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ΚΕΦΑΑ. IB.

Συνέχεια.

Ό  ;ε ό ήλιος άνέτειλεν εύρε τους επίλοι
πους έκ τών συναθροισθένίων είσέτι αναπο
φασίστους, προτείνοντας καί άπορρίπτοντας 
προτάσεις, Πολλοί έξ αυτών συνεβούλευον 
νά καταφύγωσιν εις τά  δπλα, άλλοι εις διά 
χρημάτων έπίτευξιν της ειρήνης, ΐ ω  πρωι 
άμα ή βίαιος απαγωγή τοΰ ’Αντωνίου καί 
τών άριστων της  συνελεύσεως έγένετο γνω 
στή έν τη χώρα πολλοί τών κατοίκων, ον- 
τες όμόφρονες μέ τούς δέσμιους καί θεωροΰν- 
τες τό ι κίνδυνον τών δέσμιω ν ώς ίδιον αυ
τών κίνδυνον, συνηλθον έπί τώ αύτώ όπως 
συσκεφθώσι περί τής σωτηρίας τ ω ν  ό οικος 
τότε έπλήσθη ύπό ανθρώπων ομοψύχων. Τι- 
νές, δντες χαρακτήρος άνυπομόνου, έθερμάν- 
θησαν ύπό ζήλου, καί μετέδωκαν εις τούς 
άλλους επιθυμίαν άντιστάσεως· τότε δπλα  
διενεμήΟησαν, άπόφασις έλήφθη νά άντικρού- 
σωσι τήν βίαν διά τής βίας, καί πάντες έκί- 
νησαν πρός τό φρούριον. Μόλις όμως έκίνη- 
σαν καί ιδού δύο οδοιπόροι έκ πολύ μακρυ- 
νών τόπον έρχόμενοι, καί κατεσκονισμένοι, 
τούς έβίασαν να σταθώσι.

Τά ονόματα «ό Πέτρος καί ό Νικολας .» 
έπέτων άπό στόμα εις στόρ,α· πολλαι δεξιαι 
έδίδοντο εις τούς νεωστί φΟάσαντας και πα
ρομοίως ώς καταράκτης άφρίζων, άφΟΰ δι- 
έλΟη τήν βραχώδη κοίτων του, βαθμηδόν 
χάνει τήν άκράτητον ορμήν του· καί έπειτα 
γλυκοφλοισβίζων ρέει διά δένδρων ώραίων, 
οϋτω καί τό πλήθος έκεΐνο τό ορμητικόν καί 
άκράτητον κατήντα εις απόλυτον ηρεμίαν.

—  Διηγηθήτέ μας, διηγηΟήτέ μας ; έφω- 
νησαν πολλοί· οί οδοιπόροι ενευσαν δτι ήσαν 
πρόθυμοι νά διηγηΟώσι· διό και καταλαβον-  
τες ύψωμά τι περιεκυκλωθησαν ύπό τοΰ 
λαοΰ.

—  ΉμεΟα εις Ρατισβόνην, ήρχι·;εν ό Πέ
τρος, ού ή ισχυρά φωνή έδείκνυεν δτι εκείνος 
ήτο ό τής ήμετέρας ρήτωρ. Οί έν ί 7\ πόλει 
έκεΐνοι πρέσβεις ήρχισαν εξ αιτίας ημών ζω- 
ηράν αλληλογραφίαν. Μέ δλον τοΰτο ομως

ό βασιλέας μας πράττει δ,τι θέλει καί οχι τό 
ορθόν καί δίκαιον, συμφώνως πρός τα  άρ
θ ρ α  τ ή ς  έν Βεσφαλία συνθήκ/,ς. Αοιπόν έθε- 
ωρήσαμεν καλόν νά άπευθυνθώμεν εις φιλο
δίκαιο ν τινα κύριον. Εις τήν πόλιν Κάσσελ  
διηγήθημεν τήν ύπόΟεσίν μας πρός τόν πρε
σβευτήν τής Σουηδίας δστις πάντοτε έξέ- 
φραζε πρός ημάς έπιΟυμία-ι νά έπασχολήση 
καί άποχαταστήση πάντας τούς άδελφούς 
μας, δσοι είναι τεχνήται σιδηρουργοί, μεταλ-  
λευταί καί καμηνευταί. Πλήν έπειδή τούτο 
δεν ήρκει εις ημάς μετέβημεν εις Βερολϊνον 
πρός τόν Φρειδερίκον Γουλιέλμον. Ό  λαός  
έκεΐ πρέπει ^ά εϊχεν ακούσει περί ημών πράγ
ματα παράξενα. Μόλις ήδύναντο νά πιστεύ- 
ωσιν δτι ε’ιμεθα χριστιανοί. Έν πρώτοις έβι- 
άσΟημεν νά ύποβληθώμεν εις μακράν κατή- 
γησιν ένώπιον δύο θρησκευτικών αρχηγών  
ή μητροπολιτών, τούς οποίους όνομάζουσι 
προβόστους. Τά ονόματα αύτών καλώς ένθυ- 
μούμεθα, ό είς λέγεται Ρολόφος καί ό άλ
λος Ραϊνβέκης, επειδή πολύ μάς έβασάνησαν 
μέ τάς ερωτήσεις των, έρωτώντές μας λ ό 
γου γάριν, είς πόσους θεούς πιστεύομεν άν 
έγνωρίσαμεν τόν Χριστόν· άν είξεύρωμεν τάς  
θεμελιώδεις αλήθειας τοΰ χριστιανισμού καί 
τίνα ήσαν τά βιβλία μας. Ταύτας καί πο λλάς  
ά λλας  παρομοίας ερωτήσεις μας έκα^ον· 
άφοΰ δέ διά τών άπαντήαεών μας έμαθον δτι 
είμεθα δυνατοί εις τάς 1 ραφάς, έφέρθησαν 
πρός ημάς ώς φίλοι καί μάς έκαμαν πολ
λ ά ς  εκδουλεύσεις. Αύτοι ένήργησαν νά πα- 
ρουσιασΟώμεν ένώπιον του βασιλέως. Καί οχι 
μόνον ήδυνήθημεν νά ίδωμεν τήν αύτοΰ με
γαλειότητα, ά λ λ ά  καί νά δμιλήσωμεν μέ 
αύτόν.

Χαρά καί θαυμασμός κατέλαβε τό ήσυ- 
χον καί προσεκτικόν άκροατήριον, ψιθυρι
σμός δέ δμοιος μέ τόν ήχον τής άναβληζού-  
σης πηγής ήκούσθη καθ’ δλην τήν συνέλευ- 
σιν, ήτις μετά μεγαλειτέρας έτι προσοχής 
έστράφη πρός τον ήδη ζηλευόμενον Πέτρον.



—  Ναι, έξηκολούθησεν ούτος, έ-^ων τό ' 
στήθος πλήρες άγαλλιάσεως, καθόσον ένε- : 
Ουμεΐτο την μετά του βασιλέως συνέντευξίν ! 
του·— -Καί, τόν μέγαν μονάρχην, όστις βα- ί 
σιλευει έπί εκατομμυρίων περισσοτέρων άφ’ 
οσα ό πρίγχιψ αρχιεπίσκοπός μας ειπεν είς 
ημάς τούς πτωχούς. Έν πρώτοις, βε^αιω- 
θήτε. άμα έστάθημεν ενώπιον του τά έχάσα- 
μ ε ν  ά λ λ ’ έκεΐνος μάς ένεθάρρυνε μέ πολύ  
γλυχΰν  τρόπον καί ιιάς ήρώτησε τόσας ερω
τήσεις ώστε έχάσαμεν πάντα φόβον. Ό  κα
λός βασιλεύς —  είθε ό θεός να τόν εύλογή-  
ση διά τοΰτο, άφοΰ ένόησεν ότι ε’ΐμεΟα τίμιοι 
άνθρωποι καί χριστιανοί μάς ειπεν ότι άν κα- j 
τα περιστασιν βιασθώμεν νά έγκαταλείψωμεν  
τήν πατρίδα μας, έκεΐνος μάς δέχεται είς τό 
κράτος του χαι μάς χαρίζει άγρούς καί ζώα 
χαι κατοικίας: Τούτο ειπεν ό καλός βασιλεύς.

Δ:.κρυα χαράς έβρεξαν -τότε πολλών τάς  
παρειάς καί πολλ.αί εύλογίαι ήκούσθησαν πε
ρί τοΰ άγαΟοΰ εκείνου μovάpyoυ.

—  Α λλά , παρετήρησέ τις έκ τών τής συ- 
νελευσεως, Οά εΰρωμεν τά όρη μας καί τάς  
Αλπεις μας είς τήν Ιΐρωσσίαν; Όποίοο εί

δους χώραν κυβέρνα ό καλός έκεΐνος βασι
λεύς ;

Η έρώτησις αύτη τόσην έντύπωσιν έπρο- 
ςενησεν έπί πάντων τών παρευρισκομένων 
ώστε πάντων οί οφθαλμοί μετ’ ανυπομονησί
ας καί άνησυχίας έστράφησαν πρός τά χείλη 
τοΰ έρωτηΟέντος. "Αμα δέ ό ΓΙέτρος έστρεψε 
τά  βλέμματά του κύκλω αύτοΰ όπως σχη- 
ματίση ιδέαν παραβάλλων τήν πατρίδα του 
με τήν Πρωσσίαν όλοι επραξαν τό αύτό.

—  Ομίλησε, τέλος πάντων, τώ ειπον.
Ο ΙΙέτρος άΛενίσας τούς περί αύτόν μέ τι 

ιδιαίτερον ύφος, παραπονετικές ειπεν.
—  Οχι, φίλοι μου, είς κανέν μέρος δέν Οά 

εϋρωρεν τα όρη μας καί τάς Ά λ π ε ις  μας, 
τάς κοιλάδας καί τούς καταράκτας μας. 
.Πεδία εκτεταμένα, ών τό τέλος δέν δύναται 
νά ίο η ό οφθαλμός καί χεκαλυμμένα ύπό άμ
μου ή σκοτεινών δασών άποτελοΟσιν ώς έπί 
τά πλεΐστον τάς χώρας, αίτινες άνήκουσιν είς 
τόν μέναν βασιλέα. ’Επίσης καί ή ώραι'α του 
πρωτεύουσα, όπου διαμενει, είναι’κτισμένη έπί 
παρομοίας πεδιάδος.

J1 έντύπωσις ήν ή άπάντησις αύτη έπρο- 
ξενησεν έπί τών συναθροισμένων εκείνων άν- 
Ορώπων δέν έπιδέχεται περιγραφήν. Πάντων 
τά βλέμματα Ολιβερώς έκλινον πρός τήν

γην. Σιωπή βαΟυτάτη έπεκράτησεν έπί τ ινα  
λεπτά μονον ύπό στεναγμών διακοπτομένη. 
Ά  ! μέχρι τότε δέν ειχον εννοήσει ή αίσθαν- 
07\ πόσον προσφιλή ήσαν είς αυτούς τά  όρη 
τής ώραί'ας των πατρίδος.

Ο Ιίετρος και ό Νικόλαος συνεμερίζοντο 
τήν λύπην τώ < συμπολιτών τ ω ν  τέλος όμως 
ό Πέτρος ειπεν·

\πήρςέ τις όστις, εύρών θησαυρόν κε- 
χρυμμενον έν άγρώ έκρυψεν αύτον, καί άπό 
'ή ?  χ αράς αύτοΰ ύπάγει καί πωλεΐ πάντα  
όσα έχει καί αγοράζει τόν αγρόν εκείνον. 
Καί πάλιν- ύπήρξεν έμπορος όστις έζήτει κα
λούς μαργαρίτας καί όστις, εύρών ενα πο
λύτιμον, ύπήγε καί έπώλησε πάντα όσα είχε 
καί ήγόρασεν αύτόν. Καί ήμεΐς αδελφοί μου 
εύρομεν ένα θησαυρόν, εΰρομεν ε·>α μαργα
ρίτην πολύτιμον εΰρομεν τά προσφιλέστατον 
είς ημάς εύαγγέλιον, καί δέν Οά Ουσιάσωμεν 
τά  πάντα διά τοΰτο;

Αμα ηχούσαν τάς ευαγγελικάς ταύτας  
παραβολάς αί χαΟαραί έχεΐναι καρδίαι άμε 
σως ησΟανΟησαν τήν δραστικήν αύτών ε
πιρροήν καί έκαστος μετά πεποιθήσεως έ- 
βλεπεν ότι έφηρμόζοντο χαί είς αύτόν.

ΒοηΟούμενος ύπό τ5]ς κατσστάσεως τών  
πνευμάτων ό Πέτρος έξηκολούθησε.

Δέν εγκατελειψαν οι αρχαίοι Ίσραηλΐ-  
ται τάς χύτρας τής Αίγυπτου, τούς πέπονας 
αύτής καί τά κρόμυα καί τά παχέα βοσκή
ματα τής γής  Γοσεν καί δέν περιεπλανώντο 
έπι τεσσαρακοντα έτη είς τάς καυσιικάς άμ
μους τής Ερήμου τής ’Αραβίας διά νά φύ- 
γωσι τόν ζυγόν τών Α ιγυπτίων ; Καί έν- 
ταΰΟα, ώς βλέπετε, είναι ζυγός, ζυγός πολύ  
χειρότερός άπό τόν σωματικόν ζυγόν, τόν ό
ποιον πρέπει νά φύγωμεν. Τί δύνανται νά 

, μάς ώφελήσωσι τά όρη καί αί κοιλάδες ; Είς 
| τ ί  δύνανται νά μάς χρησιμεύσωσιν αί Ά λ -  
| πεις καί τά λαγκάδια όπου προδοσία, διωγ

μοί και κατασχοποι μάς περικυκ)ώνουσι ; 
Καθώς καλός τις βασιλεύς Φαραώ εις τάς  
ημέρας τοΰ λιμοΰ ύπεδέχθη τόν Ιακώ β καί 
εδωκεν είς αύτόν τήν γήν Γοσέν ούτω καί 
ό καλός βασιλεύς τής Πρωσσίας Οά μάς ·χα- 
ρίση γήν έν η τά κτήνη μας νά εύρίσκωσι 
πρασίνας βοσκάς, καίτοι ούχί Ά λ π ε ις ,  οΐμοι.’ 
Ζήτω ό καλός βασιλεύς !

_ —  Ζήτω ό καλός β α σ ιλεύ ς ! άπήντησαν  
όλοι.

—  Π δη άς περιμείνωμεν τήν άπάντησιν,

τήν όποιαν οί άπεσταλμένοι μας Οά φέρωσιν 
άπό τόν αύτοκράτορα, χαί εως τότε άς ύπο- 
φέρωμεν μεθ’ ύπομονής ό,τι συμβή, ειπεν ό 
ΙΙέτρος.

—  Πλήν ό ’ Αντώνιος και οί λοιποί δε- 
σαιοι τί Οά γίνουν ·, ήρώτησαν οί παντες.

"Ας ένθυμώμεθα αύτούς είς τάς προσευ- 
χάς μας καί άς συσταίνωμεν αύτούς εις τΓ,ν 
προστασίαν εκείνου όστις έπεμψε τόν άγγε
λόν τον; καί ήλευθερωσε τόν αποστο?^ον Πέ
τρον άπό τήν φυλακήν τοΰσκ^ηροΰ Πρώοου.

Μετά τούς λόγους τουτους ή συνάΟροισις 
διελύΟη καί έκαστος έν ειρήνη έπέστρεψεν είς 
τόν οίκόν του.

ΚΕΦ \ Α . ΙΓ'.

ΟΙ ΔΕΣΜΩΤΑΙ

Το δυστύχημα σπανίως έρχεται μονον. 
Τήν άλήθειαν ταύτην ό ’Ιωάννης έδοκίμασε 
πορευόμενος είς τήν οικίαν του. Καθ’ όδόν ά- 
παντήσας αύτόν άνθρωπος οστ'.ς ήρχετο έξ 
'Αλοπόλεως τώ έδωκε θλιβεράς ειδήσεις. Ο
ταν ό ’Ιωάννης ήλΟεν είς τήν οικίαν του εύρε 
τήν Βαρβάραν ήσυχον καί ιλαράν, δίδουσαν 
τροφήν έντός τοΰ μικρού σταύ/^ου είς τ/;ν 
μόνην άγελάοα των. Αφοΰ ό εις διηγηθ/; εις 
τόν άλλον τά συμβάντα τά όποια έν τώ βρα- 
χυχρονίω χωρισμώ των συνέβησαν, ό Ιωάν
νης ήρώτησε.

—  Ποΰ είναι ή μήτηρ ;
 Είς τόν κήπον διατί έρωτας ; Φαίνε

σαι ώχρός. Τί έγινε ;
  Είς έμέτίποτε· ά λ λ ’ε ίςκάποιονέξήμών.
—  Μέ τρομάζεις. Τί τρέχει ·,
 Ά ν  μοί ’̂ oayEoai ότι δεν Οά τό ειπής

είς τήν μητέρα, Οά σοί φανερώσω τι ηκουσα 
ερχόμενος έόω.

—  Καλά, ύπόσχομαι, ά λ λ ά  μή μέ τυραν-
νεϊς έπί π) νέον.

  Νομίζω ότι ο είοοποιησας με μέ ^πά
τησε, πλήν μ’ έβεβαίοίνεν ότι είς τί,ν Αλο- 
πολιν διέτρεχε φήμη ότι οί πρέσβεις τούς ο
ποίους έστείλαμεν είς τόν αύτοκρατορα συν- 
ελήφθησαν είς Λίνζαν καί επειδή δέν είχον 
διαβατήρια εχαρσκτηρίσθησαν ώς άνταρται.

—  Καί ό πατήρ μου *, ειπεν ή Βαρβάρα 
(χΤΐασμωδικώς.

  Μόνον εις ήδυνήθη νά δΐ7φύγη, εΐπεν
ό ’Ιωάννης, οί δέ λοιποί όλοι έδέθησαν καί 
φέρονται διά νά παραδοθώσιν εις τόν άρχιε- 
πίσκοπον.

  Είθε ο Θεός νά τούς λυπηΟή ! έψιΟύρι-
σεν ή νέα.

—  Τώρα σκοπεύω, εΐπεν ό ’Ιωάννης, νά 
υπάγω καί νά μάθο) άν ό πατήρ είναι μεταξύ 
τών δέσμιων ή άν έσωθη.

— θ ά  έλθω μαζή σου, έκραύγασεν ή Βαρ
βάρα.

  Σύ ! ειπεν ό ’Ιωάννης, καί τ ί θά γίνη-
τό παιδί μας έν τώ μεταξύ ;

 0 ά  τό απογαλακτίσω,άπήντησεν. Ά π ό
ημερών έσκεπτόμην νά τ ράξω τοΰτο, ά λ λ ά  
ταύτην τήν στιγμήν το απεφασισα διότι τα  
μέλη μου τρέμουσι καί ή τροφή τήν όποιαν 
οί μαστοί μου Οά τώ παρέξωσι θά είναι δηλη- 
τήριον δι’ αύτό. Λοιπόν Οά ήναι καλόν νά μή 
μέ ίδη μίαν ή δύο ημέρας. Ή μητέρα μου ά- 
γαπα νά τό περιποιήται, ώσ^ε Οά έλθω μα
ζή σου.

—  Ά φ ο ΰ  θέλεις, έλΟέ, εΐπεν ό ’Ιωάννης· 
μόνον πρέπει νά εΰρωμεν πρόφασίν τινα καί 
νά φύγωμεν ίνα μή ή μήτηρ σου έννοήση τά  
τρέχοντα.

'Π ύπόθεσις αΰτη ταχέως διευθετήθη· μετ’ 
όλίγον δέ τό νέον ζεΰγος ήρχισε τήν οδοιπο
ρίαν του μετά καρδίας παλλούσης, διευθυνό- 
μενον πρός τήν κοι7^άδα τοΰ Αλου (Σαλ-  
τζα) διά νά μεταβή είς Ά λ ό π ο λ ιν .  ’Εν τώ  με
ταξύ ή είδησις τής συλλήψεως τών άπε- 
σταλμένων διεδόθη περι ισότερον ταχέως δέ 
άπήντησαν τρεΐς γυναίκας καί μίαν κόρην, 
αίτινες ειπον ότι μετέβαινον νά μάθωσι περί 
τής τύχης τών συγγενών των.

Ό δρόμος άπό τήν ορεινήν πρός τή ν 'Α -  
λόπολιν διέρχεται διά τής φάραγγος τής Λυ- 
έγης. Είς τήν θέσιν ταύτην  μικρόν τι φρού- 
pto ν δεσπόζει τοΰ δρόμου, όστις έπι βραχύ 
διάστημα διέρχεται έπί καί μεταξύ ύψηλώ ν  
καί άποκρήμνων 6paycov και διά τοΰτο δι
καίως ονομάζεται Κυψέλη τής Αυέγης.  
Δράξ στρατιωτών δύνανται εύκόλως νά ύπε- 
ρασπίσωσι τήν θέσιν εναντίον ολοκλήρου 
στρατού· καθότι ή μόνη είσοδος είς αύτήν  
είναι δρόμος κεκαλυμμένος καί έχων πύλην  
όχυράν. Ό λίγον πριν ή φθάσωσιν είς τήν θέ
σιν ταύτην οί οδοιπόροι είΒον μακρόθεν, πρός 
πολλήν των έκπληξιν σημεία άσυνήθους κι- 

j νήσεως είς τά υψώματα τής φάραγγος. Ε-



χυσθείς διά τή ς  άπλής ταύτης  παρατηρήσε-κ ίτοντάδες άνθρώπων ένησχολοΰντο προς 
άνέγερσιν ποομαχόνων, κατασκευήν όοο- 
φρθαμάτων, x i i  τοποθέτησιν πυροβολικοΟ. 
Καί όμως ή λύπη ήτις κατείχε τάς ψνχάς  
τών οδοιπόρων ητο τοιαύτη ώστε πασα επι
θυμία νά έρωτήσωσι καί νά μάΟωσι περί της  
α ίτ ιο ς  τών κινημ ά ιω ν  έκείνων έξέλιπεν άπ’ 
αυτούς· Ισπευδον λοιπόν τά βήματά των μέ 
άπόφασιν νά περάσωσ· την φάραγγα  καί νά 
φθάσωσίν όσον τάχιστα  είς τόν πράς δν ό
ρον. Έν τούτοις άμα οί οδοιπόροι έφθασαν 
εις την πύλην ή οιαβασις δέν επετράπη είς 
αύτούς ύπό τοΰ κατέχοντος αύτήν στρατιω
τικού αποσπάσματος.

—  Όπίσω ! έωώνησεν ό έπί κεφαλής αξι
ωματικός.

ΈκπληχΟέντες άπό τό ά.τροσοόκητον τοΰ
το έμπόοιον οί οδοιπόροι έστάΟησαν ακίνητοι 
είς την Οέσι; έκεΐ.

—  ΙΙοΟ ύπάγετε ·,
—  Είς Ά λ ό π ο λ ιν ,  άπήντησαν.
—  Τί Οά κάμετε^
Ή  άνηαυχία των καί σκοτεινή τις προ

αίσθησή ωθεί αύτούς νά ευρωσιν άλλον τινά  
λόγον ή νά είπωσι τόν πραγματικόν. Οί 
στρατιώται έβλεπον πρός αύτούς μέ ύποψίαν.

—  Μόνον δύο άπό σας δυνάμεθα νά άφί- 
σωμεν νά διέλθητε κατά τό παρόν συμφω
νήσατε λοιπόν μεταξύ σας τίνες Οά διέλθουν 
καί τίνες Οά μείνωσιν όπίσω.

—  Ά λ λ ά ,  κύριε αξιωματικέ, είπεν ό ’Ιω
άννης μετά πραότητος,χ ιλ ιάκις έπέραοα άπό 
την φάραγγα καί μέ πολύ περισσοτέρους 
συνοδοιπόρους και ούδέποτε μάς έμποδίσθη 
ή οιαβασις.

—  Ναί· άλλά  τότε σας έΟεώρουν ώς κα- 
λούς υπηκόους, τώρα όμως έγινε φανερόν 
ότι χιλιάδες άπο σάς έπαναστατεΐται κατά  
τοΰ βασιλέως σας καί επειδή δυνατόν νά προ- 
β ή τε κ α ίε ίς  τι χειρότερον πρέπει νά ληφ-  
Οώσι κ α τά λ λ η λ α  μέτρα.

Οί οδοιπόροι έβλεπον ά λ λ ή λ ο υ ς  μετ’ α
πορίας.

—  Αποφασίσατε, είπεν ό άξκοματικός, 
δέν δυνάμεθα ν ’ άφίσωμεν περισσοτέρους τών  
δύω νά διέλθωσι ταυτοχρόνως.

—  Ά λ λ ά ,  κύριε, ειπεν ή Ιίαρβάρα ένΟαρ- 
ρυνΟεΐσα· ήμεΐς οέν ειμεθα άνδρες. Ό ς βλέ
πεις ή συνοδεία μας ενα μόνον άνδρα έχει 
καί πέντε γυναίκας.

■—  Ούφ : έψυΟήρισεν ό πολεμιστής, συγ-

ως. Τοΰτο είναι ζή ΐημα· πολλάκ ις  συνέβη 
άνδρες διά νά έκτελέσωσι τόν σκοπόν των  
νά φορέσο^σι γυναικεία ενδύματα.

ΨΓλονεικία μεταξύ τών οδοιπόρων ήγέρΟη 
τίς νά περάση καί τίς νά μείνη· πλήν τό ζή
τημα ταχέοις έλύΟη ύπ' αύτοΰ τοΰ άξιωμα- 
τικοΰ όστις έγινε μόνος του κριτής. Ό ς εΐναι 
σύνηΟες μεταξύ τών άνδρών, γυναίκες καί 
μάλιστα  α ίνεω τερα ι καί ωραιότεροι προε- 
τιμήΟησαν. Η Βαρβάρα λοιπόν καί τό κόρά- 
σιον άφέΟησαν ελεύθεροι νά περάσωσιν οί δέ 
άλλοι διετάχΟησαν νά έπανέλθωσιν είς τά ί- 

i δια. Ό  ’Ιωάννης όμως δέν έχασε τήν ελπίδα 
ό .ι ήδύνατο νά περάση.

—  Σέ παρακαλώ, κύριε αξιωματικά, εΐπε 
πάλιν, άφοΰ δέν επιτρέπετε είς περισσοτέ
ρους τών δύο νά περώσι ταυτοχρόνως, πότε 
δύνανται δύο άλλο ι νά περά^ωσι ; Μετά εν 
τέταρτον, ήμίσειαν ή μιαν ώραν ; Τί ypovi-

. κόν διάστημα έχετε προσδιωρισμένον;
Ο αξιωματικός, όστις κατά πάσαν πιθα

νότητα, δέν Οά ήδύνατο νά έφεύρη τήν πυρί
τιδα, άκούσας τήν έρώτησυ ταύτην, ήνοιξε 
μεγάλους τούς οφθαλμούς του κ7ΐ έμεινε 
σκεπτικός.

—  Δέν ύπάρχει τίποτε τοιουτον είς τάς  
πρός έμέ διαταγας, εΐπε τέλος, ά λ λ ’ εχεις 
δίκαιον υί$ μου· τοϋτο πρέπει νά διορθωΟή. 
«ιέ πρώτην εύκαιρίαν Οά πέμψω ένα έκ τών

| άνθρώπων μου εις 'Αλόπολιν νά ζητήσω ο
δηγίας περί τούτου. Πρέπει νά έχης υπομο
νήν, φίλε μου, έωσοΰ έπιστρέψει.

ΙΛ A.POTH2

Ό άνθρα πος άδύνατ ον νά προξενήση εύνα-  
ριστησιν είς άλλους άν αύτός πρώτυν δέν εύ 
ρίσχηταιείς εύχάριστον διάΟεσιν. Εΐναι λοιπόν  
ανάγκη νά συνηΟίζωμεν είς τήν ίλαρότητα  
ώστε είς όποιανδήποτε θέσιν καί άν εύρεθώμεν, 
είτεπρέπει-'άδιδωμεν ήλαμβάνωμεν βοήθειαν, 
νά παρέχωμενή ζητώμεν προστασίαν,νά κερ- 
δαίνωμεν τήν αγάπην πάντων ρεΟ’ ών έ ρ y ό - 
μεθα είς συνάφε’αν. Διότι, καίτοι γενικώς ύπο- 
τίθεται ότι οί εύεργετοΰντες, διά τής πράξεώς 
των ταύτης άποσπώσι τήν ευγνωμοσύνην καί 
αγάπην, άπεδείχθη όμως ότι άπαιτεΐται, τέ
χνη τις πρός παραγωγ/,ν άγάπης καί ή τέ
χνη αυτη εΐναι δυσκολωτάτη.

Ο ΑΦΟΒΟ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

(Συνέχεια άπο Σελ. 56.)

Μόλον όποΰ ή ζωή τοΰ κοινωβιώτου, συστημένη 
άπό τον άγιον Βασίλειον θεμελιώνεται είς μίαν σφα · 
λερήν ιδέαν τής χριστιανικής επαγγελίας καί σβέ
σεως εις τον κόσμον είναι όμως άσυγκρίτως ευγενι
κότερα καί ύγιεινέστερη άπό εκείνην τοΰ ερημίτου' 
καί ήτον καλά εννοημένη διά νά φίρνι ένα σταμά · 
τισμα είς τές υπερβολές τοΰ άσκητισμοΰ 1. "Ενα 
τέτοιο σταμάτισμα η τον πολύ χρειαζομενο είς τόν 
Πόντον, καί είς τές τριγυρινές επαρχίες. Ό πρώ
τος κήρυκας της άσκητικής είς εκείνα τά  μέρη 
η τον ό Ευστάθιος, όστις άπαρθενιζε είς μίαν ά- 
δελ.φότητα Άναχιορητών, οί ογ.οϊοι έπανομάζοντο, 
κατά τούς διαφόρους αρχηγούς των, Ευσταθιάδες, 
Λαμπετιανοί, Άδέλφιοι, Μαρκιανήτες' ώς άκόμ·/) καί 
Ευχέτες, διά τήν θεωρίαν τους επάνω είς τήν ε
σωτερικήν ευχήν" Χορευταί, διά τούς μυστικούς -/ο
ρούς των, καί Ένθουσιασταί, διά τήν ΐσχύρισήν 
τους ό'τι τά'/α ήτον έμπνευμένοι' τοΰτοι όλοι έζοΰ- 
σαν φανατΐζόμενοι τήν πλάνην τους' έκαταφρονοΰ- 
σαν τόν γάμον, καί τήν οικογενειακήν ζωήν, είς 
βαθμόν τέτοιον ώστε άρνοΰντο νά λάβουν τά  αυ- 
στήρια, άν ετοιμασμένα άπό οικογενειάρχην ίεοέα, 
ώς άκόμη άρνοΰντο κάθε ίεράν πράξην είς οϊκηαα 
υπανδρεμένου ανθρώπου. Οικογένειες έδιελύοντο' 
άνδρες παραιτοΰσαν τές γυναίκες τους καί γυ
ναίκες τούς άνδρες τους· γονείς τά παιδιά τους, 
καί παδία τούς γονείς τους ! . . .

Ή  μεγαλήτερη σύγχισης έβασίλευε, καί ή μετά
δοσης τής φρενοβλαβείας εκείνης έπρο/ωροΰσε τα 
χέως, όταν ο Βασίλειος έρρίφθη μ’ ενθουσιασμό νά 
φέρνί εμπρός τόν κοινωβιοιτισμόν του. Κηρύττοντας 
τον φυσικω τω  λόγω έ'πρεπε νά έ’λθν) σέ σύγκρου
ση μέ τούς Άναχωρήτας. καί νά δισαρεστήσιρ καί 
πολλούς άπό τούς έγκατοίκους, ο: όποιοι μέ δί- 
κν-,ο έπαοαπονοΰντο διά τήν άφαίρεσιν τόσων πο- 
λ ιτώ ν άπό τόν κόλπον τής κοινωνίας. Α.ύτός δι/.ως 
έδούλευε άκατάπαυστα καί μ ’ επ ιτυχίαν κ ’ έστά- 
θη ό καθιδριτής διαφόρων μοναστηρίων, φροντιστη-

την α. α-'νωσιν 
λ.επτουο'ο

των
< ν

ρΐ'.ον η κοινίοβίων ως
•''α ,,- ,

ε όιπφορετι/.α επωνοαα- 
ςοντο, και τά οποία έπερναν τούς κανονισμούς του. 
Τά καταστήματα εκείνα ήτον κουβέλια (σίυ.βλα) 
βιομηχανίας ένταυτω καί παράμερα εΰσεβείας καί 
μετανοίας. Ά πό τό έργαλειον καί τό άμόνι άπερ- 
νοϋσαν άλληλοδιαδόχως είς τήν προσευ^ ήν καί είς

1 "Οταν χαλινώνουμε καί μετριάζουμε τές υπερβολές 
τοΰ φανατισμού, καί τών καταχρήσεων έν γένει, συντε
λούμε εις τήν οιατήρησίν τους. ί .  Μ.

Γραφήν. Υποδηματοποιοί καί
 -ργάζοντο τά  χει^οτεχνήματά τους,
καί συντροφιές καλογήρων έ δούλευαν τά  χωοάωιά 
τους. Έκεϊ ό εϋγε.ής καί ό άπελευθερομένος σκλάβος 
ανταμονοντο ΐσια πρός ισια σέ μίαν κοσμικήν καί 
ουράνιον αδελφότητα’ καί ητον ελεύθεροι νά έχτε- 
λοΰν δλας τάς κοινωνικάς των επιθυμίας έ/τός^τής 
υπανδρείας. ’Εκείνα ήτο< άναθρευτήρια υίϊκής ευ
σπλαχνίας- ενας όντας άπό τούς κυρίους σκοπούς~  ̂ t f 1 , \

ν ί ■ ων παιοτων, τα οποία εοεχοντο
είς τρυφερήν ηλικίαν. Τ ά ορφανά έ^ιδάσκοντο χ ά 
ρισμα. Οι κανονισμοί τοΰ Βασιλείου μ ’ όλον ό;τοΰ 
δυνατά χροματισμένοι άπό τές δεισιδαιμονίες τοΰ 
καιροΰ του, δείχνουν μεγάλην δ:υστότητα κοίσεως, 
καί βάθος πραχ-ικής φρονήσεως, καί φωτισα,όν τέ
τοιον όποιον ήμπο:οΰσαν μόνον νά ενουν οί πρό
μαχοι τής τότε προόδου.

Γρήγορα όμως έκράχθη νά λάβν; ύψηλότερην θέ
σην, καί νά κάμη ποικιλότερες καί δυσκολώτερες 
εργασίες διαδοχικής ώς ττρεσβύτερος καί ό ς Έ - . ί -  
σκο-ος. Ως διδάχτωρ τής Έκκλησίας καί Κυβε;- 
ν/;τ/;ς της εκεί ευρηκε σταύιον ί ι̂ά τήν εξάσκησην
τών διαφόρων χαρισμάτων του, καί ητον πάντοτε 
έτοιμος καθε πού εχρειαζετο νά γεννί κάτι. Έ πι- 
στρεφοντας τά  3G3 στήν Καισαρίαν επειτ ’ άπό μίαν 
απουσίαν οκτω χρόνων, έγινε πρεσβύτερος είς ήλι- 
κιαν τριαντα-τεσσαρω χρονών άφοΰ πρώτα έ'λαβε 
τούς βαθμούς. Ό Ευσέβιος, δστις δύο χρόνους ττρώ- 
τερο/ είχε γένει Επίσκοπος, ιόντας είς τόν καιρόν 
τής εκλογής του λαϊκός καί αβάπτιστος, άλλ ’ ό
ποΰ μετεπειτα έδείχθη αξιότιμος άνθρωπος) 1 έζή- 
λεψε τόν Βασίλειον κ’ έπάσχισε νά τόν έκβάλη άπό 
τήν 'Εκκλησίαν. Ό Βασίλειος δμο;ς ήτον δηυ.οτικός 
καί οί καλόγηροι έβάλθησαν μέ τό μέρος του. ΊΙ 
Εκκλησία ακολούθως άναστατόθη, καί έ'-ινε έ'να 
σχίσμα, καί σχίσμα χαρακτήρας τόσο σπουδαίου, 
ώστε έχρειάσθη νά σταλθοΰν άπό τήν Δύτην δύο 
’Επίσκοποι είς τήν Καισαρίαν διά νά πραΰνουν τήν

/ / > » ‘ τρικυμίαν. Ο Βασίλειος εις εκείνην τήν περίστασιν>' £ > f , > 1ην μετριοφροσύνην του και ειρηνικήν του
Υ '. εοειςε

διάθεσην άποτραβιζόμενος είς τό Μοναστήρι του 
γρήγορα ομως έχρειάσθησαν τήν βοήθειάν του είς 
τήν Καισαρίαν. Οί Άριανοί, οί όποιοι εΐχαν ήδη α ί
αν από τές εκκλησίες τής πόλεως, έσκέφθησαν ό'τι 
τό σχίσμα εκείνο είς τάς φάλαγγας τών ’Ορθοδό
ξων, καί τά χοντροειδές τοΰ Επισκόπου, δστις δέν 
ητον όιολ.ου θεολογος, τους ε^ιδε μίαν θαυυάσιαν 
ευκαιρίαν ο ιάνά πασχίσουν νά λάβουν τό ενάντιο 
μισάδι στά χέρια τους. Οί απόστολοι τοΰ Άοια-

1 Εις εκείνην τήν εποχήν ο! χριστιανοί δέν έβιάζοντο 
να βαπτίζονιαι- ‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος δέν έβαπτίσΟη 
παρά είς τές ί5στ»ρες στιγμές τής ζωής του.

Γίββον Αιτίες κτλ. τής μεταν. τοΰ Κων
σταντίνου Κεο. 20 Μ.
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ν οΰ λύτοκρ άτορος Βαλ.εντίου άρχισαν λοι"ον τήν 
ενέρ- ιάν τους επάνω στες διηθημένες καί άψυχη- 
σμένες φάλαγγες τών Όρθοδόξοιν, ο; όποιοι Λεν 
εΐχαν πλέον κανέναν \ά τούς διευθύννι. Ό Γρη- 
γ'όριος δθεν ό φίλος τοΰ Βασιλείου έστάλθη νά ό- 
μιλήσν) μέ αύτόν- ό Βασίλειος έδέχθη τήν πρό'· 
σκλησιν, ετρεξε προθύμους είς τήν Καισαρίαν, έμ- 
ψύχοσετούς πιστούς μέ τήν παρουσίαν του, έξα- 
νακέρδισε κάποιους όποΰ είχαν άποστατήσει, έστε- 
ρέωσε τούς κλωνιζομένους, κ ’ έπολ.έμησε τούς ε
ναντίους του μέ τόσην επιτυχίαν, ώστ’ έκατόρ- 
θωσε νά χαλάσ·/ι έξολοκλήρου τά  σχέδιά τους. 
Έ νταυτω , μέ μίαν ευγενικήν γεναιότητα ψυχής 
έζήτνίσε διαμέσου καλών εκδουλεύσεων νά κάμνι φί
λον τόν Επίσκοπον Ευσέβιον’ ενώ καί αυτός πά 
λιν μέ παρόμοιον μεγαλοψυχίαν έλησμόνησε τό ά- 
περασμένο, κ ’ έδέχθη μ’ ευγνωμοσύνη τές ατίμη
τες υπηρεσίες τοΰ άξιου συμβοηθοϋ του, θέτοντας 
σχεδόν όλοκλ,ήρως εις τά χέρια του τήν φροντίδα 
τής Έκκλ ν. :ίζ ς - ώστε δέν άργησεν ο Βασίλειος νά 
η/αι ό πραγματικός Επίσκοπος τής Καισαρίας, 
χωρίς μόνον τό όνομα. Ά καταπαύστως ένασχολη- 
σμένος είς τές υπόθεσες τής Έκκλησίας, έφρόντιζε 
διά τούς φτωχούς, καί επιστατούσε 6\α. τ ’ άλλα 
Καταστήματα αγαθοεργίας τά  ενωμένα μέ τήν 
’Εκκλησίαν, έκυβερνοΰσε τούς καλογήρους, έγραψε 
μίαν λειτουργίαν,ή όποία υπάρχει άκόμη κ ’ έκήρυττε.

Γ'Ενα έπεισόοιον τοΰ καιροϋ εκείνου μας αφήνει 
νά ρίψωμε ματιά μία άπάνου του, καί νά ΐδοΰμε 
τή δύναμη τής ευγλωττίας του. Μία βαρυά πείνα 
είχ_ε πέσει στήν Καισαρίαν, καί οί φτωχοί ήτον 
καταντημένοι νά υποφέρουν άκρα δεινά. Ό Βασί
λειος άνέβη τόν άμβωνα καί άρχισε τή διδαχή 
του υ.έ τούς λόγους τοΰ Ά μως, «Ό  λέιον έβρύ- 
χησε' ποιος δέν θέλει φοβηθεί; Κύριος ό Θεός ομ ί
λησε' ποιος δέν θέλει προφητεύσει', »1 '1J διδαχή 
εκείνη εΐναι άξια διά τόν Βασίλειον, καί άξια διά 
μίαν τέτοιαν περίστασιν. Εις αύτήν ζωγραφίζει 
μέ δυνατά καί φυσικά χρώματα τό φλογερόν εκείνο 
άνυδρο στερέωμα, τήν στεγνήν, ‘καί ψυχομαχούσαν 
γήν’ καί έρωτα άν ό Θεός «παράτησε πλέον τόν 
κόσμον του στήν απελπισίαν. Λέγει είς τούς άκρο- 
ατάς του δτι έξαιτίας αύτών ό ουρανός έφλογί- 
σθη, καί ή* ή έςηράνθη* ο- ι ό Θεός έκλεισε τό χέ 
ρι του, επειδή αυτοί έκλεισαν τήν καρδίαν τους 
απέναντι τών αδελφών τους. Λέγει εις τόν πλού
σιον δστις θησαυρίζει τά  άποθηκευμένα Ί.ου, ό'τι 
ή «συντριβή του παρουσία είς τόν οίκον τοΰ ©εοΰ 
είναι ένας περίγελως, καί ένας άκόμη μεγαλήτε- 
ρος περίγελο-ς είναι διά αύτόν τό νά στέλνγι τά 
παιδιά του καί τή γυναίκα του είς τήν παρουσί
αν τοΰ Θεοΰ, ενώ αύτός ό πράγματι αμαρτω
λός είναι απών ακολουθώντας τόν Μαμμωνα’ καί
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ούτω προχοιρώντας στενοχωρεΐ άκόμη περισσότερο 
καί θρηνολογεί τόν πλούσιον καί σκλ.ηρόκαρδον α
μαρτωλήν. Τόν κάμνει νά αίσθανΟ·?, ό'τι ήλθε ή 
ώρα του. 'Ό τι ό Θεός έστειλε τήν άνυδρίαν διά 
\ά ιόν δοκιμάοτ,, καί νά ίδή άν ήθελε μοιράσν) 
τό ψωμί μου μέ τόν πεινόντα. ’Εξυπνα τήν άπο- 
κοιμημένη συνείδηση' ζεστένει τές παγομένες πη
γές τής εύσπλαγχνίας- διηγείται τά  φρικώδη ά- 
ποτελέσματα τής πείνας- καί ζωγραφίζει τούς 
δ υ σ τ υ χ ε ί ς  π ε ι ν ώ ν τ α ς  καταντημένους 
σ κ έ λ ε θ ρ α  π ε ί ν α  σμένα καί άποθνήσκοντα. 
ΤΙ πρόσκλησης ήτον άναντίστατη. Ί1 καρδιές, καί 
ένταυτω η άποθήκες τών πλουσίου άνοιξαν- καί 
ή θεία χάρις εύλόγησε δωρητάς καί δομούμενους. 
Έφερθησαν τρόφημα' κα ί ό Βασίλ.ειος έσύναξε τά  
πεινασμένα πλήθη. Είχε προβλέψει άγγεϊα κάθε 
είδους, καί ώς άξιος μαθητής ’Εκείνου ποΰ έπληνε 
τά  πόδια τών μαθητών του ΙΟεώρησεν ώς τιμήν 
του τό νά ήμπορέσν) νά υ.οιράσν) είς τούς φτωχούς 
τά  δώρα τών πλουσίων.

’Λποθανών ό Εύσέβιος είς τά  3 7 0 ,  ό Βασίλειος 
έκλέχθη ’Επίσκοπος, ή μαλλ.ον ’Αρχιεπίσκοπος. 
Τήν έκλ.ογήν του έναντιόθησαν οί προύχοντες 
τοΰ Τόπου1 έπειδή ή αύστηρή διαγωγή του καί 
τά  εύαγγελικά του κηρύγματα, έκαταδίκα ζον τούς 
διεφθαρμένους τοΰ κόσμου. Τοΰτοι έφερναν ώς ε
πιχείρημα, διά νά τόν πολεμήσουν, τό ασθενές τής 
υγείας του' ή όποία είχε σταθεί αδύνατη πάν - 
τοτε, καί τότε ήτον περισσότερον άκόμη έξησθενι- 
σμένη άπό τήν άσκησην, καί άπό τήν άκατάπαυ- 
στην σπουδήν, καί κόπους κάθε είδους. α’Γό επιχεί
ρημα τοΰτο,» έγραψεν ό Γρηγόριος τής Ναζιάνζης 
πρός τούς Καισαρίους, κήθελ’ είναι σωστό άν έ- 
πρόκειτο νά εκλέξετε αθλητήν, άλλ ’ άν πρόκειται 
νά έκλέξετ’ ’Επίσκοπον τό επιχείρημα είναι ά
θλιον.» Ό Βασίλειος έκλέχθη ’Επίσκοπος, κ’ έ- 
πισκόπευσε τήν Καισαρίαν εο;ς τέλους ζωής του, 
εως τά 3 7 9 .

Είς τήν έξάσκησιν τών επισκοπικών χρεών του 
ό Βασίλειο; έπολλαπλασίασε τές προσπάθειές του, 
καί ύπερέβη τόν έαυτόν του ,τόν ίδιον. Έμεταρ- 
ρύθμησε τές κατάχρησες όποΰ είχε γλυστρήσουν 
μέσα στήν επαρχίαν του' κ ’ έπεριόρισε τό άκανό- 
νιστον τών χωρεπισκόπων (επισκόπου τής εξοχής), 
οί όποιοι έμβαζαν είς τήν ίεράν υπηρεσίαν ύποκεί 
μενα διόλου ανάρμοστα καί ανάξια. II έδικές του 
χρείες ήτον ολίγες' καί τά  εισοδήματα τοΰ Έ πι- 
σκοπείου έξοδεύοντο είς έργα φιλάνθρωπα. ~Ι1τον 
τότε ποΰ έσύστισε τήν Βασιλειάδα στήν Καισαρί- 
αν, καταφύγιον διά τούς ξένους καί ασθενείς. Τό 
Κατάστημα τοΰτο ήτον τόσο μεγάλο καί τέλειον, 
ώστε ό Γρηγόριος, ό φίλος του, τό ώνόμαζε «μία 
μικρή χοιροποΰλα.» Είχε μέσα εργαστήρια διά δ- 
λους τούς τεχνήτας καί δουλευτάς, δσοι έχρειά- 

| ζοντο στό Κατάστημα, καί ιατρούς εσωτερικούς
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έδικούς του' καί κ α τ α σ τ ή μ α τ α  τέτοια, με τ η ν  ε 
πιρροήν του καί συνενέρ γ ιά ν  του, είχε κάμει να γε
νουν είς δλην τήν έπίλοιπην Επαρχίαν.

Είς αίαν εποχήν είς τήν όποιαν - η συμπαθεια δια 
τούς φτωχούς καί διά τούς δυστυχείς ήτον ο χα- . 
ρακτήρας τής Έκκλησίας, ή ένεργητικοτης τοΰ Βα- 
σιλείου διά φιλ.άνθρωπα έργα ητον υπέρτατη. 
Ά λ λ ’ αύτός δέν ήτον μόνον ένας ακούραστος _ αρ
χιερέας, άλλά καί ένας άπό τούς κορυφαίους υπε- j 
ρασπιστάς τής πίστεως. Τρεΐς χρέους πριν γεννάν;, ; 
το όμοούσιον, ή ουσιώδης ένότης του Πατοος και , 
τ ο ΰ  Υίοΰ έκηρύχθη έπισήμως από τήν Σύνοδον της 
Μκαίας, ώς έκεΐνο ποΰ ή Εκκλησία επ στευε. Το 
δόγμα τοΰτο, μόλ.ον όπου καταρχας π ,̂Ο/υμως . j 
καλιάσθη, άπαρατήθη δμως έπειτα απο τον Μεγα 
Κωνσταντίνον' καί οί διάδοχοί του  ̂ Κωνσταντιος 
καί Βαλέντιος, ένηγκαλισθέντες τας αρχας του 
ρίου, έκαμαν τό μέλλον τής 'Ορθοδοξίας πολύ σκο- 
τινόν είς τόν καιρόν τοΰ Βασίλειο.), -'-ί *α? ε,α
στολ,άς του πρός τούς Επισκόπους τής Αυσεως,
καί άλλ-ους, γράφει π ο ώ  θλιμμένος, και με τον
πλέον λυπηρόν τρόπον. 'Ομοιάζει τήν παρούσαν κα- 
τάστασιν τής Έκκλησίας [Γ έκείνην ενός στόλου 
ε’ς μίαν θαλασσοταραχήν, μέ τά  πλοία χτυπόμενα 
καί συντριβόμενα ;Ιεταξύ τους, καί δέεται δια την 
γαλήνοσην τής τρομερής έκείνης τρικυμίας. Εντο- 
σούτω, πασχίζει μέ δλες του τές δυναμες να με- 
τριάση τά κακά αποτελέσματα της τρικυμίας  ̂
κείνης'. Τά άθλα του είς υπεράσπισην σου Κικιανου 
δόγματος ητον άφθονα καί άτίμητα. Ό θριαμοος 
τοΰ δόγματος έκείνου είς τήν Ανατολήν χρεωστει- 
τα ι κυρίως είς αύτόν, καί ε'.ς τούς αςιους συμ.ο/ι 
θούς το > δύο Γρηγορίους αδελφόν του^ και ^φΛ ν 
του. Αύτός τό ανάπτυξε μέ μ ί α ν  μεγάλην επιτ/|- 
δειότητα, εύγλωττίαν, καί άποδειχτικοτητα ε'.ς 
τάς συζητήσεις του' καί τό έςή ρσ ε πο/.υ καθαρα 
είς τάς όαιλίας του. Ή  έγκαθίορυση του δόγμα
τός έκείνου ήτον ό κύριος σκοπός τής μεγάλης του 
αλληλογραφίας μέ τάς Έκκλησίας τής Ανατολής 
καί τής Λύσεως καί μέ άλλους οσους εσερναν ο̂τ=. 
τά  πνεύματα, ώς τόν ’Αθανάσιον, καί τόν ’Αμβρό
σιον τοΰ Μιλάνου. Είναι βέβαια θαυμασια η αςια 
τών σ υ - γ ρ α μ μ ά τ ω ν  του' άλλά παρομοίως acio Jau- 
μαστη ή άφοβία καί σταθερότητά του_ είς τήν υπε
ράσπισην τοΰ δόγματος έκείνου το οποίον  ̂αυ-ος 
έθεώρει ώς τόν άκρογωνιαΐον λίθον τής πιστεως, 
καί είς τό όποιον έβασίζοντο, ώς είς τήν μόνην άγ
κυράν τής σωτηρίας των. Ό Βαλέντιος είχε προσ- 
τρέξει είς ραδιουργίας, κολακείας, δημεύσεις και 
φόνους διά τήν διάδοσιν τής π ίστεω ς  του. Πολλοί 
άπό τούς ορθοδόξους κληρικούς έδιόχθησαν απο τας 
έκκλησίας των, διά νά έμβουν ο'. όπαδο-;  του Αυ- 
τοκράτωρος' καί ύγδοήντα ιερείς όπου ειχ  έλθουν 
είς αυτόν ώς ’Επιτροπή, έβάλθησαν δια προσταγής

του είς ένα πλοΐον, είς τό πλοΐον έβάλθη φ:.,τια,
καί οί ίεοεΐς εκείνοι εκαησαν.

Ευρισκόμενος & Αύτοκράτωρ είς τήν Καισαρίαν, 
ό Βασίλειος έκράχθη νά παρουσιασθή^ ένώπιον τοΰ 
Κυβερνήτου ΛΙοδέστου, δστις δέν ητ ον παρα ενα 
άσυνείδιστον δργανον τοΰ Τυράννου. Ό Κυβερνή
της έρώτησε τόν Βασίλειον πώς ετολμουσε νά φρο- 
νή διαφορετικά άπό τόν Αυτοκράτωρα, και αν Λεν 
ήτον καλήτερα διά αύτόν νά τόν έχγ, φίλον. 1,1 
άπάντησες τοΰ Βασιλείου έθύμοσαν τόν Κυβερνή
την, δστις, συκονόμενος καί ομιλώντας με χοντρήν 
καί άγρίαν φωνήν είπε,

Κυβερ. Τί λοιπόν δέν με φοβείσαι ·,
Βασίλ. Καί διατί έπρεπε νά φοβηθώ; Τί θά μου

συνέβη, ·, Τί θά πάθοι; <
Κ Έ γώ ’μπορώ νά σέ παιόεφω με πολλούς

τρόπους. ;
Β . . . Μέ πόσους ·, σέ παρακαλώ, κύριέ μου.
Κ . .  . Μέ δήμευση μέ εξορία μέ βάσανα (τορ

τουρα), καί μέ θάνατο.
Β . .  . Ίδές άν έχης τίποτε άλλο να μου φο-,ε- 

οίσης, έπ ε ιδ ή  άπ’ δσα μοΰ έμελέτησες κανένα δέν 
μέ φοβίζει. Αέν έχω τίποτε νά μοΰ πάργ,ς, ακο
λούθως δέν φοβούμαι τή δήμευση· άν τουλάχιστον 
δέν ορέγεσαι τά  ξεφτισμένα ταΰτα  καί ξεσχισμένα 
φορέαατά μου καί λ ίγα  βιβλία ποΰ παρομοίως μοΰ 
εΰ:ίσκονται. Τήν εξορία δέν τήν εννοώ, έπειοή ή 
Γήδλη  ε ΐ ν α ι  παρομοίως τοΰ Κυρίου, κ ' εγω δεν 
εΤααι σ’ αύτήν παρά διαβάτης καί ξένος. Όσον 
διά τά  βάσανα ή πρώτη δοκιμή ίθε/.ε με απο)α- 
νει, καί δέν ήθελε υποφέρω  πολύ' καί ό θάνατος 
ήθελε μέ φέρει είς τόν Θεόν. ^ , ,

Κ . ..Κ ανείς άκόμη  δέν «.οΰ ομί'ησε ιι=· Γησ/ιν ε-
λευθεροστομίαν. , , .

Β . Ώς φαίνεται δέν ομίλησες ακόμη με κα- 
νέναν’ έπίσκοπόν" άλλέως ήθελε σοΰ μιλήσει^ καθώς 
σοΰ όυ.ίλησα καί έγώ διά τοΰτα τά πραγματα, 
ε’ς κάθε άλλο εμείς εΐμασθε υπήκοοι' αλλ ’ οταν 
πρόκειται περί Θεοΰ, έμεΐς τότε προσέχουμε^ εις 
αύτόν μόνον. "Υβριζε, φοβέριζε δσο θέλεις, αλ.λα 
ποτέ δέν θέλει μας κάμεις νά παραδεχθούμε σφα
λερά δόγματα. _

Ούτε κολακεία, ούτε φοβέρα ε ί χ ε  δύναμην επάνω 
είς τόν Βασίλειον. Καί δμως ό Αύτοκράτωρ διά να 
τόν τρομάξνι, καί νά τόν βάλη είς υποταγήν, την 
ήαέρα τών Θεοφανείων έμβήκε στήν εκκλησίαν συν 
τροφευαένος μέ δορυφόρους του, δπου ήτον μία με
γάλη μάζευση, κ’ έπήγε σιμά στόν Επίσκοπον, με 
ένα χάρισμα είς τό χέρι του, διά νά τόν υποχρεοσνι 
νά τόδεχθ'/ί, καί ούτω νά φχνή δτι ό Επίσκοπος 
ήτον έμβασμένος είς τήν συγκοινωνίαν του.

Ό Βασίλειος έμεινε ακίνητος, χωρίς να προσεξν] 
διόλου τόν Αύτοκράτωρα, δστις χαμένος δια̂  την 
άφηφισίαν τοΰ Επισκόπου, έκλονίσθη, καί ηίε/.ε 
πέσει, άν δέν ήχε πιασθγ· ’Ήθελε νά έςορίσνι τον



Βασίλειον’ άλλά φοβούμενος μίχν επανάστασην <ηά 
τήν ϋπόλ.ηψιν καί ά 'ά  -ην όποΰ οΰ εί/αν, άλ.λαςε 
την αντιπολ.ιτική / καί άοικη> ά,τόφχσήν του' καί 
εύειςε μάλιστα νά θεωρν, τόν άνθρ·>πον εκείνον όσ- 
τ ις τόσον γενναίο;; τo j άντιστάθη καί τόν έσκό- ί 
τισε, όεισιδαιμο·νικόν σέβας. Κ’ς τούτην τήν σ/.η- [
νήν ό Βασίλειος υ !/όνετ::ι, καί πέινει αε άλας το'-ίϊ- !·» 1 k * 
κας αναλογίας. 'Έν’ ασθενές καί ά'αμνισμένο άτο- !
μο, νά βάζν), εναν αΰτοκοάτωια ν.έ τούς δορυφό- j 
ρους του είς άμη/ανίαν! ; ;ού ή ζωγραφία, oyi τής 
συνερισίας μεταξύ κοσμικής τυοαννίας καί παπα
δίστικης αυθάδειας, άλλά τής αδυναμίας τής ύ· 
περτάτης εξουσίας, άπέναντι μιάς ύπερτάτης ψ υ 
χής· ενα παράδειγμα τής ύπερο/ής τών χριστια- j 
νικών apyών, απέναντι τής υλικής βίας. Ζωγραφία 
τούτη τ.ο j  δικαιεΐ τόν Βασίλειον νά συναριθμήται 
Ανάμεσα στούς εύγενεϊς ύπερασπιστάς τών ιερών 
οικαιομάτων τής συνειδήσεις.

ιΟ άνθρωπος επάνω είς τόν όποιον ή οργή τοΰ 
Αυτοκράτί·γ;ος εΐ/ε άποτύ /ει, δέν ήθελ’ ήμπορέσει I 
νά καταμυτοθτ, άπό εναν έ/θρόν κατώτερον. Ό ! 
πάρεδρος τοΰ Κυβερνήτη -.οΰ Πόντου έπάσ/ισε νά 
βιάσν) μίαν εύγενή ’/ήρα νά τόν ίιτανδρευΟή. Τού
τη, μήν έχοντας πού αλλού, έπρόστρείε είς τήν Έκ 
κλησίαν τοΰ Βασιλείου’ ό'στις άρνηθείς νά τήν δώ- 
σγ|* έσύρΟη εμπρός είς τό Λικαστήριον τοΰ Κυβερ
νήτη· Οί υπάλληλοι έδιατά^Οησαν νά τοΰ cz^/i- 
σουν τό ιερόν οόρεαά του’ ά λλ ’ ό Βασίλειος έπρόσ-k I I ’  i

φερε νά τό κάμν;αυτός ό ίδιος- καί δέν έταράχθη 
είς τήν φοβέραν τοΰ νά ξεσχίσουν καί τό σώμα 
του μέ καρφιά, λέγοντας ότι τοΰτο /)θελε τόν ωφε
λήσει είς τό σκότι του, άπό τό όποιον εκείνην τήν 
στινμήν υπόφερνε δυνατά. Ά λ λ ’ ό Κυβερνήτης 
έμετανόησε νρήγορα διά τήν άχρειίτητά του’ ε
πειδή παρευΟύς όποΰ άκούϊΟη ό'τι ό Επίσκοπος έ- 
πιάτΟη, άνδρες καί γυναίκες, άρπάϊοντες κάθε άο- 
ματο που ήθελ’ εύρουν εμπρός του δρμησαν νά τόν 
ελευθερώσουν. Ό Κυβερνήτης τότες έπαυσε νά φο-
βεοίΓη τόν Βασίλειον, καί τόν έπαρακάλεσε νά υ,ε- 1 , ’ , ‘ , 1 
τα^ειρισθη τήν επιρροήν του, οιά νά ήσυχάσγ) τήν
άναστάτοσην.

Διά έ'ναν ά'νθρωπον όποιος ήτον ό Βασίλειος, είς
μίαν τέτοιαν έτ.ο/ήν όποία ήτον εκείνη ησυχία καί
είρήνη δέν γ αποιούσε νά ή αι. Οί άνθρωποι τόν έ-

f V i<f k Υ ~ ' ’ ' '■/•ατατρες,αν ε^ς τέλους (,ον,ς του '/.αι αυτός τ:α- 
λιν δέν έβαλε κάτου τά  όπλα παρά μόνον είς τήν 
θανήν του. Τά βέλη τής συκοφαντίας έπεφταν ά- 
πάνου του ’σάν χαλάει, καί τόν έτύλιξαν είς δια
τριβές ερεθιστικές κ’ επιζήμιες μέ τούς γειτονεύ
οντας Επισκόπους, ο; όποιοι έφθονοΰσαν τό μεγα- 
λεΐον του, κ ’ έμισοΰσαν τήν πίστην του’ μάλιστα 
μέ τόν Άνθιμον, διά τά ού.ορα τής έπαρ/ίας των. 
Ό Βασίλειος έοιαιτή;ησε όταν Επίσκοπος τό υ.ο- 
ναστικόν φόρεμα, κ’ εζο'.σε μέ μοναστικήν δίαιταν 
έα>ς τέλους τής ζι· ής του. Μαρασμένος άπό τές

αυστηρότητες, άγώνας, καί προσπάθειες κάθε εί
δους, μέσα είς τά  όποΐα τό σώμα του, άπ ’ άρχής 
ασθενές, ήθελεν υποκύψει, καί μόνον εβαστά^θη 
όιά τήν σιδηράν δύναμιν τής θελήσεώς του άπέ1· 
θανε τά  37 !), είς ηλικίαν πενήντα χρόνων. Τά ύ
στερά του λόγια έστάθησαν «]·;ίς χείρας σου πα- 
ραοίδω τό πνεύμα μου.» Θερμά δάκρυα κ: ί λυπη
ρές κραυγές τοΰ δλου ποιμνίου του τόν εσυντρό- 
φευσαν είς τόν τάφον του’ καί δλη ολόκληρη ή 
Εκκλησία έθρίνησε τόν ναμόν τοΰ πατοός της.r,· / ~ f / J- r/· V .̂ /Viogt; ητον η συν ας·/] Ολων των ταςεων τ·?,ς κοινω- 
νιας εις την κηδείαν του, ποΰ πολ.οι έ'^ουπήσθησαν 
εις τό π  ι.ήθος καί άπέθανον. Τά φιλολογικά του ά- 
πολειπόμενα εΐναι πολυάριθμα’ καί μεταξύ των ε
κατό σχεδόν διδαχές γ; όποιες, μόλον όποΰ δέν εί
ναι χυμένες είς τό καλήτερο καλοΰπι τής άμβω- 
νικής ευγλωττίας, εΐν’ δμως άνα*τιρρήτως προϊόν
τα  ενός ορθοΰ λογικού, καί ένός πολύ καλλιεργη
μένου πνεύματος’ Ί ] καθαρότης, ή γλυκύτης, καί 
ή παρθενική ώραιότης τοΰ ύφους είναι ό χαρακτή
ρας τους. Ή  στερεοτης τών ίδεών, ή δύναμη τών 
επιχειρημάτων καί τών οικείων άλλά καλλωπισ
μένων παραδειγμάτων, είναι τά  εϋ/ άριστα άντί- 
Οετα τών κούφιο ν καί επιτηδευμένων φωνασκιών, 
η οποίες εις εκείνον τόν καιρόν έπερνουσαν διά εΰ- 
γλω ττία ν. Ά ν  θάεννοήσωμεν τήν ευγλωττίαν, κα
τά  τά έτοιμολογικόν της νόημα, ώς έλευθεροστο- 
μίαν, ό χαρακτηρισμός τούτος στέκει καλά είς τές 
διδαχές τοΰ Βασιλείου. Ό Βασίλειος είναι ξάστε
ρος- τά  λέει στρογγιλά, δέν μεταχειρίζεται περί- 
φρασες, καί /τυπα  κατευθείαν είς τά σημάδι’ γλυ- 
κένει όμως όπωσοϋν τόν τρόπον μέ μίαν άγαθό- 
τητα οποΰ κερδίζει, και μιαν πείθω η όποία ^οεο- 
στεΐται ε:ς τήν σωφροσύνην του καί οοθόν λογι
κόν του.

1,1 διδαχές τοΰ Βασιλείου είν’ ένα άπό τά πλέ
ον ευχάριστα δόγματα τής επιτυχίας τής ρητοοι- 
κής είς τόν Ά μβωνα, επειδή αυτός έμετα/ειρίζετο 
τόσον έπ ιτηδίκς τήν τέχνη του. Οί ρητορικοί κα- 
νώνες τόν είχαν διδάξει νά όνοματίζν) ο/ι μόνον, 
άλλ.ά καί νά έκλέγν] καί νά μεταχειρίζεται τά  οο- 
γανά του μέ μίαν έχπληχτικήν κομψότητα εφαρ
μογής είς τό προκείμενόν τσυ. 'Η διδαχές του δέν 
είναι θεολογικά δοκίμια. 'Η Διατριβές του δέν είναι 
διδαχές. ’ Πτον άκόλουθος τοΰ Ωριγένη- άλλά τό 
πνεύμα του έκλινε είς τήν πραχτικήν ωφέλειαν. 
‘Υπάρχουν άκόμη τά συγγράμματά του περί χρι
στιανικής ηθικής, καί άσκητικής ή ώς κανείς τ· ι-  
ποροΰσε μάλλον νά είπή, πραχτικής θρησκείας- είς 
τά  όποΐα εΐναι άγία ζωή. Τά πέντε βιβλία του ε
νάντιον εις τον ϋυνομιον, καί τό σύγγραμμά του 
περί Α γίου Πνεύματος είναι τά κυριώτερά του είς 
τό Ά  ρικνόν ζήτη'Λα.

(άκολουθεΐ.)

. , .  t οά iftTH Ο Μ Ε Λ Η Σ
Τόμος Γ'. Φυλ. ΞΒ. Μαρτίου 30 <»'°·

ΙΙΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΡΗΝ ΟΦΕΙΛΕΙ 

ΚΑ ZHTH ΤΙΣ ΔΙΑ ΣΥΖΥΓΟΝ :

Ττν πράγματι φρόνιμον καί άληΟη χόρην 
πρέ η « τ (ς ν ά  τ-ί,ν ζητήστ,. ΑΟτη ^ ν  επιοει- 
κνυεται μέ τά λ ίμ π ρ α  ενουματα^της 
εΐναι τοΰ συρμοΰ· γενικώς Εε Βεν « ,ν«  ιτλβυ- 
α;Λ Ά λ λ ’ όμως όποιαν αγαθήν καρδίαν ε- j 
ν ε ι !  πόσον μεγάλη , πόσον καΟαρα, και α- 
/’ τΟώς γυναικεία είναι ή καρΒια ττ,ς I  ̂ -αν , 
EStc αύτν,ν απορείς πλέον έάν τα εν τοις ο- . 
V Z  χομψευόμενα όντα τω όντι γυ ,α ι-  |
κες. Έ άν κβρδήατ,ς ττ;·' αγάπην της αι δυω 
νιλ'άδες δραγμαί σου Οά ηναι ίσοουναμοι με , 
δύω εκατομμύρια. Δέν Οά ζητήση παρα σου ; 
ούτε άααξαν ούτε π ο λ ο τε λ ΐ  οιχιαν. Θελει φο- 
εεΐ άπλην ενδυμασίαν και εν αναγκη Οα ...ν 
έπιδιορΟώνη χωρίς νά κομπάζη και υπερη- 1 
φανεΰηταί άνοιχείως διά την οικονομίαν της.
0 ά  φ υλάττη  πάντα τα εν τ^ αιθούση σου 
έν τάζει, κ^σμίότητι καί καΟαροτητι· και α 
ah ύποοέ-,ετα ι μετά τοσαύτης αγαπης και 
νλυχ ύτη το ς  έπιστρέφοντα εις την οικίαν, 
ώστε Οά αισθάνεσαι εαυτόν ευτυχεστερον πα- ( 
οά ποτε. Θά φιλόξενή αληθείς φίλους με μο- , 
δαμίνά σνεδό ν έ^οδα καί Οά σοί π ρ ο ^ ή  εκ- j 
π λ τξ ιν  καί θαυμασμόν οταν σ υ λ λ ο γ ιέ μ α ι  
πόσον μικρά ευδαιμονία έ ^ ρ τδ τα ί  εχ των j 
νοημάτων. Θά σέ κάμη νά άγαπας την οίχι- 
αν, (καί άν οέν τη ν  ά^απας βεβαίως Οα ησαί 
α ύ τ ό ν ρημα κτήνος) καί Οά σε δι6αξ.η λν- 
πτσαϊ, ά κ ί  να χλευάζης λ*ι μυχτηριί,ης «- 
Ολίαν τινά χαί δούλην τοΰ συρμοΰ κ ο ινω ν ία ν , 
νο υ ίζο υσ α ν  έαυτην πλουδίαν χαί μ α τη ω ς  
ποοσπαΟ οΰσαν νά  στοχάζεται εαυτην^ευτυχή. 
Τώρα > οιπόν σέ παρακαλώ νά μη ειπης ε-ς 
-ό έί-?ς , ί-έ<  ε ύ κ ο λ ύ ν ομαί νά νυμφευΟω.» 
" ϊπ α νε  ε·'ρέ τή ν  άλ/,Οή γυναίκα, καί δύνασαι 
νά τν ν εΰρης. Άποσχοράκ-.σον τό σ ι γ  α ρ ο·
καΰσον η Οροΰσοντό π α σ τ ο υ ν α κ ι σ ο υ·
γενοΰ φρόνιμος καί σώφρων 
σον σπουδαίως και φρονίμως τ 
φόν σου.

καί ζήτη-  
ή'! μελλόνυμ-

Σ ο φ ό ς Σ t δ η ρ ο υ ρ γ  ό ς. 
λει τής έπ~ρχίσς ΙΙεννσυ/.βανίας τω'^ νω* 
μένων Ιίολιτειών τ?.ς ’ Αμερικής, ζ<, 
πος τις, σιδηρουργός τό έπαγγε.\μ«, οστις 
δίναΐ συγχρόνως xai ά ;ΐος λόγου αστρονό

μος· έννοεΐ δέ και διαφόρους γλω σσάς και 
δημοσιεύει άστρονομικας παρατηρήσεις εις 
διαφόρους εφημερίδας και ημερολογια. - 
λ ετά  έπί δύω ώρας καθ’ έκαστη ν ημέραν, ε- 
γει Αλληλογραφίαν μετα των ^ασημότατων  
α σ τ ρ ο ν ό μ ω ν  τ ή ς  χώρας και προετοιμάζει «-
οτονομικόν σύγγραμμα δια τυπωσιν. ^

Ά σ τή ρ  τής  Ανατολής.

ί : R Γ\ Γ Α ΤΕ ί Α Μ ΥΡΜΗ \ ί2Ν.

ΙΙερΙ τών μεγάλων έκστρατειών γίνεται 
πολύς λόγος. H  έκ Μέτζ είς Παρ,σιους 
στρατεία, ή έχστρατεία κατα της ^ α ς  η- 
σαν βεβαίως εργα γ ιγάντια . Rat ομως εγω, 
λέγει ανταποκριτής τις περιοδικού Λονοι- 
ναίου, ειοον οτρατείαν είς τας ημέρας μου, 
•πρός r,v ούδείς στρατός έπί γης  δύναται να 
παραβληΟή, καί αν είχε δέκα Ααπολεοντας
έπί κεφαλής του.

 Μήπως έννοειτε τάς ακρίδας ; (ισως
1 τ ι-  ειπειΥ Κ αλώ;· αυται διατηροΰσι την τα-  
! ?ιν άξ ιό ΐονα ,  ώς έν Α ν α τ ο λ ή  ετυχε να ι6ω.
ι IS αί άκρίδες, μάλιστα  διατηροΰσι την

τάξιν. Πλήν δέν εννοώ ακρίδας.
'__  Λοιπόν τότε Οά εννοείται βεβαίως π τη 

νά τινα άγρια. 'Οτε ή μην ε;ς Αόν εσπεραν 
τινά άαέσως μετά τήν δ'ίσι·' τοΰ ήλιου εφα- 
νη μένα κοπάδιον πτηνών, τόσον μεγα ωσ*ε 
έπί δέκα λεπτά  διηρχετο, κα ί^νιούτοις ουοε 
εν πτηνόν έ;ήρχετο τής σειράς.

 τοΰτο δύναμαι νά τό πιστευσω,
ά λ λ ά  δέ' εννοώ μήτε πτηνά.

—  ϊ ί  λοιπόν ; ,
 Τώρα σας λέγω . 1 ινωσκετε τ<·,ν ΙΙραι-

; αν Βερμέλλαν, τέ^σσρα ρ-ίλια μα/ράν τοΰ 
ί Ρίου Ί α ν ε ( ρ ^ υ λ ο ιπ ό ν  ε:ς τό χ .  ριον εκείνο 
1 πρό πολλών έτών ήγόρασα οικίαν ην.ς ανή- 
1 /εν εϊς τινα Πορτογάλο·.· ήτο δέ η ρυπαρω- 

τά ττ  οικίαν ήν ποτέ ειδον. Πασα γωνία,  
πδν'μέρος ητο πλήρες πηλοΰ καί άκαΟαρσι- 
ώ ι  όλη δέ ή Οέσιςίβρυε άπό σκωληκας και 
ά λ λ α  ζωύφια τά όποΐα περιττόν κρίνω να ο
νομάσω. Έν πρώτοις ή γνώμη μου ητο να  

! καΟαοίσω τόν οικον όσον τό δυνοτόν ταχέως  
' καί καλώς, ά λ λ ’ έπέπρωτο να τόν κα,αρισω- 

σιν άλλοι δι’ έμέ xal διά-τρόπο·, δν ούτε ε- 
φαντο'ζόμην. Πρωίαν τινά, περφενων να φε- 
ρωσι τόν ίππον μου διά ν'ά μεταβώ ει; τ . ν
πόλ ΐ' ,  ή μην ΐ ’ς 'όν χήπόν ^ου, c



δύο ή τρεΐς αίθίοπες, οίτινες είργάζοντο έ
κεΐ πλησίον τρέξαντες πρός εμέ έκραύγαζον 
« ας φορμίγας ! ας φορμίγας ! » (οί μύρ
μηκες ! οί μύρμηκες ! ) Έ τρεςα είς τό ύπο· 
οεικνυομενον μέρος καί είδον, και ιδού ητο 
αληθές θέαμα. Ό λον  τό μέρος, έφ’ ού υί 
άνθρωποι πριν είργάζοντο, ητο κεκαλλυμμέ-  
νον ύπό μαύρων μυρμήκων, οίτινες ώρμων 
κατά χιλιάδας διά ρογμής αίνος είς τόν πό- 
δα τοΰ τείχους "Οτε εΐδον εις τήν οδόν, ή 
μελανή γραμμή έξετείνετο έπί της λευκής  
κονιοδους όδοΰ δσον ή όρασίς μου έφθανε. 
Τό πλάτος της γραμμής, ώς έπειτα έμέτρη- 
σα αύτό, ητο δέκα δακτύλων, δσον δέ διά 
τό μήκος της  έντός ολίγου ακούετε. Λοι- 
πον τι έπρεπε νά γινη · 1ά  ζωύφια ηρχοντο 
δσον ήδύ/αντο ταχέως καί φανερώς έβάδιζον 
πρός τήν οικίαν. Καιρός δέν έπρεπε βεβαίως 
νά χαθή- δθεν έλαβον τό σάρωΟρον καί ηρ- 
χισα νά έργάζωμαι μέ τήν καρδίαν μου. Έ- 
κάστη του σαρώΟρου κίνησις έσάρωνε χ ιλ ι
άδας μυρμήκων ά λ λ ’ ή εργασία μου ώμοία- 
ζεν ώς εί προσεπάΟουν νά έμποδίσω τό ρεύ
μα του Νιαγάρα μέ ράβδον. "Αμα διέσπων 
τήν γραμμήν οί διεσκορπισμένοι είσήρχοντο 
είς τάς τάξεις οί δέ πρό αύτών κατελάμβα-  
νον έν άκαρί τήν πρώην θέσιν των, ώστε έ- 
νόμιζον ότι έσάρωνον ρυάκιον. Βεβαίως διά 
τοΰ σαρώΟρου δέν ήδυνάμην νά πράξω ούδέν 
έφώναξα λοιπόν τής Ίαννήτας, τής μαγει- 
ρίσσης, νά μοί φέρη χύτραν πλήρη υδατος 
βράζοντος. Τότε ήρχισε σφαγή, άν αγαπάτε. 
]!ασα χύσις υδατος έκαμε νά καλύπτωντα ι  
πολλαί τετραγωνικαί πήχεις τοΰ έδάφους 
μέ νεκρά σώματα καί ήρχισα νά έλπιζω δτι 
ευρον τήν μέθοδον νά έμποδίσω τόν στρα
τόν έκεΐνον. Ά λ λ ά  πόσον ήπατώμην ! Οί ό
πισθεν έρχόμενοι έπάτων έπί τών πτωμάτων  
τών συντρόφων των, ώρμων έπί τοΰ ζέοντος 
έδάφους και διά τοΰ άτμοΰ καί τής θερμότη- 
τος έβάδιζον εμπρός. Έχυνον τό τελευταΐον 
μεΐναν ύδωρ τής λύτρας μου, καί ήπόρουν 
τί νρ πράξω έπειτα δτε φωνή τις έρχομένη 
έκ τών όπισθεν μου μέ έβίασε νά υψώσω τήν 
κεφαλήν. ’Ητο ό γέρων Κ.ύρ Βονήτος, ό 
πλησιέστατος γείτων μου, ίστάμενος είς τήν 
Ούραν.

—  Τί κάμεις, κύριε ; έκραύγασεν άνοίγων 
τήν Ούραν καί εισερχόμενος, φονεύεις τούς 
άρίστους φίλους σου. Τοΰτο ήμεΐς όνομάζο- 
μεν κεύλογίαν.»

—  Νόστιμος εύλογία ποΰ είναι ! άπήντη- 
σα μετ’ άγανακτήσεως, νομίζεις δτι Οά ευ?νθ- 
γηθώ άπό τόν Θεόν άν τά ζωύφια ταΰτα  
είσέλθωσιν είς τόν οίκόν μου καί καταφάνω-  
σιν δλα μου τά τρόφημα ;

—  Ά λ λ ά  δέν εχουσιν ανάγκην τών ίδι- 
κών σου τροφίμων· δέν Οέλουσι νά βλάψωσι 
διόλου τήν οικίαν. Τό μόνον τό όποιον ζη- 
τοΰσιν είναι οί κάνθαροι, αί σαΰραι, οί σκώ- 
ληκες καί τά άλλα  ζωύφια, ώς καί τά ώά 
των, τά όποΐα ύπεραγαπώσιν οί μαύροι μύρ
μηκες. 'Όταν οικία τις καταντήση πολύ α
κάθαρτος όταν, ώς βλέπεις, σκωληκιάσν], οί 
μύρμηκες βαδίζουσι κατ’ αύτής, εισέρχονται 
καί έντελώς τήν καθαρίζουσιν άπαραλλάκτω ς  
ώς πάσα καλή άστυνομία καθαρίζει τάς πό
λεις καταδιώκουσα τούς κακούργους. Διά 
τούτο όνομάζομεν αύτούς «ευλογίαν»

—  νΩ ! άπήντησα τότε, άρχίζων έπί τέ
λους νά εννοώ. Τότε ή έφοδος αύτη είναι 
είδος οικοκαθαρισμοΰ έκ κλίσεως.

—  Α κρ ιβώ ς ούτω. Καί θά ηναι πολύ εν
τελής. "Οταν έπιστρέψης τό εσπέρας δέν θά 
ύπάρχει ούδείς κάνθαρος, ούδέν ζωύφιον είς 
τόν οίκόν σου.

—  Καί πόθεν ερχεται ό στρατός ουτος ;
—  Α π ’ έκεΐ, άπήντησεν ό Βραζιλιανός, 

δεικνύων μοι τήν κορυφήν τοΰ όρους Κορ- 
κοβάδου, τό όποιον ύψοΰτο ώς μέγα μελανόν 
κωδωνοστάσιον μακράν, πολύ μακράν, άφ’ η 
μών, πρός τό πέρας τής πεδιάδος.

—  Τί ; έφώνησα άναπηδήσας, έννοεΐς νά 
μοί ειπης δτι οί μύρμηκες ούτοι έρχονται άπό 
τήν  κορυφήν έκείνου τοΰ ορούς ;

—  Γίάλιστα, άπήντησεν ό φ ίλος μου, καί 
ή γραμμή των έκτείνεται έως έκεΐ χωρίς τής  
παραμικρας διακοπής. Θά ίδεΐς μεγαλειτέρους 
στρατούς άπό τοΰτον άν μείνης έδώ εν ή 
δύο ετη.

Ή νοιξα τούς οφθαλμούς μου δσον ήδυνά
μην καθότι τοΰτο ήτο δι’ εμέ όλος δι’ δλου 
νεον τι. Η εκ τής Οέσεως, εις ήν ίστάμεθα, 
μέχρι τής κορυφής τοΰ Κο^κοβάδου άπόστα- 
σις ήτο τουλάχιστον δύο μιλιών, πλήν πιθα
νώς πολύ μεγαλειτέρα· ώστε άν αρίθμηση 
τις πόσοι μύρμηκες κατεΐγον δέκα τ. δακτύ
λων τόπον καί επειτα πολλαπλασ ιάση τόν 
εύρεθέντα άριθμόν μέ τάς δεκάδας τών δα
κτύλω ν δσαι περιέχονται είς δύο μίλια καί 
πλέον, θά σχηματίσει ιδέαν τινά περί τής  
στρατείας ταύτης.

—  ΤλΟέ νά τούς ίδτ,ς πώς έργάζονται, 
εΐπεν ό Βραζιλιανός, λαμβάνων με άτ.ο τόν 
Spayiova· εΐναι θέαμα, δύναμαι νά σοί εΐπω, 
πολυ άξιοΟίατον.

Καί πραγματικώς ήτο. Η Ιωαννίτα καί 
οί δύο Α ίθίοπες, οίτινες ήσαν συνηθισμένοι 
είς τάς φι) ικάς ταύτας επισκέψεις είχον α 
νοίξει δ’λας τάς Ούρας καί τά παράθυρα καί 
δλη ή οικία έπληρώθη μυρμήκων άπό τής  
στέγης μέχρι τών θεμελίων. Ά ν  ή περίφη
μος είκών τοΰ κδιωγμοΰ τών Εβραίων έπί 
Τορκουεμάδα» έγράφετο τάς ημέρας ταύτας  
άαέσως Οά τήν ένεΟυμώμην, καίτοι αμφιβάλ
λω  άν οί άλγουαζίλοι τοΰ Γολέδου ήδύναντο 
νά έργάζο>νται μέ τήν ήμίοειαν ταχύτητα  
τών νέων μου ξένων. Ά ν ά  πασαν στιγμήν  
τά-^μα τι άποσπώμενον τής  γραμμής, κατε- 
λάμβανε κενήν τινα γωνίαν ή χαρσμιοα· κ·<ι 
άοοΰ ήρεύνων αύτήν κ α λ ώ ,  έπεστρεφον ώς 
διά νά λάβωσι διαταγάς πάντες έν τελεία 
τάξει, ώς εί ήσαν στρατιώται παραλλάσσον-  
τες. Τότε άν τις ητο έκει θά έβλεπε τήν φυ
γήν τών κανθάρων καί λοιπών άλλω ν  ζωϋ—
<picov y.ctX ' t o -  ο ι υ τ ώ ν ·  cf.ii.cf. c v  t c o v  cps'j-

γόντων ζο ϋ̂φίο>ν συνελαμβάνετο ύπό τών 
καταδιωκόντων μυρμήκων άμέσως εκατον
τάδες ε χ θ ρ ώ ν  άνέβαινον έπί τής ράχεώς του 
καί διά μιας ήρχιζον νά τό κατατρώγωσι.  
Κάποτε είς τινα γωνίαν Οά έβλεπε γεροζωύ- 
cpiov στενώς πολιορκούμενον καί άπελ^πιζό- 
μενον περί τής σωτηρίας του.

—  Δέν θ’ άφίσουν καμμίαν γωνίαν άνε- 
ρεύνητον, εΐπεν ό κύρ Βονίτος όστις έφαίνε- 
το ^αρατηρών τάς κινήσεις των ώς εί δλοι 
οι μύρμηκες ησαν ίδικοί του καί ώς εί ήλ-  
θεν ύπ’ αύτών προσκληθείς.— Ίδέ έκεΐ! έ- 
κεΐνο τό απόσπασμα έβίασε τόν εχθρόν νά ά- 
ναβή έκεΐ ’πάνω.

Ένώ έτι ώμείλεΐ μα^ρά γραμμή μυρμη- 
κων ώρμησεν έπί τοΰ παραπετάσματος κλ ί
νης παρακειμένης καί μετά μίαν στιγμήν έ- 
πεσεν άπό τήν οροφήν μέγα ζωύφιον, δυνά- 
μενον διά τοΰ βάρους του νά Οανατώσή εκα
τόν έχθρούς του.

Ά λ λ ’ ό γ ίγα ς  ουτος δέν εΐχε τοιαύτην  
οιάθεσιν. Μόλις εύρέΟη έπί τοΰ πατώματος  
καί πανταταχόΟεν ώρμησαν κατ αύτοΰ, ώς 
άγέλη λ ύ κ ω ν  καί έν καιρώ όλιγωτερω παρ 
δσον -χρειάζεται διά νά τά Οιηγηθή τις τοΰ 
κατέσχ.σαν τά μέλη καί κατέφαγο$ αύτό.

>—  Τοιαύτην σκηνήν δύναται νά ίδης καί

εις ΙίαραμάριβοΜ τής Σουρίνάμης άν ύπάγ/,ς 
έκεΐ, ειπεν ό Βραζιλιανός, κι\ών μετά εύα- 
ρεσκεί^ς τήν κεφαλήν τυυ. Υπάρχει έκεΐ εν 
είδος μ υ ρ μ ή κ ω ν  τούς οποίους ό λαός ονομά
ζει « ιν ιύρμηκας  έπισκέψεως»· διότι ερχοντο 
μόνον άπαξ έν διαστήματι δύο ή τριών ετών. 
"Οταν δμως έλθωσι καΟαριζουσιν δλην τή» 
άποικίαν άχριβώς όπω., τωρα τόν οικόν σου. 
Ό  λαός δέν δυσαρεστεΐται εις τήν έλευσίν 
τ ω ν ,  άπ’ έναντιας ολοι τοΐς άνοίγουσι τάς  
οικίας των, καί πολύ φροντίζουσι νά μή δυσ- 
αρεστήσωσιν αύτούς· τό οποίον είναι καί 
λογ-κόν, διότι άν κανείς τούς πειράξη οί 
μύρμηκες έπιπιπτουσι κατ αυτοΰ άσπλα- 
γνως, τό δέ δαγκαμά των εξάγει αίμα καί 
διά μέσου τής περικνημίδος.

—  Θά εΐναι μεγαλείτεροι άπό τούτοι-ς έ
δώ, βέβαια ;

—  Εΐναι ολίγον· μολονότι ούτοι δύνανται 
νά δαγκάνωσι καί διά ρεσου υποΟηματος έκ 
καννάβεως, ώς τούτο συνέβη είς έμέ τόν ίδι
ον. "Οσον διά τάς φωλεάς των εΐδον είς Σου- 
ρ ινάμ ην  φω/.εάς μυρμήκων έχουσας έξ πο
δών ύψος καί εκατόν τούλάχιστον ποοών πε
ριφέρειαν.

Α κρ ιβώ ς ταύτην τήν στιγμήν (υ.έ δυσα
ρέσκειαν μάλλον, διότι ήρχισα νά ένδιαφέ- 
ρωμαι παρατηρών τά γινόμενα) είς έκ τών  
ύπηρετών μέ είδοποίησεν δτι ό ίππος ήτο 
έτοιμος είς τήν Ούραν, καί λοιπόν άνεχώρη- 
σα διά τήν πόλιν. "Οταν έπέστρεψα, περί τάς 
πέντε μετά μεσημβρίαν δέν εΰρον πλέον ούοέ 
ένα μύρμηκα· οί επιδρομείς άπήλθον τόσον 
aicp'-γδίώς δσον καί ήλθο*. Τά μόνα. ίχνη τής  
διαβάσεως των ήσαν τά σκληρά μέρη τών  
σωμάτων τών ζωυφίων τά  όποΐα κατέφαγον.

ΜΟΤΝΥΧ1ΩΝ

Ό δέκατος τών Αθηνα ϊκών μηνών, ό άν- 
τιστο’γών μέ τόν καθ’ ήμας ’ Χπρίλιον και 
μέ τό'^πρώτον ’Ιουδαϊκόν μήνα, τοΰ ίεροΰ 
έτους, τόν λεγόμενον Νισαν, έκαλεΐτο Μου- 
νυ'/ιών έκ τής εορτής τής Αρτεμιοος, ής ό 
ναός ήτο ε;ς ένα έκ τών λιμένων τών \θη- 
νών, τόν όνομαζόμενον Μουνυχία.

Αί έπισημότεραι έορταί κατά τόν μήνα 
τοΰτον ήσαν τά γεννέθλια τοΰ θεοΰ Απόλ
λωνος, εορταζόμενα τήν έκτην ή κατ’ άλ-



λους τήν έβδόμην τοΰ μηνάς καί ονομαζό
μενα Δελφίνια, επειδή ό περιφημότατος ναός 
τοΰ Οεοΰ τούτου ήτο εις τήν πόλιν τών Δελ
φών. Φαίνεται δτι κατά τούς άρχαιοτάτους 
χρονους μονον την ήμεραν ταύτην άνέβαινεν 
ή ΙίυΟία έπί τοΰ έντός τοΰ έν Δελφοΐς ναοΰ 
ευρισκομένου τρίποδο;, κάτωθεν τοΰόποίου έ- 
ς/]ρχοντο αναθυμιασειςμεθυστικαίκαίάφοΰέγί- 
νετο έξωφρενών έχρησμοδότει. Τότίέπάθαινεν

ή δυστυχής αυτή γυνή έπί τοΰ τρίποδος ε
κείνου είναι τρομερόν. ΙΙρώτον ήρχιζε νά κά- 
μη σχήματα καί κινήσεις σπασμωδικάς· τό 
στήθος της  ακολούθως έφούσκωνεν, ςώ καί 
ή κοιλία της, αί παρειαί της έπρίσκοντο καί 
έγίνοντο ώς αίμα, αί τρίχες τής κεφαλής της  
ώρθοΰντο καί μετ’ ολίγον άφροί έξήρχοντο 
άπό τό στόμα της, καί ή γλώσσα της έκρε- 
μάτο ώς ή τοΰ διψώντος σκύλου. Τόσον δέ

τρομερά κατήντα  πολλάκ ις  ή κατάστασις  
της ώστε καί αυτοί οί ιερείς, οίτινες ήσαν 
περι αυτήν και την έφύλασσον, εφευγον έν
τρομοι. Αφοΰ τέλο ς  έφθανεν είς τήν τρομε- 
ράν ταύτην Οέσιν ήρχιζε νά έξάγη έκ τοΰ 
βάθους τοΰ στήθους ή καί τής κοιλίας της, 
λεξεις οιακεκομμενας, αί όποΐαι μετά προσο
χή? έγραφοντο διότι έθεωρ οΰντο ώς X ό γ  ο t 
τοΰ θεοΰ όμιλοΰντες πρός τούς άνθρώπους ! 
Εις τούς μετέπειτα χρόνους ή είς τόν τρί-

ποοα άναβασις έγίνετο πρώτον μέν άπαξ έ
πειτα δε καί πολλακ ις  τοΰ μηνός, καί ένίοτε 
καί διά τής βίας.

Γήν δεκάτην εκτην τοΰ μηνός έτελοΰντο 
εις Αθήνας τά Μουνύχια είς τιμήν τής θεας 
Αρτέμιοος καί έτελοΰντο μετά πλειστης ό- 

σης μεγαλοπρεπείας μάλιστα μετά τούς πε
ρσικούς πολέμους, διότι κατά τήν ημέραν 
ταύτην έώρταζον καί τά  έπέτια τής έν Σαλα- 
μΐνι ναυμαχίας.


