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ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΪ ΑΘΩΝΟΣ.

Οτε ό Αγγλο; περιηγητής Κλάρκιο; άφήρπασεν έκ
ιών Μαναστηρίων τοΰ Αθωνος τά χειβόγραφα τοΰ Πλά
τωνος κα'. άλλων Ελληνικών συγγραμμάτων, ό ήμέτε
ρο» Κοραή; έρρηςε γοεράν φωνήν διά τήν ιεροσυλίαν
ύείνην. Σήμερον Ροβέρτος τις Κούρζων, Αγγλος καί
ούτος, έκδίδεε τήν κατά τόν Αθωνα πρόσφατον περιή
γησή, του, ένθα σαρκαστικώς διηγείται πώς ό πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έδωκεν αύτώ γράμμα
συστατικόν πρός τούς ηγουμένους καί μοναχούς τοΰ
όρους, πώς διά τούτου καί διά τής δωροδοκίας κατώρθωσε ν’ άποσπάση άπ’ αυτούς πολύτιμα τινα βυζανσινής τέχνης εθνικά κειμήλια, ώς άν έπέποωτο νά
Α παύση ποτέ ή τάλαινα Ινλλάς ούσα ερμαιον τών
ζενων, καί'ή λεγομένη ΛΙυσών λεία. Τήν περιήγησιν
τοΰ Αγγλου τούτου μεταφέρομεν εις τήν ήμετέραν
φωνήν καί διά τά ρηθέντα αίτια και ώς πλεϊστα πε
ρίεργα περιέχουσαν τής τοσοΰτον περισπούδαστου είς
καντα Ελληνα εθνικής ιστορίας. Αφήσαμεν δ’ ώς εΐχεν
°λην τήν κατά τοϋ πατριάρχου πικράν χλεύην, διά να
γίνη τού λοιπού μάθημα είς τούς εκκλησιαστικούς
β?χ·ηγούς τοϋ έζω Γένους. Ενταύθα θέλουσιν ίδεΐ οί
’’“γνώσται τής Ευτέρπης πόσοι αρχαίοι πολύτιμοι
θησαυροί σώζονται εις τά μοναστήρια τού Αγίου Ορους,
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ήτοι χειρόγραφα περισπούδαστα είς τούς αρχαιολό
γους, ζωγραφήματα τή; βυζαντινής σχολής, θήκαι λι
θοκόλλητοι ίεοών λειψάνων, αριστουργήματα βυζαν
τινής τέχνης, δώρα μεγαλοπρεπή γραικών αύτοκρατόρων.
Απαντα σχεδόν τά πολυάριθμα χειρόγραφα τού
Ορους φαίνεται ό'τι είναι θρησκευτικής ύλης. Πλήν τις
βέβαιοί ημάς οτι μεταζύ τών χειρογράφων τούτων δέν
ύπάρχουσι καί παλίμψηστα πολλά, ότι ύπό τά τροπάοια τής ’Οκταήχου δέν ύποκρύπτονται ίσως κωμωδίαι Μενανδρικαί, άν όχι ποιήματα τού Αρχιλόχου
καί Σιμωνίύου, πολυστένακτα άντικείμενα τών πόθων
παντός έραστού τής Ελληνικής αθανάτου Μούσηςς Είπομεν Σιμωνίδην, κ’ ένθυμήθημεν άλλο τι. 0 Αγγλος
Κούρζων δλας έπισκεφθεις καί άναδιφήσας τάς βιβλιοθήκας τοΰ Αθωνος δεν εύοεν έν αύταΐς ούτε Συυ.αΐδας ούτε Εύλύρους, ούτε μικροσκοπικούς Ανακρεοντα;’ καί ‘Ησιόδου;, καίτοι έλθών είς τό Ορος πριν τοΰ
Κ. Σιμωνίδου. Τούτο δηλονότι άναφέρομεν δι εκείνους
όσοι άμφιβάλλουσιν έτι περί τής γνησώτητος τών
περιβοήτων χειρογράφων τούτων έπειτα μαλιστ άπό
τήν έκδοσι-y τής πρωτοτύπου κατά τό ύφος καί τάς
υποθέσεις Αυμαί,ίος
Ιδού ή δινγησις τοϋ περιηγητοϋ.
Ο ήμέτερο: έν Κωνσταντινουπόλει ΊΙρέσβυ; Λόρδος
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Πόνσομβυς μετά τής κυρίας «ύτοΰ έξένιζό» με εϊς τά κλώνου αργυρά; άλύσεω;, ένδον τοΰ όποιου έβραζε»
κατά τά Θεραπεία παλάτιον τής Αγγλικής πρεσβείας, επί ανθράκων εί; άγγείον ό καφφε'ς· τέταρτο; δί τιότι ήβουλήθην νά πρχγματοποήσω σχέδιόν τι πρό έκαβεν άπό τού δίσκου τά κυμβία κ’ ένέχυσε τό ποπολλοΰ μελετώμενον, ήτοι νά μεταβώ είς τό δρος τόν τόν. Τότε δέ πολλοί συνάμα ύπηρέται κρατούντες
Αθωνα πρός έπίσκεψιν τών βιβλιοθηκών οσαι σώζονται έκαστος διά τής αριστερά; χαράς μεταξύ άντίχει»^
εϊς τά Μοναστήρια· Επειδή δέ κανείς άπό τόν καιρόν καί λιχανοΰ τό κυμβίον μέ τό ύποκρατηρίδιον αυτού,
τοΰ Κλαρκίου περιηγητής άλλος δέν ύπήγεν εϊς τά καί προβαίνοντες όμοθυμαδάν προσήνεγκαν ήμΐν τό
μέρη ταΰτα, δέν έδυνη'θην, έν Αγγλία ετι ων, νά συλ βραχύ ρόφημα, τό όποιον άφοΰ έπίομεν έλαβον πάλι»
λέξω εϊμή μικοοΰ λόγου άξια βοηθήματα καί οδηγίας. τά κυμβία καί άνεχώρησαν έν σιωπή ώς καί είσήλθον.
Αλλ’ ό Καντορβερίου Αρχιεπίσκοπος είχεν εύαρεστηθή Η σκηνή αυτή είν’ απαραίτητος παρά τοΐς Ασιανοί;,
νά δώση εις έμέ έπιστολήν συστατικήν πρός τον Πα τελουμένη μάλλον ή ήττον πομπωδώς πρός πάντα
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, δι’ης τόν περικίλει νά όπωσοϋν επίσημον ξένον.
μοί χορηγήση πάσαν δυνατήν εύκολίαν είς τάς κατά τά
Αφού ό’ έρροφήσαμεν ολίγα έτι ροφήματα καπνφΰ
μοναστήρια τής Ανατολής φιλολογικά; έοεύνας μου. καί οί ύπηρέται άπήλθον, έπαρουσίασα τό γράμμα το»
Φέρων τό σεμνόν τοΰτο έφόδιον επέβην ώοαίαν τινα αρχιεπισκόπου Καντορβερίου· ό πατριάρχης έλαβεν
έαρινήν πρωίαν εν ετει 183γ όμοΰ μέ τινας τών υπαλ αύτό μετά τής προσηκούσης τιμής, καί παρ’ αύτοΰ
λήλων τής πρεσβείας εϊς άκάτιον, καί διευθόνθην πρός λαβών ό διερμηνεύς άνέγνωσε πρώτον Αγγλιστί, έπει
τό Πατριαρχεΐον κείμενον κατά τό Φανάριον συνοικίαν τα τό μετέφρασεν Ελληνιστί.
κατέχουσαν τά μεταξύ τών τειχών τή; αρχαίας πόλεως
— Καί τί έστίν, ήρώτησεν ό πατριάρχης, δηλαδή
καί τοΰ Κερατείου κόλπου. Ή λέζις δ’ αυτή Φανάριον ό αρχηγός καί ή κεφαλή τής έν Ασία Ελληνικής Εκ
δέν γίνεται έκ του yaroo, άλλ είναι σύνθετος έκ τών κλησίας, τί έστίν αρχιεπίσκοπος Καντορβερίου ;
δύω τουρκικών λέξεων <ρειά γερ ο έστι κακός τόπος— Πώς! είπαν έκπεπληγμένος διά τό ερώτημα.
Είς τό χθαμαλόν καί ρυπαρόν μέρος τοΰτο περιωρίσθη
— Ερωτώ τί πράγμα είναι ούτος ό αρχιεπίσκοπος.
σαν οί Γραικοί μετά τήν ύπό Μωάμεθ του Β' άλωσιν
— Αλλ’ είν’ ό αρχιεπίσκοπος τού Καντορβερίου.
τής μητροπόλεώς των. Τό δέ πατριαρχεΐον είναι με
— Τίνος ·,
γάλη, σαθρά, άπό ξύλον μελαμβαφές κτισμένη οικοδο
Ενταύθα έγόυ καί οί φίλοι μου μικρόν έδέησε ν’άμή, κατέχουσα τήν κορυφήν κατήφορου αποτόμου· ναπέσωμεν ύπτιοι έκ τοΰ γέλωτος. Ποτέ δέν έπι^εύοαπ’ αύτοΰ βλέπει τι; υπεράνω άλλων οικιών τόν Κε- μεν δτι άνήρ περιβεβλημένος τόσον ύψηλόν εκκλησια
ράτειον κόλπον, καί απέναντι τά βουνά τή; Πέρας καί στικόν άξίωμα ήθελ είσθαι άγνώς πραγμάτων τοιούτου Γαλατά. Αφοΰ ικανήν ώραν περιεμείναμεν εί; των. 0 πατριάρχη; τής Ανατολής, ό διάδοχος Γρηεΰρύχωρον άντιθάλαμον ένθα συνεστρέφετο πολύς όμιλός γορίου τοϋ Ναςιανζηνοΰ, τοϋ Χρυσοστόμου, τού αίρειερέων καί διακονιάν, συνεχομένων άπό έ'κπληξιν, ΐσω; σιάρχου Νεστοοος νά μή έπίσταται άλλους τίτλους
καί τινα φόβον, πρός τοιαύτην πολυπληθή έκ μ.έρους χριστιανικού; εϊμή τούς τής ιδίας έαυτοΰ εκκλησία;
τή; Αγγλικής Πρεσβείας έπίσκεψιν, τέλος ώδηγήθημεν καί τόν τής Ρώμη; ! (α) ΓΙλήν είν’ αληθές δτι ό
είς τήν αίθουσαν τή; ύποδοχής. Ο πατριάρχης δεν Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης αναγορεύεται συνή
έβοάδυνε να παρουσιασθή. ‘Η ηλικία αύτοΰ μ’ έφάνη θως ύπ’ ευαρίθμων τινών ραδιούργων Γραικών, τρα
μή ύπερβαίνουσα τά τριάκοντα καί πέντε έτη. Εφόρει πεζιτών καί τοκογλύφων τού Φαναριού, προαγόντων
δέ πορφύραν μεταξίνην εσθήτα ώς οί Γραικοί επίσκοποι. είς τό ύψηλόν τούτο άξίωμα άνθρωπόν τινα άχύρινον,
Εκάθησεν είς τήν γωνίαν του διβανίου σιωπηλώς, δπως κινώσιν αύτόν έποαένως κατά τό έαυτοΐς δοκοΰν.
θωπεύων διά τής χειρός τήν πυρράν γενειάδα του, ώ;
Εξυγήσαμεν είς τόν πατριάρχην δτι ό αρχιεπίσκοπο;
τις Οθωμανός σατράπης, πράγμα άσύνηθες παρά τω Καντορβερίου είναι άνήρ τι; έέοχος διά τάς ύψηλάς
γραικικω κλήρω.
γνώσεις καί τά; χριστιανικά; αύτοΰ άρετάς. Οτι αυτός
Μετά δέ τάς αμοιβαίας φιλοφρονήσεις καί δεξιώ είναι ή κεφαλή τής μεγάλης Αγγλ'κανής ’Εκκλησίας,
σεις, ©ύοα τις ήνεωχθη καί ύπηρέται πολλοί είσήλθον ότι φέρει κατά τόν βαθμόν τά όευτερεΐα μετά τό
γυμνόποδες, ένδεδυμένοι εκκλησιαστικά. Τούτων είς βασιλικόν γένος, δτι έξ άμνημονεύτων χρόνων ό αρ
έκράτει δίσκον άργυρουν πολυτελώς γεγλυμμένον, φέ- χιεπίσκοπος Καντορβερίου έστεφε τού; βασιλείς ήμών,
ροντα άργυρά κοχλιάρια καί δοχεΐον με γλύκυσμα έκ τούς βασιλείς έκείνους τού; εφορεύοντας έν τή δυνάμει
κίτρου· έκαστος ήμών έλαβε μίαν κοχλιαρίαν κ’έθεσε αύτών τάς τύχας ολοκλήρου τοΰ κόσμου.
πάλιν τό κοχλιάριον έπί τοΰ δίσκου. Ακολούθως άλλοι
— Καλόν! άπήντησεν δ πατριάρχης. Πλήν πώς
ύπηρέται, τόσοι τόν αριθμόν δσοι ήμεθα οί ξένοι, προσ γίνεται ή κεφαλή τής Αγγλικανής ’Εκκλησίας, νά
ήνεγκαν ύδωρ είς κρυστάλλινα λαξευτά ποτήρια. Μετά ήναι άπλοΰ; μόνον επίσκοπος· ενώ έγώ, ό πατριάρχης,
τούτους έτεροι, πάντοτε είς διά καθένα, μάς έδωσαν έχω ύπό τό πνευματικόν μου κράτος τού; άλλους πατάς πίπας. Μετ’ ού πολύ, νέον τάγμα ύπηρετών παρετάχθησαν εϊς τό βάθος τής αιθούσης· καί είς μέν
τούτων έφερε δίσκον καλυπτόμενον άπό διάχουσον
(α) “Αν ή αμάθεια τοΰ πατριάρχου συνίστατο είς τήν άγνοιαν
καί χρυσούς έχων κροσσού; τετράγωνον ύφασμα- έτερος τοϋ αρχιεπισκόπου Καντορβερίου, ήμεΐς τήν νομίζομεν συγγ.
δέ προσελθών άφεϊλε τό έπικάλυμμα τούτο κ’ έθεσεν γνωστέαν. ‘Ο διάδοχος τοΰ Γρηγορίου και Χρυσοςόμου δέν είν
αύτό έπί τού ώμου τού φέροντο; τόν δίσκον ούτος δ’ άπαραιτήτως ύπόχρεως νά γνωρίζη όλους τούς αρχιεπισκόπους
τής χριστιανωσυνης. Γνωρίζει άράγε ό αρχιεπίσκοπος Καντορ
έμεινεν έκτοτε ακίνητος ώσεϊ άγαλμα· τρίτος δέ τις βερίου τόν Νικομήδειας, τόν Δέρκων, τόν Έλασσώνος Επί
είσήλθεν ακολούθως βαστάζων θυμιατήριον άπό τρι-ΐ σκοπον ;
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οις μεγαλοπρεπή φύσιν άνιλογιζόμη» δτι τά “ράγαατα μετεολήθησαν οπωσοΰν άφότου ά γενναίος (κείνος
Ιάσων διέπλευσε τά μεοη ταΰτα μέ τήν τοιάκοντάζυγόν του Αργώ. Αν δε πρέπη νά δώσωμεν πίστιν
είς παλαιόν τινα συγγραφέα γράψαντα περί τής έρ·
μητικής τέχνης, δύναμαι νά συμπεράνω δτι ό πλους
τοΰ ίάσωνος καί ό ίδικός μου ειχον όχι πολύ άνόμοιον τόν σκοπόν. Τό χρυσοϋν δέρας, διΐσχυρίζεται
ό περί ού ό λόγος συγγραφεύς, δεν ήτο δέρμα χρυσοϋν,
επειδή τίς είδε ποτέ χρυσοϋν ώρνίον; Ο Ιάσων, λέγει,
έζήτει είς τούς Κολχούς βιβλίον πολύτιμον γεγραμμένον χρυσοί; γράμμασι κ’ ε’νδιαλαμβάνον πάσαν
τήν άλχημικήν σοφίαν. Δι’ αύτοΰ έμελλε νά μάθη
πώς νά μεταποιή τά μέταλλα, πώς διά τοΰ άλαμβίκου νά έζάγη τά αθάνατον νερόν, καί πώς δλαι αί
φυλαί καί γλώσσαι τής γης νά έλθωσι καί νά τόν
προσκυνήσωσιν ώς κύοιον τών ηδονών τοΰ κόσυου
τούτου.
Προσωρμίσθημεν είς ΚαΛουρ.ι Κα.Ιεσσί ία έπί τής
Ευρώπη; φρούριον τών Δκρδανελλίων. Εκεΐθεν δέ άναβάντες είς ήμιόνου; δέν έβραδύναυ.εν νά φθάσωαεν
είς τό όροπέδιον έφ’ ού κεϊται τό μένα μοναστήριον
*Τοϊς άγαπητοΐς ηριΐχ ήγονριέτοις, χαθηγονιιένοις,
τής Αγία; Λαύρας.
, έπιστάτχις χαι τοποτηρηταΐς των μοναστηρίων
ΜΟΝΑΣΤΙ1ΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΤΡΑΣ.
τοΰ ' Λ γιον "Ορους χαι πάσας (iJ-.Ιης μονής.

τρίάρχα?, τούς Αρχιερείς, τούς επισκόπους, πάντα;
τούς κατέχοντας βαθμόν τινα ή άξίωμα έν τή έκκλη·
σία. Πώς γίνεται-, δέν τό έννοώ, καί ούδέ δύναμαι
νά απαντήσω είς τό γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Καν
τορβερίου. Πλήν έπειδη έρχεσθε έκ μέρους τή; Αγ
γλικής Πρεσβείας θέλω σάς δώσει τά όποια μέ ζητείτε
·,
. γραμματα,
.
, sσυστατικά
σι ων να ευρετε υποσοχην
και.
«Μιποίησιν είς παν μοναστήριον άναγνωρίζον τό πνευ
ματικόν κράτος τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως.
Τότε προσεκάλεσε τόν γραμματέα του πρός δν
ίίπον τ’ όνομα και τούς τίτλου: μου- ούτος οέ άποουρθείς είς έν τών παραθύρων τής αιθούσης έγραψε,
καθ’ ύπάγόρευσιν τοΰ πατριάρχου πολλά περίεργον εγ
κύκλιον έπιδοθεΐσάν μοι μετ’ όλίγας ήμέρας καί μεγάλως χρησιμεύσασάν μοι εί; τήν χατά τά μοναστή
ρια περιοδείαν μου. Επειδή δέ εί; όλίγους τών διαμαοτυρουμένων έγενεν ή τοιαύτη χάρις, προσθέτω
ένταΰθα τό πατριαρχικόν φιρριάηοχ’ περιττόν δέ νά
ίίπω ό'τι οί πρός οδς διευθύνετε) ώφειλον τυφλήν
τήν ύποταγήν είς τά ενιίιαλαμβανόμενα.

Γρηγόριος·, οίχοι·μενιχος πατριάρχης, άρχιεπίΤοΰτο τό μοναστήριον, δμοιον πολλά με φρούριον
ςχοπος χαι μητροπο.Ιίτης -Κωνσταντινουπόλεως χτ.Ι- παλαιόν περικυκλοΰται ύπό ύψηλών, λευκών τειχών,
, « Αγιοι ηγούμενοι, καθηγούμενοι καί έπιστάται τής ύπεράνω τών όποιων έβλέπομεν όμοΰ φύρδην συγκε
άδελφοτητος τοΰ Αγίου Ορους καί λοιποί πατέρες τών χυμένα Θόλους, πύργους άλλοκότου;, καί κορυφάς κυτιμίων μοναστηοίων τοΰ Αγίου Ορους καί πάντων τών παρίσσων. Ενθεν δέ κακεΐθεν προεξεΐχον τών τειχών
λοιπών τιμίων μοναστηρίων τών υποκειμένων τω ή- προεκβολαί δωματίων, τά λεγο'μενα εν Κωνσταντιμετέρω Οίκουμενικώ Θρόνω, είοήνη παοά θεοΰ καί ευ νουπύλει σαχνισία, Πρό τή; εισόδου υπάρχει πρόςΌον
βυζαντινής ε’ργασίας, ήτοι θόλο; επί τεσσάρων στηριλογία είη μεθ’ ύμών.
« Ο ©έρων τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν γράμμα ζόμενος κιό.ων. Εκεί δ ηγούμενος μ.’ έπερίμενε μετά
ίϋγενέστατοί κυρ Ροβέρτος Κούρζων. Αγγλος τήν πα τών αδελφών. Διότι προεξαπέστειλα τόν ύπηρέτην
τρίδα, συστημένο; εί; ήμά; άπό σημαντικά’υποκείμε μου οστις άναμφιβόλως άνήγγειλεν δτι μέγα καί
να, προτιθέμενος νά κάμη σπσυδάς εί; τήν παλαιάν σημαντικόν ύποκείμενον ήρχετο είς έπίσκεψιν των. Μ
*αί νεωτέραν φιλολογίαν, φρονεί δτι δύναται νά έχαιρέτησαν δεικνύοντες σέβας βαθύ· μετά δέ τάς α
εύρη βοηθήματα πρό; τόν σκοπόν του αύτόν είς τας μοιβαία; προσρήσεις οί μοναχοί είσήλθον αύθις κατά
βιβλιοθήκας τών γραιχικών μοναστηρίων. Οθεν συνι- γραμμήν ώς εις λιτανείαν διά τής έξωτάτοι Θύρας
βτώμεν τό άτομ,όν του πρός όλου; ύμάς, καί διατάτ- καί έτέοων δύω θυ;ών δλων σιδηρών. Εν μέσφ τής
τομεν καί θέλομεν ού μόνον νά τόν ύποδεχθήτε είς εξαίρετου ταύτης συνοδίας έπροχώρησα είς τόν
εκάστην τών άγ· μονών μ’ όλην τήν δυνατήν φιλο ναόν κείμενον είς τδ μέσον τής μεγάλης αυλής. Εκεί
ξενίαν καί περιποίησιν, άλλα προστούτοις νά τόν προσεκύνησκ, καί οί μοναχοί έψαλαν τό Κύριε ’Ε
Μετά ταΰτα ό
εύχαοιστήσετε εϊς πάν ούτινος ήθελεν έχει χρείαν, λέησαν είς τήν υπάτην διαπασών.
ηγούμενος
λαβόμενός
μου
τής
χειρός
μ
’ ώδήγβσε διά
καί *νά τόν δώσετε καθαρά; καί ακριβείς πληροφοοίας
πολλών
ζοφερών
ξύλινων
κλιμάκων
εί;
κομψόν δωμά
είς δλας τάς ερωτήσεις άποΰ ήθελε σάς κάμει, μέ
των
ηύτρεπισμένον
τουρκιστί
κ
’
εχον
προεκβολήν
ώς
ΐρόπον ύποχοεωτιχψν, διά νά μείνρ κατά πάντα εύχαριστϊμένο; άπό τό φέοσιμον καί τήν διαγωγήν σας, έκείνας τάς όποια; είδον έξωθεν. Διέταξε δέ κ’ έφε
ο Ούτω ζητοΰμεν καί επιθυμούμε·) νά γίνη- ή δέ ραν καφφέν, καί μ’ εΐπεν δτι ό θάλαμος ήτον ίδικός
θεία χάρις καί ή ήμετέρα ευχή καί ευλογία εί'ησαν μου. Τότε έπαρουσίασα το πατριαρχικόν γραμμα' τ
άνέγνωσεν εύσε^άστω; καί μ’ έπανέλαβεν δτι ήδυνάμεθ’ ύμών.
μην
νά μείνω οσον ήθελα είς τό μοναστήριον. Τοιου
Εν Κεονσταντινουπάλει I (13) Ιουνίου 1837. »
τοτρόπως
έγκαθιδρύθην άριστα είς έν τών μεγάλων
Αί όδοιπορικαί μου προετοιμβσίαι ήσαν βοαχεΐαι.
μοναστηρίων
τοϋ περιφήμου Αθωνος τών πολλά ολί
Εμίσθωσα ώ; διερμηνέα μ.ου καί διευθυντήν είς δλα
γον
έτι
γνφστών
είς τού; Ευρωπαίους,
ενα γραικόν ύπηρέτην, μεθ’ ού επέβην εί; άκάτιον, καί
Πολλοί τών* πατέρων άξιοφόροι τοΰ μοναστηριού
παραμείψαντε; τήν άκραν τοΰ Σεραΐου, κατέβημεν ή
ρεμα μετά ποΰ ρεύματος εί; τήν θάλασσαν τού Μαρ ήλθον ακολούθως είς έπίσκεψιν μου. Αί φιλοφρονήσεις
μας τέλος δέν είχον. Πρός τό έσπέρας έζήλθον νά
μαρά.
Ημεθα έγγΰς τής Ιμβρου καί περιβλέπω» τή» π-έ- περιπατήσω· οί ταλαίπωροι μοναχοί όσους ήπήντων
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μ’ έολεπον κεχηνότες καί θκυμάζοντες, ή μοί άπέ- τού Χριστού καί τής Παναγίας είς τό καταπέτασμα
τεινον ασπασμού; σ/ηματίζοντες πολυτροπως και τοϋ ιερού, έκατε'ρωθεν τής ώραία; πύλης, είναι δω
κωμικώς τό σώμα- εκας·ος δέ κατά τό μέτρον τής εαυ ρήματα τοϋ Αϋτοκράτορος Ανδρονίκου τού Παλαιολόι
τού νοημοσύνης έδείκνυεν ή έκπλζ,ξιν ή σέβας· ΐς-αντο γου, ούτινος ή είκών ώς καί ή τής Αύτοκρατορίσσης
άπορούντες, μ’ ήκούοόθουν κατόπιν, καί τινες μάλιστα φαίνονται γεγλυμέναι έπΐ τής έπιχρύσου άργυράς πλα
έσταυροκοπούντο ώς άν εί/ον διέίθει πλησίον άγνω κάς· περιεργότατα τεχνικά μνημεία έξειργασμένα ποστου τινός ζώου.
λυτελώς διά χρυσών συρμάτων καί λίθων πολυτίΤό μέγα καί άςιοπερίεργον τοϋτο μοναστηριού άνη- μων, σαπφείρων καί σαρδίων καί αχατών·
γε'ρθη ύπά Νικηφόρου Αϋτοκράτορος· πλήν δεν ήδυ
’Αμφότεραι αί έκκλησίαι είν’ έστρωμμέναι μέ λαμνηθησαν νά μ’ είπωσι τίνος Νικηφόρου, Νικηφόρου τοϋ πρά πολύχροα μάρμαρα. Τά έν αύταϊς κειμήλια ήλατΛογοθέτου, η Νικηφόρου τού Φωκά, η Νικηφόρου τού τώθησαν μεγάλως εις αξίαν καί άριθμόν άπό τής
Βοτονιάτου. Ο,τι ηςευρον καί ό',τι μ, ειπον ήτον ότι άρχής τού ’Αβουλαβούδ πασσά οστις κατεγύμνωσε τά
ό τελευταίος Νικηφόρος διωχθείς ύπό Αλεξίου Κομνη- μοναστήρια καί τούς μοναχούς τού Αγίου Ορους. Πλήν
νού κατέφυγεν είς τό μοναστηριού τούτο ένθα καί άνέ- οί μοναχοί πονηρότεροι αύτοϋ κατόρθωσαν νά διαφυλαβε τό μοναχικόν σχήμα. Αλλά κατά ίωάννην λάξωσιν έτι ικανόν μέρος τών ιερών άναθημάτων.
Κομνηνόν, οστις έπισκέφθη τό Ορος έν έτει 1701 Τινά τούτων ανάγονται είς τούς χρόνους τών Αύτοφαίνεται ότι έθεμεύιώθη άπό Νικηφόρον τόν Φωκάν, κρατόρων, καθότι ολίγοι τών διαδόχων τοϋ Μεγάλου
έπεσκευάσθη δέ μετά ταύτα άπο Νεάγουλον ηγεμόνα Κωνσταντίνου ήμέλησαν νά έκδυσωπήσωσι τούς ά
Βασσαραβίας.
γιους διά πλουσίων δωρημάτων, καί τύχωσι τής
Κατά τό νοτιοδυτικόν πέρας τοΰ οικοδομήματος άφέσεως τών πολλών των άυ.αρτιών, Τινά τών άτ
ύψούται μέγας τετράγωνο; πύργος, όπου άλλοτε έφυ- άφιερωμάτων τούτων είν’ ά'ξια άληθώς τής τών άρ·
λάττετο πιεστήριον τυπογραφικόν, τά όποιον οί Τούρ χαιολόγων προσοχής, τό μέν ώς τά αρχαιότατα πι
κοι εσύντριψαν έν καιρώ τού έλληνικού άγώνος, Τό θανώς καί βεβαίως τά μεγαλοπρεπέστατα τών χρυσο
εσωτερικόν τού μοναστηριού περιλαμβάνει δύω μεγά- χοϊκών έργων· τό δέ, διότι ή γνησιότης αυτών ειν
λας αύλάς καί άλλας μικροτέρας· πέριξ τών δύω αναμφίβολος, ώς μή έξελθόντων πώποτε έκτός τών
πρώτων εκτείνονται στοαί συγκοινωνούσα! με τά κελ- μοναστηρίων άφ’ ής έποχής οί ευσεβείς δωρηταί τά
λεία τών μοναχών είναι δέ ούτοι τήν σήμερον έκα- άνέθηκαν.
τόν εϊκοσιν· άλλά τό μοναστήριον είναι χωρητικόν
Τό πολυτεμότατον τών κειμηλίων τής Αγ. Λαύρας
πολύ μεγαλητέοου αριθμού.
Εν μέσω έκατέρας τών είναι θήκη τις περιέχουσα τεμάχιον τού τιμίου ξύλου,
αυλών υπάρχει και μία εκκλησία. Οί εσωτερικοί τοί δωρηθεΐσα είς τήν μονήν παρά τοϋ θεμελιώσου αύτής
χοι τού νάρθηκος φέρουσιν έζωγραφημένας εικόνας Νικηφόρου τού αϋτοκράτορος. Σύγκειται όλη έκ χρυσού
άγίων καί παραστάσεις τής Δευτέρα; Παρουσίας καί τής άπεφθου έχουσα ύψος δεκαοκτώ δακτύλων, κλειόμενη
Κολάσεως. £ΐ; τούς συνήθως ύπερμεγέθεις τούτους διά θυρίδος ής έκάτερα τά φύλλα φέρουσιν έξωθεν δι
πίνακα; οί τεχνϊται επροσπάθησαν προφανώς νά πα- πλήν σειράν άδαμάντων, τών άρχαιοτάτων άφ’ όσου;
ραστήσωσι περισσότερον τήν άσχημίαν τών διαβόλων είδον, σμαράγδων, μαργαριτών καί όουβινίων μεγάλων
παρά τών αγγέλων τήν ώραιότητα. Οί δυστυχείς ώς ήμίδραχμα. Ανοιγομένης τής θυρίδος φαίνεται είς
άγγελοι είναι γενικώς πολλά ήδικημένοι είς τάς αρ τά έντός τό τεμάχιον τοΰ σταυρού καταστράπτον
χαίας ταύτας παραστάσεις. Ο κορυφαίος τών διαβό άπά πετράδια. Η θυρίς ένδοθεν ώς καί πάσα τής
λων, ό πρωταγωνιστής τής σκηνής, παριστάνεται θήκης ή έπιφάνεια καλύπτεται άπό γλυφάς παρις-ώύπερβολη δύσμορφος, έχων στόμα παμμέγεθες, όδόν- σας αγίους καί κοσμεΐτ’ έπίσης μέ λίθους πολυτε
τας μακρούς, καί κατατρώγων συνήθως δύω ή τρεις λείς. Η μεγαλοπρεπεστάτη αύτη θήκη είν’ αριστούρ
συγχρόνως αμαρτωλούς, τών όπείων ή σάοξ, ά' κρίνη γημα βυζαντινής τέχνης.
τις άπό τήν έκφρασιν τού προσώπου του, είν’ είς αυ
Η δέ βιβλιοθήκη τοϋ μοναστηριού κείμενη αριστε
τόν τροφή πολλά βδελυκτή· ϊσταται δ’ έν τώ μέσω ρόθεν τή; αμέσως μετά τήν είσοδον μεγάλης αύλής,
μεγάλου ερυθρού βάμματος, είκονίζοντος δήθεν φλόγας συνίσταται έκ δύω προσεχών δωματίων. Τά βιβλία
ένθα πληθύς ψυχών αμαρτωλών κεϊνται είς διάφορα ήσαν μ’ ικανήν τάξιν τεθειμένα έντός ξυλίνων θηκών
σχήματα, πλήν ούδόλως δεικνύουσαι ότι πάσχουσιν άλλά τά έκάλυπτεν ιερά καί άρχαιοπρεπής κόνις. Πο
ή είναι δυστυχείς. Είς γωνίαν τινά τού πίνακος λύ; μ’ έχρειάσθη καιρός έως ού μάθω τί ένδιελάμβαϊσταται ό αρχάγγελος ζυγίζων είς πλάστιγγα τάς νον, διότι είς τάς παλαιάς τών ελληνικών βιβλιοθηκών
ψυχάς. Αλλοι άγγελοι φαίνονται συμπαίζοντες καί οί τόμοι σπανιότατα φέρουσιν έξωθεν τήν έπιγραφήν
διάγοντες άριστα μετά μικρών διαβόλων, ϊψηλά, αί τοϋ συγγράμματος. Είδον δέ οτι ύπήρχον πεντακισψυχαί τών μακάρων, όλοι γέροντες πωγωνοφόροι, σο χίλιοι περίπου τόμοι, ών αί τέσσαρες χιλιάδες έντυ
βαροί τό σχήμα, καί φέροντες έκαστος ογκώδες βι ποι, τά πλεϊστα συγγράμματα έκκλησιαστικά1 ολί
βλίον άνά χεϊρας, άποτελούσι μακράν σειράν, τάς γα τινά κλασικών έλλήνων συγγραφέων ώραία; Αλπρώτας τής όποιας θέσεις κατέχουσιν οί άναχωοηταί δείου έκδόσεως, καί ή πρώτη έκδοσις τής Ανθολογίας
καί οί βασιλείς.
γράμμασι κεφαλαίοις.
Είς τό καθολικόν ύπάρχουσι πλεϊσται εικόνες άγίων
Εκ δέ τών έννεακοσίων χειρογράφων τά μέν εξα
άπασαι σχεδόν κεκοσμημέναι διά πλακών αργύρου κόσια ήσαν επί χάρτου, τριακόσια δέ επί μεμβράνης·
γλυπτών καί πολυτελών λίθων. Τινές τούτων είναι έκείνα μέν όλα έκκλησιαστικής ύλης, μάλιστα δέ ό«οχαιόταται. Δύιμ, μείζονες τών άλλων, αί εικόνες μιλίαι καί προσεοχαί, πλήν τεσσάρων τόμων πεθιε-

χόντων θύραθεν συγγραφείς, ήτοι ένός Ομήρου, ένός ’ Αγίας Λαύρας. Ομοιάζει δέ κατά πολλά μέ άρχαίον
ϊσιόδου, όχι πολύ αρχαίων, καί δύω περιέργων πραγ Γοτθικόν φρούριον. Εχει θέσιν τεοπνοτάτην επί λόφου
ματειών περί βοτανικής μέ απειρόκαλα τινα σχέδια υψηλού, όθεν καθοράται ή γλαυκοτάτη θάλασσα, μα
βότανών, ίσως συγγραμμάτων τού Διοσκορίδου. Με κράν ό υψηλός βράχος τής Σαμοθράκης, καί είς βαθυταξύ τών περγαμηνών χειρογράφων ήσαν τά συγγράμ τέραν άπόστασιν, καταρτίζοντα τόν μαγικόν τούτον
ματα τού Χρυσοςήμου είς φύλλον καί άλλων Πατέρων πίνακα τά όρη τής Ρούμελης.
Προεξαπέστειλα εμπρός τόν υπηρέτην μου πρέσβυν,
τής Εκκλησίας, γεγραμμένα κατά τόν ©'■* ή IB0’ αιώ
ϊνα
επίδειξη είς τούς μοναχούς τό γράμμα τού πανα, καί πεντήκοντα περίπου αντίγραφα Ευαγγελίων,
τριάρχου,
καί τοϊς είπη ότε ό πλησιέστερος συγγενής
εν τών οποίων γεγραμμένον μέ ώραίους χαρακτήρας
τών δακτυλιαίων (unciales) έκ τού ©ου αίώνος, τού βασιλέως όλων τών φράγκων περιμένει είς τήν
άπετέλεε ώραιότατον ογκώδη τόμον είς 4”'· Η θύραν. 0 ήγούμενος λοιπόν έδραμεν είς ύπάντησίν
πρώτη σελίς διάχρυσος έφερε τάς εικόνας τού δωρη- μου. Αφού δ’έποιήσαμεν προς άλλήλους πολλούς τετοϋ καί τής γυναικός αυτού κ’ έκαλύπτετο μέ λεπτόν1\αενάΰίς καί άπείρους φιλοφρονήσεις, έγώ αγγλιστί,
γαζίον. Ησαν δέ καί τόμοι τετάρτου καί δωδεκάτου I εκείνος έλληνιστί, τέλος κατέβην έκ τής ήμιόνου καί
σχήματος έκ τοϋ ©' αίώνος, περιέχοντες τάς Πράξεις είσήλθομεν είς τά μοναστήριον άκολουθούμενοι άπό
τών Αποστόλων καί τήν Αποκάλυψιν τέλος δε πάν μακράν ουλαμόν μοναχών πωγωνοφόοων έξελθόντων
των τό βιβλίον τού ίώβ μέ άπειρους μικρογραφίας ϊνα μέ ίδωσι.
Τά μοναστήριον τού Καρακάλλου έκτίσθη ύπό Ρω
άτεχνους μέν πλήν λαμπρώ; κεχρωματισμένας. Χειρό
μαίου
τίνος ούτως καλούμενου· διά τού Ρωμαίος ίσως
γραφα ώς τά τρία ταύτα δέν άπαντώνται συχνά είς
τάς τής Εύρώπης βιβλιοθήκας. Ολα τά λοιπά ήσαν έννοοϋσι γραικός. Πέτρος αύθε'ντης τής Μολδαυιας έανθολόγια καί π·ροσευχητάρια. Δέν εύρον έπΐ μεμ δωσεν είς τόν πρωτοσπαθάριόν του ικανήν ποσότητα
βράνης, ούτε φύλλον έν κλασικούσυγγραφέως. Διε- αργυρίου καί άπέστειλεν αύτάν είς τό Ορος ϊνα άνεγείξήλθον έπιμελώς όλα τά χειρόγραφα καί φρονώ ότι δέν ρη μοναστήριον. 0 πρωτοσπαθάριος δαπανήσας μέρος
παρέλειψα άπαρατήρητον ούδέν άφορών τήν φιλολογίαν έλάχιστόν έκιισε παρά τήν ακτήν τής θαλάσσης πύρ
γον εύτελή, καί ο'-κογομήσαζ τά λοιπά ύπέστρεψεν
ή τήν τέχνην·
Τά είκοσι καί έν μοναστήρια τού Αθωνος δέν άκο- είς τήν αύλήν, ό ήγεμών άνακαλύψας τόν δόλον έ^ουθοϋσι τούς αυτούς όλα κανόνας περί τήν εσωτερικήν πρόσταξε ν’ άποκεφαλισθή ό πρωτοσπαθάριος. Αλλ
διοίκησ’ν·
άλλ’ έν τισι μέν ό ηγούμενος έχει αυτός ούτος μέ δεήσεις πολλάς καί ικεσίας κατώρθωσε νά
τήν διαχείρισιν πάσης περιουσίας' είς δέ τά μεγάλα τφ χαρισθή ή ζωή ύπισχνούμενος νά κτίση έξ ίδιας
(καί τά δευτερεϊα τούτων έχει ή Αγία Λαύρα) τά δαπάνης τό μοναστήριον τού Καρακάλλου. Μετά ταύ
πάντα είναι κοινά άναμέσον τών μοναχών. Οθεν μή τα δέ έπεισε τόν ήγεμόνα νά λάβωσιν άμφότεροι τό
έχων έλπίδα ότι είς τοιούτο μέγα κοινόβιον ήθελον μοναχικόν σχήμα· ’Ελθόντες λοιπόν είς τό Ορος ώνοστέρξει οί μοναχοί ν’ άπαλλοτριωθώσι καί τού έλαχ ι μάσθησαν Παχώμιοι καί μετά θάνατον άνέδωκαν
στού πράγματος, δέν άπεπειράθην ν’ αγοράσω τι· όσμήν άγιωσύνης. Τήν ιστορίαν ταύτην καθώς καί
προσέτι δέν ήθελεν είσθαι ούδέ ^φρόνιμον νά έξυπνίσω άλλας πολλάς τοιαύτας μέ διηγήθη ό ηγούμενος, άν
ώς πρός τό άντικείμενον τοϋτο τήν περιέργειαν τών θρωπος χρυσούς, άλλ’ οστις έν είχε κακόν ιδίω
μοναχώη, έπειδή τότε ήθελε διατρέξει φωνή είς τό Ο μα, νά έκλέγη πρός τάς διηγη'σεις του πάντοτε
ρος ότι ήλθον μέ σκοπόν νά λαφυραγωγήσω τάς βι- τόπους έκτεθειμένους είς τόν ψυχρόν βορράν, ώς
τά κάτωθι τινός κλίμακο; ή άψίδος ή τό δώ
,ίφλιοθήκας.
Τρεις ήμέρας διέτριψα είς Αγίαν Λαύραν· τήν μα τοϋ πύργου καί τοιουτοτρόπως ή περεέργειά μου
δέ τετάρτην λαβώί παρά τών μοναχών όδηγόν καί ήλαττοϋτο ούσιωδώς. Αλλως τε δέν έλεγε ποτέ τό πα
ήμ,ιόνου;, άπεχαιρέτησα τόν καλόν ηγούμενον καί δι- ραμικρόν, χωρίς ν’ άποστραφή καί ιδη τί φρονεί καί ά
ςυθύνθην πρός τό μοναστήριον τού Καραχάλλου. Καθ πάτερ Ιωσήφ, ένώπιον τής σοφίας τού οποίου προθύβλην δέ τήν έξαίοετον οδοιπορίαν μου ούδέν έκτακτον μως έκλινε τόν αύχένα.Ο φίλτατος ήγούμενος μ’ώδήγημέ συνέβη, είμή ότι εις μέρος τι όπου ή όδός είχεν σεν είς τήν έκκλησίαν οικοδόμημα εύρύχωρον καί καένάς ποδός μόνον πλάτος, παρά τό χείλος βαθυτάτου τάκοσμον μ εικονίσματα άγίων, ών τά νεώτατα
κρημνού, ή ήμίονός μου έστη έπΐ τών τριών ποδών, άναβαίνουσι βεβαίως είς τόν IB', αιώνα. Μ’ έδειξαν
καί μέ τόν τέτμρτον ήρχισε νά ξύη τό ρύγχος. Χωρίς δύω σταυρούς έξ ή όκτόι δακτύλους υψηλούς, χρυσόδε
νά σαλεύσω, έπερίμενα με ίσην άγωνίαν καί άνυπομο- τους, πεποικιλμίνους διά λίθων πολυτελών, καί θαυ
νησίαν πότε ήθελε τήν αφήσει ή άκαιρος αύτή όρεξις μαστούς τήν τεχνικήν έξεργασίαν. 0 είς μάλιστα
τοϋ ξύεσθαι· ίσως έννόησεν ότι έφερεν αιρετικόν κ’ ή δώρον τού αϋτοκράτορος ίωάννου τοΰ Ζιμισκή είναι
θέλησε νά μέ ρίψη κατά τοϋ κρημνού· όμως άπέσχε,καί περιεργόταίον μνημείον τής άρχαίας άδαμαντουργίας.
Η βιβλιοθήκη, δωμάτιον σκοτεινόν παρά τήν είσο
μετ’ ολίγον είσέβημεν, μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν,
είς πλατυτέραν καί άσφαλεστέραν οδόν- καί μετά πέν δον τού μοναστηριού, ήτο πρό άγνωστου χρόνου κετε ώρών όδοιπορίαν έφθάσαμεν υποκάτω τού ύψηλοϋ κλεισμένη μέ κλειδωνιάν διά σφυρηλατήσεως· άλλ ό
τετραγώνου πύργου όστις ύψούται ύπέρ τήν είσοδον τού ήγούμενρς δέν έδίστασε ποσώς νά τήν συντρίψη. Εύ
ρον έν αύτή κειμένους χ«Ηαι
θηκών τεθραυσμέΜοναστηριού τού
νων τοιακοσίου; ή τετρακοσίους τόμους εντύπους» *·’
ΚΑΡΑΚΑΑΛΟΪ.
έκατοστύν τινα χειρογράφων, έζ ών τριάκοντα μόνον
έπί μεμβράνης, τά δέ λοιπά έπΐ χάρτου. Ελαβον χαΤό

μοναστήριον τοϋτο δέν είναι

μέγα

ώς τό τής
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(ζόθίν έν μικρόν ψύλλον είς 4 εκπεσόν έξ Εύαγγελίου
τοΰ κατά Ματθαίον γεγραμμένον διά χαρακτήρων
δακτυλιαίων λεπτών, τετραγώνων. Πλήν τόν τόμον
εις Sv ανήκε δέν ήδυνήθην νά ευρώ.
’Επειδή δέ είς Αγίαν Λαύραν δέν ήδυνήθην ν’ α
γοράσω χειρόγραφα, έφοβούμην μή τό αύτό συμβαίνη
καί είς τά λοιπά μοναστήρια. Πλήν άπετόλμησα κ’έζήτησα τά ψύλλον έκεϊνο ώς μικρδς δήθεν αξίας.
— Καί τί θέλεις τό κάμει; ήρώτησεν ό ηγούμενος.
Ο υπηρέτης μου σπεύσας άπήντησεν ότι ίσως ίε'λω
νά σκεπάσω άγγειά τινα γλυκυσμάτων τά όποια εΐχον μετ έμοΰ.
—Α ευλογημένε! καίδένπέρνεις περισσότερα λοιπόν;
Καί ταϋτα είπών, έσυρε χωρίς πολύ
τό μαχαίριον έκ τής ζώνης, καί δοάξας πριν φθάσω νά τόν άποτρε'ψω, ογκώδες χειρόγραφον εις 4 περιέχον τάς Πρά
ξεις τών Αποστόλων διέσχισε καί άπέκοψεν εί; βά
θος δακτύλου τήν Αποκάλυψιν είς ήν ό τόμος έληγε,
πράγμα σπάνιον εί; τά παλαιά Ελληνικά χειρόγραφα
τών Πράξεων, Ητο δέ τό χειεόγραφον τοΰ Θ' αίώνος.
Η φρικτή αύτη βεβήλωσις ήτον άξια θανάτου' πλήν
ή έλευθεριότης τοΰ ηγουμένου τόν έσωσε, ββαλον τήν
Αποκάλυψιν εί; τόν κόλπον μου καί ήρώτησα τόν η
γούμενον άν, άψοΰ τόσον ολίγον έφαινετο νά τά ψηφά,
ήθελε νά μέ πωλάση τι»α χειρόγραφα.
— Μάλιστα ! άπεκοίθη, πόσα αγαπάς ; Δεν μέ
χρησιμεύουν τίποτε. Κ’ επειδή έχω ανάγκην χρημά
των διά νά επισκευάσω τήν μονήν, μετά πάσης χα
ράς ήθελα τά κάμει πημάύίς,
Βλέπων τόν ηγούμενον τόσον συμβιβαστικόν καί
πρόθυμον νά ζίχάιιΐ) τούς θησαυρούς τοΰ σκοτεινού θα
λάμου του, συνεφώνησα μετ’ αύτοΰ πρός τό παρόν
μέν νά μή λάβω τίποτε' άλλ’ άψοΰ περιέλθω καί τά
λοιπά μοναστήρια τότε νά έπιστρέψω καί μείνω είς
τοΰ Καρακάλλου έως τής είς Κωνσταντινούπολή επα
νόδου μου. Η ΰπερβάλλουσα χαρά μου δεν μ έκαμεν
όμως νά λησυ.ονήσω καί νά εξασφαλίσω τόν ήόη κεκτημένον θησαυρό ν συμπεοιείλιξ» αυτόν έπιμελώς καί
τόν έθεσα είς τό δισάκκιον. Τοΰ δέ ηγουμένου χορη
γήσαντός μοι ήμιόνους, μετέβην έντός μιας ώρας είς
τό τοΰ

ΦΙΛΟΘΕΟΙ' ΜΟΝ ΑΣΤΙ! ΡΙΟΝ.
κτισθέν ύπό Αοσενίου, Φιλοθέου καί Διονυσίου, περί
ών τίποτε άλλο δεν ήδυνήθην νά έζακριβώσω. Τό μονάστήριον τούτο περικυκλοΰται ώς καί όλα τ’ άλλα ύπό
υψηλών έκ λίθου τειχών- δέν περιέχει δέ ούδέν άζιον
λόγου έκτος τών τοιχογραφιών τοϋ ναού Διά τούτο,
καί επειδή δέν εύρον πολύ ©ιλόφρονα υποδοχήν παρά
τών μοναχών, άνέβην είς τον ήαίοναν καί υ.ετά μιάς
ώρας τερπνοτάτην όόοιπορίαν έφθασα είς τό

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ.
πολύ μεγαλήτερον τοΰ της Αγίας Λαύοας, καί τό
όποιον δύναται σχεδόν νά όνομασθή μικρά ώχυρωμενη
πόλις· απέχει δέ ολίγον έκ τής θαλάσσης. Τέσσαρες
ή πέντε πύργοι τετράγω'/Ot προεζέχουσι τών τειχών,
καί ολον δέ τό οικοδόμημα έχει σχήμα περίπου τετρα
γωνικόν. Εκαστη τών τεσσάρων πλευρών τ»ριέχει κελ-

λεία διά πλείους ή διακοσίους μοναχούς· πλήν φρονώ
ότι τότε δϊν περιείχε περισσοτέρους τών εκατόν όλους.
Τό Μοναστήριον τούτο έθεμελιώθη ύπό Θεοφάνιας,
ίσως Θεοδώρας, γυναικός τοΰ αύτοκράτορος Ρωυ.ανοΰ,
υιού Αέοντος τοΰ Σοφού, μεταξύ τών 919 καί 9221
'Επεσκευάσθη μετά ταϋτα ύπό ήγέμόνος τινός τής
Γεωργίας ή ϊβηρίας κ’ έπηυξήθη ύπό τοΰ υιού αύτοΰ,
όστις κ’ ελαβεν έν αύτώ τό μοναχικόν σχήμα, 0 ναός,
ίκανώς εύμεγέθης, ϊσταται κατά τό σύνηθες είς τό
υ,έσον τής μεγάλης αύλής, καί τιμάται έπ όνόματι
τής Κοιμήσεως' έχει δέ πέντε θόλους, πολλούς κίονας
καί τοιχογραφίας.
‘Η βιβλιοθήκη, ή άρίστη ίσως καί πλουσιωτάτη
όλων δσαι σώζονται έτι έπί τόΰ Αθωνος, κεϊται άνω-ν
θεν τοΰ τής εισόδου-προστόου, όπου συνήθως είναι είς
τά μοναστήρια ό τόπος τών βιβλιοθηκών. Τό δωμά
των ει/ εύούχωρον ηύτρεπισμένον μέ θήκας υαλόφρα
κτους. Κλίνω δέ νά πιστεύσω ότι πρό εκατόν ίσως
ετών ηγούμενος τις ή αναγνώστης ή βιβλιοθηκάριος,
αγαπών τ ήν άνάγνωσιν, έκόσμησε καί διέταξεν ουτω
τήν βιβλιοθήκην αμοιβή δέ τής έύσεβοΰς φροντίδος
τουύπήρξεν ή διατήρησες, καί ή άρίστη κατάστασις είς
ήν εύρίσκονται σήμερον τά βιβλία. Επειδή έκτοτε
ούδείς -πλέον έφρόντισε νά τά μετακίνηση· ήρκοΰντο
δ’ ίσως νά τά θεωρώσιν έξωθεν διά τών άνίσων καί
πρασινωπών άρχαίων ύαλων. Μοί έπιτράπη νά κάμω
έν πάση «νέθει τάς έντός τοΰ αρχαιολογικού τούτου
πλούτου έρευνας μου, καί δέν έβράδυνα νά συνδέσω
σχέσεις μέσο λόγιον μέρος τής κοινότητας, τουτέστι
μέ γηραιόν τινα μοναχόν, άνδρα άξιώτατον όστις σιμά
είς άλλα πολλά αξιώματα είχε καί τό τοΰ βιθλιοφύλακος. Ιίτο δέ ό αύτάς καί σεκρετάριος ή γραμματεύςτοϋ άν.ωτάτου ήγουμένου, γέροντος αγαθού πρός πάντας, άλλ’οστις έπσοτίμα προφανώς νά φυλάττη τόν
ffpyar, παρά νά εχη πράγματα άναμιγνύμενος είς τάς
υποθέσεις τοΰ μοναστηριού. Οθεν ό Κ·. Γραμματεύς
είχε πάσαν τήν έπιστασίαν τ ν πολυπληθών πίθων
τοΰ οίνου καί έλαίου, τών μακ ών φορτίων του σίτου,
κ’ έν γένει πάσαν τήν διαχείρισιν τού πλουσίου τούτου·
κοινοβίου.
Τινές τών νέων μοναχών μέ σεμνά καί ευτραφή τά
πρόσωπα είσήρχοντο άπό καιρού είς καιρόν, άυχ δ’ έτελειονα τήν έξετασιν τινός τόμου τόν έλάμ,βανον έκ τών
χειρών μου, προσήλουν τά βλέμματα έπί τοΰ παλαιού
περγαμηνοΰ καί μέ ήρώτων προς τι άνεδίφων τόσα·
αρχαία βιβλία. ’Εδέίκνυο» δέ πρός τόν γραμματέα σέ
βας μεμινμένον ‘υ.ετά φόβου καί θαυμασμού, επειδή'
τόν έθεώοουν ώς τέρας πολυμαθειας. Τινές μ’ ήρώτων
χαμηλή τή φωνή; διά νά μή άκτύση εκείνος, πόθεν ήρχόμην, τις ή ηλιαία μου, άν όπατήρ μου με συνώδευε,
κτλ. κτλ. Μόλις δ’αυτοί άπεμακρύνΟντο, κάνου έβυ-·
θιζόμην αύθις είς τήν άναζήτησι·.· χειρογράφων με χα
ρακτήρας δακτυλιαίους, καί αγνώστων κλασικών συγ »
γραφέων. Πλήν δεν ευρον έπί μεμ.βράνης ούδέν χειρό
γραφον κλασικόν· μόνον ένα Σοφοκλέα έπί χάρτου είς
όγδοον, καί εν ψαλτήριον είς γλώσσαν κοπτικήν μέ
αραβικήν μετάφρασιν, βιβλίον παράδοζον έπί τοΰ·
/Αθωνος. Πεοεεΐχεν ή βιβλιοθήκη πεντακισχιλίου; τό
μους εντύπους καί δισχίλια χειρόγραφα, όλα θρησκευ
τικής όλης. Ανεδίφησα πρό πάντων χιλιάδα τινά χει-
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-ρογράφω* έπί περγαμηνοΰ, ών έκατόν περίπου εί; κορυφήν βράχου προεξέχοντας εί; τήν θάλασσαν ή; τά
.γλώσσαν ϊβηρικήν εϊχον μέγεθος δεκαοκτώ τουλάχι κύματα θραύονται άεννάως είς τούς πρόποδας αύτοΰ.
στον τετραγωνικών δακτύλων καί τεσσάρων ή πέντε Είς τούτο ακριβώς τό μέρος εύρεθη κατά τό 1522
έπιπλέουσα είκών θαυματουργός τοΰ άγ. Νικολάου
πάχος.
Μή γνωρίζων τήν Ϊβηρικήν γλώσσαν δέν δύναμαι νά επισκόπου Μύρων τής Αυκίας· ώς έκ τοΰ συμβάματο;
.είπω τί ένδιελάυβανον τά βιβλία έκεΐνα. Φρονώ όμως δέ τούτου Ιερεμίας πατριάρχης Ιεροσολύμων έκτισε τό
.οτι πρέπει νά ήταν συγγραφείς εκκλησιαστικοί έκ τών μοναστήριον τιμήσας αυτό έπ’ όνόματι τής Νίκης τοΰ
αρχαιότατων. Μεταξύ δέ τών έλληνικών χειρογράφων τίμιου Σταυρού. Ταϋτα διηγούνται οί μοναχοί, Αλλ’
τά έξής άπαιτοΰσιν ιδιαιτέραν σημείωσιν’ ά. Ε» μέγα έπειδή ή αρχιτεκτονική τοϋ Σταυρονικήτα είναι πάλ
,Εύαγγέλιον είς ψύλλον, γεγραμμένον διά χαρακτήρων' λω αρχαιότερα, εικάζω ότι ό πατριάρχης Ιερεμίας έπεήμιδακτυλιαίων, έχον ύψος δεκαοκτώ δακτύλων, καί σκεύασεν ίσως μόνον τό οικοδόμημα.
πάχος τριών, συνεςυ/ωμένον διά βελούδου ερυθρού, καί
‘Η βιβλιοθήκη περιεΐχεν όκτακοσίους περίπου τόμους
,κοσμρύμενον δι’ εικονογραφιών ίσων τό μέγεθος μέ τάς ών οί διακόσιοι χειρόγραφα περγαμηνά. Εύρον έν αύ
σελίδας καί άλλων μικρότερων ποικιλμάτων γραφικής. τοϊς τ άπαντα τοΰ Χρυσοστόμου είς οκτώ τόμους,
0 μεγαλοπρεπέστατος ούτος τόμο, είν’άριστα διατε- ψύλλον μέγα, καί μίαν Κλίμακα τής τελειότητας, χει
.τηρημένος καί φαίνεται ώς νεώτατος. Εικάζω ότι έγρά- ρόγραφον περιέχον πλήθος χαριεστάτων μικρογραφιών,
φη κατά τόν Θ' αιώνα, β'. Αντίγραφον έτι παλαιότε- άριστα διατετηρημένων. Ητο δέ ή I ή τοΰ ΙΑ αίώνος·
ρον τών τεσσάρων Ευαγγελίων, με εικόνας τών τεσ άλλ' οί κακεντρεχείς καλόγηροι έπροτίμησαν νά τό
σάρων Ευαγγελιστών, άριστα έκπεπονημένας, έχον φυλάζωσι παρά νά μέ τό πωλήσωσιν. Αί μικρογραμέγεθος εννέα ή δέκα τετραγωνικών δακτύλων, γεγραμ- φίαι ήσαν αριστουργήματα τής βυζαντινή; τέχνης·
με'νον διά χαρακτήρων ήμιδακτυλιαίων, στρογγυλών, εκλαυσα άπό τά κακόν μου ότι δέν ήδυνήθην νάτάλάβω.
εις δύω στήλας ών ό στίχος περιέχει μόλις δύω ή Παρετήρησα πρός τούτοις έν ψαλτήριο·/περιέχον επίσης
τρεις λέξεις. Τά άριστα γεγραμμένον καί καθαρώτατον μικρογραφίας, πλήν βεβλαμμένας κατά μέρος· πέντε ή
χειρόγραφον τούτο ομοιάζει κατά τι τά ψυλαττόμενον έξ αντίγραφα Ευαγγελίων, δύω ωραίους τόμους είς
εν τή Βεδλεείω βιβλιοθήκη αντίγραφον τών Επιστο ψύλλον τοΰ Μηνολογίου ή βίου τών άγιων, διάφορα
λών. Τά τοιαΰτα βιβλία είναι δυσευρετώτατα. γ'. Ετε συγγράμματα εκκλησιαστικά καί τά τών πατέρων.
ρον χειρόγραφον τών Ευαγγελίων έκ τοΰ Θ’ ή IB' αίώνος Γπήρχον δέ καί διακόσια χειρόγραφα έπί χαρτιού, έν
κοσμούμενον μέ πεντήκοντα εικονογραφίας, ών αί πλεΐ- υίς έν πεοιεονότατον τών πράξεων καί τών επιστολών,
,σται κατά δυστυχίαν έφθαρμέναι. δ'. Δύω χειρόγραφα πλήρες μεγάλων ζωγραφικών ποικιλμάτων καί άλλων
τής Καινής Διαθήκης μετά τής Α,ποκαλύψεως· καί έ. εν σχεδιογραφημάτων άριστα έξειργασμένων. ’Επειδή δέ
ώραιότατον χειρόγραφον τών Ψαλμών τοΰ Δαυίδ, έκ όλα ταϋτα τά χειρόγραφα είναι προφανώς προγενέ
στερα τής έποχής τοΰ πατριάρχου Ιερεμίου μ. ενιστοΰ ΙΑ αίώνος.
Τά έπί χάρτου χειρόγραφα είσί διαφόρων έποχών χύουσιν είς τήν γνώμην οτι ό Ιερεμίας δέν ήτον ό
άπό τοΰ ΙΓ' μέχρι μεσοΰντος τοΰ ΙΗ αίώνος, τά πλεϊ πρώτος κτίστης τοΰ μοναστηριού.
’Αφού έν διαστήματι μιας ώρας άνερριχήθημεν είς
στα γεγραμμένα έπί χάρτου μετάξης, ήθελον δέ με
φανή λαμπρότατα άν δέν ύπήρχον πλησίον τά έτι με- βράχους δυσβάτους έφθάσαμεν είς τό μοναστήριον τοΰ
γαλοπρεπές-ερα καί κάλλιον έπιξειργασμε'να περγαμηνά.
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ.
Ματαίως κατηνάλωσα όλην μου τήν εύγγλωτίαν
όπως πείσω τούς καλογήρους νά μοί πωλήσωσι τινά οίκοδομηθέν ύπό Μανουήλ καί Αλεξίου τών Κομνηνών.
τών χειρογράφων τούτων. Αλλ’ ό αγαθό; μου φίλος ό ‘Η εκκλησία του είναι ωραία. ‘Η βιβλιοθήκη φυλατγραμματεύς, ελεών με καί θέλων νά μοί χορηγήση δια- τομένη άλλοτε είς τόν μέγαν τετράγωνον πύργον, πα
σκέδασιν είς τήν όδοιποοίαν μου μοί έπρόσφερε γεγραμ- ράρτημα άχώοιστον όλων τών μοναστηρίων κατεστράφη
μένην ίδιοχειρως είς νεωτέραν έλληνικήν γλώσσαν, καί ύπό τών Τούρκων κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν.
είς ύφος αληθώς πρωτότυπον, τήν ιστορίαν τοΰ μονα- Είδα τά ελεεινά λείψανά της. Ποιον θέαμα σπαραξι, στηρίου άπό κτίσεως αύτοΰ μέχρι τών καθ ημάς κάρδιον διά φανατικόν ώς εμέ εραστήν τών παλαιών
βιβλίων, τόν περιπλαν ώμενον ώ; οί ιππόται τοΰ μεχρόνων.
Η θέα τήν όποιαν ή δρασίς μου περιελάμβανεν έκ τοΰ σαιώνος, όχι δι’ ωραίας κόρας, άλλά διά ν’ άποσπάσω
έν τω μοναστηοίω τών ΐβήρων κοιτώνός μ.ου, μία τών άπό τάς χεΐοας αμαθών καλογήρων τά ιοραϊα εκείνα
θελκτικωτάτων τοΰ Αθωνος, μ’ άπεζημίονεν όπωσυύν περγαμηνά χειρόγραφα μέ τάς λαμπράς των εικονο
διά τό πλήθος τών έν αύτώ πολυειδών εντόμων. Η γραφίας, τά βελούδινα σκεπάσματα καί τάς λιθοκόλ
μεγαλοπρεπής θάλασσα, οί παρά τόν αίγιαλόν πύργοι λητους κλειδώσεις, κεκλεισμένα πρό τοσούτων αιωνων
τών σχαριχατύίύύ>· ή αποβάσεων, όποιας έχουσιν είς τάς σκοτεινά; των είρκτάς. Ητον αληθινά ναμελθη
όλα τά μοναστήρια, τό ώραΐον μοναστήριον τοΰ Σταυ φρενϊτις ! Μέ ήνοιξαν είς τόν τοίχον θυραν σιδηράν
ρονικήτα μετέωρον έπί βράχου υψηλού προσκλινοΰς, δι’ ή; είδον είς τόν κατώτερον δόμο» τοΰ πυργου συμώς τι φρούριον γοτθικόν, καί όπισθεν αύτοΰ δάσος πεφυρμένα με τούς έκ τοϋ ανω δομου καταρρευσανμεγαλοπρεπέστατον άπετελούν εικόνα γραφικωτάτην, τας τθίχο^ς υπέρ τά εκατόν άοχαΐα χειρόγραφα. Τινά
τούτων μέγιστα καί ωραιότατα μ’ έφάνη.σαν ανέπαφα,
ύπεοτέραν πάσης διά τοΰ λόγου παοαστάσεως.
άλλ’ οί μοναχοί μ’«ϊπον ότι ήτον αδύνατον νά πλη
Εκειθεν μετέβημεν είς τό μοναστήριον τοΰ
σιάσω διότι τό σανίδωμα ην <υς ir, τών εισπιπτόντων,
2ΤΑΤΡ0ΗΙΚΗΤΑ.
δέν ύπήρχεν ασφαλές νά βαδίση
μικρότερον τοΰ τών ’ΐβήοων, ώκοδομημένον δέ είς όμβρων σεσηπός
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τις επ’ αύτοΰ. ’Εδώ βλέπετε έπρόκειτο δέλεαρ πρός ένθα οί μοναχοί ερριψαν πολλά τών ιερών κειμηλίων
άνδρα αρχαιολόγον· έκύτταξα άλλην μίαν φοράν τά καί μετά ταΰτα άνέλαβον αύτά.
χειρόγραφα, έξ ών δύω μάλιστα πολύ μέ ήρέθιζον·
‘Η έκκλησία περιέχει πολλά; άρχαίας γραφάς ών
καί μή δυνηθείς ν’ άνθέζω έρριψοκινδύνευσα προχωρών δύω είναι, λέγουσιν, εικόνες τή; βασιλίσσης Θεοδώ
παρά τόν τοίχον, άκούων τόν τριγμόν τών σανίδων, ρας. ΕΪδον καί έτέρας δύω μεγάλας εικόνας πλήρεις
καί δοκιμάζων αύτάς πρός μίαν μίαν άν ήσαν στερεαί. πολυτίμων λίθων μετενεχθείσας ενταύθα έκ τής άγίας
’Αλλά μή τολμών νά προβώ περαιτέρω έζήτησα μα Σοφίας μετά τήν άλωσιν. Αύτοΰ φυλάττεταί καί ή
κράν ράβδον, καί δι’ αύτής έψάρτνσα καί ώθησα θαυματουργός ζώνη τής Θεοτόκου μέγας πορισμόςπρός τήν θύραν δύω τρία ώραϊα χειρόγραφα τά όποια πλούτου είς τό μοναστήριον, διότι ή ζώνη αύτη είναι
έξετάσας έπειτα ευρον ήφανισμένα έκ τής βροχής· τά είς δύω διφρημένη, τά δέ κομμάτια αύτής έξαπεστέλγράμματα είχον έξαλειφθή, τά δέ φύλλα, συγκεκολ- λοντο τό μέν εί; τήν Ελλάδα τό δέ είς τήν Μικράν'
λημένα όμοΰ, άπετέλουν μίαν στεριάν μάζαν, ήτις ’Ασίαν όσάκις νόσος πανώλης ένέσκηπτεν είς τά μέρη
έτρίβετο ύπό τά δάκτυλά μου, ώς εύρωτιών παξιμά· ■ ταΰτα· πας δ’ ό άψάμενος αύτών υγιή; έγίγνετο, άν-'
δων. Ιδού τό αποτέλεσμα τής τόσον αξιοκατακρίτου ταμείβων, ώς εϊκός, πλουσιοπαρόχω; τούς κομίζοντας
άμελείας ! Εκλαυσα πρό πάντων μέγαν τινα πανάρ- μοναχούς.
χαιον ώραΐον τόμον εϊς δύω στήλας· άγνοώ δέ πόσα '
‘Η βιβλιοθήκη καί τοι συγκειμένη έκ τετοακισχιάλλα τοιαΰτα χειρόγραφα εΰρίσκονται είς τά ερείπια- λίων τόμων έντύπων καί χιλιάδο; περίπου χειρογρά
ίσως τινα ήσαν έτι άναγνώσιμα· πλήν δέν ήδυνάμην φων, ών τριακόσια ή τετρακόσια περγαμηνά, δέν πε
νά τά έξαγάγω έκεϊθεν άνευ συνδρομής καί άνευ πολλοΰ ριέχει ούδέν άξιοσημείωτον. Μεταξύ τών τελευταίων
χρόνου δαπάνης· ώστε δέν έλαβον ούδέν άποσπασμά- ήσαν τά συγγράμματα ϊωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, ού’
τιον έκ τής νεκροπόλεως έκείνης τών άρχαίων βι τό μοναστήριον διατηρεί τήν κάραν, άρα καί τό^μυβλίων. ’Εςήλθον τοϋ πύργου, κ’ έκάθησα αθυμών έν ffovy στόμα- Εχει τό μοναστήριον τριακοσίους περίπου'
μέσιρ σοβαοάς όμηγόοεως μοναχών γενειώντων, ένθα, μοναχούς, ών πολλοί είναι τιτλοφόρο·, καί άξιοφόρόι
έδωσα έλευθέραν οδόν εϊς τήν λύπην κάί άγανάκτησίν ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ ηγουμένου, ούτινος ή θεραπεία
μου διά μακράς δημηγορίας ήτις ούδεμίαν έπρο- ομοιάζει μικράν βασιλικήν αυλήν. Τό κτίριον κατέχει
ξένησεν έντύπωσιν είς τό άκροτήοιόν μου, ή διότι έκεϊ-, μεγάλην έκτασιν γής. Τόσας οικοδομάς περικλείουσι
νοι δέν έννόουν τά ίταλικά, ή έπειδή έγώ έστερούμην τά ογκώδη τείχη του ώστ’ ήθελε τις τ’ ονομάσει μιευγλωττίας. Είς μόνος ό συνοδεύσας με είς τόν πύργον κράν ώχυοωμενην πόλιν. Τά πάντα διηγούνται εύ-·
καλόγηρος έφάνη συμπάσχων εις τά δεινά μου· τόσην πορίαν καί τρυφήν. Ούδαμοϋ, άν εξαίρεσης τινά τών'
έδειξε συντριβήν καρδίας, ώστε συνέλαβον ιδιαιτέραν μεγάρων τής Γερμανίας, δέν είδα τόσον κολοσσαίους
πρός αύτόν συμπάθειαν. Τέλος άφήκα τήν συνέλευσιν οίνοφόρους καί έλαιούχους πίθους. Εζήκοντα ή έβδοεκείνην· καί οί μέν καλόγηροι άπήλθον νά έπάρωσι τόν μήκοντα ήμίονοι είναι πάντοτε έτοιμοι εις υπηρεσίαν
μεταμεσημβρινόν ύπνον· έγώ δέ άποχαιρετήσας τόν τών μοναχών. Ιπποκόμοι δέ καί ύπηρέται Αλβανοί
καλόν ηγούμενον μετέβην δι’ όδοΰ κατεσπαρμένης έκ πολυάριθμοι κατοικούσε τά πρό τή; εισόδου έξωτερικα
βράχων καί κήπων είς τό έγγύς μοναστήριον.
οικήματα. Η φυλή αυτή είν’ ένταΰθα άντιθέτως πρός
Διεβημεν δέ παρά τά ερείπια άρχαίου σχολείου κτι τού; έν Ηπείοφ άδελφούς αύτής, ολως εύήθης καί
σμένου εϊς λόφον οστις διά μεγαλοπρεπούς υδραγωγείου άπόνηρος. Οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί περί" τοΰ άλλου
έχοντος διττάς αλλεπαλλήλου; αψίδας συνδέεται μέ κόσμου δοξασίαι των είν’ άδιστάκτως πεπεισμένοι ότι
τό άπέναντι όρος. Εντός ολίγου έφθάσαμεν είς τό
είς τούτον έδώ τόν κάτω καμμία ψυχή ζώσα δέν έξισοΰται εϊς επισημότητα μέ τόν έκλαμποότατον ηγού
Β A Τ Ο Π ΕΔΙ Ο Ν
μενον σοΰ Βατοπεδίου, ούδέ κάνεις τής γής τόπος
έχει σύγκρισιν μέ τό μ.οναστήριον τοΰ Βατοπεδίου.
τό πλουσιώτατον όλων τών τοϋ Αθωνος μοναστηρίων
Εντεύθεν κατεβάλομεν δύω ήμισυ ώρας εως ού φθάκαί τά στερεότατα ώκοδομημένον. Κεϊται είς τό κα σωμεν εϊς τά πολύ μικρότερον μοναστήριον τοΰ
τωφερές ορούς, οθεν άρχεται εύροια κοιλάς ήνεωγμένη
Ε Σ Φ I Γ Μ Ε Ν Ο ϊ.
πρός τήν θάλασσαν καί λήγουσα είς όχι μέγαν όρμον
όπου ήσαν τήν στιγμήν ταύτην προσωρμισμένα τρία άνεγερθέν, ώς λέγουσιν, ύπό τής βασιλίσσης Πουλχε
πλοία έλληνικά. Η κτίσις τοΰ μοναστηριού τούτου ρία; αδελφής θεοδώρου τοΰ Μικοοΰ, γνωστού διά τοϋ
άνάγεται είς τόν μέγαν Κωνσταντίνον. Τόν δέ Ε’ αιώ έπωνυμίου ό Καλλιγράφος καί προστάτου τών Νε^οοιανα Ιουλιανός ά παραβάτης κατηδάφισεν αύτό, καί νών καί Εύτυχιανών αιρετικών.
πάλιν Θεοδόσιο; ό μέγας τό άνέκτισεν χάοιν τής θαυ
Τό μοναστήριον κεϊται είς στενήν κοιλάδα συνεσφιγμάσιου λυτρώσεως τοΰ υίοΰ αύτοΰ ’Αοκαδίου όστις μένην μεταξύ τριών λόφων παρά τήν θάλασσαν. Κατοι
ναυαγήσας εί; τό μέσον τοΰ πελάγους ποοσηνέχθη ζών κείται δέ ύπό τριάκοντα μοναχών οιτινες διακοίνονταε
είς ταύτην τήν άκτήν δι’ άντιλήψεω; τής Θεοτόκου μεταξύ τών πλείστων τοϋ Αθωνος κατά τήν τάξιν
είς ήν καί άφιέοωταε ό ναός. Τω 862 οί Σιρακηνοί καί καθαριότητα. Μεταξύ τών ιερών κειμηλίων, άτινα
έπυρπόλησαν τήν μονήν, πολλούς τών μοναχών έσφαζαν κατά πρώτον δεικνύουσιν εις τούς άπό τή; θαλάσσης
διήρπασαν τά χρήματα καί κατέθοαυσαν τά μωσαϊκά
έρχομένους, διαπρέπει αρχαίος μεγαλοπρεπής χρυσούς
κοσμήματα τοΰ ναοΰ. ’Αλλ’ ή τής Θεοτόκου εϊκών σταυρός άδαμαντοκόλλητος, πράγμα σπανιώτατον εις
διεσώθη ώς έκ θαύματος καί μένει άκη'ρατος μέχρι
τά τοιούτου είδους έργα.· Ουδέποτε είδον άδάμαντας
τής σήμερον, ϊπάρχει δέ ύπό τό «γιον βήμα φρέαρ
είς φιλοτέχνημα Ρωμαϊκής ή κλασικής εποχής.
‘Η

άορυφή τοΰ σταυρού καί τά άκρα τών δύω του βρα-Ι πεδιάδας χλοηφόρους καί δενδροφόρους, κ’ έφθάσαμεν
γιόνων φερουσι τρεις εύμεγέθεις λαμπρού; σμαράγδους] είς τό μοναστήριον τοΰ
προσηλωμένους έκαστον διά τριών χρυσών ήλων. Τό'
ΖΩΓΡΑΦΟΓ
άξιάγαστον τοΰτο τεχνούργημα είναι άζιολογώτατον
τόσον διά τήν τέχνην ώς καί διά τήν υλικήν αύτοΰ κτισθέν έπί τής βασιλείας Αέοντος τοΰ Σοφού ύπό
τριών εύγενών τής Κωνσταντινουπόλεως άναλαβο'ντων
άξίαν.
εν
αύτω τό μοναχικόν σχήμα. Επιτόπιος δέ τις πα‘Η βιβλιοθήκη έχει χιλίους πεντακοσίους περίπου
ράδοσις
θέλει οτι ή μονή αυτή κατεστράφη, πλήν άδη.
τόμους ύλης θεολογικής ών τό ήμισυ χειρόγραφα έπί
λον
πώς,
ύπό τοΰ Πάπα τής Ρώμης, καί άνωκοδομήθη
χάρτου. Ηλπιζον είς τό άρχαΐον τοΰτο μοναστήριον
τώ
1502
ύπό Στεφάνου ήγεμόνος τής Μολδαυΐας.
νάεΰρω βιβλία παμπάλαια' πλήν άλλο τι λόγου άζιον
δέν είδον εϊμή Sv Ρωσσικόν ή Βουλγαρικόν άντίγραφον Είναι δέ μεγα οχυρόν κτίριον κείμενον έπί κορυφής
τών τεσσάρων Ευαγγελίων με τέσσαρας αεγάλας εικο αποτόμου βουνού, αί ύπώρειαι τοΰ όποιου βρίθουσι
κήπων· κάτωθεν δ’ αύτοΰ άρχεται κοιλάς βαθεϊα διανογραφίας, καί γράμματα κεφαλαία.
τείνουσα μέχρι θαλάσσης. Δέν ευρον έν αύτώ ούδέν Ελ
’Εκεϊθεν μετέβην είς τό μοναστήριον τοΰ
ληνικόν χειρόγραφον ολα ήσαν βουλγαοικά κ’ όχι
ΧΙΛΙΑΝΔ ΑΡΙΟΓ.
πολύ άρχαίας έποχής.
Εκεϊθεν μετέβημεν εις τήν μονήν τοΰ
μέγα οικοδόμημα έχον σχήμα ριπιδίου ανοικτού. Τοΰ

το τό μοναστήριον θεμελιωθέν κατ’ άγνωστον έποχήν
Κ Α Σ Τ Ο Μ Ο Ν I Τ Ο Γ.
ύπόΣυμεώνος ήγεμόνος τής Σερβίας, περιέχει πεντήκον μοναστήρων πτωχότατου, άλλά ζωγραφικώτατον τήν
τα περίπου μοναχούς, οιτινες μ’ έδειξαν ώραΐον δισκοαρχιτεκτονικήν, άνεγερθέν τό πρώτον ύπό Κωνς-αντίνου
τότηρον έξ αΐματίστου λίθου, χρυσόδετου, έχον ύψος
τοΰ Μεγάλου. Δεν περιέχει ούδέν άλλο αξιοσημείωτου
ποδός, διάμετρον δέ δακτύλων όκτώ, δώρον ένός τών εϊμή έγγραφόν τι βασιλικόν δι’ ού Μιχαήλ ό Παλαιό τοΰ Βυζαντίου Αύτοκρατόρων. ‘Η εύάριθμος βιβλιοθήκη
λόγος παρεχώρησεν είς τήν μονήν τάς γαίας άς κέβυνέκειτο έκ μόνων βιβλίων Ρωσσικών ή Βουλγαρικών.
κτηται μέχρι τοΰ νΰν. ‘Η υπογραφή τοΰ Αύτοκράτορος
Ερωτηθείς ύπ’ έμοΰ ό ηγούμενος άν τω εύρίσκωντο ελ φαίνεται κάτωθι γεγραμμένη διά μεγάλων ερυθρών
ληνικά χειρόγραφη έδειξε μοι τό μόνον οπερ είχεν. Α- γραμμάτων. Οί ταλαίπωροι μοναχοί εδέχθησαν μέ
φίνω νά φαντασθήτε οποία ή έκπληξί; μου ίδόντος τό σέβας πολύ τό γράμμα τοΰ πατριάρχου’ έσήμαναν δέ
ϊάλλιστον τών χειρογράφων, ού μόνον τοΰ Αθωνος αλ πρός τιμήν μου άναχωροΰντος τά σήμαντρα.
λά πάντων όσα είδον είς έλληνικά μοναστήρια, εκτός
Μετά μίαν ώραν ήμην εί; τό μοναστήριον τοΰ
τού είς τά Σινά φυλαττομένου χρυσοΰ χειρογράφου τής
Δ I Ο X Ε I Ρ Ο Τ.
Καινής Διαθήκης. Τό χειρόγραφον τοΰτο ήν ΕϋαγγέλζΟν
γεγραμμένον χρυσοϊς γράμμασιν έπί λαμπράς λευκής κατά τήν νοτιοδυτικήν παραλίαν τή; Χερσονήσου.
μεμβράνης· οί χαρακτήρες αύτοΰ μεγάλοι ήμιδακτυ- Εκτίσθη έπί τής βασιλείας Νικηφόρου τοΰ Βοτονιάτου
λιαϊοι, σχεδόν στρογγυλοί καί άριστα έξειργασμένοι. κ’ έπεσκευάσθη τω 1578 ύπό Αλεξάνδρου ήγεμόνος
Ο αξιοθαύμαστος ούτος τόμο; έδωρήθη είς τό μονα τής Μολδαυΐας. ‘Η βιβλιοθήκη περιείχε δισχιλίους
στηριού ύπό Ανδρονίκου Κομνηνοΰ περί τά 1184, ε πεντακοσίους τόμους έξ ών πεντακόσια χειρόγραφα περ
πομένως πολύ παλαιόν δέν είναι, πλήν ώς βασιλείου γαμηνή, συγγράμματα τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας
καταγωγής πολύτιμον είς τούς έραστάς τών φιλολο Δεν ήοίθμησα τά έπί τοΰ χάρτου χειρόγραφα άλλ’ έν
γικών θησαυρών ώς δ’ έλληνικόν χειρόγραφον χρυσο- τούτοις εύοον έν απόσπασμα τραγωδιών τοΰ Σοφοκλέους
γραφημένον ήθελ' είσθαι πολυτελές κειμήλιου πάσης καί έν ώραΐον Λεξικόν τοΰ Σουΐδα εϊς φύλλον. Εύρον
Βασιλικής βιβλιοθήκης. ’Επειδή έκτός τούτου καί τοΰ προσέτι τρία φύλλα Ευαγγελίου τοΰ &' αίώνος είς δαετέρου οπερ άνέφερα, μόλις ύπάρχουσι δέκα ή δώδεκα κτυλιαΐα γράμματα, αποσπάσματα τόμου τόν όποιον
τοιαΰτα καί τούτων τά πλεΐστα άποσπασμάτια Τρία μάτην έζήτησα ύπό τούς σωρούς τή; κόνεως. Οί μονα
τούτων κέκτηται ή βιβλιοθήκη τής Παρχήμης, έξ χοί μ’ έσυγχώρησαν νά λάβω τά τρία ταΰτα φύλλα.
ών έν μόνον έπί λευκής περγαμηνής· τά δ’ άλλα δύω Παν ό,τι ανήκει εί; τοιούτου είδους χειρόγραφα είναι
κυανής κ’ έρυθράς. Προσθέτω ότι τον Κοττονιανόν κώ πολύτιμον.
δηκα έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω· έν ευαγγελίου είς
Οδοιπορία ήμισείας ώρας μάς έφερεν είς τά μονα
όγδοον έν Βιέννη,· έν αποσπασμάτων τής Γενέσεως καί στήριον τοΰ
τοΰ κατά Λουκάν Ευαγγελίου (άργυροϊς γράμμασι) έν
ΞΕΝΟΦΟΓ.
Βιένη· τόν Τουρικαϊον κώδηκα, έν άποσπασμάτιον
κείμενον είς τήν παραθασσίαν. ’Εκτίζετο τότε έν τώ
τών ψαλμών, καί έξ φύλλα τοΰ κατά Ματθαίον Ευ
μέσω τής αύλήςί έκκλησία ήτις θέλ’ είσθαι ή εύρυτατη
αγγελίου άργυροϊς γράμμασιν εϊς Βατικανού — μίαν
ί, δύω σελίδας τοϋ Εβνεριανοΰ κώδηκος, — τέλος τόν τών τοΰ Αθωνος. Εύρον είς τήν μονήν τρεις επισκό
έλεγχον τών περιεχομένων ένός Ευαγγελίου εί; Ιερου πους έξοοίστους ύπό τοΰ πατριάχου, άγνοώ κατα ποιον
σαλήμ. Αλλα δέν γνωρίζω. Αν δέ ύπάρχωσι δέν έγκλημα. Τό μοναστήριον έθεμελιώθη ύπό τοΰ Αγίου
Ξενόφου, άγνφστου κατά πάντα είς έμε, καί του όποιου
άμοιβάλλω ότι πλουτίζουσι μεγάλας τής Ευρώπης
τ’ ovotix δέν*εύοίσκω είς κάνέν τών μηνολογίων όσα
βιβλιοθήκας.
'
1
λ·*'-..
,
Τά τοιούτου είδους Λατινικά Γχειρόγραφα
είναι συ κρατώ.
| ‘Η βιβλιοθήκη σύγκειται έκ *χ·ωζ ^«ντακοσίοων
χνότερα.
ντες έκ Χιλιανδαρίου διεβημεν μακράς1 τόμων έντύπων, δεκαεννέα
-Λράφων έπί χ«?του
'
’Αναχωρήσαντες
ίδιον 59, Τόμ. Γ'.
'
'
-Ό.' 7.“·
.
Φυλλάδιον 59, Τόμ·

ζ’ένδεκα έπί μεμβράνης. Τρία τών περγαμηνών χει γιασμένος είς τό πλευράν, ώστε νά έχω παράλληλον
ρογράφων εϊν’ άξια ιδιαιτέρας σημειώσεως, ήτοι είς μέ τό πρόσωπόν του τό πρόσωπον ή δέ άπόστασις
τομο; είς τε'ταρτον τών συγγραμμάτων τοΰ Χρυσοστό μεταξύ αύτοΰ ζαί έμοΰ ήτον εννέα περίπου ποδών.
μου αρχαιότατος, ττλν-,ν μή γεγραμμε'νος Six δακτυ Μετά ταΰτα όμως έτυχε πολλάζις νά τόν σηκώσω
λιαίων γραμμάτων ετερος τόμος περιέχων τά τε'σσαρα είς τήν παλάμην μου, καί διά τούτο ή είκών τήν οποίαν
Ευαγγέλια συνεστιχωμε'να Six βελούδου έρυθροϋ καί άνωτέρω διέγραψα είναι κατά πάντα ακριβής, ή φο
αργυρών έπικοσμημάτων. Μ’ έβεβαίωσαν δέ ότι ήτο ρεσιά του ήτον άπλή, καί κατά τό ή'μισυ μέν ασιατική,
σώρον αύτοκρατοριζόν. Αί έπιγραφαί τών τεσσάρων κατά τό ήμισυ δέ ευρωπαϊκή· έφόρει όμως έπί κεφα
Εύαγγελίων μέ χρυσά μεγάλα γράμματα. Εφερεν δ’αί λής περικεφαλαίαν έλαφράν, μέ λίθους πολυτίμους
σελίδες πέριξ ζαί σχόλια, πράγμα σπάνιον είς τ’ αντί ζαί μέ πτερύν μεγαλοπρεπέστατον, Εκράτει γυμνόν
γραφα τών Ευαγγελίων ητο τό χειρόγραφον τοΰ Θ' ή -είς τήν χεΐρα τό ξίφος, ώστε νά ΰπερασπισθφ έαυτόν
IB αίώνος. Τό τρίτον χειρόγραφον ήν έπίσης ογκώδες αν έσύντριβα τάς άλύσεκς μου· ήτον δέ τό ξίφος
Ευαγγέλιον εις τέταρτον έκκαίδεκα τετραγωνικών τούτο μακράν τρεις δακτύλους, ή λαβή δέ καί ή
ποδών, έστιχωμένον διά ζυανοΰ βελούδου. ’Ελέγετο θήκη του ήσαν χρυσαϊ καί άδαμαντοστόλιστοι. Εί
^ε γοαφέν ίδιοχείρως ύπό τοΰ αύτοζράτορος Αλεξίου χε φωνήν όξεΐαν, καθαράν όμως και διακεκριμένην,
τοΰ Κομνηνοΰ. Εκάστης σελίδος τό κείμενον διάκειται ως·ε, καί όρθιο; ών, τόν ήζουα ευκόλως. Αί δέσποιναι
εν σχήματι σταυρού· δύω δέ τών σελίδων φέρουσι καί οί αύλικοί ήσαν όλοι ένδεδυμένοι μεγαλόπρεπός, είς
γραμματα ερυθρά, έπιπεπασμενα Six χρυσού· αύται τρόπον ώστε ή θέσις τήν οποίαν κατεϊχεν όλη ή αύλή
είναι πιθανότατα γεγραμμέναι διά χειρός τοΰ αύτο έφαίνετο είς τούς οφθαλμούς μου ώς ωραίος πέπλος
ζράτορος· διότι οί μονάρχαι τοΰ Βυζαντίου ε'πετήδευον στρωμένος χαμαί, καί κεντημένα έχων χρυσά ζαί
νά γράφωσι δι’ έρυθράς μελάνης ώς φαίνεται έζ τών αργυρά πρόσωπα. ‘Η Αύτοΰ Αύτοζρατορική Μεγαλειό
διαταγμάτων αύτών, κ’ έξ ενός έτέρου πολυτελούς χει
της μ έτίμησεν άπευθύνων συχνώς πρός έμέ τόν λόγον,
ρογράφου ευρισκομένου είς άλλην βιβλιοθήκην μοναστη καί έγώ άπεκρινόμην πάντοτε’ κατά δυστυχίαν όμως,
ριακήν περί ής δέν έλάλησα.
(ακολουθεί.)
δεν ένοούμεθα παντάπασι.
Μετά δύω ώρας ή αύλή άνεχώρησε, καί είς έμέ αφή(Μεταφο, I. Καρκτσούτσα.)
κε φρουράν ίσχυράν, θέλουσα νά έμποδίση τήν αύθάδειαν, καί ίσως τήν πονηριάν, τοΰ όχλου όστις, ανυ
πόμονος ών νά μέ θαυμάση έκ τοΰ πλησίον, έσυσσωρευετο περί έμέ. Η αναισχυντία τινών είς τοσοΰτον
βαθμόν έφθασεν, ώστε έρριπταν κατ’ έμοΰ βέλη, έν
ΤΟΪ
τών οποίων ολίγον έλειψε νά μοΰ έβγάλη τόν δεξιόν
οφθαλμόν· άλλ’ ό συνταγματάρχης συνέλαβεν έξ
πρωταιτίους τοΰ σκυλολογίου τούτου, ζαί ποινήν άλ
λην δέν ένόμισε προσφορωτέραν κατ’ αύτών, παρά νά
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΤ ΔΟΚΤΩΡΟΣ ΣΟΪΙΦΤ,
τούς παραδώση δέσμιους είς χεϊράς μου. Τούς έπήοα
ΤΑ. ΠΕΡΙΕΡΓΟΤΕΡΑ.
λοιπόν όλους είς τήν χεΐρα, καί τούς μέν πέντε έβαλα
είς τόν κόλπον μου, τόν δέ έκτον ύπεκρίθην ότι ήθελα
νά τόν φάγω ζωντανόν, ό δυστυχής άνθρωπίσκος
(Συνέχεια. Ίδε οΰλλ. 57.)
άφήκε τότε κραυγάς τρομεράς, ό δέ συνταγματάρχης
Ο αύτοζράτωρ ήθελησε μίαν τών ήμερων νά πλη- καί οί άζιωματικοί του κατεθλίβοντο, όταν αέ είδαν
σιάση πρός έμε έφιππος- τούτο δέ ολίγον έλειψε νά τό μάλιστα κρατούντα τό μαχαιρίδιον. Διεσκεδάσθησαν
πληρώστι ακριβά, διότι ό ίππος του άνωρθώθη τρομά όμως ταχέως οί φόβοι των, διότι έγώ, μέ γλυκύ καί
ζουν· άλλ’ ό αύτοζράτωρ, δεινός ών περί τήν ιππασίαν, φιλάνθρωπον ήθος, κόπτων εύθύς τά σχοινιά του, τόν
έστάθη ακλόνητος έπί τών αναβολέων, έωσότου έδρα άπέθεσα έλαφρά κατά γής, καί έφυγε πηλαλών.
μαν οί οπαδοί του καί έκράτησαν τόν χαλινόν. Η Τό αύτό έπραξα καί πρός τούς άλλους, έξάγων αυτούς
Αύτοΰ Μεγαλειότης έπέζευσε τότε καί ήρχισε νά μέ διαδοχικός άπό τόν κόλπον μου. Παρετήρησα δέ ευχα
ζυττάζη μέ μέγαν θαυμασμόν, προφυλαττόμενος όμως ρίστως ότι ζαί οί στρατιώται καί δ λαός κατενύχθηφρονίμως, ζαί στεκών όπου δέν έφθαναν αί άλύοεις μου. σαν μεγάλως διά τήν φιλάνθρωπον ταύτην πράξίν μου,
Ηλθαν έπίσης ή αύτοζρατόρισσα, οί βασιλόπαιδες ήτις έφθασε μετ’ ευφημίας καί είς τήν αύλήν αύτήν,
καί αί βασιλόπαιδες, καί δέσποιναι πολλαί, ζαί έκά- καί έπροξένησεν είς έμέ πολλήν τιμήν.
θησαν μακράν έπί θρονιών. Ο αύτοζράτωρ είναι υψη
Επειδή δέ ή φήμη τοΰ ότι άνθρωπος τεραστίου
λότερος όλων του τών αύλικών κατά τό ανάστημα, μεγέθους είχε φθάσει είς τόν τόπον έκεΐνον διεδόθη είς
όθεν καί όλοι όσοι τόν βλέπουν τόν φοβούνται· οί χαρα όλον τό βασίλειον, ήρχισε νά συντρέχω πανταχόθεν
κτήρες τοΰ προσώπου του είναι μεγάλοι καί αρρενωποί· πλήθος άπειρον αργών καί περιέργων, είς τρόπον ώστε
αύστριαζόν έχει τό χείλος, γρυπήν τήν ρίνα, έλαιό τά χωρία σχεδόν ε’γκατελείφθησαν, καί ζημία μεγάλη
χρουν τό πρόσωπον, -ηγεμονικόν τό ήθος, σύμμετρα τά διά τούτο θά έγίνετο είς τήν γεωργίαν, άν ή αύτομέλη, χ«£ΐ'.ι$<Γα ζαί μεγαλοπρεπή όλα του τά κινή κρατορική Μεγαλειότης Του δέν έπρόβλεπε περί τού
ματα. Εϊχε τότε διαβή τό άνθος τής ηλικίας του, ών του διά σοφών διαταγμάτων. Διέταξε λοιπόν, όλοι
ετών είζοσιοκτώ καί
τετ^?των» ε£
έβασίλευ- ooot μέ είδαν νά έπιστρέψουν είς τά χωρία των, καί
σεν επτά. Θέλων νά τόν
«νέσει, έμενα πλα νά μή πλησιάσουν πλέον, χωρίς ειδικήν διαταγήν.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΤΑϊΕΙΙΙΟ
ΓΚΙΟΥΛΛΙΒΕΡ,
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Ιίς τόν τόπον τής διαμονής μου. Διά τής έκτελέσεως δήσω, διά τής υπομονής καί τής καλής μου διαγωγής,
τής διαταγής ταύτης, οί υπάλληλοι τών υπουργείων τήν ύπόληψιν αύτοΰ καί τών λαών του' έπρόσθεσε δέ
ότι δέν έπρεπε νά δυσαρεστηθώ άν διέταττεν αξιω
έκέρδησαν μεγάλας ποσότητας χρημάτων.
Εν τούτοις, πολλά συμβούλια συνεκροτήθησαν περί ματικούς τινας νά μ’ έπισκεφθοΰν καί νά μ’ έρευέμοΰ ύπό τήν προεδρίαν τοΰ αϋτοκράτορος· καί έμαθα νήσουν, διότι ήτον πιθανόν νά φέρω επάνω μου όπλα
μετά ταΰτα ότι ή αΰλή εϋρίσκετο εις μεγάλην αμη έπικίνδυνα καί έπιβλαβή είς τήν ασφάλειαν τοΰ Κρά
χανίαν, Εφοβοΰντο μή κατορθώσω νά συντρίψω τάς τους του. Απεκρίθην ότι ήμην έτοιμος νά έκδυθώ καί
άλύσεις μου ζαί λυθώ· έλεγαν ότι ή τροφή μου, ώς νά εύκαιρώσω τούς κόλπους μου έμπροσθεν του· άλλ άπαραίτιος ύπερβολικής δαπάνης, έμελλε νά προξε- πήντησεν ότι, κατά τούς νόμους τοΰ Κράτους, έπρεπε
νηση
σιτοδείαν. Καί
ποτέ μεν
μέν έπρότειναν να
νά με
μέ νά μ’ έπισκεφθοΰν δύω έπίτροποι, καί ότι ήςευρε
νήση σιτοοειαν.
εν,αι ποτέ
«ψήσουν ν’ άποθάνω τής πείνας, ή νά ρίψουν έναντίον μέν ότι τούτο δέν ήδύνατο νά γείνη, χωρίς τήν συγκατάμου φαρμακευμένα βέλη· ακολούθως δε έσκέφθησαν θεοίν μου, άλλ’ είχε τόσον καλήν ύπόληψιν περί τής
ότι. ή άηοφορά τοιούτου περμεγέθους πτώματος ήδύνα- γενναιότητος καί εύθύτητός μου, ώςε ένεπιςευετο την
το νά φέρτι λοιμόν εις τήν πρωτεύουσαν καί είς τά βα- ζωήν των εις χεϊράς μου- δ,τι δέ ήθελε μοΰ άφαιρεθή
σίλειον όλον. Ενώ δέ περί τούτου έβουλεύοντο είς τήν έμελλε νά μοΰ έπιστραφή εις τήν άναχώρησίν μου, ή
αύλήν, πολλοί τών αξιωματικών τοΰ στρατού έπρο νά πληρωθή κατά τήν έκτίμησιν τήν οποίαν ό ίδιος
χώρησαν είς τήν θύραν τής μεγάλης αιθούσης, όπου ε’γώ ήθελα κάμει.
Οταν οί δύω επίτροποι ήλθαν νά μ’ έπισκεφθοΰν,
ήτον συνηγμένον τό αύτοκρατοριζόν συμβούλιου· και,
ξίσαχθέντες δύω έξ αύτών, άνέφεραν τά περί τής δια έσήκωσα τούς δύω τούτους κυρίου; είς τάς χεϊράς μου,
γωγής μου είς τήν ύπόθεσιν τών εξ ενόχων, ώςειπαμεν καί ποώτον μέν τού; έμβασα είς τά θυλάκια τοΰ ίμαανωτέρω' καί τό περιστατικόν τοϋτο τόσον καλήν εν· τίου μου, μετέπειτα δέ είς όλα μου τά άλλα θυλάκια.
Οί αξιωματικοί ούτοι, έχοντες μεθ’ έαυτών κονδύ
τύπωσιν έπροξένησεν εις τά πνεύμα τής Μεγαλειότη
λια,
μελάνην καί χαρτίον, κατές-ρωσαν ακριβή κατα
τας Του καί όλου τοΰ συμβουλίου του, ώστε έσταλη
παρευθύς αύτοζρατορική επιτροπή νά ύποχρεώση ολα γραφήν τών όσα ηΰοαν καί είδαν- καί,άφοΰ έτελείωσαν,
τά χωρία, μέχρι τριών χιλιάδων ποδών άποστάσεως, μέ παρεκάλεσαν νά τούς άποθέσω κατά γής, ώς·ε ν’ α
νά χορηγούν καθ’ έκάστην έξ βόας, τεσσαράκοντα ναφέρουν είς τόν αύτοκράτορα τό αποτέλεσμα τής
κριούς, καί άλλα αναγκαία πράς τροφήν μου, καί ποσό εργασίας των.
Η καταγραφή αύτη συνετάχθη ώ; ακολούθως·
τητα άνάλογον άρτου καί οίνου, καί άλλων ποτών.
« Κατά πρώτον, είς τό δεξιόν θυλάκιον τοΰ ίμαΕίς πληρωμήν τών τροφίμων τούτων ή Αύτοΰ Μεγα
»
τίου
τοΰ μεχά.έου ανθρώπου Βουνον (ούτως ένόμισα
λειότης έξέδωκε γραμμάτια έπί τοΰ ταμιείου του. Ο
»
πρέπον
νά έξηγήσω τά; λέξεις Κιαπους-Φ.Ιεστρίν),
ήγεμών ούτος δέν έχει εισοδήματα άλλα παρά τά τών
υποστατικών του, καί μόνον είς μεγάλας περιστάσεις μετ’ ακριβή έρευναν, δέν ηύραμεν άλλο είμή κομμάφορολογεί τούς υπηκόους του, υποχρεωμένους όντας νά » τιον χονδρού πανίου, ισομεγέθους μέ τάπητα σκεπάτόν ακολουθούν εις τόν πόλεμον μέ έξοδά των. Δεω- " ζοντα τό έδαφος τής μεγάλη; αιθούσης τών άνακτόρίσθησαν έξακόσιοι άνδρες είς τήν υπηρεσίαν μου, καί » ρων τής ϊμετέρας Μεγαλειότητος. Είς τύ αριστερόν
έστήθησαν εις κατοικίαν των σκηναί αμφοτέρωθεν τής θυλάκιον ηύραμεν κιβώτιον μέγα άργυροΰν, μέ σκέθύρας μου. Διετάχθησαν έπίσης τριακόσιοι ραπται • πασμα τοΰ αύτοΰ μετάλλου, τό όποιον ήμεΐς, οί
νά κατασκευάσουν δι’ έμέ φόρεμα κατά τόν συρμόν ” έπίτοοποι, δεν ήδυνήθημεν νά σηκώσωμεν. Πάρεκατοΰ τόπου- καί άνδρες έξ, οί σοφώτεροι τοΰ Κράτους, » λέσαμεν τόν εϊρημένον άνθρωπον Βουνύν νά τό άνοίςη·
νά μ.έ διδάξουν τήν γλώσσαν. Καί τελευταϊον, “ καί είς εξ ήμών, έμβάς μέσα, έχώθη είς τήν κόνιν
διαταγή έξεδόθη, καθ’ ήν οί ίπποι τοΰ αϋτοκράτορος ’ έως τά γόνατα, καί έπταρμίσθη δύω ώρας, δ δέ
εοος έπτά λεπτά. Είς τό δεξιόν θυλάκιον τοΰ ίμακαί όλων τώνεύγενών, ώς καί ή αύτοζρατορική φρουρά,
επρεπε νά γυμνάζωνται συχνάκις ένώπιόν μου, ώστε • τίου του ηύραμεν δέσμην τεραστίαν πραγμάτων λευ
νά συνειθίσουν τήν μορφήν μου. Ολαι αί τοιαΰται δια- κών καί λεπτών, διπλωμένων τό έν έπί τοΰ άλλου,
ταγοε'ι έξετελέσθησαν ακριβώς. Εκαμα μεγάλας προό » μεγέθους σχεδόν τριών ανθρώπων,δεμένων μέ σχο^ίον
δους εις τήν εγχώριον γλώσσαν, καί είς τό μεταξύ » χονδρόν, καί σημειωμένων μέ μεγάλα καί μαύρα
τοϋτο ό αύτοκράτωρ μ’ έτίμησε μέ συχνάς έπισκέ- ο σχήματα, , τά όποια μά ς έφάνησαν ότι ησαν γράμψεις, εύδοκήσας μάλις-χ νά βαηθήση πολλάκις ό ίδιος » ματα. Εϊ; τό αριστερόν θυλάκιον ήτον μηχανή με
ν νάλη όμαλή, έχουσα όδόντα; μεγάλους και μακροτούς διδασκάλους μου εις τό έργον των.
Πρώτας λέξεις έμαθα τάς δσαι έχρειάζοντο είς φανέ- ■ τάτους, ομοιάζοντας πάλους, καθώς τού; έμπροσθεν
ρωσιν τή; έπιθυμίας τήν όποιαν είχα νά μοΰ άποδώση • τής αύλή; τ$ς ϊμετέρας Μεγαλειότητος. Είς τό
ταχέως τήν έλευθερίαν μου- τούτο καθ έχάστην έπα- ■μέγα θυλάκιον τοΰ δεξιού μέρους τή; ρεσοσκεπης
νελάμβανα γονυπετώς. Η άπόκρισίς του ήτον ότι » του (δέν δύναμαι άλλως νά μεταφράσω την λέξιν
επρεπε νά πεοιμείνω ακόμη ολίγον καιρόν· ότι περί » j'afiyov^S),Six τής όποιας ήνίττοντο τά βρακιον μου),
τούτου δεν ήδύνατο ν’ άποφασίση χωρίς τήν γνώμην » είδαμεν στύλον μέγαν άπά τρυπητόν σιόηρον, προστοΰ συμβουλίου του, καί ότι έπρεπε πρότερον νά ύπο- • ηρτημένον · είς» μέγα κομμάτιον ξύλου, πλατυτέραν
τχεθώ μεθ' όρκου νά τηρήσω πρός αύτόν καί πρός τούς » τοΰ στύλου αύτοΰ· είς τό εν μέρος τοΰ στύλου ήσαν
περιόπηκόους του, πίστιν άπαραβίαστον ότι έν τούτοις » καί άλλα κομμάτια σιδήρου άναγ^υπτα,
«μως θά μέ μετεχειρίζοντο μ’ δλην τήν δυνατήν φι » κλείοντα λίθον τετράγωνον, τοΰ όποιου αί ακραι
λοφροσύνην καί περιποίησιν. Μ’ έσυμβούλευσε νά κερ- “ έληγαν είς σχήμα κλιτύος· άλλα δεν εμαθαμεν
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« τί ήτον. Kat άλλη όμοια μηχανή ήτον εις τό,
Αφοΰ ή καταγραφή αύτη άνεγνώσθη ένώπιον τοϋ
» αριστερόν θυλάκων. Είς τό μικροτερον τοϋ δεξιού αύτοκράτορος, ή Αύτοΰ Μεγαλειότης μέ διέταξε,
» μέρους θυλάκων ήσαν πολλά κομμάτια μετάλλου μέ τρόπον πολλά εύγενή, νά τοΰ παραδώσω ιδιαιτέρως
« έρυθροΰ καί λευκού, όμαλά μεν όλα καί στρογγύλα, όλα τά καταγραφέντα πράγματα, Κατά πρώτον έζή» διάφορα δέ κατά τό μέγεθος· έκ τών λευκών τού- τησε τό ξίφος μου· είχε δώσει δέ διαταγήν είς τοισ" των, τά όποια μάς έφάνησαν αργυρά, ήσάντινα τόσον χιλίους άνδρας τών καλυτέρων αύτοΰ στρατευμάτων
• μεγάλα καϊ βαρέα, ώστε πολΰν κόπον έίοκιμάσαμεν νά τόν περιστοιχίζουν εί; όλίγην απόστασεν μέ τά τόξα
» καί Οίδόω ημείς νά τά σηκώσωμεν. Ηυραμεν προσέτι καί τά βέλη των- άλλά τοΰτο δέν τό ένόησα ευθύς,
» δύω σπαθία τοΰ χόλπου, τών οποίων ή λεπΐς ίμ,- διότι οι όφθαλμοί μου ήσαν προσηλωμένοι είς τήν
» βαινεν είς μανίκων, και ήσαν χοπτερώτατα. ίμεναν Αύτοΰ Μεγαλειότητα. Μέ παρεκάλεσε λοιπόν νά σύρω
* δύω άλλα μικρά θυλάχια νά έρευνήσωμεν, τά όποια τό ξίφοε μου, τό όποιον, άν καί σκωριασμένον όπωσ» ησαν είς τό επάνω μέρος τή; μεσοσχέπης του, χαί τά οΰν άπό τήν θάλασσαν, ήτον όμως άοκετά λαμπρόν,
* έθλιβε πολύ ή κοιλία του. Εξωθεν τοΰ δεξιού έκρέ- ϊπήκουσα λοιπόν, καί αμέσως ό στρατός έκραύγασε
• ματο άλυσις μεγάλη αργυρά, μέ μηχανήν τινα θαυ- κραυγήν μεγάλην οθεν ό αϋτοκράτωρ μέ διέταξε νά
” μασιωτάτην είς τήν άκραν. Τοΰ εΐπαμεν νά σύρ·/ί τό βάλω πάλιν είς τήν θη'/.ην, καί νά τό ρίψω κα
* έξω τοΰ θυλακίου δ,τι έφερεν ή άλυτες αυτή, καί εί· ταγής, όσον ήσύχως ήδυνάμην, έξ περίπου πόδας μα
” δαμεν σφαίραν μεγάλην,τής όποιας τό μέν ήμισυ ήτον κράν άπό τήν άλυσίν μου. Δεύτερον, μοΰ έζήτησον ένα
” άργυροΰν, τό δέ άλλο ήμισυ έκ μετάλλου διαφανούς. τών στύλων τοΰ τρυπητοΰ σιδήρου, έννοών τά μικρά
” Επί τοΰ δκαφανοΰς μέρους είδαμεν παράδοξά τινα μου πιστόλια- τά έπρόσφερα άμφότερα, καί, κατά
” σχήματα, γεγραμμένα είς*?να κύκλον ήθελήσαμεν διαταγήν του, εξήγησα όπως ήδυνήθην τήν χρήσίν
” νά τάέγγίσωμεν, άλλ’οί δάκτυλοί μας έμποδίσθησαν των καί γεμίσας τό έν έξ αυτών μέ πυρϊτιν μόνον,
I άπό λαμπράν τινα ούσίαν. Επλησεάσαμεν τήν μηχα- είπα πρότερον τοΰ αύτοκράτορος νά μή φοβηθή, καί
” νήν ταύτην είς τά αύτία μας· έχαμνε κρότον άδιά· έπειτα έπυροβόλησα είς τόν αέρα. Τοΰτο, πολύ περισ
II κοπον ώς μύλος, καί ύπεθέσαμεν ότι ήτον ή ζώόν σότερον παρά τήν θέαν τοΰ ξίφους μου, κατέπληξε
” τι άγνωστον, ή ό Θεός τόν όποιον προσχυνεϊ· κλί- τούς περιεστώτας , καί έπεσαν όλοι τ’ ανάσκελα ώς
” νομεν όμως περισσότερον πρός τήν τελευταίαν ταύτην κτυπηθέντες άπό κεραυνόν καί ό αϋτοκράτωρ αυτός,
’ γνώμην, διότι μάς έβεβαίωσεν (άν καλώς τόν έ- άν καί γενναίος έκ φύσεως, μόλις μετά πολλήν ώραν
” νοήσαμεν, διότι δυσκόλως εξηγείτο) ότι σπανίως συνήλθεν είς έαυτόν. Εδωκα τότε τά δύω πιστόλια,
” έπεχείρει πράξιν όποιανδήποτε χωρίς νά συμβου- καθ’ 0ν τρόπον είχα δώσει καί τό ξίφος μου, και συγ
” λευθή τήν μηχανήν ταύτην τήν ώνόμαζε χρησμόν χρόνως τά βαλάντια τών σφαιρών καί τής πυρίτιδος,
” του, καί έλεγεν oxt προσδιώριζεν αύτη τόν άναγκαϊον είπών πρός τον αΰτοκράτορα νά μή πλησιάσω τήν πυρϊ
” εις πάσαν πράξιν τής ζωής του χρόνον.
Από τό τιν είς τό πΰρ, άλλως ήθελεν ίδεΐ αναποδογυριζόμε
” αριστερόν μικρόν θυλάκων έσυρε δίκτυον, ΐσον κατά νο» τό αύτοκρατορικόν του παλάτιον- τοΰτο δέ μεγά
” τό μέγεθος μέ τά τών άλιέων μας, τά όποιον όμως λως τόν έξέπληξε. Τοΰ έδωκα επίσης τό ώρολόγιόν
” άνοιγε καί έκλειεν. ’Εντός αύτοΰ ηυραμεν πολλά μου, τό όποιον μέ πολ,λήν περιέργειαν έκύτταξε, καί
• κομμάτια κίτρινου μετάλλου' άν τό μέταλλον τοΰτο διέταξε δύω στρατιώτας έκ τών εΰρωστοτέρων τής
1 ήναι χρυσίον, ή αξία των είναι ανεκτίμητος.
φρουράς του νά τό φέρουν έπί τών ώμων, κρεμάμενον
α Αφοΰ τοιουτοτρόπως, ΰπακούοντες εις τάς ύψηλάς είς μεγάλην ράβδον, άπαραλλάκτως καθώς οί άμαξη» διαταγάς τής ϊμετέρας Μεγαλειότητας, ήρευνήσαμεν λάται τών ζυθοποιών μεταφέρουν τά βαρέλια τοΰ ζύ
» έπιμελώς όλα του τά θυλάκια, είδαμεν περί τό θου είς τήν Αγγλίαν. Εξεπλήττετο διά τόν άδιάκο» σώμά του ζώνην, έκ δέρματος τεραστίου τινός θη- πον κρότον του, καί διά τήν κίνησιν τοΰ λεπτοδείκτου,
» ρίου, οθεν έκρέματο αριστερόθεν μέν ξίφος μήκους τόν όποιον ήδύνατο εύκύλως ν’ άκολουθή διά τών
» έξ άνδρών, δεξιόθεν δέ βαλάντιον διχρημένον είς οφθαλμών, διότι οί λαοί εκείνοι έχουν όξυτέραν ημών
» δύω θήκας, έκατέρα τών οποίων ήδύνατο νά χωρήση τήν όρασιν. έζήτησε περί τούτου τήν γνώμην τών
• τρεις υπηκόους τής ϊμετέρας Μεγαλειότητας. Είς σοφών του, άλλ’ ούτοι δέν εύρέθησαν μεταξύ των
» τήν μίαν έξ αυτών ήσαν σφαϊραι πολλαί βαρυτάεου σύμφωνοι, ώς δύναται νά τό φαντασθή έκαστος.
» μετάλλου, χονδραί σχεδόν ώς αί κεφαλαι μας, ώστε
Μετά ταϋτα έδωκα όσα είχα άργυρά καί χαλκά
» έχρειάζετο χειρ στεβαρά νά τάς σηκώστ,· είς δέ τήν
νομίσματα, τά βαλάντιόν μου μέ εννέα μεγάλα φλω■ έτέραν σωρός σπειρίων μαύρων, όχι τόσον μεγάλων
ρία καί άλλα μικρότερα, τό κτένιον, τήν άργυράν
» και αρκετά ελαφρών, διότι ήδυνάμεθα νά κράτησώ
ταβακοθήκην, τό μαντίλιον καί τό σημειωτάριον.
ν μεν ύπέρ τά πεντήκοντα εις τήν παλάμην τής χειΚαί τά μέν όπλα μου μετεβιβάσθησαν είς τό όπλο* ρός μας.
στάσιον τής Αύτοΰ Μιγαλειότητος, όλα δέ τά λοιπά
« Αυτή είναι ή ακριβής καταγραφή τών όσα ηύραμού έπεστράφησαν.
» μεν έπί τοΰ σώματος τοΰ άχθρύπου Bovrov·, οστις
Είχα καί θυλάκιον ιδιαίτερον, τό όποιον δέν ήρεύ» μάς ύπεδέχθη μέ πολλήν ευγένειαν καί φιλοφροσύ» νην, κατά τήν εντολήν τής ϊμετέρας Μεγαλεώτητος. νησαν, καί έντός αύτοΰ έφύλαττα ζεΰγος όμματούάλων,
» ϊπεγράφη καί έσφραγίσθη τήν τετάρτην ήμέραν τής τά όποια μεταχειρίζομαι ενίοτε διά τήν αδυναμίαν
» ογδοηκοστής έννάτης σελήνης άπό τής εΰτυχεστάτης τών οφθαλμών μου, τηλεσκοπίαν, καί άλλα τινα μι
κρότερα πράγματα, τά όποια δέν ένόμισα ενδιαφέροντα
» βασιλείας τής ϊμετέρας Μεγαλειότητας.
τόν αΰτοκράτορα, και δια τοΰτο δέν τά «φανέρωσα
«Φ.Ιίσσίΐ ΦρεΛύχ, Mapci ΦρεΛύκ. »
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Λ τούς επιτρόπους, φοβηθείς μήπως ήθελαν χαθή ή] είς Εδεμ μετασχηματισθείσης έκ τής παρουσία; καί τής
αγάπης τών δύω παιδιών. Ημέραν τινά, έπιστρέφουσα
φθαρή άν έδίδοντο είς χείράς των.
Μίαν τών ημερών, ό αϋτοκράτωρ ήθέλησε νά καμ-/) μετ’ αύτών άπό μακρόν είς τά κύκλω δάση περίπατον,
ένώπιόν μου έπιθεώρησιν τών σταθμευόντων είς την καθ’ ήν στιγμήν έστρεφεν ατραπόν τινα, παρετήρησεν,
ποωτεύουσαν καί είς τά πέριξ στρατευμάτων του· θέ ολίγα βήματα μακράν της, νεαράν τινα γυναίκα, τής
λων δέ συγχρόνως νά διασκέδαση είς τρόπον ξενοφανή όποιας τήν καλλονήν απαίσιος έμάραινεν ώχρότης, καί
και περίεργον, μέ παρεκάλεσε νά σταθώ όρθιο; ως τά μαΰρα τής λύπης ενδύματα, κρατοΰσαν έκ τής
κολοσσός, κρατών μεμακρυσμενα άπ άλληλων, οσον χειρός τριετές τι νήπιον. ’Εθεώρησαν άλλήλας, καί
άνέτως ήδυνάμην, τά σκέλη μου. Μετά ταϋτα, διέ έρριψαν βλέμμα ταχύ καί πλήρες άλλοκότου τίνος έκταξε τόν αρχιστράτηγον, άνδρα προβεβηκότα τήν ηλι φράσεως, ή μέν Κ. δέ Λανσαλέν έπί τοΰ υίοΰ τής άγνω
κίαν καί έμπειροπόλεμον, νά παρατάξη ώς είς μάχην στου, αύτη δέ έπί τής μικρά; Ιουλίας. Μετά μίαν
τόν στρατόν, καί νά περάσουν όλοι μεταζύ τών σκελών έβδομάδα, συναντηθεΐσαι καί πάλιν, έχαιρετήθησαν
μου,’ όπερ καί έγεινε. Καί τοΰ μέν πεζικοΰ έπερασαν κατά δέ τήν τρίτην συνάντησιν έπλησίασεν ή μία τήν
άνά είκοσιτέσσαρες κατά μέτωπον, τοΰ δε ίππικοΰ άνα άλλην.
— Πρός τινα όμιλεΐς; μήτέρ μου, ήρώτησε τό άόμδεκαέξ, μέ τάς σημαίας άναπεπταμένας, ήχοΰντα τά
τύμπανα, καί ύψωμένας τάς λόγχας. Εσύγκειτο τό ματον νήπιον, άνυψοΰν πρός τήν μητέρα του έκπεέπιθεωρούμενον σώμα άπό τρισχιλίους πεζούς καί χι- πληγμένον τό άγγελόμορφον πρόσωπον καί τά μεγάλα
λιους ιππείς, ή Αύτοΰ Μεγαλειότης διέταξεν, έπί κυανά όμματα του, τά νεκρά.
— Φίλτατον τέκνον ! εΐπεν ή Κ. δέ Λανσαλέν
ποινή, θανάτου, νά τηρήσουν οί στρατιώται όλοι εις
τήν πορείαν των μεγίστη» πρός εμέ φιλοφροσύνην κ“· άσπαζομένη τό μέτωπον τοΰ νηπίου.
Αναλογία τις γεννήσεως, ήλικίας, χαρακτήρος, καί
εύγένειαν· άλλά τοΰτο δεν έμπόδισέ τινας τών νέω»
άξιωματικ.ών νά ύψώσουν πρός τά άνω τούς οφθαλμούς, δυστυχιών πρό πάντων, ένώσασα τήν Κ. δέ Λανσα
ένφ έδιάβαιναν υποκάτω μου. Καί επειδή, με συγχω- λέν μετά τής Κ. δέ Βεντιμίλ, κατέστησε μετ’ ολίγον
ρησιν, τό βρακίον μου εύρίσκετο τότε είς πολλά κακήν αύτάς αχώριστους· τά δάκρυα συνοικειοΰσι τούς πάσχοντας τόσον ταχέως! Η γλυκεία καί παρήγορος οίκατάστασιν, έξεκαρδίζοντο οί πονηροί γελώντες.
κειότης, ή συνδέσασα τήν κύμησαν καί τήν Κ. δέ Βεν.(Ακολουθεί.)
τιμίλ, συνήνωσε ταχέως καί τά τέκνα αύτών· καί μετ
ολίγον ή Μαργαρίτα καί ή Ιουλία έφαίνοντο είς τόν
Μάξιμον ώς δύω φίλταται άδελφαί. Παρά τούς πρό
ποδας τοΰ λόφου, έφ’ ού τό φρούριον άίωρεΐτο, ήνοίγετο μικρά τις κοιλάς κατάπυκνος έξ ιτεών καί αίγείρων, κοιλάς τήν οποίαν επότιζε τό γλυκύ, τό ποιητικόν
καί τό πλήρες ζωής ύδωρ διαγευστάτου τίνος ρυακίου.
Η κοιλάς αύτη ήν δ τόπος τής συναντήσεως τών δύω
Περί τήν έξοδον τής ’Εταιν, μικράς πόλεως τής
τούτων οικογενειών.
αρχαίας επαρχίας Αορραίνης, είς άπόστασιν μιόες καί
Η πρός τήν Μαργαρίταν αγάπη τοΰ μικρού Μαξίήμισείας λεύγης άπό τή; όδοϋ τοΰ Νανσύ, φαίνεται,
μου, όσον ζωηρά καί άν ήτον, μολοντούτο απαρά
έπί τίνος λόφου ύπό δασυφύλλων δασών εστεμμένου,
βλητος ήτον μέ τό τρυφερόν εκείνο πρός τήν Ιουλίαν
πύργος τις, άπό τά τέλη τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος
αίσθημα· προτίμησις, ήτις άνεκούφιζεν αύτήν αναμ
χρονολογούμενος. Κατά τόν Απρίλιον τοΰ 1824, ή Κ.
φιβόλους ολίγον έκ τής δυστυχίας ήτις έπέπεσε κατ
δέ Λανσαλέν, χήρα ανώτερου τίνος αξιωματικού, φοάμφοτέρων.
νευθέντο; κατά τήν πολιορκίαν τών Γαδείρων, ενε κα
Μετά τινα χρόνον, άποθανοΰσα ή κόμησσα Βεντιτέστη εκεί μετά τίνος γηραιού θεράποντος καί τών δύω μίλ, κατέστησεν εκτελεστήν τή; διαθήκης αυτής τήν
αυτής ε’γγυ'ών Μαργαρίτης καί Ιουλίας, τάς οποίας
Κ., δέ Λανσαλέν, ήτις παρέλαβεν αμέσως τόν μικρόν
καίτοι γεννηθεΐσας δύω έτη τής μιας μετά τήν άλλην,
άόμματον είς τό πύργον της. Αλλά τά δάκρυα τά πρό
μολοντούτο έκ τής μεγίστης αυτών όμοιότητος τάς μικρού διά τόν θάνατον τούτον χυθέντα δέν έστείέξελάμβανέ τις ώς τέκνα μιας καί τής αύτής ήμέρας. ρευσαν έτι- ή Κ. δέ Λανσαλέν έπανεΰρε μετ’ ολίγου είς
Η θαυμασία ' αυτή όμοιύτης τών άγγελομόρφων ούρανούς τήν φίλην της, τά δέ τρία δύστηνα τέκνα,
τούτων όντων καθίστατο έτι μάλλον μεγαλητέρα διά όοφανά έγκαταλειφθέντα έζων ύπό τήν αύτήν στέγην,
τής όμοιότητος τής έναρμ,ονίου αυτών φωνής, ώστε, ούδένα άλλον έχοντα προστάτην, εκτός γέροντός τίνος,
άκούων τις αύτά συγχρόνως όμιλοΰντα, δυσκόλως διε- — τού Κ. ίίουβάλ,—άοχαίου οικονόμου τής κομήσσης.
κρινε τάς φωνάς έκαστου αύτών καί πολλάκις συνέβη
Παρήλθον έκτοτε τέσσαρα έτη. ‘Η Μαργαρίτα ήν
είς τήν Κ. δέ Λανσαλέν νά έκλάβφ μακρόθεν τήν ήδη δεκαεξαετής, ή Ιουλία δε χαπενταετής, καί ό Μάμίαν άντί τής άλλης καί νά συγχέη τά όνόματά των. ξιμος είσήλθεν ήδη είς τό δέκατον όγδοον τής ηλικίας
Αλλ’ ή Ιουλία εΐχεν άπωλέσει δυστυχώς τήν όρασιν είς του έτος, ‘Η φιλία, ήτις μέχρι τοΰδε βαθμηδόν καί
τινα πυρκαϊάν.
κατ’ ολίγον Ιίχεν ενώσει τούς δύω νέους τυφλούς, μετεβλήθη
ήδη είς ζωηρότερον τι αίσθημα* τό δέ πρός
Κατά τό πρώτον έτος τή; είς τόν πύργον τούτον
ίγκαταστάσεως αύτών, ή Κ. δέ Λανσαλέν ένασχολου- αυτούς τρυφερόν τής Μαργαρίτας ' κήδος ήν μάλλον
μίνη όλως περί τήν ανατροφήν τών παιδιών τούτων, μητρικόν ή άδελφικόν.
«πανίως διήρχετο τήν πύλην τής κατοικίας αύτής, τής ‘ 0 Μάξιμος καί ή Ιουλία, περιπατήσαντες ήμέραν
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τινα επί πολύ είς την κοιλάδα έπορευθησαν νά καθή- σύ τούλάχιστον δύνασαι νά θαυμάσής, 0,τι έγώ διά
ciostv είς άχυρόπλεκτόν τι έξοχιχόν έδώλιον παρά τήν παντός άπώλεσα.
όχθην διαυγούς ρύακος.
- Έγώ;
.
— Μάξιμε, λέγει μετ’ ολίγον ή ιουλία εγειρόμενη
— Ναί· ή μήτηρ σου μά; έδιηγήθη πολλάκις ότι
έκ τοϋ έδωλίου- ή νύξ μάς έπλάκωσε νομίζω, ά; έπι- εί; Γερμανίαν, είς Καλσρούην εύρισκεται επιτήδειός
στρέψωμεν είς τύν πύργον.
τι; ιατρό; όστις τή έπρότεινε νά σοί άποδώση τήν ο— Αι’ ήμάς μήπως ή νύξ δέν είναι αιώνιος; άπε ρ ασιν.
κρίθη ό νέο; έν μελαγχολία. Ω' μετά τινα; στιγμάς,
— Τήν δρασιν ;
έπρόσθεσε, πόσον ώραία θά ηναι είς τό μέρος τούτο.
— Η μήτηρ σου δεν ήσθάνθη έν έαυτή τό θάρόος.
‘Η ίουλία έκάθησεν έκ νέου. Καί διέτρεξεν ολον τού νά παραδώση εί; αύτόν τό μόνον αύτή; τέκνον.
τέταρτον χωρίς ν’ άνταλλάζωσι λέξιν. Αίφνης, διακό- Νομίζω δμω; ότι τό θάρρος τοϋτο δέν ελλείπει άπό
πτουσα τήν βαθυ,ηδόν έχ τοΰ δάσους βήμα πρός βήμα σέ ! Μάξιμε, είναι τόσον ώραΐος ό ούρανός, είναι τό
κατερχομένην σιωπήν, ειπεν αυ ιη πρό; τόν Μάξιμον· σον ώραία ή γή! έπρόσθεσεν ή νέα, έπί μάλλον καί
— Αδελφέ, ποσάχις άρά γε έπεθύμησα; νά ίδης μάλλον κατανυγομένη,
τήν φύσιν ταύτην, τόν ούρανόν μετά τών αστέρων του,
0 Μάξιαος άπεκρίθη μετά φωνή; συγκινητική; καί
τάς νεφέλας του, τόν ήλιον του· τήν γήν αύτήν τήν μετά πάλλοντο; στήθους.
άπό άνθη χαταστόλιστον, τά δένδρα, τά όρη χαί τά;
— Πλήν μήπως, ώ; έγώ, δέν δύνασαι νά έλπίσης
θαλάσσας της;
οτι θά ϊδή; καί σύ πάλιν μίαν ήμέραν τόν ούρανόν καί
— Δεν έπεθύμησα ποτέ τι είς τδν κόσμον τούτον, τήν γήν ταύτην, τό άντικείμενον όλων σου τών θλί είμή τήν θέαν ενός μόνου αντικειμένου, άνέκραξεν ό ψεων ;
Μάζιμος ώ; έχ βαθείας άναχύπτων μελέτη;· καί τό
— Εγώ, όχι, είπε μειδιώσα ή Ιουλία, έκτο; άν
άντικείμενον τούτο, ό πόθο; ούτος, είσαι σύ Ιουλία, συμβή θαϋμά τι.
είσαι σύ αδελφή.
— Λοιπόν καί οί οφθαλμοί μου θά μένωσιν αιωνίως
‘II Ιουλία δι ακουσίου τίνος κτήσεως άπέσορε τήν κλειστοί είς τό φώς τοΰ ήλιου· άνίκρχζε μετ’ αδημο
χεΐρα αύτής, τής οποίας έδραξε πρό όλίγου ό νέο; τυ νίας δ νέος τυφλός.
φλός, χαί ερύθημα ιλαρόν διε/ύθη έπί τών παρθενικών
Τήν στιγμήν ταύτην ή άκουσθεΐσα μακρόθεν τής
της παρειών.
Μαργαρίτα; φωνή, διέκοψε τήν συνομιλίαν αύτών,
— ίί! έάν ά'παξ μόνον έβλεπε; χαί σύ ταλαίπωρε, οιτινες, άφήσιντε; τό άχυρόπλεκτον έδώλιον έπορεύεκείνο τό όποιον έγώ έθαύμασα κατά τό διάστημα εζ θησαν πρό; τήν χαλούσαν αύτοΰ; φωνήν.
ετών, δέν ήθελες ομιλήσει τώρα ούτω.
Παρήλθον έβδομάδες τινε; άπά τή; πικρά; έκείνη;
— Ητο τόσον λαμπρά ή θέα έκείνη; ήρώτησεν ήπίω; τών δύω δυςήνωντυφλώνσυνεντεύξεω;. ίίδη ήρχισε με
ό Μάξιμος, πλησιχζων έπί μάλλον καί μάλλον τήν ταβολή τι; περί τήν ζωήν τή; Ιουλίας. Αύτή ήτις άλλο
νέαν κόρην.
τε ένόμιζεν έαυτήν ευτυχή, εύρισκομένη παρά τόν Μά
—Τόσον ώραία αδελφέ, ώστε ουδέποτε θέλω παυσει ξιμον, αύτή τώρα έδοκίμαζε νά τόν άποφεύγη παντοιονά λυπούμαι τήν απώλειαν τή; λαμπρά; αύτή; θέας, τρόπω; καί μετά τοσαύτης έπιμονή; μεθ’δση; άλλοτε
είπε ταπεινή τή φωνή ή ίουλία· καί ή απαίσιο; άνά- έπάσχιζε νά τόν πλησιάση.
μνησις τής όλεθρίου ήμέρας καθ’ήν έχασα τό φώ; τών
Ο Κ. Δουβάλ ύπέθετε μυρία όσα ή Μαργαρίτα έσιώόμμάτων μου, καί οί οφθαλμοί μου έκλεισθησαν διά πα· ό δέ Μάξιμος άπηλπίζετο. Ηδη οί εύθυμοι τή;
παντός είς τό φώς, δέν θά έζαλειφθή ούδέποτε έχ τή; εύθυμίας γέλωτες δεν άντήχουν άπά τού; φραγμώνας·
μνήμη; μου. Ημεθα είς Ισπανίαν, καί ένόμιζέ τι; ότι οί μακροί περίπατοι ύπό τήν συνηρεφή τών δασών
ό ουρανός, — ή γή,—ό ήλιο; τήν έπιοϋσαν έχάθησαν, σκιάν διεκόπησαν καί ό πύργο; κατηφή; καί ζοφερό;
οίμοι! άπ’ έμοΰ. Επιστρέψασα πρό; τό μέσον τή; έφαίνετο λυπούμενο; καί αύτό; τήν άποστάσαν αύτοϋ
ήμέρας έχ μαχροϋ περιπάτου, έπορεύθην ν’ άναπαυθώ, θυμηδίαν. Κάποτε, τήν έσπέραν, ώλίσθαινεν ύπό τά
νήπιον έτι, εϊ; τό δωμάτιον μου. Μετ’ολίγον ή ρέρθην συνηρεφε; τών φυλλωμάτων, μορφή τι; λευκή συγκε
ύπό φριχωδών φωνών· καί είδον φλόγα; πληρούσα; χυμένη, χανομένη βραδέως καί άταράχω; εις τόν ε
ώ; κ ύματα ταραττόμενα τό δωμάτιον μου. Ηθέλησα λιγμόν δε'δροστοιχίας τίνος. Τήν δε νύκτα ότε πλέον
νά φύγω, πλήν περιεπλέχθην έντός αύτών. Επεσα λοι έσυμπέοαινεν ότι πάντες οί έν τώ πόργω άπεκοιμήθηπόν χαμαί· καί όταν διά τών περιποιήσεων ά; έλαβα, σαν, έξήρχετο τή; σκιάδας αύτή;, διεπέρα μετά προέπανήλθον τήν έπιοϋσαν εϊ; τά; αισθήσεις μου, ήρώ- φυλάξεω; τά δένδρα, καί φθάνουσα ύπό τά παράθυρα
τησα κατά πρώτον άν ήτο νύξ. ‘Η μήτηρ μου άφήκε τή; Ιουλία; διήρχετο έν σιωπή τήν νύκτα μέχρι τών
τότε φωνήν σπαρα'ικάρδιον, καί ήσθάνθην τί δάκρυα πρώτων τή; αυγής λάμψεων, αιτινες τόν εύρισκον α
τη; πίπτοντα κατά σταγόνας έπί τών χειρών μου· κίνητον καί σύννουν είς τήν αύτήν θέσιν.
πλήν τά δάκρυα ταύτα ήσαν άφανή εί; έμέ- τά χείλη
Θύμα βαθείας μελαγχολία;, αύξανομένης ετι ύπ’
τη; έψιθόριζον τό όνομά μου, καί μ’ έσφιγγεν έντό; άτονία; καί έκλύσεώ; τινο; ή ιουλία, έπροσπάθει νά
τών βραχιόνων της, τού; Οποίου; δέν έβλεπον· οί βρα μειδιά πρό; στιγμήν ένώπιον τή; Μαργαρίτα; καί νά
χίονες, τά χείλη, οί ασπασμοί, τά δάκρυα καί οί λυγ όμιλή, ώ; άλλοτε, πρό; αύτήν άλλά μόλις έμενε
μοί αύτής, ταύτα πάντα ήσαν ή μήτηρ μου, τήν μόνη, ερριπτε πάλιν τό προσωπεΐον τούτο τή; χαράς,
όποιαν έπέπρωτο νά μήν ϊδω πλέον. Αλλά σύ, άδελ- τό όποιον διά τήν πρός τήν αδελφήν τη; στοργήν είχυ
φε, έξηκολούθησεν ή αόμματο; κόρη, αποτεινόμενη θέσει εί; τό ήδη ώχρόν, έπίμηκες καί τηκόμενον εκεί
πρό; τόν Μάξιμον, όστις εϊ; βαθείας έβυθίζετο σκέψεις, νο πρόσωπόν τη;, καί ή θλίψις αύτή; τήν οποίαν ού-

δεν άνεχαίτιζε πλέον άνελόετο εί; λυγμού; καί δά γνωρίζω τόν Μάξιμον· ή ίδέίκ μόνη οτι πάσχω, θά
ήναι βάσανο; αιώνιος δι’αύτόν. — ή! Μαργαρίτα,
κρυα.
έξηκολούθησεν αυτή, κατασπαζομένη τά; χεϊρας τής
0 Μαργαρίτα ήρχισεν επί τέλους νά έννοή.
Αί όδύναι του Μαξίμου έδιπλασιάζοντο έτι ύπό τή; αδελφής της, είθε νά τό ήγνόει, πώς . . .
— Καί πώς δύναμαι τούτο;
επιμονής δι’ ής τόν έφευγε ή Ιουλία.
— Ω ! δύστηνε Μάξιμε! ειπεν ή ίουλία. Ακουσον,
πανέλαβε ζωηρώς, ύπάρχει είς τρόπος.
Ο άήρ, ό ήλιος, τά καταχθόνια σκότη, ή εύωδία
— Ποιος ·,
—
Ενθυμείσαι αδελφή, όταν μακρόθεν έκαλοϋμεν
τών ανθών, τό άσμα τών πτηνών τό πάν είς τόν Μά
ξιμον, τήν εικόνα άνεκάλει τής Ιουλίας. Αόρατον εί; ήν μητέρα μας, τήν φιλτάτην ημών μητέρα, έξελάμτά όμματά του, τήν έφαντάζετο μακρόθεν, τήν ένα- βανε συνεχώς τήν μίαν αντί τής άλλης· τόσον όμοιάτέν.ζεν, άλλ’ άμα ό θόρυκ,ο; τών βημάτων της, ό ζομεν κατά τό σώμα, κατά τήν φωνήν.
— Καλά" λοιπόν !
λατρευτός τής φωνή; τη; ήχο; έφθανεν εί; τό ού; του
— Δεν μαντεύει; ;
ταχέως έπνιγε τού; παλμού; τή; καρδίας του ύπό τήν
— όχι,
σπασμωδικήν αύτοΰ χεΐρα.
— 0 Μάξιμος είναι τυφλό; . . . ή δέ πρός
Εσπέραν τινά ένώ ή ίουλία διήρχετο τήν μεγάλην
μέ
αγάπη του είναι τοιαύτη, ώστε πιστεύω άδύνατον
τού δάσους πρό; τόν πύργον άγουσαν ατραπόν, τή,
νά
έπιζήση
μετά τόν θάνατόν μου, ειπεν ή ίουλία,
έφάνη ότι άνθρωπό; τι; παρζκολούθει αύτήν. Τότε
γειρόμενη
έπί
τής κλίνης της.
ριφθεΐσα εις τόν πλησίον διάδρομον, ήοθάνθη χεΐρά
— Σιώπα ! άνεβόησεν έντρομος ή αδελφή της.
Ttva, ήτις άποσυρθεΐσα, έψαυσεν ακροθιγώς τήν {δι
Κατ' έκείνην τήν στιγμήν έκρούσθη βιαίως ή θύοα
κήν της.
τού δωματίου· ό Μάξιμος μετ’ ολίγον είσήλθε.
— Μάζιμε! άνέκραξεν αύτη άκουσίως.
— Μάξιμε, ειπεν ή ίουλία, μετά τινας στιγμάς σέ
— Ω ! είπε' μου μίαν ήμέραν ότι μέ αγαπά; ! τή
ρίσκω είς τόν κήπον.
λέγει τότε ούτος γονατίζων ένώπιόν της.
— Καί ήδη, Μαργαρίτα, έξηκολούθησεν ή Ιουλία
Η ϊουλία ήοθάνθη τάς δυνάμεις της έκλειπούσας·
ταν
ό νέος άπεσύρθη, θά μεταβάλλης τήν χαράν αύέλειποθύμει· έστηρίχθη λοιπόν έπί τίνος δένδρου. ί
τού
εις
άπελπισίαν;
δε Μάξιμος γονυκλής ένώπιον αύτής, έψιθύριζεν έν τω
—
Ω!
παμφιλτάτη αδελφή! έψιθύρισεν ή Μαργαρί
μέσω τών λυγμών του.
τα,
κατασπαζομένη
τάς παρειάς, τήν μούρην κόμην
— Ω! είπε' μου ότι μέ αγαπάς μίαν μόνον ήμέραν
καί
τάς
χεϊρας
τής
ιουλίας.
Ω ! δυστυχής άδελφή !
Η ίουλία, ωχρά, έκτός έαυτής, έθεσε τήν χεΐρά της
‘Η νέα ασθενής κατά διαταγήν τού ϊατροϋ μετεέπί τοϋ στόματός του, οστις τήν κατησπάσθη καί τήν
θη είς άλλο τι δωμάτιον ό δέ Μάξιμος κατά
έκάλ.υψε διάτων δακρύων του.
Αλλά τήν στιγμήν έκείνην ό θόρυβο; τών ποδώ' τό διάστημα οκτώ ήμερων έκάθητο παρά τό προσκετή; Μαργαρίτα; διέκοψε καί πάλιν τήν τερψίθυμον φάλαιον τής κλίνης αύτής. Τό κακόν έπροχώρει γιγανκαί πλήρη συμπάθεια; τών δύω άομμάτων συνέντευξιν. τιαίοις βήμασι. Τήν έννάτην ήμέραν ή ίουλία είπε μέ
φωνήν σχεδόν έκλείπουσαν πρός τήν κλαίουσαν άδελ
Μετά τινα; ήμέρας ό Μάξιμος καί ή Ιουλία έφερον φήν της.
— Αδελφή μου! έάν ό Θεός μέ καλέση παρ’ αύτω,·
εϊ; χεΐρα; αρραβώνα- ό δέ γάμος αύτών έμελλε ·
ώ! άφες τούλάχιστον είς τόν Μάξιμον τήν σωτήριον
γίνη κατά τήν έπιθυμίαν τής Μαργαρίτας, τήν ήμέρ
τών γενεθλίων τή; ιουλίας. Ή θυμηδία έπανήλθ αύτήν πλάνην.
, Τ' ,
,
Τήν εσπέραν ή ίουλία δέν ύπήρχε πλέον.
πάλιν είς τήν ψυχήν τής Ιουλίας, άλλ’ ή υγεία τη;
Η Μαργαρίτα μεταφερθεΐσα ημιθανής σχεδόν είς τό
δέν έπανήλθεν είς τήν προτέραν αύτής κατάστασιν
δωμάτιον
της, προσεβληθη ύπό φρενίτιδος, ώς έκ τής ο
Βήξτις ξηρός κατεσπάραττε συνεχώς τό στήθος της
ποίας
ύπωπτεύθησαν
τάς ήμερα; της. Ο Μάζιμος δέν
καί βραδύ; τήν αατέτηκε πυρετός. Κατά τινα;
ήθέλησε
ν
’
άφήση
ποσώς
τήν κλίνην τής άποθανούσης,'
πρωίας, μακράν λευκήν έσθήτα τετυλιγμένη, έξήρχετο
καί
διέβη
τήν
νύκτα
δλην
δεόμενος παρ’ αύτή· τήν
άθορύβως τού δωματίου της, καί ώ; φοβούμενη μ
δέ
επιούσαν,
καθ
’
ήν
στιγμήν
μετεφέρετο έπί τοΰ φέ
παρατηρηθώ, έσύρετο, ούτως είπεΐν, έν αγωνία εί; τόν
κήπον, καί, όλη ρίγωσα, έπροσπάθει νά θερμανθή έκ ρετρου, γονατίζων ένώπιον τής κλίνης έφ’ ής ήν έξατών αχτίνων τού ήλιου· έπειτα έπανείρχετο πάλιν πλωμένη, καί άνασύρων τό σάβανόν τη;, έπέθεσε τά
άφωνο; διά τή; αύτή; προφυλάξεως. Πρό; τό μέσο ώχρα αύτοϋ χείλη έπί τού παγωμένου εκείνου με
τή; ήμέρας παραιτοΰσα τό δώμα της έπανεόρισκε τό τώπου. Μετά τινας ώρας έαυνόδευσεν αύτήν είς τό
Μάξιμον καί τήν Μαργαρίταν· καί ούδέποτε παράπο κοιμητήριίν καί όταν ή γή έκάλυψεν ήδη τό νεκρονον, ούδέποτε στεναγμό; ύπεξέφευγεν έκ τών άφώνων κράββατον, προέβη κλονιζόμενος μέχρι τών χειλέων
αύτή; χειλέων. — ’Ησθάνετο έαυτήν θνήσκουσαν άλλ’ τοϋ τάφου, και έκεΐ έκτος σχεδόν εαυτού,
— ϊγίαινε, Μαργαρίτα· ύγίαινε, έψιθύριζεν.
ήθελε νά κρύπτηται, νά «βύνη, τήν ύποψίαν τών άγα
Η Μαργαρίτα μετά όλέθριόν τινα κρίσιν, ήνοιξε
πώντων αύτήν.
πάλιν
τού^ οφθαλμούς τούς οποίους ερριψε κατά πρώ
Επί τέλους προσεκλήθη ιατρό; τι;
— Ω! αδελφή μου, έχω μίαν δέησιν, λέγει ή ίουλία τον επί τοϋ δυστυχούς τυφλού· αύτοΰ τούς χαρα
λαμβάνουσα φιλοφρόνω; τά; χεΐρα; τή; Μαργαρίτα; κτήρας είδε τά μέγιςα ήλλοιωμέ*ους, καί έπί τοϋ
μετά τινα; ημέρα; ελπίζω νά ήμαι καλήτερα· άλλά μετώπου του έζωγραφεΐτο ή βραδεία καί σιγαλή
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απελπισία. Εσυμπέρανεν δτι πολλά; νύκτας θά παρ-|πόσα δεν έχυσε δάκρυα! Ποσάκις δέν ήλεγξεν ίαυήλθεν άϋπνος, βλέπουσα τάς παρειάς καί τούς όφθαλ- την! ποσάκις 8έν ήθε'λησε νά άνακαλύψη τά πάντα εις
«ι«
μούς αύτοΰ τοσοϋτον κοίλους. Καί, ένώπιόν τοσαύτης τόν Μάξιμον, καί τήν ανάξιον αύτής αδυναμίαν, και
θλίψεως, ενώπιον τοσούτου έρωτος, έγεννήθη έν αύτη τό ένοχον αύτής τέχνασμα! Αλλά δέν έτόλμα ν’ άπαρήγορός τις συμπάθεια* ώστε ή δύστηνος κόρη νακαλΰψη είς αύτόν τόν ύπό τούς πόδας του χαίνοντα
κλαίουσα την μόλις ΰπύ τόν τάφον κλεισθεΐσαν φιλτά κρημνόν φοβούμενη μήπως αντί τής σωτηρίας, έπιφέτην άδελφήν, δέν ήσθάνθη έν έαυτή την ανδρείαν νά ρει τόν θάνατον εκείνου, τοΰ οποίου τά μέτωπον ήκτιείπη είς τόν πλανώμενον τυφλόν* Εγώ δεν είμαι ή νοβόλει ύπό τής νεότητάς, καί ή ψυχή έμειδία είς τήν
Ιουλία* ή Ιουλία άπέθανεν!
ελπίδα.
— Μάξιμε, έψίθύρισεν αυτή άνεγειρομε'νη βραδέως
Κατά τάς βραδείας1 τής νυκτός ώρας, μόνη μέ τήν
— Ιουλία, άνέκραξεν ύ αόμματος.
τής μητρός της άνεζίτηλον άνάμνησιν, έπαρουσίαζεν
Καί ή Μαργαρίτα τώ έτεενε την χειρα.
είς τήν φαντασίαν της τρομερωτέραν καί άπαισιωτέραν
Η ασθένεια τής Μαργαρίτας υπήρξε μακρά, καί ό τήν εικόνα τοΰ κατ’ αύτήν άμαρτήματός. Καί έβλεπε
Μάξιμος διήρχετο πλησίον της τάς ήμέρας του. Η τότε είς τά σκότη τήν Ιουλίαν φοβεράν, άγβίαν, καί
Μαργαρίτα, εγειρόμενη κατά πάσαν πρωίαν, τόν ευοι ζητούσαν παρ’ αύτής έξομολόγησιν τοΰ πρός τόν Μά
σκε πλησίον της. Συχνάκις συνέβη είς τόν Μάξιμον νά ξιμον άρχαίου έρωτός της* καί γονατίζουσα έκλινε τήν
σταθή αίφνης έν τώ μέσω συνδιαλέξεώς τίνος, καί νά κεφαλήν, έπικαλουμένη μέ χεΐρας ίκέτιδας τήν συγ
πεση είς βαθύν ρεμβασμόν, τόν όποιον βλέπουσα ή γνώμην αύτής.
Μαργαρίτα, ήρώτα άνησύχως περί τής υγείας του
Τήν επιούσαν άπέφυγε τόν Μάξιμον άπομακρυνθεϊσα
Επί τέλους,
τοσοϋτον, έως ού νά μή δύναται νά τόν βλέπη, καί
— Συλλογεϊσαι τήν άδελφήν μου, τώ λέγει ημέραν κλείουσα τήν καρδίαν της είς τό αίσθημά της, εζουπτε
τινα;
την θλίψιν της εϊς τά έρημότεοα καί μάλλον απόκεν
-— Οχι, άπεκρίθη ούτος, ώς άπό λήθαργον έγεερό- τρα τοΰ μικρού δάσους μέρη* καί άν ό νέος, μετά με
μενος καί σφογγίζων κρυστάλλινόν τι δάκρυ, τό όποιον γάλας καί επιμόνους αναζητήσεις, τήν κατελάμβανεν
ένόμιζεν δτι ή νέα, ή τυφλή ώς αύτόν, δέν ήδύνατό αίφνης έν τώ μέσω τών βαθέων αύτής ρεμβασμών, ένά παρατήρηση.
ψιθύριζεν έν μελαγχολία.
— Αλλ’ άν έγώ πάθω τίποτε; έξηκολούθησεν αύτη
— Τί σοί έκαμα λοιπόν, Ιουλία, καί μέ φεύγεις ώς— Εγώ πανταχοΰ θά σέ συνοδεύσω.
άλλοτε ;
Καί είς τόν τόνον δι’οδ έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας,
Καί τότε αΐσθανομένη άνάπτουσαυ αύθις τήν ήμιετοσαύτη κατεδεικνύετο αλήθεια καί σταθερότης, ώς-ε σβεσμένην τοΰ πάθους της φλόγα, ήτιάτο έν τή διά
ή ταλαίπωρος κόρη, έννόησεν δτι κατεδικάσθη νά κλαίη νοια της τήν άδελφήν της, ώς αιτίαν τών συμφορών
αιωνίως μόνη τήν φιλτάτην αύτής άδελφήν.
ούτων.
’Επί τέλους ήδυνήθη νά έγερθή· ό Μάξιμος δστις,
Παρήλθεν έτος άπό τοΰ θανότου τής Ιουλίας. Ε
διαρκούσης τής άσθενείας της ούδε στιγμήν άφησε τό σπέραν τινα, καθ’ ήν ή Μαργαρίτα καί ό Μάξιμος υπό
προσκεφάλαιόν της, δέν ήθελησε νά τήν εγκατάλειψη τοΰ Κ. Δουβάλ συνοδευόμενοι, έπανήρχοντο έκ τής
ποσώς άπό τής ήμέρας τής άναρρώσεως της. Αύτός κοιλάδος, ό Μάξιμος έκυψε πρός τό ούς τής Μαργα
ήγρύπνει έπ’ αύτής* αύτάς ώδήγει τά ασθενή αύτής ρίτας, καί τή είπε μέ φωνήν τήν όποιαν ό έρως καί ή
βήματα.
άλλοίωσις καθίστων τρομεράν.
— Στηρίχθητι έπ’ έμοΰ, τή έλεγεν* δλαι αί δεν— Ιουλία! ίδού δεκαπέντε απέραντοι μήνες, άφό
δροστοιχίαι, δλοι οί έλεγμοί τοΰ κήπου μοί είναι γνω του μοί ύπεσχέθης τήν δεξιάν σου.
στοί* βάδιζον άφόβως
Ή Μαργαρίτα έρρίγησεν είς τάς λέξεις ταύτας.
Καί ό τυφλός, οοηθεία τής ράβδου του, άνεκάλυ- Ηνοιξε τό στόμα διά νά άποκοιθή, πλήν τά χείλη της
πτε τήν οδόν.
έμειναν ψυχρά καί άφωνα.
Ή Μαργαρίτα μόλις «γνώρισε τόν πατέρα της
— Καλά λοιπόν! δέν μέ αποκρίνεσαι ; τή λέγει
άλλως τε αύτή, ούσα πολλά νέα κατά τόν θάνατόν Μάξιμος μέ τόνον πλη'ρη θλίψεως καί ερωτικής α
του, δέν ήδυνήθη νά καταλάβη τό μέγεθος τής δυ
πελπισίας.
στυχίας εκείνης. Φθάσασα όπωσοϋν είς ώριμον ηλικίαν,
‘II Μαργαρίτα άποσυρθεϊσα παρήτησε τόν βραχίονα
έσρεψεν πάσαν αύτής τήν ςηργήν καί πάντα έρωτα πρός
τοΰ
τυφλού- ό Κ. Δουβάλ, “όστις έπανήρχετο πρός αύ
τήν μητέρα καί τήν άδελφήν της, έρωτα άγιον, τόν
τούς, τήν εμπόδισε διά τοΰ βλέμματος* τό δέ βλέμ
όποιον έμελλέ ποτέ τοσοϋτον σκληρώς νά όιαρόήξη ό
θάνατος. Ορφανή είς ηλικίαν καθ’ ήν ή καρδία έχει μα τής Μαργαρίτας έδήλωσε πρός αύτόν τόν σκοπόν
Ο Κ.
τήν μεγίστην ανάγκην ν’ άνοιχθή, αύτή έρριψε βλέμμα ης* « Δέν δύναμαι νά τόν άπατώ πλέον. »
Δουβάλ,
?Θ=σε
τήν
χειρα.
αύτοΰ
είς
τά
χείλη
της
έμέρημον περί έαυτήν, καί, βλέπουσα τόν Μάξιμον μόνον
ποδ ίζων αύτήν τοΰ νά όμιλήση.
ασθενή καί έγκαταλελειμμένον, ήρχισε νά τόν άγαπα
— Λοιπόν! Ιουλία, έπανέλαβεν έν μελαγχολία ό
μεθ’ όλης τής στοργής τήν οποίαν τφ ένέπνεε, μεθ’ δλης
τής αγάπης αδελφής πρός αδελφόν. Φιλία κατ’ άρχάς, τυφλός, άγνοών τί συνέβαινε περί εαυτόν.
μετεβλήθη κατ’ όλίγον έν άγνοια αύτής, τό αίσθημα
— ©έε μου! Θεέμου! άπόδος είς αύτόν τό φώς τών
τοΰτο, έκ τών διακαών τοΰ Μαξίμου εκφράσεων, έκ όμμάτων του; άνέκραξεν ή Μαογαριτα άποσπωιεένη έκ
τής όλεθρίου
‘ "
εζαψεως τοΰ πάθους του* καί ή αδελφή τών βραχιόνων τοΰ Μαξίμου, καί φεύγουσα πρός τδ
τ
μετάιβλοθεΐσα, άπέβη μετ’ όλίγον έρωμένη. Καί τότε*δάσος.
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_ Ιουλία! Ιουλία! ειπεν ό Μάξιμος προσπαθών νά
ίήν άκολουθήση.
Πλήν δέν ήτο πλέον καιρός.
• ό Μάξιμος έπανήρχετο μόνος εί; τόν πύργον, καί
χαθ’ όλον τό διάστημα τής όδοΰ άντήχουν, κατασπαυάττοντες τήν καρδίαν του, οί τελευταίοι τής Μαρ
γαρίτας λόγοι, Οιτινες δεν ήσαν 'καταληπτοί εϊμή είς
τήν νέαν καί τόν Κ. Δουβάλ καί οιτινες ύπήρξαν είς
αύτόν διά τίνος φυσικωτάτης πλάνης αιφνίδιος τις
άνακάλυψις. ‘Ενεθυμήθη δηλαδή τήν συνέντευξιν εκεί
νην, ήν έλαβεν άλλοτε περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου με
τά τής Ιουλίας έπί τοΰ έκ χλόης εδωλίου παρά τήν
όχθην τ’οϋ διαυγούς τής κοιλάδος ρύακος.
— Αυπεΐται ακόμη τόν ώραΐον αύτής ούρανόν, ελε•μ, τόν γλαυκόν αύτόν ούρανόν, τόν όποιον δεν δύ·
να ται πλέον νά ίδη.
Μετ’ όλίγον δέ έπρόσθεσε*
— ,ή ! θά τόν ίδης, Ιουλία, θά τόν ίδης . . .
ί, . . . ή θά παυσω τοΰ νά υπάρχω ! . . .

ΙΓ.

τος, Θεέ μου, έπρόσθεσεν αύτη.—*Όχι, οχ·.( δέν είναι
πλέον άόμματος, οί οφθαλμοί του, γλυκείς καί μεγά
λοι ώ; άλλοτε, ή δέ φλόξ ήτις έλλειπεν άλλοτε απ’
αύτών θαμβώνει τά βλέμματά μου. *Ω ! ευχαριστώ,
Θεέ μου, ότι τόν διετήρησας.
Καί έρρίφθη περί τόν τράχηλον τοΰ νέου.
’Εν τούτοις βαθύς θαυμασμός διεχύετο επί τών
χαρακτήρων τοϋ Μαξίμου* ή έκπληξις έκλεισε πρός
στιγμήν τό στόμα του.
— Τί λέγεις ; άνεφώνησεν έπί τέλους* τί λέγεις;
Αλλά σύ έχεις έπίσης τήν ορασιν Ιουλία!
‘Η Μαργαρίτα ώλίσθησε τότε ταχέως έκ τών βρα
χιόνων τοϋ Μαξίμου.
— Είπε μου τούλάχιστον διά ποιου θαύματος έπανέλαβες τήν όρασίν σου.

Τό στήθος τής Μαργαρίτας έπαλλε σφοδρώς, τό
βλέμμα της ήν έμπλεον τρόμου* ή όψις της πλ/',ρης
έκστάσεως. Επεσε λοιπόν έπί τών γονάτων ένώπιόν
τοΰ Μαξίμου, καί μέ φωνήν σπαραξικάρδιον, φωνήν έκ
τών βαθέων τής καρδίας Γης έξερχομένην,

Ω Μάξιμε! συγγνώμην, τω είπε* σέ ήπάτων- ή
0 Μάξιμος διήλθε πάσαν τήν νύκτα είς βαθεία;
Ιουλία
άπέθανεν, έγώ είμαι ή Μαργαρίτα.
σκέψεις. ’Ενωρίς τήν επιούσαν έξελθών τοΰ φρουρίου
0
Μάζιμος
εις τάς λέξεις ταύτας ώπισθοδρόμησε
δέν επανήλθεν ώς άλλοτε τήν έσπέραν. ‘Η Μαργαρίτα
βήματά
τινα,
καί στηρίξας έαυτάν έπί τοΰ τείχους,
μάτην τόν έπερίμενε κατά τό διάστημα ένός μηνός.
έφερεν
έπανειλημμένως
τήν χειρα έπί τοΰ προσώπου
‘Ημέραν τινά κινδυνεύουσα νά γίνη θύμα τής άπελπιτου,
ώς
άπό
αλγεινόν
άνακύπτων
διαλογισμόν.
σίας, άμα κλεισθεΐσα έντός τοΰ δωματίου της, ήκουσε
‘
II
Ιουλία
αισθανόμενη
έαυτήν
θνήσκουσαν, έξηκο
τήν θύραν κρουομένην. έτρεξε πρός τήν θύραν, καί
λούθησεν
ή
Μαργαρίτα,
καί
φοβούμενη
τήν άπελπισίαν
άνοίξασα άφήκε φωνήν θαυμασμού βλέπουσα ενωπιόν
της, τόν Μάξιμον, όστις έστη πρός στιγμήν είς τήν σου, μέ έζώρκισε, μ’ έκαμε νά όμόσω, ότι θά σοί κρύ
θέαν αύτής* άλλά μετά ταΰτα ύπ’ άκαταμαχήτου πα ψω τόν θάνατόν της. Τό παν καθίστα δυνατήν τήν
απάτην ταύτην, και οί οφθαλμοί σου οι τοΰ φωτός
ραφερθείς ισχύος,
— Ω! Ιουλία, πόσον είσαι ώραία, τή λέγει, πόσον εστερημένοι, καί τό ανάστημά μου τό ίσον τής Ιου
λίας, και αύτός ό τής φωνή; μου τόνος* ύπεκρινόμην
είσαι ώραία.
Είς τάς λέξεις ταύτας σκοτοδινίασι; κατέλαβε τήν λοιπόν πλησίον σου τό πρόσωπόν τής αδελφής μου, καί
επί τέλους, ίνα μηκύνω επι πλέον την πλάνην σου
Μαργαρίταν.
— Βλέπεις λοιπόν; έπανέλαβεν αύτη έκτος εαυτής. ταύτην, έζήτησα ένόχως νά αντικαταστήσω τήν δυ
0 Μάξιμος έπεσεν είς τά γόνατά της, καί τά; χεΐ στυχή Ιουλίαν είς τόν έρωτά σου. Συγχώρησον, φίλε
μου, τό τέχνασμα τοΰτο, έφεύρεσιν τής αγάπης τής
ρας αύτοΰ συνδέων,
—Ω! συγγνώμην, έλεγε πρός αύτήν, συγγνώμην Ιουλίας.
Καί ό Μάξιμος τήν ήκουεν άφωνος, άπνους σχεδόν.
ότι ήθέτησα τόν όρκον μου.
— Ηδη, ότε ή πρός τήν άδελφήν μου υπηρεσία
‘Η Μαργαρίτα ήνοιξε τούς δύω μαύρους μεγάλους
αύτη
έπεραιώθη, λάβε όπίσω τόν λόγον σου* είσαι
αυτής οφθαλμού;, καί τόν έθεώρει.
ελεύθερος.
— Οταν έπραξα τοΰτο, έξηκολοόθησε, δέν διενοούμην
0 Μάξιμος έπεσεν έπί θρονιού τίνος καί έκ τής
δτι -ηθελον αϊσθανθή ποτέ τά δάκρυα σου ρέοντα έπί
αγωνίας
τοΰ στήθους καί τής άλλοιώσεως τών
τής χειρός μου, είς τήν άνάμνησιν τοΰ φωτός τό όποιον
τόσον" όλεθρίως έστερήθης . . . ώ! μή μέ κατηγορείς* χαρακτήρων του, κατελάμβανέ τις ότι βιαία καί τρο
Καί σύ θέλεις απολαύσει επίσης τάς καλλονάς τοΰ μερά πάλη κατετάραττε τήν ψυχήν του.
— Λάβε λοιπόν όπίσω τήν ορασιν ταότην, ©εε
οϋρανοΰ καί τής γής! Αμα οί οφθαλμοί σου έπανοιχμου,
τήν όποιαν άγνοώ είς τί νά μεταχειριοθώ τοΰ
θώσιν είς τό φώς θά τό ί-ίης, αυριον, σήμερον,—καί
λοιπού,
άνέκραξέν ούτος έγειρόμενος, άφοΰ ήκουσε την
σοϋτο άκινδΰνως, Ιουλία, διότι άν καί άπεπειράθην τό
έξομολόγησιν
τής Μαργαρίτας. Λάβε τήν όλέθριον
πάν, άν έζήτησα έκ τής ανθρωπίνου έπιστήμης θαύμα,
δι
’
έμέ
ορασιν
ταύτην, ήτις μέ στερεί έκ τοΰ μόνου
είναι διότι κατενόησα ότι ή έκ τής στεοησεως τών
οφθαλμών σου θλίψις θά γίνη πρόξενο; τής δυστυχίας αγαθού τό όποιον απέκτησα. Ω ! λάβε την* και άπό
τής ζωής σου, ή θέλει σέ κάμει νά καταφρονήσης τούς δος είς έμέ ρ}ετά τής νυκτός τήν γλυκείαν συμπάθειαν
κινδύνους δυσυποστάτου ένχειρίσεως · · · καί δεν τοΰ άφοσιωμένου’αγγέλου, δι ου επιστευον εις την
ήθέλησα νά σέ έκθέσω εις τού; κινδύνους τούτους, καί εύτυχίαν καί τόν έρωτα.
Καί κρύπτων τήν κεφαλήν είς τάς /εϊρας, ήρχισε
ίσως εϊς τόν θάνατον, χωρίς νά έχω πρότερον . . .
νά
χύνη
πύρινα δάκρυα.
— Καί άφωσιώθης δι’έμέ, είπεν ή Μαργαρίτα* ώ!
Η Μαργαρίτα είς τόν θόρυβον τών λυγμών αύτοΰ,
/Τουλάχιστον δέν τρέχει πλέον κίνδυνον επί τοΰ παρόνΦυλλάδιον 59, Τόμ. Γ.
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ήσθάνθη πέπλον τινά άοαιοούμενον in. τών οφθαλμών ρω* τά έκ δακρύων πλημμηροΰν άγγελόμορφον αύτρΰ
της, καί νέον φως έμφανιζόμϊνον είς αύτήν.
πρόσωπον.
— Εγώ !
— Μέ αγαπάς λοιπά*; εψιθύρισεν αύτη πλησιάΚαί ε’ρρίφθη είς τούς άνεωγμένους αύτοΰ βραχίονας,
ζουσα δειλοΐς Ζήμασι τόν πρώην άόμματον.
(Ε* τοΰγαλλ. ύπά A. I.)
— Σύ δέζ Μαργαρίτα; έπανέλαβεν ουτος, ανεγεί

λάφων κεφαλάς. ’Από τά στόματα δέ τών ιδανικών ’τητα καί τό ώραΐον ανάστημα. Εκαστο; δέ τούτων
»ύτών ζώων έξηρτώντο κρίκοι έκ χρυσού, είς τούς ό ήτο στεφανωμένο; μέ χουσωμένον στέφανον, καί παρ’
ποιους ειχον κρεμάσει στέμμα πομπικόν, ώραϊσμένον έκατέραν τών σιαγόνων εΐχεν έξηρτημένον κώδωνα
διαπρεπώς μέ χρώματα παντοδαπά. Είς δέ τήν χρυσού»· περί δί τού; τραχήλου; των περιδέραια λι
περιφέρειαν τοΰ θόλου υπήρχε θύσανος δικτυωτός, εχων θοκόλλητα.
εϋμεγε'θει; κώδωνα; διά ν’ αναγγέλλεται μακοόθεν ή
Η μέν λοιπόν άρμάμαξα τοιαύτην κατασκευήν είχε,
έλευσις της άρμαμάζης. Επί έκάστης τών τεσσάρων πλήν, διά τής όράσεως μάλλον, παρά διά τής απαγ
γωνιών τού θόλου ϊστατο χρυσή τροπαιοφόρος Νίκη. γελίας, μεγαλοπρεπέστερα φαινομένη, έπεσπατο πολ
Εκαστος τών κιόνων τοΰ χρυσού περιστύλου, τοΰ λούς θεωρούς, διά τής περιβοήτου φήμη; της. Επειδή
στηρίζοντος τόν θόλον, π.ρίετυλίσσετο έκ χρυσής τήν προαπαντούσαν πανδημεί οί εξερχόμενοι έκ των
ακάνθου σπειροειδώς αναβαινούσης μέχρι τοϋ Ιωνικού πόλεων, είς τάς όποιας ήθελον τήν υπάγει, καί πά
χιονοκράνου του. Εντός δέ τοϋ περιστύλου υπήρχε δι λιν τήν προέπεμπον, μή χορταίνοντες άπό τήν έκ τής
κτύου ενός δακτύλου τό πάχος. Πλησίον τή; εισόδου θεωρίας τέρψιν. Προηγούντο δέ καί παρηκολού-'
ίιπήρχον λέοντες χρυσοί, παραφυλάντοντες.
θουν τήν μεγαλοπρέπειαν αύτήν, έκτό; τών στρα
Παραλλήλως δέ τού θόλου, καί ύποκάτωθεν τοϋ τιωτών, καί πλήθος οδοποιών καί τεχνιτών, έχοντες
περιστύλου, είς τά πλάγια τή; καθεδρας τή; άρμα δηλ. έργον νά άφαιρώσι τά προστυχόντα καί νά ίσάμάξη; παρετείνοντο άνάγλυπτοι εικόνες τέσσαρες.
) ζωσι τά κοιλώματα τού δρόμου της.
Καί είς μέν τήν πρώτην παοίστατο γέγλυμμε'νον άρ
Καί ό μέν Αρριδαΐος, σχεδόν δύο έτη καταναλοόμα, έπί τοϋ όποιου έκάθητο ό ’Αλέξανό’ρος, κρατών1 σας διά τήν έκτελεσιν τούτων όλων, άπεκόμισε τό
διά τής χειρός του σκήπτρου διαπρεπές. Πέριξ δέ τοϋ σώμα τού βασιλέω; έκ Βαβυλώνος είς Αίγυπτον, Ο
βασιλέως μία υπήρχε θεραπεία καθωπλισμένη έκ Μα- δε Πτολεμαίος, ϊνα τίμηση τόν Αλέξανδρον, προαπήνκεδόνων καί άλλη έκ Περσών μ,ηλοφόρων (*), καί τησεν αύτάν μέχρι τής Συρίας, όπου παραλαβόιν τό
έπροπορεύοντο όλων τούτων οπλοφόροι.
σώμά του, τά μέγιστα τό περιεποιήθη. Καί έκρινε
Είς δέ την δευτε'ραν, τήν έπί τά όπισθεν, παρίτχντο καλόν νά μή το φέρουν εί; τά/ Αμμωνα έπί τοΰ παρόν
οί άκολουθοϋντε; τήν θεραπείαν έλε'φαντες, κεκοσμημέ- τος, άλλά νά τό άποθέσουν είς τήν ύπ’ έκείνου έκτινοι πολεμικώς, καί έχοντες άναβάτας, οί μέν εμ σμένην πόλιν, τήν Αλεξάνδρειαν, ή'τις ήτο σχεδόν-σχεπρόσθιοι Ινδούς, οί δ’ όπισθεν ΒΙακεδόνας, μέ τήν δόν ή επιφανέστατη πόλις τής Οικουμένης.
οίκείαν αύτών στολήν.
Κατεσκεύασε λοιπόν τέμενος, τοϋ όποιου το μέγε
Π δέ τρίτη είκών παρίστανεν ίλας ιππικού, αιτινες θος καί ή κατασκευή ή'ρμοζον εί; τήν ώραίαν δόζαν
έμιμοΰντο τάς είς τάς παρατάξεις συναθροίσεις των. τοϋ Αλεξάνδρου. Εντός δέ τούτου τοΰ τεμένους έκήΗ δέ τέταρτη παρίστανε ναύς ετοίμου; πρός ναυ δευσεν αύτάν, καί μέ θυσίας ήρωίκά; καί αγώνας με
γαλοπρεπείς τόν έτιμησεν.
Π. Η.
μαχίαν.
Εις τήν παρούσαν εικονογραφίαν . ή πρώτη καί ή
τελευταία φαίνονται μόνον, ώς έκ τής θε'σεω; τής άρμαμάξης.
Επάνωθεν τοΰ θόλου ύπήρχεν έστρωμένον υπαί
θριον φοινικοβαφές ύφασμα, καί είς τό με'σον τής
κορυφή; αύτοΰ χρυσούς στε'φανο; ελαίας εύμεγέθης. Επί
Ο τόν Νείλον διαπλέων έμπροσθεν τοΰ παλαιού
τούτου ό ήλιος, ρίπτων τάς ακτίνας του, έκαμνε τήν
λάμψιν του άποστίλβουσαν καί σειομενην· ώστε μα Κάιρου, διέρχεται πολλά πλησίον τής νοτίου άκρας
τή; νήσου Ραουδάς, ήν οί Γάλλοι, κατά τήν είς Αίγυ
κοόθεν τό φαινόμενου ώμοίαζε μέ αστραπήν.
Η δέ καθε'δρα έπί τής οποίας ύψοΰτο τοΰ θόλου πτον κυριαρχίαν των, εϊχον ενώσει διά γέφυρας, μετά
τό περίστυλον, είχε δυο άξονας, πέριξ τών όποιων τοΰ παλαιού Κάιρου. Η γέφυρα αυτή, εξαφανισθεϊσα,
έκυλινδοΰντο τροχοί τε'σσαρες Περσική; κατασκευής. δέν άφησεν ούδέν άλλο ίχνος, παρά τήν θέσιν. όπου
Καί τά μέν πέρατα τών άζόνων, τά έξε'χοντα, ήσαν έκειτο ή πρώτη της άψίς, έπερειδομένη είς τά άρχαΐα
έκ- χρυσού, καί παρίστανον λέοντος κεφαλήν, κρατούσαν κτιστά κατασκευάσματα τοΰ Νειλομέτρου. Επί δέ
λόγχην εις τά στόμα- τά πλάγια δέ καί αί κνημίδες τής άλλη; όχθης, είναι κτισμένη ή Γιζέχ, πόλις άπετών τροχών αύτών ήσαν κατακεχρυσωμέναι' τό δέ χουσα δυο λεύγας περίπου άπό τάς Πυραμίδας, καί
με'ρος το προσπίπτον εί; τό έδαφος ήτο σιδηρούν. Εϊ αποτελούσα τό αρκτικόν μέρος τοϋ περιβόλ.ου τής
χον πρός τούτοι; φροντίσει ώστε κατά τούς σεισμούς αρχαία; Με'μφεως. Η δέ Σακκάρα, ή τά νότον απο
καί τούς ανωμάλους τόπους νά ήναι ασάλευτος ό τελούσα, είναι περίφημος διά τούς τάφους τών Μου
μιών, καί δείχνει είς τού; μεταγενεστέρους τήν Νεθόλος.
Τέσσαρες ήσαν οί ρυμοί (τιμώνια), καί εί; έκαςον κρόπολιν τών Μεμφιτών.
’Ακολουθών δε διά ξηρά; τήν κτιστήν όδόν, τήν
αύτών εϊχον ζεύξει τέσσαρας στίχους ζευγών, συγκει
παρατεινομένην
κατά τό μήκος τοΰ ποταμού, καί
μένου έκαστου στοίχου έκ τεσσάρων ήμιόνων ώστε
άπαντες οί σύροντες τήν άρμάμαξαν ήμίονοι, ήσαν εξή διερχομένην διά πολλών μικρών χωριδίων, άπό φοίνι
κοντα καί τέσσαρες, έξαίρετοι οντες διά τήν ρωμαλαιό- κας κατάφυτων, έρχεται είς τό χωρίον Βεδρεχέϊν.
Προχωρών δέ περαιτέρω, παρατηρεί ευθύς, ότι πατεΐ
μεγάλου άστεως άρχαϊον έδαφος, πλήρους άπό γρανί(’) Σωματοφύλακες, έχοντες είς τάς λόγχας των χρυσά
τας ακατέργαστους, καί θραύσματα κιόνων διασκορπι-

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΟΪ ΣΕΣΩΣΤΡΙΟΣ.

Η ΑΡΜΑΜΑ3Α Τ( )Υ ΑΑΕΕΑΑΔΡΟΤ.
Αί παρά τοΐς Ελλησι καί τοΐς Ρωμαίοι; νεκροπομ·1
είς τόν Α ρριδαΐον, έγένετο τό 3 έτος τής 114 Ολυμ
ποι τελεταί μετά πολλής ετελοΰντο μεγαλόπρεπε ία ς.,
πιάδας (324 π. X.).
Μεταζύ τών αμαξών, αιτινες συνώόευον τάς εκφοράς,
Καί πρώτον μέν κατεσκευασαν θήκην έκ χρυσοί
καί τών όποιων τό σχήμα έπ’ άπειρον έμεταβάλλετο,
σφυρήλατου, έχουσαν τό αύτό μέτρον τοΰ σώματος’
τό νεκρικόν άσμα διεκρίνετο πρό πάντων διά τής
ταύτην δ’ ένέπλησαν αρωμάτων, όσα ήδύναντο καί
ιδιαιτέρα; του διασκευής καί τών αρχιτεκτονικών
τήν ευωδίαν καί τήν διάρκειαν νά παρεχωσιν είς αύ
κάλλοιπισμάτων του. Από τόν καιρόν εκείνον τό μαϋτό. Επάνω δέ τής θήκης έπετίθετο καλυπτήρ χρυ
ρον χρώμα έθεώρουν χοώμα τοΰ icevyovc, καί τόν άρ
σούς, άρμόζων ακριβώς είς τήν άνωτάτην περιφέρεια»
γυρον μετεχιι.ίζοντο διά τά κοσμήματα, τάς παρυφά;
αύτής. Είς τήν περιφε'ρειαν δ’ αύτήν ήτον ύφασμα,
τών έπιβλημάτων καί διά τούς άλλου; στολισμούς
εχον
τό χρώμα τοΰ άνθους τής ροιάς, διαπρεπές κα1·
τών αμαξών καί τών ίππων
χρυσοποίκιλτου,
παρά τό όποιον έθεσαν τά όπλα τοϋ
Η δε μεγαλοπρεπής άρμάμαξα, ή κομίσασα τόν
άποβιώσαντος, θε'λοντες τοιουτοτρόπως νά κάμωσιν
νεκρόν τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου, έπειδή υπήρξε, κατά
Διόδωρον τόν Σικελιώτην, έργον άζιόλογον τής Αλε όλην αύτήν τήν εικόνα νά συνάδφ μέ τάς προτέρα;
πράξεις.
ξάνδρου δόξης, διότι όχι μόνον κατά τήν δαπάνην
Ολον αύτό τό κιβώτιον έναπετέθη είς τήν ύπό τής
διε'φερεν, ώς ύπό πολλών ταλάντων κατασκευασθεϊσα,
παρούσης εικονογραφίας παριστανομένην άρμάμαξαν.
άλλά καί περιβόητο; υπήρξε διά τήν θαυμασίαν τέ
Καί άνωθεν μέν έπε'κειτο θόλος εκ χρυσού, έχων
χνην της, δέν είναι νομίζομεν άναξία περιγραφής,
οροφήν λιθοκόλλητον, τής όποιας τό μέν πλάτος ητον
πρός τε'ρψιν τών αναγνωστών μας. Καί κατεσκευάσθη
οκτώ πηχών, τό δέ μήκος δώδεκα. Είς δε τό άλλο
μέν ύπό τοΰ Ιερωνύμου, όστις, κατά τόν Αθήναιον,
με'ρος τής οροφής, ύπό τήν ύπωροφίαν δηλαδή, υπήρ
περιεποιήσατο είς έαυτόν δικαίαν εύκλειαν ή δέ με
χε, καθ’ όλην τήν έκτασίν της, θρόνος χρυσούς, τε
τακομιδή τοΰ βασιλικού σώματος, ή έπιφοοτισθεΐσα
τράγωνος κατά τό σχήμα, έχων άναγλύπτους τράγε·

σφαιρώματα είς σχήμα μήλων.
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πρός

καταδίωξιν τών κατοικίδιων

μυιών,

Εκ τών

πολλών τοΰ γένους τούτου ειδών άναφέρομεν μι.ο* τά
άκόλουθα δύο.

Λίΐ,ονρίς η χοίΐή έχει τρίχρωμα φαιόν, μέ κηλί
δας αίθάς ή μελαίνας, καί εύρίσκεται άπό τό μεσημ
βρινόν μέρος τής Γαλλίας μέχρι τοΰ ακρωτηρίου τής
Καλής Ελπίδας. Τό είδος τοΰτο είναι νυκτόβιον, δια
μένει παρά τούς ρύακας, καί θηρεύεται διά τήν σισύ
ραν του.
ΛίΛουρις ή βαρΰαριχη, τήν οποίαν παρεστά ή
έπισυναπτομένη εϊκών, εχει τό μέν χρώμα κιτρινόφαιον, τό δέ μέτωπον λευκόν, καί τόν άνθερεώνα
μέλανα· φέρει δέ έπί μέν τής ράχεως μίαν έπί δέ τών
πλαγίων τοΰ σώματος μερών πέντε γραμμάς κιληδωτάς.
Απαντα έν γένει τά είδη τής Αίλουροϊκτίδος, κα
τοικούν τόν άρχαιον κόσμον, τήν Αφρικήν καί κατ
έξοχήν τήν Ασίαν.
Τ. Ε. Α.

ΚΟΛΟ22Ο2 ΤΟΥ 3ΕΣίϊ5TPIOS,
σμίνα είς τήν πεδιάδα. Εί; έκαστον βήμα, δ ποΰ; φέρουν γενικώς εϊς όλας τάς ανθρωπίνους μορφάς. έφρόναύτοΰ προσκρούει εϊς τά θραύσματα ταΰτα, τά όποια τισεν έπίσης νά τεθή έπί τριών κτιστών τειχισμάτων,
διασχίζουσι τό έδαφος, καί διέρχονται διά τής άμμου, ών τό μεν υπό τό μέσον, τά δέ υπό τά άκρα, έκάτεήτις περικαλύπτει τά επισημότερα μνημεία τοΰ απέ ρον, έτοποθέτησεν.
ραντου αύτοΰ άστεως, καί μετ’ ολίγον ίσως, θέλει
0 κολοσσός, πλησίον τοΰ όποιου υπάρχουν μεγάλαι
καλύπτει εντελώς καί τά μόνα διακριτικά γνωρίσματα. όποικοδομαί έκ τιτανωδών λίθων, ήτο, κατά πάσαν
Μεταξύ τοΰ Βεδρεχε'ϊν καί έτέρου χωρίου, Μιτ-Ρα- πιθανότητα, θεμένος έμπροσθεν μεγάλης πύλης, καί
χινέχ ώνομασμε'νου, ύψοΰνται δύο λόφοι έπιμήκεις καί έπρεπε νά κρατή τό μετέωρον αύτής.
παράλληλοι, προκόψαντες πιθανώς άπό τά έρείπια
Είς μικράν δέ τινα άπόστασιν έντεΰθεν, μεταξύ τών
μεγάλου περιτειχίσματος, συνισταμένου έξ ώμων πλίν φοινικιών, φαίνεται, διά φράκτου φυσικού περιφραγ
θων, αίτινες όμοιάζουν μέ τάς άπαντωμένας εϊς πολλά μένο*, καλύβιον, τό όποιον υπήρξε διαμονή τοΰ Κ.
άλλα έρείπια, καί τών όποιων τό μέν μήκος είναι Καβίλλία, κατά τάς εϊς τά έρείπια έρεύνας του, καί
0,35. τό δέ πλάτος 0,18, καί τό πάχος 0,10 τοΰ τό όποιον ήδη κατέχεται υπό τίνος Αραβος, διορισθένΓαλ. μέτρου. Εκάστη δέ αύτών φέρει, ώς έπί τό πλεϊ- τος φύλακός καί ξεναγού τοΰ μονολίθου. Η συνοδία του
στον, έντυπον ιερογλυφικόν κόσμημα.
είναι εύάρεστο,-· καθο'τι συνειθίζει νά προηγήται μέ
Εντός τοΰ περιτειχίσματος αύτοΰ εύρίσκεται ό με μίαν γαβάθαν εις τήν χειρα, πλήρη γάλακτος, ή δρο
γαλοπρεπής κολοσσός, δν έξέχωσεν ό διά πολλών ένε- σερού υδατος, καί ώς έκ τούτου, ό καύσων τοΰ Ηλίου,
κεν άνακαλύψεων, ούδέν ήττον άξιολόγων, φημιζόμι- καί ό μακρύς, κατά τι, δρόμος τοΰ περάματος καθί
ζόμενός Κ. Καβιλλίας.
σταται ήδονικός. Πάντοτε δέ, όσάκις άν έρωτηθή
Τό γιγάντειον τοΰτο άγαλμα είναι έν τών ωραιό περί τοΰ πρώην οίκιστοΰ τοΰ καλυβίου, άποκρίνεται
τερων τεμαχίων τής Αιγύπτιας τέχνης, κατασκευασθεν μέ τοιαύτας λέξεις. « έλ καπιτάν έφφέντη κεμπίρ
έξ ώραιοτάτου τιτανώδους λίθου, καί, μόλας τάς εγ rei'rdr. » (ό πρώτος έφφέντης είναι ένας μέγας σοφός,
κολλήσεις, διατηρούν είσετι τήν στιλβηδόνα, τήν, έν ένας μάχος).
τή εποχή εκείνη, είς τά έργα τής γλυπτικής εύρισκοΕίς άπόστασιν τινά μακράν τοΰ κολοσσού, επί τοΰ
μένην. ’Αξιοσημείωτοι δέ προσέτι είναι τοΰ σώματος αύτοΰ άξωνος, υπάρχουν άκόμη μικραί στήλαι τοΰ
όλου, έκτος τών τεθραυσμένων του κνημών, αί ύπάρ- αύτοΰ Φαραώ νος, έκ γρανίτου ροδοχρόου, άλλ’ είς άχουσαι κομψαί καί άκριβεΐς άναλογίαι.
θλιεστάτην κατάστασιν.
Καί τό μέν πρόσωπόν αύτοΰ, προφυλασσόμενον, είς
Πρός βορραν δέ τοΰ κολοσσού υπήρχε τέμενος έκ
τήν κλίσιν ταυτην, διά τοΰ υψηλού σκουφώματος τής λευκοΰ τιτανώδους λίθου, άφιερωμένον είς τήν Αΐγυκεφαλής, διετηρήθη άθικτον, καί είναι λαμπρας εργα πτίαν ’Αφροδίτην ύπό τοΰ μεγάλου Ραμσή· έξωθεν δέ
σίας· ή δέ παράστασις αύτή, ή συχνάκις άπαντωμένη
τοΰ μεγάλου περιτειχίσματος, πρός τήν ανατολικήν
είς τους κυριωτέρους ναούς τοΰ βασιλέως, έπεκράτει πλευράν, ΰπάρχουν τά ίχνη έτέρου τεμένους μέ παρα
1565 έτη πρό τής χριστιανικής έποχής. Πιστοτάτην σπάδας, έκ γρανίτου ροδοχρόου, κειμένας κατά σειράν;
δ’ όμοιότητα τοΰ Σεσώστρεος κέκτηται, άλλ’ έν ©υσι- Τό δεύτερον τέμενος αύτό ήτον άφιερωμένον είς τόν
κώ μεγέθει, καί τό μουσεΐον τοΰ Τουρίνου. Επί τοΰ Ηφαιστον καί ’Αφροδίτην, τάς δύο μεγάλας θεότητας
βραχίονας, έπί τοΰ στήθους καί τής ζώνης φέρει περιτής Μέμφεως^
κόσμημα, δηλοΰν τό όνομά του.
Π. Η.
0 Κ. Καβιλλίας έφρόντισε νά τεθή τό έμπροσθεν
τοΰ κολοσσού έστραμμένον πρός τήν γήν, ώς δείκνυται
εν τή παρούση εικονογραφώ, θέλων νά τόν προφυλάξη
άπό τούς άκροτηριασμούς, τούς όποιους οί Αραβες έπι-

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ.
Πολλοί τών νουνεχεστέρων τής άρχαίας ιστορίας
συγγραφέων ήθέλησαν πολλάκις νά ταπεινώσωσι τήν
(GENETTA AFFRA)·
δόξαν τών έλλήνων απέναντι τής Ρωμαϊκής. Ας μάΗ τάξις τών ιδίως κρεωφάγων ζώων άτινα μετά θωσιν όμως ότι ή ιστορία αύτών ούδ’ έλαμπρύνθη ούδ’
πολλών άλλων σπονδυλωτών ζώων υπάγονται κοινή άπέβη σεβαστή, έκ τής μεγαλοφυΐας καί τών έγκω.εις τήν ομοταξίαν τών μαστοφόρων, διαιρείται είς δύο μίων τών μεγάλων άνδρών, οιτινες τήν συνέγραψαν.
τμήματα, τά Πελματοβατοΰντα καί τά Δακτυλοβα- Αύναταί τις νά όίψγι βλέμμα έπί τής ολομέλειας
τοΰντα. Εκ τούτων τά μέν πρώτον περιλαμβάνει τάς τοΰ Ελληνικού έθνους, χωρίς νά όμολογήση ότι αί
Αρκτους, τάς Ικτίδας καί τά τοιαΰτα, τό δέ πρός τοΐς πράξεις τοΰ έθνους τούτου άνυψοΰνται επέκεινα πάσης
άλλοις καί τάς Βιβερίδας, εις τάς όποιας καθυπάγε- ανθρωπίνου δυνάμεως ς Βλέπει τις κάποτε όλον λαόν
ται τό γένος τών Αϊλουρίδων, ή Αίλουροϊκτίδων έπίσης μεγαλόψυχου ώς ό Θεμιςοκλής, έπίσης δίκαιον
ώς ό Αριστείδης, ό Σαλλοόστιος αύτός ήθελεν άρνηθή
(genettes).
Αί Αίλουροϊκτίδες όμοιάζουσι πολύ πρός τάς Βιβε- ότι ό Μαραθών, αί Θερμοπύλαι, ή Σαλαμίς, αί Πλαρίδας μεταξύ τών όποιων κατατάττεε αύτάς ό Κυβιέ- τοίιαί, ή Μυκάλη, ή άποχώρησες τών Μορίων καί
ρος ώς γένος δευτερεΰον· άλλ’ ή κόρη τών οφθαλμών τόση άλλη πληθυς έργων ήοωΐκών, έντός τών κόλπων
των άντί νά μένη στρογγύλη κατά τήν διάρκειαν τής αύτής τής Ελλάδος έκτελεσθέντων, διαρκούντων τών
ήμέρας, συς·ελλομένη ποοσαποκτα σχήμα έλλειψοειδές, έμφυλίων αύτής πολέμων, δέν κεΐνται ύπεράνω παν
οί όνυχες άναστέλλονται καθ’ ολοκληρίαν μεταξύ τών τός έπαίνου ιστορικού, δι’ ού οί συγγραφείς αύτών τά
δακτύλων καθώς είς τάς κοινάς γαλάς, καί φέρουσιν έξεθείασανς Οί Ρωμαΐοι’δέν ένίκησαν τού;Ελληνας εϊμή
αντί θύλακος, κοίλωμά τι κατά τήν έδραν άπό τοΰ διά τών Ελλήνων αύτών. Αλλά τίς ή τύχη τών κα
ταχτητών τούτων, άν άντί νά πολεμώσι τήν Ελλάδα
όποιου απορρέει ύγρόν τι εχον όσμήν έπαισθητήν μέν
άλλ’άσθενή. Τά ζώα ταΰτα έχουσι σκέλη βραχύτατα, άσθενή, καί ύπό τών παθών, τών έμφυλίων διαιρέσεων
ούράν επιμήκη ήτις φέρεt έπτά ή όκτώ δακτυλίους εναλ καί ταραχών διεφθαρμένην, άπήντων ’έν αύτή τούς
λάξ μαύρους καί λευκούς, είσί κοιλιδωτά καί έπί τοΰ στρατηγούς, τούς στρατιώτας, τούς άρχοντας καί τούς
λαιμού καθώς καί έπί τής ράχεως έχουν είδος τι χαί πολίτας έκείνους, τούς άλλοτε κατά τής τυραννίας το
της, ήτις σχηματίζει μέλαιναν γραμμήν έκτεινομένην σάκις θριαμβεύσανταςς ‘Η άνδοεία τότε θά έπήρχετο
άπό τής κεφαλής μέχρι τής ούρδς. Βεβαιόνουσιν ότι κατά τής ανδρείας, ή στρατιωτική έμπειρία κατά τής
τό γένος τοΰτο τών ζώων κατοικεί πάντοτε τόπους στρατιωτικής, έμπειοίας ή εγκράτεια κατά τής έγκρατείας, τά φώτα κατά τών φώτων, ό έρως τής έλευθευγρούς κατά μήκος τών ποταμών, καί ούδέποτε ορη ή
ρίας, τής δίωξης καί τής πατρίδος, κατά τού έρωτος
τόπους άνύδρους. Τό τρίχωμα τής Αίλουρίδος είναι
τής έλενθερίας τής δόξης καί τής πατρίδος.
μαλθακόν, ύποδόφαιον, στιλπνόν, καί φέρει διακρετιΕπαινος ίδιος τοΰ δποίου άξια είναι μόνη ή Ελλάς,
κάς έπί τά πλάγια τοΰ σώματος κηλίδας μελαίνας
είναι ότι παρήγαγε τούς μεγαλύτερους άνδοας τών
καί στρογγύλας, αί όποϊαι πρός τό μέρος τής ράχεως
όποιων ή ιστορία δέν θέλει παύσει να μνημονεόη τά
συνενοΰνται, σχηματίζουσαι μελαίνας γραμμάς αίτινες
εκτείνονται καθ’ όλον τό μήκος τοΰ σώματος. Τό δέρ περικλεή* ονόματα. Δέν έξαιρώ τοϋ επαίνου τούτου
τήν Ρωμαϊκήν δημοκρατίαν, ή κυβέρνησες τής όποιας
μα ταύτης κάμνει έλαφράν καί ώραίαν σισύραν ήτι
ήν τοσοϋτον κατάλληλος πρός τήν άνάπτυξιν τών
πρό τίνος καιρού ήτον έν χρήσει παρά ταΐς Κυρίαις
πνευμάτων, πρός άνάδειξιν τής μεγαλοφυΐας, τήν
πρός κατασευήν, περιχειρίδων (manchons). Είς τινα
όποίαν
καί καθ’ έκάστην άνεδείκνυε. Καί όμως τίνα
μέρη μεταχειρίζονται τάς Αΐλουρίδας άντί τών γαλών
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εχει ν’ άντιτάξη πρός τόν Λυκούργον, πρός τόν Θ=μι- καί γλαφυρόν τής έλληνικής φιλοκαλία; καί τά μυςήστοκλέα, πρός τάν Κίμωνα, πρός τόν έπαμινώνδαν jtott ρια έκείνα τή; τέχνης τά περιποιούντα νέαν ίσχύν εις
λοιπούς ■ Ορθώς δΰναταί τι; νά είπη ότι τά μεγα- τήν μεγαλοφυΐαν. Είς τάς σχολάς τής φιλοσοφίας οέ
λεΐον τών Ρωμαίων είναι έκπόνημα καί έργον άπάσης μάλλον διακεκριμμένοι Ρωμαίοι, άπεκδυόμενοι τάς
όμοΰ τής δημοκρατίας. Ούδείς πολίτης τής Ρώμης προλήψεις αύτών, έμάνθανον νά σέβωνται τούς Ελλη
ύψούται ύπεράνω τού αίώνός του καί τής σοφίας τού νας, καί, φέροντες είς τάς πατρίδας των τήν εύγνωέθνους, διά νά λάβη νέαν άναπτΰξεως όδόν, καί ν’ μοσύνην μετά τού θαυμασμού, ήνάγκαζον τήν Ρώμην
άποδώση είς αύτήν νέαν φάσιν. Εκαστος αύτών δέν νά καθιστά έλαφρότερον τόν ζυγόν αύτής. Αύτή δέ,
είναι σοφάς, δέν είναι μέγας, είμή διά τής ανδρείας φοβούμενη μή καταχρασθή τά δικαιώματα τής νίκης,
τής κυβερνήσεως" άκολβυθούντες δέ τήν έγκεχαραγ- διέκρινε τήν έλλάδα διά τών έπ’ αύτής άγαθοεργιών
μένην όδόν οί μεγαλητεροι και περικλεέστεροι αύτής της όλων τών άλλων επικρατειών τάς οποίας ύπεδούπολιται όεν έπροχώρησαν είμή βήματά τινα περιπλέον λωσεν.
(Mably) Γ. Α.
τών άλλων. ’Ενφ έξ εναντίας είς τήν Ελλάδα βλέπω
συνεχώς τού; μεγαλοφυείς καί γονίμους εκείνους νόας,
άνθισταμένους είς τόν τή; συνήθειας χείμαρρον, παρέ
ΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΕΝ ΡΩΜΗ.
t
χοντας έαυτούς είς τάς ποικίλας τής πατρίδος άνάγ*ας, διανοίγοντας όδόν νέαν, καί οιτινες μεταβιβα
Κατά τό τέλος τής άποκρέω τελούνται έν Ρώμη αί
ζόμενοι είς τάς έπερχομένας γενεάς, καθίστανται οί ίπποδρομίαι, θέαμα τών μάλλον επιθυμητών καί
αρχηγοί τών δραμάτων εκείνων. ‘Η Ελλά; δέν ύπέφη μάλλον δημοσίων κατά τάς ή'αέρα; ταύτας τή; θυμη
δυστυχίαν, τήν όποιαν δέν προεΐδε μακρόθεν άρχων δίας καί τών παιγνίων, καί ούτινος ή έπίτειος επά
τις αύτής· καί πολλοί πολιται άνήγειραν τήν πατρίδα νοδος αναμένεται μετά μεγίστης άνυπομονησίας.
αυτών έκ τού αίσχους καί τή; περιφρονήσεω; είς ήν
Αί άποκρέω άρχονται αμέσως μετά τά Θ-οφάνει α,
είχε πέσει προηγουμένως, άναδείξαντες αύτήν περι- τήν 7 Ιανουάριου, διά τού κρούσματος τού κώδωνος
φανεστέραν. Τίς τών Ρωμαίων όμως είπέ ποτέ είς τήν τοϋ Καπιτωλίου. Τότε άπας ό λαός, άνθρωποι πάσης
δημοκρατίαν του ότι αί κατακτήσεις αύτή; έμελλον τάξεως καί παντός είδους έξέρχονται τών οικιών προνά τήν σύρωσιν είς τάν όλεθρον; Οταν ή κυβέρνησις σωπιδοφόροι πορευόμενοι πρός τήν άρχαίαν ΦΙαιανίαγ
άνετρέπετο, όταν οί Ρωμαίοι έγκατελειπον είς τάς oSbr, τήν διαιρούσαν τήν Ρώμην είς δύω ίσα μέρη,
χεϊρας τών άνθυπάτων έζουσίαν, δι’ ής ήδύναντο νά καί τήν σήμερον Corso έπονομαζομένην. 0 όδός αδάποσείσωσιν άφ έαυτών τάν βαρύν καί δυσφόοητον τών τη έχουσα έκτασιν πλέον τής ήμισειας λεύγης, είναι,
νομών ζυγόν, τίς τών Ρωμαίων προεϊπεν οτι ή δημο ό συνήθης περίπατος ένθα έρατειναί κυρίαι περιφέρον
κρατία ήθελε νικηθή ύπό τών ιδίων αύτή; όπλων ; ται έφ’ άμάξη; περί τάς έξ τή; έσπέρας μετά τών
Οταν ή Ρώμη παρακμάσασα ήδη, εταλαντεύετο περί κυρίων των, πρός εύχαρίστησιν καί άσκησιν ένταυτφ.
τά χείλη τού βαράθρου, ποιος πολίτης έτρεξε ποτέ Αλλά κατά τήν άποκρέω πρό πάντων συρρέει ωθού
πρός βοήθειάν της, και, άντιτάττων τήν σύνεσιν καί μενου εκεϊ τό πολυτάραχου πλήθος. Βλέπει τις κρεμάπολιτείαν αυτού κατά τού έπαπειλούντο; ολέθρου, ή- μενα έφ όλων τών παραθύρων τεμάχια αρχαίων τα
δυνήθη ν’ αναχαίτιση τήν πτώσίν της ·,
πήτων έκ πλινθίων ύσγίνων, καί ύπό σειραδίων χρυσού
Αμα οί Ρωμαίοι έχασαν τήν ελευθερίαν των, άπέ- πεποικιλμένων, καί τά πλήθος καταλαμβάνον διά
βησαν οί χαμερπέστατοι καί ευτελέστατοι τών δού πληρωμής τάς καθ’ όλον τό μήκος τή; όδοϋ ήτοιμαλων ένφ οί Ελληνες καί τοι δουλωθέ ντες ύπό Φιλίπ σμένας ξυλίνας θέσεις.
που καί Αλεξάνδρου, δέν άπελπίσθησαν όμως ποάς
Κατα τό διάστημα τής προηγούμενης τών ιππο
τήν άνάκτησιν τή; ποθεινής αύτοΐς ελευθερίας· καί δρομιών έδβομάδος περιάγουσι καθ’ έκάστην τού; ίπ
έγνώριζον τώ όντι νά κατασταθώσιν ανεξάρτητοι ύπό πους καθ όλον τό μήκος τοϋ Corso, ϊνα συνειθίσωσιν
τήν δια δοχ ήν τών ήγεμόνων τούτων. Εάν είς τήν Ελ αύτοϋ; εις τήν διάβασιν ταύτην, δίδοντες αύτοΐς βρώ
λάδα άνεφάνησαν χίλιοι τύραννοι, ή έλλάς έγέννησεν μου καί άλλας τροφάς πρός τό μέρος ένθα τά στάδιον
έπίσης χιλίους Θρασυβούλου;!
περαιούται.
Καταρρεύσασα έπί τέλους ύπό τό βάρος τών ιδίων
Βλέπει τις άπαντα; τούς εμπόρους αναπτύσσοντας
αύτής ερίδων, καί τής Ρωμαϊκής ισχύος, ή Ελλάς διε- έπί καλωδίων ποικιλίαν προσωπίδων καί φαντασιοιδών
τήρησε καί άνέπτυξεν έτι μάλλον εϊδός τι έπιρρυής ιματισμών, εκθέτοντας όμοίω; έπί μεγάλων κανίς-ρων
ισχυρά; καί εντιμότατης έπί τών νικητών της. Τά τραγήματα καί σακχαρωτά διάφορα έξ ήφαιστείου
φώτα αύτής, ο πρό; τήν παιδείαν έρως, ή φιλοσοφία γής, (puzzolana), λευκά βεβαμμε'να διά τιτάνου,
καί αί τέχναι έξεδίκουν καί ικανοποιούν, ούτως εί- δι’ ών οί κωδωνάτοι, διασκεδάζοντες, πετροβολοϋσιν
πεϊν, αύτήν διά τήν ήττάν της, ταπεινούσαι τήν Ρω άφθόνω; άλλήλους, καθιστάνοντες έξ αύτών λεύκάς
μαϊκήν ύπερηφανίαν. Οί νικηταί έγειναν οί μαθηταί ώς τήν χιόνα τάς οδούς. Αλλοτε τό Corso μετε
τών ήττηθέντων, μανθάνοντες γλώσσαν, τήν όποιαν βάλλετο, διαρκούσης τή; άποκρέω, εις αεικίνητον Ο
οί όμηροι, οί Πι'νδαροι, οί Θουκυδίδαι, οί Ξενοφών - λυμπον, έφ’ ού άπαντες οί Θεοί καί αί Θεαί άπασαι
τες, οί Δημοσθένεις, οί Πλάτωνες, οί Εύριπίδαι καί τή; άρχαίας μυθολογίας, παρίσταντο μέ τάν ίδιον αύ
λοιποί καθωράϊσαν δι’ όλων τί»ν χαρίτων τής εύφυΐας τών ιματισμόν. Αλλ οί καιροί τής μυθολογίας παρ
των. Καί ρήτορες τήν Ρώμην καταθέλγοντες τότε ήλθον πλέον· διό καί δεν βλέπει τις άλλο είμή κωδιά τής εύγλωττίας των έπορεύοντο ταπεινοί παοά δωνάτους φαντασιώδεις, γελωτοποιού; μίμους, αύτοτού; ήττηθέντας ίνα άντλήσωσιν έξ αύτών τό λεπτόν σχεδιαστάς καί ποιητάς τών σοννε'των.
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Είς τόν κρότον δύω πυροβόλων, τό πρώτον τώνΙται τότε τραγωδών έν θλίψει; Ε morto carnavale’
οποίων ακούεται είς τάς τέσσαρας, τό δε δευτερον|ε morto carnavale .
A. I.

λεπτά τινα μετά ταύτα, αί άμαξαι άποσύρονται άμεβως· απόσπασμα δέ τι διμάχων (dragons) διατρέχει
Η ΤΟΥ ΠΙΛΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΣ.
καλπάζον τό Corso, ένω διττή σειρά πεζών στρατιω
__
Χωρικός τις εισελθών μίαν τών ήμερων είς έργατών διατηρεί έν τώ μέσω έλευθέθαν τήν διάβασιν
Μετ’ ολίγον βαθεϊα σιωπή διαδέχεται τόν έγερθέντα στήριον εθεσεν έπί της τραπέζης τόν πΐλό» του, καί
ο-'Ρ—
Ιπαρεκάλεσε τόν έμπορον νά δεχθή αύτόν ώς ένέχυρον
θόρυβον.
Οί πρός ιπποδρομίαν έκλεχθέντες ίπποι διατάττον- δι’ εξ δραχμάς. Μέ νομίζεις ανόητου, τφ άπεκρίθη δ
ται είς γραμμήν, δπισθεν χονδρού καί ισχυρού τίνος έμπορος; έπ’ αύτφ τώ μηδαμινφ πράγματι δέν ήθελα
'ίου τεταμένου
διαμηχανών
μηχανών πρός
πρός τόν οβελίσκον Ισοι δανείσει ούτε δύω λεπτά* καί
εγω υπελαβεν ο
_
Α..............
---------------,·&<»»
σχοινιού
τεταμένο·
τής Πύλης τοϋ Λαού. Τά μέτωπά των κοσμούνται χωρικός δεν ήθελα οοί τόν πωλήσει ούδέ δι’ είκοσι
1 ..... —— Λ,.. «ΓιΙ/ΛΧί
rcT? - I
PVf») iLFviflTTV ttVttVXY.V *TQU OCGYU4·

ΛΟαΐραι μολύβδινα/ ύπό χαλύβδινων ακίδων περικο κατάσχωσι τα πράγματά μου, πλήν ό ταλαίπωρος
ομούμεναι προσκολλώνται έπί τών πλευρών των ιναΙοφειλέτης μου πρό ημερών απωκεσε τον υίον του, η
έρεθίζωσι καί ένοχλώσιν αύτούς άδιακόπως. Ελαφρα] σύζυγός του ασθενεί, και δεν δυναται διά τούτο να

α τούς πληγόνουσι καί τούς κα [παντάπασι νά μοί δανείσητε εξ ΰραχμας. Είναι πράγμα
κοσμηματων ατινα
τωόντι
μηδαμινόν, ενώ. απεναντίας
ταφοβίζουσιν. Οί ιπποκόμοι
ιπποκόμοι ζητούντες
ζητούντες νν ’ άναχαι-|δι
άναχα . ’ ύμάς
,
,
,* , εμε
-, θά
τίσωσιν αύτούς φρυάζοντας,
χρε ώφελήση πολύ. Καί πρός ασφάλειαν σας, ιδού ό πϊουάζοντας, κροαίνοντας,
κροαίνοντας, καί
ζαί χρε
ιή ένέρ-|λός
μου, τόν όποιον δύνασθε νά θεωρήτε ώς εχέγγυον
μετούντας παλαίουσι ζατ’αύτών, καί ή φυσική
ένέρέμπορος αναστεί-Ιας τούς ώμους
δυστυχή χωρικόν, καί τφ έστρεψε
τόν'ζωγράφον καί τόν γλύπτην πρωτότυπα ατινα I Ο κόμης Δ** εύρεθείς τότε κατά τύχην έντώέρήθελον διεγείρει τόν ένθουσιασμόν των, έάν συνεχώς γαστηρίφ, ήκροάσθη μετά προσοχής τήν ομιλίαν του
ίππος τις (χναστ-ρέψας τόν φόλακά του, δέν τόν κατε· χωρικού, καί συνεκινήθη ένδομύχως έκ τής τιμιότητας
πάτει καί δέν έχύνετο άνά μέσον τού έτι έπί τού τού άνδρός, τήν όποιαν ή φυσιογνωμία αύτού έζεδήCorso διεσπαρμένου λαού>°υ· έπλησίασεν αύτόν, καί έπιθέσας είς τήν χεΐρά του

άφεθέντα πρός τό στάδιον. Οι χαλύβδινοι μύωπες προσβλέψας όργίλω; τόν έμπορον, καί τό όχημα ε,ιχεν
κατασχίζουν τά πλευρά των αί δέ τών θεατών έπι- ήδη άπομακρυνθή πριν ή ό χωρικός, έξ έκπλήξεως
φωνήσεις άκολουθοΰσιν αύτούς ώς πάταγος μάστιγος]καί χαράς συνε'λθη εις έαυτόν.
Μετά παρέλευσιν ένός μηνός διερχόμενος ό κόμης
ίίς ζ λεπτά και ζι , οιατρέχουν 003 πηχεις, οιεφ’ άμάξης τήν καλουμένην BaviJtxi'ir γ(yv(ar ήκουέστι 37 πόδας κατά πάν δεύτερον λεπτόν.
σε φωνήν προσκαλοΰσαν τόν ήνιόχον νά σταθή- προσέΟταν ίππος τις καταφθάση τόν πρό αύτού τρέχον- βάλε τήν κεφαλήν του είς τήν θυρίδα τού οχήματος
τα, τόν θανατόνει, τόν κτυπά, τόν ώθεΐ, μεταχειρι- καί είδεν έπί τού πεζοδρομίου (trottoir) άνθρωπον,
ζόμενος στρατηγήματα παντός εΐδους ίνα διακω’λύση, όστις παρακολουθών τό βήμα τών ίππων, έτρεχε αστήν πορ-ίαν του. Δύω κτύποι κανονιών άναγγέλλουσι θμαίνων διέταξε τόν ηνίοχον νά αναχαίτιση τού; ίππους,
τήν »ϊς τό τέρμα τοϋ σταδίου άφιξιν αύτών πρός ά- καί πάραυτα ό άνθρωπος έπήδησεν είς τήν θυρίδα τού
ναχαίτισιν τών όποιων μεταχειρίζονται ύφασμά τι οχήματος, καί τώ είπε, συγχώρησε με, κύριε, σέ
τεταμένον είς τό τέρμα τής όδοΰ.
παρακαλώ, άπέκαμα έως ού νά σας φθάσω· δεν μοί
Αλλοτε αί πρώτοι τής Ρώμης οικογένειαι, οι Βορ- ένεχειρήσετε σείς, πρό ένός μηνός παρα τω εμπόρφ
γέζοι, οί Κολόνναι, οί Βαβερΐνοι, οί Σανταρόσσοι κλπ. έκείνφ έξ δραχμάς; — Ναι, φίλε μου, ενθυμούμαι.—
έπεμπον τού; ίππους αύτών εις τάς ιπποδρομίας ταύ- Λοιπό·*, Κύριε, ιδού τό άργύριόνσας· όεν έπρόφθασα
τας· πλήν σήμερον οί ίπποπράται λαμβάνουσι τήν τότε νά σάς άπονείμω τάς ευχαριστίας μου ή τουλαίδα νά Οέτωσιν έκαστον ίππον ύπό τήν ύπερά- χιστον νά ερωτήσω τό όνομα αας, καί τήν διεύθυνσιν
φροντ
τής κατοικίας σας· έπειδή δε δ έμπορος δεν σάς εγνωσπισιν εύγενοϋς τίνος οίκογενείας.
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Η τελευταία ιπποδρομία είναι τό σημεϊον τοϋ τέ-|ριζεν, έρχομαι κατα πάσαν κυριακην εκτοτε εις την πό
λους τής άποκρέω· ό δέ Ρωμαϊκός λαός διασκόρπιζε-'λιν διά νά σάς συναντήσω- κατ’ εύτυχίαν ιδού σήμερον
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σας ευρον, οπερ έπεπόθουν Ιχ καρδιάς" είθε ό πάνδω· τίμιοι καί εύγνώμονες· επειδή τοσοΰτον έντίμως περιρος θεός νά άνταμείψή ύμάς, καί τά τέκνα σας διά κοσμοΰσι τήν κεφαλήν σου Οί πίλοι, ιδού ενα, τόν
τό μέγα ευεργέτημα τά όποιον μοί έκάμετε.— μακα όποιον σοί δίδω· άλλά μή νόμιζε, ότι απαιτώ ν’ άπορίζω έμαυτόν, άπεκρίθη ό κόμης, ότι εύκργέτησα άν βάλρς τόν τού ευεργέτου σου, εξ έναντίας έπιθυμώ ό
θρωπον τόσον τίμιον, άλλά σάς βεβαιώ, ότι τά χρή ϊμός νά χρησιμεύσει πρός τήν περαιτέρω διατήρησιν
ματα ταϋτα δέν τά έπερίμενον· καθότι ήσαν μικρόν έκείνου. Καί κατ’ έτος, τήν αύτήν ήμέραν θέλεις εύρίδώρον, τό όποιον προεθέμην νά σέ κάμω. — ήγνόυυν, σκει τού λοιπού παρ’ έμοί έτερον πίλον.
κύριε, τούτο· καί έπειτα δεν λαμβάνω ποτέ χρήματα
παρά έν ίδρώτι τοΰ προσώπου μου' καταδεχθήτε, σάς
ΑΙ Ε I Ρ ΚΤΑΙ.
καθικετεύω, νά λάβητε τό άργύριόν σας. — Οχι, φίλε
Πρόσβλεψον τά σκυθρωπά ταύτα τείχη, έν οίς σι
μου, δέν ανήκει πλέον ούτε είς εμέ ούτε είς σέ- αγό
ρασε λοιπόν μέ αύτό πράγματά τινα διά τά τέκνα δηροδέσμιο; ή ανθρώπινος ελευθερία έγκέκλεις·αι, ένθα
σου, τά όποια δώρησον αύτοϊς εκ μέρους μου.— ήθελα ή άθωότης ενίοτε συγχέεται μετά τού εγκλήματος,
άναμφιβόλως φανή αγνώμων αποποιούμενος τούτο. — καί όπου οί δυστυχείς άνθρωποι ύποφέρουσι πάσας τάς
ιδού, τετέλεσται· άς μή όμιλώμεν πλέον περί τούτου, τιμωρίας πρό τού θανάτου. Πλησίασε, καί έαν τρομε
άλλά διασάφισόν μοι έν τι, όπερ άπό ήμερων καταβα- ρός κρότο; τών άλύσεων, τό στυγερόν σκότος, καί οί
σανίζει τήν περιέργειάν μου" μέ ποιαν πεποίθησιν μακρόθεν ύπόκωφοι στεναγμοί, φρίκην έμποιούντα είς
έτόλμα; νά ζητής έξ δραχμής, δίδων ώς ένέχυρον τόν τήν ψυχήν σου, δέν σέ άναγκάσωσι νά παλινδρομήσρς,
πΐλόν σου, οστις, έν άληθεία, δέν αξίζει ούδέ έξ λε είσελθε είς τό καταγώγιον τής οδύνης. Τολμάς νά
πτά ; — μέ τήν βεβαιότητα, ότι ό πΐλός μου είναι καταβή; έπί μίαν στιγμήν είς τάς τρομερά; ταύτας
ανεκτίμητος.— Καί πώς τούτο, σέ παρακαλώ·,—ίδού είρκτάς, καί ύπό χαρακτήρας ήλλοιωμένους θεωρεί τούς
Κύριε.
όμοιους σου, μωλωπισμένους έκ τών άλύσεων, μεμοΠρό τινων ετών ό μονογενής υιός τού ιδιοκτήτου λυσμένους ύπό άέρο; μεστού δηλητηρίου τού εγκλήμα
τού χωρίου μας περιτρέχων τάς τάφρους τοΰ πύργου, τος· διατρεφομένους μέ τροφάς άθλιας, καί ταύτας
ώλίσθησε καί ένεβυθίσθη είς τόν πάγον εργαζόμενος μετά πλείστης φειδωλίας παρεχόμενα; αύτοϊς' καταε’γώ τότε κατά τύχην εκεί πλησίον, ήκουσα φωνάς, πεπληγμένους άδιαλείπτως ύπό τών δεινών τών δυ
έδραμα, καί ριφθείς ώς είχον ένδεδυμένος έντός τής στήνων συνδεσμωτών των.
όπής εύτύχησα νά έκβάλω τόν παΐδα καί τόν φέρω
’Εάν οί άνθρωποι ήνε ένοχοι, εΐσίν επίσης καί έλέους
ζώντα πρός τόν πατέρα του. 0 Κύριός μου άνταμείβων άζιοι· ό δέ δικαστής, όστις αναβάλλει τήν δίκην
με διά τήν εύεργεσίαν μου ταύτην μοί έδώρησε στρέμ αύτών είναι πασιφανώς άδικος. Ο νόμος ε’ντέλλεται
ματά τινα γής καί ικανήν ποσότητα χρημάτων όπως τιμ,ωρίαν δημοσίαν, ήτις ανάγκη νά έξαρκή πρός τι
οΐκοδομη'σω οίκον, εύπρεπίσω αύτόν καί νυμφευθώ· πρός μωρίαν τού εγκλήματος, καί ίκανοποίησιν τής κοινω
δέ επειδή άπώλετο έν τή όπή ό πίλος μου, έπέθεσεν νίας. Αλλ’ «ί χρόνιαι αύται βάσανοι σκληρά; φυλακή;
είς τήν κεφαλήν μου τόν ίδικόν του, λε'γων μοι, ότι είναι νέα ποινή παρανόμως τόν ένοχον έπιβαρύνουσα·
έπρεπε νά περιβάλη τήν κεφαλήν μου μέ στεφανον καί ή τοιαύιη τοΰ νόμου παράβασις είναι του μέτρου
βλέπετε λοιπόν έκ τούτων, ότι πρέπει νά ύπεραγαπώ τής ποινής ύπέρβασις· είναι κατάχρησιε τοσοΰτον άτόν πίλον τούτον, τόν όποιον είς τό χωρίον δέν φορώ παισιωτέρα, καθόσον βλάπτει καί τον ένοχον καί τό
ποτέ" διότι εκεί τά πάντα μοί άναμιμνήσκουσι τόν δημόσιον συνάμα, καί καθόσον πάσαι αί έν εΐοκτή
εύεργέτην μου, καίτοι ποό πολλοΰ ήδη άποθανόντα· διανυόμενκι στιγμαί συμβαλλουσι πρός τά ηθικόν
τά τέκνα μου, ή σύζυγός μου, ό οίκός μου, αί γαΐαί παράδειγμα.
-μου, καί ένι λόγω ούδέν κέκτηιιαι, όπερ νά μη μέ
’Εάν δέ οί άνθρωποι ούτοι ήναι αθώοι, ώ τής οδύ
άναπολή τόν κύριον άλλ’ όπόταν έρχωμαι είς τήν πό νης ! ω τής άσπλαγχνίας ! είς τήν ιδέαν ταύτην ή
λιν φορώ πάντοτε τόν πΐλόν μου, ϊνα έχω τι πρός άνά- φιλανθρωπία ύψόνει φωνήν τρομερήν, φωνήν περιπαθή.
μ.νησιν του· δυσαρεστοϋμαι δέ μόνον, ότι ήρχισε νά Πώς! ό έκ γενετής ελεύθερος ούτος άνθρωπος στενάζει
τρίβηται- βλέπετε; έφθάρη πλέον, άλλ’ έν τούτοις ήδη ύπό τό βάρος τών άλύσεων στεναγμόν σπαραξικαί έν τεμάχιον, εάν μοί μείνη θέλω αείποτε τό θεω κάρδιον! ό άνθρωπος ούτος, ω ή αγαθοεργός φύσις
ρεί πολύτιμον.
έόωρήσατο τό φώς καί τόν άέρα, μόλις αναπνέει έν
Ο κόμης κατανυχθείς έκ τής διηγήσεως ταύτης, ειρκτή! ό οικογενειάρχης ούτος βιαίως άπεσπάσθη έκ
ελαβεν έκ τού χαρτοφυλακίου του μίαν έπιστολήν, τής τών κόλπων τής συζύγου καί τών τέκνων του! ή λύ
οποίας τό περικάλυμμα δούς είς τόν χωρικόν είπε" λάβε, πη, ή απελπισία, καί ή πείνα καταμαστίζουσι τόν
φίλε μου, είμαι ήναγκασμένος νά σέ άφήσω, άλλ’ ιδού ειρηνικόν αυτού οίκον οί βραχίονες ούτοι, οιτινες τοΐς
ή διεύθυνσις τής κατοικίας μου, τήν έλευσομένην κυ- παρείχαν δαψιλώς τροφάς, οιτινες έσπειραν καί έδρεπον τούς καοπούς τών κοπών των δέσμιοι!
ριακήν σε παρακαλώ νά έλθ-ρς εις τήν οικίαν μου.
Η άθωότης ένί λόγω είναι έγκαταλελειμμένη εις τό
Ο χωρικός κατά τήν όρισθεϊσαν ήμέραν πορεύεται
εις τήν οικίαν τού κόμητος, όστις, ά'μα τώ άνηγγέλθη καταγώγιον τής κακουργίας ! έκεϊ, οθεν άτενίζων πρός
ή άφιξίς του, τρέχει πρός προϋπάντησίν του, τόν λαμ τόν ούρανόν ό άνθρωπος λέγει μετ έκπλήζεως καί πι
βάνει άπό τήν χεΐρα, καί τώ λέγει· φίλε μου, είς έμέ κρίας' ώ άνθρωπε ! οίον τό πεπρωμένον σου! νά ύπομέν μονογενή υιόν δέν έσωσες, πλήν, μ’ εύηργέτησες φέρ-ρς καί νά άποθνήσκ'ρς, ιδού όποιος βραχύς καί πο(’Εκ τού Γαλλικού.)
μεγάλως· διότι μέ έμαθες νά αγαπώ πλειότερον τούς λύστονος ό βίος σου!
ανθρώπους δεικνύων μοι, ότιύπάρχουσιν είσέτιάνθρωποι

