυβέρνα τά τής Συρίας, ΐνα ένεργήση τδ καθ'έαυ- 
τόν, δπως ή νήσος ύποταχθή αύτοϊς. Τότε κελεύσματι τοΰ 
αύτοκράτορος Θεοδοσίου τού νεωτέρου συνεκροτήθη ή τρίτη οι
κουμενική σύνοδος έν Έφέσω. Όθεν δ Διονύσιος πέμψας γράμ
ματα πρός τδν έπαρχον τής Κύπρου Θεόδωρον διέταττεν ΐνα 
παντί σθένει παρεμποδίση τήν έκλογήν καί άποκατάστασιν νέου 
έπισκόπου εϊς τόν χηρεύοντα θρόνον τής Κωνσταντίας, λέγων δτι 
δήθεν ή περί έκλογής καί χειροτονίας τών έπισκόπων τής Κύ
πρου υπόδεσις θέλει κριθή καί άποφασισθή ύπδ τών πατέρων τής 
έν Έφέσω συνόδου· έάν δέ πρό τής άφίςεως τών γραμμάτων 
αύτοΰ ήθελε λάβει χώραν ή έκλογή, διέταττε νά φροντίση δ έπαρ
χος δπως δ εκλεχθείς επίσκοπος μετά τών λοιπών έπισκόπων 
τής νήσου άπελθωσιν είς τήν Έφεσον κα: Απολογηθώσιν ένώ
πιον τών πατέρων. Τά αύτά έγραφε συγχρόνως και προς τον 
Κλήρο·? τής Κωνσταντίας. ’ , ,

Έν τοσούτω εΐχεν έκλεχθή Κωνςαντιας επίσκοπος ο Ρηγϊνος, 
δστις παραλαβών καί δυο άλλους επισκόπους, τον Εύαγριον Σό
λων καί τον Κουρίου Ζήνωνα έπλευσε·? εις Εφεσον και παρουσιάσθη 

είς τήν σύνοδον Αλλ' ούδείς έν τούτοις παρουσιάσθη δστις νά 
υποστήριξή τάς Αδίκους τών Άντιοχέων Αξιώσεις- διότι Ιωάν
νη; ό έπίσκοπος Αντιόχειας μετά τών Ανατολικών αύτοΰ χάριν 
τοΰ Νεστορίου δλοσχερώς έχωρίσθη τής συνόδου· ό δε Ρηγϊνος 
δέν έκρινε ποσώς νά Αναβάλη τήν δίκην, άλλ’, ώς έν τή έβδόμ.η 
πράξει τή; αύτή; συνόδου φαίνεται, μετά τοΰ Σόλων Εύαγρίου 
καί τοΰ Κουρίου Ζήνωνος παρουσίασε τάς έπιστολάς τοΰ έπαρχου 
Διονυσίου είς τήν σύνοίον καί έζήτησε·? ΐνα, ώς έξ αρχής Από 
τών άποστολικών χρόνων καί κατά τάς διατάξεις καί τούς κα
νόνας τής άγιωτάτης καί μεγάλης συνόδου τής έν Νίκαια 
αβλαβής καί άνεπιβούλευτος καί άνωτέρα πάσης καταδυναστείας 
διέμεινεν ή τών Κυπρίων σύνοδο:, ούτω καί νΰν άποδοθή αύτή 
δικαιοσύνη διά τής Αδεκάστου καί δικαιότατης ψήφου τών πατέ
ρων (α)· διότι, ω; είπε Ζήνων δ Κουρίου, « ούτε άπό τών άγιων 
αποστόλων δύναται νά άποδειχθή δτι δ ’Αντιόχειας παοεγένετο 
ποτέ είτε μετέδωκέ τήν χάριν τή; χειροτονίας τή νήσω, ούτε 
ούδείς άλλος ούτε έν τή μητροπόλει ούτε έν άλλη πόλει, άλλ’ή 
σύνοδος τής ήμετέρας έπαρχίας καθιστα συγκροτουυ,ένη τόν μη
τροπολίτην.» "Οθεν παρεκάλουν ϊ/α ή άγια σύνοδος συγκατα- 
νεύσασα όρίση ΐνα το παλαιόν έθος καθώς μέχρι τοΰδε ΐσχυσεν 
ουτω καί νΰν ίσχόη καί μηδεμίαν κενοτομίαν έπιτρέψη έν τή 
εαυτών έπαρχία. Ταΰτα ή άγια σύνοδος άκούσασα έζήτησε νά 
μαθη παρά τών εύσεβεστάτων έπισκόπων έάν ό Τρώϊλος έκεϊνος 
ό μακαριας μνήμης επίσκοπος είτε δ προκάτοχο; αύτοΰ δ μα- 
καρίας μνήμης Σαβϊνος είτε δ πρό αύτών κυβερνήσας δ σεβα
στός Έπ-.φάνιος παρ’ άλλης τιν'ος συνόδου έχειροτο/ήθησαν άφ’ού 
δέ δ Ζήνων είπεν δτι ούτοι καθώς καί οί πρό τούτων έπισκο- 
πεύσαντεο, πάντες ορθοδοξοι, ύπό τής έν Κύπρω συνόδου έχειρο- 
τονήθησαν καί ούχί ύπό τοΰ Αντιόχειας ή άλ.λου τινός, ή άγια 
σύνοδος έξήνεγκε ταύτην τήν ψήφον «ΙΙραγμα παρά τούς εκκλη
σιαστικούς θεσμούς καί τούς κανόνας τών άγιων Αποστόλων και- 
νοτομούμενον καί τής πάντων έλευθερίας άπτόμενον προσήγγει- 
λεν δ θεοφιλέστατος συνεπισκοπος Ρηγϊνος καί οί συν αύτω θεο
φιλέστατοι επίσκοποι τής Κυπρίων επαρχίας Ζήνων καί Εύά- 
γριος. "Οθεν έπειδή τά κο-./α πάθη μείζονος δεΐται τής θερα
πείας ώς κα: μείζονα τήν βλάβην φέροντα, καί μάλιστα εΐ μηδέ 
έθος άρχαϊον παρηκολούθησεν ώστε τόν επίσκοπον τής Άντιο- 
χέων πόλεως τάς έν Κύπρω ποιεϊσθαι χειροτο?ίας, καθ’ ά διά 
τών λιβελλων και τών οίαείων φωνών έδίδαξαν οί εύλαδέστατοι 
άπορες οι την προσοοον τή άγια συνοδω ποιησάμενοι. έξουσί τό 

ανς.πηρ·αστον και αοιαστον οι τών άγιων έκκλησιών τών κατά 
τήν Κύπρον προεστώτες, κατά τούς κανόνας τών όσιων πατέρων 

και την αρχαία·? συνήθειαν, οι εαυτών τας χειροτονίας τών εύ- 
λαβεστάτων έπισκόπων ποιούμενοι κτλ.» (κανών Η’, τής τρίτης 
έν Έφέσω συνόδου).

Ο προς τήν σύνοδον λίβελλος τών επισκόπων τής Κύπρου, ώς 
ζ.αι α’ τοΰ έπαρχου ’Αντιόχειας Διονυσίου έπιστολαϊ πρός τόν έπαρχον 
τής Κυπρου Θεόδωρον ζαι προς τον Κλήρον τής μητροπόλεως Κωνσταν- 
,ιας, τας οποίας οι ρηθέντες επίσκοποι προσεκόμισαν εις τήν σό/οδον 
σώζονται λατινιστί έν τοΐς πρακτικοϊς τής τρίτης οικουμενικής έν Έφέσω 
συνόδου. Πράξει Ζ’.

Διά τούτου τοΰ κανόνος ή έκκλησία τής Κύπρου έμεινε·? άνε~ 
ξάρπητος άπό πάσης άλλης έξουσίας, μή ύπαγομένη είμή είς 
τον Κωνσταντίας είτε Σαλαμϊνος Αρχιεπίσκοπον αύτής. ’Εκείνη δέ 
ή £ιά τής δποίας ό πατριάρχης Αντιόχειας έμηχανάτο νά 
ύποτάξη αύτήν έαυτω, δέν έλύθη δλοσχερώς είμή έπί τοΰ αύτο
κράτορος Ζήνωνος· διότι δταν δ Πέτρος δ Κναφεύς έπέβη τό 
δεύτερον εις τόν θρόνον τής Αντιόχειας, πάλιν έπεχείρησε νά 
ύποτάξη είς τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ τήν έκκλησίαν τής Κύπρου 
έπι τή προφάσει δτι δήθεν ύπό τών Άντιοχέων έμαθητεύθησαν. 

τήν εις Χριστόν πίστιν οί Κύπριοι, έναντιούμενος αύθαδώς καί 
τή άποφάσει τή; τρίτης οικουμενικής συνόδου· άλλ’ είς τάς έπι- 
χειρήσεις αύτοΰ άντεστη Ανθέμιος είτε Άνθέμιτος δ Κωνσταν
τίας καί έματαίωσε τόν σκοπόν του. Είς τοΰτο Βέ συνετέλεσε καί 
τό θεία προνοια τότε εύρεθέν παρά τήν Σαλαμίνα λείψανον τοΰ 
Αποστόλου Βαρνάβα έχον έ"ί τοΰ στήθους' τό κατά Ματθαίον 
Εύαγγέλιον έλληνιστί γεγραμμένον ιδία χειρί τοΰ Βαρνάβα, δπερ 
λαβών ο Ανθέμιος έπορεύθη εύθύς είς Κωνσταντινούπολιν καί 
προσέφερεν αύτό είς τόν αύτοκράτορα Ζήνων:-, δστις άπέθηκεν 
εις τον ε·, τω παλατίω αύτοΰ ναόν τοΰ άγιου Στεφάνου, καί με
γάλως έχάρη δτι έπί τής βασιλείας αύτοΰ εύρέθη τ’ο κειμήλιο·? 
τοΰτο, δι’ ού οί τότε έν Κωνσταντινουπόλει άκμάζοντες μονοφυ- 
σϊται, οί τήν Αληθινήν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ ένανθρώπη-ιν άρνού- 
μενοι, εφιμώθησαν ίδόντες δτι τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον, 
ιοιοχε’.ρον τοΰ Βαρνάβα, ιστορεί καί άποδεικνύει τρανώς Αληθινήν 
τήν τοΰ Σωτήρος ήμών ένανθρώπησιν. Μετά δέ ταΰτα προσε- 
κλαύθη δ Ανθέμιος δι’ δσους πειρασμούς υποφέρει ή έκκλησία 
τής Κυπρου υπό τοΰ πατριαρχου Αντιόχειας, ό δέ αύτοκράτωρ 
δούς εύνοϊκήν άκρόασιν ε’ς τάς παραστάσεις αύτοΰ διέταξε τόν 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ακάκιον ινα συνοδικώς θεω- 
ρή~η τήν υποθεσιν τών Κυπρίων έπισκόπων παρόντων καί τών 
έπιτροπων τού Αντιόχειας. "Οθεν δ ’Ακάκιος μετά τής περί 
αυτόν συνόδου άκούσας άμφοτερων τών διαφερομένων τούς λό
γους συμφώνως μέ τάς Αποφάσεις τής τρίτης οικουμενικής συνό
δου ώρισε διά συνοδικού γράμματος ή έκκλησία τής Κύπρου νά 
μενη Ανεπηρέαστος τοΰ λοιπού άπό πάσης καταδυναστείας τών 
πατριαρχία·? τής Αντιόχειας κατά τούς ιερούς κανόνας καί τήν 
άρχαιαν συνήθειαν. ‘Ο δε αύτοκράτωρ τήν Σαλαμίνα κατέστη
σε·? Αρχιεπισκοπήν πάσης Κύπρου, καί τόν αρχιεπίσκοπον αύτής 
έτίμησε διά βασιλικών προνομίων καί παρασήμων, νά φέρη 
οηλ. μ.ανθύαν πορφυρού·? εν ταις ιεραις τελεταις, νά κ,οατη τό 
σκήπτρο·? άντ: ποιμαντικής ράβδου, νά ύπογράφεται καί νά σφρα- 
γίζη διά κ:ναβάρεως, καί νά σεμνύνετα: αύτοκέφαλος Αρχιεπί

σκοπος πάσης Κύπρου· τον δε Αντιόχειας προσέταξε νά άπέχτ 
τού λοιπού τοΰ νά ένοχλή τήν Κύπρον καί τούς επισκόπους αύτής, 
ώς λεγει ό Μοναχός Κύριλλος, ό Άναγνώστης Θεόδωρος κα: δ 
Σουΐδας.

Εκτοτε λοιπόν οι τής Αντιόχειας πατριάρχαι ησύχασαν καί 
αντί πασης ύποταγής ήν έζήτουν παρά τών Κυπρίων έπισκόπων 
ηρκεσθησαν μόνον εις τό να πεμπωσιν αύτοϊς κατά καιρούς τό 
άγιον μύΓο?, και τοΰτο ουχι δικαιώματι έξουσίας τιν'ος ή ύ—ερο- 
χής, άλλά τή συναΐνεσει τών έπισκόπων τής νήσου. Άλλά καί
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τοΰτο τδ έθος άπ'ο δέκα περίπου έτών κατηργήθη- διότι άπδ τοΰ 
1860 έτους διά την έπισυμβάσαν τότε έν Δαμασκώ σφαγήν και 
λεηλασίαν τών Χριστιανών, έκλιπούσης έκεΐσε της ίεράς ταύτης 
ύλης, ό τότε αρχιεπίσκοπος Κόπρου Μακάριος πρός θεραπείαν 
τής πνευματικής ταύτης ανάγκης άπευθύνθη τώ 1864 πρδς τήν 
μεγάλην εκκλησίαν και έπρομηθεύθη έκεΐθεν τδ διά τήν αρχιε

πισκοπήν άναγκαιοΰν άγιον μύρον καί έκτοτε έπικρατεΐ τδ έθος 
τού προμηθεύεσθαι αύτό έκάστοτε παρά τής Μεγάλης Έκκλησίας, 
ώς ποιοϋσι καί πάσαι αί λοιπαΐ αυτοκέφαλοι έκκλησίαι.

(ακολουθεί).

II ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ.
’Έποχή τής ά»ακαλι?ψεως τής τυπογραφίας.—ζ1Ι τυπογραφία, 

τουτέστι·? ή τέχνη τοΰ πολλαπλασιάζει ταχέως και έν μέτρια 
τιμή τά αντίγραφα ενός καί τοΰ αύτοΰ βιβλίου και τοΰ κατασταί- 
νειν ούτως ευπρόσιτα εις τούς πάντας τά προϊόντα τής νοήσεως 
καί τής σκέψεως, άνεκαλύφθη καί έφηρμόσθη περί τά μέσα τοΰ 
ΙΕ', αΐώνος. Δέν δυνάμεθα νά άναφέρωμεν είς ούδεμίαν τών προ
γενεστέρων έποχών τήν άρχήν τής αθανάτου ταύτης έφευρεσεως- 
επειδή οί Σΐναι καί τιν-ς λαοί τής Εύρώπης, εις τούς όποιους 
ήθέλησάν τινες νά τήν άναφέρωσι, δεν μετεχειρϊσθησαν πρδς τοΰτο 
εΐμή ξύλινους πινακίδας κεχαραγμένας έκτύπως ή ύποτύπως. 
Τδ κινητόν καί τδ χυτόν τών χαρακτήρων είνε τδ θεμέλιον τής 
τυπογραφίας· άλλά μόνον περί τά μέσα τοΰ ΙΕ’, αΐώνος περί τδ 
1450, τουτέστι τεσσαράκοντα έτη προ τής άνακαλύψεως τής 
’Αμερικής (1492), οί κινητοί χαρακτήρες καί ή χώνευσις αύτών 
έπενοήθησαν υπό τής μεγαλοφυϊας τοΰ Γουτεμβεργίου.

Προ τοΰ ΙΕ’. αΐώνος ή τυπογραφία ήτο άγνωστος- δέν μετεχει- 
ρίζοντο εΐμή χειρόγραφα τά όποια, έν άριθμώ «λαχίστω, συνίστων 
τήν βιβλιοθήκην τών μοναστηρίων καί τών φρουρίων.

Ό βιβλιοπώλης, ών άνθρωπος είδήμων πάσης επιστήμης, 
ένεπιστεύετο είς τδν άντιγραφέα τδ μέλλον άντιγραφθήναι χει
ρόγραφόν.

Ό δ'.φθεροποιδς προητοίμαζε τά μαλακά άναλάμποντα καί 
λεία δέρματα, έπί τών όποιων ό συγγραφεύς έγραφε το σύγγραμ
μά του.

‘Ο καλλιτέχνης πεν.εκόσμει τάς σελίδας τοΰ χειρογράφου μέ 
ζωγραφιάς καί έπιχρυσώματα.

Ο βιβλιοδέτης συνήνωνε τά φύλλα τοΰ βιβλίου, δπερ έπανήρ- 
χετο έπειτα έν τελεία καταστάσει εις τάς χεΐρας τοΰ σοφού 
βιβλιοπώλου.

’Εννοείται έκ τών πολλαπλών κόπων τών όποιων είχεν ανάγ

κην ή έκτέλεσις αύτοΰ, οτι βιβλίο-? ήτο κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
πράγμα σπάνιον καί πολύτιμον, έκλείετο έντδς κιβωτίου πλουσί- 
ως γεγλυμμένου, ή έκρεμάτο δι’ άλύσεως έπί τοΰ άνολογίου τής 
άναγνώσεως. Πολλά τούτων τών χειρογράφων ειχον αξίαν ύπέρ 
τά 600 φράγκα σημερινού νομίσματος. ’Αλλ’ δμως ειχον καταν
τήσει δλίγον έπωφελή- έπειδή οί αντιγράφεις έπολλαπλασίαζον 
έπί τοσούτω τάς συγκοπάς ώτε και οί πεπαιδευμένοι αυτοί άπήντων 

δυσκολίαν νά τά άναγνώσωσιν.
Τύπωσις διά πινάκων. — Κατάτά πρώτα έτη τοΰ ΙΕ', αΐώνος, 

έπειδή ή επιθυμία τής μαθήσεως μάλλον έπ! μάλλον έγενικεύετο 
καί ή υπέρογκος τιμή τών χειρογράφων ήτο πρόσκομμα σχεδόν 
ανυπέρβλητον εις τήν έκπλήρωσιν ταύτης τής έπιθυμίας, έπήλθεν 
εί'ς τινας ή ιδέα του χαράττειν έπ! ξύλινης πλακδς γεωγραφικούς 
πίνακας, άγιόγραφα κτλ. συνοδευόμενα μέ σύντομον έξηγητικήν 
έπιγραφήν, έκαλύπτοντο οί πίνακες ουτοι μέ ελαιώδη μελάνην, 
καί έπετίθεντο φύλλα περγαμηνής ή χαρτιού, έπί τών οποίων μετε- 
φέροντο διά τής θλίψεως τά έπί τοΰ ξύλου κεχαραγμένα σημεία- 
Μετ’ δλίγον τδ μήκος τής οΰτω κεχαραγμένης έπιγραφής ηΰξησεν. 
έφθασαν νά άναπαράγωσι διά τούτου τοΰ μέσου σελίδας όλοκλήρους. 
'•Λγί-j. γραφή διά τούς πτωχούς τυπωθεΐσα διά τούτου τοΰ μέσου 
έφάνη περί τάς άρχάς τοΰ ΙΕ', αΐώνος.

Ό άρχικδς ο3τος τρόπος τής πινακικής τυπώσεως έγνωρίσθη 
ΰέγεται παρά τών Σινών άπδ τοΰ ΙΓ'. αΐώνος μετά Χριστόν. 
Άλλ’ οί άπλοι ουτοι γεγλυμμένοι ξύλινοι πίνακες δέν δύνανται νά 

θεωρηθώσιν ώς αίάρχαί τής τυπογραφίας, έχούσης ούσιώδη βάσιν 

τδ κινητόν τών χαρακτήρων.
Γουτεμβέργιος.— ’Ιωάννης Γουτεμβέργιος, δ πατήρ τής τυ

πογραφίας, έγεννήθη έν Μογοντιάκω τδ 1409, έξ εύγενοΰς οικο
γένειας τής Γερμανικής ταύτης πόλεως. Έζησε μέσος τής νεότη
τάς του έν τή πατρώα αύτοΰ οικία. Ή οικία αύτη περιεκσσμεΐτο 
μέ γλυφάς καί άλληγορικά κοσμήματα, κατά τήν συνήθειαν τών 
έν λίθω είκονογράοων τοΰ μεσαιώνος. Έπί τής πύλης τής κυρίας 
εισόδου ήτο γεγλυμμένη ή κεφαλή κολοσαίου ταύρου μέ τήν 
έπιγραφήν ν,τίποτε δέν uol άνθίσταταιν Τοΰτο τδ σύμβολο-? 

έπιγεγραμμενον έπί τοΰ μετώπου τής οικίας τοΰ μαύρου ταύρον 
τοΰ Μογοντιάκου, έγεινε τδ τοΰ Γουτεμβεργίου- κα! δέν είνε τώ 

δντι τδ έ'μβλημα τής τυπογραφίας;
Δεκαπενταετής δ ’Ιωάννης Γουτεμβέργιος στερηθείς τοΰ πατρός, 

δστις δέν τώ άφινε κληρονομιάν εΐμή μικρόν τι εισόδημα, άφησε 
τδ Μογοντίακσν καί μετέβη εϊς Στο ασβοΰργον. Έκεΐ τώ έπήλθε 
κατά πρώτον ή ιδέα τοΰ νά δημιουργήση τήν νέαν τέχνην τοΰ 
πολλαπλασιάζει-? τά άντίγραφα διά μοναδικού τύπου, δστις κεκα- 
λυμμένος μέ παχεΐαν μελάνην έπέτρεπε νά λαμβάνη τις έπί τοΰ 
•/αρτίου αόριστον αριθμόν αντιτύπων τοΰ κειμένου. Δέκα έτη ειρ- 
γάσθη μόνος έν Στρασβούογω, ζητών τδ μέγα μυστήριον, τήν 
θανμτ,σίαν άνακάλυψιν, έν έν! λόγω τήν τυπογραφίαν. "Ηδη είχε 
φθάσει εις άξιά) ογα έξανόμενα- άλλ’ -υποχρεωμένος διά τάς έρεύ- 
νας του είς μεγάλα έξοδα, προσέλαβεν είς τά έργα του ώς συνε
ταίρους τρεις δημότας τής πόλεως, οΐτινες έχρεώστουν νά παρά- 
σχωσι τά άναγκαΐα κεφάλαια πρδς έξακολούθησιν τής έπιχει- 
ρήσεως.

Αί δεκαετείς αύται έργασίαι ειχον φέρει πολυτίμους καρπούς- 
ό Γουτεμβέργιος είχε φθάσει εις τδ νά χαράττη εύκόλως κινητά 
μετάλλινα γράμματα, άλλ’ έμενε-? ή εϋρεσις μετάλλου ή αρμοδίου 

κράματος πρδς κατασκευήν τούτων τών γραμμάτων διά τδν σκο-
πδν εϊς ον προσδιωρίζοντο. Ό σίδηρος ήτο πολλά σκληρός- έτρύπα

τδ χαρτίον ό μόλυβδος 
πίεσιν τοΰ πιεστηρίου, 
ούτε ίσχύν ούτε 
τήν διάρκειαν τήν 
άναγκαίαν πρδς 
τοιαύτην χρήσιν 
έποεπε λοιπόν, 
διά κράματος με
τάλλων τινών, νά 
σχηματισθώσι χα
ρακτήρες έχοντες 
τδν άπαιτούμενον 
βαθμόν τής σκλη
ρότητας καί δντες 
έπιδεκτικοί νά 
χυΐ.ώιι? είς τύ
πους.

Ό έφευρετής 
προσήγγιζεν είς 
τδ τέρμα- άλλ’ αί 
μεγάλαι δαπάναι 
αί προελθοΰσαι έκ 
τοσούτω-? έργων 
καί δοκιμών ειχον 
αφανίσει τούς γεν
ναίους συνεταίρους 
του. "Ινα φθάσωσι 
νά δημιουργήσωσι 
τδ ένδοξον έργον, 
δπερ έπεχειρίσθη- 
σαν, οί εταίροι 
τοΰ Γουτεμβεργίου 
δέν έδίστασαν νά 
πωλήσωσ; τά σκεύη 
τής οικίας των, τά 
διαμαντικά των 
καί αυτήν των τήν 
πατρικήν περιου
σίαν. Ούδέν πα - 
ράπονον έξήληε 
ποτέ έκ τοΰ στό
ματός των έπί 
τοσούτω συνησθά- 
νοντο τό μεγαλεΐον

ήτο πολλά μαλακός, συνεθλίβετο ύπο την 
‘Ως πρδς το ξύλον δέν ήθελε παράσχει

έν τώ μεταξύ, καταδιωχθείς παρά τών δανειστών του ό Γουτεμ- 
βέργιος έγκατέλιπε τά έργα του και άφήκε τδ Στρασβούργον.

Φαϋστος καί Σχαίφερος, θάνατος τοΰ Γουτεμβεργίου. — 
Επανελθών εις Μογοντίακσν τήν γεννήτριαν αύτοΰ πόλιν,

καί άφεθείς εϊς τάς ίδιας αύτοΰ δυνάμεις
νέλαβε τήν διακοπεΐσαν σειράν τήν έργων
ράττει, χύνει, δοκιμάζει κράματα, κάμνει

Γουτεμβέργιος.

ό Γουτεμβέργιος έπα- 
του. Σχεδιογραφεί, χα- 
άληθεϊς άποπείρας τυ

πώσεως. Δυσηρε- 
στημένος έκ τών 
έξαγομένων του, 
έπαναρχίζει κατά 
νέαν διεύθυνσιν. 
Άλλ’ έπειδή τά 
μέσα τώ έλειπον, 
δπως έξακολου- 
θήση τδ έργον του 
έσχημάτισε νέαν 
εταιρείαν μετά τοΰ 
Ίωάννου Φαύστου.

•Ο Ιωάννης 
Φαΰστος ήτοπλού 
σιοςχρυσοχόοςτοΰ 
Μογοντιάκου. Πα
νούργος καί πο
νηρός έδάνεισε μέν 
χρήματα είς τδν 
Γουτεμβέργιον, άλ 
λ’ άφ’ ού πρώτον 
έλαβε τά άναγ
καΐα μέτρα τοΰ 
νά έλκύση είς ε
αυτόν πάσαν τήν 
ωφέλειαν τής μελ- 
λούσης τέχνης. 
Πέτρος ό Σχαίφε- 
ρος ήτο νέος λό
γιος πολλά πε
παιδευμένος, άντι- 
γραφεύς άμιμή- 
του έπιδεξιότητος, 
τδν όποιον ό Φαΰ
στος έξελέξατο 
μετ’ ολίγον γαμ
βρόν jo-v.

Είνε γενικόν 
φρόνημα δτιόΓου- 
τεμβέργιος έφευ- 
ρών τά κινητά με
τάλλινα στοιχεία,

tou έργου κα» toj πνευμχτος του ΒιευΟυνοντο; αυτου εογχτου. ο^ν ειχ-2 '”'9 ν
Πάν δ,τι άναφέρεται εις τήν ιστορίαν τής άνακαλύψεως τής ματος προς τελειωσιν τοΰ ε^-υ ..υ. II-,ρ-, —χα.--.-,

τυπογραφίας ένδιαφέρει τοσοΰτον, ώστε ύπομιμνήσκσμεν ενταύθα τά τυχε νά παραγάγη οιά .ή, _?ώ..ω, -? ά.μ..·α ά/αλ-, 

ονόματα τών τριών ά-'δρώ?, οΐτινες έβοήθησαν τον Γουτεμβεργιονμολύβδου και τοΰ στιμμ^ο, .. ..^,,ύ..μ>? κμάμα, -? 
διά τής περιουσίας των ή διά τής νοήσεώς των νά γεννήση τήν σκευάζονται στοιχεία με λεπτάς ά-ριωνάς τ,,.ζι τ/ά.ηζ'α ,ω? εκ 
μεγάλην ταύτην τέχνην ουτοι ήσαν οί Χάϊλμαν, Άνδρέας Δρύζεν σιδήρου, άλλ ικανής ιτχυο, προ, άν.ιστα,’.? -·, .ή? ά,.ς.ι 
xa't ρί?. ' πιεστηρίου- έκτοτε ή τυπογραφία ήτο δημιουργημένη.

Αποθαρρυνθείς έκ τοΰ θανάτου τών συνεταίρων του, συμβάντος Άλλ’ έκτοτε προ ο ετι ή σκηνή μετεβλήθη. Αφ ου ^?.<.λη·.ώθη
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ή έφεύρεσις, και ό έφευρετής άποκατέστη εΐ; τδ έςής ανωφελή;, 
ό άπιστος Φαΰστος δέν έσκέφθη πλέον είμή τίνι τρόπω νά άπαλ- 
λαχθή τοΰ Γουτεμβεργίου. Άσπλαχνος τοκογλύφος ών, αναγκάζει 
τδν Γουτεμβέργιον νά παραιτηθή τών δικαιωμάτων τά όποια τω 
άνήκον είς τήν καλλιέργειαν τής έφευρέσεώς του, τδν άποδιώ/.ει 
έκ τών καμίνων του, τών πιεστηρίων του, τοΰ τυπογραφείου του. 
Δυστυχήσας διά τήν αχαριστίαν τοΰ Φαύστου ό πατήρ τής τυπο
γραφίας ήναγκάσθη νά άφήση καί πάλιν τδ Μογοντίακον.

Μετά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ Γουτεμβεργίου, ό Φαΰστος συνά
πτει εταιρείαν μετά τοΰ γαμβρού αύτοϋ Σχαιφέρου πρδς έκμετάλ- 
λευσιν τών προϊόντων τής νέα; ταύτη; τέχνη;. Κάμνει νά έρ- 
γάζωνται μετά ζέσεω; εί; τήν τύπωσιν βιβλίων, τά όποια πωλεϊ 
άσυστόλως ώς χειρόγραφα. Τοΰς έργάτας του, δυσπιστοΰντας και 
δυσηρεστημένους έκ τής διαγωγής του πρδς «τόν έφευρετήν,» 
αναγκάζει νά όρκισΟώσιν έπ; τής άγιας Γραφής δτι θέλουσι φυ
λάξει τδ μυστήριον ταύτης τής εργασίας. Πρδς περισσοτέραν βε- 
βαίωσιν τής σιωπή; των ό γέρων τοκογλύφος τοΰς βάλλει νά 
ύπογράψωσι ομολογίας τών οποίων τδ ποσδν θέλει κρατήσει έκ 
τών μισθών των έν περιπτώσει μή έχεμυθίας. Ώς τελευταίας 
ασφαλείας έγγύησιν συσταίνει τά έργοστάσιά του έν τώ μυχώ 
σκοτεινών υπογείων καί έκεΐ κρατεί κλειδωμένους τοΰ; έργάτας 
του. Χάριν τούτων τών προφυλάξεων, ό Φαΰστος ήδυνήθη νά 
πωλήση είς Παρισιού; μέγαν αριθμόν βιβλίων τά όποια έξελάμ- 
βανον γενικώς ω; χειρόγραφα. ’Αλλ’ εν τω μέσω τών ευτυχιών 
του, ή πανώλης τδν έθέρισεν.

‘θ του Σχαίφερος, άποκατασταθείς ιδιοκτήτης τής
τυπογραφίας τοΰ Φαύστου έν Μογοντιάκω, έξηκολούθει νά έκμε- 
ταλλεύη τήν νέαν έφεύρεσιν, οτε ή πόλις αΰτη έκυριεύθη έξ εφό
δου καί έλεηλατήθη. ‘Ο Σχαίφερος έχάθη εί; ταύτην τήν κατα
στροφήν καί ό θάνατός του υπήρξε τδ σύνθημα τή; διασκορπίσεως 
τών εργατών του. Εν τούτοι; ό υιό; αΰτοΰ Ιωάννη; Σχαίφερος 
έπηνώρθωσε μετ’ δλίγον τήν τυπογραφίαν τοΰ Μογοντιάκου.

Ό ’Ιωάννης Σχαίφερος δέν έμιμήθη τήν άπιστίαν τοΰ Φαύ
στου πρδ; τον δυστυχή Γουτεμβέργιον. Ό Φαΰστος ήθελεν ϊσω; 
επιτύχει διά τών άπιστων τεχνασμάτων του νά άπογυμνώση τδν 
Γουτεμβεργιον ει,· τά δμματα τών μεταγενεστέρων τή; άνηκού- 
σ-ης εις αΰτδν δόξης διά τήν Οαυμασίαν τής τυπογραφίας δημι
ούργησα, έάν ό ’Ιωάννης Σχαίφερος, δ διαδεχθείς τον πατέρα του 
Πέτρον Σχαίφερον, δέν ήθελε γράψει τά έπόμενα έπί κεφαλής 
βιβλίου τυπωθέντος κατά τδ 1805 καί άφιερωθέντος τω Αΰτο- 
κράτορι Μαςιμιλιανω· «εν Μογοντιάκω ή Οαυμασία τέχνη τής τυ
πογραφίας άνεκαλύφθη παρά τοΰ εΰφυοΰς Ίωάννου Γουτεμβεργίου 
κατά τδ 1450 καί ακολούθως έτελειοποιήθη καί διεδόθη είς τοΰς 
μεταγενεστέρους διά τών έργων τοΰ Φαύστου καί τοΰ Σχαιφέρου.» 
‘Ο Γουτεμβέργιος έπέζησε δύο έτη τω συνεταίρω αΰτοΰ Φαύστω. 
Αφ ού άφησε τδ Μογοντίακον, περιεπλανήθη δέκα έτη έν άκρα 

πενία, και δεν δύναται τις νά γνωρίζη τήν σήμερον πώς ό έφευ- 
ρετή; τής τυπογραφίας έπέρασε τά έλεεινά ταΰτα έτη. Γνωστόν 
μόνον εΐνε ότι κατά τδ 1465 έστερεΐτο τοΰ έπιουσίου άρτου. Περί 
τά τέλη τής ζωής του, έφιλοςενήθη παρά τοΰ αρχιεπισκόπου τοΰ 
Μογοντιάκου δστις τδν συγκατελεξεν εις τδν αριθμόν τών εΰγε- 

νών του καί τώ προσδιόρισε σύνταξιν. Χάριν τής γενναίας άλλά 
βραδεία; ταύτη; προστασίας, ό Γουτεμβέργιος ήδυνήθη νά άφιε- 
ρώση τά τελευταία έτη τή; ζωή; του εϊς τήν τελειοποίησιν 
τών τρόπων τής τυπώσεως· άπέθανε τήν 14 Φεβρουάριου 1468.

Ήνάπτυςις τής τιττοχραφ/ας.—Μετά τον θάνατον τοΰ έφευ- 
ρετοΰ τή; τυπογραφία; «τά τέκνα τοΰ Γουτεμβεργίου,» ώ; ώνό- 
μαζον τοΰς τυπογράφους έργάτας, διεσπάρησαν έπι διάφορα μέρη 
τής Εΰρώπης, νέοι μαθηται τής έπιστήμης καί τής προόδου. 
Έπήγαν καί άποκατεστάθησαν εί; Κολωνίαν, εϊς Αΰγούσταν, είς 
Νυρεμβέργην, είς Βασιλείαν κτλ. ‘Η Γερμανία, ή Ελβετία καί 
ή Γαλλία εΐδον μετ’ ολίγον νά άνοιχθώσι τυπογραφεία μάλλον ή 
ήττον σημαντικά.

Τήν άνακάλυψιν τής τυπογραφίας υπεδέχθησαν εΰνοϊκώ; οί 
πλειότεροι τών ηγεμόνων έκείνης τής εποχής, οϊτινες εΐνε άξιοι 
τής καθολικής εΰγνωμοσύνη; τής άνθρωπότητος, έπειδή συνέδρα
μαν τά; προόδους άνακαλύψεως προωρισμένης νά άνοιξη τά έρ
ματα τών λαών εΐς τά φώτα τή; άληθεία; καί τοΰ λόγου. Λου
δοβίκος ό ΙΑ', έδωρήσατο δικαιώματα ιθαγένειας είς τοΰς Γερ
μανούς τυπογράφους. Κάρολος δ ΙΓ. έπέτρεψεν είς τήν τυπογρα
φίαν καί τήν βιβλιοπωλίαν νά μετάσχη τών προνομίων καί τών 

προτιμήσεων τοΰ πανεπιστημίου. Λουδοβίκος ό 1Β'. έπικυρών 
ταΰτα τά προνόμια, θεωρεί τήν έφεύρεσιν ταύτην «ώς θειοτέραν 
ή άνθρώπινον, άνακαλυφθεϊσαν καί εύρεθεΐσαν χάριτι θεία είς τά; 
ήμέρας μας.» Φραγκίσκος ό Α'. άπήλλαξε τοΰς τυπογράφους 
βιβλιοπώλας πάσης στρατιωτικής ύπηρεσίας. Άλλ’ ή έποχή αΰτη 
τής έμψυχώσεως διά τήν τυπογραφίαν δέν διήρκεσεν έπί πο>ύ. 
Κατά τ'ο 1521 ήρςατο ή λογοκρισία τών τετυπωμένων βιβλίων. 
Είς τδ έςής οΰδέν σύγγραμμα ήδύνατο νά τυπωθή πριν ή έςετα- 
σθή καί έπιδοκιμασθη ύπδ τών βασιλικών έπιτρόπων. ‘Η δεδο
μένη είς τ'ον βιβλιοπώλην άδεια έθεωρεϊτο προνίμιον. Εύρίσκε- 
ται τδ κείμενον αΰτή; έν τέλει παντός άρχαίου βιβλίου.

Κατά το αΰτδ έτος βασιλικά διπλώματα συνέστησαν τήν συν
δικίαν τής τυπογραφίας. Οί ύπηρέται της, καλούμενοι φύλαχες 
τοΰ πανεπιστημίου, έχρεώστουν νά έπισκέπτωνται τά τυπογρα
φεία, νά έπιβεβαιώνται έάν τά βιβλία έπυποΰντο δρθώς, μέ κα
λούς χαρακτήρας, έπι καταλλήλου χάρτου κτλ.

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1789, έπειδή άπαντα τό συστα- 
θέντα προνόμια εί; τοΰ; προηγουμένου; αιώνας ύπέρ τών συντε
χνιών, ώς έπίσης τά ύπέρ τών διαφόρων τάξεων τοΰ κράτους 
κατεστράφησαν, πας τις ήδύνατο νά τυπόνη, ώς ήδύνατο νά 
όμιλή καί νά γράφη. Άλλ’ ύπό τήν αυτοκρατορίαν ή λογοκρι
σία άνεφάνη καί έδείχθη αΰστηροτάτη.

Περίφημοι τυπογραφίαι.—Ή αΰτοκρατορική τυπογραφία τών 
Παρισίων εΐνε τεθεμελιωμένη ύπδ Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ'. ή μάλ
λον ύπδ τοΰ ύπουργοΰ αΰτοΰ τοΰ Καρδηναλίου Ριχελίου. δστις 
τήν ένίδρυσεν είς τδ κατώγειον καί τδ πρώτον πάτωμα τής με
γάλης στοάς τοΰ Λούβρου. Κατά τδ 1809 μετεφέρθη είς τδ 
άρχάϊον παλάτιον τοΰ Ροάν, κείμενον παρά τή παλαιά όδώ τοΰ 
Τέμπλου. Αΰτη εΐνε ή πλουσιωτέρα βιβλιοθήκη τών έν τω κό
σμω ώς πρδς τήν ποικιλίαν τών χαρακτήρων. "Εχει πλήρη συλ
λογήν ‘Ελληνικών, ‘Εβραϊκών, ’Αραβικών, Σινικών κτλ. χαρα

κτήρων εΐνε ώργανισμένη ούτως ώστε νά δύναται νά άπασχολή 
χιλιάδας έργατών, δυναμένων νά έργάζωνται έν άνεσει έν τη 
εΰ-υχωρία ήν κατέχει καί μέ τδ άςιοθαύμαστο» ύλικ'ον αΰτής. 
Άλλα δέν απασχολεί συνήθως είμή 40 χύτας, 200 στοιχειοθε- 
τας, 250 τυπωτάς, 20 βιβλιοδέτας καί 130 χαρακωτρίας, βι- 
βλιορραπτρίας κτλ. Ή κυβέρνησις τυπόνει έν αΰτή τά άναγκαϊα 
είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν βιβλία, έπειδή ευρίσκει εγγυήσεις 
έχεμυθίας, αϊτινες πολλάκις εΐνε μεγάλης άξίας.

Ή αΰτοκρατορική τυπογραφία τής Βιέννης εινε άςιομνημό- 
νευτος, ώ; διακριθεΐσα μάλιστα είς τδν αιώνα μα; κατά τήν πα
ραδοχήν κα! τήν εφαρμογήν έν τή πράξει πάντων τών διάφορων 
τοόπων τή; τυπώσεως, τών προελθόντων έκ τών έφαρμογών τών 
έφευρέσεων τή; νεωτέρας έπιστήμης. Ή φωτογραφία καί ή γαλ
βανοπλαστική έλαβον έν τή αΰτοκρατορική βιβλιοθήκη τή; Βιέν
νη; πολλά; έφαρμογάς, αϊτινες έχουν προσθέσει πολΰ εί; τά μέσα 

τή; τυπογραφική; τέχνης.

Περίφημοι τυπογράφοι.— Άπδ τοΰ έτους 1488 μέχρι τοΰ 
1580 ίκμαζεν ή οικογένεια τών περιφήμων τυπογράφων, τών γνω
στών ύπ'ο τ'ο όνομα "^λδοι καί τών όποιων ό άρχηγ'ο; έκαλείτο 
*^λβος Μανούχης. Ό άρχηγ'ο; ταύτη; τή; οικογένειας '^4).δος 
Μανούχης^ καλούμενος ό Πρεσβυτέραέθεμελίωσεν έν Βενετία 
τυπογραφίαν έχουσαν ειδικόν σκοπόν τήν τύπωσιν τών αριστουρ
γημάτων τής άρχαιότητο;. Ό Άλδος Μανούκης έτέθη έν τή 
πρώτη τάξει τών τυπογράφων. Αί εκδόσεις αΰτοΰ έχουσι τδ κΰ- 
φος τών χειρογράφων. Το σημεΐον τής τυπογραφίας του εΐνε δελ- 
φίν παρεμπεπλεγμένος περί άγκυραν. *0  Παύλος Μανούκης καί 
ό Άλδος Μανούκης, καλούμενος ό νεώτερος, υίδς τοΰ Παύλου, 
έξηκολοΰθησαν τήν δόξαν τοΰ πατρός των έπροστατεύθησαν ύπδ 
τών Παπών καί συνέταξαν πολλά σοφά συγράμματα.

Οί Έλζεβίροι, 'Ολλανδοί τυπογράφοι, ήκμαζον κατά τ'ον ιπ' καί 
ιζ' αιώνα. Είς τδν Βοναβεντούραυ Έλβεζίρον, τυπογράφον τοΰ 
Βαταβικοΰ Λουγδούνου (1618-1653), κα! εί; Αβραάμ τον άδελ- 
φσν αύτοϋ καί συνέτερον χρεωστοϋνται τά τυπογραφικά αριστουρ
γήματα τά δοξάσαντα τδ όνομα αΰτών και τά διαπρέποντα διά 
τδ κάλλος καί τήν καθαρότητα τών χαρακτήρων. Έν τή Γαλλία 
οί Διδότοι συνέτειναν πολΰ ει; τά; προόδου; τή; τυπογραφίας. 
Φραγκίσκο; Αμβρόσιος Διδότος, άτοθανών κατά τδ 1804, έχυσε 
θαυμάσιους τύπους χαρακτήρων καί έδημοσίευσεν άξιολογωτάτας 
εκδόσεις· ό υίδς αΰτοΰ Φιρμΐνος Διδότος έςηκολούθησε τήν δό
ξαν τής οικίας του.

Άναφέρομεν πρδς τούτοις τδν ΒασκερβΩ.ον, περίφημο·; Άγ
γλον τυπογράφον, άποθανόντα κατά τδ 1775, δστις ύπήρξεν ό 
αΰτδς ό σχεδιαστής, ό χαράκτης καί δ χύτης τών χαρακτήρων 
οΰς μετεχειρίζετο.

Περιγραφή τών οργάνων χαι τών μέσων τών χρη/Τιμευόν^ 
των εΐς την τύπωσιν.— Ή διά κινητών χαρακτήρων τύπωσις 
γίνεται διά μεμονωμένων γραμμάτων συνενουμένων οΰτως ώστε 
νά σχηματισθώσι διαδοχικώς λέξεις, στίχοι καί σελίδες.

‘Η ΰλη τών τυπογραφικών χαρακτήρων εΐνε κράμα όγδοήκοντα 
μερών μολύβδου καί είκοσι στίμμεος· τδ τελευταΐον μέταθ,λον 

προστεθειμένο·; εϊς τδν μόλυβδον τώ "αρέχει τήν αναγκαία·; στε
ρεότητα δπως άντέχη είς τήν θλίψιν τού πιεστηρίου.

Οί τυπογραφικοί χαρακτήρες παράγοντα’., χυνομένου τοΰ κε- 
χωνευμένου κράματος είς τύπον σχηματίζοντα είδος έπιμήκου; 
σοιληνίσκου, έν τω μυχω τοΰ όποιου ύπάρχει μήτρα άναπα- 
ράγουσα πιστώ; τδ ύποτύπω; κεχαραγμένον γράμμα ύπδ τοΰ 
χαράκτου τών χαρακτήρων· ό άρχικ’ος τύπος τούτου τοΰ γράμ
ματος εΐνε χαλύβδινος. Δι’ ένο; μόνου τούτων τών χαλύβδινων 
τύπων, κατασκευασθέντος ύπ'ο τοΰ χαράκτου τών χαρακτήρων, 
έξάγονται πάμπολλαι μήτραι, καί αί μήτραι αΰτα'ι τεθειμέναι 
είς τοΰς μυχούς τών τύπων δύνανται νά δώσωσιν είς τ'ον στοι
χειοχύτην μέγαν αριθμόν στοιχείων.

Τό προπαρεσκευασμένον γράμμα ύπ'ο τοΰ στοιχειοχύτου συνί- 
σταται έκ δύω μερώ ν Ιον έκ τοΰ γράμματος αΰτοΰ, 2ον έκ στύλου 
πεπλατυσμένου, έφ' ου τδ γράμμα τοΰτο στηρίζεται καί δστις εΰ- 
κολύνει είς τ'ον στοιχειοθέτην τοΰ τυπογραφείου τήν χρήσιν τών 
στοιχείων έν τή στοιχειοθεσία.

ΣτοιγειοΟεσία— Τά στοιχεία τά παρασκευασθέντα ύπδ τοΰ 
στοιχειοχύτου παραδίδονται εΐς τοΰς έργάτας τοΰ τυπογραφείου, 
οϊτινες τά διανέμουσιν εΐς τάς θήχας τής στοιχειοθετικής τρα- 
πέζης.

Πρδς συλλογήν τών γραμμάτων τών πρδς σχηματισμόν λέ- 
ξεως ό στοιχειοθέτης λαμβάνει μικρόν έργαλεϊον καλούμενο·; 
σννθετίμριον, έν ω θέτει διαδοχικώς τά κατάλληλα γράμματα 
πρ'ος σχηματισμόν τών λέξεων, τάς οποίας άναγινώσκει έπί τοΰ 
πρωτοτύπου· τ'ο όργανο·; τοΰτο συνίσταται άπ'ο μετάλλινο·; κανόνα, 
έπί τοΰ όποιου τρέχει είδος γνώμονος έφαπτομένου ένδς τών χει- 
λέων τοϋ κανόνος. Τδ χείλος τοΰτο διαπεράται ύπ'ο οπών εΐς 
ίσα; άποστάσεις, δϊ ών δύναται νά στηριχθή ό γ·;ώμων διά γομ- 
φίσκου, δταν ό εργάτης έπιτύχη τήν άπαιτουμένην άπομάκρυσιν 
ή τ'ο αρμόδιον μήκος τοΰ στίχου. Άφ’ ού συντεθή ό πρώτο; στί
χος, προσαρμόζεται είς αΰτόν πέταλο·; ή χάλκινο·; λεΐον διάστι
χου, έφ' ω τίθενται τά γράμματα τοΰ δευτέρου στίχου κτλ.

' Ο στοιχειοθέτης δύναται νά σηχώση δεκάκις χίλια γράμματα 
καθ’ έκάστην, καί ύπολογίζεται δτι κατά τάς 300 έργασίμους 
ήμέρας τοΰ έτους ή δεξιά τοΰ στοιχειοθέτου διατρέχει κατά μέσον 
δρον 1300 λεύγας.

Άο’ ού πληρωθή τδ συνθετήριον, σηκόνονται οί στίχοι θλι- 
βόμενοι μεταξύ τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ και τίθενται έπί 
τοΰ σελιδοθέτου, μικρά; ορθογωνίου σανίδο;, τής όποιας ή κατω- 
τέοα γωνία περικλείεται ύπδ καθέτου χείλους.

Άφ’ ού στοιχειοθετηθώσι πολλοί στίχοι ώστε νά σχηματίζωσι 
φάκελλον ή σελίδα, συνενοΰνται, δένονται διά σπάγου καί τίθεται 
δ φάκελλος έπι μαρμάρινης πλακός.

Τύπωσις. Άφ’ ού έτοιμασθώσι τά πλαίσια, μένει ή τύπωσις 
ή ή έξαγωγή έπί τοΰ χαρτιού. Άπδ τής έποχής τής άνακαλύ
ψεως τή; τυπογραφία; μέχρι τοΰ ήμετέρου αίώνο;, ή τύπωσις έξε- 
τελέσθη διά τοΰ διά βραχιόνων πιεστηρίου. Άλλά τήν σήμερον 
εΐς τάς περισσοτέρας τυπογραφίας ή τύπωσις έκτελεΐται μηχα
νικώς τουτέστι διά καταλλήλων μηχανών. Τδ πρώτον μηχανικόν 
πιεστήοιον έπενοήθη κατά τδ 1790 ύπδ μηχανικού Άγγλου κα- 
λουμένου Νίκολσων.
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Τδ σχήμα τοΰτο παριστά τδ διά βραχιόνων πιεστήριο·? τδ έν 
χρήσει έτι καί νΰν.

Άφ’ ού τεθώσι τά πλαίσια έπί τής έπιπέδου πλακός, δ έργά
της τά μελανόνει διά κυλίνδρου, τόν όποιον κρατεί είς τάς χεΐ- 
ρας. Καταβιβάζει άκολούθως τδ χαρτίον, προηγουμένως βεβρεγ- 
μέναν καί προσηρμοσμένον έπί τοΰ πίνακος, έπί τών μεμελανω- 
μένων πλαισίων. Τέλος πιέζει τδ φύλλο·?-τοΰ χαρτιού έπί τών 

πλαισίων διά τοΰ πιεστηρίου, καί τδ φύλλο·? τυποΰται.
Ποσότης μελάνης ήμιρρεύστου τίθεται έπι αΰλακος τελευ- 

τώντος τήν τράπεζαν. Διά τής λαβής ό έργάτης περιστρέφει τδν 
κύλινδρον, δστις μεταβιβάζει ποσότητά' τινα μελάνης έπί τής 
λείας έπιφανείας τής τραπέζης. 'Ο έργάτης άκολούθως διά τοΰ 
κινητού κυλίνδρου λαμβάνει οΰτω μελάνην, τήν όποιαν τέλος με

ταφέρει έπί τοΰ πιεστηρίου.

II ΕΑΠΙΣ.

<ι Μ ό ν η δ’ αυτόθι Έλπίς
« Ένδον έμεινε πίθου ύπό χείλεσιν, ουδέ θύραζε 
« Έξέπτη ....
“ Άλλα δ· μυρία λυγρά κατ’ ανθρώπους άλάληται.
« Πλείη μέν γάο γαΐα κακών, πλείη δέ θάλασσα.

« Νόσοι δ’ άνθρώποισιν έφ’ ήμέρη ήδ’ έπί νυκτί 
« Αυτόματοι φοιτώσι, κακά Ονητοΐσι φέρουσαι 
• Σιγή ....

(Ήσιόδ. Έργ. καί Ήμ. 84—91).

‘Οπόσον ωραίος, ωραιότατος εινε ό προγονικός ούτος τών ‘Ελ
λήνων μύθος περί τής Πανδώρας καί τού πίθου τοΰ παρά τοΰ 
Διός αύτή δωρηθέντος καί άφ' οΰτινος άνοιχθέντος έξερρύησαν ή 
πληθύς τών δεινών καί τών ασθενειών, άτινα, διά μιας διασπαρέντα 
έφ’ άπάσης τής οικουμένης, διατελοϋσιν άπό τής ολέθριου έκεί
νης στιγμής μαστίζοντα τ'ο ανθρώπινον γένος ! Μ ό ν η δ’ ή 
έλπίς μείνασα έν τω βάθει τής πυξίδας δεικνύει δτι μόνη 
αΰτη κέκτηται τήν θαυμασίαν δύναμιν τοΰ άνακουφίζειν τά βάρη 
καί εύκολύνειν τά έργα τοΰ άνθρώπου καί καθιστά·? τάς βιωτι- 
κάς μέριμνας και λύπας αύτοΰ ήττον δδυνηράς καί ήττον έπιπό- 
νους............

‘Η έλπίς διά τών πτερύγων αύτής τών ισχυρών άμα καί ώκυ- 

πτέρων, έν τάχει άνυψσυμένη έκ παντ'ος ζοφώδους καί οχληρού 
πρ'ος ποιητικήν τινα καί άκτινόεσσαν άτμοσφαΐραν, ανάγει ημάς 
είς πέλαγος ονειροπολήσεων καί ποικίλων οπτασιών, παροτρύνου- 
σα τήν καρδίαν ινα ασμένως έν αΰτάΐς περιπλανηθή- άναφέρουσα 
δέ τους διαλογισμούς έκ τοΰ πραγματικού πρ'ος τ'ο ιδανικόν, 
σπεύδει νά μεταβίβαση ήμάς είς φαντασιώδη κόσμον, παρέχουσα 
ήμΐν ύψηλάς ιδέας περί δόξης, δυνάμεως καί φήμης. ’Εκτυλίσσει 
μυστηριώδη ζαί γοητευτικήν σκυτάλην καί δεικνύει έν αύτή έγκε- 
χαραγμένον αθάνατόν τι όνομα. Τδ ιερόν αύτής έργον εΐνε νά παρου- 
σιάζη πρός ήμά'ς, οπότε περισοιχούμενοι υπό φροντίδων και οδυνών 
οδοιπορούμε·? έν τή τραχεία όδω, τήν εικόνα τής όσονούπω έλευ- 
σομένης ευθυμίας κα! χαράς κα! νά μετατρέπη είς γοητευτικά 
Θέλγητρα τάς ένεστώσας σκληράς πραγματικότητας τοΰ βίου.

Τδ δ’ εΰγενές τών ευχών, ή ισχύς τών οπτασιών καί ή 
καλλονή τών έμπνεύσεων αύτής, άδιαλείπτως ένεργοΰντα, παρα- 
μυθοΰσι τήν ψυχήν ήμών καί τότε άκόμη, δτε ή έπί τής κλίνης 
νοσηλευομένη, άλλ’ ήρέμα έκλείπουσα καί βαθμηδόν σβύνουσα 
ζωή, ή βραδεία άναπνοή καί ό βραδύτερος σφυγμός προσημαί- 
νουσιν οτι ήγγικεν ή ώρα τοΰ θανάτου. ‘Ομοιάζει δ’ αΰτη τότε 
τήν περιλαμπή άκτΐνα τοΰ άποσβεννυμένου λαμπτήρες, δστις έπι- 
χέει τδν ύστατον καί φαεινότερο·? σπινθήρα αύτοΰ έν τοΐς κόλποις 
τής νυκτός. Ή έλπίς συνοδεύουσα θαρραλέως ήμάς έξ αύτής 
τής κοιτίδος μέχρι τοΰ τάφου ούδέποτε έγκαταλείπει τήν διάνοιαν 
ήμών έν θλίψει καί άθυμία.

"Απαντες έλπίζομεν. ’Εν έκάστω ήμών τδ πάθος τοΰτο ευρί
σκει τροφήν πρδς συντήρησιν αΰτοΰ. "Απαντες μορφόνοντες έν 
τή φαντασία ιδανικόν τι κ α λ δ ν καί έμπαθώς αύτδ περιθάλ- 
ποντες έλπίζομεν τήν άνεύρεσιν καί τοΰ ώραίου άρχετύπου.

"Οτε τδ πρώτον ή έλπίς εισδύει είς τήν καρδίαν, οί παντα- 
χόθεν περιελκόμενοι λογισμοί, έπί ένδς καί μόνου αντικειμένου 
συγκεντρούμενοι, πληροΰσι τδ κενόν οΰτινος πρότερον ήγνοοΰμεν 
τό μέγεθος καί τήν έκτασιν. Άποδιώκουσα δέ πάσαν αδρανή άδι- 
αφορίαν έν ταΐς πράξεσιν ήμών, προστίθησι νέον ερεθισμόν καί 
καταδεικνύει άναφανδόν τάς οδούς τής φήμης άνεωγμένας δπως 
διά λαμπρών κατορθωμάτων άποκτήσωμεν αύτήν τή όμοφώνω 
τών λαών έπιδοκιμασία ...

Άλλ’ δσον ισχυρόν τό θέλγητρο·? τής έλπίδος το οΰτω διεγεΐ- 
ρον καί έμπνέον ήμάς, τόσον ίσχυρώς περιπλανά καϊ εξαπατά 
τήν καρδίαν. "Οσω γλυκύτερος ό δόλος, τόσω δριμύτερος ό πό
νος κα! μεγίστη ή απελπισία, δταν, έγερθέντες τής ληθαργίας, 
ίδωμεν τήν χρυσήν άλυσσον τής έλπίδος τεθραυσμένην, τά διά
φορα τεμάχια τήδε κακεΐσε έρριμμένα κα! τήν Σειρήνα ταύτην 
άποχωροΰσαν μακράν τών οφθαλμών ήμών.

Αί ψυχαί τών νέων εΐνε πλήρεις ελπίδων. Ή έλπίς εΐνε ό 
ήλιος, τό κέντρον καί ή πηγή τής ύπάρξεώς αύτών. Τό γόητρο·? 
ούτως ειπειν, αύτής πληρούν τήν διάνοιαν ταραχωδών άνα- 
θυμιάσεων, μόλις επιτρέπει αύτοΐς τδ νά διακρίνωσιν έναργώς τά 
π=ρ·ς αύτών ή νά αίσθανθώσιν άμυδρώς τά πόρρωθεν άντικείμενα. 
II επι τών δμματων έπιχεομένη άχλύς περιορίζει τήν δρασιν 
«υιών έντδς στενού δρίζοντος, ούδέν έτερον παρουσιάζοντος είμή 
μορφάς φανταστικάς.

"Οθεν οί μεγάλως καί σφόδρα έλπίζοντες θεωροόσιν ελάχιστου 
λόγου αξίας τάς απολαύσεις τής παρούσης στιγμής. Τοιοΰτος 
ύπήρξεν ό ’Ιούλιος Καΐσαρ. Καθ’ ά ίστοροΰσιν, έδωρήσατο ούτος 
άπαντα τά έαυτοΰ τοΐς φίλοι;, καί δτε τις έξ αύτών έκπλαγείς 
έάι τή γενναιότητι ταύτη ήρώτησε τί πλέον έμενεν αύτώ; II 
έλπίς, ύπέλαβεν ό ’Ιούλιος Καΐσαρ. Βεβαίως ή ελπίς πολλά
κις δύναται νά μάς άνταμείψη διά πάσαν θυσίαν καί ούδέν δπερ 
ό χρόνος, αί περιστάσεις καί ή τύχη νά μή δύνανται νά παρέξω- 
σιν ήμΐν. Άλλ’ δμως, ευήθη δλως καί ανόητο? ήθέλομεν τήν 
σήμερον άποκαλέσει τόν αφειδώς οΰτω διασκορπίζοντα τά άγαθά 
αύτοΰ πρ'ος τούς άλλους καί ούδέν έπιφυλάττοντα πρδς ιδίαν αύ
τού χρήσιν. “Ισως τά πράγματα άλλως πως εΐχον έν τή άρχαία 
Ρώμη ή παρ’ ήμΐν. Ίσως τότε, τού χρηματικού ευκόλως προσ- 
κτωμένου, ή δόξα, αί τιμαΐ καί τ’ αξιώματα προσήρχοντο ταχύ
τερο? καί άπονώτερον καί έξωμάλυνον οΰτω τήν όδόν τής μεγα
λοδωρίας. Άλλ’ ίσως μάλλον το μυστικόν τής τοΰ Καίσαρος 
ελευθεριότητας ένέκειτο έν τή ύπερβολική αύτοΰ κενοδοξία. Δι
ότι έπίστευε τα πά?τα εφικτά, καί δτι ουδείς άλλος έφάμιλλος 
αΰτοΰ. Ή οέ κενοδοξία προέβη έπί τοσούτον, ώστε, αίσχυνόμενος 
έπί τή φαλάκρα τών κροτάφων του, περιετύλισσε συνήθως τήν κε
φαλήν μέ στέφανον δάφνης, 3? οί Ρωμάΐοι προς τιμήν τώ? θρι
άμβων του έπέδωκαν αΰτω. θαρραλέως λοιπόν έλπίζων, έφρόνει 
οτι δυνάμει τών βραχιόνων καί του νοός αύτοΰ ήδύνατο νά έκ- 
τελέση πάν τό ποθούμενον. Έκ τούτου ο’ ή τοσαύτη αΰτοΰ όλι- 
γωρία έπί πραγμάτων, άτινα, ώς έδόκει αύτώ, πάντοτε κατείχε·? 
έν ταΐς χερσίν, ώ; καί ή ελπίς πρός άλλας μεγαλειτέρας καί 
ώραιοτέρας απολαύσεις έν τώ μέλλοντι —έν τώ μέλλοντ. έκεί.ω, 
προς δ οί στοχασμοί αύτοΰ άείποτε έστρέφοντο καί δπερ εΐχεν 
ύπ’ δψιν διά παντός. Ό δέ τρόπος ούτος τοΰ σκέπτεσθαι εΐνε 
κοινός απάντων τών μεγαλεπηβόλων καί μεγαλοφυών άνδρών.

Ή ψυχή, καίτοι ύπ'ο τής έπιρροής τής έλπίδος συνήθως έςα- 
πατωμένη, παραδίδεται όλοσχερώς είς τά γόητρα αύτής, ήτις δι
δάσκει πώς νά έμπαίζωμεν τάς φροντίδας, νά ύπερνικώμεν τάς 
δυσχερείας, νά λησμονώμεν τάς λύπας καϊ ν’ άποδίώκωμεν τούς 
στεναγμούς. Διότι, δταν αΰτη άπαξ κατασταθή τό άσυλο? ήμών, 
άπέπτη πάσα θλιβερά σκέψις, τ'ο βλέμμα διευθύνεται είς τάς λαμ
πρά; άπόψεις τοΰ μέλλοντος καί πάσα θύελλα του βίου διαλύε
ται διά τοΰ μειδιάματος αύτής. Ή δ’ άγκυρα αύτής έστιν άγκυρα 
γαλήνης.— Είθε δέ νά διαμένη διή παντός προσωρμισμένη έν 
τώ λιμένι τών καρδιώ? ήμώ?, ΐνα κατευνάζη τάς άδημΟ/ίας διά 
τοΰ οΰρανίου αύτής πυρός 1

Αΰτη έμπνέει τάς ύψηλάς ιδέας εϊς τ'ον ποιητήν, ύπσγορεύουσα 
καί έπαύξουσα τ'ο Οέλγητρον τών στίχων αΰτοΰ, έπωθεΐ τόν ζω- 
γρα'φον είς τήν έξεικόνισιν τών τής φύσεως καλλονών καί έπι- 
πάσσει τ'ο άνήσυχον πνεΰμα τοΰ φιλοδόξου νά διαλα'μπη, προβάλ- 
λουσα ένώπιον αΰτών τήν εΰχέρειαν τοΰ ν’ άναβώσιν εϊς την 
βραχώδη περιωπή·? τής φήμης καί τής τιμής.

Ή μαγική αύτής δύναμις κατευνάζει τήν λύπην τήν έκ τής 
άπουσίας τών φιλτάτων μας. ’Επιθέτει ήπιον βάλσαμον έπί τής 
καρδίας τοΰ αιχμαλώτου. Προσκαλεΐ τ'ον κλυδωνιζόμενον ναύτην 
εις τάς ήδονάς τής φαντασίας καί τάς έν τη πατρίδι μελλούσας 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τιυχ. Μ'.)

διασκεδάσεις καί φέρει τήν χαράν έν τη καρδία τοΰ δυστυχοΰν- 
τος, δστις, ύπό τ'ο βέλος τής ταλαιπωρίας, θρηνεί τήν κακήν αύ
τοΰ μοίραν. Ή φωνή τότε αύτής, φωνή εΰπρόσδεκτος καί ποθεινή, 
ύπόσχεται αΰτω δτι νέαι Τέρψεις μετ' οΰ πολύ άναμένουσιν αΰ- 
τδν καί δτι τό πολύτιμον καί συμπαθητικόν τής φιλίας δάκρυ θέ
λει διαλύσει δσον ουπω τά σκότη τής δυστυχίας του. Αΰτη θέλ
γει τούς οφθαλμούς τοΰ έραστοΰ μέ προσφιλή δελεάσματα καί 
ραίνουσα προ τών βημάτων αΰτοΰ άμάραντα άνθη κα: ώραίας 
οπτασίας, περικοσμεΐ τήν μέλλουσαν αΰτοΰ ευδαιμονίαν διά φαι
δρών μειδιαμάτων καί λαμπρών έπιτυχιών.

Έν συνόλω δ' είπεϊν, έν πάση τάξει άνθρώπων καί πάση σκηνή 
τοΰ βίου, ή έλπίς έστι τό κάλλιστον καί λαμπρότατο·? πάθος 
τής ψυχής, καί ώς ηλιακή λάμψις έςαεΐ ακτινοβολεί ένώπιον 
αύτής.

Έ μ. Γιαννακόπουλος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΓΚΟ1ΆΕΡ.(JOHN FRANCIS MAGUIRE.)
Πάσα Έλληνική καρδία μετά μεγίστης λύπης θέλει μάθει, οτι 

δ ειλικρινέστερος και καρτερικώτερος φίλος τοΰ Ελληνικού έ
θνους ’Ιωάννης Φραγκίσκος Μαγκουάερ άπεβίωσεν έντός τινων 
μόνον ήμερών προσβληθείς ύπ'ο κεραυνοδόλου νόσου.

Ό Ιωάννης Μαγκουάερ εΐχεν άρετάς, αΐτινες άπηθανάτισαν 
αύτόν έν τώ μεγάλω Άγγλικώ έθνει, άπεβίωσε δέ ώς άλλος 
Όκόνελ θρηνούμενος ύφ’ άπάσης τής Ιρλανδίας. Χαρχκτή ρος 
άνεξαρτήτου καί φιλοσοφικού ών, δέν έθήρευε τιμάς καί οΰοέποτ». 
άνεμίχθη είς συνεταιρισμούς έμπορικούς, βιομηχανικούς ή κερ
δοσκοπικούς. Ώς πολίτικος άνήρ ϊστατο μακράν καί ύπεράνω 
πάντων έτοιμος να συνδράμη τον άληθώς πάσχοντα, άλλ’ άνευ 
οΰδενδς ατομικού συμφέροντος. Ήδύνατο νά προσπέση κα! ίκε- 
τεύση τούς ύπουργούς μετ’ έπιμονής καί έξαντλήση ένώπιον αΰ
τών τήν ευγλωττίαν του διά τόν ένδεέστερον άλλ’ άξίζοντα τοΰ
το, ποτέ δμως δέν κατεδέχθη οβολόν δΓ εαυτόν νά ζητήση οΰτε 
νά δεχθή παρ' έκείνων, ών τάς περιουσίας έσωζε. Καί ίμω- ό 
Μαγκουάερ εύρίσκετο είς τήν ιδίαν τοΰ ’Επαμεινώνδα θέσιν μέ 
τήν διαφοράν δτι εΐχε πολυαριθμοτέραν οικογένειαν, ήν διά τοΰ 
καλάμου του μόνον συνετήρει. Ή ήθική του, ή εΰπροσηγορία του, 
ή εΰάρεστος συναναστροφή καί έγκράτειά του ήσαν παροιμιακαί- 
διό οί άναρίθμητοι φίλοι του δέν δύνανται έτι νά πιστεόσωσιν 
δτι άληθώς άπήλθε τοΰ κόσμου τούτου, άναλογιζόμενοι πόσον 
κανονικώς έζη καί πόσον ύγιοΰς κράσεως ήτο. Ό άναγνώσας τ'ο 
τελευταΐον μυθιστόρημά του Ή επομένη γινίά (Next generation) 
δέν δύναται ή νά θαυμάση τήν μεγαλοφυΐαν του· άλλά μόνον 
δσοι εγνώρισαν αύτόν έκ τοΰ πλησίον δύνανται νά μαρτυρήσωσι 
περί τοΰ σαρκαστικού καί σατυρικού αΰτοΰ ύφους, δσάκις έπέτρε-14.
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πεν εϊς τοΰτο έλευθέραν έξοδον ένώπιον τών άλλων. Άλλά 
σπανίως έπραττε τοΰτο, διότι συνήθως ήτο σοβαρού χαρακτήρος 

καί λίαν προφυλαχτικός εϊς τους λόγους του.
Ό ’Ιωάννης Μαγκουάερ άπεβίωσε κατά την άκμήν τής ήλι- 

κίας καί του σταδίου του, φέρων μόνον 57 έτη καί τινας ΰπο- 
λεύκους τρίχας. ΊΙτο υί'ος έντιμου έμπορου της πόλεως Κόρκ τής 
’Ιρλανδίας. Έξεπαιδεύθη ώς δικηγόρος καί τω 1843διεκρίθη κατά 
πρώτον έπί τοΰ δικηγορικού βήματος έν τοϊς Ίρλανδικοϊς δικαςηρίοις. 
Έκτοτε άνεδείχθη είς τών φιλελευθερωτέρων καί πατριωτικωτέρων, 
φέρων έν τή καρδία του ύπέρ πάν άλλο προσφιλέσερον την ’Ιρλανδί
αν. Τω 1848 ήρξατο τ'ον πολιτικόν αΰτοΰ βίον πεμφθείς βουλευ
τής τής πόλεως Δογκάρβαν, θριαμβεύσας είς τάς βουλευτικές 
έκλογάς κατά τοΰ Ριχάρδου Λάλορ Σχέϊλ, τότε διευθυντοΰ τοΰ 
νομισματοκοπείου έπί τής ύπουργείας τοΰ Ίωάννου Ρώσσελ. Ο 
θρίαμβος ουτος περιήψε μεγίστην ύπόληψιν εϊς τδν νέον Μαγ
κουάερ, καθότι ό κ. Σχέϊλ ήτο άνήρ μείζονος επιρροής, προσω
πικής βαρύτητες καί μεγάλων μέσων. Δεκαοκτώ κατά σειράν έτη 
αντιπροσώπευσε τήν Δογκάρβαν έκλεγόμενος έπανειλημμένως· 
ήτο δ' αΰτη λίαν υπερήφανος, διότι εϊς τ'ον νέον Μαγκουάερ ευρε 
δεινόν ρήτορα ύπερμαχοΰντα τών συμφερόντων τής ’Ιρλανδίας καί 
ποιήσαντα τήν πολίχνην ταύτην γνωστήν ώς τάς μεγάλας βιο- 
μηχανικάς πόλεις τοΰ ’Αγγλικού κράτους. Κατά τ'ο διάστημα 
τοΰτο έξελέχθη τρις κατ’ έπανάληψιν δήμαρχος τής πόλεως 
τής γεννήσεώς του Κόρκ. Πρδ ές έτών όμως άπεφάσισε νά δε- 
χθή τήν βουλευτικήν θέσιν τής Κόρκ, έν ή καί κατώκει. Έρω- 
-ήσ?ς αΰτ'ον πώς ήδύνατο νά έγκαταλείψη τήν Δογκάρβαν, ήν 
έπί τόσα έτη άντεπροσώπευεν, άπεκρίθη: «Πράττω μετά λύπης 
» τοΰτο, υπαγόμενος εϊς τήν άνωτέραν θέλησιν τών συμπολιτών 
» μου τής Κόρκ, έν ή κατοικώ καί έν ή έκδίδεται ή έφημερίς 
«μου'Ο εξεταστής τής Κόρχ (Cork Examiner), δστις είνε ό 
«κυριώτερος πόρος μου.» Έν συνόλω διέτριψεν εικοσιτέσσαρα 
έτη έν τω κοινοβουλίω καί έκέρδισε τάς λαμπροτέρας μάχας 
Δέν υπάρχει έλευθερία εϊσαχθεϊσα εϊς τήν δεινώς πιεζομένην Ιρ
λανδίαν κατά τά έσχατα δεκαπέντε έτη, ήτις νά μή οφείλεται 
είς τ'ον Μαγκουάερ. Είνε ό πρώτος ύπέρ αΰτής ζητήσας νομο
σχέδιο'? καί δ πρώτος καί δ έσχατος άγωνισθείς ύπέρ τής άπο- 
κτήσεώς του. Ήτο έχθρδς έντιμος, δν τινα καί αΰτοί οί σφοδρά 
αντιπολιτευόμενοι άκρως έσέβοντο. Τω 1841 ίδρυσε τήν εφημε
ρίδα Ό 'Εξεταστής τής Κορχ (Cork Examiner), η: ητο ό κυ- 
ριώτερος άρθρογράφος καί τήν όποιαν διεύθυνε μετά τής αΰτής
σταθερότητες, ειλικρίνειας, πατριωτισμού καί φρονήσεως, άτινα 
τόσον διέκρινον αΰτ'ον έντος τοΰ κοινοβουλίου. Άλλ’ δ κ. Μαγ
κουάερ έκτος τών πολυμόχθων κοινοβουλευτικών καθηκόντων 
του καί τών τοΰ έφημεριδογράφου, εΰρισκε τήν εΰκαιρίαν νά 
συγγράφη καί διάφορα πονήματα· τώ δέ 1863 έδημοσίευσε τ'ον 
βίον τον Πατρός Ματθαίου (Father Mathen), άνδρδς δαπα_ 
νήσαντος τήν περιουσίαν καί τάς ήμέρας του πρδς κατάπαυσιν 
τής οινοποσίας, σύγγραμμα γέμον διδακτικών ανεκδότων καί 
ήθικών ιστορικών, σύγγραμμα λίαν δημοτικόν καί κοινωφελές, 
καί οΰ μικρόν συντεϊναν είς τήν διάδοσιν τών ύπέρ έγκρατειας 
καταστημάτων. Μετέβη άκολούθως εϊς Αμερικήν καί επιστρέψας

έγραψεν έτερον ύπ'ο τδν τίτλον Οί 'ίρλανδοι Ιν ’Μ/ιεριχη, δπερ 
οΰ μικρόν έκυκλοφόρησε- τ'ο δέ παρελθόν έτος έδημοσίευσε τδ 
πρώτον μυθιστόρημά του ίΙΙ επομένη γενεά (Next generation), 
έν ω ή ευφυΐα, τολμώ νά εϊπω, ίπταται έφ’ έκάστης γραμμής 
τών σελίδων του. Τ'ο θέμα αΰτοΰ είνε δτι μετά τινα έτη ή γυνή έσε- 
ται έν τή ιδία κοινωνική θέσει τοΰ άνδρδς. Έν τω μυθ’.στορή- 
ματι τούτω δέν ύπάρχουσιν έρωτικαί πλεκτάναι ή σκηναί δραμα- 
τικαί, άλλά πλησμονή πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων 
καί ιδεών μιας μεταγενεστέρας γενεάς, έν ή έν τω υπουργειω 
ύπάρχουσι κυρίαι, έν τω κοινοβουλίω κυριαι, εις τον δικαστικόν 
κλάδον κυρίαι δικασταί καί εισαγγελείς, έν ένί λόγω κυριαι 
μετά κυρίων διευθύνουσι τά πάντα έν Αγγλία καί ή έξουσία 
εΰρίσκεται έξίσου μερισμένη εϊς άμφοτέρων τών γενών τάς χεϊρας.

Οΰτω προσεβλήθη ύπ'ο τής άσθενείας ήτις άφήρπασεν αΰτόν' 

τ'ο συμβάν έποίησε μικράν έντύπωσιν καθ’ οτι δεν έπεριμενομεν 
συνέπειας τόσον ολέθριας. Διετάχθη έν τούτοις ύπ'ο τών ιατρών 
τής Κόρκ νά μεταβή εϊς Δουβλϊνον δπως συμβουλευθή τούς ια
τρούς τής πρωτευούσης τής ’Ιρλανδίας. Οί δόκτορες Βάρκερ κα· 
Σάβεν τ'ον ειχον παρακινήσει είς τοΰτο. Άμα άφίχθη καί έξη- 
τάσθη ύπ'ο τοΰ Άγάμ, ή άσθένειά του έθεωρήθη ανίατος. Τοΰτ0 
συνέβη τήν δευτέραν, 28ην τοΰ παρελθόντος μηνός· τήν τρίτην 
ήτο καλλίτερον καί συνδιελέχθη ολίγον μετά τοΰ γυναικαδέλφου 
του άρχιδικαστοΰ τής ’Ιρλανδίας, άλλά τήν παρασκευήν τ'ο έσπέ
ρας προσβληθείς καί πάλιν έκ τής ιδίας νόσου εςεπνευσε τήν 
ογδόην ώραν τής έσπέρας. Περίεργος συμπτωσις! Και δ κ· 
Μπένισχ δ προηγούμενος αΰτοΰ βουλευτής τής Κόρκ καί μέλος 
τοΰ φιλελληνικοΰ συλλόγου είχε προσβληθή ύπο τής αΰτής ασθέ

νειας καί άποβιώσει.
Τοΰ κ. Μαγκουάερ τήν άσθένειαν άποδίδω εΐς δύο αίτιας» 

εϊς τήν ύπερβολικήν διανοητικήν του έργασίαν κα’ είς τάς χρη- 
ματικάς στενοχώριας ας, οσον φιλοσοφικως και αν υφιστατο η 
γενναία καρδία του, δέν ήδύνατο άπόνως νά καταπίη. Πατήρ οι

κογένειας πολυαρίθμου καί φέρων άεί έπί τών νώτων του τας 
απαιτήσεις τών πτωχών 'Ιρλανδών, μη δυναμενος οε να ευχα
ρίστηση αύτούς δπως έπεθύμει, άν καί προθύμως άφιερωσε τδ 
ήμισυ τοϋ βαλαντίου του είς αύτούς, μετά μελαγχολίας ησθά- 
νετο δτι δσον τ'ο όνομά του καθίστατο μεγαλείτερον τόσον ή 
Οέσις του έδεϊνοΰτο. Μήνάς τινας πρ'ο τής άσθενείας του οί φίλβο 
του πληροφορηθέντες τάς στενοχώριας του ενήργησαν έν Ιρλαν
δία δημοσίαν συνδρομήν καί συνελεξαν σχεδόν 6000 λίρας· εφαί- 
νετο πολύ ευχαριστημένος διά τοΰτο. "Οτε δ λόγος συνέπεσε περί 
τής συνδρομής ταύτης, προσέθεσα « ή ηθική ευχαριστησις τοιού- 
του δείγματος ευγνωμοσύνης έκ μέρους τών συμπατριωτών ΰμω7 
έστιν οΰ μικρά ίκανοποιησις δια τούς κόπους και τά, θυσίας 
ύμών. — Μεγάλη, άπεκρίθη, μεγάλη ηθική εΰχαρίστησις! αλ. 
λ’ δσον αφορά τ'ο ποσόν, ώς ήλθεν έφυγεν ήτο 'ίσον με τα χρέη 
μου. Τούλάχιστον τώρα τοιαΰτα δέν έχω ». Μετ’ ολίγον μειδιών 
έπρόσθεσε.— Δέν νομίζεις δτι οί Έλληνες τής Αγγλίας ώφει- 
λον νά δράξωσι τήν εΰκαιρίαν καί μή προσφέρωσι μικρόν τ’- 
δώρον άπλουστάτης άξίας μετ’ ευχαριστηρίου έπιστολής δι οσα 
έ'πραξα δι’ ύμάς; Δέν είμαι έγώ δστις τοσάκις ώμίλησα εις τδν 

λόρδον Παλμερστώναπαρακινών αύτδν νά παραχώρηση τάς νήσους 
πριν τής πτώσεως τοΰ "Οθωνος; Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου 
δέν δύναμαι νά προβώ. "Οταν ποτέ δημοσιευθώσι τά έγγραφα 
τοΰ φιλελληνικοΰ συλλόγου, ώς άνωτέρω άνέφερον, θέλει πεισθή 
τ'ο έθνος δτι οί άληθώς έργασθέντες διά τήν ένωσιν και τ'ον νέον 
θρόνον ούτε ένδς ευχαριστώ δέν ήξιώθησαν ». Εϊς τήν πρότασιν 
τοΰ κ. Μαγκουάερ ομολογώ δτι εύρέθην περιπεπλεγμένος. Μόνον 
έγώ έγνώριζον πόσον δ άνθρωπος ούτος έμόχθησεν ύπέρ τής 
‘Ελλάδος, μόνον έγώ έγνώριζον πόσον ή εύγενής καρδία του, 
όμοια καθ’ δλα τής τοΰ άθανάτου Βύρωνος, έπαλλεν ύπέρ ημών, 
καί δμως δέν ήδυνάμην εϊς τοΰτο έγώ νά ενεργήσω διότι ήμην 
άκατάλληλος. Παρ’ ήμϊν καί αί ύπογραφαί συλλέγονται ώς έπί 
τ'ο πλεϊστον οΰχί κατ’ έκτίμησιν τοΰ σκοπού ή άτάμου άλλ’ δπως 
ό είς ύποχρεώση τ'ον προϋπογράψαντα φίλον του. Τοιαύτην ισχύν 
πλέον δέν ειχον, ώστε είπον είς αΰτ'ον δτι μετά τήν έκ Νε- 
ουκάστελ επάνοδόν μου θέλω προσπαθήσει νά εΰρω τ'ον κα- 
τάλληλον δμογενή δπως ένασχοληθή εις τοΰτο. Φεΰ! έτέ- 
πρωτο ποτέ πλέον νά μή ίδω τούτον, καί δμως οφείλω κατά 
καθήκον ιερόν νά μνημονεύσω τά συμβάντα. Άς άφεθή τοΰλάχι- 
στ'ον εις τάς εύγενεϊς καρδίας τοϋ έθνους ήμών ν’ άναγνωρί- 
σωσι διά μιας απλής έπιστολής πρ'ος τήν χήραν του τήν λύπην 
ήν αισθάνονται άπολέσαντες τοιοΰτον εύγενή φίλον καί προστά
την τών έθνικών ήμών συμφερόντων.

Μετά τήν πομπώδη ένταφίασιν τοΰ νεκρού νέαι ήρξαντο συν- 
δρομαι έν ’Ιρλανδία ύπέρ τής οικογένειας του, ώς ήδη δέ πλη
ροφορούμαι συνελέχθησαν χιλιάδες τινές λιρών στερλινών. Ό κ. 
Μαγκουάερ ήτο ίσως δ δημοτικώτερος πολιτικός άνήρ τής ’Ισ
λανδίας μετά τ'ον άείμνηστον Όκονέλον, διότι ήτο απλούς, αφε
λής καί ύποχρεωτικ'ος δι’ δλους άνευ έξαιρέσεως βαθμού ή τίτλου, 
διότι ήτο τόσον εύγενής, περιποιητικός καί έντιμος πρ'ος τάς κυ
ρίας ώστε έν έκάστη οικογένεια είχε μίαν άγνωστον φίλην ύπερ- 
μαχοΰσαν αύτού. Τή άληθεία τοιοΰτον ίπποτικ'ον δνομα είχεν άπο- 
κτήσει ώστε έθεωρεϊτο ό έντελέστερος Τζέντελμάν. Προικισμένος 
δέ δι’ εΰφραδείας λόγου καί μεγαλοφυούς, γονίμου καί καλλ’.ερ- 
γημένης φαντασίας, παρίστατο άν οΰχί Άδωνις τήν ούιν,ό έλκυ- 
στικώτερος όμως τών άνδρών. Καί δμως δ διακεκριμένος ουτος 
ρήτωρ έκλινε πρ'ος τήν μελαγχολίαν καί άπέφευγε τάς συνανα- 
στροφάς. Άπεσύρετο εϊς τά δωμάτιά τοΰ ώς κατεχόμενος ύπ’ ά- 
ναβραζούσης φοιβοληψίας καί έβυθίζετο εϊς τήν έργασίαν ώς τήν 
μονήν παραμυθίαν τη*  ψυχική διαθεσεως καί τών σφενο/ωοιών 
του.

Κατά τήν τελευταίαν εσπερινήν συναναστροφήν τής κυρίας 
I λάοστωνος, διερχίμενος ταχέως πρ'ο τών δωματίων του, άνέβην 
εις αΰτα. Ευρον αΰτόν ένουομενον διά τ'ον χορόν: « Αί! έδιδον 
δ,τι ήδυνάμην νά μή έπήγαινα· άλλά δεν δύναμαι·.ά πράξωτοΰτο, 
» διότι είνε ή τελευταία έσπερίς τοΰ έτους τούτου » μοί είπε, 
»καί διότι μέλλω ν’ άγωνισθώ ύπέρ τής αΰτονομίας τδ προσεχές 
» έτος. » Συν τοϊς λόγοιςπεριεβλήΟη τ'ον κοιτωνίτην του, έπαυσε 
τοΰ ένδύεσθαι καί έκάθησεν έπί έδρας. Περί διαφόρων ήμών δια- 
λεγομένων, ή ώρα προέβαινε πρ'ος τ'ο μεσονύκτιον πολλάκις τώ 
υπενθύμισα δτι ώφειλε νά ένδυθή δπως άπέλθη. «Έχομεν και

ρόν», έλεγεν. ‘Η συζήτησες ήν προΰκάλεσεν ήτο ζωηρότατη έπί 
τοΰ έξής παραδόξου θέματος « Διατί είς μυθιστοριογράφος νά μή 
» δύναται νά γράψη καί έξεικονίση τούς ήρωάς του καί τά συμ- 
» βάντα τής κοινωνίας δπως άπαντά ταΰτα εϊς τ'ον κόσμον δ·.α- 
» πραττόμενα, άλλ’ οφείλει πάντοτε νά έπιχρίζη μέ ηθικήν ταΰτα, 
» νά καλύπτη δι’ αΰτής τάς άληθεϊς άσχημοσύνας τώ; ήρώων 
» καί διαστρέφη τήν άλήθειαν καταλήγων με ηθικόν τέλος καί 
» οΰχί δπωο διαπράττονται έν τω κόσμω; Ήδυνάμεθα τότε νά 
» γράψωμεν τήν ιστορίαν τών άτομων ήτις, παρά τή ιστορία τών 
» έθνών, ήθελε φωτίζει περισσότερον περί τοΰ άληθοϋς χορακτή- 
» ρος καί τής ιδιοσυγκρασίας τών λαών.»

—Διότι, είπον, άν δδοιποροΰντες έντδς τοΰ Λονδίνου οί μυ
θιστοριογραφεί έκαστος πρ'ος μίαν διάφορον συνοικίαν θελήσωσι 
πιστώς ν’ άντιγράψωσι τούς ένδιαιτωμένους έν αΰταϊς χαρακτή
ρας, τάς οίκιακάς καί έρωτικάς πύ.εκτάνας, τάς πράξεις των 
πρ'ος θεραπείαν τών αναγκών τοΰ βίου ή πρδς πλουτισμόν αΰτών, 
τότε τής κακίας ύπερπλεοναζούσης τής αρετής, τής διαφθοράς 
ύπερεχούσης τής σεμνότητας, ήθελον άναφανή τοσαΰτσ σκανδα
λώδη ίστορήμ.ατα, ώστε οΰδείς ήθελε τ’ άναγνώσει καί ήθελον 
άποκαρδιοϊ τδν ένάρετον καί διαφθείρει τήν κοινωνίαν άντί νά 
τήν ήθικοποιήσωσι.

— Τ'ο έναντίον! Δέν είνε έπόμενον δτι ό άναγινώσκων ή άν- 
τιγράφων τά διαπραττόμενα τής κοινωνίας κακά λαμβάνει κλί- 
σιν, οίασδήποτε τάσεως καί άν ώσι τά πάθη του, νά μιμηθή 
ταΰτα. Ή ορθή κρίσις, άν δχι οί νόμοι, ήτις επιπολάζει ύπέρ 
πάσαν άλλην αί'σθησιν, ώς ό κοινός νούς εϊς τδ ανθρώπινον γέ
νος, θέλει τδν άποτρέπει έκ τούτου. Τοΰναντίον φρονώ δτι, άν 
κατορθωθή νά άφαιρεθή ή παιδική ήλικία έκ τών νέων άμφοτέ
ρων τών γενών καί άν τούς έπιτρέψωμεν νά μαθωσι καί πληρο- 
φορηθώσι διά τής άναγνώσεως τών τοιούτων δ,τι άκολούθως Οέ- 
λουσι μάθει προβαινούσης τής ηλικίας διά τών ιδίων παθημάτων 
καί τής πείρας, καί συγχρόνως διδάξωμεν αΰτοϊς τάς άρχάς τής 
ηθικής καί έμβάλωμεν αΰτάς εις τδν νοΰν αΰτών, θέλομεν τους 
άπαλλάξει έκ τών παγίδων, έκ τών δόλων καί τών ολέθριων 
άποτελεσμάτων, εϊς ά ή άγνόπης, ή αμάθεια, ή άπειρία καί ή 
άθωότης ρίπτουσιν άκουσίως ύπδ τών κακών καί διάβολων παγι- 
δευομένους. Διά νά θεραπεύσης μίαν άσθένειαν τής κοινωνίας έχεις 
άνάγκην τής ορθής διαγνώσεως αΰτής. "Ινα μή καταστή ό αθώος 
θύμα, οφείλει νά γνωρ'ζη πάντα τά τοΰ κόσμου τούτου καί πρδ 
πάντων νά γινώσκη τά γεγονότα πρδ τών ιδανικών έκείνων άρε- 
τών αΐτινες, ώς έπί τδ πολύ, μόνον είς τήν φαντασίαν τών μυθι- 
στοριογράφων ύπάρχουσιν. Ό μυθιστοριογράφος, ό άντιγράφων 
τάς άληθεϊς ιστορίας τής κοινω· ίας, όποιον λαμ.πρδν στάδιον δέν 
έχει τότε δπως φέρη τάς ύγιεϊς αύτοΰ κρίσεις, δπως στιγματίση 
τους αΰτουργούς, δ'.εγείρη τδν οίκτον και τήν συμπάθειαν ύπέρ 
τών θυμάτων, καί τον άληθή τρόμον /.ατά τής κακίας είς τοΰ 
αναγνώστου τον νοΰν, δ?ις έναποθέτων τ'ο σύγγραμ,μα θέλει πέσει 
είς βαθείας σκέψεις ώς ό άναγινώσκων τήν ιστορίαν, διότι αισ
θάνεται ότι άναγινώσκει γεγονός τι καί οΰχί τής φαντασίας προ
ϊόν. Τά τοιαΰτα συγγράμματα θέλουσιν εύρίσκει περισσοτέρους 
άναγνώστας ή τά μυθιστορήματα. ’Απόδειξις αί έφημερίδες Άμα
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έφημερίς ν.; περιγράφει ένα φόνον, έν ίιαζύγιον, μίαν ερωτικήν 
πλεκτάνην, έν κακούργημα, έκτακτόν ρ τή; κοινωνίας, ευρίσκει 
περισσοτέρους άναγνώστας καί τά κυκλοφοροΰντα φύλλα της δι
πλασιάζονται. Θέλεις περισσοτέραν άπόδειξιν τής δίκης τών 
Βούλτον, λόρδου Κλίντωνος καί τών λοιπών μετεμφιεσμένων νε
ανιών εις κοράσια ; Υπήρξε μάλλον αηδής δίκη έκείνης ; και 
δμως δείξόν μοι ένα παιδα ή μίαν νέαν, ήτις δέν τήν γνωρίζει 
καί δέν άνέγνωσε μετά περισσότερα; άπληστία; ή τά ηθικά μυ

θιστορήματα τή; Λαίδυ Μόργκεν.
Έκαστο; δύναται νά φαντασθή όποιον στάδιον αμφισβητήσεων 

παρέχει παρομοία συζήτησι;· ή νΰξ προέβη καί δ μακαρίτη; μό
λις μετά πολλά; παρακλήσεις ένεδύθη οπω; έξέλθωμεν. Ή θε
ρινή νΰξ ήτο λαμπρά- τδν συνώδευσα μέχρι τή; οικία; τοΰ πρω
θυπουργού, εϊτα δέ μετέβην εϊ; τδν Σύλλογον τ ή ; Μ ε- 
ταρρυθμίσεω ς. Δέν είχε παρέλθει μία ώρα και ό Μαγκου
άερ ένεφανίσθη εϊ; τήν βιβλιοθήκην τοϋ Συλλόγου.— Τόσον 
ταχέω; ; ήρώτησα.— "Ω, προσηγόρευσα τήν κυρίαν Γλάδστωνος, 
άντήλλαξα δύο ή τρεί; λέξεις μετ’ αΰτή; καί του κ. Γλάδστω
νο;, άλλά τδ πλήθος, ό καύσων, ό πληθυσμός παρ’ ολίγον νά μέ 
πνίξωσι καί έξήλθον αόρατο;. "Ηλθον εδώ νά λάβω εν τέϊον ^αΐ 
έπιστρέψω εϊ; τδν οίκον μου.... θά γράψω τουλάχιστον μέχρι 
τή; πέμπτη; ώρα; τή; πρωία;... Έχω τόσην εργασίαν!

Τήν αΰτήν μελαγχολικήν διάθεσιν παρετήρησα εί; αΰτδν εϊ; 
πολλά; άλλα; περιστάσεις. Τώ 1864 εΐχεν έκλεχθή πρόεδρος 
τοΰ δραματικού συμποσίου, τοΰ έτησίω; διδομένου έν Λονδίνω 
πρδς συνδρομήν τών πασχόντων καί πασχουσών ηθοποιών τών 
μή δυναμένων ένεκα άσθενείας ν’ άνέλθωσι πλέον τήν σκηνήν. 
Οί περιφανέστεροι ηθοποιοί τών θεάτρων τοΰ Λονδ.νου, αί μάλ
λον πεφημισμέναι κωμωδοί συνήθως παρευρίσκονται έν αΰτώ. 
Εΐνε άνευ υπερβολή; τδ ζωηρότερου κα: εΰθυμότερον θέαμα. Οί 
ηθοποιοί άμφοτέρων τών φύλων φυσικώς εΐνε εύθυμοι, φιλόμει- 
δεϊς, πλήρεις άγχινοία;, έτοιμότητο; καί ταμεία άνεκδότων. Ή 
μνήμη των είναι πλήρη; έξ άποσπασμάτων ποιήσεων τών περι
φανέστερων ποιητών, έκ λογοπαιγνίων τών κωμωδιών ή τραγω
διών τών άριστων δραματοποιών πρέπει νά ήνε τι; ένήμερο; 
είς δλα έν τή συναναστροφή αΰτών οπω; μή φανή υποδεέστερος 
αΰτών. Δεχθείς ό κύριο; Μαγκουάερ τήν προεδρίαν, μοί έγρα- 
ψεν οπω; παρευρεθώ καί έγώ. Τδ γεύμα ήτο έκ τών λαμπρότε
ρων καί οΰδέποτε ό Μαγκουάερ ώμίλησε μετά μεγαλειτέρα; εΰφρα- 
δείας. Έπαιζε, κατά τδ κοινδν λόγιον, τήν ήμετέραν μυθολογίαν 
εις τά δάκτυλά του, πλήν έν τή περιστάσει ταύτη ώ; άλλο; ’Α
πόλλων άνήλθε καί κατήλθε τδν Παρνασσόν έν μέσω τών λαμ- 
προτέρων νυμφών. Ή κ. Στέρλιγγ, ή γνωπή ηθοποιός, άπήντησεν 
έπαξίως είς τδν λόγον του καί τδ γεύμα περί τ’ο μεσονύκτιον 
κατέληξεν είς εΰθυμότατον χσρόν. Ό οίνο; έξήψε τδν οίστρον 
τών παρευρισκομένων. Τοιοΰτον θέαμα σπανίως τις βλέπει. Αί 
συναναστροφαί τών άνωτάτων τάξεων φέρουσιν ώ; σφραγίδά των 
τδν πιθηκισμόν αί συναναςροφαί τών δημοσίων χορών τοΰ Άργάίλ 
καί Όξφδρδ τήν αναίδειαν καί ασέλγειαν άλλ’ ένταΰθα σφραγί; 
υπήρχε τδ φυσικόν καί άφελές, τόσον σπάνιον έν Λονδίνω, ένθα 
ή υποκριτική έθιμοταξία τά πάντα καταπνίγει. Τά τέκνα τοΰ 

θεάτρου ήσαν τά τέκνα τή; φύσεως.' Ο κ. Μαγκουάερ, έννοητέον, 
ήτο ό ήρως τής νυκτός. Έν τούτοι; μόλις ό χορός ήρξατο, πλη- 
σιάσαο, μοί εΐπεν, δτι έπεθύμει ν’ άναχωρήση. — Τώρα εΐνε τδ 
ωραιότερου μέρος τής νυκτός, εϊπον, άς μείνωμεν μικρόν τι έ:ι. 
— Πώς! ή ταραχή αΰτη δέν χαλαρώνει τά ίδικά σου νεύρα;. .. 
"Αν θέλης, μεϊνον, έγώ δμως θά άπέλθω. Έλθέ νά έξαπλωθώμ«% 
καί συνδιαλεχθώμεν είς τά δωμάτιά μου. Εί; μάτην έζήτησα νά 
τ’ον καταπείσω νά μείνη δλίγον εϊσέτι. Μή δυνάμενος ν’ άρνηθώ 
τίποτε αΰτώ μετέβημεν εί; τά παρά τώ κοινοβουλίω δωμάτιά του. 
Έφαίνετο τόσον εΰτυχής είς τήν μοναξίαν ταύτην, έξερχόμενος 
έκ μια; τοιαύτη; λαμπρας χορεία;, έν ή, ώ; εϊπον, ήτο δ ήρως. 
Πιθανόν νά μή ήτο τοιοΰτος έάνηΰπόρει, ή δέ υγεία του οΰδέποτε 
θά έπασχε τοσοΰτον. Ήναγκασμένος νά διαμένη έπί έξ μήνα; 
κατ' έτος έν Λονδίνω μακράν τή; πολυαρίθμοο είκαγενεία; του, 
κατοικούση; έν ’Ιρλανδία καί μή δυναμένη; νά τον άκολουθήση, 
άνήρ δέ μεγίστης ήθική; καί κηδόμενος ει; έπακρον τοΰ ονόμα
τος του, έλπίζων δέ δτι βραχέως ή ταχέω; ήθελεν άνέλθει τήν 
έξουσίαν, δπερ άναμφιβόλως θά έγίνετο, άν ό άωρο; θάνατο; δέν 
τδν άνήρπαζε, διήρχετο τά; ώρα; τή; άναζωογονήσεώ; του εΐ; 
άοκνον βυθιζόμενο; γραφικήν εργασίαν. Τοΰτο εΐνε δλέθριον. Οί 
έργαζόμενοι νόες έχουν άνάγκην άναζωογονήσεως καί τοιαύτην 
μόνην παρά τή οικογένεια δυνάμεθα νά εΰρωμεν. Ή σύζυγο; καί 
τά τέκνα του δέν ήσαν έκεϊ νά τδν άπαλλάξωσι καί διακόψωσι 
τήν έπί τοΰ χάρτου άπορρόφησιν τών τε νεαρών καί σωματικών 
δυνάμεων του, ούτε νά διασκεδάσωσιν έπί τινα; ώρα; τδν τοιοΰτον 
βίον, δστις συνήθως ρίπτει τδν νεαρόν άνθρωπον είς μεταφυσικού; 
ρεμβασμού; καί σκέψεις.‘Ο πολιτικός άνήρ δέν γίνεται άνώτερος, 
δέν έμπνέει βαθύτερου σέβας, γινόμενο; σπανιώτερο; καί βαρύτερο; 
έν τή κοινωνία. Αί πράξεις μα; μεγαλύνουσι τ’ όνομα ήμών και 
οΰχί τδ σκυθρωπόν τή; φυσιογνωμία; μας. ‘Ο κ. Μαγκουάερ άπε- 
σύρετο μόνον καί μόνον, διότι ή έργασία του ήτο άνωτέρα τοΰ χρό
νου καί δΓ ανθρώπινον σώμα, άδύνατον δέ νά προφθάση νοΰς άν
θρώπου δσον γόργος καί άν έπλάσθη. Έν τούτοι; ό άποθνήσκων 
ήρω; έν τώ πεδίω τή; μάχη; μέ τδ ξίφος εϊ; τά; χεϊρας ύπέρ 
πατρίδος μαχόμεμος, δένάποθνήσκειένδοξότερον τοΰ ύπέρ πατρίδος 
άποθνήσκοντος μέ τ’ον κάλαμον εί; τού; δακτύλου;.

‘Υμείς δέ, ώ "Ελληνες, ά; ένθυμηθώμεν δτι δ κ. Μαγκουάερ 
μεταξύ τών πολλών μαχών τοΰ βίου του συνεκρότησε τρεις με
γάλα; ύπέρ ήμών έθριάμδευσε καί είς τάς τρεις καί έτρεφε δι’ 
ήμας τά ίδια αισθήματα τοΰ Γεωργίου Κάνιγκος καί τοΰ λόρδου 
Βύρωνος. ‘Η ‘Ελλά; διά τοΰ θανάτου του στερείται ένδς τών όλι- 
γίστων, άριστων καί προθυμότατων φίλων της. Μεμονωμένη, ώς 
εύρίσκεται σήμερον ή Ελλάς, οΰδόλως διστάζω νά ε'ίπω δτι 
άπώλεσε τήν τρίτην μεγάλην στήλην τη; κατά τά έσχατα ταΰτα 
δώδεκα έτη. ‘Ο σίρ Θωμά; Ούάϊς, ό κύριο; Κόδδεν καί ό Μαγ
κουάερ ένόσω έζων, οί ψευδοκατήγοροι αΰτή; άνέδην καί άποι- 
νεί δέν ήδύναντο νά διαστρέφωσι τήν άλήθειαν. Στρέφω τά βλέμ
ματά μου έντδς τοΰ κοινοβουλίου καί μεταξύ τών φιλελλήνων 
δέν δύναμαι νά εΰρω ένα άναδεχθησόμενον ύπέρ ήμών τήν πάλην 
έπαξίως και διάτή; αΰτή; ειλικρίνειας. Πάσα Ελληνική καρδία ά; 
έννοήση πόσον οφείλει νά πενθήση διά τήν εθνικήν ταύτην δυσυ- 
χίαν. Το έπ’ έμοί, αμφιβάλλω αν ό χρόνο; δύναται ποτέ να 
έξαλείψη έκ τή; μνήμης μου τον άνδρα.— Σ. Ξ.

( Έκ τής έφημερίδος τών Συζητήσεων. )

ΓΥΝΑΙΚΕΣ BOYTRKTPIAL
Εί; μέρο; τι τή; Αΰστραλίας αί γυναίκες εινε τόσον περίφη

μοι κολυμβηταί καί καταδύται ώστε όμοιάζουσι πρδς αμφίβια.
Τδ περίεργον εΐνε, δτι δύνανται όχι μόνον νά κολυμβοΰν καί 

νά βουτούν καλώς, άλλά καί νά μένουν ύπδ τά ΰδατα όσην ώραν 
θέλουν καί νά συλλαμβάνουν διά τών χειρών δψάρια, έκ τών 
οποίων κυρίως τρέφονται αί οίκογένειαί των.

«Πολλάκις, λέγει περιηγητή; τις, αί γυναίκες αυται φαίνον

Ο ΠΑΝΘΗΡ.

‘Ο πάνθηρ ώ; έκ τοΰ 
σχήματός του όμοιάζειπρδς 
μεγαλόσωμον μολοσσόν, 
έχων μόνον τά; κνήμας 
βραχύτερα;. Το βλέμμα 
του εΐνε άγριον, τδ βάδι
σμά του ορμητικόν καί τδ 
ύφος του άνήσυχον. Έχει 
γλώσσαν τραχεΐαν καί ό- 
δόντα; ισχυρού; καί δξεϊς. 
Το πρδς τήν ράχιν φαιδν 
αυτού χρώμα καί ύπόλευ- 
>.ον ύπδ τήν κοιλίαν εΐνε 
κατάστικτον ύπδ μεγάλων 
μελαινών κηλίδων, κυ
κλοτερών ή ωοειδών, κε- 
χωρισμένων τών μέν από 
τών δέ. Αί κηλίδες αυ
ται κατά τήν ράχιν εΐνε 
κεναί έν τω μέσω ή έ- 
χουσιν έν ή πολλά μικρά 
μελανά στίγματα. ‘Π οΰρά 
του, έχουσα μήκος όγδ'.ή- 
κοντα περίπου εκατοστών 
τοΰ μέτρου, καλύπτεται ύπδ 
δακτυλίων γαύρων καί λευ - 
κών έναλλάξ.

Τδ ζώον τούτο, τδ ό
ποιον εύρίσκεται μόνον εί; 
τά; Οερμοτέρα; χώρα; τή; 
’Ασία; και ’Αφρικής, κα
τοικεί έντο; τών πυκνών 
δασών, πλησιάζει εί; τά; 
μεμονωμένος οικίας, όπως 
συλλαβή αίφνης τά περί 
αύτά; ζώα, καί σπενίω; 
προσβάλλει τόν άνθρωπο»· 
καίτοι δέ τ.σαύτην έχοντα 
θηριωδία», τον δαμαζουσι 
καί τον γυμνάζουσι διά τδ 
κυνήγιον.

Πάνθηο.

‘Ιπσρχει καί τοι είδος πάνθηρες Ξλω; μελανού, λίαν σπά
νιον. Τοιοΰτος πάνθηρ εύρίσκεται εις τδ θηρ'.οτροφείον τοΰ έν 
Παρισίοις μουσείου τή; Φυσική; ‘Ιστοοίας.

ται περιπλέουσαι ώ; νήσσαι (πάπ'.αΐ) τήν παραλίαν, συχνάκις 
θέτουσαι τήν κεφαλήν των ύπδ τδ ΰδωρ, καί κυττάζουσαι ϊνα 
ΐδωσι κανένα ίχθύν εύθύς δέ άφοΰ παρατηρήσουν τοιοΰτον, κα
ταδύουν ώ; βόλι; και. συλλαμβάνουσαι αΰτδν άπό τή; ράχεως, 
άνέρχονται καί παραδίδουσιν αΰτδν είς τάς συντρόφους των. Τά 
θαλάσσια φυτά, άπό τά όποια γέμουσιν αί παραλία: έκεΐναι καί 
τά όποια άνέρχονται ύπεράνω τοΰ ΰδατος, δέν τά; έμποδίζουσι 
ποσώς- διότι εΐνε τόσον έπιτήδειαι, ώστε παραμερίζουσι τούς 
κλώνου; των εΰκολώτατα.

Η OPTS.
Το ζώον τοΰτο άνήκει 

είς τήν συνομοταξίαν τών 
σπονδυλωτών τήν ομοτα
ξίαν τών θηλαστικών, τήν 
τάξιν τών μηρυκαζόντων 
καί τήν φυλήν τών ταυρο
ειδών. Οί Γάλλοι όνομά- 
ζουσιν αΰτδ gazelle, τή·ν 
οποίαν λέξιν κα: οί ήμέ- 
τερο: μεταχειρίζοντα: πολ- 
λακ:ς, έχουσαν. ώς άναφέ- 
ρουσ:ν οί λεξικογράφο'., τήν 
καταγωγήν άπδ τή; Άραβ. 
λέξεω; gazal. Παρ’ ήμϊν 
κοινώς λέγεται αίγαγρος- 
ή δέ λέξι; δρυξ εΐνε λέ- 
ςι; τοΰ ‘Ηροδότο >.

‘L δρυξ, ζώον τή; νο
τίου ’Αφρική; καί τή; νο
τίου Ασίας, κατά τοΰς'κυ
νηγούς εΐνε εΰτολμοτάτη, 
διότι έκδικειται καί αΰτδν 
τδν λέοντα. "Οταν ιδη αΰ
τδν έτο'.μαζόμενον νά πη- 
δήση κατ’ αΰτής, ταπεινοί 
τήν κεφαλήν καί δέχεται 
τδν λέοντα έπί τών κορυ
φών τών οξέων κεράτων 
της. Πολλάκις ό τιναγμός 
τήν καταστρέφει, άλλά καί 
ό λέων συναποθνήσκει με
τ’ αΰτής.^Σκελετοί τοιούτου 
συμπλέγματος εύρέθησαν 
έπί πολλών πεδιάδων. ‘11 
ορυξ εΐνε τδ ώραιότατον 
ζώον τοΰ είδους της. Έ
χουσα τήν χαίτην ορθήν, 
τήν οΰράν μέλαιναν καί 
είς λόφον λήγουσαν, εΐνε. 
ρωμαλέα, εύσωμος καί εΰ- 
γενής τά; κινήσεις. Τά ο
ξέα κέρατα εϊ»ε εί; τήν 

όρυγα ισχυρόν αμυντικόν Ξπλον, διότι όταν διώκηται ύπο τών 
κυνών, φονεύει πολλούς πριν ή έξαντληθή καί, έάν το πυροβό- 
λον τοΰ κυνηγού δέν ήνε πρόχειρον, αποκρούει τού; κύνα; καί 
έκφεύγει.

Άλλο εΐδο; τών ζώων τούτων εΐνε ή εΰχό ρ η, μικρόσωμο; 
αίγαγρο; τή; νοτίου ’Αφρικής. Φοδ.υμένη τόν άνθρωπον έάν

*
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άπαντήση ίχνη αύτοΰ, ούδέποτε περίπατε! έπ’ αύτών, άλλα κά- 
μνει πήδημα 10—12 ποδών τό 'ύψος καί 15 τό μήκος, ταύτο- 
χρόνως δέ κυρτοί τά νώτα καθ’ δλως· έκτακτον τρόπον ένεκα 
τών σκιρτημάτων τούτων ώνομάσθη Ε ύ χ ό ρ η .

’Άλλο είδος είνε ή κ ε μ ά ς , ή τοσοΰτον περιώνυμος εις 
τήν ’Ανατολικήν ποίησιν, ήτις κατοικεί τήν ’Αραβίαν και Συ
ρίαν. Οί οφθαλμοί της είνε πολύ μεγάλοι, μελάνες και στίλβον- 
τες, ώστε οί ποιητζΐ συγκρινουσι πολλάκις τούς οφθαλμούς της 
γυναικός πρδς τούς τής κεμάδος, ώς ό "Ομηρος τδ έπίθετον 
β ο ώ π ι ς αποδίδει πάντοτε εϊς τάς θεάς "Ηραν καί 'Αθή
ναν. Νέα τιθασσεύεται ευκόλως. ‘Η ταχύτης της είνε τόσον με
γάλη, ώστε καί αύτοϊ οί θηρευτικοί κύνες δέν δύνανται νά τήν 
φθάσωσιν. Οί κυνηγοί α
ναγκάζονται νά μεταχει- 
ρίζωνται ίέρακας, οΐτινες 
έξασκοΰνται είς τδ νά κτυ- 
πώσι τήν κεφαλήν τής 
κεμάδος, ώστε νά τήν συν- 
ταράττωσι και βραδύνω- 
σιν έν τούτω δέ οί κύνες 
πλησιάζουσι καί τήν συλ- 
λαμβάνουσιν εις διάφορα 
μέρη τής Συρίας τάς συλ- 
λαμδάνουσι διά λάκκων.
Τό ύψος τής κεμάδος είνε 
έ^ος ποδός καί έννέα δα
κτύλων.

Ή κυρίως αίγαγρος 
απαντάται καί τάς άρει— 
νάς χώρας, ιδίως δέ εις τάς 
Άλπεις τής Εύρώπης καί 
τής δυτικής ’Ασίας. Δια- 
τρίδει τδ πλεΐστον έπί ύψη- 
λοτάτων κορυφών, δεικνύει 
θαυμαστήν εύκινησίαν καί 
πηδά μετ’ ασφαλείας καί 
βεβαιότητες έπί θέσεων, 
οπού ό δφθαλμός μόλις 
διακρίνει μέρος διά τούς 
πόδας της. Οί κυνηγοί τών 
αιγάγρων έκ.τίθενται είς 
μεγάλους κινδύνους κα: 
κακουχίας, καθ’ έκάστην 
στιγμήν κινδυνεύουσι νά 
καταπέσωσιν άπό τρομερών 
κρημνών καί νά γίνωσι 
θύμα τής πείνης και τοΰ 
ψύχους, και δμως δέν ά- 
παυδώσι· φαίνεται οτι τό 
κυνήγιον τοΰτο έχει μαγευ
τικήν τινα δύναμιν. 'Ολί
γοι όμως έκφεύγουσι τούς 
περιτοιχίζοντας αύτούς κιν
δύνους. Τοΰ δέρματος τής 
αιγάγρου ταύτης κάμνουσι 
χρήσιν οί υποδηματοποιοί, ώς εΐπομεν καί έν σελ. 96.

(Έκ τής Ζωολ. II. Ψαρά.)

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ.

Ή πολύτιμος έφεύρεσις τοΰ τηλεγράφου, ό τόσον απλούς αύ
τοΰ μηχανισμός, ό τόσον έντεχνος καί τόσον άπειρου ώφελείας, 
οφείλεται τώ άββά Σιάππη (Chappe,) άνδρί λίαν πεπαιδευμένα) 
μέν, πνευματώδει καί φιλοκάλω, άλλά δυστυχώς δια’ τε εαυτόν 
καί τήν έπιστημην λίαν παραδεδομένω εις την πόσιν τοΰ οίνου. 
Είς τόν άνδρα λοιπόν τοΰτον οφείλομε·/ ταύτην τήν τέχνην τοΰ 
μεταφέρει·/ διά τοΰ άέρος μετά ταχύτητος, μεθ’ ής ή πτήσις τοΰ 
πτηνού καί ή διάδοσις τοΰ ήχου δέν δύνανται νά συγκριθώσι, 
του διατρέχει·/ δι’ άμοιβαίων συγκοινωνιών τήν εύρυτέραν χώραν 
έν λεπτοΐς τισι, τήν άρχαίαν ήπειρον έν τισιν ώραις, καί τόν 

κόσμον δλον κατ’ έλασσον 
ήμέρας, έάν ό ωκεανός δέν 
άνθίστατο διά τής εύρύτη- 
τός του.

Ό άββάς Σιάππης έτή- 
ρησε τό μυστικόν του έπί 
δύο έτη, φοβούμενος τήν 
δυναμένην νά προέλθη έκ 
τής δημοσιεύσεως αύτοΰ εύ- 
θύνην άπέναντι τής επανα
στατικής κυβερνήσεως.

Ό φίλος αύτοΰ Ρόβερτ- 
σων έπ·.δ=βαιοϊ έν τοΐς ά- 
πομνημο-εύμασιν αύτοΰ. ό
τι ό’άββάς Σιάππης ευρε 
τας λεπτομέρειας τής με
θόδου του έν τοΐς έγγρά— 
φοις τοϋ θείου αύτοΰ, γνω
στού έκ τή; περιοδείας του 
έν τώ έτωτερικω τής Ρωσ- 
σίας, κατά διαταγήν τής 
αύτοκρατείρας Αικατερί
νης. ’Ίσως δέ αί έπί τών 
κορυφών τών πευκών άνημ- 
μέντι έν τή χώρα ταύτη 
δάδες, όπως χρησιμεύωσιν 
ώς σημεία έν καιρώ πολέ
μου, έσωζαν αύτώ τήν 
πρώτη·/ ιδέαν.

« Αί παρακλήσεις μου, 
» λέγει ό Ρόβερτσων, κα
ί) τέπεισαν τόν άββάν Σι- 
» άππην νά έκτελέση τήν 
» ώραίαν αύτοΰ άνακάλυ- 
» ώιν συνώδευσα μάλιστα 
» αύτόν τή 22 Μαρτίου 
» 1792 είς τό άκροατήρι- 
» ον τών Παραστατών 
» (barre de la Convenli- 
» on) τού έθνους, καί πα- 
» ρέστη·/ είς τά πρώτα 
» πειράματα, ατινα έγέ- 
» νοντο έν τινι κήπω τής 

» Βελλεβίλλης (Belleville ) »
ΊΙ κυριωτέρα αιτία τής παραδοχής τοΰ τηλεγράφου ήτο το 

προτέρημα τού δύνασθαι άνταποκρίνεσθαι ταχέως μετά τών 
μάλλον άπομ-μακρυσμένων στρατών μας. Γνωστόν πραγματικώς, 
οτι ό άναγκαΐος διά τήν μετάβασιν κα: άναθεώρησι/ τών σωμάτων 

άπό μιας θέσεως εις τήν άλλην χρόνος δύναται νά ύπολογισθή 

είς είκοσι δευτερόλεπτα έπί μάλλον.
Ό άββάς Σιάππης, ϊν άπηθανάτισεν ή δόξα τής πολυτίμου 

ταύτης έφευρέσεως, δέν άπήλαυσεν έπί πολύν χρόνον τόν θρίαμ
βόν του, διότι έσχε δυστυχές τέλος, συνέπειαν τών άκρατων αύτοΰ 
έξεων πεσών είς φρέαρ, δπερ οί καπνοί τοΰ οίνου τόν εΐχον κω- 
λύσει νά διακρίνη, άπώλετο. Τό λίαν μέτριο·/ μνημείο?, δπερ 
άνήγειραν αύτώ έν τώ νεκροταφεία) τοΰ πατρός Laehaise, διακρί- 
νέται έκ τοΰ μικρού μηχανισμού τηλεγράφου, προσηρτημένου είς 
τό άνω αύτοΰ μέρος. (Έκ. τοΰ Χρόνου).

II ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

IIIS0Y ΧΡΙ3Τ0Υ

Τή 25 Δεκεμβρίου.

Εις τήν φάτνην! είς τήν φάτνην! έν τή Βηθλεέμ τη πόλει! 
Έκεΐ σήμερον συντρέχει έκθαμβος ή κτίσις όλη.
Είς τήν φάτνην τών αλόγων, έκεΐ δόςα, έκεΐ αίνος.
Και τί μεΐζον; έκεΐ τίκτει μί]ΐηρ τόν Θεόν παρθένος. 
Είς τήν φάτνην, Χριστοφόροι λαοί, δεύτε άναχθώμεν, 
”Ινα πίστει, ίνα πόθφκατά πνεύμα εΰφρανθώμεν

Καϊ δοξάσωμεν ένθέως 
Τήν έν άκρμ ταπεινώσει δόςαν τού Παμβασιλέως.

Ώ θεοΰ οικονομία! Πως ό μέγας έν ΰψίστοις 
Καταδέχεται γενέσθαι ταπεινός έν έλαχιστοις.
Τί σπηλαίου καϊ σπαργάνων πενιχρότερου; τί χείρον·, 
Είς ευτέλειαν άνθρώπου, ήπερ φάτνη τών άχυρων.
Έί πενίφ τηλικαύτη λάμπ' ιδού ό τηλικούτος, 
Ό χρνσούστερος ήλιου τής φιλανθρωπίας πλούτος.

Και τοσαύτ' οικονομία
Έν τοιαύτη τοΰ Σωτήρος τελειούται άσθενείφ.

Ήαθενείμ ; πζΐον έπος φύγεν έρκος τών όδόντων; 
λΊως τήν κίνησιν ου βλέπω, όλων σήμερον τών όντων;
Ουρανός καϊ Γή καϊ Ηϋης καϊ βασίλεια τά πρώτα 
Στνφελίζοντ είς τήν Γέιναν τοΰ Χριστού έζεστηκότα.
Η τί άλλο τοϋ Μΰγούστου Καίσαρος δηλοΐ ή τόση 
Προθυμία δπως πάντες οί έν γή άπογραφώσι;

Καϊ άπογραφή έν πάσι 
Ό τήν Γήν έζουρανώσας τή αύτοΰ συγκαταίάσει;

Σιωπά ή γή, κοιμώνται αί άγέλαι τών προβάτων, 
Μό-ιος άγραυλος ποιμένων άγρυπνε! χορός, φυλάττων.
Υμείς είπατε, ποιμένες, άν κ' οί ουρανοί σιγώσι.
Υπέρ άριθμόν άστέρων ”Λγγελοί έζαίφνης τόσοι

Μ«λ?τοι·σι παναρμονίω και λαμπρζι τή συμφωνία'.
Χα/ρετε, Χριστό.· γενναται, 

Κ’ ή ηχώ τών δύο πόλων άντηχεΐ «Χριστός Γε»ν«ται »

"Ηγγελτς ούρανοφάντωρ θεοτήρυξ κορυφαίος, 
Τά γενέθ'ΐ’ αναγγέλλει τον Μεγάλου Βασιλέως. 
Πρόδρομος τών ’Μποστόλων, πρότερος τών πρωτοκλήτων, 

"Μγραφον εις τούς άνθρώπους εύαγγέλιόν κηρύττων, 
Τά θεμέλια της νέας καταβάλλει Έκκλησίας 
Καϊ την άπαρχήν κομίζει τών εθνών έκ τής Περσίας.

Τής δέ πλάνης οι -ροξάται 
Τόν ‘Ηρώδην έρωτώσι « πού ό Βασιλεύς Γενναται».

/Ιεϋτε καί ήμεϊς, ώ άνδρες, σνν τοΐς Μάγοις καϊ Ποιμέσι, 
Παραστάντες τή ένσάρκω τοϋ θεού ήμών γενέσει, 
Καϊ τό θαύμα προσκυνονντες προσενέγκωμεν καϊ δώρα, 
Συντριβής καϊ μετάνοιας δείγματα στεναγμοφόρα. 
Καϊ τμυχαΐς παρθενευούσαις τήν μητέρα καϊ παρθένον 
Στέμμασι μεγαλοσύνης άναδήσωμεν κ' έπκίνων.

Καϊ τής δόξης παραστάται, 
Τό τερπνόν καϊ βροτοσσώον μέλφωμεν « Χριστός Τεννάται ».

ΣΜΥΡΝΑΙΚΑΐ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ

Τάς έξής δύο έπιγραφάς έπέδωκεν ήμϊν ό καλός νέος Άθα- 
λ νάσιος 1. ΙΙαπαδόπουλος, τού οποίου έπαινούμεν τόν ζήλον πρός 

τά άρχαϊαταύτα προγονικά κειμήλια καί τήν φιλοπονίαν του πρός 
άντιγραφήν αύτών.

Αί έπιγραφαί αύται, άνευρεθεΐσαι κατά τήν θεμελίωσιν τής 
νΰν οίκοδομουμένης έκκλησίας τοΰ άγιου Βουκόλου φαίνονται 
άρκετά άρχαϊαι· καί ή μέν πρώτη αύτών, σχεδόν πλήρης, φαίνε
ται ουσα έπιτύμβιος έκ στίχων έξαμέτρων καί πενταμέτρων δα
κτυλικών, γενομένη έπί τώ θανάτω ‘Ερμίου τινός· ή δέ δεύτερα 
δυστυχώς εινε λίαν ελλιπής.

Επιγραφή Α'.
Ο]ΣΤΕΑ ΜΕΝ ΚΡΥΠΤΕΙ ΤΜΩΑΟΣ. . . ΣΑΤΑΙΣΙΝ ΥΠΟ

ΧΟΑΙΣ
Ε]ΡΜΙΟΥ ΟΓΚΩ ΤΑΔΕ ΑΜΦΙΒΕΒΑΚΕ ΚΟΝΊΣ 
ΤΗ]ΑΕΦΑΗΣ ΞΕΣΤαΔΕ ΠΕΤΡΑ ΚΑΘΥΠΕΡΘΕ ΑΓΟΡΕΥΕΙ 
Τ]ΟΝ ΝΕΚΥΝ ΑΦΘΟΓΓΩ ΦθΕΠΌΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑΤΙ 
ΤΟ(Υ)ΤΟ ΔΕ01ΚΕ ΝΕΩΜΑ.. ΦΘΥΠΟΘΕΟΝ ΤΕΣΕΤΑ. ΟΙ 
Σ]ΜΥΡΝΗΣ ΑΓΧΙΑΑΟ1Σ ΧΕΥΑΝ ΕΠΑ10ΣΙΝ

’Επιγραφή Β'.
ΓΝΗΙ ΓΑ ΠΟΣΙ ....
ΘΕΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΟΥΤΩ . . .
ΟΝ ΓΑΙ Ο1ΕΝ ΖΜΥΡΝΗΝ . . .
ΣΤΑΑΑΞΙΩΝ ΟΣΟΚ . . .
ΚΕΙΝΕΝ . . .

‘Ο περίβολος, έν ω αί έπιγραφαί, εικάζεται δτι ανήκε? είς 
άρχαϊον έθνικόν ναόν, μεταβληθέντα άκολούθως είς Χριστιανικόν
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ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΕΠΙ ΠΕΤΡΟΥ TOY SKAIIPOY.

Κα,τα τό Γαλλικόν τον 'Λλι^άνδοου Λναά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί τά τέλη τοΰ 1356 έτους, είς θερμή·» τινα εσπέραν τοΰ 
μηνός Σεπτεμβρίου, καταιγίς τρομερά, όποιαν μόνοι οί έπισκεφθέν- 
τες τάς μεσημβρινός χώρας έννοοΰσιν, έξερρηγνύετο έπί τής Σι- 
βυλλίας καί τών περιχώρων αυτής- ό ουρανός ώμοίαζε πυριφλεγή 
οθόνην, έφ’ ής ό μυκώμενος κεραυνός διέτρεχεν άπο τοΰ ένός 
μέχρι τοΰ άλλου άκρου, καί έν τούτοις χείμαρροι βροχής κατέ- 
πιπτον ώς μύδροι έκσφενδονιζόμενοι άπο κρατήρα ήφαίστιον. Ένί
οτε ριπή φωτός άπ-.σπάτο άπό τοΰ μεγάλου έκείνου κρατήρος, 
διέτρεχεν ώς βέλος τήν μεταξύ τοΰ ουρανού καί τής γής άπό- 
στασιν καί έκυλίετο, ώς δφις εϊς τήν κορυφήν τίνος έλατου- το 
δένδρον ήναπτεν άμέσως ώς γιγάντιος φάρος, έφώτιζεν έπί μι
κρόν τόν κρημνόν έπί τόΰ όποιου ά/εφύη καί, σδεννύμενον μετ’ ο
λίγον, άφινεν είς βαθύ σκότος τόν κύκλον τον όποιον εΐχε 
φωτίσει.

Κατά την θυελλώδη καί βροχερόν έκείνην εσπέραν, ήτις 
έφαίνετο προαναγγέλλουσα νέον κατακλυσμόν, δύο κυνηγοί, χω- 
ρισθέντες άπό τήν συνοδίαν των καί σύροντες άπό τόν χαλινόν 
τούς ίππους των μή δυναμένους πλέον νά τούς φέρωσι, κατέβαι- 
νον είδος τι πετρώδους όδοΰ, ήτις τήν ώραν έκείνην έχρησί- 
μευεν ώς κοίτη ένός τών μυρίων χείμαρρων, οιτινες κατέπιπτον 
άπό τόν μεσημβρινόν έλικοειδή ποταμον όρους τίνος τής Σιέρρα- 
Μορίνας είς τήν κοιλάδα, έν τω μέσω τής δποίας ρέει ό 1’ουα- 
δαλκιβήρος. ’Ενίοτε οί δδοιπόροι ουτοι, οιτινες εδάδιζον έν σι
ωπή ώς άνθρωποι άποπλανηθέντες, έστέκοντο καί ήκροάζοντο, 
μήπως άκούσωσιν άλλον τινά κρότον παρά τόν τοΰ κεραυνού- 
άλλά τά πάντα έφαίνοντο δτι έσίγων έπί της γής, διά νά άκου- 
σθή ή λαλοΰσα είς τόν ουρανόν μεγάλη φωνή- έπί τέλους, εϊς 
στιγμήν καθ’ ήν δ άπαυδήσας κεραυνός έφαίνετο άναπαυθείς, ό 
νεώτερος τών δύο κυνηγών, νέος ύψηλόσωμος είκοσι δύο έως 
εΐκοσιτεσσάρων έτών, τήν κόμην έχων ξανθήν καί μακράν, τό 
μέτωπον λευκόν ώς άνθρώπου τραφέντος διά τοΰ μητρικού γά
λακτος τής Άρκτου, τούς χαρακτήρας κοινωνικούς καί ήθος εύ- 
γενές καί μεγαλοπρεπές, έφερεν είς τό στόμα του ελεφάντινη·/ 
σάλπιγγα, καί έξέβαλεν ήχον τόσω δξύν καί διαρκή, ώστε, έν τώ 
μέσω τής τρικυμίας καί τοΰ χάους έκείνου, οί άκούσαν- 
τες αυτήν θά ένόμιζον δτι ήκουον την πρόσκλησιν τοΰ αγγέλου 
της τελευταίας κρίσεως. Τρις ή τετράκις δ πλανηθείς κυνηγός 
έπανέλαβε τό σάλπισμά του, άλλ’ είς μάτην. ’Ηχούσε μέν ήχον 

δρεινής σάλπιγγες άποκριθείσης, άλλ’ ήχον τόσω άδύνατον καί 
τόσω μεμακρυσμένον, ώστε οί δύο κυνηγοί ύπωπτεύθησαν μή 
ήτο ή ήχώ τής σάλπιγγός των. Τότε δ νεώτερος τών δύο δδοι- 
πόρων έφερε καί πάλιν τήν σάλπιγγα είς τά χείλη του καί 
έσάλπισε μέ δύναμιν αύξηθεϊσαν ύπό τής ελπίδας*  άλλά τήν φο
ράν ταύτην ούδεμία τώ έμεινε·/ αμφιβολία, διότι οί άνταποκρι- 
θέντες ήχοι, δξύτεροι τών τής σάλπιγγός του εφθασαν το- 
σού-ω διακεκριμένος ώστε δ κυνηγός έγνώρ'.σεν άμέσως πόθεν 
ήρχοντο. Έρριψε λοιπόν πάραυτα τόν χαλινόν τοΰ ίππου του είς 
τάς χείρας τοΰ συνοδοιπόρου του, άνέβη εις υψηλόν μέρος καί, 
στρέψας τό βλέμμα εις τήν κοιλάδα τήν όποιαν έφώτιζον έκ 
διαλειμμάτων ταχεΐαι άστραπα! μέχρι καί αύτών. τών άπωτέρων 
άκρων της, παρετήρησε, τέσσαρα σχεδόν στάδια μακράν τοΰ μέ
ρους δπου ιστατο, είς τά πλευρά όρους τιν'ος κειμένου απέναντι 
μέγα πΰρ άνημμέν»·/ έπί τής κορυφής βράχου τινός. Έπί μικρόν 
άμφέβαλεν άν τό πΰρ έκεΐνο άνήφθη άπό χείρα άνθρώπων ή άπό 
τήν χείρα τοΰ Θεού- άλλά σαλπίσας καί τρίτον έντόνως εϊδεν, 
δτι οί άποκριθέντες ήχοι ήρχοντο τόσω κατ’ εύθεΐαν άπό τό μέ
ρος δπου έκαιε τό πΰρ, ώστε δέν έδίστασε πλέον νά καταίή είς 
τήν φάραγγα, δπου τόν έπερίμενεν ό συνοδοιπόρος του, καί νά κι- 
νήση μετ’ αύτοΰ άμέσως έκεΐ. Τωόντι, μετά μιας ώρας πορείαν 
έν τω μέσω τών καμπών της άτραποΰ, έπαναλαμβάνοντες ένίοτε 
τό σάλπισμά των, είς δ έδίδετο άπάντησις πλέον ευδιάκριτος, 
εφθασαν είς τούς πρέποδας τοΰ όρους καί εΐδον είς τό άλλο 
πλευρόντοΰ βουνού τό πΰρ, τό όποιο» τοΐς έχρησίμευεν ώς φάρος, 
φωτίζον μικράν τινα οικίαν όμοιάζουσαν αγροκήπιο·/. Άλλά με
ταξύ αύτών καί τής οικίας έρρεεν ορμητικός καί έξηγριωμένος 
ό Γουαδαλκιβήρος.

— Ό Άγιος Ιάκωβος νά μάς βοηθήση! άνέκραξε·/ ό νεώ
τερος τών δύο κυνηγών ίδών τόν ποταμόν, διότι φοβούμαι, Φερ- 
ράνδε, δτι έκάμαμεν άνωφελή δρόμον, καί δτι δέν μάς μένει 
άλλο είμή νά ζητήσωμεν καμμίαν τρύπαν, δπου νά περάσωμεν 
τήν νύκτα.

— Καί διατί, αύθέντα μου; ήρώτησεν ό άνθρωπος πρός δν ό 
νέος κυνηγός ώμίλησε.

— Διότι μόνος ό Χάρων εΐνε ικανός νά τολμήση είς τοιαύ
την ώραν νά περάοη τόν καταχθόνιον ποταμόν, τόν όποιον ώνό- 
μασαν μέν οί ποιηταί Γουαδαλκιβήρον, άλλά ήτον προτιμότερου 
νά ονομάσουν ’Αχέροντα.

— Ίσως άπατάσθε, Μεγαλειότατε, εϊμεθα πολύ πλησίον τής 
οικίας αύτής, ώστε ήμπορούν νά ακούσουν την φωνήν μας καί 
ύποσχόμενοι βέβαια μεγάλην τινά ανταμοιβήν εϊς τούς κατοι- 
κοΰντας αύτήν, λέγοντες προσέτι ποιος εΐσθε ...

-— Μά την άλήθειαν! άνέκραξεν ό δ'ον Πέτρος, διότι 
δ ύψηλόσωμος ξανθόθριξ νέος ήτο ό βασιλεύς τής Κασ- 
τιλλίας, φυλάξου, διά τ’ον θεόν ! Φερράνδε- ήμπορεΐ νά εύ- 
ρεθή έκεΐ κανείς άπό τούς διαβολοαδελφούς μου, διά νά μοι 
σώση τήν φιλοξενίαν τού τάφου, καί νά διπλασιάση μέ τήν τι
μήν τού αίματός μου τήν ανταμοιβήν, τήν όποιαν θά τ’ον προσέ- 
φερα. Όχι, όχι, Φερράνδε, είς τήν ψυχήν σου, μή ε’πης λέ
ξιν μήτε διά τήν θέσιν μου μήτε διά τήν κατάστασιν μου.

•— 'Αρκεΐ, άρκεΐ, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό Φερράνδος, κά

ψας τήν κεφαλή» είς δείγμα υποταγής καί σεβασμοΰ.
— Έπειτα εΐνε άνωφελές καί τοΰτο, άνέκραξεν ό δον Πέτρος, 

διότι, δ θεός νά μέ συγχωρήση, ΐδο'υ μία λέμβος εκεί, ή όποια 

μακρύνεται άπό τό παράλιον.
— Βλέπετε, Μεγαλειότατε, δτι κρίνετε κακώς τούς αν

θρώπους ;
— Αΐ! Φερράνδε! πρέπει νά ήξεύρης, δτι έγώ κρίνω καί 

τούς λοιπούς άνθρώπους άπό εκείνους οί όποιοι μέ περιστοιχίζουν 
καί τί νά σέ είπώ! άν έξαιρέσης μερικούς, οί λοιποί ατιμάζουν 

τήν άνθρωπότητα.
Εΐτε διότι δ Φερράνδος ήτο εντελώς σύμφωνος μέ τήν γνώ

μην τοΰ βασιλέως, είτε διότι δέν εΰρε λόγον νά άπαντήση. έσιώ- 
πησε καί οί οφθαλμοί άμφοτέρων προσηλώθησαν έπί τής λέμ
βου, ήτις δλονέν έπροχώρει πρός αύτούς, κινδυνεύουσα καθ’ έκά- 
στην στιγμήν νά παρασυρθή άπό τ’ο ρεύμα ή νά συντριβή άπο 
τά άκολουθοΰντα τό ρεΐθρον έκριζωμένα δένδρα. Ή λέμβος έφε
ρεν άνθρωπον τεσσαράκοντα έως τεσσαράκοντα πέντε έτών ήλι
κίας, πρόσωπον έχοντα ζωηρόν, ειλικρινές καί άδολο·/ καί, πράγ
μα άξιοπαοατήρητον, δ άνθρωπος ούτος, ύπ'ο τοιούτου κινδύνου 
περίστοιχιζόμενος, έκωπηλάτει μέ ψυχικήν γαλήνην καί τάξιν 
κινημάτων άποδεικνύουσαν γενναιοψυχίαν έξ έκείνων, αί ίποΐαΐ 
ένυπάρχουσι μόνον είς δλίγας έκλεκτάς καί εύγενεΐς ψυχάς, αΐ
τινες διευθύνουσι χωρίον ή κράτος κατά τάς βουλάς τοΰ θεοΰ, 
δστις τάς έθεσε·/ είς τό κατώτερον ή έξοχώτερον μέρος τής κοι
νωνίας. άμα έλθούσας είς τόν κόσμον. Έπροχώρει λοιπόν βρα
δέως, άλλά μέ τοιαύτην έπιδεξιότητα κα! δύναμιν, ώστε δ δό7 
Πέτρος, μέγας έκτιμητής τών ασκήσεων τοΰ σώματος είς τάς 
δτοίας έξεΐχε, τόν παρετήρει πληειάζοντα έκθαμβος. Φθάς δέ πό
δας τινας μακράν τής παραλίας έπήδησεν εϊς τήν ξηρά·» μέ προσ
οχήν καί έλαστικότπτα δλως διόλου ορεινή». καί σύρας τήν λέμ
βον μέ σχοινίον ιππότου τήν έφερε σιμά τής όχθ ης, έτεινε τήν 

χεΐρα πρός αύτήν καί μέ τόνον αφελή, ώς άν μή εΐχε διόλου 
κινδυνεύσει,

— Είσέλθετε. κύριοι, τοΐς έΐπε, κλίνας μέ σεβασμόν άλλ’ ό
χι καί μέ ταπείνωσιν τήν κεφαλήν.

— Και οί ’ίπποι μας, ήρώτησεν ό δ'ον Πέτρος, τί θά γίνουν ;

— Μας άκολουθοΰν κολυμδώντες, αύθένταιμου, άφοΰ μάλιστα 
δέσωμεν τούς χαλινούς πολύ κοΛά είς τήν λέμβον, διά νά κρα- 
τώσι τάς κεφαλκς των έξω άπό τό νερόν δέν εχομεν νά φοβη- 
θώμεν τίποτ ε.

Ο δόν Πέτρος καί δ Φερράνδος έκαμαν όπως δ ορεινός τόϊί 
Λαρήγγειλε*  κα: τωόντι έφθασαν είς τήν άλλην όχί ην διά μυρίων 
κινδύνων, αλλά χωρίς νά πάθωσι- τόσην έπιδεξιότητα καί δύνα, 
μιν έδειςεν δ πρωρεύς των. Μετ’ δλίγον καί αύτοί καί οί ίπποι 
άπέβησαν είς τήν ξηράν, δ δέ δδηγός προπορευόμενος διά νά δείςη 
τήν δδόν τούς έφερε δι’ δμαλής άτραποΰ είς τήν καλύβην, είς 
ήν προ μιας ώρας άπεβλεπον δλα·. αί έπιθυμίαι των. Ένώπιον 
τής θύρας ιστατο νέος εικοσαετής, δστις τούς έπερίμενε καί, λαβών 
τ»ύς ίππους άπό τόν χαλινόν, τούς έφερεν είς τό παράπηγμα.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α. Τευχ. Μ'.)

— Τί νέος εΐνε αυτός; ήρώτησεν δ δόν Πέτρος ίδών τόν νεα

νίαν μακρυνθέντα.
— Εΐνε δ υίός μου ’Εμμανουήλ, αύθέντα.
— ‘Ο υίός σου; καί διατί νά άφήση τόν πατέρα του νά ριψο- 

κινδυνεύση διά νά μας ζητήση, έ ω αύτός έμενε·/ -δω περιμένοιν;
Μέ συμπάθειον, αύθέντα, άπεκρίθη ό δρίινδς· άμ’ άκούσας 

κατά πρώτον τον ήχον τής σάλπιγγός σας, τόν έστειλα εϊς τήν 
Καρμδνναν νά άγοράση ολίγα τοόφιμα- διότι έγνώριζα, δτι σή
μερον ήτον μέγα κυνήγιο·» είς τό πλησιόχωρου δάσος καί δέν μέ 
έμενεν άμφιβολία, δτι εΐσθε άτό τούς πλανηθέντας κυνηγούς 
καί ότι ήρχεσθε λιμώττοντες. Έπεθύμηία λοιπόν νά σάς προσ^ 

φέρω κάτι τι καλ.λίτερον άφ’ δ,τι ήμπορεΐ νά εύρη τις συνήθως 
ε,ς τήν καλύβην πτωχού ορεινού- άν ήτον έδώ, δέν θα ήρχετο νά 
σάς ζητήση χωρίς έμέ, ούτε έγώ χωρίς αύτόν θά ήρχόμεθα 

μαζή.
— Πώς ονομάζεσαι; ήρώτησεν ό δον Πέτρος.
— ’Ιωάννης Πασχάλης, δούλος τής εύγενείάς σας.
— Λοιπόν! Ιωάννης Πασχάλης, ειπεν δ βασιλεύς- ήθελα νά 

είχα πολλούς θεράποντες ώς σέ, διόΐι είσαι ά^ιότιμος άνθρωπος .
‘Ο ’Ιωάννης Πασχάλης έκλινε τήν κεφαλήν ώς άνθρωπός, 

δστις δέχεται φιλοφροσύνην τής δποίας τήν άξίαν γνωρίζει- καί, 
δείξας διά τής χειρός τήν θύραν τής καλύβης του, προσεκάλεσε 
τούς οδοιπόρους νά είσέλθωσιν.

Ευρον δέ τήν τράπεζαν έτοιμασθεΐσαν ύπ'ο τής οικονόμου και 
πΰρ λαμπρόν εις τήν εστίαν, δπερ άπεδείκ ·υεν, δτι δ ’Ιωάννης 
Πασχαλης εΐχε φροντίσει διά τήν θεραπείαν καί τών δύω μεγα- 
λειτέρων άναγκών εϊς τοιαύτας περιστάσεις, τοΰ ψύχους καί τής 

πείνης.
—’Ιδού Sv έπανωφόριον, εΐπεν ό δόν Πέτρος ρ’ψας τό έπανω- 

φόριόν του είς άκρα·/ τινά τής καλύβης, τό όποιον ζυγίζει έκα- 
τόν λίτρας, καί νομίζω δτι, άν τό στρίψη τις θά έβγάλη άρκε - 
*.·όν νερόν διά νά γεμ.ίση μίαν στέρναν.

—Άν άγαπάτε, αύθένται μου, εΐπεν δ ’Ιωάννης Πασχάλης, 
ήμποοώ νά σάς δανείσω καί άπό έδικά μου καί άπό τού υίοΰ 
μου φορέματα, τά όποια, άν κα: χονδρά, εΐνε προτιμότερα τώρα 
άπό αύτά τά όποια φέρετε, καί έως δτου στεγνώσουν . . .

■—Άν άγαπώμεν, έρωτας, φίλε; μά τήν ζωήν μου, δέν γ·/ω- 
ρ'ζω άν ύπάρχει πλανηθείς κυνηγός, δστις θα ήρνεΐτο τοιαύτας 
προσφοράς! Όγλίγωρα, ογλίγωρα τά φορέματα, διότι βλέπω’ 
έκεΐ τό δεϊπνον καί μέ περιμένει, καί πίστευσέ με, δέν ήμπορώ 
νά χάσω πολύν καιρόν διά νά αλλάξω- αισθάνομαι τήν άνάγκην 
νά υπάγω νά είπώ δύο λόγια είς τό δεϊπνον έκεΐνο.

Ό ’Ιωάννης Πασχάλης ήνοιξε τήν θύραν μικρού τίνος θαλά
μου, δπου έφαίνετο κλίνη καί άνημμένον φώς. καί έκβαλών φο
ρέματα τά ήπλωσεν έπί σκίμποδός, κα! άφήκε τούς ξενιζόμε
νους μόνους. Ουτοι δέ ήρχισαν ευθύς νά άλλάζωσι.

— Λοιπόν, Φερράνδε, εΐπεν δ δόν Πέτρος, φρονείς δτι άν 
έλεγα τό όνομά μου, θά μέ ύπεδέχοντο καλλίτερα;

— Τό βέβαιον εΐνε, άπεκρίθη δ αύλικος, οτι δ ξενοδόχος 
μας θά μάς μετεχειρίζετο μέ πλειότερον σέβας,· άλλ’ όχι καΐ- 
μέ πλειοτέραν ειλικρίνειαν.

, 15.
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— Αύτή ίσα ίσα ή ειλικρίνεια μέ μαγεύει, Φερράνδε. Πολ
λάκις, δταν περιηρχόμην άγνωστος, ώφελήθην άπ'ο τάς δοθείσας 

;μοι συμδουλάς, άλλ’ δχι άπδ τούς άποδιδομένους εϊς τ'ον βασι
λέα επαίνους. ’Επιθυμώ νά συνομιλήσω μέ τον άςιόλογον αύτδν 
άνθρωπον, Φερράνδε.

— Δύσκολον δέν εινε, Μεγαλειότατε, καί πιστεύω, δτι δύνα- 
πθε νά ήσθε βέβαιος διά τήν ειλικρίνειαν τών δσα θά σας είπή. 
Έπειτα δ.τι και άν είποΰν είς τήν Μεγαλειότητα σας εΐν*  πάν

τοτε εύάρεστον.
■—"Εστω! εΐπεν ό δον Πέτρος. Καί ένδυθέντες έπανήλθον 

εις τήν αίθουσαν δπου ήτον έτοιμον τ'ο δεϊπνον.
— Πά! εΐπεν ό βασιλεύς, διατί βλέπω δύο μόνον πινάκια 

εις τήν τράπεζαν;
— Μήπως περιμένετε κανένα νέον σύντροφον; ήρώτησεν ό 

Μασχάλης.
— Όχι, χάρις τΦ Θεώ- “λλά σύ καί ή οικογένεια σου έδει- 

πνήσατε;
— Όχι άκόμη, αύθέντα· άλλά γνωρίζετε, δτι δέν αρμόζει είς 

πτωχούς άνθρώπους νά καθήσουν είς τήν τράπεζαν μαζή μέ τό
σον εύγενεΐς αύθέντας· ήμεϊς θά σας ύπηρετώμεν ένω δειπνείτε, 

καί δειπνοΰμεν έπειτα.

— Μά τ'ον άγιον Ιάκωβον! δέν γίνεται τοΰτο, φίλε μου, ει- 
πεν δ δον Πέτρος. Καί σύ και ή σύζυγός σου θά καθήσετε μαζή 
μας είς -ήν τράπεζαν, ό δέ υιός σου θά μας ύπηρετη, δχι δτι 
θέλω νά κάμω διάκρισι μεταξύ αύτοΰ καί ήμών, άλλ’ έπειδή 
εινε ό νεότερος, καί εΐνε χοέος τοΰ νεωτέρου νά ύπηρετη τούς 
γεροντοτέρους. Έλα, ’Εμμανουήλ, σέ κάμνω άρχιοινοχόον μου 
καί άρτοδότην μου· δέχεσαι τ'ο υπούργημα αύτό;

— Τό δέχομαι διά τήν εσπέραν αύτήν, άπεκρίθη ό ’Εμμα
νουήλ, καί διότι μέ τ'ο προσφέρει έκεΐνος τ'ον όποιον φιλοςενοΰμεν.

— Πώς! άνέκραξεν δ δον Πέτρος, θά άπέβαλλες τοιαύτην 
θέσιν, άν σ’ έπροσφέρετο είς τόν οίκον πλουσίου τίνος άρχοντος;

— Μαλιστα.
— Καί άν σέ τήν έπρόσφεραν διά τ'ον οικον δυνατού τίνος 

πρίγκηπος;

— Δέν θά τήν έδεχόμην καί τότε.
— Άλλ’άν σέ τήν έπρόσφεραν διά τά άνάκταρα τοΰ βασιλέως:
— Ούτε τότε θά τήν έδεχόμην.
— Διατί;
— Διότι προτιμώ νά ήμαι δ έσχατος τών ορεινών, παρά ό 

πρώτος τών υπηρετών.
— Περίεργον! άνέκραςεν δ Πέτρος, έχεις βλέπω υιόν μέ «λ- 

λοκότους ορέξεις. Έγώ έν τοσούτω τω είμαι πολύ ύπόχρεως, 
διότι άναγκάζεται σήμερον νά ένεργή εναντίον τών συνηθει
ών του.

— Βέβαια! διότι σήμερον, άπήντησεν δ Πασχάλης, εϊσθε με- 
γαλείτερος άπό άρχοντα, μεγαλείτερος άπ'ο πρίγκηπα, μεγαλεί- 
τερος άπό βασιλέα.

— Έ! καί τί είμαι λοιπόν; ήρώτησεν δ δον Πέτρος.
— Εισθε ξένος ήμών, άπεκρίθη κλίνας τήν κεφαλήν ό Πα

σχάλης· μάς στέλλεσθε άπό τ'ον θεόν, ένώ οι άρχοντες, οί πρίγ- 
κηπες καί οί βασιλείς...............

— Σάς στέλλονται άπ'ο τ'ον διάβολον πώς; άνέκραςεν ό δόν 
Πέτρος, στραφείς εϊς τά όπίσω καί τείνας τ'ο ποτήριον του ·ίς 
τ'ον Εμμανουήλ.

— Δέν ήθελα νά είπώ τοΰτο, άπεκρίθη δ Πασχάλης· καί 
δμως, καθώς πηγαίνουν τά πράγματα είς τ'ο ταλαίπωρον τοΰτο 
βασίλειον τής Καστιλλίας, πλησιάζω ένίοτε νά τ'ο πιστεύσω.

— Υπάγουν λοιπόν καλλίτερα είς τήν Άραγωνιαν;
Όχι, εΐπεν δ ορεινός· μεταξύ Πέτρου καί Πέτρου, μεταξύ 

σκληρού καί σκληρού (1), μεταξύ Τιβερίου καί Νέρωνος καμ- 
μία διαφορά δέν υπάρχει.

Ό δόν Πέτρος έδηξε τά χείλη του καί έβαλε τ'ο ποτήριον 
του έπί τής τραπέζης, χωρίς νά τό κενώση έντελώς· δ Φερράν- 
δος ώχρίασεν.

— Έλα πολυλογά, δλονέν νά δμιλής θέλεις, εΐπεν ή ’Ιωάννα· 

κάμνεις καλά νά σιωπήσης.
— Άφες, μάννα, τόν πατέρα νά δμιλήση, εΐπεν ό ’Εμμα

νουήλ- δ.τι λέγει εινε ορθόν.
— Βέβαια, βέβα’-α, έπανέλαβεν δ βασιλεύς, δ.τι λέγει εινε 

ορθόν έπρεπεν δμως νά μή συγχέης τόν δόν Πέτρον τής Άρα- 
γωνίασ μέ τ'ον δόν Πέτρον τής Καστιλλίας, έπρεπε νά μή λη- 
σμονήσης, δτι άν δλοι δνομάζουν τ'ον ένα Σκληρόν, μερικοί ονο
μάζουν τ'ον άλλον Λικαιοδότην.

— Μάλιστα, μάλιστα, άπεκρίθη δ Πασχάλης, τί ώραία ένερ- 
γεϊται ή δικαιοσύνη- ούτε κλοπή, ούτε δολοφονία πράττεται πλέον 
είς τήν Σιβϊλλίαν.

— Τοΰτο δέν άνα’γεται είς τήν δικαιοδοσίαν τού βασιλέως, 
κυρ Πασχάλη, άνα’γεται είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ είσαγγελέως.

— Διατί λοιπόν δ εΐσαγγελεύς δέν έχτεΛει τ'ο χρέος του;
— Καί ποΰ ήμπορεΐ νά γνωρίζη τούς αυτουργούς δλων τών 

έγκλημάτων, τά δποΐα πράττονται είς μεγάλην πόλιν;
— Εΐνε χρέος του νά τούς γνωρίζη, καί άν ήμην δ βασιλεύς 

δόν Πέτρος, τό δποϊον δ Θεός νά μή τ'ο δόση! έγνώριζα έγώ 
πώς νά τόν κάμ,ω νά τούς άνακαλύψη.

Καί τί ήθελες κάμ,ει, Πασχάλη;
— Θά τόν έκαμνα ύπόλογον διά τάς κλοπάς, δταν έκλέπτοντ» 

χρήματα νά πληρώνη χρήματα- και διά τάς δολοφονίας, δταν 
έκόπτετο κεφαλή νά τήν αντικαθιστά μέ τήν έδικήν του.

— Καί πιστεύεις, δτι θά εύρίσκετο τότε άνθρωπος νά δεχθή 
τοιοΰτον υπούργημα ύπό τοιούτους δρους ;

— Θά τ'ο έδέχετο δ πρώτος τίμιος άνθρωπος, αύθέντα μου.
— Άλλά, μά τ'ον καιρόν δ όποιος παρέρχεται! εΐπεν άνα- 

καγχάσας δ δόν Πέτρος, δέν ήςεύρεις πόσον σπάνιον πράγμα 
εινε νά εύρη τις τίμιον άνθρωπον;

— Εινε σπάνιον, διότι τόν ζητούν είς τάς πόλεις, εΐπεν * 
Εμμανουήλ.

(1) Πέτρος ό Σκληρός, υίός τοΰ Άλφόνσου θ’., έδασίλευεν εις τήν 
Άραγωνιαν, καθ’ ον χρόνον Πέτρος ό Σκληρός, υίός τοΰ Άλφόνσου 
ΙΑ'., έβασίλ-υεν εις τήν Καστιλλίαν.

—Παράδοξον! άνέκραξεν ό βασιλεύς, έχεις αύτού, κυρ Πα
σχάλη, ένα υιόν δ όποιος έχει πλειότερον νοΰν άφ’ δσον έπρεπε 
νά περιμένη τις άπό τήν ήλικίαν του, και δ όποιος δέν όμιλεϊ 
μέν συχνά, άλλ’ δταν δμιλή, όμιλεϊ μέ φρόνησιν. Έν τοσούτω 
ήθελα νά σέ ίδώ εισαγγελέα, φίλε μου, διότι βέβαια έχεις τό 
κύριον πλεονέκτημα, τό δποϊον ζητείς δια τοιαύτην θέσιν.

— Γελάτε, αύθέντα μου, εΐπεν ό Πασχάλης- άλλ’ άν ήτο δυνα
τόν νά καθέξω τοιαύτην υψηλήν θέσιν, δέν θά ένέδιδα είς κανέ
να- καί άν δέν κατόρθωνα νά άνακα/.ύψω τό έγκλημα ή τό κα
κούργημα, τούλάχιστον θά κατεδίωκα τόν ένοχον, δσον ισχυρός 
καί &ι ήτον, εϊτε παντοδύναμος τις πρίγκηψ, εϊτε βασιλεύς.

— Άλλά, εΐπεν δ δον Πέτρος μετά μικ^ά> σιωπήν, ύπάρχουν 
πράξεις τάς δποίας δ λαός χαρακτηρίζει ώς κακουργήματα, διό
τι βλέπει τά άποτελέσματα καί δχι τάς αιτίας, αί όποϊαι δμως 
εΐνε πολίτικα! άνάγκαι έπιβαλλόμεναι είς τούς βασιλεύοντας.

—Άλλ’ έγώ εννοώ τας ενόπλους έκείνας κλοπάς, αΐτινες είς 
μίαν στιγμήν καταστρέφουν δλόκληρον οικογένειαν- εννοώ τάς 
διά τοΰ ξίφους ή τοΰ εγχειριδίου δολοφονίας, αΐτινες καθ’ έκάστην 
νύκτα αίματόνουν τούς δρόμους τής Σιβιλίας- έννοώ τέλος πάν
των πάν ο, τι θά έξηρτάτο άπο τήν δικαιοδοσίαν μου- είς τόν 
βασιλέα βεβαίως θά άφινα τά προνόμιά του.

— Δέν βλέπεις δτι οί κύριοι εΐνε κουρασμένοι, εΐπεν ή Ιωάννα 
μή ύποφερουσα νά βλέπη τόν σύζυγόν της άναμιχθέντα είς τοιαύ
την συζήτησιν, καί δτι θά προτιμούν νά ύπάγουν νά άναπαυθοΰν 
παρά ν’ ακούουν αύτά τά παραμύθια ;

— “Εχεις δίκαιον, εΐπεν δ Πασχάλης, καί έλπίζω ότι θά μέ 
συγχωρήσουν οί κύριοι- άλλ’ δταν μέ αναμιγνύουν τυχαίως είς 

’έν άντικείμενον, πρέπει νά εϊπω πάν δ,τι φρονώ.
— Καί έπειδή δεν τά είπες ίσως δλα, σύντεκνε, προσέθεσεν 

ό δόν Πετρ ος, σέ ύπόσχομαι νά έπαναλάβωμεν την συνομιλίαν 
αύτήν.

— Φυλαχθήτε, αύθέντα, είπεν δ Πασχάλης, διότι λέγοντες 
τοΰτο άναλαμβανετε τήν ύποχρέωσιν νά έπισκεφθήτε έκ νέου τήν 
πενιχράν καλύβην μου.

— Καί θα φυλάξω μέ εύχαρίστησιν τήν ύπόσχεσίν μου, άν 
ή κλίνη σου ήνε έπίσης καλή ώς καί δ δειπνος σου. Καλήν 
νύκτα, Πασχαλη.

— Ό Θεός μεθ’ ύμών, κύριε ίππότα.
Καί χαιρετίσας διά τής κεφαλής καί τής χειρός τόν ’Εμμα

νουήλ καί τήν Ιωάνναν δ βασιλεύς, είσήλθεν είς τόν Οαλαμον 
όμοΰ μέ τον Φερρανδον Κάστρου.

Μόλις έμειναν δέ μόνοι, δ Πασχάλης, ή γυνή του καί ό υίός 
των, καί ή Ιωάννα ήρχισε τάς έπιπλήξεις της.

— Καμαρόνεις τάχα μέ αύτά τά όποια έκαμες, Πασχάλη ; τω 
είπε σταυρώσασα τάς χέϊρας καί άτενίσασα αύτόν κατά πρόσω
πον. Κα! τι θα έλεγες, άν αυτοί οί κύριοι ύπήγαιναν νά έπανα- 
λάβουν είς τον βασιλέα τήν συνομιλίαν σου ; Άλλ’ είπέ με εις 
τον Θεόν σου! Πασχάλη, δέν εινε τρέλλα νά δμιλής κατ’ αύ
τόν τ'ον τρόπον διά τον βασιλέα, διά τούς αύλικούς, διά τούς άρ
χοντας καί όλους τούς μεγάλους άνθρώπους τής Σιβιλλίας; Τί 
σε μέλει άν φονεύουν τούς ανθρώπους τήν νύκτα είς τάς οδούς 

τής Σιβιλλίας, άφοΰ σύ είσαι είς ασφάλειαν, και πόθεν προέρχε
ται αύτή ή συμπάθεια σου διά μερικούς, οί όποιοι εΐνε τόσον 

αναίσθητοι, ώστε νά άφήνουν νά τούς αρπάζουν τά σιδηρά κιβώ
τιά των; Έ! θεέ μου! κύτταξε τάς άγελάδας σου καί τάς έσο- 
δίας σου νά ύπάγουν καλά, καί άδιαφόρει διά τάς πολιτικάς ύπο- 
Οέσεις, άπό τάς οποίας δέν έννοεΐς τίποτε.

— Πλήν, ήοώτησεν δ Πασχάλης, κατορθώσας τέλος πάντων 
νά εΐπη καί αύτός ένα λόγον έν τω μέσω τής πλημμύρας τών 
γυναικείων έπ'.χειρημάτων τά όποια τ'ον εΐχον κατακλύσει, είπα 
τίποτε άλλο άπ'ο τήν αλήθειαν ;

— Τήν άλήθειαν, την άλήθειαν νομίζεις δτι είπες δλα, εί- 
πών τήν αλήθειαν. Μάλιστα, μάλιστα τήν άλήθειαν είπες- άλλά 
τήν είπες είς ένα άνθρωπον μεγαλείτερον άπό σέ, και ιδού τ'ο 
σφάλμα. Φρονείς, δτι άρκεϊ νά ή>ε τις τίμιος, νά πληρόνη τά 
χρέη του, νά πηγαίνη είς τήν λειτουργίαν, νά έκβάλλη τόν πί
λον του είς δλους, καί δτι δταν κάμνη δλα αύτά, ήμπορεΐ νά 
λέγη δ,τι τού κατέβη είς τήν κεφαλήν! Έ! Ιωάννη ! ό Θεός νά 
δώση νά μή πληρώσης άκριβά αύτήν σου τήν άκρισίαν.

— “Ο,τι μέ στέλλει δ Θεός καλώς νά έλθη, εΐπεν δ Πασχά
λης έναγκαλισθείς τήν ’Ιωάνναν, διότι είς τήν ψυχήν αύτοΰ ένυ- 
πήρχε μεγάλη πραότης, δπως ύπάρχει είς δλων τών γενναίων 
άνδρών τάς ψυχάς, καί συνείθιζεν είς τοιαύτας περιστάσεις νά 
παραχωρή τ'ο πεδίον τής μάχης, καί νά άποσύρεται είς τ'ον θά
λαμόν του. Ή καλή ’Ιωάννα έμεινεν δλίγον έτι είς τ'ο έστιατώ- 
ριον μεμψιμοιροΰσα- άλλ’ έπειδή μόνος δ ’Εμμανουήλ έμεινε 
μετ’ αύτής, κα! αύτή έγνώριζεν, δτι καθόσον άφορα τήν άκρί- 
βειαν τής άληθείας, ό υίός ήτο ένθερμος ύπερασπιστής τοΰ πα
τρός του, άπεφάσισε νά μή έξακολουθήτη τήν συζήτησιν δθεν 
μετεβη καί αύτή είς τ'ον κοιτώνα τοΰ Πασχάλη. Ό δέ Εμμα
νουήλ, μείνας μόνος, έκάθησεν είς τήν τράπεζαν τήν όποιαν εΐ- 
χον άφήσει οί γονείς του και οί δύο ξένοι, έφαγεν δλίγον, έπιε 
μόνον ύδωρ, καί μετά τ'ο φαγητόν τοΰτο, φαγητ'ον ορεινών άνθρώ
πων, ήπλωσε δέρμα άρκτου έμπροσθεν τής θύρας τοΰ θαλάμου · 
τώ·/ δύο ξένων καί έκοιμήθη.

Τήν δέ έπιοΰσαν, άμα άνατειλάσης τής ήμέρας, δ βασιλεύς ί 
δόν Πέτρος κα! δ κόμης Φερράνδος Κάστρου άπεχαιρέτισαν τόν' 
Ίωάννην Μασχάλην, ύποσχεθέντες αύτώ, οτι πολλα'ι ήμέραι δέν'’ 
θα παρέλθωσι καί θά άκούση τ’, περί αύτών.

(Έξακολουθεϊ.)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
‘Υπάρχουσι καθ’ δλον τόν κόσμον 1 288, ΟΟΟ, 000 άνθρώ

πων οιτινες δμιλοΰσι 3,642 διαφόρους γλώσσας καί πρεσδεύουσι 
1,000 διαφόρους θρησκείας

Άποθ/ήσκουσιν 60 άνθρωποι κατά πάν λεπτόν τής £>ρας, 3ζ 
730 κατά πάσαν ώραν, 91554 κατά πάσαν ήμέραν καί 33,333, 
333 κατ’ έτος I

‘Η μέση ήλικία τοΰ άνθρώπου εΐνε 33 έτη- τ'ο έν τέταρτον'
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τοΰ πληθυσμού όλης της γής άποΟνήσζει πρό τοΰ 7ου έτους της 
ήλικίάς — 33, 333, 333 μικρά παιδία άποθνήσκουσι κατ’ έτος!

Ευλογητός ό Θεός, δστις δέχεται τοσαύτην συνοδείαν άθανα'- 
των δντων είς τόν οΰρανον εΐς τοιαύτην τρυφεράν ήλικίαν.

Τό ήμισυ τοϋ όλου πληθυσμού αποθνήσκει προ τοΰ 17ου έτους 
της ήλικίας. Νεανίσκοι, δίδετε τήν καρδίαν σας εΐς Κύριον.

Μεταξύ 10,000 άνθρώπων εΐς φθάνει τά 100 έτη· εΐς μεταξύ 
500 τήν ήλικίαν τών 90 έτών· εΐς μεταξύ 100 τά 60 έτη.

Τό έπάγγελμα έχει μεγάλην ζαί ισχυρά/ έπιρροήν έπί τής 
μακροβιότητος. Άπό 1,000 άτομα τα όποια φθάνουσι τό εβδομη
κοστόν έτος τής ήλικίας τών 42 εΐνε ιερείς ή ρήτορες, 40 γεωρ
γοί, 33 έργάται, 32 στρατιωτικοί, 29 δικηγόροι ή μηχανικοί, 
27 καθηγηταί, 24 ιατροί· ώστε καί οί ιατροί οί ένασχολο ύμενοι 
“πως διασώσωσι τήν ζωήν τών άλλων, άποΟνήσκουσιν αΰτοί τα
χύτερου παντός άλλου !

‘Υπάρχουσι 335,000,000 Χριστιανοί, 15,000,000 Ίσραηλΐται, 
160,000,000 Μωαμεθανοί, 780.000,000 Είδωλολάτραι!! 1

Έκ τών χριστιανών 17 0,000,000 εΐνε τής παπικής εκκλη
σίας, 75,000,000 τής ορθοδόξου ανατολικής, 80 έκατ. τών δια
φόρων Αιαμαρτυρομένων έκζλησιών.

‘Ως προς τάς φυλάς είτε γένη, 360,000,000 άνήκουσιν είς 
τήν Καυκασίαν φυλήν, 552,000,000 είς τήν Μογγολικήν, 190, 
000,000 εϊς τήν Αίϋιοπικήν, 176,00 0,000 είς την Μαλαίκήν, 
15,000,000 είς την 'Αμερικανικήν.

-------- ΗΟΗ----------

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

Έκ τής στατιστικής, ήν έδημοσίευσεν ή έφημερίς Ρουμοϋνος 
,έξάγεται ότι, κατά τήν έπίσημον γενικήν άπογραφήν τοΰ 1859 
,ρί ’Ιουδαίοι έν Μολδαβία ήριθμοϋντο είς 55 χιλιάδας, έν δέ Βλα
χία είς 12 χιλ. Έν τή τελευταία όμως άπογραφή τού 1869, έν 
άμφοτέραις ταΐς ήγεμονίαις δ άριθμός τών Ιουδαίων άνέβη είς 
-612 χιλ. Τοσοΰτος ήτο περίπου ό άριθμός αΰτοΰ καί δτε ό έκλε- 
-,κτός ουτος λαός έξήλθε τής γής Αίγυπτου, έξ οίκου δουλείας» 
οδηγούμενος παρά Μωύσέως—Κατά τήν είρημένην στατιστικήν ό 
πληθυσμός συμπά-ης τής Ρουμουνίας συμποσοΰται είς 4 1(2 εκα
τομμύρια μετά τών Ίο υδαίων, ώστε οΰτως έν μέν Βλαχία άνα- 
λογοΰσιν 112 Ιουδαίοι είς 1,000 κατοίκους, έν δέ Μολδαβία 200 
είς 1,000. Έν ’Αγγλία κατοικοΰσι 40 χιλ. Ιουδαίων, έν Γαλλία 
160 χιλ. έν Αΰστρία 1,200,000. Άναλογοΰσιν επομένως έν 
μέν ’Αγγλία εις Ίουδαΐ-ς είς 1,000 κατοίκους, έν Γαλλία 4 είς 
1,000, έν Αΰστρία 33. Έκ τής συγκρίσεως ταύτης καταφαίνεται 
ήλίκη ύπάρχει διαφορά μεταξύ τών μεγάλων έθνών καί τής Ρου
μουνίας, ώς στρός τόν αριθμόν τών Ιουδαίων.

11 ΗΓΕΜΟΝΙΣ ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑ2 ΚΑΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.
Έ Ανατολή τής Βιέννης, έπεξηγοΰσα εις τοΰς πολυα

ρίθμους άναγνώστας της την νέαν τιμήν, ής άπήλαυσεν ή συγ
γραφεΰς τών έν τη Ανατολή γυναικών τικρά τοΰ έν ΆΟήναις 
Συλλόγου τών κυριών (ιδε Μέντ. τόμ. Δ', σελ. 64), λέγει: «Ή 
ήγεμονίς Δώοα Ίστριάς εΐνε ή εΰφυεστέρα γυνή τοΰ αίώνος μας» 
(Osten τής 20 8βρίου). Και ή έν Βενετία έκδιδομένη έφ. ή Γυνή 
λέγει ότι, μετά τόν δόκτορα S. Weissenfels (Eine ungewom- 
liche frau), τοιαύτη ήτο ή γνώμη τοΰ μεγάλου έπιστήμονος τής 
Πρωσσίας ’Αλεξάνδρου τοϋ Όμβόλδου συγγραφέως τοΰ Κόσμον 
(1), γνώμη έπιδοκιμασθεΐσα ύπό τοΰ περιφήμου Brockhaus έν 
τω υπ’ αΰτοΰ λεξικω τής συναναστροφής (Conversations Lexi
con, ένδεκάτη έκδ. έν τφ άρθρω Dora d’ Istria)· ύπό τοΰ δό
κτορος 'Αδάμ Οΰολφίου, καθηγητοΰτοΰ έν Γρατίω (Gratz) πανε
πιστημίου, δστις συνέγραψε τόν βίον τής ένδοξου αΰτοκρατείρας 
Μαρίας Θηρεσίας (Ein Besuch in Livorno)· τοΰ. έξοχου ιστορι
κού τής Γερμανικής Φιλολογίας (2) ’Ερρίκου Kurz (Der Salon 
βιβλ. VIII 1872)· τής Σουηδής Φρειδερίκης Βρέιαερ, συγγρα
φέως τοΰ «ό βίος έν τω παλαιω κόσμω» ( τ. XIII τής γερμανι
κής μεταφρ. ή Νέα Κόριννα), καί άλλων ελλογίμων καί έπι- 
στημόνων τής γερμανικής έκείνης γενεάς τής τόσον φειδωλώξ 
άγαπώσης νά έγκωμιάζη τά ξένα έθνη.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΚΤΙΚΟΝ ΠΟΛΟΝ.

Τήν 1]13 ’Ιουνίου άπέπλευσεν έκ Βρέμης άνευφημούμενον 
ύπό τοΰ λαοΰ ένθουσιωδώς τό ατμοκίνητου «Τεγκετώφ» διευθυ- 
νόμενον πρός τόν αρκτικόν πόλον δαπάναις τής Αΰστρίας. Το 
άτμοκίνητον τοΰτο έχει μή·'ος ποδών 118, πλάτος 25 καί βά
θος 13, φέρει δέ μηχανήν 95 ίππων καί ανθράκων προμήθειαν 
διά 40 ήμέρας. Οί έπιβαίνοντες ναυτικοί καί έπιστήμονες σκο- 
πεύουσι νά πλεύσωσιν όσον οΐον τε περαιτέρω είς τόν έλεύθερον 
πάγων ωκεανόν, δν συ-ήντησαν τό παρελθόν θέρος πρός άνατο
λάς καί πρός άρκτον, καί νά έξετα'σωσι τόν πρός βορράν τής Σι
βηρίας αρκτικόν ωκεανόν, διότι, ώς παραδέχονται πολλοί έκ τών 
έπιφανών γεωγράφων, τόν πόλον καλύπτει άνοικτή πλευστή θά
λασσα, οΰχί δέ πάγοι. ‘Η έκδρομή θά διαρκέση τρία έτη. Τόν 
πρώτον χειμώνα θά διέ/θωσιν οί τρομεροί θαλασσοπόροι έν τώ 
άκρωτηρίω Tscelinskin, τώ μάλλον πρός άρκτον έγγυτέρω· τό 
επόμενον θέρος θά έξακολουθήσωσι τόν πρός τόν πόλον πλοΰν 
αΰτών τόν δεύτερον χειμώνα θά διέλθωσιν έπί τής νέας σιβη- 
ρικής νήσου καί τό τρίτον θέρος θ’ άποπειραθώσι νά φθάσωσιν 
είς τό στενόν Βέριγκ, δπως έκεΐθεν καταπλεύσωσιν είς άμερι- 
κανιζον ή άσιατικόν τινα λιμένα. Άλλά παρά τοΰς Αΰστρια- 
κούς, καί οί Σουηδοί καί οί ’Άγγλοι καί οί Αμερικανοί παρα- 
σκευάζουσιν όμοιας έκδρομάς. ών τινες εϊσίν έν τφ άποπλέειν.

(1). Ό Ουμβόλδος λέγει: «ή Δώρα Ίστριάς εΐνε ή μάλλον πεπαιδευ
μένη γυνή τοΰ 19ου αίώνος» (Donna της 20 δβρίου 1872),

(2) Ίδε Μέντορος 1”. τόμον σελ. 14

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΠΕΤΡΟΥ.

‘Η Ρωσσία σύμπασα έώρτασε τή 30[11 Ιουνίου ως άληθή 
εθνικήν πανήγυριν τήν διακοσιοστήν τής γεννήσεως τοΰ μεγάλου 
Πέτρου, ίδρυτοΰ τής Ρωσσικής δυνάμεως· ιδίως δ ή Πετρουπολις 
έσπευσε νά τιμήση δημοτελώς τήν μνήμην τοΰ μεγαλεπηβόλου 

μονάρχου, είς δν οφείλει τήν ΰπαρςιν αυτής. Περί την δεκάτην 
ώραν σύμπασα ή αΰτοκρατορική οικογένεια άπήλθεν εις τόν έν 
τω φρουρίω ναόν καί παρευρέθη είς τό έπι τοΰ τάφου τοϋ'μεγάλου 
Πέτρου τελεσθέ/ μνημόσυνο'/· έκεΐθεν έπεβιβάσθη εις λέμβους και 
άπήλθεν έν πομπή είς τήν Πλατείαν τοϋ Πέτρου, ένθα εινε εστη— 

■μόνον έπί στηλοβάτου έκ γρανίτου τό κολοσσαΐον έφιππον άγαλμα 
τοΰ μονάρχου. Τής πομπής προηγούντο αςιωματικοι τής αΰτοκρα
τορικής φρουράς, φέροντες έπι χρυσοκέντητων προσκέφαλα ίων τό 
ξΐφος τοΰ μεγάλου Πέτρου, τόν πίλον αΰτοΰ, διατρηθέντα ύπο 
σφαίρας έν τή μάχη τής Πουλτάβας, καί τό παράσημου τοΰ άγιου 
Άνδρέου. Έπί ενός προσκεφαλαίου εΐχε κεντηθή δι’ άργυρών 
γραμμάτων τό έξής εΰγενές λόγιου έκ τής προκηρύςεως, ήν άπηυ- 
θυνεν δ Πέτρος π-.ός τά στρατεύματα τήν παραμονήν τής μάχης 
τής Πολτάβας: «ό,τι άσοφα τόν Πέτρον, μάθετε δτι δέν φροντίζει 
περί τής ζωής, άρκεΐ νά ζήση ή Ρωσσια εΰδαίμων και ενοοςος.» 
Τά βλέμματα τοΰ πλήθους έοείλκυεν ιδίως ή λέμβος, ήν έναυπή- 

-γησεν ίδίαις χερσίν δ μεταρρυθμιστής Τσάρος, απίλθών ως γνω
στόν είς’Ολλανδίαν, δπως διδαχθή τήν ναυπηγικήν τέχνην, διδαξη 
ό’ αΰτήν μετέπειτα είς τοΰς Ρώσσους. Ή λέμβος αΰτη, καταστάσα 
άληθές έθνικόν κειμήλιου, έκειτο έπι λαμπροστρλίστου ικριώ
ματος, έκτεθειμένη είς τόν θαυμασμόν τοΰ λαοΰ. Μετά τήν σύντο
μον δέησιν, ήν έψιλεν δ μητροπολίτης ένώπιόν τοΰ μνημείου τοΰ 
Πέτρου, καί τήν έν τω μητροπολιτικώ ναω θρησκευτικήν τελετήν, 
έγένετο μεγάλη στρατιωτική έπιθεώρησις. καθ’ ήν παρήλασαν 
ένώπιόν τοΰ αύτοκράτορος 50 τάγμβτα πεζικού, 80 ιλαι ιππικού 
καί 128 τηλεβόλα. Τό έσπέρας σύμπασα ή πόλις ήτο λαμπρώς 
φωταγωγημένη· ένπάση δέ πλατεία ύπήρχον δωρεάν θέατρα καί 
διασκεδάσεις διά τόν όχλον.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΧΑΡΤΑΙ.

Μεταξύ τών διαφόρων πρός γραφήν χαρτών έπενοήθη χάρτης, 
δστις εΐνε έπίσης μέν λεπτός ώς δ άλλος, άλλ’ έμπεριέχει έντός 
αΰτοΰ καί συστατικά τής μελα’νης. Έπί τοΰ χάρτου δέ τούτου 
δέν εινε πλέον ανάγκη ν ά γράφωμεν μέ μελάνην, άλλά μόνον 
μέ νερόν ή σίελον καί τά γραφόμενα γίνονται άμέσως μέλανα.

Έτερος χάρτης λίαν περίεργος εΐνε ό ούδεμίαν έπιδεχόμενος 
διά τίνος δξέος έξάλειψιν τών απαξ διά μελάνης γεγραμμένων, 
καθότι άμα τολμή-ωμεννά προσβάλωμεν, άποπειρώμενοι νά έξα- 
λείψωμέν τι έκ τών γραμμάτων, γίνεται κυανούς, ϊρυθρίζων za't 
τέλος πάντων λαμβάνει ποικίλους χρωματισμοίς. Ο τοιοΰτος 
./Λ™!? £ΐνε τά μέγιστα χρήσιμος διά σπουδαία έγγραφα, διά 

διαθήκας, διά συναλλάγματα, καί τά τοιαΰτα, καθότι ό θέλων νά 
άποπειραθή πλαστογραφίαν εΰθΰς προδίδεται. Δύναται δ’ ίσως νά 
δνομασθή συναλλαγματικός χάρτης « Μή μοΰ άπτου » (Nernoli 
tangere. )

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

‘Ομογενής λόγιος, καί πράγμα καί ονομα Έλλην Χριστιανός, 
έξ-δοτο κατάτό έτος τούτο σύγγραμμα, ου ή έπιγραφή ‘Ερμη
νεία σννοπτι/.η και έκλεκτικη τών Ευαγγελίων. Τοϋ συγγρα'μ- 
ματος τούτου έχομεν πρό οφθαλμών δυστυχώς τόν πρώτον μόνον 
άκόμη τομον, έμπεριέχοντα τά κατά Ματθαίον καί Μάρκον 
εΰαγγέλια. Του άξιολόγου τούτου τέκνου τής ‘Ελλάδος τό ονομα 
δέν φαίνεται, τό δέ σύγγραμμα έκτυποΰται έν τω Άθήνησι τυ
πογραφείο) τής 'Εφημερίδας τών συζητήσεων.

‘Ο λίαν άξιέπαινος συγγραφεΰς τοΰ περί οϋ δ λόγος συγ
γράμματος άφιεροΐ αΰτό τοΐς απανταχού τοΰ ‘Ελληνισμού ένδια- 
φερομένοις ύπέρ τής μελέτης καί διαδόσεως τοΰ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ.
Πρός τό κοινόν δέ άποτεινόμενος, ίδοΰ τί λέγει:
«Έχων άκράδαντον πεποίθησιν εϊς τήν θρησκείαν τών ‘Αγίων 

» Γραφών καί πιστεύων, δτι πάσα γ/ησία άρετή πηγάζει έκ τής 
» έφαρμογής τών άρχών τοΰ Εΰαγγελίου. προσφέρω τήν ΣΥΝΟ- 
» ΠΤΙΚΗΝ καί ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΝ ταύτην ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ είς 
» τήν μελέτην τοΰ κοινού ώς οβολόν, πρός ένίσχυσιν τής Χρι- 
» στιανικής Εκκλησίας καί προαγωγήν τοϋ κατά Χριστόν ‘Ελ- 
» ληνισμοΰ έν γένει. — Μάτην μεριμνώμεν περί τής άτομικής 
» ήμών εΰημερίας καί τοΰ μεγαλείου τοϋ ήμετέρου έθνους, ένόσω 
» αί Άγιαι Γραφα'ι δέν μελετώ/ται, τό Εΰαγγέλιον δέν κηρύσ- 
» σεται καί αί άρχαί τοΰ Χριστιανισμού δέν έφαρμόζονται.»

Έπί τών λόγων τούτων έφιστώμεν τήν προσοχήν τινων, οίτι- 
νες έσκανδαλίσθησαν έπί τή ρήτρα, ήν φέρει δ άνά χεΐρας τό
μος τοΰ Μέντορος, οτι τό Ελληνικόν έθνος οίδέποτε έσται 
μέγα, έάν μή κατά Χριστόν άναγεννηθϊ. Τοΰτο εΐνε άληθεία 
αναντίρρητος, άλλά, διά νά τήν έννοήση τις, οφείλει καλώς νά 
τήν μελετήση.

‘Ο έκδοθείς ήδη Α'. τόμος τοΰ περί ού ό λόγος συγγράμμα
τος κοσμείται διά τών γεωγραφικών πινάκων τής τε Παλαιστί
νης καί τών ‘Ιεροσολύμων ώς ήσαν έπί τής έποχής τοΰ Ίησοϋ 
Χριστοΰ, σχεδίου του ‘Ιερού Ναοΰ καί τινων άλ.λων εικονογρα
φιών. 'Ο συγγραφεΰς προοιμιάζεται λογικώτατα καί πειστικώτατα 
Α'. περί τής γνησιότητος τής Νέας Διαθήκης καί ιδίως τών 
ευαγγελίων, Β'. περί αΰθεντίας τών εΰαγγελίων, Γ'. περί θεο- 
πνεύστου τών εΰαγγελίων, Δ', περί τής έποχής καί τής γλώσ
σης, έν ή έγραψεν ό Ματθαίος, Ε'. περί τοΰ συγγραφέως τοΰ 
πρώτου εΰαγγελίου, ΣΤ', περί τής έποχής καί τής γλώσσης, έν 
ή έγραψεν δ Μάρκος, Ζ'. περί τοΰ συγγραφέως .τοΰ δευτέρου 
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εύαγγελίου, Η', ποΰ και πρός τίνας έγγραψεν, θ', περί νομι
σμάτων. Τούτων μεταφέρομε-» τόΠΕΡΙ ΓΝ11ΣΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.

« Τί έστι γνήσιον; γνήσιόν έστι καί λέγεται τό νόμιμον, τό 
καθαρόν καί έν γένει τό άντίθετον τοΰ νόθοι»· οιον τά ήμέτερα 
Ευαγγέλια κληθήσονται γνήσια, δταν έξελεγχόμενα άποδει- 
χθώσιν, δτι είνε καθαρά, ανόθευτα, αύτά έκεϊνα, άπερ συνέγρα
ψαν οί τέσσαρες Εΰαγγελισταί.

Το νΰν κείμενον τής Νέας Διαθήκης τό ύφ δλων παραδε- 
δεγμένον καλείται κανονικόν, διότι βασανισθέν έκρίθη, 
δτι εινε όντως τό ύπό τών ’.Αποστόλων έν εϊδει απομνημονευ
μάτων καί έπιστολών συγγραφέν διότι αύτά καί μόνα τά βιβλία 
άναφέρονται ώς γνήσια εΐς τούς άπό τής 2ας μέχρι τής 4ης 
έκατονταετηρίδος δημοσιευθέντας δέκα καί πέντε καταλόγους ή 
κανόνας, αύτά καί μόνα τά βιβλία παρεδέχθησαν ώς γνήσια οί 
έπί τής Άποστολικής έποχής συγγράψαντες Πατέρες, αύτά αί 
Σύνοδοι, καί αύτά ή Έκκλησία έν γένει.

Τά βιβλία ταΰτα έγράφησαν έπί μεμβρανών (Β'. Τιμ. δ' 13) 
ούχι είς σχήμα βιβλίων, άλλ’ εί; κυλίνδρους ά'νευ στιγμών, τό
νων, παραγράφων ή κεφαλαίων. ‘Η δέ παροΰσα διαίρεσες είνε 
έ'ργον τής 12η; έκατονταετηρίδος, γενομένη ύπό του Hugo 
Sancto. Ή πρώτη δέ έντυπος έ'κδοσις τής Ν. Δ. έδημοσιεύθη 
ύπό τοΰ Εράσμου έν Βασιλεία περί τό 1516 μ. X. καί συνίστα- 
ται έξ 7,959 εδαφίων.

Έξελέγχοντες λοιπόν τ’ο κανονικόν κείμενον τών Εύαγγελίων, 
δφείλομεν νά έφαρμόσωμεν τούς αύτούς κανόνας, κάθ’ ους ή 
γνησιότης τοΰ κειμένου τών άρχαίων δοκίμων συγγραφέων έν 
γένει άποδείκνυται· καί ά» εΰρωμεν ύπέρ τών Εύαγγελίων τά 
αύτά έχέγγυα, δφείλομεν συνεπώς νά παραδεχθώμεν ταΰτα ώς 
γνήσια, εΐ δέ καί μή, ν’ άιτοροίψωμεν ταΰτα ώς νόθα, ύποβολι- 
μαΐα καί ά.άξια τής έμπιστοσύνης ήμών.

Έδραιώθη ήδη ή γνησιότης τοΰ κειμένου τοΰ Ηροδότου, τοΰ 
καί πατρός τής ‘Ιστορίας κληθέντος, ώς καί ή τοΰ Πλάτωνος, 
διότι έκ μέν τοΰ πρώτου ύπάρχουσι I 5 περίπου χειρόγραφα, ά-»ή- 
κοντα είς έποχάς μεταξύ τής 9 ης καί 15ης έκατονταετηρίδος 
μ. X., έκ τή; παραβολής δέ τούτων προέκυψε τό νΰν παραδεδε
γμένο-» κείμενον. “Εν τών χειρογράφων τούτων, άνήκον είς τήν 
12ην εκατονταετηρίδα, σώζεται είς τήν έν Πσρισίοις βιβλιοθήκην, 
έτερον τής 10ης έκατονταετηρίδος έν Φλωρεντία τής ’Ιταλίας 
καί έτερον τής 9ης έν Κανταβρυγία τής ’Αγγλίας. Έκ δέ τών 
τοΰ Πλάτωνος σώζονται έτι δλιγώτερα- καί τό μέν άρχαιότερον 
τό καί σπουδαιότερον πάντων μετηνέχθη έκ Πάτμου περί τό 1801 
είς Όξφόρδ τής ’Αγγλίας, φέρον χρονολογίαν 895 μ. X. Καί 
άλλα άρχαιότερα κείμενα σώζονται, ώς τό έν τή βιβλιοθήκη 
τής Ρώμης χειρόγραφον τοΰ Βιργιλίου, ύπολογιζόμενον, δτι ανή
κει είς τήν 4ην εκατονταετηρίδα.

Έν γένει δμως τά χειρόγραφα τών άρχαίων δοκίμων συγ
γραφέων, περί τής γνησιότητος τών όποιων ούδεμία αμφιβολία 
ύπάρχει, άνήκουσιν είς έποχας μεταγενεστέρας τής 9ης 

έκατονταετηρίδος.— Ή δέ έξέλεγξις δέκα ή τό πολύ είκοσι χει
ρογράφων άρκεΐ πρός άπόδειξιν τής γνησιότητος τοΰ κειμένου 
αύτών.

Τον αύτόν κανόνα έφαρμόζοντες καί είς τήν έξέλεγξιν τής 
γνησιότητος τών Εύαγγελίων, εύρίσκομεν, δτι έκ τών χειρογρά
φων αύτών σώζονται 426, άνήκοντα είς έποχάς προγενε- 
σ τέρας τής 9ης έκατονταετηρίδος· έξ ών τά 27 εινε 1000 
—1500 έτών έκ δέ τής Ν. Δ. ολοκλήρου σώζονται 972 χει
ρόγραφα, τούτων δέ 47 είνε 1000—1500 έτών. "Οθεν τά 
χειρόγραφα τής Ν. Δ. καί ιδίως τών Εύαγγελίων είνε καί πλεΙ
ον α (426 πρός 15) καί άρχαιότερα (1000—1500 πρ’ος 
1000 έτών) τών τοΰ ‘Ηροδότου, Πλάτωνος καί έν γένει τών άρ
χαίων δοκίμων συγγραφέων.

"Αξιόν παρατηρήσεως είνε ή άκρίβεια τών χειρογράφων 
τούτων, διότι έκ τών χιλίων περίπου, άτινα έβασανίσθησαν πρός 
κατάρτισιν τοΰ κανονικού κειμένου έξήχθησαν 50,000 διαφοραί, 
άπασαι δέαύται, πλήν 50, είνε ορθογραφικά!· έκ δέ τών 50 
τούτων, αΐτινες συνίστανται είς μεταθέσεις λέξεων, μόνον 10 ή 
12 είνε ούσιώδεις, άλλά καί αΰται, ιδίως έν ταϊς έπιςίολαϊς ύπάρ- 

χουσαι, δέ» άφορώσι δογματικά; διδασκαλίας. Πανομοιότυπα χει
ρογράφων τινών έκ τών έπισήμων έπισυνάπτονται έ» τέλει τών 
Προλεγομένων.

Πρώτον έκ τών χειρογράφων είνε το ’Αλεξανδρινόν 
καλούμενο-», άντιγραφέν ύπό τίνος εύγενοΰς κυρίας, Θέκλας κα
λούμενης, έξ ’Αλεξανδρείας. Τό χειρόγραφον τοΰτο έδωρήθη ύπό 
τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως κατά τό 1628 τω βα- 
σιλεϊ τής ’Αγγλίας Καρόλω τώ Β'., νΰν δέ εΰρίσκεται έν τή τοΰ 
έν Λονδίνω Βρετανικού Μουσείου βιβλιοθήκη- ανάγεται δέ χρο- 
νολογικώς μέχρι τή; 3ης έκατονταετηρίδος.

Δεύτερον τό Βατικα νικάν καλούμενο-», ώς έν τή Βατικα- 
νική βιβλιοθήκη τής Ρώμης εύρισκόμενο», δπερ θεωρείται άρχαι
ότερον καί τοΰ ’Αλεξανδρινού.

Τρίτον τό Σ ι ν α ϊ τ ι κ ό ν, τό ύπό τής Μονής τής Αγίας 
Αικατερίνης τοΰ όρους Σινά δωοηθέν τώ Αύτοκράτορι πασών τών 
Ρωσσιώ» Άλεξάνδρω τω Β' κατά το 1853. ύποτίθεται δέ εν 
τών κατ’ εντολήν Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου άντιγραφέντων έν 
’Αλεξάνδρειά τή έποπτεία τοΰ Ευσεβίου πρός χρήσιν τώ» τής 
πρωτευούσης έκκκησιών.

Τέταρτον το Έ φ ρ α.ϊ μ ι κ ό ν καλούμενο-», δπερ έλαβε το 
όνομα τοΰτο, διότι κατά τήν 12ην εκατονταετηρίδα, έςαλειφθέν- 
των τώ» γραμμάτων (ύπό τίνος άγνοειται) έκ τή; μεμβράνης, 
έγράφησαν έπ’ αύτής αί δμιλίαι τοΰ 'Αγίου Έφραιμ τού Μεσο- 
ποταμίτου· ύστερον δμως οί αρχαιολόγοι, ά/ακαλύψανες τοΰτο, 
χημικώς έπανέφερον τά έξαλειφθέντα γράμματα τοϋ κειμένου- 
διό καί Παλίμψηστου καλείται. Το χειρόγραφο» τοΰτο, 
άνήκον είς άρχαίαν έποχήν, σώζεται είς τήν βιβλιοθήκην τών 
Παρ ίσιων.

Έκτος τών άποδείξεων τών χειρογράφων έχομεν καί τάς 
Μεταφράσεις, αΐτινες συμφωνοΰσαι πρός τό κανονικόν κεί
μενον. μχρτυρνΰσιν αύτό γνήσιον. Ή Ν. Δ. μετεφράσθη είς τήν 
Σλαβικήν γλώσσαν κατά τήν 9ην εκατονταετηρίδα· είς τήν Γε- 

«ργιανήν κατά τήν 6ην εις τήν ’Αρμενικήν κατά τήν 5ην είς 

τήν ’Αραβικήν κατά τήν . 4ην είς τήν Λατινικήν τό 385 μ. X. 
εις τήν Κοπτικήν κατά τήν 3ην καί τέλος εις τήν Συριακήν 
κατά τήν Ιην εκατονταετηρίδα.

Πρός τούτοις δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τάς μαρτυρίας 
άρχαίων ‘Ερμηνευτών καί ’Απολογητών, ώς καί τάς τών 
έχθρικώς πρός τον Χριστιανισμόν διακειμένων συγγραφέων, ’Ιου
δαίων τε καί έθνικών. 180 περίπου συγγραφείς άρχαΐοι άναφέ- 
ρουσι περικοπάς, καί κατ’ ουσίαν τεμάχια τής Ν. Δ. τοσαΰτα, 
ώστε ’Άγγλος τις, δνόματι Bentley, έκ τών πρό τής 7ης έκα
τονταετηρίδος συγγραμμάτων συνεπλήρωσεν άπασαν τήν Ν. 
Διαθήκην.

Έκ μέν τών άρχαίων συγγραφέων Θεοδώρητος δ Κύρου καί 
Κύριλλος ό Αλεξάνδρειάς έγραψαν περί τήν 5ην έκντονταετη- 

ρίδα- ό Χρυσόστομος, δ ‘Ιερώνυμος κα: Γρηγόριος δ Νύσσης περί 
τήν 4ην· δ Ωριγένης κα’ι Θεόφιλος δ 'Αντιόχειας περί τήν 3ην· 
δ Ειρηναίος, μαθητής τοΰ Πολυκάρπου, μαθητου Ίωάννου τοΰ 
Εύαγγελιστου, Κλήμης δ ’Αλεξάνδρειάς καί Κλήμης δ Ρώμης 
περί τήν 2αν· δ 'Ιγνάτιος μαθητής τοΰ Ίωάννου καί -πίσκοπος 
τής ’Αντιόχειας έπί 40 έτη περί τήν Ιην.

Έκ δέ τών έχθρών τοΰ Χριστιανισμού έρανιζόμεθα ύπέρ τής 
γνησιότητος τού κειμένου τής Ν. Δ. σπουδαίας αποδείξεις- π. χ. 
έκ τών συγγραμμάτων τοΰ Ίωσήπου Ιουδαίου ιστορικού περί τό 
37—39 μ. X. άκμάσαντος, έκ τής ιστορίας Τακίτου (Ann® XV. 
44), γράψαντος περί τό 100 μ. X., έκ τοΰ Σουετωνίου 117 
μ. X. καί έκ τοϋ Ίουβενάλου, Πλινίου καί Κέλσου.

Παλινδρομικά; λοιπόν έξετάζοντες τάς αποδείξεις ήμών θέ
λομεν άκριβώς άνιχνεύσει, άρχόμενοι άπό τής σημερινής έποχής 
μέχρι τής έποχής τών Αποστόλων τό αύτό κείμενον. Καί ιδού-

Α'. Άπό τοΰ 1872—1516 μ. X. έχομεν τάς εντύπους έκδό- 
σεις, πρώτης τής Εράσμου τυπωθείσης τό 1516.

Β’. Από τής 15ης έκατονταετηρίδος μέχρι τής 4ης μαρτυ- 
ρούσι τ’ο γνήσιον τοΰ κειμένου πρώτον αί Μεταφράσεις, δεύτερον 
•ί Έρμηνευταί καί Άπολογηταί κα! τρίτον Επίσημα χειρόγραφα.

Γ'. Άπό τής 4ης έκατονταετηρίδος μέχρι τής Άποστολικής 
έποχής μαρτυρουσι τό γνήσιον τοΰ κειμένου σπουδαία χειρόγραφα, 
Έρμηνευταί, Άπολογηταί καί τά συγγράμματα τών έχθρικώς 
πρός τόν Χριστιανισμόν διακειμένων έθνικών τε καί 'Ιουδαίων.

"Οθεν δ Χριστιανισμός δέν ζητεί χάριτας καί έπιείκειαν είς τ’ο 
ζήτημα τοΰτο, άλλ’ ένδελεχή καί εμβριθή μελέτην καί δικαιοσύ
νην παρά παντός άμφιβάλλοντος- άπαιτεϊ δέ τήν παραδοχήν τών 
Γραφών, καθ’ ους κανόνας έγένετο πάν άρχαϊον ιστορικόν σύγ
γραμμα δεκτόν.»

Ένταΰθα λήγει ή Α'. παράγραφος τοΰ περί οΰ δ λόγος συγ
γράμματος. Ημείς δέ στενότατα συνιστώντες αύτό τοΐς φίλοις 

τσΰ Μέντορος συνδρομηταϊς, έπικα» ούμεθα τήν ύπέρ αύτοΰ συνδρο
μήν των καί έπευχομεθα τήν ταχίστην άποπεράτωσιν τής έκδό- 
σεώς του.

‘Η τιμή τοΰ έκδοθέντος ήδη Α'. τόμου εινε δρ. 4. ή γρ. 18.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Τό μικροσκόπιον, ώς πασίγνωστον, εινε ύέλινον όργανο-», διά 
τού όποιου μεγεθύνονται τά μικρότατα πράγματα ώστενά φαίνωνται 
πολύ καθαρά. Διαιρούνται δέ τά όργανα ταΰτα είς απλά μικρο
σκόπια, ήτοι τά έκμιά'ς μόνον ύέλου συγκείμενα, και τά εκ πολ
λών δμοΰ ύέλων. Πόσον δέ ή έφεύρεσις του μικροσκοπίου ύπήρξε 
τώ οντι ώφέλιμος εις τό άνθρώπινον γένος, ώς δι’ αύτοΰ άνακα- 
λυπτομένων τών άποκρύφων θαυμάτων τής φύσεως, φαίνεται έκ 
τοΰ άκολούθου άστείου διηγήματος.

"Οτε δ ιεραπόστολος Κλάρκ εύρίσκετο είς Βεγγάλη-» άγωνι- 
ζόμενος νά διαδώση τ'ον Χριστιανισμόν εις τούς Ινδούς, προσε- 
κάλεσεν είς συνομιλίαν έπίσημόν τινα Βραχμάνον, ελπίζω-» ότι 
άν δυνηθή νά έκβάλη αύτόν τής πλάνης του, εύκόλως ήθελεν 
έπιτύχει καί μέ τούς άλλους. Καί ήγωνίσθη μέν νά τόν πείση 
μετά μεγάλης εύγλωττίας καί εύφραδείας, άλλ’ δ Ινδός έμενεν 
άκλόνητος είς τάς δοξασίας του. Βαρυνθείς έπί τέλους δ Κλάρκ 
τω άπέτεινεν ώς έξ άπροόπτου τάς άκολούθους ερωτήσεις.

— Δέν σάς απαγορεύεται νά τρώγητε φαγητό-», εις τό δποϊον 
νά ύπάρχη ζωή; — Ναι!

— Καί δέν παρέβης ποτέ τόν νόμον τούτον;
— Όχι, βέβαια.
•— Δέν έφαγες λοιπόν ποτέ σου κρέας; δέν έπραξες καί τό 

σφάλμα τοΰτο άκουσίως;
— Άδύνατον.
— Κα: δμνύεις;
— ’Ομνύω προθύμως.
— Δέν τρώγεις ρωδια;
— Καθ' έκάστην, καί μέ άρέσουν μάλιστα.
_Φέρε με έδώ δλίγα ρωδια, — ειπεν δ Κλάρκ πρός τόν 

υπηρέτην του- ουτος δ’ έφερεν εύθύς κάνιστρο-» πλήρες ρωδίων 
έπί τής τραπέζης.

- — Διάλεξε όποιον θέλης, — ειπεν δ Κλάρκ εϊς τόν ’Ινδόν, 
έκεϊνος δ’ έλαβεν Sv έξ αύτών.

—Άνοιξέ το, ειπεν είς τόν Ινδόν, — και βάλε το έδώ ύπό 
τήν ΰελον ταύτην πολλά άκριβώς.

Τό ρωδιόν έτέθη οΰτω κάτωθεν τού μικροσκοπίου.
— Κύτταξε έδώ, —τω ειπεν δ Κλάρκ.
‘Ο Βραχμάνος έφερε τόν οφθαλμόν είς τό μικροσκόπιον, άλ

λ’ άμέσω; άπεσύρθη τρέμων, διότι ειδεν άπειρα ζωύφια, τά 
όποϊα, ώς γνωστόν, εύρίσκονται είς τό ρωδιόν, καί μόνον διά 
τοΰ μικοοσκοπίου φαίνονται. ‘Ικανήν ώραν έμεινε σύννους, άκο
λούθως δ’ έλαβεν έκ νέου τ'ο ρωδιόν είς τάς χεϊρας του, τ'ο έξή- 
τασεν έκ τοΰ πλησίον, τό έβαλε καί πα'λιν ύπό τ'ο μικροσκόπιον, 
καί πάλιν είδε μυριάδας ζώντων ζωυφίων. «2?άς σοι-σχιί άρκεΐ,» 
άνέκραξε τελευταΐον.

— Το βλέπεις λοιπόν δτι ήμαρτες έξ άγνοιας; ειπεν δ Κλάρκ. 
‘Ο Βραχμάνος έσιώπα.

Νά φέρωμεν δέ και 'έν ποτήριον ΰδατος, διά νά ϊδης πόσα όντα 
ζώντα κατέπιες έως τώρα;—Κύτταξε, κύτταξε τώρα τήν στα
γόνα αύτήν τοΰ ΰδατος. Βλέπεις πόσα άπειρα ζωύφια εύρίσκονται 
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εις αΰτήν; ‘Ω ’Ινδός άπεσύρθη έκ τοΰ μιχροσκπίου. Άρχει άρ

χει εΐπεν ό Βραχμάνος.
— Γνώρισε λοιπόν, ύπέλαβεν δ Κλάρκ, δτι άφοΰ τό παν γέμει 

άπό αόρατα εις τόν γυμνόν οφθαλμόν δντα, μήτε νά φάγη; μήτε 
νά πίης δύνασαι χωρίς νά παραβής τής θρησκείας σου τοΰς 

νόμους.
‘Ο 'Ινδός καταισχυνθείς έκλινε μετ’ άθυμίας τήν κεφαλήν.
— Επιθυμείς τώρα και άλλας αποδείξεις; έπρόσθεσεν ό 

Κλάρκ.
— “Οχι, δχι, — ύπέλαβεν ό ’Ινδός. Μίαν δέ χάριν μόνον θά 

σέ ζητήσω.
— Ομίλησε.
— Νά μέ χαρίσης αΰτήν τήν ΰελον, -- εΐπεν δ Βραχμάνος, 

δεικνύων τήν ΰελον, — διότι δέν έχω χρήματα νά τήν αγοράσω. 
t — ’Ιδού, λάβε την, — εΐπεν ό Κλάρκ.

— Μόλις δ’ ό ’Ινδός έλαβε τό πράγμα, δπερ τω εΐχε προξε
νήσει τοσαύτην έντύπωσιν, κα! ένατενίσας πρός τήν δμήγυριν 
έρριψε κατά γής τό μικροσκόπιον και τό κατεσύντριψε

■ — Τί σημαίνει τοΰτο; άνεφώνησεν ό Κκάρκ έκθαμβος.—
• — Τοΰτο σημαίνει, Χριστιανέ, — άπεκρίθη ό Ίνδος μετά σο- 

ίαρότητος,— δτι άχρι τοΰδε έζησα εΰτυχής καί ευδαίμων, άλλά 
σΰμέ τό σατανικόν δργανόνσου μου άφήρεσες άπασαν τήν μέλ- 
λουσαν ευδαιμονίαν μου. Μέ καταδίκασες νά καταβώ εις τόν 
τάφον άθλιος και δυστυχής, βδελυττόμενος τόν εαυτόν μου 1

— Καί ό δυστυχής Βραχμάνος άφήσας τήν συνεδρίασιν, άπήλθεν 
είς τάϊδια.

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΚΙΝΑι.
Ή πρώτη εις Κίναν άποστολή εΰαγγελικών ΐεραποςόλων έγέ

νετο το 1807. Απο του 1813 εως τοΰ 1842 έςήχοντα περίπου 
έτεροι απεστάλησαν εξ Ευρώπης καί ’Αμερικής οΰ μόνον είς Κί
ναν άλλά καί είς Ιάβαν καί Σιάμ καί τοΰς Μαγελλανικιΰς 
πορθμούς’ πράγματι όμως αι τών ιεραποστόλων έργασίαι ήρχι- 
σαν άπό του έτους 1842, έποχής καθ’ ήν συνθήκη μετά τής 
Μεγάλης Βρεττανίας συνήφθη καί καθ’ ήν « πέντε λιμένες » 
ηνοιχθησαν εις τό έμπόριον τοΰ κόσμου· διότι τότε /.αί οί ιερα
πόστολοι εϊσήλθον εις τοΰς άνοιχθέντας λιμένας. Μακρά περί
οδος προπαρασκευαστικών εργασιών πρός καταστροφήν τών προ
λήψεων και τής ειόωλολατρειας τοΰ άποκεχωρισμένου έκείνου 
λαοΰ έπησχόλησεν αΰτοΰς κατά πρώτον μόλις δέ πρό μιάς ει

κοσαετίας εφανησαν άνθρωποι εναγκαλιζόμενοι τόν Χριστιανισμόν. 
Οΰτοι κατά μέν τό 1863 άνήλθον είς 1,974

κατά δέ τό 1864 » » 2,607
» » » 1868 » ». 5,743
» » » 1871 » » 8,000

Εκτός τούτων περί τά 500 είδη βιβλίων έξετυπώθησαν ύπό 
τών ιεραποστολών εις τήν Κινεζικήν γλώσσαν, έν οΐς Γραφαί,'υπο
μνήματα, συγγράματα θεολογικά, παιδαγωγικά, φιλολογικά, ιστο
ρικά, γεωγραφικά, μαθηματικά, άστρονομικά καί βοτανικά· κλί- 

μαξ έκ τοΰ πρώτου βιβλίου τών παίδων άρχομένη καί εϊς μετα

φράσεις μεγάλων συγγραφέων άνερχομένη. ‘Ο κ. Μαρτίνος μετέ
φρασε τόν «Διεθνή νόμον » τοΰ Wheaton καί τά ιατρικά καί 
φυσιολογικά τοΰ Ηοίκοη συγγράμματα· ό δέ κ. Οΰήλης τήν γε
ωμετρίαν τοΰ Εΰκλείδου καί τοΰ Έρσχέλου τήν αστρονομίαν.

Άν δέ θελήσωμεν νά ρίψωμεν καί εϊς τό μέλλον τό βλέμμα, 
κρίνοντες έκ τών τελευταίων συμβάντων, κατά τήν έρχομένην 
έκατονταετηρίδα οί έν Κίνα Χριστιανοί θά άνέρχωνται είς εκα
τομμύρια. Οί Κινέζοι κινούνται αργά, άμα όμως άρχίσωσι νά κι
νώντας κινούνται κατά σωρούς· οΰδείς δέ λόγος υπάρχει νά γείνη 
έξαίρεσις τοΰ κανόνος τούτου ώς πρός τήν έκχριστιάνισιν αΰτών. 
Έίο Φουτσόου κατά τό παρελθόν έτος τό έργον έσχε τοιοΰτον ά- 
ποτέλεσμα δσον καθ’ δλα τά παρελθόντα έτη όμοΰ. Περί τοΰ χα
ρακτήρες τών βαπτιζομένων λέγομεν απλώς δτι ή μεταξΰ αΰτών 
καί τών μενόντων είδωλολατρών γειτόνων των διαφορά εΐνε άρ- 
κετόν δείγμα. ‘Ο ειδωλολάτρης εΐνε ακάθαρτος, ό Χριστιανός κα
θαρός· ό ειδωλολάτρης ψεύδεται και εΰχαριστεϊται ψευδόμενος, 
δ Χριστιανός μόνην τήν άλήθειαν λέγει· ό ειδωλολάτρης μετα
χειρίζεται τήν σύζυγόν του ώς δούλην, ό Χριστιανός ώς δν αθά
νατον- δ ειδωλολάτρης θεωρεί τήν γέννησιν θυγατρός ώς δυστύ
χημα, ό χριστιανός χαίρει έπί τούτω, άναθέτων αΰτήν είς τόν 
Θεόν διά τοϋ βαπτίσματος καί προσπαθών νά καταστήση αΰτήν 
ωφέλιμον.

Τά επόμενα εΐνε έκ τών πολλών παραδειγμάτων χριστιανών 
μαρτύρων παρά τοϊς Κινέζαις.

‘Ο Αί Τσά Μί πρό ολίγου έλιθοδολήδη σχεδόν μέχρι θανά
του· φεύγων τοΰς διώκτας του έρρίφθη είς λάκκον 20 ποδών 
βάθους· ένω έπιπτεν έλεγε, «Κύριε ,‘οϊκτείρησον αύτούς- άφες 
αΰτοΐς.»

Ό Αίγκ Τσίγκ Τ’.γκ, άφοΰ έλαβε δύο χιλιάδας ραβδισμού;, 
άμαήδυνήθη νάκινηθή μετέβη είς τήν θέσιν δπου τόν έδειραν καί 
ώμίλησε περί τοΰ Χριστού μετά τοσαύτης ζέσεως, ώστε καί έκ 
τών δειράντων αΰτόν έπίστευσαν πολλοί.

"Οτε δ Χίι Γιόγκ Μί και ή σύζυγος αΰτοΰ σκληρώς έβασανί- 
ζοντο, διετράνουν τήν είς Χριστόν πίστιν αΰτών και ώς ά Ίώβ 
έλεγον: άν καί πάσχομεν, δμως είς Αΰτόν άναθέτομεν τάς ελπί

δας μας.
Καί ταΰτα περί τοΰ χαρακτήρες τών Κινέζων.
Περί δέ τής δέσεως αΰτών έν τή κοινωνία « οΰ πολλοί εΰγε- 

νέίς—ώς έλεγεν δ Παύλος—έκλήθησαν.» Εΐνε δέ έπίσης άλη- 
θές δτι ή «αϊρεσις αΰτη πανταχοΰ άντιλέγεται» υπό τών γραμ
ματισμένων τών είδωλολατρών καί τών εμπόρων. Άλλά καί έν 
Κίνα ώς καί παντού ό Χριστιανισμός άνυψώνει τοΰς έναγκαλι- 
ζομένους αΰτόν. Αΰξάνουσιν οΰ μόνον είς χάριν, άλλά καί είς 
γ/ώσιν καί είς επιρροήν καί είς ηθικήν. Άν δέ δ Θεός έκλέγη 
εϊσέτι τά μικρά τού κόσμου τούτου ϊνα καταισχύνη τά σοφά, καί 
τά άσθενή τοΰ κόσμου τούτου ινα τά ισχυρά καταργήση, Αΰτώ 
καί μάνω έστω ή δόξα. Αμήν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΙΠΑ1ΞΗΣ.
Γνωστόν μέν καί πανθομολογούμενον εΐνε, δτι δσον μεγαλει- 

τέρα ύπάρχει ή δράσις ή ή πίεσις έπί άντικείμενον τινός, μή 
στερηθέντος έτι τών ζωτικών αυτού δυνάμεων, τόσον μεγαλει- 
τέρα επέρχεται ή άντίδρασι:· σπάνια δμως εΐνε τά αντικείμενα, 
άτινα άναπτόσσουσι την άντίδρασιν μετά αιώνας δλους, καί έτι 
σπανιότερα τά μετά τινα φαινομένην παντελή απώλειαν τής 
ζωής. Τό τοιοΰτον δέ σπάνιον καί μοναδικόν ίσως έν τή ιστορία 
τοΰ σύμπαντος κόσμσυ φαινόμενου παρουσιάζει σήμερον δ ‘Ελ
ληνισμός.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Top. Δ'. Τευχ. Μ'.)

Γνωστόν τοϊς πάσιν εΐνε δτι κατά τα ενδότερα τής ’Ανατολή; 
καί κατά τήν Αίγυπτον δ ‘Ελληνισμός ύπέστη τοσαύτην πιεσιν, 
ώστε πάνυ εΰλόγως ήδύνατο τις νά ύποθέση δτι έν χώρα, ένθα 
έπαυσε πρό αιώνων νά δμιλήται ή ‘Ελληνική γλώσσα· έν χώρα, 
ένθα πολλοί Χριστιανοί έλαβον καί Τουρκικά ονόματα· έν χώρα, 
λέγομεν, ένθα τοσαΰτα συνέδησαν πρός έξάλειψιν τοΰ ‘Ελληνι
σμού, πάνυ εΰλόγως ήδύνατο τις νά ύποθέση, δτι πράγματι έξέ- 
λιπεν ούτος, καί οΰτε εϊνέ ποτέ δυνατόν ν’ άναζωπυρωθή. Πλήν 
άλλ’ δμως ' ώ ς θαυμαστά τά έργα σου Κύριε, τά 
πάντα έν σοφία έποίησας· έν αΰτή ταύτη τή χώρα, 
ένθα τοσαΰτα και τοιαΰτα συνέδησαν πρός καταστροφήν τοΰ ‘Ελ
ληνισμού, ουτος προάγεται σήμερον θαυμασίως.
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122 Ο ΜΕΝΤΩΡ.
Ο ΜΕΝΤΩΡ. 123Έν μέν τη Καισαρεία, έξ ής κατήγετο ό Κωνσταντίνος Ίπλι- 

ξής, υπάρχει, καθ’ άς έ'χομεν θετικός πληροφορίας, άριστα κα- 
τηρτισμένον ‘Ελληνικόν σχολείον ύπάρχει και παρθεναγωγείου 
διευθυνόμενον ύπδ μιας τών καλλίτερων μαθητριών τοΰ ’Αρσά
κειου, τής Όλυμπιάδος Βιργιλίου· έν δέ τοΐς πέριξ τής Και
σαρείας εινε σπάνιον νά εύρη τις Χριστιανικόν χωρίον ή Χριστια
νικήν συνοικίαν χωρίου άνευ αλληλοδιδακτικού καλώς όργανι- 
σμένου σχολείου· πολλά μάλιστα χωρία δέν στερούνται καί παρ
θεναγωγείου, καί τινα άλλα έχουσι καί ‘Ελληνικά σχολεία. 
Μετ’ εύχαριστήσεως δ’ έμάθομεν, δτι Χριστιανικόν τι χωρίον 
κατά τά πέριξ τής Καισαρείας, έξ έβδομήκοντα μόλις οικογε
νειών συγκείμενον, πληρώνει σήμερον ευχαρίστως έτήσιον έρα
νον οκτώ χλιάδων γροσίων προς διατήρησιν σχολείου. Όταν δέ 
άναλογισθή τις, δτι και έν αύτω τω περιωνύμω Μαραθώνι, τώ 
μόλις έξ ώρας τών ’Αθηνών άπέχοντι, καί έ'ν τισιν άλλοις τών 
πέριξ τής ’Αττικής χωρίων, δέν ήδυνήθησαν νά διατηρηθώ:: δι- 
δασκάλισσαι, καίτοι ύπό τής Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας πλη- 
ρωνόμεναι, μόνον διά την ελλειψιν μαθητριών, και δτι είς τά 
πέριξ τής Καισαρείας έκάστη χωρική οικογένεια συνεισφέρει 
έκούσιον έρανον τριάκοντα περίπου δραχμών κατ’ έτος πρδς δια- 
τήρησιν σχολείου, θέλει μέν’ παρηγορηθή μεγάλως διά τδ μέλ
λον τοΰ ‘Ελληνισμού κατά τά άπώτατα τής ’Ανατολής· άλλά 
βεβαίως δέν θέλει συλλάβει καί πολύ χρηστά; έλπίδας διά τήν 
ταχεΐαν έξελλήνισιν τής γλώσσης τής έν τη ελεύθερα ‘Ελλάδι 
μή δμιλούσης τήν ‘Ελληνικήν φυλής.

Περίεργον δέ εινε, δτι καί καθ’ ήν έποχήν έφαίνετο ώς έκλεί- 
ύας καθ’ δλοκληρίαν δ ‘Ελληνισμός έκ τών πέριξ τής Καισα
ρείας, ουτος πράγματι δέν έξέλιπε. Δέν ύπήρχον μέν έκεΐ τότε 
Μεγάλοι Βασίλειοι, άλλ’ ύπήρχον ιερείς τοΰ Θεοΰ τού ‘Υψίστου, 
έννοοΰντες τήν τότε καθομιλουμένην ‘Ελληνικήν καί λειτουργοΰν- 
τες ‘Ελληνιστί, καίτοι διά Τουρκικών ίσως γραμμάτων έχοντες 
γεγραμμένην τήν λειτουργίαν των. Εις τών ιερέων τούτων υπήρξε 
καί ό παπά ’Ιωάννης, πατήρ τοΰ Κωνσταντίνου Ίπλιξή, τοΰ γεν- 
νηθέντος έν Κωνσταντινουπόλει. ‘Ο ίερεύς ουτος δέν εινε γνω
στόν ούτε πότε άνεχώρησεν έκ τής πατρίδος του καί ήλθεν είς 
τήν πρωτεύουσαν πανοικεί, ούτε διά τί ήναγκάσθη νά έκπατρισθή· 
βέβαιον δμως είνε δτι κατήγετο έκ Καισαρείας καί έγεννήθη ίσως 
έκεΐ καί ώνομάζετο μάλιστα ουτός τε καί δ αδελφός του Λουκάς 
Καισσαρεύς ή Καϊσαρλής κατά τήν Τουρκικήν κατάληξιν βέβαιον 
έπίσης είνε δτι έλάλει τήν καθομιλουμένην'Ελληνικήν καί έλει- 
τούργει ‘Ελληνιστί· είχε διορισθή μάλιστα καί εφημέριο; ενο
ρία; τινός, καλούμενης Βλπίδος καί κείμενης κατά τήν συνοι
κίαν Κοντοσκάλι τής Κωνσταντινουπόλεως. Κα! τοιοΰτος μέν ό 
πατήρ τοΰ Κωνσταντίνου· ή δέ μήτηρ αύτοΰ έκαλείτο Δεσποινοΰ· 
άμφότεροι δέν εινε γνωστόν άν ήσαν καί κάτοχοι παιδείας τινός· 

γνωστόν δμως εινε δτι ήσαν Χριστιανοί ευσεβέστατοι, ώσπερ πάν
τες οί έκ Καισαρείας καταγόμενοι.'Ο πατήρ τοΰ Κωνσταντίνου 
είχεν, εϊπομεν, καί αδελφόν, Λουκαν καλούμενο? καί μετερχό- 
μενον τδ έπάγγελμα τοΰ πετροκόπου ή λιθοξόου, δστις έχρημά- 
τισε καί ώς άλλος πατήρ αύτοΰ- διότι δ Παπά ’Ιωάννης έν τή 
άκμή τής ήλικίας του άπεβίωσε περί τδ 1780, άφήσας ορφανά

πέντε τέκνα· τδν πρωτότοκον Κωνσταντίνον, οκταετή τότε δ'ντα- 
Ινα μικρότερο·? αύτοΰ αδελφόν καί τρεις άδελφάς έπίσης μικρό
τερα;· ή δέ μήτηρ Δεσποινοΰ, ούδεμίαν περιουσίαν έχουσα, ήναγ
κάσθη αμέσως σχεδόν μετά τδν θάνατον τοΰ συζύγου της νά πέμ- 
ψη τδν πρωτότοκον αύτή: υιόν Κωνσταντίνον εϊς τό κατάστημα 
τοΰ ανδραδέλφου της Λουκά νά έργάζηται, ΐνα κερδίζη τουλά
χιστον μέρος τοΰ άρτου τής ήμέρας. ’Αλλ’ έν τω λιθοξοείω δ 
Κωνσταντίνος, καίτοι έπιμελής καί φύσει εύρωστος, σμικρόν τινα 
χρόνον διέμεινε. Πάθησίς τις τών οφθαλμών, συνήθης παρά 
τοΐς λιθοξόοι;, ήνάγκασε τδν μικρόν Κωνσταντίνον ν’ άπολέση 
ένωρίτατα καί τήν συγγενικήν κηδεμονίαν τοΰ θείου του καί 
νά εύρη πόρον ζωής παρά ξένω καί άγνώστω.

Παρά τώ πετροκόπω Λουκά Καϊσαρλή είχε τδ έμπορικδν 
αύτοΰ κατάστημα δ σανδαλτζή; Χατζή Μανωλάκης Καμάρας, 
πρόγονος ίσως τοΰ διαπρέποντος ήδη έν Κωνσταντινουπόλει Κα
μάρα· παρ’ αύτω λοιπόν, τδ έμπόριον τών υφασμάτων μετερχο- 
μένω τότε, προσε’κολλήθη ώς ύπηρέτης και ό μικρός Κωνσταντί
νος, ευθύς μετά τήν πάθησιν τών οφθαλμών του έν τώ λιθοξο- 
είω. Άλλ’ ή Θεία Πρόνοια δέν είχε προωρισμένον, φαίνεται, τον 
Κωνσταντίνον νά μένη ούτε διά παντός ούτε έπί πολύ ύπηρέτης. 
Μόλις άναλαβών έκ τής παθήσεως, πάσαν κατέβαλε προσπάθειαν 
νά ευχάριστή τούς πάντας· καί τδ μεν πρώτον έφρόντισε νά 
μ.άθη καί ολίγα τινά γράμματα, άτινα βεβαίως έδιδάχθη καί 
ουτος, δπως καί δ Καπλάνης (1). Διά δέ τής χρηστότητες τών 
ήθών του καί διά τής προθυμίας, μεθ’ ής έξετέλει πάσαν οίαν- 
δήποτε 'υπηρεσίαν ηύδοκίμησεν εϊς τοσοΰτον, ώστε τινές τών ύ
π’ αύτοΰ ύπηρετουμένων ευχαρίστως έφιλοδώρουν ένίοτε τδν μικρόν 
Κωνσταντίνον. Ουτος δέ τήν ήμέραν καθ’ ήν έκέρδησα, συνή
θως ελεγε, τρία άσπρα, ένόμισα οτι άνεγεννήθην άμέσως εσπευσα 
νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου είς τήν Θείαν Πρόνοιαν διά 

προσευχής κατανυκτικής· μόλις άποπερατώσας αύτήν, έ'δωκα τή 
μητρί μου τά τρία άσπρα, ύποσχεθείς νά πράττω καθ’ έκάστην 
ούτως, έφ’ δσον ύπάρχουσιν οικογενειακά! άνάγκαι.»

Άλλ’ αί άνάγκαι αυται δυστυχώς ήσαν τόσον μεγάλαι, ώστε 
δυσκόλως ήθελον θεραπευθή μέ τά τρία άσπρα τήν ήμέραν, ά
τινα έκέρδιζε τότε ώς ύπηρέτης ό Ίπλιξής· τρία δέ άσπρα ήσαν 
ισοδύναμα τοΰ παρά, κα: ό παρά; είνε, ώς γνωστόν, τδ τεσσα
ρακοστόν τοΰ γροσίου· άλλά τδ γρόσιον τότε ίσοδυναμοΰσεν ίσως 
κατά τι πλειότερον τής σημερινής δραχμής. Ή Θεία Πρόνοια δ
μως δέν έβράδυνε νά προστατεύση εϊς τοσοΰτον τδν Κωνσταντί
νον, ώστε ό άγαθδς Χατζή Μανωλάκης Καμάρας, μόλις ίδών 
αύτόν ούτω πρόθυμον καί χρηστοήθη, άπήλλαξε τών ύπηρετικών 
καθηκόντων καί παρέλαβεν ώς μαθητευόμενον έν τώ έμπορικώ 
αύτοΰ καταστήματι.

Ένταΰθα δέν εχομεν ανάγκην νά εΐπωμεν πόσην νοημοσύνην 
καί πόσην δραστηριότητα άνέπτυξεν δ Ίπλιξής, ΐνα τεκμηριώση 
τήν ευγνωμοσύνην του καί ΐνα κερδήση καθ’ δλοκληρίαν τήν 
εύνοιαν καί τήν εμπιστοσύνην τοΰ Χατζή Μανωλάκη Καμάρα.

(1,' Τήν βιογραφίαν καί εικονογραφίαν τοΰ αειμνήστου τούτου ευερ
γέτου άπάσης της ‘Ελλάδος ΐδε έν σελ. 473 — 478 Α'. το'μου τοΰ Μεν- 
τορρς.

Ουτος δέ βαθμηδόν ήγάπησεν εις τοσοΰτον τδ; μικρόν αύτοΰ 
μαθητευόμενον, ώστε μετ’ ού πολύ παρέλαβεν αύτόν καί ώς συν
έταιρον έπί ποσοστού τίνος τών έμπορικών έπιχειρήσεών του· τότε 
λοιπόν δ Κωνσταντίνος έ’φθασεν είς τδ ύπατον τής εύχαριστήσεώ; 
του. Προ πολλοΰ μέν είχε διπλασιάσει καί πολλαπλασιάσει τά τή 
μητρί του διδόμενα τρία άσπρα καί είχεν αρχίσει νά φροντίζη 
καί περί άποκαταστάσεώ; τίνος τών [αγάμων αύτοΰ άδελφών άλ
λά τότε τάς άποκατέστησεν, έξοικονομήσας έκ τών ένόντων καί 
τά πρδς προικοδότησιν.

Καίτοι δέ έξοικονομών κατά τι άνετώτερον τότε τά πρδς διά— 
θρεψιν τής οικογένειας του, καίτοι άρξάμενος μάλιστα νά οϊκο- 
ν»μή καί περίσσευμά τι, ούδέποτε δμως ούτε τότε ούτε μετά ταΰ
τα, δτε έγένετο, ώς γνωστόν, ζάπλουτος, έλησμόνησε τδ σοφόν 
τώ δντι άπόφθεγμα « ο ί κ ο ν ο μ ε ΐ ν π α ν τ α χ ό θ ε ν καί μ ή 
δαπανάν έπί ματαίοις». Κατ’ έκείνην περίπου τήν έπο
χήν συνέβη αύτω καί τδ έξής άστεϊον ήτο προσκεκλημένος είς 
γάμον, άλλ’ δ πίλος ή τδ καλπάκι του ήτο τοσοΰτον έφθαρμέ- 
νον ίσως δέ καί έρρυπωμένον, ώστε δ φιλότιμος Κωνσταντίνος 
αίδεϊτο μέν νά τον φορή ούτω και έν τώ γάμω, άλλ’ έλυπεΐτο 
καί νά δαπανήση πρδς άγοράν άλλου- άπεφάσισε λοιπόν νά τδν 
πλύνη καί νά τδν βάψη δι’ άφεψήματος καμπεχιακοΰ ξύλου· 
ένόμισε δέ δτι δσω πλειότερον συμπεπυκνωμένον εινε τδ άφέ- 
ψημα τοΰτο, τόσω πλειότερον θά καλύπτηται καί τδ έφθαρμένον 
τοΰ πίλου. Έν μια νυκτί δ Κωνσταντίνος έ'βαψε τοΰτον, καί έν 
τώ γάμω άπήλθε, φέρων μή έρρυπωμένον καλπάκι· άλλά καθ’ήν 
ώραν μετέβαινεν ή τοΰ γάμου συνοδεία, τδ λεγόμενον συμπεθε- 
ριακδν ή Φύκι είς τής νύμφης τδν οίκον, βροχή ραγδαία κατέ
βρεξε τούς πάντας- έννοεΐται δέ δτι ή χρήσις τοΰ άλεξιβρόχου 
τότε ήτο σχεδόν άγνωστος ού μόνον είς τόν Ίπλιξήν, άλλά καί 
είς άλλους εύπορωτέρους τούτου· ίσως μάλιστα ήτο καί άπηγο- 
ρευμένη ύπδ τών Τούρκων, δπως άπηγορεύετο τότε ή χρήσις 
καί ούκ δλίγων άλλων παρά τοΐς Χριστιανοί;· ή βροχή λοιπόν 
έβρεξε τοσοΰτον τον άτέχνως βεβαμμένον πίλον τοΰ Ίπλιξή, 
ώστε, έν ώ άπαντες οί λοιποί εύωχοΰντο έν τώ οΐκω τής νύμφης, 
ό Ίπλιξής έ'τρεξε νά λουσθή καί έκπλύνη έκ τοΰ προσώπου του 
τά μελανώματα έκεΐνα, άτινα είχε σχηματίσει ώς ταινίας με- 
γάλας είς τδ πρόσωπόν του δ καταβρεχθείς πίλος- «έκέρδησα 
μέν», έλεγε συνήθως καί έπανελάμβανε συνεχώς βραδύτερου δ 
Ίπλιξής, «τδν παράν μου, άλλ’ άπώλεσα πάσαν τήν εύχαρίστη- 
σιν τοΰ γάμου· καθ’ ήν ώραν άπαντες οί λοιποί εύθύμουν έν 
αύτω, έγώ έλουόμην».

Ή οικονομία δμως αύτη ούχί μόνον ούδόλως έ’βλάπτε τήν 
ύπόληψιν τοΰ Ίπλιξή, άλλά καί τήν ηύξανε. Μόλις άπαλλαγείς 
τής άποκαταστάσεώς τών τριών αύτοΰ άδελφών, καί πριν έτι σκε- 
φθή περί τής ιδίας αύτοΰ άποκαταστάσεώς, είσήλθεν άνεπαισθή- 

τως είς τήν λεγομένην τυφλεβδομάδα· ούτω δέ καλείται, 
ώς γνωστόν, ή έβδομάς τής μνηστεύσεως.

Ό μέν άδαμαντοπώλης Ιωάννης Σενδουκάκης, εχων ώριμον 
καί πεπροικισμένην διά πολλών φυσικών καί έπικτήτων πλεονε
κτημάτων θυγατέρα, καλουμένην Μαριώραν, έπεμψε τώ Ίπλιξή 
τήν περί συζυγίας πρότασιν. Ούτος δέ, σταθμίσας καλώς τά έκ 

τοιούτου συνοικεσίου ηθικά πλεονεκτήματα, κάί άναλογιζόμενος 
δτι δ τοΰ άγάμου βίος καί δυστυχής είνε καί έπικινδυνωδέστε- 
ρος καθίσταται, καί ούδόλως έκπληροϊ τδν προορισμόν τοΰ άν
θρώπου ούδέ συντελεί νομίμως είς τήν άνωθεν δοθεϊσαν τοΐς 
άνθρώποις εύχήν «αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε», ένέ- 
δωκεν άνευ πολλών άξιώσεων ούδ’ έμιμήθη έκείνους, δσοι 
θεωροΰσι τδν γάμον ώς έπικερδές έμπόρευμα. Ό Ίπλιξής, καί- 
τοι μή πλούσιος ων τότε, είχεν δμως τήν συναίσθησιν, δτι ήδύ
νατο νά έπαρκέση είς τά βάρη οικογένειας- άπεφάσισε νά ύπαν- 
δρευθή, καί ή Θεία Πρόνοια ηύλόγησε πάσας τάς έφέσεις του· έκ 
τοΰ γάμου τούτου έγεννήθησαν ώς νεόφυτα έλαιών δέκα έν δλοις 
τέκνα, έξ ών τά πλειστα καί ζώσιν άχρι σήμερον καί διαπρέ- 
πουσιν.

Τδ έμπόριον τών ύφασμάτων τότε παρείχε μέν κέρδη πολλά, 
άλλά τά πλείστα τών κερδών τούτων ώφελοΰντο οί είς Κων- 
σταντινούπουλιν πέμποντες τά υφάσματα ταΰτα μάλλον ή οί πω- 
λοΰντες αύτά. Τοΰτο έννοήσας ενωρίς δ Ίπλιξής καί μαθών 
πρδς τούτοις δτι τά καλλίτερα βαμβακερά υφάσματα κατασκευά
ζονται έν Αγγλία, συνεννοήθη μετά τίνος Θεοδώρου Ράλλη, 
έπονομαζομένου Πίτα, κ’επεμψεν έκεΐ τδν Νικόλαον Θωμάν πρδς 
προμήθειαν ύφασμάτων έκ τής πηγής τής κατασκευής αύτών. 
Τδ μέτρον δέ τοΰτο έπηύξησε μεγάλως τά κέρδη.

Άλλά καθ’ήν έποχήν μετά τήν έκρηξιν τής Ελληνικής έπα- 
ναστάσεως τδ πΰρ καί δ σίδηρος, οί αποκεφαλισμοί, αί άπαγχο- 
νίσεις, αί έν θαλάσση συλλήβδην καταποντίσεις καί αί είς τά 
ένδότερα τής ’Ανατολής έξορίαι κατέστρεφον τά πάντα έν Κων- 
σταντινουπόλει, δ Ίπλιξής, κατά τήν έποχήν λέγομεν έκείνην, 
δέν ήτο δυνατόν ούτε τδ έπικερδές αύτοΰ έμπόριον νά μ,ετέρχη- 
ται έν άσφαλεία ούτε τήν διά κόπων καί μόχθων περιουσίαν του 
νά περισώση. Άπώλεσε λοιπόν τότε τά πάντα και εμεινε καί 
ουτος, ώσπερ καί πάμπολλοι άλλοι, γυμνός. Δύο μόνον δέν 
άπώλεσεν ούδέποτε ό Ίπλιξής· τήν πεποίθησίν του εις τήν Θείαν 
Πρόνοιαν και τήν άκραν αύτοΰ τιμιότητα.

"Οθεν μόλις περισωθείς τοΰ προφανούς κινδύνου τής ζωής καί 
περισώσας εύτυχώς καί άπαντα τά πολλά μέλη τής οικογένειας 
του, ήρξατο νά έργάζηται, ινα διατρέφη ταΰτ« κα: άνακτήση, 
εί δυνατόν, τήν άπολεσθεΐσαν ούκ εύκαταφρόνητον περιουσίαν 
του. Δέν ήτο δέ, φαίνεται, έκ τής τάξεως τών άνθρώπων ίκεί- 
νων, οΐτινες άνευ περιουσίας σταυρώνουσι τάς χε'ίρας καί απελ
πίζονται, μή καταδεχόμενοι νά έκτελέσωσιν έργον άνάλογον 
τής προτέρας αύτών κοινωνικής καταστάσεως. Ό Ίπλιξής, φρο- 
νίμως ποιών,είχε πάντοτεώς άξίωμαδτιτδ έντίμως έργάζε- 
σθαι καίκερδίζειν δ ι ά τοΰ ί δ ρώ το ς το δ προ σώ πο υ 
τδν άρτον τής ήμέρας δέν άπάδει πρδς πάσαν οίανδήποτε 
έργασίαν. Έμπορεύετο δ’ εύτυχώς τότε έν Κωνσταντινουπόλει 
καί Άγγΰ,ος τις, Σάνδισον καλούμενος, εύχαρίστως παρέχων 
διά τής Αγγλικής πρεσβείας άσφαλή προστασίαν τοΐς κα- 
ταδιωκομένοις ύπηκόοις τοΰ Σουλτάνου. Είς τδν Άγγλον 
λοιπόν τοΰτον προσεκολλήθη άμέσως τότε καί δ Ίπλιξής κα': 
έχρησίμευεν ώς μεσίτης. Πολλάκις δ’ ελεγε χαριεντιζόμενος, 
» δέν περιωριζόμην μόνον είς τ'ο τοΰ μεσίτου έργον, άλλά καί
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» τ'ο τού τελάλου (δημοσίου κήρυκος) μετηρχόμην, Ινα εύ- 
■» χαριστήσω τόν προστάτην μου Άγγλον δτε δ’ έκέρδησα πεν- 
»τήκοντα ρουπιέδες (χρυσούν τουρκικόν νόμισμα, αναλογούν 
»πρός ήμισυ περ ίπου τάλληρον), δόξα σοι ό Θεός! εΐπον, πάλιν 
» εισέρχομαι είς τό πρότερον στάδιον τού εμπορίου.»

Μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος τώ δντι δ Ίπλιξής έκέρδησε 
παρά τώ Σανδισόνι ώς μεσίτης τοσαύτα, ώστε ήρξατο χαί αύ- 
θις νά έμπορεύηται είς ίδιον αύτοΰ λογαριασμόν. Μόλις δέ διευ- 
θετήσας τό έμπόριον αυτού έν Κωνσταντινουπόλει, έπεθύμησε 
νά ΐδη ίδίοις δφθαλμοϊς τήν μητρόπολιν τής 'Αγγλίας Αονδϊ- 
νον, ήτις εινε συνάμα, ώς γνωστόν, χαί ή μητρόπολις τού εμ
πορίου. Ένταύθα δ Ίπλιξής, καίτοι ολίγα γράμματα γινώσχων 
χαί ίσως ούτε λέξιν έννοών τής ’Αγγλικής, οτε έπεσκέφθη τό 
πρώτον τήν ’Αγγλίαν, ούδεμίαν δμως άνάγκην έλαβεν δδηγού 
ή ξεναγήσεως· τουναντίον μάλιστα έν βραχεί διαστήματι χρόνου 
έπήρκει νά έκτελή αυτοπροσώπως ού μόνον τάς ιδίας αύτού έμ- 
πορικάς υποθέσεις, άλλά καί νά διευθετή τρόπον τινά ώς έμπο- 
ρομεσίτης καί πολλάς άλλων έμπόρων. Γνωστόν δέ είνε δτι τό 
έπάγγελμα έμπορομεσίτου έν ’Αγγλία καί πανταχού σχεδόν τών 
έμπορικών πόλεων δσω δυσχερές εινε, τοσούτω καϊ έντιμον 
καί πολλάκις μάλιστα είνε καί έπικερδέστερον τού τοΰ έμπορου- 
διότι ουτος μέν ένίοτε και ζημιοΰται είς τάς έπιχειρήσεις του, δ 
έμπορομεσίτης δμως, δταν διά τής τιμιότητός του κερδήση τήν 
υπόληψιν τών έμπορευομένων, οΐτινες τότε τυφλοϊς σχεδόν ομ- 
μασιν έμπιστεύονται αύτώ τάς υποθέσεις των, κερδίζει πάντοτε, 
χωρίς νά κινδυνεύση ούτε οβολόν.

Άμφότερα τά έργα ταΰτα μετήρχετο έν ’Αγγλία μετά το- 
σαύτης νοημοσύνης, δραστηριότητας καί καλώς έννοουμένης οικο
νομίας δ Ίπλιξής, ώστε δέν έβράδυνε νά σχηματίση ούκ εύκα- 
ταφρόνητον περιουσίαν ήτο δέ τώ δντι τοΰτο ού μόνον δίκαια 
άμοιβή τών άτρύτων κόπων, τής τιμιότητας καί τής εύσεβείας 
του, άλλά σχεδόν καί άναπόφευκτος άνάγκη. ‘Η Θεία Πρόνοια 
έδωρήσατο αύτώ, εΐπομεν, δέκα τέκνα· καί Χριστιανικής άνα- 
τροφής λοιπόν εΐχον άνάγκην ταΰτα καί άποκαταστάσεως. Καί 
πρωτότοκον μέν τέκνον τοΰ Ίπλιξή ήτο ή Εύανθία, σύζυγος γε- 
νομένη τοΰ Άργέντου· δεύτερον, ή ’Ελένη Ρωσσέτου· τρίτον, δ 
παρ’ ήμϊν γνωστός ’Αλέξανδρος Ίωνίδης· τέταρτον, ή Άργυρώ 
Φενερλή· πέμπτον, ή Ζωίτσα Άδαμάκη· έκτον, δ Νικόλαος Ίω
νίδης· έβδομον, δ Εύστράτιος Ίωνίδης- δγδοον, ή Αοξάνδρα Τσι- 
παλιώτου- έννατον, ή Εύφροσύνη Κασσαβέτη· καί δέκατον, ή 
Αικατερίνη Αασκαρίδου.

Καίτοι δέ τοσοΰτον πολυπληθή οικογένειαν έχων δ Ίπλιξής, 
δέν έβράδυνεν όμως ένωρίτατα νά ένθυμηθή τό τε πρός τήν ιδι
αιτέραν αύτοΰ πατρίδα, ώς εύσεβές τέκνον, καθήκον καί τό πρ’ος 
τήν έλευθέραν Ελλάδα, ώς κοινήν πάντων τώυ Ελλήνων μη

τέρα· τρις έπεσκέφθη κατά καιρούς τήν Κωνσταντινούπολή, καί 
δίς νομίζομεν τάς ’Αθήνας· έν άμφοτέραις δέ ταΐς πόλεσι ταύταις 
πάντοτε έγκατέλιπεν άνεξάλειπτα τά ίχνη τών εύεργεσιών του. 
Τήν δέ ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα εύηργέτησε, παραλαβών εύφυεις 
τινας νέους καί έκπαιδεύσας δι’ έξόδων του έν τε ταΐς Άθήναις 
μαί έν άλλοις πανεπιστημίοις τής Αύσεως μέ τήν ύποχρέωσιν 

τού νά έπανέλθωσιν είτε είς τήν ιδιαιτέραν έκαστος πατρίδα είτε 
είς τήν ‘Ελλάδα καί νά διδάξωσιν δσα έδιδάχθησαν.

Εις μέν τών πρώτων υποτρόφων τοΰ Ίπλιξή ύπήρξε, φρονού- 
μεν, καί δ λίαν γνωστός παρ’ ήμϊν άείμνηστος καθηγητής Μαυ- 
ροφρυδης, δ καί έν Σμύρνη πρότερον καί έν Ίωαννίνοις βραδύτε
ρον λίαν εύδοκίμως διδάξας, καί έν ‘Ελλάδι πρό τινων έτών ώς 
εις τών λίαν εύσυνειδήτων καί Φιλότιμων καθηγητών τοΰ Έθνικ. 
πανεπιστημίου άποβιώσας. Είς δέ τών διαπρεπόντων καί σήμε
ρον έν Κωνσταντινουπόλει πάλαι ποτέ ύπότροφος τοΰ Ίπλιξή χρη- 
ματίσας είνε καί δ Γαβριήλ Σοφοκλής, διευθυντής τής έν Σταυρο- 
ϊρομίω ελληνικής τοΰ γένους σχολής, ή μάλλον είπεϊν τοΰ Αυ- 
κείου. ‘Ο άνήρ ουτος, πλήν τής διά τής εύμεθόδου διδασκαλίας 
του ούσιωδεστάτης είς τόν ‘Ελληνισμόν υπηρεσίας, παρέχει καί 
είς τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα Καισαρείαν πλείστας δσας, τολ- 
μώμεν είπεϊν, εύεργεσίας. Ήμεϊς αυτοί εϊδομεν ίδίοις δμμασι τ’ον 
άνδρα ώς φιλόστοργου πατέρα προστατεύοντα καί έπιμελούμενον 
τής άνατροφής καί έκπαιδεύσεως πέντε συνάμα παρθένων, οΐκο- 
τρόφων μαθητριών τοΰ άξιολόγου παρθεναγωγείου τής κυρίας 
’Αθήνας Παγκάλου, άς δ ενάρετος καί παντός έπαίνου άξιος δι
δάσκαλος Γαβριήλ Σοφοκλής έπετήρει ώς ίδια αύτοΰ τέκνα. Τί 
δεν έπραττε τώ δ>τι δ άνήρ έκεΐνος πρός τήν δσον ενεστιν έντε- 
λεστέραν καί Χριστιανικωτέραν έκπαίδευσιν τών παρθένων έκεί
νων, άς ένεπιστεύθησαν αύτώ διάφοροι κοινότητες καί οί γονείς, 
ϊν’ άνάδείξη καλάς διδασκαλίσσας;

Άλλά τά έργα ταΰτα τοΰ Ίπλιξή ήσαν σμικρά, παραβαλλό
μενα πρός τήν μεγάλη·, αύτοΰ έφεσιν. Γινώσκων τό άστατον καί 
έπισφαλές τών έμπορικών έπιχειρήσεων, μόλις είδεν, δτι δύνα
ται νά διαθέση έκ τής περιουσίας του κεφάλαιά τινα πρ’ος εύερ- 
γετήματα ύπέρ τής πατρίδος, κατέθεσεν άναφαιρέτως εις τινα 
’Αγγλικήν τράπεζαν δέκα περίπου χιλ. λίρας, ϊνα έκ τοΰ τόκου 
τούτων, διαχειριζομένου ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ δωροδότου ή μέ
λους τίνος τής οίκογ ενείας του, παρέχωνται τή πατρίδι εύεργετή- 
ματα άδιαλείπτως τε καί άνεξαρτήτως τών περιπετειών τοΰ έμ- 
πορίου του ή καί αύτών τών χρηματικών άναγκών, είς άς εν
δεχόμενον ήτο νά εύρεθώσι τά μέλη τής οικογένειας του.

Ταύτην μόνην τήν πράξιν τοΰ Ίπλιξή έάν τις λάβη πρό 
οφθαλμών, βεβαίως δέν θά δυσκολευθή νά καταλέξη καί τοΰτον 
είς τήν χορείαν τών Ζωσιμάδων, τών Ριζαρών, τοΰ Καπλάνη καί 
τοΰ Στουρνάρη. διότι τό νά εύεργετή τις, δταν ήνε πλούσιος καί 
δταν άναλογίζηται δτι δέν εϊνέ ποτέ δυνατόν νά εύρεθή αύτός 
ουτος έν άνάγκαις, δέν εϊνε τοσοΰτον μέγα, δσον μέγα καί ύπερ- 
φυσικόν καθίσ αται τό ν’ άποκληροϊ έαυτόν καί τά ίδια αύτοΰ 
τέκνα καί τούς πλησιεστάτους συγγενείς, ϊνα εύεργετήση άλλους, 
άγνώστους καί πάν τη ασχέτους.

Ίσως δέ νομίση τις δτι Ήπειρώται δντες, μεγαλοποιοΰμεν 
ταΰτα, ϊνα εΰρωμεν καί άλλους εφάμιλλους τών Ήπειρωτών 
καί μή έξελεγχθώμεν ώς λίαν Ήπειρωτίζοντες- άλλ’ ευτυχώς 

ύπάρχουσιν επίσημοι πράξεις, αύτά ταΰτα έπικυροΰσαι. Έπιτρα- 
πήτω λοιπόν νά δημοσιεύσωμεν ένταΰθα δσας ήδυνήθημ^ν νά 

εΰρωμεν τοιαύτας πράξεις, έξεικονιζούσας τάς εύεργετικάς δια— 
0 έσεις τοΰ τε Κωνσταντίνου Ίπλιξή καί πάντων τών μελών τής 
Άβραμιαίας αύτοΰ οικογένειας.

Ενώπιον έμοΰ τοΰ Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Κοσμά Κοκί- 
δου, τής ιδίας πόλεως, έντός τής έν Άθήναις έπί τής Ερμαϊ
κής δδοΰ οικίας μου παρουσιασθέντες οί κύριοι Κωνσταντίνος 
Ίωάννου, έπιλεγόμενος και Ίπλιξής, ή σύζυγός του κ. Μαρι- 
ώρα, θυγάτηρ τοΰ ποτέ Ίωάννου, Σενδουκάκη, κάτοικοι Κων
σταντινουπόλεως· καί δ υιός αύτών Αλέξανδρος Κ. Ίωνίδης, 
έμποροι διαμένοντες έν Άθήναις, γνωστοί μοι έ’έθεσαν ένώ- 
πιον έμοΰ καί τών κατωτέρω μαρτύρων ώς έπεται· οί ύποφαινό- 
μενοι θεμελιωταί καί συνεπίτροποι τοΰ ύπέρ παιδείας καί άγα- 
θοεργιών κεφαλαίου τής οικογένειας τών Ίωνιδών, έχοντες ύπ’ δ- 
ψιν τό έν Λονδίνω γενομενον τήν 8 Σεπτεμβρίου 1842 ήμέ- 
τερον έπίσημον καταστατικόν έγγραφον, τοΰ όποιου καί σήμερον 
έπανειλημμένως καθιεροΰμεν τήν ίσχύν καί τό κύρος διά τοΰ 
παρόντος, διαλαμβάνον περί τοΰ προορισμού τοΰ άρχικοΰ κεφα
λαίου έκ λιρών στερλινών έ'νδεκα χιλιάδων έξακοσίων, περί τής 
χρήσεως αύτοΰ καί περί άλλων πολλών άυτικειμένων έν έκτά- 
σει θεωροΰντες, οτι θέλει εΐσθαι συντελεστικώτερον είς τήν άκριβή 
έκπλήρωσιν τών έν τω προμνησθέντι έγγράφω έκτεθειμένων 
ήμετέρων σκοπών, νά όρισθώσιν είδικώτερον τ’ άντικείμενα κα| 
ή άφ’ ένός έκάστου αύτών γενομένη δαπάνη, δτι έκ τών λιρών 
στερλινών περίπου δύο χιλιάδων έξακοσίων, τόκου τών τριών 
έτών μέχρι τής 31 Δεκεμβοίου 1844, δέν έδαπανήθησαν εϊς τό 
αύτό διάστημα, είμή λίραι στερλίναι χίΧιαι τετρακόσια! πεντή- 
κοντα, ένω ήδύναντο νά δαπανηθώσι κατά τάς διατάξεις τοΰ 
προμνησθέντος καταστατικού έγγραφου δυο χιλιάδες έκατόν πεν- 
τήκοντα- καί λαβόντες ύπ’ δψιν τήν παρά τοΰ κ. Κωνσταντίνου 
Ίωάννου καί A. Κ. Ίωνίδου γενομένην νέαν δωρεάν είς τ’ο προ- 
μνησθέν κεφάλαιον τής οικογένειας έκ λιρών στερλινών ώς έγ
γιστα τριών χιλιάδων περίπου, καί τήν περί αύτών διάθεσιν τών 
δωρητών, κατά τό άπό είκοσι Δεκεμβρίου τοΰ χιλιοστού οκτακο
σιοστού τετάρτου έτους ιδιωτικού δωρητηρίου έγγράφου, άποφα- 
σίζομεν οικεία βουλή τά έξής-

Ά.) Παρουσιαζομένων περιστάσεων, καθ’ άς ήθελε φανή εύ
λογον είς τούς έπιτρόπους τοΰ προμνησθέντος τής οικογένειας 
κεφαλαίου νά συνδράμωμεν έκτάκτως, πρός έγερσιν έκπαιδευτι- 
κών καταστημάτων έν Έλλάδι ,ή έν Κωνσταντινουπόλει, ή πρ’ος 
συγκρότησιν έταιρίας ή έταιριών, σκοπουσών τήν πρόοδον τών 
επιστημών, τών τεχνών, τής βιομηχανίας, τής ναυτιλίας, τής 
γεωργίας καί εμπορίου μεταξύ ‘Ελλήνων, και παντός είδους 
παιδείας, ή δι’ έκτακτα έλέη, συγχωρειται νά δαπανηθώσ ν έκ 
τοΰ προμνησθέντος περισσεύματος τών τόκων μέχρι δέκα πέντε 
χιλιάδων δραχμών, δμοΰ μέ πάσαν τήν νέαν δωρεάν τών κ. κ. 
Κωνσταντίνου Ίωάννου καί A. Κ. Ίωνίδου, τό δλον μέχρις έκα
τόν χιλιάδων δραχμών άλλά δέν δύναται κατ’ ούδένα λόγον νά 
δαπανηθή έκ τοΰ κεφαλαίαυ ούδέν άλλο ποσ’ον πρό τοΰ 1850 
έτους μετά δέ τήν έποχήν ταύτην οί κατά καφ’ον έπίτροποι δύ
νανται νά διαθέσωσιν έκτάκτως.

ά.) Τό έκ τής 6)128 μετοχής είς τά κέρδη τής έταιρίας

Άριθ. 22, 745. τών άδελφών Ίωνιδών, άρχομένης άπό πρώτης Ίανουαρ. 1845 

τεσσαρακοστού πέμπτου έτους.
β'.) Τό ύπέρ τήν κανονισμένην πρόσθετιν είς τό κεφάλαιον 

άπό τοΰδε μέχρι τοΰ 1850 χιλιοστού έκτακοσιοστοΰ πεντηκοστού 
έκ τών τόκων περίσσευμα.

γ'.) Πάν άλλο έκτακτον δώρημα ή άφιέρωμα, μή κανονιζό- 
μενον διά τοΰ ρητού τρόπου διαθέσεως τοΰ δωροΰντος ή άφιε- 
ροΰντος.

Β'.) Έγχρίνονται αί παρά τοΰ κ. Α. Ίωνίδου έν δνόματι 
τής οικογένειας τών Ίωνιδών γενόμεναι συνεισφοραί κατά τάς 
έπιστολάς αύτοΰ, ά.) πρός τόν δήμαρχον Πειραιώς, β’.) πρός τήν 
έπί τών συνδρομητών πρός άνέγερσιν ‘Ελληνικού πανεπιστημίου 
έπιτροπήν, γ’.) πρ’ος τόν έφορον τών δημοσίων βιβλιοθηκών, δ.) 
πρός τήν πρυτανείαν τοΰ πανεπιστημίου "Οθωνος, φεροϊσας ημε
ρομηνίαν 22, 23 καί 24 Δεκεμβρίου 1844, περιλαμβανούσας 
δαπάνην έτήσιον μέν έκ δραχ. τριών χιλιάδων (κατά τήν πρός 
τήν πρυτανείαν έπιστολήν), έκ τοΰ κεφαλαίου δέ δραχ. έβδομή- 
κοντα χιλιάδας, ήτοι πρ’ος οικοδομήν ‘Ελληνικής καί άλληλο- 
διδακτικής σχολής είς Πειραιά δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας- 
πρός οικοδομήν τής έτέρας πτέρυγος τοΰ Όθωνείου πανεπιστη- 
μείου δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας- πρ’ος άπάρτησιν κεφαλαίου 
διά τήν άγοράν βιβλίων κτλ. δραχ. δέκα χιλιάδας. Προσδιορί
ζεται έτι νά δαπανηθώσι δι’ οικοδομήν τοΰ πυρποληθέντος άλ- 
ληλοδιδακτικοΰ σχολείου έν Νεοχωρίω τής Κωνσταντινουπό
λεως μέχρι δραχ. πέντε χιλιάδων πρ’ος άνέργεσιν τοΰ καφφε- 
νείου ή καί έργαστηρίων τινών χρησίμων πρός προικισμόν τού 
αύτοΰ σχολείου μέχρι δραχμών δέκα χιλιάδων. Πρός κατάρτι- 
σιν τοΰ χρηματικού κεφαλαίου τής ύπέρ τής προόδου τών έπι- 
στημών, τών τεχνών, καί γεωργίας έν Έλλάδι Ελληνικής 
έταιρίας, δταν ή έφορία ταύτης άνατεθή είς άτομα τής ήμετέρας 
ύπολ.ήψεως καί έμπιστοσύνης, μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών 
είς έλέη διάφορα κατά τήν έγκρισιν τοΰ κυρίου Κ. Ίωάννου 

μέχρι πέντε χιλιάδων δραχμών.
Γ'. Μετά τήν άφαίρεσιν τών άνω δραχ. έκατόν χιλιάδων καί 

τής άξίας τοΰ άγορασθησομένου κήπου τοΰ οφειλέτου Αποστό
λου Βαρατάση, τό περί ου δ λόγος κεφάλαιον τών Ίωνιδών 
θέλει σύγκεισθαι είς λίρας στερλίνας ένδεκα χιλιάδας δκτακο- 
σίας ώς έγγιστα, ήτοι δραχ. τριακοσίας τριάκοντα χιλιάδας 330, 
000, περίπου μή συμπεριλαμβανομένου τοΰ κτήματος, τοΰ καλου- 
μένου Μεγάλα Χάλια, κειμένου έν τή έπαρχία Θηβών καί συγ
κειμένου έξ έννέα ζευγαρίων ή τριών χιλιάδων έξακοσίων 
στρεμμάτων, δπερ έδώρησεν είς τό αύτό κεφάλαιον ό Κωνσταντ. 
Ίωάννου καί διά τοΰ παρόντος έπικυροϊ την αύτήν δωρεάν ώς 
στερεάν καί άμετάτρεπτον, ύπολογιζομένου δέ τοΰ έτησίου εισο
δήματος ώς έγγιστα είς δραχμάς είκοσι τέσσαρας χιλιάδας 
καί λαμβανομένου ύπ’ δψιν τοΰ όρου τοΰ καταστατικού έγγρά
φου, καθ’ έν άπαιτεϊται νά προστίθενται κατ’ έτος είς τό κε- 
φάλαιον, έκ τοΰ εισοδήματος τούλάχιστον έκατόν πεντήκοντα 
λίραι στερλίναι, μέχρι τής συμπληρώσεως τοΰ κεφαλαίου είς λί
ρας στερλίνας τριάκοντα χιλιάδας, καταστρώνεται ό έπόμενος 
προϋπολογισμός τής δαπάνης, δστις θέλει ισχύει τούλάχιστον
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διά την έξης εξαετίαν ήτοι μέχρι τοΰ έτους 1850, ή έτησία 
έκ τοΰ εισοδήματος δαπάνη δέν θέλει ΰπερβή τάς δραχμάς δέκα 
δκτώ χιλιάδας, αΐτινες θέλουσι διατίθεσθαι κατ’ έτος συμφώνως 
μέ τους ορούς τοΰ προμνησθέντος καταστατικού έγγράφου, ο'ύτω 
πως: Προς διάδοσιν τής παιδείας καί τών κοινωφελών γνώσεων 
μεταξύ τών ομογενών δραχμαί δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια!· 
πρδς περίθαλψιν ενδεών συγγενών μέχρι δραχ. τριών χιλιάδων· 
είς έλέη διάφορα μέχρι δραχ. χιλίων πεντακοσίων τδ δλον 
δραχ. δέκα οκτώ χιλιάδες.

Δ'. Έκ τοΰ πρδς διάδοσιν τής παιδείας προσδιορισθέντος ποσοΰ 
θέλουσι δαπανασθαι διηνεκώς μέ τρόπον δημόσιον, προκαλοΰντα 
άμιλλαν καί διαγωνισμόν μεταξύ ένδεών δμογενών σπουδαστών, 
τουλάχιστον ϊξ χιλιάδες δραχμαί κατ’ έτος, έξ ών πρδς συντή- 
ρησιν τεσσάρων φοιτητών τής θεολογικής και φιλοσοφικής σχο
λής κτλ., ώς ή άπδ 24 δεκεμβρίου 1844 πρδς τδ Πρύτανεων 
έπιστολή ήμών, δραχ. τρεϊς χιλιάδες- είς αγοράν βιβλίων διά 
τήν έν Πειραιει σχολήν, ώς ή άπδ 15 φεβρουαρίου ε.ε. πρδς 
τήν έπιτροπήν έπιστολή, δραχμαί έξακόσιαι· πρδς συντήρησιν 
τριών μαθητών είς τδ βασιλικόν Γυμνάσιου άνά δραχ. τεσσα
ράκοντα κατά μήνα, δραχμαί χίλιαι τετρακόσιαι τεσσαράκοντα- 
πρδς συντήρησιν δύο μαθητών είς τδ πολυτεχνεϊον, άνά δραχ 
τεσσαράκοντα κατά μήνα, δραχμαί έννεακόσιαι εξήκοντα. Αΰτη 
δμως ή διά μαθητάς τοΰ Β. γυμνασίου καί πολυτεχνείου έν
ταΰθα άναφερομένη χορήγησις έκ δραχ. δύο χιλιάδων τετρακο- 
σίων όμοΰ δύναται νά τροποποιηθώ, διά μικροτέρων ή μεγαλει- 
τέρων ποσών, είς. διαφόρους δμογενεΐς σπουδαστάς έντδς καί 
έκτδς τοΰ ‘Ελληνικού κράτους ή καί είς άνατροφήν κορασίων 
μέχρι; όριστικωτέρας έπί τοΰ αντικειμένου τούτου μεταγενεστέ- 
ρας διατάξεώς μας. Έτι δέ είς συνδρομάς πρδς έκδοσιν βιβλίων 
χρησίμων κατ’ έτος δραχμαί χίλιαι- είς συνδρομάς είς διαφό
ρους ‘Ελληνικά; άγαθοεργούς εταιρίας δραχμαί πεντακόσια!- 
πρδς συντήρησιν ετέρων δύω φοιτητών τοΰ πανεπιστημίου διά 
συντάξεως άνά πεντήκοντα δραχμάς κατά μήνα, ώς άνωτέρω, ή 
πρδς άνατροφήν δύο ή τριών κορασίων, έπί τοΰ παρόντος δέ διά 
τριετίαν είς τούς κ. κ. Φωτεινόν καί Άσώπιον, δραχμαί χίλιαι 
διακόσιαι- πρδς συντήρησιν διαφόρων ένδεών έπιμελών σπουδα
στών διά συντάξεως άνά δραχμάς πέντε έως είκοσι κατά μήνα, 
δραχμ,αί χίλιαι διακόσιαι- πρδς έκπαίδευσιν διαφόρων συγγενο- 
παίδων, ήτοι έπί τοΰ παρόντος τών τέκνων τοΰ Διαμαντή Σεν- 
δουκάκη όμοΰ μέχρι δραχμών εκατόν τδν μήνα, καί τών ορφανών τοΰ 
ποτέ Στ. Γεωργίου, ήτοι Χαρικλείας, ’Αλεξάνδρου, Νικολάου κα; 
Γεωργίου, έως διακόσια; δραχμάς όμοΰ κατά μήνα, δραχμάς 
τΡ-ϊί χιλιάδας έξακοσίας, τδ δλον άπαρχής δέκα τρεις χλιάδες 
πεντακόσιαι.

Η διαχείρισις τής ποσότητος ταύτης καί ή έκτέ’κεσις τών 
προηγουμένων ανατίθεται είς ένα έκ τών νεωτέρων επιτρόπων, 
έπί τοΰ παρόντος δέ είς τδν υποφαινόμενον κ. A. Κ. Ίωνίδην, 
δστις ε'χει τήν πληρεξουσιότητα ν' άντικατασταίνη έπιτρόπους έν 
Άθήναις έν ονόματι τής οικογένειας τών Ίωνιδών πρδς τήν δσον 
ένεστιν ώφελιμωτέραν χρήσιν τών έτησίως δαπανωμένων ποσών 
καί έπαγρύπνησιν τών προσγιγνομένων καρπών άναφαινομένου 

τϋχον ^ερκυευμχτος τίνος εζ τών ττροηγουρ,ένων, τοΰτο δύναται 
νά δαπανάται, χρείας καλούσης, πρ’ος καλλιτέραν συντήρησιν 
τής έν Νεοχωρίω αλληλοδιδακτικής σχολής, ή είς άλλα έργα, 
σύμφωνα πάντοτε μέ τδ έν τω παρόντι άναφαινόμενον πνεύμα 
καί μέ τ’ον σκοπόν τών θεμελιωτών.

Ε'.) Τδ δέ πρδς περίθαλψιν ένδεών συγγενών καθιερωμένο-; 
ποσδν έκ δραχμών τριών χιλιάδων καί τδ εις έλέη έν γένει έκ 
δραχμών χιλίων πεντακοσίων θέλουσι δαπανασθαι μέχρις άλλης 
επι τοΰ αντικειμένου τούτου διατάξεως παρά τοΰ συνεπιτρόπου 
και θεμελιωτοΰ κ. Κωνσταντίνου Ίωάννου, λαμβάνοντος πάντοτε 
ύπ’ δψιν καί τάς τών συνεπιτρόπων συστάσεις καί παρατηρήσεις, 
αΐτινες ήθελον τώ γίνεσθαι.

Είς ταΰτα πάντα μένομε-; σύμφωνοι οί υποφαινόμενοι καί έπι- 
βάλλομεν τήν δσον ένεστιν ακριβή έκτέλεσιν αυτών εις ήμάς αυ
τούς, είς τούς συνεπιτρόπους ήμών κ. κ. Νικόλαον Κ. Ίωνί
δην καί Ευστράτιον Κ. Ίωννίδην, άπαραλλάκτως ώς άν άπετέ- 
λουν ταΰτα μέρος ουσιώδες τοΰ καταστατικού έγγράφου τής 8 
Σεπτεμβρίου 1842.

Έγένετο έν Άθήναις τή εικοστή τρίτη (23) ημέρα Φεβρουα
ρίου μην’ος τοΰ χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ τεσσαραχοστοΰ πέμπτου 
έτους καί, άναγνωσθέν ένώπιον τών συμβαλλομένων καί τών 
δύο μαρτύρων πολιτών ‘Ελλήνων κυρίων ’Αναστασίου Π. Παπα- 
γιανοπούλου, κτηματίου, κατοίκου τής επαρχίας Γόρτυνος, καί 
Σπύρου Α. Άργύρη, οίνοπώλου, κατοίκου ’Αθηνών, γνωστών μοι, 
ΰπεγράφη παρ’ αυτών καί έμοΰ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.
ΜΑΡΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
A. Κ. ΙΩΝΙΔΗΣ,
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ΜΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΙΑ ΕΝ ΧΙΩι. 

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

I
Γεωγραφική θεσις, ονόματα, κλίμα και ιστορία αντής.

‘Η πολλάς τάς τύχας μεταλλάξασα εΰανδρος καί ώραία Χίος—- 
ή είς τά πελάγη ώς εύοσμο-; καί μυροβόλον τοΰ Ναρκίσσου άν
θος μυροβολοΰσα, ής τίνος οί νοήμονες καί ευφυείς κάτοικοι, δια- 
σπαρέντες εϊς τάς μεγαλουπόλεις τής Ευρώπης, τιμώσι τδνπολ- 
λαχόθεν καί πολυτρόπως καταδιωκόμενον ‘Ελληνισμόν, τής 
δποίας οί χρυσομηλεόφυτοοι κήποι καί οί μαστιχοφόροι λόφοι 
μετά τών διωρόφων καί τριωρόφων ήγεμονικών ούτως είπεϊν πύρ
γων άναδεικνύουσιν αύτήν εύδαιμόνων οίκητήριον—έχει πρδς βορ
ρά-; μέν αυτής τήν Αέσβον, πρδς άνατολάς τάς Οίνούσας (Ά- 
γνούσας) καί τήν Μικράν ’Ασίαν, πρ’ος μεσημβρίαν τήν Ίκαρον 

καί πρδς δυσμάς τήν Ψύραν ή τά Ψαρά- απέχει δέ άπδ τής 
άπέναντι ’Ερυθραίας και τοΰΆργένου άκρωτηρίου (expo bianco, 
Cap-blanc) έννέα ή δέκα μιλιά, άπο δέ τών Οίνουσών νήσων 8, 
έχουσα μήκος μέν 23° 30', πλάτος δέ βόρειον 38" 30'.

Καί ή Χίος (ώς ή άδελφή αύτής Λέσβος) έσχε πολλά τά 
πρώτα αύτής μυθώδη δνόματα. Ώνομάζετο λ. χ. Όφιοΰσα ώς 
ούσα πλήρης δφεων έκ τής έλλείψεως κατοίκων είτα έκλήθη 
Χίος ή Χία κατά τούς μέν έκ τής νύμφης Χιόνος, θυγατρδς τοΰ 
Οίνοπίωνος, τοΰ ώς πρώτου οίκιστοΰ τής νήσου καί βασιλέως άνα- 
φερομένου, καί γυναικδς τοΰ φονευσαντος τά θηρία αρτής Ώρί- 
ωνος, κατ’ άλλους έκ τής πολλής χιόνος ήτις έπεσε-; έπ’ αύτής 
καθ’ ήν ήμέραν έγεννήθη δ Χίος, ό υίός τοΰ Ποσειδώνος καί νύμ
φης τινός, μεθ’ ής ούτος συνέζη- «Ίωνι δέ τω ποιήσαντι τραγω
δίαν έστιν έν τή συγγραφή τοιάδε είρημένα. Ποσειδώνα είς τήν 
νήσον έρημον ουσαν άφικέσθαι και νύμφη τή ένταΰθα συγγενέ- 
σθαι καί ύπδ τάς ώδϊνας τής νύμφης χιόνα έξ ουρανού πεσεϊν είς 
τήν γήν καί άπδ τούτου Ποσειδώνα τω παιδί δνομα θέσθαι Χίον» 
(Παυσ. VII 4.). Ώνομάσθη προσέτι καί Πιτυοΰσα κατά τδν 
Στράβωνα (Γεωγρ. βιβλ. 13 σελ. 589) διά τάς πολλάς πίτυς 
(πεύκους), κατά δέ τδν Πλίνιον ώνομάσθη καί Μάκρη διά τδ 
σχήμα καί Αίθσλικ ή Αιθάλη ή Αΐθαλία «Chios libera quam 
Ethaliam ephorns prisco nomino adpellat Jletrodorus et 
Cleobuhis Chiam a Chione nympha .. . .„ (histor. nalur 5. 
31 § 33)

‘Ο Ισίδωρος παράγει τδ δνομα τής Χίου έκ τοΰ σπανίου αύ
τής προϊόντος τής μαστίχης. Κατ’ αύτδν χίος θά εϊπη συριστί 
μαστίχη. Παρ’ ’Οθωμανοί; ή νήσος Χίος καλείται Σακήζ-αδασί 

νήσος μαστιχοφόρος, διότι τήν μαστίχην σακήζ δνομάζουσιν.
Ή νήσος Χίος κειμένη ύπδ τδν ώραϊον ούρανδν τής Μικρα- 

σίας έχει τδ ώραιότερον καί εύκραέστερον κλίμα πάσης άλλης 
χώρας εύνοηθείσης ύπδ τής φύσεως. Κειμένη έν τω μέσω τής θα
λάσσης προφυλάττεται άπδ τούς ισχυρούς καύσονας τούς έπικρα- 
τοΰντας έν ταϊς μεσογείοις χώραις ταϊς έχούσαις τδ αύτδ πλάτος, 
τά δέ ψύχη τοΰ χειμώνος μόλις γίνονται έπαισθητά- έπί τινας 
ήμέρας οί βόρειοι άνεμοι, οί τοσοΰτον τρικυμιώδεις κατά τδ Αρ
χιπέλαγος, τοΰ Ιουλίου καί τοΰ Αύγούστου μόλις πνέουσιν εις 
τήν νήσον ταύτην ώς έλαφρά αύρα. Ένεκα δέ τούτων ή θερμο
κρασία εινε άπηλλαγμένη κα! τής μεγάλης ξηρασίας καί τής 
πολλής υγρασίας. Είς ούδέν άλλο μέρος ό άήρ εινε καθαρότε
ρος καί υγιεινότερος. Οί άρχαϊο» δέ καί πάντες οί,νεώτεροι πε- 
ριηγηται έκ συμφώνου έξύμνησαν την έν Χίω εύάρεστον διαμονήν.

Οί πρώτοι κάτοικοι τής τερπνής Χίου πιθανολογείται οτι ήσαν 
Πελασγοί «Καί Χϊοι δέ (λέγει ό Στράβ.) οίκιστάς εαυτών Πε
λασγούς φασι τούς έκ Θεσσαλίας» (Στραβ. Γεωγρ. 13 σελ. 
621). Κατά τον γλυκύτατο-; ‘Ηρόδοτον φαίνεται δτι ή Χίος τα
χέως προήχθη είς ακμήν καί είς πλούτον καί έπί τής έποχής 
αύτοΰ είχε λόγου άξιο-; ναόν τή; πολιούχου 'Αθήνας, εις δν 
εΐχε καταφΰγει Πακτύης τις Αυδδς άποστατήσας άπδ τοΰ μεγά
λου Κύρου. (ΊΙροδ. βιβλ. Α'. 160). Κατά τδν ‘Ηρόδοτον δμοίως 
ή εμπορική ίκανότης καί τδ ύπέρ τοΰ έμπορίου προβλεπτικόν έκ- 
τοτε τούς Χίους διέκρινεν. « Οί δέ Φωκαιέες, έπεί τε σφΐσι τάς 

νήσους Οίνούσας καλεομένας ούκ έβούλοντο ώνεομένοισι πω- 
λέειν, δειμαίνοντες, μή αί μέν έμπόριον γένωνται, ή δέ αύτών 
νήσος άποκληϊσθή τούτου ε'ίνεκα, πρδς ταΰτα οί Φωκαιέες έστέλ- 
λοντο είς Κύρνον.» (Ήροδ. βιβλ. Α'. 165) Ή Χίος έδέξατο 
μεταβάντα έκ τής Φωκαίας «διά τής Έρυθραίης » είς αυ
τήν τδν "Ομηρον, τδ θαύμα τών αιώνων. Άφιχθείς δέ νύκτα είς 
Χίον ό άοιδδς τής Ιωνίας « έπί τοΰ αίγιαλου κατέμεινε, τήν δέ 
ήμέραν πορευόμενος καί πλανώμενος άπίκετο είς τδ χωρίον, δ 
Πίτυς καλείται- κάνταΰθα αύτω άναπαυομένω τήν νύκτα έπι- 
πίπτει καρπός τής πίτυος, δν δή μετεξέτεροι στρόβιλον, οί δε κώ
νον καλέουσιν. *0  δέ "Ομηρος φθέγγεται τά έπεα τάδε :

Άλλη τίς σου πεύκη άμείνονα καρπόν ϊησιν

Ίδης έν κορυφήσι πολυπτύχου ήνεμοέσσης, 

’Ένθα σίδηρος Άρηος έπιχθονίοισι βροτοϊσι 

Έσσεται, ευτ’ άν μιν Κεβρήνιοι άνδρες εχωσι.

Τά δέ Κεβρήνια τοΰτον τδν χρόνον κτίζει-; οί Κυμαϊοι παρε- 
σκευάζοντο πρδς τη ’Ίδη καί γίγνεται αύτόθι σίδηρος ... χρό
νου δέ προϊόντος δεηθείς τοΰ Χίου πορεΰσαι αύτδν είς τήν Χίον 
άπίκετο είς τήν πόλιν καί διδασκαλεϊον κατασκευασάμενος έδί- 
δασκε τούς παϊδας τά έπεα- καί κάρτα δεξιός έδόκεεν είναι τοϊς 
Χίοις καί πολλοί θωυμασταί αύτοΰ καθειστήκεσαν συλλεξάμενος 
δέ βίον 'ικανόν, γυναίκα έ'γημεν έξ ής αύτω Θυγατέρες δύο έγέ
νοντο καί ή μέν αύτών άγαμος «τελεύτησε τήν δέ συνωκισεν άν- 
δρί Χίω.» (‘Ηροδ. περί γεννέσιος καί βιοτής ‘Ομήρου 20 καί 25).

Οί Χϊοι διά τής υπεροχής των έπί τοΰ ναυτικού καί έπί τοΰ 
έμπορίου μόνοι μετά τών Λεσβίων έμειναν άδούλωτοι ύπδ τών 
’Αθηναίων «άδύνατοι δέ δντες, καθ’ δν γενόμενοι διά πολυψή
φια-; άμύνασθαι έδουλώθησαν, πλήν ήμών καί Χίων ήμ,εϊς δέ 

αύτόνομοι δή δντες καί έλεύθεροι τω ονόματι ξυνεστρατεύσαμεν 
............ » (λέγουσιν οί Μιτυληνάϊοι πρέσβεις.—Θουκυδ. Γ. 1).

Τών Νίων ή συμμαχία ήτο περιζήτητος έκ μέρους τών Α
θηναίων· διό καί είς τήν κατά τής Μένδης έκστρατείαν παρή- 
σαν δέκα νήες τών Χίω-;· «έξέπλευσαν έπί τε τήν Μένδην καί 
Σκιώνην οί ’Αθηναίοι, ώς περ παρεσκευάζοντο ναυσί μέν πεντή
κοντα, ων ήσαν δέκα Χϊαι (Θουκυδ. Δ . 129).

Άλλοτε πάλιν οί Χϊοι μετά τών Αεσβίων έβοήθουν τούς ’Α
θηναίους μέ τρ’.ήρεις πεντήκοντα (Θουκυδ. βιβλ. 6. 31).

"Οτι αί δύο αυται 'ιστορικοί νήσοι τά παθήματα καί τάς πε
ριστάσεις πολλάκις έσχον κοινάς καταφαίνεται καί έκ τοΰ έφεξής 
χωρίου τοΰ Θουκυδ. «Αστύοχος δέ ό Λακεδαιμόνιος ναύαρχος 
τέσσαρσι ναυσίν ώσπερ ώρμητο πλέω-; . . . άφικνεϊται ές Χίον και 
τρίτη-; ήμέραν αύτοΰ ήκοντος αί Άττικαί νήες πέντε και είκοσι-; 
έ'πλεον ές Λέσβον, ών ήρχε Λέων και Διομέδων. Λέων γάρ ύπε
ρον δέκα ναυσί προσεβοήθησεν έκ τών ’Αθηνών. Άναγαγόμενος δέ 
καί ό ’Αστύοχος τή αύτή ήμέρα ές όψέ καί προσλαβών Χίαν ναΰν 
μίαν έπλει ές τήν Λέσβον, όπως ώφελοίη, εί'τι δύναιτο,καί άφικνεϊται 
ές τήν Πύρραν,έκεΐθεν δέ τή ύςεραία ές Έρεσσόν. Ένθα πυνθάνεται 
οτι ή Μιτυλήνη ύπ’οτών Άθηναίωναύτοβοεί έάλωκεν. Οί γάρ’Αθη
ναίοι ώσπερ έ'πλεον απροσδόκητοι κατασχόντες είς τδν λιμένα τών 
τε Χίων νεών έκράτησαν καί, άποβάντες. τούς άντιστάντας μάχη
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νικήσαντες, την πόλιν έσχον. "Α πυνθανόμενος δ Άστύοχος, τών 
τε Έρεσσίων καί τών έκ τής Μηθύμνης μετ’ Εύβούλου Χίων 
νεών. αϊ τότε καταλειφθεϊσαι καί, ώς ή Μιτυλήνη έάλω, φεύ- 
γουσαι, περιέτυχον αΰτω τρεις (μία γάρ έάλω ύπδ τών ’Αθη
ναίων), ούκέτι έπί την Μυτιλήνην ώρμησεν άλλά την Έρεσσον 

άποστήσας καί δπλίσας, κάί τους άπδ τών αύτοΰ νεών όπλίτας 
πεζή παραπέμπει έπί τήν "Αντισσαν καί Μήθυμναν, άρχοντα Έ- 
τεόνικον προστάξας, και αύτδς ταϊς τε μεθ’ έαυτοΰ ναυσί κα'1 

ταΐς τρισι ταϊς Χίαις παρέπλει (έπί την Άντισσαν καί Μήθυμναν) 
έλπίζων τούς Μηθυμναίους θαρσήσειν τε ίδόντας σφάς καί έμ- 
μενεϊν τή άποστάσει. (βιβλ. Η. 23. 28. 30. 31. 32. 33· 
34. 38. 40. 55. 60. 63. 100). Οί Χϊοι κατά τδν Εενοφ. έχον- 
τες τδν Άταρνέα ϊσχυον καί είς πολλά άλλα μέρη τής ’Ιωνίας 
«Χίων δέ φυγάδας ευρεν Αταρνέα έχοντας, χωρίον ισχυρόν, καί 
έκ τούτου όρμωμένους φέροντας καί άγοντας την ’Ιωνίαν καί 
ζώντας έκ τούτου, πυθόμενος δέ δτι πολύς σϊτος ένήν αΰτοΐς, 
περιστρατοπεδευσάμενος έπολιόρκει.» (Βιβλ. Γ'. 2).

’Επί ’Αλεξάνδρου καί μετ’ αύτδν οί Χϊοι φαίνονται οτι έφθα- 
σαν εις ικανήν δόξαν καί ευτυχίαν διό καί προσέφερον τήν με
σιτείαν των εϊς τάς διαλλαγάς μεταξύ άλλων έθνών καί πόλεων. 
Χϊοι πρεσβευταί λ.χ. έστάλησαν δίς, τδ πρώτον μετά τώνΡοδίων 
καί τδ δεύτερον μετά τών Βυζαντίων είς τήν Κόρινθον καί είς τάς 
Θήβας, ινα φιλιώσωσι τούς Α’.τωλούς μετά τοΰ βασιλέως τής 
Μακεδονίας Φιλίππου καί τούτον πάλιν μετά τών Ρωμαίων.

‘Η εύκλεής αύτη νήσος ΰπέστη πολλάς τάς μεταβολάς καί τάς 
τύχας άπ’ άρχής τής ύπάρξεώς της μέχρι τής τελευταίας αύτής 
καταστροφής καί πανωλεθρίας.

Έπί τής αύτονομίας της ή Χίος είχε φθάσει είς μέγαν βαθ
μόν δυνάμεως καί πλούτου διά τοΰ ναυτικού και τοΰ έμπορίου 
της καί είχε γεννήσει και άναδείξει πολλούς έπισήμους άνδρας. 
Έλαμπρύνθη ή Χίος και ήκμασε κατά τούς Περσικούς χρόνους, 
ήγωνίσθη ύπέρ τής έλευθερίας της καί έπαθεν ικανά πρδς άπο- 
τείναξιν τοΰ ζυγού τών ’Αθηναίων. Ή πλουτοΰσα καί εύδαί- 
μων Χίος όπόταν ήρχισαν αί εμφύλιοι διχόνοιαι καί φατρίαι νά 
τήν ταράττωσι καί νά ξεσχίζωσι τά σπλάγχνα της, ύπέπεσεν είς 
τήν άγέρωχον ύπεροχήν τών Λακεδαιμονίων, είς τήν έξουσίαν 
εΐτα τών Μακεδόνων καί τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. 

‘Η τερπνή Χίος έπαθε τρομερά δεινά έπί Μιθριδάτου ώς έξαν- 
δραποδισθεϊσα παρά τοΰ Ζηνοβίου. Ή Χίος τδ ώραΐον καί εΰο- 
σμον τοΰτο άνθος τοΰ Αιγαίο» έχασε πάσαν αύτής τήν δόξαν κα1 
άπαν τδ κλέος της, δπόταν ύπετάχθη είς τούς άγερώχους Ρω
μαίους καί έμεινε σφαδάζουσα καί ψυχορραγούσα είς τδ σκότος 
δέκα περίπου αιώνων. Αεηλατηθεϊσα ή Χίος κατά τδν δωδέκα
τον αιώνα ύπδ τών ’Ενετών καί πεσοΰσα είς τάς χέϊρας αύτών, 
μετέβη καί πάλιν είς τούς Βυζαντιν. αύτοκράτορας, άφ’ ου έξώ— 
σθησαν οί Λατίνοι έκ τοΰ Βυζαντίου. ‘Η κυριευθεϊσα Χίος ύπδ 
τών Γενουηνσίων ύπέφερε πλεϊστα δεινά καί μαρτύρια έκ τής 
κυριαρχίας αύτών, τής διαρκεσάσης ύπέρ τά διακόσια έτη. ‘Η 
Χίος δίς ύπδ τών (καί ήδη κρατούντων αύτήν) Όθωμ. έπορθήθη 
καί. πολλά ύποστάσα κατά τδ 1308 καί 1391, συνέστη καί πά
λιν ίνα κυριευθή ύπδ τών Γάλλων, Φλωρεντινών καί Ενετών.

Τής Χίου τά δεινά, τής Χίου έκείνης ήτις είχε φθάσει είς 
τοσαύτην δύναμιν και μετ’ αύτήν τήν πτώσιν τοΰ Βυζαντίου, ήτις 
τοσοΰτον ύπερεϊχε κατά τδν πολιτισμόν τάς περί αύτήν νήσους 
καί χώρας, δέν άνεστάλησαν είσέτι, άλλ’ έκυριεύθη καί τρίτον 
ύπδ τών Όθωμ. κατά τδ 1566 και άνεκδιήγητα τά τής άτυχίας 
δεινά ύπέστησαν αύτής οί κάτοικοι διά τούς ’Ενετούς, οιτινες 
προσβαλόντες έκυρίευσαν τδ 1694 τδ φρούριον, δπερ μετά δέκα 
μήνας ύπετάχθη είς τούς Όθωμ.

‘Η κατά τδν δέκατον πέμπτον αιώνα άρχίσασα νά άκμάζη καί 
άνθη εις τδ έμπόριον καί νά αύξάνηται είς τούς ύστερους χρόνους 
ένδοξος Χίος είχε πολλά τά κοινωφελή καταστήματα· εΐχον 

συστήσει τά τέκνα αύτής βιομηχανίαν καί, προχωροΰντα βαθμη
δόν, ήρχισαν νά θερίζωσι τούς καρπούς τών κόπων των καί τοΰ 
πρδς τήν παιδείαν ένθέρμου καί ζωηρού ζήλου των, τοΰ σχεδόν 
αύτονόμου αύτών πολιτεύματος καί τών έκ τοΰ πολιτισμού άγα- 

θών, δτε κακή μοϊρα φθονήσασα ταΰτα πάντα, διενήργησε τδν γε 
νικδν τής εύγενοΰς ταύτης νήσου έξανδραποδισμδν καί τήν γένι 
κήν πανωλεθρίαν κατάτδ 1822, ύφ’ ών μετεβλήθη ή περικαλλής 
καί πάντερπνος αΰτη θυγάτηρ τοΰ Αιγαίου είς φρικώδη έρείπια 
καί οί κάτοικοι αύτής διέφυγον καί διεσώθησαν δπου άν ήδυνήθη— 
σαν καί ούτως άπέβη έρημία ! καθώς είπε ποιητικώτερον καί 
ό άείμνηστος 'νέος Δημοσθένης τής ‘Ελλάδος, τδ μέγα έκεϊνο 
κλέος τοΰ ίεροΰ άμβωνος Κωνστ. ό Οικονόμου, εϊς ένα τών έκ- 
κλησιαστικών αύτοΰ λόγων «ή εύδαίμων Χίος, ή λαμπρά καί 
πλούσια καί εΰανδρος νήσος, ήτις έλαμπεν εϊς τήν Ελληνικήν 
θάλασσαν ώς εϊς τδν κυανόχρουν ουρανόν δ άστήρ τής πρωίας, 
ή καλλίστη τής έμπορίας καί φιλεργίας και φιλομουσίας εστία!» 
Μετά τοσαύτας μεταβολάς καί συμφοράς (λέγει φιλόστοργόν τι 
τέκνον τηςεύάνδρου ταύτης νήσου) ό άείμνηστος έν ιατροϊς ’Α
λέξανδρος Μ. Βλαστοΰ είς τδ άξιόλογον αύτοΰ έργον τά Χί
α κά ήτοι ‘Ιστορία τής νήσου Χίου «μετά τόσας 
» άλλαγάς κυριαρχών, μετά τόσην θαυμάσιον έπιμονήν τών κα- 
» τοίκων εις τδ νά άναπτύσσωσι τάς φυσικάς καί ήθικάς των δυ- 
» νάμεις, άν καί μυβία άπαντώντες έμπόδια, μετά τόσην τέλος 
» διαφοράν, ήτις ύπάρχει μεταξύ τής νΰν καί τής πάλαι Χίου, 
» δυνάμεθα δικαίως νά συμπορισθώμεν, δτι ή πτώσις κ«ί ή ΰψω- 
» σις καί ή εύτυχίσ τών έθνών κρέμαται έκ τοΰ πολιτεύματος, 
» έκ τών φυσικών καί έκ τών ένδομύχων αύτών ήθικών αιτίων, 
» μάλιστα δμως καί πρώτιστα έκ τίνος άκαταλήπτου θελήσεώς, 
» ήτις, κυβερνώσα τάς τύχας καί τάς έποχάς τής διάρκειας 
» δλων τών βασιλέων, λέγει είς αύτά μέχρι τοΰ δε 'Ζ·αί 
» μή περαιτέρω! έκείνη ή άόρατος χειρ, ήτις καί βασι- 
» λείας φυτεύει καί έθνη κρημνίζει καί τάς κορυφάς τών δρέων 
» καταβάλλει καί τούς ποταμούς ξηραίνει καί τάς θαλάσσας 
» διασχίζει καί τά μνημεία τά όποια έστησεν ή άλαζονεία τοΰ 
» άνθρώπου καταστρέφει, αύτή κατεσκελέτευσε πάλιν τήν εύδαί— 
» μονά Χίον διά νά πολλαπλασιάση τά είς τούς άνθρώπους μα- 
» θήματά της, δεικνύουσα πόσον εινε άστατα καί μικρά τά τοΰ 
» βίου καί δλιγοχρόνιος ή έπί τής γής εύδαιμονία κτλ. (Χιακά 

σελ. 207).
(’Ακολουθεί). Δ. Α. Μ. Χαρικλή


