
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1873. = ΤΕΥΧΟΣ MA

ΛΟΓΟΣ
Πιρϊ τίίς ίηιρροής τοΰ Χριστιανισμού έπι τής κοινωνίας. 

(Συνέχεια άπ'ο σελ. 199 καί τέλος).

Δέν παρήγαγε τά θαυμασιώτατα άποτελέσματα; Δέν έξή- 
σκησε την εΰεργετικωτάτην έπίόρασιν έν τε τή έςωτερική 
χαί έσωτερική ζωή τοΰ άνθρώπου; δέν εινε ό εχθρός πάσης κα- 
ταθλίψεως, αδικίας, ατιμίας, ακαθαρσίας και παντός αισχρού καί 
χαμερποΰς καί βλαβερού τώ άνδρί ή τή γυναικί, τώ κυβερνώντι 
ή τω κυβερνωμένω; δέν διέπραξε πλέον τών άλλων θρησκευτι
κών συστημάτων, καί τοι δέν επαγγέλλεται νά διδάξη την πο
λιτικήν, όπως άσφαλίση τώ άνθρώπω τά αναπαλλοτρίωτα δίκαιά 
του οΰχί διά της άναπτύξεως οίασδήποτε σειράς τυπικών θεσμών, 
άλλ' έγχέων ένδον της εσωτερικής ζωής τοΰ άνθρώπου τάς δρ- 
θάς άρχάς, έφ’ών δέον πάσαι αί έςωτερικαί διατάξεις, θεσμοί, 
κινήσεις καί αυτενέργεια·, νά βασισθώσιν ; *0  Χριστιανισμός λοι- 
πδν δέν εΐνε τυπικός μηχανισμός καί ξηρόν σύστημα διατάξεων 
ή κανόνων, άλλά πνεΰμα καί ζωή—εΐνε ή πνοή, ή αλήθεια τοΰ 
θεοΰ, ήτις έάν διαβαίνη διά τής ψυχής τοΰ άνθρώπου καί ενεργή 
ένδοθεν έξωτερικώς, τό δστοΰν, δ μυών καί ή σάρξ χιλίων ευ
εργετικών αΰτενεργειών Λά τό καλόν τοΰ άνθρώπου τάχιστα θά 
φανώσι καί θά εξακολουθώ» νά έργάζωνται διά τό καλόν 
έπί τοσβΰτον, έφ' δσον έπ’ αΰτών επενεργεί ή ζώσα αΰτη πνοή. ΌΟεν 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ’. Τεύχος ΜΑ'). 

τοιοΰτος ών ποιεί τοΰς άνθρώπους πιστούς, ειρηνικούς, φιλόπο
νους, άγαθούς, ευπειθείς εΐς πάσας τάς ποικίλας όδοΰς τής ζωής· 
ποιεί αΰτοΰς ΐνα ζώσι σωφρόνως, δικαίως καί εΰσεβώς κ αί ούτω 
μεταρρυθμίζοντες τήν εσωτερικήν ζωήν καί παρακινοΰντες πάντας 
τοΰς άσπαζομένους τάς αλήθειας του νά ζώσιν έν άμοιβαία άγάπη, 
έπιδιώκωσιν άδιαλείπτως τήν μεταρρύθμισιν, τήν ευεργετικήν 
πράξ'.ν έν τή πορεία τής εξωτερικής ζωής.

Ό Χριστιανισμός έκ της έπιδράσεως αΰτοΰ έπί τής έσωτε- 
ρικής ζωής τοΰ άνθρώπου παρήγαγεν ύπέρ πάντα τάλλα θρη
σκευτικά συστήματα τήν ώραιοτάτην φιλολογικήν έφεσιν και τά 
κάλλιστα φιλολογικά προϊόντα, καί ώθησε -.ήν άνθρωπίνην δι
άνοιαν πρός τήν όδόν τής άνακαλύψεως. Οτε τό φώς τής 
άληθείας του εΐχε σβύσει μεταξύ τών έθνών,διαρκούντων τών σκο
τεινών αιώνων, τδ φώς τής μαθήσεως καί επιστήμης δέν ήτα 
είμή ασθενής τις περιϊπταμένη φλόξ, χρησιμεύουσα μόνου ΐνα 
ποιήση τδ σκότος όρατώτερον. "Οτε ή 'Αγία Γραφή ή έμπεριέ- 
χουσα τήν θείαν του διδασκαλίαν προήχθη είς τδ φώς άπδ τών 
σκοτεινών καί έΰρωδών σελμίδων τών μονών κατά τδν καιρόν τής 
έν τή δύσει μεταρρυθμίσεως, δτε αΰτη ήστραψε τδ λαμπρόν της 
φώς έν τοΐς έθνεσι τής Εΰρώπης, τότε έγινεν εΐς τήν ΰπνώττουσαν 
ψυχήν τοΰ άνθρώπου ώς ζωή έκ θανάτου, είς δέ τήν μάθησιν, ελευθε
ρίαν, επιστήμην καί εμπορικήν έπιχείρησιν ώς ή πνοή ή μετά - 
δοΰσα νέαν ζωήν είς τά ξηρά οστά έν τή κοιλάδι τής όράσεως 
τοΰ Ιεζεκιήλ (Ίεζεκ. λζ’. 1—10). Τδ πνεΰμα τοΰ άνθρώπου άπα 
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τοΰ παπικού δεσμού' έλύθη, τοΰ όποιου έπ: πολύ·; καιρόν ύπήρξεν 
αιχμάλωτος· ή άλήθεια ήλευθέρωσεν αύτόν κα: έδίδαξεν αΰτόν τά 
θρησκευτικά και πολιτικά αύτοΰ δικαιώματα. Ή πορεία έπί παν 
είδος άνθρωπίνης έρεύνης, έπι την πολιτικήν καί θρησκευ
τικήν έλευθερίαν, έποίησε τηλικαύτην πρόοδον, ήλίκη ούδεμία 

άλλη ποτέ έγένετο. ’Εξετάσατε τήν γραμματολογίαν, τήν έλευ
θερίαν, τούς θεσμούς, τάς συνήθειας, τάς έμπορικάς έπιχειρήσεις 
τών χωρών έκείνων, ένθα δ Χριστιανισμός δέν εξουσιάζει έπί τοΰ 
πνεύματος και τής καρδίας τών κατοίκων των καί τό εύαγγέλιόν 
του κωλύεται άπό τής έρεύνης αύτών ειτα δέ λάβετε οίανδήποτε 
χώραν, ένθα ό Χριστιανισμός ισχύει, γνωρίζεται καλώς καί άγα- 
πάται καί τό εύαγγέλιόν του άναγινώσκεται έπιμελώς, καί άν- 
τιπαραβάλετε αύτήν ύφ’ δλας ταύτας τάς έπόΦεις μέ τάς προη- 
γουμένας. ’Ατενίσατε καλώς έπί ταύτης καί έκείνης τής είκόνος, 
καί θά διακρίνητε εύθύς τήν διαφοράν. Μέ άλλας λέξεις: συγ
κρίνατε τάς άληθώς καί κατ’έπιφάνειαν Χριστιανικάς χώρας. Δέν. 
ζητώ νά πορευθήτε είς τάς σκοτεινάς χώρας τών βαρβάρων έθνι
κών. Συγκρίνατέ τινα έκ τών παλαιών ίπποτικών έθνών, κλεϊ- 
σθέντων έν τή ποιήσει καί τή ιστορία, π. χ. Σκωτίαν καί 'Ισπα
νίαν, ’Αγγλίαν καί ’Ιταλίαν, ’Αμερικήν καί Γαλλίαν, καί άφίνω 
ύμάς ειλικρινώς νά έξαγάγητε τό συμπέρασμα καί έξηγήσητε 
τό γεγονός δπερ άπανταται φανερόν πανταχοΰ· δ ζών Χριστιανι
σμός καί το εύαγγέλιόν του είνε εύλογία εΐς τούς άνθρώπους, δ δέ 
νεκρός καί ή έλλειψις τοΰ εύαγγελίου τουκατάρα! ' Ο πιστεύω·; είς 
τάς πολυτίμους άληθείας τοΰ Χριστιανισμού ευκόλως δύναται νά 
έξηγήση τοΰτο: «πάν δένδρο·; έκ τοΰ καρποΰ του γινώσκεται.» 
«Εί'πατέ μοι, είπέ τις εύσεβής, ποΰ τό εύαγγέλιόν τοΰ Χριστού 
άναγινώσκεται έπιμελώς καί συνεχώς καί ποΰ ούχί, καί θέλω 
γοάψει ηθικήν τινα γεωγραφίαν τών τόπων έκείνων». Τίς, έτι νΰν, 
είνε ή κατάστασις τοΰ ‘Ισπανικού λαού, δστις έως πρό ολίγου 
έκλινε τόν αυχένα είς τδν ζυγόν κλήρου γελοιογραφοΰντος τδν 
Χριστιανισμόν ; Έν βλέμμα τών όφθα λμών ύμών θά πληροφό
ρηση ύμάς. Παρακμήν, έξαχρείωσιν, οδύνην άπαντώμεν παν
ταχοΰ. Τδ έμπόριον φθίνει, ή γεωργία άσθενεϊ, αί ωφέλιμοι 
τέχναι παρακμάζουσιν. Έκεϊ αισθάνεται τις έαυτδν ναρκω
μένο·; ύπό τίνος άοράτου δυνάμεως· δ δέ λαός εΐνε φανα
τικός ή έντελώς άπιστος· καί είς μέν τοΰ πρώτου τδν οίκον 
εξουσιάζει δ ίερεύς ήτοι επτά μόνον δαιμόνια, είς δέ τδν 
τοΰ δευτέρου λεγεών δλόκληρος. Περάσατε τά Πυρηναία καί, εί- 
σελθόντες είς τήν χώραν τοΰ λεγομένου μεγάλου έθνους, έρευ- 
νήσατε τον τόπον καλώς καί θά διαγνώσητε εύθύς τήν ηθικήν 
έξαχρείωσιν τοΰ λαού τούτου. Ή αιτία δέ τοΰ κακοΰ είνε φα- 
νεοά· διότι τδ μέν πλήθος δν άμαθέστατον καί δλως υποχείριο^ 
είς φανατικόν κλήρον άγνοεΐ τί είνε ζώσα πίστις εΐς Χριστόν καί 
τί άναγέννησις, τδ δέ πεπαιδευμένο·; μέρος εΐνε έντελώς άπιστον· 
'Ο,τι δέ λέγομεν είνε άληθέστατον καί δμολογεΐται παρ’ αύτών 
τών ιδίων Γάλλων. Έκεΐθεν,δέ διαπεράσαντες τάς Άλπεις είσ- 
έλθέτε είς τήν ’Ελβετίαν, 'Ολλανδίαν, ’Αγγλίαν καί Σκωτίαν, 
καί όποιαν εκπληκτικήν διαφοράν θά άπαντήσωσιν εύθύς οί δφθαλ- 
μοί ύμών ! Οί άνθρωποι φαίνονται μέ οψιν αληθινής άνεξαρτη- 
σίας, ή δέ ηθική των διαμόρφωσις εύθύς καθίσταται δήλη. ‘Υπάρ

χει έν αΰτοϊς φιλεργία, έπιδεξιότης, διδασκαλία θρησκευτική καί 
έν τή έκκλησία καί έν τω οικω καί αληθινή εύημερία· καίτοι δέ 
παρ’ αύτοΐς ύπάρχουσι κακίαι καί δυστυχία:, άλλ’ αύται είνε ώς 
αί φαινόμενα: κηλίδες έν τω δίσκω τοΰ Ήλιου, αΐτινες δέν θο- 
λόνουσι τδ φώς του. Τίς είνε δ λόγος τής διαφοράς ταύτης; Δέν 
ύπάρχει έκεϊ λαμπρότερος ούρανός· δέν ύπάρχουσιν έκεϊ ωραιότε
ρα! σκηναί τής φύσεως· μόνον διότι πιστεύουσιν άληθώς είς τάς 
θείας άρχάς τοΰ Χριστιανισμού καί καταγίνονται νά βάλωσιν είς 
πράξιν τά θεΐα έπιτάγματά του- μόνον διότι άγαπώσι κα: τιμώσι 
τδ εύαγγέλιόν του. Καί εύτυχής είνε ό λαός δ έχων δδηγδν είς 
τήν ζωήν του τδ εύαγγέλιόν τοΰ Χριστού- «ή δικαιοσύνη ύψοϊ τά 
έθνη. »

Τελευτών, έπιτρέψατε νά καθυποβάλω δλίγας σκέψεις, αΐτινες, 
έάν έκτελεσθώσι δεόντως, δύνανται νά βοηθήσωσιν ήμάς, ώς δ 
φιλέλλην ποιητής λέγει,

«ΐνα άνασύρητε τον μοχλόν καί έκβιάσητε τήν δίοδον»
καί άνοίξητε ένώπιον ύμών τούς άπειρους θησαυρούς τούς έμ- 

περιεχομένους έν τούτω τω ίερώ ναώ τής άληθείας·
1. Πιστεύετε είς τάς θείας άρχάς τοΰ Χριστιανισμού μέ τήν 

πεποίθησιν δτι θεία τις άποκάλυψις κατεπειγόντως άπητεϊτο, καί 
δτι τδ άνθρώπινον λογικόν, τδ φώς τής φύσεως, καλέσατε τοΰτο 
δπως θέλετε, δταν λαμβάνηται ώς δ οδηγός τοΰ άνθρώπου, δ 
κανών τής ζωής, δ άστήρ τής αϊωνιότητος, δέν είνε καλλίτερο·; 
ένδς απατηλού μετεώρου περιϊπταμένου έν μέσω τοΰ σκότους· καί 
έάν τις άκολουθήση αύτό, προτιμώ·; αύτό τοΰ Χριστιανισμού, θά 
τδν δδηγήση είς τά σκοτεινά έ'ρη, δπου οί πόδες του θά προσκό- 
ψωσι καί ή ψυχή του θά άπολεσθή.

2. Πιστεύετε είς τδν Χριστιανισμόν μέ τήν πεποίθησιν δτι ουτος 
είνε θεία άποκάλυψις, είνε τδ άληΟιν'ον φώς τδ φωτίζον πάντα άν
θρωπον έρχόμενον είς τδν κόσμον, είνε ή μόνη θρησκεία ή δυναμένη 
νά καταστήση εύδαίμονα τδν άνθρωπον έν τή παρούση ζωή καί μακά
ριον έν τή μελλούση· δτι είνε ή θρησκεία έκείνη, τής διαδόσεως 
τής όποιας πρόδρομος έν τω κόσμω ύπήρξεν ή ‘Ελληνική διάνοια 
καί ή ‘Ελλ. γλώσσα, καί δτι αΰτη έσωσε τδν ‘Ελληνισμόν άπδ 
τάς πολλάς κατ’αύτοΰ τών βαρβάρων έπιδρομάς δι’αύτδν τοΰτο·; τδν 
σκοπόν, καί δτι θά σώση πάλιν αύτδν άπδ πάσαν άλλην βαρβα- 
ρικήν επιδρομήν, έπειδή πάλιν διά τοΰ ‘Ελληνισμού θά διαδοθή 
καθαρός καί άπλοΰς, ώς ήτον έν τή άρχή του, είς τήν ’Ανατολήν 
τήν παλαιάν του πατρίδα.

3. ’Αγαπάτε καί άναγινώσκετε τδ ιερόν του εύαγγέλιόν μέ 
πρόθυμον, ταπεινόν, άμερδληπτον καί ικετευτικόν πνεΰμα. Προσ
εκτικώς σταθμίζετε τάς άποδείξεις, τάς όποιας πάντοτε πρέπει νά 
έχητε προσχείρους πρδς άπόδειξιν τοΰ θείου του κύρους. Γνωρί- 
σθητε στενώς μέ τάς θείας του άληθείας—καθ’ ήμέραν πράττετε 
τάς καθαράς του έπιταγάς· καί τοΰτο έσεται ύμΐν ·ή άπλουστάτη, 
εύκολωτάτη καί ή μάλλον ικανοποιητική άπόδειξις δτι τούτο τδ 
βιβλίον έμπεριέχει μίαν θεία·; θρησκείαν, ήτις είνε ώφέλιμος διά 
τε τήν παρούσαν καί μέλλουσαν ζωήν.

«Ένδον τούτου τοΰ φοβερού τόμου κεϊται τδ μυστήριον τών 
μυστηρίων.

Εύτυχέστατοι έκεϊνοι έκ τοΰ άνθρωπίνου γένους, οίς δ Θεός των 

έδωκε χάριν ν’ άναγινώσκωσι, νά φόοώνται, νά έλπίζωσι, νά 
προσεύχωνται, νά σύρωσι τδν μοχλόν κα: έκβιάζωσι τήν δίοδον».

Καί «κάλλιον θά ήτο ποτέ νά μή ήθελον γεννηθή, δσοι 
» άναγινώσκουσι δυσπιστοΰντες ή άναγινώ σκουσι χλευάζοντες».

4. Άναγινώσκετε τδ εύαγγέλιόν τοΰ Χριστού μετά πλήρους 
πεποιθήσεως δτι είνε δ ιερός τόμος τής άποκαλύψεως τοΰ Θεοΰ 
— τδ βιβλίον δπερ είς δλους χρειάζεται, δπερ είς δλους αρμό
ζει, άλλ’ δτι μάλιστα είνε τοΰ πτωχού τδ βιβλίον, ώς χορηγούν 
είς αύτδν μεγίστην παραμυθίαν έν ταϊς θλίψεσι και δυστυχίαις 
του—δτι είνε δ ούράνιος χάρτης τών συμβαλλόμενων εύλο- 
γιών τώ άνθρώπω, σχεδιασθείς ύπδ τοΰ Πατρός τοΰ ελεους και 
δοθείς ήμϊν δπως βοηθή ήμάς είς πάντας τούς μόχθους ήμών, 
δπως παραμυθή ήμάς έν μέσω τών θλίψεων ήμών, δπως προάγη 
τά κάλλιστα συμφέροντα ήμών διά τήν παρούσαν ζωήν, καί δδηγή 
ήμάς είς τ'ον πλούσιον τόπον τής εύλογίας, δπου Κύριος δ Θεδς 
έσεται τό αιώνιον φώς τοΰ λαού του, και αί ήμέραι τοΰ πένθους 

αύτών θά λάβωσι τέλος.
5. Έγκύπτοντες έρευνατε τδ εύαγγέλιόν τοΰ Χριστού καί μή 

άναπαυθήτε έως εΰρητε έν αύτω τήν συντροφιάν τοΰ θείου άνθρώ
που τών θλίψεων, δστις έπ! τοΰ σταυρού άπέσβυσε τάς άνομίας 
ήμών μέ τό αίμά του, δστις Θεός ών καί δ Κύριος πάσης κτί
σεως συγκατέβη νά γεννηθή έντδς φάτ·ζης, δπως διδάξη τ'ο εύαγ
γέλιόν του είς τούς πτωχούς, δπως δώση άπελευθέρωσιν εις τούς 
αιχμαλώτους, τήν άνάληψιν τής δράσεως είς τούς τυφλούς καί 
έντελή έλευθερίαν εϊς τούς συντετριμμένους. Μελετήσατε τήν 
ζωήν καϊ τδν χαρακτήρα του, άπορροφήσατε τδ φιλόστοργο·; του 
πνεΰμα, πραγματοποιήσατε τήν συγκοινωνίαν του, καί θά εΰρητε 
δ τι έν μέσω δλων τών κακών τής ήμέρας καί τών άντιφασκου- 
σών φωνών τών πολιτικών καί θρησκευτικών μερίδων ούδέν 
ύπάρχει μεθ’ δλα ταΰτα, δπερ ήθελε τόσον δραστηρίως βοηθή
σει ήμάς καί εύλογήσει δλόκληρον τδν κόσμον, δσον ή παγκό
σμιος υιοθεσία τής απλής καί συντόμου, άλλά θεοπνεύστου έν
τολής του, «πάντα ουν δσα άν θέλητε ϊνα ποιώσιν ήμϊν οί άν
θρωποι, οΰτω κα'ι ήμεϊς ποιείτε αύτοϊς». (Ματθ. ζ’. 12.) Ή έκ- 
τέλεσις ταύτης τής απλής αρχής είνε πάν ουτινος δεόμεθα πρδς θε
ραπείαν τών κοινωνικών ήμών αδικημάτων καί βλαβών· και τ'ο 
«'πιστευτόν εΐς τδν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν,» είνε τοιαύτη δια
ταγή, ήτις, έάν συγκατατιθέμεθα εΐς αύτήν, δύναται νά έπανα- 
φέρη ήμάς ε’ις τήν άπόλαυσιν τής πνευματικής άρμονίας καί ει
ρήνης. Πόσον λίαν απλού·; είνε τοΰτο δλον καί'πόσον λίαν εύ- 
λογημένα θά ήσαν τά άποτελέσματα, τά όποϊα ήθελον άκολου- 
θήσει άπό τίνος παγκοσμίου συναινέσεως εις ταύτας τάς δύο έν- 
τολάς! 'Ο κόσμος οΰδέποτε γενήσεται άληθώς καί μονίμως καλ
λίτερος είμή δταν δ άνθρωπος άπαλλαχθείς άπδ τής φιλαυτίας 
τής φύσεώς του άγαπήση τδν Θεόν του καί τδν πλησίον του ώς 

εαυτόν.
Φίλτατοι άναγνωηαι.

Νέα καλλιτέρα έποχή άρχεται ήδη· ύπάρχουσι πολλά στοιχεία 
προόδου—δ παπισμός, δστις κατέθλιβε καί κατεδούλου τδ άνθρώ
πινον πνεΰμα καί έκοπτε τάς πτέρυγάς του, ήδη άπώλεσε τήν 
έξουσίαν του· πολλά σημεία, χρηοτάς έλπίδας παρέχοντα τής

νέας ταύτης έποχής ύπάρχουσιν ήδη. Πάντα ταΰτα είσί προϊόντα 
τής έκπολιτιστικής δυνάμεως τόΰ Χριστιανισμού- καί έάν θέλωμεν 
νά ΰάοωσι ταΰτα μείζονας διαστάσεις, έάν θέλωμεν νά μεταδώ- 
σωμεν τήν έκπολιτιστικήν ταύτην δύναμιν καί εϊς τήν Ανατολήν, 
πρέπει νά γίνη μεγαλείτερον έμφύσημα τών θείων αύτοΰ άρχών 
μεταξύ τών ανθρώπων. Ό θρίαμβος τοΰ φωτισμού κατά τοΰ σκό
τους πορεύεται ήδη απανταχού καί πάντες. ώς διψώσαι έλαφοι, 
τρέχουσιν δπως ποτισθώσιν εΐς τά δροσερά, διαυγή καί ζωοφόρα ΰδατα 
τών πηγών τής παιδείας· άλλά μόνη ή προχώρησις τοΰ Χριστι
ανικού φωτισμού, δστις δύναται ν’ άνακαινίση τον νοΰν καί τήν 
καρδίαν, δυνηθήσεται νά καταόάλη δλα τά σχήματα τής κακίας 
καί τοΰ σκότους καί μηδένιση έντελώς αύτά. Βελτίωσις εϊς πάντα 
τά κοινωνικά παράπονα καί λύπας ήδη πλησιάζει, καί ή έξά- 
πλωσις τών τριών μεγίστων άρχών τοΰ Χριστιανισμού, ήτοι τής 
άδελφότητος, ίσότητος καί έλευθερίας, θά έπιταχύνη ταύτην τήν 
εύτυχή συμπλήρωσιν.

Θέλετε νά έπισπεύσητε τούτον τδν καιρόν ; Τότε άγαπάτε καί 
έκτελεϊτε τάς θείας ταύτας άρχάς τοΰ Χριστιανισμού.— Ναί! αυ- 
ται καί μόνα: δύνανται νά βελτιώσωσι τήν έξωτερικήν καϊ έσω- 
τερικήν ζωήν τοΰ άνθρώπου. Ώ άνθρωπε τής Ολίψεως, βεόαιώθητ'- 
δτι δ Χριστιανισμός είνε δ άληθέστατος φίλος σου, δ κάλλιστος 
βοηθός σου, δ άσφαλέστατος οδηγός σου, καί δταν μελαγχολής 
καί λυπήσαι έν καιρω τής θλίψεως καί τοΰ πόνου σου, ένθυμοΰ 
δτι δ Χριστιανισμός έμπεριέχει ούράνιον βάλσαμον διά πάσας τάς 
πληγάς σου— ούράνιον άνακούφισιν διά πάντα τά βάρη σου—ού
ράνιον άντιφάρμακον διά πάσας τάς λύπας καί πόνους σου—καί, τδ 
καί άνώτερον πάντων, πλουσιωτάτην χορηγίαν τοΰ Πατρός σου διά 
πάσας τάς χρείας σου.

'Υπό Ο. Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ*  Α*ΩΠΙΟ*.  (α)

Άλγεινοτάτην έντύπωσιν ένεποίησεν εις πάσαν Ελληνικήν ψυ
χήν δ κατά τήν 19 Νοεμβρίου λ. έ' συμβάς θάνατος τοΰ άειμνήστου 

Ά σ ω π ί ο υ.
Τδ δνομα τοΰ άοιδίμου τούτου άνδρδς προφέρω·; τις άναμιμνή- 

σκεται τής μεγαλουργού έκεί·/ης έποχής, καθ’ ήν έξηγείρετο άπδ 
τετρακοσιετους τάφου δ νεώτερος ‘Ελληνισμός έν μέσω ένθουσιω- 
δών έπευφημιών καί χειροκροτήσεων συμπάσης τής πεπολιτισμέ- 
νης Εύρώπης. Άνδρες γίγαντες κατά τδν ήρωϊσμόν, κατά τήν 
φιλοπατρίαν, κατά τήν αύταπαρνησίαν, κατά τήν παιδείαν καί έπι- 
στήμην, κατά τούς ύπέρ τής προόδου τοΰ Γένους άτρύτους αύτών 
άγώνας, πληροΰσι τήν μεγαλουργόν έκείνη·; έποχήν καί άφήκαν είς 
τδν νεώτερον Ελληνισμόν κληρονομιάν ούχ ήττον περίδοξον τής 
ήν κατέλιπον είς τδν άρχαϊον οί ήρωϊκοι χρόνοι, οΰς έψαλε·; ή

(α). Τήν πραγματείαν ταύτην έρανιζόμεΟα έκ τοΰ έν Κωνσταντινουπό- 
λει Νεολόγου άριθ. 1171.
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μούσα τοΰ 'Ομήρου, κληρονομιάν άφ’ ενός φέρουσαν τά ονόματα 
μυριονέκρων ήρωϊκών αγώνων, άφ' ετέρου δέ τους κυκλώπειους 
«Ολους, δι’ών χαλκέντεροι άνδρες έπροίκιζον την μόλις άρξαμέ- 
νην σφαλερά νά κινή βήματα νεωτέραν ‘Ελληνικήν παιδεία·?. Με
ταξύ τών άνδρών τούτων εκείνοι, ών ιδίως τά ονόματα ούδεΐς φοι- 
τήσας εί; σχολεϊον αγνοεί, οι διαπρέποντες ώς ήλιοι μεταξύ τών 
λοιπών άστέρων, είσίν όμολογουμένως ό Αδαμάντιος Κοραής και 

Κωνσταντίνος δ Άσώπιος, ό μέχρι χθές έπιζών πρύτα- 
νις τής ‘Ελληνικής έπιστήμης. Άλλά τέθνηκε και αυτός, άπωρ- 
φάνισε καί αύτδς την πολύμοχθον ήμών μητέρα, ήτις νΰν εϊπερποτέ 

ανάγκην έ'χει τής άρωγής τοιούτων άνδρών, κατέλιπε καί αύτδς 
τήν ‘Ελλάδα, δπως κατέλιπον αύτήν πάντα σχεδόν τά λείψανα τής 
μεγάλης έκείνης έποχής. Ναί, εϊπωμεν τήν πικράν άλήθειαν δτι ή 
νέα γενεά, ήμεϊς,οιτινες τοσοΰτον καυχώμεθα άλλ’ είς λόγους μόνον 
περιοριζόμενοι, έσμέν νάννοι άπέναντι τών γιγάντων έκείνων. Κατα
πνίγει ήμάς ό μέγας έκεΐνος κολοσσός τής κληρονομιάς, δν κατέλι
πον ήμιν. Άλλά παραμυθούμεθα έπί τή έλπίδι δτι τό πνεΰμα τών 
αθανάτων έκείνων άνδρών θά έπιπνεύση καί αυθις έπί τήν μεγάλην 
ήμών πατρίδα καί θά δυνηθή νά γεννήση καί πάλιν νέους’Ασωπίους, 
δι’ ών τήν άπώλειαν θαλερά σήμερον καταλείβει δάκρυα.

Ένα και ήμισυν περίπου μήνα πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ ό άοίδι- 
μος διδάσκαλος έγραφε πρός φίλον αύτοΰ επιστολήν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, έν ή ή ψυχή αύτοΰ φαίνεται οίονεί προαισθανομένη τό 
προσεγγίζον αύτοΰ τέλος. Τής έπιστολής ταύτης δημοσιεύομε·; ώδε 
τό έξής άπόσπασμα.

« Έν Άθήναις τή 6' Οκτωβρίου 1872.
«... Παρακαΰ,ώ νά προσφέρης τήν εύγνωμοσύνην μου πρ’ος 

τόν άρτισύστατον Ηπειρωτικόν Σύλλογον δι’ ήν έκαμέ μοι τιμήν 
τοΰ έπιτίμου μέλους, καί τό βαθϋτατόν μου σέβας πρός τδν άξι- 
οσέβαστον πρόεδρον αύτοΰ τόν κύριον Νεόφυτον Δέρκων, τ’ον νοη- 
μονέστατον, τ’ον όποιον μετά υπερηφάνειας έμαθον δτι έξέθρεψεν 
ή εΰανδρος "Ηπειρος.

» Άπό τίνος καιρού παλαίω μέ τόν θάνατον. Έάν λοιπόν ή πα
ρούσα δέν ήνε ή τελευταία έπιστολή, θέλω γράψει πρός τόν Σύλ
λογον. Έν τούτοις έπεύχομαί σοι ύγείαν άμετάπτωτον καί ευημε
ρίαν ατομικήν τε καί ‘Ελληνικήν, μετά τής ηπειρωτικής.

» Ό άειπαθής καί τεθνηξόμενος,

» Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ».

ΑΣΩΠΙΟΣ (Κωνσταντίνος), ό σοφός καί εύρυμαθής φιλολόγος, 
καθηγητής τοΰ έν Άθήναις έθνικοΰ Πανεπιστημίου, ού πολλάκις 
έχρημάτισε πρύτανις, έγεννήθη περί τό 1789 έν Γραμμένω, κώμη 
τής ’Ηπείρου κα! πατρίδι τών Καπλανών καί τών Ζωσιμαδών, έκ 
τίμιων άλλ’ ενδεών γονέων.

Άπορφανισθείς πατρός έξ απαλών ονύχων συνώδευσε τήν μη
τέρα αύτοΰ εϊς ’Ιωάννινα δπου διήγε μόλις άποζών, μέχρις ου 
υπότροφος γενόμενος τοΰ έν μακαρία τή λήξει Ζώη Καπλάνη(Ι), 
έξεπαιδεύθη τά έν τή Καπλανείω σχολή διδασκόμενα μαθήματα, 
σχολαρχοΰντος τοΰ μακαρίτου Αθανασίου Ψαλίδα, καί έδίδαξεν

(1) Ίδι Α'. τομ. σελ. 473. (2) Ίδε Β’. τομ σελ. 381 καί 385.

έν αύτή πέντε ή έξ έτη. Έν τή σχολή ταύτη έδωκε τά πρώτα 
δείγματα τής έν γράμμασι συζητήσεως οΰτω πως. Έλθόντες έκ 
Κυδωνιών Ζαγορΐταί τινες νέοι, προστατευόμενοι παρά τοΰ τότε 
μεγάλως ίσχύοντος Αλεξίου Νούτζου, ήρξαντ· νά κηρύττωσιν έν 
άλλοι; δτι, κατά τήν ορθήν φιλοσοφίαν, τά πάντα έξήρτηνται έκ 
τής αγωγής καί ούδέν έκ τής φύσεως. ‘Ο Άσώπιος έγραψεν άν- 
τικρούων τήν γνώμην ταύτην καί κατ’ αύτοΰ άνταπήντησαν εκεί
νοι. Καί οΰτω κατά τήν ηλικίαν καί τάς τότε γνώσεις ήμφισβή- 
τουν οί Ήπειρώται νέοι, οίον πρόμαχοι παριστάμενοι τής σχολής, 
είς ήν έκάτεροι άνήκον, τής Καπλανείου ύπ’ο τ’ον Ψαλίδαν καί 
τής έν Κυδωνίαις ύπό τδν Βενιαμίν. Οικονομήσας δλίγα χρήματα 
ό Άσώπιος άπεδήμησε μετά τού μακαρίτου Χρ. Φιλητά εϊς Νε
άπολιν χάριν σπουδής ιατρικών μαθημάτων· άλλ’ ήναγκάσθη ν'ά- 
ναχωρήση έκεϊθεν εις Κέρκυραν, διότι ήνώχλησαν αύτδν ύποτρο- 
πιάσαντα κοιλιακά νοσήματα, ατινα έβασάνισαν αύτδν άκολού
θως καθ’ δλην αύτοΰ τήν ζωήν. Ένταΰθα δέ άναρρώσας, ένεκα 
τής μεταβολής τοΰ άέρος, άπήλθε μετά Ευαγγέλου τοΰ Μεξικού 
εις Βενετίαν, δπου έκών άέκων έξέδωκε μεταφράσεις μικρού λό
γου άξίας. Εντεύθεν δέ μετέβη είς Τεργέστην, δπου διδάσκαλος 

γενόμενος τής σχολής τών έκεϊ Ελλήνων, έδίδαξεν δλην πεντα
ετίαν, έκδούς καί τά Μ αθή ματα τής Γρ αικική ς Γλώσ- 

σης, καί τινα Έ π ιγράμματ α έπί τή άφίξει τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Φραγκίσκου τοΰ Α'. Κατά τήν έν Βενετία διαμονήν αύτοΰ 
συνήψε φιλίαν στενήν μετά τοΰ έν μακαρία τή λήξει Στεφάνου 
Καραθεοδωρή (2)» δς κα! έν του ειδύλλιον εις αύτόν άφιερο ι.

Τότε διέβαινεν έκ Βενετίας δ άείμνηστος κόμης Γυίλφορδ, ό 
μέλλων Ιδρυτής και ά'ρχων τής Ίονίου Ακαδημίας, τόν όποιον 
καί πρό έτών έιχεν ίδεϊ έν Ίωαννίνοις, έκεϊθεν διαβαίνοντα έκ 

Κεϋλάνης καί εϊς Αγγλίαν άνακάμπτοντα. Μετ’ αύτοΰ συνεφώ- 
νησε, τοΰ μακαρίτου Α. Μουστοξύδου γράψαντος ίταλιστί τδ συμ- 
φωνητικόν, ν’ άπέλθη εϊς Γερμανίαν, δαπάνη τοΰ φιλέλληνος λόρ
δου Γυίλφορδ, τήν ‘Ελληνικήν φιλολογίαν διδαχθησόμενος· εΐτα δέ 
έπιστρέψας νά καθέξη έδραν καθηγετικήν έν τή συσταθησομένη 
Ίον ίω Άκαδη μία.Πρώτος τών ‘Ελλήνων σπουδαστών δ Κ 
Άσώπιος έπεδόθη εϊς τήν έν άλλοδαπή σπουδήν τών ‘Ελληνικών, 
γραμμάτων, καί τοΰτο τό παράδειγμα έμιμήθησαν πολλοί άλλθ(, 
μετέπειτα. Διατρίψας λοιπόν τή χορηγία τοΰ Γυίλφορδ καί τοϊς 
μικρούς αύτού πόροις έν Γοτίγγη, Βερολίνω καί έν Παρισίοις έξαε-, 
τίαν, καί πάντοτε, δσον ή άκροσφαλής αύτοΰ ύγεία συνεχώρει 
άσχολούμενος περί τό έργον δ ήσπάσατο, κατέβη έκτοτε είς Κέρ-, 

κυραν, δπου συσταθείσης τής Ίονίου Ακαδημίας, έδίδαξεν έν 
αύτή εϊκοσιν έτη, τιμηθείς καίτω παρασήμω τοΰ, άγίου Μιχαήλ 
καί Γεωργίου. Έπί πολλά έτη έχρημάτισεν έφορος τής Ακα
δημίας καί τής Βιβλιοθήκης, τής όποιας άπερχόμενος συνέταξε 
πληρέστατου κατάλογον ρήτωρ δέ ών πάντοτε σχεδόν τής Ακα
δημίας καί κατά πάσαν έν έθίμω τελετήν, άπήγγελλε λόγους 
τής περιστάσεως άνεκδότους σωζομένους.

Έκ Χίου, έκ Βουκουρεστίου, έξ Ίωαννίνων καί έκ Τεργέστης 
πάλιν προσκληθείς, ήτο παρεπόμενον μηδεμίαν τών προσκλήσεων 
τούτων νά δεχθή. Τέσσαρας δέ προσκλήσεις ύπό τής ‘Ελληνικής 
ηυβερνήσεως λαβών, προσκομμάτων έπισυμδάντων, μόλις ήδυνήθη

μεθ’ ής κατέκτα τά βασίλεια δ Κορσικανός αετός, συνάμα δέ και 

ή φοβερά αύτοΰ πτώσις,
«Ό είς μίαν μόνην ώραν 
τήν γήν παίξας, τήν γήν χάσας 
είς τοΰ Βατερλώ τήν χώραν».

Έκ τών λοιπών αύτοΰ συγγραμμάτων σημειοΰμεν τήν Ιστο
ρίαν τ ών Έ λ λ ήνω ν ποιητών κ α ί σ υγ γ ρ α φ έ ω ς 
κτλ, έν Άθήναις 1850, άνατεθεϊσαν τω υίω αύτοΰ Είρηναίω, 
παιδευομένω τήν ιατρικήν καί χειρουργίαν έν τή άλλοδαπή. Ταύ
της προηγείται σοφός καί έκτεταμένος πρόλογος. Πολλά τών πο
νημάτων αΰτοΰ μένουσιν είσέτι άνέκδοτα.* Ο υίός αύτοΰ Ειρηναίος 
Άσώπιος έξέδωκε πολλά άρθρα έν τοϊς διαφόροις τών Αθηνών 

περιοδικοϊς καί άπό τεσσάρων 
ήδη έτών εΐνε έκδότης τοΰ Ά τ- 
τικοΰ ήμερολογίου.

’Ιδού δέ καί τά κατά τήν κη
δείαν αύτοΰ.

Ά Οή ν αι, 21)3 δεκεμβρ.— 
Τήν νύκτα τοΰ προχθές σαββά- 
του μαύρη άγγελία κατήλθεν 
είς τήν πόλιν τών Αθηνών. Ό 
ΑΣΩΠΙΟΣ άπέθανεν! Αυται ή
σαν αί λέξεις,άς κατηφεϊς έπα- 
νελάμβανον οί πολϊται· καί εϊ- 
χον δίκαιον διότι έν τώ προ- 
σώπω τοΰ Άσωπίου έβλεπον 
σβεννυμένην καί έκλείπουσαν 
τήν μεγαλουργόν έκείνην τών 
διδασκάλων γενεάν, ήτις ούδέ
ποτε πλέον θά άναζήση, διότι 
οί διάδοχοι άπεδείχθησαν έλά— 
χιστοι πρός αύτήν παραβαλλό
μενοι.

Εύθϋς τήν Κυριακήν ή σύγ
κλητος τοΰ πανεπιστημίου συν- 
ήλθεν έν έκτάκτω συνεδριάσει 
τή προσκλήσει τοΰ αξιότιμου 
πρυτάνεως κ. Κωνσταντίνου Πα- 
παρρηγοπούλου καί έξέδωκε τό 
έξής ψήφισμα, δπερ καί έτοι- 
χοκολλήθη έν μελανώ περιβλή- 
ματι απανταχού τής πόλεως.

«Ή σύγκλητος τοΰ έθνικοΰ 

» πανεπιστημίου, συνελθοΰσα σήμερον τή 19η νοεμβρίου 1872 
» είς έκτακτον συνεδρίασιν, έπί τή λυπηρά άγγελία τοΰ θανάτου 
» τοΰ καθηγητοΰ Κωνσταντίνου Άσωπίου, άκούσασα τήν γνώμην 
» τοΰ πρυτάνεως καί κρίνουσα καθήκον έαυτής νά δώση έξαίρε- 
» τον τιμής καί σεβασμού δείγμα εις τήν μνήμην τοΰ άρχαιοτάτου, 
» καί δναμαστοτάτου τών διδασκάλων τοΰ γένους, 

«Ψηφίζει όμοφώνως:
»Ά'. Ή σύγκλητος ώς αντιπρόσωπος πάντων τών μελών τοΰ 

» πανεπιστημίου, καθηγητών, ύφηγητών και φοιτητών, έκδηλοϊ 
» τήν βαθεΐαν αύτής θλίψιν έπί τή στερήσει τοΰ έπισήμου άνδρός· 

» Β'. Ή σύγκλητος άναδέχεται τήν περί τής κηδείας αύτοΰ 
» φροντίδα καί δρίζε*.  δτι θέλει τελεσθή αΰριον τήν 2θήν νοεμβρ. 
» ώραν 1 μ. μ.

■νά πραγματοποιήση τήν τετάρτην, καί οΰτω καταλιπών τήν Κέρ
κυραν μετέβη είς Αθήνας, δπου ύπέρ τά εϊκοσιν έτη έδίδαξεν ώς 
καθηγητής τών ‘Ελληνικών γ ρ α μ μ ά τ ω ν καί ώς πρόεδρος 
τοΰ ‘Ελληνικού φροντιστηρίου. Αδύνατος δ’ έπειτα κα- 
ταντήοας είς κόπους διδασκαλίας έπαύσατο μέν διδάσκων, ούδέν 
δμως άλλο πανεπιστημιακόν έργον, οίον έξετάσεις, συνεδριάσεις 
καί τά τοιαΰτα, κατά τό έν’ον άποφεύγων. Συνταξιούχος δ’ έν 
τέλει γενόμενος, έπί τής τελευταίας πρωθυπουργίας τοΰ Άλ· 
Κουμουνδούρου καί τοΰ X. Χρ’.στοπούλου τής δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως, ήτοι τής δλης παιδείας, ύπουργοΰντος, έλαβεν 
ολόκληρον τόν μισθόν του καί τό έπιμίσθιον, άπαλλαγείς μέν τής 
διδασκαλίας, πάσης δέ άλλης πανεπιστημιακής προνομίας άπο- 
λαύων. Έτιμήθη πρώτον μέν τω 
άργυρώ σταυρωτού Σωτήρος,εϊ- 
τα δέ τω χρυσώ καί έν τέλει 
τω τοΰ λαιμού.

Ό Κ. Άσώπιος διά τών έν 
τω Λογίω Ερμή άρθρων 
αύτού συνετέλεσε μεγάλως εις 
έξέγερσιν τών γενναίων φρο- 
νημάτων τοΰ ‘Ελληνικού έθνους, 
διά δέ τών φιλολογικών αύτοΰ 
πονημάτων είσήγαγε τήν Γερ
μανικήν εύμεθοδίαν είς τήν δι
δασκαλίαν τών*Ελληνικών  γραμ
μάτων, πρώτος νέαν ταμών ό- 
δόν είς τά τής ‘Ελληνικής συν
τάξεως διά τοΰ περιεκτικω- 
τάτους αύτοΰ καί πληρέστατου 
συντακτικού. Εύρυμαθής καί 
ακάματος, ειργάθη άνενδό- 
τως είς τό πολύμοχθον τής 
φιλολογίας στάδιον ών αυτός 
ουτορή*Ελληνική  φιλολογία έν- 
σεσαςκωμένη, ώς είπεϊν, κοςί 
άντά ιος τών μεγάλων έκείνων 
φιλολόγων, οιτινες ίδρύσαντο κα! 
έλάμπρυναν τήν Γαλλικήν άκα- 
δημίαν, ήγωνίσθη ύπέρ ίδρύ- 
σεως τής νέας ήμών άκαδημίας 
μετά τής [λοιπής πλειάδος τών 
οτρηρών τής παιδείας θεραπόν
των. Πεπροικισμένος διά Γερμα
νικής ύπομονής έπελαμβάνετο 
μετά ζήλου τοΰ θέματος αύτίΰ, δπερ έπί τοσοΰτον άνέπτυσσεν 
ώστε ούδέ κατά κεραίαν ήδύνατο ν’ αύξήση τις τό ούτως ύπ’ αύ
τοΰ άναπφυχθέν θέμα· παράδειγμα τούτου έστω δ περί Αλεξάν
δρου τοΰ μεγάλου Λόγος αύτοΰ, δν ίξεφώνησε πρυτανεύων έν 
τφ έθνικω πανεπιστημίω. Δριμύς καί δηκτικός εις τάς έπικρίσεις 
αύτοΰ καθίστατο ένίοτε άδικος έκ τοΰ πολλοΰ αΰτοΰ ύπέρ τών 
αρχαίων θαυμασμού, ώς έν τω εύφυεστάτω προϊόντι τοΰ καλάμου 
αύτοΰ τά Σούτσεια, ένθα πολλαχού μέν δρθώς καί δικαίως 
καθάπτεται τοΰ Παναγιώτου Σούτσου, κυρίως δέ διά τάς περί 
γλώσσης ιδέας αύτοΰ, πολλαχού δέ αδίκως επικρίνει τόν Βάρδον 
τής νεωτέρας 'Ελλάδος Αλέξανδρον Σοΰτσον, ψέγων καί αύτόν 
τόν ώραϊφν στίχον, δι’οΰ παρίσταται ή καταπληκτική ταχύτης,

Κωνσταντίνος



Ο ΜΕΝΤΩΡ. 231
230 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

»Γ'. Ή σύγκλητος δλη έν στολή θέλει παραπέμψει τδν νεκρδν 
» άπδ της οικίας του είς τδν ναόν της μητροπόλεως και έκεϊθεν 
» εις τδν τάφον, κρατούντων τάς ταινίας τοΰ φέρετρου τών τεσσάρων 
» κοσμητόρων. Προσκαλεϊ δέ άπαντας τους καθηγητάς, τους ύφη- 
» γητάς και τους φοιτητές νά προπέμψωσι τδν νεκρδν μέχρι τοΰ 
τάφου.

»Δ'. Είς δήλωσιν του κοινού τοΰ πανεπιστημίου πένθους έπί 
» τη στερήσει τοΰ πρυτάνεως τούτου τών διδασκάλων, τοΰ πρδς 
» διάδοσιντών ‘Ελληνικών γραμμάτων άπαντα τδν μαζρδν εαυτού 
» βίον άναλώσαντος, αύριον, ήμέραν τής εκφοράς, τδ πανεπιςή- 
» μιον άπδ πρωίας μέχρις εσπέρας μένει κεκλεισμένον.

» Είς τόν πρύτανιν άνατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτέλεσις τού 
» παρόντος ψηφίσματος».

Τδ πένθος τοΰ πανεπιστημίου συνεμερίσθησαν καί πάντα τά 
έν Άθήναις σχολεία καί γυμνάσια δημόσιά τε καί ιδιωτικά συν
άμα δέ καί τά δικαστήρια άπδ πρωίας κλεισθεντα. Εκείνο δμως, 
τδ όποιον.πάντας συνεκίνησεν, ήν τδ βαθΰ τών πολιτών πένθος, 
δπερ δέν έκρύπτετο άλλ’ έφαίνετο έκεΐ έντετυ πωμένον καθαρώ- 
τατον. Πρδς τούτοις δέ πάντα τά έν ταΐς κεντρικαϊς όδοΐς, δθεν 
έμελλε νά διέλθη ή κηδεία,καταστήματα ‘Ελληνικά τε καί ξένα, 
αύθορμήτως έκλείσθησαν άπδ της 11 &ρας μέχρι τής εσπέρας· 
ωραία καί συγκινητική πράξις, δι’ ής έκδηλοΰται δτι δπου τιμή 
καί σέβας κάί ύπόληψις νά άποδοθή πρόκειται, δ ‘Ελληνικός λαός 
γνωρίζει οϊκοθεν νά τδ πράττη.

Άπδ τής μεσημβρίας ήδη τής χθες τήν οικίαν τοΰ θανόντος 
έπλημμύρει πλήθος λαού συνελθόντος ούχί έκ περιέργειας άλ
λ’ ΐνα ΐδη τδν προσφιλή νεκρόν συνωστισμός δέ μέγας καί κί- 
νησις άσχετος. Περί τήν μίαν δέ ώραν έλθόντων τών στρατιωτι
κών σωμάτων, άτινα ώρίσθησαν να άποδώσωσι τάς εις τδν ςαυ- 
ρδν του ταξιάρχου τοΰ τάγματος τοΰ σωτήρος, δν είχεν ό τε- 
Ονεώς, ώρισμένας τιμάς, έξεκίνησενή κηδεία.

Μετά τά έξαπτέρυγα καί τά ιερά σήματα τής έκκλησίας πα- 
ρηκολούθουν αί στρατιωτικά! μουσικαί, κατόπιν δ’ ήρχοντο οί ιε
ρείς καί πάντα τά μέλη τής ίεράς Συνόδου. Εΐπετο δ’ό νεκρός, 
δν ύπεβάσταζον τά μέλη τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ
σού». Τάς ταινίας τοΰ φερέτρου έκράτουν οί τέσσαρες κοσμήτορες 
τών σχολών, τουτέστι? ό τής νομικής κ. Καλλιγάς, ό τής ιατρι
κής κ. Βιτσάρης, δ τής φιλοσοφικής κ. Χρηστομάνος καί δ τής 
θεολογικής κ. Δαμαλάς. Όπισθεν τοΰ νεκρού ήκολούθει δ υίός 
αύτοΰ Ειρηναίος έχων δεξιόθεν μέν τ’ον υπουργόν τής παιδείας κ. 
Δρόσον, άριστερόθεν δέ τδν πρύτανιν κ. Παπαρρηγόπουλον. Πάρε- 
πορεύοντο δ’ ένθεν καί ένθεν a τε πρωθυπουργός κ. Δεληγεώρ- 
γης καί οί λοιποί υπουργοί καί οί συγκλητικοί τοΰ πανεπιςη- 
μίου. Ήκολούθουν δ’ άπασαι αί άρχαί στρατιωτικά! τε και πολί
τικα! έν μεγάλη στολή καί άπειρον πλήθος λαοΰ. Έκ μέρους 
τού βασιλέως είχεν άποσταλή ό αυλάρχης κ. Ροδόσταμος.

Ούτω βαδίζουσα ή νεκρική συνοδεία διέβη διά τής δδοΰ Αι
όλου καί είσήλθεν είς τήν δδον Έρμου σταματήσασα έν τώ μη- 
τροπολιτικω ναω, δπου μετά τήν ψαλεΐσαν άκολουθίαν δ πρωτο
πρεσβύτερος κ. Π. Ρομπότης έξεφώνησε κατάλληλον καί ωραιό
τατο? λόγον έντολή τής άκαδημαίκής συγκλήτου. Κατόπιν δέ ή 

συνοδεία έξηκολούθησε τήν πορείαν της καί διά τής δδοΰ Έρμοΰ 
καί τής πλατείας Συντάγματος έλαβε,παρακάμψασα τά άνάκτορα, 
τήν λεωφόρον Κηφισσίας δλο»έν και άδιακόπως έπαυξανομένη 
ύπδ πλήθους λαού. Τέρμα δέ τής κηδείας δέν ήτο τδ νεκροτα- 
φεϊον, άλλ’ ή έκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή έκτδς τής πόλεως 
κειμένη, δπου δ μακαρίτης έδήλωσεν δτι έπεθύμει νά ταφή παρά 
τδ πλευρδν τοΰ έκεΐ κειμένου διδασκάλου Δούκα. Είς τήν είσο
δον τής έκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής άνέμενον τδν νεκρδν δ 
διευθυντής μετά τών καθηγητών καί μαθητών τής σχολής, οΐ
τινες καί παρέλαβον αυτόν άπδ τών χειρών τών μελών τού 
«Παρνασσού».

Έκεΐ ύπδ τών πτελεών τήν μελαγχολικήν σκιάν έσκάφη δ 
τάφος. Ό πρύτανις κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος προσεφώνησε τδ ΰςα- 
τον τ’ον νεκρόν, πλέξας λαμπρότατα τδ έγκώμιον αύτοΰ καί έπι- 
σφραγίσας δι’ ώραιοτάτου τέλους τήν ώραίαν έκείνην τελετήν . . . 
Καί μετ’ δλίγον τδν Κωνσταντίνον Άσώπιον, τδν συγγραφέα τοΰ 
συντακτικού, τοΰλ’όγου περί ’Αλεξάνδρου τοΰ 
Μεγάλου, τής ιστορίας τών ‘Ελληνικών γραμμά
των, τ’ον πρώτον καθηγητήν τής άκαδημίας τοΰ Γύλφορδ, τδν 
διδάσκαλον τών διδασκάλων, τδν πρύτανιν τής Ελληνικής επι
στήμης, έκάλυπτεν ή γή!

Άληθώς είπεΐν τοιαύτη κηδεία νΰν πρώτον έγένετο έν τοΐς 
τελευταίοις χρόνοις έν Άθήναις· συνήνου τδ πένθιμον, τδ επίση
μον, τδ μεγαλοπρεπές, τ’ο άφελές.

Είθε ή έπι τοΰ τάφου τοΰ Άσωπίου ριφθεΐσα γή ελαφρά κα’ι 
κοΰφος καλύπτει τδ σεβαστόν αύτού σώμα I Ό τάφος δ’ αύτοΰ 
έσται τοΐς μεταγενεστέροις τοΐς περί τά γράμματα καταγινομένοις 
ιερός βωμός, εις δν έκάστοτε θάπροσέρχωνται νά προσφέρωσι τής 
καρδίας αύτών τά θυμιάματα.

Κύριοι Συντάκται τοΰ ιιΜέντορος».

Μετά πολλής μου τής χαράς σπεύδω, κύριοι Συντάκται, νά 
αναγγείλω ύμϊν δτι ή έν τή 284η σελίδι τοΰ Γ’. τόμου τοΰ 
«Μέντορος» εύχή ήμών έξεπληρώθη.

Ή Α. Σεβασμιότης, δ Σεβαστός ήμών Ποιμενάρχης, δ φιλό
μουσος Μητροπολίτης ’Εφέσου κύριος Αγαθάγγελος προνοία άξι- 
οτίμω έσύστησε παρθεναγωγείου έν τή ήμετέρα κώμη, έν ω ήρ- 
χισαν νά φοιτώσιν ύπέρ τά 40 κοράσια. Αδυνατώ, κύριοι,νά πα
ραστήσω ύμϊν τήν κλίσιν ήν δεικνύουσιν αί νεάνιδες πρός τε τά 
γράμματα κα! τάς τέχνας.

— Τής αύτής άπολαύουσιν εύτυχίας τδ Νύμφαιον, τδ Κόλδερε, 
τδ Κιαούρκιοΐ κα! άλλα, εις S. μέχρι τοΰδε δέ» ύπήρξε παρθενα
γωγείου, άλλ’ ούδ’ έλπίς ήτο νά ύπαρξη άνευ τής φιλομούσου 
έπιμονής τού Άρχιερέως ήμών. Κύριος διαφυλάξειε κα’ι ένισχύ- 
σειεν Αύτόν!

Γράφων ύμϊν τάς δλίγας ταύτας γραμμάς είμι εΰελπις, δτι 
κα! ήμεΐς, κύριοι Συντάκται, οΐτινες έπ! τοσοΰτον φροντίζετε διά 

τήν έκπαίδευσιν τοΰ έθνους ήμών έν τή Άνατολή, βεβαίως άκού- 

οντες ταΰτα δέν θά μείνητε άμέτοχοι τής χαράς.
Δέχθητε, κύριοι, τήν διαβεβαίωσιν τής πρδς ύμάς ύποίήψεως 

καί τοΰ σεβασμού μου· είμι

‘Υ μ έ τ ε ρ ο ς

Γ. ΒΑΑΣΙΑΔΙΙΣ.

ΑΣΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ.
Ώ ώραιοτάτη χώρα τοΰ Εφέσου επαρχία 

Ή ποτ’ έπισημοτάτη τών Ελλήνων άποικία, 
Τό τής άμαθίας νέφος φεύ ! ποΰ σ’ είχε καταντήσει! 
Τον δρίζοντά σου πλέον εντελώς είχε σκοτίσει. 
Πλήν ένω έπεριπάτεις τήν οδόν τής άπωλείας, 
Αίφνης άστρου άνεφάνη μέ άκτϊνας ευτυχίας, 

Έλυσε τάς δυσκολίας
Καί άπέβαλετδ σκότος μέ τάς λάμψεις του τάς θείας.

’Αγαθάγγελον τδν θεϊον, Έφεσος, ΐνα θαυμάζής 
πρέπει καί ώς εύεργέτην νά τιμάς κα’ι νά δοξάζης. 
'Ως δ "Ηλιος αύγάζων λάμψιν σέ περιενδύει 
κα’ι τά φώτα πανταχόθεν ώς μαγνήτης συνελκύει. 
Σ’ δδηγεϊ είς τόπον θεϊον, εις δλολαμπή, φαιδρόν 
θριαμβεύει κατά πάντων τής παιδείας τών εχθρών 

καί, είσάγων τήν παιδείαν, 
Τήν άμάθειαν διώκει μετ’αύτής καί τήν κακίαν.

Άμ’ άνέβη δ ’Εφέσου εις τδν θρόνον Έφεσίων, 
έμερίμνησεν εύθέως περί πάντων τών σχολείων, 
περί τής κοινής προόδου, πέρΐ τής παιδαγωγίας· 

άπεφάσισε νά πράξη έργον δόξης α’.ωνίας.
'Υπουργούς δ’ έκλέγει άνδρας νουνεχείς, έπιτηδείους, 
άληθώς πεπαιδευμένους και τά μάλιστ’ αρμοδίους.

"Οθεν ούδ’ άμφιβολία 
Ότι είς τήν ’Επαρχίαν θ’ άναλάμψη ή Παιδεία.

Χοίρε τοίνυν τοΰ ’Εφέσου Θεοφρούρητ’ ’Επαρχία, 
Ότι διά τής Παιδείας θά άναδειχθής άξια. 
’Ισχυρά έχεις τα δπλα κατά τής πανωλεθρίας. 
Τής δεινής, κοσμολετείρας και φρικώδους άμαθίας. 

Διδασκάλων προθυμίαν, επιμέλειαν, σοφίαν, 
Φιλομούσου ’Ιεράρχου έντελή φιλοστοργίαν 

έτι καί τήν εύδοκίαν 
'Ηγεμόνος φιλολα’ου έχεις κα! τήν προστασίαν.

Ό άγων ήμών καθ’ δλα νίκην ήδη προσημαίνει. 
Ή ΠΡΟΟΔΟΣ τοΰ σταδίου θά έξέλθη εστεμμένη 
δάφνας, καί ή άμαθία φεύγει κατανικηθεΐσα, 
είς τάς φυλακάς τοΰ "Αδου αιωνίως δεσμευθέϊία. 
Δέν θά βασιλεύη πλέον, δέν θά έχη έξουσίαν 
είς τήν εύφορό; σου χώραν τήν ώραίαν καί πλούσιον.

Ώ! ήμέραι εύτυχίας. 
Διαλύεται τδ κράτος τής ζοφώδους άμαθίας.

Δεύτε ήδη τής ’Εφέσου προσφιλής μοι Νεολαία, 
Τήν πολύτιμον Παιδείαν έγκολπώσου, θαρραλέα. 
Τώρα πλέον έκ τοΰ μέσου πάν έμπόδιον έξήχθη 
καί διά τήν παίδευσίν σου νέον στάδιον ήνοίχθη. 
Όθεν σπεΰσον, εύχαρίστως άναδέξου τδν άγώνα, 
τήν Πειθώ’φέρε ώς δπλον καί τδν νοΰν σου ήγεμόνα·

Σύμμαχον δέ τήν Θρησκείαν 
Έχε, καί θέλεις νικήσει άληθώς νίκην τελείαν.

"Οσον δέ είς τήν Παιδείαν ή νεότης άμιλλάται, 
Τόσον τοΰ Άγαθαγγέλου ή ψυχή άγαλλιάται· 
Έπειδή, καλώς γινώσκων δτι διά τής Παιδείας 
Ή πατρίς Του 6’ άπολαύση παντός είδους ώφελείας, 
Το βαλάντιον άνοίγει έν άνάγκη βοήθειας
Κα! προσφέρ’ είς τά σχολεία μετ’ άφάτου προθυμίας.

Διά ταύτην δέ τήν πράξιν 
Κατετάχθη εις τήν πρώτην τών εύεργετών τήν τάξιν.

Προσηκόντως δ’ ώς τοιοΰτον οί Έφέσιοι τιμώσιν, 
'Ως Ποιμένα και Πατέρα σέβονται καί άγαπώσιν. 

Αέγοντες τ’ο όνομά του, άγαλλόμενοι σκιρτώσιν, 
Όμοθυμαδδν δέ πάντες έπευχόμενοι βοώσι: 
Ζήτω! δ Μητροπολίτης τής Εφέσου Επαρχίας· 
Ζήτωσαν! οί θιασώται τής θεοφιλούς Παιδείας!

Ζήτω! κράζοντες συγχρόνως 
Ό Άπτούλ Άζίζ, τδ κλέος και ή δόξα τοΰ αΐώνος.

Τζομπανησία τη 2 Μαρτίου 1873.

Γ. Βλασιάδης.

CMYPNAIKA.

Κατά τάς σωζομένας καί πιθανωτέρας τής Άρχαιότητος πα
ραδόσεις ή παλαιά καί άξιόλογος πόλις Σμύρνη τής εύάνδρου 
’Ιωνίας έκτίσθη κατά πρώτον ύπδ τών έκ Θεσσαλίας μεταναςευ- 
σάντων εϊς τήν Μικρασίαν Αίολέων μετά τά Τρωικά, οΐτινες έ-
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κτισαν πρό της Σμύρνης τήν Κύμην καί άλλας πόλεις τής παρά 
την ’Ιωνίαν Αίολίδος.

'Η Κύμη εύνομηθεϊσα καί άκμάζουσα έπί 'Ομήρου, κατεςράφη 
έπειτα, καί νΰν έρημος ούσα θέσις καί λεγομένη κοινώς Μοΰρτι, 
(ίσως άπό τοΰ φυτού μύρτου, τής άλλως μυρσίνης) άνήκει είς τάς 
κτήσεις τών άδελφών Βαλτατζίδων. 'Αρμόζει δέ νά συνοικισθή 
αυθις ή Κύμη, φυλάττουσα τό άρχάΐον δνομα καί ποτιζομένη 
ύπό τοΰ παρ’ αύτή ρέοντος μικροΰ ποταμού Ε ά ν θ ο υ, έφ’ ου 
νΰν υπάρχει μύλος μόνον.

Ύπό τών Αίολέων ουν κτισθεϊσα ή Σμύρνη έπί τίνος θέσεως 
τοΰ Σμυρναίου κόλπου, λεγομένης Ναύλοχον, ώς άναφέρει δ 
Στράβων, ταχέως ηύξήθη, ώς φαίνεται, διά τής έμπορίας, έπειδή 
εϊς τόν κόλπον τοΰτον, εισδύοντα πολύ έντός τής Μικρασίας, κα- 
τήρχοντο πολλά γεννήματα έκ τοΰ έσωτερικοΰ πρός έξαγωγήν, 
καϊ ούτως ένταύθα παρά τόν ποταμόν Μέλητα γεννηθείς ό ευφυέ
στατος "Ομηρος καί ύπό τοΰ διδασκάλου Φημίου, πατρυιοΰ δν- 
τος, άνατραφείς καλώς καί διαδεχθείς αύτόν είς τήν διεύθυνσιν 
τοΰ σχολείου, έσχετίσθη μετά τίνος πλοιάρχου Ιθακήσιου, έλθόν- 
τος εϊς τό Ναύλοχον, ϊνα φορτώση γεννήματα διά τήν Ίβηρίαν 
(Ισπανίαν), καί παραιτήσας τό σχολεϊον, άπε.φάσισε κατά φιλο- 
μάθειαν νά περιηγηθή τόν κόσμον μετά τοΰ ’Ιθακήσιου φίλου. Τό 
μέγα σχολεϊον τών περιηγήσεων άπετέλεσε τόν σοφόν καί μέ
γιστο·? ποιητήν "Ομηρον, εύφυή όντα πρός πάσαν μάθησιν.

Ποΰ νΰν τό Ναύλοχον τοΰτο τό έπειτα μετονομασθέν Σμύρνη 
άπό τίνος έν ‘Εφέσω συνοικίας, δθεν έλθόντες άλλοι μετανάσται 
Ίωνες, έκυρίευσαν τήν πόλιν ταύτην, προσθέσαντες αύτήν είς τήν 
’Ιωνικήν δμοσπονδίαν; Τινές τών νεωτέρων περιοδευτώ·?, εύρόντες 
αρχαιότατα καί άμορφα έρείπια έπί τίνος λόφου ή βουνού κατά 
τούς πρόποδας τοΰ Σιπύλου παρά τήν νΰν θέσιν Χατσή Μούτσου, 
ύπέθεσαν αύτήν τό άρχαϊον Ναύλοχον ή παλαιάν Σμύρνην, μή 
συλλογισθέντες έκ τής αύτοψίας, οτι πρώτον τ’ άρχαϊα ταΰτα 
έρείπια δέν έχουσι μορφήν ‘Ελληνικήν, πολύ έτι άπέχοντα τής 
παραλίας τοΰ Αιολικού μυχού, δπου έκειτο πιθανώς ή παλαιά 
πολίχνη Σιλλυός (Σκάλα Βουρνόβα), καί δτι ή λέξις Ναύλοχον 
σημαίνει Καραβοστάσιον (ώς λέγεται άλλοΰ έπί τής Αϊτωλικής 
παραλίας), άσφαλής δέ στάσις πλοίων δέν ύπάρχει πρό τών εί- 
ρημένων ερειπίων, άλλ’ άπέναντι πρό τοΰ λόφου Πάγου έπί τίνος 
θέσεως τοΰ αύτοΰ Αιολικού μυχοΰ, κλειομένης ύπό τίνος Άκρας 
(Πούντας) και προφυλαττομένης άπό τών κυμάτων τοΰ κόλπου. 
Αύτόθι άναμφιβόλως ήτο τό Ναύλοχον, καί έπειδή έκειτο κατά 
τά μεθόρια τής ’Ιωνίας, περιλαμβανούσης τόν Πάγον, διά τοΰτο 
άντεποιήθησαν οί Ίωνες τό ύπό Αίολέων κτισθέν Ναύλοχον καϊ 
κυριεύσαντες αύτό μετωνόμασαν Σμύρνην, καθά προείπαμεν. Διό 
πολλοί τών τότε Σμυρναίων έλεγον αύτήν Σμύρναν. Διά τόν λό
γον τούτον καί έν τοϊς ποιήμασι τοΰ 'Ομήρου άπαντώνται καί ίω- 
νισμοί καί αίολισμοί, διότι άναμφιβόλως ή γλώσσα τών τότε 
Σμυρναίων, καθ’ ήν έποίησεν δ "Ομηρος, ήτο κράμά τι έκ τών 
διαλέκτων Αιολικής καί ’Ιωνικής, κράμα συμβιβάζον αύτάς καί 
καταληπτόν καί αγαπητόν πασι τοϊς Έλλησι.

Τά είρημένα έπί τών προπόδων τού Σιπύλου άρχαϊα έρείπια, 
πολύ άπέχοντα τής παραλίας τοΰ Αιολικού μυχοΰ, ώς προείπο- 

μεν, καί όμως άποδοθέντα είς τό Ναύλοχον ύπό τινων περιοδευ- 
τών, άνήκουσι καθ’ ήυ.άς είς τήν Άρχαιόπολιν, ύπό Πλι- 
νίου άναφερομένην, κτισθεϊσα·? πιθανώς ύπό Ταντάλου, ήγεμονεύ- 
οντος έπί τοΰ Σιπύλου πρό τών Τρωικών, καί τειχισθεϊσα ύπ’αύ
τοΰ άτελώς διά τάς έκ τοΰ Σιπύλου μετά τοΰ Σμυρναίου κόλπου 
σχέσεις έμπορικάς τής επικράτειας τοΰ Ταντάλου καί τών προκα- 
τόχων καί διαδόχων. Έν τοϊς έρειπίοις τούτοις ζητοΰσι νΰν οί 
περιοδευται τόν τάφον τοΰ ήγεμόνος τούτου, άναφερόμενον ύπό 
τών παλαιών.

Έκειτο τοίνυν καθ’ ήμάς ή παλαιά Σμύρνη κατά τήν θέσιν 
τού Αιολικού μυχοΰ, δπου νΰν τό Δαραγάτσι καί τό στόμα τής 
’Αρτεμίσιας λίμνης καί δ λόφος Τεπεζίκι. 'Ο λόφος ούτος πιθα
νώς έσχημάτιζε τήν άκρόπολιν τής παλαιάς Σμύρνης, έκτεινομέ- 
νης έχεϊθεν πρ’ος τό Άρτεμίσιον (Χαλκαμπουνάρ). Ίσως είχε 
τότε καί παρά τόν Μέλητα οικήματα τινα ώς προάστειον. Αί άνα- 
σκαφαί ’ίσως άποδείξωσί ποτέ δριστικώς ποΰ ή άλήθεια.

‘Η παλαιά Σμύρνη, ώχυρωμένη ούσα, έπολεμήθη ύπό τών Αυ- 
δών, οΐτινες πηδήσαντες έντός τών τειχών, άπεκρούσθησαν γεν- 
ναίως ύπό τών Σμυρναίων καί άπέτυχον. Τήν άνδραγαθίαν ταύ
την τών τότε Σμυρναίων έλεγεν έπειτα δ περίφημος Αριστομέ
νης, παρορμών τούς Μεσσηνίους κατά τών Σπαρτιατών, διά νυ
κτός είσπηδησάντων εϊς τήν τειχισμένη·? Είραν, τ’ο τελευταϊον 
τών Μεσσηνίων καταφύγιο·?. Οί Αυδοί έπειτα έπιτυχόντες άλ
λην εύκαιρίαν, ίσως διά προδοσίας, έκυρίευσαν καί κατέσκαψαν 
τήν παλαιάν Σμύρνην, οί δ’ έπιζώντες Σμυρναϊοι έζων περί αύ
τήν κωμηδόν πολλά έτη, μέχρις έλθών καί ένταύθα ό μέγας 
’Αλέξανδρος, δτε έξεστράτευε κατά τών Περσών, άπεφάσισε νά 
κτίση τήν νέαν Σμύρνην έπί τοΰ Πάγου, λαβών άπό τής Κλά- 
ρου τόν χρησμόν τοΰτον:

Τρισμάκαρες κείνοι καί τετράκις άνδρες έσονται, 
Ο’ί Πάγον οίκήσουσι πέρην ίεροϊο Μέλητος.

Άφισε δέ τήν επιστασίαν τοΰ έργου εις τόν στρατηγόν ’Αντίγονον. 
'Ο Λυσίμαχος έπειτα έκόσμησε πολύ τήν Σμύρνην.

'Η πόλις αύτη ήκμασε πολύ διά τών γραμμάτων,τής έμπορίας, 
τών τεχνών καί τής γεωπονίας, αύτονομουμένη καί είρηνεύουσα 
έπί τών Μακεδόνων καί τών Ρωμαίων, έτι δέ καί έπί τών Βυ
ζαντίων αύτοκρατόρων, φιλόμουσος πάντοτε καί φιλόκαλος καί 
φιλάνθρωπος. Εύγενής όντως καί αξιέπαινος διά τάς κοινωνικάς 
άρετάς ό έδώ Ελληνισμός άπό τρισχιλίων έτών ύπάρχων έν 
τη πόλει ταύτη καί ζωοποιών πάντοτε τ’ον τόπον καί πολλαχώς 
ωφελώ·? τήν ένδοτέρω Έώαν Ελλάδα καί τιμών τήν έθνότητα, 
έτι δέ αύτήν τήν έξουσίαν τοΰ τόπου, καί περ έν πολλαϊς έλ- 
λείψεσι. Οί Σμυρναϊοι, πιστοί έτι ακόλουθοι καί φύλακες τής 
Έκκλησίας τοΰ Χριστοΰ άνευ τών περιττών προλήψεων, κατα- 
κρίνουσι θερμώς καί τάς άντικανονικάς ιδέας καί άπαιτήσεις τοΰ 
Σχίσματος, εύσεβώς συνηγοροΰντες πάντοτε ύπέρ τών δικαίων καί 
νομίμων συμφερόντων τής πασχούσης μητρ’ος Έκκλησίας. Άπο- 
κρούοντες έτι μετά ζήλου τάς προσηλυτιστικά; καί σκανδαλοποιός 
ραδιουργίας τής έτεροδοξίας, ποιοΰσι μόνον τινές τό λάθος τοΰτο, 
δτι μετά τίνος δυσδιαθεσίας φέρονται πρός τινας τών συνοίκων 
Αλλογενών, προβάλλοντες παλαιάς μεμψιμοιρίας καί τινας προ

καταλήψεις. Πρός τούτοις Σμυρναϊοι τινες άγενώς πιθηκίζουσι 
παραπολύ πρός τάς ξενικά; ιδέας καί συνήθειας, δπερ ποιοΰσι 
καί άλλοι Έλληνες.

Οί νΰν Σμυρναϊοι δμογενεϊς,λογιζόμενοι μετά τών πλησίον περι
χώρων δτι άποτελοΰσι περίπου τό ήμισυ τοΰ πληθυσμοΰ τής πόλεως 
ταύτης (τουτέστι περίπου 80—90 χιλιάδας ψυχών), έχουσι καί 
διατηροΰσι καλώς τινα σχολεία καί φιλάνθρωπα καταστήματα καί 
άλλα κοινωφελή, άλλά ταΰτα δέν άρκοΰσι. διότι ή μεγάλη αύτη 
καί σπουδαία Κοινότης, αύξανομένη καί φωτιζόμενη δσημέραι 
καί ύπό άλλων γενών περιστοιχουμένη, χρειάζεται ,μ ε ί ζ ο ν α 
πρόνοιαν ύπέρ τοΰ κοινού καλού καί πολλήν έτι βελ- 
τίωσιν τής νΰν κατα στάσεως. Καί τήν μέν πρόνοιαν πρέπει 
νά έχωσι διά παντός οί άγαθοί πολϊται, δσοι έμπειροι, φιλάρετοι 
καί φιλόκοινοι, μετά τών αρμοδίων άρχών, τουτέστιν Άρχιερέως 
καί Συμβουλίου καί Δημογεροντίας καί Εφορειών, ένθυμίζοντες, 
κινοΰντες καί βοηθοΰντες κατά δύναμιν τό ζητούμενο·? καλόν τά 
δ’ έφ’ ών χρειάζεται μείζων έτι πρόνοια καθ’ ήμάς είσι ταΰτα, 
έκθετόμενα ένταύθα κατά σειράν πρ'ος γνώσιν πάντων.

1. Έπειδή καί τή Εκκλησία καί τή έθνότητι συμφέρει πολύ 
ή τής παιδείας πρόοδος έν τή Κοινότητι ταύτη, άνάγκη ώς πα
ράρτημα τής Εύαγγελικής Σχολής νά συστηθή έν θέσει κεντρική 
δεύτερον Παιδευτήριον Φιλολογικόν, καί περί αύτό νά συστηθώ- 
σιν έτι άλλα δύω ή τρία κατώτερα σχολεία τών άρρένων καί 

τών κορασίων, έτι μεγάλη βιβλιοθήκη έντός τής Εύαγγελικής 
Σχολής, έχουσα επιστάτην καλόν καί άνοικτή πάσαν ήμέραν, 
ϊνα χρησιμεύη εϊς τάς· μελέτας τών διδασκάλων, τών ανωτέρω·? 
μαθητών καί τών συγγρα φόντων. Πρός τοΰτο άπεφασίσθη άλλοτε 
ύπό τών Εφόρων ν’ άγο ρασθή ή έν Άθήναις σωζομένη καλή 
βιβλιοθήκη τοΰ μακαρίτου Κ. Κούμα· άλλ’ άφοΰ συνεφωνήθη έν 
πολλή συγκαταβάσει ή. έξώνησις αύτη, μένει Ανεκτέλεστος εισέτι.

2. Σχολεϊον τι τών έμπορικών μαθημάτων καί τής Καλλιτε

χνίας.
3. Προικισμός αδρός τής Εύαγγελικής Σχολής, έκ τακτικής 

έτησίας προσφοράς πάντων καί έξ άδροτέρων άφιερωμάτων. Άντί 
τών μαρμάρινων προσόψεων τών ναών (τεμπλέων) Αναγκαίο  
μάλλον ό προικισμός τής παιδείας.
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4. Κτίριο·? μέγα ’Ορφανοτροφείου τών άρρένων παρά τό Κοι- 
νοταφεϊον, διά παιδία παντόρφανα Σμύρνης καί περιχώρων τούλά
χιστον 300, διδασκόμενα μετά τών στοιχειωδών γραμμάτων δι
αφόρους τέχνας, ϊνα καθ ιστώνται καί αύτά χρήσιμοι πολϊται 
φροντίδι τής ’Εφορείας.

5. ’Ορφανοτροφείο·? τών παντορφάνων κορασίων έντός τής πό
λεως, διδασκομένων τά στοιχειώδη γράμματα καί χειροτεχνήματα 
καλά, ϊνα ώφελώνται έπειτα έξ αύτών, καθιστάμενα οικοδέσποι
να'. ζητημέναι καί χρήσιμοι.

6. Βρεφοκομεϊον χωριστόν διά τά έκθετα.
7. Πτωχοκομεϊον άρρένων.
8. "Ομοιον γυναικείο·?.
9. Ιεροσπουδαστήριο·?.

10. ‘Εταιρεία Γεωργική.
11. ’Επιμελητήριο·? ’Εμπορικόν.
12. ‘Εταιρεία Φιλότεχνος.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεΰχος ΜΑ’).

13. ‘Εταιρεία Αρχαιολογική, διατηρούσα Μουσεϊόν τι έντός 
τής Εύαγγελικής Σχολής, άνοιγόμενον δίς ή τρις τής έβδομάδος, 
κτλ. Ό,τι άλλο έτι κατάστημα κοινωφελές.

Διά ταΰτα και τά τοιαΰτα καλά έντός καί έκτος τής Σμύρνης 
ύπάρχουσι χρήματα, μένει δέ νά εύρεθή παντού ό τρόπος, ϊνα 
φιλοτιμώνται οί έχοντες αύτά νά δαπανώσι γενναίως μέρος ού 
μικρόν πρός τήν ωφέλειαν τοΰ έθνους καί τής Έκκλησίας, τι- 
νές δέ καί ν’ άφιερόνωσι μεγαλοψύχως πάσαν τήν περιουσίαν 
πρό τοΰ θανάτου, άφίνοντες κατά τό δίκαιον μέρος τής περιου
σίας είς τά τέκνα καί τούς πτωχούς συγγενείς, έάν έχωσι τέκνα 
καί τοιούτους συγγενείς καί φίλους. Τήν τοιαύτην γενναιότητα 
έδειξαν πρό πάντων οί Ήπειρώται καί μόνον πρό πολλοΰ δ άεί- 
μνηστος Σεβαστόπουλος έν Σμύρνη.

Έςεθέσαμεν άλλοτε πρός κοινήν χρήσιν τά τοπικά τής Σμύρ
νης καί τών περιχώρων ονόματα,τά μέν περισωθέντα, τά δέ νεο- 
λογηθέντα, οιον Γερανεΐον, "Λκρα (Πούντα), 'Λίίπεδον (Σχοι- 
νάδικα), Φασονλΰξ (πιθανώς άπό φασιόλων κήπου, καί ούχί άπό 
Αραβικού τίνος ονόματος, δπερ εϊπόν τινες), Κοπρικί, (ώσαύτως 
άπό τών διά τούς αύτόθι κήπους σωρευομένων υλών άλλοτε), 
^ίι/ιήν, (Άληπασά βερανέ), Γνμνάσιον περί τήν Αρμένική·? 
Έκκλησίαν, '^ομίνία, ή τών Αρμενίων συνοικία, Βυρσοδεψεία 
(Ταμπάχανα), Βαφεία, (Μπογιατσίδικα),' Ηράκλειον (Ναμαζ- 
κιάχ), Πρατήρια (μπεζεστένια), 'Εβραϊκή, ή τών Εβραίων συ
νοικία, Πάγοε, ό λόφος έφ’ ού ή Σμύρνη, Θεατρον τδ παλαιόν, 

Μητρώον (Εβραϊκά μνήματα), Μελαντία (Καρατάσι), 
λειον, φρούριο·? μικρόν έπί τής εισόδου τοΰ κόλπου, Περαία 
(Περαμερία), Πετρωτά, Μωρέα, ΣιΕλυδς (Σκάλα Βουρνόβα), 
'^4ρχαιόπολις, Άκρόπεδον ^Ιεβάδη (Μπαϊρακλί), 'Λμπελοϋσα 
(Μπάγ μπουρνοΰ)· Ποικιλίαν (Άλατσάς), Πετάλιον (Ναδουκέν), 
Είνουδα (Χατσιλάρ), Σίδη ή Ροιών (Ναρλίκιον), Κόλπος (Κα- 
βακλί δερέ), ϊίερίκλνστα (Μπουναρμπασί), Θεραπόντιον, Ηαμ- 
πρόα (Ίσικλάρ), Όπαίον (Κουγλουζάς), Γωνία (Μπουζάς), 
Άκριαΐ, Παραδείσων,Σανθόπολις, Ίμέριαν (Σεβδίκιοϊ), '^4δρά- 
σϊεια, Πηγαΐ (Καγιάσι), Πηγασΐα, ή παρά ταΐς Πηγαϊς Λίμνη. 
Έτι Μελής ό παρά τήν Σμύρνην ποταμός, Λ'αι’Ζοχον (Δαρα- 
γάτς), 'άρτεμίσιον (Χαλκαμπουνάρ) λίμνη καί ποτάμιον, καί 

άλλα.
Έάν ή μνήμη δέν μάς λανθάνη, 'Κλιτής έλέγετο ό άπό Πε- 

ρικλύστων ρέων είς τόν Σμυρναϊον κόλπον, ή μάλλον τόν Αιολι
κόν μυχόν, μικρός ποταμός, άπερχόμεν ος άπό τών έκεΐ πολλών 
πηγών, ’ίσως δέ άπό τών έπί τοΰ ποταμού άλεθόντων μύλων δνο- 
μασθείς. Ό Σουΐδας έν λέξει Βίων άναφέρει χωρίον τι παρά·? 
τήν Σμύρνην, έν ω έγεννήθη δ Σμυρναϊος ούτός ποιητής. Έκ τώ 

νΰν Σμυρναίων οί φιλολόγοι άς ένασχολώνται καί είς τήν ευ- 
ρεσιν τών παλαιών τής ’Ιωνίας πάσης ονομάτων, νεολογοΰντες 
κατά τήν χρείαν προσφυώς καί χρησίμως.

I. Γ. Λ.

39.
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ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΕΠΙ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΆΚΛΗΡΟΥ.

Κατά τ'ο Γαλλικόν τοΰ ’Αλεξάνδρου Δουμά. 

(Συνέχεια καί τέλος. ’Ίδε οελ. 221).

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ'.

Τήν δέ επαύριον, άμα άνατειλαντος του ήλιου, ό ’Ιωάννης Πα
σχάλης συνεκαλεσε τό δικαστήριον τών Βανηκάτροον, χωρίς νά 
τοϊς ειπη δια ποίαν αιτίαν προσεκαλοΰντο· δλοι έ’φερον τήν με
γάλην στολήν τής υπηρεσίας των, ό δέ πρώτος βοηθός τοΰ είσαγ
γελέως τήν δικαστικήν ράβδον είς την χεϊρα κρατών, προήδρευε 
πάντων, δτε ό κλητήρ άνέκραξεν Ό βασιλεύς! Καί δλοι ήγέρ- 
θησαν έκπληκτοι.

— Καθήσατε, κύριοι, εΐπεν ό ’Ιωάννης Πασχάλης· δλοι δέ 
ύπήκουσαν καί ό βασιλεύς εΐσήλθε.

—· Λοιπόν! κύριε βοηθέ, εΐπεν δ δόν Πέτρος προχωρήσας έν 
τω μέσω της σοδαράς ταύτης συνελεύσεως, τί άγαπάτε; Βλέπετε 
δτι ύπήκουσα είς τάς διαταγάς σας, δν καί έπρεπε νά μοί δοθούν 
μέ πλειοτέραν ευγένειαν καί φιλοφροσύνην.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό ’Ιωάννης Πασχάλης, δέν πρόκει
ται τήν στιγμήν ταύτην οΰτε περί εΰγενείας οΰτε περί φιλοφροσύ
νης, άλλά περί δικαιοσύνης· διότι, κατά τήν ώραν αΰτήν δέν 
ενεργώ ώς αΰλικός τοΰ βασιλέως, άλλά ώς άρχών τοΰ λαοΰ.

— Ά! ά! άνέκραξεν ό βασιλεύς· μοί φαίνεται έν τοσούτω. 
κύριε βοηθέ τοΰ είσαγγελέως, δτι τήν λευκήν αΰτήν ράβδον, τήν 
όποιαν φέρεις, τήν έκλαμβάνεις διά σκήπτρον δέν σοι τήν έδωκεν 
δμως δ λαός, άλλ’ δ βασιλεύς.

— Καί ίσα ίσα, άπεκρίθη σοβαρώς καί μέ αυστηρόν ήθος δ 
Πασχάλης, έπειδή δ βασιλεύς μοί παρέδωκε τήν ράβδον ταύτην, 
οφείλω νά δειχθώ άξιος της τιμής, τήν δποίαν μοί έκαμεν έμ- 
ζιστευθείς αΰτήν είς έμέ, και δχι νά τήν ατιμάσω άνάνδρως χα- 
ριζόμενος είς τούτον ή είς έκεϊνον.

—”Ελα, καί μάς έζάλισες μέ τήν ηθικήν σου, διέκοψεν είπών 
ό δον Πέτρο,· τί μέ θέλεις;

— Μεγαλειότατε, εΐπεν ό ’Ιωάννης Πασχάλης, φόνος τις έπρά- 
χθη τήν νύκτα τής Παρασκευής πρός τό Σαββατον. Ή Μεγαλει
ότης σας τ'ο γνωρίζει, διότι αΰτή πρώτη μοί τό άνήγγειλεν.

— ”Ε! καί έπειτα ;
—Ή Μεγαλειότης σας μοί έδωκε τρεις ήμέρας καιρόν διά 

ν’ άνακαχύψω τόν φονέα.
— Λοιπόν!
-—Λοιπόν! εΐπεν δ ’Ιωάννης Πασχάλης, άτενίσας άσκαρδαμυ- 

κτί τ . βασιλέα, άνεκάλυψα τόν φονέα.
— Α ! α 1 έψιθύρισεν δ βασιλεύς.

— Τον έμήνυσα λοιπόν νά έμφανισθή ενώπιον τοΰ δικαστη
ρίου μου, διότι ή δικαιοσύνη εΐνε μία καί διά τοΰς δυνατούς 
καί διά τοΰς άδυνάτους καί διά τοΰς μεγάλους καί διά τοΰς μι
κρούς. Βασιλεύ τής Καστιλλίας Δόν Πέτρε! κατηγορεϊσαι δτι 
έφόνευσες τον ’Αντώνιον Μενδέζον, άρχηγόν τών νυκτοφυλάκων 
τής συνοικίας τής Γιράλδας. Άποκρίθητι εις τό δικαστήριον.

— Καί ποϊος έχει τήν αΰθάδειαν νά κατηγορή τόν βασιλέα ώς 
ένοχον δολοφονίας ;

— Μάρτυς, τόν όποιον ώρκίσθην νά μή φανερώσω.
— Καί άν δ βασιλεύς τής Καστιλλίας άρνηθή, δτι εΐνε ένοχος;
— Θέλει ύποβληθή είς τήν βάσανον τοΰ φερέτρου. Τό σώμα 

τοΰ ’Αντωνίου Μενδέζου εΐνε έκτεθειμένον είς τήν έκκλησίαν έδώ 
πλησίον, δπου έφυλάχθη δι’ αΰτόν τόν σκοπόν.

— Εινε περιττόν, εΐπεν δ δόν Πέτρος μέ βραχΰν τόνον, έγώ 
τόν έφόνευσα.

— Λυπούμαι, άπεκρίθη δ Πασχάλης μέ σοβαρώτερον τόνον, 
διότι δ βασιλεύς τής Καστιλλίας θεωρεί τόσον μικρόν τόν φό
νον ενός τών υπηκόων του, καί μάλιστα ένω δ φόνος αΰτός 
έπράχθη μέ τάς ιδίας του χεϊρας.

— Σιγά δά, κύριε βοηθέ, εΐπεν δ δόν Πέτρος, βιασθείς ύπό 
τής υπεροχής, τήν δποίαν βαθμηδόν έλάμβανεν έπ’ αΰτοΰ δ Πα- 
σΖ^ης, νά ύπερασπισθή έαυτόν, σιγά! δέν πρόκειται περί φο- 
νου εδώ, πρόκειται περί πάλης. Δέν έδολοφόνησα τόν ’Αντώνιον 
Μενδέζον τόν έφόνευσα διά νά ΰπερασπισθώ νομίμως τόν έαυ
τόν μου.

— Δέν υπάρχει νόμιμος ύπεράσπισις κατά τοΰ ενεργού τής 
δικαιοσύνης, δστις έκτελεϊ τό καθήκον του.

— Άλλ' ίσως δ ζήλος του διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκον- 
τός του τόν παρέσυρε πολΰ μακράν, εΐπεν δ δόν Πέτρος.

—Ό νόμος δέν εΐνε τόσον ελαστικός, Μεγαλειότατε, άπε
κρίθη δ βοηθός μέ σοβαράν φωνήν, καί κατά ;ήν ιδίαν σας ομο
λογίαν εΐσθε έν γνώσει τοΰ φόνου.

— Ψεύδεσαι, άθλιε! άνέκραξεν δ βασιλεύς- σοι είπα δτι τόν 
έφόνευσα, εΐνε άληθές, άλλά δέν τόν έφόνευσα, εϊμή άφοΰ τόν 
είπα νά άποσυρθή. Ό άνόητος έσυρε τότε τό ξίφος του καί έπεσε 
μετά βασιλικήν πάλην τόσον χειρότερα δι’ αΰτόν· διά τί νά πα- 
ρακούση είς τάς διαταγάς μου;

—Διότι ύμεϊς ώφείλετε, Μεγαλειότατε, νά ΰπακούσητε εις 
τάς ίδικάς του, καί δχι νά άντιτάξητε είς αΰτάς ένοχον άντίςα- 
σιν. ”ιέ! αί άπειλαί δέν θά μέ έμπρδίσουν διόλου, Μεγαλειότατε, 
άπό τό νά έκτελέσω τά φοβερά καθήκοντά μου. Όταν μέ έπή- 
ρετε άπό τά βουνά, χωρίς νά έρωτήσητε τήν θέλησίν μου· δταν 
άκουσίως μου μέ έκάμετε πρώτον βοηθόν τοΰ είσαγγελέως, μέ 
έκάμετε διά νά έχητε δικαστήν καί δχι αΰλικόν. Ίδοΰ έχετε 
δικαστήν άποκρίθητε λοιπόν !

— Είπα δ,τι είχα νά εϊπω. Μάλιστα, έφόνευσα τόν ’Αντώ
νιον Μενδεζον είς πάλην εΐνε λοιπόν μονομαχία καί δχι φόνος.

— Δέν γίνεται μονομαχία, Μεγαλειότατε, μεταξύ τοΰ βασι- 
λέω: καί των υπηκόων του· έν δσω εΐνε φιλόνομος καί πιστός, 
δέν έχει το δικαίωμα νά σύρη το ξίφος κατ’ αΰτών. Τούς έδέχθη 
διά λογαριασμόν τοΰ Θεοΰ, καί είς τόν Θεόν θέλει δώσει λόγοι. 

περί αΰτώ;.— ’Εκτός τούτου, έγνωρίζατε δτι έναντιόνεσθε διά 
τής βίας είς τήν έκτέλεσιν τοΰ νόμου, τόν όποιον ύμεϊς δ ’ίδιος 
έκάματε, καί ή βασιλική θέσις σας άντί προφάσεων είς τήν πε- 
ρίστασιν ταύτην έπρεπε νά σάς πείση δτι δσον ύψηλά εΐνε ή θε- 
σις σας, τόσον μεγαλείτερον πρέπει νά ήνε τό παράδειγμα... 

’Ακούσατε λοιπόν τήν άπόφασιν.
Ό βασιλεύς έκινήθη μέ ύπεροψίαν. Οί δφθαλμοί του έσπινθη- 

ροβόλησαν καί έφερε τήν χεϊρα είς τήν λαβήν τοΰ ξίφους του.
Ό δέ 'Ιωάννης Πασχάλης έξηκολούθησεν
— Αδριον τήν μεσημβρίαν σέ διατάττω, δόν Πέτρε βασι

λεύ τής Καστιλλίας, νά εύρεθής είς τήν πλατείαν τής Γιράλ
δας, μάλλον πλησιάζουσαν τό μέρος δπου έπράχθη ό φόνος, διά 
νά άκούσης τήν καταδίκην, τήν όποιαν ή δικαιοσύνη θέλει κρίνει 
κατάλληλον νά άπαγγείλη, καί νά ύποκύψης είς αΰτήν. Άν 
έλπίζης είς τ'ο έλεος τοΰ Θεοΰ, σέ συμβουλεύω νά μή παρα- 
μελήσης νά τ'ο έπικαλεσθης μετά τής κατανύξεως έκείνης, ήτις 
εΐνε ή τελευταία έλπίς τοΰ ένοχου.

Καί άπαγγείλας τήν άπόφασιν μέ βραδεϊαν άλλάστερεάν φωνήν 
δ Ιωάννης Πασχάλης ένευσεν είς τόν βασιλέα, δτι έδύνατονά άπο- 
συρθη. Μετά ταΰτα ήγέρθη βραδέως καί αΰτός καί έξήλθεν άπό τήν 
αίθουσαν τής συνεδριάσει»;,ακολουθούμενος ύπό τών Βαντιχάτρων.

Καί κατά πρώτον μέν δ Δόν Πέτρος ώργισθη, μετά ταΰτα 
δμως κατελήφθη άπό θαυμασμόν. Κατά τήν έποχήν έκείνην δ 
βασιλεύς τής Καστιλλίας δέν εΐχεν άκόμη διανύσει τήν ήμίσειαν 
περίοδον τού άνθρωπίνου βίου, τήν περίοδον δηλονότι έκείνην, 
καθ’ ήν άπέκτησε τόν τίτλον τού δικαιοδότου· ή καρδία του λοι
πόν έθαύμαζε πάν μέγα παράδειγμα, τ'ο δέ προκείμενον ήτο 
δι’ αΰτόν παράδειγμα άνήκουστον καί πρό πάντων άπροσδόκητον 
έν τώ μέσω τών αΰλικών του, γονυπετούντων δθεν διέβαινεν ήτο 
παράδειγμα λαμπρόν άνθρώπου, δστις έτόλμα νά ένεργήση δη
μοσία τήν δίκην βασιλέως παραβάντος τοΰς νόμους τού βασιλείου 
του. Άπεφάσισε λοιπόν νά ύπακούση εϊς τήν προσταγήν τού βο
ηθού καί νά έμφανισθή τήν έπαύριον έπί τής πλατείας τής Γι
ράλδας, φέρων τά παράσημα τοΰ ύπερτάτου βαθμού. Ο Δόν Πέ
τρος διέταξε νά τόν συνοδεύση ό Φερράνδος Κάστρου καί δ ’Ιω
άννης Παδίλλας, μή θελήσας νά προσλάβη άλλον άκόλουθον, 
διά νά μή τόν κατηγορήσωσιν ώς δειλόν.

Έν τούτοις ή εϊδησις τής παραδόξου ταύτης δίκης διασπα- 
ρεϊσα εις τήν Σιβιλλίαν διήγειρε ζωηράν περιέργειαν ή ένώπιον 
τοΰ δικαστηρίου πρόσκλησις τοΰ βασιλέως, τής όποιας κάνεις δέν 
έδύνατο νά προΐδη τ'ο άποτέλεσμα· ή ύπακοή 
είς τήν προσταγήν ένός τών ύπ άλλήλων του, τοΰ Δόν Πέτρου, 
δστις ήτο συνειθισμένος νά κυβερνά δλους· ή ανήκουστος σταθε- 
ρότης τοΰ δικαστοΰ, προσβαλόντος μετά τοσαύτης τόλμης κατά 
πρόσωπον τήν βασιλικήν έξουσίαν, πάντα ένί λόγω προοιώνιζον 
σκηνήν έξ έκείνων, τών δποίων ή άνάμνησις μένει έντετυπωμένη 
είς τό πνεΰμα τοΰ λαοΰ. Μόλις λοιπόν άνέτειλεν ό ήλιος, καί 
όλος ό λαός τής Σιβιλλίας ήρχισε νά συναθροίζεται είς τήν πλα
τείαν τής Γιράλδας. Ό δέ δόν Πέτρος έπερίμενε μέ τοΰς συν
τρόφους του τήν ώραν, κατά τήν όποιαν ώφειλε νά έμφανισθή διά 
νά άκούση τήν καταδίκην του. Οί ακόλουθοί του έπροσπάθησαν 

τοΰ δόν Πέτρου άγανάκτησίν των

νά τόν πείσωσι νά προσλάβη συνοδίαν πολυαριθμοτέραν καϊ 
φρουράν ώπλισμένην, άλλ’ έκεϊνος άπήντησε ρητώς δτι έπεθύμέι 
νά γίνωσι τά πάντα δπως διέταξε, καί δτι δέν ήθελεν άλλην 
φρουράν άπό τήν προεδρεύουσαν συνήθως εις τάς δίκας τοΰ πρώ
του βοτ,θοΰ τοΰ είσαγγελέως. ’ Επέτρεψε μόνον νά τ'ον παρακο- 
λουθήσωσι δώδεκα αΰλικοί, άλλ’ άνευ δπλων, καί άφοΰ πρώτον 
ώρκίσθήσαν δτι, δ,τι δήποτε καί άν συμβή, δέν θέλουσι πράξει 
τίποτε χωρίς ρητήν διαταγήν αΰτοΰ.

Μόλις ό λαός τόν εΐδεν έρχόμενον, καί τόν έχαιρέτισε δι’ έ- 
πευφημιών, τάς οποίας σπανίως εΐνε συνειθισμένοι οί βασιλείς νά 
άκούωσιν. Ό δέ δόν Πέτρος δέν ήπατήθη διά τήν έκφρασιν 
ταύτην τοΰ λαού, διότι έκεΐνο, διά τ'ο όποιον ό λαός τ'ον έπευφή- 
μει, ήτο ή ύπακοή του μάλλον ή ή μεγαλειότης του. Έξηκο- 
λούθησε λοιπόν διευθυνόμενος πρός τήν πλατείαν τής Γιράλδας· 
άλλ’ άφοΰ έπροχώρησεν ολίγον, οί φύλακες φράξαντες τήν δίοδον 
έδειξαν είς αΰτόν άλλην δδόν. Οί αΰλικοί ήθέλησαν νά διαβώ- 
σιν έναντίον τής άπαγορεύσεως· άλλ’ ό δόν Πέτρος τοΐς ύπενθύ- 
μισε τήν ύπόσχεσίν των, καί έδειξε τό παράδειγμα τής ύπακοής, 
άκολουθήσας άνευ έναντιότητος τήν δειχθεΐσαν όδόν. Καί αί μέν 
άνευφημίαι τοΰ λαοΰ έδιπλασιασθησαν οί δέ ακόλουθοι συνωφρυ- 
ώθησαν, διότι έβλεπον φανερά δτι ύβρίζετο ούτω ή βασιλική έξου
σία, ταπεινωθεΐσα ένεκα τής ιδιοτροπίας τοΰ βασιλέως. Άλλ’ έ 
δόν Πέτρος έμεινεν άπαθής. Τ'ον ήκολούθησαν κοιπον σιωπηλοί, 
και έφθασαν έπί τέλους είς τήν πλατείαν τής Γιράλδας, δπου εΐ
χον ετοιμάσει θέσιν ιδιαιτέραν διά τήν βασιλικήν συνοδείαν.

Έν τώ μέσω τής πλατείας συνεδρίαζε τό δικαστήριον τών 
Βαντικάτρων, προεδρευόμενον άπ'ο τόν Ίωάννην Πασχάλην. Έκ 
δεξιών αΰτοΰ ήτο τό άγαλμα τοΰ δόν Πέτρου, πεζού καί ένδε- 
δυμένου τά βασιλικά παράσημα. Πορρωτέρω έκειτο ή λαιμητό
μος, δ δέ δήμιος, κρατών μέγα ξίφος είς τήν χεϊρα, ιστατο δρ- 
θιος παρ’ αΰτήν άπέναντι αΰτοΰ ήτο τό μέρος τ'ο προσδιορισμέ
νου, ώς εϊπομεν, διά τ'ον βασιλέα καί την συνοδίαν του· δλη ή 
έπίλοιπος περιοχή ήτο μεστή θεατών. Τό δέ μεταξύ τοΰ δικαση- 
ρίου, τής λαιμητόμου καί τοΰ βασιλέως διάστημα κάτείχετο άπό 
τήν ορεινήν φρουράν τοΰ πρώτου βοηθού τοΰ είσαγγελέως.

'Αμα φανέντος τοΰ βασιλέως, ήχος πένθιμος τυμπάνων με- 
λανοσκεπάστων ήκούσθη, δστις διήγειρεν είς τάς ψυχάς τών πα- 
ρευρισκομένων τ'ο λυπηρόν έκεΐνο αίσθημα, τό όποιον δοκιμάζεο 
τις είς ώραν Οανατου· άλλά καί δ βασιλεύς ήσθάνθη αΰτό έπί
σης, οί δέ συνοδεύοντες αύτόν άρχοντες έ-έφρασαν φανερά τήν 

έκεϊνος δμως τοϊς έπέταξε σιωπήν. Ότε δέ 
έπαυσεν δ ήχος, δ δικαστικός κλητήρ έγερθείς άνέκραξε μεγα
λοφώνως· «Δόν Πέτρε, βασιλεύ τής Καστιλλίας!»

—Παρών, άπεκρίθη δ βασιλεύς άπό τό ύψος του ιππόυ του, τί 
μέ θέλετε;

— Μεγαλειότατε. άπεκρίθη δ κλητήρ, προσεκλήθητε νά άκού- 
σητε τήν καταδίκην σας χαί νά τήν ϊδητε έκτελουμένην.

— Άχρεϊε! άνέκραξεν δ ’Ιωάννης Παδίλλας ύπερπηδήσας μέ 
τόν ίππον του τ'ον φράκτην καί διευθυνθείς πρ'ος τόν κλητήρα.

— Στρατιώται! εΐπεν ό ’Ιωάννης Πασχάλης, συλλάδετε τού

τον τόν ιππέα..
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— 'Ο πρώτος, ό δποϊο; μέ εγγίξγη, θ’ άποθάνη! άνέκραξεν ό 
Παδιλλα; σύρας τδ ξίφος του.

— Άποσύρθητι, κύριε Καστιλλανέ, ειπεν ό δον Πέτρος μέ 
στερεάν καί εΰηχον φωνήν, έγώ σέ τδ διατάττω.

Ό Παδίλλας έπανέβαλε τ’ο ξίφος του είς τήν θήκην καί έξήλθε 
μέ τον ίππον του άπδ τδν περίβολον. Μέγας ψιθυρισμός έκπλή- 
ξεως ήκούσθη είς τδ πλήθος καί ή προσοχή έδιπλασιάσθη.

— Δον Πέτρε, βασιλεύ τής Καστιλλίας, ειπεν δ ’Ιωάννης 
ΙΙασχάλης έγερθείς καί αΰτός, κατηγορεΐσαι καί σΰ αΰτδς ώμο- 
λόγησες, δτι έκουσίω; έφόνευσες τδν νυχτοφύλακα Αντώνιον Μεν- 
δέζον, ένώ έξετέλει τδ καθήκον του. Τδ κακούργημα τοΰτο εΐνε 
άξιον θανάτου.

Φοβερά έπιφώνησι; ήκούσθη τότε έν μέσω τοΰ πλήθους, όμοια 
μέ μυκηθμόν τρικυμίας· διότι καί αΰτδς δ λαός ήρχισε νά θεωρή 
υπερβολικήν τήν αΰστηρότητα τοΰ δικαστοΰ.

— Σιωπή! άνέκραξεν ό Δον Πέτρος, άφήσατε τδν υπάλληλον 
νά έκτελέση τήν υπηρεσίαν του.

Καί έσιώπησαν πάντες.
— ’Απαγγέλλω λοιπόν καθ’ ύμών, έξηκολούθησε μέ τήν αΰ

τήν αδιαφορίαν δ ’Ιωάννης ΙΙασχάλης, τήν ποινήν τοΰ θανάτου! 
Άλλ’ έπειδή τδ πρόσωπόν σας εΐνε ιερόν, καί κανείς άλλος πλήν 
τοΰ Θεοΰ, δστις έβαλε τδ στέμμα έπί τής κεφαλής σας, δέν δύ
ναται νά έγγίση οΰτε τήν κεφαλήν οΰτε τδ στέμμα, ή ποινή θέ
λει έκτελεσθή έπί τοΰ ανδρεικέλου σας. Άφοΰ δέ έξεπλήρωσα, 
δσον τδ έπ’ έμοί, τδ καθήκον τδ δποϊον ή θέσις μου μοί έπιβάλ- 
λει, άς έκπληρώση καί ό δήμιος τδ έδικόν του.

‘Ο δήμιος έσυρε τότε τδ ξίφος του, καί ή κεφαλή τοΰ βασιλι
κού άγάλματος, κοπεΐσα άπδ τοΰς ώμους, έκυλίσθη είς τοΰς πό
δας της λαιμητόμου.

—Ήδη, ειπεν δ ’Ιωάννης ΙΙασχάλης, θέσατε τήν κεφαλήν 
ταύτην εϊς τήν άκραν τής δδοΰ δπου έφονεύθη δ Αντώνιος Μεν- 
δέζος καί άφήσατέ την έκεΐ ένα μήνα πρός άνάμνησιν τοΰ κα
κουργήματος τοΰ βασιλέως.

‘Ο δον Πέτρος κατέβη τοΰ ίππου καί, προχωρήσας πρδς τδν 
Ίωάννην Πασχάλην,

— Άξιε βοηθέ τοΰ εϊσαγγελέως τής Σιβιλλιας, εΐπε μέ γα
λήνιου φωνήν, χαίρω διότι σοί ένεπιστεύθην τήν διεύθυνσιν τής δι
καιοσύνης μου· εϊς οΰδένα άλλον δμοιόν σου ήδυνάμην νά τήν 
έμπιστευθώ. Σέ αναγνωρίζω λοιπόν άξιον τής θέσεως αΰτής, τής 
οποίας τά καθήκοντα έξεπλήρωσας μέχρι σήμερον τόσω νομίμως 
καί άμερολήπτως. ‘Η άποφασίς σου εΐνε δίκαια, θέλω νά έκτελε
σθή μέχρι τέλους μέ τήν άπαιτουμένην ακρίβειαν κατά τοΰτο μό
νον διαφέρομεν δτι δχι μόνον ένα μήνα άλλά διά παντός θέλω νά 
μένη έχτεθειμένη ή διά τής χειρδς τοΰ δημίου κοπεΐσα αΰτη κε
φαλή, διά νά μεταβιβάζη εΐς τάς έπερχομένας γενεά; τήν μνή
μην τής δικαιοσύνης σου.

Ή θέλησις τοΰ δδν Πέτρου έξετελέσθη, καί σήμερον άκόμη 
βλέπομεν εϊς τήν άκραν τής δδοΰ Κανδύλας τήν κεφαλήν αΰ
τήν, ήτις κατά τά; διαβεβ αΐώσεις τοΰ λαοΰ, εΐνε αΰτή έκείνη ή 
άποτεθεϊσα έκεΐ τδ 1359 διά τής χειρδς τοΰ δημίου.

Τοιοΰτο τδ διήγημα τοΰ δδν Πέτρου, όποιον άναφέρεται ύπδ 
τοΰ ιστορικού Ζουρήτα εΐς τά περί Σιβιλλιας χρονικά του.

(Έκ τής Πανδώρας).

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΪΓΚΡΙΝΟΜΕΝΙΙ 
πρδς 

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
Άκ διαφόρων πηγών ερανισθεΐσα και διά ποικίλων 

σημειώσεων έπαυξηθεΐσα, διδασκόμενη ίν τφ 

Φιλεκπ. Συλλόγφ u Ομηρος».

Ύπδ Γ. Φραντζή καθηγητοΰ 

(συνέχ. άπδ σελ. 190).

Μάτα ιοι λοιπόν λογίζονται δσοι δέν ποιοΰσι καλήν χρήσιν τοΰ 
πλούτου αύτών, καίτοι κάλλιστα γινώσκουσιν δτι ή κρυερά έκείνη 
πλα'ξ, ή θύρα αΰτη τής άληθοΰς ήμών ζωής, άπογεγυμνωμένων 
πάντων, πλήν τών άρετών, παραλαμβάνει τον ταλαίπωρον άνθρω
πον. 'Ο δέ τής μετά θάνατον δόξης έρως εΐνε έρως ψυχών εΰ- 
γενών, έρως ψυχών άγαπωσών τδν πλησίον αυτών, εΐνε έρως ψυ
χών ήρωϊκών τδ δέ μεγαλεϊον τοΰ έρωτος τούτου μόνον τά άν- 
δράποδα λοιπόν δέν αισθάνονται, ώς δ θείος Πλάτων, δ Όμηρος 
τών φιλοσόφων, λέγει που παραπονούμενος·

« Οΰκ, έπειδάν ήμεϊς τελευτήσωμεν, καί οί λόγοι οί περί ήμών 
» σεσιγήσονται- ώστε έπιμελητέον αΰτών έστίν. Ανάγκη γάρ, ώς 
» έοικε, μέλειν ήμΐν καί τοΰ έπειτα χρόνου, έπειδή καί τυγχά- 
y> νουσι κατά τινα φύσιν οί μέν άνδραποδωδέστεροι οΰδέ φροντί- 
» ζοντες αΰτού, οί δέ επιεικέστεροι, πάν ποιοΰντες, δπως αν εί, 
» τδν έπειτα χρόνον ευ άκούωσιν».

Καί κατά ταΰτα τή άληθεία προτιμώ νά άπατώμαι μετά τοΰ 
σοφού Πλάτωνος, παρά νά δρθοφρονώ μετά τών άλλων.

Ανδράποδα λοιπόν δ πατήρ τών φιλοσόφων δνομάζει ήμας 
άμελοΰντας τοΰ έπειτα χρόνου- δποίαν επωνυμίαν άπονέμει ήμΐν 
μή φροντίζουσι τής μετά θάνατον δόξης! Ανδράποδά! Καί ποία 
άλλη πρεπωδεστέρα προσωνυμία παρά ταύτην; Ποιου δέ άλλου 
έπιθέτου πρέπει νά άξιώνται οί βρενθυόμενοί τε καί καυχώμενοι 
έπί τή μεγάλη αύτών καταγωγή καί τοΐς ένδοξοι; αύτών προγο
νοί;, έν ω ούτοι έκ τής άμελείας αύτών φαίνονται αΰτόχρημα 
όνειδος τή πατρίδι;

Μή, πρδ; Θεοΰ! άναμασσώμεν πλέον έπί ματαίω τά; άρετάς, 
τά κατορθώματα καί τήν σοφίαν τών εΰκλεών ήμών προγόνων, 
χάν σοφώτατοι ώμεν, διότι οΰδόλω; πρόκειται σήμερον περί πα
τραγαθίας, άλλά περί τοΰ πώς νά φαινώμεθα αείποτε άξιοι τής 
κλήσεω; ήμών, ΐνα μή πρρφέροντες τά ονόματα έκείνων, μέγα 
έφ' ήμών αΰτών προστρίβωμεν όνειδος καί καταισχύνην άκαταλό- 
γιστον.

Άλλ’ οΰδέ τέλος λεγέτω τις έγώ ου δύναμαι λέγειν,διότι κατά 
τδν φιλόσοφον Ίσοκράτην, «οί μέν άριστα φρονεϊν δοκοΰντε; ένί— 
» οτε διαμαρτανουσι τοΰ συμφέροντος, τών δέ φαύλων νομιζομέ— 
» νων είναι καί καταφρονουμένων, έστιν δτε κατωρθωσεν δ τυχών 
» καί βέλτιστα λέγειν έδοξεν» άλλ’ άζ.λοις ώ; παράδειγμα έαυ_ 
τδν προτιθέμενος και άπό δεινού έρωτος κατανικώμενος πρδς 
τήν κοινήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος καί ύπδ τοΰ νύκτωρ καί 
μεθ'ήμέρα; έκκεντούμενος αδέκαστου κριτοΰ, τοΰ συνειδότος, πρδς 

τήν ήν οφείλει άπότισιν τών κοινωνικών αΰτοΰ καθηκόντων, πρατ- 
τέτω τά δέοντα είς τδ πείσμα τής Άτης.

»Τήν γάρ Ζευς έρριψεν άπ’ οΰρανοΰ άστερόεντο;

» χειρί περιστρέψα;».
» Τδ δέ ζητούμενου άλωτόν, λέγει δ Σοφοκλής, 

» έκφεύγει δέ τ’ άμελούμενον».
Ούτω δ’ εΰγνώμονε; υίοί πρδ; πατέρας λίαν φιλόστοργου; κα'· 

τουσούτων καλών κάγαθών αιτίου; γενομένου;, ωφέλιμοι μέν 
πρδς τήν μετά ταΰτα νεότητα, ήτις, άναμφιβόλως σωτήρας τοΰς 
αιτίους τή; ευδαιμονία; αΰτή; άποκαλοΰσα καί πανευφροσύνως 

σκιρτώσα, θά έπιλέγη αδουσα τδ Σοφόκλειον:
» ήδη λαμπρόν ήλίου σέλα;
» έωα κινεί φθέγματα ορνίθων σαφή
» μέλαινα τ’άστρων έκλέλοιπεν εΰφρόνη». 

κατά συνείδησιν δέ πράττοντε; και σΰν χαρά προσφέροντε; 
έπί τοΰ σωτηρίου βωμού τών Μουσών τήν δφειλομένην ήμών 
προσφοράν, 3; έκφωνώμεν γεγηθότε; καί άγαλλόμενοι: Τά Σά 
h. τών Σών Σοί προσφέρομεν. Ή δέ Μνημοσύνη ή αείποτε 
στεφάνου; πλέκουσα άμαράντου; καί τούτοι; στεφανοϋσα καί 

έσαεί τήν μνήμην τών καλών έργων δι’ έπαίνων τιμώσα, ίιαιω- 
νίσει έν τω ναώ αύτή; γράμμασιν άνεξιτήλοις τάς θεαρέστους 
ταύτα; πράξεις-—« άγαθή; ζωή; άριθμός ήμερών καί άγαθδν 
δνομα εις τόν αιώνα διαμένει» λέγει ή Άγια Γραφή. Άλλ’ έν 
τούτω τοΰ λόγου γενομένου, λέγει τις ίσως έν έαυτω.— Άλλ’ώ 

οΰτος, κατόπιν έορτή; ταΰτα λέγεις-— Οΰδαμώς, ώ φίλε, διότι, 
κατ’ έμέ κριτήν, πάν άλλο δύναται νά έχη τό τέλος αΰτοΰ, οΰχί 

όμως καί ή άρτισύστατος ήμετέρα αΰτη πνευματική πανήγυρις 
τών Μουσών, ήτις οφείλει νά ήνε τό προΰργιαίτατον τών μελη- 
μάτων ψυχών εΰγενών καί δ αιώνιος σκοπό; τών πολιτισμένων 
άνθρώπων διότι έάν ή ψυχή ήμών ήνε άθάνατος, εί; δ πείθου- 
σιν ήμά; άπειροι τή; ήθικής φιλοσοφία; λόγοι, ή δέ εΰγενή; 
αΰτη ορμή τοΰ άνθρώπου προέρχεται έπομένω; έκ τή; έν ήμΐν 
ταύτη; θείας δυνάμει»;, πώ; δυνάμεθα νά μή πιστεύσωμεν ότι 
ό εΰγενέστατος ουτος έρως εΐνε έρως άθάνατος; Άλλ" δ θείος ου- 
το; έρως άμβλύνεται καί άδυνατεϊ, ώς δ οργασμός τοΰ φυτού 
έκείνου, εις τδ δποϊον ήρνήθησαν νά ρίψωσιν ύδωρ- καί έάν δέν 
συντηρήται ύπδ τών οικείων μέσων, θνήσκει, ώ; μή ώφειλε, καί- 
τοι ζών έν τη καρδία τοΰ άνθρώπου, καί τότε δή τδ ύπερήφανον 
έγώ, ή ψυχή ήμών ή τά πηδάλια τοΰ ζώου διευθύνουσα, του- 
τέστι τοϋ σώματος,καί τοΰς ύφάλου; καί σκοπέλου; ύποδεικνύουσα, 
άποβάλλει πάσαν εΰγενή ιδέαν καί άποκτηνοΰτάι λοιπόν καί τών 
κτηνών χείρον δια.ίθεται, παραδιδόμενον δλοσχερώς εϊς τά έκ 
τών αισθήσεων παραγόμενα. Τοΰτο δέ πολλάκις συνέβη τω δυσ
τυχεί άνθρώπω, δσάκι; οΰτος έγκαταλειφθείς εις τά; ιδία; αύ- 
τού ορέξεις καί αποκτηνωθείς, δότε ειπεΐν, άπέβαλε τήν περί τοΰ 
άληθοΰς θεοΰ ιδέαν καί προσεκύνησε ψευδείς θεοΰ; κα! πάν δ,τι 

δέν ήτο θεός.
Όθεν τό καλόν, όπως γένηται τοιούτον, ένδελεχού; συντηρή- 

σεω; χρείαν έχει καί τή; συνδρομή; τών πάντων, διότι διά πάν
τα; τούτο γίνεται. Άλλως είς τόν τών Δαναΐδων πίθον ύδρο- 
•φορήσομεν, κατά τήν παροιμίαν. Ό δέ γινώσκων τδ καλών κα!

μή ποιών αΰτό, κατά τδν Απόστολον, αμαρτάνει. Οί δέ προτι- 
μώντες νά ώσι φιλάργυροι, καίτοι γινώσκοντες ότι ό πλούτος 
τών φιλαργύρων, ώς περ ό ήλιος, καταδΰ; είς τήν γήν, οΰδένα 
τών ζώντων εΰφραίνει, μαθέτωσαν ή άναμνησθήτωσαν ότι οΰτοί 

είσιν οι πατέρες τής άδικίας, διότι έκ τή; φιλαργυρίας άδικία 
φύεται κατά τδν Κλείταρχον ή δέ άνθρωπότη; άδικουμένη μάλ
λον οργίζεται ή βιαζομένη, κατά τδν θουκυδίδην.

Ταΰτα δή δίκαια ένόμισα νά άναφέρω πρδς ύμας οΰχ ΐνα συμ
βουλεύσω σοφωτέρους καί πολυπειροτέρου; μου, άλλ’ ΐνα άνα- 
μνήσω είς ύμάς άπαντα;, τοΰ; μετά τοσαύτης προθυμίας προσ- 
ερχομένους καί φαιδρω τω προσώπω τά καλά άκούοντας καί 
χαίροντας έπί τή άσία προαγωγή, ότι ή θέλησις ύμών, ύφ’ ής 
έτέθη ό θεμέλιο; λίθ»; τοΰ λαμπρού τούτου οικοδομήματος, δφεί- 
λει νά έργα συνδεδεμένη καί συνεπαυξανομένη πρός τήν τελείαν 
όσον ένεστι τοΰ οικοδομήματος άποπεράτωσιν, δπως ύμεϊς μέν, 
οί καί τήν πρωτοβουλίαν σχόντες, ίδήτε τδ τέλος τών κόπων 
ύμών, οί δέ έπιγιγνόμενοι διαβαίνοντές ποθεν εί; τδν έπειτα χρό
νον (Τί παράδοξον !) και τό δακτύλω δεικνύοντες λέγωσιν,— 
νπάρχονσιν άνδρες τοσοΰτο μεγάλοι, διά τοΰς όποιους ή άν- 
θρωπότης δεν εύρίσκει μεν άντα^ίαν άνταμοιβήν, εγει όμως 
ύμνους!

Ώ; θέμα τοΰ σήμερον άρχομένου μαθήματος έξελεξάμην τδ 
τερπνότατον καί ώφελιμώτατον έξαιρέτω; ήμΐν τοΐς Έλ.λησι, τήν 
Θεολογίαν τών ήμετέρων προγόνων, ήτοι τήν Μυθολογίαν συγ- 
κρινομένην πρός την ιστορίαν—και τοΰτο δπως ή'ΐονικώτερον 
καταστή τδ μάθημα διά τή; δυνατής έξηγήσεως τών πολυειδών 
αΰτή; μυστηρίων—βοηθούμενο; ύπδ τών σοφωτέρων συγγραφέων.

Ή λέξις μύθος, ώ; πάντες οΐδατε, πολλά καί άλλοΐα σημαί
νει, ώς έκ τής έτυμολογίας αΰτής, διαφόρου οΰσης. Άλλ’είς τήν 
γλώσσαν τοΰ Όμβρου καί τών κατά μίμησιν αΰτοΰ γραψάντων 
ή λέξις αΰτη λαμβάνεται άδιαφόρως έπί πάσης διηγήσεως, είτε 
άλ.ηθοΰ; είτε ψευδούς, ώ; καί τδ ρήμα μυθεΐσθαι άντί τοΰ λέγειν 
κτλ. καί ό Πλάτων δ’ αΰτδ; μεταχειρίζεται πολλαχοΰ τδ μυ- 
θολογεΐν άντί τοϋ διηγεΐσθαι, έπομένω;, ώς φαίνεναι, τδ κατ’άρ- 
χά; μΰθος καί λόγος οΰδέν άπ’ άλλήλων διέφερον κατά τήν ση

μασίαν. (1)
Άλλ’ έπειδή γίνεται λόγο; κατωτέρω περί μύθων καί περί 

διαιρέσει»; αΰτών, περιορίζομε θα μόνον σήμερον είς τδν δρισμ’ον 

τή; Μυθολογίας.
Τήν Μυθολογίαν άλλοι άλλως όρίζουσιν, ήμεϊς δέ παρεδέχ- 

θημεν ώς πληρέστερον τ’ον έξής ορισμόν- «Μυθολογία έστι μυ- 
» θώδης ιστορία· τών θεών, τών ήμιθέων καί τών ήρώων τής 
» άρχαιότητος, καί τών σχέσεων τών θεών μετά τών άνθρώπων.»

Έπειδή δέ, ώς θέλομεν ίδέί, ή Μυθολογία έγεννήθη εϊς έπο
χήν, καθ’ ήν ή κατάστασις τών άρχαίων έθνών ήτο λίαν νηπιώ
δης, δέν πρέπει νά θαυμάσωμεν, άν είς τάς μυθολογικά; ταύτας 
ιδέα; άπαντώνται και μεγάλαι άντιφάσεις, περιστάσεις άνεξή-γη- 
τοι, πλεΐστα δ’ δσα παράδοξα, άτοπα ή μάλιστα καί δλως άδύ- 
νατα, καί πολλά άσεμνα καί ακόλαστα. Δέν πρέπει λέγω νά

(1) Όρ. Μυθολογ. Κ. Κοντογ.
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άπορώμεν, δταν άκούωμεν Ασυμβίβαστα ή γελοία καί δλως μι

κροπρεπή καί τά τούτοις όμοια· διότι πρέπει βεβαίως νά έχωμεν 
ύπ’δψιν προ πάντων καί πάντοτε, δτι ταΰτα συνέβησαν μεταξύ 
βαρβάρων άνθρώπων καί δλως στερούμενων την δύναμιν έκείνην, 
δι’ ής ήδύναντο νά φθάσωσιν εις την ορθήν τών πραγμάτων κρί- 
σιν καί γιύΰΐν είς ανθρώπους τέλος πάντων, οιτινες βεβαίως 
δύνανται νά συγκριθώσι προς ήμάς αύτούς δντας κατά τήν παι
δικήν ήλικίαν, δτε ούδόλως δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν αλή
θειαν άπό τοΰ ψεύδους ή τό έντιμον άπό τοΰ άτιμου.

Καί δμως, καί τοι τών πραγμάτων ούτ<»ς έχόντων, πάντες γι- 
νώσκετε δτι όμολογούμενον ή'δη κατέστη καί μάλιστα τοϊς τά γράμ
ματα καλλιεργοΰσιν, δτι άδύνατον νά δδοιπορήση τις είτε κατά 
γην είτε κατά θάλασσαν μετ’ ώφελείας της ποθουμένης ή νάέκ- 
τιμήση προσηκόντως τά άριστουργήματα τών άρχαίων τεχνών ή 
νά άναγνώση καί καταλάβη εντελώς τά συγγράμματα τών ποιη
τών, παρ’ οίς τά πάντα ήσαν έμπνευσις καί άλληγορία, ούτε τά 
τών άοχαίων φιλοσόφων, χωρίς νά έχη τάς άπαιτουμένας γενικάς 
της Μυθολογίας γνώσεις.

'Επομένως τριπλή δύναται νά ήνε ή έκ τής Ελληνικής Μυ
θολογίας προσγινομένη ωφέλεια.

ά.) Ή γνώσις τών διαφόρων γνωμών, άς οί άρχάΐοι είχον περί 

τοΰ παντός. . . .
β'.) Σαφεστέρα κατάληψις τών συγγραμμάτων αύτών καί μά

λιστα τών ποιητών.
γ'.) Ακριβέστερα κατανόησις τών συμβολικώς παριστανομένων 

υπό τών πλαστικών τεχνών : τής έρμογλυφικής δηλονότι χαί ζω
γραφικής. Άλλά καί ό φιλόσοφος αύτός καί δ ιστορικός, αναζη
τώ·; τούς πρώτους βλαστούς τών ιδεών τοΰ άνθρώπου έν τή ηθική 
καί θρησκεία, δέν δύναται νά φθάση μετ’ έπιτυχίας τόν σκοπόν 
του, έάν στερήται τής γνώσεως τής Μυθολογίας.

Καί ποΰ τής γής δέν έστη δ Έλλην ; ή ποΰ στήσας τούς πόδας 
αύτοΰ δέν άφήκεν ίχνη τής αρετής, τών γνώσεων καί τών τεχνών 
αύτοΰ; Ουτος πρώτος άναντιρρήτως τών άλλων έθνών προβάς 
είς τήν έξημέρωσιν τών ηθών καί τήν μεταβολήν τής διαίτης 

καί τήν μόρφωσιν τοΰ νοός έξύφανεν δξυνούστατα καί εύστοχώ- 
τατα τήν μυθολογίαν αύτοΰ, ήτις υπερτερεί κατά πάντα πάσας 
τών άλλων έθνών.

Ήδέ γλώσσα αύτοΰ, ή τοσούτους λαούς διαφωτίσασα καί νΰν 
έτι ποδηγετοΰσα, δέν είσεχώρησεν έπειτα μετά τοΰ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου μέχρι τών οχθών τοΰ Γάγγου; Ύπό δέ τών διαδό
χων του Αλεξάνδρου, καίτοι πολυειδώς δ'ακινδυνεύουσα ώς πρός 
τήν αρχέτυπον αύτής καθαρότητα, δέν έξηπλώθη μ’ δλα ταΰτα 
ώς γλώσσα τών πεπαιδευμένων άπό τών στηλών τοΰ Ήρακλέ- 
ους μέχρι τοΰ Ίνίοΰ καί άπό τής υπώρειας τοΰ Αίμου μέχρι 
τών οχθών τοΰ Νείλου;

Έπομένως δέ ολίγον ύστερον δέν έξετέλεσε καί τήν θειοτά- 
την άποστολήν, χρησιμεύσασα ώς δργανον τής διαδόσεως τοΰ 
Χριστιανισμού, καίτοι τοσούτους καί τοσαύτας θεούς φέρουσα έ
π’ ώμων αύτής καί τοσοΰτο δεισιδαίμων ούσα; Τόν δέ άγνωςον 
έκεϊνον θεόν δέν παρεδέχθη πάραυτα ύπό τοΰ Αποστόλου κηρυσ- 
σόμενον έν τω Άρείω Πάγω, καίτοι μή ένασχολουμένω (ώς θέ

λουσι πολλοί) περί τά θρησκευτικά', καί τοσαΰται χιλιάδες δέν 
έπίστευσαν έν τή αύτή ήμέρα;

Καί δμως δποία άφροντισία! έποία Αναλγησία περί τήν σπου
δήν καί μελέτην τών τοσούτους θησαυρούς σοφίας καταλιπόντων 
είς ήμάς προγόνων ήμών 1 Καίτοι τοιαύτην σπουδαιότητα φέρον 
τό μάθημα τοΰτο, ούδαμοΰ τής ‘Ελλάδος, ώς έγώ οίδα, διδάσκε
ται, πολύ δέ μάλλον έν τή άλλοδαπή. Τοΰτοιούτου μαθήματος ή 
σπουδαία αΰτη έλλειψις εικότως κρατεί ήμάς πλανωμένους άεί
ποτε έν σκότει, ού μήν άλλά καί σφάλλοντας, ώς μή ώφειλεν, 
ένεκα τούτου είς έκαστον ήμών βήμα—Πικρόν τοΰτο, δμως Αλη
θέστατο·;.

(άκολουθεϊ).

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Ούδεμία ύπάρχει κοινωνία, έν ή δέν Ανεφάνη ό άοιδός, δ ρα- 
ψωδόςή ό ποιητής αύτής. Ή ποίησις είνε ή Αρχαιότερα, ή έξοχωτέρα 
καί ώραιοτέρα τών ωραίων τεχνών, είνε ό πρώτος τής γλώσσης 
ιδρυτής, δι’ ου ή ιδέα άπηθανατίσθη, άνεφάνη πρό τοΰ πεζού λό
γου έν τή ιστορία καί έν τή μελωδία πρό τής μουσικής· πριν ή 
έφευρεθώσι τά γράμματα, αΰτη διά τής παραδοσεως διέδιδε μαθή
ματα σοφίας καί διεσάλπιζε πανταχοΰ τής γής τών ήρώων τά 
άνδραγαθήμ,ατα.

Έδιδάχθημεν δτι παν τό ωφέλιμον παρ’ άνθρώποις τελειοποι
είται διά πολυχρονίου κα: καταλλήλου καλλιέργειας. Αί γνώσεις 
τών άρχαίων προστιθέμενα! είς τάς νεωτέρας Ανακαλύψεις καί 
βελτιώσεις, έμόρφωσαν βαθμηδόν έκάστην έπιστήμην ή τέχνην, 
καί έξ άμφιβόλου άρχής κατέστησαν αύτήν πραγματικήν καί έπω- 
φελή. Τό τοιοΰτον δμως δέν συνέβη καί είς τήν ‘Ελληνικήν ποί- 
ησιν. Αύτη άμα άναφανεϊσα, μετέβη ώς διά μαγείας έκ τής νη- 
πιακής είς τήν Ανδρικήν ήλικίαν. ‘Η φωνή της ήτο τοσοΰτον με
λωδική καί γλυκεία., δταν δ Λίνος, δ Όρφεύς, δ Μουσαίος καί 
δ Μελάμπους έψαλλον, ώς δταν δ Ανακρέων, δ Πίνδαρος καί ή 
Σαπφώ έτραγώδουν τούς άμιμήτους στίχους των.

‘Η Ελληνική γλώσσα ήτο πραγματικώς προωρισμένη διά τήν 
ποίησιν, αί δέ λαμπρότερα: καί ύψηλότεραι ιδέαι έξεφράσθησαν 
δι’ αύτής. Τή άληθεία ή έποχή τής ποιήσεως χρονολογείται ά
π’ αύτής τής άρχής τής ‘Ελλ. γλώσσης.

‘Η ποίησις παρ’Έλλησιν ήτο πάθος, εις δέ τόν ύπερτεροΰντα 
άοιδόν άπεδίδετο σέβας καί λατρεία σχεδόν ισόθεος- όντως μέρος 
τών είς τό μαντεϊοντών Δελφών προσφερομένων δώρων άπενέμετο 
είς τούς έξέχοντας ποιητάς. ‘Η ποίησις ήτο έπάγγελμα συνάμα 
δέ καί τέρψις. Παρ’Έλλησι στίχοι έπανελαμβάνοντο πέριξ τής 
έστίας, έψάλλοντο έν ταϊς θρησκευτικαϊς αύτών τελεταϊς καί 
άπηγγέλλοντο ένώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου. Είνε λοιπόν 

άξιου θαυμασμού, 3ν ή ποίησις ύπό σύμπαντος τοΰ έθνους έκτι- 
μωμένη, ύψηλώς καλλιεργουμένη καί συνταύτιζομένη μέ τά ήθη, 
έθιμα και θρησκευτικός τελετάς τών ‘Ελλήνων, είνε ά'ξιον θαυ
μασμού, λέγομεν, άν ύπερπηδήσασα τόν φυσικόν ροΰν τής προόδου 

έ'φθασε διά μιας είς τόν κολοφώνα τής τελειότητος;

‘Η ποίησις καί ή .έλευθερία είσίν Αδιαχώριστα!. ‘Ως άγαπηταί 
δίδυμοι άδελφαί δδεύουσι μέ ήνωμένας τάς χείρας. ‘Υπάρχει 
συμπαθητικός τις δεσμός ένόνων αύτάς άδιαχωρίστως. Άμφότε- 
ραι έγεννήθησαν έκ τοΰ αύτοΰ πατρός, έθήλασαν τό αύτό γάλα, 
έβαπτίσθησαν έν τή αύτή κολυμβήθρα καί δ ίδιος τάφος θέλει δέ

χθή τό τέρμα τοΰ ώραίου 
σταδίου των. ‘Η τύχη 
τής μιάς έσεται ή τύχη 
τής έτέρας. "Οταν άνθη 
ή μία, ή άλλη Απολαμ
βάνει ίσχύν καί ωραιό
τητα· έάν αύτη καταπα- 
τήται, καί έκείνη μα
ραίνεται καί αποθνήσκει. 
Καθώς όταν δεδρύλλιόν 
τι τρεφόμενον έν παχεία 
γή διά καθαρού άέρος 
άνοίγη τά φύλλα του και 
προεκτείνη τούς κλάδους 
του καθιστάμενο·? ώ- 
ράΐον καί σύμμετρον δέν
δρον, οΰτω καί ή ποίη- 
σις ύπό τόν αίθριο·/ ού- 
ρανόν τής έλευθερίας 
προεκτείνεται εις λαμ
πρόν καί έξοχον σύστη
μα προτιθέμενον νά ύ- 
περασπίση τά τιμαλφή 
συμφέροντα έκάστου λα
οΰ καί διαιώνιση τάς Α
θανάτους πράξεις τών 
διασημοτέρών άνδρών.

"Οτε ό ήλιος τής 
‘Ελλ. δόξης έδυσεν, δ
τε ή Άκρόπολις ήτιμά- 
σθη και δ Παρθένων έ- 
βεβηλώθη· δτε οί ένάρετοι 
καί ένδοξοι πολϊται έ- 
ξωρίσθησαν, άμαθεϊς δέ 
καί άνδράποδα προεβι- 
βάσθησαν είς τάς ύψη— 

Διονύσιος Σολωμός.

λοτέρας πολιτικός θέσεις, τότε ή ποίησις καί ή έλευθερία μέ δε- 
δακρυσμένους οφθαλμούς έγκατέλειψαν τάς σκηνάς τής νεανικής 
αύτών εύδαιμονίας καί τά Αντικείμενα τής Αρχαίας αύτών εύ
κλειας και δόξης.,,. Μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων ή έλευ
θερία ένεφανίσθη πρό τών πυλών τής Άκροπόλεως, και δ Δι
ονύσιος Σολωμός έκ τής εύθαλεστέρας νήσου τοΰ Ίονίου έχαι- 
ρέτισεν αύτήν πρώτος διά τών πασιγνώστων έκείνων στίχων.

‘Ο Διονύσιος Σολωμός, δ Πίνδαρος τής άναγεννηθείσης ‘Ελ
λάδος, έγεννήθη έν Ζακύνθω τήν 8 ’Απριλίου 1798. Δεκαέτης 
μετέβη εις ’Ιταλίαν σπουδάσας έν τοϊς φρρντιστηρίοις τής Πάρ

μας τήν ’Ιταλικήν καί Λατινικήν φιλολογίαν. Έκ νεαράς ήλι
κίας ό Σολωμός έδωκε δείγματα τής δαιμόνιου αύτοΰ εύφυιας 

καί ποιητικής φαντασίας·

“He was one
Who could not help it, for it was his nature
To blossom into song, as ’tis a tree’s
To leaf itself in April.»

‘Ως θάλλει τόν ’Απρίλιον τό δένδρον, παρομοίως
Ήνθει κ’ έκείνου άσματα άνέκαθεν δ βίος.

Τά πρώτα αύτοΰ ποιητικά δοκίμια είς τήν ’Ιταλικήν καί Αα- 

τινικήν τοσοΰτον άνώτερα 
τής ήλικίας του ένεκρί- 
θησαν ύπό τών καθηγη
τών, ώστε πολλάκις έ- 
λεγον εις αύτόν: «Gre
co. tu farai dimenti- 
care il nostro Monti.,,

Διαρκούσης τής έν 
’Ιταλία διαμονής του, δ 
Σολωμός συνεσχετίσθη 
μετά τών διαπρεπεστέ- 
ρων φιλολόγων τής ’Ι
ταλίας, Παρίνη, Φοσκό- 
λου,Πιδεμόντη καί Μάν
τη. Λέγεται δέ δτι δ 
Μάντης, δ έξοχος με
ταφραστής τοΰ 'Ομήρου, 
ευρών ήμέραν τινά τόν 
Σολωμόν έρμηνεύοντα 
χωρίον τι τοΰ Δάντη, 
ειπεν αύτω: «Δέν πρέ
πει νά σκέπτεσαι τόσον 
πολύ, πρέπει νά αισθά
νεσαι, νά αισθάνεσαι.» 
«Πρέπει πρώτα μέ δύ- 
ναμιν νά συλλάβη δ 
νοΰς, » άπήντησεν ό νέος 
ποιητής, «κ’ έπειτα ή 
καρδία θερμώς νά αί- 
σθανθή δ,τι δ νοΰς συν- 
έλαβεν.»

<0 Σολωμός συνε
σχετίσθη πρός τούτοις 
καί μετά τοΰ άρίστου 
φιλολόγου ’Ιωάννη Τάρ- 
τη, μαθητοΰ τοΰ'Παρίνη, 

κα! τοΰ ’Ιωσήφ Μοντάνη, ούτινος ό κριτικώτατος καί φιλοσοφικώ- 
τατος νοΰς διετήρησεν άμόλυντον τήν ψυχήν του, και ούδεποτε 
μετεχειρίσθη, ώς τινες τών συγχρόνων, τήν πολυμάθειάν του δρ

γανον άνάνδρου δουλείας ή χαμερποΰς κολακείας.

Τοιοΰτοι υπήρξαν οί έπιστήθιοι φίλοι τοΰ Σολωμοΰ, τοιαΰτα 
και τά αίσθήματά των. Έν τινι σχεδιάσματι έπικηδείου λόγου 
εύρίσκονται οί πολυτιμότατοι ούτοι λόγοι τοΰ Σφλωμαΰ,—λόγοι 
άξιοι νά έγχαραχθώσιν έν τη καρδία έκάστου Έλληνος.—«Μά
θετε», λέγει αύτός πρός τούς έν ’Ιταλία συμμαθητάς του, «τήν 
έπιστήμην καί άρετήν χωρίς νά ύπερηφανεύεσθε, καί ούδ έποτε θά 
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ύπερηφανευθήτε, άν άληθώς μάθητε την έπιστήμην χαί αρετήν!» 
’Εμφορούμενος ύπδ τοιούτων αγνών αισθημάτων έπανέκαμ- 
ψεν είς τήν πατρίδα του (1818) πλήρης πο-.ητιχής φαντασίας, ήν 
έκαλλιέργησε καί άνέπτυξεν έν τω μέσω τής φυσικής καλλονής 
τοΰ «’Άνθους τής ’Ανατολής», ύπδ τδ μειδιών έκείνο στερέωμα, 
ύπδ τδ οποίον κρινοδάχτυλοι παρθένοι παίζουσι τήν λύραν κα: 

άρμονικώς τραγωδοΰσι.
Τδ ώραίον και βαλσαμώδες κλίμα, δ αίθριος και καθαρδς ου

ρανός, αί ευθαλείς κοιλάδες, οί κελαρίζοντες ρύακες, συνέτεινον 
τά μάλα πρδς άναζωπύρησιν τοϋ ποιητικού αισθήματος, δπερ ένέ- 
πνευσε τδν Ζακύνθιον άοιδ'ον νά ψάλη:

“ Κάθε ρεϊθρο έρωτεμένο, 
Κάθε ώρα καθαρή, 
Κάθε δέντρο έμ-ψυχωμένο, 
Μέ τδ φλίφλισμα όμιλεΐ.

f · 4

Κί δπον πλέον μοναχιασμένοι 
Εΐνε οί βράχοι σιγαλοί, 
Μήνιν άειδε, θέ ν' άκούση? 
Νά σον ψάλλη μία φωνή.

Καί σύ άκόλονθα τδν στίχο, 
.. ........χιά νά ϊδη ς, 
Άν γνωρίζει τή φωνή σον 
Ό τνφλδς δ ποιητής. „

Κατά τδ 1821 δ Σολωμδς έγραψε την «Τρελλή Μάνα» 
καί τά » Δύο ’Αδέλφια «. Καί έν μέν τω πρώτω απεικονίζει μετά 
πλείστης δσης επιτυχίας έν τών βαθυτέρων καί σφοδροτέρων αϊ- 
εθημάτων τής άνθρωπίνου καρδίας, την μητρικήν άγάπην, έν δέ 
τώ δευτέρω παριστα τδ φάσμα τοΰ θανάτου διά τών μελανωτέ- 
ρων χρωμάτων συνάμα δέ καί διά τών τρυφερωτέρων εκφράσεων;

Προσκέφαλο κόκκινο 
τής κεϊται άποκάτου, 
Κρεβθάτι θανάτον 
Στενδ και πικρό.

Θανάτον στεφάνι
Τριγύρον 'ς τήν κόμη- 
Είν' ωμορφη άκόμη 
'Σ τήν όψ· πολύ.

Ό άγγελος ίσως 
Πον παίρνει τδ μίλημα, 
Τής πήρε μέ φίλημα 
Γλνκδ τή ψυχή.

Γιατί έχει χαμόγελο 
Άκόμη ’ς τδ στόμα,

'Ποΰ λες καί 'ς τδ χώμα
Λέν πρέπει να' 'μπη.

Ζέν είν’ πεθαμμένη·
Τήν όψι τηράτε.

Κοιμάται, κοιμάται, 
Είς ύπνο βαθύ.

Έκ τών ποιημάτων του δ «Λάμπρος», δ «Κρητικός», δ 
«Μάρκος Βότσαρης », οί « έλεύθεροι Πολιορκτμένοι » καί δ 
«Πορφύρας» μόνον ολίγα άποσπάσματα διεσώθησαν. Έν αΰτοϊς 
παντοΰ άναφαίνεται ή έξοχος φαντασία καί δ ποιητικός οίστρος 
καί περιγράφει μετά μεγίστης έπιδεξιότητος καί τέχνης τά πάθη 
τής καρδίας, τους σάλους καί τάς κινήσεις τής ψυχής, άπασαι 
δέ αί εικόνες εϊσιν ώραΐαι καί ζωηραί καί αί υποτυπώσεις σφο- 
δραί.

Πρδς τούτοις ή ’Ω5ή του πρδς τδν θάνατον τοΰ Λόρδου Βύρω
νος, ή Φαρμακωμένη καί τινα άλλα εΐσι προϊόντα ζωηρας φαν
τασίας, μεταξύ τών οποίων δμολογουμένως διακρίνονται οί έξής 
στίχοι:

“’Σ τών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη 
Περπατώντας ή δόξα μονάχη, 
Μελετφ τά λαμπρά παλληκάρια, 
Καί 'ς τήν κόμη στεφάνι φορεϊ 
Γενομένο άπδ όλίγα χορτάρια, 
’Πον ειχον μείνει ’ς τήν έρημη γή· „

Έπίσης έκ τών ά οσπασμάτων οί «έλεύθεροι πολιορκημενοι» 
πλήρεις χα'ριτος εϊσιν οί έξής :

“ Μάγε μα ή φύσις κί όνειρο ς’ τήν ώμορφιά και χάρι, 
Ή μαύρη πέτρα ολόχρυση καί τδ ξερδ χορτάρι, 
Μέ χίλιαις 6 ρύσεις χύνεται, μέ χίλιαις γλώσσαις κραίνει 
"Οποιος πεθάνη σήμερα χίλιαις φοραϊς πεθαίνει.»

‘Ωραία εινε έπίσης ή έξής στροφή έκ τοΰ ποιήματος ή Σκιά 

τοΰ ‘Ομήρου

“ 'Σ τδ ακρογιάλι άναπανότονν ό γέρος,
’Σ τά παλαιά τά ρούχα τά σχισμένα
Γλυκά γλυκά τδ φύσημα τον άέρος
Τ' άρτά μαλλιά τον έσκόρπα τ' άσπρισμένα, 

Κί αύτδς είς τδ πολύαστρον τοΰ αίθέρος 
Τά μάτια έστρνφογύριζε σβυσμένα· 

Αγάλι γάλι άσηκώθη άπδ χάιιου, 
Καί ώσάν νά 'χε τδ φώς τον ήλθε κοντά μου. „

Τέλος τδ ποιημάτων, ή « Φαρμακωμένη » είνε ύψηλδν τήν 
φαντασίαν χαί τήν επίνοιαν, εΐνε ποιήσεως άληθοΰς προϊόν. Οί 
έξής στίχοι εϊσιν έμπλεοι τής ουσίας έκείνης τής άποτελούσης 

την άληθή ποίησιν.

“Σώπα, σώπα! θυμήσου πώς έχεις 
θυγατέρα, γυναίκα άδελφή-
Σώπα ! ή μαύρη, κοιμάται 'ς τδ μνήμα, 
Καί κοιμάται παρθένα σεμνή.

Θά ξυπνήση τήν ύστερη 'μέρα, 
Εΐς τδν κόσμον όμπρδς νά κριθή, 
Καί, 'ς τδν Πλάστη κινώντας μέ σέβας 
Τά λευκά της τά χέρια, θά 'π η:

---  J

«Κύττα μέσα 'σ τά σπλάγχνα μου, Πλάστη !
Τά φαρμάκωσα, άλήθεια, ή πικρή, 
Καί μου 'βγήκε όχ τδ νοΰ μου, Πατέρα, 
’Πον πλασμένα μοϋ τά 'χες ’Εσύ.

Ομως κύττα 'ς τά σπλάγχνα μου μέσα, 
’Ποΰ τδ κρίμα τους κλαΐνε, καί 'πές, 
’Πες τον κόσμου, 'ποΰ φώναξε τόσα, 
Έδώ μέσ' άν ήν άλλαις πληγαΐς.»

Έξ δλων τών ποιητικών έργων τοΰ Σολωμοΰ δ Ύμνος πρδς 
τήν έλευθερίαν, θεωρείται ώς τδ άριστούργημά του- αΰτδ ΐσταται 
ώς αιώνιον μνημεΐον ευφυΐας, άκλόνητον είς τάς έπιθέσεις τών 
«ΰστηροτέρων κριτικών. Τδ αρμονικόν καί νευρώδες ύφος του, αί 
ζωηραί εντυπώσεις καί ή γλώσσα του ή άφελής καί δημώδης, 
συνέτεινον δπως άποβή δ λυρικώτερος τής νεωτέρας Έλλ. ποι
ήσεως, τδ δέ δνομά του νά διαφημισθή είς δλον τδν Εΰρωπαϊκδν 
κόσμον, καί ήδη συναριθμείται μεταξύ τών ένδοξοτέρων ποιητών 
νοΰ νεωτέρου Εΰρωπαϊκοΰ κόσμου. Αΰτδς ήδύνατο κάλλιον παντός 
άλλου νά εΐπη ώς δ ‘Οράτιος :— « Έγώ άνήγειρα δι’ έμαυτδν 
μνημεΐον ισχυρότερου τοΰ χαλκού καί λαμπρότερου τών βασιλι
κών πυραμίδων, δπερ ούτε ή καταστρεπτική λαίλαψ ούτε δ τά 
πάντα άφανίζων χρόνος ούτε ή πτήσις τών αιώνων ούτε Omnis 
Moriar θέλουσι καταστρέψει.»

Έν τούτοις πρό τινων έτών άνεγνώσαμεν έν τή «Επιθεωρή
σει τών Δύω Κόσμων» άρθρον έπιγραφόμενον «'Ελληνική ποί- 
ησις έν Έπτανήσω» ΰπδ Δώρας Ίστριάδος. Τδ περί ού δ λόγος 
άρθρον εΐνε γεγοαμμένον εϊς 'ύφος λίαν έξοχον, ή δέ συγγραφεύς 
φαίνεται καλώς έξοικειωμένη μετά τής τοπογραφίας, τής κυβερ- 
νήσεως καί τών ήθών τής Έπίανήσου. Καί κατ’ άρχάς μέν συν- 
τόμως ιχνογραφεί μίαν έκάστην τών νήσων καί δι’ δλίγων τοΰ 
δεξιού καλάμου της στροφών παρουσιάζει εΐς τδν αναγνώστην 
παν δ,τι έπιθυμεί νά μάθη ή νά γνωρίση περί τών Ίονίων νή
σων. Μετά ταΰτα ποιείται γενικήν περιγραφήν τής φυσικής τών 
νήσων καλλονής, εΰλογοΰσα τούς Έπτανησίους διότι παρέσχον 
πλούτη καί ζωήν ύπέρ τής Έλλ έλευθερίας. ’Ακολούθως μετά 
τρυφερού αισθήματος αναφέρει τήν άφιξιν καί τον θάνατον τοΰ 
Λόρδου Βύρωνος.........

Ίί συγγραφεύς τοΰ άρθρου δικαίως άποδίδει τήν άνέγερσιν τής 
Ενικής ποιήσεως είς τήν Έλλ. έπανάστασιν καί έξακολουθεϊ 
λέγουσα:—«Ό λαός είχεν ήδη συνειθίσει νά έπαναλαμβάνη τά

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Το μ. Δ'. Τεύχος ΜΑ').

κλέφτικα άσματα, δτε δ κόμης Σολωμδς συνέγραψε τήν ωδήν 
του πρδς τήν έλευθερίαν, ήτις μετεφράσθη είς δλας τάς Εΰρω- 
παϊκάς γλώσσας

'Ολόκληρος ή Ελλάς ήτο είς τά δπλα καί τά ομματα τοΰ 
Χριστιανικού κόσμου ήσαν προσηλωμένα έπί τοΰ Μεσολογγίου· 
μέγας έ.θουσιασμδς έπλήρου τάς καρδίας απάντων τών Ελλή
νων, καί τούτου ένεκα πας τις ήτο πρόθυμος νά χειροκροτήση 
τάς άρρενωπά ς ιδέας καί τάς δραματικός έκφράσεις τού Σολω
μοΰ. Τώρα δμως, δτε αί άξιομνημόνευτοι έκεϊνα'. μαχαι παρήλ- 
θον καί ή επίκρισις ά/αλαμβάνει τά δικαιώματα της, άνάγκη 
ν’ άποδειχθή δτι αί ίδεαι τοΰ Ζακυνθίου ποιητοΰ δέν έχουσιν ίκα- 

έξέχοντα ιθαγενή χαρακτήρα, καί δτι τδ μέτρον δέν είνε 
ποσώς εθνικόν, τοΰ Σολωμοΰ δανεισθέντος άπδ ξένης φιλολογίας 
ατυχείς νεωτερισμούς»... ’Αλλαχού δέ, «Εύρίσκονται εις τδν 
Λάμπρον καθώς καί είς τήν ωδήν του πρ’ος τήν έλευθερίαν ίχνη άγω- 
γής πραγματικώς Ιταλικής· έκτος τούτου δ ποιητής μεταχειρί
ζεται τήν πλέον δημώδη γλώσσαν, καί σχεδδν τήν τών Ζα- 
κυνθίων διάλεκτον» καί αλλαχού, «Ο κόμης Σολωμδς ήγνόει 
δλως τήν άρχαίαν Ελληνικήν, ήτις ήδύνατο νά παράσχη αΰτω 
άπειρα πλούτη, μόλις δέ είχεν ιδέαν τινά, καί ταύτην άτελή, 
τής νεωτέρας 'Ελληνικής.»

Έν πρώτοις φαίνεται δτι ή κριτική δέν άνέγνωσε μετά προ
σοχής τήν «ωδήν πρδς τήν έλευθερίαν»· άλλως δέν ήθελεν επι
φέρει τοιαύτας ανυπόστατους παρατηρήσεις. Οΰ μόνον οί Έλλη
νες λόγιοι καί έπικριταί, ώς δ Κοραής, δ Φαρμακίδης, δ Ψύλ- 
λας καί Σοΰτσος, άλλά και πολλοί Έλληνισταί τής Εΰρώπης 
καί ’Αμερικής, οϊτινες ά/έγνωσαν τήν ωδήν τοΰ Σολωμοΰ, άφ’ου 
αί άξιομνημόνευτοι έκεΐναι μάχαι ειχον παρέλ.θει, έκήρυξαν 
τάς ιδέας τον Ζακυνθίου ποιητοΰ πρωτοτύπους καί γνησίου 
Ελληνικού χαρακτήρας. Παραπέμπομεν τήν Δώρα Ίστριάδα είς 
τι μικρόν βιβλίον έκδοθέν παρά τοΰ κ. Άντωνιάδου και έπιγρα
φόμενον «Οί δύο διθύραμβοι τοΰ Δ. Σολωμοΰ καί Α. Σούτσου, 
1851.» Πρδς τούτοις παρακαλοΰμεν αΰτήν νά ρίψη βλέμμα είς 
τά «Άπαντα τοΰ Π. Σούτσου» προοίμιον σελ. 21, είς τδν έπική- 
δειον λόγον τοΰ Σολωμοΰ τδν έκφωνηθέντα ύπδ τοΰ κ. ‘Ιερομ. 
Στρατούλη, καί έν τοϊς προλεγομένοις «Chansons Popnlaires„ 
ύπ’ο FuurieL Πρ’ος τούτοις ιδού τί έγραφεν ήμϊν δ άριστος ‘Ελ
ληνιστής τοΰ Νέου Κόσμου, δ Κορνήλιος Φέλτων: « Άνέγνωσα 
μετά μεγάλης προσοχής καί επιστασίας τήν παρά σοΰ γενομένην 
μετάφρασιν τής ωδής τοΰ διακεκριμένου συμπατριώτου σου Σολω
μοΰ.... Χαίρω πολύ δτι σκοπεύεις νά δημοσιεύσης διά νέας έκ- 
δόσεως τδ περίφημον τοΰτο ποίημα, δπερ πάντοτε θέλει κατέχει 
ύψηλήν θέσιν είς τήν φιλολογίαν τής νέας Ελλάδος.

«Τό άντικείμενον τοΰ ποιήματος εινε θούριον, καί μολονότι δ 
ποιητής ήτο πολύ νέος, δτε έγραψεν αΰτό, ή εΰφραδεια, ή γραφική 
δύναμις, ή δεινότης περί τήν περιγραφήν, άποδεικνύουσιν ΰψιστον 
ποιητικόν νοΰν έν τή έξασκήσει τών καλλιτέρων αΰτοΰ δυνάμεων 
καί άντάξιον τοΰ θέματος, δπερ έπραγματεύθη. Είμαι βέβαιο ς 
δτιτδ μικρόν σου βιβλιάριον θέλει γίνει εΰπρόσδεκτον παρά πάν
των τών λογιών, πρ’ος τούς όποιους τ’ο δνομα τής Ελλάδος 
είνε προσφιλές καί τών όποιων δ θαυμασμός δέν περιορίζεται εΐς
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τήν άρχαίαν αύτής δόξαν, ώς επίσης θέλει εΐσθαι εύπρόσδεκτον 
καί ωφέλιμον πρός πάντας τούς έπιθυμοΰντας νά σπουδάσωσι 
τή»> ζώσαν γλώσσαν τον τόπου έκείνου. Ύπό τοιαύτην έποψιν 
τό ποίημα έσεται σπουδαιότερον τών τελευταίων Ελληνικών φι
λολογικών έργων. Τ'ο ύφος του είνε δημοτικώτερον ή τό τών 
καθηγητών τών ’Αθηνών, και άληθέστερον καί φαεινότερου 
αντανακλά τάς ιδέας και τά αισθήματα τον λαόν.»

‘Ο δέ καθηγητής της άρχαίας καί νεωτέρας ‘Ελληνικής τοΰ 
έν Νεοβοράκω πανεπιστημίου κ. Κρόσβυς ύπό ήμερομηνίαν Σε
πτεμβρίου 25 τοΰ 1857 λέγει:—«Καλώς άποκαλέΐς τόν Σο
λωμόν Πίνδαρον τής ‘Ελλ. έπαναστα'σεως, ήτις παρέσχε τω 
Τρικούπη σκηνάς πατριωτικής ανδρείας τοσοΰτον αξιοθαύμα
στους, δσον έκεΐναι, άς παρέσχον δ Περσικός καί Πελοποννησια- 
κός πόλεμος εις τ'ον 'Ηρόδοτον καί Θουκυδίδην, και δύναμαι νά 
προσθέσω, δτι δ νεώτερος ιστοριογράφος ούδόλως εινε κατώτερος 
τών προκατόχων του.. ..Ή ωδή τοΰ Σολωμοΰ είνε πλήρης ζωής 
καί αληθούς διθυραμβικού πνεύματος. Χαίρω δτι προτίθεσαι νά 
παρουσίασης αύτήν πρό τών οφθαλμών τών συμπατριωτών μου, 
οΐτινες όφείλουσιν ύπέρ πάντα άλλον νά σεβωνται καί έκτιμώσι τούς 
ήρωας τής σπάθης καί τής γραφίδος τής Νεωτέρας Ελλάδος. »

Άποροΰμεν πρ'ος τούτοις τίνι τρόπω ή κριτική, ώσεί ήτο άμοι
ρος τής άρχαίας ‘Ελληνικής ποιήσεως, λέγει, δτι το μίτραν τοΰ 
Σολωμοΰ δεν εινε εθνικόν, ένω ώφειλεν αΰτη νά παρατηρήση, δτι 
τό μέτρον, δπερ μεταχειρίζεται δ Σολωμ'ος εις τήν ωδήν του, είνε 
δ τροχαϊκός τετράμετρος καταληκτικός. Έάν ή κριτική άναγνώση 
μετά προσοχής τ'ον Αισχύλον, τόν Πίνδαρον καί Άριστοφάνην, 
θέλει εύρει τό μέτρον τοΰτο συχνότατα έν χρήσει παρ’ αύτοϊς, 
ιδίως δέ έν τοΐς «Πέρσαις» τοΰ Αισχύλου καί έν ταΐς « Νεφέλαις» 

τοΰ Άριστοφάνους.
Ό Συμεών, δστις έζη έν έτει 1030, έγραψεν εις τροχαϊκόν τε- 

τράμετρον καταληκτικόν τινα τών τροπαρίων του. Πρό τής άλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως ή Ίλιάς τοΰ 'Ομήρου μετεφράσθη 
έν τω αύτω μέτρω· αργότερου έγράφησαν τά «άνδραγαθήματα» 
τοΰ Μιχαήλ Βοεβόδα τή; Βλαχίας καί ή « έπάνοδος τοΰ Διογέ- 
νους » ή τό «Φανάρι» καί τινα τών λυρικών τοΰ Χρ'.στοπούλου 

εϊς τ'ο αύτ'ο μέτρον.
Ό λόγος δέ, διά τόν όποιον δ ποιητής μετεχειρίσθη τοιοΰτο μέ

τρον, εινε δ έξής· έπειδή τά μακρά καί βραχέα φωνήεντα τών άρ- 
χαίωνΈλλήνων άπώλεσαν νΰν τήν μελωδίαν αύτών,οί δε έςάμετροι 
καί άλλα αρχαία μέτρα έγένοντο ώς πεζός λόγος, δ Ζακύνθιος 
άοιδός εδρών τ'ον τροχαϊκόν τετράμετρου καταληκτικόν καί πρό τοΰ 
‘Ομήρου καί μετ’ αύτόν μέχρι τής τελευταίας εκατονταετηρίδας 
έν χρήσει είς τά δρη. πόλεις καί έκκλησίας τής ‘Ελλάδος, δικαίως 
τόν παρεδέχθη ώ; έθνικόν, καί ούδεΐς έχων ακριβή γνώσιν τών 
άρχαίων ‘Ελληνικών μέτρων δύναται νά τ'ο άρνηθή.

Έτέρα κατηγορία, ήν ή κριτική φέρει κατά τοΰ ποιητοΰ τοΰ 
« Αάμπρου », εινε δτι έγραψεν είς τήν πλέον δημώδη γλώσσαν 
καί σχεδόν τήν τών Ζακννθίων διάλεκτον. Πλεϊστα δσα εςοχα 
ποιήματα άπεμακρύνθησαν τής γλώσσης τών λογιωτάτων,τών ποι
ητών προτιμησάντων τήν έγχώριον αύτών διάλεκτον. ‘Ο "Ομηρος, 
"Ιων τό γένος, δέν έγραψε τά αθάνατα αυτού ποιήματα εις τήν διά

λεκτον τής πατρίδος του τήν έθνικήν; ‘Ο ’Αλκαίος, ή Σαπφώ, ή 
Μύρτις, ή Κόριννα καί άλλοι δέν έγραψαν είς τήν γενέ θλιον αυ
τών γλώσσαν; Τίνος ενε κα λοιπόν ή κριτική τοσοΰτον έπικρίνει 
τόν Σολωμόν διότι, άκολουθ ήσας τά παραδείγματα τών περικλεών 
προκατόχων του, έγραψεν είς τήν πάτριον αυτού γλώσσαν; ‘Η 
διάλεκτος τοΰ Σολωμοΰ εινε διάλεκτος, ήν άπαντες οί "Ελληνες 
έν νοοΰσιν έξ οίουδήποτε τόπου καί άν τυγχάνωσιν. ‘Ο άριστος τών 
ζώντων ‘Ελλήνων λογιών, ό καθηγητής τής ‘Ελληνικής έν τω 
πανεπιστημίου τής Κανταβριγί ας κ. Σοφοκλής, λέγει: «Τοΰ Σο
λωμοΰ μας τά ποιήματα μέ ήδύνουν πάντοτε, είς τήν γλώσσαν 
όμως τον Σολωμοΰ’ Μετάφερέ τα είς τήν λογιωτάτικην γλώσσαν 
τών σχολαστικών μας, καί τότε βλέπεις άκραν αηδίαν.

Δέν εινε άνάγκη νά εϊπωμεν δτι ή χάρις τής Σολωμείου ώδής 
τα ύτης συνίσταται πρό πάντων είς τήν τεχνιτήν καί έν ταύτω έναρ- 
μόνιον καί ρυθμικήν σύνθεσιν τών λέξεων (« τών ονομάτων» 
κατά τούς αρχαίους κριτικούς)..»

Παρακατιόν ή κριτική λέγει, δτι δ « Σολωμός ήγνόει δλως τήν 
άρχαίαν ‘Ελληνικήν » κτλ. Άν εύαρεστηθή νά άναγνώση μετά 
πλειοτέρας έπιστασίας τήν ω δήν πρός τήν Έλευθερίαν, θέλει εύ- 
ρει έν αύτή ίχνη ούχί ’Ιταλικής άλλ’ ‘Ελληνικής άγω- 
γής, καί θέλει άναμφιβόλως πεισθή δτι δ ποιητής ήτο κάτοχος 
τής γλώσσης τών προγόνων του, άλλως τε ούδέποτε ήθελε δυ- 
νηθή νά άκο> ουθήση κα! μιμηθή τοσοΰτον θαυμασίως τούς άρχαί- 
ους " Ελληνας ποιητάς είς ·τό μέτρον, δπερ ουτοι μετεχειρίσθησαν, 
έκθλιψιν, κράσιν καί συνίζησιν παρεισάγων αύτ'ος ένίοτε είς τούς 
στίχους του, ώς οί άρχαΐοι τόν τρίβραχυν, δάκτυλον καί άνά· 
κρουσιν, ούτως ώστε νά προλαμβάνη τήν ένοχλητικήν έκείνην 
μονοτονίαν, ήτις θέλγει τινάς τών νεωτέρων Ελλήνων ποιητών.

Ό Σολωμός ήτο κάτοχος τής άρχαίας Ελληνικής. Ήμεΐς 
αύτοί ήκούσαμεν τόν πεπαιδευμένον και ένθουν Έλληνα λόγιον 
Αναστάσιον τ'ον έξ Ιθάκης, δστις πρώτος έπότισε τόν Σολωμόν 
μέ τά νάματα τής άρχαίας σοφίας καί γλώσσης, διηγούμενου μέ- 
δποϊον ζήλου δ Ζακύνθιος ποιητής, νέος έτι ών, έμελέτα τούς 
"Ελληνας ποιητ άς καί ιστορικούς. Πλήν τούτου ένέκυπτε κα
θημερινώς είς τήν σπουδήν τών θεοπνεύστων Γραφών καί περι- 
παθώς ήρέσκετο ν’ άποστηθίζη τούς θείους ψαλμους τοΰ Δαυίδ, 
τούς θρήνους τοΰ Ίερεμίου καί τάς δοκιμασίας τοΰ ’Ιώβ. Ήτο 
έπίσης κάτοχος τής νεωτέρας ‘Ελληνικής, καίτοι εύρισκομένης 
τότε:

“Not verdant then
With foliage, but of dusky hue; not light
The boughs and tapering, but with Knares deform'd.
And matted thick: fruits there were none but thorns. _

Άλλ’ ούδέποτε ήθέλησε νά γράψη αύτήν, προτιμών τήν γλώσ
σαν τον λαόν, διότι ζωηρώς έπεθύμει ν’ άναγινώσκωνται καί έν- 
νοώνται παρά τον λαόν τά ποιήματα τον.

"Ο,τι δύναται τις νά εϊπη περί τοΰ Σολωμοΰ διά τινας τών 
στίχων του δμοιότητας πρός προϊόντα τής ’Αγγλικής, ’Ιταλικής 
και Γαλλικής φιλολογίας ώς π. χ.

Τό θηρίο, 'π' άνανογιέται 
Πώς τον λείπουν τά μικρά, 
Περιορίζεται, πετιέται, 
Νίμα ανθρώπινο διφα.

Alors je sentis comme une lionne a qui on vient d’arracher 
ses petits: elle remplit les forets de ses inugissements.

(Τηλεμ. Κεφ. XII.)
Τόσα πέφτουνε τά θερι

σμένα άστάχια είς τους αγρούς’ 
Σχεδόν όλα έκειά τά μέρη 
Έσκεπάζοντο απ' αυτούς.

«Like the mower’s grass at the close of the day, 
When his work is done on the levell'd plain ;
Such was the fall of the foremost slain.»

(Βύρων).
'Σ τήν σκιά χειροπιασμέναις, 

'Σ τήν σκιά βλέπω κ' έγώ 
Κρινοδάκτνλαις παρθέναις, 
Όποΰ κάνουνε χορό.
..................... Παρθένοι,

Ώρχεΐτ άλλήλων έπί καρπω χεϊρας έχοντες».
(‘Ομήρου ΊΙλιάς).

“ Link'd hand in hand ....
Our virgins dance beneath the shade.„

(Βύρων.)
. . . Είς τήν ανρα κυματίζουν
Μανρα ολόχρυσα μαλλία

«Chiome d’oro si fine all'aura sciolse.n
(Πετράρχης).

“ Long floating auburn curls.„
(Βύρων).

'Μέρα 'πού άνθισαν οί λόγγοι 
Γιά τό τέκνο τον Θεού.

Άγαλλιάσθω έρημος καί άνθείτω ώς κρίνον» (Ήσαΐας). 
'Εγώ είμ’ ".Αλφα, Ωμέγα έγώ.

Καί εϊπέ μοι: γέγονεν έγώ είμι τ'ο Α καί τό Ω, ή άρχή κα’· 

τό. τέλος.
(Άποκάλ. ’Ιωάννα»).

Σφαλερά τετραποδίζουν
Πλήθος άλογα, και ορθά
Τρομασμένα χλημητρίζονν 
Καί πατούν είς τά κορμιά.

“Ε un incalzar di cavalli accorrenfi, 
Scalpitanti sugli elmi a’ moribondi.„ (1).

(Φόσκολος).

(1) To ποιημάτων τοΰτο όλόχληρον ό Π. Σοΰτσος μετέφρασε κατά 
γραμμα χαι προσήρτησεν αΰτο εν τινι τών ποιημάτων του ώς προϊόν τής 
ευφυΐας του. ΠαραΟέτομεν άμφότερα δπως. ό αναγνώστης κρίνγ) περί τής 
αλήθειας τών λόγων μας·

.........................II navigante
Che veleggio quel mar sotto Γ Eubea, 
Vedea per Γ ampia oscurita scin title 
Balenar d’ehni e di cozzanti brandi,

* Γ Fumar le pire igneo vapor, corrusche J j
D’armi ferree vedea larve guerriere
Cercar la pugna; e all’ error de’ notturni

"Αχ! T-axl έίεν έχω τώρα 

Τήν φωνήν τον Μωνσή ; κτλ.
(«"Ορα "Εξοδος κεφ. ΙΕ'.)

Πού με βία μετράει τήν γήν, 
“Misuro Γ universe con uno sguardo<„ 

(Φόσκολος.)

Ζνστνχής! παρηγοριά 
Μόνη σοΰ έμεινε νά λες 
Περασμένα μεγαλεία, 
Καί διηγώντάς τα νά κλαϊς. 
“Nessun maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 
Nella misseria.

(Δάντης.) 

’Σαν πτωχόν ’πον θυροδέρνει, 
Κ’ εινε βάρος τον ή ζωή.

“Ε men doloroso 1'andare accattando di porta in porta la vita.,, 
(Φόσκολος.)

Έφωνάζανε ώς τ' αστέρια 
Τον Ίονίον καί τά νησιά, 

«Ήχή δ’ άμφοτέρων ΐκετ’ αιθέρα καί Διός αύγάς.» 
(‘Ομήρου Ίλιάς.)

'Σάν τόν βράχον ...,.] 
Όπου άφίνει ανεμοζάλη 
Και χαλάζι καί βροχή, 
Νά τον δέρνουν τήν μεγάλη, 
Τήν αιώνιον κορυφή.

Je le voyais semblable a un rocher, qui, sur le sommet 
d’une montagne, se joue de la fureur des vents et laisse 
epuiser leur rage, pendant qu’ il demeure immobile, 

(Τηλέμαχος, Κεφ. XII.)

"Ο,τι, έπαναλαμβάνομεν, είνε δίκαιον νά εϊπη τις περί τοΰ Σο
λωμοΰ διά τάς τοιαύτας δμοιότητας, δύναται νά παρατηρήση έπί-

Silenzi si spandea lungo ne’ campi 
Di falangi un tumulto, e un suon di tube 
E un incalzar di cavalli accorrenfi, 
Scalpitanti su gli elmi a’ moribondi, 
E pianto ed inni, e delle Parche il canto.

Dei Sepolcri d’ Ugo Foscolo.
« Ό ναύτης, δ νυκτοπορών πλησίον τής Εϋβίίας, 
Εις τών αέρων έβλεπε τάς μαύρας έρημίας 
Μεσονυκτίου άσφαπάς ξιφών συγκρουομένων, 
Καί είς πικράς νυκτολαμπεϊς πτωμάτων καιομένων

Σκιάς γιγαντιαίας 
Μέ περικεφαλαίας

‘Ορμώσας πρός τόν πόλεμον, όρμώσας πρός τήν νίκην 
Καί είς τοΰ σκότους ήκουε τήν σιγαλέαν φρίκην 
Κλαγγήν φαλάγγων και Περσών άλαλαγμ'ον καί θρήνον, 

Καί άσματα ‘Ελλήνων 
Και σάλπιγγας καί κτύπον 
Χρεμετιζόντων ίππων, 
Τούς θώρακας πατούντων
’Ανδρών ψυχορραγούντων.» Π. Σοΰτσος. 
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σης ασφαλώς και περί δλων σχεδόν τών έξοχωτέρων ποιητών
Ό Τάσσος, δ έξοχος Ιταλός ποιητής, δστις άπηξίωσε νά 

καλέση την μούσαν τον έκ της Πίνδου, άλλ' ύψωσε την φωνήν 
του καί έτόνισε τήν λύραν του ύπδ την έμπνευσιν έκείνης, ήτις

“Su nel Cielo Ira i beati cori
Hai di stelle immortali un aiirca corona„,.

έδανείσθη καί έμιμήθη τούς αρχαίους ποιητάς τής Ελλάδος και 
ιδίως τδν "Ομηρον. Ό Γολφρέδος, Άργάντης, Ρινάρδος, Άρμίνδχ 
καί Χζ,ωρίνδα, ούδέν άλλο είσίν ή απομιμήσεις τής Ίλιάδος. 
Καί αύτδς ό Μίλτων, δστις καυχώμενος λέγει δτι σκοπεύει νά 
πετάξη ύπεράνω τοΰ ’Ιωνικού ορούς, έδανείσθη πολλάς φράσεις 
καί μεταφοράς έκ τής κορυφής αύτοΰ.

Αί δλίγαι εικόνες έκ τών 'Ιερών Γραφών, αΐτινες καθωραίζουσι 
τά έργα τοΰ Σολωμοΰ, είσίν έπιτυχέσταται, καί φαίνεται δτι δ 
Ζακύνθιος ποιητής εΐχεν ένώπιον του τούς λόγους τοΰ Νόρθ: 
« Κλεϊσον τάς θύρας τοΰ Ούρανοΰ είς τήν ποίησιν καί ή πτήσις 
της έπί τής γής έσεται άσθενεστέρα και βεβαρημένη έκ τής 
δλης τοΰ κόσμου τούτου, ή δε φωνή της ώς ή έν τω κλωβώ κο- 
ρυδαλοΰ.»

Καλόν εΐνε νά εϊπωμεν ένταΰθα, δτι τινές άπαρέσκονται είς 
τον Σολ«·μόν, διότι μεταχειρίζεται πολλάς συνιζήσεις καί συν
εκφωνήσεις. Άλλά μήπως τά μεγάλα έργα τού 'Ομήρου, τοΰ 
‘Ησιόδου, τοΰ Άριστοφάνους, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Σακεσπήρου, 
τοΰ Δάντου, τοΰ Μίλτωνος καί πλείστων άλλων δέν γέμουσιισυ- 
νιζήσεων ή συνεκφωνήσεων; Παραθέτομεν ένταΰθα ολίγα πα
ραδείγματα έκ τών έπισημοτέρων ποιητών.

Μήνιν άειδε, θεά, Πηληίάδεω Άχιλήος, (Όμηρος) 
Jli ritrovaiper uiia selva oscura.

(Δάντης)
Delight thee more, and S i I o a’s brook that flow’d 

(Millon) 
Antiochus and his daughter ’s dead.

(Σακεσπήρος
Τοιοΰτος δ Σολωμδς ώς ποιητής, άλλά καί ώς πολίτης διε- 

κρίθη έπί αρετή και άγαθότητι- έδωκε δέ πλεϊστα τής φιλοπα
τρίας του δείγματα διά γενναίων χρηματικών προσφορών είς αρ
μόδιας περιστάσεις. 01 πρόγονοι αύτοΰ κατήγοντο έκ Κρήτης, ό 
δέ πατήρ του Νικόλαος Σολωμδς άπεβίωσεν, ένώ ό ποιητής ήτο 
μόλις 9ης· ή μήτηρ του Αγγελική βοηθουμένη ύπδ περιουσίας 
ούκ εύκαταφρονήτου έδωκεν αύτώ τε καί τώ ζώντι είσέτι άδελφώ 
του έπιμελημένην άγωγήν· αί σπουδαί κυρίως τοΰ Σολωμοΰ ώς 
άνεφέραμεν δέν ύπήρςαν επιπόλαιοι. Τέλος ό Σολωμδς έτελεύτη- 
σεν έν Κέρκυρα τήν 9)21 Νοεμβρίου 1857, δπου έπί τριακοντα
ετίαν έζησε τιμώμενος, άγαπώμενος καί σεβόμενος παρά πάντων. 
Ή Βουλή τής ‘Επτανήσου διέκοψε τάς συνεδριάσεις της κηρύτ- 
τουσα δημόσιον το πένθος. ‘Η κηδεία του έγένετο μεγαλοπρε
πέστατη συνοδευθεΐσα παρά πάντων τών έν τέλει, ιερέων καί 
πλήθους λαοΰ, δ δέ άδελφός του κ. Δ ,μήτριος μετέφερε τά 
οστά αύτοΰ έν τή γενεθλίω πόλει μετά 8 έτών παρέλευσιν καί 
«νήγειρεν άνδριάντα ές ίδιων, προλαβών τήν έπιθυμίαν και άπό- 
φασιν τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου.

Περαίνοντες τήν μικράν ταύτην βιογραφίαν, έπισφραγίζομεν τήν 
ψύχραν πλάκα τοΰ ένδοξοτέρου τών νεωτέρων τής Ελλάδος ποιη
τών διά τών έξής στίχων, οΰς αύτδς δ ποιητής άπηύθυνε πρδς τδ 
άτνουν σώμα τοΰ συμπολίτου, τοΰ φίλου του καί έπίσης ώς αΰ
τοΰ διακεκριμένου ποιητοΰ Οϋγου Φοσκόλου.

«Se non vuoi che tua patpia si consigli 
Col dolor del suo danno, e pianga sempre, 
Fa che n:soa per lei chi Ti somigli·»

Έάν δεν θέλης ή Πατρις πιχρώςν' άναστενάζη 
Καί τά θ ηνή εις τήν μνήμην σον, 
"Μς γεννηθή πάλιν αυτή δστις θά Έ' όμοιάζη.

Ο ΜΑΥΡΟ 2 ΑΝΘΡΩΠΟ 2.

(Έκ τοΰ Γαλλ. ύπδ Μ. Γ. Παλλαμάρη.—Συν. άπδ σελ. 140).

Τδ αύτδ συμβαίνει καί εις τούς δδο’.πόρους εκείνους, οιτινες 
ύπδ άλλα κλίματα κάθηνται εις τήν δλέθριον σκιάν τής μανσε- 
νίλζ ης(*).Εΐς  τά κλίματα ταΰτα ή πνοή τοΰ καυςικού άέρος,ή τοΰ 
ήλιου θερμότης, ή διά τών πυκνών χόρτων πορεία, ή διά τών 
πεπυρωμένων βράχων διαβασις, ή έπί τών λευκών καί κονιωδών 
ατραπών πορεία, πάντα ταΰτα προτιμότερα θά ήσαν τής ύπδ 
τούς πρασίνους καί βαθύσκιους τοΰ δηλητηριώδους δένδρου κλά
δους άναπαύσεως, ύφ’ οΰς δ μεσημβρινός ύπνος φαίνεται τόσον 
γλυκύς, ή σκιά αύτών τόσον δροσερά, άλλ’έστιν αύτη ώς έμπουσα 
(vamhri) φοβερά, προσφέρουσα δέ τόν ύπνον, προσφέρει τδν θά
νατον.

(*) ’lot περί αύτής Μέντ. Γ’. τόμ σελ. 142.

Ό Υάκινθος, ώρίμως σκεπτόμενος, ήθελεν έννοήσε·. δτι οί φό
βοι τής Ραφαήλλας ήσαν ανυπόστατοι, δτι οί πτωχοί δέν εινε 
ζηλευτοί, δτι τά κοράσια δέν έχουσιν έχθρούς, δτι δ αίθριος ούρα- 
νδς δέν δύναται νά έχη νέφη, δτι ούδέν άνήγγελλε τδν ψυχρόν 
βορράν διά τά ρόδα έκεΐνα, δτι θόρυβος άκουσθε'ις έ-.τδς δάσους, 
άνθρωπος οφθείς έπί τίνος όδοΰ ήδύναντο ταΰτα νά έξηγηθώσε 
φυσικώς καί άνευ μυστηρίου- δτι άι ή θύελλα έμυκάτο μακράν, 
ά κεραυνός ήθελεν έκραγή έπί κέδρου ή δρυός, καί ούχί έπί 
τοΰ άνθους τοΰ λειμώνος· δτι τέλος τά πάντα ώφειλον ν’ άπο- 
διώξωσι μακράν αύτοΰ τούς φόβους τής Ραφαήλλας.

Άλλ’ δ ‘Υάκινθος τότε δέν έσκέπτετο.
Καθήμενος κατά γής ένώπιον τής θύρας έζύμονε σχεδόν χω

ρίς νά προσεχή όλίγην άργιλον, τήν όποιαν έκράτει σχηματίζων 
διά τών δακτύλων διαφόρους μορφάς, δπερ συνήθως ποιοΰσιν οί 
καλλιτέχναι, δταν έν τή τέχνη ζητώσι ν’ άνεύρωσιν άνακούφισιν 
τής ανίας ή τής λύπης των. ’ΙΙσθάνετο τούς λόγους τής φίλης 

του ύπερτεροΰντας τών διαμαρτυρήσεων τοΰ λογικοΰ του· άνεκά- 
λ« αύτούς είς τήν μνήμην του- έπροσπάθει νά είσδύση είς τήν 
έννοιαν αύτών τούς έξήγει· ήρώτα έαυτ'ον δχι άν ύπήρχε κίν
δυνος, άλλά τίς ουτος- δχι άν ύπήρχεν έχθρός, άλλά τίς ήτον δ 
εχθρός- καί είς τήν άνωφελή ταύτην Θήραν τών ρεμβασμών του 
μή δυνάμενος νά συλλαβή τδ θήραμα, έβυθίζετο έπί μάλλον είς 
θλίψιν άόριστον και άνησυχίαν, ώς είς σκοτεινήν καί άδιεξίτητον 

λόχμην δάσους.
Τότε δέ άκριδώς διέβη ένώπιόν του δ ώς προσκυνητής ένδε— 

δυμένος άνθρωπος.
Ίδών αύτδν δ ‘Υάκινθος άπεσπάσθη έκ τών ρεμβ ασμών έν 

οις εύρίσκετο, καί ώς ήμιέξυπνος συ νδέων τάς νέας ιδέας του 
μετ' έκείνων, άς πρδ ολίγου είχε, τδν έθεώρησε μέ βλέμμα 
σταθερόν και έψιθύρισε ταπεινή τή φωνή Ίσως.

’Επειτα δέ ώς δι’ αιφνίδιου άποφάσεως άπετάνθη πρδς τδν 

διαβαίνοντα άγνωστον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’.

Ό Μαύρος άνθρωπος φαίνεται ων καλλιτέχνης.

‘Ο ‘Υάκινθος λοιπόν εΐπε πρ’ος τδν ξένον « Καλή ήμέρα, 
καλέ άνθρωπε- ήρχισες, βλέπω, τήν πορείαν σου πολύ πρωί.»

Όσον ά πλή καί άν ύπϊρξεν ή φράσις αύτη, έφάνη οχληρά 
εις τδν προσκυνητήν, έπροσποιήθη τον κωφόν, καί ούδέν άπεκρίθη-

Άλλ’ ή αλλόκοτος αύτη φυσι ογνωμία έκαμεν έντΰπωσιν είς 
τδν ‘Υάκινθον καί δΓ εύκολου συνδυασμού ιδεών έφήρμοσεν έπί 
τοΰ άγνώστου τούς φόβους τής Ραφαήλλας, καί έπεθύμει νά 
μάθη, τίς ουτος δ άνθρωπος. Έξηκολούθησε λοιπόν.

— Φαίνεται δτι έκίνησας πολύ πριν έξημερώση, διότι τά πλη- 
σιέστερα χωρία εΐνε μακράν άπο έδώ... θά ήσαι κουρασμένος., 
θέλεις νά καθήσης δλίγον και νά συμμερισθής τδν άρτον μου;

— Άναμφιβόλως, εΐπεν δ άνθρωπος σταθείς καί άπαντών 
είς τήν πρώτην τών ερωτήσεων τοΰ ‘Υακίνθου, προέ λαβον τήν 
ήμέραν άλλά τί ένδιαφέρει δ χρόνος τόν δδοιπόρον, οΰτινος ή 
καρδία εΐνε σταθερά καί δστις γινώ σκει τήν δδόν, ήτις άνοίγε- 
ται πρδ τών βημάτων του ; δ ούρανός μόνον νά ήνε αίθριος καί 

δ αήρ καθαρός, καί άδιάφορον διά τήν ώραν.
— Ναί, άλλ’ δ κοπος.............
— ‘Ο κόπος εΐνε μικρόν πράγμα, δταν άποβλέπωμεν είς σκο

πόν ώρισμένον. Ό προσκυνητής δμοιάζει τ’ον καλλιτέχνην ή 
όδδς ώς καί ή τέχνη έχουσι τάς άνωφερείας καί κατωφερείας 
των, τάς δυσχερείας καί τά θέλγητρά των. ΙΙολλάκις εΐνε δύσκο- 
λον νά φθάση τις είς τδν σκοπόν, άλλ’δ τεχνίτης προχωρεί πάντοτε 
διά μέσου τών κωλυμάτων πρός τό ιδανικόν,καθώς ό οδοιπόρος διά 
μέσου τών προσκομμάτων πρδς τδν σκοπόν τής διευθύνσεώς του. 
Έάν ή ήμέρα έπιλείψη αύτούς, προσμένουσι τήν επάνοδόν της· 
δέν δπισθοχωροΰσι- καταδαλλουσι πάν σθένος, άλλά δέν παραι
τούνται τοΰ σκοπού των καί δι’αγώνων κατάτδ μάλλον ή ήττον 
μακρών, άλλά πάντοτε προοδευτικών καί όρθοτόμων, άκολουθοΰ- 
σιν άμφότεροι τήν πορείαν των.

Οί λόγοι ουτοι εΐχόν τι βέβαιον και πειστικόν. Τδ ύφος τοΰ 
άνθρώπου τούτου ήτο γλυκύ άμα καί σοβαρόν. ‘Ο ‘Υάκινθος κα
ταληφθείς ύπδ θαυμασμού έμεινε σιωπηλός. ‘Ο άγνωστος αύτός, 
δστις πρδ μικρού τδν εΐχεν άνησυχήσει, ήδη τ'ον έξέπληττε.

Ό ξένος έκαμεν έν βήμα διά ν’ άπομακρυνθή. Τότε δέ ό 

‘Υάκινθος έπανέλαβεν.
— Άρνεϊσαι νά είσέλθης;
Ό άγνωστος έδίστασε κατ’ άρχάς.
— Τέλος, δέν άρνοΰμαι- θά είσέλθω, λέγει. Μοί είσαι άγνω

στος. άλλά τδ μέτωπό·? σου εΐνε καθαρόν καί οί λόγοι σου ειλι

κρινείς- άποδέχομαι τήν προσφοράν σου.
Εισερχόμενος παρετήρησεν άγαλμα’τιον, τδ δποϊον ειργάζετο ό 

νέος πρ’ο δλίγου.
— Είσαι λοιπόν καί καλλιτέχνης, τω λέγει με ιδιών μέν άλλά 

σοβαρώς. Έπί τοΰ προσώπου τούτου τοΰ φέροντος τά ίχνη τηλι- 
κούτων συμφορών καί αύτδ τδ μειδίαμα ήτο σοβαρόν. Ποιήσαντα 
δ’ αύτδν τινά; δρθάς παρατηρήσεις έπί τοΰ άγαλματίου τούτου δ ‘Υά
κινθος τόν έθεώρει έπί μάλλον καί μάλλον εκπληττόμενος.

— Καί σύ έπίσης, καθώς βλέπω, είσαι καλλιτέχνης, λέγει 

είς τδν ξένον.
— Έ ;ώ δέν είμαι, άπεκρίθη δ ξένος, άλλ’ έγνώρισα πολλούς 

τοιούτους, εΐδον μάλιστα Ίωάννην τής Βονωνίας, τδν μέγαν γλύ
πτην, περί τοΰ δποίου άναμφιβόλως θά ήκουσες νά γίνεται λόγος.

— Τον Τζουάνε τής Μπολώνιας! άνέκραξεν δ ‘Υάκινθος- 

τδν έγνώρισες;
Έπεσκέφθην πολλάκις τδ έργοστάσιόν του ... Άλλά τί εΐνε 

τούτο;
Περιτρέχω·? δ ξένος διά τών δφθαλμών τδ έργοστάσιον, πα

ρετήρησεν άνάγλυφόν τι ήμιτελές έτι, άλλά κατεσκευασμένον 
μετά πολλής σπουδής και άφοσιώσεως. Τδ άνάγλυφόν τοΰτο πα- 
ρίστανε δύο νεάνιδας μεγέθους δλίγον κατωτέρου τοΰ φυσικού καί 
κατά τό ή-αισυ τοΰ σώματος. Αί δύο κεφαλαί θεώμεναι ή μέν 
πλαγίως, ή δέ έκ τριών τετάρτων,ήσαν ζωνταναί καί θελκτικώτα- 
ται. ‘Η μέν πρώτη εΐχε τήν σοβαρά·? άγνότητα άγγέλου καί τούς 
χαρακτήρας τής Ραφαήλλας, ή δέ έτέρα, εύφυής καί γλυκυτάτη, 

ήτον ή ’Ιωάννα.
‘Ο άγνωστος έντοσούτω έστάθη πλησίον τοΰ άναγλύφου, καί 

προσηλώσας τούς οφθαλμούς έπί τοΰ έργου τούτου έμενε προσε
κτικός καί οίονεί άφηρημένος- ένίοτε τά βλέμματά του έλάμβα- 
νον άλλόκοτον έκφρασιν, τδ στόμα αύτοΰ ήμιηνοίγετο, ινα δμι- 
λήση, έπειτα, ώς εί έναντία σκέψις διήρχετο τδ πνεύμα του, τά 
χείλη αύτοΰ έκλείοντο έκ νέου μή προφέροντα μηδεμίαν λέςιν 
τδ βλέμμα του καθίστατο πάλιν άκίνητον, οί δέ χαρακτήρες αύ- 
τοϋ δέν έξέφραζον πλέον είμή άφωνον θαυμασμόν.

Άλλ’ ό ‘Υάκινθος ίστάμενος όπισθεν αύτοΰ, ούδεμίαν έβλεπε 
τών αλλοιώσεων τούτων.

Διά τδν ‘Υάκινθον αί δύο αυται κεφαλαί ήσαν προσφιλέστατα!, 
διά πάντα δμως ξένον, τδν δποϊον δλίγον ένδιέφερον τά ονόματα, 
ή χάρις αύτών τάς καθίστα θελκτικωτάτας.

Τοΰ άγνώστου σιωπώντος, δ γλύπτης ήθέλησε νά μάθη τί έ- 

φρόνει περί τοΰ άναγλύφου. Όθεν,

»
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— Ιδού, τώ λέγει, ιό ε’υνοούμενόν· μου ίργον πώς σοι φαί— 
νετβις

— Εϊνε w τδ καλλίτερον, άπεκρίθη δ προσκυνητής. Άλ
λ’ αί δύο αύται ώραϊαι κεφαλα: είσίν ίδανικχΐ ή έσχες πρότυπα 
αύτών;

— Πώς... Ά! άληθώς είσαι ξένος, έρχεσαι μακρόθεν και δέν 
δύνασαι νά τάς γ/ωρίζησ. Είνε δύο νεάνιδες τοΰ χωρίου τούτου, 
αί θυγατέρες γυναικδς Ονομαζόμενης Θηρεσίας.

— Και πώς! είνε άδελφαί; άλλά δέν δμσιάζουσι διόλου.
Έχεις δίκαιον είπα αί θυγατέρες τής Θηρεσίας κατά συνή

θειαν άλλ’ ή νεωτέρα είνε τέκνον υιοθεσίας.
— Ούτως έχει, λέγει ό ξένος δμιλών τρόπον τινά πρδς έαυ- 

τόν νομίζω δτι τάς ά.τήντησα, ή νεωτέρα δέν ονομάζεται Μαρία;
— Μαρία; όχι, ’Ιωάννα. Τό δνομα τής έτέρας είνε Ραφαήλλα
— Ίωαννα, έπανέλαδεν ό προσκυνητής· θά ήπστήθην βε

βαίως.
— Άναμφιβόλως· διότι εινε άδύνατον νά τάς είδες σήμερον.
‘Ως θέλω·/ δέ νά διακόψη τήν άδιάφορον ταύτην συνομιλίαν 

έπί άντικειμένων τοσοΰτον προσφιλών εις αύτόν, ό νέος καλλι
τέχνης έξήλθε τοΰ εργοστασίου. ’Επέστρεψε δέ μετά τινας στιγ- 
μάς, φέρων άρτον, οίνον και όπωρικά.

«’Ιδού, λέγει άποθέτων αύτά έπ'ι τής τραπέζης, ιδού λάβε 
κάτι, δπως έπαναλάδης δλίγον τάς δυνάμεις σου.

‘Ο ξένος δέν άπήντησε καί έφαίνετο δτι δέν ήκουσε τίποτε. ‘Ο 
‘Υάκινθος έπροχώρησε πρδς αύτόν δ προσκυνητής έκράτει ιχνο
γράφημά τι, δπερ ευρε πιθανώς έπί τής τραπέζης. ’Απέθεσε δέ 
αύτδ άκούων τδν νέον πλησιάζοντα.

— Τοΰτο είνε μία τοιχογραφία τοΰ Σινιορέλλη, λέγει ου
τος, τδ έσχεδίασα έσχάτως είς τό μοναστήριον τοΰ Μοντολιδέτου·

— Αύτδ τδ μοναστήριον εινε πολύ μακράν άπ’ εδώ;
— ”Ω Ι όχι- μίαν περίπου λεύγαν. Έκεΐ υπάρχουν θαυμάσια, 

ζωγραφίαι, αϊτινες θά σοι άρέσωσιν, έπειδή άγαπάς τάς ώραίας 
τέχνας..

— Είς τδ Μοντολιβέτον, άπεκρίθη ό προσκυνητής, μή προσέ- 
ξας εις τάς λεπτομέρειας ταύτας, διαμένουν, νομίζω, οί μοναχοί 
Βενεδικτίνοι;

—- Μάλιστα.
-—Τούς γνωρίζεις;
— Γνωρίζω τινάς έξ αύτών, μάλιστα δέ τδν δόν ’Ισίδωρον, 

δστις έγνώρισέ ποτέ τδν Φρά Βαρθολομαίον καί παρ’ ουτινος ένε- 
πνεύσθη.

— Δέν υπάρχει μεταξύ αύτών κάποιος δνομαζόμενος δδν Γα- 
ετάνος";

— Δδν Γαετάνος; Βεβαίως. Ουτος είνε άγιος γέρων, τιμώμε
νος καί σεβόμενος άπδ δλους τούς κατοίκους. Τδν γνωρίζεις ίσως;

— Πολλάκις ήκουσα περί αύτοΰ. Τό άνάγλυφον τοΰτο είνε 
άναμφιλέκτως κάλλιστον, καί έχεις, καλέ νέε, μέλλον ενώπιον 
σου· άλλ’ ένθυμοΰ δτι ή τέχνη είνε δέσποινα ζηλότυπος, άπαι- 
τοΰσα ύπηρέτας άφωσιωμένους...’Ιωάννα δέν Ονομάζεται ή 
ωραία α'ύτη νεανις ;

Όχι, ή μικροτέρα ονομάζεται ούτω.

— Τοΰτο είνε άληθές, τδ είχες ήδη είπεΐ· άλλά τι τά ονόματα 
ταΰτα μοί ενδιαφέρουν; "Εν μόνον μοί' ένδιέφερε, τό ίδικόν σου· 
διότι θά κατασταθή, σοι τδ λέγω, διάσημον ήμέραν τινά.

— Είθε ό Θεός νά σέ εισακούση καί εύδ.κή-η πράγματι νά 
κοσμήση καί νά λαμπρύνη τδ δνομα τοΰ 'Υακίνθου!

Ό προσκυνητής λαβών τήν ράβδον του άπεμακρύνετο.
—Έ! πώς, τώ λέγει ό γλύπτης, αναχωρείς; δέν θέλεις νά 

δεχθής ούδέν έκ τοΰ λιτοΰ τούτου φαγητού ; έδείκνυε δ’ είς αύ
τδν δλα τά οπωρικά, τά οποία είχε φέρει.

Έκεΐνος ήρνήθη.
— ‘Ο ήλιος, λέγει, προβαίνει εϊς τούς ούρανούς καί αί ώραι 

βαδίζουσιν. 'Οφείλω ν’ αναχωρήσω. Δός μοι μόνον τον άρτον τοΰ
τον ώς σύντροφον τής οδοιπορίας μου.

— Θά γευθής ώσαύτως τδν οίνον τοΰτον ύπέρ τής εύημερίας 
τών τεχνών.

— Καί ύπέρ τής προόδου σου, άπεκρίθη ό ξένος, πενόνων τδ 
ποτήριον.

— Προσέτι δέ καί ύπέρ εύοδώσεως τοΰ ταξειδίου σου, έπρόσθε- 
σεν ό Υάκινθος... Άλλ’ άναχωρεϊς, μή άφίνων μοι τήν γνωρι
μίαν σου ;

— Πρδς τί τοΰτο; ήθέλησα νά σέ γνωρίσω, διότι έχεις κάλ- 
λιστα προτερήματα καί μέλλον τδ κατ’ έμέ τί καλόν έχω ; Ύπε- 
δέχθης St’ δλίγας στιγμάς ύπδ τήν στέγην τής οικίας σου τδν 
άπηυδηκότα προσκυνητήν, συνδιελέχθης μετ’ αύτοΰ, σέ ένεθα'ρρυνε*  
δέν θέλεις ίσως τόν έπανίδει, πρδς τί λοιπόν νά γνωρίζης τδ 
δνομα αύτοΰ ; Τά έπί τής οδοΰ δένδρα έρωτώσιν άρά γε τδν ύπδ 
τοΰ άνέμου φερόμενον κονιορτόν, ποιον τδ δνομα αύτοΰ;

(1) Ό Σόσσιος Σενεκίων, είς ον ό Πλούταρχος αφιέρωσε τους Πα
ραλλήλους Βίους του, τήν παρούσαν πραγματείαν καί τινας άλλους ήΟι- 
κοΰς αύτοΰ λόγους, φαίνεται ότι ήτο επιστήθιος του φίλος. 'Ο Σενεκίων 
ουτος έγένετο τετράκις δπατος, καί οί αύτοκράτιρες Νέρβας καί Τραϊα
νός εσχον ίδιαν τινά ϋπόληψιν πρδςαΰιόν της αρετής του ένεκεν.

— ’Όχι, δχι, λέγει ό'Υάκινθος· μολονότι άρνεΐσαι τοΰτο, δμως 
βλέπω έν σοι άνδρα καλλιτέχνην καί ίσως ήκουσα περί σοΰ.

— Έ! καλά, δνόμασόν με Φάβιον, έάν θέλης. Τδ δνομα αύτδ 
είνε δνομα αγνώστου, τδ δποΐον τοιοΰτον θά μείνη πάντοτε δι’έσέ. 
Ύγίαινε, δ Θεός δ’ έστω σοι βοηθός.

Καί άποχαιρετών διά τής χειρδς τδν γλύπτην δ προσκυνητής 
έξήλθε τής οικίας- έπαναλαβών δέ τδν δρόμον του άπεμακρύνθη.

‘Ο ‘Υάκινθος τδν ήκολούθησεν έπ’ δλίγας στιγμάς διά βλέμ
ματος έταστικοΰ, ό δέ ξένος στρέψας τήν γωνίαν τής δδοΰ έγέ
νετο άφαντος· τότε δ νέος είσήλθεν είς τδ έργοστάσιόν του και 
έστάθη ενώπιον τοΰ αναγλύφου του, δπερ τόσον έπεθύμει νά 
θεωρή. (άκολου θεϊ).

ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ

(Έκ τών τοΰ Πλουτάρχου ’Ηθικών).

Μεθερμηνεύων έπί τδ άπλαύστερον καί εΰληπτότερον την άξιο- 
λογωτάτην πραγματείαν τοΰ φιλοσόφου τής Χαιρωνείας τήν 
περί τοΰ;

"77ώ; αν τις κίσθοιτο ίαυτσν προχόπτοντο; Ιπ’ αρετή» 
ήτοι «Πώςνά γνωρίση τις τάς πρδς τήν άρετήν προόδους αύτοΰ», 
πέποιθα δτι οί φιΛόμουσοι άναγνώσται τού Μέντορος θέλουν με- 
γάλως εύαρεστηθή έκ τής έπωφελεστάτης άναγ/ώσεως αύτής, 
και μάλιστα οί νέοι τοΰ καθ’ ήμάς αίώνος οί δργώντες πρ’ος τήν 
παιδείαν καί άρετήν. Άλλ’ έπειδή ή πραγματεία α'ύτη είνε δπω- 
σοΰν διεξοδική, προτάσσω τήν έπομένην περίληψιν αύτής.

Περίληχρις.

Μετά τινας έπί τών Στωϊκών φιλοσόφων παρατηρήσεις δ Πλού
ταρχος εκθέτει τα γενικά καί μερικά σημεία, δι’ ών δυνά- 
μεθα νά γνωρίσωμεν όποιας προόδους έκάμαμεν ποδς τήν άρε
τήν. Ταΰτα δέ συγκεφαλαιοΰνται ώς έξής: Μετριοφροσύνη είς 
τήνπράξιν τοΰ άγαθοΰ, άποφυγή πάσης έπιδείξεως, έπαγρύπνη- 
σις καί σκέψις τοΰ νοδς άδιάλειπτος, ϊνα γνωρίσωμεν τά έν ήμΐν 
προσκόμματα τά βραδύνοντα τήν πρόοδόν μας πρδς τήν άρετήν, 
ήπιότης περί τδ δέχεσθαι τάς συμβουλάς τών έπιτιμώντων ήμάς, 
φροντίς είς τ’ο άνακαλύπτειν τάς ψυχικάς ήμών άσθενείας πρδς 
άνδρας νουνεχείς καί πεπαιδευμένους, γενναία υπομονή τών δυσ
τυχημάτων, ψυχική εύστάθεια ούδόλως ταραττομένη καί ύπ’ αύ
τών τών φοβερών ένυπνίων, έρευνα τών παθών, είς ά πρότερον 
ύπεκείμεθα, ϊνα κρίνωμεν άν ή φρόνησις ύπερίσχυσε κατ’ αύτών, 
θαυμασμός πρδς τούς έναρέτους άνδρας καί μάλιστα ζήλος ένθερ
μος τοΰ μιμεΐσθαι αυτούς καί είς αύτάς προσέτι τάς συμφοράς άς 
ύπέστησαν, δπως έμμείνωσι πιστοί είς τά καθήκοντα αύτών, καί 
τέλος προσοχή είς τδ ν’ άποφεύγωμεν καί τά έλάχιστα σφάλ
ματα καί ένδελεχώς νά τείνωμεν πρδς τήν έντελή άρετήν, ήν 
απαντες άείποτε οφείλομεν νά έχωμεν ύπ’ δψιν.

Τίνι τρόπω, ώ φίλε Συνεκίων (1), θά συνησθανόμεθα τήν 
πρδς τήν άρετήν έπίδοσιν ήμών, αν ή κακία καί ή αφροσύνη, 
ούδόλως βαθμηδόν έλαττούμεναι, συγχρόνως μέ τάς προόδους μας 
έξήσκουν έφ’ ήμάς τήν αύτήν έπιρροήν καί μάς έ'συρον πρδς τά 
κάτω, ώς ή μολιβδίς τδ δίκτυο·/ ; Οί μανθάνοντες τήν μουσικήν 
ή τά γραμματικά πώς ήθελον γινώσκει τάς προόδους των, δν 
ή μάθησις δέν έσμίκρυνε βαθμηδόν τήν περί αύτών αμάθειαν καί 
άτεχνίαν; καί άν εϊς τόν άσθενοΰντα ή θεραπεία δέν έπέφερεν 
άνακούφισίν τινα μετριάζουσαν τδ νόσημα αύτοΰ και βελτιοΰσαν 
τήν υγείαν του μέχρι τελείας άναρρώσεως, πώς ήθελεν ούτος 
γινώσκει τήν έπιγινομένην διαφοράν ; Καθώς λοιπόν είς ταΰτα 
άληθώς δέν προκόπτομεν άν άγνοώμεν τήν μεταβολήν, ήν περ 
δυνάμεθα ν’ άφομοιώσωμεν πρδς πλάστιγγα, τής όποιας διά νά 
ύψωθή τδ έν μέρος, οφείλει συγχρόνως νά βαρύνη τδ έτερον, 
τοιουτοτρόπως καί είς τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας ούδεμία αί- 
σθησις προκοπής δύναται νά παρατηρηθή, άν ή ψυχή δέν άποκα- 
θαίρηται ολίγον κατ’ δλίγον τής άβελτηρίας καί τώ/ μολυσμά
των αύτής, άΆλά μέχρις ού λάβη τδ άκρον καί τέλειον τής άρε- 

τής, υπέκειται καθ’ βλον τδ μεταξύ διάστημα είς τήν κακίαν, 
διότι άλλως ήθελε φανήτις, δτι έν άκαρεΐ χρόνω άπαταν διά 
μιάς τήν φαυλότητα άποφυγών προέβη είς τδ άκρον άωτον τής 
άρετής,αϊφνιδίως ούτως είπεϊν καί ούδέ πολλοστόν τής κακίας μέρος 
ποοαφαιρέσας. Και όμως γινώσκεις δτι οί λέγοντες (1) ταΰτα καί 
δοξάζοντες τήν τοιαύτην αϊφνίδιον μεταβολήν εύρίσκονται περιπε
πλεγμένοι εις μεγίστην άπορίαν τοϋ νά τήν έξηγήσωσι, διότι 
βεβαίως διαλανθάνει αύτούς ή στιγμή, καθ’ ήν αίφνης έγένοντο 
σοφοί, καί άγνοοϋσιν δτι ή έπίδοσις γίνεται κατά μικρόν καί έν 
χρόνω πολλω, δστις τά μέν άφαιρεϊ, τά δέ προστίθησ:, καί δτι, 
ούτω προβαίνοντες, άνεπαισθήτως καί ήρεμα προσμίγνυνται τη 
άρετή. Άν δέ υπήρχε τοσοΰτον τάχος καί μέγεθος τής μεταβο
λής, ώστε δ άφ’ έσπέραο κάκιστος νά γίνη τδ πρωί βέλτιστος 
καί, άποβαλών τάς χθεσινάς αύτοΰ άβελτηρίας και άπάτας έκ 
τής ψυχής, νά έκφωνήση τήν επαύριον έγειρόμενος τδ τοΰ ποιη- 
τοΰ, ώσανεί άποδιώκων τάς ψευδείς οπτασίας τής νυκτός:

“ Ψευδίϊς ovtiooi, χαίρετ', ονδέν άρα», 
τίς δέν ήθελεν αίσθανθή τήν τοσαύτην έν έαυτω γενομένην διαφο
ράν καί τήν άθρσως έκλάμψασαν φρόνησιν; Τδ κατ’ έμέ νομίζω 
δτι, γενόμενός τις κατ’ εύχήν άνήρ έκ γυναικδς, ώς δ Καινεύς (2) 
ήθελε μάλλον άγνοήσει τήν μεταμόρφωσίν του παρά ό άποτελε- 
σθείς σώφρων καί συνετός και άνδρεϊος έξ άνοήτου καί δειλοΰ καί 
άκρατούς, ή ό είς ένάρετον καί σχεδόν θειον έν άκαρεΐ μεταβο
λών τόν θηριώδη αύτοΰ βίον. Άλλ’ δρθώς μέν έρρέθη τό:

“ Πρός στάθμτ)
Πέτρον τίθεσϋαμ μήτι πρός πέτρφ στάθμην. „

ήτοι: «Νά κόπτωμεν τήν πέτραν έπί τοΰ κανόνος καί όχι νά 
μορφόνωμεν τόν κανόνα έπί τής πέτρας. » Οί δέ μή μορφόνον- 
τες τάς γνώμας και δοξασίας των πρ'ος τά πράγματα, άλλά τά 
πράγματα πρδς τάς έαυτών ύποθέσεις, καταβιαζόμενοι αύτά νά 
λάβωσικλίσιν εναντίαν τής φύσεώςτων, έπλήρωσαν τήν φιλοσοφίαν 
πολλών άποριών, έξ ων ή μεγίστη είνε τό νά διατείνωνται δτι 
πάντες οί άνθρωποι οί μή άφικόμενοι είς τδ τέλειον τής αρετής 
ύπόκεινται είς μίαν δμοΰ κακίαν, καί ούτω ή λεγομένη έπίδο- 
σ'.ς καί προκοπή, μικρόν τι διαφέρουσα κατ’ αύτούς τής έσχάτης 
αφροσύνης, καθίσταται αίνιγμα άκατανόητον καί παραλογισμός, 
καί τδ χίϊρον προσέτι διϊσχυρίζονται δτι ή προκοπή ή κατορ- 
θώσασα βαθμηδόν ν’ άπαλλάξη τούς ανθρώπους τών παθών καί 
νοσημάτων παρέχει αύτού; δμοίως δυστυχείς δσον καί τούς μη- 
δενδς τών κακίστων άπηλλαγμένους.

Άλλ’ ήμεϊς, δπως άναιρέσωμεν τά τοιαΰτα, άς άντι-άξωμεν 
κατ’ αύτών τά ίδια αύτών δπλα. Ούτοι είς τάς σχολάς των 
κατά τήν λανθασμένη·/ αύτών άρχήν φρονοΰσΐ μέν δτι ό δίκαιος 
Αριστείδης ύπήρξεν έπίσης άδικος ώς δ τύραννος Φάλαρις, δ

(1) Οί φιλόσοφοι, οΰς ενταύθα ϊχει ύπ’ οψιν ό Πλούταρχος, εΐσΐ 
Στωϊκοί. Ουτοι διετείνοντο ότι δλα τά σφάλματα ήσαν όμοια και οτι 
τδ έλάγ ιστόν αδίκημα οφείλει νά τιμωρήται αΰστηρώς ώςκαΐ τό μέγι- 
στον έγκλημα. Κατά συνέπειαν τοΰ συστήματος τούτου οί μή κατέχον- 
τες τήν τελειότητα της φρονήσεως καϊ της σοφίας ήσαν έπίσης κακούρ
γοι καϊ φαυλοήΟεις ώς καϊ οί μάλλον διεφθαρμένοι.

(2) Νέο κόρη έκ Θεσσαλίας, ερωμένη τοΰ Ποσειδώνος, παρεκάλεσεν 
αΰτον νά τήν μεταμόρφωση είς άνδρα και νά καταστήση αυτήν άτρω- 
τον εις τάς μά/ας. Έγένετο λοιπόν κατά τήν μυθολογίαν εις τών αν- 
δρειοτέρων Λαπιθών.



348 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 549

γενναίος Βρασίδας δειλός ώς δ Τρωαδίτης στρατιώτης Δόλων 
καί προσέτι δ φιλόσοφος Πλάτων εξίσου αγνώμων ώς δ σύκο - 
φάντης Μέλιτος- άλλ’ δμως εϊς τάς πολιτικός τε κα! εμπορι
κός αύτών επιχειρήσεις άποφεύγοντες τοΰς κακίστους ώς μή πα
ρέχοντας αΰτοΐς τήν δέουσαν ασφάλειαν, προσφεύγουσιν εις τοΰς 
ενάρετους και 
πολλοΰ λόγου 

άξιους διά νά 
έμπιστευθώσι κα! 
έκτελέσωσι δΐ'αΰ- 
τών τάς άναγ- 
καιοτέρας των 
ύποθέσεις.
‘Ημείς δέ, βλέ- 
ποντες προφανώς 
δτι εις πάν γέ
νος κακοΰ και 
μάλιστα είς τάς 
άταξίας τής ψυ
χής συμδαίνει αυ- 
ξησις ή έλάττω- 
σις κατ’ αναλο
γίαν τών προό
δων ήμών πρ'ος 
τήν άρετήν κα! 
καθόσον δ ορθός 
λόγος διαφωτίζει 
ήσύχως τήν ψυ
χήν και διακα- 
θαίρει διαλύων 
τήν μοχθηρίαν 
αΰτής ώσπερ σκι
άν, φρονοΰμεν εΰ
λόγως δτι ή με
ταβολή αΰτη ή 
άνέλκουσα ήμάς 
έκ τοΰ βυθού τών 
έλαττωμάτωνκα- 
θίσταται λίαν έ- 
παισθητή· καί 
δτι, καθώς οί 
πλέοντε^είς πέ
λαγος άχανές 
άναλογίζονταιτόν 
χρόνον τής πλεύ
σεως καί τήν 
δύναμιν τοΰ άνε
μου, διά νά γνω— 
ρίσωσι τήν άπό- 
στασιν ήν διήνυ- 
σαν ούτω κομι- 
ζόμενοι, τοιουτο
τρόπως δύναται
τις μετά θετικότητος νά κρίνη περί τοΰ μεγέθους τών προόδων 
αύτοΰ πρ'ος τήν φιλοσοφίαν (1) άναλογιζόμενος τήν πορείαν αύ
τοΰ, δν ύπήρξεν ενδελεχής καί συνεχής, καί οΰδόλως έν τω με-

(1). Ή αρετή κατά τον Πλούταρχον ίσοδυνααεΐ τή φιλοσοφία, χαΐ 
αληθώς. Ό φιλόσοφος Σωκράτης αρκούντως απέδειξε το ταυτόσημον 
άμφοτέρων τών λέξεων. Άλλως τε, τί δύναται φιλοσοφία άνεν αρετής;

ταξΰ έχουσα καταπαύσεις, εϊτα πάλιν όρμάς καί έπιπηδήσεις, 
άλλ'άνλείως πάντοτε καί όμαλώς εϊς τά πρόσω κινούμε· η, ώδη- 
γεϊτο άπταίστως διά τοΰ ορθού λόγου καί τής φρονήσεως. Διότι 
τ'ο τοΰ Ησιόδου :

«Εί γάρ κεν καί σμικρόν έπι σμικρΰ καταβεί η 
«Και βαμα τοΰΟ’ ερδοις, τάχα κεν μέγα και τό γένοιτο·» 

ήτοι «Μικρά πο- 
σότηο, έπί μικρά 
συνεχώς προστι
θέμενη, άποτελεΐ 
πάραυτα μεγάλην 
ποσότητα» δέν 
έρρέθη καλώς 
προς αύξησιν μό
νον τών χρημά
των, άλλ’ εφαρ
μόζεται είς δλα 
καί μαλιστα εϊς 
τήν έπίδοσιν τής 
άρετής, καθόσον 
®ί συχναί πράξεις 
αΰτής περιποιοΰ- 
σιν εις τη·/ ψυχήν 
μέγιστον έθος καί 
τελεσιουργόν αί 
δέ άνωμαλίαικαί 
αμβλύτητες τής 
πορείας οΰ μό - 
νον άναστέλλουσι 
τήν προκοπήν,έ- 
πιφέρουσαι κατα
λύματα,ούτως εί
πεΐν, ώς έν και- 
ρω οδοιπορίας, 
άλλά δίδουσιν έν 
τω μεταξύ καιρόν 
εις τήν κακίαν, 
ήτις τότε έπιτι- 
θεμένη καί άνθυ- 
ποφέρουσα ήμάς 
πρός τοΰναντίον, 
καταστρέφει τάς 
προόδους μας.

Οί μαθηματικοί 
λέγουσι·? δτι οί 
πλανήται,παυσα- 
μένης τής είς 
τούμπροσθεν αΰ
τών πορείας,φαί
νονται άκί/ητοι 
(1), άλλ’ ή ά- 
ρετή δέν έπιδέ- 
χεται τοιαύτας 
διακοπάς καί

διαλείμματα προκοπής. Ή ψυχή αείποτε έν κινήσει ώσπερ έπί ζυ
γού ρέπουσα, ή άνυψοϋται πρός τά καλά ή κατατείνεται πρός τά 
έναντία. Οί Κιρραΐοι ήρώτησαν τ'ο μαντεϊον πώς δύνανται νά

(1) Τούτο προέρχεται έκ τής ένυπαρχούσης διάφορά; μεταξύ τής κινήσεως 
Της γής και τής τών πλανητών. "Οτε ήγήάκολουίει ανώτερον πλανήτην, 
ουτος φαίνεται είς εΰθεϊαν κίνησιν, δτε δ' εύρίσκεται απέναντι αύτοΰ, 
φαίνεται ακίνητος, καί δτε προηγείται, ό πλανήτης φαίνεται δπισθοπορών.

Η βασίλισσα τής Μαδαγασκάρης.

ζώσιν έν ειρήνη μεταξύ των, καϊ ίδοΰ ό Χρησμός: «Άν πάσας τάς 
ήμέρας καί πάσας τάς νύκτας πολεμής πρός τοΰς έξω». Ούτω λοι
πόν, άν συναισθάνεσαι δτι διηνεκώς έπολέμησας κατά τής κακίας 
καί τών παθών, άποδιώκων πάντοτε τάς ραθυμίας καί τάς ήδονάς,

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ.

αΐτινες έπαρουσιάζοντο ώσπερ κήρυκες πρ'ος τήν φρουράν τής αρε
τής φέρουσαι σπουδάς συνδιαλλαγής, εΰλόγως τότε δύνασαι νά δια- 
νύσης τό λειπόμενον τοΰ σταδίου σου μετά θάρρους καί προθυμίας.

Έμ. Γιαννακόπουλος. (άκολουθεϊ.)

“Ητοι νήσος τής 
Σελήνης, μία τών 
μεγίστων έν τω 
Ίνδικω ώκεανω 
πρ'ος τά ανατο
λικά παράλια τής 
’Αφρικής, χωρι- 
ζομένη αΰτής διά 
τοΰ Μοζαμβικοΰ 
πορθμού και κεί
μενη μεταξύ τής 
12ης καί 25 40 
νοτ. πλ. καί τής 
43 καί 50, 30 
μήκους άνατολι- 
κοΰ.

Τ'ο μήκος τής 
νήσου είναι 937 
μίλια, τ'ο κατά 
τ'ο κέντρον πλά
τος 350—τ'ο δ’ 
έμβαδό·/240,000 
τετραγωνικών μι
λιών καί δ πλη
θυσμός 3,000, 
000.

Άνεκαλύφθη δέ 
τ'ο 1506 ύπό τοΰ 
Λορένζου Άλμέ- 
ϊδα, υιού του 
πρώτου Πορτο- 
γάλλου άντιβα- 
σιλέως έν ταΐς 
Άνατολικαϊς Ίν- 
δίαις.

Οί νΰν κάτοι
κοι τής νήσου δι- 
ακρίνονται ώς έκ 
τοΰ χρώματος εις 
δύο—εϊς έλαιο- 
χρόους καί εϊς 
μαύρους. Έκτών 
πρώτων κατάγε
ται ή νΰν βασι
λεύουσα οικογέ
νεια.

Οί έλαιόχροοι 
ανήκουν είς την

Ή θρησκεία τοΰ λαοΰ εινε ε’δός τι είδωλολατρείας μεμιγμέ-

’ Ο βασιλεύς τής Μαδαγασκάρης.

Ίης μετ’ άμυδράς 
τίνος ιδέας περί 
τοΰ ύπερτάτου δν- 
τος, τό όποιον 
καλούσιν Άδρία 
— Μ α ν ί τ ρ α, 
ήτοι Θεόν τοΰ 
Ούρανοΰ.
Ό λαός προε- 

κυνεϊ 12 κύρια 
είδωλα, τά όποια 
παριστώσι τοΰς 
δώδεκα κυρίους 
θεούς των—4 έκ 
τούτων εΐνε ά- 
νώτεροι τών άλ
λων καί θεωρού ν
ται δημόσιοι εϊτε 
έθνικοι.

Η μαγεία και 
ή δεισιδαιμονία 
εινε εις γενικήν 
χρήσιν —έπίσης 
καί ή σεληνομαν- 
τεία.

Τά ήθη πρό τής 
εισαγωγής τού 
Χριστιανισμού ή
σαν πολύ κακά 
— ό δέ βασιλεύς 
άπόλυτος δεσπό
της.

Ή νήσος εΐνε 
καρποφόρος και 
παράγει όρύζϊον, 
καπνόν, πατάτας, 
καφφέν, βαμδά- 
κιον, ινδικόν, μέ- 
ταξαν, ζάκχαριν, 
μήλα, ροδάκινα, 
πορτοκάλια καί 
διάφορα εϊδη κόμ
μεος,άραρούτ,τα- 
μαρίντας κλπ. ια
τρικών.

Πολλαί τών 
Εΰρωπαϊκών Κυ
βερνήσεων έπροσ-

Μαλαϊκήν φυλήν, καί οί Μαύροι φαίνεται ότι είσήχθησαν διά 
τής σωματεμπορίας ώς δούλοι. Οί αΰτόχθονες κάτοικοι, οίτινες 
κατώκουν τά ένδότερα, έξηφανίσθησαν έντελώς διά τών πολέ
μων πρός τούς άποίκους. Εκτός τούτων ύπάρχουσι κατά τά 
ανατολικά παράλια καί όλίγαι χιλιάδες Αράβων μεταναστευσάν- 
των τών ’Ινδιών.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Δ'. Τι’ΰχος ΜΔ',)

πάθησαν νά κατακτήσωσι κατά καιρούς την νήσον, άλλ’ αί προσ- 
πάθειαί των άπέβησαν μάταιαι ένεκα τού κλίματος καί τής άν- 
δρίας τών κατοίκων.

Ό Χριστιανισμός είσήχθη εις τήν νήσον ώς έφεξής.
Κατά τάς άρχάς τού παρόντος αίώνος ή Μαδαγάσκαρ ήτο διη

θημένη είς πολλάς ανεξαρτήτους άλλήλων επαρχίας, είς μίαν
12.
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τών όποιων, Ίμερίναν,έβασίλευεν ισχυρός τις και φιλόδοξος άνήρ, 
καλούμενος Ραδάμας. Τούτον τ'ο 1816 έπεσκέφθησαν Άγγλοι 
απεσταλμένοι, τους όποιους ύπεδέξατο φιλοφρόνως και μετά τών 
όποιων έκλεισε συνθήκην, δι’ ής κατηργήθη ή σωματεμπο
ρία, έπι τω δρω τού νά σταλώσιν εις αυτόν ύπδ της ’Αγγλικής 
Κυβερνήσεως πολεμεφόδια, όπλα καί άνδρες δπως γυμνάσωσι 
τδν στρατόν του εις τήν πολεμικήν. Διά τής βοήθειας ταύτης ο 
Ραδάμας μετ’ δλίγον καθυπέταξεν είς εαυτόν δλην την νήσον.

Το 1818 ή Ιεραποστολική Εταιρία τού Λονδίνου έστειλε δια
φόρους ιεραποστόλους τεχνίτας δπως διδάςωσι τδν λαόν τδν Χρι
στιανισμόν καί τάς τέχνας τού πολιτισμού. Διά τών προσπαθειών 
τούτων ή γλώσσα τού λαού κατέστη γραπτή διά λατινικών γραμ
μάτων, γραμματική έμορφώθη και ή Άγια Γραφή μετεφράσθη 
καί έτυπωθη είς αύτήν. Είς 10 έτη 15 χιλ. εντοπίων έμαθον 
νά άναγινώσκουν καί γράφουν και πολλοί ένηγκαλισθησαν τδν 
Χριστιανισμόν.

c0 βασιλεύς, καί τοι μή Χριστιανός αύτός, ηύνόει πολύ τούς 
‘Ιεραποστόλους καί τοϊς παρεϊχεν δλα τά μέσα πρδς έπιδίωςιν 
τού σκοπού των.

Αίφνης δμως άπέθανεν, ή 'δέ διαδεχθεισα αύτόν γυνή του 
έπεδόθη άμέσως είς τήν καταστροφήν τού Χριστιανισμού. Τά 
σχολεία έκλείσθησαν, οί δέ Ιεραπόστολοι έόιώχθησαν εκ τής 
νήσου τ'ο 1836. Ό Χριστιανισμός άπεκηρύχθη, οί δέ όμολο- 
γούντες αύτόν κατεδιώχθησαν, έβασανίσθησαν καί έθανατώθη- 
σαν, πολλούς δέ τούτων έρριπτον κατά κεφαλής κατά κρημνών, 
έάν δέν ήρνούντο τδν Χριστόν, καί άπέθνησκον. ‘Ο ηρωισμός τών 
μαρτύρων τής Μαδαγάσκαρ ήτον άξιοθαύμασπος.

‘11 κατάστασις αυτών τών πραγμάτων έξηκολούθει χωρίς νά 
δυνηθή ή Κυβέρνησις να καταστρεψη τδν Χριστιανισμόν μέχρι 
1846, δτε δ υίδς τής βασιλίσσης 17έτηςτότε ένηγκαλίσθη τον 
Χριστιανισμόν καί διά τής επιρροής του δ Χριστιανισμός έςηπλώθη 
περισσότερόν πρόι,ερολ

Ta 1855 νέος διωγμό; ήγέρθη χατά τοΰ Χριστοΰ xat πλέον 
τών 2,000 Χριστιανών έθανατώθησαν.

Το 1857 Γάλλοι απεσταλμένοι διωργάνισαν συνωμοσίαν κατά 
τής βασιλίσσης καί τούτο έδωκεν αφορμήν εις έτερον διωγμόν, 
καθ’ δν καί πάλιν 2,0ϋ0 περίπου Χρισιιανοί έφονεύθησα'.,

Τδ 1861 ό νέος ήγεμών Ραδάμας ό 2ος άνέβη είς τον θρό
νον*  άλλά μετ’ού πολύ έοολοφονηθη υπό τινων έκ τών μεγιστά
νων του καί ή βασιλομήτωρέν. νέου άνεοη εις τον θρόνον το 1863 
καί έπανήγαγε τήν είδωλολατρειαν και κατεδιωςε σκληρώ, τους 
Χριστιανούς.

Μέ τδν θάνατον αύτής, δστις συνέβη το 1869 και με τήν 
άνάβασιν τής νέας βασιλίσσης ό Χριστιανισμός δχι μόνον άπηλ- 
λάγη τού διωγμού, άλλά και κατέστη θρησκεία τού Κράτους διά 
βασιλικού διατάγματος. Τά είδωλα κατεκάησαν και οιάφοροι δι
δάσκαλοι καί κήρυκες τού Ευαγγελίου έςάλησαν εις διάφορα 
μέρη τής νήσου δπως διδάξωσι τδν λαόν τήν νεαν θρησκείαν.

Έν δέ τω «Χρόνω τής Νέας Ύόρκης» άναγινώσκομεν.
«ΊΙ βασίλισσα τής Μαδαγασκάρης κατέκαυσε τά είδωλά της 

καί ένηγκαλίσθη μέ τήν άριστοκρατίαν αυτής τον Χριστιανισμόν; 

πάσα δέ ή επαρχία τής Ίσμερίας, δπου κεΐται ή πρωτεύουσα, 
έμιμήθη τδ παράδειγμα τής κυβερνήσεως. Κατά τδ θέρος ή βα
σίλισσα ωκοδομήσατο βασιλικόν ναΐσκον. Κατηδαφίσθη τδ περι
στύλων τού ναού τού μεγάλου έθνικού ειδώλου*  οί Ιερείς 
έξεμάνησαν φρικτά καί εΐπον δτι ό θεδς αύτών θέλει 
εξάπαντος έκδικηθή τήν ασεβή καί αιρετικήν ήγεμονίδα.

«Τή δέ 8 Σεπτεμβρίου ήλθον ένοπλοι καί απειλητικοί δπως 
άπαιτήσωσι τά δικαιώματα, άπερ άξιούσιν δτι έχουσι καθδ εύγε- 
νεϊς. Πάραυτα δέ άπεφασίσθη νά πεμφθώσιν ό άρχιγραμματεύς 
τής Επικράτειας καί έτεροι μεγάλοι αξιωματικοί είς το επτά μι
λιά άπέχον τής πρωτευούσης ιερόν χωριον, δπως πυρπολήσωσι 
τδν ναόν πρδ τής επανόδου τών ιερέων. Ούτω δέ καί έγένετο*  τδ 
εϊδωλον άπετεφρώθη μετά τού ναού.

«'Ολίγοι έκ τών τού όχλου εΐχον ίδεΐ τδ εϊδωλον. Ό μέγας, 
θεδς τή; Μαδαγασκάρης ήτον αόρατος. Οί ιερείς, οϊτινες ένέδυ— 
σαν αύτόν μεταξωτήν έσθήτα, έφρόντισαν νά έχωσι αύτδν κεκρυμ- 
μένον. ‘Ο λαός, ιδών δτι δέν εΐχε πλέον θεότητα πρδς λατρείαν, 
έζήτησεν άμέσως παρά τής βασιλίσσης τήν νέαν θεότητα του, 
ή δέ βασίλισσα προσκαλεσαμένη τότε τούς αύτόχθονας Χριστια
νούς παρεκάλεσεν αύτούς νά πέμψωσι διδασκάλους τού Χριστια
νισμού δπως διδάξωσι τδν λαόν. 'Ιδού δέ πώς έρρυθμίσθη τδ 
πράγμα. Έπί τών 280 πόλεων καί κωμών τής έπαρχίας Ίσμερίας, 
αί 220 έχουσιν ήδη Χριστιανικάς έκκλησίας, καί εύρέθησαν άν
θρωπος οϊτινες άνέλαβον νά διδάξωσι τόν λαόν. Τούτο Υποδει
κνύει δτι δύνανται καί αί Άρχαί νά μεταστρέψωσι τδ δόγμα έθνους 
τινός. ΊΙ έπιστροφή τής Μαδαγασκάρης είς τον Χριστιανισμόν 
έτελέσθη κατά τον ΙΘλ αιώνα, ώς ή τών Σαξώνων κατά τον 
ΣΤ’. Έάν θέλωμεν νά άνατρέψωμεν τήν λατρείαν τών ειδώλων, 
πρέπει πρώτον νά έξαφανίσωμεν τδ εϊδωλον. (1)

(Έκ τού Άστέρος τής Ανατολής).

Λ0Γ02
ί^ωνηθεις υπό τον ίατροΰ Χο. Πολίτου

ίν τω εν Ν. Έφέσω φίλεχτιαιό. Χνλλύγφ νή Σύμπνοια.^

φιλόμουσον 'Λχρσατήριον!

«’ΈσεσΟε ούν τέλειοι, ώσπερ ό 
«πατήρ ύμών έν τοΐς ούρανοΐς τέλειός έστι«.

(Ματθαίος Κεφ. στ’.)

Ό έρευνητικδς νους τού άνθρώπου, ή φυσική ήμών περιέργεια 
μάς οδηγεί έκόντας άκοντας ν1 άναζητώμεν τ'ον μυστυριώδη σκο
πόν τής έπί γής ύπάρξεως τού ά/θρώπου. Οσον όυσλυτον και 
άκατανόήτον μάς παρουσιάζεται έκ πρώτης δψεως τδ υψηλόν καί 
δυσποόσιτον τούτο έρεύνημα, τδ σκανδαλίζον έκάστοτε τούς μή

(1) Ίδε καί ΙΓ τόμ. Μεντ. σελ 198. 

εύαρεστουμένους νά κατανοήσωσιν δ,τι οϊκοθεν εΐνε εύνόητον, τό
σον άπλούν καθίσταται είς τούς οδηγούμενους ύπ'ο τού θείου φω
τός τήςάληθούς σοφίας.

Παραδεχόμενοι, κύριοι, άνευ τής παραμικράς άμφιβολίας, δτι 
ο Θεός, ώς ή πρώτη καί άνεξάρτητος δημιουργική αιτία πάντων 
τών δντων,έπλασε τον άνθρωπον χατ εικόνα και όμοίωσιν αύ- 

τοΰ, ύποχρεούμεθα κατά λογικήν συνέπειαν νά παραδεχθώμεν 
άνενδοιάστως, δτι δ άνθρωπος, καθά λογικόν δν, οφείλει άναγ- 
καίω: ώς πρώτον καί κύριον μέλημα νά έχη τήν ηθικήν καί δια
νοητικήν άνάπτυξιν αυτού, δι’ ής μόνης τελειοποιούμενος δσον 
έπι.£τραπται αύτω πλεϊον, δύναται έπί μάλλον νά προσομοιωθή 
καί πλησιάση πνευματικώς πρδς τδν άδημιούργητον δημιουργόν 
του, συμφώνως πρδς τ'ον άληθή προορισμόν, ον δ πάνσοφος προσ- 
διώρισε τωεύγενεϊ καί λογικω κτίσματι αυτού, τω άνθρώπω.

Πρώτη λοιπόν άρχή καί βάσις τής ηθικότητας καί νοητικό- 
τητος τού λογικού τούτου πλάσματος, τού άνθρώπου, εινε άναμ- 
φιοβητήτως δ Πλάστης, δ όποιος δημιούργησα; έκ τού μηδενδς 
τά πάντα, συντηρούμενα καθ’ ούς έθετο αρχικούς νόμους είς τήν 
δημιουργίαν αύτών, εΐνε πάνσοφος, πανάγιος, κριτής αδέκαστος 
τών λογικών αυτού πλασμάτων, πηγή άέναος καί κανών άπται
στος πάσης άληθείας καί άγιότητος.

Έδη έξετάζοντες μετά προσοχής καί έμβριθείας τδ εύγενές 
τούτο πλάσμα τής θείας πανσοφίας, τδν άνθρωπον, άνευρίσκομεν, 
δτι δ διοργανισμος αύτού ούσιωδώς διαφέρων τού τών λοιπών 
άκόγων ζώω> διευθύνεται ύπδ τού νού, τής εύγενούς δηλ. 
έκείνης δυνάμεως τής ψυχής, τής είς μόνον τδν άνθρωπον 
ύπδ τού δημιουργού δωρηθείσης, ήτις καθιστά αύτδν άξιον νά 
προσφέρη προσηκόντως καί διά τών αγαθών πράξεων τήν λατρείαν 
του πρ'ος τδν ύψιστον καί πάνσοφον Δημιουργόν τού παντός.

Βεβαίως, ή εύγενής αύτη δύναμις, δ νους, έν τω δποίω κατα
φαίνεται ή ζωογονούσα αύτόν ψυχή, ήτις απορρέει έκ τής θείας 
χάριτος,έδωρήθη ύ.τδ τού Ύψίστου ούχι ΐνα μέ-η έν τω άνθρώπω 
στάσιμος, ά/χλά πάντως ΐνα προοοεύη καί όσο / έίεστιν αύτω έπί 
μάλλον τελειοποιήται.

Έκ τού δτι δέ δ δημιουργός έπλασε τδν άνθρωπον κατ εικόνα 

και όμοίωσιν αΰτοΰ, έπεται δμολογουμένως, δτι το λογικόν 
τούτο πλάσμα τού Θεού, δ άνθρωπος, οφείλει νά θεωρή τδν πάν
σοφον δημιουργόν του ώς πρώτην αρχήν καίβάσιντής ήθικής καί 
διανοητικής άναπτύξεως αύτού, τής αληθούς καί απταίστου δια- 
γνώσεως τού καλού καί τού κακού, καί νά καθορηγήται είς δλας 
τάς πράξεις του ύπδ τών θείων έντολών του. Δι'ο πάντες οί κατά 
καιρούς σοφοί καί όντως μεγάλοι άνδρες άπέδιδον τάς καλάς 
πράξεις αυτών ούχί είς εαυτούς, άλλ’ είς τδν Θεόν ώς έμπνευ- 
σθείσας ύπ'ο τής θείας χάριτος.

Θεωρούντες δμως τδν πλάστην πρώτην αρχήν τής ήθικότη- 
τος καί νοητικότητος τού άνθρώπου, δέν έπεται έκ τούτου δτι 
δοείλομεν νά έννοώμεν τ'ον άνθρωπον παντάπασι παθητικόν δν, 
καί ώς δργανον μή δυνάμενον νά διακρίνη καί πράττη άφ’ εαυ
τού το καλόν. Άπ’ έναντίας μάλιστα έξετάζοντες μετ' έμβριθείας 
τήν φύσιν τού άνθρώπου, άνευρίσκομεν, δτι εΐνε ον λογικόν, φύ
σει τβικδν καί ελεύθερον είς τήν έκλογήν τών πράξεών του*  

επομένως οφείλομεν νά καθομολογήσωμεν, δτι δ άνθρωπος διά 
τού λογικού, το δποϊον δ πάνσοφος έδώρησεν αύτω, εΐνε μετά 
τδν Παντοδύναμον αύτός άρχή ήθικότητος έαυτω.

Έάν θέλη λοιπόν δ άνθρωπος, συμμοοφούμενος πρδς τ'ον ά
ληθή προορισμόν αύτού, νά μεταχειρίζηται έπαξίως καί καταλ
λήλως τ'ο άπ'ο τού πανσόφου δωρηθέν αύτω πολυτιμότατον τά- 
λαντον, τόν ύπδ τής άθανάτου ψυχής ζωογον ούμενον νούν, δφεί- 
λει ουτος δλαις δυνάμεσι νά καλλιεργή αύτδν δσον έξεστι 
περισσότερόν, α^απτύσσων έπί τδ τελειότερον τάς ήθικάς καί 
διανοητικά; αύτού δυνάμεις. Ούτω δέ άναπτυσσόμενος δ άν
θρωπος έκπληροϊ τ'ο ρητόν τού Θεανθρώπου, λέγοντος « έσεσθε 
ουν υμείς τελειοι, ώσπερ δ πατήρ ύμών δ έν τοϊς ούρανοϊς τέ
λειός έστι. »

Τίνι δ’ άλλω τρόπω δύναται δ άνθρωπος νά γίνηται τέλειος 
καί νά διακρίνη μέν τ'ο καλόν άπ'ο τδ κακόν, τδ δίκαιον άπ'ο τδ 
άδικον, τήν άλήθειαν άπδ τ'ο ψεύδος, νά πράττη δέ τήν αρετήν 
καί ν’ άποφεύ'ιγι μετ’ αποστροφής τήν κακίαν ; τίνι τρόπω τέλος 
τ'ο λογικόν όν, ό άνθρωπος, καθίσταται άξιος νά προσφέρη προση
κόντως καί δι’ άγαθών πράξεων τήν άληθή λατρείαν πρδς τόν 
πανάγαθου καί πάνσοφον δημιουργόν του, έάν μή διά τής άγα- 
θής άναπτύςεως τών Διανοητικών δυνάμεών του προπαρασκευάση 
έαυτόν ;

Έάν λοιπόν πράγματι θέλωμεν νά ήμεθα κατ’ εικόνα 
καί όμοίωσιν πλάσματα τού πανσόφου Δημιουργού τού παν
τός, οφείλομεν δλαις δανάμεσι νά προσπαθώμεν ν’ άποκτώμεν 
άληθή παιδείαν, άναπτύσσοντες έπ’ άγαθω τάς διανοητικάς ήμών 
δυνάμεις.

Οΰτος, κύριοι, εΐνε δ αληθής προορισμός τού άνθρώπου*  έπί 
τω σκοπώ τούτω δ πανάγαθος έδημιούργησεν έπί ’ι'ής τδν άν
θρωπον. Καί δστις μή συμμοοφούμενος πρδς τ'ον άληθή τούτον 
προορισμόν τού άνθρώπου, παραμελεί τήν δσον ένεστιν έντελε- 
στέραν ηθικήν καί διανοητικήν άνάπτυξιν αυτού, ουτος προφα
νώς, άτε μή πειθόμενος εις τδν θειον νόμον, αύτός εαυτόν υποβι
βάζει είς ήν ζωολογικήν βαθμίδα ούδόλως δ πάνσοφος Δημιουρ
γός κ^τέταξεν αύτόν.

Δύναται δέ δ άνθρωπος, συμφώνως πρδς τδν ύπδ τού Δημι
ουργού τεθέντα υψηλόν καί εύγενή προορισμόν του, ν’ άποκτήση 
ηθικήν καί διανοητικήν διαμόρφωσιν, δι’ ής κατόπιν λογικώτερον 
διαρρυθμίζει τήν καλήν κρίσιν καί διαγωγήν αυτού έν τω οίκω, 

έν τοϊς σχολείοις, έν τοϊς ίεοοΐς ναοΐς καί έν τή κοινωνία.
Έν μέν τω οίκω ζ άνθρωπος κατά τήν παιδικήν ήλικίαν αυ

τού προγυμνάζεται, ούτως ειπεΐν, καί παραλαμβάνει παρά τών 
γονέων καί οικείων τάς πρώτας ιδέας περί τής φύσεως τών πραγ
μάτων έν γένει, τήν ηθικήν φυτάδα, έξ ής κατόπιν ολίγον κα- 
τ ολίγον θέλει άναβλαστ-ήσει το δένδρον τής ανατροφής αύτού. Έκ 
τής κάτοικον έπιμελούςή πλημμελούς έπαγρυπνήσεως τώνγονέων 
καί οικείων περί τήν πρώτην καί αρχικήν ανατροφήν τού άνθρώ
που έξαρτάται κατά μέγα μέρος ή εύημερία ή δυσημερία τής 
ιδίας αύτού ύπάρξεως, τής κοινωνίας καί τού έθνους αύτού.

Έν δέ τοϊς σχολείοις, διά τής διδασκαλίας τών διδασκόντων 
άρύεται ζ άνθρωπος τήν διανοητικήν άνάπτυξιν αύτοϋ, καί διαρ-
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ρυθμίζει τήν ήθικήν μόρφωσιν του, καί ούτως έφωδιασμένος προ
βαίνει νά διαπλεύση τδ δύσπλουν πέλαγος τής ανθρωπίνου κοι
νωνίας. ’Εν τοΐς σχολείοις πλάττονται καί μορφώνονται οί αγαθοί 
πολϊται, οί μεγάλοι άνδρες. Διό αί κοινωνία', καί οί άρχοντες 
οφείλουν νά καταβάλλωσι μεγίστην προσοχήν καί προσπάθειαν 
περί τήν κατάλληλον διαρρύθμισιν τών σχολείων καί ιδίως περί 
τήν έκλογήν τών διδασκάλων. Όμολογουμένως έργον τοΰ διδα
σκάλου εΐνε ν’ άναπτύσση καί μορφίνη λογικώς τδ πνεΰμα τοΰ 
μαθητεύοντος άνθρώπου, νά μεταδίδη εις αύτόν ιδέας δρΟάς καί 
ύγιεΐς, νά έγχαράττη προσηκόντως είς τήν καρδίαν αύτοΰ τά 
πρώτα καθήκοντα τής αγαθής καί τίμιας διαγωγής, καί έν γένει 
νά προπαρασκευάζη καί καταρτίζη αύτδν ούτως ώστε νά δύ
ναται κατόπιν νά προβαίνη μόνος είς άπόκτησιν νέων γνώ
σεων, δι’ ών τελειοποιώ-/ τήν ήθικήν μάλλον αύτοΰ ζωήν νά ήνε 
άξιος είς τδ μετά ταΰτα νά διανύση μάλλον άπροσπταίστως τδ 
ςάδιον τής απείρους κινδύνους παρουσιαζούσης άνθρωπίνου κοινω
νίας. Άλλά δποΐός τις δφείλει νά ήνε δ διδάσκαλος διά νά δώση 
τοιαύτην σωτηριώδη καί υγιή μόρφωσιν είς τδν μαθητήν, είς τδ 
κατόπιν μέλος τής κοινωνίας; Βεβαίως ό έπαγγελλόμενος ν’ ά- 
ναπτύξη διανοητ'.κώς καί μορφώση ηθικώς τούς άλλους, οφείλει 
αύτδς πρώτος νά τυγχάνη ανεπτυγμένος καί ηθικός- ό διδάσκα
λος άς μη παρεμποδίζηται τδ παράπαν ύπδ τών γονέων ή αρ
χόντων είς τήν καλήν ήθικήν καί λογικήν μόρφωσιν τών μαθη
τών αύτοΰ. Χρέος μάλιστα απαραίτητον τών τε γονέων καί αρ
χόντων εΐνε νά παρέχωσι πάσαν ήθικήν καί ύλικήν ύποστήριξιν 
καί συνδρομήν πρδς τούς ικανούς καί αγαθούς διδασκάλους, είς 
χείρας τών δποίων ιδίως κατά μέγιστο-/ μέρος ύπάρχει έμπεπι- 
στευμένη ή εύημερία τών οικογενειών, τών κοινωνιών καί κατά 
συνέπειαν τών έθνών καί τής άνθρωπότητος έν γένει. ’Αρά γε αί 
κατά τήν Μικρασίαν δμογενεϊς κοινότητες έλαβον ποτέ ύπό σπου- 
δαίαν έποψιν τήν κατάλληλον διαρρύθμισιν τών σχολείων; τά 
έργα αύτά άς άπαντήσωσιν άντί έμοΰ, δστις άπέχω νά προσκρούσω 
καί ήδη δμολογών τήν καθαράν άλήθειαν καί ιδίως περί τής κα- 
καταστάσεως τών καθ’ ήμάς σχολείων.

Έν δέ τοΐς ίεροΐς ναοΐς φοιτών έκ τής παιδικής ήλικίας 
ενισχύει, κρατύνει καί καλλιεργεί δ άνθρωπος τάς θρησκευτικά; 
αύτοΰ πεποιθήσεις, τάς δποίας παρά τών γονέων και διδασκάλων 
παραλαμβάνει. Έν τοΐς ναοΐς τελειοποιεί δ άνθρωπος δλονέν τήν 
ήθικήν μόρφωσιν αύτοΰ, προσφέρω-/ είς Θεόν τήν προσήκουσαν 
λογικήν λατρείαν, αμέτοχο-/ δσον τδ δυνατόν πάσης δεισιδαιμο
νίας. Πάς τις κατανοεί πόσον ύψηλά εΐνε τά καθήκοντα τών λει
τουργών τών ιερών ναών, καί πόσον έκ τής άγαθής ή πλημμε
λούς έκπληρώσεως τών έκκλησιαστίκών καθηκόντων τών ιερέων 
έξαρταται ιδίως καί κατά μέγιστον μέρος ή ηθική εύημερία καί 
ψυχική σωτηρία τών κοινωνιών καί τής άνθρωπότητος. Πόσον 
όντως μεγίστην εύθύνην άναλαμβάνουν οί λειτουργοί τοΰ Ύψίστου, 
οί ίερεΐς ένώπιον τοΰ δικαιοκρίτου Θεοΰ καί τής άνθρωπότητος, 
τήν δποίαν ουτοι πνευματικώς, παρ’ ήμΐν δέ έν μέρει καί πο- 
λιτικώς, κυβερνώσιν ! Είθε οί κατάλληλοι, οί διέποντες τά τής 
θρησκείας, καί ιδίως έν τή 'Οθωμανική Αύτοκρατορία, λαμβά- 
νρντες ύπδ σπουδαία-/ έποψιν ήν ισχυρότατη-/ ήθικήν έπίδρασιν 

έξασκοΰσιν ή δύνανται νά έξασκώσιν οί κατώτεροι λειτουργοί 
τής έκκλησίας έν ταϊς καθ' ήμάς δμοδόξοις κοινωνίαις, είθε, 
λέγω, οί έκ τής θέσεώς των δυνάμενοι νά έννοήσωσι καταλλήλως 
τήν έπί τών δμογενών κοινωνιών πανίσχυρο-/ έπενέργειαν τοΰ 
κατωτέρου Κλήρου και νά έπιστήσωσι τήν έντονωτάτην προσοχήν 
καί έπιμέλειαν αύτών είς τήν κατάλληλον έκλογήν καί χειροτό- 
νησιν ιερέων, οιτινες πάντες δφείλουν νά ήνε δσον μάλλον ήθι— 
κοί καί πως διανοητικώς άνεπτυγμένοι. Άν μή ληφθή σύντο
νος καί ταχεία πρόνοια περί τοΰ σπουδαίου και σωτηριώδους τού
του άντικειμένου, αί κατά τήν Μικρασίαν άνανάπτυκτοι είσέτι 
κοινωνίαι, μή χειραγωγούμενα', προσηκόντως ώς έκ τής έλλεί- 
ψεως καταλλήλων ιερέων, θέλουν έπί μάλλον κυλίεσθαι έν πά- 
θεσι-καί διχονοίαις,τάς δποίας ϊσα ίσα οί άγαθοί ίερεΐς δύνανται 
νά κατασβύνωσι καί προλαμβάνωσιν. Άλλά, διά ν’ άποκτήσωμεν 
τοιούτους άγαθούς καί σωτηριώδεις ίερεΐς, οφείλομε-/ ήμεϊς αύτοί 
νά συντελέσωμεν έν μέρει εϊς τό νά προπαρασκευασθώσι τοιοΰτοί' 
οφείλομε-/ έτι γενναίως νά προσφέρωμεν αύτοΐς τά πρός άξιο- 
πρεπή καί άνεξάρτητον συντήοησιν αυτών άπαιτούμενα μέσα- άνευ 
τής θυσίας ταύτης δέν εΐνε δυνατόν ν’ άποκτήσωμεν άγαθούς ίε
ρεΐς, και έπομένως ούδέποτε θέλομεν προαχθή καί εύημερήσει 
κοινωνικώς.

Έν τή αοινωνίΐ} τέλος εισερχόμενος δ άνθρωπος θέλει άπο- 
κτήσει δλίγον τήν πείραν, δι’ ής έκ τών πραγματικών άποτελε- 
σμάτων μανθάνω-/ τί οφείλει νά ζητή καί τί ν’άποφεύγη, άνα- 
πτύσσει τάς λογικάς αύτοΰ δυνάμεις καί προσκτάται τήν φρόνησιν. 
Άλλ’ δπως λάβη τις έν αύτή τή κοινωνία, τή μυρίους κινδύνους 
παρουσιαζούση, άγαθήν καί κατάλληλον πείραν, οφείλει προηγου
μένως νά ήνε προσηκόντως προπαρεσκευασμένος παρά τε τών 
έαυτοΰ γονέων καί τών διδασκάλων, νά συνοδεύηται δέ ύπό άκρα- 
δάντου πεποιθήσεως πρός τόν Θεόν καί ένθέρμου έπιθυμίας περί 
τήν έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών καθηκόντων του- άλλως ούδέ
ποτε δ άνθρωπος δύναται νά εύημερήση, άλλ’ άπόλλυται έν τω 
ώκεανω τής διαφθοράς.

Ο'ύτω δέ δ άνθρωπος, άναπτυσσόμενος δι’ ών άνω εϊρηται 
μέσων ήθικώς καί διανοητικώς καί σχηματίζω-/ δρθοτέρας ιδέας 
περί τής άληθοΰς φύσεως τών πραγμάτων, δύναται συμφώνως 
πρός τόν άληθή προορισμόν αύτοΰ νά εύημερήση μέν κατ’ άνθρω
πον έπί γής, ν’ άξιωθή δέ μετά θάνατον τής θείας χάριτος καί 
άπολαύσεως. Ένταΰθα τοΰ λόγου περιελθών, κρίνω ωφέλιμον 
δπως έν παρόδω δι’ άναμφισβητήτων άποδεί ξεων και λογικών 
έπιχειρημάτων άνατρέψω καί έξαλείψω, εϊ δυνατόν, κοινήν τιν» 
πρόληψιν, έρριζωμένην άτυχώς παρά τω λαω, δστις ώς μή 
ώφειλε δοξάζει καί φρονεί, δτι τάχα δσον άναπτύσσεταί τις ήθι
κώς και διανοητικώς έκπαιδευόμενος τόσον παραμελεί τά θρη
σκευτικά καθήκοντα αύτοΰ, γινόμενος ολιγόπιστος ή καί δλως, 
ώς κοινώς λέγουν, άπιστος. Τήν δλως δεισιδαίμονα και άλογον 
ταύτην τοΰ λαοΰ πρόληψιν χρέος απαραίτητον έχει έκαστος δυ
νάμενος νά έξαλείψη διά λογικών έπιχειρημάτων, ώς άντιστρα- 
τευομένην κατά τοΰ ορθού λόγου καί τοΰ άληθοΰς προορισμού τοΰ 
άνθρώπου.

Όμο) ογουμένως δ πάνσοφος Δημιουργός του παντός εΐνε τό

δλεθριώταται συμφοραί, άς έσχάτως ΰπέστη ή δύσμορος Γαλλία.

Κατ’ άντιπαράθεσιν ήδη άς λάβωμεν ύπ’ οψιν άλλους σοφωτά- 
τους καί άληθώς πεπαιδευμένους άνδρας, οιτινες περιφρουρού- 
μενοι ύπό τής ήθικής καί χρηστής άνατροφής, ώς άλλοι φαεινό- 

δύ- - τατοι άστέρεο, καθωδήγησαν τήν άνθρωπότητα διά τοΰ θείου φω
τός τής άληθείας είς τήν εύθεϊαν δδόν τής άρετής, γενόμενοί μέ
γιστοι εύεργέται τού άνθρωπίνου γένους. Παραλείπω-/, χάριν συν
τομίας, ν’ άναφέρω τούς άπειροπληθεΐς σοφούς άγιους πατέρας, 
Οιτινες διά τής έν Χριστώ σοφίας καί τής εύρυτάτης παιδείας 
αύτών ώς φαεινότατοι φωστήρες διαφωτίζουν τό στερέωμα τής 
άγιας ήμών έκκλησίας, καί τόσους άλλους λαϊκούς, κατά τούς 
χρόνους τοΰ Χριστιανισμού, οί όποιοι διά τής χρηστής πολυμα
θείας των εύηργέτησαν καί προήγαγον τό ανθρώπινον γένος, άς 
ονομάσω έν συντόμω ολίγους τινάς έκ τών φιλοσόφων τής άρ- 
χαιότητος, οιτινες μολονότι ήκμασαν εις τούς χρόνους τής είδω- 
λολατρείας καί έν μέσω τής πολυθεΐας, εις διάφορα άπ’ άλλήλων 
άφεστώτα έθνη, διά τήςήθικής καί διανοητικής άναπτύξεως, διά 
τής άληθοΰς παιδείας δδηγούμενοι ύπό τοΰ θείου φωτός τής άλη
θείας, έν μια διανοία άπαντες διέγνωσαν, έλάτρευσαν καί έδιδα— 
ξαν τοϊς έαυτών δμοεθνέσι τόν άληθή Θεόν, ώς τόν δημιουργόν 
τού παντός καί πηγήν αέναο-/ πάσης σοφίας.

Ούτως,είς τήν Βακτριανή-/ τήν έν τή Περσία ήκμασε καί 
έβασίλευσεν, ώς λέγεται, δ άρχαιότατος φιλόσοφος Ζωροάστρης, 
περί τό 500 ή 600 προ Χριστού. ‘Ο φιλόσοφος ουτος έπρέσβευε 
και έδίδαξε τό αύτεξούσιον τοΰ άνθρώπου, τήν άνάστασιν τών 
νεκρών, τό προπατορικόν άμάρτημα, τήν άθανασίαν τής ψυχής 
και τήν μέλλουσαν κρίσιν καί άνταπόδοσιν. Ό Ζωροάστρης είς 
πέντε ή έξ, ώς λέγουσιν, έτη Οαυμασίως κατώρθωσε νά μετα- 
πλάση ήθικώς καί θρησκευτικώς τήν Περσίαν. Ούτος έτακτοποί- 
ησε τόν τε πολιτικόν και τόν θρησκευτικόν οργανισμόν τοΰ κατά 
τό Μηδοπερσικόν κράτος τάγματος τών μάγων, έξ ών τρεϊς, 
ώς πασίγνωστο-/, κατά τήν γέννησιν τοΰ Σωτήρος, γνωρίσαντες 
έκ τοΰ έπιφανέντος άστέρος, δτι έτέχθη βασιλεύς τών ’Ιου
δαίων, ήλθον είς Βηθλεέμ καί πεσόντες προσεκύνησαν τό θεϊον 
βρέφος καί προσέφεραν τά γνωστά δώρα, κατά τόν εύαγγελιστήν 
Ματθαίον. Κατά τούς αύτούς περίπου χρόνους έν τή Κίνα Κομ- 
φούκιος, δ άριστος τών Σινών φιλοσόφων, γεννηθείς τό 550 πρό 
Χριστού, έδίδαξεν, δτι δ άνθρωπος οφείλει νά ΰποτάσσηται είς 
τόν Θεόν, νά σέβηται καί νά λατρεύη αύτόν ν’ άγαπα τόν πλη
σίον ώς εαυτόν νά ύποτάσση τά έαυτοΰ πάθη είς τό λογικόν. 
Καθώς δ Σωκράτης ούτω και δ Κομφούκιος έφήρμοσε τήν θεω
ρητικήν φιλοσοφίαν είς τόν πρακτικόν βίον πρός εύδαιμονίαν τών 
δμοεθνών του.

Ό ούρανοφάντωρ Αθηναίος φιλόσοφος Σωκράτης, γεννηθείς 
τό 467 πρό Χριστού, έδίδαξε τόσον δρθήν καί φιλάνθρωπον ήθι
κήν, ώστε δικαίως έλεγε περί αύτού δ φιλόσοφος καί ρήτωρ 
Κικέρων, δτι παρέλαβεν αύτήν ούρανδθεν. Διά τοΰ ορθού λογικού 
έγνώρισε τήν ύπαρξιν ένός μόνου Θεοΰ. ’Επειδή δέ έπροσπάθη- 
σεν έπ’ άγαθώ νά χοινοποιήση τήν θείαν ταύτην άποκάλυψιν, 
κατηγορηθεΐς ώς άθεος παρά τήν ιερέων τής Δήμητρος κατεδι
κάσθη νά πίη τό κώνειον,

πνευματικόν φώς, δι'ου πάντα τά έργα του φωτίζονται,ή δέ ηθική 
καί διανοητική άνάπτυξις τοΰ νοΰ, ή άληθής παιδεία τοΰ άνθρώ
που, εΐνε δ πνευματικός δφθαλμός, δι’ ού δ άνθρωπος καθορά 

νοερώς τό άληθινόν φώς, τόν παντοδύναμον πλάστην του.
Όστις λοιπόν, κύριοι, δΐίσχυρίζέται, δτι δήθεν δ τυφλός

ναται νά βλέπη καλλίτερο-/ τοΰ έχοντος τούς οφθαλμούς σώους 
καί υγιείς, μόνος ουτος, δ τυφλός τά τ’ ώτα τόν τε νοΰν τά τ’ δμ- 
ματ’ ών, δύναται παραφρόνως νά δίισχυρίζηται καί πρεσδεύη, 
δτι δ άμαθής καί απαίδευτος, δηλαδή δ νοερώς τυφλός, δύναται 

καλλίτερον τοΰ ήθικώς καί διανοητικώς άνεπτυγμένου, τουτέστι 
τοΰ έχοντος νοερούς δφθαλμούς, νά βλέπη πνευματικώς, έκτιμα 
καί σέδηται προσηκόντως τό ύπέρτατον δν, τό φώς τής άληθείας, 
τήν ανεξάντλητο-/ πηγήν τής σοφίας! Ούδέποτε λογικός καί σώας 
έχων τάς φρένα; δύναται σπουδαίως νά υποστήριξή τοιαύτην 

άλογον καί σαθρά-/ παραλογίαν.
*0 άπαίδευτος καί άμκθής εϊτε έξ άγνοιας εϊτε έκ πλημμελούς 

άνατροφής καί πείρας,και έάν έκ τής έμφύτου τώ άνθρώπω άγαθό- 
τητος παρορμαται, δέν έννοεϊ τίνι τρόπω νά προσφέρη τήν προσή
κουσαν λατρείαν, τήν και άρεστήν πρός τόν πάνσοφον, δ δποϊος 
πρός ταϊς δεήσεσι καί άνυποκρίτοις προσευχαϊς πάντως άπαιτεϊ 
παρά τοΰ άληθοΰς εύσεβοΰς καί πράξεις άγαθοεργίας καί άδολου 
φιλανθρωπίας, τά; δποίας μόνος δ ήθικώς και διανοητικώς άνε- 
πτυγμένος καταλλήλως διαγινώσκων δύναται έν έπιγνώσει καί 
προσφόρως νά έφαρμόζη.

Άλλά συνηγορώ-/ έκθύμως ύπέρ τής διανοητικής έκπαιδεύσεως 
ώς άρεστής τώ θ·ω,δέν έννοώ βεβαίως τήν πλημμελή καί έλατ- 
τωματικήν διανοητικήν άνάπτυξιν, άλλά τήν άληθή καί χρηστήν 
παιδείαν, τήν συνοδευομένην πάντοτε ύπό τής χρηστοήθειας και 
τής κατά Χριστόν άνατροφής, τήν δποίαν έκ νεαράς ήλικίας δι’ 
ών εϊρηται μέσων προσπορίζεται δ άνθρωπος. Άλλως, καί αύτή 
ή ύψίστη διανοητική άνάπτυξις, έάν μή συνοδεύηται ύπό τής ήθι
κής, άναγκαίως θέλει παράγει έν τή κοινωνία δλεθριώτατα κακά, 
όποϊα ούδ’ αύτή ή παχυλή άμάθεια δέν δύναται νά έπιφέρη. 
Άς μοι άρκεσθή ώς πειστικώτατον παράδειγμα ν’ άναφέρω ήδη 
τόν δαιμόνιον καί πολυμαθέστατο-/ Γάλλον Βολταϊρον, δ δποϊος 
έν τη δξυτάτη μέν άλλά διεφθαρμένη καί νοσηρά φαντασία του 
συγχύσας παραλόγως τάς άκατονομάστους καταχρήσεις τής εκ
κλησιαστικής έξουσίας καί αύθαιρεσίας μετά τής θρησκείας αύτής 
τής άμώμου, έπροπηλάκισεν άσεβώς διά τών εύφυεστάτων μέν 
άλλ’ άνηθίκων συγγραμμάτων' ούχί τάς καταχρήσεις και παρα
νομίας τών λειτουργών τής θρησκείας, άλλ’ αύτήν ταύτην τήν 
άμωμον καί θείαν θρησκείαν, καθόσον παραλόγως έθεώρει πάντα 
τά έγκλήματα, τά προκαλούμενα έκ τοΰ φανατισμού καί τής δει
σιδαιμονίας ώς τόσα φαντάσματα κατηγορητικά τής Χριστιανικής 
πίστεως, ή οποία ϊσα ϊσα κατά θείαν εύδοκίαν ήλθεν άνωθεν ΐνα 
καταπολεμήση χκι έκριζώση τήν δεισιδαιμονίαν καί τόν φανατι
σμόν. Ούτω δή ό δαιμόνιος καί δξυνούστατος Βολταϊρος διά τής 
εύρυτάτης πολυμαθείας του έγένετο ή χυρία αιτία τής παραλυ
σίας καί κατασβέσεως τοΰ έν τή Δύσει θρησκευτικού αισθήματος 
καί μετ’ αύτοΰ τής ήθικής. Εϊς τήν έκρυθμο-/ δέ ταύτην ήθικήν 
καί θρησκευτικήν διαφθοράν άποδοτέαι κατά μέγα μέρος καί αί
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Άν δ Θεός, έλεγεν δ Σωκράτης πρδς τούς μαθητάς αυτού, 
έκρυψεν άφ’ ήμών τήν φύσιν τών δντων, έδειξεν όμως έν αύτοις 
τήν ύπαρξιν τής εαυτού θεότητος, τήν σοφίαν, τήν δύναμιν και 
τήν αγαθότητα. Έδίδασκεν, οτι ό Θεός εΐνε πανταχοΰ παρών, 
τά πάντα ορών καί περί πάντων προνοώ'/· έπρέσβευεν έν πεποι- 
θήσει τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν μετά θάνατον δικαίαν 
άνταπόδοσιν έλεγεν, οτι ή σοφία εΐνε ή υγεία τής ψυχής.

Πλάτων, δ ’Αθηναίος φιλόσοφος, ό καί άξιος μαθητής τού Σω- 
κράτους, γεννηθείς τω 406 πρό Χριστού, έδίδαξεν ιδέας έχούσας 
τόσην ομοιότητα μέ τήν παλαιάν Γραφήν, ώστε δ Νουμένιος, δ έκ 
τής έν Συρία Άπαμείας, ονομάζει αύτόν Μωύσήν Άθηναΐον. Ό 
Πλατών ένόησε σαφώς τόν Θεόν ώς πρόνοιαν· απέδειξε δέ τήν 
πνευματικότητα και αθανασίαν τής ψυχής. ’Εμβριθέστατα έπέκρινε 
τήν Ομηρικήν πολυθειαν, ύπέρ πάντα άλλον τών πρό αύτού σο
φών δώσας πληρεστέραν ιδέαν περί Θεού, ώς όντως ύπερόχως 
αγαθού. Κικέρων, δ Ρωμαίος ρήτωρ καί φιλόσοφος, γεννηθείς το 
105 πρό Χριστού, υπάρχει άνθρωπος, έλεγεν, οστις, βλέπων τόν 
ουρανόν καί παρατηρών τά έν αύτω γενόμενα, δέν έννοεϊ έναρ- 
γέστατα, οτι κυβερνά αύτόν υπέρτατος νούς,ό Δημιουργός; Όστις 
αμφιβάλλει περί τούτου, δύναται έπίσης ν’ άμφιβάλλη καί άν 
υπάρχει ήλιος. Προκρίνω, έλεγε, τήν μαρτυρίαν τής συνειδήσεώς 
μου (τής καθαράς), παρ’ ό,τι λέγουν περί έμού οί άλλοι άνθρω
ποι· ή μεγάλε ιτέρα τιμωρία τού κακοποιού εΐνε ή συνείδησις αυ
τού, ήτις άκαταπαύστως τόν ελέγχει. Έ παιδεία, έλεγεν ό Κι- 
κέρων, διαπλάσσει μέν τήν νεότητα, ώφελεΐ δέ τήν ανδρικήν ηλι
κίαν, ευχαριστεί καί ήδύνει τήν γεροντικήν, παρηγορεΐ τήν δυσ
τυχίαν, λαμπρύνει τήν ευτυχίαν, συντροφεύει τόν άνθρωπον ήμέ
ραν καί νύκτα. Πας άνθρωπος, έλ.γε/ ό Κικέρων, έξετάζων εαυ
τόν ανευρίσκει ίχνη τής θεότητος· βλέπων δέ έαυτδν δ άνθρωπος 
ώς ναόν, έν τώ δποίω δ Θεδς έθετο τήν ψυχήν εικόνα τής θεό
τητος αύτού, θέλει φρονεί καί πράττει άξια της έν αύτω παρουσίας 
τού Θεού. Μόνος δ παντάπασι κτηνώδης δύναται ν’ άμφιβάλλη, 
οτι ή ψυχή είνε ουσία αδιαίρετος καί επομένως αθάνατος· διότι 
ο θάνατος είνε διαίρεσις καί άνάλυσις τών συνθέτων. Άς ήμεθα 
βέβαιοι, έλεγεν, οτι διά πάντας τούς ύπέρ πατρίδος άγωνιζομέ- 
νους καί δικαίους είνε έν τώ ούρανω τόπος ώρισμένος, ένθα θέ
λουν απολαμβάνει ατελεύτητο? εύδαιμονίαν.

Ό Λατίνος φιλόσοφος Σενέκας (Λούκιος Άνναΐος), γεννη
θείς περί τό όγδοον μετά Χριστόν έτος έν Κορδύβη, πόλει τής 
‘Ισπανίας, άν καί ήκμασε κατά τους χρόνους έτι τής είδωλολα- 
τρείας καί πολυθεΐας, πριν ή δ θεάνθρωπος κηρύξη τον ένα καί 
μόνον άληθή Θεόν, έπρέσβευε κατά μέγα μέρος δσα καί αύτός 
δ Σωτήρ ήμών 'Ιησούς Χριστός έντελλεται ήμϊν.

Ό πολυμαθέστατος καί ήθικώτατος ούτος άνήρ ιδού τίνα έδί- 
δασκε περί θεότητος. "Αν δφείλωμεν, έλεγε, καί πρέπη ν’ άγα- 
πώμεν τούς γονείς, πόσω μάλλον δφείλομεν ν’ άγαπώμεν τόν 
Θεόν! Ούδείς δύναται νά διίσχυρισθή, οτι δ Θεός έπλασε τόν 
άνθρωπον άνευ προνοίας καί σκοπού· καθόσον διά πάντας προη- 
τοίμασε τάς αναγκαίας τροφάς καί βοήθειας· άπό τής άρχή; τού 
κόσμου επρονόησε περί ήμών καί διέταξε το πάν ούτως, ώστε 
ώ^ν οικαιουμεθα ποσώς ν αμφιοάλλωμεν, οτι ο άνθρωπος έστάθν 

τό άντικείμενον τών φροντίδων καί τής αγαθότητας αύτού. Απα
ρίθμησαν, άνθρωπε, τάς αναρίθμητους ευεργεσίας, δσας έπεδαψί- 
λευσεν εΐς σέ δ Θεός· ούτος δ φιλοστοργότατος πατήρ σοί έδώ- 
ρησε τάς νοητικάς δυνάμεις, δι’ ών ύποτάττεις τόσα ζώα δυνα- 
τώτερά σου καί έννοεϊς πάν καταληπτόν πράγμα*  πρόσθες καί 
τόσα άλλα ποικίλα άγαθά,άτινα σοί έπεδαψίλευσεν δ Θεός· Παρά, 
πάντα τά λοιπά κτίσματα δ Θεός σέ ήγάπησε καθ' υπερβολήν, 
ώ άνθρωπε*  διά τούτο καί σοί προσδιόρισε τήν έντιμοτέραν τάξιν 
έν τώ κόσμω, τάξας σε άμέσως δεύτερον έαυτού. Άς ήμεθα λοι
πόν εύγνώμονες, έλεγε, πρός τόσον άγαθόν Κύριον, τόν ύπέρτα- 
τον Άρχοντα τού παντός. "Ολος δ κόσμος είνε ναός τής θεό
τητος, ναός σεβαστός καί μόνος άξιος τής θείας μεγαλειότητας. 
~Ω τερατώδης άπάτη νά πιστεύη τις, δτι δημιούργημα τόσον 
ώραίον. τόσον έναρμόνιον, τό αιώνιον τούτο δημιούργημα, δ κό
σμος, δύναται ποτέ νά ήνε έργον τής τύχης! Αί πύλαι τής ου
ρανίου κατοικίας τού Ύψίστου, έλεγεν δ φιλόσοφος Σενέκας, εΐνε 
ήνεωγμέναι· αυτός δέ εκτείνει τήν θείαν αύτού χεΐρα πρός τούς 
άγωνιζομένους ν' άναβώσιν. Άς μή θαυμάζωμεν, έλεγεν, δτι δ 

άνθρωπος δύναται ν’ άναβή πρός τόν Θεόν. Μήπως δ Θεός δέν 
ήλθεν εΐς ήμάς ; καί τό θαυμάσιο?, δέν κατωχησεν έν ήμϊν; Ναί, 
έν τή ψυχή τού δικαίου κατοικεί*  θεΐον δέ σπέρμα έγκειται εΐς 
τά σώματα ήμών, ή ένάρετος καρδία περιθάλπει αύτό, καί ούτω 
βλαστάνει καί δίδει καρπούς πράξεων άξιους τής εύγενεστάτης 
αιτίας, έξ ής έμψυχόνεται. Άς ήμεθα βέβαιοι περί τής ύπάρ- 
ξεως τού ύπερτάτου ’Όντος· δφείλομεν νά προσφέρωμεν κατα/.λή- 
λως λατρείαν εΐς τήν ύπερτάτην μεγαλειότητα αύτού καί εύχας- 
ριστίας εΐς τήν άγαθότηάτου. Έάν θέλης άδόλως νά τιμάς τόν 
Θεόν, έσο καλός άνθρωπος*  μιμούμενος αύτόν, λατρεύεις αύτόν.

Άς ζητώμεν παρά Θεού εύθύτητα καρδίας, ορθότητα πνεύματος 
καί σώματος ύγείαν. Δέν δφείλομεν μόνον νά οικοδομώμεν με
γαλοπρεπείς ναούς είς δόξαν Θεού· τό ούσιώδες εΐνε ν' άφιερόνω.’ 
μεν εΐς αύτόν τήν καρδίαν ήμών. Θέλησις εύθεΐα καί καθαρά, 
καρδία ένάρετος, ιδού ποια εΐνε ή εύαρεστοτέρα προσφορά εΐς τήν 
θεότητα αύτού. ‘Οδηγούμενος,έλεγεν δ Σενέκας, ύπό τής λογικής, 
πείθομαι εΐς τήν γνώμην τόσων μεγάλων άνδρών, διδασκόντων 
ήμάς πήν αθανασίαν τής ψυχής· ή αΐωνιότης ήν μετ’ολίγον μέλλω 
ν’ άπολαύσω μέ κάμνει νά μή λατρεύω τό σαρκίον τούτο, δπερ 
μέ κρατεί έπί τής γής. Ούχίτά πλούτη ούτε ή δόξα ούτε τό πλή
θος τών δούλων δύνανται νά σέ ύψώσωσιν, ώ άνθρωπε, μέχρι 

του θρόνου τής θεότητος· ψυχή καθαρά, αγαθοποιός καί ένάρετος 
δύναται νά σέ άναβιβάση μέχρις αύτού. Οί σοφοί διά τών συγ
γραμμάτων των, άτινα φωτίζουν .δλον τό ανθρώπινον γένος, ώφέ- 
λησαν πλειότερον τήν άνθρωπότητα παρ’ άν ήθελον εΐσθαι -ηγε
μόνες καί στρατηγοί*  διότι διά τών συγγραμμάτων των διδάσκουν 
καί φωτίζουν πάντας τούς ανθρώπους,παρόντας καί μεταγενεσέρους. 
Τοιαύτα καί άλλα παρόμοι α εύαγγελικώτατα διδάγματα έδίδασκεν 
δ φιλόσοφος Σενέκας καί πλείστοι άλλοι σοφοί τής άρχαιότητος.

Άλλά σύ·'<γνωτέ μοι, φιλόμουσον άκροατήριον, έάν παρεξέβην 
τού κυρίου θέματος, έπί τω σκοπώ τού νά καταστρέψω τήν άδι
κον καί παράλογον ιδέαν,ότι δήθεν ή πολλή παιδεία δύναται ν ά 
καταστηση τόν άνθρωπον άπιστον καί άθεον. Μακράν τούτου, ώς 

έκ τών άφηγηθέντων έπληροφορήθημεν, ή ηθική καί διανοητική 
άνάπτυξις τού άνθρώπου, συνοδευομένη ύπό τής αρετής, κατέστησε 
μάλισΐα αύτόν χριστιανικώτατον καί πριν ακόμη δ θεάνθρωπος 
ένανθρωπισθείς κήρυξή τά θεϊα καί αληθέστατα περί θεότητος 
δόγματα. Διό καί οτε λέγει αγίγνεσθε τέλειοι, καθώς δ πατήρ 
Σας δ έν τοϊς ούρανοϊς εΐνε τέλειος », έντελλεται καί προτρέπει 
ήμάς νά προσπαθώμεν νά γινώμεθα τέλειοι, άποκτώντες ηθικήν 
καί διανοητικήν άνάπτυξιν, άληθή παιδείαν, συμφώνως πρός τον 
ιφοορισμον τού άνθρώπου, δι’ ής μόνης δυνάμεθα καταλλήλως 
καί δι’ έργων Οεαρέστων νά λατρεύσωμεν τόν πάνσοφον Δημιουρ
γόν τού παντός.

"Οσοι δέ έκ τών περιστάσεων έτυχε νά μή γευθώμεν τήν άνέκ- 
φραστον και άπεριγραπτον ηθικήν ήδύτητα τής διανοητικής έκ- 
παιδεύσεως ας σπευσωμεν τουλάχιστον δι*  δλων τών προσφορών 
μέσων νά προλειάνωμεν τήν πρός αυτήν άγουσαν οδόν διά τα φίλ- 
τατάήμών τέκνα καί διά τον πλησίον μας, παρέχοντες μέν άγαθά 
πρός μίμησιν παραδείγματα έν τώ οΐκω, άποστέλλοντες δ’ αυτά 
τακτικως είς τά σχολεία, ύπέρ της καταλληλοτέρας διαρρυθμί- 
σεως τών οποίων δφείλομεν άντί πάσης θυσίας νά συνεισφερω- 
μεν έκαστος μετά προθυμίας το κατά δύναμιν. Άς προθυμοποιώ- 
μέθα τούλάχιστον νά συντελέσωμεν διά μικράς ύλικής θυσίας 
ύπέρ τής ψυχοσωτηρίου ηθικής καί διανοητικής έκπαιδεύσεως 
τών τέκνων ήμών, τά βποΐα ή Θεία Πρόνοια μάς έδωρήσατο, καί 
ύπέρ τής αγωγής τών οποίων άς καταβαλλωμεν την - ήμίσειαν 
τουλάχιστον επιμέλειαν καί έπαγρύπνησιν έκείνης, τήν όποιαν 
δεικνύομεν ύπέρ τών αψύχων κτημάτων καί τών αλόγων θρεμ
μάτων ήμών.

Ούτω δή, πολιτευόμενοι συμφώνως πρός τόν άληθή προορι
σμόν τού άνθρώπου, δυνάμεθα τότε έπαξίως νά καυχώμεθα, οτι 
όντως τυγχάνομεν γνήσιοι άπόγονοι τοϋ ένδοξου και άθανάτου 
Ελληνικού έθνους,το όποιον διά τής πνευματικής ισχύος καί ηθι
κής υπεροχής του προύλείανε μέν καί προπαρασκεύασε τήν προς 
τον Χριστιανισμόν όόόν, έθεσε δέ τά στερεά θεμέλια τοΰ αληθούς 
πολιτισμού, κατέκτησε δε διά τών άκαταμαχήτων καί πανίσχυρων 
διανοητικών όπλων άπαντα τόν τότε γνωστόν κ/ι νύν πεπολίτι- 
σμένόίν κοσμον, ό όποιος περιστρέφεται έν τώ κύκλω τών ιδεών 
τών άθανατων προγόνων ήμών. Άλλά τινι δικαιώματι δικαιού
μεθα ν' άποκαλώμεν προγόνους τούς αποστόλους εκείνους τοϋ 
αληθούς πολιτισμού, τούς θεοπνεύστους έκείνους προδρόμους τού 
Χριστιανισμού, έάν μή τραπώμεν έν μέρει τήν αυτήν ήν έκεϊνοι 
οδόν, τήν πρ'ος τήν ηθικήν και διανοητικήν έκπαίδευσιν; Διά τής 
καλλιέργειας τέλος τής ηθικής καί διανοητικής έκπαιδεύσεως 
ήμών δυνάμεθα ν’ άνταποκριθώμεν πρός τάς έκπολιτιστικάς κα'· 
φιλοπροόδους προθέσεις τού ένδοξου καί φιλομούσου Αύτ:κράτο- 
ρος Σουλταν Άζίζ Χάν, τον όποιον ό Πανάγαθος διαφυλαξοι 
πολυχρόνιον !

Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΤΕ ΔΓ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ ΠΤΗΣΙΣ.
Ή μάλλον αξιοθέατος άεροπλοϊκή ή άεροβατική μνημονευό

μενη πτήσις έγεινε κατά τό 1804 έν Παρισίοις ύπό Biot καί Gay 
Lussac Διά τής άεροβασίας ταύτης έπροικίσθη ή έπιστήμη διά 
σειράς νέων καί έπισήμων γεγονότων αμφισβητούμενων πρό τού 
έτους έκείνου, διότι οΐ άεροναύται ούτοι έφερον μεθ’ έαυτών τε
λείαν συλλογήν καταλλήλων χημικών συσκευών, ήσαν δέ πρός 
τούτοις πράξει τε καί θεωρία άριστα συγκεκροτημένοι περί τά φυ
σικομαθηματικά κ)\π Άνυψώθησαν λοιπόν εΐς ύψος 13, 000 πο- 
δών· παρετήρησαν δέ οτι άπό 8, 000 μέχρι 9. 000 ποδών, τά 
ζωα, τά όποϊα έφερον μεθ’ έαυτών προς δοκιμασίαν έπί τού απο
τελέσματος τής μ α ν ώ σ ε ω ς (άραιώσεως) τού άέρος καί τού ψύ
χους κάμμίαν δέν έπαθον αλλοίωσήν ή έξαλλοίωσιν. Έν τώ με
ταξύ δμως δ σφυγμός τών δύο πειραματικών ήρχισε νά πάλλη 
πολύ ταχύτερον. ‘Ο τού Gay-Lnssac, συνήθως βραδύς ών 62 
παλμούς τδ λεπτόν, άνέβη μέχρις 80, δ δέ τού Biot, φύσει τα
χύς ών 79 παλμούς τό λεπτόν, άνέβη μέχρις 111. Εΐς το ύψος 
11, 000 ποδών περιστερά άφεθεϊσα κατέπεσε κυλινδουμένη ύπό 
του άέρος. Ό άήρ ήτο πολύ λεπτός καί πολύ μ α ν δ ς (άραιωμένος) 
ή ώστε νά τήν βοηθήση νά πετάξη.

Μετά τρεϊς έβδομάδας ύστερον δ Gay-Lussac άνυψώθη μόλις 
έκ τής αυλής τού έν Παρισίοις πολυτεχνικού σχολείου, καί έφθασε 
μέχρι τού ύψους τών 23, 000 ποδών, 4 περίπου μιλίων καί ενός 
έκτου, ήτσι 2, 000 πόδας ύψηλότερον τής κορυφής τού ορούς Κιμ- 
βοράσου. Τό βαρόμετρον ύψώθη μόνον 13 δχκτΰλους- το θερμόμε
τρο·/ Φαρενείτου 18 βαθμούς κάτωθεν του Ο τού πάγους έν ω 
έπι τής έπιφανείας τής γής ήτον 80 βαθμών. Καί μετάέξάωρον 
έκεΐθεν έναέριον πλούν κατήλθε πλησίον τής ‘Ρουένης διατρέξας 
άπόστάσιν έκατδν μιλίων. Το άποτέλεσμα τής άνυψώσεως ταύτης 
έπί τής ύγείας τού Gay-Lussac ήτο πολύ βλαπτικόν έν μέρει διά 
τήν έλλειψιν ζωτικού άέρος πρδς άναπνοήν καί έξ αιτίας τού αι
φνίδιου ψύχους, άλλά κυρίως διά τήν έλλειψιν συνήθους πιέσεως. 
Είς τδ μέγα έκείνο ύψος τών 23,000 ποδών, τδ πρόσωπον καί δ 

λαιμός του έπρήσθηκαν ύπερδολικώς,οί οφθαλμοί του έπετάχθηκαν 
έξω ώς τού καρκίνου, το αίμα του έτρεχεν έκ τών βλεφάρων καί 
βλεφαρίδων, έκ τής ρινδς καί τών ώτων έπ’ ίσης, έμετος δ’ αί
ματος έξημεϊτος έκ τών σπλάγχνων καί τού στόματος, ένί λόγω 
τδ σώμά του έβλάβθη σημαντικώ:, ώστε δέν ήδυνήθη έκτοτε νά 
ά/ακτήση έντελώς τήν υγείαν του καθ' oaov τδ έπίλοιπον τής 
ζωής του.

Λί άττώλεικι τον Γαλλ. στρατόν ίπι της εί/.οσαιτονς 

αντο'/.ρατορίας Ναπολέοντος τοΰ Γ .

Έν τώ γαλλικώ ^4'ιώνι άναγινώσκομεν τά έξής·
Ή άκριβής καταγραφή τών απωλειών μας κατά τδν πόλεμον 

τού 1870—1871 έλαβε τέλος. Άγνοοΰμεν αδτη θά δημο- 
-σιευθή έντή Επισήμω ^ηιαρίδι. Όπως καί άν έχη δμως, εϊ-
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μέθα εϊς θέσιν νά δώσωμεν άπό της σήμερον τήν λεπτομέρειαν αυ
τής εϊς τους άναγνώστας ήμών. Όγδοήκοντα έννέα χιλιάδες 
έν τών δύσμοιρων στρατιωτών μα; έμειναν έν τω πεδίω τής μά
χης ή έτελεύτησαν έν τοϊς θεραπευτηρίοις έκ τών τραυμάτων των. 
Έκ τών όγδοήκοντα έννέα τούτων χιλιάδων, είκοσιέξ χιλιάδες 
έ'πεσον είςτό Φορβάχ, Ρεϊσχόφεν, Βορνύ, Γραβελώτ, Σαίν Πριβά 
καί εϊς τάς μάχας τάς συγκροτηθείσας περί τό Μέτς άπό τής 1ης 
Σεπτεμβρίου μέχρι τή; 27 Όκτωμβρίου· δέκα χιλιάδες περίπου 
έπεσον εις τό Σεδάν. Ή δέ πολιορκία τών Παρισίων δέν μάς 
έστοίχισεν όλιγωτέρας τών δεκαεπτά χιλιάδων.

Αί άπώλειαι τοΰ στρατού τοΰ Αείγηρος ύπό τήν αρχηγίαν 
τών στρατηγών Ώρέλ δέ Παλαδίν και Σανζύ εινε είκοσιδύο χι
λιάδων πεντακοσίων ή τοΰ ύπό τήν τοΰ Βούρβαχη, έπτά χιλιάδων 
αί τοΰ βορείου στρατοΰ του, τριών χιλιάδων πεντακοσίων· ή τοΰ ύπό 
τόν Γαριβάλδην χιλίων έξακοσίων. Τέλος δέ αί πολιορκίαι τοΰ 
Στρασβούργου, τοΰ Τοΰλι, Βίσχ, τοΰ Θιομβίλ, τοΰ Μονμεδύ, τοΰ 
Βέρδουν, τοΰ Φλασβούργ, τοΰ Μεζιέρ και τού Βελφώρ έστοί- 
χισαν είς τήν Γαλλίαν ύπέρ τά δισχίλια έκ τών τέκνων της.

Τον άριθμόν τών τραυματιών άγνοοΰμεν είσέτι· άλλ’ έχομεν 
λόγον νά ύποθέτωμεν οτι ύπερέχει πολύ τοΰ τών φονευθέντων.

Ή καταγραφή αΰτη επιτρέπει νά έκθέσωμεν τόν όριστικόν ισο
λογισμόν τή; αυτοκρατορίας. Ύπέρ τάς έκατόν είκοσι χιλιάδας 
Γάλλων έμειναν έν τή Κριμαία, 40 χιλιάδες έν τή ’Ιταλία, 35 
έν Μεξικω, 10 χιλιάδες περίπου ·είς τάς άλλας άπωτέρω έκ- 
στρατείας.

Προσθέτοντες δέ εϊς ταύτα; και τάς όγδοήκοντα έννέα χιλιάδας 
τών πεσόντων έν τω τελευταίο πολέμω, θέλομεν φθάσει είς τόν 
όλικόν άριθμόν διακησίων έννενηκοντα τεσσάρων χιλιάδων.

Κρίνομεν έπωφελές έν ταΐς προσεγγιζούσαι; τών έπαρχιακών 
συμβουλίων έκλογαϊς νά βάλωμεν τόν πίνακα τοΰτον ύπ’ δψιν τών 
άναγνωστών μας. Αύτοί θά προσθέσωσιν δ τι έλλείπει, τουτέστι την 
άπώλειαν δύο έπαρχιών, τό δημόσιον χρέος διπλασιασθέν, τήν 
χώραν κατεχομένην ύπό τοΰ ξένου, και τότε θά ήξεύρουν καί 
νά άπονριθώσιν είς τοΰ; συνενόχους τοΰ άνθρώπου τοΰ Σεδάν, οΐτι
νες έχουν ήδη τόν κυνισμόν ινα παρουσιάζωνται ώς υποψήφιοι.

CE* τής έφ. Κρήτη).

ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ

ΟΙΚΑΔΕ ΑΓΟΥΣΑΝ.

Μεγάλη διαφωνία ύπήρξε μεταξύ τών φυσιολόγων περί τοΰ 
τρόπου, δι’ ου ή μέλισσα ευρίσκει τήν είς τήν κυψέλην άγουσαν 
καί διακρίνει τήν ιδίαν διαμονήν τή; τών άλλων. Τινέ; αυτών 
φρονοΰσιν, δτι τοΰτο κατορθόνει ή μέλισσα μόνον διά τής όρά- 
σεως, άλλοι άποδίδουσι τοΰτο εις τήν ακοήν καί άλλοι τέλος 
είς τήν δσφρησιν αυτής. Άλλ’ δταν ή μέλισσα έπιστρέφη είς 
τήν κυψέλην της, ή πτήσις αύτή; γίνεται συνήθως κατ’ ευθείαν 
γραμμήν, έξ ου φαίνεται πιθανώτατον τό δτι αΰτη όδηγεΐται ύπό 

τής όράσεως, αίσθήσεω; έντελέστερον άνεπτυγμένης παρά τοΐς 

έντόμοις.
Πρός άπόδειξιν τής γνώμης ταύτης ό κ. Newport τή 11η 

Μαρτίου τινός μετέθεσε μίαν τών άχυρίνων κυψελών έκ τοΰ πε
ρίκλειστου μελισσώνος, έν ώ αΰτη εύρίσκετο τόν χειμώνα, είς 
θρανίδιόν τι έν τω ύπαίθρω δέκα ή δεκαπέντε πήχεις μακράν 
τοΰ μελισσώνος, ώστε ευκόλως νά βλέπωσιν αυτήν αί μέλισσαι. 
Τήν άκόλουθον ήμέραν όλίγαι μέλισσαι έξήλθον έκ τε τοΰ με- 
λισσώνος καί έκ τής μετατεθείσης κυψέλης, τοΰ καιροΰ δντος 
βροχεροΰ καί θυελλώδους. Άλλ’ ή 13η ήτο μία έκ τών ώραίων 
ήμερών τοΰ Μαρτίου καί πολλαί μέλισσαι, έξελθοΰσαι έκατέρω- 
θεν, έπανήλθον φορτωμένα! άπό pollen (1), άλλ’ ούδεμία αυτών 
παρετηρήθη διευθυνομένη πρός τήν μετατεθεισαν άχύρινον κυψέ
λην. Τινές έφαίνοντο συχνάκις διευθυνόμεναι καί κατερχόμεναι 
ε’ις έκείνην τήν οπήν τοΰ μελισσώνος, δι’ ή; καί πριν είσήρχοντο 
είςτήν μετατεθεισαν κυψέλην.Άλλ'ή οπή αΰτη μετά τήν μετάθεσιν 
είχε κλεισθή, καί αί μέλισσαι άθροιζόμεναι περί αύτήν ήγωνί- 
ζοντο ΐνα είσέλθωσι, άλλά μή δυνάμεναι έφαίνοντο κατεχόμεναι 
ύπό μεγάλου έρεθισμοΰ. Τότε ήνοίχθη ή οπή, καί, έπιτραπείσης 
οΰτω τής εισόδου, πολλαί τών μελισσών έτρεξαν εύθύς περί τήν 
θέσιν, ένθα ή κυψέλη εύρίσκετο, ζωηρώς κινοΰσαι τά; ήμικλεί- 
στου; πτέρυγάς των καί προσεγγιζούσαι άλλήλας διά τών κερα
τίων, ώς εί κατείχοντο ύπό ύποχονδρίας. Δύο ή τρεις έξ αύτών 
έξώρμησαν τότε έκ τής οπής, κα! ποιήσασαι δίς ή τρις κυκλικήν 
πτήσιν έν τω άέρι εϊς άπόστασίν τινα άπό τοΰ μελισσώνος, δπως 
άναγνωρίσωσι τήν θέσιν, κατήλθον έκ νέου εις τήν οπήν καί πε- 
ριέδραμον αύτήν μετά τής αύτής ώς καί πρότερον έκπλήξεως. 
Μετά ταΰτα έπέταξαν πρός τήν οπήν τής εισόδου έτέρας κυψέ
λης έν τω μελισσώνι, άλλ’ δμως έλαβον κακήν ύποδοχήν, διότι 
αί μέλισσαι τή; κυψέλης ταύτης άντέστησαν καί σκληρώς άπέ- 
βαλον αύτάς. "Οθεν έγένετο δήλον, δτι αυται άνήκον είς τήν με- 
τατεθεϊσαν κυψέλην, τήν όποιαν πιθανώς ειχον πρό μικροΰ έγκα- 
ταλείψει, καί δέν έδύναντο νά άνεύρωσι τήν νέαν θέσιν τής κυ
ψέλης των, δπερ σπανιότατα συμβαίνει είς τάς μέλισσας, έν δσω 
ή κυψέλη των μένει άτάραχος έν τή αύτή θέσει Μή διακρίνουσατ 
λοιπόν τήν διαμονήν των εΐμή έκ τοΰ έξωτερικοΰ τοΰ μελισσώ- 
νος, έπέστρεψα; κατ’ εύθειαν είς τήν θέσιν, δπου ήσαν είθισμέναι 

νά είσέρχωνται.
Τό πείραμα τοΰτο φαίνεται άποδεικνύον καλώς, δτι ή μέλισσα 

δεν όδηγεϊται ούτε ύπό τή; όσφρήσεω; ούτε ύπό τή; άκοής, καί 
δτι τό μέγα προτέρημα, δι’ ου αΰτη διακρίνει καί άναγνωρίζει τήν 
διαμονήν της, εινε τό τή; όράσεως.

Έν Ν. Έφέσω, Μαρτίω τοΰ 1873.
I. Γ. Λ.

(1) Λέξις βοτανική σημαίνουσχ τήν ώραίαν χυανόχρουν χόνιν,τήν ύπάρ- 
χουσαν έν τή χνθήλη τών φυτών, καίδυναμική νά μεταφρασβή γΰρ ις.


