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ΕΚΠΛΗΡΟΓΝΤΕΣ σήμερον τήν ΰπόσχεσιν ήν 
παρέσχομεν τοϊς άξιοτίμοις τοΰ β: Γραφικού Κό
σμου» συνδρομηταϊς,. ίημοσιεύομεν τήν σεπτήν 
εΙκόνα όμοΰ μετά· τής βιογραφίας τοϋ έθνο®ιλούς 
τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας Πρωθιεράρχου, τοΰ 
αειμνήστου ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ το^ ΣΤ'. Τήν βιογρα
φίαν τοΰ ενδόξου τούτου τής ’Εκκλησίας ήμών 
Πατριάρχου ήρανίσθημεν 6κ τοΰ «Νεο)όγου» κα
θότι κατενοήσαμεν οτι 9ά διεπράττομεν άκατα- 
λόγ’.στον ά-ίροσύνην αν ά-επειρωμεθα νά έξεικο- 
νείσωμεν έπιτυχέστερον τοΰ νευρώδους καί ά- 
παραμίλλου σχεδόν κατά τήν δεινότητα καλάμου 
τοΰ πολυμαθούς καί πεπειραμένου τοΰ «Νεολό 
γου» αρχισυντάκτου κ. Σ. I. Βουτυρά, τάς μεγά- 
λας καί έξό'/ους τοΰ κλεινού Ιεράρχου «ρετάς.·

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό ΣΤ', ό τελευταίος καί περικλεέ
στατος αντιπρόσωπος τής μεγάλης γεννεας τοΰ 
κλήρου, ήτις ήγλά ϊσε τήν ανατολικήν ορθόδοξον 
Εκκλησίαν κατ* τόν ιθ' α ιώ να , ό ατρόμητος 
«μολογητής και αθλητής τής στρατευομένης ’Εκ
κλησίας, έξεμέτρει τό ζήν έν Μεγάλω Ρεύμα- 
τ ι  τοΰ Βοσπόρου. Καί τοι άπό πολλοΰ «πέστη 

ενεργού διευθύνσεω; τής ’Εκκλησίας, καί ά-

ποκεγωρηκώς είς τόν έν Μ εγάλφ Ρεύματι οικον 
αύτοΰ μοναχ.κόν δλως δ ιήγε βίον, δ θάνατος 
όμως αΰτοΰ άοατον καταλείπει θλϊψ ’.ν εις πάσαν 
τήν ορθοδοξίαν, ήτις συναισθάνεται βαθύτατα 
ότι εν τψ προσώπω α-ύτοΰ έπεσε καί αύθις δυνα·. 
τός σώζων τόν Ισραήλ, συναισθάνεται ότι τό 
μέγα κενόν, δπερ άίρίησιν ί ι  τή 'Εκκλησία ό θά
νατος τού Ιεροπρεπούς δμολογητοΰ ε ίνα ι δυσα- 
ναπλήιωτον.-Μ ετέχοντες τής θλίψεως ταύτης κα5. 
τή ; ά ΐυμ ία ς , ή τ ις .π ληρ ο ί τάς καρδίας πάντω ν, 
άδυνατοΰμεν σήμερον νά έκθέ»<υμεν δεόντως τά 
κατά τόν βίον, τήν πο λ ιτε ία ν  και τάς πράξεις· 
του γερασμίου Ιεράρχου κα'ι άγιου άνδρόί, δστις 
τόν-δρόμον τελ.έσας, τήν π ίσ τ ιν  τηρήσας, απέρ
χ ετα ι ά®’ ή μ ίν  πρός τον ουράνιον Πατέρα, *ν« 
τόν άποκείμενον αύτώ δάξης στέ-pavov λάο-ιρ.

ΓΡΜΓΟΡΙΟΣ ό ΣΤ', γεννηθείς «θίνοντος τοΰ 
παρελθόντος αίώνος εν τώ  κατά τήν βορειοδυτικήν 
άκραν τού Βοσπόρου Φανο'.ρακνφ έξ εύγενών καί 
εύσεβών γονέων εβερε π α ΐ ;  έτι έν τή  σοβαρό, 
αμα καί γλυκεία  αύτοΰ μορ'ρή έναποτετυπωμένον 
τόν τύπον τής Ιερά; αύτοΰ κλήσεω ;, ήν ταχύ 
αίσθόμινο; ήσπάσατο τόν μοναχικόν βίον πρό* 
σηβος ών νειοοτονηθείς ΰπό τοϋ άοιδ.ίμου Δέρκω·^ .
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Νεώτατος ετι επέβαλλε διά της ιεροπρεπούς α ύ 
τοϋ μορφής, έν ή διέβλεπε τ ις λάμπον το μαρ
τυρικόν κάλλος, διά τοϋ όσιου καί ευαγγελικού 
αύτοϋ βίου, διά της άπαρασαλίύτου αύτοϋ εμμο
νής ε’ις τά πάτρια , διά τής άκαταβλήτου αύτού 
ένεργείας ύπέρ των δικαίων τής ’Εκκλησίας καί 
ύπέρ τής σωτηρίας τού ορθοδόξου πληρώματος 
άπό πώσης κακοδόξου λύμης, τόν Θαυμασμόν καί 
τόν σεβασμόν ού μόνον είς τόν λαόν, άλλά  και 
είς τούς γιρασμίους αύτοϋ συναδέ*φους. Ήδύ- 
νατο ώς έκ τούτου κατά τάς δυσμάς τού β ’.ου 
αυτού κατά περιστάσεις καθ’ άς αί πολύτιμοι 
αύτοϋ νουθεσίαι δέν ίτύγχα νον  τής άπαιτουμένης 
προσοχής νά ε’ίπιρ τό λόγιον τοϋ Αύγούστου πα- 
ρωδών : Νέοι άκούσατε πρεσβύτου, ού νέου δντος 
πρεσβύται ήκουον.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό ΣΤ', νεάζων μέν ετι τήν η λ ι
κίαν, άλλά τάς φρένας πολιός προήχθη είς μη
τροπολίτην και μετά μικρόν τ φ  18 3 5  κλήρος τε 
καί λαός πανηγυρικώς έπ ί τό τής πατριαρχείας 
αξίωμα άνήγον αύτόν άγοντα μόλις τό 37ον τής 
ηλικίας ετος. Δυσχερείς καί δ ιινα ί α ί περιστά
σεις η σ α ν  τήν ορθοδοξίαν ελυμαίνετο ιταμή προ
σηλυτιστική ενέργεια ίσχυροτάτας εχουσα τάς 
προστασίας. Γρηγόριος δ στ' άπτόητος καί περί 
ένός μόνου μεριμνών, περί τής τηρήσεως τού δια- 
πιστευθέντος αύτφ  λογικού ποιμνίου, άνέλαβε 
τόν κατ’ αύτής αγώνα, ού έπεσε μέν Θύμα μετά 
τετραετίαν άναγκασθείς νά παραιτηθή, άλλά θύ
μα ένδοξον δυνάμενον νά ε ιπ $  μετά δικαίας ύ- 
περηφανείας πρός τόν ουράνιον Πατέρα: « Πάτερ, 
οϋς δέδωκάς μοι 'ίνα τηρήσω έτήρησα καί ούδείς 
έξ αύτών ά π ώ λετο » . Έ κτοτε έπ ί μακρά ετη έ- 
βίου έν τφ  εν Μεγάλφ Ρεύματι έρημητηρίφ αύ
τού άποκεχωρικώς μέν, ά λλ ’ ούδέποτε λησμονη
θείς ούτε ΰπό τού λαού, δστις ού δ ιέλιπε θρη
σκευτικόν πρός αύτόν τρέφων σέβας, ούτε ΰπό 
τών γεραρών αύτοϋ συναδέλφων, οιτινες καθ’ έ- 
•κάστην δεινήν τής ’Εκκλησίας περίπτωσιν πρός 
αύτόν ώς πρός πυξίδα προσέτρεχον καί τάς συ- 
νετάς καί πολυτίμους αύτοϋ έξιρτοϋντο συμβου- 
λ.άς καί έξ αύτοϋ ήρύοντο τό θάρρος τοϋ άγωνί- 
ζεσθαι τόν αγώνα τόν καλόν. Δέν ύπήργεν άπό 
τής παραιτήσεως αύτού μέχρι τής δευτέρας πα- 
τριαρχείας άλλαξοπατριαρχεία, καθ’ ήν τό δνομα

Γρηγορίου τού Σ Τ 'νά μή φέρηται ριετά θρησκευ
τικού σεβασμού άνά τά στόματα πάντων ώς μό
νου ικανού ίθύνειν έπαξίως τούς οΐακας τής ορ
θοδόξου Ε κκλησίας, Ά λ λ ’ έν όμαλαϊς περιστά- 
σεσι Γρηγόριος ό ΣΤ' τήν δόξαν τού Θεού μάλλον 
ή τήν τών άνθρώπων ζηλών προ^ρεΐτο τάς πρός 
τόν Θεόν ύπέρ τής Εκκλησίας καί τοϋ λαού αύ
τού έντεύξεις αύτού τών τιμών καί τών άξιωμά- 
των· διό καί ουδέποτε συνήνεσεν άποδέξασθαι 
καί δεύτερον τό τής πατριαρχείας αξίωμα, είμή 
ότε τοϋτο β ίρύ άπέβη φορτίνν καί άληθής σταυ
ρός, λαός δέ καί κλήρος προσεκάλεσεν αύτόν'ίνα 
σώσιρ τήν κυμαινομένην όλκάδα τής ορθοδοξίας.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό ΣΤ' άνήλθε τό δεύτερον έπ ί 
τόν θρόνον τών Χρυσοστόμων καί Φωτίων τώ 
18 6 7 . Έν τοΐς χρονικοΐς τής ορθοδόξου Έκκλη- 
σίας ή δευτέρα αύ'τ-η πατριαρχεία αύτού έ'στι καί 
εσται μία τών λαμπροτάτων σελίδων. Τό οικου
μενικόν πατριαρχεΐον έξήρθη όσον ούδέποτε ά λ
λοτε έμπνέον σεβασμόν είς άπασαν τήν χριστια- 
νωσύνην, άπό τού θρόνου τού Φωτίου ήκούσδη 
καί αύθις ή φωνή τών α ιω νίω ν αληθειών φιμοϋσα 
τούς παραγνωρίζοντας αύτάς, ή ορθόδοξος ’Εκ
κλησία, άγλαοφαρής καί περιβεβλημένη τόν λευ
κόν γ ιτώ να  τής εύαγγελικής άνοχής άλλά σύν 
ττί άλουργίδι τής δικαιοσύνης, ήγωνίζετο κρα- 
τερώς πρός τε άλώβητον τήοησιν τής πίστεως 
καί κατά τών άπειλούντων αύτήν καί τώ^ ισ χ υ 
ρών αύτών έσωτερικών τε καί έξωτερικών προ
σπαθειών. Τις δέν άναπολεΐ μετά πόθου ετ ι καί 
σήμερον, έπ ί τής πατριαρχείας τού έθνοφίλοϋς 
’Ιωακείμ τοϋ Γ', τήν περιφανή έκείνην εποχήν 
τής Εκκλησίας, καθ’ ήν Γρηγόριος δ ΣΤ', περιε- 
στοιχίζετο ύπό τών άριστέων τής ’Εκκλησίας, 
οιοι, ίνα  είς τούς τεθνεώτας μόνον περιορισθώμεν, 
Νεόφυτος ό Δέρκων καί Γεράσιμος ό Χαλκηδόνος, 
καθ’ ήν τάς άποφάσεις τής Εκκλησίας ήρμήνευεν 
Εύστάθιος ό Κλεόβουλος, καθ’ ήν τά έκ τών π α 
τριαρχείων, έξερχόμενα έγγραφα έκίνουν ε ί;  
θαυμασμόν καί σέβας καί αύτούς τούς τής ορθο
δοξίας έχθρούί, καθ’ ήν τά βουλγαρικά πραξικο
πήματα ήναγκάζοντο διά τής έν τοΐς έγγράφοις 
τούτοις διαλαμπούσης άκαταμαχήτου λογικής 
κατακρίνειν καί αύταί αί τών βουλγαρικών αξιώ 
σεων προστράτριαι έκκλησίαι καί άποφαίνεσθαι
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κατ’ αύτών τό σχ ίσμα , κ α ί’ ήν ή Πολιτεία ή- 
ναγκάζετο άναστεΐλα ι τήν έκτέλεσιν του ύπέρ 
τών Βουλγάρων έκδοθέντος φιρμανιου, καθ ην η 
φωνή τής ’Εκκλησίας επέβαλλε τοσοϋτον έπ ί τής 
Πολιτείας, ώστε παοαγωρηθήναι καί αυτήν τήν 
άδειαν πρός συγκρότησιν οικουμενικής Συνόδου, 
ήν έματαίωσε μόνον τό δτι έλειψε παρά τ ισ ι κα
τά τήν τελευτα ίαν ώραν ή αύταπαρνησία και ή 
άφοσίωσις καί ή άπτόητος παρρησία, αί διαλαμ- 
πουσαι έν τφ  ίστορικφ πρός τήν Πύλην έγγράφφ 
τής παραιτήσεως Γρηγορίου τοϋ ΣΤ'; Τις δεν α
ναπολεί τήν πατριαρχείαν έκείνην, καθ’ ήν ο α
νώτατος τής ορθοδόξου άνατολικής ’Εκκλησίας, 
τών αιωνίων αληθειών γνήσιος ερμηνευτής, προς 
τάς προσκλήσεις τού άρχηγού τής δυτικής ’Εκ
κλησίας συνάγοντας τότε τήν τοϋ Β α τικα νό  σύ
νοδον άντέτασσε τήν άντιπρόσκλησιν περί ένω- 
σεως τών τού Χριστού εκκλησιών έπ ί τή βασει 
τής ιστορικής αλήθειας, έπ ί τή  βάσει του οτι 
πάντοτε, πανταγοϋ καί παρά πάντων επιστευθη ; 
Τ ις δέν άναπολεΐ δτι έπ ί τ ή ς  πατριαρχείας 1 ρη- 
γορίου τοϋ ΣΤ' δέν έπετεύχθη αδελφική τις ε
πικοινωνία, προελθούσα έκ τού μεγάλου σεβασμού, 
ον ενέπνεε καί είς τάς έν Εύρώπιρ ’Εκκλησίας, 
οτι ή άγγλικανή  ’Εκκλησία διά τοϋ άρχηγού 
αύτής άνεγνώρισε τό μέγα κύρος τής ορθοδόξου 
’Εκκλησίας; Δυσχερείς μέν αί περιστάσεις και 
μένας τότε δ κατά τή ς ’Εκκλησίας έπελθών κλύ- 
δων, άλλά τοσούτφ τηλαυγέστερον επ ιλαμπει 
τό μένα αξίωμα δπερ, άποδοθεν αυτή ΰπό Γρη
γορίου τοϋ ΣΤ' διετήρησε μέχρι τής μεγάλης ε
κείνης συνόδου, έν ή -αρεκάθητο ηθικώς προεδρευ- 
ων δ σεπτός ούτος ιεράρχης, ύπομιμνήσκων καί 
διά τού ήθους καί διά τοϋ χαρακτήρας τούς με
γάλους όμολογητάς τών πρώτων αιώνων τής 
’Εκκλησίας. ’Επήλθεν έ'κτοτε έκλειψ ις, ήν ήρξατο 
δ.ιασκεδάζουσα ή πατριαρχεία ’Ιωακείμ τού Γ', 
ύπέρ ής ούδέν άλλο κρεΐττον δυνάμεθα εύχεσθαι 
r, όμοίαν αύτή γενέσθαι τή του άφ’ ήμων αποι- 
•/ομένου, δν ή Μεγάλη τοϋ Χριστού Εκκλησία 
βαρύ τό πένθος φ;ρουσα εκηδευσε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό ΣΤ', πρός τόν ουράνιον αύτοϋ 
Πατέρα ούκ έπ ιλήσετα ι βεβαίως τής ’Εκκλησίας, 
.'ιπέρ'ής άθλήσας άγήρω έν αύτή τήν μνήμην κα- 
τέλ^πε. Δεινοί καί αύθις προοιωνίζονται κλυδω-

νισμοί, τό σκάφος τής ’Εκκλησίας άπειλουντες;
Έ άν ζών στερρά τή χειρ ί τό πηδάλιον έκράτη- 
σεν, ουδέ θανών διαλείψει υπέρ αυτής δεομενος 
τοϋ Κυρίου, παρ’ φ πολλά ισ χ ύε ι δέησις δικαίου. 
Δικαιότερον καί άγιωτερον Γρηγορίου τοϋ -̂ Τ 
πρεσβευτήν πρός Κύριον ή ορθόδοξος Εκκλησία 
δέν ε ίγ ε  νά πέμψϊ). Αυτη τή  Εκκλησία και τοι, 
τέκνοις αύτής άπολέλειπτεν ή παραμυθία επ ι τή 
στερήσει τού άγιου πατρός καί ομολογητοϋ, ον 
δακρυγέον τό ορθόδοξον πλήρωμα εκηδευσε.

Τό επόμενον βιογραφικόν σχεδίασμα Γρηγο
ρίου τοϋ ΣΤ' γραφέν έπ ί τή  βάσει ιδιοχείρων αύ
τοϋ σημειώσεων άρυόμεθα εκ τοϋ Λ ε ξ ι κ ο ϋ 
ί  σ τ ο ρ ί α ς  καί γ  ε ω γ  ρ α φ ί α ς.

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ δ ΣΤ' πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως, πατρίδα μέν έσχε τήν Κ ωνσταντι
νούπολή, έγεννήθη δέ κατά τδ ευρωπαικώς κεί
μενον χωρίον Φαναράκι τό έπ ί τού στομίου του 
Θρακικού Βοσπόρου τφ  1798  ετει μαρτιου κε 
ύπό γονέων ευσεβών καί ενάρετων τκ  πρώτα ε- 
κεΐσε φερόντων, καί τών κοινών έγχωρίων πραγ
μάτων μετά ζήλου χριστιανικού γενναίως προ- 
στάντων, πατρός μέν Ά γ γ ε λ ή  τούπίκλην Φουρ- 
τουνιάδου, καί διά τήν είς 'Ιεροσόλυμα άποδη- 
μίαν αύτού, προσκυνήσεως χάριν, προσκυνητου 
επωνυμουμένου, μητρός οέ Σουλτάνας, εκ του 
κατά τό Σαρίγερι χωρίου Γενί μαχαλέ, εύσεβως 
ύπ ’ αύτών έν τή παιδική ηλικία άνατραφείς, καί 
τά  πρώτα τών γραμμάτων στο ιχεία  διδαχθείς 
παοά τοΐς έν τφ  αύτφ χωρίφ ίερωμένοις διοα- 
σκάλοις, μετρίως μέν τά τότε γραμματικά πε
παιδευμένος, εύσεβεία δέ μάλλον καί ήθών χρη- 
στότητι κεκοσμημένοις· κατά οέ το 1809  ετος 
Ιουλίου α' προνοία τών ιοιων αυτού γονέων περί 
τής κοείττονος αύτού έκπαιδεύσεως και ηθικής 
προαγωγής αφιερωθείς τφ  τότε άοιδίμψ *τής έ- 
παρχίας μητροπολίτη σεβασμιφ γεροντι Δέρκων 
κ. Γρηγορίφ τφ  Πελοποννησίφ κατέστη μονιμως 
παρ’ α ύτφ , παιδαγωγουμενος υπ  αυτού ως υιός 
πνευματικός κατά τό αύστηρον τού ιόιου τροπου 
ήθος τά π ρ ό ς 'εύσέβειαν καί τήν ηθικήν μόρφω- 
σ ιν, (οοιτών συγχρόνως και εις την εν Θεραπειοις 
ελληνικήν σχολήν πρός έκπαίδευσιν είς τά της · 
έποχής εκείνης εγκύκλια μαθήματα, έξ ώ/ ,τά 
μέν ήκουσε τό πρώτον παρά του τότε έ γ χ ω ρ ιί» '
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ευπαιοεύτου οιδασκάλου κυρίου ’Αλεξάνδρου Ρα
δινού, τα δε, ύστερον παρά τοΰ διαδεξαμέγου αύ- 
τ&ν σίβασμίου :χαί εναρέτου πρετβυτίρου χυρ·ου 
ΖβχαρΓο* Αίνιανος, ί * ί  τοϋ όποιου άπομακρυν- 
θεις της παραιτέρω τακτικής α ίτιόν εξαχολουθή 

έ'/είρρτοντ^ παρά τοΰ \&.υ τοϋ γέρον- 
τος ίέροδιάκονος χατά ·τό 48 4 S  ίτος μαρτίου’ χ', 
καταστας αμέσως γραφβύς είς 'ά  τ τ ;  αλληλο
γραφίας του κ « ί ακολούθως διορισββΐς διευθυντής 
τών. εφοριχών υποθέσεων, τ ώ ν ύ π ’ « ύ το ί .ε’φορευο 
μ έ ν ω ν'; ά ρ χ  ιερέων έν <5 ΰπουργήματι διετέλεσεν 
έως τοΰ θανάτου τοΰ αοιδίμου γέροντός. του, 
συμβάντος κατά τό 1821 Ιτο; Ιουνίου-γ'; κ α ΐ  
ον κ^ιρέν πολλούς ύπ^στη χ.νίύνους .κατά  τής 
εαυτού ζωής ΰπό τών εν τον; τοιόδοις περ,ίφερο- 
μ.να>ν I 3νιτζάρων έν τή καθημερινή .έπισκέψει 
τοΰ αοιδίμου γέροντος αύτοΰ έν' τή φυλακή τοΰ 
ποστοιντζήμπαση περιωρισμεν u ρ,ετά καί.άλλων 
οι» τάς τοτε πολι ικάς περιστάσεις. 'Εχτοτε δέ 
οιά τού; κοινούς κα· ίδιους φόβους'καί κινδύνου* 
αποφυγών τοΰ νά είσαχί-ή.^ς (ίέσιν τινά έκκλ^ 
σιαστικήν, περιωρίσ^η ίδιω.τεύων τοία Ιτ?) καί 
επέκεινα, έως ου προσκληθείς παρά τοϋ αοιδίμου 
πατριάρχου κυρίου Χρύσανθου τοΰ άπό ' Σ ^ ώ ν  
^τριαρχεύοντος κατά τό 4 8 2 4 .^ ρ ς , προή^θη 
εις την θέσιν της μεγάλης άρχιδιαχονίας,. χ ,; ' 
ταστάς παρ’ αύτώ μέγας άρχιδιάκονος· έν ή δια- 
τελεσας ευδοχίμως έτος gv και ήμέ,ας δέκα, κα! 
ττροβιβασθεί; έκεΐθεν ,ε ίς τ ή ν  τής. μεγάλης-πρώ- 
τοσυγγελίας θέσιν, χαι. μόλις; έπ; δεκαπέντε, μό, 
νας ήμέρας πρωτοσύγγελος, αναφανείς, ποοήχθτ, 
xotvr) ψή? φ  τής Μεγάλης Εκκλησίας .είς τον α> 
χιερατικόν βαθμόν, έγκαταστάς μητροπολίτης 
Π έλαγων ας κατά την κα^όκτωμβρίου τοΰ 1823 
έτους· εν ή έπτά έτη, καί ίσοπόσους μήνας άρ- 
χιερατεύσας μ ετ ’ ούκ ολίγων κινδύνων ύπέο τών 
χριστιανών διά τάς διατρεχούσας τότε' δυσχέ
ρειας του καιρού, και αρκούντως συντελέσας διά 
του αρχιερατικού · ζήλου του πρός καταρτισμόν 
του λογικού ποιμνίου του είς τε τά πρός εύσέ- 
6 ειαν καί τήν άλλην ηθικήν κατά ϊτασ ιν  άφορών- 
τα , καί Τίολλάς καταβαλλών προσπ«θείας υπέρ 
συστάσεως νοσοκομείου,. άλληΧοδιδακτικού'σχο
λείου, και τής.εκ βάθρων οικοδομής τής έκεϊσε 

μεγάλης καί περιφήμου λαμπρά,- εκκλησίας, καί

«περ της τών λοιπών κοινών τή ; έπαρχίας πρ α ν . 
ματων Ιπω,φελούς. διευθετήσεως κα: οιευθύνσ’εως, 
κοιντ) πάλιν τής Εκκλησίας ψήφφ μβτετέθη κα
τα το <?ωλγ' έτος Ιουνίου α' είς τήν μητρόπολη 
της επαρχίας Σερρών ένθα μετά τού αύτού έν
θερμου αρχιερατικού ζήλου προσενεχθε-.ς καταλ
λήλως τα ις τής έπαρχίας άνάγκαις κατά τε τό 
πνευματικόν, .ήθιχόν, καί πολιτικόν, Xli , χβχή , 
εκ βάθρι.,ν αλληλοδιδακτικήν οίχοδομήσας," καί 
ευσεβή διδάσκαλον ·: ν αύτή καταστήσω  καί τ ^  
προϋπάρχουσαν έλλην.κήν σχολήν έπ ί τό βίλτιον 
επανορ.θωσας δικ συστάσεως άξιου καί ε 3μεθόδου 
ριοασκάλου κ*ί διαφόρων ιερών εκκλησιών έκ 
νέου οικοδομάς, κα’· αρχαίων έπισκευάς έν τε τή 
πολει και τοις έςω χωρίοις δ ι’ άκαμάτων. προσ
παθειών κατωρθώσας, πρός δε καί πολλάς σω- 
τηριώδεις κα'ι κοινωφελείς διατάξε.ς ποιηίάμινος

* ? 1 Τ/ι? ίι5 τ ίχ 'Γ'0ϋ ευρύθμου διοικήσεως τών 
κοινών -ής πόλεως .πραγμάτων διά συστάσεως 
δημογεροντίας, μετά δύο έτη καί τέσσαρας μήνας 
τής εκεισε άρχιερατείας του, άνηγορεύθη τέλος 
ταρα^πασης .ή , ,ίερας τών αρχιερέων Συνόδίυ 

και των επίλεκτων απάντων τοΰ γε'νους κοινή εκ
λογή καί όμοφώνω γνΰμ η , πατριάρχης τοϋ οι
κουμενικού θρόνου κατά τό 4 835  ετος σεπτεμ- 
βρίου κστ',;προσκληθείς 5χων καί μή βουλόμε* 
νος; εις τήν πατριαρχείαν εν ή τέσσαρα έτη κ α ί  

πέντε σχεδόν μήνας διαρκέσας, καί γενναίως με- 
'α  θεοριλους ζήλου ύπέρ τής ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας καί τής εύσεβείας άγωνισάμενςς διά τάς 
επιπολαζούσας τών έτεροδόξων έτεροδιδασκαλία:, 
και τας ποίκιλας τών εναντίων έπιβουλάς άπ ε- 
μακρύνθη τελευταΐον τοϋ οικουμενικού θρόνου 
κατά τό 1840  έτος φεβρουαρίου ιθ' τ* βιαία καί 
επιμόνο) άπαιτήσει τής μεγάλης καί ίσχυρας 
βρεττανικής δυνάμεως έ'νεκα τής ύπέρ τών έν 'τή  
'Επτανήσψ ορθοδόξων ακαμάτου ύπερασπίσεω^ 
αυτου εις τά τής ορθοδόξου δ ιαγω γής αύτών καί 
πολιτείας συμφώνως τοϊς θείοις κανόσι χαί τα ΐς 
ιεραις τής ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας πα- 
ραοοσεσι, μείνας μακράν τών κοινών έκκλη^ια- 
στικών πραγμάτων έπ ί εικοσαετίαν δλην μέ:/ρ· 
φεβρουαρίου τού 1867 έτους, ό’τε καί . αύθις προ- 
σεκλήθη τό δεύτερον είς τόν θρόνον. Ή ναγκάσίη 
δέ νά παραιτηθή ε'νεκα τοΰ βουλγαρικού ζητή !
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ματος, if j  ια ' Ιουνίου τοΰ 1 8 7 1 .»

Καί ούτως έκπληροΰται καί έπ ί τοΰ πατριάρ
χου Γρηγορίου τοϋ ΣΤ' ή ά π ’ αίώνος στηλογρα- 
φηθεΐσα διαθήκη «: γή εί καί είς γήν άπελεύσα)! λ 
Ναί ! προστίθεται σήμερον καί δ νέος ούτος ’Ια
κώβ καί πατριάρχης τής χάριτος είς τον λαόν 
αύτοϋ καί θάπτετα ι μετά τών πατέοων αύτοϋ ! 
ό δέ χριστεπώνυμος λαός θρηνεί τήν πτώ σ ιν τοϋ 
μεγάλου ηγουμένου αΰτοΰ, δστις έποίμανεν αυ
τόν καί ώδήγησεν είς νομάς σωτηρίους σώζων 
καί περιφρουρών διά τών δπλων τοΰ πνεύματος 
έν, τί) πνευματική τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 

,μάνδρ<£. cc 'Ηγούμενος μέγας πέπτωκεν. έν τή ή
μερα ταύτιρ έν τφ  ’Ισραήλ, καί συνήχθη πας ό 
λαός τοϋ κλαϋσαι α ύτόν» . Έσβέσθη σήμερον 
καί ό φωτοβόλος. ούτος λύχνος, ό τοσοϋτον τήν 
’Εκκλησίαν τοϋ Χριστού καταφωτίσας, ή μάλλον 
ε ίπ εΐν , δ ευαγγελικός ούτος λύχνος έκ τής έπ ι- 
κήρου ταύτης παροικίας μετεκινήθη άσβεστος ύπό 
τής θείας Προνοίας, μετενεχθείς εις τήν α ιωνιό
τητα. Κ άμπτεται σήμερον ύπό τό βάρος τών 
ετών καί τών πνευματικών καμάτων καί αγώνων 
και. π ίπ τ ε ι και το καλλίκομον καί καλλίκαρπον 
τοϋτο τής αρετής καί τοΰ ύπέρ τών πατρώων 
ζήλου δένδρων, τό όποιον οκτώ δλας δεκάδας 
ετων εθαλλε και εκάλυπτεν ύ γ*ο τήν ευεργετικήν 
αύτοϋ σκιάν σύμπασαν τήν ορθόδοξον ’Ανατολήν 
—  ’Ε πισφραγίζεται σήμερον ή Ιστορία τοσούτων 
αγώνων καί στεφά>ων καί κατορθωμάτων τοΰ 
ένδοξοτέοου τών νεωτέρων ποιμεναρχών τής ανα
τολικής τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας —  Καί τω ό ντ ι! 
τις αγνοεί τόν Ιεροπρεπή καί άρίζηλον βίον τού 
αοιδίμου πατριάρχου Γρηγορίου καί τούς πολυ- 
άθλους καί καρποφόρους εκείνους αγώνας, τούς 
όποιους ουτος μετ’ αυταπαρνήσεως ΰπέστη ύπέο 
τοΰ ορθοδοξου τών Χριστιανών πληρώματος καί 
τής άκεραιότητος τώ ν δογμάτων τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας ; Τις έξ ήμών δέν είδε, δέν ένθυμεΐται 
ή δέν τ,κουσε τήν μεγάλην τού πατριάρχου τού
του αφοοίωσιν καί τήν άγρυπνον αύτοϋ μέριμναν 
ύπέρ τής εύκλειας καί εύσταθείας τής Ε κκλησ ί
ας και τοϋ γένους ήμών ; Ά λ λ ά  καί ή πολυπλη
θής αυτη συρροή τοΰ ευσεβούς λαού, τοϋ πεπυ- 
κνωμένου καί μετά τοσαύτης εύλαβείας συνω- 
δουμένου μέχρι τών κεράτων τοϋ. θυσιαστηρίου,

τ ι άλλο τρανώτατα μαρτυρεί καί κηρύττει, ε ί 
μη τό βαθύτατον σέβας, τήν υίϊκήν άγάπην καί 
τήν έγκάρδιον ευγνωμοσύνην, άνθ’ ών ό άληθής 
ουτος πατήρ καί ποιμήν έπ ί δλην πεντηκονταε
τ ία ν , ε ίτε μακράν τοϋ ποιμνίου ίστάμενος, ύπέο 
αύτοϋ διεπράξατο ; Δικαίως άοα κλαίει ήδη καί 
θρηνεί επ ’ αυτόν πάσα ή απανταχού γής ’Ορθό
δοξος ’Εκκλησία, καί δέν θέλει, ώς άλλη νέα 
Ραχήλ, νά παρακληθή, δτι έξέλιπε φώς καί έσί- 
γησίν εσ<£εί ή ζώσα καί έμψυχος αΰτη ιστορία 
τώ ν  πατρώων χρόνον.

Άλλά; θρηνείτε καί ημείς, Παναγιώτατε πα - 
τριάρχα καί ή λοιπή σεβασμιωτάτη τών ποιμέ
νων χορεία, καί σκυθρωπάζετε, άναλογιζόμενοι 
την απώλειαν, ήν ΰπέστη σήμερον ή ά γ ια  ήμών 
’Εκκλησία, άφαιρεθεΐσα τόν έδραΐον αύτής στύ
λον, το σέμνωμα τοϋ κλήρου, τό κοινόν σέβας 
κλήρου τ* καί λαοΰ πάσης φυλής καί γλώσσης, 
τον σοφόν σύμβουλον, τον ταμίαν τών σωστικών 
ήμών παραδόσεων, τόν ύπέρμαχον τών ίε ιώ ν  
δογμάτων καί κανόνων τής άμωμήτου ήμών π ί-  
στεως, την χρυσόπλοκον έκείνην σειράν, τήν κ -  
νερχομένην αόιαρρήκτως καί φέρουσαν άσφαλώς 
μέχρι τών άρχαίων γεραρών τής Εκκλησίας 
χρόνων, καί συνεχίσασαν τήν μεγάλην τών πα 
τέρων ήμών γενεάν Γρηγόριον τόν ΣΤ', δστις 
οια τε τοϋ βιου καί τών λοιπών ποιμαντορικών 
αύτοϋ αρετών π ιστώς διέσωζεν έν έαυτφ τό άρ- 
χαΐον ιεροπρεπές σχήμα τής ’Εκκλησίας καί ε ίχ εν  
εκτετυπωμένους τούς χαρακτήρας τών γνησίων 
τής Εκκλησίας ποιμένων.

Καί πού άρα άπεμάξατο ό ωαεινός οΰτος ιε 
ράρχης τούς λαμπρούς εκείνους καί φωτεινούς 
χαρακτήρας, οιτινες έστιλβον τήν α γ ία ν  έκείνην 
λαμπηδόνα, καί προσείλκυον απάντων τά βλέμ
ματα καί κατ^χμαλώτιζον τάς καρδίας τών 
πιστών ; — «. θεός γνώσεων Κύριος καί θεος ε
τοιμάζω·/ επιτηδεύματα αύτού » .  -— Ό γεραρός 
ούτος πατριάρχης έν ττ> όρθοδόξω ’Ε κκλησία. 
γεννηθείς περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, 
καί έν ταύτϊ) άνατραφείς, έκ παιδικής έτι η λ ι
κίας φεοων καθυποβάλλει έαυτόν ύπό τήν π α ι
δαγω γίαν καί κηδεμονίαν άνδρός γεραρού τοΰ 
άειμνήστου έκείνου καί πολυάθλου στειοανίτου, 
τοϋ Δέρκων Γρηγορίου. ’Εν τοιούτω λοιπόν ύψη-
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λώ  πνευματικώ διδασκαλείψ λαμβάνει ούτος 1 

τήν πρώτην αύτού Ιεράν αγω γή ν, κατηχείτα ι τα 
πρώτα τής πρακτικής αρετής μαθήματα, οιοα- 
σκεται τά  πρώτα καί μόνα στερεά και ακλόνητα 
τής αρετής θεμέλια, άρύεΐα ι τά νάματα τής κατα 
Χριστόν αληθινής σοφίας καί τούς τυπους πασης 
αρετής άπομάττεται· καί εύθύς ώς μαθητής επ ι
μελής καί πειθήνιος βάλλει ε ις  πράξιν τά διδα
σκόμενα· διότι ποιον τοΰ πνεύματος χάρισμα 
έστερεΐτο ή μεγάλη έκείνη τοΰ πατριάρχου ψυχή, 
τήν όποιαν και οιανοιας οςυτης, και αντιλτ^φεως 
ζωηρότης, καί κρίσεως βάθος, καί μνήμης ακμή, 
καί γοργότης αίσθήσεως, καί άπαλότης καρδίας, 
καί λόγου χάρις καί δύναμις. κατεκόσμουν περι- 
καλλέστατα  καί συνώδευον Λ ί  αύτόν έξ άπαλων 
έτι ονύχων ζήλον άμετρον περί τά καλά, τάσιν 
άν,άθεκτον πρός πράξεις μεγάλας καί υψηλάς, 
καί σφοδράν φιλομάθειαν πρός παν είδος γνώσε- 
ως, και τά λοιπά τοϋ πνεύματος χαρίσματα, I 
τήν μακροθυμίαν, τήν επ ιείκειαν, χρηστότητα I 
καί τήν α γίαν καί ευαγγελικήν έκείνην σωφρο
σύνην. Καί διά τούτο έν βραχεί, ώς θεοφύτευτος 
σπόρος λ ία ν συνεπτυγμένος, άνεπτύχθη , εκοατύν- 
θη καί έγένετο ό δε/.αεπταετής ούτος μόλις 
νεανίας, τέλειος άνήρ καί λ>όγω, καί ηθεικα ι σχτι- ] 
μ ατι, καί βαδίσματι, καί προσοχή, και προσευχή, 
καί άπλώς ε ίπ ε ΐν , κατά πάντα  δσα ζωγραφί- 
ζουσι καί χαρακτηρίζουσι τόν κατά Θεόν άνθρω

πον.
Καί διά τούτο χειροτονείται διάκονος καί θ έ 

σ ε ι ς  αμέσους έν τοΐς πατριαρχείοις καταλαμβάνει | 
σπουδαίας, καί μόλις μετά δεκαετίαν προχειρί
ζετα ι καί μητροπολίτης* δύο δέ έν διαστήματι 
ίν ν έ α  έτών άλληλοδιαδόχως'διακυβερνήσας επαρ
χ ία ς , εφελκύει είς έαυτόν τήν προσοχήν απάντω ν, 
κα ί άνυψοϋται κο-.vri ψήφω κλήρου τε καί λαου , 
έπ ί τής άνωτάτης άλλά καί πολυταράχου τής 
Εκκλησίας πατριαρχικής περιωπής, τό 3 7  τής 
ήλικίας άγων ετος. Ο ίτως αγαπητο ί, έσοφίσθη 
έν νεότητι αΰτοΰ ό αείμνηστος πατριάρχης Γρη- 
γόριος, καί ένεπλήσθη ώς ποταμός συνέσεως 
(Σειρ. 47 ). « Έ ν  χειρ ί Κυρίου εξουσία γής καί 
τόν χρήσιμον έγερεϊ είς καιρόν επ ’ αυτής » .

Ά λλά  διατί έγώ  αποπειρώμαι, ινα ανα»ω- 
γραφίσω τόν έξ ήμών μεταστάντα αοίδιμον τού

τον πρωθιεράρχην, τόν όποιον οί πάντες έγνω- 
ρίσαμεν, έσεβάσθημεν, ήγαπήσαμεν καί έθαυμά- 
σαμεν ; Άρκεΐ ή συναίσθησις τής ήμετέρας 
καρδίας, ό λόγος τί δύναται περιπλέον είς ταυτα 
νά προσθέσν) ; Έάν οε ο λογος ούδεν προστιθησι, 
δυνάυ.εθα άρά γε νά όμιλτ,σωμεν εκ τοΰ περισ
σεύματος τής ήμετέρας καοδιας ; αλλα και αυτη 
πώς δύναται νά εύρν) ενταϋθα λογους ανταςιου, 
τοϋ προκειμένου ιερού τούτου νεκρού, συνεχομένη 
τήν στιγμήν ταύτην ύπό θλίψεως όικαίας, και 
άναλογιζομένη τήν αφ’ ήμών μεταστασιν τοΰ 
τελευταίου πολυτίμου τουτου λείψανου, όπερ 
φέρον ήδη καταβιβαι,ει ε ις τον τάφον μεθ έαυ- 
τού τοσαύτην Ιστορίαν, τοσαυτας ελπιόος και 
παραμυθίας παραοόσεις.

Σύ, τού Κυρίου λ α έ ! Ύ μ εΐς , τέκνα πνευμα
τικά ·;οΰ νέου τούτου Αβραάμ, ή δότε μοι λόγον, 
ίνα ομιλήσω έπαξίως· ή έπ ιτρέψατέ μοι νά σ ι
ωπήσω καί νά συμπροσευχηθώ καί έγώ μεθ’ 
ύμών έμπροσθεν τού Ιερού τούτου καί αίδεσίμου 
νεκρικού θρόνου. Ά λ λ ά  τ ί λ*εγω ; Ε νταύθα ούτε 
οί λόγοι καί οι έπαινοι δύναντα ι νά προσθέσωσί 
τ ι είς τό κλέος τού μεγάλου τούτου νεκρού, ούτε 
ή σ ιωπή δύναται κατ’ έλάχιστον νά έλαττώσ^

I ή νά βλάψτ) τόν ένδοξον βίον αυτού, την λαμπραν 
ταύτην σελίδα τής ’Εκκλησίας καί τού γένους 

ήμών
Ό αείμνηστος, αγαπητο ί, πατριάρχης Γρηγο- 

ριος καί ζών ήν τύπος καί ύπογραμμός τού αλη
θινού χριστιανισμού καί ποιμενος και παραμυθία 
πά ντω ν, καί θανών διδάσκει και στηρίζει και 

I οίκοοομεΐ πάντα Χριστιανισμόν.
I Καί λοιπόν, αντί παντός έπιταφίου λόγου άς 

προσέλθωμεν ήδη έκαστος ενώπιον τοΰ γεραρού 
τούτου λειψάνου καί άναπαριστώντες καθ εαυ
τούς άπαντα τόν βίον αύτοϋ διδασκαλίαν ορθήν 

ί καί άπταιστον. Ταϋτα δέ ώς τά μόνα εύοσμα τής 
εύσεβείας καί αρετής άνθη, άς χρησιμεύσωσι 
τώρα καί ώς τά μόνα κοσμήματα τοϋ παναγιω - 
τάτου τούτου νεκρού ν α ί!  μακράν άπό τού Ιερού 
τούτου τόπου πας έτερος κόσμος και έπαινος» 
Καί αυτός ό κόσμος μετά  τών διαφόρων μά
ταιων αύτοϋ τιμώ ν, τον οποίον ο άειμνησ.ος 
πατριάρχης έκ παιδων άπηρνήσατο, καί δσ- 
- ις  ούδέν έν τοΐς έργοις αύτού καί άγώσι προ-
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σέλαβε μέρος, α ; μή άναριχθΐ) ενταύθα καί έν 
τ$  τελευτα ία  ταύττ) στιγμή τής έπ ί γή ; αύτού 
υπαρξεως· ν α ί!  έξελθωμεν, άγαπητοί, κα ίή ιιβ ΐς , 
ως ά) λοτε οί περί τόν ’Ιωσήφ, έκ τής Α ίγύπτου 
ταυτης καί άποδώσωμεν εκεί είς τον νέον τούτον 
'ή ί  χάριτος ’Ιακώβ τόν δίκαιον, έπαινον καί τήν 
προσηκουσαν τιμήν. Σιγησάτω ενώπιον τού τάαου 
τούτου παν ο,τι δεν δύναται νά συνοιπέλθη ιχετ’

1 - > Λ > fαυτού εις την αιωνιότητα.

Παναγιώτατε. δέσποτα ! Μετά βαρυαλγούσης 
καρδίας καί υίϊκής στοργής, σύ κηδεύεις σήμερον 
τό νεκρόν και άπνουν τούτο σκήνωμα τού γεραρού 
ποοκατόχου σου. Γρηγορίου τού ΣΤ', και μέλλεις 
μ ετ’ ολίγον νά άποδώσ^ς αύτώ και τόν ΰσταστον 
ασπασμόν· άλλά Ιστάμενος ήδη ενώπιον τού δε- 
δοξασμένου και αειμνήστου τούτου Πρωθιεράρ- 
χου, τόν όποιον σύ πάντοτε και έσεβάσθης καί 
ηγαπησας και περιεθαλψας, αναμιμνήσκεσαι βε
βαίως καί φέρεις ζωηράς κατά νούν τάς πράξεις 
καί ".ά εργα, δι’ ών ούτος καί τήν πατριαρχικήν 
αξίαν έκράτησεν υψηλήν καί απρόσβλητον καί 
τήν Εκκλησίαν τού Χριστού έδόξασε καί κατε- 
κάλλυνε διά τής ενάρετου αυτού πολιτείας καί 
τών άδ ιαλείπτω ν συνετών, καί θεαρέστων , αύτού 
ενεργειών. Καθώς πάντοτε, Π αναγιώτατε δέσπο- 
τ « ,  τοιουτοτρόπως καί έπ ί τών ήμεοών τής.πα- 
τριαρχιίας τού αοιδίμου τούτου πατριάρχου, ή 
Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως έσωτεοικώς 
μέν εκυμαινετο ταρασσομένη ΰπό τών συνοίκων 
τ$  ανθρώπινη άσθενεί^ παθών, έξωθεν - δε δεινώς 
προσεβάλλετο υπο ποικίλων εχθρών, πειρωμένων 
ίνα σπείρωσι ζ ιζά ν ια ,, έν τφ  άγρφ του Κυρίου, 
καί οΰτω διασπάσωσι τήν ένότητα τής Έκ,κλη- 
ff'.as και καταμελισωσιν αυτήν πρός θρίαμβον 
της πλ»ανης· αλλ ουτος τήν α ταξίαν καί ακοσμί
αν την ψυχρότητα και αδιαφορίαν ή καί τήν* ιδ ι
οτέλειαν έκεινων διεσκέδαζε πάντοτε διά , τής 
χριστιανικής αυτού συνέσεως επ ιε ίκειας, ίύστα  
θ ιια ς  και τής τών πάντων άκραδάντου πεποιθή- 
σεως, ότι ό πνευματικός αυτών άρχιποίμην, 
εχων νούν Χριστού καί ύπό τού πνεύματος τής 
Εκκλησίας εμφορούμενος λέγει καί πράττει, 
ουχι το εαυτού επ ιζητών, αλλά σκοπών τήν α
ληθινήν δόξαν τής Εκκλησίας καί τόν tv Χριστώ

καταρτισμόν τού ορθοοοξου χριστεπώνυμου πλη
ρώματος.

Ο αείμνηστος ουτος πατριάρχης, Παναγιώτα- 
τε δέσποτα, γινώσκων κάλλιστα τό μέγεθος καί· 
τό ενώπιον θεού καί άνθρώπων υπεύθυνον τού- 
πατριαρχικού αξιώματος, μηδόλως δέ θαρρών- 
και ΐςαρκούμενος εις τάς αυτοβούλους καί μεμο- 
νωμενας ένεργειας, συνεκάλει πάντοτε περί εαυ
τόν τους τότε εν τε άρετ£ καί παιδε-'α καί τή·
1 -  > . IS ,
λοιποί εμπειρ'.οί οιαπρεποντας κληρικούς καί λ α 
ϊκούς, ους μετεχειρ'.ζετο συναρωγούς καί συναν- 
.ιληπτορας, και ων μετα πάσης μετριότητος- 
ά,.εοέχετο πάντοτε μετά προηγουμένων βάσανον· 
.ής βαθειας αυτού κο'.σεως, τής δεδοκιμασαένης 
πείρας και συνεσεως τάς ύποθήκας. Καί ένταύθ*' 
ουναται τις.,νά θαυμάστ, τήν άπταιστον οξυδέρ
κειαν, τήν μεγάλην πείραν καί τήν ακριβή γ ν ώ- 
σιν, μεθ ης ό αοίδιμος διέκρινε καί εξέλεγε πάν- 
τοτε τούς υπουργούς καί συνεργάτας αύτού έ ν  
τή, ο ιεξαγωγή "ών πολυσχιδών καί πολύπλοκων 
σχέσεων καί υποθέσεων τής Εκκλησίας. Ή νε- 
ωτέρα εκκλησιαστική ιστορία μ ετ’ ευφημίας καί- 
ευγνωμοσύνης θέ)ει πάντοτε μνημονεύει τά ονό
ματα τών ιεροπρεπών εκείνων άνδρών κ*ί τά·' 
καρποφόρα αύτών έργα, ατινα ούτοι, τεταγμένΟΕ 
υπό του πατριάρχου έπόπται τών τής Εκκλησίας, 
πραγμάτων, καί ύ π ’ αύτού έμπνεόμενοι καί κα- 
θοοηγουμενοι διεπραξαν, προνοούντες περί τού- 
συνεχούς κηρύγματος τού θείου λόγου, μεριμνών- 
τες περι τή ; ευκοσμιας καί περιθάλψεως τοϋ 
κλήρου, φροντιζοντες περί τής εύπρεπείας τών> 
άγιων τού Θεού Εκκλησιών, συνιστώντες δέ καί. 
ποοάγοντες έν- τε τ^ . βασιλευούσϊ) ταύττ) τών.. 
πόλεων καί τή λοιπή περιφερεία τού οικουμενι
κού θρόνου τήν διανοητικήν μόρφωσιν καί τήν· 
κατά Χριστόν άνάπλασιν τής χριστιανικής νεό- 
τητος,. Και ενταύθα μεν ενισχυε τούς εργαζομέ
νους δια τού λογου και τού παραδείγματος 
αυτός ό πατριάρχης, τούς δέ μακράν προέ :ρε- 
πεν,^ ενουθετει και παρεκαλει οιά πατρικών*, 
εγκυκλίων γραμμάτων, ίτ ιν α ,  πρός τά πράγμα
τα . άνταποκρινόμενα, θέλουσιν άποτελέσει τά. 
απαράγραπτα μαρτύρια τού ζώντος καί καρπ«Τ 
φορούντο; έν τοΐς τότε χρόνοις εκκλησιαστικού, 
καί κοινωνικού ήμών βίου.
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Ή ά γ ια  ί μών Ε κκλησία, γεραρός φύλαξ τής I πλον τών πατέρων του, καί διά τούτο μελετών- 
χριστιανικής πίστεως καί τών Ιερών παραδόσε- τες τήν Ιστορίαν τοϋ Γρηγορίου τού έκτου καί 
ω ν , διετήρησε σώαν καί άκεραίαν καί τήν παρα- τά έργα αύτοϋ, σπουδάζομεν καί μελετωμεν τήν 
καταθήκην τών γραμμάτων καί τής θύραθεν Ιστορίαν τού ήμετέρου Γένους καί τής ήμετέρας

, - t < <Ll Λ ~σοβιας των προγονών τμων. Η Οιπλη αυτη α- Έκκλησίας. Τοσοϋτον άκίβδηλα διετήρησεν δ

ποστολή, άναπαυομένη ύτιό τήν σκιάν τών Ιερών πρωθιεράρχης οίτος τά πατρια και τοσοϋτον ευ- 
θυσιαστηρίων καί ζωογονούμενη διά τής χάριτος διάγνωστα καί φωτεινά μεταλαμπαδεύσατο αύ
τοϋ ονόματος τού ’Ιησού Χριστού, ήθελε βεβαίως τά είς τήν διάδοχον γενεάν, άδιστάκτως π ιστεύω ν 
ματαιωθή καί άποσβεσθή, έάν άδιά-κοπος σειρά δτι έκ τούτων καί διά τούτων μόνον δέον νά ά- 
άνδρών ιερών, οΐος καί δ κλεινός Γρηγόριος, δέν ναμένωμεν πάν αγαθόν καί σωτήριον.
ύπέτρεαον καί έξήπτον έν τή αλληλουχία των 
αιώνων καί τών γενεών τό παραμειναν εναυσμα 
τής πρός τά γράμματα καί τήν παιδείαν άγάπης 
τού ήμετέρου γένους.

Τήν περίπυστον καί πολυχειμονα Ξηροκρη- 
νειον Σχολήν, τήν όποιαν έπ ί χρησταΐς τα ις έλ- 
π ίσ ιν  οί δντως μεγαλοπράγμονες πατέρες ήμων 
ανίδρυσαν καί ή τις εφεξής ένεκα καιρικών πεοι

Ά λ λ ’ ή ποίμνη τού Χριστού, Π αναγιώτατε 
Δέσποτα, εκτός τού έσωτερικοϋ αύτής καταρτι
σμού, ε ιχ ε προσέΐΐ' ανάγκην απαραίτητον καί 
τής προ®υλάξεως άπό πάντων τών έξωθέν ποθεν 
έφορμώντων ψευδαδέλφων, οιτινες πασαν γήν τε 
καί θάλασσαν περιάγοντες, ίνα  ποιήσωσιν ενα 
προσύλητον, καί ποικιλοτρόπως άπανταχού τής 
ορθοδόξου γής είσδύοντες καί έξεμοϋντες τόν φθο-

σ
αυ

τάσεων έκλείσθη, τ ις ήνέωξε καί ένε-φύσησεν είς Ρ ™ *  τής ά ^ β ε ία ς  ιόν, έλυμαίνοντο τά ; ψυ- 
ύτήν πνεύμα ζωής, διαρκούσης μέχρι τής σή- '/M  πλάνας καί ζ ιζά ν ια  διασπεί-

μερον! τις ; ούχί οί αγώνες καί αί προσπάθειαι 
τοϋ γεραρού τούτου πατριάρχου, τοϋ άτρυτου 
τούτου τών έλλη νικώ ν γραμμάτων θεράποντος ;
Τά διάοορα πολύτιμα τού Γένους ήμών προνόμια

- ι" ’ · · ΤΑ i.cvAl/. ούτος πατριάονης, δ θέμενος τήν ψυνήν αύτοϋτις οιεσωσεν ακέραια και αολαοη, ί α  μεγαλα ι , λ. ι”  r  · τ λ *
, _ < ν· ’ ύπ έ ί τών ποοβάτων, ίστατο ώς έπ ί τής θείαςεκείνα και ζωτικότατα των ανιώ ν το<.ων συμ- I > ι ’

ροντες, και ταυτα , υπο το πρόσχημα της χρι
στιανικήν θρησκείας καί τής φιλανθρωπίας. Ά λ λ ’ 
δ άνύστακτος ποιμήν καί άγρυπνος φύλαξ τής 
ίερας τώ t πατέρων παρακαταθήκης, δ μακάριος

ζωτικότατα των άνίων τόπων συμ 
αέροντα τίς έκθύμως απέναντι αρχών καί βασι- (ουλακής τοϋ Άββακούμ έτοιμος αείποτε πρός

ψ ο ις  πανιερφ 
σωσε τό καθεστώ ς; Τ ίς, παριστάμενος εύθαρ- 
σώς ενώπιον καί βασιλέων καί ήγεμόνων καί 
άλλων επισήμων προσώπων μέγα ίσχυόντων καί 
δυναμένων, τ ίς , λέγω , άπελογεΐτο υπέρ τής Έκ- 
κλ/ι

διά δεσμών άλύτων πάσαν βλάσφημον καί λοί- 
δορον γλώσσαν καί τώ πνεύματι·' τοϋ φωτός 
διεσκέδαζεν ε ίς τόν άέρα πάντα  τά  ποίκιλα τοϋ 
σκότους-πνεύματα, ώστε πάντες ούτοι, οιτε ή-

ι · - r . « - . ρ / . < ν τ '  αέτεοοι καί άλλοδαποί, καί μέγρι τούδε άνομο-ίλησίας και του Γένους η μ ω ν ; 1 ρηγυριος ο ζ ι  . . ip v r ' '·   ̂  ̂ , , , Λ , _ ,
Π . -  Π  λονούσιν αυτόν, ώς τό άκάθαρτον εκείνο οαιμο-Ταυτα οε παντα , Π αναγιώτατε Δέσποτα, όια- . _ 1 ;  ,

, , , τ-. > < νιον τόν Τ/ισοϋν. λένοντες « οιδα σε τις ε ι, οπράττων δ άείμνηστος Γρηγοριος μετα χριστια- Τ * ’
ή συνέσεως ώμολό- άγιος τού Θεού»· διότι οιδε και πολέμιος θαυ-νίκης μετριοτητος ουχ ηττον η 

γε ι ότι έκπ7>ηρεΐ τόν πόθον τών πάτερων και 
πραγματοποιεί τάς κοινοφελ^εΐς διαθηκας αυτών. 
Τ φ ό ντ ι! Ό αοίδιμος πατριάρχης έπεμνύνετο ά- 
■ποκαλών έαυτόν θεματοφύλακα τών αρχαίων 
ημών σωστικών παραδόσεων, καί χαίρων εκάλυ- 
π·τεν έαυτόν καί τάς πράξεις αύτοϋ ΰπο τον πέ-

μαζειν ανόρος αρετήν.

Ά λ λ ’ όπερ, Π αναγιώτατε Δέσποτα’,  δείκνυσι 
τήν τηλεσκόπον τού πατριάρχου μέριμναν ύπέρ 
τής Εκκλησίας, έστίν ή σύστασις παρά τ φ  πα- 
τριαρχείφ , σχολής εκκλησιαστικής πρός μόρφωσιν 
τοϋτο μεν «ηούκων τοϋ θείοι» λόγου, τούτο δέ-ί
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διδασκάλων ευσεβών καί εν τί) πατρώα π ίστει 
καλώ; καταρτισμένων. Ό μικρός οέ ούτος σπιν- 
θήρ ά/ήψεν εφεξής, τ«ρ αΰτοϋ πάλιν προτροπή 
και συναντιλήψει, τήν μεγάλην εκείνην λαμπάδα, 
τήν έν ΧάλκίΤ) περίπυστον Θεολογικήν .Σγολήν, 
τό καύχημα τοϋτο τής φιλομούσου χορείας τώ ν 
αρχιερέων κα ι τήν γλυκείαν ταύτην παραμυθίαν 
τής ’Εκκλησίας, Τοσοϋτον δέ ό αείμνηστος ήγά- 
πα  χαι ένδιαφέρετο περί αύτής, ώστε καί πα- 
•τριαρχεύων καί ίδ ιω τεύων, συναντώμενος μετά 
•πατριαργών ή αρχιερέων, ύπερήόιστα πάντοτε 
περί αύτής ώ μ ίλει καί τού; πάντας προέτρεπεν 
ου μόνον ε '.ς τήν συντήρησιν τού πνευματικού 
τούτου φυτωρίου, άλλά και είς τήν περαιτέρω 
-προαγωγήν καί βελτίωσ ιν, δπως, ώς έλεγε χρη
σιμεύσω τούτο ώς ό άσίγητος διερμηνεύς καί 
διανομεύς τής άκιβδήλου ορθοδόξου χριστιανικής 
διδασκαλίας. Δέον, έλεγε καί επαναλάμβανε 
συνεχώς ό άείμνηττος, δέον ΐνα  ή Σχολή αΰτη 
έσαεί διατελή ούσα και όνόματι και πράγματι 
Σχολή τών έπτά  Οικουμενικών Συνόδων. Πόσον 
σοφώς καί συνετώς διαγράφει και τόν σκοπόν 
και τόν χαρακτήρα πάσης εκκλησιαστικής σχο
λής ό πιστός ούτος μαθητής τών α γ ίω ν  ήμών 
Πατέρων.

Οΰτω λοιπόν, Π αναγιώτατε Δέσποτα, ό έν 
ζή λφ  Θεού θερμουργός ούτος πατριάρχης πεοιέ- 
φ>ραξε και περιεχαράκωσε τήν πνευματικήν τού 
Χριστού άμπελον τώ θριγκφ τής όρθοδ ξου δι
δασκαλίας, δπως έσωθεν μέν άρδεύηται καί ποτί- 
ζητα ι διά τών θείων ναμάτων καί αύξ$ είς ναόν 
άγιον τφ  Κυρίφ, έξωθεν δέ μή είσκωμάσιτ) είς 
αύτήν οϋς ή μονιός άγριος

Έ ναυλοι έτ ι ήχούσιν είς τάς άκοάς πάντων 
ήμών και οί αγώνες εκείνοι, ους δ ζηλωτής ού- 
τος πατριάρχης κατέβαλεν, δπως διατηρήσω, τά 
δίκαια τ ή ς ’Εκκλησίας ανεπηρέαστα καί άπτω τα , 
δ ιαστέλλων τήν πνευματικήν εξουσίαν άπό τής 
κοσμικής, κατά τήν θεοδίδακτον νομοθεσίαν τοϋ 
ευαγγελ ίου , και περιφρουρών αύτήν άπό πάσης 
εσωτερικής έπεμβάσεως διότι διέκρινεν ό αείμνη
στος πάντοτε τήν μέν ’Εκκλησίαν ώς σύστημα 
θειον, ενα σκοπόν έχβν, δλον ουράνιον, τήν δέ 
βασιλείαν ώς σύστημα ανθρώπινον, ενα σκοπόν 
έ/ον, δλον εγκόσμιον, πρεσβεύων καί κηρύττων,

δτι μία και ή αΰτη χειρ δέν δύναται ποτέ νά 
κρατή συνάμα καί τόν σταυρόν και τό σκήπτρον, 
και οτι ουτε τά τοϋ Καίσαρος πρέπει νά σ υγχ έ» 
ωνται πρός τά τοϋ Θεού, ούτε τά τού θεού νά 
άποδίδωνται τφ  Καίσαρι' άλλά χωρίς εκάτερα 
και καθαρά καί διεσταλμένα τά τού Καίσαρος 
Καίσα ι και τά  τού Θεού τφ  Θεώ.

Ή έπ ί τής αρχής δέ ταύτης σταθερά αύτβϋ 
πεποιθησις και τό άπτόητον καί μετά ©ρονήσεως 
πεπαρρητιασμένον τού /αρακτήοος αύτοϋ ύπέρ 
τής τηρήσεως τών έν τή Εκκλησία κεκανονισμέ- 
νων έπήνενκον δίς καί τήν ένδοξον αύτοϋ άπό 
τού θρόνου άποχώρησιν· διότι έπροτίμησε π ε ι- 
θαρχείν Θεώ μάλλον ή άνθοώπους.

Προσέλθετε δέ ήδη καί υμείς, σεβασμιώτατοι 
ίεράρχαι και λοιποί έν Χριστφ άδελ'ίρί Άπόδο- 
τε καί ύμεϊς τόν τελευταΐον έν Χριστώ άσπα- 
σμόν είς τό Ιερόν τούτο λείψανον, τού όποιου 
πολλάκις τήν δεξιάν ζώντος κατησπάσθητε καί 
έσεβάσθητε τάς περικοσμούσας αύτόν ποιμαντι- 
κάς άρετάς, δι’ ών ούτος έποίμανε καί έκυβέρνησε 
τάς δύο λαχούσας αύτφ παροικίας, προσέχων 
Ιαυτώ καί τφ  πο ιμ νίφ , έν φ  τό πνεύμα τό άγιον 
έθετο αύτόν ποιμένα, τύπος γενόμενος τών π ισ 
τών έν λόγφ  έν άναστροφή, έν άγάπ$ , έν πνεύ- 
ματι, έν π ίσ τε ι, έν άγνεία , έφιστάμενος εύκαίρως 
άκαίρως καί έν πάσρ μακροθυμία, καί διδαγή 
παρακαλών Μαρτύρια δέ α ιώνια  καί κήρυκες 
διαπρύσιοι τοΰ ποιμαντικού ζήλου καί τής π α 
τρικής προνοίας αύτοϋ ε ίνα ι οί Ιεροί ναοί, τά 
σχολεία καί τά  νοσοκομεία, τά όποια ούτος ά- 
νήγειρεν είς διάφορα χωρία καί πόλεις τής τε 
Πελαγωνίας καί τών Σερρών.

Ά λλά  πρόσελθε καί σύ, σκυθρωπέ λαέ τού 
Κυρίου, καί άσπάσθητι τήν δεξιάν τού σεπτού 
τούτου ποιμενάρχου, δστις διήλθε τόν βίον αύτού 
δσίως καί άκαμάτως ύπέρ σοΰ έργαζόμενος καί 
θυσίας λογικάς ΰπέο σοϋ άπό ψυχής εύλαβοϋ; 
καί συντετριμμένης διηνεκώς προσφέρων τφ  Θεώ 
καί Πατρί, καί πρός δν πολλάκις αύτός ΰψωσεν 
είς τόν ουρανόν καί διάνοιαν καί χεΐρας, ΐνα  
χαταβιβάστρ έπί τής κεφαλής σου τήν άγιάζουσαν 
καί δροσίζουσαν χάριν τοϋ Παναγίου Πνεύματος. 
Ίστάμενος δέ παρά τή iepqi ταύτιρ λάρνακι καί 
άνατενίζων είς τό Ιεροπρεπές πρόσωπον τοϋ πα-
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τpιάρyoυ, ΰψωσον καί σύ τήν διάνοιαν εις τόν 
έπίσκοπον τών ίμετέρων ψυχώ ν, τόν θεάνθρωπον 
Ίησοϋν Χριστόν, καί δεήθητι α>τού ΐνα  πάντοτε 
έςαποστέλλιρ τή ’Εκκλησία ποιμένας κατά τήν 
καρδίαν αύτού, ποιμένοντα; μ ετ ’ επιστήμης καί 
όδηγούντας τό χριστεπώνυμον πλήρωμα είς νο- 
μάς σωτηρίους καί καταρτίζοντας τ φ  Θεώ λαόν 
περιούσιον.

Σύ δέ, Π αναγιώτατε Πατριάρχα Γρηγόριε, 
οΰτω τόν δρόμον τελέσας καί τήν π ίστιν τηρήσας, 
άφ ίπτασα ι ήδη άφ’ ή μ ώ ν  καί άποθέμενος τό γε- 
ηρόν σκήνος, ά/απαύεσαι έκ τών κόπων σου, τά 
οέ έργα σου άκολουθοϋσι μετά σού, έγκαταλιμ- 
πάνοντα ήμ ΐν άγαθά, ατινα διαμενούσιν αθάνα
τα . «  Μακάριοι οί νεκροί, οί έν Κυοίφ άποθνή- 
σκοντες άπάρτι· να ι, λ έγ ε ι τό πνεύμα, ΐνα  άνα- 
παύσωντα ι έκ τών κόπων αύτών, τά  δέ έργα 
αύτών ακολουθεί μετ’ α ύ τ ώ ν »  (άποκαλ. 45).

Πάτερ, πάτερ, αρμα Ισραήλ, θειότατε πατρι
άρχα ! ού σκληρύνομεν ημείς τοϋ αίτήσασθαι, 
ούδέ αίτούμεθα διπλήν τήν έν σοί χάριν . . . .  
ά λλ ’ άφες ήμΐν μόνον τήν σήν οερέσβιον καί 
χαριτόβρυτον πατρικήν ευλογίαν, καθώς ποτέ δ 
είς ούρανόν σύσσωμος άναλαμβανόμενας μέγας 
εκείνος προφήτης άφήκε τήν μηλωτήν αύτοϋ τφ  
μαθητή Έ λισσαιέ, ΐνα  καί ήμεΐς έπακολουθήσω· 
μεν τοίς σοΐς ΐχ νεσ ι, καί τή αύτή τοϋ σοϋ π νεύ 
ματος δυνάμει εμφορούμενοι, άναδειχθώμεν άξιοι 
τής κλήσεως, έν ή έκαστος έκλήθη, πρός δόξαν 
τής ά γ ια ς τοϋ Θεού ’Εκκλησίας, ήν σύ τοσούτον 
ήνάπησας καί ύπέρ ής σεαυτόν ώς ολοκαύτωμα 
τφ  Θεώ εύπρόσδεκτον Λροσήνεγκας.

Τοϋ Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 
Γρηγορίου τού ΣΤ', αίωνία· ή μνήμη, α ίω ν ία  ή 
μνήμη, α ίω νία  ή μνήμη.

Σημ. Έκ τής άρχής τής σελίδος 4 0 5 4  : Καί 

οΰτως έκπληρούται κ τλ . ’Αρχίζει δ εκφωνηθείς 

έπικήδειος λόγος ύπό τού Πανοσιολογιοτάτου κ; 

Γρηγορίου ΓΙαλαμχ. Διευθυντοϋ τής Μ. τοϋ Γ·έ» 

7«υ Σχολής.

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ TO ΕΡΕΧθΕΙΟΝ 

'ΙΡπό A .  I * .  Ι*αγκαβή .

(Συνέχ. καί τέλος, ΐδε τεύχος ΛΓ'. σελ. 4024 ).

Ή μεγαλοπρεπής αΰτη παστάς εδόθη ύπό τών 
έξαχρειωθέντων ’Αθηναίων είς κατοικίαν τφ  Δη- 
μητρίφ τώ Πολιορκητή, δν έκήρυττον αδελφόν της 
’Αθήνας. ’Αφ’ ού δέ κατά τόν πέμπτον αιώνα άπό 
Χριστού, δ χριστιανισμός έπεκράτησεν έν ’Αθή- 
ναις, ο ναός τής Παρθένου ’Αθήνας μετεβλήθη είς 
’Εκκλησίαν τής ’Αειπάρθενου, πολυτελέστατα  
κοσμηθείς καί καταγραφείς απας έσωτερικώς τε  
καί έξωτερικώς δι’ εικόνων, ών τινες φα ίνοντα ι 
έτι έπ ί τών το ίχ ω ν  οί δώριοι κίονες της τοϋ Έ - 
κατομ-πέδου εσωτερικής στοάς άντικατεστάθησαν 
ύπό πολυτελεστέρων, εί καί βεβαίως ήττον κομ
ψών κορινθίων, οΐτινες κα ι άντί 46 έγένοντο 22 
μέν έν τή κάτφ , 23  δέ έν τή άνφ σειρά, πιθανώς 
διότι πρός τφ  μεσοτοίχφ προσετέθησαν τά  Κ α 
τ η χ ο ύ μ ε ν α ·  Στοά έχουσα άνω μέν 7 κίονας, 
κάτω δέ μόνον 6 , διότι είς τοϋ μεσαίου τήν θέσιν 
ήνεώγθη θύρα, ά ντί τών δύο εκατέρωθεν θυρίδων 
α ΐτ ιν ε ; έπ ί τής άρχαιότητος έφερον πρός τόν ο
πισθόδομον, γενόμενον ήδη νάρθηκα τής ’Εκκλη
σίας· τό'Ιερόν προσετέθη ύόωθέντος τσϋ έδάφουί 
πρός τό άνατολικόν μέρος και ένωθέντος τού τοί- 
you μετά τών δύο μεσαίων κιόνων τού προνάου,. 
καί έκοσμήθη έσωτερικώς διά κιόνων εξ ίάσπιδος, 
καί διά θόλου ψηφοκολλήτου. Συγγραφείς δέ σύγ'- 
χρονοι περιγράφουσι τήν λαμπρότητα τοϋ ’Επισκο
πικού θρόνου j και τήν πομπήν,, μεθ’ ή ; οί Χρι
στιανοί άνήρχοντο έπ ί τέθριππων είς τήν ’Λκρό- 
πολιν ΐνα  λειτουργηθώσίν, Έ ν ετει 4 04 9  ό αύ-- 
τοκράτωρ Βασίλειος έλθών είς ’Αθήνας, προσέθήκε 
κατά-Κεδρηνόν, νέα κοσμήματα είς τόν ναόν τής 
θεοτόκ-ου. ’Α λλ’ έν έτει 4456  δταν αί ’ΑθΓ,ναι 
έκυριεύθησαν ύπό τών Οθωμανών, ή Χριστιανική 
’Εκκλησία μετεσκευασθείσα προσδιωρίσθη είς προ- 
σκυνητήριον τών ’Οθωμανών, και τότε προσετέθη 
ή έλικοειδής άναβάθρα, ή μεταξύ τού περιστυλίου 
και τής μεσημβρινής γω νίας τού όπισθοδόμου, έ
ξωθεν αύτού ώ , μιναρές οίκοοομηθείσα. Έ ν έτεν 

; 467 4  δ πρέσβυςτής Γαλλίας Μαρκέσιος Νοϊντελ,.
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κα'ι έν ετει 1676 οί Περιηγηταί Σπών χαι Ούκλέ- 
ρος, ειδον τόν Παρθενώνα έμπρέποντα ετι σχεδόν 
εν τή αρχαία του καλλονή. ’Αλλά τήν 28ην 
7βρίου τοϋ έτους 1682  πολιορχοϋντος τοϋ Ένετοϋ 
Μοροζίνη τήν Άκρόπολιν, Βόμβα έκ τοϋ στρατο
πέδου τοϋ Σουηδού στρατηγού Κοινιγσμάρχου έχ- 
τοξευθεΐσα, ένέσκηψεν εις τόν Παρθενώνα, όπου 
-οί Τοϋρκοι είχον τήν πυριτιδοθήκην αύτών, καί 
«οβερά έκρηξις κατέστρεψε τό μέ μιστόν μέρος 
τοϋ ναού, μάλιστα δέ τό μέσον αΰτοΰ. «  Δέν ε- 
πεθύμει έγραφεν τώ άδελφώ της ή τήν Κ. Κοι- 
νιγσμάρκ συνοδεύουσα Κ. “Αννα ’Ακκεργέλμ £j- 
γενής και λογία Σουηδή, » δέν έττεθύμει ή Α. Έ - 
ξοχότης νά καταστρέψιρ τόν ώραΐον, πρό 300  
ετώ ν, σωζόμενον ναόν όστις καλείτα ι τής ’Αθήνας. 
'Ά λ λ ’ αί βόμβαι ένήργησαν, καί ό ναός ουτος ου
δέποτε πλέον δύναται ν ’ άποδοθήείς τόν Κόσμον. 
Κυριεύσαντες δέ τότε τάς ’Αθήνας οί ’Ενετοί, ά » ’ 
ου έξέθηκαν εις τήν οργήν τών ’Οθωμανών τούς 
'Έλληνας ένθουσιωδώς άσπασάμένους τήν έφήμε- 
ρον ταύτην ακτίνα τής ελευθερίας· μετά τρεις μή
νας αίφνης τούς εγκατέλειπον, καί ό Κοινιγσμάρ- 
κος άπέθανεν ύπό πανώλους, ίσως και ύπο τύψεως 
τοϋ συνειδότος, είς Εύβοιαν. Ά ναχωρών δ-1 ήθέ· 
λησε νά συμπαραλάβιρ εξ ’Αθηνών καί τ ινα  τών 
εξαίσιων γλυπτικώ ν κοσμημάτων τοϋ περίφημου 
ναοΰ, ά λλ ’ έκ της άνεπιδε ξιότητος τών εργατών 
του καταπεσόντα ταϋτα , συνετρίβησαν, εντελώς. 
Έπανελθόντες δ’ οί ’Οθωμανοί, ηγειοον έν τφ  μέ- 
σφ τών ερειπίων του Παρθενώνος μικρόν προσκυ- 
νητήριον, παραμεΐναν μέχρις εσχάτων. Κατά δέ 
τό 1 8 1 1 , ό λόρδος ’Έ λγ ιν , πρέσβυς τής ’Α γγλ ία ς , 
άφήρεσε, καί διά πρίονος κόψας άπεκόμισε τά 
πλε~ στα τών εναπολειπομένων τοϋ Παρθενώνος 
γλυπτικώ ν κοσμημάτων, καί έπώλησεν αύτά είς 
τήν ’Α γγλικήν Κυβέρνησιν. Μετά δέ τό 1833 
καί τήν τ ώ ν ’Αθηνών άπελευθέοωσιν, άνεσκάφη- 
σαν τοϋ ναού τά έρίπ3ΐα, καί διάφορα αύτοϋ 
μέρη καί κοσμήματα άνευρέθησαν.

Πρός άρκτον δέ τού Παρθενώνος κεΐτα ι τό Έ - 
ρ ε χ  θ ε ΐ  ο ν, ή ναός τοϋ Ποσειοώνος- Έ ρ ε χ- 
θ έ ω ς καί τής ’Αθήνας Πολιάδος, τά θέατρον 
τής εριδος τών ούο τούτων προστατών τών ’Α
θηνών, τών πρός άλλήλους διαμφισβητησάντων 
τήν κυριαρχίαν τής χώρας, περιέχον καί τό τής

εριδος τεκμήρια, τά έν τφ  βράχφ ίχνη  τής Τρ.- 
αιν/,ς τοϋ Ποσειοώνος, καί τήν λεγομ νην Έ - 
ρεχθηίδα θάλασσαν, φρέαρ ό ήνέφςεν ό θεός πλή- 
ξας το έδαφος, καί έξ ού ήκούετο δήθεν τής θα
λάσσης, ό πάταγος, οσάκις έπνεε νότος· ποοσέτι 
δέ τήν ελα ίαν, ήν παραγαγοϋσα ή ’Αθήνα ύπε-  
ρισχυσε κατά τοϋ αντιπάλου αυτής. Προήλθε ο” 
ο συνδιασμός τοϋ Έ :εχθέω ς μετά τοϋ ΙΙοσειδώ- 
νος, καί ή κοινή αύτών έν τώ ναώ τούτω λα 
τρεία , έκ τοϋ ότι ό Έρεχθεύ$, ή ό Έριχθόνιο:, 
έκρινε τήν μεταξύ Ποσειοώνος, καί ’Αθήνας δίκην, 
προσέτι δε και εκ τού ότι ό Έρεχθεύς, φονεύσας 
Ευμολ.πον τόν υίόν τοϋ Ποσειδώνος, κατά παρά- 
κλησιν τούτου έκεραυνώθησαν ύπό τοϋ Διός, καί 
χρησμός διέταξε νά γ ίνω ντα ι θυσίαι έπ ί τού αύ
τού βωμού εις τε τόν θεόν καί είς τόν ήοωα.

Έ νταυτφ  οέ, διαφόρως συγ/εομένων τών μύ
θων καί παραδόσεων, ό ναός ούτος έλέγετο καί 
δόμος ή οίκος τού Έρεχθέως, ώ ; ήδη έπ ί Όμηρου.

^Ικετο δ’ Ις Μαραθώνα καί Εύρυάγυιαν Άθήνην,
δίνε 8’ Έρεχδήος πυχινον δόμον.

Λέγει δέ καί ό Παυσανίας. «  νΕστι δέ οίκημα 
Έρεχθείον καλούμενον, »  καί έν τα ϊς  ίπ ιγραφα ΐς 
τής 92ης Όλυμπιάοος, τα ϊς πραγματευομέναις 
περί τής άνεγέρσεως τοϋ οικοδομήματος τούτου, 
ονομάζεται αύτό ούχί ν α ό ς  ά λ λ ’ ο ί κ ο ς .  Τήν 
επωνυμίαν δέ ταύτην έφερε πιθανώς τό Έρεχθείον 
συγχρόνως μέν κατ’ άμυδράν τινα  άνάμνησιν ή 
εικασίαν ότι ό ναός φκοδημήθη έ.τί τής_ αρχαίας 
θέσεως τής οικίας τοϋ Έρεχθέως, ό’περ οαίνεταί 
πως καί . δικαιολογούμενος ύ-ό  τής ανωμαλίας 
τής οικοδομής, συγχοόνως δέ καί έκ τής αντι
φατικής παραδόσεως ότι ό πρό τής νεννήσεως 
τοϋ Έρεχθέως ύφιστάμενος πανάρχαιος τής Πο- 
λιάοος ναός είχε χρησιμεύσει ε ί; ποώτην κατοι
κίαν τοϋ Έρεχθέως ετι βρέρους, ώς ό "Ομτ,ρος.

Δήμον Έρεχθήος μεγαλήτορος, δν ποτ’ Άθ^νη
Θρέψε, Δ'.δς Θιιγάτηρ, τέκε δέ ζείδωρος άρουρα.

ΤΗν λοιπόν πανάρχαιον τό ιερόν τοϋτο, καί 
πάντων τών εν ’Αττική προγενεστέρον, άφ’ ού 
έπ ί ’Ομήρου ήν ήθη γνωστόν καί περίφημον, και 
περ ιείχε τό άρχαΐον άγαλμα τής ’Αθήνας, τό 
διί'πετές νομιζόμενον, ώς λ έγ ε ι ό Παυσανίας. 
«  Τό δέ άγιώτατον έν κοινώ πολλοΐς ποότε;ον
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νομίσθέν έτεσιν ή συνγίλθον άπό τώ ν δήμων 
εστιν ’Αθήνας άγαλμα έν τή νύν Άκροπόλει. Φή
μη δ’ είς αύτά έχει πασεΐν  έκ τού ουρανού. »  

'Κατεστράφη όμως ή άρχαιοτέρα οικοδομή, έν 
Ό λυμ . 75  α' ύπό τών Περσών, οιτινες «  τά ιερόν 
συλήσαντες, ένέπρησαν πάσαν τήν Άκρόπολιν λ 

■ χαθ’ Ηρόδοτον. Ά λλά  μαίνεται ότι καί μετά τήν

πυρκαΐάν ειχον μ είνει τά τ ε ίχ η , οιοτι προστίθη- 
σιν δ αύτάς συγγραφεύς, ότι μετά ταΰτα οί Α θη
ναίοι, δ ιαταχθέντες ύπό τοϋ Ξέρξου νά θύσωσιν έν 
τή Άκροπόλει, «  άνέβησαν εις τό 'Ιερόν. »  "Ο.τως 
δήποτε, άνηκοδομήθη δλως νέος καί δ ναός ού
τος όταν και τά λοιπά των Αθηνών ίερα, και 
ρητώς έν Ό λυμ. 92 καί 93 , ύπό αρχιτεκτόνων

Είλοκλέου; Ά χαρνανέως και Α ρχιλόχου. Ά γρυ- 
λήθεν, ώς μανθάνομεν έξ έπιγραφών.

Ό Ξενοφών λ έγ ε ι, α Τώ έπιόντι ετει ώ ή σε
λήνη έξέλιπεν, έσπέρας, καί δ παλα.άς τής Αθή
νας Ναός έν Ά θήναις ένεπρίσθη, Πίτιος μέν εφο
ρεύοντας άρχοντος Καλλίου Αθήνησι. »  Και 
παλαιόν μέν ν α ό ν  έννοεΐ τόν περιέχοντα το 
uoyaΐον άγαλμα , τόν ένέκαθεν και πάντοτε ουτω 
«αλούμενον τής Πολιάδος, καί τοι. τότε άρτειως

άνα-καινισθέντα· ή δ’ εποχή, ήν διά τοϋ ονόματος 
τοϋ άρχοντος προσδιορίζει, ε ίνα ι ή τής Όλυμ. 9.1 
γ '. Ά λ λ ’ ή πυρκαΐά αΰτη μικρόν φα ίνετα ι, έβλα
ψε τόν ναόν, διότι τά  σωζόμενα ερείπια πηγά- 
ζουσιν ούχί έξ έπισκευής, ά λλ ’ έξ αύτής τής 
οικοδομής τής νενομένης έπ ί τώ ν ευτυχώ ν και 
ένοόςων τής πόλεως ημερών. Τούτο άποδείκνύέι 
άναμφιλέκτως καί ή μεγάλη καλλονή καί ή εντέ
λεια τής έργασίας αύτών, καί ή ακριβής αύτών
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συμφωνία πρός τάς ρηθείσα; έπιγραφάς, α ιτ ινες, 
προγενίστεραι ούσαι τής πυρκαϊάς, άναβέρουσι 
λεπτολογίας τά  καθέκαστα τή ; οικοδομής.

Κάθ’ ά οέ άπέδειξαν αί άνασκα»αι α ; έν-ήο- 
γησεν ή Έ λλίνική  Κυβέρνησις συνεργεία και 
του πρεσβεως τής Γ α λλ ία ; Κ. Πισκατόρη,. ό ναός 
ούτος *'-χε σχεοιον ολω; Ιδιόρρυθμον καί διάφορον 
τοΰ συνήθους, 'υ  Παυσανία; λέγει* « Καί διπλοΰν- 
γάρ έστιν τό οίκημα »  καί κατωτέρω προσθέτη' 
« Κεϊται δέ εν τώ ναώ τή ; ΙΙολιάδο; Ερμής, » 
και ετεί παρακατιών. « Τω ναω δέ τής Άθηνάς 
ΙΙανδρόσου ναός συνεχής έστι. α Έκ τούτων ήδύ- 
νατο νά ΰποτεθή, δτι ό ναός ήν τετραπλούς, 
περιέχων τό διπλοϋν Έρε"/θειον, τόν Ναόν τής 
Πολιάδος καί τόν τής Πανδρόσου. Ά λ λ ’ αυτόθι 
ό αυτός συγγραφεύς θέτει, τήν ελαίαν της ’Αθή
νας εντός τοΰ ναού τής Πολιάδος, έν ω ό Ήοόδο- 
τος λεγέι. «  ’Έ στιν έν τή  Άκροπόλει ταύτιρ Έ- 
ρεχθήος τοΰ γ·/)γενέος λεγομένου είνα ι νηός, έν 
τω ελαΐιρ τε και θάλαττα ένι. »  "Οθεν φαίνετα ι 
ότι τό έρεχθεϊον ήν τό αυτό μετά τοΰ ναοΰ τής 
Πολιαόος. Ά λ λ κ  πάλιν κατ’Άπολλόδωρον. « ΤΗκεν 
ουν πρώτος Ποσειδών εις τήν Ά τ-.ικήν, καί πλή- 
ξας τή Τριαίνιρ κατά μ?σην τήν Άκρόπολιν, ά- 
νεφανε θάλασσαν, ήν νΰν Έρεχθηΐδα καλοΰσι. 
Μετά δέ τοΰτον ήκεν ή Άθηνα, και ποιησαυ,ένη 
τής κατ/,/.ήψεως Κέκροπα μάρτυρα, έούτευσεν 
ελα ίαν, ή νΰν έν τω Πανδροσείφ δείκνυται»· οθεν 
το Πανδρόσιον ήΟελεν είσθαι συνόνυμον τώ Ναφ 
τής Πολιάδος. 'Οθεν έξά,γεται ότι ή έλαια, ώ ; 
και παρ Απολλωδωρφ, εκειτο εν, τφ  Πανδοοσίφ, 
οτι οε τό Πακδροσιον, ω ; καί παρά Παυσανία, 
οιεκρινετο τοΰ ναοΰ τής Πολιάδος, και εκειτο βα- 
θυτερον εκείνου, Τέλος δέ, μία, τών. περί τής τε
λευτα ίας οικοδομής τοΰ Έρεχθείου. πραγματευό
μενων έπιγραφών. ή είς τό Βρεττανικόν Μουσειον 
έναποτεθειμένη καί ΰπό Βοικ·.ου έκδοθεϊσα ώνο- 
μά^ει «  τοίχον πρός τοΰ Πανδροσίου » και «. πρό- 
στασιν προς τφ  Κεκροπίφ λ ώστε είς τά, τοία 
ονοματα τοϋ Έ ρ ε χ  θ ε ι ο υ, τοΰ ν α. ο ϋ τ ή ς 
Π ο λ ι ά δ ο ς ,  τοΰ Π α ν ο ρ ο σ ί ο υ  διά τόν 
πολΰπλοκον. τοΰτον ναόν, προστίθεται λα\·τέ
ταρτον, το τοΰ Κε κ .  ρ ο π ί ο υ .

Ά πό τής κορυφής, τής Άκροπόλεως, έφ’ ής ΐ-  
στατα ι ο Παρθένων, τό. έδαφος ταπεινούμενον

πρός βορράν άποτελεϊ δυο άνισοπέδους βαθμί
δας. Είς δέ τούτων τήν κατωτέραν ώκοδομήθη. 
τό Έ ρ ε χ  0 ε ι ο ν, στηρίζον τόν νότιον αύτοϋ 
το ίχον, μ ετά  τής προδιάσεως τών Καριατίδων, 
επ ί τοΰ χείλους στρεφόμενη φέρει Ι τ ι καί τήν 
ανατολικήν πρόστασιν· ενώ ή βόρειος κα’ι ή δυ
τική πλευρά ΐσ τα ντα ι έπ ί τοϋ ταπείνοτέρου ε
δάφους.

"Ην S' ό ναός διπλούς μόνον, καί ~sy.t~.ys 
πρός άνατολάς τόν τής Π ο λ ι ά δ ο ς  Ά θηνά; 
μετα τοΰ τάφου τοϋ Έρεχθέως-, καί έξ οΰ Έ - 
ρ ε χ  θ ε ϊ  ο ν αύτό έκαλεΐτο, άμ»οτέ;ω ν τών ο
νομάτων οιδομένων κατ’ έπέκτασιν καί είς όλον 
τόν ναόν. Τοΰ μέρους δέ τούτου τοΰ ναοΰ προη
γείτο  άνατολικώς ή Ιξάστηλος ’Ιωνική πρόστα- 
σις, καί ή θύρα αύτοΰ ήν ισόπεδος τώ άνωτέοο) 
εδάφει τής Άκροπόλεως φέρουσα έντός τοΰ ναοΰ 
είς πάροδον ισοϋψή πρός τό έδαφος τοΰτο, πα- 
ρατεινομενην παρά πάσαν τήν ανατολικήν πλευ
ράν, και πιθανώς στρεφόμενων καί παρά μέν τήν 
αρκτικήν αμέσως κατήρχετο, ώς τά έπ ί τοϋ το-U 
χου ’ίχνη δεικνύουσιν είς τό ταπεινότερον έδα
φος τοϋ ναοΰ, παρά δέ: τήν νοτίαν έξετείνετο έο ’ 
ικανόν, καί μετά ταϋτα μόνον κατέβαινε πρός. 
θύραν-άνοιγομένην έν τφ  μεσοτοίχφ τφ  διαιρούν- 
τ ι τά δύο τμήματα τοϋ ναοΰ.

Τό ουτικωτερον τών τμημάτων τούτων έκλή- 
θη II α ν ο ρ ό σ t ο ν, έκ τής Πανορόσου, θυγα- 
τρός τοΰ Κέκροπος, τής μόνης,ήτις λαβόΰσα μετά 
τών άδελφών αύτής παρά τής Άθηνάς είς πα 
ρακαταθήκην έν κ ιβώ τίφ  τόν Μικρόν Έ ρ ε χ - 
<#.ε α Α '. η Έ ρ ε χ  θ ό ν ι ο ν, υ'.ον τοϋ 'Ηφαί
στου καί τής Γής, έμεινε πιστή είς τήν δ ια τα 
γήν τής Θεάς, μή θελήσασα ν ’ άνοιξή τό κιβώ- 
τιον, δταν αί δύο άδελφαι, ή "Άγραυλος καί ή 
'Έρση, παρήκουσαν αύτή ΰ π ’ ενόχου περ ιίρ γε ίά ς ,. 
δι’ ο και ες οργής τής θεας μανεϊσαι, κατερρί- 
φθησαν άπό των βράχων τής Άκροπόλεως. 'Ως 
έκ τούτου ή Πάνδροσος συνετιμάτο μετά ταϋτα  
έν τω ναφ μετά τής Άθηνάς. ΤΗν δ’ έν τφ  Παν- 
δροσίφ, κατ’ Ά ντίοχον, καί ό τάφος τού Κέκρο
πος, τ ό Κ ε κ ρ ό π ι ο ν  τής έπιγραφής, οΰ ού-· 
δέν μέν ίχνος σώζεται ά λλ ’ οΰ ή θέσις ήν άναμ* 
φιβόλως έν ivj νοτιοδυτική γωνία;,διότι τόνύπέρ*
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εκείνην τοίχον ονομάζει ή έπιγραφή «  πρός τοϋ 
Κεκρο^ίου ».

Έν τφ  Πανδροσίφ ήν κ-/τ’ Απολλόδωρον, καί 
ή έλαια τής Άθηνάς, ή καθ’ ’Ησύχιον «Πάγην- 
-φος » λεγομένη, δ υ τ ι οΰτως έγκεκλεισμένη καί 
έστερημένη φωτός καί άέρος, ού μόνον πάγηνφος, 
έπρεπε νά ήναι καί καχεκτική, άλλά και διά 
θαύματος μόνον ήδύνατο νά έχτ) τήν έςα.σιον 
εκείνην Ικμάδα, δι’ ή ;, καεϊσα επ ί Ξερξου, άνε 
οωσεν έν δυσίν ήμέραις, καθ’ 'Ηρόδοτον, κ Βλα
στόν όσον τε πηγυαϊον »· και ο^οε θα εθαλλε 
καν παντάπασιν, αν ό ναός οΰχος δεν ειχεν , 
επίτηδες άναμφιβόλως, δ ,τι εις ουδενα ετερον 
Ελληνικόν ναόν τής έπο/ής καν ταύτης ύπάρχει, 
ΐ ν  τώ δυτικώ το ίχφ  έπ ι υψηλής κρηπίδος τρεΐ; 
μεγάλου; φωταγωγούς ή παράθυρα, διαιρούμε
νους πρός τά έξω δι’ ήμικιόνων ’Ιωνικών. Είχε 
δ’ ώς κα ίνετκ ι ό έλάσσων οΰτος ναός τρεΐ; θύρας, 
μίαν μέν, κατά τά ρηθέντα, τήν έκ τοΰ μείζονος 
είς αύτόν άγουσαν, έτέραν δέ μεγάλην καί λαμ- 
ποάν, τήν κυρίως θ ύ ρ ω μ α  καλουμένην ΰπό τής 
έπ ιγραφής, πρός άρκτον άνοιγομένην και έςω- 
θεν κοσμουμένην ΰφ’ ώραιοτάτης τετραγώνου 
έςαστύλβυ ’Ιωνικής προστάσεως, καί τρίτην ά λ 
λην μικραν., πρό: μεσημβρίαν φέρουσαν είς τό 
άνώτερον επίπεδον τής Άκροπόλεως διά μικρας 
κλίμακος, ήν κρύπτει ή ώραιοτάτη τών Καρυα
τιδώ ν πρόστασις. "Εχει δέ καί ή πρόστασίί αυ
τή κρηπίδα, ώς ή δυτική τοϋ ναοϋ πλευρά, και 
Λντί κιόνων,εξ θαυμάσια αγάλμ ατα  παρθένων έν 
στολ^ παναθηναϊκή, α ιτινες φέρρυσιν έπ ι τών
κεοαλών αύτών άνέτως καί άβιάστως τά έλαφοόν » *
γείσωμα , συγκείμενον έ ; ’Ιωνικών έπ ιστυλ ίω ν, 
μετά ρόδων ώς κοσμημάτων, καί ΰπεράνω αύτών 
κυμάτιον μόνον μετά μικρών και πυκνών ’Ιωνι
κών όδόντων, άνευ ζωηφόρου.

'Ως ό Παρθενών είνα ι τό μεγαλοπρεπέστατον, 
οΰτω καί τό Έρεχθεϊον είνα ι τά κομψότατον τών 
οικοδομημάτων ά ποτε παρήγαγεν ή άρχαία 
τέχνη  έν τή ύπερτάτ») ακμή αύτής, θαυμάσιον 
επίσης και έν τφ  συνόλφ ώς και έν τα ΐς  έλαχί- 
,σταις αΰτοϋ λεπτομερίαις· τών ’Ιωνικών αύτοϋ 
κιόνων αί βάσεις κοσμούνται κατά τήν σπείραν 
διά πλοκάμων, τά άνθέμια τά  έπ ί τοΰ ΰποτραχή- 
λου τών κιονοκράνων κάι έπ ί τής έπικοανίτιδος

τών το ίχων, είσ ί τής κοσμιτικής γλυπτικής δείγ
ματα απαράμιλλα διά χάριν, πλούτον καί ώραιό- 
τητα. Αί έλικες τών κιονοκράνων έκοσμοϋντο κα
τά τάς έπιγραφάς διά χαλκού, έπικεχρυσωμένου 
κατά τούς ό-ίθαλμούς, καί διά πολυχρόωνλίθων, 
ών τινες ετι διατηοοϋνται έγκαυστικώς δ’ ήσαν 
έζωγραφημένα διά μαιάνδρων μέν τά εσωτερικά 
κυμ άτια , δ ι’ άστέρων δε τά φατνώματα τής νο
τίου, καί πιθανώς τής άνατολικής προστάσεως, 
τά δέ τήι βορείου ή τής τών Καρυατιδών, είχον 
προσθέτους χαλκούς έπιχούσους αστέρας, ώς ά- 
ποοεικνύουσιν αί πρός εγκαθείλωσιν αύτών ώρι- 
σμέναι οπαί. 'Η ζωηφόρος δέ τέλος, άναλόγως 
τή λοιπή εύπρεπε.α, συνέκειτο έξ άγαλματίω ν 
λευκών, έπικεκολημένων έπ ί μέ)»ανος Έ λευσινίου 
λίθου, καί ώς έκ τού συνδυασυ.οϋ τβύτου τών 
χρωμάτων ώραιοτάτην άποτελούντων έντύπωσιν. 
Έκ τών αύτών δ’ έπιγραφών πληροφορούμεθα ότι 
ό ναός ήν ύπόστεγος, ξυλίνην βεβαίως έχων τήν 
όροαήν, διότι ούδέν ίχνος λίθινης δ’.ετηρήθη, καί 
δτι έφωτίζετο , ή ά νατολική καν αύτοΰ :Ι^ίρ_εσις 
ή μή έχουσα θυρίδας ώς τήν δυτική'/,’' 
πα ίων ή φ ε γ  γ  ι τ ώ ν, έχόντων άπείργαί^.ένα 
χαλκά  και βεβαίως έπίχρυσα φύλλα ακάνθου’, 
καί τ ’ αρχιτεκτονικά κοσμήματα τά καλούμενα 
«  χάλκας » .  Σημειώσεως δ’ αξία πληροφορία.ώς 
πρός τόν βίον τών αρχαίων καλλιτεχνών καί τήν 
κατά τούς τότε χρόνους βιομαχανικήν τής τέχνης 
έξάσκησιν άπαντάτα ι έν τα ϊς  περί Έρεχθείου έ- 
π ιγραφα ΐς , δτι οί αρχιτέκτονες τοΰ άμιμήτου 
τούτου αριστουργήματος έμισθοοοτοϋντο πρός 
μίαν δραχμήν τήν ήμέραν.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ 

'Ί,’ πό Α . ' Γ ιαννουλάτου.

(’Ίδε σελ. 1032 τεύχος Α Γ .)

Ό  δέ Ξενοφών Προορισμός τής αληθούς ζκ- 
παιδεύσεως ε ίν ’ ή άπ ’ αρχής επ ιμελεικ  οπως ά- 
ναθρέψ*/) πολ ίτα ς τοιούτους οΐοι ν ’ αποφεύγω σι 
τά αισχρά καί πονηρά. Οί πα ΐδες φοιτώνται εις 
τά διδασκαλεία δέον νά μή άγνοώσιν δτ1. ποΐ6 -̂ 
οί τοΰτο ίνα μάθωσι δικαιοσύνην καί οχι άπλώς
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γράμματα. Τά δ’ έν :η  μικρά ηλικία μεταςύ τών 
πα ίοω ν έπιβυμβαίνοντα αδικήματα πρέπει μεθ’ 
ικανής νά κνίνονται λεπτότητας ιν ’ έφιστωσι τήν 
προσοχήν αυτών εις το δίκαιον κ αί άδικον.

Πολλα'ι αί α ίτ ία ι αί οΰτως ή άλλως ^ α τ ιθ ε ΐ-  
σαι τήν εσωτερικήν ευγένειαν, ή αγένειαν τοϋ 
ανθρώπου, άλλά το πάντων μελέτης άξ'.ώτερόν 
έστιν αυτή ή έν ήμΐν ένκειμένη ΰύσις ήτις δυσ- 
κόλως μεταβάλλεται· ούχ ήττον ή διηνεκής επ ι
μονή κατορθοΐ θαύματα, διότι αν ριζηδόν δέν 
έξαλείψϊ) τά έμοωλεύοντα κακά σπέρματα, πλήν 
διά τής έξεως ό άνθρωπος φθάνει σχεδόν νά 
πράττγι μάλλον συμφώνως πρός ταύτην ή προς 
τήν άρχήθεν κεκτημένην «ύσ ιν.

Ίι^ού δ ιατί έκ τών ζω τικω τάτω ν τυγχάνει το 
άποδιδόναι ικανήν σημασίαν πρός τά παρκ τοΐς 
πα ισ ί γ ιγνόμενα- μήπως δέν βλέπομεν έκδηλ&ύ- 
μενα, καί αν τά άφήσωμεν ανεξέλεγκτα, άνα- 
πτυσσόμενα τό ψεύδος, τήν ο’ίησιν, τήν κατα
λαλιάν και ε ΐτ ι ά λ λ ο ; Είς τήν δεξιότητα τών 
γεννητορών καί τών τούς πα ΐδας έφορώντων ά- 
πόκειται νά καταδεικνύωσι τά τρωτά μέρη, νά 
έμπνέωσι τή;ν πρός τάς κακάς διαθέσεις άποστοο- 
φήν, οΰτω δ’ αυτομάτως γεννάτα ι ή πρός τήν 
αρετήν άγάπη . Καί αυτά τά .μ ετά  τίνος συμφέ
ροντος πα ιγν ίδ ια , ώς σφαιρίδια, γραφίδες κτλ. 
όταν ύπερβώσι τό μέτρον, καλόν νά έμποδίζων- 
τα ι ή νά περιορίζωνται, διότι ή μανία τοΰ καιρ- 
δαίνε'.ν, αν ήμέραν τινά δέν παραγάγν) πα ίκτας 
θυσιάζοντας τό πάν είς τόν βωμόν τοΰ βιβλίου 
τών S2 φύλλων, πλήν .άλλά θά καταστήσει,τούς 
τοιούτους ύπέρ τό μέτρον καί παρά τήν ηθικήν 
διώκτας τών ίδ ιω ν αυτών υποθέσεων.

Ή  πώς νά μή καταπαύσϊ) ή συνήθεια ήν έ- 
χουσί τινες νά βασανίζωσι τά ',ζώα, όπερ τούς 
άποκαθιστα ολίγον κατ’ ολίγον σκληρούς καί 
πρός αυτούς τούς άνθρώπους ; Οί ήδόμενοι έπί 
τ ίί Qecϊ πόνων ή φόνου κατωτέρων αύτών πλασ
μάτων, δέν θά ,δεικνύωσι πολλήν εύσπλαγχνίαν 
είς τά όμοειδή αύτοΐς οντα.

"Οσω δ’ ελάττωμά τι προσβάλλεται άμα άνα- 
φαινόμενον, τόσω *αί ή έκρίζωσις εύχεοεστέρα.

Ή αμ ιλλα ού'ναται νά ήν'α·. εις παράγων κατά 
τήν παιδικήν ηλικ ίαν, άλλά καλώς διευθυνομένη,

'ίνα ουδέποτε παρ’ αυτί) συναντηθ^ ήοΐησις" μέ^ 
χοι τών όρίων καθαράς φιλοτ ιμίορς-· προκύπτουσιν- 
ευχάριστα συμπεράσματα καί κατά τήν ηθικήν 
καί κατά τήν είς τά γράμματα έπίδοσιν· καί 
τοΰτο έως ού μορφωθ^ σταθερός χαρακτήρ, διότι 
αν δέν διαπλάσωμεν τόν πα ΐδα τοιοΰτον ώστε 
πάσα αύτού πραξις ν’ άπορρέη έξ έπιγνώσεως 
καθήκοντος, ολίγον η ούδέν έπετύχομεν, ούχ ήτ
τον καί ενταύθα πλείστην όσην προσοχήν άποδο*

» ϊ ' nrτεον ε ς̂ τν,ν εξ',ν.

Ιδού ή έπ ί τής άμίλλης γνώμη τοΰ Ρουσσώ ,. 
τής κακώς δηλαδή τοιαύτης έννουμένης.

Λίαν παράδοξον ε ίνα ι δτι άο’ ου σκέπτονται 
περί πα ιδων αγω γής, δέν εύρον άλλα μέσα πρός 
καθοδ/,γίαν, παρά τήν α-μιλλαν, τήν ζηλοτυπ ίαν, 
τόν φθόνον, τήν ματαιότητα, τήν κενοδοξίαν^ τον - 
δειλόν φόβον, πάντα τά επικίνδυνα πάθη, τά 
προσφορώτερα πρός διαφθοράν τής ψυχής, καί 
πριν ή ακόμη σχηματισθ·^, τό σώμα. Είς πάν 
πρόωρον μάθημα δπερ θέλουσι νά ε ισαγάγω σ ιν 
εν τα ϊς παιδικαις κεφαλαις, φυτεύουσιν έν ελά τ
τωμα εις τήν καρ:·ίαν' αναίσθητοι πα ιδαγωγο ί 
νομίζουσιν ότι κάμνουσι θαύματα καθ.στώντες 
τούς π α ΐδ α ί μοχθηρούς ίνα  τοΐς διδάξωσι τ ίέ σ τ ιν  
ά,γαθότης· καί έπειτα  λέγουσι σοβαρώς· Τοιοΰτος 
ό άνθρωπος. Ναί, τοιοΰτος ό άνθρωπος δν έποιή- 
σ<ατε. Έ π ί τοΰ αύτου θέματος άπο©χίνεται ώς 
κατωτέρω· ό Κονδορσέ.

Έ άμιλλα η τις έχει ώς πρόφασιν τόν έρωτα 
τής δόξης, ή μάλλον τής, ΰπερηφανίας, είναι 
πλέον έπ ιβλαβή ί παρά ωφέλιμος· διότι ό άληθής 
έρως τήςΐδοξης ούτε παιδικόν τνάθος είνα ι ούτε 
αίσθημα δυνάμενον νά γενικευθί) είς απασαν τήν 
άνθρωπότητα. Τό νά θέλτρ τις νά τό έμπνεύση 
είς μέτριους ανθρώπους (καί τοιοΰτοι έν τούτοις 
ούναντα ι νά έπ ιτυγχ άνω σ ι τά πρώτα βραβεία 
είς. τήν τάξιν τω ν), ταύτόν εστι τφ  καταδικάζειν 
α·ατούς είς τάς έπηρείας, τοϋ φθόνου. Τό είδος 
τούτο τής άμ ίλλης, έξεγεΐρον μισητά πάθη, έμ'· 
βάλλον είς τούς παΐδας τό γελοΐον αίσθημα π ρ ο  
σωπική: έξοχότητος, παράγει πλεΐον κακόν τον 
έπιδιμκομένου καλδύ..

(Ακολουθεί). .
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1ΙΕΡΙΟΔ1ΛΙ Ελ ΠΕΡΣΙΛι

("Toe σελ. 10 4 0  τεύχος ΛΓ' ) 

μάστιγος. Κ·όριδες θανατηφόρου κεντήματος μα- 
στίζουσι τήν χώραν. Διεφύγομεν τόν κινουνον 
τούτον, χάρ ιτ ι τη προνοία ήν έλαμβάνομεν οιά νά 
στήσωμεν σκηνάς έξωθεν τής πόλεως, έάν δύνα- 
τα ί τ ις  νά όνομάσϊ| οΰτω άθροισμα άθλιων σπη
λα ίω ν κατοικουμένων ΰπό επαιτών οιτινες ΰπό 
φθειρών κατετρώγοντο. Δ ιηγούνται όμως ότι αί 
κόριδες αύται δέν κεντώσι παρά τούς ξένους, 
δπίρ δε μοί έοαίνετο λ ία ν  παράδοξον.

'Οδοιπόρος· τις δν συνήντησα κατά τήν' έπάνο- 
δον, ούχί μακράν τής Μιάνης κα ί μετα τοΰ 
όποιου έπ ί τινα χρόνον συνεβαδίσαμεν, άφαιρέ- 
ρέσας τό κάλυμμα τής κεφαλής του μοί έδειξε 
αυτήν πλήρη ούσαν βαθέων σχισμάτων. Ταΰτα 
ησαν δείγματα τώ ν αθλίων τούτων ζω υφ ίω ν, τά 
όποια τώ έπροξένησαν· σφοδρόν πυρετόν; έάν ενθυ
μούμαι καλώς. Οΰτως, άπέσχον τοΰ νά κοιμηθώ 
έν Μ'.άνη. Είναι αληθές ότι ώδοιπόρουν ταχυορο- 
μικώς, καί δτι είχον μεγάλην ανυπομονησίαν 
τοΰ νά ©θάσω είς τό τέρμα τής οδοιπορίας μου.

Μόλις άνεπαύθημεν τό έσπέρας, ά λλ ’ οΐ ηχοι 
άλλοκύτου μουσικής ο ιτινες ήρχοντο έκ τής σκη
νής τοΰ μιχμανδάρ, άξιωματικοΰ επιφορτισμένου 
νά συνοδεύτρ τούς όδοιπάρους καί νά έπαγρυπν^ 
είς τάς άνάγκας τω ν , παρεκίνησαν ήμας είς τό 
νά διευθυνθώμεν πρός τήν(κατοικίαν του. Ό ΓJ αχ- 
γ ιά -Χ άν, όνομα τού ρηθέντος μιχμανδάρ, πρώην 
μέγα^ς υπασπιστής τού ^Αμπάς-Μιρζά, τότε ά- 
ποβιώσαντος, καί ό υίός του Φαρούχ-Χάν, καθή- 
μενοι ^ετά τών εκ. λαχουρίου έσθήτων* έθεώρουν 
προσεκτικώς χορόν λίαν παράδοξον* συνοδευόμε- 
νον ύπό μουσικής πένθιμου τε καί κακοφώνου. 
Οί χορευταί ησαν δύο παιδες δυοκαί^εκα ή τριων- 
καίδεκα ετών* μετημφιεσμένοι είς γυνα ίκας,, φε- 
ρούσας μεγάλας ποδήρεις (φούστας) καί μακράν 
κόμην. Είς τάς χεΐράς των έκράτουν κρόταλα 
χάλκινα  καί ό βραδύς καί σοβαρός χορός των 
άπέβαινεν έκ διαλειμμάτων γοργός καί άγριος.

πια) καί οί κόριδες, άλλοκότου είδους, ών τό 
κέντημα δύναται νά φέρ7| τόν θάνατον. Ή Μιάνα 
κεΐτα ι έν εύφοροι πεδιάδι, έ π ί παραποταμίου τοΰ 
Κηζίλ-ούζέν, δπερ έκλήθη έκ». τοΰ ονόματος τής 
πόλεως Μ ιά τα -

Χάρτινοι τ ινες φανοί, κρεμάμενοι άπό δένδρων 
ή κρατούμενοι ΰπό υπηρετών, καί δύο στεάτινα-, 
λαμπάδες τοποθετημέναι έπ ί τοΰ εδάφους έφώ- 
τιζον άθλίως τήν νυκτερινήν ταύτην εορτήν.

Ό μιχμανδάρ ήγέρθη ίδών ήμας, καί μάς 
Λοοσεκάλεσε νά καθήσωμεν. Ούτος κατώκει έντός 
σκηνής ή"; έν μέρος ήτο ανοικτόν. 'II σκηνή αΰτη 
ήτο έστημένη, ώς αί ήμέτεραι, έντός αρκούντως 
εΰρυχώρου τετραγώνου περιβόλου, περιβαλλόμε
νου ΰπό το ίχω ν, καί όνομαζομένου βασιλικού 
κήπου. *Ίσως ήτο· άλλά κατά τήν ήμετεραν επ ί- 
σκεψιν δέν ήδύνατό τ ις  πλέον νά δώστ, είς αύ
τόν ό'νομά τ ι, επειδή έρημία έπεκράτει έκεϊ. 'Ο 
χορός, έπ ί μ ία ν  στιγμήν διακοπείς, έπανήρχισε 
κατά πρώτον διά μ εγά λω ν υποκλίσεων έκ μέρους 
τών νέων χορευτών. Μετατραπέντος άκολούθως 
είς ζωηρότερον, ήγωνίζοντο, κατά τόν ήχον τής 
τεθλιμένης μουσικής καί, σπαραξικαρδίου. είς 'τό  
νά πεοιστρέβωντ α'. βραδέως ρίπτοντες τήν κεφα
λήν είς τά όπίσω οπως κυμανθ^ ή κόμη των^ καί 
άνυψ»οΰντες είς τον αέρα τούς βραχίονάς τών.,διά 
νά δείξωσι τήν όσφύν των, ταπεινούμενοι ενίρτ?-' 
όπως άντηχήσωσιν οί κωδωνίσκοι των πλησίον 

τοΰ έδά'Λους ή πλησιάζοντες αυτούς είς τά ώτά 
των καί προσποιούμενοι δτι άκούουσιν αύτόν μ£- 
τά μεγάλης προσοχής. Έκ διαλειμμάτων, τά έ- 
έλεεινά ταΰτα  παιδία έσυνόδευον τόν χορόν των 
ί ιά  θρηνώδους κα ί μονοτόνου ωδής· ΰστερον, α ΐ- 
ονης, άνεπήδουν σείοντες τήν κεφαλήν ώς μετά* 
παραφοράς καί έκβάλλοντες φωνάς λύπης, τήν 
μακρά/ κόμην τω ν καί τούς εύρεΐς χ ιτώ νάς των 
κινούντες άτάκτως, ένώ τά όργανα έπαιζον ζω 
ηρότερον. Ό ερως καί ή θλ ίψ ις, μοί έφάνη δτι 
ήσαν τό εκλεκτόν θέμα ε ίς τούς χορογράφους τού
τους. Πάντες οί Πέρσαι καί αύτός ό μιχμανδάρ, 
άνθρωπος κατά· τό σύνηθες φαιδρός καί ζωηρός, 
έθεώρουν μέ ΰφος σκεπτικόν καί βαθέως ωνειρο- 
πώλουν τό άλλόκοτον καί σχεδόν απεχθές τοΰτο 
θέαμα.

Δέν άντέστημεν έπ ί πολύ είς-τό οουνηρόν τοΰ
το άποτέλεσμα διά τούς Ευρωπαίους καί μή θεω- 
ρήσαντες κατάλληλον δι’ ήμας νά καθήσωμεν έν 
μέσω τοιούτων διασκεδάσεων, άπεσύρθημεν πε- 
ριεσκεμμένως, ό ιατρός κ ? ί έγώ , έκαστος εις τήν 
σκηνήν του, διά νά κοιμηθώμεν' ά λλ ’ οί ασΰμ-
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©ωνοι ήχοι τής περσικής μουσικής, οί έκ χαλκού 
κωδωνίσκοι και τό θρηνώδες ασμα τών παιδιών, 
ατινα έφαίνοντο κλαίοντα τήν μοίραν τω ν , εξα
κολουθούν πολύν χρόνον νά παρατείνωσιν ε ί;  η
μάς άμυδράν τινα άθυμίαν.

Κατά τήν δυσάρεστον ταύτην νύκτα, καθ’ ήν 
όλίγην ειχον διάθεσιν νά κοιμηθώ, ή Περσία (1 
έ® αίνε το εις έμέ τοιαύτη, οια είνα ι πράγματι και 
■ούχt τοιαύτη ο'ίαν ώνειρευόμην κατά τήν παιδι-

(1) 'II αρχαία Περσία, 'E J a i i  ΰπό τή ς 'Α γ ία ς 
Γραφής καλούμενη, μέγα ασιατικόν κράτος ουσα 
τιεριωρίζετο πρός βορράτ ύπό τοϋ Ίαξάοτου, τής 
Κασπίας, τής Καυκασείου σειράς και του Εύξεί- 
νου· πρός νότον ΰπό τής Έρυθρκς θαλάσσης, τοΰ 
περσικού κόλπου και τής Ά ραβίαί· πρός άνατο
λάς ΰπό τοΰ ’Ινδού καί πρός δυσμάς υπό τής 
Λιβύης, τής Μεσογείου, τοϋ Αιγαίου και τοϋ Εύ- 
ξείνου. Αΰτη δΐ7)ρεΐτο ΰπό τού Εΰοράτου εις δύο 
άνισα μέρη τό δυτικόν, περιλαμβάνον τήν Χερ
σόνησον τής Μικρας Ά σίας, τήν Συρίαν, τήν Φοι
νίκης καί τήν Α ίγυπτον, και τό ανατολικόν πε- 
ριλαμβάνον τάς μεταξύ ΕυΦράτου και Ίνδοϋ χώ 
ρας. Σπουδαιότεραι πόλεις ήσαν ή Περσέπολις, 
τά Έκβάτανα, ένθα συνήθως διέτριβον οί. βασι
λ ε ίς  τής χώρας τό θέρος κα'ι τά Σοϋσα, ένθα 
διέτριβον τό έαρ, ένώ τόν χειμώνα έν Βαβυλώνι. 
Έ ν τα ϊς πόλεσι ταύτα ις , μάλιστα δέ έν Περσε- 
πόλει ύπήρ^ον μεγαλοπρεπέστατα ανάκτορα, ών 
τήν λαμπρότητα και τό μέγεθος μαρτυροϋσι τά 
περισωθέντα έρείπια. Τό περσικόν κράτος περιε- 
λάμβανε σύν τή σημερινή Ιίερσία τήν Καυκα- 
σίαν χώραν, μέρος τής ασιατικής Τουρκίας, τό 
Βελουτχιστάν, τήν Ά φγανία ν και κράτη τινά 
τής Α ίγύπτου καί τής ’Ινδικής. Ό Κύρος δι^οεσε 
τό άρχαΐον τούτο κράτος ε’.ς 1 2 0  μικρά κυβερ
νεία , ό δέ Δαρεϊος ό Α'. είς 2 0  μεγάλας σα
τραπείας, τάς εξής*

1 . Λυδία καί Πεισιδία,
2 . Καρία, Λυκία καί ΠαμΦυλία,
3 . Φρυγία, Καππαδοκία καί Παφλαγονί
4 . Κ ιλικία καί βόρειος Συρία,
5 . Μεσημβρινή Συρία,
6 . Α ίγυπτος,
7 . Ύπερωξιανή,
8 . Σουσιανή,
9. Συρία τών ποταμών Βαβυλώνας καί

συρίας,
1 0 . Μηδία,
1 1 . Νότιος όχθη τής Κασπίας θαλάσσης,
42 . Βακτριανή,

κήν μου ηλικ ίαν. Δέν ΰπήρχον εκεί κήποι πλ*ή- 
cε ς  jbootov μετ-/ θορυβωδών πηγώ ν, έν οις περιε- 
πλανώντο ΰπό τά Φυλλώματα γυνα ίκες το ιαϋτα ι 
όποιας μόνη ή Φαντασία συλλαμβάνει. Πάντα τα 
λαμπρά ταυτα  όνειοοπωλήματά μου έξηφανίσθη- 
σαν. Ή γή γυμνή και άδενδρος έοαίνετο κεκα- 
λυμμένη ΰπο σινδόνος λ.άβας. Τά θρηνώδη ταύτα 
^.σματα άπερ ήκουον άπέβαινον κραυγαί τών πα-

43 . Αρμενία,
14 . Δραγγιανή, Καυκασία καί Γεορωσία,
15 . Χώραι τών Σακών,
16 . Σογδιανή, Άρια, Χορασμία καί Παρθική,
17. Κολχίς,
18 . ’Αλβανία καί Ίβηρία,
19 . Πόντος,
2 0 . Ά  ραχωσία καί Ίνδοπερσία.

Μεταξύ τών σατραπειών τούτων δέον νά κα- 
ταταχθή καί ή Περσίς, κοιτίς τοΰ έθνους αποτε 
λούσα ιδίαν διαίρεσιν άλλ ’ άνευ τοϋ τίτλου Σα
τραπείας.

Έ π ί τών Σασσανιδών ή Περσία δέν περιελάμ- 
βανε πλέον τήν Μικράν Ά σ ίαν , τήν Α ίγυπτον, 
τήν Βακτοιανήν καί τήν Σογδιανήν πρός βορραν, 
άλλ ’ ήν έπί μάλλον περιωρισμένη· ή δ’ Αρμε
νία  ε ίχ ε  διανεμηθή μετά τοϋ ’Ρωμαϊκού κρά
τους. Έ π ί τής Αραβικής κυριαρχίας τό όνομα 
Περσία έξέλιπε καί αντικατέστη διά τοϋ //par.

Ή νέα Περσία ή ’Ιράν έστι κράτος τής δυτι
κής Ά σ ία ς , περιοριζόμενον πρός Β ΰπό τής Ρωσ
σ ίας, χωριζομένης διά τοΰ ’Αράξου, τής Κα
σπίας καί τού Τουρκεστάν, πρός Α. υπό τής Έ - 
ράτ καί τού Καβοΰλ, πρός Ν. ΰπό τοΰ περσι
κού κόλπου καί τοϋ Όμανικοϋ, καί πρός Δ ύπό 
τής ασιατικής Τουρκίχς, Ό πληθυσμός τού βα
σιλείου ανέρχεται είς 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , πρωτεύουσα 
δε ε ίνα ι ή Τεχεράνη. Δ ιαιρείται τό κράτος τοϋτο 
έν γένει εις 1 1  έπαρχίας

Έ παρχ ίαυ .
Ίράκ-Άδζεμί,
Ταβαοισ τάν 
Μαζενδεράν,
Γκυλάν,
Άδερβαΐτζάν,
Κουρδική Περσία,
Χουζιστάν,
Φάρς ή Φαρσιστάν,
Κεομάν,
Κουχιστάν,
Δυτική Χορασάν,
Έ  Περσία ε ίνα ι μέγα όροπέδιον περιστοιχού-

Πρωτεύουσω.
Τεχεράν,
Δεμαβένδ ή Άμόλ. 
Σαρί.
'ρ έ/~
Ταυρίς η Τεβρίζ.
Κιρμανσάχ.
Χουστέρ.
Χιράζ.
Σιρδζάν ή Κερμάν.
Σεχεριστάν.
Μεσχέδ.

Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ m i

θημάτων τής είς δυστυχ ίαν καταδεδικασμενης 
ταύτης χώρας.

Άφοϋ ΰπερέβην τήν Καολαγκοϋ, συνέχειαν 
τών όρέων α περ περιορίζουσι τήν Ά δερβα ιίζάν, 
είσήλθομεν εις τήν ‘Ιράκ,ή μάλλον Ά ράχ(α), επαρ
χ ίαν έτι μάλλον αγονον, έκείνης, ήν ήδη διήλ-

μενον ΰπό πολλών όρέων ών τά πλε ΐσ τα  κεΐν- 
τα ι ΒΔ καί υιεταξό τών όποιων διακρίνεται τό 
"Ελβουρον, μέγα ΰοα ιστε’.ώδε; δρος καί ού ή ύ- 
ύηλοτέρα κορυφή όνομαζομένη Δεμαβένδ (Ίασό- 
νιον όρος), έχει ΰψος 2 0 ,0 0 0  ποδών. "Εχει ο
λίγους ποταμούς, τ^ν Τίγρην, τόν Σατέλ-άράβ, 
τόν Άοάξην, τόν Κηζίλ-ούζέν καί τόν Ά β ί - Ά - 
τρέκ. Τό κλίμα εί^αι ποικιλότατον, εν γένει θερ
μόν, ενιαχού καυστικόν, είς τά όρη μέτριον καί 
ένίοτε ψυχρόν. Βορειανατολικώς ΰπάρχουσι δύο 
εύρεΐαι έρημοι, γυμνα ί καί έχουσαι θαλάσσιον 
άλας, ήΝαβενδζάν καί ή Κερμάν.

Ή γονιμότης τής γής ποικίλει άναλόγως τοϋ 
ΰδατος, καί όπου ΰπάρχουσι·' άφθονα ΰδατα πα 
ράγοντα άπαντα  τά είδη τών δημητριακών καί 
τών έξαιοέτων καρπών. Έ ν Περσία" συνδιαιτών- 
τα ι πλε ΐσ τα  οικιακά ζώα καί φορτηγά άλλά καί 
πολλά άγρια, ώς λέοντες,, τίγρεις κλπ . Έν αύ
τή ύπάρχουσι χαλκωρυχεία», χρυσωρυχεία, μαρ- 
μαρωρυχεΐα, άλας, νάφθα-. Ή βιομηχανία άλ
λοτε έκαλλιερνεΐτο λ ίαν καί κατεσκευάζοντο 
τάπητες, διάφορα μεταξωτά κλπ . Τό έμπόριον 
διεξάγεται ιδία ΰπό ξένων, τών Ρώσσων διά τοϋ 
'Ρ έχτ καί τοϋ Ά στραχάν, τών Ά γγλο-ινδών διά 
τοϋ Βενδέρ-Βοϋσερ καί τών Βουχάρων διά τού 
Άστεοαβάο καί τοϋ Χορασάν. Οί ΓΙέρσαι είσίν 
ευφυείς , Φ'.λόφρονες, ανδρείοι κ·αί πολεμικοί, 
άλλά θεωοοϋνΐαι ώς οκνηροί καί άναπώντες τάς 
πολυτελείς ενδυμασίας. Πρό τού έςισλαμισμοϋ 
αύτών έπίστευον ούτοι είς τήν θρησκείαν τού Ζα- 
ραθροΰστα ή κατά τούς "Ελληνας Ζωροάστρου, ήν 
ποεσβεύουσιν έτι άσήμαντοί τινες ουλα ί. Τό θρη
σκευτικόν τοϋτο σύστημα τού Ζωροάστρου άκμά-

(α) ’Ιράκ·, χώρα- ΰψηλοτάτη καί ορεινή δια- 
σχιζομένη ΰπό 1 πολλών διακλαοόσεων τών ορέων 
Έλβούρζ, Δεμαβενδ, Έ λβάνδ, κτλ. έν τώ μέσίρ 
τών όποιων ΰπάρχουσιν- αχανείς πεδιάδες αμ
μώδεις καταπίνουσαι τά πλε ΐσ τα  τών διαβρεχόν- 
των τήν χώραν γευμάτων* Έν τούτοις τμήματά 
τινα  είνα ι λ ία ν  γόνιμα καί καλλιεργήσιμα, έ- 
χοντα όμως άνάγκην ΰδρεύσεως. Τό κλίμα τη; 
είνα ι υγιεινόν καί εύκραές εκτός δύο θερμοτά-ων 
μηνών. 'Η χώρα αΰτη περιλαμβάνει μεγιστον 
μέρος τής αρχαίας Μηδίας.

θομεν. Τήν νύκτα κατελύσαμεν είς x t^ u i - a t r jd i  
(ξενών) (α) κτίριον έκ πελεκητού λίθου, άλλά 
κατηρειπωμένον, είς δ είσήλθομεν διά μεγάλης

σαντος 1300  π . χ . περιεσώθη έν τή ίερα καί 
άρχοζία β ίβλψ τών Άριανών Ζ Ιν ό -Ά β έσ τ α  (λό
γος ζών), ητοι βίβλίω  περιέχοντι τόν θειον λόγον 
καί πλεΐστα^; άλλας μή θρησκευτικάς διατάξεις.

(α) Έν Περσία τά κεοβάν-σεράϊ τών πόλεων- 
καί τά τής εξοχής είνα ι σχεδόν τής αύτής κα
τασκευής έπ ί τή  διαφορά: ότι τά τών πόλεων εί- 
σί συνήθως δυόροοα. Ταύτα έν γένει ε ίσ ί μ εγά 
λα τετράγωνα οικοδομήματα είκοσι ποδών ΰ- 
ψους μετά δωματίων κατά σειράν έπ ί τής αύ
τής γραμμής, έχόντων θόλους καί ΰψος τεσσά
ρων ή πέντε ποδών άπό τοΰ είσογα'ου, πάντα  
δέ άνευ θυρίδων, ώστε τό φώς μόνον διά τής θύ- 
ρας εισδύει. "Εκαστον δωμάτιον έχει προαύλιον 
τού αύτού μήκους, ανοικτόν έμπροσθεν άπό 4 —.
5 ποδών, μετά μικρας έστίας είς τήν άκραν πρό 
τών δωματίων υπάρχει μάκρος οιάδρομος· όπι
σθεν τών δωματίων είσ ί τά ιπποστάσια  μετά 
μικρών θυρών είς τό μέσον τής αυλής εΰρίσκε- 
ται συνήθως δεξαμενή διαυγούς ΰδατος ή κα
ταρράκτης. Τά κ.3 ρβάν-σεράι ταυτα  έχουσι τήν 
στέγην έσκεπασμένην διά;- χώματος, καί πέριξ 
μικρά εργαστήρια ένθα πωλούνται τρόφιμα.

Είς τούς ξενώνας τούτους τοίχοι μόνον ύπάο- 
χουσιν. Εισερχόμενος τ ις , λαμβάνει τό πρώτον 
δωμάτιον, ό περ εΰρίσκε ι κενόν κατά τήν είσο
δον. Διαμένων δ’ έν αύτώ κατά τό δοκούν άνα- 
χω οεΐ ούδέν άποτίων η μικρόν τι ποσόν ώς δι
καίωμα εισόδου. Τούς ξενώνας τούτους διατηρεί 
τό δημόσιον. Ό θυρωρός π ω λε ΐ παν τό άναγ- 
καΐον διά τά ©ορτηγά ζώα καί τά άναγκαιότερα 
τρόφιμα. Είσί δέ οί τών πόλεων δύο ειδώ ν- οί 
μέν διά τούς οόοιπόρους καί οια τους προσκυνη- 
τάς, έν οις δ ιαμένει τ ις ωσαύτως· όωρεάν, οί δε 
διά τούς έμπορους, καί ούτοι είσ ί συνήθως καί 
ώια'.ότεοοι καί άνετώτεοοι καί καταλληλότεροι,* k 1 Γ '
τά δέ δωμάτια έχουσι θύρας ασφαλώς κλειομέ- 
νας· ά λλ ’ επειδή τά: πλεΐστα  κατέγονται ΰπό 
εμπόρων, λαμβάνεται ώ ί ένοίκιον εν ή δύο σκού
δα τήν ήμέραν. Ό εισερχόμενος είς τούς ξενώ
να : τούτους πλγρώνει έκτος τών δικαιωμάτων 
τής εισόδου καί φόρον διά τά πωλούμενα άναλό
γως τής ποιότητος αύτών.

Τών ξενώνων τινές άνήκουσιν είς τήν κοβέρνησιν 
κα ί άλλοι είς ίδ ιώτσς· παρατη ητέον δε ότι είς 
άπάσας τος πόλεις, έκαστος ςενών ε ίνα ι ιδίως 
προωρισμένος διά τούς οδοιπόρους γνωστών χ ω 
ρών καί τού; εμπόρους γνωστών εμπορευμάτων/
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θολοτής θύρας. —  Είς τήν ακραν σκοτεινής πε
ριστροφικής κλ;μακος, υπήρχε δώμα δπου τήνοί- 
γοντο θύραι μετά ποικίλων παραπετασμάτων. 
Έπισκεφθείς το κακδν τοΰτο κατάλυμα, δπερ μοι 
■προητοιμάσθη, δέν ήδυνήθην νά μή έκφράσω τήν 
δυσαρέσκειάν μου είς τον μιχμανδάρ, οΰ -ποό 
ολίγων ήμερων, διήγειρον τόν ζήλον διά κατάλ
ληλων δώρων, ώς χρυσοΰ ώρολογϊου καί ολίγων 
•πήχεων λευκοφαίου έριούχου, τά όπο'α ό άρχων 
οΰτος και ό υίός του εΰρον κατωτάτης ποιότητος

'II διδασκαλία αΰτη τοΰ Ζωροάστρου πρεσβεύει 
δύο άρχάς, ήτοι τήν τοϋ αγαθού, όσιου και ά · 
γνοϋ ή τό β α ΰ ί ί ε ι ο ν  τοϋ φωτός,  οΰτινος άρχει 
δ 'Ωρομάσδης, ά®’ οΰ πηγάζει παν άγαθόν, καί 
τήν τοϋ άνοσίου καί κακού η τό β α σ ίΜ ιο ν  τού 
σχότονο ,  οΰτινος άρχει ό ’Αρειμάνιος, άφ’ οΰ πη
γά ζε ι πάν κακόν. Πιστεύουσι δέ δτι ό μεταξύ 
τών δύο τούτων πνευματικών δυνάμεων προαιώ
νιος και άκατάπαυστος πόλεμος θέλει λήξει εις 
•ήτταν τού δευτέρου ήτοι τοϋ κακού καί τοϋ 
σκότους.

Τό θρήσκευμα τοϋτο τοϋ φωτός άπεκάλυψαν 
επ ί σωτηρίι^ τών ανθρώπων ό'Ωρομάσδης είς τόν 
Ζωροάστρην, παρ’ οΰ παραλαβόντες οί Μάνοι διε- 
τήρησαν αύτό και έδίδαξαν διαδοχικώς. Οί Χρι
στιανοί κατεδιώχθησαν έν Περσία, οί δέ νϋν ευ
ρισκόμενοι είσ ί τό πλεΐστον Νεστοριανοί καί σ χ ι
σματικοί άρμένιοι. Έ  παιδεία είνα ι λ ία ν α νεπ τυγ
μένη παρά τοΐς Πέρσαις, ο ιτινες άγαπώ σ ιν ιδία 
τήν ποίησιν καί τούς μύθους. Μεταξύ τών ποιη
τώ ν διακρίνονται ό Φιρδουσί, ό Ζααδί καί άλλοι, 
εκ δέ τών ιστορικών ® Μιρχόνδ, ό Χοντεμίο κτλ.

Τό κυβερνητικόν σύστημα κατ’ άρχάς ήν ίερο- 
κρατικόν, ήτοι έκυβέρνων οί ιδιαιτέραν τάξιν ά- 
•ποτελούντες καί άποκλειστικώς τά δικαίωμα τής 
ίερωσύνης έχοντες καί μόνοι κάτοχοι δντες πά- 
σης άλλης σοφίας καί επιστήμης Μάγοι. Ααβού- 
σης δέ τής θρησκείας τών Περσών καθαοώς στρα
τ ιω τ ική ν  καί πολιτικήν μορφήν κατελύθη ή 
ιεροκρατία παρακμάσασα καί διεδέχθη ύπό άπο- 
λύτου μονάρχου. Έγένετο δέ καθαρώς μοναρχικόν 
έπ ί Δαρείου τοϋ 'ίστάσπου, δστις κύριον σκοπόν 
ε ίχ ε  τήν διαρκή υποταγήν τών είς τό αχανές 
αύτού κράτος υποχειρίων λαών· έφθασεν δμως ή 
μοναρχία ε ίς άπόλυτον τυραννίαν καί αυθαίρετον 
δεσποτισμόν, ενώ σ/μερον εστι κληρονομική μο
ναρχία .

Έ  περσική Ιστορία άρχεται πράγματι άπό 
τοϋ Κύρου κατά τόν ΣΤ', π . X. α ιώνα. Πρό τής 
εποχής ταυτης πολλά, άναφέρονται γεγονότα

καί ανάξια αύτώ ν, κατά τό έθβς τών εΰγενών 
καί άξιοτίμων κατοίκων τής χώρας ταύτης· —  
εξ οΰ και κατασκευάζουσι λαμπρά ενδύματα. 
Μοί παρεχώρησεν τότε ε ν  τών ίσογαιων δωμα
τ ίω ν , α λλ ’ ό διευθυντής τού ξενώνος, γέρων αγρι
ωπός, άντέστη είς τούτο λέγω ν δτι πρυητοίμασεν 
ήμΐν θέσιν συναθροίσας τάς νεάνιοας πέντε δια-

άναγόμενα είς λ ία ν  μεμακρυσμένην αρχαιότητα, 
ως περί τής μυθολονιχής δυναστείας τών Πισδα- 
δίων ή Καιομαρίοιν καί τής διαδεχθείσης ταύτην 
τών Καιανίων ή Ά χα ιμενιδώ ν έξ ών κατάγετα ι 
καί ό Κύρος. Τό βέβαιον είνα ι δτι κατά τήν ανα
τροπήν τοϋ άσσυρίου καί μηδικού κράτους οί 
Πέρσαι περιορισθέντες είς τήν Περσίδα (σήμερον 
Φαρσιστάν) οιετέλεσαν άνεξάρτητοι. Νυμ^ευθεί- 
σης ε ΐτα  τής Μανδάνης, θυγατρός τοϋ Ά στυά - 
γους, βασιλέως τών Περσών καί πατρός τοϋ 
Κύρου,ήΠερσίς συνηνώθη μετά τής Μηδίας τφ  536 
μετά τόν θάνατον τοϋ Κυαξάρου Β'. Αί κατακτή
σεις τού Κύρου έν Αυδία. Έλάσσονι Ά σί^  καί 
’Ασσυρία ηΰξησαν τό περσικόν κράτος, δπερ ε π ί
σης έξηκολούθησεν έπεκτεινόμενον άπό τοϋ 530  
— 3 3 0  π . X. δτε καί έκήρυξε τον κατά τής Ε λ 
λάδος πόλεμον. Οί μηδικοί πόλεμοι κλονίζουσιν 
αύτό, ό δέ Μέγας ’Αλέξανδρος τό υποτάσσει 
(331 π . X.) Μετά τόν θάνατον δμως αύτού δια- 
μερ ίζεται καί περιέρχεται είς τούς Σελευκίδας. 
Μετ’ ολίγα έτη οί Πάρθοι διαμφισβητοϋσι τό 
περσικόν κράτος καί έπωφελούμενοι τούς μεταξύ 
Ά ντιόχου καί Πτολεμαίου πολέμους κυριεύουσι 
τήν Παρθίαν καί οΰτω συνίστατα ι τό τών Άρσα- 
κιδών κ.άτος εις χεΐοας τοϋ όποιου περιήλθε τά 
περσικόν κράτος (2 4 6 — 2 2 9  π . X .), καί μ ετ ’ 
αύτούς είς τάς τών Σασσανιδών. Οΰτοι συνεννό- 
σαντες τάς κτήσεις τού άρχαίου περσικοϋ κράτους 
καί σχηματίσαντες δεύτερον η νέον περσικόν βα- 
σίλειον περιέρχονται εις άδιαλείπτους πρός τούς 
Ρωμαίους καί τούς βυζαντινούς αύτοκράτορας 
πολέμους, μέχρις ού τφ  6 3 6  μ. X ., καίτοι έτρό- 
μαξαν τούς Ρωμαίους, άνετράπησαν ύπό τών 
’Αράβων, ών ή δυναστεία διαρκέσασα άπό τοϋ 
6 3 6 — 1258 συμπεριελάμβανεν άπζσαν τήν Περ
σίαν, ή ; τά όνομα έξέλιπε παντάπασιν έπ ί τοεΐς 
α ιώνας. Κατά τόν Η', αιώνα τό κράτος τούτο 
παρακμάζει. Οί 'Γαχερίδαι, Σοφφαρίδαι, Σαμα- 
νίδαι, Βονίδαι καί Γαζνεβίδαι σχηματίζουσιν 
ανεξάρτητα κράτη, άπερ οί Σελδζουκίδαι (1037 ), 
ε ϊτα  ό Τ ζεγγίς-Χ άν (1275) ύποτάσσουσιν άχρις 
ού τφ 12 58  ό εγγονος τούτου Ούλαγού-Χάν τ ί- 
θησι τέρμα είς τήν Χ αλιφείαν. Τότε ή Περσία 
ΰποτάσσεται εις μογγόλους Χάνας, απογόνους
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φόρων οικιών έντός παρακειμένου άθλιου δωματί
ου, οΰτινος ή ευπρέπεια νά δοθ^ τφ  άπεσταλμ ένφ , 
οστις ήτο έγγαμος. Έν τούτοις, επειδή ό κ. καί 
ή κ.Ι)ΐ1 -Η Ullel πρού τίμησαν ν’ άποκατασταθώσν 
ΰπό σκηνάς α ; έστησαν έξωθεν τού ξενώνος, έν
τός λαχανοκήπου, έπέμεινα δπω ; λάβω  μέρος 
εις τό κατάλυμα τοϋτο, ένθα οί ύπηρέται έκόμι- 
σαν τέλος τά έπ ιπ λά  μου.

Νομίζων δτι ημην κύριος τοϋ καταλύματος 
τουτου, ήναψα χηοίον διά ν ’ άναγνώσω ποίν ή

κοιμηθώ, δτε πρός μεγάλην μου έκπληξιν, είδον 
δτι ό υγρός τοίχος, πλησίον τοϋ όποιου έκαθή- 
μην, έφαίνετο κινούμενος. Δέν ήπ α τώ μ η ν ήτο 
άναρίθμητος σωρός έντόμων έκ τών μάλλον ά - 
πεχθών όσα δύ-ναταί τις νά οαντασθγί. Καταλη
φθείς ΰπό φρίκης, προσεκολήθην επ ί μ ίαν στιγμήν 
είς τήν θέσιν μου. Ά λ λ ’ ευθύς, συνελθών, έφυγον 
ψηλαφητί διά κλιμάκων σκοτεινών καί όμοιων 
πρός κρημνούς, έξεγείρων διά τοϋ ποδος τούς 
έκεϊ κοιμωμένους, καί κα-ταδιωκόμενος ύπό τών

ΤΟ ΣΟΥΑΤΑΝΙΕ (έν Περσία).

υλακών τών κυνών οιτινες έφύλαττον τούς γ ε ί
τονας μου.

Τήν αυγήν, ό μιχμανδάρ έσπευσε νά πληρο-

τοϋ Ταμερλάνου ή Ουλαμού. Είτα οί Ίλχανοί 
(1 3 3 6 — 13 9 0  καί οί Τουρκομάνοι βασιλεύουσιν 
έν Περσία άλλά προσωρινώς, δτε τ φ  14 9 9  άρχε- 
τα ι ή δυναστεία τών Σοφή.

Κατ’ άρχάς άδύνατοι δντες ήναγκάσθησαν νά 
παραχωρήσωσιν είς τούς Τούρκους απασαν τήν 
πρός Α. χώραν τοϋ Κερκάχ· άλλά τ φ !5 8 7 Ά β -  
€άς ό μέγας άποκατέστησε τήν μονομαχίαν, ένι
ω σ ε  τούς Τούρκους, άνεκτήσατο, τήν Ταυρίοα,

οορηθ’Λ, τ ί τά αίτιον τών κραυγών μου, καί ό 
ξενοδόχος επίσης, μοί έβεβαίωσεν δτι ή αίθουσα 
κατά τής όποιας παρεπονούμην ήτο καλλίστη ,

έκυρίευσε τήν Γεωργίαν καί άφήρεσεν απο τών 
Πορτογάλλων τό Όρμούζ. Ά πό τού 1Ζ'. αίωνος 
διάφοροι έπιδρομαί έν αίς ή τών Αφρικανών τφ  
1722  κ ζ ί ή τού Ναδίρ τφ  1 7 3 6 — 47 διεμέλι- 
σαν τήν Περσίαν. Τφ 17 9 4  ό ’Αγά Μωχαμμετ 
Σάχ, τίθησι τέρμα είς τήν άναρχίαν καί άμέσως 
ό υιός αύτού Φ έτχ-Ά λή Σάχ άνιδρύει εν τώ ου- 
τ ικφ  μέρει τό άρχαΐον περσικόν κράτος τοϋ ’Ιράν 
1 79 7 . Ά λλά , ένεκα τών κατά τών 'Ρ ώ σ ίω ν πο·-
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καί δτι σάχ-Ά ββάς τις είχε κοιμηθή έκεΐ πολ
λάκις. Τοϋτο ητο αληθές· άλλά δέν επείσθην καί 
ται οέ τά  χωρία όπου διήλθομεν τας ouo επιού
σας νύκτας ήσαν άθλιέστατα, ουχ’ ηττον ηύχα- 
ριστούμην έν αύτοΐς συγκριτικώς..

Αί οΙκία ι τών χωρίων τούτων δμοιαι προς 
άχυροσκεπεϊς καλύβας τής μικρας Ρωσσίας, ει-

λεμων η Περσία απωλεσεν ικανκς χ^ωpas ε τ ικ α ι 
διά τής συνθήκης τοϋ Τουρκμάν-Τσάϊ (1828) τό 
γανάτον τής Έριβάν παρεχωρήθη τοις 'Ρώσσοις 
ώς καί το τής Ν αγτσιβάν. Ή δυναστεία δμως 
τών Καδζάρων, έξ ής και ό ’Αγά Μωχαμμέτ Σάχ 
κατάγετα ι, έστερεώ δη είς τον θρόνον βασιλεύουσα 
άχρι τή ; σήμερον.

ζΙυναο'τεΖίΗ καί Morctpy^cii rfjc /kn<'iar.

Δυναστεία Μυθώδης.

I h c d a S i a r o l  η  K a i o j i a n t a r o l ,

/. Ά χα ιμ -ε ν ίόα ι  η K a ia r ta vo ' i

Κύρος 
Καμβύσης,
Ί'ευδοσμέρδης,
Δαρεΐος Α'. ό Ύστάσπου,- 
Ξέρξης Α '.,
(Άρτάβανος),
Άρταξέρξης Α'. ό Μακρόχειρ,.,
Ξέρξης Β'.,
Σουγδιανός,
Δαρεΐος Β'. ό Νόθος,
Άρταξέρξης Β'. ό Μνήμων,
Άρταξέρξης Γ'. ό τΩχος,
’Αρσής,
Δαρεΐος Γ '. ό Εοδομανος,.

2. Ξ ένοι Βααι.Ιεΐς.
’Αλέξανδρος ό μέγας

Τό άπό τού 3 2 3  π . X. μέχρι. τοϋ 2 2 6  
διάστημα πληροϋται ΰπό τών δυναστειώ 
ΣεΑενχιδ&ν καί τών Άξοαχιδω)· .

3. Σ ασσαν ίόα ι·

Άρταξέρξης Α'-.
Σαπώρ Α'.
Όρμίδας Α'„ .
Β ίφάν Α\ ;

536
530
523
521
48 5
4 7 2
471
4 2 4
42 4
4 2 3
404
369
338
336

3 3 0 - 3 2 3
μ. X.

~ y\ r>

2 2 6
23 8
271
273

ναι εκτισμεναι εκ κεραμιτιόος γη ς, η , ινα εκφρα- 
σδώ σαφέστεοον, απλώς έκ πηλού. Οί κατοικούν, 
τες. έν αυτα ΐς δυστυχείς χωρικοί φαίνονται 
ήσυχοι, εργατικοί, καί άρκούντως νοήμονες· μεθ’ 
όλην οέ τήν πενίαν τής y  to ρ α ς, ό μιχμανδάρ 
κατώρδου πάντοτε νά προμηθεύει ήμ ΐν ά»θόνω; 
πάντα δσ.α δύναται τ ι;  εύλόγως νά έπιθυμήστρ,

Βαράν Β .
»  Γ'.

Ναρσής,
Όρμίδας Β'.
Σαπώρ Β'.
Άρταξέρξης Β'.
Σαπώο Γ'.
Βαράν Δ .
Ίσδιγέρδης Α'.
Βαράν Ε'.
Ίσδιγέρδης Β'.
Όρμίδας Γ'. καί ΙΙερόζης 
Ό βαλάς,
Καβάδης (άπό 4 9 8 — 5 0 1 ) ,.
Χοσρόης ό Μέγας,
Όρμίδας Δ'.
Χοσρόης Β .
Σιρόης,
Άδεζέρος, )
Σαρβάζας,
Τουρανδόκτη, βασίλισσα, ]
Κοσανσδέχης,
Άρζουμιδόκτη, βασίλισσα, |
Χοσρόης Γ'.
Πεοόζης, k
Φαρουκζάδ; /
Ίσδιγέρδης Γ '. 6 3 2 — 653

4. Οι άπ'ο τ ο ν  Ο σμαν  Xa.Ucpai ( 6 5 2 — 42 5 8 ) .
5 . ’Α νταγωνισμός πρός τούς Χαλιφας αλλ επ ί 

ολίγω ν μόνον σημείων.
Τ α χ ε ξ ίδ α ι

276
293
296
3 03
3 10
380
384
389
3 9 9
4 2 0
4 4 0
4 5 7
4 8 4
491
531
579
5 90
628

629

632

Σ  o<f<parjidai 
Σ  a im r t i fa i  
Βουίδαι·, -

Ά λπ-ΤεκΙν,
Σεβέκ-Τεκίν,
Μαχμούδ,
Μασούδ,

8 2 0 — 872
8 7 2 — 902
90 2 — 999

9 3 2 — 1056

0, Καζνεβά/αι
960
9 7 5
999

1028  ή 10 30

7. ΣεΜ ζουχΙόαι τη? Π ησίας.
Τογρούλ* Α'. 1038.·

Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ Κ Ο ΐΜ Οΐ 1071

μακ- ν - όν πόλεων, ώς γάλα , άρτον, ΰδοοπέπο- 
νας, όδι», σταφυλάς καί ολίγον οίνον.

Άφικόμεθα είς Ζενδζάν (α) ούχ’ ήττον μετά

Ά λπ-Ά ρσλάν, 
Μαλέκ Σάχ, 
Βαρκυρόκ, 
Μ ωχαμμέτ Α'. 
Σανδζάρ, 
Μαχμούδ Α'. 
Μασούδ, 
Μωχαμμέτ Β'. 
Σουλειμάν-Σάχ, 
Ά ρσλάν-Σάχ, 
Τογρούλ Β'.

106'·
1072
1093
1105

1 11 5

1158
1158
1161

1 1 7 5 — 1194

1225
1229
1246
1251

1 2 5 9
■1265
1282
1 28 4
1 2 9 0
1 2 9 4
1295  
1304  
1317

#. Γ χονη ίδα ι χα ι Χ ά να ι τοΰ ΧαρίΙ,α 
(Π 5 5 — 1225).

9· Μ εγά.Ιοι Χ άνα ι, Μογγό.Ιοι
Τ ζεγκίς-Χ άν,
Ό κτάϊ 
Καϊούκ,
Μαγκού,

ίΟ. Χ άνα ι Μογγό.Ιοι τον Ίαάν.

Οΰλαγού,
Ά βακά,
Ά χμ έτ .
Άργκούν,
Κανδζατού,
Βαΐδού,
Καζάν ή Χασάν,
Ά λδζαπτού,
Ά βουζα ίδ ,

’Α ναρχία  (1 3 3 5 — 6 0 ).

/  / .  Ί .ΙχανοΙ.
Χασάν-Βουζρούκ, 1336
Ά βεις  Α'. 1356
Ά χμ έτ  Δζεζαιρ ή Άβε'ϊς Β . 1 3 8 1 — 90

(Κατά τήν αυτήν εποχήν, οί Δζουβανοί καί 
οί Μοδλαοβεοοί).
Ταμερλάνός 1 3 6 0 - 1 4 0 5

(α) 'Η πόλις αϋτη μακρόθεν φα ίνετα ι ακμαία 
καί κατάβυτος ΰπό δένδρων και κήπων, αλλ  ο 
εισερχόμενος είς αυτήν ευρίσκει σωρόν ερείπιων. 
Οί κάτοικοι συμποσουνται εις 2 0 ,0 0 0 . Εν Ζεν- 
δζάν όμ ιλεΐτα ι ή περσική καί ή τουρκική γλω σ 
σά· καί ή μέν περσική μέχρι jrou χωρίου Άρ- 
^ ιαγγανέχ , 2 0  μ ίλ . μακράν τής Ζενδζάν, ή δέ 
τουρκική πεοαν του χωρίου τούτου.

σειράν παθημάτων καί καταλύοντες εις άθλια 
καταλύματα.

Ά πό  τής Σεβάνης λίμνης, περί ής προλαβόν- 
τως ειπον, άχοι τοϋ τόπου ένθα εληγεν ή κοίλας 
τής Δελιδζάν ή γυμνότης τής χώρας έν τω μεσω 
είνα ι σχεδόν άκατανόητος. Ά λ λ ά  δ ιατί, μεθ’ ολα 
τά βιβλία δσα άνέγνων κ α ί μεθ’ δλας τάς πλη-

1 2 . Τουρκοίχάνοί.

Λν>'αστει'α τοϋ μέ.Ιατος rccijtriov·
Ίσκενδέρ, 1 507— 35
Δ ζιχαγκίρ , 1 4 3 5 — 1468

Λ υναστε ία  τοΰ Μ νχοϋ  xoiu-yt'ov.

Ούζούν Χασάν, 1468
Τ  εκσούφ,
Δζουλαβέρ,
Βαϋζιγκίρ,
Ρουστάμ,
Ά χμ έτ ,
Ά λβάντ,

1 4 7 8
1 4 8 5
1488
1 4 9 0
1 4 9 7
1 4 9 7

■13. Σοφ7^
’Ισμαήλ Α'.
Θαμάσπ Α'.
Ισμαήλ Β'.
Χουδαβένδ,
Χ αμζάχ,
’Ισμαήλ Γ'.
Άββάς Α'. ό Μέγας,
Σεφή,
Ά ββάς Β'.
Σουλεϊμάν,
Χουσείν,

Μαχμούδ,
Άσράο,

Δαμάσπ Β'.
Ά ββάς Γ'.

1 4 9 9
1 5 2 4
1 57 6
1 5 7 7  
15 8 5  
1 58 5  
1 5 8 7  
1629 
1 6 4 2  
1 66 6

1 6 9 4 — 1 7 2 2  
1722  
1725  
1729 
1732

1736
1 74 7
1747

ί  ί  Λιάψθξοι πξίγχηΛες.
Ναδίρ-Σάχ,
Ά λή  Κουλί Χάν.
Ίβραίμ
Ίσμαήλ-σάχ, 174/
Κερίμ-Βεκίλ, 1761

Ε μ φύλ ιο ς ττόλεμος (1779 -^—9 4 ).

15. Λυνααχεία τώ ν Κα^ΐ,άη-
Ά γα-Μ ωχαμμέτ, 1 7 9 4
Φ έτχ-Ά λή-σάχ, 1 7 9 7
Μ ωναμίλέτ-σάχ, 1834
Νάσο-έδ-Δίν-σάχ, 1848
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ροφορίας άς συνέλεξα, έπέμεινα πάντοτε θεωρών 
•τήν Περσίαν ώς επ ίγειον παράδεισον; δ ιατί δέ 
■προσέτι καταπεσούσης της αυλα ία ς, διετέλουν 
άμφιβάλλων περί τών-κρυπτόμενων θαυμασίων ; 
ή Έριβάν, ή Ναχτσεβάν, ή Μ .̂άνα, ή Ταυρίς, 
είσ ί πράγματι, άγονοι· τά όρη καί αί κοιλάδες φα ί
νονται olovei κεκαλυμμέναι ύπό τέβρας εύρισκο-

» \  λ t — < f f»*v[Λενης παρα τους κρατήρας των υ^α ιστε '.ω ν ολη 
αυτη ή μεγάλη χώρα ομοιάζει φέρουσα τό βάρος 
θείας άράς.

Ή Ζενδζάν ε ίνα ι μικρά πόλις παρουσιάζουσα 
^ύπαράν οψιν, ώς έκεΐναι ας είχον ηδη επισκεφθή· 
μοί εφάνη έν τούτοις αρκούντως, άκμαία. Διήλθον 
κατά πρώτον έφιππος μέρος της αγοράς· εΐτα έ- 

πεσκέφθην τά ερείπια άρχαίυίν άνακτόρων, διερ- 
χόμενος διά διαφόρων θυρών αιτινες άπέβαινον 
έπ ί μάλλον καί μάλλον στεν.αί καί χθαμαλαί. Ή- 
ναγκάσθην τέλος νά κύψω τήν κεφαλήν όπως μή 
προσκρούσω καί διήλθον κήπον πλήρη ύπηρετών, 
δποψ είδον διαφόρους οικοδομάς άτάκτως διεσπαρ- 
μένας. Ή όλιγώτερον έφθαρμένη μεταξύ αύτών, 
σήμερον χρησιμεύουσα ώς μία τών οικιών τοΰ 
διοικητού τής Ζενδζάν, ντο εσχάτως βασιλική κα
τοικία. Άνέβαινον έκεϊ διά κακής περιστροφικής 
κλίμακος, καί εύρέθην αίφνης πρός μεγάλην μου 
Ικπληξιν, έντός δωματίου μεγαλοπρεπεστάιου.

Τό καλοειδοσκόπιον δύνατα-ι μόνον νά δώσΐβ 
ιδέαν τών σχημάτων καί τών χρωμάτων απερ 
προ^έβαλλον τά βλέμματά μου. Εϊδη καλυβών, 
αστέγων καί υποστηριζομένων ύπό κρυστάλλινων 
στυλίσκων, εύρίσκοντο πέριξ τής κατοικίας ταύ
της· έπ ί τών τοίχων καί έπ ί τής οροφής ύπήρ- 
χον προσκεκολημμένα μύρια κάτοπτρα κεχρυσω- 
μένα, σπινθηροβολοΰντα, κα ίλα μ πρ α ί εικονογρα
φ ία ’. παριστώσαι άνθη, Θήρας, μάχας καί πλή 
θος λαμπρών αντικειμένων.

Μεγάλη δεξαμενή πλήρης ΰδατος εύρίσκετο 
Ιν τώ  μέσφ τής κομψής ταύτης οικοδομής, έχού- 
σ<ης σχήμα οκτάγωνον, περί δ’ αύτήν δωμάτια 
ύπηρετών ώς τά θεωρεία τοϋ θεάτρου. Ταϋτα εύ
ρίσκοντο έν τφ  ε ίσογα ίφ . Ά λ λ ’ ,είς τό πρώτον πά 
τωμα, δλα τά  δωμάτια , έναμιλλώμενα πρός αλ- 
ληλα ώς πρός τήν κομψότητα, έχωρίζοντο διά 
κρυστάλλινων, θυρών καί παραπετασμάτων έξ έ- 
ρι.ο.ύχου κεχρυσωμένου...

Ουοέποτε φιλοξενία έγένετο μεγαλοπρεπεστέο» 
κα-ί φιλοφρονεστέρα’ εκείνης ήν-μοί παρέσχεν 6 

χ  α κ ί μ ή ό διοικητής τής Ζενδζάν. Αί τράπεζα», 
ησαν πλήρεις οπωρών καί ζακχαρωτών. Μοί προ- 
σηνέχθη λαμπρός χρυσούς κ α λ ι ά ν  (ναργκιλές- 
ύαλοιύρ ιγξ) καί ό χακίμ έκάθησεν απέναντι μου 
ούδεν- ε ίπώ ν, καίπερ θ ίλω ν προφανώς νά μοί ώ- 
μιλήστ) είς διάλεκτον ήν ήγνόουν. Τ ω όντι, ήναγ- 
κάσθην, λ ία ν άκουοίως, νά μείνω  ά ϊωνος έμπρο
σθεν τόσων φιλοφρονήσεων, διότι έκ τών δύο- 
διαλέκτων οιτινες είσ ίν έν γενική χρήσει είς 
τάς χώρας τα ύ τα ς , ή·.μέν ταταρική μοι ήτο σχε
δόν άγνωστος, ή οέ πεοσική παντελώς.

Ό χακίμ  διέταξε χαμηλοφώνως νά μοί προ- 
σφέρωσι καφέ, π ι λ  ά α :, ,τέίον και τ σ ο υ ρ έ κ ι- 
μ ο υ ρ έ κ t, ών ή μέν πρώτη λέξις σημαίνει άρ
τοι», ή οέ δευτέοα ε ίνα ι έπανάληύις τής προη
γούμενης λέξεως συνήθης εις τήν ταταρικήν δ ιά 
λεκτον ούδεμίαν έχουσα σημασίαν. Ακολούθως 
προσέθηκεν νά μοί δωθ^ τ ο ο ί κ μ ο ο ί κ, ών ή 
μέν πρώτη σημαίνει όρνίθιον, ή δέ δεύτερα· ώς' 
άνωτέρω έλέχθη ούδέν. Τέλος άπεχώρησεν αφού 
μοί ε’ισήγαγεν είς θελκτικόν παρακείμενον δω* 
μάτιον, τοϋ όποιου κατεβιβάσθη προσεκτικώς τδ 
λευκόν παραπέτασμα. "Εσπευσα ν ’ ανασύρω 
τούτο δπως μή στερηθώ τής θέας τής δεεαμενής 
ήτις έδρόσιζε τό κατώτερον πάτωμα, καί τής 
μαγευτικής άπόψεως τοϋ δωματίου δπου ,ό ήλιος, 
πα ίζων έπ ί μυρίων σταλακτιτώ ν, άντενάκλα διά 
τών χρωματιστών παραθύρων, επ ί λαμποοτάτων 
εικονογραφιών. Γίάντες έοεόντιζον περί εμού, άλλά. 
μ ετ ’ έπιδεικτικής αταραξίας καί ύπερβολικής πε- 
ρισκέψεως. ’Εκτός λαμπροτάτου προγεύματος,, 
μοι προσηνέχθη πύραυνον, καί άλειμματοκήριον 
δπερ μοι έφάνη λ ία ν  άκατάλληλον διά τήν λαρ.- 
πράν ταύτην κατο ικ ίαν ακολούθως τά κατά τά 
έθιμα τοϋ τόπου άπαιτούμενα πρός καλλ,ωπισμόν , 
άντικείμενα, ήτοι τεμάχιον αθλίου σάπωνος, 
κ η ,νά  (κύπρος), καί δ έ γ κ ι  (βα»ή) πρός βαφήν 
τής κόμης, τοϋ πώγωνος,. τών χειρών καί τών 
ποδών. Οϋτω καλλωπισθείς μετέβην είς τήν «=■<- 
γοράν ακολουθούμενος ύπό τεσσάρων φεράς, ώ ν 
τόν ζήλον ώφειλον νά μετριάσω, διότι έφιλοδώ- 
ρουν διά £αβοισμών καί λα^τισμών έκείνους·.

(ακολουθεί)
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ΑΙ ΜΕΓΑΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΤΕΡΓΕΣΙΑΙ 

τ ο ν  Α Λ 1 Ρ Ε Α  s v r r p o v

έπιβάλλουσι καί είς τόν « Γραφικόν Κόσμον » 
τήν ύποχρέωσιν έν τ^ Ιδιότητι αύτού ώς έν τών 
περιοδικών δημοσιογραφικών τής Α νατολής ορ
γάνων δπως έκ^ράσι^ άπό μέρους απάντων των 
έν Τουρκία ομοεθνών του πρός τόν έξόχου έλευ- 
θεριότητος, άνεξαντλήτου φ ιλογενείας καί άδό- 
λου πατριωτισμού τούτον- ομογενή τήν ζωηράν 
καί ένθερμον έκείνην ευγνωμοσύνην ήτις αύθορ- 
μήτως γεννάτα ι έν :αΐς καρδίαις αυτών οπότε 
βλέπουσι τ ίν  διαπρεπή τούτον πατριώτην μετά 
τοσαύτης έλευθεριότατος τοσοϋτον σημαντικά έ- 
κάστοτε ύπέρ κοινοβελών σκοπών διαθέτοντα 
ποσά. Οί έν Τουρκί^ι "Ελληνες δέν δύνανται ν ’ 
άποκρύόωσι τήν ζωηράν ύπερηφάνειαν ύφ ’ ή ; 
καταλαμβάνονται οπότε βλέπουσιν δτι οί άνδρες 
ούτοι οιτινες τοσοϋτον ενεργόν διά τών μεγάλων 
αύτών περιουσιών ύπέρ τής ηθικής τοϋ "Εθνους 
καί τοϋ Γένους ήμών άναπτύξ?ως λαμβάνουσι 
μέρος, οιτινες εννοούν νά ύποστώσι πάσαν χρη
ματικήν θυσίαν, δπότε πρόκηται νά συντε- 
λέσωσιν είς τήν ίκανοποίησιν εθνικής τίνος α 
νάγκης, οπότε βλέπωσι, λέγομεν, δτι οί μ εγά 
λοι ούτοι πατρ ιώτα ι έ ν  Τουρκί$ έγεννήθησαν, 
έν Τουρκία άνετράφησαν καί δτι έν Τουρκία ε
πίσης κατήρξαντο κατά πρώτον τοϋ επιχειρημα
τικού αύτών σταδίου δπερ διά τής δραστηριότη
τας καί λελογισμένης των έπιχειρηματικότητος 
διά τοσοϋτον εκτάκτου κατόπιν περιέβαλον λαμ- 
πρότητος. Οΰτω τόν ΑΝΔΡΕΑΝ ΣΪΓΓΡΟΝ όσον 
δήποτε μακρόν καί αν ί) τό χρονικόν διάστημα 
δπερ άποχωρίζει αύτόν άφ’ ήμών, ούδέποτε έν 
τούτοις θέλομεν παύσει τοϋ νά τόν θεωρώμεν α 
ληθή συμπολίτην μας καί νά έπαιρώμεθα μάλ ι
στα οπότε βλέπομεν αύτόν τοσοϋτον ύπέροχον 
ήμέρα τή ήμέρα διά τών πολυτίμων αύτοϋ προ
σόντων παρά τφ  τραπεζητικφ τής Ευρώπης καί 
κοινωνικφ τής 'Ελλάδος κόσμφ καταλαμβάνοντα 
θέσιν.

Τάς άνωτέρω σκέψεις έγέννησε π&ρ’ ήμΐν ή 
έν τ α ΐ ί  τελευτα ία ις άθηναϊκαΐς έφγμερίσι άνά- 
γνωσις έτέρας μεγάλης τοϋ ενθέρμου τούτου πα 

τριώτου πρός τό "Εθνος δωρεάς θέσαντος είς τήν 
διάθεσιν τού βασιλέως Γεωργίου τό σημαντικόν 
ποσόν 1 0 0 , 0 0 0  δραχμών δπως χρησιμοποιηθώ 
παρά τής Α. Μ. πρός άνέγερσιν επαρχιακού αρ
χαιολογικού μουσίου. Παρά τών αύτών έφημερί- 
δων μανθώομεν δτι δ κύριος Σ υ γ γ  ρ ό ς άνέ- 
λαβεν επίσης τήν άνέγερσιν θεάτρου έν Ά θή- 
να ις, τοϋ δήμου παρασχόντος δωρεάν τό άπαι» 
τούμενον γήπεδο ν. Εκτός τούτου καί δτι 13 νέον- 
άποστέλλονται είς Ευρώπην ύπ ’αύτοϋ δπως σπου» 
δάσωσι τήν δραματικήν. Ένθυμούμεθα μεθ’όπόσης 
προθυμίας ό φιλάνθρωπος ουτος ομογενής έθηκε 
πρό ολίγων έτι ετών είς τήν διάθεσιν τής βα- 
σιλίσσης "Ολγας έκατοντακισχιλίας επίσης δραχ- 
μάς α ιτινες έσχρησιμοποιήθησαν ύπό τής Α. Μ. 
είς τήν άνέγερσιν τού έν Πειραιεΐ πτωχοκομείου.

Δέν λησμονοϋμεν έπίσης δτι δ Ά  ν δ ρ s α ς 
Σ υ γ  γ  ρ ό ς είναι εκείνος δστις έδωρήσατο εις 
τήν Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα τών Κυριών τής- 
ήμετέρας πόλεως τό λαμπρόν εκείνο γήπεδον 
έφ’ ού άνηγέοθη τό έν Πέρα Έργαστήριον τής, 
Άδελφότητος ταύτης.

Μετά τά άνωτέρω ούδείς πλέον θά εύρεθίί 6W  
τις νά θεωρήσ/) ύμάς ώς άλόγως έπαιρομένους 
όπότε βλέπομεν δτι τό "Εθνος ήμών τοιούτους 
έξοχους είς τόν Ά  ν δ ρ έ α Σ υ γ γ ρ ό ν  κέκτηται 
πατρ ιώτας,— και τούθ’δπερ δι’ήμάς τό σπουδαιό- 
τερον —  δτι οί πατρ ιώ τα ι ούτοι έκ τών κόλπων- 
ήμών έξήλθον, μεταξύ ήμών άνετράβησαν καί έν 
τ^ πσλει ήμών κατά. πρώτον άνεδείχθησαν.

ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ δτι άπονέμομεν σεβασμόν δφει- 
λόμενον είς τήν ίεράν μνήμην χρηστού καί φ ιλο - 
γενούς ομογενούς τού: ΙΩΑΝΝΟΓ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΓ, 
ούτινος τόν θάνατον έθρήνησε πρό τίνος σύμπα- 
σα ή ομογενής τής πρωτευούσης μας κοινότης, 
γράφοντες καί ήμεΐς έν τφ  ήμετέρφ περιοδικφ 
γραμμάς τινας περί τών εύγενών πρός τό ''Ε
θνος διαθέσεων άς καί ζών και κατά τήν ΰστά- 
την αύτού ώραν δ πολύκλ αυστος ούτος ομογενής 
έσπευσε νά έκδηλώσιρ.

Οί γνωρίσαντες τόν άξιόλογον τούτον ομογε
νή ήδυνήθησαν νά γνωρίσωσι όπόσον θαυμασίως 
συνήνου έν αύτώ αισθήματα-ζωηράς καί άνυπο»-

435
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κρίτου αιλομουσίας μ ετ’ αισθημάτων άδολου και 
ειλικρινούς φιλανθρωπίας, εργαζόμενος πάντοτε 
άκαμάτως —  πλήν άνευ πομποδών επιδείξεων 
—  υπέρ τής πνευματικής άναπτύξεως τής τε 
γεννεθλίου αΰτοΰ πατρίδος ώς κα'ι τής κοινότα
τος Χαλκηδόνος, έν ή έπ ί τοσαΰτα διέμενεν έτη. 
Έκτος δε τών επαινετών αΰτοΰ τούτων ενεργειών 
ό φιλάνθρωπος ομογενής έγκατέλειπε διά διαθή
κης αΰτοΰ και τό ποσόν 170  λιρών οπως διανε
μηθώ εις διάφορα φιλανθρωπικά τής πρωτευού- 
σης ήμών καταστ/ματα, καταδείξας τάς εύγε
νε ΐς  τής ψυχής αΰτοΰ όρμάς και διαθέσεις.

Τό σπουδαΐον δέ πράγματι κενόν δπερ ό-όδυ- 
νηοός θάνατος τοΰ διαπρεπούς τούτου ομογενούς 
έγκατέλειπε παρ’ ήμ ΐν, άναπληροΰται κατά μέ
γα μέρος ύπό τών εκλεκτών αΰτοΰ υΙών κ. κ.

Ζ α χ  α ρ ί ο υ καί Δ η μ η τ ρ ί ο υ Ζ α χ  α ρ ι- 
ά δ ο υ, άξιολόγων νέων λ ία ν έπιμεμελημένης 
εΰτυχησάντων νά τύχω σ ι παρά τού πατρός αΰ- 
τών αγωγής κα! ζωηρών δσων και δικαίων άπο- 
λαυόντων παρά τ^ ήμετέρα κοινωνία συμ πα
θειών.

Τήν προθυμίαν μάλιστα μεθ’ ή ; οί ’Αδελφοί 
Ζαχαριάοη έσπευσαν νά θέσωσιν είς τήν διάθε- 
σιν τών διαφόρων φιλανθρωπικών μας καταστη
μάτων τά ύπό τοΰ πατρός των κληοοδοτηθέντα 
αΰτοΐς χρηματικά ποσά, θεωροΰμεν ώς κατα- 
δεικνύουσαν άριοήλως δτι καί παρά τοΐς υίοΐς 
έπνκρατ3Ϊ ή έμφυτος εκείνη πρός τό άγαθοεργεΐν 
τάσ ις, ήτις τό κύριον τού φιλογενοΰς αΰτών πα 
τρός άπετέλει χαρακτηριστικόν.

ΧΜ)«<

SA B IE P Ι Ε  ΜΟΙΙΙΤΕΠΕΚ

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Μ υθιστορία  Μ εταφρασθεΐσα ' 1 ?πό S .  X .

(Συνέχ. νΐδε σελ.

Ε ίς έξ αΰτών, γέρων καί λευκόθριξ υπηρέτης 
καταβεβλημένος έκ τής συγκινήσεως καί τού 
τρόμου έγονυπέτησε πρό τοϋ άναισθήτου τής 
νεάνιδος σώματος καί έκτος κινδύνου αΰτήν ίδών 
Δόξα τφ  Θεώ, ή κυρία μας είναι αβλαβής, ανέ
κραξε.

Δραξάμενος δ’ έπειτα  τών χειρών τοϋ Τρϊ- 
στάν καί καταφιλών αΰτάς*

—  Μεγίστη σας οφείλετα ι εΰγνωμοσύνη, κύ
ριε Βαρώνε, τ φ  ε ίπ ε , διότι τ^  άρωγ^ τοΰ 'Γψί- 
στου [aoj ενώσατε το προσφιλές τοΰτο τέκνον,

—  Μέ γνω ρ ίζεις; ήοώτησεν ό νέος μετά τίνος 
έκπλήξεως.

—  Πώς νά μή σάς γνωρ ίζω , κύριε, αφού ό 
κύριός μου είναι ό πλησιέστερος τών γειτόνων 
τού μεγάρου τοΰ Σαντιβέρ,

—  Πώς ονομάζεται ό κύριός σου;
—  Ό κόμης τοϋ Μιραβέλ.
—  Ά  ! είπεν ό Τριστάν μ ετ ’ αποτόμου ΰψη- 

λοφροσύνης, ώστε ή νέα αΰτη . . .

4 0 0 0  Τεύχος ΛΒ’.

—  Είναι ή δεσποινίς Λευκή, τό μονογενές 
τέκνον τού κυρίου μου.

—  Ε λπ ίζω  δτι ούδεμίαν σοβαράν συνέπειαν 
θέλει επιφερει το συμβάν τοϋτο, είπε τότε ό Τρι- 
σταν μ ετ ’ άκρας ψυχρότητος* παρακαλώ νά έκ- 
«ρραι^ς εκ μέρους μου είς τήν δεσποινίδα όλην 
τήν συγκίνησιν τήν όποιαν 7|σθάνθην έκ τοϋ 
συμβάντος τούτου τό όποιον εΰτυχώς δέν έχει 
πλέον ούδεμίαν σπουδαιότητα.

Και λαβών τόν π ίλον του έχώρησε πρός τό 
μέρος ενθα δ ίππος του ήν προσδεδεμένος είς 
κορμόν δένδρου.

—  Π ώ ς! Κύριε, α να χ ω ρ ε ίτ ε ; άνέκραξεν ό 
γηραιός υπηρέτης . . .

Βεβαίως . . .  τ ί έχω πλέον νά κάμω έν- 
ταϋθα, παρακαλώ ; . . .

Διότι . . . εσκεπτομην . . , ένόμιζον . . . 
ότι ό Κ. Βαρώνος θά έπεθύμει νά ίδί) . . . .  έκτός 
τταντος κινουνου · · . , κα». επαναλα(ΐ^άνου^αν 
τάς αισθήσεις έκείνην, ής Ισωσε- τήν ζωήν . . .
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—  Ά  πατάσα ι, φ ίλε μου, άπήντησεν δ Τρι- 
στάν· ή δεσποινίς τού Μιραβέλ ούδεμίαν μήτε 
εμού μήτε τής παρουσίας μου άνάγκην εχει . . . 
τήν άφίνω έν πλήρει ασφαλεία ύπό τήν έπίτή- 

ρησιν σου*' χαΐρε.
Ώ μιλών δέ έθεσεν ήδη τόν πόοα έπ ί τοϋ άνα- 

βολέως.
’Ιδού τώρα ή έξήγησις τής τοιαύτης τού Τρι- 

στάν ψύχρας δ ιαγωγής, ήτις άναμφιβόλως δέν 
ήομοζεν είς άληθή ευπατρίδην.

’Α π’ αιώνων οί Βαρώνοι τοϋ Σαντιβέρ καί οί 
κομήτες τοϋ Μιραβέλ γείτονες καί άντίπαλο ι έ- 
τρεαον πρός άλλήλους μίσος τρομερόν καί περι- 
πεπλεγμένον μέ μονομαχίας, ά πα γω γά ς , β ια 
σμούς, ένίο :ε δέ καί δολοφονίας.

Ά νατραφεις ύπό τού πατρός του έν ταϊς άρχαΐς 
τού ενστίκτου καί αλόγου τούτου μίσους . δέν 
ήδυνήθη δ βαρώνος νά μην αίσθανθή αποστροφήν 
αμ’ άκούσας τό όνομα τής μισητής ταύτης οί- 
κογενείας.

Δέν έσκέ®θη ποσώς δτι ή κληρονόμος τής ο ι
κογένειας ταύτης ήν θελκτική δεκαεξαετής νεάνις, 
άθοωτάτη βεβαίως δλων τών αιματηρών προη
γουμένων σκηνών· ήτθάνετο τό κληρονομικόν 
μίσος ρέον έν ταϊς φ λεψ ί του μετά· τοϋ αίματός 
■του καί άπεμακρύνετο.

Ιδού τό πάν.
Καί δμως δέν άνεχώρησε.
Διότι τήν στιγμήν καθ’ ήν έθετεν, ώς είπο- 

μεν, τόν πόδα έπ ί τού άναβολέως, ή δεσποινίς 
1 τοϋ Μιραβέλ συνελθοϋσα ήνοιξε τούς δφδαλμνύς 

βαθύν άφεΐσα στεναγμόν.
Ό Τριστάν έστράφη πρός αΰτήν.
ΊΙ Λευκή, ίοούσα ξίνον πρό αυτής κατέστη 

πορφυρά ώς άνθος ροιάς καί έκινήθη διά- νά ά- 
ναστή· ά λλ ’ είσέτι άδύνατος ούσα έπανέπεσε.

Έλκυόμενος ύπό ίσχυροτάτης ελξεως ο Κ. τοΰ 
Σαντιβέρ άφεις τόν ίππον προσήλθε παρα τί| νε- 
άνιοι.

  Τί συμβαίνει, ήρωτησεν ή Αευκη μετα
τρεμούσης φωνής καί πρός τόν γηραιόν υπηρέτην 
άποτεινομένη, καί διατί κείμαι ούτως κατα γης, 
άδύνατος. ώς νά ήμην θνήσκουσα ;'

—  Κυρία, άπήντησεν δ ύπηρέτης, 'Λ ίππος, 
τρομάξασα καθ’ όδόν έκ τής θέας ζωου αίφνης 
άναοανέντος, αφήνιασε, καί άπαγαγοΰσα υμάς

εφευγεν έντός τού δάσους μετά τοσαύτης ταχύτη- 
τος ώστε ήμεΐς μέν δέν ήουνάμεθα νά σάς φθά- 
σωμεν σεις δε διετρέχετε κίνδυνον τοΰ νά κατα- 
συντριβήτε κατά τών κορμών τών δένδρων άν ο 
κ. Βαρώνος δέν έρρίπτετο μ ετ’άκρας γενναιότητας 
πρό.τής ίππου , καί δέν κατώρθου^νά την κατα- 

1 κρατήση . , .
—  Τώ δντι, ε ίπεν ή Λευκή μετά θελκτικού 

μειδιάματος, άρχίζω νά ενθυμούμαι.
Ποοσήλωσεν έπ ί τοϋ Τριστάν βλέμμα περιέρ

γειαν δμα καί ευγνωμοσύνην έκφράζον, νέον 
έρύθημα αίδοϋς έχρωμάτισε καί αύθις τάς πα 
ρειάς καί τό μέ^ωπον αΰτής· έτεινε τήν χεΐρα 
ι.ρός τόν βαρώνον μετ’ άφελείας καί άξιολατρεύ* 
του άγνότητος λέγουσα·

—  "Ω !" σάς εΰγνωμονώ, Κύριε, σας εΰγνωμο- 
ν ώ ! . . . ό πατήρ μου θά έκλαιε πολύ άν άπέ- 
θνησκον.

Ό Τριστάν έδίστασεν επ ί μικρόν νά λάβιτ) τήν 
χεΐρα ήτις τφ  ετείνετο, ά λλ ’ ύπεχώρησε καί π ά 
λ ιν  ε ίς τήν έλκτικήν δύναμιν ήτις τόν προσ- 
είλκυεν.

’Έφερε τούς λεπτούς καί λευκούς τής χειρός 
ταύτης δακτύλους είς τά χε'-λη μετά τοσαύτης 
ζωηρότητος ώστε ή νεάνις άπέσυρε ταχέως τήν 
χεΐρα, μικράν άφεΐσα κραυγήν.

Ό  Τοιστάν ιστατο άναυοος πρό τής ωραίας 
καί άγνοτάτης ταύτης παιδος τής όποιας τά 
βλέμματα προσηλούντο επ ι τών ιοικών του μετ 
άνεκφράστου αισθήματος αιδοϋς και ευγνωμο
σύνης.

—  Κύριε . . . ε ίπ εν ή Λευκή καί διεκόπη έπ ι
μίαν στιγμήν.

— Τί έπ ιθυμ εΐτε , Κυρία; ήρώτησεν ό Τρι- 
στάν μετά φωνής τήν όποιαν οί παλμοί τής καρ
δίας του καθίστων άκουσίως αύτού ΰποτρέμουσαν.

—  Κύριε, έπανέλαβεν ή Λευκή, μού εσώσατε 
τήν ζωήν, τήν στιγμήν δέ ταύτην είς ύμάς και 
μόνον οφείλω τήν ήοονήν τού να επαναολεπω 
τήν ώραίαν ταύτην πρασιάν καί τον τοσοϋτον 
γλυκύν ήλιον. Ε ίπατε μοι, κύριε, το ονομα σα-,

• διά νά  τό ε ιπω  καί έγώ εις τόν πα-..·,ρα μου ο»
πως μ ή λησμονη'ή ποτε.

Ό βαρώνος ώφειλε νά ΰπακούσ/).
Έ καμεν ύπόκλησιν καί ήμιήνοιξε ά χ ε ίλ η ,.
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ά λλά  τήν στιγμήν καδ’ ήν ήδέλησε νά προφέρω 
το όνομά του έδίστασεν επ ί μικρόν, προσηλώσας 
μετά σχεδόν περιπαδοϋς επιμονής έπ ί τοϋ ω
ραίου τής Λευκής προσώπου, το βλιβεράν αίφνης ; 
έ’κφοασιν λαβόν βλέμμα του.

Τήν στιγμήν εκείνην πληθύς Ιδεών διήρχετο 
■τοϋ πνεύματός του.

’Έ λεγε καδ’ έαυτόν δτι ποτέ θέα γυναικός δέν 
τον είχεν έπ ί τοσοϋτον σαγινεύσει.

"Οτι ούδέν κατ’ επ ιφάνειαν τον έχώριζε τής 
νεάνιδος ταύτης, ίσης πρός αυτόν κατά τε τόν 
βαδμόν καί τά πλούτη, καί δτι μ ’ όλα ταϋτα 
μόνον τό όνομά του προφερόμενον έμελλε νά ά
νοιξή μετ’ ό)·ίγον μεταξύ . αύτών ανυπέρβλη
τους αβύσσους.

Κατηράσδη σχεδόν τοϋ ονόματος τούτου, δι’ δ 
τοσοϋτον ΰπερηφανεύετο, καί διείδε τό. μισάρόν 
άδίκημα τώ ν πατροπαραδότων προλήψεων, τάς 
οποίας άπα ισ ίω ς είχε κληρονομήσει· τ<ρ έφαίνε- 
το ότι άγνωστον δυστύχημα, δέλει καταδραύσει 
τό μέλλον του, καί ανοίξει είς τήν καρδίαν του 
βαδείαν καί άνίατον πληγήν.

Έ ν τούτοις ή Λευκή έπερίμενε τήν άπάντη- 
σιν τοϋ Τριστάν, ήρχισε δέ νά έκπλήσσηται διά 
τήν άνεξήγητον ταύτην βραδύτητα.

Ό  Τριστάν δέν ήδύνατο πλέον νά όπισδοχω- 
ρήσ’Α· κύψας τούς όφδαλμούς έψιδύρισε τά όνομά 
του, ώς εί ώμολόγει πράξιν αίσχράν ή άσύγ- 
γνωστον κακούργημα.

—  "Α ! άνέκραξεν ή Λευκή μέ εΐδός τ ι τρό
μου, άμα τό δνομα τοϋτο άκούσασα.

Ό Τριστάν ήννόησε κάλλιστα τήν εκ»ρασιν 
τοϋ τή ν  νεάνιδα διαφυγόντος επιφωνήματος, ύ
ψωσε τούς όφδαλμούς καί τούς προσήλοχσεν έπ ί 
τοϋ προσώπου τής δεσποινίδος τοϋ Μιραβελ.

Τό πρόσωπον τοϋτο ε ίχ ε  άποβάλλει τήν έ'κ- 
φρασιν τής γλυκείας εύμενείας, καί τής μετά 
συγκινήσεως ευγνωμοσύνης ύφ ’ ών πρό ολίγου 
ένεψυχοϋτο καί δέν εξέφραζε ή ένστικτον καί ά- 
κούσιον φόβον.

Ό Τριστάν ήσδάνδη δλίψιν όδυνηράν, όπίσδο- 
χώρησε κατά τινα .βήματα, καί μετά βραδείας 
καί χαμηλής φωνής.

—  Υ μ ε ίς , ε ίπε, τό ήδελήσατε· ορκίζομαι δτι 
επροτίμων νά τηρήσω σ ιγή ν ! Οϋτω τουλάχιστον

δά διετηρεΐτε ίτ ω ; ευμενή ένδύμησιν ένός ά
γνωστου, ενω τωρα δέν είμαι πλέον δι’ ΰρας ή 
ανδρωπος τόν όποιον οφείλεται νά μισήτε . . .

—  Να μισώ ! . . διίκοψε ή Λευκή, ώ ! Κύριε..

—  Φεϋ ! Κυρία, άπήντησεν ό Τρ.στάν γ νω 
ρίζω ποσον τρομερόν είνα ι τό κράτος κληρονομι
κών τινων προ/ήψεων τάς όποιας τό τέκνον έκ- 
μυζά μετα τοϋ τρεφοντος αυτό γάλακτος. Ποίν 
σας ιοω ομολογώ, Κυρία, δτι συνεμεριζόμην τά ; 
προλήψεις τα υ τα ; . . . είς τά όμματα υμών ε ί
μαι εχδρο; τή ; οικογενεια; σας. Τώρα Κυρία δά 
χωρισίώμεν . . . διά παντό ; . . . χωρίς άναμφι- 
βόλως νά έπανίδωμεν πλέον άλλήλου; . . . Φεύνο) 
ευτυχής οιοτι ηΟυνηδην να σα ; κάμω έλαοοάν 
τινα υπηρεσίαν, οα; παρακαλώ δέ νά λησμονή- 
σητε διά παντός τό δνομα μου, άν ποτε κατα- 
δεχδήτε νά μέ φέρητε είς τήν μνήμην σας . .

Ταϋτα ειπών ο βαρώνος έκαμε βαδείαν ύπό- 
κλισιν προ τής νεάνιόος καί πλησιάσα; πρός τόν 
ανυπομονως περιμενοντα ίππον του εδεσε καί 
πάλιν τόν πόδα έπ ί τοϋ άναβολέως.

Χαίρετε, Κυρία, εψιδύρισε στραβείς ποός 
την νεάνιδα.

Χαίρετε . . . άπήντησεν ή Λ ;υκή άλλά το- 
σουτον χαμηλοφώνως ωστε ο Τριστάν μόλις τήν 
ήκουσε.

Ό νέος "ππευσεν, έθεσε τήν χεΐρα έπ ί τοϋ 
μετώπου του ώς εί έπροσπάδει νά έκδιώξη ο- 
χληράν τινα  ιδέαν, βυδίσα ς δέ τούς πτερνηστή- 
ρας εις τά πλευρά τοϋ ίππου του εγεινεν άιοαντος 
ως αστραπή, χάμψας τήν γω νία ν ένός διαδρόμου.

Ή Λευκή εμεινε ακίνητος καί σκεπτική ΰπό 
τήν μεγάλην δρϋν ύφ’ ήν έκάδητο.

"Οταν ό γέρων ΰπηρέτης πλησιάσας τήν ήρώ- 
τησεν εύσεβάστω ; έάν δέλτρ νά ίππεύση  διότι ό 
Κύριος πατήρ της δα ητο βεβαίως άνήσυχος έκ 
τής παρατεταμμένης άπ<?υσία; της, ή Λευκή ά- 
νετριχίασεν.

Άνεσκίρτησεν ώ ; νά τήν άφύπνισαν έν τω 
μεσω ονείρου, ψιδυρίζουσα τήν διακεκομμένη'/ 
ταύτην φράσιν, ήτις ήν άναμφιβόλως άπάντησις 
είς μ ίαν τών ενδομύχων αυτής σκέψεων:

—  Έχδρός μου ! . . . Εκείνος I . . .  ΤΩ ! Ό χ ι.. .
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II.

ΟΙ ΔΓΩ ΕΡΑΣΤΛΙ.

Έδέσαμεν ύπό τά cjj.uaτα τών αναγνωστών· 
τήν διήνησιν τοΰ επεισοδίου τούτου, διότι αν χαί 
έκ τών κοινών οϋχ ήττον ό'αως άναποσπάστως 
συνδέεται μετά τών συμβεβηκότω-ν τά όποια δέ- 
λουσι ακολουθήσει.

Έρως αμοιβαίος ήρξατο συνδεων τόν Τριστάν 
τοΰ Σαντιβέρ μετά τής δεσποινίδος τοΰ Μιραβελ 
ή τ ις  καθ’ όδόν, ΰπό τήν αρκετά εύλογοοανη, πρό- 
φασιν τοΰ νά μή τρομάξιρ τόν πατέρα τ/;-:, διέ
ταξε τούς ΰπηρέτας νά τηρήσωσι άπόλυτον επ ί 
τοΰ συμβάντος <?ιγήν, ένώ ό βαρώνος έπανήλθεν 
είς τό μέναρον πυρέσσούσαν μέν τήν κεφαλήν, 
ΰ π ’ αγνώστων δέ συγκινήσεων τεταραγμένην τήν 
καρδιάν εχων.

Καδ’ δλην τήν νύκτα τής ημέρας ταύτης πάλη 
τρομερά ήρξατο έν τή καρδία τοΰ Τριστάν μετα-
rt -  , t —‘ 1 ' r νςυ τ*υ αρχαίου της ο ιχ ίγενειας. μίσους και το.» 
άρτιγεννήτου έρωτος.

’Ά λλοτε έσκέπτετο νά φύγτ, μακράν τής Έ - 
λευδέρας Κομητείας, «λ λ ό τ ϊ .δέ νά ριφδή είς 
τούς πόδας τής Λευκής, νά τή άποκαλύψιρ τόν 
ε ζω τά  του καί νά φονευδή πρό αύτής αν δέν 
έσυγκατατίδετο νά συμμερισδή τό άκράτητον 
πάδος του.

Τό βέβαιον είνα ι δτι τήν-έπ ιοΰσαν, κατά τήν 
αύτήν ώραν χωρίς, ούδ’ αύτός ακόμη νά γνωρίζτ) 
τόν σκοπόν τοΰ διαβήματος του, μετέβη-μόνος 
«νευ συνοδείας, άνευ ούδενός υπηρέτου ακολου
θούμενος, είς τό μέρος έ’νδα τήν .προτεραίαν συ- 
νηντήδη μετά τής Λευκής καί βήματα τινά  μα
κράν άφιππεύσας διευθύνθη πεζός πρός τήν με
γάλην δρΰν ύφ’ ήί/ ί ίχ ε  άφήσει τήν προσφιλή 
τής καρδίας του εικόνα.

”Ας φαντασδή ό αναγνώστης τήν εκπληξιν, 
άληδώς δέ καί τήν αφατον ευτυχ ίαν ήν ήσδάνθη 
δταν εν τή αυτή~ Θέσει είδε τήν Λευκήν σύννουν, 
ύπό τής αϋπνίας έπίσης καταβεβλημμένην, κρα
τούσα άγριον έν τα ϊς  χεοσίν άνθος, καί διά τών 
λεπτώ ν αύτής δακτύλων έκφυλλίζουσαν αύτό.

"Όπισθεν, τών θάμνων κρυπτόμενος έδεώοει 
μδτ’ ϊκστάσεως τήν .δεσποινίδα τοϋ Μ φαβέλ χω-,

ρις ουδε βήμα τολμών νά κάμιρ πρός αύτήν, 
προσπαδών δ α π ’ εναντίας νά κρύψ/, όσον τό δυ
νατόν τήν έκεϊ παρουσίαν του.

Τήν άλλην ημέραν ή αύτή σκηνή έπανελείαθη 
επ ί πολλάς έβδομάδας έξακολουθήσασα τοΰ μέν 
Τριστάν δπισδεν τών θάμνων δεωμένου τής δέ. 
Λ-ευκης την αυτήν εκαστην πεωίαν- στά-σιν έ·*· 
χούσης.

’Εν- τούτοις ο ερως ούτος έκαμνεν καταπλη-- 
κτικας προόοους εις τάς καρδίας άμβοτέοων, ή 
οε στιγμή καδ’ ήν εμελλε νά έκραγή μή δυνάμε- 
νος πλέον νά συγκράτησή έπλησ ίαζε.

Τέλος ή στιγμή αΰτη πραγματικώς έφδασεν.
Ημέραν- τ ινα  ό Τριστάν ΰπό άκαταμ,αχήτου · 

δυνάμεως ωθούμενος άφηκε τήν κρυπτήν του καί 
επ)ησ ιασε προς την νεάνιοα, ήτις είς ρεμβασμούς 
βυδισμένη καί κάτω νεύουσα δέν τόν ε ίχ εν ίδ ε ϊ 
πλησιάζοντα.

—  Δ,εσποινίς .  .  . έψιθύρισεν.ό Τριστάν ώς δει
λόν παιδίον, καί κάδυγρον τό μέτωπον έχων.

Ή Λευκή άνεσκίρτησεν αμα δ’ ΰψωσε τήν κε
φαλήν, καί είδεν ένώπιόν της τόν νέον, άφήκε 
κραυγήν έκπλήξεως, μέχρι τοϋ λαιμού όλοπόρ- 
φυρος γενομένη,

—  Σ εις, Κύριε, σεις εδώ ; άνέκραξεν. ~Ω ! 
δ ιατί ήλδετε, τ ί μέ δέλετε . . .

Ό Τριστάν γονυπετήσας ήρξατο διά τών φλο* 
γεροτερών εκφράσεων νά έκφράζν) τόν πρός αύ
τήν έρωτά του . . .

—  Κύριε, τον διέκοψεν ή Λευκή, σεβόμενη 
εαυττ,ν καί τό ό’νομα τό όποιον φέρω δέν δύναμαι 
νά σάς ακούσω πλειότερον βλέπετε δτι είμαι 
μόνη, και σας παρακαλώ νά άπομακρυνβήτε π 1.- 
στεύουσα, δτι ώς άληδής ευπατρίδης δά έκλάβητε 
βεβαίως τήν παράκλησιν μιας νεάνιδος ώς δια
ταγήν.

—  "Εχετε δίκαιον, Κυρία, άπήντησεν ό Τοι- 
στάν, σ ιωπώ καί άμέσως άναχωρώ· άλλά πρός 
Θεοΰ, καν έν όνόματι τής μητρός σας, ήτις <ϊάς 
επ ιβλέπει άνωδεν, έπιτρέψατέ μοι μ ίαν μονήν έ- 
ρώτησιν, διότι έκ τής α π α ντή σ ε ις  σα ; έξαρτα·* 
τα ι ή χαρά ή ή δυστυχ ία  ολοκλήρου τής ζωής μου-

—  Α κούω, κύριε,, έψιθύρισεν ή Λευκή.

(άκαλουδεΐ.) (
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’ΝΓΧΤΙΑ.

Τό φεγγάρι ώχρό «κρυβόταν 
•μέσ’ τά φύλλα  τού δάσους έκεϊ· 
Ντροπιασμένο, σεμνό λες φαινόταν 
:Σάν ’ς τά φύλλα τ ’ αγέρι διαβή.

Βασιλείας ή γαλήνη τή πλασι 
■κυβερνούσε μέ σκήπτρο σεμνό" 
τά πουλιά ήσυχάζαν ’ς τά δάση 
αφημένα σέ ΰπνο κρυφύ.

Μά σέ μ^άς ή γαλήνη κ ιν ύ τ α ι,  
τά  πουλιά τρομαγμένα ξυπνούν,
•καί τραγούδι πικρό άγρ ικ ιέτα ι, 
τ ί ά π ’ τήν πίκρα κ’ ή πέτρες σκιρτούν.

Τήν κιθάρα κρατώντας ’ς τά χέρ^α 
παλληκάρι ωχρό άπερνα· 
μέ δολάδα κυττάζει τ ’ άστέρια 
καί τοΰ πάδους τραγοΰδ’ apy iva .

« Σέ τ ί σ’ έ'φταιξα, νύ^τα , καί μ ’ έ'χεις 
μέσ τή φρίκη τοϋ σκότους σ’ αύτοϋ ;
Γ ια τ ί, νύχτα , έμέ κατατρέχεις 
χωρίς ΰπνο νά μ.’ έ'χ«ρς παντού ;

■» Κοιμητήρια παντοϋ μ ’ άντικρύζεις, 
παντού κλάψαις καί ερμαις φωνές* 
καί τόν νοΰ μου σπαράζεις, ξεσχ ίζεις, 
μέ φιλεύεις τοϋ τάφου θωρηές.

» ί 1 ώς ’ς τούς άλλους ’σάν έλδ»ις τούς φέρνεις 
θειον ΰπνο καί πέφτουν γλυκά· 
γ ϊα τ ί μόνο σέ μένα τόν πέρνεις 
τον άρνήσαι, άγρια, σκληρά ;

»  Ά φ ’ τή μέρα έκείνη τή μαύρη 
ποΰ μοΰ σβύσθη ή μόνη μ ’ ελπ ίς , 
ή ψυχή  μου δέν μπόρεσε ναΰρτ; 
τή  γαλήνη τής πρώτης ζωής.

"Οταν έλθ^ς άντί νά ’συχάζω , 
ώ νυχ τ ιά  πού τή γή κυβερνάς, 
κ ; ’ άφ’ τόν ίσκιο μ ’ αύτόνα τρομάζω 
καί ’ς τή ξύπνα φριχτά μέ π λ α να :.

»  Ν ύχτα, νύχτα , λυπήσου με ’λ ίγο, 
σπλαχνίσου τή δόλια ψυχή 

μέρα νύχτα  ποΰ σχ ίζω  κ ι’ άνοίγω 
οπου σβΰσδη προτού νά σβυσθή.»

Και σ ιω πάει καί γύρω κυττάζει 
μ.’ ένα βλέμμα σβυσμένο, θολό* 
μά σέ μ ιας σηκώνεται, κράζει, 
σά τό δε^άφι μέ πρόσωπ’ ώ^ρό,

Λές νεκρός άφ’ τό μνήμα σηκώδη, 
λες καί ήταν θέρ^ό ’ς τή σκλαβιά 
ποΰ τό λύνουν . . . φριχτά άνορδώδη 
κ; αφ’ τά μάτια  του βγα ίνε ι φωτ'.ά .

Τής νυχτνας δ ιπλασ ιάζει τό σκότος 
καί άκούσδηκαν άγρ ια ις βωναϊς . . . 
νΑχ ! ό ψάλτης τό έννοιωσε πρώτος! 
Δνήτε ! δνήτε! προβαίνους σκιές ! . . .

Τά φεγγάρι δέν φ έγγει καδόλου· 
το αέρι σφυρίζει, βογγι£· 
θαμποφέγγει τ ’ άστέρι τοΰ πώλου" 
μόνο τοΰτο δέν κρύφδη ’ψυλά .

'Ωσάν μάρμαρο στέκει, κυττάζει 
μά δέν νοιώδει αύτό ποΰ δωοεϊ 
ό καΰμένος ό ψάλτης ! . . . Πλησιάζει 
μ^ά σιμά του σκιά δλιβερή.

κ Δέν μέ ξεύρεις, ψυχή  τής ψυχής μου ; 
Τόν καλεΐ μέ βρα^νάδ’ ή σκιά· 
τ ί τρομάζεις έσύ εραστής μ ου ;
Τί πειράζει πώς είμαι νεκρά ;

»  Τό φ ιλ ί σου ά χ ΐ  δός μου ’ς τά  χ ε ίλ ια  
νά ραντήσ^ς ’ς τά μαύρα δροσιά 
πού σκουλίκια τού τάφου μου χ ε ίλ ια  
τά βυζάνουν, τ ’ άφίνουν στεγνά . . .

» Μή αργής ! ξημερώνει ή ’μέρα
καί χρωστώ μέσ ’ς τό μνήμα νά ’μπώ  . . .  
'Η φ τω χ ή ! . . .  ώ ϊ  ή μαύρη ! . . τή ’μέρα 
’ς τά φυλλώματα μέσα θωρώ ! . . . »

’Σάν τό κύμα π ’ άέρι μαλώνει 
’σάν τά κύμα ταράζετ’ εΰδύς 
’κε^ό τό φάντασμα φώς π ’ άνταμώνει· 
λές μ ισ εί τα ΐς άχτίδα ις α ύγή ς !
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cc ’Έ λα , λ έγε ι, ά χ ! βιάσου ολίγο !
Δός μου, δός μου αύτό τ ό φ ιλ ',  
γ ια τ ί χρέος μου είνα ι νά φ ύ γω , 
γ^ατί γένηκεν ήλθε πρωί . . . »

Δέν προφθαίνει τό χέρι ν ’ άπλώση, 
μέ μειδίαμ' ό ψάλτης πικρό, 
δέν προφθαίνει μοιτιά νά σηκώσω, . . „ 
ε ίχ ε  φύγει τό δόλ^ο στοιχειό I

Σά λιθάρ’ άπομνήσκει ’κ ε ΐ π έρ α ,. 
μά κραυγή μία βγάζει βαρρε\ά 
«α ί σάν φάνηκε ’ς γη ή ’μέρα 
ε ίχ ε . π έ σ ε ι . . .  δέν ε ίχε λ α λ ιά .! '

Κ λαψτε ! κλαψτε ! δέν ’σβύσθη εκείνος 
άλλά  ζή . . . ώ ! Θεέ μου, και πώς ! 
Μένει άχρηστος κίτρινος κρίνος- 
γελα  πάντα . .  . μά εινε Τρελλός ! !

Α . Κ. ΠΕΡΔΙίΚΙΔΗΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  ί .—  Έ κατοντακτεϊς.—  Τό 

1874  ό αΰτοκράτωρ της Κίνας έξέδωκε διάταγμα 
νά συναθροισθώσιν έ’μπροσθέν του πάντες- οί έν 
τ^ αυτοκρατορία του γέροντες- μ ’ όλον τοΰτο 
καθ’ όλην τήν έκτεταμμένην ταύτην επικράτειαν 
μεταξύ 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  κατοίκων τέσσαρες μόνον 
εΰρέθησαν επέκεινα, τών 1ΌΟ ετών ήλικίας. Έν
’Α γγλ ία  τό 1821 εΰρέ&ησαν μεταξύ 9 ,8 3 0 ,4 6 1  
μόνον 168  έκα·.ονταετεϊς, δηλ: 1  μεταξύ 8 8 , 
6 1 4 . Έ ν Ούαλλία μεταξύ 7 0 0 ,2 1 0 , 21 έκα- 
τονταετεϊς, δηλ: 1 μεταξύ 3 4 ,4 3 0 . Έ ν Σκωτία 
μεταξύ 1 ,9 3 6 ,7 0 6 , 102  ,έκατονταετεϊς, δηλ: 1 
μεταξύ 1 9 ,8 3 4  δηλ, 3 4 9 , μεταξύ 6 ,8 0 1 ,8 2 7 ·
λέγετα ι ΰ~ο τοΰ Ααρρύ άρχιχε-ιρούργαυ είς τό 
έν Α ίγύπ τφ  Γαλλικόν στράτευμα ότι ε ίς τήν 
πόλ ιν  Κάΐρον ησαν τό 180 0 , 3 S  έκατονταετεϊς 
1  δηλ: μεταξύ 11 , 428  έάν ΰποθέσωμεν τόν 
πληθυσμόν άναβαίνοντα είς 1 ,4 0 0 ,0 0 0 .

* *
Ά”..

Φ ι λ  ά ρ γ υ :ρ ό ς τ ι ς  ε ίχ ε  δύο Θυγατέρας, 
ινα μή έξοδεύ^·· δι’ άμφοτέρας δίδακτρα τάς έ- 
π-εμπεν είς τέ ,σχολεΐον εναλλάξ, και ή μέν μία

έπορεύετο είς τό σχολεΐον, ή οέ έτέρα μένουσκ* 
κατ’ οίκον έξετέλει τάς εργασίας τής οικίας· ώ» 
φειλεν δμως ή πρώτη νά διδάσκϊ) τήν μένου- 
σαν κατ’ οίκον όσα έμάνθανε καθ’ έκάστην μετά·· 
παρελευσ ιν τριών μηνών έπορεύετο ή άλλη καί 
ουτω καθεξής.

¥  ψ ·-

J ★-
Φ α ρ μ α κ ό π ο ι ό ς τ ι  ς θέλων νά φέρ^ είς- 

σΰγχησιν ήσυχον τινά ιερέα.- ΙΙώς σ υμ β α ίνεν  
ε ιπ εν , ωστε οί προπάτορες ήμών ’Αβραάμ, ’Ισαάκ- 
καί 'Ιακώβ, νά φθάσωσιν είς τόσφ μεγάλην ήλ ι- 
κίαν ;

—  Τοΰτο συμβαίνει, άπεκρίθη ό ευ»υής ίεοεύς
διότι δέν ησαν τότε γνωστά· τά βάρμακα.

♦ *- 
*

’Α μ ε ρ ι κ α ν ό ς  τ ι ς ευρισκόμενος μ ετα ξύ> 
”Α γγλω ν κα ί Γάλλων έπαινοΰντας τούς μεγά
λους τεχ ν ίτα ς , οΰς έξάγουσι τά εθνη.των» Οΰτοι 
είνα ι μικροί πρός ήμας είπεν· είς τήν πόλ ιν  
Β ίλλ-Έ λαβαίν υπάρχει ζωγράφος, δστις δ ύνα τα ι. 
νά ζωγραφιστή τόσφ καλά τόν Φελλόν ώς μάρ
μαρο ν, ώστε αν τά ρίψ-^ς είς τό υοωρ βυθ ίζετα ι, 
ώς νά ήτο λίθος,

♦

'I ε ρ ε ύ ς τ ι ς  ’Αμαθής παρεπονέθη είς τόν 
Προϊστάμενόν του ότι επειδή έχύθΛ,σαν . πολλά ■ 
στίγμ ατα  κηρίου είς τό Εύαγγέλιον Τοΰ ήτο α
δύνατον ν ’ αναγιγνώσκω έλευθέρω:. Είπόντος δέ 
τοΰ Προϊσταμένου του ότι δύναται νά πηδα τά 
μέοη εκείνα. 'Ο Ίερεύς τήν Κυριακήν τοΰ Θωμα, . 
άναγινώσκων τό Ε ύαγγέλιον έπήοα, καί μέχρις 
ότου τελειώ σει τήν ά νάγνω σ ιν , ε ίχ εν  έξέλθει τής
εκκλησίας μέ :ά πηδήματα;

♦ ♦
★

"Ανθρωπός τις ήγάπα  πολύ τόν οίνον, ά λ λ ' 
εΰρισκεν έν αύτφ δύο κακάς ιδ ιότητας. Έάν 
βάλλω  νερόν μέσα έλεγε,, τόν χαλνώ , άν πά λ ιν  . 
δέν βάλλω  μέ χαλνά .

Λ Ι Λ ί Ι Γ Μ Λ

"Οταν δέν β λ έπ ε ις , τότε μέ βλέπεις·
καί δέν μέ β λέπεις όπόταν βλέπν,ς. .
Λοιπόν, ώ φ ιλε , χωρίς νά βλέπτρς, .
ενώπιον σου μέγα  μέ βλέπεις.

Α. ΑΔΑΜΙΔΗΓ...


