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Ή άκόλουθος κάπως έπιτετμημένη διή- 
γησις είναι κατ’ ουσίαν ή κατάθεσις τοϋ κυ
ρ. ωτέρου μάρτυρος έν δίχη, ης τά καθέκα
στα εύρίσκονται είς τά αρχεία τοϋ κακουρ- 
γοδικείου της Λαγκεδόκης. Ό μάρτυς ού- 
τος διηγείται ώς ακολούθως.
• Όδοιπορών ποτέ δι’ υπηρεσίαν της έπαύ- 
λεο>ς εις τήν οποίαν ήργαζόμην, εσπέραν 
τινά τοΰ Ιουνίου Ιφθασα κατά πρώτην φο
ράν είς πόλιν τής Λαγκεδόκης καί κατέ
λυσα είς τι ξενοδοχειβν έπειδή δέ ήμην 
πολύ κεκοπιακώς έπλαγίασα ένωρίς μέ σκο
πόν νά έξυπνήσω πρωί τήν ακόλουθον η 
μέραν καί αρχίσω τήν εργασίαν μου. Μόλις 
έπλαγίασα καί ώς έκ τοϋ καμάτου Ιπεσον 
εις βαθύν ϋπνον, κοιμώμενος δμως εΐδον 0- 
νειρον τό όποιον μοί έπροξένησε μεγάλην 
έντύπωσιν. Ειοον ότι είχον φΟάσει είς τήν 
πόλιν εκείνην όχι τό έσπέρας, όπως πραγ- 
ματικώς έφθασα, αλλά περί τήν μεσημβρί
α ν  δτι κατέλυσα εις τό αύτό ξενοδονεΐον, 
καί ότι αμέσως έξήλθον, περίεργος ών, νά ί- 
οωτίάξιον παρατηρήσεως πεοιεΐχεν ή πόλις. 
Περιπάτήσας αρκετά είς τήν μεγάλην όδόν, 
είσήλθον είς άλλην, αυτής κάθετον, ήτις έ- 
φερϊν είς τήν έςόχήν. Μετ’ ολίγον έφθασα 
είς εκκλησίαν, καί έστάθην όλίγον ώς διά 
νά εξετάσω τήν γοτθικήν αύτής στοάν έ- 
κεΐθεν δέ είσήλθον είς πλάγιόν τινα δρόμον. 
Ό δρόμος οΰτος προσεβάλλετο πολύ ύπό 
τοΰ ανέμου, ήτον έρημος, ανώμαλος, τα
χέως δέ εφθααα είς άθλίαν τινα καλύβην 
εύρισκβμένην έντός κήπου, καί κεκαλυμέ- 
νην άπό καλάμους. Είσήλθον είς τον κή
πον δι’ ενός έκ τών αναρίθμητων τοΰ περι
φράγματος χαλασμάτων, καί πλησιάσας 
παλαιόν τι πηγάδιον, τό όποιον εύρίσκετα 
είς μακρυνήν τινα γωνίαν, έσκυψα έντός 
αύτοΰ διά νά ιδω. Εΐδον, καί ιδού καθαρά καί 
φανερά, πτώμα φέρον πληγάς είς διάφορα 
«ότοΰ μέρη εκειτο έντός τοΰ φρέατος! Ή- 
ρίθμησα τάς βαθείας πληγάς καί τά μεγά
λα τραύματα έκ τών οποίων ερρεεν αίμα. 
Ή θέλησα νά φωνάξω, αλλά δέν ήδυνάμην 
να έςάξω φωνήν, όθ'.ν καί έξύπνησα τρέμων 
καί καταβεβρεγμένος άπό ίδρωτα, πλήν 
τότε ένάησα ότι ήτο όνειρον»

ΙΙροσεπάθησα νά κοιμηθώ καί πάλιν άλ- 
λ ’ έστάθη άδύνατον, μολονότι δέ ήτο πολύ 
ένωρίς, ήγέρθην καί ένεδύθην, άποφασίσας 
νά έξέλθω όπως ακολούθως φάγω τό πρό
γευμά μου μέ όρεξιν. Έξήλθον λοιπόν τής 
οικείας, καί ήκολούθησα τήν μεγάλην όδόν. 
Καί τοι δέ κατά πρώτον έβλεπον αυτήν ό
μως δέν μοί έφαίνετο άγνωστος* καθ’ όσον 
προεχώρουν κατά τοσοΰτον καί αί συγκεχυ
μένοι αναμνήσεις τών περί έμέ αντικειμέ
νων ηύξανον. «ΙΙερίεργον», εΤπον κατ’ έ- 
μαυτσν «εγώ ποτέ άλλοτε δέν ήλθον έδώ, 
καί όμως γνωρίζω τάς οικίας έμπροσθεν τών 
όποιων διέρχομαι » . .  . Έπροχώρησα έως ό- 
του φθάσας εις τήν άκραν τής όδοΰ έκείνης 
ένεΟυμήθην τό όνειρόν μου, πλήν έθεώρησα 
τό τοιοΰτον ώς λίαν παράλογον. Έν τού- 
τοις είς κάθε μου βήμα νέα τις όμοιότης 
μέ έξέπληττε. «Μήπως ονειρεύομαι ακό
μη ί » άνεφώνησα αίφνηδίως, «θά εύρεθή ά- 
ρα μέχρι τέλους τό ονειρον μέ τήν αλήθει
αν σύμφωνον ; » Μετ’ όλίγον έφθασα είς 
τήν έκκλησίαν τήν οποίαν καί κατ’ δναρ ει- 
χον ίδεΐ, καί τής όποιας ή άρχιτεκτονική 
ήτον ή αότή οΐα καί καθ’ ΰπνον ειχεν έπισύ- 
ρει ιήν προσοχήν μου. Έκεΐθεν ειδον τήν 
όδόν τήν κάθετον τήν οποίαν ήκολούθησα 
καί έφθασα τέλος είς τόν πλάγιον δρόμον, 
τόν όποιον πρό τινων ώρών ειχεν ίδεΐ ή 
φαντασία μου. Δέν ήδυνάμην πλέον νά αμ
φιβάλλω. Κάθε δένδρον, κάθε στροφή μοί η- 
σαν γνωστά. Μή άνατραφείς μέ δεισιδαιμο
νίας, αλλά ζήσας βίον καθ’ όλα πρακτικόν 
καί εμπορικόν, ποτέ δέν έτάραττον έμαυ- 
τόν μέ τάς άπατας καί τάς προαισθήσεις,, 
τάς οποίας ή επιστήμη άρνεΐται καί άπορί- 
πτει, πλήν ομολογώ ότι κατά τήν περίς·α- 
σιν έκείνην ήσθανόμην έμαυτόν ώς γοητευ- 
μένον, καί μέ τάς λέξεις τοΰ ΙΙασχάλ είς τά  
χείλη μου «Τό συνεχές δνειρον καθίστα
ται πραγματικότης», έπροχώρουν, ουδόλως 
άμφιβάλλων ότι μετ’ ολίγα βήματα θά α
παντήσω τό οί/ίδιον, τό όποιον καί πραγ- 
ματικώς ευρον. Τό έξωτερικόν του. ήτον ά- 
παράλλακτον όπως τό εΐδον είς τό όνειρόν 
μου· τότε άπεφάσισα νά βεβαιοιθώ άν καί 
τά ακόλουθα ήσαν τά αυτά. Είσήλθον λοί-

ι ε

t



τ:όν είς τόν κήπον διε»θύνΟην e-ς τό μέρος 
2που sly ον ϊδεϊ τό πηγάοιον, άλλ ως πρός 
τοΰτο εύρέθην ήπατηριένος, διότι πηγάδιον 
ύέν υπήρχε! Παοετήρησα παντοΰ, έζήτησα 
εις δλον τόν κήπον, περιήλθον την καλύβην, 
ήτις ώμοίαζε κατωκουμένη, μολονότι ού- 
δείς έφαίνετο, άλλά δέν ήδυνήθην πουθενά 
νά εΰρω ίχνος πηγαδιού. Είς τήν καλύβην 
δέν έδοκίμασα νά είσελθω, άλλ’ εσπευσα 
έπίσω είς τό ξενοδοχεΐον τεταραγμένος δ
σον δύναται νά φαντασΟή τις. Λέν ήδυνάμην 
νά ήσυχάσω μή έκστομίζων τόσον παράξε- 
νον σύμπτωσιν άλλά πώς νά εύρω τόν μύ- 
τον τοΰ μυστηρίου ; ΈποριύΟην πρός τόν 
ζενοδόχον καί άφοΰ ώμίλησα μετ’ αύτοΰ έ
πί τινα' καιρόν περί διαφόρων αντικειμένων 
ήλθον καί εις τά προχείμενον καί τόν ήρώ- 
τησα τίνος ήτον ή καλύβη εκείνη ή όποία 
εύρίσκετο έπί τοΰ δρόμου, τόν όποιον και τοΰ 
περιέγραψα. «Κατοικεΐται (μοι ειπεν) ύπό 
Γέροντός τίνος μετά τής συζύγο-j του, οίτι
νες οαίνονται δτι είναι πολύ δύστροποι και 
άκοινώνητοι. Σπανίως εξέρχονται τής οικίας 
των, κανένα δέν βλέπουσι, καί ούόεις τούς 
έπισκέπτεται, π7>ήν είναι ήσυχοι άνθρωποι 
καί ούδέποτε ήχουσά τι έναντίων των. Ε
σχάτως μάλιστα καί αύτή των ή ΰπαρξις 
©αίνεται δτι έλησμονήθη, καί νομίζω, Κύ
ριε, δτι είσθε ό πρώτος δστις μετά πολλά 
Ιτη τούς παρετορήσατε». Αυται αί λεπτο- 
μέριαι, μακράν τοΰ νά εύχαρις·ήσωσιν, ηύξη- 
σαν Ιτι μάλλον τήν περιέργειαν μου. Τό 
πρόγευμά μου ήτοιμάσθη άλλά ούοέ νά το 
έγγίσω ήδυνάμην. Ηρχισα λοιπόν νά περι
πατώ ένθεν κάκεΐθεν είς τό δωμάτιόν μου· 
Ιβλεπον έξω έκ τοΰ παραθύρου- προσεπάΟουν 
νά ποοσηλώσω είς άλλο τι τόν νοΰν μου, 
άλλ’ είς μάτην. Έδοκίμασα νά λάβω ενερ
γόν μέρος είς φιλονεικίαν τινά μεταξύ δύο 
άνθρώπων, ευρισκομένων είς τόν δρόμον, άλ- 
λ ’ ό κήπος καί ή καλύβη ειχον λάβει πλή
ρη κατοχήν τοΰ νβΰ μου, καί έπί τέλους 
άοπάσας τόν πίλον μου άνεφώνησα «Οά υ
πάγω χαί δτι θέλει άς γείνη 1 »

λιευθύνθην είς τόν πλησιέστερον αστυνο
μικόν ®ταθμόν, έοανέρο^σα είς τον αστυνό
μον τό αίτιον τής επισκέψεώς μου, καί δι- 
.ηγήθην είς αύτόν ολόκληρον τό περιστατι- 
κόν, δσον τό δυνατόν καθαρώς. Οί λόγοι 
jic j δέν έχάθησαν. «Είναι τή αλήθεια πο
λύ παράξενον*·,' μοι είπεν ό αστυνόμος,

«καί μετά τό συμβάν τοΰτο νομίζω δτι δέν 
πρέπει νά μείνη τό πραγμα άνεξεταστον 
λυποΰμαι δτι ένεκα άλλης υπηρεσίας δέν 
δύναμαι νά σας συνοδεύσω είς τήν ερευνάν, 
άλλά θέτω δύο άνθρώπους ύπό τάς διατα- 
γάς σας. ΙΙορεύθητε καί πάλιν είς τήν κα
λύβην, ίδήτε τούς κατοικοΰντας, έρευνήσα- 
τε, καί ισως γείνη σπουδαία τις άναχαλυ- 
ψις*. Μετ’ όλίγας στιγμάς έπορευόμην με
τά τών δύο αξιωματικών, και δέν ήργησα- 
μεν νά οθάσωμεν είς τήν καλύβην. I έρων 
τις μας ήνοιξε τήν θύραν καί μας ύπεοεχθη 
κάπως ψυχρώς, άλλά δέν έδειξε σημεΐον ύ- 
ποψίας ή ταραχής, δταν τώ είπομεν δτι θέ- 
λομεν νά έρευνήσωμεν τόν οίκον. «Πολύ 
καλά, Κύριε», άπεκρίθη « δπως θέλετε». 
«Έχετε χάνέν πηγάδιον εδώ;» ήρωτησα. 
«yO/i, Κύριε, ειμεθα υποχρεωμένοι νά πη- 
γαίνωμεν δ·.’ υδωρ είς κρήνην τινα, άπέ* 
χουσαν μακράν άπ’ εδώ». Καθ’ δσον έξητά- 
ζομεν τήν οικίαν ήμην ανήσυχος, ώς άπό 
στιγμήν είς στιγμήν περιμένων νά φέρω είς 
φώς φριχτόν τι μυστήριον. Ό Γέρων καθ 
δλον αύτό τό διάστημα έδείκνυε μεγάλην 
αδιαφορίαν, καί έπί τέλους άφισαμεν τήν 
καλύβην χωρίς νά ευρωμέν τι, τό όποιον 
νά έπιβεβαιώση τάς υποψίας μου. Άπεφά- 
σισα νά ερευνήσω καί πάλιν τόν κήπον, 
καί έπειδή ώς έκ τής παρουσίας τών άνθρω- 
πων τής άστυνομίας ειχον συρρευσει γεί- 
τονές τινες, ήρχισα νά τούς ερωτώ έάν έ- 
γνώριζον τίποτε περί ενός πηγαδιού ευρι
σκομένου εις έκείνην τήν Οέσιν. Ούόεις ά- 
πήντησε κατ’ άρχάς, άλλ’ έπί τέλους γραια 
τις γυνή έπροχώρησε, βραδέως έπαχουμβοΰ- 
σα επί βακτηρίας. «Πηγάδι;» άνεφωνησε 
«πηγάδι ζητείτε; Τοΰτο έφράχθη πρό τρι
άκοντα έτών. Ένθυμοΰμαι, ως νά ήτον 
χθες άκόμη, δτι δταν ήμην μικρά συνείθι- 
ζ’α νά £>ίπτω πέτρας μέσα, οιά νά ακούω 
τήν βοήν, τήν όποιαν εκ αμ νο ν  έπί τοΰ υοα- 
τος». «Καί δύνασαι νά μοί είπης πρός ποι
ον μέρος ήτον τό πηγάδιον ; » ήρώτησα. 
«Καθ’ δσον ένθυμοΰμαι, είς τό μέρος αυτί 
δπου στέκεσθε», ειπεν ή γραΐα. Ήρχίσαμεν 
άαέσως νά σχάπτωμεν τήν γην. Είς όνο 
πςδών βάθος έφΟάσαμεν είς στρώμα τι έκ 
τουβούλων, τών όποιων μετακινηθέντων ε- 
φάνησαν στυλάρια άτινα εστηρίζοντο εις ιο 
στόμιον τοΰ πηγαδιού. Έχρειάσθη αρκετός 
καιρός διά νά ήμπορέσωμεν νά άνακαλύψω-

μεν τό μυστικόν τής σκοτεινής όπής, άλλ’ 
έπί τέλους κάτωθεν άπό πολλάς πέτρας 
χαί λάσπην ευρομεν παλαιόν τι κιβώτιον.
Ητο έντελώς έφθαρμένον, καί δέν έχρειά- 

ζετο πολλή βία διά νά άνοιχθή. Εύρομεν δέ 
έν αύτώ δ,τι ήμην βέβαιος δτι Οά ευρωμεν 
καί τό όποιον ένέπλησε φρίκης δλους τούς 
παρισταμένους, οίτινες δέν είχον τήν ίδικήν 
μου πρόγνωσιν εύρομεν τά λείψανα ενός 
άνθρώπου! Ή άστυνομία συνέλαβε τόν γέ
ροντα, δστις δέν είχε διαφύγει, καί μετ’ ο
λίγον εύρε καί τήν σύζυγόν του, κεκρυμέ- 
νην έντός Ουμωνίας όπισθεν σωροΰ ξύλων. 
Τό γηραιόν ζεΰγος έφέρΟη ένώπιον τών άρ- 
μοδίων αρχών, έκαστος δέ αύτώ.ν έξετάσθη 
κατ’ ιδίαν. Ό Γέρων ήρνεΐτο έπιμόνως, λέ- 
γων δτι είναι αθώος, πλήν ή σύζυγός του 
ώμολόγησεν έπί τέλους δτι, τή συνενέσει 
τοΰ συζύγου της, πρό πολλοΰ καιροΰ είχε 
δολοφονήσει έμπορόν τινα, τόν όποιον ά- 
παντήσασα τήν νύκτα εις τήν λεωφόρον, 
είχε ποοσχαλέσει είς τόν οίκόν των. Έπω- 
φεληθέντες έκ τοΰ βαθέως ύπνου δστις τόν 
είχε καταβάλλει ενεκα τοΰ καμάτου, έφόνευ- 
σαν τόν ξένον, άφήρεσαν άπ’ αύτοΰ τά χρή
ματά του, έθεσαν έντός κιβωτίου τό σώμά 
του, Ιρριψαν τό κιβώτιον είς τό πηγάδιον, 
καί έφραξαν τό πηγάδιον. Έπειδή δ’ ό έμπο
ρος ήτον ξένος, ή άπώλειά του δέν πρού- 
ξένησεν έρευνας. Λέν υπήρχε δέ ουδέ μαρ
τυρία τοϋ κακουργήματος, έπειδή τά ίχνη 
αύτοΰ έχρύφθησαν μετά πολλής προσοχής 
όπως μή φανώσιν· οί δύο λοιπόν καχοΰργοι 
ενόμιζαν εαυτούς έν ασφαλεία πλήν δέν ή- 
δύναντο καί νά καθησυχάσωσι τήν τής συ- 
νειδήσεως αύτών φωνήν. Έφευγον τήν πα
ρουσίαν τών άνΟρο>πων. Έτρεμον είς τόν 
έλάχιστον θόρυβον, ή ησυχία τούς ένέπλητ- 
τε τρομου. Πολλάκις ειχον αποφασίσει νά 
άφίσωσι τήν σκηνήν τοΰ κακουργήματος αύ- 
τών, φεύγοντες ε·ς μεμαχρυσμένην τινα 
χώραν, άλλά άκατάλειπτος τις δύναμις 
τούς εχρατει πλησίον τοΰ θύματός των. 
Έντρομος γενόμενσς ό γέρων έκ τής χα- 
ταΟεσεως τής συζύγου του, καί μή δυνάμε- 
νος νά άντ-.σταθή είς τάς άνυπερβλήτους 
χατ αυτοΰ άποοειξεις, ωμολογησε χαί αυ
τός τήν πράξιν, χαί μετά έξ εβδομάδας οί 
δυστυχείς κατάδικοι ύπέστησαν τον διά τής 
λαιμητόμου θάνατον, κατά τήν άπόφασιν τοΰ 
διχας-ηρίου τής Τουλοϋσης. (’Εχ 70a Ά γγλ*χοβ.)

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΦΤΤΙΛΩΝ ΟΣΜΩΝ.
Αί όσμαί τάς όποιας τά χόρτα καί τά 

άνθη χύνουσιν έντός τής άτμοσφαίρας' ί~ 
χουσι πολύ ύγιείνήν επιρροήν. Κατά τάς 
έρευνας Ίταλοΰ τίνος καΟηγητοΰ αί εύωίί- 
αι τών φυτών κκί τών άνθέων μεταποιοΰσι 
τό όςυγόνον τής άτμοσφαίρας είς όζώνην 
(ούσίαν όδμηράν), τό όποιον αύξάνει τη# 
προς όξυοωσιν ουναμιν του. At όσμαί αί 
μάλλον πρός τοΰτο κατάλληλοι είναι ή τής 
δαφνοκεράσου, τοΰ καρυοφύλλου, τής λα- 
βαντας (ίφύου) τοΰ ήδυόσμου, τής άρκεύθου 
(κετρου η κέντρου, άρδίτου), τοΰ λεμωνίου, 
τοΰ μαραθρου (μαλάθρου) καί τών περγα- 
μοτων (είοους πολύ εύωδών πορτοκαλλίων). 
Γά άνθη τοΰ ναρκήσσβυ (μανουσίου, τερ- 
νεχαδέ) τοΰ υακίνθου (ζιμπούλι), τά μικρά 
γαρούφαλλα καί τά κρίνα συμβάλλουσιν είς 
σχηματισμόν όζωνης μόνον έντός κλειστών 
άγγείων. Τά άνθη, τά έστερημένα όσμής 
ούδεμίαν τοιαύτην έπιρροήν έχουσιν έπί 
τής άτμοσφαίρας· δσων ή οσμή είναι μι- 

εχουσι καί όλίγην έπιρροήν. Ώς πό
ρισμα πάντων τούτων ό καθηγητής συμβου
λεύει τήν καλλιέργειαν πολλών άνθέων 
εις τόπους έλώδης καί δπου άναπτύσονται 
όσμαί βλαβεραί, τάς όποιας πάσας ή δύνα- 
μις τής όζώνης άμέσως καταστρέφει. Οί 
κατοικοΰντες λοιπόν μέρη τοιαΰτα χρεω- 
στοΰσιν, άν Οέλωσι τήν ύγείαν των, νά πε- 
ριβάλλωσι τάς κατοικίας των, μέ φυτείας 
εύοσμοτάτων άνθέων.

Ο ΕΝ ΕΦΕΣΩι ΝΑΟΣ ΤίΙΣ ΑΡΤΕΜΙΛΟΣ.
Ο περιβοητος ουτος ναός, θεωρούμενος 

ως εν έκ τών επτα Οαυματων τοΰ άρχαίου 
κόσμου, είχε μήκος κατά τόν Πλίνιον *425 
άρχαίων ποδών, καί πλάτος 220. Κατά τόν 
Φιλωνα ό είς αύτόν εισερχόμενος έπρεπε νά 
άνέλθη διά δέκα βαθμίδων καίτοι είς πάν
τας τούς αρχαίους Ελληνικούς ναούς διά 
τριών μόνον βαθμίδων άνήρχοντο. Ό αρ
χιτεκτονικός ρυθμός τοΰ άξιοθαυμάστου έ
κείνου κτιρίου ήτο ίωνιχός. Ηέριξ τοΰ να- 
οΰ ήτο ό περίβολος, πέριξ δέ τοΰ περιβόλου 
υπήρχε περιστύλιον έξ έκατόν χαί έβδομή- 
κοντα κιόνων, έξήκοντα ποδών ύψηλών καί 
όντων έχάστου δώρον ένός βασιλέως. Πλήν 
έπέπρωτο, ό θαυμαστός ναός ουτος έπί το-
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σοΰτον νά έξίχΧε*φΟ·̂  ώστε χαί ή θέσις αύ
τή έν  ̂ έχειτο νά χαταστή προβληματώδης.

Πέρυσι τά βασιλικόν αγγλικόν πλοΐον 
«Καληδονία», προσορμισθέν εϊς τόν λιμέ
να μας, έφόρτωσε μάρμαρα, προερχόμενα 
έκ τής άρχαίας Εφέσου, απου, άπό δεκαε
τίας ήδη, ώς γνωστόν, άγγλος τις, ό Κ. 
Ούδ (Wood), άδεια τής αύτοκρατοριχής Κυ- 
βερνήσεως, ενεργεί άνασκαφάς. Τα μάρμα
ρα έκεΐνα ησαν, κατά τήν έκφρασιν τοΰ άγ- 
γλικοΰ Χρόνου, «αί άπαρχαι τών τοΰ Ιν. 
Ούδ άνασκαφών έν τή θέσει οπου εκειτο ό 
ναός τής Άρτέμιδος», έκ τής μετακομιδής 
τών οποίων λαμβάνον. άφορμήν τό παγκόσ
μιον τοΰ Λονδίνου φύλλον καί άρυόμενον 
τάς ειδήσεις του έξ έκΟέσεώς τίνος τυπω- 
θείσης μέν, άλλά μή δημοσιευθείσης, έγρα
φε τάς Ι0]22 Ιουλίου σύν άλλοις χαί τά 
έπόμενα.

« 'U άνακάλυψις τοΰ έν Έφέσω ναοΰ τής 
Άρτέμιδος δύναται δικαίω τώ λόγω νά συγ- 
καταριθμηθή μετά τών πρώτων μεγαλουρ- 
γημάτων τών άρχαιολογικών έρευνών τοϋ 
αίώνος μας. Δέν χρεωστεΐται εις τήν τύ
χην. Έλύθη ώς πρόβλημα ύπό τής ακατα
γώνιστου καρτερίας ένός και μόνου άνθρώ- 
που, δστις ηύχαριστεΐτο σκάπτων έπί πολ
λά έτη, έλπίζων έναντίον τής έλπίδος καί 
ύπερνιχών τά πολλά εμπόδια διά τής ΐσχυ- 
ρας αύτοΰ Οελήσεως μόνον. ΤΙ περιγραφή 
τών εργασιών τοΰ Κ. Ούδ είναι ανάγνωσμα 
όμοιον μέ τήν ιστορίαν πολιορκίας, καθ’ ήν 
ή κυριευόμενη Οέσις χατά μικρόν πλησιά- 
ζεται διά σειράς παραλλήλων, μέχρις ου ό
ρυγμά τι άνοιχθή.

α Άνασκάπτων τό μέγα τής ’Εφέσου Οέ- 
κτρον ό Κ. Ουδ ευρεν επιγραφήν τινα ττεριέ- 
χουσαν περιεργοτάτας αποκαλύψεις περί 
προσφορών και λατρείας τοΰ ναοΰ τής Ά ρ 
τέμιδος, καί όρίζουσαν τήν όδόν, δι’ ής κα
τά τά γενέθλια τής θεας, τά άργυρά αύ
τής σκεύη καί άλλα κειμήλια, έφέροντο 
έν παρατάξει έκ τοΰ ναοΰ εϊς τό μέγα θέα- 
τρον διά μιας πύλης τής πόλεως καί πά
λιν έκ τοΰ θεάτρου εις τόν ναόν δι’ άλλης 
τής πόλεως πύλης, καλουμένης Μαγνησί
ας. Διά τοΰ φωτός τής έπιγραφής ταύτης 
ταχέως άνεκαλύφθη ή μία τών άναφερομέ- 
νων πυλών. Διά ταύτης διήρχετο ορόμος> 
<εχων είς τά πλάγια αύτοΰ, ώς ο τοΰ Α π 
ίθανου, τάφους ρωμαϊκής περιόδου,. χαί κα

τά μήκος τοΰ όποιου εΐσέτι φαίνονται τά ί
χνη θεμελίων στοάς, ήτις κατά πασαν πι
θανότητα είναι ή ύπό Δαμιανού τίνος, κατά 
τήν δευτέραν άπό Χριστοΰ εκατονταετηρίδα, 
κτισθεΐσα, δπως προφυλάττωνται at λ ιτα- 
νείαι άπό τάς προσβολάς τοΰ ήλίου χαί 
τών αίφνηδίων βροχών. Τό άρχαιον λιθό- 
στρωτον τοΰ δρόμου κεΐται περί τούς 12  
πόδας ύπό τό σημερινόν έδαφος, κατά μή
κος δέ αύτοΰ ήσαν οί τά .ο ι τών άντιστρχ- 
τήγων καί άλλων άξιωματικών, οίτινες έ- 
χυβέρνων τήν Έφερον άφοΰ ύπέκυψεν εις 
τόν |>ωμαϊκόν ζυγόν. Ή διεύθυνσις τοΰ άρ- 
χαίου τούτου δρόμου έδείχνυε τό βορειοα
νατολικόν τοΰ όρίζοντος, διά δέ τής άνα- 
σκαφής τοΰ έδάφους έξωθεν άλλης τίνος 
πύλης παρά τό Στάοιον άνεκαλύφθη καί έ
τερος δρόμος κλίνων πρός τόν ήδη σημει- 
ωθέντα. Ό R. Ούδ έσκέφθη δτι άκολουθών 
τούς δύο συμπίπτοντας δρόμους δυνατόν νά 
εύρισκε τόν τοίχον τοΰ ιεροΰ περιβόλου έν 
ω εκειτο ό ναός. Δέν διεψεύσθη δέ ταύτης 
του τής έλπίδος, έπειδή τόν άπρίλιον’ τοΰ 
1869 άπήντησε γωνίαν τινά τοΰ τοίχου τοϋ 
περιβόλου έπί τοΰ οποίου εύρίσκετο έπιγρα- 
φή Ελληνική καί λατινική λέγουσα δτι ό 
Αύτοκράτωρ Λύγουστος άνέκτισεν έκ τών 
εισοδημάτων τής θεας τόν τοίχον τοΰ περι
βόλου περί τόν ναόν της. Ή άπό τοΰ ποτα
μοΰ άπόστασις καί τό πλάτος τοΰ δρόμου 
εϊς έκεΐνο τό μέρος ήσαν έπίσης σημειωμέ
να έπί άλλων έπιγραφών έκτισμένων είς 
τον τοίχον.

«’ ίΐτο  φανερό ν, μετά τήν άναχάλυψιν ταύ
την, οτι ό ναός Οχ εύρίσκετο έντός τοΰ έν 
λόγω περιβόλου· πλήν ή εκτασις τοΰ περι
βόλου τούτου δέν ήτο δυνατόν νά έξαχριβο3- 
θή καθότι άμφοτέρων τών τοίχων, τών ά- 
ποτελούντων τήν ευρεθεΐσαν γωνίαν, είς ό- 
λίγην άπ’ αύτής άπόστασιν, ούδέ ίχνος 
πλέον ύπήρχεν, ό δέ ναός έπρεπε νά ζητη- 
Οΐ! διά τής ώρύξε&ις λάκκων έντός τής δ- 
ποτιΟεμένης περιοχής τοΰ περιβόλου. Έν- 
ταΰθα τά καλύπτοντα τό άρχαιον έδαφος 
χώματα ύψοΰντο 22 περίπου πόδας ύπερά
νω αύτοΰ· πολλοί δέ μήνες κατηναλώΟησαν' 
είς τήν βαρειαν ταύτην εργασίαν· πλήν τέ
λος κατά τόν Απρίλιον τοΰ 1870  ό Κ. Ούδ 
ευρεν έδαφος έστρωμμένον δι’ ώραίων τε
τραγώνων χονδρών μαρμάρων έπί τοΰ ό
ποιου‘ύπήρχον τεμάχια κολοσσιαίων γλυ-

©ών τά λείψανα ταΰτα εύρέθησαν 18  πόδες 
■ύπό τό σημερινόν έδαοος, έπί δέ τοΰ μαρ- 
μαροστρώτου ήτο στρώμα λεπτώς τεθραυ- 
σμένων λευκών μαρμάρων έν μέρει ύπό 
πυρός κεκαυμένων.

«Καθ’ δσον ό περί ου ό λόγος λάκκος εύ- 
ρύνετο λείψανα ιωνικής αρχιτεκτονικής κο
λοσσιαίου μεγέθους καί χαρακτήοος φανε- 
ρώς Έλληνικοΰ έξ όλων τών μερών ανε- 
καλύπτοντο· κατά δέ τόν φεβρουάριον 1 871 
μέρος χχτωτάτου σπονδύλου στύλου τινός 
6 ποδών καί 1 δακτύλου διάμετρον lyov- 
τος εύρέθη έν τή άρχική αύτοΰ θέσει έπί 
τής βάσεώς του. Τότε έγεινε σχεδόν φανε
ρόν ότι ή ζητούμενη Οέσις τοΰ ναοΰ εύρέθη 
«αί αί έργασίαι ήρχισαν μετά πολύ περισ
σοτέρου ζήλου. Τό φθινόπωρον τοΰ 1871  
ό Κ. Ούδ εύρε τόν κχτώτατον σπόνδυλον 
άλλης στήλης σχεδόν ολόκληρον, έπί τοΰ
οποίου ήσαν γεγλυμυιένοι πολλοί άνδοες καί * * * - * γυναίκες, άλλοι όρθιοι καί άλλοι καΟήμενοι.
Τά όρθια γεγλυμμένα σώματα είχον 6 πο
δών ύψος· ολόκληρον τό λευκόν μάρμαρον 
εζύγιζεν ύπέρ τούς 11 τόνους· ήτο δέ φανε
ρόν ότι άνήκεν είς μίαν έκ τών τριάκοντα 
εξ κιόνων οΰς ό Πλίνιος αναφέρει ώς τάς 
θαυμαστάς τοΰ ναοΰ.

«Τά ταμάχια δύο έτι γεγλυμμένων σπον
δύλων, παραστάς μετά ώραίου συμπλέγμα
τος άναγλύφων, μεγαλοπρεπή κιονόκρανα, 
βάσεις χαί σπόνδυλοι κιόνων, άπαντα έξ ω
ραιότατου λευκοΰ μαρμάρου εύρέθησαν καί 
έξήχθησαν περί τα τέλη τοΰ 1871. Τότε 
ήτο καιρός νά μεταφερΟώσιν αί άπαρχαι αύ- 
τχι τής έπιχειρήσεως, ή δέ «Καληδωνία» 
διαταχΟεΐσα ύπό τοΰ ναυαρχείου άνεχώρη- 
σεν έκ Μελήτης, καί μεταβασα είς Σμύρνην 
χφόρτωαεν υπέρ τούς εξήκοντα τόνους μάρ
μαρα κατά τόν Ιανουάριον τοΰ παρελθόν
τος έτους 1872.

«Άπό τάς άρχάς τοΰ 1S72 ό "Κ. Ούδ με- 
τετόπισε τό χώμα έπί πολύ μεγαλειτέρας 
έπιφανείας, προπα-ρασκευαζόμενος ουτω διά 
βχθυτέρας άνασκαφάς κατά τό φθινόπω- 
ρον, οπότε ή εποχή είναι κατάλληλος διά 
τοιαύτας έργασίας » . . . .

Αί άνασκαφαί πράγματι τό παρελθό-ν 
οθινόπωρον έπανελήφθησαν καί πάλιν μάρ- 
μαρα κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος έ
τους πέμποντα είς ’Αγγλίαν* έξ επιστο
λή ς  δέ τίνος ήν αύτός ί  £. Ούδ άπηύθυνε

πρός τόν Χρόνον τοΰ Λονδίνου πληροφο- 
ρούμεθα τά έπόμενα. «Αί άνασκαοαί, έπα- 
νχληφΟεΐσαι κατά τον παρελθόντα σεπτέμ- 
βριον έξηκολούΟησαν έπασγολήσασαί πολ
λούς έογάτας. Τό έδαφος τό όποιον είχε 
προετοιμασθή κατά τήν παρελθοΰσαν άνοι- 
ξιν ήδη μετετοπίσθη έπί όλης σχεδόν τής 
Οέσεως τοΰ ναοΰ. Έπί τοΰ λιθοστρώτου τοϋ 
ναοΰ, τό όποιον είς πολλά μέρη σώζεται εϊ- 
σέτι άβλαβές, καί τό όποιον κεΐται κατά 
μέσον όρον 22 πόδας ύπό τό νΰν έδαφος, 
εύρέθησαν οί περισσότεροι λίθοι οι άνακαλύ- 
πτοντες τήν άρχιτεκτονικήν καί τήν γλυ 
πτικήν αύτοΰ. Οί δύο πρώτοι λίθοι, οί εύ- 
ρεθέντες κατά τήν έποχήν ταύτην ήσαν 
μέρη παραστάδων τοΰ προνάου καί παρι- 
στώσι δύο άνδρας πολεμοΰντας. Οί μυώνες 
τοΰ στήθους είς τόν κάλλιον διατηρούμε- 
νον λίθον είναι πολύ άνεπτυγμένοι· είναι 
δέ καί οί δύο άνάγλυφα έντελή (haul-relief) 
καί οί ύπ’ αύτών παριστώμενοι άνδρες ο
λόγυμνοι. Μετά τούτοις εύρέθησαν δύο τε
μάχια σπονδύλων γεγλυμένων, ήττον έν- 
διαφέροντα, καί ακολούθως μέγα μέρος 
σπονδύλου έφ’ ού υπάρχει τό άνω μέρος δύο 
γυμνών άνθρωπίνων μορφών είς έντελές ά- 
νάγλυφον. Αί δύο αύται μορφαί παριστώ- 
σιν άνθροιπον φέροντα πώγωνα, στιρυγμέ- 
νον έπί ράβδου καί θεωροΰντα μετά προσο
χής πράγμα τι, τό όποιον νέος αγένειος 
κρατεί εϊς τήν χεΐρά του. ΤΙ γλυφή χύτη 
είναι πολύ ήκροτηριασμένη, ώστε υπάρχει 
φόβος μήπως σταθή άδύνχτον νά διευκρι- 
νισθή τό ύπ’ αύτής πχριστχνόμενον. Τό τε- 
μάχιον τοΰτο είναι άξιοσ/ιμείωτον διά τό 
πολύ διάστημα τό όποιον υπάρχει ένθεν 
καί ένθεν τών γλυφών, μεταξύ αύτών καί 
τών άλλων προσώπων τά όποΐα δυνατόν 
νά ήσαν γεγλυμμένα είς τό άλλο μέρος 
τής στήλης, τής οποίας τό έν λόγω τεμά- 
χιον αποτελεί τό ήμισυ τής περιφερείχς. 
Ή βάσις άλλης στήλης, εύρεθεΐσχ έν τη 
θέσει αύτής είς τήν βόρειον τοΰ ναοΰ πλευ
ρά», είναι πιθανόν ότι άνήκεν είς στήλην 
γεγλυμμένην τής άνχτολικής άκρας ήτοι 
τών έπισΟίων τοΰ ναοΰ» Άπετέλει δέ μέρος 
τής έσωτέρας σειράς τών στηλών τής βο- 
οΛου πλευράς, ένώ ή εύοεθεΐσα κατά τό 
παρελθόν έτος άνήκεν εις τήν έςωτερικήν 
σειράν τής νοτείου πλευράς.

«Καθόσον άφορα τό πιθανόν ύψος μέχρι



τοΰ οποίου £φΟανον αί γλυφαί φρονώ 0Tt έ
πρεπε νά άνήρχοντο μέχρι τοΰ τρίτου τοϋ 
κορμοϋ τών σ-ιηλών. Εις έκ τών λίθων, ος- 
τινες ήδη εύρίσκονται είς τό Βρετανικόν 
Μουσεΐον, καί όστις βεβαίως δέν ήτο ό κα- 
τώτατος τής στήλης, f/,αρτυρεΐ δτι του
λάχιστον έπρεπεν οί δύο σπόνδυλοι νά η
σαν γεγλυμμένοι. Καθ’ δσον ένθυμοΰμαι, 
ή άναλογία, ή γνωστοποιούμενη ήμΐν έκ 
τών μεταλλείων, έφ’ ών παρίσταται ή πρό- 
σοψις τοΰ ναοΰ, δεικνύει δτι αί στήλαι ή
σαν γεγλυμμέναι κατά τό εν τρίτον τοΰ ΰ- 
ψους αύτών περίπου. Αί μεγάλαι διαστά
σεις τών μεσοστηλίων δπου άπαντώνται αί 
γεγλυμμέναι στήλαι, τείνει προσέτι νά 
φανερώση δτι αί στήλαι έκεΐναι ήσαν εις 
πολύ υψος γεγλυμμέναι.

«Άνευρέθησαν προσέτι μέρη τών τοίχων 
τών πρός δυσμάς καί πρός νότιον τοΰ Ση
κό ΰ καί μεταξύ αύτών μικρά τινα μέρη τών 
τοίχων τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ, ητοι τοΰ 
ναοΰ δστις προηγήδη τοΰ σήμερον ευρεθέν- 
τος. Οί αρχαίοι τοίχοι ,δπως χρησιμεύσουν 
ώς θεμέλια τοΰ νεωτέρου ναοΰ, ένισχύδησαν 
οιά πάχους εξ εως δέκα τριών άγγ. ποδών. 
Ό αρχαιότερος ναός δέν φαίνεται εύρισκό- 
μενος έπί υψώματος δέκα Βαθμιδών ώς 6 
νεώτερος. Οί τοΐχοί του ησαν έκ λίθων πε
λεκητών, καλώς προσηρμωσμένων καί έχόν- 
των τάς γωνίας λοξώς τετμημένας δπως 
ουτω προλαμβάνωνται τά έκ σεισμού ή άλ
λων αιτίων δυστυχήματα.

«Τό στηρίζοντας δέκα βαθμίδας λιθόκτι- 
στον άνευρέθη, σχετικώς αβλαβές, πρός τό 
βόρειον μέρος. Τό πλάτος του μετρηΟέν εις 
τήν κατωτάτην βαθμίδα εύρέθη 238 ποδών 
αγγλικών καί 4 δακτύλων. Τό πλάτος δέ 
αύτοΰ τοΰ ναοΰ μετρηθέν είναι 163  ποδών 
άγγ. καί 9 δακτ. τό δέ μήκος αύτοΰ 308 π. 
α. καί 11 δ.

«Αί δυο στήλαι, at έν τή θέσει αύτών εύ- 
ρεθεΐσαι, τά σωζόμενα μέρη τών τοίχων τοΰ 
Σηκοΰ, τά ίχνη άλλων μερών τών τοίχων 
τούτων, τό λιθόκτιστον, τό στηρίζον τάς 
βαθμίδας, παρέσχον άρκετά διδόμενα πρός 
συμπλήρωσιν τοΰ σχεδίου τοΰ ναοΰ. Ήτο 
όκτώστηλος καί έκοσμεΐτο εξωθεν ύπό 100  
στηλών 6 ποδών άγγλ. διάμετρον έχουσών. 
Τό εσωτερικόν τοΰ Σηκοΰ πρέπει νά έκοσμεΐ
το ύπό ούο σειρών κιόνων μικροτέρας δια
μέτρου, τών οποίων τεμάχια τινά εύρέδησαν

παρά τούς τοίχους. Αί 36 γεγλυμμέναι 
στήλαι άναμφιβόλως ήσαν τοποθετημένα', 
εις τήν δυτικήν καί άνατολικήν τοΰ ναού 
άκραν, ώς τοΰτο φαίνεται έκ τής έκτάσεως 
τοΰ μεσοστηλίου δπου άφίνετο τό εις τήν 
γλυπτικήν πρέπον διάστημα ώς έκ- τών· 
νεωστί άνακαλυφθέντων τεμαχίων έφάνη. 
Τοιοΰτον κατά τά κυριώτερα αύτοΰ φαίνε
ται τό σχέδων έκ τών είσετι- σωζομένοιν- 
μερών τοΰ κτίριο».

Έλπίσωμεν δτι νεώτεραι άνακαλύψεις 
θέλουσι παρέξει τά μέσα δπως άκριβώς πα
ρασταθή τό αριστούργημα τοΰτο τοΰ αρχαί
ου 'Ελληνικού κόσμος

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ.
Καθώς άφοΰ παρέλθη ό χειμών καί φα

νή τό θέρος, ελκει μέν πρός τό πέλαγος τό 
πλοΐον ό ναύτης, καθαρίζει δέ 6 στρατιώ
της τά δπλα καί παρασκευάζει τόν ίππον 
είς πόλεμον, και ό γεωργός δέ άκονδ δρέ- 
πανον, καί ό οδοιπόρος θαρρών Αναλαμβά
νει μακράν αποδημίαν, και πρός τούς α
γώνας ό αθλητής σποδύεται καί γυμνοΰται, 
ούτω δά καί ήμεΐς, ώς θέρουτς τινός πνευ- 
ματικοΰ τής νηστείας φανείσης, καΙ| ώς 
στρατιώταί τά δπλα καθαρίσωμεν, καί ώς 
γεωργοί τήν δρεπάνην άκονήσωμεν, καί ώς 
κυβερνήται πρός τά κύματα τών άτοπων έ- / 
πιθυμιών τούς λογισμούς άντιτάξωμεν, καί 
ώς όδΐται τήν εις τόν ούρανόν άναλάβωμεν 
άποδημίαν, κα\ ώς άθληταί έκδυθώυεν πρός 
τούς αγώνας· καθότι ό πιστεύων καί γεωρ
γός καί κυβερνήτης καί στρατιώτης και ά- 
θλητής καί οδοιπόρος είναι. Διά τοΰτο καί 
ό Παΰλος λέγει- « ούκ Ιστιν ήμΐν ή πάλη 
πρός αιμα καί σάρκα, άλλά πρός τάς άρ- 
χάς πρός τάς εξουσίας»' καί «ένδύσασθε 
τήν πανοπλίαν τοΰ Θεοΰ». Είδες τόν άθλη- 
τήν ; είδες τόν στρατιώτην; Έάν ήσαι α
θλητής γυμνός πρέπει νά είσέλδης είς τόν 
άγώνα· έάν ήσαι στρατιώτης πρέπει νά 
σταθής ώπλισμένος είς τήν παράταξίν. 
Πλήν πώς είναι δυνατά καί τά δυο ταΰτα; 
πώς είναι δυνατόν νά ήναί τις καί γυμνός 
καί μή γυμνός, καί ένδεδυμένος καί μή έν- 
δεδυμένος ; πώς; έγώ λέγω· άπόδυσαι τά 
τής ύλης καί έγεινες αθλητής· έ’νδυσαι τα  
δπλα τοΰ πνεύματος καί ιδού είσαι στρατι
ώτης· γύμνωσαν σεαυτόν έχ τών ματαίων

φ'.ωτικών φροντίδων, διότι ό καιρός είναι 
καιρός πάλης· Ινδυσαι δπλα πνευματικά δι
ότι εύρισκόμεΟα έν καιρώ χαλεπού πρός 
τούς δαίμονας πολέμου. Διά τοΰτο καί γυ
μνοί πρέπει νά ήμεθα, ώστε νά μή παρέχω- 
μϊν καμμίαν λαβήν είς τόν πρός ήμας πα- 
λαίοντα εχθρόν, τόν διάβολον, καί νά κα- 
θοπλιζώμεθα ώστε, προφυλαττόμενοι παν- 
ταχόθεν, νά μή άφ:^ωμεν μέρος έκτεθημέ- 
νον είς τάς καίριας προσβολάς τοΰεχθροΰ. 
Γεώργησον λοιπόν τήν ψυχήν σου, καί τάς 
έν αύτή άκάνθας έκρίζωσον σπεΐρον έν αύ
τή τόν λόγον τής εύσεβείας, καλλιέργει με
τά πολλής έπιμελείας τά καλά τής φιλοσο
φίας (1) φυτά, καί ιδού εγεινες γεωργός καί 
6έλει σέ ειπει ό ΪΙαΰλος «τόν κοπιώντα γε
ωργόν δει πρώτον τών καρπών μεταλαμβά- 
νειν ». Ταύτην καί αύτός μετείρχετο τήν 
τέχνην διά τοΰτο καί πρός Ιίορινθίους έ- 
πιστέλλων ελεγεν «έγώ έφύτευσα, Άπολ- 
λώς έπότισεν, ό δέ Θεός ηύξανεν». Άκό- 
νησόν σου τήν δρεπάνην ήν ήμβλωνας διά 
τής άδηφαγίας, άκόνισον δέ διά τής νηστεί
ας. Άρχισε τήν οδοιπορίαν την είς τόν ού
ρανόν φέρουσαν, τήν τεθλιμμένην καί στε
νήν άρχισε, χοά δδευσον. Πλήν πώς θά δ«- 
νηθής νά άρχισης, πώς νά όδευσης; χαλι- 
ναγωγών κάί ^υβερνών τό σώμα* διότι δ
που ή όδός είναι στενόχωρος έκεΐ ή έχ τής 
αδηφαγίας πολυσαρκία είναι έμπόδιον μέ
γα. Κατάστειλον τά κύματα τών άτοπων ε
πιθυμιών, άπόκρουσαι τόν χειμώνα τών πο
νηρών λογισμών, διάσωσον τό σκάφος, πολ
λήν επίδειξαι έμπειρίαν, καί ιδού Ιγεινες 
κυβερνήτης άριστος. Πάντα δέ ταΰτα δυνα
τ ά  νά μας τά δώση καί νά μας τά διατά- 
ξη ή νηστεία. Νηστείαν δμως λέγω* ούχί 
ταύτην τήν τών πολλών, άλλά τήν άκριβή 
νηστείαν* ούχί τών φαγητών τήν αποχήν 
μόνον, άλλά καί τήν τών άμαρτημάτων 
διότι ούδέν ώφελεΐ ή νηστεία έάν οέν γίνη- 
ται όπως πρέπει, καθώς ούδέ οί άθληταί 
στεφανοΰντα». έάν μή νομίμως άθλήσωσιν. 
Τνα λοιπόν, ενώ ύποφέρομ^ν τά τής νη
στείας βάρη, μή χάσωμεν καί τόν στέφα
νον τής νηστείας, μάθωμεν πώς καί τινα 
τρόπον πρέπει νά τήν φυλάττωμεν. Έπειδή 
-καί ό Φαρισαίος ΐνήστευσεν, ά-λλά μετά

(<) Φιλοίοΐί·:*, ή ώγίηη τ.ρί; ιί,ν σοψίιν,. βικα-.ο- 
«ννΤ,ν τό τίλί'.βν «>(ΐ9όν, eitoy ©,‘όν..

τήν νηστείαν έκείνην κατέβη έρημος κα: 
κενός άπό τών τής νηστείας καρπών. Ό 
Τελώνης δέν ένήστευσεν, άλλ’ έφάνη κα- 
λήτερος τοΰ νηστεύσαντος, ό μή νηστεύ- 
σας· καί τοΰτο διά νά μάθης δτι ούδέν τό 
έκ νηστείας οφελος έάν δέν συνυπάρχωσι 
καί πάντα τά καλά. Ένήστευσαν οί Νινευ- 
ήται καί^έπέσυρον τοΰ θεοΰ τήν εύνοιαν. 
Ένήστευσαν καί οί ’Ιουδαίοι καί πλέον ού
δέν επραξαν, άλλά καί κατηγορηθέντες ά~ 
πήλθον. Άφοΰ λοιπόν ό τής νηστείας κίν
δυνος είναι τοιοΰτος είς τούς μή γινώσκον- 
τας πώς νά νηστεύωσι, μάθωμεν τής νη
στείας τούς νόμους, ΐνα μή τρέχωμεν άδή- 
λως, μηδέ αέρα δέρωμεν, μηδέ σκιαμαχώ- 
μεν ένω άγωνιζόμεθα.

Ή νηστεία εΐναι φάρμακο ν, ήτο*. ιατρι
κόν. Ά λλά  τό φάρμακον καί μυριάκις ω
φέλιμον άν ήναι, πολλάκις γίνεται άχρη
στον διά τήν άπειρίαν τοΰ μεταχειριζομένου 
αύτό· διότι καί τόν καιρόν καθ’ δν πρέπει 
νά έφαρμωσθή ανάγκη πάσα νά γινώσκω- 
μεν, καί τήν ποσότητα αύτοΰ τοΰ φαρμά
κου, καί τοΰ δεχομένσυ σώματος τήν κρα- 
σιν, καί τήν φύσιν τής χώρας, καί τήν ώ
ραν τοΰ έτ®υς καί δίαιταν κατάλληλον καί 
πολλά ετερα, έκ τών όποιων όποιονδήποτε 
καί άν παραμεληθή καθιστά άχρηστα καί 
τά λοιπά πάντα. Έάν δέ θεραπεύοντες τό 
σώμα, εχωμεν ανάγκην τοσαύτης άκριβεί - 
ας, πολλώ μάλλον δταν έπιμελώμεθα τής 
ψυχής, καί τούς λογισμούς θεραπεύωμεν, 
ειν*ι ανάγκη νά διερευνώμεν καί παρατη- 
ρώμεν πάντα μετ’ άκριβείας άπάσης.

'ίδωμεν λοιπόν πώς ένήστευσαν οί Νι- 
νευήται καί πώς τής όργής άπηλλάγησαν 
εκείνης. «Οί άνθρωποι καί τά κτήνη καί τά 
πρόβατα καί οί βόες μή νεμέσθωσαν», λέ
γει. Τί λέγεις ; είπέ μοι· καί τά άλογα νη- 
στεύουσι; καί ίππο: καί ήμίονοι σάκκω πε
ριβάλλοντα: ; Ναι, λέγει· διότι καθώς δταν 
εύπορος τις τελευτήση -ού μόνον τούς ύπη- 
ρέτας καί τάς υπηρέτριας άλλά καί τούς 
ίππους τοΰ τελευτήσαντος οί συγγενείς έν- 
δύουσι πένθιμα, καί έγχειρίσαντες αύτούς 
είς τούς ιπποκόμους παραγγέλλουσιν αυ
τούς νά συνοδεύωσι τήν κηδείαν, τό μέγε
θος τής συμφοράς έπιδεικνύμενοι, καί πρός 
&)̂ εον άπαντας κινοΰντες· ούτω δά καί τής 
πόλεως εκείνης μελλούσης νά καταστραφή, 
χαί τήν άλογον οΰσιν σάκκω περιέβαλον



καί εις τον ζυγόν ύπέβαλον τής νηστείας. 
Δέν δύνανται, λέγει, τά άλογα νά μάθωσι 
eta λόγου του Θεοΰ τήν όργήν, μανθχνέ- 
τωσαν λοιπόν διά της πείνης δτι ή πληγή 
είναι θεήλατος· διότι έάν καταστραφή ή 
πόλις ouyI ήαών μόνων τών άνοικούντων 
άλλά καί τών άλογων τούτων είς έσται τά
φος κοινός. Τά μέλλοντα λοιπόν νά λάβω- 
σι μέρος είς τά δεινά της πόλεως άς λάβω- 
σι μέρος καί είς τήν νηστείαν . . . .

Ά λ λ ’ ίδωμεν τί τάχα έλυσε τήν απα
ραίτητον εκείνην οργήν άρα ή νηστεία μό
νη και ό σάκκος ; Ούχί, μυριάκις ούχί* άλλ’ 
ή £ιζική τοΰ βίου μεταβολή. Πόθεν δέ τοΰ
το δήλον ; άπ’ αύτών τών προφητικών λό
γ ω ν  διότι αυτός ό διηγούμενος τά περί 
τής όργής τοΰ Θεοΰ και τής νηστείας εκεί
νων, αύτός ουτος λέγων τά περί καταλ- 
λαγής καί τής καταλλαγής τήν αιτίαν δι
δάσκων, ούτω πως λέγβϊ* αΚαΙεϊδε τά έρ
γα αύτών ά θεός». ΙΙοΐα έργα; δτι ένή- 
στευσαν ; δτι σάκκο·ν περιεβάλλοντο ; Ού- 
δέν τούτων άλλά πάντα ταΰτα παρασιωπή- 
σας επιφέρει· «Ότι άπέστρεψεν έκαστος ά
πό τών οδών αύτοΰ τών πονηρών, καί με- 
τενόησεν έπί τή κακία ή έλάλησε ποιήσαι 
αύτοΐς Κύριος». Βλέπεις δτι ούχΐ ή νηστεία 
Ισωσεν άπό τοΰ κινδύνου, άλλ’ ή μεταβολή 
τοΰ βίου τον Θεόν κατέστησεν ΐλεω πρός 
τούς βαρβάρους καί εύμενή ;

Ταΰτα ειπον ούχί ΐνα νηστείαν άτιμάζω- 
μεν άλλ’ ΐνα νηστείαν τιμώμεν. Τιμή δέ 
τής νηστείας είναι ούχί μόνον ή άπό τών 
οαγητών άποχή άλλ’ ή άπό τής κακίας ά· 
v a y  ώρησις. Ό  δέ λέγων δτι ή νηστεία πε
ριορίζεται μόνον είς τών φαγητών τήν άπο- 
χήν αύτός άτιμάζει καθ’ υπερβολήν τήν νη
στείαν. Νηστεύεις ; δεΐξέ το διά τών έργων 
σου. ΙΙοίων έργων ; δύνασαι νά έρωτήσης. 
’Εάν ΐδης πάσχοντα βοήθησον, έάν ΐδης ε
χθρόν σου συμφιλιώθητι, έάν ΐδης οίλον. 
σου προοδεύοντα μή τόν οΟονήσης, έάν Ι
δης γυναίκα εύμορφον πάρελΟε. Ναί, ούχί 
τό στόμα νά νηστεύη μόνον, άλλά καί ό ό- 
φθαλμός, καί ή άκοή καί οι πόδες καί αί 
χεΐρες καί πάντα τά τοΰ σώματος ήμών μέ
λη. Νηστευέτωσαν αί χεΐρες άρπαγής καί 
πλεονεξίας κα6αρεύουσαι νηστευέτωσαν οί 
πόδες τόν έπί τά παράνομα θεάματα μή βα- 
δίζοντες δρόμον, νηστευέτωσαν οί οφθαλμοί 
Ρ',αζόμενοι νά μή έπιπηδώσιν έπί όψεων εύ-*

μόρφων, μηδέ νά περιεργάζωνται κάλλη 
άλλότρια. Τροφή τών δφθαλμών είναι η 
θεωρία άλλ’ δταν ηναι παράνομος καί άπη- 
γορευμένη καταστρέφει τήν νηστείαν, διότι 
είναι άτοπώτατον άπό μέν τών φαγητών 
καί τής συγκε'/ωρημένης τροφής νά άπέ- 
χης διά τήν νηστείαν, τήν δέ άπηγορευμέ- 
νην, τήν διά τοΰ όφθαλμοΰ νά γεύησαι. Δέ> 
τρώγεις κρέας; μή φάγης καί ακολασίαν· 
διά τών δφθαλμών σου. Νηστευέτω χαί ή 
ακοή· νηστεία δέ άκοής είναι νά μή σέχη- 
ται τάς κακηγορίας καί τάς δια2ολάς·. 4 ’Α
κοήν γάρ ματαίαν μή παραδέξη» λέγει. Νη- 
στευέτω καί το στόμα άπό λέξεων αισχρών 
καί άπό λοιδορίας· διότι τί τό αφελος δταν 
όρνηθας μέν καί ϊχθΰς δέν τρώγωμεν, τούς 
δέ άδελφούς μας δάκνομεν καί κατεσθίομεν ; 
Ό κακηγορών έφαγεν άδελφικά κρέατα, διό
τι τήν σάρκα τοΰ πλησίον του έδακε.. Διά 
τοΰτο καί ό ΙΙαΰλος έοόβτσεν είπών «εΐ δέt
άλλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε βλέπετε 
μή ύπό άλλήλων άναλωθήτε». Δέν ένέπη- 
ξας είς τό σώμά του τούς όοόντας σου 
άλλ’ ένέπηξας είς τήν ψυχήν του τήν κατη
γορίαν τήν τοΰ όμοιου ύπόληψίν τραυματία 
σας μυρία επραξες κακά καί πρός σεαυτόν- 
καί πρός εκείνον καί πρός άλλους πολλούς, 
πρός δέ τόν άκούσαντα έπραξας χείρον α 
διαβαλών τόν πλησίον.

Μή μοί εΐπης λοιπόν τόσας ημέρας ένή- 
στευσα, τό καί τό δέν έ'φαγον, οίνον δέν έ~ 
πιον, καί τά ταιαΰτα, άλλά οεΐξον μοι έάν- 
ένω ήσο θυμώδης ήδη έγεινας πράος, ένώ 
ήσο ωμός ήδη έγεινας φιλάνθρωπος. Διό
τι έάν μεθύης έκ τοΰ θυμοΰ διατί καταθλί
βεις τό σώμα. Έάν φθόνος κατοική έν τή 
καρδία καί πλεονεξία, τί ώφελεΐ ή ύδρυπο- 
σία ; Δέν ζητείται οποία είναι ή τράπεζα 
άλλ’ έάν έγένετο κακής γνώμης μεταβολή. 
Έάν ή κυρία, ή ψυχή λέγω, πορνεύη, πρός 
τί τήν θεράπαιναν, τήν γαστέρα στενοχω- 
ρεΐς; Έάν ή ψυχή παρασύρεται πρός τί κα- 
τατήχεις τό σώμα ;

1. XPrSOSTOMOS.

Ή άγνοια δεσρ,εύει τήν γλώσσαν του φρο
νίμου, πλήν δίδει παντοτεινήν κίνησιν είς 
τήν γλώσσαν τοΰ άφρονος.

— Ή σιωπή είναι ή άσφαλεατάτη όοός 
διά πάντα άνθρωπον μή έχοντα μεγάλην 
είς $αυ“όν έμπιστοσύνην.


