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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΑΝΗΣ (συνέχεια).

Έ λα , ενώ άναβαίνομεν βραδέως τόν τρομερόν τοΰτον 
άνήφορον, διηγήσου μοί τήν Ιστορίαν σου, καί πρόσεξαν 
νά μή είπης ψεύματα, εΐπεν ό ευεργετικός εκείνος άν
θρωπος.

"Ω ! όχι κύριέ μου ! δέν θά κρύψω τήν άλήθειαν· εΐναι 
λυπηρά καί προξενεί αισχύνην είς εμέ,αλλά δέν θά ψευσθώ 
είς υμάς, όστις μοί Εσώσατετήν ζωήν— Λέγε λοιπόν.

—  ’Ονομάζομαι ’Ιάκωβος, εΐμαι υιός ενός πτωχοί» 
παντοπώλου τοΰ Λοδούνου, διαμένοντος εκεί είς τήν 
συνοικίαν τής ’Εκκλησίας.

—  Εΐμαι άπ’ έκεΐ, καί γνωρίζω τήν τοποθεσίαν, όπέ- 
λαβεν ό εύγενής· έξακολούθησον.

—  "Εχω δύο άδελφάς μεγαλειτέρας έμοΰ, αΐτινες Ενα- 
σχολοΰνται μέ εύχαρίστησιν είς τό εογον τοΰ πατρός 
μου, ενώ έγώ  δέν άρέσκομαι διόλου εις αύτό. 'Η  μήτηρ 
μου, ή τις μέ ύπερηγάπα, βλέπουσα τήν κλίσιν μου πρός 
τά γράμματα, μοί έπλήρωνε τό μηνιαίον του οιδασκά- 
λου καί μέ Ιστελλεν είς τό σχολείον, εναντίον τής θε- 
λήσεως τοΰ πατρός μου, όστις μέ ήθελε πλησίον του 
διά νά Εργάζωμαι, καί μέ άπεκάλει όκνηρόν, όταν μ’ εϋρι- 
σκεν άναγινώσκοντα. Τήν κλίσιν ταύτην πρός τά γράμ
ματα τήν εΐχα άπό μικρόν παιδίον. "Οταν ύπήγαινα τήν 
Κυριακήν είς τήν Εκκλησίαν, κατά τήν διάρκειαν τής 
ακολουθίας, έβλεπα τά ώραία βιβλία τών ιερέων, καί 
έπεθύμουν νά τά υπεξαιρέσω διά νά τά έχω ίδικά μου. 
"Εμαθα νά άναγινώσκω ταχέως καί χωρίς νά αισθανθώ 
πώς. Ά ναγινώσκω επίσης τούς λατινικούς ψαλμούς καί 
τούς εννοώ ολίγο ν  άλλ’ άνεγίνωσκον μόνον είς τό σχο
λείο1», ε ί ; δέ τήν οικίαν δέν εΐχον τοιοΰτον βιβλίον, διό
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τι ήτο πολύ άκριβόν. Ή  καλή μου μήτηο μοί ύπέσχετο 
δάντοτε νά μοί άγοράση Εν ώραίον ψαλτήριον· άλλ’ οί 
μήνες παρήοχοντο χωρίς νά δυνηθή νά οίκονομήση τά 
έναγκαία είς αγοράν τοΰ βιβλίου χρήματα. Ό  πατήρ 
¡¿ου τήν έπαγρύπνει, καί δέν τήν άφινε νά βάλλη τι κατά 
μέρος. Είναι άληθές ότι είμεθα πολύ πτωχοί, καί ή Ερ
γασία όλων μόλις ήρκει πρός τροφήν μας. Μόνος έγώ  
δέν είργαζόμην, έπανελάμβανε καθ’ έκάστην ό πατήρ μου 
Επιπλήττω1» με· μοί έφαίνετο όμως, ότι τό πνεΰμά μου 
είργάζετο* άλλ ’ αί χεϊρές μου ήρνοΰντο νά κάμωσι τό 
έργον τό όποιον τα ις Ιδιδον.

« Χθές ή μήτηρ μου μετά τών άδελφών μου εΐχον 
δπάγει νά ζυμώσωσι καί ψήσωσιν είς τό άρτοποιείον 
τούς μεγάλους μαύρους άρτους, τούς οποίους τρώγομεν. 
Ό δέ πατήρ μου έξήλθε τοΰ εργαστηρίου δι’ ύπόθεσίν του.

— Τουλάχιστον, φύλαττε τό έργαστήριον, όκνηρέ, μοί 
εΐπεν, έως ού έπιστρέψω καί μην έγγίξης τίποτε· διότι
 καί αύτός έξήλθεν άπειλήσας με, έγώ  δέ έστά-
δην είς τήν θύραν, βλέπων τούς διαβάτας· μεταξύ αυ
τών είδα Ερχόμενον ένα, όστις έπώλει βιβλία, καί ύπή- 
γαινεν είς τήν Εκκλησίαν καί είς τό σχολείον διά νά πώ
ληση.

«"Ελα Εδώ τώ  εΐπον, καί άφες με νά παρατηρήσω όλί- 
γον τάώραΐά σου βιβλία· διά τοΰτο δέ δέν χάνεις τίποτε I

— Μάλιστα, χάνω τόν καιρόν μου, εΐπεν ό πωλητής* 
βιάζομαι, καί άν δέν Οέλης νά άγοράσης, οέν λύω  τό δέ
μα μου.

—Λύσε το, τώ  εΐπον· δύναμαι νά άγοράσω εν βιβλίον.
Δέν ήξεύρω πώς μ’ έξέφυγεν αυτή ή φράσις· καί τοΰ- 

τσ έστάθη ή δυστυχία μου· διότι, άφοΰ τό είπα, δέν ήθέ-

—  227 —



λησα νά ψευσθώ,φοβούμενος μήπως ό πωλητής μέ περι- 
παίξη. Έμβήκεν εις τό έργαστήρίον, ελυσε τό δέμα του 
παρευθύς, καί μοε εδειξεν έν λατινικόν άγιον Εύαγγέλιον, 
τό όποιον μοί ήρεσε πολύ.

— 'Η  τιμή του είναι ήμισυ τάλληρον· εάν θέλης πάρε 
το, ειδεμή άφες το, μοί εΐπεν ό πωλητής· άλλ’ είναι πολύ 
ακριβόν δι’ έσέ* έπρόσθεσε μέ ύφος πανοϋργον, τό όποιον 
μέ ήρέθισε πολύ.

— Περίμενε ολ ίγον τώ  ειπον άποφασιστικώς· καί πλη- 
σιάσας εις τό συρτάριον, όπου έθετεν ό πατήρ μου τά έκ 
τής πωλήσεως χρήματα, τό ήνοιξα καί έλαβα ήμισυ τάλ- 
ληρον εις λεπτά. °Οτε άνεχώρησεν ό έμπορος, έκρυψα τό 
βιβλίον εις τόν κόλπον μου καί ήρχισα νά συλλογίζωμαι· 
έφοβούμην* έτρεμον· εννόησα ότι εΤχα κλέψει. ΉΟέλησα 
νά κράξω τόν έμπορον, αλλά δέν ήτο πλέον καιρός. Τί 
νά κάμω ; ό πατήρ μου ίσως Οά έπέστρεφε μετ’ όλίγον 
καί ένόουν ήδη, ότι ή όργή του θά έπιπτεν επάνω μου ώς 
κεραυνός. Έάν ήτο έκεϊ ή μήτηο μου, Οά μέ ύπερασπίζε- 
το, αλλά  κατά τήν απουσίαν της ήμην χαμένος. Έντρο
μος έσπρωξα τήν θύραν του εργαστηρίου, καί άνεβην τρέ
χω ν εις τό μικρόν υπερώον, όπου έκοιμώμην* άφοϋ έκλει
σα τήν θύραν, έκάθησα εις τήν κλίνην μου· καί μή άκούων 
θόρυβον, ήθέλησα νά εκπληρώσω τήν όποιαν ήσθανόμην 
επιθυμίαν του νά παρατηρήσω τό βιβλίον μου· τό έκβάλ- 
λω  άπό τόν κόλπον μου, καί άφ’ ου τό ¿φυλλομέτρησα 
όλίγον, ήρχισα νά άναγινώσκω τά πάθη τοϋ Χρίστου. Δέν 
ένόουν εντελώς τά ς Λατινικάς λέξεις· καί έκοπίαζε τό
σον ό νους μου έωσοΟ τάς εννοήσω έξ ολοκλήρου, ώστε 
«λησμόνησα εντός όλίγου τήν κακήν μου πραξιν, τόν θυ
μόν τοϋ πατρός μου, τήν τιμωρίαν, ήτις μ’ έπερίμενεν;

ίλ α  τά έλησμόνησα εκτός τοϋ βιβλίου μου. Αίφνης ήχοο- 
σα φωνάς εις τό έργαστήρίον, έννόησα, ότι έπέστρεψεν ό 
πατήρ μου καί έθύμωνεν εναντίον μου* έμάντευσα ότι ή 
μήτηρ μου έζήτει νά τόν καθησυχάση χωρίς νά εΰδοκι- 
μήση. ”Ω πόσον έπεθύμουν νά ήμην ποντικός καί νά μ’ έ- 
τρωγεν ένας γάτος ! "Εκρυψα τό βιβλίον ύπό τό στρώ
μα μου, καί εγώ  έχώθην υποκάτω τής κλίνης μου. Μετ’ ό
λίγον ήκουσα βήματα* υπέθεσα ότι ήτο ό πατήρ μου, καί 
ήσθανόμην ήδη, ότι έπιπτον εις τήν ράχιν μου αμέτρητοι 
ραβδισμοί. Έ ν τούτοις άνεθάρρησα όλίγον. Μοί έφάνη 
ότι ήκουσα βήματα έλαφρότερα ώς τά τή ς μητρός μου ή 
μιας έκ τών αδελφών μου.

Έκρουσαν τήν θύραν, »εγώ  είμαι, ή ’Ιωάννα, άνοιξε 
γρήγορα- » μέ εΐπεν ή πρώτη μου αδελφή. ’Ή νοιξα, καί 
άμα έμβήκεν έκλεισα.

« Πρέπει νά φύγης, εΐπεν* ό πατήρ μας θέλει νά σέ 
φονεόση· λεγει ότι είσαι κλέπτης,ότι έπήρες χρήματα άπό 
τό συρτόν του.

—  Έπήρα ήμισυ τάλληρον διά ν’ άγοράσω αυτό τό 
βιβλίον, τή εΐπον, σύρας τό Εύαγγέλιον άπό τό στρώ- 
μά μου.

—"Ο,τι καί άνήγόρασες, έκλεψες, μοί είπε σοβαρώςή 
αδελφή μου· πρέπει νά κουφθής μακράν άπ’ έδώ, διότι ό 
πατήρ μας, οστις σέ νομίζει μοσχομαγγεύοντα εις τήν πό- 
λιν ώρκίσθη, εάν σ’ εύρη, νά σ’ άφανίση εις τό ξύλον ή 
νά σέ παραδώση εις τήν αστυνομίαν ώ ς κλέπτην.

« Ή  λέξις κλέπτης έπαναλαμβανομ.ένη μέ έπίκραινε 
πολ»ύ, σας βεβαιώ ήρχισα νά κλαίω.

«Δέν είναι καιρός τώρα νά κλαίης, μοί εΐπεν ή αδελ
φή μου· πέρασε άπό τήν αυλήν καί ύπαγε νά κρυφθής εις
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τού άναδοχου σου τού κρεωπώλου* ή μήτηρ μας θά έλθη 
άπο'ψε έκεϊ να σ’ ευρη.

«"Εθεσα τό βιβλίον μου, τήν αιτίαν όλης της δυστυ
χίας μου υπό τόν έπενδύτην μου, καί έφυγα, χαθώς μ’ έ- 
συμβούλευσεν ή αδελφή μου. Μετ’ ολίγον έφθασα εις του 
άναδοχου μου- άλλα δέν έτόλμων νά είσέλθω φοβούμε
νος μή ύποπέσω είς ερωτήσεις χαί επιπλήξεις· έκάθησα 
υπό τό υπόστεγον όπου έβαλλε τούς βόας, χαί αισθανό
μενος έμαυτόν έν ασφαλεία χαί ζεστά, ήρχισα νά άναγι- 
νώσκω έωσοΰ νυκτώση, ότε ήλπιζον ότι θά ήρχετο ή μή
τηρ μου. Παρεφύλαττον λοιπόν, καί άμα ήκουσα τά βή
ματά της έσηκώθην διά νά τήν προϋπαντήσω. Ή  μήτηρ 
μου δέν μοί έπροξένει φόβον, καθώς ό πατήρ μου, καί μοί 
έφαίνετο ότιήρχετοώς ουρανία βοήθεια· έρρίφθην είς τόν 
τράχηλόν της καί τή διηγήθην κλαίων τήν πράξίν μου.

« "Ημην βεβαία, μοί ειπεν, παρατηρούσα, τό βιβλίον, 
ότι δέν έλαβες τά χρήματα διά νά πράξης κακόν, ά λλ ’ ό 
πατήρ σου δέν θέλει τίποτε ν’ άκούση· χρειάζεται καιρός 
διά νά χαταπραϋνθή* καί έως τότε που θά ζήσης πτωχόν 
μου παιδίον ; έσυλλογισθην νά ομιλήσω του άναδοχου σου 
διά νά σέ δεχθή· άλλ ’ εδώ θά σ’ εϋρη ό πατήρ σου, καί θά 
συμβή κάμμία δυστυχία.

—  Ναι, μήτέρ μου, τή εΤπον, πρέπει νά υπάγω πολύ 
μακράν· θελω νά ίδω  τούς Παρισίους χαί νά μάθω πολ
λά  πράγματα περί τών οποίων μοί ώμίλησεν ό διδάσκα
λός μου. Φ. I. Κ. (ακολουθεί).

I I  Θ Ϊ Σ Ι Α  T O T  Α Β Ρ Α Α Μ .

Μετά τήν άναχώρησιν τής "Αγαρ, ό 'Αβραάμ άπήλαυεν 
δλα τά άγαθά, τά όποια ό Θεός του ειχε δώσει· θέλων
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ϊέ 5 Παντοδύναμος νά δοκιμάση τήν ύπακοήν του, έπρό- 
«ταξεν αυτόν νά ύπάγη είς έν όρος, τό όποιον ήθελε τού 
δείξει, διά νά του προσφέρη θυσίαν τόν υίόν του Ισαάκ.

θυσία, ώ ς σας έλάλησα καί άλλοτε περί τών άρχαίων 
θυσιών, όσων ή ιστορία έφΰλαξε τήν μνήμην, είναι προσ
φορά, τήν όποιαν έκαμνον πρός τόν Θεόν μέ τινας τελε
τές, καί ή όποια τελειόνει συνήθως διά τής σφαγής του 
προσφερομένου ζώου, τό όποιον ένεκα τούτου όνομάζεται 
ΘΥΜΑ. Ουτω καί ό Νώε, άφοΰ έξήλθε τή ς κιβωτού, έσφα- 
ξεν επάνω είς έν θυσιαστήριον έστημένον διά τόν Κύριον, 
ζώά τινα έκ τώ ν όσων διεσώθησαν άπό τόν κατακλυσμόν. 
Συχνάκις τό οΰτω θυσιαζόμενον ζώον έθετον επάνω είς 
σωρόν ξύλων χαί αφού ήναπτον αύτά μέ πυρ, αί φλόγες 
κατέτρωγον τό θύμα* τούτο ώνομάζετο ΟΑΟΚΑΥΤΩΜΑ, 
χαί είς τήν θυσίαν ταύτην ό Θεός ευχαριστείτο τότε.

Κατά τούτον τόν τρόπον επί πολλούς αιώνας έδείκνυον 
τό σέβας τω ν οί άνθρωποι πρός τόν Θεόν, καί ότε ό Κύ
ριος έπρόσταξε τόν 'Αβραάμ διά νά Ουσιάση τόν υίόν του, 
τούτο ήτο πολλά μεγάλον δείγμα τής ύπακοής του· διότι 
κανέν πράγμα είς τόν κόσμον δέν είναι άγαπητότερον 
ϊίςτόν πατέρα, όσον ή ζωή τού τέκνου του. "Αλλος τ ις 
παρά τόν 'Αβραάμ ήδύνατο νά εΐπη* «Έ άν θανατώσω 
τόν μονογενή μου υίόν, πώς θέλει έκπληρωθή ή ύπόσχε- 
«ις τού Θεού, τήν οποίαν μού έδωκε διά νά μέ καταστή- 
ση πατέρα μεγάλου έθνους;»  Ά λ λ ’ ό Αβραάμ ήξευρεν, 
ότι τίποτε δέν^ειναι άδύνατον είς τόν Θεόν, καί ότι δέν 
πρέπει ν’ άντιλέγωμεν είς όσα μάς προστάζει, διότι αυ
τός γνωρίζει κάλλιον ημών τί συμφέρει είς τά πλάσμα
τά του.

'Ο 'Αβραάμ άν καί ήσθάνετο λύπην διά τήν αύστηράν

ί



Εκείνην παραγγελίαν, έλαβε τόν Ισαάκ καί ε'πορεΰετο,'βέ
ρων μεθ' έαυτοΰ παν τό άναγκαΐον διά τήν Ουσίαν. ΙΙά- 
τερ μου, Ιλεγεν ό Ισαάκ, άναβαίνων μετά κόπου τό 
ορος,> καί βοηθών τόν γέροντα νά περιπατή, ίδοΰ ή μά- 
χαιρα διά νά σφάξωμεν τό θϋμα, ιδού τό πυρ καί τά ξύ 
λα διά νά τό κατκκαύσωμεν, άλλά δέν βλέπω τό θύμα, 
τό όποιον πρέπει να θυσιάσωμεν.—  Ό  Θεός θά πρόβλεψη 
οι' αύτό, τέκνον μου,» άπεκριθη ό Αβραάμ, ζητών %ά χοα- 
τήτη τά δάκρυα του.
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Ά φοΟ Ιφθασαν είς τήν κορυφήν τουόρους, όπου επρε-

πε νά γίνη ή θυσία, ό Αβραάμ εΐπεν είς τό ν ’Ισαάκ* «Τέ- 
χνον μου, σύ είσαι τό θϋμα, τό οποίον πρέπει νά προσφέ
ρω είς τόν Θεόν· ό Κύριος σέ έξέλεξεν ώς τοιοϋτον, καί 
πρέπει νά σοΟ άφαιοέσω τήν ζωήν, καί βεβαίως τοϋτο 
γίνεται, διά νά σέ άνταμείψη κατ’ άλλον τρόπον. »

Τότε ό ’Ισαάκ τοΰ άπεκοίθη μετά πραότητος· «ό Θεός 
μοϋ Ιδωκε τήν ζωήν, αύτός είναι κύριος νά μοΰ τήν 
άσαιοέση. » Ό  πατήο του λοιπόν μέ τρεμούσας χείρας 
τόν έδεσεν έπί τής πυράς, καί ενώ έσήκωνε τήν χειρ* 
διά νά τόν Οανατώση μέ τήν μάχαιοαν, άγγελος απε
σταλμένος παρά τοϋ Θεοϋ, τοϋ έφώναξεν άπό τόν ουρα
νόν λέγω ν. « Αβραάμ, Α βρ αάμ ! μή κάμης κανέν κα
κόν είς τόν υιόν σου ! Ό  Θεός ήθέλησε μόνον νά σέ δο- 
κιμάση, καί εΐναι ευχαριστημένος διά τήν ύπακοήν σου. » 

Ταϋτα άκούσας ό πατριάρχης ύπερευχαριστήθη, ώ ς 
δύνασθε νά τό συμπεράνητε, καί λύσας παρευθύς τόν 
’Ισαάκ, τόν ένηγκαλίσθη φιλοστόργως χύνων δάκρυα χα
ράς. Ά ναβλέψας δέ είδε κριόν, τοΰ όποιου τά κέρατα 
ήσαν έμπλεγμένα είς θάμνον, καί διά νά δείξη είς τόν 
Θεόν τήν ευγνωμοσύνην του, έλαβε τό ζώον καί έθυσία- 
σεν αύτό επάνω εις τό θυσιαστήριον άντί τοΰ υίοΰ του. 
Μετά τοϋτο ό πατριάρχης καί ό υιός του έπέστρεψαν είς 
τάς σκηνάς των, θαυμάζοντες καί χαίροντες, καί δέν έδί- 
στασάν ποτε, ότι όλαι αί υποσχέσεις του Θεοΰ πρέπει 
νά έκπληρωθώσιν.

Έ ν τούτοις ό ’Ισαάκ είχε φθάσει είς τό τεσσαρακο
στόν έτος τής ηλικίας του, καί ό 'Αβραάμ ύπέργηρως 
ήδη έστοχάσθη νά τόν νυμφεύση· άλλά δέν ήθελε νά τοΰ 
δώση γυναίκα άπό τάς θυγατέρας τών Χαναναίων, μετα
ξύ τών όποιων κατώκει, διότι όλαι σχεδόν αί οίκογέ-
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νειαι τοϋ τόπου εκείνου ήσαν παραδεδομέναι εις τήν είδω- 
λολατρείαν, δηλ. εις τήν λατρείαν τώ ν ψευδών θεών, 
παρεστανομένων συνήθως μέ αγάλματα ξύλινα ή μετάλ
λινα. Προσεχάλεσε λοιπόν ενώπιον του τόν άρχαιότερον 
καί έξυπνότερον τών υπηρετών του, δστις ώνομάζετο 
Έ λ ι έ ζ ε ρ  καί εΐπεν εις αύτόν. « "Υπαγε εις τήν Μεσο
ποταμίαν, εις τήν πόλιν Χαράν, όπου κατοικεί ό αδελ
φός μου Ναχώρ, καί έκλεξον άπό τόν τόπον εκείνον γ υ 
ναίκα διά τόν υίόν μου ’Ισαάκ· ϋπαγε, καί ό Θεός θά σου 
ήναι οδηγός. »

Λοιπόν άνεχώρησεν ό Έλιέζεο συνοδευόμενος υπό πολ
λ ώ ν  υπηρετών καθημένων επάνω εις χαμηλούς, α ΐ  όποΐαι 
έχρησίμευον κατ’ εκείνον τόν καιρόν εις τήν Ά σ ιαν διά 
νά  κάμωσι μακρυνάς οδοιπορίας· φθάσας δέ πλησίον 
ε ις  τήν πόλιν, όπου κατώκει ό Ναχώρ, έδεήθη εις τόν 
θεόν έγκαρδίως λ έ γ ω ν  « Θεέ, άξίωσόν με νά επιτύχω 
εις τήν οδοιπορίαν μου, καί εύλόγησον τόν 'Αβραάμ, 
τόν κύριόν μου. Ιδού  εγώ  πλησίον εις τό φρέαρ όπου 
αί θυγατέρες τής Χαράν έρχονται νά ποτίσωσι τά  ποί
μνιά τ ω ν  κάμε, ώ  θ εέ  μου ! ώστε εκείνη, τήν όποιαν 
προσδιορίζεις εις γυναίκα του ’Ισαάκ, όχι μόνον νά μου 
όώση νά πίω ύδωρ, όταν τής ζητήσω, αλλά  καί νά μου 
ποτίση καί τάς καμήλους μου. »

Μόλις δ Έλιέζερ προσηυχήθη τοιουτοτρόπως, καί 
παρευθύς πολλαί νέαι έφθασαν τωόντι πλησίον εις τό 
φρέαρ διά ν’  άντλήσωσιν ύδωρ· μεταξύ δέ αυτών, υπήρ
χε μία, ή όποία ύπερέβαινεν όλας κατά τήν σεμνότητα 
καί τήν ωραιότητα. Λοιπόν ό Έλιέζερ έπλησίασεν εις 
τήν νεάνιδα ταύτηυ καί τής έζήτησε νά του δώση νά πίη, 
«ύτή  δέ τού έπρόσφερε τήν υδρίαν μετά πάσης χαράς,
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καί άφοϋ επιε· «θ έλω  αντλήσει ύδωρ, κύριε, είπε μέ αγαθό
τητα, διά νά ποτίσω τάς καμήλους σου, τό όποιον καί εκα* 
με. η Ταϋτα άκούσας ό Έλιέζερ δέν εΐχε καμμίαν αμφιβο
λίαν ότι ό Θεός είσήκουσε τής δεήσεώς του καί παρευθύς 
έκβαλών άπό τό δισάκκιόν του βραχιόλια καί ψέλλια (σκω- 
λαρίκια) χρυσά, τά έπρόσφερεν εις αυτήν διά τήν χάριν τήν 
όποιαν τού έκαμε, καί μετά ταϋτα τήν ήρώτησε, πώς 
ώνομάζετο καί τίνος Ουγάτηρ ήτο· ιι ’Ονομάζομαι 'Ρε
βέκκα, άπεκρίθη ή νέα, είμαι θυγάτηρ τοϋ Βαθουήλ, ό 
πάππος μου ονομάζεται Ναχώρ, άδελφός τοϋ Αβραάμ, 
όστις κατώκησεν εις τήν γήν Χαναάν.» Τοιουτοτρόπως ή 
'Ρεβέκκα εύρέθη, ότι ήτο έξαδέλφη τοϋ Ισαάκ, τοϋ όποιου 
μετ’  ολίγον έμελλε νά γίνη σύζυγος, τό όποιον κατ’  εκεί
νους τούς καρούς έσυγχωρεΐτο· ό Έλιέζερ προσπεσών ευ
χαρίστησε τόν Κύριον, όστις κατευώδωσε τό έργον του.

Λάβαν δέ ό άδελφός τής 'Ρεβέκκας, μαθών παρ’ αυ
τή ς τά  γενόμενα, έδραμε πρός τόν Έλιέζερ, καί τόν παρε- 
κάλεσε νά έλθη εις τήν οικίαν διά νά άναπαυθή, όπου δ 
πιστός υπηρέτης μεταβάς, άνήγγειλεν, ότι ήτο άνθρωπος 
τοϋ 'Αβραάμ, διηγήθη εις όλην τήν οικογένειαν τόν σκο
πόν τή ς οδοιπορίας του, έλάλησε περί τής ευλογίας τοϋ 
Θεοϋ επί τοϋ ‘ Αβραάμ καί τοϋ υίοϋ του ’Ισαάκ, καί επί 
τέλους έζήτησε τήν 'Ρεβέκκαν διά σύζυγον τοϋ ’Ισαάκ.

Ή  γονείς τής νέας έδέχθησαν μετά χαράς τήν πρό- 
τασιν ταύτην, καί τήν επαύριον,άφοϋ ήρώτησαν τήν νέαν, 
άν θέλη νά άναχωρήση μετά τοϋ άνθρώπου εκείνου,άπέςει- 
λαν αυτήν μέ τά ς ύπερετρίας της. Ούτω λοιπόν ό Έ λιέ
ζερ άνεχώρησε μετά τή ς 'Ρεβέκκας άφήσας πλούσια 
δώρα εις τούς γονείς καί τόν άδελφόν της, καί έπέστρε- 
ψεν εις τήν γήν Χαναάν. Ό  δέ ’Ισαάκ ευρισκόμενος κατά
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τύχην ε !ς τόν άγρόν παρετήρησε χαμηλούς Ιρχομένας,χαΙ 
ίδών τήν'Ρεβέκκαν μαχρόθεν ετρεξεν εις προϋπάντησίντης· 
αύτη δε ίοοϋσα τόν άνδρα, καί μαΟοϋσα άπό τόν Έλιέζερ, 
ότι αυτός ήτο ό κύριός του κατέβη άπό τήν χαμηλόν 
καί έσκεπασθη μέ τήν καλύπτραν. Ό Ισαάκ έμβασε τήν 
'Ρεβέκκαν εις τήν σκηνήν τοΟ πατρός του καί νυμφευθείς 
αύτήν Ιζησε τό υπόλοιπον τής ζωής του έν ειρήνη.

Σάς παρακαλώ νά παρατηρήσητε εις τήν ιστορίαν ταύ
την,παιίΐα μου, μέ ποιαν πρόνοιαν ό Θεός έπαγρυπνεΐ δι’ ε
κείνους, οί όποιοι αφιερώνονται εις αύτόν καί επικαλούνται 
τήν βοήθειαν του εις τάς επιχειρήσεις τω ν. Δέν άποοεικνύε- 
ται εκ των άνωτέρω, ότι ό ίδιος Θεός διεύθυνε καί τάς έλα- 
χίστας πράξεις τοϋ Έλιέζερ διά νά έπιτύχη εις τό ταξεί- 
■διόν του ; 'Γούτο πρέπει νά μάς έγκαρδιώνη διά νά ζητώ- 
μεν παρά του Θεού παν ο,τι είναι άναγκαΐον, καί ώφέ- 
λιμον εις ημάς· δέν πρέπει όμως νά έλπίζωμεν, ότι ό 
θεός θελει μάς δίδει καί πράγματα πρόξενα βλάβης εις 
■τους όμοιους μας ανθρώπους.

Ο  Τ Ϊ Φ Λ Ο Σ  Χ Ε ΙΡ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ .

Είς τ ινα  πόλιν τής 'Ιρλανδίας, όνομαζομενην Αρμάγην, έζη κά
ποιος τυφλός Γουλιέλμος Κεννέδυος τό όνομα, οστις διά τής έπιτη- 
δειότητός του εχίνει τόν θαυμασμόν όλων όσοι τόν εγνώριζον. Κα- 
τεσκεύαζε παντός είδους όργονα με χορδάς, εκκρεμή ωρολόγια, έπι
π λα , μηχανών εργαλεία, καί προ πάντων έςαιρέτους άσκαύλ.ους, 
δηλαδή κάϊδας. 'οθεν καί έξεπλήττοντο οί πάντες βλε'ποντες άνθρω
πον εστερημένον τώ ν οφθαλμών του νά δύναται νά κατασκεύαζα] 
το'σον τέλεια  έργα. Ευχαριστούντο δε νά  άκούωσι τή ν άξιοθαυμα- 
στον διήγησιν τών προσπαθειών κα ί τώ ν κόπων του, καί ιδού πώς 
άναφερει ταύτην κάποιος, οστις τόν ήκουσε διηγούμενον.

Ε ίμαι υιός ενός πτωχού χειροτέχνου, οστις κατωκει είς χωρίον ·πφ 
τό όποιον απέχει όλίγον διάστημα άπό τήν Αρμάγην. Οτε έγεννήθην 
δέν ήμην τυφλός, ά λλ ’ έχασα τό φώς τών οφθαλμών μου είς ηλικ ίαν 
πέντε έτών. Είς τή ν ηλικ ίαν όμως ταύτην δέν ήμην είς κατάστα- 
οιν νά  καταλάβω πόσον μέγα  δυστύχημα έπαδα τότε- έν τούτοις 
ήσθάνθην τούτο άπό τήν πλήξιν, ή όποία μέ κατέλαβεν αίφνηδίως. 
'Εως τότε έζων μεταξύ όντων, τά  όποια μέ ώμοίαζον, καί έν τώ  
μέσω άπειρων αντικειμένων, είς τά  όποία εΰρισκον εύχαρίστησιν' α ί
φνης όμως εΰρέθην μόνος καί ώς είς χάος. Αλλ’ άνεπαισθήτως ό κό
σμος, ό οποίος έρημώθη έξαφνα δι’ εμέ, άνηνεώθη- εως τότε έγνώ- 
ριζον τά  πράγματα μόνον βλέπων αύτά , έκτοτε δέ ήρχισα νά τά  
•χωρίζω διά τής άφής καί τής άκοής. ’Ενόσω έμεγάλωνα ήσθανδ- 
μην πόσον ήτο αναγκαίον δι' εμέ νά τελειοποιήσω τά  μέσα ταΰτα  
τού νά διακρίνω τά  πράγματα. Έσυνείθισα νά μετρώ τά  διαστή
ματα διά τού ήχου, καί νά μαντεύω τήν φύσιν τώ ν αντικειμένων 
διά τής προσψαύσεως· άλλά  τά  γυμνάσματα ταΰτα  εκαμνον μ ά λ
λον έξ ανάγκης παρά πρός διασκέδασιν.

"ίσως έπεράσετέ ποτε καμμίαν νύκτα χωρίς νά κοιμηθήτε- γνω 
ρίζετε πόσον ό καιρός τότε φαίνετα ι μακρός, καί όποιαν στενοχώ
ριαν αισθάνεται τ ις  έν τώ  μέσω σκότους. Λοιπόν φαντασθήτε μ ία ν
τοιαύτην νύκτα, άλλ ’ άτελείωτον το ινύτη  ητο ή ζωή μου !
Εΐ/ον μερικά παιγνίδ ια , μέ τά  όποία ήδυνάμην νά διασκεδάζω ολί
γον, ά λλ ’ ή διασκέδασις αϋτη  ήτο άσκοπος, καί ταχέως έκουρα- 
ζόμτ,ν.

Προς τούτοις ήκουον πάντοτε ολόγυρά μου νά  μέ οίκτείρωσι καί 
νά λυπώ ντα ι τούς γονείς μου διά τό βάρος, τό όποιον έδωκεν είς αυ
τούς ό Θεός. 'II εύσπλαγχνία αδτη μ έ παρώργιζε, καί δέν ήδυνάμην 
νά συνειθίσω εις τή ν ιδέαν, ότι είμα ι άδιακόπως α ιτ ία  θλίψεως καί 
στενοχώριας είς εκείνους, οί όποιοι μέ έγέννησαν. ’Αλλ’ αοάγε ητο 
δυνατόν νά μή χρησιμεύω εις τίποτε ; ΤΑράγε δέν ήτο αχαριστία 
καί ποταπότης νά παραδεχθώ, ότι καί τωόντι ε ίμ α ι ανίκανος δι’ ολα 
τά  πράγματα, καί νά γ ίνω μαι πρόξενος λύπης είς τούς γονείς μου ς

'Ο λαι αύτα ι α ί ίδέαι μέ άπησχόλουν, καί διά τούτο κατέβαλα ον 
πάσαν ποοσπάθειαν διά νά ώφεληθώ όσον τό δυνατόν άπό τάς δυνά
μεις, α ί όποιαι μου έμειναν. "θθεν ήρχισα νά εξετάζω  τά  π α ιγ ν ί
δια, τά  όποια μοΰ έδωκαν· τά  διέλυσα κατά  κομματια , και εντός 
ολίγου ήξευρα νά κατασκευάζω το ιαΰτα όργανα· καί αύτη μέν ητο 
ή πρώτη βιομηχανία μου. Κατόπιν ήθελησα νά έκλέςω  επάγγελμα, το
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όποιον ήδύνατο νά μέ καταστήση ανεξάρτητον, καί ¿σπούδασα την 
μουσικήν. Οί δέ γονείς μου  ίδοντες τάς προσπάθειας καί τάς προό
δους μου, μ ε  έστειλαν είς Αρμάγην, οπου έμαθα νά παίζω  τό βιο- 
λίον. Εν τούτοις δέν περιωρισθην είς μόνον  ταύτην τη ν σπουδήν" 
ήξευρα, δτι είς τον κόσμον ό άνθρωπος συχνάκις καταφεύγει έξ α 
νάγκης είς πολλά πράγριατα διά νά συντηρηθή, καί επρεπεν εγώ 
παρά πάντα  άλλον νά  λάβω τά  μ έ τρ α  μου.

« Κατά τύχην δε κατοίκησα είς τήν οικίαν ένος έπιπλοτέχνου καί 
δέν άφήκα τήν κατάλληλον ταύτην περίστασιν νά  παρέλθη εις μά- 
τη ν , άλλά  τάς ώρας τής άναπαύσεώς μ ο υ  εξέλεξα είς τό νά έργά- 
ζωριαι καί έμαθα νά κατασκευάζω διαφόρων ειδών έπ ιπλα . Έπα- 
νελθών εις τό χωρίον μου έκτος τοΟ βιολιού έγνώριζα καί τήν βιο
μηχανίαν ταύτην, καί τώρα έκίρδιζα περισσότερα παρ’ όσα μοΟ 
έχρειάζοντο διά νά ζήσω. 'Αλλ' οί γονείς μου εκτός τοΟ ότι έπτώ- 
χευσαν, ή σαν ήδη καί γέροντες" μ ετ ' ολίγον δε δέν r,μπορούν νά 
έξοικονομήσωσι τά  έξοδά των καί κατέφυγον είς έμέ. 'Η ήμερα 
εκείνη ήτο ή ώραιοτέρα τής ζωής μου' διότι έγώ , τά δυστυχές πα ι
διού καί τυφλόν, τό οποίον ήμην πρότερον βάρος είς τήν οΐκογένειάν 
μου, κατήντησα διά τής καρτερίας μου νά γείνω  τό στήριγμα αύ- 
τής 1 Τότε έμαθα, ότι τό καθήκον όταν έκτελήται δίδει δυνάμεις 
καί ευτυχ ίαν είς τον άνθρωπον.

’Εν τούτοις ούτε α ί δυνάμεις μου, ούτε αί προσπάθειαί μου ολι
γοστέυσαν" ήγόρασα μερικούς άσκαύλου; 'Ιρλανδικούς χαλασμένους 
διά νά τού; διορθώσω. Μετά πολλούς κόπου; κατώρθωσα νά κα τα 
λάβω τον μηχανισμόν, καί έν δίαστήματι έννεα μηνών, κατεσκεύα- 
σα ένα τής έπινοήσεώς μου, όστι; έπέτυχεν εντελώς.

« Είς τά χωρίον όπου κατώκουν ύπήρχεν ωρολογάς, ό όποιος ύπη- 
ρεπεθύμει νά μάθη τήν μουσικήν, καί μοΟ έπρότεινε νά τόν διδάξω 
τον άσκαυλον" τήν δε πρότασίν του ταύτην παρεδέχθην μέ τήν 
συμφωνίαν νά μέ μάθη καί αυτό; τή ν τέχνην του. Τοιουτοτροπω; 
ήμην είς κατάστασιν νά  διατηρώ τήν οικογένειαν μου δισ. διαφόρων 
χειροτεχνημάτων,τά όποια έπηγγελλόμην άλληλοδιαδόχως καί ανα
λογώ ; μ έ τά  κέρδη,τά όποια μοΟ εδιδον. Κατά τόν καιρόν τούτον απε- 
θανεν ό πατήρ μου κατά δυστυχίαν,καί μετ’ ολίγον ή μήτηρ μου τον 
παρακολούθησεν είς τόν τάφον. Μή βέλων δέ νά κατοικήσω είς το 
χωρίον μου, τό όποιον μοΟ ενθύμιζε τό λυπηρόν τούτο συμβάν, ήλθον 
είς Αρμάγην, όπου ένυμφεύθην καί ζώ προ πολλών ετώ ν εύτυχη; 
καί άνευ ανάγκης. Τό μόνον πράγμα, τό οποίον ζητώ  παρά τού
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Θεού τώρα, ε ίνα ι ή υγεία" διότι περιουσίαν μού έχάρισεν άνεξάν- 
τλητον, άφοΟ μοΟ έδωκε τήν επιμονήν καί τή ν φιλοπονίαν. s

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΜΟΤΣΙΚΙΙ, II ΚΙΝΤΡΑ ΑΙΩΛΙΚΗ.

'Αναφέρεται εις εν παλαιόν συναξάοιον, ότι ήκούοντο είς τά  δάση 
τής Σαξωνίας, είς τά  πέριξ ένός παλα^Ο φρουρίου, τή ν  σήμερον κα- 
τακρημν ισμένου, o i ηχοι αοράτου τινός οργάνου, τό οποίον ονομάζε
τα ι κινύρα ή κοινώς άρπα, όμοια μέ εκείνην, τή ν όποιαν παίζουσιν 
οί ’Ιταλοί περιφερόμενοι εις τούς δρόμους.

Οί ηχοι ούτοι ήσαν μελωδικώτατοι καί ένόμιζέ τ ι ;  ότι ήοχοντο 
έξ ουρανού.

Η εναέριο; αυτη κινύρα ή άρπα ήκούετο είς ώρισμένους καιρούς, 
καί μάλιστα  ότε έμελλε νά συμβή κανέν ευτύχημα είς τόν κύριον 
τού φρουρίου ή ε ΐ ;  τήν οικογένειαν του.

"Οθεν έλέγετο, ότι κάποια νηρηΐς δηλ. νεράιδα ¿προστάτευε τή ν 
οικογένειαν ταύτην, καί περιπετώσα ε ί ;  τόν άέρα προανήγγελλεν 
ε ί; αύτήν διά τώ ν μελωδιών τ η ; τήν χαράν, τή ν όποιαν έπρόκειτο 
νά αίσθανθώσιν.

Κατά τόν μεσαιώνα, δέν ειχον αμφιβολίαν οί άνθρωποι, ότι ύπήρ- 
χον τοιαΰται νηρηιδες. Α λλ' είναι περιττόν ν’ άνατρέξωμεν είς μύ
θου; διά νά εξηγήσω μεν εν αποτέλεσμα, τό  όποιον έμπορεί νά γεν- 
ναται χωρίς νά μεσολαβή κανέν πράγμα υπερφυσικόν.

Είναι ενδεχόμενον, ότι ήκούοντο εναέριοι μουσικά; συμφωνία! είς 
τά πέριξ τοΟ φρουρίου εκείνου, διότι δέν ε’ ναι αδύνατον νά έγνώρι- 
ζον κατά τήν άρχαίαν εκείνην εποχήν τό όργανον, τό όποιον όνο- 
μάζομεν κινύραν Αιολικήν, καί τό οποίον έν Γαλλία, καί μ άλ ιστα  
εν Αγγλία, μετεχειρίζοντο ε ί ; τάς έξοχά; καί εις τού ; κήπου; πρό; 
διασκέδασιν.

Τί δέ είναι Κινύρα Α ιολική;
Τούτο είναι εύκολον πράγμα διά νά καταλάβητε, μικροί μου άνα- 

γνώσται.
Εαν Οεσωμεν ε ί ; έ ν  παράθυρον ανοικτόν καί μάλιστα κατά τήν 

ώραν, κατά  τή ν όποιαν μεταβάλλεται ό καιρός, μ ίαν συνήθη άρπαν, 
θελομεν ίδεί, ότι α ί χορδαί θέλουσιν ήχεί, κα ί οί διάφοροι ήχοι τώ ν 
χορδών τούτων θέλουσιν αποτελεί είδος μουσικής συμφωνίας" άλλά 
μερικαι άπο τάς ηχούσα; τα ύτα ; χορδά; Θέλουσι κοπή.

A s i r ó v διά νά γ ίνετα ι αύτη ή αρμονία χωρίς νά κοπτωνται α ί
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χορδαί χατεσκεύ ασαν εν άπλούσταταν όργανον, τό ό ποιον όνομάζου- 
οι Κινύραν Λ ¡ολ ικήν τό όργανον τούτο συνίσταται εις δύο αρμόνι
κάς οανίδας (δηλαδή άπό έλοίτην τής ΙΊορβηγίας) τετραγώνους κατά 
τό σχήμα, επάνω εις τάς όποιας τεντώνουσι δύο χορδάς εκ μ ετάλ
λου, ώς τεντώνουσι τάς χορδάς τής κιθάρας θέτοντες υποκάτω αυ
τών ξυλάριον.

Αί χορδαί αύταί, όταν κ ινήτα ι ό άήρ, καί κα τ ' εξοχήν όταν ή 
κατάστασις τής ατμόσφαιρας μεταβάλλετα ι έξαφνα καί διά μιας, 
δίαδίδουσιν ήχους άρμονίκωτάτους' Οταν δέ θεσωσι πολλάς Αίολι- 
κάς άρπας εις διάφορα διαστήματα, καί μάλιστα εις καμμίαν ερη
μ ιάν, άκοϋεται μελωδικωτάτη συμφωνία. Είναι δέ άνέκφοαστος ή 
μελωδία τών Αιολικών άρπών, όταν γίνη τα ι έν καιρώ ώραίας νυκτος 
θερινής.

Τά αύτό πράγμα εμπορεί τ ις νά ύποθέση, ότι εγίνετο καί εις τό 
περίφημον άγαλμα τού Μέμνωνος εις τήν άνω Αίγυπτον. τοΟ όποιου 
λείψανα άκόμη ϋπάρχουσι καί τή ν σήμερον. Δ ιηγούνται δέ. οτι περί 
τό λυκαυγές καί προ τής ανατολής τού ήλιου, έκ τοΟ άγάλματος 
ήκούοντο ήχοι αρμονικοί. 'Η δέ μελωδία αίίτη έπαυεν εύθύς άφού 
άνέτελλεν ό ήλιος καί εφαίνετο εις τόν ορίζοντα. °θθεν τό φαινόμε
νό·; τούτο ήτο πολλοΟ λόγου άξιον ε ί ;  τούς αρχαίους. 'Εκ πολλών 
ονομάτων κεχαραγμένων εις τήν [ίάσιν τού άγαλματος του Μέμνω
νος, δεικνύεται ότι επίσημοι άνδρες, μ εταξύ τών όποιων καί ό αύ- 
τοκράτωρ ’Αδριανός, ήκουσαν τήν Οαυμασίαν ταύτην συμφωνίαν.

Οί αρχαίοι ποιηταί διά νά έξηγήσωσι τό φαινόμενο·; τούτο έλε- 
γον, ότι ό Μέμνων ήτο υιός τής Τΐοΰς (αύγής) καί ηρχετο καθ έκά- 
στην πρωίαν διά νά χαιρετήση τήν μητέρα του. ΈξηγοΟσι τό πράγ
μ α  τούτο μέ πιΟανώτερον τρόπον, ύποθέτοντες, ότι πλησίον τού 
άγάλματος ύπήρχεν άρπα Αιολική, τήν όποιαν οί Αιγύπτιοι ιερείς 
έφρόντιζον νά τεντώνουσι προ τής ανατολής τού ήλιου, καί νά τήν 
έκτεντώνωσιν ή νά  τήν μεταφέρωσι μεθ' έαυτών κατα τήν ανατο
λήν τού ήλιου.

Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α .

1 . 'θ  μικρός πλάνης (συνέχεια).— 2 . Η θυσία τού ’Αβραάμ μετά 
εικονογραφίας.— 3 . Ό  τυφλός χειροτέχνης.— 4. ’Εναέριος μουσική, 
ή  Κινύρα Αιολική.

ΤΎΠΟΙ! ΦϊΛΟΜΟΤΞΟϊ ΛΕΣΧΗΣ.


