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Ολυμπία; πεπλήρωται, · άφ δτου άνέβή τον 
Φθόνον δ λαοπόθητο; κ«ί τρισέβαστο; ήμών άναξ, 
ί  μεγαλεπ^βολο; αναμορφωτ/ι; τού Οθωμανικού 
χεάτους, ό Τουρκικδ; Φρειδερίκο; Β . , 5 πολυφί
λητο; Σουλτάν λπδ-ηΰλ-Αζίζ χάν. Και ιδού, ω ; 
καθ’ έκαστον ετο ; ,  άλλά διά πλείονο; υπέρ ποτε 
μεγαλοπρεπεία; και λαμπρότατο;,  ο? υπουργοί, οι 
ίιπάλλτ,λοι, οί πρέσβει; τών ξένων δυνάμεων, οί 
μεγαλέμποροι, μικρέμποροι, απαντά τά έπιτη 
δεύαατα τ ή ;  Κωνσταντινουπόλεως, απα; έ λαό;, 
Εθνη, φυλαϊ, γλώσσαι συνήχθησαν έπί τί) κϋτδ, 
δπω; πανηγυρίσωσιν έπαξίω; τ yjv επετηρίδα τ?,; 
Είς τδν θρόνον άναβάσεω; τ ή ;  Α. Μ. επετηρίδα 
τ η μ ε ι ο ΰ σ α ν  νέαν έποχήν, έποχήν πολιτισμού, έπο
ψήν άναμορφώσεως, έποχήν νικών, έποχήν μεγα
λείου, έποχή* έσ»τερική; ευημερία; καί έξωτερι- 
κού σεβασμού, εί; τήν πολυσέλιδον ιστορίαν τού 
Οθωμανικού Κρότου;. Rat ιδού κρατερό; τ ι ;  Ο- 
λυμπιονίκη;, αρίστευσα; καθ' απαντα; τού; άγω 
να; τών όσημέραι έν τή Ευρωπαϊκή, χώρα τελου
μένων Ολυμπίων, τ ί ;  νέα; ταύτης παλαίστρας. 
είς -fa καί αδτδς ό μεγαλώνυμο; υιδ; τοΰ Φιλίπ
που δέν θά άπηξίου ν' άγωνισθή, ιδού τεράστιό; 
τ ι ;  άθλητή;.  νίκησα; ούχί κατά τήν πάλην, η τήν 
πυγμήν, ?] τδν δίσκον, ούχί κατά τήν ιπποδρο
μίαν, η τήν άρματοδρομίαν, άλλά κ^τά τδν μέ 
νιστον απάντων τών άγώνων, κατά τήν κατα 
πάλαισιν τ η ;  μυριοκεφάλου τ ή ;  άπαιδευσίας καί 
βαρβαρότατο; Οδοα;, ιδού έ νέο; οΰτο; Καλλίνι
κο; ΐίρακλή;,  δ συνεργούμενο; ΰπδ τού συνετού

τών στεφάνων, ταΐ; ένδείξεσι τού σεβασμού τών 
ξένων, ταΐ;  φωναΐ; καί εΰφημίαι; τής ευγνωμο
σύνη; τών Αΰτού υπηκόων.

Πού νύν γε ό θείο; ορνις -ού Διδ;, ό αίθεροβά- 
μων Πίνδαρο;, δπω; έζυμνηστι άξίω; τούς αθλους 
τού μεγάλου άθλητού ; Πού γε δ λιγύφωνο; καί 
κυκνομελή; Σοφοκλή; δπω; παρκστήση τήν κατ 
έκείνην τήν εσπέραν θέαν τού Βοσπόρου, τήν 
παριστώσαν τήν εικόνα τού επιγείου Παραδείσου; 
Φεΰ! τδ *<ρ' ημϊν δέ» ηθέλομεν δυνηθή νά παραστη- 
σωμεν αύτήν,

»ΰδ’ si [J.ei δίκα μεν γλω οβϊΐ, δέκα δέ σ τ ίμ ϊτ ’ slev, 
φωνή δ’ αρ^ηκτβς, χάλκεον δί μοι ητβρ ένείη.

Ίνα κ*θ Ο μ Γ,ρ ·ν  εϊπομεν. Αλλά πεπείσμεθα δτ 
ειπερ έζη δ ©ηδαΐο; κύκνο; δέν θά ένθουσία πλέον 
υπέρ το* ίέρωνος κ*ί  τών Ολυμπιβκών άγώνων, 
άλλά θά έξεφώνει υπέρ τών νέων Ολυμπίων και 
:θύ νέου όλυμπιονίκου τό :

Μηδ’ όλυμ κία ; αγώνα 
c5jTSf«v αΰδά'ΐ»αεν' 
ί'Οε* ό χβ λΰ ϊϊτο ;

'ύμνο; άιχφιδάλλετιι 
σοψω jAiiTisooi, κελαδεΐν 
Κρόν:υ τ:ιΐδ ’ ές άϊνιάν ίκε[λ(ν·υί 
αάκαιραν Σ ο Λ ια ν ικ ν  εστίαν,

•ίεμιστεΐιν ϋς άμφέπει 
σκαπτόν έν κ οΧ υ χ ίΙγ  
Βυζαντίω"

πεπείσμεθα, λέγομεν. δτι, εϊπερ έζη ό καλλικέλα
δο; Σοφοκλή; καί έβλεπε τήν Αείποτε μέν, ίδ'-α δέ 
κατ έκείνην τήν έσπέραν, κ«λλονήν τοΰ Βοσ
πόρου, δέν θά έτόλμα ποτέ δπως ονομάση τδ 
Κολωνδν, εί καί πατρίδα αύτοΰ, r i  χ ρ άτ ισ τα  γάς 
επαυ.Ια·

Καί τώ  δντι, ποιόν ποτε μέρ·ς έχει τήν μαγευ
τικήν καί άφατον έκείνην καλλονήν τοΰ Βοσπόρου, 
τού Βοσπόρου, ένώ δύο Ηπειροι τής Οικουμένη.ίολάου, στεοανοΰται σήμερον υφ απαντων των 

ήεατών ού/ί' πλέον έλαίας, η δάφνη;, η σελίνου, ή γηραιά 'Ασία καί ή νεανική καί ζωηρά Ευρώπη, 
η π ί τ υ ο ;  θαλλώ, άλλά τώ  άγλαωτάτω απάντων] τείνουσι τά :  χεΐρα; δπω; περιπτυχθώσιν άλλτ,λα;



ίν άδελφικώ άσπασμώ; Τποτεθείσθωσαν λοιπον 
β.: δύο αύται παραλίη ύπό μυρίων πεποικιλμέναι 
φωταγωγημάτων, καί άπαστράπτουσαι ύπό τοΰ 
μαρμαίροντο; καί ύποτρέμοντο; φωτός τ ών πυ 
ροτεχνημάτων καί Βεγγαλικών πυρών, υποτεθεί 
σθω ο ήρεμος φλοίσβος τοΰ παρακτίου κύματος, 
συνοδευόμενος ύπο τοΰ σιγαλέου θροΟ τών δέν” 
δρων, ύποτεθείσθωσαν άμφότεραι αί άκταί βρίθου- 
σαι χαριεστάτων άκατίων, πληρών Νηρηΐδων, 
ά ; ήθελε; υπολάβει χορευούσας έπί τών κυμάτων, 
ύποτεθείσθωσαν λεπτχί τινες καί αδιόρατοι ψεκά- 
δες, πίπτουσαι άπο καιροΰ είς καιρόν καί μαργα- 
ριτοΰσαι τά άνθη κα'ι την χλόην, ύποτεθείσ9<ΰ πό£- 
όωθεν διακρινομένη Σταμπούλ ή ωραία, ής τά τε 
μέν/) καί τά μιναροπύργια, υπό μυριάδων λύχνων 
καταστιλβόμενα, άντανεκλώντο επί τε  τοϋ ούοανίου 
θόλου καί επ', τη ;  άτρυγέτοιο θαλάσσης, υποτε- 
θείσθω το λαοφίλητον δνομα τ ή ;  Α. Μ· αίγλη ε 
βτεμμένον καί φωτί τερεινοτάτφ άπαυγάζον, έκ 
μυρίων προφαινόμενον οικων, ύποτεθείοθω φωτει
νόν τρίγωνον, ού ή μέν μία γωνία ην δ Πύρ
γος τοϋ Λεάνδρου, η δεύτερα δέ ό Ι’ενουητικός τοϋ 
Χριστοϋ, ή δέ τρίτη τό τέμενος τοΰ κατακτητοϋ, 
άναλάμπον έκ μυρίων φώτων, κατά δέ τήν βάοιν 
φαινόμενον οιονεί καίειν, έ'νεκα της έπί τών Ι7ών, 
τών πλευρών, καί τών ιστίων τών πλοίων μυ* 
ριοφεγγοϋς λυχνοφορίας, ΰποτε&είσθωσαν, λέγομεν, 
πάντα ταΰτα, Ιν ένί βλέμματι συμπεριλ^μβανό 
μενα, καί τότε μόνον δύναταί τις νά λάβη ίδέay 
τινά, εΐ καί μικράν, τοϋ μαγικ·ΰ έκείνου πανορά
ματος.

Αλλά προβώρ.εν περαιτέρω" η φωταγωνία ε
ξακολουθεί πρ·χωροΰσα, ιδία δέ έπισύρουσι τά 
βλέμμα :α  ήμών κατά μέν τήν Ευρωπαϊκήν ί -  
χθν.ν τά μέγαρα τοΰ Μεχμέτ *Α\ή Πασά καί Εδ- 
χέμ Πατά κατά τό όρτάκ’οϊ, καί τά τών ίπουργών 
Αλή Πασα και Κιαμίλ Πασά καί τέλος τό τοϋ 

αντιπροσώπου τ η ;  Περσίας Μίρζα Χουσε’ίν χάν 
κατά ϊό Βεβέκιον, κατά δέ τήν Ασιάτιδα, τό μέ- 
γάρον τοϋ τοποτηρητοΰ τοϋ έπί τών στρατιωτι
κών ύπουργοΰ καί ό στρατών τοϋ Κούλελι. Τέλος 
φθάνομεν εί; τό μέρος τής εορτής- Δύο μέγαρα, 
κείμενα άντικρύ άλλήλων, άνθαμιλλώνται πότε- 
ρον ύπερβή τό ετερον' καί τό μέν κατά τήν 
Ευρωπαϊκήν όχθην έν τώ ϊμιργκιάν κείμενον 
περιεβλήθη όλω; Ασιατικήν μεγαλοπρέπειαν, α
ξίαν τής γρζφίδος τοϋ Συντάκτου τής Χ α- 
λιμας, καί μυριά; πυροτεχνημάτων ριπτάζεται 
άόιαλείπτω; άπό τών ένώπιον αύτοϋ αγκυ
ροβολημένων δύο πλοίων, «τινα έξερεύγονται 
φλόγας, είς χαριέσσας καμπάς ελισσομέναί άπό 
τών πλευρών, άπό τών ιστών, άπό τής πρώρας, 
άπό τή ;  πρύμνης, άπό τή ;  σημαίας, άπά τής εύ- 
ρυστόμ·υ έ σ τ ί* ; ,  φλόγας, καθηδυνούσας τήν δ-  
ρασιν, ενώ συγχρόνως γοητευτική μουσική, παια- 
νίζουσα εντός αύτών, κατακηλεΐ τήν άκοήν* τό 
μέγαρόν τοϋτο ανήκει εις τόν αντιβασιλέα τή;

Αίγύπτου, εις τόν διάδοχον τών Πτολεμαίων, είς 
τόν κξιον τοιούτου κυριάρχου υποτελή, είς τόν 
ιΐόν τοϋ ήρωος ΐίραχήμ Πασά, είς έκεΐνον, όστις 
ςακολουθεΐ τήν μεγάλην έκείνην άναμόρφωσιν, 

ή; κατήρξαντο οί ε»δοξοι αύτοΰ πρόγονοι, είς τόν 
ρίλον τής Παιόείας καί τής Προόδου, είς τόν λαο 
φίλητον Ισμαήλ Πασαν. Τό δέ αντίκρυ κατά 
τήν Κάλιντζαν κείμενον συνέμιξε τήν Ασιατικήν 
Μεγαλοπρέπειαν πρό; τήν Ευρωπαϊκήν χάριν καί' 
έπλασεν είδός τι νέου φαινομένου, τέως άγνώστου 
φαινομένου, καταθαμβοΰντος μέν διά τής μεγάλο- 
πρεπείας, καταθέλγοντος δέ διά τής χάριτος 
άλλ είς τίνα ανήκει τό παλάτιον τοϋτο ; έρωτή 
ιωμεν τόν λαόν, καί 6 λαός θέλει απαντήσει διά 
μυριοστόμβυ γλώσσης, οτι ανήκει είς τόν ίόλβον 
τοΰ στεμματοστεφοΰς νέου Ηρακλέους, είς τόν 
Καβούρ τ·ΰ  όθωμανικοϋ Κράτους, είς τόν μέγαν 
καί πολύν έν διπλωμάταις καί πολιτικοΐς άνδρά- 
σιν, είς τόν Πρωθυπουργόν Φουάτ Παοαν.

To v a J io r  τής Α. Τ. τοΰ μεγάλου Βεζύρου διαι
ρεί τόν κήπον αύτοϋ είς δύο μέρη: είς άνθώνα. κεί
μενον μεταξύ τής προκυμαίας καί τοϋ ύα.ϋου  
καί είς άλσύλλιόν τι κατά τόν Αγγλικόν τρόπον 
κείμενον έπί τοϋ έπικειμένου λόφου' καί έν μέν 
τώ άνθώνι πληθύς λίθον καί φανών βενετικών ά- 
πήστραπτεν, έκ μέσου τών όποιων πΐδάξ τις έξε- 
σφενδόνιζε πρισματικόν δράγμα, έν δέ τώ  λαβυ- 
οίνθω έκείν«ρ περιεφέροντο πληθύς κυριών, πλου- 
σίως καί κομψώς κεκοσμημένων. Εν ταΐς αίδού- 
σαις τοΰ vaJlov,  σπινθηροβολούβαις ύπό φωτός, 
5 χορός ή'δη ήρξατο παια»ιζούσης λαμπράς στρα
τιωτικής μουσικής- έπί ύψώματος δέ ΰπ»ράνο> 
χρυσοκοσμήτου θρόνου άνήρτητο ή είκών τής Α. 
Μ έχουσα κύκλω τρόπαιον έξ άνατολικών όπλων, 
φυλασσομένων ΰπό τών σωματοφυλάκων τής Α· Μ.

Εν δέ τ(;> άλσυλλίω, ού ή κλίμαξ έφωτίζετο 
ύπο μεγάλου φωτεινοΰ άστέρος, τά πάντα, α: κο
ρυφαί τών δένδρων, τά περίπτερα, ή έπί τής λί
μνης γέφυρα, ή έλικοειδής κλίμαξ τής έν τή λει- 
μάδι σκιάδος, ήσαν κεκοσμημένα διά λύχνων καί 
φανών, ών έπεμελοϋντο λευχειμονοΰντες ναΰτ*·. 
έπί δε τοΰ σκοτεινού φυλλώματος τού τορευτοΰ 
δρβυ; εξεϊ/ε πυρίνη ημισέληνος, εχουσα εκατέρ&Γ 
θεν πλείστους αστέρας* τέλος δέ ορχήστρα, κε- 
κρυμμένη είς έν τών περιχειλούντων τήν λίμνην 
πυκνωμάτων, ήδε διάφορα λιγυρά μέλη.

Τοιαύτη ή περιγραφή τής εσπέρας έκείνης, πε
ριγραφή ύπό «σθενοΰς μέν καλάμου, καρδίας δε 
πλήρους συγκινήσεως γεγραμμένη. Πολλάκις έχύ- 
σαμεν εϋγνωμοσύ/ης καί συγκινήσεως δάκρυα, ά- 
ναλογιζόμενοι ότι ΰπό τήν άμφιλαφή σκιάν τοΰ 
τρισενδόςου Μονάρχου μας καί τών Σεβαστών 
ΐ'πουργών του άκμάζουσι τά *άντα, ιδία δέ θάλ
λει ώς νεόφυτον έλαίας ή Παιδεία, καί ή Επι- 
στνίμη κραταιοϋται, χάρις είς τάς γενναίας φι
λοδωρήσεις τής Α .Μ .$ν διχτηροίη ό Τψιστος άκρα- 
δαντον, εύαίωνα, μακραίωνα καί νικηφόρον έπί

τοΰ Αϋτοκοατορικοΰ Αυτής θρόνου πρός παρα- 
μ«θίαν τών πασχόντων, πρός κλέος τοΰ Κράτους, 
καί πρός κραταίωσιν τή :  Επιστήμης ! Τοΰτον 
μόνον τόν φόρον τής ευγνωμοσύνη? δυνάμεθα ν 
άποδώσωμεν είς τόν τρισέβαστον ήμών Ανακτα, 
καί μετ εύχαριστήσεως δραττόμεθα τής ευκαιρίας 
όπω; ένδείξωμεν ταύτην δημοσία·

Π Ε Ρ Ι  Γ Η Σ  Α Ρ Μ Ε Ν Ι Κ Η Σ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  Δ Ε ϊ ' Γ Ε Ρ Ο Ν .

Εάν δ f, Αρμενική Εκκλησία δέν άντέοτη άρ- 
κ*ύντως πρός τά στενά αισθήματα, τά παραγα- 
γόντα τόν άποχωρισμόν αυτής, ή ϊλληνική Ε κ 
κλησία, τό άφ έαυτής, ουδέν επραξεν όπως άπο- 
τρέψη τήν άπαίσιον ταύτην εκβασιν. ίσχυρο- 
τέρα τής αδελφής αυτής Αρμενικής, δέν υπεστή 
ριξιν αύτήν έν ήμέραις συμφοράς. Κατέχουσκ τάς 
άληθεΐ; αποφάσεις τής ίν Χαλκηδόνι Συνόδου, ώς 
καί τάς διασαφήσεις τών σοφών αδτής διδασκά
λων, ϊϊαρημέλησε νά διαβιβάση ταύτας είς Αρμε
νίαν, να καταστήση ταύτας προσδεκτάς μ ε τ ’  ̂
πιότητος, νά ύποφέρη μ ετ ’ ίπιεικείας καί υπο
μονής τάς τίαρεννοήσεις. Εάν αυτη έξέτεινε μ ετ ’ 
άγαΟότητος και αγάπης τούς βραχίονας αυτής 
πρός τήν Αρμενικήν Εκκλησίαν, πιθανόν ή ασύμ
φορος άποχώρησις νά μή έγίνετο.

Ϊνα δ έπιτευχθϊί ή προσέγγισις, ώφειλον έξ άμ
φοτέρων τών μερών νά βαδίσωσι πρός τά Ιμπρός' 
ώφειλον νά ύπο^ωρήσωσιν άμοιβαίως οπως φθά- 
σωσιν είς σημεϊόντι συμβιβασμού' αί γραμμαί, 
αί τείνουσαι πρός σχηματισμόν γωνίας, αυται 
μόναι συναντών-ϊαι, αί δέ παράλληλοι ουδέποτε.

ΐ ί  άνάμνησις τή ;  εΰδαίμονος εποχής, καθ' -̂ ν ή 
ένωσις είχε βασιλεύσει μεταξύ τ ή ;  Αρμενικής 
Εκκλησίας, τής Ελληνικής, καί δί αύτής, μετά 
τής καθολικί,ς έκκλησίας' ή έπιθυμία, -̂ ν αΰτη 
ήσθάνετο οπως παρηγορήται καί στηρίζηται, ώ; 
λέγει έ Απόστολος Παύλος, έν τή κοινή πίστει 
(Πρός Ρωμ. 1 , 4  2), Ιφερε πάντοτε τόν κλάδο» 
τούτον τ ή ;  Εκκλησίας τοϋ Χριστού νά συσφίν- 
ζωσι τούς όεσμούς, ou; άξιολύπητοι παρεννοήσείς 
είχον διασπάσει. Εν δέ τή ίστορία άπαντώμεν. 
πλείστας απόπειρας πρό; έπίτευςιν τοΰ σκοπού 
τούτου, απόπειρας κατά τό μάλλον ή ηττον εύ- 
τυχεΐς, καί αΐτινες μέχρι τής σήμερον δέν έστέφ 
θησαν υπό πλήρους έπιτυχίας·

Εκτός τών ανωτέρω προμνηαθεισών συνόδων, 
ο: Αρμένιοι βυνεκάλεσαν πολλάς άλλας πρός δια- 
φώτισιν εαυτών περί τής αξίας καί τών δογμά
των τής Οικουμενικής έν Χαλκηδόνι Συνόδου, τής 
πέτρας ταύτης τοϋ σκανδάλου, έφ’ ής άείποτε έ- 
ναυάγησεν ή Ινωσις. Ουτω, συνήλθον εί; Σύνο

δον τώ  6 2 9 ,  έν τή πόλει Καρίνη, ύποχρεωθέν- 
τες ΐνα πράξωσι τούτο ύπό τοΰ Ελληνος αυτο- 
«ρατορος Ηράκλειου, εν τινι αύτοϋ μεταβάσει είς 
τήν Ανατολήν, ό  ήγεμών ούτος ίλπιζεν οτι ή 
ίιά τοΰ δόγματος ενωσις ήθελε χρησιμεύσει αύτώ 
ως έπιβοηθημ* έν τώ  μέσω τών κινδύνων, οδς διέ- 
τρεχεν ή Αύτοκρ«τορία έν τή άπωτάτω Ανατολή- 
Εκτος δέ τοϋ πολιτικού τούτου αιτίου, ώδηγεΐ- 
το έπίσης κ*! ύπό τών θρησκευτικών αυτού αι
σθημάτων, υποφέρων έκ τοΰ άποχωρισμοΰ, δστις 
διά τήν Αρμενίαν ητο πηγή διαιρέσεων καί ήθι- 
κών ταραχών.

Το σχέδιον τοΰ Αύτοκράτορος ύπεστηρίχθη ί- 
σχυρώς ύπό τοϋ ΚαθοΛιη,οϋ Εσδρα, μεταβάντος 
είς Ιναρίνην 'καί συνοδευομένου ύπό πλείστων έπι- 
τκόπων καί θεολόγων. Εκεΐ δ ό πρώτος έπίσκο- 
πο; τή ;  Αρμενίας συνδιελέχθη μετά τοΰ Αύτοκρά- 
*ορος, όστις ύπεχρέωσεν αύτόν νά παραδιχθή 
τήν τετάρτην Οικουμενικήν Σύνοδον* άλλ ή τ ο 
σάκις καταστραφεΐσα καί τοσάκις άνασκευασθεϊ- 
σα κατηγορία κατά τής ίεράς τα ύτη ; Συνόδου 
συνεζητήθη έκ νέου. Οί Αρμένιοι ήξίωσαν δτι ή 
έν Χαλκηδόνι Σύνοδος ειχε παρεκτραπή, παραδεχ- 
^εΐσ* τό σφαλερόν δόγμα τοΰ Νεστορίου, καθ’ 8 
-ν τώ  προσώπω τοΰ ίησοϋ Χριστού άνεγνωρίζοντο 
·)ύο φύσεις iv δυσίν ούσίαι; διεστώσαις»

Λς γνωστόν, οί Βυζαντινοί Αύτοκράτορες Ικαλ- 
λιέργουν τήν σπουδήν τής Θεολογίας, καί δύναταί * 
τ ις  μάλιστα νά εΐπη δτι μεγάλως άν»(ΐιγνύοντο,. 
καί δτι ήθελον πράξει κάλλιον άσχολούμενοι περί 
τοϋ διαδήματος t &jv, παρά νά «αραβιάζωσι τό 
δικαίωμα τών θεολόγων·

Εν τή, περί ή ; 'ένεμνήσθημεν περιστάσει ταύτη,
*ι θεολογικαΐ σπουδαί τοΰ Αύτοκράτορος Ηοα- 
<λείου έχ«ησίμευσαν αύτώ μεγάλως. Ούτος Ιξέ - 
Ί'Ίκεν έγγράφω; πρός τόν Κ αθο.Ιικύγ  τής Αρμε- 
ία; τά δόγματα τή ;  έν Χαλκηδόνι Συνόδου διά 

σαφηνείας καί άκριβεία;, άξίο>ν άληθοϋς θεολόγου - 
ιίδού, τφ  είπεν, άνάγνωθι καί Ιξέτασον. Εαν 
Λθί άποδείξης δτι Ιν τούτω υπάρχει τ ι  εναντίον 
τώ θείω δόγματι, τότε θέλω προσπαθήσει νά 
ίπιστρέψω άπαντας τούς Ελληνα; πρός τό σ&ν 
ίόγμα' έν εναντία όμως πιριπτώσει, οφείλεις νά 
τιστίύσης ώ ;  ήμεϊς. » Δέν ήδύνατο τ ι ;  νά όμι- 
λήση λογικώτερον. 0  Κ αθο.Ιικόί άνέγνω τό έγ
γραφον του Αύτοκράτορος, καί ώμολόγησεν δτι τό 
«κτιθέμενον όόγμα ήν άκριβές, Αλλά τό δυ»*ο- 
λώτερον ήν νά πεισθώσιν είς τήν γνώμην ταύτην 
Λ έπίσκοποι καί ό λαός τής Αρμενίας.

0  Αρμένιός έστιν ίσχυΟογνώμοίν, συντηρητικό;, 
προτέρημα καί ελάττωμα πάντων τών Ανατολι
κών λαών. Η σύσκεψή τής έν Θεοδοβιουπόλει Συ
νόδου, έν ή παρήσαν οί πρόκριτοι τών λαϊκών 
μετά τών επισκόπων, ήτο λίαν θορυβώδης, ή δ' 
ίν Χαλκηδόνι Σύνοδο; παρίστατο ένώπιον τώ» 
προκατειλημμένων οφθαλμών των ώ ; τρομερόν 
φάσμα. Η ΐΰφράδείϊ τού θεοδώρου, συγγενούς τοϋ
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Δυστυχώς δμως, έμεινε «τέρμα τι ασυμφω
νία;, αναζωπύρωσαν ίωάννην τινά, άρχιπρεσβυτε- 
;ον θησαυροφύλακα τ?,; πατριαρχικής Εκκλησία; 
τής Αρμενίας. Καίτοι γενομ,ενης παραδεκτής τή; 
άποφάσεως, ό ίνθρωπος ούτος έπέμεινεν έν τώ 
iaya.il·) κατά τής Ελληνικ?,; Εκκλησίας μισεί- 
Καταδικαστεί; ύπό τ ή ;  Συνοόου, ώμ»σε νά έκδι- 
κηθή. Ητο δέ «προικισμένος διά πνεΰμβτοςΐ 
πανούργου καί χαρακτήρος έπι/ειρηματικοΰ, κ* '.I  
έγνώριζε νά έκμεταλλεύηται τα πάθη κ π  τά ;1 
προλήψεις, κατώρθιβσε δέ νά σχηματισθή μεεις! 
τ ι ;  άρκούντο); ίσ/υρά ινα κρημνίσϊ) έκ τής α?' I 
χιεπ.σκοπικής έδρας τοΰ διαδόχου τοΰ Εσδρα τον 
ΚαβοΜ χόν  Ναρσήν, φίλον τ ή ;  ενωσεως και τή ; 
ειρήνης. Αντικατέστησαν αύτόν. Πρώτη δε πρά- 
ξις τοϋ νέου ΚαθοΛιχού  ή τ ·  νά συγκαλέση σύ
νοδον έν Μαναζκέρδη κα ιν  άποφανθή υπερ τή ; 
καταδίκης κατά τής έν Χαλκηδόνι συνοόου και τοΰ| 
Κα^οΜ χοΰ  Εσδρα, ύς  έάν ει^ον εισαγάγει το αι
ρετικόν δόγμα έπ'ι τών δύο έν ίησοΰ Χριστώ ψν· 
tff*»', έννοουμένων ούτως ΰπο τοΰ Νεστοριου, 
ένώ έδει, κατ' αύτόν, νά μη άναγνωρίσωσιν έν τώ 
ίησοΰ Χριστώ ει μή μίαν μόνην φύσιν. Οί ίστο- 
οικοί τής Αρμενίας άναγνωρίζουσιν δτι το δόγ
μα τοΰ Εύτυ/οϋς, το οδτω σαφώς συντεταγμένον | 
ύπο τοϋ Κυ,θοίιχοΰ  ίωάννου και τ ή ;  συνόδου αυ
τού, δέν ήτο παρ αύτοΐς αληθής πλάνη τής πι- 
στεω ;,  δτι δέν ήτο μεν ακριβέ; εί μή έν τή έκ 
φράσει, ένεκα τής έ»νοίας, ήν άπέόιδον εις τήν 
λέξιν φ ύ σ α ,  και δτι ή άπόφασι; αύτών δέν ένε- 
πνεύσθη ει μη έκ τοΰ μίσους τοΰ Καθο.Ιιχοΰ  Ιω- 
άννου κατά τών Ελλήνων, ΐ ΐ  σύνοδος τής Μαναζ-. 
κέρδης έπήνεγκε μεγίστην δυσαρέ*κ:ιαν ^sra.- 
<£ι) rών φί.Ιων τής ένώσεωζ.

Η φήμη τής άπκισίου άποφάσεώς του έφθασε 
πάραυτα είς τάς άκοά; τών Ελλήνοιν, οιτινες, ως 
ϊργιαθέντε; λίαν, διεκήρυξαν απαντας τούς Αρμε 
νίου; Μ ονοφ υσΐτας, ·περ έστίν έπωνυμί», άπο 
διδόμενη τοΐ; οπαδοί; τοΰ Εύτυχοΰ;, καταδικα- 
σθέντο; ύπό τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου. Μετά 
τα ΰτ* ,  οί μονοφυσΐται ώνομάσθησαν Ιαχ ω β ΐτα ι, 
ενεκά τίνος Ιακώβ Ζανζάλου, έπισκοπβυ Εδέσσης, 
άποφανθέντο; ύπερ τής πλάνης. Οί Ελληνες λοι
πόν άπϊκάλεσαν τούς Αρμενίου; Ιαχω ΰ ιτας. , 

Αλλά τό δνομα τοϋτο ήτο πρό; αύτου; άπεχ- 
θεστατον. Εχορήγησε δε τήν ευκαιρίαν ει; τόν | 
Καθο.ΙιχοΥ  Ζ*^αρίαν νά είσέλθη εΐ; έξηγησεις 
μετά τών Ελλήνων, έχόντων κατά τήν εποχήν 
ταύτην πατοιάρχην τόν διάσημον Φώτιον. Η άλ- 
ληλογραφία τών δύο ειχεν έτι συζητηθή άποχρων 
τ ω ; .  ίνα δ ευχαρίστηση τήν άπάτην τοΰ πρώτου 
επισκόπου τής Αρμενίας, ο Φώτιο; εόωκεν έγγρα
φους σπουδαία; εξηγήσεις περί τής τέταρτης Οι

κουμενικής Συνόδου καί περι τής σχεσεο); τής -υ -  
νόδου ταύτης μ.ετά τών τριών προηγουμ.ενων.

0  Φώτιος ήτο, καί περί τούτου άπαντες συμ· 
φωνοϋσι, πασιδήλω: ειοήμων τών κανόνων καί 
θεολόγο;. Συνώδευσε τ/,ν έξήγησιν ταύτην καί διά 

I ^ής όμ·λογίας τής πίστ^ω; τής Ελληνικής Εκ
κλησίας, τής άφορώσης τό δόγμα τ ή ;  Αγια; 1 ρι- 
άδο; καί τ ή ;  ένσ*ρκώσεω; τοΰ Τί·ΰ τοΰ Θεοΰ. 
ΐίπειδή δ' ό Αρμένιος ήγεμών Αμόίης διεκρινετο 
έπ άληθεΐ έλέω καί συνδιαλλακτικοί πνεύματι, ό 

|Φο)τιος άπηύθυνεν έπίσης πρός αύτόν δογματι
κήν τινα έπιστολήν, άφορώσαν τού; άντιφάσκον- 
τα ; όρους, καί παρεκάλεσίν αύτόν θερμώς νά 
μετκχειρισθή τήν ίσχύν αΰτοϋ ινα καταστρέψη τό 
με·ότειχον τοΰ χωρισμοΰ, τοΰ υπάίχοντος μ ετα 
ξύ τών δύο Εκκλησιών. Τοιαύτη προσκλησι; και 
ουτωσί χριστιανική είσηκούσθη. Γώ 8 02 ό Κα
θολικός Ζαχαρίας συνεκάλεσε Σύνοδον έν  ̂ -χ ιρ *"  
καβάνη, είς ·?,ν παρήν καί ό ήγεμών Αμόύης, 
πλςΐ«τοι δ’ έπίσκ·π·ι, άββάδε; καί πρό/ριτοι τοϋ 
τόπου ελαβον μέρος έν αύτή. Πς δύναταί τις 

I δέ νά έννοήση, ή σύνοδος αυτη δεν διήλθεν ανευ 
I συζητήσεων ζωηρών* έκτος δέ τής έν Χαλκηδόνι 

Συνόδου, αί αλλαι οίκουμενικαί σύνοδοι αί με
ταγενέστεροι τκύτης, έγένοντ· άντικείμ ενον ζωη
ρών προσβ»λών έκ μέρους τών Αρμενίων, προσβε
βλημένων ίδίω; διότι δεν προσεκληθησαν ει; T a j 
τας. Αί δέ ίξηγήσεις τοϋ πατριάρχου Φωτίου, 
ύποστηριζόμεναι και άναπτυσσόμεναι υπο τίνος 
εύφραδοΰς Αρμενίου αρχιεπισκόπου, τοΰ Βαταγαν, 
καθησύχασαν τού; Αρμενίους, και επεισθησαν ινα 

Ι παραδε/θώσι τήν έν Χαλκηδόνι Σύνοδον. Η μ.ε- 
I ταξύ λοιπ»ν τής Ελληνικής καί Αρμενικής Εκκλη- 
I σίαί ένωσις ύπεγράφη καί έτέραν ήδη φοράν ετι·
• Εκ τών προηγουμένων βλέπει τις πόσον εστιν 

ευκολον τό άποχωρίζίσδαι καί πόιον δύσκολον τό 
συνδιαλλάττεσθαι. Αλλά ζύμη τ ι ;  άσνμφωηα; 
έναπέμεινε πάντοτε έν τ α ΐ ;  συνύιαλλαγαΐς. Η 
πεποίθησις υποχρεοϋται νά είσέλθΐ) ε ί ς  πάλην μετά 
τής συνήθειας ή τής προλήψεω;, ήτις νικά συνή
θως τήν πεποίθησιν’ ή άγάπη άποαβέννυται υπό 
τοΰ πάθους, καί ή έν τή πίστει ενωσις έξαφανί- 

I ζεται, άπορροφουμ.ένη υπό τών έναντιοτήτω·1,
I αιτινες ούδεν άλλο βφορώσιν ή τό δόγμα· Τοΰτ» 

δε συνέβη έν τα ΐ;  σχέσεσι τ ή ;  Αρμενική; Εκκλη- 
I σία; μετά τή ;  Ελληνική;. Αιά τοϋ καιροϋ δε ή 

πρώτη τούτοιν παρεδέχθη έθιμα, τ ϊλετά ; ,  δι»τα- 
οαξάσα; έτι τήν ειρήνην.

’Αξιέπαινο; δε άπόπειρα πρ·; άποπεράτωσιν 
τή ; ενώσεω; μεταξύ τών δύο Εκκλησιών έγένετο 
'Λχτά τον ό(*)δέ*ατον α;ώνοε. Ai ff’jjxQOpxi., a·-·· 
νε; έπεβάρυναν τήν ’Αρμενίαν, έβίασαν τού; πρώ
του; αύτή; ποιμένα; νά μεταβάλωσι την διαμ.ο- 
νήν αύτών, άποσυρθέντων είς Γ ρ ό μ κ λ ^ ν ,  ίσχυράν 
πόλιν έπί τοϋ Εύφράτου- 

I Πρώτος δ' ό άποκατασταθε'ι; εν τή πόλει ταυ- 
I τη ην ό K a6o.hxbe  Γρηγόριο; Γ  . ύ  άδελφός αΰ-

τού, ό άοχιεπίσκοπος ΙΝαρσής, είχε μεγάλην έπιό- 
ριην επι τοΰ Αρμένικου λαοΰ, ϋνεκα τών γν ώ 
σεων αύτοΰ καί τοΰ εύσπλάγχνου. Κλτ,θεί; ήμέ- 
ραν τινά ινα συνοιαλλάξη δύο ηγεμόνας Αρμενι 
κή; κα τα γω γή ;,  τόν τ ή ;  Φρυγίας καί Κ ι λ ι κ ί α ς ,  
ό εύλαβήί ποιμήν συνήντησε *υγγε>.ή τινα τοΰ 
αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως Μα
νουήλ. Επί τή αίδήμονι αιτήσει τοΰ πρωτοστά- 
τορο;, ό αρχιεπίσκοπο; Λαρσή; έξέθηκεν αύτώ 
τήν ομολογίαν τ ή ;  πίστειο; τ ή ;  ’Αρμενικής Εκ
κλησία;, βασιζόμενος κυρίως έπί τών ίντιφασκόν- 
των μ.εταξύ τών δύο Εκκλησιών δρων. Ε υ χ α ρ ι 
στηθείς έκ τών έξηγήσεων τούτων, ί Ελλην αξιω
ματικός παοεκάλεσε τόν Ναρσήν νά γράύη δ,τι 
προφορικώς ειχεν εκθέσει. Το σπουδαΐον τοΰτο 
έγγραφον π»ρουσιάσθη τώ  αύτοκράτορι Μανουήλ 
τώ  έτει 1 1 6 5 .

Εν όε τή άπαντησει, ήν ό Αύτοκράτωρ άπηύ- 
θυνε προς τον Κ α θ ο .ΐιχ όν  Γρηγόριον, άδελφόν 
τοΰ Ναρσή, λέγεται: « Η άνάγνωσις τής έπιστο- 
-'ή;,  -?.ν ή ϊ'μετέρα Αγάπη μ,οί έγραψεν, εύχαρις-εΐ 
και τόν θεόν καί ήμας.» Τόν παρεκάλεοε δε νά 
άποστείλνι ε?; Κ)λιντον σοφόν αύτοΰ άδελφόν ίνα 
σχετισθή μετά τοϋ πατριάρχου καί τής συνόδου 
τής Κωνσταν)πόλεως, καί τοΐς έδωκε πληρεστά- 
τας ίξηγήσεις. Εν ταΐς περιστάσεσι ταύταις, ο 
Κ αθο.Ιιχος  Γρηγόριος άπέθανε, καί ό άδελφός αύ
τοΰ Ναρσή; έκλήθη δμοφώνως νά τόν διαδεχθή. 
Πρός τοΰτον δέ δ άπεσταλμένος τής Βυζαντινής 
αύλής ε’νεχείρισε τήν αύτοκρατορικήν επιστολήν. 
0  δέ νέος άρχηγός τής Αρμενική; Εκκλησίας έξη- 
τήσατο συγγνώμην, μή δυνάμενο; νά εύχαρ στήστ, 
τήν επιθυμίαν τοϋ αύτοκράτορος, ένεκα τή ;  έπι- 
οαρυνούσης «ΰτόν θλίψεως διά τόν θάνατον τοΰ 
άδελφοΰ αύτοΰ, καί τών δυσχερών περιστάσεων,
έν αί; όιετέλουν ή Εκκλησία καί ή νώρα τή ;  Λο-1 1μενια;·

Η επιστολή τοΰ άγιου τούτου άνδρος ύπανο- 
ρευεται υπο πνεύματος ειρήνης’ περιγράφει έν 
αύτή μετά ζωηρότητος τάς συμφοράς, τήν άτα* 
^ιαν, αποτελέσματα τοΰ χωρισμού τών δύο 
Εκκλησιών. Η περιγραφή αυτη δύναταί κάλλι- 
στα να εφαρμ,οσθή έπί τών ήμετέρων ήμερών. 
«ϊπαρχουσι, λεγει, πλέον τών έξακοοίων έτών, 
άφ>ϋ τά μέλη τοϋ Χριστοΰ διεστάλησαν’ έν ταΐς 
άρθρώσεσιν αύτών είσήχθη τό μΐσο;, πηγή διαμα
χών καί αυτομ.ολήσεων’ ή κακή αύτη a ρ y ή άφή- 
ρεσεν άπ αύτών τό εύστροφον, καί ένεέριζώθη οΰ 
τ ω ;  ώστε νά καταστή παρ αύτοί; δεύτερα φύ 
σι;. Δέον ήδη νά μεταχειοισθώμεν τό ισχυρόν 
βάλσαμον τ ή ;  άγάπη; ι  ̂ άφαιρέσωμεν εκ τών 
μελών τούτων τήν έ ’.ωθεν προσ-λθοΰσαν αύτοΐς 
κακήν ώιάθεσιν, νά καταστήσωμεν αύτά εύκαμπτα 
καί καταστρέψωμεν τήν άπηρχαιομένην σκληρότητα 
τών ανθρωπων αυτών· όηλ. ύεον ν άφαιρέσωμεν 

πάσαν πρόφασιν τοϋ ήμετέρου χωρισμοΰ, τής κα 
ταστροφής τών Εκκλησιών, τής ιεροσυλίας τοΰ

θυσιαστηρίου, τής καταστροφής τών άγιων εικό
νων, τοΰ καταδ'.ωγμοΰ τών λειτουργών τοϋ βω- 
μοΟ, τών αμοιβαίων αποδοκιμασιών έφ δλων 
τούτων τών δεινών ύπερέβημεν τούς άντιχρίστους, 
τους παρ ήμΐν ζώντας. Η φύσις τοΰ άνθίώπου 
είναι παράξενος, ύπο^οίρεϊ μάλλον είς τήν ήπιό- 
τητα καί αγάπην ή είς τήν σκληρότητα.

Ίό τ ε  δέ τιθέμενος τήν άγάπην ώς βάσιν τής 
προτιθεμένης συνενώσεως, ό Α αθοΑιχός  προτείνει 
τώ αύτοκράτορι ν άρ^ίσοισιν άπό τών δημοσίων 
τελετών, άπευθυνομένων έπί τούτω πρός τόν 
θεόν- «ΐ\α, λέγ*ι, εύδοκήση νά καταπαύση τον 
χωρισμόν ήμών, νά ένώση άπό τοΰδε τά τέκνα 
τής Σιών έν τή άγάπη καί όμονοίκ· ίνα Αύτό;,  ί  
ών ή πηγή πάση; χαρά;,  άγάλληται μετά τών 
άγιων αύτοΰ αγγέλων διά τήν ήμετέοαν συνδιαλ
λαγήν. ο

II εύφοαδή; αϋτη επιστολή ύπηγορε>θη ύπό τε 
τή; ζωηρά; έπιθυμίας τ ή ;  ένώσεω; καί ύπό τή ;  
λύπη;, ήν προύξένουν αί συμφοραί, ά; ΰφίσταντο 
οί χριστιανοί, καί ή οψις τών κινδύνων, αιτινες 
ήπείλουν έτι.

0 Κ αθο.ΐιχός  εννοεί τήν άνάγκην τής ένώσεω;- 
βήμα δέ τι, δπερ ο πάπα; τή ;  Ρώμη; εί^ε πρά* 
ξει παρά τω αύτοκράτορι Κωνσταντινουπόλει,); έπί 
τώ αύτώ σκοπώ, είναι δί αύτόν άπόδειξις δτι 
όλος ό κόσμος αισθάνεται τήν άνάγκην αύτής- 
Γράφει λοιπόν πρός τόν αύτοκράτορα: «ΪΙκούσα-
μεν νά λέγητα» δτι 5 πάπας τής Ρώμης άπέ- 
στειλε πρός υμάς σοφούς άνδρας ινα διαπραγ- 
ματευθώσι περί τής έν τή πίστει ένώσεως. Εν τού
τω καθορώμεν τήν ένέργειαν τοϋ θεοΰ, καί ού/ί 
τήν τοϋ άνθρώπου!»

Οι όροι, ους προτείνει όΝαρσήςδιά τήν ένωσιν, 
είσί καί χριστιανικοί καί έλλογοι, οέξαιτούμε- 
θα, λέγει, ώστε, δταν 5 χρόνος άποφασίσ·^ έπί 
τής ύποθέσεως ταύτης, νά μή άποδεχθήτε τάς 
εξηγήσεις ήμών, ώς δεσπότης άποδέχεται τάς 
εξηγήσεις δούλου· νά μή υποχρεωθώμεν ν άκού- 
σωμεν τήν έκθεσιν τών ήμετέρων σφαλμάτων, 
χωρί; ν« τολμήσοιμεν νά ύποδείξωμεν τά δμέτε- 
ρα. Κάν ό τρόπο; ούτο; δύναταί νά ή άνεκτικό; 
έν τώ κόσμορ τούτω δέν δύναταί νά ή έπί πνευ
ματικών ύποθέσεων.

« Μολονότι, ύπό τήν έποψιν τών πλε^'^κτη· 
μάτων τοΰ κόσμου τούτου, κβτέχετε  τόν ύψηλό- 
τερον βαθμόν, μολονότι ύπεροαίνετε τού; ά λ 
λου; λαού; κατά τήν σοφίαν, έν τοσούτω, θεω
ρούμενοι ύπό τήν έποψιν τ ή ;  πνευματική; χάριτο; 
άπαντε; οί έν ίησοΰ Χριστώ πιστοί, μικροί τε 
καί μεγάλοι, έχουσι, κατά τούς λόγου; τοϋ απο
στόλου, τά αύτά δικαιώματα·»

0  εύλαβής καί σοφός άρχιεπίσκοπος τής Αρμε
νίας διαγράφει έπίσης έν τή έπιστολή αύτοΰ κα
νόνας τινάς περί τοϋ τρόπου τή ;  διαλύσεω; τών 
ζητημάτων, περί τών άρχών τ ώ ν  μελλουσών ν 
άποφ·χσίσο)σι τελευταΐον, περί τών πηγώ^, άφ'



ών ήθελον άντ>ήσει τά έπιχειρτιματα. «Είμεθα, 
λέγει, δύο μεσότοιχα κεχωρισμένα' θέσοιμεν διά 
τά δύω ταύτα μεσότειχα το ν  αύτόν θεμέλιον 
λίθον, τον ίησοΰν Χριστόν1 λάβωμεν ώ ; κοιτάς 
ημών τά συγγράμματα τών αποστόλων καί τών 
προφητών, ώ ;  * * ί  τά ;  ερμηνεία; τών ορθοδοςων 
διδασκαλίαν τ ή ;  Εκκλησίας. Η πίστις xat οί κρι- 
ταί ουτοι θέλουσιν αναγνωρίζει ώς άληθή καί 
βάμφωνον τη κρίσει αΰτών, ή πίστις αΰτη νά 
γείνη παραδεκτή άνευ δισταγμού" άλλά διά το 
δόγμα, τ?ν παοάδοσιν, άτινα όεν ήθελον εισθϊ. 
σΰυ.<ι,,.)να τη αύτή διδασκαλία, Ιστωσαν ν’ ήμέτε 
pa ή ύμέτερα, οφείλομε·/ νά τά έγκαταλεί 
ν ωμεν!

« II ερευνά και ή συζήτησις, άτινα θέλομεν 
άναλάβει, έφείλουσι νά μή ώσιν αντιφάσεις καί 
άνωφελή σοφίσματα, ώ ;  μέχρι τοΰδε εγένετο 
ίτ:·. πλεΐστον καιρόν' δ τρόπος ούτίς ούδεμίαν ο,ιφε- 
λειαν προσήνεγκε ττ, Εκκλησία, άλλά μάλλον 
βλάβην. Οστις δήποτε, ινα νικήσνι τον αντίπα

λον αυτοϋ καί έπευφημηθή, έπινοή νεας λέζεις. 
οίτος εΤναι μάλλον λεξιθήρας, ή λειτουργά; τού 
Θεοΰ’ πλήττει μάλλον τά υπο τοΰ θινατου κατα 
βεβλημένα μέλη τοΰ Χριστοί/, τι περιθάλπει αυτα·®

Αναγινώσκων τις τήν επιστολήν τοΰ Ναρσή, 
δέν δύναται παρά νά θαυμάστ; το υψηλόν πνεΰμα, 
τόν προς την ειρήνην έρωτα, τήν σοφίαν, ττ,ν 
οξυδέρκειάν του. Απασαι δ at ιδιότητες αυται 
έπραγματοποιήθησαν διά τής ταπεινοφροσύνης, τής 
άναφαινομένης εν τω  έγγράφω τούτω, καί ητις 
κατ' εξοχήν έπιδείκνυται έν τώ  τέλει. «Εάν λεί- 
πη τ ι ,  λέγει έν τώ  έγγράφω τούτφ, οι σοφοί 
ΰμών θέλουσι το αναπληρώσει. *

(έπεται συνέχεια).

Α Ρ Α Μ Λ Τ Ι Κ Λ ϊ  Μ Ε Α Ε Τ Α Ι

Α Ι Σ Χ Υ Λ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ ΔΕΣΜ ΩΤΗ Σ.
(Συνεχεία άριθμ. I.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ.

Α:. μεγάλαι ψυχαί έν ταΐς μεγάλαις αυτών 
συμφοραίς δεν θέλουσι νά ευρίσκτ) ό στόνο; αύτών 
ηχώ. Ενθα ή άγρια έρημία έπιχέει ττ,ν μεγαλο
πρεπή αύτής σιωπήν, ένθα ούδέ φαινή άνθρώπου, 
ούδέ ’ίχνος δντος τιχο; ανακαλύπτεται, άφίνουσιν 
έλευθέραν τήν εξοδον τών στό/ων καί τών μύ
χιων αύτών παραπόνων, διότι εΐβ'ι βέβαιοι, οτι 
οΰδείς θέλει απολαύσει τήν ηδονήν ν άκούοη τούς 
στεναγμούς τής κατα,τρυχομένης αύτών ψυχής, 
καί τά ;  διαμαρτυρήσεις αύτών κατά τής αδίκου 
βίας. ήν ΰφίττανται χάριν άλλων άσθενεττέρων,

?ι χάριν ιδέας, ή; μετριοφρδνως δεν έπιθυμούσι ν 
άποδοθ-jj είς αύτούς ή προ^τοβουλία. Οί θρήνο; 
καί ο: κλαυθμοί άνήκουσιν εις τάς άδυ άτου; ψυ- 
χάς. 11 αστάθεια καί ή φρίκη ένώπιον τών κιν
δύνων δέν είναι ϊδιον τών ηρωικών καρδιών, άλλά 
τό έν μέσω τής βυμφιράς καί τών ταλαιπωριών 
διατηρούμενον ηθικόν μεγαλείον καί ή ακλόνητος 
πεποίθησις ε ί ;  το δικαίους πραχθέν ένώπιον πά- 
σης δυστυχίας, πάστ,ς μελλούση; καταφοράς, 
πάβης άπειλής. ό  ηρωισμός ουτο; άγνίζει, άπο- 
θεώνει, καί καθιστά θαυμαστήν τήν ταλαιπωρου-- 
μίνην μεγάλην ψυχήν, εξαγιάζει δέ τά ;  tea ά ς 
<αί δικαίας έχείνας άρχάς και ίδέα-,, ύπέρ ών η 
πάσχουσα ψυχή φορεί τοΰ μαρτυρίου τον στέφανον·

Ταΰτα πάντα είχεν δ ποιητή;, δπόταν έδημι- 
ϊύργει τον χαρακτήρα τοΰ ΙΙοομηθέως, κα'ι ταΰτα 
πάντα 'πραγματοποίησε και έφήρμοσεν έπιτυχώς, 
μετά τή ; χαραχτηριζούσης αύτόν ΰπερφυίας καί 
οξύνοιας.

0 ήρως τής τραγωδίας, άναφαινόμενος έπι τής 
σκηνής, εύρίσκεται, ώς γνωστόν, μεταξύ τοϋ Κρά
τους καί τής Βίας, δύο θεοτήτων ωμών καί ά
γριων, συμπαρέδρων τοΰ Διός καί τής θεότητος 
τοΰ Ηφαίστου, μή τολμώσης νά παραβ/j τάς 
προσταγάς, άς παρά τοΰ Διός έλαβεν.

Απαξ λαβών υπ δψιν τήν καταδίκην, ην μέλ
λει νά υποστη, δ Προμηθεύς οπλίζεται διά τής 
ΰπερανθρώπου έκείνης υπομονής καί της ανήκου
στο υ έκείνης καρτερίας, ητις χαρακτηρίζει μόνους 
τούς έξοχους καί ΰπερανθρώπους ήρωας. Εν μέσω 
τών τριών φοβερών εκτελεστών τών διαταγών 
τοΰ Διός ισταται μεγαλοπρεπής καί ατάραχος δ 
Τιτάν, φέρων έπ'ι τοΰ θείου αύτοΰ μ.ετώπου μό
νον τάς άριδήλους σφραγίδας τής έσωτερική; π ά 
λης, τάς ρυτίδας έκείνας τής μεγαλονοίας, ά; 
άτενίζων δ θεατής, λησμ.ονεί πάν τό πέριξ τού 
ήρωος ίστάμενον καί πάν τό έπί τής κεφαλής του 
αίωρούμενον, καί προσπαθεί νά έμβατεύση, εί 
δυνατόν, είς τάς διαθέσεις τής αδεσμεύτου ψυχή; 
τοΰ δεσμώτου θεού.

II Βία σιωπά σιωπήν άγρίαν, τό δε Κράτος 
είί ύβρεις μοχθηρά; καί εί; δηκτικάς ειρωνείας εκ
τραχηλίζεται, ένώ ή συνοδία φθάνει τόν υπερό- 
ριον σταθμόν, ένώ δ κατάδικος θέλει πρασηλωθη 
δετμοίς άίδήκτοις. 0  Ηφαιστος, σιωπηλός καί 
καττ,φής, κρατεί τά εργαλεία καί τόν πάσχοντα 
συνάδελφον θεόν συμπονεί. Αλλά τό Κράτος, ά· 
καμπτον ώς δ άδάμας καί άμετάπειστον ώ ; ή 
Ειμαρμένη,- άναμιμνήσει εί;  τόν όκνοΰντα Ηφαι
στον τά ;  υψηλά; διαταγά;. Καί ήδη, μ,ετά δι
σταγμού, καί μετά τρυφεράς υπέρ του πασχον- 
τος εκφράσεις, δ Ηφαιστος πείθεται νά ύψωση 
τήν σφύραν, κ* ί  τό έργον αύτοΰ έκτελέση. Τά; 
ειρωνείας καί τοΰ Κράτους τήν άχαλίνωταν έκφρα- 
σιν περιφρονώ* δ ήρως σιωπά. Ούδ έπιθυα*ΐ να 
καταβή τοσούτω χθαμαλώς δ παλαίων εναντίον 
ολοκλήρου τοϋ οΰρανοΰ. ό  ήρω; ουτος, ί  ^τμα;·:-

©όρο; τών ηθικών ελευθεριών καί τής ανεξαρτη
σίας τού πνεύματος, δεν νομίζει πρέπον νά εξι- 
σωθή πρός τ:ίς θεότητας τής κτηνώδους ισχύος 
καί τής βίας, τάς όλως αντιθέτους ταύτας δυνά 
αεις τό ηθικόν σθέ>ος, ούτινος αύτός Eivat άνα- 
παραστάτης καί αρχηγός·

Ούδέ πρός τόν συμπάσχοντα δ: κχί Ολιβερώς
συμμεριζόμενο» τήν δυστυχίαν του καί όιά λό- 
γων μαλακών άποστρεφόμενον Ηφαιστον άνοίγει 
τό στόμα δποις λαλήση ό ήρως. Εν τή συναισθή- 
σει τοΰ καθήκοντος, οπερ έπραξεν, ανακαλύπτει 
άρκοΰσαν ηθικήν υπερηφάνειαν, ούδέ θέλει ν ά- 
κούση λόγους συμπαθείς, ή ν άποδώση λόγους 
εύγνώμονας δ υπό τής άπολύτου βίας τών Ουρα
νών αδίκως είς τήν στ,κνήν τοΰ μαρτυρίου οδη
γούμενος· Μισών τό» άδικον, ούρανόν, τόν μιοεϊ έν 
συνόλω.

Ίό  tcyov τών δημ.ίων ήδη έκτελεΐται· Ίών 
γειτονικών άντρων και τών πλησιοχώρων σπη- 
λαί6>ν τά βάθη άντηχόύσι τής σφύρας τοΰ Ηφαί
στου τήν μονότονον καί σιδηράν ήχώ· 0  ήρ&>ς 
προσηλώθη, και οί έκτελεσταΐ τών διαταγών τού 
Κρονίωνος απέρχονται. Ο ή?ως άπολειπεται μ.ο- 
νος, συντρόφους έχων τάς νεφέλας τοΰ οΰρανοΰ, 
τόν ρόχθίιν τοΰ περί τήν γήν ^ϋκοιμήτω ρεύματι 
ελισσομένου ώκεανοΰ καί τήν άγρίαν σιωπήν τών 
έρημικών κορυφών τοΰ Καύκασού·

II πάσχουσα ηρωική ψ-ΐχ_ή άφίνει ήδη στόνου; 
νοερούς. Τήν κύκλω σιωπώσαν φύσιν και tqv 
λάυ,ποντα τοΰ Φοίβου δίσκον και τά κύματα 
επικαλείται μάρτυρας τών πόνων του ο πασχών 
ήρως Προμηθεύ;. Ακούσωμεν.

Ω θείε «tWj καί τζχ ίκ '.ν .α : nvs»;!
Π ί ϊ α υ . ώ ν ,  ώ π η γ ι ί ,  

καί Οαλάοβτ,ς dvipthy.i κύματα, 
ίλα^ω; ίλει δ ιωντα!  

ύ  -χντόττα ο'υ δίσκε isD Φιίίου' 
e s o j j r . o i · : : ,  ϊ δ ε τ ε  u  ι  ί *  ς a z X r . f i ;  « u a s o o i i  

α υ γγ εν ώ ν  Οεων ή σ κ λ η ρ ϊ  υ.5ΐ ήτβ ι ίΑ ΐβέ ; χ ; : ζ ·

Η σιωπή τή ;  βαΛυθυμούση; ψυχής λύεται, και 
λάβρο; χείμαρρος παοάπονα άΟοοωί καταρρεει· 
Αλλ έν τώ, μεταξύ ώ ;  συνερχομένη άναγνάζει 
τήν γλώσσαν τού ή 'ω ο ; νά λέγη τοιαΰτα.

Πλήν τί λε/ω; Tb τ.ΐ,ι τ.·.οφητεύων γινώικω.
ίΐ προφήτις ^νχτ, (iou τ *  μίλλοντ» πάντ* π(οβλέπει.

Δ;ν «ρ.βίύμια: o’jSiV' ν δε ώί τίρως οφείλω
ΠϊΓρωμενίίΐι δίΐνου τήν s o s iv  έτιειδή τής άνάγκτ-,ς 

·}, Ϊ9·/υς (coisci καί πίντιτε είναι.

Προσερχομένου δέ τοΰ χορού τών ίίκεανΐδοιν 
νυμφών . καί ίλαρώ; τόν . ήρωα προσαγορεύοντος, 
τού ήρωος ανοίγεται ή αίαάσσουσα [καρδία ειλι
κρινή; πρός είλικρινί,ς συμπαθούσα; ασθενείς 
θεότητας. Τά πάντα πρό; τά ;  OjyaTEpa; τοΰ ίΐ 
κεανοΰ δ ήρω; διηγείται. Τινι τρόποι τών θνη
τών τό γένος εΰηργέτησ?, τό .πΰρ άπό τών οΰρα- 
νών πώς έκλεψε, καί, άπό'τού . δυνάστου .οΰρανοΰ

τού; 6'νυχα; τού; δυστυχεί' θνητού; τινι τρόπω 
εΰηργέτησεν.

Ακολουθεί σειρά διτ.γηματική, έν ή δ ήρω; 
τούς θεούς καί τόν δυνάστην και άχάριστον Κρο- 
νίονα π·.κρώς ύβοίζων μέμφεται. όπόταν δέ ο 
των δειλών νυμφών χορός έντρομ,ρ; τόν. Προμη
θέα συμβουλεύη, δ ήρω;, άφελώς φιλοσοφών άπό 
τοΰ υψου; τοΰ μαρτυρικού, τήν υψηλήν κα'ι t π ε 
ρ άνθρωπον ίόέαν ταύτην έκστομίζει.

Ευκόλως δίδ*’. συμβουλάς ύ ς  δυστυχή ίσ τ ις

ϊ ή ς  συίλοορϊς ά μ ετ ίχ ο ς  κα· των βασάνων stva:.

Ε γ ώ  το i tay  έγίνωσκον, τους αίνους μου *ροε·δον

Και έκουσίως άμαριώ ν άν^ώτιων τ.άσ^ω.

Ο π ο ί ο ς  μ έ γ α ς  χ α ρ α κ τ ή ρ !  0  Κ α ύ κ λ σ ο ;  Ι ύ ί ζ ζ ’. 

ττ^ος τ ό ν  Γ ο λ γ ο Ο ά ν  ! Ηίνι δ^στάζων 6 K? ονίων, 
μεσίτην πέμ.πίι τόν θ-όν ίίκεανόν, δπω; τον ίδά - 
ν,αστον καί άκατάβλητον θεόν τών ελευθέρων ι
δεών κα'ι τής προόδου πείηγ τήν συγγνώμην τοϋ 
Ολυμπίου νά ζητήση. Αλλ δ άδίκως πάσχων £ί- 

αι δυνατόν συγγνώμην νά αίτήση; Τήν μεσιτείαν- 
άπο^ίπτων, ταΰτα πρός τόν γέροντα Ωκεανόν ό 
ήρως 'λέγει.

Καί ηδ·>) όίιεί, αφε; μ·ε. Μή φρόντιζε «ύδόλωι.
Θα μείνω <έι/.ετίΐ!5ΐϊτβς· ίδε'αν δέν άλλάσσω,

λπηλπισμένος αναχωρεί καί έκπληκτος διά 
τ» άκαταλόγιστον θά3^ος καί τό μεγαλείον δ Λ- 
κεανός.· 0 ουρανός άναμετρά ήδη τάς δυνάμεις 
αύτοΰ- Δέν πρόκειται πλέον περί έκδικήσεως α 
πλής. 0  δυναστευόμενος άπειλεΐ. Η πολυπλάνητος 
ίώ, ή δύστην»ς τ»ϋ Ινάχου θυγάτηρ, ι.ίστρηλα- 
τουμένη διέρχεται τήν άπορ^ώγα τοϋ Καυκάσου 
ακραν. Πρός ταύτην άποστρεφόμενος δ ήρω; δέν 
διστάζει νά προειπη τ ·ΰ  Διός τ/.ν μέλλουσαν 
καταστροφήν.

ΙΟ .— Καί τίς τό σκήπτρων ts'j θεβς If i^ r.iny, ΠΡ. Toil
ΛΛς

ή έϊα'νρα κδυφόνοια εις τιΰτς 6ά σ^ντείνν,.
ΙΩ. — Πλήν ιίνι τρίπιο; Λέγε μοι αν τςΰτο δέν οέ βλίτιϊν).
IJΡ . Γάμον αϊιΐίς ανύποπτος όλΐΟρου 6ά συνάψω, 

δί ϊν ματαίω; ίπειια τήν κεφαλήν Οά τΰπτηι
IQ.— Μετά θεα;; Μετά Ον/,τή;; lii δυνατόν, είπε μοι.
ΠΡ. — Αρκοΰσιν 6αα f,xf'JacLC ο:γω τά περαιτερω.

Οϊιδείς Οεο; είτε Ονγ,τό;, αύτά τοτέ θά μάίι;.

Τρέμ-ων είς τό άκουσμά toioutojv φοβερών έκ 
φράσεων δ τών νυμφών δειλός χορός πρόί τόν 
δεσμώτην ήρωα κραυγάζει.

Πύ; δ=ν φοδεΐυαι έκστομών τοιούτοιις λόγους

0 ήρ οι ς δμο>ς, μειδίαμα θριάμβων έπί τώ< 
χειλέων του νά πλανηθτ, άφίνο^ν, ά-οκρί·/ΐται:

ΑΙάνατο* έπλάσθην' ε/_ω τι νά φοίηίίώ;

Αλλά τό μ.έγεθος τοΰ χαρακτήρας τού Ϊ.Ιοομ·/.- 
θέω; οαεινόν, άστραπηβόλον «ναφαίνεται πβό τοΰ 
μεγέθου; τοΰ έσχατου κινδύνου καί έν τώ  μέσο· 
τών μϊγάλων συμφορών. Τά; άπειλά; άκούω» το··, 
προφήτου 'ήρωος δ ούρανός, αποστέλλει τόν ά - ' - 
γελον αΰτ9ύ Ε :μήν, όπως πε*θ*ναγκάση τ 6ν άτί- 
-‘acrav νά μαρτυρήση περί ποί'»υ γάμου δμιλεΤ



καί περί ποιου φοίεροΰ δλέθρου, έπαπειλοΰντος 
τών βεών τον ύπατον. Πικρά ή γλώσσα τοΰ Ερ
μου πρδς τδν δεσμώτην άποτείνεται, καί άπει- 
λάς προσφέρει. 0 δεσμώτης πλήν ίίού όποιαν 
ττρος τάς ύβρεις τοϋ Ερμοΰ άπάντησιν δίδε'., α
κλόνητος είς τήν άπόφασιν αύτοΰ.

Η φράσις χομπο^ήμων καί οεμνότοφβ; 
χχ  ί υπηρέτου των θεών ά;ίχ είναι.
Τύρανον νε'ον νέοι κόλακε; ύμεις 

Πίριστοιχεΐται τώρα, κχί νοίΑΐζετε 

εί; τοΰ όλΰμποο ϊχι κατοικείτε άσφαλεΐ; τά δώματα.
Μήπως ίδί*ις όφθαλμ·ΐ; »γώ δεν είδον πρότερον 

σκηπτούχους δύο πρίκατόχου; τοΰ Διός 
άπο τοϋ ίίψους έκπεσόντας της μεγάλη; των αοχή;;

Καί μήπως τρίτ·.ν*δ5ν θά ϊδω καί αυτόν 
Αίαχρώς ν* καταπέσιρ; ή ένόμισα;, 

ο;ι τους νέους τοϋ Ολυμπου άρχοντα; 
θχ φοοηθώ; Πολύ μακράν εΰρίσκομαι.

Λλλά κρημνίζου, φεϋγε οθεν ήλθες ού’ 

έ ; όσων έρωτϊς, ούδέν θά μάθης’ ^χουσα;;

Παρακαθήσωμεν νοερώς έπί τών £^ράνων τοΰ 
άρ/αίου θεάτρου τών Αθηνών, όποΐχ ασματα 
θριάμβου νίκης ηθικής θέλει ψάλλει έσωτέρως ή 
ψ υχή ημών, ενώπιον τής υπερανθρώπου τοΰ ντ  

ρωος υπομονή;, τής άπαραμίλλου αύταπαρνήσεως, 
τοΰ ήθικοΰ μεγαλείου, καί τής πνευματικής έκείνης 
ισχύος, ητις, άρυομενη θά^ος εκ τοΰ βάθ·υς καί 
τής περί το πεπραγμένον δίκαιον πεποιθήσεως, 
αντεπεξέρχεται γιγαντιαία κατά π«σών τών 
ούρανίων δυνάμεων, περιφρονοΰσα τά δεινά, ά 

τινα ήδη γεύεται, τάς φοβέρας τοΰ όλυμπίου ά- 
πειλάς, καί την ζοφώδη προετοιμασίαν άνηκού- 
στου τιμωρίας.

Ενφ ώχρδν το άκροατήριον καί μέ το στήθος 
πάλλον αναμένει την φοβεοάν Ικλαμψιν τής ουρα
νίου οργής, ένώ ζητεί βοήθειαν καί θάρρος, δπερ 
έκλ ειπον εις τάς φλέβας του συναισθάνεται, ίνα 
μεταδώση είς τον πάσχοντα φιλάνθρωπον θεδν, 
ένώ η γλώσσα αύτοΰ μένει δεδεμένη, καί τά 
γόνατα εκλύονται, ’έκπληκτος βλέπει τδν ΰψίφρο- 
ν* δεσμώτην νά υψοϊ τήν κεφαλήν υπερηφανον, 
καί πρδς τδν υπηρέτην τοΰ Διδς Ερμήν τολμώντα 
νά προφέρη άπειλάς καί ύπερ7|<ράνο)ς ν’ άποκρίνη- 
ται. Θαυμαστόν υψος χαρακτήρος !

Ε Ρ . Διά τοιουτων αύθαδών εκφράσεων και πρότερον 
τήν φοοεράν σου ταύτην συμφοράν έφείλκυσας.

ΠΡ. Καλώς γινώσκεις, ό’τι τήν δεινήν μου συμφοράν 
πρός τήν αίσχράν δουλείαν σου ποτέ δέν ανταλλάσσω.

Επι τοΰ βράχου τούτου μάλλον προτιμώ 
δεσμώτης νά στενάζω, η αισχρό; και ταπεινός 

νά ημαι ύπηρέτη; τοϋ Κρονίονος Διός.

Τους ϋβριστάς άνάγ*η οίίτω νά ύβρίζιρ τις.

Καί όπόταν αίφνης τά ήρω'ίκά του στήθη ά- 
νοίγων προκαλεΐ τδν ούρανδν, όπόταν έν τή συ- 
ναισθήσει τής έλευθερίας του καί ύπδ τ  αδαμάν
τινα αύτοΰ δεσμά τδν θρίαμβόν του συναισθανόμ,ε- 
νος, ά π ο:τ :έφ εται ενθους πρδς τδν ήθικώς ήτ-

τηθΐντα ούρανδν, τήν βίαν του καί τήν όίνήν 
τ ·υ  γεγωνυία τή φωνή περιφρονώ*, μετέωρος ΰπο 
τά ; λάμψεις τών ηθικών αστραπών τοΰ€είου γχ· 
ρακτήοος 6 θεατής, καί ύπδ τήν έπί^όοιαν θέλ- 
κτρου ύψηλ·ΰ καί καταπληκτικού μένει.

ΠΡ. Ας πιπτ:ρ 6θεν ε“ εμού πυριφλεγής ό κεραυνός* 
ας άντηχτί δέ i αιθήρ ύπο το κράτος τών βροντών 

και τών άνεαων τήν αγοίαν και «κράτητον όραήν.
Ο άνεμος έκ τών βυθών τόν πόντον άς στροφοδίνη- 

το κϋμα ά ; ΰψούιαι μέχρι; αστρον, και το σώμά αου 
άς βυθισθή" ούδέ* φοί.ϋμαι, ώ; πλασθεί; αθάνατο,-.

Καί ήδη, ώ ; θεαταί, τάς 2ψ*ις ημών καλύ- 
πτοντες έν μέσω τής άγ-ίως έκ>αμπούσης ούρα- 
νιου εκόικήσεως, καί τής θοέλλης τών συμφορών, 
άκούσο)μεν άπλώς τοΰ έν τώ  μέσω ερειπίων καί 
τής φρίκης κεραυνουμέν·υ ήρωος τήν ΰστά- 
την διαμαρτύρησή. Τδ πόέν κ«τα^ίεΐ έρειπούαενον 
περί αύτδν, οί σκοτεινοί ορίζοντες καταπυοα- 
κτοΰνται, αί έκτάσεις σειόνται ύπδ τδν βρόαον 
τών βροντών, ή γή δονεϊται, σχίζεται, κλονεϊ- 
ται, καταστρέφεται |ό Καύκασος, καί έν τω  μέ
σο) τούτων πάντο)ν, τοΰ ήμιθάπτου ήρωος ΰ~6- 
κωφος ακούεται ή ανδρική Φωνή.

Ιδού λοιπόν ή γή δεινώ; σαλεύεται, 
καί τ ί ;  βροντή; μ»χϊται ή βαρύδρομο; ή·/ώ.

Πυρώδεις λ*μ<1ει; ηδη άστραπή;
ει; τους αιθέρας λάμπβυσιν οί στρόβιλοι 

τήν κόνιν περιστρε'φουσι' σκιρτά 

ή τών άνεμων δυσαής ίρμή 
καί άντιθε'τως αί πνοαι παλαίουσι.

Συνεταράχθη πόντο; καί αιθήρ.
U ποία ; ποία φοίερά έκδίχησι;

έπί τή ; κε»αλή; μου έςεόράγη βαρυίρε^ουαχ· 
ΐ5 μήτερ' ώ αιθήρ, οστις τό φώς 

έξίσου επί πάνταν αποστέλλεις, θεωριις 
οποίαν φοβεοάν έκδίκησιν ΰφίσ7ακ:αι;

Γ Ο Υ Τ Ο  Φ Ο ΪΝ Έ Υ Σ Ε Ι Ε Κ 1 1 Λ 0 ,
μ
η

Άρχίτεχτονιχή χαι  Τυπογραφία.
(Απόσπασμα έκ τή ; Παναγία; τών Παρισίων τοϋ

Βίκτωρος Οϋγου). 

(Συνεχεία καί τέλος)

Οί γενικοί χαρακτήρες πάσης θεοκρατικής 
αρχιτεκτονικής είσί τδ άναλλοίωτον, ή άποτοο- 
πίασις τής προόδου, η διατήρησις τών έκ παοα- 
δόσεως γραμμών, ή καθιέρωσις τών αρχικών τύ 
πων,ή διηνεκής σύμπτυξις πασών τών τοΰ άνθρώ
που καί τών τής φύσεως μορφών κατά τά ; άκα- 
ταλήπτους ιδιοτροπίας τοΰ συμβόλου- Εΐοί βιβλία 
σκοτεινά, ατινα οί μεμυημένοι μόνοι δύνανται νά 
διευκρινισωσι-/· άλλως τε δε, πασα μορφή, πάσα 
δυσμορφία μάλιστα, εχει έν αύταΐς Εννοιαν τινα. 
καθιστώσαν αύτήν άπαραβίαστον. Μή ζητήσητε

παρ, τής Ινδικής, Αιγυπτιακής, % Ρωμάνας άρ Η έφεύρεσις τής τυπογραφία; είναι τδ μένι- 
χιτεκτονική; οπως μετασχηματί,ωσι τδ σχέδιόν , Τον τ ής { ,το ρ ί .ς  γεγονδς, είναι r  μήττρ - έπα- 
των, ή βελτιωσωσι την γλυπτικήν τ ω ν  πασα νάστασις, είναι δ τρόπος έκφράσεως ζής άν65ωπό- 
τελειοποιησις «ιναι δί αύτας ασέβεια. Εν ταΐς άρ- - η τ ο ς έ ξ  ολοκλήρου μεταβαλλόμενος, είναι ή 
χιτεκτονικοις ταυταις η ακαμψία τοΰ δό-,ματο; άνθρωπίνη διανοια, άπογυμνοΰσα μίαν μορφήν καί 
φαίνεται διαδοθεΐσα επι τοΰ λίθου, ώς δευτέρα ένδύονσα Ιτέραν, είν,ι  ή πλήρες καί ριστ,κή
τ ι ;  άπολίθωσις.

Οί γενικοί χαρακτήρες, άπ’ έναντίας τών δη 
μοτικών αρχιτεκτονικών, είσίν ή ποικιλία, ή πρόο- 
ύο;. η πρωτοτυπία, ο πλοΰτο;, ή διηνεκής κίνη 
σις είσιν η^η αποχρώντως «πηλλαγμέναι τήι 
θρησκείας, οπωί σκεφθώσι περί τής καλλονή; 
των, επιμεληθώσιν αυτής, διορθώσωοιν άδιαλ.εί-

αλλαγη δ^ρμ,ατος τοΰ συμβολικού εκείνου οφεω;, 
οστις απο του Αδαμ παρίσττ,σι το γίνώοκειν,

Ί πο τδ σχήμα τ ή ;  τυπογραφίας ή διάνοια 
-ιναι αΐόιωτέοα παρα ποτε’ είναι πετομένη, άνα- 

αχ.αταστρ^πτος, w y .u iy ikzoc. αέρι. Κστχ
^ου; χρόνου; τής αρχιτεκτονικές έγίνετο όρο; 
<αί κατελάμβανεν ίσχυρώς ενα αιώνα καί ενα τό 
πον’ ήδη γίνετ» ι στίφος πτηνών, διασκορπίζεταιπτως τδν έξ αγαλμάτων καί εικόνων κόσμον π° ν T‘,'ln  Τιν1^»1 7ΐ.ΐ/,νων, οιαοκορπιι,εται

αύτών, Ανήκουσιν είς τδν αίώνά των* εχουσί τι τ ° υς 'Γέσσα?3'« καί κατέχει συγχρόνως
ανθρώπινον, δπερ μιγνύουσιν άκαταπαύστω; μ ε τ ί  παντα " α σΤ|Κ·εΐ*  το° «έρος καί τοΰ χώρου, 
τοΰ θειου συμβόλου, όφ S έξακολουθοΰσι νά πα
ραγωνται. Εντεύθεν κτίρια προσιτά είς πασα\ 
υυχην, είς παν πνεΰμα, είς πάσαν φαντασίαν 
συμοολικα μέν είσέτι, άλλ εύκατάληπτα ώ; ί  
φύσις. Μεταξύ τής θεο--------

μεΐ*  τοΰ αερος καί τοΰ ^ώρου.
Τδ έπαναλαμβάνομεν τίς δέν βλέπει οτι δια; 

τούτου τοΰ τρόπου είναι πολλωπλέον άνεξάντλί,ος 
Απδ μονίμου, οία ητο τδ πριν, καθίσταται σθε
ναρά’ άπδ τής διαρκϊίας διέρχεται είς τήν αιω
νιότητα. ΔυνάμεΟα νά καθαιρέσωμεν ενα όγκον,^υσις. ΛΙεταςυ τής θεοκρατικής αρχιτεκτονικής , · · -

'-αί ταύτης υπάρχει η αύτή διαφορά," ί τ ι ς  και ? ώί ν“ Ρ ^ ^ Υ ’Ι’ ωμεν τδ πανταχοΰ π^ρεΐ-
ί .? » ,  Vv, vo,,,«r. ,,ίτβΓ,'. ναι« Επελθέτω κατακλυσμός τις, τδ δρος άπδμεταξύ γλωσσης ίεράς καί γλώσσης κοινής, μεταξύ 

:«.ρογλυφου καί τέχνης, μεταξύ Σολομώντος καί 
Φειδίου.

I ·  »  Ί  -  -

πολλοΰ έσεται άφαντον Οπδ τά υδατα, Ι τ ε  τά
πτηνά θά περιπέτωνται είσέτι- καί έάν μία μόνη

1 ν t κιβωτός επιπλεη επι της έπιφανείας τοΰ yα—α-
υγκεφαλαιουντες ηοη οσα μέχρι τοΰδε εν βρα' vTiunuoi) έ'ΐΚΫπητ», d  ’ '  ̂ <’
χτω ΰπεδείξαμεν, μυρίας άποδείξεις καί μυ είς αυτήν, έπικολυμβήσουσι

- - . . μ Κ·ετ αυτής, συμπαρευρεθήσονται μετ  αύτής είς
ων καί ό νέος κόσμος, ο 

ίξελευσόμενος έκ τοΰ χάους τούτου, όψετάι ΰπε-
ζώσαν, τήν

χυτατω

ρίας λεπτομερείς παραλιπόντες εκστάσεις, συμπε' ; >iV μείω0ιν ^  ΰ'δάτω^
ραινομεν^ τα έξης; οτι μέχρι τοΰ δεκάτου π έ μ π τ ^  τ&0 >
αιωνος η αρχιτεκτονική υπήρξε τδ μένα βιβλίον „ / » , ί
—ο.. / . ο- ,  * ν γ Τ γ ριπτααενην ανω αυτου, πτηνήν καί
.η ,  άνθρωπότητος oTt έν τώ  διαστηματι τουτω % 1 - 5 > >
.Λ5_„ί„ ;χι » .  , , * , , διάνοιαν του καταουντος κοσυου.
ουόεμία ιόεα οπωσουν περίπλοκος ανεφανη εν τώ — . 1
κόσμω, ηι^ς δεν έγένετο κτίριον" οτι πάσα δη- 
μοτικη ιόεα, ω ; και πας θρησκευτικδς νόμος, έ 
σχε τά μνημεία αύτής* ότι τδ άνθρώπινον τ έ 
λος γένος ούδέν στ,μαντικδν έσκέφθη, δπεο δέν ε- 
γραψεν^ έπί λίθου. Κ α ί δ ι α τ ί ;  διότι πάοα διά
νοια, ^είτε θρησκευτική, είτε φιλοσοφική, τείνει ο- 
..ως όιαιωνισθή διότι ή διανοια, ή συνταράξασα

Καθόταν παρατηρήσωμεν δτι δ τής έκφρά
σεως ουτος τρόπος είναι ού μόνον συντηρητικώτε- 
ρο: άλλά καί άπλούστερος, ευχερέστερος, δ υ ν α 

τός τοΐς πάσι, οταν σκε^ιθώμ.εν δτι δέν έφέλκεται 
μέγα φορτιον και δεν μετακινεί μακράν απο
σκευήν, οταν άντιπαραβάλωμεν τδν λόγον ΰπο/ρε- 
ωμένον οπως προς εκδηλωσιν αυτοΰ διά μαρμά
ρινου κτιρίου θέση είς κίνησιν τέσσαρας η πέντε

μίαν τινά γενεάν, θέλει νά συντοΤράξη καί άλ- , - , Γ  " Τ "  " V ’ V s ^

ί  « Ο  v«„0V(i« „ „  ! ι ω ,  L  >■■«“ > . '« * > » » » »  *««>5 ί»λ»ν , α » , » , , - . .άίίζνασι* tq τοϋ χειρογράφου ! Προς χ α τ7στροφγ;ν 
του γραττ του λόγου, αρκεί εί; δαυλός κ * !  ε?; fiorρ εχνιτών, όταν avTiTrapaSa^ojjASv τούτον τ^ος 

τ,ν διάνοιαν την γιγνομένην ^βλίον, είς ολί--  ̂ . . .  » ν r  γ τ
►>αρος προς καθαιρεσιν τοΰ ώκοδομημένου λόγου ν, ,  ■ , ‘ ‘ ,.1 1 , ·
είναι αναγκαία κοινωνική τ ι ;  μεταβολή, έπίγειος Τ
μεταβολή! Οί βάρβαρο, δ,ήλθον έπί τοΰ Κολοσ ^ ’ ΕΧπ] ^ θω^ ν τ 6 τ ε - r  «-θρωπίνη

/ r  ̂ .  δ ιανοια  7ra t r . ry .e s  τ υ μ  9flvtTfw«fA\i.viu Χ.Λ -4...
σαιου, ο κατακλυσμός ισως επί τών’τ:υρ7ρίί&>ν. διάνοια παρή,τησε τήν αρχιτεκτονικήν διά τ ήν τυ 

πογραφίαν; Κόψατε αίφνης τήν αρχικήν κοίτην
Κατά τον ύέκατον πέμπτον αιώνα τά πάντα ' χ < χ >. * »' β ,

" · · ·  ..ο.αμοΰ, όια όιωρυχος ορυχθεισης κατβυθι τοΰμεταβάλλονται.

II άνθ( ωπίνη διάνοια ευρίσκει μέσον διαιωνι- ταλείψει τήν κοίτην του
ίσοπέδου αύτοΰ, δ ποταμδς βεβαίως θέλει ένκα-

σμοΟ, ού μόνον διαρκέστερον χαί μονιμώτερον 
"  o f χιτεκτΟνικ?,;, αλλα yai άττλούοτερον xotι

Ούτο) ίδετε πώς άτ.δ τής άνακβλύψεως τή ς  

τυπογραφίας ή άρχιτεκτονική ξηραίνεται όλίγο ν. ,   r w ’ -
ευχερεστερον. Η αρχιτεκτονική εκθρονίζεται. Τά ^ατ- ολίγον, μαραίνεται καί άποψιλοΰται- πώς
λ. ί θ ι ν α ̂  τοΰ όρφίω; γράμματα διαδέχονται οί 
μολύβδινοι χαρακτήρες τοΰ Γουττεμβέρνου.

^  β iO.ilον yorcocu id xripicr.

αισδα<όμεθα οτι τδ ΰδωρ κατα?αίνει, δτι ή ί κ χ ά ;  

οίχεται, δτι ή διάνοια τών χρόνων Χαί τών λα ώ ν  

ίποσύρεται οπ αύτής! 11 δφεΐις είν«ι ο^ιδόν



ανεπαίσθητος κατά τον ΙΕ. αιώνα, διότι 5 τύπος 
ειν,ιι πολΰ άσθεν-ης είσέτι, καί υποκλέπτει τό πο
λύ πολύ άπό τής ισχυρά; άρχιτεκτονικής υπερπε 
ρίσσειάν τινα ζωή;· Αλλ’ έπιστάντος τοϋ ις·'. αί
ώνος, η άσθένειχ τή ;  αρχιτεκτονική; καθίσταται 
όρατή" διότι δέν έκφράζει πλέον ηόη ούσιωόώς 'ήν 
κοινωνίαν, άλλα καθίσταται άθλίως κλασσική 
τέχνη' άπό Γαλατικής, άπό Ευρωπαϊκή;, από ι 
θαγενοϋς γίνεται Ελληνικη και Ρωμ.α'.κη, *πό α 
ληθοϋς καί νεωτέρας γίνεται ψευδαρχχία· Καί 
τή'» πτώσιν ταύτην όνομάζομεν άναγεννησιν* 
πτώσιν έν τούτοι; μεγαλοπρεπή, διότι τό άρχαϊον 
Γοτθικόν πνεύμα, ό ήλιος ούτος ό δύων ό'πισθεν 
τοΐ» γιγαντώσου; -'τύπου τ·?,; Μογοντίας, εΐσόύει 
είσέτι £πί τινα χρόνον διά τών τελευταίων αύ
τοΰ άκτίνων είς|άπασαν ταύτην τήν νοθογενή σ ω 
ρείαν τών Λατινικοί' αψίδων καί Κορινθιακών 
κιονοστοιχιών.

Και είναι ό δύων ούτο; ήλιο;, Sv έκλαμβανο- 
μεν άντί ήοΰ,·

Εν τούτοι;,  άφ ή ; στιγμή; V άρχιτεκτονική εί
ναι άπλώ; τέχνη, ή ηγεμών τέχνη, ή βασιλΐς τέχνη, 
δέν έχει πλέον τήν δύναμιν νά κράτηση τα ;  α λ - 
λα ; τέχνα;, αΐτινίς χειραφετούνται, θραύουσι 
τόν ζυγόν τοϋ άρχιτέκτονο;, και μεταβαί 
νουιιν έκάσττ, πρό; τό μέρος τηςι ωφελουμεναι 
έκ τοϋ διαζυγίου τούτου, διότι ή μόνους μεγα
λοποιεί άπάσας* καί η μέν γλυπτική καθίσταται 
άγαλματοποιία, ή |όε εικονοποιΐα ζωγραφική, ο 
δέ κανών τέλο; μουσική· Δυνάμεθα νά ειπωμεν 
κράτος διαμελιζόμενον κατά τόν θάνατον τοϋ Α
λεξάνδρου αύτοϋ, ου αί έπαρχία-, γίνονται βασί
λεια.

Εντεύθεν ό Ραφαήλ, ό Μιχαήλ Αγγελο;,  ό Ι
ωάννη; Γουζών, 5 Παλεστρίνης, τα αγλαίσματα 
ταϋτα τοΰ άπαστράπτοντος 1ST . αίώνος.

-υγχρόνως τχ ί ;  τέχναι;, η διάνοια χειραφετεί
ται πχντχχόθεν. Οί αίρεσιάρχαι τοϋ μεσαίωνος 
πλείστα; ήδη έπήνεγκον έντομά; εΐ;  τον καθολι
κισμόν' ί  δέκατο; έκτος αίων θραύει ττ,ν θρη 
σκευτικην ενότητα. Πρό τή ;  τυπογραφία;, ή με- 
τα ^ ύθμ ισ ι ;  δέν ήθελεν είσθαι είμή σχίσμα' όιά 
τής τυπο γραφία; γίνεται άναμόρφωσι;. Αφαιρε- 
σατε τόν τύπον, ή αΐρεσις εκνευρίζεται. Ε ιτε  έκ 
προνοίας λοιπόν, είτε εκ τύχης, ό I ουιτεμβέογο; 
είναι πρόδρομο; τοϋ Λουθήρου.

Εν τούτοις, δτε ό ήλιος τοϋ μεσαιωνο; είναι 
ολω ς. δεδυκώ;, οτε τό Γοτθικόν πνεΰμα άποσβέν- 
νυται ϊ ;  αεί .έκ τοϋ όρίζοντο; τή? τέχνης, ή * ? '  
/ιτεκτονική βαίνει άμαυρουμένη, άποχρωματι- 
ζομένη, έξαλειφομένη έπί μάλλον κ»1 μάλλον. Τό 
έντυπον βιβλίον, ί  βρωτικο; ούτο; σκώλη; τοϋ 
κτιρίου, έκμυζά καί καταβιβρώσκει αυτό, όπε?: 
άπονυμνοΰται, φυλλο^ροεΐ, ξηραίνεται έπαισθη- 
τ ώ ; ’ τό κτίριον είναι γλίσχρον, είναι πτωχόν, εί
ναι μηδέν' ούδέν πλέον εκφράζει ούδ αύτήν τήν ά· 
νάμνησιν τής τέχνηςέτέρων χρόνων· Εγκαταλειφθέν

εί; εχυτό, ΰπό τών άλλων τεχνών, διότι έ γ κ ι τ ε -  
λείφθη υπό τ ή ;  δια*οίας, επικαλείται στρατηγη- 
ι/.ατα έν ελλείψει καλλιτεχνών. 0 δελο; άντικαθι- 
στησι'τά; υελοθυρίδας, ό λιθοτόμος διαόέχεται τον 
γλύπτην, άπεστι πάσα ίκμάς, πάσα πρωτοτυπία, 
πάσα ζωή, πάσα νοημοσύνη. Η αρχιτεκτονική 
σύρεται αξιοδάκρυτος έπαΐτις άπό τεχνουργειου 
εΐ; τεχνουργεϊον, άπό άπομιμήσεως ει; απομι- 
ι/,ησιν. 0  Μιχαήλ Λγγελος, όστις, άπο τοϋ l - f  . 
χίώνος, ήσθάνετο τόν θάνατον αύτή;, εαχ ε τ ε ~ 
Χευτηαν τινά ιδέαν, ιδέαν απελπισίας. 0 τιτάν 
ουτο; τ ή ;  τέχνη; έπεσώοευσε τό Πάνθεον έπι τού 
ΐίαρθενώνος καί έκτισε τόν μέγαν Πέτρον τή ;  Ρώ 
μης. Μέγα έογον, οπερ ην ά^ιον να μειν/] μο
ναδικόν, τελευταία έμ.πνευσις τής αρχιτεκτονική;, 
υπογραφή γίγαντο; κχλλιτέχνου ει; τα κατω τ ή ;  
*ολοσσαία; λιθίνηί βίβλου, ή τι ;  έκλείετο- Αλλ ά- 
τοθχνόντο; τού Μιχαήλ Αγγέλου, τί άρα ποιεί η 
άθλίχ αυτη άρχιτεκτονική, ή τι ;  έπέζη εις ε αυτήν 
ώ ; φάσμα καί σκιά ;  Λαμβάνει τόν Αγιον Πέτρον 
τή ; ίώ α η ς ,  καί τόν άπομάσσει, καί τόν παρωδεί* 
άλλ’ είναι μανία, είναι ελεεινόν· Εκαστος αιων 
εχει τόν Αγιον Πέτρον του, έκαστος τόπος εχει 
αύτόν. Ασήμαντο; διαθήκη, τελευταίος υθλος 
μεγάλη; τέχνη; βαθυγήρου παλιμπαιδιζουσης 
πριν ή άποθάνη.

Εάν, άντί χαρακτηριστικών μνημείων, ώ ;  τά 
περί ών ώμιλήσαμεν, έξετάσωμεν τήν γενικήν 
πρόσοψιν τ ή ;  τέχνη; άπό τοϋ 1ST . μέχρι τοΰ ΙΠ . 
χίώνος, θέλομεν παρατηρήσει τά αύτά φαινόμενα 
παρακμή; καί φθίσεω;. Από Φραγκίσκου τοϋ Βου 
ή άρχιτεκτονική τοϋ κτιρίου μορφή εξαλείφεται 
έπί μάλλον καί μάλλον, καί άφινει εζεχουσαν 

ττ,ν γεωμετρικήν γραμμήν, ώ ; τή,ν οστεώδη συμ - 
πηξιν άσθενοΰς ΐσχνανθέντος. Αι ώραϊαι γραμμα ι 
τή; τέχνης υπείκουσιν εΐ; τάς ψ-*χοάς καί αδυ
σώπητους γραμμά; τοΰ γεωμέτρου. Γο κτίριον 
δέν είναι πλέον κτίριον, είναι πολύεδρον. Η αρχι
τεκτονική έν τούτοις ταράττεται δια να κρυψη 
τήν γυμνότητα ταύτην' ιδού το Ελληνικόν α έτω 
μα έγγραφόμεντ.ν είς το ^ωμαϊλον καί τανάπα- 
λιν. Από Φοαγκίσκου Β . μέχρι Λοδο^ικου ΙΕ . το 
κακόν αυξάνει κατά γεωμετρικήν πρόοδον ή τ έ 
χνη εχει μόνον τά οστά καί το όέρμχ' αγωνιά 
άθλίω;.

Εν τούτο;;,  τί γίνεται η τυπογραφία; Πάσα ν, 
Ικ τ η ;  αρχιτεκτονική; οίχομένη ζωη ερχεται προ; 
χύτην καθόσον η αρχιτεκτονική εκπίπτει, κ χ τ ά  
τοσοΰτον η τυπογραφία εξοιδχίνεται καί αύξά- 
νει* Τό κεφάλαιον εκείνο τών δυνάμεων, οπερ yj 
άνθρωπίνη διάνοια έδχπάνχ εί; κτίρια, τό δαπανά 
τοΰ λοιποϋ ει; βιβλία. Ούτως απο τοϋ 1 — 1 · 
αιώνο; ό τύπος, αύξηθεΐς ϊσχ τή έκπιπτούση άρχι- 
τεκτονικτι, παλαίει μετ  αύτής παί την φονεύει 
κατά τόν 1Ζ'. είναι ηδη άρκετά ήγεμών, άρκετά 
θριαμβεύω-/, άρκετά Ανιδρυμένος εις την νίκην 
του, δπω; δώ εις τόν (ιόσμον τήν εορτήν μεγάλου

φιλολογικού αίώνος' κατά δέ τόν I II ’ , άναπαυ- 
θεί; έ «ί πολύ ε'γ τ?. αύλη Λοδοδίκου τοϋ ίΔ'. ά- 
νχδράττεται τού γηραιού ξίφους τοΰ Λουθήρου, ο 
πλίζει <)ι αυτοϋ τόν Βολταΐρον, καί τρέ/ει θοριι 
βώ ίη ; όπως προσβάλη την γηραιάν Εύρώπην. 
Καδ fyy στιγμήν συμπληροϋται ό ϊΐ/. αιών, κα
τέστρεψε τά πάντα. Κατά τόν ΙΘ . μέλλει νά ά-
νχκτίσν;. ·

Ι Ι ί η  έρωτώμεν, ποτέρα τών τεχνών τούτων 
παρίστησι πραγματικώς άπό τριών αιώνων την 
ανθρωπινην διάνοιαν* Ποτέρα παραφράζει αύτήν; 
Ποτερα έ;ηγεΐ ού μόνον τάς φιλολογικάς και 
σχολαστικά; αύτης μανίας, άλλά καί τήν εύρείαν, 
βαθεΐαν, παγκόσμιον αύτή; κίνησιν; Ποτέρα υ- 
περεπιτίθεται όιηνεκώς, άδιαρρή<τω; καί άνευ 
χάσματος, έπί τοϋ άνθρωπίν>υ γένους, ότερ βα- 
διζ:ι , ω ;  τέρας μυριόπουν; Η αρχιτεκτονική ή ή 
τυπογραφία;

Η τυπογραφία. Μη άπατώμεθα, η Αρχιτεκτο
νική απέδανεν, άπέθανεν άνεπιστοεπτεί, έφο··εύ 
θη ΰπό τοΰ εντύπου βιβλίου, έφονεύθη διότι ήτ- 
τον όιαρκεΐ, διότι μάλλον είναι δαπανηρά- Εκάς-η 
μητρόπολις είναι £/ δισεκατομμύριον. Φαντασθώ- 
μεν ήόη ποιαν καταβολήν κεφαλαίων χρειαζό- 
μεθα όιά  νά έπαναγράψωμεν τό αρχιτεκτονικόν 
βιβλίον' όια νά έπαναφέρωμεν έκ νέου έπί τη ; 
γ η ; την μυρμηκιάν τών μυριάδων κτιρίων* διά 
νά επανέλθωμεν εις τά ;  έποχάς έκείνας, καθ ά; 
τοσοΰτον ην τό πλήθος τών μνημείων, ώστε 
κατά τό λέγειν μάρτυρο; αύτόπτου: «ηθελέ τ ι ;  
ειπεϊ ότι 5 κόσμο; άνατιναχθείς άπεδύσατο 
τά άρχαΐα αύτοϋ ενδύματα, όπω; καλυφθη διά 
λευκοΰ εκκλησιών ίματισα,οΰ.»

Ιό βιβλίον γίνεται άμέσως, είναι ολίγον δα· 
πχνηρον καί μεταβαίνει τοσοϋτο μακράν. Πώς 
λοιπόν νά θαυμάζωμεν ότι ή άνθρωπίνη διάνοια 
εκρε’/ι διά τής κλιτύος ταύτ-ης; Δέν λέγομεν ότι 
η άρχιτεκτονική δέν θέλει έχει είσέτι τήδε κά- 
κεΐσε ωραϊόν τι μνημεϊον, άριστούργημά τι μεμο 
νωμενον. Πιθανόν είσέτι νά έχ · μεν άπό καιρού 
ει; καιρόν, επί τη ;  βασιλείας τί,ς αρχιτεκτονική;, 
στηλην γενομένην όφ ολοκλήρου στρατοΰ διά κα
νονιών συντετηγμένων, ώ ;  ΰπηρχον έπί τή ;  β α 
σιλείας τής άρχιτεκτονική; ϊλιάδε; καί hom anceroi,  
ΙΜχχαβαρατχι και Νιβελούγγεν, γενόμεναι 6φ ο- 
λίκληρου λαού δια ραψωδίων έπισεσιορευμ.ένων 
και συντετηγμένοιν. Τό μέγα σύμβαΐλχ μεγάλο 
φυοϋς άρχιτέκτονο; δύναται νά έπέλθγ) κχτά τό* 
Κ . αιώνα, ώ ;  τό τοϋ Δχντου κατά τόν IT '. Αλλ 
ί  άρχιτεκτονική ούκ έτι έσται ή κοινωνική τέχνη, 
ή περιληπτική τέχνη, η έπικίατοΰία τέχνη. Τό 
μεγα ποίημα, τό μ.έγα κτίριον, τό μέγα έργον 
τή ;  άνθρωπότητο; δέν θά κτίζτ,ται πλέον, άλλά 
θά έκτυποϋται.

Και τοϋ λοιποϋ, άν ή αρχιτεκτονική άνεγερθη 
τυχαίως, ούκέτι έσται δέσποινα, άλλά θά ύπα- 
»ούση εις τόν νόμον τής φιλολογίας, ήτις τόν ε-

δέχετο άλλοτε παρ αύτή;. Αί άμοιβαϊαι θέσεις 
τών δύο τεχνών άνττ,λλάγησαν; Είναι βέβαιον 
0τι, έν τη άρχιτεκτονική έποχή, τά ποιήματα, 
σπάνια άλτ,θώς, είσίν όμοια τοΐς μνγ,μείοις. Εν 
μέν τή  ϊνδία, ό Βυάζας είναι πυκνός, ακατανόη
τος, άκατάληπτος, ώς παγώδα' έν δέ τη Αιγυ
πτιακή Ανατολή, η ποίησις έχε·, ώς τά κτίρια, 
τό μεγαλείον και τό ηρεμον τών γραμμών' έν 
δέ τη άρ/αία Ελλάδι, τό κάλλος, τό αϊθριΟν, τό 
γαληνιαΐον* έν δέ τή χριττιανι/.-ή Ευρώπη, ττ,ν 
καθολικήν μεγαλοπρέπεια», ττ,ν δημοτικήν α π λ ό 
τητα , τήν ζάπλουτον καί τρχγώσαν βλάστησιν έ 
ποχή; άνχκαινίσεως· Η μέν βίβλος όμο άζει πρό; 
τάς πυραμίδας, η δέ ϊλιάς πρός τόν ίίαρθενώνα, 
h δέ Ομηρο; πρός τόν Φειδίαν. 0  Δάντης κατά 
τόν ΙΓ , _ αιώνα είναι ή τελευταία Ρωμάνα εκκλη
σία, [ό -εξπήρο; κατά τόν 1- Τ . η τελευταία 
Γοτθική μητρόπολις.

Ούτως, όπως συγκεφαλαιώσωμεν ό,τι μέχρι 
τοϋδε είπομεν διά τρόπου κατ άνάγκην άτελοϋ; 
καί ηκρωτηοιασμένου, τό άνθρώπινον γένος έχει 
δύο βιβλία, δύο άρχεϊχ, δύο διαθηκας, ττ,ν άρχι- 
τεκτονι*τ,ν κχί τήν τυπογραφίαν, τήν λιθίνην βί
βλον καί ττ,ν χαατίνην βίβλον. Αναμφιβόλως, 
όταν παρατηρώμεν τάς δύο ταύτας βίβλου τ ο 
σοΰτον εύοέως ήνεωγμένας έν τοΐς αίώσιν, είναι 
συγκεχο)οημένον νά ποθώμεν τήν ορατήν μεγα
λειότητα τής Γρανιτικής Γραφής, τά γιγαντώδη 
έκεΐνα άλφάβητα, τά έσχηματισμένα έν κιονοστοι- 
χίαις, έν πυλώσιν, έν έβελίσκοις, τά ε’ίόη έκεΐνα 
τών άνθρωπίνων ορέων, άτινα καλύπτουσι τον 
κόσμον καί τό παρελθόν, άπό τής πυραμίδο; τοϋ 
,Χέοπο;, μέχοι τοϋ κωδονοστασίου τοΰ Στρασ
βούργου. Πρέπει ν άναγνώτωμεν κχί αύθις τό 
παρελθόν έπί τών μα ρμαρίνων έ κείνων σελιοων' 
πρέπει νά θαυμάσωμ.εν καί φυλλολογήσωμεν ά- 
κατχπχύστως τό υπό τ ή ;  άρχιτεκτονική; γ ε *  
γοαμμένον βιβλίον άλλά δέν πρέπει ν άρνηθώμεν 
τό μεγαλείον τοΰ κτιρίου, όπερ έν τώ μέρει αυ-

~ ι r  tτου Ιορυει η τυπογραφία.
Τό κτίριον τοϋτο είναι κολοσσαϊον' ούκ οίό ο- 

στις στατιιτικογράφος ύπελόγισεν ότι έπιτεθέντε; 
έπ’ άλληλα άπαντα τά άπό τοΰ Γουττεμβέργ*'/ 
έκτυπωθέντα τεύχη, θά έπληρίιϋμεν τό άπο τή ; 
γη; μέχρι τή ;  σελήνη; διάστημα' άλλά δέν Οέ- 
λομ.ΐν νά όμιλησωμεν περι τοϋ ειδου; τουτου τοϋ 
μεγαλείου. Εν τούτοις, όταν ζητώμεν νά συλλέ- 
ξωμεν έν τη διανοία ημ,ών ολικήν τ ^ α  εικόνα 
τοϋ όλου τών προϊόντων τυπογραφίας, μέχρι 
τών ημερών ημ.ών, τό όλον τούτο δέν φχίνετα’- 
άρα είς ήαά; ώ ;  άπειρός τιί  οικοδομή, epei- 

:δομένη έπί ολοκλήρου τοΰ κόσμου, είς ήν ή αν- 
θοωπότη; έργάζεται άδιαλείπτως, καί ή ; η τε -  
ρατόίδη; κεφχλή άπόλλυται ε ΐ ;  την πυκνήν του 
μέλλοντυ; ομίχλην; Είναι η μυρμηκιά τών νόων 
είναι η κυψέλη, είς ·?,ν πάσαι αί φανταοίαι, α: 
χρυσαΤ, αύται μίλισσαι, άφικνόϋνται μετά τοΰ



κ-ελιτός των. Το κτίριον έχει μυρία δάπεδα* ένθα 
κάκεΐιis βλέπομεν διεκβάλλοντχ επί τών πρανώ·* 
αύτοΰ τά σκοτεινά σπήλαια τή ;  επιστήμη;, ατινα 
άλληλοπλήττονται έν τοΐς μυχοί; αύτοΰ. ΓΙαν- 
ταχοΰ επί τή ;  έπιφανεία; αύτοΰ η τέχνη κάμνει 
να σφριγώσιν εΐ; τού; οφθαλμούς τά άραβουρ- 
γήματα, ο: κόσυμβοι καί τά τρίχαπτα αύτίΰ·
Ενταΰθα παν άτομικόν έργον, δσον ίδιότροπον, 
όσον μεμονωμίνον καί αν φαίνεται, εχει τήν θέ
σιν και τήν προβολήν αύτοΰ' ή αρμονία προ* 
κύπτει έκ Τ ' . ϋ  δλου. Λπό τή ;  μητροπόλεο.>; τοί 
ϋεξπήοου μ«χρ·· τοϋ τεμένου; τοϋ Βύρωνο; μυρίοι 
κωδωνίσκοι έμφράττονται άμοιβαδόν έπί τ ή ;  μη-  
τροπόλεω; ταύτης τ ί ;  άνθρωπίνης διανοίας. Ε
τ/ι βά·ϊε·. αύτοΰ ανέγραψα' αρχαίου; τινά; τή. 
ανθρωπότητα; τίτλους, ου; ή αρχιτεκτονική δέ  ̂
είχε σημειώσει. Αριστερά τ ή ;  εισόδου έιφράγι 
σαν τό άρχαΐον έν λευκώ μαομάριρ άνάγλυφον 
τοϋ όμήοου, δε'ιά δε ή πολύγλωττο; Βίβλο; 
τά ;  επτά αυτή; άνορθοΐ κεφαλάς' πορ^ωτέρω 
δ έρθοϋται η υδρα τοΰ romaucero, καί τινες 
άλλ?ι νοθογενεΐ; μορφαί, αί Βέδαι καί Νιβελούγ- 
γεν. Αλλω; τε το τεράστιον κτίριον διαμένει 
αεί άτελέ;. 0 τύπο;,  δ 'γ ί γ * ;  ούτο; τών μηχανών, 
δ άντλών άδιχλείπτως π«σ*ν τήν νοητικήν ικμά
δα τ ή ;  κοινωνία», έμεΐ άκαταπαύστω; νέον υλι
κόν διά τό έργον του. Απαν τό ανθρώπινον γέ 
νο; έπί τής ίκριοπηγία; αύτοΰ' έκαστον πνεΰμα 
είναι εργάτη;'  τό ταπεινότερον φράττει τήν οπήν 
ή τίθησι τόν λίθον αύτοΰ" έκαστον φέρει τόν έκ- 
γύψθυ κόφινον αύτοΰ. όσημέραι ιδρύεται νέο; τις 
άόμβς' έκτο; τ ή ;  πρωτοτύπου καί ατομική; κα 
ταβολής έκάστου συγγραφέως ύπάρχουσι καί πε 
ριληπτικαί συμβολαί’ δ ΙΗ. αιών εκδίδει τή ' 
Ε γχυχ .Ιοπαιδείαν , ή έπανάστασις τόν Μ ηνύζορα. 
Βεβαίως καί αυτη είναι έπίση; οικοδομή αύξανο 
μ,ενη καί έπισωρευομένη εί; άτελευτήτου; ελικο 
ειδεΐ; γραμμάς· καί έν ταύτη έπίση; υπάρχει σύγ- 
χυσι; τών γλωσσών, αδιάλειπτο; δραστηριότης, 
ακάματο; μόχθο;, πεισματώ'.ης διαγωνισμό; ά- 
πάσης τή ;  άνθρωπότητος, καταφύγιον έπαγγελθέν 
εί; τήν νοημοσύνην κατά νέου τινός κατακλυσμού, 
κατά νέα; τινό; καταδύσεως τών βαρβάρων. Ει 
ναι δ δεύτερο; Πύργο; τή ;  Βαβέλ τοΰ ανθρωπίνου 
γένους.

(Μετάφρασις Σ. I. ΒΟΤΤΐΡΑ).

Λ Ο ΓΟ Σ  

11Ε ΡΙ Ε Κ .Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε Ω Σ .

(Συνέχεια καί τέλο;).

Τό Εΰαγγέλιον δογματίζει τήν άνάστασιν τών 
νεκρών καί αναγγέλλει δτι δ Χριστό;, δ ϊίός τοΰ 
Μεοϋ τοΰ ζώντος, έλεύσεται καθ' f a  οϊδε ήυιέρχν 
κρΐνχι πάντα τά έθνη, καθ ίν αύτό; έθετο νό-

υ.ον. Καί δσοι μέν έπραξαν κατά τόν νόμον τοΰ- 
τον κληρονομήσουσι ζωήν αιώνιον, δσοι δέ τόν 
νόμον τούτον ήθέτησαν βληθήσονται εί;  τό πΰρ 
ΤΟ Ιξώ τερον, τό τζτοιμασμένον τω  διαβόλφ κ*ί  
τοΐ; άγγέλοις αύτοϋ. Καί ταϋτα μέν, καθώ; οί- 
)ατε, τό Εύαγγέλιον δογματίζει. Οί δέ τήν Ευ
αγγελικήν ηθικήν εγκωμιάζοντε; καί τόν Ευαγ
γελικόν νόμον ώς καλόν καί άγαθόν άνακηρύττοντες 
■cat συνιστώντε;, έςαρνοΐτ γίνονται τών δογμάτων 
τούτων, καί άντιδογματίζουσι λέγοντε;, δτι ούκ 
ϊστι διάβολο;, ούδέ δαίμονες, ούδέ πΰρ εξώτερον, 
ίύόέ κόλχσις, ούδέ μέλλουσα κρίσι;, ούδέ θ ε ό ; ,
5 ταΰτα προειπών καί απείλησα;. Θώμεν δέ, 
*ατά τού; σοφού; τούτου;, δτι λήρο; πάντα ταΰ* 
γ χ  τά ευαγγελικά δόγματα καί μορμολύκεια πρό; 
τήν τών εύηθεστέρων έκφόβησιν. Τί έ'πεται έκ 
ταύτη; τή ;  δμολογία;; Επεται δτι ψευδή; δ ευ
αγγελικός νόμο; καί ολέθριο; τοΐ; πειθομένοί; 
*ύτω, καί δτι δ βουλόμενο; εύδαιμονήσαι οφείλε., 
τά κάκιστα κ»ί αίσχιστα έπιδιώκίιν έργα, κα\ 
Επιτηδεύματα. Τά; συνεπεία; δέ ταύτα; φέρε 
μίαν πρό; μίαν καταδείξωμεν. Νόμο; έστί θελη μα 
οεδηλωμένον τοΰ άρχοντος πρό; τοό; άοχομ.ένους, 
ποινή τε  καί αμοιβή κεκυρωμένον. Κατά τόν δρι- 
τμόν τούτον, αληθής νόμο; λέγεται δ τεθεί ;  ΰπό 
άρχοντος, δυναμένου κολάζειν τού; άπειθοΰντας, 
'ίραβεύειν δέ καί τιμδ;ν τούς πειθομένους. Νόμο; 
'έ  άνευ άρχοντος, άνευ ποινών καί αμοιβών, νό- 
αο; καλείται άκυρο; καί ψευδή;, καί ϋπ ούδενό; 
φυλάσσεται δ τοιοΰτος νόμο;. Τόν ευαγγελικόν 
■όμον, 8ν έπαινοΰσι καί έγκωμιάζουσιν ώ ;  καλόν 
<αί άγαθόν καί τέλειον, εθετο δ Χριστό; καί 
-ίκύρωσε, προειπών κόλασιν αιώνιον τοΐ;  άθετή- 
ιουσιν αύτόν, ζωήν δέ αιώνιον τοΐ; φυλάζουσιν. 
νλλά, κατά τήν ΰπόθεΉν, δ τόν Ευαγγελικόν 
/όμον θέμενος ούκ ήν Θεό;, ούδέ άοχων πάντων 
τών λαών καί έθνών τής ύφηλίου, δυνάμενο; κο- 
λάσαι αίωνίο); καί ζωβποιήσαι αϊωνίω;, καθώ; 
προλέγει δ τεθεί; υπ αύτοΰ νόμος. Ψευδή; άρα 
5 Ευαγγελικό; νόμος καί άκυρος, διότι και δ θέ- 
ι*ενο; αύτόν ψεύστη; καί αι άμοιβαί αύτοΰ ψϊν- 
Ίεΐ;, ώσπερ καί αί ποιναί. Τοιοΰτον δε όντα , λεγέ- 
τωσαν ήμΐν οί σοφοί τοΰ αίώνος τούτου, πώς έ- 
παινοΰσι καί έγκωμιάζουσι καί ώ ; καλόν καί άγα
θόν τοΐ; ά'θρώπβις συνιστώσιν, έφείλοντες μάλ
λον ψέγειν αύτόν ώς κακόν καί δλέθριον; Τώ δντι 
ίέ, εΐ δ Ευαγγελικός νόμος ψευδή;, βλάβη; τ ϊ ;  
αεγίστη; έσται πρό;ενος τώ  πειθομένω, ώδε- 
λεία; δέ ούδεμια;· Κελεύει.γάρ ό νόμος ουτο; πρά- 
ω ; ανέχεσθαι τών άδικιών, άγαθοποιεΐν καί δα* 
«είζειν- δθεν άπεστιν ελπίς άποδόσεο);· Τέλο; δια- 
όοΰναι πτω χοί; τά υπάρχοντα καί άκολουθείν 
τώ Χριστώ μέχρι τής έπί τοΰ σταυροΰ θυσί^;. 
Εάν όέ μή ΰπάρχη άμοιβή έπί τούτοι; καί ζωή 
αιώνιο;, πώ ; ούκ άφρονέστατο; δ ταΰτα πράξα; 
καί τά μέγιστα εαυτόν ζ η μ ιώ 'α ς ;  Εάν δέ μή 0- 
πάρχη καί κόλασι; αιώνιος, επαινετό; καί πολλών

εγκωμίων έπάξιο? δ τού; άλλου; άδικων καί μή 
διδού; αύτοΐ; δίκην, οΐοί είσιν οί λητταί έν τοΐ ς 
δρεσι καί οί τύραννοι έν τα ΐ ;  πόλεσι. Λήλον a f a  
οτι έάν δμολογήσωμεν ψευδή τοΰ Εύαγγελίου τ ά 
δόγματα, αληθή δέ τά εναντία, επεται έκ ταύτης 
τής δμολογίας, πρώτον μέν δτι δ εύαγγελικό; νό
μος ψευδής καί άκυρος καί ούχί έγκωμίοιν, άλλά 
ψόγου καί άποστροφής άξιος, ώς έπιβλαβής χαί 
ολέθριος, δεύτερον δέ δτι οι τύραννοι έν 
ταΐς πόλεσι καί οί λησταί εν τοΐς δρεσι καί 
πας [δ δυνάμενος κακουργεΐν καί μή διδόναι 
δίκ/)ν πράττουσιν άριστα, καί, ινα εκας-ος 
εϋδαιμονήση, οφείλει γενέσθαι τύραννος, :ή λης-ής, 
?! δεινότατος υποκριτής, έξωθεν μέν φαινόμενος 
τοΐς άνθρώποις δίκαιος, λάθρα δέ άδικών καί τά 
αίσχιστα πράττων· Εκ δέ τούτων τών συνε
πειών τί έτε'ον επεται; Επεται οτι οί έπαι- 
νοΰντες τόν ευαγγελικόν νόμον, άρνούμενοι δέ 
τό ευαγγελικόν δόγμα, ελέγχονται ασυνεπείς καί 
άφρονες, πλανώ ντε; καί πλανώμενοι, καί εις ά 
πώλειαν πορευόμενοι. Ον δέ τρόπον ήλέγχθη τό 
ψεΰδος, τόν αύτόν τρόπον άποδεικνύεται ή αλή
θεια. Καθώ; δ καρπό; ούχ υφίσταται άνευ τοΰ 
δένδρου, ουτω καί δ εύαγγελικό; νόμο; ούχ υφί- 
σταται άνευ τοΰ Εύαγγελικοΰ δόγματος. Εκ δέ 
τοϋ καρποΰ τό δένδρον γινώσκεται καί οΓος δ 
καρπός, τοιοΰτον καί τό δένδρον. Επειδή δέ δμο- 
λογεΐται παρά πάντων δτι δ ήθικό; νόμο; τοϋ εύ
αγγελίου καλός καί αγαθός καί τέλειος, επεται δτ· 
καί δ θέμενος αύτόν άληθής Θεό; καί άρχων υπέρ 
τα το ;  καί δτι αί ποιναί αύτοΰ αληθείς, ώσπερ 
καί αί άμ,οιβαί. Διό « έλεύσεται ώρα, δτε πάντεε 
οί έν τοΐ;  μνημείοι; άκούσονται τής φωνής τοΰ 
Τίοΰ τοΰ Θεοΰ, καί οί άκούσαντες ζήσονται' καί 
εκπορεύσονται οί τά άγαθά ποιήσαντες ε ί;  άνά- 
στααιν ζω ή; οί δέ τά φαΰλα πράξ«ντε; είς άνά- 
στασιν κρίσεω;. 0  Χριστός έστι δ Λόγος τοϋ Θε 
ου, καί αύτή ή άλήθεια, καί πάντα δσ* έλάλη- 
σεν άληθή' καί δν τρόπον έλάλησεν, ούτως έσται. 
0 ·ύρανός καί ή γή παρελεύσονται, οί δέ λόγοι 
αύτοΰ ού μή παρέλθωσιν.»

Ποΰ δέ τείνει ούτος δ λόγος καί τ ί  βούλεται 
δ γενόμενος ούτος έλεγχος τοΰ ψεύδους καί ή απο
δεδειγμένη άλήθεια; Ϊνα έννοήσ&ισι πάντες, οί 
καί σμικρόν τι μέλει ή τών παίδων έκπαίδευσις, 
OTt διδασκαλία καί άνατροφύ συνάδουσα πρός τήν I 
αλήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τών παίδων τάς ψυχάς 
έκ τής νηπιώδους άγνοια; εις τό φώς άγουσα τό 
αληθινόν, καί τρέφουσα καί ένδνναμ,οΰσα έν Κυ- 
ρίω, καί γενναίων έργων πρηκτήρα; άπεργαζο 
μένη, αυτη ή διδασκαλία *αί ή τοιαύτη άνατρ»- 
φή την άληθή παιδείαν συνίστησι καί τήν σωτή 
ριον έκπαίδευσιν συγκροτεί· Διδασκαλία δέ, είς 
τήν άλήθειαν τοΰ Θεοΰ άντικειμένη, καί τοΰ δ 
φεω; τόν ιόν ει; τάς άκοά; τών άπ^ιροκάκο^ν παί
δων έκχέουσα, καί άγουσα έκ τής νηπιώδους I 
άγνοία; ούχί ε ί;  τή» γνώπν, άλλά εί; τήν οϊησιν|

καί τ»ν σοφιστικόν τύφον, καί άπεργαζομένη ερ~ 
γων άτόπων έπιθυμητά; καί διώκτα;,  αυτη έστίν 
η ψευδοπαιδεία, ή έχουσα ούδέν υγιές, ή άνα" 
τρέπουσα τού; οΐκους καί τ ά ;  πόλεις. Καί είς τό 
πρώτον καί πρώτιστα συντελούν πρό; τήν τών 
παίδων έκπαίδευσιν, ή συναίσθησί; έστι τού κα- 
θήκοντο; τή ;  τών παίδων έκπαιδεύσεως, τό δεύ
τερον καί δεύτερα συντελοϋν δέ, ήδιχγνωίςσ Ια · ι  
τή; άληθοΰ; παιδεία; καί τ ή ;  ψευδοπαιδείας, ότι, 
τή; διαγνώσεω; ταύτη; μή καλώ; γενομένη;, 
η πχιδοτροφία άποβήσεται παιδοκτονία, τ ή ;  τοϋ 
βρεφοκτόνου Ηρώδου πολλώ χείρων. Η δέ Ρ α 
χήλ κλαίβυσα πικρώ; ού θελήσει παρακληθήναι 
-:φ οίς άπώλεσε τέκνοι;· Τό δέ τρίτον καί τρίτα 
συντελούν ποό; τήν παίδων έκπαίδευσιν
ποιον; Τό τρίτον συντελούν καί τελειοϋν τήν τ ώ '  
παίδ&ιν έκπαίδευσιν έστιν ήέργασία, ή μέτρα 
έχουσα καί κανόνα τήν γενομένην τ ή ;  άληθεία; 
<αί τοΰ ψεύδου; διάγνωσιν Οταν οί τ ή ;  τών 
παίόων έκπαιδεύσεω; έπιμελομενοι παιδαγωγοί τε 
<αί διδάσκαλοι καί οί πολλα/ώ; καί πολυτρόπως 
εί; αύτήν συντελοϋντε;, έκαστο; τό εαυτοΰ πράτ- 
τη, ίνα ή μέν ψευδοπαιδεία έκδιωχθη καί ΰπερό- 
jio ;  ές αεί γένηται, πάσα δέ η τών παιήων ηλι
κία τήν προσήκουσαν έκ τ ή ;  αληθινής παιδεία; 
λαμβάνη τροφήν, τότε  ή τών παίδων εκπαιδευσις 
-:υ τε  καί καλώ; έσται συγκεκροτηα,ένη καί τέλο ;  
έξει αριστόν τε καί βέλτιστον. Εως δ άν τήν τών 
παίδων έπιμέλειαν δ κανών ούτος τής ορθής 
διαγνώσεως ούκ ευθύνη, πολλά τών σκολιών καί 
τών άτόπων γενόμενα ούκ έκλείψουσιι πολλαί τε 
παίδων άπώλειαι Ιξουσι χώραν, πχΐδες δέ, εύ τε 
*αί καλώς παιδευθέντες καί τραφέντες, τούς οί
νους ήμών καί τάς πόλεις ού κοσμήσουσιν, άλλά 
/.ικράκαί άδοξα τά ήμέτερα διατελέσουσι.

Δεύτε τοίνυν, δσοι περί πολλοΰ ποιούμ,εΐα τήν 
τών ήμετέρων πραγμάτων έπί τά βελτίω προ
κοπήν καί έπίδοσιν, ε'.αστος τό εαυτοΰ πράξω- 
μεν, πρός κατόρθωσιν τοΰ μ,εγάλου τ ή ;  έκπαι* 
ίεύσεω; έ-γου. Η τροφή τών ψυχών εργον έστί 
πολλώ μεΐζον καί κρεΐττον τή ;  τού σώματος. 
Καθώς δέ τά ήμέτερα σώματα ού τρέφει εργα
τιά μία κ»ί ένός, άλλά χεΐρε; πολλαί καί πολ
λά έργαζόμεν*·. τοϋτο περαίνουσιν, ουτω καί τάς 
όμετέρας ψυχά; ού μία εργασία ούδέ ενός θρέψει 
'.αί παιδεύσει, άλλά πολλαί καί πολλών.

Πασών δέ τών ίργασ·ών ή προιτίστη καί καλ- 
λίστη, ής άνευ τών άλλων ούδέν όφελος, ή φυλά- 
;ίς έστι τοϋ δένδρου τής ζωής άπό τή ;  έπιβου- 
λής τών κλεπτών καί τών ληστών, τών δ ι α ρ - 
ταζόντων τ ίύ ;  καρπούς αύτοϋ, τούς τρέφοντας 
τάς ήαετέρας ψυχάς, καί αύτό τό δένδρον έκ- 
ριζώσαι καί έκσπασαι έπιχειρούντων. Ποιον δέ 
τοϋτο τό δένδρον, καί τίνες οί έπιβουλόμενΉ 
αύτό κλέπται καί λησταί, καί ταύτα διά βρα
χέων δηλώσαντε; καταπαύσωμεν τόν λόγον. 
Κ,αί έφύτευσεν δ θ εό ;  παράδεισον εν Εδέμ. κατά



άνατολά;, κ>ί έθετο έκεΐ τον άνθρωπον, 8ν ε- 
τΛασε. Καί έξανέτειλεν δ Θεός έκ τής γνϊς πάν 
ξύλον ώραΐον εί; δρχσιν καί καλάν εί; βρώσιν, 
καί τί> ξύλον τή ;  ζω ή ; εν μέσω τοϋ παραδείσου, 
καί το ξύλον τοϋ είδέναι γνωστήν καλοϋ καί πο
νηρού. Καί έλ.χβε Κύριο; δ ©so; τον άνθρωπον, 
δν έπλαθε, καί έθετο αύτόν έν τω παρχδϊίσω τή; 
τρυφή; εργάζεσαι αΰτον καί φυλάσσειν.

Οί άνθρωποί, καθώ; καί τά άλλα ζώα, τέκνα 
γεννήσαντες,περί τή ;  τροφή; αύτών φροντίζουσι 
καί επιμελούνται. Αλλά τόν άνθρωπον έπλασεν 
δ Θεός κατ εικόνα ιδίαν καί δμοίωσιν. Τί;  άλ
λο; λοιπόν, ή αύτός δ Θεο;, ώφειλε ποονοήσχι 
■περί τ ή ;  τοϋ άνθρώπου τροφή;; Επειδή δε δ άν
θρωπο; έκ σώματος σύγκειται καί ψυχής, τροφή; 
%  τή ; οικεία; έκάτερον δεΐται, δ'.ά τοϋτο κχί ό 
Θεός προ; μεν τήν τροφήν τοϋ αώμχτο; έφύτευσε 
■παράδεισον έν Εδεα κατά άνατολά;, προ; δετήν 
τροφήν τή ;  ψυχή; ώκοδόμησεν έν Ανατολή τήν 
Ανατολικήν ορθόδοξον Εκκλησίαν. Καί είναι δ 
παράδεισο; έκεΐνος, δ/ έφύτευσεν δ Θεο; έν Εδέμ 
κατά άνατολά;, προεικόνισμα καί τύπος τ ή ;  Α 
νατολική; τοϋ Χριστοΰ Εκκλησία;, ήν έγώ τ ίθε 
μαι τιμιωτέραν έκείνου τοσοΰτον, δσον τό πράγμα 
τ ή ;  σκιάς τιμιώτερον, καί ή αλήθεια τών τύπων 
καί εικόνων· Εν τώ παραδείσιο έθετο δ Θεδ;
τδν άνθρωπον, ον έπλασε χοΰν λαβών άπο τή ;  
γή ; ,  έργάζεσθαι αύτδν καί φ ϊλάσσειν. Εν τή Εκ
κλησία έθετο τού; υιού;, ου; έγέννησεν έξ ΰδατο; 
καί Πνεύματο;, Ινα έογάζωνται τά έαυτοΰ έργα 
καί φυλάσσωσι τήν παρακαταθήκην άπδ τ ή ;  έπι' 
βουλή; τ ή ;  ψευδωνύμου γνώσειυς. Τδ δένδρον τή ; 
ζωής, τδ έν μέσω τοϋ παραδείσου, προεικόνιζε τδν 
Χρίστον, τδν αρχηγόν καί αίτιον τ ή ;  ζωή;,  
τδν έν μέ ΐω τή ;  Εκκλησία;. Τό δέ ξύλον τοϋ γι- 
νώσκειν γνωστόν καλοϋ καί πονηρού, ού δ καρ
πό; ήν θανατηφόρο;, έσήμαινε τόν γόητα καί 
πλάνην διάβολον, τόν καρποφοροΰντα τήν ψευδώ
νυμον γνώσιν, τδ τών ψυχών δηλητήριον. Καθώ;
Sj' r / ~ /~ν „ / Ί f , .ί ε  ο νομο. του Οεου τοτε απηγορευεν επι ποινή
θανάτου λαβεϊν καί φαγεϊν άπό τοϋ καο.ποϋ τοϋ 
ςύλου, τοϋ γινώσκειν γνωστόν καλοϋ καί πονη
ρού, ουτω καί νϋν απαγορεύει ήμΐν προσέχειν 
τδν νοΰν εί; τά ;  βεβήλου; κενοφωνίας καί άντι-
θέσει; τής ψευδωνύμου γνώσεω;, κελεύει δε μόνον 
τρέφειν τά ;  ήμετέρα; ψυχά; έκ τών λόγων τοϋ 
Χριστοΰ, τοϋ άρχηγοΰ καί αιτίου τ ή ;  ήμετέρα; 
ζωή;.  Τότε δ φρονιμώτχτο; πάντων τών θηρίων 
οφι; έπεχείρησεν έξαπατήσαι τού; πρωτοπλάστου;, 
καί τόν τ ή ;  άληθεία; λόγον άπδ τή ;  ψυχή; αυ
τών πωλήσαι καί κλέψχι, νϋν δε οί φρον.μώτατοι 
τοϋ δφεω; υιοί έπιχειροϋσιν ήμα; έξαπατήσαι, 
γοητείαις καί σοφίσμασιν ύποκλέπτοντε; καί πω- 
λ,οϋντε; την αλήθειαν τοϋ Θεοϋ άπδ τών ήμετέ- 
ρων ψυχών. Μή πιστεύετε τώ Θεώ, ειπεν δ δφις 
τοτε, άλλά έμοί, καί ού θανάτω άποθανεΐσθε, άλ
λα έσεσθε ώ ; θεοί. Αύτά ταϋτα λέγουσιν ήμΐν

σήμερον καί οί υίοί τοΰ δφεο);. Μή πιστεύετε, 
λέγουσι, τώ  Χριστώ, άλλά ήμΐν, καί ού κολα- 
σθήσεσΟε αίωνίω;, άλλά έσεσθε ώ ;  θεοί, οτι καί 
ήμεΐ; θεοί έσμεν, καί Θεό; μείζων ήμών ούκ ε -  
στιν. Αληθεύουσι δέ καί ούτοι δσον ήλήθευσε 
καί δ πατήρ αύτών οφι;, οί δέ πειθόμενοι αύ
τοί; έσονται ώ ; θεοί καί ού κολ^σθήσονται, δπω; 
καί οί πρωτόπλαστοι έγένοντο θε^ί, χα! ούκ άπέ- 
θανον. Βλέπετε λοιπόν δτι κατά πάντα δμοια τά 
τοϋ παραδείσου πρδ: τά τή ;  Εκκλησία;. Ούτο; 
δέ ό ήμέτερο; παράδεισο; τοσούτω μείζων καί 
κρείττων τοϋ τών πρωτοπλάστων, δσω μείζοιν
καί κρείττων δ Χριστό:, δ αρχηγό; τής ζωή; τοΰ 
δένδρου, τοϋ προεικονίζοντο; αύτόν, καί δσω 
μ.ϊίζων καί κρείττων τοΰ σώματος ή ψυχή. Διά 
τοΰτο καί ήμΐν ένταϋθα πρόκειται άγών καί κίν
δυνο;, πολλώ μείζων ή έκεΐ, Οί πρωτόπλαστοι 
εκινδύνευον περί τοϋ σώματο; αύτών, ήμεΐς δε 
κινδυνεύομεν περί τής ήμετέρας ψυ/ής. 0 κατ 
εκείνων έπαπειληθείς θάνατος, εί καί δεινός, άλλά 
βάσιμο; ήν, πρόσκαιρο;, άλλ ούκ αίώνι;.;- ό δέ 
καθ ήμών θάνατο; αιώνιο; καί διορθώσεως άνε- 
πιδεκτο;.  Εξεβλήθη μέν τότε  δ Αδάμ έκ το,ϋ 
παραδείσου τ ή ;  τρυφής, άλλά παρεκλήθη άκούσα; 
οτι ίπανελεύσεται είς παράδεισον κρείττονα. Ο
ταν δέ ήμά; οί άγγελοι τοΰ Θεοΰ έκβάλωσι τ ή ;  
βασιλεία; τών ουρανών, έλπίς έπανόδου ούχ ΰπο- 
λειφθήσεται. Καί γε δικαίως' οί μέν γάρ πρωτό - 
πλαστοί δί απειρίαν έξ/·,πχτήθησαν, ήμεΐ; δέ πα
ράδειγμα εχομεν τδ πάθο; έκείνων καί τήν ιστο
ρίαν τοσούτων αίωνων, καί άσύγγνωστοι τά δ- 
μοια εκείνοι; πράττοντες. Μάθωμεν τοίνυν καλώς 
την σημασίαν τοϋ παραδείσου, τήν σημασίαν τού 
δένδρου τή ;  ζωή; καί τήν σημασίαν τοϋ δένδρου 
τού θανάτου, καί μή τω  έχθρω προδώμεν άφρό- 
νω; τά ;  ήμετέρα; ψυχάς, έάσαντες ^.αύτόν διά 
ραθυμίαν ψυχή; υποκλέψχι καί συλήσαι τήν τρέ- 
φουσαν ήμας αλήθειαν' φυλάξωμεν έγρηγόρως τδ 
δένδρον τή ;  ζωής, 'ινα έ/ωμεν έκ τών καρπών αυ
τού θρέψαι καί πχιδεΰσχι τού; ήμετέρου; παΐδα;' 
εάν δέ τήν τροφήν ήμών άπολεσωμεν άφυλχξίχς 
ένεκα, καί ήμάς αύτού; καί τού; παΐδα; συναπο- 
λέσωμεν. Αφού χρόνου ώκοδόμησεν δ Θεό; τήν 
Εκκλησίαν καί κατεφύτευσεν έν αύτή τδ δένδρον 
τ ή ;  ζω ή ;,  πρδ; τροφήν καί έκπαίδευσιν τών ήμε
τέρων ψυχών, πόσοι πόλεμοι καί πόσαι έπιβουλαί 
κατ αύτού ούκ έγένοντο; Αλλ οί πατέρε; ήμών, 
γενναίω; άγωνιζόμενοι καί πανταχόθεν τόν έφοο- 
μήσαντα εχθρόν άποκρούσαντες, τήν παρακατα
θήκην μέχρι; ήμών παρεμπεψχν, έντελλόμενοι 
φυλάττειν καί άγωνίζεσθαι υπέρ αύτή; μέχρι τή ; 
τού Κυρίου έλεύ^εω;. iJpo; τί σήμερον έορτάζο- 
μεν καί γεραίρομεν τήν μ.νήμ.ην τοΰ ενδόξου με- 
γαλομάρτυρο;; Ούχί διότι τδ εαυτού αίμα έξέχεε 
γενναίω;, άγωνισάμενος υπέρ τού δένδρου τ ή ;  
ι,ωή;; Εύγνωμονοΰμεν τοίνυν αύτώ, δτι υπέρ τ ή ;  
τροφή; καί τή ;  ζω ή; ήμών άπέθανε. Καί ούκ

άπέθανεν, εί καί άπέθκνεν, άλλά ζή έν τώ  Θεώ 
καί έν ήμΐν, καί τών μ ετ ά π ίσ τ εω ;  αύτδν έπικα- 
λουμένων αντιλαμβάνεται. Καλώ; δέ ποιούσα ή 
άδελφότη; προστάτην καί άοωγδν έχυτή; έξελέ- 
ζατο τόν γενναΐον τή ;  άληθεία; ύπέρμαχον. 0 γάρ 
μή φεισάμενο; τού ίδίου αίματος υπέρ τή ;  άλη
θεία; καί τ ή ;  τών παίδων τροφή;, πρόθυμο; έσται 
ύμΐν άντιλήπτωρ, έργα'ζομένοι; όση δύναμι; πρδ; 
τήν τών παίδων τροφήν καί έκπαίδευσιν· Γιμών- 
τ ε ;  δέ τδν ένδοξον τούτον τ ή ;  άληθεία; μεγαλο
μάρτυρα, γινώσκετε δτι ούδέν άλλον τιμάτε  ή 
αύτήν τήν άληθή παιδείαν καί τήν κατά Χριστόν 
έκπαίδευσιν, υπέρ ή; έγκαρτερώμεν πάντε; καί 
άγωνιζόμεθα, ινα ήμών έκαστο; άπολάβγ, τόν τή ; 
δικαιοσύνη; στέφανον. Γένοιτο δέ ήμών έ'καστον 
έν τή έξόδω τού βίου είπεϊν, δμοίω; τώ  Αποστό- 
λω Παύλω καί τώ  έορταζομένω μεγαλομάρτυρι, 
τόν δρόμον τετέλεκα,^τήν πίς-.ν τετήρηκα, διό άπό- 
κειταί μοι δ τής δικαιοσύνης στέφανος, 8ν αποδώ
σει μοι έν έκείνγ) τή ήμέρα δ δίκαιο; κριτής, φ ή 
δόςα καί τδ κράτος εί; τού; αιώνα; τών αιώνων, 
αμήν.

Α. ΜΛΚΡΑΚΗΣ.
ο«β<
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(  π ρω τότυπ ον). 

νπο X . ΣΑΜΛΡΤΣΙΔΟΓ.

r
Λ .

Είς ττ,ν κοιλάδα τοϋ ό'ρου; τή ;  Α στραπής  τοϋ 
τηλεβόλου οί μυκηθμοί άκούονται’ βαρύ; ήχο; 
χαλκού συγκρουομένου ύποκώφω; άντηχεΓ π ί
πτουν χαμαί τά κολοσσαία τών δρυών υψώματα 
ώς υπό βία; Τυφώνος ή Τιτάνος σαλευθέντα- του 
πυοοβόλου φλογερά, ογκώδης καί βαουσίδηρος ή 
σφαίρα τά στελέχη ταΰτα καταθραύει. Τά έργα 
τών αιώνων δρμή μιάς στιγμής ποδοπατεΐ, καί 
τών μητέρων οί πολύπονοι καρποί, τά τέκνα, υπό 
δμίχλην πυκνήν καί σκιάν πιλαίουσι θανάτου. 0 
χείμαίδος γογγύζει κατα^ρέων.

Β'.

Τδ άστρον τή ;  ήμέρα; ήθη έδυσεν. Ϊδού δ παμ- 
μεγέθη; αύτοΰ δίσκο; ολίγον κατ ολίγον τοΰ δ'ρου; 
δπισθεν ώλίσθησεν. ίί χαΐρε, άιτρον φωτεινόν ! 
Τή; μάχη; ήδη φεύγει; τήν σκηνήν. Τών Ινδών 
τά τέκνα αιμοσταγή καί κάθιδρα πρό^ τού; 
Λευκού; άνορείω; θά παλαίΐο^σιν είσέτι. Στήθο; 
πρό; στήθο;, βοαχίων πρδ; βραχίονα καί δόρυ 
πρό; λευκήν καί στίλβουσαν κεραυνοφόρον λόγχην 
άντικτυπώνται. Πόλεμος δεινός συνέστη. Οί Λευ

κοί προτίθενται ν’ άλώσωσι τό φρούριον τοΰ δ'οου; 
τ ή ;  Αστραπής.

Γ .

Εξήλθεν ή νεότη; άπασα τών είς τό φρούριον 
οίκούντων Ινδών δπω; παλαίση, καί παλαίει. Τό 
άνθος των πολεμιστών έξήλθε. Τά ; χρυσά; έφό- 
ρεσαν οί νέοι στολάς, κτενίσαντε; τήν έπανθοϋσαν 
τής κεφαλής τρίχα. Οί γέροντες πολεμισταί έ- 
ίήλθον, καί τά παιδία έτρεξαν δμόθυμα είς τοΰ 
κινδύνου τήν φωνήν. Μόνον εύάριθμοι πολεμ.ισταί 
εί; τού φρουρίου τάς έπάλξεις κατηφεΐς τής μάχη; 
άναμένουσι τδ τέλο;.

δ '.

Εμειναν μόνον αί παρθένοι, στολίσματα τών 
ένδον τοϋ φρουρίου οικιών" καί αί γυναΐκε; έμ ε ι
ναν" αί κορασίδε;, καί αύτ»ί πλησίον τών Μητέ
ρων κάθηνται. Θρηνοϋΐιν αί παρθένοι, καί τά δά- 
κρυά των ρέουσιν ώ ;  δρόσο; τή ;  αυγής* κλαίουσιν 
αί μητέρε;, καί τά δακρυά των ρέουσιν έπί τών 
παρειών, ώ ; αί ρανίδε; μετοπωρινή; βροχή;. Τών 
κορασίδων δέ τό δάκρυον ώ ;  σταλακτίτου ή στα- 
γώ.ν κοιλαίνει τών μητέρων τά ;  καρδίας- Καί 
άπαντα τών αδυνάτων τούτων πλασμάτων τά 
στόματα μίαν άφίνουσι κραυγήν ; « Σαχήπ, ώ ήρω, 
έπί σέ έλπίζομεν ! Ω σώσον, ήρω βασιλεύ, τδ 
φρούριον.»

Ε·

Μυρίας λόγχας είς τήν μάχην 2αχήπ δ ήρως 
βαΉλεύς τοΰ όρου; τ ή ;  Αστραπές ώδήγησεν. 
Από πρωία; μ,άχεται, καί ήδη νύξ έπήλθε, καί 
είσέτι μάχεται πρδ; τού; Λευκούς. Γυναΐκε; οί 
Λευκοί δέν είναι. Μάχονται κρατοϋντε; τού; κε
ραυνού; καί τήν λόγχην, τήν άστράπτουσαν. Δί; 
τήν άσπίδα κατέθηκεν δ ήρως βασιλεύς Σα^ήπ, δ
πως σπογγίση τδν ιδρώτα τής μάχης. Πεντάκις 
οί ανδρείοι του ίνδοί. Η θύελλα τής μ.άχης, πα- 
ρασύρουσζ τό πάν, στροφοδινεΐ ανδρείους δισ- 
μυρίους.

ΣΤ'.
βν μέσω τοϋ καπνού καί τών λογχών τοΰ 

εχθρικού στρατοϋ δ Βίλλιαμ, άρχηγέτ/ις τών Λευ
κών, έπί τοϋ ίππουΐσταται καί διευθύνει τά πυρά. 
Ξανθός, ώραΐος, ώς τής μάχης δ θεός, έπί τοΰ 
ίππου τού λευκοΰ νομίζεις δτι ϊπταται. 0 θάνα
τος ένώιτιόν του φεύγει. Τόν είδεν δ Σαχήπ, δ ή 
ρως βασιλεύς, άπό πρωίας ουτω πο>ς μαχόμενον. 
ιόν είδε διευθύνοντα τών πυροβόλων τήν φοικώδη 
φάλαγγα κατά τής φάλαγγός του. Θεριζομένους 
δέ καί πίπτοντας περί αύτόν τούς έκλεκτούς καί 
φίλου; του ειδε πενθίμω;.

Ζ'.

όποία μάχη! Φρίττουσιν οί γέρο ντε; ίνδοί! Ου
δέποτε είς τ ή ;  πολυετού; ζω ή ; αύτών τόν ροΰν 
είδον δμοίαν μάχην. Τδ θάδρο; των κατά μ ι
κρόν εκπνέει καί περίτρομα τά βλέμματα πρδ;



τά  οπίσω στρέφουσι. Τό φρούριον. Τό φρούριον. 
Πολύτιμος άκρόπολις. Εκεί τά φίλΤατά των, τά 
τρυφερά στηρίγματα αύτών εκεί- Καί νέον θάρ
ρος τάς ψυχάς αΰτών πληροί. Καί πάλιν βήματι 
σ τ ε ^ φ  κατά τών πυροβόλων φέρονται, καί πά
λιν είς τ ι ς  μάχης τούς αγώνας απεκδύονται.

Η .

Αίφνης το τΰμπανον το εχθρικόν ακούεται. 
Τών λευκών αί φάλαγγες πληροΰνται. ό  ήρως 
βασιλεύς Σαχηπ είς τού τυμπάνου τήν βρονττν 
φρικιά άκούσιος. Πρός τον πιστόν αΰτοϋ Κανά 
έστράφη, κα'ι το δπλον θείς χαμαί,«Νανά, τώ  εί
πε, σπεΰσον, ύπαγε. Η έκβασ-,ς τ ι ς  μάχης είναι 
άδηλος. Ϊσως το παν άπο^εσθή εδώ. Τήν σύζυ
γόν μου σώσον καί τήν θυγατέρα μ.ιυ Δαθάμαν. 
Αν έγώ σωθώ, είς τήν Πηγ'ην των Κ ρ οκοδεί
λω ν  θέλ·μεν συναντηθή, πριν ?) τό μέγα αστρον 
άνατείλτι ττ,ς* ημέρας. Αλλως, θέλεις μάθει δτι ε- 
πεσα. Περι τών επίλοιπων τότε φρόντισον. ® 0
Νανά, ώς ίππος κεντηθείς, ώς αστραπή, ώς άνε
μος έχάθη δια μέσου τών δασών, άνοίγων δρό
μον πρδς το φρούριον. Καθήκον, ύπνος, κόπωσις, 
καί ταραχή νοος μονοί πιστοί τον» σύντροφοι 
άπέίλεινον.

θ ' .

Ανέλαβε τό δπλον Σαχήπ δ ήρως βασιλεύς, 
καί ειδε τοΰ έχθροΟ την έφοδον. Λευκών μυρίων 
στρατια ίφέρετο. At στήλαι τών άνδρών άπο 
τας λόγχας φράσσουσιν. Επαυσεν ίδη  τών Λευκών 
τί) πΰρ. Και οι Ινδοί τοϋ βασιλέως ήρωος τό πρό
σωπον ώς πρός μαντεΐον άτΐνίζουσιν. « Έ £ ω  τής 
&ή*ν( ξίφη* είπεν δ Σαχήπ, «άς μη τούς 
περιμείνωμεν.» Καί η φωνή άπο στόματος είς 
στόμα εφθασε τον τελευταιον τών ίνδών στρα
τιωτών του. Ολίγα βήματα «πέχει ηδη τών Ιν
δών δ ομιλος άπο τάς τάζεις τών Λευκών. Τά 
ςιφη λάμπουΉν, άστράπτουσι, μαρμαίρουσιν ΰπό 
το οεληναΐον φώς. Σχεδόν έγγίζουσι τά  Ιχθρικά 
στρατόπεδα, καί προηγείται τών ίνδών δ ηρως 
βασιλεύς Σαχηπ. Σιγή θανάτου βασιλεύει.

ί.

Εφανη λαμπών αίφνης τών Λευκών δ αρχηγοί 
επ̂ ι τοΰ ίππου. Τον βασιλέα ήρωα Σαχήπ ξιφήρη 
είοε μετα τών λοιπών Ινδών κατά τών φοβερών 
φαλάγγων του νά φέρητα·, καί tjzvp»  προς τάς 
φρισσουσας στοίχας τών Λευκών έφώνησεν.

ΙΑ'·

Ιΐίπτουσι στοίχοι τών ίνδών' υπό τά ξίφη 
πιπτουσι Λευκών εκατοντάδες. Αλλ’ ανοίγονται 
έςαίφνης τών Λευκών at φάλαγγες, καί ίππων 
φοβερών σειρά, άκάτοχος τής μάχης τέως, τών 
Ινδών ένώπιον προβάλλει. Τούς ίππους διοικεί 
Λευκών εμπείρων ιππικών άνδρών παράταξις. Τάς 
κεκμηκυΐκ; τάξεις τών ίνδών ποδοπατεΐ, ρίπτει 
χαμ α ί,  θερίζει, κυλίει είς το αίμά των, ένώ Λευ

κών ετέρων at Γφά).αγγες πεζαί στροφήν ποιοΰσαι 
κόπτουσι τον δρόμον είς τούς φεύγοντας Ινδούς. 
Σαχήπ δ ήρως βασιλεύ;, ταχύς ώ ;  βέλος, έν τω 
μεταξύ δρμά. Μετά του Βίλλιαμ τοϋ ανδρείου καί 
ξ-νθοϋ είς χεΐρας προσπαθεί νά ελθν). Τπό το 
κράτος δμως τών πληγών τά μέλη του έκλύονται, 
τό δμμα σκοτοδινιά, έκλείπουσιν έξηντλημέναι at 
δυνάμεις του. Σαχήπ δ ηοως βασιλεύς αιχμά
λωτοί είς τήν σκηνήν του Βίλλιαμ φέρεται άν- 
αίσθητος·

IB'.

Ολίγα στίφη μόνον των ίνδών νά φύγωσι τάς 
χεΐρας τών Λευκών κατώρθωσαν. Τά δέ λοιπά, 
νε*ρά, η στένοντα ύπο το άλγος τών πληγών, η 
ζωγρηθέντα μένουσι. Καί μ ετ  ολίγον οί Λευκοί 
ύπνον βαθύν ένέμ.οντο- καί παρ αύτούς δεσμοΐς 
ά^ρήκτοις δεδεμένα τών ί ’<δών τά αίχμαλίοτι- 
σθέντα τέκνα.

ΙΓ '.

Ααθμαίνων Κφθασε τό φρούριον δ άγγελος τών 
συμφορών Νανά·

« Τίς εΐ;  » φωνάζει άπό τών επάλξεων είς 
γηραλέος φύλαξ. «Νανά, δ φίλος καί πιστός τοϋ 
βασιλέ&)ς ηρωος Σαχήπ.» Ανοίγονται αί πΰλαι· 
0  Νανά εισέρχεται. Είς τάς δδούς παρθένοι κλαί- 
ουσι πικρώς. Πυραί, άντί λαμπάδων πένθους, 
λάμψεις ρίπτουσιν ώχράς.

ΙΔ'.

« ίδού είς άγγελος τής μάχης, » at παρθένοι 
κράζουσι δειλώς. « Σιωπηλές καί κατηφής βαδί
ζει, » άλλαι κράζουσιν· Οΰδέν προς ταύτας λέ 
γει δ Νανά. Κ τυπά τήν θύραν τής οικίας τοϋ 
Σαχήπ, τοΰ βασιλέως ηρωος κυρίου του. 0  θύρα 
τω άνοίγεται, καί δπισθεν αύτής ή νεαρά Δαθάμα 
περιμένουσα, «Λέγε, Νανά,» φωνάζει προς τον 
άγγελον. «Τί νέα; Νίκη; Ολεθρος;» Καί τά δά
κρυα της ρέουσιν ώς μαργαρίται δρόσου πρωινής.

ΙΕ.

« Απο πρωίας μάχονται ακούραστοι ποός τούς 
Λευκούς τοΰ βασιλέως ήροίοί πατρός σου οί πιστοί 
πολεμισταί. Ού^έν είσέτι ητο βέβαιον καθ' $ν 
στιγμήν τό στάδιον άφήσας, έστρεψα τον πόδα 
πρό; έδώ· Αλλ ή μανία τών Λευκών εί{ κίνδυνον 
βυθίζει τάς ελπίδας τών Ι»δών καί του πατρός 
τοΰ βασιλέως ηρωος Σαχήπ τοΰ φίλου μου Κυρίου, 
Εν μέσω τοϋ άγώνος τοΰ σφοδρού, τό δπλον 
κάτω θείς, έστράφη αίφνης πρός με καί μέ υφος 
σύνοφρυ μοί ειπε. « ΣπεύσονΓ ύπαγε Νανά- ή έκ- 
βασις τής μ * χ * ς  είναι άδηλος. Ϊσως το πάν άπο- 
λϊΐθη  έδώ· Τήν σύζυγόν μου σώσον καί τήν θυ
γατέρα μου Δαθάμαν. Αν εγώ σωθώ, είς τήν 
Π ηγην τω ν  Κροκοδείλων θέλομεν συναντηθή πριν 
ή τό μέγα άστρον άνατείλϊ}. Αλλως, θέλεις μάθει 
δτι έπεσα. » Αύτά μοί είπεν. Αγγελος έγώ πιστός, 
ιίχώ τοΰ βασιλέως ηρωος πατρός σου γίνομαι.

Ι2Τ\

Ακίνητος, ώ^ρά καί μεγαλοπρεπής, ή βασιλό- 
παις έκλινε τήν κεφαλήν- Εκρέμασε το δπλον 
έν τώ  μεταξύ δ κάθιδρος Νανά,_ καί έπί ψάθης 
έπεσε κατάκοπος τά κεκμηκότα ν άναπαύτ/) μ έ 
λη. Η δούλη Φάλχη είς τήν σύζυγον τοΰ βασιλέως 
ηρωος Σαχήπ άνήγγειλεν δσκ ή νέχ βασιλόπαις 
ήκουσε Δαθάμα.

ΙΖ\

Εσυρε τήν κόμην δλολύξασα ή σύζυγος τοϋ βα- 
σιλέως ηρωος. Αντωλόλυξε χορος θεραπαινίδων 
εκλεκτών, τά θάλλοντα καί τά παρθένα στηθη 
πλησσων ταΐς χερσίν. Ηγέρθη δέ θρήνος πολύ; 
καί κοπετός, καί τών δωμάτων εστενε το βάθος 
άντηχοΰν τούς κβπΐτούς. Εθρηνει όε τον βασι
λέα ηρωα καί τόν λαόν αύτοΰ η σύζυγος αύτοΰ 
Μαθάμ καί δ πϊρθενικός χορός. Εθρήνουν δέ το 
μέ)λον σκοτεινό» καί άγριον.

1Η.

Κεραυνόπληκτου θέσιν ή Δαθάμα εξακολουθεί 
τηρούσα. 0 νοΰς αύτής ώς ή ανέμη στρέφεται. 
Τούς θρήνους δέν ακούει. Σαχήπ τον βασιλέα η
ρωα πατέρα της τό πνεΰμά της διώκει εκ τοΰ 
σύνεγγυς. Τό φίλτρον έξυπνα έντός. Τής μάχης 
η φρικώδης θύελλα θολώς αντανακλάται εις τον 
νοΰν αύτής. 0 κόσμος κατα^ρέων πέριξ τής παρ
θένου βασιλίδος φαίνεται.

Ι θ \

Ανένυψε τοΰ βύθους. Διά τοΰ παραθύρου βλέπει- 
Σκότος, νέφαλα. Είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως 
εΐδε τότε  τόν κατάκοπον Νανά. ίόεας α ί 
φνης αστραπή τό χάος τοΰ νοός αύτής διερχεται. 
Επί τοΰ τοίχου πανοπλίαι πάγχρυσαι καί δόρατα 
καί πυροβόλων δωδεκάς άνηρτημένη κρεμαται. 
Ε ι ;  θώραξ άργυροΰς έπί τραπέζης ξύλου έρυθροΰ 
κατάκειται. Είς τήν γωνίαν περικεφαλαία και α- 
σπίς ακτίνας χρυσαυγείς ενοΰσιν.Εί; 7.ύχνβς αργυ
ρούς φώς ιλαρόν προχέει. _ t

Κ .

Από τοΰ τοίχου είς τήν τράπεζαν τήν έρυθράν 
καί άπό ταύτης είς τήν κόρυθα καί τήν ασπίδα ή 
νεάνις βασιλίς Δαθάμα τήν ακτίνα τών όμμάτων 
διευθύνει. Ηδη άπεφάσισε. Τήν γυναικείαν απεκ
δύεται στολήν, όποια κάλλη ή'άνα'.σθητος τετράς 
τών τοίχων ατενίζει. Τόν θώρακα ένδύεται’ ύπό 
κνημίδας μεταλλίνας ή άναξυρίς έκρύβη τής παρ
θένου· Ζώννυται ξίφος, καί πλοκάμους ούλους, μέ- 
λανας, καλύπτει περικεφαλαία. Καλλίξεστον φα
ρέτραν πληρή είς τόν 'ωμόν τ η ;  κρεμά. Βραχύ δε 
πυροβόλον άνά χεΐρας πάλλει. Ποΰ είναι ή Δα
θάμα; Λάμπων καί κατάχρυσος πολεμιστής Ίην 
βασιλίδα κόρην αντικαθιστά·

ΚΑ'.
ίίδη τό άστρον τής νυκτός ώς δρέπανον φο)τός 

διέκρινεν, έν μέσω νεφελών κρυπτόμενον, φιινο-

μενον, καί πάλιν σκιαζόμενον. Νά έξυπνίση τό ν 
Νανά προητοιμάζετο. Τής μητρός Μαθάμ καί τ ώ ν 
θεραπαινίδων at θρηνώδεις ίζχαί άκούονται. 
KάτoJθεv αϊφνης πένθιμος χορός παρθένο>ν, Ο^ό 
λάμψιν έρυθράν δαδός καί ήχον χαλαροΰ τυμπά
νου, ψάλλων ήκούσθη τήν ά*όλουθον ωδήν.

Του Πενζαπ, ώ πρ·στάτα θεέ, 

τ'Βν δακρύων αυιαι αΐ ροαΐ 
άς κάίλψωο:* 
και χαρα; Ιλβρά; 

ο.Ι γλυκεΓαι άκιινες άς λάμψωσς.
Ω θεέ τβΰ Πενζάπ, τον >.α1ν

τον πιστόν σου -παλαιοντα 
σώσον.' σ σο ν! Τά τε'κνα των πιστών σου τά κ λιιο ντι, 

άφες πάλιν φαιδρά τον σεανόν σου vacv 
νά πλ^ρώσωσι, 

και θριάμβου πυράν ύψηλήν 

είς τήν θείαν αυλήν τοΰ σεανοΰ σου ναοΰ νά υψώ^ωσι·
Τών Λευκών τήν άγρίαν φυλήν,

Ω θεέ τοΰ Πενζάπ, άν ζωγρήσωαεν, 
έκατόμβην Λευκών πρδ της θεία; μορφής σου Οά θΰ^ωαεν· 

Εάν δ'μως οργή 
Τά μεγάλα σου στέρνα είσεδυσεν’ 

ά̂  άνοιξη ή γη!
Τών πιστών σου Ινδών ό άσΐν ,ρ  κλαίων εδυσεν.

κ β ' .

Καί παρήλθεν ώς νέφους πένθιμου σκιά τών 
παρθένων δ ομιλος. Ενώ δε τής Δαθαμα; το ομ- 
μα προπέμπει αύτάς, καλπασμός αντηχεί πλη
σιάζοντας ίππου. Ακουσίως την θυραν ανοίγει κα
τ αβά^α ή νέα Δχθάμ* καί βλεπει, άσθμαινοντα, 
γνωστόν νέον Ινδόν, τής φρουράς τοΰ γενναίου 
Σζχηπ δντα καύχημα.

Κ Γ '.

—  « Πόθεν σύ, Αλγουνάρ;» —  Ποιον θκΰμα. 
Σύ κόρη βαρύοπλοςΐ Τοΰ πα'Γρος ανταξια, ω θΰ- 
γατερ. —  «Πόθεν έρχεσαι, λέγε! 0  Σαχήπ β ζ 7ΐ- 
λεύς καί πατήρ μου ποΰ είναι; όμίλει. ■ Ο-.μοι 
κόρη. Δεινή συμφορά. 0  πατήρ σου Σαχήπ βα
σιλεύς μου καί ήρως ηρώων αιχμάλωτος, ττ,ν 
σκηνήν τών Λευκών, ώς άστήο καταπέσας, στολι- 
λίζει δεσμώ τη;.  Τών ίνδών παρ’ αύτώ δ λαός 
δεδεμένος νεκρός κ*ί αίμόβρεκτος, σιωπήν τοΰ θκ- 
νά-.ου τηρεί, καί δλέθριον ύπνον κοιμάται.»

κ δ ' .
—- « Αλγουνάρ. Τον κα τάκοπον ίππον σου 

αφες αύτόν. Είς τήν φάτ-ην έκεΐ, άκουράστων 
σειρά ίππων, βόσκει παννύχι·.ν' σπεΰσον. Ζεύγος 
λύσον άκμαϊον, ταχύ, μέλαν έχον τό χρώμα, θ ε ί  
έφίππια, θές σίδηρους χαλινούς είς άτίθασσα ς-ο* 
ματα δύω. Αναμένω έδώ. Βχαιλίς δυστυχής, r‘ -- 
προστάζο)-»

ΚΕ'.

Ανελήφθη δ νέος πτηνός. Η Δαθάμα άνήλθε τήν 
κλίμϊκα. Δόρυ, πυροβόλον, ασπίδα, φαρέτραν έ- 
κόμ·.σε κάτω· Α^-ινάκας δέ δύο λαβοΰσα, έ^ωσθη



τόν ενα. ό  πιστό; Αλγβυνχρ ίππων ζεύγος κρα 
τών επανήλθε. ο ΛάβεΙ είπεν ή κόρη, καί ο
πλών ποικίλων τώ έδωκεν άθροισμα, όπερ π : ιν  
άναβασα Εκ,όρ,ισε κάτω.

Κ. ΣΤ

Ο ι 'ίπποι ανυπόμονοι τού; χαλινού; των δάκ 
νουσιν, Ε π ;  τ ώ ν  νώτων ήδη τοΰ Ινί>ς epp'<pOyj η 
Δ α θ ά μ χ .  —  β Αλγουνάρ, άνάβηθι! Η  σώζωμεν 
τον βασιλέα καί τον δ έ τμιον λαόν, ή π ίπ το μ ε>. 
Τόν ά / ι ν ί ο ι ν  τ ούτ ο ν  λάβε. Μ ε, κόπτε τ ά  δεσμά 
διά -της ίσχυ:α; κοπΐδο; του. ό δ ή γ ε ι  μ ε  έν μέσω 
τ ή ;  νυκτός .  όπόταν προσεγγίσωμεν, όδήγησόν 
μ ε  έλαφρώ; εί; τήν σκηνήν, οπου ήρω; και π χ τ ή ρ  

μου βασιλεύ; Σ α χ ή π  δεσμώτου  ύπνον άτιαον κοι 
μ&ται. Εν τ ώ  μεταξύ σύ λύε τ ώ ν  ίνδών τ ά  χ£-  

ρ η κ τ χ  δεσμά. Ε γ ώ  θέλω σέ φθασει. /ίδη ά 
y ωμεν! β

ΚΖ\

Τήν αστραπήν τ ί ;  είδε διασχίζουσαν τά βάθν 
τών αιθέρων; Τί; άστρα είδε δύω νά διχάζωσι τά 
υψη τά πολύφωτα τών ουρανών; Τπο τού; πόδα; 
τού; πτερόεντα; τών ίππων αστραπών σπινθήρ ά 
ένναο; εξέρχεται. Τά περιξ άντηχοΰσι συνεχή πο 
δοβολήν. Πνεύματα δύο τ ή ;  νυκτό; έπί πτερύγω·. 
ελαφρών ανέμου δτι φέρονται νομίζει;. Οί γρηγο- 
ροϋντε; φύλακε; ανήσυχοι άλλήλους θεωροΰσιν. 
« Ισ ω ;,  ίσως, λέγουσιν, ή τοϋ Πενζάπ θεότης εΐ; 
τον πόλεμον υπέρ τοΰ φίλου και πιστοΰ λαού τών 
Ινδιών έξέρχεται.»

ΚΗ.

Ορεων πολυπτύχου τάς συνδένδρους έκαμψαν 
δειράδα;. Τού στρατοπέδου τών Λευκών τά φώτα 
διακρίνονται. Οί δίδυμοι δπλΐται πλησιάζουσι. 
Καί ήύη εί; άπόστασίν βολή; τοϋ πυροβόλου άπό 
τού στρατοπέδου φθάντες. καταβαίνουσιν άπο τών  
σταλαζόντων ίππων. —  α Πού είναι Αλγουνάρ, 
τοϋ βασιλ;ως ήρωος Σαχήπ ή θλιβερά σκηνή; Τό 
Ιλαφρόν μου βήμα έλαφοώ; έκεΐ όδήγησον. ο 

Κ θ ' .

Διέρχονται, ώ ;  νύκτια φάσματα, δάσου; πυκνού 
τ α ;  άτραπούς, υγρά; είσέτι άπό τ ή ;  βροχής τού: 
κατα[5ρευσχντας κρουνού;· Τό σεληναΐον τόξον ήδη- - - -  - _ _ - 
πριν έςοπισθεν τών πολυδένδρων δύσιτι κορυφών, 
σωρό; πυκνό; καί σκιερό; νεφάλων άμφεκάλυψεν 
Επί άνθούσης χλόη: ρήματος διπλού τά ’ίχνη έκ 
τυποϋνται καί άθόρυβον τό ζεύγο; τών νυκτεοινών 
φασμάτων προχωρεί τού; ίππου; σύρον έκ τών χα 
λινών.

Λ'.

Εζήλθεν ήδη ή δυάς τού βαθυσκίου δάσους. Εί: 
το ε ;χατον τών συναδέλφων δένδρων δένουτι τού: 
ίππους. Κλάδος τις, πάχος έχων ά»δρικοϋ βρα
χίονας,  κυρτός καί κλίνων ακανόνιστος πρό; τήν 
μητέρα γην, κρατεί τών κεκμηκότων 'ίππων τή 
άφρόεσσαν δρμήν, Οί χαλινοί των έπ’αύτοΰ περιεδέ-

θησαν. Ατίθασσα τά ζώα δυστροποϋίΐ μή δυνάμενχ 
τή; χλοη; νά γευθώσι τήν άνθόεσσαν τροφήν. Η 
κεφαλή των άνω κάτω φέρεται καί άνοήτω; δά- 
*νουϊ ι  τοϋ μοχθηρού σιδήρου τήν άδάμ,αστον άκ- 
μ ’ΐν, ήτι ; ,  τήν γλώσσαν τήν αίμάσσουσαν πιέζουσα, 
τοϋ στόματος δεσμεύει πασαν έλευθέραν κίνησιν.

ΛΑ'.

Επί τή ;  ζώνη; τ ή ;  χρυσή; τήν χεΐρα φέρει ή 
Λαθάμα· Γοϋ άκινάκου τήν λαβήν ώ ; έρωμένου 
ψαύουσα μορφήν βαδίζει ακροποδητί ώ ; πτερο^τόν 
τι πνεΰμα τ ή ;  νυκτός. 0  Αλγουνάρ διστάζων προ- 

ορεύεται. Αλλ ή αιδώ; υπερτερεί τοϋ φόβου. Τίς 
χύτός; Ανήρ δέν εί»αι καί πολεμιστής; Αδυνατεί 
παρθέ«ου βασιλίδο; νά φχνή δειλότερο;. Ποοσήγ- 
γισαν. Τπο λευκά; κωνοειδεΐ; σχηνάς, κοιμώνται 
ύπνον νήδυμον οί άνδρε; τών άγώνων. Φύρδην 
λίγδη' νικηταί νικώμενοι, οί μέν κοιμώνται, ο! δέ 
ϊτένουσιν.

ΛΙ}'.

Ερποντε; κατά γ ή ; ,  τοϋ γρηγοροΰντος .πρώτου 
φύλακος τήν προσοχήν ήπάτ/ισχν. Ψιθυρισμός τή :  
βασιλίδο; κόρη; πρό; τόν Αλγουνάρ τοιαΰτα μ ε τα 
δίδει: «Πού τοϋ άΛχηγοϋ τών ξένων καί ξανθών 
λευκών, ποϋ είναι ή σκηνή;» Τού; δακτύλους πτύσ- 
ιων τούς λοιπούς τόν λιχανόν εκτείνει σιωπών δ 
ίλγουνάρ καί τήν σκηνήν δεικνύει- Επί τών χόρ
των σύρονται. Η θύρα τ ή ;  σκηνή; όπισθεν είναι- 
<αί προβαίνουσι συρόμενοι.

ΛΓ'.

—  α Τόν άκινάκην σύρε Αλγουνάρ! Απόθες τήν 
φαρέτραν», λέγει πτώσσουσα ή βασιλόπαι; κόρη. 
Κ,αί πλά γιο ; κλίνουσα, έπί τοϋ δπλου βλέπει ρέγ- 
^οντα τών ξένων τόν σκοπόν. Ω ; λίθος τής σφεν
δόνης έπελθοϋσα τόν έξήπλωτε νεκρόν. 6  άκινάκη; 

ή; καρδία; έθραυσε τήν τάξιν τήν αρμονικήν· Καί 
τρό; τήν κλίνην προχωρούσα τόν άνύποπτον κτυ- 
πά καί θανατώνει αυθωρεί τών ξένων αρχηγόν.

Λ Δ'.

0  νέο; Αλγουνά3 εί; τάς σκηνάς έ^ρίφθη ήδη 
λύων τών Ινδών τά ισχυρά δεσμά. 0  ήρως βασι- 

εύς Σαχήπ, λυόμενα, κοπτόμενα υπό αγνώστου 
ϋειδοϋς Ινδού τά άκαμπτα αισθάνεται δεσμά του. 

—  « Φεύγε, τώ  είπεν ή νεάν:; βασιλί;" εί;  τήν 
Πηγήν τών Κ ροχοόεΙ.Ιω ν  συναντώμεθα». 0  ήοω; 
Ιασιλεύς Σα/ήπ ύπό τό κράτος τών πληγών ή- 
γέρθη καί έ^ρίφθη τ ή ;  σκηνής έκτος, τής θυγατρός 
του τήν φωνήν ουδόλως έννοήσας. Η Δχθάμα τήν 
τκηνήν τοϋ αρχηγού «φίνουσχ πρό; τά ;  συμπύ- 
tvo j ;  φέρεται σκηνάς. Ηδη δέ θ,:ήνοι καί κραυγχί 
«κούονται καί τ ι ;  ανόητο; φωνή είς τού; αιθέρα; 

ηχεί.
ΛΕ.

Τού; θρήνου;, τήν βοήν καί τάς κραυγάς, αί ά- 
ττρ’ παί τών πυροβόλων διαδέχονται. Νομίζει τις, 
τι ονείρου φοβερού περίοδο; τελείται. Σκυθρωπό;

ό ουρανό;, ίμάτιον έκ νεφελών μελαίνων εξακο
λουθεί φορών. Καί νέα; πάλη; φοβέρα; ό θόρυβος 
άπλοϋται* τά δέ πέριξ βρέμουσιν . . .

ΛΣΤ'.

' ’Υ ' Ε · ;  τό φρούριον λυσίκομο;, στενάζουσα 
η σύ,υγο; τοϋ βασιλέω; ήρωος'Σαχήπ, έξήλθεν εί; ί 
τά ;  αγυια; τΑν θυγατέρα άπωλέσασα άφανισθεΐ 
σαν. ^Εντρομος ήγέρθη ό κοιμώμενος Νανά· Θεοα 
παινιύε; εκατόν, τήν τεθλιμμένην συνοδεύουσαι 
ΙΊαθάμ, οόυρονται θρηνοϋσαι τήν έκλείψασαν Δχθά-ί 
μαν. Τέφραν έπί κεφαλή; αύτών αί τεθλιμμένχι 1-1 
Οεντο.

ΛΖ'.

Καί ήδη τά βασίλεια τοϋ ΐρωδς Σαχήπ παν
τέρημα τόν έντρομον Νανά έγκλείουΐι· Τού; ο-Ι 
φθ*λμονΐ του τριβών πανταχοΰ ζη τεϊ τού;  6>’νοι.  
κοϋντας. Ηδη πρός τήν κλίμακα τού; πόδχς ήτοι- 
μάζετο νά φέρϊ). Γενική κραυγή χαράς ε ί;  τά ;  
πνοά; τοΰ πνέοντο; άνέμου φέρεται. Ακούεται 
a t  όρων άθρόον βχδισμα, καί εΐ; τού; τοίχου; αν
τανακλώνται λάμψει; τών δάδων·

ΛΗ\

11 νε* Φ χ λ χ η  εμφανίζεται άσθμαίνουσα· — ο Χ α ΐ '  
ρε Κανα, » ό λόγο; πρός στιγμήν τ ή; γλώσση; 
του Νανά πτερόεις δέν έξέρχεται. 11 Φάλχη έξα- 
κολουθεϊ. « Ε *  τοΰ Μ εγά.Ιου Α άσους  τοϋ Πενζάπ,
5 · ί ,  βασιλίδο; έρωμένο; καί μνηστήρ
, ,αλ> 5 <^?χ·ίγό; καί βασιλεύ; άνδρείων, εφθασεν 
επίκουρος τού κινδυ-εύοντο; φρουρίου καί τοϋ βα- 
οιλέοίς 7ιρωο; 2ζχ'Γτ-ι>

Λ Θ'.
ν Αγγελο; αίφν,; |,χ ;τ χ ι  τ&α β „ Λέως ί3ωο; 

^ α χ η α γ γ ε λ λ ω ν  τήν δεινήν καταστροφήν, καί 
K!^ S - v  τών ίνδών άπελευθέοω-Ι 

α ^ μ  ‘ o!:i βχοιλεο); ή σεανή καί τεθλια- 
μενη συζυγο; εισήλθεν εΐ; τά έρημα βασίλεια 
« ’· τόν ΛΧνα μετά τ ή ;  Φάλχη; είδε θεωρούσα; j 
τον επίκουρον στρατόν τοϋ φίλου καί πιστού συα- 
μαχου των Λθάλ. Τό ^  δ βασιλεύ; Σαχήπ ά- 
νηγνειλεν ϊ τ .  τ6 φ?0ύρ(ον θά φθάσ·0. Αλ λ'  αύτή

TT‘V α * ° ? r‘v 'κ^ζίουτα τήν έςαφανισθεΐσαν, I
την όεινην τ η ;  σ·.μφοράν καί τ ή ;  Δ α θ ά « ;  τήν 
α ..ο  ,,ια^ ,.ρο; τόν πιστόν μνηστήρα τη ;  Αθάλ

<Υγ-· -,  την κλαιουσαν ΛΙχονάα τα χέω ; άπο 
στε-λασα. ό  Νανά είς ίππον άναβά; ταχύ πρό;

V)>t> τώ» h ροχοόιι.Ιω>· ώ ;  έπί πτερών έ- 
φερετο. Γ

βΓ.V V

Ηόη φωτός λευκού χροιά διώκει τής νυκτός τά 
Ο «ξέρχεται περίλυπος καί πρό τή;

π^λ/;; τού φρουρίου άναπαύει τού; στρατού; αύ· 
Μί,νωΧ ο φ’-λο; καί πιστό; θεράπων του πα- 

ΡΛ,ο-ει τόν θλιβερώ; πενθούντα ήρω χ διά τήν 
μχ«ιλί->Λ καί μνηστήν «ι’ τοΰ Δχθάμαν.

ΜΑ.

ίππεύ; καλπάζων φαίνεται μακρόθεν. Είναι ό 
γενναίο; Αλγουνάρ. ΙΙρό τοϋ Αθάλ ‘τόν 'ίππον του 
κρατών «σπεϋσον, ώ ήρω βασιλεύ, έφώνησεν. Η 
βασιλόπαι; καί μνηστή σ0υ έ,τεσεν εί; χεΐρα; τοϋ 

‘ ον βασιλέα ήρωχ Σαχήπ καί τόν π ι
στόν αύτοΰ λαόν έκ τών άτιμων σώζουσα δεσμών. 
Ει; την Πηγην T&y Κ poxoth i.lu r  αναμένει σε έ 
ήοω; βασιλεύ; Σχχήπ. Τήν άφιξίν σου μετά πέν- 
θ"υ; αμα και χαράς, έν μέσω συμφορών καί τών 
οριμέων πόνων τών πληγών αύτού ήκουσεν, ήρω 
νεανία ! Φοβούμαι μή έκπνεύση. Σπεΰσον, ήρω βα- 
σιλεΰ, νέφος βαρείας συμφοράς «κάλυψε τά τ έ 
κνα τών κοιλάδων τοϋ Πενζάπ. «

, 0 ^λι0« '^ π ά χ ν η ν  καί τήν δρόσον τ ή ;  νυκτό; 
απορροφών άνέτειλεν. Ε ΐ ;  τήν Πηγήν τ&ν Κ ο ο-  
χοδύ ./ο )/  τών άνδρείων τοΰ Σαχήπ αί άραιαί καί 
τεθλιμμέναι φάλαγγε; σιωπηλαί καί κατηφεΐ; τήν 
συμφοράν καί τή ;  νυκτός τήν θύελλαν πικοώς ά· 
ναλογίζονται. Πέριξ τοϋ βασ,λέω- ήρωος Σαχήπ, 
*«κβς ακμαίων, ^ωμαλέων vs'ojv ΐσταται. Γογγύ
ζει ο γενναίος βασιλεύς ϋπό τό άλγος τών πλη
γών καί τοϋ άλύτου πένθους. Αλλ’ ά μ α  τοϋ Αθάλ 
πεπυκνωμένα άνεφάνησαν τά τάγματα, ηγέρθη, 
και την όύναμιν έκλείπουσαν άνακαλών προέβη. 

.Δάκρυα πικρά έπί τή; παρειάς αύτοϋ έκύλισαν. 
Προσήλθ ε̂ κλαίων ό Αθάλ, τό θέαμα ίδών. ονη  
πατεο, ειπε, ποία θύελλα δεινών;»Καί τοϋ μανδύου 
τού πενθοϋ-.τος^ήρωος Σαχήπ άσπ ά ζετα ι‘γονυπε
τής τα ακρϊ. Ηγειρεν αύτόν ό βασιλεύς Σανήπ 
καί άσπασθεί:, κέλητα έζήτησεν είπών— . νΩ τ έ -  
κνο ν, άγω μ εν, τήν ήρωίδα ή νά σώσωμεν μνηστήν 
«2υ και άςιαν θυγατέρα μου, ή ν άποθάνωμεν έκεΐ.»

| Ηγέρθη τών πενθούντων τοΰ Σαχήπ πολεμι- 
στών ή καθημένη στρατιά, ναι μετά τών άν- 

[ όρείων τοΰ Αθάλ ήνώθη. Εφιπποι προβαίνουσιν 
ο ήρως βασιλεύς Ιαχήπ γυμνόν τό ξϊφο; του 
κρατών καί ό έπίκουρο; αύτοΰ καί τή ; Δαθάμας 
ερωμένος καί μνηστήρ Αθάλ. Αθρόαι δέ βαδί- 
ζουσιν ε^όπισθεν αί ήνωμέναι στρ^τιαί.

Μακρόθεν τών λευκών ούδόλω; δ ακρίνουσι τά ; 
χιονώδεις οι Ινδοί σκηνά;. Ούδ’ ϊχνο; στρατο
πέδου διακρίνεται. ’Ανήσυχο; ό ή?ως βασιλ:ύ; 
Σχχηπ καί ό πιστό; έπίκουρο; ’λθάλ τού; ίπ 
που; των κεντώσιν. 0 λοιπός στρατό: αακράν
ϊνχπελείφθ/;. Ηδη τοΰ πυκνού καί γηραλέου δά- 

τρέ/οντε; εξέρχονται. Σαχήπ ό ήρως τήν 
«κιάν έπάν&>θέν του τοϋ θανάτου βλέπει πίπτού- 
σαν.  ̂ Τό βάθος τώχ πληγών αύτοϋ ό πόνος τού 
θανάτου φοβερός είσέδυσε. —  Μόλις τοϋ δάσου; 
κάμπτουσι τά τελευταΐχ καί μονήρη δένδρα 
ω θέαμα. —  Επί άγχόνη; έστημένης μεταξύ



δύω γειτονικών δρυών, κατάχρυσος πολεμιστή; 
και λάμπων αίωρεΐται. —  Οί λευκοί ουοόλω;
φαίνονται. —  Ω φρίκη, ή Δαθάμα. λνεγνώρισεν | 
ό ήρω; βασιλεύ; Σαχήπ την βασιλίδα θυγατέρα; 
του και σ -ά ; ,  ήτένισεν έπί μικρόν τήν φοοεράν 
σκηνήν, καί υπό άλγο; πόνου ενδομύχου κα·. 
πληγών δ τάλας συντρίβει;, τοΰ ίππου του κα- 
τέπεσεν, ώ ;  πίπτει κεραυνόπληκτο;. Προσηγ- 
γισεν ή στρατιά. —  0  δύστηνο; Αθάλ ακίνη
το ;  τήν φ»βεράν σκηνήν τ η ;  φρ'.κηί άτενιζει·
—  Βαθύν ά/ήσα; αΐφνη; στεναγμόν, και του; 
Ινδού; προστάξα; τό παρθένον πτώ μα εκ τοΰ
ΰψου; πρό; τήν γην νά κλίνωσιν, ωρκίσθ/) ν α- 

ποθάνη.

11 δύστηνο; και άπνου; βασιλι; κατεβι&ασθη. 
Αμορφον τό ιλαρόν τ η ;  ητο καί ώραΐον πρόσωπον. ι 
Θανάτου πτέρυξ φοβεράν καί πα γετώ δη ' εχεε
σκιάν έπί άβροΰ καί καθαρού μετώπου. Επ?σε πρη- 
νή; ο ίρωμένο; καί μνηστήρ λθαλ και εκλαυ-ε την ! 
ήρωίδα κόρην. Ινατηφεΐ; οί δύστηνοι t νδοί τοϋ δράμα 
το ; τήν πένθιμον σκηνήν Ινατενίζουσι· Τού θρήνου 

’ κορεσθεί; καί όρκισθεΐ; έκ νέου ν άποθάνη 5 Αθάλ, 
έπί φορείου απαλού καλάμου Ινδικού έπέθηκε τήν ι 
βασιλίδα: κόρην, καί στενάζων πρό; τό φρούριον 
έφέρετο. Εντό; χλαμύδος καταχρύσου τόν νεκρόν 
του βαίιλέω; ηρώο; Σαχήπ ίνδών δεκά; έκόμιζε. 
Καί ην ήμερα αυτη πένθιμο;. Προσήλθον ήδη καί I 
τώ ν  χ θέ ;  φυγόντων τού άγώνο; τήν φθοράν Ιν
δών τά τεθλιμμένα λείψανα άπό τού ύψου; τών ό
ρέων καταβάντα.

Πυρά μεγάλη ΰψηλή προητοιμάσθη» Τού φοου 
ρίου εζωθεν λαό; καί τ!-ϋ Αθάλ οί θάλλο\τε; πολε 
μις-*ί κυκλούσι τήν σκηνήν. Επί τού ΰψου; ή νεκρά 
Δαθάμα καί ό ήρω; βασιλεύ; Σαχήπ έτέθησαν. 
Χρυσό; καί άργυρο; έτέθη έπί τής πυραί. Θερα- 
παινίδε; εκατόν καί ή Μαθάμ ή μήτηρ βασιλι; 
καί τού Σαχήπ τού βασιλέω; σύζυγος έκεΐ άνέ- 
βη. Κλαίει δ δύστηνο; λαό;. Ηδη γλώσσαι τού 
πυρό; ΰψούνται πανταχόθεν, 0 Αθάλ «τάραχο; τό 
ΰψο; άναβαίνει τ ή ;  πυρα; καί τής παρθένου καί 
μνηστής Δαθάμας τήν μορφήν «σπάζεται. Φρίσσει 
ή φάλαγξ τών πιστών αυτού ίνδών. Από τού υ 
ψους ο ’Αθάλ πρός τόν λαόν τοιαϋτα λέγει.» ίί| 
πιστοί λαοί. Ακούσατε, οί βασιλεΐ; τής χλοερά;] 
κοιλάδο; τού Πενζάπ άθρόοι «ποθνήσκουσιν ώ ; ή- 
ρωες. Οΰδείς τόν θρόνον πλέον τόν θρηνούντα θ 
άν-ιβή τοΰβασιλέω; ήρωος Σαχήπ, καί τού ανδρείου 
βασιλέιο;, ώ ϊνδοί, Αθάλ. ίσότης. Πά; Ινδό;, καί 
τ ή ;  κοιλάδο; τού Πε-ζάπ πολεμιστής, άπό τού 
ΰψου; τ ή ;  πυρά; τοΰ όρκου άπολύεται, 8ν οί προ- 
πάτορε; αύτοϋ πρό; τού; πατέρα; εδωκαν ήμών 
ίί τέ'.να, χαίρετε ! »

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η .

'Ε.-χι τ ον τάφου έρωμέ^ης.
βπάψανε τά χείλη σου 

τά £όδα νά σκορπίζουν, 

είς ενα μνήμα άναίσθητο, 
τήν εύμορφ^ά χαρίζουν, 

αυτά ’ποΰ έγλυκοφίλησαν 
oi έρωτες συχνά.

£άν έλαφρο θυμίαμα
ή θεία ψυχή άναβαίνει

’σ τδν ουρανόν, τδ σώμα της
κλεισμένο έδώ προσμενει, 

το φλογισμένο σώμα μου 

νά το δεχθ-ij

Συ ’ποΰ τόλμησες, πέτρα τοΰ τάφου,

τέτοιαν εύμορφη κόρη νά κλείσ^ς, 
μέ τά δάκρυα θέλω νά σχίσ^ς,

οπου χύνω πικρά και θερμά.

Σχίσου ναι, και είς τά μαΰρα σου βάθη 
γλυκυ θάλαμο έκεΐ νά μοΰ δώστ,ς

ίο πολύπονο σώμ* νά ένώσ^ς
μετ’ αύτοΰ ’ποΰ το κράζει σιμά.

*  -* #

Α ΐ ν ι γ α α .

Είμαι μυθικός τις ήρως, σπανιώτατος τ& κάλλος, 
το δ’ όμώνυμόν μου άνθος διαχέον εύωδίαν 

έκμαγεύδΐ τήν καρδίαν.
Αν τά πρώτά μου άφησες, τ ιμ ή ν , οσην ουδεις άλλος, 

εχω παρά τοΐς άρχαίοις και τω Βάκχφ δέ ιδίως.
άλλά είμαι τίς και π&Γ-ς;

Αν το μέσον μου άφησες, και μέ αναγραμματισ^;, 

φυτον πάλιν θά μέ ιδ^ς, άλλ’ ούχί φυτον σπουδαΓον 

ώς το πρότερον ώραίον.

Αν το δεύτερόν μου αυθις άπαλβίψ^ϊ 0* μ  άφήσ^;, 

ινα γείνω 8λος ίσος. Και το δεύτερόν μου πάλιν 
κρύπτης, φίλε, βλέπεις άλλην 

ιδιότητα μεγάλην. Δηλητηριάζω λίαν
τών ανθρώπων τήν καρδίαν. 

άν μέ άναγραμματίσης, 
χρήσιμον έγώ θά γείνω είς τον οικόν σου εν κτήνο:.

άν μέ άποκεφαλίσ^ς, 
είς τήν σάρκ* osu υπάρχω, ώς τών μελισσών το σμήνος.

Κ. ΠΛΗΘΟΝ1ΔΗΣ. 
 -


