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Όρνεις Λυροφόροι, Άρδην καί' θηλεια.

10  ωραίον τούτο πτηνον, του οποίου είς την εικονο
γραφίαν φαίνεται ο άρρην και ή θήλεια, είναι γέν
νημα τής Αουστραλίας, καί συνήθως καλείται ύπό 
τών Ευρωπαίων Λυροφόρον, ή Λύρα· έπιστημονικώ- 
τερον ονομάζουν αυτό οί φυσικοϊστορικοί Μοιιιιτα βιι- 
Ρ<ν-!>λ· οί ο αύτόχθονες τής Αουστραλίας δίδουν είς 
«ΰτβ τα ονόματα Βέλεκ-βέλεκ, καί Βελαγγάοα.

3  γ ' .

Περί τής συγγένειας του πτηνού τούτου, ή ΐη ς  
τάςεως είς ην ανήκει, οί όρνιΟολογοι δεν συμφωνού- 
σιν. Οι μεν θεωρούσιν αύτο ώς έν από τά Παρα- 
οείσεια Πτηνά, οί δέ τάττουσιν αυτό είς τό άλεκτό- 
ρειον τάγμα, νομίζοντες ότι συγγενεύει μέ φασια
νούς και άλεκτορας. Αλλοι πάλιν περιλαμόάνουσιν 
αύτο είς τά έντομοβόρα όρνεα, καί τής γνώμης σγε -
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δον ταύτης είναι καί 6 αέναε φυσικοϊστορικος τής 
Γαλλίας, ό Κουβιέρ.

Η Αύρα είναι ισομεγέθης φασιανού, άλλ’ έχει τα 
μέλη κατ’ αναλογίαν μακρότερα, καί τούς πόοχς 
πολύ μεγαλητέρους· οί δάκτυλοι αυτής ύπάρχουσι 
καθωπλισμένοι με μεγάλους καμαρωτούς άμβλεϊς 
όνυχας· 6 οπίσθιος είναι τόσον μάκρος όσον οί εμ
πρόσθιοι, άλλ’ ό ό'νυξ αυτού υπερβαίνει κατά το μέ
γεθος τον οίουδήποτε έκ των ά λλω ν αί λεπιΟες 
των ταρσών καί δακτύλιον είναι μεγάλαι καί δυνα- 
ταί, τό δέ χρώ μά των στιλπνόν μέλαν ή κεφαλή, 
μικρά· τό ράμφος, κατά τον Κουβιέρ, τρίγωνον εις 
την βάσιν, οξύ δέ καί συμπεπιεσμένον εις την άκραν 
ό άρρην έ'/ει τά πτερά τής κεφαλής μεμακρυσμένα 
εν ειδει λοφου, τας πτέρυγας βράχειας, κοίλα«,, και 
στρογγυλός, τά δέ κονδύλια χαύνα και άουνατα" το 
πτέρωμα γενικώς είναι πλήρες, βαθύ, μαλακόν, 
καί χνοώδες. Η ουρά, όρθιος ούσα και έξηπλω- 
μένη, ομοιάζει κατά το σχήμα την λύραν τών πα
λαιών, καί άποτελεΐ κόσμημα περικαλλέστατον έκ 
τούτου ώνομάσθη το πτηνον Λυροφόρον, ή, συντο- 
μώτερον, Αύρα. Η κοσμητική όμιος αύτη ουρά πε- 
ριορΓζεται εις τον άρρενα- τής Οηλείας είναι μακρά, 
βαθμηδόν έξογκουμένη. Τό γενικόν χρώμα τής 
Αύρας είναι ήλεκτροειδές μελάγχροινον Οπεράνω, 
συμμεμιγμένον μετά τού ελαιώδους, καί κλίνον εις 
το ξανθόν επί τών πτερύγων, ώς και έπι τού λαρυγ- 
γος. Τά υποκάτω μέρη είναι στακτόφαια.

Περί τών έξεων τής Αύρας πάμπολλα μένουσιν 
έτι αμφίβολα καί άγνωστα. Κατά τινα περιηγη
τήν Αγγλον, ενωρίς το πρωί αρχίζει νά κελαδή, 
έχουσα έκ φύσεως φώνημα ήδύτατον βαθμηδόν δέ 
εις ύψωμά τι βραχώδες άναβαίνουσα, ξύει τό έδαφος, 
καθώς τινες φασιανοί, άνυψούσα την ουράν της, και 
έκ διαλειμμάτων μιμουμένη το άσμα παντος άλλου 
πτηνού τό όποιον ήθελεν άκούσειν αφού όέ περι τας 
δύο ώρας έξακολουθήση την άσκησιν ταύτην, κατα- 
βαίνει πάλιν εις τάς κοιλάδας-

ή  Αύρα εύρίσκεται ώς έπιτοπλεΐστον εις τάς λο
φώδεις χώρας τής Αουστραλίας, καί διάγει βίον μο
νήρη καί άτολμον σχεΟον πάντοτε βασίζει επι τής 
γής, σπανίως ίπταμένη, και όπόταν βιασθή νά πράξη 
τούτο, δυσκολευομένη τά μέγιστα. « Αέγεται,» πα
ρατηρεί ό ιατρός Αάθαμ, « οτι συνεχώς μιμείται 
την φδήν άλλων πτηνών, ώστε καί ν’ άπατα τούς 
πεοισσοτέρους·» άς προσθέσωμεν δ’ ένταύθα οτι αί 
μουσικαί δυνάμεις τής Λύρας, περί ών τινές άμσι- 
βάλλουσιν, έπεβεβαιώθησαν ύπό τής μαρτυρίας Α γ
γλου, ό οποίος, κατά τό διάστημά τής έν Αουστραλία 
διατριβής του, είχεν άριστα μέσα τού νά βεβαιωθή 
πε-ί τούτου· λέγει ότι οχ ι μόνον τό φυσικόν αυτής

άσμα είναι πλούσιον καί μελωδικόν, άλλά καί τάς 
ώδάς άλλων πτηνών μιμείται έπιτηόειότατα.

Ö Αγγλος περιηγητής Γεώργιος Βέννετ λέγει περί 
τής Λύρας τά επόμενα- — « Ο λυροφόρος φασιανός 
είναι βραδύπτερος μέν, άλλά ταχύπους. Μόλις π ί
πτει τό βλέμμα του εις τον κυνηγόν, καί φεύγει 
τάχιστα, ύπό τών πτερύγων βοηθούμενος, έπάνωθεν 
ξύλων, βράχων, ή άλλου οίουδήποτε κωλύματος 
τής προόδου του- σπανίως ί'πταται εις δένδρα, πλήν 
διά νά κοιτάξη, καί τότε άναβαίνει άπό κλαόου εις 
κλάδον. Την φωλεάν κατασκευάζει άπό ξηρά χόρ
τα καί ξηρά φύλλα εις παλαιούς κοίλους κορμούς 
δένδρων, κειμένους έπι τού έδάφους, ή εις τας σ χ ι- 
σμάς βράχων ή Οήλεια γεννά άπό δώδεκα εως οε- 
καέξ ώά, λευκόχροα, μέ ολίγα τινά σποράδην σ τ ίγ 
ματα άνοικτού γαλανού χρώματος· οι νεοσσοί είναι 
δυσάλωτοι, έπειδή τρέχουσι τάχιστα, κρυπτόμενοι 
μεταξύ τών βράχων καί θάμνων, όπόταν ο λυρο
φόρος καταβαίνη άπό τά υψηλά δένδρα, έφ ών κοι
τάζει, πετα ένίοτε ολίγον τι διάστημα· συμβαίνει 
δέ τούτο συχνότερα τό πρωί καί τό έσπερας παρα 
την μεσημβρίαν. Κατά την συνήθειαν πάσης τής 
άλεκτορείου φυλής, ξύει τό έδαφος καί περί τάς τών 
δένδρων ρίζας, διά νά συνάγη σπορους, έντομα, κλπ. 
Τόσον οί αύτόχθονες, όσον καί οί άποικοι τής Α γ
γλίας, ζητούσι τά λαμπρά κοσμήματα τής ούράς 
του· έπειδή δέ ή κατά συνέπειαν μεγάλη τιμή αυ
τών κάμνει ώστε νά κυνηγώνται τά πτηνά παρα- 
πολύ, προήλθεν έκ τούτου ή όλιγόστευσις τού άριθ- 
μού τω ν.»

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

ΕΙΣ τάς Γραφάς, αίτινες μόναι περιέχουν αυθεντικός 
καί άληθείς ειδήσεις περί τής δημιουργίας τού κό
σμου τούτου καί τής άρχής τού άνθρωπίνου γένους, 
άναγινώσκομεν ότι ό Αδάμ επλασθη απο το χω μα  
τής γ ή ς , τό φυσικόν καί άπλούν ή όέ πρώτη γυνή,

I ή Εύα, ή άντιπρόσωπος τού φύλου αύτής, οτι εμορ- 
φώθη έκ τής πλευράς τού Αδάμ, τουτέστιν άπό 
νώ αα  καθαρισθέν ύπό τής χειρος τού Δημιουργού.
V  * ~ ~ 1 £  '  Λλ  ̂ ' ΓκΕγινεν έκ μιάς των πλευρών του Αθαμ· οεν έπαρση 
από την κεφαλήν, οιοτι ο σκοπος του Πλάστου οεν 
ήτον αυτή νά έξουσιάζη· ούτε πάλιν άπό τούς πόδας, 
διότι δέν ήτο θέλημα Θεού νά καταπατήται ύπό τού 
άνδρός· άλλ’ άπό την πλευράν, εις άπόοειξιν οτι επλά- 
σθη μέ σκοπόν νά ή ναι σύντροφος αυτού· έπάρθη ύπο- 
κάτωθεν τού βραχίονός του, εις άπο'όειξιν ότι χρειά
ζεται τήν προστασίαν του· έγινεν άπό τό μέρος τό 
εγγύτερον εις τήν καρδίαν, εις άπόοειξιν οτι επρεπε 
νά ήναι τό άντικείμενον τής τρυφερωτάτης και κα- 
θαρωτάτης άγάπης του.
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0  σκοπος τού Δημιουργού ήτο νά πληθύνωνται 
οί άνθρωποι, καί νά γεμίσωσιν άπό κατοίκους τήν 
γην· Ασεβεια όέ ήθελεν είσθαι νά ύποθέσωμεν οτι 
οεν έκλεξε τον άριστον τρόπον καί τά προσφυέστατα 
μεσα εις έκτέλεσιν τού σκοπού τούτου. Δέν έπλα- 
σεν άνορα ένα καί γυναίκας πολλά:, ώστε νά είσάξη 
ούτω την πολυγαμίαν άλλά μίαν μόνην γυναίκα, 
την οποίαν ηνωσεν εις γάμον μετά τού άνδρός, ποι- 
ήσας τούς δύο μίαν σάρκα.

Ενταύθα λοιπόν, κατά τήν δημιουργίαν αυτήν τού 
ανθρώπου, βλέπομεν ότι ό θεός έδηλοποίησε τά θέ
λημά του περί συνοικεσίου καί περί τού βαθμού τής 
γυναικός εις τον κόσμον τούτον, ό  άνήρ προστά- 
ζεται νά έγκαταλείψη τον πατέρα καί τήν μητέοα 
του, και να προσκολληθή εις τήν γυναίκα, όχι εις 
τάς γυναίκας αυτού, καί νά τρέφη καί περιθάλπη αυ
τήν, ώς ό Κύριος τήν εκκλησίαν, ή  παρά Θεού 
οιορισθεϊσα ίερα ενωσις πρέπει νά συνίσταται άπό 
ένα άνδρα καί μίαν γυναίκα, ό  είς είναι μέρος τού 
άλλου. Καινοί δύο είναι τό άθάνατον γέννημα τού 
Θεού, καί οί δύο έγιναν τήν άρχήν κατ’ εικόνα αυ
τού" άπ’ άρχής ώνόμασε τούς δύο εν, καί τά συα- 
φεροντα των είναι τα αύτά καί άδιάσπαστα.

Ο άνθρωπος, καί οτε πρώτον έπλάσθη, καί άνα- 
μαρτητος έτι ων, έχρειάζετο σύντροφον. Ακόμη καί 
τοτε είπεν ο Κύριος, Ού καλόν είναι τον άνθρωπον 
μόνον· ό'θεν καί έποίησε σύντροφον αύτού, οχι δυύλην. 
Μολονότι δέ είς διάστημα πολλών αιώνων ή γυνή 
ητον έξευτελισμένη καί καταπατημένη, καί τήν σή
μερον ακόμη είναι τοιαύτη είς ολας τάς βαρβάρους 
και μή εντελώς πεπολιτισμένας χώρας, τό καύχη
μα όμως τού  ̂Χριστιανισμού είναι ότι άνυψοί αύττν 
εις τον κατάλληλον βαθμόν της, τον δοθέντα είς 
αυτήν παρά του Πλάστου, όταν δ’ έκπέση τής 
θεσεως ταύτης, όταν στερήται τά προνόμια καί οικαι- 
ωματα, τά είς σύντροφον τού άνδρός άνήκοντα, όταν 
όεν συγχιορήται νά καλλωπισθή μέ τόν μαργαρίτην 
της παιδείας, καί ό νούς αυτής μένη άγύμναστος διά 
της^ αποκτήσεως ωφελίμων γνώσεων, πόσον τότε 
βλάπτονται τά συμφέροντα τής κοινωνίας !
ο /ί^α~ ° άπαιοευτος ών, έκπίπτει τού
βαθμού του. Ανευ παιδείας πολλαί τών νοητικών 
δυνάμεων μένουσι νεκρωμέναι. Η παιδεία είναι είς 
τον όφΊαλμον του νοός ό,τι τό τηλεσκόπιου είς τό 
φυσικόν ομμα- οΓ αυτής λαμβάνει τις θεωρίαν πο
λύ μάλλον έκτεταμένην. Η παιδεία αυξάνει τήν 
ουναμιν ό σοφος άνθρωπος ισχύει, λέγει ό Σολο
μών. Αν λοιπον είς τον ανδρα ήναι τόσον άναγ- 
καια η έκπαίδευσις, δέν χρειάζεται έπίσης καί είς 
την σύντροφον αύτού, τήν γυναίκα; Αύτή δέν έπι- 
‘ττατεί τήν πρώτην ημών ηλικίαν, καί συμφέρει

ταχα να οιδασκωμεθα ύπό τής άγνοιας, όπόταν ό 
νούς ημών ήναι μάλιστα εύδίδακτος; Η θεόδοτος 
σύντροφος του άνδρός, ή σύζυγος, ή μήτηρ, ή τρο
φός,^ή διδάσκουσα καί καθοδηγούσα ήμάς είς τά τρυ- 
φερωτερα έτη τού βιου, αρμόζει νά μένη άμοιρος τής 
παιδείας, ητις μονη καθιστάνει αυτήν άξίαν τού βαθ
μού τ η ς ; Τοιούτος βέβαια δέν ήτον ό σκοπός τού 
Δημιουργού.

ΙΙάς λοιπόν φιλάνθρωπος, πάς Χριστιανός οφείλει 
να προσπαθή υπερ της άνυψώσεως τών γυναικών. 
Ας λαμβάνωσι παιδείαν τοιαύτην, οποία θέλει κα- 
Γαστησειν αύτας άξιας νά έκπληρώσιν έπιτυχώς τά 
σπουοαια των καθήκοντα,— νά έκτρέφωσιν έν παι- 
Otia και νουθεσία Κυρίου τούς υιούς καί τάς θυγα- 
τέρας ημώ ν,—να καλλιεργώσι τά παραδιδόμενα είς 
χειρας αυτών άθάνατα βλαστήματα, καί νά 'τά  προ- 
ετοιμαζωσιν εις έναρετον καί εύόαίμονα ΰπαρξιν εν
ταύθα, και είς ατελευτητον μακαριότητα έν ούρανοίς.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ι Ι Σ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  Κ Λ Η Ρ Ο Υ .

10 οραστικωτατον ψαρμακον, τό όποΓον δυνάμε3α 
χατά^ πρώτον νά μεταχειρισ3ώμεν επί τον πάσχοντος 
της εκκλησίας σώματος, (καί οταν λίγωμεν πάσχον 
σώμα της ^εκκλησίας, δέν άμφιβάλλομεν οτι οΰδείς 
3-ελει ΰπολαβειν ήμάς βλασφημονντας, κα3ότι ό λο'χος 
ημών δέν^γίνεται^ βεβαίως, ονδ' ¿μπορεί νά γείνη, περί 
τής ψυχής τής ολης εκκλησίας, περί τών κα3’ έαυτά 
υγιέστατων καί άκεραιοτάτων 3εοπαραδότων τής πί- 
στεως δογμάτων}, είναι ή σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή  του 
κ λ ή ρ ο υ  έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς .  Μόνη ή παιδεία, τό 
ουρανοπεμπτον τούτο εις τους άν3ρώπους δώρον, 3-ελει 
περιποιησειν είς τήν εκκλησίαν τής Ελλάδος τήν άπο- 
βλη3είσαν λαμπρότητα και δόξαν μόνη ή παιδεία 
άπο τής νυν ταπεινουσεως 3έλει άνυψώσειν αυτήν είς 
τον κολοφώνα τής παλαιάς εύκλειας- μόνη ή παιδεία 
3=λει άναοειξει την παλαίφατον ταύτην άνατολικήν 
ημών εκκλησίαν μητέρα γεραράν τών λοιπών Χριστια- 
νικών εκκλησιών. Ναι, μόνην τήν παιδείαν κηρυττο- 
μεν πάντων τών άγα.λών τούτων παραίτιον, καί ούδέν 
φροντίζουν περί τινων άν3ρωπαρίων, τά όποία ή παρ’ 
απαίδευτων και άμα3ών προγόνων πατροπαράδοτον 
παρελαβον, η άφ’ εαυτών κακοβούλως πρεσβεύουσι τό 
όλέ3ριον άξίωμα, ότι ό άφιερών εαυτόν είς τήν ύπηρε- 
σιαν της έκκλησίας δέν εχει χρείαν παιδείας. Τών 
φίλων τούτων του σκότους άκούοντες τους λόγους, νομί- 
ίομεν οτι άκουομεν τόν ε’3νικόν καί άπιστον Φήστον, 
τον τολμήσαντα νά είπη προς τόν κ α τ’ α κ ρ ί β ε ι 
α ν  π ε ^ π α ι ο ε υ μ έ ν ο ν  απόστολον ΙΙαϋλον,“ Μαί- 
νη, Παύλε· τά πολλά σε γράμματα είς μανίαν περιτρέ- 
πει.  ̂ I ους φωτοσβεστήρας τούτους, άν καί καυχώνται 
οτι είναι δεινοί περί τά εκκλησιαστικά, άποκαλοΰμεν 
ομως η άμα3εστάτους, ή διά σκοτεινούς τινας σκοπούς 
προστάτας της ασ3ενείας καί άίοξίας τής εκκλησίας-



36 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜ ΩΝ ΓΝΩ ΣΕΩ Ν. Μαρ.

καθότι δεν θέλουν άναμφιβόλως Εμπορέσει νά μας 
άρνη3·ώσιν, ότι άδύνατον είναι νά Ενεργήση ή εκκλη
σία Επί τούς Χριστιανούς την 3-είαν κα'ι πνευματικήν 
αύτής ίσχύν, όταν μή έχη προς τούτο τά ε’πιτηδεια 
όργανα, όταν οί λειτουργοί αύτής μή ήναι σοφοί και 
πεπαιδευμένοι. *Η, άς μας είπωσι, παρακαλούμεν, 
πότε ήμπόρεσεν ή αρχαία ε’κκλησία ν’ αναίρεση και 
ν’ άνασκευάση τάς κατ’ αύτης ΰπό τών Εθνικών και 
’Ιουδαίων εκσφενδονηΒ-είσας κατηγορίας, και ν άπο- 
λογη5η ενώπιον των ώριών της 'Ρώμης αύτοκρατορων, 
εί μη οτε άνέστησαν ΰπέρ αύτης άπολογηταί άνδρες 
φιλόσοφοι, και πάσαν Εντελέστατα συγκεκροτημένοι 
παιδείαν, ’Ιουστίνος ό φιλόσοφος, Ά5ηναγόρας ό 
’Αθηναίος, Μιλτιάδης ό διαλεκτικώτατος, καί μυρίοι 
άλλοι ; Πότε ήδυνή3·η νά στηρίξη καί νά κρατύνη της 
Ευαγγελικής διδασκαλίας τά άμώμητα δόγματα, εί μη 
οτε διά των σοφών αύτών συγγραμμάτων ε’φωτισαν τους 
Χριστιανούς οί ένδοξοι διδάσκαλοι καί συγγραφείς, 
Ά3·ανάσιοι, Κυριλλοι, Βασίλειοι, καί ή λοιπή άνά πά
σαν την οικουμένην περιώνυμος χορεία των 5εοφορων 
πάτερων ;

*Ας μάς άποκρι3·ωσι, τούς Ερωτώμεν, που ΕπαιδευΒη 
ό μεγας Βασίλειος, που ό 3-εαλόγος Γρηγόριος, που ό 
χρυσορρημων της Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης 
’Ιωάννης; Δεν διετριψαν ούτοι είς τάς σχολάς της 
’Αλεξάνδρειάς καί των Ά3ηνών ; δεν ε’διδάχ3·ησαν 
ακριβέστατα, καί μάλιστα υπό ε’,σνικών διδασκάλων, 
του Λιβανιού καί Άνδραγα5ίου, φιλοσοφίαν, ρητορι
κήν, καί πάσαν ε’ν γίνει την άπαιτουμένην παιδείαν ;
 ’Αλλά διά τί καταφερόμε3·α ούτως άπηνώς κατά
των καλών τούτων άν^ρώπων, οιτινες ίσως νομίζουν 
οτι πρέπει τουναντίον νά γνωρίζωμεν προς αύτους χα- 
ριτας, ώς συμβουλεύοντας ν’άπέχωσι της παιδείας μά
λιστα οί ¡εκκλησιαστικοί, διά νά μη περιπέσωσιν είς 
κακοδοξίας, καί έτεροδιδασκαλίας, καί ά$εΐαν άντι- 
κρυς, καί διασείσωσιν επομένως τούς 3-εμελιους της 
ορθοδοξίας ; *Ω της μεγάλης εύσεβείας, τήν οποίαν 
καταδεικνύουν ! “ ’Αμήν λέγω ΰμίν, ουδέ ε’ν τω Ίσραηλ 
τοσαύτην εύρον πίστιν!” Δεν περιτρέπουν, ώ ένθερμοι 
τής ορθοδοξίας ζηλωταί, ή παιδεία καί τά πολλά γραμ- 
ματα τον άνθρωπον είς μ ανίαν δχι* διότι τοιαύτην 
τινά ιδιότητα έχουσα παιδεία, καί τοιαύτα γράμματα, 
κακώς λέγεται παιδεία, καταχρηστικούς λέγονται γράμ
ματα' εΓναι ήμιμά3·εια, είναι δοκησισοφία, τύφωσις 
καί έπαρσις μικρού εγκεφάλου, ή, άν θέλετε, ψυχής 
μιαράς καί διεστραμμένης, τήν οποίαν νά μόρφωση ικα
νή είναι μόνη ή άμά·3·εια καί άπαιδευσία, ή κακή ανα
τροφή, καί ή άπδ παιδικής ηλικίας Ιλλειψις τής τών 
3είων διδασκαλίας. Βλέπετε δε υμείς μάλλον, ώ διά
πυροι τών πατρίων δογμάτων ύπερμαχοι, μή, Ενω συν- 
ιστάτε Επιμελέστατα το όλέ3·ριον υμών αξίωμα, άπο- 
λεσ3·η αίφνης καί άνεπαισ^ητως τδ βαρύτιμον τωόντι 
τούτο κειμήλιου τής ορθοδοξίας' προσέχετε τάς παρού- 
σας ημέρας, οτι είναι πονηοαί- περιβλέψατε ολίγον

κύκλω, καί παρατηρήσατε οτι ε’πίβουλοι πολλοί, ωφε
λούμενοι ε’κ τής παχυλής άματίας ήμών, καί μάλιστα 
τών κληρικών, ενεδρεύουν νά μάς παγιδευσωσι, και 
ήμείς, κατά κακήν ήμών τύχην, κινδυνεύομεν νά ε’μ- 
πέσωμεν είς τάς παγίδας αύτάς, διότι δεν εϊμε3α 
ώπλισμένοι τήν πανοπλίαν τής παιδείας καί τής Χρι
στιανικής σοφίας. Ώ  ! συναισ3·άν3·ητε άπαξάπαντες, 
καί οί ε’ντδς καί οί ε’κτδς τής Ελευ3ερας Ελλάδος όρ3·ο- 
δοξοι Χριστιανοί, τήν κατά τούς νύν'μάλιστα καιρούς 
κατεπείγουσαν ανάγκην τής παιδείας, και δραξασ3·ε 
αύτής, μή οργισΒη ό Κύριος, καί άπολεσ3ήτε ε’κ τής 
δικαίας όδοϋ· δράξασ3ε, λέγομεν, τής Χριστιανικής 
άλη3είας, καί ή άλή3εια, κατά τδ άψευδέστατον τού 
Σωτήρος λόγιον, 3-έλσι ε’λευ3ερώσειν ημάς άπδ τών πα
γίδων τών ε’χ3·ρών.

Ό συγγραφεύς του άρθρου, έξ ου Ιλάβομεν τά προηγούμενα, 
συμβουλεύει ακολούθως νά Ικδοθή νο'μος άπαγορεύων είς τον άπαί- 
οευτον την άδειαν του γειροτονεΐοθαι* επειτα οε πρόσθετε·. τα
ε.πομενα·—

Διά νά Εμπορή όμως ό νόμος ούτος να πληρωμή, 
πρέπει ν’ άνυψώση καί ή κυβέρνησις τήν ίεράν τάξιν 
τού κλήρου είς ε’ντιμοτέραν τινά κατάστασιν' πρέπει 
εξάπαντος νά παραχώρηση είς αυτήν, άν όχι άνωτέραν, 
ίσην τουλάχιστον χορηγίαν, τήν οποίαν άπολαύουν καί 
αί λ.οιπαί τής κοινωνίας ήμών τάξεις· «οφείλει δηλονότι 
νά φροντίση, ώστε να όρισ3·η και εις τον κλήρον αυ
τάρκης τις πόρος, άπδ τού οποίου νά έχη βεβαιαν την 
ιδίαν διατροφήν καί συντήρησιν. ’Ενόσω ή ύπαρξις 
τού ίερέως κρέμαται άπδ τού δίσκου· ενόσω ό ίερευς, 
είς τδν όποιον είναι ανατεθειμένα τά πνευματικώτατα 
έργα, άναγκάζεται ν’ άφιερόνη πάσαν αυτού τήν μέρι
μναν καί σπουδήν είς τα βιωτικα' ενόσω, εις ενα λο- 
γον, τδ ΰψηλδν τού ιερ^ως επάγγελμά είναι ως εκ του 
πορισμου το ευτε/.εστατον μη ελπιζωμεν, ο,ι η ταει-, 
αύτη τού κλήρου 3ελει φανή κατα τούτο επίζηλος εις 
τδν διά πολλών ετών είς τά σχολ.εία προπαρασκευαζό- 
μενον είς αυτήν. “ Δει—λεγε: ό ιερός Χρυσόστομος—- 
μετά άφΒ-ονίας ε’πιρρέειν τοίς διδασκάλοις τήν τών 
αναγκαίων χορηγίαν, ίνα μή κάμνωσι, μήτε ε’κλύωνται, 
μηδέ, περί τα μικρά σχολάζοντες, τών μεγάλων άπο- 
στερώσιν εαυτούς, ίνα τά πνευματικά ε’ργάζωνται, μη- 
δένα τών βιωτικών ποιούμενοι λόγον τοιούτοι ήσαν ο,ί 
Αευίταί' ούδέν αύτοίς έμελε τόύν βιωτικών, ότι τοίς 
λαί'κοίς έμελε τής αύτών προνοίας."—  Α©ΗΝΑ·

Ό Παντοδύναμος, ό όποιος είωκε τον σκύλον σύντροφον τ*ν

-ακριβώς ενθυμείται και την ευεργε 
τε/ει της νοήσεως του ανθρώπου, άλλ’ ου/ι και τού ψεύοους του. 
Στρατιώτης δωροδοκείται νά φονενση άνθρωπον με την ο̂μφαιαν 
του, ή μάρτυς νά σηκώση ζωήν διά ψευοοΰς κατηγορίας, ά/,λά 
σκύλος δεν σπαράσσει τον εΰεργε'την του. Τίϊναι ό φίλος του αν
θρώπου, εκτός όπόταν ό άνθρωπος δικαίως υποπεσ/, εις την ε*/-. 
θραν του.
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ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
O i i O T E  ό Τίτος ε’στρατοπέδευσε κατέμπροσ3εν των 'Ιε
ροσολύμων ε’πί κεφαλής 60,000 άνδρών— 'Ρωμαίων καί 
συμμάχων— πολυπληθείς ’Ιουδαίοι εύρίσκοντο παντα- 
χό3·εν συνη3·ροισμένοι είς τήν μητρόπολιν, ε’πί σκοπώ 
τού νά έορτάσωσι τδ Πάσχα. Τούτο δέ ύπερεβάρυνε 
τά δεινά τής πολιορκίας· καθότι τοσαύτη πλη3ύς, τα
χέως πάν τρόφιμον άναλώσασα, έπέφερε τδν φρικωδέ- 
στατον λιμόν άφ’ όσους ή ιστορία ποτέ κατέγραψεν. 
Είναι δέ όχι άπί3ανον ότι, τοιαύτην προβλέπων ό Τ ί
τος έκβασιν, έκλ.εξε τδν καιρδν τούτον διά τήν πολιορ
κίαν* καί τωόντι, έχρειάζετο άπασαν τήν εκ τοιούτων 
στοχασμών Ελπίδα ό τόσον δυσκατόρ3ωτον Επιχειρή- 
σας έργον. Διότι ού μόνον Εκ τής τοποθεσίας αύτής 
ήτον άχυρά ή πόλις, άλλά καί τά τείχη, ώς πρδς Εκείνον 
τδν αιώνα, ήσαν κραταιότατα, καί προσέτι νεόκτιστα. 
Τά παλαιά μέν τείχη ό Πομπήίος κατηδάφισε, καί οτε 
ό Ήρωδης Άγρίππας Εζήτησε νά επισκευάση τά 3-ε- 
μέλια,καί νά άνεγείρη αύτά, ό άν3ύπατος τής Συρίας, 
φοβηθείς, έφερεν Εκ 'Ρώμης διαταγήν, άπαγορεύουσαν 
τήν-τού έργου Εξακολού3ησιν. Μετά τδν 3-άνατον 
όμως του Ήρωδου, τδν Κλαύδιον δωροδοκήσαντες οί 
'Ιουδαίοι, έλαβον άδειαν ν’ άρχίσωσιν ε’κ νέου, καί 
τόσον Επεμελή3·ησαν, ώστε ή πόλις αύτών έγινε σχεδδν 
άκαταμάχητος. Τά τείχη καί αί επάλξεις Εκτίσ3·η- 
σαν είς είκοσιπέντε πηχών υψος, καί είς δέκα πηχών 
πλάτος, άπδ μεγάλους λί3·ους είκοσι πήχεις μακρούς 
καί δέκα πλατείς, ώστε δέν ήτον εΰκολον νά ύποσκα- 
φ5ώσιν, ουτε νά κλονη3·ώσιν ύπδ στρατιωτικών μηχα
νών· προσωχυρω3·ησαν δέ καί μέ εξήκοντα δυνατούς 
καί υψηλούς πύργους. Ταΰτα μέν ήσαν τά Εξώτερα 
τείχη, καθότι ύπήρχον δύο άλλα, μέ άνάλογον δύνα· 
μιν* τδ μέν δεύτερον έχον δεκατέσσαρας, τδ δέ τρίτον 
όγδοηκοντα πύργους. - Έκτδς τούτων ήσαν διάφορα 
φρούρια ισχυρότατα, ώς τά τ'ού 'Ιππικού, τού Φασαήλ, 
τής Μαριάμμης, καί τής ’Αντωνίας· χωρίς νά άναφέ- 
ρωμεν τδ βασιλικόν παλάτιον καί τινα άλλα, τά οποία 
ήσαν μεγαλοπρεπή καί καλώς ώχυρωμένα. Καί ό Ναδς 
άκόμή υπερείχε κατά τήν δύναμιν ή 3έσις, τά τείχη, 
ot πύργοι, καί άλλαι οίκοδομαί, κα.δίστανον αύτδν του
λάχιστον ισον μέ τδ κραταιότατον άπδ τά υπάρχοντα 
τοτε φρούρια. Οι ύπερασπισταί ήσαν πολυάριθμοι, 
ούτε οπλών ούτε πολεμικών μηχανών άμοιροι, πείσμα 
έχοντες άηττητον, καί ανδρείοι μέχρι άπελπισίας. 
Αλλ Εξ άλλου μέρους, δέν είχον πείραν είς τήν άμυναν 
πόλεων, και είς τήν χρήσιν τών πολεμικών μηχανών, 
τας οποίας ειχον επαρειν άπδ τούς Ρωμαίους' αί ζωο
τροφία! των ησαν παντάπασιν ανίκανοι, καί, τδ χει
ρότερον, διεφέροντο καί πρδςάλλήλους καί πρδςτδ άναν- 
δρον εν τη πολει πλή3ος, οιτινες Επό3ουν άσφάλειαν 
μονον και ειρηνην. Γών υπερασπιστών όμως αί φα- 
τριαστικαί διαφοραί η’λαττώΔησαν σχεδδν εύ3·ύς οτε 
οί 'Ρωμαίοι Εφάνησαν ή φατρία τού Έλεάζαρ παρέδωκε 

-  .. ς . 3* ζ*

τδν Ναδν είς τάς χείρας τού Ίωάννου, καί άφήκεν 
αύτδν Ελεύθερον νά ενεργή μετά τού Σίμωνος κατά'τών 
'Ρωμαίων, καί κατά τού Σίμωνος ότε οί 'Ρωμαίοι διέ- 
λειπον τάς προσβολάς των. Τούτο δ’ ε’γίνετο κα5’ 
όλον τδ διάστημα τής πολιορκίας. Αί δύο μεγάλαι 
φατρίαι συνεμάχοντο ύπέρ τής πόλεως· άλλ’ ότε δέν 
ύπήρχεν άνάγκη τούτου κατεπείγουσα, έστρεφον κατ’ 
άλλήλων τά όπλα· δ3·εν ήτο διπλούς ό πόλεμος, καί τδ 
ζωτικόν αίμα τής 'Ιερουσαλήμ άπερ’ροφάτο άδιαλεί- 
πτως. 'Ο μεν ’Ιωάννης ύπερασπίζετο τδν Ναδν καί 
τδ φρούριον τής ’Αντωνίας, ό δέ Σίμων τδ Επίλοιπον 
τής πόλεως. Τδ διάστημα Εντδς τής Ιερουσαλήμ, τδ 
όποιον αί πρότεραι λεηλασίαι των ειχον Ερημώσειν, 
Εχρησίμευεν είς αυτούς ώς μάχης στάδιον κατ’ άλλή- 
λων Εκ τούτου δέ, ότε ή χρεία τδ εκάλει, έσπευδον 
όμογνωμόνως κατά τού κοινού Εχ3ρού, καί πάλιν ε παν - 
ήρχοντο είς τάς άμοιβαίας εχθροπραξίας των, ώς άν 
Εσκόπευον νά κάμωσι τήν εαυτών φθοράν εύκολωτέραν 
είς τούς 'Ρωμαίους !

Φύ-άσας ό Τίτος έμπροσθεν τής πόλεως, ή3έλησε 
να Επίδειξη τάς 'Ρωμαϊκάς δυνάμεις, καί διηρεσεν είς 
τρία μέρη τδν στρατδν, ώς είς μάχην αύτδν παρατάξας· 
ή πρώτη καί κυριωτέρα διαίρεσις ε’στρατοπέδευσεν είς 
τον Σκοπδν, περί τά έπτά στάδια Εκ τής πόλεως, πρδς 
άρκτον ή δευτέρα περί τά τρία στάδια όπισ3·εν καί 
ή τρίτη πρδς άνατολάς, Επί τού όρους τών Έλαιών. 
Τήν πρώτην εβδομάδα, ήτις ήτον ή έβδομάς τού Πά
σχα, Εξώδευσε κάμνων τάς αναγκαίας προετοιμασίας. 
Το έδαφος μεταξύ τού Σκοπού καί τής πόλεως ε’ξωμα- 
λίσ3·η, διά τής κα^αιρέσεως οίκων, φραγμών, δένδρων, 
έτι δέ καί βράχων, τά όποια ε’χρησίμευσαν ώς υλη 
πρδς άνέγερσιν τών προχωμάτων, Εφ’ ών Εστή3·ησαν αί 
στρατιωτικαί μηχαναί· άψού δ’ αί περί συμβιβασμού 
προτάσεις άπεβλή3·ησαν μέ υβριστικόν καί καταφρο
νητικόν τρόπον, ήρχισεν Εχθροπραξίας μετά τδ τέλος 
τής Ιβδομάδος τού Πάσχα, τουτέστι Κυριακήν, ’Απρι
λίου 22αν, Εν έτει 70 μ. X. Σημειωτέον δ’ ενταύθα 
ότι ό Τίτος, κα,ύ-ωδηγημένος ών, άπέφυγε τδ σφάλμα 
τού Κεστίου, δ όποιος έκαμεν έφοδον τό Σάββατον, 
φρονών ότι οί ’Ιουδαίοι κατ’ εκείνην τήν ημέραν δέν 
ή3·ελον πολεμήσει ν, άλλ’ έμα3·ε τό Εναντίον μέ σημαν
τικήν ζημίαν του. Ό  Τίτος όμως Εγνώριζεν ότι κα
νόνα ειχον τότε ν’ άντιστέκωνται μέν κατ’ εκείνην τήν 
ημέραν είς προσβάλλοντας Εχ3ρούς, πρδς ιδίαν ύπερά- 
σπισιν, άλλά νά μή προσβάλλωσιν αυτούς άλλως όντας 
ε’νησχολημένους. "03-εν ό 'Ρωμαίος στρατηγός ήκο- 
λούΔησε τήν πολιτικήν τού ΓΙομπηΐου, όστις άνενοχλή- 
τως κατεγίνετο τά Σάββατα είς τδ ύποσκάπτειν τά 
τείχη, είς τδ άνεγείρειν προχώματα, καί είς τδ κατα- 
σκευαζειν στραφιωτικάς μηχανάς, προετοιμαζόμενος 
ουτω διά τάς εφόδους τής Κυριακής. Τούτο δ’Εξηγεί 
τινι τροπω συνέπιπτεν ώστε τά κυριώτερα συμβάντα 
τού πολέμου ν' άκολου.^ώσι τήν επαύριον τού Σαββάτου.

’Αφού τρεις κινητοί πύργοι άνηγέρ5ησαν Επί τών’
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προχωμάτων, καί οί κριοί έφηρμόσθησαν εις το τείχος 
κατά τρία διάφορα μέρη, ήρχισεν ή προσβολή, καί ό 
προξενουμενος ύπδ των μηχανών τούτων θόρυβος καί 
όλεθρος έκαμεν ολόκληρον την πόλιν να κραυγάση εκ 
φοβου. Ό  Σίμων έστησεν ε’πί τον τείχους τάς ε’παρ- 
θεισας άπο τον Κέστιον στρατιωτικάς ριηχανάς, άλλ’ 
η των άνθρωπων αύτοϋ άπειρία κατέστησεν αύτάς 
απράκτους. Αί άπό των πύργων βολαί εντός ολίγου 
¿κένωσαν τό τείχος, καί άφήκαν τούς κριούς νά ένερ- 
γωσιν ακώλυτοι. Αλλ ο Σιμών καί ό Ιωάννης συν- 
έδραριον είς άπηλπισμένας τινάς εξόδους, ε’ν μια των 
οποίων ε’πυρπόλησαν τάς μηχανάς. Πολλούς οριως των 
άνθρώπων ε’ζώγρησαν οί 'Ρωμαίοι, καί ¿σταύρωσαν 
έμπροσθεν των τειχών· καί γενικώς αί έξοδοι αυται, 
καίτοι άνδρειόταται, ούδέν κατώρθουν. Τό πρώτον 
ρήγμα έγινεν εις τό εξώτερον τείχος Κυριακήν, Μαίου 
6ην· καθ’ ήν περίστασιν όρμήσαντες οί 'Ρωμαίοι διά 
του ρήγματος, ήνοιξαν τάς πύλας, καί ε’κυρίευσαν την 
Νεαν Πολιν, των Ιουδαίων οπισθοδρομησάντων εντός 
του δεύτερον τείχους. Ί ό 'Ρωμαϊκόν στρατόπεδον μετ- 
εκομίσθητότε εις την κατακτηθείσαν γην, άφοϋκαθη- 
ρέθη τό μεγαλητερον μέρος του εξωτέρου τείχους. Τό 
δεύτερον τείχος ύπερασπίσθησαν μέ άπηλπισμένην άν- 
δρει αν, καί πολλάκις έγιναν έξοδοι κατά των πολιορ
κητών. Οι Ρωμαίοι ομως εις πέντε ημέρας ε’κυρίευσαν 
και τό τείχος τοϋτο· άλλά τόσον πεισματώδη άντίστα- 
σιν Ικαμαν είς τάς ρόμας οί ’Ιουδαίοι, ώστε άπέκρου- 
σαν τόν έχθρόν, καί κατέλαβον τό ρήγμα, ε’κ του όποιου 
έχρειάσθησαν τρείς ήμέραι άκόμη διά νά τούς άπο- 
διωξωσι.

I οιουτοτροπως κυριευσας ό Τίτος την Νέαν καί την 
Κατω πολιν, εστρεψε την προσοχήν είς τόν πύργον της 
Αντωνίας· η δ άντιστασις, την οποίαν Ικαμαν ενταύ

θα  οι πολιορκονμενοι, είλκυσε τόν θαύμασμόν καί των 
εχθρών αυτών. Ο Ιωάννης, δστις ε’κράτει τό φρούριον, 
έσκαψεν υπόνομον ε’κείθεν είς τά προχώματα, δι’ ου καί 
άνετράπησαν. Μετά δύο ημέρας ό Σίμων προσέβαλε 
τα επίλοιπα των προχωμάτων, καί ¿πυρπόλησε τάς επ’ 
αυτών τεθειμένας μηχανάς, ως καί τά δένδρα ε’ξ ών ώς 
ε’πιτοπλείστον ήσαν κατεσκευασμένα τά προχώματα" οί 
δέ 'Ρωμαίοι ήναγκάσθησαν νά όπισθοδρομήσωσιν είς 
το εαυτών στρατοπεοον, δπου μετά πεισματώδη μόνον 
καί φονικόν άγώνα ίσχυσαν ν’ άποκροόσωσι τούς κατα- 
διώξαντας ’Ιουδαίους.

Μετά ταϋτα, ε’πί σκοπώ τοϋ νά ταχύνη διά του λι
μού τόν όλεθρον, καί νά περίκλειση στενώτερον τούς πολι- 
ορκουμενους, ωκοδομησεν ό Τίτος χάρακα πέριξ της 
πόλεως, όχυρώσας αύτόν έκ διαλειμμάτων μέ δεκατρείς 
πύργους, είς τούς οποίους έθηκεν ίσχυράς φυλακάς. Τό 
παμμέγεθες τοϋτο Ιργον, περί τά ε"ξ μίλια την Ικτασιν, 
ε’τελείωσαν οί 'Ρωμαίοι στρατιώται είς τρείς ημέρας, 
διά της συγκεντρωμένης εκείνης δραστηριότητος καί 
ε’πιμελείας, την οποίαν αυτοί μόνοι κατ’ εκείνον τόν 
αιώνα ήδύναντο νά παραστήσωσι.

Τό έργον τοϋτο τελειώσαντες οί 'Ρωμαίοι, άνέλαβον 
τας εχθροπραξίας αύτων κατα τοϋ φρουρίου της ’Αντω
νίας, το οποίον και χωρίς πολλής δυσκολίας ε’κυρίευσαν· 
διότι, απηυδημενη άπο την πείναν ή φρουρά, έκαμεν 
άσημαντον άντίστασιν. 'Ο Τίτος διέταξε νά καθαι- 
ρε3η δλως διόλου, ώστε άπό της τοποθεσίας αύτοϋ νά 
ε’νεργώσι κατά τοϋ Ναοϋ, δστις Ιγινε τό ακόλουθον της 
προσβολής άντικείμενον. Την ε’ποχην ταύτην έπαυ- 
σεν ή καθημερινή θυσία, καθότι ούδείς άπέμεινε τό 
δικαίωμα εχων νά ίερουργη.

Προθυμουμενος ό Τίτος νά διατηρήση τόν Ναόν, 
άπεστειλε τόν ιστορικόν Ίώσηπον την ε’σχάτην τών 
πολλών αύτοϋ άποστολών πρός τούς Ζηλωτάς, παρακα- 
λών αυτούς είς υποταγήν καί ειρήνην η, τουναντίον, 
άν εξάπαντος ήθελον μάχην, νά ε’κβάλωσι τάς δυνά
μεις αυτών Ιξω της πόλεως, καί ε’κεί νά συμπλακώσιν 
οί δύο στρατοί, ώστε ό Ναός καί ή πόλις νά διασω- 
θώσιν άπό τόν όλεθρον. Ό  ’Ιωάννης άπεκρίθη μέ 
πικρά σκώμματα, προσθέτων ότι ή 'Ιερουσαλήμ ήτο 
πόλις αύτοϋ τοϋ Θεού, καί ποτέ δεν ήδύνατο ν’ άλωθή. 
Είς μάτην ένεθύμισεν είς αύτόν ό Ίώσηπος τάς αιμα
τοχυσίας καί τά βδελύγματα, μέ τά όποία ό ίδιος είχε 
μιάνει την πόλιν καί τόν Ναόν, καί είς μάτην άνέφερε 
τας προλεγουσας την καταστροφήν άρχαίας προφητείας. 
Νομίμου σι δέ τινές μέν ότι ό Ίώσηπος είχεν ύπ’ όψιν 
τας προφητείας τοϋ Χριστοϋ, τάς οποίας δύσκολον ητο 
νά μη γνωρίζη, άλλοι δέ ότι άνεφέρετο είς τά τελευταία 
κεφαλαία τοϋ Ζαχαρίου. Τό επόμενον σπουδαίον αύ
τοϋ συμπέρασμα είναι άξιοπαρατήρητον, θεωρούμενου 
μετά τών ήδη είρημένων προφητειών·— “ 'Ο Θεές, ό 
Θεος αύτος ε’πιφέρει τό πϋρ τοϋτο διά νά καθαρίση την 
πόλιν καί τόν Ναόν διά μέσου τών 'Ρωμαίων, καί νά 
καταστρέψη την πόλιν την οποίαν κατεμολύνατε.” Ό  
Ιώσηπος τωόντι πανταχοϋ φανερόνει την πεποίθησιν 
αΰτοϋ ότι ό Θεός ητο μετά τών 'Ρωμαίων, καί μετε- 
χειρίζετο αύτούς διά τόν ε’ξολοθρευμόν τοϋ ενόχου 
έθνους.

Ο Ναός έγινε τωρα τό είς άπαντας περισπούδα
στου αντικείμενου. Οί ’Ιουδαίοι ώς ε’πιτοπλείστον 
ησαν πεπεισμένοι ότι ποτέ δέν ήδύνατο ν’ άλωθη, καί 
περιέμενον έκτακτόν τινα φανέρωσιν τής θείας δυνά- 
μεως υπέρ τής διατηρήσεως αύτοϋ καί τής άνατροπής 
τών Ρωμαίων. Ό  Τίτος τά μέγιστα έπροθυμείτο νά 
διαφυλάξη τόσου μεγαλοπρεπές οικοδόμημα διά την 
δόξαν τής 'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας· άλλ’ οί πλείστοι 
τών άνωτέρων άξιωματικών ήσαν γνώμης ότι τόσον 
ισχυρόν κτίσμα ώφειλε νά καταστραφη·, διά νά μή 
μεταχειρίζονται αύτό οί ’Ιουδαίοι ώς'οχύρωμα καί. 
κεντρον άντιστάσεως είς τάς μελλούσας ε’παναστάσεις 
των οί δέ στρατιώται δέν έπεθύμουν ει’μή τά ε’ν αύτώ 
περιεχόμενα πλούσια λαφυρα. Οί ’Ιουδαίοι ήσαν έτοι
μοι να χυσωσι την τελευταίαν ρανίδα τοϋ αίματός των 
προς ύπερασπισιν αύτοϋ, ο! δέ 'Ρωμαίοι έκρινον έλαφρόν 
πάντα κόπον ύπέρ άθλου τόσον πολυτελούς. Ήσαν δέ
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τωόντι βαρείς οί κόποι των· καθότι, πριν άρχίσωσι 
τάς ε’πί τοϋ τείχους ε’ργασίας, ήτον ανάγκη πασα νά 
κατασκευάσωσι προχώματα, ε’φ’ ών νά στηρίξωσι τούς 
πύργους καί τούς κριούς, καί διά τοϋτο ήσαν υπόχρεοι 
νά φέρωσιν άπό μακρόθεν τά ξύλα, επειδή όλα τά δέν
δρα είς είκοσι μιλίων άπόστασιν πέριξ τής 'Ιερουσαλήμ 
είχον ήδη κατακοπήν. Άλλ’ επειδή δέν είναι τοϋ 
σκοποϋ ημών νά,.περιγράψωμεν καταλεπτώς τάς στρα- 
τιωτικάς ε’ργασίας, παρερχόμεθα τάς περιστάσεις αί- 
τινες συνώδευσαν τήν διά πυρός φθοράν τών περιστυ
λίων καί τήν κατάκτησιν τής ε’ξωτέρας αύλής, ήτις κα- 
τωρθώθη τήν τρίτην Αύγούστου καί τήν ε’πιοϋσαν νύ
κτα- Τήν 4ην συνεκροτήθη πολεμικόν συμβούλιου 
διά ν’ άποφασίση άν ό Ναός Ιπρεπε νά καταστραφη. 
ή νά διατηρηθή. Οί πλείστοι τών άξιωματικών έκλι- 
νον είς τήν πρώτην γνώμην, άλλ’ ένέδωκαν άπαντες, άφοϋ 
είδον ότι ό στρατηγός αυτών είχεν ισχυρόν πόθον νά 
τόν διατηρηση. Τοιοϋτον όμως δέν ήτο τό θέλημα 
τοϋ Θεοϋ, όστις είχε καταδικάσειν αύτόν είς άνατρο- 
πήν ού τήν τυχοΰσαν.

Τήν έξωτέραν αύλήν κατέχων ήδη ό Τίτος, προσ- 
διώρισε τήν 5ην Αύγουστου διά νά ε’φορμήση πανστρα
τιά" κατά τοϋ Ναοϋ. ’Αλλά τήν προτεραίαν νύκτα 
έγιναν ύπδ τών ’Ιουδαίων δύο έξοδοι άπηλπισμέναι, 
καί όπισθεν ώθοϋντες αύτούς οί 'Ρωμαίοι τήν Ισχάτην 
φοράν, ώρμησαν κατόπιν αυτών εις τήν ε’σωτέραν αύλήν. 
ΕΓς τών στρατιωτών ε’πίασε τότε άναμμένον δαυλόν, 
καί άναβάς ε’πί τών ώμων τοϋ συντρόφου του, έρριψεν 
αύτόν διά μέσου παραθύρου συγκοινωνοϋντος μέ τά είς 
τό βόρειον μέρος τοϋ Ναοϋ δωμάτια. Σχεδόν άμέσως 
εξερράγησαν αί φλόγες, τάς οποίας θεωρήσαντες οί 
’Ιουδαίοι άνεβόησαν απεγνωσμένοι, καί Ιδραμον νά τάς 
σβεσωσιν. Έσπευσε δέ καί ό Τίτος μετά τών υπάλ
ληλων αύτοϋ, καί ήγωνίσθη κατά πάντα τρόπον πρός 
τον αύτόν σκοπόν, καί διά φωνής καί διά χειρονομιών 
— έδεετο, ύπέσχετο, ήπείλει, καί μάλιστα Ιτυψέ τινας 
με τήν βακτηρίαν του· άλλά τήν στιγμήν ε’κείνην ή 
ε’ξουσία καί ή επιρροή αύτοϋ ήσαν ούδέν, καί ή ε’λαχί- 
στη άκροασις δέν ε’δίδετο είς αύτόν. Οί στρατιώται, 
οίτινες σωρηδόν Ιφθανον άπό τό στρατόπεδον, προθύ- 
μως ήνόνοντο μετά τών ήδη παρευρισκομένων είς τό 
σφαζειν τους ’Ιουδαίους, είς τό αύξάνειν τάς φλόγας, 
και εις το άφαιρείν άπό τήν καιομένην οικοδομήν τόν 
ε’ναποταμιευμένον πλοϋτον καί τά κοσμήματα. ’Επί 
τέλους, ιάωυ ό Τίτος ότι οί στρατιώται δέν έπείθοντο 
νά σβεσωσι τας φλόγας, ύπήγεν είς τό "Άγιον μετά 
τών αξιωματικών αύτοϋ, ε’νω τό πϋρ άνήλισκε τά εξώ
τερα όωματια, και πριν άκόμη είσχωρήση είς τά ενδό
τερα. Επήρε δε την χρυσήν λυχνίαν, τό θυσιαστή
ριον τοϋ θυμιάματος, καί τήν τράπεζαν τής προθέσε- 
ως, μετα τινων άλλων ιερών σκευών, τά όποία επομ- 
πεόθησαν μετέπειτα είς τόν ε’ν 'Ρώμη θρίαμβον αύτοϋ. 
Άφοϋ ε’ξήλθεν, ε’προσπάθησεν ε’κ νέου νά παρακινήση 
τούς στρατιώτας νά σβέσωσι τό πϋρ, άλλά μή ίσην απο

τυχίαν ώς και πρότερον. Έ κ τοϋ εναντίου, Ισπευσαν 
νά ε’φαρμόσωσι τούς δαυλούς των καί είς τό άγιαστή- 
ριον δθεν αύτός ε’κβήκε, καί είς παν μέρος τοϋ ίεροϋ 
οικοδομήματος, έωσοϋ αί φλόγες εξερράγησαν παντα- 
χόθεν μέ διπλάσιάν ορμήν· καί τέλος, άφοϋ έματαιώθη 
πασα ελπίς περί τής σωτηρίας τοϋ Ναοϋ, άπεσύρθη ό 
στρατηγός είς τήν σκηνήν του.

’Ενόσω ε’πυρπολείτο ό Ναός, κατέκοπτον οί 'Ρωμαίοι 
πάντα στρατιώτην τόν οποίον άπήντων, καί ήρπαζον 
ο,τι ευρισκον. Ή  ε’νδοτέρα αύλή, καί μάλιστα τό πέ
ριξ τοϋ θυσιαστηρίου διάστημα, έκαλύφθη άπό νεκρούς, 
καί τό αίμα ερρεε ποταμηδόν είς τήν κατωτέραν αύλήν. 
Τό χρυσοϋν περικάλυμμα τών πυλών, τά ξύλα τοϋ άγια- 
στηρίου, καί τά ε’ν αύτώ περιεχόμενα πολύτιμα σκεύη, 
¿χορήγησαν λείαν άφθονον είς τούς 'Ρωμαίους· τόσον 
άπειρα τωόντι ήσαν τά ε’ντεϋθεν καί άλλαχόθεν συ- 
ληθέντα λάφυρα, ώστε ό χρυσός είς τήν Συρίαν ταχέως 
έξέπεσεν είς τό ήμισυ τής προτέρας τιμής του. Έ ν τω 
μέσω τής συγχύσεως οί Ζηλωταί καί λησταί, οί τόν 
Ναόν υπερασπιζόμενοι, έπέτυχον νά διεκφύγωσιν είς 
τήν Άνω πόλιν, ώστε νά κάμωσιν ε’κεί τήν τελευταίαν 
άντίστασιν. Οί δέ 'Ρωμαίοι, άφοϋ πρός τό παρόν ¿τε- 
λείωσεν ή άρπαγή καί ή σφαγή, περιέφερον τάς σημαίας 
των πέριξ τοϋ καιομένου ναοϋ, καί έστησαν αύτάς έμ
προσθεν τής ανατολικής πύλης, δπου προσέφερον θυ
σίας, καί ¿χαιρέτησαν τόν Τίτον ώς “ Αύτοκράτορα.” 
Τοιουτοτρόπως κατεστράφη τό ένδοξον οικοδόμημα, περί 
τοϋ οποίου ό Κύριος ημών προείπεν είς τούς μαθητάς 
αύτοϋ, οίτινες μετά θαυμασμοϋ έδείκνυον τούς κοσμοϋν- 
τας αύτόν “ καλούς λίθους καί αναθήματα,” ότι “ Έ - 
λεύσονται ήμέραι, έν αΓς ούκ άφεθήσεται λίθος έπί 
λίθω, δς ού καταλυθήσεται.” Λουκ. κά. 6.

Παρερχόμενοι τινάς έν τώ μεταξύ περιστάσεις, έχο- 
μεν τώρα μόνον νά είπωμεν, δτι ή Άνω Πόλις, έπί τοϋ 
Όρους Σιών, τό έσχατον καταφύγιον, ήλώθη ύπό τών 
'Ρωμαίων Κυριακήν, Σεπτεμβρίου 2αν. Καί αύτοί δέ 
οί Ζηλωταί άπηλπίσθησαν τώρα- ή τοϋ Ναοϋ πτώσις 
έβεβαίωσεν αύτούς δτι πραγματικώς ήσαν έγκαταλε- 
λειμμένοι παρά τοϋ Θεοϋ. Πάμπολλοι, πληρόφορημέ- 
νοι ότι ή "Άνω Πόλις ήθελεν έπαρθήν, υπήγαν νά κρυ- 
φθώσιν είς ύπόγεια καί οχετούς· άλλοι άπεσύρθησαν 
είς τό φρούριον, και ολίγοι τινες έμειναν νά προσφέρω- 
σιν άδύνατον άντίστασιν είς τούς 'Ρωμαίους. Ταχέως 
έγινε ρήγμα, καί οί ’Ιουδαίοι έφυγον άλλ’ άντί νά 
σπεύσωσιν είς τού^ πύργους, οίτινες ήσαν όχυρώτατοι, 
καί δπου μόνον δ λιμός ήδύνατο νά καθυποτάξη αύτούς, 
έδραμον είς τήν κοιλάδα τοϋ Σιλωάμ, μέ σκοπόν νά 
βιάσωσι τόν 'Ρωμαϊκόν χάρακα, καί νά έξέλθωσιν είς 
τήν περίχωρον. Είς τήν άπεγνωσμένην ταύτην έπι- 
χείρησιν ήνωθήσαν μέτ’ αύτών καί οί ήδη οί έν τοίς 
πύργοιζ. Άλλ’ άπαντες άπεκρούσθησαν ύπό τών 'Ρω
μαίων φυλάκων, καί ήναγκάσθησαν νά ζητήσωσι σκέ- 
πην είς τα σπήλαια, τά ύπόγεια, τάς αμάρας, καί τούς 
■υπονόμους, έλπίζοντες, ώς οί καί πρότερον είς τοιαύτας
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κρύπτας καταφυγόντες, ότι τρελόν ¿μπορέσει νά 3ια- 
τηρησωσι τνν υπαρξίν των, Ιωσον αί 'Ρωμαί'χαί δυνά- 

_. Ρ 1« νά άναχωρησωσιν άπο την έρημο&εΐσαν πόλιν. 
Απαντες οί λοιποί, όσους οι 'Ρωμαίοι ηδυνή^σαν νά 

βυρωσι, κατεσφάγησαν, έκτος των ρωμαλεοτερων καί 
ωραιότερων, οιτινες ε’φυλάχ3-/}σαν, ώς αιχμάλωτοι, διά 
μέλλοντα, δεινά καί τον παρόντος 3ανάτον χειρότερα. 
Πυρ ε’βάλύη εις ολόκληρον την πόλιν, άλλά 'τό αίμα 
των σφαγεντων ε’κώλυε τάς φλόγας, καί την νύκτα μό· 
νον έπεκράτησεν ή πυρκαίά.

’Αφου τοιουτοτρόπως ε’τιμώρησεν ό Τίτος τον ένοχον 
λαον, άπηλ5εν εις Καισαρείαν, άφησας ομως δυνάμεις, 
ύπο τον Τερέντιον 'Ρούφον, νά τελειώσωσι το εργον τον 
εξολοίδρευμου, και να ξητήσωσι τά καταγώγια των κε- 
κρυμμίνων. Πάμπολλοι εύρέ3·ησαν, καί κατεσφάγη- 
σαν- άλλοι δ εξηλ^ον αυτοπροαίρετους, μή ουνάμενοι 
πλέον να ΰποφερωσι την υπερβολικήν πεΓναν. Έκ 
τούτων ησαν ό ’Ιωάννης καί ό Σίμων. Ό  ’Ιωάννης 
ε’φάνη πρώτον, καί παρεκάλεσε νά τον χαρίσωσι την 
£ωην, το όποΓον καί άπήλαυσεν. Ό  δέ Σίμων, πλειο- 
τέρας έχων ζωοτροφίας, ε’βάσταξεν έως τά τέλη τον 
Οκτωβρίους τοτε δ ε’φάνη ε’πί των ερειπίων του Ναοΰ, 
περιβεβλημενος λευκόν ίμάτιον καί πορφύραν χλαμύδα. 
Οι Ρωμαίοι εζεπλαγησαν είς τό άλλόκοτον φάντασμα- 
αλλά μαθ-όντες ποΓος ητο, συνέλαβον καί άπέστειλαν 
αύτον άλυσιδεμένον πρός τον αρχιστράτηγον. Αυτός 
δε και ο ’Ιωάννης ε’φυλάχ3·ησαν ώστε νά κοσμησωσι 
τΐήνεΐς  'Ρώμην 5 ριαμβικην είσοδον του Τίτου, κα3·’ 
ην ε’φάνη ε’πί κεφαλής επτακοσίων αιχμαλώτων ε’κλε 
λεγμενων άπο τούς λοιπούς διά την προσωπικήν αυτών 
ωραιότητα. Μετά ταντα περιεσνρ3·η ό Σίμων διά 
μέσου της αντοκρατορικης πόλεως μέ σχοινίον εις τον 
τράχηλον,^ ε’μαστιγώ3·η αυστηρά, καί έπειτα ε’3·ανα 
τωθ-η μετα τινων άλλων ’Ιουδαίων άρχηγών. Ό  δέ 
Ιωάννης, τον όποιον την ζωήν εΓχον χαρίσ ιν, ε’στάλ,λη 

εις παντοτεινην φυλάκωσιν.
> 1ϊ;ν ^£Ρουσαλήμ, άφον πλέον δεν εΰρίσκετο αίμα 

να χυ-λη, καί άφον τό πυρ ε’ξωλόΑρευσε πάν δ,τι ήδν- 
νατο, ε’νησχολη5ησαν οί στρατιώται εις τό καλαιρεΓν, 
κατεδαφίξ"οντες ολας τάς μεγαλοπρεπείς οικοδομάς, τά 

-τείχη κας τά φρούρια, τά παλάτια καί τούς πύργους. 
Οϋοεν άφε3·η είμη κομμάτιον τον δυτικόν τείχους, νά 
χρησιμευη ώς προμαχούν εις τόν δέκατον λεγεώνα, καί 
οί πύργοι τον 'Ιππικόν, τον Φασαήλ, καί της Μαριάμ- 
μης, ωστε να διαιωνισωσι το κλέος τον δορικτητορος, 
την ισχύν καί λαμπρότητα ε’πιδεικνύοντες της πόλεως 
την όποιαν είχεν άνατρέψειν. Ό  δορικτητωρ αυτός 
επεσκεφ3·η πάλιν την 'Ιερουσαλήμ, δτε άπό Καισαρείας 
διεν3·υνετο εις Αλεξάνδρειαν διά νά μεταβη ε’κεΓ3εν 
είς 'Ρώμην 5εωρησας δέ τόν παντελή όλεθρον της πό
λεως την όποιαν τόσον ε’πεθνμει νά διαφυλάξη, καί είς 
την καταστροφήν της οποίας έβίασαν αυτόν άκαταμά- 
χητοι περιστάσεις, δέν ηδννη^η νά βαστάξη τά ‘δά
κρυα, καί κατηράσ5η τούς αχρείους, οιτινες' έκαμαν

αύτον και μη 3-έλοντα αίτιον της προ κείμενης πανωλε
θρίας. Ο Σωτηρ τον κοσμου εΐχ^ κλανσειν ε’κει πολύ 
άρχη'τερα, προγνωρίσας καί προειπών την 3-ρανσιν ήτις 
έμελλε γενέσ^αι. Τον δέ λόγου Αύτον ιώτα εν η μία 
κεραία ού παρήλιε. Πάντα ε’τελέσ^ησαν.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ.

0 Τ ί  συμβαίνει κάποτε νά ταφώσιν ώς νεκροί οί μ η -  
κ έ π  έκπνεύσαντες, είναι ο / ι  μύθος των* χυδαίων, 
ά λ λ ’ αναντίρρητος αλήθεια. " Èàv δέ τούτο 'γίνετα ι 
καί όπου οί νεκροί συνήθως θάπτονται μίαν, δύο, καί 
τρεις ημέρας μετα  την άποβίωσιν, πόσω μάλλον 
οπου ή ταφή γίνετα ι μόλις μετά  δύο καί τρεις ώρας ;

Ε κ πείρας απεδειχθη , και γενικώς όμολογεϊται, 
ότι συμπτώ ματά τινα του θανάτου είναι απατηλά. 
Υπάρχουσι τωόντι άσθένειαι, καθ’ ας ό πάσχω ν φαί
νεται νεκρός, ό  Αμβρόσιος Parée αναφέρει γυνα ί- 
καγ  !λε ύστερικας επιρρεπείας, α'ίτινες έμειναν ολο
κλήρους εβδομάδάς άψυχοι τδ  φαινόμενον- καί 6 
ιατρός Schmidt, ο απο Paderborn, γράφει πλέον εσ χ ά 
τω ς  οτι γυνη έ'πεσεν ύπο τήν παρατήρησιν ¿αυτού, 
ή τ ις  είκοσιμίαν ημέραν δέν διέφερε ποσώς άπο τεθνη- 
κότος λειψανον. Ε ίς τήν κατάληψιν, μίαν των τήν 
νέκραν καταστασιν υποκρινομένων νόσων, συμβαίνει 
κάποτε να συναισθάνεται ό πάσχω ν οτι ζή , καί νά 
C.WOV) όλα τα  πέριξ αυτού γινόμενα, καί όμως απαν
τάς αναμφιβόλως νά στοχάζωνται καί νά μ ετα χει- 
ρίζωνται αυτόν ώς νεκρόν ώστε ενδέχεται νά γνω- 
ριζη πραγματικώ ς ότι θάπτουν αύτον, καί μ ’ όλον 
τούτο να μην εχη  την δύναμιν νά φανερώση τδ φρι- 
κωδες τής θεσεονς αυτού είς τούς περιεστώτας. Èx 
της απατηλής φυσεως τών συμπτωμάτω ν τούτων 
έπεται οτι άνθρωποι, ήδη σαβανωμένοι, καί κατά 
πάντα ώς νεκροί θεωρούμενοι, επανέρχονται-τοσάκις 
εις την ζωην (όιότι τούτο δέν είναι σπάνιον, εκεί 
τουλάχιστον όπου δεν υπάρχει ή ανόητος συνήθεια 
τού θάπτειν παραυτα) κατά τδ προηγούμενον τή ς τα- 
οής οιαστημα, ή ενώ μεταφέρονται είς τό μνήμα. 
Επειόή δέ τούτο συμβαίνει τοσάκις πρδ τής ταφής, 
δεν έμποροΰμεν ν’ άμφιβάλλωμεν ότι συμβαίνει κά
ποτε καί μετά  τήν ταφήν, ό  περικλεής Βάκων 
μαρτυρεί τήν άλήθειαν τού ενταύθα λεγομένου. «Π ολ- 
λακις, » παρατηρεί, « συνέβη ώστε άνθρωποι νά σα- 
βανωθώσιν ώς νεκροί, καί μάλιστα  νά ταφώσιν, οί- 
τινες μ  ολον τούτο άνέζησαν τούτο δέ άπεδείχθη 
εκ τού ότι, άνοιχθέντος τού κιβωτίου, εύρέθησαν 
π λ η γ α ι και συντρίμματα επί τής κεφαλής, ποοξενη- 
θεντα ενόσω ήγωνίζοντο οί ταλαίπωροι νά οιαρρή- 
ξωσι την φυλακήν των. Πρόσφατον τούτου π α - 
ραοειγμα εχομεν τον εύφυέστατον ίωάννην Σκώτον, 
όστις, ταφείς εν απουσία τού εαυτού θεράποντος, μόνου
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γνωρίζοντος τήν επιρρέπειαν τού άνδρδς είς καταλη- 
πτικάς προσβολάς, έξεχώθη μετά  τήν επιστροφήν 
αύτου, καί εύρέθη ούτως έχων. Τδ αύτδ δ’ έπαθε 
καί σύγχρονος ήμουν υποκριτής τού θεάτρου, όστις 
έτάφη εν Κ ανταβριγία .»

Φυλλάδιον περί τής απατηλής φύσεως τών συμ
πτω μάτω ν του θανάτου έξεδόθη έσχάτω ς εν Βερολίνου 

" ύπδ τού ιατρού Μ ιχα ή λ  Βενεδίκτου Λεσσιγγίου, καί 
άντίτυπον αυτού έπεσε κατά συγκυρίαν είς τάς χ ε ί-  
ρας ήμών. 0  συγγραφεύς διαπραγματεύεται τήν 
ύπόθεσιν μετά  πολλοΰ ζήλου, σκοπόν έ'χων νά π α - 
ρακινήση τήν Προυσσικήν κυβέρνησιν είς τδ νά λάβη 
μέτρα, ώστε τδ αληθές τής άποβιώσεως αναμφιβό
λους νά βεβαιούται πρδ τού ένταφιασμού. Λαμβά- 
νομεν δ ’ ολίγα  τινά παραδείγματα νομιζομένου θα
νάτου άπο τόν τόμον τού σοφού Γερμανού, προσθέ- 

,,,τοντες καί εν ή δύο άλλαχόθεν.

Πλουσίου τινδς κατοίκου τών Παρισίων ύπανδρευ- 
θεϊσα παρά γνώ μην ή  θυγάτηρ, έλυπήθη τόσον κα
τάκαρδα, ώστε μ ετ ’ δλίγον άπέθανεν. ό  άποτυχών 
εραστής, τόν νεκροθάπτην δωροδοκήσας, έμβήκεν 
είς τόν τάφον αυτής, άφήρεσε τδ σώ μα, καί άναλη- 
πτικά  τινα φάρμακα μεταχειρισθείς, έπέτυχμ νά 

' ' ζωογονήση τήν ερωμένην. Τδ ευτυχές ζεύγος άπε- 
δήμησαν είς Α γγλίαν, όθεν μετά  τινας ενιαυτούς 
έπανήλθον είς Παρισίους. ό  καθαυτό σύζυγος άνε- 
γνώρισε τήν κυρίαν, καί πάραυτα έπρότεινε τά  έαυ- 

’ τού δικαιώματα είς τήν ιδιοκτησίαν καί είς τδ υπο
κείμενόν της· έκ τούτου δέ προέκυψεν ή  πλέον ά λ - 
λόκοτος δίκη, άφ’ όσας έμπορει τ ις  νά φαντασθή· ό 
μέν πρώτος σύζυγος άπαιτούσε τήν γυναίκα ώς ιδίαν 
αύτού, ό δέ πραγματικώ ς εχων αύτήν διϊσχυρίζετο 
οτι δ θάνατος διέρρηξε τόν μεταξύ τής κυρίας καί 
τού άντιζήλου του δεσμόν, καί ότι, έπειδή αυτός 
άνεζωοποίησε τήν κυρίαν, αύτού έπρεπε καί νά ήναι.

» Τά τού πρώτου συζύγου επιχειρήματα έφάνησαν εύ- 
. - λογώτερα είς τούς νομικούς· όθεν οί έρασταί έφο- 

β-ήΟησαν, καί άπεσύρθησαν πάλιν είς τήν Α γγλίαν, 
αφησα'υτες ετι άδιάλυτον τδ περί τού δικαιώματος 
λεπτόν ζήτημα . « Τά τής άλλοκότου ταύτης δ ί
κης,» λέγε ι ό ιατρός Α εσσίγγιος, « έμπορούν άκόμη 
να εύρεθώσιν είς τά  άρχεία τών Παρισίων.»

Αλλο παράδειγμα, φερόμενον ύπδ τού ιατρού, είναι 
τοσον πολυ μάλλον άνιαρόν παρ’ όσον έπιθυμούμεν 
νά καταχωρήσωμεν είς τάς σελίδας ταύτας, ώστε 
λαμβάνομεν τήν τόλμην νά μαλακώσωμεν αύτδ ολί
γον τι. 0  Χέρ Χιλδεβράνδ ήτον ό ιδιοκτήτης τού 
εν Βυστάδ σιδηρουργείου, είς τήν Σβεκίαν, όπου εύ- 
ρίσκεται έκκλησία τ ις  πρός χρήσιν τού λαού, είς τδ 
κατάστημα παρακειμένη. Μίαν εσπέραν, τδ 1785, 
περνών άπο τήν έκκλησίαν ταύτην ό νεκροθάπτης,

ήκουσεν ήχους, ώσεί στεναγμών καί ελεεινών κραυ
γώ ν, προερχομένους έκ τής οικοδομής, ή μάλλον 
ύποκάτωθεν αύτής. Κυριευθείς δ ’ άπό τρόμον δει- 
σιδαίμονα, καί μή  σκεφθείς άταράχως περί τής π ι
θανής αιτίας τών ή χω ν τούτων, έσπευσε νά ειδο
ποιήστε τούς γείτονας, έξ ών τινές, μικρόν τ ι  θαρ- 
σήσαντες, προφυλακτικώς έπλησίασαν είς τήν έκ
κλησίαν· ά λ λ ’ οτε ήκουσαν φωνήν άνθρωπίνην δ ια 
κεκριμένους προφέρουσαν τούς πλέον θλιβερούς λό
γους, καί κατ’ έπανάληψιν έπικαλουμένην τδ όνομα 
τού Θεού, μετά  τής θερμής [δεήσεως, « Ελέησόν με, 
έλέησόν με !» έστρεψαν, ώς ό νεκροθάπτης, καί έ'φυ- 
γον. Τήν έπαύριον τδ πρωί, άνοίξαντες τήν έκκλη
σίαν, εύρήκαν γυναίκα έκτεταμένην άπνουν έπί τού 
ψυχ_ροΰ έοάφους, καί καταιματωμένην. Ητο δ ’ υπαν- 
δρος θυγάτηρ τού Χέρ Χιλδεβράνδ, ή τις , κατά το 
φαινόμενον άποθανοΰσα είς τήν γένναν, έτάφη τήν 
προτεραίαν μετά τού άγεννήτου τέκνου τη ς είς τ® 
πλησίον τού θυσιαστηρίου μνήμα τής οίκογεύείας. 
Τδ βρέφος, νεκρόν ώσαύτως, εύρέθη τώρα είς τάς 
άγκάλας τής ταλαιπώρου μητρδς, τήν ιστορίαν τής 
οποίας κατά τήν παρελθούσαν νύκτα ήθελεν εισθαι 
πολύ οδυνηρόν μ ετ ’ άκριβείας νά έρευνήσωμεν.

έ ν  έτει 1547, ό πολιτάρχης τής έπί τού Ρήνου 
Κολωνίας έ'θαψε τήν νέαν καί περ ικαλλή  αυτού σύ
ζυγον, ήτις , συνεχώς είς σπασμούς ύποκειμένη, δέν 
άνέλαβέ ποτε άπό τόν έσχατον.

Η έπικήδειος πομπ-ή έτελέσθη μεγαλοπρεπώς· 
μνήμα δέ είς τήν ύπερήφανον μητροπολιτικήν έκ
κλησίαν περιέλαβε τδ σώ μα, τεθειμένον είς κιβώ- 
τιον μέ ύάλια καί σύρματα έπί τής κορυφής, καί, 
κατά τήν συνήθειαν τού καιρού έκείνου καί τόν βαθ
μόν τής οικογένειας, πολυτελώς ένδεδυμένον, κεκο- 
σμημένον τήν κεφαλήν μέ πολυτελές στέμμα , τούς 
δέ δακτύλους μέ πολυτίμους άδάμαντας. '

Πέτρος Βόλδος, ό νεκροθάπτης, ε ιχε κλειδώσει 
τήν θύραν καί ύπάγειν είς τόν οίκόν του, οπου πα- 
ρέστη ενώπιον αύτού σκηνή πάντη διάφορος- ή ιδία 
του σύζυγος ειχεν έλευθερωθ·ήν άπό παϊδα ώραιότα- 
τον, άλλά  δέν είχε κάμμίαν τών είς τοιαύτην π ε- 
ρίστασιν άπαιτουμένων άναπαύσεων έπειδή δέ ειχε 
νυμφευθή παρά γνώ μην τών κυρίων του, δέν ή λπ ιζε  
βοήθειάν τινα Ο'ύδαμόθεν. Ηλθε μέν είς τόν νούν 
αύτού Ισαάκ ό Εβραίος· ά λ λ ’ αύτδς ήθελεν ά π α ιτή - 
σειν ένέχυρον*— ένέχυρον ! έγόγγυσεν ό Βόλδος έντδς 
εαυτού* καί όιατί νά μή δανεισθώ παρά τών νεκρών, 
άφού τίποτε δέν δύναμαι νά λάβω  παρά τών ζώ ν- 
των ; ¿γνώ ρισα τήν ιδίαν ταύτην κυρίαν, ή τις  τώρα 
κείτα ι νεκρά έκεί πέραν είς τάς ήμέρας τού άνθους 
τη ς δέν ήθελεν άποβάλει πένητα, οποίος έγώ· καί 
όιατί νά λυπηθώσιν αί σκιαί τη ς πράγμα, τδ οποίον 
θέλει ώφελήσειν έμέ, χω ρίς νά βλάψη κάνένα ;
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Μέ σκέψεις τοιαύτας έπέστρεψεν εις τό μέρος, 
ίθεν προ ολίγου ειγεν έξέλθειν, άλλ’ οτ. ου νυν 
έπατει με τροπον πολλά διαφορετικόν πρότερον κα- 
τεγινετο εις τα '/ρέη του· τώρα οέ ήλθε μέ σκοπόν 
να ίεροσυληση. Πόσον φοβερά ήτον ή μονήρης 
σιωπή του πααμεγέθους κτίσματος, καί πόσον απει
λητικά ήσαν τά βλέμματα των επί των τοίχων άγι
ων, καί των υπέρ του άμβωνας χερουβίμ! Σχεδόν 
εχασε το θάρρος του ένω έπέρνα πλησίον του θυ
σιαστήριου· εκεί ειχε ν’ άπαντήση τήν εικόνα του 
Αγ. Πέτρου, ο οποίος ήτον 6 ίδιος αύτοΰ προστάτης, 
ιός και ό τής εκκλησίας· άλλ’ ή μνήμη τής ταλαι- 
πωρουμένης συζύγου, καί του νεογεννήτου βρέφους, 
ενικησε παν άλλο αίσθημα, ώστε καί προεχώοη- 
σεν εις τόν τάφον.

Ιο προσωπον της έρασμιας ταύτης γυναικός δεν 
ειχε τίποτε να ανανέωση τον φοβον του· άτρομήτως δ’ 
εσηκωσε το κάλυμμά της νεκροθήκης, καί ε’πίασε τήν 
χεΐρα της. Αλλα ποια αισθήματα τον κατεκυρίευ- 
σαν, δτε ή χειρ εκείνη εσφιγξε τήν ίδικήν του ! Έτά- 
χυνε να έκφυγη, καί άφήκεν δχι μο'νον τό ε’πανωφόρε- 
μα, άλλα καί τό φανάριον αύτοΰ.

Γρεχων είς τό σκότος, ε’πρόσκρουσεν εις ε’ςέχουσάν 
τινα πέτραν, και πεσων εκειτο μερικήν ώραν άναίσθη- 
τος επι τοΰ εοαφους· αλλα μόλις συνελθών, εσπευσε 
προς τον οικον τοΰ πολιτάρχου, καί διά νά έλαφρυνη 
την ιύιαν του συνειοησιν, αλλ ετι μάλλον διά νά πεμ- 
ψη βοήθειαν εις τό μνήμα, επειδή αυτός δεν ήτον εις 
κατάστασιν ε’πιστρέψας νά ε’ξετάση πάλιν.

Έν τω μεταξύ, ή κυρία είχεν δλως διόλου άναλάβει 
τας αισθήσεις· ανετρεψε μεν τό φανάριον μέ τήν πρώ- 
την κινησιν των βραχιόνων της, καί κατά συνέπειαν 
εμεινεν εις τά σκοτεινά· άλλ’ ή σελήνη έρριπτεν άμυ- 
δρόν τι φως διά μικροΰ τινός εις τήν κορυφήν άνοιγμα· 
τος, καί βαθμηδόν ήρχισε νά γνωρίζη τόν τόπον. Έ - 
ψηλάφησε τριγύρω της, καί άπήντησε τά χρυσά κοσμή
ματα τής κεφαλής, καί τά τρίποντα μεταξωτά της ! 
Τ2 τής άγωνίας ! Ώ  τής άπελπισίας ! κατέλαβεν ότι 
ε’τάφη ζώσα. Έξεφώνησεν, άλλά καλώς ε’γνώριζεν δτι 
ουοεις ημπόρει ν άκουση αΰτην. Τό μνήμα ήτο κα- 
Ταυτο ϋπο το χοροστασίου, και ποια φωνη ήδυνατο νά 
διαπεράση τάς ογκώδεις καμάρας ; Ή  διά τόν άέρα 
μικρά τρύπα ηνοιγεν εις ιδιαίτερόν τι μέρος τής αυλής 
της εκκλησίας, κεχωρισμενον άπό τό έπίλοιπον διά 
σιδηρών κιγκλίδων, καί ήτον ενδεχόμενον διά πολύν 
καιρόν νά μή τό έπισκεφθη κάνεις.

Οί νεκροί λοιπόν πρόγονοι αύτής έμελλον νά ήναι οί 
τελευταίοι της σύντροφοι, καί τελευταίου της ε’νασχό- 
λημα το να χαραςη με τους όνυχας επί τών μαύρων 
τοίχων τήν λυπηράν καί παράδοξον κακοτυχίαν.
_ Κρυωμένη καί φρίττουσα, ¿ζήτησε τι νά σκεπασθη, 

εύρήκε δέ τό επανωφοριού τοΰ Πέτρου· διά τής ε’ξ αύτοΰ 
περιθαλψεως έζωογονήθη ολίγον τι, καί άνέλαβε δύ-

ναμιν ωστε νά ε’ςέλθη τής νεκροθήκης, καί γονυπετή- 
σασα νά προσφέρη δέησιν εις τόν Ύψιστον έςήτησεν 
έπειτα νά φθάση είς τήν θύραν, καί νά μετακινήση 
τό σκωριασμένον μοχλίον της. Άλλά πόσον ύπερε- 
χάρη, άνοικτήν αυτήν εύροΰσα! "Ερπουσα διεπέρασεν 
είς τά σκοτεινά τήν στενήν δίοδον, καί, τοΰ άέρος βελ- 
τιουμενου οσον προεβαιυεν, έδυναμωθη ουτω πως νά 
ε’κβη επάνω- ε’νταΰθα δμως τόσην λειποθυμίαν η’σθάν- 
θη, ωστε κρύος θανάσιμον κατέλαβεν αυτήν, καί πι
θανόν οτι ουδέποτε πλέον ήθελε σηκωθήν, αν δεν ήρ- 
χετο κατ’ ευτυχίαν είς τόν νοΰν της ότι ολίγος οίνος 
ίσως άπεμεινεν άπό τήν τελευταίαν λειτουργίαν συν- 
ήγαγε λοιπόν όλας τάς Ιαυτής δυνάμεις διά νά φθάση 
εις το θυσιαστήριον, όπου καί εύρήκε τοσοΰτον, όσος 
ε’ξήρκει είς τό άπηυδημένον σώμά της.

Μετά ειλικρινούς εύλαβείας καί ευγνωμοσύνης προσ- 
ήγγισε τό ποτήριον είς τά χείλη* κατά τήν στιγμήν 
δε ταυτην εισήλθεν ό σύζυγος καί οί θεράποντες αυ
τής, οίτινες μετεχειρίσθησαν καί άλλα μέσα πρός 
άνάρρωσιν τής κυρίας, ώστε μετ’ όλίγας εβδομάδας 
ήδυνήθη νά μεταφανη είς τόν αύτόν τόπον, καί νά 
σταθή άνάδοχος τοΰ παιδός τοΰ νεκροθάπτου.

Είς τήν Στουτγαρδίαν, τό 182δ, ρίπτων ήδη ό νε- 
κροθάπτης χώμα επί τής νεκροθήκης διά νά γεμίση 
τον τάφον, ήκουσε κροΰσμά τι ύποκάτωθεν ερχόμενον. 
Έκάλεσε δέ καί διαφόρους άλλους ν’ άκροασθώσι, καί 
όλοι όμοΰ ε’στοχάσθησαυ ότι ό κτύπος προήρχετο άπό 
τήν κεφαλήν καί τούς πόδας τής νεκροθήκης. Ώμοία- 
ζεν ώς να Ικρουέ τις θύραν μέ τόν γρόνθον του, ή νά 
¿λάκτιζε μέ τούς πόδας ε’πί κοίλου σκεύους. Οί κτύ
ποι συνεχώς ε’πανελαμβάνοντο έκ μικρών διαλειμμά
των, καί μέ διπλασιαζομένην ορμήν. ’Εντός ήμισείας 
ώρας ε’ξεχώθη τό κιβώτιον άλλά τό κροΰσμα είχεν ήδη 
παυσειυ. Εύρέθη δέ τό σώμα ήλλαγμένην έχον τήν 
θεσιν του, καί ε’κ διαφόρων άλλων σημείων ε’φάνη ότι 
προ ολίγων μόνον στιγμών είχε σβεσθήν ή ζωή ε’ξ 
ολοκλήρου.

Εν άλλο παραοειγμα θελομεν αναφέρει, δανειζόμενοι 
αυτο εκ της Φιλοσοφίας του Ά πνου, συγγραφείσης ύπό 
τοΰ ίατροΰ ΜααιίΆ. Νεανίς τις, ε’κ τής θεραπείας 
τής πριγκιπίσσης Ν. Ν., έπασχε πολύν χρόνον άπό 
δεινότατου νευρικόν πάθος, καί τελευταΐον κατά πάσαν 
πιθανότητα ε’τελεύτησε. Τά χείλη αύτής διόλου ώχρί- 
ασαν, τό πρόσωπον έλαβε νεκρικήν όψιν, τό σώμα ήτο 
ψυχρόν ώς πάγος. Μετεφέρθη είς άλλον θάλαμον, 
ε’τέθη είς κιβώτιον, καί ημέρα τις προσδιωρίσθη διά 
τόν ενταφιασμόν. Άφοΰ ημέρας ολοκλήρους εκειτο 
νεκρά τό̂  φαινόμενου, έφθασε τέλος ή ώρα τής ταφής, 
καί κατά τήν εγχώριον συνήθειαν ε’ψάλθησαν έμπρο
σθεν του οικου θρηνωδιαι καί ασματα πνευματικά. 
Οτε δ έμελλον πλέον οί περιεστώτες νά καρφώσωσι τό 
κάλυμμα τής νεκροθήκης, παρετήρησαν ώς ιδρώτα επί 
τοΰ σώματος, κατά στιγμήν αύξάνοντα, καί τέλος 
σπασμώδης τις κίνησις τών χειρών καί ποδών έγινεν
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έ π α ίσ θ η τ ή . Μετά τινα λεπτά, καθ’ ά ε’ξηκολούθουν 
νά π α ρ ο υ σ ιά ζο ν τ α ι νέα σημεία έπανερχομένης έμψυ- 
χώσεως, ήνοιξε τούς οφθαλμούς, καί ε’ξεφώνησε τρανόν 
καί έλεεινόίατον όδυρμόν. Είς όλίγας ημέρας άνέλαβε 
τήν ύγείαν όλως διόλου. Ή  κατάστασις δέ τοΰ νοός 
αύτής ε’νόσω διήρκει ή ληθαργία, είναι είς τό άκρον πε
ρίεργος. Έφαίνετο είς αύτήν &υς νά ώνειρεύετο ότι 
άληθώς ήτο νεκρά- πλήν εντελώς συνησθάνετο όλα τά 
πέριξ αύτής γινόμενα. Ήκουε διακεκριμένος τούς 
ψιθυρισμούς καί τούς θρήνους τών παρεστώτων φίλων 
της. Κατένόει ότι ε’σαβάνονον καί έξέθετον αύτήν είς 
τήν νεκροθήκην. Τό αίσθημα δέ τοΰτο ε’πέφερεν είς 
αύτήν άγωνίαν άπερίγραπτον. Έπροσπάθει νά εκφώ
νηση, άλλά δέν ήδύνατο. Ή βούλησις είχεν άπολέσει 
τήν ίσχύν αύτής έπί τών σωματικών ενεργειών. Έβα- 
σάνιζεν αύτήν τό οδυνηρότατου αίσθημα, ότι εύρίσκετο 
ΐν το σώματι καί έκτος αύτοΰ είς ενα καί τόν αύτόν 
καιρόν. Νά σαλεύση χείρα ή πόδα, ή νά άνοιξη τούς 
οφθαλμούς, ήτον επίσης άδύνατον. Άνέβη δέ είς τόν 
ΰπέρτατον βαθμόν ή θλίψις αύτής ότε ήρχισεν ή θρη- 
νωδία, καί καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζουτο νά καρφώσωσι 
τό κιβώτιον. Τέλος, ό τρομερός διαλογισμός ότι έμελλε 
νά ταφή ζώσα ώθησεν είς ενέργειαν τό νευρικόν σύ
στημα, καί ένίσχυσεν αύτό νά κίνηση τάς μυώδεις δυ
νάμεις.

I I  Δ ΙΚ Η  Τ Ο Υ  ΙΩ Α Ν Ν Ο Γ  Σ Μ ΙΘ .

Π Ρ Ο  μ ιας πεντηκονταετή ρίδος χα ί ολίγον τ ι  επέκεινα, άνήρ τις , 
ονομαζόμενος Ε ρ ρ ίκ ο ς  Τ όμσω ν, έκρουσε τήν Ουράν του κυρίου 
Ίω άννου Σ μ ίθ , είς παράμερου τόπον τή ς ’Α γγλίας διατρίβοντος, 
χα ί τοΰ έζήτησε τήν χάρ ιν  νά καταλύση μίαν νύχτα είς τόν οΤχόν 
του. Ό  οικοδεσπότης συγκατένευσε προΟύμως, δ δέ ξένος, δλίγον 
τ ι  δειπνήσας, έπλαγίασεν ενωρίς, παραχαλε'σας νά έξυπνίσωσιν 
αδτόν πολλά πρω ί τήν επιούσαν.

Ά λ λ ’ δτε τήν αυγήν έμβήκεν εις τόν κοιτώνα δ υπηρέτης, δ 
διορισθείς νά έξυπνίση αύτόν, δ Τόμσων εδρέθη νεκρός έπ ί της 
κλίνης του.

Τοΰ σώματος έξετασθέντος, δέν άνεκαλύφθησαν σημεία τινα 
βιαιοπραγίας, άλλ εκ του εναντίου το προσωπον έφαίνετο φύσε— 
κωτατον. Ό  λόγος περ ί τής άποβεώσεως τοΰ ξε'νου διεδόθη τ α -  
/ .“ίος τους γείτονας, κα ι άπαντες ήρώτων ποιος ήτο, και τίν ι 
τρόπω  απίθανε.

 ̂ Ούδείς^δμως έγνώριζέ τ ι  βέβαιον. Ε ίχ ε  φθάσειν έφ ιππος, και 
ώς μίαν ώραν πριν σταθή είς τόν οΤκον, δπου έτελεύτησεν, εΤδον 
αυτόν διαβαίνοντα γειτονικήν τ ινα  κώ μην. Π ερί δέ τοΰ τρόπου 
τή ς άποβιωσεως αύτοΰ, τόσον ήτο μυστηριώδης, ωστε οί νεκρο- 
σκοποι, οί τό αίτιον προσκληθεντες νά έρευνήσωσιν, έξέδωκαν άπό- 
φασιν δτι άπεΟανε «δώ έπισκέψεως τοΰ θεοΰ .»  Τούτου γενομ έ- 
νου, δ ξένος έτάφη.

Ή μ έ ρ α ι καί έβδομάδες παρήλθον χω ρίς τίποτε σχεδόν άλλο 
νά γνωρισθή. Τ ό  δημόσιον δμως πνεΰμα δέν ήτον ήσυχον. Τ -  
ποψίαι δπήρχον δτι μέσα πονηρά εΤχον έπ ιτα χύνει τόν 'θά να τον 
τοΰ ξένου. Ψ ιθυρ ισμοί τοιοΰτοι έκ,υκλοφόρουν, καί παρά πολλών 
δ Σ μ ίθ  έθεωρεϊτο ώς δ ένοχος.

Κ αί τω όντι ίνα  καιρόν δ χαρακτήρ του Σ μ ίθ  δέν ήτο καλός. 
Δ ιήγέ ποτε άσωτον καί άτακτον βίον, περ ιεπλέχθη  είς χρέη , καί

τελευταίου, υποπεσών είς τήν υποψίαν δτι άδίκως Ισφετερίσθη 
χρ ή μ α τα , έφυγεν έξαίφνης άπό τήν μητρόπολιν.

'Υ πέρ τά  δέκα δμω ς ετη εΤχον ήδη παρέλθείν άφόΰ έπέίτρεψ ε, 
καί καθ’ δλον αύτό τό δ ιάστημα εΤχε μείνεεν είς τήν παρούσαν 
οικίαν του, έν καταστάσει τό φαινόμενου, καί μέ καλήτερον χ α 
ρακτήρα. Τ ό  πριόην συμβεβηκός, μ ’ δλον ΐοΰτο , ύπενθύμισεν 
είς τόν κόσμον τήν παλαιάν ζιυήν του, καί υποψίαι προσήφθησαν 
εις αύτον.

Μ ετά παρέλευσιν δύο μηνώ ν, έφθασέ τ ις  μ ίαν ήμέραν έίς τό 
χωρίον επ ί σκοπώ τοΰ νά έρευνήση περ ί τοΰ ξένου, δστις εΤχεν 
ευρεθή νεκρός είς τήν κλίνην του. Ό  κύριος ουτος ένόμιζεν δτι 
δ αποθανων ητον αδελφός του. Ο  ίππ ο ς καί τά  φορέματα τοΰ 
δυστυχούς έτι έσώζοντο, καί πάραυτα  έγνωρίσθησαν ώς άνήκοντά 
ποτε είς τόν άδΛφόν του. Κ α ί αύτό δέ τό σώ μα έξωρύχθη, καί 
μολονότι αρκετά ήλλοιωμένον, ώμοίαζεν εκείνον παραπολύ.

Έ σ το χά σ θ η  τώ ρα δ αδελφός δτι ε ίχε  τό δ ικα ίω μα νά έξακρι- 
βιόση τόν τρόπον τοΰ θανάτου. Ή ρ χ ισ ε  λοιπόν νά έρευνα τάς 
περιστάσεις δσον ήδύνατο καλήτερα. Τέλος, έκοινοποίησεν είς 
τόν άρχοντα τοΰ τόπου τάς συναχθείσας ειδήσεις, καί έπ ί τή  βάσει 
τούτω ν, εφυλ.ακωθη δ Σ μ ίθ , ώστε νά κριθή διά τόν Ικούσιον φό
νον τοΰ Έ ρβίκου Τόμσιονος.

Ο  περιβόητος ΑορΟος Μανσφείλδος ήτο κατ’ έκείνην τήν έπο - 
χή ν  πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου. Έ νουθέτησε δέ τους δρκωτους, 
οιτινες ώφειλον ν ’ άποφασίσωσιν άν δπήρχον ικανά διδόμενα οίστε 
νά δποβληθή δ άνθροοπος είς δίκην, νά προσέξωσι πολυ είς τούτο- 
διότι, καί άν ήναι τω όντι ένοχος, εΤπεν, ή άπόδειξις τής ένοχής αύ
τοΰ έμπορεΐ νά ήναι μικρά· Ιπομένω ς ένδέχεται ν’ αύξήση· π λ ε ι-  
οτεραι ειδήσεις έμποροΰν νά συναχθώ σιν  άν δμω ς οί δρκωτοί 
άπεφάσιζον τιόρα δτι δπήρχον ίκανά διδόμενα ώστε νά δποβληθή 
εις δίκην, καί αν δικαζόμενος ήθοιονετο, δέν ήδύνατο ποτέ πλέον 
νά ένοχληθή έκ νέου, δποιαιδήποτε μαρτυρία ι κα ί άν ήθελον π α -  
ρασταθήν Ιναντίον του. Ο ί δρκωτοί μ ’ δλα τα ΰτα  εδρήκαν ά π ο- 
χρώ ντα  διδόμενα ώ στενά  δικασθή, καίτοι διά μ ικρδς πλειοψηφίας·

Ό  καιρός τή ς δίκης έφθασε, τέλος πάντω ν· δ Σ μ ίθ  έφέρθη είς 
το δικαστηρίου, καί παμπολλοι συνέρβευσαν πρόθυμοι νά ίδωσι 
τόν δπόδικον, χα ί ν’ άκούσωσι τήν κρισολογίαν. Αύτός δ ίδιος 
εφαινετο σταθερός καί αταραχ^ος* ουΟ δ τρόπος, ούδ’ή όψις αύτοΰ, 
υπεφαινεν έγκλημα  τι* ερωτηθεις Οε δπο του γραμ μ α τέω ς, « ’Έ ν ο 
χος είσαι, ή  μ ή  ένοχος;» άπεκρίθη μ έ  σταθεράν φωνήν καί μέ 
προσωπον αναλλοιωτον, 1 Μή ένοχος.» 'Ο  δικηγόρος τοΰ ένάγον— 
τος ήρχισε τιόρα τήν έκθεσιν. Ά λ λ ’ ήτο δήλον δτι όλίγην έλ π ί-  
δα είχε ν’ απόδειξη ένοχον τόν δπόδικον. ΕΤπεν είς τους ορκω
τούς δ τ ι τό π ρ α γμ α  ήτο πολυ μυστηριώδες. Ό  δπόδικος ήτον 
άνθρωπος μέ δπόληψιν καί μέ ιδιοκτησίαν. Ό  τεθνηκώς ένομ ί- 
ζετο οτι ε ίχ ε  πλησίον του μεγάλην ποσότητα χρυσίου καί πολυ- 
τ ιμ ω ν  π ετ ρ ώ ν  άλλ’ δ δποδικος δέν ήτο διόλου τόσον ένδεής, ώστε 
νά βιασθή είς πραξιν φόνου. Π ροσέτι δέ, άν δ δπόδικος έσφετε- 
ρίσθη τήν ιδιοκτησίαν, εΤχε κρύψειν αύτήν άριστα. Ο ύδ’ ίχνος 
αύτής ήδύνατο νά εδρέθή.

_ Π οία λοιπόν ή βάσις τής δποψ ίας; Θ έλω σας έκθέσειν αύτήν, 
εϊπεν δ δικηγόρος.^ Ό  τεθνηκώς,^ Έ ρ δ ίχος Τ όμσω ν, ήτο λιθο- 
γνω μ ω ν, εμπορευόμενες εις παν είδος πολυτίμω ν πετρώ ν, κάτοι
κος δέ τοΰ Αονδινου, καί άνήρ περίπλουτος. Ε ίχ εν  αποδημήσει·/ 
εκ^Αονοινου Οιά να δπάγη πρός συνάντησή έμπορου τινός είς τό 
Οδλλον (H u ll ) ,  παρ’ οδ ήλπιζε νά κάμη σημαντικήν αγοράν. 
Γον έμπορον αύτόν τωόντι εδρήκε- καί μ ετά  ·ςήν άναχώρησιν 
τουτου, ήτο γνωστόν δτι δ κύριος Τόμσων εΤχε πλησίον του μ ε -  
γαλην ποσότητα χρυσίου καί πολυτίμω ν λίθων.



ΑΠΟΘΜΚΙΙ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝ Ω ΣΕΩ Ν  λι
ι  ______  - JVJap.

ί\Κ ταύτα εις τας χειράς του, έξήλθε τη ς πόλεω ς Ουλλου νά 
επιστρεψη εις Λονοίνον. Κ αθ’ όσον εγνώριζον, δέν ε ίχ ε  διόλου 
σταθή πριν^φθάση εις του Σ μ ίθ , καί την επιούσαν ευρέθη νεκρός 

£ΐς, , ^ ινην τ ο υ · Ά πεθανε λοιπόν εις την οικίαν του Σ μ ίθ , 
και αν ήδύνατο ν’ άποδειχθή ότι άπέβανεν άντιφυσικόν θάνατο-/ 
ήθελεν αύςησειν ή υποψία, ότι δ δπόδικος δεν ητο πάντη  ά σ χε- 
τος με τόν φόνον.

 ̂Ά λ λ ’ άνάντιρρητως δύναται ν’ άποδειχθή, ΙξηκολουΟει δ δ ικη
γόρος, ότι δ άνθρωπος άπέθανε διά δηλητηρίου φαρμάκου. Τ ί  
δέ ήτον αυτό τό φ άρμακον; ~ΙΙτο φάρμακον έσχάτω ς άνακαλυ- 
φθέν δπό Γερμανών τινω ν χ η μ ικ ώ ν , παραγόμενον διά της άπο- 
σταλάξεως του σπόρου της άγριοκερασίας. Ή το  φάρμακον δυ- 
νατώτερον οίουδη'ποτε άλλου γνωστού, καί τόσον άμε'σως Ιθανά - 
τονεν, ώστε δεν αφινε σημείά τινα κακοπαθείας, ουδέ συσπασμούς 
των χαρακτήριον.

ΙΙλ ή ν  άνεφαίνετο καί άλλο ζη 'τημα, ποϊος ίδω χε τό φάρμακον 
είς τον^τεΟνηκότα;^ Μ ία περίστασις, μ ικρά τωόντι, κα ί μ ’ δλον 
τούτο ισως έξ αύτης έκρέματο φρικώδες δ ιή γη μ α , ήτον αυ'τη, ότι 
το π ω μ α  μικρας τινός καί μοναδικω τάτης φιάλης είχεν εδρεθήν 
εις την οικίαν του δποδίχου. Τ ό  π ώ μ α  αυτό έξετάσαντες οί ια
τροί ειπον ότι άνηκεν είς Γερμανικήν φιάλην, περιεχουσαν τό ήδη 
περιγραφεν φάρμακον. Α λλά τό φάρμακον αύτό ε’δόθη τά χ α  δπύ 
του Σ μ ίθ  ή εκ παρακινησειός τ ο υ ; Ποία λοιπόν ήτον ή οικογέ
νεια του δποδίχου ; Συνίστατο μόνον άφ’ ίαυτου, μ ιας οίκουροΰ, 
και ενος θεράποντος. Ό  θεράπων ¿κσιματο εις εξώτερον οίκημα 
ε γ ρ ς  του ιπποστασίου- έν αύτώ δ’ εκοιμήθη καί τήν νόκτα της 
του ,ενου άποβιώ σεω ς. ‘Ο υπόδικος εκοιματο εις την α ίαν άκοαν 
του οίκου, ή οίκουρός είς τήν άλλην, δ δέ τεθνηκώς είχε βαλθήν 
εις Οαλαμον πλησίον του τής οίκουροΰ.

Έ μ ε λ λ ε  δέ ν’ άποδειχθή ότι περί τάς τρεις ώρας μ 5τά τό μ ε 
σονύκτιον, καθ’ ην  νύκτα δ Τόμσω ν άπεθανε, φώς παρετηρήθη 
περιφερομενον είς τον οίκον, καί ότι άνθρωπος κρατών αύτό δ π η -  
γεν από^ τόν κοιτώνα του ύποδίκου είς τόν κοιτώ να τής οίκουροΰ- 
το φως επειτα  εγινεν άόρατον ¿ας 2ν λεπτόν, καί τότε δύο άνθρωποι 
εφανησαν άλλ’ Ιάν ύπήγαν είς τόν κοιτώνα του Τόμσωνος δ αάρ- 
τυς δεν ηΟυνατο μ εθ’ όρκου νά τό βεβαίωση· μ ε τ ’ δλίγον όαως 
παρετηρηθησαν διαβαίνοντις όλην τήν στοάν με'χρι τοΰ κοιτώνος 
του Σ μ ιθ , είς τόν δποίον ¿μβήκαν, κα ί μετά  πεοίπου πέντε λεπτά 
το φως· εσβεσθη. 1

?  :̂ ρτυς^ 0ελ-ν ε 'π ε ί προς τούτοις, ότι, άφοΰ ¿πάστρεψαν 

:Τ “  εϊ? τί>ν κ01τ':5να τθΰ ν β , Χ « ί  πριν ακόμη τόφ ώ ς
σαεσθη,^ειχε οις παρατηρήσειν αμαυρόν τ ι άντικείμενον, τό δπόιον 
εμεσολαοησε μεταξύ του φωτός καί τοΰ παραθύρου, ίσοαε'γεθες 
σχεδόν με την επιφάνειαν τοΰ παραθύρου αύτοΰ, καί τό δποίον 
περιεγραψεν, ειπω ν οτι Ιφάνη όας νά έτέθη έμπροσθεν τοΰ Φωτός 

»· Αλ^  « «  ™  « ‘™ να  ™ΰ 2 μ ίθ  δέν δπήρχε τίποτε δυνά- 
μενον να εςηγηση το φαινόμενον τοΰτο· ή κλίνη του εδρίσκετο 
κατα  τήν άλλην π λ ευ ρ ά ν  καί ούδενός άλλου δωματίου θύρα ήνοι- 
γεν εις τον είρημε'νον κοιτώνα, δστις, εξαιρούμενης τής κλίνης,
ητον ολως διόλου κενός, διότι δ κύριος Σ μ ίθ  ε’νεδύετο είς άλλον 
οαλααον.

Κ. “ ’ — ' Τ  ^  δ δικηγόρος τοΰ Ινάγοντος.
Καθ ολον αυτου τον λογον δ Σ μ ίθ  ποσώς δέν ε’φάνη τεταραγμένος· 
επίσης δ εμεινεν αθορυβητος ενώ οί μάρτυρες έβεβαίονον όσα δ 
Οικηγορος ειχεν ηδη εκθεσειν.

‘θ  Λόρδος Μ ανσφείλδος άπετάθη τώρα πρός τούς δρκωτούς.

Τνω^ ν ή άπόδειξις δέν ήτον άοκετή 
ωστε να καταοικαση τον κρινόμενον, καί άν οί δρκωτοί ήσαν'δμο-

’ γνώμονες, τό δ,καστήριον ήθελεν άπολύσειν αύτόν. Ο ί δρκωτοί 
χω ρ ίς νά σηκωθώσιν άπό τάς έδρας τω ν, άπεφάσισαν ότι ‘λ ά π ό - 
δειξις δεν ηρκει. '

Τ ή ν  στιγμήν ταύτην, καθ’ ην Ιμελλεν ήδη νά άναγνωσθή ή άπά- 
φασις της αθωωσεως, άνεστη δ δπόδικος, καί άπετάθη πρός τό

κ>7Γ - Γ ° ν· ' Γ  κατ?γ0ρη%  ώ; ^  & ” 0ΰ εγ-
Χλημα.ος, και οι δρκωτοί εΤχον είπεϊν ότι δέν δπήρχεν άρκ-τή

αποοειξις^ωστε νά καταδικάση αύτόν. Εννοούσαν ‘άράγε ότι 
ύπαρχε, α π ο δ ε ι ξ ί ς  τ ι ς  ο ί α δ ή π ο τ ε ;  Έ π ο ε π ε  ) ί !  

εςελθη τοΰ δικαστηρίου ίίστερον άπό τόσα καί τόσα μ έ ' δπ ο ψ ίΐς  
εφ Ιαυτου ς  ̂ Γούτο ποσώς δέν ε’δε'χετο· ήτον άθώος, καί άν δ 
πρόεδρός έδιδεν εις αυτόν άδειαν, ήθελε τό άποδείξειν Τ ίθελ- 
κ ,λ ε σ ^ τ ή ν  ο.κουρόν αυτοΰ, ήτις ήθελε βεβαιώσει καθ’ όλα τήν' 
δποιαν εμελλε τοορα νά καμη εξήγησιν.

Ή  οίκουρός δέν ^είχεν άκόμη έμφανισθήν είς τό δικασπήριον 
ιχ  κρυφθην, η μάλλον είχε  κρύψειν αύτήν δ Σ μ ίθ · τοΰτο δ’ 

ελογιζε™ κάκιστον σημεϊον. Ά λ λ ’ αύτός δ ίδιος επρότεινε τώρα

ί  ΐ  " ο  7 “  Χ α ΐ  ά π ϊ ' 6“ Χ ! ν  ^  λ ° ϊ -  4  κ ρ ύ ψ ε Γ  ■
οχι δτι^δεν ήθελε να μαρτυρήση, άλλ’ ότι ¿φοβείτο μήπως τ α -
ραχ η ως γυνή, και μαρτυρήση ε’ναντίον τή ς άληθει'ας. Πλ·ήν
τιυρα ητον έτοιμος νά δ ,ηγηθή παν ό ,τι ε’γνώριζεν, αυτή δέ ή μ π Γ
ρουσε να καλεσθη ,πομενω ς, καί νά έξετασθή. Κ α ί άν ή μαρτυ-

? τ Γ α ί τ - Γ '^ ’ ί  λ° >  *  κ α τ α δ ίκ α σ α .
Τ ο  α ίτη μ α  του υποδίκου εκριθη εύλογον, κα ί δ Λόρδος Μ ανσ-

φειλδος, παρά το σύνηθες, συγκατε'νευσεν.

Χ~ Τ  Τήν " δεσ,ν 6 &π°'δΐκ0;· Ε ΐπ -  9 η  ¿πεθύμει
Ζ Γ  ~ Τ Ι  " η?10υ Χ“ °α ?“ί  Υποψίαν. "Οσον
περι του δηλητηρίου φαρμάκου, δι’ οδ είπον ότ, δ ξένος ¿θανα-
τω θη , ουτε το ονομα, ούτε τήν ¿νε'ργειαν, ούτε τήν ύπαρξιν αύτοΰ
γ  ωρ,^ε, πρ ιν  μαθη αυτα παρά τοΰ δικηγόρου. Έ πεκαλε'σθη

δε τον Θεον νά μαρτύρησα, τήν άλήθειαν τών λόγων του

Ε π ε ιτα  όσον περί τοΰ κυρίου Τόμσωνος, ήγνόει αύτόν ¿ξ δλο-
κληρου. Π ιυς ητο δυνατόν νά ¿ξ«λρη ότ, ε ίχε μ εθ’ Ιαυτοΰ νου
σον και αοαμαντας! Τίποτε δέν ήξευρεν. Ά ν  είν^ π λ τ σ '
τοιαΰτα πολύτιμα  είδη, ίσως ε“χασεν αύτά καθ’ δδόν· ή , τό  π ιθ Γ
νωτερον, άλλως πω ς αύτα διε'Οεσεν. Ά ν  δ ’ ¿τελεύτησε διά μέσου
του δη-,ητηριου φάρμακου, πρέπει νά ¿πήρεν αύτό Ικουσίως κ « - ’ 
ίδιαν αυτου προαίρεσιν. ς’

Παρεχάλεσε δέ τούς δρκ,οτοός νά ένθυμώ νται, ότι δ οίκος καί 

~ Ρ 7 ° ;  ° ίκ0': “ υτου £%ον * > ν η θ ή  πολλάχις καί κα τα λε- 

άνΓκαλΤφθήν“ '  £  ΓένΙλε ί ε 7 ν ^  τε°ν^ · * ° ?
. /  χ  μ  ν ευΓεβγ>·το  π ω μ α  μ ιας φ ιάλης— άλλά

περί τουτου ηδυνατο μονον νά ε ίχη  ότι δέν τό ¿γνώριζε, καί Λ -  
οεποτε είχεν ,Ρειν^αυτο πριν παρουσ,ασθή είς τό δικαστήρ,ον.

Εν στραγμα είχεν άποδειχθή, καί Ιν μόνον. Αύτό ί ί Τ 
κολουθει ο υπόδικός, θέλω τώ ρα ε’ξηγήσει, καί ή οίκουρός’ « ^ !  
-πιβεοαιω σει τον λογον μου. Μαρτυρία ε’δόθη ότι κάποιος είνεν 
υπαγειν εις τον κοιτώ να τής οίκουροΰ, κατά  τ>ν ~εη) ■? ;  ι  / 
νύκτα.  ̂ Ή τον έτοιμος νά δμολογήση ότι αύτός' δπήγε. Π Λ  
πολλου υπεκειτο ε,ς αιφνίδιους κεφαλαλγίας· προσβληθείς δέ καί 
κ « τ  έκε,νην τήν■ περισπασιν, δπήγε κα ί ¿κάλ.εσε τήν οίκουρόν 
ιοστε νά του αναψη πυρ. "Οθεν καί τόν συνώδευσεν ¿ κ ε ίν /ε ί -  
τον ιο,ον του Οαλαμον, άφοΰ αύτός περιέμεινεν δλίγον τ ι  =ίς τ ό V ’ 
ρασμα, έως να βαλη τά  φορέματά της. Τοΰτο ήθελεν 5 η ^  
τ ,ν ι τροπω  το φως ε'γ,νεν άόρατον διά μ ίαν στ,νάή ν Ί

γ τ  «*.»?·* * * .-„Ζ" ;»4. Γί 
£ Χ ”;ν ·  “  1 ^ ’-σηκοθη παρ αφου εμαθε τον θανατον τοΰ ξένου.
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Τοιαΰτα δέ λαλήσας, επενήργησε τά  μ έγιστα  είς τούς άκού- 
σαντας. Έξεφώνησε τήν άπολογίαν μέ τόνον σταθεροίτατον καί 
έντυπωτικόν, κα ί άπό τόν άπλοΰν κ α ί άδον,ον αύτοΰ τρόπον δέν 
εμεινεν ίσως κανείς, δστις δέν έπληροφορήθη περ ί τή ς παντελούς 
αύτοΰ άθωότητος.

Ή  οίκουρός είσήχθη τώρα, κα ί έξετάσθη άπό τόν δικηγόρον τοΰ 
υποδίκου. Α ύτή δέν είχεν  άκούσει κάνέν μέρος τής έκθεσεως 
τοΰ Σ μ ίθ , ουδέ κανένα λόγον ά π ’ όσους Ιρβέθησαν καθ’ ολον τό 
Οιαστημα της Οικης. 1 ά  λόγιά τη ς , μ ’ δλον τοΰτο, ¿πεβεβαίωσαν 
τά  υ π ’ ¿κείνου προειρημένα.

Μ ετα ταΰτα  ήρχισε τά ς υποβληματικάς ¿ρωτήσεις ό δικηγόρος 
τοΰ εναγοντος. Μ ια περίστασις ε ίχ ε  κάμει βαθεϊαν ¿ντύπιοσιν 
¿ ις το πνεύ μ α  το υ — οτι δηλαδή, ενω δ δπόδικος καί ή οίκουρός 
ησαν εις τον κοιτιονα του πρώτου, κάτι όμοιον θύρας είχεν έμ π ο - 
οισει το φως τοΰ λυχνου. Ί έ  τά χ α  ήτον αύτό τό ¿μπόδιον ; Θύρα 
σεν υπήρχε, καί ούδέν άλλο εις τόν κοιτώ να, άυνάμενον νά εξη- 
γησ η τοιουτο φαενομενον. 'Ο  μάρτυς μ ’ δλον τούτο θετικώ τατα 
εβεοαιονεν, οτι κατι δμοιον θύρας ¿μεσολάβησεν ώ ς μ ίαν στιγμήν 
μεταςυ του παράθυρου καί τοΰ φωτός. Τοΰτο έχρειάζετο ¿ξήγη- 
σιν, ητις ομως δέν ήμπόρει νά δοθή έκτος παρά τής οίκουροΰ. 
Σκοπόν εχω ν δ δικηγόρος νά σκαλίση τήν υπόθεσιν μ έχρ ι τοΰ 
πυθμενος, άλλά καί μή θέλων νά φοβίση τήν γυναίκα, ήρχισε 
προτείνω ν άσημάντους τινάς ¿ρωτήσεις, κα ί μεταξύ τών άλλων 
ποΰ εστεκεν δ λύχνος ένω αύτή εδρίσκετο εις τόν θάλαμον τοΰ 
κυρίου Σ μ ίθ .

« Ε ίς  τό κέντρον τοΰ θαλάμου,» άπεκρίθη.
« Τ ό  δέ τα μ εϊον , ή άρμάριον, ή δουλάπιον, ή ο ,τ ι κα ί άν ονο

μ ά ζετα ι, ηνοιξεν α π α ξ  η δ ί ς ,  ¿νω τό φώς ήτον εν τώ  μέσοι 
τοΰ θαλά μου;»

Λέν εδιδε κ άμ μ ίαν  άπόκρισιν.
«Ν ά βοηθήσω τήν μνή μην σου;» ετπεν ό δικηγόρος- «άφοΰ 

ο  κύριος Σ μ ιθ  εκβαλε το ιατρικόν άπό τό ταμεϊον, έκλεισε τήν θύ- 
ραν , ή εμεινεν άνοικτή ;»

« Τ ή ν  έκλεισε.»

'< Κ αι οτε παλιν εβαλε το βιοκάλ.ιον είς τό ταμεϊον, ήνοιξεν αύ- 
τήν ¿κ νέου ;»

« Μ άλιστα.»

« Και  πόσην ώραν έμετνεν άνεω γμένη τήν εσχάτην φοράν;»
« ί ί ς  ¿ν λεπτόν.»

« Η  θύρα, ¿νόσω ήτον ανοικτή, ήρχετο μετ-αξυ τοΰ φωτός καί 
τοΰ παραθύρου;»

“Ήρχετο.»
« Λησμονώ,» είπεν δ δικηγόρος, « άν ε ίπ ε ; οτι τό ταμεϊον ήτον 

εκ οεξιων ή εξ άριστερών τοΰ παραθύρου;»
« Εξ άριστερών.»

« Η Ούρα τοΰ ταμείου άνοίγουσα εκαμνε θόρυβον;»
» Λιόλου.»
« Ε ίσ α ι βέβ α ια ;»
« Ε ΐμ α ι.»

I ΙΚ οιςες ποτε α .τή ν  συ ή ιδία , ή μόνον έβλεπες τόν κύριον 
Σ μ ίθ  νά τήν άνοίγη;»

« ’Ε γώ  ποτέ δέν τήν ήνοιξα.»
«Λέν ¿κρατούσες ποτέ τό κλειδών;»
■ ΙΙοτέ,ν

« ΙΙοίος τό  εκράτει ;·■
« Ό  κύριος Σ μ ίθ  πάντοτε.»

Κ '* 3 ν , ' τ ιϊ ! ^ ν " ϊώ τΐ1ν ή οίκουρός έτυχε νά βίψη εν βλέμμα πρός 
τον υπόδικόν. Τ ό πρόσωπον αύτοΰ έξαίφνης ήλλοιώθη. ’ Ψ υχρός

ιΟροις περιεχυθη επ ί τοΰ μετώ που.αύτοΰ, κα ί ή οψις του εχάθη· 
εφαινετο ζωντανόν εικόνισμα τοΰ θανάτου. ’Εκείνη οέ, μόλις 
αύτόν ιοοΰσα, εκραύγασε καί ελειποθύμησε. Κατενόησεν ήδη τάς 
των άποχρισεων της συνέπειας. Τόσον εντελώ ς είχεν άπατηθήν 
από τον -ροπον τοΰ δικηγόρου, κα ί άπό τήν άδιαφορίαν μεθ’ ής 
εφαινετο οτι ηκουε τά  λόγιά  της, ώστε βαθμηδόν καί άνεπαισθή- 
τω ς ¿φανέρωσε παν δ ,τ ι εκείνος ήθελε νά μάθη.

Κ ατέστη ό άναγκαϊον νά σηκώσωσιν αύτήν άπό τό οικαστή- 
ριον, και ιατρός τις παρευρισκόμενος τήν έπεσκέφθη. Τ ήν σ τ ιγ
μήν ταυτην δ τοΰ βασιλέως είσαγγελεύς εξήλθε τοΰ δικαστηρίου, 
αλλ ουΟεις εγνωριζε διά ποιον τέ).ος. Μ ετ’ δλίγον είσελθών δ 
ιατρός είπεν δτι ήθελεν είσθαι άδύνατον νά έπανελθη είς τήν έδραν 
της ή οίκουρός, εκτός μετά  μ ίαν ή δύο ώρας.

Η το περίπου μεσημέριον. Ό  Λόρδος Μανσφεϊλδος, διατάξας 
να δοθή θάλαμος είς τούς δρκωτούς, όπου νά φυλάττω νται μόνοι, 
ανεβαλε τήν συνεδρίασιν δύο ώρας. Ό  δπόδικος εν τώ  μεταξύ 
εστάλθη εις τήν φυλακήν.

Ή το ν  ήδη μεταξύ τεσσάρων καί πέντε , οτε δ δικαστής έπανήλ- 
θεν ε ίς τήν Ι'δραν του. Ό  δπόδικος κα ί ή οίκουρός είσήχθησαν 
π α λ ιν . Ι ο  δικαστήριον ήτο πλήρες μ έχ ρ ι στενοχ_ωρίας, καί φο
βερά τις  σιωττή κατείχε  τόν τόπον δλον.

Ο  οικηγόρος τοΰ ¿νάγοντος άπετάθη πάλιν πρός τήν οίκουρόν. 
« Ο λίγα  μονον άκομη θέλω σ’ ερωτήσειν,» είπε* « πρόσεχε δέ 
πώ ς αποκρίνεσαι, διότι καί ή Ιδική σου ζωή κρέμαται άπό μ ίαν 
κλω στήν.

« Γνω ρίζεις χό π ώ μ α  τοΰτο;»,
« Μ άλιστα.»
« Ε ίς ποιον α νή κε ι;»
« Ε ίς  τόν κύριον Σ μ ίθ .»

« Ή  υστέρα φορά, καθ’ ην είδες αύτό, πότε η το ;»
« Τ ή ν  νύκτα τής άποβιώσεως τοΰ κυρίου Τόμσωνος.»

 ̂Τ ή ν  στιγμή ν ταύτην εμβήκεν είς τό δικαστήριον ό είσαγγελεύς, 
φερων μεθ ¿αυτου, επ ι δίσκου, εν ώρσλόγιον, δύο σακκία χρυσού 
θήκην τινά  πολυτίμω ν πετρώ ν, εν χαρτοφυλάκων, καί μ ίαν φιά
λην τής αυτής κατασκευής ώς τό π ώ μ α , μέ φελλόν τώρα π ε -  
φραγμένην. 'Ο  δίσκος έτέθη έπ ι τής τραπέζης ένώπιον τοΰ υπο
δίκου καί τής μάρτυρος, καί άπό τή ς στιγμ ή ς ¿κείνης δέν εμεινεν 
άμφιβολια εις το πνεύμα  κάνενος περι της ένοχής τοΰ -υποδίκου.

Μέ ολίγα λόγια τελειονει τό λυπηρόν τοΰτο δ ιήγημα . Ό  οΤ- 
κος, όπου ό φονος είχε πραχθήν, ήτον εννέα έως δέκα μ ίλ ια  υ,α- 
κραν. Ευθύς ο’ οτε δ ιά  τώ ν υποβληματικώ ν ερωτήσεων τοΰ δ ι
κηγόρον άνεκαλύφθη ή ύπαρξις τοΰ ταμείου καί ή θέσις αύτοΰ, 
έξεκίνησεν δ είσαγγελεύς έφ ιππος, μ ετά  δύο υπαλλήλω ν, καί άφοΰ 
χατ*κρήμνισε ¡χερος του τοι/ου τη ; οικία;, ευρηκε τήν άςιολογον 
ταυτην κρυπτήν. Ε ν αυτή οε ήτον αποτααιευαενη  ολη ή περ ι
ουσία του κυρίου Ίο α σω νο ;,συ α ποσουα ενη  εις τ ιν α ; / ιλ ια ο α ; λ ί
τρων στερλινών* προ; πλειοτεραν ο’ άκόαη επ^εβ α ώ /σ ιν , άνεκα- 
λύφθη φιάλη, περί ής είπον πάραυτα  οί ιατροί ότι πεοιεϊχεν αύτό 
εκείνο τό δηλητήριον φάρμακον, χό δποίον ¿θανάτωσε τόν δυστυ- 
/ ή  Τόαν·σωνα.

Μ ολι; ειναΛ ^ρεια να ϊ?ροσΟεσωυ.ίν οτι δ *.<χιΟ κατεοικάσνη ώ ; 
ενο /ο ; καί Ικρευ-άσΟη· και π α ρ α τη ρ η τή ν  οτ* θέν ήθελε κατά ντη
σε ιν ει; το πανσειν^έ τούτο τε)«ο^ αν οεν επεριενεν ε ί; το ν' ¿πο~ 
οει;η την ανύπαρκτον αυτου άΟοιοτητα* — άν εσιοιπα, ήθελε οιεκ- 
φυγειν* άλλ 6 Θ εο; άφήκεν αύτον νά ενεργήση #τον ίοιόν του 
ο/.εθρον, καί νά λάυη τά επ ίχειρα  τοΰ φοβερού του εγκλήματος.

« Εισθε βέβαιοι,« είπεν ό Μωύσής πρός τούς Ίσραηλίτα ς, « ότ; 
θέλει σας εδρείν ή αμαρτία  σας.» ΙΙόσον ήλήθευσε τοΰτο είς τήν
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προκειυένην περ ίσ τα σ ιν! Ό  θ εό ς δόναται νά εχβάλ-ρ τα  ε γ χ λ ή -  ι 

αα τα  ή υ ώ ν εις τό φως 3ι’ δποιωνοηποτε με'σων και καθ’ όποιαν-  
δηποτε στιγμή ν. Ε ’ις τδ προηγοόμενον δ ιήγημα  τδ τρίξιμον μ ιας 
Οώρας, και ή είίρεσις του πώ μ ατος μ ι3ς φ ιάλης, εφαίνοντο κατά
π ρ ώ τ ο ν  ασήμαντα περιστατικά . Κ αι δμως εκ τω ν δυο τούτων 
εχρεματο ή άνάπτυξις δεινοτάτου εγκλήματος· χω ρ ίς  αυτών οί 
χα μ ερ π εϊς  κακούργοι ήθελον ίσιος διεκφόγει μ έχρ ι της ήμερας της 

κρίσεως.

Ο ΒΕΡΒΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΪΛΟΝ.

Ώ ς  δέ ώρα πάντα  μέν τδν Ε λλήσ ποντον υπδ των νεών άποκε- 
κρυμμενον, πάσας δέ τας άχτάς κα ί τ α  Ά βυδηνώ ν πεδία  έπίπλεα  
ανθρώπω ν, ενθαϋτα Ξερςης Ιωυτδν έμακάρισε' μετά  δέ τούτο εδά- 
χρυσε. ΜαΟών δέ μ ιν  Ά ρτάβανος δ πάτριος, είρετο τά δε, « Ώ  . 
Βασιλεύ, ώ ςπολυ άλλήλων χε /ω ρ ισ μ ένα  εργάσαο νυν_τε και ολίγου 
πράτερον μακαρισας γάρ σεωυτδν, δακρόεις... Ό δέ είπε, « Ε σηλ- 
Οε γάρ με λογισάμενον κατοικτεΐραι, ώς βραχύς είη δ πας ανθρώ
πινος Βίος, εί τουτέων γ ε , Ιόντων τοσοότων, ούδείς ες εκατοστόν 

ετος περιέσται.»

Τό χωρίον χοΰτο του Ήροθοτου ^χ£1 τι ωρα.ιον *αι 
υψηλόν. Συμβάν άξιομνημόνευτον ιστορείται μέ̂  άφε- 
λέστατον καί γοητευτικόν τρόπον. Ό μεγάλητερος 
βασιλεύς του κόσμου, έπι θρονου ΰψηλοΰ καθημενος, 
βλέπει την θάλασσαν, τά παραθαλάσσια, καί τα πε· 
δία, ¿σκεπασμένα ύπό των στρατευμάτων του, μακαρί- 
ζ£ι εαυτόν, έπειτα δε συλλογισ.θεις οτι μετα εκατο̂ ν 
ετη ούδείς ε’κ των ύπ όψιν αϋτοΰ πολυάριθμων μυρια
δουν ήθελεν εΓσθαι ζΰν, δακρύει. Σκεψις^σπουδαία, 
εκ των μή συνήθων εις ηγεμόνας’ συμπάθειας αίσθη
μα, όχι ανάξιον βασιλέως. Την στιγμήν ταυ'την ό 
μέγατ ούτος κυριάρχης συνησθανθη τήν ματαιότητα 
του άνθρωπον ε’νθυμήθη ότι παρέρχεται ώς^τό άνθος 
του άγροΰ. Μετά του λυπηρού διαλογισμού ότι “ του 
τέων γε, ε’όντων τοσουτων, οΰδεις ες εκατοστόν ετος 
περιέσται,” πρέπει νά ε’μβήκεν εις τον νούν αυτού, και 
ότι μετά μίαν εκατονταετηρίδα και αύτος, ο νύν τοσον 
ε’πηρμένος, ήθελε κεΓσθαι τεθαμμένος είς τήν γην επί- 
σης ώς καί ό ταπεινότατος άπο τους δούλους, οιτινες 
τώρα Ιβλεπον αύτόν ώς θεόν. Πρεπει να έρριψε βλέμ
μα εφ’ εαυτού γυμνού άπό ε’ξωτερικάς περιστάσεις, άλλ  ̂
ή θέα ήτο δυσάρεστος, καί ταχέως έστρεψεν άλλαχού 
τούς οφθαλμούς. Τό όλιγοχρόνιον τού ανθρωπίνου 
βίου, καί τά δεινά, όσα, καίτοι βραχύν, καθιστάνουσιν 
αύτόν μακρότατον, ώς παρετηρησεν ο Μαρδονιος, δ̂εν 
ήσαν αντικείμενα τόσον ελκυστικά, όσον ή δόξα ητις 
αύτόν περιεκύκλου, και όσην ηλπιζε ταχέως νά επι- 
προσθέση· “ Μηδέ κακών μεμνεώμεθα, χρηστά έχον- 
τες πρήγματα ε’ν χερσί.” Ουτω δέ συμβαίνει πολλά· 
κις, καί όταν ή σοφία ελθη είς τον νούν των ανθρώ
πων, δεν παραδέχονται, άλλ’ άποδιωκουσιν αυτήν. 
“ Τό νύν Ιχον πορεύον καιρόν δέ μεταλαβων, μετακα- 
λέσομαί σε,” είπεν ό Φήλιξ πρός τον "Αγιον Παύλον 
είς όμοίαν περίστασιν. Άλλ’ ό νουνεχής δέν άφίνει τήν 
παρούσαν ευκαιρίαν νά παρέλθη άνωφελώς.

Ο Β Ο Α Σ  Κ Ε Γ Χ Ρ Ι Ν Η Σ .

Ό  Βόας Κ εγχρίνης.

Τ Ο Ϊ Βόα Συσφιγκτηρος κατεχωρήσααεν εικόνας καί 
περιγραφάς είς Τ όα. Α . Σελ . 5 3 , και εις l o a -  Ε- 
■Σελ. 9~· ενταύθα σημειούμεν ολίγα τινά περί τού 
Βόα Κεγγρίνου, τον όποιον ακριβώς παριστα ή π ρ ο - 
τεταγμένη εικονογραφία.

Οί Βόαι τού είδους τούτου ε /ουσ ι κιτρινωπόν 
•χρώμα, μετά  σειράς δακτυλίων έκτεινομένης καΟ 
ολον το μήκος τού νώτου, και μετα  ποικίλων σ τ ιγ 
μάτων είς τάς πλευράς. Οί δακτύλιοι είναι μ εγά 
λοι καί μελάγχροινοι* τά  Οε σ τίγμ α τα  γενικώς κ λ ί
νουν είς το μέλαν, και πολλακις περιέχουν υπόλευ
κου -ημισεληνοειδές τ ι σημεϊον. Κατά τό μέγεθος 
ό Κ εγχρίνης σχεδόν έξισούται μέ τον Συσφιγκτήρα· 
εΰρίσκεται δέ είς τό Μεξικόν καί την Νότιον Α με- 
οικήν, συχνάζων ώς έπιτοπλειστον είς βάλτους και 
άλλα τοιάύτα υδατώδη μέρη. Εκεί έξαρτώμενος 
διά τής ουράς άπό παραποτάμιου τ ι δένδρον, άφίνει 
το έαποόσθιον μέρος τού σώματος να πλεη  επι τού 
ύοατος, ύπομονητικώς ένεδρεύων ιυστε να π ιαση τά  
διά ποτόν πλησιάζοντα τετράποδα.

Οί Αυτόχθονος Μεξικανοί κατεσκεύαζον είδωλα 
τού οφεως τούτου, πρός θρησκευτικήν λα τρείαν εν 
τοιούτον ειδωλον, σχεδόν σώον καί άριστα είργα- 

ό σαένον, εϋοίσκεται είς έν άπό τά  έν Μ εξικώ μονα-I i 7 ‘
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στήρια τών Δομινικανών. Η τερατώ δης αύτη θεό- 
τη ς παριστάνεται καταπίνουσα θύμα άνθρώπινον, τό 
όποιον βλέπεται κατατεθραυσμένον καί άγων ιών είς 
τάς φρικώδεις σιαγόνας της. Τον πρωτότυπον οφιν 
τού ειδώλου τούτου, τον Βόαν Κ εγχρίνην τών φυσι- 
κοϊστορικών, όνομάζουσιν οί Μεξικανοί Τεμακουϊλ- 
καχουϊλίαν. Κ αλείται δ’ ουτω έκ της δυνάμεως 
αυτού· διότι Τεμακουϊλκαχουΐλίας σημαίνει τό μά- 
χ  εσθαι μέ πέντε άνθρώπους. όπόταν εφόρμηση κατά 
τίνος, περιτυλίσσεται είς τον τράχηλον καί πνίγει 
αυτόν, εκτός άν διαρραγή άπό την υπερβολήν τών 
¡όίων του άγώνων. Κάποτε άποφεύγει τον θάνατον 
ο προσβαλλόμενος, άντιθέτων είς τήν σύσφιγξιν αυ
τού όένδρον ή άλλο τ ι όμοιον, ώστε, φανταζόμενος 
ό οφις ότι συμπιέζει τόν άνθρωπον, σπαράσσεται ΰπο 
τής ίδιας αυτού πράξεως, καί ούτοις άποθνήσκει.

« Μ ή το θέλημά μου, αλλά το σόν γενέσθου.»

I IΣ τά έπουράνια στρέφουν τούς οφθαλμούς, βλέπω τόν 
μακάριον καί μόνον Δυνάστην, τον δημιουργόν καί συντη
ρητήν του παντός, τόν άπειρον καί αιώνιον κυρίαρχον, μέ 
απεριόριστόν δυναμιν, καί κατά τρόπον πάνσοφον, πανά
γιον, δίκαιον και πανάγαθου, κυβερνώντα τήν παμ,μεγέθη 
αυτού βασιλείαν. Βλ,έπω δέ καί ότι Αυτός είναι ό πλά- 
στης εμού καί διατήρησής, ό ακάματος εύεργέτης μου, 
πρός όν οφείλω παν ό,τι απολαμβάνω. Αλλ’ όταν καί 
Αυτός ρίψη τά βλέμματά του πρός εμέ, τά βλέπει; Βλέ
πει φθαρτόν σκώληκα της γης, χθεσινόν ακόμη, όστις 
άλ.αζονικως τολμά να κρίνη καί νά έπικρίνη τάς πράξεις 
του, νά πολυπραγμονη διά τήν επί γης εξουσίαν του, καί 
ν αντίθετη, τό άνόητον αυτού θέλημα είς τό θέλημα τού 
Δημιουργού, τού Ηγεμόνος, καί τού θεού του, τήν εαυτού 
αγνοί αν είς τήν θείαν παγγνωσίαν, καί τήν εαυτού μωρίαν 
είς τήν πανσοφιαν τού ίψιστου. Αφού δ άπαντες κατά 
το μάλλον καί ήττον επράξαμεν ουτω, πώς νά μήν αί- 
σθανωμεθα θλιψιν, καταισχύνην, καί τυψιν του συνειδό- 
■»ος ; διατι νά μή προσπέσωμεν είς τούς πόδας τού Θεού 
ημών μετά καρδίας συντετριμμένης καί πνεύματος τετα- 
πεινωμενου, καί νά μάθω μεν παρ’ Εκείνου, όστις ήτο πράος 
και ταπεινός τη καρδία, νά λέγω μεν καί ήμεις, « Μή τό 
θέλημά μου, αλλά τό σον γενέσθω!"

. “ Εαιρο; του καθελεϊν, καί καιρός του οίκοοομήσαι.»

F.N άπό τά σοφά αξιώματα καί παραγγέλματα τού Εκ- 
κλησιαστού είναι και τούτο, τό όποιον αποτείνεται είς 
πάντα^άνθρωπον, και πόλιν, καί έθνος, όχι μόνον κατά 
τήν λέξιν λαμβανόμενον περί καθαιρέσεως καί οικοδομής 
-ών άπό ςόλα και λίθους κατασκευαζομένων, άλλά καί 
π;ρί πάσης άλλης έπιχειρήτεως, ήτις μέλ.λει νά γένη μέ 
σκοπόν αληθινής τινός ώφελείας. Είναι καιρός νά κρή- 
μνίσρ τις, καί καιρός νά οίκοδομήση. Καιρός νά χαλά- 
σρ, καί καιρός νά ανόρθωση. « Καιρός τού καθελεϊν', καί

καιρός τού οικοδομήσαι.» Είς μ,έν τήν φυσιν, τά πάντα
έν γένει άρχονται, ακμάζουν, καί τελευτούν έν καιρώ, κατά 
τούς αμεταβλήτους νόμους τού Πανσόφου Δημιουργού καί 
Νομοθέτου τών απάντων. Εκαστον είδος τών φυτών 
καί δένδρων έχει τόν ίδιάζοντα καιρόν τής βλαστη'σεως, 
τής άνθήσεως, καί τής καρποφορίας του. Εκαστον τών 
ζώων, άγριων καί ημέρων, έναερίων, χερσαίων, καί ένυ
δρων, έχει τόν προσήκοντα καιρόν τής γεννήσεως, τής αΰ- 
ξήσεως, καί τής τελευτής του. Γνωρίζει ό ήλιος τόν 
καιρόν τής δυσεως καί τής άνατολής του. Γνωρίζει ή 
σελη'νη τούς καιρούς τών διαφόρων της φάσεων. Τά 
παντα εις τήν φυσιν έχουσι τόν καιρόν αύτών τεταγμένον 
με σκοπόν κοινής ώφελείας καί συντη ρήσεως τού παντός. 
Αλλ εις τα ανθρώπινα ή γνώσις τών καιρών είναι εργον 
τής φρονη'σεως. Η πείρα μάς διδάσκει, τό αίσθημα τής 
χρείας μάς διεγείρει, ή δέ φρόνησις οδηγούσα καλώς τάς 
δυνάμεις μας έκτελεΐ έν καιρώ τά δέοντα, καθαιρούσα μέν 
τα αχρηστα καί έπιβλαβή, οικοδομούσα δέ τά χρήσιυ.α 
και επωφελή· διότι ό Θεός, πλάσας τόν άνθρωπον λογικόν, 
αφησεν αύτόν είς τήν χεϊρα τής βουλής του· «Αφήκεν 
αύτον έν χειρί διαβουλίου αύτοΰ,” κατά τόν Εκκλησ. τον 
αφησεν όμως μέ εύθυνην πάντοτε νά δώση λόγον τής έκ- 
λογής τών πράξεων, καί τής χρήσεως τών δυνάμεών του· 
μέ συνθήκην άπαράτρεπτον νά εύτυχη μέν είς τάς ένεργείας 
του όταν πράττη έν καιρώ, νά δυστυχή δέ, όταν άφίνη 
τόν καιρόν τού πράξαι νά παρέρχεται. Είς τήν συνθήκην 
ταυτην υπάγονται χωρίς έξαίρεσιν καί ίδιώται, καί στρα
τηγοί, καί πολιτικοί, καί ηγεμόνες, καί πόλεις, καί έ'θνη 
όλοκληρα. Τόν καιρόν παρατηρεί ό έπιμελής γεωργός είς 
τάς γεωργικάς έργασίας του. Τόν καιρόν ό προβλεπτικός 
έμπορος, εις τάς έμπορικάς έπιχειρήσεις του. Τόν καιρόν 
ό άγρυπνος στρατηγός, είς τάς στρατηγικάς του πράξεις. 
Τόν καιρόν ό βαθυνους πολιτικός, είς τάς πολιτικάς δια
τάζεις του. Δικαίως ό ρήτωρ τών Αθηναίων απέδιδε 
την μ.εν του βασιλεως τών Μακεδόνων αύξησιν είς τήν 
επιμέλειαν τών καιρών, τας δε τών Αθηναίων συμ,φορας, 
είς τήν αμέλειαν τών καιρών. « Νυνί δ'έ τό μέν παοόν 
αει προϊεμενοι, τα δε μέλλοντα αυτοματ οιόμενοι σχήσειν 
καλούς, ηυξησαμεν, ώ ανδρες Αθηναίοι, Φίλιππον ήοιείς, 
και κατεστησαμεν τηλικουτον, ήλικος ούδείς που βασιλ.εύς 
γεγονε Μακεδονίας. Ού δή θαυμαστόν έστιν εί στρα- 
τευόμενος καί πονών έκεϊνος αύτός, καί πάρουν έφ’ άπασι, 
και μηδένα καιρόν, μήδ’ ώραν παραλείπουν, ημών ;υ.ελ- 
λοντων και ψηφιζομενων και πυνθανομένων περιγίνεται.»

Το παραδειγμα τούτο τού σοφού Εκκλησιαστού αρμό
ζει, αδελφοί μου, νά έπαναλέγεται εί; ήμάς έξαιρέτως τήν 
σήμερον, και όλοι να, ακολουθώ μεν αύτό κατά τήν θέσιν 
του έκαστος· διότι είμ,εθα είς τήν έποχήν, καί είς τήν 
«ναγκην, εαν αισθανουμεθα τήν τοιαυτην άνάγ%ην, τού νά 
καθαιρουμεν καί νά οίκοδομουμεν. ■< Καιρός τού καθελεϊν 
και καιρός του οικοοοαν,σαι.”
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Καιρός είναι νά γνωρίσωσιν οί πατέρες καί αί μη
τέρες τα χρέη καί τά. άληθινά των συμφέροντα. Και
ρός νά κα3·αιρεσωσιν ε’κείνας τάς παλαιάς καί ολέθρι
ους προλήψεις περί των τέκνων των, καί νά οΐκοδομωσι 
καί νά επιμελούνται την σ π ου ο αίαν άνατροφήν αύτώυ, 
καί υιών καί θυγατέρων. Πρότερον μέν,ώς ε’πιτοπλείστον 
ε’γεννούσαν καί έτρεφον αγροίκους και απαίδευτους. 
Την σήμερον όμως δλοι χρεωστούν νά δωσωσιν ανα
τροφήν εις τά τέκνα των, φωτίζοντες αύτά διά τής δη
μοσίου ή μερικής διδασκαλίας, και κατ’ ίδιαν ε’πιμε- 
λούαενοι μέ συμβουλάς φρονίμους καί με καλά παρα
δείγματα την ηθικήν αυτών βελτίωσιν. Οί πολΓται, 
διά νά άπολαμβάνωσι τά αγαθά τής ευνομίας, άνάγκη 
νά ήναι φωτισμένοι καί χρηστοήθεις. Ή  εύνομία, 
διά νά παράγη τοιαϋτα άγαθά, άνάγκη νά εχη καί 
αυτή τοιοίτους πολίτας. Τότε είναι το Ιθνος ε’λευθε- 
ρον τωόντι, όταν αί φυλαναί του ήναι κεναί άπό κα
κούργους, όταν έκαστος πολίτης ζη έντίμως άπο τους 
δικαίους καρπούς των κόπων του, όταν ολοι κατά το 
μάλλον καί ήττον ήναι φωτισμένοι.

Ό αυτός καιρός είναι καί διά τους λαμβάνοντας 
όποιανδήποτε δημόσιον υπηρεσίαν, ή υπουργίαν. “ Και
ρός τού καθελείν, καί καιρός του οικοδομήσαι.” Καιρός 
του καθελείν πάσαν ραδιουργίαν, πάσαν προυωπολη- 
ψίαν, πάν είδος σφετερισμοΰ· καί καιρός του οΐκοδο- 
μήσαι την πρεπουσαν καί κατά πάσαν δικαιοσύνην 
άπαιτουμένην εις ύπηρίτας καί υπουργούς εύνομουμένου 
κράτους ειλικρίνειαν, άπροσωποληψίαν, πίστιν, δικαιο
σύνην, άνυπέρθετον ε’πιμελειαν των πρακτέων, διά να 
παράγη έκαστος, ως μέλος καλώς συνισταμένης μηχα
νής. τό άνήκον είς αύτόν άποτέλεσμα, καί νά συνάγε
ται ε; άπάντων άπροσκόπτως ή πρόοδος τής ε’θνικής 
βελτιωσεως. Είς έθνος ευνομούμενου, ουδέ τό πλέον 
μικρόν αξίωμα δεν είναι δίκαιον ούδέ συμφέρον να χα 
ρίζεται είς άνθρωπον μή Ιχοντα την άπαιτουμένην 
ικανότητα. Τοΰτο ήθελεν είσθαι άδικία πρός το'υς 
άξιους, καί πρός αυτό τό έθνος ζημία. Ούδε εν λε
πτόν νά άφαιρήται άπό τό δημόσιον, ή νά υφαρπάζε
ται άπό τον πολίτην καθ’ όποιονδήποτε λόγον καί τρό
πον. Τούτο ήθελεν είσθαι ή πλέον αισχρά καί σκαν
δαλώδης κλοπή, ή, μάλλον ε’πείν, ιεροσυλία, ε’θνοκλο- 
πεία. [Ιλήν καί άλλη άκόμη πολύ μεγαλητέρα ζημία 
ήθελε προξενηθήν είς τό έθνος έκ των τοιουτων κατα
χρήσεων τής δημοσίου υπηρεσίας και υπουργίας, ή πτώ- 
σις τής ϋπολήψι-ως, καί ή διάδοσις τής διαφθοράς. 
"Οσην ε’πιρροήν έχει είς τήν άρετήν τού έθνους ό δί
καιος καί απροσωπόληπτος χαρακτήρ των ε’ν τοΓς πράγ
ματι, τόσον ε’ξεναντίας διαφθείρουν αυτό αί τούτων 
άδικίαι και προσωποληψίαι, μάλιστα όταν τό έθνος 
ήναι υ.ικρόν καί πτωχόν. Καιρός λοιπόν τού καθελείν 
τά εκ τής προτέρας άμαθείας διεφθαρμένα έθη καί 
φρονήματα,καί καιρός τού οικοδομήσαι τά ύγιαίνοντα,τα 
πρέποντα είς ΰπηρέτας καί υπουργούς εύνομουμένου 
έθνους.

Ουτω διά τής καθαιρέσεως των κακών καί διά τής 
οικοδομής των καλών, θέλει πληρωθήν είς τήν φιλτά- 
την Ελλάδα τό τού Ήσαίου, “ Έσται γάρ ό ουρανός 
καινός, καί ή γή καινή, καί ού μή μνησθώσι των προ- 
τέρων, ούδ’ ού μή ε’πέλθη αύτών ε’πί τήν καρδίαν, άλλ’ 
ευφροσύνην καί άγαλλίαμα εύρήσουσιν ε’ν αύτή.”------
B a m b a s .

Ε Γ Γ Ε Ν Η Σ  Μ ασσαλιώτης, τδνομα ΤΡεμονσάτ, εγγύς ών του θα
νάτου, = /. άλεσε τήν πολυάριθμον αυτοΰ οικογένειαν νά συναθροι- 
σθώσι πέριξ της κλίνης του. Ά φοΰ δ’ ώμολόγησεν ότι ήσθάνετο 
μεγάλην άγαλλίασιν βλέπων την θερμήν φιλοστοργίαν τω ν τέκνων 
του, και μάλιστα  τήν προς άλλήλους τρυφερόν α γά π η ν , « Έ χ ω ,»  
έπρόσθεσε, «και μυστικόν τ ι  νά σας φανερώσω, το όποιον θέλει 
άφαιρέσειν ένα άπό σας έκ της αδελφοσύνης ταύτης. Ε ν ό σ ω  εί- 
χον ελπίδας ζοιής, έφύλαττον αυτό’ άλλά δεν τολμώ  νά κα τα πα 

τήσω  τά  δ ικα ιώ ματά  σας εις τήν διαίρεσιν της ιδιοκτησίας μου. 
"Ε νας άπό σας δεν ε ίνα ι παρά θετόν τέκνον— τό τεκνον της τρο
φού, είς τά  στήθη τη ς όποιας άπέθανε τό ίδιον μου βρέφος. Ν ά 
ονομάσω αύτο'ν ;» « "Ο χ ι, όχι,» είπαν δμ.οφώνως, « άς έξακολου- 
θώμεν δλοι νά  ήμεθα αδελφοί.»

Η  Ε Ν  Π αρισίοις ’Ε π ιτρ ο π ή  τη ς Υ γ ε ία ς  έξέδωκε τήν 22αν Ιο υ 
νίου 1841 τους εφεξής κανόνας περ ί τής θεραπείας τω ν δσοι δάκνον- 
τα ι άπό λυσσώδεις σκύλους.

1. Θ λίψε πάραυτα  μ ε  τάς δύο χεϊρας δλον τό πέρ ιξ  τη ς π λ η 
γής, ώστε νά κάμης τό α ίμα  νά τρέξη ελευθέρους, καί νά έξαχθή 
ό σίαλος.

2 . Ν ίψε τήν πληγήν μ ε  μ ίγμ α  ύδατος κα ί τίνος αλκαλίου,—  
ώς με άλουσίαν, σαπωνάδαν, ούρον, θάλασσαν, λεμονόζωμον, ή  
καί μέ καθαρόν ύδωρ.

3 . ’Ε νώ  θλίβεται καί ν ίπ τετα ι ή πλ,ηγή, Οερμανε κ ομ μ ά τω ν 
σιδήρου είς τό πυρ , καί προσάρμοσε αυτό βαθέως είς τήν πλη γή ν. 
Πρόσεχε δε νά ήναι τό σίδηρον τόσον μόνον πυρω μένου, ώστε να 
δύναται νά κ α υ τ η ρ ι ά σ η , — δεν πρέπει διόλου νά κοκκινιση 

τό σίδηρον είς τό πΰρ .

'Ο  Π λοίαρχος Ί .  'Ρ ό ς , αρχηγός τοΰ είς τά ς Νοτίους θα λά σ σ α ς 
πρός άνακάλυψιν πλόου, εγραψεν εσχάτω ς πρός τήν Βασιλικήν 
Γεωγραφικήν Ε τα ιρ ε ία ν  του Λονδίνου, δ τι δεν εόρίσκετο ε ίμ ή  12 
μοίρας μακράν τοΰ Ά νταρκτικοΰ Πόλου, καί δτι σχεδόν είχε προσ
διορίσει τήν θέσιν τοΰ Νοτίου Μ αγνητικοΰ Πόλου.

Τ ό  1701, ή τοποθεσία τής σημερινής Πετρουπόλεως, ήτον έρη
μος, δασώδης βάλτος, Ιχω ν  όλίγας μόνον καλύβας ά λ ιέω ν  τώρα 
δέ είναι πόλις έκ τώ ν λαμποοτάτω ν.

Τ ό  1840 ευοίσκοντο είς τάς ΤΙνοιμένας Π ολιτείας τής Α μερικής 
470 λευκοί άνδρες έκατοντούτεις καί επέκεινα, καί 315 λευκαί γ υ 
ναίκες. Έ κ τ ώ ν  ελευθέρων Μαύρων ήσαν έκατοντούτεις καί επέ
κεινα 280 άνδρες, καί 301 γυναίκες- έκ δέ τών δούλων Μαύρων 
753 άνδρες, καί 580 γυναίκες. Συμποσοΰται δέ ό μέν πληθυσμός 
τών λευκό« είς πεοίπου δεκατέσσαρα Ικα τομμύρια , ό δέ τών Μ αύ

ρων εις τρ ια .
Έ κ  τούτων έ'πεται οτι πλειότεροι άνδρες γίνοντα ι έκατοντούτεις 

καί επέκεινα παρά γυναίκες- φαίνεται Οε καί οτι ό αριθμός τω ν 
Μ αύρων, οιτινες ζώσιν ιοι) ετη ε ίςτά ς ‘Η νω μένας Π ολ ιτεία ς,ε ίνα ι 
οκταπλάσιος τοΰ άριθμοΰ των λευκών.


