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Ούδεν δυσχερέστερον πρό; κατανίκησιν ιδέας, 
τταραδεχθείση; έξ υπαρχή; καί άσκέπτω;- αυτη έ^τίν 
όμοια κηλίδι, γενομένγ; επί μετάλλου αυτη προσ- 
βάλλει καί αυτό τό βάθος τής ψυχής1 άνθίσταται 
καθ δλων τών μέσω» ΐνα νικηθή’ αΰτο; ο χρόνος, ο 
μέγα; ούτος υπουργός τοΰ Θεοΰ, είναι άνίσχυρο; κα
τά τοΰ χρονικού τούτου νοσήματος τοΰ πνεύματος. 
Πολλάκις έξέφρασαν δτι αί κοινωνίαι υπείκουσι 
τοΐς αύτοις ψυχολογικούς νόμοκ, ώς και τά άτομα. 
To YYUfttxdr τοΰτο είναι προ πάντων άΑηθες, 
οταν πρόκειται περί μονίμων ίόεών, παραδεχθει- 
σών 6πό τών κοινωνιών ώς καί τών ατόμων. Παρα- 
δοξον, αί θρησκευτικά! κοινότητες, αΐ χριστιανι- 
καί έκκλησίαι, νά μη έξαιρώνται τών άτελειών 
τοΰ γένους τούτου. Παράδειγμα δ εστω ί  Αρμέ* 
μενική Εκκλησία.

Αφαρπαοθέντε; ύπό τής ιδέας ταότη;,  ής η έν 
Χαλκηδόνι Οικουμενική Σύνοδο; άνεκήρυξε καί 
έπεβεβαίωσε τά ψευδή δόγματα τοΰ Νεστορίου, 
χαταδικασθίντ>«ν έν τή Οικουμενική Συνόό^ τή; 
Εφέσου, οί ποιμένες καί πιστοί τή< Αρμενίας 
Απώθησαν τήν δογματικήν ά'ριβολογίαν της Οι
κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς  ταύτης Συνόδου έπί τών δύο φ ύ α ε ω ν :  

θ ε ί α ς  καί ανθρώπινης, t/ru f/tyu r  έπί τοΰ p ir o v  
προσώπου τοΰ ΐησοϋ Χριστού, άνευ διαιρέσεως, 
\ συγχύσεως, ?ι τροπής. Κωλυόμενοι οπό πολι
τικών ταραχών ΐνα ουμμετάσχωσι τών εργασιών 
τ ώ ν  Ι ν  Χαλκηδόνι συνελθίντων αδελφών αυτών,

ώφειλον κατά μέγα χρέος οί επίσκοποι τ ή ;  Αρ
μενίας, πριν άποφανθώσι, νά λάβωσι πληροφορίας 
ακριβείς, νά περιμείνωσι πρό πηντων τήν ελευσιν 
τή ; κανονική; επιστολή;, $ν αί οικουμενικά! σύνο
δοι συνείθιζον ν άποστέλλωσι πρό; άπάσα; τά ;  
Εκκλησία;, καί δί ή; έξέθετον άκριβώ; τού; δρους 
τ ή ς  πίστεως, ώμομένη; κατά τών προσβολών τ ή ;  
αίοέσεωί, άλλ έπελάθοντο τ ή ;  παραγγελία; ταύ
τ η ;  τοΰ Αγίου Ιακώβου. «Εστω πά; άνθρωπος 
ταχύς εί; τό άκούσαι, βραδύς είς τό λαληβαι, 
βραδύς είς δργήν (Επιστ. Ιακώβου, Α ,  19). 
Ιΐροέβη^αν είς καταδίκην άλογον κατά τών αδελ
φών τών της οικουμένης δλτ.ς. 0 ζήλος, 8ν μ ε -  
τεχειρίσθησαν διά τήν ακεραιότητα τ ή ;  πίστεως, 
δύναται νά χρησιμεύση αύτοϊς ώς συγγνώμη;· 
άλλά, δέν ώφειλον ν άναμνησθώσι τήν μήνυσιν 
-οΰ Αποστόλου Παύλου κατά τοΰ παραλόγου 
ζήλου, τοΰ θραύοντος τούς δεσμού; τής πίστεως 
καί άγάπτςϊ

Ενώ αί αληθείς πληροφορίαι περί τής έν Χ α λ 
κηδόνι συνόδου έβράδυνον νά ε»·θωσιν ει; Αρμε
νίαν, ψευδείς καί συκοφαντών έκθέσει; έπλημμύ* 
= ουν ηδη τήν χώραν. Τό κακόν διαδίδεται εΰκο- 
λώτερον τοΰ καλού. Οί οπαδοί τού Ευτυχούς κα: 
Διοσκούρου διέτρεχον τήν Συρίαν, καί έκεϊθεν 
περιήλθον etc Αρμενίαν, συνεπιφέρο-τες τάς βλασ
φημίας αυτών κατά τής καταόικασάση; τα ;  χ \ ί-  
νας των αγίας Συνόδου.

Οί ποιμένες τής Αρμενικής Εκκληοίας ούδόλως 
διελογίσθησαν τού; λόγου; τούτου; τού άγίου 
ϊωάννου. « Μή παντί πνεύματι πιστεύετε, άλλά 
δοκιμάζετε τά πνεύματα, εί έκ τοΰ Θεού έστίν. 
Εν τούτω γινώσκετε τό πνεΰμα τοΰ θεοΰ' πάν 
πνεύμα, 8 δμολογεΐ ίησούν Χριστόν έν οαρκι έλη- 
λυθότα, έκ τοΰ Θεοΰ έστι. Καί πάν πνεΰμα, ο 
μή δμολογεΐ τόν ίησούν Χριστόν έν σαρκί έλη- 
λυθότα, έκ τοΰ θεοΰ ούκ εστιν.» (Επιστ. Ιωάν- 
νου Κ y 1— 3 ). Ίο  κριτή,ριον τοΰτο τή ;  άληθεία; 
εφαρμόζεται άκριβώς τοΐ; οπαδοί; τοϋ Εύτυχοϋ;,



οιτινες έπίστευ»ν δτι δ ίησοΰ; Χρίστος δέν είχε 
παρά μίαν φύσιν θείαν, καί δτι ή ανθρώπινη 
φύσις εΐ^εν έξχφανισθή ύπδ τήί θεότητος" φρό 
νημ*, άνατρέπον δλον τδν Χριστιανισμόν, ως άρ- 
νούμενον τήν διά τών παθών καί τοΰ θανάτου τ<ΰ 
^ωτήρος άπολύτρωσιν. Επί τώ  χατ έπ ιφ άνειαν  
σκοπώ νά ύπερασπισθώσι τήν άξί*ν τοΰ Θεοΰ, 
ητις τοΐς έφαίνετο ίμικρυνομένη διά τή ;  ένσαρκώ- 
σεως, cc νεωτερισταί άφηρουν άπό τοΰ Θεοϋ τ'Λν 
διαδήλωσιν, τήν μάλλον έκλαμπρον τ ή ;  άγαθό 
τητος αύτοΰ, τή ;  δικαιοσύνη; καί σοφία; άπε 
στέρουν τδν Τίδν τοΰ Θεοΰ τοΰ ήδέος ονόματος 
Υ ίοΰ τοΰ ανθρώ που, δΐ ού ηγάπα νά προσαγο- 
ρεύηται.

Οί διτδίδοντε; τας κατά τ ή ;  τέταρτη; οικου
μενική; συνόδου συκοφαντίας ησαν βέβαιοι περί 
τής παρά τοΐ; Α-μενίοις έπιτυχίάς το^ν, κατα- 
χοώμε·οι τήν είς τήν πίστιν προσκόλλησιν αύτών. 
Διήγειραν αύτού; κατά τή ; έν Χαλκηδόνι συνόδου, 
έπιζ»)τοΰντες νά παραστήσωσιν αύτήν εί; άντίθε- 
σιν μετά τής έν Εφέσω, ητις παρ αύτοΐς τά μά
λιστα ην σεβαστή- μετεχειίσθησχν δέ ψευδώ; 
τδ δνο,ια Θεοδώρου τοΰ Μεδιονεστίας, καταΗ- 
κασθέντο; έν τινι εί; Αρμενίαν συν ό δω καί θεω- 
ρουμέ'Όυ παοά τή; Εκκλησία; ταύτης ώ ; μεγά
λου καί Επικινδύνου αί ετικοϋ, καί έπεβεβαίωσαν 
δτι ή έν Χαλκηδόνι σύνοδος έπεκύρωσε τήν ομο
λογίαν τή ;  πίστεως του, παρενείροντε; δτι ή σύ
νοδος αυτη ήν ψευδοσύνοδος τών Ελλήνων, έν ή 
έξυνάνθίΐσαν σκευωρίαι κατά τ ί ς  άληθοΰς πί
στεως, καί κατά τών συμφερόντων τοΰ Αρμε- 
νικοΰ έθνους. Η τελευταία αυτη παρεισαγωγή ήρ- 
κει αόνη ινα έπιφέοή χωρισμόν, διότι μεταξύ τών 
Ελλήνων καί Αρμενίων ύπήρχεν ισχυρά αντιπάθεια.

Λυπηρόν διότι οί Αομ.ένιοι όπερασπισταί τή; 
ορθοδοξία; δεν διελογίσθησαν δτι έν τή τετάρτη 
Οικουμενική 2υνό$ω παρήσαν πλεΐστοι Πατέοε; 
τ ή ;  έν Εφέσω γενομένη;, καί δτι ην τοσοΰτον 
ίλίγον πιθανόν Ίνα αί δύω σύνοδοι ώσιν άντιφα- 
τικαί, διότι μόλις ειχον παρέλθει είκοσιν έτη. 
Ιΐδύναντο νά ποιήσωσι τήν σκέψιν ταύτην, 'καί 
τοι δυσπιστοΰντες πρδς τούς Ελληνα;, οϊτινει 
ησαν και είσίν_ έτι δυστυχώς εχθροί πρδς τού: 
Αρμενίους (α)· Ητο δ έτι εύκολον αύτοί; δπω; 
ίδωσιν δτι ή έν Χαλκηδόνι -ύνοδος, συγκειμένη 
έξ έξακοσίων επισκόπων, δέν ήν εργον τών έλλή 
νων μόνον* δτι οί πλεΐστοι τών επισκόπων τή·. 
χριστιανωσύνης συμμετέσχον διά τήν ΰπεοάσπι- 
σιν τής πίστεως. Μακράν τοΰ νά πιστεύσωμεν 
δτι ή φωνή τ ή ;  πληθύος είναι άπόδειξις άληθεία;, 
δέν άρνούμεθα τά δικαιώματα τών εντοπίων Εκ 
κλησιών, άλλά ή πληθύς τών πιστών τών Εκ

(* ) ϊτ,μ.. tsD Μετ. Δυστυχία; ivtauOa i άρθρογράφος λαν- 
Oivet, γνωρίζων τόν άνεξίκακον χαρακτηρ» τοΰ Ελλτ,νος, 
oiSiv ϊλλο ίκιποθίΰντος^ 1<·*τ® των ίδελφών k  ξενίω ν  

ϋρηοκευτικήν έ'νι»σ·.ν.

κλησιών εχει τουλάχιστον δικαίωμα σεβασμού τ ί 
νος, ύπάρχοντος έν τή ά μ ε ρ ο λ ή π τ ω  έζετάσει τών 
δογμάτοιν.

Οι Αρμένιοι ποιμένες, τετυφλωμένοι υπο τών 
προλήψεών των, δέν έσχον τδν νόμιμον τοΰτον 
σεβασμόν, προτιμήσαντες άνευ βαθείας έξετάσεω; 
τήν έντόπιον Εκκλησίαν των άπό τής οικουμενι
κής. Ευτυχώ; δέ ουτυ> πράττουσα ή Αρμενική 
Εκκλησία, δέν έλαθεν εί μ.ή κατά τήν άγάπην καί 
τήν φιλοφροσύνην, τήν οφειλομένην πρδς τήν οι
κουμενικήν Εκκλησίαν, καί δτι ή συνέπεια, ούσα δ 
χωρισμός, δέν ήτο εί μή κατ επιφάνειαν εξω τε 
ρικός. 0 στενός σύνδεσμος τής άληθοΰς πίστεως 
καί τών θεμελιωδών θεσμών τής Εκκλησίας έμεινε 
σώος καί αδιάλυτος.

Αί άναγνω-ίζουσαι τήν αύθεντίαν τ ή ;  τετάρτης 
Οικουμενικής Συνόδου Εκκλησίαι απέκλεισαν τής  
κοινωνίας των τήν λρμενικήν Εκκλησίαν, άποδί- 
δουσαι αύτή τάς πλάνας τοΰ Εύτυχοΰς. Οί δ 
Ελληνες μετε/ειρίσθησαν δλα τά μέσα τής έπι- 
τηδειότητός των ΐν άποόώσωσι πλείονας αιρέ
σεις δ’ ω τό δυνατόν έπί τής καταδικασάσης 
»ύτού; Εκκλησίας, ©έτων δέ τ ι ;  τά ;  κατηγορίας 
ταύτας κατά κλάσεις, δύναταί νά τάς συνοπτίσϊ) 
είς τάς ακολούθους τρεΐ;;  Κατηγορουσι τούς Αρ
μενίου; ώ ;  μονοφυσί τ α ; ,  άφθαρτοδοκήτας καί 
θεοπασχίτας. Η πρώτη τών αιρέσεων τούτων υ
πάρξει γνωστή ΰφ δλων" είναι δ ή άρνησις τής 
έν τώ προοώπω τοΰ Ιησοΰ Χριστοΰ ανθρωπίνου 
φύσεως, ή μάλλον αυτη διδάσκει τήν έν τώ ίη- 
σοΰ Χριστώ άπο^ρόφησιν τ ή ;  άνθρωπίνη; φύσεως 
ΰπδ τής θεία;" δπερ σχεδόν ισοσταθμίζει πρός 
τήν άρνησιν τή ;  ένσαρκώσεως τοΰ θείου Λογου.

Η αΐρεσις τών άφθαρτοδοκητών, άρχή; γνως-ι- 
κή;,  υποστηρίζει δτι ή σαρξ, $ν ό Κύριο; ήμών 
περιεδύθη, είναι σώμα άπαθέ;, ορατόν,  δπερ ανα
τρέπει δλοσχερώ; τήν πίστιν τοΰ λυτρωτοΰ θα
νάτου τοϋ Ηε^νθρώπου.

Η δέ πλάνη τών θεοπασχιτών άντίχειται πρδ; 
τήν τελευταίαν ταύτην. Αυτη καθίς-ησιν αύτήν τήν 
θεότητα επιδεκτικήν θλίψεων, καί έπιβεβαιιΐ δτι 
ό ίησοΰς Χριστός ήσθάνθη τάς 5δύνας έν τη θεία 
αυτοΰ φύσει, δπερ έκτείνει τάς όδύνα; τοΰ [Ja- 
θου; εί;  άπαντα τά πρόσωπα τή ; άγίας Τριάδος.

Εγενόμεθα αμερόληπτοι καί αύστηροί, έκθέτον- 
τες τήν διαγωγήν τής Αρμενικής Εκκλησίας πρδς 
τήν Οικουμενικήν. Θελομεν οθεν τηρήσει τήν αυτήν 
άμεροληψίαν, έρευνώντες τάς σπουδαίας κατηγο
ρίας, ών αΰτη έγένετο άντικείμενον, δπω; ίδω
μεν, έάν πραγματικώς ό κλάδος ούτος τής άρ
χαίας Εκκλησίας άπεσπάσθη τοΰ άποστολικοΰ 
κορμοΰ, έάν ή Αρμενία έξήλθε τοΰ κύκλου τής 
πρωτοτύπου Εκκλησίας.

Βαθεΐα μελέτη τοΰ ζητήματος άποδείκνυσιν οτι 
ή κατηγορία τοΰ μονοφυσιτισμού δέν δύναταί ν’ 
άποδοθή νομίμως πρδς τήν Αρμενικήν Εκκλησίαν- 
διότι εί διδάσκαλοι καί ποιμένες τή ;  Εκκλησίας

ταύτης πάντοτε έξέβαλον τήν πλάνην ταύτην 
καί έδίδαξαν πίστιν δρθόδοξον, σύμφωνον τή τής 
άρχαίας Εκκλησίας, ο’ία ώρίσθη ύπδ τής έν Χ α λ
κηδόνι Συνόδου.

Ηδυνάμεθα νά άναφέρωμεν πλείστας περιόδου; 
έκ τών συγγραμμάτων αύτών, άλλά πρδς συντο
μίαν πεοιοριζόμεθα είς τινας μόνον τών περιφη- 
μοτέρων Πατέρων τή ;  Αραενινή; Εκκλησία;. 0  
ένδοξ ο; καθολικός άγιος Ναρσής, ό έπικαλούμενος 
πΜ/ρης χ ά ρ ιτο ς ,  άπήντησεν ούτως εί; τδ ζήτημα, 
τοΰτο τών Ελλήνων: «Διατί ύμεΐ; οί Αρμένιοι δεν j 
αναγνωρίζετε εί μή μίαν μόνην φύσιν έν Χριστώ t 
Ίησοΰ;» Πιστεύομεν, άπήντησεν, δτι εν Ιησοΰ Xpi— j 
στώ υπάρχει μία φύσις, χωρί; νά παραδεχώμεθα 
τήν τοΰ Εύτυχοΰ; σύγχυσιν . . . Δέν άκολουθοΰ- 
μεν τά φρονήματα τών έτεροδόςων οιτινες, ύπο- 
στηρίζοντε; εν τώ  Χρ··στώ μίαν μόνην φύσιν, πα- 
ρεδέχοντο έν τή θεότητι αύτοΰ σύγχυσιν ή τρο
πήν. Απ έναντία;, ώς υμεΐ; λενετε συμφώνω; τή 
άληθεία δτι έν τώ  Ιησοΰ Χριστώ υπάρχει έν μό-ι 
νον πρόσωπον, εκφράζομεν τδ αύτό, καί άιολου ! 
θοΰμεν τήν αύτήν πίστιν, δταν λέγωμεν δτι ένί 
τώ Ιησοΰ Χριστώ υπάρχει μία μ,όνη φύσι;.

« Ουτω, λεγέτοισαν δτι έν Ιησοΰ Χριστώ υ
πάρχει μία μόνη φύσις, δπως έκφ=άσωσιν ένωσιν 
φύσεων άχωρίστων καί άδιαιοέτων, ή λεγέτω ’ αν 
οτι ύπάρ/ουσι δύο φύσεις πρός έκφρασιν τ ί ς  ϋ- 
πάρξεώς των άνευ συγχύσεως ή τροπής* έκας-ος 
τών δύο τούτων ορων μένει έν τοΐς όρίοις τής 
ορθοδοξίας.

0  αύτό; Πατήρ τής Αρμενική; Εικλησία; άλ- 
λαχοΰ έκτίθησι τδ δόγμα τοΰτο έκτενέσαερον. 
«Εν πρόσωπον τή ;  Γριάδο;, 5 Λόγος τοΰ Πατρός, 
6 μονογενγ,ς υίος, τή ευδοκία τοΰ Πατρός καί 
τοΰ Αγίου Πνεύματο;, κα:ήλθεν εΐ; τόν κόλπον 
τ ή ;  Παρθένου Μαρίας χωρί; ν άποσπασθή τοΰ 
κόλπου τοΰ Ιΐατρδ; ώ ; πρό; τήν άπειρον θείαν 
φύσιν" πε^ιεβάλετο τήν φύσιν τοΰ Αίάμ διά τοΰ 
αίματος τή ;  άγνοτάτη; Παρθένου, καί ήνωσεν 
αύτήν τή θ·;ότητί του. Διά τής ανεξιχνίαστου 
καί άνεξαλείπτου ένώσεως τών δύο εύτελών φύ
σεων; θείας καί άνθρωπίνης, έγένετο *ν μόνον 
εντελές πρόσωπον.

Αναφέρωμεν καί έτερον διδάσκαλον τής Αρμε
νικής Εκκλησίας, τδν καθολικόν ΙΝαρσήν, τόν φέ 
ροντα τό έπώνυμον τής γενεθλίου αύτ9ΰ πόλεω; 
Λατρώνος. Εν τινι έπιστολή, απευθυνόμενη πρό; 
τον άναχωρητήν Οσκάνων, λέγει: ·Η  έκφρασι; 
μία φύσις, ώς είσχωρήσασα έν χρήσει είς τήν 
Αρμενικήν Εκκλησίαν, δέν ένν^ΐται ποσώς α
κριβώς κατά γράμμα’ διότι, λέγοντες μ ίαν  φύσιν, 
ο! Αρμένιοι δεν αποποιούνται τήν άναγνώρισ ν 
τής θεοτητος καί άνθρωπότητος έν ίησοΰ Χριστώ, 
άλλά πιστεύουσιν είς άμφοτίρας. Επειδή δέ ή 
έκφρασις μ ία  φύσις έκφράζει μή ακριβώς δ,τι 
πιστεύομεν, δε*>ρβΰμ5ν άκριβέστερον τόν όρον

Θεάνθρωπος, δστις άποδείκνυσι καί έξηγεΐ κάλ- 
λιστα τάς δύο έν ίησοΰ Χριστώ φύσεις.

Μετά τόν δέκατον τέταρτον αιώνα, έπι τής 
πατριαρχείας τοΰ Καθολικού Μεχυτάρ, οί διδά
σκαλοι τής Αρμενίας ούτως άπήντησαν πρδς τούς 
Λατίνου; έπισκόπους. ο Καί τοι Αρμένιοί τινες 
έβεβαίουν ήδη δτι υπάρχει μία φύσις έν ίησοΰ 
Χριστώ' διά τούτου δέν ηθελον νά έκφράσωσιν 
άλλο τ ι ,  εί μή ε'νωσιν αδιαίρετον καί άνεξάλει- 
πτον τοΰ Λόγου καί τή ; σαρκός, κατ άντίθεσιν 
τοΰ Νεστορίου καί τών τούτω δμ,οίων. Η λέξις 
φύσις  εχει πλείονας σημασίας είς τήν Αρμενικήν 
γλώσσαν, καί μειαξύ άλλων καί τήν τοΰ π ροσώ 
που. Ούδέποτε δμως οί Αομένιοι διά τής λέξεως 
ταύτη; έξέφρασαν, ώ ; οί αιρετικοί, τήν ιδέαν 
συγχύσεω;, άλλοιώσεω;, η τροπή;' δθεν ή κατά 
τών Αρμενίων κατηγορία, ώ ; νά μή ώμολόγουν 
έν ίησοΰ Χριστώ παρά μίαν μόνην φύσιν, κυρίως 
θείαν, άπ’ ρνούμενοι τήν άνθρωπίνην φύσιν, υπάρ
χει όλοσχερώς ψευδή;. Η Αρμενική Εκ/.λησία 
ήν πάντοτε μακράν τή ; πλάνης ταύτης, καί άνε- 
Θεμάτισε τού; οπαδούς τής δοξασίας τα ύ τ /j;. 
Ιδού δ ή έπί τούτω ομολογία τών Αρμενίων' 

ή άνθρωπίνη φύσις ούδόλο)ς μεταβέβληται έν τή 
θείοε' ή θεία φύσις ούδόλω; μεταβεβληται έν τή 
άνθρωπίνη. Αλλ ή θ-ία καί άνθ-ωπίνη φύσι; 
είσίν ήνωμέναι έν ίησοΰ Χριστώ άνευ συγχύσεως 
η διαιρέσεω;· »

Ηδυνάμεθα ν' αύξιίσωμεν τδν άοιθμδν τώ ν  
μαρτυριών, άλλ αί προηγούμεναι άρκοϋσιν ικα- 
νώς πρό; άπόδειξιν τή ;  όρθοδοξίας τής Αρμενι- 
κής Εκκλησίας έπί τοΰ άντικειμένου τών έν Χρι
στώ ίησοΰ δύω φύσεων, καί δικαιολογοΰσιν αύτήν 
κατά τή ;  κατηγορίας περί Μονοφυσιτισμού. Αι 
φ.λονεικίαι προέρχονται έκ κακών συνεννοήσεων, 
ένισχυομένων έξ άντιπαθειών εΑνικότητος, και 
τών άτελειών τή : Αρμενικής γλωσση;.

Αλλ αί άλλαι έπιπλήξει;,  α; άπευθύνουσι πρός 
τήν Αρμενικήν Εκκλησίαν καί αιτινες όιατηροΰσι 
τήν διαίρεσιν, είσί μάλλον βάσιμοι*

Εδικαιολογήσαμεν τήν Αρμενικήν Εκκλησίαν 
κατά τής πρώτιστη; κατηγορία;, $ν γενικώς 
τή προσάπτουσιν, δτι είναι μονυφυσίτις. Αι μαρ- 
τυρίαι τών περιφημοτέρων Πατέρων τής αρχαίας 
ταύτης Εκκλησίας, άς άνεφέραμεν, άπαντώσι συν- 
άαα, τουλάχιστον έν μέρει, πρδς τήν ετεραν 
έπίπληξιν ν.ατά τών Αρμ ενίων, ύποστηριζόντων, 
δτι ή έν ίησοΰ Χριστώ ανθρωπίνή φύσις δεν 
ήτο παρά κατ επιφάνειαν, καί κατά συνεπειαν, 
ανεπίδεκτος οδυνών. Πρδς συμπλήρωσιν δθεν και 
διαφώτισιν άνωτέραν τοϋ δρου τούτου τής δια* 
φιλονεικίας καί διαιρέσεως, άναφέρομεν έχ τών 
διδασκάλων τ ή ;  Αρμένικης Εκκλησίας πληροφο
ρίας τινά; έπ'ι τούτου.



Εν τώ  συμβόλα», δπερ οί Αρμένιοι άναγινώσκου 
σιν έν τή λειτουρ ία των, καί δπερ έστί τδ τή; 
Νίκαιας παρηλλζγΛέ ν εν τισιν έκφράσεσιν, άν* 
γινώσκομ,εν τά άχόλουθα· « Πιστεύομεν είς τδν 
Κύριον ήμών ίησούν Χριστόν. . . τδν δί ήμά: 
τούς ανθρώπους και διά τ^ν ιξμετέοαν σωτηρίαν 
κατελθόντα έκ τών ουρανών, σαρκωθέντα έντελώς 
έκ Πνεύματος Αγίου καί Μ*ρίας τής Παρθένου, 
έξ ή ; έλαβεν αληθώς καί ούχί κατ έπιφάνειαν 
τήν υάοκα, τδ πνεύμα, την ψ,ιχήν, καί πάν ο,τι 
άπαρτιζϊι τδν άνθρωπον' παθδντα και σταυρω 
θέντα καί ταφέντα. »

S  μαρτυρία; αυτη άποδείκν<σιν οτι οί ποιμέ 
νες τής Αρμενίας δέν ήγνόουν την κατ αύτών 
άποτεινομένην κατνγορίαν, και οτι έφρόντισ*ν 
νά δπερασπισθώσιν εαυτούς κατά τούτο. Η πρό- 
θεσις αυτη φαίνεται προδ«λι··ς ετι έν ταΐς ίκ 
φράσεσι τα ύτιις  τού κανόνος αύτής τής λειτουρ 
γίας- « 0  Ιησούς Χριστός έγένετο δ άληθή; άν_ 
θρωπος, *αί ούχί άνθρωπος έν tixonxrj uopj'fi”· 
Αναμφιβόλως έκ τής αύτής αιτίας δ-μώμενοι οί 

διδάσκαλοι τή ; Εκκλησίας ταύτης θέλουσι <ά 
έκτείνωνται κατά τούτο. Ιδού δέ λόγοι πλήρει: 
ακρίβειας καί συνάμα αισθήματος καί ευφρά
δειας έκ τού αρχιεπισκόπου Ναοσή.

« 0  Ιησούς Χριστός, ών Θεός ένιεσαοκωμένος, 
έγεννήθη ώς άνθρωπος, τηρών την παρθενίαν τή- 
μητρός του. ΙΙεριετμήθη οκταήμερος ΐνα πληρώση 
τδν πρδς τούς πατέρας του δοθεντα νόμον, και 
ΐνα διδάξη ημάς τήν περιτομήν τ ή :  καρδίας καί 
τοϋ πνεύματος.

«Μετά τεσσαράκοντα ήμέρας ολθε, κατά τδν 
νόμον, εις τδν ναδν, δπως παρουσιασθϊ) τώ Κυ 
pi(j>, ινα έν τώ εαυτού πρόσωπο προσφέοη τώ 
Γψιστω Πατ-ι τήν ά^θρωπίνην φύσιν. Εφυγεν εί; 
Αίγυπτον ΐνα άποστρέψη, τήν είδωλολατρείαν τή; 
χώρας ταύτης εις τήν λατρείαν τοϋ άληθινού 
θεού, καί ΐνα διά τοϋ παραδείγματός του δι 
δά;η ημάς δπως υποφέοωμεν θα^ραλέοίς τού; 
διωγμούς. Επί τριακονταετίαν έμεινεν έπί τής γής 
ταύτης τεταπεινωμένος καί πένης, κρύπτων τήν 
θεότητα του, ΐν άνεγείρη ημάς δ ιττώς, δταν 
άκολουθώμεν τάς τρίβους του . . · Δεύτεοος *Α 
δάμ, ένήττευσεν έπί τεσσαράκοντα ήμέρας, διά 
τδν πρώτον, τόν μή τηοήσαντα τήν νηστείαν, καίέν 
τριπλώ πειρασμώ ένίκησε τήν νικήσαντα τούς 
ανθρώπους . . . ΙΙροσήνεγκε τό σώμά του είς τρο
φήν καί τό αίμά του διά τήν άφεσιν τών αμαρ
τιών, ΐνα διά τής βρώσεως ταύτης αναζωογό
νηση τούς άπολέσαντας τήν ζωήν, διότι εφαγον 
έκ τοϋ άπηγορευμένου καρπού' iv  rtf Ανθρώπινη 
αντον φύσει άπηύ^υνε δεήσεις πρδς τόν Πατέρα 
του ΐνα όώση ήμΐν τήν πρώτην δόξαν, καί πρός 
παράδειγμα οπως προσευχώμεθα έν ταΐς δοκι- 
μασίαι; ήμών. Επικράνθη εκλαυσεν ή χαρά
τής τε γής καί τοϋ ούρανοϋ, ΐν άφαιρέση ζά  
Jd x p v a  άπ ό  προσώ πον x iv z w r ,  κκτά τούς λό

γους τοϋ προφήτου ’ίσα'έου. Εδειλίασεν, ΐνα πε- 
ριστείλτ) τόν τρόμον τού θανάτου' έπληρώθη ί- 
■ίρώτος ΐνα σπογγίση τόν ιδρώτα άπό προσώπου 
Αδάμ' έφραγγελώθη, ΐν* άσφαλέστερον νικήση 
:όν έ χ θ ρ ό έ σ τ α υ ρ ώ θ η ,  ΐν άπαλλάξη. ήμάς τών 
δετμών, κ Ί  όπως δώση άντί τοϋ ξύλου τού θα
νάτου τό τής ζωής. Απέθανεν έκου σίως, χαζά  
rt/r θνητήν φνπιν τοϋ Ανθρώπου, καί ζή χατά  
n)ν Αθάνατον φύσιν τον θ εο ύ . Αλλά δέν άπέθα- 
νε καί έζη συγχρόνως, ώς λέγουσιν οί ό ια ιρονν-  
zcc αύτόν, άλλά τδ αύτό καί μόνον πρόσω πον , 
δ αύτός ίησοϋς Χριστός, επαθε καί απέθανεν 
έν τώ  θνητώ αυτού σώματι, τώ  δμοίω τοϋ ήαετέ- 
3ου* καί έγένετο ζών έν τή άθανάτω καί ζωο
το.ώ θεότητι, τή τοϋ Πατ-ός.»

Ερωτώμεν λοιπόν πάντα μή προκατειλημμέ
νων, έάν δύναταί τις νά έκφρασθή σαφέστερων, 
αετά μεγαλη^έρας ακρίβειας καί όρθ'ΐδοξίας περί 
τή; ανθρώπινης φύσεο>;, ή-ωμένης έν τώ  προσώπω 
τοϋ Ιη η ύ  Χριστού μετά τής θεότητας.

Δεν δυνάμεθα νά μή άναφέρωμεν ετι τήν Ικ -  
θεσιν, ήν έποίησεν έπί τοϋ αύτοϋ αντικειμένου 
δ αύτός Πατήρ τής Αρμενικής Εκκλησίας, 
χξι·>ς νά συγκαταριθμηθή μεταξύ τών περιφη- 
μοτέρο>ν έκείνων πατέρων τών μεγάλων αιώνων 
τοϋ χριστιανισμού. Η περίοδος, ήν μεταφέρομεν, 
έλήφθη εκ τίνος δμολογίας πίστεως, ήν έποίησεν 
ίναβαίνων έπί τοΰ πρώτου θρόνου τής Αρμένι
κης Ε/.κλησίας. « 0  Ιησού; Χριστός, λέγει, συνε- 
λήφθη ώς άνθρωπος, άλλ ενεργ-ιί  ̂ τού Αγίου 
Ιΐνεύματος, ώς Θεός. Εγεννήθη έκ γυ/αικός, ώς 
ά'θρωπος, άλλ έκ παρθένου, τηοησάσης τήν παρ
θενίαν της, ώς Θεός. Περιετμήθη τήν δγδόην η
μέραν, ώς άνθρωπος, «αί κατέστρεψε τήν περι
τομήν τοϋ ανθρώπου, ώς θεσμοθέτης τή: περιτβ- 
•Λής. Τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν παρουσ·.άσθη είς 
τόν ναόν, ώς άνθρωπος, καί Ιλαβε παρά τού 
ΐυμεών σέβας ώς θϊδς , άπολυτρών τούς αιχμα
λώτους. Εφυγεν έκ τοϋ Ηοώδου, ώς άνθρωπος, 
«αί κατέστρεψίν έν Αίγύπτω τήν πλάνην τών 
Ειδώλων, ώς Θεός. Εδέχθη τδ β άπτισμα τού 
Ιωάννου, ώς άνθρωπος, άλλ επλυνε τάς αμαρ
τίας τοϋ ’Αδάμ, καί ελ^βε τ γ)ν μαρτυρίαν τοϋ 
Πατρός καί τοϋ ‘Αγίου Πνεύματος, ώς Θεός. 
Επδίνασεν, ώς άνθρωπος, καί εθρεψε χιλιάδας 

ανθρώπων δί ολίγου ά·>του, ώ ; Ηεός. Εδίψησεν, 
ώς άνθρωπος, καί έκάλεσε τούς διψώντας ΐνα 
τίωσιν υδωρ ζωής, ώς Θεός. Εκοπίασε καθ όδόν, 
ώς άνθρωπος, καί έγένετο ή άνάπαυσις τοΐς κο- 
πΐ'«σι καί πλήρεσιν αμαρτιών, ώς Θεός. Εκοι- 
μήθη έπί τοϋ πλοίου, ώ ; άνθρωπος, καί έβάδι- 
σεν έπί τών ΰδάτων καί έπέταξβ τήν θάλασσαν 
καί τούς ανέμους, ώς Θεός. Εδεήθη μεθ ήμών 
καί δί ήμάς, ώς άνθρωπος, καί έδέχθη τάς δεή
σεις πάντων μετά τοϋ Πατρός, ώς Θεός. Ε 
κλαυσεν έπί τοϋ τάφου τοΰ φίλου του, ώς άν
θρωπος, καί Ισκόγγι*» τάδ »κρυα τών αδελφών

τοϋ Λαζάρου διά τής άναστάσεως τοϋ άδελφοϋ 
των, ώς Θεός. Επωλήθη άντ έλαχίστης τιμής, 
ώς άνθρωπος, καί έξηγόρασε τό σύμπχν διά τοϋ 
πυλιτίμου αΰτοϋ αίματος, ώς Θεός. Εσταυρώθη 
μίταξύ <τ*ών, ώ ;  άνθρωπος, άλλά προύξένησε τήν 
έκλΐίψιν τών άστρων καί είσήγαγε λη,στήν είς τόν 
παράδεισον, ώς Θεός. Απέθανε διά τής ανθρώ
πινης φύσεως, ώς άνθρωπος, καί άνίστα τούς 
νεκρού; διά τής θείας δυνάμεως, ώ :  Θεός. ί π έ -  

βτη τόν θάνατον, ώς ήθέλησεν, ώς άνθρωπος, καί 
έτρόμαξε τόν θάνατον διά .τοϋ θανάτου του, ώ ; 
<·»ϊός. Δέν ήτον δ αύτός δ άποθανών καί ετεοος δ 
νικητής τοϋ θανάτου" άλλ δ αυτός ό άποθανών 
καί άναστάς, καί δρυς τήν ζωήν τοΐς νεκροΐς- 
διότι δ αύτός Χριστός, δ θνητός έκ τής φύσεώς 
του, ώς άνθρωπος, καί αθάνατος έκ τής φύσεώς 
του, ώς Θεός.»

Ενώπιον παρομοίων μαρτυριών, δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν εύχερώς οτι ή κατά τών Λραενίων 
κατηγορία πίπτει  άφ έαυτής, καί πρόδηλον δτι 
μήτε θεοπασχίται είσί, καί οτι δέν άξιοϋσιν δτι 
ή θεία φύιις ήν ύποκειμένη είς όδύνας καί οτι δέν 
παραδέχονται συμμετοχήν τών οδυνών έν τώ  
Πάθει τών τριών προσώπων τής Θεότητος.

όμολογητέον έντοσούτω οτι ο ί Αρμένιοι εδιο- 
Χαν αφορμήν εί; τήν μεγίστην ταύτην κατηγο
ρίαν διά τινων λέξεων άς προσέθηκαν αύθαιρέ- 

τως είς τό Τρισάγιον· Είναι δέ τούτο ιερός τι 
»μνος αρχαιότατος έν ώ έπαναλαμβάνεται τρις 
ή λέξις άγ ιος  πρός τιμήν έκάστου τών τριών 
θείων προσώπων.

Ο: Αρμένιοι ψάλλουσι τόν ύμνον τούτον προσ 
τιθέμενοι ‘<5 σταυρω θείς ό ΐ  ήμας, οί δέ Πατέρε; 
τής εκϊης οικουμενικής συνόδου κατεδίκασαν τήν 
προσθήκην ταύτην.

« Επειδήπερ, λέγουσιν εν τώ  ΠΑ κανόνι, |ν 
τισι χώραις μεμαθήκαμεν, έν τώ  Τρισαγίω ΰμνω, 
έν προσθήκης μέρει έκφωνεΐσθαι, μετά τό Αγιος 
Αθάνατος, τό, δ σταυρωθείς δί ήμάς, έλέησον 
ημ.άς. Τούτο τε  ύπό τών πάλαι άγίων Πατέρίον, 
ώς τής εύσεβείας άλλότριον, έκ τού τοιοΰταυ 

απήλασαν ύμνου, συν τώ  τήν τοιαύτην φωνήν 
καινουργήσαντι παρανομώ αίρετικώ. Καί ημείς 
κυροϋντε; τά παρά τών άγίοιν Πατέρων ήαών 
πριν εύσεβώς θεσμοθετηθέντα, άναθεματίζομεν 
τούς έτι μετά τόν παρόντα δρον παραδΐ/ομέ- 
νους τήν τοιαύτην φωνήν έπ εκκλησίας, ή άλ
λως πως τώ  τρισαγίω υμνω συνάπτοντας. »

Πιστεύομεν δε δτι ή απειλή αυτη ούδαμώί 
έφθασεν είς γνώσιν τών ποιμένων τής Αριχενι- 
κής Εκκλησίας, διότι τότε, άφ ενός αίώνος 
δέν είχε πλέον σχέσιν μετά τής λοιπής καθολι 
κής Εκκλησίας. Εάν δ είχεν άλλως, έδυσ/.ολευ- 
ομεθα νά έννοήσωμεν τήν έπιίλονήν τής σεβασμίας 
Εκκλησίας τής Αρμενίας, ήτις έδόξαζεν οΰτωσί

φανερώς πίστιν έναντίαν είς τήν πλάνην δί ?,ν ή 
προσθήκη εί; τό Τρισάγιον ήδύνατο νά κατασταθή 
ύποπτος.

(Επεται συνέχεια.)
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Δίήγησις φαντασιώδης άνατιΟεμένη τρ ό ς  

τε τόν υπέρτατον πλούσιον πρός τε  

τόν έσχατον πένητα.

Απομίμησις έκ του γαλλικού τοϋ P ierre  yerou.

1

Το ώρολδγιον ειχεν ήδη σημάνει τήν μίαν τή ;  
νυκτό; εί; τήν μητρόπολιν τής. . . .

Τά άμυδρά άπεικονίσματα τοΰ άκτινοβόλου 
βασιλέως τής ήμέρας πρό πολλοΰ ήδη άποσυρ- 
θέντος, διεχεον άμυδράν λάμψιν ε?.ς τάς οδούς, 
λλι α7Γαντα/οΟ τ*7,ς πόλεως ευφρόσυνος '0//ο άν- 
τηχοϋσα είς τόν αιθέρα προσεκάλει τού; βροτούς 
έν τώ  κόλπω τών θορυβωδών καί πολυθελγήτριον 
διασκεδάσεων και ομως κα^ά ταύτην τήν ώοαν δ 
Φίλιππος καθήμενος έντός τού μικρού αύτοΰ δώμα 
τιου, την κεφαλήν κεκρυμμένην εχων έντό; τών 
χειρών καί τήν κόμην έν άταξία, φαίνεται βεβυ- 
θισμένος· είς τί α;α γε ; είς βαθείας μελέτας, ή 
είς βαθείας θλίψεις; Αν δ τυχόν νοήμων άνα γνώ
στης ημών ρίψη §ν βλέμμα έταστικδν πεΡ'. τό 
οίκτράς δλον πενίας δωμάτιον, καί επομένως φέ
ρη αύτό έπί τού βαθυτάτην κατήφειαν άπεικο- 
νίζοντος προσώπου τοϋ νέου, εύχερώς ήθελε μαν
τεύσει δτι κατείχετο υπό μεγίστης θλίψε£υς έπα- 
γούσης μισανθρώπους καί άλλοκότους διαλο
γισμούς. Μετ ου πολυ ο Φίλιππος άνήγειοε τήν 
κεφαλήν:

—  Θεέ μου! θεέ μου! άνέκραξε πλήρης πι
κρίας, ε ίιέτι  μία ημέρα μόχθων καί δ υ σ τ ^ ία ; ,  
είσέτι μ.ία ημέρα στερήσεων προστιθεμένη είς 
τας παρελθουσας! Ολην ήμέραν έργάζου, έργάζου 
καί τοϋτο προς τ ί ;  όί ενα ξηρόν άρτον, οστις 
μάς άναγκοιοϊ πρός διατροφήν αύτοϋ τοΰ έκ 
ζύμης άχθου·»·, τό δποϊον δ Θεός ΐφόρτωσεν £·; 
τήν ψυχήν. Εργάζου- έργάζου. . . αύτός φαίνε
ται είναι ο προορισμος τών δυστυχών τής τύ
χης περιτριμμάτων· καί τό εσπέρας; έν ώ οί 
λοιποί διασκεδάζουν, αναπαύονται, ευθυμούν, έγώ 
δ τάλας ούτε άνάπαυσιν ευρίσκω. Αχ! τά πλού
τη, τα πλουτη! τα κατηοαμέν α πλούτη! δεν 
επιζν,τώ καγω τας διασκεδάσεις, τήν πολυτέ- 
λ-ιαν, τήν ευζωίαν; Κ!Χ\ gata; . . . τ { διάβολον 
λοιπόν! έπαυσαν πλέον κατά τόν αίώνά υ.ας τά 
θαύματα διά τούς άπόρονς;



—  Απατάσαι, εψιθύοισεν όπισθεν αύτοϋ φωνή 
φαινομένη'ώ;'νά έξήρχετο έξ άδου, κτί στραφείς 
παρετήρησεν υψηλόν καί μελονείμονα άνδρα ιπτά
μενον ■’ ένώπιον αύτοϋ όρθιον, κχί τρόμος άπειρο; 
κατέσχεν άπαντα τά μέλη αύτοϋ.

—  Τ ί ;  είσαι; . . . τί  θέλει;;  εψιθνρισεν ό Φί
λιππος μόλι; συνελθών έκ τοϋ τρόμου καί τή ;  
έκπλήξεως αύτοϋ.

—  Είμαι ό θαυματοποιός τόν όποιον ζη τεί ; ,  
•πτωχέ Φίλιππε, καί δστις δύνχται νά σέ κατα- 
στησνι τόν πλουσιώτερον άνδρα τοϋ κόσμου, αρ
κεί μόνον νά θέλης.

—  Νά θέλω; νά θέλω; άνέκραξεν ό νέος ώς 
ε: άπεκρίνετο πρός άνθρωπον έρωτώντα αύτόν άν 
ζή" άλλά τά πλούτη είναι τό όνειρό ν μου έν αύτώ 
τώ  κόσμω · . . καί δμω; · · . , ϋπέλαβε μετά 
δισταγμοΰ, μή είναι απάτη!

—  Δύνασα’- νά κρίνος, αυτός ούτος ώς πρό; 
τοΰτο, είπεν ό μ,ελανείμων έξάγων έκ τοϋ κόλ
που του βαλάντιον πλήρε;.

0 νέος έτριψε τούς οφθαλμούς αύτοϋ άμφι- 
βάλλων άν περιεπλανάτο εν όνείροις η ου·

—  Δός μοι το, δός μοι το, είπεν είτα έκτεί- 
νων τά ;  χεΐρας μετά χαρα; σπασμωδική;.

—  Στήθι, είπεν δ μελονείμων, θέλει; τό λάβει, 
άλλ έπί συμφωνία.

—  Τελείωνε.
—  Τό βαλάντιον περιέχει |ν Ικατομμύριον 

γροσίων, τά δποία πρέπει νά καταδαπανώνται 
'/•αθ έκάστην- ώστε καθ έκάστην πρωίαν τό 
βαλάντιον ανάγκη νά κενοϋται καί μόλι; κενού- 
μενον θέλει πληροΰσθαι καί αύθις ώ ; έκ θαύ
ματος.

—  Καί έπί τή υποθέσει καθ ήν πρωίαν τινά 
h h  θέλε’, εύρεθή κενό>;

—  I ήν πρωίαν έκείνην άφεύκτω; θέλει; παυ
σει τοϋ ζην. ι

Φρίκη κατέσχε τόν νέον άμα τώ  άκούσματι- 
οπισθοπόδησε τέσσαρα βήματα, παρετήρησεν εϊτα 
τό βαλάντιον καί τόν έν αύτώ θησαυρόν ιιετά 
βλέμματος άπληστου, καί πάλη δεινή συνεκροτήθη 
εν αύτώ.

—  Εν λεπτόν είσέτι σοί· έναπολείπεται ειπεν 
δ μελανείμων άποφασισ.τικώ;-·. σκέψου καλώς.

—  Δό; αυτό, ειπεν δ Φίλιππο;'καί δ μελα- 
νείμων δίψα; τό πολύτιμον βαλάντιον έγεινεν 
άφαντο;. Τότε μετά χειρό; σπαμωδικης ήνέωξε 
τό βαλάντιον καί 200 πεντηκοντάλιρα'τραπεζικά 
γραμμάτια έχόβησαν ένώπιον αύτοϋ- ήτο λοιπόν 
σώα ποσότης ένός εκατομμυρίου γροσίων- ολίγου 
δεϊν ν άπόλέση τάς φρένα;·

—  Θεέ μου, * άνεκραζε τότε , τό ovitpov μου· 
είμαι λοιπόν τπλρύσιος,- τόσον πλούσιο; ώ σ τ ε . . .  
ώ σ τ ε . . .  καί. έσίγησε καθότι ή φωνή αύτοϋ 
δ;*κυπη. . .  *

ύ^ ο ί*  χαβά.
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Μόλις εύρεθείς κάτοχος άπειρων θησαυρών, ου! 
έβιάζετο νά καταδαπά έκών άκων έπί πι.ινη θα- 
νάτον έν πεοιπτώσει άμελείας, δ Φίλιτπος, δ 
εύδχίμων έν βροτοΐς Φίλιππος, έβλήθη εις τό 
εργον. i l l  δσον διά τό δαπανάν, ούδέν εύ/ερέστε- 
ρον τούτου τή  άληθεία, καθότι είχε τοιαύτας* 
καί τοσαύτας άνάγκας καί ελλείψεις έκπληρώ- 
σαι. Εν πρώτοι; ή οικία, είτα τά μεγαλοπρεπή 
έπιπλα, αί διασκεδάσεις καί μύίι έτερα άτινα 
ηύχέραινον τήν καταδαπάνησιν- καθ έκάστην 
πρωίαν τό βαλάντιον κενούμενον έπληροϋτο καί 
μόλις τριών μινών παρελθόντων εύρέθη έν τώ  
κολοφώνι τή ;  εύδαιμονία;, άν εύδαιμονίαν δύνα
ταί τ ι ;  ΰπολαβεΐν τό έν πολυτελεία έπιζήλω 
βιοΰν καί έν τοΐ;  κόλπ3ΐς τών διασκεδάσεων έν* 
τρυφάν. Ουτω; οικία, μέγαρον μεγαλοπρεπές βα
σιλικόν, έπιπλα άνταμιλλώμενα κατά τήν πολυ
τέλειαν μέ τά τών μυθολογουμένων Ινδών μο
ναρχών, τέθριπποι, ίπποι αραβικής καταγωγής, 
σταυλώνες, πληθύς υπηρετών, πληθύς μαγείρων 
πληθύς κολάκων καί παρασίτων, διασκεδάτεις 
εσπεοιναί, άπαντα ταΰτα, άντίθεσιν πρός τήν 
πρώην πενίαν άποτελοϋντα, έςεπληρώθησαν έν 
πλεονασαω, καί τοσοΰτον, ώστε έπήγαγον μετ 
ού πολύ κόρον. Καί δμως τά έξοδα μικρόν έπί 
αικρόν ήρςζντο έλαττοΰμενα τών πάντων προβλε- 
φθέντων μετ άφειδίας, ή δέ δ/πάνη τοϋ εκα
τομμυρίου ήρξατο άποκαθισταμένη δσημέραι δυσ
χερής. Είναι άληθές δτι δ συρφετός χαμερπών 
κολάκων καί παρασίτων καί πρό πάντων τών 
πολυαρίθμων αύτοϋ υπηρετών, υπηρετριών καί 
άκολούθων δέν άφινον αυτόν νά παπαπονήται 
καθ δσον αφορά τό κεφάλαιον τοΰτο* είναι α
ληθές έπίσης δτι αί πολυδάπανοι διασκεδάσεις 
άπερδόφων ούχί μ·.κρόν μέρος τοϋ ημερησίου εισοδή
ματος. Ε '  τούτοις. . . . τό Ικατομμύριον όυσχε- 
Ρ'ος έδαπανατο, καί ήδη θλίψις άβατος, νέφος 
άόριστον ένδομύχου φόβου ή-ςατο έπικαθήμενον 
τοϋ μετώπου αύτοϋ.

—  Επάρατα χρήματα, έκραζεν ένίοτε έν μ έ 
σω τών φαιδροτέρων διασκεδάσεων σκυθρωπάζων, 
θά μέ καταστρεψιοσιν* ή υγεία μου ήρχισεν ήόη 
νά βλάπτηται.

Επήλθεν αύτώ τότε ή ιδέα μή οί ί,πηρετοϋν- 
τες αύτώ δέν τόν έκλεπτον ώς δει. Εφερε λοι
πόν τόν άρχιυπηρέτην του ένώπιον αύτοϋ εί; ά- 
νάκρισιν, ένώ τό πρόσωπον του σύννουν έν μέρει 
ένέφαινεν οργήν άκρατον.

—  ίί αύθέντα, άνέ*ρχ'εν οΰτο; γονυκλινής 
ενώπιον του, έν οί έναπολειπόμενοι ήκροώντο 
οίκοθεν μετέωροι περί τοΰ άποβησομενου, σύγ- 
γνωτε ήμΐν* ναι, είναι άληθές δτι σάς έκλέψα- 
μεν καί υπερμέτρω; μάλιστα, ένώ τοσοΰτον γεν
ναίω; έφέρεσθϊ πρός ήμάς καί μεγαλόδωρο;- 
«λλά σ^γγνώ· . .

—  Α θ λ ι ε . . .
—  Ναι, ναι. άθλιοι τρισάθλιοι* διατί νά εί- 

πω ψεύδη; αί διακόσια’, χιλιάδες γροσίων αί προ- 
λαβόντως άπολεσθεΐσαί έκλάπησαν παρ έμοϋ.

—  Αθλιε.
Τό χρυσούν άδαμαντοκόλητον ώρολόγιον έκλε- 
ψεν οάρχιμάγειρος, έν ώ δ ύπο . .

—  Καί ποΐός σοι είπεν άθλιε; · .
—  ί), ησυχάσατε αύθέντα. ήμεΐς άποσυρόμεθα 

δμολογοΰντες τό σφάλμα ήμών, αίτούμενοι συγ
γνώμην, καί προτιθέμενοι ν άποσυρθώμεν πλέον 
έν τινι γωνία, ένθα νά ζήσωμεν μετά τών κτη- 
θέντων έξαιρέτων εισοδημάτων μας τιμίως.

—  Αλλ έγώ τά θεωρώ ολίγα όσα μέ έκλέ- 
ψατε άθλιε. . . θέλω νά μέ κλέπτητε πολλά, 
δσα δύνασθε.

Αλλ δ άοχιυπηρέτης άπεμακρύνθη άμφιβάλ- 
λων λίαν ώ ;  τίμιος περί τής είλικρινείχς τών 
λόγων τοΰ δεσπότου, τούς όποιους ΐσω; - I -  
Λεγεν άστειευόμενος ή μάλλον πρός τιμωρίαν 
τ ω ν -  ολο ’. δ ο! ύπηρέτκι άπεσύρθη-ιαν προτιθέ- 
μενοι τοΰ λοιποϋ νά διάγωσιν άνέτως με τά ά- 
ποκτηθέντα εξαίρετα αύτών εισοδήματα. Εκτοτε 
δε δσοι ύπηρεται εισήλθον παρ αύτώ φόβφ μή 
άποβληβώσιν ώ ;  καί οί πρώτοι καί άπολέσωσι 
τοιοίτον γενναιόδωρον δεσπότην, διηκόνουν αύτώ 
μετά τιμιότητος καί οικονομίας δλως Σωκρα- 
τΐίου αποποιούμενοι έν πολλαΐς πεοιπτώ^εσιν 
(άκοντες έννοεΐται) τά προσφερόμενα δώρα.

—  Κατηραμένη, ολεθρία τιμιότης- άνέκραξεν 
ί  Φίλιππος έν «φάτω άόημονία, ποΰ εύρέθης έν 
■τώ κόσμω;

Οποία δυστυχία!
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Απογνούς ουτω τών υπηρετών, ό Φίλιππο; έ 
στρεψε τά ;  έλπίδα; αύτοΰ πρός τούς κόλακας καί 
παρασίτους" άλλα καί αύτοί δυστυχώς πλουτή· 
σαντες έκ τών άφθονων δωρημάτων του, άτινα 
οί τάλανες έλάμβανον παρ αύτοϋ άκουσίως μό
νον έπί σκοπώ τοΰ νά τόν εύχαριστήσωσιν, άπε- 
σύρθησαν δπο>; βιώσονται τοΰ λοιποΰ έν άνέσει 
έκ τών άποκτηθέντων έξαιοέτων εϊσοδημάτο^ν 
αύτών. Πργίσθο μεγάλως έκ τοΰ τρόπου τούτου 
μεθ οΰ προσεφέρθησαν ούτοι καί τοσοΰτον, ώστε 
ώμωσε νά μή ίδη τοΰ λοιποΰ πρόσωπον παρα
σίτου. Απεφάίΐσε λοιπόν νά δοθη είς τήν γα 
στριμαργίαν ώς εις άγκυραν σωτηρίας- καί δμω; 
τρεις ημέρας μ.ετά ταΰτα ή γαστριμαργία ε^ρι- 
ψ;ν αύτόν κλινήρη. ,Τοϋτο έν μέρει τόν εύηργε- 
τησε διότι καί οί ϊατοοί μ.ετά τών φαρμάκων 
tjjv δεν άπο^ροφώσιν ολίγα χρήματα- έν τούτοι; 
κακόν τό νοσεϊν- άπηλπίσθη.

—  Ενθυμοΰμαι, έσκέφθη μετά τήν άνάδδωσιν 
αύτοΰ, συγγενής μού τις είπεν ήμέραν τινά δτι 
αι όίκαι άπο^δοφώυι θαυμαστόν ποσόν /ρημάτων- 
καί έγώ, δ τάλας, οΐμοι, τοσαύτην έχω άνάγκην

. s r s

ν . άπαλλάτωμαι τών επαράτων τούτων χρημά
των, άτινα θέλουσι μ ΐ  φέρει έπί τέλους εις τόν 
τάφον.

Η σκέψι; αυτη έπί τοσοΰτον έφάνη άσπαστή, 
ώστε, άμ έπος άμ εργον, έβλήθη είς τήν πραγ- 
ματοποίησιν αύτής. Καί ιδού τούντεΰθίν ή οι
κία αύτοΰ πλήρης δικηγόρων κι,ί πελατών και 
δικαστών άπασχολησάντων έφ ικανόν τόν τε  νοΰν 
τό τε  βαλάντιον αύτοΰ. Εν τούτοις έν διαστήματ^ 
μηνιαιω πρός εύτυχίαν ή κάλλιον πρός άτυ/ίαν 
αύτοϋ, χάρις εί; τού; εύγλώττου; αύτοϋ δικη
γόρου; καί πρό πάντω* τήν ύπόληψιν, ή ; άπήλαυε, 
έκέρδησε δεκαεννέα δίκα; καί πλεΐσθ δσα κτή
ματα. 0  δυστυχή; ήγνόει τί νά πράξη. Τέλος 
ένόμισεν δτι εύρε τόν μίτον τής Αριάδνης' καί 
δ μίτος ούτος συνίστατο έν τώ  χαρτοπαιγνίω,

—  ίσως αύτό καταβροχθίζη τά χρήματά μου, 
ίσκέφθη.

Παρεδόθη λοιπόν είς αύτό άκορεστω;- άλλ έν 
διαστήματι τριών ήμ?ρονυκτίων άφήρεσεν άπαν
τα τοϋ καταστήματος' τοϋ χαρτοπαιγνίου τά 
χρήματα, αί δέ νίκαι αύται καί ’έπιτυχίαι μ ι- 
κροΰ δε'ιν νά καταστήσωσιν αυτόν παράφρονα.

Εστρεψε τότε τάς έλπίδας αύτοϋ πρός τόν 
έρωτα καί άπεφάσισε ν άγαπήση.

ΙΙγάπησε λοιπόν νεάνιδα πτωχήν καί ορφανήν 
μόνην φερνήν έχουσαν τήν πιστήν καί τρυφεράν 
καρδίαν αύτής καί τούς πολυτίμους τής τιμιότη- 
τος αύτής 0/ισαυρούς. Ηγάπησεν αύτήν [έμπαθώς, 
καί παρ αύτή διήλθε στιγμάς καθ άς επελάθε- 
το τών βαρύτερων αύτοΰ θλίψεων- δ δ έρως αύ
τοϋ άντεμείφθη άποχρώντως. Μετ’ ού πολύ άπε- 
φάσισε νά συζευχθή αύτήν’ άλλά τήν στιγαήν 
καθ ήν συνεταττον τό συμβόλαιον, αίφνηδία εί- 
δησι; άνήγγε’.λε τή νεάνιοι οτι έκληρονόμτ.σεν 
ετήσιον εισόδημα έξ Ι  ός καί ήμίσεως έκατομ- 
μυρίου γροσίων. Εκπληκτος καί βαρυθυμών άφή- 
κε νά πέση τών χειρών αύτοϋ τό συμβόλαιον, έ- 
ξήλθε τής οικίας έν βία καί εκτοτε δέν έπανεϊ- 
δε τήν πλουσίαν νεάνισα, 

όποία απελπισία.
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Εννέα αήνες εί/ον ήδη παρέλθει. ό  δυστυνής
' ι * f ~ r ’ . 5* ' · ** β 'εύρίσκετο ήμερα τη· ήμερα εν κινουνω ο βιος 

αύτοΰ άπας συνίστατο πλέον ε ί,  τό δαπανάν, 
δχπανάν, άεννάω; δαπανάν.

ίί. άνέκρα^ε, πρωίαν τινά, αύτήν τήν φοοάν 
τούλάχιστον ευρον τήν άλάνθαστον λύσιν τοΰ 
αίνιγμα τ·);.

Τό εσπέρα; λοιπόν άνευ άναβολή; ήγόρασε 
τριάκοντο εκατομμυρίων γροσίων άκινήτους π;ρι- 
ουσίας είς τά μάλλον άπόκεντρα μέρη μέ το 
τριπλοΰν τής αξίας αύτών.

—  ίόού, εγώ ήσυχος δί ενα μήνα τουλάχιστον, 
Ιμυρμύρισδν Ινδ*κρυς έπανϊλθών ο?καδε.



Εν τούτοι; μετ  ολίγα; ημέρα; λαμβάνει γραμ- 
μ ά τ ι ο ν  παρά τοϋ νομαρχείου, δί ού τώ  άνηγγέλ- 
λετο δτι, αναγκαίου κριθέντο;, έπρεπε νά εκποί
ηση τά κτήματα αύτοϋ καί τοϋτο μέ κέρδος 
ύπίρογκον.

Μικρού δεΐν ν’ άπολέση τά ;  φρένα;.
Δι^υθύνθη έν τούτοι; ε ! ;  τό νομαρχεΐον, δθεν 

έλαβε τά χρήματα αύτοϋ. Την φοράν ταύτην τό 
βαλάντιον περιεΐ/εν έκτό; τοΰ ημερησίου είσο- 
δήματος, έκτό; τοϋ κεφαλαίου τών ιδιοκτησιών, 
καί^το ύπέρογκον κέρδο; πολλών εκατομμυρίων' άν 
υπήρχεν απελπισία μείζων τ ή ;  εαυτού!

—  Αλλά δεν θά ευρω λοιπόν ποτε ήσυ/ίαν; 
ανέκραξε μετ  αδημονία; υπέρτατη;· ά! θά Ελευ
θερωθώ . . .  θά ελευθερωθώ άπ αύτά.

Καί ταϋτα λέγων άπεμακρύνθη, κα! έλθών 
παρά τήν καμπήν τ ή ;  μεγάλη; όδοϋ τοϋ . · . 
ε^ριψε κα! βαλάντιον κα! έγγραφα κα! χρήματα, 
κα! έφυγε δρομαίο;.

5.

Μόλι; λεπτά Ttva παρηλθον άπό τή ;  έν τώ 
δωματίω επανόδου αύτοϋ, κα! ιδού ε!; έκ τών 
τιμίων υπαλλήλων τ ή ;  αστυνομία; παρουσιάζε
ται δίδων αύτώ τό έπάρατον βαλάντιον με τά 
χρήματα.

—  Τά εύρον, Κύριε, είπε μετ  ήθου; εύχαρι- 
στήσεως διά τήν γε^ναίαν αύτοϋ πράξιν, διερχό· 
μενο; τήν όδόν τ ο ϋ . . .  έξήτασα κα λώ ;,  κα! 
ευρών τήν διεύθυνσιν καί τό δνομά σα; γεγραμ- 
μένα έντό;, έσπευσα νά σάς τά φέοω όσον τά- 
χιον μαντεύων τά ;  αγωνία; κα! τού; πόνου; σα;.

0  Φίλιππο; π*ρετήρησε τόν αστυνόμον μετά 
βλοσυρότητο;, έλαβεν οργίλω; τό έπάρατον βα- 
λάντιον, ό δε δύστηνο; υπάλληλο; κατεμέτρει 
τά ;  βαθμίδα; τή ;  κλίμακο; μίαν π :ό ;  μίαν μή 
δυνάμενο; νά κατανόηση τόν παράδοξον τρόπον 
μεθ ου προσεφέρθη 5 Φίλιππο;.

—  Αναθεματισμένη τ ι μ ιό τ ΐ ; ,  άνέκραξεν ά μ ’ 
απομονωθεί; δ Φίλιππο;, κα! έπεσεν εΐ; βαθύν 
λήθαργον κρατών κα! τό βαλάντιον άνα χεΐρα;. 
Πόση ώρα π*ρηλθεν ουτο>; Τό ήγνόει. ΐΐν τούτοι; 
ηκο^σε τό ώρολόγιον σημαίνον τήν μίαν τή; 
πρωία;.

—  Α! άνέκραξεν έν αγωνία καί άπογνώσει, ή 
ώρισμένη ώρα! κα! έν τούτοι; τό βαλάντιον ε ί
σέτι πληρε;! ώ! δέν υπάρχει λοιπόν σωτήριον 
μέσον νά τό κενώνω;

—  Υπάρχει, άλλά σύ τό ήγνόει; η τό περι- 
εφρόνησα;, άνέχραξεν δπισθεν αύτοϋ σοβαρά τ ι ;  
φωνή.

0  Φίλιππο; έστράφη καί μετά φρίκη; παρετή- 
ρησε τόν μελανείμονα άνδρα δστι; τώ έδωσε τό 
βαλάντιον κα! δστι; ήρχετο ήδη νά λάβη τήν 
ζωήν του.

—  Ποιον είναι; ποιον είναι; είπε το, άνέκοα-

ξεν ο νέο; παλαιών κατά τών ονύχων τοϋ θανάτου.
—  Είναι αργά πλέον, άθλιε! είπεν ό μελανεί- 

μων, διά σε τετέλεσται πλέον. Εν τούτοι; τό μέ
σον τσϋτο τό όποιον σύ αγνοεί;, άλλ άλλοι 
πρέπει νά γνωρίζωσιν είναι εύχερέστατον. ΐπ ά ρ -  
χουσιν έν τώ  κόσμω τούτς·> τοσαϋται δυστυχεί; 
ψυχα! ώστε ούδέ τό διπλάσιον τοϋ εισοδήματος, 
ού πρό τινο; ευρεθη; κάτοχο;, δέν θά σοι ηρκει 
δια την ανακούφισή αύτών. Ι ό  μέσον τοϋτο κα
λείται ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ.

1. Π. ΒΛΓΜΔΗΣ.

ΡΩΜΗ
Τπό τοϋ

κ. ςλτω,εριανλου.
Επιστολή τώ Κ. Φ ο η ά κ  τώ  * 8 0 4 .

Α γαπητέ μ ο ι γ ί-h  !
Φθάνω έκ Νεαπόλεο); καί σοι φέρω ενα τών 

καρπών τ ή ;  περιηγήσεώ; μου, έφ οΰ έχει; δι
καιώματα, τούτέστι φύλλα τινά οέκ τή ;  δάφνη; 
τοϋ τάφου τοϋ Βφγιλίου. Πρό πολλοΰ ώφειλον 
νά σοί δμιλήσω περ! τ ή ;  κλασσική; ταύτη; γή; 
ή τι ;  έπλάσθη όπω; έφέλκη κα! θέλγη πνεύματα 
οίον τό σόν' πλεΐστα δμω; α’ίτια με έκώλυσαν 
τούτου. Εν τοσούτω δέν θέλω ν άφήσω την 
Ρώμην χωρι; νά σοί γράψω λέςει ;  τινά; περ! τ ή ;  
ενδόξου ταύτη; πόλεω;· Είχομεν συμφωνήσει νά 
σοι γράψω τυχαίω; Λα! άσχέτωί δσα ήθελον σκε- 
φθή περ! Ιταλία;, οτε άλλοτέ σοι έλεγον την εν- 
τύπωσιν ην τή καρδία μου ένεποίουν τά μεμονω
μένα μέρη τοϋ νέου κόσμου. Ανευ λοιπόν πολλών 
προοιμίων, θέλω πειραθή δπω; σοι ζωγραφίσω 
τό ίζω τερικον  τή ;  Ρ ώ μη ;,  τά ;  πεδιάόα; κα! τά 
ερείπια αύτή;.

Ανέγνω;, αγαπητέ φίλε, δσα κατα καιρού; 
έγράφησαν περ! τοϋ αντικειμένου τούτου' α^λ 
άγνοώ άν οί πεοιηγητα! σο! έύωκαν ιδέαν τινά 
ακριβή τ ή ;  εΐκόνο; ·ην ή πεδιά; τ ή ;  Ρώμη; πα- 
ρίστησι. Φαντάσθητι τά ;  έρήμου; κα! κατηρει- 
πωμένα; Τύρον κα! Βαβυλώνα, περ! ών λαλεΐ ή 
Ιερά Γραφή' σιγή κα! έρημία τοσούτω μεγάλη, 
δπω; πρότϊρον ήν 6 θόρυβο; κα! ή ταοχχή τών 
ανθρώπων τών άλλοτε επί τή ;  γ ή ;  ταύτη; συμ- 
πιεζομένων. Νομίζει; δτι έν αύτή ακούει; αντη
χούσαν τήν άράν τοΰ προφήτου: « Αφ3ρία κα!
χηρεία έπ! σέ ένσκήψουσι. » (Ησ.) Βλέπει; τήδε 
κάκεΐσε άκρα; τινά; Ρ ω μ α ϊκ ώ ν  οδών, εί;  τόπου; 
έκ τών όποιων οΰόεί; πλέον διέρχεται' ίχνη τινα 
άποςηρανθέντα χειμερινού χειμάξου ' τά σημεία 
δε ταϋτα, μακρόθεν θεωρούμενα, όμοιάζουσι προ; 
μεγάλα; οδού; πεπατημένα; καί φοιτωμέ»ας, 
άλλά δεν είναι είμή ή έρημο; στρωμνή θυελλώδου; 
θαλάσση;, ήτι ;  παρηλθεν ώ ; τό Ρωμαϊκόν έθνο;· 
Μόλι; ανακαλύπτεις δένδρα τι·1* '  άλλά παντα-

χόσε άνυψοϋνται ένώπιόν σου ερείπια υδραγω
γείων κα! τάφων, φαινομένων δτι είσ! τά αύτό- 
χθονα δάση κα! φυτά γ ή ; τίνος συντεθειμένη; έκ 
τ ή ;  κόνεω; τών νεκρών κα! τών λειψάνων τών 
κοατών. Πολλάκι;, έν μεγάλη πεδιάδι, ένόμισα 
δτι ειδον τόπου; ευφόρου; κα! έπλησίαζον πρό; 
τούτου;" χόρτα δμω; μεμαραμενα είχον άπατή- 
σει τήν δρασίν μου" ένίοτε δέ υπό τού ; νομιζο- 
μένου; τούτου; εύκώρπου; κα! πλουσίου; τόπου; 
διακρίνει; τά ίχνη αρχαία; γεωργία;· Ούδέν πτη- 
νόν, ούδε!; γεωργό;, ούδεμία αγροτική κίνησι;, 
ούδε!; μυκηθμό; αγέλη;, ούδεμία τέλο; κωμόπο- 
λι ; .  Ευάριθμοι έπαύλει; ij άγρικίαι σαθρα! φαί
νονται έπ! τ ή ;  γυμνότητο; τών αγρών* α; θυρί- 
δε; κα! θύραι αύτών είσι κεκλεισμέναι' εξ  αύτών 
δέν έξερχεΐαι ούτε καπνό;, ούτε κρότο;, ούτε 
κάτοικο;’ μόνον δέ ®χήμά τι άνθρώπου αγρίου 
ήμιγύμνου, ώχροΰ κα! τηκομένου έκ πυρετού, 
φυλάσσει τάς γνοφώδει; κα! σκοτεινά; ταύτα; 
καλύβα;, ώς τά φάσματα άτινα, εις τάς γοτθι- 
κάς ήμών ιστορία;, κωλύουσι τή *  εις τά ;  έγκα- 
ταλελειμμένα; έπαύλει; είσοδον. Τέλος δέ πάντων 
δύναταί τις εϊπεΐν δτι ούδέν έθνος έτόλμησεν ΐνα 
διαδεχθή τούς κοσμοκράτορα; έν τ·/) γενεθλία 
αΰτών γή κα! δτι οί άγρο! ούτοί είαιν οΐου; ά- 
φησεν ή υννι; τοϋ Κιγκιννάτου, ^ τό τελευταιον 
^ωμαϊκόν άροτρον.

Εκ τοϋ μέσου τ ή ;  άκαλλιεργίτου ταύτη; γή ;,  
ή ;  έπίκειται κα! $ν θλίβει είσέτι μνημεΐόν τι 
καλούμενον έν τή κοινή γλώσσ-ij Τάφος τοΰ Ν έ-  
ρω νος, άνυψοϋται ή μεγάλη σκιά τ ή ;  αΐωνία; 
πόλεω;.  Εκπεσοϋσα τής έπιγείου α ίτη ;  δυνάμεω;, 
φαίνεται θελήσασα έν τή δπερηφανεία αύτή; οπω; 
έρτμωθϊι' έστι κεχωρισμένη τών λοιπών πόλεων 
τ ή ;  γή ; και, ώ ;  βασιλ!; έκθρονισθεΐσα, εύγενώ; 
έκρυψε τά ;  δυστυχία; αύτή; έν τη έρημία.

Αδυνατώ νά σοι έκθέσω τί ύφίσταταί τ ι ;  έν 
εαυτώ δταν ή Ρώμη παρίστηται αύτώ αίφνη; 
έν μέσω τών xer& r αύτής β ασ ι.Ιε ίω ν , καί φαί
νεται ί,ψουμένη δΐ αύτόν έκ τοϋ τάφου έν ω 
έκειτο. ΙΙειράθητι ΐνα φαντασθή; τήν ταραχήν 
και τήν έκπληψιν αΐτινες κατελάμβανον τού; 
προφήτα;, δτε έπεμπεν αΰτοΐ; ό Θεό; τήν οπτα
σίαν πολιτεία; τινό; εί: -̂ ν είχεν αφιερώσει τό 
πεπρωμένον τοΰ λαοΰ τρυ. Σέ καταβαρύνουσι τό 
πλήθο; τών αναμνήσεων, ή αφθονία τών αισθη
μάτων, ή δέ ψυχή σου συνταράσσετα». ε ι;  την 
θέαν τή ;  ί*ώμη; ταύτη;,  ήτι;  δι; έλαβε τήν κλη
ρονομιάν τοϋ κόσμου ώ ;  επίκληρο; τοΰ Κρόνου 
και τοΰ ίακώβ.

Θέλει; νομίσει ίσω ;,  αγαπητέ μοι φίλε,· κατά 
τήν περιγραφήν ταύτην, δτι δέν υπάρχει τι φρι- 
κτότερον, φοβερώτερον τών ρωμαϊκών πεδιάδων; 
Πολύ θά ήσο ήπατημένος· καθότι αύται έχουσιν 
«κατανόητόν τ ι  μεγαλείον.

Αν θεωρής βΰτάς ώς οικονομολόγος, θέλουσι 
«* λυπήσει' άν θκυρ.άζης κΰτάς ώ ;  καλλιτέχνης,

ώς ποιητή;, $ κα! ώ ;  φιλόσοφος, δέν θέλει; έπι* 
θυμήσει νά έχωσιν άλλην μορφήν. Η θέα άγροΰ 
τίνος σιτοφόρου η ενός λοφίσκου άμπελώνο; έλάσ- 
σονα ήθελόν σοι προξενήσει συγκίνησιν παρ όσην 
ή θέα τ η ;  γή ; ταύτη;,  ή ;  ή μετρία καλλιέργεια 
δέν άνενέωσε τό γήπεδον, κα! ητις έμεινεν ούχ 
ήσσον παλαιά ώς τά καλύπτοντα αύτήν έρείπια· 

Ούδέν ώς πρός τήν ωραιότητα δύναται νά 
συγκριθή πρός τάς γραμμάς τοΰ ρωμαΐκοΰ όρί- 
ζοντος, τήν χαρίεσσαν έπίκλισιν τών έπιπέΒων κα! 
τού; ήδεΐ; κα! φεύγοντα; περιβόλου; τών 
όρέων άτινα άποτερματίζουσιν αύτόν. Πολλάκι; 
αί κοιλάδες λαμβάνουβι τήν μορφήν ένός στα
δίου, άγωνιστηρίου, ίπποδρόμου' οί λοφίσκοι 
είσ! τεθραυσμένοι κατ αναχώματα, ώς εί ή ισχυρά 
τών Ρωμαίων χείρ συνετάραξεν άπασαν τήν γήν 
ταύτην. Διαφανογραφί* τις ιδιαιτέρα έν τοΐς άπό- 
πτοι; στρογγύλλει τά αντικείμενα κα! κρύπτει 
δ,τι τραχύ κα! φορτικόν ήδύναντο νά έχωσιν είς 
τάς μορφάς αύτών. Ούδέποτε έκεΐ αί σκιαί είσι 
βαρεΐαι κα! μαΰοαι’ δέν υπάρχει σύστημα τοσού
τω σκοτεινόν βράχων κα! φυλλωμάτων είς τό 
όποιον νά μή παρείσδυσή πάντοτε ολίγον φώς· 
Χροιά τις παραδόξως έναρμόνιος συνάπτει τήν 
γήν, τόν ουρανόν κα! τ ά ;  θαλάσσα;' δλαι δε αί 
επιφάνειας βοήθεια ανεπαίσθητου χρωμάτων δια- 
βαθμίσεω;, ένοϋνται διά τών άκρων αυτών, 
χωρί; νά δύνηταί τ ι ;  ΐνα προσδιορίση τό σημειον 
καθ’ 8 περαίνεται ή μία παραλλαγή κα! άρχεται 
ή άλλη. Εθαύμασας άναμφιβόλως είς τά ρωπο- 
γραφήματα τοΰ Κλαυδίου Λο^ραίνης τό φώ; έκεΐ- 
νο δπερ φαίνεται ιδανικόν κα! ώραιότερον τής 
φύβεως; Λοιπόν/ είναι τό φώς τής Ρώμης/

Οΰδαμώς έπαυσάμην βλέπων είς τήν Πόλιν τοϋ 
Βορνίου τόν ήλιον δύοντα έπ! τών κυπαρίσσ&>ν 
τοϋ δρους Μαρίου κα! έπ! τών πευκών τ ή ;  πβ- 
λεω; τοΰ Παμφίλου πεφυτευμένων ΰπό τοΰ Νοτρ 
(περιφήμου ίχνογράφου κήπων τοΰ ΙΖ . αίώνος.) 
Πολλάκι; πάλιν άνέβην τόν Τίβεριν πρό; τήν 
γέφυραν τοΰ προχώματος, διά ν απολαύσω τής 
μεγάλης ταύτης σκηνή; τοΰ τέλου; τ ή ;  ήαέρ»;. 
Αί κορυφαί τών όρέων τοΰ Σαβίνου άναφαίνΟν 
ται τότε  χρώματο; κυανού κα! ώχροχρύσου) ένώ ό 
ϊάσι; κα! τά πλευρά αύτών βυθίζονται εί; ατμόν 
χρώματο; ίανθίνου ήύποπορφύρου. Καί ένίοτε μέν 
ώραΐα νέοαλα, ώ ; έλαφρά άρματα, φερόμενα έπ'· τοΰ 
άνέμου τ ή ;  εσπέρα; μετ  άμιμήτου χάριτο;, διΰοΰ- 
σιν ήμΐν έννοΐσαι τήν έμφάνειαν τών «Ολύμπια 
δώματ’ έχόντων » ΰπό τόν μυθολογικόν τοΰτον 
ουρανόν' ένίοτε δε ή αρχαία Ρώμη φαίνεται ε/.Γε'.· 
νασα έν τή δύσει δλην τήν πορφύραν τών δπάτων 
*α! τών καισάρων αυτή; ύπό τά τελευταία ίχνη 
τοΰ θεοΰ τ ή ;  ημέρα;. II λαμπρά αυτη σκηνο
γραφία δέν άποσύρεται τοσούτω τα^έω; δσω κα! 
εί; τά ήμέτερα κλίματα' όταν νομίζητε οτι αι 
χροιά! μέλλουσι ν έξαλειφθώσιν, άνεμψυχοΰνται 
είς έτερόν τ ι  σημειον τοΰ όρίζοντος' iv λυκόφως
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διαδέχεται αλλο καί η γοητεία τοΰ δύοντος ήλίου 
μηκύνεται. Καί άληθές ριέν δτι είς την ώραν 
ταύτην τ η ;  ησυχίας τών πεδιάδων, ό άήρ δέν 
αντηχεί πλέον άπό βουκο.Ιικά  άσματα καί οί 
ποιμένες |δέν εΰρίσκονται πλέον εκεί. « Αφίνομεν 
τα ;  άγαπητάς ήμών πεδιάδας» ώ ;  λέγει ό Βιρ- 
γίλιο;' άλλά βλέπει τ ι ;  είσέτι τά μεγάλα θύματα 
τοϋ Κλιτούμνού, λευκού; βόας η άγέλα; φορβά- 
δων ημιάγριων, αιτινες καταβχίνουσι μόναι είς 
τά ;  ο/θα; τοϋ Τιβέρεω; καί λούονται εις τά υ 
δατα αύτοΰ. Λίαν ήθελε; χαίρει κατά τού; χρό
νου; τών παλαιών Σαβίνων, ή κατά τον αιώνα 
Εύάνδρου τοϋ Αρκαδίου, οτε δ Τίβερις έκαλεΐτο 
είσέτι Αλβουλα, δ δέ εύσεβός Αινείας ανέβαινε τ  
άγνωστα αΰτοϋ υδατα.

Μ όλα ταΰτα θέλω ομολογήσει δτι αί τοποθε - 
σίαι τής Νεαπόλεώς είσιν ίσως έξαισιώτεραι τών 
τη ; Ρώμη;* δταν δ « άκάμα; ήλιος ή ή πλήθου- 
σα σελήνη » άνυψώται υπεοθεν τοϋ Βεσουβίου ώς 
σφαίρα τις υπο τοϋ ηφαιστείου ριφθεΐσα, δ λιμήν 
τής Νεαπόλεώς μετά τώ> παραλίων αΰτοϋ πα- 
ραπεφυτεμένων διά χρυσβμηλεών, τά δρη τή ;  
Πουλλίας, ή νήσο; τή ;  Καπρέας, ή παραλία τ ή ;  
ϊίαυσιλίππης, ή Βαί'α, ή Μεσήνη, ή Κύμη, ή Α- 
βέρνη, τά Ηλύσια, καί άπασα ή Βιογίλειος αυτη 
γή, παρουσιάζουσι μαγευτικόν θέαμα' άλλά δέν 
εχει, παρ εμοιγε κριτή, τό μεγαλόπρεπε; τής 
ίωμαικής κοιλάδος. Τουλάχιστον είναι βέβαιον 
δτι άφοσιοϋταί τ ι ;  ει;  τό περίφημον τοϋτο έδα
φος* πρό δισχιλίον έτών δ Κικέρων, θεωρούμε
νο; εξόριστο; υπό τόν ούοανόν τ ή ;  Ασία;, έγρα- 
φε πρό; ενχ τών φίλοιν του* έν Ρώμη πρέπει τ ι ;  
νά κατοική άγαπητέ μοι Ροϋφε, και εΐ; αΰτό τό 
φώ; νά ζή. Τό θέλγητρον τοϋτο τής ώραία; Αύ- 
σονία; υπάρχει είσέτι τό αύτό. Αναφέρουσι προσέ
τι πολλά παραδείγματα περιηγητών οιτινες, έλ- 
θόντες εΐ; Ρώμην έπι σκοπώ τοϋ διατρίψαι έκεΐ 
έπί τινχ μόνον χρόνον, έμειναν έν αυτή καθ δλην 
των τήν ζωήν. Επρεπε καί ο Πουσσΐνος νά 
ελθϊΐ δπως άπο^άνη έπί τ ή ;  γή ; ταύτης τών ώ- 
ραίων τοποθεσιών' καί κατ αύτήν τήν στιγμήν, 
καθ ήν σοι γράφ&>, εχω τό ευτύχημα »ά λάβω τήν 
σχέσιν τοϋ Κ. Αγινκούρ, οστις διαμένει Ιν αΰτη 
άπό είκισιπενταετίας καί υπόσχεται εί; τήν Γ α λ 
λίαν νά s/η καί αυτός τόν Βίγγελμαν αυτοΰ.

Καίτοι ή Ρώμη, έσωτερικώς θεωρουμένη πα
ρέχει θέαν, οϊαν καί αί πλεΐσται των ευρωπαϊ
κών πόλεων, μ δλον τοϋτο διατηρεί ενα χαρα
κτήρα ιδιαίτερον’ καθότι ούδεμία άλλη πόλις πα
ρουσιάζει παρόμοιον μίγμα αρχιτεκτονική; καί 
έρειπείων, άπό τοϋ Πανθέου τοϋ Αγρίππα μέχρι 
τών τειχών τοϋ Βελισαρίου, άπό τών μνημείων 
τών ές Αλεξάνδρειά; ήγμένων μέχρι τοϋ θόλου 
τοϋ άνεγερθέντο; υπό τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου. Τό 
κάλλο; τών γύναιών έστιν ετερον χαρακτηρι
στικόν διακεκοιμένον" διά τ ή ;  στάσεω; καί τοϋ 
βαδίσματος αυτών άνακαλθΰσ;ν αύται τ ά ;  Κλαι-

λία; καί τά ;  Κορνηλία;’ βλέπων δέ τ ι ;  αύτά; νο
μίζει δτι βλέπει άγάλματα άρχαία τής ίίρας καί 
τ ή ;  Παλλάδος καταβιβασμένα τοϋ βάθρου καί 
περιπατοϋντα π-:ρί τού; βωμού; αύτών. Αφ ε
τέρου ανευρίσκεται έκείνη ή χρο<ά των σ αρ κ ω 
μάτων, $ν οί ζωγράφοι ήμών άπεκάλεσαν χρώ μα  
ιστορικόν  καί μεταχειρίζονται εί;  τά ;  εικόνα; 
των. Εστι δέ φυσικόν δτι άνθρωποι, ών οί πρό
γονοι πρόσωπον τοσούτω μέγα έπί τ ή ;  γή ; παρέ
στησαν, έχρησίμευταν ώ ;  παράδειγμα η τύπο; 
εί; τού; Ραφαήλ ή εΐ; τού; Δομινικίνους ινα πα~ 
ραστήσωσι τά άτομα τής ιστορίας.

Ετερον περίεργον ή άλλόκοτον τής πόλεως τ ή ;  
Ρώμης είσίν αί άγέλαι τών κΐγών -καί πρό πάν
των αί ξυνωοίδες μεγάλων βοών έλιξικέρων, οί. 
τινες εΰρίσκονται εξαπλωμένοι παρά τούς πόδας 
τών αιγυπτιακών οβελίσκων, μεταξύ τών λει -  
ψάνων τοϋ Φόρου καί ύπό τά ; άψΐδας, δθεν ο ιέ - 
Satνον άλλοτε ίνα δδηγήσωσι τόν ρωμαιον θριαμ
βευτήν εΐ; τό Καπιτώλιον έκεΐνο, δπερ ό Κ ικέ-  
ρων καλεϊ κοινήν τον κόσμου σόγκ,Ιητον .

Ε ί;  τούς συνήθεις θορύβους τών μεγαλοπόλεων 
άναμίγνυται ένταϋθα δ θόρυβος τών ύδάτων, δ σ τ ι ;  
πανταχόθεν ακούεται, ώς εί ήσαν κρήναι. τή ;  
Βλανδουσίας ή τ ή ;  Εγηρίας. Εκ τοϋ υψους τώ ν 
λό<ρων ού; δ περίβολο; τ ή ;  Ρώμη; περιλαμβάνει 
η εί; τήν εσχατιάν πολλών £υμών, βλέπει; τήν 
πεδιάδα έν άπόπτω’ τοϋθ δπερ συνάπτει τήν πό
λιν μετά τών άγρών διά τρόπου τινο; γραφικοϋ. 
Εν καιρώ χειμώνος, αί στέγαι τών οικιών καλύ
πτονται ύπό χόρτων, ώ ;  αί καλαμοστεγεΐς κα- 
λύβαι τών χωρικών ήμών. Ενεκα, τών διαφόρων 
τούτων περιστάσεων, άπιδιδοϋσιν εί; τήν Ρώμην 
αγροτικόν τι καί άφελές, δπερ έστί σύμφιονον καί 
πρό; τήν ιστορίαν αύτή;- οί πρώτοι αύτή; δικτά- 
τορε; ώδήγουν τό άροτρον, αΰτη ώφειλε τήν έ- 
ξουσίαν τοϋ κόσαου·εί; άροτήρα;, δ δε μ έ 
γιστο; καί ένδοξώτερο; τών ποιητών αυτή; μετ 
εύχαριστήσεω; έδίδαξε τήν τέχνην τοϋ Ησιόδου 
εί; τά τέκνα τοϋ Ροιμύλου.

Οσον δ άφορ£ τόν Τίβεριν, τόν τήν μεγαλόπο- 
λιν βρέχοντα ταύτην καί μετέχοντα τ ή ;  δόξη; 
αύτής, τό πεπρωμένον αΰτοϋ έστι διόλου παρά
δοξον. Διαβαίνει εκ τινο; γο;νία; τ ή ;  Ρώμη; ώ ;  
εί μή ύπήρχεν' ούδεί; καταδέχεται νά ρίψη πρό; 
αύΐόν τό βλέμμα, ουδέποτε όμιλοϋσι περί αΰτοϋ 
οΰδαμώ; πίνουσι τό υδωρ αύτοϋ, αί δέ γυναΐκε; 
δέν πλύνουσι δί αύτοΰ τά ενδύματα ή τά υ 
φάσματα αυτών' διαφεύγει μεταξύ άθλιων οικιών 
κρυπτουσών αΰτον καί τρέχει 'ίνα ριφθή εί; τήν 
θάλασσαν, αίσχυνόμενο; διότι καλείται ί ι- 
β ε ρ ι ; .

Ανάγκη ήδη, αγαπητέ φίλε, δπω; ειπω ο· 
λίγα τινά καί περί τών ερειπίων τούτων, περί 
ών τοσαύτας μοι έκαμε; συστάσεις δπω; cot 
όμιλήσο/καί'άτ'.να, άπίτελοϋσ·. μένα μερο; τοϋ

ίζω τepixov τή ;  Ρώμης. Γνωρίζεις δτι τά ερείπια 
ταϋτα οφειλουσιν ινα λάβωσι διαφόρους χαρακτή
ρας κατά τά ;  αναμνήσεις αιτινε; άναφέρονται
πρό; αύτά.

ώραίαν τινά εσπέραν τοϋ τελευταίου ίουλίου 
μηνός, έκαθέσθην παρά τώ  Κολοσσαίω, έπί τή ; 
βαθμιόο; ενό; τών βωμών τών άφιερωμένων είς 
τά Πάθη τοϋ Κυρίου. 0  δύων ήλιο; έξέχεε ποτα- 
μού; χρυσοϋ δί δλων τών στοών τούτων, έν αι; 
άλλοτε έκυλίετο ό χείμαρρο; τών λαών' φάσμα
τα σκιερά ταΰτοχρόνω; έξήρχοντο τοΰ μυχού I 
τών δωμάτων καί τών διαδρόμων, ή έπιπτονί 
έπί τ ή ;  γή ; ώ ;  εόρεΐαι τχινίχι μαϋραι. Εκ τοϋ 
ίψου; τών θεμέθλων τή ;  άρχιτεκτονική;, παρετή- 
ρουν, μεταξύ τών έρειπίων τ ή ;  δεξιά; πλευράς 
τού κτιρίου, τόν κήπον τοΰ πχλατίου τών και- 
σάρων μεθ ένός φοίνικα;, δστις φαίνεται έπίτη- 
δε; φυτευθείς έπί τών ερειπίων τούτων διά τού; 
ζωγράφου; καί ποιητά;. Αντί τών χαρμόσυνων 
φωνών ά; τό πάλαι βάρβαροι καί άγριοι θεαταί) 
έςέοχλλον έν τώ  άμφιθεάτρο» τούτω βλέποντε; 
τού; χριστιανούς διαμελιζομένου; υπό λεόντων 
καί πανθήρο^ν, ήδη δέν ήκουε; ή τ ά ;  υλακά;| 
τών κυνών τοϋ ερημίτου τοϋ φυλάσσοντος τά 
ερείπια ταΰτα. Αλλ δτε δή δ ήλιος έπί έ'σπερον 
ήλθεν, δ κώδων τοϋ τρούλλου τοΰ Αγ. Πέτρου 
άντήχησεν ύπό τάς στοάς τοΰ Κολοσσαίου. Η 
άνταπόκοισις αΰτη θεμελιωθεϊσκ ύπό θρη
σκευτικών ήχων μεταξύ τών δύο μεγαλειτέρων 
μνημείων τ ή ς  έθνικής Ρώμης καί τής χριστιανι
κής Ρώμης, ζωηράν μοι ένεποίησε συγκίνησή· 
ένόμιζον δτι τό νέον οικοδόμημα Εμελλε νά κα· 
ταρρεύση ως τό άρχαΐον, έσυλλογιζόμην δτι τά μνη
μεία όιαύδχονται άλληλα ώς καί οί άνεγείραντες αυ
τά άνδρες' άνεμνήσθην δτι αύτοί ούτοι οί Ιουδαίοι 
οιτινες ε:ς τας πρωτας αύτών αιχμαλωσίας είρ-1 
γασθησαν εις τας πυραμίδας τής Αίγύπτου καί) 
εις τά τείχη τής Βχβυλώνος, ειχον ομοίως κατα 
σκευάσει έν τω  τελευταίω αύτών διασκορπισμοί I 
το ΰπερμέγεθε; καί εύρύ τοϋτο άμφιθεατρον' δτι 
το μνημεΐον, ύπό τού; θόλου; ούτινος αντηχεί I 
ο χριστιανικός ούτος κώδων, η» τό εργον αΰτο-! 
κράτορο; έθνικοΰ σημειωθέντος έν ταΐς προφη
τεία'.; διά τήν έσχάτην καταστροφήν τής ίερου- 1 
σαλημ. ‘Υπάρχουσιν ένταϋθα, αγαπητέ μοι φίλε, 
ίχ.ανά αντικείμενα μελέτης άτινα παρέχει εν μό
νον έρείπιον· πιστεύεις δέ δτι πόλις έν ή τοσχΰτα 
πραγματα αναφαίνονται είς έκαστον βήαά έστιν I 
άξια νά τήν ίδή τις;

Χθες 9 ίανουαρίρυ, έπέστρεψα είς τό Κολοσ- 
σαιον, ϊνα τοΰτο ύπ άλλην ώραν τοϋ έτου; 
καί ύπ’ άλλην θεωρίαν' φθάς δέ, κατεπλάγην I 
μή άκούσας τήν υλακήν τών κυνών, τών συνή
θως φαινομένων εις τους άνωτατους διαδρόμου; I 
τοϋ αμφιθεάτρου μεταξύ τών κατεξηραμένων 
χόρτων. Εκρουσα τήν θύραν τοϋ ερημητηρίου.! 
κατεσκευασμένου έν τή άψϊδι ένό; οίκηι/,ατίόυ. I

I Αλλ ούδεμίαν ελαβον άπάντησίν' —  δ ερημίτη; 
άπέθανεν. Η δριμύτης τοϋ καιροϋ, ή άπουσία τ*ϋ 
καλοϋ μοναχού, πρόσφατοι λΰπαι, έδιπλασίασαν 
δί έμέ τήν κατήφειαν καί τό μελαγχολικόν τοΰ 

I τοπου τουτου* ενομισα δτι έβλεπον τά έρείπια κ τ ι 
ρίου δπερ πρό ολίγων έτι ημερών ειχον θαυμάτει έν 
τή ολοκληρία καί έν δλη αύτοΰ τή άκμ-ij. Ουτω, 
φ^λτατε μοι, πληροφοοούμεθα καθ εκ,αστον ήυιών 
βήμα περί τοϋ ήμετέρου μ,ηδενός. 0 άνθρωπο; 
ζητεί έκτο; τών λόγων διά νά πεισθή πεοί τού
του' απέρχεται δπω; μελετήση έπί τών έρειπίων 
τών κρατών καί δέν σκέπτεται δτι αύτό; 
ούτος εστιν έρείπιον έτι μάλλον άμφιίρεπές καί 
άμφ·.βολον καί δτι θέλει καταπέσει πρό τών 
λειψάνων τούτων!

Πριν ή άπέλθω είς Νεάπολιν, διήλθον ημέρας 
τινάς εί; τά Γίβουρα· Διέδραμον τά έρείπεια τών 
περιξ καί ιδίως τά τ ή ;  πόλεως τοϋ Αδρίου. 
Καταληφθεί; δέ υπό ύετοΰ έν μέσω τ ή ;  οδοι
πορίας μου, κχτέφυγον εί; τά ;  δενδοοστοι- 
χ ια; τών Θ ερμών, κειμένων πλησίον τ ή ;  Π οι-  
κί.Ιης στοάς, ύπό τινα συκήν ή τ ι ;  αύξανο- 
μενη είχε. φθείρει τήν έπιφάνειαν ενό; τοίχου, 
liv μικρά τινι όκταγόνω παστάδι, ήνεωγμένη έ -  
v&jniov μου, άγριάμπελο; άνήρχετο είς τόν θόλον 
τοΰ κτιρίου καί τό χονδρόν αύτή; κλήμα, λεΐον, 
έρυθρόν καί έλικοειδές, ανέβαινε τό μήκος τοϋ 
τοίχου ώ ;  όφι;· Περί έμέ διά μέσου τών αψίδων 
τών έρειπείων, ήνοίγοντο άπόΐ^ει; έπί τ ή ;  ρω
μαϊκή; πεδιάδο;. Θάμνοι χαμαιακτών έπλήοουν 
τά ;  έρημου; δενδροστοιχία;, εί; ά ;  κατέφευγον 
και τινε; κόσσυφοι. Τά τή ;  τοιχοποιία; κλάσαα- 
τα περ'.εκοσμοϋντο διά φύλλοιν σκολοπενδρίου 
ούτινο; ή στιλπνή χλωρότη; διεγράφετο ώ ;  εργον 
ψηφιδωτού έπί τ ή ;  λευκότητος τών μαρμάρων. 
Τήόε κάκεΐσε ύψηλαί κυπάρισσοι έπιΐχον τόν τ ό 
πον τών στηλών τών έρριμένων είς τά παλάτια 
ταϋτα τοΰ θανάτου ή άγριάκανθα ειρπεν εις τούς 
ποοκς αύτών έπί έρειπίοιν, ώς εί ή φύσις ήοέ- 
σκετο ινα άνχπαραστήσττι έπί τών κεκολοβωμένων 
αριστουργημάτων τής άρχιτεκτονικής τόν ώοαϊ- 
σμόν τοϋ παρελθόντος αύτών κάλλους. Αί διάοοροι 
ύενύροστοιχίαι και αί κορυφαί τών έρειπίων ώ- 
μοίαζον π ιό ;  κάνιστρα καί άνθοδέσμα;' ό δ; ά- 
ν»μο; έκίνΗ τά ;  υγρά; αυτών φυλλάδα; καί ά 
παντα τά φυτά ίκλινον ύπό τόν ύετόν τοϋ ού- 
ρανοϋ.

Ενώ μετ  ενδιαφέροντος καί περιεργεία; έθεώ- 
ρουν τήν εικόνα ταύτην μυρΐαι ίδέαι συγκεχυ
μένα·. κατελάμβανον τό πνεΰμά μου' ότέ μέν
’Λ ' y j  / , , ,ε θ α ί τ ε  os '/.ζτεφρονουν Jtai
τό ρωμαϊκόν μεγαλεΐον' ότέ μέν έσυλλογιζόμην 
περί τών πλεονεκτημάτων, ότέ δε περί τών έ -  
λαττωματων τοϋ κοσμοκράτορο; τούτου, δστι} 
έπ:θύμησε νά συναγάγη μίαν εικόνα τοϋ κίάτους 
t Oj  έν τί;» κήπω τούτω. Ανελογιζόμην τά συμ
βάντα άτινα ήρήμωϊαν ττν ύπεβή,φανον ταύτην



πόλιν* έβλεπον αυτήν γεγυμνωμένην τδν  ώραιο- Ινα δέ αΰτη κινή έτ ι  το ενδιαφέρον ήμών καί
νδέωνται μ ετ  αυτή;

ι έλαττον 
απόλυτος μόνωσις 

συνδιαλέξεων

τ ο ΐ ;  μνήμείοις ατινα έξ ήμισείας ειχον καταστρέ- |έ*είνων α ΐτινες  γ ίνονται β α ια  τγ φωνϋ\ μ π α ^ ν  
ψει, κοσμοΰντας τον Ιλληνικδν καί τοσκανικδν\τ&ν /ρί.Ιων, ώ ;  λέγει ό ίϊράτιος. . ·  
όυθμδν διά τών γοτθικών επάλξεων* τέλο; δέ, Κατέβην εκ τ ή ;  Βιλλαδέστη; περί τήν τρίτην 
εύσεβεΐς χριστιανοί, έπανάγοντες ε ; ;  του; τόπου; μ . μ. ώραν- διέβιην τον Τιβεοόνην διά τής γεφύ- 
τούτου; τον πολιτισαδν, έφύτευον τήν άμπελον I ρας τοϋ Λούπου, δπω; έπανέλθω είς τά Τίβουρχ 
και ώδήγουν το άροτοον εΐ; τον ναόν τών οτωί'-Ιδιά τ ή ;  πύλη; Σαβίνης. Διεοχόμενος δέ διά τοϋ 
χών και τ ίς  α ίθουσας τής 'Ακαδημίας- Ανεγεννα-Ιδάσου; τών γηραιών έλαιών. . . .  . · παρετή- 
το ό αιών τών τεκνών καί νέοι δεσπόται κατέ- ρησα ναΐσκον λευκόν, άνατεθειμένον εΐ; τήν Μα- 
στρεφον τά τελευταία λείψανα τών ερειπίων τοϋιδόναν Κ ο ν ϊπ η .Ια ν ία ν  καί ώκοδομημένον επί τών 
παλατιού τούτου, ΐνα ευρωσιν έν αύτώ άριστούρ- ερειπίων τή ;  Πόλεω; τοΰ Βάρου. Ην κυριακη* η 
γημά τι τών τεχνών. Ε ί ;  τά ;  διαφόρου; δέ ταύ-1 πύλη τοϋ ναΐσκοι» τούτου ήν άνεωγμένη, είσήλθον, 
τ α ;  σκέψει; άνεμίγνυτο φωνή τ ι ;  εσωτερική, ήτι;|είδον τρεΐ; βωμού; μικρού;, ών ή θέσι; έσχημά- 
μοι έπανελάμβανεν δσα άπειράκις έγράφησαν πε- τιζε σταυρόν* έπί τοϋ μεσαίου άνυψοϋτο μέγα; 
si τ ή ;  τών γήινων μ α τα ιό τ η τ ο ; . . .  άργυοοϋς σταυρό;, ένώπιον τοϋ βποίου εκαιε λύ-

ίίπρεπεν ήδη νά σοί περιγράψω τον ναον τής χνο; κρεμάμενο; εί; τδν θόλον. Ε ί ;  δέ μόνο; 
Σιβύλλης εΐ; τά Τίβουρα καί τδν γλαφυρόν ναον άνήρ το ήθος τοΰ οποίου μοι έφάνη άπαίσιον,
τ ή ;  Εστία ; μετέωρον έπί τοϋ καταρράκτου' άλλ Ιην γονυπετή; παρά τ ι  έδώλιον καί έδέετο μετά

τήν νύκτα, έν μέσω τ ή ;  έρήμου, μεθ’ ήμισβέ-1 * οδοιπόρου, δστι; ήθέλησα; νά σέ λατρεύσή 6 
οτου πυρά;, δτε δ δδηγό; μου έκοιμάτο, οί δε I a προσκυνητή; εί;  τδ ταπεινδν τοΰτο άσυλον, 
ΐπποι μου έβοσκον εΐ; τινα άπόστασιν, δτε, λ έ-1 » έκτισμένον έπί τών λειψάνων τοϋ παλατιού 
γω , ήκουον τήν μελωδίαν τών υδάτων καί τών I » ενδ; τών ηγεμόνων τής γή;· Σύ, δστι; ΐόρυσα; 
άνεμων εις τά βάθη τών δασών. Οί μορμορυγμοί I » τήν τοϋ ελέους λατρείαν Σου είς τήν κληοονο- 
ουτοι, δτέ μέν ισχυρότεροι, δτέ δέ ασθενέστεροιI » μίαν τοϋ άθλιου τούτου ρωμαίου, άποθανοντος 
καί αύξοαειούμενοι κατά π&σαν στιγμήν, μ εκα- » μακράν τ ή ;  πατρίδο; αύτοΰ, εί;  τά δάση τ ή ;
μνον να σκιρτώ' έκαστον δένδρον ήν δί έμέ εί-|» Γερμανίας: δέν είμεθα ένταΰθα ή δυο πιστοί 
δό; τι έναρμονίου λύρας, έξ ή ; οί άνεμοι έξήγον » προσπίπτοντε; ει;  τον πόδα τοΰ μοναστικού 
συαοωνία; τήν έκφρασιν διαφευγούσα;. I » βωμοΰ Σου· Δώρησαι τώ  άγνωστω τουτω, οστι;

ν '  " " “ * * Λ *

σθη 
βάλλω
μοι ποοξενήσ·/) τδν αύτδν §ν καί άλλοτε θαύμα 
σμόν. όταν τ ι ;  f, πολύ νέο;, ή άφωνο; φύσι; λα- 
λεΐ πολλά, καθότι ύπάρχει δαψίλεια έν τώ  άν 
θρώπω' δλον αύτοΰ τδ μέλλον εύρίσκεται έ ν ώ 
π ι ο ν  αύτοϋ' ελπίζει δτι θέλει μεταδώσει τά 
αισθήματα καί τά ;  αλλοιώσεις τ ή ;  ψυχής του 
εΐ; τδν κόσμον καί τρέφεται δί άπειρων χιμαι
ρών. Αλλ’ έν ηλικία μάλλον προκεχωρηκυία, δτε 
ή προσδοκία, ·?,ν ένώπιον ήμών εχομεν, μένει 
έπίσω, δτε φωτιζόμεθα περί τ ή ;  άληθεία; έπί 
πλήθου; προηγουμένων πλανών, τότε  ή φύσι; μό
νη καθίσταται ψυχροτέρα καί ήσσον λαλητική, 
οΐ χήπ ot o.U ^or Λα.Ιοΰσι, κατά τδν Λαφονταϊνον. Ιμάλα ηύχαρίστησαν τήν καρδίαν μου, κα ίτοι ί

σιμεύσωσιν εις ΐασιν τών ασθενειών μου, ΐνα ο', 
δύο οΰτοι χριστιανοί, άγνωστοι ό εί; εις τον 
έτερον, συναντηθέντες μίαν μόνην έν τώ  βιω 
στιγμήν, καί  μέλλοντες νά έ γ κ α τ α λ ί π ω σ ι ν  άλ- 
λήλους χωρίς νά έλπίζωσι νά έπανιόωθώσιν 
άλλοτε έν τώ  κόσμω τούτω, μείνωσιν έκπε" 
πληγμένοι άναβλεπόμενίΐ είς τούς πόδας τοΰ 
θρόνου Σου, δτι χρεωστοΰσιν άμοιβαί<*>; άλλή~ 
λοις μέρος τ ή ;  ευδαιμονία; αΰτών, όιά τών 
θαυμάτων τοϋ έλέου; ! »
Η περιοδεία μου εί; τδν τάφον τοΰ Αφρικα

νού Σκιπίωνός έστι μία έξ έκείνων, αΐτινες

χόσε ανυψοΰνται ενώπιον σου ερείπια υδραγω
γείων καί τάφων, φαινομένων δτι είσί τά αύτο- 
χθονα δάση καί φυτά γή ; τίνος συντεθειμένη; έκ 
τ ή ;  κόνεω; τών νεκρών καί τών λειψάνων τών 
κρατών. Πολλάκι;, έν μεγάλη πεδιάδι, ένόμισα 
οτι εΤδον τόπου; εύφορου; καί έπλησίαζον πρδ; 
τούτου;* χόρτα δμω; μεμαραμενα είχον άπατή- 
σει τήν δοασίν μου' ένίοτε δέ ύπδ τού ; νομιζο- 
μένου; τούτου; εύκάρπου; καί πλουσίου; τόπου; 
διακρίνεις τά ίχνη αρχαίας γεωργίας. Ούδέν πτη- 
νδν, ούδεΐς γεωργός, ούδεμία άγροτική κίνησις, 
ούδεΐς μυκηθμός άγέληί, ούδεμία τέλος κωμόπο- 
λι;.  Εύάριθμοι έπαύλει; ή άγρικίζι σαθραί φαί
νονται έπί τ ή ;  γυμνότητος τών αγρών αί θυρί
δες καί θύραι αύτών είσί κεκλεισμέναι' έξ  αύτών 
δέν έξερχεται ούτε καπνδς, ούτε κρότος, ούτε 
κάτοικο;' μόνον δέ σχήμά τι άνθρώπου άγριου 
ήμιγύμνου, ώχοού καί τηκομένου .έκ πυρετοΰ, 
φυλάσσει τ ά ;  γνοοώδει; καί σκοτεινά; ταύτας 
καλύβας, ώς τά φάσματα άτινα, είς τά ;  γοτθι
κά; ήμών ιστορία;, κωλύουσι τή» εί; τά ;  έγκα- 
ταλελειμμένα; έπαύλει; είσοδον. Τέλο; δέ πάντων 
δύναταί τις είπεΐν δτι ούδέν έθνος έτόλμησεν ΐνα 
διαδεχθή τούς κοσμοκράτορας έν τή γενεθλία 
αύτών γή καί δτι οί άγροί ούτοί είσιν οΐους ά- 
φησεν ή υννις τοΰ Κιγκιννάτου, η τδ τελευταιον 
ρωμαϊκόν άροτοον.

Εκ τού μέσου τής άκαλλιεργίτου ταύτης γής, 
ής έπίκειται καί $ν θλίβει είσέτι μνημεΐόν τι 
καλούμενον έν τή κοινή γλώσση Τ άφ ος ιο ΰ  Ν έ- 
ρω νος, άνυψοΰται ή μεγάλη σκιά τής αίωνία; 
πόλεωί. Εκπεσοϋσα τ ή ;  έπιγείοο αύτή; δυνάμεω;, 
φαίνεται θελήσασα έν τή υπερηφάνεια αύτής δπως 
έρταωθή' έστι κεχωρισμένη τών λοιπών πόλεοιν 
τής γής καί, ώς βασιλίς έκθρονισθεΐσα, εύγενώ; 
'έκρυψε τάς δυστυχίας αύτής έν τή έρημία.

Αδυνατώ νά σοι έκθέσω τί ΰφίστιταί τις έν 
εαυτώ δταν ή Ρώμη παρίστηται αύτώ αίφνης 
έν μέσω τών κινώ ν αύτής β ασ ι.Ιε ίω ν , καί φαί
νεται ύψουμένη δί αύτδν έκ τοΰ τάφου έν ίο 
έ/.ειτο. 11ειρά6ητι ΐνα φαντασθής τήν ταραχήν 
καί τήν ίκπληψιν αΐτινες κατελάμβανον τού; 
προφήτα;, δτε έπεμπεν αύτοΐ; ό Θεδ; τήν οπτα
σίαν πολιτεία; τινδ; είς ·?,ν είχεν άφίερώσει το 
πεπρωυιένον τοϋ λαοΰ του. Σέ καταβαρύνουσι τδ 
πλήθο; τών αναμνήσεων, ή αφθονία τών αισθη
μάτων, ή δέ ψυχή σου συνταράσσεται εί; την 
θέαν τής Ρώμη; ταύτη;,  ήτις δί; έλαβε τήν κλη
ρονομιάν τοϋ κόσμου ώ ;  επίκληρο; τοΰ Κρονου 
καί τοΰ Ιακώβ.

Θέλει; νομίσει ίσω;,  άγαπητέ μοι φίλε, κατα 
τήν περιγραφήν ταύτην, δτι ί>έν υπάρχει-τι ■ φρι- 
κτότεοον, ©οβερώτερον τών ίωμαΐκών πεδιάδων; 
Πολύ θά ήαο ήπατημένο;' καθότι αύται έχουσιν 
άκατανόητόν τ ι  μεγαλείον.

Αν θεωρή; αύτά; ώ ;  οικονομολόγο;, θέλουσι 
σε λυπήσει' αν θαυμάζη; αύτά; ώ ;  καλλιτέχνης,

ώ ;  ποιητή;,  ή καί ώ ;  φιλόσοφος, δέν θέλεις επι
θυμήσει νά έχωσιν άλλην μορφήν. Η θεα αγρού 
τίνος σιτοφόρου |νδς λοφίσκου άμπελώνος ελασ
σόνα ήθελόν σοι προξενήσει συγκίνησιν παρ όσην 
ή θέα τής γής ταύτης, ής ή μετρία καλλιέργεια 
δέν άνενέωσε τδ γήπεδον, καί ήτις έμεινεν ούχ 
ήσσον παλαιά ώς τά καλύπτοντα αύτήν έρείπια· 

Ούδέν ώς πρδς τήν ωραιότητα δύναται νά 
συγκριθή πρδς τάς γραμμάς τοϋ ρο>μαΐχοΰ ορί- 
ζοντος, τήν yapίεσσαν έπίκλισιν τών έπιπέδων καί 
τούς ηδεΐς καί φεύγοντας περιβόλους τών 
όρέων άτινα άποτερματίζουσιν αύτόν. Ιίολλακι; 
αί κοιλάδες λαμβάνουσι τήν μορφήν ένδ; στα
δίου, άγωνιστηρίου, ίπποδρόμου' οί λοφίσκοι 
είσί τεθραυσμένοι κατ άναχώματα, ώ ;  εί ή ισχυρά 
τών Ρωμαίων χείρ συνετάραξεν άπασαν τήν γήν 
ταύτην- Διαφανογραφία τ ι ;  ιδιαιτέρα έν τοΐ; απο- 
πτοι; στρογγύλλει τά αντικείμενα καί κρύπτει 
δ,τι τραχύ καί φορτικδν ήδύναντο νά έχωσιν ει; 
τά ;  μορφά; αύτών. Ούδέποτε έκεΐ αί σκιαι εισι 
βαρειαι καί μαΰραι* δέν υπάρχει σύστημα τοσου- 
τω  σκοτεινδν βράχων καί φυλλωμάτων ει; το 
όποιον νά μή παρεισδύση πάντοτε έλίγον φώ;« 
Χροιά τ ι ;  παραδόξω; εναρμόνιο; συνάπτει την 
γήν, τδν ούρανδν καί τά ;  θαλάσσας' δλαι δε α; 
έπιφάνειαι, βοήθεια άνεπαισθήτου χρωμάτων δια- 
βαθμίσεως, Ινοϋνται διά τών άκρων αύτών, 
χωρίς να δύνηταί τις ΐνα προσδιορίση τδ σημειον 
καθ’ ο περαίνεται ή μία παραλλαγή καί άρχεται 
ή άλλη. Εθαύμασας άναμ.φιβόλως είς τά ρωπο- 
γραφήματα τοϋ Κλαυδίου Λο^ραίνης τδ φώς εκεί
νο δπερ φαίνεται ιδανικόν καί ώραιότερον τ ή ;  
φύσεω;; Λοιπόνf είναι τδ φώ; τ ή ;  Ρώμη;/

Ούδαμώς έπαυσάμην βλέπων είς τήν Πόλιν τοΰ 
Βοργίβυ τδν ήλιον δύοντα έπί τών κυπαρισσων 
τοϋ δοους Μαρίου καί έπί τών πευκών τή ;  πο- 
λεω; τοϋ Παμ.φίλου πεφυτευμένων υπδ τοΰ Νότρ 
(περιφήμου ίχνογράφου κήπων τοΰ 1Ζ . αΐώνο;.) 
Πολλάκι; πάλιν άνέβην τδν Τίβεριν πρδ; τήν 
γέφυραν τοϋ προχωμ,ατο;, δια ν απολαύσω τής 
μεγάλης ταύτης σκηνής τοΰ τέλους τής ημέρας. 
ΑΪ κορυφαί τών όρέων τοϋ Σαβίνου άναφαίνον 
ται τότε χρώματος κυανοϋ καί ώχροχρύσου, ένώ η 
βάσις καί τά πλευρά αύτών βυθίζονται είς άτμδν 
χρώματος ίανθίνουήΰποπορφύρου. Καί ενίοτε^ μέν 
ώραΐα νέφαλα, ώς έλαφρά άρματα, φερόμενα έπ '  τοΰ 
ανέμου τής εσπέρα; μετ  άμιμήτου χάριτο;, διδοΰ- 
σιν ήμΐν έννοίσαι τήν έμφάνειαν τών «Ολύμπια 
δώιχατ' έχόντων » υπδ τδν μυθολογικόν τούτον 
ουρανόν’ ένίοτε δέ ή αρχαία Ρώμη φαίνεται έκιε·.- 
νασα έν τή δύσει δλην τήν πορφύραν τών ύπατων 
«αί τών καισάρων αύτή; ΰπδ τά τελευταία ’ίχνη 
τοΰ θεοΰ τής ήμερα;. II λαμπρά αΰτη σκηνο
γραφία δέν άποσύρεται τοσούτω τα χέω ; δσω καί 
εΐ; τά ήμέτερα κλίματα' δταν νομίζητε δτι αι 
/ροιαί μέλλουσι ν’ έξαλειφθώσιν, άνεμψυχοϋνται 
εις έτερόν τ ι  σημειον τού όρίζοντος' 2ν λυκόφοις



διαδέχεται άλλο καί ή γοητεία τοΰ δύοντος ήλίου 
μηκύνεται. Καί αληθές μέν δτι ει; τήν ώραν 
ταύτην της ησυχίας τών πεδιάδοιν, δ άήρ δέν 
αντηχεί πλέον άπό β ου κολ ικά  άσματα καί οί 
ποιμένες $δέν εύρίσκονται πλέον έκεΐ. # Αφίνομεν 
τάς άγαπητάς ημών πεδιάδας» ώς λέγει ό Βιρ- 
γίλιος' άλλά βλέπει τις είσέτι τά μεγάλα θύματα 
τοϋ Κλιτούμ,νου, λευκούς βόας ή άγέλας φορβά- 
δων ημιάγριων, αΐτινες καταβαίνουσι μόναι είς 
τάς οχθας τοϋ Τιβέρεως καί λούονται είς τά υ 
δατα αΰτοϋ. Λίαν ήθελες χαίρει κατά τούς χρό
νους τών παλαιών Σαβίνων, ή κατά τον αιών» 
Εύάνδρου τοϋ Αρκαδίοο, δτε δ Τίβερις έκαλεΐτο 
είσέτι Αλβουλα, δ δέ εύσεβλς Αινείας ανέβαινε τ  
άγνωστα αΰτοϋ υδατα.

Μ . δλα ταϋτα θέλω δμολογήσει δτι αί τοποθε- 
σίαι της Νεαπόλεώς είσιν ϊσως έξαισιώτεραι τών 
τής Ρώμης· δταν δ « άκάμας ήλιος η ή πλήθου- 
οα σελήνη » άνυψώται υπεοθεν τοϋ Βεσουβίου ώς 
σφαΐρά τις ΰπό τοϋ ηφαιστείου |5·.φθεΐσα, δ λιμήν 
τής Νεαπόλεώς μετά τών παραλίων αύτοϋ πα-' 
ραπεφυτεμένων διά χρυσομηλεών, τά όρη τή? 
Πουλλίας, ή νήσος τής Καπρέας, ή παραλία τής 
Παυσιλίππης, ή Βαΐα, η Μεσήνη, ή Κύμη, ιζ Α- 
βέρνη, τά Ηλύσια, και άπασα ή Βιογίλειος αυτη 
γή, παρουσιάζουσι μαγευτικόν θέαμα’ άλλά δεν 
έχει, παρ έμοιγε κριτή, τό μεγαλοπρεπές τής 
ρωμαϊκής κοιλάδος. Τουλάχιστον είναι βέβαιον 
οτι άφοσιοϋταί τις είς τό περίφημον τοΰτο έδα
φος' πρό δισχιλίων έτών δ Κικέρων, θεωρούμε
νος εξόριστος υπό τόν οΰρανόν τής Ασίας, έγρα
φε πρός έ'να τών φίλων του* έν Ρώμη πρέπει τις 
νά κατοική αγαπητέ μοι Ροΰφε, καί είς αΰτό τό 
φώς νά ζή. Τό θέλγητρον τοΰτο τής ωραίας Αΰ- 
σονίας υπάρχει είσέτι τό αΰτό· Αναφέρουσι προσέ
τ ι  πολλά παραδείγματα περιηγητών οΐτινες, έλ- 
θόντες είς Ρώμην έπί σκοπώ τοϋ διατρίψαι έκεΐ 
επί τ ιν ι  μόνον χρόνον, έμειναν έν αυτή καθ’ δλην 
των τήν ζωήν. Επρεπε καί δ Πουσσΐνος νά 
έλθ/| οπω; άπο^άνη έπί τής γής ταύτης τών ώ- 
ραίων τοποθεσιών’ καί κατ αυτήν τήν στιγμήν, 
καθ ήν σοι γράφω, έχω τό εύτύχημα κά λάβω τήν 
σχέσιν τοϋ Κ. Α,γινκούρ, δστις διαμένει έν αΰτη 
απο είκοσιπενταετίας καί υπόσχεται είς τήν Γ α λ 
λίαν νά έχη καί αΰτός τόν Βίγγελμαν αυτοΰ.

Καίτοι ή Ρώμη, έσωτερικώς θεωρούμενη πα
ρέχει θέαν, ο'ίαν καί αί πλεΐσται των εΰοωπαϊ- 
κών πόλεων, μ δλον τοΰτο διατηρεί ένα χαρα
κτήρα ίόιαίτερον' καθότι ούδεμία άλλη πόλις πα
ρουσία,ε·. παρόμοιον μίγμα αρχιτεκτονικής καί 
έρειπειων, άπό τοΰ Πανθέου τοΰ Αγρίππα μέχρι 
τών τειχών τοϋ Βελισαρίου, άπό τών μνημείων 
τών έ ;  Αλεςανδρείας ήγμένων μέχρι τοΰ θόλου 
τοΰ ανεγερθεντος υπό τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου. Τό 
κάλλος τών γυναικών έστιν έ'τερον χαρακτ·ηοι- 
βτικόν διακεκριμένον’ διά τής στάσεως καί τοΰ 
βαδίσματος αΰτών ΛνακαλοΟσιν αύται τάς Κλαι-

λιας κ*ι  τάς Κορνηλίας- βλέπων δέ τις αύτάς νο
μίζει οτι ϊλέπει άγάλματα άρχαια τής Ηρας καί 
τής Πχλλάύος καταβιβχσμένα τοϋ βάθρου καί 
περιπατοϋντα πίρί τούς βωμούς αύτών. Αφ έ
τερου ανευρίσκεται έκείνη ή χ ρ ο ιά  των σαρκω 
μάτω ν, ήν οί ζωγράφοι ήμών άπεκάλεσαν γρώ μα  
ισ τορ ικ ό /  καί μεταχειρίζονται είς τάς εικόνας 
των. Εστι δε φυσικόν δτι άνθρωποι, ών οί πρό
γονοι πρόσωπον τοσούτω μέγα έπί τής γής παρέ
στησαν, έχοησίμευσαν ώς παράδειγμα ?ί τύπος 
είς τούς Ραφαήλ ή είς τούς Δίμινικίνους ΐνα πα~ 
ραστήσωσι τά άτομα τής ιστορίας.

tr
Ετερον περίεργον ή άλλόκοτον τής πόλεως τής  

Ρώμης είσίν αί άγέλαι τών αιγών καί πρό πάν
των α; ξυνωρίδες μεγάλων βοών 'έλιξικέοων, οΐ. 
τινες εύρίσκονται εξαπλωμένοι παρά τούς πόδας 
τών αιγυπτιακών δβελίσκων, μεταξύ τών λ ε ι 
ψάνων τοϋ Φόρου καί ΰπό τάς αψίδας, δθεν ο ιέ -  
βαινον άλλοτε ΐνα δδηγήσωσι τόν ρωμαΐον θριαμ
βευτήν είς τό Καπιτώλιον έκεΐνο, δπερ δ Κ ικέ-  
ρων καλεΐ κοινήν τοΰ κόσμον σύγκλητον.

Εις τούς συνήθεις θορύβους τών μεγαλοπόλεων 
άναμίγνυται ένταΰθα δ θόρυβος τών ΰδάτων, δστις 
πανταχόθεν άκούεται, ώ ;  εί ησαν κρήναι τής 
Βλανδουσίας !η τής Εγηρίας. Εκ τοΰ ύψους τώ ν  
λό^ων ους δ περίβολος τής Ρώμης περιλαμβάνει 
ή είς τήν εσχατιάν πολλών ρυμών, βλέπεις τήν 
πεδιάδα έν άπόπτω’ τοΰθ δπερ συνάπτει τήν πό
λιν μετά τών αγρών διά τρόπου τινός γοαφικοϋ. 
Εν καιριΤ} χειμώνος, αί στέγαι τών οικιών καλύ
πτονται ύπό χόρτων, ώς αί καλαμοστεγεΐς κα- 
λύβαι τών χωρικών ήμών. Ενεκα τών διαφόρων 
τούτοιν περιστάσεων, άπιδιδοϋσιν είς τήν Ρώμην 
αγροτικόν τι καί άφελές, δπερ έστί σύμφωνον καί 
πρός τήν ιστορίαν αύτής' οί πρώτοι αύτής δικτά
τορες ώδήγουν τό άοοτρον, αύτή ώφειλε τήν έ- 
ςουσ·αν του κοσ^ου ει; κρατήρας, ο οε μ ε-  
γιστος καί ένδοξώτερος τών ποιητών αυτής μετ 
εΰχαριστήσεως έδίδαξε τήν τέχνην τοϋ Ησιόδου 
είς τά τέκνα τοΰ Ρωμύλου.

Οσον δ άφοοά τόν Τίβεριν, τόν την μεγαλόπο- 
λιν βρέχοντα ταύτην καί μετέχοντα τής δόξης 
αύτής, τό πεπρωμένον αΰτοϋ έστι διόλου παρά
δοξον. Διαβαίνει έκ τίνος γωνίας τής Ρώμης ώς 
εί μή υπήρχεν" ούδεΐς καταδέχεται νά ρίψη πρός 
αύτόν τό βλέμμα, ουδέποτε δμιλοΰσι περί αύτοΰ 
ούδαμώς πίνουσι τό υδωο αύτοΰ, αί δέ γυναίκες 
δεν πλύνουσι δί αύτοΰ τά ένδύματα ή τά υ 
φάσματα αυτών- διαφεύγει μεταξύ άθλιων οικιών 
κρυπτουσών αύτόν καί τρέχε ι ΐνχ ριφθή είς τήν 
θάλασσαν, αίσχυνόμενος διότι καλείται Τ ί- 
β ε ρ ι ς.

Ανάγκη ήδη, άγαπητέ φίλε, δπως είπω ό" 
λίγα τινά καί πεοί τών ερειπίων τούτων, περί 
ών τοσαύτας μοι έκαμες συστάσεις δπως σοι 
ομιλήσω καί ατινα άποτελαΰσι μέγα μέρος τοΰ

έζωτιριχοΰ  τής Ρώμης. Γνωρίζεις δτι τά ερείπια 
ταΰτα οφείλουσιν ΐνα λάβωσι διαφόρους χαρακτή
ρας κατά τάς αναμνήσεις αΐτινες άναφέρονται 
πρός αύτά.

ήραίαν τινά έσπέοαν τοΰ τελευταίου ίουλίου 
μηνός, έκαθέσθην παρά τώ Κολοσσαίω, έπί τής 
βαθμίδ ος ένός τών βωμών τών άφιερωμένων είς 
■νά Πάθη τοΰ Κυρίου. 0  δύων ήλιος έξέχεε ποτα
μούς χρυσοϋ δί δλων τών στοών τούτων, έν αις 
άλλοτε έκυλίετο δ χείμαρρος τών λαών' φάσμα
τ α  σκιερά ταύτοχρόνως έξή?χοντο τοΰ μυχοΰ 
τών δωμάτων καί τών διαδρόμων, ή έπιπτον 
έπί τής γής ώς εόρεΐαι ταινίαι μαΰραι. Εκ τοΰ 
υψους τών θεμέθλων τής αρχιτεκτονικής, παρετή- 
ρουν, μεταξύ τών έρειπίο>ν τής δεξιάς πλευράς 
τοΰ κτιρίου, τόν κήπον τοΰ πχλατίου τών και- 
σάρων μεθ ένός φοίνικος, δττις φαίνεται έπίτη- 
δες φυτευθείς έπί τών έρειπίων τούτων διά τούς 
ζωγράφους καί ποιητάς. Αντί τώ'» χαρμοσύνοιν 
φωνών άς τό πάλαι βάρβαροι καί άγριοι θεαταί 
έςέβαλλον έν τώ  άμφιθεάτρω τούτω β λ έ π ο ν τες  
τούς χριστιανούς διαμελιζόμενους υπό λεόντων 
καί πανθήρων, ήδη δεν ήκουες η τάς ύλακάς 
τών κυνών τοϋ ερημίτου τ'τοϋ φυλάσσοντος τά 
ερείπια ταϋτα. Αλλ δτε δή δ ήλιος έπί έσπερον 
ήλθεν, ο κώδων τοΰ τρούλλου τοΰ Αγ. Πέτρου 
άντήχησεν ΰπό τάς στοάς τοΰ Κολοσσαίου. Η 
άνταπόκρισις αυτη θεμελιωθεΐσχ ΰπό θρη
σκευτικών ή’χων μεταξύ τών δύο μεγαλειτέοων 
μνημείων τής έθνικής Ρώμης καί τής χριστιανι
κής Ρώμης, ζωηράν μοι ένεποίησε συγκίνησιν1 
ένόμιζον δτι τό νέον οικοδόμημα έμελλε νά κα- 
ταρρεύση ώς τό άοχαΐον, έσυλλογιζόμην δτι τά μνη
μεία διαδέχονται άλληλα ώς καί οί άνεγείραντες αύ
τά άνδρες’ άνεμνήσθην δτι αυτοί οΰτοι οί Ιουδαίοι 
οΐτινες είς τάς πρώτας αύτών αιχμαλωσίας είρ- 
γάσθησαν είς τάς πυραμίδας τής Αίγύπτου καί 
είς τά τείχη τής Βαβυλώνος, είχον ομοίως κατα 
σκευάσει έν τώ  τελευτά!^ αύτών διασκορπισμώ 
το υπερμέγεθες καί εΰρύ τοΰτο άμφιθέατρον’ δτι 
τό μνημεϊον, ύπό τούς θόλους οΰτινος άντή/ει 
δ χριστιανικός ούτος κώδων, ή* τό έργον αύτο
κράτορος έθνικοΰ σημειωθεντος έν ταΐς προφη- 
τείαις διά τήν έσχάτην καταστροφήν τής Ιερου
σαλήμ. ‘ΐπάρχουσιν ένταΰθα, αγαπητέ μοι φίλε, 
ίκανά άντικείμενα μελέτης άτινα παρέχει 2ν μό
νον έρείπιον* πιστεύεις δε δτι πόλις έν ή τοσαΰτα 
πράγματα αναφαίνονται είς έκαστον βήμά έστιν 
αξία νά τήν ίδή τις;

Χθες 9 ίανουαρίου, έπέστρεψα είς τό Κολοσ- 
σαιον, ΐνα ιδω τοΰτο ύπ άλλην ώραν τοΰ έτους 
καί ύπ άλλην θεωρίαν' φθάς δε, κατεπλάγην 
μη ακούσας τήν υλακήν τών κυνών,, τών συνή
θως φαινομένων είς τού; άνωτάτους διαδρόμους 
τοΰ αμφιθεάτρου μεταςύ τών κατεξηραμένων 
χόρτων. Εκοουσα τήν θύραν τοΰ ερημητηρίου, 
κατεσκευασμένου έν τή άψΐδι ίνός οίκηματίου.

Αλλ ούδεμίαν έλαβον πάντησιν’ —  δ ερημίτης 
απεθανεν. Η δριμύτης τοϋ καιροΰ, ή άπουσία τ«ΰ 
καλοΰ μοναχοΰ, πρόσφατοι λΰπαι, έδιπλασίασαν 
δι έμε την κατήφειαν καί τό μελαγχολικόν τοϋ 
τοπου τούτου' ένόμισα δτι έβλεπον τά ερείπια κ τ ι 
ρίου οπερ προ ολίγων έτιήυ.ερών είχον θαυαάσει έν 
τή όλοκληρία καί έν δλη αύτοϋ τή άκμή. Ουτω, 
φιλτατε μοι, πληροφορούμεθα καθ έκαστον ήμών 
βήμα περί τοΰ ήμετερου μηδενός. 0  άνθρωπος 
ζητεί έκτος τών λόγων διά νά πεισθή περί τού
του' άπέρχεται δπως μελετήσ/, έπί τών έρειπίων 
τών κρατών καί δέν σκέπτεται δτι αύτός
ούτος έστιν έρείπιον έτι μάλλον άμφιόρεπϊς καί 
αμφίβολον καί ότι θέλει καταπέσει , πρό τών 
λειψάνων τούτων!

Πριν ή άπέλθω είς Νεάπολιν, διήλθον ήμέρας 
τινάς είς τά Τίβουρχ. Διέδραμον τά έρείπεια τών 
πέριξ καί ίδίωί τά τής πόλεοις τοϋ Αδρίου. 
Καταληφθείς δε ΰπό ΰετοϋ έν μέσω τής δδοι- 
πορίας μου, κχτέφυγον είς τάς δενδροστοι-
χίας τών Θερμζ>ν, κειμένων πλησίον τής Π ο ι
κίλης στοάς, ΰπό τινα συκήν ή τι ;  αΰξανο- 
μένη είχε φθείρει τήν επιφάνειαν ένός τοίχου. 
Εν μικρά τινι δκταγόνω παστάδι, ήνεφγμέντι έ 
νώ πιόν μου, άγριάμπελος άνήρχετο είς τόν θόλον 
τοΰ κτιρίου καί τό χονδρόν αύτής κλήμα, λεΐον, 
ερυθρόν καί έλικοειδεί, άνέβαινε τό μήκος τοϋ 
τοίχου ώς όφις. Περί έμε διά μέσου τών αψίδων 
τών έρειπείων, ήνοίγοντο απόψεις έπί τής ρω
μαϊκής πεδιάδος. Θάμνοι χαμαιακτών έπλήοουν 
τάς ερήμους δενδροστοιχίας, είς άς κατέφευγον 
καί τινες κόσσυφοι. Τά τής τοιχοποιίας κλάσμα
τα περιεκοσμοΰντο διά φύλλο^ν σκολοπενδρίου
οΰτινος ή στιλπνή χλωρότης διεγοάφετο ώς έργον 
/ηφιδωτοϋ έπί τ ή ;  λευκότητος τών μαρμάρων. 

Τήδε κάκεΐσε υψηλαί κυπάρισσοι έπιΐχον τόν τ ό 
πον τών στηλών τών έρριμένων είς τά παλάτια 
ταϋτα τοϋ θανάτου* ή άγριάκανθα είρπεν είς τούς 
πόδας αύτών έπί ερειπίων, ώ ;  ε! ή φύσις ήρέ- 
σκετο ΐνα άναπχραστήση έπί τών κεκολοβωμένων 
αριστουργημάτων τής άρχιτεκτονικής τόν ώοα'ί- 
σμόν τοΰ παρελθόντος αύτών κάλλους. Αί διάφοροι 
όΐνόροστοιχίαι καί αί κορυφαί τών ερειπίων ώ- 
μοίαζον πρός κάνιστρα καί ά 'θοδέίμας' δ δε ά
νεμος έκίνη τάς ΰγράς αύτών φυλλάδας καί ά 
παντα τά φυτά έκλινον ΰπό τόν ΰετόν τοϋ ού- 
ρανοϋ.

Ενώ μετ  ενδιαφέροντος καί περιεογείας έθεώ- 
ρουν την εικόνα ταύτην μυρίαι ίόέαι συγκεχυ
μένα·. κατελάμβανον τό πνεϋμά μ.ου' δτε μεν 
έθαύμαζον, δτε δε κατεφρόνουν καί άπεστρεφόμη ν 
τό ρωμαϊκόν μεγαλείον' δτε μεν έσυλλογιζόμην 
περί τών πλεονεκτημάτων, δτε δε πεοί τών Ε
λαττωμάτων τοϋ κοσμοκράτορας τούτου, δστ:ς 
επιθύμησε νά συναγάγη μίαν εικόνα τοϋ κράτους 

έν τώ κτ,πω τούτω. Ανελογιζόμην τά βυμ- 
βαι - χ  άτινα ηρήμωσαν τήν υπερήφανο* ταύτη/



υπεραίπισωσιν 
τοΐς μνημείοις άτινα 
ψει, κοσμούντας τον

έξ ήμισείας ειχον καταστρέ- εκείνων α ιτινες  γ ίνονται β α ια  ττ'ι <ρων7\ μεταξύ  
έλληνικδν καί τοσκανικδν Ιτώ»- φΜων, ώς λέγει ό ίΐοάτιος. . ·

και ώδήγουν τό «ροτρον 
καιν και τ ί ;  α ίθουσας τής 'Α κ α δη μ ίας  Ανεγεννα- δάσους τών γηραιών έλαιών.

το δ αιών τών τεχνών και νέοι δεσπόται κατέ-Ιρησα ναΐσκον λευκόν, άνατεθειμένον εί; τήν Μα- 
,εοον τά. τελευταία λείψανα τών έρειπίων τοΰ δόναν Κ ου ϊντψ ίαν ίαν  καϊ ώκοδομημένον έπι τώνστρεφον

παλατιού τούτου,ΐνα εδρωσιν έν α ύ τ ώ  άοιστούρ- έρειπίων τής Πόλεως τού Βάρου. “Ην κυριακή· ή

δύναμαι νά σοί διαζωγραφίσω τδν λαμπρόν έκεΐ- οφθαλμούς εϊ; τδν κρότον τών βημάτων μου. 
νον καταρράκτην δν δ ήράτιος έξυμνεΓ άλλ’ είδον Τότε ήσθάνθην δ,τι χιλιάκις έδοκίμασα είσερχό- 
..Λ - ■ ■  ̂> «Xu uiv vnu ν r* f -λ,.·™ lv<\ I .iBMOf r.ir ίχχ.’λτπίιν . τούτέστι κχιαπρά'ύνσίν  τινα

τού θορύβου τούτου δστις τοσάκις μέ συνεκίνησεν τήν γήν. Εγονυπέτησα β ή μ α τ ά  τινα μακράν τοϋ 
είς τά δάση τής Αμερική;. Ενθυμούμαι δ'ε εί- ανθρώπου έκείνου και, έμπνεόμενος υπο τού το- 
σέτι τήν εύχαρίστησιν f a  έδοκίμαζον δτε κατά που, ταύτην απάγγειλα την εύχήν; α Θεέ του 
τον νύκτα, " έν μέσω τής έρημου, μεθ’ ήμισβέ « οδοιπόρου, δστις ήθέλησας νά σέ λατρίύση ό 
στου πυράς, δτε δ οδηγός μου έκοιμάτο, οι δέ « προσκυνητής είς τδ ταπεινδν τούτο άσυλον, 
'ίπποι μου έβοσκον εις τινα άπόστασίν, δτε , λ έ - [ » έκτισμένον έπί τών λειψάνων τοϋ πχλατιου

λωδίαν τών υδάτων και τών I » ενδς τών ήγεμόνων τής γής· Σύ, δστις ίδρυσα;

να σκιοτωμνον
•οό; τι έναρμονίου λύρας, έξ ής οί άνεμοι έξήγ 
συμφωνίας τήν εκφρασιν διαφευγούσας.

Σήμερον βλέπω δτι είμί πολύ έλαττον ευαί
σθητος ε’ς τά θέλγητρα ταύτα τή ;  φύσεως, αμφι
βάλλω αν και αύτος 5 καταρράκτη; τοϋ Νιαγάρα. 
μο·. προξενήση τδν αύτδν ον και άλλοτε θαυμα
σμόν. Οταν τις η πολύ νέος, ή άφωνος φύσις λα- 
λεΐ πολλά, καθότι ύπάρχει δαψίλεια έν τώ  άν- 
θρώπω’ δλον αύτοϋ τδ μέλλον ευρίσκεται έ ν ώ 
π ι ο ν  αύτου* ελπίζει δτι θελει μεταδώσει τα 
αισθήματα και τάς αλλοιώσεις τής ψυχής του 
εις τδν κόσμον και τρέφεται δί απείρων χιμαι 
ρών. Αλλ’ έν ηλικία μάλλον προκεχωρηκυία, δτε 
ή προσδοκία, fa  ενώπιον ήμών Ιχομεν, μένει 
οπίσω, δτε φωτιζόμεθα περι τής άληθείας έπί 
πλήθους προηγουμένων πλανών, τότε  ή φύσις μό
νη καθίσταται ψυχρότερα καί ησσον λαλητική, 
οί κήποι oM yor J a J o v a i ,  κατά τδν Λαοονταΐνον

» προσπίπτοντες είς τδν ποδα τοϋ μοναστικού 
βωμού Σου· Δώρη'ϊαι τώ άγνώστω τούτω, οστις 
φαίνεται τοσούτω βαθέως τίταπεινωμενος ένώ
πιον τοΰ μεγαλείου Σου, δ,τι αιτεί* ποιησον 
ώστε αί προσευχαΐ τοϋ άνθρώπου τούτου χρη~ 
σιμεύσωσιν ε’ίς ’ίασιν τών ασθενειών μου, ινα οι 
δύο ούτοι χριστιανοί, άγνωστοι 6 εΤ; εις τον 
ετερον, «υναντηθέντες μίαν μόνην εν τώ  βιω 
στιγμήν, καί μέλλοντες νά έγκαταλίπωσιν άλ- 
λήλους χωρίς νά έλπίζωσι νά έπανιδιοθώσιν 
άλλοτε έν τώ  κόσμω τούτω, μείνωσιν έκπε" 
πληγμένοι άναβλεπόμενοι είς τούς ποδας τοΰ 
θρόνου Σου, δτι χρειοστούσιν άμοιβαίως άλλη· 
λοις μέρος τής ευδαιμονίας αύτών, διά τών 
θαυμάτων τοϋ ελέους ! »
Η περιοδεία μου είς τδν τάφον τοΰ Αφρικα

νού Σκιπίωνός έστι μία έξ έκείνων, αιτινες τα 
μάλα νιύχαοίστησαν τήν καρδίαν μου, καί τοι ε*


