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’Ε ν τιμ οτά τη  ύμήγνρις,

Α εΟννι, όπως καί οι κατ’ ιδίαν άνθρωποι, 
εχουσιν ανάγκην ηθικών τινων ελατηρίων, ΐνα εύδο- 
κιμήσωσιν εν τώ  κόσμω τούτω. Μόνη ή υλική δό
να ι/.·.; δεν αρκεί, οσω έντέχνως καί αν είναι ώργά
νω μένη. II υλική δύνκμις είναι βεβαίως αναγκαία' 
άλλ ή δύναμις αϋτη κρατύνεται -αραδόςω ς, οσάκις 
ελαύνεται υπό ισχυρών αισθημάτων καί διανοημά
τω ν, διότι τά  αισθήματα ταϋτα καί διανοήματα 
περιποιοϋσιν εις τους βραχίονας, εις τους πόδας, 
εις τους μυώνας του έθνους, ορμήν καί ρώμην ά - 
προςμάχητον. τά  ηθικά εκείνα ελατήρια είναι πολλά 
καί ουχί πάντα ισοδύναμα' δραστηριώτερα δε απάν
των λογίζονται ή φιλοπατρία, ή εθνική φιλοτιμία, 
ή πρός τό πάτριον θρήσκευμα άφοσίωσις. Παρ’ ημίν,

εν τ^ εβδόμη έκατονταετηρίδι μ.. X . ,  περί ής πρό
κειται σήμερον νά όμιλήσωμεν, η φιλοπατρία καί ή 
εθνική φιλοτιμ.ία είχον εκλείψει ποό καιρού' είχον 
¿αλείψει άφ’ ής εποχής ό ελληνισμός, διά τής μακε- 
δονικής ηγεμονίας, ε'ςηπλοιθη επί τό πλεϊστον του 
τό τε  πεπολιτισμίνου κόσμου καί άπέβη κοσμοπο
λίτης. Διότι τά αισθήματα ταϋτα, τά πάθη ταϋτα, 
δεν είναι απόλυτα, άλλά σχετικά’ ουδέ βλαστάνουσι 
καί άκμάζουσιν είμή καθ’ οσον κατέναντι αυτών 
φύονται Ετερα τοιαϋτα αισθήματα καί πάθη. Τπα- 
θέσατε τωόντι ότι έν τώ  κόσμω τούτω δέν ήθελεν 
υπάρχει είμή £ν έθνος, 8ν ιδίωμα γλώσσης, έν θρή- 
σκευμ.α, Εν πολίτευμα" εννοείται ότι ή φιλοπα
τρία καί ή εθνική φιλοτιμία δεν ήθελον εχει λόγον 
ΰπάρςεΐυς έν τώ  τοιούτω κόσμω. Ανάλογου τ ι , μέ
χρι τινός τουλάχιστον, συνέβη επί τής μακεδονικής 
ηγεμονίας’ καί εντεύθεν ήφανίσθη ή φιλοπατρία, ή- 
φανίσθη ή εθνική φιλοτιμία, τόσο) μάλλον Ζσω ή 
διαδεζαμένη τήν μακεδονικήν ηγεμονίαν ρωμαϊκή 

κυριαρχία άν δέν έξήλειψε, δέν ήτο όμως επιτήδεια 
νά άναζωπυρήση τό.ν ελληνισμόν. Οτάν δέ πάλιν 

βραδύτερον ό ελληνισμός προέκυψεν αύθις εις τό ε ί
ναι διά θαυμαστής τίνος μ.έτεμψυχώσεως, ήτοι διά 
τή ς  νέας ζω ή ; καί ενεργείας τής μεταδοθείσης αύτώ 
υπό. τού χριστιανισμού, τό νέ',ν τούτο Ορήσκευμ,α 
άπερρόφησε τοσοϋτόν πάντα σχεδόν τά  αισθήματα,
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διανοήματα καί πάθη τοϋ έθνους, ω ςτε άπετέλεσεν 
εττί πολύ, άν όχι το  ¡Λίνον, τό  ίσχυρότατον όμως 
ηθικόν τοϋ ελληνισμού έλατήριον.

Εν τή έβδομη λοιπόν έκατονταετηρίδι, τό θοπ- 

σκευτικδν αίσθημα ήτο ή κυρία πηγή, άφ’ής τδ έλ- 
ληνικδν έθνος ήντλει τήν ήθικήν αν τοϋ δύναμιν. 

Πηγή δαψιλής καί ζείδωρο;' άλλα ύπό τινας δ'ρους. 
11 πρδ; τδ  θειον πεποίθησις άνεδείχθο πολλάκις 
θαυματουργός έν τή  ιστορία, καί μάλιστα εν τή  ελ 
ληνική ιστορία, αρχαία, μέση καί νεωτέρα. Αλλά 
τδ θρησκευτικόν αίσθημα, όσάκι; δέν συζεύγνυται 
μετά τής φιλοπατρίας, μετά  τής εθνικής φιλοτιμίας 
καί μετά των έξ αύτών άπορρεόντων ποικίλων γεν- 
ν*ίων φρονημάτων, έν άλλαις λέξεσιν, οσάκις δεν 

πρόκειται νά έπιρ^ώση τά ήθικά τής πολιτείας αι
σθήματα, άλλ αύτδ μόνον ν άναπληρώση τήν παν

τελή  των άλλων ελλειψιν, τδ θρησκευτικόν αίσθη
μα, ουτω μεμονωμένον, τείνει εις τδ νά συγκρότηση 
μεν βίον ίδιον καί άσχετον προς τά  σπουδαιότατα 
πολιτικά καί κοινωνικά συρ.φέροντα, εις τδ νά νέ
κρωση δε τον πρακτικδν τοϋ έθνους βίον. Τοΰτο 
συνέβη δυςτυχώς παρ’ ήμΐν κατά τδν μέσον αιώνα. 
Ανυπολόγιστον είναι τδ ποσδν των άνθρώπων όσοι, 
κατά τούς χρόνους έκείνους, ύπδ κακώς νενοημένου 

ζήλου οίστρηλατούμενοι, περιεβάλλοντο τδ  Ιερατι
κόν καί τδ  μοναχικόν σχήμα, έγκαταλείποντες μεν 
τά  αληθώς ιερά καθήκοντα τοϋ ανθρώπου έν τώ  

κόσμ,φ τούτω , τά καθήκοντα τοϋ πατρδς, τοϋ πολί
του, τοϋ στρατιώτου, άναλίσκοντε; δε τάς ήθικάς 

καί τάς σωμ.ατικάς αυτών δυνάμεις εις βίον πολλά- 
κις άσκοπον. Καί οΰ μόνον ολως άπεχώρουν έκ τοϋ 
κόσμου αναρίθμητοι άνθροιποι, αλλά καί οί έν αύτώ 
παραμένοντες, ώς έπί τδ πλεΐστον άλλοκότως θεο- 
ληπτοΰμενοι, καί κατατρίβοντες τδν χρόνον περί 

δογματικά; συζητήσεις καί περί τήν τυπικήν λ α 
τρείαν, άδρανώς μέν έξεπλήρουν τά  καθήκοντα τοϋ 
κοινωνικοϋ βίου, νοιθρώς δέ ήγιονίζοντο έν το ϊ; πο- 
λέμοις ΰπερ τής πίστεο»; έκείνης εις ήν ελεγον εαυ
τούς άφωσιωμένους. · Είναι άρά γε παράδοξον, ότι, 
οϋτω πολιτευόμενοι, δέν ήσαν πάντοτε νικηφόροι; 
Τδ δε δεινότερον, δσάκις ήττώ ντο, ήςίουν δτι ό Θεδς 
τιμωρεί αυτού; διά τάς αμαρτίας αυτών. Οί άφρο
νες' οί βλάσφημοι' όΐτινε; άνεκήρυττον τδν Θεδν 
τοϋ χοιστιανικοϋ πληρώματος έχθρδν τοϋ πληρώμα

τος τούτου καί σύμμαχον τών άσπονδοτέρων τοϋ 
Ευαγγελίου πολεμίων. Καί δμως, καθάπερ είπομεν, 
τδ θρησκευτικόν αίσθημα έπραξε πολλά καί μεγάλα 
κατά τήν μέσην ήμών ιστορίαν' εις αύτδ δφείλον- 

τα : τά  κατορθώματα τοϋ Ηρακλείου, δςτις κα τέ
βαλε τδ δεύτερον περσικόν κράτος, όπως δ μέγας 
Αλέξανδρο; κατέβαλε τδ πρώτον' εις αύτδ οφεί
λονται τά  κατορθώματα τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πω-
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μωαμεθανισμού, πολύ πρδ τοϋ Καρόλου τοϋ Μαρ- 
τέλου ' εις αύτδ, τά  κατορθώματα τοϋ Νικηφόρου 
Φωκά, τοϋ άνακτήσαντος άπδ τών Ηωααεθανών 
τήν πολύπαθη Κρήτην' εις αύτδ πλεϊστα δτερα λαμ
πρά έργα. Αλλά τδ θρησκευτικόν αίσθημα διέπραξε 
ταύτα πάντα δσάκις ή μοναρχία, ήτις έξεπροσώσει 
τό τε  μόνη τδ πολιτικδν τής κοινωνίας συμφέρον,πι- 
ριέστελλε τήν ¿κατασχετόν πρδς τδν Εερατικδν καί 
τδν μοναχικδν βίον δρμήν, άπαγορεύουσα μέν νά 

άποχιορώσιν έκ τοϋ κόσμου οί δημόσιοι λειτουργοί 

καί ιδίως οί στρατεύσιμοι, πριν ή συμπληρωθή δ 
χρόνος τής θητείας αύτών, δρίζουσα δ'ε δτι οί έν 

πολέμοις πίπτοντες στρατιώται έξομοιοϋνται πρδς 
τους μάρτυρας τής πίστεως. Τδ θρησκευτικδν α ί
σθημα έμεγαλούργησεν οσάκις ή μοναρχία κατώρ- 

Οωσε νά πείση τδν λαδν περί τής μεγάλης ταύτης 
αλήθειας, δτι εάν έθνος άνευ θρησκείας δέν δύναται 
νά ύπαρξη, ούτε θρησκεία άνευ έθνους δύναται νά 
συντηρηθή. Τδ θρησκευτικόν αίσθημα ένί λόγω ά - 
πέβη σωτήριον δσάκις ή μοναρχία έπεχείρησε νά 
περιποιήση αύτώ πρακτικδν καί ενεργόν χαρακτήρα, 
όσάκις δμως, είτε έκ τής άνεπιτηδειότητος τών 
βασιλέων, είτε έκ τή ς τοϋ κλήρου άντιπράξεως, 
έξέλειπεν ή έματαιοϋτο ή τοιαύτη χειραγωγία, τδ 
θρησκευτικδν αίσθημα ένοθεύετο πολυειδώς καί πο- 
λυτρόπο»;' διότι τδ αίσθημα τοϋτο δμοιάζει πολύ 
πρδς τά  φυσικά έκεϊνα σώματα, τά  όποια, συνδυα- 

ζόμενα μεν πρδς άλληλα, ζωοποιοϋσι, μ.ονούμενα δέ, 
καταστρέφουσιν.

Η μοναρχία ήμών άρα μετο)χέτευσε πολλάκις τδ 
ρεύμα τοϋ θρησκευτικού αισθήματος άπδ τοϋ άγό- 
νου θεωρητικού βίου εις τδ πεδίον τών θετικών τοϋ 
έθνους συμφερόντων. Αλλ’ ούδείς τών ηγεμόνων ε 
κείνων έπολιτεύθη κατά τοϋτο συνετώτερον καί δε- 

ξιώτερον τοϋ μεγάλου βασιλέως Ηρακλείου· Δί ίξ  
στρατεϊαι τά ς δποίας διεξήγαγε κατά Περσών, άπδ 
τοϋ 6 2 2  μέχρι τοϋ 6 2 7 ,  δύνανται νά λογισθώσιν 

ώς τύπο; καί υπογραμμός ού μόνον στρατηγικής 
μεγαλοφυίας, άλλά καί θαυμαστής τή άληθεία τ έ 
χνης τοϋ χειραγωγόν τάς ψυχάς εις άμυναν τής 
πατρίδας, διά τής πρδς τδ θειον άφοσιιόσεως. 0  

ήράκλειος περιέβαλεν έκ πρώτης αφετηρίας τδ  επ ι
χείρημα αύτοΰ διά χαρακτήρος δλω ; θρησκευτικού. 
Επιτρέψας τήν έπιμέλειαν τών εύρωπαϊκών πραγ
μάτων εΐ; τδν μάγιστρον ήτοι τδν πρόεδρον τοϋ υ
πουργείου Βώνον, άνεχώρησεν έκ Κωνσταστινουπό- 
λεως τ ώ  6 2 2 ,  τήν έπιοϋσαν τής εορτή; τού Πάσχα, 
ήτοι τήν 5 Απριλίου. Τήν ημέραν έκείνην προςήλθεν 
εις τδν ναόν τ ή ;  τοϋ Θεού σοφίας, ούχί ώ ; βασι
λεύς, άλλ’ ώς στρα τιώ τη; άμα καί ίερεύς. Φορών 

τά'μέλανα τοϋ μαχητοϋ υποδήματα, άντί τών πορ
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φυρών πέδιλων τοϋ βασιλέως, εστη ινώπιοντοϋ ιε
ρού, καί προςκυνήσας ε  Δέσποτα Θεέ καί Κύριε Ιη

σού Χ ριστέ, ανέκραξε, μή παραδδς ή μ δ ; είς όνειδος 
τοΐς εχθροϊ; σου, άλλ’ έπιβλέψας έλέησον, καί τήν 
κατά τών εχθρών νίκην δδς ήμϊν, δπω; μή καυχη- 
σωνται οί άλάστορες κατά τή ς  σής κληρονομιάς έ- 
παιρόμενοι.® Επειτα  έστράφη πρδς τδν πατριάρχην 
Σέργιον καί είπε' « Εις χεϊρα; τοϋ Θεού, καί τής 
βεομήτορος καί σού, άφίημι τήν πόλιν ταύτην καί 
τδν ανήλικον υιόν μου'® μεθ’ δ, λαβών τήν εικόνα 
τοϋ Σωτήρος, έπορεύθη σύν αύτή πρδς τήν παραλίαν 
καί έπεβιβάσθη μετά  έκλεκτών τινων ταγμάτων 

έπί τοϋ αύτόθι συναχθέντος στόλου. Οί κάτοικοι 
τής Κωνσταντινουπόλεως, οίτινες δέν έπαυσαν πε- 
ποιΟότε; είς τήν θείαν άντίληψ-.ν, άλλά πολλάκις 
έλησμόνουν δτι ή άντίληψις αΰτη δέν παρέχεται 
είμή εΐ; έκείνους μόνους δσοι καθίστανται άξιοι αύ- 
τής διά τών ιδίων μόχθων καί αγώνων, ένεπλήσθη- 
σαν θάρρους βλέποντες τήν άφοσίωσιν τοϋ υπέρτα
του άρχοντας' καί λα δ ; άναρίθμ.ητος συνώδευσεν αύ 
τδν δι εύφημιών καί εύλογιών, ύπεράνω τών όποι
ων άντήχει ή εύχή ΐνα ό βασιλεύς βάψη ερυθρόν έκ 
περσικών αίμάτων τδ μελαμβαφές αύτοϋ πέδιλον.

Κατά τήν εποχήν ταύτην, οί Πέρσαι ωφελούμε
νοι έκ τή ς  αναρχίας ήν παρήγαγεν έν τώ  κράτει ή 
βασιλεία τοϋ προκατόχου τού Ηρακλείου, είχον έκ- 
πορθήσει άπάσας τάς άσιανάς αύτοϋ έπαρχία; καί 
αύτήν τήν Αίγυπτον. Τά στίφη τοϋ Χοσρόου, άφοϋ 
έβεβήλωσαν τά  Ιεροσόλυμα, άφ’ ένδς έλεηλάτουν τήν 
κοιλάδα τοϋ Νείλου, άφ έτέρου έκάλυπτον άπασαν 

τήν άσιανήν τοϋ Βοςπόρου παραλίαν' καί έκωλύοντο 
μέν ύπδ τοϋ στενού τούτου πορθμού νά επιτεθώσι 
κατά τής πρωτευούσης, διότι δέν είχον ναυτικήν δύ- 
ναμιν, ήξίουν δέ έν τού τοι; δτι δέν Οέλουσιν είρη- 
νεύσει μετά  τών ήμετέρων είμή δταν ούτοι, άρνη- 

θέντες τδν έσταυρωμένον αύτών, λατρεύσωσι τδν -ή
λιον. ύ  Ηράκλειος λοιπόν, στρατεύων έκ Κωνσταν- 

τινουπόλεως, δέν είχε νά διανύση δδδν μακράν ΐνα 
άπαντή-η τούς πολεμίους' καί άν ήτο στρατηγός 
κοινός, ήθελεν έπέλθει εύθδ άπ’ αύτού;' άλλ’ αύτδ; 
δέν περ:έπεσεν είς τοιοϋτον λάθος. Λι δυνάμεις τάς 
δποίας συνεπήγετο ήσαν δλίγαι' καλώ ; μέν ήσκη- 

μεναι, άλλά κατεπτοημέναι ύπδ αδιάλειπτων άτυ- 
χημάτων. λ  ποτιθεμένου ότι ή άπόβασις εύωδοϋτο, 
ήθελε συγκροτηθή άμέσως άγώνέκ παρατάξεως πρδς 
αντιπάλους πολυαριθμοτέρους καί Οαρροϋντας έπί 
το ϊ; κατορθώμασιν αύτών' έάν δέ ήττά το  δ χριστια
νικός στρατός, έματαιοϋτο έξ άρχής τδ  δλον έπι- 
χείρημα. όθεν δ Ηράκλειο; έπενόησε καί έξετέλ ε- 
σεν έτερον άξιομνημόνευτον σχέδιο ν. Επειδή ήτο 
ίίόριος τής θαλάσσης, έκπλεύσας έκ τής πρω- 
τευούσης, ετράπη πρδ; μεσημβρίαν καί έπορεύθη

πρδς τήν νοτιοανατολικωτάτην άκραν τής μικρά; 
Ασίας, πρδς τδν Ισσικόν κόλπον, οδτω κληθέντα άττ’ι 
τής πόλεως ’ΐσσού, περί ήν δ μέγας Αλέξανδρος, 
πρδ χιλίων περίπου έτών, είχε νικήσει τδν τελευ- 
ταΐον βασιλέα τοϋ πρώτου περσικού κράτους. Είς 
τήν γωνίαν ταύτην άποβιβασθείς δ Ηράκλειος, έ- 
στάθμευσεν έν Κιλικίφ, ήτις ήτο δρμητήριον έπ ιτη - 
δειότατον πρδς τάς χρείας τοϋ παρόντος πολέμου. 
Πρδ πάντων δ Ηράκλειο; ήτο ένταϋθα άσφαλής' άπδ 
θαλάσσης ούδένα έφοβεϊτο διότι, ώς προείπομεν, οί 
Πέρσαι ναυτικήν δύναμιν δεν είχον' άπδ ξηράς δέ 
περιεφράσσετο ύπδ τοϋ δυςπορθήτου όρους Ταύρου, 
τοϋ δποίου κάτέλαβεν όλας τά ; παρόδους. Αλλά δέν 
ήτο μόνον ασφαλής' ήπείλει ένταύτώ τά  νώτα τοϋ 
κατά τήν μ,ικράν λσίαν περσικού στρατού' ώ ςτε ή
το πιθανώτατον δτι δ στρατό; ούτος, έγκαταλείπων 
τήν παραλίαν τοϋ Βοςπόρου, θέλει έλθει ν άγωνι- 

σθή πρδς τδν ΐίράκλειον. Η έκβασις τοϋ άγώνος 
τούτου ήτο άδηλος' άλλ’ έπειδή προέκειτο νά συγ
κροτηθή έν τ α ϊ; δυςχωρίαι; τοϋ Ταύρου, ήτο ελπίς 

νά ήττηθώσιν οί πολέμιοι' καί τούτου γενομένου, 
άπηλλάσσετο αύτών διά μιας ή μικρά Ασία. Ιΐδ ύ - 
νατο βεβαίως καί νά ήττηθή ό Ηράκλειος' άλλ οί 
Πέρσαι δυςκολώτατα ήθελον έκπορθήσει τάς πύλα; 
τού Ταύρου, ώ ςτε δ βασιλεύς, καί άν ένικάτο, έξα- 

κολουθών νά κατέχν) τήν Κιλικίαν, έμελλε πάντο
τ ε  νά φέοη το ύ ; πολεμίους είς τήν ανάγκην νά 

παραμένωσιν είς τήν άκραν ταύτην τής χερσονήσου, 
άνακουφίζων ουτω τάς λοιπά; αύτή; έπαρχίας, καί 
πρδ πάντων άπομακρύνων έκ τή ς πρωτευούσης τά  
περσικά στίφη.

Ταϋτα άναλογιζόμενος καί έλπίζων, κατέλαβεν 
δ Ηράκλειο; τήν Κιλικίαν. Καί έν τώ  μεταξύ ένη- 
σχολήθη είς τήν αΰξησιν, είς τήν τελειοτέραν διορ- 
γάνωσιν καί άσκησιν, καί προ πάντων είς τήν ηθι
κήν τοϋ στρατού αύτοϋ έπίρρωσιν. Κατά τάς μ.εγά- 
λας τών ταγμάτω ν επιθεωρήσεις, κρατών άνά χ ει- 
ρας τήν εικόνα τοϋ Σωτήρος, ύπεμίμνησκε τάς δη
μοσία; καί ιδιωτικά; τοϋ έθνους ημών συμφοράς, 
έξώρκιζε πάντας νά έκδικήσωσι τήν δβριν ήν έπ α - 
θον τά  ιερά παρά των πυρολατρών, έθωπευε τού; 

στρα τιώ τα ; ονομάζων αύτούς αδελφού; καί τέκνα, 
καί έπλήρου τάς ψυχάς αύτών θάρρους, δεικνύων τδ 
ίερδν του Χριστού άπεικόνισμ.α, καί λόγων οτι ό 
Χριστός ούτος είναι ό κοινός πάντων βασιλεύς καί 
δεσπότης, καί τών στρατευμάτων δ ήγεμών, μεθ 
ού στρατηγεϊν έστιν άσφαλέστερον, δι ού τό νικάν 
έστιν εύσεβέστερον, καί έφ ψ πεποιθώ; δ βασιλεύς, 

ώς είς έξ αύτών πρός πόνους οπλίζεται. Ενώ δεοΰ- 
τω  έκ παντός τρόπου παρεσκεύαζε τήν στρατιάν 
πρός αγώνα κρίσιμον, δσα προέβλεπε συνέβησαν. Οί 

Πέρσαι, οΐτινε; ήσαν έστρατοπεδευμένοι απέναντι
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τ ή ; Κωνσταντινουπόλεως, βλέποντες ότι δ Ηρά
κλειος, από τού δρμητηρίου τό δποϊον εις τά νώτα 
αυτών κατέλαβεν, ήπείλει νά διακόψη τήν μ.ετά τής 
ίόίας χώρας κοινωνίαν αυτών, ήναγκάσθησαν να ά - 
ναζεύξωσ*. και v i  δράμωσιν εις Κιλικίαν. Εκεί δε, 
περιπλακέντε; εν ταϊς στενωποί; του Ταύρου, κα τε- 
τροπώθησαν τοσούτον δλοσχερώς, ώ ςτε έπί τριετίαν 
8λην δεν άνεφάνήσαν πλέον είς τήν μικράν Ασίαν. 
Καί ήδη δ Ιΐράκ'λειος, όςτις δι’ ενός στρατηγικού 
κινήματος έπέτυχεν τό μέγα τούτο άποτέλεσμα, 
κατελΟών άπό τού Ταύρου εις τα  πεδία τής Κ α π 
παδοκίας, άνήλθε μέχρι τού Εύξείνου πόντου, άφή- 
κε τόν στρατόν νά διαχειμάση περί τόν Αλυν πο
ταμόν, καί έπέστρεψεν αυτό; εις Κωνσταντινούπολή, 
Τνα ρύθμιση μεν τά κατά τήν διοικησιν, παρασκευα 
οθή δέ εις νέας στρατείας.

Μετά τήν έξωσιν τού εχθρού Ικ  τής μικρά; Ασίας, 
τδ  φυσικόν εκ πρώτης δψεως ήτο νά τραπή δ ΐΐρά- 

κλειος έπί την Συρίαν, τήν Αίγυπτον, τήν Μεσοπο- 
ταμ.ίαν, Τνα καταβάλη την περσικήν κυριαρχίαν καί 

έν ταύταις ταϊς χώραις, των οποίων πολλαί πόλεις 
κατείχοντο υπό των πολεμίων. Αλλ’ επιχειρών τοι- 
ούτόν τ ι , ήθελεν έξ ανάγκης κατατρίψϊι τδν χρόνον 

εις πολιορκίας, καί ήθελε δώσει καιρόν εις τόν Χοσ- 
ρόην νά έπέλΟη μ ετά  δυνάμεως ίσχυράς, ν’ άντα- 
γωνισθή έπιτυχώ ς καΟδ ερειδόμένος έπί πολλών ο
χυρών σημείων, καί νά συμπληριύση την καταστρο
φήν τών επαρχιών Ικείνων. 09εν δ Ηράκλειος έπε- 
νόησεν έτερον μ.έγα βούλευμα. Απεφάσισε νά μ ετα- 
φέρ·/ι τδν πόλ.εμον έν αύτώ τώ  περσικώ κράτει, και 
νά καταναγκάσω τόν Χοσρόην εις ειρήνην, δηών καί 
πορθών τάς ιδίας αυτού χώρας. Ε π ί τούτω έν έαρι 
τού G 23 έξέπλευσεν εκ Κωνσταντινουπόλεως μετά 
πεντακιςχιλίων λογάδων άνδρών, τραπείς οΰχί πρός 

μεσημβρίαν, όπως κατά τόπροηγούμεναν έτος, άλ
λα πρός βορίαν. Παραπλεύσας δέ τήν ανατολικήν 

παραλίαν τού Εύςείνου, καί άποβιβασθείς εις Τρα- 
πεζούντα, παρέλαβε τόν περί Πόντον διαχειμάσαν- 
τα  επίλοιπον στρατόν, παρώτρυνε πάντας τους υ.ε- 
ταξύ τών εκβολών τού Φάσιδος ποταμού μέχρι τής 
Κασπίας θαλάσσης Χριστιανούς, ϊβηρας, Κόλχους, 
Αλβανούς, Αρμενίους, νά βαδίσωσι μ,ετά τού δια
δόχου τού μεγάλου Κωνσταντίνσυ ύπό τήν ίεράν 
τού σταυρού σημαίαν, καί ΙπορεύΟη έπί τόν Αράξην 
ποταμόν, όςτις πρό τών τελευταίων πολέμων ά - 
π ετέλ ϊΐ τό  μεταξύ Περσίας καί τού χριστιανικού 
κράτους σύνορον. Επί τού ραγδαίου τούτου ποταμ-ού 
οί περί τόν Ηράκλειον επιτήδειοι μηχανικοί κατε- 
σκεύασαν γέφυραν, δι ·ης διελΟών δ στρατός, προή- 
λασεν έπί Γάζαν ή Γάζακα, τήν πρωτεύουσαν τής 
Ατροπατηνής Μηδίας, κειμένην ού μακράν τής ση
μερινής αυτής πρωτευούσης, τής Ταυρίδος. 0  Χ οσ-
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ρόης εζζε μέν δράμει νά υπεράσπιση αυτήν μετά
4 0 .0 0 0  άνδρών, άλλ όπεχώρησεν αμαχητί, διό δ 
ΐϊράκλειο; είςήλθεν άκωλύτως -είς τήν πόλιν έκείνην 
ήτις, κατοικουμένη άλλοτε υπό 5 0 0 ,0 0 0  ψυχών, 

δεν συνέκειτο τό τε  ειμή έκ 3 0 0  οικιών’ είχεν ομ.ως 
έτι άξιολόγους Θησαυρούς, οΐτινες έπεσαν εις χεϊρας 

τών χριστιανών. Ó χειμών μόνος διέκοψε τάς κα
τακτήσεις τού Ηρακλείου, όςτις ένόμισε τό τε  φρό
νιμον νά ύποχωρήσν) εις τήν περί τήν Κασπίαν Θά
λασσαν Αλβανίαν, καί νά στάθμευση εκεί ασφαλώς 
μέχρι τής άνοίξεως τού 0 2 4 .  Καθ όλην τήν δευ- 
τέραν αυτού ταύτην εκστρατείαν, δέν έπαυσε κρα- 
τύνων μέν τό  μίσος τών χριστιανικών ταγμάτων 
κατά τών πυρολατρών, επαγγελλόμενος δέ εις τούς 
συναγωνιστάς τόν στέφανον τού μάρτυρος καί τόν 
έπαινον τών έπϊρχομ.ένων γενεών, εκδικούμενος δέ 
τάς ύβρεις καί τάς καταστροφάς οσας οί Πέρσαι 
είχον διαπράξει κατά τού πατρίου ήμών θρησκεύμα
τος. ΟΘεν εκ. διαταγής αυτού έσβέσθη απανταχού 
τό πύρ τών Μάγων, άνετράπησαν τά  ίερά αυτών, 
κατεστράφησαν τά  αγάλματα τού Χοσρόου, καί 
κατεδαφίσθη ιδίως ή γενέτειρα τού Ζωροάστρου π ό 
λις, πρό; εξιλέωσιν τών όσα οί Πέρσαι έκακούργη- 

σαν εις τόν άγιον Τάφον. Τοιουτοτρόπως ένόει δ 1 Í- 
ράκλειος τό θρησκευτικόν αίσθημα’ ούχί άπεκδεχό- 

μενον έν απραξία τά  πάντα από τήν εξ ΰψους βοή
θειαν’ άλλ’ έπικαλούμενον τήν θείαν άντίληψιν, έν 

ταύτώ  όμως άγωνιζόμενον όσον ενεστιν άνθρωπί- 
νω; Τνα φανή άξιον τής άντιλήψεως ταύτης, κατά 
τό άρχαϊον τών προπατόρων ημών δόγμα, τό το - 
σούτον έντόνως δηλωθέν έν τώ  άποφθέγματι' «συν 
Αθηνά καί χεϊρα κίνει! »

Αλλ’ έν τώ  μ.εταξύ δέν έμεινε καί δ Χοσρόης ά
πρακτος. Ανακαλέσας πάντα τά μέχρι πρό ¿λίγου 
θριαμβικώς έν ταϊς ελληνικά!; χώραις σταθμεύ- 
οντα τά γματα  αυτού, συνεκρότησεν έξ αυτών τε 
καί τών εις τά  ένδότερα τού κράτους δυνάμεων 
στρατούς τρεις, τούς όποιους έξέπεμψεν έπί τήν 
Αλβανίαν’ ώ ςτε δ Ηράκλειος, διά τού δευτέρου τού
του άπό βορρά στρατηγικού κινήματος, επέτυχε 
μέν ν’ άνακουφίστ, τό λοιπόν βασίλειον, έδέησεν ό
μως ήδη ν’ άντιπαλαίση κατά πολυαρίθμων καί 
κρατίστων εχθρών, εις χώρας πορρωτάτω άπεχού- 
σα; άπό τού κέντρου τής ίδιας δυνάμεως. Καί τοι 
δέ πρός τοΐς άλλοις έγκατελείφθη υπό τών π λ εί- 
στων συμμάχων, δέν επτοήθη’ άλλ άφού δ. όλου 
τού έτους 6 2 4  άν.έστη αμυνόμενος ε ί; τούς παν- 
ταχόθεν περιζώσαντας αυτόν πολεμίους, έπί τέλους 
λήγοντας τού έτους εκείνου, έπιπεσών αίφν.δίως 
κατά τίνος πόλεως τών Αλβανών, όπου διεχείμαζον 
άπαντες οί ήγεμόνε; ;τών Περσών ΰπό τών αρίστων 
ταγμάτων φρουρούμενοι, κατετρόπωσεν αυτούς όλο-
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σχερώς. Οί σατράπαι καί ο: εύπατρίδαι τή ς Περ

σίας, αί γυναίκες καί τά  τέκνα αύτών, οί κράτι- 
στοι τών στρατιωτών, παν τό περσικόν άνθος, ώς 
λέγει μετά τίνος χάριτος δ συνήθως ξηρός χρονο
γράφος, ή έφονεύθ/,σαν ή ήχμαλοιτεύθησαν υπό τού 
ν.κητού. Καί δ μέν ύπατος στρατηγός έσώθη διά 
φυγής συντόνου, άλλά τά  πολυτελή αυτού όπλα, ή 

χρυσή άσπί; τ ε  καί μάχαιρα, καί τό  δόρυ, καί ή 
διάλιθος καί χρυσή ζώνη, καί τά  υποδήματα, έπ ε
σαν πάντα μετά πολλών αιχμαλώτων εις χείρας τού 
δορυκτήτορος.

ό  Ηράκλειος ήδύνατο ήδη νά έμβάλη αυθις εν
τός τού περσικού κράτους, κατά τό άρχικόν αυτού 
βούλευμα. Αλλ έμαθεν ότι δ ούδέν ήττον καρτερι
κός καί πολυμήχανος Χοσρόης ήρχισε διαπραγμα
τεύσεις πρό; τόν ηγεμόνα τών λβάρων, έθνους τουρ
κικού κατέχοντας τότε τήν σημερινήν Βεσσαραβίαν, 
Μολδαυίαν, Βλαχίαν, Τρανσιλβανίαν καί Ουγγαρίαν’ 
καί ότι σκοπός τών διαπραγματεύσεων ήτο νά κα- 
τέλθωσιν οί Αβαρές διά τής Θράκη; έπί τήν πολιορ
κίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, νά όρμήση άφ’ έτέ- 
ρου δ περσικός στρατός, διά τής μ.ικρά; Ασίας, έπί 
τόν Βόςπορον, νά διαπεράσΐ) εις τήν Ευρώπην έπί 
τών Αβαρικών άκατίων, καί ουτιο Πέρσαι καί Αβα
ρές, πιέσαντες πανταχόθεν τήν πρωτεύουσαν, νά 
γίνωσιν έπί τέλους κύριοι αυτής, καί διά τής άλώ- 
σεως ταύτης νά καταλύσωσι τό  μέγα χριστιανικόν 
τή ς Ανατολή; κράτος. 0  Ηράκλειος είχε πασαν πε 
ποίθησιν ε ί; τόν μάγιστρον Βώνον, εις 8ν εξ άρχής 
επέτρεψε τά  ευρωπαϊκά πράγματα. Α λλ’ ήσθάνετο 
ότι η φρόνησις άπφτει νά μή μένη τοσούτον μα
κράν τής βασιλευούσης, ένώ αυτη έμελλε νά έκτεθή 
εις τηλικούτον κίνδυνον. ΟΘεν απεφάσισε τήν άνοι- 
ξιν τού 6 2 5  νά έπιστρέψτι εις τήν μικράν Ασίαν’ 
καί επορεύΟη συνεπαγόμενος λείαν πολλήν, διά της 
ανατολικής μεγάλης Αρμενίας, τής Μεσοποταμίας 
καί τή ς Κιλικίας, παρακολουθούμενος μέν υπό τών 
λειψάνων τού περσικού στρατού, άλλ έπί πολύν 
χρόνον μή παρενοχλούμενος ΰπ αυτού, καί τοι ό 
στρατός ουτος ήδύνατο ν’ άντιτάξη σπουδαία κω
λύματα. εις τήν διάβασιν τού βασιλέως, περί τε 
τ ά ; στενωπούς τού όρου; Αντιταύρου, καί περί τόν 
Τίγριν ποταμόν. Ενώ όέ παοημέλησε τοσαύτας ευ
καιρίας, αϊφνη; έπεχείρησε ν’ άγωνισθή περί Αδανα 
τής Κιλικίας. Τά Αδανα κεϊνται παρά τήν δεξιάν 

όχθην τού ποταμού Ζάρου, έπί τού οποίου υπήρχε 
καί μέχρι τ ή ; σήμερον σώ ζετα ι, γέφυρα κολοσσιαία 

έρειδομένη έπί δκτωκαίδεκα αψίδων, ό  Ηράκλειος 
έστρατοπέδευσε παρά τήν δεξιάν ταύτην όχθην, 
κατεϊχεν όμως καί τήν γέφυραν, ήσφαλισμένην τότε 
ούσαν πρό; τοΐς άλλοις διά πύργων ισχυρών. Οί δέ 
Πέρσαι πλησιάσαντες άπό τής αριστερά; όχθης, ε -

πραξαντό λάθος νά έπιχειρήσωσι τήν έκπόρθησιν 
τής γεφύρας’ έν άλλαις λέξεσιν έβχλον εαυτού; ε ι ς . 
τήν άνάγκην εις ήν έπρεπε καί ήδύναντο νά έμβά- 
λωσι τόν Ηράκλειον. Αντί νά καταλάβωσιν αυτοί 
πρώτοι τά  στενά καί τάς γεφύρας καί νά άναγκά- 
σωσιν σύτω τόν Ηράκλειον νά έκβιάση τάς δυςκό- 
λους τα ύτα ; παρόδους, άφήκαν αυτόν νά προκατα- 
λάβη άλληλοδιαδόχως άπάσα; τάς παρόδου; ταύτας 
καί τελευταϊον τήν γέφυραν τού Σάρου, καί ί,λθον 
ήδη νά έκβιάσωσι τήν γέφυραν ταύτην. Ó βασιλεύς, 
έκθύμως άγοινισθείς καί ιδία χειρί φονεύσας καί 
κατακρημνίσας εις τόν Σάρον γιγαντώδη τινά Πέρ- 
σην, τοσούτον τρόμον ένέπνευσεν εις τού ; πολεμίους, 
οίςτε αύτός δ ήγεμών αυτών δέν ήδυνήθη νά κρύ- 

ψ^ τήν κατάπληξιν αυτού. Εις τόν περσικόν στρα
τόν υπηρέτουν τό τε  πολλοί πρόςφυγες αιρετικοί, 
οΐτϊνες καταδιωχθέντες ύπό τών προτέροιν τού ά - 
νατολικού κράτους βασιλέων, είγον ευρει άσυλ.ον 
παρά τοΐς Πέρσαις, καί δέν έδίσταζον νά συναγωνί- 

ζωνται μ ετ’ αυτών κατά τ ή ;  ιδίας πατρίδος, άπα- 
ραλλάκτως καθώς έπί Λουδοβίκου Ιλ'. οί Γάλλοι 

διαμαρτυρόμενοι, οί καταφυγόντες εις τήν Γερμ.α- 
νίαν καί εις τήν Αγγλίαν, άπετέλουν τό κράτιστον 

μέρος τών στρατών, δι ¿>ν δ Γουλιέλμος κατεπολέ- 
μει τήν Γαλλίαν. Είς δέ τών αιρετικών εκείνων έ -  
νόματι Κοσμάς, διετέλει ώς υπασπιστής παρά τφ  
στρατηγώ τών πολεμίων. Πρός τούτον λοιπόν στρα
φεί; δ στρατηγός έν τή  ακμή τ ή ; μάχης, καί δει- 
κνύων τόν Ηράκλειον, εΰχερώς παρά πάντων άνα- 
γνωριζόμενον διά τά  πορφυρά αυτού πέδιλα, «Κ οσ- 
»μά, άνέκραςε, τόν βλέπεις τόν Καίσαρα, πώς μό- 
»νο; πρός τοσούτον πλήθος αγωνίζεται καί ώς άκ- 
»μο>ν αποπτύει τάς βολάς! » Οδτω δ’ άποκρου- 
σθέντες οί Πέρσαι διεσπάρησαν τήδε κακεϊσε, καί 
περάσχντες τόν Ευφράτην, έπέστρεψαν κακώς ε -  

χοντες είς τά  ϊδια, ένώ δ βασιλεύς, εξακολούθησα; 
άνέτω; τήν πορείαν αυτού, επανήλθε μετά  τριετή 
άπουσίαν είς τούς περί τόν Αλυν ποταμόν σταθμούς" 
καί δ μέν στρατό; έμ.εινεν αυτόθι, δ δέ Ηράκλειο; 
μετέβη είς Κωνσταντινούπολή, Τνα ένισχύσ»] αυτήν 
εί; άμυναν.

Τιρόντι πάσαι αί πληροφορίαι άνήγγειλλον ότι 
κατά τό επόμενον έτος 6 2 9  οί Αβαρές, συνεννοημέ- 
νοι δντες μετά  τών Περσών, Οέλουσι πολιορκήσει 
τήν μεγάλην ταύτην βασιλεύουσαν’ καί ότι δ αδά
μαστος Χοσρόης παρεσκεύαζε τρεις νέους στρατούς. 
Εκ τούτων ό ε ί; έμελλε νά μείνη έντός τού περσι

κού κράτους, Τνα άντιταχθή είς πάσαν ένδεχομένην 
νέαν επιδρομήν τού Ηρακλείου’ συνέκειτο δ ’ έκ 5 0 , 

0 0 0  άνδρών, οιτινε; ώνομ-άζοντο Χρυσολόγχαι, όχι 
διότι, ώς λέγει δ χρονογράφος, έφερον λόγχας χρυ- 

σάς, άλλά πιθανώτερον, διότι, όπως συνέβαινεν επί
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τω ν σωματοφυλάκων τού Βέρξου, αί λόγχαι εκείνοι! στράφησαν, πάσα πρός του ; Πέρσας κοινωνία διεκω-
Εφερον χρυσοϋν τ ι  κόσμημα. 0  δεύτερο; στρατός 
προέκειτο νά ¿«ιτηρή καί συνεχή τά  περί τόν Αλυν 
τάγματα ' ό δ'ε τρίτος παρηγγέλθη νά όρμήσ^ πρός 
τόν Βόςπορον καί νά πολιορκήση τήν Κωνσταντι
νούπολή, άπό κοινού μετά  τού ήγεμόνος των λβά- 

ρων. Εν τή  κρισίμω ταύτΐ} περκστάσει, δ Ηράκλειος 
άνέδειξεν αύθις την πολεμικήν αυτού δεξιότητα, ό  
κίνδυνο; τής πρωτευούσης ήτο βεβαίως μ έγ « ;' άλ- 
λ ’ ήθελε·) άποβή πολύ δεινότερος εάν ό βασιλεύς, 
πτοηθείς κατεκλείετο έν αυτή καί άφινεν ούτω τόν 

Χοσρόην ελεύθερον να έπισπάση άκωλύτως κατά 
τής πόλεως εκείνης άπάσας αυτού τάς δυνάμεις, ό  

Ηράκλειος δεν επραξε τό  λάθος τούτο’ άλλά δούς 
μέν τάς αναγκαίας οδηγίας εις τόν μάγιστρον Βώ- 
νον καί εις τόν πατριάρχην Σέργιον, προτρέψα; δε 
τούς κατοίκους νά άγωνισθώσιν εκθΰμως, πεποιθά- 
τες  εΐ; την αρωγήν τή ς προστάτιδος τής πόλεως 
Παναγία; Θεοτόκου, καί ένισχύσας τήν φρουράν διά
1 2 .0 0 0  θωρακοφόρων, έπέστρεψεν εις τούς περί τόν 
Λλυν σταθμούς. Εκεί άφικόμενος, έξέπεμψε τόν α
δελφόν Θεόδωρον κατά τού δευτέρου στρατού τών 
πολεμίων, δςτις, ώς πρός ¿λίγου είπομεν, Εμελλε νά 

συνέχω τόν βασιλέα, αυτός δε, ελεύθερος ούτω ων, 
διετέλει έν Καππαδοκία άπειλών μεν τά ενδότερα 

του περσικού κράτους, έπιτηρών δε άφ’ έτέρου τήν 
μ ετ  ού πολύ άρξαμένην πολιορκίαν. Η έπιτρκπεΐσα 
τήν πολιορκίαν ταύτην περσική μοίρα Εφθασεν εις 
τόν Βόςπορον κατά Μάϊον τού 6 2 6 ’ ή εμπροσθο
φυλακή τών λβάρων έκ 3 0 ,0 0 0  άνδρών δεν έφάνη 
είμή περί τά  τέλη  Ιουνίου" αυτός δε δ ήγεμων, μετά
8 0 .0 0 0  μα/ητών, προςήλθε μόλις περί τά  τέλη 
Ιουλίου, Τή 2 9 ,  άφοϋ ματαίως προέτεινεν ε ί; τού; 
κατοίκους τής πόλεως νά παραόοθώσ·., περιέζωσεν 
θύτην άπό ξηρας, καί συνεννοήθη διά σημείων μετά 
του εις Χαλκηδόνα,εις τό σημερινόν ΚαδίκΙοΐ, στρατό- 
πεδεύ.οντος στρατηγού τών Περσών. Τή δε 31 έπεχεί- 
ρησε τήν Εφοδον" άλλ οί πολιορκούμενοι άπέκρουσαν 
αυτήν,κατέστρεψαν δώδεκα πύργου; ού; είχε κατα
σκευάσει δ Χαγάνος, καί διεκώλυσαν πάσαν αύτοΰ 
κοινωνίαν μετά  τών Περσών, συλλαβόντες ή τρέ- 
ψαντες ε ί; φυγήν τά  μονόςυλα τών συμμάχων τού 
Χαγάνου Σλαύων. Ούδέν ήτον οί πολιορκούμενοι έ- 
νόμισχν καλόν νά ελθωσιν εις διαπραγματεύσεις 
τινάς πρός τούς πολεμίους" άλλ δ Χαγάνος περιύ

βρισε τούς πρέσβεις καί ήπείλησε, καί άπήτησεν 
αύθις τήν παράύοσιν τή ς πόλεως" επειδή δε τά  
προηγούμενα κατορθώματα αύτοΰ ούδέν Εδιδον αύ- 

τώ  δικαίωμα νά προτείνη τοια ύτα ; άξιώσεις, δι- 
ελύθη μεν άπρακτος ή συνδιάλεξις, έπανελήφθησαν 
δε αί έχθροπραξίαι. Καί πάλιν όμως αί Εφοδοι τών 

λβάρων άπεκρούσθησαν, τά  πλοιάρια αϋτών κα τε-

λύθη, εξοόας εκ Κωνσταντινουπόλεως γενομενη έπή- 

νεγκε δεινήν τών πολεμίοιν τροπήν’ τό δε χείριστον, 
άνηγγέλθη ότι δ αδελφός του βασιλέως Θεόδωρος, 
κατατροπόίοας τόν δεύτερον περσικόν στρατόν, ή- 
τοιμάζετο νά διαπεράση ε ί; τήν Ευρώπην καί νά έ -  

πιτεθή κατά τών πολιορκούντων τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν λβάρων. Οθεν δ Χαγάνος ένόησεν ότι δέον 

νά άναζεύ'η" καί επί τούτω τήν νύκτα τής 7  πρός 
τήν 8»ιν Αύγουστου εκαυσε τούς κινητούς αύτοΰ 
πύργους, διέλυσε τάς μηχανάς καί άνέτρεψεν όσα 

είχε κατασκευάσει οχυρώματα. Τήν δ επιούσαν, 
πριν άναχωρήση, έζήτησε νά Ελθϊ) αύθις εις συνέν- 
τευξιν μετά  του μαγίστρου Βώνου" άλλ’ δ μάγι- 
στρος άπεκρίθη δτι ήτο έξώρας’ ότι δέν Εχει πλέον 
εξουσίαν νά συνθηκολογήση πρός αύτόν’ ότι δ αδελ
φός του εύσεβεστάτου δεσπότου επέρχεται μετά  του 
Οεοφυλάκτου στρατού, καί άντιπεράσας θέλει παρα
κολουθήσει τόν Χαγάνον μέχρι τ ή ; χώρας αυτού, 
όπου δύνχνται νά συλλαλήσωσι προ; άλλήλους. 
Ταϋτα δ’ άκούσας δ ήγεμών τών λβάρων, έπέσπευ- 
σεν ετι μάλλον τήν άναχώρησιν.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή εκβασις τής πρώτης πολιορ
κίας, ήν ύπέστη ή μεγάλη τού μεσαιωνικού ελλη
νισμού πρωτεύουσα’ εκβασις άείμνηστος, διότι άν 
ή Κωνσταντινούπολή ύπέκυπτεν εις τού ; Πέρσας, 
επειδή μ ετ ’ ού πολύ οί Πέρσαι έφάνησαν ανίκανοι 
ν άντισταθώσιν εις τούς Μωαμεθανούς, μετά τούτων 
ήθελε καί δ ελληνισμός υποκύψει Ικ το τε  εις τούς 

νέους τούτους πολεμίους, καί πιθανώτατα έξαφανι- 
σθή άπό τοϋ πρα;ο»που τής γής, όπως έξηλείφθη 
τω όντι άφ’ όλων τώ ν χωρών, όσαι κατελήφθησαν 
Εκτοτε υπό τών Αράβων’ άπό τή ς  Συρίας, άπό τής 
Αίγύπτου, άπό τ ή ; Μεσοποταμίας. Ενώ λυτρωθεί- 
σης ήδη τ ή ; Κωνσταντινουπόλεως, οί μέν Πέρσαι 
έδ°υλώθησαν μ ετ’ ολίγον υπό τώ ν Μωαμεθανών, 

άλλ’ δ Ελληνισμός άντέσχεν ετι εις αύτούς επί 8 0 0  
καί επέκεινα ενιαυτούς. Καί άπέβαλε μέν επί τέλους 
τήν πολιτικήν ανεξαρτησίαν διά τού τουρκικού 
μωαμεθανισμού, άλλά διέσωσε τήν εθνικήν υπαρξιν, 
διότι δ τουρκικός μωαμεθανισμό; άπέβη πολύ ολι- 
γώτερον τού αραβικού καταστρεπτικός τών εθνικο
τήτων. Οθεν, εάν σήμερον ύπάρχη ελληνισμός, τού
το οφείλεται κατά πρώτον λόγον εί; τήν ματαίωσιν 
τής πρώτης ταύτης υπό τώ ν βαρβάρων πολιορκίας 
τής Κωνς-αντινουπόλεως. Τό δέ γεγονός τοϋτο συν
δέεται καί άλλως μετά τού παρόντος ημών βίου. 
Τότε αντήχησε κατά πρώτον ή λέξις παΛ .Ιιχάρια, 
ή τι; Εμελλε ν’ άποβή τοσοΰτον Ενδοξος εις τού ; 

καθ’ ημάς χρόνους. Αλλ’ ενώ σήμερον σημαίνει τόν 
γενναΐον μαχητήν, τό τ ε  έσήμαινεν, ο>; φαίναται, 

μάλλον τούς νεωτέρους ακολούθους τών κυρίως λ ε 
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γομένων στρατιοιτών" τουλάχιστον ό χρονογράφος, 
δμιλών περί τ ή ; πολιορκίας ταύτης, λέγει που,,ότι 
τινές τών στρατιωτών τής βασιλευούσης, έ;ελθόντες 
μετά  τών πα,Μ ιχαρΙω ν  αυτών, έπεχείρησαν ν άνα- 

χαιτίσωσι τούς πολεμίους. Πλήν τούτου, τό τε  ως- 
αύτως δ βασιλεύ; Ηράκλειος, επί τή προτάσει τού 
Πατριάρχου Σέργιου, άναλογιζόμενος μέν τόν Εσχα
τον κίνδυνον έκ τού δ ποιου άπηλλάγη τό Εθνος, 
άνταποκρινόμενος δέ ε ί; τά  αισθήματα του λαού 
καί τού στρατού, οΐτινες δέν ήγωνίσθησαν τοσούτον 
γενναίως είμή πεποιθότε; εις τήν προστασίαν τ ή ; 
πολιούχου ΙΙαναγίας Θεοτόκου, ένέκρινεν, εί; δήλω- 
σιν άϊδίου πρό; αύτήν εύγνο>μοσύνη;, τήν καθιέρω- 

σιν τ ή ; Ακολουθία; τού Α κ αθ ίστο υ  “Υ μνου, ή τι; 
μέχρι τής σήμερον τελείται παρ ημών τήν παρα
σκευήν τή ς Ε '. εβδομάδο; τ ή ; μεγάλη; Τεσσαρακο
σ τή ;, καί εις τήν δποίο,ν προςετέθη βραδύτερον ή 
μνήμη τών δύο πολιορκιών, καθ’ ά ; οί Αραβες το 
σούτον γενναίως άπεκρούσθησαν άπό τής πρωτευού
σης έκείνης. Τ ί; Ελλην δέν γνωρίζει τόν Τμνον τόν 
κατά τήν Ακολουθίαν ταύτην ψαλλόμενον έκ δια
λειμμάτων εις τιμήν τή ; ίδιαζούση; προστάτιδος 
τού χριστεπώνυμου πληρώματος;

« Τή ύπερμάχω στρατηγό» τά  νικητήρια !
Λ ; λυτρωθεϊσα τών δειιών, ευχαριστήρια 
Αναγράφω Σοι, ή πόλις Σου, θεοτόκε.
Αλλ ώ ; εχουσα τό  κράτος άπροςμάχητον,
Ε κ παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον,
Ϊνα κράζω Σοι, Χαΐρε νύμ.φη ανύμφευτε. »

Τίς Ελλην δέν ακούει κατ’ετος μετά κατανύξεω; 
βαθεία; τού ; χαιρετισμούς εκείνους, έν οί; ή ζο»ηρο- 
τέρα φαντασία καί η εΰλαβεστέρα αγάπη έπεσώρευ- 
σαν όλα; τάς δυνατά; διαδηλώσεις τ ή ; άφοσιώσεο»; 
πρός τήν σώτειραν του Εθνους ήμ-ών, καί τ ή ; βασι
λείας, καί τ ή ; Ε κ κ λη σ ία ;;

« Χαΐρε, τ ή ; ’Εκκλησίας δ ασάλευτο; πύργος,
Χαΐρε, τής βασιλείας τό άπόρθητον τείχος,
Χαΐρε, δι ής εγείρονται τρόπαια,
Χαΐρε, δι’ ή ; εχθροί καταπίπτουσιν. »

Ισως τινές έξ εκείνων, όσοι άξιοϋσι νά καθυπο- 
βάλλωσι τά πάντα ε ί; τήν στάθμην τ ή ; λεγομένης 
«ύστηράς λογικής, παρατηρήσωσιν, άφορώντες μά
λιστα εις τά  παρ άλλοις Ιθνεσι συμβαίνοντα, ότι 
« ί δοξολογίαι έκεΐναι καί δεήσεις, ητο εΰλογώτερον 
ν απευθύνονται πρός τό ύπέρτατον Ον, πρός τόν 
Παντοδύναμον θεόν μάλλον η πρός Εν τών κ τ ι-  
σμάτων Αύτοΰ, Εστω τό κτίσμα τούτο καί αύτή ή 
μήτηρ τού Σωτήρος ί,μών ’ΐησού Χριστού. Οί σο
φοί ούτοι άνθρωποι είμπορούν νά ήξεύρωσι κόλλα
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πράγματα, άλλ’ άγκοοϋσιν ότι «λίγοι τινές λόγιοι 

δέν άποτίλοϋσιν Εθνος, άγνοούσιν οτι όλα τά  Εθνη 
δέν έπλάσθησαν δμοιομόρφως, πρό πάντων δε 
άγνοούσι τά  μυστήρια τή ς ευπαθούς τών μεσημ
βρινών εθνών καρδίας, ύφ’ ών καθοδηγούμενη ΐ  
θρησκεία ημών Εθετο τήν γέφυραν εκείνην τήν α - 
γούσαν τούς έκ γής πρός ουρανόν. Καί έκκαλούμαι 
λοιπόν τήν κρίσιν τ ή ; ξηρά; αύτών λογική; εις τά ; 
καρδίας όλων τό»ν ενταύθα παρευρισκομένων, άν
δρών καί γυναικών, πρεσβυτέρων καί νεωιτερων. 
Τίς έξ υμών, έν ημέραις θλίψεων, έν στιγμαΐς οδύ

νης, δέν έστέναξεν επικαλούμενος τό άγιον τή ; 

μητρός αυτού όνομα ; Τής μητρός, καί ούχί Ετέ
ρου τινός τών φιλτάτων, διότι ήγαπήθητε βεβαίως 
έν τώ  κόσμω τούτιρ υπό τού πατρός" ήγαπήθητε 
υπό τών άδελφών, τών συζύγων, τών τέκνων, κών 

φίλων’ καί ίσως υπήρξατε τύ άντικείμεναν τής 
λατρείας έκείνης, ήτις είναι τό τρικυμιωδέστερον 
άμα καί τό μάλλον έφήμερον τών άνθρωπίνων αι

σθημάτων. ΙΤοτέ όμως ό χ ι ! ποτέ δέν ήγαπήθητε 
ούδέ θέλετε άγαπηθή όσον ύπό 'τής μητρός υμών. 
Ολαι αί μελωδίαι τών διαφόρων τ ή ;  αγάπης ειδών 
συναρμολογούνται ε ί; μίαν ούρανίωνα άομονίαν εν
τός τής καρδίας τ ή ; μητρικής’ καί άν ύπάρχφ έπι 
τ ή ; γής ταύτης ή άγάπη, περί ής δ απόστολος 
Παύλος είπεν ότι είναι μείζων τής γνώσεως, μ εί- 
ζο»ν τής έλπίδος, μείζων τής πίστεω ς, είναι ή άγά
πη ή μητρική. Εκ τούτου ή κραυγή τής συνειδήσεως 
ημών, ή έπικαλουμένη τήν αρωγήν εκείνην καί τήν 

ευλογίαν έπί πάσης ύπερβαλλούση; τ ή ; ψυχή; ή 
τού σώματος άλγηδόνος. Αλλ ή δέσποινα ή τόν 
Σιοτήρα τ ή ; άνθρωπότητος τέξασα, η μήτηρ τής 
ζω ής, όπως ¿νομάζει αύτήν ή Εκκλησία, τ ί άλλο 
είναι ή ή πνευματική όλου τού ανθρωπίνου γένους 
μήτηρ ;  Τί δέ συμφωνότερον πρός τάς δρμά; τής 
ανθρώπινης καρδίας ή τό νά προςφεύγωμεν εις τήν 
μεσιτείαν, τήν προστασίαν, τ ά ; πρεσβείας τή ; μ η - 
τρό; έκείνης, ΐνα είτε δηλώσωμεν τήν εύγνωμοσύ- 
νην ημών εις τό ύπέρτατον Ον, ε ίτε  έξαι-ηθώμεν 
τήν παντοδύναμ.ον αύτοΰ άντίληψιν; Οί άνθρωποι 
τοϋ βορρά, οί Εχοντε; τήν λογικήν δύναμιν κρείτ- 
τονα τ ή ;  φανταστικής, καί ¿λιγώτεοον υποκείμενοι 
όντες εις τήν έπίδρασιν τού περί αύτούς αισθητού 

κόσμου, ούδενός τωόντι δέονται τοϋ μεσάζοντος, 
ΐνα ελθωσιν εις σχέσιν πρό; τόν θεόν. Αλλ’ οί κά 

τοικοι τής μεσημβρίας, τών όποιων ζωηροτέοα μέν 
είναι ή φαντασία, ή δέ καρδία εύπαθεστέρα, ουτω 
πώς έπλάσθησαν, ώ ςτε νά εχο»σι χρείαν οικείων τ ι -  
νών αισθημάτων, ϊνα δι αύτώ.ν, ώ ; διά κλίμακος, 
άναβιβασθώσι μέχρι τοϋ υπερτάτου όντος. Μή έπι- 

χειρώμεν λοιπόν ν άνατρέψωμεν, διά τής μικρά; 
ημών σοφίας, τούς μεγάλους τής φύσεο>ς νόμου;"
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μή Ιπιβάλλωμεν χειρ* ιερόσυλο·/ επί τάς πατρίους 
παραδόσεις, οί νήπιοι ημείς, οί χθες καί πρώην ψη- 
φίσαντε; ποικίλας τελετάς καί δοξολογίας, αΐτινε; 

ήνθησαν καί άπήνθησαν ώς δ χόρτο; τού άγρού, δ 
ανίερο·/ ών καί αΰριον εις κλίβανον βαλλόμενος, 
ενώ τά ιδρύματα τω ν άοιδίμ,ων ήμών βασιλέων 
κατίσχυσχν τοσούτων αιώνων καί τοσούτων πολι
τικών μεταβολών! Τωόντι, άφ’ ής ημέρα; δ IIρά- 
κλειος καθιέρωσε τή·/ Ακολουθίαν του Ακαθίστου 
ίί'μνου, παρήλθον υπέρ τά  1 2 0 0  έτη" τό  ανατολι
κόν Κράτος ήκρουτηριάσθη, όιεμελίσθη, κατέπεσεν, 
άνουρθοίθη, πάλιν κατέπεσεν' εις δέ τους καθ’ήμδς 

χρόνους πάλιν τμήμά τ ι αύτού ανέκτησε τήν πο
λιτικήν αότού ανεξαρτησίαν' άλλα καί τοι έπήλθον 

εκτοτε τοσαύται μεταβολαί, καίτοι παρήλθον έκ- 
τ τ τ ε  τοσούτοι αιώνες, μέχρι τής σήμερον, εις πά
σαν ελληνικήν χώραν, εις Αθήνας, καί εις Κουν- 
σταντινοόπολιν, εις Θεσσαλονίκην καί εις Σμύρνην, 
εις Κρήτην καί εις Χίον,τό Εσπέρας τής Παρασκευής 
τής Ε\ έβδομάδος τή ς  μεγάλης Τεσσαρακοστής, ή 
Ακολουθία τού Ακαθίστου Τμνου δεν παύει άνα- 
πέμπουσα πρός τον Τψιστον αίνους εύγνωμοσ/νης 
έπί τή  σοιτηρία τοΰ Ελληνισμού, δεν παύει Ενούσα 
πνευματικώς ό,τι διέσπασεν ή βία, δεν παύει π λ η 
ρούσα τάς καρδίας ημών ελπίδων περί αΐσιωτέρου 
μέλλοντος. Αλλά καιρός είναι νά Εστορήσωμεν πώς 
καί πότε δ Ηράκλειος ίδρυσε την δευτέραν εθνικήν 
τ ή : Εκκλησίας ήμών εορτήν, τήν ΐψωσιν τού 

Σταυρού.
Περί τα  μέσα Αύγουστου τού 6 2 6  έτους, άφοΰ 

οί Αβαρε; ήναγκάσθησαν να διαλύσωσι τήν πολιορ
κίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, καί δ αδελφός τοΰ 
βασιλέως Θεόδωρος κατετρόπωσε τόν περσικόν 
στιατόν, δςτις εντολών είχε νά έπιτηρή καί συνεχή 
τους περί τόν Λλυν σταθμούς, δ  δε έτερος περ
σικός στρατός, δςτις έμελλε νά σύμπραξη μετά 
τών Αβάρων εις τήν πολιορκίαν τής πόλεως, π ε- 
ριωρίσθη ήδη εις τό νά πολιορκή τήν Χαλκηδόνα, 
δ Ηράκλειος, απαλλαγείς πάσης σπουδαία; μερίμνη; 
ώ ς πρός τό μέρος τούτο τού Κράτους, εξώρμησεν 
αύθις επί τήν ίβηρίαν, τήν Κολχίδα, τήν Αλβανίαν 
καί από τών βορειοανατολικωτάτων τούτων χωρών 
έπεκρεμάσθη ώ ; νέφος έτοιμον νά έκραγή επί τού 
περσικού βασιλείου. Ε π ί τινας μήνα; διέμεινεν 
αύτόθι προςλαμβάνων ποικίλας επικουρίας καί πο- 

λυειδώς παρασκευαζόμενος επί τήν ίιστάτην καί 
κρίβιμον αυτού στρατείαν. Κατά δέ τό Εαρ τού 
6 2 7  ενέβαλε ραγδαίος εις τήν Ατροπατηνήν »Ιηδίαν 
καί εις τήν Ασσυρίαν, καί προελάσχς άπό τού Αρά

ξου ποταμού εις τ ά ; περί τόν Τίγριν χώρας, πολλά; 
μεν εκυρίευσε πόλεις, πολλήν δ’ έπήνεγκε λεηλα
σίαν. 0  γέρων Χασρόης άντιπαρέταξε τάς τελευ
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ταίας τού έξηντλημένου Κράτους δυνάμεις, άλλ οί 
στρατηγοί αύτού, άποφεύγοντες επί πολύν χρόνον 
πάσαν έκ τού συστάδην μάχη*, καί περιοριζόμενοι 
εϊς μικρά; συμπλοκάς, δεν ήδυνήθησαν ν’ άναχαιτί- 
σωσι τήν καταστρεπτικήν ταύτην τών ήμετέροιν 
πορείαν άνά μ.έσον χωρών, όπου εκτός τού αισ
θήματα; τής ιδίας έκδικήοεως, άνεπτερούντο καί 
υπό τών άναμ,νήσεων τάς δποίας κατά πάν σχεδόν 
βήμα άπήντων τών ένδοξων στρατειών τού Ξενο- 
φώντο; καί τού μεγάλου Αλεξάνδρου. Τή I Δεκεμ
βρίου δ Ηράκλειος άφίκετο εϊς τάς όχΟα; τού κατά 
τήν Ασσυρίαν ποταμού Ζαβάτου, παρά τόν όποιον 
φθάσαντές ποτε οί περί τόν Ξενοφώντα Ελληνες, 
έπαθον ύπό τού Τισαφέρνους τήν τραγικήν εκείνην 

προδοσίαν, δι’ ή ; άπεστερήθησαν τών στρατηγών 
αυτών καί λοχαγών, ήτις αμως δέν ϊσχυσε νά κατα- 
βάλη τό θάρρος καί τήν πειθαρχίαν τού άειμνής-ου 
τούτου στρατού. 0  Ηράκλειος περάσας τόν Ζ άβζ- 
τον, κατεσκήνωσε περί τήν άρχαίαν ΝινιιΛ, ού μ α 
κράν καί ίσους επ’ αύτού τού πεδίου τών Γαυγαμή
λων, δπου δ μέγας Αλέξανδρος ένίκησε τό δεύτερον 
εκ παρατάξεω; τόν τελευταΧον βασιλέα τού πρώ
του περσικού Κράτους. Οί Πέρσαι πλησιάσαντε; 
μετ'  ού πολύ εϊς τόν αύτόν χώρον, άπεφάσισαν ήδη 
ν άναρόίψουσι τόν περί τών δλων κύβον' καί συνε- 
κροτήθη λοιπόν περί Νινευί, τή  1 2  Δεκεμβρίου 
6 2 7 ,  μάχη κρίσιμος. 0  βασιλεύς, επιβαίνουν επί τού 
Δόρκωνος, ίππου τού δποίου ή ιστορία άπεμνημό- 
νευσε τό  όνομα, κατέπληξε τοός πολεμίους διά 

τόλμης καί δεξιότητος, ήν έθαύμασαν οί κράτιστοι 
τών μαχητών. Η ή ττα  τού περσικού στρατού άπ- 
έβη ολοσχερής, αλλά δέν ήρκεσεν ΐνα εξάντληση 
τήν άδάμαστον τού Ηρακλείου δραστηριότητα, 
φελούμενος εκ τοΰ κατορθοιμ-ατος έκείνΟυ, ¿κυρίευσε 
καί έλεηλάτησεν άπαντα τά  περί τόν Τίγριν περ
σικά βασίλεια καί ήτοιμάζετο νά εϊςελάση εν αρχή 
τοΰ 6 2 8  ί ί ;  τήν μεγάλην καί λαμπράν Κτησιφών- 
τα , δτε έμαθεν, δτι οί Πέρσαι, περιελθόντες εις τήν 
έσχάτην αμηχανίαν καί απελπισίαν, κατέβαλαν τόν 
ίσχυρογνουμονα Χοσρόην καί άνηγόρευσαν τόν υιόν 
αύτοΰ Σιρόην, πρόθυμον όντα νά καταθέση τά δπλα. 

Τότε δ Ηράκλειος, νομίζων πλέον περιττόν νά εξα
κολούθηση τόν αγώνα έν χειμώνι μάλιστα καιοώ, 
έπέστρεψεν εις Γάζαν τής Ατροπατηνή; Μηδίας, 
καί, δεχθείς αύτόθι το υ ; πρέσβεις τού νέου βασι- 
λέως Σιρόου, συνωμολόγησε τ ή  8  Απριλίου 6 2 8  
έν τή  πόλει εκείνη, ήτις ήτο μία τών πρωτευουσών 
τοΰ περσικού Κράτους, ειρήνην μετριοπαθή άμα καί 
ένδοξον. Κ α τά  τήν ειρήνην ταύτην, οί Πέρσαι π ε -  
οιεστάλησαν εϊς τά  άρχαια αυτών σύνορα, πρός νό
τον τοΰ Αράξου καί πρός άνατολάς τοΰ Εύφράτου 

καί συνεφωνήθη ή αμοιβαία μέν άπόδοσις τών α ίχ -
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μαλώτων, ή επιστροφή δ» εϊς τόν Ηράκλειον τού 
τίμιου καί ζωοποιού Σταυρού, δν άλλοτε Πέρσαι 

στρατηγοί είχον άπαγάγει έξ Ιεροσολύμων. Ουτω 
δέ καταλύσας τόν τριακονταετή περίπου έκεΧνον 
πόλεμον, δ Ηράκλειο; άνεχώρησεν έκ. Γάζ'ης, καί, 
βραδέως δπωςοΰν άνά μέσον τής Ασίας πσρευόμερος, 
δεν έφθασεν εις τήν απέναντι τής Κωνσταντινουπό
λεως παραλίαν είμ.ή κατά μήνα Σεπτέμβριον. Εκεί 
έδραμε πρός ΰποδεξίωσ-.ν αύτού δ λαός τή ; πόλεως, 
καί δ υιός Κωνσταντίνος, καί δ Πατριάρχης Σέρ
γιος, κρατούντες κλάδους έλαιών καί λαμπάδας καί. 
άδοντες ευχαριστηρίους τώ  Τψίστω δμ.νους. 0  κα

λό ; κάγαθός Κώνος, δ μετά  τοσαύτης δεξιότητος 
διεξαγαγών τά πράγματα έν τή  απουσία τού Β α- 
σιλέως, ε’ χεν άποθάνει έν τώ  μεταξύ ' άλλ δ Κων
σταντίνος, τόν όποΧον ό Ηράκλειος είχεν αφήσει 
«*χδα δεκαετή, δτε κατά πρώτον έξεστράτευσε, 
τώ  6 2 2 ,  ήτο ηδη νέος Επτχκχιδεκχέτης. Η συν- 
έντευξις τών δύο βασιλέων υπήρξε κατανυκτική. 
0  νέο; Κωνσταντίνος έπεσεν εϊς τοός πόδχ; τού πα - 
τρός, δςτις έγείρας αύτόν αμέσως ήσπάσθη μετά 
δακ ρύων, τό δέ θέαμα τούτο συνεκίνησεν επί μακρόν 
τό  άναρίθμητον τώ ν  άνθοιόπων πλήθος, ενώπιον 
τών δποίων συνέβαινεν. 0  Ηράκλειος, άνχπαοθείς 
έπ’ Ολίγον, διεπέρασε τόν Βόςπορον, καί εϊςήλΟεν 
ε ϊ; τήν πρωτεύουσαν έν θριάμβου επί άρματος συρο- 
μένου υπό τεσσάρων έλεφάντουν, έκ τών πολυαρίθ
μων εκείνων τούς δποίους ευρεν έν τοΧ; παρά τόν 
Τίγριν βασιλείοις τού Χοσρόου. Ανδρε; δέ προπο- 
ρευόμενοι έκράτουν τόν τίμιον καί ζωοποιόν σταυ
ρόν, 8ν άνέσωσεν άπό τής περσική; βεβηλώσεως, 
καί ΰπελάμβανεν εύλόγως έυς τό ένδοξότατον τών 
άθλουν αύτού τρόπαιον. 0  ενθουσιασμός τού π λή- 
0ους προέβη εϊς τοσούτον, ώ ςτε οί άνθρωποι αυτοί, 
αϊνιττόμενπ τάς ί ξ  τού Ηρακλείου στρατείας, πα- 
ρέβαλλ.ον τόν βασιλέα πρός αύτόν τόν Θεόν, δςτις 
έν ήμεροι; έξ δημιούργησα; τόν κόσμον άνεπαύ- 

σατο τή  εβδόμφ. Αλλ’έκεΧνος, άποκρούων τήν βλάσ- 
φημ.ον ταύτην παρομοίουσιν, καί κύπτουν τήν κεφα
λήν ένώπιον τού δοτήρος παντός άγαθοΰ έν τώ  
κόσμου τούτου, άπεφάσισε νά δηλώση τήν πρός τού
τον ευγνωμοσύνην Ινεκα τ ή ; αϊσίας έκβάσεους τού 
δλ.ου περσικού άγώνος, άνυψών τό  έπιφανέστατον 
τής γενομένης νίκης σύμβολον εϊ; αύτόν τόν χώρον 
όπου άλλοτε τούτο έγείρετο. Επί τούτου δέ, έν εαρι 
τού άκολούθου Ετους 6 2 9 ,  έκπλεύσας έκ Κων
σταντινουπόλεως, άπήλθεν εϊς Συρίαν. Αφικόμενο; 
εϊς Upoσóλυμα, άποκατέστησε πρό πάντων εϊς τόν 
θρόνον τής πόλεως ταϋτης τόν πατριάρχην Ζαχα
ρίαν, δςτις εΪ/εν ύςα ύτω ; άπαχθή αϊχμάλω το; υπό 
τών πολεμίων, δτε πρό \ i  έτών ούτοι διήρπασαν 

τήν ίεράν πόλιν, και ήδη ανέκτησε τήν ελευθερίαν

μετά  μ.υριάδουν άλλων αιχμαλώτων. Τή δ έ  Í 4  σε- 

πτεμ,βρίου, άφού έγένετο έν τώ  πατριαρχικώ ναώ 
ή προςήν.ουσα δοξολογία, έξήλθεν δ βασιλεύς έκ 

τ ή ; πόλεου; έν πομπή καί παρατάξει βαστάζουν 
τόν σταυρόν, τόν δποϊον Εστησε πανηγυρικούς εϊ; 
τόν λεγόμενον Κρανίου τόπον. Ó προπορευόμενο; 

κλήρο; Εψαλλε τό τό τε  κατά πρώτον ποιηθίν 
καί Εκτοτε τοσάκις άντηχήσαν έν ταΧς προςευχαΧς 
ήμουν καί δοξολογίαις' « Σώσον, Κύριε, τόν λαόν 
Σου καί εύλόγησον τήν κληρονομιάν Σου, νίκα: τοΧ; 
βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, καί τό Σόν 
φυλάττουν διά τού Σταυρού Σου πολίτευμ.α. » Τό 
δέ παρεπόμενον άναρίθμητον πλήθος επευφημεί τόν 
βασιλέα επί τοΧ; κατορθώμασι. Καί αΰτη είναι ή 
δευτέρα έκκλησιαστική αμ.α καί πολιτική εορτή, ήν 
ϊδρυσεν δ Ηράκλειος καί ήν τό ελληνικόν Εθνος δέν 

Επαυσε πανηγυρίζον μέχρι τής σήμερον τή  1 4  Σε
πτεμβρίου παντός Ετους.

Αλλ αΰτη ΰπήρξεν ή τελευταία ευτυχής καί 
μεγάλη τού Ηρακλείου ήμ.έρα. Ενώ πρέσβεις τής 
άπωτάτης Δύσεως καί τή ς άπουτάτης Ανατολής 

προςήρχοντο συγχαίροντες αύτώ έπί τοΧ; πεπραγ
μένοι ς, άφ’ ενός οί πρέσβεις τού βασιλέως τ ή ; Γ α λ
λίας Δαγοβέρτου, καί άφ ετέρου οί πρέσβεις τόυν 
Ινδών βασιλέων' ενώ είχε τήν συνείδησή δτι δ1, ε
ξαετών άγώνουν διεπραξεν 6,τ ι δεν είμπόρεσαν νά 

διαπράξωσιν έπί αιώνας οί ισχυρότατοι καί περιφα
νέστατοι τών προκατόχών αυτού, δ Κωνσταντίνος, 
δ Ιουλιανός, δ Ιουστινιανό;' ενώ εδικαιούτο νά νομί
ση δτι καταβαλων ε ϊ; Εδαφος τό δεύτερον περσικόν- 
κράτος, έξησφάλισε διά πάντό; τό χριστιανικόν 

αυτού βασίλειον άπό τού πολεμ-ίου δςτις μόνος έ -  
φαίνετο άπειλών αύτό έξ ανατολών' καί ένώ ήλ- 
π·.ζε νά άσχοληθή τοΰ λοιπού έν άνέσει καί έν ειρή
νη εις τήν διοικητικήν καί ήθικήν άναμ.όρφωσιν τού 
χριστιανισμ.ού τ ή ; ανατολής' αίφνης φάσμα φοβε
ρόν έξεγερθέν έκ τή ς άραβικής χερσονήσου παρέστη 
αύτώ καί ήξίωσεν δτι άπαντε; εκείνοι οί αγώνες Οέ- 
λουσιν άποβή μάταιοι' οτι άλλοι; δέδοται νά δρέψωσι 
τούς καρπού; τηλικούτων κατορθουμ.άτων, καί δτι νι- 
κηταί καί νικηθέντες θέλουσι κχταβληθή ύπο τό κρά
τος νέου προφήτου καί νέου δόγματος. Ó προφήτες; 
οίιτος ήτο δ Μωάμεθ. Τό δόγμα τούτο ήτο τό μωα
μεθανικόν δόγμα. Καί τωόντι μ-ετ’ ού πολύ, ζώντος 
ετι τοΰ Ηρακλείου, ήρχισεν Ετερο; μεταξύ Ασίας καί 

Ευρώπης άγων, δ μεταξύ- ισλαμισμού καί χριστια
νισμού άγουν' άγων οςτις διαρκει άχρι-τοΰδι έπί χ ί
λια διακόσια περίπου ετη , καί τοΰ δποίου τ ά ; κυριω- 

τέρας περιπετείας ίσως έκθέσω ενταύθα ό τα-/ άλλοτε 
ευτυχήσω νά-δμιλήσω αύθις πρό; ύμάς.ΐίδη δέ άρκού- 
μ.αι νά έπαγάγω δι’ έλίγουν τά  συμπεράσματα εϊς 
τά  όποΤκ φέρει ήμας, νομίζω, ή παρούσα ομιλία.

6 9 .
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Καθ’ ά είπον προοιμαζόμεϋος, ουδέποτε έθνος 
έμεγαλούργησεν εν τώ  κόσμω τούτω  άνευ ισχυρών 

ηθικών ελατηρίων, 8ν δε τών ελατηρίων τούτων, 
καί τό πάντων ίσχυρύτατον, είναι ή θρησκεία. Ολοι 

ο', άλλοι ήθικοί τών εθνών μοχλοί, φιλοπατρία, φι
λοτιμία, φιλοδοξία, παιδεία, ισονομία, εθνική Ινό- 

της, και εϊτις άλλος, ηνωμένοι όμού, δεν δύνζνται 
ν’ αναπληρώσω« τήν έλλειψιν τής θρησκείας, ένώ 

η ί'στοοία αναφέρει έθνη διά μόνης τ ή ; θρησκεία; 
ύπάρξαντα, καί πρός το7. ;  άλλοις τόν κατά τόν μ έ

σον αιώνα ελληνισμόν. Ενταύτφ ομω ; είπομεν δτι 
η θρησκεία, Τνα τονώση τήν πολιτικήν κοινωνίαν, 
δέον νά συνδυασθή μετά τών προειρημένοι έτέοων 
ηθικών ελατηρίων, ή τουλάχιστον μετά τινων έξ 

αυτών' καί δτι μονωθείσα, αντί νά ζωοποιήσν), μα
ραίνει έξ εναντίας τ ά ; έθνικάς δυνάμεις, όπως συν

έβη εις τόν κατά τόν μέσον αιώνα ελληνισμόν, 
διά τήν υπερβολικήν άνάπτυξιν τού μοναχικού 
βίου, διά τόν παράδοξον πολ.λαπλασιασμόν τών 
εκκλησιαστικών τύπων, διά τάς ποικίλας καί όλε- 

Ορίας παρεξηγήσεις τών κανόνων τ ή ; πίστεο»;, καί 
έν γένει διά τόν χωρισμόν τού θρησκευτικού βίου 

άπό τού κοινωνικού καί πολιτικού. Ταύτα δε 
τά  ατοπήματα έπεχείρησαν πολλοί βασιλείς νά 

θεραπεύσω« διά ποικίλων τρόπων, έπιτηδ,είο>ν νά 
άναπληοώσωσι μέχρι τινό; τήν φιλοπατρίαν, τήν έ -  

Ονικήν φιλοτιμίαν καί τά  άλλα έλλείποντα τό τε  
ήθικά τού έθνους ελατήρια. Δυςτυχώ; αυται τ ή ; 

βασιλείας αί προςπάθειαι δέν έπετύγχανον πάντοτε, 
καί πολλάκι; ύπενέδιδον εί; τήν ίσχυράν άντιπο- 
λίτευσιν πολλών εκ τών τού κλήρου, οΐτινε; έπί 
πολυν χρόνον ήξίουν, δτι ή θρησκεία δεν σκοπεί τήν 
ηθικήν τ ή ; πολιτεία ; διαμόρφωσιν, άλλά τήν συγ- 
κρότησιν ιδία; πολιτείας, άσχέτου πρό; τά  πολιτι
κά καί κοινωνικά τού έθνους συμφέροντα. Καί οσά

κις ή κληρική αΰτη άντιπολίτευσι; κατίσχυ», τό 
κράτος, άποβαλόν τήν μόνην ήθικήν δύναμ.ιν ήτις 

ΰπελείπετο έν αύτώ, έμαραίνετο. όσάκι; δμω ; ή 
βασιλεία κατώρθωνε νά μετοχετεύση τόν θρησκευ
τικόν χυμόν εντός τών σπλάγχνων τ ή ; πολιτική; 
κοινωνίας, τό  κράτος παραδόξως έπερρώννυτο, ό
πως ιδίως συνέβη έπί 0  ρακλείου. Τούτων δέ τών 
αγώνων τής βασιλείας ημών μίαν σελίδα ανέπτυξα 
σήμερον ένταϋθα, καθό δυναμένην νά φέρη ημάς 
είς διδάγματα πρακτικά. Ναι μέν ή θρησκεία δεν 
αποτελεί σήμερον τό μόνον ήθικόν τού έθνους έλα- 
τήριον. 0  καθ’ ημάς ελληνισμός άναμορφούται ό- 
σημέραι διά τού έναρμονίου συνδυασμού τριών στοι
χείων, τών εξής' πρώτον, τών παραδόσεων τού άρ· 
χαίου ελληνισμού, έξ ών παρελάβομεν τό όνομα η 
μών, τήν γλώσσαν, τό εθνικόν φρόνημα καί τό αί

σθημα τ ή ; φιλοπατρίας' δεύτερον, τών παραδόσεων
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τού μεσαιοινικού βίο», έξ ών παρελάβομεν τά  δόγ
ματα τής πατρίου θρησκείας, τ ά ; άρχάς τή ; «στυ- 
κή; νομοθεσία; καί τήν έννοιαν τή ; κυβερνητική; 
ένότητος' τρίτον, τών δυνάμεων τού νεωτέρου πολι
τισμού, τάς όποιας δέον νά συναρμολογήσ.ωμεν πρός 
τά  προύπάρχοντα τού εθνικού ημών βίου στοιχεία, 
Τνα άνταποκριθώμεν είς τ ά ; καθ’ έκάστην προαγο- 
μένα; απαιτήσεις τής άνθρωπότητο;· Α λλ’ ή θρη
σκεία, αν δέν είναι ήδη ό μόνος τού καθ’ ήμάς ελ
ληνισμού μοχλός, είναι πάντοτε μέρος τού έθνικού 
βίου οργανικόν, ού árcu  εθνικός βίο; δέν δύναται 
νά ύπαρξη, είναι πάντοτε ε ϊ; τών άκρογο/νιαίων λί
θων, έφ’ ών πρόκειται νά ίδρυθή ή μέλλουσα τ ή ; 
ανατολής τύχη. Ποία όμως θρησκεία ;  Τούτο είναι 
τό σπουδαιότατον ¿ρώτημα είς τό όποιον άπαντ$ 
ή πάτριος ιστορία διά τής σημερινή; ημών ομιλίας. 
Ποία λοιπόν είναι ή θρησκεία, ήτις έσωσεν ημάς έν 

τφ  παρελθόντι καί άφ ή ; έξαρτάται τό μέλλον η
μών ; Οχι βεβαίως ή θρησκεία, ή χωριζομένη άπό 
τά  έθνικά συμφέροντα καί κατακλειομένη είς τάς 
εκκλησίας καί τά  μοναστήρια' όχι ή θρησκεία ή 
πρεσβεύουσα δτι άρκεϊ νά τηρώμεν τους τύπους τής 

πίστεως ΐνα ονομαζώμεθα χριστιανοί καί Ελλη
νες, καί τοι παραβαίνοντε; τά  κοινότερα τής ή - 

Οική; παραγγέλματα, καί τοι καταπροδίδοντες τά 
ίερώτερα πρό; τόν ελληνισμόν καθήκοντα. Οχι ή 
πίστις χωρίς έργων, ή πίστις ή νεκρά, ό χ ι ! II 
τυπική αυτη λατρεία δέν είναι τό  Εύαγγέλιον 
τού ίησού, δέν είναι τό  κήρυγμα τού Παύλου, δέν 
είναι τό πνεύμ.α δι’ ού άντεπαλαίσαμεν έπί πεντε- 
κχίδεκα αιώνας πρό; του ; Πέρσχς καί Μωαμεθανούς, 
ύμολογοϋμεν δτι θρησκεία άνευ τύπων δέν ύπήρξεν, 
ουτε είναι δυνατόν νά όπάρξη.' ώ ςτε ή ακριβής τών 

τύπων τής ίεράς ήμών πίστεως τήρησις είναι καθή
κον άπαράβατον. Αλλά τ ί ;  δύναται νά άρνηθή δτι οί 
τύποι μόνοι, άνευ τ ή ; ηθικής διαμορφώσεως, άνευ 
έργων καί θυσίας, δέν άποτελούσι θρησκείαν;  Τά έ
θνη λοιπόν δέν άκμάζουσι καί δέν μεγαλουργούσιν 
είμή διά τής θρησκείας, ήτις στήνει τόν θρόνον αυτή; 
έν μέση κοινωνία καί έν μέσοι; στρχτοπέδοι; ίνα 
διδάξη τόν λαόν τό χρηστώ; πολιτεύεσθαι καί τό 
γενναίως θνήσκειν' διά τ ή ; θρησκείας, οΐαν ένόησαν 
αυτήν οί αείμνηστοι ίεράρχαι οί ύπέρ αυτής τώ  1 8 2 1  
θυσίασθέντε;' διά τής θρησκείας, ο’ίαν ένόησαν αυτήν 
οί πατέρες ημών, οί ύπέρ αυτή; προθύμως καί π ε
ριουσίαν καί ζωήν καταβαλόντες" διά τής θρησκείας 
οίαν χθες ακόμη ένόησαν αυτήν οί ατρόμητοι άθλη- 
ταί τ ή ; περί Αρκαδίαν μονής, τής όποία; έναυλος έ -  
τι είναι ή ήρωϊκή έκπυρσοκρότησις. Αύτή είναι ή 
πίστις δι’ ής έθριάμ.βευσε κατά Περσών ό ύράκλειος. 
αύτή δι’ ής οί Κωνσταντίνοι, οί Βχσίλειοι καί οί 
Κομνηνοί, τοσάκις κατετρόπωσαν τους Η ωαμε-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

θχνούς· αύτή ύπέρ ή ; έπεσεν έπ ί τών έπάλξεων 
τ ή ; Κωνσταντινουπόλεως ό τελευταίο; Κωνσταντί
νο;' αύτή δι’ ής άνεκτήσαμεν έν μέρει τήν ανεξαρ
τησίαν' καί αύτή, αύτή καί μόνη, δι ής, εάν, κατά 
τόν απόστολον, μαρτυρήσωμεν καί συνευδοκήσωμεν 
τοΐς έργοις τών πατέρων ήμών, Οέλομεν δυνηθή νά 
συμπληρώσωμεν τήν πολιτικήν τού έθνους ήμών ε
νότητα.

Γ Ε Ω Π Ο λ Ι Κ Λ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
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Διδασκόμενα 
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Μ άθημα τέτα ρ τον .

Π  τρί ρίζης.·

[\%2 φ υ λ λ .  4 0 2 . ) ,

Σήμερον θά έξετάσω μεν τό άλλον άκρο ν τού φα
τικού άξονος, τό  όποιον ακολουθεί διαφορετικήν 
διεύθυνσιν άπό εκείνην τού καυλού, τό οποίον είναι 
έμπηγμένον εις τήν γήν, καί τό  όποιον όνομάζομεν 
ρ ίζα ν .

II ρίζα αύτή, εις τά  δικοτυλήδονχ καί τά  μονο
κοτυλήδονα, υπάρχει είς τό  σπέρμα ώς. μικρά έξόγ- 
κω σι; έξέχουσα' εί; τό κοινόν φασούλι, καί τό κουκκί 
ύπάρχει ε ϊ; τά πλάγια' εϊ; δέ τό άμύγδαλον ύπάρ- 
χει πρός τό κάτω λεπτότερον άκρον. Αύτή ή μικρά 
έξόγκωσις, δταν τό  σπέρμα έξυπνίση καί άρχίση νά 
βλαστάνη, μεγεθύνεται, καί διακλαδιζομένη δεξιά 
καί αριστερά σχηματίζει τήν ρίζαν τού φυτού.

Αί τελευταίαι διακλαδώσεις τής ρίζης ό.νομάζον 
τα ι φ ιζ ά ρ ια ,ι ΐνασ δέ αυται τρυφεραί καί λεπταί ώ ; 
τρίχες, καί αύταί μόνον διά τών άκρω.ν των. άπορ- 
ροφώοι τήν τροφήν έ·κ τή ς  γης, καί όχι τό σώμα 
τής ρίζης καί αί παχείαι διακλαδώσεις της. Οσον 
περισσότερα ριζάρια έχει εις £ν καλλιεργούμενον φυ
τό ν, τόσον τρέφεται καί ευδοκιμεί. Τά ρ.ζάρια τής 
ρίζης άνανεούνται κα τ έτος, καί αν δέν άνανεωθώ- 
σι, μάλιστα είς τά νεοφυτευμένα- δένδρα, τά δέν
δρα ταύτα δέν βλαστάνουσι, δηλαδή δέν πιάνουν, 
καθώς λέγομεν κοινώς, άλλά ξηραίνονται.

Αί ρίζαι έχουσιτόν αυτόν οργανισμόν τού, καυλού, 
εκτός τού μυελούι τόν οποίον δέν έχουπιν ούδέ αύταί. 
αί ρίζαι τών δικοτυληδόνων' διότι σ μυελός παύει 
έκεΐ όπου άρχεται ή ρίζα. Η ρίζα ποτέ δέν είναι 
πράσινος, παρά εάν έλθη εις συνάφειαν μ έ  τό  φώς' 
καί δέν γεννά ποτέ φύλλα.

Τό μέρος άπό τό όποιον άρχεται ή ρίζα είναι ή 
βάσι; τού καυλού' αύτό τό μέρος ονομάζεται .Ια φ ό ς  
r ής ρ ίζη ς, καί είναι πολό σημαντικόν. Διότι έάν ίν 
δένδοον κοπή, ή ξηρανθή, κάτωθεν τού λαιμού δέν 
άναβλαστάνει πλέον, έάν δέ κοπή, ή ξηρανθή, έπά- 
νω τού λαιμού έστω  καί ολίγον, άναβλαστάνει πάλιν.

Λί ρίζαι χρησιμεύου« πολλάκις είς πολλά φυτά 
ώς άποθήκη τροφής. Είς αύτάς έναποτίθεται σάκ- 
χαρ, ή  άμυλον τό οποίον χρησιμεύει ώς τροφή διά 
τήν μέλλουσαν άνθησιν καί καρποφορίαν τού φυτού. 
Α ί ρίζαι τό τε  έξογκούνται καί λαμβάνουσι διάφορα 
σχήματα καί πολλά φυτά καλλιεργούνται διά τούτο, 
μόνον διά τάς ρίζας τω ν, καθώς τό κοκ/ινογούλιον, 

τά δαυχιά κ τ λ . Εις τάς ρίζα; έναποτίθενται προ
σέτι καί χρωμχτιστικαί ούσίαι πολλάκις, καθώς ε ί; 

τό ριζάρι καί άλλα βαφικά φυτά, τά  όποια καλλιερ
γούμε·/ χάριν τής βιομηχανίας.

Λί ρίζαι τών δικοτυληδόνων είναι συνήθως ξυ
λώδεις καί ώς άντιστραμμένος κώνος, δηλαδή π α 
χύτερα·. πρός τόν λαιμόν οστις συνέχεται μέ τόν 
καυλόν, καί λεπτότερα·, πρός τήν κορυφήν' άλλ’ αί 
ρίζαι τών μονοκοτυληδόνων είναι όλαι ινώδεις καί 
ισοπαχείς, καί σχηματίζουσιν £ν είδος θυσάνου (δηλ. 
φούντας).

Πολλά φυτά τά όποία καλλιεργοΰμεν καί τά 
νομίζομεν ρίζας, δεν είναι ρίζαι, άλλά υπόγειοι κλά
δοι, ή καυλοί, ή καί οφθαλμοί. Τά γεώμηλα καί τά 
κολοκάσια είναι, κλάδοι υπόγειοι. Τά κρόμμυα τού 
μαγειρείου, καθώς καί τά  άνθοφόρα κρόμμ,υχ δη
λαδή οί υάκινθοι (τά ζιμπούλια), οί κρίνοι, οί νάρ
κισσοι (μανουσάκια, ζαμπάκια), καί δλοι οί βολβοί, 
δέν είναι ρίζαι, άλλά οφθαλμοί σαρκούδεις, διά τούτο 
καί γεννώσι φύλλα καί άνθη' άνθη δέ καί φύλλα 
ποτέ αί καθ’ εαυτό ρίζαι δέν γεννώσι.

Πολλά μέρη τού φυτού είναι προικισμένα μέ τήν 

ιδιότητα νά γεννώσι ρίζας·. Τάς ρίζας ταύτας όνομώ- 
ζομεν έπ ιπροσθίτους'  ένεκα αυτής τ ή ; ΐδιότητος τών 
κχυλών καί τών κλάδο/ν τού νά γεννώσι ρίζας, π ολ
λαπλασιάζομε·; πολλά φυτά, καί κάμνομεν φυτείας, 
διότι οί κεκομμένοι εκείνοι κλάδοι γεννώσι ρίζας 
άφ ού σχηματίσωσι πρώτον μίαν εξόγκωσιν ε ί; τό 
μέρος δπου έκόπησχν.

Τό μέγεθος τών- ριζών δέν είναι πάντοτε ανάλο
γου με τό μέγεθος τών δένδρων. Εχομεν δένδρα 
μ.εγάλχ μέ ρίζας μικρός, καί έχομε·/ φυτά μικρά 
μέ μεγαλωτάτας ρίζας (ώς τόν μανδραγόρχν π. χ .).

Τών δένδρο>ν αί ρίζαι άγαπώσιυ άλλοτε μέν νά βυ- 
θίζωνται βαθέο»; εις τήν γήν, άλλοτε δέ νά έρπωσιν 
είς τήν επιφάνειαν. Πρέπει δέ εις τήν καλλιέργειαν 

τών δένδρων καί τάς φυτείας μας, νά γνωρίζωμεν 
τούτο, διά νά μή φονεύωμεν ημείς οί 'ίδιοι τάς ιδιο
κτησίας μας, πριν ακόμη τ ά ; σχηματίσωμεν.
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Πολλά φυτά φαίνονται ό τι «λλάζουστθέσιν, καί 
•ί άγνοοϋντες τήν αιτίαν ταύτην τςϋ μετατοπισμοϋ 
πιστεύαυσιν ότι αί όίζα*. περιπατοϋσι. Τό τοιοϋτον 
δέν είναι άλεθες, άλλ είναι απατηλόν φαινόμενου. 
Ιδού τί συμβαίνει' Από τόν λαιμόν τής ρίζες, δηλ. 
άπό τήν βάσιν τοϋ καυλοϋ, γεννώντχι οφθαλμοί 
αατά μίαν δ.εύθυνσιν, οίτινες άνχνεόνουσι κα τ’ έτος 
τήν βλάστησιν τοϋ φντοϋ, κατά δέ τήν αντίθετον, 
γίνεται καταστροφή τοϋ παλχιοτέρου μέρους. Ω στε 
δέν είναι τό ίδιον φντόν τό  όποιον εσάλευσεν άπό 
τόν τόπον του, άλλ’ ή άνχνέωσις αύτοϋ, ήτις έκέρδι- 
σεν ολίγον τόπον.

Επειδή αί ρίζα·. είναι τό θρεπτικό»τερον τών έρ- 
γάνων τοϋ φντοϋ έχουσιν ανάγκην άέρος, διά τοϋτο 
είναι αναγκαιότατο ν η άνω τών ριζών, καί πέριξ 
τών ριζών γή, νά μήν είναι σκληρά καί πετρωμένη, 
άλλ άρχιά' καί τούτον τον σκοπόν έπιτυγχκνομ.εν 
διά τών συχνών σκαλισμάτων, τά  όποια πρέπει νά 
κάμνωμεν κυρίως μ ετά  τά  ποτίσματα. —  Εάν «ί 
ρίζα·. δέν έρχονται εις επαφήν μ.έ τόν άέρα τό φυ- 
τόν ασθενεί καί αποθνήσκει. —  ύ  λόγος οϋτος μάς 
διδάσκει προσέτι ότι ποτέ δέν πρέπει νά φυτεύω- 
μ,εν τά  δένδρα εις βχθείς λάκκον;- διότι, έάν τά 
φυτεύσωμεν ούτως, βιάζομεν τάς ρίζα; νά μήν ένερ- 

γήσωσι καί κατά συνέπειαν νά νεκαωθώσιν. Τά βχ· 

θέω ; φυτευόμενα δένδρα, τό τε  μόνον σώζονται, όταν 
γεννήσωσιν άλλας βίζας υψηλότερα, ήτοι ε ί; τήν 
επιφάνειαν, αΐτινες θά άντικχτχστήσσ»σι τάς κατα- 

δικασθείσα; διά τής κακής μας φυτείας εις θάνατον.
Τά σχήματα τών ριζών είναι πολλά καί ποικίλα' 

αί άςιχι όμως σημειό»σεως ρίζαι είναι'
II κωνική  ή κωνοκάθετος, ήτις είναι παχυτέρα 

εί; τόν λαιμόν, καί λεπτύνεται βαθμηδόν εις τό ά - 
κρον, ώς ή τοϋ δαυκίου.

Η θ ν σ α ν ώ δ η ς , τ , σύγκειται υπό πολλών ινω
δών διακλαδώσεων, καί ¿μοιάζει θύσανον (φούνταν)

H ΰτραχζοιιδή ς, ήτις είναι παχυτέρα εις τό μέσον 
καί λεπτότερα εις τόν λαιμόν καί εις τήν κορυφήν.

Ü γογγν .Ιο ιιδής, ήτις -είναι σχεδόν σφαιρική, ώς 
π . χ .  ή τοϋ κοινού γογγυλιού.

II μ α σ ζ ιγ ο ιιδ ή ς ,  ήτις Ερπει άνω ή κάτω τής 
έπιφανεία; τ ή ;  γής ώς λωρίον μάςτγος (καμτζικίου).

Η ινώ δη ς,ήτις σύγκειται άπόπολλάς ρίζα; ισοπα
χείς καί κυλινδρικά;, ώς αί βίζαι πολλών κρομμύων.

Η νζώδης, ή τ ι ; έχει άπό διάστημα ε ί; διάστημα 
όζους {δηλ. ρόζους).

Λέγεται δέ ή ρίζα ξν.Ιώδης, έάν είναι σκληρά καί 

στερεά ώς αί περισσότερα·, ρίζαι τών δένδρων μας, 
καί σαρκώ δης, έάν είναι τρυφερά χωρίς νά Ιχη  ξ υ 
λώδη συστατικά.
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ΜΑΓ ΔΑΑΗΝΗΣ.
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Α.

Τόν Ροβέρτον Βάλλ είδον κατά πρώτον εσπε'ραν 
τινά τοϋ μηνός δεκευ.βρίου. ΙΙτο περίπου εβδόμη 
ώρα- ή έξαδέλφη μου καί εγώ, ζαρωμέναι υπό τά 
παραπετάσματα τού παραθύρου, έβλέπομεν άνυπο- 

πομόνο»; πίπτουσαν τήν χιόνα, ήτις έκάλυπτεν άθο- 
ρύβοις τήν αυλήν τ ή ; οικίας.

Ημην είκοσι δύ« έτών, ή δέ Λουίζα δέκα έπτά. 
Πτο ένδεδυμένη, —  νομίζω ότι τήν βλέπω άκόμη, 
—  ένδυμα μετάξινον χροόματο; βοδινού ανοικτού* οί 
τρυφεροί ώμοι καί ή ώραία καί ξανθή κεφαλή 
αυτής έξήρχοντο τοϋ ένδύμ.ατος ώς λευκόν κρίνον 
έξ άνθοδέσμ.ης ρόδων. Η το θελκτικω τάτη καί τό 

έλεγον ε ί; αυτήν" τό τε  ετρεχε γελώσα όπως θαυυ.ά- 
σρ έαυτήν εις τόν καθρέπτην, έπειτα  έπανήρχετο καί, 

έγγίζουσα τό πρόσωπόν της είς τά ς ύέλους, « δέν 
θά ελθνι,» έλεγεν άναστενάζουσα.

©έλουσα νά διασκεδάσω τήν πλήξίν της, τήν ώ - 
μίλουν περί τής μελλούσης ευτυχίας της, περί τών 

ενδυμάτων της, περί τής εύθυμου ζωής τήν όποιαν 
ήδύνατο νά ζήση μετά τόν γάμον της' άλλά μόλις 
με ήκουεν. —  Λν δέν μέ ήρεσκενί έλεγε' συλλογί
σου, Μαγδαληνή, ότι, έν ώ εϊμεθα σχεδόν νυμφευ
μένοι, δέν γνωριζόμεθα. —  Αίφνης ριγήσασα,—  ϊδσύ 
αύτός, άνέκραξεν, αύτός είναι, είναι ό Ροβέρτο;!

Η εξωτερική πύλη ήνοίχθη βαρέως καί άμαξα, 
εϊσελθοϋσα είς τήν αύλήν, έσταμάτησεν ακριβώς υπό 
τά  παράθυρά μα;" άνθρωπός τ ι ;  έξήλθε μετά  τα χύ- 
τητος, άλλά δέν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν τό πρόσω- 
πον αύτοϋ. Ελαφρόν ερύθημα έφώ τιζε τήν συνήθως 
ώχράν μορφήν τής Λουίζας. —  Λέν τολυ.ώ νά κατα- 
βώ, έψιθύρισε μετά  συγκινήσεως. Οταν συλλογίζω- 
μαι ότι ή τύχη μου εύρίσκεται έκεϊ, υπό τους χα 
ρακτήρας αύτοϋ τοϋ ανθρώπου, καί ότι έντός ολί
γου θά τόν ίδω κατά πρόσωπον!

—  Τί φοβείσαι; άπήντησα' μή δέυ είσαι ελεύ
θερα ;

Καί όμως έτρεμον καί εγώ. Ó γάμος τής Αουΐ- 
ζα ; καί τοϋ Ροβέρτου Βάλλ, άποφασισμένο; πρό 
τοσούτου χρόνου, αναγγελλόμενος ταπεινή τή  φωνή 
πρός όλου; ημών τους φίλους, έφαίνετο ε ί; έμέ ώς 
πραγμα τετελεσμένον, καί έν τούτοι; ή Λουίζα καί 
ό Ροβέρτος δέν είχόν ποτέ ίδεί ό ε ί; τόν άλλον. Ο: 
πατέρες αύτών, παιδικοί φίλοι καί σύντροφοι κατά
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τάς άρχάς τοϋ σταδίου αύτών, είχον αρχίσει μαζή 
τήν τύχην των. Βραδύτερον, μετά  τινα ατυχήματα, 
έχωρίσθησαν, άλλά τοϋτο ουδόλως έβλαψε τήν φ ι
λίαν των. ό  Κ.. Βάλλ ύπήγεν δπω; άποκατασταθή 
είς Κέαν Τόρκην μετά  τοϋ υίού του, ήλικία; τότε 
τεσσάρων έτών. ό  δέ θείό; μου, μείνας ε ί; Γαλλίαν, 
παρέσχεν είς αύτόν συχνάκις, άν καί ή άπόστασις 
ήτο τοιαύτη, υπηρεσίας τινάς, έξ εκείνων τάς οποίας 
εύγενής ψυχή δέν δύναται νά λησμονήση. II  γέννη- 
σις τή ς Αουΐζας, προζενήσασα τόν θάνατον τής μη

τρός της, συνέδεσε τόν θειον μου μετά  τοϋ Κ. Βάλλ, 
όστις είχε χηοεύσΗ καί αύτός πρό τίνω'ν έτών, διά 

νέου δεσμού στεοεωτέρου καί λυπηροτέρου. Η μικρά 
ορφανή ύπήρξεν άπό τής πρώτης ήμέρας, έν τή  
διανοί* τών δύο έκείνοιν άνδρών, ή προωρισμένη σύ
ζυγος τοϋ Ροβέρτου, ό δέ γάμος αύτός, δ μέλλων 

νά συγχώνευση είς μίαν οικογένειαν δύο βίους πα- 

θόντας πχρομοίχ; δοκιμασίας, υπήρξε τό όνειρον 
καί ό μόνος σκοπός αύτών. Η Λουίζα καί δ Ροβέρ
τος, μανθάνοντες νά ζώσιν, έμαθον καί νά άγα- 
πώνται.

Τό δυσχερές τών υποθέσεων τοϋ Κ. Βάλλ έκρκ- 
τησεν αύτόν έτη πολλά μακράν τή ; Γαλλίας, ότε 
δέ τέλος ένόμισεν εαυτόν Ελεύθερον ν’ αναχώρηση, δ 
θάνατος κατέλαβεν αύτόν. ό  Ροβέρτος, ήναγκασμέ- 
νος ν άντιααλαίσιρ πρός τάς δυσχερεία; τής βεβα- 
ρημένης κληρονομιάς, έμεινε πολλούς ετι μήνας εις 
Νέαν Τόρκην' άλλά δεν έλησμόνει τήν τελευταίαν 
εύχήν τοϋ πατρός του καί, άμα ώς αί δυσκολία·, 
έξωμαλύνθησαν, ή πρώτη αύτοϋ σκέψις ύπήρξεν ή 
Γαλλία, ή νέα του μνηστή, ή άγνωστο; έκείνη οι
κογένεια, ήτις άνυπομόνως περιέμενεν αυτόν.

Η Λουίζα, άκούουσα νά όμιλώσι καθ’ εκάστην 
περί τοϋ Ροβέρτου, συνεδέθη ανεπαίσθητο»; μ ετ ’αύ- 
τοϋ διά τοσούτων δεσμών, λεπτών άμα καί ισχυ
ρών, ώ στε ήθελε νομίσει εαυτήν άτυχή άν έμάνθα- 
νεν ότι ό γάμος οϋτος ητο αδύνατος. Καί όμως 
αιφνίδια άνησυ/ία κχτέλαβεν αύτήν μέλλουσαν νά 
ίδη τόν Ροβέρτον. —  Τ ί έμελλε ν’ άπομείνη έκ τοϋ 
φιλτάτου τη ς ιδανικού ;  δ νέος, όστις τήν περιέμε- 
νεν έκεϊ πλησίον, ήτο τώ  ον τι όποιος ¿»νειρεύετο αύ
τόν ;  ΙΙτο άρά γε αύτός εκείνος 0ν ήγάπχ πρό τ ο 
σούτου καιρού μετά τοσαύτη; άγνοιας καί π ίσ τ εω ;; 
ΐ ίτ ο , αληθώς, είσέτι έλευθέρα' άλλ’ ήδύνατο άρά γε 
νά ώφεληθή έκ τή ς ελευθερίας τ η ς ; Είχε πράγ
ματι τήν δύναμη ν απόρριψη αίφνης τοσαύτα όνει

ρα καί τοσαύτας ελπίδας σχήματιζούσα; τήν υφήν 
αύτήν τής ζω ή ; της ; ’Πσθάνετο συγκεχυμένους, ήσ- 
θανόμην δέ καί έγώ ώ ς αυτη, ότι ή τύχη τη ς -εξέ- 
φυγεν αύτήν λαθραίως, καί ότι δέν ήτο πλέον και
ρός 2πως προσπαθήση ν άναλάβη αύτήν.

Ηγάπων αύτήν περιπαθώ;. Εζώμεν ώς δύο άδελ-

φαί πρό δέκα έτών καί έπέκεινα, άπό τήν ημέραν 
καθ’ ήν δ οίκτος τοϋ θείου μου μέ παρέλαβεν ορφα
νήν καί πτωχήν. Ούδείς τών λογισμών τ ή ; Λουί- 
ζας ήτο πρός εμέ ξένος, αί δέ καρδίαι ημών έπάλ- 
λοντο ύπό τών αύτών συγκινήσεων. Εβλέπομεν άλ- 
λήλας σιωπώσαι. —  Εμπρός, είπε τέλος, κάλλιο·» 
άμέσως παρά άργά. — Μέ έλαβε δ’ έκ τής χειρός 
καί κατέβημεν βραδέως. Εσταμάτησεν όμως, είσέτι 
Ταλαντευόμενη, πρό τής θύρας τής μικρά; αιθούσης, 
όπου συγγενείς τινε; καί παλαιοί τινες φίλοι εύρν- 

σκοντο συνηγμένοΓ άλλ’ ήνοιξα τήν θΰραν καί ώθη
σα αύτήν πρός τά  εμπρός.

0  Ροβέρτος Βάλλ ίστατο ενώπιον ήμών, όρθιος 
παρά τήν άκραν τής εστία ; καί έκυπτεν ολίγον πρός 
τόν θεΐόν μου. Κατά πρώτην δψιν δεν μοί έφάνη ώ - 
ραίος' καί όμως ή ακανόνιστος αυτη μορφή, ή δα
σεία, ούλή και μέλαινα αύτοϋ κόμη, μέ υπέδειξα·/ 
χαρακτήρα Ισχυρόν καί έχοντκ θέλησιν. ό  Οεΐό; μου 
παρουσίασεν αύτόν είς τήν κόρην του καί ήρξαντο 

όμιλούντες καί οί τρεις. Νομίζω ότι τά βλέμματα 
τοϋ Ροβέρτου δέν προσηλώθησαν έπάνω μου επί 
καν λεπτόν κατά τό πρώτον ήμισύ τής ¿σπέρας" ή - 
δυνήθην λοιπόν νά σπουδάσω αύτόν έν άνε'σει. Είχε 
τό ανάστημα μέτριον, εύλύγιστον καί νευρώδες, τό 
δ’ δφος ύπερήφκνον' άλλ’ ενίοτε έκφρασις τρυφερά 
καί άπαλή έκάλυπτεν αίφνης τήν κατά τι ψυχράν 
λάμψιν τώ ν δφθαλμών του. Καί τό  μ.ειδίχμά του 
δέ είχε γλυκύτητα ιδιαιτέραν καί απροσδόκητου, 
καθιστώσαν αύτό γοητευτικόν, ό  θεΐός μου ήρώ- 
τησεν αύτόν περί τοϋ έν τ α ί; ‘ Ηνωμέναις Πολιτεία·.; 

βίου του , εκείνος δέ άπήντησε μετά υφους εύσυυ- 
ειδήτου ειλικρίνειας, ή τ ι ; ένέπνεεν εμπιστοσύνην, 
Διηγήθη μετά άπλότητος άλλά καί γραφικότητος 
πολλά συμβάντα αύτοΰ, τά  μ.έν κωμικά, τά δέ 
τραγικά, άπαντα δέ δυνάμενα νά δόισωσιν είς ήμά; 
ακριβή ιδέαν τών παραδόξων έκείνοιν ηθών, έν οί; 
ή ατομική δύναμι; ισχύει συχνάκις πλέον τοϋ 
δικαίου, καί έν όίς έκαστος άγοινίζεται καί δια
κινδυνεύει μόνος, μεταξύ τοϋ συγκεχυμένου σμή
νους τών ανθρώπων καί τών συμφερόντων. Η αδια
φορία, καί μάλιστα ή καταφρονησις αύτοΰ ως πρός 
τόν άνθρώπινον βίον, μοί ¿προξένησαν έντύπωσιν. 
‘ Ριφθείς, άπό τή ς παιδικής αύτοϋ ηλικίας, μεταξύ 
τών σφοδρών εκείνων μαχών, κατά τάς ίποίας ό 
σκληρότατος έγωίσρ.ός συνίσταται ό»ς έπί τό πλεΐ- 
στον είς τό Ενστικτον τής ιδία; συντηρήσει,»;, ερε
θιζόμενου ύπό τοϋ κινδύνου, είχε συνειθίσει νά μή 
φοβήται τόν θάνατον ούτε δι Εαυτόν ουτε διά τούς 
άλλο«;' ό θάνατος ήτο στοίχημα καί ούδέν περι- 
πλέον.

Βεβαίο»; ό Ροβέρτος Βάλλ έπερχόμενος αίονι- 

δίως μεταξύ τ ή ;  παρισινής ημών κοινωνίας απείχε
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πολύ τού κοινού' άν καί δέν είχε τ ι τό παράδο
ξον, άν καί δεν έζήτει νά προξενή έντύπωσιν, ε- 
προκάλει όμως τό ενδιαφέρον. Ενίοτε, έν ω διηγείτο 
έπεισόδιόν τ ι τού παρελθόντος βίου του, οί οφθαλ
μοί του ήστραπτον αίφνης, αί άφούς αυτού συν- 
εστέλλοντο κχί ένόει τ ι ;  δτι θερμά πάθη έκρύ- 

πτοντο υπό τήν «τάραχον σοβαρότητα τού προσ
ώπου του. Εστρεφόμην τό τε , ώ ; έξ έμφυτου, 
πρός τήν Λουέζαν, καί άνελογιζόμην άκουσίως δτι 
ητο παραπολύ. τρυφερά ώ στε νά συμβαδίση μετά 
τού νέου εκείνου. *Εφαντχζόμην αύτόν διάφορον, 
¿λιγώτερον ισχυρόν, όλιγςότερον άποφασιατικόν, 

όμοιάζοντα μάλλον πρός τήν Αουίζαν, ήτις ή το ή 
ζώσα χάρις καί αδυναμία. Ποσάκις ή Λουίζα καί 
εγώ έζωγραφήσαμεν άμοιβχίως τόν Ροβέρτον ! Αί 
έπιστολαί τού IC. Βάλλ, έμπνεόμεναι υπό τής πα

τρικής υπερηφάνειας, είχον παράσχει είς ημάς πολ
λούς τών χαρακτήρων τ ή ; (δανικής εκείνης εικόνος' 

άλλ’ ή νεανική ήμών φαντασία είχε συμπληρώσει η 
μάλλον άναπλάσει αυτήν αύθαιρέτως. Μεθ’ οποίας 

λοιπόν περεεργβίας παρετήοησα αυτόν κατά τήν 
πρώτην εκείνην εσπέραν !

’Εκάθητα πλησίον τή ς  Λουΐζης, εγώ δ’ έμβιδίω* 
άκουσίως, διότι έβλεπον πόσον ταχέω ς αυτη μ ’ ¿λη

σμονεί άκουουσα αυτόν. Καί τωόντι, ποιαν ανάγκην 
είχεν ¿μού ;  ’Εκείνην τήν στιγμήν ήσθάνθ/.ν ζωηρώς 

κατά πρώτον τήν έν τώ  βίο  άπομ.όνωσίν μου 

καί τήν είς τό  μέλλον αχρηστίαν· μου. Μέχρι τούδε 
ή πρό; τόν θεΐόν μου ευγνωμοσύνη καί ή πρός τήν 
Λουίζαν άγάπη έπλήρουν ολόκληρον τήν καρδίαν 
μου' δεν ¿νόμιζαν αυτήν έπιδεκτικήν νέας αγάπης' 
άλλά, βλέπουσαν τήν νέαν ταύτην ευτυχίαν, ήτις 
έγεννατο πλησίον μου, παραδόξως άνησυχία μ.’ε 

κατέλαβε. Στηριζομένη έπί τού θρανίου τοϋ θείου 
μ.ου, ήκολούθουν διά βλέμματος άλλόφρονος τό  σιω
πηλόν παιγνίδιον τού ούΐςτ' έβλεπον πίπτοντά τό 
8ν μετά τό  άλλο τά  χαρτία καί τού ; παίζοντας 
συναθροίζοντας αυτά, καί ήκουον τά  ψιθυρίσματα 
τ ή ; Λουΐζης καί τού Ροβέρτου, συγχεόμενα καί ά - 
παντώμενα. Τί αρά γε έλεγαν ;

Πολλή ώρα παρήλθεν ούτο»;' έπειτα , επειδή ό 

θείός μου μέ παρεκάλεσε νά τραγωδήσω, προθύμως 
ύπήκουσα, χαίρουσα δ τι άπέφευγον τήν ανεξήγηταν 
πλήξίν μου, καί, άνοίξασα βιβλίον τ ι μουσικής, εύ
ραν κατά τύχην τεμάχιον τής Α .ΐχήστεος. Αγνοώ 
τ ί ;  ισχυρά συγκίνησις, τίνες κοιμώμεναι δυνάμει; 
έξηγέρθησαν τότε ύπό τ ή ; πνοή; τού δαιμονίου 
G lu ck  είς τήν ύπό προαισθημάτων ταραττομένην 
ψυχήν μου' άνεύρον, όπως έκφράσω του; αθανάτου; 
στόνους τ ή ; Αλκήστεος, ήχους τους οποίου; δέν έ -
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πτην, δστις εν μέρει έκαλύπτετο ύπό τ ή ; άντικρό 

σκιάς, είδον τά  βλέμματα τού Ροβέρτου προσηλω
μένα έπ’ έμοϋ μετά  βαθείας έκφρασεο»; έκπλήξεως 

καί θαυμασμού. ΒαΟάνθην τότε £ίγο; ύπερηφανείας, 
μετά  δέ τα ύτα  ακαταμάχητος δειλία κατέλαβε τό 

πνεύμά μου καί ¿σταμάτησα αίφνης. Πολλά έτη 
παρήλθον άπό τή ; ήμερα; εκείνης, συμβάντα ανε
πανόρθωτα επήλθαν, σκληραί δοκιμασίαι κατεσπά- 
ραςαν τήν ψυχήν μου' καί όμο»; δέν δύναμαι νά 
λησμονήσω τό πρώτον ¿κείνο βλέμμα, τό  φανέν 
εντός σκοτεινού καθρέπταυ, βλέμμα ούτινος δέν ύ- 

πώπτευσα τότε τήν άπαισίαν δύναμιν.
Τήν επαύριον ό Ροβέρτο; επανήλθεν, ώ ; καί τήν 

άλλην ημέραν καί. τάς μ ετ  αυτήν, καταλαβών ου- 
τ ω  μεταξύ τής οίκογενεία; τήν Οέσιν έπισήμου 
μνηστήρας. 0  θείός μου δέν έσκέφθη νά έναντιωθή 
εις τά ς  συχνά; ταύτας έπισκέψεις. Μή δέν επρεπεν 

οί δύο ¿κείνοι νέοι νά γνωρισθώσι πρός άλλήλους;  
Αλλως τε  ή Λουίζα δέν ποοσεπάθει νά πολεμήση ή 
νά κρύψ,η τήν ζωηράν συμπάθειαν τήν οποίαν ήσθά- 
νετο πρός τόν Ροβέρτον. —  Μέ άγαπα άρά γ ε ; £γ  
λεγεν ¿νίοτε ύπομειδιώσα, καί ή πρό; έαυτήν δυσπι
στία αυτη μοί ¿φαίνετο ώς τό πρώτον σύμπτωμα 

τού έρωτος.
Καθ’ ήμέραν δ Ροβέρτος έγίνετο προσφιλέστερος 

είς ημάς' έκαστος έξ ήμών ύπέκυψεν είς τήν έπιρ^ 
£οήν τ ή ; ζω ηρ ίς καί τρυφερά; εκείνη; φύσεως, τής 

ίσχυρας άλλά γλυκείας ¿κείνης Οελήσεως, ήτις έδέ- 
σποζεν άνευ κόπου. 0  βίος του διήρχετο παρά τήν- 
έστίαν ήμών καί μόλις κατά τάς έξ ανάγκη; άέρ- 

γους ώρας τ ή ; πρωίας έραπτε βλέμματά τινα είς 
τά  θαυμάσια τών Παρισίων' αί μόναι ευτυχείς στιγ- 
μαί πρός αυτόν,ήσαν έκείναι τάς δποίας διήρχετο έν 
τ ή  μικρά ήμών οικία, μεταξύ τ ή ; Λουΐζης καί ¿μού» 
Εφθανε συνήθως περί τήν τρίτην ώραν, μόλις δέ 
είσελθών, διηγείτο λεπτομερώς του; πρωινούς αυ
τού περιπάτους" άλλ’ άπήτει καί αύτό; παρ’ ή
μών τήν έξιατόοησιν τών μεγάλων άπό τ ή ;  προ
τεραία; συμβάντων. Ενίοτε έλαμ.βάνομεν άνά χ εΐ- 
οας βιβλίον καί είς έξ ήμών άνεγίνωσκε μεγαλό
φωνό»;' άλλά μ ετ’ ολίγον σωρό; έρωτήσεων, άστε'ί- 

σμοί καί γέλω τες έπήρχοντο καί ή άνάγνωσις διε- 
κόπτετο' πάσα έπίσκεψις, ένο.χλούσα τήν αγαπητήν 
ήμών οικειότητα, ήτο δυσάρεστος. Φ υλάττω είσέτι 
άνεξάλειπτον ένθύμησιν τών ωρών εκείνων, τών ό
ποιων τήν γλυκύτητα καί όλαι αί πικρίαι τού βίου 
μου δέν μέ κάμουσι νά καταρασθώ.

Ο τε ηρχετο ή εσπέρα, έπηγαίνομεν είς τό  θ έ α -  
τρον, ή, άν δέν έξηρχόμεθχ, έκαθήμην πρό τού 
κλειδοκυμβάλου καί έτραγώδουν μετά τής Λουΐζης, 
έν ό θείός μου έπαιζε τό  αιώνιόν του ούέσΐ.γνώριζον δτι είχον, καί τά  δάκρυα μέ κατελάμβα- 

νον, οτε, στρέψασα τους οφθαλμούς πρός τόν καθρέ- J Αυται ήσαν αί ώραιότεραι ώραι ήμών. Πολλάκις

μοί συνέβη, έν ώ έτραγώδουν, ν’ άπαντήσω εκ 
νέου τους δφθαλμούς τού ‘ Ροβέρτου προσηλωμένου; 
έπ εμού μετά  παραδόξου έχφράσεως' άλλά τούτΟ 
ήτο στιγμιαΐον καί ή προξενουμ,ένη ταραχή δεν 
διήρκει πολύ. Μίαν ήμέραν μόνον, οτε επέπληττον 
αυτόν διά τήν άλλόφρονα ψυχρότητά του όσάκι; 
ή·*Αουΐζα έτραγώδει, έμειδίασε καί είπεν'—  II 
μουσική, τό  κα τ’ έμέ, δέν είναι τέχνη άλλά πάθος 
καί σύ, Μαγδαληνή, έχεις τό πάθος . .—  II Λουίζα 
ίστατο πλησίον ήμών καί ¿κείνο; ούδέν προσέθηκε.

Κ α τ’ ίλίγον κατήντησα νά περιμένω τήν άφιξιν 
τού Ροβέρτου Βάλλ μετά  τ ή ; αυτής ανυπομονη
σίας μεθ ή ; καί ή Λουίζα' άνεγνώριζον τά  βήματα 
αυτού πολ.ύ πρό τών άλλων. Διατί συγκινήσεις 
τοσούτον ζωηραί καί νέχι δεν μοί ¿προξένησαν 
σπουδαίαν τινά ανησυχίαν δέν δύναμαι νά εξηγήσω. 

Βεβαίως ή άπειρία τού έρωτος συνέτεινεν είς τό νά 
μέ άπατα" δέν είχον καμμίαν δυσπιστίαν πρός τό 
αίσθημα τό όποιον έγεννατο εντός μου' μή ό Ρο
βέρτος δέν έμελλε νά γίνη σύζυγος τής Λουΐζης, 
σχεδόν αδελφός μου, καί μή δεν ώφειλον νά τόν άγα 

πώ ; ίσως δέ καί μυστική τις  αδυναμία παρέτεινε 
τήν άπάτην μου' ύπεχώρουν βέβαιο»; εί; τό  άναν- 
δρον ¿κείνο ένστικτον, τό κλείον τους οφθαλμούς 
ήμών πρό τού κινδύνου, τόν όποιον αίσθανόμεθα 
καί δέν τολμώμεν νά όρίσωμεν. Αλλως τ ε  ό βίος 
ήμών πχρήρχετο τοσούτον εύαρέστως, αί εβδομάδες 
διεδέχοντο τάς εβδομάδας, καί οΰδεί; έσκέπτετο 
νά άοιθμήσγ αΰτάς. 6  θείός μου διέταξε νά διορ- 
θωθή, άνευ θορύβου, τό δεύτερον πάτωμα τής οικίας, 
τό  όποιον προσδιώριζεν είς τό νέον άνδρόγυνον' αί 
έ^οιμασίαι τού γάμου έγίνοντο μ.υστικώς, ώς άν 
υπήρχε κίνδυνο; μή πτοηθή ή ευτυχία άν διεκό- 
π τετο ' άλλ άδιακόπω; ακούσιοι υπαινιγμοί υπενθύ
μιζαν είς έκαστον τήν σκέψιν όλων. II Λουίζα ήτο 
ευδαίμων, εγώ δε έπεθύμουν νά διαιωνισθή ή μ α γι
κή εκείνη ήρεμία.

("Ε.-τίται συνέχεια·)
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Πρός τους μή ¿ννοούντχς τήν ωφέλειαν τήν ό
ποιαν καρπούτχι τό κοινόν εκ τή ς άναγνώσεως 
τών καλών ήμερολογίων, θά φανή βέβαιο»; πχρά-

δοξον, ότι καί πάλιν βιβλιογραοούμεν περί έργων 
¿φημ.έρων ( I ) .

Εν τή  δυτική ΕύρώπΥ) καί τή  Αμερική ανυπολό
γιστο; είναι ό άριθμός τών τοιούτων ήμερολογίων' 
διότι, μή δυνάμενοι πάντε; νά φοιτώσιν είς τά  
σχολεία καί νά άναγινώσκωσι σπουδαιότερα συγ
γράμματα, έπεξέρχονται περιέργως τά  ήμερολόγια,' 
άτινα συνήθως περιέχουσι πλήθος ειδήσεων, έξ ¿κεί
νων αΐτινες χρησιμεύουσι καί άντί διδασκαλία; καί 
αντί τέρψεως. Μή τις  δε νομίση ότι εύκολο; ή σύν
ταξις τών τοιούτο»ν ήμερολογίων' έξ εναντίας ό 
συντάκτης πρέπει νά γνωρίζη καλώς τό κοινόν πρό; 
3 αποτείνεται, όπο»ς συλλέξη πράγματα χρήσιμα 
καί ευχάριστα ε ί; αύτό.

Τοιούτον είναι τό Α ττιχ ύ ν  II¡ιίρο .Ιόγ ιον  τού Κ . 
Ειρηναίου Ασωπίου. Μετά τό Μηνολόγιον, τάς εορ- 

τάς, τ ά ; εκλείψεις καί τά  τοιαύτα, περιέχει ηθικά 
αποφθέγματα καί διηγήματα, μικράν άλλ’ άξιό- 
λογον πραγματείαν περί γραφική; έν Επτάνησο» καί 
Κρήτη, αρχαιολογικά;, αστρονομικά;, ιστορικά; 
καί άλλα; ειδήσεις, πρό; τούτοι; δέ καί ποίησιν, 
πάντα δέ τα ύτα  εκτεθειμένα μετά  χάριτος καί σα
φήνειας, όπως γίνωνται καταληπτά καί είς του ; ή τ -  
τον ευμαθείς.

Τό Π ¡ιερο.Ιογιον  τού Κ. Ασωπίου εκδίδεται κατά 
πρώτον τό ετο ; τούτο. Εύχής δέ έργον είναι νά τύχη 
καί πολλών αγοραστών,διότι τότε μόνον,πολ.λαπλα- 
σιαζομένοιν τών αντιτύπων, έλαττούται καί ή τιμ ή ,1 

καί διαδίδονται εύκολώτερον καί ταχύτερον αί 
γνό»σεις.

Τοιαύτα τινά λ,έγομεν καί περί τού δευτέρου 
{¡¡ιερο-Ιογίου, τό έκτον ετο ; έκδιδομένου έν τή  
βασιλίδι τών πόλεο»ν, έπιμελείγ. καί δαπάνη τού 
Κ. Συμ. Λνδρεάδου. Καί τούτο σκοπόν έχει τήν 
διδασκαλίαν καί τάν τέρψιν τών άναγνωστών, καί 
τούτου ό συγγράφει»; ¿σπούδασε τό κοινόν πρός 
8 αποτείνεται. II γνώσις τ ή ; κοινοινίας, τού ΐιΓιΙίοιι, 
ό»; λέγουσιν οί Γάλλοι, μεταξύ τής όποιας ζή τις, 
δέν είναι όσον εύκολο; υποθέτομε·». Α; κοινωνίας 
δέν σύγκεινται έκ μιας μόνης τά ξεω ; ανθρώπων, 
ούτε ύπό ανθρώπων τήν αύτήν έχόντων ανατροφήν, 
τάς αύτάς κλίσεις, τάς αύτάς διαθέσεις, τ ά ; αυ
τά ; ορέξεις, τήν αύτήν άνάπτυξιν τού νοό; καί τής 
καρδίας. 0  πρό; πάσα; λοιπόν τάς τάξεις ταύτας 
άποτεινόμενο; (καί τοιούτοι είναι οί γράφοντες ή
μερολόγια),ανάγκη νά ¿σπούδασε πάσας ¿κείνα; τάς 
περιστάσεις, όπως φανή πρός πάντα; κοινωφελής. 
Κοινωφελή; δέ δέν είναι πάντοτε ό γραφών μεγάλα, 
καί υψηλά, καί ύπερβατά θεωρήματα' διότι έλά χι-
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σ το ; ό- άριθμ-ός. τών δυναμένοιν ν’ άνυψωθώσιν εις 
ταύτα' άλλ’ό επιδιώκουν τον φωτισμών τών πολλών* 
οΐοι οί συντάκται του Α ττιχ ού  í l j i s ^ o jo f í ου  καί 

τού 2 > >  ου.
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ΠΟΙΝΑΙ ΕΝ ΠΕΡΣΙΑ. Τά δικαστήρια έν Περσία, 
είναι ώ ; έγγιστα έν γ, κχταστάσει ήσαν καί πρό δύο 
ή  τριών αιώνων. Ó ανώτατος άρχων, είναι καί άνώ- 
τα τος δικαστής, Εχει τήν εξουσίαν ζο>ής καί θανά
του έψ’ απάντων τών υπηκόων του ' πλήν δέ τινων 
παραχωρήσεων ά ; όφείλει εις τήν του κλήρου έπέμ- 
6 »σιν, ούδέν τόν εμποδίζει εϊς τήν έξάσκησιν τούτου 
τοΰ πατριαρχικού, ώς τινε; λέγουσιν, αξιώματος. 
Επειδή δέ δέν δύναται νά δικάζη πάντας μόνος, πα
ραχωρεί έν μέρει τήν πληρεξουσιότητα αυτού εις τόν 
σεϊχ-ούλ-ϊσλάμ (άρχηγόν τών πιστών), εϊς τόν κα- 
δήν, τόν μουφτήν, τόν μολλάν κλπ. Οί δικασταί 
ουτοί είσιν ίσοι, μεθερμηνεύουσιν έλευθέρω; τάς αλή
θειας ή τό Κοράνιον. Οί δολοφόνοι δίδονται πολλά- 
κις εϊς τους συγγενείς τού θύματος, οϊτινες του; 
βασανίζουσι κατά βούλησιν. Αί ποιναί εϊς ά- κατα- 
δικάζουσι τά δικαστήρια εϊσΐ ποικίλάι' στρέβλωσις,. 
άκρωτηρίασις, έξόρυξις τώ ν οφθαλμών, καρατομία, 
μαχαίρωσις, αγχόνη, άνασκολοπισμός, διαμελισμός' 
αί έλαφρότεραι ποιναί εϊσίν, ή μαστίγωσίς, ί  ραβδι
σμό; καί ό κύφων (ca r ia n , χαρχάλι), τό όποιον εί
ναι σήμ.ερον, όποιον ήτο εις τήν εποχήν τού Cha— 
re tín  (Γάλλου συγγραφέως), ήτοι τρίγωνον σχηαα- 
τιζόμενον έκ τριών τεμ.αχίων ξύλου καρφωμένων 
τό  Εν έπ ί τού άλλου. Ó λαιμ.ό; περιορίζεται μεταξύ 
αυτών, μ.ή δυνάμενος νά στραφ?,' τό  Οπισθεν τεμ ά - 
χιον καί τό αριστερόν, εϊσί 1 0 δακτύλων μήκους, 
τό  δεξιόν έχει τό διπλάσιον σχεδόν μήκος, εϊς τό 
άκρον τού ίποίου έγκλείουσι τόν καρπόν τής χειρός 
εντός τεμαχίου ξύλου ήμ.ικυκλοειδούς, όπου κρέμα
σα ι ώ ς έν άρπάγη, καί επειδή ταχέως ό βραχίων 
μέχρι πόνων άποκάμνει, επιτρέπουν τώ  καταδίκω 
νά στηριχθή έπί ράβδου ήν κρατεί διά τ ή ; αριστε
ρά; χειρός. Η μηχανή αϋτη είναι χονδροειδή; και 
άτεχνος.

ΕΘΙΜΑ ΒΕΑΟΥΪΝΠΝ. Μεταξύ τών περιέογοιν συν
ηθειών τών Βεδου'ίνων, άξια; σημ,ειώσεως είναι ή 
λεγομένη ύαχχίΐ.1- Ιδού δέ εϊς τ ί αύτη συνίσταται. 
Οταν ΒεδουΧνός τις κινδυνεύη ν’ άπολέσγ, τήν ελευ
θερίαν, τήν περιουσίαν ή καί αυτήν τήν ζωήν αυ
τού καταδιωκόμενος υπό εχθρού, έάν κατορθώση νά 
έγγίση οίονδήποτε μέρος άλλου Αραβος τής πολέ
μιας φυλής, ή καί άψυχον μόνον αντικείμενο·/ έγγί- 
ζον τό σώμα αυτού, ή έάν προφθάση νά πτύση αυ
τόν εις τό πρόσωπο·/, λέγων a r a  ύαχ χ έϊ.Ι άχ ,  ήτοι 
τίθεμαι υπό τήν προστασίαν σου, ό τρίτος οΰτος υ- 
ποχρεούται νό υπεράσπιση τόν καταδιιοκόμενον καί 
νά έλευθερώσγ, αυτόν.

Εάν Αραψ τις εχν) τήν ατυχίαν νά αϊχμαλωτισθή, 
οί συγγενείς καί οί φίλοι αυτού μετέρχονται πάσαν 
πανουργίαν οπω ; τόν άπελευθερο/σωσιν. Ε ϊ; δέ τού
των πολλάκις μεταμφιέννυται ως επαίτης καί μ ε
ταβαίνει υφ’ οίανδήποτ* πρόφασιν εϊς τά  εχθρικά 
σκηνόιματα" τήν δε νύκτα, έφωδιασμένο: μέ τολύ
πην νήματος, διεισδύει ε ϊ ; τήν σκηνήν τού αιχμα
λώ του, πλησιάζει εϊς τό μέρος όπου κεΧται, καί, 
χωρίς νά λαλήση προ; αύτόν, θέτει εϊ; τό στόμα 
αύτού ή , τό συχνότερον, δένει εϊ; τόν πόδα αύτού 
τήν άκραν τού νήματος. Εξέρχεται έπειτα καί έκ- 
τυλίσσων τήν τολύπην, εισέρχεται εϊς τήν πλησιε- 
στέραν σκηνήν, θέτει τήν τολύπην εϊς τάς χεϊρα; 
τού ιδιοκτήτου τ ή ; σκηνής, τόν άφυπνίζει καί τώ  
λέγει* « ίδέ με’ έξορκίζυ» σε εϊς τό όνομα τού θεού, 
νά λάβης τούτο υπό τήν προστασίαν σου. » ό  Β ε- 
δουΐνο; εγείρεται εϊς τάς λέξεις ταύτας, ών έννοεϊ 
τήν σημ.ασίαν, φθάνει εις τήν σκηνήν τού αιχμαλώ
του, άφυπνίζει τόν ρ α β α ί  ήτοι κύριον τού αιχμα
λώ του, καί τώ  δεικνύει τό ό α χ χ ίϊ.Ι  Από τής στιγ
μής έκείνης λύουν τά δεσμά τού Αραβος, τόν περι
ποιούνται ώς φίλον καί τώ  έπιτρέπουσι νά έπανα- 
κάμψν, ελεύθερος εϊς τά ίδια.

ΕΚ.ΠΑΪΔΕΤΣΙΣ ΕΝ 1ΝΔ1ΛΙΣ. Οί Ινδοί άπό τινο>ν 
ενιαυτών δείχνονται άπληστοι εϊς τήν έκπαίδευσιν, 
καί τά  τέκνα αύτών φοιτώσι μετά  συντόνου ζήλου 
ε ϊ; τ.ά έκεΧ εκπαιδευτήρια τής Καλκούττης, τ-ής 
Πουνάχης, τή ; Δελχής, τής Αγρας καί τής Βεναρές. 
Ινδός τις κάτοικο; τ ή ; Σουράτης έδωρήσατο 0 3 0 0  
άγγλικάς λίρας εις άνίδρυσιχ εκπαιδευτηρίου έν τή 
πόλει ταύτη ' έτερος έδωρήσατο 3 0 0 0  λίρ. εις συν- 
τήρησιν πέντε νέων ίνδών έν Αγγλίφ πρός τελειο- 
ποίησιν τών σπουδών αύτών' τρίτος τις προσήνεγ- 
κεν 2 0 ,0 0 0  λίρ. ε ϊ; σύστασιν βιβλιοθήκη; έν Βομ.- 
βάη. 0  Μωχαμετ Χ α μ ίλ Βάνη εκληροδότησεν 2 δ , 
0 0 0  λίρ. εϊς άνέγερσιν εκπαιδευτηρίου έν τή  αυτή 
πόλει. Νέα εκπαιδευτήρια άνεγείρονται έν Νακούση, 
Λαχόρη, Βαραμ.ποόρ, Βομβάη, Αλλαχαβάδ καί α λ 
λαχού. Ε κ τούτων δύναταί τις εϊπεΧν ότι ό αρχαίο; 
κόσμος αϊσχυνθείς πλέον διά τόν μ,ακρόν ύπνον αύτού, 
επιθυμεί τέλος νά άνακτήσφ τό μέρος, 8 οφείλει να 
λάβη καί ούτο; εις τό κοινόν έογον τού γενικού πο
λιτισμού. (Εκ τού Χ αύνου·)

ΕΚΓ]χ\ΤΔΕΥΣ1Σ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ. Επιστολή τις έκ 
Μαδρίτης, δημ-οσιευθεΧσα έν τή  ΒεΛγιχ;) Α π ξ α ρ τ η -  
σ(α ,  περιέχει πρός τοΧς άλλοις καί τάδε περί τής έν 
Ισπανία έκπαιδεύσεως. —  « II δημοσία έκπαίδευσις 
εν Ισπανία εύρίσκεται εις μεγίστην καί εκπληκτι
κήν όπισθοδρόμησιν. Τούτο δέ συμπεραίνετα·. προ
φανέστατα έκ τίνος σταστιστικής, έν ή σημειούται, 
οτι έξ όλων τών έν Ισπανία Δημοτικών συμβούλων, 
άριθμουμένων εϊς 7 2 ,1 3 7 ,  όχι όλιγώτεροι τών 4 2 , 
4 7 9  άγνοούσι τό άναγινώσκειν καί γράοειν. Εν τώ  
μεγάλο» δέ τούτο» αριθμώ τών άγραμμάτο/ν Δημο
τικών συμβούλων περιλαμβάνονται 4 2 2  Δήυ.αρχοι 
καί 9 3 8  Δημαρχικοί πάρεδροι. »


