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Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ.'.

"Οχ’ ή χρυσή μαρμαρυγή τοΰ άστρου της ήμέρας 
Εισδύει ’ς τάς γωνίας μας τάς ύπογειοτέρας, 

χέει κ’ έκεΐ αυγήν
Ζωοποιόν ή λάμψις του· καί ήδονή γλυκεία
Ζωής έγείρεται τερπνής- καί πάσα κατοικία 

φαιδρύνετ' εΐς τήν γήν.

Κ’ ή δρόσος, δτε ’ς τών φυτών τά φύλλα επιπίπτει, 
Ζωήν τοΐς δίδει γλυκερα'ν, κ’ ή χλόη ανακύπτει 

κι’ δρθοΰται ζωηρά
Άνω τής γής. Πλήρης ζωής σκιρτά ή φύσις πάσα, 
Άγάλλεται· κ’ ή άηδών τών θάμνων της έκπτάσα 

έκπέμπει ήχηρά

Τά θεία της μελίσματα. Τών ζωηφόρων κόλπων
Τοΰ Αιωνίου μας Πατρός, δν δι" ωδών εΰμόλπων 

οί’Άγγελοι ύμνοΰν
Διά παντός, έκχέεται ή ζωογόνος χάρις
Εΐς τοΰ άνθρώπου τήν ψυχήν—Εί, άνθρωπε, έφθάρης, 

καί σκότη σε κύκλουν, 
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α. Τεΰχ. ΜΓ

Χριστιανέ! αβουλιών— άνάτειν’ εϊς τά ύψη
Τους οφθαλμούς, δεόμενος ! —Έν βλέμμα νά σοί ρίψη 

ευνοϊκόν άρκεΐ
Ό Κύριος·—ή Χάρις του θερμή, άκτινοβόλος
Σέ καταυγάζει παρευθύς, και φωτισμένος δλος 

δ νους σου διοικεί.

Τήν θέλησίν σου εϊς όδοΰς τραπεϊσαν ακανθώδεις, 
Τήν έπιστρέφει έξ αΰτών κι’ ανοίγεται ροδώδης 

έμπρός αυτής λειμών !
Ειρήνη κι’ άγαλλίασις είς τούτον βασιλεύει, 
Διότι νάμα άρετής το πάν έκεΐ άρδεύει· 

κι’ δ φοβερός χειμών

Τοΰ μοχθηρού έγωϊσμοΰ, τής φαύλης φιλαυτίας
Δέν νεφελόϊ τοΰς ουρανούς, φρικώδεις τρικυμίας 

έγείρων τών παθών !
Τής τοΰ ‘Υψίστου Χάριτος τό γαληναϊον πνεύμα
Τείνει αιθρίαν ιλαράν, καί δροσοβόλον ρεύμα 

κλίσεων άγαθών

Πληροί τό ήθος τής ψυχής, ή ταύτης ήςιώθη.
—Ό άπιστος άγέρωχος, κακόνους άνωρθώθη, 

καί κράζει μανικός:
25.
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« Tt ταΰτα ; — Χίμαιρα δεινή μεσαιωνίων χρόνων,
» Ποΰ έχει ή αλήθεια ν.' ή άρετή τον θρόνον 

λέγεις φανατικώς ;

»’Όχι ! ό λόγος των βροτών φωτός εΐνε εστία,
» Παν δ’ αγαθόν γινόμενον τυχαία αρμονία, 

» καί εύνοια καιρών!»
—Ώ! μή βλασφήμει, άθλιε ! — Τίς σ’ έδωκε τόν λόγον;
Τίς ύπεράνω δι’ αύτοΰ σ’ έθηκε τών αλόγων ;

Και διά γλυκερών

’Αχτίνων σοΰ έκύκλωσε τόν νοΰν και τάς αισθήσεις;
Πρός ζήτησιν τοΰ άληθοΰς και τοΰ καλοΰ τάς κλίσεις 

ποΰ εύρες ; τίς αύτήν
Τήν τόσον αγαθοεργόν παρήγαγ’ αρμονίαν;
Τίς τών καιρών διέταξε τήν εΰνοον πορείαν, 

τήν τόσον θαυμαστήν;

Ώ άπιστε! παράδεξαι: Κέντρον τής ’Αλήθειας 
‘Υπάρχει εν απόλυτον Τρεϊς υποστάσεις Θείας 

έχον έν Έαυτω,
'Ως σοί τό άπεκάλυψε τήν σάρκα σου φορέσας
Αύτοΰ ό Λόγος, κι’ άγιον μυστήριον τελέσας 

δυσνόητον αύτω

Τω φιλονείκω σου νοΐ!— Αύτό πηγή σοφίας 
‘Υπάρχει σοι αέναος καί πάσης άρμονίας, 

έξ ής τό άγαθδν
Πηγάζει παν.— Τό φωταυγές καί πάγκαλον σημεΐον
Τοΰτο Θεόν δνόμαζε καί φωτισμού ταμείου 

ακένωτου, λαθών

Τόν φαΰλόν σου έγωϊσμόν, δστις σέ παρεκτρέπει
Εις Ακανθώδεις Ατραπούς, έξ ών ό νοΰς σου δρέπει 

σοφίσματ’ έμπαθή!
Τοΰ έφθαρμένου ήθους σου θωπεύοντα τάς τάσεις!
Σπεΰσον νά τείνης είς ορθών συλλογισμών έντάσεις 

τά ομματ’ Απαθή!

‘Η Χάρις τούτου τοΰ Θεοΰ ώ! είθε τάς καρδίας 
‘Ημών νά έπισκέπτηται. Τάς θλίψεις, τάς Ανίας 

Αύτή Αποσοβεί!
Άν παύση πρός τήν οίήσιν δ νοΰς πλήν άποκλίνων
Καί τών τοΰ Γνώθι σεαυτόν ζωοποιών Ακτινών 

δοχείου άποβή!

Άν παύση έν τοϊς σπλάγχνοις μας, ώς έν δεινοϊς σπηλαίοις 
Μυκώμενος μανιωδώς έν ήχοις φρικαλέοις

ό τερατώδης θήρ
Τής έμπαθοΰς αναστροφής, τοΰ μίσους πρός άλλήλους- 
Άν παύση διεγείρουσα κινήσεις φεΰ! άφιλους 

άμοιβαδόν ή χειρ !

Κ’ Αν Αντηχήση ’ς τους μυχούς, ’ς τά βάθη τής καρδίας

Τό μέλος τής τοΰ Ίησοΰ σεπτής διδασκαλίας
Τό λέγον: «φλογέράν

«Τρέφετε έν τοϊς σπλάγχνοις σας άγάπην Αμοιίαίαν,
« Πρός τούς έχθρούς σας έχετε διάθεσιν γενναίαν, 

» Φιλίαν ίεράν 1 »

Άν παύση τέλος τό δεινόν τής εύπαθείας πνεΰμα
Τά ήθη εις τών ήδονών τό βορβορώδες ρεΰμα 

σύρον έλεεινώς !
Καί έγχυθή ή ιερά πνοή τής έγκρατείας·
Φωτοβολεί τής Χάριτος ό ήλιος τής Θείας 

τότε ό φαεινός!
Έν Σμύρνη 1873. Σ. ΛΕΟΝΤΙΑΣ.

ΔΓ ΗΜΑΣ.

Είνε λίαν εύχάριστος δ συλλογισμός, δτι ή Γραφή έγράφη δι’ ή
μας, δτι τό Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ, προϊδόν δτι ύπδ τοιοΰτον γεγο
νός καί περιστάσεις ζωής ήθέλομεν έχει χρείαν Ακριβώς τοιού
των συμβουλών και βοήθειας, ένέπνευσε τούς άγιους άνδρας ίνα 
γράψωσι ταΰτα εις βιβλίον, ούχί διά τδ καλόν ήμών μόνων, άλ
λά καί πάσης τής άνθρωπότητος άπ’ άρχής μέχρι τής συντέλειας 

τοΰ κόσμου.
Δέν ύπάρχει έν αύτη ύπόσχεσις, ήτις δέν Απεδείχθη μυριάκις 

άληθής. Δέν υπάρχει προειδοποίησις έκ τής δποίας μυριάδες δέν 

ώφελήθησαν.
Ή Γραφή εινε καλός τις χάρτης, δστις περιέχει έν αύτη παν 

δ,τι είνε Αναγκαίου δ ναύτης νά γνωρίζη. Αί άλήθειαί της ούδέ
ποτε παλαιοΰνται.—Δύναται ν’ άναγνωσθή μυριάκις καί δμως ού
δέποτε νά χάση τήν γλυκύτητα καί τδ ένδιαφέρον της—άπ’ έναν
τίας άπεδείχθη δτι δσον πεπισσότερον άναγινώσκεται καί εξετά
ζεται τόσον ώραιοτέρα, διδακτικωτέρα καί ύψηλοτέρα φαίνεται.

Εύσεβής τις πολιτικός τής ’Αγγλίας, δστις είχε διελθει τήν 
Γραφήν πολλάκις, έρωτηθείς ποτέ, εβδομηκοντούτης ών, ύπδ τής 
θυγατρδς του τί Ανεγίνωσκεν, «Άναγινώσκω— είπε— νέα!» Κα: 
τω δντι ή Γραφή παρουσιά,ει πάντοτε εις τδν έπιμελή Αναγνώ
στην της νέα πράγματα' Αποκαλύπτει αύτω νέους θησαυρούς· ύπο - 
μιμνήσκει νέα θέματα πρδς συλλογισμόν καί μελέτην.

Ούδέν άλλο βιβλίον πλήν τής Γραφής έχει τήν θαυμασίαν ταύ
την δύναμιν καί μόνον οί μή άναγινώσκοντες αύτήν συχνά καί 
μετ’ έπιμελείας τήν θεωροΰσιν ώς ξηρόν καί άνευ ένδιαφέροντος 
βιβλίον. (Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής.)

ΛΟΓΟΣ

Περί τής έπιρροής τοΰ Χριστιανισμού έπί τής κοινωνίας.

»Έγώ φώς εις τον κόσμον έλήλυθα, ίνα πας ό πιστεύων 
εις έμέ έν τή σζοτία μή μείνη.ιι (Ίωαν. ι6'. 46).

Έάν δ Χριστιανισμός έρχηται άπδ τοΰ θεοΰ, ώς δ Θεϊός του 
αρχηγός λέγει, « έγώ παρά τοΰ Θεοΰ έξήλθον » (Ίωαν. ις. 28.) 
ή πρόοδος αύτοΰ πρέπει νά άποδεικνύηται άπδ τά ίχνη τής Αγάπης, 
τής καθαρότητας καί ειρήνης, άπερ δέον νά φαίνωνται δπουδή- 
ποτε πορεύεται. Έάν ή αρχή αύτοΰ ήνε θεία, ή έπίδρασις αύτοΰ 
πρέπει θετικώς νά ήνε καλή. Άν ήτο δυνατόν ν’ άποδειχθή δτι 

δ Χριστιανισμός άντίκειται άληθώς εις τήν Ατομικήν ή κοινωνι
κήν εύτυχίαν τοΰ άνθρώπου, τότε έν τοιαύτη πέριπτώσει ουτος δέν 
θά ήτο δυνατόν νά έξήλθεν έκ τοΰ Θεοΰ έκείνου τής άγάπης, « δς- 
τις τδν ήλιον αύτοΰ Ανατέλλει έπι πονηρούς καί Αγαθούς καί 
βρέχει έπί δικαίους καί άδικους» (Ματθ. έ. 45). Ένταΰθα λοι
πόν γεννάται ή έρώτησις, δ Χριστιανισμός έξήσκησε τοιαύ

την εύεργετικήν έπίδρασιν έπί τοΰ κόσμου, οΐα εΐνε ικανή νά 
παοέχη τούλάχιστον υποθετικήν άπόδειξιν δτι ουτος προήλθεν έκ 
Θεού καί ούχί έξ άνθρώπου; ‘Η άπόκρισις ήμών πρδς τήν έρώ- 
τησιν ταύτην εΐνε έμφαντικώς καταφατική· λέγομεν μετά θάρρους 

καί τόλμης « Μάλιστα.» Και βασίμως πιστεύομεν δτι, Αν πάν
τες, δσοι άλλως πως φρονοΰσι περί αύτοΰ, ήθελον έξετάσει εί- 
λικρινώς τήν έπίδρασιν αύτοΰ, θά έπείθοντο βεβαίως δτι δ Χρι
στιανισμός πηγάζει έκ τοΰ Θεοΰ. Άν δέ αί αξιώσεις τοΰ συστήματος 
τούτου έπρεπε νά. δοκιμασθώσιν είτε διά τών άρχών τής χρησι- 
μότητος είτε διά τοΰ κανόνος τοΰ χρησίμου, καί τότε άκόμη τδ 
άποτέλεσμα δέν θά ήτον έναντίον ήμών. ‘Ο Χριστιανισμός μετά 

τοιαύτην δοκιμασίαν θά εύρεθή τόσω άληθώς Αγαθοποιός έν πάσι 
τοϊς σκοποϊς αύτοΰ καί τόσω μάλλον καλοκάγαθος έν τή έπι- 
δράσει, ήν ουτος Απονέμει τοϊς άποδεχομένοις αύτδν καί μάλιστα 
άτε άφορών είς τά ΰψιστα συμφέροντα τυΰ άνθρώπου, δσω πάσαι 
αί ποικίλα1, εύεργετικαί διατάξεις καί καλοκάγαθοι όψεις τής φύ- 
σεως, ήγουν ή εύφρόσυνος έπιστροφή τής πρωίας καί τής εσπέρας, 
ή βαλσαμώδης πνοή τής άνοίξεως, ή θερμή έρυθρότης τοΰ θέρους, 
αί ίλαραί ήμέραι τοΰ φθινοπώρου καί ή άγρια καί παγετώδης με- 
γαλειότης τοΰ χειμώνος. Πάσαι αυται αί άλλαγαί ύπερβαίνουσι 
τήν δύναμιν τοΰ άνθρώπου είς τδ παράγειν ή κυβερνάν, και ή επιρ
ροή των απανταχού εΐνε ούσιωδώς καλή. Έάν αύται έπάγωσιν ήμάς 
νά συμπεράνωμεν δτι ή ύλη τής κτίσεως εΐνε τδ έργον τοΰ ύψίστου 
Κυρίου, δ Χριστιανισμός, είλικρινώς εξεταζόμενος, εύρεθήσεται 
ούχ ήττον ή θρησκεία τοΰ Θεοΰ, δσον ή φύσις εΐνε τδ έργον 
Αύτοΰ.

Έν τώ Χριστιανισμό ύπάρχει δραστική τις δύναμις ικανή είς 
τδ πολιτίζειν καί τό Ανυψοΰν, είς τδ μεταρρυθμίζειν καί τδτελειο- 
ποιεϊν. Αυτή εΐνε ή έμφυτος προσπάθεια τούτου τοΰ Θείου συςή- 

ματος. 'Οπουδήποτε ευρίσκετε τάς άρχάς αύτοΰ καλώς έννοου- 

μένας καί τά παραγγέλματα αύτοΰ πιστώς έπιτελούμενα, θά κα- 

τανοήσητε εύθύς, δτι έκεϊ τδ θεϊον τοΰτο σύστημα άποτελεϊ 

τήν χάριν, τήν ίσχύν, τήν καθαρότητα καί τήν τελειότητα τής 

κοινωνικής χαί πνευματικής ζωής. Τώ Χριστιανισμό μάλλον 
έσμέν οφείλεται διά τήν κομψότητα, τήν εύσχημοσύνην καί τάς 

παραμυθίας τής πολιτισμένης ζωής ή παντί άλλω θεσμώ καί 
νόμω, καίτοι νΰν δλίγον συναισθανόμεθα τοΰτο. Οί άνθρωποι 
χώρας, ήτις πρό πολλοΰ άπολαύει τών εύλογιών τοΰ Χριστιανι
σμού, μόλις έκτιμώσι τδ πλήθος τών κοινωνικών εύλογιών, 
ας τινας δ Χριστιανισμός παρέσχε τώ κόομω· ούτοι, έκ τής 
φαινομένης δψεως τών πραγμάτων κρίνοντες, νομίζουσιν δτι 
τά άγαθά ταΰτα παρήχθησαν διά τών πολιτικών θεσμών καί διά 
τής παιδείας.

Έν τίνι καταστάσει ήθελεν ύπάρχει ή Εύρώπη, καθ’ δσον Αφορά 
τούς κοινωνικούς θεσμούς ή τδν πολιτισμόν αύτής, άνευ τοΰ Χρι
στιανισμού; Ή Ανθρώπινη κοινωνία θά ήδύνατο ίσως διά τής 
δυνάμεως, διά τής συμπράξεως καί τής έθνικής ισχύος καί τής 
τάξεως νά κάμη πρόοδόν τινα πρδς τδν πολιτισμόν, καί μάλιστα 
ολίγοι θά έφθανον τρανώς εϊς τινα υψηλόν βαθμόν έξωτερι- 

κής κοσμιότητας καί εύσχημοσύνης· πλήν δσον Αφορά τδ πλήθος 
του λαού, πολιτισμός άνευ Χριστιανισμού δέν εΐνε άλλο είμή 
διΰλισμένος τις βαρβαρισμός. Τί μέχρι τοΰδε εΐνε δ πολιτισμός 
τής Κίνας μεθ’ δλον τδ μεγαλεϊον καί τήν Αρχαιότητα αύτής δι' Α 
καυχάται; ‘Ο Χριστιανισμός δέν έγένετο Αποδεκτός έκεϊ, δπως 
καταστείλη τήν πρόοδον τής Ανθρώπινης διανοίας ή δεσμεύση 
τούς κοινωνικούς αύτής θεσμούς ή σχηματίση έν οίωδήποτε 
τρόπω τδν χαρακτήρα τοΰ λαοΰ αύτής· άλλ’ οί Αντίπαλοι τοΰ 
Χριστιανισμού προβάλλουσιν ήμϊν σύστημά τι ήθικής έπικρατού- 
σης έν έκείνη τή χώρα, δπερ, ώς αύτοί διϊσχυρίζονται, εΐνε μάλ
λον ύπέροχον τοΰ Χριστιανικού. Έστω πρός στιγμήν ουτω· τί 
λοιπόν διέπραξε τδ σύστημα τοΰτο έν τή Κίνα; Αυτή, καυχω- 
μένη έπί τοσαύτη άρχαιότητι, καί χωρίς τού Χριστιανισμού έ
πρεπε νά ήνε τδ μάλλον πολιτισμένου έθνος τής οικουμένης. Ποΰ 
λοιπόν εΐνε τά έργα τοΰ διανοητικού αύτής μεγαλείου, τά λαμ

πρά αύτής κατορθώματα έν τή φιλολογία,έν τή τέχνη καί έπιστή
μη; ποΰ οί κοινωνικοί αύτής θεσμοί; ποΰ αί έμπορικαί αύτής έπι- 
χειρήσεις; περιήλθεν αΰτη τήν σφαίραν καί περιέφερε μεθ’ έαυ- 
τής τά άγαθά τοΰ πολιτισμού είς τά μάλλον μεμακρυσμένα μέρη 
τή; γής; εΐ/ε άληθές δτι τή δφείλομέν ύποχρέωσιν διά τινα προϊ
όντα τής πολυτελείας καί τρυφηλότητος, άτινάείσι τά τοπικά προϊ
όντα τού εδάφους της, άλλ’ ούχί καί διά προϊόντα τοΰ φωτισμοΰ. 
Στέλλει ήμϊν μέταξαν καί τέϊον, άλλά ποτέ έπιστήμην καί συλ
λογισμόν. Πολλά κακά άναμφιβόλως ύπάρχουσιν έν ήμϊν, κακά, 
τά δποϊα πολύ πρέπει νά οίκτείρωμεν, καί ή έξαφάνισις τών 
δποίων πρέπει ζωηρώς νά έπασχολή τήν μέριμναν ήμών· πλήν 
γενικώς πόσω μάλλον ύπερέχουσιν αί χώραι τής Ευρώπης έν 
τή κοινωνική καταστάσει αύτών συγκρινόμ εναι μετά τής Κίνας ή 
μετά τών άλλων χωρών, είς δσας δ δεσποτισμδς βασιλεύει, ή τοΰ 
άνθρώπου διάνοια έξασθενεϊ, τά δικαιώματα αύτοΰ καταπα-
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τοΰνται καί ή γυνή Θεωρείται ώς πλάσμα άνευ δικαιωμά
των, άλλά γεννημένη νά ύπόκηται δλοκλήρως τη τυραννία, τη 
λαρ/εία καί ταΐς ΐδιοτροπίαις τοΰ άνδρός. Έν πάση χώρα, δπου 
ό Χριστιανισμός δέν βασιλεύει, ό άνήρ εινε πάντη ξένος πρ'ος τά 
αγαθά της λογικής ελευθερίας, τών ελευθέρων θεσμών, της πε
φωτισμένης καί εΰσχημονούση ς κοινωνίας, τοΰ τολμηρού πνεύ
ματος τής εμπορικής έπιχειρήσεως, καί ή γυνή έξηυτελισμένη καί 
δεδουλωμένη. ‘Η κατάστασις τής γυναικός έν ταΐς χώραις, δπου 
ό Χριστιανισμός είσέτι δέν έφυτεύθη, είνε άθλίως ταπεινή, έλε- 
εινή καί αβοήθητος. Καί άν καθ’ ΰπόθεσιν ό Χριστιανισμός δέν δι- 
έπραξεν άλλο τι έν τω κόσμω ή μόνον τό δτι έγένετο ό προστά
της καί ό φίλος τής γυναικός, διά τοΰτο καί μόνον εινε άξιος τής 
διαρκούς ευγνωμοσύνης ολοκλήρου τής άνθρωπότητος. Άντιπαρα- 
βάλλοντες τήν κατάστασίν τής γυναικός τών έθνικΰν καί τών άλ
λων χωρών, ένθα αύτή δέν θεωρείται ό άρμόδιος σύντροφος τού 
άνδρός, άλλ’ άπάγεται τής κοινωνίας καί ΰποδουλοΰται, πρός 
τήν κατάστασίν αύτής έ-ί πάση άλλη χώρα, δπου δ Χριστιανισμός 
άναγνωρίζεται ώς έχων θειον κύρος, θά εύρωμεν τήν χριστιανήν 
γυναίκα ούσαντ'ο κόσμηματήςκοινωνίας,τήν θρέπτειραντήςεύφυΐας, 

τόν φύλακα άγγελον τής οικιακής ζωής, αύτήν εύλογημένην καί 

άλλους εύλογούσαν.
Είσέτι δέν έ'ληξεν εις αιών, άφ’δτου έν μέγα έθνος τής Εύρώ

πης προσεπάθησε ν’ άνιδρύση έθνικόν μεγαλεΐον καί δόξαν άνευ 
τοΰ Θεού, άνευ Χριστιανισμού, άνευ έκκλησίας καί άνευ Κυρια
κής! «‘Ο θάνατος εινε αιώνιός τις ύπνος,» ήτον ή έπιγραφή έπί 
τής πλακός τοΰ τάφου καί « δέν υπάρχει Θεός,» ήτον ή έγγραφή 
έπί τών τοίχων τών κεκλεισμένων καί έγκαταλελειμμένων έκ- 
κλησιών. Άνακουφισθεϊσα άπό τήν έπισκιάζουσαν παρουσίαν τοΰ 
Θεού, άπό τάς χαλινώσεις τοΰ Χριστιανισμού, άπό τήν άνάπαυσιν 
τής Κυριακής καί άπό τήν λειτουργίαν τής έκκλησίας, βεβαίως, 
άν ήτον δυνατόν, ή Γαλλία ήθελεν ήδη υψώσει έν τοϊς έθνεσι 
τόν λαμπρότατο-/ άστέρα τόν λάμψαντά ποτέ έπι τοΰ στερεώμα
τος τής Εύρώπης. ’Ελευθερωθεϊσα έκ τών δυσβαστάκτων τούτων 
κωλυμάτων, βεβαίως ήθελεν ήδη κινεΐσθαι έπί τά πρόσω μετά 
ζωογονουμένου βήματος έν τή ένδόξω πορεία τής άνθρωπίνης έ- 
λευθερίας, ώς φωτοβόλος άστήρ οδηγών τά έθνη, ώς τό φώς σοΰ 
κόσμου, ώς ή έλπίς τοΰ ανθρωπίνου γένους I Χωρίς Θεοΰ, Χρι
στιανισμού καί Κυριακής ήμέρας ( δέν όμιλοΰμεν περί τής έκ
κλησίας αύτής, διότι αύτη πρό πολλοΰ ύπάρχει τό μυστήριον τής 
άνομίας), χωρίς τών τριών τούτων, απαραιτήτων δ/των διά 
τήν εύδαιμονίαν οίουδήποτε έ'θνους, ή Γαλλία άπό τής πρωτευού- 
σης αύτής έως τοΰ μεμακρυσμένου χωρίου της άπέβη έκπληκτι- 
κός τις Γολγοθάς, χώρα σκότους, προδοσίας καί ανθρωποκτονίας, 
σαλευομένη έπι τών βίαιων κυμάτων τής παραφροσύνης τού δή
μου ! Πάσα δημοσία ή ιδιωτική εμπιστοσύνη ωχετο· καί άν ό 
Θεός τών εθνών, τόν όποιον βλασφήμως άπηρνεΐτο, δέν παρενέ- 
βαινε πρός βοήθειαν τής Γαλλίας,— άν έγκατελείπετο μόνη παρά 
Θεοΰκαίάνθρώπου,ήθελεν άναμφιβόλως έξοντωθή καί ούτως άπο- 
σδήσει τάς θλιβεράς φλόγας τής ιδίας αύτής παράφρονος έπαναστά- 
σεως έναντίον τοΰ ούρανοΰ καί τό άμοιβάϊον μϊσος τών γενναίων 
μέν πλήν άποπλανημένων υιών της έν τω αΐματι αύτής. Ψευδής 

τις θρησκεία μή στηριζομένη έν τώ άληθινώ πνεύματι τοΰ Χρι
στιανισμού, ήτις τό πολύ πολύ δέν ήτον εΐμή μεγαλοπρεπής τις 
γελοιογραφία αύτοΰ, ήτο βεβαίως έν τών πρωτίστων αιτίων, τά 
όποια ώθησαν πρός τήν έπανάστασιν ναι, ή τοιαύτη θρησκεία, καί 
ούχί ό άληθινός Χριστιανισμός, ούχί ό Θεός, παρήγαγε τήν σκο- 
τεινοτάτην νύκτα έν τη βασιλεία τοΰ τρόμου! Τάς έπαναστάσεις 
τής Γαλλίας ούδέποτε παρηκολούθησαν τά προσδοκώμενα ωφελή
ματα . Καί διατί; Διότι έ'λειπε τό θρησκευτικόν στοιχεϊον, δπερ 
ήσφάλισε καί έν Αγγλία καί έν’Αμερική έξοχώτερα καί διαρκέ
στερα άγαθά έκείνων, τά όποια άχρι τοΰδε κατέπεσον άπό τής 
Γαλλίας.

Τίς ήτον ή κατάστασις τοΰ παλαιοΰ κόσμου έν καιρω τής πο- 
λυθεΐας; Τίς ήτον ή κατάστασις τής γυναικός καί τοΰ δούλου 
καί έν γένει τής κοινωνίας άνευ τοΰ Χριστιανισμού, άνευ τής 
γνώσεως τοΰ άληθινοΰ θεοΰ καί τοΰ μέσου τής σωτηρίας; Παρα- 
λείποντες τάλλα έ'θνη τά ύπό τοΰ ζόφου τής άμαθείας και τής 
βαρβαρότητος έσκοτισμένα, τά όποια ώς έκ τούτου δέν ήδύναντο 
νά έχωσι κοινωνικούς έλευθέρους θεσμούς καί ηθικήν δύναμιν έν 
τή πολιτεία, λάβωμεν τήν Ελλάδα, ήτις διεκρίθη μεγάλως πάν
των τών έθνών κατά τήν σοφίαν καί γνώσιν. Καί έν αύτή τή κλα
σική χώρα—ένθα ό "Ομηρος έψαλλε τά αθάνατα αυτού ποιήματα 
καί δ Δημοσθένης έξεφώνει τούς άμιμήτους φιλιππικούς αύτοΰ 
λόγους καί ό Άπελλής έζωγράφει τά άριστουργήματα αύτοΰ καί 
ό Φειδίας έγλυφεν έπί τοΰ μαρμάρου καί άπεικόνιζε τήν θείαν 
ώραιότητα καί ό Σωκράτης καί Πλάτων έδίδασκον τήν άληθινήν 
φιλοσοφίαν, τήν έμπνευσθεϊσαν ύπό τής μεγάλης έκείνης εύφυΐας, 
ήν δ πρώτος ώνόμαζε «δαιμόνιου »—σκότος μόνον έπεσκίαζε τόν 
ηθικόν χαρακτήρα τοΰ λαού. Ναί! καί έκεΐ κατά τάς καλλί
στας τής ‘Ελλάδος ήμέρας οί βδελυγμοί, οί βεβηλοΰντες πάντας 
τούς ναούς της καί οί όποιοι έθεωροΰντο ούσιώδη μέρη τής θρη
σκευτικής λατρείας, εισίν άκατονόμαστοι· οί θεοί της ήσαν δημι
ουργήματα νοός μολυσμένου καί έκφαυλισμένου, καί τινες έκ τών 
μεγαλοπρεπέστατων καί μάλλον πολυέξοδων ναών τής άρχαίας 
‘Ελλάδος, καί έν ταΐς ήμέραις ακόμη τών μεγάλων αύτής πολι
τικών, φιλοσόφων, ζωγράφων, ρητόρων, άγαλματοποιών καί ποιη
τών, δλίγον τι διέφερον κατά μέγα μέρος μεγαλοπρεπών ναών 
τής λαγνείας. ‘Η άρχαία ‘Ελλάς, καίτοι ύπερεΐχε κατά τήν μου
σικήν, ποίησιν καί φιλοσοφίαν, ύπήρξε-/ ώς πρός τήν ήθικήν έπο- 
ψιν μέγας δχετός διαφθοράς, ένθα ή ύψίστη τέχνη καθιέρονε τήν 
διακονίαν της εϊς την ύψίστην ακολασίαν, κα! έχρησίμευεν εις τό 
προσθέτειν τά μάλλον έφελκυστικά θέλγητρα εϊς τινα λατρείαν 
ούσαν πολύ έκφαυλισμένην καί βδε λύραν. ‘Ο Έλλη-/ δικαιολογούν 
τάς κακάς αύτοΰ πράξεις έλεγεν, «άφοΰ δ Ζεύς δ σείων τόν ού
ρανόν μέ τήν βροντήν αύτοΰ ποιεί ταΰτα, διατί δέν δύναμαι έγώ, 
άθλιος θνητός, νά πράξω ταύτά; »

Περί δέ τής ηθικής καταστάσεως τής Ρώμης τοΰτο μόνον λέγο
με-/, δτι αί έορταί αί πρός τιμήν τής Φλώρας καί τοΰ Ρωμύλου (πα- 
ραλείπομεν άλλας χείρονος είδους) πάντοτε συνωδεύοντο έτι έν 
ταΐςήμέραις τών επισήμων τής Ρώμης ρητόρων καί ποιητών μετ' ά- 
περάντου ακολασίας. ‘Υπάρχουσι-/ άποτρόπαιοι σκιαί έντή ιστορία 
τής αύτοκρατορικής Ρώμης, τών όποιων δέν θά εύρεθή άντίγρα- 

φον έν τή ιστορία τοΰ συγχρόνου Λονδίνου, Παρισίων καί Βιέν
νης, καίτοι άφθονος έ/ αύτάϊς άσέλγεια έπιπολάζει. Είσαχθείς δ
μως δ Χριστιανισμός καί έν ‘Ελλάδι καί έν Ρώμη καί γνωστο- 
ποιήσας τόν άληθινόν Θεόν καί τό άληθινόν μέσον τής σωτη
ρίας διά τής θυσίας τοΰ υίοΰ αύτού άνεκαίνισε καί ήγίασε τούς 
άνθρώπους, καί άπό πεπληρωμένους πάσης αδικίας, πορνείας, 
πονηριάς, πλεονεξίας, κακοηθείας και θεοστυγίας, άποκατέστη- 
σεν αυτούς «γένος έκλεκτόν. βασίλειον ίεράτευμα, έθνος άγιον, 
λαόν εϊς περιποίησιν.»

Έκεϊθεν δέ διαδοθείς καί εις άλλα μέρη διά τοΰ φιλοστόργου 
έλέους τοΰ Θεοΰ ήμών, « άνατολή έξ 'ύψους έπεσκέψατο τά έθνη, 
τοΰ δούναι φώς τοϊς καθημένοις έν σκότει καί τή σκιά τοΰ θανά
του. » Καί άν πάντες μέχρι σήμερον δέν έγένοντο μέτοχοι τών 
σωστικών εύλογιών τοΰ Χριστιαν ισμοΰ, πάσα ή οικουμένη έν τού- 
τοις ήσθάνθη τόν φωτισμόν καί τόν φαιδρόν ήλιον τής άληθείας 
αύτοΰ έν τοΐς εύαρίθμοις κοινωνικούς ώφελήμασι καί ταΐς έκπο- 
λιτιστικαΐς έπιδράσεσι, τάς όποιας ούτος χορηγεί. Ή ύπό τοΰ 
Χριστιανισμού πανταχού παραχθεΐσα έπίδρασις, ένθα μήτε δε
σμεύεται μήτε γελοιογραφεϊται, εινε τοιαύτη ώστε μόλις θά δυ- 
νηθήτε νάσχηματίσητε ορθήν έκτίμησιν περί αύτής, ένεκα τοΰ δτι ε’ί- 
μεθα πρό πολλοΰ είθισμένοι έν τή σιωπηλώς ένεργούση δυνά
μει του. Πρός άπόδειξιν τούτου λάβωμεν χώραν τινά κειμένην 
έν τω σκότει τής άμαθείας καί βαρβαρότητος, δπου δ Χριστιανι
σμός έσχάτως μόνον ήρξατο κηρυττόμενος εις τούς αθλίους κα
τοίκους αύτής· καί ποιον εινε τό άποτέλεσμα; Άμα ώς αρχίσωσι 
νά έννοώσι, νά πιστεύω σι καί πράττωσι τάς παραγγελίας του, δ- 
λόκληρος δ τρόπος αύτών τοΰ συλλογίζεσθαι καί τοΰ ζην λαμβά
νει έντελή έπανάστασιν. Άντί νά ζώσι διά τής Θήρας ή διά τοΰ 
πολέμου, καθαρίζουσι τά δάση καί καλλιεργοΰσι τούς άγρούς—ή 
σκαπάνη άντικατέστησε τό δόρυ—δ πέλεκυς τής μάχης δέν στρέ
φεται πλέον έναντίον τών γειτονικών φυλών—δ πόλεμος αύτών 
γίνεται τόρα μέ τά δάση, μέ τάς άκαμάτους δυνάμεις τής φύσε- 
ως, καί ούχί μέ τόν άνθρωπον καί « έκεΐ συ-/έτριψε τά κράτητών 
τόξων, δπλον καί ρομφαίαν καί πόλεμον! Ψαλμ. οέ. 5— πλούσιοι 
θερισμοί καλύπτουσι τούς άγρούς, δπου πυκνόν δάσος έξηπλοΰτο 
πριν—άγέλαι τρέφονται δπου τά άγρια θηρία ένήδρευον διά τήν 
λείαν των,—ή τρομερά τοΰ πολέμου κραυγή δέν άκούεται πλέον, 
διότι τά εύφρόσυνα νέα τού Χριστιανισμού έφερον τόν άληθινόν 
αύλόν τής ειρήνης καί έδίδαξαν τόν άγριον νά προσεύχηται καί 
νά ψάλλη τούς ύμνους τοΰ Θεοΰ—δ ορεινός χείμαρρος, δστις έρ- 
ρεεν ινα έρημόνη καί καταστρέφη καί έστιγματίζετο μέ τό αίμα 
τών έχθρών, τόρα στρέφεται είς ύπηρεσίαν τής βιομηχανίας καί 
τών όσημέραι προαγομένων τεχνών—αί εύπρέπειαι καί παραμυ
θία1. τής πολιτισμένης ζωής άρχοντα’, άναφαινόμεναι — άναπαυτι- 
καί οίκίαι κτίζονται έν ταΐς δχθαις τοΰ ποταμού ένθα ή έξ ί/υος 
καλύβη πρότερον ίδρύετο—ή κίνησις καί ή έμπορική έπιχείρησις 
ζωογονεί τά πέριξ—τό πνεύμα τής άνθρωπίνης έλευθερίας περι
φέρεται παντού—έάν ή δουλεία κατά μέρος είσέτι ύφίσταται τάς φρί- 
κας αύτής, μεγάλως δμως ήλαττώθησαν καί ταχέως θά καταπαύ- 
σηται—ή βρεφοκτονία καταργεΐται—τάς σκληράς Ιεροπραξίας τής 
αίματηράς δεισιδαιμονίας διεδέξαντο ή ήμερος συμπεριφορά καί 

τό φιλάνθρωπον πνεΰμά τής Θείας θρησκείας—ή γυνή ευρίσκει 
τόν αρμόδιον αύτής τόπον καί τάς άρμοζούσας αύτή ένασχολή- 
σεις, μή ούσα έπί πλέον θηρίον τι άχθους καί δούλη, άλλ’ ’ίση τω 
άνδρί καί δ σύντροφος αύτοΰ—δ οίκος είνε νέα τις λέξις, περι
βαλλόμενος μετά θελγήτρων καί προσφιλών συνδέσμων αγνώστων 
τό πριν—αί έπιδράσεις τής πολιτισμένης ζωής, ήτις παρακολουθεί 
τόν Χριστιανισμόν δπουδήποτε ουτος πορεύεται είς τά σκοτεινά 
μέρη τής γής, διαπερώσι τό πάν· έκεΐ, δσοι ήσθάνθησαν τήν έσω- 
τερικώς άνακαινίζουσαν δύναμιν αύτού καί άνεγεννήθησαν, δλοι 
έχουσι δοκιμάσει τά κοινωνικά άγαθά, τά δποία αύτός άπονέμει. 
Ταΰτα δέν είνε φαντασιώδης είκών—-δέν είνε όνειρον τής φαντα
σίας. Πολλαί νήσοι τής μεσημβρινής θαλάσσης καί πολλοί ζο
φεροί τόποι έν τή Αφρική μαρτυροΰσι τήν άλήθειαν τούτων. ‘Η 
μεσημβρία καί ό βορράς, ή άνατολή καί ή δύσις θά ύψώσωσι τήν 
φωνήν των καί θά εΐπωσιν «’Ιδού τί δ Χριστιανισμός, ή θρησκεία 
τοΰ υίοΰ τοΰ άνθρώπου τοΰ άποθανόντος ώς ληστοΰ έν τω σταυρω 
και τού άναστάντος ώς υίοΰ Θεοΰ, είργάσατο.» Πρό δλίγων έτών 
έν τή Καλαβάρη κατήργησε .τάς άνθρωπίνας θυσίας, αΐτινες εϊς 
τινας περιστάσεις ήριθμοΰντο πάλαι ποτέ άνά έκατοντάδας, καί δ 
κώδων, δστις έσήμαινε τόν καιρόν καθ’ δν οί αιχμάλωτοι ώδηγοΰντο 
είς τόν θάνατον, είνε τόρα δ ευφρόσυνος κώδων δςτις κρουόμενος 
προσκαλεϊ τούς μαύρους υιούς καί θυγατέρας τής ’Αφρικής εϊς 
τόν ναόν τής προσευχής καί θείας λατρείας.

Άνθρωποί τινες τόρα άλλαχοΰ θέμενοι τάς βάσεις τής ήθικο- 
ποιήσεω; τοΰ λαοΰ είσί διατεθειμένοι νά νομίζωσιν δτι δ Χριστιά- 
νισμός εινε ήδη στείρος, δτι είδε τήν ήμέραν αύτοΰ λάμψασαν 
πριν, δτι έπληρώθη ήδη ή άποστολή του, δτι άπώλεσε τήν δύνα- 
μίν του. Σφάλλουσιν οίκτρώς οί τοιοΰτοι. Είνε ακόμη δυνατός καί 
λίαν ισχυρός ΐνα καταβάλλη τούς πονηρούς δυνάστας καί ρίπτη 
αύτούς άπό τών θρόνων αύτών καί ΐνα άνυψοϊ τούς ταπεινούς 
καί τούς πεινώντας έμπιπλή άγαθών καί τούς πλουτοΰντας έξα- 
ποστέλλη κενούς. ’Έτι και νΰν κατορθοϊ τούς ίδίους ηθικούς θρι
άμβους, οϊους κατώρθωσεν έν ταΐς προϊμ.ωτάταις καί λαμπροτάταις 
αύτοΰ ήμέραις, δτε κατέκλεισε τούς ναούς τών θεών καί έξή- 
λειψε τούς άκατονομάστους αύτών βδελυγμούς έκ τών πόλεων τής 
άρχαίας ‘Ελλάδος και τής Ρώμης, δτε έξηκολούθησε μετά θαυ- 
μασίας τωόντι ταχύτητος τήν μεγαλοπρεπή αύτοΰ πορείαν τής 
άγάπης, τής άδελφότητος καί τής έλευθερίας άπό τής αύτοκρα
τορικής πόλεως έπί τά πρόσω διά πασών τών πόλεων τής μικράς 
'Ασίας καί τής Ελλάδος, καθαίρων τόν ναόν τής ’Αφροδίτης έν 
Κορίνθω, καταστρέφω-/ τάς μαγείας τής Άρτέμιδος έν Έφέσω 
καί άποκαλύπτων τόν μόνον ζώ/τα καί άληθινόν Θεόν έν Άθή- 
ναις. Ναί! έτι καί νΰν Θριαμβεύει ύπό τήν κοινωνικήν καί πνευ
ματικήν έποψιν καί έν τώ πολιτισμένο) κόσμω καί έκτος αύτοΰ. 
Ουτος δ ένδοξος καί ύψιστος λόγος τοΰ Θεοΰ άνύψωσε τόν μαΰ- 
ρον Βεχούκναν άπό τόν ταπεινότατο-/ βαθμόν τής άνθρωπίνης 
ύπάρξεως. Ούτος διεκδίκησε τήν ταύτότητά του μέ τήν μεγάλην 
οικογένειαν τοΰ λευκού άνθρώπου· ουτος τω έδωκε τό δνομα, τήν 
άξίαν, τάς άρετάς, τάς έήπίδας τού ανθρώπου καί τοΰ Χριστια
νού. ‘Ο έξηχρειωμένος Όττεντότος έκαθαρίσθη διά τοΰ λουτρού 
τής άναγεννήσεως—δ άγριος καί σκληρός κάτοικος τής Νέας 
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Ζηλανδίας συνέτριψε τδ τόξον καί τδ δόρυ του, και ή ψυχή του 
καθωραίσθη μετά τών κοσμημάτων τοΰ πραέο; καί ήσυχου πνεύ
ματος. Αί έσπαρμέναι νήσοι, αΐτινες ώς πολύτιμοι λίθοι κοσμοΰσι 
τήν Μεσημβρινήν θάλασσαν και αί όποΐαι, δν δέν εΐχον τδν μο- 
λυσμδν τής αμαρτίας, θά έφαίνοντο ώς διαμοναί τής ευδαιμονίας 
τών μακάριον, τδ ώράΐον φαντασιώδες έργον τινδς μυστηριώδους 
αύτενεργείας—έθεώρησαν τήν ήώ νέας τινδς δημιουργίας πολλω 
μάλλον ενδόξου τών ίδικών των κοραλλίων και νΰν φωτοβόλου 
μέ τδ φώς τοΰ Χριστιανισμού.‘Η χιών τής Γροιλλανδίας έλαμψεν 
ύπδ τάς ακτίνας τοΰ ήλιου τής δικαιοσύνης, καί αί καρδίαι τών 
Γροιλλανδών έτάκησαν έν τή διηγήσει τής Θείας άγάπης.

Άλλ’ ίσως επιθυμείτε νά μή ζητήσωμεν τοσοΰτον μακράν τάς 
αποδείξεις τής ευεργετικής έπιδράσεως, τήν όποιαν δ Χριστιανι
σμός έξήσκησεν έπί τάς τύχας τοΰ άνθρώπου. Τότε θά εΰρητε αΰ- 
τάς έν τω μέσω ήμών. Αί έξωτερικαί, αί ήθικαί, αί έκπολιτιστικαί 
έπιδράσεις τοΰ Χριστιανισμού φανερού >ται έν παντί άνθρώπω. Αυ- 
ται διαγινώσκονται τόσον έν τή ιδιωτική δσον έν τή δημοσίω ζωή 
—έν τω οικιακό κύκλω δσον έν τή αγορά. ‘Υπάρχουσι πολλαί 
μυστικά! έπιδράσεις διαρκώς ένεργοΰσαι έν τω ύλικω κόσμω, αί
τνες, είτε συναισθάνεσθε τήν παρουσίαν των είτε ού, λίαν συν- 
τελοΰσιν είς τήν ύγείαν, ή δέ άποχώρησις αΰτών ή καί ή με
ρική αταξία των θά συνωδεύοντο μετά πόνου ή θανάτου. Μυριά
δες άπολαύουσι τών αγαθών τοΰ καθαρού φωτός καί τοΰ άέρος 
χωρίς νά συναισθάνωνται ήλίκην ύποχρέωσιν δφείλουσιν αΰτοϊς. 
Άλλά στέρησον αΰτοΰς αΰτών, καί ή φυσική καί ήθική αΰτών 
υγεία άφεύκτως θά πάθη. Τοΰτ’ αΰτδ άκολουθει καί έν τω 
πνευματικό κόσμω ύπδ τοΰ Χριστιανισμού διενεργούμενον. Μυρι
άδες άπολαύουσι τών κοινωνικών καί ήθικών ωφελημάτων, τά 
όποια αΰτδς τοΐς προμηθεύει χωρίς νά συναισθάνωνται πόθεν αΰτά 
πηγάζουσιν. Ούτοι χρεωστοΰσι πολΰ τω φωτί καί τή καθαρότητι 
αΰτοΰ, άλλά ήλικιωθέντες έν το μέσω τούτων τών εξωτερικών 
ωφελημάτων, ών έγεύοντο έκ νηπιακής ήλικίας, νομίζουσιν αΰτά 
ώσεί αχώριστα άπδ τής ιδίας αΰτών ύπάρξεως καί δέν άναζη- 
τοΰν τά ίχνη των εϊς τήν έπίδρασιν τοΰ Χριστιανισμού δστις, ώς 
τδ πνεΰμα τοΰ Κυρίου τδ φερόμενον έπϊ τοΰ προσώπου τών ύδά
των, σιωπηλώς ένεργεΐ έπί τοΰ σκότους τής άνθρωπίνης κοινω
νίας· καίτοι δέ δέν εισχωρεί κατά πάσαν περίστασιν εϊς τδ έσώ- 
τερον, τούλάχιστον μεγάλως τροποποιεί τήν έξωτερικήν ζωήν. 
Πάντες κατά τδ μάλλον καί ήττον εϊσιν όφειΰέται τώ Χριστιανι
σμό μάλιστα διά τάέξωτερικά ή κοινωνικά άγαθά, είτε έδοκίμα- 
σαν τήν σωστικήν δραστικότητα τών αληθειών αΰτοΰ είτε μή, πάν
τες δέον νά αϊσθάνωνται τοΰτο καί όμολογώσι τήν άλήθειαν του, 
έάν θέλωσι νά μή τυφλόττωσιν εϊς τήν διαφοράν τής κοινωνικής ή 
ηθικής καταστάσεως τών χωρών έκείνων, ένθα ό Χριστιανισμός 
κυριεύει τδν νοΰν κα! τήν καρδίαν, κ.αί έκείνων, έ'νθα δ Χριστια
νισμός οΰδεμιαν έπιρροήν εμποιεί έν τή καρδία και γελοιογρα- 
φεϊται ύπδ τής παπικής έκκλησίας διά παχυλών δεισιδαιμονιών, 
καί τδ εύαγγέλιόν του κωλύεται άπδ τοΰ λαού, ή ένθα μέχρι 
τοΰδε έστιν άγνωστος. ‘Ο άνθρωπος δστις κάθηται ύπδ τήν τερ
πνήν σκιάν τοΰ φοίνικας, δταν ό καίων ήλιος άνατέλλη έν παση 
αύτοΰ τή δυνάμει, δέν δύναται νά μή αίσθάνηται τήν ήδονήν τοΰ 

δροσεροΰ καταφυγίου, είτε γεύεται τοΰ καρποΰ είτε μή· καί δ άν
θρωπος, δστις κάθηται ύπδ τους θολοειδείς κλώνους τοΰ δένδρου 
τής ζωής, δέν δύναται νά μή αϊσθάνηται δτι καλόν τδ μένειν ύ- 
π’ αύτούς, είτε έξαπλόνει τήν χεΐρα του ΐνα λάβη καί φάγη έκ του 
καρποΰ διά τήν θεραπείαν τών έθνών είτε μή.

‘Ο Χριστιανισμός έξήσκησε φιλανθρωπικήν έπίδρασιν έπί τών 
ποινικών νόμων πάσης χώρας, ένθα έγένετο δεκτός ώσεί τις εΰ- 
πρόσδεκτος ξένος. Παρεισήγαγε τοιαΰτα μέτρα καί φροντίδας, οΐαί 
εΐσι κατάλληλοι νά βελτιώσωσι μάλλον τήν ζωήν τοΰ πταίστου 
παρά διόλου ν’ άποκόψωσιν αΰτήν. Πάντοτε ύπήρξεν δ μέγας 
χάρτης τής αληθινής έλευθερίας· ό έχθρ’ος τής καταπιέσεως καί 
τής δουλείας· δ φίλος τοΰ πτωχού- δ ύπερασπιστή; τής γυναικός· 
δ προστάτης τής παιδείας καί τέχνης καί έπιστήμη;· δ φύλαξ τής 
ίεράς σχέσεως τοΰ γάμου, περί δν έρρ’ψεν δσίαν τινά άγιωσύνην 
ώς τήν πηγήν πασών τών οικιακών άρετώυ καί τών προσφιλών 
συνδέσμων τοΰ οίκου. Έπράΰνε κατά πολΰ τδ σκληρόν πνεΰμα τοΰ 
πολέμου· καί τόρα τά έθνη δσα αισθάνονται άληθώς τήν έπιρροήν 
του καταφεύγουσιν είς τάς άρχάς του και οΰχί εϊς τήν σπάθην 
διά τήν διάλυσιν τών διαφορών αύτών καί τήν ίκανοποίησιν τών 
παραπόνων των. Έξησφάλισεν είς τά κοπιώντα πλήθη των Χρι
στιανικών χωρών τδ άνεκτίμητον δώρον μιας ήμέρας άναπαύσεως 
τήν έβδομάδα—ευλογίαν, τήν δποίαν τό άρπακτικόν πνεΰμα τής 
φιλοκέρδειας ήθελεν άφαιρέσει, άν ήδύνατο· άλλ’ αί προσπά
θεια! αΰτοΰ θά ματαιώνται, ένόσω ό Χριστιανισμός έξασκει τήν 
κατάλληλον έπιρροήν του έπί τδν νοΰν τών άνθρώπων. Πολλά 
κοινωνικά άγαθά πηγάζουσιν έκ τής τηρήσεως τής Κυριακής, τά 
δποϊα τά έργατικά πλήθη χρεωστοΰσι τώ Χριστιανισμό. ’Εάν υ
μείς έπιθυμήτε νά διασώσητε χαριν τοΰ συμφέροντος ύμών τά 
κοινωνικά κα! πνευματικά άγαθά καί τάς εύλογίας ταύτης τής ήμέ
ρας άπδ τών σφετερισμών τοΰ Μαμωνά καί άπδ τών επιθέσεων 
ψευδούς τίνος έλευθεριότητος. άγαπάτε θερμώς αΰτόν, δστις εΐνε 
ταΰτοχρόνως τδ προπύργιον τής ήμέρας ταύτης καί δ ισχυρό
τατος φραγμός κατά τής προχωρούσης παλίρροιας τών κοινωνι
κών άρχών. ‘Ο λαός δ άγαπών αύτόν καί σεβόμενος τάς άρχάς 
του άπολαμβάνει τήν μεγίστην ποσότητα τής αληθινής έλευθερίας 
καί τής κοινωνικής εύτυχία;· έχει τούς ωφελιμωτάτους θεσμούς· 
τηρεϊ τήν Κυριακήν δσίως καί ευφραίνεται μακαρίαν ειρήνην έν 
τή οικία. « Είμαι πεπεισμένος, εΐπέ τις εύσεβής και όσιος, δτι τδ 
πρώτον βήμα πρδς τήν κοσμικήν καί κοινωτικήν άνύψωσιν ένδς 
έθνους εΐνε τδ φυτεΰσαι έν τώ μέσω αύτοΰ τδ δένδρον τής ζωής, 
ένθα ό πολιτισμός καί τδ έμπόριον θά περιτυλίσσωσι τούς βλαστούς 
των περί τον κορμόν του καί θά έξάγωσι διατροφήν έκ τής δυ- 
νάμεως αύτοΰ

Μέχρι τοΰδε έθεωρήσαμεν τήν έπίδρασιν τοΰ Χριστιανισμού κυ
ρίως ύπδ τήν έποψιν τών ορατών καί εξωτερικών αποτελεσμά
των, άτινα παρήγαγεν έπί τών έξωτερικών ή κοινωνικών φάσεων 
τής άνθρωπότητος. Άλλά δέν πρέπει ν’ άμελήσωμεν δλως διό
λου τά έξοχώτερα, δσα δηλ. άφορώσι τήν σωστικήν έπίδρασιν ή’ν 
ούτος έξήσκησεν έπί τής έσωτερικής, τής πνευματικής ζωής τοΰ 
άνθρώπου. ‘Η άλήθεια αύτοΰ έκτείνεται βαθύτερον τής απλής 
έπιφανεία; τής κοινωνίας. Έάν δέν έπεξετείνετο βαθύτερον ή πρδς 

τδ καλόν έπίδρασις αύτοΰ, θά ήτον ώς ή εωθινή νεφέλη καί ή δρό
σος τής αύγής· καί αΰτη, ώς αύταί, γρήγορα θά παρήρχετο. Εΐνε ή 

άλήθεια τοΰ Θεοΰ καί τδ μέσον δι’ ού τδ θεΐον Πνεΰμα ένεργεΐ κα- 
θαρίζον τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου, φέρον αΰτήν ύπδ τήν έπίδρα- 
σιν νέων σκοπών καί νέων έπιθυμιών δταν δέ τά πάθη τών άν
θρώπων άπαξ ένεχθώσιν ύπδ τήν έπίδρασιν τής άληθείας ταύτης, 
γίνονται ουτοι νέα κτίσματα, οίοιδήποτε ήσαν κατά τάς περιστά
σεις, τάς προλήψεις καί τάς έξεις. ‘Ο Χριστιανισμός άποκόπτει 
τδν μέθυσον άπδ τ’ο θανάσιμόν του ποτήριον, άμαυροΐ τδν χρυσόν 
τοΰ φυλαργύρου καί ποιεί αύτδν ν’ άποστρέφη άπδ τδ άθλιέστα- 
τον καί έξανδραποδιστικδν πάθος τής άνθρωπίνης ψυχής τήν δ- 
ρεξιν ήν αισθάνεται διά τ’ον χρυσόν, δπως θησαυρίση έν ούρανώ 
καί ζητήση κληρονομιάν ά'φθαρτον καί αμίαντον καί άμάραντον, 
τετηρημένην έν ούρανοΐς. Διαχέει έπί τής τραχείας, δυστρόπου 
καί οργίλου ψυχής τοΰ μισανθρώπου τ’ο φώς ένδς πράου, φαιδρού 
καί ήσυχου πνεύματος. Φιμοΐ τήν γλώσσαν τής θρασείας άνοσι- 
ότητος καί πληροί τδ βέδηλον στόμα μετά ψαλμών καί ύμνων 
καί πνευματικών ασμάτων. Διεγείρει καί έξαπλόνει τδ μειδί
αμα τής άγάπης έπί τοΰ άγριωποΰ προσώπου τοΰ φθόνου. Νίπτει 
τάς χεΐρας τή; άτιμίας καί καθαρίζει τήν έπίδουλον αύτής 
καρδίαν. ‘Υποτάττει τδν τίγριν τώ άμνώ και μεταπλάττει τδ φθει- 
ρόμενον καί ήμελημένον νήπιον τής άτιμίας εϊς άξιον πολίτην, 
εϊς άφωσιωμένον καί ωφέλιμον Χριστιανόν καί σταθερόν φίλον. 
‘Υποστηρίζει τούς εύσεβεΐς δυστυχείς έν τώ μέσω τών πολλών αΰ
τών παθημάτων φέρει φώς εϊς τήν σκοτίαν, ϊσχύν εϊς τήν άδυ- 
ναμίαν, χαράν εΐς τήν λύπην καί άφθονον παραμυθίαν, δταν πά- 
σαι αί γήϊναι πηγαί έστείρευσαν.

Τί λοιπόν δόνασθε νά νομίζητε περί τοΰ Χριστιανισμού βλέ- 
ποντες άνθρώπους παντός έπαγγέλματος καί πάσης τάξεως ένη- 
νεγμένους ύπδ τήν μεταρρυθμιστικήν αύτοΰ δύναμιν, « τδν πεπαι- 
δευμένον καί τδν άπαίδευτον, τδν νέον καί τόν γέροντα, τδ συγ
κριτικός άθώον καί καθαρόν νήπιον τής φύσεως καί τδν άνθρω
πον τδν γεγυμνασμένον έν ταΐς τρίδοις τού κόσμου, τδν άσημον 
χωρικόν καί τδν υιόν τής εύφυιας, τδν βασιλέα έπί τοΰ θρόνου 
του καί τδν πεφυλακισμένον έν τώ κελλίω τής φυλακής του, τδν 
διπλωμάτην έν τώ σπουδαστηρίου του, τ’ον φιλόσοφον έν ταΐς με- 
λέταις του, τδν έμπορον έν ταΐς έπιχειρήσεσί του, τον φιλάργυρου 
έν τοΐς συσσωρευμένοις θησαυροί; του, τδν διώκτην έν τώ παρο
ξυσμό τής παραφοράς καί σκληρότητό; του, τδν έρημίτην έν τη 
μοναξία του, τδν θιασώτην δπαδδν τοΰ συρμού έό τή ίλιγγιώση 
στροβίλω τής ήδονής, τήν νεότητα ήτις έβαυκαλίσθη καί έθωπεΰθη 
έπί τοΰ γόνατο; τή; άνέσεω; καί τδ ρακώδες κακόπαιδον μέ τδ 
άγροΐκον καί σκαιδν έξωτερικ’ον καί τήν άπαισιωτάτην οψιν.»— 
Τί δύνασθε, λέγω, νά νομίζητε περί τοΰ Χριστιανισμού καί τής 
μεταμορφωτική; αύτοΰ δυνάμεως, έκδεδηλωμένη; έπί πάντων τών 
τοιούτων καί έτι πλέον έπί τοΰ χειρίστου όντο; τή; φυλή; ήμών; 
Δύνασθε νά μή έκφωνήσητε μετά θαυμασμού ότι ουτος προέρχε
ται έκ Θεοΰ; Ναι, έκ τοΰ Θεοΰ ήλθε καί έχει Θεΐον κύρος- ναί, 
θρησκευτικόν σύστημα, δπερ έπε-ήργησε περισσότερον διά τδ ά- 
ληθινδν καλόν τοΰ άνθρώπου ή πάν άλλο σύστημα· μάλιστα 
πλέον, παρ’ δσον πάντα συλλήβδην τάλλα συστήματα κατώρθω- 

σάν ποτέ, παρέχει μεγίστην συμπερασματικήν άπόδειξιν δτι αΰτδ 
δέν έρχεται άπδ τή; γής, δέν είνε γήϊνον, άλλ’ έρχεται άνωθεν. 
‘Η άμεσος προσπα'θεια αΰτοΰ εΐνε τ’ο ποιεΐν τοΰ; άνθρώπου; εΰ- 
τυχεΐς έν τη έξωτερικη αΰτών καταστάσει καί τη έσωτερική 
πνευματική αΰτών ζωή, τδ έκριζοΰν πάσαν ένδον πικρίαν διά τής 
ένώσεως τής ψυχής διά μέσου τή; πίστεως μετά τής ύψίστης έν- 
σωματώσεω; τής πνευματικής και θείας ψυχής, μάλιστα μετά τοΰ 
ϊδίου λυτρωτοΰ, δι’ ής ένώσεως ή ψυχή άποκτά τοιαύτην ειρήνην, 
οΐαν δ κόσμος δέν δύναται νά δώση οΰδέ ν’ άφαιρέση.

Ό Χριστιανισμός, καί λέγοντε; Χριστιανισμόν έννοοΰμεν τδν 
καθαρόν καί άληθινδν Χριστιανισμόν, έποίησέ ποτέ ένα άνθρωπον 
άνάξιον πολίτην, άπιστον σύζυγον, σκληρόν πατέρα, έπίβουλον 
φίλον; Απεναντίας δέ πάντοτε δέν έβελτίωσε τήν κοινωνικήν καί 
πνευματικήν κατάστασιν τοΰ άνθρώπου; εΐνε άληθές δυστυχώ; 
δτι τινές έπαγγελλόμενοι τδν Χριστιανόν άτιμάζουσι βαρέω; τάς 
άρχάς του καί αίσχύνουσι τά έπιτάγματά του· άλλ’ ό Χριστιανι
σμός δέν εΐνε ύπόλογο; διά μίαν τοιαύτην ασυμφωνίαν. Καθώς 
δέν δύνασθε νά κατηγορήσητε τδν ήλιον δια' τινα έλλιπή χορή- 
γησιν τοΰ φωτός του, δταν αΰτη είσάγεται διά μέσου διερρωγυίας 
καί θολερά; ύέλου ή δταν αύτδς καλύπτηται ύπδ ζοφερών συν- 
νέφων καί ήμεΐς έπισκιαζώμεθα δυσαρέστως, οΰτω; ούδέ τδν Χρι
στιανισμόν δύνασθε νά κατηγορήσητε διά τά; ασυμφωνία; καί 
παρεκτροπάς τών έπαγγελλομένων νά πιστεύωσιν εις αΰτόν.

(άκολουθεΐ).

ΕΔΟΥΑΡΔΟ*  ΕΒΕΡΕΤΤ.

’Ίσως ούδείς άλλο; τόπος έγέννησε καρδίας φιλελληνικωτέρα; 
τής πατρίδος τοΰ Ούασιγκτώνος.

Έν Αμερική τ’ο ύπέρ τών ‘Ελλήνων αίσθημα ού μόνον άνε- 
πτύχθη πρωϊαίτερον, άλλά διαμένει ζωηρόν, διάπυρον καί στα
θερόν μέχρι τή; σήμερον άκόμη. Έκαστος σχεδόν αύτής άνήρ 
διακριθείς ώ; πολιτικός, έπιστήμων, φιλόλογο; ή καλλιτέχνη; 
ήγάπησε τήν ‘Ελλάδα, συνεκινήθη καί συμπαθεί ύπέρ τών νεωτέ
ρων ήμών ‘Ελλήνων. Καί ή μεγάλη μέν έκείνη και ένδοξοτάτη 
Πατρί; ήμών ύπήρχεν άναμφιβόλως άξια καί τής λατρεία; καί 
τοΰ σεβασμού, δν αί μεταγενέστερα! γενεαί δέν έπαύσαντο προσ- 
φέρουσαι αύτή· εί; ήμάς δέ έναπολείπεται δσημέραι νά έπισύρω- 
μεν καί έξασφαλίσωμεν τδ αίσθημα τοΰτο τής ύπέρ ήμών συμ
πάθεια; τών πεπολιτισμένων λαών. Μεταξύ τών λειπών τή; Α
μερικής τέκνων, άτινα έσπειραν τδν σπόρον τούτον τοΰ φιλελ
ληνισμού έν μέσω τών εαυτών συμπολιτών, εΐνε άναμφιβόλως καί 
ό Έδουάρδος Έβερεττ, ουτινος ένταΰθα έπιχειροΰμεν έν συνόψει 
τήν βιογραφίαν.

‘Ο Έδουάρδος Έβερεττ έγεννήθη έν Δορκεστία (Dorchester) 
τής Μασσαχουσέτης τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών τή; Αμερική; 
κατά τδ 1794 έκ γονέων άφανών άπεφοίτησε δέ έκτου πανεπι
στημίου τής Κανταβριγίας τό 1811, ήτοι 17ης, ένθα έσπούδασε 
τήν θεολογίαν καί διεδέχθη έν τή έφημερία τοΰ Brattle Street έν
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Βοστόνη κατά τδ 1813 τδν κ. Buckminster. Κατά τδ 1815 διω- 
ρίαθη καθηγητής τής 'Ελληνικής φιλολογίας έν τω ίδίφ πανεπι
στήμιο», άλλ’ άντί ν’ άνέλθη άμέσως την έδραν τοΰ Καθηγητοΰ 
άπήλθεν εις Ευρώπην, ΐνα προετοιμασθή διά τά καθήκοντα τής 

Εΰονάρδος "EvtoitT·

νέας θέσεώς του· αυτόθι διέμεινεν έπί πενταετίαν περίπου έπισκε- 
φθείς τάς κυριωτέρας χώρας καί ιδίως την ‘Ελλάδα. Μετά τήν 
εις Αμερικήν έπιστροφήν του άνέλαβε τά καθήκοντα τής πανε
πιστημιακής έδρας, γινόμενος συγχρόνως αρχισυντάκτης τοΰ πε- 

ριοδικοΰ (North American Review), δπερ έχαψε μεγάλην φήμην 
ού μόνον έν ’Αμερική άλλά καί έν ’Αγγλία· έξτκολούθησε δ’έκ- 
πληρών έπιτυχώς άμφότερα τά καθήκοντα του ταΰτα μέχρι τής 
έκλογής του ώς Αντιπροσώπου τοΰ λαοΰ κατά τό 1825.

Είς τδ άξίωμα τοΰτο διέμεινε μέχρι τοΰ 1835, δτε άνηγο- 
ρεύθη διοικητής τής Μασσαχουσέτης, διαμείνας έν τή θέσει ταύτη 
έπ! τέσσαρα κατά συνέχειαν έτη. Τδ 1841 άπεστάλη ώς πρέσβυς 
έν τή αυλή τοΰ Λονδίνου διαμείνας ώς τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1845.

Έπιστρέψας είς ’Αμερικήν έξελέχθη πρύτανις τοΰ πανεπιστημίου 
τής Κανταδριγίας, διατηρήσας τήν θέσιν ταύτην μέχρι τοΰ 1849, 

ίτε έγένετο ύπουργδς τών έξωτερικών προεδρεύοντος τοΰ κ. Fil
lmore· κατά δέ τδ 1853 έξελέχθη γερουσιαστής ύπδ τής έν 
Μασσαχουσέτη Βουλής, παραιτηθείς τδ έπιδν έτος ένεκα τής πα- 
σχούσης υγείας του· έκτοτε διέμεινεν ίδιωτεύων έν Βοστόνη.

Καθ’δλον αύτδ τό διάστημα δ Έδουάρδος Έβερεστ είτε ώς 
μέλος τής Βουλής είτε ώς διοικητής τοΰ κράτους τής Μασσαχουσέ- 
της ή ώς πρέσβυς καί ώς υπουργός ύπήρξεν υπογραμμός εύσυνει- 
δησίας, ικανότητος καί άξιοπρεπείας, ιδίως δ’ έδωκε’ δείγματα 
τής ικανότητος καί έμτειρίας του εις τινας περί τών μεθορίων διε
νέξεις μεταξύ Αγγλίας καί ’Αμερικής. Καί έν τή Βουλή καί έν 
τή Γερουσία ύπερο σπίσθη τδ δίκαιον μετ’ άνταπαρνήσεως, οί δέ 
λόγοι του πληροΰσι πολλάς σελίδας τών άρχείων άμφοτέρων τού

των τών πολιτικών άρχών.
Καίτοι δέ τοιοΰτος δμολογουμένως έντω πολιτικω αύτοϋ στα- 

οίω, αί πρδς τήν πατρίδα δμως σπουδαιότερα: αύτοϋ ύπηρεσίαΐ 
άρχονται μετά τήν άπό τής πολιτικής σκηνής άποχώρησίν του.

‘Η ποικιλία τοΰ βίου τοΰ Έβερεττ άποδεικνυει άναμφιβόλως 
τήν πολυμάθεια’ν του καί δύναται νά θεωρηθή ώς εις τών μάλλον 

πεπαιδευμένων άνδρών τοΰ αίώνος μας.
Τά φιλολογικά του έργα ώς έπί τδ πλεϊστον σύγκεινται έκ 

δημηγοριών, προσφωνήσεων καί πλείστων όσων πραγματειών έν 
τω North American Review έπί διαφόρων άντικειμένων, ιδίως δέ 
έπι τής ‘Ελληνικής, Ρωμαϊκής καί "Αμερικανικής φιλολογίας, 
τών ώραίων τεχνών, ιστορίας, οικονομίας κτλ.

Αί δημηγορίαι του άποτελοΰσι δύω ολοκλήρους τόμους, δια- 
κρινόμεναι διά τδ πλούσιον καί γλαφυρόν τοΰ ύφους καί τδ ορ
θόν τής κρίσεως, μεθ’ ών διαλάμπει πάντοτε β άκραιφνής καί 

διάπυρος πατριωτισμός του.
Έκ τών έργων αύτοϋ ό περί Ούασιγκτώνος λόγος του, δ περί 

δημοτικής έκπαιδεύσεως, άστρονομίας, γεωργίας καί ό έν τή 
εγκαινιάσει τής έν Βοστόνη δημοσίου βιβλιοθήκης είσί τά ώ- 
ραιότερα προϊόντα τοΰ καλάμου του. Διά τής Δημοσθενείου αύτοϋ 
εύγλωττίας περιέγραψεν είς τούς συμπατριώτας του τδν χαρα
κτήρα τοΰ Ούασιγκτώνος έν είκόνι πίστη καί ζωηρά, ήν μόνον 
αύτός ήδύνατο έπαξίως νά έξεικονίση καί ιδίως καθ’ ήν στιγμήν 
ή μνήμη τών άρετών τοΰ πατρός τής ’Αμερικής ήτο άνάγκη νά 
άναζωπυρήση τδ αίσθημα τής άγάπης έν μια χώρα ηνωμένη, 
πρωΐμως άποσβεννύμενον ύπδ τής κομματικής ραδιουργίας. ‘Ο 
δ’ Έβερεστ επέτυχε κατ’ έκείνην τήν έποχήν ού μόνον ν’ άνα
ζωπυρήση τδ αίσθημα τοΰτο, άλλά συγχρόνως καί νά όδηγήση 
τδ πνεύμα τών συμπατριωτών του. ‘Η έπιδεξιότης του υπήρξε 
τοιαύτη, ώστε νά εύχαριστήση συγχρόνως βορείους καί νοτίους 
’Αμερικανούς- διά τής μελιρρύτου αύτοϋ εύγλωττίας κατώρθωσε 
νά συναισθανθώσιν δλοι, δτι είχον εξίσου κοινόν τδ ένδιαφέρον είς 
τήν δόξαν ένδς τών μεγαλειτέρων άνθρωπίνων χαρακτήρων. Έν 
συντόμω έξεπλήρωσε τδ εύγενές αύτοϋ έργον κατά τδ πνεύμα 
τού ίδιου Ούασιγκτώνος, ύπερασπισθείς τάς μεγάλας άρχάς τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως καί άντικρούσας τάς φωνασκίας έκεί- 
νων, οϊτινες χάριν δημοκοπίας άποδίδουσιν δλα τά εύεργετήματα 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ’. Τεύχος ΜΓ).

εις τήν φιλολογίαν καί τάς έπιστήμας. Εΐς τδν έν ’Αλβανία 
άπαγγελθέντα περί άστρονομίας λόγον του έξέθεσεν ενώπιον 
τού κοινού τήν λαμπρότητα τής έξοχου ταύτης έπιστήμτ,ς μέ 
ύφος νευρώδες καί εύκρινές. ’Επίσης διεπραγματεύθη τό περί 
γεωργίας άντικείμενον τοσοΰτον έμβριθώς καί εύγλώττως δσον 
ούδέποτε άλλος τις.

Είς τδν περί δημοσίου βιβλιοθήκης λόγον του ώς πρόεδρος 
τής έπιτροπής έξέθεσε μετά πλείστης δσης λεπτομέρειας τά καλά, 
άτινα δύνανται νά προκύψωσιν έκ τής άναγνώσεως τών βιβλίων 
ώς παράδειγμα δ’ έφερε τόν μικρόν έογάτην τυπογραφείου Φραγ- 
κλϊνον, ουτινος ή επιτυχία δύναται ν’ άποδοθή μόνον είς ιών ω
φελίμων συγγραμμάτων τήν άνάγνωσιν. Έκ·τοΰ λόγου τούτου 
άποσπώμεν τά έξής·«”Ισως» λέγει ό εύγλωττος ρήτωρ, «μ’έρω- 
τήση τις, κατά ποιαν περίοδον τοΰ βίου τοΰ Φραγκλίνου ή πρ’ος 
τήν άνάγνωσιν προθυμία ήρχισε νά έμφανίζεται;—-"Ισως άφοΰ, 
παλαίσας κατά τής πτωχίας τής νεαράς του ήλικίας καί άνα- 
χωρήσας είς Φιλαδέλφειαν, έγένετο ύπηρέτης τυπογραφείου καί 
ήρχισεν άποκτών ολίγα χρήματα; Δέν εινε ίσως άνάγκη ν’ άπαν- 
τήσωμεν δτι πριν τής έποχής ταύτης! Άρά γε δτε άποκατέστη 
ό άξιος στοιχειοθέτης τοΰ έφημεριδογράφου άδελφοΰ του καί έ
γραφε τά άρθρα αυτού διά τάς στήλας τής έφημερίδος μέ παρα
μορφωμένου χαρακτήρα, ρίπτων αύτά διά τής οπής τής θύρας 
τοΰ γραφείου καί λαμβάνων άκολούθως τήν εύχαρίστησιν νά 
στοιχειοθέτη τ’ άνώνυμά του άρθρα;—Άρά γε δτε ο έρως τής 
άναγνώσεως ύπ'ο τήν έξαψιν τοΰ νεανικού οίστρου άνεκα/ώφθη 
έν αύτω άγοντι μόλις τδ έπτακαιδέκατον έτος τής ήλικίας του ; 
Ένωρίτερον πολύ τούτου ! Λοιπόν είς τδ γραμματοδιδασκαλεΐον, 
ένθα έσύχναζεν άπό ήλικίας 8—10 έτών; Ένωρίτερον τούτου.... 
Άλλ’ άκούσατε τούς ίδιους λόγους τοΰ μικρού Βενιαμίν, οΰς έπι- 
τρέψατέ μοι ν’ άναγνώσω έκ τής αύτοβιογραφίας αύτού. « Έκ νη- 
πιότητός μου ήγάπων έμπαθώς ν’ άναγινώσκω καί δσα χρήματα 
έπιπτον είς χεΐρας μου τά έξώδευον πρ'ος άγοράν βιβλίων. ‘Η 
πρώτη μου άπόκτησις ήτο ή τών έργων τοΰ Banyan άκολούθως 
τά έπώλησα, δπως δυνηθώ ν’ άγοράσω τάς ίστορικάς συλλογάς 
τού Burton ‘Η μικρά βιβλιοθήκη τοΰ πατρός μου συνέχειτο κυ
ρίως έκ θεολογικών βιβλίων, τδ πλεϊστον τών όποιων άνέγνωσα. 
Πολλάκις έλυπήθην κατακαρδίως (καί ουτοι εΐνε λόγοι άξιοι 

νά έγγραφώσιν έπί τών ύψηλών κορωνίδων τών λαμπρών τούτων 
στηλών *),  διότι έν ή εποχή εΐχον τοιαύτην άκάθεκτον δίψαν 
μαθήσεως δέν ήδυνήθην νά προσέλθω είς πλουσιωτέρας βιβλίο— 
θήκας... μεταξύ τών ολίγων βιβλίων ήσαν καί οί Παράλληλοι

(*) Ό "Εβερεστ δεικνύει τάς τής βιβλιοθήκης.

βίοι τοΰ Πλουτάρχου, οΰς έπανειλημμένως άνέγνωσα καί άνα- 
γνωρίζω δτι δέν άπώλεσα είς μάτην τδν χρόνον, δν έξώδευσα 
πρ'ος άνάγνωσιν αύτών » Ή πρ'ος τήν άνάγνωσιν ταύτην κλίσις 
τοΰ Φραγκλίνου έδωσεν άφορμήν είς τ'ον πατέρα του νά έξαναγ- 
κάση αύτόν νά μαθητεύση έν τυπογραφείο»· τήν δέ λύπην του 
ταύτην έπαρηγόρει, ώς αύτός λέγει, ή εύκαιρία δτι ήδη ήδύνατο 
νά δανείζηται καλλίτερα βιβλία. ‘Η γνωριμία μου μέ τούς ύπαλ- 
λήλους τών βιλιοπωλών μοί διηυκόλυνε, λέγει, νά δανείζωμαι 



Ο ΜΕΝΤΩΡ. 203202 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

ένίοτε βιβλίον τι, δπερ όμως ώφείλον νά επιστρέφω τήν έπιοΰσαν 
καθαρόν καί έν καλή κατασ.άσει. Πολλάκις έν τώ δωματίωμου 
άνεγίνωσκον τό πλεϊστον τής νυκτδς, δτε μάλιστατό βιβλίον μοί 
έδανείζετο άφ’ έσπέρας και ώφειλον νά τό έπιστρέψω τήν έπιοΰ
σαν πρωίαν μή τυχόν ζητηθή. — Ακολούθως ό Φραγκλϊνος συνε- 
σχετίσθη μετά τοΰ κ. "Αδαμς, δστις λαβών ύπ’ δψιν τόν ευφυή μι
κρόν στοιχειοθέτην ευχαρίστως ύπεσχέθηνάτώ δανείζη δ,τι βιβλίον 
έπεθύμει. Το μάλλον άξιοσημείωτονδμωςδλων εινε τόέξής: 16 ης 
περιωρίσθη εις τήν διά χόρτων διατροφήν και κατέπεισε τόν αδελ 
φόν του νά τω δίδη τοΐς μετρητοΐς τό ήμισυ τοΰ τιμήματος τής 
τροφής αΰτοΰ. ‘Ως έκ τούτου ήδύνατο νάοίκονομή τό ποσό? 11)2 
σελλινίου καθ' έβδομάδα· αύτη δέ ή πενιχρά οικονομία τω έχο- 
ρήγησε τά μέσα άγοράς άρκετών βιβλίων.

’Επί τέλους τό πρώτον πρός τους όμοιους του ευεργέτημα τοΰ 
Φραγκλίνου ήτο ή έν Φιλαδέλφεια σύστασις δημοσίας βιβλιο
θήκης.

Κατά πρότασίν του τά μέλη έν’ος μικρού καί άφανοΰς Συλλό
γου*)  συγκειμένου έκ. μικρεμπόρων καί βιομηχάνων, εις δν καί αυ
τός άνήκε, συνήθροισαν έν κοινή βιβλιοθήκη δσα βιβλία εΐχε κα
τ’ ιδίαν έκαστον, έκυκλοφόρησε δέ έγκύκλιος, εϊς ήν ένεγοάφησαν 
διά τό ετήσιον ποσόν 2 1)2 λ., 50 μόλις ά'τομα, οΰτω δέ δι’αύ- 
τοΰ τοΰ μικρού κεφαλαίου ήρχισαν.

'*) Έφιστώμεν έπί τών ολίγων τούτων τήν προσοχήν τών τε ενδι
αφερομένων ύπέρ τον παρ’ ήμΐν αρτισύστατοι» Συλλόγου χαι τών έν 
μέελτηρία διακειμενων έπι παντός έθνικοΰ και κοινωφελούς.

Αΰτη ήτο ή μήτηρ, λέγει δ Φραγκλϊνος, δλων τών βορείων 
’Αμερικανών βιβλιοθηκών, τοσοΰτον νΰν άξιολόγων καί πολυα
ρίθμων, δι’ ών έβελτιώθη ή διάλεκτος τοΰ ’Αμερικανικού λαοΰ 
καί αΐτινες άνέδειςαν ευφυείς καί άςιολόγους τους μικρεμπόρους 
καί τεχνίτας, έξισώσαντες αυτούς μέ τούς εΰγενεϊς άλλων χω
ρών ίσως δέ συνέτεινον κατά τι καί εϊς τήν ύπεράσπισιν τών προ
νομίων των.

‘Οέξαίρετος φίλος μου, έξακουλουθεΐ δ Έβερεττ, πρόεδρος τής 
έπί τών έργων έπιτροπής, δικαίως έμακάρισεν εαυτόν, δτι υπήρξε τό 
πρώτον πρόσωπον, οπερ α/ύψωσε τήν φωνήν του έν τή μεγαλόπρεπε! 
ταύτη αιθούση· έγώ δμως άπαιτώ τήν τιμήν τοΰ δτι άνέγνωσα τό 
πρώτον βιβλίον, οπερ ήνεωχθη έν αΰτη καί, δπερ εΐνε έ'τι άξιολο- 
γώτερον, λαμβάνω πρώτοςτήν τιμήν ν’ αφιερώσω τό πρώτον βι
βλίου έκ τών όσων θά άπαρτίζηται ή βιβλιοθήκη αΰτη

Έπί τή παρουσία ήμών, κύριε δήμαρχε, καί τής ντίμου ταύ
της δμηγόρεως τήν πρώτην ταύτην ήμέραν τοΰ Ίαννουαρίου τοΰ 
1858 προσφέρω τό άντίτυπον τής αυτοβιογραφίας τοΰ Φραγκλί
νου ώς δώροντοΰ πρώτου έτους είς τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην τής 
Βοστόνης.Με;ά δέ τοΰτο, κύριε,πρόκειται νά πράξω κάτι περισσό
τερον, να προβώ είς τήν πρώτην καί ίσως τελευταίαν πρότασίν έν 
τή αιθούση ταύτη: Έκαστον παρόν πρόπωπον έξ ιδίας βσυλήσεως, 
έάν τυγχα’νη νομίμου ήλικίας, τή άδεια δέ τοΰ πατρός ή κηδε
μένος, έάν τουναντίον,—άνήρ, γυνή, παιδίον ή κοράσιον—νά ύπο- 
χρεωθή πορευόμενον οϊκαδε νά έκλέξη έν καλόν βιβλίον καί 
πρός άνάμνησιν τοΰ πτωχού'παιδιού, δπερ δέν έχόρταινε τήν πει
νάν του ΐν’ άγοράζη διά τής οικονομίας ταύτης βιβλία, νά τό 
προσφέρη ώς δώρον τοΰ νέου έτους είς τήν βιβλιοθήκην τής Βο - 

στάνης. Κάμνω τήν πρότασίν ταύτην και προσκαλώ τους παρόν- 
τας ν’ άποφανθώσιν. ’Ιδίως δέ ζητώ τήν σύμπραξιν τού ώραιοτέ- 
ρου καί καλλιτέρου μέρους τής πλα'σεως. Τούλάχιστον έν τή αι
θούση ταύτη, έν δσω συνδέομαι μετ’ αύτής, τά δικαιώματα τής 
γυναικός θά ώσιν άξιοσέβαστα!

Σάς παρακαλώ, κύριε δήμαρχε, νά θέσητε τ’ο ζήτημακαί τότε 
θέλω τελειώσει τόν λόγον μου».
. —Ό δήμαρχος άνηγέρθη, έθετο τό ζήτημα καί παρεκάλεσε 
τούς παρόντας νά ψηφοφορήσωσιν. "Απαντες οί παρευρισκόμενο'· 
έΦηφοφόρησα» ύπέρ τής προτάσεως δμοθύμως.

Μετά ταΰτα ό ’Έβερεττ έπέρανε τόν λόγον του διά τών έξής 
λέξεων :

» ’Ήδη εινε καιρός νά παυσω· αί σκιαί τής νυκΐός πίπτουσιν 
έφ’ ήμών, αί ακτίνες, αΐτινες έρριπτον τό ιλαρόν των φώς,’ σβέν— 
νυνται, καί ή πρώτη ήμέρα τού νέου έτους παρέρχεται. Είθε ή 
ευλογία τοΰ ούρανοΰ νά στέψη τάς ήμετέρας προσδοκίας. 'Ολίγα 
άκόμη έτη, δλίγαι ήμέραι, καί ήμεϊς οιτινεςτώρα ανταλλάσσομε·/ 
χαιρετισμούς έπί τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου προς τόν λαόν δώρου 
τού νέου έτους θά παρέλθωμεν έκ τής σκηνής, πιστεύοντες μετά 
σταθερότητας, δτι ή άληθής αΰξησις τών γνώσεών έστιν ή αύξησες υ
γιών άρχών και αΰστηράς ήθικής-Άς μή άμφιβάλλωμεν ότι διά τής 
μεγαλοδωρίας τής τοπικής διοικιίσεως και τών γενναίων ήμών 
ευεργετών καί ένταΰθα καί άλλαχοΰ φώς θέλει φωτίσει, έξερχόμενον 
έκ τών έγκαινιασθέ ντων τούτων τειχών, τής ελευθέρας δημοσίου 
Βοστοναίας βιβλιοθήκης, δπερ θά όδηγή τά τέκνα ήμών καί τά 
τέκνα τών τέκνων μας είς τήν όδόν τής ευφυΐας και άρετής, μέ- 
χρις δτου αύτός ό ήλιος παύση πέμπων έπί τής γής τάς ζωογό
νους άκτϊνας του.»

’Ιδού έλάχιστον δείγμα τής προχείρου ρητορικής δεινότητας 
τού “Εβερεττ εύφραδούς δσον καί μεγαλοφυούς. Εΐνε γνωστόν δτι 
ήδύνατο έκ τοΰ προχείρου νά λέγη πάντοτε διδακτικόν τι καί ευ
φυές δια τού άπλουστέρου τρόπου. Ή έκτασις τών γνώσεών του 
ήτο τοσαύτη, αί παρατηρήσεις του τοσοΰτον άκριβεϊς καί λεπτο
μερείς, ή μνήμη του τοσοΰτον ισχυρά κα! ή εΰγλωττία του τόσον 
καταπειστική, ώστε περιέβαλλε διά θελγήτρων ευφυΐας καί πρω
τοτυπίας πάν αντικείμενου δπερ ίσως είς άλλας χέΐρας θά ήτο 
κοινόν καί τετριμμένου."Ο τι δμως ένδια φέρει κυρίως περί τοΰ άνδρός ήμάς τούς 
Έλληνας εινε ό άκραιφνής καί πολύς αυτού φιλελληνισμός. 
Εΐχε γνώσιν ού μόνον τών κλασικών τής άρχαιότητος συγγρα
φέων καί ποιητών ‘Ελλήνων, άλλα καί τών έξοχωτέρων νεωτέ- 
ρων ‘Ελλήνω» τής έποχής αύτού. ‘Ο ελληνομαθής ’Αμερικανός 
Φέλτων(Ι), ό έπισκεφθείς δίς τήν ‘Ελλάδα και πολλά υπέρ αύτής 
γράψας, έν τινι τώ» δημοσίων αυτού εσπερινών άναγνωσμάτων, 
λέγει: κατά τό 1821 ή πρώτη έξ Ελλάδος έκκλησις έγένετο 
προς τόν Έβε εττ, διατελοΰντα καθηγητήν τής ‘Ελληνικής έν τω 
πα»επιστημίω τής Κανταόριγίας καί συντάκτην τής North Ame
rican Review ‘Ο Κοραής καί τινες άλλοι έγραφον πρός αύτόν 
« ‘Η άνθρωπότης αναμένει τήν άναγέννησίν της έκ τού νέου κό-

(1) ’Ίδε τήν βιογραφίαν καί εικονογραφίαν αΰτοΰ εν σελ. 134 Τ’, τομ. 
Μέντορος.

σμου· καί τοιμόνον τό παράδειγμά σου εΐνε άρκετόν διά τούς άλλους; 
ούχήττον δμως καί ή σύμπραξίς σου είς τήν παρούσαν στιγμήν εΐνε 
αναγκαία δι'ήμάς. Πόσον ένδοξον έσεται διά τήν ύμετέραν Πατρίδα, 
ένώ αί άλλαι δυνάμεις κωφευουσιν είς τήν φωνήν τής δικαιοσύ
νης, τής θρησκείας καί φιλανθρωπίας, αΰτη ν’άναλάβη τήν πρω
τοβουλίαν υπέρ αΰτών !..... ‘Η έπιστολή αΰτη περαίνεται διά τών
έξής άξιομνημονεύτων λόγων. —« Είθε ή ‘Ελλάς νά λάβη τήν 
εΰχαρίστησιν νά σάς ϊδη ούχί πλέον λυπούμενον διά τήν πτώσίν 
της, άλλά χαίροντα διά τήν άναγέννησίν της! »‘Ο Φέλτων, έξακολουθών τήν περί Έβερεττ ομιλίαν του, 
Τήν πτώσιν κα! άναγέννησίν, λέγει, τής ‘Ελλάδος έξελεξάμην 
ώς άντικείμενον τών εσπερινών μου άναγνωσμάτωι. Ό κ. "Εβε
ρεττ είδε τήν ώραίαν ‘Ελλάδα έν τω μέσω τών θλίψεων τής 
πτώσεώς της καί έπιστρέφων εις τήν πατρίδα του συνεκίνησε τήν μεγάλην καρδίαν τής 'Αμερικής διά τών εύγλώττων έκκλή- 
σεών του· έγώ, ό διάδοχός του εις τήν έδραν τοΰ πανεπιστημίου 
τής Κανταβριγίας, έλαβον τήν άνέκφραστον εΰχαρίστησιν τοΰ νά 
ϊδω αυτήν άναπνέουσαν τήν πνοήν τής ζωής μετά τήν άξιοθαύ- 
μαστόν αύτής άναγέννησίν. Εϊθε νά ήδυνάμην έστω καί διά μιας 
άσθενούς λέξεως νά διατηρήσω άκμαίαν τήν συμπάθειαν έκείνην, 
ήν ή άπαράμιλλος αΰτοΰ εΰγλωττία πρώτον άνεζωπύρησεν έν 
τή καρδία ήμών.»‘Ο Έβερεττ κατά τό 1818 εΐχεν έπισκεφθή τήν ‘Ελλάδα· 
πριν τούτου εΐχε γνωρίσει έν Βενετία τόν λόρδου Βύρωνα(1),μεθ’ου 
συνδιελέχθη περί αύτής έκτεταμένως. ‘Ο δέ φιλέλλην λόρδος τω 
έξεδήλωσεν οτι έσκέπτετο νά μεταβή δσ·ν οΰπω εις τήν ‘Ελ
λάδα. Έπιστρέψας εις ’Αμερικήν ώμίλει μετ’ άκρας εύχαριστή- 
σεως περί τώ» περιφήμων μνημείων τής ‘Ελληνικής δόξης καί 
τού ώραίου αυτής ούρανοΰ. Έξεφράζετο δε μετ’ ένθουσιασμοΰ 
περί τοΰ Κοραή, μεθ’ ου εΐχε γνωρισθή προσωπικώς έν Παρι- 
σίοις καί δν ώνόμαζε « Φραγκλίνου τής ’Ανατολής», διακηρύτ
τω·? δτι οί Έλληνες κατεκρίθησαν πάντοτε άδίκως και σφαλε- 
ρώς καί παρεγνωρισθησαν ύπό τών περιηγητών, οιτινες δι’ έπι- 
πολαίου βλέμματος και μιάς κατεσπευσμένης έπισκέψεως καθώς 
καί ένεκεν τής παντελούς τής γλώσσης άγνοιας άφηγοΰνται τά 
περί αυτών λελανθασμένως. Προσεπάθησε τέλος νά έξαλείψη τήν 
ιδέαν ήν εΐχε διαδώσει ό τύπος τής εσπερίας Ευρώπης, δτι οί 
Έλληνες είσί δεδομένοι είς τό ψεύδος και τήν άπάτην, έπανα- 
λαμβάνων δτι δέν πρέπει νά κρίνωσι περί τοΰ δλου έκ τών ολί
γων εκείνων άτόμων ο’ύς οί περιηγηταΐ άπαντώσιν εις τούς λι
μένας τής Κωνσταντινουπόλεως, τού Πειραιώς, τής Σμύρνης ή 
τής Χίου. Ούαί, έλεγε, διά τήν ’Αμερικήν, άν έπρόκειτο νά 
κρίνωσι περί αύτής έκ τών αμαξηλατών καί τών έμπορίσκων 
της, οιτινες επωφελούνται τής άγνοιας τοΰ ξένου ΐνα τω ζητή- 
σωσι διπλάσιάν τήν άξίαν τών ών πωλούσι πραγμάτων.

Κατεφέρετο κατά τών περί "Οθωνος πικρών παρατηρήσεων 
τού Bonner, άνασκευα'ζων τάς κατά τοΰ βασιλέως κατηγορίας, 
μή παραδεχόμενος αύτόν οίίτε άφρονα ούτε σπάταλου καϊ φιλή
δονου' ώνόμαζε μάλιστα αύτόν άνδρα εύγενών αισθημάτων, φι
λάνθρωπον καί φιθ,όπονον.

(1) "Ιδε βιογρ. καί εΐχονογρ. αύτοΰ έν σελ. 365 Β'. τόμ. Μέντ.

Κατά τά τελευταία του έτη έν τών κυριωτέρων αυτού μέλη- 
μάτων ύπήρξεν ή άποκατάστασις κοινού κτήματος τής νήσου, 
έφ’ ής έκειτο δ τάφος τοΰ Οΰβσιγκτώνος· πρός τόν σκοπόν τού
τον άπήγγειλεν είς διαφόρους πόλεις τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών; 
τόν περί « Ούασιγκτώνος » λόγον του έπί τή πληρωμή ενός . 
ταλλήοου δι’ έκαστον είσιτήριον καί δέν ήργησε τοιουτοτρόπως 
νά συνάθροιση τό άπαιτούμενον ποσον πρός άγοράν τής νήσου, ήν 
προσέφερεν ώς έλεύθερον και κοινόν κτήμα παντός ’Αμερικανού 
πολίτου.

Έκτελέσας τόν έσχατον τούτον πόθον τής καρδίας του, είς ή- 
λικίαν 75 περίπου έτών άπήλθεν έκ τής γής ταύτης φέρων τούς 
ένδοξους στεφάνους τοΰ φιλολογικού κόσμου, τάς εΰλογίας τής 
’Αμερικής καί τήν εύγνωμοσύνην άναμφιβόλως πάσης ‘Ελληνι
κής καρδίας. "Ελληνες ήμεϊς σήμερον συναισθανόμενοι βαθύτε
ρου ίσως παντός άλλου τήν εύγνωμοσύνην ταύτην ώς γνωρίσαν- 
τες έκ τού πλησίον τόν άνδρα καί τόν διάπυρον αΰτοΰ φιλελλη - 
νισμόν, περαίνοντες τήν μικρογραφίαν αύτού ταύτην ρίπτομεν έπί 
τής πλακός τοΰ τάφου του τά έξής ολίγα νεκρικά άνθη, άτινα ό 
ποιητής Bryant έρριψεν έπί τόν τού Ούασιγκτώνος Έρβιγγ.

«Έάν μοί ήτο συγκεχωρημένον τήν ώραν ταύτην ν’άπευθύνω 
τόν λόγον πρός τόν τεθνεώτα, ώς άν ήτο είσέτι ζών ένώπιόν 
μου, ήθελον είπεΐ· χαϊρε σύ, δστις άπήλθες είς τόν άπ’ αιώνων 
προητοιμασμένον τόπον τής άναπαύσεως διά τά μεγαλοφυή καί 
εύγενή πνεύματα, ώς τό έδικόν σου. Χαϊρε, σύ δ εύτυχής έν τω 
βίω, εύτυχής έν τω Οανάτω καί εύτυχέστερος έν τή δδω τής άν- 
ταμοιβής, πρός ήν φέρει άναμφιβ όλως δ θάνατος. Εύτυχής, διότι 
έφείλκυσας τόν θαυμασμόν δλοκλήρου τοΰ κόσμου διά τών συγ
γραμμάτων σου· έτι ευτυχέστερος, διότι δέν έγραψες ούδέν μ.ή 
τεϊνον είς τήν προαγωγήν τής μεγαλοψύχου άνοχής καί τών εύ
γενών αισθημάτων τών συμπατριωτών σου.

‘Η λαμπρότης, ήν άπέκτησας έπί τής γής, δέν εΐνε ή σκιερόν 
σύμβολου τής δόξης, πρός ήν είσήχθης έν τω κόσμω τω πέραν 
τού τάφου.

Ή έπί τής γής «ποστολή σου ήτο άποστολή ειρήνης καί ά
γάπης· νΰν δ' εύρίσκεσαι εϊς τόπον, ένθα τό μϊσος καί ή έρις 
ούδέποτε εϊσχωρούσι καί δπου ή άρμονία τών κατοικούντων αυτόν 
δέν άναγνωρίζει ούδέν άλλο αίσθημα μάλλον εύγενές χαι μάλλον 
καθαρόν τού αισθήματος τής άγάπης.» Γ. Κ.

ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ

(Συνέχεια άπό σελ. 264 Τ', τόμ.)

Τό άποτέλεσμα, τό δποϊον αί χάριτες και ή καλλονή τής Μα
ρίας Θηρεσίας εΐχον φέρει κατ’ έκείνην τήν περίστασιν, δέν εΐχε 
λησμονηθή είσέτι, δτε συνεκάλεσε τήν δίαιταν, ήτοι τήν Βουλήν 
τής Ουγγαρίας, δπως καταστήση αύτή γνωστήν τήν τών πραγμά
των κατάστασιν. Είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ βουλευτηρίου φέ- 
ρουσα τήν ένδυμασίαν Ουγγρικήν άλλά συνάμα καί τά μάλιστα 
πένθιμου διά του θάυατου τού πατρός της- διήλθεν αύτήυ μέ, βή
μα βοαδύ καί μεγαλοπρεπές καί άυέβη έπί τού θρόνου, ένθα έ- 
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μείνε στιγμάς τινας σιωπώσα. ‘Ο άρχιγραμματεΰς τοΰ κράτους 
εξέθεσε κατά πρώτον την θέσιν, εις ήν η βασίλισσα εύρίσκετο, 
καί μετά ταΰτα λαβοΰσα τον λόγον αΰτη άπετάθη προς την Δίαι
ταν λατινιστί, την οποίαν γλώσσαν ώμίλει ευκόλως και ήτις 
ήτον εϊσέτι έν μεγάλη χρήσει μεταξύ τών Ούγγρων.

«‘Η άθλια τών πραγμάτων ήμών κατάστασις μάς ήνάγκασεν, 
εΐπε, νά γνωστοποιήσωμεν εϊς τά προσφιλή ήμών καϊ πιστά κράτη 
τής Ουγγαρίας την εσχάτως γενομένην εισβολήν έν Αυστρία και 
τον κίνδυνον, δστις έπαπειλεΐ ήδη τδ βασίλειο·/ τούτο, κα'ι πα- 
ρακαλούμεν αΰτά δπως άνεύρωσι τά μέσα τής θεραπείας. Kat 
αΰτή ή ύπαρξις τού Οΰγγρικτΰ βασιλείου, αΰτοΰ τοΰ ατόμου ή
μών, τών τέκνων ήμών, τοΰ στέμματος ήμών, έπαπειλεϊται οϊκ- 
τρότατα· έγκαταλειφθεΐσα δέ παρά πάντων, έναποθέτομεν τήν μό
νην έλπίδα ήμών έν τή πίστει, τοΐς δπλοις και τή έπι μακρδν 
δεδοκιμασμένη ίσχύϊ τών Ούγγρων! »

Τοΰς τοσοΰτον άφελεΐς λόγους τούτους απήγγειλε μ.έ ύφος έν
τονο/ και μελαγχολικόν. ‘Η καλλονή της, ή μεγαλοψυχία της, 
ή μεγάλη στενοχώρια της έξήγειραν εϊς τδν ύψιστο·/ βαθμόν τδν έν- 
Οουσιασμδν τών Ούγγρων αρχηγών. Άνελκύσαντες οΰτοι κατά 
ήμισυ τά ξίφη, εΐτα άφήσαντες αΰτά νά έπανέλθωσιν είς τήν θή
κην των μέχρι λαδής μετά κλαγγής, ήτις αντήχησε καθ’ δλην 
τήν αίθουσαν, έφώνησαν έκ συμφώνου, « Τά ξίφη καί τδ αίμα 
ήμών άνήκουσιν είς τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα· θά άποθάνωμε/ 
πάντες ύπέρ τοΰ βασιλέως μας Μαρίας Θηρεσίας! » Κυριευθεΐσα 
ύπδ ζωηράς συγκινήσεως ή βασίλισσα έτάκη είς δάκρυα. Είς τήν 
θέαν ταύτην οί εΰγενεΐς έγένοντο φρενήρεις ύπδ ένθουσιασμοΰ 
έχύσαμεν δάκρυα έπίσης, εΐπεν εΰγενής τις παρών έν τή περιστά- 
σέι ταύτη (ό κόμης Κόλλερ), άλλά ταΰτα ήσαν δάκρυα θαυμα
σμού, οίκτου καί άφοσιώσεως- » Άπεσύρθησαν δπως ψηφίσωσι 
βοήθειαν είς στρατιώτας καί είς χρήματα, ήτις βοήθεια ύπερέβη 
κατά πολΰ τάς έλπίδας τής βασιλίσσης.

Δύο ή τρεις ήμέρας μετά τήν συγκινητικήν ταύτην σκηνήν οι 
βονλευταί συνηθροίσθησαν πάλιν δπως δρκισθή ένώπιον αΰτών δ 
Φραγκίσκος τής Λωρραίνης, δστις εΐχεν όνομασθή συναντιδασιλεΰς 
τής Οΰγγαρίας. ‘Ο Φραγκίσκος, ποιήσας τδν νόμιμον δρκον, ύ
ψωσε τήν χεΐρα ύπεράνω τής κεφαλής καί έφώνησε μετά ένθου- 
σιασμού. « Τδ αίμα μου καί ή ζωή μου διά τήν βασίλισσαν και 
τδ βασιλειον I » Είς τήν περίστασιν ταύτην ή Μαρία Θηρεσία 
έλαβε τδν υιόν της είς τοΰς βραχίονας καί τόν έπαρουσίασεν είς 
τοΰς βουλευτάς, οίτινες έφώνησαν πάλιν άπαντες μετ’ αλαλαγμού 
« Θά άποθάνωμεν ύπέρ τής Μαρίας Θηρεσίας καί ύπέρ τών τέ
κνων της! » ζΗ ειλικρινής άφοσίωσις τών Ούγγρων μετέβαλε τήν 
δψιν τών πραγμάτων. Φυλά: αγρίων πολεμιστών άπδ τά μεθόρια 
τής Τουρκίας, Κροάται, Πχνδούραι καί Σλάβονες, οίτινες δέν εΐ
χον εϊσέτι φανή είς τοΰς πολέμους τής πεπολιτισαένης Εΰρώπης, 
συνήχθησαν σωρηδόν ύπδ τάς σημαίας τής βασιλίσσης καί διά τού 
άγριο·/ των έξωτερικοΰ καί 'τού παραδόξου τρόπου τοΰ πολεμεΐν 
έξέπληττον τοΰς τακτικούς στρατιώτας τής Γερμανίας. ‘Η Βιέννη 
έτέθη ύπδ άμυναν καί ό Φριδερίκος, πίπτων άπδ τοΰ ύψους τής 
υπερηφάνειας του, ήρξατο δεικνύω·/ έπιθυμίαν τινά συμβιβασμού. 
Τέλος άπεφάσισαν άνακωχήν διά τής μεσολαβήσεως τής ’Αγγλίας 

καί ή βασίλισσα συγκατετέθη μετά μεγάλης λύπης καί άπίστρο- 
φής νά έγκαταλίπη μέρος τής Σιλεσίας, ώς πλακούντων ρι- 
φθέν εις τδν βασιλικόν αΰτδν κέρβερον. Σκληρά άνάγκη ύπηγό- 
ρευσεν αΰτή ταύτην τήν παραχώρησιν, έπειδή, ένω άφ’ ένδς ύπε- 
ρασπίζετο έναντίον τών Πρώσσων, οί Γάλλοι και οί Βαβαροί ήσαν 
έτοιμοι νά έπιπέσωσι κατ’ αυτής άφ’ ετέρου.

‘Ο Έκλέκτωρ τής Βαυαρίας ήρπάγη έκ Βοημίας καί έστέφθη 
βασιλεύς έν Πράγα· ύπδ τήν προστασίαν δέ καί τήν έπιρροήν 
τής Γαλλίας έξελέχθη μετ’ ολίγον αΰτοκράτωρ τής Γερμανίας 
καί έστέφθη έν Φραγκφόρτη ύπδ τδ δνομα Κάρολος Ζ’.

Τδ προσφιλές τή Μαρία Θηρεσία σχέδιον ήτο νά θέση τδ αΰ- 
τοκρατορικδν στέμμα έπί τής κεφαλής τού συζύγου της, δΓ δ καί 
ή έκλογή τού Καρόλου έρριψαν αΰτήν είς βαθεΐαν θλίψιν, καθ'ής 
ταχέως έξεδικήθη. Οί στρατοί της ύπδ τήν οδηγίαν τού δουκδς 
τής Λωρραίνης καί τοϋ στρατηγού Kevenhuller είσήλασανέν Βαυ
αρία, κατέστρεψαν πυρί καί σιδήρω τάς κληρονομικάς χώρας τοΰ 
νέου αΰτοκράτορος και κατά τήν αΰτήν ήμέραν, καθ’ ήν οΰτος ά- 
νηγορεύθη αΰτοκράτωρ έν Φραγκφόρτη, το Μονάχον, ή πρωτεύ- 
ουσά του, παρεδόθη είς τοΰς Αυστριακούς, δ δέ δοΰξ τής Λωρραί
νης είσήλθεν έν τή πόλει έν θριάμδω- τοιαύται αί άλλόκοτοι ά- 
στασίαι τού πολέμου 1

Μετά τινας μήνας οί Γάλλοι ήττηθέντες πανταχοΰ, ήναγκά- 
σθησαν νά έκκενώσωσι τήν Πράγαν καί νά ύποχωρήσωσι μετά με- 
γάλας απώλειας πρδς τήν Έγραν. Ή βασίλισσα εΐχε τοσοΰτον 
έρεθισθή έναντίον των, ώστε έλυπήθη καιρίως μαθοΰσα δτι διέ- 
φυγον. Κατώρθωσεν έντοσούτω νά κρύψη άπο τδ κοινόν τήν δυσ
αρέσκειαν καί τήν οργήν της καί έώρτασε τήν παράδοσιν τής 
Πράγας διά μεγαλοπρεπούς έορτής, τήν όποιαν έώρτασεν έν Βι
έννη. Μεταξύ τών άλλων διασκεδάσεων έγένετο άρματοδρομίακατά 
μίμησιν τής τών Ελλήνων, καθ’ ήν πρός θρίαμβον τοΰ φύλου 
της διέταξε·/ δπως μόνον αί κυρίαι είσέλθωσιν είς τ’ο στάδιον έ- 
φω καί αΰτή μετά τής άδελφής της συμμετέσχον τοΰ άγώνος.Ό 
άγων οΰτος θά ήτο άναμφιβόλως ώράΐον και μεγαλοπρεπές θέ
αμα. ’Ολίγον έπειτα ή Μαρία Θηρεσία μετέβη είς Πράγαν, δπου 
έστέφθη βασσίλισσα τής Βοημίας, τήν 12 Μαιου 1743.

Έν ’Ιταλία διετέλει έπίσης νικηφόρος· ό κυρίως άντίπαλός της 
έν τή χώρα ταύτη ήτο ή άγέρωχος Έλισσάβετ Φαρνάζου βασί
λισσα τής ’Ισπανίας. Ή άλαζών αύτη γυνή, ήτις ένόμιζεν δτι 
δύναται νά διεξάγη τδν πόλεμον ώς ήγε καί έφερε τδν σύζυγόν 
της, διέταξε τδν στρατηγόν της έπ’ άπειλή, δτι θά παυθή τής θέ- 
σεώς του, νά πολεμήση τοΰς Αΰστριακοΰς έντδς τριών ήμερών 
ύπήκουσε καί ένικήθη.

Περί τδ τέλος τοΰ γονίμου συμβάντων έτους τούτου ή Μαρία 
Θηρεσία έσχ' τήν εΰτυχίαν νά νυμφεύση τήν αδελφήν της Μαρίαν 
“Ανναν μετά τοΰ πρίγκηπος Καρόλου τής Λωρραίνης, άνδραδέλφου 
της, οίτινες πρδ πολλού χρόνου ήγαπώντο άμοιβαίως. Ή άρχιδού— 
κισσα ήτο άξιέραστος καί ώραία· άλλ’ δ γάμος ουτος, δςτις ύπέ- 
σχετο τοσαότην εΰδαιμονίαν, έλαβε τέλος λυπηρότατο·/ ένεκα τοϋ 
θανάτου τής Μαρίας Άννης, συμβάντος μηνάς τινας μετά τήν σύ- 
ζευξιν αΰτών.

Τδ αποτέλεσμα, δπερ 'παρήγαγον έπι τού πνεύματος τής Μα

ρίας θηρεσίας at αιφνίδιοι αυται μεταβολαί καί αί παράδοξοι έπι- 
τυχίαι της, δέν ύπήρξεν εΰνοϊκόν. Εΐχε δ-ιχθή έν τοΐς κινδύνοις 
λίαν γενναία καί ύπέμεινε τάς καταστροφάς μετά μεγαλοψυχίας, 
άλλά δέν ήδυνήθη νά θριαμβεύση μετά μετριότητας. Αί άδ’.κίαι 
τών έχθρών της καί αί ίδιαί της έπιτυχίαι ειχον διεγείρει έν τή 
καρδία της αισθήματα μίσους, έκδικήσεως καϊ φιλοδοξίας· συνέ
λαβε κατά τών Γάλλων καί τών Πρώσσων προσωπικήν έχθραν, 
ήτις έκλεισε σχεδόν τήν άγαθοεργδν καί ένάρετον καρδίαν της 
πρδς τδν έρωτα τής ειρήνης καί τήν φιλανθρωπίαν. Διό οΰ μόνον 
άπέρριψε μετά περιφρονήσεως πάσας τάς ειρηνικά; προτάσεις 
καί ήονήθη ν’ άναγνωρίση τδν νέον αΰτοκράτορα, άλλά συνέλαβε 

μεγάλα σχέδια ά.παγών καί κατακτήσεων· οΰ μόνον άπεφάσισε νά 
άνακτή τη τήν Σιλεσίαν καί νά σφετερισθή τήν Βαυαρίαν, άλλά 
συνέλαβε τδ σχέδιον νά καταβάλη τδν μέγαν έχθρόν της Φρι- 
δερίκον τής Πρωσσίας καί νά διανεμηθήτάς χώρας του, ώς εκεί
νος εΐχεν έπιχειρήσει νά καταστρέψη καί ν' άποσυνθέση τάς ίδι- 

κάς της.
'Ο υπερβολικός οΰτος ένθουσιασμδς έτιμωρήθη αΰστηρώς. Τώ 

1744 ή Μαρία Θηρεσία άπώλεσε τήν Βαυαρίαν ό Φριδερίκος 
υπωπτεύθη καί προέλαβε τά έναντίον του σχέδιά της· μέ τήν συν
ήθη αύτού ταχύτητα είσήλθεν έν Βοημία, έπολιόρκησε καί έκυ- 
ρίευσε τήν Πράγαν καί ήπείλησε καί αΰτήν τήν Βιέννην. Ή Μα
ρία Θηρεσία έκέκτητο άληθές μεγαλεΐον ψυχής καί εΐχε πάν
τοτε δειχθή εΰγενής καί γενναία πρδς τδν έχθρόν. Προσέτρεξε 
λοιπόν καί πάλιν πρ’ος τοΰς γενναίους της Ούγγρους καί μετα- 
βάσα έν Πρεσβούργω μετεχειρίσθη μετά τοσαύτης έπιτυχίας τήν 
τέχνην της, δπως κερδήση τάς καρδίας, ώστε μετέβαλεν εϊς ή - 
ρωας δλους έκείνους οίτινες τήν περιεστοίχουν διά τήν πρδς αΰτήν 
αγάπην των. ‘Ο γέρων παλατΐνος τής Οΰγγαρίας, δ κόμης Παλ- 
φύ, άνεπέτασε τήν έρυθράν σημαίαν τοϋ βασιλείου καί διέταξε 
τοΰς ηγεμόνας νά συναθροίσωσι τοΰς ύποτελεΐς των καί νά ύπε- 
ρασπίσωσι τήν βασίλισσαν των τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιά
δες άνθρώπων έτάχθησαν ύπδ τήν έθνικήν σημαίαν καί έτεραι 
τριάκοντα χιλιάδες ήσαν έτοιμοι είς πόλεμον. ‘Η Μαρία θηρε
σία, ήτις έγνώριζεν έπίσης ώς καί ή Μαρία Στουάρτ τήν δύναμιν 
τοΰ μειδιάματος καί τών λόγων τής γυναικδς ή τοϋ δώρου τοΰ γενο- 
μένου καταλλήλως, άπέστειλε πρδς τδν κόμητα Παλφΰ τδν ίδιον ίπ
πον της, βασιλικώς ηΰτρεπισμένον καί έπεστρωμένον φάλαρα, 
ξίφος έστολισμένον μέ άδάμαντας καί δακτύλιον, μέ τάς δλίγας 
ταύτας λέξεις, γεγραμμένας ιδία χειρί.

« Πάτερ Παλφύ, σάς πέμπω τδν ίππον τούτον, έπί τοΰ όποιου 
μόνος ό ένθερμότερος τών πιστών μου ύπηκόων προώρισται ν’ά- 
ναδή· δέχθητε ταΰτοχρόνως τδ ξίφος τοΰτο δπως με ύπερασπί- 
«ητε κατά τών έχθρών μου καί τδν δακτύλιον τούτον, ώς ένδει- 
ξιν τής πρδς ύμάς εΰνοίας μου.

Μαρία Θηρεσία.»

‘Ο ενθουσιασμός, τδν όποιον τά θέλγητρα καί ή έπιδέξιος δια
γωγή τής βασιλίσσης διήγειραν έν Ουγγαρία, άπο του εΰγενε- 
στάτου παλατίνου μέχρι τού τελευταίου χωρικού, τήν έσωσεν 
εϊσέτι άπαξ. Το άκόλουθον έτος ανέκτησε τήν Βοημίαν καί τήν 

Βαυαρίαν καί δ δυστυχής αΰτοκράτωρ, διωκόμενος άφ’ δλων τών 
κτήσεών του,άφοΰ χάρις είς τούς Γάλλους άπήλαυσεν έπί τινα χρό
νον τάς θλιβερά; λάμψεις τού στέμματός του,άπέθανε σχεδόν ύπδ 
λύπης, παραγγέλλων είς τδν διάδοχόν του νά κλείση ειρήνην μέ 
τήν Αΰστρίαν καί ν’ άπορρίψη τό αΰτοκρατορικδν άξίωμα, οπερ 
έγένετο τόσω δλέθριον είς τον οΐκόν του. ‘Ο νέος έκλέκτωρ, δ 
Μαξιμιλιανδς Ιωσήφ, ύπήκουσεν είς τάς τελευταίας του διαταγάς. 
Οΰδεν’ος δ’ άλλου άντιπάλου παρουσιαζομέ··ου, ή Μαρία Θηρεσία 
ήδυνήθη κατόπιν νά εΰχαριςήση τήν φιλοδοξίαν τής καρδίας της, θέ- 
τουσα τδ αΰτοκρατορικδν ςέμμα έπΐτής κεφαλήςτοΰ συζύγου της. 
‘Ο Φραγκίσκος έστέφθη αΰτοκράτωρ τής Γερμανίας έν Φραγκ
φόρτη, καί ή βασίλισσα, ήτις άπό τίνος έξώστου παρευρίσκετο εϊς 
τήν τελετήν τής στέψεως ήτο ή πρώτη, ήτις έφώνησε « Ζήτω δ 
αΰτοκράτωρ! » Έκτοτε ή Μαρία θηρεσία ένώσασα τοΰς τίτλους 
τής αΰτοκρατορίσσης τής Γερμανίας καί τής βασιλίσσης τής Βοη
μίας καί τής Οΰγγαρίας, ώνομάσθη έν τη ιστορία ή αΰτοκράτειρα 
βασιλίς. ‘Η αύξησις αύτη τοΰ άξιώκατος. ύπήρξεν ή μόνη άμοιβή 
δλοκλήρου έτους καταστροφών καί έρημώσεων έν ’Ιταλία καί έν 
ταΐς Κάτω Χώραις.

Άλλ’ έπανέλθωμεν έπί τό προκείμενον. “Οτε δ δυστυχής αΰ
τοκράτωρ Φριδερίκος εΐχε καταντήσει εϊς τήν δυσάρεστον θέσιν 
τού νά ζητή τήν ειρήνην, ή Μαρία Θηρεσία καί πάλιν δέν ήθέ
λησε νά ύποβάλη οΰδέ νά ταπεινώση τήν ύπερηφάνειάν της μέχρι 
συμβιβασμού πρδς τδν ήττημένον έχθρόν της μέ τοΰς όποιους 
έκεΐνος προέτεινεν δρους, καί έξηκολούθησεν άπορρίπτουσα πάσαν 
μεσολάβησιν τέλος δμως ύπερίσχυσεν ή φυσική της γενναιότης. 
Ό έκλέκτωρ τής Σαξω/ίας*),  δστις ήτο άπό τίνος καιροΰ δώφε- 
λιμώτερος καί πιστότερος τώ/ συμμάχων της, έκινδύνευε νά γίνη 
θύμα τής πρός τήν αΰτοκράτειραν άφοσιώσεώ; τ»υ, καί μόνη ή ει
ρήνη ήδύνατο νά σώσηκαί αΰτδν καί τδν λαόν του. Χάριν έκείνου 
δθεν ή Μαρία Θηρεσία συνήνεσεν είς δ,τι δέν θά έπραττε χάριν 
οΰδεν’ος προσωπικού λόγου, καί τήν ήμέραν τώ/ Χριστουγέννων 
1,745 ύπέγραψε τήν ειρήνην τή; Δρέσδχς, διά τής δποίας παρε- 
χώρει τέλος τήν Σιλεσίαν είς τον Φριδερίκον, δστις ύπό τδν δρον 
τούτον άπέσυρε τά στρατεύματά του άπδ τήν Σαξωνίαν καί άνε- 
γνώριζε τδν Φραγκίσκον ώς αΰτοκράτορα.

*) Αύγουστος III.

‘Ο κατά Λουδοβίκου τοΰ XV πόλεμος έξηκολούθει, πάν
τοτε άμφιρρόπου οΰσης τής πλάστιγγας του· τω 1746 ή αΰτο- 
κράτειρα άπώλεσε πάσας σχεδόν τάς Κάτω Χώρας. Οί Γάλλοι 
έςρατηγούντο ύπδ στρατάρχου διακεκριμένου, οί δέ Αΰσ-ριακοί 
ύπδ τοΰ Καρόλου τής Λωρραίνης· δ πρώτος ένεψυχοΰτο ύπ’ρ μεγά
λης δρμήςκαίέπανηλειμμένων νικών, ό δ’ατυχής πρίγκηψ Κάρολος 
σχεδόν έξω φρεζών διά τ’ον θάνατον τή.^συζυγου του, ήτις άπέθανε 
δίδουσα τδ φώς είς τδ πρώτον της τέκνο·/, καί παραλε- 
λυμένος ύπδ τής θλίψεως, δέν ήδύ·ατο νά ένεργήση άφ' έαυτοΰ 
ούτε νά δώση είς τδν στρατόν του τάς άνα-ρκαίας διατα ράς.

(έπεται συνέχεια),
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΰς την μελέτην τών '•Ομηρικών ποιημάτων

ύπό Θ. Καρού σου.

Άπαντες βέβαια όμολογοΰμεν οτι ή μελέτη της ‘Ελληνικής 
γλώσσης καί τών ‘Ελλήνων συγγραφέων αποτελεί την βάσιν ορ
δής καί ελευθερίου αγωγής, δτι διά τής μελέτης ταύτης γευό- 
μεθα τοϋ δένδρου έκείνου τής κλασικής παιδείας και μαθήσεως, 
δπερ ή μεγαλόνοια τώνήμετέρων προγόνων έφύτευσεν, έκαλλιέρ- 
γησε καί δι’ επιμονής καί καρτερίας άνέδειξε τελεσφόρον καί 
κάρπιμον καί άπαντες μακαρίζομεν ήμ.άς αυτούς δτι έγεννήθη- 
μεν εϊς έποχήν καθ’ ήν τό είδος τοΰτο τής μαθήσεως κατέστη 
έφικτότερον καί μάλλον εύπρόσιτον εϊς τούς δρεγομένους δπως 
είς αύτό μυσταγωγηθώσι, καθ’ ήν ή μέθοδος καί τά μέσα τής 
παραδόσεως ηύξήθησαν, άπλουστεύθησαν καί ποικιλοτρόπως έτε- 
λειοποιήθησαν σχετικώς ώς πρός τάς προγενεστέρας έποχάς τής 
δουλείας καί τοϋ σκότους.

Άλλ’ άπαντες, αναπαυόμενοι εϊς τάς όμολογίας ταύτας, ού
δόλως άνησυχοϋμεν δπως προβώμεν κα! περαιτέρω, δπως σχημα- 
τίσωμεν καθαράν καί διακεκριμένην ιδέαν μέχρι τίνος έχονται 
άληθείας αί ά:ιώσεις αύται· ούδόλως λαμβάνομεν τήν ποοσή- 
κουσαν πρόνοιαν δπως θέσωμεν ήμϊν αύτοϊς τό ζήτημα, εϊς τί 

συνίσταται ή ‘Ελληνική παιδεία, κατά τίνα μέθοδον πρέπει νά 
μελετώνται οί "Ελληνες συγγραφείς, πώς έρευνώμενοι άποκαλύ- 
πτουσι το βάθος τών νοημάτων αύτών καί άνοίγουσιν είς τούς 
σπουδάζοντας άκένωτον θησαυρόν γνώσεων.

Τοϋ ζητήματος λοιπόν τούτου καί ήμεϊς έπιλαμβανόμενο»., προ- 
τιθέμεθα έπί τοϋ παρόντος νά φέρωμεν συνοπτικά; τινας σκέψεις 
ίκανάς "ίσως έν μέρει τούλάχιστον νά παρέξωσι νύξιν τινά τοϊς 
νέοις ώς πρός τόν τρόπον, καθ’ δν διεξερχόμενοι τούς "Ελληνας 
συγγραφείς καί είσδύοντες είς τό πνεΰμα των, δύνανται νά πορί
ζονται βεβαίαν καί πραγματικήν ωφέλειαν.

Άλλ’ έπειδή θέλομεν έμπέσειν εϊς αδιέξοδον λαβύρινθον, έάν 
δέν έμπερικλεισθώμεν έντός ορίων, έάν δέν διαγράψωμεν προη
γουμένως τήν περιφέρειαν έντός τής όποιας μέλλομεν νά περι- 
στραφώμεν, ανάγκη έν τω μέσω τοσαύτης πληθύος καί ποικιλίας 
συγγραμμάτων νά έκλέξωμεν έν εϊδει παραδείγματος έν μόνον 
έξ αύτών καί, έπ’ αύτοΰ τούτου έφαρμόζοντες τάς παρατηρήσεις 
μας, νά τό προτάξωμεν ώς τύπον καί δοκίμιον τής μεθόδου, 
καθ’ ήν πρέπει νά μελετώνται καί ν’ άνελίττωνται τά προϊόντα 
τής ‘Ελληνικής άριστονοίας.

‘Ως τοιοϋτον δέ προτιμώμεν έκεΐνο, δπερ χαίρει βεβαίως τά 
πρεσβεία ένεκα τής τε άρχαιοτατης έποχής καί τής μεγίστης 
έπιρροίάς αύτοΰ έφ’ άπάσης τής μετά ταΰτα ‘Ελληνικής γραμ
ματολογίας.

Εύκόλως δέ πας τις έννοεϊ δτι τοΰτο εινε ή ‘Ομηρική ποίησις. 
Τό ζήτημα λοιπόν πώς πρέπει νά σπουδάζωνται τά ‘Ομηρικά 
ποιήματα, πώς εινε δυνατόν νά έξάγηται μείζων ωφέλεια έκτης 
δσον ένεστι βαθυτέρας αύτών καί άκριβεστέρας μελέτης, άνάγε- 

ται είς τοΰτο: τινες αί διάφοροι φάσεις, τίνες αί διάφοροι έπόψεις, 
ύφ’ άς πρέπει νά κατοπτ εύωνται καί νά έξετάζωνται.

Τούτων λοιπόν τήν άναδίφησιν καί ήμεϊς έπιχειροΰντες προα- 
ναγγέλλομεν δτι θέλομεν τά θεωρήσειν ύπό τρεις κυριωτέρας 
έπόψεις. Πρώτον μέν ύπό τήν λεκτικήν, δεύτερον δέ ύπό τήν 
πραγματικήν καί τρίτον ύπό τήν γραμματολογικήν ή καλλιλο
γικήν έποψιν.

Και ώς πρός τήν πρώτην, ήτοι τήν λεκτικήν, βραχύ τι ή ού
δόλως κρίνομεν έπάναγκες νά ένδιατρίψωμεν, καθ’ δσον ή διδα
σκαλία τών ‘Ομηρικών ποιημάτων περί ταύτην συνήθως έν γένει 
στρέφεται. Ούδέ άρνούμεθα τήν έκ τοιαύτης διδασκαλίας προσ- 
γινομένην ωφέλειαν, άποτελούσης τήν βάσιν και τήν στοιχειώδη 
άρχήν πάσης περαιτέοω έκμαθήσεως, αρκεί μόνον ή διδασκαλία 
τοΰ μέρους τούτου νά γίνηται μετά τής προσηκούσης εύστοχίας 
καί ορθής κρίσεως. ’Άς μή περιορίζήται ό διδάσκων είς στερεό
τυπου τινα τοΰ κειμένου μετάφρασίν, άς τήν διαποικίλλη δι’ επι
τηδείων καί προσφυών παρατηρήσεων συντεινουσών πρός δσον ένε- 
στιν εύχερεστέραν καί εύρυτέραν κατάληψιν. Άς έμφιλοχωρή 
είς τάς φράσεις, τούς τρόπους καί τούς ιδιωτισμούς τής πρωτο
γόνου έκείνης ‘ Ομηρικής γλώσσης, συμπαρακολουθών αύτήν κατά 
βήμα εϊς τάς μεταβολάς καί τάς αλλοιώσεις, άς ύπέστη είτε ώς 
πρός τόν σχηματισμόν εϊτέ ώς πρός τήν σημασίαν τών λέξεων 
εϊτε ώς πρός τήν σύνταξιν καί τήν πλοκήν τοΰ λόγου, οιατρέ- 
χουσα τούς αιώνας καί διαδοχικώς έναποθέτουσα τά στοιχεία της είς 
τάς έφεξής διαφόρους περιόδους τοΰ ‘Ελληνισμού μέχρις αύτής 
τής ένεστώσης περιόδου τής καθομιλουμένης ήμών γλώσσης· 
διότι καί αϋτη διασώζει βέβαια πλείστους χαρακτήρας τής προ- 
μήτορος. Άς άντικαθιστώνται εις τούς ποιητικούς καί απηρχαι
ωμένους σχηματισμούς καί τύπους άλλοι συνηθέστεροι και πεζί- 
κώτεροι. Άς περ ιαιρήται τό μέτρον καί ό ρυθμός, άς άπεκδύ- 
ωνται τά περ(κοσμήματα, οί τρόποι, αί μεταφοραί, αί εικόνες 
καί παν δ,τι ιδιάζει εϊς τόν έμμετρον λόγον, μετατρεπομένων 
τών στίχων εϊς πεζήν φράσιν, ϊνα γίνηται έπαισθητοτέρα ή με
ταξύ τής ποιήσεως καί πεζογραφίας ύπάρχουσα διαφορά καί δι
άκρισή. ■

’Επί τέλους δέ οί διδασκόμενοι άς μή μένωσιν άμοιροι τής τε 
‘Ομηρικής προσωδίας καί τοΰ έπικοΰ μέτρου, διότι καθώς ή μέν 
έννοια εϊνε, ούτως είπεϊν, ή ψυχή ή ζωή του στίχου, αί δέ λέ
ξεις ή ϋλη ή τό σώμα, οϋτω καί τό μέτρον εϊνε τό είδος ή ή 
μορφή ή έπιχέουσα αύτώ ού σμικράν χάριν καϊ ευπρέπειαν, καθ ό
σον διά τής ρυθμικής τών στίχων απαγγελίας καθίσταται έπαι- 
σθητός ό μηχανισμός των, καί έκτιμώνται προσήκοντος αί διά
φοροι τών αντικείμενων περιγραφάί είτε ίλαραί, προσηνείς καί 
χαρίεσσαι, εϊτε, τό έναντίον, μελαγχοΛίκαί, φρικώδεις καί διε- 
γερτικαί φόβου καί έκπλήξεως.

Άλλ’ αί βραχεϊαι αύται σκέψεις μας δέν άφορώσιν είμή μό
νον τό λεκτικόν μέρος τών περί ων δ λόγος ποιημάτων, δέν 
περιστρέφονται είμή είς αύτό τό κατώφλιον τοΰ ύψηλοΰ καί εύ- 
ρέος οικοδομήματος. Πρόκειται, ύπερβάντες τόν έξωτερ.κόν τοΰ
τον περίβολον νά είσέλθωμεν καί έντός, ίνα περιεργασθώμεν έκ 
τοΰ σύνεγγυς τήν αρμονικήν αναλογίαν, συμμετρίαν καί διάταξιν 

τοϋ αρχιτεκτονικού τούτου σχεδιάσματος· πρόκειται, έν άκλοις 
ρήμασι, νά διερευνήσωμεν τό αριστούργημα τοΰτο τής έπικής τέ
χνης καί ύπό ύψηλοτέραν έποψιν, πρόκειται, έξερχόμενοι εκ τής 
«φαίρας τών ιδεών, τών αισθημάτων καί τών έθίμων τής ένεστώ
σης έποχής καί, έκλυόμενοι έκ τών δεσμών τών έπικρατουσών 
προκαταλήψεων, νά παλινδρομήσωμεν επέκεινα δισχιλίων έτών. 
νά έξοικειωθώμεν μέ τά ήθη καί έθιμα, μέ τάς δοξ ασίας και τα 
αισθήματα τών ηρωικών χρόνων, νά γίνωμεν, εϊ δυνατόν, μέλη 
τής τότε κοινωνικής καταστάσεως, έάν μέλλωμεν έμβατεύοντες 
εϊς τήν τοΰ Ποιητοΰ διάνοιαν νά συμπαθώμεν μετ’ αύτοΰ και 
ν’ άντιλαμβανώμεθα τά γεγονότα ύπό τό πρίσμα τών ιδίων αύ
τοΰ αισθημάτων καί έντυπώσεων, καθ’ δσον ή φύσις τοϋ πράγ
ματος έπιδέχεται.

Άλλά πώς έπιτυγχάνομεν τοΰ σκοπού τούτου ; Έπιπροσθέτ- 
τοντες βέβαια είς τήν σπουδήν τοΰ λεκτικού καί τήν τοΰ πραγ
ματικού, ένδιαιτώμενοι ε’ις τά διανοήματα, τάς κλίσεις καϊ τά 
έργα τής παναρχαίας έκείνης έποχής καί προσπαθούντες δπως 
διά τής ακριβούς μελέτης καί άναλύσεως αύτών τούτων τών ποι
ημάτων δυνηθώμεν νά έξάξωμεν έκ τών σπλάγχνων αύτών 
(έπειδή στερούμεθα άλλων πηγών) καί νά προσδιορίσωμεν δσον 
ένεστι τά καθεστώτα, έντός τών όποιων καί αύτός ό Ποιητής έζη 
καί διέτριβε λαμβάνων έξ αύτών τάς έμπνεύσεις τον διότι εύκό
λως έννοεϊ πας τις πόσον συντείνει εϊς τήν κατάληψιν οίουδή- 
ποτε συγγράμματος ή έξοικείωσις μέ τήν ιστορίαν τής παραγα- 
γούσης αύτό έποχής, ή καθολική, γνώσις τών δοξασιών καί τών 
πεποιθήσεων, αϊτινες κατεϊχον καί έδέσποζον τόν συγγραφέα ούχ 
.ήττον ή τούς συγχρόνους του· —: Καί τωόντι δ μέγας ποιητής, ό 
μέγας πολιτικός, ό μέγας φιλόσοφος, έν γένει δέ ό μέγας άνήρ 
εϊνε καί αύτός τέκνον τών περιστοιχιζουσών ’αύτόν περιστάσεων. 
"Οθεν όσονδήποτε καί άν ύποτεθή πρωτότυπος, όσονδήποτε καί άν 
έπενεργή διά τής μεγαλοφυΐας καί τής πλαστουργικής τού νοός 
του δυνάμεως έπί τής έποχής του, δέν δύναται δμως νά υπερ
πηδήστε αύτήν, δέν δύναται νά μή έπιρρεασθή μάλλον ή ήττον 
ύπ’ αύτής ώς πρός τήν ούσίαν τών ιδεών καί τών αισθημάτων του.

Τί λοιπόν έδόξαζεν ό "Ομηρος σύμφωνα μέ τόν αίώνά του 
περί τοΰ φυσικού καί ήθικοΰ κόσμου, τί περί άνθρώπου, τί περί 
οικογένειας, τί περί πολιτεύματος, τί περί θρησκείας; ’Ιδού 5,τι 
αποτελεί τό πραγματικόν μέρος τών 'Ομηρικών ποιημάτων. ’Ιδού 
δ,τι όφείλομεν νά σπουδάσωμε·*  ΐ α εισδύσωμεν είς τόν'Ομηρικόν 
τρόπον τοϋ διανοεΐσθαι καί αίσθάνεσθαι.

Πρός διασάφησιν δέ τών λεγομένων άς ίδωμεν χάριν παρα
δείγματος, τίνες αί κατ’ έκείνην τήν έποχήν δεσπόζουσα», δοξασίαι 
περί άνθρώπου, ψυχολογικώς τε καί ήθικώς θεωρουμένου ,περί πο
λιτεύματος καί περί θρησκείας.

Καί πρώτον, τίς ό 'Ομηρικόςτρόπος τοϋ θεωρεϊν ψυχολογικώς 
τόν άνθρωπον; Εϊ<ε βέβαια αντίθετος τοϋ ήμετέρου Χριστιανικού’ 
διότι, ένω ήμεϊς, λαλοΰντες περί τής μεταξύ τοϋ σώματος καί 
τής ψυχής ΰπαρχούσης σχέσεως, τήν μέν ψυχήν χαρακτηρίζομε'/ 
διά τής άντωνμίας έγώ, αύτός, τό δέ σώμα ώς τι έκτος αύτής 
κείμενον, ώς τι εξωτερικόν, άπεναντίας ό *Ομηρ·ς  τήν μέν ψυ

χήν παριστάνει διά τοΰ ίδιουαύτής δνόματος, τό δέ σώμα διά τής 
άντωνυμίας αύτός.

"Οθεν έν άρχή τής Ίλιάδος άναφέρει δτι ένεκα τής τοϋ Άχιλ- 
λέως οργής αί μέν ψυχαί τών ήρώων προεπέμφθησαν εϊς τόν 
Άδην, αύτοί δέ κατελείφθησαν σπαράγματα είς τούς κύνας καί 
τά σαρκοβόρα όρνεα. ’Επομένως δέ παρ’ 'Ομήρω ή ψυχή .δηλοϊ 
μόνον τήν άναπνοήν ώς όρον τής ζωής, ούδέποτε δέ, ώς πα- 
ρ’ήμϊν, τό πνεΰμα ή τήν διανοητικήν καί βουλητικήν άρχήν. Ή 
ψυχή, ώς λέγει, διαμένει έν Άδου, άλλ’ όχι τό πνεΰμα, δπερ ού- 
δαμού θεωρεί ό "Ομηρος ώς τι καθ’έαυτό καί αυθύπαρκτου, καί ή 
περί τούτου δοξασία του εϊνε τοσοΰτον υλική ώστε άποφαίνεται 
ότι οί έν Άδου στερούνται τής χρήσεως πνευματικών δυνάμεων 
διότι στερούνται σώματος, καί δτι πρός άνάκτησιν ζωής πρέπει 
νά πίωσιν αίμα.

"Ινα δέ καταστήσωμεν έ’τι μάλλον καταληπτήν τήν 'Ομηρικήν 
ταύτην περί ψυχής δοξασίαν, παρατηρητέον ότι οί δύο κυριώτε- 
ροι οροί τής ζωής, οΰς γινώσκει ή 'Ομηρική έποχή, εινε ή άνα
πνοή καϊ τό αίμα· κατά δέ τόν θάνατον ή ψυχή ή ή άναπνοή πο
ρεύεται είς τόν "^.δην, τό δέ αϊμα υπολείπεται έπί τοΰ άνω κό
σμου έν τω σώματι, ή έκ τίνος πληγής χύνεται κατά γής. "Οθεν 
αί σκιαί τών άποθανόντων στερούνται αίματος καί ζώσι μόνον ά- 
φ’ήμισείας, διότι δέν ύφίσταται είμή ό εϊς έκ τών δύο ορών τής 
ζωής, ή ψυχή ή ή άναπνοή· έκλείποντος δέ τοΰ αίματος, εϊνε άνευ 
σωματικοτητος, άλλά μετά τής σωματικότητος έπανέρχεται τό 
πνεΰμα, δταν αί σκιαί πίωσιν αίμα, δταν τοΰτο προστεθή είς τήν 
ψυχήν. Ούτως ή ψυχή Τειρεσίου τού μάντεως τότε μόνον δύναται 
νά μαντεύση, άφοΰ έπιεν αίμα (Όδυσ. Λ’ 96). Ή ψυχή τοϋ Άγα- 
μέμνονος τότε μόνον άναγνωρίζει τόν Όδυσσέα, άφοΰ έπιεν αιμα 
(αύτ.θι, 387). Ωσαύτως δέ καί ή μήτηρ τοΰ Όδυσσέως τόν υίόν 
της (αύτόθι, 141).

Έκ τών είρημένων λοιπόν έπεται δτι αί πνευματικά! ένέργειαι 
παριστάνονται μονον ώς ιδιότητες καί δυνάμεις τοΰ όλου άνθρώπου 
αϊτινες διαρκούσιν ένόσω καί το σώμα ζή· τούτου δέ έκλείποντος 
έν ώρα θανατου, έξαφανίζονται ώς αύτή ή ζωή. Ή σκέψις δέν εϊ
χεν ακόμη τοσοΰτον προχωρήσει, ώστε νά έννοή τήν ζωήν μετά 
θάνατον διαρκοϋσαν ώς τι ένυποστατον, άλλ’ ή πιστις είς τήν 
διάρκειάν της έβασιζετο έπί αισθητικών αντιλήψεων διότι, έπειδή 
ή ψυχή δέν εϊνε άλλο τι είμή ή άνα.τνοή, άποθνήσκο/τος τοΰ άν
θρώπου, ή έγκαταλείπουσα αύτον πνοή παρίσταται εις τήν α’ισθη- 
σιν ώς αιτία τής ζωής καί τοΰ θανάτου· οίχομένης δ’ έκείνης 
έναπολείπονται τά άλλα μέρη τοΰ σώματος. "Οθεν έκείνη μόνη 
διαρκεϊ είς τόν "υ^δην, άλλ’ ώς φάσμα καί ειδωκον διατηρούν 
μόνον τήν εξωτερικήν μορφήν καί το σχήμα τοΰ πρώην πραγμα
τικού άνθρώπου. Οϋτω π. χ. ό Πάτροκκος εμφανίζεται εϊς τόν φί
λον του Άχιλλέα τοιοΰτος οίος ήν ζών κατά το μέγεθος, τό 
σχήμα, τήν οψιν, τήν φωνήν καί τά ίμάτια (Ίλ. Ψ'. 65).

("Επεται συνέχεια).
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
ή

άνακάλυψις τής ’Αμερικής.

Εις τδν μυχόν τοΰ θαυμαστού κόλπου, τδν δποΐον σχηματίζει 
ή Μεσόγειος βρέχουσα τά τελευταία παράλια τής Προδιγγίας καί 
’Ιταλίας, μεταξύ τών πόλεων Γενούης καί Σαδόνης, ύπάρχει άση

μος κωμόπολις α- 
ναπτύσσουσα λίαν 
φειδωλώς μέτριας 
τινάς κατοικίας έπί 
τής μεγαλοπρεπούς 
ταύτης παραλίας.'!! 
ειρηνική καί άγνω
στος αΰτη κωμόπο- 
λις εΐνε τδ Κογο- 
ρέτον, ή πατρίς τοΰ 
Χριστοφόρου Κο
λόμβου.

Αί πόλεις Γένουα 
Σαδόνη και Νέρδη 
διεφιλονείκησαν έπί 
πολύν καιρδν τήν 
δόξαν τοΰ δτι έγέν- 
νησαν τδν τολμηρδν 
τούτον θαλασσοπό
ρον, άλλά τήν σή
μερον δέν μένει 
πλέον ούδεμία περί 
τούτου άμφιδολία. 
Έπιστολή αύτοΰ τοΰ 
Κολόμβου άποδει- 
κνύει ώς πατρίδα 
του τδ Κογορέτον.

Έγεννήθη κατά 
τδ 1441 έξ εύγε- 
νοΰς οικογένειας, 
πτωχευσάσης πρδ 
πολλοΰ, καί δ πα
τήρ του έξήσκει τδ 
έπάγγελμα τοΰ υ
φαντού ή έριουρ- 
γοΰ. Είχε τέσσαρα 
τέκνα, τών όποιων δ 
Κολόμδος ήτον δ 
πρεσδύτερος.

Ούτος πρωΐμως 
δείξας μέγαν ζήλον 
έκπαιδεύσεως, έςά- 
λη εις τδ πανεπι- 

Χριστόφορος Κολόμβζς.

στήμιον τής Παδίας, δπου έσπούδασε τήν γραμματικήν, τά Λα
τινικά και τήν γεωγραφίαν.

Έπεδόθη πρδ πάντων είς τήν τελευταίαν ταύτην έπιστήμην, 
τής δποίας ή σπουδή άνέπτυξεν εις αύτδν άκάθεκτον κλίσιν πρδς 
τάς ναυτικάς επιχειρήσεις.

Δεκατετραετής έλθών είς Γένουαν ήρχισε νάπλέη,καί έν δια- 
στήματι πολλών έτών έταξείδευσε πολλάκις εις Νεάπολιν καί 

Μασσαλίαν. Μετ’ολίγον συμμετεσχε τής εκστρατείας Ίωάννου τοΰ 
έξ Άνδεγαυΐας πρδς άνάκτησιν τοΰ βασιλείου τής Νεαπόλεως και 
κατά τδ 1474 έκυδέρνα πολλά Γενουήνσια πλοία διατελοΰντα 
εϊς τήν υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου XI. 
πολεμοΰντος τότε κατά τής ’Ισπανίας.

Ό Κολόμδος διεκρίθη έπίσης εις τάς ναυμαχίας, αΐτινες κατά 
τήν έποχήν ταύτην έλαβον χώραν μεταξύ Γενούης και Βενετίας, 

καί εις μίαν τούτων 
έκινδύνευσε νάχάση 
τήν ζωήν του. Το 
πλοΐον, έφ’ ου ήτο 
και αύτδς, έπυρπο- 
λήθη ύπδ τοΰ έχ- 
θροΰ, τδ πλήρωμα 
ήναγκάσθη νά ρι- 
φθή είς τήν θάλασ
σαν, δ δέ Κολόμ
δος δυνηθείς ν’ άρ- 
πάση κώπην, πλέ- 
ουσαν πλησίον του, 
καί βοηθούμενος 
ύπ’ αύτής, κατώρ- 
θωσε μόνος έκ τών 
συντρόφων του νά 
φθάση είς τήν ξηράν 
άπέχουσαν περίπου 
δύο λεύγας.

Άναλαδών έκ 
τών μόχθων καί κα- 
ταφλεγόμενος ύπδ 
τοΰ πόθου τών μα- 
κρυνών ταξειδίων 
ήλθεν είς τήν Λι- 
σδώνα, ένθα κατά 
τήν έποχήν ταύτην 
δ πρίγκηψ τής Πορ- 
τογαλλίας ’Ερρίκος 
εΐχε δώσει δυνατήν 
ώθησιν είς τάς ναυ- 
τικάς ανακαλύψεις, 
δ δέ Χριστόφορος 
Κολόμδος, δστις 
πρδ πολλοΰ έτρεφε 
τήν ιδέαν δτι άφεύ- 
κτως ύπάρχει δδδς 
πρδς δυσμάς άγου
σα εις τάς ’Ινδίας, 
ήλπιζε νά εύρη είς 
τήν αύλήν τής Πορ- 
τογαλλίας τήν προσ

τασίαν, τής δποίας εΐχεν άνάγκην πρδς έκτέλεσιν τών σχεδίων 

του.
Αί φιλόθρησκοι έξεις τοΰ Κολόμδου τδν έσχέτισαν εύθύς μετά 

τήν άφιξίν του μετά των μοναχών ένδς μοναστηριού, διά τών δ
ποίων έγνώρισεν ’Ιταλόν τινα Βαρθολομαίον Παλέστρον, ένα έκ 
τών περιφημοτέρων ναυτικών των διατελούντων είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ πρίγκηπος ‘Ερρίκου. Οί δύο ουτοι άνδρες συνεδέθησαν διά 

στενής φιλίας καί δ Κολόμδος κατέστη μετ’ δλίγον ό γαμόρδςτοΰ 
Βαρθολομαίου, μετά τδν θάνατον τοΰ όποιου έκληρονόμησε τούς 
χάρτας, τά σχέδια καί τάς ναυτικάς παρατηρήσεις του, έξ ών ήρα- 

νίσθη σπουδαίας γεωγραφικός πληροφορίας.
‘II θάλασσα τότε ήτον είσέτι έλάχιστα έγνωσμένη καί αί ναυ- 

τικαι σπουδαί περιωρίζοντο εϊς στοιχειώδεις τινάς έπιστημονικάς 
γνώσεις. ‘Ο Κολόμδος έχων άκόρεστον έπιθυμίαν τοΰ μανθάνειν, 
συνανεστρέφετο μετ’ άκρου ζήλου τούς πλοιάρχους, οιτινες έπανήρ- 
χοντο έκ τών παραλίων τής ’Αφρικής, καί αί πληροφορίαι, τάς 
οποίας παρ’ αύτών έλαμδανεν, ένίσχυον έτι μάλλον τήν πεποίθη- 

Ό θυρωρός τοΰ μοναστηριού της Ραβίδας δίδιι τω υίφ τον Κολόμβου τιμάγιον άρτου και ολίγον ύδωρ, 
• ό δε Κολόμβος συνδιαλέγεται μιτά τοΰ ηγουμένου.

τίο του, ότι εΐνε δυνατόν νά ύπάγη τις εις τάς ’Ινδίας διευθυνό- 
μενος πρδς δυσμάς ή ότι κατά τήν διεύθυνσιν ταύτην δύναται νά 
εύρη γαίας αγνώστους.

Πλήρης πεποιθήσεως είς τά σχέδιά του ό Χριστόφορος Κο
λόμδος ύπέδαλεν αύτά πρδς τδν βασιλέα τής Πορτογαλλίας, δστις 
διώρισεν έπιτροπήν πρδς έξέτασιν αύτών. Άλλ’ ή έπιτροπή αΰ
τη ζηλοτυποΰσα τήν φήμην, τήν δποίαν ό Κολόμδος ήρχισε νά 
αποκτά, παρέστησεν αύτδν ώς άνθρωπον πανοΰργον καί φαντα- 
σ’.όπληκτον, ώστε ήναγκάσθη ν’ άναχωρήση κρυφίως μετά τού υιού 
του Διέγου τδ 1484, δπως διαφύγη τήν δυσμένειάν της.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ’. Τείχος ΜΙ’.)

Ή γυνή του πρδ μικρού εΐχεν άποθάνει καί ούδέν πλέον έκρά- 

τει αύτδν είς Πορτογαλλίαν.
Έπιδιώκων πάντοτε τήν έκπλήρωσίν τών σχεδίων του, άπε- 

φάσισε νά μεταδή είς τήν Ισπανίαν, κυδερνωμένην τότε ύπδ τού 
Φερδινάνδου καί τής Ίσαδέλλης έχόντων καθέδραν τήν Κορδούην, 
καί διηυθύνθη πρδς τήν Πάλον, μικρόν λιμένα τής ’Ανδαλουσίας, 
είς τήν έκδολήν τοΰ Ρίου-Τίντου, όπου κατώκειέις γυναικάδελ- 

φός του.
‘Ο Κολόμδος ήτο τόσον πτωχός ώστε ύπεχρεώθη νά πρσσφύγη 

είς τδ έλεος τής φιλανθρωπίας, δπως δυνηθή νά έξακολουθήση 

τήν οδοιπορίαν του. Φθάσας πλησίον τής Πάλου, έστάθη πρωίαν 
τινά εϊς τδ μοναστήριον τής Ραδίδας, τδ όποϊον σώζεται άκόμη, 
καί έζήτησε παρά τοΰ θυρωρού τεμάχιον άρτου καί δλίγον ύδωρ 
διά τδ τέκνον του. Ένω τω έδίδετο ή λιτή αΰτη τροφή, ό μο
ναχός Ιωάννης Περές δέ Μαρσέννας, ηγούμενος τού μοναστη
ριού, έλθών καί ίδών τδν. δδοιπόρον συνεκινήθη άπδ τδ σεμνο
πρεπές ήθος αύτοΰ καί ήρχισε νά συνδιαλέγηται μετ’ αύτοΰ. ‘Ο 
ήγούμενος ήτο κάτοχος γνώσεων αρκετά έκτεταμένων πρδ πάν
των εΐχε σπουδάσει τήν γεωγραφίαν, τήν ναυτικήν καί τάς νέας 
άνακαλΰψεις. ’Οθεν ένδιεφέρετο ζωηρώς έκ τής συνδιαλέξεως του 

27.
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Κολόμβου, άλλά δυσπιστών πρ'ος τάς ΐδικάς του γνώσεις, προσ- 
εκάλεσε σοφόν τινά έκ τών φίλων του τδν Γαρσύαν Φερνάνδον, 
ιατρόν έν Πάλω.

Πολλαί συνδιασκέψεις έγένοντο εις τδ μοναστηριού, έν αΐς 
γηραιοί θαλασσοπόροι έλαβον μέρος, γνωμοδοτήσαντες δτι αί 
ιδέαι του Κολόμβου δέν ήσαν άβάσιμοι. Εις γηραιός πρωρεύς με
γάλης πείρας, ονομαζόμενος Πέτρος δέ Βελάσκος, διεβεβαίωσεν δτι 
πρό τριάκοντα περίπου έτών είχε ριφθή ύπδ τής τρικυμίας εϊς 
θαλάσσας λίαν μεμακρυσμένας πρδς δυσμάς, καί δτι αίφνης, καίτοι 
σφοδρού άνέμου πνέοντος κατά ταύτην την διεύθυνσιν, έπέτυχε 
γαληνιαίαν θάλασσαν, δπερ, κατά τήν γνώμην του, άπεδείκνυε 
τήν γειτνίασιν παραλίας αρκετά υψηλής προφυλαττούσης τδ μέρος 
τοΰτο τής θαλάσσης. Δυστυχώς δ Βελάσκος φοβούμενος τήν 
προσέγγισιν'τοΰ χειμώνος, δέν έτόλμησε νά διακινδυνεύση μακρύ- 
τερον πρδς άναζήτησιν τής άγνώστου ταύτης γής. "Αμα δ ήγού- 
μενος έπείσθη, δτι ή μελετωμένη έπιχείρησις ήδύνατο νά κατασή 
σπουδαιοτάτη διά τήν πατρίδα του, ύπεσχέθη εις τδν Κολόμβον 
δτι θά προσπαθήση ώσε νά εύρη ουτος εύνοϊκήν υποδοχήν εϊς τήν 
αυλήν, δπου τδν σραρεκίνησε νά μεταβή, δπως άπ’ ευθείας 
ύποβάλη τάς προτάσεις του εϊς τούς ήγεμόνας τής ’Ισπανίας.

Τώ έδωκε συστατικάς έπιστολάς πρδς τδν Φερνάνδον δέ Τα- 
λαβέραν στενόν φίλον του, πνευματικόν τής βασιλίσσης Ίσαβέλλης 
τής Καστιλλίας, καί άναμένων τήν έπιτυχίαν τών διαβημάτων 
τοΰ Κολόμβου, παρέλαβεν ύπδ τήν προστασίαν του τδν υιόν του 
Διέγον, τδν δπόίον συνετήρησε καί άνέθρεψεν έπιμελώς εϊς τδ 
μοναστήριόν του.

Ό Κολόμβος, πλήρης έλπίδος άπήλθε τώ 1486 είς τήν Κορ- 
δούην, άλλ’ ήτο μακράν έτι τοΰ τέλους τών δυστυχιών του, καί 
έπί έξ έτη έπρεπε νά παρακαλή βλέπων πάντοτε άναφαινόμενον 
άπροσδόκητόν τι κώλυμα εις τήν άναχώρησίν του. 'Ήλθε στιγμή 
μάλιστα, καθ’ ήν τόσον άπεθαρρύνθη ύπό τών προσκομμάτων, τά 
δποΐα οίέχθροί του διήγειρον κατ’ αύτοΰ, ώστε άπεφάσισε ν’ άφήση 
τήν ’Ισπανίαν καί νά προσφέρη τάς εκδουλεύσεις του εϊς τήν αύ- 
λήν τής Γαλλίας. Ήτον ήδη καθ’ οδόν, δτε πρεσβεία τής βα
σιλίσσης Ίσαβέλλης τω έκόμισετήν χαροποιάν εΐδησιν,δτι δ πλους 
τών άνακαλύψεων έπί τέλους άπεφασίσθη. ’Επανήλθε λοιπόν εϊς 
τήν Κορδούην καί ήτοίμασε πάντα διά τδν προσεχή άπόπλουν.

Αί άκόλουθοι συμφωνίαι έγένοντο μεταξύ αύτοΰ καί τής ’Ισπα
νίας: δ Κολόμβος νάπεριβληθή τδ αξίωμα τοΰ ναυάρχου δι'δλας 
τάς χώρας, τάς δποίας ήθελεν άνακαλύψει εϊς τδν ωκεανόν, 
νά δνομασθή άντιβασιλεύς καί γενικός διοικητής τών άνακαλυ- 
φθησομένων τόπων, καί έπί πλέον νά έχη δικαίωμα έπί τοΰ δε- 
κάτου τών ωφελειών, αΐτινες ήθελον προκόψει έκ τής έπιχειρή
σεως.

‘II βασίλισσα Ισαβέλλα έπεφορτίσθη δλα τά έξοδα τής πρώ
της ταύτης έκστρατείας· έπειδή δμως τδ Ισπανικόν ταμεΐον ήτο 
κατάχρεων ένεκα τοΰ κατά τών Μαύρων πολέμου, δλαι αί δα- 
πάναι δέν ήδύναντο νά καταβληθώσι παρά τή ς βασιλίσσης, καί ή 
άναχώρησις τοΰ Κολόμβου άναμφιβόλως ήθελε βραδύνει, άν δ 
Μαρτίνος Άλόνζος Πινζών, πλούσιος θαλασσοπόρος τής Πόλου 
ρστις μετά τοΰ άδελφοΰ του έμελλε νά λάβη μέρος εϊς τήν εκ

στρατείαν, δέν προκατέβαλλε μεγάλα κεφάλαια πρδς συμπλήρωσιν 
τοΰ έξοπλισμοΰ τών πλοίων.

Τά πλοία ταΰτα ήσαν τρία τδν άριθμόν, άλλά τόσον μικρά, ώςε 
οί ναΰται,οΐτινες έμελλον νά έπιβώσιν αύτών,άπεποιήθησαν πολύν 
καιρόν τοΰτο έπί τώ λόγω δτι δέν θά ήδύναντο ταΰτα ν’ άνθέ- 
ξωσιν είς τάς σφοδράς τρικυμίας, ύφ’ ών προσεβλήθησαν όντως 
κατά τήν έπιστροφήν των εϊς 'Ισπανίαν.

Δύο έκ τών πλοίων τούτων ήσαν άνευ καταστρώματος· ήσαν 
πλοιάρια έλαφρά ονομαζόμενα καραβέλλαι πολύ υψηλά έμ
προσθεν καί όπισθεν ιστιοφόρα ή κωπήλατα, όπως δ καιρός έπέ- 

τρεπε.
’Εν τούτοις δ Χριστόφορος Κολόμβος έφρόνει, δτι ή σμικρότης 

τών πλοίων τούτων ήτον ωφέλιμος είς τδν πλοΰν τών άνακα
λύψεων διά τήν εύκολίαν, τήν όποιαν έμελλε νά παρέξη αύτη είς 
τε τήν άκτοπλοίαν καί εϊς τήν προσέγγισιν εις γαίας ή άβαθεϊς 
ποταμούς.

‘Ημέραν παρασκευήν, τήν 3ην Αύγούστου 1492 δ Κολόμβος 
ύψωσε τέλος έπί τοΰ ίστοΰ τής Άγιας Μαρίας τήν ναυαρχικήν 
σημαίαν του καί δ στολίσκος άνεπέτασε τά ιστία. Ό στολί
σκος ούτος έσύγκειτο, ώς εΐπομεν, έκ τριών πλοίων, έκ τής ναυ- 
αρχίδος, ήτις ήτο μεγαλειτέρα τών άλλων καί κατάφρακτος, 
έκ τής Π ί ν τ α ς κυβερνωμένης ΰπβ τοΰ Μαρτίνου Άλόνζου Πιν- 
ζών, καί τής Νίνας ύπδ τάς διαταγάς τοΰ Βικεντίου Ίωάννου 
Πινζών άδελφοΰ τοΰ Μαρτίνου Πινζών.

Πρδ τής άναχωρήσεως δ Κολόμβος παρεκάλεσε τδν φίλον του 
Ηγούμενον τοΰ μοναστηριού τής Σάντα-Μαρίας Ραβίδας ΐνα 
έπικαλεσθή τήν θείαν βοήθειαν έπι τής έπιχειρήσεως, καί όλοι οί 
ναΰται μετά τών πλοιάρχων έπί κεφαλής έξωμολογήθησαν καί 
έκοινώνησαν.

Συγχρόνως κατανυκτική τελετή έγένετο έντός τοΰ μεγα- 
λοπρεποΰς μητροπολιτικοΰ ναοΰ τής Κορδοόης πρδ μικροΰ έτι 
όντος εϊς τήν έξ ουσίαν τών Μαύρων.

Οί βασιλείς Φερδινάνδος καί 'Ισαβέλλα παρευρέθησαν εις 
τήν τελετήν ταύτην μεθ’ άπάσης τής θεραπείας των, καί άπαν
τες παρεκάλουν ένθέρμως ύπέρ τής έπιτυχίας τοΰ ταξειδίου, 
διότι ένόουν δλην τήν δόξαν καί τήν ωφέλειαν, αΐτινες έμελλον 
νά προκύψωσιν έντεΰθεν είς τήν ’Ισπανίαν.

Ό Χριστόφορος Κολόμβος διηυθύνθη κατά πρώτον πρδς τάς 
Καναρίους νήσους,δπου προσωρμίσθη δ στόλος του καί έμεινεν έπί 
τρεις εβδομάδας ένεκα τής έπειγούσης έπιδιορθώσεως τής Πίντας, 
ήτις είχεν ύποφέρει καθ’ δδόν.

Τή 6η σεπτεμβρίου δ στόλος έξήλθεν έκ τοΰ λιμένος τής Γο- 
μέρας καί ώρμησε μετά τόλμης εϊς τδ μέσον του ’Ατλαντικού 
Ωκεανού διευθυνόμενος πρδς δυσμάς.

Τότε δ Κολόμβος περιήλθεν είς θέσιν, ήτις άπδ ήμέραν εϊς 
ήμέραν καθίστατο δυσχερεστέρα. Έως τότε δ στόλος είχε πλεύσει 
ύδατα, τά δποΐα οί ναΰται ήσαν συνειθισμένοι νά διατρέχωο'., άλ
λ’ δτε δέν έβλεπον πλέον τάς Καναρίους νήσους, ένόμισαν δτι 
ή άπώλειά των ήτο βέβαια και δτι δέν θά έπανέβλεπον πλέον 
τήν γήν.

Φόβοι άνόητοι κατέλαβον τά πληρώματα, τά δποΐα διΰσχυρί- 

ζοντο δτι έβλεπον καθ’ έκάστην νύκτα φαντάσματα, καί έπιμό- 
νως ήθέλησαν νά βιάσωσι τ'ον Κολόμβον νά έπιστρέψωσιν εϊς 
τήν ’Ισπανίαν. Ούτος δμως ένδυναμούμενος ύπδ της πεποιθή- 
σεώς του, άντέστη κατά τής κακής θελήσεως τών συμπλωτή- 

ρων του καί έξηκολούθει γενναίως τ'ον πλοΰν.
Άλλ’ δσω μάλλον αύτός ύπελόγιζεν δτι προσήγγιζεν είς τήν 

ποθητήν γήν, τοσούτω οί γογγυσμοί τών ναυτών ηϋξανον, αί δέ 
εύνοίκαί ένδείξεις, αΐτινες προσετίθεντο άδιακόπως εις τδ θάρρος 
τοΰ ναυάρχου, άπερρίπτοντο παρ’ αύτών καί μετ’ δλίγον ή άνταρ- 

σία φανερά έξερράγη. ’
Έσκέφθησαν νά ρίψωσι τ'ον Κολόμβον εις τήν θάλασσαν καί 

νά είπωσιν έπιστρέψαντες είς τήν ’Ισπανίαν, δτι τήν νύκτα έπεσεν 
έκ τοΰ πλοίου είς τήν θάλασσαν, ένώ έξήταζε τούς άστέρας. Ό 

Κολόμβος προσεπάθησε νά έλκύση τούς μέν διά λέγων φιλοφρο
νητικών, παρώξυνε τήν υπερηφάνειαν ή τήν φιλαργυρίαν τών δέ 
καί ήπείλησε τούς αύθαδεστέρους διά τιμωρίας παραδειγματικής, 
άν έτ όλμων νά κάμωσι τ'ο έλάχιστον κίνημα, ΐνα έμποδίσωσι τήν 

έξακολούθησιν τοΰ ταξειδίου.
Τήν πρωίαν τής 7 Οκτωβρίου κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου 

πολλοί ναΰται τής ναυαρχίδος ένόμισαν δτι εΐδον γήν πρδς τήν 
δύσιν, άλλά πολύ συγκεχυμένως, ώστε δέν έτόλμησαν νά κη- 
ρύξωσι τήν άνακαλυψίν των φοβούμενοι, μήπως άπατώνται καί 

στερηθώσι τήν ύποσχεθεΐσαν άνταμοιβήν πρ'ος τδν πρώτον, δστις 
ήθελε πραγματικώς άνακαλύψει τήν γήν ταύτην τήν τόσον άνυ- 

πομόνως προσδοκωμένην.
Έν τοσούτω τδ πλοΐον ή Νίνα προεπέμφθη, ΐνα βεβαιωθη περί 

τοΰ πράγματος, καί μετά μικρόν λευκή σημαία έφάνη έπί τοΰ ίστοΰ 
του, χανονοβολισμός δέ ήκούσθη έξ αύτοΰ, δστις ήτο τ'ο συμπεφω- 
νημένον σημεΐον τδ μέλλον νά άναγγείλη τήν έμφάνισιν τής ξηράς.

Χαρά ζωηροτάτη ήκτινοβόλησε τότε μεταξύ τών πληρωμάτων 
τοΰ μικροΰ στόλου, καί δλων τά βλέμματα διηυθύνθησαν πρ'ος δυ

σμάς. Άλλά καθόσον έπροχώρουν, αί έλπίδες των έξέλειπον, καί 

ή γή τής έπαγγελίας έγένετο άφανής έντός τών νεφών.
Τά πληρώματα τότε πάλιν τόσον μεγάλως άπεθαρρύνθησαν, 

δσον ζωηρώς ειχον χαρή.
Άλλά νέαι τινές περιστάσεις συνέτεινον πρδς άναζωογόνησιν 

τών έλπίδων καί πρδς κώλυσιν τής έκ νέου μελετωμένης άνταρ- 

σίας.
‘Ο Κολόμβος παρατηρήσας τήν πτήσιν μυρίων στρουθιών, 

τά όποια διηυθύνοντο πρ’ος τ'ο νοτιοδυτικόν, διϊσχυρίσθη δτι 
ή γή, είς τήν οποίαν ταΰτα έμελλον νά εύρωσι τήν τροφήν 
των, δέν ήδύνατο νά ήνε μακράν. ’Απεφάσισε λοιπόν τήν 
έσπερον τής 7 Οκτωβρίου νά άλλάξη πορείαν καί νά διευθυνθή πρδς 

τ'ο νοτιοδυτικόν μέρος.
Έπί τρεις ημέρας έπροχώρει κατ' αύτήν τήν διεύθυνσιν, καί αί 

ένδείξεις γέιτονευούσης γής καθίσταντο συχνότεροι
(άκολουθεΐ).

ΟΜΙΛΙΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΒΑίΩΝ.

“Οτε ό Θεάνθρωπος Ίησοΰς διά τήν άκραν αύτοΰ εύσπλαγ- 
χνιαν ήρχετο εϊς τήν Ιερουσαλήμ, ΐνα διά τήν σωτηρίαν τών άν- 
θρώπων ύπομείνη πάθη και σταυρόν καί θάνατον, τότε ό μέν 
Σίμων ό Λεπρός ήτοίμασεν εϊς αύτ'ου δεΐπ-υον, ή δέ Μαρία ή τοΰ 
Λαζάρου άδελφή διά πολυτίμου μύρου ήλειψε τούς άχράντους 
αύτοΰ πόδας καί άπεσπόγγισεν αύτούς διά τών τριχών τής κεφα
λής αύτής· ό λαός τής Ιερουσαλήμ προΰπήντησεν αύτω μετά 
βαΐων τοΰ δέ πλήθους έκείνου άλλοι μέν έστρώννυον εϊς τήν 
όδ'ον κλάδους έκ τών δένδρων, άλλοι δέ έρριπτον τά ίμάτια αυ
τών είς τήν γήν, διά τής δποίας έμελλε διαπεράσαι ό Ίησοΰς- 
οί μαθηταί αύτοΰ έδοξολόγησαν αύτόν, οί άκακοι παιδίς προσέ- 
φερον αύτω ύμνολογίαν, τά πλήθη τυΰ λαοΰ ύπεδέχθησαν αύτόν, 
κράζοντα καί βοώντα, «Ώσαννά τω υίώ Δαβίδ· εύλογημένος ό 
» έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου· ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις», 
(Ματθ. κά., 9.) καί άλλους όμοιους ύμνους· ό δέ προδότης Ιούδας 
έτοιμάζει εϊς ύποδοχήν αύτοΰ τής προδοσίας τ'ο φΟ,ημα, καί οί 
αρχιερείς καί τ'ο συνέδριου αύτών συνάγουσι βουλευτήρια, καί 
άποφασίζουσι τ'ον θάνατον ού μόνον τοΰ Ίησοΰ Χριστού, άλλά καί 

τοΰ Λαζάρου,
Ή σήμερον ήμέρα έστίν ή πρδ έξ ημερών τοΰ πάσχα· ή αύριο*  

έστίν ή πρώτη ήμέρα τών παθών, ή μετά τήν αϋριον ή δεύτερα, 
και αί έφεξής δμοίως έως τοΰ σαββάτου· μετά δέ έξ ήμέρας, με- 
τροΰντες άπδ τής σήμερον, έπιτελοΰμεν το πάσχα. Τί σημαί- 
νουσι ταΰτα; άράγε ή άνάγνωσις τών εύαγγελίων τών παθών 
τοΰ Ίησοΰ Χριστού, ή τελετή τοΰ νιπτήρος, τά άσματα τής έκ
κλησίας τά μηδέν άλλο κηρύττοντα εΐμή τού Χριστού τά πάθη, 
καί ό ετήσιος διορισμός τών τοιούτων ήμερων εϊς μάτην γίνον
ται ; — Ούχί, αύτά γίνονται, ΐνα λάβωμεν κατά νοΰν έκείνας τάς 
ήμέρας, είς τάς δποίας ταΰτα έγένοντο, καί άναλογισθώμεν, δτι 
αί παρούσα1, ήμέραι άναμιμνήσκουσιν έκείνας, και δτι καί κατά 
τ'ο παρόν έρχεται δ Ίησοΰς Χριστός ούχί άπδ τής Βηθανίας, άλ
λ’ έξ ύψους κατοικητηρίου αύτοΰ, ΐνα είσέλθη ούχί εϊς τήν Ιε
ρουσαλήμ, άλλ’ είς έκαστον τών εις αύτ'ον πιστευόντων· έρ
χεται δέ, ΐνα συνενωθή μεθ’ ήμών καί μείνη έν ήμΐν. Τοΰτο 
δέ τδ μυστήριον τής ένώσεως τών έν τή γή άνθρώπων μετά τοΰ 
ένανθρωπίσαντος Θεοΰ παρέδωκεν αυτός δ θεάνθρωπος όλίγας 
ώρας πριν ή παραδοθή είς τδ πάθος, ήγουν τή πέμπτη έν τή ώρα 
τοΰ δείπνου τοΰ μυστικού, έκφωνήσας ταύτην τήν πανεύσπλαγ- 
χνον προσκλητικήν άμα καί προστακτικήν φωνήν «Λάβετε, φά- 
» γετε· τούτο έστι τ'ο σώμά μου· Πίετε έξ αύτοΰ πάντες· τούτο 
» έστι τ'ο άιμά μου ». (Ματθ. ν.ς. 26,27,28) Ταύτης δέ τής ήμέ-
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ρας και τής παραδόσεως τούτου τοΰ μυστηρίου την άνάμνησιν 
ποιοΰμεν έν τή άγια καί μεγάλη πέμπτη· διά τοΰτο δέ ή άνάμνη- 
σις γίνεται, ΐνα μεταλάβωμεν καί ήμεϊς, καθώς τότε οί θειοι από
στολοι, τ'ο σώμα καί τ'ο α’μα τοΰ Ίησοΰ Χριστού. Διά δέ της 
μεταλήψεως τοΰ ύπερφυοΰς τούτου μυστηρίου συνενοΰται μεθ’ ή
μών δ Σωτήρ ήμών καί μένει έν ήμϊν « Ό τρώγων μου τήν 
·» σάρκα καί πίνων μου τδ αίμα έν έμοί μένει κάγώ έν αύτω» 
(Ίωάν. ς'. 56). Ποιαν λοιπόν ήμεϊς ποιοΰμεν ετοιμασίαν πρδς υπο
δοχήν αύτοΰ; τήν άγίαν έτοιμασίαν έκείνων τών εύλαβεστάτων 
άνθρώπων τών τότε άςιοπρεπώς υποδεχθέντων αύτδν ή τήν δλέ- 
θριον ετοιμασίαν, ήν έποίησεν δ προδότης ’Ιούδας καί τδ παμπό
νηρου τών άρχιερέων συνέδρων;

Χριστιανέ, δ Ιησούς δ σωτήρ σου έρχεται· άλλ’ άράγε έτοι- 
μάζεις καί σύ δι’ αύτδν δεϊπνον, καθώς δ Σίμων δ Λεπρός; Άλ - 
λ’ έγώ, λέγεις, δέν βλέπω αύτόν πώς λοιπόν νά έτοιμάσω δεϊπνον 
δι' αύτόν ; Πλανάσαι- πάσαν ώραν σχεδόν βλέπεις αύτόν, διότι, 
όταν βλέπης τδν πτωχόν, τότε βλέπεις αύτόν δθεν, δ,τι άν ποί
ησης εΐς τ'ον πτωχόν, ποιείς είς τδν Ίησοΰν Χριστόν κατα τδν 
λόγον αύτοΰ «Άμήν λέγω ύμϊν, έφ’ δσον έποιήσατε ένί τούτων 
» τών άδελφών μου τών έλαχίστων, έμοί έποιήσατε » (Ματθ. 
κε'. 40). ’Εάν κατ’ αύτάς τάς ήμέρας άνοιξης τά σπλάγχνα τής 
καρδίας σου καί δώσης δεϊπνον εϊς τούς πτωχούς καί θρέψης 
τούς πεινώντας καί χορτάσης τ'ον ορφανόν καί τήν χήραν, τότε 
ετοιμάζεις καί σύ, καθώς δ Σίμων, δεϊπνον εις τ'ον έρχόμενον 
Ίησοΰν Χριστόν- τότε γίνεσαι καί σύ, καθώς δ Σίμων, άξιος τής 
υποδοχής αΰτοΰ. « Πλήν τά ένόντα δότε έλεημοσύνην καί ιδού 
» πάντα καθαρά ύμϊν έσται» (Λουκ. ιά. 41).

Χριστιανέ, δ Κύριός σου έρχεται· άλείφεις αρά γε καί σύ διά 
τοΰ μύρου τούς παναχράντους αύτοΰ πόδας, καθώς ή Μαρία; 
άλλά πώς δύναμαι, λέγεις, τούτο ποιήσαι, μή βλέπων αύτόν ; 
αύτός, ώς Θεός, έστι πανταχοΰ παρών, έκ δεξιών σου ϊσταται διά 
παντός- δέν άκούεις τί λέγει δ προφήτης ; « Προωρώμην τδν Κύ- 
■» ριον ένώπιον μου διά παντός, δτι έκ δεξιών μου έστιν, ϊνα μή

σαλευθώ» (Ψαλ. ΙΕ')· κάν μή βλέπης αύτδν διά τών σω
ματικών σου οφθαλμών, βλέπεις δμως αύτδν διά τών όμμάτων 
τής ψυχής σου. ‘Η Μαρία ήλειψε τούς πόδας αύτοΰ διά μύρου 
νάρδου πιστικής πολυτίμου, σύγπλΰνον αύτούς διά τών θερμών 
τής μετάνοιας τών άμαρτιών σου δακρύων. Τδ μύρον τής Μα
ρίας έτιμήθη τριακοσίων δηναρίων ή τιμή τοΰ μύρου τών δα
κρύων οου έστιν άτίμητος, έπειδή της μετάνοιας τδ δάκρυόν 
έστιν ισοδύναμον τώ άγίω βαπτίσματι- « Καί δάκρυον στάξαν, 
λέγει δ έν άγίοις Γρηγόριος δ Νύσσης, ισοδύναμε! τω λουτρώ» 
(Νύσ. περί Μετά-'.). "Οταν ϊδη τά δάκρυα σου, εξαλείφει τάς α
μαρτίας σου καί δίδει σοι τήν αιώνιον μακαριότητα καί σωτη
ρίαν « Μακάριοι οί κλαίοντες νΰν, δτι γελάσονται» (Λουκ. ς'. 21). 
‘Η Μαρία πρώτον ήλειψε τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ, έπειτα άπε- 
σπόγγισεν αύτούς διά τών τριχών τής κεφαλής αύτής- σύ άλειψον 
αύτούς διά τών δακρύων σου, έπειτα άφιέρωσον είς αύτδν πάντας 
τούς λογισμούς τοΰ νοός σου, ύποτάξας αύτούς είς τδ άγιον αύ
τοΰ θέλημα. Αί τρίχες τής κεφαλής εΐσι τοΰ σώματος βλαστοί, 
οί λογισμοί τοΰ νοός εισι τής καρδίας καρποί- αύτδς δέ τήν καρ

δίαν ήμών ζητεί-« Δός μοι, υίέ, σήν καρδίαν » (Παροιμ. κγ'. 26).
Χριστιανοί, δ Κύριος ήμών έρχεται· δσοι λοιπόν είς τάς προ- 

λαδούσας ήμέρας τής άγιας τεσσαρακοστής ένικήσατε τής σαρ- 
κδς τά πάΟ.; καί κατετροπώσατε τοΰ διαβόλου τήν δύναμιν καί 
έλάδετε τδ τρόπαιον κατά τής ματαιότητας του κόσμου, έξέλθετε 
είς άπάντησιν αύτοΰ, προϋπαντήσατε αύτω, βαστάζοντες ού μόνον 
τά βαΐα, τά σύμβολα τής νίκης τοΰ θανάτου, άλλά καί αύτά τά 
τρόπαια τής άμαρτίας. Όσοι διά τής μετάνοιας καί έξομολογή- 
σεως έκαθαρίσθητε άπ'ο τών άμαρτιών ύμών, δσοι ένηστεύσατε 
καί έταπεινώθητε, δσοι έσωφρονήσατε καί ήλεήσατε, δσοι έπράξατε 
τά καλά έργα, έχετε τούς κλάδους τών άρετών δθεν άπλώσατε 
νΰν τήν καρδίαν ύμών, καθώς δ λαός τά ίμάτια αύτών, καί, μετα- 
λαδόντες τών θείων μυστηρίων, ύποδέχθητε ούχί είς τδν ναόν 
τδν νομικόν, ώς οί παϊδες, άλλ’ είς τδν ναόν τής ψυχής καί τοΰ 
σώματος ύμών ύποδέχθητε τδν βασιλέα της δόξης, ψάλλον- 
τες ώς οί μαθηταί, «Εύλογημένος δ έρχόμενος βασιλεύς έν ονό- 
» μάτι Κυρίου· ειρήνη έν ούρανώ καί δόξα έν ύψίστοις» 
(Λουκ. ιθ'. 38.), καί ύμνολογοΰντες αύτόν, ώς οί παϊδες, διά τοΰ 
«Ώσαννά τώ υίώ Δαδίδ’» (Ματθ. κα'. 15.)

"Οσοι δέ είτε διά τήν άπιστίαν ύμών ούχί μόνον δέν δέχεσθε 
τ'ον έρχόμενον Ίησοΰν, άλλά καί ύβρίζετε, βλασφημεϊτε καί έπι- 
βουλεύε σθε καί τήν είς αύτδν πίστιν καί τούς είς αύτδν πιστεύ
οντας, καθώς τήν ζωήν αύτοΰ καί τήν τοΰ Λαζάρου τών άπιστων 
τδ συνέδριου, εϊτε έχοντες δόλον ή μίσος ή έρωτα ή άλλο 
άμάρτημα είς τήν καρδίαν, καθώς δ Ιούδας τήν φιλαργυρίαν, ή 
μετανοήσατε και διορθώθητε, ή φύγετε καί κρύφθητε· διότι, έάν 
πλησιάσητε πρ'ος αύτδν καί μεταλάδητε αύτοΰ, καθώς έκεϊνος, 
ούαί ύμϊν! πΰρ έστι τούς άναξίους φλέγον.

’Αδελφοί μου άγαπητοί, οση έστιν ή εύσπλαγχνία τοΰ Κυρίου 
Ίησοΰ, τόση έστι καί ή δικαιοσύνη αύτοΰ· έρχεται άληθώς πραύς 
καί σώζων, άλλ’ έρχεται καί δίκαιος, ώς ειπεν δ άγιος προφή
της αύτοΰ- «’Ιδού δ βασιλεύς σου, ειπεν, έρχεται σοι δίκαιος καί 
» σώζων, πραύς καί έπιδεβηκώς έπί ύποζύγιον καί πώλον νέον» 
(Ζαχ. θ'. 9). Δι’ έκείνους, οϊτινες -υποδέχονται αύτδν έν άγάπη, 
ώς δ Σίμων, έν εύωδία άρετής, ώς ή Μαρία, έν εύλαβεία, ώς 
δ λαός δ εΐς προϋπάντησιν αύτοΰ έξελθών, έν καθαρότητι και 
ακακία, ώς οί παϊδες, έρχεται πραύς καί σώζων δι’ έκείνους δέ, 
οϊτινες ή ούδόλωςύποδέχονται αύτόν, καθώς τών άνόμων τδ συν
έδρων, ή άναξίως ύποδέχονται αύτόν,ώς δ φιλάργυρος καί έμπα- 
θέστατος Ιούδας, έξεφώνησεν ώς δίκαιος τόσον φοβεράν καί φρι
χτήν άπόφασιν, ώστε καί τ'ο μόνον άκουσμα αύτής φέρει φρίκην 
καί τρόμον τοσοΰτον δέ δίκαια έστιν ή άπόφασ’.ς, ώστε ποιεί 
πάντα άνθρωπον παντελώς άναπολόγητον.

Άν δ βασιλεύς σου δ έπίγεως, θέλων έλθεϊν είς τδν οικόν 
σου, ϊνα εύεργετήση σε, έστελλε πρώτον κήρυκα άναγγέλλοντά 
σοι καί λέγοντα, Έρχεται δ βασιλεύς σου είς τδν οικόν σου, διό 
έτοίμασον τ ά πρδς ύποδοχήν αύτοΰ, σύ δέ, μηδόλως περί τούτου 
φροντίσας, βλέπων τδν βασιλέα έρχόμενον, ή έκλειες τήν θύραν 
τοΰ οίκου σου κατά πρόσωπον αύτοΰ, μή θέλων ύποδεχθήναι αύ
τόν, ή ήνοιγες αύτήν, αύτδς δέ, είσελθών, ού μόνον εΰρισκεν 
άκάθαρτον καί κατερρυπωμένον [τδν ο’κόν σου, άλλά καί ήκουεν 

άπ'ο τοΰ στόματός σου ύβρεις καί περιφρονήσεις, ποιαν άπολο- 
γίαν είχες τότε, καν δποιανδήποτε τιμωρίαν άπεφάσιζε κατά σοΰ 
δ βασιλεύς έκεϊνος; Ό βασιλεύς δ έπουράνιος, δ Κύριος τοΰ 
ούρανοΰ καί της γης καί πάσης τής κτίσεως, θέλει ΐνα έ'λθη είς 
τήν ψυχήν σου, ϊνα σώση αύτήν, προκαταγγέλλει σοι δέ τήν 
έλευσιν αύτοΰ διά τής έκκλησίας, ήτις κηρύττει καί λέγει σοι 
Μετά έξ ήμέρας γίνεται τδ Πάσχα, έτοίμασον σεαυτόν, ΐνα διά 
της μεταλήψεως τών άγιων μυστηρίων ύποδεχθής τδν βασιλέα 
τής δόξης- σύ δέ, άναισθητών εις τοΰτο τ'ο κήρυγμα, ή ούδόλως 
μεταλαμδάνεις τά μυστήρια, ή μεταλαμβάνεις αύτά άναξίως- τότε 
ποιαν απολογίαν έχεις κατά τής φοβέρας άποφάσεως, τήν όποιαν 
έποίησεν δ θεός σου κατά σοΰ; ’Ακούσατε ουν πάντεςτήν φοβεράν 
αύτοΰ άπόφασιν, ϊνα, κατανυγέντες τήν καρδίαν καί τάς ματαίας 
προφάσεις άφέντες, προσέλθητε πρδς αύτδν μετά τής πρεπούσης 
προετοιμασίας. Έρχεται νυν δ πολυεύάπλαγχνος Ίησοΰς καί, θέλων 
είσελθεϊν είςτον οίκον τής ψυχής ήμών, προσκαλεϊ πάντας,λέγων, 
«Λάβετε, φάγετε· τοΰτό έστι τδ σώμά μου- Πίετε έξ αύτοΰ πάντες· 
» τοΰτό έστι τδ αίμά μου ». "Οσοι δέ άναισθητοΰντες άποστρέ- 
φονται αύτόν, ή τολμώντες υποδέχονται αύτδν άναξίως, αύτδς μέν 
φεύγει άπ’ αύτών, έκεϊνοι δέ έν τή ώρα τοΰ θανάτου ζητοΰοιν 
αύτόν, ΐνα συγχωρήση τάς ανομίας αύτών, καί ούχ εύρίσκουσιν, 
άλλ’ άποθνήσκουσιν έν ταϊς άμαρτίαις αύτών ιδού αύτά τά λόγια 
τοΰ Κυρίου «Έγώ υπάγω, καί ζητήσετέ με, καί έν τή αμαρτία 
» ύμών άποθανεϊσθε ». (Ίωαν. ή. 21).

-------- -------------------------
Ο ΕΝ ΝΈΑι ΕΦΕΣΩι ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Ή πρόοδος έκαστης Κοινωνίας, έξαρτωμένη έκ τής άφοσιώσεως 
έκάστου μέλους πρδς τ'ο κοινόν αύτής άγαθόν, έδωκεν άφορμήν 
βεδαίως καί εϊς τούς καθ’ ήμάς χρόνους νά συνδεθώσι δΓ «αρρή
κτων δεσμών διάφοροι κοινότητες, έμπνεόμεναι ύπδ τής φωτεινής 
λαμπάδος τοΰ πατριωτικού συμφέροντος, δπως συμπράξη έργω 
έκαστος κατά τδ έν'ον πρδς τ'ον θεοφιλή τούτον σκοπόν. Τοιοΰτος 
έθνωφελής σκοπός ηλέκτρισε καί τήν φιλοπατρίαν διακεκριμένων 
τινών άτόμων τής ήμετέρας πόλεως, ϊνα προβώσι μετ’ αύταπαρ- 
νήσεως είς τήν σύστασιν φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου ύπδ τήν 
έπωνυμίαν « ή Σύμπνοια ». Έκ πρώτης δ’ άφετηρίας εΐδεν έκα
στος έργω τήν άγαθήν προαίρεσιν, ύφ' ής έμφορεϊται δ ύμέτερος 
φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος- "δεότι, άμα μετά προηγηθεϊσαν μο
ναδικήν τελετήν έν τή πόλει μας άνέλαδε τάς έργασίας του, άμέ
σως συνεζητήθησαν τά έργα, είς α έπασχολούμενος δύναται τε- 
λεσφόρως νά ώφελήση τήν ήμετέραν Κοινωνίαν. Άπεφασίσθη 
λοιπόν ύπ'ο τών φιλομούσων μελών, ϊνα διάφορα διδακτικά μαθή
ματα διδάσκωνται καθ’ ώρισμένας ήμέρας τής έδδομάδος διά κα
ταληπτού τρόπου, δπως προάγωνται ούχί μόνον τά μέλη διανοη- 
τικώς, άλλά κα'ι οί έχοντες τ'ο απόλυτον δικαίωμα εισόδου άκρο- 
αταί έν καιρω τών μαθημάτων ώστε δύναται τις ειπεϊν, δτι δ φι
λεκπαιδευτικός ήμών Σύλλογος έςαι κοινή έστία διανοητικής άνα- 
πτύξεως, ένισχύουσα είς έκαστον τό πρός τήν πατρίδά δφειλόμε- 
νον καθήκον καί πληρούσα τήν καρδίαν έκάστου ποικίλων άρετών 

Μεγίστη δέ καί βεδαία έλπ'ις κατέχει πάντας, δτι εύγενής άμιλλα 
θέλει καταλάβει τούς ήμετέρους πολίτας πρδς γενναίαν συνδρο
μήν τοΰ ίεροΰ τούτου καθιδρύματοο, διότι ούχί μόνον μετ’ άξιε— 
παίνου ζήλου έν όλίγω χρόνω έδιπλασιάσθη δ αριθμός τών με
λών, άλλά καί γενική έκτίμησις τοΰ αγαθού τούτου έργου κατέ
λαβε πάντας, όμολογοΰντας μετά παρρησίας τδν προοδευτικόν αύ
τοΰ σκοπόν. Τί άλλο τώ δντιήδύτερον είς τδν άνθρωπον ή τδ νά μαν- 
θάνη καί έν προκεχωρηκυία ήλικία πάν δ,τι αί περιστάσεις κατέστη
σαν αύτω άδύνατον έν τή νεαρά αύτοΰ ήλικία νά σπουδάση; οΰτω 
λοιπόν καί οί ήμέτεροι συμπολΐται, ύπό τοΰ αισθήματος τής προ
όδου κατεχόμενοι, παρευρίσκονται είς τάς διδασκαλίας τών μαθη
μάτων, άτινα μετά μεγίστης προθυμίας άνεδέχθησαν νά διδάσκωσι 
διάφορα διακεκριμένα μέλη τοΰ Συλλόγου, καταδάλλοντες άτρύ- 
τους κόπους εϊς τόν ένδοξον άγώνα δν έπιβάλλει αύτοϊς ή τε 
έντολή τοΰ Συλλόγου καί τ'ο πρός τήν εύημερίαν τής πατρί
δος καθήκον. Τοιαΰτα τώ δντι γενναία έργα άπαιτεϊ ή πατρίς 
παρά τών διεπόντων τά κοινά πράγματα, άπέναντι τής δποίας 
θέλουσιν είσθαι είς βαρεϊαν εύθύνην, άνίσως παραμελώσι τήν έξά- 
σκησιν τής έπιρροής των είς τήν προαγωγήν αύτής. Δημοσιεύων δέ 
ταΰτα σήμερον, δέν έχω σκοπόν νά κινήσω τδν θαυμασμόν τών 
δμογβνών πρδς τόν ήμέτερον Σύλλογον, άλλά νά δείξω πόσον 
μέλλουσι νά προαχθώσιν αί κοινότητες έκεϊναι, αΐτινες έφρόντισαν 
νά συναφθώσι διά τής άδελφικής ταύτης συμπράξεως ύπέρ τοΰ γε
νικού συμφέροντος. Διότι θέλει ρυθμισθή πρώτον ή τακτική άνα- 
τροφή τών τέκνων διά τής ένισχύσεως τών έκπαιδευτικών κα
ταστημάτων πρδς μόρφωσιν χρηστής κοινωνίας, αί έπάρατοι δέ 
διχόνοια· δέν θέλουσιν έχει χώραν πρός έξάσκησιν τών φιλέκδι
κων παθών, άτινά εϊσιν ή καίρια πληγή ή έπιφέρουσα τήν κα
ταστροφήν έκάστου έθνους. Ίδών πρδς τούτοις νά έτιδαψιλεύη- 
ται εϊς τούς κόλπους τής άρτισυστάτου «Σύμπνοιας» έκ τών πέ
ριξ μάλλον πεπολιτισμένων Κοινοτήτων ή πνευματική αύτών 
άρωγή καί έλπίζων. δτι καί αΰτη θέλει φανή αξία τών προσ
δοκιών αύτών καί τής έντολής, ήν έπιδάλλει ή ιερά αύτής άπο- 
στολή, εύελπιστώ, δτι εύπρόσδεκτος θέλει εΐσθαι ή άφήγησις 
αΰτη είς τάς έριτίμαυς στήλας τοΰ «Μέντορος», τοΰ ύπέρ τής 
έθνικής προαγωγής θερμώς άγωνιζομένου, τερπνή δέ τοϊς φίλοις 
αύτοΰ άναγνώσταις. Δέξασθε κτλ.

Έν Ν. Έφέσω. Δ. Μ. Γ.

-----------0000^0000-------

ΠΑΛΗ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΑ1ΝΗΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ·. 

(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ.)

Ειχον τεθή έδιόλια ύπδ στέγην έκ καταπετασμάτων πορ
φυρού χρώματος καί συνδεδεμένων πρδς άλληλα μέ κόμβους 
μετάξινους καί χρυσούς. Ή στέγη αΰτη, ήν ύπεστήριζον στύλοι 
κεκαλυμμένοι μέ ύφάσματα χρυσοκέντητα, έσχημάτιζεν ύπεράνω 
τών θεατών εύρύχωρον σκηνήν κυκλοτερή, τής όποιας αί άνταύ- 
γειαι έδιδον είς δλα τά πρόσωπα χρώμα ζωηρόν έν έντελεϊ αρ
μονία μέ τήν ζωηράν καί περιπαθή έκφρασίν των.

Ύπεράνω τής κονίστρας άπλετον φώς κατερχόμενον ώς έκ 
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θολού έν τώ πανθέω τοΰ Άγρίππα διεχύνετο άφθόνως καί δέν 
«φίνε νά χάσωσι τίποτε οί έκθαμβοι οφθαλμοί. 'Εξήκοντα χιλι- 
δες θεατών εΐχον ευρεΐ θέσιν εξήκοντα χιλιάδες άλλοι πλα- 
νώμενοι πέριξ τοΰ περιβόλου έζήτουν νά είσχωρήσωσιν εις αΰτόν· 
Τό άμφιθέατρον ώμοίαζε μέ πλοΐον, έντός τοΰ όποιου είσέδυσαν τά 
κύματα καί τό όποιον έπλήρωσαν μέχρι τοΰ καταστρώματος, έν 
ω άλλα κύματα πλήσσοντα αΰτό έξωθεν θραύονται μυκώμενα 
κατ’ αΰτοΰ.

Φρικτός βρυχηθμός, είς δν άνταπεκρίθησαν αί κραυγαί τοΰ 
πλήθους, ανήγγειλε τήν άφιξιν λεαίνης τινός Νουβικής· τό θεω- 
ρεΐον τοΰ τρομερού ζώου ήνεωχθη ήδη.

Εΐς τινα άκραν άνθρωπός τις ήτο κατακεκλιμένος έπί της 
άμμου ήμίγυμνος και ώσεί κοιμώμενος· τόσον έφαίνετο αμέριμνος 
δι’ δ,τι τόσον πολΰ συνεκίνει τό πλήθος· καί έν ω ή λέαινα ώρ- 

μα τήδε κάκεΐσε έν τή κενή κονίστρα ανυπόμονος διά τό θύμα, 
έκεΐνος έστηριγμένος έπί τοΰ άγκώνας έφαίνετο κλείων τοΰς βε- 
βαρυμένους οφθαλμούς του, ώς οί θερισταί, οϊτινες κεκμηκότες 
κατά τινα θερινήν ήμέραν, είσί κατακεκλιμένοι περιμένοντες τόν 
ύπνον. Έν τούτοις πολλαί φωναί έξερχόμεναι έκ τών εδωλίων 
άπητησαν παρά τοΰ έπιμελητοΰ τών άγώνων ν’ άναγκάση τό θύμα 
νά προχωρήση· διότι τό ζώον ή δέν τό διεκρινε ποσώς ή τό περι- 
εφρόνησε βλέποναΰτό τόσον «διάφορον. Οί τεταγμένοι εις τήν κο
νίστραν ώπλισμένοι μέ μακράς λόγχας ύπήκουσαν είς την Οέλη- 
σιν τοΰ λαοΰ καί παρώρμων τόν μονομάχον διά τής άκρας 
οξείας λόγχης. Μόλις αισθανθείς ουτος τάς προσβολές τοΰ σιδή
ρου, άνεγείρετσι μέ φρικτήν κραυγήν κα'. δραξάμενος τής λόγχης, 
ήτις εΐχεν αίματώσει τό δέρμα του, τήν αποσπά εΰκόλως άπό τής 
χειρός τής κρατούσης αΰτήν, τήν συντρίβει είς δύο τεμάχιά καί 
ρίπτει τό έν κατά τής κεφαλής τοΰ έπιμελητοΰ, δν Ανατρέπει- 
ζρατήσας δέ τό έτερον τεμάχιον, δπερ ήτο πεποικιλμένον σιδήρω, 
πορεύεται μέ τό δπλον τοΰτο κατά τοΰ αγρίου έχθροΰ του.

"Οτε ήγέρθη, οί θεαταί ήδυνήθησαν νά μετρήσωσιν έπί 
τής άμμου τήν σκιάν τήν σχηματισθεΐσαν ύπό τοΰ κολοσσιαίου 
αναστήματος του, ψιθυρισμός δέ έκπλήξεως διέτρεξεν δλην 
τήν όμήγυριν. Ό λαός εΰχαριστήθη, διότι εΐχε κρίνει ανταξίους 
τοΰς δύο Αντιπάλους. Κατά τόν χρόνον τούτον ό μονομάχος προΰ- 
χώρει βραδέως έν τή κονίστρα, στρεφόμενος ένίοτε πρός τό μέρος 
τοΰ αΰτοκρατορικού θεωρείου και άφίνων νά πίπτωσιν οί βραχίο
νες του μέ είδος τι άθυμίας, ή έσκαπτε διά τής άκρας τής λόγ
χης τήν γήν, ήν έμελλε*  έντός ολίγου νά ποτίση μέ αίμα, έπειδή 

δέ ή:ο συνήθεια νά ήνε άοπλοι οί κατάδικοι, έκραύγασάν τινες· 
«Μηδέν δπλον εΐς τόν θηριομάχον! δ θηριομάχος άνευ δπλου!..» 
Άλλ’ αΰτός σείων είς τήν χεΐρά του τό τεμάχιον, δπερ εΐχε φυ
λάξει, και δεικνύων αΰτό είς τόπλήθος: «Έλθετε νά τό λάβητε» 
έλεγε, μέ στόμα συστελλόμενου καί μέ φωνήν τραχεΐαν καί σχε
δόν πνιγομένην ύπ’ οργής. Τών κραυγών διπλασιασθεισών, Ανή- 
γειρε τήν κεφαλήν, προσέβλεψε πρός τήν όμήγυριν, τή ΰπεμειδί- 
ασεν ύπεροπτικώς καί συντρίψας πάλιν μεταξΰ τών χειρών του 
τό λείψανου τοΰ δπλου, δπερ τώ έζήτησαν, έρριψε τά συντρίμ
ματα κατά τής κεφαλής τής λεαίνης. Τούτο ήτο τρόπον τινά ή 

πράκλησίς ταυ.

Ή λέαινα αίσθανθεΐσα έαυτήν προσβληθεΐσαν έστρεψε τήν 
κεφαλήν καί ιδοΰσα τόν αντίπαλόν της όρθιου έν τω μέσω τής 
κονίστρας δι’ένός πηδήματος έπετέθη κατ’αΰτοΰ· άλλ'ό μονομάχος 
άπέφυγε κλίνας, καί ή λέαινα βρυχωμένη έμελλε νά πέση άπό 
στιγμής είς στιγμήν. Ό μονομάχος άνηγέρθη κα! τρις ήπάτησε 
διά τών αΰτών κινημάτων τόν μανιώδη έχθρόν του. Έπί τέλους 
ή λέαινα προσήλθε προσεκτικώς μέ οφθαλμούς σπινθηροβολών
τας, οΰράν δρθίαν καί γλώσσαν ήδη αίματωμένην, δεικνύουσα 
τοΰς όδόντας καί προεκτείνουσα τό ρύγχος· άλλά τήν φοράν ταύ
την ό μονομάχος, καθ’ ήν στιγμήν ή λέαινα έμελλε νά τόν 
άρπάση, τήν ύπερεπήδησε δι’ ένός άλματος επευφημούνταν τών 
θεατών, ών έδέσποζεν έντελώς ή έκ τής πάλης ταύτης συγ/.ί- 
νησις.

Έπί τέλους άφ’ ού έπί πολΰ κατεπόνησεν ουτος τόν μανιώδη 
έχθρόν του, μάλλον άπηυδημένος έκ τών ένθαρρύνσεων, τάς όποιας 
έφαίνετο δτι τω έδιδε τό πλήθος, παρά άπό τήν βραδύτητα τής 
πάλης, ήτις κατ’ άρχάς έφάνη τόσον άνισος, ήσθάνθη τήν λέ
αιναν δλως άσθμαίνουσαν νά τρέχη κατ’ αΰτοΰ μέ βρυχηθμόν 
χαράς. Ταΰτοχρόνως κραυγή φρίκης έξήλθεν έξ δλων τών έδω- 
λίων, δτε αΰτη άνορθωθεΐσα έπί τών ποδών της έπέθεσε τοΰς 
ονυχάς της έπί τών γυμνών ώμων τοΰ μονομάχου καί προέτεινε 
τό άνοικτόν στόμα της διά νά τόν καταβροχθίση· άλλ’ ουτος 
άπέσυρε τήν κεφαλήν καί δραξάμενος διά τών δύο νευρωδών βρα
χιόνων του τοΰ αΰχένος τοΰ ζώου, τον έσφιγξε μέ τόσην δύνα- 
μιν,ώστεή λέαινα μή δυν αμένη ν’απαλλαχθή άνήγειρεν όρμητικώς 
τό ρύγχος, δπως εϊσαχθή είς τοΰς πνεύμονάς της ολίγος άήρ, ουτι- 
νος τήν δίοδον έκλειον αί χεΐρες τοΰ μονομάχου ώς λαβίς σιδη
ρουργού.

Εντούτοις ό μονομάχος, δστις ήσθάνετο έαυτόν έξασθε- 
νοΰντα ύπό τοΰς προσκεκολλημένους δνυχας τοΰ θηρίου, έδιπλα- 
σίασε τάς προσπάθειας του διά νά τελεί ώση ταχύτερου, διότι ή 
πάλη παρατεινομένη έμελλε νά τω άποβή ολέθρια. ’Ορθωθείς 
λοιπόν έπί τών ποδών καί άφεθείς νά πέση μέ δλον τό βάρος 
του έπί τοΰ έχθροΰ, ουτινος αί ιγνύες (άντζαι) έκάμφθησαν ύπό 
τό βάρος, συνέτριψε τά πλευρά τοΰ ζώου, δπερ έξεβαλεν έκ τοΰ 
καταπατηθέντος στήθους του ήχον τινά, δστις έπί πολΰ έξήρχετο 
έκ τοΰ συνεσφιγμένου λαιμού του μέ κρουνούς αίματος καί άφροΰ. 
Άνεγερθείς τότε αίφνης καί άπαλλάττων τούς ώμους του, ών έν 
σπάραγμα ήτο προσκεκολλημένον είς τούς αίματοφύρτους δνυχας 
τοΰ ζώου, έθεσε τά γόνατά του έπί τών άσπαιρόντων πλευρών του 
καί, σφιγγών αΰτό μέ δύναμιν διπλασιασθεΐσαν ύπό τής νίκης, 
είδε τοΰς μυώνάς του σκληρυνθέντας, τήν κεφαλήν άνορθωθεΐσαν 
καί έπαναπεσοΰσαν έπί τής άμμου, τό στόμα ήμιάνοικτον καί έρ- 
ρυπωμένον άπό σίελον, τρΰς όδόντας συνεσφιγμένους καί τοΰς 
οφθαλμούς έσβεσμένους. Γενική επευφημία ήκούσθη τότε· ό δέ 
μονομάχος, ουτινος ό θρίαμβος εΐχεν Αναζωογονήσει τάς δυνά - 
μεις, ώρθώθη καί, δραξάμενος τοΰ τερατώδους πτώματος, έρ- 
ριψεν αΰτό μακρόθεν ώς σημεΐον σεβασμού ύπό τό αΰτοκρατορι- 

κόν θεωρείου.
I. Ίωοηφίδης.

Π ρ ο σ φ ώ ν η σ ι ς τώ Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη 

Εφέσου

ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΩ.

«Έπί δύο άναβάντος ιερών άγιων θρόνων 
διαρκώς αί άρεταί του έλαμπον πρό τόσων χρόνων. 
Μέλλει ήδη είς τό πλήθος νά κηρύξη τής ’Ασίας: 
έπρεπεν ήμΐν τοιοΰτος όδηγός τής Εκκλησίας.

Καί πρό τής έλεύσεώς Σου δέν έσάλπιζεν άκόμα 
εϊς τά ώτά μας τοιαύτα φήμης άδεκάστου στόμα;
Ήρχεσο, καί ιδού πόλεις πρός υποδοχήν Σου τόσαι 
έσπευδον.. Ήλθες· Θεέ μου, πώς ήγάλλοντο σκιρτώσαι!

Καί μακρόθεν ήσθανόμην τής χαράς των τάς έκρήξεις 
καί τού σεβασμού των πρός Σε έθεώρουν τάς ενδείξεις.
Έρρεε διά τού πλήθους χαομοσύνων ωδών ήχος· 

τό ηΰλόγεις, καί έκεΐνο Σέ ηΰλόγει ένδομύχως.

Έν τοιαύτη συγκινήσει όλοκλήρου ψυχών κόσμου 
κατεθέλχθην- είς εκστάσεις έπιπτεν ό λογισμός μου.
Μέ έμάγευον έλπίδες.... καί κοινής προόδου μόνη 
ή τερψίθυμος ιδέα τήν καρδίαν μου έδόνει.

Φίλη Μούσα, εΐπον, ήλθε φερωνύμως άναγγέλλων 
αγαθόν ό Ποιμενάρχης τής πατρίδος μας τό μέλλον.
Τού μεγάλου Διός κόρη εΰγενής, μέ έν σου νεύμα 
δύναμιν καί θάρρος δόσε ’ς τό Αδύνατόν μου πνεύμα.

'Αςάγάλλεται, Ας παίζη καί αΰτό ώς τόσα άλλα, 
τά όποια πίνουν τώρα τής ελευθερίας γάλα.
Καί φωνή τις: «Βλέπω, μ’ είπε, τρία φλογισμένα πάθη 
συγκινοΰν καί συνταράττουν τής καρδίας σου τά βάθη.

Κ’ εΐν’ δ έρως τής θρησκείας, τής τών άρετών κρηπίδος, 
Ή αγάπη πρός τό έθνος, ή άγά—η τής πατρίδος.
’Ακολούθησαν τό ρεύμα τών ξηρών σου τούτων στίχων, 
Ένθα ιδιοτέλειας δέν άζούω τινά ήχον;

Εΐς τήν γλώσσάν σου μή φέρης τών κολάκων τοΰς έπαίνους 
ό απόγονος έκείνου τού ύπ-ρηφάνου γένους.
θαρρών πρόβαινε! είς τούτους τοΰς κρισ’.μωτάτους χρόνους 
νά έκθέσης τής ψυχής σου τοΰς κρυφιωτάτους πόνους.

Μή έρυθριάς- τό τέκνον είς τό ό’μμα τής μητρός του 
δταν δείχνη τάς πληγάς του, κηλιδούται ή αιδώς του;» 
Ποιμενάρχα! ούτω, βλέπεις, θεία τις φωνή μ’ έλάλει 
Κα'. νά φέρω πρός Σε ταύτην τήν προσφώνησιν μ’ έκάλει.

Τοΰ πολυπληθούς λαοΰ Σου πρόσωπον τι άγνωστόν Σου 
είμαι· άφες μου τό σέβας νά ριφθή πρό τών ποδών Σου 
Καί προσδέχου έξ άνθέων τών άθώων μου δεσμίδα 
ώς έκ ρόδου τήν άθώαν δρόσου πρωινής ρανίδα.

Θειε Πάτερ! πέντε χρόνους τό νεανικόν μου όμμα 
δέν άπέστρεψα οίκτείρων τό τής Αϊολίδος χώμα, 
Μικρός, έλεγα, τά κάλλη τής πατρίδος μου θά ψάλω 
καί είς τοΰς υιούς της ςέφος άνδρωθείς ποτέ θά βάλω.

Ώ! ποσάκις έπεσζέφθην τώρα τοΰς πλησίον τόπους 
γίγαντας νομίζων δλους θεοθρέπτους τοΰς άνθρώπους 
Άλλ’ ώ θλίψις! είς τάς πρώτας τών Ελλήνων κατοικίας 
περιέρχεται τό τέρας τής βαρβάρου άμαθείας·

Καί φυσών είς παν του βήμα μίαν του πνοήν δυσώδη, 
χρίει τών πιστών τάς όψεις μέ χροιάν άνδραποδώδη. 
Ώ πικρία! είς τά θεΐα τοΰ Ύψίστου μας τεμένη 
εΐδον άνθρωπίσκων πλήθος νά έμβαίνη, νά έκβαίνη.

Τινές τούτων έκφυγόντες τόν τής άμαθείας ζόφον 
όμιλοΰν ζοφώδη γλώσσαν τοΰ χορού τών φιλοσόφων, 
Καί τάς ρήσεις τοΰ θεοΰ μου τοΰ μεγάλου καί άπειρου 

σχολιάζουσα μέ λέξεις τοΰ Ρενάν καί τοΰ Κάιρου!

Τινές άλλοι τόν μανδύαν τής άγνοιας ένδυμένο: 
προσκυνοΰσιν έξελθόντες τά άλλότρια τεμένη ...! 
Ή γυμνόποδες δπίσω Σκυθικής τίνος σημαίας 
έρπουσι, τής γενεάς των άναξίως τής άρχαίας!

Βεβηλότητας ποσα’κις έθεώρουν, ήκροώμην 
καί μετ' άλγους άμυθήτου σύννους διελογιζόμην, 
'Αν γεννά δικαιοσύνην ή δίκαια έξουσία, 
Μέ τοΰς πατρικούς της νόμους Αν δρθοΰται ή θρησκεία.

Ή παράφορος ήρώτων τά ψυχρά αΰτά έδάφη
« τής Θεότητδς σας ζώσης πώς Ανοίγονται οί τάφοι; 
Τοΰ Χριστοΰ τό θειον φέρων εΰαγγέλιον είς χεΐρας 
τίς θά μάς άνοιξη τώρα τάς τού Παραδείου θύρας;

Καί τήν έκτασιν εΰρύνων τών τής ηθικής όριων 
τίς θά λάμψη έπί θρόνων Χρυσοστόμων, Γρηγορίων;» 
Έπασχον τοιαύτα έως τήν έγκύκλιόν Σου εΐδον, 
ώ παρήγορόν μου άστρον, άστρον γλυκερών έλπίδων

Ναι, τοΰς μαγικούς της λόγους ένθους ήκουσα· τήν είδα, 
καί έν δάκρυ μου τήν πρώτην αΰτής έβρεξε σελίδα.
» Ααέ! έγραφε, τόν θρόνον άναβάς μέ τόμους θείους 
» Έρχομαι κάθοδηγών σε είς λιμένας ουρανίους.
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» Ααέ! σώζουσι τά έθνη ή άγάπη, ή θρησκεία·
» τά φωτίζει, τά προάγει ή θεά φιλοσοφία.
» Ρίψε σπέομχτα τοιαΰτα εις τών τέκνων τάς καρδίας,
» καί βλαστήσει νέον έθνος μέγα της μικράς ’Ασίας.

» Ναί, ή δόξα σας, ώ τέκνα, θά έκπλήξη κόσμον δλον, 
» θά φωτίση, θά λαμπρύνη τ'ον ουράνιόν σας θόλον. 
Έσπειρας τούς λόγους τούτους τούς μεγαλόψυχους μόλις; 

άπό άκρων έως άκρων συνεκίνησας τάς πόλεις,

Καί άπ’ άκρων έως άκρων της πιστής Σου παροικίας 
εύρες θρόνους σου άπάσας τάς αίσθητικάς καρδίας*  
Άντεφώνει δέ τοιαΰτα τό Χριστώνυμόν Σου πλήθος 
μέ τό άδολόν του στόμα, μέ τόάδολόν του ήθος.

(*) Τά άνατολιχά αποφθέγματα καϊ τά τοιαΰτα παρεφροίσθησαν αί τοΰ 
Γαλλικού χαι ’Αγγλικού, τά δέ λοιπά έχ της οικείας αύτών γλώσσης.

ο) Πάτερ! ιδού πίστιν πνέων, εϊς τά γόνατά Σου πίπτω·
·» τήν ψυχήν μου καί τό μέλλον εϊς τόν τράχηλόν Σου ρίπτω.
» Τίς δέν σέβει έναρέτους, ευσεβείς ίεροφάντας;
τ> λίβανον ποιος δέν καίει είς αΰτών τούς ανδριάντας;»

*Ώ! φερόμενος εις ύψος ουρανίου πολιτείας 
φέρε καί υμάς εις φάος αλήθειας καί σοφίας, 
Καί ύψούμενος επάνω παντός άλλου ιεράρχου 
ύψονέ μας είς τόν θρόνον τοΰ μεγάλου μας μονάρχου!

’Εγώ δέ, χαράς κ’ έλπίδος άνεκφράστου δλος γέμων, 
Γενεά έπερχομένη ! έκραξα, είσαι εύδαίμων !
Γενεά έξερχομένη έκ τών θόλων τών σχολείων, 
τοΰ λαμπρού δρίζοντός σου προορώ τό μεγαλεϊον.

Σεμνυνόμενος ώς τότε, την συγκίνησίν μου φέρω 
έτι ζωηράν άκμαίαν καί ένθουσιώ καί χαίρω, 
Άναγράφων ποιον δόγμα έφερον οί άλλοι στίχοι· 
«Λαέ! σέβων τήν άρχήν σου άναπαύου καί εΰτύχει!»

Εύγε ! τοΰ Ευαγγελίου κρούων μέλος είρηναϊον 
εϊς ειρηνικούς λειμώνας φέρεις ποίμνιον γενναϊον;
Άς δεχθή νά μέ άκούση ή άγια κορυφή Σου.
’Ασκεπής καί υποκάτω τής παλάμης τής σεπτής Σου,

Γόνυ κλίνω είς τήν πίστιν τοΰ Χριστού μας τήν αγίαν 
καί άρχήν φιλώ καί σέβω πατρικήν δικαίαν μίαν, 
Ουσαν άλας είς τάς τύχας τής πατρίδος τάς μεγάλας· 
πλήν έγώ πρέπει νά γίνω μωρανθείσης ταύτης άλας;

Μέλος άκαιρον! σ’ άφίνω· τής αγαπητής μου λύρας 
μία τις χορδή έρράγη εϊς τάς άσθενεϊς μου χέΐρας.

Πλάστα μου! ό τήν μεγάλην μηχανήν τοΰ κόσμευ σρέφων 
καί εϊς ύδατος σταγόνα ζώα αφανή έκτρέφων, 

Ό τώ νεύματί Σου μόνω θέσας αιωνίους νόμους 
εϊς άπειρους τής αυλής σου γίγαντας σταδιοδρόμους

'Γψιστε! υγρόν έν δσω-έχουσι τά δμματά μου, 

προς Σέ πάντοτε θά φέρω τά άγια αισθήματα μου· 
Τήν πανσθενουργόν Σου χεϊρα καί θαυμάζω καί λατρεύω. 
Άκουσόν μεΙ ή πατρίς μου... Πα'τερ σέ καθικετεύω.

‘Η άνάπλασις τοΰ γένους.. .. καί αύτό τό θρήσκευμά μου 
Χριστέ! ϊδε, τρέχουν, πίπτουν τά φλογώδη δάκρυα' μου.
Ναί! δ τής ψυχής μου δλος θησαυρός προστάτην ένα 
φύλακά του ένα έχει τής ’Εφέσου τόν Ποιμένα.

Έτη δλβια είς τοΰτον χάρισαι τόν θυηπόλον 

πρός οικοδομήν καί κόσμον τών Χριστιανών σου όλων, 
“Οπως είς έπίγνωσίν Σου άνενδότως μάς προάγη 
καί έν φόβω Σου μάς σύρη εϊς τοΰ βίου τά πελάγη.

Τάς λαμπράς έπαγγελίας καί τάς πατρικάς εΰχάς του 
ώ! άν ί'δω πληρουμένας, ώ χαράς πηγή άφράστου!
Ψάλτης τοΰ θερμού του ζήλου τοΰ ζήν είθε νά μή παύσω 
πριν τόν λίβανόν μου δλον έπί τοΰ βωμού του καύσω.

Άν δέ διά τάς βουλάς Σου, Πλάστα, τάς μυστηριώδεις 
μέ καλύψη τοΰ θανάτου ή σκιά ή έρεβώδης, 
Πριν ή φθάσω νά κροτήσω τήν νεανικήν μου λύραν, 
φαιδρός έρχομαι, δέν κλαίω τήν έποίκτιστόν μου μοίρα·?.

Δέν λυπούμαι καί άν δντων άσθενών (ορφανισμένων 

πρός τήν γήν δεσμός μέ σύρει έκ καρδίας δεδεμένον. 
Μόνον δταν τών αστέρων άναδώ τήν πρώτην σφαίραν, 
Άφες με νά μέλψω τότε τήν ωδήν μου τήν υστέραν.

ΑΓΑΘΩΝ Ν. ΛΟΥΚΙΔΗΣ.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ (*)  

(Συνέχεια άπό σελ. 96.)

41 .— Όπόταν γέρων συμβουλεύη γέροντα, θησαυρός πρσσ- 
τίθεται έπί θησαυρού (Μένανδρος.)

42 . —Σέδου τάς πολιάς τρίχας τάς περικυκλούσας τούς τών 
γερόντων κροτάφους. (Φωκυλίδης.) 

43 . —Έάν, καθ’ήν στιγμήν ή χειρ σου τρέφει, τό στόμα σου 
βλάσφημη, εινε τό αυτό, ώς νά χέης έπί Αττικού μέλιτος άψίν- 

θιον. (Μένανδρος.)
44 .—·Έν τη καρδία του πρέπει τις ν’ άποζτήση τόν φίλον 

ουδόλως άπέρχεται πλέον έκεϊθεν· τόν φίλον, δν ποθεί τις, δύνα

ται καθημερινώς νά βλέπη. (Σενέκας.)
45 .— Ποια έστίν ή φύσις τής θεότητος ; διάνοια, έπιστήμη, 

προσταγή, λογικόν. Έκ τούτου λοιπόν δύνασαι νά έννοήσης, ποια 
έστίν ή φύσις τοΰ άληθοΰς σου αΰτοΰ αγαθού, τοΰ μόνον έν τή 

θεότητι ύπάρχοντος. (Επίκτητος.) ,
46 .— Έπεβιβάσθης, έπλευσας, άφίχθης ! Έξελθε τοΰ πλοίου! 

Παΰσον νά ύπόκησαι είς άγγεΐον! Πρέπει ποτέ τό προωρισμένον 
είς δουλείαν νά άρχη; είσαι πνεΰμα καί εΰφυία, τό έπίλοιπον 

βόρβορος καί φθορά. (Μάρκος Αΰρήλιος.)
47 .—Ό καλώς άνατεθραμμένος νέος δμοιάζει μέ άπεφθον 

χρυσόν κυκλογοροΰντα καθ’ δλας τάς χώρας. Ό δέ άχρεϊος μέ 
νόμισμα δερμάτινον μή κυκλοφορούν παρά τοϊς ξένοις. (Άρα- 

6 ικόν.)
48 . — Ή ζωή εΐνε είδος μέθης· ή ήδονή παρέρχεται, ή κε

φαλαλγία μένει. (ΙΙερσικ.)
49 . — Μή άφαίρει συγχρόνως πάντα τά στρουθιά έκ τής φω- 

λεάς. Άφες έν αΰτη τήν μητέρα αΰτών, έάν θέλης καί άλλα 
κατά τήν προσεχή ώραν τοΰ έτους στρουθιά ν’ άποκτήσης (Φω

κυλίδης).
50 . — Ή τοΰ γεωργού ζωή εΐνε εύτυχής, καθότι ή έλπίς πα- 

ράκειται πάντοτε τή ζημία. (Μένανδρος.)
51 .—Ή έλεημοσύνη έστί τό άλας τοΰ πλούτου· άνευ τοΰ 

προφυλακτικοΰ τούτου φθείρεται (Περσικόν).
52 .—Ή ζωή εΐνε πυρ· άρχεται άπό καπνού καί λήγει είς 

σποδόν. (’Αραβικόν.)
53 . — Ή τοΰ άνθρώπου ζωή εΐνε δέλτος, έν ή δέον νά κα

ταγράφω·, τα: καλαΐ μόνον πράξεις. (Αραβικόν.)
54 . — Ή τοΰ δρυζίου έλεημοσύνη εΐνε άσυγκρίτω τω λόγω ή 

ΰποληπτικωτέρα, άλλ’ή τών λόγων ήδύτης υπερβαίνει αύτήν. (Ίνδ.)
55 .—Ούαί είς τό έθνος έκεΐνο, ου οί νέοι έχουσιν ήδη γερόν

των κακίας, οί δέ γέροντες διατηροΰσιν έτι σφάλματα νέων. (Περ

σικόν.)
56 . — Τό μυστικόν σου εΐνε δοΰλόν σου, έάν τό δεσμεύης διά 

τής σιωπής· γίνεσαι δέ δούλος σύ αΰτοΰ, έάν τό κηρύξης. (Αρα

βικόν.) ·
57 .—Συγχώρησον τόν κακοποιοΰντά σε άνθρωπον καί δμοί- 

ασον μέ τό δένδρον τοΰ σαντάλου,()  τό μεταδιδον τήν αρωματικήν 
αΰτοΰ εΰωδίαν καί είς τόν κατακερματίζοντα αΰτό πέλεχυν. (Ιν

δικόν.)

*

58 .—Ό πλούτος ομοιάζει μέ κλίμακα· δσας βαθμίδας άνα- 
·' βαίνεις, τοσαύτας οφείλεις καί νά καταβής. Μή έμπιστεύου λοι

πόν είς ένα τοιοίτον άπατεώνα, όστις σέ υψοϊ μόνον δπως καλλί- 

τερον σέ κατακρήμνισή. (Περσικόν.)
59 .—Ό πλούτος δμοιάζει μέ όφιν,δν έμπειρός τις μάγος δύ-

--------------------------»--------------------- 7
(*)  Ζύλον Ίάδιχβν χρησιμεΰον είς βαφήν.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεύχος ΜΓ').

ναται νά συλλαβή έκ τής Ουράς, χωρίς ποσώς ύπ’ αΰτοΰ νά δη- 
χθή. Άλλά συσπειράται κα! δάκνει θανασίμως τόν άγνο- 
οΰντα τήν τέχνην τοΰ γοητεύειν αύτόν. (Κλήμης Άλεξανδρ.)

60 .—Εϊς τινας χέϊρας ή έπιστήμη εΐνε σκήπτρον, και εϊς 

τινας άπλή ράβδος. (Montaigne)
61 . Ή φιλία έχει τούς βραχίονας άρκούντως μακρούς, δπως 

στηρι’ζηται καί ένόνηται έκ τής μιας άκρας τοΰ κόσμου μέχρι τής 
άλλης. (Ό αυτός.)

62 . — Αί πλεϊσται τών δυστυχιών ήμών άφικνοΰνται τάχιστα 
καί τοΰτο διότι διανύομεν ήμεϊς τό ήμισυ τής πρ’ος αύτάς οδού. 

(De Levis.)
63 .—Όμοιοι μέ πλοΐον, δπερ δ ναυηγός ήθελε διευθύνει 

άνευ τής βοήθειας τών άστρων, οί λαοί άπώλεσαν τόν δρόμον των. 
θά έπανεύρωσι δ’ αύτόν θεωροΰντες μόνον τόν ουρανόν. (La 

Mennais )
64 .—Ή προσευχή εΐνε ό ύστατος δεσμός ό προσκολλών 

ήμάς τώ οΰρανώ. Θλασθέντος καί τούτου, δ Άδης άνοίγει πά
ραυτα τόν βόθρον αΰτοΰ καί δέχεται τό νέον του θύμα. (Ό αΰτός.)

65 .—Ό κόσμος ουτος εΐνε σκηνή. Εΐνε ξενών, έν ω δια— 
νυκτερεύουσιν οί δδϊται. Ό ά μελών νά προμηθευθή τών άναγ- 
καιούντων αύτώ διά τό έπίλοιπον τής δδοΰ είναι ά'φρων. (Τουρκ.)

66 . — Πλεϊστοι κόκκοι θυμιάματος προωρισμένοι είσίν έπί τοΰ 
αύτοΰ νά καώσι βωμού. Άλλ’ έάν δεις πίπτη ταχύτερον καί ό 
άλλος βραδύτερον, ούδόλως ήμΐν διαφέρει. (Μάρκος Αΰρήλιος.)

67 .—Ή ζωή εΐνε χιών τις έκτεθειμένη ύπό τήν έπίρροιαν 
θερινού ήλιου. Μία στιγμή καί διαλύεται. Καί έντοσούτω παρα
δίδεσαι είς τοιαύτην αταραξίαν.!! Δυστυχής δ μή προπ αρασκευ- 
αζόμενος δι’ δδοιπορίαν! 'ϊδη τό τύμπανον τής άναχωρήσεως ήχεϊ 
είς τό ούς του, καί δμως ούδέ τήν άναχώρησιν του έσκέφθη δ 

άφρων. (Περσικόν.)
68 . — Ποΰ κρημνίζεται τό πλήθος αΰτό; Νέοι καί γέροντες, 

πλούσιοι καί πένητες συνωθοΰνται, άναμίγνυνται, συγχέονται.... 
αόρατός τις χειρ ώθεΐ αύτούς διά στενής άτραποΰ πρός πύ
λην τινα, ήν σπεύδουσι νά κρούσωσι.... Πέραν ταύτης τί εΰρίσκε- 
ται; πάραυτα θέλουσι τό μάθει, νΰν δέν έχουσι καιρόν περί αΰ

τοΰ νά σκεφθώσι. (La Mennais.)
θ. X. Μοσκόπουλος.

-------- (—-

ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.
ΕΠΙ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΆΚΛΗΡΟΥ.

Κατά τό Γαλλικόν τοΰ Αλεξάνδρου Δο υμά. 

(Συνέχ. άπό σελ. 172).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'.

Άπό έν’ος ήδη μηνός δ ’Ιωάννης Πασχάλης ήτο πρώτος βο

ηθός τοΰ είοαγγελέως της Σιβιλλίας,καί καθ’δλον τόν χρόνον τοΰ-
28.
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τον μία μόνον δολοφονία εΐχε πραχθή, διά τήν δποίαν ό αυτουρ
γό: δον ’Ιωάννης Ναλβέρδος έκρατήθη ώς ύποπτος τήν επαύριον- 
Άποδειχθείσης δέ τής ένοχης του δι αναμφισβήτητων μαρτυ
ριών, δ κατάδικος έζήτησεν άλλ’ εις μάτην χάριν δ πρώτος 
βοηθός τοΰ είσαγγελέως τόν εΐχε καταδικάσει εις θάνατον μ’ δ
λον τό μέγα του ό-ομα και τήν έπιρρ-ή·? τής οικογένειας του. 
Ό βα-ιλευς δόν Πέτρος άφήκεν έλευθέραν τήν ένέργειαν τής δι
καιοσύνης, δ δέ κατάδικος έΟανατώθη άνευ τής ελάχιστης χάρι— 
τος. Τό παράδειγμα τοΰτο έπροξένησε μεγίστη·? έντύπωσινεις τά 
πνεύματα δλων καϊ κατέδειξεν έκ πρώτης αφετηρίας τό αδιά
φθορου καϊ τήν εμπειρίαν τοΰ νέου δικαστοΰ. Εΐνε αληθές δτι τό 
πρώτον μέτρον, δπερ έλαβε·? δ πρώτος βοηθός τοΰ είσαγγελέως, 
ύπήρξέ ν’ άποπέμψη τής υπηρεσίας τά τρία τέταρτα και πλείο- 
νας έτι τών υπαλλήλων τοΰ προκατόχου του, οίτινες πλήν τοΰ 
μισθού, δν τινα έχορήγει πρός αΰτοΰς ή έξουσία, έλάμβανον καί 
άλλα αδρότερα από τοΰς μεγιστάνας, θέλοντας νά έχωσιν αΰτοΰς 
τυφλά όργα-α τής ακολασίας των καϊ τοΰ φιλέκδικου χαρακτήρας 
των. Ό Ιωάννης Πασχάλης αντικατέστησε τοΰς υπαλλήλους 
τούτους δι’ άλλων τίμιων καί, δργανίσας σώμα ορεινόν έκ τρια- 
κοσίων ή τετρακοσίων άνθρώπων, τό διεμοίραζε καθ’ έκάστην 
εσπέραν είς νυκτερινούς περιπόλους, οίτινες, άμα σημαινομένης 
τή: έννάτης, διέτρεχον πανταχόθεν τάς δδοΰς τής Σιβιλλίας· 
Αΰτοΐ δέ καί οί έπιτηοηταί των, σταθμεύοντες είς τάς έρημοτέρας 
όδοΰς καϊ είς τάς μάλλον συχναζομένας πλατείας, εΐχον ρητήν 
διαταγήν νά μή συγχωρώσιν είς μηδένα νά μέ·-η είς τά κοιλώ
ματα τών Ουρών ή είς τάς κιγκλίδας τών παραθύρων. ‘Η υπη
ρεσία αΰτη ήτο έπίπονος· άλλ’ οί άνθρωποι οΰτοι έπληρόνοντο 
αφειδώς, κα! έπειδή έκ τοΰ μισθοΰ του, μισθοΰ σημαντικού, δ 
πρώτος βοηθός τοΰ είσαγγελέως δέν έλάμβανεν εϊμή τό άπο
λύτως άναγκαϊον αΰτώ διά νά ζήση, διά τοΰ περισσεύματος έπήρ- 
κει είς τά τυχαία έξοδα καί ηΰξανε τόν μισθόν τών -υπαλλή
λων του, δσω ένόμιζεν άναγκαϊον.

Εϊπομεν λοιπόν, δτι πρό δεκαπέντε ή δώδεκα ήμερών, μ’ δλας 
τάς νυκτερινές συνήθειας τής πρωτευούσης τής Ανδαλουσίας, τό 
παραμικρόν δέν εΐχε πραχθή είς τάς όδοΰς της, έκτος μικρών 
τινων κλοπών, τών οποίων έν τούτοις οί αΰτουργοί έτιμωρήθησαν 
συμφώνως μέ τόν νόμον άλλ’ έν καιρω ζοφερωτάτης τινός νυκτός 
ό ’Αντώνιος Μενδέζος, εις τών νυκτερινών φυλάκων, είς δν δ 
Ιωάννης Πασχάλης εΐχεν άκραν έμπιστοσύνην, εΐδεν έρχόμενον 
πρός αΰτόν είς ύποπτον καϊ παράμερο·? τινα δδόν άνθρωπον κε- 
καλυμμένον μέ τό έπανωφόριόν του. Φθάς είς τό μέσον τής δδοΰ, 
ό άνθρωπος αΰτός έστάθη έπί μικρόν έμπροσθεν παραθύρου τι-.ός, 
έκτύπησε τρις τάς χεϊρας, ήκροάσθη άν τώ άπεζρίθησαν καί, 
ίδών δτι τά πάντα ήρέμουν, έσυλλογίσθη βεβαίως, δτι έκεϊνος ή 
έκείνη τήν δποίαν έκάλει δέν ήτον άκόμη είς τήν θέσιν της, καί 
ήρχισε νά περιπατά] έμπροσθεν τής οικίας. Έως τής στιγμής 
έκείνης οΰδέν έγένετο έναντίον τής τάξεως, δ περιπατών δέν ΐστατο 
βταθερώς ε;ς έν μέρος, διότι ύπήγαινε καϊ ήρχετο άπό τήν μίαν 
άκραν τοΰ έμπροσθίου μέρους τής οικίας έως εις τήν άλλην. Καϊ 
$ ’Αντώνιος Μενδέζος λοιπόν, πιστός είς τά χρέη τής φυλακή- 
του, εΐδεν δτι αί δοθεϊσαι διαταγαί δέν εΐχον παραβιασθή.

Έν τοσούτω, στιγμών τινων παρελθουσών, ό άγνωστος έφάνη 
δτι έβαρύνθη νά περιμένη, έστάθη έκ νέου απέναντι τοΰ παρα
θύρου καί έκτύπησε πάλιν τάς χεϊρας· ά'.λ’ έπειδή καί αύτη ή 
πρόσκλησις, καί τοι μάλλον πολύκροτος, δέν ήκούσθη, δ άγνω
στος ύπέμεινεν έτι μικρόν, άν καί άπ: τάς υπόκωφους βλασφη
μίας του ήτο εύκολο·? νά έννοήση τις, δτι κατεδαλεν υπεράνθρω
που προσπάθειαν διά νά πράξη ούτω- άλλ’έπειδή δ ’Ιωάννης Πα
σχάλης δέν εΐχεν απαγορεύσει άς βλασφημίας, άν έγίνοντο ένώ 
δ βλασφημών περιπάτει, καϊ έπειδή δ άγνωστος, μυκώμενος καϊ 
βλάσφημων, ήρχισε συγχρόνως καί νά περιπατή, ό ’Αντώνιος 
Μενδέζος έμεινεν άφωνος καί ακίνητος ε ς τήν γωνίαν δπου είχε 
κρυβή, οθεν έδύνατο νά βλέπη και τά έλαχιστα κινήματα και 
ν’ άκούη μάλιστα τοΰς λόγους τού οένου, άν ούτος ώμίλει δυ
νατά. Έπί τέλους δ άγνωστος έστάθη καί τρίτον, κροτήσας τάς 
χεϊρας τοσοΰτον ίσχυρώς, ώστε κίνδυνος ήτο νά έξυπνήσωσι καϊ 
οί βαθέως ύπνώττοντες. Ίδών δέ δτι τά πάντα άπεβαινον άνω- 
φελή, άπεφάσισε νά πλησιάση πρός τήν θύραν τής οικίας καί 
έκρουσεν αΰτήν διά τοΰ γρόνθου του τόσον δυ ατά, ώστε διά τόν 
φ-βον μήπως δεύτερον κτύπημα δμοιον τοΰ πρώτου συντρίψη τήν 
θύραν, γραία τις ήνοιξεν άμέσως τό παραθυρον καί, έκβαλοΰσα 
τήν κεφαλήν έξω, ήοώτησε, ποϊος έτάραττε τήν ησυχίαν οικίας 
τόσον εντίμου είς τοιαύτην ώραν τής νυκτός.

‘Ο άγνωστος έφάνη έκπλαγείς, διότι ή φωνή τής γραίας δέν 
ήτο ή φωνή, τήν δποίαν ήτο συνειθισμένος ν’ άκούη. Έφοβήθη 
άμέσως μή ήπατήθη και έστρεψε περί αΰτόν τά βλέμματα· άλ- 
λ’ΐδών δτι ή οικία ήτο έκείνη,είς τήν οποίαν συνείθιζον άναμφιβό- 
λως νά τόν ύποδέχωνται,

— Τί τρέχει λοιπόν έδώ; ήρώτησε, διά τί δέν μέ αποκρίνε
ται ή Πακήτα;

— Διότι άνεχώρησε σήμερον τό πρωί μέ τήν δόνα ’Ελεονό

ραν τήν κυρίαν της.
— ‘Π δόνα ’Ελεονόρα άνεχώρησεν! άνέκραξεν δ άγνωστος· 

μά τόν άγιον Ίάγον I ποϊος έτόλμησε νά τήν έπάρη;
— Τήν έπήρέ τις, δ όποιος εΐχε δικαίωμα.
— Καί αΰτός ποϊος εΐνε;
— ‘Ο αδελφός της. δ δόν Σαλούστιος Χάρος.
— Ψεύδεσαι, γραϊα! άνέκραξεν δ άγνωστος.
— ’Ορκίζομαι είς το δνομα τής Παναγίας τοΰ ΠΟ,αρ...
— "Ανοιξε με, διά νά πεισθώ περί τής άληθείας δ ίδιος.
— Μέ διέταξαν νά μή δεχθώ κανένα έν απουσία τοΰ κυρίου 

δόν Σαλουστίου, καί πρό πάντων είς τοιαύτην ώραν.
— Γραϊα, εΐπεν δ άγνωστος μόλις δυνηθείς νά κρατήση τήν 

οργήν του, σέ λέγω νά άνοιξης, ειδεμή, σπώ τήν θύραν 1
— "Ω! ή θύρα εΐνε στερεά, δέν φοβείται τίποτε, καϊ πριν 

τήν σπάσης, έρχεται ή φυλακή.
— θαρρείς πώς μέ μέλει έμέ διά τήν φυλακήν! άνέκραξεν ό 

άγνωστος· ή φυλακή έγινε διά τοΰς κλέπτας και τοΰς γύφτους 
καί δχι διά τοΰς εΰγενεϊς, ώς έμέ.

— Μάλιστα, μάλιστα, αΰτό έγίνετο είς τόν καιρόν το8 πα
λαιού πρώτου βοηθού τοΰ είσαγγελέως· άλλ’ άφ’,δτου δ βασιλεύς 
δον Πέτρο:, τοΰ όποιου δ Θεός νά μακρύνη τάς ήμέρας, διόρισε 

τόν Ιωάννη·? Πχσχάλην εις τήν θέσιν τοΰ κυρίου Τελεσφόρου, ή 
φυλακή έγινε δΓ όλους Κτύπα λοιπόν όσο/ θέλεις, άλλά πρόσ
εχε μή στάση: τήν θύραν τής φυλακής άντ’ αΰτής.

Καϊ ταΰτα είποΰσα ή γραϊα, έκλεισε τό παράθυρο·?. Ό ξένος 
ώρμησε ποός τάς κιγκλίδας καί έσεισε·? αΰτάς λυσσών άλ
λ’ ίδών,ότι ήσαν στερεώταται, έπανήλθον είς την θύραν, τήν δποίαν 
έκτύπησε·? έξ όλης δυνάμεως μέ τό ξίφος του. Τότε ό Άντώ-ιος 
Μενδέζος, όσ-ις, ώς εΐδομεν, παρευρέθη είς δλην τήν σκηνήν 
ταύτην, έσυλλογίσθη οτι έφθασεν ή στιγμή τής έπεμβάσεώς του.

— Θέλετε μέ συγχωρήσει, κύριε, νά σάς παρατηρήσω, εΐπε, 
μέ δλον το πρός υμάς δφειλόμενον σέβας, οτι ή έννάτη παρήλθε, 
καϊ διά τοΰτο πάσα νυκτερινή ταραχή άπαγορεύεται εις τάς όδοΰς 
τής Σιβιλλίας.

— Ποϊος είσαι, άχρειε; εΐπεν δ άγνωστος στραφείς εις τά 
δπίσω.

— Είμαι δ δόν ’Αντώνιος Μενδέζος, αρχηγός τών νυκτερι
νών φυλάκων τής συνοικίας τής Γιράλδας.

— "Ακούσε λοιπόν, κΰρ ’Αντώνιε Μενοέζε, άρχηγέ τών 
νυκτερινών φυλάκων τής Γιράλδας· τράβα τόν δρόμον σου καί 
άφες με ήσυχον.

— Μέ συμπάθειαν, κύριε, ή εΰγενεία σου θά ύπάγης τόν 
δρόμον σου, έπειδή απαγορεύεται είς πάντα νυκτερινόν διαβάτην 
νά σταθμεύη ένώπιον οικίας, έκ.ός άν ήνε ίδική του.

— Μέ κακοφαίνεται, φίλε μου, άπεκρίθη ό ξένος, άρχίσας 
πάλιν νά κρούη, δέν σαλεύω άπό έδώ.

— Ό θυμός σάς κάμνει νά λέγητε τά τοιαΰτα, κύριε, άλ
λ’ έλπίζω, δτι θέλετε συλλογισθή καλλίτερα.

— "Ολους τοΰς συλλογισμούς μου τοΰς έκαμα, άπεκρίθη δ 
άγνωστος κα! ήρχισε νά κρούη πάλιν.

—-Μή μέ βιάζης νά μεταχειρισθώ τήν βίαν,εΐπεν δ νυκτοφύλαξ.
— Κατ’ έμοΰ ; ήιώτησεν δ ξένος.
— Κατά σοΰ μάλιστα, κατά σοΰ καϊ κατά παντός άλλου, 

δστις ήθελε παρακούσει είς τήν ύπερτάτην έςουσίαν τοΰ πρώτου 
βοηθού τοΰ είσαγγε) έως.

— ‘Υπάρχει καί μία άλλη εξουσία άνωτέρα τής υπέρτατης 
αΰτής έξουσίας, καί πρόσεχε!

— Ποια έξουσία;
— ‘Η έξουσία τοΰ βασιλέως.
— Δέν τήν γνωρίζω έγώ αΰτήν τήν έξουσίαν.
— Άθλιε!
— Ό βασιλεύς εΐνε δ πρώτος υπήκοος τοΰ νόμου, καί άν 

ό βασιλεύς αΰτός ήτον είς τήν θέσιν σου, ήθελα γονυπετήσει μέ 
τό έν γόνυ, δπως οφείλω νά πράξω είς τον αΰθεντην μου, καί 
ούτω γονατισμένος θά τω έλεγα· Άποσυρθήτε, Μεγαλειότατε!

— Και άν ήρνεϊτο;
— Άν ήρνεϊτο, θά έφώναζα τήν νυχτοφυλακήν καϊ θά τόν 

έστελλα μέ δλον τό άπαιτούμενον σέβας είς τό είς Άλκοζάρ 
παλάτιόν του. Άλλά δέν είσαι σΰ δ βασιλεύς· διά τελευταίαν λοι
πόν φοράν σάς λέγω ν’ άποσυρθήτε, ειδεμή...

— Ειδεμή; έπανέλαβεν δ άγνωστος γελώ·?.
— Ειδεμή γνωρίζο? έγώ νά σέ βιάσω, κύριε, νά κάμης τοΰτο, 

άπήντησεν δ νυκτοφύλαξ καί έτεινε τήν χεϊρα διά νά άρπάση έκ 
τοΰ λαιμού τον άγνωστον.

— Σκύλε! άνέκραξεν δ άγνωστος, τιναχθείς είς τά δπίσω καί 
διευθύνας τήν αιχμήν τού ξίφους του κατά τοΰ νυκτοφύλακος, 
άπομακρύνθητι, ή χ.τέθχνες!

— Σΰ μέ βιάζεις, κύριε, νά σύρω τό ξίφος, εΐπεν δ Μενδέ
ζος. Το αίμα το όποιον θέλει χυθή άς πέση κατά τής κεφαλής 
σου!

Τρομερά πάλη ήρχισε τότε μεταξύ τών δύο αΰτών άνθρώπων, 
έκ τώ? όποιων ό μέ- ήτο έξημμένος ύπό τής οργής; δ δέ ύπε- 
στηριζετο υπό τοΰ δίκαιου. ‘Ο ςενος ήτο επιτήδειος καί έφαίνετο 
γυμνασμένος είς τον ά-ώτατο? βαθμόν είς τήν χρήσιν τ'ΰ όπλου 
του άλλ’ δ ’Αντώνιος Μενδέζος ήτο ρωμαλέος καί εΰκίνητος ώς 
ορεινός, εις τρόπον ώστε η πάλη εςηκολούθησεν έπί τινας στιγ— 
Ρ·’?, χωρίς νά κλίνη ή νίκη οΰτε ύπέρ τοΰ ένός οΰτε ύπέρ τοΰ 
άλλου·, έπι τέλους τό ξίφος τοΰ νυκτοφύλακος έμπερδεύθη μέ τό 
έπανωφόριόν τοΰ ά-τιπάλου του, μή δυνηθέντος δέ τοΰ Μενδέζου 
νά τό σύρη ταχέως δπ σω, τό τοΰ ξέν ου διεπέρασε τό στήθος του. 
‘Ο’Αντώζίος Με-δέζος άφήκε κραυγήν και έπεσε. Τήν στιγμήν 
ταύτην άμυδρόν φώς διεχύθη έπί τής δδοΰ, δ δέ ξένος άνυψώσας 
τήν κεφαλήν παρετήρησεν εϊς τό παράθυρο·? οικίας τίνος άπέναντι 
αΰτοΰ κειμένης γραϊάν τινα κρατούσαν λυχνίαν είς τήν θύραν 
έσπευσε λοιπόν νά σκεπασθή μέ τό έπανωφόριόν του καί άπεμα- 
κρύνθη ταχέως, χωρίς ν’ άκούση τήν γραίαν κραυγαζουσαν, δπερ 
τον εξεπληςε μεγάλως. Έςεναντίας ή λαμψις έγεινεν άφαντος, 
τό παραθυρον έκλείσθη πάλιν, καϊ ή οδός, βυθισθεϊσα εις τό σκό
τος της έκ νέου, έμεινεν έρημος.

Τήν έπαύριον, άμα άνατείλαντος τοΰ ήλίου, ό ’Ιωάννης Πα
σχάλης διετα’χθη νά μεταβή είς τό παλάτιόν τοΰ Άλκαζάρ. ‘Υπή- 
κουσεν άμέσως, ευρε δέ τόν δόν Πέτρον ήδη εξυπνον καί περιμέ- 
νοντα αΰτόν.

— Κύριε Πασχάλη, εΐπεν δ βασιλεύς άμα ίδών αΰτόν, ήκου- 
σες νά λέγουν, οτι απόψε συνέβη κάτι τι πάλιν εϊς τήν Σιβιλλίαν;

— ’Όχι, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ Πασχάλης.
— Κακόν δργανισμόν λοιπόν έχει ή άστυνομία σου, διότι με- 

ταςΰ τών ένδεκα καί τοΰ μεσονυκτίου είς άνθρωπος έφονεύθη είς 
την δδόν τής Κανδύλας όπισθεν τής Γιράλδας.

— Ενδέχεται, Μεγαλειότατε· άλλ’ άν τό πράγμα ήνε άλη- 
θές, θά ε'ύρωμεν τό πτώμα.

— Ναι, άλλά τό χρέος σου, κύριε, δέν περιορίζεται είς τό νά 
άνακαλύπτης τά πτώματα· πρέπει νά άνακαλύπτης καί τόν φονέα.

— Θά τον άνακαλύψω, αΰθέντα.
— Σέ δίδω τρεις ήμέρας προθεσμίαν, καί ένθυμήσου δτι, 

κατά τάς συμφωνίας μας, θέλεις άποκριθή διά τήν κλοπήν μ,έ 
χρήματα άντί χρημάτων καί διά τόν φόνον μέ τήν κεφαλήν άντί 
τής κεφαλής- ύπαγε.

Ό ’Ιωάννης Πασχάλης ήθέλησε νά κάμη παρατηρήσεις τινάς 
διά τήν βραχύτητα τής δοθείσης προθεσμίας· άλλ’ δ δόν Πέτρος 
έξήλθε τού δωματίου, χωρίς νά τάς άκούση.

Ό πρώτος βοηθός έπανήλθεν οϊκαδε, βαθέως έχων τόν ν»ΰν 
τοι» προσηλωμένον είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, καί εύρεν έκεϊ τήν 
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νυχτοφυλακήν, ή όποια, άνακαλύψασχ τδ σώμα τοΰ ’Αντωνίου 
Μενδέζου, ήρχετο νά τω κάμη την έκθεσιν αλλ' ή έκθεσις αΰτη 
δέν περιεϊχεν ούδεμίαν πληροφορίαν. Οί περίπολοι, διαβαίνοντες 
την όδδν τής Κανδύλας, ώλίσθησαν είς έν πτώμα, κα! μετακο- 
μίσαντες αύτδ έμπροσθεν φανού τίνος έγνώρισαν δτι ήτον ό αρ
χηγός των 'Αντώνιος Μενδέζος. Άλλ’ ούδεμία ε'ίδησις έδίδετο 
περί τοΰ φονέως, διότι ή οδός τής Κανδύλας ήτο πάντη έρημος 
καθ’ ήν στιγμήν εύρέθη τό πτώμα.

Ό Ιωάννης Πασχάλης μετέβη άμέσως εϊς τδ μέρος δπου 
έπράχθη ό φόνος· ή οδός ήτο πλήρης, διότι οί περίεργοι ΐσταντο 
πέριξ σωρού αίματος. Ό πρώτος βοηθός ήρώτησεν δλους, άλ
λ’ ούδείς έγνώριζε πλειότερον άφ’ δ,τι έγνώριζε καϊ αύτός· είσ- 
ήλθεν έπειτα είς τάς πέρις οικίας· άλλ’ είτε διότι οί κατοι- 
κοΰντες αύτάς έφοδοΰντο μή ένοχοποιηθώσιν, είτε διότι τωόντι 
ήγνόουν τί συνέβη, δέν τώ έδωκαν ούδεμίαν πληροφορίαν. 'Ο 
Πασχάλης έπανήλθεν οίκαδε, έλπίζων δτι κατά τδ διάστημα τής 
απουσίας του έδύναντο νά γίνωσί τινες άνακαλύψεις. Ούδέν έν 
τούτοις νέον έγνώριζον ή φυλακή έρωτηθεϊσα και δεύτερον άπε
κρίθη, δτι ειχεν εΰρει τδν Μενδέζον κρατούντα άκόμη τδ ξίφος 
του γυμνόν, δπερ άπεδείκνυεν, δτι εϊχεν ύπερασπισθή έαυτ'ον 
κατά τοΰ άντιπάλου του. Ό ’Ιωάννης Πασχάλης μετέβη εις τδν 
τόπον δπου έκειτο τδ πτώμα και τδ εξέτασε μετά προσοχής· τδ 
ξίφο,ς είσελθόν είς τόν δεξιόν κόλπον, έξήλθε κάτωθεν τοΰ άρι- 
στεροΰ ώμου- ό δυστυχής ’Αντώνιος άντέταξε γενναίως τ'ο στή
θος είς τ'ον έχθρόν του. Άλλ’ δλα ταΰτα δέν έλεγδν ποιος ήτο ό 

έχθρός του.
‘Ο Ιωάννης Πασχάλης διήλθε τήν ήμέραν παραδιδόμενος 

δλος εϊς εικασίας· άλλ’ δλαι αί εϊκασίαι του δεν τδν έφερον ούτε 
εϊς τήν σκιάν κάν πιθανότητάς τίνος. Παρήλθε και ή νύξ χωρίς 
νά παράξη νεώτερόν τι. Τήν δέ αύγήν διετάχθη νά μεταβή είς 

τά άνάκτορα.
— Λοιπόν; τδν ήρώτησεν ό δον Πέτρος, γνωρίζεις τδν δολο

φόνον ;
— Όχι άκόμη, αύθέντα, άπεκρίθη ό Πασχάλης· άλλά διέ

ταξα νά γίνωσιν αί μεγαλείτεραι έρευναι.
— Σέ μένουν άκόμη δύο ήμέραι, εΐπεν ό βασιλεύς, και ει- 

σήλθεν είς τδ δωμάτιον του.
Ό Ιωάννης Πασχάλης κατέτριψε και τήν δευτέραν ήμέραν 

είς ματαίας έξετάσεις. Έπήλθε κα! ή νύξ χωρίς νά συνεπιφέρη τι 
κα! παρήλθεν ώς τήν προηγουμένην. Τήν τρίτην ήμέραν ό Ιω
άννης Πασχάλης μετεκαλέσθη εις τδ παλάτιον.

— Λοιπόν! τδν ήρώτησεν ό δδν Πέτρος, έχεις τίποτε νέον νά 

μάς εϊπης;
— Τίποτε, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό Πασχάλης, μάλλον 

αίσχυνόμενος διά τδ άτελεσφόρητον τών έξετάσεών του, ή φοβού

μενος δι’ εαυτόν.
— Μία ήμέρα σέ μένει άκόμη, είπε ψυχρώς ό βασιλεύς, κα! 

είνε περισσότερος καιρός ή όσος άπαιτειται διά δικαστήν τόσω 
ικανόν ώς σύ, διά νά άνακαλύψης τ'ον ένοχον.

Και είσήλθεν εις τδ δωμάτιον του.
Ό ’Ιωάννης Πασχάλης συνέλεξε τήν ήμέραν ταύτην δσας άπο- 

δείξεις έδυνήθη νά εύρη, άλλ’ αί άποδείξεις αυται δλαι όμοϋ δέν 
ήσαν άποχρώσαι. Τά πάντα ήσαν καθαρά ώς πρδς τδ θΰμα, άλ- 
λ’ώς πρ'ος τδ» φονέα τά πάντα έμενον είς τό σκότος μ' δλας τάς 
προσπαθε ίας, τάς όποιας κατέβαλεν ό πρώτος βοηθός.

'Ήλθε κα! ή έσπέρα.... ή εσπέρα! δηλαδή δέν έμενεν εϊς 
τδν Πασχάλην ειμή μία μόνη νύξ· άπεφάσισε λοιπόν νά έπισκε- 
φθή και τελευταίαν φοράν τδν τόπον οπού έξετελέσθη ό φόνος, 
έλπίζων δτι άπδ τδν τόπον τοΰτον κα! άπδ τά πέριξ του ήθελεν 
άναλάμψει φώς τι- ό φόνος τοΰ ’Αντωνίου Μενδέζου ειχεν ήδη 
λησμονηθή, δ δέ λίθος, έρυθρδς άκόμη, ήτον ή μόνη μένουσα 
μαρτυρ ία.

Ό Ιωάννης Πασχάλης έστάθη έμπροσθεν τοΰ τελευταίου τού
του ίχνους τοΰ κακουργήματος, τ'ο όποιον ήρχισε κα! αύτδ νά 
έκλείπη, ώς δν ήτο πεπρωμένον νά τώ λείψωσιν δλαι αί εν
δείξεις· έστάθη λοιπόν έκεΐ κα! έ’μεινεν ακίνητος καϊ σκεπτικός 
σ«·στήν μίαν ώραν, οπότε τω έφάνη, ότι κάποιος τδν έφώναζεν 
έστρεψε τήν κεφαλήν κα! είδε υ είς παράθυ όν τι άπέναντι τής 
οικίας τής ’Ελεονόρας Χάρου γραϊάν τινα, ήτις τώ έκαμε νεύμα 
δτι είχε κάτι νά τώ εϊπη. Είς τήν θέσιν, είς ήν εύρίσκετό ό δι
καστής, τδ φρονιμώτερον ήτο νά μή καταφρόνηση μηδεμίαν εί- 
δησιν. Έπροχώρησε λοιπόν ύπδ τ'ο παραθυρον κατά τήν αύτήν 
δέ στιγμήν έν κλειδίον έπεσεν είς το'υς πόδας του κα! τδ παρά
θυρου έκλείσθη. Ένόησεν, οτι ή γραία δέν ήθελε νά τήν παρα- 
τηρήσωσιν άνέλαβε τδ κλειδίον κα! τδ προσήρμοσεν είς τήν 
θύραν· ή θύρα ήνοίχθη· δ ’Ιωάννης Πασχάλης είσήλθε καί, θέ- 
λων νά μεταχειρισθή και αύτδς τό αύτό μυστήρ ιον δπως ή γραΐα, 
έκλεισε τήν θύραν άμα είσελθών.

Τότε εύρέθη είς δ ιάδρομον σκοτεινόν και στενόν, εις τήν άκραν 
τοΰ όποιου ώλίσθησε πλησίον κλίμακος- τδ παράθυρου, τ'ο όποιον 
ή γραΐα ειχεν ανοίξει, εύρίσκετό είς τ'ο δεύτερον πάτωμα· ή κλί- 
μαξ αΰτη φυσικά έπρεπε νά φέρη είς τ'ον θάλαμόν της. ‘Ο ’Ιω
άννης Πασχάλης δράξας τότε τό παρ’ αύτήν σχοινιού ήρχισε ν’ 
άναβαίνη τάς βαθμίδας. Φθάς δέ είς τήν δευτέραν δροφήν, είδε 
διά τίνος θύρας ήμικλείστου άμυδρ'ον φώς· έφθασεν είς αύτήν, 
τήν ώθησε καί άνεγνώρισε τήν γραίαν τήν όποιαν εϊχεν ίδεϊ 
είς τ'ο παράθυρου. ‘Η γραία τώ ένευσε νά κλείση τήν θύραν, αύ- 
τδς ύπήκουσε, καί, προχωρήσας πρδς αύτήν,

— ‘Η εύγενεία σου είσαι, κυρία, εϊπεν,ή όποια μέ ένευσες νά 

άναβώ;
— Έγώ μάλιστα, άπήντησεν ή γραία, διότι ήξευρα τί έζήτεις. 
— Και ήμπορεϊς νά μέ δώσης πληροφορίας δι’ δ,τι έζήτουν;
— Ίσως, άν δρκίζεσθε νά μή μέ ένοχοποιήσητε.
— ‘Ορκίζομαι, κα'ι περ! πλέον σέ ύπόσχομαι άξιόλογον αν

ταμοιβήν.
— “Ω ! δέν μέ μέλει τόσον 3ί άνταμοιβήν — άν καί, νά σάς 

είπώ τήν άλήθειαν, δέν θά μέ βλάψη διότι δέν είμαι πλούσια 
— δσον λυπούμαι νά βλέπω είς στενοχώριαν άνθρωπον τόσον 
άξιότιμον, ώς σάς· τούτο μέ αναγκάζει νά σάς βοηθήσω, διότι 
γνωρίζω πολύ καλά, δτι δεν σάς μένει πλέον καιρός, είμή 
|ως αΰριον διά νά άνακαλΰψητε τδν δολοφόνον, και δτι άν ή κε
φαλή του δέν πέση, πρέπει νά πέση ή ιοίκή σας άντ αύτής. Τί 

θά γίνη λοιπόν ή δυστυχής Σιδιλλία, άν άπολέση τδν καλόν δι
καστήν της;

— Ομίλησε λοιπόν, κυρία μου, όμίλησε, διά τ'ο δνομα τοΰ θεοΰ.
—Πρεπει νά σάς εϊπω, έξηκολούθησεν ή γραΐα, δτι ή άπέ- 

ναντι τής ίδικής μας οικία άνήκει είς τ'ον κόμητα Σαλούστιον 
Χάρον.

— Τδ γνωρίζω.
— Καί έκατοικεϊτο άπδ τήν άδελφήν του δόναν Ελεονόραν.
—— Τδ γνωρίζω καί τοΰτο.
— Αί καλά! αύτή ή κυρία ειχεν έραστήν ώραΐόν τινα κύριον, 

δ όποιος ήοχετο καθ'έκ άστην έσπέραν σκεπασμένος μέ τδ έπανω- 
φόριόν του, έστεκετο έμπροσθεν τής οικίας καί έκτύπα τρις τάς 
χεΐρας του.

— ’Ε! καί τότε ;
— Τότε ήνοίγετο ή θύρα, δ κύριος είσήρχετο κα'ι έξήρχετο 

μίαν ώραν πριν έξημερώση.
— Έπειτα;
— Χθές τδ πρωί ό άδελφός, μαθών βέβαια τήν ύπόθεσιν, ήλθε 

κα! έπήρε τήν άδελφήν του, άφήσας είς τήν οικίαν μίαν μόνον 
γραΐαν έπιστάτριαν, είς τήν όποιαν διέταξε νά μή άνοιξη εϊς 
κανένα- ώστε χθές, δταν ό κύριος αύτός ήλθεν, ευρε τήν θύραν 
κλεισμένην.

— Έξακολούθει.
— Λοιπόν! έπειδή τοΰτο δέν τδ ένοστιμεύετο και έπειδή ή 

γραΐα έπιστάτρια, πιστή είς τήν διαταγήν, δέν ήθέλησε νά άνοιξη, 
ό καλός σου κύριος έδοκίμασε νά σπάση τήν θύραν.

—Ά ! Ά! βίαν βλέπω έχομεν,έψιθύρισε λέγων ό Πασχάλης.
— Τήν στιγμήν έκείνην έφθασεν ό πτωχός ’Αντώνιος, ό όποιος 

έδοκίμασε νά πείση τδν άλλον νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν του, 
άλλ’ δ κύριος αύτδς δέν ήθέλησε νά άκούση τίποτε, καί έκβαλών 
τδ ξίφος του έφόνευσε τόν 'Αντώνιον.

— Πολυτίμους λεπτομέρειας, μά τήν ζωήν μου, έχεις, εϊπεν 
ό Πασχάλης. Άλλ’ αύτδς ά κύριος ποιος εϊνε;

— Ό άλλος έκεΐνος;
—Ναί, ναί, έκεΐνος ό όποιος ήρχετο καθ’ έκάστην νύκτα.
— Εκείνος δστις έφόνευσε τ'ον 'Αντώνιον ;
—Βέβαια, βέβαια, αύτδς δ όποιος έφόνευσε τ'ον ’Αντώνιον.
—Αϊ καλά! εϊνε ...
— Εϊνε;...
-—Ό βασιλεύς, εΐπεν ή γρ'αΐα. j
—Ό βασιλεύς! άνέκραξεν ό 'Ιωάννης Πασχάλης.
— Ό βασιλεύς, μάλιστα.
— Είδες τ'ο πρόσωπον του;
-Όχι.
—Ίίκουσες τήν φωνήν του;
-Όχι.
— Πόθεν λοιπόν τδν έγνώρισες ;
— Διότι τρίζουν τά κόκκαλά του, δταν περιπατή.
—Τωόντι, άπήντησεν δ δικαστής, τ'ο παράξενου αυτό τδ πα- 

ρετήρησα είς αύτδν μόνον. Ακούσε, κυρία· απόψε θά έχης τήν 
ύποσχεθέϊσαν άνταμοιβήν.

— Καί τ'ο μυστικόν; θά τδ φυλάξετε πάντοτε μυστικόν ;
— ’Αμφιβάλλεις;

Ο θεός λοιπόν νά σάς φυλάττη, κύριε δικαστά· ή ευτυχέ
στερα ήμερα της ζωής μου θά ήνε έκείνη, καθ' ήν θά σώσω τήν 
ζωήν σου, τήν ζωήν σοΰ, ό όποιος είσαι τόσον πολύτιμος δι’ δ
λους μας.

Ο Ιωάννης Πασχαλης άποχαιρετίσας τότε τήν γραΐαν, έπα
νήλθεν οίκαδε και εστειλεν αμέσως δικαστικόν κλητήρα είς τά 
ανάκτορα τοΰ Άλκαζάρ. Διά τοϋ κλητήρος τούτου προσεκαλεΐτο 
ό οδν Πέτρος βασιλεύς τής Καστιλλίας νά έμφανισθή τήν επαύ

ριον ενώπιον τοΰ οικαστηριου τοΰ πρώτου βοηθού τοΰ εΐσαγγελέως 
(Έπεται τδ τέλος.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.

(Συνέχεια άπδ 271 τόμ. Γ.)

Πόλεις τής Γαλιλαίας.

Ένδώρ ή Άενδώρ. Ή πόλις αΰτη έκειτο πρ'ος μεσημ
βρίαν τοΰ Θαβώρ καί εινε γνωστή διά τήν έγγαστρίμυθον, ήν- 
τινα έσυμβουλεύθη δ Σαούλ (Βασιλ. Α'. κεφ. 28, έδαφ. 7ον, 8ον)· 
είς τήν πόλιν ταύτην δεικνύουσιν εισέτι τ'ο σπήλαιον, είς δ ή 
γυνή αΰτη κατωκει καί δ άπέχει άπδ τήν Ναζαρέτ 21)2 
λεύγας.

Ναίν. Ή πόλις αΰτη έκειτο είς τήν πεδιάδα Ίεσράελ πλησίον 
τής πόλεως Άενδώρ. Τής πόλεως Ναιν γίνεται μνεία είς τ'ον εΰ- 
αγγελιστήν Λουκάν (κεφ. 7 ον έδαφ. 11 ον), διότι είς αύτήν άνέ- 
στησεν δ Κύριος τδν μονογενή υιόν τής χήρας.

Άφέ κ. Ή πόλις αΰτη κεϊται είς τήν πεδιάδα Ίεσράελ- πλη
σίον τής πόλεως αύτής έγένετο ή μεταξύ 'Ιουδαίων καί Φιλι- 
σταίων μάχη, καθ’ήν ό Σαούλ καί δ υιός αύτοΰ Ίωνάθαν έπεσαν 
φονευθέντες, (Βασ. Α’. κεφ. 29 έδαφ. Ιον, 2ον, 3ον, κα! κεοαλ. 
3Οον έδαφ. 2ον). Ή πόλις αΰτη Άφέκ άνήκεν εις τήν φυλήν τοΰ 
Ίσάχαρ· άλλη δέ τις πόλις Άφέκ άνήκουσα είς τήν φυλήν τού 
Άσήρ έκειτο παρά τήν πόλιν Σιδώνα.

Άκχώή Πτολεμαϊκή τήν σήμερον καλουμένη Άκρη ή 
Άγιος ’Ιωάννης. Κεϊται πρδς βορράν τοΰ Καρμήλου κα! εϊνε πα- 
λαιά πόλις τών Φοινίκων. Πτολεμαϊκή ώνομάσθη, φαίνεται, ΰπ'ο 
τών Πτολεμαίον, άλλ’ύπ'ο τίνος άδηλον έπί τών Μακκαβαίων ή 
πόλις αΰτη περιήλθεν είς χεΐρας τών ’Ιουδαίων, άλλά μετ’ οΰ 
πολύ κατεκυριεύθη πάλιν ύπδ τών Πτολεμαίον. Έπ! Κλαυδίου 
Καίσαρος ή πόλις έγινεν άποικία Ρωμαϊκή, κατά δέτούς πρώτους 
χρόνους τοΰ Χριστιανισμού εϊς τήν πόλιν αύτήν έγκατέστη έπι- 
σκοπή έξαρτωμένη έκ τοΰ Πατριάρχου τής Αντιόχειας.

Έπ! τής αύτοκρατορίας ή δυναστείας τοΰ Αύτοκράτορος Ηρα
κλείου ή πόλις έπεσεν ΰπ'ο τδ κράτος τών Αράβων έπί τών 
πρώτων δέ σταυροφοριών και ή πόλις αΰτη καί άπασα ή Παλαι
στίνη έξουσιάζετο ύπδ τοΰ Σουλτάνου τής Αίγύπτου. Κατά και
ρούς δέ περιήλθεν άλλοτε είς τοΰτον κα'ι άλλοτε είς έκεϊνον
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τον ξένον’έξουσιαστήν Χριστιανόν ή Μουσουλμάνον.Έπ’έσχάτων δέ 
κατέστη επίσημο;, διότι αύτοΰ ανέσταλη ή πρός άνατολάς πο
ρεία τοΰ μεγαλουργού Ναπολέοντος.

Σήμερον κατοικεΐτα: άπο 15 περίπου χιλιάδας κατοίκων’· τα 
ίσ/αϊα αύτή; λείψανα και τά έκ τών σταυροφοριών σχεδόν έξέ- 
λιπον παντελώς- ό λιμήν τής Πτολεμαίος εινε εις τώ/ έπιση- 
μοτέρων λιμέ-ων τή; Σ/ρια; ή πόλις περικυκλοΰται ύπό πεδι
άδος μάκρους 8 λευγών, πλάτους δέ2. και διασχίζει αύτήν ό πο

ταμός Βϊλνος.
Ή Σαμάρεια.

Ό νομός τή; Σαμαρείας εινε δ μικρότερος νομός τής Παλαι
στίνης, και τό όνομα αύτοΰ έλαβεν έκ τής πόλεως Σα
μαρείας, ήτις ύπήρξεν ή καθέδρα τών βασιλέων τού Ισραήλ. 
Πρός βορράν ή Σαμάρεια ορίζεται ύπό τής Γαλιλαιας, προς 
άνατολάς ύπό τοΰ Ίορδάνου, πρός μεσημβρίαν ύπό τής Ίου- 
δαίας καί πρ ς δυσμάς έξετείνετο μέχρι τής θαλάσσης. Τά 
όρη τοΰ Έφραΐμ διασχίζουσι τήν χώραν άπό βορ. προς μεσημ. Η 
Σαμάρεια πρός βορράν περιλαμβάνει μέρος τής Παλ. και πρός 
άνατολάς μέρος τής πεδιάδος του Ίορδάνου. Ή Σαμάρεια εΐνε έν 

άπό τά ώραιότερα τής Συρίας μέρη. Σήμερον η Σαμάρεια ονομά
ζεται Ναπλούζ· καί τό πάλαι καί σήμερον είσέτι οί κάτοικοι τής 
χώρας αύτής εινε μεμονωμένοι άπό τών λοιπών κατοίκων τής 
Παλαιστίνης, διότι ούδεμία μεγάλη όδος διά τής χώρας αυτής 
διέρχεται. Αύτη ή μόνωσις τών κατοίκων της ήνάγκασε πολλούς 
νά καταφύγωσιν εϊς αύτήν και νά αύξήσωσι τον αριθμόν αύτής- 
ουτοι δέ ήσαν οί τά; σκληρότητας τών κρατουντών φεύγοντες. Περί 
Σαμαρείας ολίγα; έχομεν γνώσεις, διότι διά τό άοατον αυτήν ό - ί— 
γοι περιηγηταί τήν έπεσκέφθησαν οί Σαμαρέϊται ήσαν εχθροί 
άσπονδοι τών Ιουδαίων σώζονται καί σήμερον είσέτι ολίγα τών δο
ξασιών.αύτών λείψανα,ώς είσίν όλίγιστοι και αύτοί. Οί Σαμαρέϊται 
ουτοι δέχονται τόν νόμον τοΰ Μωϋσεως, κατασρονςΰσι τούς Ιου
δαίους καί, προσευχόμενοι, δεν στρέφονται πρός τό ορος Γαριζίν.

Φα.ιθσάμ. Ή πόλις αΰτη απέχει 2 λεύγας άπό τού Ίορδά
νου καί 4 άπότή; Τιβεριάδος. Έπι Σαούλ ή πόλις αυτή ύπήρ
ξεν ύπό το κράτος τών Χαναναίων (Βχσιλ Α . κεφ. 32 εΟαφ. 10). 
Έπί Σολομώντος ή πόλις αΰτη περιελαμδ άνετο εις το βασιλειον 
του Ισραήλ (Βασιλ. Γ'. κεφ. 4. έδαφ. 12). Οί Έλληνες ώνό- 
μαζον τήν πόλιν αύτήν Σκυθόπολιν ές αίτιας δέ τοΰ ονόματος 
τούτου ύπέθεσάν τινας, ότι οί Σκύθαι οί κατά τό 631 π. X. έκεΐ
θεν διαβάντε; άφισαν εί; τήν πόλιν αύτήν αποικίαν πλήν τοΰτο 
δέν είνε πιθα όν. διότι περί τής έκεΐθεν διαβάσεως τών Σκυθών ποιεί 
μέν καί ό Ήοόδοτος λόγον, άλλ’ούδεμία μνεία τούτου γίνεται 
είς τά Εβραϊκά βιβλία. Καί τής διαβάσεως δμως τών Σκυ
θών αληθινής ύποτεθείσης, τό όνομα Σκυθοπολις έδοθη εις αυ
τήν μετά αιώνας, άφ*  ού δηλ. οί Έλληνες εςηπλώθησαν καί 

κατάκτησαν τήν Άσιαν. Έπί τοΰ Ίωσήπου ή πόλις αΰτη απετελει 
μέρος τή; Αεκαπόλεως, κατά δέ τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χρι
στιανισμού είς τήν πόλιν αύτήν ύπήρχον έπισκοπή, κα! έπι τών 
σταυροφοριών αρχιεπισκοπή. Σήμερον ή πόλις έκείνη εινε μικρά 
κώμη, 80 οικίας μόλις περιέχουσα.

Σαλείμ. Πόλις μικρά κειμένη πρός μεσημβρίαν τής Σκυθο-

πδλεως είς άπόστασιν τριών περίπου λευγών πλησίον τής πό
λεως ταύτης ε’ίς τινα τόπον καλούμενο-/ Λινών έβάπτιζεν ό Πρό
δρομος Ιωάννης «ήν δέκα! Ιωάννης βαπτίζων έν Αΐνώνέγγ'υςτο& 
Σαλείμ. δτι ΰδατα πολλά ήν έκεί » (Ίωάνν. δΕύαγγελ. κεφ. 3ον 
έδαφ. 23). Κατατ’ον "Αγιον Ιερώνυμον αΰτη εΐνε ή πόλις Σαλείμ,ής 
βασιλεύς ήτον δ Μενχισεδέκ (Γέ/οσις κεφ. 14 έδαφ. 18.) «καί 
Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλείμ έξή,εγκεν άρτους και οίνον ή/ δέ 
Ιερούς τοΰ Θεοΰ τοΰ Ύψίστου », κατ’ά’λλους δέ, Σαλείμ έλέ- 
γετο κατά τούς παναρχαίους χαύνους ή νΰν Ιερουσαλήμ 
και αύτής βασιλεύς ήτον ό Μολχισεδέκ.

Ίεσρ άελ. ‘Η πό-.ις αΰτη έκειτο τέσσαρας λεύγας Β Α. τής 
Σαμαρείας και ήτο μία έκ ' τών έπισημοτέρων πόλεων τοΰ 
βασιλείου τοΰ Ισραήλ· έξ αύτής τής πόλεως ώνομάσθη καί ή 
πεδιάς,έν ή αΰτη κεΐται, Ίεσράελ· είς τήν πόλιν αύτήν δ βασιλεύς 
Άχαάβ εΐχεν ανάκτορου, έξ ού κατεκυλίσθη ή Ίεζάίελ κατά 
διαταγήν τοΰ Ίηού, υίοΰ Ίωσαφάτ, (Βασιλειών Δ'. κεφ. 9ον 
έδαφ. 30—33—34). Εις τά πέριξ τής πόλ. Ίεσράελ έκειτο ή 
πόλις Βετυλούα, περί ής γίνεται πολλάκις λόγος είς μόνον 
τό βιβλίον τής Ιουδίθ (Κεφ. 4ον έδαφ. 6. κεφ. 6ον έδαφ. 10, 
11, 15. κεφ. 7ον έδαφ. 1,3,6, 13 κτλ.)

Σαμάρεια. Πόλις οχυρά θεμελιωθεϊσα ύπό τοΰ Άμβρί, βα- 
σιλέως τοΰ Ισραήλ, έπί τίνος ορούς, δπερ ήγόρασεν αύτός πα
ρά τίνος Σεμάρ διά ταλάντων δύο «έν τω έτει τω τριακοστω 
και πρώτωτοΰ Άσά βασιλέως’Ιούδα βασιλεύει Άμβρί έπί Ισραήλ 
δώδεκα έτη· έν Θερσα βασιλεύει έξ έτη. Καί έκτήσατο Άμβρί τό 
ορος τό Σεμηρών παρά Σεμήρ τοΰ κυρίου τοΰ όρους έν δύο ταλάντων 
αργυρίου· κα'ι ωκοδόμησε τ’ο όρος καί έπεκάλεσε τό όνομα.........
έπί ιό ονόματι Σομίρ τοΰ κυρίου τοΰ ορούς Σεμηρών. (Βασιλειών 
Γ'. κεφ. 16ον έδαφ. 23. 24.}

Ή Σαμάρεια δθεν έσχε τό όνομα αύτής έκ τοΰ κυρίου 
τοΰ τόπου, έφ’ ού έκτίσθη, καί άπεΐχεν έξ Ιερουσαλήμ πρ’ος βορ
ράν 16 περίπου λεύγας- άπό τοΰ έβδομου δέ έτους τοΰ βασιλέως 
Άμβρί ύπήρξεν ή καθέδρα τών βασιλέων τοΰ Ισραήλ- πρ'ο αύτής 
δέ καθέδρα τών βασιλέων τοΰ ’Ισραήλ ήτον ή πόλις Θερσα 
(Βασ. Γ'. κεφ. 16. έδαφ. 23). Η' Σαμάρεια κατεστράφη ύπό 
τοΰ Σανμα-ασάρ βασιλέως τής Ασσυρίας καί άνωκοδομήθη ύπό 
άποίκων Ασσυριών μετά ταΰτα κατεστράφη παλιν έκ δευτέρου 
ύπό τίνος τών Αιακκαβαίων καί άνωκοδομήθη έκ νέου ύπό τίνος 
Σαββίνου Ρωμαίου, διοικητοΰ τής Συρίας. Ή Σαμάρεια ήκμασεν 
έπί Ήρώδου τοΰ βασιλέως, δστις άνήγειρεν έν αύτή ναόν του Αύ
γούστου Καίσαρος, θεραπεύων δ’αύτόν δνώμασε και αύτήν τήν 
Σαμάρειαν Σεβαστήν Σεβαστός δ’ έλέγετο ελληνιστί δ Αυγουςος 
Καΐσαο, δθεν ώνομάσθη πρός τιμήν αύτοΰ καί δ μ.ήν Αυγουςος 
δ παρ’ Έλλη σι Μεταγειτνιών καλούμενος.

Τής πόλεως Σαμαρείας οδτε ίχνη σχεδόν σώζονται πλέον. 
Είς τήν πόλιν αύτήν λέγει ή παράδοσις δτι ύπήρχον οί τάφοι 
τών τριών προφητών, Ίωάννου τοΰ βαπτιστοΰ καί προδρόμου, ’Ελι
σαίου καί. Όδδιού. (ακολουθεί).

Διονύσιος Α. Μ. Χαρικλής.

ΑΜΦΙΒΙΑ.

Ύπό πρώτου τοΰ φιλοσόφου Δημοκρίτου ώνομάσθησαν οΰτω ζώά 
τινα,τά δποΐα,ώς γνωστόν,δύνανται νά ζώσινάδιαφόρως καί είς την 
ξηράν καί ύπό την έπιφάνειαν τών ύδάτων, ώς λ. χ. οί βάτρα
χοι, αί χελώναι, οί κροκόδειλοι κ. λ. π. Τών αμφιβίων τά όρ
γανα τής αναπνοής καί τής κυκλοφορίας διαφέρουσι σημα/τικώς 
άπό τά τών άλλων ζώων. Κυρίως δμως τά αμφίβια διακρίνονται 
άπ’ο μέν τά χερσαία καί τά πτηνά κατά τήν ψυχρότητα τοΰ αί
ματός των, τό δποϊο/ δέν εΐνε θερμότερο-/, ούτε άοΰ άέρος τόν 
όποιον άναπνέουσιν, ούτε τοΰ ΰδατος έντός τοΰ όποιου ζώσιν, 
ένω τών άλλων ζώων τό αίμα έχει θερμοκρασίαν 32ο· άπ’ο δέ 
τούς ίχθύας διακρίνονται κατά τό ότι αύτά μέν άναπνέουσι διά 
τοΰ πνεύμονες, εκείνοι δέ διά τών βράγχιων.

Τά αμφίβια διάγουσιν έν γένει είς μέρη άγρια καί σκοτεινά 
ή είς ύπόγεια κοιλώματα- εΐνε δέ πάντα σχεδόν ώοτόκα, έξαι- 
ρουμένων πολλά δκίγων. Αξιοσημείωτος εΐνε ή εύκολία, διά τής 
όποιας δλόκληρα μέλη τών ζώων τούτων άποκοπιόμενα άναφύ- 
ονται, οΰτως είπεϊν, ώς φυτά. Όχι δλιγώτερον αξιοθαύμαστου 
είνε προσέτι καί τοΰτο, δτι πολλά τών ζώων τούτων δύνανται νά 
ζήσωσιν έπί μήνας δλοκλήρους άνευ τροφής καί τό κυριώτερον 
άνευ άέρος.

Οί σημερινοί ζωολόγοι ταξιθετοΰντες τάς χελώνας καί τούς 
κροκοδείλους είς τήν ομοταξίαν τών ερπετών, διά δέ τούς βα
τράχους ιδιαιτέραν δμοταξίαν δημιουργοΰντες, τήν δμοταξίαν τών 
βατραχίων, άποδίδουσι τόν τίτλον αμφίβια εις μίαν τών 12 τά
ξεων, άφ’ών απαρτίζεται ή δμοταξία τών θηλαστικών (1). Ή 
τάξις αΰτη έμπεριέχει τάς φώκας καί τούς θαλασσίους ίππους.

Αί 12 τάξεις τών θηλαστικών είσι 1. τά δίχειρα, 2. τά τε
τράχειρα, 3. τά άρττακτικά, 4. τά άμφίβια, 5. τά χειρόπτερα, 
ή νυχτερίδες, 6. τά τρωκτικά, 7. τά νωδά ή άνόδοντα, 8. τά 
μηρνκάζοντα, 9. τά παχύδερμα, 10. τά κητοειδή, 11. τά 
μαρσιποφόρα καί 12 τά μονοτρήματα. (ϊδε καί σελ. 133, ένθα 
τό Μεκάτη γραπτέον δεκάτη~).

ΦΩΚΑΙ.

‘II κεφαλή τοΰ ζώου τούτου δμοιάζει μέ τήν τοΰ κυνός, τό 
βλέμμα του έκφράζει ήμερότητα κα! νοημοσύνην, τά ώτα δλίγον 
ή ουδόλως έξέχουσι, τά χείλη’φέρουσιν ισχυρούς, μύστακας. Κα
θόλου δέ τό μέν πρόσθιον μέρος τοΰ σώματός του δμοιάζει μέ 
σώμα τετραπόδου, ή δέ οπίσθια άκρα έχει περισσοτέραν δμοιότητα 
μέ σώμα ιχθύος. Οί εμπρόσθιοι πόδες του εΐνε κεκαλυμμένοι ύπό 
μαλλώδου; δέρματος μέχρι τή; πυγμή;,άπολήγουσι δέ εί; 5 δα
κτύλου; παλμοειδεΐς καί ώπλισμένου; δι’ άγκυστροειδών δνύ/ων, 
οί δέ δπίσθ-.οι εΐνε κεκαλυμμένοι μέχρι τή; πτέρ-,η;, μεταξύ δέ 
αύτών έκφύεται μικρά τις ούρά. Παχύ στρώμα πιμελή; δίδει είς

(1) Ω; γνωστόν, τά ζώα κατά τον Κυβιέρον διαιρούνται είς τέσσαρας 
συνομοταξίας: ων ή Α’., τα σπονδυλωτά, ύποδιαιρεϊται είς πέντε 
ομοταξίας τά θηλαστικά, τά πτηνά, τά έρπετά,τά βατρά- 
χ ι α καί τούς ιχθύς. 

όλα τά μέρη τοΰ σώματος σχήμα στρογγύλον. Έπί τής ξηράς τά 
ζώα ταΰτα κινούνται μετά πολλής δυσκολίας, έν τω ΰδατι δμως 
βυθίζονται καί πλέουσι μετά πολλής εύκολίας, δύνανται δέ νά 
διαμείνωσιν έπι πολύν χρόνον χωρίς νά άναπνεύσωσι, τήν δποίαν 
ιδιότητα έχουσιν έκ τής κατασκευής τών μυκτήρων, καλυ
πτόμενων ύπό βαλβίδων έμποδιζουσών τ’ο ύδωρ τοΰ νά εισέλθη έν 
αύτοϊς, καί έκ τή; έν τώ ήπατι ύπάρξεως φλεβώδους κόλπου, 
δστις χρησιμεύει ώς δεξαμενή τοΰ αίματος, δσάκις ή διακοπή 

τής αναπνοής διακωλύει τήν κίνησιν τοΰ ρευστού τούτου.— Ζώσι 
δέ αί φώκαι έξ ιχθύων, είνε ήμερα καί νοήμονα ζώα, ήμερουν- 
ται εύκόλως καί δεικνύουσι πολλήν στοργήν πρός τούς τρο- 
φεϊς των. Εύρίσκονται εις όλους τούς αίγιαλούς, ιδίως δέ είς 
τούς πόλους καί κατά τόν ισημερινόν άπαντώνται πολυπκηθέστε- 
ραι κατ’άγέλας, συνισταμένας έξ 150 έως 200 άτόμων. θηρεύ
ονται διά τ’ο έκ τοΰ λίπους των παραγόμενον έλαιον, τό δποΐον 
χρησιμεύει είς φωτισμόν καί είς τήν βυρσοδεψίαν, καί διά τό δέρμα 
έξ οΰ γίνονται άσκοί, καλύμματα, μηλωταί, κτλ.

Τό γένος τοΰτο διαιρείται εις δύο κύρια ε’ίδη- τάς ιδίως λε- 
γομένας φώκας καί τάς ώταρίας.— Αί πρώται διακρίνονται έκ 
τής έλλείψεως έξωτερικών ώτων καί έκ τών κυρτών ονύχων των. 
ύποδιαιροΰνται δέ εις 4 είδη, τά όποϊα εΐνε ά.)ή κοινή φώκη ή

Φώκη.

θαλάσσιος βοΐς, τοΰ όποιου τό σώμα έχει συνήθως μήκος 1—2 
μέτρ. καί καλύπτεται ύπό τριχών φαιών ύποκιτρίνων, στιλβου- 
σών καί φερουσών μελαγχροινά στίγματα. Το είδος τοΰτο έπι- 
πολάζει ιδίως πρ’ος τά αρκτικά παράλια, όπου ζωγρεϊ-fzi τόσον 
πλήθος αύτών, ώττε έκ μόνης τής νήσου τής Νέα; Γή; στέλλον- 
ται εις τήν Αγγλίαν ύπέρ τάς 100,000 δερμάτων καί 1400 
τόνοι έλαίου- ζωγροΰσι δέ συνήθως αύτά; τείνοντες έπί τή; πα
ραλία; δίκτυα μεγάλα, έν οί; παγιδεύονται ένίοτε δλόκληροι 
άγέλαι. 6 .) ή λενκογάστωρ φώκη,ζ'τριηζμέιη ιδίως έν τώ’Αδρια- 
τικω, διπλάσιά δέ ούσα τή; προειρημένης κατά τό μέγεθος, γ'.) ή 
κονκκονλωτή φώκη, οΰτω καλουμένη έκ τής έλαστικότητος τοΰ 
δέρματος τή; κεφα/,ή; της, δΓ ού έν ώρα κινδύνου καλύπτει τούς 
οφθαλμούς της ώς διά κουκκούλα;· το είδος τοΰτο εύρίσκεται 
ϊδίω; είς τήν παγωμένην θάκασσαν. τέλος δ'.) ή προβοσκιδοφόρος
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φώχη, εύρισκομένη ιδίως εις τ'ον Ειρηνικόν ’Ωκεανόν, ουσα δέ 
μεγίστη πασών τών άλλων, διότι τ'ο σώμα της γίνεται 7—10 
μέτρων κατά τδ μήκος καί 4—5 τήν περιφέρειαν, ονομάζεται 
άπδ βραχείας καί κινητής σαλπιγγοειδοΰς προεξοχής, εϊς ήν 
απολήγει τδ ρόγχος της, διό καί θαλάσσιος έλέφας προσεπικα- 
λεΐται. Αί ώταρίαι διακρίνονται έκ τοΰ δτι έχουσι μεγαλείτερα 
έιωτερικά ώτα (δθεν καί ή ονομασία των), έχουσι δέ τους δακτύ
λους σχεδόν άκινήτους, τούς δέ όνυχας μικρούς και πλατείς. Τά 
κυριώτερα είδη αύτών εινε: ή χαιτοφίρζς φώκη, ούτως δνομα- 
ζομένη άπδ τών δασέων θυσσάνων, τριχών καλυπτουσών τδν λαι
μόν της, ισομεγέθης δέ σχεδόν ουσα μέ τήν προβοσκιδοφόρον 
καί ή θαλασσία άρκτος, κατά τ'ο ήμισυ σχεδόν μικροτέρα καί 
άνευ χαίτης- άμφότερα τά ε’ίδη εύρίσκονται έν τω Είρηνικω 

Ώκεανω.
Ή αλιεία τών ζώων τούτων εινε έπικερδεστάτη. Μία μόνη 

φώκη δύναται νά παραγάγη 1)2 τόνον έλαίου- ή δέ σάρξ αύτών 
συνιστά μέρος τής τροφής τών κατοίκων τών μεσημβρινών πα- 

ραλείων.
ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΙΠΠΟΙ.

Ό θαλάσσιος ίππος διακρίνεται τής φώκης έκ τών δύο άμυν- 
τηρίων οπλών, τά δποΐα φέρει έπί τής άνω σιαγόνος. Οί θαλάσ
σιοι ίπποι, τών δποίων τ'ο σώμα δύναδαι νά φθάση μέχρις 7 μέ
τρων, ζώσιν εις τάς πολικάς θαλάσσας καί τρέφονται κυρίως έκ 
θαλασσίων φυτών καί μαλακίων.

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

Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ.

'Ιππόκαμπον ή Ίπποκάμπην ώνόμαζον οί αρχαίοι μυθώδές τι θα
λάσσιον ζώον, ήτοι ίππον, έχοντα κυρτήν ούράν ιχθύος, έπί τοΰ 
όποιου έζωγράφουν συνήθως έποχουμένους τούς θαλασσίους θεούς- 
άλλά το δνομα τοΰτο έδόθη καί εϊς τ'ο μικρόν θαλάσσιον ζώον, 
τοΰ όποιου δίδομεν τήν εικόνα κατωτέρω, γνωστότατου εϊς τάς 
παραλίας τής Μεσογείου, ώς καί είς τδν Ωκεανόν καί τδ ’Ιν
δικόν πέλαγος.

Τ'ο ζώον τοΰτο, καλούμενον ύπδ τών ’Ιταλών Caval marino 
(θαλάσσιος ίππος) είνε ιχθύς άνήκων εις τήν τάξιν τών λοφο- 
βραγχίων είνε δέ πανταχοΰ μικρόν ώς το γνωρίζομεν καί άκα- 
κον, καί έπειδή κατά μέν τδ σχήμα τής κεφαλής όμοιάζει μέ 
τδν ίππον, μάλιστα δέ άφοΰ ξηρανθή, κατά δέ τούς σπονδύλους 
έξ ών συντίθεται ή θήκη τοΰ σώματός του καί τής ούράς, μέ τήν 
κάμπην, τω έδόθη τδ δνομα ιππόκαμπος.

Φυσιολόγος τις συλλαβών άνέθρεψε δύο ίπποκάμπους θήλεις 
καί είδεν έν αύτοϊς νοημοσύνην τινά. Κολυμβώντες κρατοΰσι τδ 
σώμά των δρθιον, άλλ’ ή ο'υρά των ζητεί νά συλλάβη πάν ότι 

άπαντήση έντός τών ύδάτων. Τυλίσσονται πέριξ τών θαλασίων 
καλάμων, καί άφοΰ σταθώσιν οΰτω , βλέπουσι μετά προσοχής τά 
περί αύτούς- άμα δέ ώς διακρίνωσι βοράν τινα άρμοδίαν, έφορ— 
μώσιν έπ’ αύτής τάχιστα. 'Οσάκις πλησιάση ιππόκαμπος τις 
πρ'ος άλλον, συνήθως συμπλ έκουσι τάς ούράς των άμφότεροι- 
άλλ’ δταν θελήσωσι νά χωρισθώσι, καταβάλλουν άγώνα, καί διά 
νά τδ κατορθώσωσι προσκολλώνται είς τούς καλάμους έκ τών 
κάτω τής γνάθου των. Τδ αύτ'ο τοΰτο πράττουσι καί οσάκις,

Ιππόκαμπος.

κρατούντες περιτυλιγμένον διά τής ούράς των πράγμά τι, έχωσ 
χρείαν στηρίγμάτος δπως άνέλθωσι πρός τά άνω. Οί οφθαλμοί 
των κινούνται κατ’ άλλην διεύθυνσιν έκαστος, ώς συμβαίνει καί 
εϊς τούς χαμαιλέοντας- αί δέ ίριδες τών όμμάτων των είνε 
στιλπναί, καί περικυκλοΰνται ύπδ κυανής στεφάνης.

Οί ιππόκαμποι είνε ποικίλων χρωμάτων πλήθουσι δέ είς τά 
πέριξ τής Νεαπόλεως, δπου οί παΐδες τούς ξηραίνουσι καί τούς 
προσφέρουσιν εις τούς ξένους περιηγητάς ώς πράγμά τι πε
ρίεργον.

(Μυρία Όσα).


