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ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΠΟΛΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ τών ΨΓΧΩΝ 

ΕΝ ΤΗ ΜΕΑΑΟΪΣΗ ΖΩΗ. (*)

(*) Έρανισθέν έκ τον Πνεύματος τον Χριστιανισμού τσύ Σατωβοιάν.

Τό περί έν τή μελλούση ζωή καταστα’σεως τών ψυχών ζή
τημα ποικιλοτρίπως άπεικονίσθη υπό τών διαφόρων θρησκευμάτων 
καί τής φαντασίας τών λαών. Μόνον ή Χριστιανική θρησκεία δί- 

, δει περί τούτου σαφή καί ώρισμένην ιδέαν. Εις μεν τά Ήλΰσια 
πεδία τών αρχαίων βλέπει τις μόνον ήρωας καί άνδρας οίτινες 
έδοξάσθησαν έπί τής γής, τά δέ νήπια, οί ίοΰλοίικαί οί άσημοι, 

, δηλαδή ή δυστυχία καί ή άθωότης, έςωρίζοντο εις τόν αδην. ‘Ο 
> Μωάμεθ υπόσχεται εις τούς πιστούς αΰτοΰ ΰλικάς άπολαύσε ις. (Ο 
< παράδεισος αΰτοΰ εινε γη συγκειμένη έκ μόσχου καί έκ τοΰ κα
ί θαρωτέρου αλεύρου, τήν όποιαν ποτίζουσιν ό ποταμός τής ζωής 
< καί τό Άκαφτάρ, ρυάκιον πηγάζον έκ τών ριζών τής Τούβας,ήτοι 
' δένδρου τής ευτυχίας. Κρήναι, τών όποιων τά σπήλαια συνίσταν- 
< ται έκ λευκόφαιου ήλέκτρου, αί δέ δχθαι ές αλόης, κελαρΰζουσιν 
( υπό χρυσούς φοίνικας. Πέριξ τών έχθών τετραγώνου λίμνης εΰ- 
< ρίσκονται χίλια άργυροειδή κύπελλα χρησιμεόοντα όπως οί ιερο
ί ωρισμένοι άντλήσωσι τό'ύδωρ. Οί έκλεκτοί καθήμενοι έπί όλοση- 

< ρικών ταπήιων, παρά τή εϊσόδω τών σκηνών αύτών, τρώγουσι 

τήν σφαίραν μεταβληθεισαν υπό τοΰ ’Αλλάχ εις θαυμάσιου πλα- 
κούντιον. Ευνούχοι καί έόδομήκοντα δύο μελανόφθαλμοι κόραι 
ΰπηρετούσιν έντός τριακοσίων χρυσών π·, νακίων τον ίχθύν Νοΰν 
καί τα πλευρά τοΰ βουβάλεως Βααλάμ. Ό άγγελος Ίσραφάλ 
ψάλλει ωραίους ύμνους καί εΰειδέσταται νεάνιδες άναμιγνύουσι 
τάς φωνάς των εις τάς συμφωνίας ταύτας. Αί ψυχαί τών έναρέ- 
των ποιητών άπομεμακρυσμέναι εις τό σπήλαιον πτηνών τινων 
ιπταμένων έπί τον dtvdoov τή,· &υδ[ΐ'.μονίπ.ς συνοδεύουσι τον 
ουράνιον χορόν. Έν τοσοότω κρυστάλλινοι κώδωνες κρεμάμενοι 
έπι χρυσών φοινίκων σειόνται μελωδικώς ΰφ’ έν’ος ζεφύρου έςερ- 
χομένου έκ τοΰ θρόνου τοϋ Θεού.

Παρά τοϊς Σκανδιναυίκοϊς λαοΐς αί απολαύσεις τοΰ παραδείσου 
ήσαν αίματηραί, πλήν υπήρχε μεγαλεϊόν τι εις τάς ήδονάς αΐτινες 
άπεδίδοντο εις τάς σκιάς τών πολεμιστών, καταγινομένων νά 
συναθροίζωσι τάς καταιγίδας και νά διευθΰνωσι τούς ανεμοστρο
βίλους. Ό παράδεισος ουτος ήτο τδ εξαγόμενον τής ζωής, ήν 
διήγεν ό βάρβαρος τοΰ Βορρά. Πλανώμενας έπί τών άγριων άκιών 
και άκροαζόμενος τήν φωνήν τοΰ ώκεανοΰ, περιήρχετο εις 
ρεμβασμόν. Έχων δέ τον νοΰν τεταραγμένον και τάς ιδέας συγ
κεχυμένα;, άνεμιγνόετο μετά τών στοιχείων, ανέβαινε τά φεΰ- 
γοντα νέφη, έστάθμιζε τά γυμνά δάση καί έπέτα έπί τής θα
λάσσης συνοδευόμενος υπό τής τρικυμίας.

$

>

ΙμΕΜΤΟΡΟΣ Τομ Ε’. Τεύχος ΝΖ ). 33.



258 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 259

Ό άδης τών άπιστων εϊνε τόσον άλλόκοτος δσον χαΐ ό παρά
δεισος αύτών. Αί άμοιβαί άς ό Χριστιανισμός υπόσχεται εις τήν 
αρετήν, ώς έπίση; αί δδύναι, τά; όποιας έπιβάλλει εις τούς κα
κοποιούς, εϊνε αί μόναι αΐτινες στηρίζονται έπι της αλήθειας χαι 
τοΰ όρθοΰ λόγου. ‘Ο ουρανός χαΐ ό αδης τών Χριστιανών δέν 
έδημιουργήθησαν άναλόγως τής ιδιαιτέρας ροπής λαού τινός,άλλά 
στηρίζονται έπί γενικών ιδεών,αΐτινες άρμόζουσιν είς δλα τά έθνη 
χαι είς δλας τά; κοινωνικά; τάξεις. Υπάρχει άπλούστερον χαΐ 
υψηλότερου τών έξής ολίγων λέξεων ; ‘Η ευδαιμονία του δι
καίου έν τή μελλούση ζωή συνίσταται είς την πλήρη άπολαυήν 
τοΰ Θεοΰ—ή δυστυχία τοΰ άσεβοΰς συνίσταται είς τό νά γνωρίζη 
τάς τελειότητας τοΰ θεοΰ χαΐ νά στερήται αύτών διά παντός.

Οί πατέρες τής ’Εκκλησίας πρεσδεύουσι διαφόρους γνώμας ώς 
πρδς την άμεσον κατάστασιν τής ψυχής τοΰ δικαίου μετά τδν 
χωρισμόν αΰτής έκ τοΰ σώματος. Ό άγιος Αυγουστίνος λέγει 

οτι πορεύεται εις τόπον ειρήνης, περιμένουσα δπως ένωθή μετά 
τής άφθαρτου αΰτής σαρκός. Ό άγιος Βερνάρδος πιστεύει δτι είνε 

δεκτή έν τω οΰρανώ ένθα έπισκοπεϊ τήν ανθρώπινον φύσιν τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού, άλλ’ οΰχί τήν θεότητα αΰτοΰ, ήν θέλει άπολαύ- 
σ·ι μόνον μετά τήν άνάστασιν αΰτής, δηλαδή έν τή δεύτερα πα- 

; ρουσία. Εις άλλα τινά μέρη τών ομιλιών αΰτοΰ βέβαιοί δτι εισέρ- 
1 χεται είς τδν παράδεισον άμέσως έν πλήρει μακαριότητι, τήν δέ 
> γνώμην ταύτην άσπάζονται καί τινες θεολόγο·..
> ’Επειδή δμως εϊνε δίκαιον καί ή Φυχή καί τδ σώμα, άτινα 
> όμού έξήσκησαν έπί τής γής είτε τήν αμαρτίαν είτε τήν άρετήν, 
’ νά βραδευθώσιν ή τιμωρηθώσι συγχρόνως, τούτου ένεκεν ή Χρι- 
’ στιανιχή θρησκεία μάς διδάσκει δτι ό έξαγαγών ήμας έκ τοΰ μη- 
? δενδς θέλει και αύθις μάς προσκαλέσει δπως, έμφανισθέντες ένώ- 
? πιον τοΰ θρόνου Αΰτοΰ, δώσωμεν λόγον τών πράξεών μας.
< Ή στωϊκή σχολή έπίστευεν, ώς οί Χριστιανοί, είς τά τάρταρα, 
< εις τδν παράδεισον, εις τδ καθαρτήριον πυρ, εις τήν άνάστασιν 
• τών νεκρών, καί ή ιδέα τοΰ τελευταίου τούτου δόγματος ήτο 
< συγκεχυμένα»; πως δ.ιεσκρρπισμένη μεταξύ τών μάγων τής Περ

σίας. Οί Αιγύπτιοι ήλπιζον νά έπανέλθωσιν είς τήν ζωήν, άφοΰ 
' προηγουμένως διέμενον έν τω τα'φω χίλια έτη.

‘Ο Πλίνιος χλευάζων τδν Δημόκριτον μάς διδάσκει τίνιτρόπω 
ό φιλόσοφος ουτος παρεδέχετο τήν άνάστασιν τής ψυχή:. «Similis 

\ et de asservandis corporibus bominutn, ac rev iviseeudi pro- 
< missa a Democrito vanitas, qui non vixit ipse„.
< Εις τους επομένους στίχους ό Φωκυλίδης σαφώς εκφράζεται 

περί τής άναστάσεως τών νεκρών,

> Οΰ καλόν άρμονίην άναλύεμεν άνθρώπ 
s Καί τάχα δ’ έκ γαίης έλπίζομεν ές φά: 

Λείψαν’ άποιχομένων· δπίσω τε θεοί τι

( Ό Βιργίλιος άμυδρώς πως όμιλεϊ περί τοΰ. δόγματος τής 
i άναστάσεως έν τω έκτω βιβλίω τής Αϊνιάδος.
: ’Αλλά τίνι τρόπω μόρια διεσκορπισμένα εις τά στοιχεία θά
<; δυνηθώσι νά ένωθώσι δπως άποτελέσωσι τά αυτά σώματα ; Πρό 
? πολλοΰ έγένετο ή άντίρρησις αυτή καί τδ. πλεϊστον μέρος τών

□to.
>ς έλθεϊν. 
ίΧεθοντα·.!

Πατέρων άπήντησαν «έξήγησόν μοι πώς υπάρχεις, λέγει ό Τερ- 

τυλλ’.ανός, καί θέλω σοί εϊπει τί θά γίνεις.»
Έν τούτοις οΰδέν έκπληκτικώτερον καί φοδερώτερον τής στιγ

μής εκείνης καθ’ ήν ή σάλπιγξ τής χοιλάδος του Ίωσαφάτ θέλει 
άναγγείλει τήν συντέλειαν τών αιώνων. «Καί εϊδον, λέγει ό 
Εΰαγγελιστής έν τή άποκαλύψει αΰτοΰ, δτε τδ άρνίον ήνοιξε τήν 
σφραγίδα τήν έκτην καί ίδοΰ σεισμός μέγας έγένετο, κα: ό ήλιος 
έγένετο μέλας ώς σάκκος τρίχινος, καί ή σελήνη έγένετο ώς 
αίμα, καί οί άστέρες του ούρανοΰ έπεσαν εις τήν γήν, ώς συκή 
βάλλει τους δλύνθους αΰτής, ύπδ μεγάλου άνεμου σειομένη· και 
ό ουρανός άπεχωρίσθη ώς βιβλίου είλισσόμενον, καί παν όρος 
καί νήσος έκ τών τόπων αύτών έκινήθησαν καί οί βασιλείς τής 
γής, καί οί μεγιστάνες, κα: οί πλούσιοι, καί οί χιλίαρχοι, καί οί 
δυνατοί, καί πάς δούλος καί πάς έλεύθερος έκρυψαν εαυτούς είς 
τά σπήλαια καί είς τάς πέτρας τών όρέων, καί λέγουσι τοΐς δρεσι 

καί ταίς πέτραις· Πέσετε έφ’ ημάς καί κρύψατε ήμας άπδ προ
σώπου τοΰ καθημένου έπί τού θρόνου, καί άπδ τή; οργής του 
άρνίου· δτι ήλθεν ή ήμέρα ή μεγάλη τής οργής αΰτοΰ, καί τίς 

δύναται σταθήναι; » (*)

(*) Άποχ. Κε». ΚΑ'.
(*) Τηλ. Βι5λ χΐχ.

Ίδοΰ πώς παριστάνει τήν κρίσ'.ν τοΰ Θεοΰ, ενώπιον τοΰ οποίου 
έκαστος μέλλει νά παρουσιασθή δπως δώση λόγον τών πράξεών 
του. « Καί εϊδον θρόνον λευκόν μέγαν, καί τδν καθήμενον έπ’αύ
τοΰ, ού άπδ προσώπου έφυγεν ή γή καί δ οΰρανός, καί τόπος 
ούχ εΰρέθη αϋτοϊς· καί εϊδον τούς νεκρούς, μικρούς καί μεγά
λους, έστώτας ένώπιον τοΰ θεοΰ, καί βιβλία ήνεώχθησαν καί 
βιβλίου άλλο ήνεώχθη, δ έστι τής ζωής· καί έκρίθησαν οί νεκροί 
έκ τών γεγραμμένων έν τοΐς βιβλίοις, κατά τά έργα αύτών καί 
έδωκεν ή θάλασσα τούς έν αΰτή νεκρούς, καί ό θάνατος καί ό αδης 
έδωκαν τούς έν αΰτοΐς νεκρούς· καί έκρίθησαν έκαστος κατά τά 
έργα αύτών, καί ό θάνατος καί ό αδης έβλήθησαν είς τήν λίμνην 
του πυρός· ούτός έστιν ό δεύτερος θάνατος· καί εϊτις ούχ εΰρέθη 
έν τή βίβλω της ζωής γεγραμμένος, έδλήθη είς τήν λίμνην του 

πυρός. »(*)
Περιγράφων δέ τήν μακαρίαν διαμονήν τών δικαίων λέγει- 

« Καί εϊδον οΰρανδν καινόν καί γήν καινήν δ γάρ πρώτος οΰρα- 
ν'ος καί ή πρώτη γή παρήλθε, καί ή θάλασσα ούκ έστιν έτι. Καί 
έγώ ’Ιωάννης εϊδον τήν πόλιν τήν αγίαν, ‘Ιερουσαλήμ καινήν^ 
καταδαίνουσαν άπδ τοΰ θεοΰ έκ τοΰ ούρανοΰ, ήτοιμασμένην ώς 
νύμφην κεκοσμημένην τω άνδρί αΰτής, καί ήκουσα φωνής μεγά
λης έκ τοΰ ούρανοΰ λεγούσης- Ίδοΰ ή σκηνή τοΰ θεοΰ μετά τών 
ανθρώπων, καί σκηνώσει μετ’ αύτών· καί αΰτοΐ λαοί αΰτοΰ έσον- 
ται, καί αΰτδς ό θεός έσται μετ’ αύτών, Θεός αύτών, καί ,έςα- 
λείψει ό Θεός παν δάκρυον άπδ τών οφθαλμών αύτών καί ό θά
νατος ούκ έσται έτι· οΰτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ούκ 
έσται |τι· δτι τά πρώτα άπήλθον. Ίδοΰ καινά πάντα ποιώ. Κα: 
λέγει μ», Γράψον· δτι ουτοι οί λόγοι άληθινοί καί πιστοί είσι. 
Καί εϊπέ μοι, Γέγονε- έγώ εΐμι τδ Α καί τδ Ω, ή άρχή κα: τδ τέ-

(*)  Άποχ Κεφ. ΣΤ.
(*)  Άποχ. Κεφ. Κ'. 

λος· έγώ τώ διψώντί δώσω έκ τής πηγής του ΰδατος τής ζωής 
δωρεάν ό νικών κληρονομήσει πάντα, καί έσομαι αΰτω Θεός, 
καί αύτδς έσται μοι ό υιός' δειλοΐς δέ καί άπίστοις καί έδδελυγ- 
μένοις καί φονεΰσι καί πόρνοις καί φαρμακεΰσι καί είδωλολά- 
τραις καί πάσι τοϊς ψευδέσι, τδ μέρος αύτών έν τή λίμνη τή 
καιομένη πυρ: καί θείω, δ έστι δεύτερος θάνατος. » (*)

Ό Φενελών άφηγοόμενος τήν κατάδασιν τοΰ Τηλεμάχου εις 
τήν διαμονήν τών δικαίων έσχεδίασε προφανώς τδν ’Χοιστιανίκδν 
παράδεισον. Συγκρίνατε τήν περιγραφήν ταύτην μέ τήν τοΰ 
Βιργιλίου κα: θέλετε έννοήσει όποιους προόδους ό Χριστιανι
σμός έποίησεν εις τήν διάνοιαν και τήν καρδίαν τοΰ άνθρώ- 
που. « Καθαρόν καί γλυκύ φώς δ'.αχέεται κύκλω τών σω
μάτων τών δικαίων αύτών άνθρώπων και τούς περιβάλλει διά 
τών άκτίνων του, ώς διά χιτώνος. Το φώς αΰτό δέν δμοιάζει πρδς 
τδ άμαυρδν φώς τδ φωτίζον τοΰ; οφθαλμούς τών δυστήνων θνη

τών και το οποίον εινε σκότος· άλλ’ είνε οΰράνιός τις μάλλον 
δόξα ή φώς. Αύτό εισχωρεί εΰκολώτερον εις τά στερεώτερα σώ

ματα, ή δσον αί άκτΐνες τοΰ ήλιου εισχωρούν εις τδν διαφανέ- 
στερον κρύσταλλον. Δέν θαμβώνει ούδέποτε τούς δφθαλμούς, ά- 
π’έναντίας ένισχύει αύτούς κα: φέρει εις τδ βάθος τής ψυχής 
ανέκφραστου γαλήνην. Έξ αΰτοΰ καί μόνου οί μακάριοι ουτοι άν- 
δρες τρέφονται· έξ αύτών δ’έκπορεύετα: καί εις αύτούς εϊσπορεύ- 
εται, τούς διαπερνά καί ένσαρκούνται έν αΰτοΐς ώς τά βρώματα 
ένσαρκούνται έν ήμϊν. Τδ βλέπουσι, τδ αισθάνονται, τ'ο άναπνέου- 

σιν· αΰτδ γεννά έν άΰτοϊς άνεξάντλητον πηγήν ειρήνης κα: χαράς· 
εϊνε δέ βυθισμένοι έν τή άβύσσω ταύτη τής χαράς, ώς οί ιχθύς 
έν τή θαλάσση. Δέν έπιθυμούσι τοΰ λοιπού μηδέν έχουσι τά 
πάντα χωρίς νά έχωσι μηδέν, διότι ή άπόλαυσις τοΰ καθαρού 
αυτού φωτός πραΰνει τήν πείναν τής καρδίας των..........................  

. . . Διηνεκής νεότης, άτελεύτητος μακαριότης, δόξα δλως θεία, 
εϊνε έζωγραφημέναι έπ: τών προσώπων αύτών-ή δέ χαρά των δέν 
έχει τι άπρεπές ή άσεμνον, άλλ’εϊνε γλυκεία, εΰγενής καί 
πλήρης μεγαλείου, πόθος τις άκάθεκτος ά ληθείας κα: αρετής 
δστις κυριεύει αύτούς. Διατελοΰν άδ:αλείπτως κατά πάσαν ώραν 
καί στιγμήν εϊς τήν αΰτήν έκστασιν τής καρδίας, εϊς τήν ό ποίαν 
διατελεϊ μήτηρ έπαναβλέπουσα τδν ποθητόν αΰτής υιόν, δν ένόμι- 
ζϊν απολωλότα· ή δέ άγαλλίασις έχείνη ήτις έγκαταλείπει με
τ' ολίγον τήν μητέρα ούδέποτε απομακρύνεται έκ τής καρδίας 
τών μακαρίων τούτων άνδρών. » (*)

Αί ώραιότεραι σελίδες τού Φαίδωνος εϊνε ήττον ΰψηλαί τής 
περιγραφής ταύτης· καί έντοσούτω ό Φενελών, περιωρισμένος έν
τδς τών δρίων τής μυθοπλαστίας του, δέν ήδυνήθη νά άποδώση 
εϊς τάς σκιάς δλην τήν μακαριότητα έκείνην, δι'ής ήθελε περι- 
βάλει τούς άληθεΐς έκλεκτούς.

Τδ καθαρώτερον τών αισθημάτων ήμών έν τώ κόσμω τούτω 
εινε ό θαυμασμός· πλήν δ έπίγειος ουτος θαυμασμός εϊνί πάν- 

τότε άναμεμιγμένος μετά αδυναμίας τινδς είτε έν τώ ύποκει- 
μένω δπερ θαυμάζει,είτε έν τώ άντικειμένω δπερ θαυμάζεται. Φαν- 
τασθώμεν λοιπόν τέλειόν τι δν, πηγήν πάντων τών δντων, ποδς τδ 
όποιον 3ιάκε:ται εναργώς καί άγίως παν δ τι ΰπήξε,ύπάρχει καί θέ
λει υπάρξει; Ιποθέσωμεν συγχρόνως ψυχήν άπηλλαγμένην φθόνου 

και αναγκών, αΟιαφθορον, άναλλοίωτον, άκάματον,ικανήν νάπροσ- 
ηλώνη άεννάως τήν προσοχήν αΰτής· φαντασθώμεν αΰτήν έπισκο- 
πούσαν τ'ον Παντοδύναμον, άνακαλύπτουσαν άδιαλείπτως έν άυτφ 
νέας γνώσεις καί νέας τελειότητας, μεταβαίνουσανάπ'ο θαυμασμού 
εις θαυμασμόν καί μή έννοούσαν τήν ΰπαρ|ίν της είμή διά τού παΤ 
ρατεταμένου αισθήματος τού θαυμασμού τούτου· έννοήσωμεν περί 
πλέον τδν Θεόν ώς τήν ύπερτα'την καλλονήν, ώς τήν γενικήν αρ
χήν τής άγάπης- φαντασθώμεν άπάσας τάς φιλία; τής γής άφανι- 
ζομένας ή συναθροιζομένας είς τήν άβυσσον ταύτην τών αισθημάτων 
ώς σταγόνες ΰδατος έν τή θαλάσση, εις τρόπον ώστε ή. μακαρία 
ψυχή νά άγαπα μόνον τ'ον Θεόν, χωρίς νά παύη άγσπώσα τούς 
φίλους οΰς έλαβεν έπί τής ·<ης· πεισθώμεν τέλος δτι ό προωρι- 
σμένος έχει τ ήν προσφιλεστάτην πεποίθησιν δτι ή ευδαιμονία 
αύτού θά εϊνε άτελεύτητος, καί τότε θά έχωμεν τή άληθεία ά- 
τελεστάτην τινά ιδέαν περί τής μακαριότητας τών δικαίων τότε 
θέλομεν έννοήσει ότιπάν δτι ή καρδία τών μακαρίων δύναται νά 
έκφωνήση εϊνε ό τρισάγιος έκεΐνος ύμνος ό τελευτών καί άνα- 

γεννώμενος αιωνίως έν τή αιώνια έκστασει τών ουρανών.

A. Κ.

ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Η

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΤ Ε ΑΕΙ ΑΣ. ί
Κατά τδν νοέμβριον τού 1869 καί τδν Ιανουάριον τοΰ 1870 

έν τω Α'. τού Μέντορος τόμω (σελ. 113 κα! 289) εϊχε 
γραφή έν συντομία δτι ή τυφλή πρδς τά ξένα- άφομοιωσις έπή- 
νεγκε τήν τών πατρίων περιφρόνησιν-— δτι πολυτέλεια κα! δια
φθορά, αί δύο τής καταστροφής τών έθνών πρόδρομοι, όλο·/ έν 
έξαπλούνται κα! μεταδίδουσι τδ δηλητήριου αύτών μέχρι κα:' τοΰ 
μυελοΰ τοΰ οικογενειακού ήμών βίου — δτι ή πολυτέλεια' έστι’τδ 
άγριώτερον τών θηρίων, τδ όποϊον άτιμωρήτω; βασανίζει τάς κοι
νωνίας καί κατατρώγει τήν άνθρωπότητα—δτι ή πολυτέλεια 
αφανίζει τούς συζύγους, καταστρέφει τάς οικογένειας, κλέπτει έκ 
τών παίδων τδν οβολόν τής άνατροφής καί μορφώσεως, άναστα- 
τόνει τήν οικογενειακήν εΰτυχίαν, έμβάλλε: τδν σώφρανα εϊς πει
ρασμόν καί τήν άρετήν είς άπελπισίαν, κτλ.

Σήμερον δέ, όδεύοντος τοΰ 1874 μόλις, έν άγαλλΜίσει οΰ 
μόνον τ'ον έγχώριον τύπον ώς έν συναυλία κατά πολυτελείας άνέ- 
γ'?ωμευ γράφοντα, άλλά καί έγγραφον εΐδομεν έν άττιτύποις τοΰ 
ένδς πλείοσιν άπδ χειρός εϊς χεϊρα περιφερόμενον, έφ'οΰ νά έγ- 
γράφωνται αι δσαι κα: οί όσοι άποστρεφονται τήν πολυτέλειαν 
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τ.ρός συγκρότησιν αδελφότητος, ήτις νά καταπολεμήση τό ατί
θασου·/ τοΰτο θηρίο·/, τδ ό.τοϊο/ ώ; μή ώφελε κατέβαλε τδ άν- 
Ορώπινον πνεύμα, και τί: πάσα δύναμι; άγρια καί πάσα βία ύπέ- 
κυψεν είς τδν άνθρωπον. ’Όντως, ένω τά θηρία έξημερώθησαν 
ύπδ τοΰ άνθρώπου, ή πολυτέλεια έξηγρίωσε τδν άνθρωπον. Εκείνα 
άντέταξαν τήν βίαν έν τή άγρια αύτών ειλικρίνεια, ήλΟον εις 
άμεσον κατά τοΰ άνθρώπου πάλην καί κατεβλήθησαν ή πολυτέ
λεια ύπεκρίθη, έζολάκευσε, κατέστη πόρνη αναίσχυντος χαί έπι- 
τηδεία, λύσσαν πνίουσα κατά τή; αρετής καί τής τιμιότητος, 
έξηπάτησε τέλος καί κατέβαλε τήν κοινωνίαν.

Λοιπόν «κάλλιο·/ άργά παρά ποτέ.» Καί τοι πρό καιρού έπρεπε 
ν’ άνανήψωμεν καί νά συνασπισθώμεν κατά τοϋ ιοβόλου τούτου 
τέρατος, άλλά καί τόρα δέν είνε κατόπιν εορτής. Τοσοΰτον δέ 
δυσνίκητον τδ θηρίον, ώστε όντως πρδς έςόντωσιν αύτοΰ άπητεΐτο 
ή ‘Ηρακλής τις ή πολλών συνασπισμός. Επειδή δέ ή έποχή τών 
ημιθέων παρήλθεν ανεπιστρεπτί, ά/άγκη απόλυτος ήν τώ ϊντι ή 
συγκρότησες τής άδελφότητος, ήν ποτ τίθεται τδ δπερ άνωθι ει- 
πομεν έγγραφον καϊ δπερ χάριν τών αναγνωστών ήμών αύτο- 
λεξί αμέσως καταχωρίζομε·/. ’Έχει δ’ούτως.

« 'II άηρι'π/’ΐσι,·.
« Βεβαίως όλοι έκ πολυχρονίου πείρας γνωρίζομε·/ ότι ή όση- 

μέραι αδρανούσα πολυτέλεια, τήν όποιαν ή Ευρώπη απέναντι τών 
φώτων ά' έλαβεν άπδ τών προγόνων ήμών ευγνωμοσύνης ένεκα 
ώς καταστρεπτικόν χείμαρρον μας έξαποστέλλει,εινε ή μόνη δυσ
τυχία τώντε αρχόντων καί άρχομένων, τών τε μεγάλων εμπορικών 
οίκων καί τών μικρών, τών τε πλουσίων καί τών πτωχών οικογε
νειών, πασών τώνκοινωνιών κοιτών άτόμων, ήτις καί τήν έσχά- 
την καί τήν τά μάλιστα άπόκεντρον τοΰ Άνατολίτου καλύβην 
άπογυμνόνει καί είς τδν έσχατον βαθμόν πάντα; έςαχρειόνει.

« Καί δμως, καί τοι γινώσκοντες τήν αιτίαν τών τοσούτων 
δυστυχιών ήμών, καί τοι θρηνοϋμεν διά τδ παρόν καί στενάζομεν 
δια τδ μέλλον τών τέκνων ήμών, καί τοι πολλά κατά τής πο
λυτελείας καί γράφομε·/ καί άναγινώσκομεν καί ά/αγγέλλομε·/, 
παραδ’όξως, ώς νά εύρισκώμεθα εις βαθύτατον ύπνον, ώς νά ένυ- 
πνίαζώμεθα τήν άθλίαν θέσιν είς ήν εύρισκόμεθα, ώς μωροί έξ α
κολουθούμε·/ νά έςοδεύωμεν τά 99 τοΐς O)q εις τάς ματαιότη
τας και τά 10 μόνα εις τ’ άπολύτως αναγκαία!

« Άλλά πρδς Θεοΰ τδ νά γινώσκωμεν τήν άσθένειαν ήμών 
καί νά μή θέλωμεν να θεραπευθώμεν δέν εινε άρνησις τής λο- 
γικότητος ήμών ; Έάν ήμεϊς έξακολουθώμεν ύπδ τδ κράτος τοΰ 
θηρίου τούτου τής πολυτελείας νά μένωμεν, όποιον άθλιον μέλ
λον δέν παρασκευάζομε·/ είς τά τέκνα ήμών; Τί μεγαλείτερον 
κακόν δύνανται νά πράξωσιν είς αυτά οί εχθροί αύτών ; Οΰτω 
διδάσκοντες τά φίλτατα ήμών τέκνα, δέν είμεθα οί άσπονδότεροι 
έχθροί αύτών; Κατά πόσον βαρέως δέν θέλουσι μνημονεύει ήμας 
ώς πατέρας; Άραγε δέν είνε δυνατόν νά έγερθώμεν καί, άφή- 
σαντες τούς λόγους, νά δράξωμεν χερσί τε ποσί τε καί διά τών 
όδόντων τά πράγματα δπως ίαθώμεν έκ τής λέπρας ταύτης, δτε 
δχι μόνον ήμεϊς ώς λογικά όντα θέλομεν ζήσ-1 άλλά καί είς τούς

Ί/
απογόνου; ήμών θέλομε·/ προετοιμάσει μέλλον λαμπρόν καί ευ- ? 
δαιμον; Άλλ' Όχι! λέγουσί τινες καί μάλιστα ·ί άρμοδιώτε- 
ροι τών κοινωνιών.— Και Διατί;— Διότι, άπα/τώσι, καί ή νο- ι 
ημονεστέρα οικογένεια α/ ύποτεθή δτι έχει τήν γενναιότητα νά 
καταρρίψη άφ’ έαυτής μόνη τά αίσχη τή; πολυτελείας, ούϊαμώ; 
δύναται νά κατορθώση τδ τοιοϋτον έντδς οίασδήποτε κοινωνίας.— , 
Καί τις οίδε πόσαι τοιαΰται οικογένεια: ΰπάρχουσιν ήδη αϊτινες, ? 
καίτοι έπιθυμοϋσαι τήν σωτηρίαν αύτώ / τε καί τών τέκνων αυτών, > 
εϊσίν δμως καταδεδικασμέναι μέ σπαραγμόν τής καρδίας των νά 
ένδύωνται συμφώ/ω; μετά τώ/ λοιπών ώς μόνα: αί έταΐραι τή; ) 
έποχής τών προγόνων ήμών ένεδόοντο !

« Άλλ’ άραγε δ τι μεμονωμένω; δέν κατορθοΰται δέν εινε 
δυνατόν διά πολλών νά κατορθωθή; Άν καί μέχρι τοΰδε ούδείς ) 

πρδς τοΰτο έτόλμησεν, ήμεϊς ώς πρόδρομο: μεταβολής σωτηρίου > 
άς προτείνωμεν ινα ίσοι έπιθυμοΰσι τήν σωτηρίαν εαυτών τε καί 
τών τέκνων αύτών προσέλθωσι νά ίδρόσωμεν άδελφότητα ύπδ τδ ? 
φώς τής θείας διδασκαλίας καί ύπδ τήν έπωνυμίαν «‘Η Ένω- 
σις καί ή ευδαιμονία τών λογικών ο/τω/ », δπως άπδ κοινού κα- 
ταρρίψωμεν μακράν άφ’ ήμών τήν λέπραν ταύτην τή; πολυτε- j 
λεία; καί ζήσωμεν τοΰ λοιποί βίον δλω; λιτόν καί τρισόλβιον. 
Καί τίνες ύπο τδ κράτος τοΰ θηρίου τούτου κατατρυχόμενοι δέν 
θέλουσι σπεύσει νά ένωθώσι μέ τήν άδελφότητα ταύτην δπως άπδ 
κοινοί κατασπαράςωσιν αύτό ; Τίνες άληθεΐς οικοδέσποινα', καί 
μητέρες, έμβλέπουσαι έν αύτή τήν εύδαιμονίαν αυτών καί τδ < 
λαμπρόν μέλλον τών τέκνων αυτών, δέν θέλουσι παραβιάσει τούς ; 
συζύγους αυτών πρδς τήν τοιαύτην άδελφότητα; Κατά πόσον ; 
ουτοι έκ τοί τοιούτου διαβήματος τών συζύγων αύτών δέν θέ- ί 
λουσι σκιρτήσει ύπδ χαράς, άνακαλύπτοντες δτι αί σύζυγοι αύτών ? 
ούχί μόνω λόγω άλλά πράγματι είσιν άληθώ; πολυτιμότερα ι ν 
λίθων πολυτελών ; Τίνες κοινωνία·, τινα έθνη, τήν έκ τή; τοι- < 
αύτης μεταβολής ευδαιμονίαν ήμών ψηλαφώντα, δέν θέλουσι μι- >- 
μηθή τδ παράδειγμα ήμών οπω; εύδαιμονήσωσιν ομοίως ; Πώς ι 
θέλει διακριθή τδ έθνος ήμών ώ; ό έκλεκτδςτοϋ θεοΰ λαός, πρός s 
δν οικουμενικήν έντολήν δ οικουμενικός διδάσκαλος έδωκεν ί'νχ '/ 
τδν κόσμον φωτίση, δτε ήμεϊς έσμέν δλως μεμακρυσμένοι τών S
γνησίων προγονικών ηθών καί τής άνωθεν κατελθούση; χάριτος, $ 
τοΰ μόνο·ν άληθοΰς τής άνθρωπότητος φωτισμού; 5

« Άρα αί προαιώνιοι κατά τή; πολυτελείας ιδέα: άς μή μέ- J 
νωσιν έπί πλέον ώς τά ςηρά οστά. Άς λάβωσι ταΰτα σάρκα καί $ 
νεύρα, ά; κινηθή έν αύτοις α’μα ζωουργδν καί πνεύμα ζώσης ύ 
ζωής (Ιεζεκιήλ 37), ινα, καταρρίψαντες τδ προαιώνιου τοΰτο τοί ? 
έγωισμοΰ τής πολυτελείας θηρίον, δπερ τοσοΰτοι αιώνες νά σεί- ? 
σώοι καν ούκ ήδυνήθησαν, ζήσωμεν αιωνίως ώς λογικόν και ού- < 
ράνιον γένος, ώς ύπδ τοϋ Πλάστου έπλάσθημεν. S

Ίδοΰ θεία χάριτι θέτεται ένώπιον ήμών τδ μικρόν τούτο έργον > 
ώς μικρά αφορμή,οί δέ θέλοντες σωθήναι καί είςέπίγνωσιν άλη- > 
θείας έλθΐϊν άςθέσωσιν έπ'αύτοΰ τάς ύπογραφά των,αϊτινες θέλουσι ) 
χρησιμεύσει ώς θεμέλιος λίθος, έπί τοϋ όποιου μέλλει ν'ένεγερθή > 
τδ ύπ'ο τ'ο φώς τής θείας διδασκαλίας σωτήριον τής άνθρωπότητος s 
οικοδόμημα. 28 Mxfou 1873. S

« Οί ύποφαινόμενο», άσμένως καί έν έπι-ρνώσει παραδεχθέν- 
τες τάς ανωτέρω σωτηριώδεις ιδέας, έπιφυλασσόμεθα ινα μετά 
τήν συμπλήρωσιν 318 αδελφών έκλέξωμεν 12μελή επιτροπήν 
ές αύτών, ήτις νά συντάςη τδν κανονισμόν τής κατά τής πολυτε
λείας αδελφότητος ταύτης, ής μόνη ή έπωνυμία ώρίσθη άπό τοΰδε.

Τή 20 Απριλίου 1874. »

Το άνωθι έγγραφον άναγνόντες ένεθυμήθημεν τά δσα έν σελ. 
142 τοί μετά χεϊρας τόμου ύπδ τδν τίτλον « Όποια οφείλει νά 
ή·νε ή Έλληνίς» εϊχομ-ν γράψει, άπερ έπιθεωροϋντες έλάβομεν 
αφορμήν ν’ άνοίςωμεν τδ κειμήλιο·/ τών κειμηλίων, τήν Άγ. 
Γραφήν, ήν άνοίξαντες, ώ! τοϋ θαύματος ιδού τί άμέσως τούς 
δφθαλμούς ήμών προσέβαλε.

« Τάδε λέγει Κύριος· άνθ’ ών ύψώθησαν αί θυγατέρες Σιών 
και έπορεύθησαν ύψηλω τραχήλω καί έν νεύμασιν οφθαλμών καί 
τή πορεία τών ποδών άμα σύρουσαι τούς χιτώνας καί τοΐς ποσίν 
άμα παίζονται, καί ταπεινώσει ό θεός άρχοόσας θυγατέρας Σιών 
καί Κύριος άνακαλΰψει τδ σχήμα αύτών έν τή ήμέρα έκείνη και 
άφελεϊ Κύριος τήν δόςαν τοΰ ιματισμού αύτ ών καί τούς κόσμους 
αύτών καί τά έμπλόκια καί τους κοσύμβους καί τούς μηνίσκους 
καί τδ κάθεμα καί τ'ον κόσμον τοϋ προσώπου αυτών καί τήν σύν- 
θεσιν νοΰ κόσμου τής δόςης αύτών καί τού; χλιδώνας (τά πε
ριδέραια) καί τά ψέλλια και τδ έμπλόκιον (τήν καλύπτραν) καί 
τά περιδέξια καί τούς δακτυλίους καί τά ένώτια καί τά περιπόρ- 
φυρα καί μεσοπόρφυρα καί τά έπιίλήματα τά κατά τήν οικίαν 
καί τά διαφανή λακωνικά καί τά βύσσινα καί τά ύακίνθινα καί 
τά κόκκινα καί τήν βύσσον συν χρυσίω καί ύακίνθω συγκαθυφα- 
σμένα καί θέριστρα κατάκλιτα. Καί έσται άντί οσμής ήδείας 
κονιορτός, καί άντί ζώνης σχοινίω ζώση, καί άντί τοϋ κόσμου τής 
κεφαλής τοϋ χρυσίου φαλάκρωμα έξεις διά τά έργα σου καί άντί 
τοΰ χιτώνος τοϋ μεσοπορφύρου περιζώση σάκκον. Καί ό υίός σου 
ό κάλλιστος, δν άγαπας, μαχαίρα πεσεΐται, καί οί ίσχυοντες 
ύμών μαχαίρα πεσοϋνται καί ταπεινωθήσονται καί πενθήσουσιν 
αί Οήκαι τοϋ κόσμου ύμών καί καταλειφθήση μόνη καί είς τήν 
γήν έδαφισθήση (‘Ησαΐας Γ’. 16—26).»

Όπόσον άξιοσημείωτα τά άνωθι έδάφια τοϋ μεγάλοφωνοτάτου 
τών Προφητών! Όποια ή έπί τής έποχής του πολυτέλεια τών 
Ίσραηλιτίδω> γυναικών, άλλά καί όπόσον θαυμασίώς έξεπληρώ- 
θησαν αί έπ’ αύτών προφητεία: τοϋ ‘Ησαιου!

Προσοχή λοιπόν Έλληνίδες! Άς άνανήψωμεν "Ελληνες! διότι 
οι νόμοι τοϋ Αιωνίου εϊσίν αναλλοίωτοι. Τά αυτά θά πάθωμεν 
καί ήμεϊς δσα έπαθον καί έκεΐνοι, δσα έπαθον καί ο: πρόγονοι 
Έλληνες μετά τήν εις τήν Ελλάδα πλημμύρα/ τοϋ Περσικοί 
Χρυσού, δσα οί Ρωμαίοι μετά τήν εισαγωγήν τής πολυτελείας.

Πατέρες! έγράφομεν άλλοτε, πατέρες I ήρωτήσατέ ποτέ τίμιους, 
φρονίμους καί εΰσυνειδήτου; νέου; νά Σά; εϊπωσιν όποιαν ένπύ- 
πωσιν προξενεί εϊς αύτούς ό λογισμός εκείνο; τών θυγατέρω7 
σας; πλήν τις ή άνάγκη! έν τή σιγή αυτών ύπάρχει ή άπάν- 
τησις, έν τή άποχή τοΰ γάμου ή καταδίκη. Είνε πΰρ δι’ αυτούς 
ό στολιεμδ; εκείνο; τή; ψευδού; φιλοκαλίας, τ'ο όποιον κατακαίει

τδν πληικάζοντχ· είς τδ έγκλημα υπάρχει ή τιμωρία καί εινε το
σοΰτον τρομερωτέρα δσον δυσκολιβτέραν τήν αισθάνεται τις.

Άνδρες I άπδ σάς ή κοινωνία αναμένει τήν σωτηρίαν της· 
Σάς ύπεδείχθη τδ μέσον, είνε ή ιδία υμών σωτηρία, τδ ϊδι··/ 
ύμών δφελος.

Γυναίκες! μη κάμνετε νά φαίνωνται δτι έχουν δίκαιον οί κα
τήγοροί σας και μή κάμετε νά σιωπήσωσι καταλυπημένοι οί 
έπαινεται Σας. Δέν εΐσθε ποσώς τοιουτοτρόπως ευτυχείς· κατα- 
κλίνεσθε έν άντιζηλία κ’ έξυπνάτε έν παραλογισμω· ή καρδία σας 
καθίσταται άδης, ό νους σας έργαστήριον. βασάνων άγνοεΐτε τήν 
ευτυχίαν και μαραίνετε τ'ο τρυφερόν κάλλος της νεότητος έν τή 
άθλιότητι! καταργήσατε έξ ολοκλήρου τδν συρμόν και μετριάσατε 
τήν πολυτέλειαν ή ώραιότης σας θά γίνη καταφανής, ή αρετή 
σας θ’ άναγεννηθή- θά φέρητε τήν εύτυχίαν τών οικογενειών, τής 
κοινωνίας τήν ευδαιμονίαν.

Έπ’ ακριβές τά άνωθι προ φητικά τοΰ ΤΙσαΐου λόγια θέσας 
ώς προοιμίου έν τή OB’, ομιλία του δ συγγραφής τών άθανά- 
των θρησκευτικών μελετών—ά; έκ τής Γερμανικής είς τήν ‘Ελ
ληνικήν μετήνεγκεν ό άληθής Έλλην, ό άληθής Χριστιανός, ό
άληθώ; πεπαιδευμένος Δημήτριος Στ. Μαυροκορδάτος, ού αιώ
νια ή μνήμη καί διά τοΰ σεμνού όμοιώματος τοΰ όποιου έχομε·/ 
κοσμήσει τήν 149 σελ. τοΰ μετά χεϊρας τόμου— συνέταξεν ό- 
μιλίαν έξαίρετον δτι ό Χριστιανός οφείλει ντάση δυνάμει νά έρ- 
γάζηται ύπέρ τής διατηρήσεως ή τής έπανόδου έν τή πατρίδι 
αύτοΰ τής τών ηθών απλότητας.

Τής όμίλίας ταύτης τήν άνάγνωσιν, εύρισκομένης έν τω Γ'. 
τόμω τών θρησκευτικών μελετών, στενώ; συνιστώμεν τοΐς ε'ιλι- 
κρινώς άγαπώσιν εαυτούς.

« ‘Η καταφρόνησις, λέγει που, τών πλαστών τοΰ σώματος 
άναγκών, τών πραγμάτων, ών ούδεμία έστι χρεία, κα9ιστι} Ελεύ
θερον τδ πνεύμα, η δέ έλευθερία αΰτη τοϋ πνεύματος άποτελεϊ 
τήν βάσιν τής Χριστιανικής άρετή;. Διά τοΰτο ό Ιησούς καί οί 
Απόστολοι παραινοΰσιν ήμάς πλειστάκις νά μή γινώμεθα δούλοι 
τών γήινων έπιθυμιών καί δρέξεων, άλλά νά μένωμεν έλεύθεροι, 
καταβάλλοντες άείποτε τάς τής σαρκδς επαναστάσεις.

« Ό δλίγας έχων άναγκας καί έν άπλότητι ζών έστι πάση; 
άρετής έπιδεκτικός. ‘Ο τοιοϋτο; δέν έξαρτάται άπδ τής γνώμης 
ή τής θελήσεω; τών άνθρώπων ή άπό τών μετ αβολών τή; τύ
χης. Πάντες δέ τιμώσι καί σέβονται αύτόν, διότι ο! θνητοί, καί 
δικαίως, έχουσιν εν τιμή τδν έξ ιδίων δυνάμεων συντηρούμενου, 
καταφρονοΰσι δέ θάττον ή ύστερον τοΰ έπαιτοΰντος τήν συνδρο
μήν καί τήν προστασίαν τών άλλων.

κ Όσον όλιγωτέρων πραγμάτων χρήζει τις δι’ έαυτόν, τοσοΰ
τον εΰκολώτερον δύναται νά έλθη έτεροι; είς βοήθειαν. ‘Ο τοϊ- 
δλίγοις άρκονμενος έχει πάντοτε περισσεύοντα ίνα δι’ αύτών άγα- 
θοποιήση τού; πάσχοντας άδελφοΰ; αύτοΰ. Οίκονεμών άπδ τών 
μή αναγκαίων καθ’ ήμέρα/ άναλωμάτων ικανά, ποοθύμω; ποιεί 
χρήσιν αύτών έπ’ άγαθώ τή; πατρίδος του κχι έν γένει τής ά/- 
θρωπότητος.

« Πατέρες καί μητέρες, άποβάλετε τών οικιών ύμών τήν νε- 
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κράν λάμψιν τής κοσμικής μεγαλόπρεπε ίάό καί εισαγάγετε τήν 
Αληθή κα: αθάνατον λάμψιν τών οικογενειακών και αστυκών αρε
τών καί τών Χριστιανικών φρονημάτων! Δίδετε τοϊς ύμετέροις 
τέκνοις τδ λαμπρόν παράδειγμα τής άπλότητος τών ηθών καί' 
τής εύγενείας τών διαλογισμών υμών. Δακρυρρόούσα καλεΐ πάντας 
ή πατρίς πρδς τήν απλότητα των ηθών, πρδς τήν άσκησιν τής 
δικαιοσύνης. «Δικαιοσύνη ύψοϊ έθνος· έλασσονοΰσι δέ φυλάς 
άμαρτίαι.»

Τέλος ό ειδωλολάτρης Σωκράτης έλεγε «Τδ μέν μη δ ενός 
δέεσθαι θειον το δ’ ώς έλαχίστων έγγυ τάτω τοΰ 
θείου. »

Η ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ.

Δυστυχώς εις τδν σημερινόν αιώνα ή μανία τής αυτοχειρίας 
λαμβάνει σπουδαίας διαστάσεις καί κυρίως παρά τοϊς έπι πολι
τισμό καί αναπτύξει καυχωμένοις έθνεσι.

Δέν παρέρχεται ημέρα χωρίς νά Αναγνώσωμεν ή νά έχωμεν 
νά Αναγράψωμεν καί θρηνήσωμεν τοιούτους εκουσίους θανάτους,

Πρδ πολλοΰ ήδη εΐχον σκοπόν νά γράψω τινάς γραμμάς περί 
αυτοκτονίας καί νά κατακρίνω τήν ένοχον, κακούργου, καί άδικον 
ταύτην πράξιν, καί τοι δέν άμφίβαλλον οτι παρά πολλών θά 
ήκουον τό Καί τίς έπαινέϊ αύτήν :

’’Αρθρου παλαιάς τίνος Γαλλικής έφήμερίδος, δπερ κατά τύ
χην περιήλθέν εις χεϊράς μου καί τδ. όποϊον κυρίως διαπραγμα
τεύεται περί τής μονομανίας ταύτης, μοί υπενθύμισε τδν σκοπόν 
δν είχον καί μέ παρότρυνε νά τδν πραγματοποιήσω αμέσως.

$

Ευθύς έξ .αρχής οφείλω νά ειπω έν τούτοις δτι πολλοΰ γε καί 
δεν τοΰ νά συμμερισθώ έπί τοΰ Αντικειμένου, δπερ πρόκειται νά
μάς άπασχολήση, καί οΰτε θέλω Ακολουθήσει τάς θεωρίας καί 
γνώμας τοΰ σπουδαίου άρθρογράφου τής ένλόγω εφημερίδας,φοβού
μενος μή άπολεσθώ Ακολουθών τδ χάος τών ιδεών καί συμπε
ρασμάτων τοΰ.

Θέλω πραγματευθή τδ ζήτημα μέ τδν πλέον άπλούστερον, 
ειλικρινέστερου καί άθωότερον τρόπον, συμφώνως μέ τάς πεποι
θήσεις καί τήν καρδίαν μου.

Τδ κατ’έμέ ή αύτοχειρία εΐνε Ασυγχώρητος. Έάν πολλοί 
έμπειρογνώμονες δέν έβεβαίουν δτι οί αύτοκτονοΰντες χάνουσιν 
έκ τών προτέρων τδ λογικόν καί τήν ήθικήν δύναμιν, ήθελον θε
ωρήσει τήν αυτοκτονίαν ώς τήν πλέον ασεβή καί απεχθή πράξιν 
καί τήν πλέον αγενή έξ δσων δόναταί τις νά φαντασθή.

Πόθεν σοϊ έμπνέεται ή ιδέα τοΰ δτι δύνασαι έλευθέρως νά 
διαθέτης τήν θπαρξίν σου ;

‘Η ζωή σου σοϊ Ανήκει; ή δέν είσαι παρά απλούς φύλαξ αύτής ; Θά 
ήξίους ποτέ δτι είσαι δημιουργός σεαυτου καί δτι έχεις έλευθέ- 
ραν εξουσίαν έπί τοΰ ατόμου σου; ήξεύρεις βεβαίως καί πιστεύεις 
τδ έναντίον.

Έάν λοιπόν δέν ήσαι παρά Αντιπρόσωπος μιας άλλης δυνά- 
μεως, πιστεύεις δτι Αποδίδεις Ακεραίαν εϊς έκεϊνον, δστις σοι 
ένεπιστεύθη καί δστις εινε ή πηγή καί τδ πρότυπον τής ζωής, 
πιστεύεις, λέγω, δτι τω αποδίδεις Ακεραίαν τήν παρακαταθήκην, 
ήν έλαβες παρ' εκείνου ;

Ήθελες ίσως είπεί- ποιας ώφελείας είμαι είς τδν κάτω τοΰ-
τον κόσμον; \ : ,ό λω·-·· ■ ,νω^ <

Έν μέσω τοσούτων ανθρώπων, ποίας αξίας, ποιας χρείας εΐνε ■ 
τδ Ασθενές μου άτομον ; ,<

Ή ταλαιπωρία μέ σκοτόνει καί ή λύπη μέ κατατρώγει-' νάμή c 
έχω λοιπόν τήν άδειαν νά θέσω τέρμα είς τούς πόνους μου καί ς 
νά συντάμω στάδιον δύσκολον καί κοπιώδες; “Οχι. )

Τδ παν εΐνέ τι αρμονικόν. “Εκαστον μέρος αύτοΰ κατέχει τήν > 
άρμοδίαν αύτώ θέσιν του καί συντελεί εις τήν δόξαν τοΰ δημι*.  !> 
ουργοΰ του καί είς τήν γενικήν χρείαν. “Ολοι είμεθα υπεύθυνοι ? 
δ μέν τω δέ. ’Οφείλομε·/ είς τούς όμοιους μας καί τάς έλαχί- > 
στας τών στιγμών μας. CO διά τής αύτοχειρίας θάνατος εΐνε άτι*.  > 

μος καί κλοπιμαίος. ?
Εις τών περιφήμων συγγραφέων εΐπεν, δτι ό τρόπος σΰτος ? 

τοΰ άφαιρεϊν τήν ζωήν εΐνε κλοπή γινόμενη πρδς τήν άνθρωπό- C 
τητα. Πριν έγκαταλείψωμεν αύτήν, όφείλομεν νά τή Ανταποδώ- > 
σωμεν παν δ τι αυτή έπραξε δι’ ήμας. J

Ήθελε τις ίσως Αντείπει- Συνεχέστατα ό κόσμος δεν μάς τρέ*  s 
φει μέ πάθη καί μελαγχολίας; ΐ

Έάν ούτως έχη, θά έχωμεν περισσοτέραν Αξίαν έκτελοΰντες j 
μέχρι τέλους τάς υποχρεώσεις αΐτινες μάς καθυπεβλήθησαν.

Θά κερδήσωμεν γενναιότερου τήν Ανταμοιβήν, ήτις μάς πε- > 
ριμένει ή μάλλον ήτις μάς έπηγγέλθη μετά θάνατον, ζωηρότέ- ; 
ρον δέ θέλομε; διαφιλονεικήσει καί καρτερικώτερον έπιδιώξει ? 
αύτήν. χωτ ί

Άς ένθυμηθώμεν δτι άνευ θελγήτρου τυγχάνουσι «Νίκη άνευ < 
κινδύνου, Θρίαμβος άνευ δόξης » καί δτι ό στρατιώτης, δστις' < 
ουδέποτε εύρέθη Απέναντι πυρός, δέν δύναται νά έπαίρηται ώς < 
εκείνον δστις έξετέθη είς πλείστας μάχας Απέναντι χαλάζης < 
σφαιρών καί βροχής μυδροδόλων.

Τέσσαρες ύπάρχουσιν αίτίαι ίκαναί νά σπρώξωσι τόν άνθρω- J 
πον είς τήν αυτοκτονίαν.

Τάς τρεις ευκόλως ήθελε τις καταπολεμήσει, μεταχειριζίμε- , 
νος πρδς τοΰτο έν άπλούστατον καί εΰκολον μέσον.

Έναντίον τής πρώτης, τής Απώλειας τοΰ λογικού, ή έπιςήμη ' 
καί ή φιλοσοφία εΐσίν Ανίκανοι- Ένθα ή τρέλλα, έκεϊ ή εύθύνη ! 
τών πράξεων παύει.

Άλλ’ ή σκέψις αΰτη δέν δύναται νά ληφθή ύπ’ όψιν καί κατά ; 
τάς άλλας τρεις· περιπτώσεις. ।

Ανθρωπάριά τινα, κατάχρησιν ποιήσαντες καί δλοτελώς κο- 
ί> ρεσθέντες τών έν τώ κάτω τούτω κόσμω ήδονών καί πραγμάτων, 

> περαίνουσι συνήθως λαμβάνοντες τοιαύτην τινά Αηδίαν τής ύπάρ- 
> ξεώς των ώστε πρωίαν τινα εΰρίσχονται διατεθειμένοι νά τήν 
; έγκαταλείψωσιν άνευ τής έλαχίστης λύπης και δυσχερείας. Εϊς 
? τούς τοιούτους δυνάμεθα νά προτείνωμεν έν Αντίδοτου, λίαν άσφα- 
!’ λές καί Αλάνθαστου.

Άς Αποδιώξωσι τδν εγωισμόν, δστις τούς κατατρώγει· άς έν- 
διαφέρωνται περί ενός οΐουδήποτε δυστυχούς· άς κάμωσι μίαν οί- 

Ιανδήποτε καλήν πράξιν άς ζητήσωσι νά βοηθώσι δυστυχή τινα 
ή νά Ανακουφίσωσιν ένδεή τινα, καί έν γένει άς σπείρωσι πέριξ 
αύτών εύεργεσίαν. Έάν καί τούτο δέν τούς προσκολλα είς τήν 

I? ζωήν, θέλω μεγάλως έκπληχθή.
ί Ούδέν δύναται καταλληλότερου, ίκανώτερον καί άσφαλέστερον 

< νά καταστήση τήν συνείθησιν έλευθέραν καί τήν καρδίαν χάρο
ι ποιόν, ή ή έκτέλεσις μιας τών είρημένων πράξεων.

> Άλλοι δε πάλιν αύτοκτονοΰσι διά λόγους δλως διαφορετικούς. 
) Χάριν τής προσδληθείσης τιμής των νομίζουσιν δτι ύπακούουσιν 
? είς τούς νόμους της παρανομούντες καί παραδαίνοντες τάς πα
ν ραγγελίας της.

? Ουτοι δύνανται νά ώσι βέβαιοι, δτι δέν ύπάρχει αμάρτημα, 
? δσον σπουδαϊον καί άν ήνε, δπερ νά μή δύναται τις νά άναπλη- 
? ρώση ή μάλλον έξαγοράση, έτι δέ καί έξαλείψη διά μιας είλι- 
? κρινοΰς μετάνοιας καί δτι τά ίχνη μιας οίασδήποτε έπιμέμπτου 

πράξεως δέν διαμένουσιν αιωνίως.

Ό ένοχος έχει δικαίωμα εις τήν έπανόρθωσιν καί συ·(χώρησιν, 
έάν τήν έπιθυμή σπουδαίως, έάν καταβάλλη δλην τήν ένέργειάν 
του, δλας τάς δυνάμεις του, δλην τήν έπιτηδειότητά του είς τδ 
νά άναγεννηθή ηθικώς. Ούδεις δύναται νά τώ τήν Αρνηθή- κα
θότι ούδεις δύναται νά κολακευθή ώς αναμάρτητος (έκτδς τού 
Πίου).

‘Υπάρχει δ’ έτι τρίτη τις κατηγορία ανθρώπων, οΐτινες σονε- 
> χώς αύτοκτονοΰσι θεωρούντες τήν αύτοκτονίαν ώς τήν μόνην των 
< άπελευθέρωσιν.
? Τοιούτοι δέ εΐσίν οί κολοβοί τω σώματι, οι Ασθενείς καί οί 
? πτωχοί.
) Ή δυστυχείς Ατυχείς, άντί νά ύψώσητε τούς οφθαλμούς σας, 

< έξ έναντίας χαμηλώσατε αύτούς καί παρατηρήσατε κάτω ύμών· 
( άναμφιβόλως θέλετε Ανακαλύψει δυστυχίας και Αθλιότητας μερα- 
s λειτέρας, πάθη έτι φρικώδη παρά τά ΐδικά σας.
< Ένδνναμωθέντες έκ τού θεάματος τούτου, θά άναλάβητε θάρ- 
ζ ρος καί θά ύποφέρητε δλιγώτερον πικρώς καί μετά περισσοτέρας 
< Ανεξικάκίας τήν τύχην, ήν ή Πρόνοια σάς προώρισεν.
S Ένθυμήθητε, δτι ή δυστυχία καί ή οδύνη καθαρίζουσι τδν άν- 
i θρωπον και τδν Αποκαθιστώσι καλλίτερον.

’Αγνοώ άν διατών δλίγων τούτων γραμμών, έπέτυχα νά κάμω 
καταληπτήν την σκέψιν μου.

Άν καταλλήλως Απέδειξα δτι ή αύτοκνονία έν ούδεμία περι- 

πτώσει τυγχάνει έπιτρέψιμος καί συγχωρητέα και δτι έξ έναν- ■’ 
τίας εΐνε ή πλέον αισχρά καί ή πλέον εύτελής πράξις, ήν δόνα- ? 
ταί τις νά φαντασθή, καί δτι ό αύτοκτονών εΐνε άξιος τής.περί- ‘ 

φρονήσεώς μας.
Τοιοΰτος ήτον τουλάχιστον δ σκοπός μου δπόταν άπεφάσισα νά 

χαράξω τάς όλίγας ταύτας γραμμάς. >
Έάν ό στρατιώτης, δστις έγκαταλείπει τήν θέσιν του έν ήμερα 

πολέμου, εΐνε άτιμος και περιφρονητέος, τί ήθελεν εΐσθαι ό .ίν- 
θρωπος, δστις περιβληθείς παρά τού Δημιουργού του μίαν έντολήν > 
τοσοΰτον σεμνοπρεπή Απαλλάττεται αύτής πριν έκπληρώση τά ζ 
καθήκοντά του, πριν ή δρισθεϊσα ώρα σημάνη ;

Μασσαλία τή 26 ’Απριλίου 1874.
Λ. ΣΕΙΡΓΑΝΙΑΗΣ. >

ΑΜΥΟΤ ΙΑΚΩΒΟΣ.

‘Ο ’Ιάκωβος Άμυότ, διάσημος διά τήν έκδοσιν τών παραλ- > 
λήλων βίων τοΰ Πλουτάρχου, έγεννήθη έν Μελούν τήν τριακοστήν < 
Οκτωβρίου 1515 ές οικογένειας ούκ Αφανούς. Ήρξατο τών σπόυ- } 
δών του έν Μελούν μετά ταΰτα δε αισθανόμενος τήν Ανάγκην 
έκπαιδεύσεως έκτενεστέρας δ Άμυότ υπήγεν είς Παρισίους άνευ ; 
έτέράς βοήθειας έκ μέρους τών γονέων του είμή άρτου μελανός, > 
ον ή μήτηρ του τώ έστελλε καθ’ έβδομάδα· ΐνα δέ έπιτύχη τους > 
τρόπους νά έξακολουθήση τά πανεπιστημιακά αυτού μαθήματα, ή 
έγένετο κατά διαδοχήν υπηρέτης καί έπιμελητής έν τινι σχολείω. ? 
Λέγεται δτι τήν νύκτα έν έλλειψει έλαίου καί λύχνου έσπούδα- ί 
ζεν είς τήν λάμψιν ανθράκων Ανημμένων. Ότε έτελείωσεν έν ; 
μεγάλη στερήσει καί κόποις τάς σπουδάς τής ποιήσεως, τής φι- ΐ 

λοσοφίας, τής Λατινικής εύγλωττίας καί τών μαθηματικών, υπή- ύ 
γεν είς Bourges ΐνα σποοδάση έκεϊ τδ δίκαιον. Έν τή πόλει ταύτη > 
έπέτυχεν δ Άμυότ μεσιτεία τής Μαργαρίτας, Αδελφής τοΰ βα- ; 
σιλέως, τήν έδραν τών ‘Ελληνικών καί τών Λατινικών, ήν κα- s 
θήξεν έπί δωδεκαετίαν. Έν τή έποχή ταύτη έκαμεν ό Άμυότ S 
τήν μετάφρασιν τής‘Ελληνικής μυθιστορίας, ΘΕΑΓΕΝΗΣ καί ΧΑΡΙ- S 
ΚΛΕΙΑ, καί τινων έκ τών παραλλήλων βίων τοΰ Πλουτάρχου. 5 
Τοΰτο τδ πρώτον έργον τώ άπέφερεν έπί Φραγκίσκου τοΰ A‘. τήν ? 
μονήν τού Βελοζάν. Καί τοι δέ ήσχολημένος εϊς τήν μετάφρα- ? 
σιν τοΰ Πλουτάρχου δ. Άμυότ έπορεύθη εϊς ’Ιταλίαν, ΐνα σπου- ? 
δάση έκεϊ τά χειρόγραφα τού Έλληνος συγγραφέως. ?

Έν τή έπιστροφή του κατέστη παιδαγωγός τών δύο υιών τοΰ ? 
βασιλέως ‘Ερρίκου τού Β’. Οί δύο μαθηταί τοΰ Άμυότ υπήρξαν < 
Κάρολος δ Θ’, καί ‘Ερρίκο; δ Γ’- Τήν επαύριον τής Αναβάσεώς ( 
του είς τδν θρόνον Κάρολος δ Θ', τδν κατέστησε μέγαν έλεοδότην < 
του· άνευ δμως κόπου δέν κατέλαδεν δ Άμυότ τήν σπουδαίαν 
ταύτην θέσιν. Αικατερίνη ή τών Αίεδίκων, ήτις ήτοίμαζε τήν > 
θέσιν ταύτην διά τινα τών εύνοουμένων της, γενομένη μανιώδης 5
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ίιά τήν αποτυχίαν, προσεκάλεσε τόν Άμυότ ενώπιον της και έι- 
πεν « ’Εγώ έκαμα τούς Γοουίζους κα! τούς Σατιλόν τούς αύλάρ- 
χας καί τούς πρωθυπουργούς, τούς βασιλείς τής Ναίάρας καί 
τούς πρίγγηπας τοΰ Κονδέ νά ύποχωρήσωφιν εις έμέ, καί θά έχω 
σέ επί κεφαλής, ίερί’σκε!» συγχρόνως δε τόν ήπείλησεν βτι θά 
τόν θανατώση, έάν δέν παρητεϊτο τής Οέσεως ταύτης, τοΰ μεγά
λου έλεοδότου. Αλλά Κάρολος ό θ', βστις ήγάπα πολύ τόν 
διδάσκαλόν του, καθώς έκάλει τον Άμυότ, κατώρθωσε νά τόν 

προστατεύση κατά τής μητρός του καί νά τόν διατηρήση έν τή 

ΑΜΥΟΤ ΙΑΚΩΒΟΣ.

βεσει τούτη. Μετ οΰ πολύ δ Άμυοτ έκλήθη εις τήν επισκοπήν 
τοΰ Αντισιοδώρου, δπου έπεδόθη εις τήν σπουδήν τής θεολογίας, 
τής ‘Αγίας Γραφής καί τών πατέρων τής εκκλησίας τών όποιων 
έως τότε ειχεν άποτραπή, προτιμήσας τούς κοσμικούς συγγραφείς.

‘Ο Αμυότ εσχε τήν ευτυχίαν νά άπολαμβάνη πάντοτε τάςχά- 
ριτας τών δύο το» μαθητών- διότι ‘Ερρίκος δ Γ, άναβάς εις τόν 
θρόνον, τφ διετήρησε τόν τίτλον τοΰ μεγάλου έλεοδότου χαΐ τόν 
έτίμησε διά τοϊ παρασήμου τοΰ τάγματος τού ‘Αγίου Πνεύματος, 
ουτινος ουτες ύπήρςεν αρχηγός. Διά τής αγάπης του εις τόν βα-

σιλικόν θρόνον έπίσυρεν δλον τό μίσος τών ραδιούργων, οΐτινες τον 
κατηγορούν, δτι είχε συμβουλεύσει τΐ^ν δολοφονίαν τοΰ δουκ’ος 
Eguise » Blois. Πολλάχις τόν προσέβαλαν καί τον έκαμαν νά 
διατρέξη τους μεγαλειτέρους κινδύνους. Μετά τον θάνατον ‘Ερ
ρίκου τοΰ Γ'. ό Άμυότ περιωρίσθη εις τήν έπισποπήν τού Άν- 
τισιοδώρου, έν ή διήλθε τά τελεσταϊατής ζωής του έτη· απίθανε 
δέ έχει τή 6 Φεβρουάριου 1593 διώσας περί τά ογδοήκοντα έτη. 
Ό Άμυότ είχε φήμην απληστίας καί φιλαργυρίας· άφήκεδέ θνή- 
σχων εις διάφορα ευεργετικά καταστήματα περί τάς 200 χιλ 

σκοϋδων. Διηγούνται 5τί, ένώ ημέραν 
παρά Καρόλου τοΰ θ'., ό βασιλεύ: 
διεβείατώσατε άλλοτε ότι θά περιορίσητε τήν φιλοδοξίαν σας εις 
πρόσοδον χιλιων σκούδων; Μάλιστα, κύριε, άπεκρίθη, ανέρχε
ται όρεξις έν δσω τρώγει τις.

Ό μεγαλείτερος τίτλος τής δόξης τοΰ Άμυότ είνε ή έκδο- 

σι; τών Παραλλήλων βίων τοΰ Πλουτάρχου, δι' ή; κατέστησε 
τούτους έν Γαλλία δημώδεις. ‘II έκδοσις αΰτη, άν χαΐ δέν είνε 
καθ’ όλα πιστή μετάφρασις τοΰ κειμένου, εϊνε όμως ή χαλλι- 

τέρα τών άχρι τούδε έκδοθεισών. Ή χάρις καί ή αφέλεια τοΰ 
άρχαίου ήθους τοΰ εκδότου άποτελοΰσιν άνάγνωσιν πλήρη χαρί
των. Έκτος δέ τοΰ ανωτέρω έφερεν δ Άμυότ εις φώς καί τά 
ακόλουθα; Λΐθππιχή '■Ιστορία Ηλιοδώρου μετάφρασις έχ τοΰ 
‘Ελληνιχοΰ, ίπτα βιβλία Λιοδώρου τοΰ Άιχελιώτου, μετά- 
φρασις έχ τοΰ ‘Ελληνικού, ποιμεηχοι έρωτες Ράφτης χα'ι Χλόης 

μετάφρασις έχ τοΰ ‘Ελλ ηνίκοΰ. Τά ήθιχά τοΰ Πλουτάρχου με- 
τάφρασις. Σχέδιο? βασιλιχής ιύγλ ωττίας συντεθέν δι’ ‘Ερρίκον 

τον Γ'. βασιλέα τής Γαλλίας.,
(Έχ τοΰ Γαλλικού. — 2. Β. ΣΤΕΦΑΝΟΥ·)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
τής αΰτοχτφάλον Άρχαπισκοπής Κύπρου xat ttvtg βιογραφιχαΐ 

σημιιώσιις τώζ Άρχιτπισχόπων αυτής

(συνέχ. άπό σελ. 87 καί τέλος).

‘Ωσανεί προέβλεπον οί πασάδες τήν μετ’ ολίγον παλινωδίαν 
τών έκλογέων τοΰ Ίωαννικίου, προλαβόντες έποίησαν αύτοϊς έγ- 
καίρως τάς δεούσας παρατηρήσεις ύπέρ τής έν τω θρόνω ισοβίου 
διαμονής αύτοΰ. Καί όμως δέν παρήλθεν έκτοτε πολύς καιρός 
καί οί πρότερον έπιμόνως αιτήσαντες καί άναβιβάσαντες αυτόν 
εις τόν θρόνον ήδη παλινωδήσαντες δΐς έπειράθησαν νά τόν έκ- 
θρονίσωσιν, άλλ’ άπέτυχον ώς ήτο επόμενον, καί δ Ίωαννίκιος 
διέμεινεν έν τω θρόνω μέχρι τής τελευτής αύτοΰ σύμβασης 
τω 1849.

Έν τω διαστήματι τής δεκαετούς περίπου άρχιερατείας αύ
τοΰ δ Ίωαννίκιος άνέδειξε μέν ίκανήν δραστηριότητα καί τόλ
μην βσον άπέβλεπε τήν ένάσκησιν τών πολιτικών αύτοΰ δικαι
ωμάτων, καί άπαξ μέν (τω 1842) άπέστειλεν εις Κωνσταντι
νούπολην άντιπροσώπους ύπέρ τοΰ κοινοΰ τής νήσου, άπαξ δέ 
(τώ 1848) άπήλθεν δ ίδιος- άλλ’ άν ηύμοίρει καί ίσης συνέσεως 
καί πολιτικών άρετών, μή έπηρεάζετο δέ κα! ύπό τής άντιπολι- 

τευομένης μερίδος, διά τής ισχύος τήν όποιαν ήρύετο έκ τών εί- 
ρημένων ισχυρών αύτοΰ προστατών ήδύνατο ίσως νά ώφελήση 
πολύ περισσότερον τήν πατρίδα. Έν τούτοις όμως δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν βτι ή ’Οθωμανική κυβέρνησις άπό τής Ελληνικής 
έπαναστάσεως τού 1821, καθ’ όσον ήρχισεν άφ’ ενός νά χορηγή 
ισοπολιτείαν εις τό ύπήκοόν της, άφ’ έτέρου άφήρει βαθμηδόν 
άπό τών πνευματικών αυτού άρχηγών τά τέως κεχορηγημένα 
αύτοϊς πολιτικά δικαιώματα καί προνόμια καί τήν αύτοϊς παρο- 
μαρτούσαν έπιρροήν. Ούτως έν ω πρ'ο τοΰ 1821 ό άρχιεπίσκο- 
πος έθεωρεϊτο ού μόνον ώς πνευματικός άλλά καί ώς πολιτικός 
τών Χριστιανών άρχηγός, ή δέ πολιτική έπιρροή αύτοΰ σχεδόν 
ε’ιπείν άντεστάθμιζε τήν τοΰ διοικητού, έκτοτε ούκ ολίγον περι- 
ωρίσθη· ούχ ήττον όμως ίχνη τινά αύτής έσώζοντο εϊσέτι καί 
μέχρι τοΰ 1840 ότε άρχιεράτευσεν δ Ίωαννίκιος· διότι μέχρ'.ς 

αυτού οί άρχιεπίσχοποι ήγγυώντο εις τήν κυόέρνησιν τήν πλη
ρωμήν τοΰ φόρου τών Χριστιανών, έποίουν τήν διανομήν αυτού 
εις έκαστον χωρίον ή άτομον άναλόγως τοΰ πληθυσμού καί της 
περιουσίας αυτών χαί, εισπράττοντες δι’ ιδίων υπαλλήλων φε- 
ρόντων τόν τίτλον γραμματικοί, παρέδιδον εις τό ταμείον τής χυ- 
βερνήσεως. Άλλ’ ήδη άπό τής εποχής τοΰ Ίωαννικίου άφηρέθη 
χαΐ τούτο τό δικαίωμα και έκτοτε οί φόροι εισπράττονται αμέ
σως υπό τής κυβερνήσεως μηδόλως άναμιγνυομένου τού αρχιεπι
σκόπου.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Ίωαννικίου έξελέχθη διάδοχος τοΰ 
θρόνου δ τέως άρχιμανδρίτης Κύριλλος, συγγενής τοΰ άπαγχονι- 
σθέντος άρχιεπισκόπου Κυπριανού. Εϊκοσιοζτώ ολα έτη διατελέ- 
σας έν τή άρχιεπισκοπή ίεροδιάκονος καί αρχιμανδρίτης τοΰ θρό
νου δ Κύριλλος διεκρίθη επί νοημοσύνη και δραςηριότητι έν τε 
τοϊς έχκλησιαστικοΐς καί πολιτικοϊς πράγμασι, διό και ώς αντι
πρόσωπος τής νήσου μετ’ άλλων δύο ειχεν άποςαλή τω 1835 
εις Κωνσταντινούπολή διά τοπικάς ύποθέσεισ, καί μετά τοΰ προ- 
κατόχου αυτού ώ; σύμβουλος χαΐ συμβοηθος είχε συναπέλθει τω 
1848. Άλλ’ έπειδή οί υψηλά καταλαμβάνοντες αξιώματα σπα- 
νίως συμβαίνει νά μή έχωσι χαΐ τούς άντιζήλους αυτών, είχε καί 
αυτός μερίδα τινά πολιτών άντιπολιτευομένην, ήτις άμα τή εκλο
γή αυτού έπειράθη διά τοΰ τότε ήγεμόνος τής νήσου νά ματαιώση 
αυτήν πρός επιτυχίαν άλλου προσώπου καί, παραστήσασα εις 
τήν χυβέρνησιν δτι δ Κύριλλος δέν ήτο υπό τής πλειονοψηφίας 

■ έχλελεγμένος, άνέστειλεν έπί τρεις μήνας τήν άναρ/ώρισιν και 
έπικύρωσιν αυτού ύπό τής κυβερνήσεως καί προεκάλεσε διά
ταγμα διορίζον ίνα έπαναληφθή ή έκλογή. Ταύτης δέ έπαναλη- 
φθείσης ύπό νέων αντιπροσώπων έξ όλης τής νήσου, έξεδηλώθη 
αύθις ένθουσιωδέστερον ή ύπέρ τής εκλογής τοΰ Κυρίλλου θέλη- 
σις δλοχλήρουτής νήσου, καί ταύτην άμέσως έπεκύρωσε και ή 
κυβέρνησις.

"Οσον γενναίος καί αν ήτο δ Κύριλλος,τ’ο πρόσκομμα τούτο ευθύς 
έξ άρχής παρουσιασθέν ένώπιον αύτοΰ άφήρεσεν άπ’αύτοΰ ικανήν πο
σότητα θάρρους,διό καί δ πρώην τολμηρός άρχιμανδρίτης ήδη άνα- 
δεξάμενος τό της αρχιεπισκοπής αξίωμα μετά τής παρεπομένης 
αύτω ευθύνης άπέβη δπωσοΰν δειλός καί προσεκτικός, καί ούτως 
έπολιτεύετο έκτοτε συμμορφούμενος αείποτε πρός τάς περιστάσεις 
μέχρι τέλους τοΰ βίου του. Ένεκα δέ τής βραχυχρονίου αύτοΰ 
άρχιερατείας δέν έφθασε νά καταλίπη εις ήμάς έργα άξια τής 
φιλογενείας καί εύγενοΰς υπερηφάνειας δι’ ής έχαρακτηρίζετο. 
Άπέθανε δέ άσθενήσας ύπό φόβου, καθ’ ά λέγεται, δν έδοκίμασεν 
ένεκα τοΰ έξης σοβαρού έπεισοδίου. Έν έτει 1854, άκμάζοντος 
τού Κριμαϊκού πολέμου, άνεφάνη έκ τών Αθηναϊκών τυπογραφείων 
φυλλάδιάν τι άνώνυμον διεγεϊρον τ’ο έθνικόν αίσθημα τών Χρι
στιανών υπηκόων τής υψηλής Πύλης καί παροτρύνον αυτούς πρός 
άπελευθέρωσιν άπό τής καθεστώσης άρχής. Συντάκτης τοΰ φυλ
λαδίου. έκείνου ένομίσθη ύπό τινων δ τότε διδάσκαλος τής Ελ
ληνικής σχολής Λευκωσίας Έπαμεινώδας Φραγκούδης, δστις κα- 
τώκει τότε έν τή άρχιεπισκοπή. Τούτο καί μόνον άκουσθέν εις 
τά ώτα τοΰ διοικητού διήγειρε την ύποψίαν αυτού κα! πάντω,ν τών 

:αρ;

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τεύχος ΝΖ'.). 34
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έν τοϊς πράγμασιν Όθωμανων κατα των Χριστιανών καί ιδία του 
αρχιεπισκόπου ως υποθαλποντος δήθεν τας τοιαύτας ιοέας. Και 
τοι δέ έκ τών γενομίνων ερευνών δέν άπεδείχθη δ συντάκτης τοΰ 
φυλλαδίου οΰδέ οί Χριστιανοί έγίνωσκόν τι περί αΰτοΰ, οΰχ ήττον 

δμως διεδόθη ύπδ τών ’Οθωμανών δτι οί Χριστιανοί τής Λευκω
σίας μελετώσιν άποστασίαν καί έπίθεσιν κατά τών έν τή πόλει 
’Οθωμανών, διδ καί άπήτησαν ΐνα τοϊς άφαιρεθώσι τά δπλα. Εν 
τή περιστάσει ταύτη δ άρχιεπίσκοπος φοβηθείς μή ποτέ έκ τοΰ 
φανατισμού τοΰ όχλου συμβή τι άπευκταΐον μετήλθεν έγκαιρως 
πάντα τά δυνατά μέσα παράτω διοικητή καί τω καδή και δι’αΰ

τών έφίμιοσε καί τοΰς λοιπούς τοΰ συμβουλίου ’Οθωμανούς, τους 
δέ Χριστιανούς άπήλλαξεν άπδ τοΰ φόβου ένδεχομένης έκ μέρους 
τών ’Οθωμανών έπιθέσεως. Δέν ήδυνήθη όμως, φαίνεται,νά άπαλ- 
λάξη χαί έαυτδν άπό τοΰ φόβου έκείνου, ΰφ’ου μετ’οΰ πολΰ άσθε- 
νήσας καί έπ: τρεις μήνας κλινήρης διατελέσας άπεβίωσε κατά 

ίούλιον τοΰ αΰτοΰ έτους.
Ό άρχιεπίσκοπος Κύριλλος, καί περ δλίγον χρόνον άρχιερα- 

τεύσας καί έν τω μικρω τούτω διαστήματι πολλά προσκόμματα 
έν τω σταδίω αΰτοΰ άπαντήσας, οΰχ ήττον δμως έκυβέρνησε τον 
θρόνον άξιοπρεπώς καί προσήνεγκε τή πατρίδι ίκανάς, δσον αί 

περιστάσεις τφ συνεχώρουν, υπηρεσίας.
Εΰτυχέστερος τοΰ Κυρίλλου ύπήρξεν δ διάδοχος αΰτοΰ Μακά

ριος. Άφ' ου ουτος είκοσιεπτά δλα έτη ύπηρέτησεν εΰδοκίμως ώς 
ίεροδιάκονος έν διαφόροις τοΰ θρόνου ύπηρεσίαις, συνετός καί πε- 
ριεσκεμμένος μάλλον ή τολμηρός, εΰτύχησε νά άρχιερατεύση έν- 
δεχαετίαν δλην έν ευημερία οΰ μόνον τοΰ θρόνου άλλά καί δλης 
τής νήσου. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων μή περισπώμενος δέ 
καί ύπδ πολλών πολιτικών υποθέσεων καί φροντίδων έστρεψε τήν 
προσοχήν αύτοΰ πρ'ο πάντων είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τοΰ 
ποιμνίου αύτοΰ καί, διά πολλών προσπαθειών αΰξήσας τούς πό
ρους τών σχολείων τής Λευκωσίας, είς μέν τδ ‘Ελληνικόν άντί 
ένδς διδασκάλου διώρισε τρεις, ώσαύτως δέ καί είς τ'ο αλληλο
διδακτικόν. Έν ω δέ τέως ή πόλις αύτη έστερεϊτο παρθεναγω
γείου, διά τής πρωτοβουλίας αΰτοΰ, συνεργοΰντος κα! τοΰ Σιναΐ- 

του πρωτοσυγκέλου Γρηγορίου τοΰ Κρητός, συνέστη τοιοΰτον τω 
1857 διατηρούμενου μέχρι σήμερον έν καλή καταστάσει κα! 
βελτιούμενον δσημέραι μετά τών άλλων έκπαιδευτηρίων διά 
τακτικών συνεισφορών κυρίως μέν τής αρχιεπισκοπής — ήτις έ- 

κτδς ώρισμένου ποσοΰ 10,000 γροσίων,τά όποϊα τακτικώς συνεισ
φέρει κατ' έτος, παρεχώρησε διά παντός τδ διά τάς άδειας τών 
γάμων τής Λευκωσίας δικαίωμα τοΰ θρόνου καί τήν συνδρομήν 
τών εις ‘Ιεροσόλυμα άπερχομένων προσκυνητών — κατά δεύτερον 

δέ λόγον τών άλλων άρχιερατικών θρόνων, τών μοναστηρίων 
και τών έν Λευκωσία έκκλησιών. ’Ιδίως δέ δαπάνη τοΰ ταμείου 
τής άρχιεπισκοπής έξεπαίδευσεν ό Μακάριος δύο ίεροσπουδαστάς 

έν ’Αθήναις, διορισθέντας ύστερον διδασκάλους έν τή σχολή τής 
Λευκωσίας, βραδύ τερον δέ άρχιερατεύσαντας καί μέχρι τοΰδε 
κοσμοΰντας έπαξίως τδν θρόνον τής άρχιεπισκοπής κα'ι τ'ον τής 

μητροπόλεως Κιτι’ου.
Διευθετήσας δέ κατά τδ δυνατόν καί διοργανώσας τά έν Λευ-

κωσία έκιίαιδέυτήρια, St’ έπανειλημμένων προτροπών διήγειρε ) 
τήν φιλοτιμίαν χα: τδν προς τήν παιδείαν ζήλον πολλών έν ταϊς ? 
χώμαις χαί τοϊς χωρίοις,οί όποιοι ουνέστησαν αυτόθι πολλά άλλη- ? 
λοδιδαχτιχά έκτος τών συσταθέντων έν ταΐς έπαρχίαις τών άλλων > 
άρχιερέων. Μετά δέ ταΰτα βλέπων δτι πολλά δωμάτια τής άρ- 
χιεπισκοπής χα! ιδίως τά έξιδιασμένα τω άρχιεπισκόπω ήταν σε- ? 
σαθρωμένα καί έτοιμόρροπα, χαθαιρέσας αΰτά, δαπάνη τοΰ κοι- r 
νοΰ ταμείου τοΰ θρόνου άνήγειρεν έχ βάθρων τώ 1862—63 τ'ο ? 
μέγα συνοδικόν χαΐ τά παρακείμενα εκατέρωθεν αΰτοΰ ευρύχωρα 
δωμάτια πρδς υποδοχήν έν αΰτοϊς τών αρχιερέων και άλλων έπι- < 
σήμων ξένων. Συγχρόνως δέ χαθαιρέσας καί τήν είσοδον τής <

αρχιεπισκοπής, μικράν καί στενήν ουσαν, άνήγειρε νέαν εΰρεϊαν <
καί μεγαλοπρεπή ώς νΰν δράται, μετά τών παρακειμένων δώμα- < 
τίων τήν δέ πρδ τής εισόδου στενήν όδδν κατέστη σεν εΰρυ- s 
τάτην, άπομακρύνας τδν έγγΰτατα κείμενον τοίχον τοΰ άπέναντι £ 
κήπου είς ικανών βημάτων άπόστασιν.

Όσον δ’ άφορά τδ πολιτικόν αύτοΰ στάδιον ό Μακάριος διε- 
τέλεσε πολιτευόμενος άείποτε είρηνικώς καί μετά πολλής περί- <
σκέψεως. Διά δέ τής συνετής αΰτοΰ πολιτείας καί τοΰ προσηνούς ?
καί άξιοσεδάστου αΰτοΰ χαρακτήρες οΰ μόνον έπειθεν εΰχερώς <
τοΰς διοικητάς είς τήν παραδοχήν τών λελογισμένων προτάσεων <
καί αιτήσεων του, άλλ’ έφείλκυεν έπιτηδείως μετά τής έκτιμή- ι
σεως τό τε σέβας καί τήν άγάπην αΰτών τε καί πάντων τών πο- ί
λιτευομένων, ΰπδ δέ τοΰ ποιμνίου αΰτοΰ μονονουχ’ι έλατρεύετο. )

Έν ω δέ ή πατρίς προσεδόκα καί άλλα έτι άγαθά παρά τοΰ ί 
καλοΰ κάγαθοΰ ποιμενάρχου της, αίφνης έν έτει 1865 ή βροτο- < 
λοιγδς χολέρα ένσκήψασα μεθ’ δρμής καί έν Λευκωσία ήρπασεν ?
αΰτδν έκ τών κόλπων αΰτής (4 Αύγουστου) καί άπεστέρησεν <
οΰτω τών παρ’ αΰτοΰ προδοκωμένων άγαθών. Καί περ δέ δυνάμε- < 
νος έν τή περιστάσει ταύτη νά σωθή μεταβαίνω·? πρδς καιρδν είς £ 
μέρη ΰπδ τής νόσου απρόσιτα, δέν ήθέλησεν δλως νά πράξη τοΰτο 
ΐνα μή δώση άφορμήν εϊς τοΰς ιερείς τής πόλεως νά φύγωσι καί 
έγκαταλιπωσι τοΰς άσθενείς καί τοΰς άποθνήσκοντας άνευ τής 
έκτελέσεως τών τελευταίων θρησκευτικών αΰτών χρεών. Καί 
οΰτω γενόμενος θΰμα τής νόσου χάριν τοΰ ίδιου ποιμνίου έξε- 

πλήρωσε τδ θεΐον τοΰ ίεροΰ Εΰαγγελίου ρητόν « δ ποιμήν δ κα
λός τήν ψυχήν αΰτοΰ τίθησιν ύπέρ τών προβάτων.»

Ότε άπέθανεν δ άρχιεπίσκοπος Μακάριος, πολλοί τών έν ταϊς 
πόλεσι κατοικούντων διά τ'ον φόβον τής χολέρας ειχον έγκατα- 
λείψει τάς εστίας των καί διασκορπισθή είς τά χωρία έν τοϊς 
ύψηλοτέροις μέρεσι τής νήσου. Τούτου ένεκεν ή εκλογή τοΰ δια

δόχου έβράδυνεν έπί τρεϊς μήνας έως ου έλαβεν ή νόσος ικανήν 
ύφεσιν, καί τότε συνελθόντες κατά τά εϊθισμένα οί τρεϊς μητρο- 
πολϊται μετά τών Αντιπροσώπων όλης τής νήσου έξελέξαντο αρ
χιεπίσκοπον τδν ίεροδιάκονον Σωφρόνιον τέως σχολάρχην τής έν 
Λευκωσία σχολής.

Άναβάς έπί τοΰ αρχιεπισκοπικού θρόνου δ διδάσκαλος Σω
φρόνιος πρώτιστον μέλημα έσχε τήν κατά Χριστόν ήθικήν μόρ- 
φωσιν τοΰ ίδιου ποιμνίου. Καί δή άμέσως ήρξατο μετά ζήλου 
κηρύττων έπ’ έκκλησίας τδν λόγον τοΰ θεοΰ έν τε ταϊς πόλεσι 

< καϊ τοϊς χωρίοις τής έπαρχίας αύτοΰ, ένθα περιώδευο κατ’ ένιαυ- 
< τ'ον τελών τάς νενομισμέ/ας ιερουργίας. Προήγε δέ συγχρόνως 
< καί τ'ο έργον τοΰ άοιδίμου αΰτοΰ προκατόχου προτρέπων τδν 
< λαόν ε;ς σύστασιν σχολείων πρ'ος εΰρυτέραν διάδοσιν τών γραμ- 
s μάτων έν τοϊς χωρίοις.
S Τά δύο ταΰτα κατ’ έςοχήν ήσαν τδ άντικείμενον τοΰ πόθου 
S καί τών φροντίδων αΰτοΰ κατά τά πρώτα τής άρχιερατείας του 
Ιέτη. Μετά δέ ταΰτα, έλθόντος εΐς Κύπρον διοικητοΰ τοΰ Σαίδ 

πασά καί έπιλαβομένου δραστηρίως τής καταδιώξεως τής άκρί- 
δος, οΰκ δλίγον συνετέλεσε καί ό άρχιεπίσκοπος εις τήν κατα- 
δίωξιν καί έςόντωσιν αΰτής. Άλλ’ έν ω άφ’ ένδς έξηλείφετο ή 
άκρίς, άφ’ έτέρου ένέσκηπτεν είς τήν νήσον άλλη πληγή πολλώ 

Ιδεινοτέρα κα! τής άκρίδος. ή άνομδρία τοΰ 1870, ής ένεκα τά 
σπαρέντα γεννήματα τά μέν ούδόλως έβλάστησαν, τά δέ άμα 
βλαστήσαντα έξηράνθησαν, κα! έπέκειτο μεγάλη σιτοδεία καθ’δ
λην τήν νήσον. Όθεν μετά τήν έντελή έςόντωσιν της άκρίδος, 
ήτις ύπ’ άμφοτέρων τών έθνών έωρτάσθη έπισήμως καί πανηγυ- 
ρικώς έν Λευκωσία τή 5 ’Απριλίου τοΰ 1870, ή προσοχή τοΰ 
διοικητοΰ καί τοΰ άρχιεπισκόπου μετά παντός τοΰ συμβουλίου 

? έστράφη περί δύο τινά, πρώτον περί τήν άνεξαρτησίαν τής διοι- 
’ κήσεως τής Κύπρου άπ'ο τής νομαρχίας τών νήσων είς ήν τέως 
? ύπήγετο, καί δεύτερον περί τήν προμήθειαν σίτου καί κριθής δο- 

θησομένης είς τούς γεωργούς ϊνα σπείρωσι τ'ο έπιδν έτος. Μετά 
! πολλάς δέ συνδιασκέψεις ένεκρίθη νά άποσταλή είς Κωνσταντι- 

νούπολιν πρεσβεία έξ άμφοτέρων τών έθνών δπως καθυποόάλη 
εις τήν κυβέρνησιν τάς δύο ταύτας αιτήσεις τής νήσου. Έπί τούτω 
έξελέχθη πενταμελής έπιτροπή άπαρτιζομένη έκ δύο Χριστια
νών, δύο ’Οθωμανών (*)  καί τοΰ άρχιεπισκόπου προεδρεύοντος,ήτις 

, έφοδιασθεισα διά τών αναγκαίων έπισήμων έγγραφων άπέπλευσε 
κατά ϊούνιον εΐς Κωνσταντινούπολιν καί παρουσιασθεϊσα εις τ'ον 
μέγαν βεζύρην (Άλή πασάν) καθυπέβαλεν αΰτω τάς αιτήσεις 

ί της. Μετά παρέλευσιν δέ ένδς καί ήμίσεος μηνός, χάρις είς τάς 

y ανενδότους προσπάθειας τοΰ φιλοπάτριδος Μεχμέτ Κυπρισλή 
< πασά, δστις άπ’ άρχής δέν έπαυσεν ένεργών δπου δεϊ καϊ προ - 

τρέπων τήν κυβέρνησιν πρ'ος βοήθειαν τών πτωχών αΰτοΰ συμπα
τριωτών, έπινεύσασα ή κυβέρνησις έξέδωκε φιρμάνιον, δι’ ου ώρί- 

? ζετο ή άπδ τής νομαρχίας ανεξαρτησία τής διοικήσεως τής Κύ- 
πρου καί ή άμεσος αΰτής άναφορά πρδς τήν έν Κωνσταντινουπό- 

< λει κυβέρνησιν πρδς διευκόλυνσιν τών ύποθέσεων αΰτής. Περ: δέ 
ί τοΰ σπόρου ύπέσχετο, δτι δσον ούπω διατάξει τά δέοντα δπως 
< δοθή τοϊς γεωργοϊς έκ τής έν τή νήσω άποθήκης τών βασιλικών 
> δ,εκάτων.

(*) Τοΰ μέν σίτου ή τιμή ΰψώ^] εΐς 75—80 γρ. τό χοιλόν. ττ.ί >" 
χριβής εΐς 40. ‘ ‘ >

? Ούτω λοιπον περάνασα έντδς δύο μηνών τήν έντολήν αΰτής 
Is ή έπιτροπή έπανήλθεν εΐς Κύπρον κατά Αύγουστον. Ή δέ περί 

δόσεως σπόρου διαταγή έφθασεν αΰτόσε κατά Οκτώβριον διορί- 
ζουσα νά δοθή σίτος μέν 50,000 κο:λά, κριθή δέ 60,000 καί 
ρόδι 5,000, τιμηθέντος έκάστου κοιλοΰ τοΰ μέν σίτου πρδς 40

< (*)  Εκ μέν τών Χριστιανών ήσαν οί χ. χ. ’Αντώνιος Τριανταφυλλί-
> δης χαι Χριστοφάχης Γαβριήλ’ έκ βέ τών ’Οθωμανών ό Περδέφ εφένδης 
< χαΐ ό χα.^’Αλη έφένβης.

γρόσια, τής δέ κριθής πρ'ος 20 καί τοΰ δρόβου πρ'ος 38 άπο- < 
δοτέα μετά τρία έτη. ?

Έπειδή δέ ή άνομβρία έξηκολούθησε δυστυχώς, εί καί μερι- < 
κώτερον, καί μέχρι τοΰ επομένου έτους 1871, έπήλθε δέ αυθις 
τω 1873, ή δε σιτοδεία καί δυστυχία έν τη νήσω έκορυφώθη έ- ? 

π έσχάτων μέχρι λιμοκτονίας (*),  ό άξιοσέβαστος ήμών ποιμε- 
ν“ΡΖθί εύδηλον δτι καθ’ δλον τοΰτο τδ διάστημα δέν έπαυσε 
προσπαλαίων μυρίαις δυσχερείαις καί μάλιστα οίκονομικαΐς. ' 
Αςιον.δέ σημειώσεως είνε δτι έν ταϊς περιστάσεσι ταύταις, έν ω 

τά εισοδήματα τοΰ θρόνου κατά μέγα μέρος καθυστερούνται, διά 
φρονίμου οικονομικής διαχειρίσεως κατώρθωσε νά διατηρήση τδ 
κατάστημα τής άρχιεπισκοπής έν δλη αΰτοΰ τή αξιοπρέπεια 
χ.ωρις νά έλαττώση ποσώς οΰτε τ'ον καθ’ έκάστην είς τούς πτω- 
Χ®ΰς χορηγούμενο·? άρτον ούτε τήν εις άπορους διδομένην χρη- \ 
ματικήν βοήθειαν. ·

Έπ: πάσι δέ ήδη άπδ πολλού άγωνίζεται δπως διασώση καί 
άσφαλιση τά άπό τίνος καιρού δι’ έλλειψιν έπισήμων τίτλων κιν- 
δυνεύοντα εκκλησιαστικά κτήματα. Έπί τούτω καί άπδ κοινού 

μετά τών λοιπών πατριαρχών, δτε πρδ δύο περίπου έτών κατά } 
προσκλησιν τής μεγάλης έκκλησίας άπήλθον είς Κωνσταντινού- i 
πολιν πρδς λύσιν τοΰ βουλγαρικού ζητήματος, καί ιδία πολλάκις 
παρεκάλεσε τήν κυβερ’.ησιν, άλλ’ εϊσέτι ούδεμία άπάντησις έδόθη. 
— Πεποίθαμεν δέ δτι ή σεβαστή κυβέρνησις έν τή εΰθυδικία καί 5 
φιλομουσία αυτής ουδέποτε άνέξεται νά άποξενωθώσι τά έκκλη- 
σιαστικά άγαθά έπί καταστροφή τών φιλανθρωπικών καί έκπαι- > 
δευτιπών ήμών καταστημάτων. ί

Οΰτε τά στενά δρια τής παρούσης πραγματείας ούτε ή μετρ: - . 
οφροσΰνη τοΰ Μακαριωτάτου ήμών πατρός καί Αρχιεπισκόπου s 
έπιτρέπει ήμϊν νά άναγράψωμεν λεπτομερώς δσας ύπηρεσίας ή > 
αΰτοΰ Μακαριστής προσήνεγκε καί όσημέραι παρέχει τή τε έκ- 
κλησια κα: τή πατριδ:. Περαινοντες ουν ένταΰθα τήν πραγματείαν y 
ήμών δηλοπο:οΰμεν τοϊς άναγνώσταις αΰτής, δτι τδ περιλαμβά- > 
νον τας βιογραφ'.κάς σημε:ώσεις τών άρχιεπ'.σκόπων κεφάλαιον 
παρελειψαμεν, καθ δσον θεωροΰμεν αΰτδ δλως άδιάφορον τοϊς <’ 
άιαγνώσταις τοΰ οΜέντορος».

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΓ. ’

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ.

‘II επάρατος καί ολέθρια νόσος χολέρα, ή κατά μήνα οκτώ- S 
βριον καί νοέμβρ-.ον τοΰ έτους 1854 τοσοΰτον ανηλεώς μαστίσασα ) 
τήν πόλ:ν τών Αθηνών, πρ'ος τοϊς άλλοις καλοϊς κάγαθοϊς εί- i 
χεν άφαρπάσει καί ένα τών πρωταγωνιστών τοΰ μεγάλου διανοη- $ 
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< τικοΰ άγώνος τοΰ προπαρασκευάσαντος τήν πολιτικήν άναβίωσιν 
< τής άνατολής κα! έξακολουθούντος νά χειραγωγή αύτήν πρδς τήν 

■> όλοσχερεστέραν άνάπτυξιν τών δυνάμεων αύτής Το Ελληνικόν 
> έθνος σύμπαν έθρήνησε τδν θάνατον τοΰ Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, διότι καί 
’) σύμπασα ή νέα γενεά έδιδάχθη ύπ’αύτοΰ άμέσως είτε έμμέσως. 
> Μαθηταί καί ημείς χρηματίσαντες τοΰ άοιδιμου τούτου διδασκά- 
S λου, δτε κατά τά τελευταία τοΰ βίου του έγυμνασιάρχει τοΰ Α'. 
) Βασιλικού έν Άθήναις Γυμνασίου, πρδ πολλοΰ ώφείλομεν λόγω 
) εύγνωμοσΰνης νά κοσμήσωμεν τάς στήλας τοΰ Μίντορος διά τε 

> τής σεπτής αύτοΰ είκόνος και τής βιογραφίας του. Μή ποιήσαντες 
τοΰτσ μέχρι τοΰδε δΓ αίτια ανεξάρτητα τής θελήσεως ήμών, ήδη 

Ιάσμένως έκπληροΰμεν τδ ιερόν τοΰτο καθήκον, άποσπώντες τήν 

βιογραφίαν αύτοΰ έκ τοΰ λόγου τοΰ ύπδ τοΰ μελισταγοΰς A. Ρ. 
Ραγκαβή έκφωνηθέντος εϊς τδ μνημόσυνου I. Βενθύλου καί Γ. 
Γενναδίου τή 19 η Μαρτίου 1855.

'Ο Γεώργιος Γεννάδιος, υίδς ίερέως έκ Ζαγορίου τής ’Ηπείρου, 
< έγκατέλιπεν έν παιδική ήλικία τήν στέγην τών πενομένων γονέων 
< του καί έπέμφθη πρδς τδν έν Δακία θετόν του, ήγούμενον ένδς 
; τών έν Βουκουρεστίω μοναστήρια», καί, τυχών άρίστου διδασκά- 
) λου, Αάμπρου τοΰ Φωτιάδου, τοσοϋτον έκθύμως καί έπιμόνως 
> έδόθη εϊς τήν σπουδήν, ώστε έντδς ολίγου ό παντός πόρου έστε- 
<, ρημένος, ό σχεδόν εις έαυτόν έγκαταλελειμμένος αύτός, έκρίθη 
$ δ άριστος τών μαθητών τοΰ Αάμπρου καί έφηβος μόλις έπέμ- 
Ιφθη εις Λειψίαν ώς παιδαγωγός υίών πλούσιας οικογένειας. Έν

ταΰθα δέ, περιχαρώςτής εύκαιρίας δραξάμενος, ένεπλήσατο άκο- 
ρέστως τών ναμάτων τής άνωτέρας παιδείας και ιδίως πρδς τήν 
‘Ελληνικήν φιλολογίαν διεύθυνε τάς άκαμάτους σπουδάς του. 
Κατά δέ τά 1804, νεανίας έτι τήν ήλικίαν, άλλά, κατά τήν 
παιδείαν, τών πρεσβυτέρων ούδενδς έλαττούμενος, ήρξατο ήδη 
διδάσκων έν Βουκουρεστίω καί έκτοτε άπεδύσατο εις τδ εύγενές 
στάδιον τής έκπαιδεύσεως καί διαπλάσεως τής ‘Ελληνικής νέο

ς λαίας, 3 διήνυσεν έπί πεντήκοντα έτη, δολιχοδρόμος άκάματος, 
ς καί ου τέρμα ύπήρξεν ό έναγχος καταπιών αύτδν τάφος.
ς Κατά τούς άποφάδρας έκείνους χρόνους, δτε πυκνή έπεκάθητο 
S ή νύξ έπί τής ‘Ελλάδος, άμυδρά ύπέφωσκεν αύτονομίας άκτίς έν 
S τάΐς παριστρίοις έσχατιαϊς, 5ς διεΐπον νόμοι 'Ελληνικοί, άνακου- 
S φίζοντες τδν ζυγόν, καί έν αΐς μεταφυτευόμενον «καλλιεργείτο 
> άδεώς τδ ‘Ελληνικόν φρόνημα· προσέτι δ’ άνετώτερον άνέπνεον 
S οί Έλληνες έν τισιν άποικίαις, έν αις ευνομία καί πολιτισμός 
> τούς παρεμύθουν έν μέρει διά τής γλυκείας πατρίδος τήν στέρη- 
> σιν. Έν ταΐς μέν τών ηγεμόνων ή μεγαλοπρεπής φιλογένεια, έν 
$ ταϊς δέ τών έμπόρων δ διακαής πατριωτισμός, έν άσφαλεϊ καί 
ί έν ύπηνέμω τοΰ πνεύματος τής τυραννίας και βαρβαρότητος άνή- 
? γειρον έστίας μακρόθεν άπαυγαζούσας τδ φώς τής παιδείας έπί 
? τδ έθνος όλόκληρον καί έκατέροσε δ Γεννάδιος περιμάχητος, 
> έδίδαξε κατ’ άρχάς μέν έν Βουκουρεστίω μετά τοΰ Δούκα, τοΰ 
< Κλονάρη καί τοΰ Μακρή, έπειτα δ’ έν Όδησσω μετά τοΰ Βαρδα- 

λάχου καί τοΰ Γεωργίου Αασσάνη, καί αύθις έν 1820 μετεκλήθη 
ί ύπδ τοΰ ήγεμόνος Αλεξάνδρου Σούτζου εις Βουκουρέστιον, με- 
S τ’ ένδοξων συναδέλφων, τοΰ Βαρδαλάχου, τοΰ Κανέλλου καϊ τοΰ 

Κλεοβούλου. 'Ο Γεννάδιο: έδεξατο την πρόσκλησιν ταύτην, ούχί 
δμως έπί προθέσει νά διαμείνη έν τή μεγαλοπόλει, έ» ή καί άνε
τος βίος καί δαψιλείς άμοιβαί καί τιμαί παντοϊαι τδν περιέμε- 
νον, άλλ’ δπως παρασκευάση σχέδιον πρδ πολλοΰ τρεφόμενου 
παρ’ αύτω καί δ έθεώρει ώς έκπλήρωσιν καθήκοντος ίεροΰ. 'Οπου
δήποτε καί άν ή τύχη τδν περιέφερεν, ή καρδία του έστρέφετο 
πάντοτε πρδς τήν γήν, έν η είδε τδ πρώτον τδν ήλιον, καί μετά 
τοΰ Νεοφύτου Δούκα συνεσκέπτετο, άπελθών εϊς την Ήπειρον, 
να ίδρύση έκεϊσε γυμνάσιου· διότι τά άριστα καί τά μέγιστα ήλ- 
πιζευ, άν ή εύαυδρΟς έκείνη γή, ήτις παρήγε τούς πολεμικωτά- 
τους καί τούς φιλογενεστάτους τών ‘Ελλήνων, κατωρθοΰτο νά 
παραγάγη καί τούς μάλλον πεφωτισμένους, άν, δπου ήν άνδρία 
ικανή νά κατακτήση την έλευθερίαν,προσετίθετο καί παιδεία,ικανή 
νά τήν έκτιμήση.

Άλλ’ άλλαι μέριμναι τδν άπέτρεψαν τής έκτελέσεως τοΰ σκο
πού τούτου- διότι τδ φίλτατον δναρ τοΰ δλου του βίου, τήν θελ
κτικήν οπτασίαν, ήν τω παρίστα τδ πρίσμα τής φαντασίας ύπδ 
πατριωτισμού έξημμένης, τήν είδεν αίφνης μορφήν λαμβάνουσαν 
καί σωματοποιουμένην, καί τδ τέρμα, 3 μετ’ έλαχίστης ίσως έλ- 
πίδος έπεδίωκε δι’ οδών σκολιών καί μεμακρυσμένων, τδ είδεν 
έγγύτατα κείμενον, καί έμεινεν εϊς τδν τόπον δστις ήν τότε κέν- 
τρον μυστηριώδους δραστηριότητας, καί είς αύτήν άφιέρωσε πάσας 
του τάς δυνάμεις.

Διά τοΰτο, δταν ήλθεν ή πεπρωμένη ήμερα καί ήχησε πρώτον 
έν Δακία ή σάλπιγξ τής άναστάσεως, τών σχολείων ή νεολαία 
ε’.ς τά δπλα όρμήσασα, έτάχθη ύπδ τδν Γεννάδιον, δστις, άφ’ ου 
τή έκήρυξε τδ εύαγγέλιον τής έλευθερίας, ώφειλεν ήδη νά τήν 
όδηγήση ύπδ τήν σημαίαν αύτής.

Περί ταύτην δέ τήν έπιμέλειαν όντος έτι αύτοΰ, έπήλθε τοΰ έν 
Δακία τραγικού δράματος ή καταστροφή, καί άπεσβέσθη ένταΰθα, 
έν τω αϊματι τοΰ άθανάτου ίεροΰ λόχου, ή φλδξ ήν πεφωτισμέ
νος ένθουσιασμδς είχεν άνάψει έπί τοΰ βωμού τής πατρίδος, άλ
λ’ έσβέσθη μόνον άφ’ ου σπινθήρες άναπηδήσαντες άπ’ αύτής 
άνήψαν έν ‘Ελλάδι τήν μεγάλην πυρκαϊάν, τήν άποτεφρώσασαν 
τής τυραννίας τδ οικοδόμημα. Τότε μετ’ άλλων πολλών κατέ
φυγε καί αύτδς εις τήν φιλοξενως τούς Έλληνας ύποδεχθεΐσαν 
Ρωσσίαν καί, μικρόν έκέΐ παραμείνας, μετέδη εϊς Γερμανίαν έπί 
σκοπώ τοΰ νά σπουδα’ση θεολογίαν.

Ίσως παραδοξία καταγνωσθή τοΰ άνδρδς τούτου, δστις ούδέν 
διακαέστερον ηΰχετο τοΰ νά ιδη ποτέ τήν 'Ελλάδα δπλιζομένην 
πρδς άνάκτησιν τής έλευθερίας της, δτι δταν έφθασεν ή ένδοξος 
αΰτη ήμέρα καί ή ‘Ελλάς ήγωνίζετο ήδη ύπέρ τών δλων, αύτδς 
άπεφάσιζε νά σπουδάση Θεολο ρίαν. Καί δμως ή πρόθεσίς του ού- 
δαμώς ήν παράδοξο:, άλλ’ ήν άπόρροια, ώς πασαι αί πράξεις 
του, γνησίου καί πεφωτισμένου πατριωτισμού- διότι, ούδέ στιγ
μήν διστάζων δτι δ ‘Ελληνικός άγών, άμα άρξάμενος, έμελλε νά 
εύοδωδή διά τε τής τών Ελλήνων άνδρίας καί διά τής άντιλή- 
ψεως τής θείας προνοίας, τής προστάτιδος τοΰ δικαίου, έφρόνει 
συγχρόνως δτι τδν κατά τής τυραννίας έπρεπε καί έμελλε νά 
ξΐαδεχθή άγών άλλος, ούχ ήττον σπουδαίος ούδ’ ήττον δυσχερής, 

δ κατά τών δεινών τής τυραννίας συνεπειών, κατά τής άμαθείας 
καί βαρβαρότητος, καί είς έκεϊνον πολλούς βλέπων τούς άξίως 

πρωταγωνιστοΰντας, εϊς τούτον ήθέλησε ν’ άλειφθή αύτδς άθλη
σής, δΓ δ άναγκαΐον έκρινε νά καταταχθή έν τω κλήρω. 'Ο ίε- 
ρεύς, ώς αύτδς τόν έννόει, δέν πρέπει νά ήνε έκ τών νομιζόν- 

των πορισμον tivm rijv ιυαίβίΐαν (1), ούδέ νά περιορίζη τδ κα
θήκον αύτοΰ εις τήν άντί μισθού θρησκευτικών τινων διατυπώ

σεων τέλεσιν. Τήν παρακαταθήκην έχων τοΰ θείου λόγου, ό ίε- 
ρεύς οφείλει διά τοΰ ούρανίου τούτου βαλσάμου νά ια πάσας τάς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟ?.

άλγηδόνας, διά τής ύπερτάτης ταύτης δυνάμεως νά διαπλάττη 
τάς καρδίας, διά τοΰ άμολύντου τούτου φωτός νά φωτίζη τούς 
νόας. Επομένως αύτδς πρώτος έμπνεόμενος ύπδ τής άνωθεν σο
φίας, ήτις κατά τδν ’Απόστολον (2) πρώ,τον μεν άγνή έστιν, 
Ιπειτα. ειρηνική, ίπιεικής, ευπειθής, μεστή έλέους καί καρπών 
αγαθών, αδιάκριτος καί άνυπόκριτος, οφείλει προσε/ειν τή 
άναγνώσει, τη παρακλήσει, τη" διδασκαήίρ:—ταΰτα μελετιγν, 

και εν τούτοις είναι,Γνα αντοΰ ή προκοπή ιρανιράη ίν π&σι (3)’ 
όφείλει, πάντων προέχων κατ’ άρετήν, κατά παιδείαν καί κατ’εύ- 
σέβειαν, νά καθίσταται ικανός, ώστε τύπος νά γίνεται των πι
στών καί νά τούς ποδηγετή εις τήν όδδν τοΰ καθήκοντος κα 
τής σωτηρίας. Τοιοΰτος μορφούμενος ό ίερεύς έν ‘Ελλάδι, πνευ
ματικός πατήρ καί διδάσκαλος, καθοδηγδς έν τω βίω, καί τδ κύ
ρος άνωθεν έχων, δύναται, έάν ή κατηρτισμένος δΓ άγίου πνεύ
ματος καί διά παιδείας, μόνος αύτδς νά καταγωνισθή τήν άμά- 
θειαν, νά συνετίση τδν νοΰν, νά μαλάξη τάς καρδίας, ν’ άναμορ- 

φώση τά ήθ-η, καί τδ έθνος, τδ διά τής άνδρίας του άνακτησά- 
μενον τήν έλευθερίαν, νά καταστήση άξιον τής έλευθερίας. Τοι- 
«ύτην έννοών ό Γεννάδιος τοΰ κλήρου τήν ίεράν έντολήν, ήθέ
λησε νά καταρτισθή δπως χρισθή ά^ιος τοΰ Χριστού στρατιώτης 
καί νά ένασκηθή είς τά δπλα τής Χάριτος καί τοΰ Λόγου, δΓ ων 
νά ύπερμαχήση ύπέρ τής ηθικής τοΰ έθνους άναγεννήσεως.

Άλλ’ ένώ μετά ζήλου, έμπνεομένου ύπδ τής πεποιθήσεως τοΰ 
καθήκοντος, άπεδύετο εις τδν διανοητικόν τούτον αγώνα, είδεν

(3] Πρ. Τιμόθ. Α'. 4, 13—15.
(1) Παΐλ. πρ. Τιμόθ. Α’. 6, 5.
(2) Έπιστ. Ίακώδ. 3, 17.



270 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 271

? ότι ό άλλο;, δ ύλικός καί αιματηρός, οΰ άνευ οντος έματαιοΰτο, 
( 8έν έστέφετο δ·.’ έπιτυχίας δσον ταχέως αυτός έπροσδόκα καί 

5 ηΰχετο έν τή πατριωτική τον άνυπομονησία· καί ή κραυγή τή; 

) έν πυρΐ και μαχαίρα άπολλυμένης πατρίδος του, φθάνουσα μέχρι; 
J> αΰτοΰ, τον άπέσπα τή; ήσύχου μελέτης του, έν ω τον έξήγειρε 
< συγχρόνως ή κλαγγή τών όπλων καί ή φήμη τών νικών τών Έλ- 
> λήνων, και πάντα τα λοιπά έν δευτέρων μέρει τιθέμενος, έσπευ- 
ί> σεν ή νά συναγωνιστή μετά τών άδελφώ; του ή νά συναποθάνη. 

? ’Ολίγον άφ’ ου έπάτησε τήν τότε έξ αιμάτων καί έκ δακρύων 
πεφυρμένην γήν τή; ‘Ελλάδος, ήλθεν εις ’Αθήνας, έπι σκοπώ

, ν’ άνακαλέση τάς Μούσα; εις τήν άρχαίαν έστίαν των καϊ νά 
ί, ίδρύση σχολειον μεταξύ τής ’Ακαδημίας και τοΰ Αυκείου. Άλ- 

? λ’ άκούων τήν ‘Ελλάδα πάσαν αντηχούσαν πίριξ του άπό κρότον 
ί όπλων τυραννοφόνων, δέν άνέσχετο νά μείνη έπί πολύ ταΐς είρη- 

? νικαϊς Μούσαις υπηρετών, άλλά τοΰ Άρεω; γενόμενος δπαδός, 
<* έλαβεν εις τήν άγύμναστον χεϊρα τό πυροβόλον καί παρηκολού- 
/ θησε τον εΰγενή φιλέλληνα Φαβιέρον εις τό άτυχές έπιχείρημα 
/ τής Καρύστου. Έκτοτε δ’ έπέστρεψε πάλιν εις τά; Μούσας, διότι 
' οΰδεμία ήττα έξησθένει τήν εις τό μέλλον τής Ελλάδος πεποί- 
ί θησιν τής καρδίας του και τοΰ μέλλοντος τούτου ήθελεν άξιους 
( νά προκαταρτίση πολίτας.
J Άλλ’ άν καί όλον αυτόν άπησχόλει ή υπέρ τοΰ μέλλοντος 

<! πρόνοια, δέν έμενεν δμω; πάντοτε καί τοΰ παρόντος αργός καί 
ί ανάλγητος θεατής. Έξ εναντίας μάλιστα, οσάκις συνέπεσεν έκ 
< τύχης εις τά δημόσια άναμιγείς, έκθύμως ύπέρ αΰτών ήγωνίσατο 
'■ καί πολλάκις έν καιρίαις περιστάσεσιν άνέδειςεν άξιομνημονεύ- 
$ τους τή πατρίδι υπηρεσίας. Είχε πέσει τό Μεσολόγγιον, εΰγενής 

[ απαρχή τής έλευθερίας, και οί ήρωίκοί αΰτοΰ πρόμαχοι, όσοι διέ- 
■ φυγον τάς φλόγα; καί τοΰ; έχθρού;, οίκτρά θύματα τοΰ λιμού 

καί τής ταλαιπωρίας, εΐχον συρρεύσει εις χιλιάδα; εις Ναύπλιον 
' καί έζήτουν παρά τή; κυδερνήσεως, ώ; μόνην αμοιβήν τή; έν- 
> δόξου θυσίας των, ξηρόν άρτον διά νά τραφώσι καί πυρίτιν διά 
S νά πολεμήσωσιν. Άλλ’ ή κυβέρνησες ήν έν απορία έσχάτη, τό 
S ταμεΐον κενόν, καί δεινή τών πραγμάτων ή θέσις. Τό Μεσολόγ- 
$ γιον πυρποληθέν, έφάνη λάμψαν έπί τής ‘Ελλάδος ώ; έπικήδειος 
$ δάς τοΰ άγώνος της, ή στερεά μετά τήν πτώσιν τοΰ προμαχώνος 
> τούτου ήσθάνθη τά; δυνάμεις της παραλυθείσας ένώπιον τοΰ 
> φρονηματισθέντος έχθροΰ, ή Πελοπόννησος έδηοΰτο άνευ σχεδόν 
? άντιστάσεως υπό τοΰ Αιγυπτίου καί ό κίνδυνος ήν περί τών όλων, 
ί Γενική κατασττροφή καί διάλυσις έπέκειτο, άν δέν έξεπέμπετο 
S στρατός αναχαίτισών τοΰς πολεμίους καί έμψυχώσων τοΰς προ- 
$ μάχους τής έλευθερίας. Κατηφή; καί περίτρομος συνέρρευσεν ό 
S λαός τής Ναυπλίας εις τήν πλατείαν τής πόλεως, καί συνήλθον 
$ έπί τό αΰτό καί οί πειναλέοι στρατιώται, απειλητικοί έν τή 
> άπελπισία των. Άλλ’ οΰδείς έτόλμα, οΰδείς ήξευρε τί νά ποο- 
■ τείνη. Τότε ό Γεννάδιος, προκύψας τοΰ όχλου, άνεπήδησεν εις 
< τήν ρίζαν τής έν τω κέντρω τής πλατεία; ύψουμένης πλατάνου 
’ και έκεΐθεν, φλογερόν τό βλέμμα έπι τό πλήθος πλανών, μετά 
ί, φωνής στεντορίου καί μετ’ εΰγλωττίας παντοδυνάμου, διότι ήτον 

< τής καρδίας ή ευγλωττία, — «Ή πατρίς, ανέκραξε, καταστρέ

φεται, ό αγών ματαιοΰται, ή έλευθερία έκπνέει, Απαιτείται βο- ( 
ήθεια σύντονος· πρέπει οί ανδρείοι αΰτοί, οίτινες έφαγον πυρίτιν ? 
καί άνέπνευσαν φλόγας, καί ήδη άργοί καί λιμώττοντες μα; πε- ? 
ριστοιχίζουσι, νά σπεύσωσιν όπου νέος κίνδυνος τοΰς καλεΐ. Προς ί 
τούτο απαιτούνται πόροι, καί πόροι έλλείπουσιν. Άλλ’ άν θέλω- ΐ 
μεν νά έχωμεν πατρίδα, άν εϊμεθα άξιοι νά ζώμεν άνδρες έλεύ- < 
θέροι, πόρους εύρίσκομεν. Ά; δώση έκαστος δ τι έχει καί δύνα- ί 
ται. Ιδοΰ ή πενιχρά εισφορά μου. "Ας μέ μιμηθή δστις θέλει! » ί

Καί, επικροτούντο; τοΰ πλήθους, έκένωσε κατά γής τό ισχνόν ( 
διδασκαλικόν του βαλάντιον. ‘Ο κρότος τών πρώτων τούτων εις < 
τόν βωμόν τής πατρίδας καταπεσόντων ολίγων χρυσών, τοΰ μό- ? 
νου προϊόντος τών επιπόνων οικονομιών του, τού μόνου έφοδίου ? 
τοΰ έναγωνίου του βίου, βεβαίως ώς μελωδία εΰπρόσδεκτος άντή- 
χησεν εις τον οΰρανόν, καί κατελογίσθη βεβαίως ή προσφορά < 
αΰτη παρά τής χήρας τόν όβολόν, έν ταΐς άίδίοις δέλτοις, έν α’ς ι 
έγγράφεται πάσα εΰγενής πραξις εις μυριοπλάσιον άνταπόδοσιν. ς
— κ Άλλ’ όχι, έπανέλαβε μετ’ ολίγον ή συνεισφορά αΰτη ε’νε ( 
οΰτιδανή! Όβολόν άλλον δέν έχω νά δώσω, άλλ’ έχω έμαυτόν, 
καί ίδοΰ τόν ποιλώ! Τίς θέλει διδάσκαλον έπί τέσσαρα έτη διά > 
τά παιδία του; Άς καταβάλη ένταύθα τό τίμημα !» Αί γενναϊαι ί 
αύται λέξεις έξήψαν άκάθεκτον ενθουσιασμόν, καί πάντες μετά s 

δακρύων έσπευδον προσφέροντες οί μέν χρήματα, οί δέ, οΰδ’αΰ- S
τών έξαιρουμ ένων τών ύπό πενίας και πείνης κατατρυχομένων S

στρατιωτών, 3 τι έκαστος ή δπλον ή κόσμημα είχε τίμιου· ώστε ί> 
έν μικρώ χρόνω συνελέγη ποσότης έπαρκής πρός θεραπείαν τών 
πρώτων καί μάλλον έπειγουσών αναγκών. >

Ούτως έν ταΐς ήμέραις έκείναις τών έσχατων κινδύνων, αδτι-^ j 

νες άναδεικνύουσι τών άνδρών τήν αξίαν καί τήν άρετήν, δ Γεννά- ι 
διος διά τής άτρομήτου παρρησίας, ήν τω ένέπνεεν ή συναίσθησις ί 
τοΰ καθήκοντος, καί διά τής λάβρου του εΰγλωττίας, ήτις έξε- $ 
χέίτο έκ καθαράς πηγής, τή; ένθουσιώδους καί έναρέτου καρδίας 5 
του, κατέστη δύναμις, ήτις στρατηγούς ένεκαθίστα, τόν λαόν δι'έ- 
νός λόγου ήγε και έφερε, τω στρατώ έπεβάλλετο, άντετάττετο > 
κατά μέτωπον τοϊς όπλαρχηγοϊς καί τοϊς προϋχουχ καϊ ύψοΰτο ζ 
ύπερ αΰτήν τήν τότε άνίσχυρον καί κλονιζομένην κυβέρνησιν. ’av ί 
τότε υπάκουων εις χυδαίας εισηγήσεις κενοδοξίας, ή άν, έκτιμών < 
ήττον τό επάγγελμα δ έκ πεποιθήσεως έξελέςατο, έπεθύμει νά < 
ΰψωθή μέχρι τών υπάτων βαθμιδών τών πολιτικών αξιών, οΰδέν 
ήν τό δυνάμενον νά τόν έμποδίση. Άλλά μόλις περατώσας τό ί 
έργου τής κοινής σωτηρία;, άπεσπάσθη τών δαψιλευομένων αΰτω S 
ένδείξεων δημοσίου εΰγνωμοσύνης καί, υπεκφυγών τ’ο κύμα τό βι- > 
αίως φέρον «ΰτόν πρός τά άνω, άπήλθεν εις Σύρον, Τήνον καί > 
Αίγιναν, όπου έξηκολούθησε, μακράν τής τύρβης καί τών πραγ
μάτων, άφιερούμενος εις της νεολαίας τήν μόρφωσιν. Ενταύθα s 
εύρεν αυτόν, δτε ήλθεν εις τήν Ελλάδα, δ Κυβερνήτης καί, S 
μετά τινας εμπιστοσύνης αποστολές, τώ άνεθηκε τόν οργανισμόν ‘ 
τοΰ πάντοτε, άλλά μάλιστα τότε μετά τάς μεγάλος καταστροφάς, S 
τοσοΰτον αναγκαίου δρφανοτροφείου, καί μετά ταύτα τήν τοΰ κεν - < 
τρικοΰ σχολείου, τοΰ κατ’έκείνου; τοΰς χρόνους άνωτάτου τής > 
‘Ελλάδος έκπαιδευτικοΰ καταστήματος. >

Ενταύθα συναντώνται τό πρώτον αί δύο υπάρξεις, άς έτεμε 
ταΰτοχρόνως ή αμείλικτος τής μοίρας ψαλλίς. ‘Ο ’Ιωάννης Βεν- 
θύλος, έν Βυζαντίω γεννηθείς, έπεισε δέ και μετά ταΰτα έν 
Σμύρνη ύπό τών έπισημοτάτων διδασκάλων προκαταρτισθείς, 
είχε φθάσει έσχάτως έκ Γερμανίας, όπου τήν ‘Ελληνικήν ιδίως 
φιλολογίαν έσπούδασεν ύπό τοΰς πρύτανεις τής έπιστήμηο, τόν 
Βοίκχιον καί ‘Ερμάννον, ών διά τής φιλομαθείας καί τοϋ χαρα- 
κτήρός του προσεκτήσατο και δι' όλου τοΰ βίου του. εις πολύ
τιμον έφόδιον διετήρησε τήν φιλίαν καί οικειότητα. Τούτον έδωκε 
τω Γενναδίω ό Κυβερνήτης εις συνεργάτην έν τω Κεντρικω 
σχολείω, δ διά κοινής έπιμελείας διεκόσμησαν εις παιδευτήριον 

οΰ μόνον τής έλευθέρας ’Ελλάδος, άλλά καί πάσης τής 
Χριστιανικής Ανατολής. ’Ολίγοι είσίν έκ τών σήμερον τήν 
πατρίδα έν οίαδήποτε ιδιότητι ύπηρετούντων, οί μή τής παιδείας 
έν τω σχολείω έκείνω] γευσάμενοι, άλλά καί πάμπολλοι τών νυν 
έν τε ‘Ελλάδι καί έν Τουρκία τά σχολιϊα διευθυνόντων τρόφιμοι 
έκείνου εϊσί, καί έν αΰτω είσέτι τω πανεπιστημίω καθηγητα1 
άπαντώνται, οΰδενός δεύτεροι κατά τήν πολυμάθειαν, οίτινες εις 
ετέρου διδακτηρίου βάθρα οΰδέποτε έκαθέσθησαν.

Ό Βενθύλος πράος, άγαθός, προσηνής, έχων έν τω χαρακτήρι 
άρχαϊκήν τινα άφέλειαν, έν δέ τω πνεύματι φιλόκαλόν τι κα’· 
έπίχαρι, ήν τοϊς πασιν άγαπητός καί έπωφελής τοϊς παρ’αΰτφ 
μαθητεύουσιν, οΤς ένέπνεεν άγάπην πρός τήν ’Ελληνικήν άρχαι- 
ότητα, ώς μητέρα παντός τοΰ καλού. Άλλ’ έν τή υπερβολή τοΰ 
πρός αΰτήν ζήλου του καί έν τω ένθουσιασμω του υπέρ τών τοΰ 
Πλάτωνος καλλονών, έκφωνήσας ποτέ λόγον άπό καθέδρας,δστις 

διεδλήθη ώς άρχάς περιέχων άναρμόστους τόΐς τότε καιροϊς> 
έπαύθητής διδασκαλίας του. ’Επί δέ τής Βασιλικής κυβερνήσεως, 

άναγνωρι σθείσης τής αξίας αΰτοΰ, διωρίσθη εις μίαν τών τής φι
λολογίας έδρών τοΰ πανεπιστημίου καί άνηρπάγη ύπό τοΰ θανά
του έν μέσω τω σταδίω τών έπωφελών του άγώνων.

Ό δέ Γεννάδιος έξηκολούθησε διευθύνων καί προάγων τό κεν
τρικόν σχολείου καί άφ’ ου μετά τήν έλευσιν τοΰ Σ. ήμών Βα- 
σιλέως μετατεθέν αΰτό εις ’Αθήνας μετωνομάσθη Γυμνάσιον κα1 
ήν τής μαθητιώσης νεολαίας οΰ μόνον διδάσκαλος, άλλά καί 
σύμβουλος καί πατήρ, καί έκτός τών δώρων τής παιδείας μετέδι- 
δεν αΰτή καί τών άνεκτιμήτων νουθεσιών του, τοϊς δέ πενεςέροις 
πολλάκις καί ύλικωτέρων βοηθημάτων έκ τού ίδίόυ στερήματος.

Καταρτισθέντος δέ τοΰ πανεπιστημίου, κατετάχθη έν αΰτώ, ώς 
ήν έπόμενον, εις τών πρώτων καί διωρίσθη καθηγητής τής ιστο
ρίας τής Φιλολογίας. Άλλά καί έν τή περιστάσει ταύτη άνέ- 
λαμψαν αύθις πάσαι αί άρεταί αΰτοΰ, ήτε μετριοφροσύνη καί ή 
βαθεΐα φρόνησις καί 5 αγνός του πατριωτισμός. « Άν, εΐπεν, είσ- 
πηδήσωμεν όλοι εις τό πανεπιστήμιο·;, τί; θέλει μείνει εις τά 
κατώτερα σχολεία, ών ό καταρτισμός έΐνε οΰχ ήττον σπουδαίος; 
Οΰαί τή οικοδομή ήτις στερεώς μέν στεγάζεται, σαθρώς δέ θε- 
μελιοΰται! » καί άπεκλείσθη έθελοντής τοΰ έντιμοτέρου βαθμού, 
πολΰ άνωτέραν τιμήν διά τής αΰταπαρνήσεως κομισάμενος ταύ- 
της. Έξ έναντίας δέ μετά πάσης προθυμίας έδέξατο τήν καί τή 
φρενί καϊ τή καρδία του προσφιλεστάτην έντολήν του νά διδάξη

έν τή Ριζαρείω σχολή, ής αΰτός σχεδόν προΰκάλεσε καί τήν σύ- < 
στάσιν, καί έν άπουσία διευθυντοΰ διεκόσμει καί συνετήρει διά ,’ 

τής έπί τοΰ πνεύματος τών νέων παντοδυνάμου έπιρροής του τήν 
ίεράν ταύτην κυψέλην, έν ή παρασκευάζεται τ’ο μέλι τή; πίστεως· ) 
καί ένταύθα δ θάνατος τόν ένήδρευσε πρός ταύτην μέχρι τής τε- ) 
λευταίας στιγμής βαδίζοντα, μή θελήσαντα οΰδέ τω πανικό» φόβω > 
οΰδέ τώ προφανεϊ κινδύνω νά θυσιάοη τήν αΰστηρότητα τής τών > 
καθηκόντων του έκτελέσεως. >

"Οτε δέ πρό τριών έτών οί έν Κωνσταντινουπόλει δμογενεΐς ' 
τόν προσεχάλεσαν, μισθόν χιλιόδραχμον υποσχόμενοι καί πρόθυ- ’ 
μοι ν’ αΰξήσωσιν αΰτόν κατά τό ήμισυ μηνιαίως, 3ν έπέτεινε τήν ) 
άξίωσιν, δ Γεννάδιος άπεκρίθη ότι « πτωχός μέν εινε, καί με- 
θ’ ήμισείας έκατονταετηρίδος άγώνας οΰδ’ άρτον έ'χει νά έγκατα- > 
λειψή εις τά τέκνα του άλλ’ ότι δ πόθο; όλου τΟΰ βίου του ήν ? 
νά καταθέση τά δστά του εις γήν έλευθέραν.» Καί δ πόθος ο3- > 

τος έτελέσθη, φεΰ, τοσοΰτον ταχέως! /
Εις γήν έλευθέραν κεΐνται τά δστά σου, άνερ φιλόπατρι! < 

Κεϊσαι πλησίον τοϋ συναδέλφου σου έν τω βίω, τοΰ συνοδοιπόρου ζ 
σου εις τόν θάνατον, πλησίον τοΰ Βάμβα, τού Αευκίου, τού Πε- 
τζάλλη, τοΰ Δ. Μαυροκορδάτου, τοΰ Δούκα, καί όσων άλλων ; 
συναγωνισαμένων τόν ιερόν άγώνα τοΰ φωτισμού, καί πέριξ ύμών » 
τοσοΰτοι κεΐνται οί διά τοΰ αίματός των τήν ρίζαν τής έλευθερίας > 
άρδεύσαντες. Ώ χορεία ιερά, ή έν τή μεγάλη έκείνη έποχή διά > 
θυσιών καί άγώνων τήν πατρίδα έκ τών δνύχων τής τυραννίας > 
λυτρώσασα καί έξελοΰσα έκ τοΰ σκότους τής βαρβαρότητας! >

Είθε ώς χρυσοί αστέρες έπί τοΰ στερεώματος τής 'Ελλάδος > 
λάμπωσι τά ονόματα ύμών έπί τών μεθ’ ύμάς γενεών, άναμιμνή- j 

σκόντα αΰτάϊς οιοι ήσθε καί οιαί δφείλουσι νά ήνε πρός τήν πα- > 
τρίδα· καί αί άρεταί, άς έσπείρατε, είθε καρποφορήσωσιν, ώς ύμεΐς ’ 
ηΰχεσθε, πρός δόξαν καί μέγεθος τής 'Ελλάδος. “Εστω άξιος * 
ύμών μισθός ή πάντων τών 'Ελλήνων εΰγνωμοσύνη, έστω εις ’ 
τιμήν καί όφελος τής πατρίδος αΐωνία ή μνήμη ύμών! ?

> 

»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
άναρωσθΰσα τη 1 Νοέμβριον 1873 iv τΰ> Φιλιχηαιύιντιχιμ >

« ΟΜΗΡΩι » !

ΓΠΟ ξ
Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ. έ

Φιλύμονιτοι χύριοι ! >

Άναλαμβάνων κατά πρόσκλησιν τής Σ. Εφορίας τοΰ ήμετέρου ? 
Συλλόγου τήν συνέχειαν τοΰ ώραιοτάτου, τερπνότατου καί ώφελι- ) 
μωτάτου μαθήματος τής Γενικής Ιστορίας, νομίζω έπάναγκες εις 
τά πρώτα ήμών μαθήματα νά κάμωμεν άνακεφαλαίωσιν τών ? 
προηγηθέντων μαθημάτων. ς
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Ούδεμία έπιστήμη κάλλιον τής ιστορίας ΰπισχνεΐται νά δι- 
δάξη ήμϊν τό αληθές καί τό ώραϊον, άνευ δέ τούτων ε’νε αδύνα

τον νά έπιτύχωμ-ν τήν έπί τής γής έφικτήν ευδαιμονίαν. Νεή- 
λυδες έν τώ κόσμω τούτω, έφήμεροι κρίκοι τής άπεράντου άλύ— 
σου, δι’ ής διαιωνίζεται τό είδος έν τω μέσω τής καταστροφής 
τοΰ ατόμου, πώς θά πηδαλιουχήσωμεν ήμάς αύτούς, άν περιο- 
ρισθώμεν εις μόνην τήν ατομικήν ήμών πείραν; Άλλ’ ή ιστορία, 
άνερχομένη τάς στιβάδας τών αιώνων, προσφέρει ήμΐν παραδείγ
ματα πάσης άνθρωπίνου άρετής και κακίας· έντεΰθεν άντλοΰμεν 
μαθήματα σοφίας καί συνέσεως καί διδασκόμεθα τήν άληθή 
αξίαν τοΰ άνθρώπου καί τόν έπί τής γής προορισμόν αύτοΰ. Πα- 
ραβάλλοντες δέ τήν σύγχρονον έποχήν πρός τάς άρχαιοτέρας, 
ένθεν μέν μετ’ άγαλλιάσεως βλέπομεν τάς προόδους τού ήμετέ- 
ρου αΐώνος, ένθεν δέ συναισθανόμεθα τάς έλλείψεις ήμών καί, 
άντλοΰντες, ούτως εΐπεϊν, έκ τοΰ παρελθόντος τήν άναγκαίαν 
δύναμιν, εϊσορμώμεν εις τό μέλλον μετά μείζονος περισκέψεως 
καί έμφρονος έγκαρτερήσεως.

Ή ιστορία δθεν, κύριοι, ε’νε ή όσον ο’ιόν τε άδιάσπαστος άφή- 
γησις σπουδαίων καί άληθών συμβάντων, όπως γνωρίσωμεν τό 
παρελθόν καί δι’αύτοΰ δυνηθώμεν άπταίστως νά είσδύσωμεν εις 
τό μέλλον. ‘Η δέ Γενική 'ιστορία ε’νε σπουδαιοτάτη καθό έξε- 
τάζουσα τό σύνυλον τοΰ άνθρωπίνου γένους καί παρουσιάζουσα 
ήμΐν δρίζοντα εύρύτατον. Μέθοδοι ίστορικαι ύπάρχουσι δύο: ή 
ιδεογραφική, δι’ ής έκτίθεται ίδ ιαιτέρως καί κατά συνέχειαν ή 
ιστορία έκάστου έθνους, καί ή συγχροειστική, δι’ ής έκτίθενται 
συγχρόνως τά συμβάντα όλων τών λαών κατά χρονολογικήν 
σειράν. ’Αλλά τά ιστορικά γεγονότα όπως έξακριβωθώσι, δέον 
νά προσδιορισθή δ τόπος καί δ χρόνος, δηλ. τό ποϋ καί πότε 
έγένοντο- άλλως ούδεμίαν έχουσιν άξίαν. Διό ή Γεωγραφία καί 
ή Χρονολογία προσηκόντως καλούνται οί δύο οφθαλμοί τής ίςο- 
ρίας. Μία ένιαύσιος περιστροφή τής Γής περί τον "Ηλιον έκλήθη 
έτος, εκατόν έτη συνιστώσι τόν αιώνα, τέσσαρα έτη τήν 'Ολυμ

πιάδα κα! δεκαπέντε τήν Ίνδικτιώνα. Ταΰτα ε’νε τά εύχρηστό- 
τερα χρονικά μέτρα έν τή ιστορία.

Κατ' άρχάς τά έτη. ύπελογίζοντο κατά γενεάς, καθώς βλέπο
μεν τούτο εις τόν Όμηρον καί εις τήν αγίαν Γραφήν. Τρεις 
γενεαί κατά τόν πατέρα τής ιστορίας 'Ηρόδοτον καί κατά τούς 
πλείστους τών νεωτέρων άποτελοΰσι μίαν εκατονταετηρίδα. Αί δέ 
έποχαί, δι’ ών υπολογίζονται τά έτη σχετικώς πρός έπίσημον 
ίστοοικόν ή άστρονομικόν συμβάν, εΐσήχθησαν άκολούθως. Έκα
στον έθνος έχει τάς έποχάς του. Αλλά τό μάλλον πεφωτισμένο·? 
μέρος τοΰ κόσμου παρεδέχθη δυο πρώτιστας έποχάς, δηλ. τήν 
προ καί μετά τόν Ίησοΰν Χριστόν, ό όποιος κατά τούς γενικώ- 
τερον παραδεδεγμένους υπολογισμού; έγεννήθη 4091 έτη μετά 

τήν πλάσιν τοΰ άνθρώπου.

Ή Γενική ιστορία διαιρείται συνηθέστατα εις τέσσαρα μεγάλα 
τμήματα: εις ιστορίαν άρχαιοτάτην μεμιγμένην μετά τής Μυθο
λογίας, εις ιστορίαν άρχαίχν προβαίνουσαν μέχρι τής πτώσεως 
τής δυτικής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, εις ιστορίαν τοΰ Μεσαι- 

ώνος προβαίνουσαν μέχρι *ήΐ  πτώσεως τής ανατολικής αυ
τοκρατορίας, και εις ιστορίαν νεωτέραν μέχρι τής έποχής 
ήμών.

I
Γένεσις.

Κύριοι!

Κατά τήν ίεράν Γραφήν, τόν μόνον φαεινόν λύχνον τόν φαί

νονται εν τω αύχμηρω τόπω τών προϊστορικών αιώνων, έν αρχή 
έποίησεν ό Θεός τόν Ουρανόν και τήν Γήν και πάντα τά έν αύ
τοϊς· έπειτα έτακτοποίησε τήν άμορφον ύλην καί άπεχώρισε τά 
ύδατα· ακολούθως διέταξε τήν μέν ξηράν νά βλάστηση τά φυτά 
καί τά χόρτα, τά δέ ύδατα νά έξαγάγωσι τά έρπετά, τά πετεινά 
καί τους ιχθύς (1)· μετά ταΰτα διέταξε νά γεννηθώσι τά λοιπά 
ζώα (2) καί τελευταϊον πάντων ώς κορωνίδα τής Δημιουργίας 

έ ποίησε τόν άνθρωπον κατ’ εικόνα έαυτοΰ, δωρήσας αύτω τήν 
ύπαρξιν, τόν νουν, τήν αγάπην καί τήν έλευθερίαν, καί καταςή- 
σας αυτόν έπίγειον αντιπρόσωπόν του, όπως δεσπόζη έπί τών άλ- 
λων κτισμάτων (3). Έπλασε·? ακολούθως αύτω βοηθόν καί σύν
τροφον καί έθεμελίωσεν ούτω τήν ούω/έκειακ, τήν βάσιν πάσης 
ανθρωπίνου κοινωνίας.

Άλλ’ ή δυάς τών πρώτων λογικών όντων δέν έστάθη αξία 
τής ευδαιμονίας της. "Αγόμενοι ουτοι ύπό τής φιλοδοξίας τοΰ νά 
άποκτήσωσι γνώσεις ύπερτέρας τών πεπερασμένων νοητικών δυνά- 
μεών των καί νά έξισωθώσιν ούτω μέ τόν Δημιουργόν αυτών,ώλί- 
σθησαν εις τά φρικαλέα βάραθρα τής άποπλανήσεως καί τοΰ σκό
τους (4). Εντεύθεν άρα οί μάταιοι τοΰ άνθρώπου αγώνες, όπως 
εισδύση εις τά άδυτα τών έπιστημών εντεύθεν ή ακόρεστος αύτοΰ 
έπιθυμία τοΰ ύπερπηδήσαι τά θεόθεν διαχαραχθέντα αύτω ηθικά όρια.

‘Ο άνθρωπος, άπολέσας σύν τή άθωότητι αύτοΰ καί τήν αρχι
κήν του εύδαιμονίαν καί εξόριστος έπί τής γής ταύτης τών πό
νων καί τών ταλαιπωριών, ώφειλε νά έκτελέση έν αύτή τόν έξι- 
λασμόν του, τρεφόμενος έν ίδρώτι τοΰ προσώπου αύτοΰ καί διά 
μέσου ποικίλων προσκομμάτων έργαζόμενος τό αγαθόν καί καθι
στάμενος ούτω άξιος τής αποστολής καί τοΰ θεόθεν προορισμού του.

Ό ύ/ίάμκαί ή Ενα ήρξαντο λοιπόν ν’άπολαμόάνωσι τά πρός 
τό ζην έργαζόμε ?οι τήν γή·>, σχόντες δύο υιούς, τον Κάϊν καί 
τόν Άβελ. Μετά τήν γνωστήν άδελφοκτονίαν τοΰ Κάϊν, ήτίς 
πρώτη έμόλυνε τό πρόσωπον τής γής, δ μέν ένοχος έφυγε μα- 
κοάν, φοβούμενος μή ό φόνος έκδικηθή διά τοΰ φόνου· ό δέύάίάμ

(1) « Καί εΐπεν ό θεός· .εξαγαγέτω τά ΰδατα έρπετά ψυχών ζωσών 
κατά γένος καί πετεινά πετάμενα έπί τής γής κατά το στερέωμα τοΰ 
Οϋρανοΰ. (Γέν κείζ. ά.)-

(2) u Καί εΐπεν ό θεός· εξαγαγέτω ή Γή ψυχήν ζώσαν κατά γένος 
τετοάποδα καί έρπετά καί θηρία κατά γένος, και έγένετο ούτως», (αϋτ)

(3) « Ποιήσωμέν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν καϊ καί’ όμοίωσιν, 
καί άρχέτωσαν τών ιχθύων τής θαλάσσης καί τών πετεινών τοΰ Ουρα
νού καί" τών κτηνών καί. πάσης τής γής καί πάντων τών έρπετών τών 
έρπόντων έπί τής γής (αδτ. 2θ).

(4) « Καί εΐπεν ο οφις τή γυναικί· ού θανάνω άποθανεΐσθε. Ήδει γάρ 
ό θεός, ότι έν ή αν ήμέρα φάγησθε απ’ αύτοΰ, διανοιχθησονται υμών οί 
οφθαλμοί, καί έ'σεσΟε ώς θεοί γινώσκοντες καλόν καί πονηρόν » (Γεν. 
γ' »)—« Καί είπε Κύριος ό θεός. ’Ιδού Άδάμ γέγονεν ώς ε’ς έξήμών, 
τοΰ γινώσκειν καλόν κα πονηρόν. » (Γεν. αύτ. 22).

• άπέκτησε τόν ένάρετον ·Σήθ, καί οΰτος έγέννησε τόν Έκώς· ο 
Ένώς τόν Καϊνάν, δ Καΐνάν τόν Μαλελεήλ, ό Μαλελεήλ τόν 
Ίάρεδ, δ Ίάρεδ τόν Ένώχ, δ Ένώχ τόν Μαθουσάλα, και δ 
Μαθουσάλα τόν Αάμεχ, τ,ιτίρχ τοΰ Νώε. ‘Ο βίος δ’ έκάστου 

? τών πατριαρχών τούτων άποτελεϊ πολλάς έκατοντάδας ενιαυτών. 
J Καί οί μέν άπόγονοι τοΰ Σήθ έκλήθησαν Γιοι Θεού, ώς διατε- 
ίλέσαντες πιστοί εις τόν θειον νόμον, οί δέ τού Κάϊν ι-ίοι ανθρώ

πων. Άλλ’ δ έρως συνήψε τούς υιούς τοΰ Θεού μετά τών θελκτι
κών θυγατέρων τών Καϊνιτών, καί οί έκ τών γάμων τούτων γεν- 

? νηθέντες Γίγαντες κατά τήν αγίαν Γραφήν, πεποιθότες έπί μόνη 
τή σωματική αυτών ρώμη, προέδαινον δσημέρσι εις τήν διαφθο- 

Ιράν κα: άσέβειαν. Όθεν δ θεός δργισθείς έπνιξε διά τοΰ παγκο

σμίου έκείνου κατακλυσμού τούς τε άνθρώπου; καί παν έμψυχον, 
φεισθείς μόνου τοΰ έναρέτου Νώε και τής οικογένειας αύτοΰ. ‘Ο 
πατριάρχης οΰτος έσώθη, εΐσελθών κατά θείαν διαταγήν μετά 

( παντός είδους ζώου έν τή μεγάλη εκείνη σωστική κιβωτώ, ήτις 
) είχε 300 π. μήκος. 30 πήχ. ύψος καϊ 50 πλάτος. 'Όθεν κατά 

τού; γενομένου; υπολογισμούς ήτον εύρυχωροτέρα τοΰ έν Ρώμη
( άγιου Πέτρου καί τή; έν Κωνσταντινουπόλει άγια; Σοφίας.
\ Ή κιβωτός μετά πάντων τών έν αύτή έπέπλεεν έν μέσω τή; 

γενική; καταστροφής τών λοιπών ανθρώπων καί ζώων, μέχρι;
; ου, τών ύδάτων έλαττωθέντων, έκάθισεν έπί τσΰ 'Αραράτ ορού; 

τής ’Αρμενίας. Τά ζώα έξελθόντα διεσκορπίσθησαν πάλιν έπί τής 
( γή;, αί ώραι τού έτους έπανέλαβον τήν τακτικήν αυτών διαδο- 
ι Ζήν> ή τάξις τή; τών φυτών βλαστήσεως άποκατέσιη καί πάλιν 
> και δ θεός καταπραϋνθεί; ηύλόγησε τον Νώε κα: τούς υιούς αύ- 
’ τοΰ, λέγων: « Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν 
' γήν κα! κατακυριεύσατε αύτής. » (Γεν. θ'.)

Οί άπόγονοι τοΰ . Νώε πολλαπλασιασθέντες μετά Οαυμα-τής 
ί ταχύτητος, εΐδον ότι ήσαν ή,αγκασμένοι νά καταλίπωσι τάς τερ

πνά; πεδιάδας τής Μεσοποταμίας· αλλά, πριν διασπαρώσιν εις 
δλην τήν γήν, ήθέλησαν ν’ άφίσωσιν εν υπερήφανο·? μνημείο·? τή; 

μέχρι τούδε συμβιώσεώ; των, έγείροντες πύργον υψηλό :ατον καί 
άπέρα.τον. Πλήν ή πρόθεσις αύτη άπήρεσεν εις τόν Θεόν,δ όποιο; 
καταβά; έν μέσω αύτών συνέχεε τάς γλώσσας αυτών καί, ένώ 
μέχρι τή; στιγμή; έκείνη; πάντες έλάλουν τήν αύτή·? γλώσσα·?, 
έκτοτε δέν συνενοοΰντο πλέον πρός άλλήλους. Όθεν τό έργον αύ
τών έμεινεν άτελές, καί αί έκ τών τριών υιών τρΰ Νώε (Σήμ, 
Χάμ καί Ίάφεθ) τρεις φυλαι τοΰ άνθρωπίνου γένους, ζητούσα: 
νέα; πατρίδάς, διεσκορπίσθησαν έφ’ άπασαν τήν γήν, διατηρήσα- 
σαι τήν τε ποικιλίαν κα: τήν ομοιότητα τήν άπαντωμένην συνή
θως μεταξύ άδελφών (Γεν. ιά.). Έκ τής παγκοσμίου λοιπόν ταύ
της άδελφότητος τοΰ άνθρωπίνου γένους έξηγοΰνται αί κοινά: αύ
τοΰ δοξασίαι καί πεποιθήσεις, ο: κοινοί νόμοι καί ή μεταξύ δλων 
τών γλωσσών ύφισταμένη συγγένεια.

I I

Ηλικία τοΰ ήμετέρου Πλανήτου.

Πριν προβώμεν εις τήν ιστορικήν ήμών άφήγησιν, θεωρούμε·? 
έπάναγκες, κύριοι, νά έξετάσωμεν ζητήματά τινα σπουδαιότατα· 
τό πρώτον δ’ δπερ παρουσιάζεται ήμϊν ε’νε ή ηλικία τής ήμετέ- 

ρας γής. Λ.χ^ξί-ιζ'ΐτες άνά χεϊρας τήν Γένεσιν τοΰ Μωΰσέως, 
βλέπομεν τήν έξαήμερον δημιουργίαν τοΰ παντός· ότι δμ,ως αί 'έξ 
ήμέραι τής Δημιουργίας δέν εϊνε ήμέραι εΐκοσιτεσσάρων ωρών, 
είνε γνώμη συμφωνούσα πρός τε τήν ‘Αγίαν Γραφήν καί πρός 

τόν ορθόν λόγον. Δηλ. ένταϋθσ πρόκειται ούχί περί ήιχερονυκτίων, 
αλλά περί έξ έποχών τής γής, τών · όποιων ού δέδοται τώ άν- 
θρώπω νά καταμετρήση τήν διάρκειαν καί αί όποιοι άφησαν ίχνη 
ανεξίτηλα έπί τού ήμετέρου πλανήτου. ‘Η Γεωλογία, νεωτάτη 
έπιστήμη, έξελίσσουσα τά στρώματα, ύφ" ών περιβάλλεται ή γή, 
τό συμβολικόν τούτο κρόμμυον τών άρχαίων Αιγυπτίων, ήνάγκασε 
τά έν τοϊς σπλάγχνοις αύτής ορυκτά μόνα των νά έξϊστορήσωσι 
τήν μόρφωσίν των.

Τήν πρώτην ημέραν τής Αηιιιουργίας ή διάπυρος ύλη, ύπεί- 
κουσα εις τούς νόμους τής αμοιβαίας έλξεως και εις τάς δυνά
μεις κεντρόφυγα και κεττροβαρή, έλάμβανε τό σχήμα άπεράντου 
σώματος σφαιροειδούς. ‘Η ύλη αύτη βαθμηδόν στερεοποιούμενη 
άπετέλεσε τά άρχέγονα έκ γρανίτου πετρώματα, έν οίς ούδέν 
ίχνος απαντάται ζώων καί φυτών.

Ή δευτέρα ημέρα χαρακτηρίζεται διά τής έπί τής γης έμφα- 
νίσεως τού ύδατος. Έν τω ύδατι τούτω, έχοντι υψηλήν θερμοκρα
σίαν ένεκα τής βαρυτάτης άτμοσφαίρας, έσχηματίσθησαν τά με- 

σοταγη πετρώματα, παρ’ οις άπαντώνται οί χαρακτήρες κρυ
σταλλώδους υφής και συμπήξεως κα: οί τής βραδείας καθιζήσεως 
τών ΰδάτων. Τότε άνεφάνησαν αί νήσοι καί αί ή 
σαι άπό λειχήνας, βρύα, φύκη καί πτερίδας πελωρίους, ένώ έν 
τοϊς ΰδασιν έπλεον τά άσπόνδυλα ζώα, πολύποδες, λτθόφυτα (1) 
καί ή πλούσια οικογένεια τών τρίλοβων. Τά λείψανα τής γιγαν- 
τιαίας ταύτης βλαστήσεως έσχημάτισαν τά στρώματα τών λι
θανθράκων καί ξυλανθράκων. Ή άτμσσφαϊρα, οΰσα μέχρι τούδε 
πυκνοτάτη, κατεθεσε διαφόρου; ούσίτς έν εϊδει ατμού' άραιωθεϊσα 
δέ κατά τι κα: κατασιάσα όπ<υσοΰν διαφανής, έπέτρεψε τήν δίο
δον τής ηλιακής άκτϊνος.

Τήν τρίτην ημέραν έπί τών δευτερογενών πετρωμάτων τού 
σχιστόλιθου, τοΰ ψαμμίτου καί τού ορυκτού άλατος έμφανίζρνται 
τά σπο>·4ι·λωτά ζώα, αρχό^ε'ΐχ άπό τών σαυροειδών, λεπιδοει- 
δών καί άλλων έρπετών καί ιχθύων, άλλ’ άνευ ούδενός μαστο
φόρου. Ή γή κοσμείται μέ άφθονον βλάστησιν πτερίδων δενδρο.- 
ειδών, άλλ’ άνευ ούδενός φυτού δικοτυλήδονος.

Τήν τετάρτην ημέραν έρπουσι τά πελώρια έρπετά μέ μορφάς 
τερατώδεις, μέ μέλη άλλόκοτα, διεγείρο·'τα τήν ήμετέραν έκπλη- 
ξιν, όταν άποσπώμεν αυτά άπό τών δευτερογενών πετρωμάτων.

θαλάσσια προϊόντα, εχοντα σχήμα φυτοΰ καί Οργανισμόν ζωικόν 
οιον το κοράλιον.

πείροι, καλ· φθ 
ιλωρίόυς,

(

(

(ΜΕΜΟΡΟΣ Τοα. Ε’. Τείχος ΝΖ'ψ. 35,
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Τήν Πέμπτην ήμέραν οί ιχθύες, τά υδρόβια καί χερσαία 
μαστοφόρα πληροΰσι τήν θάλασσαν καί καλύπτουσι τήν γην, ένθα 
βλαστάνουσιν ο: φοίνικες, τά πτελοειδή καί τά δικοτυλήδονα. Ή 
άτμοσφαϊρα καθίσταται διαφανεστέρα, αί ήπειροι μεγαλύνονται 
διά τής έξάρσεως τών όρέων ααί διά τής καταδύσεως τών κοιλά
δων, τάς όποιας ή θάλασσα Επικαλύπτει Τό δέ ύδωρ Εξατμιζό
μενο·? διά τής ήλιακής θαλπωρής πίπτει βροχηδόν έπί τής γής, 

κα: έκτοτε διακρίνονται αί ΰφιζήσεις (κατακαθίσματα) τοΰ τε 
γλυκέος καί τοΰ άλμυροΰ ΰδατος καί τά τριτογενή πετρώματα, 
καθώς ή. πλαστική άργιλλος, δ λευκός ψαμμίτης καί ό μυλίτης 
λίθος (μυλόπετρα). Κατά τήν Εποχήν ταύτην πιθανώς ή γηίνη 
σφαίρα άνεστατώθη, καί ωκεανός, είσορμήσας είς τήν ήπειρον, 
έσκαψε βαθείας κοιλάδας, άφήκεν άπεράντους άποθήκας χαλίκων 
κυκλοτερών, μετετόπισε πελώρια όρη καί κατέστρεψε πολλάς 
φυλάς ζώων, τών όποιων οί σκελετοί εύρίσκονται έντδς σπηλαίων 
εϊς σωρούς μεγίστους μεμιγμένους μετά πτηνών. Τά ΰδατα συνελ- 
θόντα πάλιν έσχημάτισαν άλλας δεξαμενάς, νέαι γέαι άπεκαλύ- 
φθησαν καί θέσις προητοιμάσθη διά ιό εύγενέστερον τών πλασμάτων.

Έκ τών ρηθέντων βλέπομεν, κύριοι, δτι ή Γεωλογία συμφωνεί 
πληρέστατα μέ τήν Γένεσιν τοΰ Μωύσέως ώς πρδς τήν τάξιν τής 
δημιουργίας, ώστε, δυοϊν θάτερον, ή δ ιστορικός ουτος ύπήρξεν 

άληθώς θείος καί θεόπνευστος, ή, άν θελήσωμεν νά στερήσωμεν 
αύτδν τής θεοπνευστίας, έσμέν ήναγκασμένοι νά όμολογήσωμεν, 
ότι έπί Μωϋσέως ήσαν γνωστά όσα σοφοί Γεωλόγοι μετά τοσούτων 
άγώνων άνεκάλυψαν τρεις χιλιάδας έτη βραδύτερου, δπερ άτοπον.

Έν τω μέσω τόσων ζωικών λειψάνων άνευρεθέντων έν 
τοϊς διαφόροις στρώμασιν ούδαμώς άπαντώνται οστά άνθρώπινα. 
Οΰτε τόξον οΰτε δπλον οΰτε άλλο έργαλεϊον δεικνύει τήν 
παρουσίαν τοΰ άνθρώπου, δπερ παρεκινησε τδν διάσημον φυ
σιοδίφην Γεώργιου Κυβιέρον (Cuvier) νά κάμη τδ Εξής συμ
πέρασμα: «Άν ύπάρχη τι βέβαιον είς τήν Γεωλογία·?, εΐνε 

5τι ή γήινος Επιφάνεια άνεστατώθη ύπδ παγκοσμίου καί αιφνί
διου κατακλυσμού, οΰτινος ή χρονολογία δέν δύναται ν’ άνέρχη- 
ται πέραν τών πέντε ή εξ χιλιάδων Ετών, δτι μετά τήν γενικήν 
ταύτην άναστάτωσιν δλιγάριθμα άτομα, διαφυγόντα τήν πανολε- 
θρίαν, διεσπάρησαν καί έπολλαπλασιάσθησαν επί τών ήδη ξηραν- 
θεισών γαιών, καί δτι έκτοτε καί μόνον αί άνθρώπινοι κοινωνίαι 
ήρξαντο πορείαν προοδευτικήν, άνήγειραν κτίρια καί πόλεις, συνέ- 
λεξαν τά φυσικά γεγονότα καί συνεδύασάν συστήματα Επιστημο

νικά. »
Ούχί δέ μόνος δ Κυβιέρος, άλλά καί δ κλεινός Πασχάλης 

(Pascal) καί δ μέγας Νεύτων (Newton) άπέδειξαν τήν πληρε- 
στάτην συμφωνίαν τής φύσεως πρδς τας παραδόσεις τής άγιας 
Γραφής. Ούχ ήττον δέ καί αί παραδόσεις τών λοιπών Εθνών 
τής άρχα’.ότητος Εν τή άπείρω ποικιλία τών μυθικών πλασμάτων 
τής φαντασίας αυτών συμφωνοΰσ·. πρδς τάς έποχάς τής Μωσαϊ- 
κής Πεντατεύχου. Οί Χαλδάϊοι, Σϊναι καί Αιγύπτιοι π. χ, συμ- 
φωνοΰσιν ώς πρδς τά τετρακισχίλκ έτη άπδ τοΰ κατακλυσμού.

111
'Ενότης τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Ή αΰθεντιχέτης της Μωσαϊκής δ'.ηγήσεως, κύριοί, διδούσης τώ 
άνθρώπω ΰπαρξιν 7 έως 8,000 έτών, Επιβεβαιοΰται άρα ύπδ τής 
προόδου τών επιστημών, καί αληθώς εινε καταπληκτική ή συμ
φωνία τής Γινέσιως πρδς τάς νεωτάτας κτήσεις τής Επιστήμης. 
Μετάξι» *δλων  τών κοσμογονιών μόνη αΰτη δέχεται διαφο
ράν χρόνου μεταξύ τής δημιουργίας τής άμδρφου και ακατέργα
στου ύλης καί τοΰ διοργανισμοΰ αύτής· μεταξύ τής αρχής έν ή 
έκδηλοΰται ή ΰπαρξίς της, και τής έπωάσεως ((’incubation) αύ
τής ύπδ τοΰ πνεύματος τοΰ θεοΰ, δι’ ής έσχηματίσθησαν έκ τής 
άπεράντου ταύτης ύλης οί άστέρες οΐτε απλανείς καί οί πλανή- 
ται. Ή δημιουργία τής ύλης ύπήρξεν ή άκαριαία πραξ'.ς θελή- 
σεως παντοδυνάμου· άλλά πρδς διευθέτησιν αύτής έδέησε νά 
ρεύση τοσοΰτος χρόνος, ή δ’ Εργασία αΰτη βλέπομεν καί έπί τών 
ήμερών μας νά έξακολουθή εϊς τούς νεφελώδεις άστέρας (ne- 
buleuses), οίτινές είσι κόσμοι ήδη σχηματισμένοι. Τήν αλή
θειαν ταύτην, ήτις μόλις έπί τής έποχής ήμών διεσαφηνίσθη, 
έξέθηκεν ό Μωϋσής όχι μέ τδ ύφος τοΰ Νεύτωνος καί τοΰ Έρ- 
σχέλλου άλλά μέ το μεταφορικόν ύφος, δι’ ου μόνου ήδύνατο νά 
γίνη καταληπτός εις τδν λαόν του.

Τδ φώς, κύριοι, κατά τά τελευταία πειράματα διατρέχει 98, 
843 Ίταλ. μίλλια είς έν δευτερόλεπτον ό δέ πατήρ Έρσχελλος 
διϊσχυρίζεται, ότι αί φωτεινοί άκτίνες αί διαβιδασθεϊσαι ήμϊν κατά 
πρώτον ύπδ τών Νεφελωδών τών τά μάλιστα μεμακρυσμένων 
άπαιτοΰσιν ύπέρ τά δύο εκατομμύρια έτών, δπως φθάσωσι μέχρι 
τήί ϊί?· Τά άστρα ταΰτα λοιπόν έδημιουργήθησαν πολύ πριν τής 
τελευταίας διατάξεως τής ήμετέρας σφαίρας. ‘Η πρώτη δθεν πρά- 
ξις τοΰ Δημιουργού τών δντων ύπήρξε μία άπόλυτος δημιουργία, 
τά δέ λοιπά έξεπληρώθησαν καί έκπληροΰνται ύπδ τήν ώθησιν 
τών δυνάμεων, άς αύτός ό Δημιουργός ένέδαλεν εις τήν ύλην. 
‘Η καταπληκτικωτέρα δέ τών δυνάμεων τούτων εινε ή άμοιβαία 
έλξις τών δντων, καί δ Μωϋσής εΐδεν δτι ή έδραιότης (la stabi
lity) τών ούρανίων σωμάτων έξαριάται έκ τής άμοιδαίας ταύτης 
συνολκής καί έκ τής διαχωριζούσης αύτά άποστάσεως. Μεταξύ 
τών άπειρων τούτων σωμάτων έστερεώθη καί ή ήμετέρα γή άπδ 
τών πόλων αύτής κρεμασθεϊσα έπί τής άδύσσου· έν δέ τοϊς σπλάγ- 
χνοις αύτής χαίνουσι, κατά τήν άγίαν Γραφήν, άπέραντα σπή
λαια, ένθα ύπάρχουσι τά έν τω κέντρω αύτής ΰδατα καί ένθα Εμ
φωλεύει τδ έγγ-ιον πΰρ (Ίωδ. κς’.).

‘Ο "Ελλην άστρονόμος Ίππαρχος(ζήσας περί τδ 150 π.Χ.)έφρό- 
νει,δτιοί άστέρες ήσαν 1022,δ δέΜωΰσής ήξεύρει δτι εινε ανα
ρίθμητοι ώς ή άμμος τής θαλάσσης, καί μετά τριάκοντα αιώνας 
τά τηλεσκόπια άποδεικνύουσι τοΰτο. Τά έμψυχα οντα κατά τήν 
άγίαν Γραφήν έπεφάνησαν κατά γενέσεις διαδοχικάς καί άναλό- 
γως τοΰ απλού ή πολύπλοκου οργανισμού αύτών άλλά καί ή 
Γεωλογία κατά γρα'μμα άποδεικνύει τήν διαδοχικήν ταύτην γέ- 
νεσιν. ‘Ο άνθρωπος έρχεται τελευταίος πάντων κατά τήν άγίαν 
Γραφήν- άλλά καί ή Γεωλογία δέν έδυνήθη ν’ άνακαλύψη οΰτε 
S? λείψανο·? αύτοΰ είς τά άρχαϊα στρώματα.

/ , "Τ"

Αποδείξαντες, κύριοι, τήν πληρεστάτην συμφωνίαν τής Γενέ- 
ί σεως τοΰ Μωϋσέως καί τής Γεωλογίας ώς πρδς τδ πρώτον σπου- 

Ιδαιότατον ζήτημα τής ήλικίας τοΰ ήμετέρου Πλανήτου καί ώς 
πρδς τάς Εξ δημιουργικάς έποχάς, έπιλαμβανόμεθα ήδη δευτέρου 
έπίσης σπουδαιοτάτου ζητήματος, δηλ. τής ενότητας τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους.

■ ‘Υπήρξε καιρός, καθ’ δν έπιστεύθη ή ΰπαρξις άνθρωπίνων τε
ράτων (τών Ourang-Kubub και τών Ourang-Guhu τών δασών 
τοΰ Βορνέου καί τής Σουμάτρας), άλλ’ ήδη τά φώτα τής κριτικής 

< έξηφάνισαν ταΰτα, καθώς καί τούς άνθρώπους, είς οΰς άπεδίδετο 
S ούρά (Blumenbach de generis hutnani varietate). To αύτδ συνέβη 
> κάί μέ τούς νάνους τής Μαδαγασκάρης, μέ τούς ‘Ερμαφρόδιτους 
S τών Φλωρίδω · καί μέ τούς Παταγόνας καί Όττεντότους. 'Ομοίως 
S ή συνουσία τοΰ άνθρώπου μετά τοΰ θήλεος πιθήκου, τήν όποιαν 
' τινές ύπεστήριξαν γόνιμον, άνεγνωρίσθη ώς καθαρός μύθος· άπ'έ- 
I ναυτίας δέ κατά τήν άνθρώπινον φυσιολογίαν ή γονιμότης τής 

Ενώσεως μεταξύ ίλών τών άνθρωπίνων ειδών καί χρωμάτων άπο- 
δεικνύει, δτι δ Μογγόλος$ ό Μαλαίος και δ πτωχός Νέγρος εί- 
σΐν Επίσης άδελφο'ι ήμών.Εινε λοιπόν άκατάλληλος ή ονομασία τών άνθρωπίνων φυ- 

Ιλών, καθδ ύποδεικνύουσα διάφορον καταγωγήν» Ενώ δ άνθρωπος 
μιας καί μόνης καταγωγής ών έν τοϊς διαφόροις αύτοΰ ειϊεσιν 
ήναγκάεθη νά έλθη εϊς άρμονίαν μετά τής π-: ριστοιχούσης 
αύτδν φύσεως. Ό Μογγόλος καί ό Καλμοΐκος ζώσι μέ τούς ίπ
πους καί τά ποίμνιά των είς άπεράντους πεδιάδας άδένδρους καί 
άνύδρους, δπου μόνη ή δρόσος τοΰ Ούρανοΰ αναζωογονεί τό άπε- 
ξηραμένον χόρτου· δθεν αί τραχείαι καί δξείαι μορφαί των προσ- 
αρμόζονται καλώς πρδς τάς χέρσους αύτών γαίας καί τά γυμνά 
καί άδενδρα δρη των. ‘Ο ύ^ραψ, Ελεύθερος, νηφάλιος, ταχύπους; 

> ίππεύς άκούραστος. τοξότης άριστος, πιστός είς τδν λόγον του, 
εις άκρον φιλόξενος, εύρίσκεται έν άρμονία μετά τής Ερήμου του, 
καθώς δ Λάπων μετά τών πάγων του, δ δέ μετά τοΰ 

> μειδιώντος καί γλυκυτάτου κλίματός του.

? Οί άρχαίοι “Ελληνες φαίνεται δτι διέκρινον τής ήμετέρας φ·υ- 
Ιλής τήν Αίθιοπικήν, τήν θρακικήν ή Μογγολικήν καί τήν Σκυ- 

θικήν ή Γερμανικήν βάσις δέ τής διαφοράς ήτο παρ’ αύτοϊς τό 
χρώμα τοΰ δέρματος καί τ'ο τρίχωμα. Άλλ’ ή διάκρισις αΰτη δι
καίως έθεωρήθη άνεπαρκής καί σφαλερά, πρώτος δέ ό Άγγλος 
Pownal προσέθηκε τήν παρατήρησιν τής μορφώσεώς τοΰ κρανίου, 
καί πρώτος δ ’Ολλανδός ιατρός Πέτρος Κάμπερ (Pierre Kamper) 

< Γλαβεν ώς κριτήριον τήν γωνίαν τοΰ προσώπου (Angle facial). Ή 
; γωνία αΰτη ε’νε παρά μέν τω πιθήκω 58ο, παρά δέ τω Νέγρω 
) καί τώ Καλμούκω 70σ, παρά δέ τω Εύρωπαίω σχεδόν 80ο. Κα’ι 
ί οί άρχαίοι “Ελληνες εΐχον παρατηρήσει τήν διαφοράν ταύτην, κα’ι 
ί διά τοΰτο έν τοϊς άγάλμασι βλέπομεν γωνίαν 95—100ο, οσάκις 
$ θέλουσι νά παραστήσωσι τ'ον ύπέρτατον βαθμόν τής ευφυΐας.
) Άλλ’ ή έμδριθεστέρα μελέτη περί τών φυλετικών διαφορών 
> δφείλεται είς τ'ον κλεινόν Γερμανόν Blumenbach (γεννηθέντα έν 
; Γόθα τδ 1752 καί άποθανόντατδ 1840), δστις συνέλεξεν άπειρα 
< κρανία καί κατέταξε τδν άνθρωπον εϊς φυλάς κατά τήν μορφήν 

καί κατά τδ χρώμα τών τριχών, τοΰ δέρματος καί τής ιριδος. , 
Διαιρεί λοιπόν ό Blumenbach τδ άνθρώπινον γένος εϊς τρεις > 
φυλάς: τήν Καυκασίαν ή λευκήν, τήν Αίθιοπικήν ή μαύρην καί 
τήν Μογγολικήν ή κιτρίνην. ‘Η Μαλαϊκή,ρχια βαθύχρους,εΐνε πα- ’ 
ραφυάς καί άπόχρωσις μεταξύ τών δύο πρώτων,ή δέ Άμτρικανικ,ή, 
χαλκοχρους, εινε Επίσης άπόχρωσις μεταξύ τών δύο τελευταίων, ί

Είς τήν πρώτην φυλήν άνήκουσι τά έθνη τής Εύρώπης (πλήν ■ 
τών Λαπόνων, τών Φιλανδών καί τών Ούγγρων), ή ’Ανατολική 
Ασία μετά τής Αραβίας καί Περσίας μέχρι τοΰ ποταμοΰ Obi, 

αί οχθαι τής Κασπίας θαλάσσης καί τοΰ Γάγγου καί ή βόρειος / 
’Αφρική. Εις τήν Αίθιοτ.ικήν φυλήν άνήκει ή Επίλοιπος’Αφρική· ) 
εις οε τήν Μογγολικήν οί λοιποί κάτοικοι τής ’Ασίας, οί τρείς 
^?ϊί?11Ι* ε75’· λαοί τής Εύρώπης και οί Έσκιμώοι τής βορείου > 

Αμερικής. ‘Η Μαλαϊκή περιλαμβάνει τούς αύτόχθονας τής Μα- ? 
λάκας, τής Αυστραλίας καί της Πολυνησίας, καί ή Αμερικανική ( 
δλους τούς ιθαγενείς τοΰ νέου κόσμου έκτδς τών Έσκιμώων.

Άλλ δσον αί έπιστήμαι προοδεύαυσι, τοσοΰτον άνακαλύπτε- ζ 
ται, ότι ή φύσις εΐνε λίαν άπλή είς τά μέεα αυτής-καθώς δέ αί 
πρόσφατοι άνακαλύψεις τοΰ Uumboldt, Bonpland καί άλλων άπέ- ? 
δειξαν, ότι δλα τά φυτά παράγ; νται άπ'ο έν κοινόν κέντρου, οΰ- ) 
τως αύξάνει καθ’ έκάστην δ άριθμδς τών άποδείξεων, δι’ ών άπο- > 
δεικνύεται δτι αί ποικιλίαι τοΰ άνθρωπίνου είδους, μακράν τοΰ νά > 
προέλθωσιν έκ διαφόρου καταγωγής, εΐνε άλλοιώσεις πηγάσασαι 
έκ τοΰ κλίματος, έκ τής διαίτης καί έκ σποραδικών νοσημάτων 
κατασταθέντων κληρονομικών. Τά αύτά αίτια έκαμαν νά διαφέ- 
ρωσιν δ κόνικλος τοΰ λευκοΰ λαγωσυ καί δ χοίρος τοΰ κάπρου. $

“Ο,τι δέ άποδεικνύει τω όντι, δτι έθνη δλόκληρα μετέίησαν ί, 
έκ μιας οικογένειας είς άλλην, εΐνε ότι άνθρωποι διαφόρου χρώ- >’ 
ματος δμιλοΰσιν ή ώμίλησαν τήν αύτήν γλώσσαν, ένδειξις βέβαια 
κοινής καταγωγής. ·Η Ουγγρική και Ααπων,κή γλώσσα έχουσι S 
πρδς άλλήλας τήν αύτήν συγγένειαν, τήν όποιαν καί αί γλώσσα: < 
τών λαών τής άνατολικής Σιβηρίας. Έν τοσούτω οί Αάπωνες , 
καί οί Ούγγροι έχουσι τάς τρίχας μελαίνας καί τούς οφθαλμούς ' 
φαιούς, Ενώ οί λαοί τής άνατολικής Σιβηρίας έχουσι τούς δφθαλ- 
μούς κυανού; καί τά; τρ·χα; έρυθράς. Ά).λά καί αύτοί οί κά- ς 
τοικο: τής 'Ινδικής χερσονήσου, τών· οποίων ή γλώσσα συγγενεύει ς 
πρδς τάς ήμετέρας, διαφέρουσι·? ήμών κατά τ'ο χρώμα καί τήν 
μορφήν τοσοΰτον, ώστε δύνανται ν’ άποτελίσωσιν ιδιαιτέραν τάξιν.

Είς πάντα, δστις παρετήρησε τάς εκτάκτους καί ούσιώδειςμε- ’> 
ταβολάς, τάς όποιας ύφίστανται τά ζώα, μεταβαίνοντα άπδ τής ;· 
άγριας είς τήν ήμερον κατάστασιν κα». τάνάπαλιν, καθώς συνέβη ύ 
εις τινα μετενεχθέντα είς τήν Αμερικήν, ή ποικιλία έν τω άν- 
θρωπίνω εϊδει εινε ήττον Εκπληκτική. Έν τοϊς ζώοις τά διάφορα 
είδη δέν συζεύγνυνται πρδς άλληλα, καί δσα συνέρχονται δέν ' 
γεννώσιν είμή ΰβοίθας άγονους, καθώς τούς ήμιόνους, καί μόνον ) 
αί φυλα'ι τοΰ αύτοΰ είδους γεννώσι τά άμφιγενή (Metis) δυνά- ΐ
μένα νά μεταδώσωσι τδ γένος των. Τδ αύτδ φαινδμενον έκ- > 
δηλοΰται καί παρά τοϊς άνθρώποις, οΐτινες φυσιολογικώς άνήκου- · 
σιν άπαντες εϊς Εν καί τδ αύτό εΐδος, καθ’ δσον μάλιστα έκτδς ( 

τή; Επιρροής τοΰ κλίματος καί τών έξεων ή κυοφορία καί ή ζωή )
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έχουσι τήν αύτήν διάρκειαν παρ’ αύτοϊς καί αί άσθένειαι εϊσίν 

δμοιαι.
Είνε δύσκολου βεβαίως νά έξηγήσωμεν τήν μετάβασιν άπδ τοΰ 

λευκού χρώματος είς τό μέλαν άλλ’ δτι τοΰτο είνε άποτέλεσμα 
τοΰ κλίματος δεικνύουσιν αί βαθμιαία1, άποχρώσεις αί άπαντώμε- 
ναι μεταςυ τών πόλων καί τοΰ ’Ισημερινού καί παρατηρούμενα’, 
εις τούς Δανούς, Ισπανούς, ’Ιταλούς, Μαυριτανούς καί Αιθίοπας 
(Negres). Ότι ή μεταβολή τοΰ χρώματος παραχθεϊσα άπαξ δι- 

αιωνίζεται, οί Άβυσσινοί, φυλή Σημιτική διαφέρουσα τών Νιγρη- 
τών κατα τε τήν μορφήν και τήν κατασκευήν τοΰ κρανίου, έ'χουσα 
δέ τό δέρμα αύτών, εϊ·.ε ζώσα «πόδειξις. τούτου. Τοΰτο μαρτυ- 
ροΰ-ι και πολλοί λαοί τής Αφρικής, καταγόμενοι έκ τής Ευρώ
πης καί κατασταθέντες μαύροι, άν και διατηροΰσιν έτι τδν Εΰρω- 
παϊκόν τύπον καί έχουσι πολιτισμόν άνώτερον καί ίχνη τινά τών 
ήμετέρων παραδόσεων. Καί αυτοί δέ οί Εύρωπαϊοι περιηγηταί, 
διαμείναντες έπι πολύ εϊς τάς ’Ινδίας, λαμβάνουσι βαθμηδόν τδ 
χρώμα τών εγχωρίων εις δέ τήν Μαλαβάραν άπαντώνται 'Ε

βραίοι μαύροι.
Ό χαρακτήρ, άφοΰ σπας έντυπωθή, διαμένει σχεδόν ανεξά

λειπτος- τούτο δέ τόσον είνε άληθές, ώστε έν ’Ιταλία διακρίνον- 
ται έτι δ γαλατικός καί δ ρωμαϊκός τύπος. Διατί τοΰτο; διατί 
δ Αίθίοψ καί είς τούς πόλους δέν γίνεται λευκός; διατί δ Αμε
ρικανός φυλάττ-ι τό χαλκόχρουν χρώμά του καί έπί τών παγω
μένων λιμνών τού Καναδά καί είς τάς καυστηράς Παμπάς τής 
Ν. Αμερικής; Ταΰτα εινε μυστήρια, τά δποϊα δ χρόνος Ο' άνα- 
καλύψη. Περιπλέον εινε βέβαιον, δτι αί φυλετικά! διαφοραί πε
ριορίζονται είς τδ χοώυια τοΰ δέρματος καί εϊς τδ τρίχωμα, δέν 
έκτείνονται δέ ούδαμώς εις τά εύγενέστερα όργανα τής ζωής. 
Οίμβόλδος ό μέγας φυσιολόγος, δστις ίδίοις δφθαλμοΐς ήρεύνη- 
σεν δλην τήν γήν, διϊσχυρίζεται ότι εΰρε πολλάς δμοιότητας 
μεταξύ τών αυτοχθόνων Αμερικανών, τών Μογγόλων καί 
άλλων λαών τής κεντρικής Ασίας. ‘Ο ένδοξος ουτος περιηγητής 
βέβαιοί, δτι, δταν τις σπουδάση καλώς τούς δίανοονσίονς (Mau- 
res) τής Αφρικής καί τά στίφη τά κατοικοΰντα τδ εσωτερικόν καί 

τ’ο βορειοανατολικόν μέρος τής Ασίας τά κοινώς καλούμενα 
Τάρταροι ή Tchoux, τότε αί πέντε άναφερθεϊσαι φυλαί θά φα- 
νώσιν ήττον μεμονωμένα! καί θά παρατηρήσωμεν είς τήν μεγάλην 

ταύτην οικογένειαν τοΰ άνθρωπίνου γένους tva και μόνον τύπον 
οργανικόν, τροποποιηθέντα ύπδ τών περιστάσεων, τάς δποίας 

ίσως ούδέποτε θά δυνηθώμεν ν' άνακαλύψωμεν.
Έξετάσαντες, κύριοι, τδ σπουδαιότατου ζήτημα τής ένότητος 

τον άνθρωπίνου γένους ΰπδ φυσιολογικήν δψιν κα! άποδείξαντες, 
ότι αί πέντε λεγόμεναι φυλαί εϊνε άποχρώσεις τής μιας καί μό
νης άνθρωπίνου φυλής τής οίκούσης πανταχοΰ τής γής, ήδη 
μέλλομεν νά έξετάσωμεν τδ. αΰτό θέμα καί ύπδ τήν δψιν 
τής γλώσσης καί τής συμφωνίας τών ηθικών αισθημάτων 
πάντων τών λαών, πεπολιτευμένων καί μή, οίτινες κατά διαφόρους 

έποχάς κατεκάλυψαν τδ πρόσωπον τής οικουμένης.

Πρώτη γλώσσα τοΰ άνθρώπου.

Έχ τής γλώσσης, κύριοι, πηγάζουσιν δλοι οί θησαυροί της 
παραδόσεως. Ή γλώσσα συνδέει τδ παρελθόν μετά τοΰ παρόντος· 

ή γλώσσα καθίσταται ό διερμηνεύς τών έκλειψασών γενεών· αυτή 
έστιν ή βάσις της υπεροχής τοΰ άνθρώπου καί τής υψηλής απο
στολής του, καί διά ταύτης μεταδίδομεν πρδς τούς όμοιους ήμών 
παν δ τι αΐσθανόμεθα καί παν δ τι διανοούμεθα. Άλλά τδ θαυ- 

μασιώτατον τοΰτο δργανον τίς πρώτος έφεδρε ;
Άν έρωτήσωμεν τήν αγίαν Γραφήν, αύτη μας άπαντα διά τοΰ 

ύψιπέτου άετοΰ τής θεολογίας «Έν άρχήήν ό λόγος,καί δ λόγος 
ήν πρδς τδν θεόν, καί Θεός ήν δ λόγος » (Ίωάν. εΰαγ. ά.). *0  

θεός έλάλησε πρδς τδν άνθρωπον, καί ουτος ώς επίγειος βασι
λεύς κατά θείαν διαταγήν ώνόμασε πάντα. « Και ήγαγεν δ Θεός 
πάντα τά θηρία τοΰ άγροΰ καί πάντα τά πετεινά τοΰ Ούρανοΰ 
πρδς τδν Άδάμ ΐδεΐν, τί καλέσει αύτά. . . . Καί έκάλεσεν Άδάμ 
δνόματα πάσι τοΐς κτήνεσι καί πάσι τοϊς πετεινοϊς τοΰ Ούρανοΰ 
καί πάσι τοϊς θηρίοις τοΰ7άγροΰ » (Γεν. 6'. 19, 20). Άλλως τε 

πώς θά ήδύνατο δ άνθρωπος νά θεωρηθή τδ τελειότερου τών 
ζώων καί ή κορωνΐς τής δημιουργίας άνευ τοΰ λόγον, δι’ ου καί 
μόνου καθίσταται λογικός; Εύλόγως άρα συμπεραίνομεν, δτι ή 

γλώσσα έδιδάχθη τω άνθρώπω ύπ’ αύτοΰ τοΰ θεοΰ, μεταχειρι- 
σθέντος αύτήν, δπως κοινοποίηση τω λογικω αύτοΰ πλάσμα-ι 
τάς σπουδαιοτάτας ήθικάς, έπιστημονικάς καί θρησκευτικάς 

γνώσεις.
Ό άνθρωπος λοιπόν, κύριοι, δέν έπενόησε μόνος τήν γλώσ

σαν, άλλά φροντίζει μόνον νάδιατηρήση καί άναπτύξη τήν όποιαν 
έλαχε νά όμιλή. Περί δέ τής άρχικής γλώσσης ιδού τι φρονεί δ 
μέγας Ούμόόλδος (Humboldt). «Έγώ, λέγει, προτιμώ τήν γνώ
μην τών άποδιδόντων τήν άρχήν τών γλωσσών είς άμεσον άπο- 
κάλυψιν τής Θεότητος. Ουτοι άναγνωρίζουσι τδν θειον σπινθήρα 
τδν λάμποντα διά μέσου δλων τών γλωσσών καί αύτών τών 
άτελεστέρων καί έλάχιστα καλλιεργημένων » (Lettre sur la na
ture des formes Gramtnaticales). Ή δέ άκαδημία τής Πετρου- 
πόλεως, πρδς ήν ήέθνογραφία οφείλει πολυτίμους άνακαλύψεις, 
διϊσχυρίζεται, δτι αι γλώσσαι απασαι εινε διάλεκτοι ιτιάς καί μό· 
της γλώσσης άπολεσθείσης, δπερ συνάσει πληρέστατα μέ τδ δτι 
αί πέντε φυλαί τοΰ άνθρωπίνου γένους εϊνε αποχρώσεις μιας 
καί μόνης άνθρωπίνης φυλής, ήτις έκάλυψε τδ πρόσωπον τής γής 
καί ήτις έτροποποιήθη άναλόγως τοΰ κλίματος, τής διαίτης κτλ. 
τών διαφόρων λαών. Ού μήν άλλά και δ Ρονσώ (Rousseau) 
αΰτδς ήναγκάσθη νά πιστεύση τήν γλώσσαν δώρον της Θεότητος.

Δέν θά έξετάσωμεν,κύριοι,τίς ύπήρξεν ή πρώτη αύτη καί μόνη 
γλώσσα, διότι πρδς λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου μας λείπουσι τά 
διδόμενα. "Ισως άπωλέσθη· ίσως καί διεφθάρη, δτε δ θεός έρριψε 
τά βλέμματά του έπι τοΰ πύργου τής Βαβέλ τοΰ οίκοδομηθέντος 
ύπδ τών άπογόνων τοΰ Νώε, οίτινες έως τότε άπετέλουν ένα καί 
μόνον λαόν όμιλοΰντα τήν αύτήν γλώσσαν. Άλλ’ δ Θεός συν- 

έχεε τοσοΰτον τήν γλώσσαν ταύτην, ώστε δέν κατελάμβανον άλ- 
λήλους. « Καί ήν πάσα ή γή χεϊλος έν και φωνή μία πάσι. . . 

» Καί είπε Κύριος : . . Δεύτε καί καταδάντες συγχέωμεν έκεΐ 
» αύτών τήν γλώσσαν, ΐνα μή άκούσωσιν έκαστος τήν φωνήν τοΰ 
» πλησίον. Καί διέσπειρεν αυτούς Κύριος έκεΐθεν έπί πρόσωπον 

» πασης τής γής, καί έπαύσαντο οΐκοδομοϋντες τήν πόλιν καί 
» τόν πύργον. Διά τοΰτο έκλήθη τδ δνομα αύτής Σύγχυσές » 
(Γεν. ια'. 1, 6, 8).

Άπδ τής εποχής ταύτης, κύριοι, άρχεται ή Ιστορία τών γλωσ

σών, τών όποιων αί διαφοραί δύνανται νά σχηματίσωσι πυραμίδα 
τριώροφον Έντή πρώτη όοοφή ή βάσει τής πυραμίδος ΐσταν- 
ται αί γλώσσαι τών μονοσυλλάβων ριζών, αΐτινες στεροΰντα1 
γραμματικής καί είσίν αί μάλλον διεσπαρμένα·, έπί τής γήινου 
έπιφανείας. Μεταξύ αυτών διακρίνεται ή Σινική, άναπτυχθεϊσα 
έφ’ δσον ή φύσις'αΰτής έδύνατο νά τδ έπιτρέψη· καί δμως παρο
μοιάζει έτι πρός τας έντόνους άλλ’ άσυνδέτους κραυγάς νηπίου 
Τδ δεύτερον στέλεχος περιλαμβάνει τρεϊς κλάδους διαφόρους, τδν 
Ίνδο-περσικόν, τδν Γραικο-λατ ινικζν καί τδν Γοτθο-γερμανι- 
κόν, καί έχει ρίζας δισύλλαβους. Αί γλώσσαι αύται διακρίνονται 
διά τήν μεγάλην γονιμότητα καί τδν γραμματικόν πλούτον κα; 
έχουσι θαυμαστήν ποικιλίαν έκφράσεως καί τύπων. Είς τήν κορυ
φήν τής πυραμίδος ιστανται αί σημιτικά! γλώσσαι, έξαπλωθεϊ- 

σαι εις τήν Παλαιστίνην, τήν Συρίαν, τήν Μεσοποταμίαν, τήν 
Φοινίκην, τήν Αραβίαν καί τήν Αιθιοπίαν, καί τών όποιων ο; 
κυριώτεροι κλάδοι είνε ή 'Εβραϊκή μετά τής Φοινικικής καί τής 
Χαναναίας, ή ό^ραμαϊκή, ύποδιαιρουμένη εις τήν Συριακήν κα) 
Χαλδαϊκήν, ή Αραβική καί ή Λίθιοπική, έξ ής παράγοντα·, τά 
γλωσσικά ιδιώματα τήτ Άβυσσινίας. Είς τάς τελευταίας ταύτας 
ή ρίζα εϊνε τρισύλλαβος ή μάλλον τριγράμματος ένεκα τής έκ 
τοΰ άλφαβήτδυ αύτών έλλείψεως τακτικών φωνηέντων. Έν τή 
Ευρώπη πρδ άμνημονεύτων χρόνων έπεκράτησαν αί Ίνδοευρω- 
παϊκαί γλώσσα·., χωρίς νά έξαιρεθώσιν οΰτε αΰτοΐ οί κάτοικο, 
τών μεσημβρινών παραλίων, οίτινες διετήρησαν τοιαύτας έμπο- 
ρικάς ή πολιτικάς σχέσεις μετά τών κατοίκων τής Αφρικανικής 
παραλίας.

Έπιμένομεν, κύριοι, έπί τοΰ περί γλώσσης ζητήματος, διότι 
άναγνωρίζομεν τήν μεγάλην άξίαν τοΰ λόχον, άνευ τοΰ όποιου ό 
άνθρωπος άδυνατεΐ ν’ άποκτήση ιδέας, καθόσον ό λόγος εϊνε ή 
έκπεφρασμένη ιδέα, καθώς ή ιδέα εϊνε ό ενδιάθετος λόγος. Άλ
λως τε αί γλώσσαι είσιν ό στερεότερος έθνικ'ος σύνδεσμος, άνθι- 
στάμενος εις τάς προσβολάς τού χρόνου καί ε’.ς τδ ξίφος τοΰ κα- 
τακτητοΰ. Ή δέ περί αύτών μελέτη δέν εϊνε πλέον, καθώς μέ
χρι τοΰδε, άντικείμενον περιέργειας καί ιδιοτροπίας, άλλά κατα- 
σταθεϊσα ήδη έπιστήμη άνέσπασε τούς φραγμούς τή; ιστορίας καί, 
όταν τά ιστορικά μνημεία σιγώσι, αύτη διεξέρχεται τάς πρώτας 
μεταναστεύσεις τών λαών. 'Όσον δέ βαθύτερου έκμελετώμευ το 
θέμα τοΰτο, τόσου μάλλον πειθόμεθα, ότι ή διάκρισις είς γλώσ
σας μητέρας και θυγατέρας εϊνε πάντη άνοίχειος, διότι ίίπασαι 
δέν εϊνε παρά άδελφαΐ, έν αίς παρατηρούνται συγχρόνως καί 

ομοιότητες πλεϊσται καί διαφοραί αξιοσημείωτοι.

Έκ τών είρημένων δθεν συνάγομεν, κύριοι, τδ έξής μοναδικόν < 

συμπέρασμα. Οί άνθρωποί πανταχοΰ τής γής εΰρέθησαν ομιλούν- ι 
τες γλώσσας κατά τδ μάλλον κα! ήττον συγγενευούσας πρδς άλ- 
λήλας· άρα άνήκουσιν είς μίαν καί μόνην φυλήν. Τινές δέ σπου- ) 
δαϊοι άνδρες όχι ά-ιθάνως ύπεστήριξαν, ότι καί ή γραφή εϊνε 
τέχνη άρχαιοτάτη, ώς άποτελοΰσα ουσιώδες μέρος τής γλώσσης, ) 
καί ό Γάλλος Court de Gebelin είς το σύγγραμμά του Monde > 
primitif πειράτα·. ν’ άποδείξη τήν κοινήν καταγωγήν δλων τών · 
άλφαβήτων. Ό δέ Πρώσσος Herder λέγε·.; « τά άλφάβητα τών > 
λαών παρουσιάζουσιν άναλογίαν τόσον καταπληκτικήν, ώστε μετά ? 
τήν δέουσαν διερεύνησι» άγόμεθα νά είπωμεν οτι δέν ύπάρχει παρά } 
έν μόνον άλφάβητον» (Wonveaux Memoires de I’Acad^mie royale, 2 
anne'e 1781, Berlin p. 413). ?

V
.Συμφωνία τών ηθικών αισθημάτων τοϋ άνθρωπίνου γένους.

ΊΙ ένότης τοΰ άνθρωπίνου γένους μετά θριάμβου άποδεικνΰε- 
τα·. καί έκ τής συμφωνίας τών ήθικών αισθημάτων, ήτις εϊνε 

τοσοΰτον γενικώς παραδεδεγμένη, ώστε οί φιλόσοφοι πάσης αίρέ- 
σεως θεμελιοΰσιν έπ’ αΰτής τα συστήματα των καί φρονούσιν, ότι 
δύνανται νά γράψωσι τήν ιστορίαν τοΰ άνθρώπου κατά τά κοινά 

ταΰτα αισθήματα. Δέν θά άναφέρωμεν ένταΰθα τήν υίϊκήν φιλο
στοργίαν κα: τούς οικογενειακούς δεσμούς, τά όποια, άν καί είς 
διάφορον βαθμόν, άπαντώνται καί παρά τοϊς άλόγοις ζώσις· άλ
λ’ή γνώσις ένδς θεοΰ εϊνε τόσον γενική, ώστε (άν καί τδ πράγμα 
δέν εινε πολύ βέβαιον) μόλις εΰρέθησαν άγριαί τινες φυλαί στε
ρούμενα·. ταύτης, Τδ σέβας πρδς τούς γέροντας, άν καί ένίοτε έκ- 
φραζόμενον μέ τρόπον άλλόκοτον καί μάλιστα ένοχον, εϊνε τόσον 
κοινόν, ώστε ιδιάζει τω άνθρώπω καθώς καί ή λατρεία τών τα’- 
φων. Οί αΰτόχθονες τής Νέας ’Ολλανδίας άνήκουσιν είς τήν 
κατωτάτην τάξιν τοΰ άνθρωπίνου γένους, .καί έν τούτοις άπαντώ- 
μεν παρ’ αύτοϊς τάς γενικάς ιδέας τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακού καί
λόγους προς έ'κφρασιν αύτών ΰπό τε φυσικήν καί ηθικήν έποψιν > 
Προσέτι πόθεν σιγάζει ή γενική πίστις του, δτι ή ψυχή έπιζή τω ■ ? 
σώματι, πίστις ίδρύουσα διαφοράν σπουϊαίστάτην μεταξύ τοΰ θα -. < 
νάτου τού λογικού καί τοΰ άλογου ζώου, ήτις είκονίζετα: παρά > 
μέν τοϊς Αίγυπτίοις διά τής άνεγέρσεως πυραμίδων μέ τάς αιώ
νιας μούμιας, παρά τώ κατοικώ τής Ν. ‘Ολλανδίας διά τής βυ- ? 
Οίσεως τοΰ πτώματος έν τή θαλάσση, παρά τώ άγρίω Άμερι- > 
κάνω διά τής δοξασίας, δτι άποθνήσκων μεταβαίνει είς τήν χώραν ί 
τών ψυχών, είς τήν διαμονήν τών πατέρων του, παρά τώ μάγω ) 
διά τής έπικλήσεως τών σκιών καί παρά τω δεισιδαίμονι διά τοΰ ? 
τρόμου τών φαντασμάτων j >

Άποδείξαντες, κύριοι, τήν ενότητα τοΰ άνθρωπίνου γένους διά 2 

τοσούτων τεκμηρίων, προσεχώς θά ίδωμεν, τινες αί πρώτα·, οί ? 
κηθεϊσαι χώραι καί τινες αί πρώτα·, κοινωνία·..



275 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 279

ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ.

) Έα τών τοΰ Πλουτάρχου 'Ηθικών

< - ' (σύνέχ. απδ σελ. 223 καί τέλος).

ί Προείπομεν ήδη δτι δέν πρέπει νά άρκώμεθα μόνον εις τους 

λόγους καί τάς διδασκαλίας, άλλά νά έφαρμδζωμεν και τας πρα-
< ξεις έπ’αυτών. Σημεϊον δέ τούτου εΐνε άφ’ένδς μέν δ ζή- 
;> λος ήμών πρδς τά επαινούμενα καί άφ’ έτερου ή πρόθυμος έκ- 

< τέλεσις τών δσα θαυμάζομεν καί ή Αποφυγή τών όσα ψέγομε». 
! Άπαντες οί ’Αθηναίοι έπηνεσαν, ώς είκός, τήν τόλμην καί Αν- 
< δρίαν τοΰ Μ’.λτιάδου· άλλ δ Θεμιστοκλής, είπών δτι τδ Μιλτι- 
S άδου τρόπαιο» δέν τδν άφίνει νά κοιμηθή, άλλ’ Ανεγείρει αύτδν 
< έκ τοΰ ύπνου, έδήλωσεν δτι ου μόνον επηνει κα: έθαυμαζεν αύ- 
' τόν, άλλ' δτι προσεπάθει και νά τδν μιμηθή· Μικράν λοιπόν 
) προκοπήν άπεκτήσαμεν άνίσως, θάυμάζοντες απλώς τούς έναρέ- 
' τους, δέν συγκινώμεθα καί πρδς μίμησιν αυτών. Διότι ούτε δ 
ί' έρως καθίσταται ένεργδς άνευ ζηλοτυπίας ούτε δ έπαινος τής 
ί> άρετής διάπυρος καί δραστήριος, έάν δέν διεγείρη έν ήμΐν τδ» 

ί ζήλον καί ούχί τδν φθόνον τών έναρέτων πράξεων, κεντρίζω» 

ί καί άπωθών ημάς εις τήν άπομίμησιν καί τήν έκ τοιούτων άνα- 
< πλήρωσιν τής ψυχής. Δέν Αρκεί μόνον, έλεγεν δ ’Αλκιβιάδης, νά 

< συγκινήται ή καρδία καί μέχρι δακρύων ύπδ τών φιλοσοφικών 
ί καί έναρέτων διηγημάτων, αλλ ο αληθώς προκοπτων, παραβαλ— 
£ λων εαυτόν πρδς τά έργα μάλλον κα: τάς πράξεις έναρέτου τι- 

νδς άνδρ'ος καί άφ’ ένδς μέν λυπούμενος δτι στερείται αύτών
/ άφ’ετέρου δέ χαίρων καί έλπίζων νά τ'ον μιμηθή, ομοιάζει, κατά 

< τδν Σιμωνίδην,
«Άθηλος ΐππω πώλος ώς άμα τρέχει». »

< « ώς άθήλαστον πωλάριον, προθύμως τρέχον κατόπιν τής μη-
< τρδς » ήτοι προθύμως καί μετά πόθου προστρέχει, ΐνα συνοικεί
ς ωθή μετ’ έκείνου τοΰ έναρέτου άνδρός. Διότι ίδιον πάθος τής 
$ άληθοΰς προκοπής εΐνε ν’ άγαπώμεν τήν διαγωγήν τών έναρέ- 
ς των, τών οποίων ζηλουμεν καί τας πραςεις, και μετ εύνοιας 
? άποδίδοντες τήν προσήκουσαν τιμήν νά έξομοιούμεθα αύτοΐς. !Ο 
) έπιφέρων όμως φθόνον καί επικρίσεις κατά τών καλλιτέρων του, 

δς γινώσκη δτι μισεί κρυφίως τήν δόξαν καί τά προτερήματα 
) αύτών καί δτι δέν τιμά ούδέ θαυμάζει τήν άρετήν των.

Όταν λοιπδν άρχώμεθα ν’ άγαπώμεν τούς έναρέτους καί σώ- 
$ φρονας ούτως, ώστε ού μόνον, ώς λέγει δ Πλάτων, νά νομίζωμεν 

μακαρίους αύτούς τε καί τούς άκροατάς τών έκ τοΰ στόματος 
I αύτών έκφωνουμένων λόγων, άλλά καί, σχήμα καί βάδισμα 

καί βλέμμα καί μειδίαμα αύτών θαμάζοντες καί άγαπών- 
τες, νά προθυμοποιώμεθα δπως συναρμοσθώμεν καί ήμεϊς, φέ- 
ρ’ εΐπεΐν, καί άφομοιωθώμεν πρδς αύτούς, τότε πρέπει νά νομί
ζωμεν δτι προκόπτομεν άληθώς. Καί προσέτι μάλλον, δταν δέν 
θάυμάζωμεν αύτούς μόνον εύτυχοΰντας, άλλ’ δταν, καθώς οί 
έρασταΐ προσδ.έχοντσι ασμένως τάς τραυλότητας καί ωχρότητας 
τών έρωμένων των, ούτω καί ήμεϊς δέν άποθαρρυνώμεθα καί δέν 

) ΰποδειλιώμεν διά τήν έπισυ.μβάσαν εξορίαν τοΰ Άριστείδου καί 

τήν φυλάκισιν τοΰ Φωκίωνος· άλλά, μεθ’ δλων τούτων τών δει
νών νομίζοντες Αξιέραστον πάντοτε τήν άρετήν, προχωρώμεν θαρ- 
ρούντως πρ'ος αύτήν, έκφωνοΰντες έν ταϊς δυστυχίαις ήμών τδ 
Εύριπίδειον—κ Φεΰ, τοϊσι γενναίοισιν ώς άπαν καλόν.» ήτοι, 

κ Άπαν καλόν κεύπρόσδεκτον είς τούς γενναίους άνδρας.» Διότι 
τοιουτοτρόπως τδν μή δυσχεραίνοντα ποσώς εις τά φαινόμενα 
δεινά άλλά μετά ζήλου, ύπομένοντα αύτά ένθουσιασμδν ούδείς 

πλέον δύναται ν’ άποτρέψη τών καλών πράξεων.
Παρεπόμενα τών τοιούτων εΐνε καί τά έξης. Έπιχειροΰντες πράςιν 

τινα ή λαμδάνοντες πολιτικόν υπούργημα ή περιπιπτοντες είς ατυ
χήματα, ν' άνακαλώμεν πρδ οφθαλμών τούς αγαθούς καί έναρέτους 
τής τε συγχρόνου καί τής προγενεστέρας έποχής καί νά λέγωμεν 
καθ’ εαυτούς· Τί ήθελε πράξει δ Πλάτων είς τοιαύτην περίπτω- 
σιν; Τί ήθελεν ειπει δ ’Επαμινώνδας; Πώς ήθελε φερθή δ Λυ
κούργος η ό ’Αγησίλαος; Οίονεί κοσμοΰντες έαυτούς καί μεταρ- 
ρυθμίζοντες ώς είς κάτοπτρο» καί έπιδιορθοΰντες ούτω τά περί 
τούς λόγους ή τάς πράξεις Ατοπήματα ήμών. Οί μαθόντες έκ 

στήθους τά ονόματα τών Ίδαίων Δακτύλων (1) τά μεταχειρίζον
ται ώς άλεξίκακα τοΰ φόβου, προφέροντες βραδέως αύτα Sv πρδς 
έν. Άλλ’ ή έν τω νώ ήμών άνάκλησις και μνήμη τών έναρέτων 
άνδρών, ταχέως παρισταμένη καί καταλαμβάνουσα τούς πρόκό- 

πτοντας, διαφυλάσσει αύτούς δρθούς και απτωτας έν πάσι πα— 
θεσι καί έν πάσαις άπορίαις, δθεν τοΰτ αύτό έστω σοι σημεϊον 

τσΰ πρδς τήν άρετήν έπιδίδοντος.
Πρδς δέ τούτω, τδ νά μή ταραττώμεθα πλέον μηδέ νά έρυ- 

θριώμεν μηδέ νά ύποκρύπτωμεν ή μετασχηματίζωμεν τι τώ» 
καθ’ έαυτούς, δτε ήθελεν αίφνης παρουσιασθή ένάρετός τις και 
σώφρων άνήρ, άλλά μέ θάρρος νά προσερχώμεθα εις τους τοι- 
ούτους άναδεικνύοντες ούτω τήν καθαρά» ήμών συνείδησιν. ‘Ο 
’Αλέξανδρος ίδών άγγελιαφόρον δρομαίως καί περιχαρώς βαδίζοντα 
πρδς αύτδν καί τήν χεΐρα προτείνοντα, Τί μέλλεις νά μοί άπαγ- 
γείλης, εΐπεν, ώ καλέ; Μήπως δ Όμηρος άνέστη έκ νεκρών ; 
Ύπαινιττόμενος ούτω τήν υστεροφημίαν, δτι δηλαδή, ούδέν πλέον 
ένέλειπεν είς τήν δόξαν αύτοΰ, ειμή ποιητής τις δστις να έςυ- 
μνήση καί άπαθανατίση τά κατορθώματα του, ώς δ Όμηρος τά 
τοΰ Άχιλλέως. Άλλ’ δ νέος δ βελτιούμενος τά ήθη καί τήν 
άρετήν άσπαζόμενος ούδέν άλλο μάλλον Αγαπά ειμή να έγκαλ- 
λωπίζητατ πρδς τούς καλούς καί έναρέτους, έκθετων καί διηγού
μενος αύτοΐς τάς οίκιακάς αύτοΰ διατάξεις, τ'ον συζυγικόν αύτοΰ 
βίον καί τάς κατ’ ιδίαν σπουδάς καί μελέτας του. Καί, αν ποτ» 
ένθυμηθή τ'ον Αποθανόντα πατέρα ή διδάσκαλον αύτοΰ, νά λυ- 
πήται δτι ουτοι δέν δύνανται πλέον ν-’ άναδιώσωσι καί νά γεινωσι 
μάρτυρες καί θεαται τών καλών καί έναρέτων πράξεων αύτοΰ. 

Διότι τούναντίον οί παραμελήσαντες έαυτούς καί δ'.αφθαρέντες,

< ουδέ καθ' ύπνον δύνανται νά ίδωσιν άταράχως καί άφόβως τούς 
γονείς αύτών.

ν Τέλος πάντων δύνασαι πρδς τοΐς εΐρημένοις νά προσλάβης καί
*τής μό/α σημεϊον τών πρδς τήν άρετήν προόδων σου· ήτοι 

!τδ νά μή νομίζης ούδέν τών αμαρτημάτων σου ώς μικρόν, άλλά 
ν’ άποφεύγης άπαντα μετά μεγίστης προσοχής. Διότι, καθώς οί 
άπελπισθέντες τοΰ νά πλουτίσωσί ποτέ παραβλέπουσι τάς μικράς 
δαπα'νας, ώς μή δυνησόμενοι, καί τοι αύτών φειδωλευόμενοι, νά 

έπαυξήσωσι τήν άσήμαντον ποσότητα τών κεφαλαίων των, ένω 
είς τούς έχοντας τήν ελπίδα τοΰ νά φθάσωσί ποτέ είς τ'ον ύπατον 
βαθμόν τοΰ πλούτου ή φιλοπλουτία συναυξάνει άναλόγως τοΰ 

!ποσοΰ τών έναποταμιευομένων, τοιουτοτρόπως καί είς τά τής άρε

τής δ μή λέγων συνεχώς «Τί γάρ τ'ο παρά τοΰτο; Νΰν μέν 
ούτως, αυθις δέ βέλτιο;» ήτοι, « Ποίας συνέπειας θά έχη αΰτη 
ή πραξις; Άς ήνε τώρα ού:ω, καί άλλοτε πράττομεν καλλίτε
ρο», » άλλά προσέχω» είς κάθε τι κα: δυσχεραίνω» καί άγανα- 

) κτών δταν ή κακία άξιοι δήθεν τήν συγγνώμην ώς περιπεσοΰσα 

< εις μικρότατον Αμάρτημα, άποδεικνύει πληρέστατα δτι, καθαίρων 
Ιτήν ψυχήν αύτοΰ έκ τών διαφόρων πλημμελημάτων, δέν υπομέ

νει ούδέ τήν έλαχίστην κηλίδα. Τδ δέ νά νομίζωμεν δτι δέν εΐνε 
μεγάλη καταισχύνη άν δέν προσλάδωμεν τήν δσον οίόν τε τε
λειότητα τής άρετής καθιστά ήμας άμελεΐς καί δλιγώρους πρδς 
τάς μικράς ελλείψεις.

Εις τούς οίκοδομοΰντας περιφράγματα ή περιτειχίσματα εΐνε 
> άδιάφορον νά έπιδάλωσι τδ τυχόν ξύλον ή λίθον ποταπδν ή νά 
) ΰποστηρίξωσιν αύτά διά στηλών λαμβανομένων έκ τών κατεδα- 
> φισθέντων μνημείων. Καί ούτω πράττουσιν οί κακοί, απδ πάσαν 
) έργασίαν καί πραξιν, άδιαφόρως συμφορουμένην καί συσσωρευο- 

■ μένην, συνιστώντες τδν βίον καί τήν διαγωγήν αύτών. Άλλ’ οί 
προκόπτοντες, είς τούς όποιους έτέθη ήδη χρυσή και στερεά βά- 

■ σις έναρέτου βίου, ώς ίεροΰ τίνος οικοδομήματος καί βασιλικού, 
δέν παραδέχονται ούδέν απλώς καί ώς έτυχε πρδς οικοδομήν καί 

? έμπέδωσιν τοΰ έναρέτου έργου αύτών, άλλά προσάγουσι καί 
ζ προσαρμόττουσιν έκαστον κανονίζοντες αύτό έπί τής στάθμης τοΰ 
) όρθοΰ λόγου, καί, ώς έλεγεν δ άγαλματοποιδς Πολύκλειτος, ή 

ί λεπτομερής αΰτη καί άκριδής έξέτασις τών έπεξεργαζομένων 
’ παρέχει τήν μεγίστη» δυσκολίαν.
J Περαίνω» τήν περί Άρετής πραγματείαν ταύτην τοΰ καλοΰ 
< και άγαθοΰ Πλουτάρχου, προσεπιφέρω τήν άκόλουθον περικοπήν 
< έκ τών Προλεγομένων τοΰ ιατροφιλοσόφου καί μεγάλου φιλολό- 
; γου Αοιδίμου Κοραή, ΐνα καταδείξω, πρ'ος μικράν άπολογίαν, τδ 
ί> δύσκολο» τής μεθερμηνεύσεως τών συγγραμμάτων τοΰ Πλου- 
ί τάρχου: · .

; κ ‘Ο χαρακτήρ τοΰ λόγου τοΰ Πλουτάρχου, ώς καί άλλοι πρδ 
S » έμοΰ τδ έκριναν, εινε Ανώμαλος, καί καμμίαν φοράν άσυνα'ρ- 
) » τητος διά τδ μάκρος τών περιόδων καί Ασύντακτος. Ήτοιαύτη 
> » Ανωμαλία γεννάται άπδ δύο αιτίας. Ή πρώτη εΐνε δτι έγρα- 
) » φεν εις καιρόν δταν ή γλώσσα παρήκμαζε. Δεύτερον έμπορεϊ 
ί » τις νά όνομάση τήν πολυμάθειαν, διά τήν όποιαν συχνά ό κα
ί » λ'ος Πλούταρχος συγκλώθει χαρακτήρας λόγου διαφόρους, 

>’ ί^ειδή ή μνήμη παρέδιδεν είς αύτδν έν ταύτώ καί τάς έννοιας 

» κα: την έκφρασιν τών εννοιών τών διαφόρων ποιητών καί 
» συγγραφέων. ».

(Κοραής. Περί τής έκδόσ. τών Παραλ. Βίων τοΰ Πλουτάρχου)

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΪΛΟΣ.

ΜΑΕ-ΚΡΟΜΑΡ.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΓ ΣΤΡΑΣΒΟΓΡΓΟΤ. (*)  ?

(1) Οίτοι ήσαν οί Κουρήτες ή Κορύβαντες ΐερεΐς τής Κυβέλης ήτις α
νέβηκε» αύτοΐς την ανατροφήν τοΰ Διός. ’Ωνορ-άσβησαν δε δάκτυλοι, ως 
έφευρεταϊ γοροΰ τίνος καλουιχένου Δακτύλου, ή κατ’ άλλους, διότι ήσαν 
δέκα τδν αριΟμ-δν ώς οί δάκτυλοι τών χειρών. Ίδαΐοι δέ, ώς έκ τοϋ έν 
Κρήτη ορούς της "Ιδης, δπου άνετράφη ύπ’ αύτών ό Ζευς; ’Αγνοείται ό
μως ή αρχή της δεισιδαιμονίας ταύτης τοΰ να προφυλάττωνται τοΰ φό
βου διά τής απαγγελίας τών ονομάτων των. (*) Ίδε V έ» σιλ. 218.

ΚΕΦ. VI. ?
, * θ, κοσμος εΐνε πλήρης πονου καί τρόμου· τόν εύρε καθαρόν καί $ 

ωραΐον, αλλ’ΰφανεν είς δίκτυα λύπης τήν χρυσήν αύραν τοΰ καλοκαιριού > 
ουχι ή θεία, αλλ ή ανθρώπινη κατάρα, μαύρη μοΐρα ψυχρά καί τρομακτική.» $

Τήν έπιοΰσαν ό πραγματικός κίνδυνος άνεφάνη καί δ τρόμος 
ήρςατο*  περιήλθα τας δδους καί την Μητρόπολιν, ήν ή μάμμη '> 
ήγάπα δσον καί τήν οικίαν της καί έπεθύμει πάντοτε νά μανθάνη ) 
περί αύτής. Βόμβα τις διελθοΰσα υπέρ τήν κεφαλήν μου έπε- > 
σεν είς δδδν ού πολύ άπομεμακρυσμένην, ήδη δέ ήρξαντο πίπτου- ? 
σαι ή μία κατόπιν τής άλλης, καί Απανταχού ήκοΰετο δ ήχος '/ 
τών έκπυρσοκροτήσεων ταύτοχρόνως τά φρούριά μας ήρξαντο πυ- s 
ροβολοΰντα καί δ θόρυβος ήτο τρομερός· πλήθη Ανθρώπων έγκα- ; 
ταλείποντα τάς οικίας των έζήτουν άσυλον έν ταϊς Έκκλησίαις ΐ 
καί τοϊς λοιποϊς δημοσίοις καθιδρύμασι, μετ’ αύτών δέ έτρεχα καί 
έγώ δπως δδηγήσω τήν Συλβίαν καί τούς έπιλοίπους είς Ασφα- ΐ 
λέστερόν τι τής οικίας μας μέρος, δτε Απήντησα τ'ον Αοχίαν ) 
Κλέην, δν βεβαίως δέν θά παρετήρουν, άν αύτδς δέν ήπτετο τοΰ ί 
βραχίονός μου.

— Που τρέχεις; μ’ ήρώτησεν. ;
— Είς τ'ον οίκον άπήντησα δλως Ασθμαίνων. Ποΰ δύναμαι νά ?> 

φέρω τήν Συλβίαν, τί νά τής κάμω, πώς δύναμαι νά τήν δδη- > 
γήσω, κ. λοχία; ήρώτησα. .

— Ό Κλέης έσίγησεν έπί τινας στιγμάς σκεπτόμενος, έν δέ ’ 

τω μεταξύ βόμβα τις διήλθεν ύπέρ τήν κεφαλήν ήμών, ήν ήκο- ‘ 

λούθησαν νέαι κραυγα: έν ταϊς όδοΐς.
— Εύρΐσκεσαι μακράν τών Τάφρων, λέγε: ό λοχίας, έκτος ? 

τούτου είσί πεπληρωμένο: Ανθρώπων. Νομίζω δτ: έκτος τής Μη- > 
τροπόλεως, ήτις άλλως τε εινε έπισης πεπληρωμένη,- ή οικία ) 
εΐνε προτιμητέα· οί Πρώσσοι θά σκοπεύσωσι καθ’ δλων τών λοι- > 
πών δημ. κτιρίων 4 δροφαί δύνανται νά σάς υπερασπίσωσι καλώς· ? 
μόνον δέ τδ υπερώον θά διατρέξη τδν κίνδυνον. Φρόντισον περ: '< 
τής Άλύσσης· .τέκνα μου, άνέκραξε, βλέπων με Απερχόμενον.

Ή Συλβία δεν είχε πορευθή είς τδ σχολεΐον, Αλλ’ ή Αουΐζα ? 
χάριν τών έκ Σαβέρνου καί Φαλσβούργου συμμαθητριών της έπέ- 1 
μενε νά ύπάγη. Έλυπήθην ολίγον, άλλ’ άφ’ ετέρου σχεδόν έχάρην, .’
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f'
\ διότι δέν έβλεπον τδ τεθλιμμένο? χύτης πρόσωπον καί τους μέ- 

λανας όφθαλμούς της,ο ΐτινες έξέφραζον σιωπηλήν θλιψιν βεβαίας
( ύπάρξεως, άδυνατούσης νά έκφράση τάς θλίψεις της. ‘Η Συλίία 
ι είχε τδ πρόσωπον κρυμμένον έπί τών γονάτων τής μάμμης μου, 
ίένώ ή Γρέση γονυπετής έν μια γωνία προσηύχετο με δλην τής 

γλώσσης της τήν ταχύτητα.
‘Η φωνή τής μα'μμης μου ήτο τόσον άσθενής ώστε μόλις ήδυ

νάμην ν' ακούω δ,τι έλεγε
— Μάξ, δέν έχομεν κανένα άλλον έκτδς σοΰ, μοί είπε, σύ 

πρέπει νά φροντίσης δι’ ημάς καί τήν οικίαν.
— Δέν τή έξεφράσθην περί τής άνικανότητός μου, άλλ’ έκυψα 

; καί τήν ήσπάσθην, άσπαζόμενος συγχρόνως τδν βραχίονα τής 
S Συλβίας διότι τδ πρόσωπον της ήτο έντελώς κεκρυμμένον.
? — ‘Ο λοχίας Κλέης, είπον, νομίζει δτι έκτδς τής Μητροπό-
; λεως εί'μεθα ένταϋθα καλώς έξη σφαλισμένοι- επιθυμείτε νά ύπά- 

S γωμεν έκεΐ ;
— Οΰχί, ούχί, μοί άπήντησεν ουδέποτε θά έγκαταλείψω τήν 

> οικίαν μου. "Αν πρόκηται ν’ άπολεσθή, έπιθυμώ νά χαθώ με- 

? τ’ αύτής, ώ Μάξ.
< —Ίσως ή Γρέση τδ έπιθυμεΐ, έξηκολούθησα- άν έχη ούτως,

< είμί έτοιμος νά τήν δδηγήσω έκεΐ.
< Όχι, άπήντησεν αΰτη, δέν έγκαταλείπω τήν κόρην μου.
S Οί λόγοι ουτοι μ’ έκαμαν νά αισθανθώ περισσοτέραν άγάπην 

S διά τήν Γρέσην ή δσην μέχρι τοΰδε.
$ — Καλά λοιπόν, είπα μετά χαράς, θά εί'μεθα δλοι όμοΰ- ό δέ
’ Λοχίας Κλέης λέγει, δτι δέν διατρέχόμεν κίνδυνον έκτδς εις τδ 

υπερώον.
s Γ · , < , »Τούτων ένεκεν άνήλθα εις τά δωμάτια τής Λίσβεθ, ένθα έπε- 
< κράτει ταραχή όμοια τρικυμίας, ή οέ στέγη έσείετο καί έτριζεν ώς 
ί οικία έκ χαρτιών τοΰ χαρτοπαιγνίου καταρρέουσα. Οΰτε ή Λίσβεθ 

οΰτε ή Άλΰσση ύπήρχον έκεΐ- έπροχώρησα δέ εϊς τΟ παράθυρου 
J δπως ρίψω έν βλέμμα, καί τόι έγνώριζα δτι μόλις ήδυνάμην νά 
' διαμείνω έωςέν δευτερόλεπτου, διότι όποιον δικαίωμα έχαιρον νά 
S διατρέφω κίνδυνόν τινα, έν ω οί κάτω ούδένα έκτδς έμοΰ εΐχον 

‘ νά φροντίση περί αύτών;
S Το Γερμανικόν πΰρ δέν ήτο καταφανές, διότι προήρχετο κυ- 
φ ρίως έκ τοΰ άρκτικοϋ μέρους τής πόλεως, προβάλλω·/ δμως 
ύ τήν κεφαλήν ήδυνάμην νά "δω τά φρούριά μας, έξ ών καθ’ έκά- 
, στην στιγμήν έξήρχετο νέφος λευκοΰ άτμοΰ, ένω τδ πυροβόλου 
' έξεπυρσοκρότει, ό δέ βρυχηθμός αύτών ύπήρχεν άένναος.

"Ηδη δύο ή τρεις στέγαι εΐχον καταπέσει καί στήλαι μαύρου 
καπνού ήγείροντο έξ αυτών, ένω ή φοβερά κραυγή : τυρκαΐά 
ύπερτέρει τοΰ κρότου τών κανονοστοιχιών. Τδ αίμα μου άνέβραζε 
κ» ό πειρασμός νά έξέλθω έν τώ πατάγω καί θορύβω μέ 
κατελάμίανεν, άλλά κανείς δέν ύπήρχεν άλλος δπως φροντίση 
διά τήν μάμμην μου καί τήν πτωχήν Συλβίαν. Μόλις ήδυνή- 
θην ν’ άπέλθω δτε σφαΐρά τις κατέρριψε τήν ύπεράνω αιχ
μηρά-.' οροφήν, έπεσεν εις τήν όδόν αναπηδώσα ώς έλαστική σφαίρα. 

) Δίς καί τρις τό συμβάν τοΰτο μέ κατέπληξεν ώστε άπέσυρα τήν 
ί κεφαλήν μου κράζων δλαις δυνάμεσι « Λίσδεθ, ώ Λίσόεθ. »

"Ηχούσα τήν άπάντησιν αύτής κάτωθεν, άκολούθως δ’ ευρον < 
αύτήν καί τήν Άλύσσην κρατούσας τδ ένδυμα πρδ τής θύρας τοΰ \ 

δωματίου τοΰ κλινήρους πρεσβύτου. /
Άκολούθει με, άνέκραξα, έν τάχει, Λίσβεθ, δέν ειμεθα έν- 

ταΰθα άσφαλεΐς. Ή στέγη δύναται νά καταστραφή έν μια στιγμή 

καί είμεθα κάτω ασφαλέστεροι.
Αδύνατον, μοί άπήντησε μετ’ άποφάσεως· οφείλω νά διαμείνω . 

παρά τύγέροντι Hans-θά μέ ύποχρεώσης δέ τά μέγιστα, άνλάβης < 

μετά σοΰ τήν Άλύσσην. Σέ άκολουθεΐ.
— Άλλ’ άς καταβιβάσωμεν καί τδν γέροντα, είπα.
— Ε’νε τόσον άσθενής, ώστε άν τδν ταράξωμεν, δύναται ν’ά- 

ποθάνη· άλλ’ έκτος τούτου, ώ Μάξ, δσους περιβάλλει ό βραχίων < 
■τοΰ θεοΰ εϊσίν άσφαλεΐς είτε έν τή ζωή είτε έν τω θανάτω. Ούχί < 
δτι δέν φοβούμαι άκούουσα τούς φρικώδεις αύτούς κρότους εγγύς, S 
άλλ' αΐσχύνομαι, γνωρίζουσα δτι ουτος είνε πλησίον.

Τδ πρόσωπον τής Λίσβεθ ήτο πράον καί καρτερικόν, καί τοι , 
τά δάκρυα ΰγραινον τούς όφθαλμούς της, δτε ήσπάσθη τήν Άλόσ- 
σην κα'ι έθετο τήν χεΐρα τής μικρας είς τήν έμήν δπως τήν όδη- I 

γήσω κάτω.
— Σάς τήν παραδίδω εϊς τάς χεΐράς σας, ώ Μάξ, μοί είπε ι 

— Λίσβεθ, άπήντησα, θά προτιμήσω μάλλον τδν θάνατον παρά S 

ν’ άφήσω νά συμβή κάτι εϊς τδ θυγάτριόν σου. S
Ή άτυχής μήτηρ έμειδίασεν, έκίνησε τήν κεφαλήν της, έθεσε S 

τήν χεΐρα της εϊς τήν έμήν, έρριψεν έν βλέμμα έκ νέου πρδς τδ ί 
θυγάτριόν της καί εισελθοΰσα έν τω δωματίω τοΰ γέροντος Hans ί 

έκλεισε τήν θύραν.
‘Οποιος τρόμος, όποια φρίκη τήν ήμέραν έκείνην καί δλην τήν < 

νύκτα ! Μετά ταΰτα συνειθίσαμεν καί δέν ύπεφέραμεν τοσοΰτον 
καί δτε άκόμη δ βομβαρδισμός ύπήρχε τόσον σκληρός. Πάντα ί 
ταΰτα ήσαν νέα δι’έμέ καί ούδέποτε νέος ώς έγώ δύναται νά τά £ 

περιγράψη καταλλήλως. Εϊς ένα τών άρχαίων προφητών ύ-άρχει '/ 

στίχος δστις κάπως τά περιγράφει, άλλά καί αύτδς καθυστερεί.
«'Εκείνη ή ήμέραήτο ήμέρα δργής, ήμέρασυγχύσεως καί θλί- ’’ 

ψεων, καταστροφής καί έρημίας, ήμέρα κτλ. »
Κατ’ έκείνους δμως τούς χρόνους δέν ύπήρχον πυροβόλα και ■ 

κανονοστοιχίαι, δέν ύπήρχον βόμβαι δπως έπαυξήσωσι τδν τρόμον ; 
τοΰ πολέμου- άν δ άρχ. προφήτης ήδύνατο νά έπανέλθη έν τω ? 
κόσμω καί δ λόγος ήδύνατο νά έπανεόρη τά χείλη του, θά έξε- 
φραζετο ούτως, ώστε οί άνθρωποι, οΐτινες ούδέποτε ειδον τήν φρί
κην καί ήσθάνθησαν τδν τρόμον, θά ώρκίζοντο δρκον μεγάλσν δτι < 
ούδέποτε πόλεμος ώς αύτ'ον θά ήτο δυνατόν νά γίνη έν τή Χρι
στιανοσύνη. ?

Δέν έδειπνήσαμεν οΰτε έκοιμήθημεν άλλά καθ'δλην τήν νύκτα < 
ήκροαζόμεθα μόνον τείνοντες τδ ους δπως μή μάς διαφύγη καί ι 
ό έσχατος λυπηρός ήχος, δστις έπλήρει τδν αέρα τής νυκτός.

Το σκότος διήρκεσεν ολίγον, διότι ή ώρα ήτο φθινοπωρινή- κατά s 
τήν διάρκειάν του δέ έρυθρδν πελιδνόν φώς έλαμπεν, όπόταν S 
σφαίρα τις διήρχετο άνωθεν φωτίζουσα τά πρόσωπα ήμών, ί 
έπι τών όποιων έζωγραφεΐτο ό τρόμος. ‘Η Άλύσση μόνον, ήτις J 
έκειτο έπί προσκεφαλαίων παρά τούς πόδας τής μάμμης μου> ' 

ύπνωττε βαθέως καί τδ τρυφερόν καί γλυκύ πρόσωπον έμειδία ώς 
άν έθεώρει ώροΐα πράγματα καί ήκουε γλυκείς ήχους.

Το σκότος έπεκράτει άκόμη καίτοι ήήώς ήρξατο άνατέλλουσα, 
J; δτε α’ιφνιδίως ή/.ούσαμεν κρότον κα'ι διάρρηςι/ τόσον πλησίον 
5 ήμών, ώστε ή μεγάλη ήμών οικία έκλονίσθη έκ θεμελίων.

Ή Γρέση έρρίφθη έπί τού έδάφους καί ή Συλβία έπ: τών γο
νάτων τής μάμμης μου, ένω εγώ άνορθωθείς άνέμενα τδ άποβη- 
σόμενον. Έπί τινας στιγμάς έπεκράτησε θόρυβος ένδιδουσών δοκών 

■ και πλίνθων καταρρεόντων πρδς τήν όδόν, άλλ’εΐσέτι ούδέν κακόν 
. μας συνέβη. Έτόλμησα νά πλησιάσω τήν κλίμακα,καί διά τής αφής 
<■ έβοηθήθην ν’ άνέλθω τάς μαρμαρίνας βαθμίδας πεφοβισμένος διά 

τήν Λίσβεθ, διότι ένόμιζα δτι ούδέν ήδύνατο νά κλονίση τοσοΰτον 
■ τήν οικίαν δσον ή καταστροφή τοΰ ύπερωου- έκτδς τούτου έφοβού- 
i μην και τήν πυρκαΐάν, έπομένως έςεφώνισα άμα άνελθών μ’δ- 
< λην τών πνευμόνων μου τήν δύναμιν δτε δέ ή φωνή τής Λίσδεθ 

μοί άπήντησεν, ή χαρά μου ύπήρξεν απερίγραπτος. "Ηδη τδ φώς 
5 ήτο περισσότερον. ‘Π Λίσβεθ είχε ανοίξει τήν θύραν τοΰ Ilans καί 

ή ήώςέφώτιζε δι’αύτής λαμπρώς- τδ πρόσωπον της ήτο κατηφές 
- καί άγριον, καί δμως έμειδίασεν δταν οί οφθαλμοί της άπήντησαν 
) τούς ϊδικούς μου.

— Όποια τρομακτική νύξ, ώ Μάξ, μοί εΐπεν- είθε ό θεός νά 
μή μάς άξιώση νά διέλθωμεν άλλην όμοίαν αύτής.

’Εντούτοις ούδείς έξ ήμών έγνώριζε πόσας τοιαύτας νύκτας 
) έπρόκειτο νά διέλθωμεν.

Πώς έχει ό Ilan»; ήρώτησα.
; — Άπέθανε πρδ δλίγου έν τρέμω· σόι φαίνεται παράδοξον ;
, Δέν μοι έφαίνετο παράδοξον, άλλά μοί έφαίνετο μεγάλον δυ- 
Ζ στύχημα διά τήν ψυχήν έν'ος γέροντος άποθνήσκοντος τοιουτοτρό- 
? πως· έλυπήθην αύτόν καί τοι ξένον, άλλ' ό καιρός δέν μοι έπέ- 
? τρεπε πλειότερόν τι.

— Πιστεύετε δτι ή στέγη τής οικίας κατέπεσε;
— Κατά πρώτον τοιοϋτον τι ένόμισα δτι συνέβη, άπήντησεν ή 

Λίσβεθ, άλλά δέν έχει οΰτω. Τολμάς νά ύπάγης πρδς έκεΐ, ώ 
Μάς ;

— Άνέτόλμων ; αύτ'οτοΰτο άκριβώς διενοούμην νά πράξω.Άν 
συνέβαινέ πυρκαϊά τις, δέν θα ήτο άνάγκη νά φροντίση τις πρδς 
κατάσβεσίν της; καί τις άλλος έκτος έμοΰ εύρισκετο έν τή οϊκία 
ένω ό λοχίας Κλέης μετά τών συντρόφων του εόρίσκετο εϊς τήν 
υπηρεσίαν; άνέδην δθεν έν τάχέι βοηθούμενος άίτδ τδ φώ^ τής 

> αυγής. Τά δώματα τής Λίσβεθ δέν ε'χον ύποστή εισέτι ούδεμίαν 
< βλάβην, έπομένως έπλησιασα το παράθυρο-/ δπως παρατηρήσω 
\ έξ αύιοΰ.

ΚΕΦ. VII.
s
ι · Αδρή θάνατο; είνεήπφώτη Οου άκτί;- ταχέως ή σάλττιγ; θά ή/ήση*'  

τα/έως ή καταδίκη έκατοντάδων θά έπισφοαγισθη. »

; Δεν είχε καταπέσει ή οροφή ήμών, άλλ’ ή τής απέναντι οϊ- 
ί κίας· ή βόμβα είχε διαρραγη εις υπερώον όμοιο/ έκείνου ένθα 

ευρισκόμην, κατακρςμνίσασα έν τή όδώφ'ο/ εξωτερικόν τοίχον τών 

άνωτέρων τριών πατωμάτων. Κατά πρώτον έφχί/οντρ ώσεί,κεναί. ί 
άλλά ταχέως ά/εκάλυπτέ τις μέ αίσθημα μελαγχολικον συν
τετριμμένα καί μεταβεβλημένα εις κό/ιν άπαντα τά ωφέλιμα 
έπιπλα τών πτωχώ/ έκείνων άνθρώπων. Παρατηρώ/ δέ ακριβέ
στερο/ άνεκάλυψα τάς σκιάς δύο παίδων συνεσπειρωμένων ύπδ 
μίαν κλίνην καί τρεμόντων έκ φόβου, καίτοι ούδόλως παθόντων 
ύπεράνω αύτών έκρέματο δοκός βαρεία κρατουμένη μόνον ύπό 
τίνων ήμισεσηπυιώ/ πλαγίων δοκών, αϊτινες ήδύναντο νά κα,α- ί 
πέσωσεν άπό στιγμής εϊς στιγμήν. Ε’νε δντως φρικώδες νά βλέπη 
τις τούς όμοιους του διατρέχο/τας τόν κίνδυνον τοΰ θανάτου χωρίς 
νά δύναται νά τούς βοηθήση.

Πόσον εγγύς αύτών εόρισκόμη/ καϊ μ' δλον τοΰτο πόσον άπεί- 
χον! Ή μεγάλη δοκός έταλχντε.ετο και έφαίνετο ότι θά κατέ- 

πιπτε πριν ή κατερχόμενος τή κλίμακα και διερχόμενος τή ν 
όδον φθάσω πλησίον των. "Εκραξα μεγαλοφώνως, ά .λ’ ό κρό
τος τών κανονοστοιχιών κατέπνιγ- τήν φωνήν μου.

Παρήλθον τρία λεπτά, άτινα δμως μοί έφά/ησαν ώς τρεις 
όλόκΰ.ηροι ώραι, δτε ειδον άνοιχθεΐσαν θύραν έκ τών δπισθ=ν τ.ΰ 
δωματίου και μικρόσωμόν τινα ισχνόν ά/δρα μέ τδ ένδυμα ένδε- 
δυμένον έργάτου νά Οεωρή έν αύτώ. Έκράτησα τήν αναπνοήν μου, / 
διότι μοί έφαίνετο ότι διά τής έλαχίστης κινήτεως ή δοκός θα - 
κατέπιπτεν ό άνθρωπος ουτος τή/ παρετήρησε και επροχώρησεν 
έλαφρώς καί ακροποδητί κράζων πρός τά παιδία, άτινα άνεπή- 
δησαν έν άκαρεΐ πρδς αύτόν καί έρρίφθησαν εις τάς ά/οικ.άς \ 
άγκάλας του, αύτός δέ τά έσυρε μεθ’όρμής διά της ή/εωγμένης 
θύρας. Άκριβώς τή/ στιγμήν ταύτην ή δοκός κατέπεσε και νέ
φος κονΐορτ»ϋ άπέκρυψε τήν θέαν ταύτην ώστε δέν ήδυνήθην νά ι 
έννοήσω ά/ πράγματι διεσώθησαν ή έτάφησαν ύπο τδ όπισθεν < 
μέρος τής οροφής, δπερ έπίσης κατέρρευσε/ είς τδν κρότον τή; ' 
καταπεσούοης δοκού Κατά τήν στιγμή/ ταύτην ό κρότος τών - 
κα/ονοβολισμών κατεπραΰ/θη σμικρδν καί άπεφάσισα νά ύπάγω ; 
είς τον αρτοποιόν δια τον ήμεροόσιον ήμών άρτον, ύποθέτων δι- 
καίως δτι οΰτε ή Γρέση θά έπορεύετο, ούδ' αυτός θα ήρχετο 
κατά τδ σύνηθες. z

Τοιουτοτρόπως έπορεύθην βραδέως διά τών συ/ήθω/ μοι όδώ/ > 
πεπληρωμένων έκ σωρών πλίνθων και ξυλικής, ίίολλαί οίκίαι 
ήσαν κατηρειπωμέναι τήδεκάκεΐσε ή/απτον άλλα;, έγκατκλελειμ- 
μέναι ύπο τών πεφοβισμένω/ κατοίκων και δυνάμεναι νά έπαυ- ■ 
ξήσωσι τήν καταστροφήν άνευ τής έ,τιτηρήσεως των πυροσβεστώ/- ς 
είς τινα μέρη εκ-ιντο έπιπλα παρόμοια έκείνων δι’άτινα ή μαμ- 
μη μου καί ή Γρέση ύπερηφανεύοντο. Φθάσας είς τδ άρτο,τοςείο/ : 
δέ/ εϋρον ούδε/α άρτον, α,/α·.' έπρόκειτο ήδη νά ζ/μώση περ.ιζω- 
σθείς τήν π.διάν αύτοΰ καί τρέμω/ ώς φύήλον. Καί άλλοι τινές 
εΐχον έλθει έπ: τώ αύτώ σκοπώ, άλλ’ ούδεμία τώ/ γυ/αικώυ 

άττετόλμησε. νά έγκαταλείψη τδ άσυλό/ της. "Εκαστος τώ/ ά/- 
δρών τούτων ήδύνατο νά διηγηθή ιδίαν ιστορίαν τρόμου καί άπω- 
λειών.

Ά/εμείναμεν έκεΐ έπ; μίαν ώραν καί ά ταντες έκ συμφώνου ά/ε- 
λογιζόμεθα τήν καταστροφήν ήν οί Γερμανοί θά έπέφερον έκτος ; 
τών τειχών, άφ’ ού τοιαύτην ήδη έπροξένουν έντδς αύτών, καί >
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δμως * iiv πρίπιι νά νηοχιςήσωαιν » ήτο τό γενικόν ήμών 
αίσθημα.

Φέρων τούς άρτους έντ’ος μεγάλης παροψίδος διήλθον πρό τοΰ 
σχολείου τής Αουίζης, ένθα διενυκτέρευσε καί δπερ ήτο έγγύ- 
τερον τής Πύλης τοΰ Σαβέρνου ή ή οικία ήμών, επομένως δι- 
έτρεχε καί μεγαλείτερον κίνδυνον ή πρόσοψις δμως αΰτοΰ ήτο 
ανέπαφος ώς δτε είχα ΐδεί αΰτ’ο πρότερον, μέ τά παράθυρα αΰ- 
τοϋ καθωραϊσμένα. δι’ άνθέων, έφ’ ών δ ήλιος έλαμπε μ’ δλην 
αΰτοΰ τήν λαμπρότητα· οϋδεμία δελος τών παραθύρων ήτο τε- 
θραυσμένη, καί ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς έκ χαράς, διότι 
έν τώ διαστήματι τής νυκτός έσκεπττόμην άρκούντως περί τής τύ

χης τοΰ πτωχοΰ τούτου κορασιού. ‘Η κυρία πρός τό .σχολείον 
είσοδος ώμοίαζε τήν τοΰ οίκου μας, καί ήτο τις ήναγκασμένος 
νά διέλθη μακρόν καί εΰρύν θόλον, δπως φθάση εις αΰτό.

Εΐσήλθον έν τή τετράγώνω αΰτοΰ αΰλή, λίαν σκοτεινή ώς έκ 
τών υψηλών κτιρίων,. άτινα .’τήν περιεκύκλουν· οΰχ ήττον ήδυνή- 
θην νά έννοήσω δτι βόμβα τις, καταπεσοΰσα-άκριδώς έν τώ nbf- 
τρω αυτών, διερράγη προξενήσασα θάνατον καί καταστροφήν. Έν 
τών δωματίων τοΰ σχολείου έν γωνία τινί τής αΰλής ήτο σω
ρός έρειπίων και τά κατώτερα μέρη τών πέριξ κατοικιών ήσαν 
κατεστραμμένα. Πόσοι αρά γε άνθρωποι έβλάφθησαν έκ τής διαρ- 
ρήξεως ταύτης! δέν έτόλμησχ νά προχωρήσω, ήτο σκηνή συμ
φοράς και καταστροφής. Τά παράθυρα τεθραυσμένα, αί θύραι συν
τετριμμένα! καί αί καπνοδόχοι κρημνισμένα:. Έν τώ δωματίω 
έχείνω τοΰ σχολείου μόλις είς πλίνθος έμεινεν έπί τοΰ άλλου 

καί έφαίνετο ώς σώμα διεμεμελισμένον.
Έπί τινα χρόνον δέν άπήντησα ψυχήν άνθρώπινον, καί ήρ- 

χισα συμπερχίνων δτι ο: κάτοικοι είχον καταφύγει εις τάς ’Εκ
κλησίας- καθ’ ήν δμως στιγμήν ήτοιμαζόμην ν’ άναχωρήσω πε- 
φοβισμένος,γραίάτις έπρόβαλε τήν κεφαλήν της έκ τής θύρας ενός 
τών κατηρειπωμένων εκείνων δωματίων καί άνέκρχξε:

— Μάξ-Κρόμαρ, είσαι σύ;
— Ναι, έγώ αυτός· άπήντησα.
— Φεΰ 1 ήκούσθη θρηνολογούσα ή πρεσβύν.ς, ή Λουίζα κα 

δύο άλλα κοράσια άπέθανον, έφονεύθησαν τήν χθες νύκτα έν τή 
αιθούση τοΰ σχολείου, πριν ή οί λοιποί άπέλθωσιν εις τήν Εκ

κλησίαν.
Τότε έκλεισε τήν θύρχν μετά ταχύτητος· έγώ δέ έκάθησα έπ 

της όδοΰ αΰτής, διότι αί δυνάμεις έπί τινας στιγμάς μ’,έγκατέ- 

λειψαν.
Πτωχή Λουίζα, πτωχόν, έγκαταλελειμμένον, μεμονωμένου κο- 

ράσιον! Έφρικίασα εις τήν θέαν τοΰ μεγάλου σωροΰ τών έρει
πίων έν τή γωνία τής αΰλής, καί έπεθύμουν ν’ άπέλθω, άλλά 

δέν είχα δυνάμεις νά κινηθώ.
Έπί τέλους δμως ή ιδέα,, δτι μέ άνέμενον έν τώ οίχω, μετά 

τρόμου καί ανυπομονησίας μ’ έκαμε νά έγερθώ.
Εόρον αΰτούς έξησθενημένους έξ έλλείψεως τροφής και άναπαύ- 

σεως, επομένως τοΰς άφήκχ νά προγευματίσω?'·, πριν ή τοϊς άναγ-

νάμενος νά υποφέρω τήν ιδέαν, δτι τό άνευ φίλων κοράσιον έκεΐνο ) 

έκειτο άταφον. Οί συγγενείς δμως τών λοιπών κορασίων, ? 
οίτινες κατωκουν έν τή πόλε:, ήρεύνων ήδη δ:ά τά σώματα έ - ΰ 

κείνων μεταξύ τών έρειπείων, χαί τρεις νε κροκράββατοι ή σαν έ- ; 
τοιμοι δπως τά ύποδεχθώσιν. Έκτος τοΰ Βοτανικού κήπου, ένθα ? 
πρό τινων εβδομάδων μετά τής Συλβίας διήλθα πολλάς ώρας > 
ευάρεστους, δέν ύπήρχεν άλλο νεκροταφείον έντος τών ώχυρωμά- ? 

των
Εΰρισκόμεθα περί τήν πρώτην εβδομάδα τής πολιορκίας καί τάφοι ? 

τακτικοί άνωρύττοντο έν αΰτώ· δ γέρων Χάν κατεΐχεν ήδη ένα, ■> 
άλλάτά τρία κοράσια, άτι να ε'χον συμφονευθή τήν αΰτήν ήμέραν, 
ένεταφιάσθησαν όμοΰ χαί εις ξύλινος σταυρός φέρων τά δνόματά \ 
των έτέθη έπί τής κεφαλής τοΰ τάφου τω*.  Ή Λίσβεθ μέ συνώ- £ 
δευσεν δπως παρακολουθήση τήν κηδείαν τής άτυχους Δουίζης j 

καί, δτε έσταματήσαμεφ έν τώ μέσω τών θαλλόντων άνθέων καί S 
δένδρων παρατηροΰντες πρός το βάθος τοΰ ήνεωγμένου τάφου, έψι- 
θύρισα καθ’ έαυτόν.

— « Εις τόν τόπον δπου αυτός έσταυρώθη υπήρχε κήπος καί ; 
έν τώ ’ κήπω τάφος, έντος τοΰ όποιου κτλ. »

Τοιουτοτρόπως ΰπο τόν λάμποντα ήλιον τοΰ αΰγούστου, δτε ί 

τά δένδρα έκλινον τάς άνθούσας αυτών κορυφάς έπισκιάζοντα 
τούς, τάφους, δτε ή ευωδία τών άνθέων διεχύνετο έπ’ αυτών, > 
μέ τόν βόμβον τών μελισσώι καί τό πτερύγισμα τών άφόβων εΐ- ( 
σέτι πτηνών, Θρηνολογούντων έπί τών τάφων τούτων, έγκατελεί- ς 
ψαμεν τούς τεθνεώτας στρέφοντές τά βλέμματά μας πρός τάς 
κατηρειπωμένας οικίας, τάς πολυαρίθμους Εκκλησίας και No- ? 
σοκομεία καί πάσαν έκείνη*  τήν θέαν τής λύπης καί τών στε- ? 

ναγμών δι’ ών έπληροΰντο αί άγυιαί.
Ότε διελθών διά τής αιθούσης είσήλθα εις τό δωμάτιόν μου, ’ 

ή Γρέση μ’ έπλησίασε καί ,μ’ ερυθρούς οφθαλμούς έκ τών δα
κρύων, μόλις δυναμένη νά ώμιλήση, μοί λέγει:

Μάξ,'εΐπέ μοι, θά μέ συγχωρήσης διά τήν βχρείάν καρδίαν ( 
μεθ’ ής προσέφερα τήν τροφήν εις τό μικρόν εκείνο κοράσιον ; 
Δέν τό έκαμα τόσον δι’ έμέ δσον διά τήν πτωχήν γραίαν κυρίαν . 
μου, ήτις δέν πρέπει νά στερηθή τών αναγκαίων διότι τις γνω- 
ρίζη έπί πόσον θά διχρκέση ή πολιορκία; Δέν θά έφερόμην 
δμως τοιουτοτρόπως, ά? προεγνώρίζα τήν τύχην της· ή καρδία 

μου σκληρύνεται άπό ημέρας εις ήμέραν.
— Σκληρύνεται ή μαλακύνει, Γρέση; ήρώτησα.
’Εγώ παρακαλώ τόν θεόν νά έπισωρεύση έπ’ έμοΰ άπαντα 

ταΰτα τά δυστυχήματα,άπολυτρόνων τούς λοιπούς έξ αυτών. Τή 
προσέφερα τήν χείρά μου, ήν αυτή έσφιγξε δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών της δακρυροοοΰσα.

Έν τούτοις υπέστημεν σκληράς δοκιμασίας έκ τοΰ βομβαρδισμού 
της τρομεράς έκείνης νυχτός, νυκτός ήτις ουδέποτε θά λη- 
σμονηθή. (ακολουθεί).

ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟΝ ΚΟΣΜΗΜΑ

(Έκ τοΰ Γαλλικού).

Τοΰ άνθους τρυφερότερου, φιλομειδές, άθώον 

Μητέρες, πρό τής θύρας σας τό τέκνον σάς διδάσκει

εις τής ψυχής σας τούς μυχούς εΰθέως διαχρινε 
Μητέρες, τό τεκνίον σας, δπερ θρηνείτε τώρα, 
διότι εις τούς οΰρανούς άπέβη τήν πρωίαν, 
έκείθεν βάλσαμον γλυκύ παρηγοριάς πέμπει, 
άμα τούς δφθαλμούς ύμών ΰψώσητε ολίγον,

ΤΟ ΜΙΙΤΡΙΚΟΝ ΚΟΣΜΗΜΑ.

Τή αυτή ήμερα έπέστρεψχ έκ ν τ·> σχολείου μή

τήν φρόνησιν καί τήν αιδώ, τήν μητρικήν αγάπην ! 
Τό τέκνον εινε πυρ άγνόν κ’ ή θέρμη του θωπεύει· 
εί»’ εΰθυμία ιερά, άγια ευτυχία· 
όνομα εινε πατρικόν έπι χρυσής άκτϊνος 
καί δι’ αΰτοΰ τοΰ άμυδροΰ φωτός ό οφθαλμός σας

διότι ώς ό δίκαιος και ό αθώος λάμπει ! 

Γαλ.ηνιαΐος ό θεός μέ τό βαθύ του βλέμμα 
γλυκεϊαν λάμψιν πάντοθεν έξ ύψους ϊιαχύνει-, 
τά βλέφαρα παρηγορεΐ τά καταβεβλημένα, 
μετά τήν αρετήν ήμών ή τήν αλαζονείαν,
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, μετά τά δυστυχήματα καί τήν ζοφώδη νύκτα, 
. πρός ήν Ορηνοΰσ’ απέρχεται ψυχή πενθηφορούσα.

Τό τέκνον ζών, κοιμώμενον, πάντοτε διαλάμπει!
< Έπί τής γής, έφ' ής ούδείς δύναται νά βιώση 

άνευ γονέων συνδρομής καί μητρικών φροντίδων, 
ά βίος μας δ’ αβέβαιος κρέμαται επ’ αβύσσων, 
ώς οδηγός ίστάμενον έν μέσω τής όμίχλης, 
ήν χύνουσιν αί ζοφερά! κακία: τής ψυχής μας 
και δισταγμοί ειρωνικοί, τό τέκνον, ζών, εμπνέει 
εις τήν καρδίαν πάντοτε καθήκοντα, καί Ονήσκον 
άτοκαλύπτ’ εϊς τήν ψυχήν μεγάλας άληθείας. 
Εΐνε λαμπάς έπί τής γής· 'ς τούς ουρανούς εΐν’ άστρον.

S O1TQ.

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

: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.
—-—

J> ’Εκφωνηθείς ύπό τοΰ Φαραώ Ραμψή Γ'. ή Ραμψινι'του πρ'ο 
) τριών χιλιάδων έτών, τό 32ον έτος τής βασιλείας αύτοΰ, τήν 

6ην τοΰ Αιγυπτίου μηνδς Έπιφή.
; Ή ’Αγγλική έφημερ'ις «Σημαίαν έδημοσίευσεν άρθρον, δι’ ού 

■ άναγγέλλει δτι ή Άγγ'λία απέκτησε τελευταίου αρχαιολογικόν θη
σαυρόν, περί ού πολύς ήδη γίνεται λόγος εις τούς ανώτερους φι-

'·■ λολογικούς κύκλους κα! δστις ούχ ήκιστα ένδιαφέρει τό λοιπόν 
ι δημόσιον. Ό θησαυρός ούτος εΐνε δ άδάμας πολυτίμου συλλο ■ 
) γής Αιγυπτιακών καί ’Ελληνικών παπύρων μετά τινων Κοπτι- 
ϊ κών αποσπασμάτων, καταρτισθείσης ύπό τοΰ μακαρίτου Κ ...

χάρις ουτινος τό χρησιμότατου σύγγραμμα «περί τών ‘Ιερογλυ
φικών κανόνων» κατατάσσει αύτόν μεταξύ τών Αιγυπτιολόγων.

< Αί προσωπικά', κλίσεις καί ή μακρά αύτοΰ διαμονή ώς Άγγλου 
S προξένου έν ’Αλεξάνδρειά, όπότε οί τών μουμιών τάφοι έχορήγουν 

πλουσιωτέραν ή σήμερον ύλην, συνετέλεσαν μεγάλως είς τήν έ- 
ι πττυχίαν του. Μετά τόν θάνατον αύτοΰ, περί τά τέλη τοΰ 1869, 
S οί σαρκοφάγοι του, αί προτομαί του, αί έπικήδειοι πινακίδες, αί 

σφαγϊδες τών Φαραώ, έν αίς καί ή τοΰ Χοφρα τής Παλαιας 
‘, Γραφής, Αιγυπτιακά παιγνίδια, μεταξύ τών οποίων εΐς άληθής 
£ πεσσός, οί θεοί καί αί θέαιναι αύτοΰ, όμοΰ μετά τών παπύρων 
J μετέβησαν εϊς χεϊρας τής θυγατρός του δεσποσύνης Σέλινα Χάρις. 
2 Άπό αύτής δέ ήγόρασαν πρό ένός έτους οί τοΰ Βρεττανικοΰ μου- 
< σείου επίτροποι τή συνδρομή τοΰ ’Αγγλικού Κοινοβουλίου, δπερ 
< ’ίν σζ’"ί7 τούτον 3,300 λίρας, ολόκληρον τήν
ί προκειμένη·/ συλλογήν τών παπύρων. ‘Ο μέγας Χαρρίσειος πά- 
J πυρος, άσυγκρίτως ό λαμπρ ότερος τής πολυτίμου αύτής συλλογής, 
S ήθελεν εΐσθαι αξιοσημείωτος άν οχ ι δι’ άλλο τι τούλάχιστον ώς 
‘ θαυμάσιου φαινόμενου τής παρ’ Αΐγυπτίοις χαρτοποιίας. *Εν  
; τινι Αμερικανίζω καταλέγω δημοσιευθέντι τω 1868 πριν 
2 ή έκτυλιχθή τό μήκος του ύπελογίσθη εΐς έκατδν υάρδας.
2 ‘Εκα-όν πήχεις μήκους πρός ένα πήχυν πλάτους δύναται

νά έκτιμηθή ώς ό ακριβέστερος υπολογισμός τών διαστά- , 
σεών του. Καί όταν άναλόγισθή τις δτι ό πάπυρος εΐνε σχεδό ν < 
εύθραυστος ώς ή ύσκα, οί άριθμοί αύτο’ι είνε άρκούντως άξιο- / 
θαύμαστοι, χωρίς νά έχη τις άνάγκην νά καταφύγη εις ύπερβο- ) 
λήν. Ό πάπυρος ούτος καταστρωθείς έπί ναστοχάρτου άπετέλε- > 
σεν 79 σελίδας, ών αί τελευταίαι πέντε περιέχουσι τόν Βασι- S 
λικόν λόγον, έχοντα ώς έξής, κατά τήν έκ τοΰ Άγγλ«οΰ με- > 

τάσρασιν τής Θράκης.
'•’Ακούσατε! ’Αναγγέλλω ήμϊν τά ένδοξα έργα, απερ κατώρ- 

θωσα ώς βασιλεύς τών άνθρώπων. Ή γή τής Αϊγύπτου είχε -, 
καταπέσει ύποπόδιον τοΰ τυχόντος. Κατά τούς προηγουμένου^ , 
χρόνους έπ’ι έτη ούχί όλίγα ούδέν κυβερνών στόμα έκέκτητο έν- ·, 
δοθεν αύτής. Έπί τινα καιρόν ή γή τής Αϊγύπτου είχε διανε- 
μηθή μεταξύ τοπικών αρχηγών· ό είς έφόνευε τόν άλλον έπαι- , 
ρόμενος καί γαυριώ·/ έπί τούτω. Άλλοι καιροί ήκολούθησαν κα- ν 
τά τά έτη τής χηρείας τοΰ θρόνου. Ό Άρσές, άνήρ Παλαιστί- 
νειος, ήτο βασιλεύς μεταξύ αύτών. Άπασα ή χώρα εΐχενύποτα- γ 
γή εϊς αύτόν. Ό μέν συνήντα τόν δέ όπως ληστεύσωσιν άλλή- ? 
λων τά άγαθά. Μετεχειρίζοντο τούς θεούς δΓ ου τρόπου καί τούς 
άνθρώπους· προσφορά! δέν άπενέμοντο εϊς τά άδυτα τών ναών.»

»’Αλλ’ οί θεοί μετεδλήθησαν καί έξιλεώθησαν. Διευθέτησαν ( 
τήν χώραν εϊς τό κέντρον της κατά τήν άληθή αύτής στάθμην. 
Έγκατέστησαν τόν υιόν αύτών, έκ τών νεφρών των προελθόντα, 
ώς Ποιμένα τής χώρας—δόξα καϊ τιμή αύτω !—καί Κύριον έπί < 
τοΰ μεγάλου αύτών θρόνου, Βεζορσαρά Σοτεπένρα—δόξα κα! τι- $ 
μή αύτω! υιόν τοΰ Ήλιου Σετί Ρα Μ εΐρά Μεϊαμούν—δόξα κα’ι 
τιμή αύτω! Ούτος ήτον ώς ό θεός Χεπερά, ώς ό θεός Σετί δτε 
παροργίζεται. Έτακτοποίησεν άπασαν τήν χώραν, ήτις εύρίσκε
το εϊς άναστάτωσιν. Έξηφάνισε τούς άνθρώπους τής βίας έν τή 
γή τής Αϊγύπτου, έξήγν.σε τόν μέγαν θρόνον τής Αίγυπτου.»

»Ήτο ΓΙοιμήν —δόξα καί τιμή αύτω ! —τής Άνω καί Κάτω 
Αϊγύπτου, είς τήν έδραν τοΰ θεοΰ Τούμ. Ένησχολήθη νά άνορ- > 
γανώοη παν δ τι είχεν άνατραπή. "Εκαστος πάλιν εύρε τόν ά- 

δελβέν του έξ έκείνων. ών αί καοδίαι ειχον άποκλείσει τόν ένα ’
‘ ‘ , 2άπό τοΰ ά'λλσυ. Άνήγειρε τούς ναούς μετά τών θρησκευτικών < 

προσφορών, δπως αί άνήκουσα; τιμαί προσφέρωνται τοϊς συνναί- 

ταις θεοΐς κατά τά δικαιώματα αύτών »
Μέ άνεβίβασεν εϊς το αξίωμα τιΰ βασιλικού ήγεμόνος έπι 

τοΰ θρόνου τοΰ θεοΰ Σέβ, καί έγώ ήμην τό μέγα κυβερνών στό
μα έπι τά βασίλεια τής Αϊγύπτου διά τήν διοίκησιν πάσης τής 
χώρας μέχρι τής τών άκρων αύτής δρίων.

«Εκείνος αναπαύεται έν τή συχνή αύτοΰ άναγεννήσει ώς οί > 
συνναίτα: θεοί. Αί Όσίρειαι τελεταί προσηνέχθησαν αύτω, εΐς J; 
πλοΰς έπί τοΰ ποταμοΰ έν τή βασιλική αύτοΰ έπικηδείω χρυσή ’ 
λέμβω καί ή κατάθεσις τών λειψάνων του έν τω αίωνίω αύτοΰ : 

οϊκω πρός δυσμάς τών Θηβών.»
>> Κατόπιν ό Πατήρ Άμούν, Κύριος τών θεών μετά τοΰ Ρά, 

Τούμ καί Φθά, τών ώραίων τήν οψιν, άνόψωσάν με ώς Κύριον 
τών δύο Αιγύπτιον άντ! τοΰ πατρός μου. Έλαβον τό άξίωμα τοΰ 
πατρός μου έν τώ μέσω άγαλλιάσεως. Ή χώρα ήτον ήσυχος καί 

< άπήλαυεν ειρήνης. Οί άνθρωποι ύπερέχαιρον βλέποντές με Ποι- 
ι μένα τών δυο Αίγύπτων καθ’ δν τρόπον ό θεός Όρος κυβέρνα 
'> άμφοτέρας τάς χώρας έπί τοΰ θρόνου τοΰ Όσίριδος. ’Εστέφθη-2 μέ 
2 τά βασιλικά σύμβολα ώς ό θεός Τονέν. Έζάθισα έπί τοΰ θρόνου 
/ τοΰ θεοΰ Άρμαχίς καί περιεκοσμήθην ώς ό Τούμ.»
- » Διεΐλον τόν λαόν τής Αϊγύπτου είς πολλάς κλάσ-ις, ήτοι εϊς
2 άξιωματικούς τών άνακτόρων, μεγιστάνας, στρατηγούς, πεζούς 
ί στρατιώτας καί άρματηλάτας, κατά εκατοντάδας χιλιάδων άριθ- 

> μουμένους, εϊς Σαρδωους καί Καχακείους μισθοφόρους, εϊς πο- 
> λυαρίθμους αιχμαλώτους, δούλους καί υποχειρίους τής Αϊγύ- 
υ πτο·υ.
\ «Έξέτεινα τά δρια τής Αϊγύπτου καθ' άπάσας τάς διευθύνσεις. 

? Κατετρόπωσα δλους δσοι άπό τών ίδιων αύτών χωρών κινήσαν- 
< τες εισέβαλον εϊς αύτήν. Ένίκησα τούς Δαναούς έλθόντας άπό 
< τών νήσων των οί Ζάγκλειοι καί οί Πελασγοί καταστραφέντες 
( ένετάκησαν ώς έν καμίνω. Οί Σαρδώοι καί οί Αυσωνες έκ τής

θαλάσσης των έξεμηδενίσθησαν διά μιας βολής καί μετηνέχθη- 
!σαν αιχμάλωτοι εϊς τήν Αίγυπτον, πολυάριθμοι ώς ή άμμος τών

ποταμίων δχθών. Καθεΐρξα αύτούς έν στρατιωτικό δεσμωτηρίω, 
δεδεμένους δυνατά καί σφιγκτά έπ’ ένόματί μου. Τό σμήνος τών 
οικογενειών αύτών ήριθμεΐτο εϊς έκατοντάδας χιλιάδων. Έπέβα- 
λον εϊς δλους αύτούς νά πληρόνωσι φόρον έτήσιον εις ενδύματα 

!καί εις σΐτον διά τούς ναούς καί τάς σιταποθήκας.

«Έδήωσα τήν πόλιν Σέλα (Πέτραν), ής ό λαός ανήκε', εις 
τάς φυλάς Σιασού, κατεδαφίζωντούς οίκους αύτής. Μετά τών γυ
ναικών, τής περιουσίας καί τών κτηνών αύτών έπίσης άναριθμή- 

) των έδεσμεύθησαν καί μετηνέχθησαν αιχμάλωτοι μεταξύ τών λα
ό φύρο>ν των Αιγυπτίων. Προσήνεγκον αύτούς εΐς τούς θεούς ώς

ίεροδούλους.»
2 « Προσέξατε ! θέλω σάς δείξει όποία έργα άκόμη διέπραξα έν
! τή χώρα τής Αϊγύπτου έπί τής βασιλείας μου. Οί Αίίυς καί

ei Μάξυς ειχον καλοκαθίσει εις τήν Αίγυπτον. Ειχον καταλάβει 
τήν δυτικήν ζώνην άπό τής Μέμφιδος μέχρι τής Καραβάνας·

2 Προέβησαν μέχρι τοΰ μεγάλου ποταμοΰ καί έξηπλώθησαν καθ’δ- 
2 λήν την όχθην καί, ύποτάξαντες τάς πόλεις τής επαρχίας Κα-

οοτούτ, ειχον έγκατασταθή έν Αϊγύπτω έπί πολλά έτη. Ποσέςατε, 
< έδωκα μάχην κατ’ αύτών καί τούς κατέθραυσα διά μιας. Έςω- 
( λόθρευσα τούς Μάξυς, τούς Λίβυς, τούς Σαβατάς, τους Σιαΐ, τούς 
ι Χασάς, τούς Βακανάς κυλιομένους εϊς τό αιμά τών καί μεταβλη-

Οέντας εϊς σωρούς σκελετών. ΊΙνάγκασα αύτούς νά δπισθοχωρή- 
ίσωσι καί παύσ·σι ταφρεύοντες εΐς τά σύνορα τής Αϊγύπτου.

Εκείνους ων έφείσθη ή σπάθη μου μετήνεγζον οΐκαδε αϊχμα/.ώ- 
ι τους, πολλούς τόν αριθμόν, καί συνήθροισα ώσπερ χήνας πρό 
ι τών ίππων μου τάς γυναίκας καί τά τέκνα των άνά μυριάδας, 
< τάς άγέλας καί τά ποίμνιά των άνά δεκάδας μυριάδων. Τούς ήγε- 
' μόνας αύτών κατέστησα αιχμαλώτους τοΰ πολέμου έπ’ δνόματι 

< μου καί τούς έπέβαλον νά δουλεύωσιν ώς άρχηγοί τών μισθοφό- 
( ρων καί άνώτεροι αξιωματικοί τοιούτων φυλών, έπειδή εΐνε έπι-

δέξιοί'νά ύπηρετώσιν ώς ναυτικοί έπί τών πλοίων μου. Τάς συ- 
I ζϋγους καί τά τέκνα των μετεχειρίσθην καθ’ δμοιον τρόπον. Ώ_

οήγησα τά κτήνη των εις τόν ναόν τοΰ Αμούν προσφέρων αύτά < 
είς τόν Θεόν ώς ιερά ποίμνια είσαεί. »

« Κατασκεύασα εύρύχωρον δεξαμενήν έν τή χώρα τής Αίνας. 
Περιβάλλεται ύπό τείχους όμοιου τ.ρός ορος γρανίτου, δπερ άπο- 
τελοΰσιν είκοσι πλευραί έκ τετραγώνων λίθων μετά δωμάτων. ( 
Στηρίζονται δ’ αυται έπί τής βάσεως τής γής καί άναβαίνουσιν 
εϊς ύψος τριάκοντα πήχεων. Αί δοκοί καί οί στύλ.οι τοΰ θριγκού <5 
εϊσιν έκ κέδρου, αί δέ παραστάδες τοΰ κιγκλιδώματος έ| άρει- ί 
χάλκου. . £

» Έναοπήγησα μεγάλα πλοία καί λέμβους, πάντα καλώς έξ- ( 
ωπλισμένα. Διώρισα έπ’ αύτών κυβερνήτας και έπιτηρητάς τών J
φορτίων καί πολυαρίθμους ανθρώπους, δπως φορτόνωσιν αύτά διά ( 
τών άπειρων έμπορευμάτων τής Αϊγύπτου. ’Ανέβαιναν ουτοι εΐς 2 
μυριάδας παντός είδους καί ποιότητας. Διέπλευσαν τήν μεγάλην > 
θάλασσαν τών ύδάτων τοΰ Κάν (τήν Έρύθράν Θάλασσαν.) Έτα- < 
ξείδευσαν εϊς τήν γήν τής ’Αραβίας. Άπέφυγον τά ναυάγια, α
σφαλείς έν τω μέσω τών κινδύνων. Έπλήρωσαν πλοία καί άκά-
τια μέ τά προϊόντα τής γής τών θεών, μέ δλα τά θαυμάσια άν- 
τικείμενα, μέ πάντας τούς κεκρυμμένους θησαυρούς τών χωρών, 
άς έπεσκέφθησαν, μέ τά άρώματα τής Αραβίας, φορτία εϊς μυ
ριάδας άναβαίνοντα, αναρίθμητα! Οί ηγεμόνες τής γής τών θεών 
(’Αραβίας) όδεύουσιν έπί κεφαλής τής πομπής, κομίζοντες φό
ρους, μέ τά πρόσωπα αύτών έστραμμένα πρός τήν Αίγυπτον. 
Φθάνουσι σώοι καί αβλαβείς εϊς τους Κόπτας· άγκυροβολοΰσιν 
ήσύχως μετά τών θησαυρών, οΰς φέρουσι μεθ’ έαυτών. Τά δωρά 
των μεταφέρονται παρευθύς έπί τών ράχεων τών όνων καί τών 
άνθρώπων. Κατόπιν έπιβιβάζ"ονται εΐς λέμβους καί κινοΰσιν άπό 
τών Κόπτών, πλ,έοντες διά τοΰ ποταμοΰ καί τών διωρύγων. Έπι- 
χειροΰσι νέον διάπλουν, φθάνουσιν άλαλάζοντες έκ χαράς καί
παρουσιάζουσι τούς άξιοθαυμάστους αΰτών φόρους. Οί ξένοι ήγε- (· 
μόνες υποτάσσονται, άσπάζονται τήν γήν μέ πρηνή τά μέτωπα, ό 
Προσήνεγκον τά πράγματα έκεϊνα εϊς δλους τούς θεούς τής χώ
ρας ταύτης, δπως έξιλεώνται ουτοι άνά πάσαν πρωίαν.»

"Επεμψα εκστρατείαν εϊς τήν γήν τής ’Ατάκας (άγνωστον) ? 
εϊς τά μεγάλα έκεϊ μεταλλουργεία τοΰ χαλκού. Πλοία έναυλ.ώ- ' 
Οησαν κα: έφωπλίσθησαν άλλοι μετέβησαν έκεϊ διά ξηράς μετά ς 
τών όνων αύτών. Παρόμοιον πραγμα ούδε'ποτε εΐχεν άκουσθή ά
φ’ δτου ύπάρχουσι βασιλείς. Άνακαλύψαντες τά μεταλλουργεία 
καί φορτώταντες τά πλοϊά των μέ χα/.κόν είς δεκάδας χιλιάδων 
έπέστρεψαν εΐς Αίγυπτον καί έφθασαν σώοι καί άσφαλεϊς. "Ο τι > 
έφεραν κατετέθη εϊς τό ταμείον, πλίνθοι έκ χαλκού κατά έκα- > 
τοντάδας χιλιάδων έχουσι τό χρώμα τοΰ χρυσού, έγώ δεικνύω 
αύτούς εΐς πάντας ώς θαύμα.

«’Έπεμψα άπεσταλμενους καί αρχηγούς εις τήν τοΰ Μαλαχί- ς 
του χώραν τής θεάς Μητρός Χαδώρ, βασιλίσσης τής γής τοΰ ( 
Μαλαχίτου, δπως καταθέσωσιν εις τούς πόδας της άργυρον, χρυ
σόν, βύσσον, ενδύματα και αλ/.α πολύτιμα πράγματα, άναρίθμη- ' 
τα ώς ή άμμο; τής θαλάσσης. Έκείθεν δέ έκομίσθησαν εΐς 
έμέ σωροί μαλαχίτου, θαύματα κατά τε τό μέγεθος καί τήν ώ- 
ραιότητα. Πολλοί σάκκοι αύτών μοί προσηνέχθησαν. 'Όμοιου γε-
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γονός ουδέποτε είχε φανή άφ’ ότου οι βασιλείς ηρχισαν νά χυ- 

βερνώσι.»
» Κατόρθωσα ΐνα άπασα ή χώρα φυτευθή διά δένδρων καί 

θάμνων καί έπέτρεψα είς τούς άνθρώπους νά κάθηνται εν άνέσει 
ύπδ τήν σκιάν αύτών αί Αιγύπτιαι γυναίκες πορεύονται ελευθέ
ριος δπου θέλουσι. Δι’ έμοΰ, οΰτε ό όχλος οΰτε άλλοι ένοχλοΰ- 
σιν αύτάς καθ’ όδόν έξησφάλισα έπί τών ήμερών μου τήν άνά- 

) παυσιν τοΰ τε πεζικού καί τών Σαρδωων καί Καχακείων φρου
ρών μου είς τάς πόλεις των. Όδεύουσιν ήσυχοι καί δέν ΐστανται 

j π/έον άγρυπνοι (είς τήν φωνήν τοΰ πολέμου.) Δεν φοβούνται 
πλέον προσβολάς. Τά τόξα καί τά άλλα δπλα τών άνδρών τής 
Παλαιστίνης κεϊνται άργά έν τοϊς όπλοστασίοις αύτών. Οί άνθρω- 

ί> ποι τρώγουσι καί πίνουσιν άλαλάζοντες έκ χαράς, μέ τάς γυναϊ- 
,· κας καί τά τέκνα αύτών εις το πλευρό·» των. Δέν βλεπουσι πλέον 

είς τδ παρελθόν. Αί καρδίαι των φέρονται είς τήν ειρήνην. Ύπήρ- 
? ξα άντιλήπτωρ αύτών, δ φρουρός τής ζωής καί τών μελών των 
< «Έδωκα νέαν ζωήν είς δλον τδ βασίλειον, εις τε τούς εύτε- 
> λεϊς καί τούς ύψηλότερον καθημένους, είς άπαντα τά ανθρώπινα 
> όντα, εις πάντα θνητόν, είς άνδρας καί γυναίκας. Άπήλλαξα 
·', ένα έκαστον άπδ τής πληγής αύτοΰ καί ένέπνευσα ζωήν έν αύ- 
< τω, έσωσα αύτδν άπό τοΰ ίσχυροτέρου δστις τούς κατεπίεζε. Ώ- 
ί δήγησα πάντας τούς πολίτας έν τή δδώ αυτών είς τάς πόλεις 
) των. Διευκόλυνα άλλους νά ζώσι διά τής έλεήμοσόνης. Άνεκού- 

φισα έκ νέου τήν καταδεδηωμένην χώραν. Ή χώρα ήτο κατευ- 
') χαριστημένη έπί τής βασιλείας μου. Ειχον ανοικτάς τάς χέϊρας 
) πρός τε τούς θεούς καί τούς ανθρώπους. Ούδέν κατέχω άνήκον 
< είς άλλους. Βασιλεύω έπί τοΰ τόπου ώς Ποιμήν τών δύο Αί ρύ- 
> πτων. Σείς είσθε δούλοι μου ύπδ τούς έμούς πόδας. Έγώ μένω 
' ήσυχος καί ή θέσις σας δέν εινε δυσάρεστος. Διότι ούδέν άλλο

επιθυμώ ή τήν ευημερίαν σας. Τούτου ένεκα έκτελεϊτε τό θελη- 
μά μου καί ύποτάσσεσθε ταϊς διαταγαΐς μου. »

? « Προσέξατε I Έγώ καταβαίνω είς τήν χώραν τών ψυχών, ώς
; δ πατήρ μου Ρά (δ ήλιος). Υπάγω να εΰρω τους μεγάλους 
j θεούς έν τω ούρανώ, έν τή γή καί εις τά βάθη τής θαλάσσης. 
!> » Ό Άμουν Ρά έγκαθιστά τόν υιόν μου είς τόν θρόνον μου.
< Οΰτος καταλαμβάνει ήσύχως τό άξίωμά μου ώς Ποιμήν τώ» δύο

Αίγύπτων καθεζόμενος είς τόν θρόνον τοΰ θεού Όρου ώς κύριος 

? τών δύο Αίγύπτων.
» ΟίκειοποιείταΙ τό διάδημα ώς ό θεός Τονεν, υπό τό ονομα 

Βεζορμερά Σοτεπεναμούν — δόξα καί τιμή αύτώ!— πρεσβύτε
ς ρος υιός τοΰ ‘Ηλιου, δστις δ ίδιος εγεννησεν αύτόν, Ραμψής Χακμά 
< Μεγιαμούν — δόξα και τιμή αύτώ! τέκνον τοΰ Αμουν, προιλ- 
\ θόν έκ τών νεφρών αύτοΰ, στεφόμενος ως κύριος τών δύο Αιγυ - 
ί πτων, ώς ό Τενέν. Εινε αληθινός υιός, τό καύχημα τοΰ πα

ς τρός του.» , _ , ,
S «“Ερπετε ύπό τά υποδήματα του, ασπαζεσθε την γην προ αυ

τού. Ώ1 κύπτετε ένώπιόν του. Δουλεύετε πάντοτε αύτώ. Λα- 
\ τρεύετε αύτόν, δοξάζετε αύτόν, αινείτε τάς άρετάς αύτοΰ εκάτην 

5 πρωίαν. Προσφέρετε αύτώ τόν φόρον σας έν τώ σεβαστώ αυτού 
> άνα'.τόρω· είσκομίζφτε αύτώ τά εύλογημένα προϊόντα τών δρέων

καί τών πεδιάδων. Ύπαχούετε τοϊς λόγοις καί τοϊς προστάγμασιν > 

αύτοΰ. ΐ

«’Ακόμη καί ένόσω έγώ εύρίσκομαι έν ήμϊν Λείθεσθέ τοις λό- < 
γοις τοΰ στόματός του. ‘Η σωτηρία σας υπάρχει έν τω πνεύματι > 

τών ρωθώνων του. ?

«Έργάζεσθε ύπέρ αύτοΰ ώς εις άνθρωπος, εν παντι ειοει έρ- ) 
γασίας. Σύρετε χάριν αύτοΰ λίθους διά μνημεία, σκάπτετε διω- / 
ρυγας δι’ αύτόν. ’□ ! πράττετε δι’ αύτόν πάντα τά έργα τών χει- : 
ρών σας. Θέλετε εΰρει τήν αμοιβήν σας, προσφερομένης παρ’ αύ- > 

τοΰ τής ημερήσιας ύμών τροφής.» '

«Ό θεός Άμούν διέταξε τήν βασιλείαν του έπί τής γής. Έ- ) 

κείνος ηΰξησε τά έτη τής ζωής αύτοΰ ώς βασιλέως τής Ανω < 
καί Κάτω Αίγύπτου, κυρίου τών δύο χωρών, Βεζορμαρά Σοτε- j 
πεναμούν, υίοΰ τοΰ Ήλιου, κυρίου τών διαδημάτων, Ραμψύ < 
Χακμά Μεγιαμούν—δόξα καί τιμή αύτώ !—Ζητώ εις αιώνα τόν ' 

άπαντα! » ί

Toig Σνντάχταΐί τον «ΛΚντορος.»

Μετά μεγίστης μου χαρας καί ευφροσύνης άναγνούς κατ’ εύ- 
τυχή σύμπτωσιν έν τώ Β ω τόμω τοΰ άξιολόγου καί κοινωφελούς 
περιοδικού ύμών βραχεία·» μέν άλλά πλήρη φιλογενείας καί 
αγαθών αισθημάτων έπιστολήν τής περιωνύμου συγγραφέως Δώ- 
ρας Ίστριάδος, δι’ ής αΰτη ύπισχνεϊται ύμϊν πρόθυμον διά τοΰ 
σπουδαίου καί έμβριθοΰς αύτής καλάμου ύποστήριξιν τοΰ περιοδι
κού ύμών, ευρον ήδη, εΐπον κατ’ έμαυτόν, τήν ίκανοποίησιν τοΰ 
πόθου μου. Διότι, άπδ πολλοΰ έπιθυμών νά ΐδω καί έπιζητών 
πραγματείαν τινά μακράν ή βραχεϊαν, πραγματευομένην ιδία περί 

τής φυλετικής καταγωγής τών 'Αλβανών, καί μή Αξιωθείς άχρι 
τοϋδε νά ΐδω τινά τοιαύτην, έπεισα ήδη έμαυτόν δτι τήν έπιθυ- 
μίαν μου ταύτην εύκόλως ήδυνάμην νά ίδω ίκανοπεποιημένην 
διά τοΰ καλάμου τής μουσοτραφούς καί πολυμαθούς Δώρας 
Ίστριάδος. Συμπεραίνω·» δέ τοΰτο καί έκ της πρός τ’ο περιοδικόν 
ύμών αγαθής ύπολήψεως καί προθύμου ηθικής συνδρομής τής 
μνησθείσης ακαμάτου καί φιλογενοΰς συγγραφέως, πλήρης είμί 
ελπίδων ότι αΰτη, αφορμής πρός συγγραφήν αΐτητικώς ήδη μάλι
στα παρεχόμενης, δέν θέλει φα»ή κατώτερα έαυτής, άλλά διά 
τοΰ ανδρικού καί περί τά τοιαΰτα δεινού αυτής καλάμου θέλει 
ικανοποιήσει ταπεινήνκαί ές ενθέρμου πατριωτικού αισθήματος πη- 
γάζουσαν αιτησιν, καί εύαρεστήσει έπομένως, έστω καί διά βραχέος 
τίνος άρθρου περί τοΰ είρημένου αντικειμένου, τούς μεγάλως εκτι
μώντας τάς ήθικάς καί πνευματικά; αύτής άρετας συνδρομητάς 
τοΰ «Μέντορος.» “Οθεν, έπιστέλλων ήδη ύμϊν τάς γραμμάς ταύ- 
τας, παρακαλώ νά καταχωρίσητε αύτάς έν τινι γωνία τοΰ περιο

δικού ύμών καί νά συγκαταριθμήσητε κάμέ μετά τών εντίμων 
συνδρομητών αύτοΰ.

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής πρός υμάς αγαθής μου ύπολή
ψεως, μεθ’ ής διατελώ.

Προηγούμενος ’Ιωσήφ Βατοπαιδινός 
έκ Π. Κορυτσάς.

’Εν τή κατ’ Άθω ‘Ιερά Μονή 

Βατοπαιδίου
Μαρτίου 17 1874.

ΕΑΑΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Τή 25 Μαίου 1873, Δ. Καλλιφρονα διέποντος έν ‘Ελλάδι 
τά τής παιδείας, ειχεν έκδοθή ή ίξής ύπουργική έγκύκλιος.

« Πρός τούς Γυμνασιάρχας, Καθηγητάς, Σχολάρχας, Ελλη
νοδιδασκάλους καί Δημοδιδασκάλους.

Συνέστη πρό μηνών έν Άθήναις Έλλ. Διδασκαλικός Σύλ
λογος, τήν βελτίωσιν τής μέσης κα: κατωτέρας παιδεύσεως σκο
πών καί τήν ευημερίαν τών ταύτης λειτουργών. Τάς κατά μέρος 
ηθικας και ύλικας ώφελείας, δσας ό Σύλλογος άξιεπαίνως προ- 
τίθεται, βλέπετε άναγεγραμμένας έν τώ άποστελλομένω πρός 
ύμας προσωρινά» Καταστατικά», αΐτινες θέλουσιν αύξάνεσθαι κατά 
λόγον τής αύξήσεως τών πόρων τοΰ Συλλόγου. Όθεν άναγγέλ- 
λοντες υμϊν την συστασιν τοΰ Συλλόγου τούτου, ούτινος όμοιους 
πρό πολλοΰ συνέστησαν άλλοι κλάδοι, πεποίθαμεν εϊς τόν έγνω- 
σμένον ύμών ζήλον πρός τά καλά, ότι αυθόρμητοι θέλετε συν
δράμει, είς τε τό ίδιον καί τό κοινόν συμφέρον άφορώντες, καί 
ούδεις ύμών θέλει άπολειφθή άσυντελής καί αμέτοχος τοΰ εθνω
φελούς τούτου ιδρύματος.

Ό Υπουργός Δ. Καλλιφρονας.— Άλ. I. Βλάχος.»

Σήμερον, περιελθόντος είς χεϊρας ήμών τοΰ έν τή έγκυκλίω 
μνημονευομένου προσωρινού Καταστατικού, δηλοποιοΰμεν τοϊς 
ένδιαφερομένοις τών ήμετέρων αναγνωστών δτι ό Σύλλογος έχει 
μέν έδραν τάς ’Αθήνας, άλλά συνίσταται ύπό ‘τών απανταχού 
Ελλήνων διδασκάλων καί σκοπεί ά.) τήν βελτίωσιν τής μέσης 
καί κατωτέρας έκπαιδεύσεως, 6'.) τήν ιδρυσιν σχολής πρός μόρ- 
φωσιν διδασκάλων ταύτης καί γ'.) τήν οικονομικήν αρωγήν εις 
τά ένεκα γηρως ή άσθενείας άποχωροΰντα έκ τής ύπηρεσίας μέλη 
τοΰ Συλλόγου καί τών οικογενειών αύτών.

Πας είτε Έλλην διδάσκαλος είτε απλώς λόγιος εΐνε δεκτός 
ώς μέλος έπί άπλή αύτοΰ πρός τήν διοίκησιν τοΰ Συλλόγου 
δηλώσει,

Συμφώνως πρός τό τελευταίο·» άρθρο·» τοΰ Καταστατικού του 
ό Σύλλογος τήν 15 αύγούστου 1873 έώρτασε τήν ιδρυσιν αύτοΰ 
και έποιήσατο τάς αρχαιρεσίας αύτοΰ άναδειχθέντο προέδρου τοΰ 

Γεωργίου Μιστριώτου· ύπάρχουσι δ’ έκδεδόμενα τά πρακτικά του 
τήί 30 τοΰ είρημένου μηνός, οίς προσήρτηται καί τό προ

σωρινόν Καταστατικόν του.
Τό φυλλάδιο·» τοΰτο άς άποταθή πρός τήν διοίκησιν τοΰ έν 

λόγω Συλλόγου ή πρός τόν πρόεδρον αύτοΰ καί άς ζητήση δστις 
θελη να λάίη λεπτομερεστερας περί τούτου πληροφορίας.

Ευχή; θά ήτο άν πάντες οί τόν ιερόν τοΰ διδασκάλου 
τίτλον φέροντες Ελληνες ένεγράφοντο μέλη τοΰ είρημένου Συλ
λόγου, δστις τοιουτος να ιδρυθή καί τοιαύτην έπί τού σωματείου 
τούτου νά λάδη έπιρροήν, ύπόληψιν δέ παρά τώ δημοσίω, ώστε 
ούδεις νά δύναται νά μετέρχηται τό επάγγελμα τοΰτο, έάν προ

ηγουμένως παρ αύτοΰ δέν έφοδιασθή μέ τήν άπαιτουμένην πρός 
τοΰτο άδειαν, ήν νά έκδίδη λαμβάνων ύπ’ δψιν τά π^ρά τών γυ- 

μνασιαρχειων χ,αι τής Πρυτανιας εχδεδομένα δηλωτικά έγγραψχ. 
Αλλα μετά Ολίψεως προλέγομεν δτι ουδέποτε γενήσεται τούτο, 
διότι ό Έλλην δυστυχώς τότε μόνον θά δυνηθή νά κατορθώση 

τοιαΰτα μεγάλα έργα όταν κατά Χριστόν άναγεννηθή, δπερ δέν 
έλπίςομεν τόσον ταχέως, έάν τά πράγματα βαίνωσιν δπως βαί- 

νουσι. Τα παρ ανθρωποις έν τούτοις Αδύνατα δυνατά έστι παρά 
τω Θεω, δς είθε έπιβλέψοι καί ϊδοι καί έπισκέψαιτο ήμάς· είθε 
τό Πνεύμα αύτοΰ τό πανάγιον καί αγαθόν όδηγήσοι καί φωτίσοι 
πάντα; ήμας είς νομάς σωτηρίους/

Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Φ1Α0Μ0ΪΣ0Σ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Π Λ Λ Λ Λ 3 .

Άσμενοι αναγγέλλομε·» τοϊς φιλογενέσι τοΰ Μέντορος άνα- 

γνώσταις τήν ιδρυσιν έν Κωνσταντινουπόλει Εταιρίας ύπό τήν 
άνωθι προσωνυμίαν, ής σκοπός ή μετάδοσις κυρίως τής έντελοΰς 
γυμνασιακής έκπαιδευσεως είς τά άρρενα καί τής άνωτέρας γυ
ναικείας άγωγής είς τά θήλεα τέκνα τών έν τή ρηθείση πόλει 
‘Ελλήνων, προτιθεμένης, δταν οί πόροι της κρβωσιν έπαρκεϊς, 
να έπεκτείνη την εκπαιδευτικήν αύτής ένέργειαν καί εις τά τέ
κνα τών οπουδήποτε αλλαχού τοΰ ’Οθωμανικού κράτους ύ- 
φ’ ‘Ελληνικήν ιθαγένειαν ‘Ελλήνων.

Ή καθίδρυσις τής έν λόγω ‘Εταιρίας έγένετο τή 17 φεβρου- 
αρίου έν. έτ. κυριακή τής ’Ορθοδοξίας, τ-λεταρχοΰντος τής A. Σ. 
τοΰ ‘Αγ. Παμφίλοο κυρίου Διονυσίου, δ; καί προσλαλιάν απήγ
γειλε μετά τήν τέλεσιν τοΰ θείου αγιασμού αξιόλογο·». « ‘Ο 
ςήλος, ή προθεσισ, λέγει έν ά/.λοις ό εΰπαίδευτος τεΰ Χριστού 
άρχιθύτης,ή σπουδή, αί εύχαί καί ή προσδοκία τών θεοφιλών ιδρυ
τών δέν δύνανται νά ώσιν άλλαι βεβαίως είμή διά σοφής, άκι- 
βδήλου καί άνοθεύτου Χρ«<ττια«χή? Ελληνικής έκπαιδεύσεως νά
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διασώσωμεν καί νά κληρ'οδοτήσώμεν εις τήν φοιτήσσυσαθ νεολαίά! 
καί τάς έπερχομένας Λν Θεω γενεάς μετά "τεΰ θησαυρού τής πα
τρώας σοφίας καί τόν άσύγκριτον πλούτον τής όρΟοδόξον πί*.
σϊεκς και τών. Χριστιανικών άρέτών, έφ’.οίς ■ διέπρε'ψεν ανέ
καθεν και έφ’ οίς'χάρϊτι Χριστού έναβρύνεται καί μέχρι τού νύν 
τό ύμέτερ.ον Γένος.»·. .
. Έπισταμένως διεξέλθόντες τόν κανονισμόν τής 'Ελλ. Φιλομ. 
‘Ετα’.ρίας γηθοσύνως έπεκροτήσαμεν είς τήν σόσταστν αύτής ζατ 
άπό ψυχής ,τή εύχήθημεν πλήρη έπιτυχίαν τού θεοφιλούς αύτής 
σκοπούς ύπέρ ής άλλως . τε τά μάλιστα έγγυώνται τά μουσόφιλη 
ονόματα.τών έν. τω τέλει τού κανονισμού αύτής υπογεγραμμένων, 
οΐτινές είσι Ν. Ζαρίφης πρόεδρος, Α. Δημητριάδης Α, Φ. γενν 
γραμματεύς.. ; , ; . .

Είθε καί άλλοι.τών αρμοδίων κατανοήσωσιν δτι άληθώς ού
δέποτε το Ελληνικόν έθνος ή'σται μέγα, έ^ν αή κατά Χριστόν 
αναγιννηθήλ ■ ;

Τά μέλη τής έν λόγω έταιρίας.-εϊσίνοί . τακτικοί εταίροι, σί 
άντεπιστέλλοντες καί οί επίτιμοι.·Ίνα γένητατ δέ τις τακτικός
έτάϊρος, απαιτείται νά προταθή έγγράφως ύφ’ ενός τών εταίρων 
ή'Ιςαιτήσηται τοΰτο δι’ έγγράφου αυτού αιτήσεως πρδς τό διοι
κητικόν 'συμβούλων.

Οί τακτικοί εταίροι καταβάλλουσι τω ταμία τής έταιρίας 
< είτε έν αρχή έκαστου σχολ. έτους λιρ. δθωμ. ήμίσειαν είτε έν 
? αρχή έκάστης έξαμηνίας έν τέταρτον λίρας είτε έφ’ άπαξ λίρας 
> δύο καί ήμίσειαν.

Ι
Έν τω μεγάλω μητρωω ή τω τών ευεργετών τήο εταιρίας 
και έν πίναξιν άνηρτημένοις έν ταΐς αΐθούσαις τών εξετάσεων τοΰ 
γυμνασίου καί τού παρθεναγωγείου αναγράφονται καί άνακηρύσ- 
σονται έν τή έπετείφ δημοτελεί τής έταιρ'ας συνεδριάσει καί διά 

; τοΰ περιοδικού τύπου τά ονόματα τών προσενεγκόντων τή έται- 
: ρία διά μιας ή έζ διαλειμμάτων άπό τριακοσίων μέχρι χιλίων 

δθ. λιρών. Μεγάλους δ’ έαυτής εύεργέτας άνακηρύσσει ή έταιρία 
$ τούς προσενεγκόντας αύτή διά μιας ή έκ διαλειμμάτων πλείους 
s τών χιλίων δθ. λιρών, καί έσονται επώνυμα τό μέν « κεντρικόν 

'Ελληνικόν γνμνάριον » τοΰ πρώτου .τών τής έταιρίας μεγά- 
'· λων ευεργετών, τό δέ «.κεντρικόν άνώτερον Ελληνικόν παρθε- 
> ναγωγιΐον » του δευτέρου.
) .Ίδωμεν τίνες τών πλουσίων ομογενών θά εύτυχήσωσι νά κα
ί ταλάβωσι. τάς έριτίμους ταύτας θέσεις έν τή εύγενεϊ τών φίλο— 

μούσων φάλαγγι, ήτις ρ.·γ.τττ,·ι κέκληται ΐνα παράσχη τή Έλ- 
ληνική κοινώνίφ: ωφέλειαν. . . . . .

Οί προς τόν σκοπόν τής.έταιρίας διαθετέοι πόροι αύτής είσι 
\ ά.) αί χαταβολαί τών 'ιδρυτών, αί ένιαύσιαι τακτικαί χρηματικαί 
< είσφοραί τφν μελών καί τά έκ τών διπλωμάτων τέλη (·% οθ. λίρας 
> παρ’ έκαστοι*)·  β'.) τά ύπό. τών έν τω γυμνασίω, τφ παρθέναγω- 

γ?ίω καί τοΐς προσηρτημένοις αύτοΐς-ύποδεεστέροις-παιδευτηρίόις
■; διδασκόμενων καταβαλλόμενα δίδακτρα καί τροφεία- γ'.) τά τή 
\ έτζψίφ πρός τοΰτο κληροδοτούμενα ή προσφερόμενα χρήματα- δ'.) 

αί έκ τής χρηματικής καί κτηματικής περιουσίας τής έταιρίας 
ί -ρόσοδοι αύτής. - , .

■. Οί ήις ·τά εκπαιδευτήρια-τής έταιρίας- φοιτώντες μαθηταί και αί 
μαθήτρια’, υπάγονται εις τρεις τάξεις, τήν τών τροφίμων, προκα- 
τάβάλλόντων έννέα'όθ.'λιρ. καθ’έζάστην τριμηνίαν, τήν τών ήμι-
τροφίμων, προκαταβαλλόντων τό ήκισυ ήφοιί λιρ: όθ.' τέσ-αρας 
καί ήμίσειαν, καί τήν τών εξωτερικών, προκαταβαλλόντων κατά 
τετραμηνίαν λιρ. δθ. δύο./

Άς σπεύσωσιν οί φίλοι τού γένους καί οί γονείς τέκνων νά 
ώφελήσωστ καί νά ώφεληθώσιν. ,

ΗΘΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
Έρανισθέντα ,'ίκ τοΰ Χινιχοΰ συγγράμματος'Μιγγ-Σίου-Πάο-Κίνιν 

ήτοι

Πολύτψυον χάτοπτρον πρός ερωτισμόν 

του. τΐνεύριατος. ■ . .

t 
ι 
(

I. Ό φρόνιμος άνθρωπος συμμορφοΰται ταΐς περιστάσέοιν, ώς 
το ύδωρ τω έν ω ύπάρχει άγγείω.

2. Αί δυστυχία! έξέρχονται όθεν εισέρχονται αί νόσοι, ήτοι διά 
τοΰ στόματος.

3. Μιας στιγμής σφάλμα άποβαίνει διηνεκής βάσανος.
4. Αί μέν νόσοι θεραπεύονται, τό δέ πεπρωμένου δέν μετα

βάλλεται.
5. ‘Ο κοΰφος νους δέχεται πάσας τάς εισηγήσεις, όπως κόΐ- 

λον όρος άντηχή εϊς πάντα ήχον.
6. Πεσόντος τοΰ δένδρου, ή <κιά έξαφανίζεΐαι.
7. £Ο κυνηγών έλαφον ού' παρατηρεί λάγω'όν;
8. ‘Ο μή βουλόμενος ΐχίος έγκολάψ'αι' μή βάδιζετω έπί χιόνος.
9. Άν μή άνασπάσης- τάς ρίζας, ή πόα αναφύεται.

10. ‘Η τών προϊσταμένων έπιείκεια γεννά τήν αμέλειαν τών είς 

αύτούς ύποζετμένων.
11. ‘Ο μέν άδάμας δι’ έπανειλημμένων έντρίψέων αποβαίνει 

στιλπνός, ό δέ άνθρωπος τελειοποιείται διά τών συμφορών.
12. Λόγος προφερόμενος έν τώ ώτί,' πολλάζις γίνεται γνω

στός έκατόν στάδια μακράν.
13. Έξ δδόντος μυός ού κατασκευάζεται έλέόας (φίλδιζι).
14. ζ0 φρόνιμος λησμονεί τάς παλαιάς έχθρας.
15. Καλλών πένητακάί πλούτή,σαι ή πΐ.όΰσιόν γενέσθαι πένητα.
16. Τό πτηνόν δΰναται ν' άναπαυθή καί έφ’ένός μόνον κλά

δου, :δ δέ μυς'πίνει έν ποταμω όταν δίψα.
17. Άποξηραινομένης τής λίμνης, φαίνονται οί ιχθύς.
18 Έζ μιόίς βοός έν καί μόνον δέρας λήψή.

■ 19. ’*‘0 ταχέως έσθίων, μικρόν έσθίει. ’
20. Μή πράττε δτι ού δύνασαι εΐπεΐν.
21. ‘Η έκ τού φθόνου βάσανος ομοιάζει, κόζκω άμμου εισδύ- 

σαντι έν τω οφθαλμω.
■ ' ' ' Τ. ΑΕ ΚΙΓΑΑΑΑΣ.


