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[01 συνδρομηται λαμβάνουσι τδ Μηνιαΐον 
Παράρτημα άνευ άλλης διατυπώσεως. 
Οί τακτικοί άναγνώσται δφείλοναι να 
πέμπουν εις τά Γραφεία μας κατά τδ 
τέλος εκάστου μηνδς τά δελτία των 
αγορασθέντων φύλλων των «ΆΦηνων» 
διά νά λάβωσι τδ Παράρτημα παρά των 
Υποπρακτορείων των "Εφημερίδων 
δωρεάν και άπηλλαγμένον ταχυδρομι
κών τελών]. 

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1839 
-#-#-<{>-#-#-

Κεφάϊ.αιον έγκεκριμμένον £ 600.000 
Π Κεφάλαιον καταβεβλημμένον £ 315.510 
Ο ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι—ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΓθϊΝΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, 
0 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 
Έν Αλεξάνδρεια, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθω, Πάτραις, 

Ναυπλίφ, Πειραιεϊ, καΐ Τριπόλει. 

ΟΙτόκοι των καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ιανουαρίου 1910 ώς κάτωθι : 
1) ΕΙς Δ β α χ η ά ' 

3 ο)ο διά καταθέσει; άποδοτέΊς είς πρώτην ζητηοιν μέχρι Δραχαών 100.000 
1)2 ο)ο διά κατα&έαεις αποδοτέας εΐ- πρώτην ζητηοιν διά τά πέραν των 

ετών. Δραχμών 100.000 ποσά. 
3 1)2 ο)ο Ιτηαίως διά καταθέσεις αποδοτέας μετά 6 μήνας μέχρι 2 
-4 ο)ο Β Β » » » 2 ϊτη Β 4 
4:1)2 ο)ο Β Β » » η 4 » και Ιπέκεινα. 

(2 ϊ ΐ ς 01ιβ<ΐ!ΐ8θ έπΙ Γ α λ λ ί α * κ α ί Α γ γ λ ί α ς 
3 ο)ο διά καια&έοεις αποδοτέας είς α' ζητηοιν άνευ ορίου ποοοϋ. 
3 1)4 ο)ο Β » α μετά 6 μήνας 
9 1)2 ο)ο τ> Γ> » ΐ ) 1 ϊτος 
<<4 1)2 ο)οχ>ο)ο Β Β Β Β 2 έτη 
4 1)2 ο)ο Ί> » Β Β 2 ϊτη κάίέπέκεινα. 

^ ΑΙ εϊς ίπιταγάς (οΗέςαβΒ^ έπ\ Γαλλίας καϊ Αγγλίας καταθέσεις αποδίδονται 
\Λ είς δ είδος Ιγένετο κατάϋεοις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου Ιπιβαρύνοντος 
( τον κηταθέτην. α 

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΜΝΗΜΕΊΑ 

0 ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩ ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

Ή έν Πλαταιαΐς μεγάλη των Ελλήνων 
νίκη είχε συντελεσθή, και οι εύδαίμονες τι-
κηταΐ ευσεβείς, ώς πάντοτε, έτέλουν χαρι-
οτήρια τοις θεοϊς και άφιέρονν αντοΊς πλου-
οίας έξ αμύθητων λαφύρων δεκάτας. Έπι 
δε της χαλκής στήλης της νποβααταζοΰσης 
χρυσούν τρίποδα — ήτο δ' αφιέρωμα ιω έν 
ΔελφοΙς ' Α πάλλωνι — 6 κατά την άείμνη-
οτον έκε'νην μάχην αρχιστράτηγος των Έλ~ 
λήνων ήξίωσεν άλαζονικώς νά επιγραφή δί-
οτιχον επίγραμμα άπονέμον ει: αυτόν και 
μόνον την τιμήν τοΰ καταπληκτικού εκείνου 
•θριάμβου. Το διάβημα τοϋτο κατετάραξε 
τους "Ελληνας. Όάρχιστράτηγος λοιπόν αυ
τός μόνον, α τ ρ α τ ό ν ώ λ ε σ ε Μ ή-
δ ω ν, ώς διεκήρυττε τό δίστιχοι ; Και οί 
οτρατιώται ; Οί αφανείς εκείνοι ήρωες, 
τάνώνυμα εκείνα θύματα τοΰ υπέρ τής ε
λευθερίας άγιου ενθουσιασμού, τής ::ρός 
την πατρίδα ενθέρμου άφοσιώαεως ; — Τό 
άτοπον διωρθώθη και έπι τής στήλης εκεί
νης έπεγράφησαν τά ονόματα των Ελλη
νίδων πόλεων, αΐτινες μετέσγον τής έν 
Πλαταιαϊς μάχης. Τά ονόματα ταϋτα δύνα
ται τις και σήμερον ν' ανάγνωση, διότι μέ-' 
ρος τοΰ αφιερώματος εκείνου σώζεται νυν 
εύρισκόμενον έν τή πλατεία Άτμεϊδάν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ανάλογος τις έξέγερσις τρωθείοης λαϊκής 
φιλοτιμίας προεκάλεσεν, ώς εϊνε ολίγοις μό
νον γνωστόν,την ΐδρυσιν τοΰ απέριττου των 
Ή ρ ώ ω ν τύμβου, ήτις ανέδειξε τον 

μετ' επαινετής επιμελείας καλλιεργηθέντα 
έκτοτε κήπον τον Κεραμεικόν τοΰ Μεσο
λογγίου. 

Τά οστά των μεγαλώνυμων τής Εξόδου 
θυμάτων, λ.είψανα σμικρά αήττητων τής 
Πατρίδος προμάχων, έκειντο έκεΐ που α
ποτελούντα ΰψηλόν σωρόν, είς ον πολλάκις 
ανήρχοντο τής εποχής ε/.είνης οί παίδες, 
σεβαστοί τής σήμερον γέροντες, οίς οφείλω 
τήν διήγησιν ταύτην. Ή άναρρίχηιις δ' 
δμως αύτη πολλάκις έγίνετο κατά παραγ-
γελίαν ευλαβών ξένων προσκυνητών, οΐτι-
νες κατά τά πρώτα μετά τήν άπελευθέρω-
οιν έτη ήσαν συνήθεις έν Μεσο/.ογγίψ. Ού
τοι λοιπόν προέτρεπον τους εΐρημένους πάϊ-
δας ν'άνέρχωνται έπι τοΰ σωρού εκείνου και 
ν' άνευρίσκωαιν δοτά φέροντα πολλά ίχνη 
τραυμάτων,—καϊ τοιαύτα οστά ήσαν πολυ
πληθή,— άτινα παρελάμβανον μεθ' εαυτών 
ώ„· ιερά κειμήλια οί ευγενείς εκείνοι θαυμα
στά! τοΰ ηρωισμού και τής υπέρ πατρίδος 
θυσίας. 

Ή ευσεβής αντη ίεροονλία έξηκολού-
θησεν αδιάκοπος μέχρι τοΰ έτους 1836. 
Τότε διαταγή τής Κυβερνήσεως ήρξατο ή 
ϊδρυσις τοΰ έν τω Ήρτίχο μνημείου τοΰ 
Μπότσαρη. Τούτο έξηρέθισε σφόδρα τους 
κατοίκους τοΰ Μεσολογγίου" ούχι βεβαίως 
διότι τά τίμια τοΰ ιερού αγώνος λείψανα 
δεν έλάτρευον τον άθάνατον αυναγωνιστήν, 
ή διότι δεν εκρινον ίεράν τής έ/.ευθερωθεί-
σης Πατρίδος ύποχρέωσιν νά γεραίρη τους 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ <ΑΘΙΙΝΑΙ> 

•ηρωικούς τής έλευ&'ρίης αυτής έργάτας' 
πάν τουναντίον" ή τελεία συναίσ$ησις της 
υποχρεώσεως ταύτης εΛλήρου πικρίας την 
μεγάλην καρδίαν των αφελών εκείνων και 
τραχέων πολεμιστών, αναλογιζόμενων δτι 
ϋα ήτο χειρίστη έκδή/.ωσίς της υποχρεώσεως 
ταύτης οία δήποτε μονομερής αυτής και ά
νισος έκπλήρωσις. Έφ'δσον τά δστά τής 
αειμνήστου εκείνης φρουράς, ής ή πολιορ~ 
κία χα\ έξοδος έμειναν μοναδικά έν τή Ιστο
ρία, έφϋείροντο έχει υπό τάς διηνεκείς τής 
ατμοσφαίρας ίπηρζίας, ουδαμώς έπετρέ-
πετο κατά την αύστηράν αλλά δικαίαν λο-
γικήν τών επιζησάντων συμπολεμιστών νά 
γίνηται σκέψις περι Ιδρύσεως αλάλου μνη
μείου, δσον δήποτε και 5ν ήτο επιβεβλη
μένη και αυτί]. Και επειδή ή λ.αϊκή οργή 
δ,παξ ύπεκκαυϋέίαα δεν δύναται κατόπιν 
ευκόλως νά περιορια&ή εντός τών προση
κόντων ορίων, οι έργάται οΐ εις τό είρημέ-
νον μνημεΐον εργαζόμενοι τάχιστα κατενόη
σαν, δτι ή Ιξακολού&ησις αΰτοϋ παρά την 
κα&' έκάατην χορηγουμένην αυτο'ις στρα-
τιωτικήν βοή&ειαν ήτο πάντως αδύνατος 
ανευ κινδύνου τής Ιδίας ζωής. Ταϋτα πάντα 
διεμηνύϋηααν τοις άρμοδίοις, οίς ένεπο'ι-
ησαν τήν προσήκουσαν οϊσ&ησιν. Μετ ο
λίγον πλήρεις Ιεράς χαράς έμάν&ανον οι 
επιζώντες ήρωες τοϋ Μεσολογγίου, δτι «ΰ« 
πρεπής τύμβος έμελλε νά καλύψη τά δστά 
αυναγωνιατών άϋανάτου μνήμης. 

Δύο σχέδια ύπεβλή&ηααν τότε υπό τήν 
ΰψηλήν εγκριαιν τοϋ Βασιλέως" τοϋ ενός 
βάσεις δπέκειτο δ Ελληνικός προϊστορικός 
τάφος, τό δ' έτερον ειχεν ΑΙγυπτιακήν τήν 
προίλευσιν. Έξ αυτών προεκρίϋη διά λό
γους, ΰπο&έτω, καλλιτεχνικούς τό δεύτε
ρον δεν εμεινεν δ' δμως έν τή παρόδω τών 
ετών άνευ τροποποιήσεων, αΐτινες, μικραι 
κα&' εαυτός, φαίνονται έν τούτοις τω εϊδότι 
πρόδηλοι αλλοιώσεις τοϋ άρχικοϋ οικοδο
μήματος. Τούτων τελευταία εΐνε ή πρό τί
νων ετών γενομένη προσϋήκη ΙπΙ τής κο
ρυφής τον κωνοειδοϋς τύμβου σταυροϋμαρ-
μαρίνου, ευσεβούς δωρεάς τής ήμετέραςΒα-
σι).ίασης.(Ι) 
Έν Μεσολογγίω μηνι Όκτωβρίω 1910 

ΚΟΝΣΤ- Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ 
Γυμνασίαρχοι έν Μεσολογγίω 

(1). Πρό τεσσάρων ετών κατηρτίοΰη πο/.νμελης 
επιτροπεία, ίνα οαλλέξη εράνους προς έςωραϊσμόν 
τοϋ έν Μεσολογγίω Ήρ(ί>ου, όπερ δεν δύναται τις 
νά εΧπη δτι επιτρέπεται νά έξακολου&ήσυ έπί πολΰ 
ακόμη είς ήν κατάσταοιν ευρίσκεται σήμερον. Ευχής 
έργον εΐνε νά φανή ταχντερον εργαζομένη ή συστα
θείσα επιτροπεία, διότι χώρος ιερός τοιούτων ιστο
ρικών αναμνήσεων επείγει ότι μάλιστα νά προσ
λάβω τήν προσήκουσαν καλλιτεχν.κήν αΐγ/.ην. "Ισως 
δέ τό έργον τής επιτροπείας ύ>ά ήτο ενχερέστερον, 
αν μή εύλογος ευγνωμοσύνη και επαινετός προς υπέ
ροχους άνδρας σεβασμός μετέβαλλε δυστυχώς τόκ 
ιστορικόν τον Ηρώου χαρακτήρα, όστις έπρεπε 
μετά ζηλότυπου αυστηρότατος νά διατηρη&ή όλως. 
αναλλοίωτος. 

0 ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΕΝ ΠΡϋΣΣΙΑ 

Ό "Ηλιος έλαμπεν εις τον ούρανόν τοϋ 
Βερολίνου, ό όποιος ώμοίαζεν εντελώς τον 
Έλληνικόν τήν πρωΐαν έκείνην. 

"Ενα καταγάλανο χρώμα από εκείνα τά 
ό.τοΐα δεν βλέπει κανείς συχνά εδώ πέρα, 
έκαμνε τά πάντα νά λάμπουν, άφινε όλους 
τους χρωματισμούς νά διακρίνοονται κα
θαρά, και προσέδιδεν εις τήν μεγάλην πά
λιν τήν πραγμστικήν της μεγαλοπρέπειαν. 
Θά ήδΰνατο κανείς νά πιστεύστ] δτι ή άνοι-
ξις. νοσταλγούσα διότι άφήκε τήν μεγαλο
πρεπή κατοικίαν της, έ-ανήλθε, χωρίς νά 
τελείωση τον δρόμον τον όποιον πρό τόσων 
αιώνων προωρίσθη νά κάμνη, αν τά κί
τρινα φύλλα μέ τά όποια ήσαν κεκαλυμ
μένα τό έδαφος και τά δένδρα δεν ένεθύμι-
ζον ότι ή φύσις αρχίζει νά περιβάλλεται τά 
πένθιμα της ενδύματα. Τά στρουθία έπαι-
ζον εις τά γειτονικά δένδρα, από τό άνοι-
κτόν δέ παράθυρον ύψηλοϋ επιμήκους οι
κοδομήματος μία γλυκεία μελωδία έφθανε 
μέχρι τοϋ μέρους όπου ίστάμεθα. Ό οδη
γός μου Γερμανός άρχιφύλαξ βλέπων εις 
τό πρόσωπον μου ζωγραφισμβ'νην τήν άπο-
ρίαν, έσπευσε μέ έλαφρόν μειδίαμα νά 
πρόσθεση — Είναι ή Συναγωγή. "Εχομεν 
ένα κατάδικον πολύ καλόν μουσικόν ό ό
ποιος αυτήν τήν ώραν προσεύχεται μαζύ 
μέ τούς άλλους. 

Λέν ήτο μία φωνή μόνη : ένας χορός 
από τέσσαρα, ίσως και περισσότερα πρό
σωπα, έψαλλε. Τόσον γλυκείς ήσαν οί 
φθάνοντες μέχρις ημών φθόγγοι, τόσην με
λαγχολία ν άνέδιδον, ώστε α-/ οί οφθαλμοί 
μου δεν άντίκρυζον τό ξίφος και τήν στρα-
τιωτικήν στολήν τοϋ Συνοδού μου, θά 
ήδυνάμην κατά την στιγμήν έκείνην νά 
λησμονήσω δτι ευρίσκομαι εντός κολοσ-
σαίου δεσμωτηρίου και νά πιστεύσω δτι 
οί περιβάλλοντες με υψηλοί τοίχοι ήσαν τοί
χοι μεγάλου Μοναστηρίου. 

Εις ένα παράθυρον χαμηλού κομψού 
κτιρίου προς τά δεξιά, (τού νοσοκομείου 
τής φυλακής) ένα ωραίο ξανθό γυναικείο 
κεφάλι απελάμβανε τήν στιγμήν έκείν/ιν 
τοϋ Ηλίου τήν λάμψιν. 

"Εναί κόσσυφος εντελώς ήμερος έκάθητο 
εις ένα δενδρον πολύ πλησίον μας και μέ 
τό ασμά του έχαιρέτιζε τάς τελευταίας τής 
σβυνομένης φύσεως άναλαμπάς. Μόνον τοϋ 
πτηνού τούτου τό μονότονον άσμα και ή 
γλυκεία τής Συναγωγής μελωδία, έτάρασσον 
τήν πένθιμον τού μιέρους εκείνου σιγήν. 
Και δμως ό τόπος εκείνος δεν ήτο Μονή, 
δεν κατωκεΐτο από ολίγας ψυχάς Μοναχών, 
ήτο είρκτή εγκλείουσα περι τά 1500 πρό
σωπα. 

Ό συνοδός μου, νεαρός Γερμανός, μέ 
άφήκε νά προχωρήσω, και δταν εφθάσα-
μεν είς μίαν γωνίαν είς τό άκρον τού τοί
χου, έστάθνι είς ολίγων βημάτων άπόστα-
σιν, καθ' ην στιγμήν εγώ επάτουν τό χώμα 
ενός τετραγώνου χώρου, ό όποιος τίποτε 
άλλο δεν είχε τό διακριτικόν ή δτι -.6 έδα
φος αυτού δέν είχε τό ελάχιστον χόρτον και 
γύρω περιεβάλλετο μέ μικρά μάρμαρα τά 
όποια μόλις έξεΐχον από τήν γήν. 

"Ημουν ακόμη βυθισμένος είς τήν ρέμ-
βην, είς τήν οποίαν μέ είχον ρίψει οί φθόγ
γοι τής μουσικής, οί όποιοι έφθανον ακόμη 
γλυκείς μέχρις ημών, και δέν προσεΐχα κα
θόλου τον συνοδόν μου ό όποιος ΐστατο πα
ραπλεύρως μου είς όλίγην άπόστασιν. Έ -
πέρασαν ούτω ολίγα λεπτά πένθιμου σιγής 
κατανυκτικής, δτε έστράφν,ν άποτόμως προς 
τον Γερμανόν όδηγόν μου : Τον ειδον νά 
κάθηται πλησίον μου μέ τάς χείρας εσταυ
ρωμένος έτι τοϋ στήθους. 

Ή φαιδρά φυσιογνωμία του ειχεν άπο
τόμως άλλοιωθή και ένα κύμα αορίστου 
μελαγχολίας διακρίνετο έπί τού προσώπου 
του. "Οταν εΐδεν δτι τον παρετήρουν, έμει-
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δίασε θλιβερώς, μέ ήτένισεν έπί τινας 
στιγμάς σιωπηλός και μέ ήρώτησεν άπο-
τόμως. 

— Μαντεύετε, Κΰριε Δικαστά, εις ποίον 
μέρος πατούν τά πόδια σας αυτήν τήν 
στιγμήν ; 

Ή ασήμαντος αϋτη έρώτησις ένήργησεν 
έπ' εμού ώς ηλεκτρικός τιναγμός και μέ 
έξήγειρεν αμέσως άπό τήν ρέμβην είς τήν 
οποίαν ήμουν βυθισμένος. Είχον ακούσει 
ότι εντός τοϋ δεσμωτηρίου εκείνου ελάμ
βαναν χώραν αί θανατικά! εκτελέσεις, αλλά 
μοϋ ειχεν εντελώς διαφύγει τής μνήμης, 
και ή έρώτησις τού Συνοδού μου μέ έκα-
μεν άποτόμως νά τό ενθυμηθώ. "Εσπευσα 
νά απομακρυνθώ άπό τον τόπον εκείνον 
τού αίματος, άλλά τά μάτια μου χωρίς νά 
τό θέλω έκαρφώθησαν είς τό έδαφος. 

— Εινε ό τόπος τών θανατικών εκτελέ
σεων, μού ειπεν ήρεμα μέ τό αυτό μελαγχο-
λικόν ύφος ό οδηγός μου, έδώ υ δήμιο; ση
κώνει και καταφέρει τον πέλεκυν. 

Είς τήν μνήμην μού ήλθε τότε ή ά-
φήγησις τήν οποίαν ό Διευθυντής τού έν 
ΜοαΙΜί δεσμωτηρίου μοϋ είχε πρό ολίγων 
ημερών κάμει περί τοϋ οργάνου διά τού 
οποίου γίνονται αί θανατικοί εκτελέσεις έν 
Γερμανία. 

— Τον πέλεκυν δέν ημπορώ νά τον 
ΐδω ; ήρώτηοα. 

Ό Γερμανός δέν άπήντησεν. Έζηκο-
λούθει νά έχη εσταυρωμένος τάς χείρας και 
τους οφθαλμούς προσηλωμένους έπι τοϋ 
τόπου τοϋ αίματος. Έφαίνετο βυθισμένο; 
είς σκέψεις. Προς στιγμήν τά βλέμματα του 
μέ ήτένισαν διά νά προσηλωθούν και πά
λιν έπί τού τόπου,άνωθεν τοϋ οποίου έπλα-
νάτο ή σκιά τού θανάτου. Τά χείλη του 
έκινήθησαν ελαφρώς. Έφαίνετο θέλων νά 
όμ'-λήση, άλλά μή τολμών, οιονεί άμφιρρέ-
πων. "Ημην έτοιμος νά επαναλάβω τήν 
έρώτησίν μου, νομίζων ότι δέν τήν ειχεν 
ακούσει, ότε τον εΐδον νά μέ άτενίση και 
πάλιν, και ώσε! άφυπνιζόμενος άπό βαθύν 
έφιάλτην νά άναλαμβάνη τήν φυσικήν στά-
σιν του και νά μοί απαντά. 

— "Οχι, Κύριε Δικαστά, τύν πέλεκυν 
τόν έχει μαζύ του ό Δήμιο: άλλά δέν αξίζει 
χύν κόπον νά τόν ίδήτε. Είνε απλούστατα 

ένα μεγάλο τσεκούρι τοιούτου σχήματος-
Καί έ;αγαγών τό σημειωματάριον του έσχε-
δίασεν έπί φύλλου χάρτου τό φονικόν όρ
γανον. "Ενα τσεκούρι μεγάλο όμοιον προς 
εκείνα τά όποια οί υλοτόμοι μεταχειρίζον
ται μέ τήν άκμήν κυρτήν, πεπλατυσμένην, 
επιμήκη. 

— Και πώς γίνεται ή καρατόμησις ; 
έσπευσα νά ερωτήσω μέ περιέργειαν. 

— Νά, μοϋ είπεν ό συνοδός μου, ό κα
τάδικος δένεται επάνω εις μίαν χονδρήν τέ
τοια σανίδα. 

Και μέ τό μολύβι έξηκολούθησε νά σχε-
διάζη έπί τού χάρτου, τήν συσκευήν διά 
τής οποίας ή ζωή αφαιρείται. 

Μία επιμήκης ελλειψοειδής τράπεζα, τής 
οποίας τό έτερον άκρον, εις τό όποιον η 
κεφαλή τού καταδίκου δένεται, αποτελείται 
άπό χονδρόν κορμόν δένδρου, όμοιον προς 
εκείνον τόν όποιον οί κρεοπώλαι μεταχειρί
ζονται, ό όποιος έχει μικρόν κοίλωμα διά 
νά δέχεται τόν πώγωνα τού καταδίκου. Ή 
Τράπεζα αύτη τοποθετείται έπί τετραγώνου 
χώρου, ό κατάδικος δένεται εκεί στερεά 
ύπτιος διά μηχανήματος τό όποιον τοϋ πα
ραλύει πάσαν κίνησιν, ό πώγων του βυθί
ζεται είς τό μικρόν κοίλωμα, ένας ξύλινος 
κύκλος προσαρμοζόμενος άνωθεν, καθιστά 
τό κεφάλι τελείως άκίνητον, και ό λαιμός 
είνε τελείως ελεύθερος νά δεχθή τού Δη
μίου τό κτύπημα. Ό εκτελεστής ούτος τοϋ 
νόμου, υψώνει τότε τόν βαρύν πέλεκυν, τόν 
καταβιβάζει και τό πάν τελειώνει. 

— Έχετε ϊδει ποτέ τέτοιο φρικτόν 
θέαμα ; έτόλμησα άσυνειδήτως νά ερωτήσω. 

Τό μελαγχολικόν ύφος τό όποιον είχε 
μέχρι τής στιγμής εκείνης ό συνοδός μου 
διεδέχθη γέλαις σφοδρός. 

•— "Αν έχω ΐδει τέτοιο φρικτό θέαμα ; 
πλειστάκις κύριε. Δέν είνε φρικτόν όπως τό 
νομίζετε' τουναντίον ευχαριστείται κανείς 
νά βλέπη τοιαύτα τέραια νά τελειώνουν 
τήν ζωήν των κατά τοιοϋτον τρόπον. 

Φαίνεται ότι τό πρόσωπον μου είχε τήν 
στιγμήν έκείνην έκφρασιν υψίστης αηδίας 
και φρίκης, διότι τό γελοίο τού συνοδού 
μου έπαυσεν άποτόμως και μιά ψυχρά σο-
βαρότης από έκείνας τάς οποίας δέν έτυχε 
μέχρι τούδε νά ΐδω, διεδέχθη τό μέχρι τής 
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στιγμής εκείνης εύγενέστατον και γλυκύ 
ύφος του. 

Ή συμπάθεια τήν οποίαν είχον μέχρι 
τή: στιγμής εκείνης αΐσθανθή πρύς τόν εύ
γενέστατον εκείνον νέον έχάθη διά μιας. 

Τό γέλοιο εκείνο μού απεκάλυψε κάποια 
ίχνη θηριωδίας είς τήν ψυχήν,ή οποία μού 
έπροξένησε φρίκην.Ό Γερμανός προφανώς 
τό ήννόησε, και προσέλαβε τό άγέρωχον ε
κείνο και στρατιωτικέν ύφος. 

Ή επίσκεψις μου είχε τελειώσει, άπό 
τό μέρος τής Συναγωγής έξηκολούθουν α
κόμη νά φθάνουν μέχρις ημών, ισχυρότεροι 
τώρα οί γλυκείς μουσικοί φθόγγοι, άλλά 
δέν μέ ηύχαρίστουν πλέον,δέν τ,δυνάμην νά 
τους προσέξω. Ό μικρός τετράγωνος χώ
ρος, ό τόπος τοϋ Αίματος, είχε κυριεύσει 
τό πνεύμα μου εντελώς. Ή ϋεταραγμένη 
μου φαντασία εΐδεν άντιπαρερχομένας τάς 
εγκληματικός έκείνας μορφάς, τάς οποίας 
εΐχον ΐδη πρό ολίγων ημερών εις τό Αΐ-
1)111Τ1 τού ανθρωπομετρικού τμήματος 
τών έν Μ ο λ Ι μ Ι φυλακών. Τήν μορφήν τοϋ 
νεαροΰ εκείνου δολοφόνου μέ τό άπαισίως 
πεπλατυσμένον πρόσωπον και τήν όξεϊαν 
μικράν ρίνα. Τήν φυσιογνωμίαν τού άλ
λου εκείνου μεσήλικος δολοφόνου, ό ό
ποιος έσκότωσε μίαν γυναίκα διά νά τής 
πάρη τό μικρόν χρυσοΰν δακτυλίδι της, οί 
όποιοι και οί δύο είχαν πρό ολίγου χρόνου 
εντός τοϋ τετραγώνου εκείνου χώρου εϋρει 
τόν θάνατον. Τήν ώραίαν έκείνην και ευ
γενή φυσιογνωμίαν, ενός υψηλού, κομψώς 
ένδεδυμένου νέου, ό όποιος έκοψε τό κε
φάλι τής ερωμένης του, ή οποία ήρνεΐτο 
νά τού δώση χρήματα, τοϋ όποιου τό αίμα 
ωσαύτως έπότισε τόν τόπον εκείνον. 

Μία θύρα εύρίσκετο εις όλίγην άπόστα-
σιν. Ό Γερμανός συνοδός μου διηυθύνθη 
άφωνος προς αυτήν. Τόν εΐδον νά τήν 
άνοίγη βραδέως, και νά μέ χαιρέτα στρα-
τιωτικώς. Τού εξέφρασα τάς ζωηράς μου 
ευχαριστίας και επανέλαβε τόν στρατιωτι-
κόν χαιρετισμόν του, υποκλιθείς ελαφρώς· 
"Εσπευσα νά εξέλθω είς τήν όδόν, άλλά 
χο)ρίς νά τό θέλω, τά μάτια μου προσηλώ-
θησαν διά τελευταίαν φοράν εντός τής 
εΐρκτής. 

Το βλέμμα μου έπεσεν άλληλο5ιαδόχως 
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έπί τής Συναγωγής, ή οποία άπό τού μέ
ρους εκείνου διεκρίνοντο ευκρινώς, έπί τού 
νοσοκομείου, ίου οποίου έφαίνετο ή γωνία 
μέ τό παράθυρον, όπου διεκρίνετο ακόμη ή 
γυναικεία ξανθή κεφαλή, έπί του γυμνού 
τόπου τοϋ αίματος, και τελευταίως έπί τοϋ 
Γερμανού συνοδού μου,τοϋ οποίου ή φυ
σιογνωμία αυτήν τήν φοράν μοϋ έφάνη 
εκφράζουσα ουχί σοβαρότητα άλλά εϊρω-
νίαν. 

Ένόμισα ότι άπηλλάγην ενός έφιάλτου. 
"Οταν έξήλθον είς τήν όδόν, άνέπνεον μέ 
περισσοτέραν έλευθερίαν, άλλ' ήΐδεαότιτά 
πόδια μου είχον πατήσει τόν τόπον τόν ό
ποιον τόσον αίμα ειχεν ποτίσει, δέν μέ ά-
φινε νά σκεφθώ ελευθέρως, και έπί τινας 
στιγμάς έξηκολούθουν νά παραμένω έξωθι 
τοϋ δεσμωτηρίου αναποφάσιστος, ομοιάζων 
προς οίνοβαρή, καθ 'ήνώραν τόν αφυ
πνίζουν. 

Ή φαντασία μου έξηκολούθει νά πλα
νάται εντός τού απέραντου κτιρίου και νά 
επισκέπτεται όλας αυτού τας γωνίας, τά 
κελλιά τών καιαδίκων,είς τά όποια καθένας 
έζη άπομεμονωμένος, τάς αίθουσας όπου 
οί όλιγώτερον αυστηρώς τιμωρούμενοι, έ-
κοιμώντο μαζύ, δυυάμενοι νά βλέπωνταικαί 
νά όμιλώσιν, τάς άλ.λας έκείνας αίθουσας 
όπου έκοιμώντο ωσαύτως μαζύ χωρίς νά 
δύνανιαι νά βλέπουν ό ένας τόν άλλον, τάς 
τεσσάρας έκκλησί'-ς τάς οποίας τόδεσμωτή-
ριον τούτο περιλαμβάνει, τό Σχολεΐον, τό 
Νοσοκομεϊον, τους κήπους όπου γίνεται ό 
περίπατος τών καταδίκων, τάς μεγάλας αί
θουσας όπου εργάζονται τήν ήμέραν, τό 
έργοστάσιον ιού φωταερίου, τό άλλο τής 
θερμάνσεως, τά μαγειρεία, τά πλυντήρια 
και τόσα άλλα διαμερίσματα· έβλεπον τά 
θαυμάσια έπιπλα τά όποια αί χείρες τών 
Καταδίκοη· κάμνουν, τήν ύγιεινήν τροφήν 
ή όποια τοις δίδεται, τούς παρηκολούθουν 
είς τά μαθήματα των, είς τήν Έκκλησίαν 
των, εις τάς αίθουσας όπου κάμνουν καθ* 
εβδομάδα τό λουτρόν των, είς τά κελλιά τής 
αύστηράς τιμο^ρίας των όπου ζώσι μόνον 
με ύδωρ και άρτον, κοιμώμενοι χωρίς 
στρώμα και σκεπάσματα, ρ·.γοΰντες υπό τήν 
λινήν ρόμπανμέ τήν οποίαν μόνον είναι έν-
δεδυμένο·., έβλεπον τάς κατάλευκους τού 
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Νοσοκομείου αίθουσας καϊ τά κελλία χα ό
ποια εκεί εχουσι κατασκενασθή διά τους 
παράφρονας κατάδικους, άνελογιζόμην τάς 
φροντίδας τάς οποίας καταβάλλει τό Κρά
τος διά νά κάμη τους κατάδικους νά αισ
θανθούν τήν ποινήν των, τήν σιδηράν πει-
θαρχίαν ή οποία βασιλεύει είς τά Γερμα
νικά Δεσμωτήρια, τάς φροντίδας τής πο
λιτείας δπως τούς καταστήση ωφελίμους 
εις τον εαυτόν τους και εις τάς οίκογενείας 
των, α? όποΐαι όταν είναι άποροι λαμβά
νουν βοήθημα εκ τοΰ προϊόντος τής εργα
σίας τοϋ οικείου των καταδίκου, τάς προσ
πάθειας τοΰ Κράτους οπως τούς διδάξη. 
τούς μόρφωση και τούς άποδώση είς τήν 
κοινωνίαν βελτιωμένους καί ικανούς νάζή-
σωσιν εκ τής εργασία; των, και τελευταίως 
ή φαντασία μου εσταμάτα έπι τής φονικής 
εκείνης συσκευής διά τήςό-ιοίας ή ζωή, των 
εις θάνατον καταδικασμένων αφαιρείται. 

Αέν ήδυνάμην νά εννοήσω διατί τό ά-
γριον αυτό μέσον, τό όποιον ενθυμίζει τό-

« ΑΘΗΝΑΙ» 
σας απομεμακρυσμένος φρικαλεότητας, ε
ξακολουθεί ακόμη νά λειτουργή εις τον τό
πον αυτόν τον όποιον έπλημμύρησεν ό πο
λιτισμός. 'Ηρώτων τον εαυτόν μου διά 
ποίον άραγε λόγον ή Γερμανία ή έχουσα 
τά τελειότερα Δεσμωτήρια, εξακολουθεί νά 
μεταχειρίζεται τό άπάνθρωπον αυτό μέσον 
προς άφαίρεσιν τής ζωής ; Καθ' όν χρόνον 
γίνεται τοσαυτη συζήτησις περί εξευρέσεως 
μέσου όλιγώτερον σκληρού προς έκτέλεσιν 
τής θανατικής ποινής, όλιγώτερον ανώδυ
νου, διατί άραγε είς τον τόπον αυτόν τοϋ 
κατ' έςοχήν πολιτισμού νά έξακολουθή έ-
φαρμοζόμενον τό πανάρχαιον αυτό σύ
στημα τού πελέκεως ; 

Μέ τήν κεφαλήν γεμάτην άπό τάς σκέ-
ψε ς αυτός άπεμακρύνβην βραδέως άπό τον 
άπέραντον ύψηλόν περίβολον τοϋ Δεσμω-
τηρίου τούτου τής ΗβΖβΠδββ, τό όποιον 
είναι άπό τά τελειότερα των έν Γερμανία. 

ΗΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρωτοδίκη; 

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑI 
Φωτογραφία τον φωτογράφου των *Ά&ηνών> χ. Λ. ΓαλάνηΙ 
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4. Νοεμβρίου 

"Εξέπεσε τό γνίροες κατά τής φύσεως. 
"Τοΰ χειμώνος ή λευκή κόμη αντικατέστησε 
τήν χλόην και τήν άκμήν της γης. Παν-
ταχοΰ φαίνονται χιόνες καί έντος αυτών α
πέθανε καί έταφη τό φθινόπωρόν μου, ή 
πλήρης μελαγχολίας καί ρέμβης κατηφούς 
έπο/ή αΰτη τοϋ έτους. Τό είδον αγωνιών 
απόθνησκαν καί κηδευόμενον. Ή καρδία 
μου έσπκράχθη, ώσεί αν άπεν αιρετών πρό
σωπον φ'ιλτατον, δπερ δεν έ'μελλον πλέον 
νά έπανίδω. Το παν καθεύδει ήδη υπό την 
χιόνα καί υπό τό παγερόν στρώμα αυτής 
άπεψύ/η πάσης θέρμης τό θάλπος καί τό 
σφοϊγος πάσης ζωής. 

Ή λευκή αΰτη καί ψυχρά στολή, η ευ
ρέως άπλωθεΐσα έπι της γης, δέν άναμι-
μνή,σκει αρά γε τό λευκόν καί άθικτον σά-
βανον,δι'ου τών οικείων η έ'νδακρυς στοργή 
θα καλύψη τό νεκρόν σώμα μας ; Καί α{ 

• ψεκάδες αύται της βροχής, αί άνωθεν έκ/εό-
μεναι ήδη καί διανοίγουσαι όπάς — τραύ
ματα οιονεί— είς τό λεΐον σώμα τών γ'.ό-
νων, δέν δύνανται αρά γε νά συμβολισθώσι 
προς δάκρυα, άτινα ήμεραν τινά θά σκορ-
πίση είς τόν νεκρόν μας ή πληγωθεΐσα α
γάπη τών συγγενών καί τών φίλων μας ; . . . 
Εις τοΰ χειμερινού ομβρου τάς ρανίδας 
βλέπω τό δάκρυ τοΰ αιθέρος καταλειβόμε-
νον είς τόν νεκρόν της γήινης φύσεως, καί 
είς τοΰ όφθαλμοΰ τάς σταγόνας θά Γδωμεν 
αύριον τοΰ άνθρωπου τό δάκρυ χεόμενον εις 
τοΰ ανθρώπου τόν νεκρόν... 

Πώς δλα άνακαλοϋσι καί ένσαρκοΰνται 
εδώ είς τοΰ πόνου την έ'ννοιαν 1 Πώς τά 
πάντα εκτυλίσσονται είς τόν κόσμον στρε-

• φόμενκ περί της οδύνης τόν άςονα, η πυ-
κνοΰνται ΰφζινόμενα περί της πικρίας τόν 

στήμονα ! θεωρών τις καί παραθέτων πεί
θεται, οτι καί κατά παράστασιν καί κατ' 
ούσίαν μελαγχολία καί θλΐψις είναι τοΰ 
κόσμου καί τοΰ άνθρωπου τό κυριεΰον στοι
χείο ν. 

Πλανώ τό όμμα πανταχοΰ. Στιλπνή, α
μίαντος χλαίνα, περιβάλλει τήν φύσιν. 
Βλέπω προκύπτουσας άπό τοΰ λευκοΰ επι
πέδου της γης τάς κορυφάς τών δένδρων 
χιονοστίκτους εδώ, πολιάς εντελής έκεϊ. 
Καί τών ανθρώπων την κομώσαν κορυφήν 
θά ϋπολευκάνη τής ηλικίας ό χρόνος, καί 
καί πλήρως θά λευκάνη ακολούθως ό είμαρ-
μένος χειμών της ζωής. Σήματα αναμνη
στικά ύπαρςάσης £ωής, είς τόν θάνατον 
αυτόν τόν νεκρώσαντα τά πάντα ύπό τήν 
παγεράν πνοην του, συμβολίζω τά σαλευό-
μενα αύτα τεφροκίτρινα λείψανα άκμασά-
σης βλαστησεως, ερείπια άνακαλοΰντα 
άλλα αρχόμενα ερείπια ν/ωροΰντα καί αυτά 
είς τοΰ χειμώνος τάς χιόνας... Οΰδαμοϋ 
ύπηχεΐ πλέον κελάδημα πτηνοΰ. Έσίγησε 
τοΰ ρύακος τό μορμύρισμα. Έφιμωθη τών 
φύλλων ό ψίθυρος καί τών μυχών τοΰ δά
σους ή λάλος ήνώ. Τήν σκυθρωπήν ήρεμίαν 
τοϋ αιθέρος δέν διακόπτει παλλόμενης πτέ-
ρυγος ό ελαφρός θροϋς, οΰτε γέλωτος φαι-
δροΰ άπή/ησις δονείται εί; τήν τέως άν-
θόσπαρτον διασοάγα τήν άναβαλλομένην 
ήδη τήν ψυχράν τοϋ χειμώνος καί λευκήν 
άμφίεσιν. "Αρωμα θύμου δέν έ'ρνεται άπό 
τοϋ βουνοϋ- ή άνθόστικτος στολή τοΰ λει-
μώνος δέν έκχέει τήν άπέρριτον καί σεμνήν 
εύωδίαν της, ούτε θέλγει έρωτος λόγος με
λωδών μεθυστικός είς τόν πάγον της φύ
σεως καί τό μαΰρον κενόν της ορφανής καί 
πονούσης καρδίας... Πένθος λευκόν, οξύμω
ρου εννοίας παράστασις, διαπλατύνεται είς 
τήν ψυχήν καί είς της γης τάς εκτάσεις καί 
τήν φλόγα τοΰ πάθους υποκαθιστά τοΰ 
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παγετού ή σποδός. Σιγή διαδέχεται την 
όρμητικήν περιπάθειαν τί|ς φωνής και τοΰ 
λόγου, και την έτοίμην σπουδήν άβρας αγά
πης πρός φίλην μορφήν παροΰσαν έδώ,π&ρά 
πασαν την άπουσίαν της, αντικαθιστά ά
τονος νάρκη κυριεύουσα βαθμιαίως τό πνεΰμα 
και συνέχουσα τοϋ βήματος την γοργότητα. 
Ό χειμών δέν έκάλυψε μόνην την φύσιν 
έςετάθη και εις την ψυχήν άλλ' ούτε την 
μνήμην ένέκρωσεν ουτε της καρδίας άνέστει-
λεν η άπέψυςε τους παλμούς. 

Είς τάς όπάς της γης, ήμίνεκρκ άπό τοϋ 
ψύχους, κκτέφυγον τά έ'ντομα. Τό θήραμα 
τοΰ δρυμοΰ έκρύβη ύπό θάμνον ύπηνεμον, 
έπί χορτοσκεποϋς εύνης άνευρόν τοϋ ύπνου 
τό άμφίβολον άσυλον. Και κνω, είς τάςπε-
ρισωθείσας έτι άλλ' άραιάς φυλλάδας τών 
δένδρων, υπό χιόνος έπίπασμα, έζήτησαν 
κρησφύγετον οί όρνεις τοΰ ούρανοϋ. Τοϋ νυ
κτόβιου ή ύποτρίζουσα φωνή έσιώπησε. 'Ε-
σιώπησαν και αί χλιαραίτών άνεμων πνοαι, 
αί τάς δροσεράς αύρας διαδεχθεΐσαι, και είς 
τάς ψυχράς τοΰ άρζαμένου γειμωνος ύπο-
χωρήσασαι. Και ύπό τόν πέπλον αυτόν τόν 
παγερόν ήφανίσθησαν ί'ννη προσφιλή και 
φίλα ενθύμια άλλα, πρός ά, και άθεατα 
έ'τι, έλκεται όμως πονοϋσα η άναμιμνησκο-
μένη και ζώσα καρδία, θέρμη ακόμη ύπό 
τοΰ χειμώνος τό ψϋχος. Ατενίζω τό τρισ-
μέγιστον αυτό μνήμα, τό λευκόν, τό ψυχρον, 
και σιωπηλόν, ύφ' ό ένεταφιάσθη ή βλάστη-
σις, έκαλύφθη ή χλοερά τών κλάδων στολή 
και τό άπαλόν τών φύλλων φρικίασμα, και 
έσίγησε πασκ φαιδρότητας φωνή νεκρωθεΐσα 
είς την καθολικήν της γης άπονάρκωσιν. 

Ποοσατενίζω τόν βραδέως δύοντα ήλιον. 
Μεγαλοπρεπή; είς την έμφάνισίν του είναι 
μεγαλοπρεπέστερος είς την όύσιν του. Νε
φών τιαητική συνοδεία ακολουθεί τόν φω-
τεινόν δρόμον του. Είς γιγάντων σχήματα 
μορφούμενα έμφκνίζονται ώς μυθώόεις Τι
τάνες ήττηθέντες, και ύπό την καθαιρεθεί-
σαν όφρύν της αλαζονείας των άκολουθοΰν-
τες δέσαιοι τόν θρίαμβον τοΰ νικητοΰ. Αί 
κυρταί ασπίδες τών κολοσσιαίων αυτών δο
ρυφόρων κλίνουσι πρός την γην, και αί συν-
τριβεϊσαι λόγχαι, αί ίταμώς προταθεΐσαι 
κατά της δυνάμεως του, ταπεινοΰνται πρό 
τοΰ κοσμοκράτορος μονάρχου, ούτινος η 

πορφύοα είναι φώς και φλός η μορφή. Αίφ
νης άστράπτει, και πόρρω βαρύς απηχεί ό 
όρυμαγδόςτής βροντής. Ό ήλιος έκρύβη.Της 
αστραπής ή λάμψ-.ς, της βροντής ό ήχος 
είναι τό θούριον άσμα, ό παιάν ό προπεμ-
πτήριος, όν τά στοιχεία κκί της φύσεως αί 
δυνάμεις καταρτίζο υσιν ύμνοΰσαι την ύπο-
χώρησιν τοΰ έν δόςη και μεγαλειότητι ά-
φανισθέντος θριαμβευτοΰ. 

Είς την ωραν αυτής την άμφιλύκης νο
σταλγώ νά ακούσω τόν κώδωνα της εκκλη
σίας καλοΰντα τούς πιστούς είς τόν έσπε-
ρινόν. Ματαία ή νοσταλγία μου και είς 
μάτην προσέχω ! Έσίγησε και αυτός, και 
αυτός ύπετάγη εις τοΰ χειμερινοΰ θανάτου· 
τό κρυερόν πνεΰμα. Και της εσπέρας την 
κατανυκτικήν προσευχην, ην δέν άπεμαθεν 
η ψυχή μου, ψιθυρίζω μόνος τώρα έγώ, συγ-
κινήσειον και αναμνήσεων έμπλεως. είς τό· 
θέλγητρον τών παιδικών χρόνων επιστρέ
φων και είς την πικρίαν της ηλικίας δια
τριβών, έ'ρημος είς την έρημίαν, λατρεύων 
και ύμνων τόν θεόν εντός τοΰ άθεμελιωτου 
και άχειροποιήτου ναοϋ της φύσεως, όν 
ήγειραν, έκάλλυναν και έφωτισαν αί παν
τοδύναμοι και οίκτίρμονες χείρες Του. 

Προσβλέπω, αναπολώ, σκέπτομαι. 
Ή χιών έσαβάνωσε την φύσιν. Αλλ 

ύπό την χιόνα καθεύδει πάλλουσα ή ζωή. 
Ήμέραν προσεχή θά τακώσιν οί πάγοι, και 
γελόεσσα θά έπεφανή νέα μορφή, και εύ
θυμος λαλιά θά άκουσθγί είς τόν αιθέρα, 
και της ζωης βημα θά απήχηση είς τοϋ 
λειμώνος την τρίβον και τοϋ -δάσους την 
άτραπόν. θ ά καλυοθή πάλιν μέ άνθη και 
μέ χλόην ή φύσις· θά πτερυγίση φαιδρός ό 
στρουθός και ή παλινοστήσασα χελιόων θα 
σχίση τάς εκτάσεις κράζουσα ήχηρόν, και 
άηδόνος μολπη θά μουσουργηση είς τών 
κ· ιλάδων τάς πυκνάς ροδοδάφνας, είς τάς 
άνθοστίσκους τών πεδίων μυρσίνας, είς τοϋ 
χλοάζοντος δένδρου και τοΰ δάσους τό βά
θος, είς τούς κόλπους τών κήπων, όπου 
ακμάζουν και θέλγουν τά νεοθαλη ρόόα. 
Εύκραές πνεΰμα θά πνεύση έπί την γην" 
και ύπό την άναψυκτικήν, την ήρεμον και 
ήμερον πνοην του, θά καμφθώσι τοϋ άγροϋ 
τά κρίνα και θά κυματίση της χλόηςκαί τών 
σπαρτών ή ομαλή και στιλπνή επιφάνεια. 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Ή νεκροφάνεια θά λυθή και ό μέ χιόνα 
σαβανωθείς Λάζαρος της φύσεως θά έγερθή 
και θά προβάλη ακμαίος ύπό τοΰ έ'αρος.την 
ζωογόνον πνοην. Θά άναζησηη φύσις" άλλ' 
ό ταφείς άπέθανεν οριστικώς. Τό έ'αο έξέσ-
χισε την λευκην έπιθανάτιον όθόνην της 
γης. Τοΰ Μαρτίου ό ήλιος έ'λυσε τάς χιό
νας, άλλ' ουδείς δύναται νά ξεσχίση τό 
σάβανον τοΰ νεκροΰ και νά λύσ·/] τά χείλη 
του είς φωνην και τήν καρδίαν του είς 
παλμόν. Εκείνος, ό άπας νεκρός, άπω-
λέσθη εσαεί. "Εχασε τούς ζώντας, τόν έχα
σαν οί ζώντες, τόν έθρήνησαν και τόν.... 
έλησμόνησαν. Ευτυχώς δέν βλέπουσιν οί 
νεκροί ούτε αισθάνονται τήν λήθην τών 
ζώντων...Τό όςύτατον βέλος της βαθμιαίας 
αδιαφορίας των δέν πληγώνει πλέον τήν 
ήρεμοϋσαν άναίσθητον καρδίαν των. Εκεί
νο·, ησύχασαν, και τήν ήσυχίαν των ουδείς 
θά ταράςη έφεςης και ουδείς θά ενόχληση 
τήν μυστηριώδη αγνότητα τοΰ θανάτου και 
της γαλήνης του τήν ιερότητα. Κατέφυ-
γον εις τό άπαραβίαστον, τό ιερόν άσυλον 
τής φιλοστοργοτάτης μητρός μας γης. Ύπό 
την προστασίαν τοΰ σταυροΰ έκοιμήθησαν 
τον ύπνον της ειρήνης, τόν όποιον ουδείς 
άγενης στοχασμός και ουδέν ευτελές πάθος 
τολμά νά βεβήλωση. Και τήν γαλήνην, 
ήν ματαίως ένοστάλγησαν ζώντες, άνεϋρον 
άταρακτον και διαρκή είς τόν ήρεμον και 
«κύμαντον λιμένα τοΰ μνήματος. Τά χείλη 
των τό ΰστατον έμειδίασαν είς τούς πέριξ 
αγωνιώντας φιλτάτους, ών ή αϋπνία είχε 
φλογίσει τά βλέφαρα και ή οδύνη κυιλάνει 
τας παρειάς. Ή ασθενής φωνή των τούς 
ν,υχαρίστησε διά τάς μέριμνας της στορ-
Τ̂ δι άς τινας έπεδαψίλευσαν είς αυτούς έν 
χ'0 £ωήι και άσθενέστερον,είς τής θνησκού-
6'/)ς φωνής των τήν άσθένειαν, έζήτησε συγ-
γνωμην παρ' αυτών, εάν ποτε χωρίς νά τό 
βέλωσι και χωρίς νά τό σκέπτονται, τούς 
ελυπησαν ή τούς έπίκραναν. Κατά τήν 
στιγμήν έκείνην τό δάκρυον τοΰ όδυνηροΰ 
^"αραγμοϋ, τοΰ υπέρτατου τοΰ αιωνίου 
χωρισμού κατήρδευεν αυτών τάς όψεις και 
ω ί ύστατη σπονδή της ζωή; έστάλαζεν είς 
Τ Ο πελιδνόν πρόσωπον τοΰ άγωνιώντος. 
Κκί ό νεκρός εκείνος έ'σχε ποτε τό έ'αρ του 
ϊ'·ί την φκιδράν του νεότητα. Διά μέσου τών 
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πόνων της ,ωης και τών ατυχιών έσύοθϊ] 
άχρι τοΰ φθινοπώρου του, και είς τό τέρμα 
εκείνο άπέθανεν. ...ευτυχώς χωρίς νά γη— 
ραση. "Εκλεισε τούς οφθαλμούς του εις τό 
φώς, όπερ τοσοϋτον τόν έ'θελγε και τοσοΰ-
τον άπληστως τό άπέλαυεν έν τή ζωή, και 
τά βλέμματα του ένεκρώθησκν εις τήν θέαν 
τής φύσεως, τής οποίας ή αδιάλειπτος και 
ακόρεστος λατρεία ήγείρετο ώς θεότης είς 
τήν ψυχήν του. Έτελεύτησε δεόμενος νά 
έλεήση αυτόν ό θεός, και οί άνθρωποι νά 
μή τόν λησμονήσωσιν εντελώς, όταν αυτός 
δέν θά ύπάρχτι πλέον. Στόμα ώραΐον, μή 
προφέρνις ποτέ ατί μας μέλλει διά τού; 
νεκρού; »! Εις τούς ονειροπόλους οφθαλμούς 
του: γλυκείς και μυστηριώδεις, όπου κο
χλάζει ή χαρά, και ρεμβώδης σύννοια α
πλώνει ενίοτε μελαγχολίαν,αμήχανους σκέ
ψεις προδίδουσαν, είς τά φωτεινά αυτά ά
στρα όπου άκαριαίως δύει και ανατέλλει τό 
φώ;, οπου τοϋ ηλίου ή άκτίς ηττάται άπό 
τήν ακτίνα τοϋ βλέμματος, και τής μετά-
ξης ή άπαλότης ενδίδει πρό τής άβρότη-
τος τών καμπυλωτών βλεφαρίδων, άς έλθη 
λύπης σκιά νά άμβλύνη στιγμιαίως τάς 
μαρμαρυγάς τών βλεμμάτων. Και είς τά 
παροδικά ί'χνη κατηφείας σκιαζούσης τά; 
λάμψεις τών φωτεινών εκείνων και φλε
γόντων κρατήρων ύπάρξεω; φίλη; και εύ-
γενοϋ;, ά; συμβολισθή αλγεινή; μνήμης εί-
κών και, εύ'γλωτος είς τήν σιγήν της, άς 
είκονισθή ή θλϊψις, ύστατη εισφορά είς άνα-
πόλησιν νεκρωθείσης καρδίας, οί παλμοί 
τής όποιας αποκλειστικώς είχον άοιεοωθή 
είς αύτην. Είς περιπαθοϋς και παράφορου 
πάθους στιγμήν, ότε νέοι συνήφθησαν δε
σμοί τρυφεροί, ότε είς τόν θάνατον μιας 
μορφής έπηκολούθησε και τής μνήμης της 
ό θάνατος, είς τής ζωογονηθείσης καρδίας 
και τών αισθημάτων της τήν άμπωτιν και 
τήν πλημμυρίδα, άς σκυθρωπάσωσιν έπί 
βραχύ αί όψεις τών νέων εραστών ή συζύ
γων, εάν τό όνομα τών παλαιών και τοϋ 
παρελθόντος των ή μνήμη έπέλθη τότε νά 
σκιασν) στιγμιαίως τήν γλυκεΐαν έ'κστασιν 
προσώπων άγαπωμένων, άτίνα έν ηδονική 
θλίψει της όσφύος και τών χειρών, ύπό τό 
άγνώμον κράτος εγωιστικής λήθης, θννίσκου-
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•σιν εις έρωτος λόγους, καί ευδαιμονίας φι
λήματα. 

Ή χιών πίπτει πάντοτε άπαλώς καί 
ήσύχως. Είνε νύξ βαθεϊα. Σκοτία καί πα
γετός άπλοΰται πανταχού, καί άνθρωπου 
φωνή ούδαμοΰ αντηχεί. Έκρύβησαν τά 
φώτα του ούρανοΰ καί σβεστά είνε τά γη'ί'να. 
"Ανέωξα τό παράθυρόν μου καί διά τοϋ ζό
φου θεωρώ τόν πέριξ ορίζοντα, τούς λοφί
σκους μου, τά μεμονωμένα έκεϊ, καί πέραν 
τά πυκνόφυτα δένδρα, τήν γνώριμον άτρα-
πόν, τήν έ'κτασιν πόρρω τοϋ δρυμοΰ καί 

ίΐλάδ 

πασαν τήν ψυχρότητα του..."Ιση πρός 
τάς αρμονίας τής περιπαθεστέρας μουσικής 
είνε ή άφωνος μουσική αΰτη, ή τούς τόνους 
καί τούς φθόγγους αυτής γράφουσα καί το-
νίζουσα εις τό μεγαλεϊον καί εις τήν με-
γαλοπρέπειαν τών νυκτερινών τούτων από
ψεων καί εικόνων. 

θέλω νά εξέλθω κατά τήν ώραν ταύτην 
τής νυκτός, καί μόνος νά πλανηθώ είς τήν 
μόνωσιν τής έρημίας, καί είς τόν λευκόν αυ
τόν τάπητα τόν διαδεχθέντα τόν πράσι-
νον. θέλω ύπαιθρος νά θαυμάσω τό αίθριον 
στερέωμα" καί προσβλέπων τήν μεγαλειό
τητα τοϋ διαστέρου ούρανοϋ νά αναλυθώ είς 

:εκεϊ μακράν την αγαπητην μου κοιλαοα. 
Καί διά τής φαντασίας βλέπω έν στολή θερμήν καί ευλαβή λατρείαν Εκείνου, Ού-
έαρινή, οίονεί' έν γααηλίω στολή, τό τίνος ή εύλογητή καί μεγασθενής χειρ έδη-
κρησφύγετο·/ μου εκείνο, δπου τόσον ερεμ-
βασα καί έ»θα είς φαντασίας στιγμάς ένό-
μιζον δτι ήκουον άρμονικήν καί φιλτάτην 
•φωνήν ψιθυρίζουσάν μοι περιαλγεϊς φράσεις 
προσφιλεστάτας καί συνθηματικά:..."Οπου 
ή αύρα ή εσπερινή, ή θλιβερώς μελωδοΰσα 
καί τους δόνακας σαλεύουσα καί τούς θά
μνους, ένόμιζον δτι ήτο τό πνεϋμά της, ή 
πνοή της ! "Ηνοιγον τότε ήμιπαράφρων τά 
^είλη μου ζητών νά είσπνεύσω τήν αΰ-
ραν έκείνην νομίζων δτι εισπνέω τήν ψυχήν 
της...Πόσον ήμην άξιολύπητος αλλά καί 
πόσον συγγνωστός. 

Αί χιονονιφάδες, άραιωθέΐσαι άπό τίνος, 
•έπαυσαν πίπτουσαι ήδη. Αποκαλυφθείσα 
έπεφάνη λαμπρά ή σελήνη. Τψώθη έτι, 
διεσκέδασε τό' άπό τής ομίχλης καί της 
νυκτός ζόφον, καί έπέχυσεν έπι τής λευκή; 

μιουργησε τό θαυμαστόν κάλλος αυτό, καί 
έδραίως έθεμελίωσε τάς έκπληκτικάς αρ
μονίας τών κινήσεων του. 

"Αναυδος είς τήν σιωπήν χιονοσπάρτου 
νυκτός, νυκτός λευκής, θέλω νά παρακολου
θήσω τόν άφωνον δρόμον τής φίλης σελή
νης, συντρόφου πιστής νυκτερινών δρόμων 
καί μυστικών, καί συμπαθοϋς παρήγορου 
είς τών πικριών τάς ώρας καί τών αλγεινών 
σκέψεων καί μονώσεων... 

Ρεμβώδεις οφθαλμοί, θανατηφόροι καίτοι 
γαληνιαΐοι, οφθαλμοί χαλκεύοντες άλύσεις 
άφοσιώσεως τρυφεοας καί πιστής καί εις 
τάς σφοδρώς παθαινομένας καρδίας διανοί-
γοντες απόψεις στερεώματος ιδεώδους, συν-
τρίβοντες εναλλάξ ή ζωογονοϋντες λιπόθυ
μους ελπίδας, οφθαλμοί μυστηριώδεις καί 
διαυγείς, ύπερκοσμίους κόσμους άντανα-

στοί στοργής καί δειλίας.καί ευγενείς έν τή 
ύπερηφανία αυτών, θά έφυγάδευον της καρ-
δ :ας τό πνιγηρόν πάθος καί βάρος, έάν οί 

ατίαι καί οί πονοϋντες ήδύναντο νά 

κτίς, καί τό σύνολον τής αργυράς φύσεως 
άργυροι έ'τι μάλλον τό άργυρόχρυσον ά-
στρον. Πόσον είναι ώραΐον. Ποίον εγχέει 
γόητρον μελαγχολικόν εις τήν ψυχήν μου, τραύμα 
άλλά καί ποίον εμβάλλει τόν ένθουσιασμόν τούς άκούσωσιν... 
είς τήν όψιν καί είς τήν καρδίαν μου ή ά- Πρός τήν τρυφεράν > 
ποψις τοϋ σκηνογραφήματος αύτοϋ, όπερ άρματοδρόμον είς τοϋ αιθέρος τό αχανές 
,μέλπει, καίτοι σιωπηλό», καί έξάπτει παρά στρέφων τούς οφθαλμούς θά αναπολήσω έ-

και ©ωτεινην αυτήν 
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κείνους οΐτινες, άχθόμενοι είς τάς αγωνίας 
τών ερωτικών δισταγμών καί άπό τούτων 
μετκπίπτοντες είς όνειρα ευφρόσυνων ελπί
δων, άνεωξαν τρέμοντες καί τρέμουσαι τάς 
•φλεγομένας καί πνιγομένας καρδίας των 
εί; τήν σιγήν καί τήν πίστιν τοΰ έρωτικοΰ 
.άστρου. Δύσπιστοι πρός τήν γήν καί τούς 
κατοίκους της εστράφησαν πρός τόν ούρα-
νόν καί τά άστρα του. Καί είς τό πιστότε-
ρον καί έγγύτερον πρός τήν γήν, είς τό οί-
κειότερον καί συμπαθέστερον πρός τούς 
άνθοώπους καί τούς λογισμούς των έξεμυ-

•στηρεύθησαν τούς πόνους των, τούς πόνους 
αυτούς τούς ζώντας καί μυστικούς, ων τό-
σ ν̂ γλυκύ είνε καί έν τνί πικρία του τό 
Οέλγητρον, ώστε ουδέποτε θά έστεργον νά 
χωρισθώσιν άπό τούτων, καί, κρύπτοντες 
αυτούς άπό τούς άλλους, θά έδειλίων καί 
αυτοί έ'τι οί Γδιοι νά τούς άτενίσωσιν ά-
τενώς— 

Ασυγκίνητος τώρα, είς πεζότητος χρό
νου:, φερομένη είς ζώντας κόσμους καί είς 
σεμνών ερειπίων εκτάσεις, καί φωτίζουσα 
Ολιβερώς εικόνας καί τόπους δόξης καί 
λείψανα ευγενή, άφ' ων ή αθανασία έδιωξε 
καί διώκει τήν παρακμήν καί τόν κόρον, 
τήν διττήν ταύτην τύχην τη; ανθρωπότη
τα; καί τών έργων της, τρέχει αδιάφορος 
τόν δρόμον αύτης ή σελήνη, άμνήμων της 
τακερας γοητείας τών ειδωλολατρικών χρό
νων αυτής. 

Καί τής καρδίας της ό* πάγος όέν λύε
ται πλέον,οΰτε είς εκστάσεις ήδονικάς θαμ-
βοΰτκι τό φωτεινόν βλέμμα της είς τόν 
γνώριμον δρόμον τοΰ ούρανοΰ, δταν ήδη 
όολιχοδρομή πάλιν τάς νύκτας κατασπεί-
ρουσα ήπιον φώς έκεϊ δπου ανθηρά δημιουρ
γική φαντασία κατέσπειρε σπαργώντας 
,|*υθους καί πάλλοντα σύμβολα, προσω-

ν.οΰσα είς άλληγορίαν, γλυκεϊαν ώς τό 
φώς της, τήν θέλγουσαν αυτής έμφάνισιν, 
καί τούς θνητούς φανταζομένη ώς θεούς 
και θεούς τούς ανθρώπους καί γυναίκας τάς 
θεάς, δεχομένας τάς λατρείας έρωτοπλήκτων 
θαυμαστών, καί είς μεθυστικών έκλύσΐων 
ωρκ; άνταποδιδούσας αύτάς μέ φλόγα πε
ριπαθή, καίουσαν τάς καρδίας των χωρίς νά 
τ α ; καταναλίσκη 

Ποία επίμονος άλλά καί προσεκτική 
έπισκέπτις ή άργυρόφθαλμος αΰτη παρθέ
νος, δταν έρώσα διολισθαίνη είς τοϋ Λάτμου 
τά σπήλαια, τούς παλμούς καί σπασμούς 
καρδίας θνητής αίσθανομένη νά σπαράτ-
τωσι τό στήθος της, καί τήν φλόγα τών 
δυσερώτων ερώτων αυτής νά τήκωσι τήν 
άθανασίαν της, καί νά φαρμακεύωσι τήν 
όλυμπίαν χαράν αμέριμνων ήμερων καί 
παιγνίων ! 

Τήν ώραίαν αυτήν άλλ' άναίσθητον θεάν, 
την άποστρεφομένην καί μισοΰσαν καί άν
δρας καί έ'ρωτα έδάμασεν έν τούταις ό έρως 
καίύπέταξεν ό άνήρ, ύπό τοΰ έρωτος τήν 
μέθην καί τήν φλέγουσαν γοητείαν. Καί 
φίλανδρος ήδη ή τέως μίσανδρος, τάς τυ-
ραννικάς αδυναμίας ερώσης γυναικός αίσθα
νομένη νά παραλύωσι τών αποφάσεων αυ
τής τήν [εύστάθειαν, λησμονεί τάς αθώας 
παιδιάς χ,αί ασκήσεις εις τών αλσών τά 
μονήρη κρησφύγετα. Όκνεϊνάπαίξη μέ τάς 
Νύμφας της, άμνημονεϊ νά λούση τά παλ
λόμενα κρύσταλλα τοϋ σώματος της είς τά 
ύγρά κρύσταλλα τών ρυάκων καί τών πη
γών. Άόιαλείπτως σύννουςκαίμελαγχ ολική, 
αρνείται επιμόνως τάς θωπείας τών έκπλή· 
κτων ακολούθων καί συνοδών της, καί 
άνανεύει όονίλως είς τάς παροτρύνσεις νά 
συναγείρη τάς μέσας νύκτας τάς θηρευτρίας 
καί τής εσμούς τών κυνών, ανυπόμονους νά 
τραπώσιν είς τοΰ δάσους τήν έ'ρευναν δπου 
έλαφοι διαιτώνται καί κάπροι όξύνοντες 
χαυλιόδοντας καί τούς προμήκεις οδόντας 
εί; τών αιωνόβιων δρυών τούς κορμούς. 
Ύπό πάθους όδύνην, γλυκεϊαν καί μισητήν, 
αποστρέφει τό πρόσωπον της άπό τών τό
ξων καί τής θήρας τάς χθες προσφιλείς 
ασχολίας· κωφεύει είς τάς δεήσεις τών επί 
της γής λατρευτών της, ών ματαίως μα
ραίνονται τά άνθη εις τούς βωμούς της καί 
ματαίως ανέρχεται πρός αυτήν είς τόν "0-
λυμπον ή κνϊσα τών θυσιών των. Κάμπτε
ται, ή χθες άκαμπτος, ύπό τήν δύναμιν 
τοΰ έ'ρωτος' καί της συντριβομένης αλαζο
νείας της ή αλγεινή συναίσθησις πικραίνει 
τήν θεάν βλέπουσαν αγάπης τρυφερας κΰμα 
νά έκχειλίζη είς τό άγνόν στήθος της, καί 
νά πνίγη, μετά τής ησυχίας της, καί τήν 
πρώην πρός τήν άγάπην άπάθειαν καί άπο-
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στροφήν τη;. Ποίο; τύραννο; εκδικητής ό 
θεό; αυτό;, ό μικρός και τοξότης, ό μικράς 
έχων πτέρυγας και τά βέλη μικρά, άλλά 
μεγάλην τήν πτήσιν και μείζονα των πλη
γών τήν ίσχύν, ό θεός αυτός, ό παις και 
γίγας, ό πανάρχαιος άλλά σύγχρονος και 
αιώνιος, ό και θεούς και θνητούς οαμάζων, 
και τάς θεάς μετά τών θεών ύποτάσσων ύπό 
τών βελών αύτοϋ τήν άνίκητον δύναμιν ! ! 

Άλλόφρων, τοΰ παρθενικού στήθους της 
πιέζουσα τήν πρώτην πληγήν, λησμονούσα 
τά πάντα εκτός της αιτίας ήτις ήνοιξε 
τήν πληγήν της, σπεύδει νά συναντήσν) τό 
γλυκύ εΐδωλον τοΰ σφοδροϋ έρωτος της 
πανταχοΰ, όπου προσδοκά νά τό ίδν], είς 
τοΰ δάσους τά απόκρυφα βάθη, είς τών 
βουνών τάς συνηρεφεϊς κορυφάς, είς τών 
σπηλαίων τούς σκοτεινούς και απρόσιτους 
μυχούς, είς τών κοιλάδων και τών λοχμών 
τά ευώδη και πυκνόφυτα άδυτα. 

Κα'ι τωρα της άγνείας τήν άγνοιαν ά
γουσα, ριψοκίνδυνος ομοϊς ύπό τήν τόλμην 
τοΰ έ'ρωτος, με τής αγωνίας τήν έκφρασιν 
είς τήν μορφήν, μέ τήν σφραγίδα τοΰ πό
νου είς τό πρόσωπον και της προσδοκίας 
τήν άνησυχίαν είς τήν περιαλγη οψιν, 
εισδύει είς τοϋ όρους τά άφεγγή βάθη, φω
τεινά ήδη ύπό τής μοοφή; της τό κάλλος 
καιτής διπλής λάμψεως τών βλεμμάτων 
και τών άκτίνων της. 

Ά λ λ ' ατυχή; είς της ελπίδος τό δέ
λεαρ, δυστυχή; εϊ; της έρεύνης τηςτήν σπου
δήν και τοΰ πόθου τήν περιπάθειαν, μέ δά-
κρυκαί μέδρόσου νυκτερινής δάκρυ είς τάβλέ-
οκρά της, συμπλέκει άπεγνωσμένως τάς 
χείρας θρηνοϋσκ είς της έμπαθοΰς προσδο
κίας αυτής τήν έχθίστην άποτυχίαν. Τό 
χείλος της τρέμει* πνιγμός δεσμεύει τήν 
φωνήν της, και είς ναρκίσσου ώχρόλευκον 
χρώμα μεταβάλλει ό πόνος τών χειλέων 
της τήν διπλήν πορφύραν, σπαίρουσαν άπό 
τοΰ ερωτικού άλγους τό άνίατον δήγμα 
και τό παράπονον. Οί λυγμοί της δονοΰσι 
τόν αιθέρα- και ασυγκίνητος ό είρων αντί
λαλος επαναλαμβάνει μυριόστομος τήν 
συγκεχυμένην άπήχησιν τοΰ σπαραγμοΰ 
ψευσθεισών ελπίδων και τών στόνων απο
τυχόντων ερώτων καίματαιωθέντων ονείρων. 
Τοΰθρήνου της ό ήχος σαλ,εύει τά σπήλαια" 

τών επικλήσεων της ή τρυφερότης, έκ-
πνέουσα είς ματαίαν ήχώ, συγκινεί τήν-
άναίσθητον πέτραν μεριζομένην τόν πόνον· 
θεας, ήτις, αθάνατος, είνε δυστυχεστέρα 
θνητής, και ευδαίμων είς τήν άθανασίαν 
της καταραται αύτην, άφ' ου, άγαπώσα 
και άτυχοϋσα, δέν δύναται νά άποθάνη. 

Περίλυπος ή θεά αφήνει τόν Λάταον. 
Είς τήν ωχρότητα τοΰ άλλοιωθέντος προ
σώπου της, όπου πυκνοϋται ο μαργαρίτης 
της νυκτερινής δρόσου, νέεται τώρα ή 
καίουσα δρόσος τών οφθαλμών της βρεχουσα 
μέ οδύνης δάκρυ τής μορφής της τό κάλλος 
και τής εκφράσεως της τό άλγος. Άπό τόν 
βάθος τοϋ όρους και τό υψος τής τροχιάς 
της όρμα ανυπόμονος πρός τόν ήμερον δρυ-
τόν τοϋ Κρονίου, εκεί, είς τής Όλυμπίας 
τήν γην, έλπίζουσα νά άνευρη, ο,τι μάτην 
έπόθει και μάτην έζήτει είς τούς δρυμούς και 
τά άντρα τοϋ άξενου βουνοΰ τής Ασίας. 
Ή έρασμία μορφή της, μέ τρόδηλα τοϋ 
ψυχικοΰ πόνου τά ίχνη, και ή συμπαθέ
στατη άκτίς της μέ τόλμην ασυνήθη όιά 
γυναίκα, συνήθη όμως δ' άγαπώσαν, προ-
σεκτικώς διεισδυτική έρευνα, ύπό αγωνίας 
ταλάντευμα, τά δένδρα και τήν πυκνόφυ-
τον γήν τοΰ ίεροϋ τής "Ηλιδος άλσους. Τό 
φώς της κατολισθαίνει έπωδύνως διά τών· 
φύλλων. Προσδίδει ρεμβωδεστέρκν μελαγ-
χολίαν είς τούς σκιώδεις τοϋ άλσους μυ
χούς, τονίζει τό σιωπηλόν τοΰ δάσους μυ-
στηριον, εντείνει τοϋ θέλγητρου αύτοϋ τό-
απόρρητον, περιλούει τούς άνέρποντας είς 
τά δένδρα κισσούς, διαμορφοΐ είς πολύ
μορφα σχήματα τούς πολυσχιδείς /.λάθους 
τοΰ δρυμώνος, ελίσσει μέ χρυσας αποχρώ
σεις τόν χνοΰν τών απαλών βρύων, άτινκ 
καλνύπτουσι τούς αδρούς τών δένδρων -κορ
μούς. Και ό ψίθυρος, ό άπό τοΰ φρικιάσμα-
τος τών φύλλων ύπηχών, νομίζεις ότι είνε 
στεναγμός τής έρώσης θεας, και ότι τοΰ 
δίσκου της ή ώχρότης είνε της ώχρότητο; 
αυτής ή ανταύγεια, και τό φώ; τη ; Οτι 
είνε τό σύμβολον της φλογός, ήτις νέμεται 
τήν εις έρωτας παρθένον καρδίαν τη;. 

Είς τόν ύποκύανον θόλον, έκεϊ υψηλά, 
τρέχει έν τούτοις τόν δρόμον αυτής ή γλυ
κεία και περίλυπος κόρη, και τοΰ δρόμου 
της συνοδούς άγει τήν δειλήν τών ελπίδων 
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^αράν, και τάς άλγηδόνας τών πικρών δι
σταγμών. Και καταχέουσα είς τόν συνη-
ρεφή Παράδεισον τοΰ Κρονίου τήν ήπιαν 
βεγγοβολίαν της αύγάζει τής άκεραίας 
'Άλτεως τά μαρμκίροντα μάρμαρα και τά 
ίεοά Είς τόν βωμόν Απόλλωνος τοϋ 
άκέστορος πίπτουσα, όπου νεοθκλεΐς δάφναι 
χέουσι τών ανθέων των τό άρωμα και είς 
τήν λευκότητα ασπίλου μαρμάρου μιγνύ-

•ουσι τών καλύκων αυτών τήν εύοσμον ερυ
θρότητα και διαστίζουσι τήν δροσεράν 
χλοερότητα τών φύλλων, πικρών Οπως 
και ή καρδία της, επικαλείται τόν λαμ-
πρόν άδελφόν και τοΰ Όλύμπου τό συνά-
δελφον πάνθεον, είς δέησιν, ερωτικών πό
νων άπολυτρωτικήν| διανοίγουσα τά 
συσπώμενα χείλη της και διέξοδον δίδουσα 
εις τοΰ στήθους της τό γλυκύπ·κρον άχθος. 

Έπήκουσαν οί θεοί. Ό μικρός εκείνος 
άκαρδος τής καρδίας θεός, ό πτερωτός και 
τοξότης, έπηκουσε και αυτός είς τής κα-
θημαγμένης καρδίας της τήν θερμήν δέησιν. 
Τήν ίκεσίαν προς άπολύτρωσιν άπό τών 
ερωτικών πόνων είς έ'ρωτος πλήρη ίκανο-
ποίησιν μετέτρεψαν 3ΐ θεοί, και ό έρως αυ
τός, ό τών θνητών και τών αθανάτων άκαμ
πτος δυνάστης. Και είς ευδαιμονίας άκου-
•σ'ιαν κραυγήν λ.ύεται ήδη ή σιγή και ή πι
κρία τοϋ χείλους της, και τής ώχρας όψεως 
της τό άλγος φυγαδεύεται ύπό τήν έκχει-
λίσασκν χαράν τη: σπαργώσης και σκιρ-
τώσης καρδίας της. Εγγύς κοιμωμένου έ
φηβου, τήν μορφήν ημιθέου, πραύνει τότε 
τοΰ σεμνοΰ πάθους της τήν όόύνην ή ακού
ραστος ίχνηλάτις και ωραία παρθένο; και 
κυνηγός, και ύπό τήν θέρμην φιλήματος 
τρυφεροΰ, άπληστου και ακόρεστου, ξηραί
νει τάς πικράς σταγόνας τών οφθαλμών 
της, γλυκανθείσας ήόη ύπό τής καρδίας 
της τήν γλυκύτητα, και τάς θωπείας έ'ρω
τος εύτυχοϋς, ύπό τάς αρμονίας στέρνων 
διττών όπου έναμίλλως πάλλονται χαράς 
παλμοί και εύδαίμονος μέθης. 

Ποίος έμπιστος πνευματικός ή άργυρό-
*ομο; αύτη κασιγνήτη τοΰ χρυσοκόμου 
ηλίου, ή καταόικάζουσα είς άφάνειαν τών 
«στερων τάς λάμψεις, άμα ώς τάς νύκτας 
•προβαλη είς τόν ορίζοντα ! Ποία διακρι-
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τική θεματοφύλαξ τακερών μυστικών, ή 
ακουσία συνεργός τών μυστικών τούτων 
ξανθόφωτος αύτη τών νυκτών ήγεμονίς, ή 
μέ χρυσοϋ μαρμαίρουσαν άλω περιστέφουσα 
τοΰ διαδήματος της τόν άργυρον ! Και ποία 
σύντροφος προσφιλέστατη, ποία εχέμυθος 
φίλη αληθής και άδολος, ή άργυροπρόσω-
πος κόρη αύτη, ή σταθερά παρά πασαν 
τήν άστάθειαν τής μορφής της, άργυρό-
θρονος άνασσα τής σιγηλής νυκτός, αιωνία 
εις νεότητα, πιστή είς έρωτα, άκαθαίρετος 
είς φώς, απαράμιλλος είς κάλλος, ανυπέρ
βλητος είς μελαγχολίας εμπνεύσεις, και 
πάντοτε θελκτική και μυστική εί'τε μηνο· 
ειδή; εί'τε πλήθουσα, ειτε φθίνουσα είτε 
αύςουσα ! Λάμπει τάς νύκτας τοϋ Φοίβου 
τής ημέρας αδελφή, και ώς Σελήνη, ώς 
Εκάτη ή "Αρτεμις έπιχέει ή φωτει-
νόφθαλμος παρθένος τήν ρεμβώδη συγκίνη-
σιν τής καρδίας και τοΰ φωτός της είς τήν 
γήν, τούς πονοΰντας συμπονοΰσα και τούς 
έρώντας προστατεύουσα, άμνηστεύουσα τά 
ριψοκίνδυνα και απρόσεκτα τολμήματα τής 
αγάπης και τούς αγαπώντας εύνοοΰσα, τά 
πάντα βλέπουσα και ουδέποτε λ,αλοϋσα, 
άκούουσα τά πάντα και ουδέποτε προδί-
δουσα 

3η ώρα μετά τό μέσον νκτιον 
Έιτέστρεψα. Ό καιρός ήτο έςοχος. Τό 

πρώτον ήδη μέ εύνόησεν ή πάντοτε δυσμε
νής μοΐρά μου. Σέ ευχαριστώ, γραία έχθρα 
και απηνής. Τά νέφη πρό πολλοϋ είχον 
διασκεδασθη, θαυακστή δέ δ ιαύγεια διε
δέχθη τήν ομιχλώδη πτώσιν τών νιφάδων. 
Τήν άσπιλον χιόνα, παρθένον έ'τι άπό τοϋ 
άνθρωπου τό βήμα, ηύγαζε τό άπρόσκοπτον 
φώς τής σελήνης, άμόλυντον έκχεόμενον 
άπό τοΰ αμόλυντου δίσκου αυτής. Ή έκ-
τασις εκείνη ή πανταχοΰ χιονόστρωτος, ή 
απάτητος και λευκή, όπου χαριέντως έσα-
λεύετο ή σεληνιαία άκτίς, έδιδε τήν ει
κόνα κολοσσιαίας λεκάνης αργυράς, ένθα 
άπήστραπτε τό έπιμεμελημένον στίλβωμα 
τής τέχνης, και όπου, είς τό κοίλον, ειχεν 
έπιστρωθή χουσή επιφάνεια, άφ' ης άνε-
δίδοντο άναλαυ.πα'ι άργυρόχρυσοί φωτειναι. 
Πόρρω, λευκοί άπό τών χιόνων, χρυσοί 
άπό τής σελήνης στΓλπνοί άπό τή; άκτΐνός 
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της έμάρμαιρον τγίδε χ. κ/.ε ίσε χιονόβλητοι 
λόφοι. Έρημία καί σιωπή, )ευκότης καί 
πάγος καί, εκτός τ ή ς έμής, έλλειψις πάσης 
άλλης ζωης καί κινήσεως, έξετείνετο παν
ταχού ύπό μυστήριόν τι καταπλήσσον 
έναλλάς καί πτεροϋν τήν ψυχήν ύπό της 
αύστηρας αύτοϋ εμφανίσεως τήν μεγαλο-
πρέπειαν. Καί μόνος εγώ, ε ις της αυγής 
τήν έγγίζουσαν ώραν, έφερόμην άβούλως 
έκεϊ, εις τής γής τόν μαλακόν άλάβαστρον 
άποτυπων ίχνη ζωης άγρυπνούσης, τήν 
ύπερθεν μελαγχολικήν φίλην τοϋ Ένουμί-
ωνος καλών νά φωτίζϊ) τον άσαφη δρόμον 
μου, καί άπό της αδρότητας τοΰ πυρός, 
όπερ είχε φλέξει τήν καρδίαν της εις της 
έρωτύλης νεότητός της καί τής παρθενική; 
θεότητας τη; τήν γόησσαν έποχήν, δεόμενος 
νά ρίψν) σπινθήρα κοινωνόν ε ί ; τό στήθο; 
τής γυναικός, ήτις τόσον μακράν άλλά καί 
τόσον εγγύς έμοΰ ήτο τότε "Ω, πόσα 
είς τήν ώραν έκείνην μοί είπε τότε ή σι-
γώσα σελήνη άλλά καί πόσα σιγών έ'λεγον 
είς αύτην ! Ή άβατος άπόστασις, τό πα
γετώδες χάος αυτό τό άφιλόξενον καί 
άσφυκτικόν, τό χωρίζον τόν ζώντα πλά-
νητα τής γης άπό τήν νεκράν πλάνητα 
τοϋ ούρανοΰ, δέν παρεκώλυσε τήν θερ
μήν έκείνην διάλεξιν. Δέν έλάλει τό 
χείλος- ή ψυχή ήτο ή όμιλοΰσα, ή ζώσα 
ψυχή, ισχυρώς έρμηνεύουσα είς λέξεις, τά 
αισθήματα καί τούς παλμούς της αίσθανο-
μένης καρδία;. Καί είς παραπλήσιας εκμυ
στηρεύσεις είθισμένον έχει τό ους καί ε υ 
μενή τήν όψιν ή ώχρόλευκος δέσποινα τών 
νυκτερινών απορρήτων καί τών εκτάσεων, 
καί συμπαθή εκτείνει τοΰ αδιαπέραστου 
πέπλου της τήν μυστικότητα είς τάς πα-
θητικάς εξομολογήσεις τών εραστών ή 
άθωα συνένοχος αύτη. ή παρθένος έφορος 
τών παρθένων καί ή προστάτις, ή ώχρό-
ξανθος καί λευκόχρυσος κόρη, ή τών βα
θέων τραυμάτων τοϋ έρωτος όψιμος γνώ-
στις, καί τά τραύματα τών έρώντων συμ-
παθώς βλέπουσα καί παραμυθοϋσα 
Ποΰάπήλθον ; Αγνοώ. Ένθυμοΰμαι μόνον 
δτι έτρεξα, έτρεξα πολύ. "Ανω τών σφυρών 
βυθιζόμενος είς τάς χιόνας ή'μην δμως θερ
μός. Ή συμπονάς "Αρτεμις, άν δέν έπή-
κουσε πλήρως τής πρός αυτήν παρακλή-

σεώς μου, έκοινώνησεν δμως μέρα: αυτής 
καί της θέρμης της καί είς έμέ. Καί είς-. 
τήν κατάψυνρον έκείνην ώραν τής νυκτός, 
είς τοΰ συνόλου τής φύσεως την παγερό
τητα, ή'μην θερμός έν τούτοις...θερμός δπως. 
άλλοτε, δτε έν εύγλώττω αφασία, μέ φλο-
γισμένην τήν μορφήν καί είς τοΰ δωματίου^ 
τό άρωμα καί τό θάλπος έστήριζον χείρας 
καί πρόσωπον είς τά γόνατα άγαπωμένης 
καί προσφιλοϋς γυναικός. 

Τόσον θερμός α π ό ψ ε ; Ναι" άλλ ' όχι καί 
τόσον ευτυχής— 

Κωδωνίσκου ήχος ασθενής μέ αποσπά 
άπό τά δνειρά μου, τά ωραία μου αύτα 
καί υπαρκτά όνειρα, τοΰ παρελθόντοςΓ 

κτήυ.κ ήδη, κτινα, "καίτοι τοιαΰτα τώρα, 
προέκυψαν δμως θετικά άπό τό βάθο; τη; 
ήδονικωτέρα; άναπολησεως. Είς τής έ;α-
φθείσης μνήμης τάς πτυχά; έζωογονήθη-
σαν εικόνες ζώσαι, καίτοι νεκραί πλέον, 
μεσταί εί; εύγενοΰς πάθου; σφοδράν καται
γίδα, φωτειναί καί παλλόμεναι είς τήν τέ-
φραν, άφ' ής εΐχον ανακύψει, άλγειναί είς 
τήν χαράν, ήν άνεκάλουν, έμψυχοι είς έ'κ-
φρασιν καί παρέλασιν πρό τής διεγερθεί-
σης μνήμης...καί της πικρίας τη;.. Εικόνες 
παραδείσιοι, ένθα είς εύδαίμονα μόνωσιν 
προσώπου πρός πρόσωπον ή αρμονία τών-
παλμών αντικαθιστά τούς γλυκύτερου; 
ήχους τής μουσικής, καί τήν θέλγουσαν 
μέθην τοΰ άσματος ύπεκαθίστα ή μεθη 
της περιπαθοΰς στοργής καί τής εγγυτά
της σιγηλής λαλιάς. Τών αρωμάτων ή ά-
πόπνοια, δεσμία είς κρυστάλλου φιαλίδια, 
καί ήδέως άτονος, περιίπτατο είς τοΰ μι-
κροϋ δωματίου τήν άτμόσφαιραν, έκλυσιν-
έπιφέρουσα καί αυτή ε ις τούς αγώνας 
αισθήσεων απεγνωσμένα); παλαιουσών. 
Ποία άντίθεσις παρελθόντος καί παρόντος, 
της μνήμης τοΰ πρώτου, τής πραγματικό
τητας τοΰ δευτέρου ! Έκεϊ, τοΰ ύποτρέ-
μοντο; λόγου ή τακερά θέρμη, έδώ τής φύ
σεως ή σιγή καί τοΰ υπαίθρου τό ψΰχος.. 
Κομψής τέχνης ό πλοΰτος έκεϊ" ή φυσική, 
μεγαλειότης έδώ καί ή μεγαλοπρέπεια. 
Άδροΰ τεχνικοΰ φωτός ή ανταύγεια έκεϊ, 
τής σελήνης ή λάμψις έδώ, άπό τό άργυ-
ροΰν βλέμμα της χεομένη καί τήν λάμψιν-
τοΰ ζώντος ίδικοΰ της βλέμματος άνκκα-

λοΰσα. Καί δεσμός ενωτι
κό;, πικρός ένταύτώ καί 
γλυκύς, δεσμός ευφρόσυ
νος εναλλάξ καί περιαλ-
γής, συναπτών τό «τότε» 
καί τό «τώρα» άνεπτύ-
σσετο πρό έμοΰ φίλη μορφή 
μέ φώς στεφανωμένη καί 
μέ χάριν,μέ κάλλος πλαι-
σιουμενη καί μέ συμπά-
θειαν, πυργουμένη πρό έ
μοΰ ώς εύνους κύματος 
σειρήν καί γοητευτική τοϋ 
δρυμοΰ νηρηΐς πάλλουσα 
άπό αίσθημα καί καρδίας 
υψος καί άφοσίωσιν. Φλό-
γαςδιέχυσε πέριξ ή μνήμη 
της αγάπης καί της μορ
φής της· ,ιαί ήσαν τόσον 
ίσχυραί αί φλόγε; έκεΐναι. 
ώστε νά λύσωσι τούς πά
γους τής γης, καί τόσον 
άκτινοβόλοι, ώστε νά αύ-
γάσωσι τής σκέψεως μου 
τά σκιερά βάθη καί νά 
φωτίσωσι τόν δρόμον εύ-
τυχοΰς παρελθόντος, δπου 
άστοργον εκτείνεται τώρα 
τής αδιαφορίας τό κράτος, 
πρόδρομος ασφαλής λυσι-
πόνου εύεργέτιδοςλήθης... 

Τοϋ κωδωνίσκου ό ήχος 
επαναλαμβάνεται εγγύτε
ρος ήδη. Αγνοώ τί παθών 
ποιμήν τις μετήλασσενεΐς τοιαύτηνώραν τόν 
σταθμόν τοϋ ποιμνίου του. Τά πρόβζτα έ-
βάδιζον συνεσφιγμένα πρός άλληλα μέ βα
θέως κεκλιμένην τήν κεφαλήν, ήπίως άπο-
ζέοντα διά τοϋ έρίου των τήν έστρωμένην 
χιόνα τοΰ εδάφους. Έπι τών δασυμάλλων 
νώτων ήπ'λοϋτο συμπαγές επίστρωμα χιό
νος, έρίου στίλβωμα, κατεψυγμένη χλαίνα 
λευκή, τοΰ χειμώνος άφιλυν δώρον, ήν είς 
τήν θερμότητα τής ζωής καί τήν θερμότητα 
τής φυσικής διφθέρας έρριπτεν είς τής ποί-
μνης τάς μονάδας καί τό σύνολον ή παγερά 
φύσι; διά τής παγερότητος τών χιόνων. Ό 
ποιμήν είπε το, έντάς τοϋ αδιάβροχου τρίχι
νου σκεπάσματος του τετυλιγμένος, ότέ μέν 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

ΑΙ Α Θ Η Ν Α Ι Χ Ι Ο Ν Ι Σ Μ Ε Ν Α Ι 
ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΪ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΝ Ά8ΗΝ0Ν, κ. 4, ΓΑΛΑΝΗ: 

Ο χιονοπόλεμος μεταξύ δρόμον και οίχιών 
ι Όδ°! Αναγνωστοπούλου παρά τό Κολωνάκι/ 

είς τήν καλαύροπα ιτηρίζων τό βημα, άλ
λοτε δέ δίκην μήλης χειρουργικής χειρι
ζόμενος αυτήν πρός έξέτασιν τοΰ βάθους 
τής χιόνος καί τών κενών ή τών ανωμα
λιών τοΰ έδάφου;. 'Έστη έκπληκτος ίδών 
με τήν ώραν έκείνην πρό αύτοϋ" νομίζω μά
λιστα, δτι έσταυροκοπήθη ! Έάν δεν μέ έξ-
έλαβεν ώς φάντασμα νυκτερινόν, μέ έθεώ-
ρησε τουλάχιστον ώς πυρέσσοντα καί υφι
στάμενο-/ τοΰ πυρετοΰ τάς επίφοβους συνε
πείας 1 Υποθέτω, δτι τόν έχαιρέτισα. Έ -
τρεχον έν τούτοις πάντοτε, καί πάντοτε 
άγνοών που πηγαίνω ! Τό άναλλοιώτως 
μεγαλοπρεπέστατον καί θαυμάσιον πανό
ραμα της φύσεως τήν νύκτα έκείνην μοί έ -

3055 — 

» 
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•φάνη άνυπέρβλητον, πλήρες μυστηριώδους 
μεγαλειότητας σιωπηλής, δονούσης τήν ψυ-
χήνπλειότερον ή ό πάταγος και ή λαμπη-
δών τοΰ θορυβωδεστέρου γήινου μεγαλείου ! 
Πόσα μαθήματα έλαβον, πόσα έόιόάχθην 
και έμελέτησα εκεί, μόνος, τρέχων, θεω-
οδν και σκεπτόμενος. Δέν υπάρχει βιβλίον 
σοφώτερον τοΰ βιβλίου τής φύσεως. Και 
τών σελίδων αύτοΰ τήν σοφίαν και φιλοσο-
φίαν, όταν τήν έννοή τις και θέλη νά τήν 
σπουδάζη, ουδεμία καματηρά τοΰ άνθρω
που σπουδή και ουδεμία επίμονος άλλη 
μελέτη δύναται ποτε νά φθάση, ή θά φθαση 

ποτε. Αίφνης μελανόν και ύψηλόν άντικείμε-
νον φαίνεται κινούμενον πρό έμοΰ. Βαδίζει, 
προχωρεί και μέ προσεγγίζει. Τό σώμα του 
καλύπτει ευρύτατη παμμέλαινα χλαίνα. 
Μελανόν επίσης είναι και τής κεφαλής του 
τό κάλυμμα. Έν μέσω τής λευκότητος έκει-
νηςκαίτής στιλβούσης αργυράς ακτινοβολίας 
τής -χιόνος, ήν παρήγεν ή έπ' αυτής άντανά-
κλασις τοΰ σεληνιαίου φωτός, τί έζήτει ή 
μαύρη εκείνη άντίθεσις; Ήτο σκιάσκοποΰσα 
διά τοΰ άμαυροΰ αυτής νά έζάρη τής χιόνος 
τήνφωσφορίζουσανλευκότητα,ήτοέλαττωμα 
σκηνογραφικής άρτιότητος, κηλίς είς τήν 
αγνότητα τής χιονώδους στολής, παραφω
νία τής αρμονίας είς τήν άρμονίαν τής φύ
σεως έπιφανεΐσα ; Έβαδίζομεν αντιθέτως-

έξεπλάγη βλέπων με, έξεπλάγην βλέπων 
αυτόν. Διήλθομεν παραπλεύρως- τά βλέμ
ματα ημών διεσταυρώθησαν και έκάτερος 
ανεζήτησε τούς οφθαλμούς τοΰ παραδόξου 
όντος, όπερ ούτως άπροσδοκήτω; και κατά 
τήν ασυνήθη έκείνην ώραν έβλεπε πλανω-
μενον είς τήν χιονοσκεπή έρημίκν.Ανεγνώ
ρισα μοναχόν άπερχόμενον είς έρημοκκλη-
σιόν τι, εκεί που, όπως παρασκευαση τά 
τής πρωινής λητουργίαί, ώς ακολούθως μοι 
είπε : 

Τής θρησκείας τό πνεΰμα έφωτισε τότε 
τόν συγκεχυμενον νουν μου και όικην αύ
ρας εξυγιαντική; διεσκέδασε πόρρω τούς νο
σηρούς ατμούς τής διανοίας μου. Είς τής 
καρδίας τό άφωτον χάος τό μικρογραφικώς 
είκονίζον τό χάος τής γής. πριν ή θεία 
βουλή και πνοή έπιπνεύση έπί τήν άκατα-
σκεύαστον δημιουργίαν, έλαμψεν αίφνης τό 

άκτινοβόλον φώς τής θρησκευτικής πίστεως 
και τής ηθικής ανανήψεως. Φώς άϋλον και 
άνέσπερον έκπορευόμενον άπό τήν έννοιαν 
τοΰ θεοΰ, σωτήριον είς έπιρροήν, παρηγο-
ρον είς ελπίδα, έμπεδον είς πεποίθησιν, και 
ύπό τό πΰρ τής θείας προελεύσεως διαφώ
τισαν τόν νουν και άγνίσαν τής υλης τα 
ένστικτα, και τούς ρύπους τής άγροίκου και 
φθαρτής ουσίας,έξ ής έπλάσθη τό σώμα μας. 

Είη εύλογητόν τό όνομα και τό πνεΰμα 
σου θρησκεία αγια και πιστις ιερα, συνα-
πτουσα είς σώτειραν έπικοινωνίαν πρός το 
ύπερφυές θείον τήν άνθρωπίνην ψυχήν, θρη
σκεία πνεύματος και μελέτης, θεωρίας και 
προσευχής, θρησκεία διακοσμούσα άδιακοσ-
μήτων λογισμών παραπαιούσαςσκεψεις, και 
τό έφήμερον πλάσμα τής γής άναγουσα απο 
τοΰ πηλοΰ έν έπιγνώσει πρός τόν άθάνατον 
πλάστην, τόν αίώνιον πατέρα και πάνσοφον 
δημιουργόν. 

Είς τήν ώραν έκείνην τής σιωπής και 
τιΰ μυστηρίου, είς τοΰ πάγου και τοΰ νυ
κτερινού φωτός τάς εκτάσεις, μακράν τοΰ 
κόσμου και τών ανθρώπων, μακράν παντός 
δηλητηριώδους θέλγητρου δυναμένου νά 
σαγήνευση τήν αίσθησιν, νά έπηρεαση την 
ψυχήν, νά φαρμακεύση τήν καρδίαν μου, και 
νά θολώσν] τον νουν, πόρρω δέ πάση; βιο
τικής και κοινωνικής εικόνος και πάσης εγ
κόσμιου μερίμνης, γλυκεία και άγια έπε-
φοίτησεν έπί τήν ψυχήν μου ή άνάμνησις 
τής τρυφερας και αθώας ηλικίας, οπότε τό
σον βαθέως και είλικρινώς έπίστευον, και 
τόσον ήσυχος, τόσον αυτάρκης και ευτυχής 
ήμην πιστεύων. Συνήλθον, και ύπό τήν διτ-
τήν ευκρίνεια* τοΰ οφθαλμού και τοΰ λο-
γισμοΰ έθεώρησα ορθώς τόν έσατερικόν άν
θρωπον και τόν έξωτερικόν κόσμον. Νους 
και χειρ ήρθη είς θέλησιν και δύναμιν. 
Κατέστειλα αυτοστιγμεί τάς παραφο-
ράς μου, και άναλαβών παραχρήμα τό 
έπ' έμοΰ κράτος, έχαλιναγώγησα τους 
αχαλίνωτους λογισμούς μου, και κατέταξα 
τά; άκατατάκτους σκέψεις μου. Άνεβαπτι-
σθην και θείου μύρου χάρισμα έφυγάδευσε 
τότε νοσηρά νοσηρας έρεύνης και σκέψεως 
παράσιτα και πορίσματα. 

Ώς ζώσα οπτασία, και αλληγορία λα
λούσα και διδάσκουσα, παρέρχεται πρό έ-
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•μοΰ την στιγμήν ταυτην είκων συγχρόνου 
ζωγράφου, είκονίζουσα Χερουβείμ άνέχοντα 
μετέωρον τόν νεκρόν τοΰ Μωϋσέως. Τής 
κολασεως ό όαιμων, μαΰρος τήν πνοήν τήν 
•ψυχήν και τό σώμα, γαμψώνυξ και βλοσυ
ρός, συστρέφων σκόλιας άγκυλωτάς πτέρυ
γας και με τοΰ μίσους τό δηλητήριον είς 
τήν καρδίαν, όρμα νά κατάσχη τό άπνουν 
«ώμα τοΰ Οεοπνεύστου νομοθέτου και έλευ-
θερωτοΰ. Ά λ λ ' άγγελος'φωτεινός, λευκάς 
άκτινοβόλους πτέρυγας τανύων, τήν περι-
καλλή όψιν έξαίρων μέ έκφρασιν αύστηρας 
μεγαλοπρέπειας, λαμπηδόνος θείας δεχό
μενος έπί τοΰ συνόλου αύτοΰ τήν άστρά-
πτουσαν άνταύγειαν, κρατών ασπίδα διά 
τής αριστεράς και διά τής δεξιάς κατάγων 
πυρίνην ρομφαίαν πρό τοΰ πονηροΰ πνεύμα
τος, κωλύει τήν προσπέλασιν τοΰ δαίμονος, 
τοΰ σκοτεινοΰ μονάρχου τών αιωνίων και ά-
λύτωνοίμωγώντοΰΤαρτάρου ,καί τώνφρικτών 
τοΰ 'Άδου και φλεγόμενων εκτάσεων. Ούτω 
και τήν ψυχήν τοΰ άναβαπτιζοαένου είς 
τήν θείαν πίστιν, ήν, άπιστοΰσαν, όρμα νά 
κατάσχη ό Σατανάς, άγγελος άπό τοΰ φω
τός τοΰ θεοΰ έκπορευθείς σώζει ύπό τά ά· 
πρθ'-μάχητα όπλα τής πίστεως κκί τής με
τανοίας, λυτρωθεΐσαν δέ είτα και τό γλυκύ 
άρωμα τής θρησκείας άποπνέουσαν, ανά
γει ευτυχή και άγνήν πρό τοΰ υψίστου και 
οίκτίρμονος θεοΰ. 

Έθαύμασα και συνετρίβην ίδών, ότι ή 5-
κεσε και μόνη ή μετά προαιρέσεως χρη
στής και αποφάσεως αγνής άναπόλυσις τής 
ίεοας θρησκείας και ή προσφυγή είς τών πα
τέρων τήν πίστιν, όπως πνίξη έν έμοί τό 
τέρας τής αμφιβολίας, τής απιστίας τόν 
δράκοντα, τήν ύδραντοϋ δισταγμοΰ, τής ψυ
χής τήν βασανίζουσαν νόσον ήτις έπίεζε 
και άπέπνιγε τόν ηθικόν άνθρωπον. 

"Εστην έμελέτησα άκκριαίως, και, φω
τεινός τόν νουν, έ'σπευσα νά ζητήσω τήν 
άδειαν άπό τόν μοναχόν νά τόν ακολου
θήσω είς τό έρημοκλήσιόν του. Μοί τήν έ-
δωκεν. Έάν έγνώ^ιζεν όπόσον μέ κατέστη-
<7εν ευτυχή, ήθελε βεβαίως αίσθανθή τήν 
άνέκφραστον έκείνην χαράν, ήν αισθάνονται 
οί παρηγοροΰντες οί σώζοντες και οί άγα-
θοεργοΰντες τους άλλους έν τ·?ί γή. 

Έφθάσαμεν εί; τό έρημοκλησιον. Άνέω-

ξεν ό μοναχός τήν πενιχράν θύραν τοΰ πε
νιχρότερου έκκλησιδίου κκί δι' αυτής ακά
θεκτος ώρμησα εντός. Τι είναι πάσα λαμ-
πρότης και πασα έκπληκτ·κή επιβολή με
γαλοπρεπέστατου οικοδομήματος αιώνων 
και γενεών πρό τής άφθαρτου και θείας « ι 
δέας», τής υλικής συμβολιζομένης είς τό 
πτωχόν εκείνο και έγκαταλελειμμένον ήμι-
ερειπιον, όπερ ομω; ωκει και έλατρεύετο 
ό θεό;, τής ειρήνης και τής ταπεινοφροσύ
νης ό θεός,ό αντί έκπάγλων άνακτόρωνέκλέ-
ξας τήν φάτνην ώς λίκνον ; Ποΰ ύπήρχεν 
έναποτεταμιευμένη ή άκμή εκείνη τής εύ-
σεβοΰς συγκινήσεως, αυτή ή πλημμυρά και 
ή θάλασσα τοΰ ίσχυροΰ θρησκευτικοΰ συν
αισθήματος, Οπερ κατέκλυσε τότε τήν ψυ 
χην μου ! Εις άρσιν και αινον πρός τόν 
θείον πάτερα τόν έν ούρανοΐς μετουσιώθη 
τότε τών αισθημάτων μου πάντων ή φλόξ 
και ή άκμη. Κατεποντίσθην είς πέλαγος 
θρησκευτικόν, άλλά δέν έπνίγηντούναντίον 
έσωθην' και ασφαλή έπί τών κυμάτων τοΰ 
άχανοΰς μέ έφερεν έπιπλέοντα τό έν έμοί 
έπιφοιτήσαν και καταλάμψαν πνεΰμα τής 
πίστεως και τής πεποιθήσεως. Τοΰ σωσι
βίου παρήγορου πίστεως έχόμενος τότε, ή'-
χθην αδιατάρακτος είς εύλογητήν παραλίαν 
ελπίδων και παραμυθιών, ά; ή φιλάνθρω
πος αγάπη τοΰ θεοΰ φυτεύει είς τά έγκατα 
τής καρδίας μας και άφανώς συντηρεί, όταν 
πονηρών αμφιβολιών τά ζιζάνια έπέρχων-
ται άποπνίγοντα τόν είς γήν άγαθήν ρι-
φθέντα σπόρον τής πίστεως. Βάπτισμα κα-
θάρτήριον, άγνισμός έγένετο ή άνάβλεψις 
εκείνη, ήτις ένω μέ έστροβίλισεν είς σώ
τειραν δίν/]ν ήθικοΰ κύματος, μετάρσιον Ο
μως μέ άνήγαγεν είς τούς ουρανούς, μέ ύ-
ψωσεν άγνοτερον πρός τήν έστίαν τοΰ άύ-
λου και άϊδίου φωτός, και άπό τής γής τής 
υλης χχ\ τ-7ις οδύνης μέ ήρε πρός τόν ιδεώδη 
κόσμον,όπου μακαριότηςκαί γαλήνη κρατεί. 

Ενθυμούμαι, ότι τά χείλη μου, έρμη-
νεύοντα τόν είς συγκινήσεις άναλυθέντα έ-
σωτερικόν άνθρωπον, έψέλλιζον ύποτρέ-
μοντα ύπό έντύπωσιν ευσεβή· «θεέ τοΰ 
ελέους» έ'λεγον, «θεέ τή; εύσπλαγχνία; και 
τή; αγάπη;, θεέ τής συγγνώμης διά τούς 
πταίσαντας και τη; παρηγοριά; διά τούς 
πάσχοντα;...» Και έκπληκτος ό νοΰ; μου 
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πραεϊαν και δικαίαν χείρα ά-
πολυτρωτικήν έκτείνουσκ έπί 
τη; άνθρωπότητος, και τό ηθι
κόν σκότος τών οφθαλμών τής 
ψυχής διώκουσα πόρρω διά τής 
επιλάμψεως τοΰ άληθοΰς και 
αθανάτου φωτός σου. 

Προσπίπτω είς τάς πλάκκς 
τή; εκκλησίας. Οίκος Κυρ^ 
είναι έδώ ! 'Εάν τό σώμα κυ-
λινδεΐται και κηλιδοΰται έπί 
τής γής,άς σωσω τουλάχιστον, 
άς τηρήσω άκηλίδωτον τήν ψυ
χήν. Τό πνεΰμα σου, θεέ, ά ς 
φωτίση τήν ασθενή και ώχράν 
λαμπάόα τής διανοίας μας,και 
ή θεία ισχύς σου, ή τελειοΰσα 
τήν άνθρωπινην άσθένειαν. κς 
έπιφοιτήσν] κρατύνουσα τοΰ άν
θρωπου και τοΰ νοΰ του τήν ά-
δυναμίαν και άβουλίαν. Πίστις 
ιερά, ελθέ νά έυπεδώσης πο-
θητήν προσδοκίαν και νά κρα-
τύνης αθανασίας ελπίδα, άσύλ-
ληπτον άπό τοΰ νοΰ τήν περι-
ωρισμενην δύναμιν, τήν προσ-
όοκίαν ότι θνήσκοντες θά ζή-
σωμεν είς θεωρίαν άνώόυνον και 
εις γαληνιαίαν μελέτην άύλων 
πνευμάτων. Και άπό τής σκο
τεινής τοΰ μνήματος πύλης 
εισερχόμενοι είς τάς φωτεινάς — 
τη: αθανασίας και τής ειρήνη. 
Μ ι ς , θά έναγκαλισθώμεν έν πνεύματι 
τούς φιλτάτους, ού; έθάψαμεν, χωρί; ποτε 
νά τού; λησμονήσωμεν, και ευτυχείς εν 
πνεύματος κοινωνία θά ζήσωμεν ώς πνεύ
ματα έν ύμνω πρός τοΰ θεοΰ τήν φιλ.ανθρω-
πιαν /.-/Χ αγαθότητα, τήν διανοίξασαν διά 
τοΰ όδυνηροΰ σταδίου τής ζωής και τής δο-
κιμασίας, και διά τοΰ μυστηρίου και τοΰ 
σπαραγμοΰ τοΰ θανάτου, τόν δρόμον τής 
άληθοΰς και αιωνίας ζωής, έκεΐ όπου συνε-
τρίβη και έτάοη ή πρόσκαιρος '. 

Θεότης επιεικής, σοφή και άπειρος, ά-
**Ρχος και ατελεύτητο;, γενναία και παν
τοδύναμο;, αγαθή καΐ αγία, άλλ' εύσπλα-
Χ»ος πρό πάντων και εί; συγγνώμην άκε-
νωτο; και έτοιυ.ος. ναι, έτοιμος και άκε-
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ΜΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Η Ε Κ Χ Ι Ο Ν Ο Σ 
/Φωτογραφία τον φωτογράφου τών ."Αθηνών, χ . Δ . ΓΑΛΑΝΗ; 

Έφιλοτεχνή&η εις τήν πλατεΐαν τον Σνντάγματος 

έκτα-· νωτος είς συγγνώμην, θεότης ήν θερμώς 
και πιστώς σέ έλάτιευσα άλλοτε και ήδη 
θελω και ποθώ να σέ λατρεύω, σέ επι
καλούμαι εγκαρδίως και εύσεβάστως...Ευ
δόκησαν έν τ·?ί άπείρω άγαθότητι και τώ 
άδαπανήτω έλέει σου νά φώτισης και νά 
σώσης άνθρωπον καταχειμαζόμενον !.. 

'Εξημέρωσεν ! Ή νύξ έτελείωσε ! Τοϋ 
φθινοπώρου έσχατη νύξ, άγρυπνος σέ ήτε-
νισα φεύγουσαν ύπό τής ήοΰς τό κροκοβα-
φές φέγγος. Σέ ειδον ύπο/ωροΰσαν είς τό 
φώς, και δτι ήφανίσθης, «"Εληξαν», είπον, 
«τοϋ ΦθινοποΊρου αί νύκτες \» Οίμοι ! "Αρ
χονται αί χειμεριναί ! 

ΤΕΛΟΣ 

ΐσταται έ·5ώ και έρευνα πώς είναι δυνατόν 
νά μ ή άγαπχ ό άνθρωπο; κκί ό χριστιανός 
ιδία άφ' ου τό ταν είναι αγάπη έν τω κο
σμώ, άφ' ου άγάπην έδίδαξε και ήσκησεν 6 
Κύριος, ό είς εύλογίαν καλέσας τούς λαούς 
και τον κόσμον, και τήν θείαν μορφήν άπο-
στρέψας άπό τής έχθρας και τής κατάρας 
άφοΰ μόνη κακία είναι μ Τ σ ο ς , αυτή μόνη 
δέν είναι αγάπη. Και σκεπτόμενος ήρώτων 
έυ.αυτόν, εάν δέν είναι άρνησίθρησκοι όσοι 
δέν άγαπώσιν, άφ'ούή ιδέα τής αγάπης και 
ή έμπρακτος αυτής εφαρμογή, κατά τοΰ 
Ευαγγελίου τό αξίωμα και τήν έ'ννοιαν, δέν 
είναιάπλώς άποχρωσις τής θρησκείας, άλλ' 
εΤναι τό ούσιωδέστατον στοιχεΐον αυτής, 
είναι αυτό τό θεμέλιον, ούτινος τήν βάσιν 
ουχί νά άρνηθγί δέν δύναται ό πιστεύων, 
άλλ' ούτε και πόρρω νά θίξη, χωρίς νά σα-
λεύση και νωρίς νά άσεβήση είς τό θείον 
οικοδόμημα. 

Είδωλον, φάντασμα, πλάνη, σκιά, υπο
βολή, παραλήρημα προκαταληψις, νεφέλη, 
όνειρον, οπτασία παραίσθησις,πραγματικό-
της, υπερβολή, ασθένεια, έντύπωσις, παρο
ξυσμός, πεποίθησις δ,τι δήποτε και αν είναι 
τό αίσθημα, και είς οιανδήποτε αντιλήψεως 
σφαΐραν κκί άν άνάγηται, είναι όμως συ
ναίσθημα, Οπερ μαςδιασείει βαθέως, και τό 
όποιον έννοοΰμεν έν ήμϊν, και οταν έ'τι δέν 
δυνάμεθα νά τό όρίσωμεν και τό έξηγήσω-
μεν. Πάσχομεν έξ αύτοΰ εύδαιμονοΰντες ή 
κακοδαιμονοΰντες, και κατανοοΰμεν τήν 
κυρίαρχον επιρροήν, ύφ' ήν ενδίδει ό υλικός 
και ό ηθικός άνθοωπος, όταν τοΰ αισθήμα
τος ή δύναμις κράτηση και λκλήση έν 
έαυτώ. Ή έννοια τοΰ ήθικοΰ έρωτος, ή συ-
ναίσθησις και ή άντίληψις τής χριστιανικής 
αγάπης, ή μέριμνα υπέρ τοΰ «πλησίον», ήν 
εάν νοθεύη, ή ύπεκφεύγη ό Φαρισαϊος τής 
κοινωνίας, άσκεΐ δμως ό χρηστός Σαμα
ρείτης, ή μέριμνα αυτή, ήτις θά ήγεν είς 
τής ειρήνης τήν ιδεώδη όδόν τήν άπό τής 
αγάπης τοΰ «πλησίον» έκτραπεΐσαν κοινω-
νίαν, τά αγαθά συλλήβδην τής φιλαλλη
λίας αισθήματα, άτινα υφαίνει διά θείων 
νημάτων περί τόν στήμονα τής ανθρωπινής 
καρδίας ή υψηλή ηθική και ή διδασκαλία 
τοΰ χριστιανισμοΰ, μετέχβυσι θρησκείας 
και είναι θρησκεία, ανεξαρτήτως τής άντι-

λήψεως, ήν έ/ει τις περί θρησκείας. Λιότ*-
καί απλώς ή άγνή τοΰ «πλησίον» αγάπη θά 
ήτο θρησκεία αληθώς, κάν έτι δέν καθιε-
ροΰτο διά τοΰ ίεροΰ κωδικός τής αληθείας, 
ύφ' όν παιδεύεται ηθικώς και θρησκευτι-
κώς ή κοινωνία και ή εκκλησία τοΰ θεαν
θρώπου. 

'Εάν, επομένως, ύπό τό κράτος και τό 
κΰρος παραπλήσιων ιδεών ίσχυρισθνί τις 
δτι είναι άρνησίθρησκος ό βέβηλος και α
πόλυτος άρνητής τής αγάπης, βεβαίως δέν 
θά κατακριθ·/) ώς κενά ή άσύστατα λέγων. 

"Ω ! πόσον θέλω νά πιστεύω, θεέ μου. 
Πόσον θέλω νά ανακαλέσω τήν άποπτα-
σαν γοητείαν τής εδραίας και τυφλής θρη
σκευτικής πίστεως, και πιστεύων νά συγ
κρατήσω τήν διολισθαίνουσαν και ταλαν-
τευομένην πεποίθησιν έπί τήν άθάνατον και 
άγαθήν θεότητα, τήν δικαίαν και εΰσπ/,αγ-
χνον, ήν λατρεύει ό άνθρωπος ύπό αντιλή
ψεις και έπικλ.ήσεις διαφόρους, αναλόγως, 
πρός τήν πνευματικήν άνάπτυξίν του και 
πρός τήν ζώσαν γλώσσαν, δι' ής ερμηνεύει 
τήν λατρείαν και τήν προσευχήν αύτοϋ 
πρός τόν θεόν. Ισχυρώς φέρομαι νά προσ-
ηληθώ και νά μείνω είς τήν γαλήνην τής 
πεποιθησεως αυτής πρός τήν άθανασίαν και 
τόν θεόν,ούτινος ή έ'ννοια, ή είκών και ή δύ
ναμις ζ·/) ακμαία είς τήν συνείδησιν τοΰ άν
θρωπου, εί'τε ώς πνεΰμα έπιφοιτώσα είς 
τόν σοοόν, είτε ώς ύλη προσπίπτουσα είς 
τόν νηπιον, ύπό υλης κατασκεύασμα και 
μορφήν, και ύπό λατρείαν αίματηράν ή ά-
ναίμακτον. θέλω νά φυτεύσω και πάλιν έν 
έμοί έδραΐον και άδιάσειστον τής ίερας πί
στεως τών πατέρων τό κλυδωνισθέν δέν-
δρον. Τό διέσεισαν τής ζωής αί θύελλαι, 
και αί άπό τών σκέψεων αμφιβολία*/ δέν 
τό έξερρίζωσαν όμως ευτυχώς, τό δένδρον 
αυτό "·ό άγλαόν, ύφ' ό παρήγορος και ά-
προσμάχητος προστασία εκτείνεται,και ψυ
χής ειρήνη άπλοΰται, καίδπερ, παιδίον,δι' 
άγνοΰ κατήρδευσα δακρύου, και ύπό τήν 
φιλόστοργον, τήν σοφήν και φωτεινήν παι-
δαγωγίαν τής εξόχου και απαράμιλλου μη
τρός έκκλλιέργησά ποτε,και ήδη φλέγομαι 
νά καλλιεργήσω και πάλιν. Στήριξαν με, 
φώτισόν με, βοήθησοννάτό κατόρθωσε,δύ
ναμις ιερά και αγαθή, αθάνατος και θεία,. 
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Έν τούτοις τά τρόφιμα εΐχον προ 
πολλοϋ εκλείψει έκ τής άνω πόλεως, 
και οί πολιορκούμενοι έταλαιπωροϋν-
το και κατετρύχοντο ύπό πείνης οδυ
νηρότατης. Και οί μεν έδραπέτευον 
έκ τής πόλεως, ίνα σωθώσιν, οί δε εξ
ερχόμενοι έξέκλεπτον λαθραίως τών 
εχθρών τά τρόφιμα. Άλλ' υ ρωμαίος 
οτρατηγδς βαρέως φέρων τήν επι
μονών καί τους έξονειδισμούς τών πο-
ΊΛ όρκου μένων, διέταξε νά φονεύεται 
πάς όστις ήθελε σνλληφθή έκ τών 
έχθρων. Διδ καί ήτο έλεεινότατον διά 
τούς πολιορκονμένους θέαμα, νάβλέ-
πωσι καθ' έκάστην 500 κατά μέσον 
δρον δυστυχείς, οϊτινες κλονούμενοι 
καί ήμιθανέϊς έκ .ής πείνης έξήρ-
χοντο έκτος τοϋ τείχους, ίνα ανλλέ-
ξωσι καί καταφάγωσι τά πέριξ αύτοϋ 
φνόμενα χόρτα, περιφρονοϋντες ένε
κα τοϋ λιμοϋ τον προφανέστατον άπό 
τών εγγύς εχθρών κίνδυνον. Καί τον 
κίνδυνον τούτον οί πλείστοι αυτών 
δέν διέφευγον σνλλαμβανόμενοι δε 
ύπδ τών 'Ρωμαίωνάπήγοντο καθ' ε
κατοντάδας καί άνεσταυροϋντο. Άλλ' 
έτι μάλλον αφόρητος ήτο ή πείνα τών 
έν τω ναώ έγκεκλεισμένων δπου τά 
θύματα αυτής ήριθμοϋντο κατά χι
λιάδας δσημέραι. Έάν έγεννάτο καί 
μικρά υπόνοια δτι έν οικία τινί ύπήρ-
χον κεκρυμμένα τρόφιμα, ή οικία ε
κείνη έπολιορκεϊτο και έξεπορθεΐτο. 
Οί έπιστήθειοι φίλοι τότε μεταβάλ
λοντα είς αμείλικτους εχθρούς, καί ε
κείνοι, οΐτινες κατεακληκότες καί μό
λις πλέον σώζοντες μορφήν άνθρω-
π'ινην, έπεριπάτουν είς τον δρόμον 
κλονούμενοι και καταπίπτοντες προς 

τδ ελάχιστον πρόσκομμα, έξηγριοϋντο 
καί μετεβάλλοντο είς λυσσαλέους κύ-
νας, έάν έψεύδοντο αί περί ανευρέ
σεως τροφής ελπίδες αυτών. Ευγενής 
τις καί πλούσια προσκυνήτρια έπολιορ-
κήθη πολλάκις καί ήρπάγη πάν δ,τι 
είχε μεθ' εαυτής κεκρυμμένον. Ήδέ 
άγανάκτησις καί ή οδύνη τής πείνης 
κατέστησαν αυτήν μανιώδη. Λιμώτ-
τουσα προ πολλοϋ κατετόλμησεν δ,τι 
φρικωδέστατον. Άρπάσασα κατέ-
σφαξε τδ ίδιον αυτής τέκνον, ούτινος 
μέρος κατέφαγε. Μετ' ού πολύ ε'ισέ-
βαλον κατά τδ σύνηθες είς τδ οϊκημά 
της νέοι άγριοι καί λυσσαλέοι τρο
φής θηρευταί, οϊτινες καί όσφραν-
θέντες τήν όσμήν τοϋ έψημένου κρέ
ατος, έζήτουν αύτδ, άπειλοϋντες δτι 
θά τήν φονεύσωσι. Παράφορος έκ τής 
οργής καί μανίας ήγέρθη τότε εκείνη, 
καί : Ναι, ειπούσα, έχω κρέας καί 
ιδού αύτδ, έρριψεν είς τούς πόδας τών 
επιδρομέων τά φρικώδη λείψανα τοϋ 
θυεστείου της δείπνου. Οί άνθρωποι 
ύπεχώρησαν μετά φρίκης πρδς τδ ά-
παίσιον θέαμα. Άλλ' εκείνη, έτι μάλ
λον μανιώδης : Ναι, έξηκολούθησε 
λέγουσα, είνε δ υιός μου, καί έβαψα 
έγώ ή ιδία τάς χείρας μου είς τδ αίμα 
τον. Δύνασθε νά φ/γετε, διότι πρώτη 
έφαγον έγώ αντί). Φρίττοντες και ά
φωνοι έξήλθον εκείθεν οί έπιδραμόν-
τες. Μόνον κατά τδν Ίούνιον μήνα 
άπέθανον έκ τής πείνης έντδς τών 
απαίσιων καί θανατηφόρων εκείνων 
τειχών 11ο,880 ψνχών. Και δμως 
τών ζηλωτών τδ πείσμα καί ή επι
μονή ουδόλως έκ τών φρικωδών τού
των σκηνών κατεβάλλετο καί ή είς 
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τήν άντίλ)/ψιν τής δεξιάς τοϋ Ύψι
στου πεποίθησις αυτών διετηρεΐτο 
ακμαία καί ζωηρά. 

Τότε δ Τίτος, ίνα περιζώση παντα
χόθεν τδν έχθρδν καί καταστήση ά-
ναπόφενκτον αύτοϋ τδν δλεθρον, ε
πεχείρησε καί διεξεπεραίωσεν έργον 
γιγάντειον καί χαλεπώτατον περιέ-
ζωσε τήν Ιερουσαλήμ διά τείχους κυ-
κλοτεροϋς, έχοντος περιφέρειαν 39 
οταδίων, δπερ, διήκον διά μέσον τής 
κάτω, πρδ πολλοϋ ήδη έαλωκνίας, 
πόλεως καί διασχίζον εκατέρωθεν αυ
τής τά τείχη, περιέβαλλεν άπανταχό-
θεν δλόκληρον τήν έπίλοιπον Ίερον
σαλήμ. 

Καθ' δν δέ χρόνον δ ένόόμνχος καί 
αμείλικτος τών Ίονδαίων έχθρδς, ή 
πείνα, είχεν έξαγριωθή εις τδ έπα
κρον, δ έξωθεν έχθρδς δ Τίτος ήρ-
χισε τακτικήν έκπολιορκητικήν προσ-
βολήν κατά τής άνω πόλεως, σνγκεν-
τρώσας ιδίως αυτήν κατά τής ακρο
πόλεως Άντωνίας, καθ' ής νψωσε 
τέσσαρα πολιορκητικά προχώματα. 
Έπι τέλονς άνοίγουσιν είς τδ τείχος 
τής ακροπόλεως ταύτης ρήγμα, και 
είσπηδώσιν αμέσως οί πολιορκηταί είς 
αύτδ πλήρεις μένους καί ορμής' άλλ' 
αίφνης άνακαλύπτονσιν δτι, έσωθεν 
τοϋ διαρρηχθέντος εκείνον τείχονς, 
νπήρχεν έτερον νέον. Μετά πολλάς 
δέ καί αλλεπάλληλους έφόδονς, ε'σ-
πηδώσι τέλος οί 'Ρωμαίοι καί είς τήν 
Άντωνίαν. Τότε άρχεται μεταξύ τής 
Άντωνίας καί τοϋ ναοϋ, είς τον ο
ποίον τδν έξώτατον περίβολον εισέρ
χονται οί εχθροί, φονικώτατος τών 
Ιουδαίων πρδς τους'Ρωμαίους άγων 
εξ ον άπανδήσαντες έπι τέλονς ύπεχώ
ρησαν έκάτεροι, οί μέν 'Ρωμαΐοι είς 
τήν Άντωνίαν, οί δέ Ίονδαϊοι είς 
τδν ναόν. 

Ό αιματηρός λοιπδν κύκλος περιε-
στάλη νϋν είς στενότατον χώρον, καί 

περιέζωσε αύτδ τδ ίερώτατον κέντρον 
τών Ιουδαίων. Μικρόν ακόμη, καί ή 
αιχμή τοϋ θανατηφόρον ξίφονς τής 
'Ρώμης, δπερ, λαβόντες είς χείρα στι-
βαράν οί σιδηρόσπλαγχνοί της υιοί 
ένέπηξαν εις τήν καρδίαν πάσης έν τω 
άρχαίφ κόσμω χώρας, ήτις άνέπνεεν 
ελευθέρως, καί πάσης εθνικότητος, 
ήτις είχε πνοήν ζωής, διελάσασα ήδη 
τδ έπίλοιπον σώμα, έμελλε νά φθάση 
καί είς αυτήν τήν καρδίαν τοϋ Ιου
δαϊσμού, έν ή έρρεε θερμδν ακόμη 
τδ αίμα τών δώδεκα φυλών τοϋ Ι
σραήλ, καί ήτις έπάλλετο ισχυρώς έκ 
τών ίερωτάτων παλμών δσους διήγει-
ρε καί έκ τής άποστάσεωςδέκα αιώνων 
ή βροντώόης φωνή τού'Ιεγωβά,αντη
χούσα ακόμη άπδ τής γνοφώδους κο
ρυφής τοϋ δρονς Σινά, διά τοϋ στό
ματος τοϋ Μωνσέως καί τών λοιπών 
προφητών. Καί άφ'ού οί 'Ρωμαΐοι 
έξεπόρθησαν τήν Άντωνίαν καί πε-
ριέζωσαν στενότατα τδν ναδν, ϊστατο 
όρθδν ακόμη τδ φρόνημα τών ζηλω
τών καί ή κατά τήν φοβεράν έκείνην 
τοϋ κινδύνου κορύφωσιν, πεισματώ
δεις τών πολιορκον μένων επιμονή έχει 
τι αληθώς έξαλλον καί ύπεράνθρω-
πον. Εις μάτην ό Τίτος προτείνει 
συμβιβασμδν είς αύτούς' όσω μεγα-
λίτερος καί προφανέστερος νϋν ήτο δ 
κίνδυνος, τόσψ μάλλον επίμονος καί 
απόλυτος ύπήρξεν αυτών ή άρνησις. 
Ή Ιερουσαλήμ, υπέρ ής έμάχοντο, 
ήτο πρδ πολλοϋ ήδη σωρός ερει
πίων και τέφρας" άλλά τά ερείπια 
ταύτα ήσαν λόγος καί επιχείρημα 
πρδς άπελπισίαν καί παράδοσιν είς 
πάντας άλλονς εκτός εκείνων τών 
υπέρ πίστεως ένθέων μαχητών. 

Κατά διαταγήν τον στρατηγού 
ήγέρθησαν τέσσαρα προχώματα, δι' 
ών περιεζώσθη ό ναός. Όλόκληρον 
σχεδόν τδ έξω ιερόν ήτο ήδη εις χεί
ρας τών ' Ρωμαίων, δτε ό Τίτος δια-
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τάσσει νά στήσωαι τήν έλέπολιν απέ
ναντι τής εξέδρας τοϋ ένδον ίερον' 
άλλά και μετά εξ ημερών άδιάκοπον 
έργασίαν ουδέν κατορθοϋται, διότι τά 
τείχη ήσαν στερεότατα. "Αλλοι έπε-
χείρΐ]σαν νά κρημνίσωσι τήν βορείαν 
πύλην" άλλ' είς μάτην άλλοι άπεπει-
ράθησαν διά κλιμάκων ν' άναβώσιν 
είς τάς στέγας τών στοών, άλλ' άπε-
κρούσθησαν κατά κράτος. Τότε ό Τί
τος διέταξε νά έμβάλωσι πυρ είς τήν 
πνλην,και ό εμπρησμός τωόντι κατορ
θοϋται" τό πυρ μεταδίδεται βραδέως 
είς τάς παρακειμένας στοάς, αϊτινες 
κατακαίονται. 'Ο Τίτος διατάττει τότε 
νά σβέσωσι τό πυρ και παραμερίσαν-
τες τά ερείπια νά άνοίξωσι δρόμον διά 
μέσου αυτών. Τότε στίφος Εβραίων 
εξέρχεται αιφνιδίως έκ τής ανατολι
κής πύλης τον ναού και ρίπτεται μα
νιώδες κατά τών 'Ρωμαίων, οϊτινες 
ήσαν έν τω περίβολο" άρχεται δέ 
πεισματώδης και φονική μεταξύ αυ
τών πάλη" άλλ' έπί τέλους οί Ιου
δαίοι ήναγκάσθησαν υπό τοϋ πλή
θους νά ύποχωρήσωσι και νά έγ-
κλεισθώσι καταδιωχθέντες είς τόν 
ναόν. Έν τή βιαία δ' εκείνη κατα
διώξει 'Ρωμαίος τις στρατιώτης προ-
φθάσας έρριψε διά χρυσού τίνος πα
ραθύρου άνημμένον δαυλόν είς τόν 
ναόν, όστις και μετ' ολίγον πυρπο
λείται. Οί έν τω ναω ίδόντες τάς φλό
γας περινεμομένας τό μέγιστον και 
ίερώτατον οικοδόμημα, εαυτούς δέ 
άπανταχόθεν περικεκλεισ μένους, βάλ-
λουσιν άγριας φωνάς πένθους και 
απελπισίας. Ή εϊδησις τής πυρπο-
λήσεως έφθασεν είς τόν Τίτον, καθ' 
ήν στιγμήν διανεπανετο άπό τοϋ αγώ
νος έν τή σκηνή αύτοϋ. Όργισθεις 
διά τόν άνευ τής Διαταγής αύτοϋ 
έμπρησμόν τούτον, ήγέρθη διά τά
χους και ήλθε όρομαϊος είς τόν περι-
βόλον παρακολουθήσαντος σύμπαντος 

τοϋ στρατού. Κρανγάζων άμα και 
χειρονομών διατάσσει τούς έν τω πε-
ριβόλγ στρατιώτας νά σβέσωσι τό 
πϋρ, άλλ' αί έκ τοϋ ναού κραυγαί 
και ό θόρυβος και ό αλαλαγμός και 
ή σύγχνσις δέν άφιναν νά έννοήσω-
σιν οί έν τω περιβάλω τί έλεγεν ό 
στρατηγός" οί περι αυτόν έπαναλαμ-
βάνουσι τήν διαταγήν άλλά τοϋτο επ
αυξάνει μόνον τήν σύγχυσιν, ήτις τότε 
έκορυφώθη. Έν δέ τω μέσω τής 
πα'μμιγοϋς και φρικώδονς εκείνης 
βοής και συγχύσεως αί ρωμαϊκοί λε
γεώνες ακράτητοι πλέον και διπλήν 
δίψαν έχουσαι, τήν τής έκδικήσεως 
και τής αρπαγής, είσορμώσιν άπλη
στοι και άγριοι ώς Έρινννες διά τών 
φλογών και τοϋ καπνού άλαλάζοντες, 
διαρπάζοντες τά πολύτιμα κειμήλια 
τοϋ ναού και φονεύοντες πασαν 
•ψυχήν ζώσαν. Έξακισχίλιοι άοπλοι 
προέφθασαν νά καταφύγωσιν είς τινα 
τών στοών τοϋ έκτος περιβόλου ζη-
τοϋντες έλεος" άλλ' οί 'Ρωμαίοι ένέ-
βαλον είς τήν στοάν έκείνην πϋρ, ού
τινος έγένοντο άπαντες παρανάλωμα. 
Οί δ'έν τω ναω ιερείς, άοπλοι μέχρι 
τοϋδε και άμαχοι, άρπάσαντες τότε 
δ,τι τεμάχιον σιδήρου εύρον πρόχειρον 
και μανιωδώς μαχόμενοι, έπεσον ά
παντες νεκροί πέριξ τοϋ θυσιαστη
ρίου, κρατούντες έτι είς τάς χείρας 
των τόν άμυντικόν και έκδικητήριον 
σίδηρον. Χιλιάδες νεκρών και ημι
μαθών κατέκειντο έπί τοϋ ίεροϋ εδά
φους, και, έκεϊ όπου μέχρι τούδε 
ήκούοντο ψαλμοί ιεροί, έβόμβονν νϋν 
οι γόοι και οί στεναγμοί και αί άραι 
τών αποθνησκόντων ή οί αλαλαγμοί 
και αί βλασφημίαι τών νικητών. Αι 
δέ κραυγαί αύται και ό αλαλαγμός και 
ό θόρυβος ήτο τόσον μέγας και φο
βερός, λέγει ό Ίώσηπος, ώστε είνε 
αδύνατον νά περιγραφή τις αυτόν. 
Άφ' ου ό ναός ολόκληρος άπετε-
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φρώθη, είσήλθεν είς αυτόν περίλυπος 
ό Τίτος, και οί'Ρωμαίοι,δι'αλαλαγμού 
αιφνίδιου και φοβερού, έπικαλύψαν-
τος τόν μέχρι τοϋδε περιβομβοϋντα 
θόρυβον, ύπεδέχθησαν τόν καταμέ-
λανον έκ τής άσβόλης και τοϋ καπνού 
στρατηγόν και άνεκήρυξαν θριαμβευ
τικός αυτοκράτορα, τό σύνΐ]θες δείγμα 
και παρακολούθημα μεγίστου τινός 
και έκτακτου έν τω πολέμω κατορθώ
ματος. Προβάντες δέ έπί τοϋ πυροϋ 
τών πτωμάτων ήλθον και έμπήξαντες 
τόν αύτοκρατορικόν άετόν έπί τοϋ 
θυσιαστηρίου, προσήνεγκαν θυσίαν 

.είς τούς θεούς. 
Μετά 18 ημέρας έπεσε και τό τε-

λευταΐον έρκος τών επαναστατών, ή 

Σιών. Οί πολιορκηταί είσώρμησαν 
είς τήν πόλιν, και άφ' ού διήλασαν 
έν στόματι μαχαίρας πασαν ψυχήν 
ζώσαν, διαρπάσαντες τήν πόλιν, έν-
έβαλον πϋρ είς αυτήν, όπερ και έπί 
δύο ημέρας καιόμενον τήν άπετέφρωσε. 
Τότε ό Τίτος διέταξε και κατηδαφίσθη 
άπ' άκρον έω.ς άκρον ολόκληρος ή πό-
λις και ό ναός έκτος τριών τών υψη
λοτάτων πύργων. Εντός ολίγων ήμε
ρων ή αρχαία και ιερά και ένδοξος 
πρωτεύονσα τής Ίυνδαίας ήτο αχανής 
έκτασις ερειπίων και τέφρας, και ούδ' 
ελάχιστον υπήρχε σημεϊον ή ίχνος 
μαρτυρούν δτι έκεϊ ήτο άλλοτε ή 
Ιερουσαλήμ. 

Τ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Ν . Β Ε Ρ Ν Α Ρ Δ Α Κ Η ! 

ΕΙΣ ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ.. 
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Διχηγόρον έν Ά&ήναις 

0 1 Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι Δ Ε Ν Π Α Ρ Α Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι Τ Α Ο Ρ Θ Α 

Π Ε Ρ Ι Τ Ο Τ Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ Ι Η Σ Ο Υ 

Ό έν 'Αθτήνάνς δικηγόρος κ. Ίησοΰς 
Σαμουηλίδης εις τό μ η ν ι α ϊ ο ν Παράρτημα 
των «Αθηνών» τοϋ μηνός Ιουνίου παρε-
δωκεν είς τήν δημοσιότη τα ' «Τί περί τοϋ 
δράματος τής σταυροόσεως τοϋ Ίησοϋ πα
ραδέχονται οί Εβραίοι συμφώνως μέ τον 
Μοοσαίκόν Νόμον». 

Έκ τής πραγματείας ταύτης πληροφο
ρούμεθα ότι οί Έβρκϊοι φρονοϋσιν ότι ενώ
πιον τοϋ Συνεδρίου δέν έλαβε χώραν παν-
τάπασιν δίκη κατά τοϋ Ίηοοΰ, και ούτε 
ήτο δυνατόν νά λάβη χώραν τοιαύτη" διότι 
ό Ίησοΰς εκληφθείς ύπό τοΰ λαοΰ ώς ό α
ναμενόμενος Μεσίας, τοϋ οποίου τήν έ'λευ-
σινπροέλεγον οί προφήται, εΐχεν προορισμόν 
νά έξυπηρετήσν] πολιτικάς υπέρ τοϋ ιου
δαϊσμού ιδέας, και νά αναστήλωση τόν θρό-
νον τοϋ πατρός αύτοΰ Δαυίδ. Συνεπώς κα
τηγορηθείς ό Ίησοΰς ύπό τών πολιτικών 
αύτοϋ έ/θρών, ώς αρχηγός επαναστατικού 
•κινήματος, ούδεμ'ιαν μετά τοϋ Έβραϊκοΰ 
δικαστηρίου σχέσιν είχε. Ή κατηγορία 
του, ούσα πολιτικόν αδίκημα, ύπήγετο είς 
τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Ρωμαίου Πραίτορος, 
ύφ ' ου ώς βασιλεύς τών Ιουδαίων κατεδι-
κάσθη εις τόν διά σταυροϋ θάνατον. 

Τοιαϋτα τινά περί τοϋ Ίησοϋ, τής δί
κης και τής καταδίκης αύτοϋ παραδέχον
ται οί Εβραίοι, ώς μας βέβαιοι ό κ. Σα-
αουηλίδης, είς τήν διαβεβαίωσιν τοΰ όποιου 
ούδένα έ/ομεν λόγοννά άμφιβάλλωμεν,διότι 
ούτος ού μόνον κέκτηται παν μυστικόν γε
γονός, τό όποιον κρύπτεται όπισθδν τοΰ 
θρησκευτικοΰ άδυτου, άλλά διότι έκ τών 
γεγραμμένων αύτοΰ συνάγεται, Οτι ό κ. 
Σαμουηλίδης είναι ά ν ώ τ ε ρ Ό ς προλήψεων 
και κέκτηται τήν έξαιρετικήν δύνκμιν νά 

μεταδώσν) μέ άρκετόν θάρρος τά φρονήματα 
και τάς σκέψεις τών ομοφύλων αύτοϋ, συζη-
τών δηαοσία έπί θοησκευτικοϋ τόσον φλέ
γοντος ζητήματος. 

Ή πραγματεία τοΰ κ. Σαμουηλίδου γε'-
γραυ.μένη μέ επιχειρημάτων δύναμιν μεγά
λην, άπτομένη δέ τής βάσεως τοΰ ημετέ
ρου συγγράμματος « Ή Δίκη τοΰ Ίησοϋ», 
δέν ήδύνατο νά άφήσνι ήμας μακράν ένερ-
γοΰ ενδιαφέροντος. Έξεναντίας δέ ή 
άλλοτε έν τω περιοδικώ «Άνάπλασις» 
κατα/ωρηθεϊσα έπίκρισίς τις τής «Δίκης 
τοϋ Ίησοϋ» παρ' άρχιμανδρίτου τινός, όέν 
έθεωρήθη κατά τήν κρίσιν ημών άξια άπαν 
τήσεω:, ούνί τόσον διά τόν πολύ κοινό τησεως, ουχί τόσον οια τον ποΛυ Λοινον 
τρόπον τής αναπτύξεως παιδαριωόων εν
νοιών, όσον διότι ήντλοΰντο τά δήθεν επι
χειρήματα έκ πηγής αισθήματος προφα
νώς ταπεινοΰ. 

I 
Ό κ. Σαμουηλίδης έν τή αναπτύξει 

τών ιστορικών γεγονότων δείκνυται επι
στήμων συζητητής δεινός, και έν τή εύθυ-
τητι τοϋ αδυσώπητου κριτικοΰ ελέγχει πι-
κρώς τούς ομοφύλους αύτοΰ Γραμματείς 
και Φαρισαίους διά τήν έπονείδιστον πραξιν 
τή; κκταδιώξεως και κατκδόσεως τοΰ Ί 
ησοϋ ενώπιον τοΰ Πιλάτου. 

Κατακρίνει σφόδρα τούς Ραβίνους τής 
Εβραϊκής Συναγωγής, οίτινες έν τω Ταλ-
μούδ μετά πείσματος έκράτησαν σιγήν άρ-
ποκράτειον περί τής υπάρξεως τοΰ Ίησοϋ,. 
ένώ τοΰτο αναγνωρίζεται παρ* αύτοϋ, ως. 
έν βεβαιωμένον ιστορικόν γεγονός. Δέχεται, 
έν τ·/) συζητήσει τά Ευαγγέλια ώς αναμ
φισβήτητου; ίστορικάς πηγάς, τών πε
πραγμένων ύπό τοΰ Ίησοϋ, χωρίς να πι— 
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στεύη, ώς εικός, είς τό ύπερφυές αύτοϋ. 
Θεωρεί ώς έθνικήν φιλαυτίαν δτι τό άνθρώ-
πινον γένος τείνει νά τεθνί ύπό τό ηθικόν 
σκήπτρον ενός ομοφύλου του. 

"Αν, έν τούτοις ή Μεσιακή ϋπόθεσις φρο-
νοΰσιν όντως οί Εβραίοι δτι είναι υπόθεσις 
πολιτική, αν δηλονότι οί προφήται ώμίλ"/)-
σαν περί τοϋ Μεσίου, ούνί ώς περί σωτή
ρας τοΰ ανθρωπίνου γένους, άλλά ώς περί 
προσώπου, ου ή δρασις περιορίζεται εντός 
τών στενών ορίων τοΰ Ίουοαίσμοϋ, και είς 
τήν πολιτικήν άποκατάστασιν τοϋ Έβραΐ-
κοΰ βασιλείου, άν όντως αύτη είναι ή γνώμη 
τοΰ Έβραϊκοΰ Έθνους περί τοΰ Μεσίου, και 
δέ / είναι γνώμη ολίγων πατριωτών, ώςθέ-
λομεν ήμεϊς νά πιστεύωμεν, φερομένων είς 
ταύτην ύπό τοϋ φλέγοντος τήν καρδί αν π α — 
τριωτικοΰ αισθήματος, φρονοΰμεν ότι αύτη 
ή υποδοχή, χωρίς νά έ'χη τίποτε τό μεμ-
πτόν διά τούς πατριώτας τοϋ Έβραϊκοΰ 
Έθνους, υποβιβάζει σπουδαίως τήν άξίαν 
τή: υποθέσεως τών προφητών, τήν θεο-
πνευστίαν αυτών ώς και τήν άποστολήν 
ην προωρισται νά έ'χν) έν τώ κόσμω τούτω 
τό "Εθνος τών Εβραίων. 

Δέν γνωρίζω ακόμη, άν ουχί μοιραίως ίέν 
διεσκορπίσθη τό Ίουδαϊκόν έθνος άνά τήν 
ύφηλιον ΐνα έν τή πάλη περί ίσότητος 
πρωταγωνιστήση είς τήν έξαφάνισιν τών 
ορίων μεταξύ τών Εθνών, είς τήν έξυπη-
ρετησιν δηλονότι τής άληθοΰς Μεσιακής 
ιδέας, καθ' ήν ό κόσμος τείνει νά καταστή 
μία ποίμνη ύπό ένα ποιμένα. 

Δεν είναι εντούτοις έργον ίδικόν μου νά 
αποδείξω νΰν έξ αυτών τών Γραφών πε
πλανημένων τήν περί Μεσι κής ιδέας περι-
ωρισμένην γνώμην τοΰ κ. Σαμουηλίδου. Τό 
ζήτημα τοΰτο ανάγεται είς τούς ειδικώς 
περι τά Θεολογικά ασχολούμενους. Ήμεϊς 
δα περιορισθώμεν νά άποκρούσωμεν τούς ι
σχυρισμούς τοΰ κ. Σαμουηλίδου, δι' ων 
πειράται ούτος νά άποδείξη ότι δίκη ενώ
πιον τοΰ Έβραϊκοΰ Συνεδρίου κατά τοΰ Ι η 
σού δέν έλαβε παντάπασι χώραν. Έλπί -
ζομεν δέ νά άποδείξωμεν δτι οί Εβραίοι 
δέν παραδέχονται τά ορθά περί τοΰ δρά
ματος τής Σταυρώσεως τοϋ Ίησοϋ συμφώ-
ν<ος μέ τόν Μωσαϊκόν Νόμον. 

I I 
Πρός ύποστήριξιν τής γνώμης του ταύ

της επικαλείται ό κ. Σαμουηλίδης τά κεί
μενα τών Ευαγγελίων και τών Ευαγγελι
στών τά σχετικά χωρία. Υπέρ πάντα δμως 
άλλον ίσχυρισμόν τάσσει τόν πολιτικόν 
χαρακτήρα τοϋ Μεσίου, καθ' όν ό Ίησοΰς. 
εκληφθείς υπο του λαου ως ο διαλαλουι/.ενος 
ύπο τών Προφητών Μεσίας, ήτοι ώς ό ανα
μενόμενος ελευθερωτής τοΰ Ίουδαίκοΰ Έ 
θνους άπό τής δουλείας τοΰ Ρωμαϊκοΰ ζυ-
γοΰ, ούδεμίαν ήδύνατο ούτ^ς νά έ'χη σχέσιν 
κατα τε τόν σκοπόν και τάς ενεργείας αύ
τοΰ μετά τοΰ ποινικοΰ Έβραϊκοΰ δικαστη
ρίου. Έξ εναντίας δέ πολιτικός ων άνήρ, 
και περί ελευθερίας και περί βασιλείας 
ομιλών, προσέβαλε τάς καθεστηκυίας τών 
Ρωμαίων αρχάς, και τήν Ρωμαίκήν πολι-
τειαν έπιβουλευόμενος, μετά τοΰ Ρωμαϊκοΰ 
μόνον ποινικοΰ νόμου έσχετίζετο, και ενώ
πιον μόνον τοϋ Ρωμαϊκοΰ δικαστηρίου εκλή
θη, ώς αρχηγός έ/.αναστάσεως, νά λογοδο-
τήσν). 

Τό επιχείρημα τοΰτο, τό όποιον φέρει 
ό κ. Σαμουηλίδης είς άπόδειξιν, δτι πα-
ρεΐλκε πασα άνάμιξις τοΰ Έβραϊκοΰ δικα
στηρίου είς τάς πράξεις και τόν σκοπόν 
τοΰ Μεσίου, άν και είνε έν έκ τών πολλών 
άλλων, φαίνεται όμως δτι αποτελεί τήν 
άκρόπολιν τών επιχειρημάτων αύτοΰ, και 
διά τοΰτο επιμένει νά έννοηθ·?5 καλώς και 
νά βεβκιωθή ασφαλώς ό πολιτικός χαρα
κτηρισμός τής Μεσιακής υποθέσεως. 

Κατά τό σημεΐον τοΰτο ήδυνάμεθα καΐ 
ήμεΐς, άντιτάσσοντες πρός τήν γνώμην τής 
Συναγωγής τάς πεποιθήσεις τής ημετέρας 
εκκλησίας, νά τερματίσωμεν περί τοΰ επι
χειρήματος τούτου τήν συζήτησιν, και νά. 
θεωρήσωμεν έκ παραλήλου και ήμεΐς ώς 
άρμόδιον τό Έβραίκόν δικαστήριον, φέρον
τες ώς ίσχυρισμόν δτι ή Μεσιακή ύπόθεσις 
κατά τήν ήμετέραν Έκκλησίαν είνε φύσεως 
καθαρώς θρησκευτικής, εκτείνεται κατά 
τάς σχέσεις αυτής έφ' δλ/)ς τής ανθρωπό
τητας, δέν άπτεται ειμή τοΰ θρησκευτι
κοΰ καθεστώτος τών Εβραίων, και ό Ί η -
σοϋς μόνον ο"υκοφαντούμενος, ήδύνατο νά. 
όδηγηθή ενώπιον τοΰ Ρωμαίου Πραίτορος^ 
Έν τούτοις άπέχομεν, έ/:ιθυμοΰντες νά: 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΜ» 
«ΜΠΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

δτι, πριν γίνη τις πολιτικός, οφείλει νά 
παρουσίαση πρώτον τόν εαυτόν του ώς 
θεολογικόν άνδρα, καί νά σχετίση τούς λό
γους του καί τάς πράξεις του πράς τό θεο-
λογικόν καθεστώς διά νά γίνη καν ακου
στό; παρά τω λαώ. 

Έάν ό Ίησοΰς δηλοϊ δτι είνε υίός τοϋ 
θεοΰ μονογενής καί δτ; είνε ΐαος πρός τόν 
πατέρα καί 8τι έρχεται είς τόν κόσμον α
πεσταλμένος άνωθεν νά όρίση είς τούς αν
θρώπους πολιτείαν διάφορον τής ύπαρχού-
•σης. πώς δέν δύναται έκ τούτου νά θεω-
ρηθή ώ; βλάσφημος κατά τοΰ θεοΰ καί ώς 

•πολιτικός έν ταύτώ Επαναστάτης ; Καί 
πώς δέν δύναται έν τοιαύτη περιπτώσει νά 
είσαχθή διά μέν τήν πρώτην κατηγορίαν 
εις τό Έβραίκόν δικαστήριον, διά δέ τήν 
δευτέραν ενώπιον τοΰ πραίτορος ; Κατά τ ί 
ή μία αποκλείει τήν άλλην ; 

Έν τούτοις ό Ίησοΰς καί διά λόγου καί 
διά έργων απέκλεισε τήν πολιτικήν αύτοΰ 
ιδιότητα, ακριβώς διά νά μή έπέλθη τοι-
αότη τις σύγχυσις. 

Καί είνε αληθές δτι ό Ίησοΰς ώμίλει 
πάντοτε εναντίον τής αργίας τοΰ Σαββά
του. Ώμίλει εναντίον τής Ιουδαϊκής προ
λήψεως, δτι ό θεός κατοικεί είς τόν έν 
Ίεροσολύμοις ναόν μόνον. Τοΰθ' δπερ εν
έχει έξ άλλου καί τήν έννοιαν δτι ώμίλη-
•σε καί κατά της Ιουδαϊκής ένότητος 
(Ίωανν. Δ'. 21—22). 

Επίσης ώμίλησεν εναντίον τής αύστη-
ρότητος τοΰ περί μοιχείας Μωσαϊκοΰ νόμου. 

Πρό παντός, ένώ ομιλών έβεβαίωσεν 
ενώπιον τοΰ πλήθους δτι αυτός είνε ό υίός 
τοΰ θεοΰ ό μονογενής, ούδαμοΰ φαίνεται 
όμιλήσας τι ή πράζας τι είς ένδειξιν επα
ναστατικών διαθέσεων, ΐνα διά τίνος τρόπου 
έκκαύση τήν εχθρότητα τοΰ Ίουδαϊκοΰ 
λαοΰ πρός τήν ΡωμαΙκήν κατάκτησιν. Καί 
ότζν ακόμη απεστάλησαν άνδρες έκ τής 
Συναγωγής μέ τόν σκοπόν νά περιπλέξω-
ςωσιν αυτόν είς πολιτικήν ύπόθεσιν, καί 
επέδειξαν είς αυτόν τόν Ρωμαίκόν κηνσον, 
ούτος, κατά τρόπον άποκλείοντα τήν πο
λιτικήν αύτοΰ άποστολήν, καί ένδεικνύ-
οντκ την θρησκευτικήν το.αύτην : « Ά π ό -
δοτι, είπε, τά τοΰ Καίσαρος τω Καίσαρι 
καί τά τοΰ θεοϋτώ θεώ» (Λουκ. κεφ. κ' 25). 

Πώς λοιπόν μέ τοιαύτας εκδηλώσεις είς 
λόγους καί πράξεις ό Ίησοΰς δέν ήτο δυ
νατόν νά καταστή θρησκευτικώς μόνον 
υπόλογος απέναντι τοΰ Έβραίκοΰ ποινικοΰ 
νόμου ; Καί πώς δέν ήτο δυνατόν νά κατη-
γορηθή διά θρησκευτικόν αδίκημα, ώς 
ισχυρίζεται ό κ. Σαμουηλίδης ; Έν καί 
μόνον τή άληθεία πράγμα απομένει άνεξή-
γητον είς τήν ύπόθεσιν ταύτην. Ό Ίησοΰς 
νά καταδιωχθή ώς πολιτικός υπόδικος χω
ρίς προηγουμένως νά καταστή θρησκευτι
κός κατάδικος ύπό τών Εβραίων. 

V 
Επιθυμώ νά σημειωθή ή λέςις μονογε

νής είς τό υίός, διότι θέλω νά αντιτάξω 
αυτήν πρός τήν ρήσιν τών Γραφών * πάντες 
υιοί θεοΰ έσμέν», ής έμνησθη ό κ. Σαμουη
λίδης. 

Νομίζω, δτι δ Ίησοΰς, λ.έγων δτι είνε 
μονογενής υίός τοΰ θεοΰ, είπε μείζον τι 
άπό τό «πάντες υιοί θεοΰ έσμέν». Καί 
δταν λέγη έπι πλέον δτι έγω και δ πατήρ 
έν έσμέν» δίδει πάντως τήν άφορμήν νά. 
καταδιωχθή έπι δικαστηρίου επί βλασφη
μία κατά παράβασιν τοϋ 6 —10 Κεφ. ΙΓ 
τοΰ Δευτερονομίου, άρκεϊ να έχωσιν οί 
Ιουδαίοι τήν διάθεσιν πρός τοΰτο καί νά 
θέλωσι νά άπαλλαγώσιν ενός όχληροΰ καί 
ουχί ακίνδυνου διά τό θρησκευτικόν καθε
στώς προσώπου. 

Υ 1 

Δέν επιθυμώ νά αφήσω άνευ έλεγχου καί 
ετέρας δύο περιστάσεις, αΐτινες φέρονται 
πρός ύποστήριςιν τοΰ επιχειρήματος. 

Καί αυτός δ Ίησοΰς, λέγει δ κ. Σααου-
ηλίδης, δέν ήγνόει τήν πολιτικήν ίδ'.ότητά 
του, καί ευκαιρίας τυχούσης έξεδήλωσεν 
αυτήν είς τό πρόσωπον της Χαναναίας ή 
Έλληνίδος, είς ήν εϊπεν ότι δέν απε
στάλη ειμή διά τά άπολωλότα πρόβατα 
τοΰ Ισραήλ, δταν ή Χαναναία έζήτησε 
παρά τοΰ Ίησοΰ νά θεραπεύση τήν πά-
σχουσαν κόρην της. 

Νομίζομεν έκ τών λόγων τούτων τοϋ 
Ίησοΰ δέν δύναται νά πρόκυψη συμπέρασμα 
περί αποστολής αύτοΰ υπέρ μόνον τοΰ Ιου
δαϊσμού. Διότι δ Ίησοΰς έσυνείθιζε νά όμιλή 
κατά τάς περιστάσεις καί διά τρόπου, ώστε 
νά προκαλήται άπάντησις ενδεικτική τής 
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•άποδείξωμεν δτι καί ύπό τούς δρους τοΰ τήν πραγματικήν έν τω κόσμω τούτω άπο-
ίσχυρισμοΰ της Συναγωγής, ουδέν ασφαλές στολήν του. 
καί βέβαιον προκύπτει συμπέρασμα υπέρ «Ούτω γαρ ήγάπησεν ό θ : ός τόν κόσμον, 
τής άποφατικής λύσεως τοΰ επιμάχου ζη- λέγει ό Ίησοΰς πρός τόν Νικόδημον, ώστε 
τήματος, δτι δέν ύπήρξ; δηλονότι δικα- τόν μονογενή αύτοΰ υίόν έδωκεν, ΐνα, πας 
στική κατηγορία έπι θρησκευτικοί ζητή- ο πιστεύων εις αυτόν, μή άπόλλυται, άλλ' 
ματι οΰτε δτι διεξήχθη δίκη ενώπιον τοΰ έχη ζωήν αΐώνιον. Ού γάρ άπέστειλεν ό 
Ανωτάτου Δικαστικοΰ Συμβουλίου των θεός τόν υίόν αύτοΰ εις τόν κόσμον, ΐνα 
Εβραίων κατά τοΰ Ίησοΰ. κρίνν) τόν κόσμον, άλλ' ΐνα σωθή ό κόσμος 

III δι' αύτοΰ. Ό πιστεύων είς αυτόν ού κρί-
Προκύπτει έκ τών κειμένων κατά τρόπον νεται, ό δέ μή πιστεύων ήδη κέκριται, δτι 

-πλέον κοινώς γνωστόν δτι συγκεχυμέναι μή πεπίστευκεν είς τό όνομα τοΰ μονογε-
-ύπηρξαν κατ' αρχάς αί γνώμαι τοΰ Έβραί- νους υίοΰ τοϋ θεοϋ. Αΰτη δ$ έστιν ή κρίσις 
κοΰ λαοΰ περί τής αποστολής τοΰ Ίησοΰ δτι τό φώς έλήλυθεν είς τόν κόσμον, καί 
έν τγί κατ' άνθρωπον σταδιοδρομία του έν ήγάπησαν οί άνθρωποι μάλλον τό σκότος ή 
τω κόσμω τούτω. Δι' δ άλλοι ένόμιζον αύ- τό φώς» (Ίωάν. γ. 16). 
τόν ώς τόν Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, άλ- IV 
λοι ώς τόν Ήλίαν, άλλοι ώς τόν Ίερεμίαν, Καί μετά τήν πανηγυρικήν ταύτην δή-
καί άλλοι ώς ένα τών προφητών. Όλίγοι λωσιν τοΰ Ίησοΰ περί τής θείας καί γενι-
δέ τήν πραγματικήν αύτοΰ κατενόησαν ά- νικής αύτοΰ αποστολής υπέρ τών ανθρώπων 
ποστολήν. "Αλλοι πάλιν αληθώς έπίστευον έν γένει, καί ουχί υπέρ τών Ιουδαίων μό-
είς τόν πολιτικόν χαρακτήρα, έν οΐς καί ή νον, πάλιν δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι 
μήτηρ τών υιών Ζεβεδαίου, ήτις έζήτησε δέν υπήρξαν πολλοί τών Ιουδαίων, έκ 
παρά τοΰ Ίησοΰ, δταν ούτος άνακτήσνι πλάνης βέβαια, πιστεύοντες είς τήν πολι-
βασιλικήν έξουσίαν, οί υιοί αυτής νά τεί- τικήν αύτοΰ άποστολήν. 
χωσιν εξαίρετου παρ' αύτώ θέσεως (Ματθ. Άλλά τό νά είνε συγκεχυμένη ή άντί-
κ. 20 — 22.) ληψις τής θρησκευτικής καί πολιτικής αύ-

Ήτο πολύ έπόμενον μ&τά τό Έπανα- τοΰ αποστολής, θεωροΰμεν πολυ φυσικόν 
στατικόν κίνημα τοΰ θευδα καί τοΰ Ιούδα πράγμα δι' ένα λαόν, δστις άνεπτύχθη καί 
τοΰ Γαλιλλαίου, περί ών ποιείται λόγον ό έζησεν άπό αιώνων μέ ένα πολίτευμα, πολύ 
διδάσκαλος Γαμαλιήλ (Πρ. 'Αποστ. ε, δυνατά συνδεδεμένον μετά τών άποκαλύ-
35-37,) νά ύποθέσωσι πολλοί δτι πρόκειται ψεων τοΰ θεοΰ. "Οθεν ό Ίησοΰς έξαγγέλ-
περί πολιτικής επιχειρήσεως. Πλήν νομί- λων ενώπιον τοΰ Έβραίκοΰ λαοΰ θείας 
ζομεν δ Καϊάφας καί άπασα ή Συναγωγή αποκαλύψεις ήδύνατο νά έκληφθή καί ώς 
δέν ήτο δυνατόν νά έπλανώντο. Μάλιστα πολιτευόμενος παρά τίνων. Άλλά ταΰτα 
μετά τήν γενομενην νύκτωρ συνέντευξιν πάντα, έστω καί διά τούς πιστεύοντας είς 
τοΰ βουλευτοΰ Νικόδημου, μέλους τοΰ τόν πολιτικόν αύτοΰ χαρακτήρα, δέν εννοώ 
Έβραίκοΰ Συνεδρίου, καθ' ήν ό Ίησοΰς πώς ήδύνατο νά αποκλείσωσιν άπό τοΰ 
ώρισε τήν έκ θεοΰ άποστολήν του έπι Ίησοΰ καί τόν χαρακτήρα τοΰ θρησκευτι-
τής Γης υπέρ τοϋ κόσμου όλου καί ουχί κοΰ Έπαναστάτου. Έξ εναντίας μάλιστα, 
υπέρ τών Ιουδαίων μόνον, δέν ήτο δυνα- Έν τοις θεοκρατικοΐς πολιτεύμασι, καί 
τόν μορφωμένος Ιουδαίος, ή καί έπίσημον μάλιστα τοις άκράτοις τοιούτοις, ώς ήτο 
μέλος της Συναγωγής, νά ήγνόει τήν θρη- ιδίως τό Έβραίκόν. καθ' δ τά πάντα έκ 
σκευτικήν αύτοΰ άποστολήν. Είς τήν συν- θείων αποκαλύψεων είκονίζοντο καί διευθύ-
έντευξίν του έκείνην, τήν οποίαν διέσωσεν νοντο έν τή πολιτεία καί τή κοινωνία, οί 
ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ό Ίησοΰς έθεσε δέ λειτουργοί τής πολιτείας ταυτίζονται 
καθαρώς τάς βάσεις τής νέας θρησκευτικής πρός τούς λειτουργούς τοΰ ύψιστου, δέν 
πολιτείας, έξηγήσας· είς τόν Νικόδη- δύναται τις νά άποφύγη τάς τοιαύτα; 
μον καί τόν λόγον τής ενανθρωπίσεως, καί συγχύσεις. Δυνάμεθα νά είπωμεν μάλιστ* 
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πίστεως τών προσώπων, μετά τών οποίων 
συνήπτε τόν διάλογον, ή και εποικοδομη
τική διά τόν παρεστώτα λαόν. 

Ιουδαίος δέν ήτο ό Έκατόνταρχος, και 
όμως έθεράπευσε τόν ύπηρέτην αύτοϋ, χω
ρίς νά εί'πη ότι απεστάλη διά τά άπολω-
λότα πρόβατα τοϋ Ισραήλ μόνον. Επίσης 
έθεράπευσε τόν υίόν αλλοφύλου τινός, όστις 
άνήκεν είς τήν θεραπείαν τοϋ βασιλικού οί
κου, άνευ διαμαρτυρίας. 

Έάν ό Ίησοΰς όντως όιά τά άπολωλότα 
πρόβατα τοΰ Ισραήλ ήλθε μόνον, θά ήτο 
είς πλήρη άντίφασιν, λέγων πρός τούς μα-
θητάς του «πορευθεντες ούν, μαθητεύσατε 
πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς είς τό 
όνου.α τοϋ Πατρός και τοΰ Υίοΰ και τοΰ 
Άγιου Πνεύματος.» 

Ούτε Θά έλεγε τήν παραβολήν τοΰ πε
σόντος είς τούς λίστας είς ένδειςιν ότι πας 
άνθρωπος είναι πλησίον. Ούτε Οά ήτο έποι-
κοδομητικόν διά τούς πατριώτας και τάς 
έπαναστατικάς ιδέας ή κατάλυσις τοϋ Ναοΰ 
τοΰ Σολομώντος, όστις άνηγέρθη χάριν τής 
Ιουδαϊκής ένότητος. Ούτε θά ώμίλει εναν
τίον τής αργίας τοΰ Σαββάτου, κλονίζων 
τάς πεποιθήσεις τοΰ λαοΰ έπ' αύτοΰ και τής 
άφοσίωσεώς του ρις τόν Μωσαίκόν νόμον. 
Ούτε θά έλεγεν Οτι έχει και άλλα πρόβατα 
τά όποια πρέπει και εκείνα νά συλλεξη. 
Και τέλος δέν θά έλεγεν είς τόν Νικόόημον 
ότι ό θεός απέστειλε τόν μονογενή αύτοϋ 
υίόν χάριν τοΰ κόσμου, άλλά θά έλεγεν 
δτι άπόστειλεν αυτόν χάριν τών άπολω-
λότων προβάτων τοΰ Ισραήλ μόνον. «Ού 
γάρ απέστειλε λέγει ό Ιωάννης, ό θεός 
τόν Τίόν αύτοϋ είς τόν κόσμον, ΐνα κρίνη 
τόν κόσμον, άλλ' ΐνα σωθη ό κόσμος δι' 
αυτοϋ. Αύτη εστίν ή κρίσις δτι τό φώς έλη-
λυθεν εις τόν κόσμον κκί ήγάπησκν οί άν
θρωποι μάλλον τό σκότος ή τό φώς.» 

Επομένως,άν ή έννοια τών λόγων αύτοΰ 
πρός τήν Χαναναίαν ήτο ενδεικτική τής 
περιωρισμένης αποστολής του, Θα εύρισκετο 
είς πλήρη πρός τήν διδαοκαλίαν του άντί-
οασιν, τοΰθ' δπερ άτοπον. 

Ά λ λ ' έχομεν έπί πλέον και ρητάς απο
κρούσεις τής ιδιότητος τής πολιτικής. 

Όσάκις ό Ίησοΰς ευρέθη είς τήν ανάγ
κην νά άπκντήσν] έπί τοΰ θέματος τούτου, 

ήονήθηέμφκντικώτατα τήν άποστολην του,, 
νωρίς νά απόκρυψη και τήν περί τούτου-
άπαρέσκειάν του. Και δέν περιωρίζετο α
πλώς μόνον είς τήν άρνησιν, άλλα συγ
χρόνως μέ αυτήν προέβαινεν είς δήλωσιν 
τής άληθοΰς αποστολής του. Δέν είναι 
δύσκολον δέ νά άναμνησθή τιςμέ ποίον πι-
κρόν λόγον ήρνήθη είς τόν Πιλάτον τήν 
πολιτικήν ιδιότητα του ό Ίησοΰς. Ή άνα-
γνωσις τών σχετικών περικοπών είναι πολυ-
ποόχειρος έν τω Εύαγγελιστν) Ίωαννη. 
Η §"36. 

Άλλά και τήν μητέρα τών υιών Ζεβε-
δαίου ήλεγξενό Ίησοΰς ώς άνοηταίνουσαν, 
Οταν αύτη, έκλαβοΰσα ώς κοσμικήν τήν 
βασιλε ;αν, περίής ώμίλει ό Ίησοΰς, έζή-
τησε παρ' αύτοΰ ύπουργήματα διά τους. 
υιούς της. 

Υ 1 1 

Και έτερου τινός επιχειρήματος τήν άνα-
σκευήν θά έπιληφθώμεν, τό όποιον ο κ. 
Σαμουηλίδης προέτεινεν είς ένδειξιν τοΰ 
πολιτικοΰ χαρακτήρας τοΰ Ίησοϋ. 

Υπεβλήθη ό ισχυρισμός δτι ό "Εβραϊ
κός λαός και οί άρχοντες, φόβω συνεχόμε
νοι, και συνεπείας σοβαράς απέναντι της 
Ρωμαϊκή; εξουσίας σπεύδοντες νά άποφύ-
γωσιν, ήναγκάσθησαν νά παραδώσωσι τόν-
άρχηγόν τής επαναστάσεως είς τόν Πι
λάτον, χωρίς νάέξετάσωσι περί αύτοΰ άλλα. 
ζητήματα, άπαραλλάκτως δπως ήθελε 
πράξει σήμερον ή Αιγυπτιακή Κυβερνησις 
ευρεθείσα είς όμοίαν περίστασιν απέναντι, 
τής Αγγλικής κατοχής τής Αιγύπτου. 

Ά λ λ ' ό λόγος ούτος φαίνεται ήμϊν άβα-
σανίστως έρριμμένος. Τό δέ παραταχθέν 
παράδειγμα δέν έχει καμμίαν άναλογίαν 
μέ τό γεγονός τής παραδόσεως τοϋ Ίησοϋ 
είς τόν Πιλάτον διότι ουδέποτε ή Αιγυ
πτιακή Κυβέρνησι; Οά παρέδιδεν έθνικον 
άνδρα χ ω ? ΐ ί ούτος νά ζητηθϊ) και ουδείς 
Αιγύπτιος είς όμοίαν περίπτωσιν θα εφωνει 
«άρον άρον σταύρωσον,» όταν ό "Αγγλος δι
καστής άντεφώνει πρός τό πλήθος«ούδεμιαν 
ευρίσκω αίτίαν κατ' αύτοΰ.» 

Ά ν αληθώς ό Ίησοϋς παρεδόθη είς τήν 
Ρωμαικήν έξουσίαν έκ φόβου μή ενοχο
ποιηθώ ό Εβραϊκός λαός, και επομένως 
συνέφερεν ένα άπολέσθαι υπέρ τών πολλών, 
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<ός εκφράζεται ό κ. Σαμουηλίδης, τότε δέν 
ήθελον άλλο πλέον χαροποιόν σημεΐον ειμή 
νά άκούσωσι τόν δικαστήν λέγοντα πρός 
τόν λαόν «λάβετε ύμεϊς αυτόν, και κατά τόν 
νόμον υμών κρίνατε.» Ή επιμονή δυως αυ
τών νά καταδικάση ό πραίτωρ είς θάνατον 
Έπαναστάτην, τόν όποιον αυτή ή Ρω
μαϊκή πολιτεία δέν θεωρεί ένοχον τοΰ αδι
κήματος, διά τό όποιον τόν παρέδιδον, ση
μαίνει απλούστατα, ότι ό λαός ούτε έπί-
στευσεν ούτε εξέλαβε τόν Ίησοϋν ώς πο
λιτικόν Έπαναστάτην, άλλ' δτι ό Ίησοΰς 
είχε καταόικασθ^ εις θάνατον παοά τοΰ 
Έβραϊκοΰ Συνεδρίου, και διά τήν άδυνα-
μίαν τής εκτελέσεως ' τής ποινής έζητεΐτο 
νέος τρόπος τής καταδίκης, καταλήγων είς 
τό αυτό τέλος, ώ; και έν τω ήμετέρω συγ-
γράμματι ίσχυριζόμεθα. 

Φερομεν έπί τέλους εί; μνήμην τοΰ κ. 
Σαμουηλίδου, ότι οί Ιουδαίοι πριν ή δια-
τυπώσωσιν εναντίον τοΰ Ίησοΰ τήν κατη-
γορίαν ώς πολιτικοΰ Έπαναστάτου, ό Πι
λάτος διεμαρτυρήθη εναντίον τών Ιου
δαίων, δτι δέν ευρίσκει λόγον δικαιολο-
γοΰντα τήν προσαγωγήν τοϋ Ίησοΰ ένώ-
ιυιόν του. Οί δέ Ιουδαίοι άπαντώντες, εί-
-πον αήμεΐς νόμον έχομεν και κατά τόν νό
μον ημών οφείλει άποθανεΐν.» 

Ποίον άραγε νόμον ήννόουν οί Ιουδαίοι 
είς τήν άπάντησίν των ταύτην ; Ό Ιου
δαϊκός νόμος, εντός τοΰ οποίου ευρισκον οί 
κατήγοροι τοΰ Ίησοΰ τήν ποινήν τοϋ θα
νάτου, προεβλεπεν άραγε τήν τιμωρίαν τοΰ 
πολνίτικοΰ στασιαστοΰ ή τήν τιμωριαν του 
βλάσφημου κατά τοΰ θεοΰ ; 

Και είναι έπιτετραμμένον τάχα νά φαν-
τασθώμεν δτι διά τόν Μεσίαν, τόν πολιτι
κόν έλευθερωτήν τοΰ Ίουδαικοΰ "Εθνους 
ηπείλησε θάνατον ό Μωσαϊκός νόμος, και 
τοΰτον τόν λόγον έπικαλοΰνται οί Ιου
δαίοι, λέγοντες «ήμεΐς νόμον έχομεν και 
κατα τόν νόμον ημών οφείλει άποθανεΐν»; 
^ Ο κ. Σαμουηλίδης είναι αρκετά ευθύς 
ώστε νά όμολογήσν) τήν άλήθειαν τών λό
γων τούτων. 

Ταΰτα νομίζομεν είναι αρκετά πρός άπό-
αρουσιν τοϋ επιχειρήματος, δτι ένεκα τοϋ 
πολιτικοΰ χαρακτήρος τοΰ Ίησοΰ δέν ύπή:-

χεν ανάγκη, ούτε έγένετο θρησκευτική δίκη 
κατ' αύτοϋ. 

V I I I ν 

Ά λ λ ' ό κ. Σαμουηλίδης, είς άπόδειξιν 
τοΰ ίδιου ίσχυρισμοΰ του, επικαλείται και 
τά κείμενα τών Ευαγγελίων, τά όποια α
ποδέχεται ώς ιστορικά βιβλία. Τή αλή
θεια δέ ή άπλή άνάγνωσις τών σχετικών 
περικοπών δίδει σαφή και άναμφισβήτητον 
τοΰ ζητήματος τήν λύσιν. 

Βεβαίως, διά νά πιστεύσγι τις ότι έγέ
νετο ενώπιον τοΰ Συνεδρίου δίκη έπίβλασφη-
μία κατά τοΰ Ίησοϋ, δέν πρέπει νά ζητήση 
παρά τών Ευαγγελιστών λεπτομερή κα-
ταρτισιν τών πρακτικών τής δίκης- διότι 
ούτοι ιστορικοί απλώς όντες συγγραφείς, 
περιορίζονται είς τήν άφήγησιν τών ουσιω
δέστερων γεγονότων τής Δίκης ενώπιον 
τοΰ Συνεδρίου- διότι δταν οί Εύαγγελισταί 
Μάρκος, Ματθαίος, και Λουκάς βεβαιοΰσιν 
δτι συνήχθη τό Συνέδριον, άποτελούμενον 
άπό τούς άρχοντας Γραμματείς και 
Πρεσβυτέρους τοϋ λαοΰ, Οτι έζητήθησαν 
μάρτυρες νά έξετασθώσι και δτι προσήλθον 
δύο ψευδομάρτυρες, τών οποίων ή κατάθε · 
σις δέν ήτο όμοία, και δτι ήναγκάσθη ό 
πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου Καϊάφας νά έπι-
βάλη τόν ορκον είς τόν Ίησοϋν, έάν έπι-
βεβαιοΐ ούτος τήν κατ' αύτοΰ κατηγορίαν, 
δπερ έπετρέπετο κατά τόν Μωσαικόν νό
μον, ήρώτησε δηλονότι, έάν είνε υιός τοϋ 
θεοΰ, και ότι ό κατηγορούμενος απήντησε 
καταφατικώς, και δτι διέρρηξε τά ιμάτια 
του ό Καϊάφας, ειπών δτι δέν υπάρχει α
νάγκη μαρτύρων, και δτι ήρώτησε μετά 
τοΰτο τό Συνέδριον οποία είνε ή γνώμη του 
και πάντες απήντησαν περί τής ένοχης του· 
δταν, λέγομεν, οί ιστορικοί συγγρα
φείς Εύαγγελισταί άφηγοϋνται τά ανω
τέρω γεγονότα, πώς είνε δυνατόν νά άμ-
φισβητηθή ότι έλαβε χώοαν δίκη ενώπιον 
τοΰ Έβραϊκοΰ Συνεδρίου ; 

Ά λ λ ' ισχυρίζεται ό κ. Σαμουηλίδης Οτι 
ό Ευαγγελιστής Ιωάννης δέν ανέφερε τοι
αύτας λεπτομέρειας, ένώ παρευρίσκετο ού
τος τήν νύκτα έκείνην. Ά λ λ ' ό Ευαγγε
λιστής Ιωάννης είναι γνωστόν ότι καταγί
νεται περισσότερον είς τήν άνάπτυξιν κκί 
λύσιν θεολογικών ζητημάτων, παρατρέχει 
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δέ τά ιστορικά γεγονότα. Καί έφ' όσον ού
τος ρητώς δέν αρνείται, άλλ' απλώς σιωποί, 
δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι υπάρχει άντι-
λογία τις μεταξύ τών Ευαγγελιστών διά νά 
κάμωμεν τήν έκλογήν και τήν προτίμησιν 
τοΰ αξιόπιστου. Διότι έπι άντιλογίας εξε
τάζεται τό άξιοπιστότερον, καί όχι έπι πα
ραλείψεως, ήτις δύναται νά συμβή" τυχαίως. 
'Εν τούτοις καί ό Ευαγγελιστής Ιωάννης 
αναφέρει επίσης οτι ό άρχιερεύς ήρώτησε 
τόν Ίησοΰν περί τών μαθητών αύτοΰ καί ότι 
άπήντησεν είς αυτόν ό Ίησοΰς, ότι είναι 
περιττή ή έρώτησις, διότι αυτός παρρησία 
πάντοτε έλάλησε, κ: ί επομένως οφείλει νά 
έρωτήσνι τούς άκηκοότας, καί είς τών υπη
ρετών έρράπισε τόν Ίησοΰν, καί ό Ίησοΰς 
διεμαρτυρήθη. Τάς λοιπάς λεπτομέρειας 
της Δίκης δέν αναφέρει ό Ιωάννης, άλλά 
σπεύδει νά είσέλθη αμέσως είς τήν άφήγη-
σιν τοΰ γεγονότος τής αρνήσεως. 

Νοαίζω ότι ή καταχώρησις τών σχετι
κών περικοπών τών τεσσάρων Ευαγγελι
στών, ά; παραθέτομεν έν ύποσημειώσεσι 
κάτωθι, θά είναι λίαν σκόπιμος είς τήν τε-
λείαν λύσιν τοΰ ζητήματος (1). 

1 ΣΗΜ Λουκάς κβ . § 06 . ) * Καί ώς έγένετο 
ήμερα συνήχθη τό πρεσβυτέριον τοΰ λαοΰ άργιε
ρείς τε καί γραμματείς καϊ άνήγαγον αυτόν είς 
τό Συνέδριον εαυτών, λέγοντες. 

Εί σύ εί ό Χριστός, είπε ήμίν . Είπε δε αϋ-
τοίς. 'Εάν ύμίν εΐπω, ού μή πιστεύσητε. 
Έάν δέ καί έρωτή-ω ού μή άποκριθήτε μοι ή 
απολύσητε. "Από τοΰ νϋν εσται Ό υιό; τοΰ άν
θρωπου καθήμενος έκ δεξιών τής δυνάμεως τοϋ 
<-·εοϋ. Είπον δέ πάντες. Σϋ ούν εί ό υίός τοΰ 
Θεοΰ; Ό δέ π ός αυτούς εφη. Ύ α ε ί ς λέγετε 
οτ'. έγώ ειι/.ι. Οί δέ είπον. Τί έτι χρείαν έχοαεν 
μαρτυρίας : αυτοί γάο ήκούσαμεν άπό τοΰ στό
ματος αύτοΰ». (Μάρκος ιδ' 53) . «Καί άπήγαγον 
τόν Ίησοΰν πρός τόν αρχιερέα καί συνέρχονται 
αύτώ πάντες οί αρχιερείς καί οί πρεσβύτεροι καί 
οί γραμματείς.Καί ό Πέτρος άπό μακρόθεν ήκολού-
θησεν α υ τ ώ , έως έσω είς τήν αύλήν τοϋ άρχιε-
ρέως καί ήν συγκαθήμενος μετά τών υπηρετών 
και θερμαινόμενος πρός τό φώς. Οί δέ αρ/ιερείς 
καί Ολον ΤΌ Σννέδριον έζήτουν κατά τοΰ Ί η 
σοΰ μαοτυρίαν είς τό θανάτωσα; αυτόν, καί 
καί ούχ εύρισκον" πολλοί έψευδομαοτύρουν κατ' 
αύτοϋ καί ίσαι μαρτυρία; ούκ ησαν καί τίνες ά-
ναστάντες έ-ίευδομαοτύοουν κατ' αύτοϋ, λέγοντες. 
"Οτι ημείς ήκούσαμεν αύτοϋ λέγοντος, «Οτι έγώ 
καταλύσω τόν ναόν ούτον τόν χειροποίητον καί 
δ·.ά τριών ήμερων άλλον άχειροποίητον οικοδομήσω 

I X 
Ά λ λ ' ό κ. Σαμουηλίδης, θέλων νά επίρ

ρωση έτι μάλλον τήν κεντρικήν ίδέαν τη; 
διατριβής του, έκρινεν άναγκαΐον νά θέσ·/), 

καί ουδέ ούτως ην ιση ή μαρτυρία αυτών καί άνα-
στάς ό άρχιερεΰς έπηρώτησεν αυτόν, λέγων. Ούκ 
αποκρίνει ουδέν ; Τί αυτοί σού καταμαρτυροΰσι; 
Ό δέ έσιώπα καί ουδέν άπεκρίνατο' πάλιν ό άρ-
χιερεύς έπηρώτα αυτόν καί λέγει αύτώ. Σύ εί 
ό Χριστός ό υίός τοΰ εύλογητοϋ ; Ό δέ Ίησοϋς 
ειπεν : «'Εγώ ε'ιμι, καί οψεσθε τόν υίόν τοϋ άν-
Ορώπου καθήμενον έκ δεξιών τής δυνάμεως καί 
έρχόμενον μετά τών νεφελών τοϋ Ούρανοΰ». Ό 
δέ άρχιεοεύς διαρρήξας τούς χιτώνας αύτοϋ, λέ
γει . «Τί Ιτι χρείαν έχομεν μαρτύρων : ήκούσατε 
τής βλασφημίας. Τί ΰμίν φαίνεται ;» οί δέ πάν
τες κατέκριναν αυτόν είναι ένοχ ος θανάτου >. 

(Ματθαίος κ. σ. 57) . ΟΊ δέ κρατήσαντες τόν 
Ίησοΰν, άπήγαγον πρός Κα·άφαν τόν αρχιερέα, 
Οπου β'ι γραμματείς καί οί πρεσβύτεροι συνήχθη-
σαν Ό δέ Πέτρος ήκολούθει αύτώ άπό μακρό
θεν έως τής αυλής τοϋ άρχιερέως καί ει ελθών 
έσο) έκάθητο μετά τών υπηρετών Ίδείν τό τέλος. 
Οί αρχιερείς καί οί πρεσβύτερο*, καί τό Σ ν ν έ * 
7>(Η<>ν ό'λον έζήτουν ψευϊομαρτυρίαν κατά τοϋ 
Ίησοΰ, Οπως αυτόν Οανατιόσωσι καί ούχ είρον, 
καί πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ούχ 
εύρον, ΰστεοον δέ προσελθόντες δύο ψευδομάρ-
τυρες είπον. 1 Ούτος έφη δύναμαι κατάλυσα·, τόν 
ναόν τοϋ Θεοΰ καί διά τριών ήμερων οίκοόομή-
σαι αυτόν. Καί άναστάς Ό άρχ ιερεύς είπεν α ύ τ ώ . 
Ουδέν αποκρίνει ; Τί ούτοι σοϋ καταμαρτυρο.σι ; 
Ό δέ Ίησοΰς έσιώπα. Καί αποκριθείς ό άρχιε-
ρεύς. είπεν αύτώ. "Εξορκίζω σε κατά τοΰ Θεοΰ 
τοϋ ζώντος, ΐνα ήμίν είπν^ς, ει συ ει ό Χριστός 
ό υίός τοϋ Θεοΰ. Λέγει αύτώ ό Ίησοϋς σύ εί-
πας. Πλήν λέγω ΰμίν . "Απ' άρτι ϊψεσθε τόν 
υίόν τοϋ άνθρωπου καθήμενον έκ δεξιών τής δυ
νάμεως καί έρχόμενον έπι νεφελών τοϋ Ούρανοΰ. 
Τότε ό άρχιερεύς, διέρρηξεν τά ιμάτια αύτοϋ, 
λέγων Οτι έβλα φήμησε. Τί ετι χρείαν εχομεν 
μαρτύρων ; Ίδε νϋν ήκούσατε τήν βλασφημίαν 
αύτοϋ. Τ Ί ΤΊΤΑΪΝ ΔΟΚΕΊ ; Οί δέ άποκριθέντ;;, 
είπον ΖΝΟΧΟΣ Ο Α Ν Ά Τ Ο Ν έστί . 

( Ιωάννης οη' 19 ) . Ό ούν άρχιερεύς ήρώ
τησε τόν Ίησοΰν περί τών μαΙητών αύτοϋ καί. 
περί τής διδαχής αύτοΰ 'Απεκρίθη αύτώ Ό Ί η 
σοϋς. 'ιύγώ παρρησία έλάλησα τω κόσμω. 'Εγώ 
πάντοτε έδίδαςα έν τ ή Συναγωγή καί έν τ ώ 
Ίερώ, Οπου πά;τοθεν οί Ιουδαίοι συνέρχονται, 
καί έν κρύπτω έλάλησα ουδέν. 'Επερώτησον 
τους ακηκοότας τί έ λ ' λ η σ α αύτοίς. Ί δ ε ούτοι 
ίδασι ά είπον έγώ. Ταϋτα δέ αύτοϋ ε'ιπόντος, 
είς τών υπηρετών παοεστηκώς εόωκεν ράπισμα 
τώ Ίησοϋ , ειπών : «Οίτως αποκρίνει τώ αρχιε-
ρ*ϊ ;» 'Απε/ρίθη αύτώ Ό Ίησοΰς «Ει κακώς έ
λάλησα, μαρτύρησον πεοί τοΰ κακοϋ, ει δέ κα
λώς, τί μέ δέρεις ;» 

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ύπό έλεγχον καί τό περί τών θανατικών 
ποινών κεφάλαιον τοΰ ημετέρου συγγράμ
ματος, ήτοι άφοΰ ό Ίησοϋς έσταυρωθη,είναι 
τοΰτο μία έτι άπόδειξις ότι δέν κατεδι-
κάσθη ύπό τοϋ Έβραίκοΰ Συνεδρίου- διότι 
οί Εβραίοι δέν είχον έν χρήσει τήν ποινήν 
τής σταυρώσεως. 

Εί καί έν τγ διατριβή του αναφέρει γε
νικώς, ακατά τό πλείστον τό περί ποινών 
κεφάλαιον τοΰ κ. Τραπεζουντίου φρονοΰμεν 
οτι είναι έσφαλμένον' αναντιρρήτως δμως ή 
σταύρωσις ήτο καί ύπήρξεν άγνωστος παρί 
Έβραίοις.» 

Έν τούτοις φρονοΰμεν οτι έκ λάθους έ-
γράφη γενικώς τό περί ποινών κεφάλαιον, 
ένώ έθει νά γραφή τό περί θανατικών ποι
νών κεφάλαιον διότι μόνον είς τά; θανατικά; 
ποινάς περιστρέφει τόν έλεγχον ό κ. Σα-
μουηλίδης, μή ποιούμενος μνεία» ούδεμίαν 
περί τών άλλων έν τώ ήμετέρω συγγράμ-
μκτι ποινών. 

Εξετάζων επομένως τάς είς τά-, παρα-
πομπάς ημών περί τών θανατικών ποινών 
μαρτυρίας, ευρίσκει αύτάς ουχί επαρκεί; διά 
νά ύποστηριχθή γνώμη, δτι ύπήρχον παρ' 
Έβραίοις Ή θανατική ΠΥΐΝΉ τοΰ τυμπανι-
σμοϋ, τοΰ πριονισμοϋ, καί τής σταυρώσεως. 

Όμολογοΰμεν δτι δ κ. Σαμουηλίδης, 
Ισραηλίτης, ων, κέκτηται τάς ιδιαιτέρας 
παραδόσεις τών ομοφύλων του, αΐτινες διά 
τών θρησκευτικών εθίμων μεταδίδονται, 
ω; συνήθως, άπό γενεάς είς γενεάν. Μας 
δίδεται ούτω ή ευκαιρία νά πληροφορηθώ-
μεν δτι έν ταϊς προσευχαϊς τών ομοφύλων 
του τέσσαρες άριθμοϋνται αί θανατικαί 
"οιναί, ό λιθοβολισμός, δ αποκεφαλισμός, 

ΠΎΡΑΣ, Κ Α Ι Ή Α Γ Χ Ό Ν Η . 
Δυστυχώς έκτος της διαβεβαιώσει·); αύ

τοΰ τί έν ταΐ; προσευχαϊς λέγεται περί Θα
νατικών ποινών, κατά τά άλλα περιορί
ζεται απλώς εί; τήν άρνησιν, χωρίς νά 
ΟΕΡΗ Θετικήν τινα μαρτυρίαν τής αρνήσεως 
"ων τριών άλλων θανατικών ποινών, ήτοι 
τοΰ τυμπανισμοΰ, τοΰ πριονισμοϋ και τής 
«ταυρώσεως, τάς οποίας άναγράφομεν ή-
ΙΛ'ί;, ώς έν χρήσει ούσας. 

Χωρίς νά θέλωμεν νά διαμφισβητήσω-
V** ποσώς τά έν ταϊς προσευχαΐς τών 
Εβραίων αναφερόμενα, θά έμμείνωμεν είς 

τήν γνώμην ημών, ήτις ένισχύθη πολύ 
πλέον έκ τής μελέτης, εις ήν προηλθομεν-
νΰν, άφορμήν λαβόντες έκ τοΰ έλεγχου τοϋ 
κ. Σαμουηλίδου. 

Χ 
Περιορισθέντες απλώς είς τήν οιονεί κω-

δικοποίησιν τής Εβραϊκής Νομοθεσίας, 
σημειώσαντες έν τούτω έργασίαν πρωτό-
τυπον, δέν ένομίσαμεν δτι συνέτρεχεν είς 
τόν σκοπόν τοΰ ημετέρου έργου νά προ-
έλθωμεν καί είς τήν ίστορικήν άνάπτυξιν 
έκαστης ποινικής διατάξεως. Ή ιστορική 
έρευνα θά έδιδεν αληθώς είς ήμας πότε 
έκαστη διάταξις παρελήφθη, παρά τίνων 
λαών, οίας περιπτώσεις συνήθως 
ή εκτάκτως έφηρμόζετο. Εφόσον επομέ
νως εινε ιστορικώς μεμαρτυρημενον ύφ' 
ώρισμένων ουγγραοεων, τών οποίων καί τά 
κείμενα παραθέτομεν, δτι έγένετο χρήσις 
καί τοΰ εί'δου; τούτου τών θανατικών έκτε-
λέσειυν, άδια,φόρω; άν αί π*ριστάσει; ήσαν 
έκτακτοι, ώ; ισχυρίζεται δ κ. Σαμουηλί-
ον|ς, ή συνήθεις, πάντως πρέπει νά δεχθώ-
μεν, ότι άπεδέχοντο οί Εβραίοι καί έφήρ-
μοζον έστω καί εκτάκτως καί τά εϊ'δη 
ταΰτα τών θανατικών εκτελέσεων, ήτοι 
τόν τυμπανισμόν, τόν πριονισμόν και την 
σταύρωσιν. 

Άλλά εφόσον γνωρίζομεν έκ τοΰ 12 
κεφαλαίου τοϋ Βασιλικοϋ Β § 31 δτι αυ
τός ούτος δ Δαυίδ έπορεύθη πρός Ραββάθ 
καί έθηκεν έν τω πρίονι τόν καταπολεμη-
θέντα λαόν, πώς δυνάμεθα νά άρνηθώμεν 
δτι ό βασιλεύς έκαμε χρήσιν μέσου θανα
τικής εκτελέσεως, μή αναγνωριζομένου 
ύπό τής ιδίας του νομοθεσίας ; Καί εφόσον 
ό Απόστολος Παϋλος, γράφων έν τή πρός 
Εβραίους επιστολή του, περί τών διαφό
ρων θανάτων, τούς οποίους υπέστησαν ύπό 
τών Εβραίων οί προφήται, αναφέρει ού μό
νον τόν διά μαχαίρας καί λιθοβολισμού 
θάνατον άλλά καί τόν διά πρίονος, «έλι-
θάσθησαν, έπρίσθησαν, έπεράσθησαν, έν 
φόνω μαχαίρας άπέθανονί), πώς δυνάμεθα 
νά εΓπωμεν δτι τόν διά πρίονος θάνατον 
δέν μετεχειρίζοντο έστω καί έν έκτακτοι;, 
περιστάσεσιν οί Εβραίοι ; Αυτός δέ δ πα
τήρ τή; ήμετέοας εκκλησίας Κλήαης δ 
Άλεξανδρεύς, άκμάσας τό 189 μετά Χρι-
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<στόν, βέβαιοι δτι ό Προφήτη; Ησαΐα; 
έπριονίσθη έπί τής βασιλείας τοϋ Μανασί. 
"Οτι δέ πρόκειται περί φόνου τών Προφη
τών ύπ' αυτών τών ομοφύλων των εκτε
λεσθέντων και ούνί ύπό αλλοφύλων, προ
κύπτει έκ. τή; σχετική; τοϋ Εύαγγελι-
στοΰ ρήσεω;, καθ' ήν ό Ίησοϋς, ελέγχων 
τούς Γραμματείς και Φαρισσαίους, καυτη
ριάζει αυτούς" διότι ύποκριτικώς «οίκοδο-
μοϋσι τούς τάφους τών προφητών και 
κοσμοΰσι τά μνημεία τών Δικαίων, τών 
οποίων οί πατέρες αυτών έγένοντο φονεΐς 
(Ματθ. κεφ. Κ Γ. 26-36). 

Και καθώς συνάγεται δτι οί Ρωμαίοι 
καταπολεμήσαντες τούς Εβραίους έκαμον 
νρήσιν τοΰ εί'δους εκείνου τής θανατικής 
ποινής, δπερ άνεγνωρίζετο ύπό τής Νομο
θεσίας αυτών, ήτοι τής σταυρώσεως, κατά 
τών αιχμαλώτων Ιουδαίων, ώς ό Ίώσηπος 
αναφέρει, κατά τόν αυτόν λόγον ό βασιλεύς 
Δαυίδ έκαμε νρήσιν τοΰ εί'δους τής θανατι
κής ποινής εκείνου, τό όποιον άνεγνωρί
ζετο ύπ' αύτοΰ ώ; τρόπο; θανατική; έκτε-
λέσεω; κατά τών έν Ραββάθ καταπολε-
μηθέντων αλλοφύλων αιχμαλώτων. 

Ταΰτα δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν είς 
τόν κ. Σαμουηλίδην και διά τήν θανατικήν 
έκτέλεσιν τοΰ τυμπανισμοΰ. Άρκούμεθα δέ 
είς τήν μαρτυρίαν, τήν οποίαν παραθέτο-
μεν έν τω ήμετέρω βιβλίω, και τήν οποίαν 
εκ τοΰ βιβλίου τών Μακκαβαίων Β' κεφ. 
στ '§ 19 — 30)παρελάβομεν, προσθέντες ήδη 
και τήν μαρτυρίαν τοΰ Αποστόλου Παύ
λου έν τ·?) πρός Εβραίους επιστολή, έν η 
αναφέρεται δτι «άλλοι έκ τών προφητών 
Ιτυμπανίσθησαν». 

XI 
Ά λ λ ' εκείνο τό όποιον Θεωροΰμεν λίαν 

παρακεκινδυνευμένως λεχθέν περί είνε τό τής 
ποινής τής σταυρώσεως.«Κατά τό πλείστον, 
γράφει ό κ. Σαμουηλίδης, τό περί ποινών κε-
φάλαιοντοΰ κ. Τραπεζουντίου, φρονοΰμεν δτι 
είναι έσφαλμένον, αναντιρρήτως δμως ή 
σταΰρωσις ήτο και ύπήρξεν άγνωστος παρ' 
Έβραίοις, άν και τήν ύφίσταντο ύπό τών 
Ρωμαίων, όσοι ες αυτών διετάρασσον τήν 
δημοσίαν τάξιν». 

Τούς λόγου; τούτου; περί τή; ημετέρα; 
γνώμης ώνομάσαμεν παρακεκινδυνευμένου;, 

διότι ί'σως ήτο είς έμέ συγκεχωρημένον νά 
αρκεσθώ είς τάς μαρτυρίας τοΰ Ίωσήπου 
(Ββΐΐ. Ζαιΐ 03,ρ. 5)§ 27 και τόβιβλίοντής 
'Εσθήρ διά τήν ύπόθεσίν τοΰ 'Αμάν και 
Μαρδοχαίου, άλλ.ά δι' έν τέκνον τοΰ Ισραήλ 
δέν ήτο συγκεχωρημένον νά άγνον) τό ΚΑ' 
κεφάλαιον §21—23τοΰ Δευτερονομίου'διότι 
τό Δευτερονόμιον αποτελεί τήν βάσιν τής 
Μωσαϊκής Νομοθεσίας. 

Έάν αληθώς ήμεΐς έσφάλομεν είς τό ζή
τημα τής ποινής τής σταυρώσεω;, είναι όχι 
διότι δέν υπήρχε παρ' Εβραίοι; ή σταύ-
ρωσι;, ώς ισχυρίζεται ό κ. Σαμουηλίδης, 
άλλά διότι έν τω ήμετέρω συγράμματι άνε-
γραφη ότι ή ποινή τής σταυρώσεως «εισ
ήχθη πολύ βραδέως και μετά τήν κατά-
κτησιν τών Ρωμαίων», παρασυρθέντες είς 
τοΰτο ύπό τής γνώμης άλλων νεωτέρων 
συγγραφέων ένώ ή ποινή τής σταυρώσεως 
αναφέρεται άπό τής εποχής τοΰ Μωϋσέως 
και αναγράφεται ύπ' αύτοΰ έν τω Δευτε-
ρονομίω. Και όταν ανάγνωση τις τήν § 
21—23 τοΰ κεφαλ. ΚΑ'. τοϋ Δευτερο-
νομίου και παραβάλΛη ταύτην πρός τό 
χωρίον τοΰ Ίωσήπου Βθ11. «Ιΐ1(1. IV 
Ο&ρ. V § 2, θά ίδη αμέσως τήν μεταξύ 
τών χωρίων τούτων συνάφειαν και ίοονεί 
έρμηνείαν γενομένην ύπό τοΰ Ίωσήπου εί; 
τήν διάταξιν τοϋ Δευτερονομίου. 

Και λέγει λοιπόν τό Δευτερονόμιον γε-
γραμμένον διά τής χειρός τοΰ Μωϋσέω;. « Ό 
υιός ημών ούτος άπειθεΐ και ερεθίζει, ουκ 
ακούσει τής φωνής ημών, συμβολοκοίΐών οί-
νοφλυγεΐ και λιθοβολησουσιν αυτόν πάντες 
οί άνδρες τής πόλεως αύτοΰ, έν λίθοις άπο-
θανεΐται και έξαρεΐ τόν πονηρόν έξ υμών 
αυτών, και οί επίλοιποι άκούσαντες φοβη· 
σονται».Έάνδέγένητ/.ι έν τινιάμαρτίακρΐμκ 
θανάτου και άποθάνη και κρέμαση αυτόν 
έπί ξΰλου, ουκ έπικοιμηθήσεται τό σώμα 
αύτοΰ έπί ξΰλου, άλλά Θαψεται τό σώμζ 
αύτοΰ έν τή ήμερα εκείνη, ότι κατηραμε-
νο; άπό τοΰ θϊοϋ πάς ό κρεμάμενος έπί 
ξΰλου και ού μή μιανεΐτε τήν γήν. ήν κύ
ριος ό θεός σου δίδωσί σοι έν κλήρω» . Λέ
γει δέ ό Ίώσηπος συμπληρών ή έρμηνεύων 
αυτό. «Προσήλθον δέ είς τοσοΰτον ασε
βείας, ώστε και άταφους ρίψαι, καίτοι 
τοσαύτην Ιουδαίων πρόνοιαν ποιούμενων, 

ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

•ώστε και το̂ ύς έκ καταδίκης άνασταυρυυ-
μένους πρό δύντος ήλιου κκθελεΐν τε και 
θάπτειν». 

Έπί πλέον δύναται νά θεωρηθνί και ώς 
συνέχεια τής ιδέας ταύτης και τό ύπό τοΰ 
:Εύκγγελιστοΰ Ιωάννου άναφερόμενον (Κεφ. 
Ιθ § 31) «Οί ούν Ιουδαίοι, ίνα μή μείνη 
επί τοΰ σταυροϋ τά σώματα έν τω Σαβ-

καί ενώπιον υμών έβλασφήμησε, τί χρείαν 
έχομεν μαρτύρων;» Ματθ. κεφ. Κ Γ , 65) 

Ά λ λ ' ένώ εινε αληθές δτι έσταυρώθη 
συνεπεία αποφάσεως τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικα
στηρίου και όχι τοϋ Συνεδρίου, είνε αληθές 
επίσης δτι οί Εβραίοι παρέδωκαν τόν 
Ίησοϋν είς τόν Πιλάτον ώς δήθεν πολιτι
κόν έγκληματίαν, και ήξίωσαν παρ' αύτοΰ 

Γ · * . , ι ι^ωΐίλϊ αυτού 
€άτω, έπεί Παρασκευή ήν (ήν γάρ μεγάλη τήν είς θάνατον καταδίκην του. Και ένώ ό 
ήμερα τοΰ Σαββάτου εκείνη^ ήρώτησαν τόν Πιλάτος διά πανηγυρικοΰ τρόπου, λαβών 
Πιλάτον κ.τ.λ.» ύδωρ, άπένιψε τάς χείρας αύτοΰ, και είπεν 

Ποός συμπλήρωσιν δέ τελείαν τής γνώ- ενώπιον τοΰ πλήθους «Αθώος ειμί άπό τοΰ 
μης ημών παραθέτομεν ώδε και αυτούς αίματος τοΰ δικαίου τούτου, ύμεΐςόψεσθε», 
τούς λόγους τοΰ Ίησοΰ, τούς οποίους διέ- τό πλήθος άπήντα πρός αυτόν «Τό αίμα 
σωσεν ήμΐν ό Ματθαίος έν κεφαλ. ΚΓ' αύτοΰ έφ' ήμας και έπί τά τέκνα ημών» 
34: «Διά τοΰτο ιδού έγώ αποστέλλω πρός (Ματθ. κεφ. κζ, 24—25). 
ύμας προρήτας και σοφούς και γράμμα- Πλήν ουδείς δίκαιος κνήρ δύναται νά 
τεΐ; και έξ αυτών άποκτενεΐτε και σταυ- άποδώστ, εύθύνην είς τούς μεταγενεσι έρους ρώσετε έν ταΐς Συναγωγαΐς ημών». 

Ταΰτα ε ί ν ε τά ορθά περί τοΰ δράματος 
τής σταυρώσεως τοΰ Ίησοΰ, τά όποΐα 
δμω; δέν παραδέχονται οί Εβραίοι. Μεθ' 
όλα ταΰτα ήμεΐς όφείλομεν χάριτας τω κ. 
Σαμουηλίδη, διότι έ'δωκεν ήμΐν άφορμήν 
νά κατασταθώμεν σοφώτεροι και νά έπιρ-
ρωσθή έν ήμΐν ή πεποίθησις ότι τό περί 
θανατικών ποινών κεφάλαιον τοΰ ημετέρου 
Συγγράματος δεν εΐν? παντάπασιν έσφαλ
μένον ώς ό κ. Σαμουηλίδης Φ ρ ο ν ε ί . 

XII 
Συμπεραίνοντες λέγομεν δτι ό Ίησοϋς 

έσταυρώθη όντως συνεπεία τής καταδικα
στικής αποφάσεως τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαστη
ρίου, ώς ό κ. Σαμουηλίδης ισχυρίζεται, 
και ουχί δυνάμει τής καταδικαστικής απο
φάσεως τοΰ Έβραϊκοΰ Συνεδρίου, διά λό
γους βέβαια αδυναμίας, ώς και οί Εβραίοι 

•ώμολόγησαν ενώπιον τοΰ Πιλάτου. «Ήμΐν 
ουκ εςεστιν αποκτειναι ουοενα» Ιωαν. 
κεφ. ιή. 32. Τοΰτο δέ ακριβώς και έν τω 
ήυετέρω Συγγράμματι ύποστηρίζομεν κ.αί 
ήμεΐς σελίς 314. 

Ά λ λ ' άφ' έτερου είνε επίσης βεβαιωμέ-
νον ότι ό Ίησοΰς συνελήφθη ύπό τών Ιου
δαίων, εισήχθη είς δίκην έπί βλασφημία, 
και κατεδικάσθη ούτος ύπό τοΰ Συνεδρίου 
είς θάνατον τήψήφω τών συνέδρων, είπον-
των «ένοχος θανάτου εστίν», Οταν ό Και-

-άφα; πρόεδρο; τοΰ Συνεδρίου είπεν «Ιδού 

διά τάς πράξεις τών προγόνων. Ούτε δύνα
ται νά άναγνωρισθή τοιοΰτόν ποτε δικαίωμα 
τοις προγόνοις, ούτε ύπό φυσικοΰ ούτε ύπό 
θετοΰ νόμου, νά καθιστώσιν ούτοι ηθικώς 
υπεύθυνα τά τέκνα αυτών απέναντι τής 
κοινής συνειδήσεως διά τάς αδίκους αυτών 
πράξεις. Ούτε άπας ό λαός τών Εβραίων 
άλλως τε ήτο σύμφωνος πρός τήν γνώμην 
ταύτην, άλλά μόνον οί ενδιαφερόμενοι, και 
οί τόν λαόν άπατώντες έξ ίδιοτελ.ών σκο
πών. 

"Όσην λ^θην ρίπτομεν είς τό παρελθόν, 
τόσον χριστιανικώτεροι εί'μεθ:<. Αυτός ού
τος ό Χριστός άπό τοΰ σταυρού αύτοΰ έδω
κε συγγνώμην είς τούς φονεΐς αύτοΰ. 

Ό κόσμος όντως έπροόδευσε, και ή ελευ
θερία τής συνειδήσεως έλύθη άπό τών κοι
νωνικών και θρησκευτικών προλήψεων. 
Έν μόνον βήμα ακόμη, και θά παύση ή 
διάκρισις και αυτών έπί τέλους τών ορίων 
τών εθνών, και ό κόσμος θά φθάση είς τό 
όνειροπόλημα τοΰ Ίησοΰ. Θά γίνη «μία 
ποίμνη είς ποιμήν», διά νά έπαναλάβωμεν 
δικαίως έν καιρώ παν ό,τι είπεν ό Ίησοΰς 
είς τόν Νικόδημον. Αληθώς τοσοΰτον ό 
Θεός ήγάπησε τόν κόσμον ώστε και τόν 
μονογενήαύτοΰ υίόν έστειλαν είς τόν κόσμον 
και έσωσεν ούτος τόν κόσμον. 

Χρήστος Τραπεζούντιος 
(ό συγγραφεύς τής Αίκης τοΰ Ί η ι ο ΰ ) 
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[ Ά π ό Χρίστου μέχρι σήμερον] 

Δ Ι Α Τ Ο Ν Μ Η Ν Α 

32. — Τ ή 6 Μαρτίου 1633.— Ό Α 
θανάσιος Πατελάριος έκ Ρεθύμνης διατε-
λών Άρχιεπίσκπος Θεσσαλονίκης διεδέχθη 
εις τόν Οίκουμενικόν Θρόνον τόν έξορι-
σθέντα Οίκουμενικόν Πατριάρχην επίσης 
Κρήτα Κΰριλλον Λούκαρην. Έατριάρχευσε 
δις και άπέθανεν έν Λουπεντίωτής Ρω&σίας. 
(Όρθόδοξος Ελλάς.) 

33.— Τ η αύτ·?ί ημερομηνία τοϋ 1888. 
—Διωρίσθη ό Νικολάκης Σαρτίνσκης Πασ-
σάς Γενικός Διοικητής Κρήτης. (Πασσάδες 
Κρήτης ύπό Γ. "Ιίκ. Καλαϊσάκη έν Η μ ε 
ρολόγια) Φ. Γ. Παππαδάκη.) 

34. — Τ ή 7 Μαρτίου 961. — Έκυρ ι -
εύθη ή Κρήτη ύπό Νικηφόρου Φωκά (Κυ
κλαδικά Μηλιαράκνι) έπί Αύτοκράτορος Ρω
μανού τοϋ Β' . και ουχί τήν 7 Μαΐου, ώς 
έγράφη που. Κατά τήν ίστορίαν τών Σφα
κιών «τ·?ί ημέρα ταύτη έκυρίευσαν οί Ά ρ α 
βες εξ εφόδου τό Ήράκλειον». 

35. — Τ ή αυτή ημερομηνία τοϋ 1907 
— Διά Διατάγματος τοΰ Ύ π α τ ο υ Ά ρ μ ο -
στοϋ ώρίσθησαν είς έξήκοντα πέντε οί Βου-
λευται διά τήν Κρητικήν Βουλήν, έξ ών 
πεντήκοντα επτά Χριστιανοί και οκτώ Μου
σουλμάνοι. Έ π ί σ . Έ φ η μ . Κρητ. Κυβερ
νήσεως.) 

36.— Τ ή 8 Μαρτίου 1908.— Διά Δια
τάγματος τοΰ Ύ π α τ ο υ Άρμοστοΰ συνέστη 
επιτροπή, εδρεύουσα έν Χανίοις, απαρτιζό
μενη έκ τών τεσσάρων Γενικών Προξένων 
τών Προστάτιδων Δυνάμεων και τεσσάρων 
μελών, διοριζομένων έκ τών διοικητικών 
και δικαστικών υπαλλήλων τής Νήσου, ό
πως εξέταση πάσας τάς ύποβληθησομένας 
παρά τών Μουσουλμανικών Κοινοτήτων 
περιπτώσεις σφετερισμού τζαμιών, γηπέ
δων, νεκροταφείων κλπ. άπό τής 9 Δεκεμ-

Φ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο Ν 

βρίου 1898—10 Ιουλίου 1906. ( Έ π ί σ * 
Έ φ η μ . Κρητ. Κυβερν.) 

37.— Τ ή 9 Μαρτίου 1897.— Έ π ρ α γ -
ματοποιήθη αποκλεισμός τών Έ λ λ η ν ι κ . 
πλοίων έκ τών Κρητικών παραλίων.(Γκηρήτ 
Χαηλεσή.) 

38.— Τ ή 12 Μαρτίου 1 8 9 6 . — Ή Γε 
νική Διοίκησις Κρήτης προεκήρυξεν, δτι δ· 
Σουλτάνος χορηγεί γενικήνάμνηστείαν«πρός 
τινας περιφερόμενους εις τά όρη», διατάξας 
νά έφαρμοσθή αύτη και υπέρ τών έπί με-
γάλοις ή κοινοΐς κακουγήμασι φυγοδικούν-
των, μόνον όσον άφορα είς τό ποινικόν 
μέρος τών εγκλημάτων αυτών περι δέ τών 
πολιτικού μέρους προκειμένου, νά έφαρ-
μοσθώσι τά εικότα, αναλόγως τών περιστά
σεων. ( Έ π ί σ . Έ φ η μ . Κρήτης). 

39. — Τ ή 13 Μαρτίου 1895. — Δ ι ω 
ρίσθη τό δεύτερον ό Άλξανδρος Καραθεο-
δωρή Πασσάς γενικός Διοικητής Κρήτης. 
Πασσάδες Κρήτης ύπό Γ. Σακ. Καλ.) 

40. — Τ ή 14 Μαρτίου 1881. — Έ π * 
τή αναγγελία, δτι έν τή Συνδιασκέψει τής. 
Κωνσταντινουπόλεως έγένετο λόγος περί 
προσαρτήσεως τής Κρήτης εις τήν Ελλάδα, 
άπαντα τά Δημοτικά Συμβούλια τής Νήσου 
έψήφισαν ίκετήρια ψηφίσματα περί τα
χείας πραγματοποιήσεοις τής Ενώσεως, τά 
όποια έπέδωκαν εις τούς Προξένους τών 
Δυνάμεων. (Χειρόγαφον.) 

41. — Τ ή 17 Μαρτίου 1878. — Μάχη, 
εις Μπουτσουνάρια Κυδωνιάς, (Χειρόγρ.) 

42. — Τ ή 21 Μαρτίου 1897.— Ό Ι 
ταλός Ναύαρχος Κανεβάρο λαλών εν ονό
ματι τών Δυνάμεων πρός απεσταλμένους 
τών επαναστατών, μεταξύ τών οποίων υ 
πήρχε και ό κ. Δίλλων μετημφιεσμέ-
νος εις Άχιμανδρίτην, έβεβαίωσεν ότι„ 
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έάν οί Κρήτες έδέχοντο τήν αύτονομίαν έπί 
τινα καιρόν, ή μετά τής Ελλάδος ένωσις 
θά έπηκολούθει εόσον ασφαλώς, όσον ή η
μέρα επέρχεται μετά τήν νύκτα. Ή τ ο ζή
τημα, έ'λεγε, καιρού μόνον και καιρού 
ουχί μακρού. (Κήρυξ Χανίων φ. 140.) 

43. — Τήαύτή ημερομηνία 1868. — 
Ή «Κρήτη» έξεφόρτωσεν εις Στόμιο 
Έννέα-Χωρίων τής Κισσάμου δύο χιλιά
δας σάκκους αλεύρου, διακόσια πεντήκοντα 
κιβώτια πολεμεφοδίων και πεντήκοντα δέ
ματα ενδύματα. Άπεβίβασε δέ έβδομή-
κοντα πέντε Κρήτας (Ήμερολόγιον Ν . 
Σουρμελή). 

44.— Τ ή αυτή ημερομηνία τοΰ 1897. 
— Εκλήθη ύπό τών συνηνωμένων ευρω
παϊκών στόλων ό Ελληνικός στόλος ν' άπο-
μακρυνθή τών Κρητικών παραλίων, έπί 
απειλή βομβαρδισμοΰ (Ν. Έρευνα). 

45 .—Τή αυτή ημερομηνία τοΰ 1867.— 
Μάχη εις Μπούτσουνάρι1 καθ' ήν έφονεύ-
θησαν δεκατρείς και έτραυματίσθησαν δε-
καενέα Χριστιανοί, έν οίς ό αείμνηστος 
Ιωάννης Ζυγομαλάς, αποθανών συνεπεία 
τοΰ τραύματος. (Χειρόγρ). 

46.— Τ ή 22 Μαρτίου 1905. — Προε-
κηρύχθη, δτι αί Προστάτιδες Δυνάμεις υπό
σχονται νά μή προσαρτήσωσιν είς έαυτάς 
τήν Κρήτην και νά μή έπιτρέψωσι τήν 
παρ' άλλης Δυνάμεως προσάρτησιν εναν
τίου τής θελήσεως τών κατοίκων και δτι 
αύται είναι διατεθειμένοι ν ' άποδεχθώσι 
τήν έπί πέντε έτη άναβολήν τής υπηρεσίας 
τών οφειλομένων τόκων διά τά τέσσαρα ε
κατομμύρια φράγκων, τά όποια κατέ-
βαλον εις τήν Κρητικήν Κυβέρνησιν. 
( Έ π ί σ . Έφημ.Κρητ . Κυβερν.) Έ ν τή δια
κηρύξει προσετίθετο, δτι «δέν ε'ναι δυνα
τόν έν ταϊς παρούσαις περιστάσεσι νά μετα-
βάλωσι τόπολιτικόν καθεστώς τής Κρήτης». 

47. — Τ ή αύίή ημερομηνία τοΰ 1667. 
— Ό Μέγας Βεζύρης Κιοπρουλής αποβι
βασθείς μέ τεσσάρας χιλιάδας στρατιώτας έ» 
στρατοπέδευσεν έξωθι τού Ηρακλείου (χει-
ρόγραφ.) 

48. — Τ ή αύτη ημερομηνία τοϋ 1897 
•—Τελευταία μάχη τοΰ Ακροατηρίου, καθ' 
ήν έφονεύθησαν πέντε και έτραυματίσθησαν 
εξ Χριστιανοί. (Έπιθεώρησις). 

49. — Τ ή 28 Μαρτίου 1848. Σεισμός 
διαρκείας ενός λεπτού. Εΐκοσιν οίκίαι έν 
Χανίοις και υπέρ τάς εκατόν έν Ήρακλείω 
διερράγησαν. (Στατιστική Πληθυσμού Κρή
της.) 

50. — Τ ή 29 Μαρτίου 1904. — Έ ξ ε -
δραμον είς Κρήτην, άφικόμενοι πρώτον είς 
Χανία διά τοΰ Έλληνικοΰ Άτμοπλο ου 
«Κεφαλληνία» οί έν Πειραεΐ Σύλλογοι «Φι 
λικός Σύνδεσμος» και «τών Κρητών» ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Πρυτάνεως τοΰ Έ θ ν ι -
κοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Καζάζη. ( Έ φ η μ . 
« Ελλάς». ) 

51. — Τ ή 30 Μαρτίου 1867. — Ή 
προσωρινή Κυβέρνησις τής Κρήτης, εδρεύ
ουσα είς Ροδάκινον 'Αγίον Βασιλείου, είς 
προκήουξιν, δι' ής έξεικόνιζεν είς τόν Κρη-
τικόν λαόν τήν πλεκτάνην, είς τήν οποίαν 
έπειράτο ό Ά α λ ή Πασσάς να περιπλέξη αυ
τόν, προσκαλών πληρεξουσίους νά συζητή-
σιοσι περ; τών Κρητικών πραγμάτων, έ
γραφε σϋνάλλοις' «δταν ό διάβολος θέλ# 
»νά πειράξη και άπατήση τούς δικαίους,δέν 
«παρουσιάζεται εις αυτούς μέ τήν άληθινήν 
»και τήν ϊδικήν του μορφήν, άλλά έρχεται 
»μέ τήν μορφήν τοΰ αγγέλου». (Χειρόγρ.) 

52. — Τ ή 3 Απριλ ίου 1876. — Διά 
Διατάγματος Αυτοκρατορικού κατηργήθη ή 
συμμετοχή Ίσραηλίτου Πληρεξουσίου παρά 
τή γενική τών Κρητών Συνελεύσει. (Κρητ. 
Κωδ. Α' 'Έν.δοσις.) 

53. — Τ ή 4 Απριλίου 1868. — Ά π ε -
βίβασεν ή «Ένωσις» εις Μπαλή εκατόν πεν
τήκοντα Κρήτας πολεμιστάς, έν οίς 
τόν άείμνηστον Γάλλον Φιλέλληνα Φλου-
ράνς,καί έξεφόρτωσε δύο χιλιάδας πεντακό
σιους σάκκους αλεύρου, τετρακόσια κιβώτια 
πολεμεφόδια και εκατόν κιβώτια άλλα διά
φορα χρειώδη. ( Ή μ ε ρ . Ν. Σουρμελή/1. 

54.— Τ ή 5 Απριλ ίου 1905. — Οί 
Πρόξενοι τών τεσσάρων Προστάτιδων Δ υ 
νάμεων άνεκοίνωσαν τή Α . Β. Ύ ψ . τω Τ -
πάτω Αρμοστή, ότι αί Κυβερνήσεις αυτών 
«είσίν ομοθύμως αντίθετοι εις πάσαν άπό-
»πειραν έπαναστατικήν, τείνουσαν εις τήν 
»τροποποίησιν τοϋ πολιτικοΰ καθεστώτος 
τής Νήσου» (Ν . "Ερευνα). 

55. — Τ ή 7 Απριλίου 1822. — Α π ο 
στολή Πέτρου Σκυλίτση Όμηρίδου ώς Π ο -
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λιτικοΰ Αιοργανωτοΰ τής Κρήτης. (Απο
μνημονεύματα Κριτοβουλίδου.) 

56.— Τή αυτή ημερομηνία τοϋ 1878. 
— Μάχη εξωθι τής πόλεως Ρεθύμνης καθ' 
όλην τήν έκτασιν 'Ατσιποπούλου, Γάλλου, 
Πρινέ καί Βεδέρους, καθ' ήν ήχμαλωτίσθη 
καί είς στρατιώτης τοϋ τουρκικού στρατού 
αποσταλείς τή 12 Απριλίου 1878 υπό τών 
Χριστιανών αβλαβής είς Ρεθύμνην, ένφ οί 
Τούρκοι έσφαξαν τούς κατά τήν αυτήν μά-
χην τραυματισθέντας Χριστιανούς (χειρόγ.) 

57. — Τή αυτή ημερομηνία τοϋ 1905. 
— Ή Βουλή τών Κρητών κατά τήνα' . 
συνεδρίαν τής γ ' . συνόδου αυτής «ψηφίζει, 
»κηρύσσει τήν έ'νωσιν τής Κρήτης μετά τής 
»μητρόςΈλλάδος, όπως άποτελή εσαεί άνα-
»πόστατον αυτής μέλος ύπό τό Συνταγμα-
»τικόν σκήπτρον τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως 
»τών Ελλήνων Γεωργίου τοϋ Α'.» (Πρα-
»κτικά Κρητικής Βουλής.) 

58. — Τή 10 Απριλίου τοΰ 1364. 
Εστάλησαν έξ Ένετίας εξ χιλιάδες επίλε
κτοι, ύπό τάς διαταγάς τοϋ Λουκίνου Αελ-
βέρμε, μέ τεσσαράκοντα νήας, πρός κατά-
κυσιν τής Κρητικής Αυτονομίας. Έξ αυτών 
κατέσφαξαν οί Κρήτες υπέρ τούς τριακό
σιους καί πλείονας τούτων ζωγρήσαντες ά

πήγαγον δέσμιους είς τά ενδότερα τής Νή
σου. (Ίστορ. Σκηνογραφήματα Ζαμπελίου 
καί Ίστορ. Κρήτης Αάπερ.) 

59. — Τή 12 Απριλίου 1202 (τό ορ
θόν 1204).— Τήν άλωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως ύπό τών Σταυροφόρων, ύπό 
τήν άρχηγίαν Βονιφατίου Μαρκησίου τοϋ 
Μομφερράτου κόμητος τής Φλανδρίας καί 
Ερρίκου Δανδόλου Αουκός τής Βενετίας, 
έπηκολούθησεν ή διανομή τοϋ Βυζαντιακού 
Κράτους. Ό Βαλδουίνος έλαβε τόν τίτκον 
τοΰ Αύτοκράτορος, έκαστος δέ τών αρχη
γών έλαβε μέρος τών απέραντων κτήσεων. 
Ό κόμης τοΰ Μομφερράτου έλαβε τήν 
Κρήτην καί πάσας τάς πέραν τοΰ Βοσπόρου 
κτήσεις τοΰ Βυζαντινού Κράτους- άλλ' άν-
τήλλαξε τάς επί τής ' Ασίας κτήσεις ταύτας 
πρός τήν έπαρχίαν Θεσσαλίαν καί έπώλησεν 
είς τούς Ενετούς τήν Κρήτην αντί δέκα χι
λιάδων μάρκων (Έφ. Ήράκλειονφ. 121.) 
Κατά τόν Αθανάσιων Πικρίδην ή Σκληρόν 
έχορηγήθη ή Κρήτη τοις Ένετοΐς ώς αν
τάλλαγμα ηπειρωτικών κτήσεων. (Περί τού
του έπιφυλάχθητι έκτενέστβρον — είς τήν 12 
Αύγουστου.) 
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Ή περικαλλη; Νίκαια, ού μόνον κατά 
τήν αρχαιότητα, άλλά καί επί τών Βυζαν
τινών έ'τι έχρησίμευεν ώς σπουδαϊον προ-
πύργιον τοΰ έλληνισμοΰ καί τοΰ χριστιανι-
σμοΰ. 

Μετά τήν Προΰσσαν, έπεσκέφθην τήν 
Νίκαιαν μετά πολυπληθών πανηγυριστών, 
καθόσον έτυχε νά τελήται ή πανηγύρι; της 
15 Αυγούστου (εορτή τή; Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου), καθ' ήν πλήθος φιλεόρτοιν έκ 
τών περιχώρων καί άλλων μεμακρυσμένων 
μερών συρρέει. Ή άπόστασι; Προύσση·, καί 
Νικαίας δι' αμάξης είναι περίπου 12 ώραι. 
Μέχρι μέν τοΰ Γενίσεχηρ οί δρόμοι είναι 
ασφαλείς, άλλ' εντεύθεν μέχρι Ν ί κ α ι α ; 
είναι επικίνδυνοι, διότι κκί πολυπίκΟυι 
ληστρικά! συμμορίαι καταλυμαίνονται τούς 
ταξειδιώτας. Έγώ ομω; συνοδευόμενος έκ
τος του φίλου μου καί άπό πλήθος πανη
γυριστών ούδένα διέτρεχαν κίνδυνον, διότι 
πολλοί τούτων ήσαν καί καλώς (οπλισμέ
νοι. "Αν καί ή αμαξά μας ήτο πολύ ανα
παυτική, έν τούτοις άπό Γενίσεχηρ μέχρι 
Νικαίας οί δρόμοι ένταχοΰ ήσαν πολύ ενο
χλητικοί. Καί ήμεΐς μέν έστενοχωρούμεθα 
επι τούτω, άλλ' ή οργή τοΰ όθωμανοΰ ά-
μαξηλάτου μας καί αί ύβρεις κατά τών κυ
βερνώντων τόν τόπον ήσαν αμείλικτοι. 
"Οταν δέ ήρωτήσαμεν αυτόν διατί τόσον 
εξυβρίζει του; πασσάδες τής χώρας,μετ' ά-
γανκκτήσεως μας άπήντα -

— "Ολοι τους είναι κλέφταις, διότι έν 
ω ολοι μας κατ' άτομα πληρώνομεν ετη
σίως 20 γρόσια διά τούς δρόμους, έν τού
το·.: κύ'τοί τά τρώνε τά χρήματα καί τούς 
δρόμους τούς άφίνουν είς τέτοια ελεεινά 
χάλια. 

— Καί διατί δέν παραπονεΐσθε είς τήν 
Κυβέρνησιν σας ; 

— Παράπονα είς τήν Κυβέρνησιν μα; ; 
Μά όταν μισοανοίξωμεν τό στόμα μας, α

φεντικό, διά παράπονα, ημπορεί δέκα φο
ράς νάμα; σκοτώσουν καί είκοσι φοράς νά 
μας θάψουν ! ... 

Μέ βλην τήν έλεεινότητα τών δρόμων ή 
περικαλλής φύσις μέ τά ώραΐα καί πανύ
ψηλα δένδρα της καί μέ τήν αίώνιον χλόην 
τών αγρών τη; μας κατεθελγεν. "Ηδη ε υ 
ρισκόμεθα εί; τά πρόθυρα τής Νικαίας,διότι 
μακρόθεν είδομεν καί τήν πρό α υ τ ή ς κειμέ-
νην Ασκανίαν λίμνην, ήτις κοινώ; καλεί
ται τουρκιστί Ίσνίκ-κ.ιολοϋ = Λιμνη τή; 
Ν ί κ α ι α ; . 

Περί τήν έσπέραν τ η ; 13 Αύγουστου έ-
φθάσαμεν αισίως είς τήν ίστορικήν χ ώραν 
τών θρησκευτικών αναμνήσεων. "Οταν εύ-
ρεθημεν πρό τών μεγάλων αύτη; τειχών 
καί έμπροσθεν τής Πύλης τή; Προύσση; 
(Γενίσχηρ Καπουσοΰ),κατελήφθην ύπό άσυ-
νήθου; ρίγου; καί ισχυρά; πατριωτική; 
συγκινήσεως, Κατέβην τή; άυ.αςης μέ πρό-
θεσιν πεζή νά πορευθώ μέχρι τή; οικίας 
έν ή θά διέμεναν άλλά καθ' όδόν τά μέλη 
τοΰ σώματος μου παρέλυεν ή θέα τών κατα-
κειμένων προγονικών κειμηλίων. Προύχον
τ ε ς τινε; έκ τών Νικαεων καί άλλοι περί
εργοι πανηγυρισταί πρό ημών έλθόντε; ήλ-
θον εί; προϋπάντησιν ήμώ\, εί; δέ Νικαεύ; 
μετά πολλή; τή; προθυμία; άπηντα εί; έ· 
κάστην ημών έρώτησιν. Εισερχόμενο; διά 
τή; πρός τήν Προΰσκν μεγάλη; πύλης είδον 
μέγαν τινά πύργον άκέραιον σχεδόν σωζό-
μενυν έπι τών ιστορικών τειχών. Ήρώτησα 
τόν γέροντα Νικαέκ περί τοΰ πύργου αύτοΰ, 
ό όποιος τόσον σώος καί άβλαβη; διετηρεΐτο. 

— Κήζ κουλλεσή, ήτοι πύργος τών Παρ
θένων ονομάζεται, μοί απήντησε προθύμως 
ό Γερο-Νικκεύ;. "Οταν οί Τοΰρκοι έκυρίευ-
σαν τήν Νίκαιαν καί κατέσφαξαν τού; μή 
έξωμόσκντας, έκ τών κατοίκων τρεΐ; παρ
θένοι μή θέλουσαι νά γίνουν οθωμανίδε; έκ-
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λείσθησαν είς τόν Πύργον ·οϋτον. Ό Πασ-
σάς δέ μαθών τό τοιούτον διέταξε νά θραύ
σουν διά τής βίας τήν θύραν τοΰ πύργου 
και νά σφάξουν τά κοράσια μας. διότι δέν 
γενήκανε τούρκισαις !... 

Οί επισκεπτόμενοι πανάρχαια ιστορικά 
μέρη, τά όποια ύπήρςαν ισχυροί προμαχώ
νες τοΰ Ελληνισμού, ή πρέπει όλως διόλου 
αδαείς τής ιστορίας και παντελώς αγράμ
ματοι νά είναι, ή κρουνούς δακρύων νά έγ-
κλείωσιν είς τούς οφθαλμούς των διά νά 
δυνηθώσιν ούτω νά έπαρκέσωσιν είς τήν 
άντοχήν τών συγκινητικών αναμνήσεων και 
γεγονότων. Και λίθινον καρδίαν άν έ'χη κα
νείς, είναι αδύνατον νά μή συγκινηθή και 
νά μή θρηνήσν) έπί τή θέα τοιούτων προ
γονικών κειμηλίων, τά όποια μας όμιλοϋ-
σιν ένδομύχως μίαν μυστηριώδη συγκινη-
τικήν γλώσσαν. Ή συγκίνησις δέ έτι μάλ
λον έπαυςάνεται, όταν ό επισκέπτη; έπί 
τών σεμνών ερειπίων και σωρών διαβλέπη 
νοερώ; και τήν προγονικήν λαξευτήν εύ-
φυίαν. Θά ήτο δέ πολύ εμπνευσμένο; ό νε
ώτερος έλλην ποιητής, ό χαράξας τους κα
τωτέρω στίχους, διότι όντως τοιαΰτα συν-
αιτθηματα νοεί ό έλλην ό επισκεπτόμενος 
τάς πόλεις τοΰ παρε/.θόντος μεγαλείου. 

Ή ψυχή μου δταν χάση 
τήν όδόν της τήν ευθείαν 
δταν πλήθος μέ ταράσση 
άπαισίων λογισμών 
και ψυχράν άμφιβολίαν 
αισθανθώ χωρίς παλμών" 
Τότε μέσω ερειπίων 
βαίνω" αϊφνης γόνυ κλίνουν 
τά ασπάζομαι δακρύων 

— Είναι μάρμαρα — ριγώ" 
Μή δέν είμαι τών "Ελλήνων 
εν έρείπιον και έγώ ; 

-*-· 

Συγκεκινημένας έν μέσω ερειπίων βαδί
ζων έφθασα είς τήν μικράν ελληνική* συ 

έ'ν και μόνον ξενοδοχεΐον, τό τοΰ έξ Ι τ α 
λών έλκοντος τό γένος Ιωακείμ Φαβια-
νοΰ, έν τούτοις Ολοι οί προσερχόμενοι πα-
νηγυρισταί έτοποθετοΰντο είς τά πολυά
ριθμα κελλία τής "Εκκλησίας και είς ίδιω-
τικάς οικίας. Κατά μέσον δ' δρον είς τήν 
πανήγυριν ταύτην τής Νικαίας προσέρχον
ται άνω τών 4 χιλιάδων πανηγυριστών. 
Τά ενδύματα τών χωρικών δσον τών αν
δρών τόσον και τών γυναικών είνε γραφι-
κώτατα. ΓΙαραλλάσουσι δέ ταΰτα κκτά 
τά διάφορα χωρία. Άλλά ή έλκυστικω-
τάτη τών γυναικείων άμφιέσεων ΐίνε ή 
τοΰ χωρίου Κ α τ ι ο λ ί , τήν οποίαν όνομα-
ζουσι έγχωρίως τ ή ς Π α ν α γ ί α ς τ ό 
ρ ο ΰ χ ο" είνε ποδήρης χιτών μετά κροσ
σιών και ελιγμών λίαν χαρακτηριστικών. 

'Τπάρχουσιν δυ-ως και άλλοι χωρικοί, 
οί όποιοι φοροΰσι καθκρώς τουρκικά ενδύ
ματα. Τούς είχον εκλάβει ώς Τούρκους 
τούτους και είχον εκφράσει τήν άπορίαν 
μου εί'ς τινας τών προυχόντων πώς και οί 
Όθωμανοίτόσον αθρόοι προσέρχονται είς τάς 
πανηγύρεις μας. "Εμαθον όμως ότι οί τουρ
κικά ενδύματα φέροντες ήσαν έλληνικώτα-
τοι τό αί'σθηαα και Οτι έ'φεοαν τοιαΰτα ενδύ
ματα χάριν τής ασφαλείας των, επειδή κα-
τωκου έν μέσω φανατικών τουρκικών συ
νοικισμών. Φανατικός Τοΰρκος συναντών 
καθ' όδόν τουρκοφορεμένον χριστιανόν εκ
λαμβάνει αυτόν ώς Τοΰρκον και άντιπαρέρ-
χεται, δταν δμως δι ακ ρίνη αυτόν ώς χρι
στιανόν, κατ' άπαράβατον κανόνα ή θά τόν 
ληστεύση, ή θά τόν κακοποιήσν), ή θά τόν 
έξυβρίσή ή έν εύθέτω καιρώ και θά τόν οο-
νεύση. Οί τουρκοφορεμεναι ούτοι χριστιανοί 
συνήθως είνε και τουρκόγλωσσοι, διότι μό
νον διά· τής Τουρκικής γλώσσης διασώζουν 
είς άκέραιον τήν έθνικήν και θρησκευτικήν 
των. ύπόστασιν. Και έν τούτοις ύπολ,ογίζε-
τκι ότι άνω τών 3 εκατομμυρίων Ελλή
νων όμιλοΰσιν έν Μικρά Ασία τήν Τουρκι

νοικίαν όπου και έφιλοξενήθην έν καθαρά τήν διά λόγους βαρβαρικής επιβολής, και 
ιδιωτική οικία. Άπό ώρας είς ώραν ήχοι τούς δεινοπαθοΰντας^ τούτους ό; 
τύμπανων και άλλων εγχωρίων οργάνων 
άντηνουν άνά τάς συνοικίας, προεόήλουν 
δε οι εκκωφαντικοί ούτοι ηχοι την αφιςιν 
πανηγυριστών έκ τών πέριξ και μακράν κει-
μ.ένων χωρίων. "Αν και υπάρχει έν Νίκαια 

ομογενείς δέν 
έλάβομεν καν τόν κόπον νά τούς έξετάσω-
μεν και νά τούς ένθυμηθώμεν ήμεΐς οί έκ 
τής έλευθέρας'Ελλάδος. Και όμως οί δυστυ
χείς ούτοι μας ένθυμοΰνται ζωηρότατα και 
μετά δακρύων άναμιμνήσκονται τοΰ βασι 
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"λέως Γεωργίου και τής Βασιλίσσης "Ολγας 
και τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου, έπί τής 
βασιλείας τοΰ οποίου φρονοΰσι πατροπα-
ραδότως δτι θά έλευθερωθώσιν ! "Αν δέ 
προσερχωνται αθρόοι είς τήν πανήγυριν της 
Νικαίας, προσερχωνται κυρίως ίνα έκλη-
σιασθώσιν έν τώ σωζομένω παναρχαίω τής 
•Θεοτόκου ναω, δν έκτισεν ό Μέγας Κων
σταντίνος (330 μ. Χ.), τό ό'νομα τοϋ όποιου 
φέρει και ό νΰν Διάδοχος τοϋ "Ελληνικοΰ 
θρόνου. Και όντως τά γνησιώτατα ελλη
νικά αισθήματα τών ςενοφώνων τούτων 
"Ελλήνων ανευρίσκει τις και σπουδάζει 
κατά τάς θρησκευτικάς ταύτας πανηγύρεις. 
Περιερχόμενος τούς διαφόρους τούτων ομί
λους εΓτε έν τω προαυλίω τής εκκλησίας 
είτε και τής σχολής θ' ακούσης έ'ν ζωηρόν 
Ζ ή τ ω, ή τό όνομα τοΰ βασιλέως Γεωρ
γίου. Προδιδόμενος όμως είς τούς Τούρ
κους ημπορεί και νά κινδυνεύση αυτήν τήν 
ζωήν του. Ά ! τοΰ είνε άδιάφορον αρκεί 
ότι και άν ά.ποθάνη θ' άποθάνη διά τόν 
"βασιλέα Γεώργιον ! 

Ευρισκόμενος είς τάς επετείους έορτάς 
τοϋ έν Αθήναις συλλόγου τών Μικρασια-
τών «Ανατολής» και άκροωμενος τών 
-ωραίων λογοδοσιών τοϋ μελυρρύτου Προέ
δρου αύτοΰ κ. Μαογαρίτου Εύαγγελίδου, 
έζελαμβανον αύτάς ώς ρητορικά τεχνάσμα
τα, άλλ' αί λογοδοσίαι τοΰ πατριωτικω-
τάτου τούτου Συλλόγου είνε κατώτεραι 
τής πραγματικότητος. Συγγνώμην και άν 
μακρηγορώ πέραν τοΰ δέοντος. Ή θέα τών 
ενοφώνων τούτων "Ελλήνων τής Μ. 'Α-

•σιας μέ συνεκίνησε τόσον όσον και τά προ
γονικά ερείπια τής Νικαίας. Διότι όσα πάν
δεινα άπό βκρβαρικάς χείρας υπέστησαν 
τά άψυχα ταΰτα λίθινα λείψανα τοσαΰτα 
κκί Β-Π πλείονα υπέρ έθνισμοϋ και θρη
σκείας υπέφεραν και τά δυστυχισμένα ταΰ
τα λείψανα τών διά πυρός και σιδήρου τε-
λειωθέντων Πατέρων αυτών ! .... 

Ή πρώτη νύξ απέβη δι' έμέ λίαν βα-
ρύπνους. Ά ν και τό έκ τής κοπώσεως έξην-
τλημένον σώμα μου μ' έκράτει είς τήν 
κλίνην μου βαρέως, έν τούτοις ή ψυχή μου 
ιέζήτει έ'γερσιν, διότι επιθυμεί τά προγο-
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νικά λείψανα νά τά περιεργασθ·/) κάπως 
ένωρίτερον τοΰ δέοντος. 

Διά τοΰτο τήν παραμονήν τής πανηγύ-
ρεως, ήτοι τήν 14 Αυγούστου, αφιέρωσα 
αποκλειστικώς είς τήν έπίσκεψιν τών αρ
χαιοτήτων. "Αν και οί ώς καταστρεπτικά! 
ακρίδες εγκατασταθέντες αυτόθι πρόσφυγες 
και αθίγγανοι όσημέραι καταστρέφουσι τάς 
σωζομένκς αρχαιότητας, έν τούτοις τόσα 
πολλά είνε πολύτιμα κειμήλια, ώστε ούτε 
μία, ούτε δύο, άλλ' ούτε και τρεις ήμέραι 
έπαρκοΰσιν εις τήν εντελή αυτών περιερ-
νασίαν. 'Εν πρώτοις τά μακρά και κυκλο-
τερή τείχη μέ τούς ύπερυψήλους πύργους 
σώζονται είς πολύ καλήν κατάστασιν καλ
λίτερα και άπ' αυτά τά περιλάλητα τείχη 
τής Κων)πόλεως. Τόσον δέ μακρά ήσαν τά 
τείχη ταΰτα, ώστε λέγεται ότι έπί τών 
Βυζαντινών εντός μέν αυτών ύπήρχον 40 
χιλιάδες οίκίαι μετά πολυαρίθμων εκκλη
σιών, εκτός δέ 30 χιλιάδες, άναλογοΰσαι 
πρός ήμισυ περίπου εκατομμύριο* πλη-
θυσμοΰ. Τά κυκλοτερή ταΰτα τείχη έ'χουσι 
1 ωραίας και μεγαλοπρεπείς πύλας, σχη
ματίζουσας σχήμα σταυροϋ διά τό κατάν
τικρυ αυτών. Αί πύλαι αύται έ'χουσι τά 
Προπύλ,αια τήν κυρίως Πύλην, ήτις φαίνε
ται ότι έφερε και σιδηροΰν φράκτην κκί 
τρίτην τινά πρόσοψιν. 

Αί πύλαι αύται επονομάζονται κκί νΰν 
έτι' ώς έξης. 

1) -Ή πύλη τών λευκών (Λεΰκα κα-
πουσοΰ). 

2) Ή Πύλη τής Προύσης (Προΰσα ή 
Γενίσεχηρ καπουσοΰ). 

3) Ή Πύλη τής Λίμνης (Γκιόλ καπου
σοΰ) ή τών Άντωνίνων. 

4) Ή Πύλη τής Κων)πόλεως (Σταμπούλ 
καπουσοΰ). 

Και αί τέσσαρες μέν είσοδοι ευρίσκονται 
έν καλή κατκστάσει, άλλ' ή τελευταία 
ήτοι ή Πύλη τής Κων)πόλεως είνε ή με
γαλοπρεπέστατη και επιφέρει είς την 
μνήμην τάς πλέον έθνικάς και τάς πλέον 
ζωηράς συγκινήσεις. Διά τής Πύλης ταύ
της λέγεται δτι είσήλθεν ό Μέγας Κων
σταντίνος είς Νίκαιαν δτε επρόκειτο νά τε-
λεσθή αυτόθι ύπό τήν ύψηλήν προεδρείαν 
του ή Α' Οικουμενική Σύνοδος. Διά τής 
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Πύλης ταύτης είσήλθον "Ελληνες Αυτο
κράτορες, Έλληνες Πατοιάρχαι, "Ελληνες 
στρατηγοί καί άλλοι διαπρέπει; άνδρες 
τής Κων)πόλεω; πολλαχώς διακοσμήσαν-
τες τό Έλληνικόν όνομα. Κατά τήν 
έγχώριον παράδοσιν δεξιά τω είσερχομένω 
σώζεται καί ή φυλακή τοΰ Αγίου Νικο
λάου τοΰ άπρεπώς ραπίσαντος τόν "Αρειον 
έν τή Α' Οικουμενική Συνόδω. 

·** 
Έκ τών εντός τών τειχών, υπαρχόντων 

ναών σώζονται σήμερον μόνον επτά, οΐτινες 
έχουσι μετατραπή είς τζαμία. Έκ τών 
ώοαίων αρχαίων ναών τό σήμερον σωζόμε-
νον είνε τό Γ ε σ ί λ τ ζ α μ ί, τό όποιον ή 
παράδοσις αναφέρει ότι ήτο ναός τοΰ πα-
λαιοΰ Πατριαρχείου. Επίσης άλλος ήμι-
κατεστραμμένος ναός είνε ό τής Αγίας 
Σοφίας, όστις μετετράπη μέν είς τζαμίον, 
άλλά καταπεσών δέν άνωρθώθη κατόπιν 
διά τό πολυδάπανον. Κατοικεί δέ νΰν είς 
γηραιός πρόσφυξ Αθίγγανος, όστις τόάγιον 
Βήμα μετέτρεψεν είς βρωυιερόν κοιτώνα 
καί μκγειρεϊον. Τό θαυμάσιον δέ μωσαι'κόν 
καί αί ές αύτοΰ Οεΐαι εικόνες έκ τοΰ κα
θημερινού καπνς-ΰ έχουσι μετατραπή είς 
πίσσαν σχεδόν. Δέν τολμά δέ κανείς έκ 
τών έν Νικαία ολίγων Ελλήνων νά κάμη 
παρκτήρησίν τινα, διότι οί Τοΰρκοι έν-
ταΰθα είνε πολυπληθέστεροι τών ημετέρων 
καί φανατικώτατοι. Τόν γέροντα 'Αθίγγα-
νον ήρώτησα άν έγνώριζε τόν τόπον, έν ώ 
κκτωκει. Ήτο παλαιά εκκλησία τών Ρω-
μηών, μοί άπήντησεν. "Οταν δέ παρετή-
ρησα αύτώ άν επιτρέπεται είς τοιούτον 
ιερόν τόπον νά τρώγη κανείς, νά πίνη, νά 
μαγειρεύη, νά κοιμάται καί καί καί μοί 
άπήντησεν ότι αί τουρκικαί άρχαί αυτόν 
υπέδειξαν ώς τόπον διαμονής του. "Εδωκα 
τώ γέροντι χρηματικόν τι φιλοδώρημα μέ 
τήν παράκλησιν νά μή καταστρέψή τουλά
χιστον τούς ύπό τοΰ καπνοΰ μαυρισμένους 
τοίχους, διότι τις οίδε ! 

Έν τώ μεταξύ δμως έχασα καί τόν συ
νοδεύοντα με Νικαέα φίλον, δστις φοβηθείς 
ποοδοσίαν τινά έκ μέρους τοΰ Αθιγγάνου 
γέροντος καί μέλλοντα κίνδυνον διά τά; 
άθυστομίας τοΰ τολμηρού ςένου του, ώχετο 
άπιών ! 

Σημειωτέον δέ δτι ό /αός ούτος τή" 
Αγίας Σοφίας εύρίσκετο, κατά γεωμετρι-
κ.άς τινας πληροφορίας, έν τώ κέντρω ακρι
βώς τής Νικαίας καθόσον καί ίσαι αποστά
σεις χωρίζου<η αυτόν άπό τάς 4 μεγάλα; 
Πύλας τών τειχών. 

Έπεσκέφθην κατόπιν καί τόν τόπον τών 
παλαιών τής Νικαίας ανακτόρων, όστις 
καί σήμερον έγχωρίως ονομάζεται Σ ε ρ ά γ ι— 
π α κ τ ζ ε σ ί καί ευρίσκεται πρός τήν Πύ— 
λην τοΰ Γενίσεχηρ καπουσοΰ. 

Πλησίον δέ τής πρός λίμνην Πύλης υ
πάρχει ύψωμα τι, οπού υπάρχει σωρός αν
θρωπίνων κοκκάλων αναμεμιγμένων μετά 
ίππείων. Τις οίδε δέ άν τά άστα ταΰτα 
όέν είνε λείψανα ελλήνων στρατιωτών υπέρ 
πατρίου γης τά έσχατα κατά βαρβάρων 
αγώνα άγωνισαμένων ! 

Τήδε κακεϊσε υπάρχει πληθΰς αρχαίων 
αγαλμάτων, επιγραφών, κτιρίων ού μόνον-
χριστιανικών, χρόνων, άλλά καί προχρι
στιανικών καθόσον ή Νίκαια ήκμαζε καί 
έν τή ελληνική άρχαιότητι. 

Οί Τοΰρκοι δέ τά αρχαία ταΰτα κειμήλια 
ή τά θραύουσιν έκ φανατισμοΰ ή τά μετα-· 
πωλώσιν αντί μηδαμινοΰ ποσοΰ. Χριστια
νικών χρόνων λείψανα δέν έννοοΰσι νά έ'χω-
σιν είς τάς οικίας ή είς τούς κήπους των. 
Έν Νικαία δέ ίχνος- ανασκαφή; δέν έχει 
γίνει ακόμη. Ή ημετέρα δέ Αρχαιολο
γική εταιρεία θά έπετέλει έθνικώτατον 
έργον άν έπετύγχανε τήν άδειαν τοιαύτης 
ανασκαφής. Μυριάκι; προτιμότερον θά ήτο· 
ή ημέτερα εταιρία είς τήν δούλην Ελλά
δα νά διενήργει άνασκαφάς παρά είς τήν 
έλευθέραν, διότι αυτόθι ύπάρχουσι καί ξέ»· 
ναι άρχαιολογικαί σχολαί, καί διότι αί έν 
Ελλάδι αρχαιότητες * δέν διατρέχουσιν ά-
μεσόν τινα κίνδυνον, έν ώ αί τής έξω Ελ
λάδος μάλιστα δέ τής Μ. Ασίας εύρίσκον-
τκι έπι ξυροΰ ακμής. Είς δέ τήν έν Αθή
ναις έδρεύουσαν Χριστιανικήν άρχαιολογι-
κην έταιρείαν επιβάλλεται πλέον ή επί
σκεψις καί κατά τό ενόν περισυλλογή τών 
μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης, ων κυ
ριολεκτικώς βρίθει ή ιερά τών Νικαέων πό-
λις, οί Δελφιί τοΰ Μικρασιάτικου Έλλη-
νισμοΰ. Ό διαπρεπής δέ υφηγητής κ. Γ. 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

τ α σ ι 
ιοτι οί χωρικοί ρί-

πτουσιν επ αύτοΰ λιθάρια, τά όποια άν 
μέν κκταπέσωσι δεικνύουσιν άποτυχίκν 
τοΰ σκοπού τοΰ ρίπτοντος, άν δέ μή, έπιτυ-
χίαν. Τό άνωθεν μέρος τοΰ μονόλιθου τού
του είνε τεθραυσμένον καί τά ογκώδη θρύμ-
ματα ευρίσκονται πέριξ αύτοΰ. 

Έπίσης ούκ ολίγον μακράν τής Πύλης 
τών Λευκών ευρίσκεται καί έν οίκογενεικ-
κόν κενοτιτριον τοϋ τούρκου κατακτητοΰ 
Χαίρεντίν Πασσα, τοϋ όποιου (κενοταφίου) 
ό θόλος χειμώνας τε καί θέρος κατ'άπαίτη-
σιν αύτοΰ τοϋ Χαίρεντίν διαμένει ανοικτός 
διά νά άναπνέη ελευθέρως ' 

Ό Χαίρεντίν ούτος μεταξύ άλλων λέ
γεται οτι πολλούς "Ελληνας χριστιανούς 
εξισλάμισε διά τής βία; καί πράς αίωνίαν 
άνάμνησιν τοΰ μεγάλου κατορθώυατός του 
συνέστησε καί ΐ μ α ρ έ τ ι α,ήτοι π τ ω χ σ
τ ρ ο φ ε ί α , πρός συντήρησιν τών οποίων 
καθώρισε διά διαθήκης τά εισοδήματα εί-
κοσιν όλων χωρίων. Υπέρ τής ψυχής τού
του 20 περίπου δ ε ρ β ι σ ά δ ε ς εύχονται 
κκί πκρκσκευάζουσι καί τάς τροφάς διά 
τούς πτωχούς, οί όποιοι λαμβάνουσιν αύ-
τά; τρί; τή; ήμερας, τήν πρωίαν, μεσημ-
βρίαν καί έσπέραν. Ώς τοιοΰτον πτωχο-
τροφεϊον, χρησίμευε, καί έν άρχαϊον βυζαν
τινών κτίριον, τό όποιον λέγεται, δτι ήτο 
αριστοκρατικός λουτρό;. 

Ή μνήμη τοΰ χριστιανοφάγου τούτου 
κατακτητοΰ τόσον απεχθής είνε είς τούς 
Ελληνα;, ώστε όταν ούτοι διέρχωνται 

εκείθεν, ρίπτουσιν όπισθίω; λιθάρια άναφω-
νοΰντες τρις : 

— Άνάθευ.ά σε !.... 

παρα τοΰ συνοδεύοντος με Νικαέως, δτι 
είχε φθάσει χάριν τής πανηγύρεως καί 6 
επίσκοπος τοϋ Μητροπολίτου Νικαίας κ. 
Ευγένιος Παπαθωμας, κληρικός, ώ; έμαθον, 
έμ.φορούμενος ύπό εύνενεστάτων καί πα-
τριωτικωτάτων αισθημάτων. 'Έσχον τήν 
τιμήν νά γνωρισθώ μετ' αύτοΰ καί ν ' αν
ταλλάξω πολλάς αξιόλογους ιδέας καί 
σκέψεις. Εύρον παρ' αύτώ καί τόν γνωστόν 
ομογενή μουσουργόν κ. Γ. Παχτίκον. όστις 
άφίκετο επίτηδες μετά τοΰ έν λόγω Επ ι 
σκόπου διά νά περισυλλέξη τεχνικόν ύλι-
κόν δι' έν καθαρώς έλληνικόν μελόδραμα, 
διά τό οποίον εργάζεται καί τό όποιον θά 
σχετίζεται μεγάλω; πρός τήν ίστορίαν τής 
Νικαίας. Ό ομογενής συνθέτης τής Ί φ ι-
γ ε ν ε ί α ς καί τοΰ Α ί α ν τ ο ς έσκόπει κ υ-
ρίως νά περισυλλέξη παλαιά; τινας ε γ χ ώ 
ριους δημοτικάς μελωδίας καί νά έπιστήσή 
τήν προσοχήν του επί τών εγχωρίων μου
σικών οργάνων, ών, ένεκα τών πολλών πα
νηγυριστών, όντως μεγάλη πληθώρα υ
πήρχε. (1) 

Ήλθεν ήδη καί ή ώρα τοΰ έσπερινοΰ 
καί δλον τό άμέτοητον πλήθος τών πανη
γυριστών είχε συρρεύσει περί τήν έκκλη-
σίαν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ό κω-
δων ιής Εκκλησίας ή άκριβέστερον ειπείν 
τό σήμαντρον έκρουε πανηγυρικώς μέ τήν-
άσθενή αύτοΰ φωνήν. Κατά τήν παρατη-
ρησιν ενός Νικαέω; γέροντος ήτο ή μόνη 
ήμερα τοΰ έτου^, κκθ' ήν τόσον πανηγυρι
κώς καί τόσον ελευθέρως έκρούετο τό σή-

Αλλά κατόπιν τοιούτων και τοσούτων 
^"(•κινητικών επισκέψεων επέστρεψα πλέον 
*Η τά ίδια. Εΐχον παντοιοτρόπως έξαν-

(1). Ό "Ελλην ποιητής καϊ λογογράφος κ. 
Ρ. Γοργίας παρών έν τή πανηγύρει τής Νικαίας 
διά τήν περισυλλογή-/ τών δημοτικών μας ασμά
των αφιέρωσε τούς έςής στίχους: 
Γύρνα, Παχτίκε, μάζευε τραγούδια τοΰ λαοΰ μας 
γεννήματα ολοκάθαρα τοΰ έθνικοΰ τοϋ νοϋ μας 
και ψάλλε τα 'ς τνν έθνικόν έλληνικό'ρυΟμό τους 
'ς τόν τοίσγλυκό τους τόν άγνδ ρωμαίικο σκοπό 

[τους 
Πρέπει αυτά τά λούλουδα αιώνια νά μένουν 
πρέπει νά μή μαθαίνονται, μήν αρρωστοΰν, πε
θαίνουν I 

3081 — 6 

Λαμπάκης έστω βέβαιος δτι πολλά άγνω- τληθή άφ' ού επί έξ ολοκλήρου; ώρας πέ
στα τή ίερα τέχνη θ' άνευρη έν τή Νικαία. ριειργαζόμην τά πολύτιμα θρύμμκτα τής 

Πρό; ανατολάς τής Νικαίας έξωθεν τής προγονικής τέχνης καί τοΰ προγονικού 
Πύλης τών Λευκών υπάρχει εις μονοκόμ- βίου. Έπανελθών είς τό οίκημα υ.'.υ έυ-αθον 
ματος λίθο;, δ όποιος έχρησίμευεν ώς τά- παρά τοϋ συνοι 
©ο; ίσως ήρωός τίνος. Ό μονόλιθος έχει 
πλάτος 2,60 : μήκος 4.30 καί υψος 4,15. 
Τουρκιστί δέ ονομάζεται Ν ι έ τ 
ήτοι λίθος τής τύχης, δ 
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μ,αντρον τοΰτο. Διότι κατά τάς άλλας έορ-
τάς ή Κυριακάς τοΰ έτους μετά δειλίας ε-
πραττον το τοιούτον ένεκα τοΰ φόβου τών 
εγχωρίων των Τούρκων, έπί μεγάλω φανα-
τισαω διακρινομένων. Κατά κανόνα δέ ά-
παράβατον ουδέποτε έπετρεπετυ ή χριστι
ανική κωδωνοκρουσία έν ώρα τής έν τζαμίοις 
προσευχής τών Τούρκων, οί όποιοι νομίζου-
σιν ότι μολύνεται ούτω ή προσευχή των, Ο
ταν και οί γκιαούρηδες καλοΰνται είς προ-
σευχήν έν τώ ναω των. Τοσούτος δέ θρη
σκευτικός φανατισμός παρά τοις εγχώριοι; 
Τούρκοις υπάρχει, ώστε οί ζωηρότεροι τού
των είς τήν παραμικράν μέθην ή άλλην τινα 
έ'ξαψιν πυροβολοΰσι τόν σταυρόν τής μόνης 
ελληνικής εκκλησίας. Απίστευτα μέν πράγ
ματα, άλλ' όμως γεγονότα. Τήν τουρκικήν 
βαρβαρότητα και τόν τουρκικόν φανατισμόν 
μόνον έν Μικρά Ασία δύναται τιςνάκατα-
λάβη καλώς και ουδαμώς άλλαχοΰ. Τό 
κράτος τοΰ νόμου είναι ένταΰθα άγνωστον 
πράγμα, μόνον δέ τό κράτος τής βίας και 
τής αυθαιρεσίας δεσπόζει. Είναι αληθές ότι 
ή Κεντρική Κυβέρνησίς τοΰ Σουλτάνου έχει 
έλευθεριοτέρας και άνθρωπινωτερας αρχάς, 
άλλά αί άγαθαί τοΰ "Ανακτος βουλαί διά νά 
φθάσωσι και είς τάς εσχατιάς ταύτας τής 
έλλάσσονος 'Ασίας πολλαί ακόμη δεκαετη
ρίδας θά παοέλθωσιν, οπότε είνε ζήτημα άν 
το τουρκικόν κράτος θα υπαρχη ος υπάρχει. 
"Οταν κατά τόν παρόντα είκοστόν αιώνα οι 
υπήκοοι χριστιανοί τής Αυτοκρατορίας ελευ
θέρως δέν δύνανται νά προσκαλώνται είς 
τάς εκκλησίας των, ΐνα μή μολύνωσι τούς 
κατά τόν αυτόν χρόνον συμπροσευχομενους 
Οθωμανούς συμπατριώτας των,και οταν τών 
βιαιοτήτων τούτων τών υπηκόων της δια-
τελή έν παντελεΐ αγνοία /) κεντρική λεγο
μένη Κυβέρνησις,φυσικόν είναι νά ίσχυρισθή 
αμερόληπτος επισκέπτης ότι ό τόπος ούτος 
δέν είναι δυνατόν νά έ'χη μακρόν βίον. "Αν 
ή Α. Α. Μ. ό Σουλτάνος ό πολλά όντως 
υπέρ τοΰ έξανθρωπισμοΰ τοΰ κράτους του 
μοχθών έγνώριζε τά τοιαΰτα, βεβαίως έν 
στόματι μαχαίρας θά διεπέρα τούς απάν
θρωπους αυτούς υπηκόους και ομοφύλους 
του. Ά λ λ ' έν Τουρκία δυστυχώς τών τοι
ούτων βαρβάρων γεγονότων τών επαρχιών 
•πάντων τελευταίος πληροφορείται πάντοτε 

ό Άναξ τής Χώρας, διότι οί κατώτερο* 
υπάλληλοι μετά πολλής τής ύπουλότητος 
άποκρύπτουσι ταΰτα. Μέ τήν συρροήν μά
λιστα τών Οθωμανών προσφύγων ό βίος έν 
πολλαϊς μέρεσι τής Μ. Ασίας κατάντη 
αβίωτος. 

Διά νά βεβαιωθή μάλιστα ό άγριος χα-
ρακτήρ τών εγχωρίων Τούρκων τής Νικαίας 
έναργέστερον άναφέρομεν και τό έςής χα-
ρακτηριστικόν γεγονός. Μετά τόν έσπερι-
νόν όλοι οί Έλληνες χωρικοί, οί προσελ-
θόντες διά τήν πανήγυριν, διεχύθ.-,σαν κα
τά όι/,ίλους είς διασκεδάσεις και είς άσματα 
έν τώ προαυλίω τής εκκλησίας και τής 
Σχολής. Όγδοήκοντα όμως Τοΰρκοι κατά 
τμήματα ύπεισελθόντες έστρωθησαν απέ
ναντι τών ελληνικών οικογενειών και ήρ-
χισαν τά χυδαία πειράγματα. Οί προύχον
τες τής ελληνικής κοινότητος ΐνα προλα-
βωσι βεβαίαν συμπλοκήν κκί αίματοχυ-
χίαν ειδοποίησαν αμέσως τήν έγχωρίαν 
αρχήν. Ό μουδίρης μεθ' ικανών αστυφυ
λάκων προσελθών άμέσω; διέταξεν δπω; 
οί Όθωμανοί άπομακρυνθώσι τοΰ προαυ
λίου τής Εκκλησίας και καθήσωσιν άλλα
χοΰ. Είς τήν φωνήν όμως τής αρχής ουδείς 
υπήκουεν. Ό μουδίοης τότε νομίσας ότι ου
δείς Τοΰρκος υπήρχε ήτοιμάζετο ν ' άπομα-
κρυνθή — τοΰτο δ' έγένετο επειδή ό διοικη
τής ούτος ήτο νεοφερμένος, και δέν διέ
κρινε τούς Τούρκους άπό τούς Χριστιανούς, 
καθόσον ώς και ανωτέρω ανέφερα, τά ενδύ
ματα εκατέρωθεν τυγχάνουσ.ν όμοιόμορφκ 
— Ά λ λ ' οί ημέτεροι προύχοντες έπέμενον 
και πάλιν λέγοντες ότι ύπάρχουσιν 80 
Τοΰρκοι μεταξύ τών πανηγυριστών. Ό 
μουδίρης επαναλαμβάνει και πάλιν όπως 
οί Όθωαανοί άπομακρυνθώσι τής πανηγυ-
ρεως. Ουδεμία φωνή, ουδεμία άκρόασι;. 
Τήν διαταγήν αύτοΰ επαναλαμβάνει όργί-
λω; τό τρίτον ό διοικητή;, ότε ό αυθαδέ
στερος τοΰ ομίλου τών Τούρκων εγερθείς 
και είρωνικώς έπανκλαβών τήν διαταγήν 
τής αρχής—οί Τοΰρκοι νά χωρισθοΰν άπό 
τούς χριστιανούς — πίνει προπετώς διά φιά
λης τό άπηγορευμένον ύπό τής αρχή; 
ρ α κ ί. Ό μουδίρης τότε έκμανείς διά τήν 
άσύγγνωστον ταύτην αύθάδειαν τοΰ ομο
φύλου του κυριολεκτικώς τ ό ν έ ' σ π κ σ ε ν 
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« ΐ ς τό ξ ύ λ ο , οτε φοβηθέντες και οί 
γάλλοι σύντροφοι έτράπησαν είς άτακτον 
φυγήν. Οίκοθεν δ' εννοείται ότι, άν έγι
νε™ συμπλοκή τις, ρουθοΰνι Τούρκου δέν 
θά έμενε, διότι μεταξύ τών πανηγυριστών 
ύπήρχον αληθινά π α λ λ η κ ά ρ ι α φέροντα 
και όπλα. Σημειωτέον δέ ότι ό άμειλίκτως 
•διά τήν αύθάδειαν του δαρείς Τοΰρκος έ'-
τυχε νά εΐνε υιός τοΰ βαρβαρωτάτου και 
•φανατικωτάτου Τούρκου τής Νικαίας. Ό 
νέος μουδίρης ώς έκ τούτου ευρίσκεται ύπό 
τήν όυσμένεικν τοΰ όθωμανικοΰ πληθυσμοΰ. 

Μετά τάς παννυχίους διασκεδάσεις ήλθε 
και ή ώρα τής πρωινής λειτουργίας, ή ό
ποια όντως συγκινητική υπήρξε, πρώτον 
μεν διότι έτελεϊτο αυτη εν Νίκαια, δεύτε
ρον δέ διότι έγίνετο έν παμπαλαίω ναω ύπό 
αυτοκρατορικών χειρών κτισθέντι. Μετά 
τήν θείαν λειτουργίαν ώδηγήθημενύπό τών 

επιτρόπων τοΰ ναοΰ είς σκοτεινόν τι κρησ-
φύγετον όπισθεν ακριβώς τοΰ Αγίου Βή
ματος, έν' ω υπήρχε σωρός κρανίων και 
κνκκάλων αειμνήστων ανδρών. 7Ησαν κρα
νία κκί κόκκαλα λειψάνων, τά όποια εύ-
ρόντες Οί εγχώριοι Νικαεΐς έν άρχαίοις τά
φοι: μετά πο/λής τής στοργής και ευλά
βειας περισυνέλεξανένταΰθα και περιεφρού-
ρησαν. Τά κρανία ήσαν τοσοΰτον καθαρά, 
κςνονικά και ύπόλευκα,ώστε έπεβαλλοντόν 
άπειρον σεβασμόν. "Οταν όμως ήκούσθη ή 
επιμνημόσυνος εύχη τοΰ Δεσπότου ρίγος 
κατέλαβε παντας και πάντων οί οφθαλμοί 
εόακρυσαν έκ συγκινήσεως, διότι εντός τών 
γυμνών τούτων κρανίων τις οϊδε τί διάνοιαι 
Ελλήνων αύτοκραατόρων βασιλνίσσών, πα

τριαρχών,στρατηγών, φιλοσόφων και άλλων 
σημαινόντων αστών ύπήρχον !... 

"Λς είπωμεν ήδη ολίγα τινά και πεοί 
Νικαίας άπό ιστορικής απόψεως. 

Ή Νίκαια, τό πάλαι Έλικόρη καλού
μενη, ήτο πόλις Έλληνικωτάτη θαυααζο-
μενη έπί ανδρεία και ευδαιμονία. Οί κά
τοικοι αυτής, κατ' άρχαΐον τινά συγγρα
φέα, προσβληθέντες ύπό Μυσών διεσκορ-
πισθησαν είς τάς περικειμένας πόλεις. Α ν 
τίγονος δέ ό στρατηγός τοΰ Μϊγάλου Ά -
λεςανδρου κα.ταλαβών τά αυτόθι κείαενα 
Ι'-ερη, έκτισε τήν όμώνυμον'Α ν τ ι γ ο ν ί αν' 

μετά δέ τήν καταστροφήν αύτοΰ ό τήν Ά ν -
τιγονίαν καταλαβών Λυσίμαχος έκτισεν έπ ' 
αυτής νέα ν πόλιν, ήν ώνόμασε Ν ί κ α ι α ν 
άπό τήν έαυτοΰ γυναίκα. Ή πόλις αύτη 
ακμαία ούσα μέχρι τών Ρωμαίων έγέννησε 
πολλούς πεπαιδευμένους άνδρας, έπί δέ 
Ρωμαιοκρατίας έχαιρε τό δικαίωμα τής 
ισοπολιτείας ή αυτονομίας, έχουσα ίδιον 
κοινόν, ώς τοΰτο δήλον γίνεται και άπό τά 
σα).,ομενα νομίσματα, τα οποία φερουσι 
τήν έπιγραφήν κ ο ι ν ό ν Ν ι κ α έ ω ν. 

Κωνσταντίνος δέ ό Μέγας περί τό 325 
μ. Χ. συνεκάλεσεν έν αυτή τήν Α' Οίκου-
μενικήν Σύνοδον μέ 318 θεοφόρους Πατέ
ρας, οί όποιοι καθώρισαν και τό Σύμβολον 
τής πίστεως ημών. Επίσης έπί τής βασι
λίσσης Ειρήνης τώ 787 μ. Χ. συνεκροτήθη 
αυτόθι και ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος. Ό 
τόπος έν ω συνεδρίαζον οί "Αγιοι εκείνοι 
Πατέρες και σήμερον ακόμη σώζεται έν 
λίαν όμως έρειπιώδει καταστάσει. Ό χώ
ρος ούτος και παρά τών Όθωμανών καλεί
ται Σ ύ ν ο δ ο ς Π α κ τ ζ ε σ ί=Κήπος τής 
Συνόδου. Ευρίσκεται ί ιερός δέ ούτος τόπος 
έμπροσθεν τών τειχών και εγγύτατα τής 
λίμνης Άσκανίας. Έν παρόδω δέ ειρήσθω 
δτι ή λίμνη αύτη εκλήθη ούτω έκ τοΰ 
Άσκανίου, υίοΰ τοΰ Αινείου, περί ου και ό 
"Ομηρος έν Ίλιάδι αναφέρει. Κατά Στρά
βωνα τό ύδωρ τής λίμνης είνε νιτρώδες. 

Ό Μ. Κωνσταντίνος ΐδρυσεν έν Νίκαια 
και περικαλλή ναόν, δστις και σήμερον σώ
ζεται και τιμάται έν ονόματι τή; Θεοτό
κου. Έκτίσθη δέ τώ 330 μ. Χ. καθά έκ 
σωζόμενης επιγραφής δήλον γίνεται. Είνε 
ό μόνος αρχαίος ναός, όστις ευρίσκεται είς 
χείρας τών ημετέρων, έν ω Ολοι οί άλλοι 
ναοί μετετράπησαν είς τζάμια ή και κατε-
στράφησαν. 

Έπί δέ τοΰ ΝικηφόρουΒοτονειάτου, Σου
λεϊμάν ό ήγεμών τών Σελσούκων έκ το 
Ικονίου αίφνης έπιπεσών και καταλαβών 
ικύτην μετήνεγκεν έν αυτή τήν έδραν τοΰ 
κράτους αύτοΰ. Κατόπιν δέ έπί Αλεξίου 
τοΰ Α' οί πρώτοι έλθόντες Σταυροφόροι είς 
Κ)πολιν έζήτουν παρά τοΰ αύτοκράτορος 
οδηγίας είς όδοιπορίαν και συνεφώνησαν 
μετ' αύτοΰ, πρώτον άπαλ.λάξωσι τήν Νί-
κκιαν έκ τών χειρών τών Σαρακηνών κκί 
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ειτα νά όδηγηθώσιν εις τους αγίους τόπους 
άλλ' έθρχύσθησαν υπό τών άλλοδόξων στρα
τευμάτων. Πάλιν όέ ό Αυτοκράτωρ Α λ έ 
ξιος ήδυνήθη νά έπανακτήσν) τήν πόλιν. Οί 
διασωθέντες όμως σταυροφόροι έπήνεγκον 
κατόπιν πολλάς ζημίας είς τάς πόλεις και 
κώμας τής Βιθυνίας. Τόση δέ ήτο ή ζημία 
αυτών και τόσα ιερά λείψανα άφηρπασαν 

ωστ οί κάτοικοι τής Νικαίας 
σταυροφθόρους καί εκ τών ναών, 

έπωνομαζον αυτούς 
σταυροπόδους. 

Μετάταΰτα άλωθείσης τής Κων)πόλεως 
ύπόΛατίνων,ήΝίκαια υπέστη πάλιν εφόδους 
καίπροσβολάς,ότεθεόδωροςόΛάσκαρις έ'στη-
σεν έν Νικαία τήν έδραν τής Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας, καθόσον ή Κ)πολ,ις ήτο ύπό 
τήν κατοχήν τών Λατίνων. Ή Νίκαια κα
τέστη τότε ισχυρά επικράτεια, εις ήν πολ
λοί πρόσφυγες "Ελληνες καί Ρωμαίοι ευγε
νείς έκ Βυζαντίου έλθόντες ηύξησαναύτήνείς 
πληθυσμόν, γεωργίαν, τέχνας, μάθησιν καί 
πολεμικήν ίσχύν. Σημειωτέον δέ ότικαί τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον Κ)πόλεως έπί 
Λατινοκρατίας μετεφέρθη έν Νικαία, όπου 
έπατριάρχευσαν έπτά πατριάρχαι. Ό τόπος 
τοϋ έν Νικαία πατριαρχείου καί σήμερον 
έ'τισώζεται έν έρειπίοις' έπί δέ Μιχαήλ τοϋ 
Παλαιολόγου, χωρίς είς τάς ένΝικαία προ-
παρασκευάς, ή Κ)πολις κατέστη πάλιν 
πρωτεύουσατοϋ Βυζαντινοΰ Κράτους,άφ' ού 
κακήν κακώς εξεδιώχθησαν έντεϋθεν οί Λα
τίνοι. 

Ά λ λ ' ή Νίκαια, ήτις παρέσχε τόσον 
γενναίως τήν έλευθερίαν είς τήν Κων)πολιν 
κατέστη αυτή υπόδουλος τών Τούρκων, καί 
περί τά 1330 μ. Χ. ό έν αυτή περιώνυμος 
ναός τής Άγιας Συνόδου μετεβλήθη είς τέ
μενος καί ύπό τοϋ κκτακτητοΰ Όρχα 
λίθινης πλακός έγράφη τό ιερόν Σύμβολον 
τοϋ Ισλαμισμού- Λά-ιλ-λαχίλ άλλάχ ΐλ άλ-
λάχ, βέ Μωχαμέτη ρεσούλ-ούλ->άχ», ήτοι 
«δέν υπάρχει θεός έ'τερος, παρά ό θεός, 
ό δέ Μωάμεθ είναι ό προφήτης τοϋ Θεοΰ». 
Καί ούτω κατόπιν γενικής σφαγής τών χρι
στιανών ή τέως ένδοξος πόλις ήρημώθη, τά 
δέ έναπολειφθέντα γυναικόπαιδα βία έξισ-
λαμίσθησκν. 

'χν επι 

ρειπίων έκτισμένη περιέχει 100 οικογένεια5 

έλληνικάς καί250 όθωμανικάς· πρός τούτοι^ 
δέ προσετέθησαν καί άλλαι 100 περίπου α
κόμη οίκογένειαι προσφύγων Όθωμανών, 
ών οί πλείστοι ζώσιν ύπό τά αρχαία ερείπια 
ναών, λουτρών καί φρουρίων, τά όποια καί 
άναλ,όγως τών νομαδικών αναγκών των τά 
καταστρέφουσιν ήκαί τάμετατρέπουσιν άνευ 
καί τοϋ ελαχίστου φόβου. Οί ημέτεροι μέ -
λον τό όλιγάριθμον έχουσιν άρρεναγωγεΐον 
καί παρθεναγωγεΐον μετάΝηπιαγωγείου διά 
τά όποια ετησίως δαπανώσιν 1 00 περίπου 
λίρας. Όμιλοΰσι τήν τουρκικήν ώς γλ.ώσ^κν 
τοϋ κοινοΰ βίου, ελπίζεται όωως ότι ώς τά
χιστα ή νεολαία θά όμιλήσν) την έλληνι-
κήν, διά τήν οποίαν μέχρι τοϋδε ουδεμία 
σοβαρά φροντίς είχε καταβληθή. Ά λ λ ' ό> 
επίσκοπος τοϋ ΜητροπολίτουΝικαίας κ .Ευ
γένιος κατώρθωσεν εφέτος νά έξαποστείλν) 
καί μίαν καλήν διδατκάλισσαν, ή οποία 
θαττον ή βράδιον θά μόρφωση καί ελληνο
φώνους μητέρας. Οί "Ελληνες τής Νικαίας, 
οί πλείστοι τουλάχιστον, είναι έποικοι έκ, 
διαφόρων άλλων ελληνικών επαρχιών. Ό 
ομογενής δέ κ. "Ομηρος Κομνηνός λίαν έθ-
νοπρεπώς δρ£ ένταϋθα διά τήν πρόοδον. 
Τώ 1821, λέγεται ότι ύπήρχον 12—15 
οίκογένειαι. Ή Νίκαια όπως καί είς τήν 
αρχαιότητα ούτω κτλ νϋν είναι πολύ εύφο
ρος. Οί κάτοικοι αυτής άσχολοϋνται είς 
τήν γεωργίαν, βομβυκοτροφίαν, κηπουρικήν 
καί άμπελουργίαν. Τά κλίμα της είναι λνίαν 
μαλακόν καί λίαν γλυκύ, ή δέ θέα νοτίως 
πλησίον τής Άσκανίας λίμνης είναι πολύ-
ευχάριστος. Ή αλιεία επίσης είνε ευχάρι
στος ασχολία τών κατοκων. 

ΈνΝικαία υπάρχει έν μόνον ξενοδοχεΐον 
ύποφερτόν, τοϋ έξ ιταλών έλκοντος τό γέ
νος Ιωακείμ Φαβιανοΰ. Ό λαμπρός ούτος 
άνθρωπος τελείως εξελληνισθείς καθό έ
χων καί γυναίκα έλληνίδος συνκέννρωσεν 
έν τώ κήπω τοϋ ξενοδοχείου του πληθώραν 
αρχαίων αγαλμάτων, τά όποια προσδίδω-
σιν ούτω τήν ίδέαν μικροϋ Μουσείου. Τά 
φιλόκαλ,α αισθήματα τοϋ ανδρός τούτου 
Έλλην λόγιος καί ποιητής έν τώ λευκω-
μκτί του έςύμνησε διά το" έξης στίχου. 

Ή Νίκαια τήν σήμερον έπί ενδόξων έ-
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Φίλε Φαβιανέ, μέ καρδιά 
πολύ συγκινημένη 
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επάτησα στο σπίτι σου 
είς τήν ευλογημένη 
τή δοξασμένη Νίκαια -

τό έκαμες Μουσείο 
γεμάτο αρχαιότητας 
καί κλασικό σχολείο. 
Συνάθροισε, Φαβιανέ μου 
μέ πόθο τά μνημεία 
πού πιάνουνε τά βρωμερά 
τά χέρια τά αχρεία. 
Οί Έλληνες και Ιταλοί 
τήν Ίδια φύτρα έχουν 
ν.α\ τής αρχαίας εποχής 
τό μυστικό κατέχουν-

Σ' εύχιοΰμαι, φίλ' αγαπητέ, 
πολλά χρόνια νά ζήσης 
'ς τήν Νίκαια τά ιερά 
λείψανα νά τίμησης. 

Γ · Γ Ο Ρ Γ Ι Α Σ 

Ό φιλόκαλος ούτος Φαβιανός έσχε τήν 
•ευτυχή έ'μπνευσιν άπό τής έν Νικαία εγ
καταστάσεως καί ιδρύσεως τοϋ μόνου ξενο
δοχείου του νά τηρήσγι καί ογκώδες λεύ
κωμα, έν ω κατά λαμπράν πρόνοιάν του 
πάντε οί τήν έν^οξον πόλιν έπισκεπτόαε-
εχουσι γράψει κάτι τι άξιόλογον διά τής 
ιδιοχείρου υπογραφής των. Έν τώ Λευκώ-
ματι τούτω οί ξένοι αρχαιολόγοι έχουσιν 
αφιερώσει φιλελληνικωτάτουςστίχουςή πεζά 
ρήματα εί'τε γαλλιστί, είτε ελληνιστί, είτε 
λατινιστί. Οί καλλιτέχναι δέ έχουσιν εξαί
σιας εικόνας αρχαίων μνημείων ή ναών ίδιον 
χείοως διατυπώσει. Έν αύτώ δέ καί ό ήαέ-
τεροςΠαχτίκος διεχάραξε Θρηνώδηάρμονία-
προσηρμοσμένην έπί τοΰ γνωστοΰ στίχου. 

Περασμένα μεγαλεία 
καί διηγώντάς τα νά κλαις. 

Τό λεύκωμα τοΰτο παρουσιάζει καί μίαν 
•πολύ λυπηράν όψιν. Έν αύτώ διαβλέπει τις 

στρατιάν ξένων επισκεπτών. Πριγκήπων 
βασιλικοΰ γένους, πρεσβευτών, αρχαιολό
γων, καθηγητών Πανεπιστημίων, καί άλ
λην χορείαν σοφών ανδρών, ούδένα Ομως έλ
ληνα σοφόν ή πολιτευτήν έκ τής ελευθέρας 
"Ελλάδος διακρίνει. Διατί αρά γε ή τοσαύτη 
καί τοιαύτη αδιαφορία τών Ελευθέρων 
Ελλήνων πρός τούς όμαίμονας άδελφού-
τής δούλης Ελλάδος καί πρός :άέν αυτή σως 
ζόμενα προγονικά μνημε~α ; Έν τώ προμνη-
σθέντι λευκώματι ιδιαιτέρως άς σημειωθ-7) 
ότι υπάρχει τό όνομα καί Βουλγάρου καθη-
γητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Σόφιας. Οί 
Ρωσσοι όμως πλεονάζουσιν, έμαθον δέ μά
λιστα Οτι προσπαθοΰσι, διά μέσων, ήκιστα 
είλικρίνειαν προδιδόντων πρός τό άρχαΐον 
πνεΰμα, νά έξαγοράσωσι καί ιστορικά τινα 
τοπεΐα καί θά τό έπιτύχωσιν άν ήμεΐς δέν 
έγρηγορώμεν. 

θά θεωρήσω έμαυτόν λίαν ευτυχή, άν 
διά τής βραχείας εκθέσεως τών εντυπώσεων 
τοΰ ταξειδίου μου διεγείρω τήν άγάπην καί 
τό ενδιαφέρον τών έξ Ελλάδος λογίων πο
λιτευτών καί άλλων δυναμένων διά νά έπι-
σκεφθώσι τούς ιστορικούς τούτους τόπους, 
οί όποιοι έν άλλοις χρόνοις ύπήρςαν σπου
δαίοι προμαχώνες τής έλ,ληνικής έθνότητος 
καί θρησκείας. Οί επισκεπτόμενοι τούς έν
δοξους τούτους τόπους έστωσαν βέβαιοι καί 
ύπερβέβαιοι. ότι τά σωζόμενα τιμαλφή θρύμ-
ματα τής προγονικής εύκλείας τοσοΰτον 
θά θερμάνωσιν αυτούς, ή έπιδεικνυομέιΐη α
γάπη καί στοργή τών δούλων αδελφών μας 
τοσοΰτον θά συγκινήσωσιν αυτούς, ώστε νά 
έπανέλθωσιν είς τούς κόλπους τής μητρός 
ελευθέρας Πατρίδος μέ ισχυρότερους πα·-
τριωτικούς πνεύμονας καί μέ ίσχυρότερον 
πατριωτικόν όργανισμόν. 
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Διά τόν άναγνώστην τον ένδιαφερόμενον 
νά μάθη τίνων προσωπικοτήτων ύφ' δλας 
τάς επόψεις μας έστερησε τό διαρρεύσαν 
έτος καί ποία τά μεγαλείτερα των δυστυ
χημάτων τά πλήςαντα τήν οίκουμένην κατ ' 
αυτό, παραθέτομεν τήν κατωτέρω στατι-
στικήν ληφθεϊσαν έκ γερμανικής εφημε
ρίδος. 

Και άρχίζομεν άπό τάς έστεμμένας κε
φάλας, αΐτινες μας έγκατέλειό/.ν κατά τό 
1910. 

ΗΓΕΜΟΝΕΣ( 1) 
Φεβρουαρίου 6. Άπέθανεν ή δούκισσα 

μήτηρ 'Ερμίνη τοϋ Σάουμπουργκ Λίπν. 
Μαίου 7. Εδουάρδος VII βασιλεύς τής 

Αγγλίας καί αυτοκράτωρ τών Ινδιών. 
Ιουνίου 21. Ή πριγκήπισσα Θεοδώρα 

τοϋ Σλέσβικ — Χόλσταϊν νεωτέρα αδελφή 
τής αυτοκράτειρας τής Γερμανίας. 

Ιουνίου 22. Μαρία δούκισσα μήτηρ τοΰ 
Βιδ έκ τοΰ οί'κου τής "Ολλανδίας. 

Ιουνίου 29. Ό πρίγκηψ Φερδινάνδος 
τοΰ "Ορλεανς δούζ τοΰ Άλανσόν. 

Σεπτεμβρίου 1. Ό Χάνης τής Χιβας 
Σαίδ-Μωχαμέτ Φαχίμ Μπαμπαπούρ. 

Σεπτεμβρίου 4. Ό άντιβασιλεύς τής 
Περσίας, Ασίτ-ελ-Μόκη. 

"Οκτωβρίου 2. Ερρίκος XXIV δούξ τοΰ 
Φέουσσον-Κέστριξ. 

Όκτωβρίου 22. Ό δούς Φραγκίσκος 
τοϋ Τέκ αδελφός τής βασιλίσσης τής Α γ 
γλίας. 

Όκτωβρίου 23. Ό βασιλεύς τοΰ Σιάμ 
Κουλαλογκόρν. 

Δεκεμβρίου 5. Ό δούξ Ροβέρτος τής 
Σάρτρης εγγονός τοϋ βασιλέως τής Γαλ
λίας Λουδοβίκου-Φιλίππου. 

(1 .̂ Αί ήμερομηνίαι είνε κ,ατά τό Γρηγοριανόν 
ημερολόγιου. 

Έξέχουσαι προσωπικότητες έν τή εκκλησία 
Ιανουαρίου 9. Άπέθανεν ό καρδινάλιος 

Φραγκίσκος Σετόλλι. 
Σεπτεμβρίου 9. Ό επίσκοπος τοϋ Σπέ-

γερ Κονράνδος φόν Μπούς. 
Νοεμβρίου 24. Ό καρδινάλιος Σαμπα-

τέλλι. 
Δεκεμβρίου 24. Ό Καθολικός τών Αρ

μενίων Ματθαίος II. 
Εξέχοντες πολιτικοί, δημόοιοι υπάλληλοι 

καί στρατιωτικοί. 
Ιανουάριος 

11. 'Απεβίωσεν ό δήμαρχος τής Κο
πεγχάγης καί άλλοτε πρόεδρος τής Δανι
κής βουλής Χάνσεν. 

19. Ό αρχηγός τών Ιταλών σςσιαλι-
στων καί αντιπρόεδρος τής "Ιταλικής βου
λής Ανδρέας Κόστα. 

22. Ό Βέλγος υπουργός τών Εσωτερι
κών Κάρολος Κνώς. 

Φεβρουάριος 
Ό πρώην Ιταλός υπουργός "Αγγελος 

Μαγορόϋ. 
19. Ό πρόεδρος τοϋ γερμανικοΰ Ράιχ-

σταγκ κόμης Ούντο Στόλτσενμπερκ Βερ-
νιγκερόδε. 

20. Έφονεύθη έν Καίρω παρ' ενός φοι-
τητοΰ ό Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μποΰ-
τρος-πασσας. 

Μάρτιος 
1. Άπέθανεν ό πρόεδος τής Δημοκρα

τίας τοΰ Παναμά Δομίγκο ντέ Όμπαλδία. 
9. Ό πρώην Σουηδός πρωθυπουργός 

ναύαρχος βαρώνος φ. "Οττερ. 
10. Ό δήμαρχος τής Βιέννης Κάρολος 

Λίγκερ. 
Ιούλιος 

31. Ό στρατηγός καί πρόεδρος τοϋ 
πολεμικού συμβουλίου τής Γερμανίας Σπίτς. 
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^Ιϋνουστος· 
16. Ό πρόεδρος τής Χιλιανής δημο

κρατίας Δον Πέτρο Μόντ. 
17. Κάρολος Σπένσερ πρώην Άγγλος 

υπουργός καί Άντιβασιλεύς τών Ινδιών. 
22. Άπέθανεν έν Γενεύη ό πρόεδρος 

τοΰ διεθνοΰς συνδέσμου α'ό "Ερυθρός Σταυ
ρός» Γουσταΰος Μοννιέ. 

Σεπτέμβριος 
13. Ό πρώην επί τών ναυτικών υπουρ

γός τής Ιταλίας ναύαρχος Μορέν. 
17. Ό έν Παρισίοις Ρώσσος πρεσβευ

τής Νελιδωφ. 
^Οκτώβριος 

17. Ό πρόεδρος τής ρωσσικής Δούμας 
Μουόντσεβ. 

20. Ό έν Παρισίοις πρέσβυς τής Αύ-
στρουγγαρίας κόμης Κεβεσχόλλερ. 

30. Ό Ισπανός γερουσιαστής δούς τοΰ 
Βεραγκούα, τελευταίος απόγονος τοϋ Χρι- κίσκος Σκαρυ.πένα'. 

31. Ό Γαλλοέλλην ποιητής Ιωάννης: 
Μωρεάς. 

Απρίλιος 
21. Άπέθανεν ό Αμερικανός εύθυμογρά-

φος Μάρκος Τουέν. 
25. 'Εν Παρισίοις ό Ερρίκος Μπαρ-

μπούζ μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας. 
26. Ό μέγας Νορβηγός ποιητής 

Μπγέρνσον. 
Μάιος 

6. Ή Ίταλίς ποιήτρια Βικτωρία Ά -
γάνιορ. 

8. Έτερος Ιταλός ποιητής ό ΟίΓΟί ίΣ ΙΠΟ 
Κθ1)6ΐΤΐ3,. 

90. Άπέθανεν έν Ρώμη· ό γερουσιαστής 
καί χηαικός Στανίσλαος Κασσιτσάρο. 

12. Ό "Αγγλος αστρονόμος καί φυσικός 
Γουλιέλμος Η υ § £ Ϊ υ * . 

18. Ό διάσημο; ίστορικοζωγράφος Φραγ-

στοφόρου Κολόμβου. 
Νοέμβριος 

23. Άπέθανεν ό Γάλλος γερουσικστή; 
καί πρώην έπι τών Οικονομικών υπουργό; 
Μανέν. 

Έ κ τών τά πρώτα φερόντων έν τή επιστήμη 
καλλιτεχνία, φιλολογία καί δημοσιο
γραφία. 

Άπέθανον : 

Ιανουάριος 
29. Ό Γάλλος μυθιστοριογράφος Έδου-

άρδο; Φόδ. 
31. Έν Φαινφέλδεν ό συγγραφεύς Χόνς 

Μπλούμ. 
Φεβρουάριος 

1. Έν Χάλλή ό καθηγητής τής αρχαίας 
ιστορία; Νιέζε. 

22. Ό πρώην ιδιοκτήτης τών «Τάιμς» 
Αρθοΰρος Βάλτερ. 

27. Ηύτοκτόνησεν έν Βιέννη ό συγγρα
φεύς Λουδοβίκος Χεβεζί. 

Μάρτιος 
10. Έν Λειψία ό μουσικοσυνθέτης Κά

ρολος Βαινέκε. 
24. Ό Γάλλος λογογράφος καί Ακα

δημαϊκός υποκόμης Μελχιώρ ντέ Βογκέ. 
29. Ό έν Παρισίοις μαέστρος Εδουάρ

δο; Κωλόν. 

Καί τήν αυτήν ήμέραν έν Παρισίοις ή. 
αοιδός Παυλίνα Βιαρντό — Γκάρτσια. 

24. Ό Γάλλος συγγραφεύς Ιούλιος 
Φενάο. 

27. Έτελεύτησεν έν Βάδεν—Βάδεν ό 
διάσημος βκκτηριολόγος καί είς έκ τών 
ευεργετών τής ανθρωπότητας Ροβέρτος 
Κ%όξ. 

28. Ό μέγας Ούγγρος ποιητής Κόλο-
μαν Μίκτσαθ. 

Ιούνιος 
Έδολοφονήθη έν Κων)πόλει ό διευθυν

τής τής εφημερίδος «Σεδάι Μυλλέ» Ούμέδ-
Σχυ.αί. 

Ιούλιος 
4. Άπέθανεν έν Μιλάνω ό αστρονόμος 

Σκα,ταρέλλι. 
10. Ό επίσης αστρονόμος Γερμανός, 

Γκάλλε. 
22. Ό διευθυντής τής εθνικής βιβλιο

θήκης τής Γαλλίας Λεοπόλδος Ντελίσλε. 
Αύγουστος 

14. Ή άνθρωπότης έχασεν ένα έκ τών 
αγγέλων αυτής, τήν μεγάλην φιλάνθρωπον 
αγγλίδα μις Νάιντιγκαλ. 

27. Άπέθανεν ό αμερικανός ψυχολόγος, 
καί φυλόσοφος Γουλιέλμος \ ί Ι Γ Π Θ 8 . 

28. Ό Ιταλός ψυχολόγος καί ανθρωπο
λόγος Παΰλος Μαντεγκάτσα. 
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30. Ό Γάλλος ιστορικός Αλβέρτος 
:Βανδάλ. 

Σεπτέμβριος 
20. Ό διάσημος βιεννέζος ηθοποιός Ι ω 

σήφ Βάιντσ. 
Όκτώβριος 

Ό Όλλανδός ζωγράφος Μαρίς. 
Ό Βέλγος γλύπτης Πέτρος-Παϋλος βάν 

ντέρ Στάππερ. 
30. Ό Ελβετός συγγραφεύς καί ίδρυ-

τήρ τής διεθνούς ενώσεως ό «Ερυθρός Σταυ
ρός» Ερρίκος Δυνάν. 

Νοέμβριος 
20 Ό Ρώσσος ποιητής, συγγραφεύς καί 

φυλόσοφος Λέων Τ ο λ σ τ ό η. 
Θύματα τής αεροπορίας 

"Οχι ολίγοι είνε επίσης καί οί θυσια-
σθέντες εις τήν μανίαν τής κατακτήσεως 
τοϋ αέρος. Οί ήρωες αύτοϋ υπερέβησαν κατά 
τό 1910 τούς πεντήκοντα, ονομαστότεροι 
τών όποιων είνε οί εξής. 

Ιανουάριος 
21 . Ό Γάλλος Δελγκράν άλλοτε γλύ

πτης. 
Απρίλιος 

2. Ό επίσης Γάλλος τήν καταγωγήν 
Λεμπλάν. 

3. Ό βουλευτής Δελμπρύκ καί ό νομομη-
χανικός Μπενδέν. 

Τήν αυτήν ήμέραν έφονεύθη έν Βρεσλαυία 
ό καθηγητής της χημείας 'Αμπεκ, 

16. Οί Γερμανοί άεροναΰται 
Λόίχσιριγκ Γραουβύερ και Χεκερ. 

Ιούνιος 
18 Ό άεροναύτης Ρόμπλ. 

Ιούλιος 
4. Ό Γάλλος Βύχτε.. 
10 Ό Βέλγος Κιννε.' 
13. Ή ήμερα αυτη ήρίθμησε 

πέντε θύματα ήτοι τούς : "Ερμπσλε, Πέλ-
λε, Κράντσ, Χέττ καί Σπίτς. 

Σεπτέμβριος 
20. Ό διαβάς τάς "Αλπεις Σαβέζ. 

' Οκτώβριος 
1. Ό λοχαγός Χαάς. 
2ο. Ό υπολοχαγός Μένζ. 
26. Ό Γάλλος" Μπλ'ανσάρ. 

Λούφτ, 

τό ολον 

27. Ό Ιταλός ανθυπολοχαγός Σαγ* 
κλιέττο. 

Νοέμβριος 
13. Οί Λάνγκε καί Λούνελερ. 

Δεκέμβριος 
3. Ό Ιταλός Κομαρόττα. 
22. Σεσίλ Κράτσε. 
26. Ό αμερικανός Πίκκολο. 
28. Ό Γάλλος αξιωματικός τοΰ ναυτι

κού Λαφόν καί ό μαοκήσιος Πάουλο. 
'Εμπορικαί εξοχότητες 

'Από τούς άποβιώσαντας διευθυντας κα ι 

ίδρυτάς μεγάλων βιομηχανικών καταστη
μάτων ή καί εταιριών αξίζει ν ' άναφερ-
θοΰν οί Χάους Γιάνκε διευθυντής τών εργο
στασίων Κρούπ καί ό "Ιούλιος Μπλόττνερ 
ό ιδρυτής τών ομωνύμων εργοστασίων άπό 
τά όποια εξέρχονται τά διάσημα πιάνα. 
Τά μεγαλείτερα τών δυστυχημάτων εκ τών 

συμβάντων κατό τό 1910. 
Ιανουάριος 

2. Παρά τάς Ίρλανδικάς άκτάς συνε-
κρούσθησαν τά αγγλικά ατμόπλοια 
« Α £ 8 ΐ ΐ 1 Γ 6 » καί « ΑΓΟΟ,άίαη». Έκ τούτων 
κατεποντίσθη τό δεύτερον πνιγέντων 13 
ατόμων. 

10. Φοβερά επιθυμία μαλαρίας ένσκη-
ψασα είς Μπαταβίαν ήρίθμησεν εντός ολί
γων ήμερων άνω τών 500 θυμάτων. 

13. Ναυάγιον τοΰ ατμόπλοιου «Τσα-
ρίνα». 30 άτομα έπνίγησαν. 

18. Μεγάλη πυρκαίά κατέστρεψε τό 
κτιριον τής Τουρκικής βουλής έν Κων)πό-
λει. Αί ζημίαι ανέρχονται είς πολλά εκα
τομμύρια. 

19. Έναυάγησε παρά τάς Ίταλικάς 
τό άγγλικόν άτμόπλοιον αΈνωσις». Το 
πλήρωμα συγκείμενον έκ 30 ανδρών έ-
πνίγη. 

20 — 22. Μεγάλαι πλήμμυραι συνέβη
σαν είς Βάδην, Βυττεμβέργην, 'Αλσατίαν 
καί Γαλλίαν μέ ζημίας ανυπολογίστου:· 
Έν τή τελευταία μάλιστα υπήρξαν καί θύ
ματα. 

21. Έκτροχίασις μια; αμαξοστοιχία; έν 
Καναδά.40 νεκροί καί αρκετοί τραυματίκι· 

31.'Έκρηξις μεταλλείων έν Κολοράδο. 
Τά θύματα ανέρχονται εί; ί 50. 
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Κατά τόν μήνα 'Απρίλιον κατεποντίσθη 
τό βρεττανικόν άτμόπλοιον «Όρόρα». Έκ 
τών 187 επιβατών ουδείς έσώθη. 

Μάιος 
4. Είς τό Όμόρ τής Ιαπωνίας πυρκαιά 

έκραγεΐσα άπετέφρωσε 2000 οικιών.30000 
άνθρωποι έμειναν άστεγοι. 

5. Έκρηξις μεταλλείων έν Αλαμπάμα 
άρίθμησασα περί τά 1 50 θύματα. 

6 — 8. Σεισμός έν Κοσταρίκα. 2500 ά
τομα ευρον τόν θάνατον. 

11. Έκρηξις είς έν άνθρακωρυχεϊον τής 
Αγγλίας. 132 έργάται έφονεύθησαν. 

19. Δυναμΐτις έκραγεΐσα έν τινι στρα-
τώνι τής Χαβάννας έφόνευσεν 100 στρα-
τιώτας καί έπλήγωσεν άλλους 50. 

26. Καταποντισμό; τοΰ γαλλικοΰ υπο
βρυχίου «Πλουβιόζ». Τό πλήρωμα όλό-
κληρον άποτελούμενον έξ 27 ατόμων εύρε 
τόν θάνατον. 

Ιούνιος 
6. Κυκλών ένσκήψα; εί; τήν νήσον Σαρ-

δηνίαν έστοίχισε τήν ζωήν είς 50 ανθρώ
πους προξενήσας ζημίαν 10 έκατομ. δραχ. 

7. Σεισμός έτάραςε πάλιν τήν Νότιον 
Ίταλίαν. 250 άνθρωποι έφονεύθησαν. 

7. Καταποντισμός ατμόπλοιου είς τόν 
κόλπον τοΰ Λορέντσο-Μάρκουες. 32 άνθροι-
ποι έπνίγησαν. 

8. Πλημμυρά είς Άρτάρ' τά θύματα 
ανέρχονται είς 80, αί ζημίαι είνε μεγάλα·.. 

Τήν αυτήν ήμέραν πυρκαιά έκραγεΐσκ 
είς Μόντρεαλ ήρίθμησε 3ο νεκρούς καί 
πλείονας πληγωμένους. 

15. Πλήμμυραι έν Μικρά Ασία, ή πό-
λις Χασσάν-Καλέ κατεστράφη σχεδόν έξ 
ολοκλήρου. Εκατοντάδες ανθρώπων εύρον 
τόν θάνατον. 

"Αλλαι πλήμμυραι έν Σερβία μέ 40 θυ-
μκτκ καί έν Ουγγαρία μέ 360. 

18. Σιδηροδρομική σΰγκρουσις έν Πα
ρισίοις. 29 νεκροί καί 73 πληγωμένοι. 

Ιούλιος 
11. Έν Καναδά ή πόλις Κάμπελλτον 

κατεστράφη ολόκληρος έκ πυρκαϊας. Τέσ
σαρες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι, 
άπειροι δέ εινε οί νεκροί. 

23. Φοβερός ανεμοστρόβιλο; ένσκήψας 
είς τήν άνω Ίταλίαν ήρίθμησεν 60 θύματα. 
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Φεβρουάριος 
1. "Αλλη έκρν.ξις μεταλλείων είς Κεν-

-τούκην μέ 65 θύμματα. 
10. Καταποντισμός τοΰ Γαλλικοΰ ατμό

πλοιου «Σανζύ» παρά τάς άκτάς τής Μι-
νόρκας. Έ κ τ ω ν 120 επιβατών και τών 
86 ανδρών τοΰ πληρώματος έσώθη μό
νον εις. 

13. Καταποντισμός τοϋ άγγλικοΰ 
ατμόπλοιου αΙ^ΪΠ13,» παρά τόν Μογκελά-
νιον πορθμόν. 50 θύματα 

15. Πτώσις χιονοστιβάδων έν Βαλλάς 
75 άνθρωποι έφονεύθησαν. 

Μαρτίος 
1. Χιονοστιβάδες πεσοΰσαι έπι μιας σι

δηροδρομικής αμαξοστοιχίας είς τό Ενβ-
Γ 6 Ϊ Γ Ϊ παρά τήν Βασιγκτώνα έστοίχησεν 
τήν ζωήν 120 άτομων. 

Ί. ΙΙτώσις χιονοστιβάδων είς Φομιέρπας. 
'90 νεκροί. 

Καταποντισμός πορτογαλλικοϋ πλοια
ρίου. 40 άνθρωποι έπνίγησαν. 
|{ |19. "Εφθασεν ή ειδησις περί τοΰ ναυά
γιου τοϋ Όλλανδικθ'~ ατμόπλοιου «Πρίγ
κηψ Γουλιέλμος II» κατα τό όποιον 
έχάθησαν 54 άνθρώπιναι υπάρξεις. 

Ταυτοχρόνως σχεδόν κατεποντίσθη αύ-
τανδρον καί τό Βελγικόν άτμόπλοιον 
«Βουλγαρία». 

21 . Έκτροχίασις ενός τραίνου έν Ο&να,. 
45 άνθρωποι εύρον τόν θάνατον καί 40 έ-
πληγώθησαν. 

22. Φοβερά πυρκαιά έκραγεΐσα είς μίαν 
αίθουσαν τοΰ Έκεβίτο έν Ουγγαρία, καθ' 
ήν ώραν έδίδετο χορός, έστοίχισε τήν ζωήν 
350 ανθρώπων. Έκτος τούτου πολλαί ε
κατοντάδες έπληγώθησκν. 

30. Σιδηροδρομική σύγκρουσις είς τό 
Μιλχαίμ παρά τόν Ρήνον. 19 άνθρωποι 
εύρον αμέσως τόν θάνατον καί 45 ' ' έπλη-
γωθησαν. 

'Απρίλιος 
17. Καταστροφή ύπό κεραυνού ενός αε

ροστάτου, οί τέσσαρες έπιβάται τοΰ οποίου 
έφονεύθησαν αυτοστιγμεί. 

18. Καταποντισμός μιας σχεδίας έν 
Ουγγαρία" θύματα 17 γυναίκες. 

21 . Πλήμμυραι έν Σερβία· 3ο άνθρωποι 
-εύρον τόν θάνατον. 
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Αύγουστος 
12. Πλήμμυραι έν Ιαπωνία, 1200 άν

θρωποι εύρον κατ' αύτάς τόν θάνατον. 
14. Ή εκθεσις τών Βρυξελλών κατε-

στράφη έκ πυρκαιας· αί ζημίαι ανέρχονται 
ε ί ; 500 έκατομ. 

20 — 24. Μεγάλαι πυρκαιαί κατέστρε
ψαν ολόκληρα δάση έν Μοντάνα τών Η
νωμένων Πολιτειών. Τά θύματα άνέρχον-
ται είς 20Ο0. 

Σεπτέμβριος 
13. Πλήμμυραι έν Ρουμανία. 
2 1 . Σύγκρουσις δύο ηλεκτρικών τραμ έν 

Ινδιάνα μέ 42 νεκρούς. 
23. Πτώσις μιας αμαξοστοιχίας έν 

Κλόιτον. 25 άτομα έφονεύθησαν πλείστοι 
δέ έπληγώθησαν. 

' Οκτώβριος 
1. Έκρηξις δυναμίτιδος είς τά τυπο

γραφεία τών Τάιμς έν Λος-Άνγκελος τής 
Καλλιφορνίας. Πλείστοι έργάται έφονεύθη
σαν κ' έπληγώθησαν. 

4 . Σύγκρουσις ηλεκτρικών τράα έν Ίλ -
λινουά. 32 έκ τών επιβατών έφονεύθησαν 
26 δ' έπληγώθησαν. 

7. Δάση ολόκληρα κατεστράφησαν έκ 
πυρκαιας έν Μινεσσότα, πλέον δετών 1000 
ανθρώπων έκάησαν. 

13. Έν τώ λίμένι τής Γαλλ. Σαίν-Να-

ζέρ κατεποντίσθη τό άτμόπλοιον, Βίλλ 
ντέ Ροσσεφώρ.» Πλείστοι έκ τών επιβατών-
έπνίγησαν. 

14. Καταιγίς ένέσκηψεν έν Κούβα καί 
Φλωρίδι. Αί πόλεις Κασέλιτο καί Σάντα-
Κλάρα κατεστράφησαν ώς καί πλείστα 
άλλα μέρη. Πολλοί άνθρωποι έφονεύθησαν 
αί ζημίαι αίνε παμμέγισται. 

24. Ανεμοστρόβιλος είς τόν κόλπον 
τής Νεαπόλεως· τά θύματα ανέρχονται Ε Ι Σ 
δύο εκατοντάδας. 

Δεκέμβριος 
4. Ώς έκ τής τρικυμίας τής επικρατού

σης έν Κασπία 23 πλοία κατεποντίσθ/-,σαν 
έν μια ημέρα, 314 δέ άνθρωποι εύρον τόν 
θάνατον. 

17. Μία μικρά ηφαιστειώδης νήσος πλη
σίον τοϋ αγίου Σαλβατωρ έςηφανίσθη πα-
ρασύρασα 170 υπάρξεις. 

2 1 . "Εκρηξις Ε Ι Σ ένα μεταλλεϊον τής 
Μπούλτον, θύματα 350. 

Ιδού λοιπόν έν συντόμφ αί κυριώτεραι 
άπώλειαι καί αί μεγαλείτεραι καταστρο-
φαί άς υπέστη ή άνθρωπότης κατά τό 
1910. 

" Α Σ εύχηθώμεν όπως ή στατιστική τοϋ^ 
1911 είνε συντομωτερα τής παρούσης. 

Ρ Α Χ Η Λ 
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Ε Λ Λ Η Ν 1 Κ Α Ι Ν Η Σ Ο Ι 

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α 
[Κνριον αρ&ρον τής «'Εφημερίδος τής Κολωνίας* 

επ' ευκαιρία τον ταξειδίου τον Κάιζερ] 

Τήν ανοιξιν αξίζει νά επισκέπτεται κα
νείς τήν νήσον τών Φαιάκων, Άλλ' ό μη 
δυνάμενος νά πράξη τοΰτο ας παρηγορη&ή. 
ή Κέρκυρα είνε πάντοτε ωραία, ωραιότερα 
ϊσως μεταξύ χειμώνος καί ανοίξεως. Τότε 
αρκούν δλίγαι ϋερμαί ήμέραι νά καλύψουν 
τής μυγδαλιές μέ λευχαρόδινα άρωματώδη 
ανϊϊη' άβεβαιότης ε·.ς τήν γτ,ν, και δια μιάς 
ϋεώνιαι αϊ άνεμώναι είς τήν πρασινάδα μέ 
τά έναλάσσοντα χρώματα των, τάς άκολ.ου-
ϋεϊ ή μικρή άγριοβιολέττα, κ' έδώ κ' έκεϊ 
προβάλλει ένα; τολμηρός μενεξές. 'Εν τού
τοις περί τοϋ χαριτωμένου, άρωματώδους 
ϋαύματος μόνον τήν ανοιξιν εΐμε&α βέβαιοι. 
Άπό τά αλβανικά χιονισμένι: βουνά απέ
ναντι δύναται νά πνεύση παγερά τραμουν-
τάνα, ή οποία ερημώνει τούς κήπους καί 
τά δάση, κινεί καί συνταράσσει τά αιωνόβια 
έλαιόδενδρα, ώστε οί κλάδοι ομοιάζουν μέ 
μαδημένα μαλλιά. "Η ό ουρανός χύνει ώς 
καλός οικοκύρης άφ&ονίαν βροχής είς τήν 
διψασμένην γήν, έπί μακράς ημέρας, ώστε 
χάνεται ή λάμψις τής ανοίξεως. Τότε αί 
πρώιμοι χρνσαϊ ήμέραι τής ανοίξεως είνε τό 
πολυτιμότατον δώρον, τό όποιον αποδέχε
ται τις μέ ευγνώμονα εύχαρίοτησιν. Είς τής 
πσρτοκαλλ.ιές κρέμονται οί ζωηροί καρποί 
και παρ' αυτούς άν&οϋν αί νέαι άν&ήσεις. 
Ελαφρώς κλίνουν οι κλάδοι τών φοινίκων 

και τά κύματα τής γαλανής ϋαλάασης, τά ό
ποια βοοϋν ήδη μίαν αιωνιότητα ανοίξεων 
«'? τήν άκτήν τής νήοου, μας αναφωνούν : 
έρχεται ακόμη ωραιότερο. 

Μίαν τοιαύτην έορτύ.σιμον ήμέραν τής α

νοίξεως μας φέρει μίμν φοράν ακόμη τό 
πλ.οΐον εις τήν Κέρκυραν 

Οι κάτοικοι τής Κερκύρας ϋεωροννται 
και ευλόγως οί φύοφρονέστεροι μεταξύ τών 
Ελλήνων. Ή έπί αιώνας Ενετοκρατία και 
ή πεντηκονταετ ής διοίκησις τών "Αγγ/,ων 
άφήκαν έδώ ευχάριστα ίχνη. Καί όχι ό/.ι« 
γώτερον συνέβαλαν είς τήν δημιουργίαν εύ
θυμων ανθρώπων τϊ> ότι ή τουρκική ημι
σέληνος ποτέ δέν έκυμάτισε καί επομένως 
δέν άνεπτύχθη ή πικρία καί ή φιλ,οψευδία, 
αί όποΐαι παντού διέοτρεψαν τούς βαλκανι
κούς λαούς, οί όποιοι έζησαν ή ζουν ακόμη 
υπό τήν ήμισέληνον. Μίσος φυλών, μίσος 
τάξεων, μίσος πληθών δέν έπαιξαν κανένα 
ρόλον είς τήν εύχαριν και ώραίαν αυτήν 
χώραν. Ή Κέρκυρα είνε τό μόνον χρι-
στιανικόν μικρόν μέρος, όπου κατέφυ-
γον μωαμεθανοί εξεγερθέντες κατά Τ Ή Σ 
τουρκικής κυριαρχίας καί εύρον νέαν, ήσυ-
χον πατρίδα. Περί τής φιλοξενίας τών 
Κορφιατών έχομεν βεβαίως—έκ καλλίστης 
πηγής—αντιφατικός μαρτυρίας. Ή Παλ.-
λάς Αθηνά προειδοποιεί τόν περίφημον 
μάρτυρα Όδυσαέα περί τών Φαιάκων, ότι 
«δέν φιλοξενούν ευχαρίστως τόν ξένον, τόν 
έκ τής αλλοδαπή; έρχόμενον ο άλλά καλλί-
τερον άπό άλλ.οΰ δέν έγινε δεκτός ό ήρως 
όσον είς τήν αύλήν τοΰ συνετού καί φίλ,ον 
τοΰ οίνου Αλκινόου. Αυτό δέν δυνάμεθα 
σήμερον πλέον νά τό δοκιμάσωμεν, ακόμη 
καί αν εΐμε&α πρόθυμοι νά περιστοιχηθώ-
μεν άπό λ.ονομένας καί πλ.ενούσας θυγατέ-
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ρας βασιλέων καί νά κάμωμεν προτάσεις 
γάμου... 

Περιφερόμεθα είς τους δρόμους, τους ό
ποιους έδημιούργησεν έ>ετική αρχιτεκτο
νική. Οί παλαιοί μεγάλοι έμποροι έκτιζαν 
τάς οικίας των μονίμους μέ αληθείς πέτρας" 
στενοί είνε οί μικροί δρόμοι, ώστε ημπορεί 
τις νά τούς κλ.είση άπλο')νων τά χέρια" όχι 
μόνον ερωτευμένοι δύνανται νά έκπηδοϋν 
άπό έξώστην εις έξώστην, άλλά και πενθε-
ραι θά ήδύναντο νά έκσφενδονισθούν ακιν
δύνως. Διά βιαστικούς, εις θόρυβον άνδρω-
θέντας κατοίκους μεγαλ.οπόλεων έΐνε θελ
κτική άπόλαυσις νά μή ακούουν κανέν α
μάξι, κανένα κυλιόμενον τροχόν. Εις ιήν 
πάλαιαν Κέρκυραν δύο μόνον δρόμοι είνε 
προσιτοί είςάμάξας. Ή νέα πόλις τής Κερ
κύρας δέν έχει χαρακτήρα, όπως δ/.αι αϊ 
νέαι πόλεις. 'Απροσδοκήτως συναντά τις 
ιδώ σημαντικά λείψανα τών ενετικών οχυ
ρώσεων. Τί δδυνηράν έκπληξιν θά έδοκί-
μαζον οί παλαιοί αρχιτέκτονες βλέποντες 

τό επωφελές σχοινίον τής πλύσεως τών α
πογόνων τής Ναυσικάς" απαλά κλίνουν οι 
κλάδοι των ύπό τό βάρος κατεσχιαμένων 
υποκαμίσων ψαράδων. Έδώ δέν θά ήθελα 
νά ναυαγήσω. Καλόν είνε, δτι ό όνδριάς τοϋ 
"Αίνε ευρίσκεται ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
ναού του και τών δένδρων τοϋ 'Αχιλλ.είου 
καί δέν βλέπει τίποτε άλλο παρά φύλλα καί 
κορμούς δένδρων, άναμέαον τών όποιων 
φωτίζεται κάτω ή βαθυκύανος θάλασσα. 

Τό Αχίλλειον ! Μιας ώρας δρόμος 
αμάξης μας φέρει εκεί, μέσα άπό τεραστί
ους φραγμούς Ινδοσυκών μέ ευρέα σαρκώδη 
φύλλα, μέσα άπό λόχμας άλοών, άπό δάση 
έλαιών, πράσινα ανθισμένα λειβάδια, αλση 
πορτοκαλλεών, ανθισμένος μυγδαλέας, άπό 
χωριά μέ λ.ιθόκτιστα σπήιια νοιιοϊταλικής 
αρχιτεκτονικής, θρια/ιβευτικαι αψίδες ά-
οπρορρούχων απλωμένων πρός στέγνωμα 
μας υποδέχονται είς τά χωριά καί τό βάθος 
τής εικόνος άποτελ.εϊ πάντοτε τό μελ.ανό-
γλ.αυκον βουνόν. Χελιδόνια διαγράφονν 

μάζον οι πακαιοι αρχιτέκτονες μ Λ^·.»* Τ~~ν~~* ^„„.„.. ,^. . 
δλην τήν όχυρωματικήν αρχιτεκτόνων των τόξα" όν& Ιί&Γΐ μας φωνάζουν ταωμορφα γειτονεύουσαν πρός τόσον είρηι ικήν καί ή 
αύχως περιφερομένην ζωήν. Ό κόσμος είς 
τούς δρόμους τής Κερκύρας έχει άνατολ.ι-
κόν χρωματισμόν ό Τούρκος χότζας μέ τό 
ποδήρες ένδυμα και τόν λευκόν κεκρύφα-
λον καί τό φέσι, ό μαυροβούνιος μέ τό χου-
αοκέντητον γελέκο, ό έλληνοαλβανός βοσκός 
μέ τήν μαλλωτήν κόπαν δέν είνε περιεργό-
τητες. Υπέρ ιόν λαόν αυτόν κυματίζουν 
άπό απήτι εις σπήτι τά άσπρύρρουχα τών 
Κορφιατών προσεκτικοί γυναίκες χρησιμο
ποιούν και τά σύρματα τοΰ τηλεφώνου διά 
τόν καλόν σκοπόν. Άπιστεύτως πολύ πλέ
νουν είς τήν Κέρκυραν άπό τήν έποχήν 
τής Ναυσικάς. "Οπως εις τήν λάλον Σάντα 
Αουταίαχης Νεαπόλεως, μάς χαιρετούν άπό 
δλα τά πατώματα τών στενωπών κόκκινα, 
κυανά καί λευκά τά εσωτερικά άσπρύρρουχα 
ανδρών καί γυναικών. Ή άγρια βροχή, ή 
οποία καταρρέει άπό τάς σημαίας ταύτας 
δέν ενοχλεί κανένα. Δένδρα καί καθίσματα 
είς δημοσίους δρόμους λ.χ. είς τήν θελκτι-
κήν Στράτα Μαρίνα θεωρούνται κατάλ,ληλα 
διά τόν οίκοκυρικόν αυτόνι σκοπόν καί α
κόμη καί οί φοίνικες τοϋ προαατείου Ανε
μόμυλος απλώνουν τούς κλ.άδονς των διά 

κορίτσια μαζεύοντα τόν πεσμένον έλαιοκαρ-
πόν. Συχνά φορούν είς τό κεφάλ.ι το τουρ
κικόν φα·Λΐόλ.ΐ" ξένα μαλλιά δένονται μέ 
κόκκινες ταινίες. 'Επεράσαμεν τώρα τόν δρ-
μον Καλιόπουλο καί δ δρόμος αρχίζει ν' ά-
νεβαίνη είς πυκνόν δάσος πρός νότον. Έδώ 
παρουσιάζονται εικόνες γοητευτικών χρω
μάτων. Τέλ.ος έφθάααμεν τό Γαστούρι, τό 
πληαιέατερον χωρίον τοΰ Αχίλλειου, άλλά 
καί έδώ δέν λείπουν άβραι θριαμβευτικοί 
αψίδες άοπρορρούχων, τά όποια στεγνώ
νουν τά χρωματιστά δείγματα τής γυναι
κείας καθαριότητος κείνται ακόμη καί είς 
τόν παράξενον βράχον ενός έκκλησιδίου. 
Είς τό Γαστούρι βλέπει τις καταφανώς, δτι 
έδώ θά κατασκήνωση βορειογερμανισμός. 
Ή επιγραφή ενός καθαρού νΛπηλείου μας 
άγγέλλει μπίραν τοϋ Μονάχου καί τον 77ίλ-
αεν... 

[Άχο/.ον&εΐ ή περιγραφή τον Αχίλλειον] 
Είς πολ,λάς στροφός φέρει ή οδός κάτω 

πρός τήν θάλ.ασσαν, πρό τοΰ ναού τοΰ "Α
ίνε. Κυπαρίσσια καί μαγνολίαι, παυλονίαι 
καί ροδοδάφναι μας συνοδεύουν άλλ' ή 
πληθώρα καί ή ποίκιλλα τής βλ.αατήσεως 
δέν είνε τόσον μεγά/.η δπ'ος είς τό θαυμά-
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σιον πάρκο τοϋ βασιλ.έως Γεωργίου, τό 
Μόν Ρεπό, παρά τί,ν Κέρκυραν. Μας δει
κνύουν δύο γηραιά έλαιόδενδρα, είς τό πάρ-
κον τοϋ Αχίλλειου άπομείναντα ιδιοκτησία 
ελληνικής εκκλησίας, προερχόμενα έκ πα
λαιών χρόνων ώς ευλαβές ίδρυμα. Ή διοί-
κησις τοϋ Ανακτόρου οφείλει νά πληροόνη 
είς τήν έκκλησίαν 150 δραχμάς τό έτος διά 
τήν έσοδείαν τών δύο αγίων δένδρων. Ό 
επισκέπτης θλίβεται, διότι τό δλον κτήμα 
δέν έστρογγυλ.εύθη. Αιάφορα καπηλ.εϊα, μι-
κροκτήματα εισέρχονται εντός αύτοϋ καί 
φέρουν τόν θόρυβον τής ζωής των είς τήν 
ήρεμον ήγεμονικήν κατοικίαν. Τούτο βε
βαίως είνε εύχάριατον, νά βλέπη κανείς αυ
τήν τήν πολνθόρνβον κορφιάτικην ζωήν, 
<5ίά τήν οποίαν ομιλεί καί ό "Ομηρος λέγα)» 

διά τούς Φαίακας «διαρκώς συμποσιάζουν 
καί αγαπούν τήν κιθάραν καί τόν χορόν», 
—άλλ'»; κτθημερινή ζωή ενοχλεί....Τόν 
βόρειον έπισκέπτην χαροποιεί αυτή ή με
γαλοπρέπεια τής φύσεως, άλλ' ό άποχαι-
ρ'.τισμός δέν τόν θλίβει κατάκαρδα. Πέραν 
τών μεσημβρινών θελγήτρο)ν καί τών δώ
ρων μιας οπατάλου φύοεως, πέραν δλης 
τής ήδύτητος και τής πληθώρας τών χρω
μάτων τοΰ τοπείου επίκειται ή πατρική μας 
γερμανική άνοιξις μέ τήν άφύπνιαίν της έκ 
τοΰ μηδενός, άπό τήν βαρεϊαν χειμερινήν 
λευκότητα, μέ τόν νεογεννημένην εύελπίδως 
πρασίνην π}ηθο')ραν τών «ρύλλων, μέ τά α
ριστοτεχνικά άρωματώδη δάση της καί τά 
παραμύθια των. Καΐίη αηΐ3,ΐηθ!*ίη ! 
Κέρκυρα—άλλά όχι διά παντός. 

Η ΥΠΟΤΙΗΗΣΙΣ Τ5Ν ΑΠΟΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΤΡΙΑΝ ΠΡ0Σ0Α0Ν 4Ι0ΪΙΧΡ1ΡΜΝ 

Ή διαρκής ύποτίμησις τοΰ αγγλικού 
παγίου, ύποτιμηθέντος εσχάτως μέχρι ση
μείου άγνωστου άπό έςηκονταετίας ει ε γε-
γονοςτών μαλλονάςιοσημειώτων τών τελευ
ταίων τούτων χρόνων. Ή ύποτίμησις αύτη 
συνεκίνησε λίαν τού; "Αγγλους οΐτινες ήσαν 
τόσον άλλοτε υπερήφανοι διά τήν μεγάλην 
φήμην έπί σταθερότητι ήν έχαιρε τό πά
γιον των, /.αί οίτινε; μυρία μηχανώνται ό
πως άνακόψωσι τήν ύποτίμησιν τοΰ κατ' 
έςοχήν έθνικοΰ αυτών χρεωγράφου, όπερ 
πάλαι ποτέ περιεβάλλετο διά λαμπρότατου 
γοήτρου. 

Ή τιμή τών παγίων ήρςκτο φθίνουσκ 
άπό τοΰ τέλου; τοΰ Ιθ ' αιώνος. Τό 1897 
ή τιμή των ήτο 114, καί κατά τό 1899 
κατήλθον ολίγον τι κάτω τοΰ άρτιου άλλ' 
άπό τή; εποχή: εκείνη; ή βαθμιαία αυτών 
έκπτωσις είνε διαρκή; Τό 1903 ή τιμή 
των ήτο 90, τό δέ 1909 κατήλθον κάτω 
τοΰ 80 καί κατά τό 1910 ύπετιμήθησκν 
έτι μάλλον, υ.έχρις 78 3)8. 

Διά νά εΰρη τις τιμά; τόσον χαμηλά; 
πρέπει νά άναδράμη μέχρι τοΰ 1847, είνε 
όμω; άληθες ότι τότε ή πρόσοδος τοΰ πα
γίου ήτο 3 ο)ο, ό δέ τόκος ούτος τό μέν 

1888 ή λ α τ τ ώ θ Λ , είς 2 3)4 τοις ο)ο, κατ' 
'Απρίλιον δέ τοΰ 1903 είς 2 1)2 τοις ο)ο. 
'Αλ,λ' έάν Ομως σκεφθή τις ότι ουδέποτε 
άπό τριακονταετίας έφθασεν είς τοιοΰτον 
ύψηλ .όν έπίπεδον τό ποσοστόν τής κεφα-
λαίοποιησεως τοΰ χρεωγράφου,ή ύποτίμησις 
τοΰ χρεωγιάφου έςεπεσε λίαν δυσαναλ,όγως 
πρός τήν έκπτωσιν τοΰ τόκου. 

Διά νά έννοήσν) τις δμως άκριβεστερον 
τήν αίφνιδίαν έκπτωσιν τών παγίων άς ύπο-
λογίση τι; ότι 2 1)2 ο]ο τόκος έπί κεφα-
λαίουδΟ—ήτο δσ/) είνε περίπου ή τρέχουσα 
άιία τών χρεωγράφων τούτων — ίσυδυ-
ναμεϊ πρός 2 3)4 τόκον έπί κεφαλαίου 88. 
Ά λ λ ' ή τιμή αύτη απέχει πολύ τής τιμής 
1 14 ήν είχε τό πάγιον κατά τό1^92 ότε ό 
τόκος ήτο 2 3^4.Τά αγγλικά πάγια έ'χουσι 
τρέχουσαν τιμήν80 1 )4 άρα ή πρόσοδος των 
είνε 3.11 ο)ο. Ό τόκος αυτός είνε ολίγον 
τι ανώτερος τοΰ τόκου τοΰ γαλλακοΰ πα
γίου καί όπερ έχει πρόσοδον 3.07 τοις ο)ο· 
ή δέ τρέχουσα αύτοΰ τιμή είνε 97.50 σήμε
ρον. Ώστε τό γαλλικόν πάγιον συναγωνί
ζεται σήμερον μέ τό άγγλ,ικόνποΐον τούτων 
νά δώσν] ολιγώτερον τόκον τοις ο)ο. Μέ τήν 
διαφοράν όμως ότι τό γαλλικόν πάγιον δέν 



ΕΦΙΙΜΕΡΙλΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

Τράπεζα Γερμανίας 
1894 3.12 τοις ο)ο τόκος προεξοφλήσεως 
1895 3.15 
1896 3.63 
1897 3.84 
1898 4.28 
1899 4.98 

Ή κεφαλαιοποίησις τών σπουδαιότερων 
χρεωγράφων τών κρατών έσπευσε φυσικά 
νά έ'λθη είς άναλογίαν μέ τήν χαμηλήν τ ι 
μήν τοϋ τόκου τοϋ νοήματος, έξ άλλου δέ 
τά χρεώγραφα ταϋτα έγένοντο περιζήτητα 
εί'τε διά νά έν^υθώσι δι' αυτών κεφάλαια 
έν πληθώρα διαθέσιμα είτε πρό; πραγμα
τοποίησαν δανείων. Έν Λονδίνω λ. ν . πολ
λοί κεφαλαιούχοι κκτώρθωνον προκατκβο-
λάς πρός 1 )2 τοις ο)ο διά παλλάς εβδομά
δα; ή 2 ο)ο διά δώδεκα μήνα; ύπό τόν ορον 
νά διαθέσωσι τάς προκαταβολά; ταύτα; α
γοράζοντες αγγλικά δημόσια χρεώγραφα 
διά δέ τοΰ χρηματιστικού τούτου παιγνι
διού έκέρδαινον τήν διαφοράν τοΰ τόκου, 
πληρώνοντε; αλιγώτερον τόκον εί; τήν προ-
καταβαλοΰσαν τράπεζαν, είσπράττοντε; δέ 
περισσότερον τόκον άπό τό αγορασθέν το-
κοφόρον δημόσιον χρεώγραφον. 

Ά λ λ ' άπό τοΰ 1899 τό χρήμα άκρί-
βηνε. Ή παγκόσμιο; αίκ.ονομική δραστη-
ριότη; έπιταθεΐσα έ'σχεν ανάγκην τρισμεγί-
στων κεφαλαίων. Τά έθνη τοΰ αρχαίου κό
σμου μεγαλω; προσεπάθησαν νά έπαυςή-
σωσι τήν έμπορικήν καί βιομηχαν.κήν αυ
τών δύναμιν, συγχρόνω; δέ έπϊ τοΰ αύτοϋ 
πεδίου συνηγωνίζετο τόν άργαΐον ό νέα; 
κόσμο;, ή Αμερική. Ό δέ νεα; κόσμο; έ-
βύθισε τήν άπληστον αύτοϋ παλάμην εί ; 
τα θησαυροφυλάκια τής Ευρώπη; εί'τε χά
ριν ιδιωτικών επιχειρήσεων είτε χάριν τών 
αναγκών τών κυβερνήσεων. 

Συγχρόνω; δέ μέ τήν όσημέραι έλάτ-
τωσιν τοΰ νομισματικού αποθέματα; ή'ρ-
ξατο άπό δεκαετία; περίπου ή έκδοσι; 

-*τ •= - 5 νέων χρεωγράφων, τούτων μέν βιομηχανι-
1894 2.50 τοϊ; ο)ο τάκος προεξοφλήσεως κών, εκείνων δέ δημοσίων, αί δέ χρηματι-
1895 2.50 στικκί αύται άξια·, πλήν τοΰ γοήτρου όπερ 

2.00 ώ; καινοφανείς είχαν έδελέαζον τόν κεφα-
2.00 λαιοΰχον διά τόν άνώτεραν τόκον όν παρεΐ-
2.20 . χον καί ούτοι νικηφόρω; συνηγωνί^ονπο τά 
3.20 πάγια τά όποια αποφέρουν μικρόν τόκον. 
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ύπετιμήθη τόσον πολύ όσον τό άγγλικόν 
διότι τό 1891 ή τιυ.ή αύτοΰ ήτο 105725. 

Άλλά καί τά δημόσια χρεώγραφα τή; 
Γερμανία; ύπετιμήθησαν. Τό γερμανικόν 
3 ο)ο κατά τό τέλος τοϋ 1899 είχε 99.60 
μετ' ολίγον κατήλθε κάτω ταυ 90 καί τώρα 
κυμαίνεται περί τό 85. Ή κατά τήν στιγ
μήν αυτήν τιυ·η του εινε 84 3)4. 

Ή ύποτίμησι; τών σπουδαίων τούτων 
χρεωγράφων τών κρατών επηρέασε καί 
άλλα χρεώγραφα αποφέροντα ι/.ικρόν τό
κον. Τό βελγικον 3 ο)ο τή; βας σειρά; κατά 
τά έτη 1902 —1906 έκυυ.αίνετο μεταξύ 
102.60 καί 99.35. Τό 1909 εΐχεν 95.80 
καί τώοα κατήλθεν εί; 92.50. 

Τό 3 ο ο έλβετικόν τοϋ 1 890 έκυυ.αίνετο 
κατά τά έτη 1902—1906 μεταξύ 104.20 
— 95 καί σήμερον σημειοΰται εί; τά χρη
ματιστικά δελτία πρό; 87,50. Τό δανικόν 
τοΰ 1894 3 ο)α πρό δεκαετία; μόλις είχε 
99 καί σήμερον 85.40. Τό 1902 τό νορβη"-
γικόν 3 ο)ο τοΰ 1896 ειχε 100,40 καί σή
μερον μόλις 84. Τό 3 ο)α σαυηδικόν τοΰ 
1894 έ ν ώ τ ό 1903 είχεν 101, σήμερον 
πωλείται πρό; 87,75. 

Τή 1 γενικήν ταύτην ύποτίμησιν τών μι
κρά; προσόδου δημοσίων χρεωγράφων έξη-
γοΰσι πλείστοι λόγοι. 

Κατά τά έτη 1894—1899 τό χρήμα 
ήτα λίαν άφθοναν καί εύθηνόν. Δύναται δε 
τις να κοινή οίκοθεν έκ ταΰ κατά τήν έπο-
χήν έκείνην προεξοφλητικού τόκου τών 
τριών μεγίσαων εκδοτικών Τραπεζών τής 
Ευρώπη; ; 

Τράπεζα Αγγλία; 
2.1 I τοΐ; ο)α τοκο; προεξοφλήσεω; 
2.00 
2.43 
9.78 
3.26 
3.75 

1898 
1895 
1896 
1867 
1898 
1899 

Τράπεζα Γαλλίας 

1896 
1897 
1898 
1899 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

"Η Βραζιλία καί ή Αργεντινή έν Αμε
ρική, ή Ισπανία, ή Ιταλία καί ή Ελλάς 
έν Ευρώπη, ανέλαβαν κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν οικονομικώς, τα δέ χρεώγραφα 
των συνεπώς ύψωθέντα βαθμηδόν έγένοντο 
περιζήτητα. 

Έκτος τοϋ λόγου τούτου τοΰ γενικοϋ 
καί έτερο; λόγος ειδικός έπηνεγκε τήν ύπα
τίμησιν τών παγίων. 

Τά πάγια τής Αγγλία; έπηρεάσθησαν 
δυσμενώς έκ τής μεγάλης αυξήσεως τοϋ 
δημοσίου χρέους τής Μεγάλης Βρεττανίας, 
συνέπεια καί τοϋτο τοΰ βαερικοΰ πολέμου-

έκ τή; έλαττώσεω; τή; προσόδου των άπό 
2 3^4 εί; 2 1)2 τοΐ; ο)ο καί ής ένεκα έπ-
ήλθεν αθρόα πώλησι; τών χρεωγράφων 
τούτων έκ τοϋ αγγλογερμανικού ανταγω
νισμού καί τελο; έκ τών ατασθαλιών τή; 
εσωτερική; πολιτική; τή; Αγγλία; . 

Ή διαρκή; έκδοσι; δημοσίων δανείων 
τή; Ι'ερμανία; καί τών συγκροτουσών τήν 
Αύτακρατορίαν ομόσπονδων κρατών, δα
νείων δέ οπως πληρωθή ούτω τό κεχηνός 
τοϋ προϋπαλογισμοΰ των διαρκώς ευρισκο
μένου έν έλλείματι έπηνεγκε τήν έκπτωσιν 
τών γερμανικών παγίων. 

Τά γαλλικά τέλο; πάγια εξέπεσαν έ
νεκα τοϋ κατά τής τοϋ Κράτους πίστεως 
πολέμου τοϋ ύπό τών κομμάτων τής δεξιάς 
κηρυχθέντος, τοϋ σχεδίου νά έπιβληθή φό
ρο; έπι τοΰ εισοδήματος καί νά φορολογη-
θοΰν τά μερίσματα τών δημοσίων χρεω
γράφων τή; Γαλλίας κηί τέλος ένεκα τής 
προθυμίας τών γαλλικών κεφαλαίων νά έκ-
πατρισθώσιν οπως άπαφύγωσι τήν άοια-
κρισίαν τών δημοσίων εισπρακτόρων. 

Ή έκπτωσις τών πρώτης τάςεω; χρεω
γράφων τούτων επηρέασε κατ' άκολουθίαν 

•δυσμενώς τ ή ' τιμήν τών παγίων τών άλ
λων κρατών. Άλλά καί ή έκπτωσις τών 

παγίων τούτων δέν έγένετο καί άνευ ειδι
κών όλως λόγων. Τά ελβετικά λ. χ. πάγια 
εξέπεσαν άφ; ένό; ένεκα τή; οικονομική; 
δυσπραγία; τών σιδηροδρόμων τή; Ελβε
τίας καί τής δυσκολία; μεθ' ή; κατορθώνει 
ή δημοκρατία αύτη τό ίσοζύγιον τοϋ πραϋ-
πολαγισμοϋ. Τό έλλειμμα ταΰ δανικού 
προϋπαλογισμοΰ καί ή έλάττωσι; τών προ
σόδων τών δανικών σιδηροδρόμων προύκά-
λεσαν ομοίως τήν έκπτωσιν τοΰ παγίου τή; 
Δανία;. 
. Ά λ λ ω ; τά ταΰ είδου; τούτου χρεώ

γραφα ήσαν προσφιλή; αξία είς τούς κεφα
λαιούχους εκείνου; οϊτινε; πρώτιστα έμερί-
μνων περί τής ασφαλείας τών κεφαλαίων 
των ήκιστα δέ έμερίμ»ων άν ήτο δυνατόν 
νά άπολαύσωσι περισσότερον τόκον τοπο-
θετοΰντες εις άλλα χρεώγραφα τά κεφά
λαια των. Οί κεφαλαιούχοι δέ όσα·, έν τώ 
χαρτοφυλάκιο) των,αντί νά δώσωσι λογικόν 
έδωκαν μερίδιοντήν μεγίστην μοΐραν είς τά 
πάγια ταϋτα, θά έξύπνησαν λίαν δυσαρέ-
σ.τως βλέποντες τήν άπό δεκαετία; έπι τά 
βελτίω πρόοδον τών αποφερόντων 4 καί 
5 ο)ο χρεωγράφων άλλων κρατών. 

Σημειωτέον Ομως ότι ή βλαβερά αύτη 
φρόνησις τών κεφαλαιούχων τούτων δέν 
προήλθε πάντοτε οίκοθεν, άλλ' οτι τοις 
υπεδείχθη ύπό πολλών συμβούλων οΐτινες 
ούτω απεδείχθησαν πάσχοντες έλλειψιν 
διορατικότητο; καί εύρύτητος πνεύματα;. 

Ούτω λ. χ. άλλαι μέν τράπεζα·, είνε 
πλέον άνοικτόκαρδοι καί πρασφεραυσιν είς 
τού; πελάτας των χρεώγραφα πολυποί
κιλα, άλλαι δέ έξ εναντίας είνε πεφοβισμέ-
ναι καί ύποδεικνύουσιν είς τήν πελατείαν 
των χρεώγραφα ασφαλέστατα μέν, οιον τά 
σκανδιναυΐκά, άλλ' αποφέροντα ελάχιστον 
τίνα τόκον. 
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Τ Ε Μ Π Η 
Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Ε Ν 

Τ Η Π Ε Δ Ι Α Δ Ι Τ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α 
Λ Ι Α Σ ΚΑΙ Τ Ο Ι Σ Τ Ε Μ Π Ε Σ Ι Ν 

» . Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Λ Ι Μ Ν Α Ζ Ο Μ Ε Ν Η Τ Ο Π Α Λ Α Ι 

Επειδή ή ιδίως Θεσσαλία κοίλη ούσα 
καί τούίου ένεκα πιθανώς Λ α ρ κ ά ν η κατά 
Βαρΐνον (εν οικεία λέξει) καλούμενη περιε-
κλείετο πάντοθεν ύπό ύπερμήκων ορέων, ή 
δέ παραλία είχε τούς τόπου; μετεωροτέρους 
τής πεδιάδος, οί έκ τών ορέων ρέοντες πο
ταμοί έποίουν τήν Θεσσαλίαν «π ά σ α νπ έ
λα γ ο ς» (Έροδ. Ζ' 129) "Ωστε ή Θεσ
σαλία τό παλαιόν ήτο λίμνη μεγάλη, έχουσα 
βάθος τουλάχιστον 250 μέτρων, διασχιζο-
μένη άπό ΒΔ πρός ΝΑ ύπό τής νΰν λοφο-
σειράς μαρμαρικών, ψαμμιτικών, κροκαλο-
παγών καί ασβεστολιθικών πετρωμάτων, 
μακράν αποτελούσης νήσον' μέχρι ού διά 
φυσικής τίνος δυνάμεως άπεσχίσθη ή Όσσα 
άπό τοΰ Όλύμπου κατά τά Τέμπη καί έ-
σχηματίσθη ό αυλών, δι ' ού διεξέπεσαν τά 
ύδατα είς τήν θάλασσαν, καί άνεφάνησαν 
πεδία θαυμαστά τώ μεγέθει καί τώ κάλλει. 
Καί ό έπί Δευκαλίωνος δέ μυθολογούμενος 
κατακλυσμός τί άλλο δηλοί ή ότι ή Θεσσα
λία τό παλαιόν κατεκλύζετο ύπό υδάτων ; 
Καί πολλοίς χρόνοις ύστερον, ότε ό Ξέρξης 
έν τή έπί τήν Ελλάδα στρατεία έμαθε παρά 
τών ηγεμόνων τής όδοϋ, δτι δέν ύπήρχεν 
άλλη έξοδος τώ Πηνειώ εΐ; τήν θάλασσαν, 
καίπερ άγνοών τήν προτέραν φυσικήν κα-
τάιττασιν τής Θεσσαλίας λιμναζομένης, εί
πεν δτι εί μή οί Θεσσαλοί έμήδισαν, ήδύ
νατο παρατρέψας τά ρείθρα τοΰ Πηνειού 
ποταμού καί προσχώσας τόν κατά τά Τέμπη 
αύλώνα νά καταστήση πασαν τήν Θεσσαλίαν 
πλήν τών ορέων ύπύβρυχον (αύτ. 130). Ού 
μόνον δ' έκ τών μαρτυριών τών αρχαίων 
γίγνεται ήμΐν δήλον δτι ή Θεσσαλία έλιμνά-
ζετο τό πάλαι, άλλά καί έκ τής γεωλογικής 
έρεύνης καταδείκνυται ότι ή Θεσσαλική πε-
διάς έν νεωτάτοις γεωλογικοϊς χρόνοις (μετά 
τήν τριτογενή περίοδον), δτε εισέτι δέν εΐ-

χσν διανοιχθή τά Τέμπη, έσχημάτιζεν εύ-
ρεϊαν λίμνην, ήτις ' διά τής Χαλκοδωνίου 
όροστοιχίας, άκρωτήριον σχηματιζούσης, 
έδιχάζετο εις δύο τμήματα, συνεχόμενα διά 
πορθμού, δπου νΰν τά στενά τοΰ Καλαμα-
κίου. 

2. Δ Ι Α Φ Ο Ν Ι Α Ι Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Α Ι Τ Ι Α Σ Τ Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ο Σ 

Τ Ο Ν Κ Α Τ Α Τ Α Τ Ε Μ Π Η Ο Ρ Ε Ω Ν 

Και ότι μέν ή Θεσσαλία τό παλαιόν ήτα 
λίμνη, όμολογοΰσι πρός αλλήλους οί αρ
χαίοι συγγραφείς, περί δέ τής αιτίας της 
διαστάσεως τών κατά τά Τέμπη ορέων δια-
φωνοΰσι πρός αλλήλους. Αυτοί οί Θεσσαλοί 
καθ' Ήρόδοτον (αύτ. 129) έπίστευον ότι 
ό Ποσειδών έποίησετόν κατάτά Τέμπη αύ
λώνα. Καί δ τε Ηρόδοτος συμφωνών τοις 
Θεσσαλοΐς αποφαίνεται, δτι σεισμοΰ έργον 
ή διάστασις τών ορέων καί ό Στράβων 
Θ' ε 2.) ομόφωνους λέγει, «ύπό δέ σεισμών 
ρήγματος γενομένου κατά τά νΰν καλού
μενα Τέμπη καί τήν "Οσσαν άποσ/ίσαντος 
άπό τοΰ Όλύμπον, διεξέπεσε ταύτη πρός 
θάλατταν ό Πηνειός καί άνέψυξε τήν χώραν 
ταύτην» καί ό 'Αθήναιος (ΙΛ' 639) τήν αυ
τήν γνώμην έχων μυθολογεΐ, δτι πρώτος 
ό Πέλωρο; ανήγγειλε τώ Πελασγώ θύοντι, 
«ότι εν τή Αίμονία μεγάλων σεισμών γενο
μένων ραγείη τά Τέμπη όρη ονομαζόμενα 
καί δτ: διά τοΰ διαστήματος όρμησαν τό 
τής λίμνης ύδωρ έμβάλοι είς τό τοΰ Πη
νειού ρεϊθρον καί τήν πρότερον λιμνάζου-
σαν χώραν άπασαν γεγυμνώσθαι καί άπο-
ξηραινομένων τών υδάτων πεδία θαυμαστά 
τώ μεγέθει καί τώ κάλλει άναφαίνεσθαι». 
Πρός άνάμνησιν δέ τοΰ γεγονότος τού
του έτέλουν τά Π ε λ ώ ρ ι α , έν οίς 
πρός τοις άλλοις καί τούς δεσμώτας έ'-
λυον καί τυύς οϊκέτας κατακλίναντες μετά 
πάσης παρρησίας είστίων διακονούντων 
αύτοϊς τών δεσποτών. Διόδωρος δέ δ Σι
κελιώτης (Δ' 18) ιστορεί δτι τή; πεδιάδος 
έπί πολύν τόπον λιμναζούσης, ό Ηρακλής 
διασκάψας τά κατά τά Τέμπη συνεχή όρη; 

ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«καί κατά τής διώρυχος δεξάμενος παν τά 
κατά τήν λίμνην ύδωρ» έποίησε τά πεδία 
φανήναιτά κατά τήν Θεττσλίαν παρά τόν 
Πηνειόν ποταμόν. 
3- Η Α Λ Η Θ Η Σ Α Ι Τ Ι Α Τ Η Σ ΡΗΞΕ3Σ Τ Ο Ν Κ Α Τ Α Τ Α Τ Ε Μ Π Η 

Ο Ρ Ε Ο Ν Γ Ν Ω Σ Τ Η Τ Ο Ι Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι Σ 

Αντιθέτως δέ πρός τάς ανωτέρω γνώ-
μας πρώτος ό Απολλόδωρος (Α' η ' 4) ώ-
ρισε τόν χρόνον τής ρήξεως τών κατά τά 
Τέμπη ορέων έν τώ έπί Δευκαλίοινος κατα
κλυσμό) λέγων «τότε δέ καί τά κατά Θετ-
ταλίαν όρη διέστη» - έξ ων δήλον γίγνεται, 
δτι ή κατά τά Τέμπη άπόσχισις τών ορέων 
Όλύμπου καί "Οσσης έγένετο έκ τών κα-
τακλυζόντων πρότερον τήν Θεσσαλίαν υδά
των. Δεύτερος δέ ό Στράβων (Γ ιδ' 13) 
μνημονεύει τής γνώμης ένίων νομιζόντων, 
δτι ό Πηνειός ώνομάσθη 'Αράξης «διά τά 
άπαράξαι τήν "Οσσαν άπό τοΰ Όλύμπον 
ρήξαντα τά Τέμπη». Προστίθησι δέ ό γεοι-
γράφος δτι καί ό έν Αρμενία 'Αράξης ώνο
μάσθη ύπό τών περί τόν Άρμενον όμωνύ-
μως τώ Πηνειώ κατά τήν πρός τοΰτο ό 
μοιότητα. Διότι καί ό έν Αρμενία άπό 
τών ορέων καταβάς έπλατύνετο τό παλαιόν 
καί έπελάγιζεν έντοΐς ύποκειμένοις πεδίοις, 
ούκ έχων διέξοδον, δ δέ Ιάσων μιμησάμε-
νος τά Τέμπη,έποίησε τήν διασφάγα, δι' ής 
καταράττει νΰν τό ύδωρ εις την Κασπίαν 
θάλασσαν. Έκ δέ τούτου έγυμνώθη τό Ά-
ραξηνόν πεδίον, δι' ού τυγχάνει ρέων έπί 
ιόν καταρράκτην ό ποταμός. 

Τήν τελευταίαν δέ ταύτην γνώμην απο
δέχονται καί νΰν οί γεωλόγοι, δτι ή κοιλάς 
τών Τεμπών έσχηματίσθη έν τή παρόδω 
τών χιλιετηρίδων διά τής διαβρωτικής δυ
νάμεως τών υδάτων τών άπο τής προϊστο
ρικής μεγάλης λίμνης είς τήν θάλασσαν ρε
όντων, πρός δέ τούτοις καί τά νΰν στενά 
Αωτίου — 'Αγυιοκάμπου, Βελεστίνου—Βό
λου ΙΙετρομάγουλλον). Καίτοι δέ ή γνώμη 
αύτη δέν είναι νέα, άλλά παλαιά, έξενε-
χθεΐσα πρώτον μέν ύπό Απολλοδώρου συγ
καλυμμένος, έπειτα δέ ύπό ένίων παρά 
-τράβο>νι σαφέστατα, παραδόξως δέν μνη" 
μονεύουσι τούτου ούτε οί γεωλόγοι, έκτι-
θέντες τήν αϊτίαν τοΰ σχηματισμοΰ τής κοι-
λάδο; τών Τεμπών, ούτε οί μετάσχοντες τής 
ουντάξεως τοΰ γνωστού Εγκυκλοπαιδικού 

— 3( 

Λεξικού, πιθανώς έκ παραβλέψεως, το-
σούτω μάλλον, δσοο άναγράφουσι τήν ανα
κριβή γνώμην τοΰ Ηροδότου περί τής 
ύπό σεισμού ρήξεως τών κατά τά Τέμπη 
ορέων. Χαίρομεν λοιπόν άνακαλύψαντες 
τήν παρά Στράβωνι ύπό ένίων έξενηνεγμέ-
νην γνώμην περί τής άποσχίσεως τών κατά 
τά Τέμπη ορέων, καί ήδόμεθα πρώτοι δη-
μοσιευοντες αυτήν, δτι ό Πηνειός ποταμός, 
άπήραξε τήν "Οσσαν άπό τοΰ Όλύμπου, 
έφ' ω καί 'Αράξης ώνομάσθη. 

4· Λ Ε Ι Ψ Α Ν Α Τ Η Σ Μ Ε Γ Α Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Λ Ι Μ Ν Η Σ 

Καίτοι δέ ό Πηνειός ποταμός άποσχίσας 
τήν "Οσσαν άπό τοΰ Όλύμπου άνέψυξε τήν 
χώραν, «υπολείπεται δ' δμως ή τε Νεσσω-
νίς, λίμνη μεγάλη, καί ή Βοιβηίς Ιλάττων 
εκείνης καί πλησιεστέρα τή παραλία» (Στρ. 
Θ' έ 2), πλησιάζουσα μέν ταΐς Φεραΐς, συ-
νάπτουσα «δέ καί τοις άπολήγουσι τοΰ Πη
λίου ττέρασι καί τής Μαγνησίας» (αύτ. 15). 
Μόνης δε τής Βοφηίδος καίπερ μικροτέρας 
μνημονεύει όιΌμηρος (Ίλ. Β 711), ούχϊ 
δέ καί τής Νεσσωνίδος διότι μόνη ή Βοι-
βηίς μένει, ή δέ Νεσσωνίς ότέ μέν πληρούται 
ατάκτως ύπερκλυζομένη υπό τού Πηνειού 
ποταμού, ότέ δ' εκλείπει (Στραβ. αύτ. 19-
20). Άλλά καί ή Βοιβηίς τό παλαιόν καθ' 
Ήρόδοτον (Ζ' 129) δέν ώνομάζετο. Καί ή\ 
μέν ώΝεσσωνίς νομάσθη άπό τοΰ Νέσσω-
νος, υίοΰ τοΰ Θεσσαλού (Στραβ. αύτ. 23)· 
ή δέ Βοιβηίς, ής αί άκταί κατά Όβίδιον 
(Μοία,ιη. VII. 231) σχοινώδεις, είναι πο-
λυοινυμος, καλούμενη προσέτι ύπό μέν τοΰ 
Ησιόδου (Ήοι. άποσ. 122) Βοιβιάς, ύπό 
δέ τού Εύριπίδου (Άλκ. 590 Βοιβία καλ-
λίναος 

5· Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Κ Α Τ Α Τ Η Σ Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Ε Ο Σ Τ Η Σ 
Χ Ω Ρ Α Σ Υ Π Ο Τ Ο Υ Π Η Ν Ε Ι Ο Υ 

Καί μετά τήν διά τής διαβρωτικής δυνά
μεως τών υδάτων διάστασιν τών κατά τά. 
Τέμπη ορέων, δ Πηνειός ποταμός διά μέ
σης ρέων τής Θεσσαλίας καί πολλούς δεχό
μενος ποταμούς ύπερχεϊται πολλάκις καί κα
τακλύζει τήν χώραν ύπερκλύζων δέ είς τήν 
Νεσσωνίδα λίμνην άφηρεΐτο μέρος τής άτ 
ροσίμου τοις Λαρισαίοις, οΐτινες ύστερον 
διά παραχωμάτων έπηνώρθωσαν αυτό. 
(Στραβ. θ ' έ 2 καί 19). 

7 — 3 



ΕΦΙΙΜεΡΙΑΟ 

Β Φ Υ Σ Ι Σ Τ Ε Μ Π Ω Ν 
1- Ε Κ Π Α Η Κ Τ Ι Κ Ο Ν Μ Ε Γ Α Λ Ε Ι Ο Ν 

Τά Τέμπη, άτινα καχά τόν μεσαίωνα Λυ-
κοστόμιον έκαλοΰντο, εκτείνονται άπό τών 
ΝΑ. πρός τά ΒΑ μεταξύ τών απότομων 
βράχων τοϋ Όλύμπου καί κλιτύων τής Όσ 
σης. Είναι δέ αυλών λίαν στενό;, έχων μή
κος μέν τεσσαράκοντα σταδίων, πλάτος δέ 
ένθα μέν ενός πλέθρου ένθα δέ καί όλίγω. 
πλεΐον. Διά μέσου δέ ρέει όΐΐηνειός ποτα
μός βραδέως καί ήσΰχωςδίκην ελαίου, πού 
μέν εύρυνόμενος καί σχηματίζων χαρί-
εν νησΰδριον, πού δέ στενοΰμενος καί 
συστελλόμενος. Ποικίλα δέ ό'ντα τά Τέ
μπη παρέχουσι θέαμα θαυμαστόν. "Οθεν 
καί ό Ξέρξης θεασάμενος τήν έκβολήν τοΰ 
Πηνειού ποταμού έθαϋμασεν ύπερβαλλόν-
τως (Τίροδ. Ζ' 128). Οΰτω δέ απότομοι 
κατά Λίβιον (ΧίΛλ , 6) είν' εκατέρωθεν 
αί πέτροιι, ώστε δέν δύναται τις νά επισκό
πηση αυτά; άνευ σκοτοδινίας τών τε ο
φθαλμών καί τής ψυχής" καί ό ήχος δέ καί 
τό βάθος τού Πηνειού ποταμού καταπλήσ
σει τινά. Τήν δ' έ'κπληξιν τοϋ θειομένου 
τού; υπερύθρους απότομους και ύπερυψή-
λους βράχους μετριάζει ό ήσυχος ρους τοϋ 
Πηνειού, τά υψηλά· καί σκιόεντα δένδρα, 
ών τ<ν' αειθαλή τά ψυχρά καί διαυγή πη
γαία ύδατα καί τά κελαδήματα τών πτη
νών. "Οντως ή κοιλάς τών Τεμπών έγένετο 
πρός τέρψιν πασών τών αισθήσεων τοΰ αν
θρώπου. «Αιατριβάς δ' έχει ποικίλος καί 
παντοδαπάς ό τόπος ούτος, λέγει ό Αιλια
νός (Ποικ. ίστορ. Α'), ούκ ανθρωπινής χει
ρός έργα, άλλά φύσεως αυτόματα, εις κάλ
λος τότε φιλοτιμηοαμένης, οτι ελάμβανε γέ-
νεσιν ό χώρος». Καί πανήγυρις οφθαλμών 
είναι θεωμένων κισσόν μέν πολύν θάλλοντα 
καί δίκην ευγενών αμπέλων κατά τών υψη
λών δένδρων άνέρποντα καί συμπεφυκότα 
αύτοϊς, πολλήν δέ σμίλακα πρός αυτήν τήν 
πέτραν άνατρέχουσαν καί έπισκιάζουσαν 
αυτήν, πάν δέ χλοάζον. « Έ ν αύτοϊς δέ τοις 
λείοις καί καθειμένοις άλση τέ έστι ποικίλα 
καί ύποδρομαί συνεχεΓς, έν ώρα θέρους κατα-
φυγεΐν οδοιπόρους ήδιστα καταγώγια», 
άσμενον άναψυχήν παρέχοντα. «Αιαρρέουσι 
δέκαί κρήναι πολλαί καί έπιρρέουσαι νάματα 
υδάτων ψυχρών καί εις πόσιν ήδίστων καί 

: « Λ Θ Ι Ι Ν λ ΐ » 

τοις λουομένοις εις ύγίειαν συμβαλλομένων. 
Άιδουσι δέ καί πτηνά μουσικώς άλλη διε
σπαρμένα, καί τέρπουσι τά μέγιστα τάς ά-
κοάς, και παραπέμπουσιν απόνως καί σύν 
ηδονή, διά τοΰ μέλους τόν κάματον τών 
διερχομένων άνεπαίσθητον καθιστάντα. 
Πολλή δέ κατά τοϋ πόταμου ή σκιά έκ τών 
παροπεφυκότων δένδρων καί τών έξηρχη-
μένων κλάδων γίγνεται, έπι πλείστον τής η
μέρας τάς ακτίνας τοϋ ηλίου άποκρυπτόν-
των, κατά ψύχος τόν πλουν τοΐ; πλέουσι 
ποιοϋσα. Πολλών δέ τών θυόντων όντων 
καί τών συμπινόντων, εικότω; καί τοΐ; βα-
δίζουσι καί τοΐ; πλέουσιν όσμαί συμπαρο-
(ΐαρτυροϋσιν ήδισται». Ούτως ή φύσις τών 
Τεμπών ποικίλη ούσα πάσας τάςαίσθήσείς 
τοϋ ανθρώπου τέρπει καί ήδύνει. Ούτω δέ 
μαγευτικωτάτη είναι ή -/.οιλάς αΰτη, ώστε 
καί συνέδριον τών απεσταλμένων τών πο
λιτειών τής βορείου Ελλάδος συνεκλήθη 
ενταύθα ύπό τών Ρωμαίων πρέσβεων έν έ'-
τει 186 ή 185 π. Χ. περί τών προς Φίλιπ-
πον Ε' διαφορών αυτών (Ι_*ϊν. XXXIX). 

Συνδυάζοντες δέ τάςέξ έκατέρας απόψεως 
έν γενικαΐς γραμμαΐς περιγραφάς τών Τεμ-
ύπό τοϋ Αιλιανού καί Λιβίου γεγενημένας 
συνάγομεν κατά τόν Μ ο / . ϊΟ ΙΌ8 ότι ή κοιλά; 
τών Τεμπών ενέχει ό,τι άγριον καί ό,τι τερ
πνόν υπάρχει έν τή φύσει. Διότι τό μέν τό 
στενύν τής κοιλάδας χαΐνον μεταξύ δύο γι
γαντιαίων ορέων, άποσχισθέντων άπ' αλ
λήλων διά τ>]ς διαβρωτικής δυνάμεως τών 
^δάτων, καί οί εκατέρωθεν τού πόταμου 
υπερκείμενοι υπέρυθροι απότομοι καί ύπέρ-
ύψηλοι βράχοι καταπλήσσουσι τήν φαντα-
σίαν τοϋθεωμένου, τό δέ ό ήσυχος ρους τοΰ 
ποταμού, όστις δίκην ελαίου ήρεμα κυλίει 
τά αργυρά νάματα του, ποϋ μέν πλατύτερος 
ών, καί χαριέν τι νησΰδριον σχηματίζων, 
ποϋ δέ στενώτερος, καί αί έπι τών ποδών 
τής Όσσης μικραί καί παρόχθιοι πεδιάδες, 
αΐτινες δ'αρρεόμεναι ύπό τών έκ τοϋ όρους 
κατερχομένων υδάτων σχηματίζουσιν ώραΐον 
χλοερόν τάπητα, σκιαζύμενον ύπό τών εύ-
θαλών δένδρων, τέρπουσι τόν έπισκοποϋντα 
καί μετριάζουσι τήν πατάπληξιν αύτοϋ τήν 
έκ τής άγριότητος τών βράχ/ον προερχομέ-
νην. Έν τή ενώσει λοιπόν τών αντιθέτων 
τούτων εντυπώσεων κείται ό αληθής χαρα-

ΜΙΙΝΙΜΟΝ 

. τ.τηρισμός καί τό πραγματικόν μεγαλεΐον 
της κοιλάδος τών Τεμπών. 

2- Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Κ Τ Ο Ν Τ Ε Μ Π Ω Ν 

Όμωνΰμως τοις Τέμπεσι Θεσσαλίας έ-
καλοϋντο παρά τοις άρχαίοις καί άλλαι εξό
χως ώραΐαι χαράδραι, οίον έν Σικελία αέν 
-ΐά Έλώρια Τέμπη (Ον. Ρ&δί. IV, 487), 
παρά Σαβίνοιςδέ ή ύπό τοΰ Ούελίνου διαρ-
•ρεοιιένη κοιλάς (ΟΪΟ. αά Α ί ί . IV, 15). 
Καί τό Κραννώνιον πεδίον Κραννώνια 
Τέμπη καλεί ό Εκαταίος. "Ετι δέ καί πάσα 
-ώραΐα τοποθεσία Τέμπη ώνομάζετο. Ούτως 
επιλέγει ό μέν Όράτιος τήν έξοχικήν αύτοΰ 
έπαυλιν, ό δέ Βιργίλιος χωρίον κατάρρυτον 
καί κατάφυτον, έξυμνών τήν άγροτικήν ευ
τυχία ν. 

3. Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ο Ι Υ Π Ε Ρ Ο Χ Η Τ Ο Ν Τ Ε Μ Π Ω Ν 

Ουδεμία εντούτοις κοι/άς δΰιαται νά 
παραβληθή πρός τήν τών Τεμπών. Διότι ά-
παντώσι μέν καί άλ.λαχοΰ γής άγρια στενά 
ή ώραΐαι κοιλάδες ή συναμφότερα, άλλά 
πολύ υπολείπονται τοΰ έκπληκτικοϋ μεγα-
λοίου και τών καλλονών τών Τεμπών. Ού
τως ή χαράδρα τοΰ Ταϋγέτου, αί παρά τήν 
'Αμάλφην έν τώ κόλπω τοΰ Σαλέρνου άκταί 
καί οί βράχοι τοΰ Ταυρομενίου έν Σικελία 
δέν είναι όλιγώτερον άγριαι τών έπικρεμα-
μένο)ν έπι τών Τεμπών πλευρών τού ' Ο -
λύμπου καί της Όσσης, άλλ' έκεϊ, επειδή 
δέν ρέει ποταμός ουδέ κραταιά βλάστησις 
θάλλει, ουδεμιάς τέρψεως αισθάνεται ό θεώ-
μενος. Καί τά στενά τοϋ Άψου είναι μέν 
οχυρά, άγρια καί μεγαλοπρεπή, στερούνται 
δέ κάλλους δένδρων καί χλωρότητος ύλης 
και διατριβών ηδέων (Πλουτ. Τ. Φλαμ. 
Γ ) . Αντιστρόφως δέ ό Αλφειός καί ό 
Σπερχειός διαρρέουσι μέν ωραίας κοιλάδας, 
δεν περιβάλλονται δέ ύπό απόκρημνων βρά
χων. Καί ό "Αλβις διαρρηγνΰων τάς Σα-
6ίι)νικάς "Αλπεις σχηματίζει ώραίαν μέν κοι
λάδα καί πλατυτέραν τής τών Τεμπών, ύ -
σιεοοΰσαν δέ ταύτης κατά τήν βλάστησιν 
καί τό άπότομον τών περιβαλλόντων βρά
χων καί διά τούτο μή δυναμένην παραβλη-
θήναι πρός αυτήν μήτε κατά τό έκπληκτι-
*ον μεγαλεΐον μήτε κατά τήν χάριν. 

4. Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Α Ι Τ Η Σ Κ Ο Ι Α Α Δ Ο Σ Τ Ε Μ Π Ω Ν 

Καίή μέν πλευρά καθ'όλην τήνέκχασιν τής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

κοιλάδος άποτόμως καταπίπτουσα είναι α
πρόσιτος, ούδεμίαν καταλείπουσ' άτραπόν 
μεταξύ αυτής καί τού πόταμου" μία δέ καί 
μόνη οδός ή αυτή και πάλαι καί νΰν διά 
τών Τεμπών άγουσα κεΐτ' έπι τής "Οσσης. 
Ένιαχοΰ δέ παρατηρούνται λείψανα τή; αρ
χαίας οδού. Ούτως έπι μέν τής εισόδου τής 
κοιλάδος είναι διπλή αύλαξ έσκαμμένη έν 
τφ βράχω ύπό τών τροχών τών αμαξών, 
πορρωτέρω δ ' ένθα ό ποταμός σχηματίζει 
νησίδριον, ό δεξιός αύτοΰ βραχίων περιβάλ
λεται ύπό αρχαίου Ελληνικού τείχους πρός 
ύποστήριξιν τής όδοΰ καί άπόκρουσιν τών 
πλημιιυρών τοΰ πόταμου. Καί ταπεινή μέν 
είναι κατά τήν εϊσοδον τής κοιλάδος ή οδός, 
αιωρείται δέ πορρωτέρω εις ύψος αεγαλΰ-
ρον, άφικνεΐται δέ είς τό ΰψιστον αυτής ση-
μεΐον κατά τό μέσον τής κοιλάδος στενώ-
τατον όν ενταύθα, τών αντικρύ κολοσσιαίων 
πλευρών τών ορέων άγρίαν καί ρωμαντι-
κήν ώραιότητ' άποδιδουσών αυτή. Καί αύ-
ραι μέν ψυχραί διαπνέουσι τό στενόν εν
ταύθα, ή δέ πεΰκη καί ή Ελάτη ήδέως ψ ι -
θυρίζουσιν έπι τών πλευρών, πολιά δέ νέφη 
κυλινδούντ' έπι τών κορυφών τών ορέων καί 
υψηλά επί το~ι σκοτεινού χάσματος ύπερί-
πταται κριόζων ό μακ«ρόπτερος αετός τοϋ 
Όλΰμπου. Μόνον δέ δύο ή τρεις ώρας δι
εισδύει ή χειμερινή ηλιακή άκτίς έν τή μοίρα 
ταύτη τής κοιλάδος, τή κατά τό θέρος έ-
ρασμιωτάτη ούση διά τε τήν χλωρότητα 
χής ύλης καί τήν σκιεράν δροσερόχητ' αυ
τή;. Ενταύθα παρατηρεΐτ' έπι τής "Οσσης 
βαθύτατη χαράδρα, καταφέρουσα παταγω
δώς άπό τών κορυφών τοΰ όρους τά αφρί
ζοντα ύδατα ρυακίου. Έν τή χαράδρα 
ταύτη παρατηρούνται κολοσσιαία τμήματα 
βράχων, ατιν' άποσπασθέντα έκ τών κορυ
φών τοΰ όρους άνεχαιτίσθησαν έν τή κατά
φορα αυτών καί φαίνονται αιωρούμενα με
ταξύ γής καί ουρανού. Ευθύς δέ μετά τήν 
χαράδραν άπαντα κατακάθετος βράχος έν 
σχήματι τετραγώνου πύργου, ουχί δέ μα
κράν αυτού έκρέει έκ τών πλευρών τής Όσ
σης πηγή ψυχρότατου ύδατος Κ ρ υ ο λ ά
γ ο ς καλούμενη, ής τά κυανά ϋδατ' άπα-
ξιοΰσι ν ' άναμιχθώσι μετά τών θολών υδά
των τοΰ Πηνειού. Άπό δέ τής χαράδρας 
ταύτης εύρύνεται ή κοιλάς κωνοειδώς πρός 
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τήν έξοδον, ώστε δύο κώνοι εφαπτόμενοι 
αλλήλων διά τών κορυφών είναι ή πιστό
τατη εΐκών τού σχήματος τής διαγσφάγος 
τών Τεμπών. 

5. Φ Υ Τ Α Ε Ν Τ Η Κ Ο Ι Α Α Δ Ι Τ Ε Μ Π Ω Ν 

Τό δέ επικρατούν έν τή κοιλάδι τών 
Τεμπών καί εκτός αυτής δένδρον κανά τε 
τήν πληθύν καί τήν μεγαλοπρέπειαν και τό 
μέγεθος είναι ή πλάτανος. Αύτη, ευρισκο
μένη καθ' άπασαν τήν έκτασιν τής κοιλά· 
δος. πληροί τά κενά διαστήματα, βλαστά-
νει έπί τής όχθης τού ποταμού και αναδύε
ται σφριγώσα έκ τής επιφανείας τών υδά
των. Άμιλλώμενα δέ πρός τήν πλάτανον 
βλαστάνουσιν έν τή κοιλάδι ή τερέβινθος, 
ή ροιά, δ ϊασμος, ή μελία. ή ίτέα, ή δρύς, ή 
πρίνος, ή κότινος, ή δαφνοκέρασος, καί 
τέλος ή Πηνεϊί; δάφνη,άτινα κατακοσμούσι 
τήν κοιλάδα και τάς δχθας τού ποταμού δι' 
αμάραντου χλωρότατος, καί περιβαλλόμενα 
ύπό οίνάδος καί κληματίδος σχηματίζουσιν 
άδιαπέραστον εις τάς ήλιακάς άκτΐνας σκι
άδα, ύπό τήν οποίαν ό ευρύς ποταμός, 
πολλαχού κεκαλυμμένος ύπό τής σφριγώσης 
βλαστήσεως, προκυλινδεϊ τό ήρεμον αυτού 
ρεύμα. Κ»ί αί μέν πλάτανοι κατά τόν χει-
μών' άποβάλλουσι τόν έκ τών φύλλων κό
σμον. τά δέ πλεονάζοντ' αειθαλή δένδρα 
καί αί εύοσμίαν άαιοπνέουσαι λόχμαι δια-
τηρούσι. τήν έντύπωσιν αιωνίου έν τή κοι
λάδι έαρος. Ού μήν άλλά καί έν ώ μέρει ο
δός καί ί.οταμός'πληροϋσιν άπιντα τόν με
ταξύ χώρον, διατηρείται άκεραία ή έν τή 
κοιλάδι βλάστησις. 
Γ Κ Α Θ Ι Ε Ρ Ω Σ Ι Σ Δ Α Φ Ν Η Σ 

Τ Ε Μ Π Ω Ν Τ Ω Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι 
"Οτε ό Απόλλων έφόνευσεν έν Δελφοΐς 

τόν δράκοντα Πύθωνα, τόν φυλάττοντα τό 
χρηστήριον τής Θέμιδος, καί παρέλαβεν αυ
τός τούτο, λέγεται ότι ό Θεός φεύγων έπί 
γής οκτώ έτη καί ποιμαίνων, είτα έκαθή-
ρατο έν τοις Τέμπεσι στεψάμενος έκ κλά
δων δάφνης. Ότε δέ ύστερον οί Δελφοί 
άνα πάν ένατον έτος έποιούντο υπόμνημα 
τών πάλαι γενομένων καίοντες σκηνήν τού 
Πύθωνος ύποτιθεμένην (Στραβ. Θ'γ' 12), 
παις τις παριστάς τόν θεόν έπορεύετο μετά 
πομπής είς τά Τέμπη, ένθαεΊ;έλει κάθαρσιν, 

καί στεψάμενος έκ τής αυτής καί ό Απόλ
λων ιεράς δάφνης έπέστρεφεν είς Δελφούς. 
Ού μήν άλλά καί αυτό; ό έν Δελφοΐς αρχαιό
τατος ναός τού "Απόλλωνος λέγεται ότι ήτο 
κατεσκευασμένος έκ κλάδων τής έν Τέμπεσι 
δάφνης έν σχήματι καλύβης (Παυσ. Γ ς' 9). 
Κατ' άλλον δέ μΰθον ή καθιέρωσις τής έν 
Τέμπεσι δάφνη; τώ 'Απόλλωνι έλέγετο ωδε. 
Μυθολογεϊται ότι ή περικαλλής θυγάτηρ 
τού Πηνειού Δάφνη φεύγουσα τόν Απόλ
λωνα έρασθέντ' αυτής μετεμορφώθη εις τα 
όμώνυμον φυτόν έν Τέμπεσιν, άλλά τοΰτο 
δέν έπαυσε έ'ρωτα τού θεού, όστις περιβολών 
τούς κλάδους ώσπερ μέλη τοις εαυτού βρο-
χίοσι κατεφίλει τό ξύλο ν , καί είπεν ο επειδή^ 
δέν δΰνασαι νά είσαι σύζυγος μου, τούλάχι-
στονθά είσαι τό έμόν δένδρον. Πάντοτε θά 
φέρωσι σέ ή κόμη, σέ αίκιθάραι,σέ αί ημέ
τεροι ώ δάφνη, φαρέτραι» (Ονϊά. Μβΐ3,-
ι π ο γ . I, 557 — 55). 

Δ Ο Χ Υ Ρ Ω Σ Ι Σ Τ Ε Μ Π Ω Ν 
Τά Τέμπη κατά Λίβιον ( Χ ί ι ΐ ν , (5) ήτο 

στενόν ού μόνον τοις πολεμίοις έπικίνδυ-
νον, άλλά καί τοις απλώς διερχομένοις δυσ
χερές, τής οδού ενταύθα ούσης στενής ύπο-
ζυγίω πεφορτισμένω. Ού μόνον δ' έκ φύ
σεως επισφαλής ήτο ό τόπος ούτος, άλλ' ε
πειδή έκ τής κάτω Μακεδονίας είς τήν Θεσ
σαλίαν ή οδός διά τοΰ αύλώνος τών Τεμ
πών ήτο (Ήροδ. Ζ' 128 καί 173) εισ
βολή τοΰ Όλύμπου καλούμενη, ϊδρυντο 
τό πάλαι ενταύθα τέσσαρα φρούρια είς δύο 
διεστώτα μέρη. Τούτων σπουδαιότατον ήτο 
τό είς τήν δυτικήν εϊσοδον υπεράνω τής 
αριστεράς ό'χθης τοΰ Πηνειού ποταμού κεί-
μενον, ονόματι Γόννος· τό δέ δεύτερον 
παρά τόν Κόνδυλον άκαταμάχητον φρού-
ριον, τό δέ τρίτον παρά τόν Λαπαθοΰντα 
τόν καί Χάρακα καλούμενον, τό δέ τέταρ
τον έν μέση τή όδώ στενωτάτη ούση. Ε 
ρείπια τοΰ φρουρίου παρατηρούνται είς τούς. 
πόδας βράχου υψουμένου πρό; τά δεςιά 
βαθύτατης έπί τής 'Όσσης χαράδρας. Έπί 
δέν τής κοριφής τοΰ βράχου τούτου σώζοντ' 
ερείπια μεσαιωνικού φρουρίου, νΰν Κά
στρου τής Ωραίας καλουμένου, κατέχοντο; 
κατά πάσαν πιθανότητα τήν θέσιν τοΰ Λυ-
κοστομίου. 

Έ ν δέ τοις ύστερον χρόνοις ιστορείται. 
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«τι ώχύρωσε μέν τά Τέμπη τώ 49 π. Χ . ό 
-ό Ρωμαίος ανθύπατος Λεύκιος Κάσσιος 
Αογγΐνος (0368 1). Ο. I I I 36, 4—5), συμ-
μαρτυρούσης καί Λατινικής επιγραφής έπί 
πέτρα; κεχαραγμένης, ολίγον πορραηερω 
τών σωζόμενων ερειπίων τείχους υπέρ τήν 
όδόν κειμένης. Ή δ' επιγραφή αύτη, ήν ό 
λαός ονομάζει τό γραμμένον άλας, νομίζων 
δτι περιέχει τό ποσόν τοΰ καταναλωθέντος 
εν τή κατασκευή τής όδοΰ άλατος, έχει έν 
•μικρογραφία ώδε -

Τ-ι. 03,581118 ΙυΟΠ&ίηυδ ρΓΟΟΟΠ. Τ θ Ι Ώ -
ρβ π η ι η ί ν ί ί . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

'Ανεκτίσθησαν δέ τά τείχη τών Τεμπών 
εΐτ' έπί Ιουλιανού εΐτ' έπί Ίοβιανοΰ (364 
μ. Χ . ) κατά τήν εξής διττώς άναγιγνωσκο-
μένην έπιγραφήν έπί στήλης κειμένης έν 
τώ νΰν σταθμώ τών αμαξών κατά τά Τέμπη 
(Σ. Π. Λάμπρου Ν. Έλληνομνήμων Β' σ. 
277—279, καί 503). 

Ό [ ο ι η ί ϋ ί ] η[08ΐπ]. 

Ιαΐϊαπΐ (ή Ι ο ϋ α ι ά ) . 
νϊοίοπ [δ ]30 ΐ Γ ΐ υ ΐ π ί [ ί ΐ ί θ Γ Ϊ 8 ] 
Α ΐ Ι £ [ ΐ 1 8 ΐ ϊ ] 

Έν ΆλμνριΤ) Ιανουάριο; 7.91 ί 

Α Β - I . Σ Π Υ Ρ Ι Δ Α Κ Ι Σ 

10. Δ Ρ Α Γ Ο Υ Μ Η 

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α 

Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ ' 

Α Τ Τ Ι Κ Η , Θ Ε Τ Τ Α Λ Ι Α , Α Χ Α Ί Α , Λ Ε Γ Κ Α Σ , Α Ι Τ Ω Λ Ι Α , 
Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α — 1 1 8 8 8 - 1 9 0 6 : 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ' 

Ό σιδηροδρομικός συρμός ό υπηρετών 
τήν συγκοινωνίαν Διακόπτου—Καλαβρύ
των αποτελείται έκ δύο μόνον οχημάτων, 
τοΰ ενός μέν χρησιμεύοντος δι' επιβάτας, δ 
περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, τοΰ δέ ε
τέρου εμπορικού. Ή κατασκευή τοΰ Σιδη
ροδρόμου έγένετο δαπάναις τού Δημοσίου, 
τή πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεως τοΰ Χα
ριλάου Τρικούπη- ή δ' έκμετάλλευσις τοΰ 
τμήματος τούτου τοΰ Σιδηροδρόμου ΠΑΠ. 
ανετέθη υποχρεωτικώς τή Εταιρεία τών 
Σιδηροδρόμων ΓΙ ΑΠ, ήτις μόλις εισπράτ
τει τάς πρός έκμετάλλευσιν τής γραμμής 
ταύτης δαπανάς. Οί λόγοι τής πενιχράς εισ
πράξεως εισοδημάτων εκμεταλλεύσεως απο
δοτέοι, κατ'έμήν γνώμην, εις τά εξής αίτια, 
πρώτον δτιτροφοδοτεΐ ό Σιδηρόδρομος πλη-
θυσμόν άγροτικόν,ήκιστα έχοντα άνάγκηντής 
χρήσεω; τοΰ Σιδηροδρόμου, καί δεύτερον 
οτι ούτε ή Εταιρεία ούτε άλλος τις επιχει
ρηματίας δέν άνέλαβον μέχρι τούδε τήν ΐ -
δρυσιν έν Καλαβρύτοις Ξενοδοχείου εύπρε-

- 31 

πούς, ΐνα προσελκύωνται έπισκέπται καί 
περιηγηταί. Τώρα δ' είναι ήναγκασμένος 
δ επισκεπτόμενος τήν πόλιν τών Καλαβρύ
των νά κατάλυση εις τι αυτόθι οίκημα σα -

θρόν, ρυπαρόν, μή παρέχον τροφήν, κα
λούμενον δέ Ξενοδοχεϊον, ή νά μεταβή είς 
τάς Μονάς α' Αγία Λαύρα» και «Μέγα Σπή-
λαιον» καί νά διανυκτέρευση εντός αυτών, 
διερχόμενος λ ε υ κ ή ν ν ύ κ τ α, διότι ή α
καθαρσία άμιλλάται τή υπερπαραγωγή τών 
εντόμων τών έκμυζώντων τό αίμα. Είναι α
νεκδιήγητος ή ταλαιπωρία, εις ήν υποβάλ
λεται ό θέλων νά διανυκτέρευση είς τούς 
ξενώνας τών δύο αυτών μονών. Καί εις μέν 
τήν αϊθουσαν τοΰ ηγουμενείου τής Μονής 
«Άγια Λαύρα» διήλθον τήν νύκτα, κοιμη
θείς χαμαί σχεδόν επί τών σανίδων, ύπνον 
σπασμωδικόν, έχων παραπλεύρως έμοΰ τόν 
πολύτιμον φίλον Πάτροκλον Χαρα?ιάμπην, 
δν έ'ως έδώ είχον καί συνοδοιπόρον. Άλλά 
γινώσκων έκ περιγραφής τήν ρυπαρότητα 
τοΰ ξενώνος τής μονής τοΰ «Μεγάλου Σπη-

01 -
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λαίου», ήμην αποφασισμένος νά προτιμήσω 
νά κοιμηθώ έν τώ ύπαίθρω μάλλον ή εν
τός ρυπαρών δωματίων. 

Εντός τής Μονής τής «Αγίας Λαύ
ρας,» έν ή κατά τήν 25 Μαρτίου του 
έτους 1821 άνυψώθη ή σημαία τής Ελ
ληνικής Επαναστάσεως ύπό τού Μητροπο
λίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού, υπάρ
χει σκευοφυλακεΐον, ού εντός μεταξύ 
πολλών άλλων πολυτίμων λειψάνων ευ-
ρηται καί Ιερόν Εύαγγέλιον, δώρον τής 
Μεγάλης Αικατερίνης τής Β' αυτοκράτει
ρας πασών τών Ρωσσιών, άδαμαντακόλλη-
τον και φέρον αδάμαντας 1102, ώς λέγου-
σιν οί μοναχοί. Ενταύθα φυλάσσεται καί 
τό Ιερόν Έθνικόν Λάβαρον, έφ' ού εδόθη 
ό πρός τήν πατρίδα όρκος τών αυτόθι συ-
ναθροισθέντων Ελλήνων τή 25 Μαρτίου 
1821. Ή εκκλησία τής Μονής είναι κα
θιερωμένη εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. 
Οί έγκατα β ιοΰντες δέ έν τή Μονή μοναχοί 
καί ιερομόναχοι είσί τόν αριθμόν 48 μετά 
τών υπηρετών τής Μονής. 

Τών μοναχών νηστευόντων ώς έκ τής 
νηστείας τών "Αγίων Αποστόλων, ένή-
στευον κάγώ καί ήκολούθουν τάς θρησκευ
τικός διατάξεις πιστώς. Τήν νύκτα διήλθον 
έν τή Μονή τής «Αγίας Λαύρας» απολαμ
βάνων τής ηδείας καί απέριττου αναστρο
φής τού ίερομονάχσυ Αθανασίου, αφη
γουμένου μοι πολλά περίεργα των τής Μο
νής ταύτης πράγματα. Τή έπιούση, άπο-
χωριζόμενος τού καλού κάγαθοϋ φίλου Κυ
ρίου Πατρόκλου Χαραλάμπη, όστις με-
τέβαινεν εις τι χωρίον, ΐνα έκεϊ π-/ραθε-
ρίση, έμίσθωσα ϊππον καί έχων ώς όδηγόν 
δικαστικόν κλητήρα έφιππος μετέβαινον 
κατ' ευθείαν είς τήν Μονήν τοΰ Μεγάλου 
Σπηλαίου. Προγευματίσας εις τό Χάνι τοϋ 
Φωτήλα, εύρισκόμενον εντός συνηρεφοϋς 
δάσους καί φάραγγος έρατπνής, περί τήν 
τρίτην ώραν μετά μεσημβρίας προσητένι-
ζον άπωτέρω τήν Μονήν τοΰ «Μεγάλου 
Σπηλαίου,» παράδοξον οικοδόμημα, εντός 
βράχων υψηλών έσφηνωμένον, φέρον ποι
κίλους χρωματισμούς, ποικιλίαν αρχιτεκτο
νικής, ϋψος άπειρον καί έλουσαν τήν μορ-
φήν π ε ρ ι σ τ ε ρ ε ώ ν ο ς · , εντός τοΰ ο
ποίου έν τούτοις έγκαταβιούσιν ουχί περι-

στεραί άλλά κόρακες, ώς έκ τών περιβολών 
(τό ράσον). 

Ή δεξίιοσις έν τή Μονή ύπήρξεν άγαν 
φιλόφρων, ό δέ ηγούμενος τής Μονής μοι 
παρέθηκε κυαθίσκον καφέ καί ροδοζάχα-
ρον γ/.υκόν. Οί μοναχοί τοΰ «Μεγάλου 
Σπηλαίου» κατασκευάζουσι μετά πολλής έ-
πιτηδειότητος άξιόλογον τήν ροδοζάχαριν, 
τών ρόδων τοΰ μηνός Μαΐου άφθονωτάτων 
καλλιεργούμενων εντός τών πολυπληθών 
κήπων καί κηπαρίων τής μονής. Ενταύθα 
τό έαρ, ώς έκτου ύψους τού τόπου, επέρχε
ται όψιμον ούτως, ώστε έν μηνί Ίουνίω 
ζεύγος σπίνων ένεόττευον έπι τών κλώνων 
πρίνου υψηλοτάτου. Τό ϋψος είς ό κείται 
ή Μονή τοϋ «Μεγάλου Σπηλαίου» είναι 924 
μ. υπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, έκτι-
σμένης έπι τών προβούνων τών 'Αροανίων 
ορέων. Έ ν τή Μονή έγκαταβιούσιν 180 
μοναχοί, ιερομόναχοι, δόκιμοι, καί υπάρχει 
εντός τής Μονής Ελληνική Σχολή. Ή εκ
κλησία τής Μονής είναι περικαλλής, έχουσα 
τέμπλον έκ ξύλου σκαλιστού καί έπίχρυ-
σον. Περιλαμβάνει ή βιβλιοθήκη τής Μο
νής τρισχιλίιυς τόμους καί πλείστα ίερά 
κειμήλια. Είς δέ τήν οίναποθήκην διατη
ρούνται δύο τρισμέγιστοι κάδοι επιμήκεις 
καί κυλινδροειδεΐς πρός διαφύλαξιν οίνου, 
ών τά ονόματα τοΰ ενός μέν Σταμάτης καί 
τοϋ ετέρου Αγγελής. 

ΤΙ έγγίζουσα νύξ έμελλε νάφωτισθή ύπό 
τής σελήνης πλησιφαοϋς- ή ατμόσφαιρα 
άπέπνεεν άρωμα καί αύρα λεπτή έπνεε. 
Έπρότεινα τώ παρακολουθοϋντί μοι ιερο
μόναχο) νά άναπανθώμεν έν ύπαίθρω επί 
ανακλίντρου ξυλίνου. Ευρύς χείμαρρος ύ 
δατος κατακρημνιζομένου εγγύς ημών άπε-
τέλει ήχον εύάρεστον καί ό έλεος (κλαψο-
ποΰλι) έφούνει συχνά τήν φωνήν έκείνην τήν · 
θρηνώδη. Ή σελήνη έβράδυνε νά επι
φανή είς τό στερέωμα, ώς έπιπροσθούντοον 
υψηλών ορέων ό ιερομόναχος ρέγχων πα-
ρεδίδετο εις τάς άγκάλ.ας τοΰ Μορφέως αμέ
ριμνος καί ευδαίμων θνητός, έγώ δέ ή-
γρύπνησα όσον ουδέ γλαύκες. Ακριβώς ά- I 
πέναντι τοΰ τόπου, όπου άνεπαυόμην,έβλε-
πον ναΐσκον, όστις χρησιμεύει ώς όστεο-
θήκη. Μακρά σειρά κρανίων καί οστών έπ' 
άλληλα τετοποθετημένων φαίνονται ώς ε ί -
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ρωνευόμενα τήν ζωήν. Τίς οίδε τί ποτε έ
δρασαν, τί ποτέ έπαθον τά σαρκία τών πα
τέρων εκείνων,άτινα περιεσάρκωσαν τά γυ
μνά ήδη ώδε κρανία καί τά οστά ! Τίς οίδε! 
Ζωηρότατα ή μνήμη διατηρεί τήν νύκτα 
τής 13 Ιουνίου 1901 καί τήν απέναντι τοΰ 
« κ ρ α ν ί ω ν τ ό π ο υ » διανυκτέρευσιν. ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 
Κατά τόν μήνα'Απρίλιον τοΰ έτους 1904 

μοι επετράπη ύπό τής ολομελείας τοΰ Εφε
τείου Πατρών, τού Προέδρου κωλυομένου, 
ίνα επιληφθώ ανακρίσεως περί βεβαιώ
σεως πράξεως εγκληματικής αποδιδομένης 
τω ΝικολάωΤσέλιω, Νομάρχη Ευρυτανίας, 
ήν πράξιν είχεν εκτελέσει διατελώνδήμαρχος 
τοΰ Δήμου Αστακού. Ή πραξις, ήτις τώ 
απεδίδετο, ήν πλαστογραφίαι καί οί προτει
νόμενοι εις ύποστήριξιν αυτών μάρτυρες ή-
οαν κάτοικοι διαφόρων //ορίων τής επαρ
χίας Βονίτσης — Ξηρυμέρου τοϋ Νομού 
Ακαρνανίας. 

'Αναχωρήσας τών Πατρών, διά 3/εσο-
λογγίου μετέβην είς Αίτωλικόν, προσλα-
βών ώς σωματοφύλακας τρεις χωροφύλακας. 
Έφ' αμάξης μετέβην είς Νεοχώρι, έ'δραν 
τοΰ Δήμου Παραχελωΐτιδος, έπιβάςδέ Πορ
θμείου διεπεραιώθην τόν Αχελώο ν καί 
οπεβιβάσθην είς τήν απέναντι όχθην τοΰ 
πόταμου, ένθα ευρίσκεται τό χωρίον Κα
τοχή, έ'δρα τοϋ Δήμου Οίνιαδών. Τό χωρίον 
είναι οίκοδομημένον επί τών πλευρών λό
φου, είς τήν κορυφήν τοΰ οποίου φαίνον
ται τά ερείπια πύργου, όστις λέγεται τής 
Βασιλικής ό πύργος. Λέγεται ότι ή ευνο
ούμενη τοΰ σατράπου τής Ηπείρου 'Αλή-
Πασά, ή περικαλής Βασιλική, φυγούσα έξ 
Ίωαννίων ευθύς ώς έθανατώθη ό εραστής, 
εκατώκει εντός τού πύργου αύτοϋ, συγκομί-
οασα μεθ' εαυτής πλοΰτον όλόκληρον. Δι' 
αυτήν υπάρχει δημοτικόν άσμα, ού ό έπω-
δός< Χ χ ε λ μ π εν τέ ρ ι σ αΒ α σ ί λ ω, β άλ ε 
* ο μ π ρ ά τ σ ο σ ο υ ν ά γ ύ ρ ω » . Ή Βα
σιλική, άσωτος γυνή, έτράπη εις τήν οινο-
^οσίαν καί, άφοϋ διεσπάθισεν ολοσχερώς 
/.Ρήμα καί τιμαλφή, άπέθανεν αλκοολική 
"αταστάσα πρό δεκάδων δύο ετών εντός 
ι'ΐποστασίου τοϋ Αιτωλικού, έν ω διητάτο. 
Ταΰτα ήκουσα, έν Αίτωλικώ λεγόμενα, περί 
τ ιΐ; Βασιλικής τοΰ 'Αλή-Πασά. 

Είς Κατοχήν έφιλοξενήθην έν τή κατοι
κία τοΰ αυτόθι κατοικοΰντος δικηγόρου Κυ
ρίου Θεοδώρου Λυμπέρη, νΰν εκλεγέντος 
Δημάρχου ΟΊνιάδος. Ό Κύριος Θ. Λυμ-
πέρης έσχε τήν καλωσύνην νά μέ όδηγήση, 
εις τούςΟΙνιάδας (Τρίκαρόος), ένθα έπι λό
φου σώζονται έτι φρούριον παλαιόν κατά 
μέγα μέρος καταρρέον. Τά περίχωρα τής 
Κατοχής είσί νοσώδη, καθό γέμοντα τελμά
των. Προετιθέμην νά ιίναχωρήσω αυθημε
ρόν τή άφίξει είς Κατοχνή, άλλά παρεκωλύ-
θην έ'νεκα βροχής χειμαρρώδους, ήτιςδιήρ-
κεσεν έφ' όλόκληρον τήν νύκτα τής 22-23 
Απριλίου. Τή πρωΐα τής 23 αίθριάσαντος 
τοΰ ούρανοΰ έδυνήθην νά απέλθω, επιβαί
νων ίππου, όν έμίσθωσα μέχρι τοΰ χωρίου 
«Ποδολοβίτσα», οικοδομημένου έπι τής δε
ξιάς όχθης τοΰ Αχελώου ποταμού.Τόχωρίον 
τούτο τελεί πανήγυριν τή 23 Απριλίου, 
ώστε μετά κόπου καί πολλών φροντίδων ε
πετεύχθη ή μίσθωσις ενός ίππου,ίνα μέ με-
ταφέρη είς 'Αστακύν, έγώ δέ εΐχον α
νάγκην καί δευτέρου χάριν τών σκευών, ά
τινα είχον μετ' εμού. Τύχη αγαθή είς ευγε
νής 'Ακαρνάν, έξ Αστακού καταγόμενος, 
μοι έμίσθωσε τόν ΐππον του καί ούτω έδυ
νήθην νά μεταβώ είς 'Αστακόν. 

Ό Αστακός απέχει τής Ποδολοβίτσης 
εξ περίπου ώρας, οί χο)ροφύλακες δέν γνω-
ρίζουσι τήν όδόν καί προθυμοποιείται ό έκ-
μισθώσας τόν ϊππον, ό Θεόδωρος Μπού-
ρας, νά χρησιμεύση ήμΐν ώς οδηγός. Προ
μηθευθείς τρόφιμα άρχομαι όδεύων πρός 
τόν 'Αστακόν δι'ατραπών πού μέν ομαλών 
πού δέ ανωμάλων, άλλά πάντοτε τερπνών 
διότι περιστοιχίζονται ύπό σένδρων εύ-
σκίων, άγνων, φηγών, πτελεών. Μετ' ού 
πολύ άφικνούμβθα είς κεφαλόβρυσον (πηγή 
ύδατος) καί διανύσαντες ήδη τό ήμισυ τής 
διανυτέας όδοΰ, καί καταυλιζόμεθα παρά τήν 
πηγήν καί έσθίομεν κρέας άμνοΰ όπτοΰ, 
ώά καί καρπούς. Ό Μπούρας μοί επέστησε 
τήν προσοχήν είςτόν μετ' ολίγον άκουσθέντα 
βρυχηθμόν τού θ ε ρ ι ο ΰ . Καί τώ ό'ντι ή-
κουον μετά παρέλευσιν ολίγων δευτερολέ
πτων ήχον προσομοιάζοντα βρυχηθμώ καί 
ώς άπό βάθους άνερχόμενον. Ό βρυχηθ-
μός ούτος ήκούετο άνά πέ/τε λεπτά πρώτα 
της ώρας πάντοτε όμοιος. Τοΰ λαοΰ ή, 
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γνώμη ή ακλόνητος είναι ότι τό θηρίον 
βρυχάται- ή δέ έξήγησις τής φωνής ταύτης 
είναι ότι εις πηγάς τινας συμβαίνουσι με-
ταβολαί σχέσιν έχουσαι πρός τήν κατάστα-
σιν τοΰκαιροϋ, και τότε προξενοΰσι κρότον 
και θόρυβον, διότι, εξερχόμενου τοΰ ύδα
τος είς τήν άτμόσφαιραν, απολύεται ό εν 
αύτώ εμπεριεχόμενος αήρ. Γύ θεριό διαρ
κώς καί κατά διαλείμματα έφώναζεν, ήμεϊς 
δέ ίππεΰσαντες έτράπημεν τήν πρός τόν 
'Λστακόνάγουσαν. Ή ατραπός έβαινεν έπί 
κλιτΰων ορέων, έπί οροπεδίων και τέλος έ-
φθανεν είς τό χείλος φάραγγος ίκανώς βα-
θείας, ής είς τό βάθος έδει νά βαδίσωμεν. 
Τόσκότος τής νυκτός βαθΰτατον έπήλθεν, ή 
έςακολοΰθησις τής ίππεΰσεως καθίστατο 
επικίνδυνος καί οΰτω άφιππεΰσαντες κατ-
ηρχόμεθα μετά μεγάλης προσοχής καί δέους 
τήν κατωφέρειαν τής φάραγγγος. Είς τό 
στερέωμα διεκρίνοντο μαρμαίροντες οί α
στέρες, ένώ πέριξ ημών περιΐπταντο παντα
χόθεν πολυπληθείς πυγολαμπίδες, αΐτινες 
άπέβαινον τά μάλιστα εΰεργετικαίτέρπουσιν 
Περί ώραν δέ 8ην τής νυκτός τής 23 Απρι
λίου είσερχόμεθα είς τήν κωμόπολιν Αστα
κός,εις ήν ό μπάρμπ' Αναγνώστης Καρασε-
βδάς, ό άφεντάνθρωπας, είς τών προκρίτων 
τής κωμοπόλεως,όστις έστί κύριος τής ώραι-
οτέρας τών αυτόθι οικιών, μέ φιλοξενεί ευ
γενέστατα έν τώ οίκω. Φύσει ευγενής ό Κα-
ρασεβδάς είναι καί εκτάκτως φιλόφρων καί 
ευχάριστος εις τήν συναναστροφήν. Διηγεί
ται μεθ' απλοϊκής χάριτος πολλά τών τοΰβίου 
συμβάντων, ών τό τραγικώτατον ότι περι-
πεσών ποτε εις τάς χείρας ληστών, οΐτινες 
είσέβαλον έν τώ οϊκφ του διά τή; στέγης, 
ήν διετρΰπησαν, και άπαγόμενος κατώρθω-
σε διά διαφόρων τεχνασμάτων νά άπε-
λευθερωθή διά τής εκτάκτου ώκυποδίας 
του. Ό Α . Καρασεβδά; είναι αρχηγός οι
κογενείας αγαστής, είς δέ τών υίών αΰτοΰ 
ό Παντελής Α. Καρασεβδάς, είναι δοκιμώ-
τατος σκοπευτή;. "Η είς 'Αστακόν διαμονή 
διήρκεσεν έπί τρεις ημέρας, καθ' άς άπε-
περάτωσα τήν έξέτασιν τών αΰτόσε κατοι-
κούντων μαρτύρων. 

Είς χωρίον Βασιλόπουλον, άπέχον πέντε 
σταδίουςτοΰ 'Αστακοΰ,·έπί κλιτΰος όρους.με-
τέβην καί ενήργησα έξέτασιν μαρτύρων, 

ξενιζόμενος έν τώ οίκω τοΰ σεβασμίου πρεσ-
βΰτου καί εφημερίου τοΰ χωρίου Αλεξίου 
Λαγοΰ. Ό λειτουργός τοΰ Υψίστου πα
ρέσχε μοι πασαν περιποίησιν είς τόπον ό
που ουδέν έτερον κατάλυμα ευρίσκεται πρός 
διαμονήν. Τόχωρίδιον Βασιλόπουλον έχει 
πήγήν ύδατος, πράγμα σπανιώτανον διά 
τήν έπαρχίαν Ξηρομέρου, είς ήν αναγκάζον
ται νά άνορύττωσι μετά δυσχέρειας φρέατα 
καί νά κατασκευάζωσιν έν τοις ο'ίκοις ύδα-
ταποθήκας, έν αίς άποταμιεύουσι τό όμ-
βριον ύδωρ. 'Αναχωρήσας τοΰ χωρίου Βα
σιλόπουλον μετέβην κατόπιν εις τά χωρία 
Χρυσοβίτσα,Πρόδρομος, Μαχαιράς, Μπαμ-
πίνι, Μαχαλάς,Παπαδάτου. Έκτος τού χω
ρίου Χρυσοβίτσης καί Πρόδρομος, άπαντα 
τά λοιπά μνημονευόμενα χωρία συγκοινω-
νοΰσι δι ' οδού άμαξητής. Ή οδός αύτη 
χαραχθεϊσα άπό πολλών δεκάδων ετών, τρο
φοδοτεί όλόκληρον τήν έπαρχίανΞηρομέρον 
καί καθίσταται ευλόγως ευεργετική τοις τε 
έμπορευομένοις ώς καί τοις συγκοινωνοΰσι 
δι' άλλας αιτίας. Ό ευφυέστατος εκείνο; 
Άκαρνάν, ό Τατσέλος Μαυρομμάτης, ενήρ
γησε καί κατψρθωσε, διά πο/λών κόπων, 
νά χαραχθη ή οδός. Τό έργον τοΰτο ανα
φέρεται ύπό τών κατοίκων καί τό όνομα 
τοϋ Τατσέλου Μαυρομμάτη μακαρίζουσι. 
Ή οικογένεια Τατσέλου Μαυρομμά'-η, όστις 
άπεβίωσεν άγαμος, τερματίζει τήν γνησίαν. 
όνομαστήν οίκογένειαν Μαυρομμάτη. Ό« · 
σον έγώέδυνήθην νά πληροφορηθώ, ούδείς' 
έτερος τών μέχρι σήμερον πολιτευτών Βονί-
τσης καί Ξηρομέρου, δέν έπραξε τι ώφέλι-' 
μον τώ τόπω έκείνω, δστι; περιλαμβάνει· 
κατοίκους ευφυείς, εργατικούς καί παράγει 
πολλά προϊόντα, πληρώνων ικανούς φόρους 
τώΔημοσίω. "Ας όμολογηθή, ό τόπος αύτος, 
μένει ήμελημένος καί τό έγκλημα όσημέραι 
πολλαπλασιάζεται παρά λαώ εύπλάστω καί 
υπερήφανη. 

("Επετα: συνίχεια καϊ τέλο;] 
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