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\Q άνοιξις ώραία, 
r ii άνοιξις τερπνή, 

iH θελκτική σον θέα 
'Σ τόν Πλάστην μ' άνυψοϊ. 
Οί κήποι μας ανθίζουν, 
‘Ο ουρανός γελά, 
01 κάμποι πρασινίζουν, 
Ή φύσις μειδιά.

Ή άνοιξις στολίζει 
Τά πάντ’ αρμονικά 
Κι' ό Ζέφυρος δροσίζει, 
Φυσών γλυχά γλυκά' 
Και τ' άχαχα άρνία 
Πηδούν μετά χαρ&ς, 
Και τά μικρά πουλιά: 
Πετοΐν 'ς τάς φωλιάς.

'Αθώος ώς τό άνθος 
'Άς γίνω και έγώ, 
Γλυκύς καί χωρίς πάθος 
Ειρηνικά ας ζώ.
Θεόν, Γονείς, πλησίον 
"Άς μάθω ν' αγαπώ, 

Κι' ώς τ' άχαχζν άρνίον 
Μηδέν' άς ένοχλώ.

Τό εαρ χελαδοΰσι 
Τ άθώα τά πτηνά, 
Και όντως έξυμνοΰσι 
Τόν Πλάστην των γλυχά. 
Κ' έγώ άς έξυμνήσω 
Τό εαρ τό τερπνόν 
Και άς δοξολογήσω 
Τόν"Τφιστον Θεόν.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Του.. Κ. Τίύχος ΜΕ'.) 33.



258 Ο ΜΕΝΤΩΡ. 0 ΜΕΝΤΩΡ. 259

ΤΑΦΟ*  ΚΑΙ ΡΟΔΟΝ. 
(Κατά τό Γαλλικόν τοΰ Βίκτορος Οΰγώ).

Α'.

Τάφος πρός ρο'όον εΰοσμον κι' ώραϊον 
«Eine μοι—λέγει—ρόδον μου κλεινόν, 
σΰ τό έφ’ όλων άιχον τών άνθέων 
και τό τοσούτων βρίθον καλλονών,

• r
Έκ τών αβρών δακρύων σου, δι ών 

σέ ραίνει ή κροκόπεπλος πρωία, 
ώ ρόδον μου μιστόν ιύωδιών, 
όποια άγαθά ποιείς, όποια.»

Τό ρόδον άπεκρίθη· «.Σΰ ό μαύρος, 
ου πάντοτε ό βόθρος ανοικτός, 
τί κάμνεις έξ έκείνου, οπερ λανρος 
βρογθίζεις είς τόν ζόφον σου έντός;,, 

Β'.

Τό ρόδον λέγει “"Ολεθρε τών πάντων, 

έκ τών υγρών έκείνων άδαμάντων 
παράγω ευωδίαν έκλεκτήν, 
έκ μέλιτος κι’ άμβάρεως μικτήν,,,

ίΟ τάφος λέγει ““Λνθος τεθλιμμένον, 
έκ τών φυγών τών πρός με έργομένων 

δέν κάμνω ευωδίας, πλήν γεννώ 
έν τω λαμπρά) αγγέλους ούρανφ ».

Κων)πολις 1873.

Θεόδωρος X. Μοσκόπουλος.

ίερώ τούτω σκηνώματι τών Μουσών, ϊνα τάς κατά πάν έτος εϊ- 

θισμένα; αρχαιρεσίας ποιήσητε, εμβριθέστερο·*  δέ άμα τε κα’· 
σκοπιμώτερον άπό κοινού συσκεφθέντες, προβήτε οΰ μόνον εις τήν 
κατάλληλον εκλογήν τών μελλόντων διευθϋναι τήν τύχην τού ίε
ροΰ τούτου Καθιδρύματος προσώπων, άλλά καί ύπ’ δψιν σπου- 
δαίαν τού λοιπού λάβητε τήν έπί μάλλον άποτελεσματικήν διά— 
δοσιν καί διάχυσιν τών της λαοσσόου παιδείας φώτων έν τή Ανα
τολή, άφ’ ου τό μέλλον τής ήμετέρας εύκλειας καί έθνικής δό
ξης έν ταύτη έγκειται. Άλλ’ έν τοιαύτη ευκαιρώ περιστάσει τή 
προσκλήσει μέν τού εΰγενούς προεδρείου συναισθήσει δέ τής έκ- 
πληρώσεως του έμοΰ καθήκοντος παρουσιαζόμενος, οφείλω πρώ
τον μέν νά έκφράσω καί δημοσία κηρύξω τήν έκ μέρους τού παν- 
σεδάστου πνευματικού ήμών πατρός καί ποιμένος φιλοπρόοδον καί 
φίλόμουσον διάθεσιν, ήν διατρέφει ύπέρ τής έπί τά κρείττω προα
γωγής τού ήμετέρου ’Αναγνωστηρίου (έπευχόμενος συνάμα κα! 
πάσι τοϊς άξιοτίμοις μέλεσιν αΰτοΰ ένισχυσιν πρός έπίτευξιν τοΰ 
ίεροΰ σκοπού τής συστάσεώς του, χάριν τού όποιου πάνυ φιλοτί- 
μως καί μετά πολλής τής αΰταπαρνήσεως οί έπιστήμονες καί 

λόγιοι τής πόλεως ταύτης οΰ παύονται παρεχόμενοι τήν πνευμα
τικήν αύτών πανδαισίαν), εΐτα δέ και έκ βαθέων καρδίας ν’ άπο- 
δώσω πάσιν ύμϊν τόν φόρον τής εΰγνωμοσύνης μου, άνθ’ ών πλει- 
στάκις οΰ μόνον λόγω, άλλά καί έργω προσηνέγκατέ μοι έκδη- 
λωτικών εΰχαριστήσεων, καί τοι άναξίω τών τοιούτων τυγχάνοντι, 
πρόσ δέ μόνην τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος μου άποβλέποντι.

"Οθεν έκ μόνης τής άρχής ταύτης όρμώμενος καί θέλων νά 
φανώ κάγώ συντελεστικός κατά τι πρός τόν μέγαν τούτον σκοπόν, 
τόν ώς βάσιν έχοντα ένθεν μέν τήν καταστροφήν τής παχυλής 
άμαθείας καί άπαιδευσίας—έξ ής πηγάζει ή άθλιότης αύτη τών 
καθ’ ήμάς χρόνων, ή δυστυχία τών λαών,ή παραγνώρισις καί πε- 
ριφρόνησις τής θρησκείας, ή πρός άλλήλους άστοργία καί αναλ
γησία τών άνθρώπων, δ έγωϊσμός, τό τρομερόν τοΰτο δηλητήριο·*,  
δπερ λυμαίνεται τοΰς άγιωτάτους δεσμούς τοΰ αίματος καί τής 
φιλίας, διατηρεί τήν δάδα τών διχονοιών έν τοϊς κόλποις τής 
κοινωνίας, καταφρονεί τήν σοφίαν καί άποδιοπομπεϊται τήν αφι
λοκέρδειαν καί τήν ύπέρ τών κοινών άφοσίωσιν— ένθεν δέ τήν 
ήθικοποίησιν έν γένει καί ύποστήριξιν τής παιδείας καί τή; 
καλλιέργειας καί διαδόσεως τών γραμμάτων διά μέσου τής ηθι
κής συνδέσεως μετά καί τών άλλων τοΰ έξω κόσμου Συλλόγων καί 
’Αναγνωστηρίων,ύπό σοφών ομοεθνών καί όμοζήλων διευθυνομέ- 
νων έκ τοιαύτης, λέγω, άφετηρίας άναχωρών, δέν διστάζω δπως 
κηρύξω τοΰ άγώνος τό μέγεθος, τόν όποιον έθνική φιλοτιμία καί 

ζεούση Χριστιανική πίστει άναλαμβάνομεν.
Καί ό μέν άγών. ώ φίλοι καί λάτρεις τών Μουσών, πρός τόν 

όποιον έπαποδυόμεθα, άναντιρρήτως έστί θεοφιλής καί άγιος καί 
εΰκλεοΰς προγονικής φιλοτιμίας άπόζων σχετικώς πρός τά γράμ
ματα καί τήν έκ τούτων προκύπτουσαν ηθικήν τής κοινωνίας ωφέ
λειαν καί τόν άληθή τοΰ άνθρώπου έκπολιτισμόν. Πλήν δμως, 
καθώς είς πάσαν εΰτυχίαν καί εΰη μέριαν, εις πάν νομιζόμε- 
νον καλόν, είς πάντα κοινωφελή σκοπόν πολλά πολλάκις προσ
κόμματα καί έμπόδια, ζιζάνια καί άκάνθας ύπούλως τε καί λα- 
Οραίω; οίδεν ένσπείρειν καί παρεμβάλλει·*  ό πονηρός καί τών κα
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠ3ΥΛΟΪ 

έκφωνηθεις έν τόί όμωνύμφ ’Λναγνωστηρίω τών Κυδωνιών 

τή 4 Φεβρουάριου 1873.

Σεβαστέ I ε p ά p χ α, 
ευσεβές ζαϊ φ'.λόμουσον ’Αζροχτήριον.

Μεγίστην χαράν καί πνευματικήν άγαλλίασιν αισθάνομαι τήν 
στιγμήν ταύτην, βλέπων πάντας υμάς τους ύπέρ τών 'Ελληνι
κών γραμμάτων και τής διαδόσεω; αΰτών εΰγενώς καί μετά ζή
λου μοχθοΰντας καί άγωνιζομένους συνελθόντας καί αυθις έν τω

λών άνατροπεύ; διάβολος, οπω; τόν μέν έν κόπω καί μόχθω εις 
τούς κόλπους τής γής καταβληθέντα σϊτον καί βλαστήσαντα κα- 
ταπνίξη, τόν δέ γεωργόν έν απελπισία καί άπογνώσει καταστήση 
θερίσαντα οΰχί έν χαρά τά δράγματα, άλλ’ έν δάκρυσι- κατά 
τόν αΰτόν δή τρόπον, κύριοι, καί έτι μάλλον ένεργεϊ καί μηχα- 
νάται καί άντεπεξέρχεται, όπόταν πρόκηται οΰχί πλέον περί σω
ματικής τροφής ή νομιζομένου τινός άγαθοΰ καί πρόσκαιρου κα
λοΰ, άλλά περί αΰτής μάλιστα τή; δ.ανοητική; άναπλάσεω; καί 

έπί τά κρείττω ήθική; βελτιώσεω; τού άνθρώπου, τοΰ πλασθέντο; 
πρός τι τέλος άγαθόν καί προορισθέντος πρός σκοπόν άνώτερον, ■ 
οίλτλί ύψηλόν, άποδλέποντα τήν δσω τό δυνατόν τοϋ εΰγενούς 
τούτου πλάσματος έξομοίωσιν πρό; τόν Πλάστην. Διό παραμε- 
ληθείσης ταύτης, δχι μόνον ό δόξη καί τιμή έστεφανωμένος άν
θρωπος καί βραχύ τι παρ’ άγγέλου; ήλαττωμένος τοΰ θείου έκεί
νου προορισμού αποτυγχάνει καί τοϊς κτήνεσι τοΐς άνοήτοις συνο- 
μοιοΰται καί παρασυμβάλλεται, άλλά καί λώβη καί λύμη τή κοι
νωνία έν ή ζή γίνεται, έξ ού ή καταστροφή άπάση; τής κοι
νωνίας προέρχεται. Διότι έν δσω κοινωνία τις τήν μέν διανο
ητικήν άνάπτυξιν τών μελών αύτής περ) πολλοΰ ποιείται, τήν 
δέ τοΰ ήθους διά τή; καλή; παιδαγωγίας διάπλασιν περί έλα
χίστου ποιείται κα! παρορά, κατ’ούδένα τρόπον δύναται αΰτη νά 
καυχηθή δτι βαδίζει τήν εΰθεϊαν όδόν τή; άληθοΰς προόδου καί 
τοΰ πολιτισμού, άπ’ εναντίας δ: έν τοιαύτη κακοδαίμονι περνά
σει κατακρημνίζεται είς τούς άποτόμους κρημνούς τής διαφθο
ρά; καί κακοηθείας καί έξουδενοΰται ήθικώς καί ύλικώς. 'Ιδού, 
κύριοι, όποια νέκρωσες καί τρομερά ακηδία δύναται νά έπέλθη 
εις τινα κοινωνίαν έκ μέρους άνθρώπων, οί όποιοι οΰδόλως αι
σθάνονται τά χρέη αύτών πρός τε τον πλησίον καί πρός πάν άλλο 
θεάρεστο·*  καί κοινωφελές έργον. άλλά μόνον εις τόν βόρβορον 
τών ύλικών συμφερόντων κυλίονται.

Ναι, προλέγω ύμϊν ταΰτα τοϊς φίλοι; και τών Μουσών θερά- 
πουσιν, οΰχί δπω; ταΰτα ύμών κατηγορήσω ή καί έκπλήξω καί 
έξ αΰτής βαλβίδος όκνηροτέρους ύμάς ποιήσω, οΰχί, άλλ’ ϊνα 
έτι μάλλον διεγείρω τήν προσοχήν καί προθυμίαν ύμών πρός 
άτάραχον καί άκενδυνωτέραν τού δρόμου διάνυσιν απέναντι τής 
ύφισταμένης ήδη τοΰ ήμετέρου ’Αναγνωστηρίου καταστάσεως, ήν 
οφείλομεν άπαντες οί έρασταί τή; άληθοΰς παιδείας νά βοηθή- 
σωμεν διά τή; ύλική; καί ήθική; ήμών ύποστηρίξεως. Διότι, 
καθώς ό ναυτιλλόμενος, δταν προγινώσκη τού; κατά τον διάπλουν 
αύτοΰ σκοπέλους, άσφαλέστερον τό πέλαγος διάπλέει καί είς τόν 
λιμένα άκινδύνω; καταίρει*  καί καθώς ό άθλητής, τήν τοΰ άντι- 
πάλου δύναμιν καταμαθών, τοσοΰτον προσεκτικώτερο;γίνεται καί 
άρμοδιωτέραν καί άσφαλεστέραν ΐσταται στάσιν, δσον πλειοτέρας 
εΰφημία; καί δόξαν έκ τή; νίκη; του προσδοκά· κατά τόν αΰτόν 
τρόπον, κύριοι, προδιδαχθέντε; καί ύμεϊς τοΰ άγώνος τούτου τό 
μέγεθος καί οσα; όφείλομεν νά ύπερνικήσωμεν δυσχερεία;, προ
ερχόμενα; είτε έκ ζήλου κα! φθόνου εϊτε έξ άμαθείας καί άλ
λων τινών αιτίων, πέπεισμαι δτι ώ; συνετοί και φρόνιμοι, άντί 
ν’ άποδειλιάσωμεν, μάλλον θά έπιρρωσθώμεν καί, τω συνδέ- 
σμω τής άγάπης ένωθέντες, θά έπαυξήσωμεν τήν προθυμίαν ήμών 
καί θά δόκιμάσωμ-ν τήν υπομονήν καί έπιμονήν ήμών έν τή αίσια 

μεταδόσει τών αγλαών καρπών τής παιδείας είς τούς έν τή κα- 
τωτάτη τάξει τή; κοινωνίας. Καί έΐτα έν τούτοις τήν έμπειρίαν κτη- 
σάμενοι καί ύψηλότερον διανοηθέντες, άμέσως θέλομεν κατανοήσε, 
δχι μόνον τόν Αποτελεσματικόν σκοπόν τή; τών τοιούτων ’Ανα
γνωστηρίων συστάσεώς, ώ; πρός τήν ύποστήριξιν, διάδοσιν καί 
έξάπλωσιν τών καλών τή; παιδείας, άλλά καί τήν ώς διά μα
γική; ράβδου δραστικήν αΰτών ένέργειαν έπί τής ήθικοποιήσεως 
τοΰ άνθρώπου, συμπρ ατ τούτης τής σωτηρίου χάριτος τής ορθοδό
ξου Πίστεω; κα! τών θείων αύτής ένταλμάτων. Καταληφθέντες δέ 
οϋτω ύπό τοΰ ένθέου και κατ’έπίγνωσιν ζήλου, θά δυνηθώμεν ν’ά- 
νεύρωμεν τά μέσα, δι’ών καί πρός ήμάς αΰτοΰς ωφέλιμοι θά κα- 
ταστώμεν καί πρός τούς έξω και πέριξ ήμών, τού; ύπό τό βά

ρος τής άμαθείας στενάζοντας όμοεθ νεϊς,συντελεστικοί κα! χρήσι
μοι θά φανώμεν, ποδηγετοΰντες αυτούς καί οίονεί άποδιδόντες 
αΰτοΐς πάν δ τι ήμεϊς έν άλλ αις πεπολιτισμέναις πόλεσι καί τών 
γραμμάτων καί τών έπιστημών έστίαις ηΰτυχήσαμεν ν’ άπο- 
λαύσωμεν.

Βεβαίως, κύριοι, πολλά! καί παρ’ ήμών αΰτών εΰχαριστήσεις 
και εΰγνωμοσύναι οφείλονται άλλοις διά τήν ήμετέραν άνάπτυ- 
ξιν, δι’ ήν ϊσως έναβρυνόμεθα. Καί εύθύς έξηγοΰμαι.

Άνέλθωμεν, κύριοι, διά τών πτερύγων τής διανοίας εις έπο- 
χήν ήκιστα μεμακρυσμένην άφ’ ήμών. ’Ενταύθα,στήθι, ώ φίλε τών 
γραμμάτων καί τής έπιστήμη;, καί θεώρησον, βτι, δν εϊς τήν σήν 
διανοητικήν άνάπτυξιν κα! ήθικήν διάπλασιν δέν συνέπραττον αΰ- 
θορμήτω; άλλοι, ύποβοηθήσαντες και προαγαγόντες πρός διευκό- 
λυνσίν σου πολλά μέσα ϊυνάμενα νά συντελέσωσι πρός τόν κα
λόν τούτον σκοπόν, καί δν έν τοιαύτη περιστάσει αί ύπό ετέρων 
θεραπευθεϊσαι Μούσα·., εΰμενεϊς ήδη καταστάσαι, δέν κατήρχοντο 
πρός τήν σήν ποδηγέτησιν, άνοί γουσαι ούτως είπεΐν τόν τερ- 
,.νότατον καί χαριέστατον κήπον τών έαυτών άγλαών καρπών χα'· 
μεταδιδοΰσαι άφθόνω; αύτού; τή σή προαιρέσει, οΰδέποτε θά 
ήδύνασο νά έγκαυχάσαι σήμερον έπί παιδεία και σοφία, έπί έπι- 
στήμη καϊ τοϊς άλλοι; αΰτής καλοϊς.

Καί πραγματικώς, άφ’ ής στιγμής ή έπιστήμη, ώς έκ θείας 
τινός κελεύσεως, έπαυσε τοΰ νά ή έγχεκλεισμένη καί συγκεκεν- 
τρωμένη έντός τών ιερών τεμενών καί μοναστηρίων άφ’ής στιγ
μής ή τυπογραφία άνέλαβε τό ύψηλόν καθήκον, δπως έκτείνη τήν 
σφαίραν αΰτής καί διευθύνη τάς χρυσαυγείς καί ζωηφόρους άκτϊ- 
νάς της έπι τά άπώτατα σημεία, άγώ/ες μεγάλοι κατεβλήθησαν, 
τείνοντες νά ύποδοηθήσωσι τήν κίνησιν ταύτην, άφορώ-αν οΰ μό
νον τήν ενός έκάστου ήμών διανοητικήν μόρφωσιν καί ήθικήν δι- 
άπλασιν, άλλά καί τήν τών άκρω δακτύλω γευθέντων τοΰ τής 
παιδείας μέλιτος ύποκέντησίν τής φιλοτιμίας, δπως καί ούτοι δσον 
δύνανται μεταλάβωσι τών γλυκυτάτων καί ζωηρρύτων αΰτής 
ναμάτων.

Πρός τόν σκοπόν λοιπόν τούτον άμέσως βιβλία τε καί έφη- 
μερίδες και παντός άλλου είδους σοφά τε καί επιστημονικά βι
βλία καί διάφορα συγγράμματα, δημοσιευόμενα καί τήν κοινή καί 
ίδια ένό; έκάστου ήμών άνάπτυξιν έκπροσωποΰντα, ούκ δλίγον 
συνετέλεσαν εί; τήν άμοιβαδόν έξάπλωσιν τής παιδείας μεταξύ 
τών διαφόρων κλάσεων τή; κοινωνίας. Καί έκ μέν τών άνωτέρων
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στρωμάτων αύτής οί έπί δυνάμει πλούτου κχί τών άλλων 
μέσων έγκαυχώμενοι δύνανται ού μόνον έκ τών καλών τού
των μέσων τής θείας Προνοίας νά έπωφεληθώσιν, άλλά καί,έν τή 
εσπερία Εύρώπη απερχόμενοι, έπιστήμονες καί ιατροί καί φιλόλο
γοι και θεολόγοι κα! ιστορικοί ν' άποβώσιν άναλόγως τής ήν έ

καστος κέκτηται διαθέσεως. Άλλ’ ό έστερημένος καί άδυνάτως 
πρδς ταΰτα έχων πτωχός έμελλεν άρά γε άείποτε νά διατελή 
είς κτηνώδη κατάστασιν άμαθείας και άπαιδευσίας καί εις παν
τελή άγνοιαν πασών έκείνων τών περί τδν πρακτικόν καί κοινω
νικόν βίον πνευματικών άναγκών; τούλάχιστον τά άπορα φίλ- 
τατα αύτών, ώς έκ τής τοΰ πατρδς αύτών άμαθείας, ώφειλον νά 
ύποκύψωσιν εις τδ πατρικόν ίσως δέ καί έκ προαιρέσεως κλη
ρονομικόν τοΰτο τής άπαιδευσίας άμάρτημα; ούχί βεβαίως. Διό 
τήν τοιαύτην έλλειψιν ανέκαθεν οί σοφοί και λογάδες τοΰ έθνους 
ήμών θέλοντες ϊνα προλάβωσι, τήν είς διάφορα μέρη έπιπολάζου- 
σαν αμάθειαν μετά βαρυαλγοΰσης καρδίας φέροντες,άνέλαβον πάνυ 
φιλοτίμως καί εύγενώς τδ μέγα καί εύεργεπκόν, άλλά καί λίαν 
δυσχερές έργον τής διαδόσεως τών 'Ελληνικών γραμμάτων διά 
μέσου τής συστάσεως σεβαστών Συλλόγων καί Αναγνωστηρίων, 
τόσον έν Έλλάδι δσον καί έν Κωνσταντινουπόλει, καί διά μέσου 
τούτων καί είς άλλας φιλοπροόδους καί πεπολιτισμένας οπωσδή
ποτε πόλεις, πάντοτε εύρίσκοντες ύποστήριξιν ύπο τών φιλομοΰ- 
σων αισθημάτων τοΰ γαληνοτάτου καί φιλολάου ήμών άνα- 
κτος Σουλτάν Άπτούλ Άζίζ Χάν, Ουτινος αί ύπέρ τής προόδου 
καί ευημερίας τών ύπηκόων Του εύγενεϊς διαθέσεις όσημέραι ώς 
ψεκάδες δρόσου πίπτουσιν έφ’ ήμάς.

’Ιδού, κύριοι, πόσον άναγκαία, πόσον έπωφελής, άλλά καί 
λαοσωτήριος ή σύστασις τών τοιούτων ιερών τών Μουσών σκη
νωμάτων καθίσταται! Ναί, διότι μόνον διά τής σκοπίμου καί 
αποτελεσματικής ένεργείας τόσον τών λογίων τοΰ ήμετέρου πο- 
λυπαθοΰς έθνους, δσον καί τών πλουσίων δμογενών ήμών, τών 
καλών τούτων όργάνων τής Θείας Προνοίας, θά δυνηθώμεν ν’ ά- 
ναστείλωμεν τον τρομερόν χείμαρρον καί οΰτω προλάβωμεν τδ 
έπαπειλούν ήμάς έθνικόν ναυάγιον. Εντεύθεν οθεν άναγκαιοτάτη 
καταφαίνεται καί ή σύστασις άλλων εκπαιδευτικών καταστημάτων 
άρρένων τε καί θηλέων, έντεΰθεν άρα κα! ή έγκαθίδρυσις πλεί- 
στων δσων Συλλόγων, Αναγνωστηρίων, Λεσχών, άπερ μετ’ εύα- 
ρεσκείας καθ’ έκάστην ήμέραν άκούομεν συστηνόμενα έν ταΐς 
πόλεσι τής Μικρασίας, μεταξύ τών όποιων πρωταγωνιστεί ή φι
λόκαλος καί φιλοπρόοδος τών Σμυρναίων πόλις, πρδς ένα καί 
μόνον θειον σκοπόν άποβλέποντα, τήν διανοητικήν άνάπτυξιν και 
ηθικήν διάπλασιν τοΰ πλησίον. Ή έγκαθίδρυσις, λέγω, τοιούτων 
καταστημάτων τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν τών κατωτέρων τάξεων 
τής κοινωνίας ύπ’ δψιν σπουδαίαν λαβοΰσα, θαρραλέως δργά, 
όπως διά τών ευεργετικών τών Ελληνικών γραμμάτων άκτί- 
νων φωτίση καί αύτούς έτι τούς τά κατώτατα κοινωνικά στρώ
ματα άπαρτίζοντας ομοεθνείς ήμών. Δόξα τοίνυν καί τιμή καί 
έπαινος οφείλεται παντί Έλλην1., συντελοΰντι καί ύποστηρίζοντι 
διά τής προαιρετικής αύτοΰ συνδρομής τά ιερά ταΰτα καθιδρύ— 
ματα. Δόξα καί τιμή καί ευγνωμοσύνη πρδς πάντα τδν διά 
τής διδασκαλίας αύτοΰ συντελοΰντα είς τδν ιερόν τοΰτον σκοπόν

Δόξα καί αϊνεσις έναπόκειται πάση πόλει καί κωμοπόλει, τών 
όποιων οί συνετοί πολϊται περιφρονοΰντες τδ άτομικδν συμφέρον 
και μερικόν άγωνίζονται υπέρ τοΰ γενικού.

’Ερωτώ ήδη ύμάς, κύριοι, τούς οπωσδήποτε εύμοφήσαντας 
παιδείας, πρέπει ή έπρεπε ν’ άφεθή δπίσω τών έκ ταύτης κα
λών ή πατρίς ήμών, ή λαμπρά καί περίπυστος αΰτη πόλις 
τών Κυδωνιέων, ή άλλοτε μέγα κλέος έπί τε φιλομουσία καί 
προόδω άραμένη- ή μοναδική αΰτη πόλις έν τή ’Ανατολή, κα
θ’ δσον διατελεϊ ουσα άμοιρος άλλου τίνος έτερογενοΰς στοιχείου, 
ή έπί εύσεβεία καί Χριστιανική άγάπη σεμνυνομένη, έπρεπε νά 
διαμείνη δπίσω τοΰ άγώνος τούτου τοΰ ιερού τής παιδείας; ούχί. 
Διό καί αΰτη έδείχθη πρόθυμος. Καθ’ δσον τά φίλτατα αύτής, ψυ- 
χαί εύγενεϊς καί ύπέρ τών φιλανθρώπων καί Χριστιανικών έργων 
έτοιμοι, ή άγαθοεργός, λέγω, ’Αδελφότης άμέσως έτεινε χεΐρα 
άρωγδν πρδς τάς Μούσας καί άξιεπαίνω ζήλω καί εύγενεϊ προ- 
θέσει συνέστησε καί τδ ιερόν τοΰτο Καταγώγιου, δπερ, έν χερσί 
τήν δάδα τοΰ πολιτισμού διακρατοΰν, πειράται ϊνα τδν φωτισμόν τ’ον 
φωτίζοντα πάντα άνθρωπον πρ’ος γνώσιν θεοΰ, τδν προερχόμενου 
έκ τώυ τής κατά Χρίστου άναστροφής καϊ τών τής άληθοΰς παι
δείας καρπών, δσον ένεστι μάλλον μεταδώση καί τοΐς λοιποϊς τών 
συμπολιτών.

Έκ τοιούτου δθεν έθνωφελοΰς καί κοινωφελούς σκοπού άναχω- 

ροΰντος τοΰ ήμ. ’Αναγνωστηρίου, τίς ήθελε φανή τοσοΰτον σκλη
ρός καί άχάριστος, καί δέν ήθελεν αίσθανθή ευγνωμοσύνην πρός 

πάντα οπωσδήποτε λόγιου, προσπαθοΰντα ύπέρ τής προαγωγής 
αύτοΰ καί μετ’ έπιμελείας διδάσκοντα έν αύτω πανθ’ δσα μετά 
πολλών κόπων καί μόχθων, έσθ’ δτε και μέ κίνδυνον τής ιδίας 
ζωής, έξέμαθεν; Άλλά καί τίς δ μή άδικών τδ έθνος καί τήν 
κοινωνίαν, έπέιδάν σιωπά έν τοιαύτη περιστάσει καί κρύπτη τδ 
τάλαντον, ώς ό πονηρός έκεΐνος δούλος, δπερ ένεπιστεΰθη αύτώ 
δ Κύριος τσΰ ίεροΰ Εύαγγελίου πρδς αυξησιν καί πολλαπλασι
ασμόν ; Άλλά και τούτων οΰτως έχόντων, δ τοιοΰτος, παραγνω- 
ρίζων τήν μέλλουσαν καταδίκην τήν έπικειμένην αύτω, μή τάχα 
ήδη έν τή διανοία αύτοΰ δέν θέλει είπεΐ τδ έξής τοΰ Λατίνου 
άπόφθεγμα video proboqtie meliora, sed deteriora sequor 
«βλέπω καί επιδοκιμάζω τ’ο άγαθόν, άλλ’ άκολουθώ τώ κακώ» ;

Άλλ’ δπως, κύριοι, άσφαλώς καί έπί λυσιτελεία χωρήση δ 
σκοπός τοΰ ίεροΰ τούτου Καθιδρύματος, άνάγκη νά κατανοήσω- 
μεν δτι πρόκειται, ώς έν άρχή τοΰ λόγου μου έφθην είπών, 
άγών, δστις δσον χαλεπός, τοσοΰτον ένδοξος, δσα πλεΐστα τά 
προσκόμματα, τοσαΰτα έπάξια καί τά βραβεία. Μη πτοηθώμεν 
λοιπόν άλλ’ άρκει νά έχωμεν έν ταΐς καρδίαις ήμών τήν άγά- 
πην θερμήν πρός τε τήν Πίστιν ήμών καί πρδς τήν προγονικήν 
σοφίαν. Καθ’ δσον μόνον έκ τής δμοθύμου συνενώσεως καί συγ- 
κεντρώσεως, πρδς δέ καί προσαρτήσεως πολλών καί άλλων άξι- 
οτίμων μελών έν τω καθ’ ήμάς ίερώ Άναγνωστηρίω θέλομεν 
έπιτύχει τοΰ γενικού έκείνου σκοπού, δν περ σήμερον πάοαι αί 
άνεπτυγμέναι κοινωνία’, έπιδιώκουσι. Καί πάλιν τ’ο πάν μόνον έκ 
τής άγάπης κατορθοΰται. Διότι ένθα θάλλει τδ τής άγάπης ύψί- 
κομον καί καρποφόρου δένδρον, έκεΐ ύπδ τήν σκιάν αύτοΰ πάς 
τις βλέπει τά θαυμάσια καί λαμπρά αύτής άποτελέσματα. Ναί,
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δφείλομεν, κύριοι, ώς τέκνα μιας καί τής αύτής γεννησά- 

σης καί έκθρεψάσης πατρίδος, ώς θιασώται καί τών Ελλη
νικών γραμμάτων ύπέρμαχοι, ινα έργασθώμεν προθύμως, καί μή 
ύπολειφθώμεν όπίσω τών άλλων φιλομούσων έν τή άλλοδαπή όμο- 

γενών μας τόσον πρδς τήν φιλογένειαν δσον κα! τήν διανοητι
κήν και ήθικήν άνάπλασιν τών κατωτέρων τάξεων τής κοινωνίας·

Έκ τοιούτων δθεν αρχών όρμώμενοι, δφείλομεν ϊν’ άποθώμεν 
πάσαν ροπαρίαν καί περίσσειαν κακίας καί άποδεχθώμεν τδν έμ
φυτον λόγον, γινόμενοι μή μόνον άκροαται, άλλά και ποιηταί 
λόγου, κατά τ’ον Απόστολον ’Ιάκωβον. (1) Ναί, δφείλομεν, κύ

ριοι, ϊνα τήν ήθικήν βελτίωσιν ήμών ύπ' δψιν σπουδαίαν λάβω- 
μεν πρδς έπίτευξιν δέ ταύτης άνάγκη δπως πάν διανόημα, πάς 
λόγος, πάσα πράξις πάντοτε καί πανταχοΰ έμβάπτηται έντδς τών 

αγνών ναμάτων τής πρδς άλλήλους άγάπης, έκ τής όποιας ν’ά- 
ναβλύζη οίαδήποτε άλλη άρετή. Καθ’ δσον άνευ άγάπης, εί καί 
άναφαίνονται έσθ’ δτε σπέρματά τινα άγαθοεργιών καϊ οίονεί ώς 
έξ άποσβεννυμένης πυράς έκπέμπονται άκτϊνες άμυδροΰ φωτός, 
άλλ’ δμως όμολογούμενον καί άναμφίλεκτον, δτι πάσα πράξις 
ήμών ή πάς σκοπός μή όντα άπόρροια τής άγάπης, τής τδ γε
νικόν καλόν άποβλεπούσης, ταχέως σβέννυνται καί παραυτίκα 
έξαφανίζονται. Καί λοιπόν δμοιάζουσι πρ'ος κλάδου εύθαλοΰς δέν
δρου,τδν όποιον κατ’άρχάς τρυφερόν όντα θαυμάζομεν διά τάπερι- 

κοσμοΰντα αύτδν εύρωστα φύλλα και ώραϊα άκμαϊα άνθη, άλλάτοΰ 
οποίου μετ'όλίγον θέλομεν ίδεΐ τά μέν εύρωστα φύλλα καί άκμαΐα 
άνθη μαραινόμενα, τδν δέ κλάδου ξηρόν, έξ ου ούτε άνθη θα ήνε 
δυνατόν νά προσδοκώμεν ούτε καρπούς γλυκείς. ’Ανάγκη άρα δπως 

καταστήσωμεν ήμάς αύτούς ώς δχυράν άκρόπολιν, έν ταύτη δέ 
στήσωμεν τήν άγάπην ώς πυρσόν άείφωτον, έξ ουνά έκπέμπωνται 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις άκτϊνες φωταυγέσταται τών άγαθοερ
γιών ήμών, i; άφορά ό ιερός σκοπος τής συστάσεως τών τοιούτων 
Καθιδρυμάτων.

Τούτων οΰτως έχόντων, δφείλομεν ν’ άποτινάξωμεν άφ’ ήμών 
αύτών τδν νήδυμον ύπνον τής άδιαφορίας καί οί πάντες, ένω- 
θέντες, συγκεντρωθώμεν είς τό σημ εΐον τής άγάπης· διότι μόνη 
ή άγάπη. έξευγενίζουσα τάς ψυχάς τών άνθρώπων, καθίσταται δ 
θρησκευτικός έκεΐνος δεσμός, δυνάμει τοΰ όποιου ένθεν μέν ύπ®* - 
καίεται ό Χριστιανικός ζήλος και ή άμιλλα, μή έπιτρέπουσα ϊνα 
.ύπολειφθώμεν τών άλλων, ένθεν δέ διατηρείται καί συγκρατεϊται 
ή ένότης καί τδ πνεύμα, ού μήν άλλά καί αύτδς δ σκοπός τής 
άμωμήτου ήμών Πίστεως, αύτής τής θρησκείας, ήτις— δυνάμε· 
τών όσημέραι κοινωφελών καί αγαθοεργών αύτής σκοπών προσ
παθούσα νά συνάψη τά διεστώτα καί τούς δπαδοΰς αυτής έκάστοτε 
είς τά κοινωφελή καί θεάρεστα έργα τής πρός τδν πλησίον ώφε
λείας καθυποβάλλουσα—προσαγορεύει αύτούς άδελφούς,έχοντας 
πατέρα έπουράνιον αύτδν τδν θεόν.

Μή τάχα, ώ φίλοι τών Μουσών,οΰτω βραδέως μέν άλλά συν- 
ετώς καί σκοπίμως έργαζόμενοι ύπέρ τής υποστηρίξεως καί δια
δόσεως τών τής λαοσσόου παιδείας άγαθών, θέλομεν άποτΰχει 

τοΰ σκοπού; ούχί, κύριοι- διότι πάσα πόλις λατρεύσασα τά

(1) Ίακωβ. Έπιστ. Καθ’ Α'. 22.

γράμματα άμέσως έπ-τυχε τών κχλώυ αποτελεσμάτων χαί έδρέ- 
ψατο πλουσιοπαρόχως τούς άγλαούς καρπούς, άποτέλεσμα 
τών καταβληθέντων κόπων αύτής. Ρέψατε, παρακαλώ, ϊν βθέμμα 
εις παρελθόντας χρόνους, καί έκ τής παρατηρήσεως ταύτης άμέ
σως θέλετε καταμάθει όποια καί δπόσα ώραϊα άποτελέσματα 
τρανώς και έπισήμως έκ τών ύστέρων έπικυροΰνται. Ρίψατε ϊν 
βλέμμα έν Αλεξάνδρειά εϊς τούς έπί Πτολεμαίων χρόνους, καί 
άναμετρήσατε ευκόλως τήν έκτασιν τής πνευματικής καί ήθικής 
έκείνης λάμψεως τής άναδοθείσης δίκην σπινθήρος έκτών Ελλη

νικών γραμμάτων.
Άλλά μή τάχα δέν έκπλήττει ήμάς τδ παράδοξον φαινόμε

νου τής μεταβολής τών Ρωμαίων άπδ πρακτικού τινδς χαμαιπ έ
τους άμοΰσου χαρακτήρας είς τδν λεπτόν έκεΐνον καί εύμουσό- 
τατον πολιτισμόν, τού όποιου τδν ουρανόν ώς αστέρες τηλαυγεΐί 
διεφώτισαν οί Κικέρονες, οί Βιργίλ'.οι, οί Όράτιοι, οί Πλαΰτοι, 
οί Κάτουλοι, οί Κάροι, καί τοσοΰτοι άλλοι; Πλήν μήπως ύπάρχει 
χώρα, παραλείπω τάς κλεινάς Αθήνας, ένθα θεραπευθέντα ταΰτα 
δέν έγκατέλιπον σπέρματα πρός βλάστησιν πνευματικωτέρου βίου 
καί ύγιοΰς πολιτισμού ; Μήπως είς τήν θεραπείαν αύτών κα, 
σκόπιμου ύπέρ αύτών ένέργειαν δέν δφείλει ή ’Ιταλία τούς χρυ
σούς έκείνους χρόνους τοΰ Δάντου καί Βοκακίου ; Άλλα πώς πα
ραλείψω τδ φιλόμουσον καί φιλοπρόοδον έθνος τών Γερμανών, 
τοΰ όποιου δ πολιτισμός ένυπάρχει άκμάζων ένεκα τών άθανάτων 
αύτοΰ τελεστών, Κάντιου, Λεϊδνιτίου, Σγελιγγίου, Έγέλου, Λεσιγ- 
γίου, Σχιλλέρου, Έρμάνου Βο'.κχίου,καί τοσοΰτων άλλων δορυ
φόρων ; τήν κυρίαν αύτοΰ βάσιν καί πηγήν δέν έχει και ουτος έν 
τή μοναδική έκείνη τών Έλληνίδων Μουσών λατρεία; Μή 
λησμονήσωμεν δέ, κύριοι, καί τούς ού πολύ μακράν ήμών 
λαμπρούς έκείνους χρόνους, καθ’ οΰς έν τή φιλτάτη ήμών 
Πατρίδι διέπρεψαν πλεϊστοι ίσοι έπί παιδεία καί έπιστήμη ίε- 
ροφάνται καί θεολό γοι και έπιστήμονες, καθ’ οΰς δηλονότι και
ρούς ολίγου δεϊν ή φιλτάτη ήμών Πατρίς, αί περίπυστοι καί φι- 
λόμουσοι Κυδωνίαι καθίσταντο εστία τών φώτων τής άθανάτοα 
παιδείας,καί ήτις έν καιροϊς χαλεποϊς ένεκα τής τών γραμμάτων 
θεραπείας προσείλκυσεν είς έαυτήν τά βλέμματα τοΰ έξω κόσμου. 
Άληθώς, κύριοι, έθνη δλόκληρα διεκρίθησαν καί έπρώτευσνα 
διά τής παιδείας- τί ώφελεΐ είς ήμάς τδ όνομα Έλλην, άν λει- 

πώμεθα πολύ τής έκείνων φιλομουσιας ; τί ωφελεί νά καυχάταί 
τις διά τίτλους μεγαλωνύμους πατρικούς καί νά έπιδεικνύη 
τήν γενεαλογικήν του εύγένειαν, ήν δρθώς δνομάζει δ Κοραής 
εύγένειαν τοΰ τάφο, υ, δπότα/ δ λεγόμενος εύγενέ- 
στατος δέν έχη κατά τδν ποιητήν Φωκυλίδην ούτε τού λ.όγου. 
τδ δώοον ούτε τής συνέσεως, οϋτε τήν άγαθήν διάθεσιν νά συν- 
δράμη είς τά ιερά ταΰτα τών μουσών καταγώγια;

Πως δύνανται νά καυχώνται έπί εύγενεία έκεΐνοι 
«οις οΰτ’ έν μύθοις έπεται χάρις οΰτ’ ένί βουλή ; » 

Ή παιδεία, ή άληθής παιδεία έξημερόνει τά ήθη καί άνυψοϊ 
τδν άνθρωπον πολύ ΰπεράνω τών άλόγων ζώων, ώς έμπρέπει εις 
τήν φύσιν αύτοΰ. Μή εϊπη δέτις, οτι εις τά κατώτερα στρώματα 
τής κοινωνίας εϊνε περιττά τά γράμματα. Οί πλεϊστοι μεγάλοι 
άνδρες όλων τών έθνών έλκουσι τδ γένος έκ τής τάξεων
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τών τεχνιτών καί βιομηχάνων. Δέν ήθελον δε άποβή μεγάλοι 

άνευ τής παιδείας.
Πώς λοιπόν, κύριοι, ύμεΐς δύνασθε νά άμφιβάλλητε δτι διά 

μέσου τών Συλλόγων, τών "Αναγνωστηρίων καί τής άλλης τών 
γραμμάτων Θεραπείας δέν θέλομεν άνταμειφθή γενναίως;

Διο περαίνω·/ τήν δλως ατελή ταύτην σκιαγραφίαν μου επι 
τοΰ άντικειμέναυ τούτου,επικαλούμαι τήν ύμετέραν σύντονον προσ
οχήν έπί τής προαγωγής τοΰ ’Αναγνωστηρίου ήμών. Παρή/.θον 
οί χρόνοι έκεϊνοι, καθ'οΰς αί Μοΰσαι οίκτρώς άπεδιώκοντο καί 
τά ίερα σκηνώματα εκείνων έπεβουλεύοντο. "Ακρα τοίνυν ευγνω
μοσύνη καί εύχαρίστησις οφείλεται τω φιλολάω καί γαληνοτάτω 
ήμών άνακτι Σουλτάν Άπτούλ Άζίζ Χαν ΕφενΟη,τώ μετά πα
τρικής μερίμνης και προ/οίας τήν διανοητικήν και ήθικήν άνά- 
πτυξιν και διαπ/.ασιν τών Εαυτού υπηκόων καί τά φώτα τής παι
δείας είς τήν αχανή καί άπέραντον αυτοκρατορίαν Αυτού ύπο- 
στηριζοντι. Ά/.κα καί ιεράρχην φιλόμουσον και ζηλωτήν τών 
ά'ζαΟών καί τών ίερώ/ γραμμάτων προστάτην καί τών Μουσών 
Θεραπευτήν έχομε·/, τον ευκλεή γόνον τής Μαγνησίας καί άρι- 
στον οίακοστρόφο·/ καί ποιμενάρχην τής Εφέσου κύριον Αγα
θάγγελον. Μη άποόειλιασωμεν λοιπον καλλιεργοΰντες καί σπεί- 
ροντες έν χαρά τά σπέρματα τής σοφίας καί έξαιτησώμεθα άνω
θεν τήν Θείαν ά/τίληψιν έφ’ ήμάς, ΐνα το έργον ήμών εύοόωθή 
καί κραταιωθή. «Καί πάσαν δέ τήν μέριμναν ήμών έπ’ Αυτόν 
(τ'ον θεόν) έπιρρίψαντες δτι αύτω μέλει περί ήμών. (1)»

Ναί, Κύριε 1 θεε πατέρων καί τής Σοφίας χορηγέ, έπιβλεψον 
έξ ούρανοΰ έφ’ ήμάς κχΐ κατάρτισαι τήν άμπελον ταύτην. Ναί, 

Κύριε, προσπίπτομέν σοι.

Μή φράξης πηγήν, ποταμόν μέγαν ωδίνουσαν 
Μηϋε φάο? λύ/νοιο θάνοι, λήγοντο? ελαίου ! 
"Η φυτον ον ΰροσερήσι πιαινομενον προγοήσι! 
θίγε, θρέήιον, επαρδε ρόιν, ηράος ερνος αέξων.

Γένοιτο! Γενοιτο.

ΑΙ ΕΝ ΤΗ ΛΕΣΧΗ Μ1ΤΥΑΗΝΗΣ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.

’Αγαθή τύχη! συγκίνησις καί χαρά άφατος καταλαμβάνει πάντα 
ομογενή,βλέπο/τα τον ένδοξον και άληθώς ‘Ελληνοπρεπή αγώνα, 
είς ον άπεξεδύθη προ μικροΰ σύμπας ό Ελληνισμός, αγώνα αλη
θούς ά/αστασεως τοΰ πολύπαθους ήμών έθνους. Είς τον αγώνα 
τοΰτον πρωταγω/ΐστοΰσι μέν αί τρεις φεγγοβολοι εστιαι τοΰ 
'Ελληνισμού 'Αθήνα:, Βυζάντιον καί Σμύρνη» δευτεραγω/ΐστοΰσι 
δέ πλεϊσται άλλαι πόλεις Έλληνίδες, έχουσα: μέγα καί ιστορι
κόν παρελθόν. Είς τ’ον αγώνα τοΰτον δέν καθυστέρησε και ή κλεινή 
πατρίς τού Πιττακοΰ καί τής Σαπφοΰς, ή ένδοξος Μιτυλήνη, κα: 
μετ’ άγαλλιάσεως άκουομεν γινομένας έν τή εμπορική αύτής 
λέσχη σπουδαίας αγορεύσεις ύπ’ άνδρών άπολαυόντων φήμης ου 
τής τυχούσης έπί παιδεία καί αρετή. Εύχόμεθα δέ άπό καρδίας,

(1) Πέτο. Α'. έ. 7.

ΐνα μετά μικρόν άκούσωμεν καί έν τή πρωτευούση τής ιστορικής 
Λέσβου τήν σύστασιν Συλλόγου Φιλεκπαιδευτικού. Ήδη άσμενοι 
καταχωρίζομε·/ τήν παρά πόδας ώφελιμωτάτην πραγματείαν, έργον 

εύφραδοΰς καλάμου.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

'ΜναγνωσΟείσα εν τη 'Εμπορική Λέσγη Μιτυλήνη?

Ύπδ Γ. Α. Άριστείδου.

Ευγενεΐζ καί φιλόκαλοι άκροαταί.

’Αγαθοί τινες κύριοι προέτειναν κα! είς έμέ νά εϊπω κάτι έν 
τή Λέσχη ταύτη, δπως καί αί άγορεύσεις γείνωσι ποικιλώτεραο 
καί οί άγορηταί πολυπληθέστεροι. Και δΓ άλλους μέν λόγους 
μάλιστα δέ διά τήν συναίσΟησιν τής έμής αδυναμίας έπί πολύ 
έδίστασα ν’ άποδεχθώ τήν εύγενή ταύτην πρότασιν, άλλ’ έπί 
τέλους ένέδωκα καί άπεφάσισα νά μή φανώ ασυντελής εις τδν 
λεσχηνίτην τοΰτον άγώνα.

"Οτε δέ ήρχισα διανοούμενος περί τίνος άντικειμένου νά πραγ- 
ματευθώ, εύρέθην είς μεγίστην άμηχανίαν. "Οστις, ειπον κατ’ έ

μαυτόν, προτίθεται ν’ άγορεύση ένώπιον τοιούτου άκροατηρίου, 
οϊον τδ ένώπιον τοΰ όποιου παρίσταμαι, οφείλει νά έκλέξη άντι- 
κείμενον τερπνόν άμα καί ωφέλιμον,καί, άν τ'ο τερπνόν δέν ύπα'ρχη 
έν τή φύσει τοΰ πράγματος, διά τής ευφυΐας αυτού, διά τής πο
λυγνωσίας καί καλλιέπειας νά περιβάλη αύτό τ'ον έξωτερικδν 
έκεΐνον κόσμον, δι’ ού καθίσταται καί έπαγωγότερον καί άξια- 
κουστότερον. Καί τδ ύδωρ αύτό, έλεγον, άπ'ο κρυστάλλινου καί 
καινουργούς ποτηριού πινόμενον φαίνεται, άν μή καί πράγματι 
ήνε, ήδονικώτερον ή άπ'ο κεραμίνου καί τετριμμένου.

"Αμοιρος έγώ καί τής τών πραγμάτων έμπειρίας καί τής περί 
τους λόγους τέχνης διελογιζόμην ποτέραν τών οδών νά τραπώ, 
μΰθόν τινα νά έκλέξω φύσει τδ τερπνόν έχοντα ή πραγματικήν 
τινα ύπόθεσιν. έστω κα! ξηράν καί γυμνήν παντός φυσικού κάλλους. 
Έν ωλοιπ'ον έπιμόνως άνεζήτουν τδ κατάλληλον θέμα κατά διάνοιαν, 
αίφνης ώς έκ μηχανής Θεός παρίσταταί μοι σωτήρ καί ρύσης 
άπδ τής αμηχανίας ό καλός Ξενοφών, ύπομνήσας με δ,τι ό διδά
σκαλός του Σωκράτης έλεγε.«Καί τούς θησαυρούς τών πάλαι σοφών 
άνδρών, οΰς εκείνοι κατέλιπον έν βιβλίοις γράψαντες, άνελίττων 
κοινή συντοΐς φίλοις διέρχομαι,καί άν τι δρώμεν αγαθόν,έκλεγόυεθα 
καί μέγα νομίζομε·/ κέρδος, έάν άλλήλοις ωφέλιμοι γιγνώμεθα.»

Άφοΰ λοιπόν Σωκράτης δ σοφώτατος τών άνθρώπων, ώς άνε- 
κήρυξεν αύτόν τ'ο μαντείο·/, δέν έδίσταζε νά λαμβάνη άνά χεΐρας 
τά βιβλία τών παλχιοτέρων του σοφών άνδρών καί ταΰτα μελε
τών μετά τών φίλων νά έκλέγη δ,τι καλόν κα: χρήσιμον εΰρι- 
σκεν έν αύτοΐς, πώς ήδυνάμην έγώ καί πρός στιγμήν νά οκνήσω, 
άνοίξας τά ακένωτα ταμεία τής προγονικής σοφίας, νά έξαγάγω 
ένα ή δύο μαργαρίτας, νά έκθέσω αύτούς είς τόν θαυμασμόν ήμών 
καί νά κάμω κοινοτέραν τήν άπόλαυσιν τοΰ κάλλους αυτών,· ‘Η 
φιλολογία τοΰ ’Ελληνικού έθνους εινε τόσον πλούσια, ποικίλη 
καί χαρίεσσα, ώστε οίονδήποτε ποιητήν ή συγγραφέα Θελήσητις 

νά μ-λετήση καί ύφ’ οίανδήποτε οψιν, αδύνατον νά μή αισθανθή 

άφατον τέρψιν, αδρούς δέ καί άφθονους νά δρέψη καρπούς. Ώς 
δέ άπαξ άνέπεισα έμαυτόν περί τής προαιρέσεως τοΰ λόγου,εΰκολόν 

μοι ήτο τδ πρώτον είς χεΐράς μου τυχόν Ελληνικόν σύγγραμμα 
νά λάβω ώς θέμα εύαρέστου άμα καί ωφελίμου συνδιαλέξεως.

Ταΰτα δή καί έπραξα. "Ετυχε, κύριοι, άφορμήν λαβών έκ τής 
ίν τω Παρθεναγωγείω διδασκαλίας μου,νά ένδιατρίβω έφέτος πε- 
ριττότερον είς τήν μελέτην τοΰ Οικονομικού τοΰ Εενοφώντος. 
Είτε αύτή καθ’ έαυτήν ή ϋπόθεσις τοΰ λόγου, είτε ή μελίρρυ
τος γλώσσα τοΰ συγγραφέως καί ή σωκρατική μέθοδος τοΰ πραγ- 
ματεύεσθαι τδ άντικείμενον, είτε καί άμφότερα είς άκρον μέ κα- 
τεγοήτευσαν. Έθαύμασα μάλιστα πώς άχρι τούδε κανείς τών δι
δασκάλων νά μή προσφέρη τό τόσω χρήσιμον τοΰτο βιβλίον είς 
τάς χεΐρας τοΰ λαού περιβεβλημένον τήν καταληπτήν ύπ’ αύτοΰ 
γλώσσαν.

Μία αιτία αΰτη, δευτέρα δέ ή έξής. "Οταν άναγινώσκωμεν ή 
μελετώμεν άλλα άλλων σοφών 'Ελλήνων συγγράμματα, τδ έν- 
δ’.αφέρον ήμών έπισπάτα: ή τδ ιστορούν υποκείμενον ή τδ Ιστο
ρούμενο*  άντικείμενον τόν θαυμασμόν ήμών διεγείρει ή ή ευφυΐα 
τοΰ ποιητοΰ καί συγγ·ραφέως ή τά περιγραφόμενα πολιτικά πρό
σωπα καί γεγονότα. Είς τ'ον 'Ηρόδοτον Θαυμάζω τάς λαμπράς 
καί μεγαλας πράξεις τώ/ Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων. 
Είς τδν Δημοσθένη/ μένω έκπληκτος πρό τής φλογέράς φιλοπα
τρίας του. Είς τόν Θουκυδίδη·/ ανακαλύπτω μετά θαμβούς τήν 
πολιτικήν περίνοιαν καί τήν διπλωματικήν τέχνην τήν διέπουσαν 
τότε τάς τύχας τής ‘Ελλάδος. Είς τόν Πλούταρχον ώς έν κα- 
τόπτρω καθορώ πάντας σχεδόν τούς έξοχους άνδρας τής άρχαιό
τητος. Άλλ’ έν τούτοις καί τοΐς τοιούτοις απαντώ τόν πολι
τικόν βίον τών άρχαίων, οχι τόν ιδιωτικόν απαντώ τδν δημόσιον 
άνθρωπον, όχι τδν ιδιώτην, τ'ον οικογενειάρχην, τ'ον οικοδεσπό
την. Καί δμως δ άνθρωπος δέν υπάρχει μόνον ώς πολίτης, ώς 
μέλος τής κοινωνίας- υπάρχει καί ώς άτομον καί ώς άνθρωπος 
τοΰ οίκου, καί ώς τοιοΰτος έχει ‘ίδια καθήκοντα χρήζοντα έφαρ- 
μογής καί άσκήσεως δπως άποβή άληθώς τέλειος καί ευδαίμων, 
πρ'ος δν σκοπον τείνουσι πάσαι αί έν τω βίω προσπάθεια: καί 
ενέργεια: αύτοϋ. Τδ πρότυπον λο:πόν τοΰ οικοδεσπότου, τοΰ ίδα- 
ν.κοΰ τύπου τοΰ οίκογενε:άρχου, καί οικογενειάρχου ζώντος έν 
πολιτεία οΐα ή τών Αθηναίων, άπαντήσας διατυπούμενον έν τή 
περί οικονομίας πραγματεία τού Ξενοφώντος, παρεκινήθην νά 
αναγγείλω ώς θέμα άγορεύσεως τήν άνάλυσιν αύτής, ούχί βε
βαίως γραμματολογικήν ή καλλιτεχνικήν άνάλυσιν,τοΰτο δά οϊ- 
κοΟεν εννοείται, άλλ’ οίονεί διακοσκίνησιν καί έκλογήν τών έν 
αύτή περιεχομένων πρακτικών γνώσεων.

Πριν δέ είσέλθω είς τήν ούσίαν τοΰ λόγου, οφείλω νά είπω ολι- 
γας λέξεις περί τής έπιγραφής αύτοΰ.

"Οπως πάσης έπιστήμης τά δρια εύρύνονται, καθ’ δσον αί γνώ
σεις πολλαπλασιάζονται κα: ανακαλύψεις γίνονται νέα:, οΰτω καί 
τής Οικονομίας. Ή λέξις Οικονομία έν τή κυρία αυτής έννοια δη- 
λοΐ τήν καλήν διοίκησιν τοΰ οίκου καί τήν αϋξησιν τών πόρων 
αύτοΰ. Άλλ δ όρισμος ουτος λίαν περιωρισμένος δέν έξηγεΐ ή 
μιαν δψιν αύτής. Ο φιλοσοφικός νοΰς τοΰ άνθρώπου τείνων άπδ 

τά καθέκαστα εις τά καθόλου καί καθυποδχλλων τά έπί μέρους 
φαινόμενα είς νόμους γενικούς,ευρίσκει δτι έπειδή ή κοινωνία ού
δέν άλλο είνε ή άθροισμα πολλών οικιών,έλλόγως κα! ή οικονο
μία δύναται νά ένασχοληθή περί τήν διεύθυνσιν καί αΰξησιν τών 
πόρων όκοκλήρου τίνος κοινωνίας, ίλοκλήρου κράτους. "Οθεν ο: 
νεώτεροι φιλόσοφοι καθολικεύσαντες τήν επιστήμην περιέλαβον 
είς αύτήν τήν γνώσιν τοΰ διευθύνει'/ καί αυξάνει·/ τά τε ιδιωτικά 
καί δημόσια εισοδήματα, τήν σπουδήν περί παντοίων πόρων τοΰ 
βίου, περί τών ποικίλων άνταλλαγών, περί τής παραγωγής κα: 
χρήσεως τοΰ πλούτου, έξ ών πηγάζει ή ύλική τών κοινωνιών 
καί τών άτόμων εύημερία. Πρδς δρθοτέραν δέ έξέτασιν τής έπι
στήμης διήοεσαν αύτήν εϊς διάφορα μέρη, τήν πολιτικήν οικονο
μίαν, τήν οικιακήν οίκονοιαίαν, τήν αγροτικήν οικονομίαν ή άγρο- 
νομίαν, περιλαμβάνουσαν τήν γεωργίαν, τήν ποιμενικήν, τήν 
δασονομίαν καί πολλάς άλλας υποδιαιρέσεις.

Η πολιτική οικονομία λεγομένη καί πλουτολογία πραγμα
τεύεται περί τοΰ πλούτου τών έθνών, βρίζει τά παραγωγικά όρ
γανα αύτοΰ καί εξετάζει πώς παράγεται, διανέμεται καί άνακα- 
λυπτεται έν ταΐς κοινωνίαις ό πλοΰτος. Τοσοΰτον δέ σπουδαία*  
θέσιν κατέλαβεν αΰτη σήμερον μεταξύ τών πολιτικών έπιστημών, 
ώστε ώρίσθησαν ιδιαίτερα: έδραι αύτής έν τοΐς πανεπιστημίοις.

"Οτε κατά τά μέσα τοΰ παρελθόντος αΐώνος αί διάφοροι οικο
νομολογικά! γνώσεις έσυστηματοποιήθησαν καί ήρξατο καλλιερ- 
γουμένη ή πλουτολογική έπιστήμη,διεκρίθησαν δύο πλουτολογικά 
συστήματα. Το μέν, δνομασθέν Γαλλική σχολή ώς έχον άρχηγδν 
τδν Γάλλον Κεισναΐον (Quesnay) καί πολλούς άλλους ομοφύλους 
σοφούς συναιρεσιώτας, παρεδέξατο ώς μόνην πηγήν παντός πλούτου 
τήν φύσιν καί ιδίως τήν γεωργίαν, δι’δ και οί οπαδοί αύτοΰ τοΰ συςή- 
ματος ώνομάσθησαν Φυσιοκράται. Τό δέ έτερον, Ιδρυτήν έχον τδν 
Σκώτον φιλόσοφον Άδάμ Σμίθιον (Smith) έπρέσβευσεν ώς άληθή 
πηγή/ τοΰ πλούτου τήν έργασίαν, ή δέ γεωργία ή βιομηχανία 
καί ή έμπορεία δέν ήσαν κατ’ αύτόν ή διάφοροι έφαρμογαί καί 
διάφοροι έκδηλώσεις τής έργασίας. "Οτι όμως ή άλήθεια κεΐτα: 
μεταξύ τών δύο τούτων άκρω/ είνε πρόδηλον διότι ούτε ή φύσις 
μόνη άνευ τής έργασίας, ούτε αΰτη χωρίς έκείνης δύνανται νά 
παράγωσι κοινωνικόν πλούτον. ’Ορθότερο·/ λοιπόν άλλοι παρε- 
δέχθησαν δύο παράγοντας τοΰ πλούτου· τά φυσικά στοιχεία, καί 
ιδίως τήν γήν μετά τών έπ’ αύτής καί ύπ’ αύτήν ώς πρώτον όρ
γανον παραγωγής, καί ώς δεύτερον τήν έργασίαν, ήτις δέν εινε 
ή δύναμις ένεργοΰσα έπί τής ΰλης.

Παρεξέβην, κύριοι, τοΰ θέματος δλίγον, διότι ήθελαν νά προσ
θέσω ότι ή Γαλλική σχολή έστήριξεν δλως τδ σύστημά της έπί 
τών οικονομικών άρχών τού Σωκράτους. "Οταν ούτος λέγη, δτι 
ή γεωργία είνε μήτηρ καί τροφός τών άλλων τεχνών, καί δτι 
«εΰ μέν φερομένης τής γεωργίας έρρωνται καί αί άλλαι τέχναι 
άπασα’.,δπου δ'άν άναγκασθή ή γή χερσεύειν, άποσβένυνται καί αί 
άλλαι τέχναι σχεδόν τι καί κατά γήν καί κατά θάλασσαν» 
(Οίκον. Κεφ. Ε'. 17), τί άλλο σημαίνει ή δτι ή γεωργία τρέ- 
φουσα καί άναπτύσσουσα τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον άπο- 
βαίνει ή πρώτιστη πηγή τοΰ πλούτο» καί τής εύημερίας τών άν
θρώπων, δπως έδόξαζον οί περί τόν Κεισναΐον; Άλλ’ ό πρακτι -
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Ουτοι εινε οί συνόντες, οί συνδιατρίβοντες,οί όμιληταΐ αύτοΰ, ο'.τ1.-· 
νες παντού καί πάντοτε πορηχολούθουν τδν διδάσκαλον, όπως 
άκούωσι αύτδν διδάσκοντα «τί εύσεβές, τί άσε βές· τί χαλόν, τί αί- 
»σχρόν· τί δίκαιον,τί άδικον τί σωφροσύνη,τί εγκράτεια- τί πόλις» 
«τίπολιτιχόςπί άρχή άνθρώπων, τί αρχικός άνθρώπων»». (Άπομν. 
Κεφ. Α'.17) καί τά τοιαΰτα, ώς έν τοϊς άπομνημονεύμασι τοΰ 
Εενοφώντος μάλιστα βλέπομεν. 'Ο Σωκράτης δύο κυρίους σκο
πούς εΐχε πρδ οφθαλμών καθ’ δλον αύτοΰ τδν βίον, νά μεταρ
ρύθμιση έπι το βέλτιον τά ήθη τών συμπολιτών του καί νά πο- 
λεμή διηνεκώς καί άνενδότως τήν ψευδοσοφίαν καί άγυρτείαν 
τών σοφιστών, οιτινες πανταχόθεν τής 'Ελλάδος συνέρρευσαν είς 
’Αθήνας, τήν πόλιν έκείνην, ήτις διά τδ δημοκρατικόν πολί
τευμά της καί τήν άκρατον έλευθερ ίαν ύπέρ πάσαν άλλην ηύ- 
νόησε καί περιέθαλψε τδ είδος τούτο τών άνθρώπων. Καί τούς 

μέν κατά τών σοφιστών άγώνας τοΰ Σωκράτους λαμπρώς ιστο
ρεί ήμϊν δ άλλος έκεϊνος μαθητής του, ό μέγας καί πολύς 
Πλάτων, τάς δέ ύπέρ τής ήθοποιή σεως τών πολιτών προσπάθειας 
του περιέγρα ψεν ό πιστός τής ήθικής διδασκαλίας του οπαδός, δ 
χαρίεις Ξενοφών. Φαντάσθητε λοιπόν, κύριοι, δμιλον νέων πλου- 
σιοπαίδων, ίσως καί έν ημέρα εορτής, άναπαυομένους έν τή ά- 
γορά μετά μεγαλοπρεπείς θυσίας. *0  Σωκράτης βλέπων αυτούς 
λαμπρούς καί εύθύμους δράττεται τής εύκαιρίας δπως δώση εϊς 
αύτούς έν μάθημα περί Οικονομίας: Όχι· θέλω νά εϊπω, δπως 
λάβη έν μάθημα περί Οικονομίας, πένης αύτός παρά τούτων 
πλουσίων καί πολυταλάντων. Ήτο τώ δντι δυνατόν είς αύτόν, 
τοΰ όποιου δλη ή περιουσία κινητή καί άκίνητος, οικία όμοΰ καί 

άγροί, μόλις άνέβαινεν εϊς 5 μνας ή 500 δραχμάς, νά γινώσκη 
έκείνην τήν έπιστήμην, ήτις έπαγγέλλεται νά κάμη, τόν άνθρω
πον ικανόν ν’ αύξάνη τήν περιουσίαν του; Ο Σωκράτης νόμον 
καί κανόνα τής ζωής του προθέμενος τδ δελφικόν ρητόν Γνωθι 
σαυτόν, καί άείποτε άνά στόμα φέρων ώς άξίωμα τδ περιλάλη
το·; έν οίΰα δτι ου div οΐδα, έν πάσιν ομολογεί ή προσποιείται 
άγνοιαν τών πραγμάτων καί, ύποδυόμενος πρόσωπον μαθητοΰ, 
προσέρχεται- πρδς τούς δοκοΰντας είναι σοφούς, έρωτά τούς φά- 
σκοντας είδέναι τά πράγματα, δπως δήθεν καί αύτός μάθη. Άλλά 
διά τής ζητητικής μεθόδου του, διά τοΰ δλως ίδιου τρόπου τού 
άναλύειν καί καταληπτά ποιεϊν τά Αντικείμενα, διά τής δηκτι
κής είρωνίας του μεταφέρων άπδ ζητήματος εϊς ζήτημα τούς 
μεθ’ ών συνδιαλέγεται άναγκάζει αύτούς έπί τέλους νά. όμολο- 
γήσωσιν οί ’ίδιοι τήν έαυτών άγνοιαν ένώπιον πάντων καί νά 
άναγνωρίσωσι τάς άντιφάσεις καί τούς παραλογισμούς των. Καί 

άπδ τοΰ ταπεινού βάθρου τού μαθητοΰ μεταπηδά αίφνης εϊς τήν 
ύπερήφανον καθηγετικήν έδραν, καί διά λογικής συνεσφιγμένης, 
διά συλλογισμών καί επιχειρημάτων άκαταμαχήτων, δι’ άναπτύ- 
ξεως λεπτομερούς τοΰ ύπδ συζήτησιν Αντικειμένου πείθει τήν 

διάνοιαν καί συγκινεϊ τήν καρδίαν τών άκροωμένων.
Τήν φοράν ταύτην ώς διδάσκαλον πρώτον καί έπειτα ώς μαθη

τήν λαμβάνει τδν Κριτόβουλον, εύπατρίδην νεόγαμον, υίδν τοΰ 
πλουσίου έκείνου Κρίτωνος τοΰ επιστήθιου φίλου του, δστις κα: 
δλην τήν περιουσία·; προσήνεγκεν δπως σώση τ’ον Διδάσκαλον 
άπδ τοΰ θανάτου. (άκολουθεϊ).

κδς καί πεφωτισμένος νους τοΰ ’Αθηναίου φιλοσόφου άδύνατον 
ήτο νά μή άντιληφθή καί τής έτέρας πηγής τής εργασίας. Καί 
μολονότι έπιστημονικώς δέν αναπτύσσει ταύτην, δπως την πρώ
την, πολλαχοΰ δμως άπαυγάζει ή ιδέα αύτη καί μάλιστα δταν 
λέγη, δτι πολλοί κατέχοντες πολεμικές καί ειρηνικές έπιστήμας 
δέν έπιτηδεύουσι ταύτας,έφ’ ω καί δυστυχοΰσι, διότι πονηρότατοι 
δεσπόται, οΐοι εΐνε ή άργία καί ή έκλυσις τής ψυχής καί ή αμέ

λεια, κατακυριεύουσιν αυτών.
Έκ τών ολίγων τούτων περί πολιτικής οικονομίας ρηθέντων 

δήλον δτι άντικείμενον τοΰ οικονομικού τοΰ Ξενοφώντος δέν ήδύ
νατο νέ γείνη ή έπιστήμη αύτη, δπως ούδ’ έγώ ήμην δ κατάλ

ληλος πρδς άνάδειξιν αυτής. Πραγματεύεται λοιπόν περί τού δευ

τέρου μέρους, ήτοι τής οικιακής οικονομίας καί τής ’Αγροτικής 
ή τής Γεωργίας. Περί Γεωργίας μάλιστα αμφιβάλλω άν άλλος τις 
έ (·ραψεν ώραιότερον έγκώμιον, καί λαμπρότερον έπαινον.Καί τωόντι 
ποιος άλλος ήδύνατο νά μεταδώση πιστότερου τάς περί οικογενεια
κού βίου ιδέας τοΰ Σωκράτους παρά τδν Ξενοφώντα, δστις μόνος 
τών άλλων μαθητών ήσπάσθη τήν ήθικήν καί τήν πρακτικήν σο
φίαν τοΰ διδασκάλου του; Τίς άλλος ήδύνατο νά έπιφέρη ύγιε- 
στέρας καί πρακτικωτέρας συμβουλές περί γεωργίας ή νά περι
γραφή άκριβέστερον τά άγαθά τής έξοχής παρά τδν Ξενοφώντα, 
δστις 24 δλα έτη του βίου του διέτριψε μακράν τής πολιτικής 
τύρβης τής πατρίδος του έν τή παρά τήν Σκιλλοΰντα τής "Ηλι- 
δος έπαύλει, ήν μέρος μέν έδω ρήθη ύπδ τής Σπάρτης, μέρος 
δ' ήγόρασεν ό ίδιος διά τών άφθόνων χρημάτων, άτινα εΐχε κο
μίσει έκ τής ’Ασίας, ένασχολούμενος μετά τής οικο γενείας αύ
τοΰ εϊς την καλλιέργειαν τών άγρών, είς τήν Θήραν, εις τάς 
μετά τών φίλων διατριβάς· καί μήν καί εις τδ συγγράφειν κα'1 

έπιθεωρεϊν τά πολύτιμα αύτοΰ συγγράμματα. Άνθρωπος πρακτι
κός κατατρίψας μέγα μέρος τοΰ βίου του εϊς τάς έκστρατειάς 
καί καταθέσας τδ ξίφος του. δπωςλάβη άνά χείρας τήν δίκελλαν 
καί τήν γραφίδα άδύνατον, λέγω, ήτο νά μή άναμνησθή τοΰ στρα
τιωτικού βίου καί νά μή συστήση τήν πολεμικήν τέχνην ώς άρ- 
μοδιωτάτην είς ελεύθερον άνδρα. Διδ καί βλέπομεν αύτδν συνεχώς 

~ov λόγον ποιούμενον περί αύ τής.
Τοιαύτη έν όλίγοις ή υπόδεσις τοΰ οϊκονομικ οΰ,δστις έν ένί καί 

είκοσι κεφαλαίοι; περιλαμβανόμενος δυνατόν νά διαιρεθή εις δύο 
μέρη. To Α’. άπαρτιζ όμενον έκ τών 6 πρώτων κεφαλαίων 
καί χρησιμεΰον ώς εισαγωγή εϊς τήν δλην πραγματείαν διαπε- 
ραίνεται κατά διαλογικήν διήγησιν μεταξύ τοΰ Σωκράτους καί 
τοΰ Κριτοβούλου, ένδς τών όμιλητών αύτοΰ. To Β'. μέρος, ένθα 
κυρίως έξετάζονται τά προσόντα τοΰ καλού οικοδεσπότου καί 

καλού άμα πολίτου συναποτελεϊται έκ τών 15 έπομένων κεφα
λαίων και εΐνε διήγησις έτ έρας συνεντεύξεως τοΰ Σωκράτους 
μετά τίνος Ίσχομάχου, τδν δπ οϊον δά καί προβάλλεται ώς πρό

τυπον αγαθού οικονόμου.
Διαιρέσας καί έγώ τήν μελέτην ταύτην εις δύο, έν μέν τή πα- 

ρούση άναγνώσει θέλω πραγματευθή περί τοΰ πρώτου μέρους, τής 
εισαγωγής,έν έπομένη δέ τινι,ήν θεός διδώ,καί περί τοΰ δευτέρου.

Φαντάσθητε, κύριοι, δμιλον εύγενών ’Αθηναίων περικυκλούν- 
των τδν γέροντα Σωκράτην καί άπλήστως άκροωμένων αύτοΰ·

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 
(Συνέχεια άπδ σελ. 217).

69 .— Είθε δ ύπνος μή κλείση τ’ο βλέφαρόν σου ποτέ χωρίς 
νά έρωτήσης σεαυτδν «Τί έπραξα σήμερον». (Σόλων).

70 .— Ωφελήσου έκ συμβουλής φρονίμου, καί άν οδούς σοι 
αύτήν ή δούλος. (Φωκυλίδης)

71 .— Έν τώ κόλπω έκάστου έναρέτου κατοικεί είς Θεός, άλ
λ’ άγνοώ τίς; (Σενέκας.)

72 .— Ευτυχής δ διασωθείς έκ τής λύσσης τών κυμάτων καί 
δστις εύρίσκει .μετά τδν κλύδωνα τ’ον τοσοΰτον ποθητόν δρμον. 
’Αλλ’εύτυχέστερος πάντων έκεϊνος, οΰ αί άρεταί στέφουσιν αύτόν 
τώ στεφάνω τής δόξης. (Εύριπίδης).

73 .— Έπι ούδενί άλλοτρίω προτερήματι καυχώ. Έάν ίππος 
τις έλεγε μετ’ άλαζονείας, «ώραϊος είμί ίππος,» ήθελεν εΐσθαι 
κάπως υποφερτόν τοΰτο. Άλλ’ δταν λέγης έπαιρόμενος «ώραϊον 
κέκτημαι ίππον, μάθε δτι καυχάσαι έπί πλεονεκτήματι άνήκοντι 
εϊς τδν ίππον τούτον- όποιον λοιπόν τοιοΰτον άνήκει είς σέ;

(’Επίκτητος)
74 .— Έν τή μεγάλη κελεύθω τής εύδαιμονίας πλεϊστοί μέ- 

νουσι καθ’ όδόν, καί τέρπονται δρέποντες τά κοινά άνθη, αντί 
ν’ άναβώσιν εις τ’ο δροο, ένθα ή Θεά αΰτη δρύει τήν κατοικίαν 
της. Εΐνε έπίμοχθον ν’ άναβή τις άχρι τής κορυφής. Μία έαρινή 

ημέρα δέν γεννά χελιδόνας, άλλ’ ούτε μία ήμέρα καθίστησι τόν 
άνθρωπον εύτυχή. (Αριστοτέλης.)

75 .— 'Ο ζητών νά κορέση τούς πόθους αύτοΰ, ζητεί νά σβέση 
τδ πΰρ μέ άχυρα. (’Ινδικόν).

76 .— Ούδέν πράττε έν οργή· μή εισέλθη; εϊς πόντον, δπό- 
ταν σφοδρός άνεμος αύτδν άνακυκα. (’Ινδικόν).

77 .— ‘Ο Θεός ΐνα έκθέση εις τδ φώς τήν κεκρυμμένην αρε
τήν, ώπλισε κατ’ αύτής τήν γλώσσαν τοΰ μοχθηρού. Άνευ τοΰ 
πυρδς δύναται τις ποτέ νά αϊσθανθή τής εύωδίας τής άλόης;

(’Αραβικόν).
78 .— Ό χάλυψ διαπερά δλιγώτερον τής γλυκύτητος. Θρι

αμβεύει αΰτη κατά τοΰ σιδήρου καί κατορθοΐ πλείονα κατά τοΰ 
έχθροΰ ή αύτά τά δπλα. (’Ινδικόν)

79 .—'Ο ύπδ τοΰ κακού κλαπείς άρτος μεταβάλλεται έν τώ 
στόματι αύτοΰ εϊς χοΰν. (’Ινδικόν).

80 .—Ή τοΰ έλεήμονος χειρ δμοιάζει μέ τά νέφη τά σκορπί- 
ζοντα έπί τής γής καρπούς, χόρτα, καί άνθη. (Ινδικόν)

81 .— Τδ δένδρον τής φιλοπτωχίας φέρει τήν κορυφήν αύτοΰ 
άχρις ούρανοΰ. Πας δ’ ό θέλων νά γευθή τοΰ εύαρέστου καρπού 
τοΰ δένδρου τούτου, δέν πρέπει νά δρέπη αύτδν διά τοΰ δρε- 
πάνου τής φιλαργυρίας έκ τής ρίζης. (Περσικόν).

82 .— Τδ έπαινειν πράξιν κακήν δμοιόν έστι τώ είναι ένοχον 
αύτής. (’Αραβικόν)

83 .—-Έ τή θαλάσση άμετρα εύρίσκονται άγαθά, άΧλ’ άν ζη- 
τής τήν άσφάλειαν, εύρίσκεται αΰτη έπί τής παραλίας.

(Περσικόν).
84 .—-Έρωτηθείς τις, τίνι τρόπω τοσούτων πραγμάτων κατέ

στη εϊδήμων, εΐπε- «Μιμούμενος τήν άμμον τής έρήμου συλλέ-
(ΜΕ.ΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ’. Τείχος ΜΕ’·)

γουσαν τάς σταγόνας τής βροχής χωρίς νά άπολέση έξ αύτών 
καμμίαν. (’Αραβικόν).

85 .— Ώς ή σταγών τής δρόσου υποτρέμει καθημένη έπί πε
τάλου ρόδου καί έκλείπει είς τάς πρώτας άκτϊνας τοΰ άστρου 
τής ήμέρας, δμοίως καί ό άνθρώπινος βίος ταλαντεύεται καί ρέει 
έν μια στιγμή. (Ινδικόν).

86 .— Βλέπεις όποια τις έσται ή τύχη τοΰ έφημέρου σου τού

του σαρκίου. Ή γή δεχθήσεται αύτδ έν τφ παμβόρω αύτής κευ- 
θμώνι. Άλλά τδ εύγενέστερον μέρος καί σοΰ αύτοΰ, ή άθάνατος 
αΰτη ψυχή σου, δποϊόν τινα έξει προορισμόν! (Περσικόν).

87 .— Άνευ αύτής (τής φήμης) δ διελθών τδν βίον του άφίνει 

τοιοΰτον ίχνος έν τή γή άφ’ έαυτοΰ, όποϊον
εϊς τδν αιθέρα δ καπνός καί δ άφρδς ς’ τδ ΰδωρ. (Δάντης). 

88.—Ό άνθρωπός έστι διάνοια ΰπηρετουμένη ύπ’ όργάνών.

(Bonald).
89 .— Ούδόλως τις δύναται ν’ άπαλλαχθή τής αϊδοΰς, ήν ή 

φύσις έχάραξεν έν τή καρδία ήμών έάν δέ τις θελήση νά έξώση 
αύτήν τής καρδίας, σώζεται αΰτη έπί τοΰ προσώπου. (Duclos).

90 .— ’Ανάγκη έστιν άρετών καί πρ’ο πάντων δυνάμεως όπως 
ή τις εύλαβής· παθών δέ μόνον καί έξαιρέτως αδυναμίας, 
δπως ή τις άπιστος. (La Mennais).

91 .— Ό άγαθοεργδς άνθρωπος εΐνε άνθος αρωματικόν δσον 
περισσότερον καίεται, τόσον καί περισσότερον άναδίδει ευωδίαν.

(Φραγκλϊνος).
92 .— ‘Η πεΐνα ΐσταται έξωθεν τής θύρας τοΰ φιλσπόνου άν- 

θρώπου, μή άποτολμώσα έντός να εισέλθη. (Ό αύτός).
93 .— Ή υποκρισία έστι λατρεία, ήν ή κακία άπονέμει τή 

άρετή. (La Rochefoucauld).
94 .— ‘Ο κράζων τ’ον Θεόν είς βοήθειάν του, έν δσω άκο

λουθεϊ τήν όδόν τής κακίας,πράττει ώς τδν κιβδηλοποιόν, δστις θά 
έκραζεν είς αρωγήν του τήν δικαιοσύνην, ή ώς τους λαμβάνοντας 
τδ όνομα τοΰ Θεοΰ είς μαρτυρίαν ψεύδους. (Montaigne).

95 .—Ή μετάνοια εΐνε άλλη άθωότης. (Bonald).
96 .— Εΐνε μεγάλη ελλειψις τδ νά μή έχη τις άρκούντως 

πνεΰμα ΐνα δμιλή καλώς,ή άρκετήν κρίσιν ΐνα σιωπά. (La Bruy ere).
97 .— Τδ λογικόν μάς κυβερνά αύστηρότερον τοΰ δεσπότου· 

διότι άπειθών τις είς έκεϊνον καθίσταται δυστυχής, έν ω τουναν
τίον άπειθών εϊς αύτδ γίνεται εύήθης. (Pascal).

98 .— Ή κολακεία έστι κίβδηλον νόμισμα κυκλοφορούν παρά 
μόνη τή κενοδοξία ήμών. ιLa Rochfoucauld)

99 .— Αί σταγόνες τοΰ ΰδατος κοιλαίνουσι τάς πέτρας. Διά τοΰ 
κόπου καί τής έπιμονής τδ μυάριον κατακόπτει τόν κάλων τοΰ 
πλοίου· οί δέ έλαφροί καί έπάλληλοι κτύποι τοΰ πελέκεως κα- 
τακερματίζουσι καί τάς όγκωδεστέρας δΓΰς. (Φραγκλϊνος).

100 .— Ή ευτυχία μας εΐνε έπαισθητή έν τούτω τώ βίω μό
νον έκ τής άπαλλαγής τοΰ κακού. Ούδόλως έχομεν άγαθά στα
θερά και άμετάβλητα. Ευτυχής δ βλέπων τδ φώς, λέγει δ τυφλός. 
Άλλ’ δ βλέπων καθαρώς ούδόλως τδ λέγει. Εύτυχής δ άπολαύων 
ύγείας, λέγουσιν οί άσθενεϊς. Άλλ’άμα παύσωσιν δντες τοιοΰτοί, 
ούδόλως αισθάνονται ιπλέον τήν ευτυχίαν τής ύγείας. Nicolle).

Έν Κωνσταντινουπόλει, θ. X. Μ ο σ κ ό π ο υ λ ο ς.

34.
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ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟΤ ΤΑΦΟΥ ΤΙΙΣ ΜΠΤΡΟΣ ΤΩΝ.

■

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΩΝ 
υπό

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Δ. ΣΕΙΖΑΝΗ.

I.
Τρέμει τό φύλλο 

εις τό χλωρό του ξύλο 
καί τό διαμάντι λάμπει" 

μοσχοβολούν καί τά βουνά κ' οί κάμποι.

Χρυσό τ' αστέρι 
της γης μας πιστό ταίρι 
'ς τόν ήσυχο καθρέφτη 

των ουρανών καμαρωμένο πέφτει.

Κάθε πουλάκι 
μ' ένα του τραγουδάκι 
τόν φόρο του πληρόνει 

χαϊ τά φτερά είς τόν αγρό άπλόνει.

Κ' είς την καρδιά μας 
καί πόθοι καί όνειρά μας 
γλυκοπετοΰν μ' έλπίδες 

καί φεύγουνε βουβαΐς ή νυχτερίδες..·

Πάντοτ' έλπίζει 
τό φώς σάν αντικρίζει 

ό άνθρωπος λιγάκι, 
όσο κ' άν πυή τοΰ πόνου τό φαρμάκι.

Φτωχό μονάχο 
ς' τής όρφανιάς τό βράχο 

κ' έρημο δεν έλπίζει, 
όποιο γλυκιά μανοΰλα δεν γνωρίζει.

Μαργαριτάρια 
γιόμίζουν τά χορτάρια 

καί καθαρό νεράκι 
βόσκοντας πίνει κάτασπρο τ άρνάκι. ■

"Λνθη γιομάτη 
τοΰ Νύμφιου ή πλάτη 

βελλάσματα βοίζει 
κ' έρωτικά ή λυγαριά μυρίζει.

Τά κυπαρίσσια 
σεμνά, φηλά καί ίσια 

ματιά ς' τούς τάφους ριχτούν 
καί πάλ’ εύθΰς τόν ουρανό μας δειχτούν.

Κάθε παιδάκι 
με τρυφερό χεράκι 

τήν μάνα τ' αγκαλιάζει 
κ' έκείνη τό φιλφ καίτό σκεπάζει.

Ούτω σκεπάζεε 
τό φύλλο, όπου στάζει 

δροσιά, κ' ένα πουλάκι· 
παντού Θ ε ό ς, μανοΰλα και παιδάκι.

Φτωχό μονάχο 
'ς της όρφανιάς τό βράχο 

κανένας δεν σκεπάζει. 
όποιο ξυπνά καί μάνα μου! φωνάζει.

II.
Ξύπνησε κ’έκραξε: ποΰ 'σαι μανοΰλα ;
καί τ' άποκρίθηκε ή άδελψοΰλα, 

πήγε, Ειρήνη,
νά περπατήση 'ςτ' άνθη κ' έκείνη.. .

•—Πάμε, Μαρία μου, νά τήν εύροΰμε, 
χωρίς τήν μάνα μας έγώ φοβούμαι !

'Λπ’ τό χεράκι 
'πήρ' ή Μαρία τό άδελφάκι

και πάνε, πάνε μακρυά πηγαίνουνε, 
όπου κανένα δέν παντηχαίνουνε, 

μόνο λουλούδια
άσπρα κ' έπάνω τους πεταλούδια.

Λουλούδια κάτασπρα πλέκει στεφάνι 
όπου 'μύριζαν σάν τό λιβάνι 

κάί λέγ': Ειρήνη, 
θέλ' ή μανοΰλα άνθη κ' έκείνη. . . .

Μέ πόθο άπλωσε μικρά χεράκια 
καί τή έδιάλεξε δυό λουλουδάκια, 

τά'καμε τρία
κ άπέ τής λέγει: πάρτα, Μαρία.

Τά βλέπεις; μοιάζουνε τρία φιλιά μου 
π' έδώ άνθούσανε μέσ ς’ τήν καρδιά μου.

τί κλαΐς, Μαρία ; 
πάρετα, πάρτα καί αύτά τά τρία,

κ' έλα πηγαίνομε, ή μάνα ποΰ 'νε;
Έδώ 'νε μνήματα, ποΰ δέν μιλούνε 

καί έρημία,
'Λκου . . . τί άγρια ήσυχία!
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—Έδώ ανάμεσα 0ά τήν ενροΰμε .
—πές μου, Μαρία μον, θά τήν ίδοΰμε 

γλυκιά σάν πρώτα 
δπου τδ χάραγμα μας ήρώτα,

Άφοΰ μας φίλαε μάτια καί χέρια, 
“πώς είστε ; άσπρα μον περιστέρια /» 

και όταν μ' έθώρει
νά παίζω, μον 'λεγει τρελλήμον κ ό ρ η!

Πες μον, Μαρία μον, θε νάχ’ ακόμα 
τδ γλυκογέλασμα πάντα ς' τδ στόμα 

καί τή ματιά της
που λες πώς έβγαιν' απ' τήν καρδιά της-,

Πές μον, Μαρία μον, πάλι θ’ άπλώση 
και μέ φιλήματα θ’ άποστεγνώση 

τά δάκρνά σον ;
τ' έχεις και σέρνεις, πές, τά μαλλιά σου ;

"Ελα πηγαίνομε· ή μάνα ποΰ 'νε ;
'Εδώ 'νε μνήματα που δέν 'μιλούνε 

και έρημία-
’Άκου.. . τί άγρια ήσυχία !

—Έδώ, άνάμεσα έδώ, Είρηνη, 
χθες περιπάτησε αργά κ’ έκείνη 

και άποκοιμήθη
Έδώ ποΰ στέκοντ έτοντ' οί λίθοι-

—Έδώ, Μαρία μον, μέσ' ς' τδ σκοτάδι 
κοιμάτ' ή μάνα μας άπδ χθές βράδυ;

αύτδ τδ χώμα 
τδ εύμορφό της πλακόνει στόμα ;

Ξύπνα, μανονλα μας, ξύπνησε, φθάνει ! 
ή πέτραις βγάζουνε, κύττα, λιβάνι...

έπήρ' ή 'μέρα, 
τί Οές, μανονλα, γλυκι’ αυτού πέρα ;

III.

Έξέχασες, Ειρήνη μου, κάθε πρωί κ' εσπέρα 
πώς τδ σταυρό μας κάναμε μαζή μέ τή μητέρα 
κ' έλέγαμε ... τίλέγαμε. Ειρήνη μον, θυμήσου, 
ς' τδ μάρμαρο γονάτισε νά πής τή προσευχή σου.

Αέσε τά χέρια σον σταυρδ καί κύτταξ' έκείπάνου, 
ποΰ άναβαίν' ή προσευχή σά μυρωδιά λιβάνου, 
και 'πές: Πατέρα τον παντός,Μητέρα δλου τοΰ κόσμον, 
έχασα τή μητέρα μον καί μιά μητέρα δός μον.

■—Μά θέλω τή μητέρα μον, τήν ίδια μου μητέρα . . ~. 
—Αές την, Ειρήνη, δές τηνε πώς λάμπει 'ς τδν άέρα!

—Μητέρα μον ! μητέρα μου, κατέβαιν' έδώ γάμου 
καί στέγνωσε μ' ένα φιλί τά τόσα δάκρνά μον.

Μαρία μον, τήν έχασα! τήν εχασ' απ' έμπρός μου, 
(θάμβωσε για μιά στιγμή ή λάμψις της τδ φώς μου. 
μ' έβλεπε καί τήν έβλεπαν καλά οί οφθαλμοί μον, 
τής είπα, μάνα! καί θαρρώ μοϋ φώναξε παιδί μου!

—Βλέπεις έκείν',Ειρήνη μον, τήν άσπρη πεταλούδα ; 
Είν ή μητέρα ποΰ 'βλεπες, είν' ή μανονλα ποΰ 'δα· 
έλ' άς τήν κννηγήσωμεν έδώ ς' τδ περιβόλι 
καθώς τήν κυνηγούσαμε κ’ άλλοτε κάθε σχόλη-

ιν.

Τρέμει τδ φύλλο 
είς τδ χλωρό τον ξύλο 
καί τδ διαμάντι λάμπει· 

σκεπάζ' ή καταχνιά βουνά καί κάμποι.

Ώχρδ τ' άστέρι 

τής γής μας πιστδ ταίρι 
ς' τδν άγριο καθρέφτη 

τών ούρανών μισοσβυσμένο πέφτει.

Κάθε πουλάκι 
μ' ένατου τραγουδάκι 

τήν κλίνην τον πληρόνει 
κ' είς τδ κλαρί άξένιαστο σιμόνει

κ' είς τήν καρδιά μας 
έλπίδες κι' όνειρά μας 

ν' άναπαυθονν γυρίζουν· 
ρ' τά σκοτεινά ήννχτερί δες τρίζουν...

Γλυκό φεγγάρι 
λαμπρότητα καί χάρι 
ς' δλη τή γή σκορπίζει 

τδ κύμα σπά κ' ή θάλασσα μυρίζει-

μ' έλπίδα ριχτεί 
φτωχός μιαράς τδ δίχτι 
'ς τ' ακένωτα πελάγη 

καί τδ μικρό τδν βοηθά, 'ςτδ πλάγι.

Εις τ' ακρογιάλι 
μιά κορασιά προβάλλει· 

μονάχη καταβαίνει, 
μ ελπίδα γλυκερή κ' αυτή προσμένει. . '. .

Ποιδς δεν ελπίζει 
τδ φώς σάν άντικρύζει 
όσο κ' άν πιή φαρμάκι 

μισογελμ ό άνθρωπος λεγάα.

Φτωχδ μονάχο 
'ς τής όρφανιάς τδ βράχο 

κ' έρημο δεν έλπίζει, 
όποιο γλυκιά μανονλα δέν γνωρίζει.

Μαργαριτάρια 
γιομίζουν τά χορτάρια 

καί καθαρό νεράκι 
τή νύκτα τραγουδεΐ γλυκά 'ς τ' αυλάκι,

Τά κυπαρίσσια 
σεμνά, ψηλά κχί ίσια 

ματιά 'ς τοΰς τάφους ριχτούν 
καί πάλ’ εύθΰς τδν ουρανό μάς δειχτούν.

Κάθε παιδάκι 
μέ τρυφερό χεράκι 

τήν μάνα τ' αγκαλιάζει 
κ’ έκείνη τδ φιλίγ. καί τδ σκεπάζει.

Ούτω σκεπάζει 
τδ φύλλο, ποΰ συνάζει 
δροσιά, κ' ένα πουλάκι- 

παντού Θεός, μανονλα και πα ι δ ά κι

φτωχδ μονάχο 
'ς τής όρφανιάς τδ βράχο 

κανένας δέν σκεπάζει, 
όποιο ξυπνά και μάνα μου ! φωνάζει.

ΘΡΠΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΑΙ.

Έν ’Αγγλία εΰσεβεϊς τινες Χριστιανοί τών άνωτέρων τάξεων 
είσήγαγον τδ έθος τών θρησκευτικών συναναστροφών, τδ δποϊον 
άπέβη εύχάριστον καί ωφέλιμον. Χριστιανή δέ τις κυρία υψη
λής περιωπής έκαμε τήν άρχήν. 'Ο οικός της ήτον ευρύχωρος, 
ή κοινωνική της κατάστασις εξαίρετος, ή πρόσοδός της μεγάλη, 
ό δέ σύζυγος κα: τά τέκνα της συνεφώνουν περί τούτου μετ’ αΰτής 
πληρέστατα. Έν γένει δλα τά μέλη τής οικογένειας ταύτης είς 
τδν άνώτατον βαθμόν ήσαν κοινωνικά, εΰάγωγα καί μεταδοτικά, 
καί είχον την πεποίθησιν δτι δλα τά συστατικά τής ιδιοσυγκρασίας 
των καί δλαι αί άνάγκαι τοΰ βίου δύνανται νά εΰρωσι την άληθή 

ελευθερίαν των καί τήν ύψίστην άνάπτυξιν των και άπόλαυσιν 
έν τω Χριστιανικό τούτω συλλέγω.

Ίδοΰ έν ύπόδειγμα τοΰ μηνιαίου σχεδίου προγράμματος κε- 
καλλιγραφημένου καί άτελους τής χορηγουμένης ύπδ τής κυρίας 
ταύτης κατά τήν χειμερινήν ή εαρινήν περίοδον συναναστροφής, 
δι’ ού οί συνεκκΰ.ησιαζόμενοι ή συνδαιτυμόνες προσκαλούνται πρδ 
δεκαπενθημερίας ή καί πλέον εΐς θρησκευτικήν κα: πνευματικήν 
πανδαισίαν.

Ό χύριος καί ή χυρία Δείνα....
Προσλιπαροΰσι τήν εύχάριστον παοουσίαν 
τοΰ χυρίου καί της κυρίας Δείνα....
Εις συναναστροφήν γενησομένην τήν τρί- 
την τής 3()ης Ίανουαρίου 4870.
Τίίον χαί χαφφές τήν 7ην τδ εσπέρας 
Άνάγνωσις τήν 8ην.
Τδ θέμα πρδς Φιλιππησίους Κε®. 3. 
Κατ’ οίχον χαί όδόν.... χαί άριθ.... 

Προσδοχώντες άπά.τησίν σας.

Κατά τάς έπτά οί προσκεκλημένοι άρχ ίζουν νά φθάνουν. Προσ
έρχονται έν τή έσπερινή αύτών έσθήτι κα! είσάγονται κατά πρώ
τον είς τδ έστιατόριον, ένθα ύπάρχει δέΐπνος παρατεθειμένοςεΰ- 
μαρής, απλούς, λιτός, αξιοπρεπής, πατριαρχικδο ήτοι Χριστιανο- 
πρεπής. Ό οικοδεσπότης καί ή οικοδέσποινα παρίστανται, δπως 
ύποδεχθώσι τοΰς προσκεκλημένους καί δπως έπιβλέψωσιν έπί τής 
λειτουργίας τής τραπέζης. Οί συνδαιτυμόνες ϊστανται,περιπατοΰσιν 
ή λαλοΰσιν έν ω τρώγουσι καί πίνουσι· τοιουτοτρόπως άπολαμβά- 
νουσι τών παρατεθειμένων αγαθών μετά τινων στιγμών άναπαύ- 
σεις καί τερψιθύμους κοινωνικάς συνομιλίας,εΐτα έκαστος κορεσθείς 
εξέρχεται καί απέρχεται είς αίθουσαν, ένθα συμπαρακάθηται μετά 
τών ετέρων φίλων, καί περιμένει έν άμοιβαόα συνδιαλέξει τήν 
ώραν τής συμπροσευχής.

Κατά τήν δγδόην άπαντες συμπαρακάθηνται.Έκαστος τών προσ
κεκλημένων φέρει μεθ’ έαυτοΰ τήν Γραφήν του. Ή οικοδέσποινα 
προδιαθέτει τήν προεδρείαν εϊς τινα τών καταλλήλων δστις καί 
λαμβάνει αΰτήν καί ύποδεικνύει ύμνον τινά, τδν όποιον άπαν- 
τες ψάλλουσι, καί ψάλλουσι μετά προθυμίας καιζέσεως. Ό πρόε
δρος άφ’ ου κάμη προσευχήν, άνοίγει τήν Γραφήν καί ώιαγ.'ΐώ- 
σκει τδ διωρισμένον κεφάλαιον εΐτα έκφέρει είσηγητικάς παρα
τηρήσεις, ή προβάλλει ερωτήσεις τινάς ή ύποδεικνύει έδάφιά τινα 
γραφικά, άτινα έκαστος δύναται νά τά άναλάβη κα: τά άναλύση, καί 
τοιουτοτρόπως έπ’δλίγα λεπτά γίνεται μικρά τις κα: έλευθέρα άνά- 
πτυξις καί διάχυσις αμοιβαία τών συμπαρευρισκομένων έπί τής 
άκενώτου σοφίας καί διδασκαλίας τοΰ Αόγου τοΰ θεοΰ, είς τήν 
όποιαν έκαστος δύναται νά λάβη μέρος έγκαίρως πριν διαλυθή ή 

όμήγυρις.
Τοιουτοτρόπως παρέρχεται άνεπαισθήτως ή ώρα. ‘Ο πρόεδρος 

έπί τέλους διακόπτει τήν περαιτέρω συνδιάλεξιν δι’ επιλόγου 
τινδς ανακεφαλαιωτικού· καί άνακρούονται πάλιν άλλοι ζωηρό: 
ύμνοι- προσευχή μία πάλιν ή δύο έποντα: καί έπί τέλους ή Προ
σευχή τοΰ Κυρίου, τήν δποίαν πάντες επαναλαμβάνουν. Αίτηθεί- 
σης δέ τής χάριτος του Κυρίου έπί τών γονάτων, διαλύεται ή οι
κιακή αΰτη τελετουργία.
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Κατόπιν οί συγκεκλημένοι πάλιν εισέρχονται εϊς τδέστιατόριον. 
ένθα έπιδόρπιόν τι ή έπίδειπνον προσφέρεται, καϊ περαιτέρα συν- 
διάλεξις λαμβάνει χώραν έπί τέλους διαλύονται ούτοι καί άποχαι- 
ρετιζόμενοι συναλλήλων άπέρχονται έκαστος εις τά ίδια γενόμε- 
νοι οΰτω πλουσιότεροι, σοφότεροι καί ε’υτυχέστεροι δι’ δσα πα
ρ' άλλήλων έπωφελήθησαν καί έπωφέλησαν άλλήλους.

(’Εκ τοΰ Άστέρος τής Ανατολής).
Σ. Τ. Δ. "Ας εύχηθώμεν ίνα ή καλλίστη αΰτη συνήθεια έπι— 

κράτηση καί παρ’ ήμϊν καί βαθμηδόν άντικαταστήση τά έφ’ άς 
δωρεάν δαπανώμεθα άργολόγους καί πολλάκις βωμολόχους έσπε- 
ρινάς συναναστροφές καί το'υς άσέμνους ξενικούς χορούς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Ι2ΤΟΡΙΑ
Τής αϋτοκεφάλον Αρχιεπισκοπής Κύπρον καί τινες 

βιογραγ.καί σημειώσεις τών Αρχιεπισκόπων αύτής.

(Συνέχεια άπδ σελ. 165).

"Οσον δ’ άφορα τήν εκλογήν τών ορθοδόξων επισκόπων, έφυ— 
λάττετο ή έξής διατύπωσις, την όποιαν μεταφέρομεν κατά λέξιν 
ένταΰθα έκ τοΰ αύτοΰ Βρυεννίου: «ούδέν δέ κωλύει (λέγει δ 
Βρυέννιος) καί αύτά έκθέσθαι τά ρήματα δεΰρο, ά κατ’ οφειλήν 
απαραίτητον καί παρρησία όμολογοΰσι καί στέργειν υπισχνοΰνται 
τοϊς Αατίνοις οί Κύπριοι. » «Έγώ ό δεϊνα έπίσκοπος τής δε 
τής πόλεως άπδ ταύτης τής ώρας καί είς τδ έξής υποτάσσομαι 
τω θρόνω τής έν Ρώμη έκκλησίας, δμολογώ τδν πάπαν άγιον 
καί ύποτάσσομαι καί τω κυρίω μου τωδε άρχιεπισκόπω τής 
Λευκωσίας καί τοϊς αύτοΰ διαδόχοις τοϊς κανονικός ε’ισιοΰσι. 
Τδν άγιώτατον πάπαν τής έν Ρώμη έκκλησίας καί τήν έν Λευ
κωσία άρχιερωσύνην τών Λατίνων καί πάντας τούς αύτών κανό
νας παντί τρόπω σπουδάσω δεφενδεύειν καί βοηθεϊν salvo ordine 
meo ήτοι σωζομένης τής τάξεώς μου· καί ώς άν αύτω έγώ βοη
θήσω, ούτως έμοί βοηθήσει ό Θεδς καί τά άγια εύαγγέλια» 
Έπάγει δέ μετά ταΰτα ό Βρυέννιος τά έξής « Αΰτη ρητός ού- 
τωσί καί εϊς τήν Άλεξανδρίναν έγγέγραπται ή δμολογία, καί δ 
υποψήφιος ταύτην ένώπιον πάντων ομολογεί, καί διά νοταρίου 
Λατίνου γραφομένη καθάπαξ, καί μάρτυσι τοϊς παρατυχοΰσι, διά 
τδ στερεόν, ώς έθος βεβαιουμένη, τω ύποψηφίω χειρίζεται· ή δέ 
που καί γράμμασι τοϊς έκείνου έπικυροΰται, οΐκειοχείρως αύτήν 
ύπογράφοντος, καί ύπο δύο νομιμαρίων ταϊς ήμερησίαις διατυπώ- 
σεσι καταστρώννυται» καί μετ’ ολίγα «Προκαθήμενος συνοδικός 
δ τών Λατίνων έπίσκοπος παρεστώτα τδν υποψήφιον έρωτα « ύ- 
ποτάσσει τη έκκλησία τής Ρώμης δ δεϊνα; δ δέ παρρησία εύθύς 
άποκρίνεται· ναι, Δέσποτά μου άγιε· τούτου γάρ ένεκεν πάρειμι. 
Ειτα μικράς σιγής γενομένης, πάλιν τοΰ προβιβαζομένου πυνθά- 
νεται ρητός ουτωσί· δμολογεϊς τδν τής Ρώμης πάπαν άγιον καί 
τήν αγίαν έκκλησίαν τής Ρώμης ορθόδοξον καί καθολικήν εκ

κλησίαν; δμολογέϊ καί ταΰτα ό υποψήφιος, διό καί αυθις άκούει; 

δμολογεϊς άληθεία τοΰ λοιποΰ πιστός είναι τοΰ τών Λατίνων έ
πισκόπου τής Λευκωσίας έν πάσι καί έ'χειν αύτδν κατά πάντα 
καί τιμάν ώς οίκεϊον Μητροπολίτην καί πρδς τούτοις, δταν κλη- 
θής εις σύνοδον, άπαντάν άκωλύτως· εί δ’ουν, έπικεϊσθαι έπιτι- t
μίοις; καί, δταν έλθη δ λεγάτος άπδ τοΰ πάπα, τιμάν έκεϊνον 
μετά λιτής έν τω εϊσέρχεσθαι αύτδν καί έξέρχεσθαι σύτε καί 
πάντες οί ύπδ σέ; συνοδεύει·; τε αύτω καί συμπράττειν, καθ’ δ άν 
χωρήση , τά δυνατά, ώσπερ ά'ρα καί οί πρδ σοΰ; Συγκατατίθεται 
ταΰτα πάντα καί στέργειν άπαραβάτως δμολογέϊ πάντων ένώπιον 
καί εϊς πίστωσιν προφανή τών λεγομένων τδ τηνικαΰτα καί πρατ- 
τομένων, τών Θείων έκεϊ προκειμένων εύαγγελίων, πάντων δ- 
ρώ;των, έκτείνει τήν χεΐρα καί, τιθείς ΰπερθεν τών ιερών έκεί
νων γραμμάτων, ομνύει παρά πάσαν αύτοΰ τήν ζωήν πάντα φυ- 
λάττειν αύτός τε καί πάντες οί ύπ’ αύτόν, δσα ρητός έγγράφως 
τε καί έμπράκτως έκεϊ παρών έπαγγέλλεται. Ουτω γοΰν τελε- 
σθέντος άριδήλως τοΰ δρκου, ίερολογίας χρήζων καί προβιβάσεως 
έπί τούτοις, οίκειότερον δέ ειπεϊν χειρουργίας Λατινικής, δ μέν 
αύτίκα κλίνει τήν κεφαλήν είς τά γόνατα τοΰ Λατίνου, δ δέ θε- 
μενος βίβλον οίκείαν έπί τής κορυφής τοΰ ύποψηφίου, τελεσιουρ- 
γών αύτδν ιερολογεί, ψάλλοντος μέν μετ’ ωδής φιλότιμου τδ 
Δόξα έν ύψίστοις Θεω τοΰ τών Λατίνων Κλήρου, δΐίόντος δέ τήν έν 
τη βίβλω εύχήν τοΰ Φραγκεπισκόπου· ής δψέ τελεσθείσης,προσ— 
κυνών μετ’ αϊδοΰς τδν έπίσκοπον καί άσπαζόμενος αύτδν εϊς 
τήν χεϊρα καί εις τδ στόμα καϊ εύλογούμενος παρ’ αύτοΰ, δύο 
παραλαβόντων αύτδν ιερέων Λατίνων καί διαβασταζόντων ένθεν 4
κακεϊθεν καί νοταρίου προτρέχοντος, ληψόμενος άπεισι τήν έκ- 
κλη σίαν, ής ύποψήφιος γέγονε- πλήν οί δψικεύσαντες τούτον άχρι 
τής έπισκοπής τών Ρωμαίων Λατίνοι, κλείσαντες ταύτης τάς θύ- 
ρας καί ίστάμενοι πρδ τών στηλών, στρεφόμενοι λέγουσι πρδς 
αύτδν «λάβε τήν έκκλησίαν ταύτην, ήν έγχειρίζει σοι δι’ ήμών 

δ δεϊνα τών Λατίνων έπίσκοπος, υποψήφιε.»
«Ουτω γοΰν προβιβάζοντας πάντες οί τής έν Κύπρω έκκλη

σίας τών Ρωμαίων έπίσκοποι. Άμέλει καί κατ' οφειλήν άπαραί- 
τητον έκτοτε συνερχόμενοι δ τών Ρωμαίων έπίσκοπος καί πάν - 
τες οί ύπ’ αύτδν κληρικοί κατά πάσαν έπίσημον εορτήν έν τη 
μητροπόλει τών Φράγκων, συμφοραίνουσι τούτοις καί, λειτουρ- 
γούντων έκείνων, έπί μέν άμβωνος δ πρώτος τών ιερέων τδν 
’Απόστολον, έπί δέ τής τραπέζης τοΰ βήματος τδ τής ήμέρας 
εύαγγέλιόν δ έπίσκοπος άναγινώσκει, πρότερον πρδς τδν Λατίνον 
είπών τδ καί παρ’ ήμϊν] σύνηθες «εύλόγησον, Δέσποτα, τόν δε 
τδν Ευαγγελιστήν» καί μετά ταΰτα προσκυνήσας έκεϊνον, άτε 
συλλειτουργόν, καί τήν δεξιάν αύτοΰ άσπαζόμενος. Εϊς τε έξόδους 
θανάτων καί μνημόσυνα Λατίνων και οί έπίσκοποι καλούνται, 
καί εϊς πάσαν άπλώς τών εϊς εορτής λόγον μέγα παρ’ έκείνοις 
δοκούντων οί τών Ρωμαίων ιερείς καλούνται αύτοϊς ομοίως και 
μισθόν τής συνελεύσεως καί τής ιεροπραξίας αύτών λαμβάνουσιν C 
έπίσης τοϊς Αατίνοις, ώς μηδέν αύτοϊς διαφέροντες.» Κα: ταΰτα 
μέν δ Βρυέννιος (1).

(1) Μελέτη περί της τών Κυπρίων πρδς την ορθόδοξον εχχλησίαν με- 
λετηθείσης ένώσεως.

Πρδς δέ τούτοις ή ’Αλεξανδρινή διάταξις ώριζε, καί τήν δι
καστικήν δικαιοδοσίαν τών έπισκόπων διατάττουσα, αί μέν πρώ- 
ται δίκαι τοΰ λαοΰ τών ορθοδόξων νά δικάζωνται ύπδ τοΰ έπι- 
σκόπου, αί δέ δεύτεραι νά άναφέρωνται είς τδ έφετεϊον τοΰ Λα
τίνου έπισκόπου· δταν δέ δ έτερος τών δικαζόμενων ήθελεν είναι ή 
τοΰ Λατινικόν δόγματος ή άλλου τινδς μή ορθοδόξου, δ ορθόδοξος 
έπίσκοπος νά μή άναμιγνύεται μηδόλως εις τάς διοφοράς αύτών

Κατά ταύτην δέ τής Άλεξανδρίνας τήν διατύπωσιν, άποθα- 
νόντος τοΰ τότε αρχιεπισκόπου τών ορθοδόξων Γερμανού, ούδείς 
μετ’ αύτδν άρχιεπίσκοπος τών ορθοδόξων προεχειβίσθη, άλλ’ δ 
Λατίνος έπίσκοπος τής Λευκωσίας έξήσκει τά τοΰ αρχιεπισκο
πικού άξιώματος δικαιώματα- τοΰθ’ δπερ εφεξής έτηρήθη μέχρι 
τοΰ έτους 1570, δτε, τών Τούρκων έξωσάντων τούς Βενετούςκαί 
κυριευσάντων τήν Κύπρον, οί ορθόδοξοι κάτοικοι πολυάριθμοι δντες 
έν τή νήσω άνέδειξαν αυθις ί'διον αύτοϊς αρχιεπίσκοπον, δστις ώς 
τδ πάλαι αυτοκέφαλος καί δλως αυτεξούσιος ήν,ούδενί Πατριάρχη 
ούτε τω Κωνσταντινουπόλεως οΰτε τω ’Αντιόχειας υποκείμενος.

Έπί μίαν δλόκληρον πεντηκονταετηρίδα άμυνομένη κατά τής 
παπικής τυραννίδας ή έκκλησία τής Κύπρου ήναγκάσθη τέλος 
μετά τήν έ'κδοοιν τής άλεξανδρινής διατάξεως νά κύψη έντελώς 
τον αύχένα ύπς τδν βαρύν τής Ρωμαϊκής έκκλησίας ζυγόν. Έκ
τοτε διέκοψεν έξ άνάγκης πάσαν έξωτερικήν συγκοινωνίαν καί 
σχέσιν πρδς τάς λοιπάς ορθοδόξους έκκλησίας, καί ούδ’ έπιστο- 
λάς ήδύνατο νά άνταλλάξη ούδέ τήν συνδρομήν αύτών νά έπι- 
καλεσθή φανερώς. Τδ μόνον δέ δπερ διετήρει κοινόν μετά τής 
καθόλου ’Ορθοδόξου Έκκλησίας ήν ή άκριβής τήρησις τών ορ
θοδόξων τής πίστεως δογμάτων, άτινα μεθ’ δλην αύτής τήν εις 
έτερόδοξον έκκλησίαν βεβιασμένη·; υποταγήν διετήρησε·; άκέραια 
καί άλώβητα καθ’ δλην τήν περίοδον εκείνην τής άποφράδος 
φραγκοκρατίας, καί ούδέ τοΰ πάπα ποτέ έμνημόνευσεν έν ταϊς 
ίεραϊς τελεταϊς ώς ίδιου δήθεν αύτής έπισκόπου κατά τδ άπαραί - 

τητον χρέος τών τοϊς μητροπολίτες καί πατριάρχαις ύποτεταγ- 
μένων επισκόπων έζήτει δέ μάλλον εύπρόσδεκτον ευκαιρίαν δπως, 
ει δυνατόν, άποσείση τδν βαρύν έκεϊνον ζυγόν. Καί άδηλον μέν 
αν και άλλοτε ποτέ άπεπειράθη πρδς τοΰτο, περί τάς άρχάς όμως 
τοΰ ΙΕ. αιώνας εύροΰσα, φαίνεται, εύνοϊκάς δπωσοΰν τάς περνά
σεις έζήτησε τήν συνδρομήν τοΰ πατριαρχείου τής Κωνσταντι
νουπόλεως δπως άποτινάξασα τδν ζυγόν ένωθή μετ’ αύτοΰ. "Οθεν 
έν έτει 1405 έπί τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου καί 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίου κοινή συνοδική ψήφω 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
σελ. στήλη στιχ. άντί δΐόρθΟΌ
162 Α. σημείωσις 33 υποτίθεται υποτέθειται

» 1) 38 έπικυρεϊ έπικυροϊ
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της απο Χρίστου 
έκτεθεϊσμ

τής Η', άπδ Χριστού 
έκτιθεϊσα

έστάλη άπδ μέρους τής μεγάλης Έκκλησίας μετά συνοδικών γραμ
μάτων είς Κύπρον ’Ιωσήφ δ Βρυέννιος, μοναχός παιδεία καί εύγλωτ- 
τία διαπρεπής, ίνα έπισκεψάμενος αύτοπροσώπως τούς έκεϊ έπισκό- 
πους διαπραγματευθή, εί δυνατόν,τήν άπδ τοΰ παπικού ζυγού άπε- 
λευθέρωσιν τής έκκλησίας έκείνης καί τήν μετά τού πατριαρ
χείου τής Κωνσταντινουπόλεως ένωσιν ώριζε δέ αύτω ή σύνο
δος έν τοϊς γρα'μμασιν, άτινα έδωκεν αύτω άπερχομένω έκεΐσε, 
ότι «εάν όμολογώσι τον πάπαν τής Ρώμης άγιον, καί τούς ύ
π’ αύτδν έπισκόπους έαυτών έπισκόπους ήγούνται, ούκ οφείλετε 

τούτοις συγκοινωνήσαι· καί έάν συμφοραίνωσι τοϊς τών Λατίνων 
επισκόποις (έπειδή τδ συμφοραίνειν αύτοϊς συγκοινωνεϊν έστι τού- 
τοις· ό δε άκοινωνήτω κοινώνών καί αύτδς άκοινώνητός έστιν) 
ούκ οφείλετε τούτοις συγκοινωνήσαι.» Άπελθών δέ έκεϊσε καί 
ίδών τά πράγματα έκ τοΰ σύνεγγυς, ού μόνον ούδέν ήδυνήθη νά 
κατορθώση, άλλά καί πάσαν περί ένώσεως έλπίδα άπέβαλε.

Μετά δ’ έπτά έτη άπδ τής άποστολής ταύτης τού Βρυεννίου, 
Ευθυμίου τότε πάτριαρχεύοντος έγένετο νέα άπόπειρα τών Κυ
πρίων πρδς ένωσιν, καί έγραψαν αυθις οί τής Κύπρου έπίσκο- 
ποι πρδς τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν ύπισχνούμενοι καί όμολο- 
γοΰντες «πάντα στέργειν καί πράττειν δσα ή τοΰ Χριστοΰ ’Εκ
κλησία φρονεϊ» καί έζήτουν τήν συνδρομήν αύτής πρδς έπίτευξιν 
τής ενώσεως· χαι ή μέν ιερά σύνοδος κατ’άρχάς έφαίνετο πως συν- 
ευοοκοΰσα πρδς τούτο· άλλ’δ Βρυέννιος, δστις έξ αύτοψίας έγνώ— 
ριζε τά πράγματα άκριβέστερον, παρουσιασθεΐς είς τήν Σύνοδον 
άπήγ·;·ειλε πρδς αύτήν μελέτην κατά τής μελετωμένης ένώσεως, 
έν ή μετά ρητορικής δεινότητας άποδεικνύει τδ άδύνατον τής 

πραγματοποιησεως αύτής, συν τοϊς άλλοις δέ αύτού έπιχειρήμα— 
μασιν επαγει καϊ τάδε: «Τούτων (δσα δηλ. ύπισχνουνται τοΐς 
Λατίνοις οί Κύπριοι) ή κατά νόμιμον έγρραφον ή άπαραίτητον έθος 
γίγνεσθαι πάντως δφειλομένων έκεϊσε, οΰτε άφ’ έαυτών έκεϊνοι 
έξειλήσαι δύνανται τής έπαράτρυ ταύτης δουλείας, καί περ θέ- 
λοντες τούτο καί παντί τρόπω σπεύδοντες, ώς φασίν, ούθ’ ήμεϊς 
ταύτης ελευθερώσαι τούτους ϊσχύομεν, δπου γε ούδέ συνοδικόν 
γράμμα τολμήσει τις ήμών έκεϊ φανερώς άγαγεϊν, ούδείς δέ αύ
τών παρεϊναι τολμήσει αύτοπροσώπως κληθείς πρδς ήμάς ή παρ- 
ρησιάσασθαι τήν εΰσέβειαν.» (1) Μετά δέ ταΰτα συμπεραίνει δτι τδ

_(1)'Η πλήρης επιγραφή της μελέτης ταύτης εΐνε ή έξης «Μελέτη περί 
της τών Κυπρίων προς την ορθόδοξον εκκλησίαν μελετηθείσης ένώσεως. 
Ε’ίρηται δέ έν τω περιωνύμω της τοΰ θεοΰ Σοφίας Ναώ έν τώ συνοδιχώ 
πρός την σύνοδον». Έξεδόθη μετά τών άλλων τοΰ Βρυεννίου σύγγραμμά^ 
των ύπό Εΰγενίου τοΰ Βουλγάρεως έν Λειψία τω 176,8.
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δέξασθαι το»ς Κυπρίους είς κοινωνίαν, μενόντων άπαρατρέπτων 
των παρ’ αύτοϊς Λατινικών έθών, εΐνε τό αύτδ χαι χοινωνήσαι 
την ορθόδοξον Εκκλησίαν μετά της Λατινικής, δπερ ο1, αποστο- 
λικοί κανόνες άπαγορεύουσι λέγοντες «δ τοϊς άκοινωνήτοις κοι- 
νωνών καί αύτδς άκοινώνητος.» Ούτω λοιπόν καί ή δευτέρα 
έκείνη περί ένώσεως απόπειρα έμεινεν δλως άτελεσφότητος.

(1) Κατά τήν έποχήν έκείνην ή πόλις Κορηνεία, καθώς λέγει Στέ
φανος ό Αουσινιανός, ήτο κατεστραμυ-ένη και δια τοΰτο επίσκοπος Κυρη
νείας δίν άναφέρεται είμή άπό τοΰ 1609 ζαί έφεξής. (ορα Κ. ΣάΟα «Γουρ- 
κοκρατουμένη 'Ελλάς» σελ. 192 ‘II δέ αρχαιότατη πόλις τοΰ Κιτίου ην, 
φαίνεται, τότε έν παρακμή καί διά τοΰτο ό έπισκοπικος θρόνος είχε με- 
τατεθή εις τήν νέαν πόλιν Αεμησ’ον έξ ής ύστερον μετηνέχθη πάλιν εις τό 
Κίτιον.

(2) ‘Ο Αεκουΰος άντί Συρίας λέγει Σερβίας, άλλά πιθανότατα λαν- 
θάνεται.

(3) Ούτος άναμφιβόλως εΐνε ό άρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, οστις,έν έτει 
1575 διατριβών έν Κωνσταντινουπόλει υπέγραψε» έντινι πατριαρχικό σιγιλ- 
λίω περί τοΰ Σινά μετά τόν πατριάρχην‘Ιεροσολύμων Γερμανόν ορα Κα 
νονικόν δίκαιον τοΰ — ατριαρχικοΰ θρόνου’τών ‘Ιεροσολύμων επι της αρ
χιεπισκοπής Σινα σελ. 9.

(4) Λεόντιος Εύστράτιος εγεννήθη εις Κοιλάνιον τής Κύπρου και έχ^ρη- 
μάτισεν άξιος μαθητής Σαξίμου τοΰ Μαργουνίου. Διέτριψεν έπ ολίγον 
εϊς Κωνσταντινούπολιν, προσκολληθείς ειτα τώ μητροπολίτη θεσσαλο-

Καίτοι άπδ τοΰ 1489 έτους ή κυριαρχία της νήσου,ώς προεση- 
μειώθη, περιήλθεν εϊς τούς ’Ενετούς, έν τούτοις δμως τδν αρ
χιεπισκοπικόν θρόνον έλάμβανον είσέτι κατά διαδοχήν κλτρικοί 
έκ τών έν Κύπρω άποκατεστημένων Γάλλων ή Μαρωνιτών, 
κατά δέ τό 1560 δ θρόνος ουτος φιλοτιμία τοΰ πάπα Πίου Δ' 
έδόθη εϊς τούς Ενετούς έπί τω δρω ινα οι μέν ’Ενετοί έκλέγωσι 
τέσσαρας ύποψηφίους, δ δέ πάπας έπικυρόνη ένα έξ αύτών δν 
ήθελε προτιμήσει. "Οθεν μετά τήν συνθήκην ταύτην έξελέγη 
πρώτος αρχιεπίσκοπος Βενετός. Άλλ’ήδη ή τε πολιτική καί ή 
έκκλησιαστική δεσποτεία τών Φράγκων έπί τής Κύπρου ήγγι- 

ζεν είς τό τέρμα της.
Έν έτει 1570—71 δ αύτοκράτωρ τών ’Οθωμανών Σουλτάν 

Σελΐμ δ Β'. κυριεύσας τήν Κύπρον τούς μέν Λατίνους έδίωξεν έξ 
αύτής καί τάς ύπ’ αύτών κατεχομένας έκκλησίας έν τε Λευκω
σία καί Άμμοχώστω μετέβαλεν εϊς ’Οθωμανικά τεμένη ή είς άπο- 
θήκας καί ιπποστάσια- εϊς δέ τούς ορθοδόξους συγχωρήσας νά 
μένωσιν εϊς τήν πατρίδα αύτών ανενόχλητοι έδωκε το δικαίωμα 
νά έξαγοράσωσιν δσα ήθελον έκ τών μοναστηρίων καί τών άλ
λων κτημάτων, τά δποΐα εΐχον περιέλθει είς τήν κατοχήν τών 
’Οθωμανών κατά τδ διάστημα τοΰ πολέμου, καί νά προτιμώνται 
πάντων τών άλλων Χριστιανικών έθνών, δσα ύπήρχον αύτόθι εϊς 
λίαν ασήμαντου αριθμόν.

Οί δρθόδοξοι κάτοικοι, καίτοι δέν ήσαν πολύ εύχαριστημένοι 
ύπδ τήν νέαν κυβέρνησιν, δέν έβλεπον δμως καί μετά δυσμενείας 
τήν μεταβολήν ταύτην τών πραγμάτων διότι άν άλλο τι δέν 
έκέρδησαν έξ αύτής, ήλευθερώθησαν δμως από τοΰ παπικού ζυ
γού. ένεκα τοΰ δποίου έως τότε άπεστρέφοντο αύτούς οί άλλοι 
ορθόδοξοι ώς Αατινόφρονας καί άκοινωνήτους, καί μάλιστα δτε, 
ώς έθος, μετέβαινον πολλοί είς ‘Ιεροσόλυμα χάριν προσκυνήσεως 
τοΰ παναγίου Τάφου. Διά ταύτην τήν αιτίαν δ ορθόδοξος λαός τής 
Κύπρου έτρεφεν άσπονδον μϊσος κατά τών Λατίνων καί έπόθει τήν 
ώραν τής άπαλλαγής αύτοΰ άπό τής έπονειδίστου έκείνης ύποταγής.

Έν τή μέθη τής νίκης αύτών οί κατακτηταί κατ’ άρχάς ούδε
μίαν διάκρισιν ορθοδόξων καί Λατίνων ποιήσαντες διεπέρασαν 
έν στόματι μαχαίρας πολλούς έξ έκατέρων τών φυλών. ‘Ο Λα
τίνος άρχιεπίσκοπος έτυχε τότε άποδημών έν Βενετία- έκ δέ τών 
διαφυγόντων τόν θάνατον έπισκόπων καί κληρικών οί μέν ήχμα- 
λωτίσθησαν, οί δέ έφυγον κρυφίως, αί δέ έπισκοπαί καί τά μο
ναστήρια ήρημώθησαν. Έπελθούσης δέ μετά ταΰτα τής ησυχίας, 
συνελθόντες οί προεστώτες τών ορθοδόξων άπέστειλαν είς Κων- 
•ταντινούπολιν πρεσβείαν και έζήτησαν παρά τοΰ μεγάλου Βεζύ
ρου ινα άποδοθώσιν αί έπισκοπαί τής νήσου εις τόν ορθόδοξον 
Κλήρον. Ήσαν δέ τότε έπισκοπαί αί έξής τέσσαρες: ή άρχιεπι- 
•κοπή Λευκωσίας καί πάσης Κύπρου (έν ή περιελαμβάνοντο πιθα
νώς καί αί έπαρχίαι Σολέας καί Κυρηνείας, έξηρεϊτο δέ τό Καρ

πάθιον) καί αί έπισκοπαί Πάφου, Αεμησοΰ καί ’Αμμόχωστου (1). 
Έν τω μεταξύ τούτω Άραψ τις κληρικός έκ Συρίας (2) ευρι
σκόμενος έν Κωνσταντινουπόλει καί μαθών τήν αϊτησιν τών Κυ
πρίων, δι’ άδράς δωροδοκίας κατώρθωσε νά λάβη παρά τοΰ με
γάλου βεζύρου τόν θρόνον της άρχιεπισκοπής Κύπρου- βιασθεις 
δέ καί δ Πατριάρχης έχειροτόνησεν αύτόν άρχιερέα- ούτως έφο- 
διασθείς διά βεζυρικών διαταγών και συστάσεων πρός τόν διοι
κητήν τής νήσου άπήλθεν είς Κύπρον καί ένεθρονίσθη άρχιεπί
σκοπος άνευ τής συναινέσεως τών κατοίκων άλλά τυραννικώς 
πρός τούς Κυπρίους φερόμενος καί ούδέ τήν ‘Ελληνικήν γλώσ
σαν ούδέ γράμματα ‘Ελληνικά γινώσκων, κατέστη έπαχθής καί 
μισητός είς τούς κατοίκους, οιτινες έκλέξαντες άλλον κληρικόν 
Κύπριον ήγούμενον έν’ος μοναστηριού άπέστειλαν είς Κωνσταντι
νούπολή δπως έκβάλη τόν έπιβάτην καί λάβη τόν θρόνον αύτός. 
Τότε διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει άλλος τις μοναχός Κύ

πριος καί αύτός, δστις ήν φίλος τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως, έζήτει δέ καί ουτος νά καταλάβη τόν θρόνον (3). Τούτο 
μαθών δ εϊρημένος ήγούμενος χωρίς νά παρουσιασθή είς τόν Πα
τριάρχην έ'δραμεν εύθύς είς Άδριανούπολιν, δπου εύρίσκετο τότε 
ή υψηλή Πύλη, καί κατώρθωσε νά λάβη παρά τοΰ βεζύρου τόν 
θρόνον, άλλ’δ έτερος κληρικός υπερίσχυσε τοσοΰτον διά μέσου τοΰ 
Πατριάρχου, ώστεήνάγκασε τόν ήγούμενον νά παραιτηθή τής άρ- 
χιεπισκοπής ύπέρ αύτοΰ καί νά λάβη τόν θρόνον τής Πάφου. 
Εΰρισκόμε νος δέ τότε έν Κωνσταντινουπόλει ήλευθερωμένος έκ 
τής αιχμαλωσίας καί δ ήγούμενος τοΰ μοναστηριού τοΰ Χρυσοςό- 
μου τοΰ έπιλεγομένου τοΰ Κουτζοβέντη, έλαβε τήν έπισκοπήν τής 
Αεμησοΰ, τήν δέ έπισκοπήν τής Άμμοχώστου έλαβε μοναχός τις 
έκ Κρήτης, δστις έτυχε τότε έφημερεύων έν τινι έκκλησία τής 
πόλεως έκείνης. Καί αύτη έν συντομία εΐνε ή νέα τάξις τών 
έκκλησιαστικών πραγμάτων τής Κύπρου μετά τήν άλωσιν αύ
τής ύπό τών ’Οθωμανών, τήν όποιαν άνέγραψεν Ελληνιστί έ 
Άγγελος Καλεπιανός, Κύπριος, τοΰ τάγματος τών Δομινικανών, 
έν τη έκθέσει τών κατά τήν άλωσιν τής Κύπρου συμβάντων, 
τήν όποιαν μεταφράσας Ίταλιστί Στέφανος δ Αουσινιανός έξέ
δωκε μετά τής ύπ’ αύτοΰ συγγραφείσης ιστορίας τής Κύπρου.

Μόλις παρήλθον είκοσι έτη άπ’ο τής έκ τοΰ Λατινικόν ζυγοΰ 
άπαλλαγής τών Κυπρίων καί παρ’ δλίγον άνεφύοντο έν αύτοϊς 
νέα θρησκευτικά σκάνδαλα. ‘Ιερομόναχος τις Κύπριος Λεόντιος 
έπίκλην Εύστράτιος (4), περί τό 1591 έπανελθών έκ τής έσπε- 1 2 3 4 

ρίας Ευρώπης, ένθα, ώς φαίνεται, έσπούδασε τάς έπιστήμας καί 
τήν σχολαστικήν Θεολογίαν, έκίνησε συζητήσεις έν Κύπρω περί 
τής έκπορεύσεως τοΰ άγιου Πνεύματος καί περί άζύμων. Τότε 
άλλος τις ιερομόναχος Παΐσιος μετά τών προεστώτων τής πό
λεως Αεμησοΰ έγραψαν πρός τ’ον πατριάρχην Αλεξάνδρειάς Με
λέτιον τόν Πήγαν, ζητοΰντες λύσιν τών διεγερθεισών άποριών 
αύτών ώς πρός τά ρηθέντα ζητήματα. Ό Εύστράτιος ήν ήδη 
γνώριμος τω πατριάρχη Μελετίω έξ έπιστολών, τάς δποίας άν- 
τήλλασσον πρός άλλήλους.Είς άπάντησιν λοιπόν έγραψεν δ Πα
τριάρχης τήν παρά πόδας άξιομνημόνευτον έπιστολήν.

» ψ Παϊσίω τω εύλαβεστάτω έν Ίερομονάχοις συν τοϊς τι- 
» μιωτάτοις ά'ρχουσι Νεμεσίων και τοϊς λοιποϊς δρθοδόξοις Χρι- 
» στιανοϊς, υίοϊς έν Κυρίω άγαπητοϊς^ χάριν, έλεος...

» Άθυμοΰντας ήμάξ έπί ταϊς τής Έκκλησίας σχεδόν άπάσης 
» άφορήτοις ταλαιπωρίαις καί τοϊς κατ’ Αίγυπτον λιμοϊς τε 
» καί λοιμοϊς, κατέλαβε χθές τά ύμέτερα γράμματα, τέκνα έν 
» Κυρίω ήγαπημένα ού μικράν καί αύτά συνεισφέροντα τήν λύ- 
» πην δηλοΰντα δηλονότι τήν σύγχυσιν, ήν αύτόθι ένεποίησαν 
» υμϊν πανδημεί τά καλά έκεϊνα ζητήματα, περί ών έπιστέλ- 
» λετε ζητοΰντες παρ’ ήμών τήν τούτων λύσιν καί τήν έπακο- 
» λουθήσουσαν πάντων ειρήνην. Έγώ μέν ουν έβουλόμην πρώ- 
» τον μέν ούδόλως ζητήσεις παρ’ ύμϊν κινεϊσθαι, άλλ’ άκολου- 
» θεϊν ύμ,όίς τοΐς πατράσιν άβασανίστως καί άπεριμερίμνως, το
υ σοΰτον έπ’ εύσεβεία καί τη άλλη άρετή διαλάμψασιν. ε! δέ 
» μή, άλλά γοΰν μή τήν πληθύν παρενοχλείσθαι ού πρό πολ
ύ λοΰ αίχμαλωτισθεϊσαν καί τήν τής πατρίδος άνάστασίν τε 
» (’ίσως άναστάτωσιν) καί άνδραποδισμόν οϋπω φέρειν μετρίως 
» είωθυϊαν διά τοι τοΰτο καί καθ’ έκάστην αποστασία κατολι- 
» σθαίνουσαν, τήν εύσέδειαν άνθυπαλλαττομένην τής άσεβείας- 
» έφ’ ώ μοι καί θαυυ,άζειν έπεισι τόν τίμιον έν Ίερομονάχοις 
υ> κυρ Λεδντιον τόν Εύστράτιον, άκμήν έλθόντα άφ’ εσπερίας 
» και τής σπουδής, μή συνιδεϊν τό τοΰ καιρού γε καί τ’ο τοΰ 
» τόπου εικός- έκεϊ γάρ τών πραγμάτων άδειαν παρεχόντων τοϊς 
» έκεϊσε διατρίβουσιν εύρεϊν έξεστι καί ζητημάτων καί άποριών 
» άφθονίαν, τή δέ άνατολή ταϊς τής άσεβείας τρικυμίαις κεκμη- 
» κυία ζητημάτων σχολαστικών σχολαστέον άλλως γε τής ά- 
» ληθείας τε καί εύσεβείας ιδρυσιν λαβούσης Θεοΰ χάριτι πα- 
» ρ’ήμϊν τοϊς τών προγόνων ήμών ίδρώσι,τοϊς παρά τοΰ Πνεύμα- 
» τος πεφωτισμένοις έτι ζητεϊν. ού προσήκει, τοϊς δέ εύρεθεϊσιν 
» ήδη καί παραδοθεϊσιν έμμένειν άραρότως μή σαλευομένους 
υ δίκην καλάμου, μηδέ παντί περιφερόμενους άνέμω. Ώς έγωγε 
» ούκ έν μέρει τίθεμαι άγαθοΰ τόν παρ’ ήμϊν ζητεϊν έπιχει- 
» ροΰντα περί τε άζύμων καί περί τής τοΰ θείου Πνεύματος 
» έκπορεύσεως- σχολή γε δή άπαΤΛάξαι μοι αιτίας τόν έκφω- 
» νοΰντά είναι άνυπαίτιον τήν τών άζύμων χρήσιν παρά Χριστια- 
» νοϊς- είς ταυτό τε φέρειν τή τών ήμετέρων διανοία τό παρά 
» Λατίνοις λεγόμενον περί τής τοΰ άγιου Πνεύματος έκπορεύ- 

νίχης Ματθαίω. Έπεσζέφθη χάριν διδασκαλία; την Κέρκυραν και Ζάκυν
θον, δθεν έγραψε» έπιστολήν προς Μαργούνιον. ‘Ιεροδιάκονος ήδη έπανέ- 
στρεψεν εις την πατρίδα του ζαί έδίδαξεν έπ’δλίγον τά 'Ελληνικά. Άπε- 
βίωσεν ήγούμενος της έν Λευκωσία μονής τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Πίπη 
έν ήλικία τριάκοντα πέντε έτών » (Κ. ΣάΟα Νεοελληνική φιλολογία 
σελ. 182). '

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τεύχος ΜΕ'.)

» σεως- δτι δηλονότι έκ τοΰ Πατρός καί έκ τοΰ Υίοΰ έκπορεύε- 
» ται, τούναντίον ον- πολύ γάρ τοΰ τών ορθοδόξων φρονήματος 
» τό Λατινικόν διΐσταται φρόνημα τό άμφί τήν έκπόρευσιν τοΰ 
» άγιου Πνεύματος.» (άκολουθεϊ μακρά άνάπτυξις τών ζητη
μάτων τούτων μέχρι τέλους τής έπιστολής.)

Έν Αίγύπτω δευτέρα ίσταμένου έκατομβαιώνος έτει σωτη- 
ρίω αφψβ', κοσμογονίας ςρ'.

Η επιστολή αΰτη φαίνεται οτι έπέφερε σωτήριον άποτέλεσμα· 
διότι ού μόνον ούδεις τοΰ λοιπού έγένετο λόγος περί τών ρηθέντων 
ζητημάτων, άλλα κα; ό πατριάρχης Μελέτιος έξηκολούθει καί 

μετά ταΰτα επιστελλων φιλικώς πρός τόν ιερομόναχον Λεόντιον.
Τω αύτω έτει άποθανόντος τοΰ άρχιεπισκόπου Κύπρου προέ- 

κυψαν, φαίνεται, διαφωνίαι καί σκάνδαλα περί διαδοχής τοΰ Θρό
νου- άναφερθείσης δε τής ύποθέσεως είς τόν αύτόν πατριάρχην 
Μελέτιον, έγραψεν ούτος πρός τούς έν Λευκωσία ορθοδόξους τήν 
έπομένην έπιστολήν.

Λεοντίω τω όσιωτάτω καί λογιωτάτω έν ίερομονάχοις τώ Εύ- 

» στρατιω, συν τοις εύγενεστάτοις άρχουσι τοϊς έν Λευκωσία μετά 
» πάντων τών ορθοδόξων Χριστιανών χάριν, έλεος, ειρήνην παρά 
» τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ήμών Ί ησοΰ Χριστού.

» Αθυμιαν ήμΐν ού μικράν τά σά γράμματα ένεποίησαν, τέ- 
» κνον ηγαπημένον έν Κυρίω, οις εσήμαινες ούκ οΐδα τινα Κυ- 
» ποιων δυστυχίαν είδώς άν εί'γε καί τών προτέρων ούκ ήστο- 
» χήσαμεν γραμμάτων- ήκει γάρ μόνα τά διά τοΰ έπισκόπου 
» τών ’Αρμενίων πεμφθέντα- ζητείς δέ παρ’ ήμών πρός τόν Οί- 
» κουμενικόν γράμματα συνηγοροΰντα τω πράγ μάτι ώς οί εύ- 
» γενέϊς τής Λευκωσίας σοί ύπέθεντο· γινώσκετε τοίνυν, τέκνα 
» αγαπητά, ώς εύθύς άν έγραψα πρός τόν Οικουμενικόν, καθώς 
» άξιοΐτε, εϊπερ τοΰ πράγματος άκριβή τήν γνώσιν εΐχον, ή 

» παρ υμών ή και παρ αύ.λων πιστών άνθρώπων και συνε- 
» τών κεκτημένος- έν δέ τούτο δύ παύομαι πρ’ος τόν φιλάνθρω- 
» πον δεσπότην δεόμενος, άνεϊναι τής έργής τούς δυστυχείς καί 
» τών μακρών ήδη καί πολυτρόπων πειρασμών διαλΰσαι τήν ά- 
» φθονίαν φωτίσαι τε τούς δφείλοντας άλλους όδηγειν (οΐμαι 
» γάρ τών νέων τούτων πειρασμών αύτούς ύμϊν είναι παραιτίους 
» άκούσας τ’ον άρχιεπίσκοπον τεθνηκέναι) καί φόβον καί μνήμην 
» τινά τών έκεϊσε κριτηρίων έγγεννήσαι ταϊς έκείνων ψυχαΐς, 
» ώς μή έγχειρεϊν ταϊς τοΰ βήματος βαθμίσιν έπιβαίνειν τοΰ 
» βήματος άναξίως- κρεϊσσον γάρ έστιν ήσυχάζειν άκλεώς ή τάς 
» λαμπράς άρπάζειν παρανόμως καθέδρας, άναπολόγητον προ- 
» ξενοΰντας έαυτοϊς πρ’ος τή τών ιδίων, καί τή τών ύφ’ εαυτών 
» ποιμενομένων άτόπως αμαρτημάτων τής άρπασθείσης άξίας τήν 
» κόλασιν (1)· σύ δέ μοι, τέκνον, ο-ΰτως έχου τής ήσυχίας, ώς μή 
» άμελεϊν τής τών πέλας σωτηρίας- τεκμήριον γάρ τής πρός αύτόν 
» άγάπης τήν τών οικείων προβάτων νομήν ό σωτήρ είναι δεδήλωκεν- 
» ού ή χάρις καί τό έλεος εί'η πάντοτε μεθ’ΰμών.

«Έγράψαμέν σου τή συνέσει Ένετίαζε δυσίν έκεϊθεν έντυχόν- 
» τες σου γράμμασιν.

Έν Αίγύπτω Σκιροφοριώνος είκάδι αφψβ'.
Έν έτει 1598 τοποτηρητής ή, καθώς λέγει ό Κ. Σάθας, έπι—

(6) Τόχωρών.τοΰτο εΐνε περινενοημέναν. 
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τηρητής ών τοΰ οικουμενικού θρόνου δ ρηθείς πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς Μελέτιος έλαβεν έκ Κύπρου κατηγορητήρια γράμματα 
κατά τοΰ τότε άρχιεπισκόπου ’Αθανασίου, άγ/οοΰμεν τινα κατη
γορίαν προσάπτοντχ εις αυτόν συνεχεία δέ τών γραμμάτων εκεί
νων έγραψε-/ έκ Κωνσταντινουπόλεως δ πατριάρχης την έπομέ- 
νην πρός τούς Κυπρίους επιστολήν.

» ψ- Τω όσιωτατω και λογιωτάτω έν πνευματικοί; κυρ Λεον- 
■» τίω τώ Εΰστρατίω, πάσι θ’δμοίως τοΐς δρθοδόξοις, τοΐς τε τοΰ 
» ίεροΰ καταλόγου καί τής λαϊκήν εΰκοσμίας χάριν, έλεος.. Έγνώ- 
» ρισαν ήμίν τά καθ’ υμάς των υμετέρων γραμμάτων οί πολλοί 
» και μακροΐ καί λαμπροί λόγοι- δεΐται δέ τό πράγμα πολλής 
» σκεψεως, τής πονηριάς τών ανθρώπων άντιπολεμούσης ταϊς 
■» τών ζρινόντων προ/οίαις καί διολισθαινούσης ποικιλδτροπα· συν 
» Θεω δέ άλίσκεται και ούκ έζφευξεΐται εις τέλος· ημείς ουν 
» καί πάλιν πρός το τής εκκλησίας κριτήριου -ήν ύπόθεσιν έλ- 
» κομεν, και περί τών ήμετέρων άναδραμόντων εις τάς άκοάς 
» τάς βασιλικάς, τη τοΰ κυρ’Αθανασίου ή άνοσιουργίαι; ή άπει- 
» θεία παροξυνθέντε;· γράφομε-/ τοίνυν μετά μακροθυμίας, ΐνα 
» πρός τήν εκκλησίαν έλθωσι καί δ κατηγορούμενος καί οί κα- 
» τηγοροϋντες· εϊ δέ τοΐς κατηγόιοις τούς μάρτυρας ώδε φέρειν 
» δυσχερές, ποιήσατε υμείς ακριβώς την έξέτασιν, καί πρός τήν 
» μεγάλην άσφαλώς πέμψατε εκκλησίαν, οπού καί αυτόν δει 

» παρεΐναι, ΐνα τό παν νομίμως καί δικαίως περαιωθή. Θαυ- 
» μάζω δέ σου τήν σύνεσιν μή συνειδότος τήν οικονομίαν ήμών 
» τήν άμφί τούς επισκόπους- ούδέ γάρ ούδ’ αυτός ό Θεός τά Χα- 
» ναάν έθνη, άντεισάξχι μέλλω-/ τούς υιούς ’Ισραήλ, άθρόως 
» κατέλυσεν.άλλά καί κριτών ηνέσχετο βεβήλων,εϊ σοι διά μνή- 
» μης τά Σου σάννης τής σώφρονος μέχρι; ού ό νέος Δανιήλ, τής 
» δικαιοσύνης αρωγός, καί τήν Σουσάνναν έρρύσασο καί τούς 
» άδικους κατεδίκασε δικαίως. ’Αλλά καί περί επισκόπου τοΰ 
« τά άρχιέπισχόπου πράςαντος, πρό πολλών ετών μεμνήμεθά 
» σοι έξ Αίγυπτου τάς αποκρίσεις πεποιηκέναι- και περί τούτου 
» πάλιν γράφειν ού δυνάμεθα. Κύριος δ Θεός οΐδε καί πα'ντες 
» οί τήν ήμετέραν οίκοΰντες ή παροικοΰντες οικουμένην οΐους 
» πόνους, οΐους κινδύνους διά τήν πίστιν τοΰ Χρίστου καί τήν 
ΐ) αύτοΰ νύμφην τήν έκκλησίαν τών ορθοδόξων ύφιστάμεθα. Καί δή 
» καί τά πανταχόθεν ως ήμάς γράμματα μόλις άναγινώσκειν 
» συγχωρούμεθα. 'Υμείς ουν τών ήμετέρων γραμμάτων ώς προ- 
.» φάσεως ειλημμένοι, πάσαν ένδείξασθε σπουδήν ώστε τό καθ’ύ- 
» μάς, τά τής ύμετέρας πατρίδος άποκαταστάσεως τύχωσιν έπαι- 
■» νέτης και σωτηρίου- ποιήσατε υμείς έν τοΐς ύμετέροις, δπερ 
» ημείς έν τοΐς τών πάντων ποιούμεθα. Ό Κύριος μεθ’ υμών, 
ί. Φεβρουάριου Ζρ?’. (1598)».

Κατά ταύτην τήν εποχήν ιστορεί δ Ιεροσολύμων Δοσίθεος δτι 
ό ’Αλεξάνδρειάς Μελέτιος έγραψε καί πρός τον αρχιεπίσκοπον 
Κύπρου ’Αθανάσιον νουθετών αυτόν καί επίτιμων δτι διέρρηξε καί 
έκαυσε τάπαλαιά άντιμήνσια ΐνα πωλήση αυτός καινά αύτώποιη- 
θέντα, δτι διέταμε πελέκει τον θρόνον τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύ
μων Γερμανού καί έλαβεν άγιον λείψανον ο ήν έν αύτώ, καί τε
λευταίο-/ δτι άθεμιτογαμίας έποίησε- καί επειδή δέν ήκουσε τάς 
νουθεσίας τού Μελετίου καθειλεν αυτόν δ Μελέτιος, μεθ’ ον κα- 

θεϊλεν αυτόν συνοδικώς καί δ Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίος, 
καί τήν καθαίρεσιν ανήγγειλε διά γραμμάτων τοΐς έν Κϋπρω έπι- 
σκόποις καί κληρικοΐς (1).

Έν τούτοις τά έκκλησιαστικά πράγματα έν Κύπρω ευρίσκοντ» 
εις μεγάλην ανωμαλίαν, εις τρόπον ώστε έλαβον αφορμήν νά 
άναμιχθώσιν εις αύτά ού μόνον οί πατριάρχαι Κωνσταντινουπό
λεως καί ’Αλεξανδρείας άλλα και δ ’Αντιόχειας καί δ 'Ιεροσο
λύμων, ώς εξάγεται έζ τών εξής έπισυναπτομένων πολυτίμων 
ιστορικών επιστολών τοΰ μέγα μέρος λαβόντος εις αύτά πατριάρ- 
χου ’Αλεξανδρείας Μελετίου (2). ’Ιδού αυται. «Χριστοφόρω τώ 
ι> λογιωτάτω μεγάλω λογοθέτη Άμμοχώστου τής Κυπρίων έπαρ- 
» χίας συν τοΐς λοιποί; δρθοδόξοις καί εΰλαβέσι Χριστιανοί; τοΐς 
» φοβούμενοι; τόν Κύριον χάριν έλεος καί ειρήνην... Λυπηρώς 
» άγαν τών υμετέρων κατετραγωδησας συμφορών, περί ών ήμεΐς 
» κεκοπιάκαμεν περισσά, τό μέν ΐνα μελλούσας άνακόψωμεν, 
» τό δέ ώστε συστείλωμεν παρούσας καί άπαλλάξωμεν τουτωνί 
» τήν ταλαίπωρο-/ έπαρχίαν πέρα δεινών χειμαζομένην- άλλ’ ό 
» καλός ’Αντιόχειας άνοήτως πρός τά καλώς ύφ’ ήμών ύποτιθέ- 
» μένα κωφεύω-/, έτι καί προφασίζεται δτι δήθεν έκ Κωνσταν- 
» τινουπόλεως ύμΐν έδόθη κριτής αιρετός- καί δή καί κομπάζει. 
» ώς διορθωσάμενος ήν αυτός ευ οΐδα παρ’ αύτοΰ σχεδόν μονω- 
» τάτου διαστραφεΐσαν ύπόθεσιν ζητεί δέ προσέτι καί τήν πα- 
» ρ’ήμών συμμαχίαν εις τά άδίκως παρ’ αύτοΰ μεμηχανημένα' 
» κλαίω τήν τών καιρών άνωμαλίαν, εις άρχιερεΐς έμπεσοΰσαν 
» μικρόν τι γευσαμένους τών αρχιερατικών μόνος δ’ ών αυτός 
» καί τής ύμετέρας ένορίας ύπερόριος, ού δύναμαι ταΐς ύμετέραις 
» συμφοραΐς (καίπερ γλ ιχόμενος) θεραπείαν τινά περιθέσθαι. Θεώ 
» τά καθ’ ύμάς παρατιθέμεθα τώ δυναμένω καί τοΐς άπορουμέ- 
» νοις βοηθήσαι- δράμετε πρός τόν οικουμενικόν θρόνο-/, ύφ’ ω 
» καί (τόγε νυν έχον) ποιμένεσθαι- ή δέ χάρις τοΰ Κυρίου με- 
» θ’ύμών. Έν Αιγύπτωβ'ίσταμένου Μ-ταγειτνιώνος Ζρζ'.(1599)«,

Ιωακείμ τώ Πατριάρχη 'Αντιόχειας·
«Παναγιώτατε’Αντιόχειας έν Κυρίω άγαπητέ άδελφέκαί συλ- 

» λειτουργέ,ειρήνη σοι καί έλεος παρά τοΰ Σωτήρος ήμών. Έγρα- 
» ψές μας άλλα δύο γράμματα πολλά ανάξια καί τοΰταπχτριαρχι- 
» κής συνέσεως- γράφεις πάλιν διά τήν ύπόθεσιν καί του παρανόμου 
» Λαυρέντιου καί τοΰ κατακριθέντος ’Αθανασίου- καί εις μέν τό 
» ένα γράμμα λέγεις πώς σέ έκαμε-/ έπίτροπον ο Κωνσταντι- 
» νουπόλεως νά κρίνηςτήν ύπόθεσιν τής Κύπρου, καί εις τοΰτο 
» δέν συμφωνείς μέ τόν άγιον τόν 'Ιεροσολύμων δποϋ γράφει 
» καί γράφει καλά, δτι ή ύ-όθεσις τής Κύπρου νά κριθή εις τήν 
» πόλιν άπό δώδεκα άρχιερεΐς· εις δέ τό έτερον γράμμα μάς 
» γράφεις πώς ή χειροτονία τής Κύπρου είναι έσένα κατά τόν 
» κανόνα τον μβ'. τής πρώτης Συνόδου τών τιή. θεοφόρων πατέ- 
» ρω-/- καί εις τούτο πρώτον μέν τίς ή άνάγκη νά γραφής πώς 
» είσαι επίτροπος άν κρατιέσαι γνήσιος ; καί πώς δέν είναι παρά- 
» νομος ό ’Αθανάσιος όπου έχειροτονήθη όχι άπό έσένα άμή 
» άπό τόν Κωνσταντινουπόλεως; δεύτερον θαυμάζω πώς έτόλ- 

» μησες νά άναφέρης κανόνα τής πρώτης συνόδου μβ'. καί δέν 
» γνωρίζεις πώς ή εκκλησία τών ορθοδόξων δέν έχει παρά εΐ- 
» κοσι κανόνας τής πρώτης συνόδου καί διά τοΰτο δρίζουσα 
» ή άγια τρίτη Σύνοδος ή οικουμενική νά μήν έχη ό Άντιο- 
» χείας νά κάμη εις τάς χειροτονίας τής Κύπρου, μαρτυρεί καί 

» λέγει πώς ούδέ μακρά συνήθεια, ουδέ νόμος έκκλησιαστικός 
» έχει ότι ό 'Αντιόχειας νά έπιχειρίζεται εις τάς χειροτονίας τής 
» Κύπρου· βλέπεις πώς ή εκκλησία τών ορθοδόξων δέν έχει 
» παρά τούς είκοσι κανόνας, οί δέ άλλοι θέλουσιν εισθαι από- 
» κρυφοί διά τοΰτο ή έκκλησία δέν τούς έχει- καί έσύ κά- 
» θεσαι καί ακούεις έκεινών όποΰ δέν γνωρΐζουσι μηδέ άγαποϋσί 
» σε κατά Θεόν, καί εύγένεις άπό τόν νόμον τοΰ Θεοΰ, άνθρω- 
» πος γέροντας καί Πατριάρχης- άλλά δέν ξεύρωπώς άναφέρνεις 
» καί τούς έν Σαρδική κανόνας, τών όποιων ό πρώτος και δ 
» δεύτερος σέ έγγί^ουσιν έσένα όποΰ άφήκες τήν μητρόπολιν 
» καί έγινες Πατριάρχης- δτι μηδέ εις τό τέλος τής ζωής όρί- 
» ζουσι νά άξιωθής κάν λαϊκής κοινωνίας, καί δέν σέ σώνουσιν, 
» ευλογημένε αί ύπόθεσαίς σου, άμή έμπλέκεσαι καί εις ξέναις 
» καί άνάποδαις διά νά σέ κολάση ή θεία Γραφή καί ώς άλλο
υ τριοεπίσκοπον. Τέλος τί μου γράφεις έμένα περί τής Κύπρου; 
υ έγώ μηδέ έπιτροπικώς μηδέ γνησίως ζητώ τίποτες- καλά καί 
υ νά έχη δ θρόνος τούτος τό κριτάτον τής οικουμένης· άλλά 
υ ταύτα μέν περί τοΰ Κύπρου, δ δποΐος άν μας ήθελε-/ άκούσει 
υ άπ’ άρχής, δέν ήθελεν είστε τόσον κακόν καί θάνατος καί ζη- 
υ μίαι καί έκεΐ». (έ'πονται δριμεΐαι έπιπλήξεις διά παράνομον 
υ χειροτονία-/ Λαυρέντιου τίνος εις έπίσκοπον Σιναίου ύπό τοΰ 
Αντιόχειας τούτου). «Έν Αίγύπτω Σεπτεμβρίου έ. ΖΡΗ'. (1600)».

Τώ αύτώ (άπόσπασμα)
υ Περί δέ τής ύποθέσεως τής Κύπρου, εκείνη ή έπαρχία ξένη 

» έστι τής ήμών διοικήσεως- ούτε γάρ τώ ’Αλεξανδρείας Ορόνω 
υ ούτε τω’Αντιόχειας ύπόκειται· είδέ πως τα Κυπρίων σκέψασθαι 
υ ήμάς συμβαίνη, κρινοΰμεν κατά Θεόν ώς γνωρίζομε-/- καί με- 
» ταξύ δέ μεριμνήσομεν πώς άν βοηθήσαιμεν τή έπαρχία έκείνη 
» κινδυνευούση- δεινόν μέν γάρ τωόντι έστί τηλικαύτην έπαρχίαν 
υ κυμαίνεσθα; τή τών κακών ποιμένων κακοτροπία,καί παρακαλοΰ- 
» μεν τον Κύριον ΐνα βοηθήση έν τάχει- δ δέ Κύριος μεθ υμών» (1).

Έν Αίγύπτω αχά. κδ'. Ιουλίου. (άκολουθεΐ).

ΠΕΡΙ Α2ΧΗΜΙΑ2.

Ή λεγομένη ’Ασχήμια συνίσταται εις έλλειπτικήν τινα διά- 
πλασιν, καταστρέφουσαν τήν τε συμμετρίαν τοΰ σώματος καί τήν 
κανονικότητα τών τοΰ προσώπου χαρακτήρων και καθιστώσαν αύτά

(1) ’Επειδή δέν έχομεν ΰπ’ δψιν άλλα; πηγάς, ές ών νά διαφωτισθώ- 
μεν σαφέστεοον και άκριδάττερον πεοϊ τών δσα διαλαμβάνουσιν αί παρα- 
τΛεισαι έπιστολαζ διά τοΰτο ήναγκασθημεν νά παραθέσωμεν αΰτάς κατά 
λέξιν, ΐνα καί τδ μέρος τοΰτο της ήμετέρας πραγματείας όπωβοϋν συμ- 
πληρώσωμεν και εις τον βουλόμενον νά πραγμα-ενΟή μεθ’ ήμάς το μέ
ρος τοΰτο τής Ιστορίας άκριβ'στερον καί λεπτομερε'στερον παράσχωμεν 
καί τοΰτο μικρόν μέν άλλά τιμαλφές βοήθημα, όπερ μέχρι τοΰδε μένει 
ανέκδοτον μετά τών άλλων τοΰ κλεινοΰ Μελετίου επιστολών. 

αντικείμενα αηδίας καί αποστροφής τοΰ θεατού. Τοΰτο μέν άλη- 
θές, άλλ’ άφ’ ετέρου, ειδικήν τινα έπιδρασιν έπί τοΰ νοός έξα- 
σκοΰσα, παραγει κατά συνέπειαν Ιδιον καί διακεκριμένου χαρα
κτήρα τοΰ άτόμου.

"Οτε δ δύσμορφος καί δυσειδής συγκρίνει εαυτόν πρός τό σύν
ολο-/ τών ανθρώπων καί άνευρίσκει εαυτόν κατώτερον αυτών κατά 
τάς προσωπικές χάριτας, κατά πρώτον κυριεύεται άπό άπαραί- 
τητόν τινα δυσφορίαν, διότι αυτή ούτως είπείν ή χειρ τής φύ- 
σεως διέπλασεν αυτόν τοσούτω ειδεχθή. Άλλ’ δτε πάλιν, πέριξ 
αύτοΰ θεωρών,ανακαλύπτει, οτι αί μεγάλα!, αί χαρίεσσαι ιδιότη
τες τοΰ νοόςείσίν έξίσου ευάρεστοι καί θαυμασταί, άν ούχί πλειό- 
τερον, δσον ή ώραιοτέρα μορφή καί το προσηνές ήθος,τότε προσ
παθεί δ τοιουτος όπως κανονίση τάς διαθέσεις του καί άπο- 
κτήση ύπεροχήν νοός, έπί τή έλπίδι ότι ταύτα θέλουν βεβαίως 
έπιφέρει τήν τελεσφόρον θεραπείαν τών σωματικών του έλλείψεων. 
Ούτω λοιπον καλλιεργεί έπιμόνως καί ένδελεχώς τάς ηθικά; 
χάριτας και τάς διανοητικές αύτοΰ ιδιότητας, μέχρι; ου καταστώ- 
σιν αυται δλοπχερές άντίρροπον των τού σώματος έλαττωμάτων 
δόξης δέ καί τιμών άντιποιούμενος, ουδέν έτερον προτίθεται έν 
τη έξασκήσει τών διανοητικών του δυνάμεων εΐμή τήν έπι'τευξιν 
φόρου υποταγής καί σεβασμού παρά τοΐς άνθρώποις.

Παράδοξον μέν δυνατόν νά θεωρηθή άλλ ούχί καί λίαν άμφι- 
σβήτητον, οτι ούκ ολίγοι τών-εύγενεστέρων καί σοφωτέρων άνδρών 
δφείλουσι τήν υψηλήν αυτών περιωπή-/ εις τό ειδεχθές τοΰ έξω- 
τερικοΰ αύτων σχηματισμού. Ούχ ήττον δέ βέβαιον ότι πλεΐστοι 
μεγαλοφυείς, είτε ώς ένάρετοι είτε ώς κακοί έν τω βίω δαπρέ- 
ψαντες, χρεωστοΰσι τήν τε ΰπαρξιν τής φήμης καί τήν έκτέλεσιν 
τών καλών ή κακών αυτών πράξεων εϊς προσωπικές έλλείψεις 
καί σωματικός άδυναμίας. Οί καθαιρέται τών μοναρχιών, οί ίδρυ- 
ται τών άναρχιών, οί τών μεταρρυθμίσεων διδάκτορες έ'ν τε τη 
έκκλησία καί τή πολιτεία, οί περίφημοι έκεΐ/οι άνδρες οί ούδα- 
μώςτόν βίο-/ έν σεμνοπρεπεΐ ηρεμία καί ήσυχία διανύσαντες άλ- 
λ’έν αύτώ διηνεκώς ύπό φιλοταράχων αισθημάτων καί βίαιων συγ
κινήσεων έμπνεόμεναι, διήγειραν παρά τοΐς λαοϊς βαθύτατο-? εν
διαφέρον εϊς τά; πράξεις των καί ά.τάντων τά βλέμματα προσείλκυ- 
σαν εις τά διαβήματα αυτών: τοιοΰτοι, λέγω, οίοι ό Κρομβέλλος, 
δ Λούθηρος, ό Βόλλιμπρωκ, δ Μιραβώς καί είτινες άλλοι, άξιο- 
σημείωτοι έγέ/οντο διά τό ποταπόν καί μάλιστα τό δυσειδές 
τής εξωτερικής όψεως αύτών. Πρός δέ τούτοις καί οί ποιηται— 
οί άληθεΐς ούτοι τής ύφηλίου βασιλείς, ών τινων τό κράτος καί ή 
δύναμις μεταβαίνουσιν άπό γενεάς εις γενεάν, ή δ’έπιδρώσα αύτών 
πορεία προβαίνει, προβαίνει καθ’ έκάστην, καθόσον δ κόσμος βελτι- 
οΰται έν σοφία καί αρετή· ναι οΰτοι, ών τινων τά έπη είσίν αύταί αί 
ενσαρκώσεις τού νοός καί αί άπηχήσεις τών μουσικών αύτοΰ χορ
δών, ψαλλουσών τά τών τεθνηκότων έργα, τών ποτέ ισχυρών, 
ΐνα διδάξωσι δΓ αύτών τά μαθήματα τής πείρας εϊς τούς έπιζών- 
τας—ή το πλεϊστον μέρος τών καλλιτέρων έξ αύτών ήθελον πα- 
ρέλθει κατά πάσαν πιθανότητα άπό προσώπου τής γης καί παν- 
τάπασι λησμονηθή, τά δ’ ονόματα αύτών έν τή λήθη μετά τοΰ 
κοινού όχλου ταφή, άν οΰτοι δέν παρηνωχλοΰντο ύπό τής δυσφο
ρίας δυσάρεστων αισθημάτων, ένεκεν τής δυσμορφίας τού ήθους 

(1) Περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων βιβλ ιό. κεφ. θ'.
(2) Τάς έπιστολάς ταύτα; ώς και τάς προηγουμένας άντεγράψαμεν έκ 

χειρογράφου κώδηκος τής έν Ίεροσολϋμοις βιβλιοθήκης τον ΙΙαναγίου· Τάφου,
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καί της σωματικής αύτών εύτελείας. Αξιοσημείωτο? τώ δντι δτι 

τρεϊς έκ τών μάλλον διακεκριμένων ποιητών τής ’Αγγλίας καί 
άπάσης ούτως είπεϊν τής Εύρώπης, ό Σαικσπήρος, ό Βύρων καί 
ό Σκώττ, ύπήρξαν άνθρωποι ανάπηροι, χωλοί κατά τον πόδα τδν 
άριστερόν. Αύτδς δ Βύρων, δ την Ελλάδα καί τά παθήματα αύ
τής έκθειάσας, δσον ούδείς έτερος ποιητής έν τω καθ’ ήμάς 
αΐώνι, καθδ αξιόπιστος μάρτυς τών λεγομένων, άποφθεγματικώς 
ομολογεί δτι τδ μέγιστο·; έλατήριον, τδ ισχυρότερο? κέντρο? πρδς 
τήν διέγερσιν καί την άσκησιν τοϋ πνεύματος, είνε «δυσφορία 
νοδς έν σώματι δυσφοροΰντι».

“An uneasy mindin an uneasy body,,.
Καϊ οΰτω βεβαίως έχει τδ πράγμα: δ Μίλτων ήν τυφλός, δ 

Πώπ ήν κυρτός, ένω οί ποιηταί Gray καί Mason, οΐτινες ύπήρξαν 
εύειδεϊς καί εΐχον άναμφ ιβόλως έξοχον πνεΰμα. ούδόλως έξήσκη- 
σαν τάς δεινάμεις αύτών ώς ώφειλον νά πράξωσι. Συνέγραψαν 
ολίγα, καί ή δόξα αύτών φαίνεται άνεπιζήτητος αύτοϊς προσελ- 
θοΰσα. Άλλ’ οί προρρηθέντες συνάδελφοι αύτών έμόχθησαν δι’ 
δλου τοΰ βίου ύπέρ τών μεγαλείων, τήν λαμπρότατη? φήμην σκο
πόν προτιθέμενοι.

Πολλάκις πάλιν τινές βδελυκτοί θεωρούμενοι τής δυσμορ
φίας ένεκεν τοΰ προσώπου ή τής τών μελών τοΰ σώματος παρα- 
μορφώσεως, άλλ’ ούδόλως άφ’ ετέρου ούδεμίαν έν έαυτοΐς φυσι
κήν τινα ευφυΐαν αισθανόμενοι ικανήν ώστε ν’ άντισταθμίση τάς 
ελλείψεις αύτών, προσπαθοΰσιν ώς έπί τδ πλεϊστον, αισθήματα 
φιλοπροσηγορίας, φιλοφροσύνης καί καλοκάγαθίας διατρέφοντες 
καί έπιδεικνύοντες, νά έπανορθώσωσιν δσον οιόν τε τάς φυσικάς 
αύτών άτυχίας καί οΰτω διά παντός τίμιου τρόπου νά προσελ- 
κύσωσι τήν εύνοιαν καί τήν άγάπη·; τοΰ άνθρωπίνου γένους. Τήν 
άληθή λοιπόν άρετήν έπαγγελλόμενοι καί σεβόμενοι, διεγείρουν 
αισθήματα σεβασμού καί έκτιμήσεως έν ταΐς καρδίαις τών άλλων. 
’Ολίγοι οί μή παρατηρήσαντες δπόσον έξ ολοκλήρου παροράται 
καί λησμονεϊται κα'ι ή μεγίστη δυσμορφία τοϋ ήθους ή τοΰ σώμα
τος μετά μικράν συνέντευξιν καί γνωριμίαν, καί μάλιστα δτε εύά- 
ρεστοι καί προσηνείς ιδιότητες τοΰ πνεύματος έμφαίνονται άντι- 
σορροποΰσαι τήν πρώτην κακήν έντύπωσιν καί δυνάμεναι λίαν εύ
χερώς τούς ειδεχθείς προσφιλείς νά καταστήσωσι· τοϋθ’ δπερ πολ
λάκις συμβαίνει καί παρά τοΐς έρασταϊς.

Ό έρως γεννάται έν τή καρδία ήμών ύπδ διαφόρων βεβαίως 
ήδονικών αντιλήψεων έκ τοΰ έρωμένου άντικειμένου έκπορευο- 
μένων, ώσπερ τά δυσάρεστα αισθήματα ύπδ προσωπικών έλλεί— 
ψεων διεγείρονται. Άλλ’ δτε άντιθέτου είδους αισθήματα κα- 
ταύτών ίσχυρώς άντιστρατεύονται, ήτοι ιδιότητες ένάρετοικαι άξιε— 
ραστοι τοΰ νοδς καί τής καρδίας, τά δυσάρεστα τότε καταβαλ
λόμενα ήττώνται καθ’ ολοκληρίαν καϊ άνεπαίσθητα καθίστανται 
καί παρουσιάζεται ήμϊν ή καθαρά έκείνη καί άκραιφνής ήδονή, 
ήτις έστίν ή τελεσφόρος αιτία τής άγάπης, αί δέ προσωπικά', έλ- 
λειψεις άπολέσασαι τήν επήρειαν αύτών, θεωρούνται μετ’ έκείνης 
τής επιείκειας καί άρεσκείας τής άποτελούσης τήν άληθώς έν 
τή διανοία ήμών ύπερισχύουσαν καί έπικρατοϋσαν έντύπωσιν. Ή 
κοινή παρατήρησις έπαρκεϊ πρδς άπόδειξιν τής θεωρίας ταύτης. 
•Ο έρών τυφλώττει πρδς τάς έλλείψεις τοΰ έρωμένου προσώπου.

Άν δέ ποτέ καί διΐδη αύτάς, τάς άγαπά ώς ουσας μέρος ανα
πόσπαστο? αύτοΰ καί νομίζει δτι αύται έμπρέπουσιν αύτω, ώσ
περ τοϊς άλλοις αί άντίθετοι αύτών. Ούδέ κάν ήθελεν έπιθυμήσει 
δπως άφαιρέση αύτάς, καί τοι τδ έργον ήθελε φανή αύτώ λίαν εύ- 
χερές. Έντεΰθεν άριδήλως τοϊς πάσιν άναδείκνυται έκεΐνο, δπεο 
απαντες όφείλουσι νά γινώσκωσιν δτι δηλ. τδ κάλλος δέν εινε 
ή μόνη αιτία ή τδ αίσθημα τοΰ έρωτος διεγείρουσα. Προτερήματα 
χρηστά, διαθέσεις ίλαραί, άγχίνοια εύπρεπής καί εύάρεστος συν- 
διάλεξις διεγείρουσιν αύτδ εις έτι μείζονα βαθμόν.

Πάν δ,τι λοιπόν συντελεί είς τδ νά συνδυάζη εύάρεστα αισθή
ματα μετά τής παρουσίας ή τής άναμνήσεως τοΰ άτόμου τείνει 
είς τδ νά παράγηαύτό, ή δέ μονομερής άντιδρασις τοϋ προσωπι
κού έλαττώματος ούδόλως ισχύει δπως ύπερνικήση τδν ρηθέντα 
τοΰτον συνδυασμόν.

Ποσάκις τω δντι βλέπομε? έν τω βίω άξιεράστους γυναίκας 
ισχυρά? καί διαρκή άγάπη·; συλλαμβανούσας πρδς άνδρας δυσει
δείς τήν μορφήν καί άσυμμέτρους τδ σώμα. Έν τω περιφήμω 

δράματι τού Σαικσπήρουτω έπιγραφομένω Othello, the Moor of 
Venice,, ήτοι «Όθέλλος, δ Μαύρος τής Βενετίας» ή άχρειότης 
και ή έπιβουλή τού Ίάγου, δστις δηλητηριάζει τδν εύπιστο·; νοΰν 
τοϋ Όθέλλου έμπνέων αύτώ ΰπονοίας άτοπους καί ψευδείς κατά 
τής πιστότητας καί τής έναρέτου διαγωγής τής ώραίας συζύγου 
του Δεσδεμόνης, είς δπερ λίαν καλώς επιτυγχάνει- ή άχρειότης, 
λέγω, τού χαρακτήρας τού Ίάγου παρίσταται μεθ’ ύπερβολής ύπδ 
τοΰ μεγάλου ποιητοΰ, καί κατά τά φαινόμενα φαίνεται ουσα 
υπερβολική. Άλλ’ ό έρως τής Δεσδεμόνης πρδς τδν Όθέλλον, 
ήτις έκ της απλής και μόνης άφηγήσεως και έξιστορήσεως τών 
άνδραγαθημάτων τού ειδεχθούς μαύρου, συλλαμβάνει πρδς αύτδν 
έρωτα άδολο·; καί έμπαθή μεθ’ δλας τάς άντιστάσεις τών γο
νέων αύτής, εϊνε συνήθως φυσικόν φαινόμενο? ούδαμώς πα
ράδοξον ....

Άλλ’ έν τούτοις πιθανώς τε καί εύλόγως ήθελέ τις στοχασθή 
δτι έλαχίστην έχουσι χρείαν τής παραμυθίας ταύτης τά περί ου 
δ λόγος δυσειδή ύποκείμενα. Ή πείρα άποδεικνύει ήμϊν, δτι άν
θρωποι άσχημοι καί ειδεχθείς ύπόκεινται έπίσης τοσούτω έ·;τε- 
λώς είς τήν κενοδοξίαν,έπιποθοΰσι τοσούτω ίσχυρώς τήν άπόλαυσι·; 
καί έπαύξησιν θελγήτρω·;, τοσούτω είσίν έρασταί τοΰ καλλωπισμού 
καί πρόθυμοι είς τδ περιβάλλεσθαιπάν νέον τού συρμού έπικόσμημα, 
δσω καί οί μάλλον ύπδ τής φύσεως εύνοούμενοι, οί άληθώς ώραΐοι 
καί καλώς μορφωμένοι. Ού μήν άλλά ήτε άσχημία καί ή δυσ
μορφία είσίν ένίοτε άντικείμενα προσποιήσεως λίαν τώ δντι παρά
δοξος καθόσον άμφότεραι αύται αί ίδιότητές είσι τοϊς πάσιν άπε- 
χθεϊς καί ύπ’ ούδενδς θαυμάζονται. Ύπήρξαν παραδείγματα κα- 
θ’ά ήτε άσχημία καί ή δυσμορφία έγένοντο έλατήριον είδους τινδς 
κενοδοξίας μεθ’ δλους τούς χλευασμούς, είς οΰς έκτίθενται, καί 
τήν άποστροφήν, ήν προκαλοΰσιν. Ύπεράσχημοί τινες τήν δυσά
ρεστο·; αύτών δψιν συναισθανόμενοι, ήν περ ούδέν δύναται νά 
ύποκρύψη, διά στωϊκοΰ ένίοτε τρόπου καί ήρωϊσμού φέρ’ είπεϊν 
άποφασίζουσι νά μένωσι λίαν εύχαριστημένοι μέ τήν τύχην των, 
καί μηδόλως φροντίζοντες ϊνα έπαινώνται μόνον διά τήν άξια·; 
συμπάθειας ταπεινοφροσύνην αύτών, έπιζητοΰσι μάλλον έπιμόνως 

καί ένοχλητικώς τήν πρδς τούς άλλους έπιδειξιν καί έκδήλωσυ; 
τών φυσικών των ελλείψεων. Ή άλλόκοτος αΰτη προσποίησις 
μετατρέπεται ένίοτε είς άπόλυτόν τινα άλαζονείαν καί μάλιστα 
εις τούς ύπδ τής φύσεως έν έλαττώμασιν άποκλειστι- 
κώς ιδιάζουσιν εις αύτούς καταρασθέντας. Ό τρωγλοδύτης νάνος 
έγκαυχάται εις τήν σμικρότητα τού άναστήματός του. Ό διαβόη
τος άνθρωπίσκος στρατηγός Tom Thump μετ’ εύαρεσκείας δια
τείνεται, δτι ούδείς τών έπί γής μικρότερος αύτοΰ. Άναμφιβόλως 
δέ μεγάλως ήθελε λυπηθή καί διαταραχθή, άν έτερός τις πυγ- 
μαιότερος φέρ' είπεΐν αύτού έμελλε νά παρουσιασθή ένώπιον τού 
δημοσίου καί διαλάμψη ώς τδ τέρας τής έποχής, ή φιλοφρόνως 
περιποιηθή ύπδ τής βασιλίσσης τής Αγγλίας ένεκεν τών έλλεί
ψεων, άς αύτδς μόνος κέκτηται.

Τήν περί Άσχημίας πραγματείαν ταύτην περαίνοντες προσεπι- 
φέρομεν καί τδ έξής άνέκδοτον.

Μαΰρός τις, σαλπιγκτής έν στρατιωτικό τινι συντάγματι, δστις 
ήν έπί τοσοΰτον δυσειδής, ώστε τά παιδία συνήθως άνέκραζον 
ύπδ φόβου δτε τδν έβλεπον, αί δέ γυναίκες έλειποθυμουν, σπου- 
δαίως ήγανάκτησε καί δυσηρεστήθη μαθών δτι έν έτέρω συντάγ- 
ματι τοΰ αύτού στρατού ύπήρχεν έτερός τις σαλπιγκτής έτι μάλ
λον δυσμορφότερος καί φοβερώτερος αύτοΰ.

Άλλως τε τδ είδος τοΰτο τής κενοδοξίας σπανιώτατό·; έστι 
καίούδέ τοιαύτη έπίδυσμορφία φιλαρέσκεια έντω κόσμω επικρατεί 
ώστε νά παράγη τοιαύτην προσποϊησιν.

Έμ. Γιαννακόπουλος.

ΤΑ ΚΑΤΑ

ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΑΕΙΑΝ.
(Έκ τών τοΰ Alfred de Musset).

Ό ιππότης Δεζαρσής, άξιωματικδς τοΰ ιππικού, παρητήθη τής 
υπηρεσίας το 1760 έτος· εί δέ καί νέος καί πλούσιος, και διά 
τοΰτο έχων τούς τρόπους νά συχνάζη είς τήν αύλήν, τοσοΰτον 
δμως έβαρύνθη καϊ τδν συνήθη, βίον του καϊ τούς Παρισίους, ώστε 
άνεχώρησεν είς ώραίαν έξοχήν. Άλλ’ ή μοναξία, τήν δποίαν κα
τ’ άρχάς ήγάπησεν, ήρχισε νά τδν στενόχωρη· είδε·; δτι δέν 
ήτον εΰκολον νά λησμονήση διά μιας τάς έξεις τής νεότητος. 
Καί δέν μετενόησε μέν δτι κατέλιπε τδν κόσμον, έπειδή δμως 
δέν ήδύνατο ν’ άποφασίση νά ζήση μόνος, άπεφάσισε νά έλθη είς 
γάμον, άλλά νά εύρη, εί δυνατόν, σύζυγον άγαπώσαν ώς καί αύ
τδς τήν ήσυχίαν καί τδν άπράγμονα βίον. Δέν έπεθύμει νά ήνε 
ώραϊα ή σύζυγός του, άλλά δέν τήν έπεθύμει ούτε άσχημο?· τήν 
ήθελε μάλλον εύπαίδευτον καί νοήμονα καί νά έχη δσον ένεστι 
όλιγώτερον πνεύμα- πρδ πάντων δέ τήν ήθελεν εύθυμο? καί ιλα
ράν, διότι έδόξαζεν δτι αί δύο αύται ιδιότητες ήσαν τά πρώτα 
προτερήματα τής γυναικός.

Πλησίον τής έξοχης του κατώκει έμπορός τις έχων θυγατέρα, 
καί έπειδή ήτον αύτεξούσιος, δέν έμέτρησε τήν μεταξύ αύτού καί 

έμπορου άπόστασιν, άλλά τήν έζήτησεν άπδ τδν πατέρα της. Εν
νοείται δτι ή α’ίτησίς του έγένετο δεκτή.

Ποτέ γάμος δέν έτελέσθη ύπδ αίσιωτέρους οιωνούς. Καθ’δσον 
προέόαινεν ό καιρός, ό ιππότης άνεκάλυπτε καί νέα προτερήματα 
τής γυναικός του καί αναλλοίωτο·; γλυκύτητα χαρακτήρος -άλλά 
καί αύτή ύπερηγάπησε τδν σύζυγόν της. Δι' αύτδν μόνον έζη, εϊς 
αύτδν μόνον έπεθύμει νά άρέσκη, καί διά τούτο εί καί νέα, ού 
μόνον δέν ένθυμεϊτο τάς διασκεδάσεις τής ήλικίας της, άλλά καί 
ηΰχετο νά διέλθη δλον τδν βίον της δπως καί τότε.

Σημειωτέο? δτι δ βίος ουτος δέν ήτο πάντη μονήρης, διότι 
ένίοτε μετέβαινον είς τήν πόλιν, καϊ άλλοτε φίλοι έπεσκέπτοντο 
αύτούς. Ό ιππότης ευχαριστείτο νά βλέπη συνεχώς καί τής γυ- 
ναικός του τούς συγγενείς, ώστε αΰτη ένόμιζεν δτι δέν τούς άπε- 
χωρίσθη ποτέ. Εύρίσκετό εις τάς άγκάλας καί τής μητρδς καί 
τού πατρός, καί άπήλαυεν ευτυχίας τήν δποίαν σπανίως ή θεία 
Πρόνοια χορηγη είς τούς άνθρώπους· διότι σπανίως αί νέαι εύτυ- 
χίαι δέν καταστρέφουσι τάς άρχαιοτέρας.

Καί δ κ. Δεζαρσής εϊχε τήν αύτήν άγαθότητα καί γλυκύτητα- 
τά πάθη δμως τής νεότητος καί ή πείρα τού κόσμου, τήν δποίαν 
ειχεν άποκτήσει, έπροξένουν αύτω ένίοτε μελαγχολίαν. Ή ’Ιουλία 
(οΰτως ώνομάζετο ή κ. Δεζαρσή) έσέδετο θρησκευτικώς τάς ώρας 
τής μελαγχολίας του- ή καρδία της έλεγεν δτι δέν έπρεπε νά πα- 
ραπονήται διά τά μικρά καί διαβατικά ταΰτα νέφη, τά δποϊα κα- 
ταντώσι σημαντικά, δταν τά βλέπωμεν μέ προσοχήν, άποβαίνουσι 
δέ είς καπνόν δταν τ’ άφίνωμεν καί περώσιν.

Ή οικογένεια τής ’Ιουλίας συνέκειτο έξ άγαθών άνθρώπων, 
έμπορων πλουτησάντων διά τών ιδρώτων αύτών, τών όποιων τδ 
γήρας ήτον οΰτως είπεϊν άδιάκοπος εορτή. *0  ιππότης ήγάπα 
πολύ τήν άνάπαυσίν ταύτην, τήν δποίαν άπέκτησαν έκ τής έργα- 
σίας, καί συμμετείχε·; εύχαρίστως αύτής. Ναί μέν οί τρόποι καί 
τά ήθη των ήσαν δπωσούν διάφορα έκείνων, είς τά δποϊα είχε 
συνηθίσει, άλλ’ ήρέσκετο είς ταΰτα ώς νέα- ή ’Ιουλία είχε θειον 
άξιόλογον, εΰθυμον καί φαιδρόν, ονομαζόμενο? Γιρώ. Κατά πρώ
τον ούτος ύπήρξε τέκτων, μετά ταΰτα δέ έγένετο βαθμηδόν άρ- 
χιτέκτων, καί κατώρθωσε νά έχη εισόδημα ούχί εύκαταφρόνητον Ό 
θεϊός ούτος ήγάπα τήν οικίαν τοΰ ιππότου, δστις τδν ύπεδέχετο πάν
τοτε εύχαρίστως, άν καί ήρχετο ένίοτε σκονισμένος καί λασπω
μένος, διότι καί τοι ήλικιωμένος καί πλούσιος, δμως ένοστιμεύ- 
ετο πάντοτε νά άναβαίνη είς τάς στέγας καί νά μέτρα μέ τον 
τνήχυν άφοΰ δέ έπινε δύω ή τρία ποτήρια καμπανίτου, ήρχιζε νά 
ρητορεύη. «Είσαι εύτυχής, έλεγε συνήθως είς τδν ιππότην, ανε
ψιέ μου, είσαι πλούσιος, νέος, έχεις καλήν γυναίκα καί οικίαν 
καλώς κατεσκευασμένην, τίποτε δέν σοι λείπει· σέ λέγω καί πάλιν 
δτι είσαι εύτυχής.»

Ήμέραν τινά ή 'Ιουλία, άφοΰ δ θεϊός της είπε τά άνωτέρω, 
κύψασα πρδς τδν σύζυγόν της ήρώτησεν.

— Άφοΰ άκούεις αύτά χωρίς νά άποκριθής, θά εϊπη δτι είνε 
άληθινά.

Μετά τινα καιρόν εύρισκομένη μέ τδν σύζυγόν της εις τινα λό
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φον, ίτύ> τδν όποιον έφαίνετο δλη ή έξοχή των, έκάθησεν εις την 

χλόη» και είπε·
— Προχθές δέν αντείπες εις τδν θεΐόν μου· νομίζεις λοιπδν δτι 

έχει δίκαιον; είσαι τωόντι ευτυχής;
—Όσον ήμπορεΐ νά ήνε ευτυχής ένας άνθρωπος, άπεκρίθη ό 

ιππότης, και δέν βλέπω τί δύναται ν’ αΰξήση την εΰτυχίαν μου.
— Έγώ λοιπόν, έπανέλαδεν ή Ίουλάα, έχω περισσοτέρας επι

θυμίας άπδ σέ, διότι ειμπορώ νά σοι άναφέρω κάτι, τδ όποιον μάς 
λείπει καί τοΰ όποιου έχομε·/ αναπόφευκτο·? άνάγκην.

Ό ιππότης νομίσας δτι έπρόκειτο δι’ ευτελές τι πράγμα, διά 
γυναικεία·/ δρεξιν, έπρότεινε πολλάς εικασίας μίαν μετά τήν άλ
λην, ενώ ή Ιουλία έξεκαρδίζετο γελώσα. Οΰτω δέ άστειευόμενοι 
έσηκώθησαν καί κατέβαινον τδν λόφον. Ο κ. Δεζαρσής έτάχυνε 
τδ βήμα καί ένεκα τής κατωφερείας παρέσυρε καί τήν γυναίκα 
του. Αΰτή δμως σταθεϊσα έστηρίχθη είς τδν ωμόν τοΰ ιππότου 

καί είπε·
— Πρόσεχε, φίλε μου. μή μέ βιάζης νά ,.εριπατώ τόσον γρή

γορα. Πολλήν ώραν άνεζήτεις τί έπεθύμουν, τδ έχω επάνω μου.
Διά τών λόγων τούτων ένόει ή ’Ιουλία δτι έπρόκειτο νά γείνη 

μήτηρ.
Άπδ τής ήμέρας έκείνης αί συνομιλία-, των περιεστρέφοντο 

είς τήν αΰτήν ΰπόθεσιν, δέν ώμίλουν παρά διά τδ τέκνον των, διά 
τάς φροντίδας τάς όποιας θά κατέβαλλον δι’ αΰτό, διά τόν τρόπον, 
δι’ ου θά τδ άνέτρεφον κοί διά τήν μέλλουσαν άποκατάστασίν 
του. Ό ιππότης άπήτησε νά προσέχη καλάς ή σύζυγός του δπως 
προφύλαξη τδν θησαυρόν καί έδιπλασίασε τήν πρδς αΰτήν άγά

πη·/ του.
’Οτε ήλθεν ή ώρα, νέα κόρη, τήν όποιαν ώνόμασαν Χαρίκλειαν, 

είδε τ’ο φώς. ‘II δέ ’Ιουλία έναντίον τής κοινής συνήθειας καί παρά 
τήν γνώμην αΰτήν τών ιατρών ήθέλησε νά τήν βυζάση μόνη. Τό
σον δέ έθαύμαζε τδ κάλλος τής θυγατρός της, ώστε κατ’ οΰδένα 
τρόπον δέν ήθελε νά χωρισθή άπ’ αΰτήν. Καί τωόντι σπανίως νε- 
ογνδν έχει χαρακτήρας τόσον εΰρύθμους καί τόσον ώραίους- οί 
οφθαλμοί του μάλιστα έρριπτον λάμψιν έκτακτον. Έπειδή δέ ή 
’Ιουλία, άνατραφεϊσα είς μοναστήριον, ήτο πολλά εΰλαβής, δτε 
έσηκώθη άπδ τήν κλίνην ύπήγεν είς τήν έκκλησίαν νά εΰχαρι- 
στήση τδν θεόν.

Έν τοσούτω τδ παιδίον ήρχισε νά μεγαλώνη· καθ’ δσον δέ ηυ- 
ξανεν, έόλεπον έκπεπληγμένοι δτι έμεινε πάντη άτάραχον έφαί
νετο δτι κανείς κρότος δέν τδ προσέβαλλε, καί ήτον αναίσθητο·/ 
είς δλα τά λόγια τά όποια αί μητέρες άποτείνουσιν εις τά βρέφη- 
άλλά και δτε ένανούριζον αΰτό, έστέκετο μέ οφθαλμούς άνοι- 
κτοΰς καί ακινήτους, παρετήρει μόνον τήν λάμψιν τοΰ κηρίου και 
έφαίνετο δτι δέν ήκουε τίποτε. Καί, ένω έκοιμάτο ποτέ,υπηρέτης τις 
άνεποδογύρισε σκεύος- ή μήτηρ έτρεξεν άμέσως καί εΐδεν έκστα- 
τική δτι ή κόρη της δέν. εΐχεν έξυπνήσει. Ό ιππότης κατεταρά- 
χθη ίδών τά βέβαια ταΰτα σημεία τής δυστυχίας τής θυγατρός 
του. Εις μάτην ή μήτηρ ήθέλησε νά μείνη εις τήν απάτην καί 
έπροσπάθησε διά παντός τρόπου νά καθησυχάση τδν σύζυγόν της. 
Έλθών ό ιατρός έπείσθη ευκόλως δτι ή ταλαίπωρος Χαρίκλεια 
ήτο και κωφή καί άλαλος.

Β.

Ή μήτηρ ήρώτησεν ευθύς άν ΰπήρχεν έλπίς θεραπείας· έμα- 
θεν δτι δέν ήσαν σπάνια τοιαΰτα παραδείγματα. Έπί έν έτος 
ειχέ τινας ελπίδας, άλλ’ έπειδή άπέτυχον δλα τά μέσα τής τέ
χνης, άπηλπίσθη τέλος πάντων. Δυστυχώς τώ καιρω έκείνω, δτε 
τόσαι προλήψεις κατεστράφησαν καί άντεπληρώθησαν παρ’ άλ
λων, υπήρχε καί τις άνηλεής κατά τών ταλαιπώρων έκείνων,τούς 
όποίους δνομάζομεν κωφούς καί βωβούς. Πολλοί σοφοί καί φι
λάνθρωποι διεμαρτυρήθησαν κατά τής βαρβαρότητος ταύτης, καί, 
πράγμα παράδοξον, πρώτος ’Ισπανόςτις μοναχός έπεχείρησε τήν 
δεκάτην έκτην εκατονταετηρίδα έπιχείρημα έως τότε απίστευτου, 
έπεχείρησε, λέγω, νά διδάξη τούς βωβούς νά όμιλώσι. Τδ παρά
δειγμά του έμιμήθησαν καί εις τήν ’Ιταλίαν καί τήν ’Αγγλίαν 
καί τήν Γαλλίαν, δπου πολλά συγγράμματα άξια λόγου έξεδό- 
θησαν. Άλλά τδ άποτέλεσμα δέν άνταπεκρίθη είς τήν προαίρε- 
σιν. Ναι μέν έγίνετό τι καλόν άλλά σχεδόν κατά τύχην καί χω
ρίς πολύν καρπόν. Παντού καί εϊς αύτούς τούς Παρισίους μεταξύ 
καί τών πλέον πεπολιτισμένων οί βωβοί καϊ κωφοί έθεωροΰντ» 
ώς δντα κατηραμένα. Έπειδή δέν ήδύναντο νά όμιλήσωσιν, ΰπέ- 
θετον δτι οΰτε νά σκεφθώσιν ειχον ικανότητα. Καί άν μέν ήσαν 
πλουσίων τέκνα, τά έστελλον εϊς μοναστήριον άν δέ πτωχών, τά 
κατελ (μπανον άντί νά τά λυπώνται, τ’ άπεστρέφοντο.

‘Ο ίππότης έκυριεύθη μικρόν κατά μικρόν άπδ μεγίστην λύπην 
μέγα μέρος τής ήμέρας έκλείετο εϊς τδ δωμάτιόν του ή περιεφέ- 
ρετο είς τά δάση, καί οσάκις έβλεπε τήν γυναΐκά του, έπροσπά- 
θει νά φαίνεται εύθυμος καί νά τήν παρηγορή- άλλά καί ή Ιου
λία ήτον εϊς άκρον περίλυπος. ΊΙ δυστυχία, είς τήν όποιαν άξίως 
περ’.πίπτομεν, προκαλεϊ μέν τά δάκρυα, δάκρυα δμως παράκαιρα 
καί άνωφελή· άλλ’ ή δυστυχία, εϊς τήν δποίαν ΰποπίπτομεν άνα- 
ξίως, καταβάλλει τδν νουν καί ρίπτει εϊς άθυμίαν.

Καί λοιπόν οί δύο σύζυγοι, οί όποιοι τόσον άντηγαπώντο, ήρχι- 
σαν νά βλέπωσιν άλλήλους μέ λύπην καί νά προσέχωσι νά μή 
άπαντώνται είς τά μέρη έκείνα, είς τά όποια άλλοτε ώμίλουν 
διά τήν εΰτυχίαν των. ‘Ο ίππότης άποχωρήσας έκουσίως είς τήν 
έξοχή·/ του προ οφθαλμών είχε τήν εΰδαιμονίαν, ήτις τωόντι ήλ
θεν αίφνης είς αΰτόν. ‘Η δέ Ιουλία, ή όποια είχε ϋπανδρευθή ά
νευ προηγούμενης κλίσεως, ήσθάνθη μετά ταΰτα άληθή αγάπην, 
καί άγάπην ήτις ήτον άμ.ιβαία. Άλλ’ αίφνης τρομερόν έμπόδιον 
άνεφύη μεταξύ αΰτών, καί τδ έμπόδιον τοΰτο ήτον ίσια ίσια τ’» 
άντικείμενον, τδ όποιον έπρεπε νά χρησιμεύση άντί ίεροΰ δεσμού.

Τδν αϊφνίδιον και σιωπηλόν τούτον χωρισμόν, τρομερότερου 
καί διαζυγίου καί δεινότερου θανάτου μικρόν κατά μικρόν ερχο
μένου, καθίστα τοιοΰτον ή άκατάσχετος άγάπη τής μητρος πρδς 
τδ τέκνον της καί ή αποστροφή τοϋ πατρός πρός αΰτό, δστις μέ 
δλην τήν άγαθότητα και υπομονήν του τήν έθεώρει ώς κατάραν 
Θεού.

Καί πρέπει νά μισώ τήν κόρην μου; έσκέπτετο πολλάκις πε
ριπατώ/ μόνος. Μήπως εΐνε σφάλμα έδικό·'της; Δέν έπρεπε» 
έξ έναντίαςνά τήν λυπούμαι, νά προσπαθώ νά μετριάσω τήν Ολί- 
ψιν τής γυναικδς μου, νά κρύπτω τί αισθάνομαι καί νά φροντίζω 

διά τδ τέκνον μου; Ποιον θά ήνε τδ μέλλον του, έάν έγώ, δ πα
τήρ του, τδ έγκαταλείψω; Τί θά γίνη; ό Θεδς μοί τδ έστειλε, καί 
πρέπει νά τδ δεχθώ. Ποϊος θά φροντίση περ! αύτού; ποιος θά τδ 
αναθρέψη; ποιος θά τό προστατεύση; Είς τδν κόσμον ποιον άλλον 
έχει παρά τήν μητέρα του καί έμέ ; Δέν θά ε'ύρη σύζυγον καί δέν 
θα άποκτήση ποτέ ούτε άδελφόν ούτε άδελφήν φθάνει μία δυςυ- 
χής εις τόν κόσμον. Δέν θά είχα βεβαίως καρδίαν, άν δέν άφιέ- 
ρονα τήν ζωήν μου εις τδ νά καταστήσω τήν έδικήν της υπο
φερτήν.

Καί τοιαΰτα σκεπτόμενος έπανήρχετο είς τά ίδια άπόφασιν 
ίχων σταθερά·/ νά έκπληρώση τα πατρικά καί συζυγικά καθή
κοντα- εύρισκε τήν γυναΐκά του έχουσαν είς τάς άγκάλας τδ 
τέκνον της και γονυπετών έμποοσθέν των έλάμβανε τάς χεϊράς 
της καί έλεγεν, δτι έμαθ-ν δτι ύπάρχει περίφημος τις ίατρος τδν 
οποίον θά φέρη- δτι πολλάκις εθεραπεύθησαν τοιαΰτα νοσήματα 
καί τά παρόμοια. Κα! ταΰτα λέγων έλάμβανεν είς τάς άγκάλας 
του τδ θυγάτριον καί τδ περιέφερεν είς τόν θάλαμον εΰθυς δμως 
έπήρχο/το είς τήν κεφαλήν του τρομεροί λογισμοί· ή ιδέα τοΰ 
μέλλοντος, ή οψις τοϋ άτυχοΰς δντος, ουτινος αί αισθήσεις ήσαν 
κλεισταί, ή αποστροφή, ή άηδία, ό οίκτοσ, ή καταφρόνησις τού κό
σμου τδν κατέβαλλον, τδ πρόσωπόν του ώχρία καί αί χεΐρές του 
έτρεμον καί αποδίδω·/ τό παιδίον εϊς τήν μητέρα έστρεφε τό ποό- 
σωπον διά νά μή φανώσι τά δάκρυά του.

Εϊς ταύτας τάς στιγμάς ή ’Ιουλία περιεπτύσσετο περιπαθώς 
τήν θυγατέρα της καί τήν ήτένιζε μέ άφατο·/ άγάπην. Ποτέ δέν 
παρεπονεΐτο· ήρχετο εις τον κοιτώνά της, άπέθετε τήν Χαρίκλειαν 
εϊς τήν κοιτίδα της κα! κατέτριβεν ώρας όλοκλήρους σιωπηλή 
ώς καί τό βρέφος είς τδ νά τήν βλέπη.

Τδ πάθος τοΰτο έγένετο έπί τέλους τοσούτω ισχυρόν, ώστε 
ένίοτε έσιώπα σιωπήν άδιάκοπον έπί όλοκλήρους ήμέρας. Είς μά
την ώμίλουν πρός αΰτήν. Έφαίνετο δτι ήθελε νά μάθη έξ οικείας 
πείρας, τί πράγμα ήτο τδ σκότος τοΰ πνεύματος, άπδ τό όποιον 
κατείχετο τό Ουγάτριόν της.

Ώμίλει διά νευμάτων μέ τήν κόρην της, ήτις μόνην αΰτήν 
ένόει. Οί άλλοι κάτοικοι τής οικίας και αΰτός δ ίππότης έφαί
νοντο ξένοι είς τδ βρέφος· ή μήτηρ τής ’Ιουλίας, γυνή -χυδαία, 
οσάκις ήρχετο εϊς τού γαμβρού της, άλλο δέν έκαμε παρά νά 
όμιλή διά τήν δυστυχίαν τής θυγατρός της. Νομίζουσα δτι έδεί- 
κνυεν ευαισθησίαν, έθρηνολόγει άδιακόπως, χαί ποτέ μάλιστα εΐ
πεν, δτι ήτο προτιμότερο·/ νά μή έγεννάτο.

— Καί τί θά έκαμες, ήρώτησεν ή ’Ιουλία άγανακτήσασα, ίν 
έγεννώμην καί έγώ ώς τό τέκνον μου;

Ο δε θειος Γιρώ, ό άρχιτεκτων, δέν έθεώρει τόσω μέγα δυσ
τύχημα τό νόσημα τής ανεψιάς του.—Ή σύζυγος μου, έλεγεν, 
ήτο τόσω φλύαρος, ώστε δλα τά πραγματα, όποιαδήποτε, μέ φαί
νονται προτιμότερα Ηςευρομεν άπό τώρα δτι ή νέα αΰτή ποτέ της 
ίύτε θά εϊπη ούτε θά άκούση κακά λόγια, καί δτι δέν θά ξεκω- 
φαίνει τδν κόσμον μέ τά τραγούδια της. Δέν Θά ήνε φιλόνεικος,δέν 
θα ύβριζη ταο υπηρέτριας, ως το έκαμνεν άδιακόπως ή ρυναΐκά μου· 
δέν θά έξυπνα, άν ό άνδρας της βήχη ή, 3·/ έξυπνα προτήτερα, 
»ά φροντίζη τά τής οίκιας της· θά ήνε διακριτική- θά βλέπη 

καθαρά, διότι οί βωβοί έχουν καλά ’μμάτια- θά κρατή καλά κα
τάστιχα, καί μέ μόνα τά δάκτυλά της άν μετρά, καί θά πλ,ηρόνη, 
άν έχη χρήματα, χωρίς πολλά λόγια· Θά ήξεύρη οΐχοθεν τάς 
άγαθάς πράξεις καί θά τάς κάμνη, τό όποιον είνε προτιμότε
ρο·/ άπδ τδ νά τάς λέγη μόνον έάν έχη καλήν καρδίαν, θά τήν 
δείχνη χωρίς νά έχη άνάγκηννά βάλλ,η μέλι είς τά χείλη της. 
Ναι μέν δέν θά γελά μέ τούς άλλους, άλλά καί δέν θά άκούη 
είς τδ γεύμα τούς μεθυσμένους ρήτορας· θά ήνε εύμορφη, θά έχη 
πνεΰμα καί δέν θά κάμνη κρότον δέν θά ήνε ύποχρεωμένη, ώς 
τυφλή, νά έχη σκυλίον διά νά περιδιαβάζη. Μά τήν πίστιν 
μου, άν ήμην νέος, θά τήν ΰπαδρευόμην καί σήμερον, δτε είμαι 
γέρων καί χωρίς τέκνα, τήν πέρνω εΰχαρίστως ώς κόρην μου, έάν 
σάς βαρύνη.

' Οτε c Κ. Δεζαρσής ήκουε ταύτα, ένεθαρρύνετο καί έπλησίαζε 
τήν γυναΐκά του. Καί οί δύο έμειδίων διά τήν άπότομον μέν 
άλλ,’ εΰεργετικήν άγαθότητα τού θείου των, ό όποιος δλα τά 
έβλεπε μέλι καί γάλα· διότι δλοι οί λοιποί έβλεπαν έντρομοι 
τήν δυστυχίαν τοΰ θυγατρίου.

(άκολουθεϊ).

Ο ΑΤΤΙΛΑ*.

Αττίλας, ό άποκαλέσας αΰτδς εαυτόν Otiav μάστιγα, ί-γίητ» 
βασιλεύς τών θύννων περί τ’ο 434 μ. X. καί, φονευθέντος το» 
άδελφοϋ αΰτοΰ Βλέδα, κατέστη δ μόνος άρχηγδς τοΰ λαοΰ τούτου. 
Έποφθαλμιάζων δέ τοΐς πλουσίοις λαφύροις τών Ρωμαϊκών έπαρ
χιών, άπεφάσισε νά κατακλύση αΰτάς διά τών άγριων αΰτοΰ στι
φών και προσεποιήθη δτι ευρε θειον ξίφος. Ή Σκυθία καί ή Γερ
μανία έπεσαν είς τήν έξουσίαν αύτού, οί δέ αΰτοκράτορες τής 
Ανατολής κα! τής Δΰσεως έγένοντο αΰτώ φόρου ΰποτελεΐς, άφοΰ 
μεθ’ έπτακοσίων χιλιάδων βαρβάρων ήρήμωσε πάσας τάς Ρωμα- 
ϊκάς έπαρχίας τής Ανατολής μέχρι τοϋ Άδριατικοΰ καί κατί- 
στρεψεν έβδομήκοντα πόλεις.

Πρόσωπο·/ έχων Καλμούκου, ογκώδη τήν κεφαλ.ήν, ήλιοκαή 
τήν μορφήν, σιμήν τήν ρΐνα, βραχύ καί τετράγωνον τδ σώμα καί 
θηριώδες τό βλέμμα, δ Αττίλας διεκρίθη έπί ώμότητι έν τώ πο- 
λέμω, έν ω ανέπτυσσε μάλλον τάς άρετάς στρατηγού ή τήν άν- 
δρίαν στρατιώτου. Ήτον έπιτήδειος περί τδ έκμεταλλεΰεσθαι τήν 
εΰπιστίαν τών ΰπ’ αύτού άγομένων στιφών. Τό θεϊον ξίφος, περί 
ου εϊπομεν ανωτέρω, είχε λάβει παρά ποιμένος, εΰρόντος αΰτό έν 
τή γη κα! κηρύξαντος, δτι ήτο τδ ξίφος τού Άρεως ή όπλον 
θεϊον δίδον αΰτώ τό δικαίωμα τού άρχειν άπάσης τής γής. Όθεν 
οί θύννοι έλάτρευον το ξίφος τούτο ώς ειδω/ον καί έθυον αΰτώ 
τ’ο εκατοστόν τών λαφύρων. Πάντες οί φοβεροί πολ,εμισταί τής 
Άρκτου έτρεμον πρό τοΰ Αττίλα, καί. πεπεισμένοι περί τής 
θειότητος αΰτοΰ, έλ,εγον δτι «οί οφθαλμοί των δέν ΰπέμενον τδ 
πΰρτών βλεμμάτων αΰτοΰ.» Ούχ ήττον όμως ή προς αΰτόν άγάπη
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των υπηκόων του ήτον άκμαία ένεκα τής πρδς πάντας άμεροληψίας 
του καί της αύστηράς τηρήσεως τών ηθών καί τοΰ τροπου τής ζωής 
τών δμοφύλων του. Είς πάντα τδν βίον του οΰϊέ γραμμήν παρε- 
ςετράπη τής βαναύσου άπλότητος τών εθνικών έξεων, καί ένώ οί 
περί αύτόν, οί ξένοι πρέσβεις ή οί βασιλείς οί συμμαχοΰντες καί 
συστρατεύοντες μετ’ αύτοΰ, έφερον στολας και πανοπλίας βαρύ-

0 ΑΤΤΙΛΑΣ.

τίμους, ένώ είς τούς συνδαιτυ
μόνας του παρετίθεντο ποίκιλα 
φαγητά καί ποτά είς διάχρυσα 
σκεύη, καί έν ένί λόγω ένω οί 
υποδεέστεροι του διήγον εν * Α
σιατική πολυτελεία, αύτδς έφε
ρεν οπλισμόν έξ άπλουστάτου 
σιδήρου, κατωκει είς ξυλίνην 
οικίαν έν μέσω πεδιάδος θαμνώ
δους καί ακαλλιέργητου, είς τήν 
τράπεζαν του μετεχειριζετο σκεύη 
ξύλινα καί εύτελέστατα, έτρε- 
φετο δέ διά μόνου κρέατος, ά- 
φίνων τον άρτον εις τους γεωρ
γικούς. Ούδείς προσέτι παρεπο- 
νήθη ποτέ, δτι ισχυρός τις τον 
κατέθλιψε- διότι ο ’Αττίλας ει, 
πάντας τους τόπους τους υπ αύ
τδν ούδενί έτέρω έστεργε την ε
ξουσίαν τοΰ άδικεϊν η κάταπιέ— 
ζειν, έπιφυλάττων τδ δικαί
ωμα τοΰτο είς μόνον εαυτόν, δ
σάκις τοΰτο συνέτεινεν εις τούς 
σκοπούς του.

Έρημώσας τήν Μακεδονίαν 
καί έβδομήκοντα πόλεις, ώς ει- 
πομεν, προέβη μέχρι τών προ- 
αστείων τής Κωνσταντινουπό
λεως, καί τρις νικήσας Θεοδό
σιον τδν Β'. ήνάγκασεν αύτδν νά 
αίτήση τήν ειρήνην δι’ υποταγής 
καί δώρων. Ειτα επεδραμε την 
Γαλλίαν, καί περί τής επιδρο
μής ταύτης ποιούνται λόγον οι 
σύγχρονοι ιστορικοί, ώς περί φο
βέρας τίνος πυρκαϊάς. Οί βάρ
βαροι έσφαζον αδιακρίτως γέ
ροντας, γυναίκας και παιδία 
καί έπυρπόλουν τάς πόλεις. Με
τά ταΰτα δ βασιλεύς τών θύν
νων διέβη τδν Υόγγην και έ- 
στρατοπέδευσεν ύπδ τά τείχη της 
Αύρηλίας (Orleans), όπου κατά 
πρώτον ευρε πύλας κλειστάςκατ 
άντίστασιν ίσχυράν. Άποδιωχθεις 
έντεΰθεν, μανιώδης οπισθοπορί 
πρδς τδν Ρήνον, παρακολουθού-

τοδαπών βαρβάρων. Οί περί αύτδν βασιλείς καί ήγεμόνες τής 
"Αρκτου φαίνονται μάλλον δοΰλοι αύτοΰ και μόλις τολμώσι ν ά- 
τενίσωσιν αύτδν άναμένοντες έν σιγή τάς διαταγας αύτοΰ.
« Δύνασθε νά έλπίζητε τδ παν καί ούδέν νά φοβήσθε, ειπεν αύ- 
τοΐς· στρατηγός είμί έγώ καί προστάτης υμών δ Αρης· τα πα
ρελθόντα ανδραγαθήματα μου υπόσχονται ήμϊν τήν νίκην ή άναν-

δρία τών Ρωμαίων έγγυάται περί 
τής ήττης αυτών. Καί τίς θά 
δυνηθή ν’ άποκρούση ήμας; μή
πως οί διηρημένοι Φράγκοι, έξ 
ών οί ήμίσεις μάχονται ύπδ τάς 
ήμετέρας σημαίας; ή μήπως οί 
Βισιγότθοι καί οί Βουργούνδιοι-, 
οιτινες προ τοσούτων ετών φευ- 
γουσιν έμπροσθεν ήμών καί ϊ- 
στανται ένταΰθα ένεκα κοπώσεως 
μάλλον ή άνδρίας; έπιτεθήτε θαρ- 
ρούντως· ούδέν ύπέρτερον ήμών εί- 
μήήκοσμοκράτωρεΐμαρμένη.Ταύ- 
της τάς βουλάς ούδείς θνητός δια
φεύγει- αύτή φονεύει τδν άναν- 
δρον έν τή φυγή καί έν τή ά- 
ναπαύσει, καί σώζει τδν άνδρείον 
έν μέσω πάντων τών κινδύνων 
τοΰ πολέμου. ’Εν έτι μόνον λέ
γω ύμϊν θεόπνευστος έγώ, θά 
ρίψω τδ πρώτον δόρυ, καί τοϊς 
άνάνδροις θά έπιβάλω άφυκτον 
θάνατον.» Οί ’λόγοι ούτοι ήνα- 
ψαν τδ πΰρ άγριου ένθουσιασμοΰ 
είς τά στήθη τών βαρβάρων. Ό 
Ίορνάνδης, ιστορικός τών Γότ
θων, βέβαιοι, ότι ούδέποτε έν τή 
άρχαιότητι έγένετο σύγκρουσις 
θηριωδεστέρων παθών, πολυα- 
ριθμοτέρων μαχητών, ούτε μά
χη αιματηρότερα καί πεισματω- 
δεστέρα. Οίπολεμισταί τού ’Ατ
τίλα έδείκνυντο μείζονες έαυτών, 
άποβλέποντες είς τά πλουσιώ- 
τατα λάφυρα μετά τήν νίκην; 
Τά στρατεύματα τοΰ Άετίου και 
τών συμμάχων του Θεοδωριχου 
καί Μεροβαίου έμάχοντο μετά 
τής λύσσης τής απελπισίας, ε- 
κάστου γινώσκοντος, δτι έπρεπε 
ή ν’ άποθάνη ή νά νικήση σώ- 
ζων έλευθερίαν, τιμήν καί πα
τρίδα. "Αν οί θύννοι ένίκων, ή. 
Εύρώπη έγίνετο βάρβαρος. Τά 
αίτια ταΰτα άναφλέγοντα τήν 
άνδρίαν κατέστρεφον τήν απά
θειαν, καί οί στρατιώται άντί νά· 

μένος ύπδ τού ανδρείου Άετίου.' Φθάσας δέ είς τά άπέραντα 
Λαταλαννικά πεδία (plaines de chalons), ϊσταται καί μετάτινων 
ωρών άνάπαυσιν άρμα κατά τού Άετίου και συγκροτεί μάχην φο- 
βεράν, ήτις άπεφάσισε τήν τύχην τής Δύσεως. Πρδ τής μάχης 
έ Αττίλας, ούτινος ή θηριωδία έξήπτετο έκ τοΰ μεγέθους τοΰ 
κινδύνου, διατρέχειτάς πυκνάς αύτοΰ τάξεις, συγκειμένας έκ παν-

κινώνται τακτικώς έπετίθεντο κατ’ άλλήλων ή συνεπλέκοντο έκ 
τοΰ συστάδην. "Οθεν ή πολύωρος αΰτη μάχη έγένετο κρατερά 
σύμμιξις. Μετά πολλά καί γενναία έργα πληγωθείς πίπτει καί 
θνήσκει δ Θεοδώριχος, σύμμαχος τών Ρωμαίων. Καθ’ ήν όμως 
στιγμήν οί θύννοι ήδον τδν έπινίκειον, ό θορισμόνοος, ήγε- 

μών τών Βισιγότθων καί σύμμαχο; τών Ρωμαίων,, κατέρχεται 

άπδ λόφου μετ’ έφεδρείας, διασπά τάς έχθρικάς φάλαγγας, ανα
ζωογονεί τούς συμμάχους αύτοΰ καί μεταβάλλει τά τής μάχης. 
Τότε ά'ρχεται γενική σφαγή τών θύννων. Ό Αττίλας βρυχάται 
ώς λέων, ανακαλεί τούς στρατιώτας αύτοΰ εις τάς τάξεις, άλλ’ είς 
μάτην ουτοι τρέπονται είς φυγήν και άποσώζονται είς τδ στρα
τόπεδο» αύτών, ένθα χαρακοΰνται όπισθεν τών πολυαρίθμων αύ
τών αμαξών. Κατά τάς άκριβεστέρας ειδήσεις τδ πεδίον τής μά
χης έστρώννυτο ύπδ εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων πτωμάτων. Συν
έβη δέ ή μάχη αύτη τώ 451.

Τδ άκόλουθον έτος δ ’Αττίλας θέλων ν’ άποζημιωθή διά τήν 
ήτταν ταύτην, ύπερβάς τάς Άλπεις, είσέβαλεν είς τήν Ιταλίαν, 
έξεπολιόρκησε τήν Άκουϊλίαν (πόλιν τής ά'νω Ιταλίας), έπικα- 
λουμένην δευτέραν Ρώμην διά τά πλούτη καί τδ μεγαλεΐον αύ
τής, καί ύπέταξε τάς πόλεις Βερώνην, Παταύϊον καί Μεδιόλανα, 
δπου ίδών εικόνα παριστώσαν τδν αύτοκράτορα καθήμενον έπί 
τοΰ θρόνου καί Σκύθας ήγεμόνας προσκυνοΰντας αύτω, αύτήν μέν 
έκαυσεν, άλλη δέ διέταξε νά γραφή, έν ή παρίστατο δ ίδιος άπο- 
δεχόμενος τάς έκφράσεις τοΰ σεβασμοΰ τών δύο αύτοκρατόρων, 
οιτινες κατέθετον πολύτιμα δώρα παρά τούς πόδας αύτοΰ.

Τά ύπδ τοΰ Αττίλα άγόμενα στίφη δέν περιωρίζοντο είς μόνην 
τήν λαφυραγωγίαν, άλλ’ ήρήμουν τούς άγρούς, κατέβαλλον τά 
δένδρα καί έκαιον τάς καλύβας, ένθαρρυνόμενα είς ταΰτα πάντα 
ύπδ τοΰ ίδιου άρχηγοΰ, δστις σεμνυνόμενος έλεγεν, δτι «δπόθεν 
έπέρα δ ’ίππος αύτοΰ χόρτος δέν έφΰετο.» Διό οί κάτοικοι τής 
Δομβαρδοβενετίας έπεζήτησαν άσυλον είς. τάς νήσους τοΰ Άδρι- 
ατικοΰ, άφέντες έρήμους πολιτών τάς πόλεις. Έκ δέ τών μετα
ναστεύσεων τούτων έγεννήθη ή Βενετία. Όλεθριώτατος τω Ατ
τίλα έδείχθη δ γενναίος στρατηγός Άέτιος, δστις άείποτε καιρο- 
φυλακτών έπετίθετο κατά τών πολεμίων καί έδεκάτιζεν αύτούς, 
μηκύνων ούτω τδν πόλεμον κατά τδ σύστημα Φαβίου τοΰ έπι- 
κληθέντος μελλητοΰ. Άλλ’ ή άνανδρία τοΰ αύτοκράτορος Ούα- 
λεντινιανοΰ, φεύγοντος άπδ πόλεως είς πόλιν πρδ τού έπιδρα- 
μόντος έχθροΰ, ήνάγκασε τδν Άέτιον νά συνθηκολογήση μετ’ αύ
τοΰ. "Οθεν έπεμψε τώ Αττίλα πρέσβεις, έν όΐς εύρίσκετο καί δ 
πάπας Λέων ό ΛΙέχας έπικληθείς. Οί πρέσβεις εύρον τδν θηρι
ώδη Αττίλαν έστρατοπεδευμένον έπί τών άλλοτε γαιών τοΰ ποι- 
ητοΰ Βιργιλίου. Οί ιστορικοί άναφέρουσιν, δτι μέγαν σεβασμόν 
ένεποίησαν τώ Αττίλα ή σοβαρότης, ή ευγλωττία τοΰ Δέοντος 
καί το μεγαλοπρεπές τής άρχιερατικής αύτοΰ στολής, καί δτι οί 
Ρωμαίοι πρεσβευταί έτυχον εύνοϊκής ύποδοχής καί συνωμολόγησαν 
τήν ειρήνην έν ολίγαις ήμέραις έπί τώ δρω νά έκζενώση μέν δ 
Αττίλας τήν Ιταλίαν, νά δοθή δέ αύτώ είς γάμον ή άδελφή τοΰ 
αύτοκράτορος Όνωρία μετά πλούσιας προικός· ταύτοχρόνως δ’ έ- 
κήρυξεν, ότι, άν ή ήγεμονίς δέν μετέβαινε παρ’ αύτω έντδς τής 
ώρισμένης προθεσμίας, θά έπανήοχετο μετά πολυαριθμοτέρας 
σ^ατιάς, δπως διά πυρ’ος καί σιδήρου καταστρέψη τήν ’Ιταλίαν 
καί κατεδάφιση τήν Ρώμην. Πιστός δέ εϊς τήν ύπόσχεσίν αύτοΰ 
άπήλθε ταχέως εϊς τά άγροτικά αύτοΰ άνάκτορα έπι τών οχθών 
τοΰ Δουνάβεως. Καίτοι δέ άναμένων τήν Όνωρίαν, έκ τής δίψης 
τών ήδονών έπηύξησε τδν άριθμδν τών γυναικών αύτοΰ, καί διά 
τής βίας ένυμφεύθη τήν Ίλδικώ, περικαλλή καί πλουσίαν αίχ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ'. Τείχος ΜΕ'.) 

μαλωτον. Άλλ’ δ ύμέναιος ουτος ύπήρξε δΓ αύτδν ολέθριος. 
Είς τάς τελετάς τοΰ γάμου του δ βασιλεύς τών θύννων έδαπά- 
νησεν δλην ήμέραν και μέρος τής νυκτός έν εύωχίαις καί πα- 
νηγύρεσι- μεμεθυζώς δέ άπεσύρθη είς τήν σκηνήν αύτοΰ μετά τής 
νύμφης. Τήν δ’ έπιοΰσαν οί πολεμισταί μή βλέποντες αύτδν έμ- 
φανιζόμενον fexi έκπληττόμενοι είσδύουσιν είς τήν σκηνήν καί εύ- 
ρίσκουσιν αύτδν νεκρόν καί αίματόφυρτον. Ούτως ή άπελπισία 
μιας γυναικδς άπήλλαξε τήν γήν τέρατος, καθ’ ου μάτην έπά- 
λαισαν οί φοβερώτατοι στρατοί. Οί βάρβαροι διέδωκαν, δτι άπέ- 
θανεν έξ αιμορραγίας σφοδρας, άλλ’ οί Ρωμαίοι άπέδωζαν τδν 
θάνατον αύτοΰ είς τήν έκδίκησιν τής Ίλδικοΰς.

Ό στρατός έτέλεσε μετά βαρβαρικής πομπής τήν κηδείαν αύ
τοΰ, ύμνοι έψάλησαν πρδς άπαθανάτισιν τών άνδραγαθημάτων 
αύτοΰ καί πολυτελή συμπόσια έγένοντο, καθ’ 3. παραδόξως ήνοΰτο 
ή παραφορά τής μέθης καί τής λύπης. Τά δπλα τών μαχητών 
έκλαγξαν θορυβωδώς περί τδ σώμα τοΰ ήρωος αύτών, καί, ώς 
έθος παρ’ αύτοϊς. έτυπτον καί έσπάραττον άνηλεώς τδ πρόσωπον. 
Τά λείψανα αύτοΰ έτέθησαν έντδς μεγαλοπρεπούς φερέτρου· τδ 
δέ εύρύ κράτος αύτοΰ, δπερ μόνον διά τοΰ πολέμου διετηρεΐτο, 
έξηφανίσθη μετ’ αύτοΰ. Τοιοΰτον τέλος έλαβε τδ φόβητρον τοΰτο 
τοΰ κόσμου τώ 483 μ. X. καί 19ω άπδ τής βασιλείας του.

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΙΙ 

πρδς 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

Έχ διαφόρων πηγών έρανισθιϊσα χαι δια ποικίλων 

ΰημίΐώσιων ΐπανξηθιΐσα, διδασκόμενη εν τφ 

<1>ιλεκπαιδευτικφ Έυλλόγω ^Ομηρος·».

Ύπδ Γ. Φραντζή καθηγητοΰ 

(συνέχεια άπδ σελ. 238).

Ή Μυθολογία ή Θεολογία τών άρχαίων ήμών έκείνων προ
γόνων, οιτινες θνητοί γενόμενοι άθάνατον τήν περί αύτών 
μνήμην κατέλιπον τοΐς έπιγιγνομένοις καί πενθοΰνται μέν διά 
τήν φύσιν ώς θνητοί, ύμνοΰνται δέ καθ’ έκάστην ώς άθά- 
νατοι διά τάς άρετάς αύτών, ή Μυθολογία, λέγω, αύτη ή καί 
προγενεστϊρα άδελφή τής ιστορίας έπονομαζομένη, ώς εύφυώς ό 
εύφυής Λουκιανός τής Γαλλίας Βολταϊρος άπεκάλεσεν αύτήν, 
καί ήτις ίσως ήδύνατο έτι νά όνομασθή τ’ο φώς τής 'Ελληνικής 
φιλολογίας, έχει ώς ποιητάς ή εφέυρετάς αύτής, ώς πάντες 
γινώσκετε, τδν Όρφέα, τδν μαθητήν αύτοΰ Μουσαίον, τ’ον 'Ησίο
δον καί τδν πατέρα τών τε θεών καί τών μεγάλων ποιητών, τδν 
θεϊον "Ομηρον, έκ τής ποιήσεως τοΰ όποιου δύναται τις νά 
εϊπη δτι έπήγασε πάσα σοφία καί τέχνη καί άπας δ άρχάΐος 
πολιτισμός.

36.
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σωματικάς άπολαύσεις, έώντες τάς ψυχάς αύτών νά κατατηκων- 
ται έν λιμω διψώσας καί αύχμώσας καί ύπό μορίων νά ένο- 
χλώνται κακών, άλλ’ είργάζοντο ύπέρ τοΰ δικαίου κα! της άλη
θείας, της άθανάτου έκείνης άληθείας τής τροφού τής ψυχής ήμών, 
ώς άριστα λέγει δ Μαλεβράγχης «δ άρτος ούτος τών πνευμά
των είνε τόσον γλυκύς καί τόσον ορέγεται αύτοΰ ή ψυχή,δταν τόν 
γευθή, ώστε, δταν άπαυδήση ζητούσα αύτόν, δέν άπαυδα κα’ι 
έπιθυμοΰσα αύτόν καί άρχομένη έκ νέου τάς έρεύνας αύτής, διότι 
δΓ αύτόν έγεννήθημεν». Πόσον γλυκεία ύπάρχει τω δντι ή άλή- 
θεια είς τήν ταύτην άνακαλύπτουσαν ψυχήν! Τρέχει δ ’Αρχιμή
δης είς τάς δδούς ώς παράφρων « Εύρηκα ! » φωνάζων θύει έκα- 
τόμβην δ Πυθαγόρας είς τους θεούς διά τήν εύρεσιν τοΰ τε
τραγώνου τής ύποτεινούσης. ’Επιμένει πεισματωδώς δ Γαλιλαίος 
είς τήν ιδέαν αύτού καί διαγράφει τό άστρονομικόν αύτοΰ σύςημα 
καί είς αύτούς τούς τοίχους τής φυλακής αύτοΰ, καί είς αύτό τό 
ύπό τής άληθείας έμψυχούμενον σχήμα λέγει «Και όμως κινεί
σαι». Θυσιάζονται Σωκράτης, Ρήγουλος, θρασέας κλ. ύπέρ τής 
ηθικής άληθείας, ύπέρ τοΰ καθήκοντος· διότι, λέγω, έκεϊνοι δέν 
έρρεπον μάλλον εϊς τά βιωτικά, ούδέ εϊς τούς φιλοσάρκους ένη— 
δυπάθουν συλλογισμούς άλλ’ έφρόντιζον μάλλον περί τής διά 
τής άθανασίας τιμηθείσης καί κατ’ εικόνα θείαν γενομένης ψυ
χής, είς ήν ένεπιστεύθησαν οί οϊακες τοΰ σώματος. Έγίνωσκον 
άρα έπισταμένως δτι καί πάσας τάς τέχνας άν ήθελον διέλθει, 
δσας οί άνθρωποι έφεΰρον διά τάς χρείας τοΰ σώματος, δΓ άς 
τά πάντα πράττουσι κοπιώντες, ούδέποτε ήθελον καί μετά το
σούτους πόνους καί μόχθους καταστήσει τό θνητόν αύτών σώμα 
άθάνατον ώς τήν ψυχήν αύτών, άλλ’δτι έτι μάλλον ήθελον υπο
βάλει εις άθανάτους τιμωρίας τήν άθάνατον ψυχήν διά τοΰ θνη
τού σώματος· περισσότερον έφρόντιζον περί τοΰ κυβερνήτου παρά 
περί τοΰ κυβερνωμένου. Και ιδού ουτοι άθάνατοι γεγόνασιν έν 
πάσιν άνθρώποις, καίτοι πρό ύπερδισχιλίων έτών ζήσαντες, καί 
έσονται τοιοΰτοι μνημονευόμενοι μέχρι τής συντέλειας τσΰ κόσμου, 
μενόντων τών άποτελεσμάτων διά παντός άνευ συγκρίσεως, ώς 
οί χρόνοι αύτών ύπήρξαν μοναδικοί έν τή ίστορία· καί τοΰτο 
ίσως ΐνα ή μνήμη αύτών, ή ένδοξος καί λαμπρα', έναυλος ουσα 
είς τά ώτα τών άπογόνων αύτών, παροτρύνη αύτούς είς τόν ελ
ληνοπρεπή βίον, δσάκις ύπό άσυγγνώστου άφροντισίας καταλαμ- 
βάνωνται, δτε δή οϋτε τούς έχθρούς τοΰ δνόματος τών προγόνων 
ήμών δυνάμεθα νά φιμώσωμεν, δντες ήμεΐς αύτοί αυτόχρημα 
έχθροί καί έναντίοι πρός εύεργέτας καί άγνώμονες περί τοσαύ- 
τας χάριτας. Οί έχθροί βεβαίως δέν λείπουσιν οί τήν εύκλειαν 
τοΰ γένους ήμών Κυμαινόμενοι καί έξ αύτών έτι τών μεγάλων 
λεγομένων, έκ τών μεγάλων άληθώς τής Εύρώπης εθνών, έτι 
και νΰν δέν παύονται, καίτοι τοσοΰτον άπέχοντες τής ‘Ελληνι
κής δόξης, δσον άφέστηκ’ούρανός γαίης,νήπιοι πάντως δντες μάλ
λον ή φθονεροί, δέν παύονται, λέγω, ύίζοντες κατά τών άρε
τών έκείνων, πρός οΰς άλλοι, έκ τών αύτών τούτων, παράδοξον! 
άπονέμουσι τόν κατ’ οφειλήν δικαίαν δίκαιον έπαινον καί σεβα
σμόν, καί θεωροΰσιν ΰψιστον αύτών καθήκον τήν άνθ' ών εύηργε- 

τήθησαν αιώνιον αύτών εύγνωμοσύνην.
Άλλ’ ήμεΐς «έάσωμεν τούτους φθινύθειν, ένα καί δύο, στρε-

«Πάλαι ποθ’, δτ’ ήσαν αιώνες χρυσοϊ».
'Οποίοι αιώνες ! είς οια; αναμνήσεις φέρουσιν ήμάς. Άρά γε 

καί εκείνοι δέν ήσαν άνθρωποι, ώς και ήμεΐς; αρά γε και εκείνοι 
δέν έφερον ψυχήν καί σώμα, ώς ήμείς; διά τί τά έργα αυτών 
θαυμάζονται καί στεφανοΰνται ύφ’ δλου τοΰ κόσμου και ή μνήμη 
αύτών μεταδίδεται άπό γενεών εις γενεάς αείποτε δεδοξασμένη 
και άκμαία; διατί άρά γε εκείνοι κατέκτησαν ώς βωμούς αύτών 
τάς καρδίας τών άνθρώπων παντός χρόνου καί τόπου παντός;

Καί τοι δέ πολλών διϊσχυριζομένων δτι οί μεγάλοι άνδρες γεν- 
νώνται ύπό ήγεμόνας πατρικούς, ή 'Ελλάς δέν φαίνεται εκπλη
κτική τις καί μοναδική έξαίρεσις, άναδείξασα τοσούτους καί τοιού- 
τους δλη δημοκρατουμένη ; ή άρχαία αύτη ‘Ελλάς δέν ε’νε μο

ναδικόν φαινόμενου εις τήν ιστορίαν ;
Πώς έκτοτε είς ούδέν έθνος καί της γης ούδαμοΰ δέν άνεφάνη 

έως σήμερον νέος Φειδίας, άλλος Πολύκλειτος ή Ζεΰξις καί 
Πραξιτέλης ; Πώς τοσοϋτοι αιώνες δέν έγέννησαν πλέον άλλον 
Σωκράτην ώς τόν ούρανόπεμπτον έκεΐνον μάρτυρα τής άληθείας, 
δστις κατά τόν Κικέρωνα κατεβίβασε τήν φιλοσοφίαν αύτοΰ έκ 
τοΰ ούρανοΰ ; ποΰ Πυθαγόρας ; ποΰ "Ομηρος ή ’Αριστοτέλης ή 
Πλάτων; ’Εκ τής ’Ακαδημίας τούτου, τοΰ μαθητου του Σωκρά- 
τους, άνεφάνησαν αί ύγιέστεραι ίδέαι της άρχαίας φιλοσοφίας, 
έκ της όποιας οί τών μεταγενεστέρων αιώνων έπιφανεϊς φιλόσο
φοι καί πολυμαθείς νομοθέται άρύονται πλεϊστα δσα τά μαθήματα, 
διότι, ώς είπεΐν, πρώτοι έκεϊνοι έστησαν τήν κλίμακα τών έπι- 
στημών, ήν νΰν οί λαοί τής πεφωτισμένης Εύρώπης άναβαίνουσι 

βρενθυόμενοι.
Δι’ δ καί ή τοΰ αΐώνος ήμών καλλικέλαδος Μούσα τοΰ αει

μνήστου Άλ. Σούτσου ψάλλει ύπερηφάνως έν τοίς μήπω, ώς έγώ 

ενθυμούμαι, είς φώς έλθούσιν έργοις αύτοΰ:
,,Πλήν ό Νεύτωι ό μονάρχης τής σοφίας ήτο Σάζων 
»κ’ εις τάς χεΐράς τον έστράφη τον φωτός ό μέγας άξων 
,,Ναί, μονάρχης, πλήν τόν θρόνον έλαβεν άπό άρχαίονς 
,ζ Λνακτας τής διανοίας δΐέτωνας καί Πτολεμαίονς-
■»Κ' άν είς ούρανόν άνέβη μέχρι τον ‘Τφίστου φθάνων,
■»ενρε κλίμακα στηθεΐσαν ύπ εκείνων τών Τιτάνων,·».

Ποιοι δ’ αιώνες άνέδειξαν Πίνδαρον ή Εύριπίδην, Μένανδρον 
καί Σοφοκλέα καί πλείστους άλλους; ούδείς, ούδεΐς λαός,λέγει δ 
Ειρηναίος ’Ιάκωβος (Γερμανός φιλόσοφος) ούδείς άλλος λαός έκ 
τών άρχαίων καί νεωτέρων έκαλλιέργησε τοσοΰτο τόν εύρύτατον 
καί εύανθέστατον λειμώνα τών Μουσών,δσον οί "Ελληνες! δύναται 
τις άναμαρτήτως νά φρονή δτι εκείνοι οί τηλικοΰτοι καί τοιοΰτοι 
έσυραν, ούτως είπεΐν, μεθ’έαυτών τήν κλίμακα, ΐνα μήτις καί 

άλλος άναβή δπου εκείνοι άνέβησαν, καί έκεΐθεν ώς άπό σκοπιάς 
ύψηλής ήταζον τάς καρδίας της άνθρωπότητος πάσης; Τίς άρά 
γε δ λόγος δ τοσοΰτον έκείνους προαγαγών έπι τοσαύτην σοφίαν 

καί δόξαν άκμαιοτάτην;
Πασίδηλος τό κατ'έμέ ύπάρχει δ λόγος ούτος, δτι δηλαδή έκεΐ- 

νοι προικισθέντες ύπό τήςφύσεως κρίσιν άσφαλή εις όλους τούς 
θησαυρούς της φαντασίας, δι’ ών έτερπον τόν λαόν, δστις παντα- 
χοΰ είς άλλα μέρη ήτον άναίσθητος καί βάρβαρος, δέν έβάδιζον 
ώς ήμεΐς διά τής πλατείας δδοΰ, ούδέ έχαινον, ώς άλλοι τοΰτο 
ποιούϊΐν, είς τά άεί παρόντα πράγματα ούδέ ήπείγοντο είς τάς 

» πτή δέ γλώσσ’ έστι βροτών, πολλέες δ’ ένι μύθοι παντοΐοι», 
διότι τό ζωοπάροχον εκείνο φώς, τό λάμπον θριαμβευτικώς 
έπί πάσης τής ύφηλίου ώς άλλος ήλιος, καί δπερ οί νήπιοι οϋ- 

τοι καταπολεμοΰσι δΓ άνισχύρων φυσημάτων, μενεϊ έσαεί ύπ’ αύ
τοΰ τοΰ μακροΰ κα! πανδαμάτορος χρόνου προστατευόμενον διά 
τε τόν θρίαμβον τής άληθείας και έπονείδιστον καταισχύνην τών 
έχθρών τής εύφυίας, τής ανδρείας, τής έλευθερίας, τοΰ δικαίου 
και τοΰ άληθοΰς πολιτισμού- πρός δέ καί πρός αιώνιον χαραν 
καί άγαλλίασιν τών εύφρονούντων. «Άς έβλεπον, έλεγέ τις 
Γάλλος ιστορικός, άς έβλεπον κατ’ δναρ τήν έπ! Περικλέους δό
ξαν τής ‘Ελλάδος, κα! άς μή έγειρόμην πλέον».

Άλλ’ έπανέλθωμεν δθεν άπεμακρύνθημεν. Είνε μέν άναν- 
τίρρητον δτι κατά τήν πρωτόγωνον Ιστορίαν, τήν Μυθολογίαν, 
δήλον δτι τόν χαριέστατον τοΰτον μύθον, δστις έπι τοσού
τους εύδαίμονας αιώνας τά μέγιστα κατέθελγε τούς τά μά
λιστα άνεπτυγμένους κα! πεφωτισμένους, ού μήν άλλά κα! πνευ- 
ματωδεστάτους λαούς, είνε,λέγω, άληθέστατον δτι κατά τήν θεο
λογίαν τών άρχαίων οί τής άρχαιότητος άνθρωποι έπίστευον τούς 
πολυπληθείς αύτών θεούς άνθρωποπαθείς κα: δτι τά πάντα ήσ αν 
κοινά άνθρώποις τε καί Οεοϊς, πλήν τής δυνάμεως καί τής 
άθανασίας.

Διό κα’ι ό πατήρ πάσης ποιήσεωςκαι ποιητών άπάντων, ό άνα- 
βιβάζων θαυμασίως τήν γήν είς τούς ουρανούς κα! τούτους πάλιν 
μετ’έκπλήξεως καταβιβάζων έπ! τής γής,δ αϊρων ήμάς μεθ’έαυ- 

τοΰ είς τά συμβούλια τών θεών καί έκεΐθεν καταμετρών τήν άν- 
Ορωπίνην καρδίαν ζωγραφίζει τούς θεούς διά τής παλλούσης αύτοΰ 
ζωγραφιάς, τής ποιήσεως,ποτέ μέν εύωχουμένους κα! πίνοντας διά 
τοΰ άμφικυπέλου κα! έν ειρήνη διάγοντας, ποτέ δέ έρίζοντας κ*·  
φιλονεικοΰντας, τώρα μέν διηρημένους κα! πάν άνθρώπινον πά- 
σχοντας, τώρα δέ ήνωμένους και άποδημοΰντας.

"Ομως ούδόλως πρέπει νά φρονώμεν δτι καί οί πεπαιδευμένο’· 
έκ τών προγόνων ήμών, κατ’ εξοχήν δέ οί φιλόσοφοι, οιοι Σω- 
κράττς, Πλάτων καί πλεϊστοι άλλοι, έπίστευον είς τούς μύ
θους τούτους, δσους θέλομεν άναφέρει.

Πώς λοιπόν; οί βοφώτεροι τών άνθρώπων ήσανάσεβεΐς; πώς; 
οί διδάσκοντες τήν θεοσέβειαν άνήρουν τήν θρησκείαν άπιστοΰν- 
τες; οί καυχώμενοι δτι διορθοΰσι τόν άνθρωπον διά τών γνώσεων 
αυτών κα! τοΰ εαυτών παραδείγματος ένέπαιζον τήν άνθρωπότητα ; 
ό Σωκράτης δ τοσαΰτα κα! τοιαΰτα διδάξας τοϊς Άθηναίοις 
και τέλος μάρτυς τής άληθείας έν τω δεσμωτηρίω τόν βίον τε- 
λευτήσας δέν έπίστευεν οΰς ή πόλις έπίστευε θεούς; Πώς; άλλα 
λοιπόν έδίδασκον κα'ι άλλα έφρόνουν οί σοφοί, οί δλόκΚ,ηρον τόν 
βίον^αυτών ύπέρ τών μεταγενεστέρων θυσιάσαντες;

Ούχί, ούχί! άλλά δέν έπίστευον ώς δ χύδην λαός άκρίτως κα! 
μετά δεισιδαιμονιών κατά τήν κατά γράμμα αύτών έννοιαν, άλ
λά, διερευνώντες τά δΓ αύτών παριστανόμενα σύμβολα κα’ι τάς 
άλληγορίας, άνεκάλυπτον έν αύτοϊς ύψηλοτέρας κα! έμβριθεστέ- 
ρας έννοιας.

Άλλ’ εϊθε καί ήμεΐς μηδόλως δχνοΰντες μηδέ βραδύνοντες, 
όρώντες δέ τά παρόντα καί τόν σκοπόν αύτών άκριβώς διερευ- 
νώντες, έννοώμεν ύψηλότερα, ινα φθάσαντες είς τόν προτιθέμενον 

σκοπόν τοΰ εύγενοΰς τούτου μελήματος, εύ άκούωμεν και ήμεΐς, 
ώς αί σκιά! τών πατέρων ήμών, ών τότε δυνάμεθα νά καλώμεθα 
υιοί κα! άπόγονοι, έάν τοιαΰτα μόνον πράττωμεν.

(ακολουθεί). 

-------

Ο ΣΑΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΙ.

Γνωστόν δτι ό «σαλικός νόμος» έν πολλοϊς τών Εύρωπαΐκών 

κρατών απέκλειε τάς γυναίκας τοΰ βασιλικού στέμματος. Άλλ’ ή 
πρόληψις αΰτη δέν ϊσχυσε καί παρ' ήμΐν, καθ’ δσον—ίνα έν 
καί μόνον άναφέρωμεν παράδειγμα—ή άγια Πουλχερία περιε- 
βλήθη Αύγούστα τό διάδημα τοΰ άγιου Κωνσταντίνου. Άλ- 
λ’δ σαλικός νόμος έπεκράτησε τέλος έν ταΐς άκαδημίαις καί έν 
ταΐς έπιστημονικαΐς έταιρίαις, έν αις οί τοσοΰτον δικαίως κολα- 
φισθέντες ύπό τοΰ Μολλιέρου Τρισοτέν καί Βάδιοι ένόμιζον έαυ- 
τούς πολλω κρείττους τής κυρίας Δασιέ, τής ίκανωτέρας έν τοΐς 
Έλληνικοϊς έπ! τών χρόνων αύτής, κα: τής κυρίας Σεβινιέ, μιας 
τών άριστων πεζογράφων τής εποχής Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'. Αί 
προλήψεις αυται- έξαφανίζονται νΰν όσημέραι πανταχοΰ. Ούτως 
έν τή πάλαι Μεγάλη ‘Ελλάδι, έν ταΐς εύρείαις πεδιάσιν, ών 
ύπέρκειται τό όρος Γαργανός, έν Σάν-Σεβέρω, ή κυρία Δώρα 
Ίστριάς ώνομάσθη 'Γψηλή Προστάτις (Alta Proteltrice) τοΰ Γαρ- 
γανικοΰ Αθηναίου τής έπιστήμης, τών γραμμάτων και τής τέχνης.

ΑΝΑΜΝΠΣΙΣ ΤΟΓ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡ 

ΤΙΙΣ ΖΩΗΣ.

Ό κρνσταΤλόχειρ και σκληρός άπήλθε μονοκράτωρ ... 
ς' τά νέφη τών όφρύων τον περιδεής, ώ φύσις, 
τά τέκνα σον ροδοστεφή δεν ήθελες ν' άφήσης 

τούς λόφους ν' άναβοϋν.
Ή πεδιάς ήν έρημος, ή έλαφος πεινώσα, 
τά χείλη χωρίς γέλωτας και άσματα ή γλώσσα! 

πτηνά δεν μελαύονν, ρ

Όποιαν χειρ τυραννική τά στήθη καταθλίβη 
καί θραύη τό ποτήριον οΐνοχοοϋσα Ήβη

Εις χείλη σιωπής·
Όπόταν κρΰον μάρμαρον τής Γής μας ή άγκάλλη 
τήν ρίζαν ώς εϊς άσνλονκαϊ μόνην περιβάλλη 

θαλλούσης έποχής
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"Ογκοι γιόνων, παγετών, πλημμύρα, χθες ακόμα 
τό δάκρυον έπήγνυε 'ς τό άκλειστόν σου δμμα, 

καϊ δάκτυλα ψυχρά
Τόν στεναγμόν ίμπόδιζαν τό στήθόςσου ν' άφήση, 
διότ' ειχον τά χείλη σου μέ σιωπήν σφραγίσει 

αναίσθητα, ωχρά.

‘Ο κρυσταλλόχειρ σήμερον άπήλθε μονοκράτωρ... 
και ό Νυμφαίος μειδιά. 'ς τά πέρυξ αυτού δρη, 
τήν παγωμένην τήβεννον δπου τήν χθες έφόρει 

οί ποταμοί κυλούν.
Λί πεδιάδες άνθηραί καί ελαφοι πηδώσαι
τά χείλη με μειδίαμα καί μ' άσματα αί γλώσσαι 

τάς Χάριτας καλούν.

"Εφθασαν άνθοπτέρυγες μέ τάς χρυσάς των λύρας 
κ είς τήν σκιάν ίκάθησαν τής ανθήρας φιλύρας 

νά ψάλλουν ήδονάς.
Τάς ήκροάσθη ή χαρά καί ειπεν ή Νεότης, 

« δεν είν' ό βίος δνειρον, δεν είνε ματαιότης 
μ' έλπίδας μακρυνάς.»

'Λλλά έγώ άπήντησα, χαρά μου και Νεότης, 
δεν είνε ούδ' αιώνιος, οΰδέ πραγματικότης, 

άφοΰ δεν διαρκεϊ.
“Σιγή, σιγή! αί Χάριτες άνέκραξαν οργίλοι, 
εΰφραίνεσθε, ώ όφθαλμοί, και μειδιάτε χείλη !

φιλόσοφε, άρκεΐ .../»—

Ό κρυσταλλόχειρ σήμερον άπήλθε μονοκράτωρ . . .
ή φύσις ίλησμόνησ, ετί ήτο χθες άκόμη
και δτι άπαράγραπτοι οί άγραπτοί της νόμοι 

τήν λήθην τιμωρούν,..
’Ώ Χάριτες, 'ς τήν λύραν σας τονίσατε εν φσμα 
καί ψάλλετ': εΐνε πήλινον τής σφαίρας σας τό πλάσμα, 

τήν τήβεννον φορούν.

Ό χρόνος βράχος τρομερός κ' αί τέρψεις τρικυμία, 
ή σύγκρουσις ναυάγιον και ειτα... έρημία 

καί άχανής οδός......
Ή λύρα κώδων νεκρικός, ή χείρ της τάφου κότις, 
τών πράζεών της αυστηρός ό θάνατος τελώνης, 

κ' ή τήβεννος σποδός.

Έν Σμύρνη 1673.

Μιλτιάδης Δ. Σείζάνης. 

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

Φ ΕΙΔΙΑ2Ε.

ΦΕΙΔΙΑΣ, ό διασημότατος τών άρχαίων άγαλματοποιών, είς 3ν 
ό αιών τοΰ Περικλεούς οφείλει μέγα μέρος τής δόξης του, έγεν
νήθη έν Άθήναις περί τό έτος 498 π. X. καί έπομένως ύπήρξε 
μάρτυς αΰτόπτης τών θριάμβων τοΰ Μιλτιάδου καί Θεμιστοκλέ
ους, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Πινδάρου καί τοΰ Ηροδότου. Ό ιδιωτι
κός βίος του εινε καθ’ δλοκληρίαν σχεδόν άγνωστος εΐς ήμάς, 
ομοίως δέ καί δ τρόπος καί τό είδος τοΰ θανάτου του δέν εΐνε 
άκριβώς γνωστά. Τί πρός ταΰτα δμως; Ό βίος τοΰ τεχνίτου έγ
κειται δλος έν τοΐς έργοις του· άν δέ ό χρόνος δέν μας άφήκε 
τά αριστουργήματα τοΰ μεγάλου τούτου καλλιτέχνου, έχομεν όμως 
τόν κατάλογον αΰτών συνοδευόμενον έκ πληροφοριών ίκανώς δι- 
εξοδικών καί ίκανώς άκριβών, ώστε νά δικαιολογήσωμεν τόν πρός 

ταΰτα θαυμασμόν τών άρχαίων. Ένταΰθα περιοριζόμεθα είς τό νά 
σημειώσωμέν τά κυριώτερα τών έργων του, τά όποια έπληττον 
την φαντασίαν τών άρχαίων διά τριών ιδιαιτέρων χαρακτήρων, 
ήτοι πρώτον διά τής άναμίξεως τοΰ χρυσού τοΰ έλέφαντος καί 
τών πολυτίμων λίθων καί χρωμάτων, ήτις άποτελεΐ την τότε 
καλουμένην χρυσελεφαντίνην ή πολύχρωμου άγαλματοποιίαν δεύ
τερον διά τοΰ μεγαλείου τών άναλογιών, δπερ άποτελεΐ τό κο
λοσσιαίου είδος· τρίτου διά τής έκφράσεως τής άγνής καί ύπερ- 

αυθρώπου έκείνης καλλουής, ήν άποκαλοΰσιυ ιδανικήν. Διά τώυ 
μέσωυ τούτωυ συνηνωμένων έφθασευ είς την μεγάλην έκείνην 
τελειότητα τών άγαλμάτων του, τά όποία, καθώς λέγει δ Κυντι - 
λιανός, έφαινοντο αΰξάνοντα καί κραταιοΰντα την πρός τά είδωλα 
πίστιν τών λαών.

Μεταξύ τών έργων του οί άρχαΐοι άναφέρουσιν εως έπτά άγάλ- 

ματα τής ’Αθήνας. Τό άγαλμα τής Άρει ας Άθηνάς, τό όποιον 
είργάσθη κατ’αιτησιν τών Πλαταιέων, οϊτινες καί έπλήρωσαν αΰτό 
έκ τοΰ μεριδίου, τό δποϊον ειχον λάβει έκ τών λαφύρων τής έν 
Μαραθώνι μάχης· τοΰ άγάλματος τούτου δ μέν κορμός τοΰ σώ
ματος ήτο έκ ξύλου έπιχρυσωμένου, τό δέ πρόσωπον, αί χεϊρες 
καί οί πόδες έκ Πεντελικοΰ μαρμάρου· τό κολοσσιαίου άγαλμα 
Παλλάδος, ή προστάτιδος τής πόλεως Αθήνας, έξ ορειχάλκου 
πεποιημένον καί τεθέν είς τήν άκρόπολιν τών ’Αθηνών, τό δποϊον 
τόσον είχεν ύψος, ώστε άπό τοΰ Σουνίου οί είς τόν Πειραιά προσ- 
πλέοντες διέκρινον τόν λόφον τής περικεφαλαίας καί τήν ά’κραν 
τοΰ δέρατος του- έπί τής άσπίδος τοΰ κολοσσού τούτου είχεν έξει- 
κονίσει δ Μΰς, κατά τά σχέδια τοΰ Παρρασίου, τήν μάχην τών 
Κενταύρων τό άγαλμα τής ΠεΤληναίας Άθηνάς έν Άχαια, 
πανθαύμαστον κολοσσόν, έκ χρυσού καί έλέφαντος· έτερον άγαλμα 
τής Έργάνης ή εργατικής Άθηνάς έν Ήλιδι, δμοίως έκ χρυ
σού καί έλέφαντος, φέρον έπί τής περικεφαλαίας του τόν άγρυ
πνου άλέκτορα· τό άγαλμα τής Λημνίας Άθηνάς άριστούρ- 
γημα θείας καλλονής, κατά τάς μαρτυρίας τοΰ Λουκιανού καί 
τοΰ Παυσανίου, τό όποιον οί Λήμνιοι έδωσαν είς τούς Αθηναίους· 
έτερον άγαλμα τής Άθηνάς, τό δποϊον άπετέλει μέρος τής έκ 
δεκατριών άγαλμάτων προσφοράς τών Αθηναίων είς τό έν Δελ- 

φοϊς μαντείου, πρός εΰχαριστίαν διά τήν έν Μαραθώνι μάχην’ 
φέλος τό άγαλμα τής Παρθένου Άθηνάς, τό όποιον είχεν ύψος

26 πήχεων (12 περίπου Γαλλικών μέτρων) καί τό δποϊον παρί- 

στανε τήν θεάν δρθίαν, κεκαλυμμένην τό στήθος διά τής αιγίδος 
καί κρατούσαν είς τήν μίαν χεΐρα δόρυ, είς δέ τήν έτέραν νί

κην· τοΰ άγάλματος τούτου, καθ’ά δ Πλάτων έν 'Ιππία Μείζονι 
μάς πληροφορεί, ήσαν τά γυμνά μέρη, ήτοι πρόσωπον, χεϊρες καί 
πέδες, έξ έλέφαντος, τό δέ λοιπόν σώμα έκ χρυσού· οί όφθαλμοί 
ήσαν δύο γλαυκοί πολύτιμοι λί
θοι έντέχνως τοποθετημένοι· χρυ
σούς χιτών κατήρχετο μέχρι τών 
ποδών τοΰ άγάλματος, ήτο δέ 
κατασκευασμένος κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε εΰκόλως ήδύναντο 
νά τόν έκβάλλωσι καί νά τόν 
έπαναβάλλωσΓ τοΰτο δέ έγένετο 
κατά σοφήν πρόβλεψιν τοΰ Πε
ρ'.κλέους, προνοήσαντος νά προ- 
λ άβη πάσαν ένδεχομένην υπό
νοιαν περί δολιότητος. Καί τώ 
δντι οί έχθροί τοΰ Περικλεούς, 
αφορμήν κατ' αΰτοΰ ζητοΰντες, 
κατηγόρησαν τ'ον εΰνοούμενόν 
του γλύπτην δτι είχε σφετερι- 
σθή δολίως μέρος τοΰ χρυσίου 
τοΰ προορισθέντος διά τό ά
γαλμα. Τότε ό Περικλής έζή- 
τησε νά ζυγισθή δ χιτών άπο- 
δειχθείσης δέ διά τής άκριβείας 
τοΰ βάρους τής κακής πίστεως 
τών έχθρών του, ή συκοφαντία 
άπέβη πρός βλάβην τών τελευ
ταίων τούτων. Έπί τής άσπίδος 
τοΰ άγάλματος τούτου δ Φειδίας 
είχεν είκονισει διάφορα μυθολο
γικά άντικείμενα, μεταξύ δέ τών 
άλλων προσώπων έγραψε καί τό 
ίδικόν του καί τό τοΰ προστάτου 
του. Τοΰτο οί φθονεροί έθεώρη- 
σαν ώς βεβήλωσιν. καί δ μέγας 
καλλιτέχνης έκρινε φρόνιμον νά 
άναχωρήση πρός καιρόν έξ Α
θηνών καί κατέφυγεν είς Ήλιδα.

Κατά τόν χρόνον έκεϊνον οί 
Ήλεϊοι, άποπερατοΰντες τόν έν 
’Ολυμπία περίφημον ναόν τοΰ 
Διός, έζήτησαν άπό τόν πρόσ-· 
φυγα νά κατασκευάση είς αύτούς 
άνάλογον άγαλμα τοΰ θεοΰ τού·· 
του, καί δ μέγας καλλιτέχνης 
έπλήρωσεν εΰγενώς τήν παρε- 
χομένην είς αΰτ'ον φιλοξενίαν, 
ποιήσας τό άπαράμιλλον Αρι
στούργημα καί θαύμα τής άρ
χαίας άρχιτεκτονικής. Ό βασι

σκήπτρου, έπί τής άκρας τοΰ όποιου έπεκάθητο αετός. ’Αναρίθ
μητοι στολισμοί, γεγλυμμένοι, ζωγραφημένοι ή έπικεκολλημένοι, 
κατεκόσμουν τόν θρόνον, τό βάθρον του, τόν μανδύαν, τό σκή
πτρον καί τό υποπόδιο·/ τού θεοΰ. Τό πρόσωπον έξέφραζε δύνα- 
μιν ψυχής, νοημοσύνην καί άγαθότητα. Ό κολοσσός ουτος εί
χεν ύψος 185 μέτρων, ήτο δέ τεθειμένος ύπό στέγήν 21 μέτρου

Ο ΦΕΙΔΙΑΣ.

ύψος έχουσαν, είς τρόπον ώστε 
δ θεός δέν θά ήδύνατο νά έ- 
γερθή,καθώς παρατηρεί δ Στρά
βων, χωρίς ν’ άνατρέψη τήν 
στέγην τοΰ οίκου του.

Δέν ήτο δέ μόνον μέγας ά- 
γαλματοποιός δ Φειδίας, άλλ’ 
ήτο έν ταΰτώ καί μέγας άρχι- 
τέκτων. Είς αΰτόν άνέθηκεν ό 
Περικλής τήν διεύθυνσιν τών 
μεγαλειτέρων οικοδομών, δι’ών 
έν διαστήματι τής εικοσαετούς 
κυβερνήσεώς του κατεκόσμησε 
τάς Αθήνας· βθεν καί αί γλυ- 
φαί, αί κοσμοΰσαι τόν Παρθε
νώνα, ειχον γίνει ή δι’ αΰτής 
τής χειρός τοΰ μεγάλου γλύ
πτου ή τούλάχιστον κατάτά σχέ
δια αΰτοΰ, οί δέ καθ’ ήμάς 
αρχαιολόγοι καί καλλιτέχναι 
φρονοΰσιν, δτι πρόσωπά τινα έκ 
τών υπό τοΰ λόρδου Έλγίνου 
άποσπασθέντων έκ τών τοίχων 
τοΰ ναοΰ έκείνου, εΐνε έργα ιδι
όχειρα τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου.

Κατά παράδοσίν τινα ό Φει
δίας άπεθανε κατάδικος έν τώ 
δεσμωτπρίω τών ’Αθηνών κατ’ 
άλλην παράδοσίν έφονεύθη ύπό 
τών Ήλείων κατά συνέπειαν δευ- 
τέρας δήθεν συκοφαντίας περί 
κλοπής· άμφότεραι δμως εΐνε 
λίαν ανυπόστατοι, βέβαιον δέ φαί
νεται δτι έτελεύτησε τάς ήμέ
ρας του ήσύχως έν τή νέα πα
τρίδι του, τώ 431 π. X. “Evict 
μάλιστα άναφέρουσιν, δτι άμέ
σως μετά τόν θάνατόν του οί 
Ήλεϊοι άνεδειξαν τους υιούς του 
διά βίου Ιερείς τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ο
λυμπίου Διός, τόν όποιον είχε 
κοσμήσει διά τοΰ θαυμαστού έρ
γου του, δ σύμπασα ή άρχαιότης 
κατέταξεν έν τοϊς έπτά θαύ .σι 
τοΰ κό ου.

λεύς τών θεών καί τών άνθρώπων παρίστατο καθήμενος έπί τοΰ 
θρόνου του μετά τοΰ γαληνιαίου έκείνου μεγαλείου τής ύπερτά- 
της δικαιοσύνης· τό άνώτερον μέρος τοΰ σώματος, τελείως γυ
μνόν,ήτο πεποιημένον έξ έλέφαντος· χρυσούς δέ μανδύας τεριτυ- 
λίσσων τήν δσφύν του κατήρχετο κατά πλατείας πτυχάς μέχρι 
τών ποδών διά τής δεξιάς έκρα'τει νίκην, διά δέ τής άριστεράς

ΑΚΙΛΟΣΤΙΧΙΣ.

Γεννά, ώς μήτηρ απαντας, μάς τρέφει, μάς ένδύτι 
Ή γη καί έν τοΐς κόλποις της καί πα

θ. X. Μ.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΤΟ ΝΥΚΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ
ύπ'ο

ΜΙΑΤΙΑΔΟΥ Δ. 2ΕΙΖΑΝΗ.

Προ μικρού έξήλθε τών πιεστηρίων τοΰ γνωστού τυπογράφου 
της πόλεώς μας Νικολάου Α. /ίαμιανοΰ σύγγραμμα, έχον τήν 
ά’νωθι επιγραφήν, έπ'ι ώραίου χάρτου και μετά τυπογραφικής καλ
λονής. Τό σύγγραμμα τοΰτο, απαριθμούν ύπέρ τάς έκατόν σελί
δας, έ’χει συγγραφέα τόν εύπαίδευτον νέον Μ. Δ. Σεϊζάνην, τοΰ 
οποίου τά πρωτόλεια είτε έν τώ πεζώ είτε έν τω έμμέτρω λόγω, 
δημοσιευθέντα διά τοΰ εγχωρίου τύπου, ύπεδέχθησαν οί ομογενείς 
μετ’ εύνοιας, έκτιμήσαντες τάς τε όρθάς ιδέας και τόν γλαφυρόν 

κάλαμον τοΰ νεαρού συγγραφέως.
Ύπό τών αύτών αισθημάτων καί ύπό τών αύτών ιδεών φαί

νεται έμφορούμενος ό συγγραφεύς καί έν τω περί ού δ λόγος 
συγγράμματι, έν ω λίαν εύφυώς εισάγει εαυτόν πειραζόμενον ύπό 
τοΰ Σατανά, εϊς δύο νύκτας κατά συνέχειαν προσπαθοΰντος μετ έ- 

πιτετηδευμένης φιλίας καί γκυκύτητος νά καταστήση αύτόν προσ
ήλυτόν του. 'Ο προσηλυτιζόμενος, ό όποιος φαίνεται κατ’ άρχάς 
ακλόνητος εις τάς πεποιθήσεις του καί περιφρονώ·; τάς πλεκτά- 
νας τοΰ Πονηρού, αισθάνεται έαυτόν ταλαντευόμενον, δτε ούτος 

τω άπέτεινε τάς έξής έρωτήσεις:
»—Εΐσαι φιλάργυρος; ήρώτησεν άποτεινόμενος ούχί πλέον 

πρός έμέ, άλλά πρός τούς δακτύλους τής δεξιάς χειρός του. ης 
ό μικρός έτρεφε·; ήμίσεος μέτρου όνυχα, καί έναποθέτων τό σι- 
γάρον του έπί τοΰ δίσκου τής Σελήνης.

— Ούχί! άπήντησεν ανυψωθείς ό τής άριστεράς.
Είσαι φιλήδονος; — ούχί.
Είσαι δργίλος; ■—- ούχί.
Είσαι έκδικητικός; — ούχί.
Είσαι φιλόδοξος;
Ό Σατανάς άφήκε κραυγήν θριάμβου· δ τελευταίος τών δα

κτύλων του άνυψώθη είς τήν έρώτησιν ταύτην, ήτις έπλή- 
ρωσεν αυτόν άγαλλιάσεως.

Ευρον, εύρον! αναφωνεί, εύρον τόν σφυγμόν καί τής ύμετέρας 
καρδίας- ή φιλοδοξία, συγκεχυμένο·; τι καί Αόριστον, κατακερμα- 
τιζόμενον ύπό παρεξηγήσεων, ήμαυρωμένον ύπό παρεκτροπών, 
άλλ’ ούχ ήττον ή μάλλον έκτεταμένη θάλασσα, έν ή άγρεύομεν 
συντρόφους τής πέραν τοΰ πλανήτου σας ζωής· σέ συνέλαβα καϊ 
δέν δύνασαι νά μοί διαφύγης!

— Όμιλέΐτε μετά βεβαιότητας, τω αποκρίνομαι, ήτις ένδεχό- 
μενον νά διαψευσθή·— τούλάχιστον έγώ δέν αισθάνομαι τοιοΰτον 
πειρασμόν.

— Προσμείνατε, μοί λέγει, συσφίγγω·; τόν έπενδύτην του έπι 
τοΰ στήθους, δν δ πνέων ά'νεμος εΐχεν άποσύρει δλίγον, άφήσας 
νά φανή έπιδερμϊς μαύρη ώς ή τοΰ 'Αφρικανού, λάβετε ολίγην 
ύπομονήν καί σάς απαντώ.

Φιλοδοξία πολεμιστοΰ;— δχσ

Φιλοδοξία Έλληνος πρωθυπουργού; — δχι
Φιλοδοξία έπιστημονικών Ανακαλύψεων; — Δέν έχετε καιρόν.
Φιλοδοξία Γέροντος Άρχιερέως, ’Επισκόπου ή ’Αρχιμανδρίτου; 

— ούδεμία δρεξις.
Φιλοδοξία συγγραφέως;—’Άριστα! ’Άριστα, άνεφώνησε, μή 

δυνάμενος νά κρατήση χαράς δάκρυα, άτινα έκύλισαν άπό τών 
κανθών αύτοΰ ρέοντα μέχρι τής γής διά τοΰ έπενδύτου του.

Άρνηθήτέ το, έάν δύνασθε, μοί λέγει, άτενίζων με ύπερηφά- 
νως· καί δν δέν μοί ήτο ούτωσί συγκεχωρημένον ν’ ανακαλύπτω 
τάς Αδυναμίας τής ανθρώπινης καρδίας έπί τών δακτύλων μου, 
καί πάλιν θά μοί ήτο εύκολο·; νά κατανοήσω τό πάθος σου· οί 
δφθαλμοί σου τό προδίδουν, τά χείλη σου τό μαρτυροΰν, ή δψ·ς 
σου κατακραυγάζει, τό μέτωπόν σου τό διακηρύττει· πάσχετε φι
λοδοξίαν συγγραφέως, τοΰτο σάς κατατρώγει, τοΰτο σάς Αφανίζει, 
έκέρδισα !

Έστω! είπον, καταβληθείς έκτής πεποιθήσεως, μεθ’ ής ώμί- 
λει τό καταχθόνιον ερπετό·;.»

Έκ τών λόγων τούτων συλλαβών ό πειρασμός τάς χρηστοτέ- 
ρας έλπίδας διά τόν νέον προσήλυτόν του, Αναγκάζεται ν’ άπο- 
χαιρετίση αύτόν μετά τής δυούσης Σελήνης, δπως έπαναλάβη 
τήν συνδια'λεξιν τήν προσεχή νύκτα.

Άλλά δυστυχώς δι’ αύτόν, δτε πλήρης έλπίδων κατήλθε τής 
Σελήνης τήν δευτέραν νύκτα, εύρε τόν φίλον του ώπλισμένον 
μέ τό θάρρος τής ίεράς άληθείας, δπως ήρωϊκώς καταπολεμήση 
τάς καταχθονίους μηχανάς του. Ότε δέ μετά πολλά σατανικά 
επιχειρήματα, δπως έρεθίση τόν προσήλυτόν του ν’ άναφανή χά
ριν φιλοδοξίας συγγραφεύς άσέμνων καί αντεθνικών μυθιςο- 
ρημάτων, μανθάνει παρ’ αύτοΰ δτι σκοπεύει μέν νά έκδώση μυ
θιστόρημα, άλλ’ υπόσχεται έν τω προλέγω δτι τό μυθιστόρημα 
τοΰτο θά φωτίζη εις καί μόνος λύχνος, δ λύχνος τής άλη
θείας, τότε:

«—Τρατατά, ταρατατά ! έσύριξεν δ Πειρασμός, μιμούμενος τούς 
νεανίσκους τών τριόδων άπώλετο πάσα έλπίς καί μετά τής έλ
πίδος καί αί στιγμαί τής συνδιαλέξεώς μας.

— Λυπούμαι... τω λέγω προσπαθώ·; νά κατευνάσω τό αίσθημα 
τής χαράς μου·

— Έγώ δέ περισσότερον, Αποκρίνεται δ Σατανάς, άλλ’ οΰτω 
εΐνε πεπρωμένο·;· πόσαι επιχειρήσεις, πόσα έργα ταχυποροΰντα 
κατ’ Αρχάς πρό τοΰ τέλους έμειναν στάσιμα; δι’ αύτό ούδέποτε 
πρέπει νά παραβιάζηταί τις· εις δύο νύκτας δέν ήδύνατο νά λάβη 
αίσιον πέρας τοιοΰτον έργον ήθέλησα νά μιμηθώ κατά τήν τα
χύτητα είκονογράφους τινάς τών έκκλησιών σας καί άπέτυχον έγώ 
ό Πειρασμός, ώς άν ήμην Άγιογράφος. ’Ιδού τό ήμισυ αύτό 
βήμα προώρισται ν’ άποχωρήση έπί πολύ τούς άνθρώπους άπό τόν 
διάβολον καί τίς οίδε... προσθέτει χαμηλή τή φωνή· δέν Απελ
πίζομαι μόνον διά τό παρόν, άλλ’ Ανησυχώ καί διά τό μέλλον 
έν τή γενεά ταύτη δέν ύπάρχει εύρύ στάδιον διά τόν Πειρασμόν 
άποτυχία, άποτυχία! ίσως πάθωμεν και ήμεϊς δ,τι τό έμπόριον 
τής Σμύρνης πρόκειται νά πάθη άπό τοκογλυφικήν τινα εταιρίαν·.. 
ήπατήθην!

— Άλλά, μοί λέγει, άνορθούμενος, διότι ή Σελήνη τήν στιγ

μήν ταύτην είχε δύσει πλέον, δέν μοί μέλει διά τό συμφέρον 
τοσοΰτον δσον διά τήν φιλοτιμίαν μου- δέν μοί μέλει δι’ έμέ, 
πίστευσόν με, δσον διά τά στόματα τοΰ κόσμου· θά εϊπωσιν:

«Είς τήν ούράν τοΰ ον ο υ άπηυδήσατε I »
Έλθέ λοιπόν, κάμε τελευταία·; άπόφασιν καί, δν μετανοήσης, 

πτύσον με τετράκις εϊς τήν Κόλασιν άποφάσισον ! έξάλειψον 
τόν άθλιον αύτόν πρόλογον, δστις μόνος Αρκεί ν’ άποδιώξη τούς 
συνδρομητάς, καί πρό πάντων, έάν τυγχάνωσι πολιτικοί, μεσίται 
καί δικηγόροι- έξάλειψον τό δνομα αύτό τής ώχρας άληθείας, 
άνάστρεψον τό κείμενον, φέρε νά θέσω έπί τών φύλλων αύτοΰ τήν 
σφραγίδα μου καί σοί ύπόσχομαι 25,000 συνδρομητάς έν μόνη 
τή πατρίδι σου· έγώ έγγράφομαι πρώτος διά 500 σώματα, δίδων 

τό καλόν παράδειγμα.
— Μοί προτείνετε, τω άπεκρίθη·;, τ’ Αδύνατα· έάν δύνασθε, 

άναστρέψατε τήν καρδίαν μου καί μεταθέσατε τήν παρεγκεφαλί
τιδα εις τά έμπρόσθια ημισφαίρια, καί τό έργον σας κατορθοΰται.

— Εύκολο·;, μοί λέγει δ Πειρασμός Ανασύρω·; τάς χειρίδας 
Του ώς ύποβοηθός χειρούργου, Αφαιρέσατε αύτό τό σημεΐον, δπερ 
έξαρτάται τοΰ τραχήλου σας διά τής κυανόλευκου αύτής ταινίας, 
θέσατέ το ύπό τούς πόδας σας, ΐνα μή τό βλέπωμεν άμφότεροι, 
καί ή σωτήριος έγχείρησις κατωρθώθη άνευ Αλγηδόνων,άνευ στα- 
γόνος αίματος· θά έννοήσητε παρευθύς έαυτόν έλαφρόν ώς βάμ- 
βακα,δστις άφίνειτό κέλυφος είςτήν πνοήν τής νυκτίας αύρας- τό 
δνομά σας θ’ άποκτήση δόξαν, τά θυλάκιά σας χρήματα!

— Τότε πρώτην φοράν άνεμνήσθην τοΰ μικρού έκείνου σταυ
ρού, δν Απερχόμενος τής Εύαγγελικής Σχολής εΐχον προσαρτήσε{ 
τώ τραχήλω μου άντί παντός απολυτηρίου, καί είπα :

Διάβολε, διάβολε, δέν μ’ έξαπατας· τ ώρα έννοώ τίνι τρόπω 
έπί δύο ήδη νύκτας τόσον πλησίον μου δέν δύνασαι νά μέ κακο- 
ποιήσης· τώρα έννοώ, διατί τοσοΰτον μοί είσαι προσηνής καί κο
λακευτικός καί μέχρι τής γυναικείας μορφής, τής μορφής τής 
έρωμένης μου καταβιβασθείς· τόν μικρόν τούτον σταυρόν φοβεί
σαι, άλλά χάριν σοΰ δέν τόν άποβάλλω, διότι ουτος ύπήρξεν ή 
παρηγοριά τών πατέρων μου καί έμοΰ έν ήμέραις θλίψεων, ή 
άγκυρα έν ώρα τρικυμιών καί καταιγίδων ουτος εΐνε τό φώς μου 
έν τή νυκτί καί τή έρημία μου· δέν τόν άποβάλλω, άλλά θά τόν 
διατηρήσω έδώ έπί τοΰ στήθους μου· αί δύο μου χεϊρες θά τόν 
πιέζωσιν έπί τής καρδίας μου ήμέραν καί νύκτα!

Ή Σελήνη είχε δύσει πρό τριών ήδη λεπτών, δ δέ Πειρασμός 
ίστάμενος ένώπιόν μου δρθιος μέ τό βλέμμα πρός τήν γήν τε- 
ταπεινωμένον, έκλαιε.. .

Τά δάκρυά του ρέοντα έπί τής πλακός τού έξώστου έκοίλαι- 

νον τ'ο μάρμαρο·;.
Μή περιμένης, τω λέγω, εις μάτην !
Ό Πειρασμός έγονυπέτησεν ένώπιόν μου·
— "Ελεος, μοι λέγει διά φωνής διακεκομμένης καί τρεμούσης, 

έλεος ύπέρ τής άνθρωπότητος !
Τήν στιγμήν ταύτην δ ’Ιμάμης προέκυψεν έκ τής θυρίδος τού 

μιναρέ, έξήλθεν είς τόν έξώστην καϊ ή φωνή του άντήχησεν είς 
τήν έρημίαν τής νυκτός μελαγχολική καί πως γλυκεία·

"Υπαγε, τω λέγω, άπωθών αύτόν διά τοΰ ποδός.

Ό Σατανάς ήνέωξε τάς χέϊρας καί μέ ήτένισεν ήλλοίωμένος 
καθ ύπερβολήν ή κόμη του ήτο λευκή, τό δέ πρόσωπον πλήρες 
ρυτίδων δέν είχεν δδόντας νά δμιλήση.

Άνηγέρθην, ινα τ'ον ραπίσω· ή χειρ μου ύψώθη βαρεία καί 
απειλητική, δ δε Πειρασμός θά έλάμβανε τό ανθρώπινον ράπι
σμα έπί τής παρειάς του, άν τήν στιγμήν ταύτην δ κώδων τής 
Παναγίας δέν ήκούετο σημαίνω·; τό εωθινόν, τούτον δέ διεδέχθη 
δ κώδων τοΰ Άγιου Γεωργίου.

Ο Σατανάς άφήκ· κραυγήν οδύνης καί καπνός ώσεΐ δ έκ τής 
εστίας ήμών αποθρωσκων ανήλθε μέχρι τού ύψους τοΰ μιναοέ*  
περαιτέρω δέν ήδυνήθη·; νά τον διακρίνω.

Τό ώραΐον κροκοειδές τής αύγής χρώμα, οπερ ούδέποτε χρω- 
στηρ ζωγράφου θα υποκλεψη εκ τοΰ δρίζοντος, έπεχύνετο εϊς 
τόν ουρανόν τής νυκτός ώς η έλπίς έπί τής Ανθρώπινης καρδίας.»

Τοιαύτη έν συντόμω ή υπόδεσις τού μικρού τούτου μυθιστο- 
ρήματος, το οποίον αληθώς καταφωτιζει πανταχοΰ ή λαμπρά 
αίγλη· τής άληθείας, καθόσον λίαν τεχνηέντως δ κ. Μ. Σεϊζά- 

νης κατώρθωσεν εις τήνδιέσπερον συνδιάλεξίν του μετά τοΰ Πει
ρασμού νά παρενείρη και νά έξελέγξη τάς κυριωτέρας ήθικάς 
και κοινωνικές πληγάς τοΰ νεωτέρου ψευδοπολιτιομοΰ, δστις, 
ύψώσας γαύρο·; κεφαλήν κατά τής ίεράς ήμών θρησκείας και 
κατά τής Αγνής καί άφελοΰς διαίτης τών πατέρων μας, δύναται 
έπι τέλους νά φέρη ήμάς κατά κρημνού, Αν μή προλάβωμεν νά 
κρατηθώμεν άπό τής σωτηρίου άγκύρας τοΰ εύαγγέλικοΰ πολι
τισμού, τοΰ μόνου συνάδοντος τω λογικώ άνθρώπω.

Ο συγγραφεύς, φλέγόμενος υπό αισθήματος εύγνωμοσύνης καί 
φιλανθρωπίας, τό έκ τοΰ συγγράμματός του χρηματικόν προϊόν 
άφιεροΐ έν μέρει εϊς τήν Εύαγγελικήν σχολήν καϊ εϊς τό ένταΰθα 
έθνικόν όρφανοτροφείον.

ΟΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

Μαθητεύω·; εις λύκειό·; τι έν Κωνσταντινουπόλει, ήκουσα 
παρά τίνος τελειοδιδάκτου τής φιλολογίας, σπουδάσαντος έν Γερ
μανία, τ'ο έξής, δπερ άποδεικνύει, οτι ή γενναιότης εινε κληρο
νομική άρετή τοΰ Έλληνος, διασωθείσα μέχρι σήμερον.

Τριάκοντα Έλληνες έπί τοΰ τελευταίου Γαλλογερμανικοϋ πο
λέμου άπετέλουν μέρος Γαλλικού τίνος σώματος παρά τ'ον Λεί- 
γηρα (Loire) ποταμόν, τό δποϊον αίφνης περιεκυκλώθη ύπό ίσχυ- 
ροτέρου καϊ πολυαριθμοτέρου Γερμανικού. Ό Αρχηγός τοΰ σώ
ματος βλέπω·; τό Αδύνατον τής Αντιστάσεως, διατάσσει τήν ύπο- 
χώρησιν, δτε οί μέν Γάλλοι στρατιώται ύποχωροΰσιν άμέσως καϊ 
σώζονται, άλλ' οί τριάκοντα έθελονταϊ Έλληνες μένουσιν Ακλό
νητοι είς τάς θέσεις των Αγωνιζόμενοι Αγώνα λίαν Α'νισον πρός 
δέ τόν Γερμανόν Αρχηγόν, προτέίναντα αύτοϊς τήν παράδοσιν, ά- 
παντώσι θαρραλέως,«Ούκ έστι πάτριον τοϊς Έλλησι τό παραδίδο- 
σθαι,άλλά τό νικάν ή Αποθνήσκειν ένθα έτάχθησαν». Ό Γερμανός 
Αρχηγός, έκτιμών τήν γενναιότητα τών ολίγων τούτων Ελλήνων, 
και πάλιν προτείνει αύτοϊς νά παραδοθώσιν, Αλλ’ ουτοι έξακο-
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λουΟοΰσιν αμυνόμενοι καί προξενοΰντες θραϋσιν εϊς τον εχθρόν. 
"Οθεν ό αρχηγός τών Γερμανών άκουσίως και μετά λύπης ήναγ- 
κάσθη νά διατάξη τόν κατ’ αυτών πυροβολισμόν, και πίπτει ή 
δράξ αΰτη τών ανδρείων τέκνων τής ’Ελλάδος μετά ήρωϊκήν πά
λην, τών μέν φονευθέντων, τών δέ καιρίως τραυματισθέντων.

Ή απροσωπόληπτος ιστορία οφείλει ΐνα εις τάς αθανάτους 
αυτής δέλτους διαιώνιση καί την παρά τόν Αείγηρα χάριν της 
τιμής καί τοΰ καθήκοντος ήρωϊκήν πτώσιν τών ολίγων τούτων 
‘Ελλήνων, δπως ή αρχαία Ιστορία διηώνισε τό όνομα τοΰ Λεω- 
νίδου καί τών Τριακοσίων. Ο; δέ γονείς καί συγγενείς τών περί 
ών ό λόγος άνδρών δικαιούνται νά σεμνύνωνται έπί τοιούτοις τέ- 

κνοις και συγγενέσι, οΐτινες έν ξένη γή άνεδείχθησαν όντως γνή
σιοι "Ελληνες, τιμήσαντες διά τοΰ γενναίου αυτών θανάτου την 
γεννήσασαν αυτούς Ελλάδα.

Αϊωνία ή μνήμη αυτών ! Γαίαν έχοιεν έλαφράν !
Έν Λάρνακι Κύπρου 26 Μαρτίου 1873.

Γ. I. Δημητρίου.

Tilt ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ

ΚΑΛΛΙΟΠΙΙι ΧΩΡΕΜΗι-

Ο ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ.

Εΐνε γνωστόν, δτι ή Ευρώπη συνεδέθη ήδη μετά τής ’Αμερι
κής διά τηλεγραφικής γραμμής ίιαπερώσης τόν ’Ατλαντικόν 
ωκεανόν. Πρόκειται νΰν περί έτέρας γιγαντιαίας έπιχειρήσεως 
προωρισμένης νά συνδέση τόν παλαιόν ’Ανατολικόν κόσμον μετά 
τής ’Αμερικανικής ήπείρου διά γραμμής, ήτις θά διέλθη τόν Ει
ρηνικόν ωκεανόν. Ευχαρίστως δέ βλέπομεν έπ'ι κεφαλής μιας 
τών μεγίστων έπιχειρήσεων, αΐτινες προώρισται νά μεταβάλωσι 
τόν κόσμον, άνδρα άνήκοντα εις τόν 'Ελληνορωμαϊκόν πολιτισμόν, 
τόν στρατηγόν Καίσαοα Μορένον (Cesare Moreno).

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

ΕΕΝΟΙ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.

Άναγινώσκομεν έν τή ’Ιταλική έφημερίδι Rivistii Europea 
(Ευρωπαϊκή έπιθεώρησις) τά έξής: 'Η ήγεμονίς Δώρα Ίστριάς, 
ή ένδοξος συγγραφεύς τής Άλβανορωμανίας,διατρίβουσα έν Φλω
ρεντία, ώνομάσθη έσχάτως μέλος τής Ραφαηλείου ’Ακαδημίας 
τοΰ Οΰρβίνου,τής έν Ρώμη ’Ακαδημίας τών Κυριτών (de Quiriti), 
τοΰ έν Άθήναις συλλόγου «δ Παρνασσός».

Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΑΦΑΒΗΤΟΝ.

'Ο μέγας ουτος στρατηγός τής Ρώμης, διά νά προλαμβάνη 
καί διασκεδάζη τόν θυμόν του, λέγεται δτι, δσάκις έλάμβανεν 
αφορμήν νά δργισθή,συνείθιζε, πριν ή θυμωμένος εϊπη ή πράξη τι, 
νά λέγη καθ’ έαυτόν δλόκληρον τό Ρωμαϊκόν άλφάβητον. Τοιου
τοτρόπως έδιδε καιρόν εις τήν φρόνησίν του νά στήση εις τήν 
γένεσίν της τήν φλόγα τοΰ θυμού του.

Έν ’Αλεξάνδρειά

Α. * * *

Κ4 ον είνε αυτός ό Μνηστήρ σου, 
Ανθοδέσμη χαρίτων σϋ είσαι, 
Εις τό έαρ τον βίου του χύσαι 
'Ερωτός σου την πρώτην .πνοήν !

^ν-άμπουν τότε ή χάρις, τό κάλλος, 
Τά τερπνά τής Νεότητας ρόδα, 
Κΐ ή παρθένος βαδίζει με πόδα 
Έλαφρόν εις τους κήπους φαιδρά.

^■ιγυρά! 'ς τήν λιγύπνοον αύραν 
Ροδινοΰ σου τοΰ πρώτου Μαΐου, 
Μειδιά ή μορφή ένός ίου!. 
Και ζωήν αναπνέει τερπνήν.

^ταν αδης, νομίζ' ότι βλέπω 
Φερώνυμου σου Μούσης τό στόμα, 
Έλικώνος τ' αθάνατον Αώμα, 
Καλλιόπη άθώα, σεμνή.

53«ραό«Ζσονς 'ποΰ έχει ό κόσμος!.........
Τόν κρυπτόν τής καρδΐας μου σάλον, 
Τόν προδίδει τό στήθος τό πάλλον, 
— ΛΙέ έμπνέ' ή σεμνή καλλονή !

εΐμ' αιωνίως θά ήμαι 
Θαυμαστής τών χαρίτων, τοΰ κάλλους· 
Πλούτη, δόξαν άφίνω εϊς άλλους, 
Ηρεμίαν ποθώ τής Ζωής.

Ανατέλλει ή ωρα!—τι θέα!.........
Ώς Ήώς μιας Αυγής χρυσωμένη, 
Σ' τής καρδΐας μας τά βάθη κρυμμένη, 
ΆνατέλΤ ή τού βίου χαρά !

^^εκρυμμέν εις έλπίδας..... ή ωρα
Τών παλμών, τής χαράς μας τής πρώτης, 
Ώς τά ρόδα, κι αυτή ή Νεότης 
Αναμένει Μαΐου στιγμάς.


