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. Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Ρ Μ Ε Ν Ι Κ Η Σ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Εν τή επιστολή ταύτη δ Κ αθοΛ ιχός  Ναρ- 
®ής συνενοΐ λεπτομερή τινα δμολογίαν πίστεως. 
0 δέ αΰτοκράτωρ ένεχείρισε τά  έγγραφα ταΰτα 
τη συνόόω Κωνσταντινουπόλεως, προεδρευομένη 
υπο τοΰ ΓΙατριάρχου. Η έντύπωσις $ν παρήγαγον 
ητον εΰνοϊκωτάτη' ή μεταξύ τών δύο εθνών 
αντιπάθεια έξησθένησεν* ή συζήτησις κατέστη δυ
νατή. Αλλά δυστυχώς άπωλέσθη μέγας καιρός 
εις ανωφελείς ομιλίας. 0 αύτοκράτορ άπέστειλε 
πρός τδν Κα,θο.Ιινόν δύω σοφούς: τόν διδάσκαλον 
θεωμανδν καί τόν άρχιμανδρίτην ΐωάννην Ούτ- 
μανον. Η διήγησις  τών συζητήσεων, ας οί απε
σταλμένοι ουτοι εσχον μετά του Ναρσή, έγένετο 
λίαν σχολαστική' άλλ δ πατριάρχης τών Αρμε
νίων ωφελήθη μεγάλως.

« Ε^ομεν, λέγει, έπί τοϋ παρόντος άκριβεστέ 
ραν γνώσιν τών δογμάτων τής Ελ>ληνικής Εκκλη
σίας, ένώ πριν, έξαπατώμενοι υπό tivcov αμαθών 
λεγομένων Ελλήνων, ένομίζομεν ότι εϊχετε μετά- 
σχει τών ιδεών τοϋ Νεστορίου· Καί ύμεΐς έπίσης, 
άποπλανηθέντες υπό τινων προσφύγων, έσκανδα* 
λίσθητε καί ένομίζετε ήμας ώς οπαδούς τοϋ Ευ
τυχούς. Κατά έμβριθή 3 έξέτασιν, άναμφιβόλως 
απέχετε πολύ άπό τοϋ νά παραδέχησθε τήν J i a -  
χ ύ ρ ιο ιν  iu r  y ia e u r ,  ?,ν έκήουξεν δ Νεστόριος, 
καί ήμεΐς άπέχομεν πολύ άπό τής σνγχύσεα>(, ην 
παραδέχεται δ Ευτυχής. Προσεγγίζομεν μεγάλώς 
έν τή άληθεΐ δμολογία: τής πίστεως. »

0  Καθολικός άνέβαλε νά δώση τήν τελευταίαν 
αύτοϋ άπόφασιν, διότι δέν είχε πχρ έαυτω τούς 
επισκόπους καί Αρμενίους διδασκαλ^υς" πεοιωρισθη 
δέ μόνον νά πέμψ/) εις Κωνστ*ντινούτ:ολιν ν:αν

εκθ:τιν πίστεως, εύρεθεΐσαν λίαν ορθόδοξον καί 
πλήρη αγάπης. 0  δέ σοφός Θεωριανός άπεστάλη 
έκ νέου εις Αρμενίαν ινα άποπερατώση ζητήματά 
τινα, είσέτι μή διασαφισθέντα· Αλλ έν τί) με 
ταξύ τούτω δ χαθοΑιχι3c Ναρσήί άπεβίωσεν, αί 
δέ διαπραγματεύσεις έξτ,κολούθησαν έπί τοϋ δια
δόχου αύτοΰ Γρηγορίου Δ . , δντος επίσης φίλου 
τής ειρήνης. Τελευταιον δέ μετά δεκαεπτά έτών 
διαπραγματεύσεις καί έζηγήσεις, ύπεγράφη ή ει
ρήνη έν τή συνόδω τής Γρόμν.λας, εορτασθεΐσα 
την ήμέραν τοϋ Πάσχα τώ  4 4 7 9 .

Αλ λ ή ενωσις αυτη μεταξύ τής Αρμενικής καί 
Ελληνικής Εκκλησίας, ή υπογραφεΐσ* έν τή συ
νόδω τής Γρόμηλας τώ  1 1 7 9 ,  δέν έγένετο το -  
σούτφ διαρκής, μ.ήτε παρεδέχθη ύφ όλου τοΰ 
Αρμενικοϋ λαοϋ. Η παλαιά ζύμη τής έθνικής άν- 
τιπαθείας παρήγε πάντοτε τούς καρπούς αΰτοϋ 
«αί έκώλυεν Ινα ή έπί τών δογμάτων συμφωνίκ 
μή ριζωθή έν τή έπι^ροή τής γλυκείας ζωηοότη- 
τος καί τής ένθέρμου αγάπης. 0 πολιτικός δεσμός, 
δ συνδέων τότε τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν 
μετά τής Αρμενίας, έ/αλαρώθη κατά τήν έποχήν 
ταύτην. Αί άκαταλήπτου άποφάσεως τής Πρό
νοιας, δ τόπος τών Γαϊκανών όιήρχετο άλληλο- 
διαδόχως υπό τόν ζυγόν πλείστων κατακτητών.

Απαλλαγεΐσα τής καταπιέσεως τών ΓΙερσών, 
άπετέλεσε μέρος τής Βυζαντινής αΰτοκρατορίας, 
καί οταν ή τελευταία αυτη κατέστη άησχυρος 
\ά προστατεύση τάς εΰρυχώρους αύτής κτήσεις, 
ή Αρμενία διεχωρίσθη, καί μέρος μέν υπετάγη 
τοΐ; Πέρσαις, μέρος δέ, τό παρά τήν Συρίαν, ΰπέ- 
πεσεν ύπό τόν ζυγόν τών Σαρακηνών, καί αύτό 
δέ τό κέντρον τής Αρμενίας  ήπειλήθη ύπό τών 
Μογγόλων. Περιστάσεις δέ ουτ&ίσί λυπηραί δέν 
ήδύναντο νά εύνοήσωσιν ούτε τήν ενωσιν τών Α ρ
μενίων μετά τών Ελλήνων, μήτε τήν μεταξύ τών 
διαφόροιν μερών τοϋ δυστυχούς τούτου έθνους 
συμφωνίαν. Οί κατακτηταί αύτής δέν έσκέπτοντβ 
ει μή τίνι τοόπω ν άπομακρύνωσι τούς νέους αυ-



τών ύπη ιόους, ί*α μή ε’ίπω δούλους, <5τςί> τών 
άρ/αίων ΐν πίπτει αδελφών αύτών. 0 δεσποτισμός 
πάντοτε έλαβεν ώς άρχήν τί) Divido et impera 
(Δίελε και άρχε).

Οί χριβτιανοί τής Δύσεως κατά τήν εποχήν 
ταύτην £ΐχον μεγάλην ίσχύν. Κατά συνέπειαν δε 
τ ί ς  συστάσεως τοϋμ ουδαρ ισμ ου , οι πάπχι είχον 
αποκτήσει μεγίστων επιρροήν κ*ί  μάλιστα δικαιώ- 
μ,ατα επικυριαρχίας έπί απειραρίθμων αρετών. 
Κατατεθλιμμένοι ύπό τον ζυγόν τών άπιστων, 
οί χριστιανοί της Ανατολής έστρεψαν τά βλέμ
ματα αυτών προς την Ρώμην.

Η παπική πόλις ήτο, προ πολλοϋ καιροΰ, κα- 
ταφύγιον δλων τών δυσαρεστουμένων έκ τών τής 
Ανχτολή; τόπων.

Κατά τό έτος 1 0 7 9 .  Μασσάρ τις, άνήρ άνησύ- 
■/ου χαρακτήρος, καταδεδιωγμένος ές Αρμενίας 
ένεκχ τοΰ νεωτερισμού τής διδασκαλίας αύτοΰ, 
μετέβη είς Ρώμην καί έτέθη ύπό τήν προστασίαν 
τοϋ Γρηγορίου Ζ .  Ινα δε δικαιολογήση τους π α 
ραλόγους αυτοΰ διαλογισμούς, οιτινες έσκανδάλι- 
ζον τούς Ρωμαίους, δ Αρμένιος πρόσφυξ ύπες-ήρι- 
ζεν οτι ή ιδέα αύτοϋ ητο σύμφωνος τω  δόγματι 
τής τοϋ τόπου αύτοϋ Εκκλησίας. Περίφροντις διά 
τήν τιμήν τής Εκκλησίας αύτοϋ δ άρχιεπίσκοπος 
Συνάδων (έν Φρυγία) έξαπέστειλεν είς Ρώμην ιε
ρέα, ένομαζόμενον ϊωάννην, έπιφορτίσας αΰτον νά 
δώσ/i, έπί τη πίστει τής Αρμενικής Εκκλησίας, 
τάς άναγκαίας έξηγήσει;. Αγνοοΰμεν μέν έάν δ 
ϊΐάπας δέν εύχαριστήθη έκ τών έξηγήσεων τού
των τ-.ϋ άνατολικοΰ άπεσταλμένου, ?ι έάν ώφιλού- 
μενος έκ τούτων ήρΐατο τών μετά ταΰτα σχέσεων 
μετά τών Αρμενίων ποιμένων" οπωσδήποτε όμως, 
έ Γρηγόριος Ζ . έγραψε προς τον έξαποστείλαντα 
αύτώ Τ° ν ϊωάννην αρχιεπίσκοπον επιστολή*
τι  να, εν υϊ άπαριθμεΐ τάς μεταξύ τή ;  Αρμενικής 
Εκκλησίας κα'ι τής τ ή ;  Ρώμης ύπαρχούσας ά συμ
φωνίας. « Εμάθομ,εν, λέγει, ότι έν τη Θεία Μι>ς-α- 
γωγίιy ούόόλως αναμιγνύετε υδωρ μετά τοϋ οίνου’ 
δτι ποιείτε τό Αγιον Χρίσμα διά βουτύρου-, καί 
δτι έπιδοκιμάζετε καί τ ιμάτε  τον αιρετικόν Διό- 
σκορον έξ Αλεξανδρείας· Μολονότι δέ δ ύμέτερας 
απεσταλμένος ί :ρεύ; Ιωάννης ειπεν ήμΐν οτι δέν έ
χει ουτω:,  έν τοσούτω έπιθυμ.οϋμεν νά μάς γρά- 
ψητε δ,τι περί τούτου πιστεύετε, ώς καί περί 
άλλων άρθρων, είς α δύνασθε νά έχητε αμφιβο
λίαν τινά·

« Επιθυμοϋμεν έπίσης νά μάθωμεν έάν μετά 
τώ * άλλων Εκκλησιών παραδέχησθε τάς τέσσα
ρας οικουμενικάς συνόδους, α; 6 Αγιος Γρηγόριος 
έτίμ.α ώς τά τέσσαρα Εύαγγέλια, ώς καί τήν πέμ- 
πτην σύνοδον. Προτρέπομεν υμάς νά μή ποοσθέ- 
ττ,τε πλέον είς τό Τρισάγιον τάς λέξεις ό δ ί ή- 
{ΐΰς σ ΐαν ρ ω θ ΐίζ , ινα μή σκανδαλίζωνται αί άλ- 
λαι Εκκλησία'.·

«Επομ-ένως έξακολουΊεΐτε νά τελήτε τήν θείαν 
Μυσταγωγίαν δϊ άρτου άζύμου, καί καταφρονείτε

τάς ματαίας έπιπλήξει;,  τάς παρά τών Ελλήνων 
υμών τε καί ήμών γενομένας·» Η επιστολή αυτη 
έτυχεν άνευ άπαντήσεως, καί ύπονοοϋμεν τόν 
λόγον. Αναμφιβόλως οί Αρμένιοι παρετήοησαν έν 
τή παπική έπιστολή άλλοίαν τινά έκφρασιν π α 
ρά τήν έφ’ ής*ησαν συνειθισμένοι έν ταΐς σχέσεσιν 
αύτών μετά τών Ελλήνων πατριαρχών. Ενώ οί 
τελευταίοι ουτοι συνδιεσκέπτοντο καί συνεζήτουν, 
μάλιστα ύπέο το δέον ’ίσως, έπ'^τών άμφισβητου- 
μένων, δ πάπας έξετίθει τούς διαλογισμούς αύτοϋ 
ώς κύριος, χωρίς νά δικαιολογήση τό δόγμα αύτοΰ, 
μετεπέμπετο ένώπιον τοϋ δικαστηρίου αύτοΰ, 
χωρίς νά παραδεχθή τό τής συζήσεως έκ μέρους 
τών Αρμενίων δικαίωμα. Ουτοι έζήτουν μέν τήν 
ενωσιν, άλλ' ούχί καί τήν έπ’ αύτών κυριαρχίαν’ 
άνέμενον βοήθειαν καί προστασίαν καί ούχί ζυγόν· 
Οπως δήποτε κατανυττόμεθχ έπί τοϋ σεβασμού, 
8ν 5 Γρηγόριος Ζ\ έπιδϊί<νυται διά τάς ’ πρώτας 
τέσσαρας οικουμενικάς συνόδους άς συγκρίνει ,  * * -  

τά τόν Αγιον Γρηγόριον, μετά τών τεσσάρων Ευ
αγγελίων. Εγνώριζε τήν άφοσίωσιν τών Α\ατολι- 
κών διά τάς οικουμενικάς άγίας συνόδους. Ε π ε-  
φυλάχθη λοιπόν λίαν δμιλών περί τοΰ άπολυτισμοΰ 
καί τής υπεροχής τοϋ πάπα έπί τών συνόόων. 
Οσον δέ διά τούς Δυτικούς, ολίγον έφρόντιζε, καί 
έτίθετο ύπεράνω πάσης συνόδου, έστω καί οικου
μενικής·

Συμμετέχομεν καθ' δλοκληρίαν τής γνώμης τοΰ 
Γρηγορίου Ζ\ περί τής χρήσεως τών άζυμων έν 
τη ευχαριστία· άλλ’ επιθυμοϋμεν νά μετεχειρίζετο 
περί τών Ελλήνων έκφράσεις ήπιωτέρας καί φιλ- 
τέρας’ δέον νά η μέτριος τις, προκειμένου περί ζη
τήματος πίστεως, ούδόλως άφορώσης τ ίν  καθολι
κήν διδασκαλίαν.

Η επιστολή τοϋ Γρηγορίου Ζ .  ό έν συνδιήλλα- 
ξε τή ν  Εκκλησίαν τ ή ;  Αρμενίας μετά τής έδρας 
τής Ρώμης’ ή Δύσις έξηκολβύθησε θεωροΰια αύ
τήν ώς αιρετικήν’ ουτω δέ άντ ί νά συνδραμωσιν 
αύτήν, οί σταυροφόροι έξητήσαντο παρα τοϋ πα· 
πα Ούρβανού Β . μέτρα αυστηρά κατ αυτή;,  μ.ε- 
τά τήν άλωσιν τής Αντιόχειας (1 0 9 8 ) .  « Ενική- 
σαμεν, γράφουσιν αύτώ, τού; εθνικούς, α π ολεί
πεται ύμΐν νά νικήσητε τού; αιρετικούς άρμ ε-  
γίου c .”

0 πάπας δέν ειχεν άνάγκην ν’ άναλάβη τήν 
έκστρατείαν ταύτην. Πάραυτα ( Η  4.5) οι Αρμένιοι 
ύπετάγτσαν αύθορμήτως ύπό τήν έξουσία* αύτοΰ- 
Αλλ’ εΐναι άληθές δτι δέν παρώτρυνεν αύτούς ή 
επιθυμία τής βυμφιλιώσεως ινα μεταβώσιν είς 
Ρώμην, μόλον δτι κατ' έπιφάνειαν αΰτη ύπήρχεν 
ή κυρίως αιτία τής μεταβάσεως.

Η άληθής αιτία τοΰ διαβήματος τών Αρμενίων 
ητο ή ανάγκη έπικουρίας κατά τών Σαρακηνών· 
Οί σταυροφόροι ειχον  ήττηθή’ ή πόλις τής Εδέσ- 
σης, άρχαία πρωτεύουσα τών Αρμενίων βασιλέων, 
κατείχετο ύπό τών άπίστων. Ινα υποχρεώσωσι 
τόν πάπχν Ευγένιον Γ ' .  δπως σπεύση είς βοη-

θειάν των, καί ινα διεγείρωσι τό συμφέρον αύτοΰ, 
οί Αρμένιοι, παρουσιασθέντες έν Βετέρβω ύφ ένός 
Α ϊ τ ι ν ο ύ  έπισκόπου τής Συρίας, δνομαζομένου θ δ -  
γ ο υ ,  υπερύψωσαν παραδόξως τήν πολυαριθμίαν 
αύτών. Προέβησαν δέ μέχρι τοϋ δτι ό Καθολικός 
τής Αρμενίας εΐ/εν ύπό τήν δικαιοδοσίαν του ύπέρ 
τούς χιλίους έπισκόπους.

Ινα δέ έφελκύσωσιν έπί μάλλον τήν καλοκά- 
γαθίαν τοϋ Πάπα, οί άπεσταλμένοι Αρμένιοι παρ- 
εκάλεσαν αύτόν νά γίνη δικαστής καί διαιτητής 
μεταξύ αύτών καί τών Ε>λήνων, τοσοΰτον ολίγον 
έκτιμωμένων έν Ρώμη· Τέλος δέ, έπειδή τό άσφα 
λέστερον μέσον δπως. κερδίσωσι τόν Πάπαν, ήτον 
ή ύποταγή είς τήν έξουσίαν του, οί Αρμένιοι, 
πριν έπΛηφθώσι τής σύζητήσεως έπί τών δογμά
των, άνεγνώρισαν τήν οικουμενικήν δικαιοδοσίαν 
τοϋ έπισκόπου τής Ρο>μης. 0  Εύγένιος Γ . τό 
έφ έαυτοΰ, έπραξε πάν δ,τι ήδύνατό 'ίνα προσελ- 
κύση τούς Αρμενίους" τοΐς εδωκε τιμητ'κήν θέσιν, 
έν ή μόνος έτέλεσε λειτουργίαν* οί δέ φίλοι του 
δέν έμειναν όπίσω κατά τάς κολανίας* ώς γνω
στόν, αύταί είσι κοινόν νόμισμα έν τή Ανατολή’ 
είς τών άπεσταλμ,ένων τής Αρμενίας διεβεβαίωσε 
λοιπόν δτι είδεν έπί τής κεφαλής τοϋ Πάπα, κατά 
τήν λειτουργίαν, άκτινα ήλίου καί δύο περιστεράς 
άναβαινούσας καί καταβαινούσας, χωρίς νά δυνη- 
θή δπως άνακαλύψη πόθεν είσήοχοντο αί περιστε- 
ραί αύται καί τό φώς.

Οσον δέ διά τάς διαφοράς, τάς υπαρχούσας με
ταξύ τών δογμάτων τής Αρμενικής καί Ροψαϊκής 
Εκκλησίας, τό ζήτημα τοΰτο κατά τήν περίστασιν 
ταύτην έξετέθη μετ έλα^ίστης άκριβείας καί 
σπουδαιότητος. Απασα ή συνδιάλεξις περιεστρά- 
φη έπί τών τής εύχαριστίας αντικειμένων’ οι 
Αρμένιοι, κατά τόν Οθωνα Φρισίγγιον, ήξίουν δτι τό 
έθος τής Εκκλησίας αύτών ητο νά μεταχειρίζων- 
ται άρτον μετά ζύμης έν τή  τελετή τής λειτουρ
γίας, άλλά δέον νά πιστεύσωμ,εν δτι έβεβαίουν 
τουναντίον, καί δτι ό Οθων Φ-ησίγγιος ?ι οί άντι- 
γραφεΐ: αύτοΰ ήπατήθ/,σαν έπί τούτου.

Οταν οί Αρμένιοι άνεχώρησαν έκ ‘Ρώμη;, έ 
φάνησαν λίαν ηύχαριστημένοι, άλλά καί 6 Πάπα; 
ούχ ήττον. Εκαυχάτο διότι ηύξη^ε τό ποίμ,νιόν 
του, οί δέ Αρμένιοι έκολακεύοντο διότι απέκτη
σαν ισχυρόν προστάτην τοϋ έθνισμοϋ των. Επι- 
στρέψαντες είς τήν πατρίδα των, περιέμενον, άλλ 
εις μάτην, τή* ύπό τοΰ Πάπα ύποσχεθεΐσαν έπι- 
κουρίαν. Τότε έγκκτέλειψαν τήν τοσοΰτον όλιγο- 
χρόνον μετά τής ‘Ρώμης επιστροφήν των, καί 
άνέλαβον διαπραγματεύσεις μετά τοΰ αύτοκράτο
ρός '< αί τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Διε- 
λογίζοντο, άναμφιβάλως, δτι είναι καλόν τό έχει* 
πανταχοΰ φίλους.

Δέον νά έκπληχθή τις δτι μετά τοιούτων δια
θέσεων α! κατ έπιφάνειαν συμφιλιώσεις τών Αρ
μενίων μετά τών Ελ/ήνων καί Λατίνων εφερον 
καρπόν τινα;

Μέχρι τής έποχής, είί $ν φθάνομεν, τό ύπονόη' 
μα τοΰ συμφέροντος, όπερ ένέπνεε τά διαβήματα 
τών Αρμενίων διά τήν μετά τοϋ πάπα τής ‘Ρώ 
μης ένωσίν των, ήτον άρκούντοις φανερόν. Η συνεί- 
δησις καί ή αισχύνη έκώλυον ινα μεταχειρισθώσι 
φανερώς τά άγια ώς μέσον ίνα φθάσωσιν είς π ο 
λιτικόν σκοπόν, άλλ έπειδή «ί περιστάσεις έγί- 
νοντο δυσκολώτεραι καί αί έσωτερικαί άταξίαι 
σπουδαιότεραι, οί Αρμένιοι έξεζήτησαν τήν μετά 
τής Εκκλησίας τής ‘Ριόμης έ'νωσιν έπί τώ  προδή- 
λω σκοπώ 'ίνα λώβωσι βοήθειαν κατά τών έχθρών 
των’ τότε  οί Αρμένιοι βασιλείς γίνονται διαπραγ- 
ματευταί καί οί ποιμένες άκολουθοΰσι τά βή
ματά των.

Κατά τό τέλος τοΰ δωδεκάτου αίώνος (I 1 9 9 ) ,  
έπειδή ήγέρθησαν διαφιλονικείαι περί τής διαδο
χής άρχής τίνος τής Αρμ,ενίας, δ Αρμένιος βασι
λεύς Λέων έξητήσατο τήν διαιτητίαν τοΰ Πάπα 
ίουνσκεντίου Γ /. Ινα δέ κερδίση τόν ισχυρόν πον- 
τίφηκα ύπέρ τών συμ,φερόντων τοϋ συγγενοΰς του 
Ρουπίνου, ο Λέων τώ  προύβαλεν όπως ύποτάζη 
τήν Αρμενικήν Εκκλησίαν εί; τήν εξουσίαν του. 
0  δέ Κο^ράδος, άρχιεπίσκοπος Μαγουντίας, δ^τις 
είχε συμμεθέξει τής σταυροφορίας, καί δστις ην 
άνάδοχος τοΰ νέου άξιούχου Ρουπίνου, δπεσχέθη 
τήν μεσολάβησίν του παρά τφ  Πάποι· Ούτος δέ δ 
ίεράρχης συνέταξε τήν ύπό τοϋ βασιλέως Λέοντος 
τής Αρμενίας ύπογεγραμμένην έπιστολήν" τό υφος, 
ή συνέχεια τών ιδεών, ή γνώσις τοΰ χαρακτήρος 
τοΰ ίουνσκεντίου Γ^ τά πάντα προδίδουσι τόν α
ληθή συντάκτην τής έπιστολής. 0 επίσκοπος τής 
Μαγουντίας δέν παρέλειψεν ινα οίκειοποιηθη τό 
Αποτέλεσμα τ ή ;  κατακτήσεως ταύτης. Η έπιστο- 
λή τοΰ Λέοντος χρονολογείται έκ Ταρσοΰ, καί κα
τά τό έτος χιλιοστόν έκατος·όν ένενηκος-όν Ιννατον. 
«Κατά τά ;  σωτηριώδεις συμ.βουλάς τοΰ άρχιεπι- 
σκόπου Μαγουντίας, γράφει 6 Λέων, έπιθυμ,οΰμεν 
νά ενώσωμεν μετά τής Εκκλησίας τής Ρώμης τό 
ήμέτερον βασίλειον, δπερ έστί λίαν έκτεταμένον, 
καί παριστώμεν ύμΐν διά τοϋ στόματος τοΰ ιεράρχου 
τ',ύτου τάς δυσχερείας καί δυστυχίας τοΰ τε  βα
σιλείου τής Συρίας καί τοΰ ήμ,ετέρου’ όέν θέλομεν 
δυνηθή νά τάς ύποφέρωμεν άνευ τής άροιγής βας. 
Διό ίκετεύομεν υμάς ίνα τόν άποστείλητε πριν 
τά δεινά μας μ,είνωσιν άνευ θεραπείας.» Μόλις 
ή έπιστολή αύτη ένεχειρίσθη τώ  ΐουνσκεντίω I . 
καί δ βασιλεύς, βιάζομενος ύπο τών δεινών, τώ  
έξαπέστειλεν έτέραν, δί ή ; παρεκάλεσε τόν Πά
παν ίν άναλάβη τήν υπεράσπισιν τοϋ νέου Ρου
πίνου καί νά μή βραδύνη δπως τώ άποστείλη 
βοηθήματα κατά τών άπιστων. 0 πατριωτισμός 
τών έπισκόπων τής Αρμενίας καί ή άνάγκη τοΰ 
βασιλέως αύτών έβίασαν αύτούς νά γράψωσι προς 
τόν Πάπαν μετά τής αύτής έννοιας. Α λ λ ά  τό 
παραδοξότερον είναι δτι, ένώ δ βασιλεύς αρχεται 
τής πρό; τόν Πάπαν έπιστολής του διά τής έ*.- 
θέσεως τών θρησκευτικών υποθέσεων, δ Καθολικός



τής Αρμενία; Γρηγόριος έν τ·?, ίδική του θέτει 
πρώτην βάσιν τά ;  υποθέσεις τοϋ βασιλείου· α -  

ναμφιβόλως ό συντάκτη; εν ταύτη ευρίσκει περί- 
7ασιν ν άπ·..νείμτ, επαίνου;, τή ;  μετριότητας μη 
ούσης αύτω κτήμα άρετή;.» Μάθετε, γράφει δ άρ- 
χιποίμην τ ή ;  Αρμενικής Εκκλησίας, δτι δ αρ
χιεπίσκοπο; Μαγουντίας έφερεν ήμΐν, παρά τε
Θεοΰ καί τ ή ;  Ρωμαϊκή; Εκκλησίας, τδ στέμμα,
δί οΰ έστεψε τδν βασιλέα ήμών Λέ ντα, καί οτι 
εΐχομεν άπολέσει πρδ τοσούτου χρόνου δ,τι άπε- 
χώρησεν ήμά; άφ υμών. ό  αρχιεπίσκοπο; έξή
γησεν ήμΐν τά δόγματά σας, άτινα θέλομεν νά 
παραδεχθώμεν* θέλομεν νά ΰποταχθώμεν εις τάς 
διαταγάς σας μεθ δλων τών αρχιεπισκόπων, έπι 
σκόποιν καί τοϋ κλήρου τή ;  Εκκλησία; ή μ ώ ν ,  πο
λυαρίθμου δντος.» Αλλά τδ κυριώτερον, ω ; πάν
τοτε ,  έτέθη έν τώ  τέλει τή ;  πατριαρχική; έπι 
στολή;* μαντεύει δέ τ ι ;  δτι τοϋτο ήν ή έξαίτησις 
βοήθειας κατά τών απίστων.

0  ίουνσκέντιος Γ/. έθριάμβευε θεωρών ΰπό του: 
πόδας του μέγα βασίλειον καί άρχαίαν καί άνε 
ί;άρτητον Εκκλησίαν. Εν τή απαντήσει του επαι
νεί τδν βασιλέα, προσδραμόντα εις τήν Ρωυ,αί 
κην Εκκλησίαν, ούχί jio v o r  δ ιά  την πνενματιχην  
έζονο ίαν , άΑ.Ιά χα'ι ι)'ιά την χοσμιχην ετι· 0 δε 
βασιλ=υ;, άφ εαυτοΰ, έλαβεν ΰπόσχεσιν βοη
θειών, καί τώ  παρέστησαν ευνοϊκήν λύσιν τοϋ 
ζητηματος, τοϋ άφορώντος τήν δπερ τοϋ συγγε- 
νοΟς του Ρουπίνου διαδοχήν. Καί δ Καθολικδ 
επίσης ελαβε την άμοιβήν του· δ πάπας τώ  έδώ 
ρησεν εν όακτύλιον, μίαν μίτραν καί φάρον

Δύο δέ μόνον παρελείφθησαν: ή αλήθεια καί ή 
ειλικρίνεια. Ταϋτα δέ ησαν πρδ πάντων τά κυ 
ριώτερα τοϋ ζητήματος. Εν τή περιστάσει τ*ύ  
τη  δεν διαβλέπει τις μήτε συζήτησιν σπουδαίαν, 
μήτε σύνοδον, μήτε μάλιστα καί τελετήν τινα.

0  πάπας έσπευσεν ΐν’ άποστείλη εις -Aoulsv.'sc- 
απεσταλμ ένον τδν καρδινάλιον Πέτρον τής Κα- 
πυη;,  προς ον άπενεμήθησαν μεγάλαι τιμαί, 
κατά τήν άφιξίν του, ΰπδ τοϋ βασιλέως καί'τού 
πατριάρχου τών Αρμενίων, δστι; ήσχολήθη άνευ 
βραδυτητος περί τή ;  καθυπ^τάξεως τής Αρμενική: 
Εκκλησίας ΰπδ τήν Ρο,μαϊκήν έδραν. Πρώτο; δέ 
ο Καθολικος ωρκισθη πίστιν πρδς τδν δυτικόν 
ποντίφηκα, καί ΰπεσχέθη, κατά πενταετίαν, ΐ ν·, 
επισκεπτηται διά τών απεσταλμένων του τ ή ν  

Αγίαν Εδραν, ταύτην δέ τήν έπίσκεψιν άποκα- 
λοϋσιν ήδη έν τή Δύσει; έκδρομήν εις την έ 
δραν  τών άποστόΛ αν* Ί ’πεσχέθη έπίσης ν άπο 
στειλη εις Ρώμην απεσταλμένους, καθ' ην περί- 
πτωσιν ήθελε συ-έλθει σύνοδος περί τών υποθέ
σεων τή; Αρμενική; Εκκλησία;. Ταϋτα δέ πάντα 
συνεπληρώθησαν διά τή ;  ύποχρεώσεω;, έκ μέρους 
τοϋ Καθολικοϋ, νά μή συνέρχο>νται έπαρχιακαί 
σύνοδοι άνευ τής άδεια; τοϋ ΙΙάπα. ό  καρδιν*- 
λ'.ος τή ;  Καπύης έβιαζ-: τδν άρχ/ιγδν τής Αρμε

νικής Εκκλησία? ινα παοαδεχθή έπίσης διά τόν 
εαυτοΰ Εκκλησίαν άπάσα; τάς διδασκαλία; καί 
χποφάσει; τ ή ;  Ρωμαϊκή; Εκκληβία;, αΐτινες, ως 
γνωστόν, δέν διεκρίνοντο μήτε διά τής έπισημό- 
τητο ; των, μήτε διά τοϋ χριστιανικού των πνεύ
μα το;. Επειδή δέ οί άλλοι επίσκοποι ήσαν απόν
τες, δ καθολικό; δέν ήδυνήθη νά μεταβή παρά 
τώ άπεσταλμένω, κατά τά ;  ζωηράς αΰτοϋ απαι
τήσει;.

Μετ ολίγον καιρόν, δ βασιλεύ; καί οί Αραέ- 
ΉΉ ποιμένε; έγνώρισαν τίνι τρόπφ ένόουν έν 
Ρωμη τήν τών Εκκλησιών ενωσιν. ό ί  άπεσταλ· 
•λένοι τοϋ Πάπα ίδιοποιήθησαν τδ δικαίωμα τοΰ 
σ^νάγειν συνόδου; έκ τ·νων μόνον Αρμενίων επ ι
σκόπων, χωρίς τή ;  γνώμη; τού άρχιπ.ίμενο; τ ή ;  
/_ωρα; τα ύ τη ; ’ ώ ;  καί τοϋ άπαγορεύειν καί άνα- 
θεματίζειν έπί τινων Αρμενικών έπαρχιών έναν- 
τιον τή ;  θ ελ ή 'εω ; τοϋ βασιλέω;, δστις παρεπι- 
νηθη πικρώς περί τούτου είς τόν Πάπαν.

Εάν δε προσθέσωμεν εις ταϋτα τήν βραδύτητα 
τοϋ Παπα επι τής άποφάσεω; τή ;  ύποθέσεως 
Γ°ϋ Ρουπίνου, θέλομεν ευκόλως εννοήσει διατί ή 
λεγομένη ενωσις τής Αρμενικής Εκκλησίαςμετά τή ;  
Ρωμαϊκής διεκινδύνευσεν έξ ΰπαρχής. Δυνάμεθα 
'ε  ν αναφέρωμεν πρός ΰποστήριςιν τής γνώμη; 
•αύτης τήν μαρτυρίαν διασήμου ιστορικού τής 
Εκκλησίας.

«Οί Αρμένιοι, λέγει δ Fleury, δεν προσέδρα- 
/ον πρό; ιό» Πάπαν, εΐ μή διά τά κοσμικά αυ
τών συμφέροντα, καί ή υποταγή των δέν διήρκει 
πλεο". δσον τά συμφέροντά των.»

Ινα δέ_ τηρήση τήν ΰπόσχεοίν του κ*ί  ίδη δτι 
•οφείλε ν άναμένη έκ τού λόγου τού Πάπα, δ ’Αρ
μένιος πατριάρχης άπεστελλεν άπό καιρού εΐ; και- 
jov απεσταλμένου; εί;  Ρώμην. Εί;  δέ τώ» άπε- 

ταλμενων τούτων, φέρων τόν τίτλον άρχιεπι- 
τκόπου, περιήλθε τ η ;  Ευρώπην κατά τδ 1 ‘2 2 8 ,  
γινόμενος άντικείμενον περιεργείας. 0  Ματθαίος 
Ιάοις, περίφημο; ιστορικό; τή ;  έποχής Ικχίνης, 

.τ·:ριγραφει ημΐν την διατριβήν τοϋ Αρμενίου τού
του ιεράρχου εν Αγγλία εί; τδ μοναστήριον τοϋ 
Αγιου Αλβάνου. Εις τήν έρώτησιν ταύτην μονα- 
Γ«ϋ τινο; : Εάν £ν Αρμενία έώρταζον τήν Σύλλη- 
Ιιιν τή ;  Παρθένου, δ αρχιεπίσκοπο; περιηγητής ά- 
τήντησε·

« Μάλιστα, και ή αιτία είναι δτι εις άγγελος 
ινηγγειλε τοϋτο τώ ϊ.οακείμ, λυπουμένω κ ’ ί κα- 
τοικοϋντι τότε  εις τήν έρημον. Λιά τήν αύτήν 
' ί  ιαν εορταζομ.εν καί τήν τοΰ Αγίου ϊωάννου 
τ )ϋ Παπτιστοϋ.» Παρά την άπάντηΉν ταύτην, α
ληθή και ορθοδοξον, δ ιστορικός αναφέρει έτέοαν 
ψ.υδή και δυσειδαιμονα. ΙΙρώτησαν τδν Αραένον 
*?χ'·£πισκοπον εαν ήκουσε νά δμιλώσι περί τίνος 
Ιωσήφ, συγχρόνου τοϋ Ϊησοϋ Χριστού, καί δστις 
ΐιετηρήθη έπί τή ; γή ; ταύτη; -ρ ό ; άπόΐειξιν 
τή; Χριστιανική; θρησκείας, « ό  Hανιερώτατο;, 
άπήντησεν δ διεομηνεύς του, γνωρίζει κ ά λ λ ι α  τδν
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ϊωσηφ τούτον, καί ολίγον πριν αναχώρηση διά 
τήν^ δύσίν, έδέχθη αύτόν εις τήν τράπεζάν του 
έν Αρμενία. Ούτο; ώνομάζετο Χαρτόφιλος, καί ην 
θυρωρός τοϋ Πιλάτου· Οτε δε οί Ιουδαίοι έσυρον τόν 
Ιησοϋν έκτδς τοϋ Πρχιτωρείου, άφού κατεδικάσθη, 
δ Χαρτόφιλος ώθησεν αύτόν βαναύσως δ ’.ά τή ;  
χειρό; τον  επι τών ο>μ.ι»ν καί τώ  είπεν ΰβριστt- 
κώς: Αγε ταχέως, ίησοΰ, άγε' τί βραδύνει;;
0 'ω τ η ρ  προσέβλεψεν αΰτώ δί αΰστηροϋ βλέμ- 
ματο; καί τω είπεν: Αγε καί σύ, θέλει; μ ’ ανα
μένει μέχρι τής επανόδου μου. Μετά τήν άνά- 
στασιν τού Κυρίου ο ,Χαρτόφιλο; έοαπτίσθη ΰπό 
τοΰ Αν^νίου, καί ώνομάσθη ϊωοήφ.

Φθάσας είς ήλικίαν εκατόν έτών, δ ΐωσήφ 
επανήλθε διά θαυματουργού μεταμοοφώσ:ως είς 
την ηλικίαν, εί; ·?,ν ητον, δτε έσχε τήν δυστυχίαν 
νά προσβαλη εξ αγνοία; τόν 2ωτήρα τού κόσμ,ου' 
και η επάνοδος αυτη είς τήν τριακονταετίαν 
επέρχεται αύτώ κατά πάντα εκατόν έτη. 0 άρ/ιε- 
πισκοπος τ ή ;  Αρμενία; διηγήθη πολλά; λεπτομε- 
ρεια; περι τοΰ περιπλανωμένου τούτου Ιουδαίου 
τ ή ;  Ανατολής, και οί Αγγλοι έξεπλάγησαν, άκού- 
σαντες περιστατικην διήγησιν αΰτόπτου μάρτυ- 
ρος. «Αγνοεί τις, λέγει δ i leury, τί μάλλον νά 
θαυμαση, ή την προπετειαν τών Αρμ,ενίων, δια- 
διδόντων παρόμοια, η τήν άπλοϊκότ/,τα τών 
Αγγλων, πιστευόντων είς ταϋτα».

Περι ενος μόνου λυπούμεθα ένταΰθα, διότι αί 
θρησκευτικαι σχεσεις τή ;  Ανατολή; καί Δύσεω; δέν 
έτελε^φόρησαν προς άμοιβαΐον παραδειγματισμόν, 
δια την μεταόοσιν τής άποστολικής παραδόσεως, 
προτ^ιμωτερας τών δεισιδαιμόνων καί άλογων 
συναζαριων, διότι, εν ταΐς σχέσεσι ταύταις, ΰπό 
το θρησκευτικόν κάλυμμα, φαίνεται δτι προεξάρ- 
χει  τό πολιτικόν συμφέρον, ή έπικράτησις, ή πα
νουργία καί ή εξαπάτη.

/ ν
(Ε -ε τα ι  στνέ^ει*).

1Ιερ\ τών ήθών καί εθίμων τών ’Α σσυριώ ν, 

Βαβυλωνίων, Αυοών, Μήδων καί ΙΙερσών.

(Συνέχεια)

Ε π αγ ρΰπ νη σ ίζ  έπ ί των επαρχ ιώ ν.
II  διατήρησι; τή ;  ευταξία; φαίνεται εύκολος έν 

τή πρωτευούση τοΰ βασιλείου, δπου ή διεύθυνσις 
τών πολιτικών αξιωματικών καί τών δικαστών 
επιτηρείται έκ τοΰ πλησίον, καί μόνος δ οφθαλμός 
τοΰ θρόνου είναι ίκανός νά κρατή τού; υπηκόους 
ει; τον σεβασμόν. Αλλά δεν γίνεται τό αύτό καί 
είς τάς έπαρχίας, δπου ή άπομάκρυνσις τού ήγε 
μονος καί ή ελπίς τής ατιμωρησίας δύνανται νά 
δώσουν χώραν είς πολλάς καταχρήσεις άπό μέ
ρους τών άζιωματικών καί τών διοικητών, και 
νά συμβώσιν άταξίαι άπδ μέρου; τών λαών' διά 
τούτο ή πολιτική τών Περσών έπέστησε πάρα

πολύ τήν προσοχήν τη ; εί; τούτο, καί δύναταί 
τις να ε’ίπη δτι έπέτυχε.

Τό κράτος τής Περιίας διηρεΐτο είς 1 27  έπαο- 
/ιας, τών δποίων οί διοικηταί ώνομάζοντο Σα 
τράπαι. Οϋτοι δέ εΐχον έπί κεφαλής των τρεΐ; 
πρωτίστους ΰπουργού;, οΐτινες έπηγρύπνουν έπί τής 
διοικήσεως tojv , καί είς τούς δποίου; έδιδον λόγον 
περί πασών τών υποθέσεων τών επαρχιών το)*, 
και οΰτοι ακολούθως έξέθετον ταϋτα συνοπτικώς 
εις τον βασιλέα. Ταύτην δέ τήν καλήν διεύθυνσιν 
συνέστησε Δαρεΐος δ Μήδος, τούτέστιν, δ Κυαξά- 
ρης, ή μάλλον, δ Κύρος, ύπδ τό δνομα τοϋ θείου 
του- ούτοι οί Σατράπαι, άμα διωρίζοντο, ησαν 
επιφορτισμένοι, έ'καστος είς τήν έπαρχίαν του, 
νά διδωσι προσοχήν τόσον εί; τά συμφέροντα τών 
λαών, οσον καί εί; τά τοϋ ήγεμόνος. Διότι δ 
Κύρος ήτο πεπεισμένος, οτι δέν έπρεπε νά ύπάρχη 
διαφορά μεταξύ τούτοιν τών δύο συμφερόντων, 
τά δποΐα είναι άναγκαίως συνδεδεμένα' έπειδή οί 
λαοί δέν δύνανται νά ηναι ευτυχείς, έάν δ ήγεμών 
δέν ηναι ισχυρός καί είς κατάστασή νά τού; ύπε- 
ρασπι,ηται· μητε ο ηγεμ.ων αλ^ηθώ; ισχυρός, έέιν 
οί λαοί δέν βύτυχώσιν.

Οΰτοι οί Σατράπαι ήσαν τά πλέον διακεκριμένα 
πρόσωπα τού κράτους, εί;  τού; δποίους δ Κύρος 
προσδιωρισε γήπεδα καί προσόδους, άναλόγου; τής 
έπισημότητος τών δημοσίων θέσεών των. Ηθελε 
δέ νά ζώσιν εύγενώς είς τήν επαρχίαν, διά νά 
προσελκύωσι τδ σέβας τών μεγιστάνων καί τών 
λαών, οΐτινες ένεπιστεύθησαν ΰπδ τήν μέριμνάν 
των' καί δί αΰτόν τόν λόγον ή θεραπεία των, ή 
ενδυμασία, ή τράπεζα των ν άνταποκρίνηται πρδς 
τδν βαθμόν των, χωρίς δμως νά έξέρχωνται τών 
ίρίων μιας φρονίμου καί εϋλόγου σεμνότητας. 
Παρείχε δ’ έαυτδν έναργέ; παράδειγμα εί; αυτού;, 
καθώ; έπεθύμει νά πράττωσι τό αύτό καί πάντε; 
οι άρχίντε; εί;  έκείνου;, έπί τώ^ δποίοιν ει/ον 
επιστασίαν τινά' ώστε ή αΰιή τά ξι ; ,  ήτι ;  
έβασίλευεν εί; τήν αύλήν τού ηγεμδνο;, νά 
διατηρήται άναλόγως καί εί;  τά μέγαρα τών 
'ατραπών καί εί; τά; οικίας τών αρχόντων. 
Επομένως διά νά προλαμβάνη δσον ητο δυνατόν 
είς αύτόν, πάσα; τά ;  καταχρήσει;, τά ;  όποια; 
ήδύνατό τις νά πράξη εί; μίαν άρχήν τόσον 
μεγάλη", ώ ;  ήτο ή τών Σατραπών, έπεφύλαττεν 
εις εαυτόν μόνον τό δικαίωμα τοΰ διορίζει ν αυτούς, 
καί ήθελεν οΐ τε πολιτικοί καί στρατιωτικοί 
διοικηταί καί άλλοι δμοιοι άξιωαα-.ικοί ν 'άπευ- 
θύνωνται άμέσως εί; τόν ήγεμόνα, καί νά λαμ- 
βάνοισι παρ αύτοΰ τά ; διαταγά;,  ώστε έάν οί 
— ατρα/.αι εμελλον να καταχρασθωσι τήν άρχήν 
των, νά γνωρίζωσιν οτι ήθελον εΰρεθή εί; αύτού; 
τοσοι έπΛεωρηταΙ καί αυστηροί κριταί. Καί 
διά νά καταστήση τήν σχέσιν τών έπιστολών 
άσφαλεστέραν καί ταχυτέραν, έσύστησε καθ'ολην 
τήν έκταίιν τοΰ κράτους του ταχυδρόμους, οΐτινες 
ήμέραν καί νύκτ* ώδοιπόρουν, καί εκαμνίν τα-



νυποοίαν έκ τ α κ τ ο ί  Ακολούθως θέλομεν δμιλήσει
ν 1 *’  ̂ 'τ;ερι ταχυδρομείων.
6  βασιλεύς δέν έπανεπαύετο έξ ολοκλήρου περί 

τής μερίμνης 'ώ ν  έπα^χιών έπ'ι τών Σατραπών 
καί διοικητών, άλλ'άφ’ εαυτού του έλάμβανε γνώσιν 
- ερ) τούτοιν, πεπεισμένος δτι τό βασιλεύει διά 
τών άλλων elvoct, ήμιβχσιλεύειν- διά τοϋτο εί; 
αξιωματικός τοϋ στέμματος ητο έπιφορτισμένος 
έκάστην πρ ω ία ν ,  έξυπνών αύτόν νά τώ  λέγη- 
« Β α σ ιλ εύ ,  έγέρθητι, και σκέψου νά έκπληρώσης 
τά καθήκοντα, διά τά δ,τοΐχ ό όροσμάδης ^σέ 
κατέστησεν επι τοϋ θρόνου- » ό δε 0 :οσμάδης 
ητο θεός, τιμώμενος τό πάλαι παρά τοΤς ΓΙέρσχις 
Ο Π λ ο ύ τα ρ χ ο ς ,  άνχφέρων ταύτην τήν συνήθειαν, 
λέγει, δτι είς αγαθός ήγεμών δέν έχει άνάγκην 
νά έπαναλαμβάνη εί; αύτόν αξιωματικός τις τήν 
είδητιν ταύτην' διότι ή πρός τόν λαόν του άγάπη 
και ή άγαθή αύτοϋ καρδία έμπνέουσι τοΰτο εΐ;

α“τ ° ν· , y
Παοά τοΐς Πέρσαις λοιπόν ένομίζετο, δτι ο 

βασιλεύς ήτον ύπόχρεως, κατ άρχαίχν συνήθειαν, 
νά επισκέπτεται προσωπικών πασας τας επαρ· 
•/ίας τοϋ Κράτους του" καί έγνώριζέν ούτος, κα
θώς λέγει ό Τραϊανός Πλίνιος, δτι ή μονιμωτέ^α 
δόξα καί ή έπαισθητοτέρα χαρά ένός άγαθοϋ ή 
γεμόνος είναι τό νά ύπάγη άπό καιρού εις καιρό 
διά νά δεικνύη tit  τούς λαούς τόν κοινόν Π ατέ
ρα των· νά συμφιλιώνη τάς τεταραγμένα; πόλεις 
διά τού αμοιβαίου μίσους και τών διχονοιών νά 
έμποδίζη τάς ταραχάς, ετοίμους νά έκ^αγώσιν 
δχι τόσον διά τήν αυστηρότητα τής διοικήσεως, 
δσον δί έλλειψ'.ν τής χρήσεως τοϋ ορθού λόγου* 
νά κωλύη τάς αδικίας καί καταδυναστεύσεις τών 
αρχόντων' νά άκυρώνη παν δ,Π εγεινεν έναντίον 
τής ευταξίας καί τών κανόνοιν' έν ενί λόγω, νά 
φέρη πανταχοΰ, ώ ;  ευεργετικόν άστρον, σωτήριον 
επιρροήν, ή μάλλον ώς είδος θεότητος νά γνωρίζη 
καί άκούη τά πάντα, νά παρευρίσκηται πανταχοΰ. 
y ωοις ν’ ά π ο^ ίπ τη  ποτέ κανέν παράπονον ή 
καμ.μίαν παρακλητικήν άναφοραν.

Οταν ό βασιλεύς δέν ήδύνατό νά έπισκεφθή 
αυτοπροσώπως τάς επαρχίας, έπεμπεν εις την 
θέσιν του έκ τών Μεγιστάνων τοϋ κράτους, 
γνωστών διά τήν φρόνησιν καί άρετήν των, τούς 
οποίους κοινώ; ώνόμαζον: όφθαΛμούζ καί ωτα
■τοΰ ήγεμόνος, διότι πανταχοΰ εβλεπεν ούτος, 
καί έπληροφορεϊτο περί πάντων διά μέσου των. 
Οταν δέ ελεγον, οτι οί συγκροτοΰντες τό συμ
βούλιον μεγιστάνες, ή οί διαχειριζόμενοι διάφορα 
υπουργήματα, ήσαν οί οφθαλμοί καί τά ώτα 
τοϋ ήγεμόνος, έσήμ.αινον καί τόν ηγεμόνα και 
τούς υπουργούς του" διότι, καθώς ημεΐς έχομε 
τά όργανα τών αισθήσεων μας, οχι δια ν ανα 
παυώμεθα, άλλά νά ένεργώμεν δί αύτών, ουτω 
καί οί υπουργοί δέν ένήργουν δί εαυτούς, άλλά 
διά τόν ήγεμόνα, δστις ήτον ή κεφαλή των καί 
δ: δλον τό σώμα τοϋ κράτους.

Η δέ λεπτομέρεια αυτη, είτε δταν ό βασιλεύς 
ύπήγαινεν αυτοπροσώπως, ειτε οί προσωρινοί 
επίτροποι καί έπιθεωρηταί, τούς οποίους προσ- 
διώοιζε δΐ αύτήν τήν έκτέλεσιν, είναι πολλοϋ 
θαυυιασίΛΟϋ άξία, καί δεικνύει πόσον καλώς έννόουν 
τότε, είς τί συνίσταται ή φρόνησις καί έπιτη- 
δειότης τ?ς  κυοερνήσεως* Δέν ένησχόλουν δέ τόν 
νουν τοϋ ήγεμόνος ή τών υπουργών τά μεγάλα 
μόνον άντικείμ,ενα, ώς δ πόλεμος, τά οικονομικά 
τού κράτους, ή δικαιοσύνη καί τό έμποριον, άλλ 
άκόμη καί ή ασφάλεια καί καλλονή τών πόλεων, 
ή άνετος κατοικία τών πολιτών, αί έπισκευαί 
τών δημοσίων δδών, τών γεφυρών καί προ
χωμάτων, ή φύλαξις τών δασών διά νά μή 
φθείρωνται, πρό πάντω* ή καλλιέργεια τών· γαιών- 
καί ένί λόγω, περί πάντων έφρόντιζον, ώστε καί 
τάς εϋτελεστέρας καί βαναυσοτέρας τέχνας ένό- 
μιζον άξίας τής προσοχής των. Καί τωόντι, οΐ 
τε υπήκοοι, καί δ,τι εχουσιν ούτοι, άποτελοϋσι 
μέρος τών έμπιστευθέντων εις τήν έπαγρύπνησιν, 
εύχισθησίαν, καί τήν δραστηριότητα τοϋ άρχη- 
γοϋ τής πολιτείας* ή άγάπη τοι> ώς πρός αύτήν 
=,ίναι γενική- τά πάντα περιλαμβάνει, καί εκτεί
νεται πανταχοΰ· έπαρκεϊ είς τό δημόσιον καί είς 
τούς ίδιώτας* φέρει είς τήν καρδίαν του έκάστην 
επαρχίαν, πόλιν καί οικογένειαν' τά πάντα άντη- 
χοϋσιν είς αύτόν, τά  πάντα τόν είδοποιοϋσι καί 

ώ ένδιαφέρουσιν.
Ειπομ'-ν άνώτέρω, δτι ή καλλιέργεια τών γαιών 

ήτον Sv τών μεγάλο>ν άντικειμένων, τά όποια είλ- 
κυον τήν προσοχήν τών Περσών. Τωόντι, έκ τών 
πρώτων μερίμνων τοϋ ήγεμόνος ήτο νά άκμάζη 
ή γεωργία- καί οί Σατράπαι, τών δπαίων ή επαρ
χία ήτο καλώς καλλιεργημένη, εύνοοΰντο πάρα 
πολύ. Καθώς δέ ύπήρχον διορισμένοι υπουργοί 
διά τήν διεύθυνσιν τών στρατευμάτο>ν, ουιο)ς υ- 
πήρχον τοιούτοι, έπαγρυπνοϋντες έπί τών άγοοτι- 
κών έργασιών* καί οι μεν εφροντιζον περί τής τοϋ 
τόπου προφυλάξεος, οι δε περι τής καλλ*ιεργ&ιας 
αύτοϋ. 0 ήγεμών έπροστάτευε τά δύο ταϋτα 
υπουργεία μ ετ ’ εύνοιας σχεδόν ίσης, διότι καί τά 
δύο συνέτρεχον είς τόν αύτόν σκοπόν, καί ήσαν 
άναγκαΐα διά τό δημόσιον καλόν. Επειδή, έάν αί 
γαϊαι δέν δύνανται νά καλλιεργν,θώσιν άνευ τής 
βοήθειας καί προστασίας τών στρατευμάτων, τά  
όποια υπερασπίζονται καί εξασφαλίζουν αύτάς, 
δέν δύνανται να διατραφώσι τα στράτευμά .α, 
ούτε νά διατηοηθώσιν άνευ τής εργασίας τών ζευ
γολατών, οιτινες καλλιεργούσι τάς γαίας. Οθεν 
δίκαιο τώ λόγω ό ήγεμών, δταν δέν ήδύνατό νά 
πληροφορηθή δ ίδιος, έζήτει λόγον άκριβή περί 
τοϋ τρόπου, δί ου έκαστη έπαρχία καί χώρα 
έκαλ)ιεργεΐτο· προσέτι ήθελε νά μανθάνη, έάν έ 
καστος τόπος έκαρποφόρει δαψιλώς είς παν δ,τι 
ήδύνατό νά παράγη' συγκατέβαινεν άκόμη καί 
μέχρι τής λεπτομερείας, ώς διηγείται δ Ξενοφών 
περί τοϋ νεωτέοου Κύρου, τοΰ να ίξεταζη, έαν οι

κήποι τών ιδιωτών καλώς διετηροΰντο, καί έφερον 
καρπούς άφθονους- άντήμειβε τούς έπιστάτας καί 
έπιτηρητάς, τών οποίων ή έπαρχία, ε ίτε ή χώρα, 
ήτο καλώς καλλιεργημένη, καί έτιμώρει τήν ά- 
μέλειαν καί άκηδίαν τών οκνηρών, οιτινες άφινον 
τάς γαίκς τοιν άκαλλαργήτους καί άκαρπους. 
Τοιαύτη μέοιμ.να δέν είναι άναξίχ εις ένα ήγε
μόνα, δστις δί αύτής διαδίδει είς τό κράτος του 
πλουσίως καί άφθόνως τόν έρωτα πρός τήν φιλο- 
πονίαν καί ένχσχόλησιν, μέσον άσφαλές είς τό να 
διασκεδάζη τό πλήθος τών οκνηρών καί άργών 
άνθρώπων, οιτινες είναι μ.έγα άχθος άρούρης, καί 
άτιμάζουσι τό κράτος·

0  Ξενοφών μ,ετά τά άνο>τέρω ώς άπό μέρους 
τοΰ Σοικράτους επαινεί λαμ-πρώς τήν γεωργίαν, ώς 
τήν τιμιωτέραν τώ  άνθρώπω ένχσχόλησιν, τήν άρ- 
χαιοτέραν, καί τήν συμφωνοτερχν τή φύσει του" 
προσέτι ώ ; κοινήν τροφόν πασών τών κοινωνικών 
τάζεο;ν καί τών ηλικιών" ώς πηγήν τής υγείας, 
τής σωματικής ισχύος, τής αφθονίας, τού πλού
του, καί μ,άλιστα άπειρων ήδονών καί τρυφών, 
άλλ έντίμ,ων καί φρονίμων' ώς τήν διδάσκαλον 
καί τό σχολεϊον τής έγκρατιίας καί σοφρο^ύνης, 
τής δικαιοσύνης, τής θρησκείας, καί ένί λόγω 
•πασών τών ά,^ετών, πολεμ.ικών τε καί πολιτικών. 
Αναφέρει τόν καλόν λόγον τοϋ Λακεδαιμονίου 
Λυσά/δρου, δστις, περιδιαβάζων εις τάς Σάρδεις 
μετά τοϋ νεωτέρου Κύρου, καί μαθών άπό τοϋ 
στόματος τοϋ ήγεμόνος τούτου, δτι αυτός ίδίαις 
χερσίν έφύτευσε τά περισσότερα τών δένδρων, τά 
δποϊα εβλεπεν, άνεκραύγασεν εΐπών, δτι δίκαιον 
ειχον οί έγκωμιάζοντες τήν εύδαιμ.ονιαν τοϋ Κύρου, 
τοϋ όποιου ή άρετή άνταπεκρίνετο είς τήν ευτυ
χίαν του, καί δστις έν τώ  μέσω τής λαμ.προ τέρας 
πολυτελεία; καί ϋψηλοτέρας μεγαλοπρεπείας έ 
γνώριζε νά διατηρή αίσθησιν τοϋ καλ.οϋ τόσον 
καθαράν καί σύμφωνον τώ όρθώ λόγω- ο Δίκαιός 
μοι δοκεΐς, ώ Κύρε, εύδαίμων είναι* άγαθός γάρ 
ών άνήρ, ευδαιμονείς".

Εύχής εργον ήθελεν εΙ^θαι, έάν ή νεολαία ήμ.ών 
καί πάντες οί δκνηροί καί άεργοι, έλάμβχνον χλί- 
σιν είς τήν γεωργίαν, ήτις δέν θέλει τοΐς προξε
νήσει ατιμίαν, άλλά τιμήν, ίσχύν, εόρωστίαν 
καθόσον μάλιστα εχομεν παραδείγματα καί τούς 
προγόνους ήμών, καί τούς άρχαίους Ρωμαίους, 
οίτινε:,  διά τής ποός τήν γεωργίαν ένασχολήσεώ; 
των, κατά πολλούς αιώνας έγένοντο οί πολεμι 
κώτεροι καί γενναιοψυχότερj i  πάντων τών άλλων 
έθνών.

Εφεύρεσις Ταχυδρομείων χαι Ταχυδρόμων
Η έφεύρεσις αύτη άποδίδεται είς τόν Κϋρον, 

καί δέν γνωρίζομ.εν ποσώς, άν πρό τούτου άνα- 
φέρεταί τι περί αύτών. Επειδή τό κράτος τών 
ΙΙερσών, μ,ετά τάς τελευταίας του κατακτήσεις, 
έλαβεν εύρύχωρον εκτασιν, καί άπ^τει, δπως 
πάντες οί Διοικηταί τών έπαοχιών καί οί άξιω-

ματικοί τοϋ στρατού γράφωσιν είς τόν ήγεμόνα 
λεπτομερώς, καί πληροφορώσιν αυτόν περί παντός 
δ,τι συνέβαινεν είς τήν δικαιοδοσίαν των, διά νά 
καταστήση δ Κϋρος ταύτην τήν σχέσιν άσφα- 
λεστέραν καί ταχυτέοαν, ώστε καί ταχέως νά 
είδοποιήται, καί εύθυς νά δίδη τάς διαταγάς, 
διώρισε ταχυδρόμους καί ταχυδρομεία είς έκάστην 
επαρχίαν. Σκεφθείς δέ, δτι καλός τις ίππος, διω- 

όμενος μετά βίας, πόσον δρόμον ήδύνατό νά περι- 
πατήση είς μίαν ημέραν, χωρίς δμως νά βλαφθη, 
διέταξε 'ά  κατχσκευάσωσιν «ναλόγους σταύλους, 
κατ ίσα διαστήματα άπέχοντας, καί έπεμψεν 
ππους καί ιπποκόμους, δπως έπ ιμελώ ηα ι αύ
τούς. Διώρισεν δ μ ο ί oj ς επιστάτην είς τούς σταύ
λους διά νά δέχηται τούς φακέλλους άπό τούς 
φθάνοντας Ταχυδρόμ.ους, καί νά τούς έγχειρί- 
ζωσιν εί; άλλους, καί τούς κεκοπιακότας ίππους 

άναπαύωσιν. Οί δέ ταχυδρόμοι νυχθημερόν 
περιεπάτουν μέ ταχύτητα, χωρίς νά τοΐς γίνέ

α t πρόσκομμα μήτε ή βροχή, μήτε ή χιών, 
μήτε ή θερμότης, μήτε άλλη τις στενοχώρια. 
Καί δ Ηρόδοτος δμιλεϊ περί τών αϋτών ταχυ- 

ρόμων έπί Ξέρξου.
Ούτοι οί ταχυδρόμοι κατά τήν Περσικήν γλώ σ 

σαν ώνομάζοντο Λγγαροι. Η διεύθυνσις τών τ α 
χυδρομείων κατεστάθη σημαντική θέσις, τήν δ- 
ποί»ν δ τελευταίος βασιλεύς τών Περσών Δαρεΐος 
άνεπλήρωσεν. ό  Ξενοφών παρατηρεί δτι ή σύ- 
στασις αύτη διήρκει άκόμ,η έπί τοϋ καιρού του, 
δπερ συνάδει έντελώς μέ τό άναφεοόμενον είς τό 
βιβλίον τής Εσθήρ περί τού έκδοθέντος διατοιγ- 
ματος υπό τοϋ Ασουήρου πρός χάριν τών Ε -  
βραίοίν, διαδοθέντος ταχύτατα καθ άπαν τό εύ
ρύχωρον τοϋτ.ο κράτος διά τών ταχυδρομείων.

Εκπλήττεται τις έλλόγω; βλέπων, δτι τά έν 
τη Ανατολή υπό τού Κύρου έφευρεθέντα, καί παρά 
τών διαδόχων του κατά πολλούς αιώνας μ,ετα- 
χειοισθέντα τχχυ δΓομεΐα, καί τόσον ωφέλιμα είς 
τήν Κυβέρνησιν, δέν μετέβησαν είς τήν Δύσιν, και 
μάλιστα είς τούς πλέον πεπολιτισμένους τοτε 
λαούς, οΐοι ήσαν οί Ελληνες καί οί Ρωμαίοι. Πε- 
ρισσοτέοας δ απορίας άξιον είναι, δτι μόνον εις 
τάς υποθέσεις τοϋ κράτους περιωρίσθησαν τά 

αχοδρομεϊα, καί δέν έξετάθησαν μήτε ^πρός τό 
κοινόν συμφέρον, μήτε δί εύκολίαν τοΰ εμπορίου, 
τής διεκπεραιώσεοις τών ύποθέσεαιν τών ιδιωτών, 
τής ταχύτητος τών περιηγητών, κτλ.

Φζ,οντκ των Οικονομικών 
τοΰ Κράτους·

0 ήγ'μών είναι τό ξίφος καί ή άσπίς τοϋ κρά
τους, τοϋ δποίου εξασφαλίζει τήν ησυχίαν καί 
άνάπαυσιν. όπως ΰπερασπίζηται αύτό, έχει α 
νάγκην δπλων, στρατιωτών, οχυρωμάτων, ναυ- 
στάθμίον καί πλοίων, απερ άπαιτοΰσι μεγάλα; 
δαπάνας. Αφ ετέρου, δίκαιον είναι νά έ/η τι ο 
ήγεμών τό ύποστηρίζον τό μεγαλεΐον τοϋ κρά·



του;, και νά πράττη τι διά νά οέβωνται το ττρό- 
σωπον καί τήν άρχήν του. Οΰτοι λοιπόν, οί δύο 
πρώτοι καί εύλογοφανεΐς λόγοι έδωκαν χώραν είς 
τόν όιορισμόν τών ©όρων. Πρός τούτοις ή δη
μόσιος ο;φέλεια καί ή ανάγκη τοΰ έξοφλεΐν τά 
χρέη τοΰ κράτους έγειναν αίτια, όπως κανονι^θ/, 
η χρ«»ις τών φόρων. Οθεν ουδεν δικαιώτερον καί 
έλλογώτερον τοιαύτη; έπιβολής φόρου' διότι έ 
καστο; ιδιώτη;,  όπω; διατηρηται ευτυχή;,  αγο
ράζει ουτω δί έλαφράς φορολογία; τήν άνάπαυσιν, 
ησυχίαν καί άσφάλειαν τη ;  ζο)ή; του.

Αι προσοόοι τών βασιλέων τή ;  Περσία; συνί- 
σταντο ή εί; είσπραξιν χρημάτων, επιβεβλημένων 
έπί τών λαών, η εί;  συνεισφοράν πολλών τή; 
φύσεως πραγμάτων, ώ ;  γεννημάτων, ζωοτροφιών, 
χόρτων διά τού; ίππου;, καμηλών, ΐππων, και 
παντο; Ο,τι σπανιώτερον υπήρχεν είς έκάστην επαρ
χίαν. 0 Στράβων διηγείται, οτι ο Σατράπη; τή ; 
Αρμενία; έπεμπε τακτικώ ; κατ ετος εί; τον βα
σιλέα τή ;  Ιίερσία; '20,0(30 πώλου;' δύναται δέ 
τ ι ;  νά κρίνη καί περί τών λοιπών άναλόγως. Οί 
φοροι έπι τών κεκτημέ^ων εθνών μόνον έπετί- 
θεντο, όιότι οι φυσικοί υπήκοοι Πέοσαι ήσαν έξη- 
ρημενοι πάση; φορολογία;. Λΰτη δε ή χρήσις έπί 
Δαοείου είσήχθη, δτε προσδιωρίσθη καί ή ποοό- 
τ η ;  τών χρημάτων, τά όποια ώφειλίν έκάστη έ
παρχοι* νά πληρωνη κατ έτος* ή ποσότης αυτη, 
καθόσον όυναται τις νά είκάση έκ τοΰ υπολογι
σμού τοΰ Ηροδότου, ανέβαινε σχεδόν είς τεσσαρά- 
χοντα τε^σαρχ εκατο[Λ|Αύοΐ3(.

0 τόπος, οπου έφύλαττον τοΰ; θησαυρούς τού
τους, ωνομαζετο Γαζα, κατά τήν Περσικήν γλώσ
σαν υπήρχον δε τοιοΰτοι θησαυροί είς τά Σοΰαα, 
Περσεπολιν, Πασαργάδην, Δαμασκόν, καί είς άλ" 
λας πόλεις, ό  χρυσός καί άργυρος έφυλάττοντο 
είς ελασματα (βέργας), εξ ών κατεσκεύαζον νομί 
σματα, οσων ο ήγεμών είχεν άνάγκην. Τό πρώτον 
νόμισμα τών Περσών ήτο έκ χρυσού, καί ώνομά- 
ζετο Δ  αρχικός  έκ τού ονόματος τού Δαοείου, 
οστις πρώτος τ ό έκοψε, καί τό όποιον άφ ένός 
μεν μέρους έφερε τήν εικόνα αύτοΰ, άπό τοΰ έ
τερου δε Ινα τοξότην. Ενίοτε παρά τοΐς συγ- 
γραφεΰσιν ό Δ αριικός , ονομάζεται χρυσονς στα- 
τήρ, όιότι, ώ ;  ό Αττικός στατήρ, είχε βάρο, 
δύο δραχμών χρυσού, αΐτινες είχον αξίαν δύο 
δραχμών αργυρών.

Εκτος τών φόρων τούτων, οΐτινες είσεπράτ- 
τοντο είς χρήματα, υπήρχε και άλλη φορολογία, 
ήτις εγενετο εί; ζωοτροφίας διά τήν τράπεζαν 
τού ηγεμόνος καί τού παλατιού του, καί είς έπι- 
χορηγησιν γεννημάτων, χόρτων καί τροφών πρός 
διατροφήν τών στρατευμάτων, καί ίππων διά τό 
ιππικόν. Α ί είκοσιεξ Σατραπεΐαι έχορήγοον ταύ
την την συνεισφοράν, Ικάστη κατά τό μερίδιον 
καί τόν φόρον της· ό  Ηρόδοτος διηγείται, δτι ή 
Σατραπεία τής Βαβυλώνος, ούσα ή πλέον έκτε- 
ταμένη και ή πλουσιωτέοα πασών, έχορήγει μόνη

κατα τέσσαοας μήνας ταύτην τήν συνεισφοράν* 
ωστε αΰτη εόιδε τό τρίτον τού δλου, ή δε λοιπή 
πάσα Ασία τά δύο άλλα τρίτα.

Κατά τά ανωτέρω  λοιπόν, οί βασιλείς τ ή ;  
Περσίας ϊ)ϊν είσέπραττον πάντας^ί τούς φόρου; είς 
χρήματα, άλλ ευχαριστούντο νά λαμβάνωσι μό
νον μέρο; ές αύτών, τά δέ λοιπά εί; τρόφιμα, τά 
οποία παρήγον αί έπαρχίαι- δπερ δεικνύει τήν 
πολλήν φρόνησιν, φιλανθρωπίαν καί μετριοφροσύ
νην τή ;  κυβερνήσεως. Αναμφιβόλως πολύ δύσκο- 
λον, καί · μάλιστα είς τόπΟυς μεμακρυσμένους, 
τό νά μεταποιώσι τά τρόφιμά των εί; χρήματα, 
χωρίς νά ύποστώσι μεγάλας ζημίας1 ένώ τίποτε 
δεν ευκολύνει τόσον τήν εΐσπρίξιν, ούτε φέρει 
κατάθλιψιν καί δαπάνας είς τού; λαούς, δταν ή 
κυβέρνησις λαμβάνη έξ έκάο·τ/;ς επαρχία; τά προϊ
όντα αύτή; μέ πληρωμήν, δπερ είναι ό μόνος 
ευχάριστο:, φυσικό; καί δίκαιο; φόρος.

Ύπήρχον δέ τινες πόλεις, προσδιωρισμέναι 
πρός διατήρησιν τού στολισμού καί τή ;  ιματιοθή
κης τή ;  βασιλίσσης, ή μεν διά τή» ζώνην της, ή 
δέ διά τόν πέπλον της, ουτω καί περί τών λοιπών' 
καί αύται ενεκα τού ίδιου προσδιορισμού των 
ώνομάζοντο: αυτη μέν Ζώνη, έκείνη δέ Πίπ.Ιος 
τής βασιλίσσης' τούτο δε άκόμη καί έπί Πλάτω
νος έπράττετο. Προσέτι με τόν ίδιον τρόπον καί 
ό ήγεμών εδιδε τότε τά ;  συντάξεις εί; άτομα, 
εί;  τά οποία ήθελε 'ά  χορήγηση. Διότι είναι γνω
στόν δτι δ βασιλεύς τής Περσίας προσδιώρισεν 
είς τόν Θεμ,ιστοκλέα τό εισόδημα τεσσάρων πό
λεων, έκ τών οποίων ή μέν έπρομήθευε τόν οίνον, 
ή ετέρα τόν άρτον, ή τρίτη τά φαγητά τής τρα- 
πέζης του, καί ή τετάοτη τά ενδύματα καί έπι
πλά του. Και δ Κύρος πρό αύτοΰ, ΰποληπτόμενος 
τόν Κυζικηνόν Πύθαρχον, έχορήγησεν είς αυτόν 
τό εισόδημα επτά πόλεων' καί είς πολλούς άλ
λου; τό αύτό εγεινεν.

Ihpl τοΰ Πο.Ι^,ον.
Οί λαοί τής Ασίας άφ’ εαυτών ησαν άρκετά 

μάχιμοι, καί δέν έστεροΰντο γενναιοψυχίας' άλλ 
υπό τών τρυφών καί ήδυπαθειών πάντες έχαυ- 
νούντο. Εξ «ύτών δ εξαιρούνται οί Περσαι, οΐ- 
τινεί πρό τού Κύρο', καί- μάλιστα έπ αύτοΰ τού 
ηγεμόνος, διΐσχυρίζοντο δτι έθεωροΰντο ώς άν
θρωποι καταλληλότατοι είς τόν πόλεμον. Διότι 
ή θέσις τής χώρα; των, τοαχυτάτη καί πλήρης 
ορέων, συνετέλει είς τήν όποιαν διήγον ολιγαρκή 
καί σκληράν ζωήν, δπερ ένδιέφερε. πρός σχηματι
σμό* καλών στρατιω τώ ν ή καλή δέ ανατροφή, 
τήν όποίαν οί Περσαι έδιδον είς τούς νέους, ητο 
ή πρώτη αίτία τής γενναιότητος καί τ .ΰ  χαρα- 
κτήρος τού λαού τούτου.

Οί Περσαι έμορφόνοντο είς τήν στρατιωτικήν δια 
γυμνασμάτων διαφόρων. Ι'πηρέτουν δε είς τό στρα
τιωτικόν συνήθους άπό τό εικοστόν ετος μέχρι τοΰ 
πεντηκοστού. Καί είτε έν καιρώ πολέμου, είτε

ειρήνης, εφερον πάντοτε τό ξίφος, δπερ οί αρ
χαίοι Ελληνες και Ροψαΐοι δέν έσυνείθιζον. Ηναγ- 
κάζοντο δέ νά κ»ταγράφωνται στρατιώται είς 
τόν σημειωθέντα καιρόν, καί έθεωρεΐτο μέγα έγ
κλημα τό ζητεΐν, δπως έξαιοεθη τις τ ή ;  στρα
τιωτικής ΰπηρεσίας πρός παραμυθίαν τών γη
ραλέων γονέων των, ;ή καί γηροκόμησίν αύτών.

0  Ηρόδοτος όμιλεΐ περί τίνος σώματος στρα
τιωτών, προσδιωρισμένων εις φύλαξιν τού Ηγε
μόνας, τούς όποιου: ώνόμ.αζον Α θανάτους , διότι 
τό σώμα τοΰτο, συγκείμενον έκ δέκα χιλ., ΰφί- 
στατο πάντοτε είς τόν αύτόν αριθμόν, καί άν τις 

,εζ αύτών άπέθνησκεν, ευθύς άντικατεσταίνετο 
παρ άλλου- ώς φαίνεται δέ έπί Κόρου έλαβε τήν 
άρχήν της ή τών δέκα χιλ. φρουρά. Ουτοι 
διεκρίναντο πάντων τών άλλων διά τοΰ λαμποοΰ 
οπλισμού, καί ετι μάλλον διά τής γενναιοψυχίας 
των. 0  Κούρτιος Κουΐντος καί περ! τούτων άνα- 
φερει, και περί άλλου τινός σώματος, συγκειμέ
νου έκ 1 5 , 0 0 0  άνδρών, προσδιωρισμένιβν όμοίω; 
ως σωματοφυλάκων τού ηγεμόνας, τούς όποιους 
ώνόμαζον Δορυφόρους- %

(Συνέχεια τοΰ Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Ο Σ ) .

Γ'.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ.

Λοιπόν] ζήτωίάνέκραξεν ό Καλδερών.—  Θά 
λάβης εν πρόσωπον είς τόν Ο ρφέα  μου, θά 
νικήσης τήν Μαγδαληνην καί δλας τάς Ιταλίδας 
άοιδούς, σοί τό υπόσχομαι Εγώ επιφορτίζομαι 
διά τήν παρουσίασίν σου, διά τάς πρώτα; σου 
πράξεις. Αύριον, η κάλλιον σήμερον, θά βφήσητε 
αύτήν τήν οικίαν.

—  Ιησού Μαρία! μήπως είναι ονειρον; —  έψι
θύρισεν ή Ανα Μύλλερ, παρατηρούσα ότέ μέν 
τόν Κ αλδε ρών, ότέ δέ τήν κόρην της. —  Αλλά, 
κύριε, πώς νά έμφανισθώμεν εις τόν κόσμον; πώς 
νά παρουσιαοθώμεν; όμοιάζομεν τόσω ενδεείς 
ανθρώπους!

Σάς λεγω ότι έγω έπιφορτίζομαι δί δλα' 
θά λάβητε ενδύματα, έπιπλα, χρήματα · . .

—  Αγία Παρθένε! διέκοψεν ή χήρα—  καί τίς 
θά μάς τά δώση;

—  Τά πλεονέκτημα τής θυγατρός σας, και 
εγώ θά κάμω πρώτος τήν άρχήν.

Η Ανθοΰλα δεν ηκ'ουε πλέον, άλλά περιήρχετο 
βραδέως τήν αίθουσαν, ώς ΐνα άποχαιρετήση δλην 
ταύτην τήν αθλιότητα καί πτωχίαν- Η κόρη 
είχεν ηόη τήν συνείδησιν τών προτερημάτων τη ;  
καί τό προαίσθημα τού μέλλοντος της.

δον 
αυτά

—  Μήτέρ μου —  είπεν έπανελθούσα είς τό 
κύμβαλον, ε’φ'ου έστηρίχθη μετά τιν0ς χειρονομίας 
χαράς μελαγχολικής· —  μήτέρ μου, μόνον αύ
τό θα ,λάβωμεν μαζή μας* τώοα ol’.Si
« « t f c  χιλιάδα; ρεάλια άν μ « { V t e
το πωλήσωμεν.

Μετά παρέλευσιν ένός μηνός άπό τά συμβάντα 
ατινα διηγήθημεν, μέγα πλήθος συνέρόευσεν είς 
το θέατρον τού Σταυρού. Αύτήν ταύτην τήν ε 
σπέραν, ή Ανθή Μύλλερ έμελλε νά κάμη -ήν 
πρώτην παράστασιν εις τό νέον δράμα τοΰ Καλ- 
δερων -  δελά - Βάρκα. Η τε αύλή ' καί ή πόλις 
/ίσαν εκει διά νά κρίνωσι περ>. τής νέας άντιπά- 
λου τής Μαγδαληνής· καί τινές μέν, ένθερμοι θαυ- 
μασταί τής ΙΧα,ίδος τραγωδιστρίας, ώκτειρον 
την κόρην έκείνην, ^τις ήρ/Ετο άφρόνως νά πα ■ 
λαιση κατά πνεύματος μέχρ1; εκείνου άμιμήτου’ 
άλλοι οε ελαμβανον μέρος υπέρ τής προστατευο- 
μενης τού Καλδερών-δελά-Βάρκα, καί η^ οντο  
υ..εο τή ,  έ,ατυχίας της, όιΟτι αίσθημα εθνικής 
φιλοτιμίας διέθετεν αύτούς υπέρ ταύτης, καί οί 
πλεΐστοι έπεθύμουν ώστε ή ίσπανί; νά 6πεοβή 
την Ιταλίδα. “

Η εύρεΐα αίθουσα, π.-ρί τήν όποίαν κλιμακη- 
παρετασσοντο δλαι αί διάπυροι καί περίεργοι 

.£", κ λ ϊ  ι, ητον αρκετά κακώς πεφωτισμένη' 
αλλ εν αυτη ύπήρχον τοσαύτα κοσμήματα, το- 
σουτοι κόσμοι καί τοσαΰται άνθοδέσμαι, ώστε τά 
ζωηρά τούτων χρώματα, αί χρυσώσεις, τά κει
μήλια, ατινα εξέπεμπον τά ;  άκτΐνάς των έν τή 
σκιά, έφαίνοντο φωτίζοντα τού; θεατάς διά τών 
απαυγασμάτων αυτών. Η ορχήστρα είχεν ήδη 
τοποθετηθή πρό τ ώ , φώτων το> πΒ Xllvt

^πισ »ν i  .ής αυλαίας ηκ,ούετο συγκεχυαένας θόρυ
βο;, όμοιο; πρός τόν θόρυβον τή ;  αιθούσης, ώς 
αν τό ημισυ τοΰ δημοσίου κατέλαβε τήν σκη- 
νην. Πραγματικώς, τά θρονία, άτινα ίσαν τεθει- 
μ-να ,.ρο  ̂ τών παρασκηνίων, κατελήφθησχν ήδη
υ~°, των έκλεκτοτέρων θεατών, υπό τών πιιονο- 
μιούχων ζηλωτών.

, Τέλο? πάντων άνυψώθη ή αυλαία καί πάραυτα 
αποκατέστη βαθεϊα σιωπή. 1*1 οιωπή άσ'θενώς 
-φωτιζετο διά λαμπάδων κεκρυμμένων ΰπό μετα. 
ζω .α  υφάσματα* έν τω βάθε·,, μεγάλα ναστό- 
χορ.α με λευκοφαιους εικόνα; παρίστανον τούς 
iJ P2XJ J » ‘ 0,  Θράκης, και τινα δένδρα έκ πρασί- 
‘ J'J εςέχοντα τών παρασκηνίων, παριστά
νουν έ'/ δάσος. Εκεΐ υπήρχεν όλη ή πολυτέλεια 
. ' ν  σκηνογραφιών, ολα τά παραστατικά άναλώ- 
ματα τής εποχής ταύτης.

, ^3“ ~?6°ω·πχ, ήδη ακίνητα καί ποοσεκτι-
κα, εστρεφον τά βλέμματά των πρός τήν είσέτι 
κενήν σκηνήν' ή ορχήστρα έπαιζε ‘τούς πρώτους 
ρυυμους της εναρξεως* πάντες δέ ήκουον μ ΐ τά βα- 
Βε-.ας προσοχής. ] ί  Ανθοΰλα,_ ήτις ώ φειλε ' νά 
φ*νη πρώτη ε:ς τήν σκηνήν, ητον όρθια είς το 
πϊρασκήνιον μεταξύ τής μητρός τη ;  καί τοϋ



Καλδερών -  δελά- Βάρκα· Ούδείς έ» τοϋ βυμ.- 
πλέγματο; τούτου, δπερ ήν μεμακρυσμένον άπό 
τ&ύ; άλλους υποκριτάς, ώμίλϊι" ή νεανι; ήτο oj- 
χοά ύπό τδ ψιμμύθιον, άλλ ούδέν άλλο πρού- 
διδε τήν βαθεΐαν συγκίνησίν της. Είχε τδ βλέμ
μα προσηλωμένον έπί τής σκηνή; κ»! έσφιγγε 
τάς συνηνωμένας χεΐοάς της έπί του στήθου; τ η ; ,  
ω ;  άν ήθελε νά περιστείλη τού; παλμού; τή ; 
καρδία; τη;· Ητον άληθώ; ώραία κατά την ςιγ -  
μήν ταύτην μετά τ ή ;  έξ όλοσηρικοϋ μαύρου έσθή- 
τός τ η ;  κεντημένη; διά πρασίνων φυλλωμάτων 
καί τή ;  κυματιζούση; κόμης τ η ; ,  εστεμμένη; 
διά ρ ό δ οj ν' ώμοίαζε δέ τήν δειλήν Εύρυδίκην, 
τήν ώχράν νύμφην, -?jv δ έρως συζύγου έμελλεν 
ΐνα άποσπάση τοΰ αδου.

Οτε δε ή ορχήστρα έπαιξε μ.ετά θορυβώδου, 
τόνου έπ ιιάσε& ς  τά ;  τελευταία; συμφωνία; τή ;  
ένάοξεως, ό Καλδερών- δελά- Βάρκα έλαβε τήν 
χεΐρα τ ή ;  Ανθούλας καί τή είπε συγκεκιν/,μένη 
τή φωνή:

—  Εμπρός, ιδού ή στιγμή !
Αυτη έσκίρτησε, καί θεωρούσα πρδ αύτή; ώ ; 

άν άβυσσο; ήνοίνετο υπο τά βήματά τ η ;  : —  Ω! 
εψιθύρισε λειποθυμοϋσα —  φοβούμαι·

—  Ανθούλα ! άγαπητή μοι Ανθούλα I άνέκρα
ξεν ό Καλδερών —  σέ καθικετεύω, λάβε γενναιό
τητα! · . . μήπω; δέν είσαι βεβαία διά τήν ικα
νότητα, τδν θρίαμβόν σου ; · . Συλλογίσου τδ 
μέλλον, τδ όποΐιν άνοίγεται πρδ ποδών σου . . . 
όδεύεις πρδς τήν τύχην, τήν δόξαν . . .

Η νεανι; ήγγισε διά τής χειρός τδ μέτωπόν 
τ η ; ,  κε/.αλυμμένον ύπδ ψυχροΰ ίδρώτος, καί άνε- 
στέναξεν έ,ς βαθέων ώ ; άν έμελλε νά άφήση τ/,ν 
ζωήν.

—  Αγε, διά τήν τύχην! τήν δόξαν! έπανέλα- 
βεν ό Καλδερών.

—  Διά τήν μητέρα μου! είπεν εκείνη βαθεία 
τή φωνή, στρεφομένη πρδς τήν Ανναν Μύλλερ.

Καί πάραυτα έφάνη είς τήν σκηνήν.
Η Αννα Μύλλερ έπίσης ώχρά, έπίσης τρέμουσα 

ώς καί ή θυγάτηρ της, έστηρίχθη εις τδν βρα
χίονα τοϋ Καλδερών. Τά γόνατα αυτής έκάμ- 
πτοντο' έπεθύμει νά tori, ήθελε να άκούση, άλλά 
πέπλος έκάλυπτε τού; οφθαλμού; τ η ; ,  βόμβο; 
άλγεινδ; αντηχεί εί;  τά ώτά της, καί αύτή 
ήσθάνετο έαυτήν θνήσκουσαν. 0  Καλδερών ήκρο- 
αζετο πλήρης ταραχής καί αγωνίας, τδ βλέμμα 
προσηλωμένον έχων έπί τής Ανθούλας' καί αύτός 
έπίσης έφοβεΐτο. Αλλ ή άβεβαιότης αύτη, οΐ 
φόβοι ούτοι, δε  ̂ διήοκεσαν πολύ. Η Ανθή έψα- 
λεν έν τω  μέσω βαθύτατης σιωπής, οί' θεαταί 
δέν άνέπ ευν πλέον' έπειτα δέ χείμαρρος χειρο
κροτήσεων τοιούτων, όποιας δέν {ήκουσάν ^ποτε 
ύπδ τά φατνώματα τοϋ θεάτρου τοϋ Σταυρού, 
έχαιρέτησε τήν αυγήν τής έςόχου τ α ύ τ η ;  έπιτη- 
δειάτητος. Η πρώτη δέ αύτη δοκιμασία ην άο 
κετή' ή Μαγδαληνή ήττήθη. Μετά μίαν στιγμήν,

ή Ανθοΰλα εισήλθεν έκ νέου εί; τδ παρασκήνιον, 
άθυμο;, μέ βραχίονα; εκτεταμένους.

— - Μήτέρ μου, εψιθύρισε ριπτομένη είς τάς 
άγκάλας τής Αννης Μύλλερ.— μήτέρ μου, άχ,^ένο* 

μιζον δτι θά άποθάνω.
—  Ζήτω ή Ανθοΰλα, έ , ζήτω, άνεκραύγασεν 

δ Καλδερών μετ ενθουσιασμού, φιλών αύτή; τάς 
χεΐρα;’ — ιδού τό ώραιότερον τών πρώτων δοκι
μίων, άφ δσα έπί ζωής μου ειδον.

Οί νέοι, οιτινες έκάθηντο έπί τών παρά τή 
σκηνή εδωλίων, ήγέρθησαν νά συγχαρώσι τήν 
νέαν κόρην, ήτις, δλω; συγκεκινημένη καί μει- 
διώσα, ύπεδέχετα μετ άφελοϋ; χαράς τά ;  πρώ
τα ; ταύτα; υποκλίσεις.

—  Αρχοντες— άνεφώνησεν ό Καλδερών θρι-
Ρ I ' t ι * ~ < i  ̂ w«μοευων— το^ρα ειμπορειτε να ειπητε οτι η πρω· 

τη τραγωδίστρια τοϋ κόσμου είναι ϊσπανίς.
Τδ δράμα τοΰ Ό ρφ έω ς  έτελείωσεν έν τ ώ  μέ- 

σορ τ ή ;  αυτής παραφορά; τοϋ θαυμασμού" τδ 
κοινόν έχαιρέτισε τό δνομ,α τοΰ συγγραφέω; καί 
■ τή ;  νέα; άοιδοΰ διά φρενητικών χειροκροτήσεων. 
Οί παλαιότεροι φοιτηταί τοϋ θεάτρου δέν ένθυ- 
μοϋντο τοιοϋτον θρίαμ.βον. Καί αύτή δ έη  Καλ- 
δερόνη, ή τοσούτορ άγαπητή έρωμένη Φιλίππου 
τοϋ Δ . δέν έλαβεν εί; τ ά ;  μάλλον ώραία; αί>- 
τή ;  ημέρας έπιτυχίαν όμοίαν πρό; τήν τής Αν
θούλας.

Από τής ημέρας ταύτης, ώς τδ προεΐδεν ό 
Καλδερών, δ Ιταλικό; στρατός  έψαλλε πρό τών 
κενών θρονίων, ή δέ Μαγδαληνή ήλθε ταπεινώς 
νά αίτήΐη §ν πρόσωπον, δπερ ό συγγραφεύς τοΰ 
Ορφέως ούδέ κάν τή ύπεσχέθη. Τοΰτο ύπήρξεν 

άνή*ουστος τή ;  τύχης μεταβολή διά τήν π τ ω -  
χήν έκείνην χήραν και τήν νεάνιδα έκείνην, αί- 
τινες έμαραίνοντο έπί τοσοΰτον ήδη καιρόν έν 
τή άθλιότητι, ύπέφεραν «παντοειδείς στερήσει;, 
δλους τού; πόνους έσχάτης πενίας. Ηδη δέ έγ έ -  
νοντο πλούσιαι, έπληοώθησαν δί δλων τών α
γαλλιάσεων, άς προξενεί μεγάλη τις επιτυχία* 
άλλ ή εύδαιμονία δέν τάς έθάμβωσεν- ή υ.έν 
Αννα Μύλλερ ήτον είσέτι ή άπλή καί άξια έκεί
νη γυνή, ήτις υπέστη μετά τοσαύτης γενναιότη- 
τος καί καρτερίας τού; παρελθόντας πόνους της, 
ή δέ Ανθοΰλα εΐ^εν αείποτε τήν αύτήν υποτα
γήν πρδς τήν μητέρα της, τήν αύτήν εύπείθεϊαν 
ει; τά καθήκοντά της καί τήν αύτήν άφιλοκερ- 
όή καί άδιάφορον άγάπην πρός τήν τέχνην τη ; .

Κατά τά ;  ήμέρα;,  καθ ά ;  έπαιζεν ή Ανθούλα, 
έκτυπώντδ εί; τήν θύραν τού θεάτρου' έκάστη 
π ρά 'ι ;  έσημειώθη δί ενός θριάμβου, καί τήν τελευ- 
ταίαν σκηνήν β^οχή ανθοδεσμών επιπτεν είς τούς 
πόόας τ η ; ,  ^εραυνδς χειροκροτήσεων έκάλυπτε τήν 
άποχώρησίν της. Τότε δέ, τεταραγμένη, τρέρτου
σα έκ χαρα; ήδείας, έκλινε πρό τού είδωλο- 
λάτρου έκείνου κοινού, ηύχαρίστει αύτό διά χ ει 
ρονομίας πλήρους συμπάθειας καί ευγνωμοσύνης, 
ρ.εθ S, δτε ή αΰλαία χατεβιβάζετο, άπήρχετβ

πλησίον τ ή ;  μητρό; τη ; ,  ήτις, υπερήφανος, ευτυ
χής καί με τούς οφθαλμούς δακρυβρέκτους, τή 
έλεγε:

—  Πόσον καλά έτραγώδησες αύτό τό έσπέ
ρας, Ανθοϋλά μου, πώς σέ ίγ ειροκρότησαν.

Αληθώς ήτον ώραία καί γλυκεία ζωή' αί ήμέ- 
ραι παρήρχοντο τ α χ ε ΐη  έν μέσω τών θριάμβων 
έκείνων, ους καί αύτός 5 φθόνος έσέβετο. Η Αν
θούλα εί; τδ πνεΰμα καί τού; τρόπους της είχε 
γλαφορότητά τινα έμφυτον· όρμεμφύτ^ς ήγάπα 
πάν πλούσιον καί ώραΐον' διότι εΰρέθη α’ίφνης είς 
τδν υψιστον βαθμόν τή ;  νέα; της θέσεως. Ενώ
πιον δλης ταύτης τής πολυτελείας καί τοϋ πλού
του, αύτη πολλάκις άνεμιμνήσκετο τήν άρχαία·' 
της δυστυχίαν, καί παρέβαλλε τδ ώραΐόν της δω
μάτιον, δπερ ήδη ειχεν έν τή Μεγάλη Πλατεία, 
προς τ/,ν άθλίαν οικίαν τής οδού τοΰ ‘Ορατοί·
H.liou· Συνεχώς δέ, καθημένη πρό τοΰ κυι/.βά- 

λου, τό όποιον κατεΐχεν ήδη τό καλλίτερον μέρος 
τής αιθούσης, έλεγε πρδς τήν μητέρα της σ τ ε -  
νάζουσα:

—  Φεϋ, άν έζη δ πατήρ μου τώρα.

—  0  Θεός δέν δίδει συγχρόνως τόσην εύτυ- 
χιαν εις τοΰτον τόν κόσμον, άπεκρίνετο ή Αννα 
Μύλλερ μετά καρτερίας.

Μετά τάς πρώτας έπιτυχίας τής Ανθούλας, δ- 
λοι οί νέοι αύλικΓΊ  ήθέλησαν νά παρουσιασθώσιν 
είς αύτήν" δλαι αί μεγάλαι δέσποιναι τήν προσε- 
κάλεσαν όιά νά ύπάγν) νά ψάλη είς τά λαμπρά 
έκεΐνα o eg d ia ,  έν οίς συνηθροίζετο ή υψηλότερα 
κοινωνία τής Μαδρίτης. Αλλ ή Αννα Μύλλερ 
άπεποιήθη νά δεχθή τά δείγματα ταύτα τοϋ! 
θαυμασμού, τήν προθυμίαν ταύτην ένός κόσμου, 
είς δν ή θυγάτγ>ρ αύτής δέν έκλήθη ινα ζήση' 
μητρικόν τι ένστιγμα, φρονήσεώς τίνος αίσθημα, 
τή έλεγεν δτι ή Ανθούλα δ·.έτρε/ε κινδύνους έκεΐ, 
καί δτι, είς τό έπιτήδευμα, έν ώ ή Πρόνοια είχε 
θέσει αύτήν, ή νεάνις δέν ώφειλε νά ζή εί μή διά 
τήν τέχνην τη; καί διά τό κοινόν, ύφ ού ήγα- 
πάτο. Είδεν δτι διά τήν ησυχίαν, τήν υπόληψιν 
τής Ανθούλας, έπρεπε νά κλεισθώσιν έν τή σχε 
δόν αύστηρα ταύτή ζωή, καί ένέδωκεν. II ωραία 
άοιδός, περί ή; ώμίλει δλο; δ κόσμο; καί εί; 
τής όποιας τά. βήματα συνεθλίβοντο πάντες, 
δέν έξήρχετο ά/λοτε τής οικίας της ή ΐ'α άπέλ- 
θη ει; τό θέατρον και εί; τήν λειτουργίαν.

Ε ί ;  μόνο; άνθρωπο; έζη έν οίκειότητι στενή 
μετά τής οικογένεια; ταύτης, καί ούτος ήν ό 
Καλδερών - δελά - Βάρκα. Κατέστη φυσικώς δ 
σύμ,βουλος καί ό φίλος τών δύο τού τοι  γυναικών' 
αυται τό πάν ώφειλον είς αύτόν, καί, έν τή δια- 
χύσει τής εύγνωμοσύνης των, τ(Τ> άνέφερον τοϋτο 
καθ έκάστην. Πολλάκις δέ ή Αννα Μύλλερ τω 
έλεγεν:

—  Εάν άπέθνησκον, ή Ανθούλα δέν θά έμενε 
μόνη είς τόν κόσμον' ήξεύρω δτι θά τή άφήσω

εί; σάς, έ'να προστάτην, ένα φίλον, δεύτερον πα · 
τέοα.I

—  Μάλιστα, δεύτερον πατέρα, διότι τήν ά 
γαπώ ώς άν ητο θυγάτηρ μου, άπεκρίνατο σ τ ε -  
νάζων δ ταλαίπωρος Καλδερών.

Η Ανθοΰλα εύρίσκετο είς τό θέατρον άπό ένός 
ήδη έτου;, καί ειχεν άφιχθή ήδη είς τήν άκμήν 
τη ; '  προσήγγιαεν είς τα υψηλότερα δρια τής τ έ 
χνη; τη ; .  Τό δαιμόνιον τής κόρη; ταύτη; έμάν- 
τευσε πάν τό φοβερόν καί παθητικόν τών παθών' 
τό έμφυτον αύτή; τη άπεκάλυψε πώς κινοϋσι τάς 
χορδάς, αιτινες ήχούσιν έν τή άνθρωπίνη καρδία. 
Εςέφραζε τόν έρωτα, τήν ζηλοτυπίαν, τήν λύ
πην, μετά τόνων, οιτινες εύρισκον μίαν ηχώ είς 
τάς καρδία; δλων, άλλ ήγνόει δλω; διόλου αύτή 
ή ιδία τά αισθήματα, άτινα μετέφραζε μετά 
τοσαύτη; δυνάμεως, δέν ήγάπησεν είσέτι. Πλήν, 
ειχεν ήδη έμ,πνεύσει πολύν έρωτα' πολλοί φιλά
ρεσκοι ίππόται τή έπεμψαν έπιστολά;,  τ ά ;  δ
ποία; ή Αννα Μύλλερ Ι^ ιπ τεν  είς τό πυρ χωρίς 
νά τά ; άναγνώσν), καί έ*αμνον'κώμους (πατινάδες), 
τούς όποιους ή νεάνις δέν ήκουε, διότι δ θάλαμος, 
έν ω άνεπαύετο, παρά τ7) μητρί της, δέν ειχε 
ποσώς έςώστεγον πρός τήν όδόν.

Μεταξύ τοϋ πλήθους έκείνου, 07cep περιεκύκλου 
αύτήν έν άποστάσει, ή Ανθούλα είχε μολοντούτο 
παρατηρήσει τινά άνδρα, δστις καθ έκάστην εύ
ρίσκετο έπί τ ή ;  διαβάσεώ; τ η ; ,  καί δστι;, μόνο; 
’ίσως, δέν ειχεν άπευθύνει ποτέ πρό; αύτήν ούδέ
ν χ έκ τών κολακευτι-ών έκείνων λόγο>ν, ού; 
αύτη έδέχετο έν τώ μέσω τών θριάμβων της. 
Εκάθητο συνήθως έπί τών 0povi&jv τής σκηνής, 
καί έκεΐ, προσεκτικός, ακίνητος, έφανέρου τήν 
έπιδοκιμασίαν του, μειδιών μόνον ?) χειρονομών 
έκφραστικώτατα. Ητο νέος, κομψός καί ώραΐος, 
άλλ έν τη φυσιογνωμία του ύπήρχέ τι σοβαρόν 
καί άγέρωχον, δπερ άντέβαινε παραδόζ'ος πρό; 
τήν λεπτότητα τών χαρακτηριστικών του καί τ ή ;  
γυναικεία; σχεδόν χάριτο; δλου τοϋ άτόμου 
του' ή κόμη του, -̂ ν έφερε μακράν κατά τήν 
συνήθεια ■> τοϋ καιρού, ήτο χ ίώ μ α το ; ξανθού 
άπαστράπτοντο;, οί δέ κεχρυσωμένοι αύτοΰ βό
στρυχοι έπιπτον έπί λαιμ.ού λεπτού καί κομψού, 
ώ ; ό λαιμό; νεάνιδο;' άλλά τραχύς καί ιραιός μύ- 
σταξ άνυψοΰτο βοστρυχηδόν έπί τής ροδινής π α 
ρειά; του, καί αί εύρεΐαι αύτοϋ οφρΰς, συνε
χώς πλησιαζουσαι ή μίαν τήν άλλην, κατέστελ- 
λον τήν λάμψιν καί τήν γλυκύτητα τών γλαυκών 
οφθαλμών του.

Η Ανθούλα έβλεπε πάντοτε είς τήν αύτήν 
θέσιν τόν ιππότην τούτον, διτις είς ούδένα ώμί* 
λει καί 3ν ούδείς έφαίνετο γνωρίζων, τέλος δέ 
κατέστη πλέον εύαίσθητος είς τά άφωνα δείγ
ματα τού θαυμασμού του ή είς τάς φρενητικάς 
χειροκροτήσεις, δί ών έχαιρέτων τήν νέαν αύτής 
δόξαν. Εμ.φχνιζομ.ένη είς τήν σκηνήν, τόν άνεζή- 
τει διά τών οφθαλμών, καί, δτε συνήντα αύτόν,



ήσθάνετο έν τώ βάθει τ η ;  ψυχής της άγνωστόν 
τινα ταραχήν, ευρισκε μεγαλειτέρας εμπνεύσεις 
καί ειχεν έρμάς ευαισθησίας, πόθων μεγάλοιν, 
ναι αληθή δάκρυα έκάλυπτον τού; όφθαλμούς 
τ η ; .  Η παρουσία τοΰ άνθρώπου τούτου έοριπτεν 
ϊσχυ-όν ένύια«ρέρον εί; έκαστον περιστατικόν τή; 
δραματικής ζω ή; της- ητο δε υπερήφανος, διότι 
εκαμνεν αυτόν νά παρευρίσκηται είς τάς επιτυ
χίας της, καί ότε αί άνθοδέσμαι, οί στέφανοι έ 
πιπτον πρό τών ποδών της, τότε έστρέφετο πρός 
αύτόν δί_άκουσίου τινός κινήαατος θριάμβου και 
χαράς, περιμένουσα £ν βλέμμα, έν μειδίαμά του 
Τοΰτο διήρκεσεν ούτως έπί τ  να χρόνον* έπειτα 
όμως αίφνης ή Ανθοΰλα έδοκίμασεν ανησυχίαν 
τινά κουφίαν, είδος τι ανυπομονησίας καί λύπης, 
ής δεν ήδύνατο νά κατισχύσγ;. Εν τή εύρεία ταύ- 
τνι αιθούση, Οπό τά βλέμματα τοΰ είδωλολάτρου 
τούτου πλήθους, έπεθύμει τόν θαυμασμόν ένός 
μόνου άνθρώπου καί δεν ήτο β?βαία οτι έπΙ^υ- 
ρεν αύτόν’ δι ενα λόγον έκ τοΰ στόματός του, 
έχάριζεν όλους τους θριάμβου; της, καί τοΰτον 
τόν λόγον δέν τόν έπρόφερέ ποτε είς αύτήν, καί 
παρευρίσ-το είς τά θορυβώδη ταΰτα δράματα 
καί τάς ένθουσιαστικάς ταύτας έπιτυχίας, μετά 
τής αύτής γαλήνιου καί κεκρατημέντς φυσιο
γνωμίας, μετά τών αύτών σχημάτων σιωπηλή, 
επιδοκιμασία;. Είς τοιαύτην δε κατάστασιν ήλθεν 
ή νεάνις, ώστε άδιακόπως ένησχολεϊτο διά τήν 
παρουσίαν ή τήν ένθύμησίν του, ζώσχ διά τοΰ 
παραδόξου τούτου αισθήματος, οπερ οΰδείς είχε 
μαντεύσει, καί αύτή ή ίδία δέν ένόει* έβυθίζετο 
είς είκασίας περί τοΰ άνθρώπου τούτου, ούτινος 
καί αύτό τό όνομα ήγνόει* είχε δέ μέγαν πόθον 
νά άκούση, νά μάθη τι περί αύτοΰ, καί μολον- 
τοΰτο δεν έκαμέ ποτε μίαν έρώτησιν, δέν είπεν 
ένα λόγον, όστις νά δείξη ότι μόνον τόν εί/ε 
παρατηρήσει. Ολα έλάμβανον χώραν είς τά βά
θη τής καρδίας της, καί αύτή δε ή μήτηρ 
της δέν τήν έμάντευσε.

Κατά τι»α εσπέραν, ή Ανθοΰλα έφάνη πάλιν 
εις την σκηνήν έν τώ προσώπω τής Ευρυδίκης, 
τό οποίον είχεν υποκριτή ακριβώς πρό ένός έ 
τους, το δε κοινόν, τό όποιον έδραμεν άθρόον 
είς τό έπετειον τοΰτο, έχαιρέτα αύτήν διά μακρών 
χειροκροτήσεων- τελειωθείσης δέ τής σκηνής, ε- 
ζητησεν έκ νέου νά έμφχνισθή ή νεαρά τραγωδί- 
στρια, βροχή άνθέων έπεσον είς τους πόδας της, 
τοιπλοΰς χείμαρρο; χειροκροτήσεων ίκλόνισε τους 
τοίχου; τ ή ;  αιθούσης, όλοι δέ ο; θεαταί ησαν 
όρθιοι καί έπληττον τάς χεϊρας. Η Ανθοΰλα έ 
κλινε·', ωχρα , διάπυρος, μέ καρδίαν πάλλουσαν 
υπο χαράς καί εύγνωμοσύνης, μεθ 8, άνυψώσασα 
τους Οφθαλμούς, είδεν είς διάστημα δύο άπ αύ 
τής βημάτων τον άγνωστον, θέτοντα τήν ^ειρα 
έπί τοΰ στήθους του καί κλίνοντχ πρό αύτής ό
πως καί αύτή έκλινε πρό τοΰ κοινοΰ, με τό αύτό 
βλέμμα πλήρες συγκινήσεως καί ϊύδαιμονία?.

Είς τό σχήμα τοΰτο, ή Ανθοΰλα κατέστη τρέ* 
/.ουσα, έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς καί έμεινεν 
ιύτω, λησμονοΰσα πάν ό,τι τήν περιεκύκλου, μή 
γνίυρίζουσα πλέον ποΰ ευρίσκετο, ούτε τί συνέ- 
βαι·ε περί αύτήν. Εύτυχώς, ό (υποκριτής, όστις 
τή έδιδε τήν χεΐρα, παρετήοησεν ότι αυτη ώχρία, 
/.αί έσπευσε νά άπαγάγη αύτήν είς τά παρασκή
νια, δπου εύρε τήν μητέρα της καί τόν Καλδερών 
δελά-Βάρκα.

—  Αλήθεια, ώραία ήμερα, Ανθοΰλα μου, άνε~ 
φώνησεν ή Αννα ΛΙύλλερ δακρύουσα έκ χαράς.

—  ίί, ναι, ναι, μήτέρ μου, άπεκρίνατο έκείνη, 
άνεγείρουσα δειλώς τούς οφθαλμού; καί θεωρούσα 
περί αυτήν.

Εκείνος, 8ν άνεζήτει, ΐστατο είσέτι πλησίον 
τής σκηνής, όρθιος καί στηριζόμενος επί μιά; 
στήλης’ τό συγκεκινημένον βλέμμα του δέν ά 
φ η σ ε  τήν Ανθούλαν. Τότε δή αυτη έστηρίχθη 
έπί τοΰ βραχίονος τοΰ Καλδερώ/ - δελά - Βάρ
κα καί τώ  είπε μετά βίαιου παλμοΰ τ ή ;  καρ
δίας:

—  Δβν Πέτρε, γνωρίζετε τόν κύριον εκείνον, 
.5 όποιος είναι εκεί έμπροσθέν σας; όστις φέρει 
μεταξωτόν μαΰρον κολόβιον καί σμαράγδινον 
ΐόυ.βον είς τόν πΐλόν του;

—  Είναι  Γ ά λ λ ο ς ,  άπεκρίνατ ο ό Κα λ δ ε ρ ών  ά -  
π ρ ο σ ε κ τ ω : ,  νο μ ί ζω  ό τ ι  ό ν ο μ α ζ ε τ α ι  μαρκίσιος  

Ριβιέ.
~ y y ,

—  Α, είναι ζενος;
—  Ναι, είναι μεγιστάν, όστις περιηγείται διά 

νά γνωρίση τόν κομψόν χόσμον δλων τών τόπων. 
Είναι ολίγος καιρός άφοΰ ήλθε καί εδώ, είς τήν 
Μαδρίτην.

—  Καί είναι λοιπόν εδώ περαστικός; έπανέ
λαβεν ή Ανθοΰλα, ή ; ή καρδία έπαυσε νά κτυπά 
κχί ήτις περιέμενε μετά φρικτής αγωνίας τήν 
χπόκρισιν τοΰ Καλδερών’ άλλ ούτος δέν τήν ή- 
κουσε τήν φοράν ταύτην καί έτήρησε σιωπήν.

—  Α γ ω μ ε ν ,  κόρη μου, είπεν ή Αννα Μύλλερ 
μετά μερίμνη.', αύτή ή εσπέρα σέ έκούρασε. Πα
ναγία μου, αί χεΐρές σου είναι παγωμέναι καί σύ 
τρέμεις ολόσωμος" ελθέ, άς έμβωμεν.

Κατά τήν νύκτα εκείνην ή Ανθοΰλα δέν έκοι- 
μήθη, έκλαυσε μέχρι τής πρωΐ'χς, έπαναλέγουσα 
χπαύστο;ς έν τώ βάθει τής καρδίας της .’ —  0 
μαρκήσιος Ριβιέ, εί;  Γάλλο; μεγιστάν . . .  θά α
ναχώρηση μ ε τ ’ ολίγον ΐσως . . . ΐησού, θ εέ  μου, 
διατί ήλθεν είς Μαδρίτην, διατί τόν άπήντησα 
έπί τής όδοΰ μου . . . Αλλά τί πράγμά μέ κα
θιστά τόσον δυστυχή τώρα; Αδιάφορον* άς ά- 
πελθη ή άς μείνη . . . τό εσπέρας τούτο μέ πα- 
ρετήοησεν ουτω κατά τύχην . . Ο, είμαι τρελ- 
λή, Θεέ μου, συλλογιζομένη πάντοτε αύτόν . . .

Δ ·
7 0  ΧΡηΟΜ ΑΑΛΟΝ ΔΕΡΑΣ·

Ούδέν πράγμα έλειπεν έκ τών επιτυχιών ή έκ 
τής δόξης τής Ανθίύλας, ούδέν άλλο, ή ή τιμή

τοΰ νά ψάλγ) έν τώ  θεάτρω τ ή ;  αύλΐς, ενώπιον 
τοΰ βασιλέως· Ητο χάρις, ?,ν ό Καλδεοών-δελά- 
Βάρκα λίαν έθήοευε δί αύτήν καί τήν όποιαν ή 
θελεν επιτύχει αυτη, άμα εγκαταστάσα άκόμη έν 
τώ  δραματικά) σταδίω, έάν ή άσθένειχ, ήτις κ α τέ
λαβε νέα< έτι τήν βασίλισσαν Ελισάβετ τήν Γαλ
λικήν, όέν διέκοπτεν όλας τάς έοοτάς.

(UltttXl ajVÊ Ell )

Η  Κ Α Ρ Α Τ Ο Μ Η Σ Ι Σ  Γ Ο Γ  K A P O V O T ,

Α ' .  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ  Τ Η Σ  Α Γ Γ Λ Η ϊ .

Μετά ύπνον βαθύν τεσσάρων ώρών, ό Κάοο 
λος ήγέρθη τή ;  κλίνης, καί £ίπών τώ Ερβίρτω. 
μεγάλην τινά ΰπόθεσιν έχω νά έκτελέ^ω σήυ.ερον, 
πρέπει νά έγερθώ ταχέως, ήρχισε νά έν δύ η τχ ι .  
0  Ερβέρτος τεταραγμένος έκτένιζεν αύτόν μετ 
όλιγωτέρας φροντίδος' «κτενίσατε με, σάς παρχ- 
καλώ, τώ  ειπεν ό βασιλεύ;, κατά τό σύνηθες’ 
καίπερ ή κεφχλή μου δέν θέλει μείνει χρόνον 
πολυν έπί τών ώμων μου, έπιθυμώ νά ήν.αι 
έστολισμένος σήμερον ώ ; νυμφίος.» Ενδυόμενος 
δέ έζήτησεν ΰποκάμισον πεβιπλέον. β 0 και
ρός, είπεν, είναι πο 'ύ  ψυχρός, ενδεχόμενον νά 
τρέμω, άνθρωποι όέ τινες δύνανται νά τά άπο- 
δώσωσιν είς φόβον,έπιθυμώ νά μή δώσω άφιρμήν 
είς τοιχύτην υπόνοιαν. » Τήν αύγήν ήλθεν ό έπί  
σκοπος *αί ήρχισε νά έκτελή τά θρησκευτικά 
καθήκοντά του’ έπε δή δέ ά-εγίνωσκεν έκ τοΰ II' . 
κεφαλ. τού κατά Ματθαίον Ευαγγελίου τά πάθη 
τοΰ ίησού Χριστού, Κύριε, είπε» αύτώ ό β χ η  
λεύς, έξελέξατε τό κεφάλ. τοΰτο ώς τό μάλλο- 
έφαρμοστέον είς τήν θέσιν μου; ® —  α Παρακα
λώ την Τμ Μεγαλειότητα νά παρατηρήση, άπε- 
κριθη 9 Επίσκοπος, δτι εί'αι τό Εύαγγέλιον τή: 
ήμέρας, ώ ;  τό άποδεικνύει τό Ημερολόγιον. » ό  
βασιλεύ; έφάνη Βαθέως συγκινηθείς καί έξηκολού- 
θησε τάς προσευχάς αύτοΰ μετά διπλάσιάς ζέ- 
σεως. Περί τήν 1 0  ώραν έκτύπησαν έ λ α φρ ώ;  τήν 
θύραν τοΰ θαλάμου. 0  Ερβέρτος έιιεινεν ακίνη
τος’ είς δεύτερον κτύπημα ήκούσθη ολίγον τι 
όυνατώτερον, καίπερ είσέτι έλαφρόν. Η έτε  τίς ε ί 
ναι, ειπεν ο βασιλεύς* ήτον έ συνταγματάρχη; 
Χάκερ· « Εμβάσατέ τον,» έποόσθεσε. « Μεγα- 
λειοτατε, ειπεν ούτος μετά φωνής χαμηλής καί 
υπότρομος, ώρα ΐνα ΰπάγητε εί; Χάίτ-Χάλλ (I) .  
ή_ Τμ* Μεγαλ. θέλει εχει είσέτι πλέον μ!ά ; ώρας 
ν αναπχυθή εκεί. * * Αναχωρώ πχρευθύς, είπεν
δ Κάρολος, άφες με.» ό  Χάκερ εξήλθεν, 5 βχσι- 
λευς έσκεφθη επι τινα εισετι δευτερόλεπτα, ακο
λούθως λαβών τήν χεΐρα τού Επισκόπου, « έ λ 
θετε, είπεν, άς άναχωρήσωμεν. Ερβέρτε, άνοιξον 
τήν θύραν, ό Χάκερ μ ’ είδοποίησεν έκ δευτέρου*» 
καί κατέβη είς τό τεχνητόν δάσος, οπερ ώφειλε 
va διέλθη διά νά ύπάγη είς τό Χάίτ-Χάλλ.

(I) BotXiitey tsu AovStvia, π*ρ* τΰ ίπβίφ ύπίρχίν ή 
Α*ιμητ6μςς.

0  Χάκερ έκτύπησε τήν θύραν τοϋ είς Χ άϊτ-  
Χάλλ θαλάμου. 0  Ζούξων ( ί )  καί 5 έροερτος έγονυ- 
πέτησαν. « Εγέρθητι, γηραιέ μου φίλε, » είπεν ό 
βασιλεύ; τώ Επ·.σκόπω, έκτείνων αύτώ τήν ^εΐρα. 
0  Χάκερ έκτύ-η-εν έκ νέου. 0  Κάρολο; διέταξε ν 
ανοίξουν τή» θύραν. « Εμπρός, είπε τώ συνταγ
ματάρχη, σάς άίολουθώ, » καί προέβη κατά 
μή'.ο; τής αιθούσης τών συμποσίων πάντοτε 
μεταξύ διπλής σειρά; στρατιωτών. Πλήθο; ά ν  
όρών τε καί γυναικών ειχον είσπηδήιει ένταΰθα 
αέ κίνδυνον τή ;  Ιχυτών ζωής, μενοντε; άκίνητοι 
ότισθεν τών φυλάκων, δεόμενοι ΰπέ^ τοΰ βχσι- 
λέως, καθ ότον ούτος δ·.ή;χετο’ οί στρατιώται 
οέ' τού; ή'ώχλουν ποσώς. Είς τήν ·:σ/χτιάν 
τής αύλής ^ήγαά τι, χνεωγμένον άτό τής προλα- 

, βούσ ι̂ς έν τώ τοίχω, ώ^ήγει κχτ  εύθεϊαν είς τό 
(κοίωμα κεκχλυμμένον μ,έ τά μαΰρχ. Λύω άνδρε; 
όρθιοι παρέμενον παοά τή μηχχνή, ένδίδυιΑένοι 
ϊμφότεροι ώ ;  ναύται καί μέ προσωπίδας. 0 
βασιλεύς έφθχσε μέ κεφχλήν ύυωμένην, πεο;- 
φέρων πανταχόσε τά βλέμματα χυτού κζί ζη
τών τόν λαόν διά νά τώ δμιλήση* άλλ ό στοα- 
τός κατεκάλυττε τήν πλατεΐχν, ούδεΐς δ’ άλλο; 
ήΛυνατο νά πλησιάση. Εστράφη πρός τόν Ζού- 
ξωνα καί Τόμλίνσον (· ;ν  « ύμεΐς μόνον δύνασθε 
'ά μ ά'-ούσ/ιτε, τοΐς είπε, είς ύμά; λοιπόν θέ- 
λ'ι» αποτείνει τινάς λόγου?, καί τοΐς άπηύθυνε 
τώ όντι λόγον τινα σύντομον, δνπερ είχεν Ιτοι- 
μάσει, σοβχρός καί γαλή-no; μέ/ρι ψJχ:ότητoς, 
καί άγωνιζόμίνος μόνον νά υποστηριζν) ότι είχε 
δίκαιον, ότι ή περιφρόνησης τών δικαιωμ,άτων 
τοΰ κυριάρχου ή; τό αληθές aiTtov τών δ^στυ- 
χ^ών τού λχού, ότι 5 λαός δέν έπρεπε νά έ/η 
κανέν μέρος εί; τήν δ’οίκησιν, καί ότι έπί τούτοις 
μόνοις τοΐς όροις τό βασίλειον ήθελεν έπανεύρει 
τήν ειρήνην καί τάς έλευθερίας αύτοΰ. Εν ώ δ 
ωμίλει, άνήρ τις ήγγισε τόν πέλεκυν’ τότε έστρά
φη κατεσ;τευσμένως λίαν καί είπε. «μή πειράζετε 
τόν πέλε<υν, νά μή μέ προζενήση περισσότερον 
πόνον’ » τελειώσχς δέ τόν λόγον, επειδή πάλιν 
προ-τήγγισέ τις τώ πελέκει προσέχετε είς τόν πέλι- 
κυν, πρόσεχέ τον, έπανέλαβε μετά τίνος φρίκης. 
Βιθυτάτη έβασίλευε σιγή, έθεσε έπί τής κεφα
λής αύτοΰ κάλυμμά τι έκ μετάξης, καί αποτα
θείς πρός τόν δήμιο;, « σ ενοχλούν α! τρίχες 
μ ο υ ;·τ ώ  εΐπε·«Πζρχκαλώ τήν ϊ ’μ .  Μεγχλ. νά τά ; 
2άλη υπό τό κάλυμμα Αυτού», άπήντησεν ούτο; 
υποκλινόμενος* ό βασιλεύ; τάς έτακτοποίησε αέ 
τλ* βοήθειαν τού Επισκόπου. · . «Εχω υπέρ έαοΰ, 
τώ  είπε κχταγινόμενο; εί; τούτο, τό δίκαιο-' καί 
Θεόν επιεική». «Μάλιστα, Μεγαλειότατε, ίίπεν

( I )  Ο Γουλιίλαο; Ζούξων άρχιειιι'σχοπ.ζ Κ »ν τ»β ?ιγί«  
ίποθανών τω 1C63. Παβ;ι>ρέ6η r.i.r,eicv τοϋ K x p ilc J  έπί 
τ ή ς  λα ιμ η τό μ ιο υ . 01 β α σ ιλ ε*κ τ4 νο ι le v  έ ν ιψ α ν  ά κ c).c j8*«; 
cU «ρυλα^ήν δ ιά  νά  ά π β σ ΐϊά α ^ υν «π *  αύτοΰ τά  α υ σ τ ιχ ά , x*:vat 
χω ένβπιβτίύθΐ) i  β»ο*λ8υς, *λλ ’ Tirj

(2J 2ννι*γ^ϊΤϊ?χη; τ·.ς. ι



ό Ζούζων, Sv μόνον βήμα έχετε  νά ύπερπηδήσητε' 
είναι μεν πλήρες τρόμου καί αγωνίας, άλλά μ ι
κρά; διαοκεία/ συλλογισθήτε 5 δτι μέλλει νά 
σά; μεταβίβαση έκ τή ; γτ>; προ; ούοχνού;». Πρό; 
ταΰτα άπήντησεν ό βατιλεύ;' «μεταβχίνω άπό 
βασιλείαν φθαρτήν εί; βαηλείχν άφθαρτον, δπου 
ούδένα θέλο» έχει φόβον, ούδέν εϊ δ τ ς τρόμου»' κχί 
στραφεί; πρός τόν ίήχ,ιον καί είπών, «κχλχί εΤνχι 
αί τρίχε; μ ο υ ;· ,  έξεδύθ/ι τόν μανδύαν αΰτού, εξ
έβαλε τό παράσημον τοΰ Αγίου Γ;ωογίου, έδωκεν 
αύτό τώ Ετισκόπφ. κχί είτεν. « Eyt/υμηΰ »· Εϋ- 
δυθεί; άκολ.ΰθω; τό φόρεμα αύτοΰ, ένεδύθη έ* 
νέου τόν εχυτοϋ μανδύαν, καί θεωρών τό ξύ\ον, 
εν φ εμελλε νά βάλη τόν λαιμόν, « τοτοθετήτχτέ 
το καλώ; διά 'ά η<α'. στεοεόν πυλύ», είτε τώ 
δημίω. * Ε ι α ι  στε εόν, Μεγ.» 0  βασιλεύ;. « ίέλ«, 
κάμει σύντομόν Ttva προσευχήν, καί άμα άφοΰ 
έκτείνω τά; /εΐοας, τότε . . . »  Εσκέφθη ολίγον, 
έπρόφερε κχθ εαυτόν λέξεις τινά; μετά φ ο v-Tj; 
χαμηλή;, 3ψ ασε τιυς όρθαλαού; πρό; τόν ουρα
νόν, έγονάτισε, εθεσε τήν κεφαλήν έπί τοΰ ξύλου- 
δ δήμιο; ήγγισε τά ; τρίχα; αυτοΰ διά νά τά ; το
ποθέτηση κάλλιον Οτό τό κάλυμμα αυτοΰ· 0 βα
σιλεύ; ενόμισεν ότι εμελλε νά κτυπήση. «Περί- 
μεινε τό σημεΐον.» «Είς τάς δ·.ατχγα; i x ; ,  θέλω 
τό περιμένει. Μεγαλειότατε». Μετά δευτερόλεπτά 
τινα, δ βχσιλεύ; έξετεινε τάς χεΐρας δ δήμιος έ 
κτύπησεν, ή κεφαλή επε’ εν είς τό πρώτον κτύπ η
μα- «ίδιύ η κεφαλή Ι-δς προδότου», είπε δει- 
κνύων αύτήν π-ός τόν λαόν. Μακρό; κχί υπόκω
φος γογγυσμός διηγέρθη πέριξ τοΰ Χάϊτ - Χάλλ 
Ανδρες πολλοί έ[5ρίφθησαν είς τού; πόδας τοΰ ι
κριώματος διά νά βάψουν τά εαυτώ* ^.νόμχκτρα 
μέ τό αίμα τοΰ βασιλέως. Αύο τάγματα ίππικοΰ, 
προελάσαντα κατά Λύω διαφόρους διευθύνσεις, διε- 
σκόρπισαν ήσύχως τόν λαόν. Τό ικρίωμα έμεινε 
μεμονωμένο*, έσή<ωσαν τό σώμα" ητον ήδη πε-ι- 
κεκλεισμένον είς φέρετρον. ό  Κρόμβελ ( ( 1 ) ήθέ" 
λησε νά τό ίδή, τό έθεώίησε προσεκτικώς, καί 
όψώσας διά ~ών χειρ ών αυτοΰ τήν κεφαλήν ώ ;  
όιά νά βϊβλιωθή άν ητο διακεχωρισμένη καλώ; 
άπό τό σώμα, « ητο, προσέθηκ,ε, σώμα συνεστώ; 
κάλλιστα καί ύπισχνούμενον μακράν ζωήν.

(Εκ τοΰ Γαλλικοΰ).

Κ. K O SM liH S.

ΠΟΙΚΙΛΑ

Πρό ίκανώ/ χρόνων, οτε ή χολέρα, έν τή 
καταστρεπτική αυτής πορεία, πολλούς άνήρπασεν

(1) 0  0 λ ι$ φ ο ς  Κρόμβίλ προστάτη; χΐς Ιγγλία ς , γ Ε¥ 
ν^ίνος είς ·Λ 0»ϊίγχτόν τ'ο 1399,  iwOiva,  έξηντλη,Μνοι 
άπό nujeti·. είς is  n'jib πιλάιιον τοϋ Χ άϊτ-Χ άλλ. Τά μ»- 
γ ί λ ι  αύτοϋ * ?οτ*Ρτ;μ ϊτ«  χ*1 ,ά  μ ,γ ά λ ι  ίγχλήμ.*τ* τδν 
χ*τε*τη3ΐν πΒοίφη̂ ςν.

άώρω; έκ  τοΰ βίου, ή Αυστριακή κυβέονησις είς 
δεινήν εύρίσκετο άμηχανίαν- οί Ασκληπιάδαι, 
συνελθόντες έν τή πρωτευούση τής Αυστρίας, συν- 
εσκέπτοντο περί τοϋ πρακτέο/ συμβουλή δέ 
περίφημου τινός τότε έν ιατροί;, τοΰ Κ. Β. . . 
επϊχςαν τά επόμενα· —  Κ,ακοΰργό; τις εύρίσκετο 
ε ;ς ειρκτήν, προορισμένος εις 10 ετών δεσμά. 
<>c ιατροί, άδεια τής κυβερνήσεως, πχρέλαβον 
αύτόν καί εφε-ον εΐ; τι δωμάτιον, κακήν καί 
ατχισιον ε/_ον τήν δψ.ν" έν μέσω αύτοϋ έ<ειτο 
κλίνη πεπατημένη. « Αΐουσ^ν, ειπον τώ κακούο- 
γ:ο εΐ; τ ή « κλίνην ταύτη· άπέθχνε πρό ολίγου 
άνθρωπο; άχό χολέραν· είσαι ελεύθερο; νά έκ- 
λέ'ν}; £ν έκ τών δύο! η δ£<.α έτών δεσμά ή μίαν 
νύκτα επί τή ;  κλίνης ταύτης. Εν τοσούτω σέ 
ειδοποιοϋμεν δτι άν αισθανθή; τι σύμπτωμα, 
κίάξον καί θά έλθωσιν εΐ; βοήθειαν σου.» Πεοί-

Α V » . , , . , ‘ ,
φοοος εμεινεν ο κακούργος, και ητορει τι να πρα- 
ξη· έπί τέλους δμως άπεφάσισε νά κοιυ.ηθή έπί 
τή; μεμιασμένη; κλίνης, έχων μάλιστα την 
έλπίόα δτι ήδύνατό νά σωθή, παρά νά έπιστρέψ·/| 
ε’.ς τήν ειρκτήν. lU τοσούτω δ φόβις δέν άφ^σεν 
αύτον, άλλά τόν κατέτρωγεν άπαύστως. Περί τό 
μεσονύκτιον σφοδρό; πόνο; τή ; καρδία; έκαμεν 
αύτόν νά φωναζη’ ησθά'θ/ι μεγάλην δρεξιν πρός 
εμετόν- τά <οτά του ήρχισα* νά β μβοισιν- οί 
οφθαλμ,οί του έθολώθησχν’ εν ε λόγ{[> εύρίσκετο 
κάκιστα. Παρευθύ; εδραμεν εξωθεν δ Κ. Β. . . 
μετά τ ώ '  συναδέλφων του, δστις δεν ήδυνήθη νά 
μη γέλάσή βλέπων τό γελοίο ν έκ τοϋ φόβου 
καταστά' ηθος τοΰ ά-θρώπου, —  βχρρει, είπεν 
αύτώ, δέν είναι τ ίποτε- ή κλίνη είναι ίδική μου, 
Είναι καθαροτέρα καί ήγεμόνος. Μολον τοϋτο πολύς 
κόπος κατεβλήθη έως ού κάμωσι νά συνέλθη 
ο άθλιο; έκεΐνος. —  Εκ τοΰ πειράμ,ατος τούτου 
εγνώοθη διτοία ην ή επιρροή τοϋ φόβου η 
τή: υποψίας έπί τής χολέρας, καί δτι έν τοΐς 
100 οι 60 άπο θνήσκουσιν ενεκα τοϋ φόβου, 
οι δε λοιποί ές αυτής τής νόσου.

Πολιτισμός είναι τό νά στενο^ωρήταί τις ολί
γον διά νά εύχαριστήση τούς άλλους. Εκ τούτου 
περιγίγνεται μεγίστη ωφέλεια είς έκαστον πεπολι- 
τισμένον άνθρωπον. Επειδή, έάν π. γ. ευρεθώ- 
μ εν  δώδεκα άτομα είς έν μέρος, θέλομεν λάβει 
ενδεκα φιλοφρονήσεις καί υποχρεώσεις άντί μιας, 
τήν δποίαν θά προσφέρομεν, καί ουτω εΰρισκό- 
μεθα ένδεκάκις πλέον ευχαριστημένοι, παρ'έάν 
ευρισκώμεθα μεταξύ άπολιτίστω» άνθοώπων. Οί 
ΙγωϊσταΙ, οιτινες δεν θέλουσι νά στενοχωρηθώ- 
σι κατ έλάχιστον δί ούδένα, κακώς ύπολογίζουσιν.

0  εκδικών έαυτόν είναι πολλά άνεπιτήδειος, 
διότι δέν δύ^αται πλέον νά σ υ γχ ώ ρ η σ η ·

Η ήλικία καί δ ύπνος μας δεικνύουσι μικρόν 
κατά μικρόν την όδόν τοΰ θανάτου.

(Αναξβγόρας)
Η έπιστήμη δέν είναι ποσώς ματαία, άλλ' 

*ί επιστήμονες σχεδόν πάντες μάταιοι.
Τό π*ν έν τή ποιήσει είναι θρησκεία, και έάν 

ή φαντασία εί^ε πτερά, ήθελεν έχει αύτά διά νά 
πετάξη πρός τόν Θεόν.

Είς λίθος διά τοΰ βάρους του δύνατ^ι νά 
θραύση τό εντελέστερων χρυσοϋν σκεϋος, άλλ ούδ 
δ λίθος προσκτάται ώς έκ τούτου νέαν τινά ά 
ξίαν, ούδ έκτου  χρυσοϋ άφαιρεΐται κατ έλάχι- 
στον ή εαυτοϋ. ϊίαρομοίως καί δ άμαθής πλού 
σιος ^λευάζϊΐ τόν σοφόν πένητα. . .

Φεριόούν δ περιώνυμος διά τήν σοφίαν του, 
βασιλεύς τών Περσών, έλεγεν είς τά τέκνα του. 
«Η ζ<«η τοΰ άνθρώπου είναι ώ ; £ν βιβλίον, αί δέ 
ημέραι τή ; ζωή; του, αί σελίδες αύτού. Προσέ
ξατε μή γοάψητε έν αΰταΐ; ή άξιεπαίνου; μόνον 
πράζεις, αιτινες νά συντείνωσιν είς τήν εύτυχία 
τών λαών, τού; δποίους εϊο-Os προοιρισμένοι νά 
κυβερνήσητε ».

0  Φρανκλΐνος έμιμτ.θη τό άξίωμα τοΰτο. «Οταν 
δέν ζητή τις ?) ο,τι τώ  άρχει, δύναταί άμέσως
νά τό i / r u. ι (Σενέκας)

Η φύτις μα; έπλασεν έλευθέρους, καί ήμεΐ; δ· 
ποδουλούμεθα διά τών υποχρεώσεων, τάς όποιας 
αύτοί έαυτοΐς δίοομεν. (Μονταίγνιος)

Τό νά νομίζι; τις έαυτόν πλούσιον, είναι τί> 
αύτό ώ ; άν ήτο πραγματικώς. . . .

Πρεπ;ι νά δίδωμεν καιρόν είς τήν εύτυχίαν νά 
ωριμάση- άλλά τοϋ καρποϋ τούτου οί άνυπόμονοι 
δέν συγκομίζουτι ποτέ ή τά άνθη μόνα. . . .

Η πρώτη επιτυχία προξενεί άνέκφοαστον χα 
ράν' ή δέ δευτέοα μεγίστην λύπην, διότι δέν ε ί
ναι ή άνωτέρα πασών. . . ,

( S v r e x e i a  τ ώ ν  Θ Υ Μ Α Τ Ω Ν ) ·

Β'.

Εγγύς τοΰ οίκου τής Μαρία;
ναός υψοϋτο τοϋ ©εοϋ' 

άγνάς προσέφερε λατρείας 
έκεΐ τό στόμα τοϋ λα,ιΰ.

Είς στήλα; δώδεκα μαρμάρου 
στηρίζων πρόσοψιν άπλήν, 

στηλών έντό; λευκών τής Πάρου 
σειράν ένέκλειε διπλήν.

ΙΙολλάκις φεύγουσα τδν οίκον 
ή νέα χόρη, εύλαβώς 

μετά παρθένων δμιλήκων 
έκεΐ πρςσήρχετο. Τβδς

« ϊ ς  κ α ν δ η λ ά π τ η ς  π ρ ό ς  τ ά ς  κ ό ρ α ς  
α σ τ ε ί ω ς  έ λ ε γ ε .  « Λ ο ι π ό ν  ! 

έ δ ώ  ν ά  τ ρ ί ψ η τ ε  τ ά ς  ώρας 
έ ρ χ ε σ θ ε  ;  Ε ί τ α  σ ι ω π ώ ν  ,

γλυκύ πρδς ταύτας έμειδ*α 
συνεμειδίων δέ αΰταί, 

ω ;  μειδιά τερπνή πρojta 
καί τήν ϋμνούσι ποιηταί.

*  *  ·

Εκεΐ την κόρην κατά πρώτον 
ει; νέος είδε, καί θελ^θείς, 

παλμόν ήσθάνθη τών ερώτων 
σφοδρώς έκ βάθους ταραχθείς.

Στενάζει, φλέγει, ψάλλει, κλαίει, 
άκινητεί, περιπατεϊ,

μισεί τόν ύπνον, πάλλει, καίει, 
καί ταύτα πάντα δ ι?τ ί ;

Ηλθε, δίς ηλθε, τρίτ Ον ήδη 
εις τόν ναόν περισ*.οπών, 

αύτήν ζητεί, αύτήν νά ίδη, 
μελαγχολών καί σιωπών.

Ποία άνέ^φρα-ττος δδύνη!
Ω! ποία πάλη ιδεών!

Φεϋ! αγνοεί τδ πάν έκείνη, 
και δεν φοιτοί είς τδν ναόν.

Τόν κανδηλάπτην ε’ξετάσας 
τόν οίκο* έμ*θε τα^ύ 

τής νέας’ δ ίβός γελάσας,
« ώ !  (είπεν)  ωΐ  Κ α λ ή  ά ρ χ ή . »

Είχεν δ νέος γαρακτήοας 
λεπτούς, ώρ'ίους, εύγενεΐς" 

έρώτων φλογερούς κρατήρας
τούς οφθαλμούς. Φλογδς δεινής

άντηνακλάτο θειον χρώμα 
έπί θαλλούσης παρειάς,

ερώτων μάγων είχε στόμα 
καί είχε τράχηλον θεάς.

Κόμην έβένου μελαντέραν 
δψιν αγνήν, παρθενικήν, 

άνθους μορφήν ίλαρωτέραν 
καί τή^ φωνήν παθητικήν.

Τοϋ οίκου κάτωθεν τής νέας 
τήν πρώτην νύκτα γρ η γ ο ρ εΓ  

ψυχρός γογγύζει δ βορέας, 
αύτό; τδν οίκον θεωρεί.

Ŝ ! άς ήδύνατό καν μ(α ν 
πνοήν αύτής νά όσφρανθή 

χαί ύπδ ταύτης τήν μαγείαν 
ήδυπαθώς νά μαρανθή.



ΛI ά ; ήδύνατο κά< μίαν
τοϋ βλέμματός τγ;ς αστραπήν 

υπό τήν άλιιτον σκοτίαν
καί τ ή ;  νυκτός τήν σιωπήν

V0 ίιποκλέψη καί νά σβίϊη 
ή τών δμμάτων του αυγή, 

xai είς τ *  τάρταρα νά πέση, 
δπου φωτός μαρμαρυγή

ούδ οί να τ έ'λ'λει, ούδε πίπτει, 
άλλ οπό μέλανα κρουνόν 

ή νυξ «παΰστως κύκλω ρίπτει 
«κότος καί ζόφον κελαινόν.

ft! δς ήδύνατο νά κλαύση 
παρά τήν φίλτν του ψυχήν, 

ίϊ! «ς ήδύνατο νά ψαύσγ)
κάν τής εσθήτός τχς  πτυχήν.

Ας ήτο άνθος τού Μαίου, 
άς ήτο αύρα πρωινή, 

άκτίς ά; ήτο τοϋ ήλιου 
ή χρυσαλλις ερατεινή!

Ας ητο £ύ·./ξ τής Ι?ήμου 
•/ι τών κυμάτων του άφρός, 

άσματος ψθίνοντος πένθιμου 
στόνο; «ς ήτο ελαφρός!

Φύλλον ξηρόν πικρδς ιτέας 
ας ήτο ,  τρέχον θλιβερώς, 

όπόταν πνέει δ βορέας
είς τους δενδρώνας παγερός!

ίσως τό μϋρον τών άνθέων, 
ϊσως ή κούφη /ρυσαλλις, 

ϊσως δ κρύσταλλος δ ρέων 
καί τών πνοών ή βασιλΐς,

ϊσως τό φύλλον τ ή ;  ιτέας 
καί ή έκπνέο-jaa ώδή, 

ίν δάκρυ εΐλκυε τής νέας, 
ή §ν μειδίαμα ήδύ.

Τής φαντασίας ίου ; ρυτήραί 
*ΐς τούς αιθέρας παραιτών, 

«σταυοωμένας δύο χεΐρΉ
έπί τοΰ στήθους του κρατών,

ψάλλει τοιαϋτα έσωτέρως 
δ νεανίας’ φλογέράν 

ϊσω τήν δ$δα του δ ερως 
συστρέφων ηναψΐ πυράν,

^ν οδτί θέλτ,9ΐί μαλάσσει, 
ουτε τοϋ πόντυυ ή δρμ-ή, 

ουτε οί βρέχοντες τά δά»η 
άκαλα^ϋται ποταμοί.

( X .  Σ Α Μ Α Ρ Τ Σ Ι Δ Ο ϊ ) .

Αινίγματα'
Φόρεμα είμαι μαλλιαρόν, 

ή λέξι ςμου έλληνική* 
χωρίς τής πρώτη;, φανερόν: 

νήσος είμ’ι εμπορική.

ΓΡ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΗΣ.

ΜΙ τά τρία μου τά πρώτα πρόθεσιν θά απαρτίσ^ς, 
ήν περ άναγραμματίσας πεδιάδας θά στόλισες.

Μέ τ ί  ό'λον μου τάς Μούσα: π·οστατ«ύω και εμπνε'ω. 
άλλα οί) μή πλησιάο^ς* βελη και πυράν εκπνέω.

M eτά ποωτά μου δαόνω,
Μέ τδ δλον μου πληγόνω.

Εκ τών άκρων μή μ ι λ ά ^ ς ,  μή, κραυγάζων εκφωνώ, 

έκ ιών με'σων δ’ £ν μέ Xatfrjc, αχ, **'ε' Μ·00» πονώ· 
Δ θ. ΘΕΟΔαΠΑΗΕ.

Χρησιμεύω τών αρχαίων 
είς παιγνίδιον ώραίον.

Αν το πρώτον τών στοιχείων απ’ έμοΰ έξο^ελίστ)ς, 

πρόσεχε νά μή μέ πάρτ,ς και με άνα'ευ.ατίσης.
Γ Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΑΟΣ.

Λ Γ Σ Ε 1 2  Τ Ω Ν  ΕΝ Ί Π  1 α ' .  Κ Α Ι  I B ' .  

Φ ϊ Α Λ Α Δ Ι φ  6  Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

ΤοΟ πρώτου.
ώ e r f ,  μή <χυγχωρή3ΐρ{ είς τον χ ΰ *  λ  β ν τών γρβμμίϊων  

νά έμέαίνωσιν οΐ λ ύ κ ο t μεϋ’ αιματηρών στομάτων.

ΤοΟ δευτέρου.
‘ Οπόταν σ ά λ ο ς  θορυβώδης 

τ& πνεΰμά μας άναχυκ^, 
μόνος του ά λ σ ο υ ς  i  σκιώδης 

Οόλος τήν θλίψιν μας νικφ.

Τοΰ τετάρτου.
Ναι, γλυκεία εΓν ή γεϋσις του ωραίου κ ε ρ α σ ι ο ύ ,  

γλυκύτερα δέ ή οψις μειδιώντος κ ο ρ α σ ι ο ύ .
ς . ι .  B o r n T A r .

Τοΰ τιέμπτου.

Β ι β λ ί ο ν ·

Τ ο 3  έκτου.
έρευνών ίνβη παντοΐα,

6xxiv6cu( xai τά ία,
» (  Ν ί  ρ χ ί j  α « ί  ευωδίαν 

δίν άνεύριαχον χάμμίαν.
Εχθρός δέ πτηνών νά γίντρ, 

δηλητήριον νά μείν-j, 

τροφή φάρμακο» και ίλλα  
είναι πράγματι μεγάλα.

Κ. ΑΟΟϊΤΟΛΙΔΗΕ.


