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Φίλτατοι τον Μέντορος άναγνώσται!

Ό διπλήν φέρων τήν μορφήν Ίανός, τάς κλεΐς έχων άνά 
χεΐρας καί έν τω μέσω τοΰ Ζωδιακού ίστάμενος κύκλου, επι
σκέπτεται και πάλιν υμάς, τδ 1873 κομίζων. Ε’ίθε τδ έτος 
τοΰτο ν’ άποβή τή ταλαίνη άνθρωπότητι εΰμενέστερον και χορη- 
γήση αΰτή μόριόν τι τής εΰδαιμονίας, δι’ ήν έπλάσθη και ής έν 
τούτοις παρασάγγας μυριάκις μυρίους απέχει. Είθε κατά τδ έτος 
τοΰτο ό άνθρωπος νά συναισθανθή πως τον προορισμόν του, δστις 
δέν εινε ν’ άγαπά τήν ματαιότητα καί νά ζητή τδ ψεύδος, άλλά 
νά καλλιεργήση τήν ψυχήν αΰτοΰ, νά γίνη δσον ένεστι τέλειος 

και ούτω ν’ άφομοιωθή πρδς τδν Πλάστην, δστις έν τή άκρα αΰ- 
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Δ'. Τεϋχ. ΜΑ'.) 

τοΰ άγαθότητι κατ’ εικόνα και καθ’ όμοίωσιν έαυτοΰ έπλασεν 
αΰτόν. Είθε τδ έτος τοΰτο, δπερ άντιπροσωπεΰει ίσως τδν αιώνα 
όλόκληρον, διότι l-J-S’l'Z'J-S =19, είθε, λέγομεν τδ έτος τοΰτο 
κατορθώση ΐν’ άνασύρη άπδ τών οφθαλμών τών άνθρώπων τήν 
άχλύν, ήτις πυκνή έπ’ αΰτών κάθηται, και οΰτω διαλάμψη έν 
ήμΐν τδ Φώς τδ άληθινόν, άπδ τοΰ όποιου πάν δώρημα τέ
λειον, άπδ τοΰ όποιου πάσα άπορρέει ευδαιμονία! Είθε ν' άγα- 
πησωμεν τήν άνάγνωσιν τής ‘Αγίας Γραφής, διά τής όποιας μό
νης δ Θεδς κατευθύνει τάς όδοΰς ήμών. Οί πρώτοι Χριστιανοί 
άνεγίνωσκον τάς Γραφάς έπιμελέστατα. "Ας ένθυμώμεθα δτι jo 
μακάριον τοΰτο βιβλιον, άφοΰ έγράφη, έστάθη ή 'καθημερινή 
σπουδή τών σοφωτέρων καί καλλίτερων άνδρών, τών άγιων τοΰ 
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■Βεοΰ, καί δτι, συνώδευμένον μέ τοΰ αγαθού Πνεύματος τάς έν- 
εργίας, ώδήγησεν αυτούς διά μέσου παντός πειρασμού καί πά- 
σης δυσκολίας, μέχρις οΰ είσήλθον είς τήν δόξαν τοϋ Θεού. Έδώ 

ή άγια θεοσέβεια τοϋ Δαβίδ, τδ υψηλόν φρόνημα τοϋ ‘Ησαιου, 
τοϋ Ίερεμίου τά τρυφερά αισθήματα, ή σφοδρότης τοϋ ’Ιεζεκιήλ, 
τοϋ Δανιήλ ή άκλόνητος άδιαφθορία, τοϋ Παύλου ό διάπυρος ζή
λος καί τοϋ Πέτρου ή ένθερμος αγάπη, άνεπληροΰντο καθ’ έκά
στην μέ τήν χάριν, διά τής όποιας ηΰλογήθησαν καθ’ εαυτούς.

Ή σπουδή τής ‘Αγ. Γραφής εΐνε άναγκαία διά ν' άποκτήσω- 
μεν έκτεταμένην γνύσιν τής άληθείας. Νά γνωρίση τις ακρι
βώς ύπόθεσίν τινα χωρίς μεγάλην προσοχήν εΐνε τών αδυνάτων 
έτι δλιγώτερον ήμπορεϊ τις νά λάοη έκτεταμένην εϊδησιν της 
θρησκείας, χωρίς πολλήν προσκαρτερίαν καί σπουδήν. Αί Γρα- 
φαί εΐνε θησαυρός θείας γνώσεως, δστις ποτέ δέν δύναται νά 
έξαντληθή. ‘Ο πολυμαθέστατος, όξυνούστατος καί επιμελέστατος 
σπουδαστής καί είς τόν μακρότατον βίον του δέν ήμπορεϊ νά 
έξαντλήση έντελώς τδ ανεξάντλητο·/ καί οΰρανόπεμπτον τούτο 
βιβλίον. "Οσον βαθύτερα άνορύττεται τδ μεταλλεϊον. τόσον άφθο- 
νώτερα παρουσιάζονται τά μέταλλα. Νέον φώς άκτινοβολεϊ άδι- 
ακόπως άπδ τήν πηγήν ταύτην, ενόσω αντλείται.

Άπδ τήν αμέλεια? της σπουδής τής ‘Αγ. Γραφής κάκιστα 
.προέρχονται αποτελέσματα. Αύτη εΐνε ή αιτία, δι’ ήν τοσοΰτοι 
.αγνοούν τάς πρώτας άρχάς καί βάσεις τοΰ Χριστιανισμού. Ό 
Χριστός λέγε·. .«.‘Ο άθετών έμέ καί μή λαμβάνων τά ρήματά 
μου έχει τδν κρίνοντα αΰτόν ό λόγος, δν έλάλησα, έκεϊνος 
κρίνει αΰτδν έν τή έσχάτη ήμέρα (Ίωάν. ιβ'. 48).

"Ισως τις εϊπη : « Ναι, ταύτα εϊσιν αληθέστατα, άλλ’ έγώ 
,εΐμαι άπαίδευτος· εΐνε δέ καί μεγάλον βιβλίον ή ιερά Γραφή, 
καί, δταν άρχίζω νά τήν άναγινώσκω, εύρισκω πολλά τά όποια 
.δεν ήμπορω νά καταλάβω.» Έστω· άλλά δέν εΐνε καί πολλά 
τόσον σαφή, ώστε τά καταλαμβάνεις εύκολώτατα, ώς λ. χ. τά 
«Έάν μή μετανοήτε, πάντες άπολεϊσθε — δ πιστεύων εις τδν 
ΊΊδν έχει ζωήν αιώνιον, ό δέ απειθών οΰκ δψεται ζωήν—άγα- 
πήσεις Κύριον τδν Θεόν σου έξ δλης καρδίας σου καί τ'ον πλη
σίον σου ώς σεαυτόν ;»

Έν τινι βιβλίω, οΰ ό τίτλος Βνίβημα ίερογραφικόν, άναγι- 

νώσκομεν τά επόμενα:
«Φοβούμαι δτι πολλοί καθ’ εαυτούς λέγουσιν, δν καί εΐνε 

ολίγοι οί τολμώντες νά τδ έκφράσωσι, τήν σπονδήν ταύτην ιν- 
ρΐσκω άνοστον καί οχληρόν. —Παρατρέχων τήν αΰθάδειαν τής 
άντιρρήσεως, άποκρίνομαι: Τδ σφάλμα δέν εΐνε τής Γραφής, άλ
λ’ ίδικόν σου- ή διαφθορά σου τήν κάμνει άνοςον δέν τήν άναγι- 
νώσκεις ούτε μέ ορθόν φρόνημα, ούτε ώς ν’ άνεφέρετο εΐς σέ. 
Τούτο εΐνε φανερόν, διότι ίσοι τήν άναγινώσκουν μέ προσευχήν 
καί μέ πίστιν καί γνωρίζοντες τήν πρδς εαυτούς άξιολογωτάτην 
τών περιεχομένων της σχέσιν, διεγείρονται εϊς σπουδήν καί προσ
πάθειαν άνέκφραστον. Πάσα τής. Γραφής περίοδος έχει τήν ιδίαν 
της αξίαν. Πόσον πολύτιμοι είνε εΐς ιμε αί βονλαί σον, λέ
γει ό Δαβίδ ψαλ. ρλθ'. 1Τ. Εΐνε αράγε άνοστον νά διδαχθής 
άπδ οδηγόν άλάνθαστον, τά πλέον άξιόλογα τής σοφίας διδάγ
ματα; Είνε οχληρόν νά μάθης τί θέλει σέ κάμει εΰδαίμονα

είς τδν βίον τούτον καί εις τδν αιώνα; Έάν μέρη τινά τής Γρα
φής σοί φαίνωνται κατά τδ παρόν ώς περιττά, τδ αίτιον εΐνε δτι 
δέν είδες άκόμη τήν μ’ άλλα μέρη συνέχειάν των. "Ολα χρειά
ζονται διά τά όποϊα έγράφη μεγάλα τέλη. Είς αΰτήν περιέχεται 
ή διακήρυξις έλέους εις όμοιους σου αμαρτωλούς. "Ηθελε κατά
δικος πταίστης κρίνει ποτέ άνοστον τής συγχωρήσεως αύτοΰ τήν 
άγγελίαν; Μάλιστα δέ όταν ϊδης τά πράγματα τω δντι ορθά, 
παν άλλο βιβλίον θέλει σοί φαίνεσθαι οΰτιδανδν καί άνοστον ώς 
πρδς τούτο. Αεΐπε άπδ τήν άντίρρησιν ταύτην, διά νά μή άπο- 
δείξης διά μιας πόσον άθλια εΐνε τοΰ ίδίου σου πνεύματος ή 

κατάστασις ».
"Αλλοι λέγουν: Λεν εχω καιρόν νά άναγινώσκω τήν ‘Αγ. 

Γραφήν. Επικαλούμαι, λέγει ό αύτδς συγγραφεύς, τήν συνείδη- 
σίν σου, άν δέν καταγίνεσαι πολλάκις χωρίς άνάγκην εϊς πράγ
ματα πολύ δλιγωτέρου άξια· δσον δέ καί άν ήνε τω δντι πολυ
άσχολος ό βίος σου, τής Γραφής ή σπουδή δέν θέλει έμποδίζει 
άλλά βοηθεϊ τδ tpyov σου, διδάσκουσά σε νά τδ τελειόνης μέ 
ήσυχον καί έπιμελές πνεύμα. Έπειτα πάντοτε ευρίσκεις καιρδν 
νά τρώγης καί νά πίνης καί ένίοτε νά διασκεδάζης· άλλά δέν 
εΐνε τής ψυχής σου ή τροφή άπείρως άναγκαιοτέρα; ‘Ο Ίώβ 
λέγει «Τά λόγια τοϋ στόματός σου έτίμησα πλειότερον παρά 
τήν χρειώδη μου τροφήν.» "Ανθρωπε, δμοιάζεις άνδρα εις τδ 
μέσον μάχης — ή Γραφή εΐνε ή πανοπλία σου. "Ω ! μή τήν 
άπορρίψης, διά νά μή πληγωθής καί άπολεσθής διά παντός.

Η ΝΙΞ ΤΟΪ ΝΕΟϊ ΕΤΟΪΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΑΛΑΗΓΟΡΙΚΟΝ ΕΜΜΕΤΡΟΝ.

(Άπομιμηθέν έκ τίνος πεζού Γαλλικού διηγήματος)

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ
ΤΩ1 ΚΥΡΙΩ Ε ΕΥΤΥΧΙΔΗ

I
Ήτον ή νύξ έκείνη ή λαμπρα', 
.ή τελευταία νύξ τοϋ έτους ήτο. 
Άντήχουν άσματα παντοΰ φαιδρά 
καί πλήθος έν ταϊς ρύμαις συνωθεΐτο.

Έξέπνεε τδ έτος· άντ’ αύτού 
έπί τδν θρόνον άνυψοΰτο άλλο. 
Χαρά κ’ ελπίς έξήστραπτε παντού 
καί μουσικά! άντήχουν έν τώ σάλω,

Έν’ ω γελόεις άνω οΰρανδς 
σύν άργυρά σελήνη καί αιθρία 
άνέφελος, λαμπρός καί γαλανδς 
τοϊς χαρωποϊς βροτοις συνεμειδία.

Άνέτελλεν ώς Φοίβος τηλαυγής 
.εις τδν τής γής αιθέρα νέον έτος,

χαράν κ’ έλπίδα ράινον έπί γής 
ώς άνθοβόλος άνοιξις άπλέτως.

Ήγάλλοντο έπί τή εορτή, 
ΰπδ ματαίων 'ίπταντο έλπίδων 
καί πάντες έν τραπέζαις οί βροτοί 
πλουσίαις ηΰωχούντο τε καί ήδον.

Ήτον ή νύξ έκείνη ή λαμπρά, 
ήτον ή νύξ τοϋ έτους ή ύστάτη· 
Άντήχουν άσματα παντοΰ φαιδρά 
καί πλήθος έν ταϊς ρύμαις έβημάτει.

Έξέπνεε τδ έτος καί χαρά 
έν τή μορφή παντός έζωγραφεϊτο, 
πλήν πένθιμος αύτή καί ζοφεφά 
ή παννυχίς είς ένα μόνον ήτο.

Περίλυπος άνήρ γεγηρακώς 
έπί χειρδς τήν κεφαλήν έρείδων 
τδ πλήθος έθεάτο σκεπτικός 
τ'ο έμπλεον φαιδρότητος κ’ έλπίδων.

Έπί θυρίδος στέγης πενιχρας 
καθήμενος έστέναζε κ’ έθρήνει, 
τής τύρβης τών βροτών τής οχληράς 
φυγών μακράν έν τή νυκτί έκείνη.

’Αμέτοχος τών τέρψεων αΰτών, 
τούς οφθαλμούς του ρίπτων είς τά κάτω, 
πεπληρωμένους πάντας τών βροτών 
χαράς καί θυμηδίας έθεάτο,

Έν ω μακράν, άπέχων τών φαιδρών 
άνθρώπων, τών ασμάτων καί παιγνίων 
καί τάφον ζοφερόν έγγύς όρών, 
έστέναζεν έκεϊνος έκ μυχίων.

Ήν άσθενής, ωχρός καί φθισιών 
τδν έτηκον τοΰ συνειδότος τύψεις. 
Είχε ψυχήν πλήρη μετανοιών, 
πεφορτωμένον γήρας άπδ θλίψεις.

Εξήκοντα καί εΐς ένιαυτοί 
τήν κεφαλήν ειχον αΰτοΰ λευκάνει· 
δέν εΰρισκε δ’ έν πάσι τούτοις τι 
δυνάμενον έκεϊνον νά εΰφράνη. «

Περί τδν νοΰν του πλεϊστα θλιβερά 
έστρέφοντο συμβάντα τής ζωής του 
καί δάκρυα κατέχεε πικρά, 
στιγμής άναμνησθείς άνεπιλήστου,

Καθ’ ήν αΰτδν παιδίον χαρωπόν 
δ φίλτατος πατήρ αύτοΰ τ'ον φέρει 
πρδ τής εισόδου δύο άτραπών, 
είς δύο άγουσών τούς πάντας μέρη,

—Ήσαν αί δύο τής ζωής οδοί 
αί άγουσαι ήμάς εϊς δύο τέλη— 
οπότε δ πατήρ του νά ίδή, 

τώ λέγει, καί έκλέξη οιαν θέλει.

Ή μία είς λειμώνα προσφιλή 
και ήρεμον τδν άνθρωπον κομίζει*  

χλόη έν αΰτω άειθαλεϊ, 
άίδιον δε έαρ τον στολίζει.

Τον ώραιζει Φοίβος καθαρός, 
ύπδ ζεφύρου ψύχετ’ αιωνίου. 
Έν τούτω δ δδίτης ιλαρός 
διάγει τ'ο έπίλοιπον τοΰ βίου.

Ή άλλη άτράπδς είς σκοτεινόν 
καί φρικαλέον μας ώθεϊ πεδίον, 
εΐς άντρον κατοικίαν έχιδνών 
καί γέμον τρομερών δηλητηρίων.

Βαβαί ύπ’ έχιδνών θηριωδών 
τά σπλάγχνα του οϊκςρώς έξερριζοΰντο 
καί—φεΰ—ύπ'ο ποτών φαρμακωδών 
τοΰ γέροντος τά χείλη έπληροΰντο.

Δακρυσταγή δέ τότε οφθαλμόν 
είς τ’ οΰρανοΰ τδν θόλον άτενίζει 
καί γοερδν στενάξας στεναγμόν 
«Επάνελθε νεότης » ψιθυρίζει.

«Επάνελθε νεότης μου καλή, 
» ώ πρώτα έπανέλθετέ μου έτη, 
» ώ παιδικά τοσοΰτον προσφιλή 
» ώράϊα άνατείλατε νΰν έτι.

» Σύ δ’ άξον με, ώ πάτερ σεβαστέ, 
» πρ'ο άμφοτέρων τών δδών καί πάλιν. 
» δπως καί νΰν έκλέξω ώς ποτέ 
» τήν μίαν έκ τών δύο. . . πλήν τήν άλλην.

Τοιαΰτα σιγαλέως προσφωνών, 
τάς πελιδνάς του καί τρεμούσας γνάθους 
μέ δάκρυα κατέβρεχε θρήνων 
καί στεναγμούς έστέναζεν έκ βάθους.

Είς μάτην τήν νεότητα καλεϊ· 
τήν εΐχε πρ'ο πολλού καιρού αφήσει. 
Είς μάτην προσκαλεϊ τδν προσφιλή 
πατέρα του· πρ'ο χρόνων εΐχε δύσει...!

Καί' δλονέν τοΰ οΰρανοΰ δρών 
τάς άχανεϊς καί κυανάς κοιλάδας, 
τών μαρμαιρόντων άστρων τ'ον χορόν 
καί τάς πολλάς έκείνων μυριάδας, 

Έν άστρον άμυδρ'ον παρατηρεί 
έλάχιστον διάστημα άνϋσαν 
τοΰ θόλου τ’ οΰρανοΰ καί άκαρεί 
άστράψαν, κλονισθέν καί τέλος σβΰσαν. 

«’Ιδού κάγώ τίς—οϊμοι—τίς είμι- 
« όποιαν δέ προσμένω ειμαρμένην ί» 
διέκοψαν δ' εΰθέως οί λυγμοί 
τήν ρήσιν του τήν διακεκομμένη?- 

Μέ πόνον δ’ έλογίσθη τής ψυχής 
τούς φίλους του αύτώ συνομιλήκους, 
οϊτινες ζώντες τώρα ευτυχείς 
ολβιωτάτους συνεκρότουν οίκους

Καί οϊτινες κατά τήν νύκτ’ αΰτήν 
δέν έκλαιον, άλλ’ ήδον εΰφροσύνως, 
προσμένοντες φαιδρώς τήν έορτήν, 
χωρίς οΰδείς νά τούς έκφεύγη θρήνος.

II.
Ήδη δ κώδων τοΰ ναού φαιδρώς '] 
ά'/ήγγελλε τήν έλευσιν τοΰ χρόνου, 
δ ήχος του δ’ ώς ήχος πενθηρδς 
άντήχει εϊς τδ ους έκείνου μόνου.

Τοΰ κώδωνος άκούσας τής φωνής, 
καί πάλιν άλγεινώς κατελυπήθη 
καί πάλιν τούς φιλτάτους του γονείς 
μετ’ άλγους ψυχικού ένεθυμήθη

Καί τάς εΰχάς καί συμδουλάς αΰτών’ 
άς έδιδον έκείνω έκ καρδίας 
άντί χρυσού καί δωρεών φθαρτών 
κατά τήν νύκτ’ αΰτήν τής θυμηδίας.

Φεΰ! συμβουλάς λαμπράς πλήν οΰδαμώς 
ύπ’ άφρονος υίοΰ είσακουσθείσας !
Εΰχάς δαψιλευθείσας μεν θερμώς, 
οΰδόλως δ’ ύπ’ αύτοΰ έκπληρωθείσας.

Καί ταπεινοί έκεϊνος έν αίδόϊ 
τούς οφθαλμούς εύθύς τούς ασθενείς του· 
ήσχύνετ’ έπί πλέον νά ίδή 
τδ μέρος ένθ’ ήρέμουν οί γονεϊς του-

Καί τήν λευκήν ύπ'ο χιόνος γήν 
μέ δάκρυα άπελπισμοΰ ραντίζει 
καί μέ ψυχής οίκτράν διαρραγήν 
«’Επάνελθε νεότης» ψιθυρίζει.

III.
Κ’ έν τή φωνή αΰτοΰ τή γοερά 
χαρίεσσα νεότ,,ς καί ήδεϊα 
τοΰ γηραροΰ τά πρώην άχθηρά 
εΰθέως διεδέχθη γηρατεϊα.

Ήν δναρ ταΰτα πάντα θλιβεράς 
πότισαν τήν καρδίαν του πικρίας 
κατά τήν νύκτα ταύτην τής χαράς» 
έν ώραις παγκοσμίου ευθυμίας.

Ήτον εϊσέτι νέος, καί στιλπνή 
ώς έβενος τ'ον έστεφάνου κόμη, 
ή ήβη του δ’ εκείνον καλλονή 
έκόσμει ζωηρότητι καί ρώμη.

Άφυπνισθείς τά πέριξ θεωρεί, 
τά πάντα τώ έφάνησνν άλλόϊα! 
Τά νεαρά του βλέπων άπορέϊ 
καί κράζει «ώ νεότης μου γλυκεία!·
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Το γήρας καθορά τ'ο επαχθές 
δίκην καπνού διαλυθέν άρτίως, 
πλήν μόνον φευ I 'έν βλέπει αληθές ... 
Τά σφάλματα, ών πλήρης του δ βίος.

Ευχαριστεί τδν "Γψιστον θερμώς 
έν συντριβή κ’ έν συνειδότος τύψει, 
διότι ή νεότης ούδαμώς 
εΐχεν αύτδν είσέτ’ έγκαταλείψει.

Διότι νέος ών ήν δυνατόν 
την πρότερον διαγωγήν ν’ άλλάξη· 
ήδύνατο ν' άφήση πάν μεμπτδν 
κ’ εις τδ έξης πάν αρεστόν νά πράξη.

Ήδύνατο τήν άτραπδν λιπών 
τήν σκολιάν έκείνην της κακίας, 
τήν άλλην ν’ άναλάβη άτραπδν 
της άρετής καί της εύδαιμονίας,

Τοιοΰτος δ’ έπί τέλους είσελθών 
είς τήν δλβίαν χώραν, μετά κόπων 
ν’ άξιωθή τών ταύτης άγαθών 
καί τών σπαρτούς καταόριθόντων τόπων.

Ήτον ή νύξ έκείνη της χαράς 
καθ’ ήν φαιδρώς Ιν έτος έγεννάτο, 
οπότε καί είς σκέψεις θλιβεράς 
ό νέος μας τοιαύτας έπλανάτο.

IV.
Καί σείς, ώ άναγνώσται νεαροί, 
ομοίως άν καί σείς πλανήται ήτε 
έν τή όδω έκείνη, αύθωρεί 
Ώ! άφετε αύτήν χωρίς ν’ άργήτε.

Τήν άλλην δ’ άναλάβετ’ άτραπόν, 
τήν είσοδον λειμώνων εύανθέμων 
είς γηρατεϊον άμοιρον λυπών 
κομίζουσαν κ’ είς τέλος τρισευδάΐμον.

II ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ. 
(Έκ τοΰ Γαλλικού.)

"Ολοι οί λαοί τής αρχαιότητες εΐχον τούς δούλους των· οποι
αδήποτε καί άν ήτο ή αίτια, ήτις έπέφερε τδ νά ήνε μία μερίς 
κατοίκων ύποδεεστέρα τής άλλης, δμως τοΰτο ύπήρξέ ποτέ. Οί 
Λακεδαιμόνιοι εΐχον τούς είλωτας αύτών οί Άργεϊοι τούς γυ- 
μνήτάς των· οί θεσσαλο! καί οί Κρήτες εΐχον ωσαύτως τούς δού
λους αύτών. "Εκαστον τών. άτυχών τούτων φύλων ύπήρξέ ποτέ 
έθνος χωριστόν, δπερ μεγάλαι συμφοραί εΐχον καταστήσει υπο
χείριον είς τούς νικητάς. Έν Ρώμη ύπήρχον πολλοί δούλοι έκ 
διαφόρων έθνών, τούς όποιους ή δημοκρατία εΐχεν άφαρπάσει άπδ 
τά διά τών όπλων ύποταχθέντα έθνη. Οί δούλοι ένίοτε ύφίσταντο 
τάς τιμωρίας καί τάς ποινάς, τάς έπιβαλλομένας ύπδ τοΰ νόμου 
είς τούς στρατιώτας καί είς τούς ύπηρέτας τοΰ λειποτακτοΰντος 
στρατού. Ό δούλος, όποιαδήποτε καί άν ήτο ή εύφυΐα του ή ή 
ώραιότης του, δέν ήτο άτομον άλλά πράγμα τι. Δέν ήδύνατο τί
ποτε νά κατέχη, οΰτε αύτά τά τέκνα του, έπειδή ήτο καί αύτός 
ιδιοκτησία τινός, ώς τά μικρά ζώα εΐνε ιδιοκτησία τού κυρίου των. 
Ή κατοχή δούλου τινός, καθώς παντός άλλου πράγματος, έπρεπε 
νά ήνε διηρημένη μεταξύ δύο· πολίτης τις κατείχε τήν έπικάρ- 

πωσιν, καί άλλος τις τήν ιδιοκτησίαν μόνην.
Οί δούλοι έν Ρώμη έξήσκουν δλα σχεδόν τά επιτηδεύματα· 

ήσαν ιατροί, μουσικοί, γραμματείς καί έμποροι μάλιστα, άλλά 
πάντοτε πρδς όφελος τού κυρίου, δστις τούς εΐχεν άναθρέψει ή 
αγοράσει. Οί δούλοι τών πλουσίων είργάζοντο καθ’ δλην τήν ή
μέραν παρά τοϊς κυρίοις αύτών, κατασκευάζοντες τά άναγκαϊα είς 
τδν βίον, ύφαίνοντες πανίον ή σφυρηλατοϋντες σίδηρον. Έάνδετά 
έργα των ήσαν πλειότερα τών άναγκαιούντων εις τήν οικίαν.

Τδ δνειρον αύτδ τδ τρομερόν 
είθε πολλούς ήμών νά μετατρέψη 
είθε καρπόν μετανοιών αδρόν 
έκ της καρδίας πάντων μας νά δρέψη.

Είθε ούδείς νά φθάσ’ είς τδν βαθμόν 
τοΰ γέροντος αύτοΰ, καθ’ ον έν λύπη 
δακρύβρεκτον σπογγίζω·; οφθαλμόν 
«Επάνελθε νεότης μου » νά εΐπη.

Ώ! είθε ναι ούδέποτε αύταί 
αί λέξεις, άναγνώσται φίλτατοί μου, 
νά φύγωσι τά χείλη σας ποτέ 
μετ’ ήχου σιγαλέου καί πένθιμου.

Διότι ώς τόν γέροντα κανείς 
άν κράξη « ώ έλθέ νεότης φίλη!» 
Ούδέποτ’ ή νεότης τής φωνής 
θ’άκούση ούδέ πλέον θ’άνατείλη!

Κων)πολις 21 Δεκεμβρίου 1872.
Θ. X. Μ.

έπωλούντο καί ηΰξανον τήν περιουσίαν τών κυρίων. Οι δούλοι 
ένίοτε ήσαν πολυάριθμοι έν μια καί τή αύτη οικογένεια· παρα
δείγματος χάριν ό Άθήναιος μνημονεύει ιδιώτου τινός έχοντος 
20,000 δούλων. ‘Ο Πλίνιος άναφέρει δτι Κλαύδιός τις έφανέ · 
ρωσε διά διαθήκης δτι, άπολέσας πολλά κατά τούς εμφυλίους 
πολέμους, δέν κατέλειπεν ή 4116 δούλους, 5680 ζεύγη βοών, 
250,000 διαφόρών κατοικίδιων ζώων καί 600 εκατομμύρια ση- 
στερτίων.

‘Ο Πλίνιος άναφέρει πολλά παραδείγματα δούλων πωληθέν- 
των είς πολύ ύψηλάς τιμάς· σοφός τις γραμματικός παρεχωρήθη 
έπί πλειοδοτήσει άντί 200 χιλιάδων σηστερτίων. Πολλοί άλλοι 
έπωλήθησαν έπίσης άκριβά διά τήν ικανότητά των. Οί δούλοι οί 
καλούμενοι αγροτικοί (rurals) έστέλλοντο είς κτήμά τι διά νά 
έργάζωνται εις τούς άγρούς. Ήσαν άληθεΐς δουλοπάροικοι, πω- 
λούμενοι όμού μέ τήν γήν. Έδίδετρ αύτοϊς πρός κατοικίαν υπό
γειόν τι φωτιζόμενου διά στενού φεγγίτου, ένθα διήρχοντο τήν νύ
κτα άλυσίδετρι· έλάμβανον πρός τροφήν μερίδα σίτου, άλατος καί 
λαχάνων. Οί δούλοι θυρωροί ήταν άλυσίδετοι τήν νύκτα είς τήν 
θύραν τής οικίας· ή τροφή καί ή κατοικία των δέν διέφερε σχε
δόν τής τών άγκυλοδόντων κυνών (bouledogues), τών οποίων 

σφνεμερίζοντο τάς ύπηρεσίας. Δέν δύναται τις ν’ άναγνώση άνευ 
φρίκης τάς λεπτομέρειας τών τιμωριών, τάς όποιας έπέβαλλον 
είς αύτούς καί διά τά έλαφρότερα πταίσματα. ‘Ο Κλαύδιός, δ 
Άδριανός, ό Άντωνϊνος, έθέσπισαν νόμους ευνοϊκούς πρ'ος τούς 
δυστυχείς τούς είς δουλείαν καταδικασθέντας- άλλ’ ή έθνική φι
λοσοφία έστάθη ανίκανος νά διορθώση τά άρχαία ήθη· προς τούτο 
ήτο άναγκαϊα ή ήθική δύναμις τού Χριστιανισμού.

I. Ίωσηφίδης’.

ΚΗΤΟΕΙΔΗ.

Τά ζώα, ώς γνωστόν, διαιρούνται εϊς τέσσαρας συνομοταξίας· 

τά σπονδυλωτά, τά αρθρωτά, τά μαλάκια καί τά άκτινωτά.
Ή συνομοταξία τών σπονδυλωτών υποδιαιρείται εϊς δώδεκα 

ομοταξίας, ών ή ένδεκάτη είσί τά κητοειδή. Τδ σώμα τών ζώων 
τούτων, καλυπτόμενο·; ΰπδ γυμνού δέρματος, άπολήγει είς μέγα 
οριζόντιον πτερύγιον. Τδ χαρακτηριστικόν τοΰτο διακρίνει τά 
κητοειδή άπδ τών ιχθύων, ών τ'ο ούραΐον πτερύγιον διευθύνεται, 

πάντοτε καθέτως.
Τά κητοειδή υποδιαιρούνται εις δύο φυλάς, έξ ών ή μέν πε

ριλαμβάνει τά φυτοφάγα κητοειδή, άτινα έξερχόμενα τού ύδατος 

έρπουσιν έπί τής ακτής καί τρέφονται μέ χόρτα, ώς ή φώκαινα 
καί ή σειρήν ή δέ τά ίχθυοφάγα κητοειδή, είς ά κοτατάσσονται 

οί δελφϊνες, αί φάλαιναι καί οί φυσητήρες.
Τινά τών κητοειδών, ώς αί φάλαιναι, στερούνται δλως δδόν— 

των άλλα τινά φέρουσιν οδόντας έπί τής άνω μόνον σιαγόνος ή 
έπί τής κάτω· τινά δέ, ώς οί δελφϊνες, καί έπί τών δύο. Είς 
τάς φαλαίνας οί δδόντες αντικαθίστανται διά μακρών κεράτινων 
πλακών, αΐτινες κεϊνται έπί τής άνω σιαγόνος καί σχηματίζουσι 
κιγκλίδας, σκοπούσας τήν κάθειρξιν τών ιχθύων καί άλλων ζω- 

ΰφίων, έξ ών τά τεράστια ταύτα κητοειδή τρέφονται.
Οί φυσητήρες έχουσι τούς έπί τής κορυφής τής κεφαλής μυ- 

κτήρας ανοικτούς διά μιας ή δύο οπών, δΓ ών άναφυ-ώσι τδ

ύδωρ, δπερ καταπίνουσιν, εις μέγιστον ύψος. Αί φάλαιναι παρέ- 
χουσι μεγάλην ποσότητα έλαίου, δπερ έξάγεται έκ τοΰ πιμ ελώ
δους στρώματος, τοΰ κειμένου ύπδ τδ δέρμα των. Έκ τών οδό·;— 
των αύτών κατασκευάζεται ή έλαστική καί κερατίνη έκείνη ύλη, 
ήτις έν τή βιομηχανία φέρει τδδνομα β άλ α ι ν α (μπαλαίνα).

Οί φυσητήρες παρέχουσι τ'ο σπερμακήτιον. Ή ύλη αΰτη, έξ 
ής κατασκευάζονται τά σπερματσέτα. περιέχεται εις μεγάλα 

οστείνας κοιλότητας, εύρισκομένας εϊς τ'ο άνω μέρος τής τερα
στίου κεφαλής τών ζώων τούτων. ‘Η εύοσμος ούσία, ήτις φέρει 
τδ όνομα ά μ 6 α ρ ο ν (άμπαρη), φαίνεται δτι εΐνε έκκριμα τών 
έντοσθίων τοΰ φυσητήρος καί εύρίσκεται πολλάκις έπιπλέοοσα 
έπί τής θαλάσσης ή έρριμμένη είς τάς άκτάς.

"Εν είδος τοΰ φυσητήρος ένεκα τής μεγάλης του κεφαλής κα
λείται φυσητήρ δ μακροκέφαλος· άπαντάται δέ ε’ς τδν ’Α
τλαντικόν Ωκεανόν καί εις τήν Μεσόγειον. Τό μήκος αύτοΰ 

φθάνει τούς έβδομήκοντα πόδας.
(Έκ τής ζωολογίας).

ΑΑΙΕΙΑ ΤΩΝ ΚΗΤΟΕΙΔΩΝ.
(Έκ τοΰ Άγγλ. ύπδ Α. Π.)

Τά γιγάντεια ταΰτα ζώα εύρίσκονται εις τδν Ειρηνικόν ’Ω
κεανόν, μέχοι τοΰ βορείου τής Καλλιφορνίας πλάτους, πέριξ τής 
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Αυστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας, είς τάς Κινεζικάς θαλάσσας, 
τδν Περσικόν κόλπον καί τδν ’Ατλαντικόν κάποτε δέ φαίνεται 
καί πλησίον τών άκτών τοΰ ’Αγγλικού πορθμού.

Τά πλοία, άτινα διά την άλιείαν του μεταχειρίζονται, εΐνε 

τριακοσίων μέχρι τετρακοσίων τόνων, καλώς έφωδιασμένα μέ 
κοντάς κεραίας, διά νά ήνε ευμεταχείριστοι, καί προφυλαγμένα μέ 
παραπετάσματα, μελανά δέ χρωματισμένα. Φέρουν έξ άκάτια 
μακρά, στενά καί μυτερά έξ άμφοτέρων τών μερών, περί τους 
τριάκοντα δύω άνδρας, ώς καί χειρουργόν. Εινε έφωδιασμένα μέ 
βαρέλια καί λέβητας διά νά βράζουν τδ πάχος.

Φθανοντα εϊς το μέρος τής άλιεύσεως τά πλοία, εΐνε πάντοτε 

έτοιμα μέ δύω άνθρώπους εις τά υψηλότερα τεθειμένους πρδς 
άνακάλυψιν κήτεων. «Έκεϊ έξέρχεται» φωνάζει εϊς έξ 
αύτών. «Έκεϊ πάλιν» δεικνύων την διεύθυνσιν δπου είδε 
τδ σημεϊον. Είς μίαν στιγμήν τδ παν εΐνε είς κίνησιν. Αί λέμ
βοι παρασκευάζονται καί πηγαίνον άμέσως μετά μεγάλης ταχύ- 
τητος όπισθεν τοΰ κήτους. Κατά πρώτον τδ προσβάλλουν τδ 
δέ ζώον άντιβοα κρυπτόμενου είς τά βαθύτερα τών ύδάτων. ‘Ο 
έμπειρος πλοίαρχος σημειώνει τδ μέρος, είς τδ δποϊον κατέδυσε, 
καί έπειδή τδ κήτος δέν δύναται νά μένη έπί πολύ βυθισμένον, 
παρατηρεί άνησύχως διά τήν έκ νέου έμφάνισίν του. Άναβαίνει 
τδ κήτος. Έκ νέου αί λέμβοι αρχίζουν τήν καταδίωξίν του. ‘Ο 
πλοίαρχος, δστις κυβερνά τήν μεγάλην λέμβον, άναπηδά έπί τής 
πρώρας καί, άρπάζων τδν κάμακα, τδν ρίπτει μεθ’ δλης τής δυ
νάμεως τοΰ. μυώδους βραχίανός του έπί τής πλευράς του ζώου, 
κραυγάζων «Άποσυρθήχε ! 1 » Τότε άμέσως τδ κήτος έξέρχε
ται έκ τής σκληράς προσβολής, άρχιζαν νά κτυπά διά τής ου
ράς του καί περιστρεφόμενο'/ καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, έως ου 
τδ περιτριγύριζαν ύδωρ γένη σωρδς άφροΰ. ’Ενίοτε έκτοξεύει τήν 
λέμβον μετά βίας μακράν του μέ μεγάλην δρμήν άλλοτε μουγ- 
γρίζει καί τότε, άμα τδ πρώτον σχοινίον πλησιάζει νά τελειώση, 
τδ δεύτερον δένεται· πλησιάζοντα δέ έγκαίρως καί τά άλλα άκά
τια δένουν καί έκεϊνα τά σχοινιά των, διότι τδ κήτος βυθίζεται 
πολύ βαθέως. Τότε οπωσδήποτε άπδ τδ πολύ τρέξιμον τ· κήτος 
ταχέως άποκάμνει· άπδ δέ τάς λέμβους προσβάλλουσιν αύτό, 
άμα. φανή, έμπήγοντες περισσότερα καμάκια είς τήν πλευράν 
του, καί ή πν,οή τοΰ θανάτου φθάνει. Τρομερός σπασμός διέρχε
ται διά τοΰ ύπερμεγέθους σώματός του, καί τότε τδ ζώον αρ
χίζει νά κτυπά τήν ουράν του, περιστρεφόμενου καί άγωνιζόμε- 
νον μέ μεγαλειτέραν βίαν ή πρότερον. Οιμοι 1 συμβαίνει, ή λέμ
βος μετά τοΰ πληρώματος μετά τόσον μεγάλην προσβολήν νά 
βυθισθή κατ’ έκείνην τήν στιγμήν. Έν κτύπημα άρκεϊ νά τήν 
συντρίψη εϊς τεμάχια^ καί οί άνδρες κολυμβώντες νά σωθούν.

"Οταν τδ κήτος μουγγρίζη μακράν, έννοοΰν, δτι πρέπει νά 
άφήσουν επτακόσιας δργυιάς σχοινιού, ήτοι τέσσαρα σχοινιά. Αλ
λοτε, άφοΰ άνατρέψη μίαν ή περισσοτέρας λέμβους, φεύγει μέ 
καμάκια, έμπηγμένα έπ’ αύτοΰ, καί διακοσίας δργυιάς σχοινιού. 
Είς τάς περισσοτέρας. δμως περιστάσεις καταλαμβάνεται άπδ 
τάς άλλας. λέμβους, καί τέλος φονεύεται στρεφόμενου έπί τήν 
πλευράν του, Τοΰ. κήτους φονευθέντος, τδ πλοϊον διευθύνεται 
πρδς αύτό, ή άν ήνε γαλήνη, στέκει μακρόθεν. Κατ’ άρχάς 

τρυπάται πλησίον τής κεφαλής· άκολούθως ή κεφαλή κόπτεται 
άσφαλιζομένη, καί τέλος διαμελίζεται. Τότε έχοντες περί τήν 
μέσην σχοινιά καί κρατούντες πελέκεις είς τάς χέϊρας, κατα
βαίνουν έπί τοΰ πτώματος καί άρχίζουν νά τδ διαμελίζουν. Κό
πτεται μέ τδν πέλεκυν είς τεμάχια, δύω ή 'τριών ποδών πάχους, 
κατά σπειροειδή διεύθυνσιν περί τδ σώμα τοΰ κήτους. Αύτη ή 
γραμμή τών τεμαχίων σύρεται έπί τοΰ καταστρώματος δι’ έρ- 
γαλείων άπδ μακράν, έργαζομένης τής μηχανής, καί ούτω τά 
τεμάχια άνέρχονται· τδ δέ σώμα περιστρέφεται μέχρις ου ολό
κληρον τδ κρέας κατάκοπη. ‘Ο γυμνός σκελετός χαλάται καί 
τά σπερματικά ύγρά άνασύρονται δι’ έπίτηδες καδίσκου· δταν δέ 
ή έργασία τελειώση, αναβιβάζουν τδν καδίσκον έπί τοΰ πλοίου.

’Ακολούθως ή έργασία συνίσταται είς τήν έξαγωγήν, 
δηλ. είς τδ νά βράσουν τά τεμάχια τής σαρκδς καί τού σπέρμα
τος. Οί λέβητες θέτονται έπί τού καταστρώματος είς τάς θέσεις 
των. Τδ ουλον (σγουρόν) μέρος τοΰ δέρματος έξάγεται μετά τδ 
έλαιον, χρησιμεΰον δι’ έναυσμα. Τδ πολύτιμον σπέρμα βράζε
ται κατ’ άρχάς χωριστά καί φυλάττεται.

Ή μεγαλειτέρα ποσότης τού κητέλαιου, ή είσαγομένη είς τδν 
λιμένα τοΰ Αονδίνου, εΐνε περίπου οκτώ χιλιάδες τόνοι κατ’ έτος.

ΙΙΙΙΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Τά τέκνα τής εύάνδρου ’Ηπείρου, ήτις κατά τούς χρόνους τοΰ 
νεωτέρου ελληνισμού δύναται νά καυχηθή δικαίως δτι συνετέ- 
λεσαν μάλιστα πασών τών έλληνίδων χωρών είς τήν ήθικήν καί 
υλικήν άναγέννησιν αύτού, προέβησαν είς σύστασιν φιλεκπαιδευ
τικού συλλόγου πρδς διάδοσιν τών φώτων έν τή πατρίδι αύτών. 
Ό σύλλογος συνέστη, ήδη έργάζεται καί εϊς γόνος τής ’Ηπεί
ρου, δνπερ βεβαίως πολλοί θά μιμηθώσι, έπροικοδότησεν αύτδν 
διά προκαταρκτικής συνδρομής χιλίων λιρών.

Έξεθέμεθα άλλοτε τήν γνώμην ήμών περί συστάσεως έπαρ- 
χιακών άδελφοτήτων ή συλλόγων. Εις γενικός σύλλογος, έλέ- 
γομεν, ό Φιλολογικός, έποπτεύων γενικώτερον τήν ύλικήν τοΰ 
έθνους πρόοδον, καί εύθαλεϊς τούτου παραφυάδες οί έπαρχιακοί 
σύλλογοι, συνιστάμενοι έν τή μητροπόλει καί έντεΰθεν ώς άπδ 
κέντρου ένεργοΰντες ύπδ τάς οδηγίας τού άνωτάτου συλλόγου 
ύπέρ τής ιδίας έκαστος έπαρχίας. ’Άσμενοι δέ εϊδομεν τήν έν μέ- 
ρει τούλάχιστον πραγματοποίησιν τής ιδέας ταύτης διά τής συ
στάσεως τής Μακεδονικής άδελφότητος, τής Μικρας ’Ασίας 
καί νΰν τοΰ Ηπειρωτικού Συλλόγου.

Τής συστάσεως τοΰ συλλόγου τούτου μεγίστη, ώς έκ τής κα
τωτέρω προσφωνήσεως τοΰ κ. Ήρ. Βασιάδου φαίνεται, ύπήρχεν 
άνάγκη. Ή εΰανδρος μέν άλλα καί. τληπαθής "Ηπειρος, μή δυ-· 

ναμένη νά διαθρέψη ώς έχει νΰν τά τέκνα αύτής έν τοϊς ίδίοις 
κόλποις, άποστέλλει αύτά εϊς τά πέρατα τής οικουμένης ινα διά 
τής τιμίας έργασίας πλουτήσωσι καί τούς θησαυρούς αύτών με- 
τακενώσωσιν είς τούς κόλπους τής κοινής μητρός· οί δ’ Ήπει- 
ρώται ούδέποτε έφάνησαν έπιλήσμονες τών πρδς τήν μεγάλην 
πατρίδα καθηκόντων, ούδέποτε παρήχουσαν τήν φωνήν τής πα
τρίδος δσάκις έκάλεσεν αύτούς. Καίπερ δμως τοιούτοι οί Ήπει- 
ρώται φανέντες πρδς τήν μεγάλην πατρίδα, εϊς τήν ίδιαν αύτών 
ολίγιστα έπραξαν, ούχί βεβαίως διότι δέν έπεθύμουν, άλλά διότι 
έστεροΰντο συνδέσμου καί κέντρου.

Τήν τοιαύτην τών πραγμάτων κατάστασιν συνειδότες πολλοί 
τών Ήπειρωτών ώς έπιβλαβή είς τήν γενέθλιον αύτών χώραν, 
άπεφάσισαν πρδ πενταετίας τήν σύστασιν Φιλεκπαιδευτικού συλ
λόγου κέντρον έχοντος τήν Κωνσταντινούπολή καί συνδέοντος 
τούς άπανταχού Ήπειρώτας. Έπί δέ τούτω συσκεφθέντες πολ - 
λάκις καί καταρτίσαντες κανονισμόν συνήλθον τήν παρελθοΰσαν 
κυριακήν έν τή σχολή τής Παναγίας εϊς πρώτην συνεδρίασιν.

Καί πρώτος λαβών τδν λόγον ό προεδρεύων κ. Ήρ. Βασιάδης 
έλεξε τάδε:

« Φίλοι συμπολϊται,
» ’Ιδού παρέστη ή ήμέρα έκείνη, ήν πάσα ηπειρωτική καρδία 

πρδ πολλοΰ έπόθει καί βαρυαλγοΰσα έπί τή άναβολή ήρώτα, 
πότε τέλος πάντων ό Ηπειρωτικός Φιλεκ
παιδευτικός σύλλογος τών έργασιών αύτοΰ 
ά ρ ξ ε τ α t; Σήμερον, άνδρες Ήπειρώται, χαίρετε καί άγαλλι- 
ασθε. ’Ιδού δ μυριοπόθητος σύλλογος, είς ου τήν σύστασιν άπδ 
πενταετίας ασχολούμεθα, τδν δέ κανονισμόν αύτοΰ άπδ τριετίας 
έχομεν συντεταγμένο·;, συνέρχεται, βπως καί πραγματικήν κατα- 
στήση τήν ΐδρυσιν αύτοΰ καί συσκεφθή καί φροντίση περί τών 
δεόντων γενέσθαι πρδς διάδοσιν της στοιχειώδους ιδία παιδεύσεως 
κατά τήν Ήπειρον διότι ή φιλτάτη ήμών πατρίς, ή Ήπειρος, 
ή παρά πολλών έπί εύτεκνία μακαριζομένη χαι παράδειγμα ταϊς 
άλλαις χώραις προβαλλομένη, ή μήτηρ καί γενέτειρα τοσούτων 
έπισήμων άνδρών έπί φιλομουσία καί φιλογενεία διαπρεπόντων 
ή έπί τούτω εΰανδρος καλουμένη, ού μόνον κατά τήν ύλικήν καί 
διανοητικήν άνάπτυξιν ού προεξάρχει τών άλλων, άλλά καί πολύ 
πολλών τής οθωμανικής αύτρκρατορίας έπαρχιών υπολείπεται. ‘Ο 
λόγος ένταΰθα ούκ έστι περί τής πνευματικής καταστάσεως τούτου 
ή έκείνου τοΰ μέρους τής Ήπε'ρου, ένθα ένδεχόμενον, ινα ΰπάρ- 
χωσι σχολεία καί εύημερή δπωσοΰν ή παίδευσις, άλλά περί τής 
.πνευματικής καταστα'σεως τής Ηπείρου συμπάσης. Τίς δέ διαμ- 
φισβητήσαι δύναται, δτι ή πνευματική τής δλης ’Ηπείρου κατά- 
στασις ούκ έστιν έλεεινή και άξιοδάκρυτος, καί ού μικρόν ήμΐν 
προστρίβεται όνειδος τούτου ένεκα; Τίς άγνοεϊ, δτι έν πολλαϊς 
τής ’Ηπείρου χώραις ούδ’ αύτά τά κοινά ύπάρχουσι σχολεία, 
άλλά παχυλή άμάθεια καί βαθεία σκοτόμαινα περικέχυται; Άλ- 
λ ήλθεν δ καιρός, ινα τδ φώς τής παιδείας καί κατά ταύτας τάς 
χώρας άναλάμψη, ΐνα τδ προστριβόμενον ήμΐν όνειδος άποτριψώ- 
μεθα, φροντίζοντες διά τοΰ ’Ηπειρωτικοί Φιλεκπαιδευτικού συλ
λόγου περί τής πολλαπλασιάσεως τών δημοτικών σχολείων κα: 
διαδόσεως τών γραμμάτων καί έπιστημονικών πρακτικών γνώσεων 

κατά τήν 'Ήπειρον. Τοΰτο άπαιτεΐ ή θαυμασία κίνησις καί ό ζήλος, 

δς κατέλαβε πολλάς τής οθωμανικής αύτοκρατορίας έπαρχίας 
πρδς άνάπτυξιν τούτο οί νΰν χρόνοι, καθ’ οΰς έπί μέν τού θρόνου 
φιλόλαος έπικάθηται ήγεμών καί φίλος τών γραμμάτων καί 
έπιστημών, ύπουργοί δέ έπί βαθεία διαπρέποντες συνέσει καί πε
φωτισμένοι τήν εύρεϊαν ταύτην διέπουσιν αύτοκρατοριαν, διά παν- 
τοίων μέσων τδν ζήλον πρδς τά γράμματα καί τάς τέχνας καί 
τάς έπιστήμας διεγείροντες.

» Τούτου ένεκα καί ήμεϊς δφείλομεν ινα πάσαν καταβάλωμεν 
προθυμίαν είς σύστασιν δημοτικών σχολείων καί διάδοσιν τής παι
δείας κατά τήν Ήπειρον, έχοντες τήν πεποίθησιν, δτι ού μόνον οί 
έν Ήπείρω συμπολϊται έκ τοΰ σύνεγγυς βλέποντες τήν ταπεινήν 
τής πεφιλημένης πατρίδος κατάστασιν άσμενοι καί μετά ζήλου 
συμπράξουσι πρδς εύόδωσιν τοΰ έργου, άλλά καί οί άπανταχού 
διεσπαρμένοι Ήπειρώται καί πάντες οί φιλόκαλοι δμογενεϊς χο- 
ρηγήσουσιν ήμΐν πάσαν άντίληψιν καί συνδρομήν, δπως και έν 
ταϊς χώραις τής Ηπείρου, ένθα έπικρατεϊ ή άμάθεια. διδαχθώσι 
πολλοί καί πληθυνθή ή γνώσις, καί τδ βαθύ τής άπαιδευσίας σκό
τος διασκεδασθή.»

Τοιαΰτα είπών προσεκάλεσε τά παρευρισκόμενα μέλη τού συλ
λόγου είς τά τής ήμερησίας διατάξεως έργα έπιπροσθείς, τάδε: 
« πάντες έπιθυμεϊτε βεβαίως τήν παρουσίαν τοΰ ήμετέρου συμπο
λίτου, ου τά φιλόμουσα αισθήματα καί αί γενναιοδωρία: γνωστοί 
τοϊς πάσι, τοΰ κ. Χρηστάκη Ζωγράφου· άλλ’ ό φιλογενής ήμών 
συμπολίτης ένεκα σπουδαίων ύποθέσεων καί μάλιστα καθ’ ά πα
ρασκευαζόμενος πρδς άποδημίαν είς Εύρώπην κωλυθε’ις νά πα- 
ρευρεθή έν τή συνεδριάσει πάρεστιν ούδέν ήττον έν τω μέσω 
ήμών έμψυχών καί έν ισχύων τάς έπ’ άγαθω άρξαμένας τοΰ 
συλλόγου έργασίας διά τής γενναίας αύτοΰ ηθικής καί ύλικής 
άρωγής.

» Τδ παράδειγμα τού περιφανούς ήμών συμπολίτου μιμούμε
νοι καί ήμεϊς φιλοτιμηθώμεν έκαστος, ’ίνα συντελέσωμεν είς τήν 
τοΰ συλλόγου πρόοδον συνεισφέροντες τδ κατά δύναμιν καί έρ- 
γαζόμενοι είς έπαύξησιν τών μελών, διότι ή παροιμία «ούκ έν 
τω πολλω τδ ευ » έν άλλοις έφαρμοζομένη έν τοϊς συλλόγοις ούκ 
έφαρμόζεται. Τούναντίον έν τούτοις δσω πλειονες οί έταϊροι καί 
συνεργάται, τοσούτω μάλλον καί ή πρόοδος καί εύδοκίμησις βέ
βαια. Διδ καί ήμεϊς άγωνισθώμεν, ΐνα εις τδν ήμέτερον σύλλογον 
δσον οϊόν τε πλείονα προσέλθωσι μέλη. Κατά τδ δγδον άρθρον 
τοΰ κανονισμού τά μέλη τοΰ συλλόγου διαιρούνται είς τρεις τά
ξεις. Ή πρώτη πληρόνει μίαν λίραν οθωμανικήν κατ’ έτος, ή 
δευτέρα ήμίσειαν καί ή τρίτη έν τέταρτον έκαστον μέλος δύναται 
νά έγγραφή είς όποιανδήποτε τάξιν θέλει, θά ήνε δέ ίσον, έχον 
τά αύτά δικαιώματα τω συνεισφέροντι τδ μεγαλείτερον ποσόν διότι 
άν ή τύχη έχώρισεν ήμάς κατά τδν πλούτον έν τάξει, κατά τήν 
καρδίαν ήμών και τά αισθήματα εΐμεθα ίσοι».

Τούτων λεχθέντων, προέτεινεν ΐνα ό σύλλογος ψηφίση τήν 
δημοσίευσιν τοΰ κανονισμού, δπως καί τδ δημοσίω γένηται γνω
στός ό σκοπός τοΰ συλλόγου, ό δέ σύλλογος παμψηφεί παραδε- 
ξάμενος τήν πρότασιν ταύτην προέβη είς τήν έκλογήν τοΰ διοι - 
κητικοΰ συμβουλίου· καί πρόεδρον μέν έξελέξατο τδν άγιον Δέρ- 
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χων χ. Νεόφυτον Ήπειρώτην τό γένος, άντϊπροέδρους δέ.τούςκ 
κ. Καραπάνον καί Βασιάδην, γενικόν γραμματέα τόν κ. Γ. Αα- 
ζόπουλον, ειδικόν τόν κ. Γ. Σάρρον, ταμίαν τόν κ. I. Λιάμπεην 
κα! συμβούλους τούς κ.κ. Β. Σαρακιώτην, Σ. Οίκονομάκην, Δ. 
Μαλιάδην, Μ. Παρανίκαν, Ζ. Ζήσην και I. Καμιναρίδην.

‘Υπό τοιούτους αισίους οιωνούς άρξάμενος τών έργασιών αύτοΰ 
ό ’Ηπειρωτικός σύλλογος πεποίθαμεν οτι διά τής γενναιοδωρίας 

τών απανταχού φιλομούσων Ήπειρωτών θέλει δυνηθή νά έκπλη- 

ρώση τόν σκοπόν αύτοΰ.

Πλούσιαι δωρ-αί έγένοντο κατ’ αύτάς παρά φιλογενών άν- 
δοών είς τον Ηπειρωτικόν Φιλεκπαιδευτικόν σύλλογον. ‘Ο γε- 
ραρός Πατριάρχης Κωτσταντινουπόλεως Γρηγόριος, ου τό δνομα 
φέρεται μετά σεβασμού είς τά στόματα τών ορθοδόξων, ό δέ βίος 
καί ή παραδειγματική πολιτεία τιμά τό άνώτατον ίερατεϊον τής 
ανατολικής ’Εκκλησίας, έπέστεψεν έσχάτως τό στάδιον αύτοΰ διά 
τής αύθορμήτου προσφοράς 750 δθωμανικών λιρών είς τόν Η
πειρωτικόν σύλλογον. ‘Ο πατριάρχης Γρηγόριος έξ ήπειρωτών 
έλκων τό γένος πρό καιρού ήδη άνηγορεύθη, τή προτάσει τοΰ 
προέδρου τοΰ ’Ηπειρωτικού συλλόγου μητροπολίτου Δέρκων κ. Νε
οφύτου, επίτιμον τοΰ συλλόγου τούτου μέλος, ώς καλός δέ πα
τριώτης καί ιερός τών καλών παραδειγμάτων διδάσκαλος έγνω 
νά συντελέση δι’ αποτελεσματικής συνδρομής καί αύτός είς τό 

έργον τοΰ συλλόγου, δν έτίμησε διά τοΰ ονόματος αύτοΰ. Τήν 
μεγαλόδωρον καί πλουσίαν αύτοΰ προσφοράν, όρμηθεϊσαν έκ πα
τρικής διαθέσεως καί εύρείας μερίμνης ύπέρ τής προαγωγής καί 
πρακτικής άνυσιμότητος τοΰ συλλόγου, άνήγγειλεν ό γεραρός 
άνήρ δι’ έπιστολής αύτοΰ, ήν καταχωρίζομεν κατωτέρω. Άλλά 
τήν δωρεάν ταύτην τοΰ φιλομούσου καί φιλογενούς λειτουργού 
τοΰ θυσιαστηρίου παρηκολούθησε καί ά'λλη ούχ ήττον πλούσια 
καί εύγενής δωρεά 500 λιρών πρός τόν ‘Ελληνικόν φιλολογι
κόν σύλλογον ώς συνεισφορά πρός οικοδομήν τοΰ κτιρίου αύ
τοΰ, τού ίεροΰ τούτου τεμένους τών Μουσών, δπερ έσται οίονεί 
δρατ’ον καί ψηλαφητόν κέ.τρον τοΰ έν ήμϊν διήκοντος πνεύμα
τος τών ‘Ελληνικών γραμμάτων καί τής διανοητικής τοΰ έθνους 
ήμών προόδου. ‘Η ίερότης τοΰ χαρακτήρος καί ή παραδειγματική 
τοΰ σεβαστού δωρητοΰ άρετή ύποχρεοϊ ήμάς ϊνα μή πλείονας 
προσθέσωμεν λέξεις πρός έπαινον πράξεων, αϊτινες καί έξαγγελ- 
λόμεναι μόνον εϊνε άνεκτίμητος έπαινος τών πρός αύτάς σχετι- 
ζομένων δνομάτων.

Πρός τή δωρεά τοΰ γεραροΰ πατριάρχου δφείλομεν νά σημειώ- 
σωμεν καί άλλην έκ 500 λιρών γενομένην πρός τόν ’Ηπειρωτι
κόν σύλλογον έπίσης παρά τού κ. Κωνστ. Ζάππα, άνεψιού τοΰ 
άειμνήστου ίδρυτοΰ τών έν Άθήναις ’Ολυμπίων Εύαγγέλου Ζάπ
πα, δστις έπί τά ίχνη στοιχών τοΰ θείου αύτοΰ, προσφιλές έγχα- 
ραξαντος όνομα έν τή καρδία Ξαντός ‘Ελληνος ένεκα τών άρχάί- 
κών αύτοΰ αισθημάτων καί πόθων, έτίμησε τό γένος έκδηλώσας 
τήν πρός τήν γενέτειραν αύτοΰ γήν άγάπην διά τρανού τεκμηρίου, 
τής έπιδαψιλεύσεως γενναίας συνδρομής πρόςτό έργον τής πνευ
ματικής αύτής άναγεννήσεως. Τοιούτους έχων ζηλωτάς ό ’Ηπει
ρωτικός σύλλογος κα: ή Ήπειρος τοιούτους βλαστούς, γλυκείας 

δύνανται νά τρέφωσιν έλπίδας, δ μέν περί τής ταχείας καί τελε
σφόρου έκπληρώσεως τής άποστολής αύτοΰ, ή δ’ εΰανδρος έκείνη 
χώρα ύπέρ τής έν αύτή άφθονου μεταδόσεως τών ‘Ελληνικών φώ
των, τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού καί τής πνευματικής αύτής 
παλιγγενεσίας. Αί είς τόν σύλλογοντοΰτβν συρρέουσαι δωρεά! τώ1? 
απανταχού Ήπειρωτών δεικνύουσιν δτι πάντες συνησθάνθησαν 
τήν άνάγκην ταύτην, καί άπαξ άνάγκη τις καθιστάμενη έπαισθητή 
κατά τό ήιαισυ έξεπληρώθη. Τοΰτο λέγομεν νΰν διά τόν ’Ηπει
ρωτικόν σύλλογον, έλπίζοντες δτι τό αύτό θά δυνηθώμεν νά εϊπω- 
μεν μίαν ήμέραν, ούκ ές μακράν, καί διά τόν Θρακικον Φιλεκ
παιδευτικόν σύλλογον.

’Ιδού δέ ή άνωτέρω άναφερομένη έπιστολή τοΰ πατριάρχου κ. 
Γρηγορίου:

Πανιερώτατε καί θεοπρόβλητε μητροπολϊτα Δέρκων καί πρόε
δρε τοΰ ένταύθα, έν Κωνσταντινουπόλει, ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαι
δευτικού συλλόγου, έν ‘Αγίω Πνεύματι λίαν άγαπητέ και περι
πόθητε άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών μετριότητος κ. Νεό
φυτε, τήν λίαν περιπόθητον ήμϊν αύτής πανιερότητα άδελφικώς 
έν Κυρίω κατασπαζόμεθα.

Μετά πόθου πατρικού κομισάμενοι τήν άπό 1 τού παρελθόντος 
νοεμβρίου μηνός περισπούδαστο·, ήμϊν έπιστολήν τής φίλης ήμϊν 
Αύτής πανιερότητας, δΓ ής Αύτη ύπό τήν ιδιότητα πρ οέδρου τοΰ 
ένταύθα ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου, ουτινος πάνυ 
έπαξίως προεδρεύει, μετά καί τού άξιοτίμου γραμματέως αύτοΰ 

αναγγέλλει ήμΐν δτι ή τοΰ συλλόγου τούτου έντιμος ολομέλεια 
λαβοΰσα γνώσιν τής ’Ηπειρωτικής ήμών καταγωγής προήχθη ϊνα 
δνομάση ήμάς μέλος έπίτιμον αύτοΰ, λίαν εύχαρίστως διετέθημεν 
έπί τή άγγελία ταύτη. Έφ’ ω καί διά τοΰ παρόντος πατρικού έγ
γράφου έκφράζοντες τή λίαν περισπουδάστω ήμϊν Αύτής πανιερό- 
τητι καί δι’ αύτής άπασι τοϊς συγκροτοΰσι τό διαληφθέν σωμα- 
τεϊον τάς ήμετέρας έγκαρδίους ευχαριστίας έπί τή ένδειχθείση 
πρός ήμάς έξαιρετική ταύτη τιμή, πέμπομεν έν γένει πρός άπαν- 
τας τάς άπό βάθους ψυχής πατρικάς ήμών εύχάς και ευλογίας 
καί έξαιτούμεθα θερμώς παρά τοΰ άγαθοδότου Θεοΰ δπως έπιρ- 
ρωννύη τόν ζήλον απάντων τών έντιμων μελών ύπέρ τής προα
γωγής τού κοινωφελούς τούτου καθ ιδρύματος καί τής άγαθής καρ
ποφορίας αύτοΰ συμφώνως προς τόν σκοπόν τής συστάσεως αύτοΰ. 
Έφιέμενοι δέ ϊνα καί έργω κατά τό ένόν συντελέσωμεν ύπέρ τοΰ 
συλλόγου τούτου, προσφέρομεν ήδη είς αύτόν έφάπαξ λίρας δθω- 
μανικάς έπτακοσίας πεντήκοντα (750), πληρωθησομένας έκ τοΰ 
έθνικοΰ ταμείου άπέναντι τών ύπ’ αύτοΰ καθυστερούντων ήμϊν χρη
μάτων άπό πατριαρχικής έπιχορηγήσεως, καθά περί τούτου έδη- 
λώσαμεν τή Αύτοΰ θειοτάτη παναγιότητι, τω οίκουμενικω πα
τριάρχη, λίαν περισπουδάστω ήμϊν έν Χριστώ άδελφώ καί συλ
λειτουργώ κ. κ. Άνθίμω, φροντισάτωδέ ή Αύτής πανιερότης περί 
τής άπαιτήσεως χαί παραλαβής τών έν λόγω έπτακοσίων πεντή
κοντα λιρών. Καί ταΰτα μέν πατρικώς, εϊεν δέ τά έτη Αύτής 
θεόθεν δτι πλεϊστα, ύγιεινά καί πανευφρόσυνα.

αωοβ τω μηνί δεκεμβρίω ζ’. Έν Μ. Ρεύματι.
‘Ο πρώην Κων] πόλεως 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
έν Χριστώ άγαπητός άδελφός. 

(Έκ τοΰ, Νεολόγου)..

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
(Συνέχ. άπό σελ. 82).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Τό μαύρον σημΰον γίνεται χαταιγίς, ό όέ μαύρος άνθρωπος 

έπαναφαίνιται. <

‘Ο άνθρωπος, περί ού ώμιλήσαμεν είς τό Γ'. κεφάλαιον, εϊ
δομεν δτι εϊχε σταθή όρθιος έπί τής δδοΰ πλησίον τοΰ δάσους. 
‘Η μικρά Νίνα, ήτις έτρόμαξε μόλις διακρίνασα αύτόν διά τοΰ 
φυλλώματος, έτι μάλλον ήθελε φοβηθή, άν τόν έβλεπεν έπί 
τής όδοΰ.

Ουτος ήτον ύψηλός τό άνάστημα, έχων τούς ώμους δλίγον 
στρογγύλους, άλλά εύρεϊς καί εύπαγεϊς. Πυκνά! μέλαιναι δφρΰς 
έσκίαζον τούς σπινθηροβολούντας οφθαλμούς του- γενειάς ψαρά, 
περιστέφουσα τό ώχρόν πρόσωπον του, ήνοΰτο μετά τής μακράς 
αύτοΰ κόμης· ή δέ σοβαρά κα! έμβριθής φυσιογνωμία του έφαί
νετο μάλλον διατεθειμένη είς τό σκότος ή είς τό φώς, ώς ό ού- 
ρανός, δστις δέν εϊνε έτι ούτε άπειλητικός ούτε φαιδρός, άλλ’ δς- 
τις φαίνεται μάλλον κλινών πρ’ος τήν βροχήν παρά πρός τόν 
ήλιον εϊχε τό στόμα καλώς έσχεδιασμένον, άλλ’ έπ! τών χει- 
λέων του έπεκάθη.-ο θλίψις κα! κατήφεια· τό μέτωπον ύψηλόν, 
άλλ’ ηύλακωμένον ύπό ρυτίδων, τάς όποιας εϊχον χαράξει μάλ
λον ηθικά! δδύναι κα! βάσανα ή ό χρόνος· τέλος έν συνόλω δ 
άνήρ ουτος ήτο σοβαρός άμα κα! τε ταραγμένος, εύγενής άμα και 

άνήσυχος.
Έφερε μέλαιναν χλαμύδα, έσφ ιγμένην είς τήν μέσην διά δερ

μάτινου ζωστήρος, μέλαιναν άναξυρίδα καθώς καί πϊλον μέ- 
λανα και πλατύγυρον, τόν όποιον, δσάκις άπεκαλύπτετο, έρρι*  
πτε πρό τών ποδών του. Έκράτει εις τήν χεϊρα μακράν ράβδον 
προσκυνητοΰ, ήτις έχρησίμευεν αύτώ ώς βακτηρία άμα κα! δπλον·

Έγχειρίδιον μέ κε ρατίνην λαβήν κρεμάμενον έκ τοΰ ζωστή
ρος αύτοΰ συνεπλήρου τόν οπλισμόν του.

‘Η προφύλαξις αύτη ούδαμώς ήτο παράδοξος διά τήν έπο- 
έχήν έκείνην, καθ’ ήν συχνάκις καί αίφνης εύρίσκετό τις άπέναντι 
χθροΰ. Άλλ’ ό άγνωστος ούτος «εϊχεν 3ρά γε τό δπλον τοΰτο 
μόνον πρός ύπεράσπισίν του ;

Άν καί οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου του ένέπνεον τήν έμπι- 
στοσύνην, ύπήρχεν δμως έν αύτώ μυστηριώδές τι, τό όποιον διή- 
γειρεν ύπονοίας κατ’ αύτοΰ.

"Οτε αί δύο νεάνιδες άπομακρυνθεΐσαι δέν ήσαν πλέον είς 
αύτόν όραταί, έκαμεν έν βήμα ώς διά νά τάς άκολουθήση, άλ
λ’ αίφνης έστάθη.

Έχων τάς χεΐρας έπ! τής βακτηρίας του έσταυρωμένας, τούς 
δέ οφθαλμούς έπί τά ίχνη τών βημάτων των προσηλωμένους και 
έν βαθεία μελέτη καί προσοχή βεβυθισμένος, μένει άκίνητος κα! 

σκεπτικός.
Έν τοιαύτη θέσει έ'μεινεν ίσως μίαν ώραν, ίσως δέ κα! πε- 

(ΜΕΝΓΟΡΟΣ Τόμ. Δ'. Τεΰχ. ΜΑ'.) 

ρισσότερον έφαίνετο ώς μή αισθανόμενος τόν καιρόν παρερχό- 
μενον. Κάποτε δμως έν βλέμμα ριπτόμενον πέριξ μετά περιέρ
γειας τ’ον έβεβαίονεν δτι ίιετέλει πάντοτε μόνος.

Ένω αύτός δ άνθρωπος εύρίσκετό είς τόν βαθύν τοΰτον λή
θαργον, ή ήμέρα ήδη έξέπνεε διαδεχομένη ύπό τής νυκτός· τά δέ 
νέφη, άτινα μέχρι τοΰδε μόλις διεκρίνοντο ύπεράνω τών δρέων, 
ύψωθέντα ήδη μαύρα καί πυκνά, έκάλυψαν τόν ούράνιον θόλον, 
ύπό σφοδρού διωκόμενα άνεμου. Τά καλλικέλαδα καί πρό μι
κρού είς τούς άγρούς ιπτάμενα πτηνά ήρχοντο νά προφυλαχθώ- 
σιν έντός τοΰ δάσους, τά δέ εύθυμα άσματά των άντικατέστησαν 
μόνοι οί κρωγμοί τής κορώνης προαγγελλούσης τήν θύελλαν.

Αί ήμέραι είσι μεγάλαι κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους· 
άλλ’ είς τούς θερμούς τόπους αί καταιγίδες εϊνε σφοδραί, τό δέ 
σκότος τού ούρανοΰ ήπείλει νά μεταβάλη άληθώς τήν ήμέραν 
είς νύκτα.

Ήδη δ άνεμος κατασταθεις σφοδρότερος προσέβαλε τήν κό
μην τοΰ άγνώστου, χονδραί δέ σταγόνες βροχής έπεσον έπ! τοΰ 
μετώπου αύτοΰ.

Τότε έφάνη έξυπνήσας ώς έκ μακροΰ δνείρου. Έρριψεν έν 
βλέμμα πρός τόν ούρανόν, έτερον έπί τής πεδιάδος καί, δρθώσας 
αίφνης τό μέτωπον, έγκατέλειψε τό δάσος καί είσήλθεν έν τινι 
παρακειμένω άγρώ άραβοσίτου.

Ταχύνας δέ τά βήματά του έβάδιζε κατ’ εύθεϊαν ώς γινώσκων 
τόν δρόμον του· ίστάμενος ένίοτε έβλεπε πέριξ αύτοΰ μήπως 
τόν παρηκολούθει τις, άλλ’ ούδείς έφαίνετο, διότι ή θύελλα αύ- 
ξάνουσα έκαμεν όλους τούς κατοίκους νά είσέλθωσιν είς τάς οι
κίας των. Έξηκολούθει τότε τήν πορείαν του καί, τοιουτοτρόπως 
πάντοτε διαβαίνων διά τών άγρών, έφθασεν είς τούς πρδποδας 
τοΰ λόφου, έφ’ ου εύρίσκοντο τά έρείπια τοϋ φρουρίου.

Έκ τών λειψάνων τοϋ φρουρίου τούτου, ώς προείπομεν, εϊχον 
κατασκευασθή χωρικαί τινες καλύβαι άλλ’ αΰταί τότε ήσαν ά- 
κατοίκοιτοι ένεκα τής έξής αιτίας. ’Αλλόκοτοι κρότοι, τούς όποι
ους οί χωρικοί ένόμιζον δτι ήκουον έν καιρώ νυκτός, τρομερά 
φαντάσματα, τά δποϊα ένόμιζον δτι έβλεπον διερχόμενα διά τών 
έρειπίων, ταΰτα έκαμαν αύτούς νά πιστεύσωσιν δτι τό φρούριον 
έσυχνάζετο ύπό τοΰ διαβόλου ή, δπερ ταύτό, ύπό τής σκιάς τοΰ 
αύτοκράτορος ‘Ερρίκου τοΰ Ζ'., ύπό πάντων δέ έγκατελείφθησαν 
πάραυτα αί οικίαι, καθό ταραττόμεναι ύπό τής κινδυνώδους ταύ
της γειτονίας και τών τρομερών έκείνων άναμνήσεων.

Διά τοΰτο λοιπόν τά περί ών δ λόγος έρείπια ήσαν τό ασφα
λές καί γνωστόν καταφύγιον δλων τών ύποπτων, οΐτινες διήρ- 
χοντο τόν τόπον καί οΐτινες ήξευρον δτι ούδείς ήθελε τούς άνη- 

συχήσει έκεΐ.
Ενταύθα έπίσης διευθυνόμενος δ άγνωστός μας έφθασεν είς 

έν τών έρημητηρίων τούτων, τοΰ δποίου οί τοίχοι κτισθέντες έν 
βία ήσαν πλήρεις ραγάδων, κα! άν ή ετοιμόρροπος στέγη 
έκρατεϊτο έτι, τοΰτο άποδοτέον είς τό δτι οί τοίχοι έφαίνοντο δι- 
στάζοντες πόθεν νά καταρρεύσωσι. Πλατεΐαι πλάκες πράσιναι έκ 
τού εύρώτος έξέτεινον τήν λέπραν αύτών έπ’ι τών άθλιων τού
των κτιρίων, καθιστώσαι ταΰτα μελαγχολικώτατα.

‘Η οικία, έάν δυνάμεθα νά δώσωμεν αύτό τό όνομα είς τ’ο κτί-
18. 
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ριον τοΰ», ήτο σκοτεινή, οΰδέν έχουσα ^αράθυρον πλήν τής 
θύρας, οδσης ταπεινής καί καμαρωτής· δέν εϊσήρχετο δέ το φώς 
ή διά τών σχισμών τών τοίχων.

Εΐς τό εσωτερικόν δμως άλλ’ οΰχί μακράν τής εισόδου, είς 
τρόπον ώστε νά φαίνηται έξωθεν (τής θύρας ευρισκόμενης εΐς 
γωνίαν καί οΰχί είς τό μέσον) παρετηρεϊτο λευκόν τι· τοΰτο δέ 
ήτο μαρμάρινου άγαλμάτιον, δπερ παραδόξως πως εΰρίσκετο έν 
μέσω τών αθλιοτήτων εκείνων. Καθ’ ήν στιγμήν δ άγνωστος 
εϊσήρχετο, μία τελευταία ήλιακή άκτίς διασχίσασα τά σκοτεινά 
νέφη, έφώτισε τήν θύραν καί τό πλησίον αΰτής μικρόν άγαλμα, 
άφίσασα είς βαθύ καί άπλετον σκότος τό λοιπόν τοΰ ερειπίου.

‘Η λευκότης αΰτη έν τώ μέσω τοιαύτης σκοτίας έπροξένει 

τωόντι ζωηράν εις τήν φαντασίαν έντύπωσιν.
‘Ο άγνωστος είσήλθε καί μετά δύο βήματα έφθασεν είς τό 

ένδότατον τοΰ σκοτεινού τούτου άντρου- κύψας δέ έψηλάφισε τό 
έδαφος διά τών χειρών.

«Δόξα σοι δ Θεός! άνέκραξεν, ρύδείς ήλθεν ! Είμαι κύριος 
τής νυκτός ταύτης, νυκτός άναπαύσεως και ειρήνης! ’Αλλ’ αΰ- 

ριον . .. τις οιδε τί θά συμβή αΰριον;
«Ώ! Ευτυχείς στιγμαί! έξηκολούθησε βλέπων τήν βροχήν 

πίπτουσαν κρουνηδόν . . . ίδοΰ ποΰ χρεωστώ ίσως τήν χάριν τοΰ 
δτι άπήλαυσα αΰτό τό άσυλον . . . Άς έκραγή τώρα δ κεραυ
νός ! Ή ήσυχία μου εινε τελεία .... άλλά δέν θά διαρκέση, 
έπρόσθεσε μετ’ ολίγον ό δρίζων ήρχισε νά καθαρίζη . . . εΰτυ
χώς σήμερον εΐνε ή επέτειος τοΰ θανάτου τοΰ ‘Ερρίκου καί επο
μένως οΰδείς θά τολμήση τήν νύκτα ταύτην νά ταράξη τήν -ησυ
χίαν τών ερειπίων. Άθλιοι! οί πιστεύοντες είς τά φαντάσματα! 
Τώρα ευρισκόμενος ένταύθα αδιαφορώ διά τήν βροχήν ή τόν 
ήλιον, είμαι ήσυχος μέχρι τής πρωίας καί δύναμαι ν’ άναπαυθώ 

έν ειρήνη!.. . .»
*0 άνθρωπος ουτος ήτον αλλόκοτος. Έμελλε ν’ άποκοιμηθη 

έν μέσω τής έκρήξεως τοΰ κεραυνού καί ηροσδιώριζε τήν αΰριον 
πρός έργασίαν τοΰτο ήτο πάντη εναντίον πρός 3 ποιοΰσι συνή
θως οί κρυπτόμενοι.

Δι’ αΰτούς, είτε άθώους είτε ένοχους είτε προγεγραμμένους 
είτε κλέπτας, ή νΰξ εΐνε ή φίλη ήτις τοΰς βοηθεΐ. Το σκότος 
αΰτής καλύπτει τήν πορείαν των ή σιωπή αΰτής τοΐς αποδίδει 
ήσυχίαν, ή άνάπαυσις πάντων εΐνε τό σύνθημα τής ένεργείας των. 
Είτε έχθροΰς φεύγουσιν είτε θύματα διώκουσι, τό μυστήριον τών 
νυκτερινών ώρών εΐνε ασφαλής πέπλος ριπτόμενος έπί τών πρά- 
ξεών των. ‘Η δέ ήμέρα δι’ αΰτούς, δταν δέν εύρίσκωνται είς κίν
δυνον ή φόβον, εΐνε ή άνάπαυσις εΐς τι σπήλαιον ή δάσος, δ 
ύπνος εις τά μάλλον έρημα μέρη καί, άν όχι δ ύπνος, του
λάχιστον ή άργία.

‘Ο άνθρωπος δμως, ουτινος άπαντώμεν ένώπιόν ήμών τήν 
ζωήν, πράττει δλως άδιαφόρως. Έξηπλώθη έπί τοΰ έδάφους, 
εϊς τό ένδότατον τοΰ άντρου του, καί έμενεν ούτω. Πριν δέ πα- 
ραδοθή εΐς τήν άνάπαυσιν, τήν δποίαν τοσοΰτον έφαίνετο έπι- 
δυμών, έσυρε τό έγχειρίδιόν του καί έξήτασε μετά προσοχής τήν 
αιχμήν καί τό κοπτερόν αΰτοΰ μέρος.

‘Η αιχμή ήτον δξεΐα· ή λεπίς στερεά· τό κοπτερόν αΰτοΰ όξύ- 
θηκτον (καλώς ήκονισμένον).

Ευχαριστημένος άπό τήν έξέτασίν του, έπανέθεσεν αυτό έξ 
ήμισείας έν τή θήκη καί, θέσας αυτήν πλησίον του, άπεκοιμήθη.

Ποΐός τις ό άνθρωπος οΰτος; Ή τοΰ έξοχωτάτου καί ίσχυ- 
ροτάτου πρίγκηπος Κοσμά τοΰ Μεδίκων άστυνομία ίσως θά ήδύ
νατο νά γνωρίζη τι περί αΰτοΰ. Άλλ’ αύτη σπανίως ήρχετο εΐς 
Βουονκονβέντον, ουσα αρκούντως ήσχολημένη είς τάς πόλεις 
καί εΐς τήν Φλωρεντίαν καί αδιαφορούσα διά μικρά χωρία.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΣΤ'.

“Άσματα και στέφανοι άνθέων.

Έν ’Ιταλία αί καταιγίδες είσί μέν σφοδραί, άλλά πολλάκις 
λίαν σύντομοι. Τοιαύτη ΰπήρξε καί ή κατά τήν εσπέραν τής 
30ής Άτριλίου 1572 καταιγίς τοΰ Βουονκονβέντου. Μετά όλί- 

γας ώρας ή γή, διψαλέα καί ένεκα μακράς άνομβρίας άπεςηρα- 
μένη, έπιεν δλον τό ύδωρ τής βροχής, μή άφήσασα άλλα ίχνη 
είμή νέαν τινά δροσερότητα. Έν τούτοις ή νΰξ έφθασεν, ήτο δε 
αΰτη ή τής 1ης Μαίου, νΰξ τών ασμάτων καί τών εορτών έν 
Τοσκάνη καί τοΐς περιχώροις.

Μόλις ένύκτωσε καί ίδοΰ εύθυμός τις συνοδία περιήλθι τάς 
όδοΰς τοΰ χωρίου.

‘Η συνοδία αυτή συνεχροτεΐτο άπό τους συναθροισθέντας έν τή 
πλατεία νέους· έπρρχώρουν δέ ώς έν παρατάξει, προπορευομένο υ 
τυμπανιστοΰ, πάντες φαιδροί, λαμπρώς ένδεδυμένοι καί φέροντες 
έπί τής κομδιρδόχης τοΰ υπενδύτου άνθοδέσμας έξηρτημένας έκ 
ποικιλοχρόων ταινιών. Έκαστος έκράτει άνημμένην λαμπάδα, 
τής όποιας ή φλ’οξ έλαμπε ζωηρής, τοΰ άνέμομ κοπάσαντος 
μετά τής καταιγίδρς.

Έπί κεφαλής τής συνοδίας έβάδιζε νέος τις γλύπτης έκ Βου- 
ονκρνβέντου καλούμενος ‘Υάκινθος. Οΰτος έν ειδει σημαίας 
έκράτει ΰψωμένον κλάδον λεϊον καί εύθϋν αίγείρου άπογεγυμνω- 
μένον τών φύλλων· έπί τής κορυφής δέ αΰτοΰ έταλαντεύετο 
χαριέντως στέφανος έκ λευκών ρόδων καί υακίνθων, συνδεδεμέ- 
νων διά ταινιών κυματιζουσών. Καθ’ δσρν ή συνοδεία προεχώ- 
ρει, τά παράθυρα τών οικιών ήνοίγοντο, αί κεφαλάι τών νεανί- 
δων έφαίνοντο πρός στιγμήν, οί νέοι ισταντο, δ δέ συγγενής ή 
μνηστήρ τής έν τη οικία νεάνιδος, άποσπών τήν ανθοδέσμην έκ 
τής κομδιοδόχης του, έχρέμαζεν αύτήν έπί τής θύρας. Όλο· 
δέ ήϊον τότε-

Τής οικίας τήν τιμήν
Άς άσωμεν εύθύμως, 
"Ητις πάσαν Αρετήν 
Ήγάπησ’ έγκαρδίως.

Μαΐου έφθασεν ό μήν ανθούν αί λειμωνέα·.· 
Χαΐρε, δέσποτα τοΰ οίκου.

Μαΐου έφθασεν δ μήν άνθοβολοΰν τά δένδρα·
Χαΐρε Δέσποινα καί νέοι.

Μαΐου έφθασεν δ μήν, μοσχοβολοΰσι τ’ άνθη· 
Χαΐρ’ έδώ δ,τ’ άγαπώμεν.

Εις τών άοιδών άπεσπάτο τότε έκ τών συντρόφων του καί 
έξηκολούθει.

Μαΐου έφθασεν ό μήν, άγάλλεται ή φύσις' 
’Αποθανόντων άδελφών άΐδιος ή μνήμη. 
Μαΐου έφθασεν δ μήν, τά πάντα μειδιώσι· 
Δεήσεις δ’ ύπέρ τών ψυχών αυτών άς ύψωθώσι.

Μετ’ ολίγον ή θύρα ήνοίγετο καί νόμισμά τι έδίδετο εις τόν 
άοίδόν, τό όποιον οιεμοιράζοντο όλοι οί σύντροφοι.

Μετά ταΰτα ή συνοδία έπροχώρει εΐς άλλην οικίαν, έπανα- 
λαμβάνουσα τά αυτά άσματα· ούτω πάντες εύφραίνοντο, ένώ δ 
άγνωστος άνεπαΰετο εϊς τά φοβερά έκεΐνα έρείπια.

‘II οικία τής Θηρεσίας εΰρίσκετο εϊς τήν άκραν το,ΰ χωρίου, 
επομένως ταύτην έπεσκέοθησαν τελευταίαν οί άδοντες.

Φθάσαντες έμπροσθεν τής θύρας, έπανέλαβσν τήν συνήθη ωδήν, 
καί τήν φοράν ταύτην ά Υάκινθος έκρέμασε τήν άνθοδέσμην 
του έπί τής θύρας. Μετά τόν θάνατον ένός θείου της ή Ραφα- 
ήλλα δέν εΐχεν ή μακρυνούς συγγενείς- Έπειδή δέ δ νέος γλύ
πτης προ καιρού εΐχε δηλώσει τήν επιθυμίαν του νά τήν νυμ- 
φευθη, οΰτος άρα εΐχε περισσότερον δικαίωμα άπό πάντα άλλον 
νά τή προσφέρη τήν άνθοδέσμην αύτού καί ταύτοχρόνως λαβών 
τόν κλάδον καί τόν έπ’ αύτού στέφανον ή,νωσε ταΰτα μέ τά άνθη 
του καί τά έκρέμαεεν έπί τοΰ ρόπτρου τής θύρας.

Τότε δε δλοι άνέκραξαν όμοφώνω;·
«Χαϊρε ή ωραοτέρχ! Χαΐρε ή καλλιτέραΐ Χαΐρε ή ευτυχέ

στερα ! »
‘Π εύτυχεστέρα! τίς οΐδε; ‘II δυστυχία, τό ζοφερόν αύτό 

πτηνόν, ΐπταται άνεμποδίστως είς τούς άγρ-ούς τοΰ μέλλοντος Γ
Καθ’ δλον αυτό τό διάστημα αί τρεις γυναίκες αί κατοικού

σα·. τήν οικίαν ταύτην ισταντο όρθια·, είς τήν θύραν, ή Θηρεσία 
φαιδρά, ή Νίνα κροτούσα τάς χεΐρας της μετά κραυγών χαράς, 
ή δέ Ραφαήλλα έπιχαρίτως έρυ-θριώσα, ΰπσμειδιώσα καί τ’ο ήθος 
σκεπτική.

«—Χαίρετε, ώ άοζδοί, άπεκρίθη ή Θηρεσία. Ναι, ή θυγάτηρ 
μου εΐνε καλή, εΐνε ωραία καί εΐμεθα ευτυχείς. Εΰχαριστώ άν- 
τ5 αΰτής, εΰχαριστώ πάντας υμάς. Άλλ’ εΐπετε ότι πρέπει νά 
συλλέςωμεν προσευχάς ΰπέρ τών άποθανόντων έάν ή μήτηρ σάς 
γνωρίζη χάριν, ή χή?κ έπίσης σάς εύχαριστεΐ καί προσφέρει' 
ΰμϊν τόν· οβολόν αυτής.»

Συγχρόνως δ’ έδωσεν εν νόμισμα εΐς τ'ϊν πλησίον της άοιδόν, 
δστις τήν εύχαρίστησε.

•II Νίνα, τήν οποίαν ή Θηρεσία έκράτει άπό τήν χεΐρα, έχαι- 
ρέτα· χαριέστάτα πάντας τούς συντρόφσυς. t

Τής Θηρεσίας καταγινίμένης εΐς ταΰτα, δ ‘Υάκινθος έπλησί- 
ασε τήν Ράφαήλλαν.·

— Συ είσαι; τω λέγει*  εΰχαριστώ, ευχαριστώ! ‘Ο Θεός έστω 
ευλογημένος, δστις σέ αποστέλλει ένταύθα. Εΐχοννά σοί ομιλήσω.

— Τί εΐνε, Ράφαήλλα; ήρώτησενουτος, βλέπωντήν συγκίνησιν 
καί τήν άνησυχίαν τής νεάνιδος.

—Χαμηλότερα, άπεκρίθη έκείνη. Ειπέ μοι, ‘Υάκινθε, δέν είδες 
τίποτε 'ύποπτον σήμερον είςτον·· δρόμον;

— Ούδέν διατί;
— Δέν ήξεύρω· πρό μικρού ή Νίνα ένόμισεν δτι εΐδεν άνθρω

πον, δστις μας κατεσκόπευεν έντός τοΰ δάσους. Έγέλασα διά- τ'ον

φόβον της, άλλ’ έπειτα καί έγώ αύτή έφοβήθην άκουσίως- ήξεύρω· 
δτι τοΰτο δέν εΐνε τίποτε· άλλά........

— Καί ή μήτηρ σου δέν σέ ένεθάρρυνε ;
— Ή μήτηρ μου άγνοεϊ τοΰτο. Δέν ήθέλησα νά τήν άνησυ- 

χήσω διά φόβους παιδαριώδεις καί ίσως ματαίους. Μή εϊπης λοι
πόν τίποτε εΐς αΰτήν, άλλά πρόσεχε καλώς...

— Έγώ ; Σΰ μάλλον!
— Καί ήμεΐς. Φο βοΰμαι, αγνοούσα τήν αιτίαν τοϋ φόβου μου,, 

νομίζω δέ ότι δυστυχία τις μάς έπαπειλεϊ. Ίδοΰ ώφειλον νά ήμαι 
ευτυχής τήν εσπέραν ταύτην, καθ’ ήν σΰ ήλθες ένταύθα δι’ έμέ· 
... καί δμως εΐμί έτοιμη νά κλαύσω.

—■ Ραφαήλλα!
— ”θΖι5 ®Ζι μή φοβήσαι. Τοΰτο εΐνε άνοησία· τό βλέπω καλώς.. 

Μολαταύτα πρόσεχε κα/.ώς, καί προφυλάττου.
—■ 'Υάκινθε, δέν έρχεσαι πλέον; τώ έφώναξαν οί- σύντροφοί του,, 

οϊτινες άπήρχοντο.
Οΰτος δέν άπεκρίθη, άλλ’ άτενίζων τί,ν Ραφαήλλαν,. εΐπεν είς: 

τήν Θηρεσίαν, ήτις τέλος είχε πλησιάσει.
— ‘Υγίαινε Θηρεσία· θά,έπανέλθω αΰριον πρό μεσημβρίας.
Καί έ'σπευσε προς τούς συντρ όφους του, ένώ αί γυναίκες ε’.σήρ— 

χοντο’είς τήν κατοικίαν αύτών, ένώ ή Ραφαήλλα έπιπτε γονυκλι
νής ένώπιόν εικόνας τής ΙΙαναγίας καί ένω ή μήτηρ της καί ή. 
Νίνα τή,συνεχαίροντο. διά τήν εΰτυχίαν αύτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ?! Ζ’.

"Εγ,ίρσις τοΰ μέν, ριμβ-ασμόζ τον δέι

Τήν έπαύριον, μόλις, ή ροδοδάκτυλος αύγή ήρχιζε νά διασκε- 
δάζη τά σκότη τής νυκτός, ό άγνωστος ήγέρθη καί πάραυτα ορ
θωθείς καί έρπύσας μέχρι τοΰ μέρους, είς δ τήν παρελθοΰσαν ε
σπέραν εΐχεν άποθέσει τι. άπέσυρε δέμ.α, έντός τοΰ δπαίου ΰπήρ- 
χον φορέματα· δ άνθρωπος ένεδόθη αύτά χωρίς όμως νά έγκα— 
ταλειψη τόν όποιον έφερε μαΰρον έπενδύτην. Πράγμα παράδοξον, 
καί τά νέα ένδύματα ήσαν μαύρα.

Πριν δέ ένδυθή,. έπανέθεσεν έντός τής ζώνης του έγχει- 
ρίδιον, οπερ εΐχεν άφήσει τήν προτεραίαν, καί μετά ταΰτα έξήλθε..

‘Ο ήλιος, ύψούμενος είς τ'ον όρίζοντα, ήρχιζε τήν θριαμβευτι
κήν αΰτοΰ πορείαν. Τά πτηνά έπεμπον αΰτώ τά πρώτα άσματά 
των τά άνθη έστελλον τάς ευωδίας των τά έντομα ήρχιζον 
τους μυρίους βομβισμούς των· ή γή. πάσα έσκίρτα, τά πάντα δέ: 
ήνούντο ΐνα άποτελέσωσι τήν μεγάλην έκείνην αρμονίαν τής φύ
σεως, έν ή, πάν τό έμψυχον συντελεί τό έκ μέρους του, έν ή καί 
αυτή ή ύλη ύψόνει τήν· φωνήν αύτής· απασαι δέ αί φωναί αυται, 
απαντα ταΰτα τά άσματα,, δλοι αυτοί· οί κρότοι,, δλαι αυται αΓ. 
εύωδίαι,- πάσατ αυται αί αρμονίαι συνενούμεναι άπετέλουν ένα 
μεγαλοπρεπή, ομόφωνον,· έςοχον ύμνον, λέγονται, ζΐόξα είς τον 
Πλάστην.

"Οτε δ· μαΰρος άνθρωπος έφάνη έπί' τού ούδόΰ (κατωφλιού 
τής ήρειπωμένης διαμονής του, τό φώς τοΰ ήλίου τόν έφώτ'.ζε 
πληρέστατα· άλλ*  είχε κατασταθή άγνώριστος.

Μακρά έσθής έκ χονδρού μάλλινου υφάσματος, έσοιγμένη. εις 
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τήν μέσην διά σχοινιού, ου τίνος τά άκρα έπανέπιπτον έμπρο
σθεν, κατέβαινεν έως εϊς τά σφυρά. Μακρά έπωμϊς έκ τοΰ αύ
τοΰ υφάσματος, έφ’ ής πλατέα λευκά πέταλα ήσαν προσκεκολλη- 

μένα, έκάλυπτε τούς ώμους του. Δερμάτινα σανδάλια ειχον αν
τικαταστήσει τούς καταλεύκους ύπδ τοΰ κονιορτοΰ κοθόρνους του· 
τδ δέ μέτωπόν του έπροφυλάσσετο ύπό πλατυχείλου πίλου. Τέ
λος ή χθεσινή ράβδος καί δισσάκιον δερμάτινου συνεπλήρουν τήν 
ενδυμασίαν του.

Ήτο δέ αΰτη ή τών προσκυνητών τοΰ καίροΰ έκείνου, καί 
σχεδόν όμοια μέ τήν τών έτι πεζώς είς Ρώμην πορευομένων 
κατά τό τέλος της Τεσσαρακοστής, ΐνα παρευρεθώσιν εις τάς 
μεγαλοπρεπείς τελετάς τής ‘Αγίας ‘Εβδομάδος, οΐτινες φιλοξε
νούνται δωρεάν εϊς άπέραντα ξενοδοχεία χάρις εις τήν έλευ- 
θεριότητα τοΰ ‘Αγίου Πατρός.

Κατά τήν έποχήν έκείνην οί Χριστιανοί, παρακινούμενοι ύπό 
άληθοΰς ζήλου, έπεχείρουν ευσεβείς περιηγήσεις ώς προσκυνη- 
ταί, καθ άς ώς τοιοΰτοι, χάρις εις τήν ιδιαιτέραν ένδυμασίαν των 
καί εϊς τήν κοινήν εύλάβειαν, έφιλοδωροΰντο καί έπεριποιοΰντο 
ύπό τής φιλαδελφίας τών πιστών εις τούς τόπους, τούς όποιους 
ξιήρχοντο. Οΰτω λοιπόν ένδεδυμένος ό άγνωστος δέν ήτο πλέον 
κατ’ ούδέν παράδοξος. ‘Η άφιξίς του εϊς Βουονκονβέντον ήτο 
τότε δλως φυσική, καί πάν τό έπ’ αύτοΰ μυστηριώδες παρήρχετο 
άπαρατήρητον.

Ήξευρε τοΰτο· καί παραιτήσας τάς προφυλάξεις τής παρελ- 
θούσης, κατέβη δρομαίως τόν λόφον διευθυνόμενος πρός τό χω
ρίον.

‘Ο Ήλιος είχεν ήδη ύψωθή έντελώς ολως λαμπών και φαι
δρός, θελων, ούτως είπεΐν, ν’ αποκριθή διά τών μειδιαμάτων του 
είς τήν χαράν τών νέων.

Ό Υάκινθος καί οί σύντροφοί του διελθόντες είς τόν κώμον των 
μέρος τής νυκτός, περιεφέροντο ήδη άεργοι τάς όδούς τοΰ χωρί
ου, οί μέν συνδιαλεγόμενοι εύθύμως, οί δέ έπαναλαμβάνοντες εύθύ- 
μους έπωδάς. Τδν ξένον, διελθόντα πλησίον αύτών, εΐδον άνευ περι
έργειας- είς ούδένα έκαμεν έντύπωσιν δ διαβάτης ουτος. ’Αλ
λ’ άς μή άπατώμεθα· εις μεταξύ αύτών τδν παρετήρησε μετά 
προσοχής.

Καίτοι γελών διά τδν φόβον ή τά προαισθήματα τής Ραφα- 
ηλλας ό ‘Ιάκινθος ούχ ήττον προσεβλήθη ύπ’ αύτών. ‘Υπάρ— 
χουσιν άσθένειαι, ύπδ τών οποίων προσβάλλεται τις, ένω περι
γελά αύτάς, καί έν άγνοια. Εις τινας περιστάσεις δ φόβος εινε 
μία τών ασθενειών τούτων.

Άντί νά έξακολουθή νά άναμιγνύηται είς τήν χαράν τών 
συντρόφων του ό νεανίας έπανήλθεν έν τή οικία του, είς ήν έκλεί- 
σθη μεμονωμένος καί σύννους.

Παρουσιάζονται είς τήν ζωήν τοιαΰται στιγμαί, τοιαΰται θέσεις 
τής ψυχής, καθ άς ή σκέψις ήθελεν εΐσθαι ωφέλιμος άμα καί 
αναγκαία, ούχ ηττον όμως και έπίπονος. Μυρίαι αβέβαιοι δνει- 
ροπωλήσεις, εικόνες συγκεχυμένα! παρίστανται μετά σπουδής 
ένώπιον ήμών, μάς περικυκλοΰσι καί μάς περιπλέκουσι μετά κιν
δυνώδους τέρψεως. Παρασυρόμεθα ήδέως ύπ’αύτών καί βαθμηδόν, 
μή αισθανόμενοι τοΰτο· δσον δέ έγκαταλείπομεν έαυτούς, τόσον 

βυθιζόμεθα εϊς τήν άχανή αύτών άβυσον. Μόνος δ δρθδς λόγος 
ήδύνατο νά μάς άποσύρη τής άβύσου ταύτης, άλλ’ ή σοβαρότης 
αύτοΰ μάς τρομάζει. Άσπαζόμεθα δθεν τδ δηλητήριον τών ονειρο
πολήσεων, τοΰ φαρμάκου τής σκέψεως φαινομένου λίαν πικροΰ.’(Ι) 

(Έπεται συνέχεια).

ΜΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΙΑ ΕΝ ΧΙΩι.

(Συνέχεια άπδ σελ· 126 καί τέλρς).

II.

Moral τής Χίον.

Έκ τών έννέα μονών τής Χίου, έξ ών αί δύω άνήκουσιν είς 
μοναχάς, έπεσκέφθην μόνον τάς δύω, τήν Νέαν Μονήν καί τήν 
τοΰ ‘Αγίου Μηνά. Τής τελευταίας τά πλεΐστα είσέτι μέρη είσ| 
κατεστραμμένα, άνεκαινίσθη δέ μόνος δ ναός καί έσχάτως μέρος 
τι μιας πλευράς φιλοκάλως άνωκοδομήθη ύπδ τής έν τή πρω- 
τευούση Χίω έφορευούσης άξιοτίμου έπιτροπής· έν τή μονή ταύτη 
τοΰ ‘Αγ. Μηνά δεικνύονται εις τούς ξένους τά οστά τών πέντε 
χιλιάδων ώς άρνίων σφαγέντων άκάκων γυναικοπαιδών καί έν 
τω ναω καταφαίνονται είσέτι τά άπανθρακωθέντα αίματα και αι 
δύω άπηνθρακωμέναι μορφαί, ή μία είς τά άριστερά καί ή άλλη, 
ήτις καί ζωηροτέρα, έμπροσθεν τών βημοθύρων, ήτις ύποτίθεται 
ίερέως καί ήτις έκτδς απάντων τών άλλων χαρακτηριστικών, τοΰ 
γενείου κτλ, σώζει προσέτι καί τούς τύπους τών ώτων. ‘Η Μονή 
αΰτη ή 80—-100 πατέρας τρέφουσα πριν τοΰ 1822 τρέφει σή
μερον 4 μόνους γέροντας πατέρας έργαζομένους, ιερέα δέ ή νέον 
δόκιμον ούδένα. Ό μή άναβάς είς τήν πάντερπνον θέσιν τής 
μονής ταύτης εινε άδύνατον νά συλλάβη ποτέ εντελή ιδέαν τής 

μεγαλουργίας τοΰ ποιητοΰ τών απάντων.

ιΗ Νέα Μονή.

‘Η έπ’ δνδματι τής Θεοτόκου τιμώμενη Νέα Μονή κειται 
πρδς τδ μεσημβρινοδυτικδν μέρος τής νήσου δύω ώρας περίπου 
μακράν τής πόλεως, έπί λόφου έν τω μέσω βουνών. ‘Η Νέα 
Μονή αΰτη έχει μεγάλην περίμετρον, έν τω μεσω δέ αυτής ευρι- 
σκεται ναός μέτριου μεγέθους σταυροειδώς ώκοδομημένος, το.ΰ 
όποιου οί τοίχοι μέχρι τών παραθύρων κατακοσμρΰνται έκ μαρ
μάρων δλοπορφύρων καί έντέχνως έξειργασμένων, θόλος ύψηλδς 

έκ μωσαϊκού ώράϊζεν άλλοτε αύτόν άλλ’ ουτος πεσων κατα τας 
περιστάσεις τής Χίου τω 1822 ανεκαινισθη ολως απλούς. ΑΓ- 
κατά τάς τέσσαρας γωνίας θολοειδείς έσοχαί τοΰ ναοΰ τουτου 
φέρουσιν είσέτι έμψηφιδωτάς τάς δεσποτικάς έορτάς τοΰ Κυρίου 
ήμών ή έν τή βορειοανατολική λ. χ. παριστάνει τήν Ύπαπαντήν

(1) Εν σελ. 78 στήλ. 6'. στίχ. 35. άντί φ θ ιν ό π ω ρ ο ν γραπτίον 

του Σωτήρος· ή έν τή νοτιοανατολική τήν Βάπτισιν ή έν τή νοτιο
δυτική τήν Μεταμόρφωσιν καί ήέν τή βορειοδυτική τήν Άποκα- 
θήλωσιν. Πρδς τούτοις δ ναός κοσμείται καί δι’ άλλων τεσσά
ρων εικόνων, τής Γεννήσεως τοΰ Σωτήρος, τής Σταυρώσεως, τοΰ 
Εύαγγελισμοΰ καί τής Άναστάσεως άνά δύο άπέναντι κειμένων. 
Ή έμψήφωσις τών εικόνων τούτων είνε άξιοθαύμαστος καί λίαν 
περιέργως ταξιθετημένη. Τδ Ά. Βήμα, εϊπόν μοι οί πατέρες, 
εινε δ τόπος έν ώ ύπήρχεν ή άκατάφλεκεος μυρσίνη, έφ’ ής 

άνεκαλύφθη ή είκών τής Θεοτόκου· είς τήν άχυβάδαν τοΰ ίεροΰ 
βήματος ύπάρχει ολόσωμος ή τής Θεοτόκου είκών, .εις δέ τάς 
πλαγίας κόγχας οί δύω ’Αρχάγγελοι. Τριάκοντα καί δύω στήλαι 
πολύγωνοι (έξ ών τινές άντικατεστάθησαν έκ νέου, καταστρα- 
φεϊσαι κατά τδ 1822) καί λευκαί κοσμοΰσι τούς τοίχους τοΰ Κα- 
θολικοΰ, άνά οκτώ έπί έκάστου αύτών ύπάρχουσαι ώς έξής. Έπί 
τοΰ έδάφους κεΐνται τέσσαρες βάσεις, ύψους έκάστη 4 σπιθαμών· 
έπί έκάστης δέ βάσεως ϊσταται στήλη ύψους 12 1)2 σπιθαμών 
καί περί αύτήν τρεις άλλαι λευκότοραι, έπί δέ τών τεσσάρων 
τούτων εινε τοποθετημέναι άλλαι τέσσαρες άναλόγως λεπτό
τερα! τών ύπ’ αύτάς καί έ'χουσαι ύψος μόνον 9 σπιθαμών ώστε 
τδ ύψος τοΰ συμπλέγματος ούτως είπεΐν τούτου άπδ τοΰ έδάφους 
μέχρι τοΰ άνωτάτο*»  σημείου αύτοΰ εινε 25 1]2 σπιθαμών, έκά
στη δέ τών τεσσάρων πλευρών κοσμείται ύπδ ένός τοιούτου συμ
πλέγματος ‘Ο περικαλλής ουτος ναός, ή τδ τοΰ Μονομάχου Κων
σταντίνου, τής συζύγου του Ζωής καί τής άποπερατωσάσης αύ- 
τδν καί τήν δλην Μονήν γυναικαδέλφης του Θεοδώρας φιλότιμον 
καί φιλευσεβές τοΰτο οικοδόμημα (α), σύγκειται άπδ τά έφεξής 
μέρη: τδ ιερόν Βήμα, τδ Καθολικόν, τδν Νάρθηκα, τδν Πρόναον 
ή Αϊτήν— έν ή πέντε μονόλιθοι κύκλοι, πορφυροί οί τέσσαρες,

(1) Τδ οικοδόμημα τοΰτο ίλαβε την άρχήν του ώς έφεξής.
’Επί τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Παφλαγώνος καί Μιχαήλ του Καλα

φάτου 1030 μ. X. έμόναζον τρεις άνδρες γηραιοζ ό Νικήτας, ό ’Ιωσήφ 
καί ό ’Ιωάννης, έπι τοΰ Προβατείου όρους, παρά τους πρόποδαςτοΰ όποιου 
κεΐται ή Νέα Μονή, ζώντες είς σπήλαια. Μίαν νύκτα εΐδον τδ κάτω τοΰ 
όρους δάσος χαιόμενον καί μίαν μόνην μύρτον άνέπαφον μείνασαν, είς τής 
όποιας τούς κλάδους ή τδν κορμόν εύρον εικόνα τής Παναγίας. Πρδς άνά- 
μνησιν τοΰ θαύματος έκτισαν είς τδ αύτο μέρος έκκλησίδιον. Έτυχε κατ’ ε
κείνον τον καιρόν νά διατριβή είς τήν Λέσβον εξόριστος Κωνσταντίνος ό 
Μονομάχος, αύλικδς ών είσέτι. Οί τρεις άσκηταί χρηματισδέντες κατ’όναρ 
έπλευσαν εις τήν Λέσβον καί προεΐπονείς αύτδν ότι έμελλε μετ’ολίγον νά βα- 
σιλεύση. Έλαβον δε παρ’ αύτοΰ τήν ύπόσχεσιν (ή ώς μ’ εΐπον οί πατέρες, τον 
πολύτιμον αύτοΰ δακτύλιον), έάν ή πρόρρησίς των άληθεύση, νάτοΓς δώση 
ο,τι επεθύμουν. Μετ’ ολίγον καιρόν άναβάσα ή αύτοκράτειρα Ζωή έπί 
τοΰ θρονου μετεκάλεσε τδν Κωνστ. Μονομάχον νά συμβασιλεύση μετ’ αΰ- 
τής· Τότε πλεύσαντες εϊς Κων)πολιν καί παρασταθέντες ένώπιον του οί 
τρεις ασκηται τον παρεκάλεσαν νά οϊκοδομήση πρδς έκπλήρωσιν τής 
ίοΟεισης υποσχέσεως ναόν εϊς τήν θαυματουργόν Παναγίαν, καί ό Μονο
μάχος βασιλικώς φιλοτιμηθεϊς ώκοδόμησε πολυτελεστάτην τήν Νέαν Μο
νήν, τήν οποίαν απεπεράτωσε μετά τδν θάνατον αύτοΰ ή τής προαπο- 
θανούσης συζύγου του Ζωής άδελφή θεοδώρα. ‘Π Μονή αΰτη έλαβεν 
έκτοτε παμπολλα προνομία επικυρωμένα διά χρυσοβούλων άπό τε τους 
κτήτορας καί άπό τους μετά ταΰτκ, άπδ τδν ’Ισαάκ Κομνηνδν λ. χ. 
Κωνσταντίνον τδν Δούκαν, Ρωμανόν τδν Διογένην, Μιχαήλ τδν Δούκαν 
καί Νικηφόρον τδν Βοτανειάτην καί άπδ τους μετά ταΰτα αύτοκράτορας 
?αϊ Πατριάρχας τοΰ Βυζαντίου.
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δ δέ πέμπτος μέλας μέ πολυχρόους ψήφους έν τω μέσω πεποι- 
κιλμένος, καί άξιοθέατόν τι σύμπλεγμα τούς πέντε άρτους τοΰ 
Ευαγγελίου ύποδηλοΰν, έφ’ ών δά ψάλλεται καί ή Αϊτή τών 
έορτών — τδν Προνάρθηκα, δστις εισάγει είς τον Νάρθηκα και 
δστις φέρει ζωγραφήματα αγίων καί σκηνάς τής ‘Αγίας Γραφής, 
έν οΐς έξέχει το έκτύπωμα τοΰ Σωτήρος ήμών, έπάνωθεν τής 
πύλης τοΰ Καθολικοΰ έπί τύ κολοσσιαίου έξειργασμένον, διότι τδ 
μέν πλάτος έχει 15 ποδών, τύ δέ μήκος 31, τδ δ’ ύψος σπι
θαμών 34. Τδ μέσον τής στέγης έχει δ Προνάρθηξ σφαιροειδές, 
τά δέ πλάγια κυλινδροειδή, εινε στενόμακρος καί έξαπλοΰται 
πλαγίως άπδ μεσημβρίας πρδς άρκτον έχων καί θύραν μικράν 
πρδς τήν βορείαν πλευράν. ‘Ο ναδς έχει κα! θέσιν τινά παράμε
ρων, Βορδουναρεΐον καλουμένην, έν ή ΐστανται οί Βορδουναρέοι 
ή ύπηρέται τής Μονής. Βορδουναρέους καλοΰσιν αύτούς καί έν 
ταΐς Μοναΐς τής Λέσβου, τοΰ Αειμώνος καί τοΰ ‘Υψηλοΰ, ώς καί 

έν τω άγιωνύμω δρει.
Μετά τήν τοΰ 1822 καταστροφήν οί πατέρες τής Νέας Μο

νής έπαθον τά πάνδεινα. Οί θησαυροί αύτής, αί βασιλικαί προσ- 
φοραι, τά βαρύτιμα ιερά άμφια, τά άρχεΐα, τά χρυσόβουλα, τά 
πατριαρχικά έγγραφα, ή βιβλιοθήκη καί πολλά άλλα σπάνια καί 
πολύτιμα άνηρπάγησαν καί κατεκλάπησαν. ! 1 Έν Σύρω άνευ- 
ρέθη ή μία Κάρα τών τριών κτητόρων καί Sv άξιοθέατον πολύ-, 
τιμον διά τήν άρχαιότητα αύτοΰ βασιλικόν πεΰκι, άπερ οί έκεΐ 
τότε Χϊοι έξηγόρασαν καί ήδη ή Μονή κατέχει.

Μετά τήν τοΰ 1822 καταστροφήν οί πατέρες αύτής παρέμεί- 
ναν, μ’ ειπον, μέχρι τοΰ 24 καί ιδίως μέχρι τοΰ 1830 έσκορ- 
πισμένοι. Σήμερον ή Μονή αύτη άριθμεϊ περί τούς 100—120 

μοναχούς, οΐτινες ζώσιν ιδιορρύθμως καί ούχί κοινοβιακώς, καλ- 
λεργοΰντες τά διασωθέντα τής Μονής κτήματα άπδ τής διαρπαγής 
τοΰ 1822. Άλλοτε έζων οΐ έν αύτή ένασκούμεν,οι πατέρες κοινο- 
βιακώς καί δι’ αύτδ έχει έκτεταμένην μαρμάρινον τράπεζαν, είς 
ήν δύνανται νά παρακαθήσωσιν ύπέρ τούς 150. Έχει δεξαμενήν 
ποσίμου ύδατος ύετίου τετράστομ-ον στηριζομένην έπί 8 στηλών. 
Πολλά μέρη αύτής άνωρθώθησαν, άλλά τά πλεϊστα είσέτι είσι 
κατεστραμμένα. ‘Ο ήγούμενος αύτής κ. Νεόφυτος φέρει τδ εκα
τοστόν ήδη τής αύτοΰ ήλικίας έτος. ‘Η Νεαμονή τής Χίου δεν 
παρέχει είς τούς πατέρας αύτής δσα αί έν Λέσβω μοναί χίξ 
Αειμώνος καί τοΰ ‘Υψηλοΰ, άλλά μόνον δύω όκάδας άρτου καθε- 
κάστην συνεισφέρει δέ είς τήν συντήρησιν τών έκπαιδευτικών 

καταστημάτων τής Χίου καί πληρόνει είς τήν Σ. Κυβέρνησιν 25 
χιλιάδας γροσίων. (α)

‘Ο σημερινός πληθνσαός τής Χίον.

‘Απάσης τής νήσου δ πληθυσμός μετά τών εις τά έξω ζών- 
των Χίων λέγεται 70,000· έν δέ τή Χίω διαμένουσι 50—60 
χιλιάδες, έξ ών 12 χιλ. έν τή πρωτευούση, 16 χιλ. είς τά πε
ριώνυμα μαστιχόχωρα, άπερ είσίν 21, οί λοιποί εις τάάλλα 44 
χωρία καί 6 χιλιάδες έν Βροντάδω, εϊς δν ύπάρχουσι δύω δημο-

(α) Περισσότερα περί της ίερας ταύτης Μονής ΐδε ε’ς τά « ΝΕΑΜΟ- 
ΝΗΣΙΛ» το» x Γ. Φωτεινού.
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τικά σχολεϊα τών άρρένον καί ϊν Παρθεναγωγείο·/· εί; τούτου 
δε τήν βορ. άκραν ύπό το ιστορικόν ορο; Έπί; ύπάρχει τό 
λεγόμενον «Δασκαλειό ή Σκαμνί » τοΰ ‘Ομήο ου, δπερ εΐνε 
στρογγύλάς βράχος κεκλιμένος δλίγον, έχει κύκλου περιφέ
ρειαν, εινε διά τής σούρας ώμαλισμένος, έχει 25—26 π .ίδών- 
μήκος και πλάτος καί είς το μέσον αύτοΰ φέρει ζαθέδραν λαξευ
τήν. έφ’ ή; καθήμενος ό "Ομηρος έψαλλε τά θαυμάσια αύτοΰ' 
καί αμίμητα ποιήματα, άπερ υπήρξαν, ύπάρχουσι καί ύπάρξουσι 
το άπαυστον θάμβος καί μελέτημα τών αιώνων. Πολλοί, έν οίςι 
καί δ αείμνηστος Α. Βλαστός (ίδε Χιακά) δέν παραδέχονται τήν 
γνώμην ταύτην, άλλά δ’.ϊσχυρίψονται δτι τό ολίγον μακράν τοΰ· 
βράχου τούτου κείμενον σπήλαιον και ώς ή κατοικία τοΰ ‘Ομή
ρου άναφερόμενον ήτο ναός τής Κυβέλης καί οΰχ! ή ένδοξος 
σχολή τοΰ ‘Ομήρου, έξ ής ή Χίος έσχε τούς ‘Ομηρίδας της. 
‘Ημεΐς ώς τήν έδραν· τού ένδοξου ποιητοΰ διδασκόμενοι- παρά 
τοΰ νεωτέρου τής έποχής μας ‘Ομήρου τής ‘Ελλάδος, τοΰ μά' 
καρος ’Αλεξάνδρου Σούτσου, νά παραδΐχθώμε·/ τούτον τον βρά
χον, τούς έκείνου ύπέρ τής πέτρας αυτής στίχους α/ασωνήσαντε;,

» Ώ Χίος!' θέλω· τήν μακαρίαν
Εκείνην· πέτραν σσυ ν’ άσπασθώ·

» Καί τοΰ ‘Ομήρου τήν μελωδίαν 
Νά έκμυζήσω, νά έμπνευσθώ· 

» θέλω τήν δάφνην- του νά μασήσω 
Κα: τά. δεινά σου νά τραγωδήσω5 

κ ‘Ως έτραγωδησε τά τής Τροίας 
Εις τούς γλυκείς σου κόλπους έντός, 

» "Οταν αίκόραι τής Πιερίας
“Ελεγαν, έγραφε δέ αυτός.»

(Τ. ‘Ελλάς σελ. 97'.) 

έσπεΰσαμεν μετά τοΰ όδηγήσαντος ήμάς έκεϊ αίδεσίμου κυ
ρίου Αεοντίου Σαζελαρίου ν’ άσπασθώμεν τήν περιώνυμον έκεί
νην πέτραν μετά τοΰ άνήκοντος σεβασμοΰ, ήςτινος ομω; τούς 
λέοντας, παριστάνοντα; ίσως πόδας, χέϊρες βέβηλοι κατασύντρι
ψαν καί μόνον οί όνυχες αυτών καί ό σχηματισμό; διακρίνονται. 
Τήν παρά τών ανθρώπων παρημελημένην ταύτην ίεράν έδραν 

έφιλοτιμήθη ή φύσις να στέψη μέ ευώδη όρίγανα, μέ άγρια κρίνα 
και μ’ άλλα τινά κισσοειδή. φυτά, άπερ είνε λίαν παράδοξον 
πώς έφύτρωσαν καί πώς ζώσι παρ’ ούδεν’ος ποτιζόμενα. χωρίς 
νά ύπάρχη κάν ούτε μία δράξ χώματος είς τάς ρωγμάς τής πέ
τρας, είς άς ταΰτα έφύτρωσαν! Είς τό σπήλαιον τοΰ ‘Ομήρου- 
άναόρύει νερόν θαυμάσιο·/, παρ’ αυ υδρεύονται απασα: σχεδόν αί 
οικογένεια: τής Χίου κατά τό θέρος, καί τό οποίον πριν, τοΰ 22 
έπεμπον οί Χϊοι ώς δώρον μετά τών άλλων προϊόντων· τής νήσου 
εις τήν Α. Μ. τόν Σουλτάνο·/.

IV

Έκιταίΰινσις.

“Απαντες οί μαθηταί τών εκπαιδευτικών καταστημάτων καί 
τοΰ γυμνασίου τοΰ ύπό τοΰ γεραροΰ καί πολιότριχος -γυμνασιάρ
χου κ. Γ. Σουρία, τοΰ τοσοΰτον εύδοκίμως έν Σύρω άλλοτε έπί 
πολλά έτη γυμνασιαρχήσαντο; καί πολλούς τής μεγαλουπόλεω;

Σμύρνης ιατρούς γραμματίσαντί; (ί·ι οίς ο! αξιότιμοι ιατροί: 
Μιλτιάδης ’Εμμανουήλ, Καλλιγας, Μύρων καί οί λοιποί) εισ'ιν 
700. Είς τά δημόσια καί ιδιωτικά παρθεναγωγεία- τή; Χίου φοί- 
τώσιν- ύπέρ τά 300 κοράσια.

‘// βιβλιοθήκη.

Οί φιλότιμοι Χϊοετή προνοία του κ. γυμνασίαρχου Γ. ΣουρΆ 

καί τής εφορίας άνωκοδόμησαν λαμπράν τετράγωνον αίθουσαν καί 
κατεκόσμησαν αύτήν διά θέσεων πολλών ύελίνων, έν αίς έταξι— 
θέτησαν τάς έννέα χιλιάδας τόμους αύτής, μεταξύ, τών όποιων 
διαπρέπ-ι καί ή τοΰ μακαρίτου Κοραή. άξιόλογος καί σπανία βι
βλιοθήκη, έν ή,.εύρίσκεται καί τό πάνυ σπουδαίο·/ « Description de 
Γ Egypte ou reeueil des observations et des retherches, qui 
ont βΐέ fnites en Egypte pendant Γ expedition·: de Γ armee 
Franfaise — public par ordre du· gouvernement, — A Paris 
de l inipriinerie Royale » είς ψύλλον·· μέγιστο·/ καί άπό τόμους 
30 συν.στάμενσν.

Διά τήν ταξιθέτη#·/ τών· βιβλίων καί τήν διακόϊμησιν τής 
βιβλιοθήκης προσεκλήθη έξ ’Αθηνών ό κ. Πολίτης επίτηδες, ος- 
κατέγεινε τρεις όλους μήνας ταξιθετών καί καταγράφω/ τούς 
καταλόγους αύτών, οΰςτινας ήδη καί είς φφ; έν Άθήναις έκ— 
δίδει δαπάνη: τοΰ γυμνασίου τή; Χίου.·

V
0ι tv Χίω ναο\ 7. λ.

‘Π'πληθό; τών έν Χίω ναών έμβάλλει εϊς άπΟρίαν τόν ξέ
νον. Έ·> Χίω έκαστη μεγάλη οικογένεια, λέγουσιν, είχε τόν 
ναόν της καί τόν ιερέα της. Απάτης τής Χίου οί ναοί άνέβαινον- 
εΐς του: 700, ή δέ πρωτεύουσα πριν τών 22 είχεν 66, καί ήδη 
έχει οΰχ': ολίγους. ‘Π πρωτεύουσα, έλεγε μοι ό αξιόπιστος καί 
αξιότιμος γέρων κ. Β. Πατούνας, πριν τής καταστροφή; ύπέρ 
τούς 100 ιερείς και 25 διακόνους- είς δέ τάς έξοχά; καί τά 
χωρία άναλόγως τών εκκλησιών ό· άριθμός αυτών καί ήτο κα; 
εΐνε είσέτι μέγας.

Έχουσι·/ οί φιλόκαλοι Χϊοι νεκροταφείο·/ πρός τήν νοτίου· 
άκρα·/ τή; πόλεως καί έν αύτω κομψόν έκκλησίδιον, όπισθεν- 
δ’ αύτοΰ αίθουσαν τετράπλευρο·/ καί νεόδμητο·/, ήτις φέρει είς 
τάς τέσσαρας αυτής πλευράς (τοίχους) θήκας σχηματιζούσας 5 
—6 μέχρι τής στέγης σειράς· έκάστη δέ σειρά φέρει 7—8 συρ- 
τοειδή κιβώτια ήριθμημένα, είς απερ περικλείαυσι τά οστά τών-- 
προσφιλών νεκρών των, αί επίσημοι οικογένεια:.

ΤΙςοϊύντα τής Χίον.

‘Η τοσοΰτον- ευνοϊκόν τόν ούρανόν έχουσα καί ύπό τών σθγ~· 
περασμένων ακτινών τοΰ ήλιου φωτιζομένη καί θαλπομένη Χίος 
έχει τήν έν αύτή άναπτυσσομένην βλάστησιν πλουσίαν καί ποι
κίλη·/. Είς τόν ύμνον τοΰ ’Απόλλωνος, δνπερ άποδίδουσιν είς τόν 
“Όμηρον, καλείται λιπαρωτάτη καί τό έπίθετον τοΰτο δέν .εΐνε 
δι*  αύτήν ούτε κολακεία οΰτε μύθος ποιητικός, διότι έκτός άπά- 
σης τής άλλης καλλιεργησίμου γής έχει ή Χίος κήπους περίπου 
έκτάσεως στρεμμάτων 3000, οί όποιοι τρέφουσιν ύπέρ τάς 300, 
000 λεμονο-πορτοκαλάδενδρα, άπερ ποτίζουβ: περί τά 700' 

-μάγγανα, έργάζόμενα ή στρεφόμενα κατά μέσον δρον δέκα ώρας 
•το ήμερονύκτιον. Τό προϊόν τών χρυσομήλων καί τών λεμονιών 
άναδαίνει είς 40 εκατομμύρια- έκτος αύτών εξάγει ή Χίος 30 
χιλ. όκάδας μαστίχης, 150 χιλ. όκάδ. τών εύθράστων καί πε- 
ριζητήτων αμυγδάλων της, 50 χιλ. οκάδας ελαίου, γλυκολέ- 
μονα, σύκα καβούρια λεγάμενα, κρασία, μέλι, μκλλόν, ρακήν 
.απλήν κ«ί τήν περίφημο·/ μαστιχήνην, κηρόν κτλ.

βιοι.η^ανία Χίον.

Τά πρώτα τής σημερινής βιομηχανίας τής Χίου εί&ί τά δέρ
ματα, ών ή εξαγωγή εισάγει είς Χίον περί τά 4 έκατομμύρια, 
τά καραβόπανα, οί έμπόται τών Άρμολίων, οί πίθοι, στάμνα: 
καί άλλα διάφορα αγγεία. ’Εσχάτως άνευρέθησαν μέταλλα αντι
μονίου καί παρά τοΰ κ. θεοδώρου Κιτροέφ, διερμηνέως τ.οΰ 
.δ ι σ ικητηρίου, λιθ ά νθρ ακες.

Ναννιχόν.

Έν Χίω κατασκευάζονται κατ’ έτος δέκα πλοία κα: τό όλβν 
τών πλοίων αύτής ύπ-ρβαίνει τά 300 (έπικαλούμεθα τήν προ
σοχήν τών έν Μιτυλήνη πατριωτών), έξ’ ών τά 110 βρίκια καί 
βομβάρδαι, τε δε λοιπά σερνίκια καί περάματα. Τά μεγαλείτερα 
έξ αύτών ένεργοΰσι ναύλους, τά δέ μικρότερα ταξειδεύουσι πρός 

τδιον αύτών λογαριασμόν Τό δλον τών κεφαλαίων, άπερ απα
σχολούνται εις το ναυτικόν, εΐνε 30 εκατομμύρια.

’^σφ/ώι.-τεχά καταστήματα

Έν Χίω ύπάρχουσι πέντε ασφαλιστικά καταστήματα πλοίων 
■διά μετοχών, έκτός τών έν αύτή ξένων ύποκαταστημάτων. θαυ- 
μασία καί επίζηλος εΐνε ή πρόνοια τών δυναμένων Χίων απέ
ναντι τής ώς πρός τούτο αδιαφορίας τών γειτόνων αύτών Μιτυ- 

ληναίων

Αιαίζίσις Χίον.

Τά κυριώτερα τμήματα, εις ά ή πόλις τή; Χίου διαιρείται 
είσίν ή Άπλωταριά, δ Έγκρεμό;, τό Παλαιόκαστρον καί ό 
κάτω Γιαλός. Τό Φρούριο·/ τή; Χίου δεν εΐνε πολλοΰ λόγου 
άξϊον. Έν αύτω δέ παραμένουσιν αί 70—80 καί μόνα: ’Οθω
μανικά! τή; Χίρυ οικογένεια·.. Τό διοικητήριο» τής Χίου είνε νεό
δμητο·/ καί περικαλλέστατον. ‘Η Χίο; διά τά τής έκπχιδεύσεως, 
τοΰ νοσοκομείου καί τού λωβοκομείου έξοδεύει περί τάς 3 χι
λιάδα; λίρας- τό αύτό δέ ποσόν περίπου θέλουσι κα! τά έν Μιτυ- 
7'ή""! φιλανθρωπικά καί έκπαιδευτικά καταστήματα. ‘Η Χίος 
όμως εΐνε ούχί μόνφν γεν/αιρτέρα άλλά καί κοινωφελεστέρα 
διότι ούδέπρτε κατεδέχθη νά έπι.βαρύ·/η μέ δίδακτρα τούς άπό 
τά χωρία της μαθητάςκαί τρύ; άπ'ο τήν Κρήνην (Τζεσμέ), Ρό
δον, Καλλίπολιν, Σάμον κτΚ μέρη είς τό γυμνάσιο·/ αύτή; έκ- 
παιδευομένους.

Έν Χίω ύπήρχεν αύτοδιοικητικόν προνομιούχου σύστημα, εί; 
δ καί μόνον οφείλεται, λέγουσιν, ή αΰξησι; τοΰ πληθυσμού, ό 
πλουτισμό; τών κατοίκων καί ή έν μέρει άνάκτησις τών κατά 
τήν μεγάλην καί μοιραίαν έκείνην πανωλεθρίαν άπολεσθέντων 

καί καταστραφέντων. Τό σύστημα τούτο κατήργησεν ή Σ. Κυ- 
βέρνησι; πρό 4—5 έτών καί εξίσωσε τήν άλλοτε προνομιούχου 
Χίον πρός τά; λοιπά; έπαρχία; τή; εύρεία; αύτοκρατορίας Της.

Τοιαύτη έν ολίγοι; ή περιώνυμος, ή πολυπαθής Χίος, ή πρός 
1ξ άλλα; πόλεις διαφιλονεικούσα τήν γέννησιν τοΰ ‘Ομήρου, είς 
ούτινος τήν έδραν ή τό ΔασκαλεΓο όπόταν πρό έτών προσήλ- 
θεν ό νέος τή; ‘Ελλάδος Όμηρος, ό άθάνατο; ’Αλέξανδρος 
Σοΰτσος, ά/εφώνησεν ένθουσιών πρ’ος τόν άπόντα θεόν ^τής ποί- 
ήσεως:

« Τήν πηγήν σου ώ; ό Νείλος, Όμηρε, είς σκότος κλείων, 
» Νά έρίζωσι τήν δόξαν τών λαμπρών σου γενεθλίων

«‘Επτά πόλεις θεωρείς.
«Άλλά σώζεται ή έδρα, δπου έρραψωδεις, κοίλη,
·» Κοίλη, επειδή ώ; γίγας είς τά πέτρινα της χείλη 

«Έπεκάθησες βαρύς, λ

(Τ. ‘Ελλάς σελ. 120).
Ποιμένος άξιοΰνται οι φιλογενεϊς καί φιλοπρόοδοι Χϊοι τοΰ 

άρίσ-.ου και τά μίλα πεπαιδευμένου καί διακεκριμένου μεταξύ 
απάντων τών τής ’Ανατολική; ορθοδόξου έκκλησία; αρχιερέων, 
τού γλαφυρώτατον, δεινόν καί ακούραστο·/ κάλαμον έχοντο; Σ. 
Γρηγορίου, τοΰ γρήγορου δός είπεϊν και ακαμάτου συ-ργρα- 
φέ»; τών έφεξή; έργων, ά.) « Περί ένώσεω; τών ’Αρμενίων μετά 
τή; ’Ανατολική; ορθοδόξου Εκκλησίας ύπό Γρηγορίου Μητρο
πολίτου Χίου τού Βυζαντίου φιλοτιμώ δαπάνη τών αδελφών Σου- 
ίατζόγλου κα: Σας. έν Κωνσταντινουπόλει έκ τοΰ τυπογραφείου 
’Αντωνίου Κορόμηλά 1871.» 6'.) «‘Η φωνή τής ορθοδοξία; ένΧίω 
έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου 1863 ούτινος τήν άνάγ/ω- 
σιν καί τήν προσεκτικήν μελέτην καί σπουδήν διά τό οικοδομή- 
τικόν αύτοΰ συνιστώμεν εις πάντα;· γ'.) Τά δύω ύπομνήματα 
πρός τήν Μ. τού Χριστού Έκκλησίαν χατά τής μισθοδοσία; τού 
‘Ιερού Κλήρου έν Χίφ, έκ τής τυπογραφείας Κ. Α. Δαμιανού 
τό 1866 συγ-γραφέντα καί κατά τό 1872 έκδοθέντα.

δ'.) Λόγος εκφωνηθείς τη Κυριακή τών Βαίων 9. ’Απριλίου 
1872 έν τω ιερω ναω τής Μητροπόλεως «κατά δεισιδαιμο
νιών καί προλήψεων ». Κα! τέλος «έ.) Τό «‘Ελληνιχόν πνεΰμα» 
ήτοι σχέσις τού ‘Ελληνισμού πρός τήν ορθοδοξίαν, πραγματεία 
ήτις τοσοΰτον έθελξε τόν σοφόν κα! σεβάσμιον φίλον τής Α. 
Σεβ. τόν κ. Γ. Ούϊλλιάμ διδάκτορα τής θεολογίας έν τώ Πα- 
νεπιστημείω τής Κανταβριγίας (Kambridg), ώστε ούχί μόνον 
Ά-ργλιστί μετέφρασεν αύτήν άλλά καί προσεφώνησεν εϊς τόν Σ. 
Αρχιεπίσκοπον τής Όξωνίας, μέγάν ιερέα τής βασιλίσσης.

Τό ύπ’ο τοΰ αρχιεπισκόπου ‘Αγίου Χίου έκπονηθέν τούτο 
«‘Ελληνικόν Πνεΰμα» μεταφέρομεν καί ήμεϊς εις τόν « Μέν- 
τορα» καί φιλοδωρούμε·/ αύτό τοϊς φίλοις ά/οτγνώσται; αύτοΰ 
μετά τής σ. είκόνος τβΰ ίεροΰ συγγραφέως, παρακαλούντε; αύ
τοΰ;, ινα συνεύχωνται μεθ’ ήμών τών ελάχιστων νά άποκτήση 
ή ορθόδοξο; Άνατολιχή Εκκλησία, ή φιλόστοργο; καί φιλότε
κνο; σεμνή θεία Μήτηρ, τοσαΰτα τέκνα όμοια τώ ‘Αγίω Χίου, 
πολλούς τοιούτους άξιους κα! εμβριθείς σοφούς ιεράρχας, ίνα 
ότηγώσ: τά λογικά ποίμνια αύτών εις νομά; σωτηρίους.

Δ. Α. Μ. X α ρ ικλή ;.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.

„ Πλατύναι ό Θεός τφ Τάφεθ και κατοικησάτω 
έν τοϊς οί'κοις τον Σήμ.„ (Γεν. Θ', έδαφ. 27).

Έν τή κατά τήν 30 Ίανουαρίου έπετείω έορτή τών ήμετέρων 
εκπαιδευτηρίων ώμίλησα περί της σχέσεως της ‘Ελληνικής παι
δείας προς την ’Ορθοδοξίαν, ύποδείξας την άνάγκην της ‘Ελ
ληνικής έπιστημονικής έκπαιδεύσεως πρδς μόρφωσιν χρηστών 
πολιτών καί ενάρετων Χριστιανών. Συνεχίζων δέ τδν λόγον θέλω 

δμίλήσει καί σήμερον κατά την έ'ναρξίν τών δημοσίων έξετάσεων 
περί τοΰ αΰτοΰ θέματος πλατύτερον.

Πρώτον μέν περί των έμφύτων ροπών καί ιδιοτήτων τοΰ ‘Ελ
ληνισμού, καί περί τών διαφορών αΰτοΰ έ'ν τε τή πολιτεία καί 
τή θρησκεία πρδς τδ ’Ασιατικόν καί τδ Εΰρωπαικδν πνεΰμα.

Καί δεύτερον περί τής Θείας καί οικουμενικής αποστολής 
τού ‘Ελληνισμού, μαρτυρουμένης έ'κ τε τού συνειρμού τών ιστο
ρικών γεγονότων καί έκ τής άναλογίας καί αρμονίας τών άρ
χών αΰτοΰ πρδς τάς άρχάς τοΰ ’Ορθοδόξου Χριστιανισμού.

Έκ δέ τής έρεύνης τών θεωρημάτων τούτων άποδειχθήσεται 
έναργώς ή σχέσις τοΰ ‘Ελληνισμού πρδς την Όρθόδοξίαν, καί 
έπομένως ή άνάγκη τής έπιστημονικής καί φιλοσοφικής σπουδής 

και μελέτης τοΰ δλου βίου τών ήμετέρων προγόνων, θεωρητικού 
τε κα: πρακτικού, ώς τά μέγιστα συντελούσης οΰ μόνον εις μόρ- 
φωσιν έθνικήν, άλλά καί εϊς διάπλασιν θρησκευτικήν τής 'Ορθο
δόξου ‘Ελληνικής νεολαίας.

Και δή ά'ρχομαι, έπικαλούμενος τήν ύμετέραν προσοχήν.
§. 1. ‘Ο μέγας φυσιοδίφης τής 'άρχαιότητος ’Αριστοτέλης τοι- 

άνδε τινά ψυχολογικήν διάκρισιν τών έθνών έν τοϊς Πολιτικούς 
ποιείται. Τά έν τοϊς ψυχροϊς τόποις έθνη καί τά περί τήν Ευρώ
πην, λέγει, είσί μέν πλήρη θυμού, ήτοι άνδρεϊα, ζωηρά καί δρα
στήρια, άλλ’ δμως υποδεέστερα τών ’Ασιανών κατά τήν διάνοιαν 
καί τέχνην· και διά τοΰτό εΐσι μεν έλεύθερα, άλλ’ άπολίτευτα 
καί άνίκανα άρχειν τών πλησίον. Τά δέ τής ’Ασίας είσί μεν 
διανοητικά κα! τεχνικά τήν ψυχήν, άλλ’ ά'θυμα, ήτοι άδρανή, 
στάσιμα και άκίνητα, καί διά τοΰτο πάντοτε δούλα. Τδ δέ τών 
‘Ελλήνων γένος, καθώς κεϊται έν τω μέσω τής Εΰρώπης καί 
τής ’Ασίας γεωγραφικώς, ούτω μετέχει καί τής φύσεως έκατέ- 
ρων, έπειδή και έ'νθυμόν έστι καί διανοητικόν διό περ καί έλεύ- 
θερον διατελεϊ καί άριστα πολιτεύεται και δύναται άρχειν πάν
των, μίαν συγκροτούν πολιτείαν (1).

§· 2. Καί άληθώς παρά μέν τοϊς Άσιανδΐς άπασα ή πολι
τική ζωή συγκεντροΰται έν ένί άπολύτω άρχοντι· οΰδέν! έξεστι 
συζητέΐν ή έπικρίνειν τάς πράξεις αΰτοΰ, άλλ’ άπαντες δφείλουσι 
τυφλώς καί άπαθώς τω τυραννικω αΰτοΰ νεύματι ύπείκειν. Παρά 
δέ τοϊς άρχαίοις έσπερίοις έ'θνεσι, Κελτδϊς, Βρετανοΐς, Τεύτοσι 
καί τοϊς άλλοις φραγκικοϊς λαοϊς ύπερεκράτει ή άτομικότης, ό 
άγριος έγωισμδς καί ή αλόγιστος ατομική άνεξαρτησία (τοΰθ’ο
περ δηλοι καί τδ κοινόν άπάντων τών εσπεριών έθνών έπώνυμον 
φράγκος = έλεύθερος). Έκαστον άτομον έζη καθ’ έαυτδ έν τή 
μικρά αύτοΰ γωνία, περιθάλπον τά ίδια φρονήματα καί σταθμί- 
ζον τά πάντα κατάτδ ’ίδιον συμφέρον, οΰδέποτε δέ κατά τδ κοινδν 
άγαθόν. Παρά δέ τοϊς Έλλησιν, ώς ένθύμοις άμα ουσι καί δια
νοητικούς κάντεΰθεν άποτελοΰσι μέγα τι κοινωνικόν δλον, ύφ’έν’ος 
καί τοΰ αΰτοΰ πνεύματος καί αισθήματος έμφορούμενον, άμφό- 
τερα τά άντίρροπα έν αρμονία συνηνούντο, ούτε τής προσωπικής 
έλευθερίας ή άτομικότητος ύπδ τής πολιτικής έξουσίας άναιρου- 
μένης οΰτε τής πολιτικής έξουσίας καί ένότητος ύπδ τής προσω
πικής άνεξαρτησίας καί έλευθέρας ψήφου έκμηδενιζομένης.

§. 3. Τδν χαρακτήρα τής έναρμονίου ‘Ελληνικής πολιτείας καί 
Κλεόβουλος ό Λίνδιος ορίζει ώς έφεξής- « Πολιτεία άλάνθαστος

„ * ι

(1). «Περί τοΰ πολίτικου πλήθους τίνα μέν όρον ύπάρχιιν χοή, πρό
τερον εϊπομεν· ποιους δέ τινας τήν φύσιν είναι δ»ϊ, νΰν λέγομεν. Σχεδόν 
δή κατανοήσειεν αν τις τοΰτό γε βλέψας έπί τε τάς πόλεις τάς εΰδοκι- 
μούσας τών ‘Ελλήνων και πρδς πάσαν τήν οικουμένην, ώς διήλειπται 
τοΐς εθνεσι. Τά μέν γάρ έν τοΐς ψυχροϊς τόποις έθνη καί τά περί τήν 
Ευρώπην θυμοΰ μέν έστι πλήρη, διανοίας δέ ενδεέστερα καί τέχνης· διό- 
πε· ελεύθερα μέν διατελεϊ μάλλον, άπολίτευτα δέ, και τών πλησίον άρ
χειν ον δυνάμενα. Τά δέ περί τήν Ασίαν διανοητικά μέν καί τεχνικά 
τήν ψυχήν, άθυμα δέ, διόπερ άρχόμενα και δουλεύοντα διατελεϊ. Το 
δέ τών ‘Ελλήνων γένος, ώσπερ μεσεύει κατά τούς τόπους, ούτως άμφοϊν 
μετέχει. Καί γάρ ένθυμον και διανοητικόν έστι· διό περ ελεύθερόν τε 
διατελεϊ καί βέλτιστα πολιτευόμενου καϊ ίννάμενον άρχειν πάντων, μιάς 
τογχάνον πολιτείας » . (Πολιτ. βιβλ. Ζ'. κεφ. στ'/

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Λ'. Τεΰχ. ΜΑ'.) 

ή μαθηματικώς περιφέρειαν κα! κέντρον εχουσα κα! διά μυριο- 
πληθών άκτίνων έπι τό αντό βαίνουσα· ή δέ θάτερον τούτων μή 
εχουσα, ε! έγχωρεϊ τοΰτο τή διανοία, έστιν ή κέντρον άνευ πε
ριφέρειας ή περιφέρεια άνευ κέντρου, πολλά τά ατάσθαλα έπά- 
γουσα.» Ένθα τδ μέν «κέντρον » δηλοϊ τήν είς τήν πολιτικήν 
άρχήν έλλογον ύποιιαγήν, τδ εις τάς πατρίους παραδόσεις σέβας 
καί τήν είς τοΰς κειμένους νόμους πειθαρχίαν. Αί δέ « μυριο- 
πληθεϊς άκτϊνες» τήν βαθεϊαν συναίσθησιν τής άτομικότητος, 
τήν έλευθέραν συζήτησιν κα! τήν καθολικήν ζωήν κα! ενέργειαν 
τών πολιτών. “Ωστε λοιπόν ή μέν 'Ασιανή κοινωνία έστί, κατά 
Κλεόβουλον, κέντρον άνεν περιφέρειας ή, κατ’ Άριστοτέλην, 
διάνοια άνευ θυμόν· ήτοι πολιτική έξουσία άνευ κοινωνικής 
ζωής· αί δέ τών φραγκικών λαών κοινωνία’., τοΰναντίον, περιφέ
ρεια άνευ κέντρου, θυμός άνευ διανοίας, τουτέστι κοινωνική ζωή 
άνευ πολιτικής ένότητος « πολλά τά ατάσθαλα έπάγουσαι» · 
ή δέ τών ‘Ελλήνων πολιτεία λογικώς συναρμολογεί κα! έν άσυγ- 
χύτω ενώσει άμφότερα τά άντίρροπα συνάπτει, κέντρον και περι
φέρειαν, διάνοιαν και θυμόν, πολιτικήν πειθαρχίαν κα! άτομι- 
κήν άνεξαρτησίαν. ‘Η μέν τών ’Ασιανών έστιν ένότης άνεν ποι
κιλίας, κα! έπομένως κοινωνία άπροσώπων δούλων καί άνδρα- 
πόδων ή δέ τών άρχαίων έσπερίων λαών ποικιλία άνευ ένότη
τος, κα! έπομένως κοινωνία άγριων ή δέ ‘Ελληνική ένότης έν 
πο’.κιλίμ, κα! έπομένως κοινωνία έμπρέπουσα είς δντα λογικά 
καί θεοείκελα, δεδημιουργημένα δηλονότι κατ' εικόνα κα! όμοί- 
ωσιν Θεού, έν οίς ήττον άμυδρώς ή έν τοϊς λοιποϊς κτίσμασιν 
άπινδαλματίζεται ή άπόρρητος Τριαδική ‘■Αρμονία ή τών πάν
των γενέτειρα καί δημιουργός.

§. 4. Καί ή μέν ’Ασιατική ή « βαρβαρική, κατ’ ’Αριστοτέλη, 
παμβασιλεία», ώς μηδενίζουσα τήν πολιτικήν ζωήν κα! ένέρ- 
γειαν τών άτόμων καί συγκεντροΰσα αύτήν έν έν! δεσπότη καί 
τυρα'ννω, άναλογεϊ πρδς τήν έλκτικήν ή κεντρόμολον δύναμιν,, 
ήτις αναιρετική έστι τής τοΰ παντός αρμονίας, ατε δή τείνουσα 
είς τδ καταστρέψαι τήν ποικιλίαν τών οντων και συμπτύξαι αύτά 
είς έν άπειρομέγεθες άτομον άπορον καϊ άνείδεον δ δέ πάλιν 
κοινωνικός τών ‘Εσπερίων εγωισμός, ώς καταστρέφων τήν πο
λιτικήν ένότητα, άναλογεϊ πρδς τήν ωστικήν ή κεντρόφυγα δύ- 
ναμιν, ήτις έπίσης έστί τού παντός ανατρεπτική, άτε δή τείνουσα 
είς τδ διαρρήξαι τήν τών οντων ένότητα κα! κατατμηματίσαι 
αύτά εις άπειρα τδν άριθμδν άτομα άμορφα κα! άνείδεα· ή δέ 
άδελφική κα! ισόνομος Ελληνική πολιτεία, ώς άσύγχύτως συνά- 
πτουσα τά άντίθετα άκρα, τήν αύθεντίαν τών πατρίων ή τήν 
πολιτικήν πειθαρχίαν, καί τήν άτομικότητα ένδς έκαστου τίν 
πολιτών, άναμφιλέκτως έστιν ή μόνη λογική κα! άλάνθαστος, 
κατά Κλεόβουλον, πολιτεία, ώς κέντρον και περιφέρειαν 'ίγ^-χ, 
καί έπομένως αναλογούσα πρδς τάς δύο αντίρροπους δυνάμεις 
τής φύσεως, τήν κεντρόμολον καί την κεντρόφυγα, τάς έν λόγν» 
τινι γεωμετρικω συναρμολογουμένας, δι’ ών αί παναρμόν.οι τών 
ούρανίων σωμίτων τροχιά! περιγράφονται και ή δλη ζωή τής 
φύσεως έκπο. .υεται.

§. 5. Οΰ μόνον δ’ έπί τών χρόνων τής δημοκρατουμένης 
‘Ελλάδος, ά,',λά καί επ’ αΰτής τής μοναρχουμένης καί ‘Ομηρι-·

19.
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κής (δτε ό δημόσιος τών Ελλήνων βίος οΰπω ήν ανεπτυγμέ
νος), εύρίσκομεν έν τή ‘Ελληνική πολιτεία την αύτήν αρμονίαν 
τών αντίρροπων, διανοίας και θυμόν, κέντρου και περιφέρειας, 
ένότητος καί ποικιλίας- διότι ένθεν μέν βλέπομεν « βουλήν γε
ρόντων » ή «μέδοντας » ή «άναζτας» ή « ήγήτορας λαών » 
(1), ένθεν δέ «αγοράν» (2). Καί ύπέρ μέν τής πολιτικής ένό- 
τητος καί πειθαρχίας άποφαίνεται δ ποιητής (δστις έστίν ή θρη
σκευτική ζαί πολιτική έκφρασις τής καθολικής συνειδήσεως τών 

‘Ελλήνων τής ήρωϊκής έποχής), ούτωσί λέγων
« Ούκ άγαθδν πολυκοιρανίη· είς κοίρανος έστω,
» εις βασιλεύς, ώ έδωκε Κρόνου παϊς αγκύλο μήτεω
« σζήπτρόν τ’ ήδέ Θέμιστας.........................(Ίλ. Β.).

κατά δέ τοΰ άπολυτισμοϋ καί τής πολιτικής αυθαιρεσίας καί 
ύπέρ τής άτομικής έλευθερίας ούτωσΐ έν τω προσώπω τοΰ Άχιλ- 
λέως άποφαίνεται·

« Οϋ τις βαρείας χέΐρας .... έποίσει (σοι)
» συμπάντων Δαναών, οΰδ’ ήν Άγαμέμνονα ε’ίπης,
» δς νΰν πολλόν άριστος ’Αχαιών εύχεται είναι» (Ίλ. Α).
§. 6. Έν ω λοιπόν άπας ό αρχαίος κόσμος διέκειτο είς έκ

ρυθμου καί ανώμαλον κοινωνικήν κατάστασιν διά τους ψυχολο
γικούς λόγους, οΰς δίδωσιν ό ’Αριστοτέλης, έν μόνη τή Έλλάδι 
ύπήρχεν αληθής ανθρώπινος κοινωνία, είτε ύπδ μοναρχίαν δια- 
τελούση είτε ύπό αριστοκρατίαν είτε ύπό δημοκρατίαν μόνου 
γάρ του Έλληνος ώς έ ν θ ύ μ ο υ άμα οντος καί δ ι αν ο η τ ι- 
κ ο ΰ, χαραζτήρ έστιν ή τε βαθεία συναίσθησις τής ατομικότητες 
καί ή πρδς τήν έλευθερίαν ορμή, έναρμονίως μέν τοι γε συνημ- 
μέναι μετά τής εις τούς κειμένους νόμους πειθαρχίας καί τοΰ 
σεβασμού είς τά πάτρια.— Πόσον δέ τδ πολίτευμα τοΰτο συνετέ- 
λεσεν εις τήν έναρμόνιον άνάπτυξιν τών δυνάμεων τοΰ έθνους 
καί είς τήν πρόοδον τών τεχνών, τών έπιστημών, τής φιλοσοφίας 
καί τών γραμμάτων αύτόδηλον. — Έπειδή δ’ έν μόνη τή ‘Ελ- 
λάδι ύπήρχε λογική και έμφιλόσοφος κοινωνία, διά τοΰτο έν 
μόνη ταύτη ύπήρχε δημοσία γνώμη, ή καθολική διάνοια, ήτις 
συνίστα τήν πολιτικήν τοΰ έθνους ζωήν κα! ένότητα, διαμορφου- 
μένη καί διαπαιδαγωγουμένη ύπδ τών πατρίων παραδόσεων. ‘Η 
δέ κοινή αΰτη γνώμη, ή έκπορευομένη μέν έκ τής καθολικής τών 
πολιτών συνειδήσεως'ζαί ύπδ τών πατρίων παραδόσεων διαφωτιζό
μενη, έν δέ τή έκκλησία τοΰ δήμου έκφραζομένη, είτ’ έν τή Πνυκί 
τών ’Αθηνών, είτ’ έν τή Σκιάδι τής άριστοκρατικωτέρας Σπάρτης, 
«θεωρείτο ώς τδ ύπέρτατον καί ανέκκλητον κριτήριου έπί τώυ 
•πολιτικών ζητημάτων καί ώς ό μόνος αλάνθαστος έρμηνευς τών 
πατρίων νόμων καί παραδόσεων.

(α) Βουλή δέ πρώτον μεγάθυμων ΐζέ γερόντων...........
τοΐσι δ’ άνέστη Νέστωρ ...., 
ο σφιν έϋφρονέων άγορήσατο καί μετέειπεν
ώ φίλοι Άργείων ηγήτορες ή,δέ μεοουτε;........... (Ίλ. Β).

(5) "Ως αρα φωνή σας βουλής έξ ήρχε νέεσθαι- 
ζβ δ’ έπανέστησαν . . . ..................

έπεσσεύοντο δε λαοί...............,
ιλαδον εις άγορήν...........................
τετρήχει δ’ άγορή, ύπδ δέ στεναχίζετο γαΐζ 
λαών ίζόρτων ..... ,........................... (αυτόθι'.

§■ 7. Πρδς μείζονα δέ σύμπηξιν τής πολιτικής τών κατά μέ
ρος ‘Ελληνικών πολιτειών ένότητος πρωίμως συνέστη τδ γερα- 
ρδν έκεΐνο τοΰ Πανελληνίου κοινοδούλιον, τδ καλούμενου Άμ- 
φιζτυονικδν Συνέδρων, έν ω συνερχόμενοι δίς τοΰ ένιαυτοΰ, κατά 
τήν έαρινήν καί τήν φθινοπωρινήν ισημερίαν, οί αντιπρόσωποι, 
‘Ιερομνήμονες καί Πυλαγόραι, έκάστης πολιτείας έβουλεύοντο 
περί τών θρησκευτικών καί τών πολιτικών τοΰ δλου έθνους 
πραγμάτων, ούχί αύθαιρέτως καί, ούτως είπεϊν, ιδιολογιστι- 
ζ ώ ς, άλλ’ έπί τή βάσει πάντοτε τών πατρίων νόμων καί πα
ραδόσεων.

§· 8. Έπειδή δέ ό τοιοΰτος λογικός και έμφιλόσοφος τής 
ισονόμου καί ισαδέλφου ‘Ελληνικής πολιτείας οργανισμός, έν ή 
έναρμονίως καί άσυγχύτως τά αντίρροπα συνηνοΰντο, διάνοια 
καί θυμός, κέντρον καί περιφέρεια, ένότης καί 
ποικιλία, έλευθέρα ψήφος και ύπαζοή εϊς τάς πατρίους πα
ραδόσεις καί τήν κοινήν γνώμην, διανοητική έλευθερία καί άρ- 
χαιοσέβεια, ατομική ανεξαρτησία ζαί πειθαρχία, έπειδή. λέγω 
δ τοιοΰτος λογικός ζαί έμφιλόσοφος οργανισμός προώριστο ύπδ 
τής Θείας Προνοίας ΐνα έγκεντρισθή «έλθόντος τοΰ πληρώματος 
τών ζαιρών » είς τήν ζαλλιέλαιον τής μιας τοΰ Χριστού Έζ- 
ζλησίας, τής πνευματικής καί ισαδέλφου πατρίδος, τής έπί γής 
λέγω, του Θεοΰ βασιλείας, εις ην εμελλον νά έγγραφώσι πολϊ- 
ται έξ απάντων τών έθνών, διά τοΰτο δέν έπρεπε νά περιορισθώ- 
σιν αί περί ισονόμου και αδελφικής πολιτείας άρχαί έν τή μι
κρά Έλλάδι, άλλ’ έδει νά γενικευθώσιν έκχεόμεναι καί μεταδι- 
δόμεναι εις τε τά άπρόσωπα καί δουλέζδσυλα άνδράποδα τής ’Α
σίας κα: είς τα εγωιστικά καί άπολίτευτα καί κακόνομα τής 
Ευρώπης φΰλα, διά τής έν τω μέσω τών δύο ’Ηπείρων, Ευρώ
πης καί Άσιας, ίσταμένης Ελλάδος- έπρεπε, λέγω, νά έκχυ- 
Θώσι καί προπαρασζευάσωσι τά έθνη εϊς συγκρότησιν καί παγί— 
ωσιν μιας τίνος οικουμενικής πνευματικής ίσοπολιτείας, τής 
Χριστιανικής, «έν τω τεταγμένω καιρω.»

§.9. Κα: πρώτον μέν διωχετεύθη ή Έλληνική διάνοια διά τής 
ένιδρύσεως άποικιών έν Ταυρίδι, Έλάσσονι ’Ασία, Ισπανία (Σα- 
γοΰντω), Κορσική, Γαλλία, Νοτίω Ιταλία, ήτις έπωνομάσθη Με
γάλη Ελλ άς. ’Ήδη πρδ τών Μηδικών Ότάνης, εις τών έπτά 
οιασήμων Περσών τών επαναςάντων έπ! τδν Ψευδοσμέρδιν, έπρό- 
τεινε τοις συνωμόταις τήν σύστασιν Ισονόμου πολιτεύματος, ώς 
ιστορεί ό Ηρόδοτος. Ούτως ήσαν διαδεδομένα·, είς τδν τότε κόσμον 
αί ελληνικά: ιδέα:! άκολούθως δέ διεδόθησαν δαψιλέστερον, Θεία 
πάντως νεύσει καί ευδοκία, διά τής διανοητικής ένότητος ή τής 
ένότητος τοΰ πολιτισμού, τής τελεσιουργηθείσης έπί τής . έποχής 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, «σπείραντος τήν ‘Ελλάδα εις τήν 
Ασίαν », ζατά τήν έκφρασ:ν τοΰ Πλουτάρχου, καθ' ήν έποχήν 
πά'σαι αί χώρα: άπδ Έλάσσονος ’Ασίας μέχρι Παρθίας, άπδ Αί
γυπτου μέχρι Νουβίας καί άπδ Αιγαίου μέχρι τών οχθών τοΰ Ινδού 
έξελληνίσθησαν: Αλλ’ αί ιδέα: αυται μείζονα παγίωσιν έλαβον 
έν τω πνεύματι τών λαών διά τής ύπδ τών Ρωμαίων (διαπαιδ*  
γωγηθέντων ήδη πρότερον ζαί αύτών ύπδ τών ‘Ελλήνων ) ζατορ- 
θωθείσης διοικητικής τοΰ αρχαίου κόσμου ένότητος. Αί μάλλον 
άπωζισμέναι τής Ρώμης χώραι περί τάς άρχάς τής αύτοκρατο- 

ρίας έπολιτογραφήθησαν, λαβοΰσαι πλήρη latinitatem, ήτοι ιθα
γένειας ζαί ίσοπολιτείας δικαιώματα. Τήν δέ τοιαύτην διοικητι
κήν ένότητα καί τήν άδελφικήν συνάφειαν τών έθνών λίαν ζωη- 
ρώς παρίστησιν ό Ρητίλιος έν τω έπομένω διστίχω, τω άναφε- 
ρομένω εις τδν Καίσαρα-

« Formasti patriam diversis gentibus unam, 
Urbem fecisti quod prius orbis erat »

"Οτι δέ ή τοιαύτη διοικητική τών έθνών ένότης, ή ύπδ τήν έπιρ- 
ροήν μέν τών ‘Ελληνικών ιδεών μορφωθεϊσα, διά δέ τής ισχύος 
τών Ρωμαϊκών λεγεώνων κατορθωθεΐσα, ούκ ήν έ'ργον τυφλής 
ειμαρμένης, άλλ’ έργον μεγάλης βουλής, έργον δηλονότι τής 
πανσόφου καί παναγάθου Προνοίας, « ήτις πόρρωθεν δίδε προκα

ταβάλλει τών μεγάλων πραγμάτων τάς άφορμάς », ώς φησιν ό 
ύπέρλαμπρος τοΰ ‘Ελληνισμού καί τής ’Ορθοδοξίας φωστήρ, δ 
Μέγας Βασίλειος, μαρτυρεί καί δ φιλόσοφος Χαιρωνεύς. «Ή δέ 
εΰροια τών πραγμάτων, λέγει, καί τδ ρόθιον τής είς τοσαύτην δύ- 
ναρ.ιν καί αίίξησιν δρμής (τών Ρωμαίων) ού χερσίν άνθρώ
πων ο,ύδέ δρ μ αΐ ς προρχωρ οΰσα . . . θ ε ία δ έ πομπή 
έπιταχυνομένη έπιδείκνυται τοϊς δρθώς λογιζο- 
μένοις (Πλουτ. Ήθ. περίτής Ρωμαίων'Τύχης).—‘Τπεδείξαμεν 
δέ άνωτερω τδν μέγαν καί κοσμοσωτήριον σκοπόν, δι’ δν ταΰτα 
πάντα άνωθεν προωκονομήθησαν.—■ (1).

§. 10. ’Αλλά πόθεν προήλθεν ή προδηλωθεϊσα διαφορά τών 
αρχαίων έθνών; Πόθεν δ άπρόσωπος, ακίνητος καί ά θ υ μ ο ς χα- 
ρακτήρ τών'Ασιανών, δ θυμοειδής, έγωϊστικδς ζαί άδιανόητος 
τών Έσπερίων, ζαί δ έναρμό νιος τών ‘Ελλήνων, δ έν ταΐς 
πολιτείαις αύτών πιστώς έναποτυπούμενος; ‘Η διαφορά τών χα
ρακτήρων προήλθε κυρίως έζ τής διαφοράς τών ού μόνον έκ τών 
τόπων άλλά καί έξ άλλων πολλών περιστάσεων μορφωθεισών 
θρησκευτικών ιδεών καθότι παρά μέν τοϊς Άσιανοϊς έπεκράτει, 
ώς ζαί σήμερον, τδ δόγμα τής ειμαρμένης, καθ’ δ άπας δ άνθρώ- 
πινος βίος ύπόκειται είς δύναμίν τινα άδυσώπ-ητον καί άκαταμά- 
χητον 5,τι έν τω μετώπω έκάστου άνωθέν έστι γεγραμμένον (δογ- 
ματίζουσιν οί ’Ασιανοί) είτε καλόν ε’ίτε κακόν, έκεΐνο άναπο- 
δράστως συμβήσεται· ούδέν ισχύει πρδς άποτροπήν αύτοΰ, ούτε 
άθωότης οΰτε κακία ούτε θέλησις οΰτ’ ένέργεια- τδ δέ δλέθριον 
τοΰτο τής μοιροκρατίας δόγμα, δι' ου ή τού άνθρώπου άτομικό- 
της καί ηθική άξια εκμηδενίζεται, μεθαρμοζόμενον εις δόγμα πο
λιτικόν καταστρέφει δλοσχερώς^ τήν άτομικότητα καί έλευθερίαν 
τών πολιτών καί παραλύει πάσαν ένέργειαν καί πρόοδον. Έντεΰ
θεν έξηγεϊται ή αδράνεια, ή στασιμότης καί ή πολιτική μονοτο
νία ή άπ’ αιώνων έν Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία καί ταΐς λοιπαϊς τής 
’Ασίας χώραις έπικρατοϋσα, έντεΰθεν έξηγεϊται δ άπολυτισμός, 
ή παμβασιλεία καί ή ευχερής καί άνευ πολλής άντιστάσεως με
ταβολή τών δυναστειών. Τούναντίον δέ παρά τής ‘Εσπερι'οις ϊσχυε 
τδ δόγμα τής άτομικότητος καί τοΰ έγωϊσμοΰ- ούδείς λόγος πα- 
ρ αύτοϊς περί Θείας Προνοίας διεξαγούσης τά άνθρώπινα- άπαντα- 
χοΰ ϊσχυε τδ έγώ. Έντεΰθεν έξηγεϊται ή κοινωνική αύτών άεικι-

(«) Όρ. Σ. Ζαμπελίο» Δημοτ. ά'σμ. Προβλ. καϊ Ε. ΛουθάρΟου λόγ. 
άπολογ. ύπέρ των θεμελιωδών αληθειών τοΰ Χριστιανισμού μεταφρα- 
«θέντας ύπδ I. Μυριανθεώς, σελ 212—220. 

νησιά καί ακαταστασία, ή πρδς τήν ατομικήν ανεξαρτησίαν άκα
τάσχετος δρμή καί ή άτομική έκείνη ζωή καί δραστηριότης, ήτις 
δμως έφεξής λογικώς διευθετηθεϊσα, τδ μέν ύπδ τοΰ σωτηρίου 
πνεύματος τοΰ Χριστιανισμού, τδ δέύπδ τής έν αρ μονίο υ.‘Ελ
ληνικής διανοίας μεταλαμπαδευθείσης αύτοϊς, άρχομένου τοΰ ΙΕ', 
αίώνος, ύπδ τών σοφών φυγάδων τοΰ Βυζαντίου, παρήγαγε το- 
σαΰτα καταπληκτικά έργα έν νομοθεσία, φιλολογία, επιστήμη, 
τέχνη, βιομηχανία)· άλλά τδ Ελληνικόν έναρ μόνιον γένος, 
τήν βασιλικήν καί μέσην δδδν άείποτε βαδίζον, κατά τδ ’Αριστο
τελικόν έκεΐνο παρά-ργελμα « τδ μέσον τών υπερβολών έπαινοΰμεν, 
καί χρήναι δίώκειν φαμέν » (Πολιτ. Η', κεφ. ζ'.), έν άσυγχύτω 
ένώσει τά δύο άντίρροπα, ώς έν τή πολιτεία ούτω καί έν τή έαυ
τοΰ θρησκεία, συνήψεν. ήτοι τήν έπενέργειαν τής Θείας δυνάμεως 
μετά τής έλευθέρας τοΰ άνθρώπου βουλήσεως, άτινα συνιστώσι 
τδ δόγμα τής θείας Προνοίας, δόγμα λογικόν, έμφιλόσοφον, Χρι
στιανικόν, περί ου έφεξής σαφέστερου ρηθήσεται· δθεν καί τδ « σ’υν 
Άθηνα καί χεϊρα κίνει.» "Ωστε ό μέν ά θ υ μ ο ς, άπρόσωπος, ςά- 
σιμος καί άνάλγητος χαρακτήρ τών ’Ασιανών, ό έν τή θρησκεία 
καί τή πολιτεία αύτών άπινδαλματιζόμενος, δύναται παρασταθήναι 
διά τοΰ τύπου Θεός και ούκ έγώ- δ δέ θυμοειδής, έγωϊστικδς 
καί άδιανόητος τών ‘Εσπερίων διά τοΰ έγώ καί ο ύ Θ ε ό ς- 
ό δέ λ ο γ ι κ δ ς καί έ ν αρ μό ν ι ο ς τών ‘Ελλήνων διά τοΰ Θεός 
και έγώ.

§. 11. Περί δέ τής διαφοράς τοΰ χαρακτήρος τών έθνών ιδού 
τί γράφει ό μελιχρός καί γεράσμιος Βοσσουέτος· «Dieu a pre
pare dans ses eonseils eternels les premi0res families qui sent 
la source des nations, et dans toutes les nations les qualite's 
dominantes qui devaient en faire la fortune ... c’estdans 
la suite de ?es eonseils qtie Dieuse sertde 
cesqualites pour balancer les choses hu- 
maines.,, (Oraison funebre de Marie Ther. d’Autr.) Καί 
ταΰτα μέν καθολικώτερον ε’ίρηται περί τών έμφυτων ροπών και ιοι- 
οτήτων τοΰ ‘Ελληνισμού, περί τών διαφορών αυτου εν τε τή πο
λιτεία καί τή θρησκεία προς τε το Ασιατικόν καί το Ευρωπαϊκόν 
πνεΰμα, καί περί τής Θείας καί οικουμενικής αύτοΰ άποστολής 
άποδεικνυομένηςέκτοΰ συνειρμού τών ιστορικών γεγονότων. "Ιδω
μεν ήδη μερικώτερον τήν άναλογίαν καί ομοιότητα τών άρχών 
τού ‘Ελληνισμού πρ’ος τάς άρχάς τοΰ Χριστιανισμού, άρχόμενοι 
κατα πρώτον έκ τής άντιπαραθέσεως τοΰ οργανισμού τής ‘Ελλη
νικής πολιτείας πρδς τ’ον οργανισμόν τής Ορθοδόξου τοΰ Χριστού 
Εκκλησίας, έξ ου έναργέστερον άποδειχθήσεται ή Θεία ζαί οικου

μενική αποστολή τοΰ Ελληνισμού.

§. 12. Χαρακτήρες τής Ελληνικής πολιτείας είσίν οι έξής· ά, 
κυριαρχία τοΰ λαοΰ, τουτέστι τδ δύνασθαι, κατ’ ’Αριστοτέλη, 
πάντα πολίτην έ'χοντα τα αρμόδια προσόντα αρχειν πασαν αρ— 
χήυ. (Άριστ. Πολιτ. IV, 2 καί VI, ά, 10)· δ', ισονομία, τουτέ- 
στιν ϊση άπονομή τοΰ δίκαιου καθοριζομένη υπο τοΰ νόμου· γ , 
ίσηγορία, ήτοι έκφρασις τής άτομικής γνώμης καί έλευθέρα συ- 
ζήτησις (έπί τή βάσει τών πατρίων νόμων καί παραδόσεων)· δ , 
ίσοψηφία έν τή έκκλησία τοΰ δήμου· έ, υπεύθυνον τών l·) τέλει 
καί ς', ύπερτάτη ισχύς καί ανέκκλητον τής έκκλησίαίς.
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§. 13. Άλλ’ αύτούς τούτους τούς χαρακτήρας εύρίσκομεν κα'ι 
έν τή Όρθσδόξω Καθολική Εκκλησία· ά, πας Χριστιανός έχων 
τά αρμόδια πρός την πνευματικήν διοίκησιν προσόντα δύναται νά 
προαχθή εις τά τής Έκκλησίας άξιώματα, τοΰθ' δπερ απαγο
ρεύεται έν ταϊς Άσιαναϊς ίεροκρατικαϊς πολιτείαις· β', πάντες οί 
πνευματικοί πολΐται οί έγγεγραμμένοι έν τω ίερω ληξιαρχείο 
τής Έκκλησίας κέκτηνται ίσα δικαιώματα· ούδεμία διάκρισις 
δεσπότου και δούλου, Έλληνος καί βαρβάρου, πλουσίου καί πέ- 
νητος, ιδιώτου καί άρχοντος· οί πάντες εϊσιν άδελφοί καί ίσοι 
ένώπιον τών ιερών τής Εκκλησίας θεσμών, οί πάντες υίοΐ Θεοΰ 
κατά χάριν καί συγκληρονομεί Χριστοΰ, οί πάντες πολΐται ελεύ
θεροι τής πνευματικής βασιλείας τοΰ Θεοΰ· γ’, πάντες οί πιστοί 
έχουσι τό δικαίωμα τής ίσηγορίας· καί αύτός δηλονότι ό κατά 
κόσμον ταπεινότερος τών πιστών, άλλ’ έντεθραμμένος έν τή εύ- 
σεβεία καί ταϊς πατρικαίς παραδόσεσι δύναται, δταν ί'δη τών 
Χριστιανών τινα ή καί αύτόν τόν άνώτατον πνευματικόν αΰτοΰ 
άρχοντα έκτρεπόμενον τής ορθής πίστεως, καταγγεΐλαι αύτόν διά 
τής αρμοδίου καί κοινωνικής όδ οΰ εϊς τό δημόσιον 
τής Έκκλησίας καί συνηγόρησα·, ένώπιον αύτής ύπέρ τής άκε- 
ραιότητος τών Θείων δογμάτων καί παραδόσεων καί διά λόγου 
κα! διά συγγραμμάτων (α)· καθότι ή ιερά παρακαταθήκη τής εύ- 
σεδείας δέν ένεπιστεύθη ά π ο κλ ε ι σ τ ι κ ώ ς είς προνομιοΰχόν 
τινα τάςιν ή εϊς τινα ύύίστην άτομικότητα, ώς άξιοΰσιν οί φι- 
λόχριστοι λαοί άλλων έκκλησιών, άλλ’ εϊς άπαν τό «Σώμα 
τής Εκκλησίας» ήτοι εϊς τό πλήρωμα τών πιστών, ου- 
τινος νόμιμος Κυβέρνησις ή «Βουλή » εϊσιν οί τό υπερφυές κα 
Θειότατον δώρον τής άρχιερωσύνης δεξάμενοι διά τής έπιφοιτή- 
σεως τοΰ παναγίου Πνεύματος, οί έξαιρετικώς λειτουργοί καί οι

κονόμοι τών μυστηρίων τής χάριτος, οϊτινες έν άγάπη καί άδελ- 
φική ΐσότητι συνερχόμενοι έν τοϊς ίεροϊς αύτών Κοινοβουλίοις ή 
Άμφικτονικοϊς Συνεδρίοις δφείλουσιν έρμηνεύειν έν τοϊς συνοδι- 
κόΐς αύτών δροις ή «προβουλεύμασι» τά ιερά δόγματα καί τόν 
θεΐον νόμον ούχί αύθαιρέτως καί ίδ ιολογι στ ικώς, άλλά 
συνωδά τή άγια Γραφή, τή καθολική καί ζώση παραδόσει καί τή 
κοινή καί πατρίω δόξη, καί ύποβάλλειν τά « αύτοϊς δόξαντα» 
εις την επιδοκιμασίαν καί έπιψήφισιν τοΰ Χριστιανικού «δήμου» 
ή τοΰ πληρώματος τών πιστών, άλλως ειπεϊν, τοΰ όλου «Σώ
ματος τής Έκκλησίας » — δ', πάντες οί πιστοί έχουσιν ϊσην 
ψήφον έν ταϊς περί πίστεως ύποθόσεσιν ό Πάπας Νικόλαος Α’. 
έπιστέλλων τω ‘Ιερωτάτω Φωτίω διαρρήδην ομολογεί τοΰτο· έ. 
ούδεμία εκκλησιαστική άρχή έστιν άνεύθυνος· άπαντες, δηλο
νότι, οι πνευματικοί άρχοντες καί αρχιερείς καί πατριάρχαι κα’: 
πάπαι οφειλουσι διδόναι εύθύνας τής άρχής αύτών είς τό δη
μόσιον τής Εκκλησίας· δθεν καί ό Θείος Χρυσόστομος λέγει. 
«άπολελυμένη εξουσία έν τή Έκκλησία ΑΦΟΡΗΤΟΣ» ς·'. ή 
υπέρτατη αύθεντία και το αλάνθαστον κεϊται έν μόνη τή

ία/ Τοΰτο οί λέγοντες δέν έννοοΰμεν οτι πας πιστός έχει καϊ το δι
καίωμα. τοΰ συμπαρεδρεύειν έν ταϊ; Συνοδοί;· ούδαμώ;· τοΰτο γάρ μό
νοι; τοΐ; έπισκοποις, τοΐς νομίμοι; αντιπρόσωποι; τοΰ Χριστιανικόν λα- 
οΰ και λειτουργοί; της ’Εκκλησίας, προσήκει. 

ιερά « Πνυκί» ήτοι τή ’Εκκλησία τοΰ Χριστιανικού «δήμου», τή 
ύπό τών πανσέπτων Οικουμενικών Συνόδων εκπροσωπούμενη, 
τών έν πνεύματι άγάπης καί ύπέρ τής δόξης τοΰ θεοΰ συνα
θροιζόμενων, ών τά ιερά «ψηφίσματα» δφείλουσιν άποδέχεσθαι 
άπαντες οί πνευματικοί πολΐται μετ’ άκρου σεβασμού, καί δ 
έσχατος τών λαϊκών Χριστιανών καί ό άνώτατος εκκλησιαστικός 
άρχων.

§. 14. Τοιαύτης ουν ουσης τής άναλογίας καί όμοιότητος τών 
άρχών τής ισαδέλφου καί ισονόμου ‘Ελληνικής πολιτείας πρός 
τάς άρχάς τής ’Ορθοδόξου τοΰ Χριστοΰ Έκκλησίας, δυνάμεθα 
νά διϊσχυρισθώμεν ούκ άπεικότως, δτι ή πρώτη προτύπωμά έστι 
τής δευτέρας, προσχεδιασθέν, Θεία πάντως έπινεύσει καί εύδοκία, 
ύπό τών Θεοδωρήτων ροπών τής διανοίας τοΰ ένθύμου και 
άμα διανοητικού, κατ' Άριστοτέλην, ‘Ελληνικού γένους, 
δπερ έν τω μέσω τής Εύρώπης καί τής ’Ασίας έτέθη σκοπιμώ- 
τατα, δπως άν, έν ίσοσταθμία διακρατοΰν τά αντίρροπα, τοϊς μέν 
άδιανοήτοις -Εσπερίοις μετοχετεύη. δ ι άν ο ι α ν, τοϊς δέ άθύμοις 
Άσιανοϊς θυμόν, καί ούτω προπαρασκευάζη τά έθνη, διά τών 
περί ίσότητος, άδελφότητος καί καθολικής άγάπης εύγενών ιδεών, 
εϊς άποδοχήν τών περί Έκκλησίας Θείων άρχών « έλθόντος τοΰ 
πληρώματος τών καιρών».

§■ 15. Τούτων ούτως έχόντων, δ περί ισονόμου καί άδελφι- 
κής πολιτείας ορισμός έκεϊνος τοΰ Κλεοβούλου δύναται έφαρ- 
μοσθήναι έντελώς έπί τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας· 
« Πολιτεία άλάνθαστος ή μαθηματικώς περιφέρειαν καί κέντρον 
έχουσα, ή διά μυριοπληθών άκτίνων έπί τό αύτό βαίνουσα· ή δέ 
θάτερον τούτων μή έχουσα, εί έγχωρεΐ τοΰτο τή διανοία, έστιν 
ή κέντρον άνευ περιφέρειας ή περιφέρεια άνευ 
κέντρου, πολλά τά άτάσθαλα έπάγουσα». Κα! άλη
θώς θές τήν λέξιν’Εκκλησία άντί τής λέξεως Πολιτεία, 
καί έξεις τόν ορισμόν τής ’Ορθοδοξίας- «Έκκλησία άλάνθαστος 
ή μαθηματικώς περιφέρειαν καί κέντρον έχουσα, κτλ.» έν ω 
όρισμω τό μέν «κέντρον» δηλοϊ τήν είς τάς πνευματικάς άρχάς 
έλλογον υποταγήν, τήν είς τούς εκκλησιαστικούς νόμους πειθαρ
χίαν κα! τόν είς τάς πατρίους παραδόσεις άπεριόριστον σεβα
σμόν αί δέ « μυριοπληθεϊς άκτϊνες » τήν καθολικήν ζωήν και 
ένέργειαν τών πνευματικώνπολιτών, τήν έκδηλουμένην έν τή λο
γική καί τή έπιστημονική έρεύνη καί συζητήσει (α). Ό,τι δέ

(α) Έν τή πρό; τόν αϊδεσιμώτατον Γ. Ούίλλιαμς, διδάκτορα τη; θε
ολογία;, πρώτη άποκριτική μου επιστολή, έκδοθείση ύπ’ αύτοΰ έλλην»- 
στϊ καί αγγλιστί, όμιλών περϊ τών άρχών τη; ’Ορθοδοξία; εϊπον, ότι 
ή ήμετέρα Έκκλησία «σπάζεται τήν λογικήν και επιστημονικήν έρευναν 
ή φρασις αΰτη ούκ οϊδ’ όπω; έσκανδάλισέ τινα;. Καί τοι δέ έν τή εϊρη- 
μένη επιστολή ώρισα σαφώ; τήν έννοιαν, καθ’ ήν αποδέχεται τήν επι
στημονικήν συζήτησιν ή ’Ορθόδοξο; Έκκλησία, πρό; άρσιν όμω; πάση; 
καχυ^όπτου παρερμηνεία; προστίθηιιι τάδε.

Η Ορθόδοξο; Εκκλησία αποδέχεται τήν λογικήν συζήτησιν, ούχί, 
δηλονότι, τήν απόλυτόν, τήν ίδιολογιστικήν καϊ αύθαίρετον, ήτοι τήν 
προτεσταντικην, γενέτειραν τοσούτων αιρέσεων, άλλά τήν διαφωτιζοαένην 
καϊ χειραγωγουμένην ύπό τή; Ιερά; εκκλησιαστική; παραδόσεω;, καϊ 
• «ϊχμ«λωτίζοβσαν πάν νόημα εί; ύπακοήν τοΰ Χριστοΰ,» κατά τόν

λέγει ό Αριστοτέλης περί τοΰ ‘Ελληνικού Γένους, ψυχολογι
κές έρευνών τάς έμφύτους αύτοΰ ροπάς και ιδιότητας ύπό έποψιν 
πολιτικήν, δτι δηλαδή ώς ένθυμον άμα καί διανοητι
κόν «ελεύθερόν τε διατελεϊ καί βέλτιστα πολιτεύεται, ΜΙΑΣ 
τυγχάνον πολιτείας,» τό αύτό δυνάμεθα να είπωμεν και ήμεις, 
αύτάς ταύτας τάς ροπάς έξετάζοντες υπο εποψιν Χριστιανικήν 
και θρησκευτικήν, άντί τής λέξεως Πολιτεία καθιστώντες την 

λέξιν Έκκλησία.
§. 16. Έάν ήδη άντιπαραβάλωμεν τάς άρχάς τής ’Ορθοδο

ξίας πρός τάς άρχάς άλλων έκκλησιών, εύρήσομεν διαφοράν

Μέγαν ’Απόστολον. Τοιαύτη ήν ή τών πάνσεπτων Συνόδων συζήτησις. 
ήτι; έπί τε τή; άγια; Γραφή; καϊ τή; θεοπνεύστου εκκλησιαστική; έρμη- 
νείας έδραζομένη, ήτοι έπί τε τοΰ γραπτοΰ καϊ άγράφου λόγου τοΰ 
θεοΰ, ώ; έπϊ άρχών καϊ άξιωμάτων άναμφισβητήτων, άλανθάστων καϊ 
άνωτέρων πάση; ίδ ιολογιστική; έρεύνη; καϊ έπικρίσεως, διετρά 
νου τό ύπο τή; αίρέσεως πολεμούμενον θεΐον δόγμα. Τοιαύτη ην και ή 
έν τοΐ; άντιρρητικοΐ; συγγράμμασι τών θεοφόρων Πάτερων συζητησι;, 
οϊτινες ώσαύτω; έπϊ τή; αύθεντία; τη; Εκκλησία; και τη; δογματική; 
Ιρμηνεία; τών άρχαιοτέρων Πατέρων ώ; έπϊ άρχών αδιαπταίστων καί 
θεοκυρώτων βασιζόμενοι, έξήλεγχον τήν πλάνην τών αιρετικών, διάφο
ροι; έλλογοι; ένθυμήμασιν έν τή προόδω τοΰ λόγου χρώμενοι. Ή δε 
τοιαύτη έπεστημονική έρευνα καϊ συζήτησις ούτε τώ. πνεύματι τή; Ορ 
βοδοξία; μάχεται (ώσπερ ή ί δ ι ο λ ο γ ι στ ι» ή καϊ προτεσταν- 
τ ι κ ή,) ώ; έκ προτερων καθυποτάσσουσα τόν λόγον εϊ; τήν πίστιν, 
ούτε εϊ; τά; άρχάς τή; έπιστήμη; αντιτάσσεται, ώ; μή παρακωλύουσα 
τήν έλευθερίαν καϊ ένέργειαν τοΰ λόγου. Καθώ; δέ πάσα θεωρητική επι
στήμη έπϊ άναμφισβητήτων άξιωμάτων έδραζομένη διάφορά συνάγει πο
ρίσματα, οΰτω καϊ ή ’Ορθόδοξο; έπιστημονική συζήτησες. έπϊ τών 
δύο έκείνων άρχών στηριζομένη, τών θεοκυρώτων καϊ άνωτέρων πάση; 
ϊδιολογιστική; έρεύνη;, τοΰ γραπτοΰ, λέγω, καϊ άγράφου λόγου 
τοΰ θεοΰ, διάφορα εξάγει, συλλογιστικοί; χρωμένη μέθοδοι; συναρμο- 
λογουμέναι; έκ τε τών ρητών τή; αγία; Γραφή; καϊ τή; άλανθάστου έρ- 
μηνεία; καϊ άειζώου παραδόσεω; τών θεοσόφων Πατέρων τή; Εκκλη
σία;, διάφορα, λέγω, εξάγει ίερα συμπεράσματα, δι ων «γχει του; πο
λεμίου; τή; πίστεως (‘Ορ- τού; κατά ’Αρείου λογους τοΰ ΛΙ. Αθανασίου, 
τού; κατ’ Ευνομίου τοΰ Μ. Βασιλείου και τά ΝΠ αντιρρητικά κεφ. 
Μάρκου τοΰ ΕύΆνικοΰ κτλ.) "Οτι δε ή ύπακοή τοΰ λόγου εϊ; τήν πί
στιν, ήτοι ή παραδοχή άρχών καϊ άξιοιμάτων, ύπερκειμένων πασης ϊδι- 
ολογιστικής έρεύνη; καϊ συζητήσεω;, ούδολω; υποδουλοι αυτόν, αλλα, 
τούναντίον, καϊ έπικρατύνει τήν έλευθερίαν αύτοΰ, άποδεικνυει λαμπρώ; 
ό Σεβάσμιο; αρχιεπίσκοπο; Ούεστμίνστερ κύριο; Manning εν τινι ποι- 
μενική αύτοΰ έπιστολή (εϊ καϊ έν τή έφαρμογή τή; περϊ τών άρχών 
τούτων θεωρία;, ήν έξή; ποιείται, άφίσταται τοΰ ορθοΰ, έπηρεαζόμενο; 
πάντως ύπό τών άρχών τοΰ Ούλτραμοντανιστικοΰ συστήματος, ουτινος 
έστι θερμότατος οπαδός) ούτωσϊ λέγων “ Ce que les axiomes sent 
a la science, le dogme est a laTheologie· comme il ne peut 
y avoir de science sans principes fixes, sans maximes ele- 
mentaires, il n· peut y avoir de connaissance de Dieu ni de 
sa Revelation, sans ve'rites fixes et ele'mentaires. Telles sont 

les doctrines de la foi qui nous parviennent par Γ interme- 
diaire de I’Eglise. L’ intelligence humaine est faible et va- 

cillante, jusqa’ a ce qu’ elle possede des principes scientifi- 
qiies certains sur les quels elle puisse s’ appuyer; ces prin
cipes une fois pose's, elle acquiert de la fermete et peut aller 

en avant. ... V horison de la raison humaine est agrandi par 

la Revelation et la raison elle meme elevee au dessus de 
sea facultfes propres. La liberie' et sa perfection se trouvent

άκαταλόγιστον ούτω λ. χ. ό μέν Ούλτραμονταν.σμος ως συγ- 
χεντρών άπαταν την ζωήν καί ένέργειαν τοΰ έκζλησιαστιχοΰ 
« δήμου » έν τινι προνομιούχοι τάξει ή μάλλον έν μ t ά υ ψ ί- 
στω άτομικότητι, άτε δή άπαγορεύων τήν λογικήν καί έλευ- 
θέραν συζήτησιν, και άντί τής άδελφότητος είσάγων έν τη 

, έλευθέρα Έκκλησία τήν ύ π η κ ο ό τη τ α, έστιν (έν άρχή γοΰν) 
ένότηςάνευ ζωής, διάνοια άνευ θυμόΰ, κέντρον 
άνευ περίφερε ίας· επομένως άναλογεϊ πρός τήν «βαρβα- 
ρικήν παμβασιλείαν » καθ’ ήν πας τις οφείλει ύπείκειν τυφλώς 
τοϊς αύθαιρέτοις έπιτάγμασι τοΰ ένός τυράννου (α)· ό δέ Προτε-

du meme coup assurees. Ce n'est pas servitude que de con- 

naitre la verite'; la liberte ne consiste pas a se douter; et 
cependant ceux qui connaissent la verite ne sont pas libres 

de la contredire ; et ceux qui doutent ont la liberte de s’e'ga- 
rer ·, la loi de la gravitation une fois demontre'e, nous enleve 

la libertd de la contredire. Est-ce une preuve de servitude? 

toute science limite la raison par sa propre certitude; nous 
ne regardons pas pour cela les savants comme des esclaves 

intellectuels: il en est ainsi de la science de Dieu; la revela

tion de Γ infaillibilite de Γ Eglise (ή άλλως, de la S. Ecriture 

et de la traditioa dogmatique de Γ Eglise) nous limitent et 
nous forcent de croire a la Sainte Trinite, a Γ Incarnation, 

au dogme tout entier. Cela ne nous rend pas esclaves; cela 

nous affranchit. Nous somines rachetes du doute et de Γ er- 

reur ; nous sommes preserves du malheur d’ avoir pour gui

des des aveugles, des Theologiens et des maitres humains 
par Γ enseignement d’un Maitre divin “ Vous connaitrez la 
verite, ct la verite vous fera libres „ (« Γνώσεσθε τήν αλήθειαν 

καϊ ή άλήθεια έλευθερώσει ύμάς ») non seulement libres, mais par
faits ; car la raison humaine marche a sa perfection a mesure 
qu’ elle se conforme a la science divine. „ (”Op. τήν έφημ. “ le 

Monde,, ’Αρίθμ. 143.) Οί Διαμαρτυρόμενοι κακώς έννοοΰντεςτήν έλευ
θερίαν τοΰ λόγου άπέρριψαν τήν έτέραν τών θείων έκείνων άρχών, τήν 
άγραφον, λέγω, καϊ ζώσαν καϊ δογματικήν τής Έκκλησίαςπαράδοσιν, 
(ήτις έστϊ διηνεκής άποκάλυψιςτοΰ άγιου Πνεύματος 
έ ν τ ή ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ι), έφ’ ώ καϊ εϊ; μυρίας όσα; πλάνα; καϊ αί- 
ρέσει; παρεξετράπησαν. ’Αληθώς τινες τών Διαμαρτυρομένων δεικνύουσι 
μεν μέγιστον σεβασμόν πρός τού; Πατέρας, έν συνόλω θεωρουμένους, 
άλλ’ όμω; ύποβάλλουσι τά; καθολικά; δογματικά; διδασκαλίας αύ
τών ε’ί; τινα ά τ ο μ ι κ ή ν έπιθεώρησιν, καθαρώς ίδιολογιστικήν, 
παραδεχόμενοι ή άπορρίπτοντες αύτάς, κατά το μέτρον τοΰ αύθεκά- 
σ τ ο υ αύτών λόγου. Άλλοι δέ πάλιν όμολογοΰσι μέν τήν διδασκαλίαν 
τινών Συνόδων ώς άληθή, ούχϊ ώ; θεωροΰντες τήν Εκκλησίαν άλάνθα- 
στον καϊ θιόπνευστον, άλλά καθόσον εύρίσκουσι τήν διδασκαλίαν αύτών 
σύμφωνον πρός τάς ϊ δ ι ω τ ι κ ά ς αύτών έπϊ τοΰ γράμματος τής 
Γραφής έρεύνας. Πόσον δέ ή ϊδιολογιστική τών Διαμαρτυοομένων έρευ
να διαφέρει τής ’Ορθοδόξου,τής όντως λογικής καϊ έπιστημονι- 
κ ή ς, ίκανώς, οϊμαι, δεδήλωται.— Ταΰτα πρός διαφώτισιν καϊ πληρο
φορίαν τών παρερμηνευσάντων τήν έννοιαν τών πρός τόν σοφόν Γεώρ
γιον Ούΐλλιαμς γεγραμμένων μοι.

(α) Τάς ύπερβολάς τοΰ Ούλτραμοντανισμοΰ άπεσζοράκισε καϊ ή ένδο
ξος Γαλλικανή Εκκλησία έν τη Συνόδω τή κατά τό 1682 Λ Παρισίοις 
συγκροτηθείση (ένη συμπαρήν καϊ ό κλεινότατας καϊ αθανάτου μνήμη; ‘Ιε
ράρχη; τοΰ Meaux Βοσουέτο;,, ίκανώς ήμΐν προσεγγισάση κατά τήν περϊ 
Έκκλησία; θεωρίαν.
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σταντισμδς πάλιν, ώς άρνούμενος τήν Συνοδικήν αυθεντίαν καί 
τήν ζώσαν παράδοσιν, άλλως είπεϊν τήν καθολικήν διάνοιαν, ή 
τήν κοινήν γνώμην της Έκκλησίας, καί καθιστών ύπέρτατον 
κριτήριου τής Χριστιανικής άληθείας τδν επισφαλή αύθέκαστον 
λόγον, κάντεΰθεν εισάγων έν τή ΜΙΑ τών Χριστιανών πνευμα
τική Πολιτεία τδν έγωϊσμόυ, τήν αναρχίαν καί τήν διαίρεσιν,. 
έστι ζωή ή ποικιλία άνευ ένότητος, θυμδς άνευ 
διανοίας, περιφέρεια άνευ κέντρου, πολλά τά 
άτάσθαλα έπ άγ ων, ώς δήλον γίνεται έκ τών έκάστοτε 
άναφυομένων έν τή Διαμαρτυρήσει παμποικίλων αιρέσεων. ‘Η 
δέ ’Ορθοδοξία έν μέσω ισταμένη άσυγχύτως καί άνευ συγκρού- 
σεως τά δύο αντίρροπα συνάπτει, ένότητα καί ζωήν, διά
νοιαν καί θυμόν, περιφέρειαν καί κ έ ν τ ρ ο ν, πρδς δ 
άπασαι αί μυρ ιοπλή θ εϊς άκ τινες έν άρμονία κατευ- 
θυυόμευαι σχηματίζουσιυ έν δλον άρμονικώτατον ύφ’ ΕΝΟΣ καί 
τοϋ αύτου πνεύματος καί αισθήματος έμφορούμενον, έν ώ άμυ- 
δρώς άπεικονίζεται ή ύπέρκαλλος καί παντουργδς Τριαδική 
‘Αρμονία, έν Ηι ε υ ασυγχύτω έυώσει συνάπτονται 
Απέιρος Νους καί’ΑπειροςΖωή δι’’Απείρου ένυποστάτου Λόγου.

§■ 17. Έξ ών λοιπδν εϊρηταί μοι άποδέδεικται, ώς οΤμαι, 
έναργώς δτι ό ‘Ελληνισμός, ευδοκία τής Θείας Πρόνοιας, υπήρξε 
προεικόνισμά τι καί προτύπωμα τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής 
Πολιτείας, τοϋθ’ δπερ δηλοϋται καί έκ τοϋ ένόματος Έκκλη- 
βία, δπερ έστι κοινόν τή τε πνευματική τών πιστών Πατρίδι 
και ταΐς έλευθέραις ‘Ελληνικαϊς πολιτείαις. Καί ιδού δ λόγος, 
δι’ δν τδ ‘Ελληνικόν γένος ήσπάσατο ένθουσιωδώς τδ Ευαγγε
λικόν κήρυγμα. ’Ιδού δ λόγος, δι’ δν ύπέρ πάν άλλο έθνος ένέ- 
μεινε πιστόν εϊς τδ ισάδελφον καί Κοινοβουλευτικόν ή Συνοδικόν 
τής τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας πολίτευμα, ώς εύρδν δηλονότι αύτδ 
σύμφωνον πρός τε τάς έμφύτους ροπάς και τάς ίστορικάς καί έθνι- 
κάς αύτοΰ παραδόσεις. Ίδου δ λόγος, δι’ δν ούδέποτε ήδυνήθη 
ν’ αναγνώριση έν τη έλευθέρα και πνευματική αύτοΰ Πατρίδι, τή 
’Εκκλησία, τήν « παμβασιλείαν » ένός τίνος θνήτοΰ, άλλά πολ
λάκις διεμαρτυρήθη κατ’ αύτής καί διά λόγου καί διά συγγραμ
μάτων καί δι’ αιμάτων ού μόνον δέ κατ’ αύτής. άλλά και κατά 
τής άντιθέτου αύτή πνευματικής αναρχίας τής Διαμαρτυρήσεως, 
ώς φύσει άποστρεφόμενον τήν άσυμμετρίαν καί τάς ύπερβολάς. 
Τήν δ- εμμονήν τόΰ ‘Ελληνισμού εις τάς Θεογράπτους άρχάς τοΰ 
Χριστιανισμού και τήν δι’αύτοΰ παγίωσιν καί τδν πλατυσμδν τής 
’Ορθοδοξίας έν Πνεύματι άγίω προορών και δ δίκαιος Νώε ηύ- 
λόγησεν αύτδν έν τω προσώπω τοΰ υιού αύτοΰ Ίάφεθ είπών- 
« Πλατύ vat δ Θεός τω Ίάφεθ καί κατοικησάτω έν τοϊς οϊ- 
κοις τοΰ Σήμ » (α-)· δτι δέ δ Ίάφεθ αυτός έστιν δ τών ‘Ελλή
νων γενάρχης Ίαπετδς άποδεικνύει λαμπρώς πρδς πολλοϊς άλ-

(α) Τό όνομα Ιάφεθ Ερμηνεύεται πλατυσμός* * « Τρεις μέν οι πάντες γε- 
γόνασι λαοί (γράφει ο Ιερότατος Κύριλο; ό ’Αλεξάνδρειάς) ό,τε έν πρώτω 
χαίρω, ο Σήμ, και ό διά μέσου, κατά τόν επάρατον Χάμ, και τρίτος ό 
λοΐσθο;· τοοΐτοδ αν ώς έν τελευταίοι;Ίάφεθ, ο; Ερμηνεύεται πλατυσμός» 
(Έ) τη σεφα των Πατέρων Τ. Α. σελ 168k 

(α) Τό ορθόδοξον καϊ έμφιλόσοφον 'Ελληνικόν τοΰτο δόγμα περί σχί- 
σεω; τή; ένεργεία; νοΰ θεοΰ πρό; τήν έλευθέραν θέλησιν και ένέργειαν 
τοΰ άνθρώπου διατυποΰται μάλιστα έν τοΐ; Εξη; έπεσι τοΰ Όμήρου,

*Ω πόποι, οιον δή νυ θεού; βροτοί αϊτιόωνται!
’Εξ ήμέων γάρ φασι κάκ’ έμμεναν οί δέ καί αύτοΐ 
Σφήσιν άτ α σθ αλίησιν ύπέρμορον αλγε’ έχουσιν, 
‘Q; καί νΰν Α’ίγισθο; ύπέρμορον Άτρείδαο
Γήμ’ αλοχον μνηστήν, τόν δ’ έκτανε νοστήσαντα, 
Είδώ; αΐπύν όλεθρόν έπεί πρό οί ε'ίπομεν ήμί;, 
Έρμείαν πέμψαντες, εύσζσπον Άργειφόντην, 
Μήτ’ αύτόν κτείνειν μήτε μνάασΟαι άκοιτιν 
Έκ γάρ Όρέσταο τίσι; έσσεται Άτρείδαο, 
‘Οππότ’ άν ήβήση τε καί ή; ίμείρεται α’ίη;.
Ώ; έ'φαθ’ Έρμεία;. άλλ’ ού φρένα; Αϊγίσθοιο 
Πεΐθ’ άγαθά φρονε'ων νΰν δ’ άθρόα πάντ’ άπέτισεν

(Όδυσ· Α 52)
Έκ τών στίχων τούτων άποδεικνύεται ότι ό θεό; ούδόλω; παρακωλύει 
τό αυτεξούσιον τοΰ άνθρούπου, εϊ καί Ενισχύει αύτόν διά τη; θεία; Αύτοΰ 
χάριτο; (ήτι; Εκφράζεται ένταΰθα διά τής αποστολή; τοΰ Έρμοΰ) εϊς τήν 
πραξιν τοΰ άγαθοΰ καί εϊ; τήν αποφυγήν τοΰ κακοΰ.

λοις σοφοϊς καί δ κλεινός ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, δ έξ 
’Απορρήτων, έν τοϊς «Ίουδαϊκοϊς» (β).

§. 18. Άλλά δι’ οΰς λόγους δ ‘Ελληνισμός ύπήρξε φρουρός 
τών έλευθέρων καί έναρμονίων περί ’Εκκλησίας αρχών, δι’ αυ
τούς τούτους ύπήρξε καί πιστός θεράπων καί άγρυπνος φύλαξ 
τοΰ δόγματος, ώς ευρών δηλονότι αύτδ σύμφωνον πρός τε τάς 
έμφύτους ροπάς καί τάς ίστορικάς αύτοΰ παραδόσεις. Τά έξής 
παραδείγματα σαφηνίσουσι τδν λόγον μου. Τδ πρώτιστον τών 
δογμάτων τοΰ Χριστιανισμού έστι τδ περί τής αγίας Τριάδος· 
Σαβέλλιος δ Αίβυς έτόλμησε δυσσεβώς συνταύτίσαι εις §ν τά 
τρία ύπέρθετα πρόσωπα· δ δέ πρεσβύτερος τής ’Αλεξάνδρειάς 
Άρειος βουλόμενος καταπολεμήσαι. τδν 'Ιουδαϊσμόν τοΰ Σαβελ- 
λίου παρεξετράπη εϊς τήν άλλην ύπερβολήν, διαιρέσας τήν Μίαν 
Θείαν Ούσίαν είς τρεϊς υπαλλήλους θεότητας· έδίδασκε, δηλονότι, 
δτι δ μέν Υιός έστι κτίσμα τοΰ Πατρός, τδ δέ Πνεύμα τδ άγιον 

.κτίσμα τοΰ Υίοΰ· άμφότεραι δέ αί αιρέσεις εισήγον ύπούλως τδν 
Πανθεϊσμόν, καί ιδού πώς· ‘Ο Θεός ή έστιν ούσία ένεργδς ή 
ούκ έστιν. Εί μέν έστιν ούσία αδρανής, ή δημιουργία ώς δλως 
ανεξάρτητος άπδ τοΰ Θεοΰ έστιν άνεξήγητος· εί δέ έστιν ούσία 
ένεργός, τίνα τά προϊόντα τής ένεργείας αύτοΰ; άρά γε ούτοσί δ 
πεπερασμένος κόσμος; άλλά τότε ή Δημιουργία έστίν άναγκαία, 
ώς άνάπτυξις καί έκδίπλωσις τής Θείας ούσίας, καί ιδού τδ 
όλέθριον δόγμα τοΰ Πανθεϊσμού, τοΰ ταύτίζοντος τδ άπειρον καί 
τδ μηδέν, τδ άναγκαϊον καί τδ ένδεχόμενον, πρδς άπαρτισμδν 
τής Θείας ζωής. ’Εκτός άρα τής έν χρόνω καί κατά βούλησιν 
ένεργείας τοΰ Θεοΰ ύπάρχει καί άλλη ένέργεια κατά φύσιν καί 
άχρονος, ής αίτιατά εϊσιν δ Υιός καί τδ Πνεύμα- ζή άρα δ Θεός 
καθ’ έαυτδν ζωήν τελείαν καί αύτάρκη, ούκ εϊς μυρίας υποστά
σεις πεπερασμένας αναπτυσσόμενος, άλλ’ είς τρεϊς ‘Υποστάσεις 
προαιώνιους, άπειρους καί δμοουσίους έμφανιζόμενος, κάν τούτφ 
πληρούται ή τοΰ ’Απολύτου Ζωή· και τοΰτο δηλοϊ τδ τοΰ ‘Ιερό— 
μάρτυρος ‘Ιππολύτου « Αύτδς ΕΙΣ ών ΠΟΑΥΣ ήν » καί τδ τοΰ 
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου «Μονάς είς δυάδα κινηθεϊσα μέχρι 
Τριάδος έστη » Ούτω δέ τδ πεπερασμένου διακρίνεται τοΰ ’Απεί
ρου, τδ ένδεχόμενον τοΰ άναγκαίου, καί τό μή δν τοΰ ΟΝΤΟΣ. 
‘Ο Σαβέλλιος άρα καί δ Άρειος ώς άρνούμενοι τδ περί αγίας 
Τριάδος ορθόδοξον δόγμα, καθ’ δ έκαστον κτίσμα μένει ϊδιουπό- 
στατον, ε! καϊ έξηρτημένον έκ τής ένεργείας τοΰ άπειρου, καί 
τδν Πανθεϊσμόν ύπούλως ύπε-.σάγοντες, προσέκρουον ού μόνον εϊς 
τήν έξ Άποκαλύψεως Θείαν άλήθειαν, άλλά καί είς τήν καθόλου 
συνείδησιν τοΰ Πανελληνίου, ουτινος χαρακτήρ έστιν ουσιώδης, 
ώς προέφην, ή βαθεϊα συναίσθησις τής άτ ο μ ικ ό τητος· δ γάρ 
Πανθεϊσμός ώς συνταύτίζων τδν Κτίστην και τήν κτίσιν άναιρεΐ 
πρδς τοϊς άλλοις καί τήν ίδιοΰπαρξίαν καί άτομικότητα τοΰ 
ανθρώπου- οί θείοι άρα Πατέρες, Άθανάσιοι, Βασίλειοι καί Γρη- 
γόριοι υπερασπιζόμενοι τδ περί τής άγιας Τριάδος Θειότατον 
δόγμα άντείχοντο αμα καί ούσιώδους τινδς δόγματος τοΰ ‘Ελ-

(β) «Τώ μέν ούν υίώ Νώε τώ πρωτοτόκω Ίάφεθ, (δν καλώς ή Ελ
λάς έπιγνοΰσα ώς άπ’ αύτοΰ έλκουσα τά κατ’ αυτήν έθνη χαί γένη Ία- 
πετόν χαλούμενον εξυμνεί) υΐεΐς έγένοντο....... χτλ. σελ. ιή,) 

ληνισμοΰ -η ("Ορ. Προλεγ. Κωνστ. Εύθυβούλου εις τήν Έκκλ. 

‘Ις. τοΰ Μελετίου), άλλο·
§. 19. Πελάγιος δ αιρετικός έδίδασκεν ότι ή σωτηρία καί ή 

δικαίωσις τοΰ άνθρώπου έξαρταται έκ μόνης τής έλευθέρας αύτοΰ 
βουλήσεως, άρνούμενος τήν ενέργειαν τής Θείας χάριτος· οί δέ 
περί τδν Καλβϊνον καί Ζβίγγλιον παρεξετράπησαν εϊς τήν έναν- 
τίαν ύπερβολήν δογματίζοντες ότι ή ανθρώπινος θέλησις ούδέν 
ισχύει, πάντα δέ τά κατά τδν άνθρωπόν είσι προωρισμένα παρα 
Θεοΰ, καί οίονεί πανθείαν τινά ή μοιροκρατίαν Ασιατι
κήν παρεισάγοντες· άλλ’ δ ’Ορθόδοξος Έλλην ου όυνάτάι κατα- 
νοήσαι τά δόγματα ταΰτα, ού μόνον ώς άντιβαίνοντα τή ιερά 
παραδόσει τών Πατέρων, ήν άσπάζεται καί γεραίρει ώς Θείαν, 
άλλά καί ώς άντικείμενα ταϊς έμφύτοις αύτοΰ ροπαϊς (α)· καθά- 
περ δέ άπεστρέφετο τδ πάλαι και τ’ον άπρονόητον έγωϊσμόν τών 
Εσπεριών «αί τδ άντίθετον αύτώ δόγμα τής Ειμαρμένης ή τήν 

άσιατικήν πανθείαν (περί ών εϊρηται έν τοϊς έμπροσθεν), τουτέ- 
στι τήν άπόλυτον ένέργειαν τής Θεότητος, τήν καταβροχθίζουσαν 
τήν ήθικήν τοΰ άνθρώπου έλευθερίαν, έν άσυγχύτω ενώσει συνα
πτών άμφότερα τα άντίρροπα έν τω δόγματι τής Θείας Προνοίας, 
τώ καθιδρύοντι τήν έν πληρεστάτη άρμονία μυστηρώδη συν-

(α) Δι’ αύτήν ταύτην την άρμονικότητα αύτοΰ τό ‘Ελληνικόν πνεΰμα 
φύσει ταΐς ύπερβολαΐς καί τοΐς άντιθέτοις άχροις άντιμαχόμενον, ένέμεινε 
πιστόν καί εϊς πάντα τά λοιπά δόγματα της Όρθοδοξοίας, ήτις έστίν άλη
θώς παοάδεισος Οεοεικέλων αρμονιών οιον εϊς τό περί άσυγχύτου Ενώ- 
σεως τών δύο φύσεων, θείας καί ανθρώπινης, έν μια ύποστάσει ή προ
σώπω τοΰ θεανθοώπου θειότατον δόγμα, οπερ έν μέσω ϊσταται τών δύο 
α’.ρετικών άντιθέσεων, τοΰ Μονοφυσιτισμού, λέγω, τοΰ σϋγχέοντος καί 
συμφύροντος τάς δύο φύσεις, καί τοΰ Νεστοριανισμοΰ, τοΰ διαιροΰντος 
τήν μίαν θεανδρικήν ύπόστασιν εϊς δύο υποστάσεις ή πρόσωπα ("Ορ. 
Φωνήν ’Ορθοδοξίας, Μέρος Α'. κεφ. ά.)· προσέτι εϊς τό περί σχέσεως 

τών δύο θελήσεων καϊ ένεργειών, θείας καί ανθρώπινης, καί εϊς πάντα 
άπαξαπλώς τά της εύσεβείας διδάγματα, τά τε είς τήν αγίαν Τριάδα καί 
τήν Ενσαρκον Οικονομίαν άναφερόμενα. Δι’αύτήν ταύτην τήν άρμονικότητα 
αύτοΰ ένέμεινε πιστόν καί εϊς τό περί σχέσεως της Θείας χαριτος προς 
τήν ήθικήν τοΰ άνθρώπου έλευθερίαν ’Ορθόδοξον δόγμα, καθ’ δ έναρμο- 
νίως, άσυγχύτως καί άνευ συγκρούσεως άμφότερα τά άντίρροπα, θεία χά
ρις και αυτεξούσιον, συνάπτονται- δϊ αύτήν, τέλος, ένέμεινε πιστόν καϊ 
εϊς τό περί ’Εκκλησίας δόγμα, δπερ έπίσης άποβάλλεται άμφοτέρας τάς 
άντιθέσεις καί ύπερβολάς τοΰ τε Ούλτραμοντανισμου καί τεΰ Προτεσταν
τισμού ("Ορ. αύτόθι) κτλ. Ταΰτα δε λέγων δεν έννοώ ότι το 'Ελληνικόν 
πνεΰμα έμόρφωσε τ'ον Χριστιανισμόν κατ’ εικόνα αύτοΰ καί όμοίωσιν, άπα
γε! Τά δόγματα τοΰ Χριστιανισμού είσι θεΐα, ύπερανθρωπινα, άποκαλυ- 
Φθέντα τώ Κόσμω ύπό τοΰ ένανθρωπήσαντος Αιωνίου Λόγου καί τών δλων 
Δημιουργού- άλλ’ έννοώ ότι τό Ελληνικόν γένος έμεινε πιστόν εϊς τά 
πφνσεπτα της ’Ορθοδοξίας διδάγματα, ουδόλως καινοτομήσαν, ώς άλλα 
Χοιστεπώνυμα έθνη, πρώτιστα μεν, διότι έπείσθη περί της θεία; αύτών 
άρχής καί δεύτερον διότι ευρεν αύτά σύμφωνα πρός τάς έκ θείας προ
νοίας έιιφύτους ροπάς καί ιδιότητας της έναρμονίου αύτοΰ διανοίας. Καί 
ταύτην τήν εις τάς έκ θείας Άποκαλύψεως θρησκευτικά; άλήθεια; διηνεκή 
πίστιν καί ολοσχερή καϊ μέχρι; αϊματο; άφοσίωσιν τών εύλογημένων 
απογόνων τοΰ Ίάφεθ, καί τόν δϊ αύτοΰ «πλατυσμόν» τής άγιες αύτοΰ 
’Εκκλησίας προορών ό ένανθρωπήσα; Αιώνιος Λόγος, ό τοΰ κόσμου Σω- 
τήρ, μαθών τήν εϊς αύτόν προσέλευσιν 'Ελλήνων έπί τώ λαβεΐν τήν θείαν 
αύτοΰ ευλογίαν εϊπεν, «Έλήλυθεν ή ώρά ϊνα δοξασθη ό υίόςτοΰ άνθρώ
που » (Ίω. ιθ'.),

άφειαν Θεοΰ καί άν θρώπου (ου τίνος έξωτερική ϊκφρα- 
σις ή ένσάρκωσις ήν αύτδς δ πολιτικός αύτοΰ οργανισμός), οΰτω 
καί ήόη έπίσης άποστρέφεται τόν τε Πελαγιανισμόν, ώς δλως 
άπαλλοτριοΰντα τδν άνθρωπον άπδ τοΰ Θεοΰ, καί τήν Καλβι- 
νικήν μοιροκρατίαν (praedestinationem), ώς συγχέουσαν τήν 
διπλήν ένέργειαν Θεοΰ καί άνθρώπου, και επομένως έκμηδενί- 
ζουσαν τήν αύτότητα καί προσωπικότητα αύτοΰ (α).

§. 20. Ό Έλλην διακρίνεται πρδς τοϊς ά’λλοις καί κατά τδν 
πρδς τούς τάφους καί τάς θήκας τών πατέρων μέγιστον αύτοΰ 
σεβασμόν καί τήν θερμοτάτην άγάπην πρδς τούς "Πρωας, τούς 
ύπέρ τής φίλης πατρίδος γενναίως προκινδυνεύσαντας, έφ’ ω καί 
άγώνας έτέλέι και άνδριάντας ήγειρε καί ήρώα αύτοϊς ωκοδόμεν 
έπισημοτάτη ένορκος διαβεβαίωσις ήν « Μά τούς έν Μαραθώνι» 
(δπερ έμφαίνει βαθύτατου σέβας πρδς τούς ύπέρ τής πατρίδος 
πεσόντας) — δ Λεωκράτης κατηγορήθη ύπδ τοΰ Λυκούργου δτι 
δραπετεύσας έν καιρώ κινδύνου έκ τής πόλεως καταπροΰδωκε τά 
ιερά, τούς τάφους καί τάς Θήκας τών προγόνων — οί Βυ
ζάντιοι καί οί Περίνθιοι έστεφάνωσαν τδν ’Αθηναίων δήμον χρυσώ 
στεφάνω καί παρέσχον αύτώ μεγάλα δικαιώματα, otov « έπιγα- 
μίαν, πολιτείαν (= ίσοπολιτείαν), έ'γκτασιν γάς καί οικίαν, προ
εδρίαν έν τοϊς άγώσι, πόθοδον (= πρόσοδον, προσέλευσιν) ποτί 
τάν βολάν καί τ’ον δαμον» κτλ. καί διατί; διότι βοηθήσας αύτοϊς 
κατά τοΰ Φιλίππου «άποκατέστησε τήν πάτριον πολιτείαν καί 
τώς νόμως » καί τί ά'λλο; «καί τώς τάφως » (Δημοσθ. έν τώ 
περί Στεφάνου)· τοΰθ’ δπερ δηλοϊ δτι δσω πολύτιμον καί ίεράν 
έλογίζοντο οί Έλληνες τήν άκεραιότητα τών νόμων καί τήν 
έλευθερίαν τής πατρίδος, τόσω ιερούς έθεώρουν καί τούς τάφους 
τών πατέρων. Ή Ε!κονομ.αχία ά'ρα ήν έ'ργον ού μόνον άντορθό- 
δοξον, άλλά καί άν Θελλη ν ικό ν, και διά τοΰτο μεγιστην ευ
ρεν άντίδρασιν παρά τοϊς άγίοις ήμών Πατράσι. Καί τώ δντι, 
πώς ήδύνατο ό Έλλην ν’ άσπασθή τήν εϊκονομαχίαν καί ν’ ά- 
ποσκυβαλίση ίεράς παραδόσεις οΰτω συναδούσας πρδς τάς εύ- 
γενεϊς αύτοΰ ροπάς, αύθεντίαν, λέγω, έκκλησιαστικήν, καί κΰ-
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ρος Πατέρων, νά βεδηλώση δέ καί τάφους καί λείψανα καί ει
κόνας μαρτύρων καί δμολογητών, μέχρις αίματος ύπέρ της πνευ
ματικής αύτοΰ Πατρίδος, τής Έκκλησίας, ήρωϊκώς άγωνισαμέ- 

νων ;
§. 21. Ούτως ά'ρα ό ‘Ελληνισμός, δ έν Πνεόματι άγίω εύ- 

λογηθείς ύπό τοΰ γενάρχου του ανθρωπίνου γένους εΐπόντος 
«Πλατύναι δ Θεός τώ Ίά'φεθ καί κατοικησάτω έν τοΐς οίκοις 
του Σήμ,» ού μόνον ύπήρξε φρουρός τοΰ Θεοεικέλου καί παναρ- 
μονίου τής Έκκλησίας ‘Επτασυνόδου Συντάγματος, άλλά και 
πιστός θεράπων καί άγρυπνος φύλαξ τοΰ δόγματος. Όρθώς δε 
καί δ αείμνηστος Κωνσταντίνος Εύθυβούλης λέγει που. « Παρ’ ή
μΐν ή ’Ορθοδοξία ®ύκ έστι κενόν όνομα, ώς παρ’ άλλοις τισίν, 
άλλά θεωρία ανέκαθεν προσφιλής ταΐς γενναίαις καί ύψηλαΐς 
άνατάσεσι τοΰ ήμετέρου γένους, μάλλον δ’ είπεΐν ή ηθική φυ- 

σις καί ούσία αύτοΰ.
§. 22. Έπειδή λοιπόν δ ‘Ελληνισμός πρό μέν τής ένσάρκου 

τοΰ Θεοΰ Λόγου Οικονομίας προτϋπωμά τι ύπήρξε καί πιστότα- 
τον έκμαγεΐον τοΰ ‘Επτασυνόδου καί ισαδέλφου Εκκλησιαστικού 
πολιτεύματος, νεύσει τής Θείας Προνοίας, «ήτις (πάλιν λέγω) 
πόρρωθεν οΐδε προκαταβάλλει τών μεγάλων πραγμάτων τάς 
άφορμάς», μετά δέ τήν ένσαρκον Οικονομίαν κρηπίς τής ’Ορθο
δοξίας έχρημάτισε, δι- οΰς εϊρήχαμεν λόγους, ώς δέ τοιοΰτος 
έμπεδοϊ κα’ι στηρίζει τόν άνθρωπον είς τάς Θεογράπτους αύτής 
άρχάς καί χειραγωγεί αύτόν άσφαλώς είς τό άληθές πνεΰμά τοΰ 
Χριστιανισμού, περισκέπων άμα καί θωρακίζων αύτόν άπό τών 
πολυειδών τής έτεροδοξίας έπιβουλών, καθώς μαρτυρεί περί τού
του ή ακράδαντος τών αειμνήστων ήμών Πατέρων έμμονή και ή μέ- 
χρις αίματος έγκαρτέρησις είς τά Θειότατα τής εύσεβείας διδάγ
ματα, διά ταΰτα άναγκαιοτάτη έστίν ή ‘Ελληνικήέπιστημονική έκ- 
Θαίδευσις, τουτέστιν ή φιλοσοφική σπουδή και μελέτη τοΰ όλου βίου 
τών εύκλεεστάτων ήμών προγόνων, θεωρητικοΰ τε καί πρακτικού, 
δς τις σύμπλεγμα άληθώς έστιν αρμονικότατου (α) καί συντε- 
λεστικώτατον ού μόνον πρός μόρφωσιν καί διάπλασιν εθνικήν, 
άλλά καί ορθόδοξον Χριστιανικήν τής εύσεβοΰς ‘Ελληνικής νε
ολαίας. Τούθ’ δπερ εύ μάλα είδώς δ σοφός καί ένάρετος γυμνα
σιάρχης ήμών (6) δέν ένασχολεΐται απλώς είς τήν ξηράν ερ
μηνειών τών λέξεων καί είς τήν δεΐξιν τών διαφόρων έν τοΐς 
περισωζομένοις κώδηξι γραφών, άτινα μ.όνα καί καθ’ ίαυτά πλη- 
ροΰσι φύσης καί έγωϊσμοϋ τούς άκροωμένους, αύτόχρημα σχολα
στικούς αύτούς καθιστώντα, άλλ’ έν ταύτώ άνιχνεύων διά φιλο
σοφικής όντως μεθόδου τήν διάνοιαν τών αθανάτων ποιητών καί 

πεζογράφων τής κλασικής άρχαιότητος καί ταύτην τοΐς μαθη- 
τευομένοις μετοχετεύων, πρός δέ καί τόν λόγον διαποικίλλων 
διά προσφορών ηθικών διδασκαλιών, μεταρσιοΐ τόν νοΰν καί κα
ταρτίζει τότε έθνικόν καί τό Χριστιανικόν αύτών φρόνημα. Ούδβ- 
μία δέ άμφιβολία δτι ύπό τήν διαπαιδαγωγίαν τοΰ ήμετέρου γυ
μνασιάρχου καί τών άλλων ελλογίμων καί άξιων καθηγητών 
καί διδασκάλων ή Όρθόδοκος Χία νεολαία έθνικώς τε καί δρ- 
θοδόξως διαμορφωμένη άποβήσεται, τοΰ Θεοΰ συναιρούμενο», 
ωφέλιμος καί τή άγια τοΰ Χριστού ’Εκκλησία καί τή φίλη πα- 
τρίδι.

§. 23. Εύχομαι ουν δπως ό Ουράνιος Πατήρ τών φώτων έπι- 
χέη τήν άγίαν Αύτοΰ χάριν καί εύλογίαν έπί τήν ’Ορθόδοξον 
ταύτην νεολαίαν, δπως άν άναδειχθώσιν έξ αύτής «ά'νδρες σο
φοί καί επιστήμονες καί συνετοί» πρός δόξαν μέν καί κραταίω- 

σιν τής πάνσεπτου Μητρός ’Εκκλησίας, στηριγμόν δέ καί παρα
μυθίαν τοΰ πολυπαθοΰς ήμών γένους!.

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ.

‘Ως πρός τήν φύσιν αύτοΰ καί τ' άποτελέσματα ·δ ένθουσια- 
σμός εινε γενναΐ·ν πάθος. ‘Η δυστυχία σπκνίως τόν καταβάλ
λει, καθ’ δσον έν αύτή μάλιστα έγκειται ή βαθεΐα αυτοί ρίζα. 

Δέν είνε ούδόλως παράσιτος τών τραπεζών τών άρχόντων ή τών 
τιτλοφορούντων καί απλώς πλουσίων καλουμένων, άλλ’ οί άν- 
δρες, πρός ούς μειδιά καί οΰς εμπνέει, είσίν ήρωες, ποιηταί, 
φιλόσοφοι, τεχνών έφευρεταί καί πολιτειών ή δοξασιών άναμορ- 
φωταί. Μή ών κοινωνικός, καίτοι κλίνων πρός τήν φιλίαν, άπο- 
στρέφεται τάς εύθυμους όμηγύρεις. Άναπνέων δέ μάλιστα έν 
ταΐς βουλαΐς κα! έν ταΐς δημοσίαις συνελεύσεσι συζή καί συναπο- 
θνήσκει μετά τών άρετών τοΰ δήμου. Αύτός ούτος παρήγαγεν άπα- 
σ«ν τήν δόξαν τοΰ πολιτεύματος τών άρχαίων Άθηναίω'/καί συντη
ρεί ήδη τό άρτιγέννητον μεγαλεΐον τών νεωτερων δημοκρατιών. 
Έν δέ τώ ιδιωτικό βίω καθίσταται πολλάκις ή ψυχή τής άγάπης 
καί τής φιλίας, καί ένόσω διαρκεΐ. άκμάζει και ή πρ'ος σέ φιλία 
τού ένθουσιώντος. Διά νά παρακμάση αύτη, οφείλει εκείνος πρό- 
τερον νά μεταβάλη φύσιν. Πώς δ’ ή μεταβολή αύτη θά συνέβαινεν, 
άφ’ ου τό πάθος άπ’ αρχής έρριζώθη έν τή καρδία; άγαπα δθεν τόν 
παλαιόν φίλον καί άνακαλεΐ ήδέως εις τήν μνήμην αύτού πάν 
τό διεγεϊραν άλλοτε τάς ελπίδας καί τήν χαράν του.

‘Ο ενθουσιασμός φύσει συνέχεται μετά τής μεγαλοψυχίας. Αύ- 
ξάνων τάς έπιθυμίας και τάς ψυχικάς δυνάμεις, δίδει ενέργειαν 
είς τήν θέλησιν και τόλμην είς τούς βραχίονας. Θεωρεί τόν πόνον 
ψυχαγωγίαν κα’ι έκτυλίσσει τήν ίριδα τής δόξης έπί πάσης έπι- 
χειρήσεως. Ούδεΐς έκτελεϊ επίσημόν τι έργον ή ένδοξον, μή ωθού
μενος ένδομύχως ύπό τού ένθουσιασμού, διότι άλλως θά έστερεΐτο 
τής άπαιτουμένης ένεργείας καί δραστηριότητος. ‘Ο ένθουσιασμός 
καθίστησι τήν διάνοιαν γόνιμον. Οί πεποιθότες έπ’ αύτω, με

γάλα έπιχειρούντες, μεγάλα κατορθούσιν. ‘Ο ήρως τής άρχαιό
τητος, ουτινος τ’ ανδραγαθήματα έπαγίωσαν τήν ποτέ λαμπρο- 
τέραν καί περιδοξοτέραν τών έπικρατειών, τήν άρχαίαν Ρώμην, 
ό ’Ιούλιος Καϊσαρ, ήτο μέγας ενθουσιαστής. Ένθουσιών έπί- 
στευεν δτι δ ούρανός καί ή γή ένδιεφέροντο είς τάς πράξεις καί 
τάς έπιτυχίας αύτοΰ. Εφάμιλλος τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος έγένετο 
καί δ Ναπολέων Α’., δ Μέγας έπονομασθείς. Τήν μεγίστην αύ
τοΰ πίστιν άναθέτων έν τώ μέλλοντι, έπίστευεν δτι έκέκτητο τόν 
έαυτοΰ αστέρα έν τοΐς ούρανοϊς, δπερ άποδεικνύει ή έξής άξιο— 
πίστευτος περίπτωσις. "Οτε ό έκ μητρός θεΐός του καρδινάλιος 
Fesch συνδιαλεγόμενος μετ’ αύτοΰ, καθ’ δν χρόνον άνηγορεύθη 
αύτοκράτωρ, έξέθετεν αύτω τήν καταστροφήν, ήν δσονούπω ήθελε 
τω επιφέρει ή παγκόσμιος άπέχθεια, δίής αί πράξεις αύτοΰ περι- 
έβαλον τον θρόνον του, δ τότε ήρως «πάσης τής Εύρώπης, ούδέ 
λέξιν έκφωνήσας, άλλά λαβών τόν θεΐόν του έκ τής χειρός κα'ι 
δδηγήσας αύτόν πρός τό παράθυρου έν σταθερά μεσημβρία τώ 
λέγει- «Βλέπετε τόν άστέρα έκεΐνον;»—«"Οχι, μεγαλειότατε» 
άπήντησεν δ καρδινάλιος, — «Έγώ δμως τόν βλέπω » ύπέλαβεν 
i Ναπολέων και έδωκε πέρας εις τήν συνδιάλεξιν. Έφ’ δσον δ’ δ 
αύτοκράτωρ ούτος ένεφορεΐτο και έπωθεΐτο είς τάς πράξεις του 
ύπό τοΰ έξοχου τούτου ενθουσιαστικού καί τολμηρού πνεύματος, 
πάντοτε έπετύγχανεν.

‘Ο ένθουσιασμός παντός μεγάθυμου ήρωος, έκπλήττοντος τήν 
οικουμένην διά τών έργων αύτού, παρομοιάζει άδαμάστω ίππω 
μαχητικό, δστις, μηδαμώς προσεχών είς τήν φωνήν τοΰ κυρίου 
του δέν ΐσταται, δέν μεταστρέφει, άλλά τρέχει καλπάζων τήν 
εύθεΐαν δδόν. ‘Υπό τήν έπιρροήν τοΰ πάθους τούτου ή ψυχή δέν 
συλλαμβάνει ποσώς ιδέας κοινάς καί συνήθεις, άλλά Θεία τις 
έμπνευσις διεγείρει καί ανακαλύπτει τήν κεκρυμμένην φύσιν αύ
τής, τήν κλίσιν πρός πράξεις ήρωικάς καί τήν λάμπουσαν αλλη
λουχίαν έξοχων αισθημάτων, ώς δ σεισμός ένίοτε τυχαίως άνα- 
καλύπτει χρυσοφόρον φλέβα γής, δ δέ ένθουσιών τότε άνυψοϋται, 
έμπνέεται καί μαίνεται έκ τού πάθους του. Έν τοιαύτη στιγμή 
οί ήρωες μορφόνουσι τά άκ«τανόητα σχέδιά των καί έκπληροΰσι 
σχεδόν πράξεις ύπερανθρώπους. Εν τοιαύτη δρμή ένθουθιασμοΰ 
i Κούρτιος έρρίφθη μετά τοΰ ίππου του έντός τού βαράθρου καί 
δ Δέκιος έθυσιάσθη είς τούς καταχθονίους θεούς ύπέρ τοΰ Ρω
μαϊκού λαού. ‘Η ζωή αύτών καί δ ένθουσιασμός συνάμα άπώ- 
λοντο, άλλ’ δ θάνατος αύτών έπήνεγκε τό ποθούμενον. Ούδό
λως έδειλίασαν πρός τόν κίνδυνον. Οί δεσμοί τής ‘ ζωής κατέ
στησαν αόρατοι δΓ αύτούς έν τη φλογί τοΰ πάθους κα! ή ίερό- 
της τής εκούσιας αύτών θυσίας δέν άνεστάλη ύπ’ ούδενός στοχα
σμού περί γονέων, συζύγου, τέκνων, φίλων καί άλλων ελπίδων. 
Τά αύτοβούλητα ταΰτα θύματα κατέπεσον ώς ήρωες, ώς ήμίθεοι.

‘Ο ένθουσιασμός, ή φυσική αύτη μέθη τοΰ νοός, είνε πάθος, 
δπερ ένίοτε μέχρι τινός βαθμού κέκτηται καί αύτή ή νεότης, 
άλλ’ έπί τέλους έξασθενεΐ καί άπόλλυται έν τοΐς πλείστοις τών 
νέων, ούδόλως πλέον παρ’ αύτοϊς ένεργούν. Στρέφουσι δ’ ούτοι 
τότε ψυχρόν βλέμμα έπι τού θεάτρου τοΰ βίου καί, έξατμισθέντος 
τοΰ ένθουσιασμού, ύποκύπτουσιν είς τήν ραθυμίαν και πολλάκις 
«ς τήν άπελπισίαν καθ’ δλον τόν έπίλοιπον χρόνον τής ζωής

{ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ’. Τεΰχ. ΜΑ .) 

των. Μή Οαρρούντες πλέον έν έαυτοΐς, φαντάζονται δτι παν μέ
σον τού νά ύψωθώσιν ύπεράνω τών άλλων έξέλιπε καί συνάμα 
έκλείπει ή επιχειρηματική καί τολμηρά διάθεσις αύτών. Αί τέ- 
χναι, οι νόμοι κα! πάσα κοινωνική βελτίωσις, θεωρούνται ύπ’ αύ
τών κενά φαντασιοκοπήματα, ή φιλοσοφία καί ή μάθησις παρα- 
μελοΰνται, ή διάνοια έκπίπτει και αί ίδέαι διαμένουσιν άδρανεΐς. 
Άλλοΐος δμως έστίν δ χαρακτήρ τοΰ ένθουσιώντος. ‘Ο έγκέφα- 
λος αύτοΰ καθίσταται ή εστία τής έφευρέσεως, θεωρίαι καί νε
ωτερισμοί κατέχουσι τήν φαντασίαν του, ή ψυχή αύτοΰ έστίν έν 
οργασμό, τά δέ πλούτη τοΰ νοός του διατυπούμενα διά τών κα- 
ταλλήλλων λέξεων καί φράσεων έκτυλίσσονται ένώπιον τών άν- 
θρώπων. Οί άληθώς ένθουσιώντες δέν είνε φαιδροί, άλλά με- 
λαγχολικοί, μέτριοι καί αύστηροί, διότι μετά τάς ένθέρμους πα
ραφοράς των άποσυρόμεναι καί συγκεντρούμεναι αί νοεραί δυνά
μεις καθιστώσιν έν τώ μεταξύ τήν διάνοιαν αύτών κατηφή καί 
άμηχανοΰσαν έπί τινα καιρόν.

Φυσικό τώ λόγω διά πάσαν μεγάλην πράξιν, διά πάν μέγα 
και ισχυρόν πάθος άνεγείρεται δ ενθουσιασμός έν τή καρδία τών 
άνθρώπων. ‘Η νεότης ύπείκουσα εις τό κραταιόν πάθος τοΰ έρω
τος, πληροΰται ένθουσιασμού. Ή φαντασία αύτής γίνεται ζωηρά, 
αί ελπίδες άλλόκοτοι καί οί φόβοι συμμεμιγμένοι μετά τών έλ- 
πίδων. Καίτοι δύσμορφος την δψιν « έραστής φαίνεται "Αδωνις 
πρός τήν έρωμένην, καί αύ-.η άφ’ ετέρου Ελένη ή ’Αφροδίτη 
πρός αύτόν δπτασίαι δέ ευδαιμονίας ίστανται μετέωροι ένώπιον 
τής διανοίας, ήτις τότε περιπλανάται έντός Ήλυσίων Πεδίων.

Τοιαΰται όπτασίαι παρίστανται είς τούς άνδρας τούς έχοντας 
έκ φύσεως τό δώρον τοΰ ένθουσιασμού ήνωμένον μετά τής με- 
γαλοφυΐας και κυριεύουσι τήν φαντασίαν αύτών καθ’ δλην τήν 
άνδρικήν ήλικίαν. Αί δ’ άν εξάντλητοι ένέργειαι αύτών τείνουσι 
πρός 'έν και τό αύτό άντιχεί μενον, δπερ έξελέξαντο έν τώ θεά— 
τρω τοΰ βίου καί εις δ άποβλέπουσιν άπασαι αί νοεραί καί σω- 
ματικαί προσπάθεια', αύτών.

-Ο ούδέποτε άκροασθείς τόν ένθουσιώντα ούδόλως δύναται νά 
έννοήση τήν λάμψιν τοΰ νοός, τάς ύψηλάς ιδέας, τάς τολμηράς 
έλτίδας, τήν χαρίεσσαν εύφράδειαν καί εύγλωττίαν, άτινα έξερ-1 
χόμενα τών χειλέων αύτοΰ συγκινοϋσι ζωηρώς άπαν τό κεχηνός 
άκροατήριον. Οί άκούοντες τότε γίνονται έξαλλοι ύπό τής άπαγ- 
γελίας τού ένθουσιώντος, τό δέ θέλγητρο ν τής τοιαΰτης άπαγγελίας 
διαμένει τοΰ λοιπού άνεξίτηλον καί στενώς συνδέεται μετά τού 
ονόματος τοΰ ένθουσιαστοΰ, ουτινος μόνη ή άνάμνησις άρκεΐν’ ά- 
νακαλέση είς τό πνε ΰμα τών λαών τάς ήδονικωτέρας στιγμάς 
καί τά έξοχώτερα αισθήματα. Ούτοι μετά ζωηράς εύγνωμοσύ- 
νης καί έγκαρδίου εύχαριστίας θά ένθυμώνται πάντοτε τάς ισχυ- 
ράς έκείνας έμπνεύσεις και τήν ύψηλήν έκείνην εύγλωττίαν τοΰ 
ένθουσιώντος, ή δποία περιβάλλουσα τήν φαντασίαν αύτών διά νέων 
ιδεών, νέων άντικειμένων, νέων έντυπώσεων καί νέων φαινομένων, 
ήδυνήθη άλλοτε νά έπενεργήση τοσοΰτον έπ’ αύτής, ώστε νά 
προαγάγη τήν ψυχήν των εις τόν ύπατον τής εύαισθησίας βαθμόν 
καί νά άνοιξη, ούτως είπεΐν, τούς καταρράκτας αύτής, έξ ής έξέρ- 
ρευσαν τά πελαγίζοντα κύματα τών άκατασχέτων καί ορμητικών 
αύτής συγκινήσεων. Έμ. Γ ι α ν να κ ό πο υ λ ος,

(α) Τό Έλύηνιχον πνεϋμχ φύσει έναφμόνισν ον έναρμονίως έμο'ρφωσε 
τΰν τε θεωρητικόν και τόν πρακτικόν αύτοΰ βίον οΰτω λ. χ. έν μέν τη 
ποιήσει βλέπομεν έπος, λύραν καί δράμα· τό έπος έστιν έξιστόρησις τών 
έκ τοΰ εξωτερικού κόσμου εντυπώσεων ή λύρα παράστασις τών εσωτε
ρικών αισθημάτων τε καί διανοημάτων τό δράμα ή έναρμόνιος σύγκρασις 
άμφοτέρων. Έν δέ τώ πεζω λόγω ιστορία» αντιστοιχούσαν πρός το έπος, 
φιλοσοφίαν πρός την λύραν, καί ρητορικήν πρός τό δράμ·, έν ή «ρητο
ρική» αμοότερα τά αντίρροπα, ιστορία καί φιλοσοφία, έναρμονίως συνά- 
πτονται. Ωσαύτως καί έν τώ πρακτικω βίω, ήτοι τή νομοθεσία καί τώ 
πολιτεύματι, την αύτήν αρμονίαν τών αντίρροπων άπαντώμεν, ώς ανωτέρω 
διά μακρών άποδέδεικταν τήν αύτήν αρμονίαν εύρίσκομιν καί έν τή αρ
χιτεκτονική καί τοΐς λοιποΐς κλάδοις. το» πρακτικού τών 'Ελλήνων βίου.

(α) Γεώργιος Σουρίας, 20.
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II ΜΙΚΡΑΣΙΑ.
Έκ τής Revue d' Orient. 

(Συνέχ. άπδ σελ. 23).

«‘Π δέ Άσι'η,» λέγει δ ‘Ηρόδοτος, «έπί της Προμηθέως γυ- 
ναικδς τήν επωνυμίαν λέγεται έχειν. Καί τούτου μέν μεταλαμ- 
βάνονται τοΰ οΰνόματος Λυδοί, φάμενοι έπί Άσίεω τοΰ Κότυος 
τοΰ Μάνεω κεκλήσθαι τήν Άσίην, άλλ’ οΰκ έπί της Προμηθέως 
Άσίης, άπ’ δτευ καί τήν έν Σάρδισι φυλήν κεκλήσθαι Άσιάδα» (1).

Ή δέ γνώμη αΰτη τών Λυδών φαίνεται πιθανωτέρα. Πολΰ 
πρδ τοΰ ‘Ηροδότου δ "Ομηρος εΐχε ψάλλει τδν Άσιον λειμώνα 
βρεχόμενον ύπό τών ύδάτων τοΰ Καΰστρου.

«Άσίω έν λειμώνι, Καΰστρίου άμφί ρέεθρα.» (2).
Καί καθ’ ήν έποχήν έγραφεν ό Στράβων, Ά σ ι ο ς Λειμών 

έκαλέΐτο είσέτι τόπος δνομαστδς κείμενος είς τδ νότιον μέρος 
τοΰ Καϋστρινοΰ πεδίου, μεταξύ τοΰ Τμώλου καί τής Μεσωγίδος, 
ένθα έδεικνύετο ήρωον Καΰστρίου καί Άσίου τινός (3). Τέλος 
κατά τδν έβδομον π. X. αιώνα δ έλεγειακδς ποιητής Καλλΐνος 
λόγον ποιούμενος περί τής εφόδου τών Κιμμερίων γενομένης ένα 
πρό αΰτοΰ αιώνα, λέγει δτι ή έφοδος έγένετο έπί τοΰς Ήσιονίας 
καί δτι κατ' αΰτήν αί Σάρδεις έάλωσαν έκ δέ τοΰ Στράβωνος, 
είς ον δφείλομεν τάς ειδήσεις ταύτας, μανθάνομεν δτι, κατά τοΰς 
περί Δημήτριον τ'ον Σκήψιον, έπειδή δ ποιητής έγραφεν ίαστί, 
άπεκάλει Ή σ toν εΐς τοΰς Ασιανούς, διότι εΐνε δυνατόν, προσ
θέτει, ή Μαιονία, ήτοι Λυδία, νά έλέγετο καί ’Ασία. (4).

Σοφός τις, τοΰ όποιου τ’ο δνομα έχει βαρύτητα, προκειμένου 
περί ιστορικής γεωγραφίας, δ κ. Vivien de Saint-Martin (5), 
φρονεί (καί τό φρόνημά του τοΰτο δέν στερείται πιθανότητος) δτι 
τό δνομα ’Ασία προήλθεν έξ δμωνύμου φυλής Σκυθ'.κής, ήτις 
πρό τοΰ 1300 π. X. εΐχεν έγκατασταθή παρά τάς δχθας τοΰ 
Καΰστρου. Τό βέβαιον εΐνε δτι τό δνομα ’Ασία υπήρχε πρδ τοΰ 
‘Ομήρου καί δτι κατά τήν έποχήν τοΰ ‘Ηροδότου οί "Ελληνες 
ώνόμαζον δι’ αΰτοΰ δλην τήν ’Ήπειρον. Άλλά πώς τό δνομα 
τοΰτο τό εις μικρόν τι μέρος έν αρχή διδόμενον έγεινε μετά 
τινας αιώνας δνομα δλοκλήρου μιας έκ τών τριών μεγάλων με
ρίδων τοΰ τότε γνωστοΰ κόσμου; ‘Ο διδάκτωρ Κράμερ, συγγρα
φεΰς σπουδαίας περιγραφής τής Μικρασίας (6), εικάζει δτι οί ”1- 
ωνες, φθάσαντες κατά τήν ένδεκάτηνπ. X. εκατονταετηρίδα παρά 
τάς οχθας τοΰ Μαιάνδρου καί Καΰστρου, δπως κτίσωσι τάς αποι
κίας αύτών, καί εύρόντες τδ δνομα ’Ασία δεδομένο·? ήδη εις τήν 
χώραν, παρεδέξαντο αΰτδ καί διέδωκαν είς τοΰς έν Εΰρώπη ομο
εθνείς των. Οΰτως έμαθον ούτοι κατ’ άρχάς μέν νά δνομάζωσι 
διά τούτου τοΰ ονόματος τήν είς αύτάς γνωστήν παραλίαν, άκο
λούθως τά μεσογειότερα και μετά ταΰτα σύμπασαν τήν πρός 
άνατολάς τοΰ Αιγαίου γήν. Έπί τοΰ θέματος τούτου δ κ. Vivien

(1) Ήρ. βιβλ. δ’. 45.— (2) Ίλ. β’. 461.— (3) Στρ«6. ΙΑ’, α. 45.— 
(4) Στράβων ΙΓ. δ'. 8. — ^5) Histoire de deconvertes geogra- 
phiques t. I p 162·
' (6; A geographical and historical description at Asia Mi
nor- Oxford 1832, 2 vol., in 8° t I p. 2.

de Saint-Martin παρατηρεί μετά λόγου ότι «ή έπέκτασις αΰτη 
ονόματος μέρους μικρού εΐς ολόκληρον μεγάλην μερίδα δέν έχε 
οΰδέν τδ άτοπον. Πολλά δέ παραδείγματα άπαντώνται έν τή 
ιστορία τής γεωγραφίας, ών δύο εΐνε τά μάλλον άξιοσημείωτα, 
τδ τής Εΰρώπης και τής ’Αφρικής· τό μέν πρώτον προήλθεν έκ 
γωνίας σχεδόν αγνώστου τής άρχαίας Θράκης πρ'ος τ'ο βάθος τοΰ 
Αιγαίου πέλαγους, τδ δέ δεύτερον έκ μικρας χώρας παρά τήν 
Καρχηδόνσ· άλλ’ ήσαν άμφότερα προωρισμένα νά έπεκταθώσι, 
καθόσον οί άνθρωποι έγίνωσκον κάλλιον τήν γήν έπί τής όποιας 

κατωκουν (1).»
Καθ’ ήν έποχήν έγραφεν δ ‘Ηρόδοτος, ή ’Ασία διηρέΐτο ήδη 

είς δύο άπ’ άλλήλων διακεκριμένα μέρη, είς έκαστον τών όποιων 
έδίδετο καί διάφορον δνομα. Ή χώρα ή μεταξύ τοΰ Αιγαίου πε- 
λάγους καί τοΰ ποταμού Άλυος έκαλέΐτο κάτω ’Ασία, πάσα 
δέ ή πέραν τοΰ ποταμού τούτου έλέγετο άνω Ά σ ί α. Οί Ρω
μαίοι, δτε χατέκτησαν τήν πρώτην έκ τών δύο τούτων χωρών, 
έδωκαν τό δνομα τής Ασίας είς μόνην τήν έντεύθεν τοΰ Ταύ
ρου χώραν, έξαιροΰντες ούτω πάσας τάς έπαρχίας τάς μεταξύ 
τοΰ Ταύρου καί τοΰ περί τήν Κύπρον πελάγους, άς καί άφήκαν 
ύπ'ο τήν έξουσίαν τών βασιλέων τής Συρίας μετά τ'ον κατά τοΰ 
Άντιόχου πόλεμον. Κατά τδν Πτολεμαίον ή κυρίως Άσία εΐνε 
μέρος τής μεγάλης Ασίας, περιλαμβάνουσα τάς δύω Μυσίας, τήν 
Τρωάδα, τήν Αίολίδα, τήν ’Ιωνίαν, τήν Καρίαν, τήν Λωρίδα, 
τήν Λυδίαν ή Μηονίαν, τήν Μεγάλην Φρυγίαν καί τάς νήσους 
τάς παρακειμένας είς τάς παραλίας τών διαφόρων τούτων χω
ρών. Κατά τόν Ο’υάρωνα ή λέξις Άσία έχει διπλήν τήν σημα
σίαν και σημαίνει άλλοτε μέν ολόκληρον τήν Ασιατικήν ήπει
ρον, άλλοτε δέ τήν Ρωμαϊκήν έπαρχίαν. Μόλις δέ περί τ'ον τέ
ταρτον ή πέμπτο·? μετά Χριστόν αιώνα άρχεται δν έν χρήσει 
είς τήν τών γεωγράφων γλώσσαν τ'ο δνομα Μικρά Άσία ή έλάσ- 
σων Άσία. Πρώτος δέ είς δν απαντάται εΐνε ό Παύλος ’Ορό

σιος (2).
«Ή Μικρασία » λέγει ’Ισίδωρος ό έκΣυβίλλης, δστις έγραψε 

περί τ'ο τέλος τής έκτης εκατονταετηρίδας, «περιορίζεται πρός 
άνατολάς μέν ύπδ τής Καππαδοκίας, πανταχόθεν δέ άλλοθεν ύπό 
τής θαλάσσης, ήτοι πρός βορράν μέν ύπό τοΰ Εΰξείνου Πόντου, 
πρός δυσμάς δέ ύπ'ο τή; Προποντίδας καί πρ'ος νότον ύπδ τής 
Αιγυπτιακής θαλάσσης. Περιλαμβάνει δέ τήν Βιθυνίαν, τήν Φρυ
γίαν, τήν Γαλατίαν, τήν Λυδίαν, τήν Καρίαν, τήν Παμφυλίαν, 
τήν Ίσαυρίαν, τήν Λυκίαν καί τήν Κιλικίαν.» Τέλος Κωνσταν
τίνος δ Πορφυρογέννητος, δστις έζη κατά τά μέσα τής έκτης 
έκατονταετ ηρίδος, έν τω ουγγράματι αΰτοΰ τω περί θεμάτων λέ 
γει· « Τό ανατολικόν θέμα ονομάζεται οΰτως οΰχί διότι κεΐται 
πρ'ος τήν έσχάτην άνατολήν. άλλά διότι κεΐται πρός άνατολάς 
ήμών τών κατοικούντων τ'ο Βυζάντιον, καί πρ'ος άνατολάς τής 
Εΰρώπης. ‘Ως πρός τοΰς κατοίκους τής Μεσοποταμίας, τής Συ- 

ρΐας και τής μεγάλης Ασίας, οπού κατοικοΰσιν οί ’Ινδοί, οί 
Αιγύπτιοι, κεΐται δυτικώς καί καλείται Μικρασία.» Έκ τοΰ έπι- 
θέτου άνατολικόν προήλθε τ'ο νέον τής Μικρασίας δνομα 
Ανατολή, ήτις έχει πολΰ μεγαλειτέραν έκτασιν ή κατά τάς 
ήμέρας τοΰ Πορφυρογεννήτου.

Ούτω κατά μέν Παύλον τόν Όρόσιον καί ’Ισίδωρον τής 
Συβίλλης Μικρασία ονομάζεται ή μεταξύ τοΰ Άλυος καί τοΰ 
Αιγαίου πελάγους χώρα· κατά δέ τήν εΰρυτέραν σημασίαν τοΰ 
ονόματος καλείται δι’ αΰτοΰ ή μέχρι τής δυτικής τοΰ Εΰφράτου 
δχθης. Τής χώρας λοιπόν τής μεταξύ τών δρίων τούτων περι- 
λαμβανομένης θέλομεν προσπαθήσει νά έκθέσωμεν τήν ιστορίαν.

Αιώνας όλους πριν ή καί αΰτό τδ δνομα «Άσία» γνωσθή ή 
χώρα ή οΰτω μετά ταΰτα δνομασθεΐσα έγένετο θέατρον μεγάλων 
συμβεβηκότων, τά όποια θά ήσαν τεθαμμένα είς τ'ο σκότος τών 
αιώνων, άν οί Αιγύπτιοι χρονογράφοι δέν έσημείοναν αΰτά. Κα
ταχτητής τις άναχωρήσας έκ τών οχθών τοΰ Νείλου ύπέταξε τήν 
χώραν άπασαν καί άφήκεν ίχνη άνεξάλειπτα τής διαβάσεώς του.

«‘Ο Σέσωςρις,» λέγει δ ‘Ηρόδοτος δςις έγραψεν οίονεί καθ’ ύ- 
παγόρευσιν τών Αιγυπτίων ιερέων, ών τά χρονικά άνήρχοντο μέ
χρι τής άπωτάτης άρχαιότητος, «δ Σέσωστρις εΐνε πρώτος δστις 
όρμηθείς έπί πλοίων μακρών έκ τοΰ Αραβικού κόλπου ύπέταξε 
τοΰς κατοικοΰντας παρά τήν Έρυθράν θάλασεαν. Μετά ταΰτα, 
έπιστρέψας είς Αίγυπτον, γενόμενος άρχηγ'ος πολυαρίθμου στρα
τού, ήλαυιε διά τής ’Ηπείρου, πά? έθνος τδ έμποδών ύποτάτ- 
των. Κατά τήν εκστρατείαν του ταύτην, δσους άπήντα μαχομέ- 
νους άνδρείως ύπέρ τής έλευθερίας των, εϊς τούτων τάς χώ
ρας ήγειρε στήλας, έπι τών όποιων έχάραττε τό ίδιον δνομα, 
τδ δνομα τής πατρίδος του και τάς στρατιωτικές δυνάμεις, ών 
έλαβε·? άνάγκην, όπως τοΰς ύποτάξη. "Οσοι δέ αμαχητί παρέ- 
διδον είς αΰτόν τάς πόλεις, ήγειρε καί είς τούτων τάς χώρας 
στήλας παρόμοιας, άλλ’ έπ’ αΰτών προσέτι έχάραττε και έμ
βλημά τι τής άνανδρίας των.»

«Αί πλεΐσται τών στηλών, άς κατά τάς χώρας ό Αιγύπτιος 
βασιλεύς Σέσωστρις έστησεν, ήδη ήφανίσθησαν πλέον έν Συρίη 
τή Παλαιστίνη όμως έγώ αΰτδς εΐδον τοιαύτας φερούσας καί τά 
προρρηθέντα γράμματα καί τό τής άνδρίας έμβλημα. ‘Υπάρχουσι 
δέ καί είς τήν Ιωνίαν δύο τύποι τοΰ άνδρός τούτου κεχαραγμέ- 
νοι είς πέτραν, ό μέν κατά τήν δδόν τήν έξ Εφέσου είς Φώ- 
καΐαν, δ δέ κατά τήν έκ Σάρδεων εις Σμύρνην. Καί εις τούς δύο 
τούτους τύπους εΐνε έγγεγλυμμένος άνήρ, ού τ'ο μέγεθος πέμπτης 
σπιθαμής, κρατών είς μέν τήν δεξιάν χεΐρα αιχμήν είς δέ τήν 
αριστερά·? τόξα.» (‘Πρόδ. Β’. 102 καί 106).

Τό έν εκ τών δύο τούτων άναγλύφων, τών ύπδ τοΰ ‘Ηροδότου 
άναφερομένων, εύρίσκεται παρά τδ Νύμφαιον έξ ώρας μακράν τής 
Σμύρνης, οΰ μακράν τής δδοϋ τή: άγούσης έκ τής πόλεως ταύτης 
εις Σάρδεις· εΐνε δέ οποίον καί δ τής ιστορίας πατήρ περιγράφει αΰτδ.

«Ό Σέσωστρις,» έξακολουθει δ ‘Ηρόδοτος, «ποιών ταΰτα δι
ήλθε τήν “Ηπειρον διαβάς δέ έκ τής Ασίας είς τήν Εΰρώπην 
ύπέταξε τούς Σκύθας καί τοΰς Θράκας· μέχρι τούτων δέ νομίζω 
ίτι έφθασεν δ Αιγύπτιος στρατός, διότι είς τάς χώρας αΰτών φαί
νονται κα: σήμερον έτι έγερθεΐσαι στήλαι ύπ’αύτού- περαιτέρω δέ 

δέν άπαντώνται. Εντεύθεν ό Σέσωστρις έστράφη πρ'ος τά δπίσω.»

Άκούσωμεν ήδη καί τ'ον Διόδωρον, δστις φαίνεται θέσας έν 
τω τής κριτικής χωνευτηρίω πάσας τάς περί τοΰ Αιγυπτίου κα- 
τακτητοΰ παραδόσεις, έκλέγων δσα έκ τών γεγονότων τω έφαί
νοντο πιθανώτερα καί μάλλον συμβιβαζόμενα πρός τάς ένδείξεις, 
αϊτινες ύπήρχον είσέτι κατά τάς ήμέρας του.

« Κατασκεύασα; δέ (ό Σεσόωσις) τήν δύναμιν έστράτευσεν 
έπι πρώτους Αιθίοπας, τούς πρ'ος τή μεσημβρία κατοικοΰντας καί 
καταπολεμήσας ήνάγκασε τό έθνος νά τελή φόρον έβενον καί 
χρυσόν καί τών έλεφάντων τοΰς όδόντας. Έπειτα είς μέν τήν 
Έρυθράν θάλασσαν άπέστειλε στόλον έκ τριακοσίων πλοίων, ών 
πρώτος έκ τών έγχωρίων, δστις κατεσκεύασε μακρά σκάφη καί 
ύπέταξε τάς εις τά μέρη έκεΐνα νήσους καί τά παράλια μέχρι 
τής ’Ινδικής, αΰτός δέ μετά τοΰ στρατού πορευθείς διά ξηράς 
ύπέταξε πάσαν τήν Ασίαν και οΰ μόνον τήν ύστερον ύπό τοΰ 
Μακεδόνος Αλεξάνδρου κατακτηθεΐσαν χώραν άπασαν ύπέταξεν, 
άλλά καί έθνη, τών δπο'ων εκείνος δέν κατέκτησε τήν χώραν.

« Μετά ταΰτα ύποτάξας καί τάς πλειοτέρας τών Κυκλάδων, 
διέβη και είς τήν Εΰρώπην καί διελθών άπασαν τήν Θράκην έκιν- 
δύνευσε νά χάση τδν στρατόν του διά τήν σπάνιν τής τροφής καί 
τάς δυσχωρίας τών τόπων. Διό,θέσας δριον τής έκστρατείας του τήν 
Θράκην,έστησε στήλας είς πολλούς έκ τών τόπων οΰς κατέκτησε, 
χαράξας έπ’ αΰτών τήν έξής επιγραφήν δι’ Αιγυπτιακών γραμμά
των, τών ιερών καλούμενων « Τήν δε τήν χώραν δπλοις κατε- 
στρέψατο τοΐς εαυτού βασιλεύς βασιλέων καί δεσπότης δεσποτών 
Σεσόωσις.» Τήν δέ στήλην κατεσκεύασεν έχουσαν έμβλημα άν
δρίας είς όά γενναία έθνη καί έμβληυ,α άνανδρίας είς τά έθνη 
τά Αειλχά ... Είς τινας δέ τόπους κατεσκεύασε καί τήν ιδίαν ει
κόνα « λιθίνην, τόξα καί λόγχην έχουσαν, τω μεγέθει τέτταρσι 
παλαισταΐς μείζονα τών τεττάρων πηχών; ήλίκος ών καί αΰτός 
έτύγχανεν.» Επιεικώς δέ προσενεχθείς πρός άπαντας τοΰς ύπο- 
τεταγμένους καί συντελέσας τήν εκστρατείαν είς έτη έννέα, τά 
μέν έθνη προσέταξε νά πέμπωσιν είς αΰτόν δώρα κατ’ έτος είς 
Αίγυπτον κατά τήν δύναμιν αΰτοΰ έκαστον, αΰτός δέ άθροίσας 
αιχμαλώτων καί τών ά'λλων λαφύρων πλήθος άνυπέρβλητον, έπα- 
νήλθεν είς τήν πατρίδα αύτοϋ, μεγίστας πράξεις τών προ αΰτοΰ 
κατειργασμένος.» (Διοδ. Α'. 55.)

Ή διήγησις αΰτη τοΰ Διοδώρου, ώς έκαστος βλέπει, κατ' οΰ- 
σίαν δέν διαφέρει τής τοΰ 'Ηροδότου· άμφότεροι οί ιστορικοί άνα
φέρουσι τήν διά τής Μικρασίας διάβασιν τοΰ Σεσώστριος, σημει- 
οΰντες δτι έπροχώρησε πρός βορράν μέχρι τών Σκυθών. Πλήν 
οΰδέτερος τών συγγραφέων τούτων άναφέρει τ'ο αίτιον τής είς τά 
δπίσω στροφής του, δπως τ'ο άναφέρει δ Τρώγος Πομπήιος. «*0  
Σέσωστρις» λέγει έν τη έπιτομή τοΰ Τρώγου δ ’Ιουστίνος, «πρώ
τος έκήρυξε τ'ον πόλεμον κατά τών Σκυθών. Έν άρχή δέ αΰτοΰ 
έπεμψε πρέσβεις, ΐνα προσκαλέση αΰτούς είς ύποταγήν. Είδοποι- 
ηθέντες δμως οί Σκύθαι παρά τών γειτόνων των περί τής τοΰ 
έχθροΰ προσεγ*,'ίσεως,  άπήντησαν πρός τούς πρέσβεις λέγοντες· δτι 
« ό άρχηγ'ος έθνους τόσον πλουσίου ήτο άρκετά άφρων ερχόμε
νος νά πολεμήση κατά λαοΰ πτωχοΰ, ένώ αΰτός έπρεπε νά φο- 
βήται περισσότερόν τών ά'λλων, καθό πλουσιώτερος αΰτών· δτι αί

;1) Histoire des decouvertes geographiqnes T Up. 161. 
(2) Ό Παΰλος Όρόσιος ήτο Ισπανός, πρεσβύτερος της πόλεως Ταραζώ- 
νης ζαί μαθητής τοΰ Ιεροΰ Αυγουστίνου. Συνεγραψεν ιστοριών βιβλία 
ίπτά, έν οις διαλάμπει ή τοΰ άνδρός πολυμάθεια ζαι δι’ ων έμφράττον- 
τσι τά στόματα τών έθνιζών, άποδιδόντων τάς συμφοράς τοΰ ζαιροψ 
των εΐς τόν Χριστιανισμόν. Σ. τοΰ Μ.
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τύχαι τοΰ πολέμου εΐνε άγνωστοι καί δσον τδ έκ τής επιτυχίας 
κέρδος ουτιδανόν, τόσον οί έκ τής αποτυχίας κίνδυνοι μεγάλοι· 
δτι δσον τδ κατ’ αυτούς, μανθάνοντες τά πλούτη τοϋ εχθρού, δέν 
θά περιμείνωσιν δπως ούτος εϊσβάλη εϊς την χώραν των, άλλά θά 
βαδίσωσι πρδς τά λάφυρα, τά όποια δ πόλεμος ούτος τοΐς υπό
σχεται.» Ή απειλή αυτή δέν έμεινεν άνευ αποτελέσματος. Πλη- 
ροφ-.ρηθείς δτι έπήρχοντο δρομαίως κατ’ αύτοΰ δ Αιγύπτιος 
έτ,ζπη εις φυγήν, άφήσας τδν στρατόν καί τάς έπισκευάς του, 
καί άπήλθε τρέμων εϊς τά κράτη του. Οί Σκύθαι, ών τήν είς Αί
γυπτον εισβολήν εμπόδισαν τά έλη, έπιστρέφουσιν δπίσω, ύποτάτ- 
τουσι τήν ’Ασίαν καί τή ύποβάλλουσι μέτριόν τινα φόρον, μάλ
λον πρδς ένδειξιν τής δυνα'μεώς των ώς καρπόν τή; νίκης των. 
Έπί χίλια καί πεντακόσια έτη ή ’Ασία έπλήρονε τδν φόρον τού
τον. Τήν ήλευθέρωσε δ’ άπ’ αΰτοΰ Νΐνος δ βασιλεύς τής ’Ασ
συρίας.»

Πλήν είς τίνα έποχήν έγένετο τδ μέγα τοΰτο συμόεβηκός; Κατά 
τούς υπολογισμούς τοΰ Βόλνεΰ δ Νΐνος άνήλθεν έπί του θρόνου 
τής’Ασσυρίας τδ 1237 π. X., κατά δέ τδ 1232 μέ τδν υίδν του 
Νίνου ήρξατο έν Λυδία ή τών Ήρακλειδών μοναρχία, ήτις άπε- 
δίωξε τούς Σκύθας έκ ταύτης τής χώρα». Άν λοιπδν προσθέσω- 
μεν 1500 έτη είς τά 1232, εύρίσκομεν δτι δ Σέσωστρις έκυ- 
ρίευσε τήν Μικρασία? πρδ τοΰ 2732 πρδ Χριστού, χρονολογίας 
μόνον κατά δεκαπέντε έτη ύπερβαινούσης τήν τής άναβάσεως τοΰ 
Σεσώστριος εϊς τδν θρόνον, γενομένης κατά τά Αιγυπτιακά μνη
μεία τδ 2717, καθώς άναφέρει δ Βυνσένιος (Bunsen). Άλλ’ ή 
χρονολογική α'ύτη διαφορά αυξάνει δταν άναλογισθώμεν, δτι δ 
Σέσωστρις δέν έξεστράτευσε κατά τών Σκυθων εύθύς μετά τήν 
εις τδν θρόνον άνάβασίν του· συμβιβάζεται δμως, δν δέν έκλά- 
βωμεν μετ’ άκρας αΰστηρότητος τά 1500 έτη τοΰ Τρώγου Πομ- 
πηιου. Έχομεν λοιπόν τδν περίεργον τούτον συγχρονισμόν ώς 
σπουδαίαν ίςορικήν στάθμην, καί συνάμα τδ άνάγλυφον τοϋ Νυμ
φαίου, τδ δποΐον ευτυχώς άντέφη είς τάς προσβολάς τών αιώνων, 
δπως χρησιμεύση ώς άπόδειξις τών λεγομένων τοΰ τε πατρός τής 
ιστορίας καί τοΰ Τρώγου Πομπηιου.

(Έπεται συνέχεια.)

ΑΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ.

Άσσουέρος ή Άρταξέρξης, εις τών διαδόχων τών Περσών 
βασιλέων, έδωκε ποτέ μεγαλοπρεπές δεΐπνον έν τώ λαμπρώ 
κήπω, τω δντι παρά τδ έν Σούσοις παλάτιόν του. Είς τάς έν τώ 
κήπω τούτω μαρμάρινους στήλας ήσαν πανταχόθεν άναπεπτα- 
μένα λευκά, πορφυρόχροα καί ρΰρανόχροα παραπετάσματα, πρδς 
Αποφυγήν τής τοΰ ήλιου Θερμότητος. Αί τράπεζαι καί αί έ'δραι 
ήσαν πλουσίως μέ χρυσίον κεκοσμημέναι· οί δέ πίνοντες έκ χρυ
σών αγγείων έπινον. Άλλά τδ κάλλιστον πάντων τών έν τή βα
σιλική τραπέζη χρυσών σκευών ήτον, δτι κανείς δέν έβιάζετο 

ύπό τίνος νά πίη ύπέρ τδ μέτρον. ζ0 φιλάνθρωπος ουτος βα
σιλεύς είχε προσκαλέσει εις τδ δεΐπνον τοΰτο καί τούς πλείστους 
τοΰ λαοΰ του. ‘Η δέ βασίλισσα Άστίν έδωκε καί αΰτή δεΐπνον 
είς τάς κυρίας έν τω βασιλικω παλατίω. ‘Η έορτή αΰτη διήρ- 
κεσεν έπτά ήμέρας. Τήν δέ έβδόμην ήμέραν, εύθυμος καθ’ ύπερ- 
βολήν γενόμενος ό βασιλεύς διέταξε νά έμφανισθή καί ή βασί
λισσα μέ δλον τδν βασιλικόν καλλωπισμόν της είς τδ συμπόσιο·/ 
μεταξύ τοΰ εΰδαίμονος λαοΰ του. Άλλ’ αΰτή δέν συγκατένευσε νά 
έμφανισθή, διότι ήτο λίαν ύπερήφανος. Ό δέ βασιλεύς, όργισθείς 
έπί τούτω, άπέβαλε τήν β ζσίλισσαν Άστίν καί άπεφάσισε νά δώ
ση τήν ύψηλήν ταύτην αξίαν είς άλλην, μετριοφρονεστέραν αΰτής.

Ούτω πολλάκις ή ύπερηφάνεια ένδς άνθρώπου έτάραξε και κα
τέστρεψε μάλιστα τήν λαμπροτέραν έορτήν καί εΰωχίαν πολλών 
άνθρώπων !

Έν Σούσοις έζη κατ’ έκείνην τήν έποχήν κα! μία πτωχή κόρη, 
δνόματι Έσθήρ, ή όποια δέν εΐχεν οΰτε πατέρα οΰτε μητέρα. 
Ταύτην δέ εΐχεν υιοθετήσει Μαρδοχαΐος, δ αδελφός τοΰ πατρός 
της. ’Ήτο δέ πέραν λόγου ώραία καί χαριεστάτη καί, τδ κάλλι- 
στον, αΰτόχρημα άθωότης καί σεμνότης, δπερ καθίστανεν αΰτήν 
πλέον έξιέραστον. Πολλά κοράσια κενόδοξα στολίζονται λαμπρό
τατα καί πολυτελέστατα καί έπιθυμοΰσι νά γίνωσι βασίλισσαι! 
Άλλά δέν στοχάζονται, δτι ή πολυτέλεια τών ένδυμάτων των 
φέρει δύο κακά είς αΰτά· πρώτον τήν πτώχευσιν τώ/ γονέων των 
διά τά πολλά άναλώματα καί δεύτερον τήν παρά φρονίμοις άν- 
θρώποις κακήν ύπόληψίν των.' Η δέ Έσθήρ, όχι μόνον δέν έφαν- 
τάσθη ποτέ τοιαύτην εΰτυχίαν, άλλ’ οΰδέ καν έφρόντισεν έπί 
ζωής της περί καλλωπισμού καί πολυτελείας ένδυμάτων. Καί δ
μως ευρε χάριν ένώπιον τοΰ βασιλέως παρά πάσας τάς λοιπάς 
έν Σούσοις παρθένους. Ή άθωότης αΰτής καί ή ταπεινοφροσύνη 
έλαβε τδάριστειον, διότι ό βασιλεύς τήν έκλεξεν είς βασίλισσαν 
άντί τής Άστίν και έπέθηκεν ό ίδιος τό βασιλικόν διάδημα έπί 
τής φρονίμου κεφαλής της.

Ούτω καί έδώ ή μέν ύπερηφάνεια έταπεινώθη, ή δέ ταπεινο
φροσύνη ύψώθη· « δτι Κύριος ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοΐς 
δέ διδωσι χάριν.»

Είς τιμήν τής Έσθήρ έδωκεν ό βασιλεύς γεύμα λαμπρόν είς 
δλρυς τούς μεγιστάνας τής βασιλείας του· έχάρισε τδν φόρον ένδς 
έτους εις δλας τάς έπαρχίας τής έπικρατείας του· έμοίρασε δώρα 
μέ όντως βασιλικήν μεγαλοψυχίαν. "Ο,τι δέ έ'φερε μεγίστην τιμήν 
εί; τήν Έσθήρ, ήτον, δτι δλαι αί άποδιδόμεναι εις αΰτήν τιμαί 
δέν τήν έκαμνον παντάπασιν ύπερήφανον. Ύπήκουεν ώς βασίλισσα 
εις τον Μαρδοχαΐον τόσον προθύμως, καθώς καί είς τδν καιρόν, 
οπότε άνετρέφετο είς τδν οΐκόν του ώς μικρόν έτι κοράσιον.

Ό Μαρδοχαΐος ήρχετο συχνάκις είς τήν πύλην τοΰ βασιλι
κού παλατιού, διά νά πληροφορήται πώς έχει ή Έσθήρ. Έκεϊ 
ήκουσε μίαν φοράν δύο βασιλικούς σωματοφύλακας, οίτινες συνε- 
φώνουν μεταξύ των, πώς νά φονεύσωσι τόν βασιλέα. Τοΰτο ό Μαρ- 
δοχαιος, ώς πιστός ύπήκοος, έκρινε·/ εύλογον νά γνωστοποιήση, 
και τδ έφα·/έρωσεν είς τήν βασίλισσαν αΰτή δέ πάλιν είς τδν 
βασιλέα. Άφ’ οΰ δέ τδ πράγμα έξετάσθη, έπληροφορήθησαν, δτι 
έχεται άληθείας. Άμέσως έκρεμάσθησαν καί οί δύο σωματοφύλα-
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κες, τής ποινής ταύτης άξιοι γενόμενοι, καί διά μόνην τήν rw- 
γεράν των προαίρεσιν. "Ολον δέ τοΰτο τδ τραγικόν συμβάν ένε- 
γράφη έπειτα εϊς τά βασιλικά χρονικά.

Ό πλέον έπίσημος άνθρωπος εις τήν βασιλικήν αυλήν ήτον 
δ ’Αμάν, τδν όποιον δ βασιλεύς εΐχεν υψώσει ύπεράνω πάντων 
τών μεγιστάνων τής βασιλείας του. Πάντες δέ οί ύπηρέται τοΰ 
βασιλέως έπρεπε νά κλίνωσι γόνυ ένώπιον του, έκτος τοΰ 
Μαρδοχαίου, δστις δέν έγονύπέτει έμπροσθεν αΰτοΰ· καί διά τοΰτο 
δ 'Αμάν έπνεεν δργήν κατ’ αΰτοΰ δεινήν. Άλλά τδ νά έκδικηθή 
μόνον τδν Μαρδοχαΐον διά τήν καταφρόνησιν ταύτην, ένόμιζε 
πολύ μικράν ποινήν. "Οθεν άκούσας, δτι, δ Μαρδοχαΐος εΐνε Ιου
δαίος, ήθέλησε νά εξάλειψη διά μιας δλους τούς έν τή Περσική 
μοναρχία Ιουδαίους. Διά τοΰτο κατηγόρησε·/ αύτούς παρά τω βα- 
σιλεϊ, περιγράψας δλον τδ Ίσραηλιτικον έθνος εϊς αύτδν ώς λαόν 
έπαναστατικδν και πολύ έπικίνδυνον. Μάλιστα δέ τόσον κατέπεισε 
τδν βασιλέα, ώστε ύπέγραψε καϊ τδ διάταγμα πρδς άφανισμ'ον 
δλων τών ’Ιουδαίων. Πλήρης δέ έπιβούλου χαιρεκακίας διέταξεν 
άμέσως δ ’Αμάν νά γνωστοποιηθή πανταχοΰ τής έπικρατείας τδ 
δλέθριον τοΰτο καί άπάνθρωπον διάταγμα.

Πάλιν άλλο παράδειγμα εϊς ποιας φρικαλέας ώμότητας άπο- 
πλανα τδν άνθρωπον ή υπερηφάνεια κα! τδ φιλέκδικο·/!

Ό δέΜαρδοχαΐος, άκούσας τά περί τοΰ φονικού τούτου διατάγ
ματος, έτρόμαξεν δ άθλιος καϊ έλυπήθη έγκαρδίως "Οθεν δεη- 
θείς και προσευχηθείς εϊς τδν Θεόν, είπε- «Κύριε! Κύριε ! Παν
τοδύναμε βασιλεΰ! Πάντα εις τήν έξουσίαν σου εινε. Είς τδ θέλη- 
'μά σου ούδε'ις δύναται ν’ άντισταθή, δταν θελήσης νά σώσης τδν 
’Ισραήλ. Σύ έποίησας τ'ον ούρανδν καϊ τήν γήν καϊ πάντα τά έν 
αύτοϊς. Σύ είσαι κύριος πάντων τών δντων καϊ ούδεϊς, δστις άν- 
βέστηζεν είς τήν δύναμίν σου. Σύ βλέπεις κα! γινώσκεις τά πάντα · 
Σύ έπίστασαι, δτι, μή κλίνας γόνυ ένώπιον τοΰ 'Αμάν, οΰκ έξ 
ύβρεως καϊ ύπερηφανείας έποίησα τοΰτο· διότι πρ'ος εύτυχίαν τοΰ 
’Ισραήλ ήθελον καταφιλήσει καί τά ίχνη τών ποδών του. Φοβοΰ- 
μαι δέ νά άποδώσω εις άνθρωπον τιμήν, ήτις άνήκει μόνον εϊς σέ- 
ώ Θεέ! Κύριε, δ Θεός τοΰ Άβαάμ! έλέησον κάν είς τήν περί- 
στασιν ταύτην τ'ον λαόν σου! Εϊσάκουσον τής προσευχής μου! 
Μετάβαλε τήν θλίψιν ήμών είς χαράν ινα ζώντες δοξάζωμεν τδ 
πανάγιόν σου όνομα. ”Ω Κύριε! μή θελήσης νά κλείσης τδ στόμα 
ήμών, οιτινες σέ δοξολογούμε·/ είς πάντας τούς αιώνας!»

Ούτως άνέθηκε πρώτον δ Μαρδοχαΐος τήν έλπίδα του εϊς τ'ον 
Θεόν. Άλλ' έν τοσούτω δέν άφήκεκαϊ κανέν μέσον, άφ' δσα ήσαν 
τής δυνάμεώς του, νά μή δοκιμάση, διά νά σώση τούς δμογε- 
νεΐς του. Άπέστειλε πρ'ος τήν βασίλισσαν άντίγραφον τής βασι
λικής διαταγής καϊ τήν συνεβούλευσε νά ύπάγη πρδς τ'ον βα
σιλέα, διά νά τδν παρακαλέση ύπέρ τοΰ έθνους της. ‘Π δέ 
Έσθήρ διέταξε νά τω εϊπωσιν «Εινε καλώς γνωστόν εΐν δλους 
τούς δούλους τοΰ βασιλέως καϊ έΐς δλους τούς λαούς τών επαρ
χιών του, δτι, δστις δήποτε εισέλθη άκλητος πρ'ος τ'ον βασιλέα, 
έστω άνήρ ή γυνή, ουτος άμέσως φονεύεται. Πώς δύναμαι λοι
πόν έγώ νά υπάγω πρδς τ'ον βασιλέα, έν ώ άπό τριάκοντα ήδη 
ήμερών δέν μ’ έκραξε πλέον;» Καϊ δ Μαρδοχαΐος άντεξαπέ- 
στειλε πά> ιν νά εϊπωσι πρ'ος αύτήν « Μή νομίσης, δτι σύ μόνη, 

παρά πάντας τούς ’Ιουδαίους, θέλεις ζήσει, διότι ευρίσκεσαι έν 
τώ οϊκω τοΰ βασιλέως. Άν τώρα σιωπήσης, οί ’Ιουδαίοι θέλει 
σωθώσι κατ’ άλλον τρόπον. Σύ δέ κα'ι δ οίκος τού πατρός σου 
θέλετε άπολεσθή κατά κράτος. Και τίς οΐδεν, ά/ δέν έγινες ίπϊ 
τούτω βασίλισσα, διά νά ήσαι πρόχειρός νά σπεύσης είς βοή
θειαν ήμών έν ταϊς ήμέραις ταύταις; »

Ή δέ Έσθήρ, συγκινηθεϊσα έσωτερικώς διά τής του Μαρδο- 
χαίου θερμής πίστεως εις τήν Θείαν Πρόνοιαν, άπέστειλε πάλιν 
πρδς αύτδν νά τω εϊπωσιν «Άπαγε λοιπόν καϊ σύναξον πάν
τας τούς ’Ιουδαίους, τούς όντας έν Σούσοις. Προσεύξασθε ύπέρ 
έμοΰ και νηστεύσατε τρεις ήμέρας καϊ τρεις νύκτας. Τοΰτο θέλω 
κάμει καϊ έγώ μετά τών θεραπαινίδων μου, και τότε ύπάγω 
πρός τδν βασιλέα άκλητος και παρά τήν διαταγήν του, και 
διακινδυνεύω τήν ζωήν μου ύπέρ τοΰ έθνους μου.»

Όποια ηρωική άπόφασις γυναικός αδυνάτου έκ φύσεως! Όποια 
πεποίθησις ε’ις τδν Θεόν I Όποια άγάπη πρ'ος τδ έθνος της!

Παντός άξιολόγου και σπουδαίου έπιχειρήματος τήν αρχήν 
πρέπει νά κάμνωμεν διά θερμής καϊ εγκαρδίου δεήσεως είς τον 
θεόν, καθώς έκαμε καϊ ή Έσθήρ, ήτις έδεήθη πρώτον εϊς αύ
τδν καϊ είπε· «Κύριε! Σύ μόνος είσαι Βασιλεύς ήμών! Σύ κα! 
εις βοήθεια·/ έμοΰ, τής έγκαταλελειμμένης, έλθέ. ’Εκτός σοδ, 
άλλος ούδε'ις δύναται νά βοηθήση! Σπλαγχνίσθητι τ'ον λαόν σου, 
Κύριε! καϊ δεϊξον είς ήμάς τά έλέη σου, έν τω καιρω τούτω τής 
θλίψεως. Δός μοι θάρρος καϊ ένθες είς τ'ο στόμα μου λόγους 
έπιτηδείους, δταν έμφανισθώ ένώπιον τοΰ βασιλέως. Ούκ έχω 
άλλον βοηθόν, ει μή σέ, Κύριε! Σύ γάρ γινώσκεις, παντογνώ- 
στα! δτι και τδ βασιλικόν αύτδ διάδημα, τδ έμβλημα τής με
γαλοπρέπειας μου, μοι εινε μισητόν, κα! δτι, άφ' ής ώρας με- 
τεφέρθην ένταΰθα, άχρι τής σήμερον ήμέρας, έπ’ ούδεν'ι άλλω 
έχάρην, εί μή έπ! σοί, Κύριε! Ώ Θεέ ’Αβραάμ! Παντοδύναμε 
θεέ! Έπάκουσον τής δεήσεως τών δούλων σου τών μή έχόν- 
των άλλην έλπίδα εί μή Σέ ! Έξελοΰ ήμάς έκ τών χειρών τών 
άσεβών, καϊ ρΰσαί με άπδ τής άνάγκης ταύτης.»

Τί ώραία προσευχή! Έδώ δέν εινε λόγοι κενοί! Άπ'ο παν
τός ρήματος φαίνεται έκλάμπουσα γνώσις Θεοΰ, σέβας πρ'ος τ'ον 
θεόν, έλπίς έπί Κύριον, ίλαρότης συνειδήσεως άγαθής, άθωότης 
και άγνότης τής καρδίας, ταπείνωσις καϊ σεμνότης, φιλανθρω
πία καϊ πατριωτισμός. Όρθώς είς τοσοΰτον βαθμόν οί καλοί 
μόνον άνθρωποι δύνανται νά προσευχηθώσι !

Μετά τήν προσευχήν ταύτην ύπήγεν ή Έσθήρ πρδς τδν βασι
λέα έν δλη τή βασιλική στολή, συνωδευμίνη ύπδ δύο θεραπαι
νίδων. Καϊ έπί μέν τής μιας έστηρίζετο, ή δέ έτέρα έφερε κα
τόπιν της τδ έπίσυρμα τής βασιλικής έσθήτος. Τοιουτοτρόπως 
διά πολλών Ουρών έφθασε τέλος πάντων πρδς τον βασιλέα, 
δστις έκάθητο έπί τοΰ θρόνου του.

Τά ένδύματα αύτοΰ ήστραπτον έκ τοΰ χρυσίου καί τών πο
λυτίμων λίθων. Ό δέ βασιλεύς, έπάρας τούς οφθαλμούς, είδε 
τήν Έσθήρ καί τά δμματά του έσπινθηροβόλησαν έκ Ουμοΰ. Ή 
δέ Έσθήρ ώχρίασε τ'ο πρόσωπον καί έπεσε λειπόθυμος είς τάς 
άγκάλας τών παιδισκών .της. Άλλ’ δ Θεός μετέβαλε τήν ορ
γήν τοΰ βασιλέως είς πραότητα- καί διά τοΰτο καταβάς έντρο

μος άπδ τοΰ θρόνου του, έπήρε τήν βασίλισσαν είς τάς άγκά
λας του, έως ου αΰτη συνήλθεν έπειτα έλάλησε πρδς αύτήν 
φιλοφρόνως, καί είπεν «Έσθήρ, θάρρει I Δέν άποθνήσεις. Ό 
νόμος μέν ουτος εινε δι’ δλους, άλλ’ ούχί διά σέ.» Καί άφ’ ού 
αύτή έξανέπνευσε, εΐπεν ό βασιλεύς τά άκόλουθα- «Έσθήρ, 
βασίλισσα! τί ζητείς; Καϊ τδ ήμισυ τής βασιλείας μου, έάν θέ
λης, σοί δίδω.» Ή δέ Εσθήρ άλλο δέν είπεν, ει μή νά γευθή 
σήμερον ό βασιλεύς μετά του Αμάν παρ’ αύτή, καί τότε θέλει 
εξαγγείλει τδ αίτημά της. Άμέσως ό βασιλεύς διέταξε καί εΐπε· 
«Ταύτην τήν στιγμήν προσκαλέσατε τδν Αμάν, διά νά πλη- 
ρωθή τδ θέλημα τής βασιλίσσης.»

Τοιουτοτρόπως έξετελέσθη ή έπιθυμία τής βασιλίσσης άπ’ εύ- 
θείας τήν στιγμήν έκείνην έό ή τά πάντα έφαίνοντο άπεγνω- 
μένα. Λοιπόν έβοήθησε και έδώ δ Θεός έν καιρω τώ προσήκοντι. 
Άρα δ Θεός εΐνε δ είσακούων, δ βοηθών καί δ σώζων. Οί δέ 
διά παντός είς αύτδν προσηλωμένοι καί αύτδν άδια·*ίπτως  ίκε- 
τεύοντες και οί έπ’ αύτδν πεποιθότες άλλοι δέν εΐνε, παρά οί 
εΰσείεϊς καί οί ενάρετοι άνθρωποι.

Ό βασιλεύς λοιπόν καί δ Αμάν έγευμάτισαν παρά τή βα- 
σιλίσση, ή δποία παρεκάλεσε καί αύθις τδν βασιλέα νά γ·υμα- 
τίση και αΰριον πάλιν μετά τοΰ Αμάν παρ’ αύτή, ύποσχεθεϊσα 
τότε νά έξαγορεύ.η τδ αίτημά της. Μετά δέ τήν τράπεζαν έπο- 
ρεύθη δ Αμάν είς τήν οικίαν του εύθυμος είς άκρο·/ καϊ χαράς 
έμπλεως διά τήν ύψηλήν ταύτην τιμήν. Άλλ’ ή χαρά τών άσε
βών καϊ πονηρών άνθρώπων έχει βραχυτάτην διάρκειαν! Ό 
Μαρδοχαΐος έκάθητο κατά τ'ο σύνηθες παρά τήν πύλην τοΰ βα
σιλικού παλατιού- δ δέ Αμάν, διαβαίνω·/ έκεϊθεν, παρετήρησεν, 
δτι δχι μόνον δέν προεξανέστη έμπροσθέν του, άλλ’ ούδέ κάν 
άπδ τδν τόπον του έκινήθη. Τότε δέ ή χαρά του έλαβε τέλος 
παρευθύς. "Οθεν πλήρης άγανακτήσεως καί άδημονίας έπορεύθη 
είς τήν οικίαν του, όπου έμεγαλορρημόνησεν είς τήν σύζυγόν 
του κα! είς τούς φίλους του περί τοΰ κολοσσιαίου πλούτου του· 
βτι εινε είς μεγάλην εύνοιαν παρά τω βασιλεϊ· δτι δ μονάρχης 
ύψωσεν αύτδν ύπεράνω πάντων τών θεραπόντων του, μάλιστα δέ 
ύπεράνω καί αύτών τών μεγιστάνων καϊ ηγεμόνων τής βασι
λείας του· δτι ή βασίλισσα ούδένα άλλον προσεκάλεσεν έπί δεϊ- 
πνον, παρά τδν βασιλέα καί αύτόν καί δτι αΰριον θέλει γευμα
τίσει πάλιν μετά τοΰ βασιλέως παρ’ αύτή· « άλλ’ άν καί τού
των άπάντων άπολαύω, προσέθηκε, μοι φαίνεται δμως, ώς νά 
μή έχω μηδέν, έν δσω βλέπώ τδν Ιουδαίον Μαρδοχαΐον κα- 
Οήμενυν είσέτι έμπροσθεν τής πύλης τοΰ βασιλικού παλατιού. »

Ένταΰθα βλέπομεν πάλιν καλώς, δτι δέν δύνανται μήτε τι- 
μαί μήτε πλούτος βαθύς νά μάς καταστήσωσιν ευτυχείς· δτι 
ή υπερηφάνεια κάμνει τ'ον άνθρωπον λίαν δυστυχή καί άθλιον 
καί δτι άληθινή ησυχία καϊ αύτάρκεια ούδαμοΰ άλλοΰ εΰρίσκον- 
ται, εί μή είς καρδίαν σώφρονα, έγκρατή καϊ φιλάνθρωπον.

Ή δέ γυνή τοΰ Αμάν και οί φίλοι αύτοΰ εΐπον πρ'ος αύτόν 
«Διάταξον νά στήσωσι κρεμάθραν, πεντήκοντα πηχών τδ ύψος, 
καί αΰριον είπέ εϊς τδν βασιλέα νά διατάξητήν άπ’ αύτής αγχό
νην τοΰ Μαρδοχαίου. Ούτω θέλεις υπάγει μετά τοΰ βασιλέως 
περιχαρής εϊς τής βασιλίσσης τ'ο γεύμα.» Ή άπάνθρωπος αύτη 

συμβουλή ήρεσεν εϊς τδν Αμάν καί παρευθύς έπρόσταξε νά 
στηθή ή κρεμάθρα.

Τοιουτοτρόπως δ άγαθός Μαρδοχαΐος, χωρίς νά έχη εϊδησιν, 
ΐστατο ήδη έγγύς τής άγχόνης. Άλλ’ δ Θεός, είς τ'ον δποϊον δέν 
μένει τίποτε άπόκρυφον, ήγρύπνει ύπέρ αύτοΰ. Ό βασιλεύς τήν 
ακόλουθον νύκτα δέν εΐχεν ύπνον παντάπασι. Διά τής άσημάν- 
του ταύτης περιστάσεως έσωσε·/ δ Θεός τήν ζωήν τοΰ Μαρδο
χαίου· πράγμα άπίστευτον! Έκ στενοχώριας καί άνίας έπρόσ- 
ταξεν δ βασιλεύς νά κάμωσιν άνάγνωσιν έμπροσθέν του έκ 
τών ιστορικών τής μοναρχίας χρονικών, και κατ’ εύθεΐαν, ώ 
Θεέ! τίς νά μή προσκυνήση τήν αγίαν σου πρόνοιαν; συνέπεσε 
ν’ άπαντήσωσι τών δύο βασιλικών σωματοφυλάκων τήν συνω
μοσίαν κατά τής ζωής τοΰ βασιλέως, ήτις άπεκαλύφθη διά το» 
Μαρδοχαίου. Τότε δ βασιλεύς ένδομύχως συγκινηθείς, εΐπε· 
» Τί έλαβε·/ δ Μαρδοχαΐος εις άνταμοιβήν τής πίστεώς του 
ταύτης;» Καί οί ύπηρέται άπεκρίθησαν « Ούδέν. » Διά τής άπο- 
κρίσεως ταύτης έντροπιασθεΐς δ βασιλεύς καθ’ υπερβολήν, άπε- 
φάσισε νά άνταμείψη βασιλικώς τδν Μαρδοχαΐον.

Τοιουτοτρόπως έξέφερε πάλιν είς φώς δ Θεός τήν άξιέπαινον 
ταύτην πράιιν τοΰ Μαρδοχαίου είς τήν πλέον άρμοδίαν στιγμήν. 
Καθώς ουτος ποτέ έσωσε τήν ζωήν τοΰ βασιλέως, ούτως έπρεπε 
νά σωθή και αύτοΰ ή ζωή τώρα διά τής αύτής εύγενοΰς πρά- 
ξεως. Τόσον σοφώς καί άγαθώς διευθύνει δ Θεός δλα τά πράγ
ματα τοΰ κόσμου!

"Οθεν εΐπεν δ βασιλεύς άμέσως· «Κυττάξετε, τίς εΐνε έξω 
είς τ'ον πρόδομον;» Καί οί δούλοι άπεκρίθησαν « Ό Αμάν.» 
Τότε δ βασιλεύς εΐπεν «Άς εισέλθη.» Καί δ Αμάν είσήλθεν. 
Έπί τούτω μάλιστα εΐχε σηκωθή ουτος πολύ πρωί, διότι σκοπόν 
προέθετο νά συμβουλεύση τδν βασιλέα, ΐνα διατάξη νά άπαγχο- 
νισθή δ Μαρδοχαΐος. Ό δέ βασιλεύς τδν ήρώτησε· «Τί ποέπει 
νά γίνη είς τ'ον άνθρωπον έκεΐνον, τόν δποϊον δ βασιλεύς θέλει 
νά τιμήση;» Και δ κενόδοξος Αμάν στοχασθείς καθ’ εαυτόν, 
δτι άλλον δέν θέλει τιμήσει ό βασιλεύς παρ’ αύτόν, άπεκρίθη 
ούτως· «Έκεΐνον, τδν δποϊον θέλει νά τιμήση ό βασιλεύς, άς 
τδν ένδύσωσι με βασιλικήν πορφύραν, άς έπιθέσωσιν εϊς τήν κε
φαλήν του τδ βασιλικόν διάδημα καί άς έπιβιβάσωσιν αύτδν 
έπί τοΰ μεγαλοπρεπούς ίππου ταΰ βασιλέως. Ό δέ πρώτος τών 
μεγιστάνων έν τή βασιλική αύλή, κρατών αύτοΰ τδν ίππον, άς 
τ'ον περιφέρη διά πασών τών άγυιών τής πόλεως και άς κράζη: 
Ούτω τιμάται έκεΐνος, τδν δπδϊον θέλει νά δοξάση δ βασι
λεύς.» καί δ ά'ναξ εΐπε μετά ταΰτα· «Σπεΰσον λοιπόν καί 
δ,τι εΐπες ποίησον τάχιον τώ Ίουδαίω Μαρϊοχαίω, τω καθη- 
μένω κάτω παρά τήν πύλην τοΰ παλατιού. Πρόσεξον δμως κα
λώς νά μή λησμονήσης κανέν, άφ’ δσα είπες.» Καί δ Αμάν, 
άπελθών, ένέδυσε τ'ον Μαρδοχαΐον βασιλικώς, έπεβίβασεν αύτδν 
εις τόν ίππον τού βασιλέως καί περιέφερεν αύτδν διά πασών 
τών άγυιών, κράζω·/· « Ούτω τιμάται έκεΐνος, τδν δποϊον θέλει 
νδ δοξάση ό βασιλεύς.» Μετά δέ ταΰτα υπήγε πάλιν δ Μαρδο
χαΐος είς τήν πύλην τοΰ παλατιού καί έκάθησεν έκεϊ καθώς τ'ο 
πρότερον, διότι μικράς έλογίζετο τάς ύψηλάς ταύτας τιμάς. * Ο 
δέ Αμάν έσπευσεν είς τήν οικίαν, δσον ήδύνατο συγκεκαλυμμέγος
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τδ πρόσωπο?, διά νά μή τδν γνωρίση κανείς. Τόσον ήτο πλήρης 
άγανακτήσεως, εντροπής καί αδημονίας!

Όλα ταΰτα παρεχώρησεν δ θεδς νά έπέλθωσιν έπ! τδν 
Αμάν, διά νά παίδευση την ύψηλοφροσύνην του! Κα! τοιουτο
τρόπως παιδεύει και σήν σήμεοον άκόμη δ θεδς πάσαν κακίαν 
κα! μοχθηρίαν! Τοιαύτας τοΰ θεοΰ παραδόξους, καί συγχρόνως 
δμως τόσον φυσικάς διατάξεις, δυνάμεθα νά παρατηρώμεν συ- 
χνάκις έν τω κοινωνικό βίω. Μάλιστα δ θεδς διέταξε έπίτηδες 
τήν γενικήν της φύσεως φοράν ούτως, ώστε πάς άνθρωπος μο
χθηρός νά εύρίσκη άναγκαίως τήν τιμωρίαν του άπ’ ευθείας εϊς 
τδ άντίθετον έκείνου, τδ δποϊον αύτδς θηρεύει. Ό ύπερή φανός 
π. χ. ζητεί τιμήν, κα! ευρίσκει άτιμίαν. Ό φιλάργυρος ζή έν 
τώ μέσω τών θησαυρών του, ώς έν έκουσία πενία. Ό ασελγής 
ζητεί ήδονάς, καϊ ευρίσκει πόνους καί αρρώστιας. Ό φθονερός 
έπιθυμεϊ νά ταράξη τήν ξένην ευτυχίαν, κα'ι φαρμακεύει δι’ αΰ
τοΰ ό ίδιος πάσαν τής ζωής του χαράν. ‘Ο ασελγής στερείται 
πάσης άπολαύσεως ένεκεν τής διεφθαρμένης υγείας κα! περιου
σίας του. ‘Ο οργίλος έπισύρει εϊς έαυτδν σμήνος νέων έξυδρί- 
σεων, θέλων νά τιμωρήση άδίκημά τι μικρόν. ‘Ο οκνηρός διπλα
σιάζει έαυτω πάντοτε τδν κόπον διά τήν αταξίαν κα: οκνηρίαν 
του και αναγκάζεται είς τό τέλος ύπδ σιδηρά; ένδειας εΐς σκλη- 
ροτάτας έργασίας. Τοιουτοτρόπως, διά νά λαλήσω παραβολικώς, 
έχει πάν ηθικόν φάρμακου τδ άντιφάρμακόν του. Τοιαΰτα μέτρα 
έλαβεν δ θεός εϊς ολην τήν φύσιν τών πραγμάτων, διά νά κα- 
ταστήση τούς ανθρώπους γενναίους και άγαθούς.

Ό ’Αμάν, φθάσας είς τήν οικίαν του, μόλις ήρχισε νά δεινο- 
λογή είς τήν σύζυγον και τούς φίλους του δ,τι τω συνέβη, καί 
ιδού ή'λθον οί βασιλικοί ύπηρέται, άναγκάζοντες αύτόν νά σπεύση 
δσον τάχιστα εις τδ γεύμα τή; βασιλίσσης. Άμέσως έδραμεν 
εϊς τήν αυλήν, καί συνώδευσε τ'ον βασιλέα είς τδ άνακτορικδν 
έστιατόριον τής βασιλίσσης. ‘Ο δε άναξ, τδν δποϊον εΐχε κα
ταστήσει δ οίνος πολύ φαιδρόν κα! εΰθυμον, ειπεν έπ! τραπέζης 
«Έσθήρ! Ειπέ μοι πλέον τδ αίτημά σου, διά νά δυνηθώ νά σο! 
τδ έκτελέσω. Τί θέλεις νά σοί κάμω; » Κα! συγχρόνως έπα
νέλαβε πάλιν τήν διαβεβαίωσιν.» ’Εάν κα! τδ ήμισυ τής βασι
λείας μου ζητήσης, θέλω σο! τδ δώσει.» ‘Η δέ Έσθήρ άπεκρίθη· 
«'Αν ευρον χάριν ένώπιον σου, βασιλεύ 1 κα! ήνε ώσαύτως ορι
σμός σου, τότε χάρισαι παρακαλώ εΐς έμέ τήν ζωήν, φεισαι δέ 
κα'ι τοΰ έθνους μου ύπέρ ου σέ ικετεύω· διότι έπωλήθημεν έγώ 
τε και ή φυλή μου πάσα. Άπεφάσισαν νά μάς καταπατήσωσι, νά 
μάς πνίξωσι, κα! νά μάς έξαλείψωσι ν άπ'ο τ'ο πρόσωπον τής 
γής. Είθε νά έπωλούμεθα τούλάχιστον ώς δούλοι κα! δούλα*,  
είς τήν αιχμαλωσίαν, κα! ή. άθλιότης ήμών τότε ήθελεν είσθαι 
υποφερτή. Εΐς τ'ον άνδραποδισμόν μου ούδέν άλλο ήθελον πράτ
τει, είμή νά στενάζω και νά σιωπώ. Ούτως δμως έχομεν ένα 

έχθρόν, τοΰ όποιου ή σκληρότης δύναται νά άφανίση καί τήν τι
μήν και τήν ζωήν τοΰ· βασιλέως. Κα! δ βασιλεύς είπε· « Τίς 
εΐνε ουτος ; Ποιος έχει τήν τόλμην νά πράξη τοΰτο;» ‘Η δέ 
Έσθήρ ειπεν· «‘Ο ’Αμάν εΐνε. Αύτός εΐνε έχθρδς ήμών χαλεπός 
κα! αντίπαλος.» Άνεκαλύφθη λοιπόν διά τή; διηγήσεως ταύτης, 
ίπι καί ή Έσθήρ αύτή εΐνε έξ ’Ιουδαίων, τους όποιους ήθέλη- 

σεν δ ’Αμάν νά έςαλείψη. Έπ! τούτοις έτρόμαξε τόσον * ’Αμάν 
ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά ύποφέρη τό πρόσωπον τοΰ βασιλέως 
καί τής βασιλίσσης. ‘Ο δέ άναξ άνεπήδησεν άμέσως άπδ τής 
τραπέζης, πνέων δλως θυμόν κα! άπήλθεν είς τδν κήπον. Τότ» 
δ ’Αμάν έπεσεν είς τούς πόδας τής βασιλίσσης κα'ι τήν παρεκά- 
λει θερμώς νά τοΰ σώση τήν ζωήν. Έλησμόνησε δέ έξ απελ
πισίας και τό χρεωστούμενον είς τήν βασίλ ισσαν σέβας κα! ένηγ- 
καλίσθη τά γόνατά της. Τήν ίδιαν στιγμήν έπέστρεψε καί δ βα
σιλεύς άπδ τδν κήπον κα! είδε τοΰτο, διά τό δποϊον έξαγριωθεΐς 
έτι μάλλον, ένευσε κα! έδέθησαν άμέσως οί οφθαλμοί τοΰ 
’Αμάν, ώς τών δυστυχών κακούργων, καϊ τδν έξέβαλον έξω. Εΐς 
δέ τών βασιλικών ύπηρετών ειπεν « Είς τήν αυλήν τοΰ ’ \μάν 
εΐνε έμπηγμένη κρεμάθρχ πεντήκοντα πηχών τδ ύψος, τήν 
όποιαν αύτός έστησε διά τ'ον Μαρδοχαϊου, δστις έσωσε τήν ζωήν 
τοΰ βασιλέως.» Και δ βασιλεύς εΐπε· « Κρεμασθήτω δ ’Αμάν 
έπ’ αΰτής.» Κα! ούτως έκρεμάσθη δ ’Αμάν κατά θείαν μοίραν 
άπδ τής αΰτής κρεμάθρας, τήν όποιαν ά,ύψωσεν αΰτδς διά τδν 
Μαρδοχαϊον κα'ι ούτως άντεμείφθη άξίως καθ’ ά έπραξεν.

‘Ο δέ Μαρδοχαϊος προήχθη είς τήν θέσιν τοΰ Άραν καί δ 
βασιλεύς παρέδωνεν είς αΰτόν τήν σφραγίδα τοΰ δακτυλίου, τήν 
όποιαν άφήρεσεν άπ’ έκείνου, κα! άνεκάλεσεν έν ταΰτω τήν κατά 
τών ’Ιουδαίων άπάνθρωπον διαταγήν, οϊτινες έώρτασαν παρευθύς 
χαρμόσυνου κα! εΰχαριστήριον εορτήν τής σωτηρίας των.

(’Απάνθισμα τών ‘Ιερών Γραφών).

Ο ΣΥΡΜΟΣ «ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.»
Α! μεγαλουπόλεις τής τε μεσαίας κα! δυτικής Εΰρώπης άπο- 

δίδουσι συνήθως άπδ τοΰ έτους 1866 πρδς πάντας τούς συρμούς 
τήν δημοτικήν προσωνυμίαν τής συγγραψάσης γαλλιστί τό « Περί 
Γυναικών ύπδ γυναικός» (des Femmes par une femme), ήτοι τής 
Δέρας Ίστριάδος. Ή έφημερ'ις Bazar τοΰ Βερολίνου, ήν πλεϊσται 
κυρίαι άναγινώσκουσιν έν Γερμανία, έξέδωκε τδ εικόνιον (Figu
rine») έσθήτος «Δόρα Ίστριάς » έπικαλουμένης. Τά είκονο- 
γραφικά Νέα τοΰ Αονδίνου «Illustrated Loudon New»» 
έφημερ'ις ής τά άντίτυπα συμποσοΰνται είς περίπου 170000, ει
κονογράφησε χάριν τών κυριών τήν άμαζυνικήν εσθήτα «Δόρα 
Ίστριάς.» Έν Παρισίοις και έν Βρυξέλλαις αί έφημερίδες Le 
Monde lllustre. La Gazette Rose, le Nord και πλεϊσται άλλαι 
πολλάκις άνέφερον περί τοΰ « συρμοΰ Δόρα Ίστριάς.» Έν δέ 
τοϊς τελευτκίοις φύλλοις τής Gazette Rose τής ύποκομήσσης 
Ραννεδίλλης, άνευρίσκομεν νέον συρμόν «Δόρα Ίστριάς, » δν 
κα! περιγράφομεν.

« Τήν στολήν Δόρα Ίστριάς μεγάλως έκτιμά ή ώραία ήγε- 
» μον'ις Κολτσδφφ Μασσάλσκυ, δ υπογραμμό; ουτος τής κόμ
η ψότητος. Σχηματίζεται δέ δι’ ένδς έπενδύτου Πολωνικού (ρο
ή lonaise), συνδεομένου έμπροσθεν κατά τδν Ουγγρικόν τρόπον 
» δι’ έλαιοειδών κομβίων μετά τών καταλλήλων σειρητίων. Ό 
» Πολωνικός ουτος, κλειστός καθ’ δλον τδ μήκος, άνυψοΰται 
» όπισθεν περί τά ισχία, άναδεικνύων τ'ο άνάστροφον αύτοΰ μέ- 
» ρος έκ καστανόχρου βελούδου προσομοίου μέ τδ έσωφούστανον 
» τής στολής καί περικεκοσμημένου δι’ έπιδέσμου έκ κυανής άρ- 
» γυροστίλπνου άλωπεκής, συναρμοζομένης πρ'ος τό φαίον έριοϋ · 
» χον τοΰ Πολωνικού. Τό δέ έκ καστανόχρου βελούδου έσωφού- 
» στανον έπικοσμεϊται διά πυκνών άλλεπαλλήλων πτυχών.» (α).

(α) Ταΰτα έξελληνίσαμεν άπό τίνος Ευρωπαϊκής εφημερίδας χάριν τών 
αναγνωστών ήμών, ούχι ϊνα συστήσωμεν τδν συρμόν, άλλ’ ΐνα δείξω- 
μεν όποιαν ύπόληψιν χαίρει ή. κ. Δόρα Ίστριάς εν Ευρώπη.


