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Πρό δχτύ βίώ-ων όλη ή Ευρώπη εβαίνετο έτοιμος 
\ά μεταγγισθίί ε ί; τήν ’Αιίαν. Τά κατ:ΐκοΰ/τα αυτήν 
έθνη διάφορα μέν χατά τήν γλώσσαν, τά ήθη χαί τήν 
κ αταγω γήν ,  συ»δϊδεμένα ομως διά τής αυτής θρη 
σκιίας χαί τών αυτών προλήψεων ιυ<εμα·/ηστιν, χαθώ: 
τό πάλαι οί μικροί και όλιγαριθμοι λαοί τής ‘Ελλά
δος κ ιτά  τής πατρίδος τοΰ Ε<το:ος κα! τοϋ Αίνε’ου, 
ή μάλλον καθώ; οί Αργοναΰται ηοωις χατά τής Κολ. 
χίδος. Έδωχε δέ πρώτος τό σύνθημα άτλοϋς χαί πτω- 
γός έρημίτης Πέτρος το όνομα· διότι συνοδεύω* τους 
βπεο^ ομένου; είς τα τής Ι«ρουσαληα προσκηνυματα 
Γαλάτας ct?cv αύτοψεί το ϊΐΰτα  πάσχοντας τού; χρ ι
στιανούς ύπό τών κατεχόντων τήν άγίαίν γήν Σαρα- 
κηνών, ώ ιτ ε  άπεφάιισε νά δ εγείρη τήν Δύσιν χατα 
•εής ’λ να το 'ή ;. "Οθεν φέρων γράμματα τοϋ Πατριάο- 
χου τών ‘1ερ3σολυμων Συυε'ϊνος πρός τόν Πάπαν 
έζήτησε τήν βοήθειάν του υπέρ τοΰ χηρύγματοί, τό 
όποιον υπό ζή'.ου ένθουσωδώς άεέλαβϊ, περιφερό 
μένος δέ είς διαφόρους τόπους προε'τριπε τού; στρα· 
τιώτας τοΰ Χριστοΰ εί; τόν ιερόν τοΰτον πόλεμόν.

’Αλλά χαί Αλέξιος δ Κομνη.ός, αύτοχράτωρ τότε 
τής Κωνσταντινουπόλεως χαί τοΰ Γραιχορωμαικοΰ 
βασιλείου, καταπιεζό^ενο; ύιτό τών εχθρών επικαλείτο 

Τόμυς Α1.

»7 «δόν συγχρόνως τήν συνδρομήν τοΰ ι/ενάλου άονιε. 
ρί'ως τής 'Ρώμη.:. Ή  πρώτη συνέλευσίς ε<.*Arj ■ 
σιαστικών και πολίτιχών μεγιστάνων συνεχροτήθη εις 
τή' Ιταλίαν άλλ’ αύ:η «ίχε» άπομάθει πρό π-λλοΰ 
τους ηρωϊους αγώνας χαί τάς έπΐ'/ειρήσιις των 
καταχτήσεων. Τβύναντίον δέ οί Γάλλοι άνεδειχνΰον- 
το πανταχοΰ καί πατά πάσαν πεοίστασιν φίλοι τοΰ 
"Αρεως καί τών κινίυνων. Είς τή/ πόλ ν λοιπόν 
Clermont άπεφασΰθη έμοθυμαδόν ή έχστρατίΐα, 
άφ’ ού b μέ< Ιίετρος μετά λυγμ,ών έ^ρηνολόγησεν είς 
τήν ομήγυριν τάς βασάνου; τών όταδών τοΰ Ευαγ
γελίου, ό δέ πάπας δημηγο,ήσσς εύφραδεστατα ύπέο 
τής πίστεως έξηλέ«τρισε τούς ακούοντας. Διά τοΰτο 
»ύ9υς πάντες ωυοσαν τήν άπελευθέρωσιν τών θ«ο6α· 
διστω* τόπων κοσμήιαντες τό* δϊξ:ό-< ωμον χαί τά 
χράνη των διά. τοϋ σημε’ου τοϋ σταυοοΰ.

Μή νομίσωμεν οτι ό οίστρος ουτος κατέλαβε μά<ον 
τοΰ; ές επαγγέλματος μαχητά:,άλλά καί γυναΐχες χοί 
πα δια έ?ημεουν τό αΰτό σύμβολον τής π ίσ τιω ί εί·ς 
διάφορα τοΰ σώματος μέρη χαί είς τά ένϊύματα. Οί μο
ναχοί λειποτακτοΰντες έχ τής έρημου ηύτομόλουν εις 
τάς συντασσομένας φάλαγγας νομίζοντες οτι ελχονται 
ίιπό θείας έμπνεύ ;εω ;, οί δέ λησταί καί χαχοΰργοι 
χαταλίριπάνοντες τά άγνωστα κρησφύγετα ήρχονιο νά 
εξοΑολογη^ώσι τά ; αμαρτίας των, ύπεσχονιο δέ νά 
ύπάγωσι καί είς τή» Ιεοουσαλήμ διά νά τάς έξαγο. 
ράτωσιν έντςλώς.

Πανταγόθεν τής Ευρώπης εκ^ουντο στρατίύματα· 
δθ<ν έπαυσαν πάσα· άλλα( δ.αφοραί καί υποθέσεις, ή δέ

Τινχ·. ί\Γ.



ειρήνη άποκαθίστατο παντού όίμ* έπιρίΐΜτο ή σταυ* 
ρορόρος σημαία* άλλ' οί οτοκ^ορόρΜ έκ προοι
μίων ήδη έπιλαθόμινοι χοΰ σχοποΰ έξέχλιναν είς πα/- 
τοδαπάς χακουργίας χαί έχδιχήσιις· λαρυραγωγίαι, 
άρπαγαί, φόνοι άδικοι, χαί λύσσα χατά τών όρθοδόξων 
τής Ανατολικής έχχλησί«ς χριατιανών έδεβήλωσαν τό 
0<ομα τής πίστιωζ, το όποιον ιίχο* οί πολεμοΰντες ώς 
σύ/δημα.

Διά τοΰτο ή πρώτη αύχών στρατιά έξ Ικατόν χ ι 
λιάδων περίπου Ιταλώ» διοικουμένων ύπό ίιρέω; τινο; 
Βομάρ χαί το) κό,ιητος Έμηκον χαχιθραΰσδη ύπό 
τών πολιμίων είς τήν πεδιάδα τη; Νκαίας* άλλοι 
δι πρό α)τώ* είτιτςτον χαί κ ιτ ’ αύτή» τή< διά μέσου 
τών χριστιανικών τόπων γι»ομέ/η» πορείαν, χαδώ. 
π. χ . είς τή< Ουγγαρίαν ή μοίρα τοΰ Γκάτσαλκ.

Ά λλ  ή μυρμηκιά τών παρασκευαζομένω» ήτο 
αναρίθμητος ohv νέα στρατιωτικά σώματα, Φλα- 
μάνδοι χχί Γάλλοι, έξ έκατόν χαί ταΰτα χιλιάζω» συγ
κείμενα πεζο^ν χα ιππέων έβάδιζον εις τήν ‘ Ελλά
δα, ή τήν Κω/στα»τινούπολι*· άργηγοί δ’ αύχών ή- 
σαν ό πρίγγιψ τβΰ Τάραντος Β^ημόνδος χαί ό δού; 
τής Λ ίδαριγγίις Γοδιρρέδο;. Ά λλ ’ ίχ τοότων μό
νον ό άπαδανατυδιίς ύπό τής μοΰση; τοΰ άοι- 
δοϋ τής Ιταλίας Γάσσου 'Γαγχρέδος άνεδεί/δη ά 
ξιος τή ; ιστορία;. Τά άδιμιτουργήματα, όοα έτέλ- 
μησαν χαί είς τά πέριξ αύτοΰ τοΰ Βυζαντίου, έχί- 
νησαν διχαίαν τήν άγανάχτησίν τοΰ αύτοχράτορος 
Αλεξίου, όθεν έρρό/τισε νά χαταστείλτ; διά τής Si ας 
τή·/ θρασύτητά των.

Εκατόν χιλιάδες ιππέων, πεντακόσια: δέ πιζών έ 
ςρατοπέδευσαν επειτα πλησίον τής Νιχαίις χαί έπεχιι- 
ρησαν τήν πολιορχίαν της. Γινόμενοι δί τής πόλιω; 
χύριοι προχώρησαν εΐ; τήν μιχράν Φρυγίαν, οπου κρα- 
τιράς γε*ομένης μάχης ιρονεύθησαν τιτρακισχίλιοι 
τουλάχιστον ΰπό τοΰ σουλταν Κιλΐγ Άρσλάχ.

Ά ρ ’ ου ομως διελδόντες τήν Πισιίίαν, Λυχαονίαν 
χαί Κιλικίαν ιρδασαν ιίς  τήν Ταροον χατεγομένη* υπό 
τών πολιμίων, διηγέρδη Ιρις μεταξύ του άρχηγοΰ 
Βαλοουίνσυ χαί τοϋ Ταγχρέδου' όδεν έχ τούτων ό 
πρώτος άναγορευθείς ήγεμών τής Εδέσσης (Μεσοπο
ταμία), ολίγον έρρόντισε πλέον πιρι τής κυρίας χα 
τακτήιεως.

Έν τούτοις τό στράτευμα προοδεΰον έςεπόρθησε 
τή' Αντιόχειαν- έπιδημία όμως ΐπισκήψασα έθέρισεν 
(πέχεινα τών πεντήχοντα χιλιάδων εντός δλίγου 
Μετά δέ τήν άλωσιν,τήςΊερουσαλήμ κατά τήν 15 Ίουλ. 
1099 άναγοριυδεις βασιλεύς αύτής ό Γοδιρρέδος 
έχειροτόνησε καί πατριάρχην καθολικόν τόν Άρνοΰλ- 
ρον ή δέ άναρανιΐσα νέα διχόνοια έμάκρυνε μέν τό» 
■Ραϋ,ιόνδον καί άλλους αρχηγούς, έπέρερε δέ τήνάπο- 
τυχίαν τής άλώσιως του Άσκάλωνσς.

‘ Εκατόν χ ιλ ιά ίις  Λομβαρδοί συναδροίσθέντες υς-ιρον 
6*5 τίνος κόμηχος Άλέέρτου (de B landrat) έξεστρά- 
τιυσαν ιίς τήν ’Ανατολήν, χαδώ; χα! πολλοί Γερμανοί 
ύπό τοΰ Δουκός τής Παβαρίας Κονράδου άρχόμινοι· 
άλλά χαΐ αύτοΐ χαί άλλοι μετ’ αύτούς έλδόντες τώ 
1103 χατεθραύσθησαν ύπό τών έχθρών έχτός τοϋ δου- 
κός de Nevers διασωθέντο; είς Ά ντιόχ ιιαν’ ομοίως δέ

κατεστράρησαν κ«ί αλλα τάγματα είς τήν Νικομήδειαν.
Έ ξ ιίχοσι πόλεων χαί τινων χωρίων συνέχείτο τά 

νιβν τής ‘Ιερουσαλήμ βασίλιιο/· χαί μέρη μίν αΰτού,τά 
π ιρ ίτήν Γινησαρέτ έδόθησαν ιίς  τόν Ταγχρέδον, τά δε 
λοιπά διέπων ό Γοδιρρέδος ίφορολόγιι τούς έμήρας τής 
Καισαρείας,τής 11τολιμα{δος,χαί τοΰ Άσχάλωνο<,ύ#έ- 
τβξ» τούς Άραβας,εχιιτα δέ άπέδανι τώ  1100 χατα- 
λιπών τήν εξουσίαν ιίς  τόν άδελρόν του Βαλδουίνον* 
ο ιτις βοηθούμινος ί»ιεό τών Γιννοατώ» διά θαλάσ
σες, έχυρίευσε τήν Ερσούρ καί τήν Κισάριιαν, προ. 
ιέβαλι δέ χαί τούς Αιγύπτιους.

Μ ιτά ιαΰτα πϊρεδόδη ιίς τούς Σταυρορόρους χαί 
η 1 ρίπολις. Ιότε ήλθε χαί ο υίος τοΰ Βασιλέως τής 
Νορβιγίας Σινούρ μιτά ιίχο»! χιλιάδωκ δυ»άμεως 
στρατιωτικής, ώ ίτ ε  διά τής βοημίας «ύτών έχυριεύδη 
καί ή Σιδών· άλλ' ίπιχειρήιας £χστρ«τείανκαί κατά τής 
Αίγυπτου ό Βαλδοι/ίνος άπεδανε τώ 1118.

Ό  διάδοχος αύτοΰ Βιλδουίνος Du Bourg νικηθείς 
υπό του έμηρου τή ; Βερ^ίας έ^υλακΌδη, έν ω τ «  
ιχρατιόματά του έξηκολούδουν τόν πόλιμον' έπειτα 
δέ Λυτρωδείς προοιβχλι τού; έχθροΰ; του πολλάχις 
χαί έπανήλδεν είς τήν ‘Ιερουσαλήμ.

Ουτω καί οί μετ’ αύτό» διετιλουν εναλλάξ πολί. 
μοΰντις καί πολεμούμενοι.

Γώ 1147 δ βασιλεύ; τ?ς Γαλλίας Λουδοβίκος δ 
Ζος έςΐίτράτευσιν είς την Παλαιστίνην μ ιτά  εκατόν 
χιλιάδων στρατού συνεπάγων καί τήν σύζυγόν του* 
άλ/.ά^πρό αϋτοΰ^ ρδάιας ήδη εις Κωναταντινούπολιν 
χαί ό αΰτοχράτωρ τ ίς  Γερμανίας Κονράδος, ε- 
«ικήδη παρά του έχθροΰ εις Καππαδοκίαν και ίχ 
τών Γάλλων δέ όλον τό ημυυ μέρος άπώλιτο τό μέν 
ύπό λιμοΰ χαί ταλαιπωρίας, τό δέ υπό το1) ξίρους, 
τά οέ υπολειιρδέν έπεχείρησι τήν πολιορκίαν τής Δαμα
σκού,ό Λουδοβίκος ομως ή»αγκάσδη μετ’ ολίγον νά Ιπα- 
νέδλζ είς τήν Γαλλίαν.

Δυο έχ τών Λατίνων τούτων βαίίλέων τής ‘Iipou- 
ταλήμ ένυμρεύδηταν συγγενιι; τών αύτοκρατόρων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ό μέν Βιλδουίνος (11 60 ) θυ- 
γατέρΛ τοΰ Μανουήλ,ί δέ Α μωρύ(1167) τήν άνιψιοίν" 
αλλά τώ  1187 ό Σαλαχαδΐνος βαιιλιύς τής Αίγυπτου 
έπανέλαβι πολλάς κατακτηθείσας παρά τών Λατίνων 
χώρας.

Ολιγω υσΊερον και άλλοι βασιλείς, 6 τής Α γγλ ία ς 
‘ Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος, ό τής Γαλλίας Φίλιππος 
Αύγουστος, καί ό τή; Γιρμανίας αΰτοκράτωρ Φριδε- 
ρίκο; Βαρβιρουσσος ήλθον μετά μεγάλων καί αυτοί 
δυνάμιω εχαστος (ό δεύτερο; χιλ. 100) Ά λλ ’ ό μίν 
τρίτος νιχηαας τούς εχθρούς παρά τόν ποταμόν Μαί
ανδρον καί άπέθανε, τό δέ στράτευμά του χατιστράρη 
υπό τών νόσων καί τή; χαχοπαθείας, δ δέ δεύτερος 
ιπιστρέρων είς τήν Εύρώπην ϊχρατήθη αίχαάλωτος 
παρα τοΰ δουχος τής Αυστρίας, τόν όποιον είχ ι πε* 
ριρρονημένον έπί τ·*5ς πολιορκίας τής Πτολιμαΐδ^ς, 
επιιτα δι άνακαλυρδιίς ύπό τοΰ μουσίχοΰ του άσαντος 
εξωδιν τοΰ δεσμωτηρίου ά?ήν τινα γνωστήν, «ις τήν 
ίποίαν αύτός άπήντηαε δί άλλη;στρορής, έξηγοράοδη 
παρά τής βασιλίστης.

Τώ 1197  δ Έρ^ΐχος 6ος. αύτοκράτωρ τής Γερ

μανίας Ιπιμψιν άλλην δυνβμιν ιίς  τήν Παλαιστίνην. 
Διότι οί ίχθροί κατεΐχον όλην τήν Συρίαν χαί άλλας 
ίκβρχίας πολλάς του Βυζαντινού Κράτους.

’Εκ U  τής Γαλλίας έκι*ήθη τώ  1202 άλλη έκστρα- 
τ ιία  ιίς τήν όποιαν ήιο χαΐ έ συγγραρεύς αύτών Vil 
lehardouin .

Έπειδή δέ β Ίοαάκ αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου ί  
τογε τότε τυφλωθείς καί ήχμαλωτισμένος ύπό τοΰ ά- 
διλφο) του Άλεξ'.ου,δ υιός του έζήτησε τών προσιρχο- 
μέ»ων σταυρορόρων τήν βοήθειαν, ϋΰτο ι λοιπό» λαρυ 
ραγωγήιαντες τήν Χαλκηδόνα, έκυρίευιαν τόν Γαλατάν 
καί κατεσκήνωσαν βπό τά τ ιίχη  τής Κωνσταντινου
πόλεως, έ» ώ ό στόλος ιών Εννετών έχβιάσας τήν 
σιδηράν άλ*οον τοΰ λιμένο; είβήλδεν έπειδή δέ επιιτα 
άνηγοριύθη ύηό τοΰ λαοΰ ό Μουρτζοΰιρλος έχ του 
οίκου χών Δουχών, οί Λατίνοι, οίτινες ιόρίσχοντο ίχεΐ 
πληιιον, δραξάμενοι τή ; προράσιως ταύχης έκυρίευσαν 
τό Βυζάντιον καί άνεγνώρισαν αύτοχράχορα τόν Βαλ 
δουίνον (1204 ) τή Δ', κυριαχή τοΰ πάσχα. Τότε οί ίπ- 
πόταιιικηιαΐ διε*ύβιυον έπαρχίας όλβκλήρους ώς χέρδο; 
παίζοντις χαί ευδυμοΟντες.

Ά λλ ’ οί Έλλη*ες, άν καί έ»ικήθησαν έξ επιβουλής, 
ουδέποτε δμως ύπετάγησαν· οθεν τοΰ μέν Ανδρονίκου 
Ιγγονός τις έχηρύχθη ήγιμώ» τής Τραπεζοΰντος, ό 
δέ Λέων Σγοΰρρος ίεσπότης τής Νχυπλίας κα! Άρ 
γολίδος, δ Μιχαήλ Ά γγελος Κομνηνός ήγεμών τή; 
Ηπείρου, δ δέ θ;όδωρος Λάσχαρις, χυριάρχης τή; 
Νιχαίας, έπειτα συμμαχησά*των αύτών μετά τοΰ 
βασιλέως τών Βουλγάρω/ Ίωαννιχίου' συνιλήρθη μέν 
αιχμάλωτος (1205) παρ αύτοΰ έμπροοδεν τή; Άδρι. 
ανουπόλεως ό Βαλδουΐνος, έκ δέ χών άλλων οί πλει- 
στοι έσράγησα», ώ ίτ ε  ή δυναστεία αυχη τών Λαχίνω» 
ίχινδόνευε νά έκριζωδΐί εύθύ; μετά μίαν γενεάν.

Έν τούτοιςδ πάπας (12 1 3 ) άνε^ρίπιζε τό πυρ τοΰ 
πολέμου καί προέτρεπε τούς χριςιανού; εις νέαν έ«ς·ρα- 
τεία»."Αλλοι τότεήγεμόνες και βασιλίίς,χαδώςΆ»δρέας 
Β’. τής Ουγγαρίας χαί Φερδινάνδος Β’. τή ; Γερμανία, 
Ιστρατολογήδησαν' ήλδον δέ πανταχόδεν καί άλλοι, 
οιον έχ τής Ολλανδίας καί Κολωνίας κτλ. ά- 
ποπιιρώμενοι νά κυριεΰιωσι τήν Αιγυπτιακήν πολιν 
Ταμίαδιν.

‘Ο Φρεδερΐκος νυμφευδε'.ς τήν κόρην του τελευταίου 
βασιλέως τής Ιερουσαλήμ Βριένου, εΐσήλθεν αύτόδι 
χαί λαβών έ»τός τοΰ ναοΰ τής Ά ναστάιεως τόν στέ 
φανόν έστέρδη μόνο;, ώς άρωριτμένος ύπό τοΰ πάπα.

Κατά τό 1247 ά'λος βασιλεύς τής Γαλλίας ό 
Λουδοβίκος Θ', δ^αδέμενος τά τοΰ βασιλείου έξεστρά 
τιυσε κατά τών δραστών τής Συρίας καί Αίγυπτου 
άλλά νιχηδιίς ή/μίλωτίϊδη· έπελδώ» δέ καί τά δεύ 
τερον, άρ’ ου έλυτρώδη, άπέδανι χω 1271 είς τά πέρι 
τής Καρχη^'όνο;, πολεμούμενος ύπό τώ ν  Αιγυπτίων 
*αί Συρίων ήνωμέ*ων· ώστι μετά 88  εχη έξέλιπον 
παντελώς οί ιρράγγοι έχ τής Ιερουσαλήμ, ή δέ Κων
σταντινούπολή άπηλλάττιτο τό 1261 έχ του ζυγοΰ 
τών Λατίνων, ύπό τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου αύτο- 
κράτορος τής Νιχιίας ώστε ό Βος.Βαλδουΐνος βασιλ-ύ- 
σβς 37 έτη ή/αγχάσδη νάρυγη εις τήν πατρίδα του.

Έ χτοτι ϊγείναν χαί άλ^αι τ ινέ; άπόπειραι πρός ά-

πιλιυθέρωιιν τής Παλαιστίνης, άλλά πασβι άπέβη* 
σαν μάταΐαι' διότι οί αλλόπιστοι ήταν ήδη πανταχοΰ 
χραταιοί χαι άχαταγώνιστοι, όθεν χαί μόνη ή μιχρά 
Λσ:α εγείνε τάρος ενός τούλάχιστον εκατομμυρίου 

σταυρορόρων.
*Ητο χατ έξοχή» περίιργος έχιίνη ή εποχή .’Α 

πό καταβολής τών άνθρωπίνων πραγμάτων οΰδέποτι, 
καθίος χότε, τό αύτό πνεύμα, δ αύτός σκοπός, ή αυ
τή επιθυμία εχινιησεν ως ε» σώμα τοσούτους λαούς 
χαί είς διάστημα μαλιστα δλοκλήρων αιώνων. Κατ’ 
άρχάς ζήλος θρησκείας βεβαίως άνεζωπυρησε τάς 
ψυχάς· υττερον όμ«·ς καί μέχρι τέλους ένήργουν μό
νον ταπεινότερα, ή καί ολως χαμαίζηλα πάθη, βίον 
ή φιλοδοξία, ή ακολασία έχβακχεύουσα μάλιστα τούς 
μοναχούς, ή έλπίς τοΰ πλουτισμοΰ ιίς τάς εύδαίμο- 
νας χώρας τής Ανατολής, πρό πάντων δέ ίσως ή 
άνχιζηλία καί ό ρθόνος. Διότι άρ’ οχου μετετέθη ό 
δρόνος τών Καισάρων άπό τής ‘Ρώμης είς τό Βυ. 
ζάντιον, χά ιμα μέγα ή/ιώχθη μεταξύ τών δυο τού
των έπιχρατειών. ‘Η Δυτική Έκσλησία δέν επαυσε 
»ά ύποβ/.έπη καί νά λυπή πολλαχώς τήν Ά νατολι- 
χήν έπειδη ούτε τή» δόξαν καί λαμπρότητά της έ· 
δύνατο νά ύιιορέ^. 'Γούτο δέ χατερωράθη κυρίως έπί 
τών σταυροροριχών πολέμων, ότι ούδέν είδος κακίας 
παρελειψαν κατά τών Γραικών οί λεγόμενοι στρατιώ- 
ται τής πίστιως· άλλ’ ένόμιζον δτι έκπληροΰσιν ιερόν 
καθήκον συνειδήσιως βλάπτοντις χαί καχοποιοΰντες 
τούς Γραικούς καθ’ όποιονδήποτε τρόπον, όθεν κατε- 
πολέμησαν αυτούς ώς άσπονδοι εχθροί τόσω μάλ
λον έπικυνδύνω.',οσω προσήλθον ώ ; ρίλοι χατά τόρα ι- 
«ομενον καί συυπαδοΰντες εις τά δεινά των.

Ά λλά τίνις «ρά γε διέπρεψαν μάλισχαείςτόν πονηρόν 
τοΰτο* άγώ να; Ποιους ό ίΐάπας ιυρίσχι πάντοτε ούγί 
μόνον προθύμους, άλλά καί ικανού; νά ύπηρετήσωσιν 
είς τά δυβούλιά του ; Ούχί τους Ιταλούς βεβαίως, 
διότι ήσχν ά'.ύνατοι ούιε τι.ύ; Γερμανούς, έπειδή ε- 
κινοΰντο δ^κο/ώτε;ον Ά λλά τούς Γάλλους ώς 
έξαιρέτως άποτελοΰντας μεγάλην δόνιμιν έχ πολ
λών και μικρών χατά μέρος έπαρχιών, ορμητικούς 
δέ έ'-παλαι χατά πά-αν περίοτασιν άναδειχθέντας·

Καδώς ό Παπας Γρηγόριος XII ούιτησεν άπό τοϋ 
XVI αίώνος έν ‘Ρώμ») έλληνοπαίδων σ-^ολεϊον οθεν 
έξήλθον οί προσήλυτοι καί άποστάται Λέων Ά λλά- 
τιος κα! Πέτρος Άρκουδιος χαι Ματθαίος Καρυόρυλ- 
λος καί άλλοι τοιοΰτοί πολλοί μυσταγωγηθέντις 
πρωΐμως τής λαοπλάνου ύκοχρίσεως τά δργιαάπό 
τών χρόνων ήοη Φιλίππου χοΰ Αύγουστου χατε- 
στάδη χαΐ είς Παρισίους σχολιΐον, 3πο» παιδία έλλή- 
νων κατηχούντο παρά τών Γάλλων τά δόγματα τής δυ 
ιικής Εκκλησίας διά νά χρησιμεύσωοί ποτε ώς από
στολοι αύτής εί; τήν Ανατολήν, έχοντες δηλ. Ιργον 
καί χρέος ιδιαίτερον νά άποβουχολώσι τούς άπλβυ* 
στέρους τών Γραικών καί νά αύξάνωσι τών προσήλυ
των τόν άριθμόν όθεν τό δίχτίΌν τών νέων τούτων 
άλιέων τής πίοτεως έξηπλοΰτο άπό τών ‘Ελληνι
κών νήσων μέχρι καί αύχών τών παραλίων τής Συ- 
ρίας.

Ό  ζτλ : ς τής 6ρ η«« ί«ς iv9ou*ia«v ϊδ αΐχι'ρως τάς



γυναίκας κατά τους χάρους έχβ'νους. Πολλοί κυρίαι 
τή , Γενούας χτλ. ομόσαιαΐ νά έλιυθερώαωυι τή» Ίε 
ρ:υιαλήμ έκτοΰ ζυγοΰ τή; δουλεία; έήήτη^αν'τήν ιίς 
το,ίτο προσταοίαν xai βοη3ciav τοΰ Παπα.

Μετά τή* εκιην σταυροφορίαν βασίλισσα τ ις έί 
Ουγγαρία; ά^οσιωδεΐ:ια εις τήν Aatpifev τοΰ Χρι. 
αταΰ παρέμεινε σταθερώ; εί; τήν άγίαν πόλιν μέ/ρι 
τελου; ζω ή ;. Τό παράδειγμα τοΰτο ήκολούθησα* καί 
ποΛλαι ίχ τών γυναικών τή; άριστοχρατική; τάξεω ;, 
χα&ώ; ή κόμητυα τής Φλανδρία;. Μαργαρίτα τις 
πολιορκηϋεΐσα εί; τήν Ίιρουσαλήμ[π>ρά τοΰ Σαλαχχ- 
δινου έχρημάτισιν ’Αμαζών, οΰιω'ς ίίπεϊν, τοΰ οταυ- 
ροΰ διότι περ βεβ.,ηυένη 6ώρακα, φέροΐ/σα δέ κράνος 
χαλκοΰν επί τής κιφαλής έμάχετο ά.δρείως εί; τάς 
ταξΐΐς τών ιτραιιωτω** ύστερον ευτύχησε ν» διέλΟτ; 
άόλα β ής ό*ην τήν Ατίαν,.πιστρέφουοα εϊς τήν πατρίδα 
της (Laon) οπου και απεδα»εν. Αί πλεΪ3ται ομως 
τών δυστυχιών τούτων γυναικών, « ί oRGiai παραφε- 
ρόμεναι εΐ'τε ύπό τοΰ ένδουϊίαιμοΰ τής θρησκείας, είτε 
υπό τή ; πρό; τους άνορα; των ά ^ η η ς ήιολούθησαν 
μετά τών τέκνων τήν εκστρατείαν, κατέσχρεψα» έλεει- 
νώ ; τόν βίον καδ’ όοόι' διότι ή μεγάλη αυτη τών 
λαών κί»ηιις άρχομένη ώς παλί^οια του ώκεανοΰ 
άπό τής Ευρώπης ίτελεύτα «ις τήν ’Ααίαν, ώοτε 
όλο; ό μεταςύ τόπος ητο π/ήρι;ς ανθρώπων μετανα- 
στευόντων είς άγνω ιτα  κλίματα, ολίγων δί τινων 
έ.τα»ιρχομένων εις τήν πατρίδα των. "Οτε τό Δορΰ 
λβοί έκινδύνίυε νά άλωθή, πλήδος χοιούτω/ γυναικών 
και νεανίδων φοβη6*ϊται τήν κτηνώδη έκδίχησιν καί 
λύσσαν του έχθροΰ έφαντάσδη^αν νά τόν έξευμενίσωσι 
φέρ;υσαι ώς μεί/.ιγμα άξαντα τά ές άδαμάντων καί 
άλλων πολυτίμων Λίθων κοσμήματα, δσα εϊχον' άλλά 
πόιο< αρά γε εμιΐνα* ήΐατημέναι I

"Οσα κακά διηγούνται οί ποιηταΐ ότι ουνέβησαν 
είς τάς διαφόρους τής ‘Ελλάδος πόλεις, τών οποίων 
οί ήγιυό/ες, ή βασιλείς έλειπον είς τήν πολιορκίαν 
τή ; Τρωάδος, δηλ. μοιχεΐπ καί μεταβολαί δυναστείας, 
xai στάσεις, κα! φόνοι, κατεμάστιοαν πάσας τα; 
γώρα; τής Εύρώπνις, αί όποΐαι ουνεμάχου* είς τόν 
ιερό» τοϋ τον πόλίμον.

Δυσκόλως δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν έπικρα 
τοΰ-αν αμάθειαν εί; τά άπειρα έκεϊνα στίφη, τά όποια 
έ®έροντο ώ ; κύματα αλλεπάλληλα έχ δυσμών πρός ά- 
νατολάς. ‘Ο Γάλλος ίστοοικός μιας έχ τών πολλών 
σταυροφοριών τούτων Jo in v ille  λεγόμενος βέβαιοί 
οπουδιιως ότι δένδρα τοΰ επιγείου παραδείσου φέρου*ι 
τό κινάμωμον, τό χαρυόφυλλον, τήν ζιγγίβερίν καί 
άλλα τοιαΰτα, επίστευε hi οτι τά άρώματα ταΰτα 
άνρευονται είς τά υδαχα τοΰ Νείλου, όπου τά μετέ- 
®ερον οί άπμοι.

Συνήθως οί οδοιπόροι οϋτοι, οσάκις έπλησίαζον εί; 
τινα πόλιν τής ’ Ανατολής, ένόμιζο* Βτι ήτο ή ’Ιε- 
ρουιαλήμ, ώ ;τ ε  πάντοτε ήρώτων, α ι  δέν έφθασαν εις 
τό τέλος τής αποδημίας των.

Τότε κυρίως έγνώρισαν οί Εύρωπαϊβι τόν ξένον 
κόσμον Ιχτοτε δέ προσδιωρίσθη προϊέτιτό σχήμα τών 
ακτών καί ή θέσις τών ακρωτηρίων.

II επιμιςια τόσω* λαώ« προς άλλη ους αγνώστων 
εΰχόλυνε τήν μεταφοράν τώ* ξένων προϊό»τ«ν άπά 
τόπου ιίς τοπον' οθεν κατ έκεΐνον τόν καιρό» μετε- 
κομίοθη καί ό σαχχαροκαΛαμος εκ τής Τμπόλεως είς 
τί;ν Σ κίλία».

Οι δυο α:’ώ*ες τών σταυρο^ορικώ/ πολέμων συν. 
δεςυσιν ώ ; γέφυρα τούς αρχαίους καί «ιωτέρςυς χρό
νους. Κατ αυιους άρχιιαν νά τιμώνται τά γράμ
ματα’ τότε άνεφάνησα» ό Πλάτων χαί ό 'Αριστοτέλης, 
καθώ; τι>ε; άστερισμοί, ή χομήται, οί όποιοι έκλι- 
ποντες είς π:/υν κϊΐρόν έπιτελλουιι πάλιν είς τόν 
όρί,οντα χαί ίέρουσιν είς Ιχστασίν τους θεατάς ώς 
νέα φαινόμενα.

Οί γραφείς επολλαπΛασιαζον τά Ελληνικά καί λ*- 
τίνικά συγγράμματα, τά όποια ηιαν τεθαμμέ<α είς 
τά μοναστηρΌ, ή οέ φιλομαθεια έςεπυρίευδη διά μιας 
τοσουτον, ω^τε πολλά εκ τούτων ειχον τεταγμ,ένην 
ημέραν, ο%ε έγίνο*το δεήίε c πρός τόν θ*£ν υπέρ τών 
γραψάνχων, ή έκδόντων εν βιβλίο* !

Διά τούτο καί τά πανεπιστίμια συνυχώμενα ώς 
έστιαι, ούτως ειπεΐν, φωτό;, έλιβον διάφορα προνόμια 
«αί διχαιώμανα, τά όποια διδόμενα σήμερον κινοΰοι 
σκάνδαλο* ώς παράλογα καί ώς άναχρονυμός.

Το πα* αρα δφεί'ομιν εις τήν χρυχιανιχήν θρη
σκεία*, ητις ανελαμψεν εί; τή* πόλιν τώ» πόλεων τήν 
περιλάλητον ‘ Ιερουσαλήμ.

Ουδεμία άλλη πόλις βεβαίως παρά χήν Ίερουια· 
λήμ ητο ιιξια να εμπνεύαΐ) χοσοΰτον ένθουιιασμόν. 
Χύτή έχρημάτισεν ή καθέδρα του Δαβίδ καί τοΰ 
Σίλομώντβ;· αΰτοϋ άνηγέρθη ό περικαλλέστατος 
τών ναών, όπου άπιθησαυροΰνχο ή κιβωτός xat 
αι π/.ά<ες τής διαθηντις. Αυτόθι Ιγένοντο αί σκι
ώδεις ιεροτελεστία· καί αί αινιγματώδεις άποκα- 
λύψεις, καί αί θεόπνευστοι προφητεΐαι. Έκεΐ ποτε 
και ο Ιαχωβ είδε* έν ίράματι τήν ε’ς ούρανούς ά 
γουσαν κλίμακα χής θείας οικονομίας, κα! τό ιιδος τοΰ 
θε:ύ τυπικώ ; εωραχεν έ πατριάρχη; καί οίκον θίοΰ 
και τοπον θεοϋ τήν χώραν ώ·όμασεν· οδεν καί οί 
προφήται πόλιν θεοϋ xat πόλιν άγίαν καλοΰσι τή» ‘ Ι 
ερουσαλήμ (‘ Ησ. μη· νβ. 1)· άλλά πόλιν ά ,ίχν τήν 
‘ Ιερουσαλήμ άνεκήρυξε τό πνεϋμα τής άληθείας χαίδιά 
τοΰ Εΰαγγελιστοΰ Ματθαίου (Δ. 5. 15. 21 .) προ
σέτι δέ και ολη* τήν Ιουδαιαν’ διότι έν αύτγί μόνη 
ητο γνωστό; ό θεός, άπάσης τής λοιπής οικουμένης 
«ίδωλομανούσης έλεεινώς (Ψαλμ. ιιγ.)

Αλά πρό πάντων είς-τή* ‘Ιερου3αλήμ έτελέίδη τό 
υπερφυές τής θείας ε’νανθρωπίσεως μυστήριο*· έχει 
ίϊρυδη ή πρώτη τών πιστών εκκλησία’ έκεΐ συνεχρο- 
τηθΐ) Σύνοδος υπό τοΰ άδελφοθέου καί πρώτου τών 
‘ Ιεροσολύμων ίιράρχου προεδρευομένη· έκεΐ δέν I -  
παυσαν να συνέρχονται πανταχόθεν οί χριστιανοί κ α ι’ 
ετώς· βασιλείς, βατίλισση, οΤον ό ’Ιουστινιανός, δ ‘Η· 
ρακλειο; b ,ελευθερώσας έχ τοϋ Πέρσου Χοσρόου τόν 
τίμιον σταυρόν, ή αγία ‘Ελένη, ή Ευδοκία ί| και 
Άδηναι; πρότερον καλουμένη. Πατέρες τής ’Εκ
κλησίας, ο!ον Κ λήμης ό ’Αλεξανδρεΰς, χαί ‘Ωριγί- 
»ής, χαί Εΰσέβ.ος, ό Παμφίλου, χαί Κύριλλος,

χαί ’Αθανάσιος, χαί Βαιίλειος, χαί Νύσ®ης Γρη;6-
ριος xai πλήθος άλλων είς διαφόρους ά*ηκόντων τάξεις· 
εχίϊ περιηγούμενοι οί έχ βορ^α χαί νότου χαί δύοιως 
καί άνιτολής χριστιανοί, καί διαφόρους γλώσσϊς λα- 
ΑοΟντες άπεικονίζουσι τό θαΰμα τής Ι1εντη<οστής, 
δπότε τών μαθητών πο χίλα; έχφερόντων φωνά; συν. 
ήλθε τό πλήδος χαί συνεχυδη (ιίραξ. Β ) επειδή πατα 
τοιαΰτη διαφωνία είς μίαν συ»έρχεται συμφωνίαν τήν 
ομολογίαν τοΰ Χρισχοΰ, ο ιτις υπάρχει ή άρχή χ«ί 
τό τέλος πάντων. (I )  *Αν τω οντι χατά ξηράν καί 
κατά ΰάλασιαν χινδυνευοντες καί ά5ρά δαπανώντες 
έπιποθώμεν νά βλέπωμεν φυιικά χαί τεχνητά αντι
κείμενα μακρυνών τόπων, έπισκεπτώμεθα δέ περιέρ. 
γως έρείπια άρχαίω» οικοδομών, ώς καί τήν ειρκτήν 
αυτήν τοΰ Σωκράτους, πολλάκις μάλιστα καί μέρος 
τ ι, ή οημεϊον τής ΰλης φροντίζομιν νά άποφίρωμ5ν ώς 
μαρτύριον, οίον γήν( ή λίθου τίμάχιο*, χαβώς τώ* 
πυραμίδων τής Αίγύιττου, τοΰ παρθενώ*ος τών ’Αδη· 
νών, τοΰ αμφιθεάτρου τή ; ‘Ρώμης, πολλώ δή μάλλον 
πρός έναργεστέρα* καί αύτοπτιαήν κατάληψιν βφείλο- 
μεν νά έπιτκεπτώμεδα τό έδαφος, οπου έπάτηιεν ό 
θεμελιωτής τής πίστεως χαϊ σωτήρ ημών, τό σπή- 
λαιον, οπου έγεννηδη ύπό τής άειπαρθένου Μαρίας, 
έδείχθη υπό τοΰ άστέρος, ευρέθη υπό τών ποιμένων, 
καί προσεκυνήδη 6πό τώ* μάγων, τόν Ίορδά»ην, όπου 
Ιόαπτ σθ<ι, τήν Βιθανίαν, όπου είσήλθεν υπό τοΰ λαοΰ 
έν θριάμβψ δορυφορούμενος, τά έν χή Σ.ώι υπερώον 
τοΰ Ζεβίδαίου, όπου έτέλεσε τόν δεΐπνον τόν μυστικόν, 
τόν νιπτήρα καί τό τυπικόν πά ιχα , το θαβώρ, όπου 
μετεμορφώθη, τήν λίμνην Γενησαρέτ, όπου ήλίευσε 
τους αποστόλους, τό* κήπον, όπου έτάφη, τό ορο; 
τών έλαιών, όθεν εις τους ούρανους άνελήφθη, τέλος 
τήν Γεθσημανή, όπου έφαίνετο τό κενοτάφιο* τής Θεο 
μήτορος, άίδια τής είς τόν κόιμον τοίχον ανθρώπινης 
παρουσίας χοΰ Θεου υπομνήματα;

Τά διασημότατα έκ τών πάνσεπτων τούτων προς 
χυνημάτων, ά ' καί πρό αιώνων υπό τών δ.,θοδόξων 
κατέχωνται, άντιποιοΰντοι σήμερον κ»ί άπαιτοΰίΐ 
οχανδαλωδώς διά τώ» Γάλλων οί Δυτικοί' έλπίζομεν 
ομως ότι ή σταθερά τοΰ αύτοκράτορος χής ‘Ρωσσίας 
παρέμβασις ώς προστάτου πάντων έν γένει χών ορθο
δόξων θέλει καθιερώσει διά παντός τά δικα ώματα τής 
’Ανατολικής έκχλη*ίας (2).

( 1 )  Ί ό ε  π ερ ί  τούτων τόν  Σ ιω ν ίτ η ν  περ ιη^ητην'  
νεώτατον  των συ γγ ραμμά τω ν  τ ο ί  σοφοϋ ό ιδ α σκ άΜ υ  
Οικονόμου β ρ ίθ ο ν  χ ρ ιο τ ια ν ιχ ο ΰ  ζή-Ιυν χα ϊ  ιρ ιλο ’ 
.Ιογ ίαζ  J tavzodax fjc ,  χαθως χα ί τά  Λοιπά, δσα  μέχρι· 
rcuJf έζέόωχεν δ άχάματος  χα'ι π ολυμαθ έσ τα το ς  
dvt)pt ά ζ ιομ ίμ η το ν  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  χ ά ρ ιτ ο ς  xai ά χρ ι -  
δε ίας  ελ λην ικ ού  λόγου .

( ‘1 )  Έ κ τ ω ν  χα τά  τη ν  '‘Ι ε ρ ο υσαλήμ  θεαμάτων  
τοϋ εύαεβονς ό ευαγής τής ά ναστάσεω ς ναός,  (εργον  
zijc μ α χ α ρ ία ς  Ε λ έ ν η ς ,  ο τ ι εύρε τόν τ ίμ ιο ν  σ ταυρόν ) 
χα ταχα ε ϊς  τω 977  υπό τών Σ αραχηνώ ν  επ ί  Ν ιχη -  
y ip o u  τον Φωχα Γ ρα ιχ ορ νμα ίω ν  αΰτοχράτοξος ,

‘Ως πόλις ή Ιερουσαλήμ ί;έπεσ« πολΰ τής αρχαίας 
λαμπρότητος, ώστε κατέοτη σχεδόν άγνώριστος, κα
θώς καί ή λοιπή Παλαιστίνη. Διάφοροι περιηγηταί 
συμφωνοΰιι περί τουτου, άλλ’ ήμεΐς έρανιζόμεθα όλιγά 
τινα έξ οιων έγραψεν ό Γάλλος Robinson περί τέ 
1840. Αΰχός περιεπλανήθη είς διαφόρους τ^ς Ασίας 
χώρας, ηλθεν είς χήν Ελλάδα, έπειτα δέ μεχαβάς είς 
τή* Αίγυπτον άνέβη είς τους καχα^ράκτας τοΰ Νείλου 
καί διέδραμεν άφόβως τήν έρημον τής Λιβύης.

’Αναγόμενος έκ χής Ταμιάθεως (Δαμιάτ) Ιφθαοεν 
είς τήν Ίόπην (Γιάφαν) έκεΐδεν δε άνεχώρησεν ευθύς 
είς τή» ‘Ιιρουσαλήμ.

ά νεχα ιν ίσ θ η  επ ε ιτ α  δ ιά  συνδρομής τών π ι σ τ ώ ν  
ά λ λ ά  μ ε τ ά  τρ ιάκοντα  ετη ό α ύ τάρχης  τών ι1εροσο- 
λ ύμ ω ν  κα ί τής Α ίγύπτου  Κ αλ ίψ η ς  Χ αχ ή μ  Β α ρ ι λ - 
λ ά χ  υπό τών ’Ι ο υ δ α ίω ν  παροξυνόμενος  χατέστρεψε  
xai αύτός τόν ν αό ν  έχ νέον' πα ρελθ όν τω ν  δμως  
ο λ ίγω ν  έτών ό αύτός έπέτρεψε τή ν  ά ν έ γ ερσ ιν  τοΰ  
χτ ιρ ίου  ί π ι  * Ρ ω μανού  τοϋ Ά ργυροπ ο ύλου ,  δστ ις  xai 
γρημα τ ιχ ή ν  βοήθε ιαν  έ'πεμψεν ενεχα ταύτης '  σ υ ν -  
ετέλεσε δε μ ά λ ι σ τ α  τό ε π ιχ ε ίρ η μα  ύ δ ιά δοχος  αύτοΰ  
Μ ιχ α ή λ  ό Π α λ λ α γ ώ ν  τώ 1040 .

Κ αθώ ς  δε ό πρώτος πορθητής  Ό μ ά ρ  εϊς τόν τότε 
π α τρ ιά ρ χ η ν  Σωφρόν ιον  παρέδωκε τόν ν αό ν  τοΰτον  
κα ί  τά  λ ο ιπ ά  π ρ οσκυ νήματα  δ ιά  γ ι ρ μ α ν ίο υ ,  xai ύ 
τους Φ ράγγου ;  δ ιώ ζας  Σ α λ α χ α δ ίν ο ς , μ ε σ α ε ύ σ α ν -  
τος xai τοΰ αύτοκράτορος Ισαακ ίου  τοΰ Ά γ γ ε λ ο ν ,  
τόν π α τ ρ ιά ρ χ η ν  τών όρθ»δόξων ά νεγ νώ ρ ισ ε  ν ό μ ι 
μ ο ν  α ύ τώ ν  π ά ν τω ν  κύρ ιον '  δ ιό τ ι  ο ί π α τ ρ ιά ρ χ α ι  
τής Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ ,  κρατούμενης τής χώ ρα ς  ύπό τών  
Λ ατ ίνω ν , ούδέπο ιε  εμαχρύνθησα ν  τοΰ π ο ιμ ν ίο υ  των, 
δ ιέ τρ ιβον  δέ μ ό ν ο ν  π έ ρ α ν  τοΰ Ιορδάνου  έν Πέτρα  
τής Α ρ αβ ία ς  χαραδοχοΰντες  τό ελεος τής Θείας  
προνο ίας .  "Οθεν εκτοτε αύτο ί μ ό ν ο ι  ε ιχ ο ν  τό δ ι 
κα ίω μα  τής επ ισκευής  τών ιερών άφ ιδρυμάτων.  
Ά λ λ '  οί Φράγγοι εχογτες α νέκαθεν  κυρ ίως τήν  
επ ί  τής Σ ιώ ν  εκ κ λη σ ία ν  ώς ίδ ιο ν  χ τήμα  έδοχ ί -  
μ α σ α ν  π ο λ λ ά κ ις ,  μ ά λ ι σ τ α  δ έ  έπ  έ σχά τω ν  xai 
τά ά λ λ α  ιερά  ν ά  σφ ε ιερ ισ^ώ σ ι ώς ά γοράσα ντο ς  
δήθεν  α ύ τά  π ά ν τ α  χατά  τό 1305 τοΰ βασιΆέως 
τής Σ ικ ε λ ία ς  ‘Ροβέρτου π α ρ ά  τοί) δυναστεόοντος  
τότε έν Λ ίγύπτω  Μ ουζαψέρ’ *Αν δμως π ρ α γ μ α -  
τιχώς ΐ\ άγυρά  δέν π ερ ιε λάμβα νε  μ ό ν ο ν  τό ά ν α μ -  
φ ισβήτητον  ά π ’ άρχής  αυτών  χτήμα ,  ά λ λ ά  χα ϊ τά  
ά λ λ α  καθόλου ,  ό αύτοχράτωρ Ί σ α ά χ  Κ αταχου ·  
ζηνός δέν  επεμπε τοσαϋτα  β ο η θήμ α τα  χατά  τό 1349 
είς τόν ναόν  τής Ά να σ τά σ εω ς ’ έχτός τούτου τούς ορ
θοδόξους μ όνου ς  άνεγνώριί ,ε  κατόχους χα ί φρουρούς 
τών προσκυνημάτω ν  χα ί ό Σ ο ν λ τ ά ν  Σ ο υ λ ε ϊμ ά ν  χτλ .  
Τής εθν ικής ταύτης  κα ί χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ς  δ ίκης  τάς  α π ο 
δ ε ίξ ε ις  κ α ι  τή ν  ισ τ ο ρ ία ν  π ά σ α ν  /γρ αψ α ν , ώς γ ν ω 
στόν , ά λ λ ο ι  τε κα ι ό π α να γ ιώ τα το ς  πρώην  Ο ικου
μ εν ικ ό ς  Π ατρ ιάρχης  Κ ω νσ ιά ν τ ιο ο ,  ύ ζήλου  π λή ρης  
χ ρ ισ τ ια ν ικ ο ύ  ιατρός Κ ,  Σ τ .  Καρ*θεοδωρής , έν μ έρε ι  
δέ xai αύτός ό σεβαομ ιώ τατος  Ο ικονόμος [Σ ιω ν ,  
π ιρ ιη γ . )



« Άρ* ου διέβημεν πολλά δύσβατα βουνά, ίμδήχα- 
μ ιν ,λ ίγ ι ι ,  εΓς τινα κοιλάδα, ιής οποίας at πλευρά» 
υψούμεναι χλιμαχηδόν χατά στοιβάδας άλιπαλλήλους 
διά ξηρών λίθων στηριζομένας φέρουσι γη Βίδα τινα 
γιωργήβημα. ‘ Η χοιλάς αυτή λιγομένη κοινώς τών 
Τερμίνθων, ή του ’Ελάχ άιτέχει ώ ; τρία μίλλια τής 
‘ ίιρουσαλήμ, κατά τό μέσον δέ pen χείμΐ(5£ος γε- 
φυοωμένος. αύτόδι ό Δαοίδ χατεπολέμησε τόν ύπε* 
ρήφανον καί δρα:ύστομον Γολιάθ.

Ά λ λ ’ ή όδός γινόμενη κατ’ όλίγον τοαχυτέρα χα~ 
χαντα να μή φέρν} πλέον ούτε ίχνος φυτών. Οι βρά
χοι μόλις Ιχουσιν ολίγη* γη ν  άλλά τότι ή ίπ ιπό ' 
λαιος πόα, τήν όποιαν άνιβλάιτητε τό έαρ, ήτο δλο- 
τελώς κατακαυμένη υπό τοΰ ήλιου. Ούδέν ουτεχεροαϊον, 
ουτε ίνυδρον ζώον εφαίνετο χαδ ολον τόν δρόμον* τό 
δέ παράδοξον ουτι σημιΐον άλλο όποιονδήποτε προ- 
μηνύει τήν αμέσως μ ιλούσαν ν ’ άναφανή Ιερουσαλήμ' 
οθεν δ οδοιπόρος άναμιμνησκόμενος ότι ή χώρα «3τη 
υπεπεσιν είς κατάραν, τά δέ τέκνα της κατεδιχάσθη 
σ ιν  νά διασχορπιοδώοιν ιίς τήν οί<ουμενην απασα*, 
άναγκαζεται νά άναβοήση χαΐ αύτός χατά τήν Γραφήν 
• Διατί έποίηοε Κύριος οΰτω τή γή ταύτη; Τις ό Θυμός 
τής δργής ό μέγας ουτίς ; Καί έροΰοιν δτι κατέλιπε τήν 
διαθήκην Κυρίου τοϋ Θ*οΰ τών πατέοων αυτών, ήν 
διέθετο τοΐς πατράσιν αυτών, οτε έζήγαγεν αύτού; 
έκ τής Α ίγυπτου’ χαΐ πορευδέντες έλάτριυσαν Θεοί; 
έτέροις, ου; ούχ ίπίσταντο, ουδέ διένειμαν αύτοΐ;. 
Καί ώργίοθη δυμώ Κύριος έπί τήν γήν εκείνην έπα- 
γαγεΐν έπ αυτήν κατά πάοας τάς κατάρας τά ; γε 
γραμμένα; έν τώ βιβλίω τοΰ νόμου τούτου, χαί έξήρεν 
αυτους κύριος απο τή ; γή ; αύτώ> έν θυμώ καί όργή 
και παροξυιμώ μεγά/ω σφόδρα, χα! έξέβαλεν αύτιΰ ; 
είς γήν ετέραν am i νΰν κτλ. (Δευτερ. Κι®. 29 .)

Επιθυμώ* νά ιδω όοον τά χ ιιτα  τήν πόλιν, προη- 
γούμην καθ' ίχανήν άπόσταοιν τής τυνοδίας,όθεν ε'φδαο:* 
εις ύψωμα τι μακροδεν φαίνόμενον. Τότε δέ ιιδον ιύ 
6υς μακράν σειράν πυργοφόρων τοίχων, υπεράνω τώ* 
όποιων έςιϊχον αϊ κορυφα! τών όδωμανικών μίναρεδων. 
Δέν έρώτησα καν άν αυτη ήτο ή πολυδρύλ^ητος ‘ Ιε- 
ρουιαλημ· επειδή καί αν ζίελον νά πλη:οφο;ηδώ περί 
τούτου, ούδείς άνβρωπος έκ τής πόλεως έφαινετο εξω 
τοϋ περίβολου τη; ! Συναιαδανόμην κατ’ έμαυτό^ οτι 
ήμη* ήδη εις τήν αγίαν πόλιν· άλλά λύπη τις παρά
δοξος με χατελιβε, διότι αλλα ήλπιζον καί έφα*τα* 
ζομην. Αυτή ή πόλις απήλαυεν έπί τοίουτους α ιώνας  
τήν εύνοιαν τοΰ ούρανοϋ; Αύτήν δέ έπ’ έσχάτων τών 
ημ·ρώ< εμελλε νά εκλέξη δ Σωτήο τοΰ κόομου ώ ; 
θέατρον τών παδών, όσα ύπέιτη υπέρ τοϋ γένους τών 
α*θρωπων ,· Δέν εθαυμαζον βεβαίως τόσον τήν πρό- 
στυχον δίαν της, όσον τήν παράδοξον θέσιν έν μέσω 
τών βουνών καί τήν στείρωσιν τοΰ έδάφου της· έπειδή 
ουτε γεωργικά Ιργα, ούτε υδωρ, ουτε μ*-γάλη τ ι;  όδός 
φαίνεται ούδαμοΰ ^ταν δέ όμοίως έκιτατιχοί κα! οί 
βυνοδοιπόροι μου, ώστε Ιμείναμεν έκ συμφώνου πάν 
τ ις  σιωπηλοί, o u t  έτολμώμέν ποτι πρός άλλήλουςτάς, 
ιδέας ηαών νά κοιν5λογήσωμεν, ίσως μάλιστα ουτ’ ; 
έϊυνάμεδα. Μετά τινας δέ στιγμάς έπαναλαβόντις τόν' 
δρόμον είίήλδομεν διά τής πύλης τής Βηδλιέμ (ή τής

Ιοπης) ύστερον δέ στρεφόμενοι «ρός τά  άριστιρά 
ίιπηγομιν εις το Λατινικόν μοναιτήοιον τοϋ Σωτήοος 
(S aa  Salvator) κείμενον πρός τήν Ν. Δ. πλευράν τής 
πολιως έπι τών πρανών τίνος λορίιχου.

Ολίγαι οδοί τής Ιερουσαλήμ εύρίσκονται λιθό
στρωτοι πολλαι δέ σκεπάζονται διά δόλου, ώ ϊτ ε  ή 
πόλις άποβαινει τοσω μάλλον σκοτεινή, 03ω χαί αί 
βίχίαι υπάρχουσι πεπυκνωμέναι. ‘Ω; έπί τό πλεΐστον 
ολίγαι ε/ουιι θυρίδας εις τά εξω καί όρορήν έκ ξύλων 
4ιοτι ταΰτα μεταφερομενα μαχρόδεν καταντώσι βαρύ
τιμα ουόεμί» περιλαμβάνει έπέχιινα τών δύο στεγα
σμάτων, άκολήγου*ι δέ παιαι ιίς αψίδα, ή είς πλά- 
τυτμα έπιπεδον (δώμα). Λείπουσι σ'/εδόν δημόσια 
οχαϊτηματα ,ικτος τών θρησκευτικών,τά δέ βαλανεΐα, 
ί ί ιε  κοινά λουτρά ?ισινονται πολύ υποδεέστερα τών 
ιατά την λοιπήν Τουρκίαν. ‘Η άγορά κιιμένη είς τό 
«έντρον σχιάζετα: κα! αύτή υπό τών θόλων" τά δέ α ΰ -  
τόδι έ<τιθεμενα ε’μποριΰματα ίλίγην φέρουσιν άξίαν, 
και όΐλως έχει ευρίσκει τις 5λίγα τινά σημιΐα ζωής, 
τα δέ α<ρα πάντα υπάρχουσι κατάψυχρα- καί μόλις οί 
3φυγμ3Ϊ γίνονται έπαισδητοί μέχοις αύτών· διότι πε- 
ριερχομινος τά λοιπά μερη τής πόλιως σπανίως άπαν
τα; άνθρωπον.

Οί μόνιμοι τής ‘Ιερουταλήμ κάτοικοι δέν υπερβιί- 
νουσι τάς δώδεκα χιλιάδάς, ΐξ  οΰτών δέ τό τρίτον 
άποτελοΰσι» οί Όδωμανοί· άλλ’ ό όλικός αριθμός δί
πλα. ια^εται σχεδόν περι τό πασχα' έπειδή ouvipyov- 
ται πανταχόδιν πλήθος προσκυνητών, καταλΰοντες 
εις τά μοναστήρια, ή τά έξ αύτών έξαρτώμινα κατα
γώγια. ‘Η πόλις όμως δΰναται νά χωρήιη καί τριά
κοντα χιλιάδας. Κατά δυστυχίαν ιύρυχωρότατα δια- 
ττήματα φαίνονται παντιλώς ανθρώπων έρημα. Καθώς 
όζ εις τας λοιπας ιεροπρεπείς πόλεις, οι Οδωμανοί 
εξέχουσι κατά τήν αγριότητα τής μισαλλοδοξίας και 
τήν δρησ<ομα*ίαν· όδεν ό περιηγητής άναγκαζεται νά 
εύλαβήται τάς προλήψιις των καί νά ΰποχωρη είς 
ϊύ τά ;, ά* θέλη τήν άϊφάλειάν του.

Οί Εβραίοι ΰπάρχουσιν είς ενα καί τόν αυτόν τό
πον συσιωρευμένοι καί έντοϋδα, καδώς χαί είς άλλας 
πόλεις ’ιής A iiac ' κατέχουσι δέ τό μεταξύ τοΰ άρ- 
χα ου ναοΰ καί του βουνοϋ Σιών πιριλαμβανόμενον 
χαμηλότατον τής πόλεως μέρος. Αί κατοικίαι τω» 
ϊιαχρίνονίαι έξωτερικώς χατά τήν άδλιότητα, τά ά - 
μορφον χαί τό άσόμμίτρον τής οικοδομής· άλλά τά 
καχά ταΰτα δεν προέρχονται πάντοτε άπό ενδειαν- 
διότι πολλοί έξ αύτών ιύποροΰσι· συμφέρει ομως 
είς αυτού; νά προιποιώνται διά νά μή κινήσωυ τοϋ 
κρατοΰντος πλήθους τήν πλιονιξίαν. Διά μιας θύρας 
έμβαίνεις είς τετράγωνον αύλήν, τής όποιας αί πλ ιυ- 
ραί κατοιχοΰνται υπό πολλών οικογενειών. Είς εν έχ 
τών (ΛΟνορόφων ενδιαιτημάτων τούτων ΰπήγον νά επι- 
σκεφθώ τόν Χαχάμ, ι ί τ ι  μέγαν ‘Ραβίνον τής φυλής 
ταύτη;* εύρηκα δέ γέροντα σεβάσμιον έπ! άνακλιντή- 
ρος χαθίμενον καί υπό πολλών γ ιν ιώ ν ίσως τέκνων 
περικυχλουμενον. ‘Η φαιδροτη; Ιλαμψεν ιίς τό πρόσω* 
πόν του χαί έδοχίμασεν ύπεξανιστάμενος νά δείξη ότι 
τιμα τούς προσιργομέναυς ξένους* ήμιΐς όμως τόν 
έμποδίσαμεν. Αφ ου δέ ΐκαδήσαμεν,πρότεινεν είς ήμας

νά διχθώμέν τινα χαταψυκτ«ά  ποτά* οθιν αμα αύ
τοΰ νιύσατος, αί νεώταται τών θυγατέρων του έξελ- 
βοΰιαι έπέστρεψαν μετ’ ό'.ίγον, καί έφερον συγ-χρόνως 
πέμματα, γλυκόποτα, καφέν καί καπνοσύριγγας. ‘11 
ίμ ιλία  είχεν υπόδεσι» γενικά πραγματα’ διότι προ- 
σείχομεν πάντες μή ένοχλήιωμιν τήν θρησκευτικήν 
του φιλοτιμίαν* αυτός όμως έπηνεσεν έπιδεξίως ήμα; 
Γάλλους κα!'Αγγλους ώς μέλλοντας ποτε νά άπαλ- 
λάξωσι τούς ομοφύλους του έκ τοΰ ζυγοΰ τής δου 
λείας. Τό χατ' εμέ ηύχόμη» τοΰτο νά έκτιλυθή 
διότι ήθελεν είναι οχληρόκαρδος ό μή οίχ:ειρω* του; 
δυοτυχεϊς τούτου; Ίσοαηλίτας τοσαΰτα πά^χοντας 
χαί ώ ; ξένους χατοικοϋ<τας τήν ίόιαν αύτών πατρίδα' 
όθεν άναχωρών έχείβεν παρεκάλισα έχ ψυχής τόν 
Παντοδύναμον νά έλεή:η συνδιαλλαττόμενος τόν πάλαι 
ποτέ έκλεκτόν τοΰτον λαό» του, διαλυων τήν ισχυρό- 
γνώμονα τύφλωίίν του καί έπιταχύνων τόν καιρόν 
τών νέων του εϋεργεοιών.

Τά άλλόκοτα καί όλως ίδιάζοντα ήδη τοΰ λαοΰ 
τούτου ευρίϊχονται είς τούς Ιουδαίους τ ή ς ‘Ιερουσα 
λήμ, οιτίνες πάντες άριδμοϋνται περί τάς τρεΐ; χ ι
λιάδας εχοντες καί σινναγωγάς εϋτελ ιί;, καδώς και 
τά  λοιπά πάντα διά τόν φόβον τών Οδωμανών.

Κατενύγην δέ ποτι μέχρι δακρύων οτε είδον τέ ί- 
»αρας πέντε έξ αΰτών ραβίνους ίσταμένους πλησ! 
ον τών προπυλαίων τοΰ μεγάλου τών Όδωμανώ* 
τεμένους, κατέχοντος τό δάπεδον τοϋ αρχαίου ναοΰ 
τοΰ Σολομώντος, έστραμμένους δέ πρός τόν τοίχο·/ 
ώς άν προσηύχοντο. Ένόμισα οτι ήκουον αύτών λε- 
γόντων’ μέχρι τίνος θέλεις διαμένει κύριε παρωργι* 
σμένος χαθ’ ήμών ; ί  ούμή μι ίδητε άπάρτι, εω ; αν 
είπητε, ιδλογημένος δ ιρχόμενος έν όνόματι κυρίου » 
(Ματθ. 29.)

Εις τοΰτο τό μέρος τοΰ ναοΰ παρετή:ητά τινας 
ύπερμιγέθεις πέτρας λελατομημένας κατά τό φαινό
μενο'/ πρό αίώνων· εϊχον ύψος τινές πέντε καί 'ε; 
πόδας' μήκος δέ δώδεκα καί δεκαπέντε. Δέν ήϊαν α.^  
γε καί αΰταί ές εκείνων, περί ών ή;ώτων οί μαθηται 
ιόν Ουράνιον διδάσκαλον; «Καί έ*«ορευομέ*ου ού-ού 
Ιχ τοΰ ίεροϋ, λέγιι αΰτώ ι?ς τών μαδητών αύτοΰ' 
Διδάσχαλι, ίϊε  ποταποί λίθοι χαί ποταπαί οίχοδομαί! 
χαί ό Ίησοΰς άποκριθείς είπε- βλέπεις ταύτας τας 
μεγάλας οικοδομάς ; Ού μή άφεδή λίθος έπ! λίδω, 
ος οΰ μή καταλυθή κτλ. (Μάρκ. ΙΓ.)

Τοιαΰται πέτραι φαίνονται πολλαχοΰ τών νεωτε 
ρων τοίχων, μάλιστα δέ κατά τήν Ν. Δ. γω νίαν 
’Επειδή δέν φέρουσι σημεία πυρκαϊάς, τινές τών περιη
γητών νομίζουσι ότι υπάρχουσι λείψανα τής συμφο
ρηθιίσης παρά Ίουλιανοΰ του παραβάτου ΰλης πρός 
άνέγερσιν τοϋ ναοΰ τοΰ Σολομώντος' άλλά τό έπι^ει* 
ρημα εμπόδισαν, ώς λέγεται, φλόγες έκ τών έρειπίων 
άναλάμψαιαι. s

Άναχωρών ιίς  τήν 'Ιεριχώ δ Robinson κατέβη 
δΐ δδοΰ όλισδηρας καί τραχείας είς τήν πεδιάδα. Εκεί 
δέ τώ έδειξαν πηγήν, τής οποίας τά δδατα χατά τήν 
παράδοσι* έγλυχανδησαν παρά τοΰ προφήτου Έλισ- 
*αίου. α Καί είπον οί άνδρες τής πόλεως πρός Ε λι
σαίε· {δου ή χατοίκησις ιής πόλιως άγαθή, χαδώς

ό κύριος βλέπει, καί τά ύδατα πονηρά χαί ή γή άτε- 
χνουμένη. Καί είπεν Ελισαίε. Λαβιτέ μοι ύδρίσχην 
χαινήν χαί θέτε έχεϊ άλας χαί ελαβον χαί ή*εγκαν 
πρός αύτόν χαί έξήλθεν Έ λυα ιέ  ιίς  τήν διέξοδο* τών 
ύδάτων χ τλ .» (Β α ιιλ . Δ. Α.)

Τά υίατα τή ; πηγής ταύτης ιι’σρέοντα είς λιθίνην 
δεξαμίνήν έξέρχονται διά πλατέων ^υάχων, ε’ πειτα 
δέ διαιρούμενα είς μικροτέρους άλλους άρδεύουσί τινας 
γαίας καλλιεργησίμους, τελευταΐον δέ αφανίζονται είς 
αμμώδη έρημον.

Ούχί μαχραν τής πηγής ταύτης χιΐτα ι ευτελές 
χωρίον R iah a  λεγόμενον χαί κατέχον τήν θέσιν τής 
αρχαίας ‘ Ιεριχούλ* περιλαμβάνει δέ είκοιιν ώς τριά
κοντα χαλύβας ’Αράβων περικυχλωμένας ΰπο θριγκοΰ. 
Κατιβημιν, λέγει ό Robinson, ιίς  παλαιόν τιτρά- 
πλευρον πύργον κείμενον έντός περιτοιχισμένης αυλής· 
έ<ιϊ διατρίβιι ό Σεχης, εί'τε ό Όθο>μανός άρχιερεύς 
έ/ιινης τής χώρας' λέγεται δέ οικος του τελώνου 
Ζακχαίου ζώντος είς ‘ Ιεριχώ' αύτόθι χατελύσαμιν 
χαί ή μ εις είς τό πρώτον δαπιδον, όπου άναβαίνουσι 
δια λιδινης χλίμαχος· ή στέγη καταπεοοΟσα άνεπλη* 
ρωδη υπο κλάδων δένδρων. Αφ’ ου έδειπνήσαμεν 
λιτώ ; κατεχλίθημεν έπί ψιάδων, τάς οποίας έλαβομεν 
άντί κλινών.

Μετά τοσοΰτον κόπον άλλοτε νυστάζοντες ήδέλομεν 
κοιμηδή βαδυ* ύπνον' άλλά τότε ιιυτος έπήλδε βρα
δύς καί τότε πάλιν ιαχεκομμένος· διότι διάφοροι άνα- 
μνηιεις ένησχόλουν τόν νοΰν μου έν μέιω  τοιουτων τό
πων διανυκτε,-εύοντος· οθεν έγερδείς, έν’ ώ οί άλλοι έτι 
ίιω ς ώνειρεύοντο, περ'.ισκόποβν τήν ίερογραφικήν εκεί
νην γήν.

Ιΐρός νότον έχτείνετο ή Νιχρά δάλασσα, ε ιτ ι Ά - 
σφαλιίτις λίμ*η, πρός άνατολάς ΰψοίτο σειρά βουνών 
φωτιζόμενων ααυδρώς ύπό τή ; έχ τών όπίσω άναδυο- 
μένης άργυροφιγγοΰς σελή»ης, είς τήν ζοφεράν αύτών 
ύπώρειαν ερόεε πλατύτατος ό ’Ιορδάνης καταβαίνων 
έκ τοΰ Βορρά χαί φερόμενος ήρεμα είς τήν δάλασσα;, 
πρός δέ δυιμά; έφαίνετο χαί άλλη σειρά βουνών τής 
ίουδαιας ταπείνοτέρων, παραλλήλως δέ ουμπλη· 
ρούντων τόν χόχλο* τοΰ όρίζοντος. ’Εν τούτοις δ ού· 
φανός ήκτινοβόλει λαμπρότατος καί διάττοντες αστέ
ρες διέτρεχον ένθεν καχεΐθεν τόν θόλον του.

Μετα δύο ώρών δρόμον έφθάσαμιν είς τούς πρό- 
ποδας τοΰ Θχβωρείου ορούς παρά τήν κώμην Δεββώραν 
κειμένην έπί τής δυιικής αύτοΰ πλιιιρας- άνιβημεν 
δέ μέχρι τής κορυφής αΰτοΰ δΐ άτραποΰ φερουιης μέ
σον δαοους δρυών κα! φοινίκων, έ£ ών τό ορος τοΰτο 
ϊυ ιχ ιάζεται. Οί ίπποι συρόμενοι παρ ήμών διά τοΰ 
ρυτήρος μόλις έδύναντο νά προχωρήσωσι, διότι δέν 
ιυρισκον οί πόδες των εριισμα, τοσοΰτον ήτο όρδία 
ή άνοδος· άλλά μετά μίαν ώραν ά*απαυδέντες κατά 
δ αφόρους σταθμούς έχ διαλειμμάτων κατελάβομεν 
τήν άχρώρειαν’ χαί κάτωθεν μέν αυτη θεωρουμένη 
φαίνεται ώς άποτόμως κάθετος· είς τό ΰψος όμως 
φθάοαντες εύρήχαμεν όροπέδιον ώοειδές έχον ένός 
μιλλίου περίμιτρον. Τότε ό ήλιος άνατέλλων έδειξεν 
είς τάς όψιις ήμών τό λαμπρότατον θέαμα' πρός 
Β. Α· έκχείνιται περιστοιχουμένη ύπό βουνών ή λ ί-



τούτη; τά βλέμματα τελευχώσιν ε ί; τ ά ; έρήΐΑους τοΰ 
Άουράν, πρός μεσημβρίαν φαίνεται ή άπέραντυ; πε- 
διά; τοΰ Έσραηλό» παράλληλος προ; τήν *Ιεροι»»αλήμ, 
όπου δρίζετβι ύπό τών βου»ών Ί:ραήλ, πρ ί; άνατο- 
λάς δέ 6π4 τών τοΰ Γελβοε. Τό Καρμήλιον 5ρο; δια
κόπτει τήν όραιιν πρό; Ν. Α. ‘Ο Έρμων άποτελεί 
τήν ύψηλοτάτην κορυρή* τοΰ Άντιλιβάνου of ους. Οί 
περιπολοΰντε; ε ί; τήν βάσιν του, χατά utpo; δέ χαί 
ε ί ;  τά ; nXcupa; λευκώδει; άτμοί έπιχραχοϋντος έτι 
τοϋ σχότους μοι έν9^μιζον τήν άγονον έχεί-ην δρό
σον, τήν δποίαν δ ψαλμωδάς παραβάλλει προ; το 
έπι τή ;κεφαλή; τοϋ ’Ααρώ> έπιχυθέν πολύτιμον μύ
ρον, έκεϊθεν δέ άποστάξαν εί; τόν πώγωνα αύτοΰ καί 
τά ίμάτιβ.

Ε ί; τ α ; πρόποδα; τοΰ όρου; τούτου άνεγίιρονται 
αί πόλεις Ναίν χαί Άεν?ώρ. lltp i τήν είσοδον τή ; 
πρώτη; αυτών δ Ίησοΰς άνέιτησε τόν μονογενή υ*όν 
τή ; χήρα; (Λουχα; Ζ 14.) ι ϊ ;  δέ τήν δευτε'ραν έζη 
ή μάγισσα, τήν δπ:(αν συμβουλίύθη ό Σαούλ δλίγω 
πρό τή ; δυ,ιτυχοΰς μάχης τοΰ Γιλβοέ (Α. Σαμουήλ. 
RH. 21 .) ε ί; τήν βάίΐν δέ πρό; άρκτο· εκτείνεται ή 
πολυθρυλλητο; καί αείμνηστος εκείνη λίμνη, θέατρο» 
τόσων θαυμάτων τοΰ Ίησοΰ Χριστού, καί ε ί; τα ; 5- 
χ θα ; τή; όποια; διέτριψαν οί πλεϊστοι τ ώ ' άποστό 
λων του.

Πολλαί ειρηνικών ’Αράβων φυλα! θελγόμεναι ύτό 
τών λιπαρωτάτων εκείνων νομών, άνήχουσαι δέ πασαι 
εί; τήν πολυάριθμον του Ισμαήλ γενεάν εύρίσκονται 
δ·εσχορπισμεναι καδ 5/ην τήν άπέραντον έχϊίνην έπι- 
φάνειαν, οπου ζώσι σποράδην σχηνίτιδε; μεταξύ τών 
ποιμνίων. Ουτω καί οί αρχαίοι πατριάρ/αι περιεφί- 
ρονΤο βόσκοντες τά ποίμνιά των άπό τα ; πόλεις 
« ί; τά χωρία τή ; χώρας τοΰ Χαναάμ, καί ούδείς πο* 
τε έτόλμα νά τούς ένοχλήση.

Κατά τού; πρώτου; αιώνα; τή ; Ίουδαύ?; ίστο 
ρία; επί του ‘Ρωμαϊχοΰ κράτος; καί τών σταυρό 
φοριών, άλλά καί έτι κατωτέρω ή χοιλά; αίκη έ 
χρημάτισε τόπο; άγώνων άξιομνημο<εύτων. Ούδεμία 
ίσως γή άλλη έποτίσθη ύπό τοσούτου άνθρωπίνου αί 
ματο;. Έχ«ι ό Β*ράκ χαταβά; έκ τοΰ Θαβώρ μετά 
τών δεκαχιοχιλίων πολεμιστών κατεκρόπωοε τάς ©ά 
λαγγας του Σιίάρα έλθό*το; χατ’ αύτοΰ μετά έννε- 
ακοσίων δρεπανηρόρων αμαξών. Έχει ό Ίωσι'αί, δ 
βασιλιύ; ’Ιούδα, συ.ήψι μάχην μετά τοΰ Νε'χαω βα- 
σιλέως τών Αιγυπτίων, καί ένική^η. Κατά Susoosu; 
υπολογισμούς ή πεδιά; περιλαμβάνει ώ ; δεχαπε'ντε 
τετραγωνικά μίλια. "Αν χαί λε'γηται πιδιάς, διαλαμ
βάνεται ομω; ύπό πολλών λόρων, συγχεομενων, ώς εί- 
πεϊν, μετά τοϋ ύποχε με'νου έδάφου; ώ ; πρό; τά πέ 
ρίξ 0ρη. Έχ τή; σχοπιαί, τήν όποιαν χατείχομεν, ου
τε χωρίον,ούτε πόλι; έραί· ετο,έβλέπομε» δέ μόνον διά 
τηλεσκοπίου τό αέτωμά τινων οίχιών πρό;τήν Νεάπολι·, 
ή Σιχέμ κειμένην έν μέιω  τώ» βουνών Έρραίμ· ένο

προσοχή ήμών 
ιή ;  τ ΐ ;  γή ;, τήν όποιαν έπατοΰμε» ήδη. Έχει ή Δεβ
βώρα καί ό Βαρακ συνήθροισαν τήν ένοπλον δύναμίν 
των πρι< συνάψωσι μάχην κατά τοΰ Σισάρα. (Κριτ. 
Μ  Διαρκοΰντος τοΰ ‘ ΡωμαΤκοΰ πολέμου, όστι; έπαυ* 
σε διά της κατακτησεω; τής Ιουδαια;, τό θαβώρειον 
Ορος ωχυρωθη υπο τοΰ Ιωιήπου, τοΰ ίστοριογρα- 
ρηιαντο; τό έθνος τοΰτο. Ό λίγω  μα<ράν ήμών ήσαν 
τά ερείπια ναοΟ τίνο; τή ; μιταμορρώσεως τοΰ Σω 
τήρο;. Υψωθηιαν δέ αυτόθι τρία θυσιαστήρια εί; 
μνημόσυνον τών τρ ών σκηνών, τ ? ;  όποιας ό Πέ-ρο; 
προτεινε να κψωτωσι α Μίαν Σοί χαί μίαν Μωσή

μίζομεν ότι ήσαν έμπροσθεν ημών τό Έβάλ χαί Γρί·|γίαν· όπάρχουσι δέ άμρότεραι ιύροροι χαί π)ή{ 
ζιμ, τα όποια δέν προρθα3αμε.ν νά ίδωμεν ά»αχω- δένδρων, ρέρουσιν οπώρας πολλά; αΰτομάτω:, η

στρατηγηχά; έΓ.ιχίΐρήιει; μάλιστα πρό; 
Βορραν χαί Β. χαί Α. διότι έχει' ^αί^ονται λείψανα τοί* 
χων χαί τάρρων, προσέτι δί καί δεζιμεναί, όπου άτιε* 
ταμιύοντο τό πάλαι τά ύέτεια υδατα· άλλ’ i f ’ ήμών 
τό Θχβωρειον ορος κατοι«.εΐται μόνον υπό τινων χ ω 
ρικών γεωργουντων τινά βΰτοΰ μέρη1 αυτοί έθορυβή- 
βησαν και εθαυμαιαν οτε ιιδον ήμας* τοσοΰτον σπα· 
νίω; βλέπουσι ζένους.

Παράδοξο; φαίνεται χοί ή ένεστώσα άρορία τή ; 
Ι.υδαιας σνγχρινομένη πρός τήν a p y a i a v  αύτή; πο 

λυκαρπιαν. Ο^εν τινε; άπιστοι έλαβον άφορμήν νά 
άμ^ι5άλλωσι περί τή : άληθε ία ;  τής άγ-βς γρα®ής· 
άλλ ιδού τί λέγει ό ‘Ροβινσών,

« Ζητοΰντες τήν αιτίαν τής παρουιης άρορία; τοΰ 
τοπου, τον οποίον niptysy ίμεθα, δέν ήμβισβητηιαμεν 
παντελώ; την φιλαλήθειαν τών περί αύτοΰ συνγραψάν- 
τιον Διότι προ πολλου ό προρήτη; προεϊπε τό θ 'ΐ?ε· 
ρον άποτέλεσμα, τό όποΐ)ν έμελλε νά προ^ενήιη έπί 
τοΰ περιηγητοΰ ή διαφορά, ( Εζεχιήλ ΙΗ ) Ό  π?ηθυ* 
ομός, χαδώς χαί ή ευφορία τής Ίουδιίας διαμένουοιν 
όμολογουμενα. Ολιγω πριν άποθάνη ό Μ ωϋιή; ά- 
ποτεΐνόμινος πρός τούς Ίιραηλίτας, έζωγράρει τήν 
κατο'.κηδηιομενην παρ αυτών χώραν ώ ; λιπαρόν 
καί πολυπίδ^χα, γεμουσαν δηλ. πτ,γών χ·ίί λιμνών xat 
ποταμώ', τών οποίω» τά υίατα cyόνοντο είς τά ; 
πείια ίας παρά τά ίρη, προιτιθίίς οτι ή γή ·αΰτ·η άπε’ - 
φεοε σίτον χαί χριθ^ν καί άμπελον ότι έχει έγεννώντο 
συχαΐ χαι ροιαί καί ΙλαΓαι* οτι ήτο γή ελαίου χαί μέ- 
λιτός, τή ; όποια; τά όρη περιείχαν χαλκόν κτλ Λέ
γεται μάλιστα ότι ή Ι;υδαία ύττερέδαινε χατά τήν 
δαψέλιιαν τών προϊόντων καί αύτήν τήν πάμρορον 
Αι(·υπτθν. ‘Ο Τάχιτο; διαγοάψαι: ώ ; αύχμώδη xat 
καυματηρότατον τό κλίμα τή; Παλαιστίνη; λέγει «Οί 
κάτοικοι αυτής ίιπάρχουσι ρωμαλαιοι, χαρτεριχοΐ xat 
φίλοπονοι ή δ  ̂ γή θα^μάζ;ται διά τήν ποικιλίαν τών 
προΐό'των της.»

‘Ο ’,ώσηπο; διηγούμενος τά τή; Ίουδαίας καί Σα- 
μαρείας λέγει καί ταΰτα· άμρότεραι ly o j i i  κοιλάδά; 

,χαι βουνά' ή υγρασία τή ; γής άρχει εί; τήν viwp-
)ήθουσι 

ή χαί

διά τής χαλλιιργιίβς. 'Ολίγοι μέν ποταμοί ποτίζου 
οι τό εδαφο;, άλλ ’ ή β?®χή άρκεΐ ε ί; τό* νοτισμέ 
τ ής γής· τ ό 5δωρ δέ «ύτό τών ποταμών εξέχει κατά 
τή» ήδύτητα· ή δέ παχύτη; τών βοσχών αύξα-ί: τό! 
γάλα τών βοώ» καί τών αμνάδων ύπέρ πάσα; τά ; 
άλλα; έπαρχία;.

‘Η Παλαιστίνη έφημίζιτο τό πάλαι καί διά τήν
κτηνοτοορίαν, ώ ; ενα έκ τών πρωτίστων αύτής πόρων. 
Οί Ίσραηλίταί είχον πάντα τα είδη τά χρησιμευοντα 
*ΐ; τήν τρορήν χαί τήν ένδυμασίαν τοΰ άνθρωποί) και 
« ;  διαφόρου; άλλα; τεχνιχάς χρεία;. Αναγινωσκο- 
μεν δέ ίδιαιτέρω; ότι έπί τή ; διανομής τών γαιών, 
ή μερίς, είτε ό χλήοο; τοϋ Ιούδα περιεΐχεν ούχ ηττον 
τών 120 πόλεων* έκ τούτου συμπεραίνομεν τάν 
πληθυσμό* τής χώρα;. ‘Ο δέ Ίώσηπος άναρέρων περί 
τ« τής Ίουδαία; καί τής Γαλλιλαίας, όθεν κατήγετο, 
διηγείται ότι ήσαν πολυάνθρωποι' άλλ έκ τών πολυ
πληθών κατοίχω», όσοι έκληρώθηιαν τά ; άγονους 
γαίας, ήναγ<άζοντο νά άναπληρώσωσι τήν ίλλειψιν 
τής φΰσεως διά τών κόπων τής τέχνη; Ουτω πολ- 
λαχοΰ του Λιβάνου αί πλευραί τών βου«ών ήσαν δια. 
τεθειμένα: ε ί; άλλεπαλληλου; στοιβάδας επιπέίου;, 
οπου ίθαλλον ή σί,κή, ή άμπελο;, χαί ή έλαία, ρυτά 
τιλεσροροΰντα μάλιστα χαί ά,-εσκόμενα εί; τα ; ξηρα: 
καί πετρώδει; γα ία ;, καθοι; καί ό σίτο; καί ή κριθή, 
βοηθουμενα ύπό τών βροχώ* τοϋ εαρο; καί τοΰ 
φθινοπώρου.

’Αλλά τίνα συμβεβηκότα συνήργησαν μάλιστα tic, 
τήν μεταβολήν τοΰ κλίματος τής Παλαιστίνης, ή ιστο
ρία μαρτυρεί’ διότι άν καί ή χώρα αυτη έλεηλατήθη 
■πολλάχι; υπό τών Άσσυρίων, Χαλδαίων, Συριων^και 
‘Ρωμαίων, Ιπαυσεν όμως ευτυχούσα μονον, άρ ού οι 
Ιουδαίοι επαυοαν άποτελοΰντε; ιδιαίτερον έθνος, ή όε 
πατρί; των άκολούθως ήιημώθη. Επειδή δέ ή εύφο- 
ρία ητο έργον κυρίως τοΰ πληθυτμοϋ, άρ’ ού ή χώρα 
έγυμ ώθη κατοίκων διασκορπισθέντων εις άλλα; ξένας 
καί μαχρυνά;, χατήντησεν ελεεινή καί σχεδόν άγνώρι 
ς-ο;. Έχτοτε δέ ή Παλαιστίνη επαθεν άλληλοδιαδοχως 
ύπό Σαραχηνών, Σίαυρορόρων, ΟΟωμα/ών χαί Αρά
βων, ή δέ τοικύ'η κατάσχασι; θέλει διαρκέσει ισως 
εως ου πληρωθώσιν εντελώς τά προφητευθέντα, χαί 
έπέλθ; ή ήμερα τής επαγγελθείσης άπαλλαγής . . . .

(T rav e lle ’s M agazine)
I. Ν. Λ.

Κ 1ΡΤΕΣ10Σ.

Έ λ τών ενδόξων άνδρών, οίτινε; άνικαίνισαν ολον 
τών έπιστημών τό σύστημα και ε^ειζαν τον αληθή 
δρόμον, τόν όποιον πρέπει νά άκολουθώμεν *’ς τήν 
έρευναν τής άληθεία;, πρώτον τόπον κατέχουσι βε
βαίως δ Γάλλο; Καρτέσιο; χαί ό Αγγλο; Βαχων.

« Φινταζόμεθα συνήθω; τόν Πλάτωνα χαί Apt·

στοτέλη; ώς φέροντας πάντοτε τριβώνιον, ή φιλοσοφι
κόν μανδύαν ώς άν9ρώπους δηλ. διηνεκΰ; έμβριθεΐς 
χαί σοβαρού;' άλλ’ αυτοί ήσαν χβρίεντε; άνθρωποι γε- 
λώ*τες μετά τώ» φίλων, καθώς καί άλλοι, έγραψαν δέ 
περί νόμων και ποΛΐτ·ίας σχεδόν παίζο*τε; καί δια
τριβή; χάρι»· τοΰτο ητο τά άστειότατον μέρο; τοϋ 
βίου τω>, τά δέ χυρίω; φιλοιοφιχώχατον ήτο ότι 
έζησαν άπλώς καί ή ϊύχως. »

Ταΰτα είπε» δ Πασκάλ περί τών δυο μεγίστων 
φιλοσόφων τή ; άρχαιότητο;· άλλ’ ήμεί; δυνάμεθα νά 
τά έφαρμόσωμεν χαί ε ί; τό< Καρτέσιον, οστι; περιώ- 
ρισε τήν δεσποτιχήν έξουσίαν τοΰ Άριστοτέλου; έπί 
τών σχολείων, έπολεμήθη δέ τοσοΰτον ασπόνδως ύπ^ 
τών συγχρόνων του θεολόγων. Πολλοί κρίνοντες έκ 
τή ; φήμης τών έργων του νομίζουσιν ίσω ; ότι ό άνήρ 
ουτος κατέπληττε διά τής βοριά; του, ήτο έκδοτο; 
ε ί; τήν μελέτην, καί κατεγίνετο μόνον εί; τά βιβλία, 
«λλότριο; τών πραγμάτων τής πατρίδος του καί συν- 
αναστρερόμενος μάλλον μετά τών άποθανόντων, ή 
τώ* ίώντοίν’ άλλ- αύτός διέρερε πολύ κατά τοΰτο’ 
έπειδή φιλοσορών διέμεΐ/ε πάντοτε άνθρωπο; κοινό; 
καί πολίτης. Τότω τωόντι καλώς μετεχειρίσθη έπί 
τής γή ; τάν καιρόν του, ό δέ βίος του ύπήρξε τοσω 
πολυάσχολο; καί φιλόπονος, ώστε καί άν ούτε μίαν 
λέξι» έλεγεν, ή έγραφε περί επιστήμης, ποίντοτε ήθελε 
τιμα^θαι ή μνήμη του.

Έ /ων διάπΐίρον τήνφανταϊίαν έφάνη άπ άρχής οτι 
εκλινεν ε ί; τήν σκέψιν, διά τοΰτο ό πατήρ του σύμβου
λο; τοΰ βουλευτηρίου τής Βριτανία; τόν έκάλεΐ άστεϊ· 
ζόμενο; μικρόν φιλό»οφον. ’Αν καί ήτο άίθενή; κατα 
τά σώμα, έτελείωσε τά τή ; φιλολογία; έκ τοΰ δέκατου 
ήδη έκτου ετου;' επειδή όμω; έζήτει μάλλον τά 
πράγματα παρά τού; λόγους, έίρήνει όσο» ύπέρ τών 
γραμμάτων έδαπάνησε χρόνον' ώς χλίνων δ έκ ρύσεως 
καί έχ χής καταγωγής του έτι προωρισμένος είς 
το στρατιωτικόν έπάγγελμα, δπηρέχητεν έθελοντής 
χαί ήρίστευσε κατά χήν άνδρίαν πολιορκουμένης τής έν 
’Ολλανδία πόλεως ‘Ρυπέλλας υπό τοΰ πρίγγιπος Μαυ
ρίκιου, έπειτα δέ έπολέμησε καί εϊς τήν μάχην τής 
Πράγα; στρατηγοΰντο; Μαξιμιλιανοΰ τοΰ πρίγγιπος 
τή ; Παβαρίας. Ή  διάνοια του ομω; ίί.ινωττε μόνον 
πρό; καιρόν καί τοΰτο ούχί ανωφελώς" έπειοή εννεα- 
καιδεκαετή; ηδη έλυσε πρόβλημά τι γεωμετρία; προ. 
τεινόμενον ώς διαγωνισμού θέμα, άφ ού τήν προτε* 
ραίαν άλλοι μεθηρμήνευσάν είς αύτόν τό περί τούτου 
πρόγραμμα έκτεθαμένο» Όλλανδιστί ε ί; τάς όδούς 
τής ’Ολλανδική; πόλεως Βρέδα;. Ά λλά  παρευρεθεί; 
καί ε ΐ; άλλα; μάχα; ικανά;, ήναγκάσθη ύπό τή ; 
άνηιυχίας τοΰ πνεύματός του νά έπιστρεψη ε ί; Πα
ρισιού;, οπου ένησχολήθη διαφερόντω; περί τά μαθη
ματικά καί τήν ηθικήν* τότε ένίχησε κατ’ όλίγον χαί 
τήν πρά; τά χαρτοπαίγνιων κλίσιν του καί Ιπεδόθη 
όλο; εί; βαθείας καί συντόνους μελετάς.

Τοΰτο πρά; πολλοί; άλλοι; άποδεικνύει πόσον ή 
επίμονο; καί σταθερά θέλησις τοΰ άνθρώπου μεταβάλ
λει έν μέρει καί τόν φυσικόν χαρακτήρα, μετριάζει δέ, 
ή καί παντελώ ; έξαλειφει xat ελαττώματα πολλά, 
καθώς χατώρθωσε τοΰχο ε ί; εαυτόν χαί αυτό; ό Σω-
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κράτης, καθότι άπό ακολάστου, όποιος ήτο, κατέστη 
ύστερον τά παράδιιγμα της σωφροσύνης χχί τής σοφίας.

'Επικρατεί Ιτι εις τήν Γαλλίαν κ α τ ’ έχιίνους τούς 
χρόνους ή π.ριπατητιχή φιλοσοφία χαί ένομίζετο έπι 
χιίρημα παράβολον ό κατ' αυτής πόλεμος. Ό  Καρτέ 
σιος όμως ούχί μόνον ιύδαρσώς άνελαβε τόν τοιοΰτο/ 
αγώνα, άλλά καί έθριάμβευσεν εις τους σκοπούς του, 
χαδύς ό ένάμιλλος αύτοΰ Βάκων. Έπειδή δί ιίς τό 
μεγατοϋ κόσμου βιβλίο·/ μανδάνονται|3,τε άνθρωπο; χαί 
ή φύσις, έξηλδεν είς περιήγησή ξένων τόπων, έπισκε 
πτομινος τούς διασημοτάτου; τών σοβώ» χαί συλλέ* 
γων πανταχόθεν ο,τι άληδές ιΰρισχε καί ορθόν, Ουτω; 
επεδήμητε χα! είς τήν Ιταλίαν άλλά κατά δυστυ 
χίαν δέν έγνώρισεν αύτόδι τόν Γαλιλαίον έπειτα ή 
φιλιλιυδερία τόν έφερε πάλιν ιίς  τή* Ολλανδίαν όπου 
καί διέμεινιν είκοσιπέντε έτη (1G 29— IG49) άπο- 
φευγων κατά τό δυνατόν τή/ έκ τών ουγγραμμάτων 
του δόξαν, καί άντεπιστέλλων πρό; άπαντα; τοΰ; 
κατά τήν Ευρώπη/ σοφούς.

Έχ παιδικής ήλικίας είχε τή» τύχην δυσμενή,ό Καρ 
τεσιος’ διότι 7 0 0 0  μΰ/ον λίρας έχληρονόμησί' καί ομως 
ούδέποτι συγκατετέδη νά δεχδή ούδεμίαν χρηματικήν 
βοήθειαν, ά·/ καί πολλοί κατά τοϋτο πρός οιίτόν εφιλοτι- 
μ;ϋντθ·έτπ·ίύδατε δέ χαί μή ώφελούμι*ος έχ τ ώ ν  ιύερ- 
γΐτημάτων νά δείξ>;τήν εύγνωμοσύνην πρός τούς ιϋιργέ- 
τας προτιμών νά έλαττώσΐ) τάς δαπάνας του -παρά 
τά νά καταναλίσκη τόν πολύτιμον χαί κοινωφελή χρό 
νον είς τήν αύςησιν τών πόρων t s u .

‘ Η ύγιία  του ητο άκροσφαλής· έπειδή δέ ούδέν 
βέβαιο/ μέσον εΤχι πρός παράτασή τής ζωή; του, 
άπ:φάσισι νά μή φοβήται τόν δάνατον όδεν έζηοεν 
ιπέχεινα τών πεντήκοντα ετών. Ώς κύριος τών 
παδών του άδιχούμε/ος, ή ύβριζόμενος έδοκίμαζε νά 
υψώννι τά φρό/ημά του δπου έγίνετο ανέφικτος. Δι» 
μέριζε δέ τήν σχολήν rou πάσαν μεταξύ τής συνομι- 
λίας τών φίλων του, τής άναγνώσίως χαί τής 
καλλιεργιίας τοΰ χήπου του. Ουτω κατατάξας τινά 
πλανήτην τό πρωι έπότιζε περί τήν εσπέραν τά άνδη. 
Έ/δυμίΐτο όμως διά παντός πιρίλυπος τά άποδανάν 
ε’ς τάς άγχάλα; του χοράσιον. ^Ητο εύέντεκτος χαί 
γλυχύς είς τάς συνδιαλέξεις του, προσεφέρετο Si επιει
κώς πρός τε τούς ύπηρέτας χα! πρός δυστυχείς φίλους, 
έπι/ίλούμενος νά τούς πιρηγορή καί νά τούς καταστήσι; 
μάλιστα χρησιμωτέρους είς τήν κοινωνίαν δδ*ν έδίδα 
σκεν αύτούς πολλάχις τήν πιρισπουδαστοτάτην τώ* 
επιστημών, τά μαδηματικά.

‘ Η ©ημη τοϋ ονόματος του παρεχι'νησε τήν φιλο 
μαδή τής Σουηδίας βασίλισσα* Χριστίνα* νά τόν 
προσκαλέση. ‘Αν χαί προτιμά τήν έλευθερίαν παρά 
πάντων τών δυνατώ* τής γης τήν εύνοιαν, έδέχθη 
τήν πρότασιν τής είρημένη; άνάσσης, άφ’ ου έπληρο- 
φορήθη ότι έπεθύμιι μαλλο* νά μανθάνη παρά νά 
κολακιύηται. Τωόντι ή Χριστίνα τον ΰπεδέχδη ιύμ*- 
νώς καί φιλοφρόνως, άπήλλαξι δέ πάοης αύλικής έδι 
μοταξίας, οδεν ήρχετο χαΐ αύτός πρός εντευξίν της 
περί τήν πέμπτην ώραν Ικάστης ημέρας. ‘Η αλλαγή 
βμως τοϋ κλίματος εβλαψε καιρίως τήν υγείαν τοΰ 
Καρτισίου- δδιν άπέθανε τή 11 Φεβρ. 1 6 5 0 . πιρί

δέ τά έσχατα τής ζωής του συνβίθιζι νά λ ίγη  συ- 
χνάχις τά άπόφδεγμα τοΰτο τοΰ Σενίχα « ‘Οποία δυ
στυχία νά άκοθάνη τ ις έγ»ωρισμέ»ος παρά τώ» άλλων 
πριν αύτός εαυτόν γνωρίσι;.»

Ό  Καρτέσιο; ίχρημάτισεν ούχί μόνον μέγας με- 
ταφιισιχός χαί γιωμέτρης άλλά χαί φυσικός χα! ζωο
λόγος· έγραψε μάλιστα περί διοπτριχής πρώτος κα! περί 
μουσικής· υπερβαίνει δέ τόν Βάκωνα, καδότι ή δια
γωγή του ύπήρξε πάντοτε άμεμπτος.

Ζητώ* σταθιρόν τι στήριγμα ώ ; βάσιν τής φιλο
σοφίας 6 Καρτέσος ειπβν, οτι ό νοΰς δύ.αται περί 
παντός άλλου ν άμφιβάλλη εκτός μόνον περί έαυτοΰ.
Αν τωόντι άμφιβάλλωμεν περί τών άλλων συνοίδα- 
υεν όμως τουλάχιστον αύτό τοΰτο ότι άμφιβάλλομεν 
έπειδή οέ αμφιβάλλομε·/, διανοούμεΟα- ώ^ι διχαίας δύ
ναμαι νά _*ΐπ*3 δ άνθρωπος «Διανοούμαι, άρα υπάρχω. 
Ποιος δ̂  άρά γε ό χαρακτήρ τής έννοιας ,· τό άπλοΰν, 
τό αδιαίρετον, τά άνέχτατο*, τό ά-ωφελές. Ά μα λοι- 
πο* η έννοια οτι υπάρχω δοθή ώς κατηγόρημα τοΰ 
υποκείμενου, έπειδή τό έξ αύτών συμπέρασμα έξάγεται 
όρδόν, ή άπλότη; ένος αποδίδει τήν απλότητα τοΰ έτεοου- 
οθεν λέγομεν ή ε/νοια υπάρχει άπλή, άρα χαί ή ψυχή· 
αν δπάρχη δέ άπλή, υπάρχει χαί άδάνατος· άλλ’ ή 
έννοια άπατα πολλάχις- υπάρχει άρα άτελής. Ή  ιδέα 
μόνον αυτη τοΰ άτελβ ΰς  καί πεπερασμένου άνυψοΐ 
ημάς είς την ιδίαν τοϋ τέλειου καί τοΰ άπειρου, ή ιις  
ενυπάρχει έμφυτος είς τόν άνθρωπον, δέν υπήρχε» έζ 
έμοΰ. δέ* υπάρχει Εργο* μου, δέ» δύναμαι νά τήν 
χαταστρέψω· άναοέρεχαι δέ εϊ; πρότυπο» τι άλλό- 
τριον έμοΰ·̂  ώστε ύπάρχιι ό* τι άπειρο» χαί τέλε ιον ,  
ω ΐτ ε  δ Θεάς υπάρχει.

Εξ αύτών τώ» προοιμίω* τής Καρτεσιανής φιλο· 
σοφίας έζελέγχ ιται ή άδανασία τή ; ψυχής καί ή 
υπαρςις τοΰ Θεού. Καί ομως ό Καρτέσιος διετέλεσι 
μέχρι θανάτου συχοφαντούμενος παρά τώ* δεολαγού*- 
τω» ώς άθεος I

 ̂ ’Ιδού δέ οί χύριοι κα*ό*ις τής θετικής μιθόδου, 
τή* οποίαν ό Καρτέσιος είσήγαγεν ει’ς τήν φιλοσοφίαν.

Νά διδωμεν πίστιν μόνον είς τά εύχρινή καί τά 
πρόδηλα παραλείποντες τάς παραδόσεις καί τά αξιώ
ματα τών σχολών.

Νά διαιρώμεν καί νά ύποδιαιρώμεν, τούτέστι νά 
αναλυωμεν τά υποκείμενα όσο» ένδέ’/εται.

Δυστυχής όμως ό άνθρωπος, άν ήκολούθ*ι παντοΰ 
καί πάνΐοτι τήν τοιαύτη; μέθοδον ! άν δέν υπήρχε» 
ιίς  τον κόσμον αλλη τις βεβαιότης παρά, τή» τών 
Γεωμίτρών, ή άν δέν έγ.ωρίζομε* άλλο παρ δ,τι συλ- 
Λογι,ομενοι εύρίσκομεν, ή άποδεικνύομεν Ή  φιλοσοφ·'α 
καί θεολογία ήδιλεν άποβή άπλή άπαρίθμησις καί 
σειρά σοφισμάτων. Άγαδή τύχη όμως ΰπάρχιι άλλος 
τις δρόμος έπιτομώτερος ένταυτώ καί άσφαλέστερος διά 
να φδάσκιμιν εις τήν έννοιαν τοϋ θεοΰ κα! εις τόν 
ήδικάν βίον.

ΙΙρώτος δ Καρτέσιος έδημιούργησε τήν νιωτέραν 
*υχολογ^ίαν, άν ναι πιριι'πισ«ν ιίς πολλάς αντιλογίας 

διά τής ίδιας αυτοΰ μεθόδου· έδωχιν όμως έν γεν ιι 
νέαν ζωήν εις τήν φιλοσοφίαν κα! έδιδαξεν αυτήν νά 
δυ»Βΐστή ένίοτι ιίς  τους συλλογισμούς της.

Έφ ζμών ή φιλοσοφία, άφ" ου κατίφρόνητ» έπί πο 
λύν χρόνον τήν «αράδοσιν καί τάκράτοςτών διδασκάλων, 
Ιπανήλθιν δμαλώς ιίς αύτά ώς άπόδειξιν κα! έπιχει- 
ρήματα. Είθε νά μή προσκρούση εις άλλον σκόπελον 
άρνουμένη, ουτω; είπ ιΐν, εαυτήν, ουτε νά ματαιώση 
τάς λαμπρά; έλπίδας, τάς οποίας μέχρι τουδε γεν- 
ναίως συνέλαβε καί ένεψύχωσ*.

Έκ τών διαφόρων προϊόντων τής φύσεως φαίνεται 
καί τά κοράλλιον λόγου τινάς άξιον. Διότι άνέκαθιν 
τό μιτεχιιρίσδησαν οί άνδρωποι ποτέ μέν ώς κόσμη* 
μα, ποτέ δέ ώς πολύτιμόν τινα πέτραν, είς τή» ο
ποίαν καί άπέδιδον Θαυματουργούς έ»εργείας. ΟΕ ‘Ρω
μαίοι το Ιφερον ώ ; περίαπτον, ή φυλζκτήοιον δδ«ν 
εκρέμω» κα! όρμους έξ αύτοΰ χατεσχευ»σμένου; είς 
τόν τράχηλον τών νεογνών διά νά τά προφυλάξωσιν 
άπό τάς νόσους. Οί Γαλάται ηύτρέπιζο» δια τοΰ 
κοραλλιού τά όπλα των· οί δέ ’Ινδοί τό τιμώσιν τόσον 
περιπαθώς, όσον οί Εύρωπαιοι τούς μαργαρίτας.

‘Ο Πλίνιος, δ Διοσχορίδης καί άλλοι φυσιογράφοι τή; 
παλιγγινεσίας τών γραμμάτων έθεώρουν τό κοράλλιον 
ώς θάμνον εχοντα ρίζας καί κλάδους, ούχί όμως κα! 
φύλλα* δ δέ M arsigli ίδών κατά τ ύ χ η ν  τώ  1703  
τά κοράλλιον έξαγόμενον έκ τής θαλάσσης καί 
παρατηρήσας έπί τής έπιφανείας του άκτινώδη τινα 
σώματα, έξέλαβΐν αύτά ώς άνθη, δθεν έθιώρησι τά 
κοράλλιον ώς φυτόν, Τήν γνώμην ταύτην παρεδέχθη* 
σαν σχεδόν πάντες· άλλ’ ιατρός τις Μασσαλιώτης 
Peyronet λεγόμενος διετείνετο ότι τά κοράλλιο» ητο 
ζώο», ή μαλλο» γέ»νημα ζώου* έπιιδή δέ οί σοφοί 
άντέτεινον είς τήν δόξαν ταύτην, καί δ ‘Ριωμούρ 
μάλιστα αύτός, ή άκαδημία τών έπιστημών ίπιμψε* 
ειδικούς άνθρώπβυς χαί μετ’ αύτών διαφερόντως τόν 
βοτανικόν Βερνάρδο» Jussieu διά νά πληροφορηθώσι 
περί τής άληθείας τών λεγομένων έπιτοπ/ως· παντες 
8έ Iπιστρέψαντις άπέδιιξαν ότι τά κοράλλιον Ιπρεπε 
νά μεταβή έκ τών φυτών είς τα ζώα.

Τό κοράλλιον φύεται δηλ. γίννάται είς τά βράχη τής 
0αλά*σης ώς δένδρον εχον στέλεχος μόεον yai κλάδους 
μή ύψούμινον δέ έπέκεινα ενός καί ήμίσεως ποδός. ‘ Η 
έξωτεριχή του επιφάνεια καλύπτεται ύπό τύλων,ή φυ
μάτων, είς τό κέντρον δέ αύτών υπάρχει κοίλωμα ώς 
τώ» χηριθρώ» τής μίλίσσης, όπου ιμφωλιυουσι ζωύ
φια έχο»τα περί τό στόμα άκτώ χηλάς και λεγομενα 
έπιστηΐίονίχώς μέν πολύποδες, κοινώς δέ γάλα τοΰ 
κοραλλιού ώς φέροντα πραγματιχώς χρώμα λευκότα
το». ‘Η πιριχειμένη τοΰ ζωυφίου τούτου έπιφάνεια λέ
γετα ι φλοιός πολυπόδων,φαίνεται δέ όλιγότερον έρυθρί 
παρά τήν εσωτερικήν καί άφαιρεΐται ιύκόλως' τού· 
να*τίον δ ένδότερος άξων υπάρχει σκληρότατος, καί 
τοΰτον μιταχειρίζονται «ίς τάς τέχνας.

Μόνον ιίς  τήν Μεσόγειον άγριύεται το κοράλλιον, 
Χάριν τούτου συνέρχονται ιίς  τούς αίγιαλοϋς τής 
Σιχιλίας πλήθος λέμβων, ή δέ Κυβέρνησες τής Νια- 
πόλεως περιορίζει τόν τόπον, έντάς τοΰ δποίου επ ι
τρέπεται νά ζητηδή τά κοράλλιον άπό τινων όμως ετών 
έξάγεται κοράλλιον χαί είς τά παράλια τής Αφρικής 
χαί ιδιαιτέρως πλησίον τής ‘ Ιππώνος (Αλγερίας).

Τά κοράλλιον ιύρίσκεται είς τόν πυθμένα τής θα
λάσσης είς βάθος 15 ώς 30 0  ποδών άλλά τότε 
υπάρχει μικρόν χαί όλιγότιμον. ‘Ως ίργανον δέ 
διά την άγραν τοΰ χοραλλίου μεταχειρίζονται δύο 
μηχανήματα, τό μέν συγκείμενον έκ δύο δοκών παρι- 
στανόντω* σχήμα σταυροΰ, διότι κεϊται δ εις έπί τοΰ 
άλλου,φέρουσι δ’ άμφότεροι εις τάς άκρας των χαί δίκτυα 
ώς σάχκους κρεμάμενα, ιίς τά δποΐα πιριπλέκοντβ: οί 
κλάδοι τοϋ κοραλλιοφόρου δένδρου, και έπειτα σύρον ■ 
ται είς τά άνω ύπό τών άλιέων διά τών δικτύω».

Χρησιμεύει ένίοτε, άλλά σπανιώτιρον, ιίς  τήν άγραν 
τών κοραλλίων καί άλλο έργαλειον υπάρχει δέ τοΰτο 
ε?δο; μεγάλου καί σίδηρου κοχλιαρίου, ή βκδυλοϋ τρυ- 
πητήρος φέροντος ομοίως ε/θεν καί Ινίεν δίκτυα διά 
νά δέχωνται εύδύς τού; ουντριβομένους τοΰ κοραλλιού 
κλάδους. Αύτό δένουσιν είς τήν άκραν μιγάλης δοκοΰ, 
μεγαλητέρας μάλιστα πα|5 αύτήν τήν λέμβο», δσάκις 
δέ τά πρώτον έργαλεϊον δέν έπιτυγχάνει τοΰ σκοποΰ, 
καταβιβάζουσιν (άπολΰουσιν) οί άλ ιιϊς  τήν δοκό* ταύ
την διά σχοινιών, κα! τήν περιπλέκουσι μ ΐταξύ τών 
κλάδων, όπου τά άλλο έργαλεϊον δέν έδυνήδη νά εΐ3- 
χω ρήση.

Τά χρώμα τοΰ κοραλλιού λαμπρύνεται καί τελειο
ποιείται διά τής τεχνικής έργασίας. Ενίοτε ώχρια 
ώς έχ τής πνοής τι*ω* άνδρώπων, ίτ α ν  φυσήσωσίν έπ’ 
αύτοΰ. Είς δέ τά έμπόριον διαχρίνονται διάφοροι βαθ
μοί ποιότητος τοΰ κοραλλιού διά τώ» άκολούδων όνο* 
μάτων · άφράς αίματος, πρώτος, δεύτιρος, άνθος 
αίματος, πρώτον, διύτιρον, τρίτον κτλ.

Τά πλεΐστον κοράλλιον πέμπεται ιίς  τή» Άσίαν, 
Αφρικήν χα! Άμιρική», τών δποίων οί λαοί, μάλι
στα δέ αί γυναίκες, τά μεταχειρίζονται πρός καλλω 
πισμόν των, άλλά καί είς τήν Εύρώπην συνηθίζεται 
Ικανώς.

ΑΡΜΑΤΩΑ01 Kill ΚΑΕΙΙΤΜ.

1.

Σκοτίαν διαλύοντις αίώνος ολοκλήρου
Φλέγθητι, δώρα τών Μουσώ*, σπινθήρες διανοίας 

Καί φέριτέ μ’ έτάζοντα τούς χρόνους τής δουλείας 
Είς τ' άγια κα! ίερά έδάφη τής ’Ηπείρου.

Χρόνε χαι Θάνατε, δυάς όλέτε·ρα τοΰ Κόσμου,
Άλλά συγχρόνως χαί ζωής αποίητος αιτία,

Ώ  σήμιρον άνοίξατε πλοΰιον διττόν έμπρός μου,
Τάς δέλτους σας τάς μυστικάς, τά μνήματα τά κρύα.



Βλέπω τοΰ Τμάρου τό βουνέν,— χιών περικαλύπτει 
Τα δάση άφ ώ» αίρεται ή γαύρη κυρυφή του,—  

Τήν λίμνην, ένθα χύνεται τό ναμα τοΰ Κωκύτου,
Τήν πόλιν, ήχις παρ αύχήν καλλιπρεκής προκύπτει. 

Ιδού τής λίμνης όμφαλά,-, τό σχήμα tou νησιού- 
Ιχνο; δέν «ΐν»ι θερινών άγροχηπ'ω», ούιε 

‘Ο οιχο; ό θηλυπρεπής Πασα καταχθονίου’
Πύργος έκεΐ περίτρηχος άρματωλών ύψοϋτα’.

3.

Νέφη έμαύριζον προτοϋ υγρά xat πυκνωμένα,
Εί; τών βουνών tit, φάραγγα; ij λαΐλβψ έπλανάτο 

Καί δρΰς χατεκυλίοντο πρός τό πεδίον, χάιω 
Κα) τά πτηνά πρά; άσυλον έπέχων φοβισμένα. 

Ανέφελο; ήίη γι/δ ή στεγ* ή σαπφεφίνη 
Rat οψιν ίλαβεν ή γή νεάνι?ος ΛΟ'νσθείσης,

‘Ο Φοίβο; μεγαλοπρεπής πρό; τήν εύνήν του κλίνει, 
Πυρκαϊά δέ φαίνεται ή χρυσωμένη δύσις.

4.

Iδέ αί Μείοκέλλιο» (α). Έντός »τινή ; χοιλάδο;
Λημέρι ζώ»ουν κύκλωθεν φυΛλάκανθοι έλάται 

Καί ύπ βύτάς δυσχειρωτος οπλίτης (β) διαιταται,
Ε» έαυχώ χάν φοίνικα έγκλείων τής ‘Ελλάδος 

Τρεις χλέπται όπισθόχειρα φρουροΰ» δεσμώτην ε«α 
Κ ’ έ^ί φυλλάδων ένοπλοι πέντε κοιμώνται άλλοι. 

Σύννους αυτές τά βλέμματα φέρει πρός γην χλιμένα, 
Μειράχιον, άλλ’ άνδριχά τόν ευπρεπίζουν κάλλη,

5.

Υιέ τοΰ Χλώρου, είς φρουρός τόν δέσμιον σαρκάζει, 1 
Δέ» έχει; ΰπνον ; μή σκληράν ευρίσκεις τήν στρω

[μνήν σου,
Πτωχόν το δείπνον ; τήν καλή» δέν ίχ ε ις  άδελφήν σου 

Τήν χλίνην και τήν τράπεζαν νά σοί προετοιμάζη! 
'Οργίλος ήγΐιριν αυτός το μέχω*ο* χ’ ε’χύθη

Εί; τήν καλλίστη» ίψ ιν του τό χρώμα της πορφύρα;· 
Δίς θέλω» δέν κατώρθωσε, πλήν τέλος άπεκρίθη·

—  Φράξο», ίειλέ, τό σιόμα σου, ή λΰσόν μου τάς
[χείρας !

6 .
Καί πάλιν κάτω έκλινε το πρόσωπο», άλλ’ όμως 

Τοσοΰτον η ϊ ΐν  άγριοι της φράσεως οί τρόποι,
"Ωίτε ο γέλως τών φρουρών είς ιήν στιγμήν έκόπη 

Kai τους χατέσχ’ εύλάβεια καί χρύφιός τις τρόμος. 
Πάλιν δ νοΰς του τό τμηθέν επιδιώκει νήμα·

Κλέπτης προοήλθ’ έθελονιής, πις-ός ά»ήρ, δ Κίσσας, 
Τ ί έγεινεν ; άπέθανε τή; πίστεώς του θΰμα ;

‘Ο Φώχος τόν έφόνευ:ε τόν δόλον έννοήσας ;

( a )  Λ ντ ιχρυ  i f j c  Λίμνης τών / u a r r l v c o v  ϋπάζ,'  
χ η  όρος χαΛούμενον ΜητσιχέΛΛη. Τό μ ε τ ι ’πΛασα  
έπ ί τό ιύφωνότερον .

( β )  Ό  κΛίπτης έν γ ί π ι .

7.
Αυτά ό τάλα; σχέπχειαι ένώ μιχρόν τι πέραν

‘Ο Φώτος, πρώτος τών κλεπτών, τον Κίσσαν βα*
[σανίζει.

‘ Ρητίνη σπήλαιον βαθΰ χα1· σκοτεινόν φωΐίζει
Καί χνυσα τις άπαίσιος πληροί τήν άτμοσίαΐοαν. 

Ιόεχε τον, επί σταυρών δετές ό Κίσσας μένει·
Ενώ γυμνόν τό στήθος του λειποψυχεί καί πάλλει, 

Ενώ τους πόνους της ψυχής το πρόσωπον .έμφαί·ει, 
Αλλοι τάν χαίουν μ’ έλαιον, τόν μαοτιγόνουν άλλοι.

8.
— Δέν είναι τις χριστιανός πνευματικόν νά ρέρη ,·

Ό  Φώτο; αποκρίνεται· ώ ; Τούρκος θ’ άποθάννις, 
Ά ν δέν είπής τίς σ' έστειλε χαί τί ζητών έφάνη;

Είς τά λημέρι τών κλεπτών,του Φώτου τό λημέρι — 
Κ εκχελεσταί του βδελυκτοΰ εκείνου μαρτυρίου 

Με λύσσαν έδευχερονον τοΰ; αίκισμοΰ; κακούργοι, 
Κόλάσι; δέ χαχέφλεγε τά στήθος του δέσμιου

Καί τάς σπαιρουσνς σάρκας του ή μάστι^ έκρεούργει.

9.
Πόνοι δριμεΐς χατέιηχον τά σπλάγχ»α τοΰ δειλαίου, 

Ουδείς δ ύπϊ,ρ-^ε τήν δεινή* οΐκτεφων συμφορά» του. 
Εν τούτοις νύκτιον πτηνόν, λιπον τήν φωλεάν του, 

Άπά τά μαΰρα χάσματα' έςηλθε τοΰ σπηλαίου.
Γάν θόλον περιήλθε ίρις άτάκιω ; πτερυγυζον 

Καί συριγμάν ώς ά/εμον έχχΰνον προς τά καίω, 
’Ενώ τών οφθαλμών τό πυρ, έν κύκλω άνθρακίζον,

Εις τοΰ σπηλαίου τήν πυκνήν σκοτίαν έπλανατο.

10 .
Άλλά τάς πτέρυγας χ«λών βπεστηρίχθη πλέον 

Μέ του; οξεί; ίου όνυχας εϊς χάσμα τι τοΰ θόλου 
Είπον οί χλέπται, Αληθής μορφή τοΰ διαβόλου !

Ειπεν δ Φώτος, Σαϊανα;, ώίφράνθι] θνησιμαΐον ! 
Καί τείνων τήν πιστόλαν του, σκοπεί χαί τό φονεύει.

Επί τον Κίσσαν έπεσεν έχεΐνο μειά κρότου,
Γέλως δέ τοτε βδέλυχίος άντήχησε καί γλεΰη 

Ανηλεής επίκρινε τήν μοίραν τοΰ δεσμώ^υ.

11.
Ίδέ πώς είς το στήθος του ήματωμένον χεΐται,

Ίδέ πώς μέ τάς πτέρυγας ολον αυτόν σκεπάζει.
Ό  δυστυχής δαμάζεται κ’ έξω φρενώ» κραυγάζει.

—  Σκληροί, τά πάντα μαρτυρώ καί μή με τυραν-
[νήτε ! —

ΕΓτε δ πόνος ό δριμϋ;, όστις τά σπλάγχνα φλέγει,
Ειτε προλήψεις έσεισαν τόν νοΰν τοΰ ταλαιπώρου, 

Αύτά μ έκλείπουσιν φωνήν ομολογεί και λέγει·
— Φώτε,δ Κίσσα; είμ’ έγώ,άρματωλός τοΰ Χλώρου.

12.
Πόθος §ιπλοΰς χαί ισχυρά ανάγκη της ψ υχ ίς  μου 

NJ έχδικήιω μ’ έφερε τό αιμα του γαμβρού του,
Νά λ υσω τ αδικα δείμα τοΰ προσφιλούς υίοΰ του . , .

Άλλά δέν ήτο θέλησις θεοΰ ή θέλησίί μου.
—  Νά με φόνευες ; άλλά πώς ; — ‘ Η μαύρη καί δολία 

Ψυχη σου δέν μ έλανθανιν... Ώ  εΓθε τών φρίκτών σου

Μήέπειρώμην κακιών! . . . ’Ελπίς μ’ έπλάνα μια,
Νά καταγγείλω μυστικήν τινα τών εκδρομών σου.

13.
—  Ά , σ’ έννοώ ! τάν δρόαον μου b Χλώρο: ένεϊρεόει 

Ένώ σΰ λύεις τόν υίόν.— Ν αι! — θαΰμα ! διά τίνος 
Κατώρθονες τά μήνυμα , γράφων ή πι3ς ; —  Εκείνος, 

‘Οπόταν τήν σφραγιία του αυτήν ΐδξ, πιστεύει.
Κα1. ό άλαστωρ ήοπαοε τήν άργυρδν σφραγίδα.

—  Φώτε, ζωήν δέν σοι ζτ,τώ, άλλ’ άν Χριστόν πι*
[στεύ/ις,

Ά ν  σωτηρίας ψυχικής ε'χ»;ς μικράν έλπίδα,
Μή άχοινώνητον εμέ χριστιανόν φονεύ^ς ! —

14.
Φεΰ, τίς εμάλαξέ ποτε τοϋ πονηρού τήν φυσίν ;

—  Αφίνω σέ πνευματικόν, εϊπεν είς κλέπτην εν α, 
Ά λ λ ’ ά ϊίελθ’ έπειτα ζητών τον φίλον μα; ποιμένα’

Αΰριον νύκτα φέρε το/ εϊ; τον ΓΙασα τήν Βρΰσιν.— 
Κ έξή)θε μετά τών λοιπών. Βν,μα βραδύ προτάττω/ 

‘Ο κλέπτης σπα τήν μάχαιραν καί θεωρεί τό θΰμα, 
Ά λ λ ’ έκ τοΰ βάθους ή'ο'/ετο δυάς θολών φασμάϊοιν, 

Έκτριπομένων βαθμηδόν εί; οπλοφόρων 9χήμα.

15
‘Ορμοΰν καί πλήττουν . . .  στεναγμόν έκ/υνει ιελευταίον 

ΙΙίπτων δ δήμιος πρηνής καί τούς οίόνχας τρίζων. 
Ό  Κίσσας τόν (εώτερον τών μα/ητών γνωρίζων,

— Όνειρος ! λέγει, ο νϊκρός δέν έπιστρέφει πλέο»!— 
Ά λ λ ’ έξω τρεις άκολουθοΰν τάν Φώτον κατά βήμα'

Είς έξ αυτών μονόφθαλμος, ισχνός, μέ οψιν κρύαν 
‘Ωσει νεκρός τις φαίνεται, νεκρός λιπών τά μνήαα, 

Τέρα; τή; γης. Αυτόν καλείά Φώτος κατ’ ιδίαν.

16.
‘Οποίον φοβερόν κ’ έδώ μυστήριον τελείται !

’Έπη τώ λέγει μυστικά, τώ δίδει τι καί σπεύδει 
Φθάνων όπου κλεπτών πεντάς αμέριμνος καθεύδει, 

Ό π ο υ  φυλάττουν τάν υιόν τοϋ Χλώρου τρεϊ; όπλίταΐ. 
Έ γγΰ ; αΰτοϋ έκάθησεν εί; τήν λιτήν στρωμνή» του 

Καί ειρωνεία στυγερά τά χείλη του σαλεύει.
‘Ο δέ μονόφθαλμος, άφεί; τήν κλεπτικήν σχολήν του, 

Μετεμορφώθη χωρικός, έκάγχασε, —· κατέβν).

17.
‘Η νΰξ έν τούτοις τάς πυκνά; ανοίγει πτέρυγα'; της 

Καί ίιπ' αυτήν θολόνετβι τής γης ή όψις ολη,
Ά λ λ ’ άνω φέγγουν στίλβοντες τών ούρανών οί θόλοι, 

Όθεν τά ουμπα» έφορα τοΰ σύμπαντος ό Πλάστης. 
Οΰδ’ ελάχιστη τις πνοή εί; τό βουνόν πλαναται 

Καί ύπνος ήδη απα*αν τήν γην περικαλύπτει.
Μόνον ό σκώληξ— άνθρωπος πλεκτάνας μτ,χαναται 

Καί ιό θηρίον άπληστον έκ τών δασών προκύπτει.

18.

Ί^π ι τή» λίμνην σιωπή έκτείνεναι βαθεϊα
Και του νη ί̂οο τήν μορφήν τό σκότος περιβάλλει,

Στίλβει τά δώμα τ’ ούρανου καί τά χρυσά του κάλλη 
Αντανακλούν ΰπότρομα είς τά νερά τά λεία.

Ά λλ ’ ύπνος, μόχθων άνεσίϊ καί άλγηδόνων λήθη,
Τά πάθη τών άρματωλών εδώ δέν βαλσαμόνει.

Σκώληκες τήκουν άγρυπνοι τά φλογερά τω» στήθη,
Τής έκδικήσεως τά πΰρ καί τής ψυχής οί πόνοι.

19.

Πρά Ιτους, φεΰ, τρισόλβιον ή το ν αύτό τό δώαα,
"Οτε τή; μόνη; κόρης των δ γάμος έτελειτο !

‘Αρματωλάς επίσημος, γαμβρός δ Κέντρος ήτο 
Καί είχε λέοντος άλκήν καί ειχε ^όδου χρώμα.

‘Ο Κέντρος ήτο» εύτοχής, ήγάπα « ’ ήγαπαχο.
Ω πόσοι χαίροντες έκεΐ συνεπυκνοΰνχο φίλοι !

Εί; μόνος, είς τή» τελετή» κρατών τά βλέμμα κάτω, 
Μόνος ό Φώτος εϊακνε, βαρυθυμών, τά /ΐίλη.

20.
Ερώμενος έχόλμησε τήν Δέσπων νά ζητήσιρ.

Αυτός θεράπων, ευτελής τοϋ Χλώρου μισθοφόρος.
Εάν γαμβρόν μου οέ δεχθώ, άπήντηιεν ό Χλώρος,

Τίς θά μοί στρώ<ΐ] τράπεζαν, τίς τ’ οπλον θά σπογ·
[ ϊ ί35 ;

Ό γάμος άνεφλόγισε τή» ΰβριν τής καρδίας. 
Λειποτακχήσας τήν αυγήν άπήλθεν είς τά δρη,

Όθεν, κακούργων ΰδηγάς καί κλέπτης τολμητίας,
Μέχρι τή; πόλεως, παντοΰ κακοποιών έχώρει.

2 1 .

Ό  Κέντρος καί ό Ααμπρινός, υιός τοΰ Χλώρου μόνος» 
Είς μάτην ιχνηλάτησαν τό» πονηρόν τριταίοι

Καί μ άλλους τρεϊ; έπέστρεφο» άρχίως οί γενναίοι, 
Φρουροί); αφέντες τοΰ; λοιπούς είς τ’ άκρα τοϋ

[δρυμώνο;.
Άλλά τής λίμνης οΰ μακράν ενέδρευε» δ Φώτος· 

Ζωγρεί τοΰ Χ/.ώρου τάν υίόν, τοΰς πίπτοντας συ-
[λεύει . . .

Καθημαγμένος έπεσες, ανδρείε Κέντρε, πρώτο; !
Εντός τοϋ πύργου έχτοτε οδύνη βασιλεύει.

22.
Τοΰ πύργου παραπλήσιον μονύδριον αγίου

Λαμπάς φωτίζει, προ σεπτής εΰόνο; καιομένη
Καί χειχαι θήκη τις μικρά έκεΐ ζιογραφηΐίένη,

Φίρον αιτούσα ταπεινόν λιβάνου καί κηρίου.
Νεανις κυανόστολο;, ορθή πρό τής είχόνος,

Τάς χείρας κάχω σνμπλεχεΐς άχινητοΰσα τείνει
Καί οϋ άγιου τήν μορφήν προσβλέπει Ιπιμόνως 

Καί δέν εκφέρει σνεναγμόν καί δάκρυον δέν γυνει.

23 .

Ά ν καί δεσμώτις ή ψυ/ή, πρά ιερώΛ εικόνων,
‘Ίσως τήν σάρκα λησμονεί χαί πέτεχαι πρός υψη,

"Οθεν έδώ ήθέλησεν ά Πλάστης νά τή» £ίψτ)
Φίβων χ’ έλπίδος παίγνιον, δούλη» χαρα; καί πόνων.

Τσως, εις έρτ,μον ναόν, εϊς της νυκτός τά βάθη,
Πέραν πλαναται τής ζωής δ νοΰς έν κατανύξει

Κ’ ένώ ή φύσις σιωπά καί ήοεμοϋν τά πάθη,
Ζητεί τήν φοβερά» άχλύν τοΰ μνήματος τ’ άνοιξη.



2 4 .
Τής νέας όμως η ψυχή, ίκέτιδος άθλιας,

Ούδ’ είς τόν ουρανόν πέτα, οόδ’ είς ιήν γην έμμένει, 
Αλλα πλαναται μβταζυ δεινώς κυμαινόμενη,

Εις πόθους έκδικήσεως, βίς σπαραγμού; καρδίας, 
Τό έαρ της τό εικοστόν έμάρανεν ή λύπη

Καθώς to πνεύμα τοΰ λιβός τόν νάρκισσον μαραίνει, 
Αλλ έτι σώζονται αβροί τής καλλονής οί τύποι, 

Έ?θαρη μόνον ή χροιά, ή χάρ'.ς διαμένει.

25.
“Οπλων ακούεται κλαγγή καί Θόρυβο; βημάτων 

Είς τον ναόν αρματωλος είσέρχετ’ αίφνης γέρων, 
Ευδί» καί άταπείνωτον τό μέτωπόν του «έ,οων

Και ανοικχον το στήθος του τό λάσιον προτάττων. 
’Εσχά0η τής ίχέτιδος έγγύς. Είναι άγρια 

‘Η προτομή δειχνύουσα παθών άνεμοζάλην 
Καί κρε'μαται ή κόμη του κατάλευκος, παχεΐα,

‘Υπό τόν πΐλον μ’ ελιγμούς άναγομε'νη πάλιν.

26 .
Γονατος εως (1) ή λαβή τοΰ ξίφους καταβαίνει,

Τήν £άχιν δί τού μαχητοϋ ή άχω«ή έγγίζει.
‘Ω; νεανίας εύτονον τό σώμά του στηρίζει,

Τό χρώμα μόνον τών τριχώ* τό γήράς του έμφαίνει.
—  Δέσπω, τη λέγει, τής νυκιός έμέσασαν τά σκότη, 

Είναι καιρός ν’ άναπαυθής. Έστράφη τότ' εκείνη
Και, Πάτερ, αποκρίνεται, ο πονος δέν υπνώττει,

Ούδ ή έκδίχησις τό* νοΰν άτάραχον άφίνει.

27 .
’Εξήλδον έκ τής θέσεως τής ίερα; έ*είνης.

Εντός τοϋ πύργου πολιά έκάθηχο πρεσβυης,
Τούς είδ' έλθόντας κ’ Ιμεινεν ή πενθηρά μορφή χης 

Ασάλευτος, προδίδουσα τήν πάλην τής οδύνης. 
Διέστειλε τά χείλη του δ γέρων μέ πικρίαν

Κ έκάθησε, τό μέτωπον σχηρίζων έπ’ άγκώνος, 
Ά λ λ ’ είς τήν κόρην δεν τολμά νά είπη λέξιν μίαν 

Παρήγορον τής κραχαιας εκείνη; άλγηδόνος.

28.
— Ό  Κίσσας, πάτερ, δ πιστός, έφώνησεν ή νέα,

Εις τό λημέρι τών κλεπτών μέ κλέπχας φιλιουται,
Ά λλά  δέν ήλευθέρωσε τόν Λαμπρίνόν μας, ουτε 

Έφόνευσε τόν στυγερόν τοΰ Κέντρου μου φονέα ί 
Τίνα ποτήρια πικρά, γονείς μου τεθλιμμένοι,

‘Η μοίρα παρεσκευαζεν είς τό βαθΰσας γήρας;
Είς τό λημέρι δέσμιος δ Λαμπρινός σας μένει

Κ έ]ώ  νεόνυμφος φορώ τό ένδυμα τής χήοας__

29.
Έτράπη αίφνης άλλαχοΰ δ φλογισμένος νοΰς της 

Και μετ’ ολίγον ήγειρε τό μέτωπον δργίλη 
Κ ένώ τά μέλη έτρεμον κ’ έσπάρασσον τά χείλη, 

Σπινθήρες έξεχύνοντο άπό τούς οφθαλμούς της.

ί \ )  Ώ ί  τό θ ε ό c ώ  <, α υ τ ώ ν  u  έ ρ  ι κτ-i. 
τώ ν Αρχαίων.

Πάτερ, του Κέντρου ή ψυχή είς έρημον γωνία», 
Εις χωματ άλιβανωτα, βαρυαλγής στενάζει·

Ως ποχ εδώ μεμψίμοιρο* χελοΰμεν θρηνωδίαν ;
Ας σβευσωμιν έχδικηταί, τό αίμά του φωνάζει ? 

30.

Δέν άπεκρίθη δ πατήρ, άλλά οί οφθαλμοί του 
Εςέφρα^,ον τό αίσθημα τοΰ άλγους τοΰ καιρί^υ 

Κ εφαίνετ ω ; αν ελεγεν η λυπηροί μορφή του,
Ό  Λαμπρινός εύρίσχεται εί; 2·υχας θυρίου !

3 1 ·
Είσέδυσιν είς τούς μυχούς έκείνη τής ψυχής του 

Κ’ έστράφη τήν μητέρα χης προσβλέπουσα μέ πόνον* 
Έ  μήτηρ μένει σιγηρά, δ δάκτυλός της μόνον 

Έδείκιυ* μ ' εύσέβειαν τό δώμα τοϋ Ύψίστου.
. . . Βηαατισμός διέκοψε τήν σιωπήν τήν κρυαν. 

Μονόφθαλμος τις  ̂χωρικός, ε’ξαίφνης προχωρήσας, 
Εισέρχεται μέ βίαν.

‘ Ηγέχα χών άρματωλών, σέ χαιρέτα δ Κίσσας.
32

Τήν νύκτ’ αυτήν, πρό τής αώγίς, δ Φωτός χαταβαίνει 
Εις Τής Δεσποίνης τόν ναόν, τής λίμνης σου πλησίον, 

Σπεΰσον χό βήμα' εταξε ν’ ά»άψη εν κηρίον
Τοΰ λόγου τήν αλήθειαν αύτ’ ή σφραγίς εμφαίνει. 

Καί χήν σφραγίδ’ αΰχου λαβών έσχίρτησεν δ γέρων
‘Ο Λαμπρινός ; —  Μή μέριμνα;, ποσώς δέν

[κινδυνεύει
Κ ’ Ιξω τό βήμα φέρων 

Άπό χόν πύργον αστραπής ταχύτερος κατέβη.

33 .
Ό  πύργος, οπου πρότερον Ιζων ζωήν άγίαν

Οί δ-σχηνοι πριν συμφοράς διπλής ιούς εΰρ; ώρα,
Ό  πύργος ει»αι φωλει δργής καί μίσους τώρα 

Καί άνττ,·/οΰν οί τοίχοι του άπό χαράν άγρίαν.
Τ οπλον ό Χλώρο; ηρπασε κ’ εύθύς εί; νόν κοιτώνα 

Σπεύδουν κληθένχες έ»οπλοι, ή Δέσπω δ’ έχλονήθη, 
Ηγέρδϊ) χαί, σποράξασα χόν χολπωτόν χιτώνα,

Εις ευζω/ον άρμαχωλόν άμέσως μεχεβλήθη.

34.
Μή, άμ ϊζών, ένδίδουσα εις τ ίν  ορμήν τής λύσσης,

Μή δράχτε τ οπλον χό βαρύ, μέ ζώνε πανοπλίαν. 
Τό εχθος σοΰ έτράχυνε τήν αγαθήν καρδίαν,

Τ' άγνάσου μέλη οί αύχά δέ* έτλασεν ή φύ»ις. 
Ατάραχος εγείρεται ή σιγηρά πρεσβΰτις

Κ ένώ αθρόοι τόν ουδόν έπάτουν οί δπλΐται,
Λόγους βραχείς άπηύθονεν ή πένθιμος φωνή τηΓ,

—■ Ο Φώτος είναι πονηρός, τον δόλον φοβηθήτε !

35 .
Αλλ ή δμάς χών μαχητών εξήλθε ταχύτατη"

Όπου τό πάθος μαίνεται, ό λόγος δέν ίοχυιι. 
]Θίράποντες χόν γέρονχα «κολουθουν ανδρείοι 
| Καί είναι τών άρματωλών ή Δέσπω δωδεκάιη

Εΰχητηρίου έμπροσθεν, μέ συντριβήν καρδίας 
Στραφεΐσα έγονάτισεν ή μονο^ή πρετβΰτις.

‘ Ο νοΰς τη; προοηλόνετο είς προσευχάς άγιας 
Καί μάρμαρον έφαίνετο ή κάτ»χρος μορφή της.

3 6 .
*Ωρα παρήλθε κ ’ έμενε μ’ εσταυρωμένος γεΐρας,

Μέ κεκλιμένην κεφαλήν, μ' ήλλοιωμένον όμμα,
Ό τ αίφνης άπό θόρυβον άνχήχησε τό δώμα

Καί τρίζοντες ήχούσθησαν οί στρόφιγγες τή; θυρας. 
Τό< Κίσααν δυο μαχηταί κρατούντες επί ξύλων, 

’Αοθμαίνοντες έμβοιίνουν 
Κ εις στρώμά τι τον πασχονχα έναποθέντες φίλον 

Πλησίον είς τήν γηραιάν προσέρχονιαι χαί μένουν !

37 .
Από τήν θέσιν χης αυτή ποσώς δέν έιαράχθ»),

Τής έφραχτον τήν αίσθησιν αί ψυχιχα! όδύναι.
— Μήχερ τής Δέσπως, ειπεν εί;,ή Δέσπω μου ποΰ ε ίνα ι;

Τας χείρας τόχε λυσασα μέ χρόμον έχινάχθη 
Κ’ έοτράρη κ’ είδε . .  . δυστυχής ! Ό  νοϋ; τη; Ιπλβνατο 

Κ’ έσχρέφετο παράφορον άπό τήν ορίκην τ’ όυμα.
— Ψυχή τοΰ Κέντρου, τι ζητεΐ; άπό τόν αδην κάτω ; 

Επάνελθε . . .  φεΰ, τό πικρόν οέ περιμένει χώμα.

38.
— Ό  θάρσει, μήτερ* ίδε με, δέν κατοικώ τό μνήμα* 

Έτραυματι'σθην, επεσα, άλλ’ δ προδότης, ίσως 
Οπω; γλυχύιερον τραφή τό στυγερόν του μίσος,

Είς σπήλαιον μ’ έφύλοιττε μυστηριώδη θΰμα.
Ίδέ τις μ’ Ιλυσεν, ίδέ τοΰΚίσσα, τόν σωτήοα ! . . .

— Τοΰ Κισσοί; . . . Ιίίοσα ή σφραγίς τι έγεινεν, 
Ε ίς τοΰ )^στοΰ τήν χεΐρα ! (είπέ μ ο ι;

—  Τοΰ Φώτου; . . .  Κέντρε, μή άργής . . .  ό λογι
σμός μου τρέμει! . . .

39 .
Μονόφθαλμες τις πρό μικροΰ έδώ σφραγιδοφόρο;

Είπεν α δ Φώτος έταξε ν’ άνάψ^ εν κηρίον . . . .
Ώ  σπεΰσον ! . . .  ταΰτην τήν στιγμήν είς τόν ναόν πλη-

(σίον . . .
Σπεΰσον μή πάθη ιι κακόν ό ένεδρεύων Χλώρος f 

— Κ’ ή Δέσπω ; —  Τόν ακολουθεί . . . Είπέ μοι, τόν
(υιόν μου; . . —  

Αυτός δ’ ύψόνων τ ’ όμμα,
Φριττων έκραύγασε, «θ εέ ! τούς πόδας πτέρωσόν μου!» 

Καί μέ τόν σύντροφον ταχύς κατέλιπε τό δώμα.

41.

4 0 .

Ί >  Φώτον άγρυπνον κρατεί ζάλη βουλών άγριων.
λύρα μέ συριγμόν γλυχύν είς τάς έλάτας πνέει, 

Τρέμουν οί κλώνε; οί άβροί τής πτέριδος καί £έει 
Είς τάς φυλλάδας των κλεπτών δ χείμαρρος πλησίον 

*Η νύξ τούς μαργαρίτας της είς τ ’ άνθη διανέμει 
Κ Ι ιι τερπνή κ ήδυπαθής περικυκλοΐ τήν φύσιν, 

Ά λλά τό άϊτρον τής αυγής έπί τοΰ δρους τρέμει,
Τό οκότος τό πυκνότιρον διώκον πρός τήν δύσιν.

Ώ  διά τί δέν ήλλάξεν δ Φώτος τό λημέρι
Παρ έθος θέλων είς ταύτό νά νυκχερεύση ορος ; 

Πασαν στιγμήν άχοίμητο; τοΰ Φώτου δορυφόρος, 
Νεΰμα προσμένων, πρός αύτόν τά βλέμματά του

Εγγύς αυτών α*ακειται είς δρΰν έσχηριγμένος 
‘Ο Λαμπρινός, τό μέτωπον άφείς έπί τά στήθη* 

Απέκαμε τό σώμά του, δ νοΰς άπηυδημένος
Καί μέ τόν ύπνον άσθενώς παλαίιας, κατεβλήθη.

42 .
Οταν τάς χεΐρας βπισθεν συνάγουν τά δεσμά του, 

‘Οποίος άναπαύσεως δ δοΰλος άπολούει ;
Ω καλλιον νά κοιμηθή τόν ύπνον του θανάτου !

—  Ά φες τόν uitvov, Λαμπρινέ, ή έχθρα μας έλύθη, 
‘Ο Φώτος τόν έξύπνισε γλυχύ τόν ώμον πλήττω ν

Όλος άχούσος τήν φωνήν, έχεΐνος έκλονήθη
Καί |οεν δφθαλμούς βαρείς ώς ονειρος άν ήιον.

4 3 .
Ή λθε λοιπόν άνέκραξεν ή ώρα τοΰ θανάτου ;

— Ά ς  έλθη ! νά μή βλέπω κάν τόν στυγερόν έκεΐνον.... 
Ό  Φώχος τόν άντέκοψε τήν διξιάν έκτείνων.

— Φέρε, Ψαρέ, τά όπλα του καί λϋσοντά δεσμά του! 
Ό Λαμπρινός έλεύθερος έγείρεται καί πάλλων

‘Αρπάζει τά πιστόλια καί τό κυρτόν του ξίφος, 
‘Αρπάζει τ οπλον τό βαρύ, άλλ’ έτι άμφιβάλλων 

Τ ον Φώτον περιέβλεψε μέ δυσπιστίας υφος.
44 .

— ‘Λρμαχωλδς έξήχοντα κ’ έγώ σιτηρεσίων
Εις τ Αγραφ άπό τόν Πασαν ώρίσθην τής Λαρίσσης. 

Σ έλευθερόνω, δύνασαι εύθύς ν’ άναχωρήσ»;ς, 
‘Υποταγής μοο πρώτιστον ιδού ούτό οημεϊον.

Δό; μοι τήν χεΐρα1 Λαμπρινέ, ά ; χωρισθώμεν φίλοι !
—  Δέν σφίγγω χεΐρα εναγή, ή χειρ σου σχάζει

(αίμα !
Κ’ ένώ τό» λόγον εχθρικόν έξβχυνον τά χείλη, 
Απήστραψε τό άγριον τοΰ νεανίου βλέμμα.

45.
—  Ό  έρως, οστις, ατυχών, τόν νουν διαοαλεύε:,

Τήν χειρά μου άπώθησεν δ "Υψιστος άς κρίνο
Τόν φόνον ευμενέστερος . . . άλλ’ άπελθ’ έν ειρήνη !

Τά μίση τής καρδίας μας δ χρόνος θεραπεύει.
—  "Αν είδες κόρακα λευχόν, ε?πεν αυτός δργίλος,

Ά ν  χοΰχον ήκουσές ποτε χειμώνα νά λαλήση,
Τότε είπέ, δ Λαμπρινός είναι τοΰ Φώτου φίλος,

Τότε είπέ, πραΰνονται τοΰ Λαμπρινοΰ τά μίση.
46 .

Είπε υ!  έστράφη τ’ οπλον του στηρίζων είς τόν ώμον.
Φεΰ, πρίς τήν λίμνην άγουσα πάροδος ήχον μία 

Καί ταΰχης πέραν έρημος ύπήρχεν εκκλησία . . .
Αύτόν καί μόνον ήνοιγεν ή μοΐρά του τόν δρόμον. 

Ό τε δ’ έκρύβη προχωρών *ίς τόν τραχύν δρυμώνα,
‘Ο Φώτος έκροξε πικρόν τό χείλος διανοίγων* 

s Δέν είδα κόρακα λευκόν, ή κοΰκον τόν χειμώνα, 
Ά λ λ ’ όπλου βρόντημ άρεςόν θ’ ακούσω μετ’ ολίγον.»



47 .

δύο μέρη ίο βουνόν wapa την λίμνην χαίνει. 
Ζώνουν την μίαν τών πλευρών κρημνώδεις βράχοι

(μόνοι,
Δάσος πυκνόν xai άγριον τήν άλλην περιζώνει 

Κα! φάρα^ξ χεΐται μεταξύ βαθέως άνηγμένη· 
Αβατος είναι· δεξιά υπάρχει τρίβος μία 

Καί πέραν έρημος ναός* αύτοΰ ή φάραγξ λήγει, 
Λήγει χ’ ή τρίβος· πορεκεΐ άλλη χοιλάς βϊθεία 

Αριστερά τά δάση της πρός το βουνό* άνοίγιι.

48 .

Είς ταύτην έκ της κορυφής ό Ααμπρινός κατέβη,
Μέ δυσκολίαν δι»βάς άπό μερα.ν δύσβατων.

Εις τόν ναόν άχούεται ό κρότος τών βημάτω», —
Εις τόν ναόν πιρίοπλος ό Χ/>ώρος ενεδρεύει . . . 

Τήν Δέσπων εχ ιι προσεχή τήν χήραν αμαζόνα,
Ητις με τ όπλον έντονον έκεΐ παρακείμενη,

Καί κλίνουσα, την άκοήν κρατεί πρός τόν δρυμώνβ, 
Ό διν φονέα βδελυχτόν, τόν Φώτον, περιμένει.

49
Έ νώ  πρός τό ροδόχ pouv φώς έπάλαιον τα σκότη 

Καί ό άδάμας τής Ήούς άχροφαής ήρτδτο,
|Εκ τοΰ δρυμοΰ ερχόμενον πρός τήν κ&ιλάδα καίω ,

‘ Η Δέσπω τόν βηματισμόν έκεΐ ακούει πρώτη.
Κ’ εύθύς τήν χείρα τοϋ πα,τράς σιωπηλώς άρπζζει 

Κ’ έγκλίνεται δεικνόουσα τά θορυβοΰντα μέρη. 
’Εκείνος κύπτει, κατά γης κολλά τό ους, έτάζει 

"Αν θόρυβόν τινα τής γή; ή οψις άποφέρη.

50.

Κ ήγερθη πάλιν, ε’μπλεως χαρας άνεκλαλήτου.
Αύτός κ ή Δέσπω απνευστί καραδοκούν τό θύμα- 

(Εγγύτερον ακούεται τοΰ Λαμπρίνοΰ τό βήμα
Καί φαίνεται που άκριτος, ώ ; φάσμα, ή μορφή του 

Εβλεπεν ήδη τόν ναόν χ' έξέχυνίν δ νοΰς του 
Ευχήν ευχαριστήριον πρός τ’ ουρανού τό δώμα,

Ά λλ  ενεδρεύοντας έκεΐ δέν ήλπιζεν εχθρούς του,
Οΰδ’ εβλεπεν ό δύστηνος τών οπλών των τό στόμα.

51 .

Είς τ’ άχρα τότε τοΰ βσυνου φωνή βροντά βαρεία· J 
Χλώρε! ψευδές τό μήνυμα! σέ άπατα ό Φώτ.)ς 

Ά λλά  τοΰ λόγου σύγχρονος διπλούς ήκούσθη κρότος 
Κ’ ήστραψε δίδυμος λαμπάς, κραυγή δ’ ήκούτθη μία... 

Ητον τοΰ Λαμπρίνοΰ κραυγή, Είς τοΰ βουνού τού.ς
(βράχους,

"Οθεν τοΰ Κέντρου ή φωνή επίσημος έχύθη,
. Ηκούσθησαν βηματισμοί χωροΰντες μετά τάχους 

Καί πρά αύτών κατωφερείς έκιλυνδοΰντο λίθοι.

52.

]5'?ώτισεν ό ήλιος το κλεπτικόν λημέρι,
Καί τ ά ;  σχ ιάς  άπέβαλον δλοτελώς  τά δάση.

Ον δ’ έλαχίστη τις πνοή τό φύλλωμα ταράσσει,
Μόνον δ £ύαξ κάτωθεν γοργόν τά ναμα φέρει.

"Οπου υπήρχε σκοπιά, όπου παρόδων «όροι 
Σκοποί φυλάττουν αφανείς, ανομιών έργάται.

Εις τήν φυλλίνην των στρωμνήν κοιμώνται οπλοφόροι, 
‘Ο Φώτος εννατος, αύτών ανάμεσα κοιμάται.

53 .
Γην χείρα τήν άριστεράν εις τ ’ όπλον του έλίσσει 

Καί μέ τήν δεξιάν κρατιΐ τά εν τών πιστολίων.
Είς ΰπνον xat τοί νήδυμον τά βλέφαρά του κλείων, 

Θαρ^ίίς οτ είς τά όπλα του άπλόνει νά κτυπήσΐ).
Εις τήν εύώνυμον πλευράν άνάκειτ’ έπι κλίνης,

Αλλά δέν είναι σκυθρωπά! αί συνεχείς όρρΰς του.
Υπνος τόν ευρεν είς στιγμήν άγριας εύ®ροσύ*ης 

Κ έγράφη κ’ έμεινεν έκτάς ή χλεύη τής ψυχής του.

54.
Σχεδόν γέλα· Δέν ει*’ αύτή ή όψις του ή πρώτη, 

Σύ»νου; καί «ρύπιουσα τοΰ νοΰ καί τής ψυχήςτά βάθη,
Γελα καί ομω; βδελυκτά άπεικονίζει πάθη·

Ουτω φωραται ή ψυχή όταν ή σάρξ ύπνώττη.
Αμέριμνοι χοιμώντ έδώ εις το κρυπτόν λημέρι,

Αλλά πειρώμενοι κρημ'ών άρματωλοΐ παρήσαν
Ά πό άδρόμους φάραγγα; δ Δημαρας τοΰ; φέρει,

‘Ο κλέπτης οστις έσωσε ιόν Κένιρον χαί τάν Κίσσαν.

5 5 .

Πέραν τής πρώτης κορυφής έγγύ; τών κοιμωμένων 
Πυκνό; εκτείνεται πευκών xai είναι κάπρων χοίτη.

Βράχος άπότομος έκεΐ τόν οφθαλμόν εκπλήττει 
Αγρίως άναβαίνων.

‘Απανταχόθεν χοπτερός ό βράχος άνυψοΰται,
‘Ως ά ' έλάξευσαν αύτόν μυστηριώδεις χείρες.

’Από τήν έδραν τών κλεπτών δέν φαίνεται, άλλ’ ούτε
Οί άλλαχοΰ φυλάττοντες τόν βλέπουν σχοπευτήοες.

56.
Δάσο; έν κύχ)ω έρημον αυτόν περιτιλύσσει,

Ά · λ ’ έν αύτώ άρματωλώ* αστράπτει πανοπλία.
Κοπεΐσα ριζη!ό*, ορθή εις ρήγμά τι μελία 

Στηρίζεται, τά μέγεθος τριών ανθρώπων ΐση.
Είς τοΰ χρημνοΰ τήν κρυφήν ή κορυφή της κεΐται,

Ή  ρίζα τη; άπό τήν γήν απέχει διπλασίω;.
Έντός τών κλάδων εύθετοι κρατούνται τρεΐς όπλίται 

Καί περιβάλλει τόν κορμόν ό Κέντρος δ ανδρείος.

57.
Καί μέ τούς πόδας τόν κρημνόν σφοδρά ώ θίΐκο ί τύπτει, 

Ωθοίν κ ’ οί άλλοι μαχηταί" ένδικον είς τάν σάλον
Τό δένδρον αίφνης κάθετον κατάγεται καί, πάλλον 

Μέ τούς άρματωλούς, δμοΰ έγκλίνεται καί πίπτει.
Άπό τό δένδρον άβλαβεΐς όρθοΰνται καί μέ βίαν 

Τά οπλα των έπί τής γης αφέντες οί γενναίοι
Κ’ έγγύς τής ^ίζης τού χρημνοΰ τανόοντες μανδύα*, 

Τάν άνυψοΰν. τά κράσπεδα κρατούντες ^ωμαλέοι,

57.

Από τό ρ ΐγμα Ιπεσε, τούς πόδας του σταυρόνων, 
Πρώτος δ Χλωρός καί κλαγγή ήκούίθη πανοπλίας.

Τέν χαταβάτην i i/ t ta t  5 τανι>τ4ς μανδύχς ι 6 4 .
K*t ταπεινουται’ μέχρι γης τήν πτώσιν χαλαρώνω* 'Q f̂(V μ,ντεύω ! . . .  Κώπη σ«2 τήν λίμνη» έλατίνη,

Καττ’ ά«δρα ούτως άλλοι ε ;  πηδούν άεροβάται'
‘. ’Αλλά τίς είναι δ καλός, δ μιλαγχαίτης νέβς,^ 

Ό ςτις, τών άλλων έσχατος, ε ί; τόν κρημνόν δρα;αι 
Εύκίνητος ώς αετός, ώς άγγελος ώραΐος;

59 .
Άπεκαλύφθ’ ή κόμη του πεσόντος μετά κρότου 

Κ’ έχρ^σωσεν δ ήλιος τό μελανόν της χρώμα . . 
Άπά τήν μέση·* τήν λεπτήν, άπό τό στίλβον ομμ*,

Λέμβον, άρματωλών μεστήν, έκ τής άκτής ωθούσα.
Ή πρώ:α χύνει στοναχάς τά *ΰμα διαιρονσα,

Αύλακα δ’ δπυθεν άφροΰ ή πρύμνα της άφινει. 
Αστράπτει μαχητών έκεΐ χρυσή ένδυμασία,

Άπό τής κώπης σείεται τόν θόρυβον ή λίμνη,
Ά λλ ’ είς τήν λέμβον σιωπή επικρατεί βαθεΐα . . .

Φευ, διά τί δέν αντηχούν χαρας κοί νίκης δμνοί;

6 5 .
Ώ  σέ γνωρίζω, Λαμπρινέ, θΰμα σωθέν του Φώτου!|'Π Δέσπω ε*δεκα μετρεΐ, πάλιν μετρεΐ, . . εΐ; λείπει.

Τρέμει, άλλ’ οτε μεταξύ ιών άλλων δπλοφόρων 
(Διέκρινε τόν Ιίέντρον τη;, τάν Λαμπρινόν, τάν Χλώρον, 

Τούς τρεις αύτούς, έκόπασα» τοΰ στήθους της οί
(κτύποι.

‘Η λέμβος ήδη, τήν δρμήν του δρόμσυ χαλαροΰσα, 
Άκώπητο; είς τήν πλευράν τοΰ πύργου προσεγγίζει 

Κα! άνθη άπό τών γαστρών ή Δέσπω άφαιροΰσα,
Είς τούς γενναίους νιχητάς γέρας καλάν οκορπίζει.

66 .
[Είς τήν μορφήν ένος νεχροΰ κατέπεσαν τρεις κρίνοι 

Ώ ; φόρος, ον ή καλλονή προίφε'ρ’ είς τήν άνδρίαν. 
Τίνά, γεννοϊε Δημαρδ, ήρήμωσες χαρδίαν ;

Τίνος λαμπάδα νυμφικήν δ θάνατό; σου σβυνει;

60 .
0 5 τω; b δόλο; μάταιος πολλάκις άποβ*ίνε'.*

Ιδού τού δόλου τιμωροί’ έτάζουν τά πυρεία, 
Άλλάσσουν τά εκκαύματα έν σιωπή βαθεία

Καί μυστιχώς βουλεύονται είς χύκλον ήθροισμένοι.

61 .
Καί δίχα διαιρούμενοι πράς δύο βαίνουν μέρη

Όπου άχτίς δέν εισχωρεί, όπ3υ φωλεύουν λύκοι.·
.  . . Φίάνουν . . .  φεΰ, άρ·χεται τά πΰρ1 παντοΰ σφαγή

(κ α ι  φ ρ ίκ η ,

Παντού χραυγαι χαΐ σείεταί και τρέμει τό λημέρι. 
Μοΰσα ! ό θά»ατος έδώ τόν ύπνον διεδέχθη'

Σύ εύγενή; δέν άγαπα; τού; φόνους καί τό αίμα, 
Φιλόπατρις βδελύττεσ*ι τών αδελφών τά έχθη'

Άπά τήν άχαριν σκηνήν άπόστρεψον τά βλέμμα.

Ώ  είθε, όπου νήπιον είδα τό φως τό πρώτον,
Είθε κ' «γώ πελεμιστή; ταχύν νά φέρω πόδα,

Ά λλ ’ είς διχαίας συμπλοκής, είς άλλης μάχης κρότον 
Νά πέ*ω, γέρας μου ποθών καλής παρθένου ^όδα!

Γ . Χ . Ζ .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επί τον "Άρθρου · Φι.ΙοΛογ ία  » * α τ α χ ω ρ ισ 6 έ π  ο (  
νπό ά τω τύμου  τ ινός  /. Σ. i r  τω Α ίώ η .

62 .

Τ ά  νηνεμοΰντα κύματα τής λίμνης άργορόνει 
Ό  ήλιο; περιλαμπής τόν χύχλον του περαίνων.

Κρέμαται ή^η ά<ωθεν νεφών άραιουμένων,
“Ενθα ή δύσις ή χρυσή πύρινα ρόδα στρώνει.

Μέσω τής λίμνης μειδιδ τό χλοερόν νησίον
Κ' είς τήν άμμώδη του άκτήν ό πύργος άνυψοΰται.

Ώ ς Νδαλμά τι μαγικόν, έντός ύδάτων λείων,
Τό σχήμά του άνάστροφίν, τρέμον, μακράν τυποΰται.

63 .
Επάνω  τών δδοντωτών τοΰ πύργου προμαχώνων 

‘Η Δέσπω, θαΰμα καλλονή;, λευκά ένδεδυμένη,
Όσεί μαρμάρινος μορφή άκινητεΐ χαί μένει

Μόνα τά μέρη βλέπουσα τών άντιχρυ δρυμώνων.
Τά κάλλη της ά?ματωλοΰ στολή δέν περιζώνει,

Ούδέ τής θλίβει τήν όσφύι ό τελαμών τοΰ ξίφους,
Δέν τήν ταράσσουν ώς προτοΰ τό μίσος χαί οί πόνοι, 

Φαίνεται όμως λογισμούς έλίσσουσ’ άποκρύφους’

s Τόν μέν άσκάν το πνεύμα διίστησι, τό* δέ 
μάταιον άνθρωπο» τό οίημα. »

Πεφυσιωμένος τις άρθρογράρς, δέλων, φαίνεται, νά 
όμιλήση περί ποιήσεως καί καλλιεπείας, παρέστησεν 
ώς πρότυπον τά έργα τών Σούτσων' άτεχνος ομως 
είς τάς σκέψεις του καί άτυχης, άγνοών δέ οτι τοΰ 
[λόγου μέτρον, χατά τόν Πλάτωνα, δέν είναι δ λέγων 
άλλ’ b άχούων, ειδε διεστραμμένας τών πραγμάτων 
τάς εικόνας καί έκτύπησεν όπου ήτον ά·άγκη νά θε- 
ραπεύση. Άληδώς δέ τοσοΰτον αφειδώς εχαυίε τό 
θυμίαμά του, τοσοΰτον άνεπιτηδείως εκόσμησι τά 
ειδώλιά του, ώστε ού μόνον τά παρεμόρφωσεν άπαν- 
θρώπως, άλλά καί τό χείριστον, ήνάγκασ* πολλούς 
νά πιστεύσωσι σκντάκτην του άρθρου τόν Πανα- 
|γιώτην Σοΰτσον, τον μάλλον διά τήν μετριοφροσύνην 
αύτοΰ έγνωσμένον.

3.



Δί» άρνοΰμαι οτι ό ετερος αδελφός έζ^τηοεν ένίοτε 
νά *αραβιάστ) τάς πύλας τής Δόξης, ητ(ς ,,ώζει τ ού; 
θνητού; άπό τή» Λήθη», άλλ’ δ Παναγιώτη; ουδέποτε 
έγεύθη τοΰ αμαρτήματος τούτου· δ δυσπιστών δύ. 
νβται νά άναγνωση τά προλεγόμενα τών ‘Απάντων του

Ά λλά διά τ ί είς τοΰτον νά άποδοθή τοϋ άρθρου ή 
σύνταξις ; ‘Ο I. Σ. εΤιτον τ ι«έ ;, δεν είναι ή ό έγνω 
σμένος βωμός, όπισθεν τοϋ όποιου δ Παναγιώτη; 
κρύπτεται θέλω» νά καύση όλίγον Θυμίαμα. ’ Αδικο; 
χαί ούχί κολακευτική ή uitovota ! ’Εγώ διαμαρτύρο 
μαι κατ’ αύτής κηρύττω» δτι ή πλά-.η, ηπ ς έπήγασεν 
άπό το ανώνυμον τοΰ πανηγυοισιοΰ, δια/ύετα< άπό 
τήν κακήν εκλογήν τών στίχων, τών προς πανηγυρι
σμόν καλουμε'νων.

‘Ο ποιητής τοΰ Αγνώστου, άτυ·χή άρθρογράφε, δέν 
ιθεωρησέ ποτε αναγκαΐον νά μέ*η άγνωστο», άπ’ έναν 
τίας μάλιστα μακρός χαί πλατύ; προεφάνη πάντοτε, 
παρ»τάσσων εϊ; γραμμήν απαντα τοΰ όνόματόςτου τ ί 
στοιχεία. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟ Π’ΣΟΣ λοιπόν ίέν 
έίχει άνάγχην τοϋ διαβατηρίου σου 8ιά την Αθανασίαν

‘Ο λογόφιλος άρθρογράρος ιής ΦιΛοΛογίας ήίύνατο 
χατ άρέσχειαν νά μελάνωση τον χάρτην του, άλλο 
τ ίς έδωχε» αΰτώ τήν εξουσίαν νά σχέπτηιαι μετά 
τοσαύτη; κουφό’.ητος, νά ρυοα μόνον έφ’ οι; ώρι.λι 
νά διαβαίνη σιγώ»,- νά θυμιάζη τοσοΰτο» άναΐδώς τού. 
αγαθού; Σούτσους, βέρων ίσως αυτού; εις άνάγχην 
οιαμαρτυρήσεως ;

Καί μήπως ήρχέσθη ιίς  ταΰτα ;  ‘Ο αδέξιος ! δέ» 
ιιχ ε  κα< ουοέ την υπομονή* νά ανακα^ύψη στίβου: 
τινας άξιωτερους, αλλ επίβουλο; χαι τών Σούισ<»>ν 
χαί έαυτοΰ δέν Ιφερεν είς μαρτυρίαν ή στίχου; αΰτώ. 
έκ τών ιδία έμπνεύσιι γραφέντων. ΕίμΙ βέβαιος ότι 
άμφότεροι—  καί μάλιστα ό Παναγιώτης, όστις πρώ. 
τος άνέγνω τήν άτυχή διατριβή·, —  εφούαξαν κατά 
τοΰ επίβουλου φ,'λου των.

Έάν ήμη» έγώ , 8έν (λησμονούν το γλαφυοότατον 
τοΰτο έπος τοΰ Παναγιώιου,

Π ροέβα ινεν εν  ά ρμα σ ιν ,  i .U yaa i  x ίπ π ε ϋ σ ιν ,

Ουδέ παρέλειπον τό αληθώς ‘Ομηρικόν,

Μή χα ταβα ίνη  ό Θεί.ς άστράπτω ν ΤΕ, β ρον τώ ν  ΤΕ  
Γή>·, ο υρα νόν  ΤΕ, π όν τον  ΤΕ, ταράττων ΤΕ,

χ ινώ ν  TF.
Γά ε ;  μιχρα τούτα ΓΕ, άδίχως άπό τόν Κοραήν 

έξορισθέντα, ίπα/αχάμπτουσιν «πβναλαμβανόμενα *α&' 
εχάστην λέξιν χα: χαριέντω; πω ; άναρ’^χώντα ι μένρι 
τή ; υψηλοτέρας τοΰ Παρνασσού κορυφής.

Πρός τό ευηχον ^xai τό άρμονιχό» τών ευτυχών 
τούτων στ:χων δέν εϊ,αι δυνατόν νά παραβάλωμεν ή 
τό «χολουθον τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ Ι,τος,

ΠΛηροϋοι 6α6Α! A! 6οΑΙ ΑΙ τώ νάμα^ω ./ών σου  
Μ . ,  « λ , ,  τοΰ χαρ:ε*τος βαβιί, πα ρ α τη ρ ε ίς  ίιπλή 
δ«ας ομοφωνουσώ» διφθόγγων, αίτινις χ«ί τό <,t 0u« 
κρατουσι δια πολλή, ώ ;αν χ,χη,ός χαΐ γλυχυτάιην 
ιμποιουσι χήν αρμονία»,

Άλλά ταΰτα μό,ον; χαί ΐγρβρησαν ποτέ στίχοι 
τών έφεςής γλυχυφωνότιροι ;

. . . .  Ό .τόταν  . . . .

. . . . μ ε  xntft/i, ( ις την σχ/ay ο (ρ.Ιοϊσδος τών χυ ι ιά των  
Κ' α ί  μ έ .Ι ισ α α ι  ζ ιζ ί ζω σ ι ,
Ο ί τ ί τ ι γ ι ς  γ ρ ν ί ί ζ ω η ,
Τ ά  π ο π ιν ια  βη . ίάζωσ ι,
Ο ί β ά τραχο ι  χοά ζω σ ι .

Άναγινώσχων τού; στίχους τούτους τοΰ Α γνώ 
στου δραματός του, δέν θα^ρ.ΐς δτι βλέπει; τόν ·ήρωα 
ίποκοιμιζόμενον ίν μέτω τή ; αρμονίας τών τετίγων 
<αί τών μιλισσών ; δέν πιστεύει; οτι αληθώς άχοΰεις 
-όν βάτραχον αύτόν χοάζοντα εις τήν λίμνην του; . .  
Ενώπιον αυτών τώ» στίχων, δμολογώ, ο ίΆ ρματωλοί 
μου ετρέποντο είς ουγνίν I

Ιδού δέ χαι ετεροι τοΰ αύτοΰ προτύπου, άξιοι επί
σης τής μνήμης τών άνδρώπων·

Κ α ί  Λ ί ΐ ϊω μεν  
Κ α ι  δ ιψώ μεν ,
Π ε^ηζεόομε*,
Γ υμνη τ ι  ΰοιιεν,
Ε ζυ6ρ ι(  (ψε  θα ,
Κ  ο.Ια<ριζό^εθα,
Λ ο ιύ ορο ίψ ενο ι  ε ύ θ υ μ ο ίμ ι  >·, 
Β.Ιασφημούμένο ι εύ.Ιυγοΰμεν.

"Α παντα  σε.Ι'ιΧ 304  χαί 305 .
Ένταΰθα i  Παναγιώτη; Σοΰτσος έφά.η άνώτΕ'ος 

έαυτοΰ —  τόν συγχαίρω άπο χαρδία; !
Ά λ λ ’ ό αχληρόζ άρθρογράρος, άφοΰ δί ά-ιπιτηδειό- 

τητα παρεμόρρωσε τού, δυο ιοϋ Παρνασσοΰ χαί τής 
έλ/,ηνίχής γλώσση; πανριάρχ«ς, χαιρέχ,χί); ί , τ ράφη 
αιονης χατ έμ*ΰ χαί παρ ολίγον έλυε τά γόνατά μοι» 
<ατα/.ρίνων μετά πιχρίας τό

« Γόνατοζ ίοχ; » 
τών Άρματωλών μου άληδώ; δέ εμβρόντητος Ιμενον 
έγώ έά», καλ£ μου μοίρα, δέν ήρχετο υπερασπιστής 
χου αήττητος αύτός ό Παναγιώτης Σο',τ,ος γράφω» 
έν τή Κιθάρα (τό δνε ιρύν  μ ο υ , τά αληθές όνειρόντου!) 
τους ώpaίoJς τούτους στίχους,

' Ε β δ ο μ η κ ο ν τ ο ύ τ η ς  ΕΩΣ  
Η τον ισωι :, π . ίή ν  aipaioc,

Ιδού λοιπόν τό ΕΩΣ αύτοΰ άπαράλλαχτο» ώς τό 
τώ» ‘Αρματωλών μου, πλήν τής διαφορά:, 5τι έ»εΐνο 
τοποθετείται εί; τό τέλος τοΰ στίχου, τουτέστιν όπου 
ή δμοιοχαταληξία τό απαιτεί- συντασσόαενο» δέ ιλ !τ ’ 
όνομαστιχή;, ει αι μάλλον καταφανές χαί φιλελεύθε
ρον, διότι αποπτύει μέ δπερηφίνειαν τήν όχληράν 
εΰθύ'ην τής Γραμματικής.

Λογόφιλε συντάχτα τοΰ άρθρου ή φιλολογία, εις 
σέ άποτιίνω τόν τελευταΤον λόγον, τιλευτοιϊον έαν δέν 
ίζ*λθης άπό τ ϊς  ούχί επαινετής χρύπτη; jou. Ή  
πρέπει νά χειροχροτήση; καί εις τό « Γόνατος εως» 
τών ‘ Αρματω)ών μου, ή νά χαύσ>;ς τήν Κιθάραν τοδ 
Πανα <ιώ-ου,

Γ . X. Ζα.Ιο κώστας.

ΙΙΕ1ΡΑΜΛΤΑ ΤΟ Υ Κ. Φ Ο ΪΙν Ο ,
q v  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ 

ΓΗΣ Κ1ΝΗΣΙΝ.

*11; ίξή ί έχθέτει τά πειράματα τοΰ xtipisu Φουχώ 
ό κύριος Ά λ . Δαννέ.

* Διευθύνοντο, λέγει, πρό; έμέ πολλοί συχναχι^ 
ζητοΰντες επεξηγήσεις έπί τώ» πειραμάτων τοΰ χυ" 
ρίου Φουχώ ώς πρός τήν χίνησι* τής γής. Ελάμβα- 
νον δέ τή* τ ιμ ή ν  ταύτην ώς έχ τοΰ τίτλου ο> έφερον 
πάντοτε, ών γραμματεύ; τής Αχαδημιας" διότι ε*ό· 
μιζον ότι έπειδή !χ«) τριβήν τινα ε ΐ; τό έχθέτειν έ" 
■πιστημονιχάς ιδέα; μεταξύ ειδημόνων ά-δρών, θά μοί 
^τον επίση; δυνατό» νά εχθίσΌ ενώπιον παντο; τοΰ 
χόσμου τάς μάλλον άφηρημενας ιδέας. Κ αίτώ  όντι 
εξήγησα μέν συχναχις ιδέας οίτΐ/ες δέν ηιαν ή δε- 
ωρίαι άφηρημέναι, α ; όμως δί» δύνατα! τις νά χά 
μη εύχόλως χαταληπτας είς πνεύματα πάντι ξένα τής 
επιστήμης άναπτύσσεων δέ τούς επιστημονικούς καί 
τε'/νιχούς όρους αύτών, ομολογώ ότι πολλάχις ενρέ 
θην είς απορίαν, διότι αί άποχρίσείς οέν μοί είναι πάν. 
τοτι πρόχειροι’ έπιδυμών δέ νά εκπληρώσω ιά ς  επ ι
θυμίας τώ* χατά καιρού; προς εμε έλθοντων, ι,ητοϋν- 
τες έπεξηγήσει; είς τάς άνακ*λύ<|ηις τοΰ Φουχώ ώς 
*ρός την περί άξονα χίνησιν τοΰ πλανήτου μac, άπε- 
φάσισα νά γράψω τό «ρδρίδιον τούτο, δί ου δά προ. 
σπαδήσο», νά καταστήσω καταληπτά χαΐ είς τούς 
ιτλέο» άμαδεΐ; περί τούς νόμους τής φυτικής καί τής 
μηχανικής, τάς ούσιωδεστάτας άναχαλύψεις τοΰ νέου 
φϋσ'.κοΰ, τοΰ άπό τοΰδε μέγα καί περίδοξον άποκτή- 
σαντος δνομα μεταξύ τής χωρίας τών σοφώ», καί μεδ 
cu έχομεν τήν τιμή», νά συνεργαζώμεθα. »

Εις τοΰτο καί ήμεΐς άκοβλέαοντε;, τό νά δυνηθώ- 
οι δηλ, καί οί άπλούστεροι τ&ι άνδρώπων, χαί αί 
χυρίαι αί άτημελώς έαϊ τοΰ άνανλίντρου τω* καδή" 
μεναι κατά τάς ώρας τής σχολής των, άν ρίψωσι 
βλέμμα περίεργον έπι τοΰ φύλλου τουτου νά δύ- 
νανται καί ούταί νά πειοθώσιν εις οοα άλλοτε ίσως 
χιχηνυΐαι ή άπιστοΰσαι πιρί τής περί άξονα τής 
γής κινήσεως ή<ουσαν' άν δέ πλουσιαι η<αι χαί περι 
τήν επιστήμην όργωσαι ά»τ! ολίγων χρημάτων 6ά 
δυνανται νά άποκτήσωσι πεποίθησι» περί τούτου.

Δεχόμεθα ανυπερθέτως τήν σήμερον ότι ή γή στρέ
φεται περί τον άξονά της, ή δέ έμπιστοσύνη ήμώ» 
«ίς τόν αστρονόμον εΐναι τοσσύτη, ώστε μόνο» είς 
τού; ποιη·ά; συγχωρεΐται νά άναφερωσι» οτι ο ήλιος 
«τρέφεται περί τήν γή*· χαί πώ ; δύναται νά άπιστή 
τις εις τού; άστρονόμου:, οΐτινες υπολογίζουν μέ 
άκατάληπτον τωόντι άχρίβιιαν χαΐ τα Ιτη, καί τού; 
μήνας, χαί τάς ήμέρας, χαί τάς ώρας, χαί τά λεπτά

τής έμφα»ισειος κομήτου τιν4ς, ή τής συμδηιομένης 
ΐκλείψεως· οί αστρονόμοι λοιπόν μόνοι έγνώριζον 
πριν τήν χίνησιν ταύτη* τής γής, ήμεΐ; δέ τό έδεχό- 
μεθα έπί τή χαλή πίστει ιτοάς αύτούς, ούδεμία δέ 
άαόδειξ ς δΐ ήυιας τού; μή άστρονομοΰντας δέν υπάρ
χει περί τής είς είχοσιτέσσαρας ώρας περιστροφής τής 
γής πιρί άξονα, ούδείς ?έν ήίύνατο νά καταστήση 
τήν χίνησιν ταύτην αισθητήν έν τώ δωιιατίω ή άλλοσε 
που, χαί ποιή αισθητή» τήν παραγωγή» τής ατμό
σφαιρας διά τής άνελεύσιως χαί χατελεύσεως τοΰ 
θερμομέτρου’ τοΰτο δέ διότι ή γή περιστρεφόμενη 
σύρει μεδ έαυτή; πάντα τά έπί του προσώπου της 
επομένως καί ήμεις έπειδή δέ συμπεριστρεφονται καί 
πάντα τά περικυχλοϋντα ήμ5ς, ε?*αι άνεπαίιδητος 
ήμΐν ή χίνηϊΐς αυτη' διά νά γείνη δέ αισθητή έπρϊπε 
νά ίχωμεν σημεΐόν τι εύσταθέ; μή συρόμενον ύπό 
τής γής είς τήν περιστροφήν της, οπερ ήθελε μας 
χρησιμεύσει ώσα»εί κατοπτευτή:ιον ύφ ’ ο ήθέλομεν 
παρατηρήσει διερχόμενα πά»τα τά σημεία είς £να κύκλον 
της γής1 άλλά πώ ; ήδυνάμεδα νά ίχωμεν τοιουτόν τι 
άντικείμενον ; υπάρχει τοιοΰτον άλλ’ έχτός τής ήμε- 
τέρας σφαίρας, δυνάμενον νά τεδή ώς τοιουτον, καί 
ιδού ή ά*άγχη νά προστρέξωμεν είς τοΰ; αστέρας. 
Πξεύ?ο*τες έξ ά 'λης θεωρίας οτι οί αστέρες μένου- 
σιν ακίνητοι ώς πρός τήν περιστροφήν τής γής, πα- 
ρατηροΰντες έτι αυτούς νά δύωσι κινούμινοι άπό ανα
τολών πρός δυσμάς, ΐσυμπεράναμεν ότι ή γή στρε- 
φομένη περί έαυτήν μα; δεικνύει τά διάφορα σημεία 
τοΰ ούρανίου δόλου.

Άχινητοΰντος αύτοΰ τής δέ γής στρεφόμενης, όαως 
χαί όταν ταξειδεύωμεν, καθήμενοι εις τήν πλευράν 
τοΰ πλοίου, μδς φαίνεται ότι φεύγουν τά παράλια 
αλλεπάλληλα, ένώ ήμιις εξ αύτών άπομακρυνόμεθα. 
Αλλ’ ά ; ύαοδέσωμεν oTt ταξειδεόομεν τά πελάγη 
του Ώχεανοΰ, χωρίς νά υπάρχωσιν έφ ήμών μήτε 
ήλιο;, μήτε άστρα, μήτε σημεΐόν τ ι ορατόν είς τόν 
ορίζοντα, ή δέ βάλασοα γαληνιαία, νά μή μετατοπί
ζεται ή ναϋς μας, τότε δέ» έχομεν συ»είδησιν ποΰ 
ε&ρισκόμεθα, καί δέν δυνάμεθα νά διαχρίνωμεν τήν 
κίνησιν τοΰ πλοίου μας, εως δτου ίδώμεν σημεΐόν τ ι 
σταβερόν είς ενα βράχο*. Αύτός λοιπόν ό βράχος, 
τοΰτο τό σταδερόν σηυειον xat ήμΐν έλείπετο ώ ; πρός 
τήν κίνησιν τής γή :, οπερ παρατηροΰντις νά διαγνώσω· 
μεν τούς πελωρίους βηματισμούς της καί τήν ήμε· 
ρεσίαν χί»ησίντης, καί τό όποιον δ κύριος Φουχώ ά ν ι ΰ -  
ρεν Καί χάρις είς τήν άνακάλυψιν τοΰ μηχανικού τούτου 
αξιώματος καί είς τόν πνεοματωδέστατον μηχανικό», 
ήδη δυνάμεδα χωρίς νά έξέλδωμε» τοΰ δωματίου μας, 
καί χωρίς νά διαμείνωμεν δψοΰντες τόν όφθαλμόν 
πρός τόν ούρανόν έπ! πολλήν ώραν νά παρατηρώμεν 
αντικείμενα προσκεχολλημένα έπί τοΰ προοώπου τής 
γής χαί επομένως κινούμενα μετ’ αύτής νά διαβαίνωσι 
ίιπό τό σημείο» τοΰτο, οπερ δ Κ. Φουχώ κατέστησεν 
ακίνητον πρός τή» κίνησή τής γή;· έπαναλαμβάνομεν 
όμως ότι τοΰτο εγεινε μόνον ώ ; πρός τήν ήμερεσίαν 
τής γής κίνησιν, τήν παραγωγήν τής ήμέρας χαί τής 
νυκτός· περί δέ τής ετησίου τής γής περί τό» ήλιον 
χινήσ<ως, είναι χίνησις ην ούδαμοΰ πείραμα τής φυ-



σιχής δί» τή» (hsict£« μ ιγρ ι τοΰδι, χαί χτήμα άνα- 
ραίρετον τών άστρονόμων.

Παράδοξον eTvat καί άξιοσημείωτον ότι δ κύριος1 
Φουκώ ευρι τό σχετιχώς πρό; τή* χίνησιν τή ; γή ; 
αδρανές σημείον έν τη κινήσει.

A ; tic«με» πώς μετεχειρίσθη τό εκκρεμές όπως 
λύσει τό μέγα τοΰ ίο πρόβλημα, άλλά πριν άς ε ΰ ω ’ 
χαί τ ί t it  αι έχχρεμε'ς.

ϋχκριμές ε:ν«[ μικρά ή μιγάλη βλη χρεμαμίνη άπό 
νήμα η σύρμα xai έπομένως ταλαντευόμενη, δηλ. 
Ουναμένη νά άιτομαχρύ.ηται καί νά έπανίρχηται όταν 
τύ θέση τις εί; χίνησιν· 53ίν χρέμ*3αι « ί; τήν ορο
φή' τοΰ δωματίου ίου νήμα, *{ς τ ήν 5*fav Ta,jT0, 
πρόσθεσον μίαν σραίραν μολυβδίνην ή χαΑχίνην χαί 
ίδοι> έχεις έκχρεμες' άν δεν τό κινήο^ς θά μένη εί; 
ηρεμίαν, άλλά λαο» τήν σραίρα» πρό; εαυτόν άρητε 
αύτήν νά χαταπέσι;, έζείνη 0ά όιαγράψϊ} τόξσν 
χυχλου, θά̂  έπανεΛ0>) πά 'ιν  πρόσω, πράς τό σημείου 
μάλιστα άρ’ ου άνεχώρησε, Θά άπέλ9η πρός τά ειερο* 
οημειον οπερ πρά οΛίγοιι άρηιε χαί πάλιν πρός σέ θά 
έηα»έλ9ΐ), διαγράρων πάντοτε τά αυτό τόςον, εω; 
οτου ενιχα τή; προστριβή; του εις τόν ατμοσφαιρικά» 
αέρα παύση νά χινήται, έ-ώ άλλως άν έλλειπεν ό 
άτμοσραιριχος άήρ χα! έκι»ιϊτο έν τόπω κενώ, ποτέ 
δίν °* έηί?χετο  ί] iSaa αΰτη τής οκνηρίας' £νεχα 
τής υπό τών ρυσιχών λεγομέ*ης ΐμ μ ο κ ή  τών σω 
μ ά ι ω ν ε ν  τί/ ύοθε ιση  αντο ϊς  κ ιν ή σ ε ι ,  τοιοϋτον 
είναι τό εκκρεμές, οδτινος οί ρυσιχοί χάμνουν χρήσιν 
ποικίλη» καί επιτυχή ώς πράς τήν ιρεριστρορικην χί- 
vijiiv τ 0ί> αναφέρω προς £7i2Cνον αύτου
εν καί μόνον παράδειγμα, παρα:ήρη70ν ότι έπί μέν 
τη; έπιρανιίας της Θαλάσσης χινεϊται^ περισσότερον 
έπι δ=̂  τών κορυρών τώ» όρέων όλιγώτερον, τοΰτο 
δηλοΐ οτι οταν πλησιάζ») τό χε'ντρον τής γή ; χάμνίι 
περισσοτερας ά»αλιχνίσεις παρ οταν άπομ,ακρύνετα. 
αύτοϋ, παοατήρησον δέ οτι εις τούς πόλους χάμν.ι 
περισσοτέ,ας άν «λιχνίσεις παρά εις τόν ισημερινόν 
χαί έσυμπέρινα» ότι ή γη »£ς τ ο6ς ^λούς είναι 
<ϊ3πιεσμεν/(.

 ̂ ‘ Ο Φουκώ άνεκάλυψεν εις τό έκχρεμες χαί έτε'ραν 
ί-ιο ιητα ένοπάρχουσαν εις τήν ρύσιν του αύτήν, χαι 
ητις τώ έχρη5ΐμε»σε πρό; τό αίσθη-οποιησβι ούτως 
είπείν τή» χινη,ιν της γης- έξέρρασε δέ τή» ιδιότητα 
ταυτην τοΰ έκκρεμοΰς είπών δτ ι  δ εν  μεταδάΑΛει τό 
f.TiVrfcW ε ί ΐ  8 ή{.χι οε νά  χ ιν ή τα ι .

Αλλά τ ί σημαίνει ή Ιχρρασις αυτη, έπ»5ή καί 
πρστιδεμεθα τήν ανάλυσιν δί άνθρώπους άπλοΰς xat 
χυριας, αίτινες cuvf,9ως άναγινώσκοοαι τά πράγματα 
έ*ιτροχάοην, δεν ροβούμεθα διά τοΰτο μή εί'πωμεν 
ΐοίας τετοίμμενας. ‘ Γποδέσατε κυρία έά» καταδε/θής 
ποτέ νά πρυψάσσ5ς τό έχκρεμέ; ότι διευθύνεις αύτά 
πρός γωνίαν τινά τοϋ δωματίου σηυ* αύτά δά £λ9j 
κρός ύμας χαί π ίλ ι»  ώς χαί προιΐκον θά πορευΟ  ̂ ιίς 
την γωνίαν είς ήν τό πρώτο» αί λιπτορυίϊς χεΐρές 
σου τά δΐίύθυνο», τό μέρος τούτο τό δ*οΐο» θά δ ,α 'ί 
τρέξη λέγεται τό i n U i d o r  τοϋ ίΧχρεμοϋς, τούτο δέ' 
«ι»*ι^διάρϊρον διότι δΰνασαι καδώς στρε'ριις τόν λο -1' 
[ΐσμον σου είς πα»τοϊα χαί αΰτό κα»τοιοτρόιιως »ά|

διιοθυ»>)ς· όπου όμως τό ευθύνες ίχείθά έμμιίνη άνα- 
λιχ̂ νόμενο» οπως χαί άν κινούνται τά περι αϋτ'ά, x a i  
τούτο λέγεται οτι d i r  μεταβά.ΙΛει τ<) έ π ίπ ι ύ ό ν  τον.

Κρέμασο» τόρ* τό έχχρ,μές σου χύριε ή κυρία μου, 
(αλλ επιθυμώ να ησαι χυρία όπως επίδειξής ταΰτα 
καί εις τά τεχνα σο«) ιίς τό χαταχόρυρο» οη·αι?ο» τής 
θολ'.ας ανεμομύλου χαί χίνησον αύτά άπά β^ρδ πράς 
νοτο», χαι σημείωσον ιϊ; τα δύο άντιχρύζοντα ση’ 
μ=ΐα τοΰ έπιπείου τοΰ διαγραρομένου ό η ό  τοΰ έκκρε- 
μ^ΰ,  ̂ υο Οζμεϊα, έπειτα στρεψον τάν μΰλον, ή μάλ
λον ό.αταξε τον μυλω-α νά ποιή-.ΐ) τοΰτο, τότε είς τά 
ακρα. του έπιπέδου τοΰ έκκρεμοΰς θά αντιστοιχήσου» 

άλλα οΐμεΐα τής βάσεως τής θολίας τοΰ μύλου, 
και ουτω πράττουσα θα ίδ?ς έπαν.λθόντ» ,ά άπο- 
λιιρθενχα πριν σημεία, ένώ τό έχχρεμές θά μεί»5 άχί- 
νητο», χαί αυτός είναι ό νόμος τής άδρανείας τοΰ 
ειιιπίδοο τοϋ έχχρεμοΰς, όπβρ άνεΰρι» δ Κ. Φουχώ,
χ*1, 0:* τ0ίίτ0 e‘ !t‘ v ®τι ί5ρ* τήν αδράνεια» έ» τ ί  
χινητει.
, ^ irJ μάς μενει νά εραρμόσωμεν τό αξίωμα τοΰτο 

εις τήν περί άξονα πιριστροιήν τής γϊ<ς, οΰδέν άπλού- 
στερον,^διότι εί ή γή περιστρέρηται, δέν έχομεν ανάγ
κη» τοϋ μυλου θά αιηιωμίν τήν αίθουσάν μας »ά 
αεριστρέφίται μόνη, ή μάλλον μ,τά τής γής. Λοιπόν 
επειάη η 6<ευ9υνσ1ς τοϋ έκχρεμους χ.νηθέντος δέν 
μ«τα α λε,,αι, έπειδή τό επίπεδο» τής ά»αλιχνίσεώς 
του δέν μεταβάλλεται,^ είναι τό αδρανές σιιμϊΐο». Ό  
‘ ^ai e**°i «ίπείν, τό χατοπτευτήριον ση-

μεΪ3ν δ ί  οίι θά δυνηθωμεν νά χατοπτεύσωυιεν τά περι- 
ρερομενα περί ^αΰτό σημιϊχ· άλλ’ έπειδή χαί ήμεις 
αυτοί πίριστρερο^ιθα μεδ όλων τώ» λοιπών άντιχει. 
μ ε vcov μα; ραίνεται οτι τά έκχρ.μές παρεχδρομίζιι, 
οπως μα; ραίνετκ καί όταν παραπ/έωμεν όχθας, ότ», 
έ·ώ ημείς κινούμενοι ρεΰγομι» μας ραίνεται οτι ρευ· 
γουσι οένδρα καί λόροι χαί βράχοι. Άλλ' εάν πραγ. 
ματικώς ή γή χινήται, χαί άν τό έχχρεμές είναι 
ακίνητον, η ραινομενη μετατόπισις τοΰ έπι πέδου τοΰ 
εκκρεμούς πρεπιι *ά ήναι άντίστρορος είς τή» ύποτι- 
θεμενην Χίνησι» τής γή; , 2^ . ένώ ή γή θά χινήται 
εκ^όεξιών πράς τά άριστερά τό επίπεδον τοΰ sxxpe- 
μοΰ, θά μετατοπι^ι; άπό αριστερών πρίς τά δεξιά 
/.αί μετά ώρισμε'»ον καιρόν θά είναι άνάλογο» ώς πρός 
τήν μετατόπισι» τής γή;· τωόντι αί υποθέσεις αυται 
πραγματοποιούνται είς τήν άνακάλυύιν τοΰ Φουχώ, 
χαί δυνανται  ̂μυριάδες ανθρώπων »« τά Γδωσιν είς τό 
Πανθεον ή είς άλλα κτίρια όπου οί σοροί τοΰ κόσμου 
εκρέμασαν τό έχχριμέ;, ή ραινομένη μετατόπισις τοΰ 
επίπεδου ένφ άναλικνείται τό εκκρεμές ή ταχύτης 
τή; μετατοπίσεω; ηυτοΰ έρηρμόσθτ,σαν lie τήν θεω. 
ριαν τής ήμιρησίις τής γής κινήσεως μετά μεγάλης 
ρεβαιοτητος.

Αλλά διατί νά πιριορίση δ Κύριος Φουκώ τό πεί· 
|Ραμά του μόνον είς τά Πάνθεον, μήπως άπό ριλότι* 
|μο» α,ίωσι» όπως τό παραστήσ») είς μεγαλήτερο» 
θεατρον, καί τό πραγματοποιήτ5 ύπό τήν θέαν περισ
σοτέρων θεατών; ο'χι ! άλλ’ ιδού δ λόγος δί δ» τέ 
εθεσεν έχει· όσο» μαχρότερο* τό νήμα δί ου χ ρ ί μ α τ α ι  
το εκκρεμές τότο» αργότερα κινείται' βίαν λοιηί»

«ψηλότερα πολύ χρέμΜ* τό εκκρεμές τότε αΰτοϋ
χινουμέ>·υ αργά, ή γή δύναται νά μετατοπίζει διά 
στημα τι κατερ ίνες ήί*ΐ»' χαί διά τοΰτο έπλεξε» τά 
Πάνθεο» εί.; ό έχρέμασε τό έκκριμες του, χτίριο·/ ά 
ξιον τώ ό-τι να δεχδή τοιοϋτον έργον, χαί έργο» ά 
ξίον νά τεθ(! έν τω 11α νθεω ύπό τάν άπειρο» λοιπόν 
βόλον τοΰ Ιΐανθέου χρέμαιαι τά γιγάντιον έχχρεμές 
άναλικνοαμενον μίγαλοπρεπώς έ» αϋτώ χαί σημιιοΰν 
τή ν  μετατόπισίν του · ί ;  στρώμα άμμου οπερ ό π»ευ 
ματω ίη ; ε^ρετης του έ θ ε 3 ε ν ύπ’ αύτό.

Ωραία τώ ό»τι ιδέα, ή χατά'.ηψις τή ; άδρανεία; 
εϊς τήν διεύΟυνσιν τής χινήιεως, ιίς σώμα έ'*ρτώ;Λενον 
άπά την γήν* α/,λα ποδεν προερχεταί ή άκινν,σια τοΰ 
έχκρ·:μοΰς ώς πρός τήν κίνηην τής γή ; έ?’ ή ; είναι 
προοχεχοί.ημένον, διά τοΰ οημείου τή ; προσδένω, 
του ; π ώ ; εΐνοι δυνατόν νά άνθίσταται ε ί; τή» κίνη- 
σΐν τή; σρα ρας τή ; παρ^συρούιη; τά πάντα μεθ έ- 
αυτής ;  τοΰτο είναι μυστήριο», είναι νόμο; ρυσικΑς 
τής υ \ης ι υ ϋ  t j i u e r t i r  ε ις zt)r ά .τα ί ΰοΟίΐσα* αν  
rote χ ίη ]σ ιν"  ό δέ κύριος Φουχώ ά*εΰρεν είς τό έκ 
χρεμές τήν έξαίρετον ταύτην ιδιότητα, είς ο τό ση 
μεΐυ» τή ; προσχο/ήϊεώς του ^έ τή» γήν ώς πρός τό 
επίπεδον τή ; άνελιχνίσεώς του είναι ώς νά μήν ύπήρ 
χ ιν  ή μάλλον ώς νά ύπήρχιν άλλόσε που έςω τοΰ χό* 
ομου μας, εξω τή ; άτμοσραίρα; μα ; τή ; χΐνουμέ*η; 
μετά τής - ή̂ς, εί; τόν δόλον τοΰ ούραοΰ' χαί όμω; 
οπω; αισθητοποιείται τό γενόμενον τοΰτο δέν έχω . 
μεν πανταχοΰ Πάνθεον, χαί όλοι δυνάμεθα νά τρέχω- 
μεν είς τούς Ιίαρισσίους ή εί; τάς μεγαλούπολης ο- 
τιω; πληρορορούμεθα περί τούτου, έπεσχολήθη λοιπόν 
ό Φίυχώ πώ ; ήδύνατο άπλουστερα οΰ:ως είπεί» νά 
παραστή^η τήν κίνηίΐν ταύτην, ή ' μέ τόσην μεγάλο 
πρέπειαν έδείκνυε τό έχχρεμές τοϋ Ιΐανθέου. Καί τώ 
όντι ηύτύ^ηιε χαί είς τοΰτο ό μεγαλορυής Φουχώ χαί 
ήδη διά τοΰ νέου του τρόπου δύναταί τις έν τώ δωμα· 
τίω  του ά ίδη τήν χίνησιν τής γή ;.

Αλλά πριν έίθέσωμεν τό νέον του εύρημα ά ; άκο 
λουθήσωμεν τόν συλλογισμόν δί ού τό ά 'ΐχά '.υψεν- τε- 
6έντο; οτι τό έχχρεμές άλάσσει τό έπίπεδόν του, ο· 
περ είναι τόξον, έπειτα ότι χαί δ χύχλος δέν μετα
βάλλει τό επίπεδόν του, τό έχχρεμές έννοεϊ τις 
εϋχόλως δύναται νά θεωρηθίί ώς άκτίς χύκλου ουτι- 
νος τό χέντρον εΐ»αι τό σημιϊον τή ; προσδέσεως τοΰ 
νήματος, χινούμενον σγηματίζει ε*α τόξον μόνο·', δέν 
δύναται δέ νά διαγράψη όλην περιφέρειαν διότι δέν δύ 
ναται χατά τούς νόμους τής ελξεω; νά άνέλδη (οι δέ 
νόμοι τής ελξεως μή σας φοβίζουν’ είναι ή βαρύτη; 
τών σωμάτων χαι έκαστο; ήξεύρει ότι χάνέν σώμα 
εκτός τών πτηνών δέν δυ»αται νά άπε'ρχεται είς τον 
άε'ρα διά τοΰτο και τό εκκρεμές δέν άπε'ρχεται ή 
δέ αίτια τής μή άνελεύοεως τών σωμάτων είναι ή 
δύ'αμις ή λεγομένη ελξις ή ελκουσα πάντα πράς τή» 
γήν καί έπομένως εί; ήμα;) άν ομως ήϊυνάμεθα πως 
νά έκμηδινίσίι μ !ν τήν δύναμ.ν ταύτη», ώς θά τό έκα· 
τορδοΰμεν άν έίέτομεν τίσσαρας γαίας σταυροειδώς 
άπεχούία; άπό τό σημεΐον τής προοδεύσεως τοΰ έκ* 
χρεμοΰς· όσάχις τότε α ύ τ ίί συνελκύουσαι δέν χατε. 
ατρερον καια* ίπ ΐ τοΰ ίχχριμονς ελξιν xai τότε

αύτό κατά τόν προαναρερθέντα pujtxov νόμον r ηγ
ijt{ton)r i r  τή χ ιν ή σε ι ,  θά έκαμνε εν* χύκλον, αύτό 
δέ τά όποιον ήθελε διαγράψί τό νήμα καί ή προδε- 
δεμένη εις αύτά ΰλη λέγεται επίπεδον τοΰ χυκλοο 
όπερ 6α έξηκιλουδει νά γίνεται πάντοτε χωρίς νά 
άλασοη τά πρώτα οιαγραρέντα σημεία, καί τοΰτο 
λέγεται ότ; χαί ό χύχ.Ιος i te r  μεταβά.ί./ει τό i . t i -  
π ίό ο γ  είζ δ χ ΐ ϊ ε ΐ τ α ι '  τοΰτο ό Φουχώ τά έσυμπέραν* 
μόνον έξ άν α λογί ας άπό τοΰ τόςου λαμβάνων τήν 
βασιν τού συλλογισμού' έάν λοιπόν στρεΛωμεν Ινα 
στρογγυλο» δίσκον, θέλει σχηματίσει κύκλον οστις 
δέν θά μεταβάλη τό έ r.iπεδόν του.

"Ηθη δυνάμεθα νά ένοήσωμεν δίσκον κρεμάμενον 
είς τόν άίρα, ούτως ώστε τά χείλη του νά ήναι προς 
τήν γήν ή τεχνίεστερον νά ηναι κάθετος εί: τήν γήν, 
χωρίς νά χρέματαί ουτε δέ και νά στηρίζίταί, χαί 
τοΰτο δυνάμεθα νά τό ύποδέσωμεν, διότι αί ύποθέ* 
■σεις είναι πάντοτε δυ/αταί" τώρα τοιοϋτον δίσκον ας 
ύποδεσωμεν εις ε<α μΰλον χαί έχ«ϊ ά ; τόν χάμωμεν 
νά στραρή περ! άξονα, θά ίδωμιν πάλιν νά διέ/θιοσεν 
ύπό τά επίπεδον τοϋ χύκλου πά/τα τά σημεία τοϋ 
μύλου, ά< τόν χΐνήτωμεν' ά/,λ’ άν τόν άρήιωμεν ακ ί
νητον ίπίοη; διελθ^ντα ύπό τό* δίσκον όπως συμ
βαίνει καί είς τό εκκρεμές διά τή ; χινήτεως τής γής, 
χαί άν παρατείνωμεν τάς παρατήρησης μας 24  ώρας 
9ά ίδωμεν όλα τά οηαεΐα τοϋ χτιρίου διελθόντα ύπό 
τά» δίσκον" χαί ένταΰθα τά αύτά παράδοξα ή αδράνεια 
δηλ. έν τή κινήσει.

Ά λλά  τοιουτοτρόπως οπως πιριεγράψαμεν τό πεί
ραμα είναι άκατόρθωτον, διότι εν σώμα δέν δύναται 
νά χρατηθή είς τόν άερα άνευ τινός ίρ ’ ου νά κρε'μα- 
ται ή εί: ο νά στηρίζεται, πρε'πει νά έξαρταται άπό 
τήν γήν διά τίνος σημείου, χαί επομένως θά παρα. 
συ’ρεται άπό αύτή». Όδεν πρεπιι έξ άνάγκης όπως 
ό δίσκος Ιξακολουδήση νά στρέρεται είς τή* διεύθυν
σή ητις τώ  έδόδη, όπως τό επίπεδον καί σταδεράν 
καί αμετάβλητον, έλεύδερον χαί ξένον τής κινήτιως 
τή; γής, νά χρατήται ώ ; έ« θαύματος ε ί; τόν άέρα 
άνευ στηρίγματος ή έξαρτήματος, τοϋτο λοιπόν τό 
περίεργον χαί δύι/.ολον πρόβλημα ό Φουκώ έλυσε διά 
σειρά; ουλλογισμών μηχανικών πνευματωδιστάτων 
xai όρδοτάτων.

Συνεργεία δέ τοϋ καλλίτερου μηχανικού τώ* Πα- 
ρισίων κατεσχεύασεν όργανον δί ού ήδυνήδη νά λύσ^ 
τό πρόβλημα τοϋτο, ορ^ανον τωόντι θαυμάσιον, διά 
τοΰ εργαλείου όμως τούτου κατεστάδη ό δίσκος τοΰ 
Φουχώ ξένος ώς πρός τήν κίνησιν τής γής ώς νά μή 
ψαύη αύτήν. Καί δέν έξ«ρκ=ί τοΰτο, άρεθείς ό δίσκος 
ουτος πρός μίαν τινά δ:εύθυνσιν, στρέρεται τόσον 
ταχέως ώστε κάμνει 200  στροράς είς τό δεύτερον 
λεπτόν, ό δίσκος ουτος διαπερώμενος άπά τόν άξονά 
του είναι τεθειμένος καί προσδεδεμένος ίπ ι μιχράς 
μηχανής εί; τά* στρορέα. Διαστήρ (m anivelle) θέ
τει είς κίνησιν σύστημα όδοντοτών τροχών, διά νά 
ρίρωσι τήν κίνησιν είς τόν δίσκον, κρατεί τις αυτόν ά* 
πά τά υποστηρίγματα έν οίς στρέρηται δ άςων, καί 
τότε στρερ5μένης τής μηχανής ταύτη;, δύναται νά 
άποχτήσΐ) τήν συνείδησιν τής άδρανείας τοΰ επιπέδο»
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τή ; κινή ;εω :, ί ,ά * : ;  Οά 0 «λ ^ 9 τις νά τοΰ μ ίτβ  
βϊΛΛδ « « - « S o *  του, ή κλί»ω , τάς /«ΐρας. ή'στρέ
των αϋ:ό προς έ^ το  ή προς νόχον ένώ πρ|ν £ 

ε Λ?°< *»*τολάς θ* δ^χιμάτη Τις τοιαΰεην άν 
τιστασιν έχ, τοΰ χινουμένου σώμκτο;, οπερ όβν 0έ 
Αεί να αρήση τή» όι.υ-ΐυνσιν χης π ιοτε3βς χινήϊίως
του, ω ιτ ε  *ρ»πει να καταβ*ΛΛΏ άρχετήν 0υ»α«ίν0ια 
να ιήν vix̂ jjj

Ο δπχο,, ά ί ί ξ  ω ίησθεί., σ·:ρέρεται έπί πολλά 
Λεπτά, χαΐ εχ ΐ! τις καιρό» να χόν διευδετή· τόν ©έ 
peu« ε « ι τ «  £π( *iD όργανου τ ί ;  ΰπ ,,τηρίξεως έν 
α u/αται έλευθέ,,ω, να έςακολουθή νά στρέρηται 

οιατηρών τό επίπεδον της χ,νή,εώ; « „ ·  τό επίπεδον 
τούτο αποβαίνει ε ; ί9ς τ: άντιχειμένου σταθερού πρό; 
τη» Χίνησιν τή; γή ;. ’Ejv * γή ο τρερ «„ ι, έ ,ο ,τες 
πρό ημων σημεΐόν ακίνητον Οπερ 0α μα; Υρη«<αύ- 
«I  ω ; χατοπτεύριον θά ίίωμεν ά τα ν τα τά  ση’ΰεΐα 'με 
™ *ΐνηνε,τα ώς πρό; το, δισχον, χ ,ί διεΛθόντα 
αλλεπαΑληλα υπ αύτόν' τοΰτο συμβαίνει τώ όντι, 
Χα1 '«  μεγεθυ.θή, η χίνηη; αΰ-η ,{ς χ ^ . 
μους^μα;· δια νά τήν χατασιήτωμεν χαταρανεστεοαν, 
οΛΑΐ,ομίθα με μιχρβίχόπ.ο». ο.χβρ μεγεθύνει τή/ χ ί’ 
»y tv  κα&ώ; χα! τα αντιχείμ .*,, χαί ^ τ ε  β/,έπαμεν 
αυτα κινούμενα ατό τ* S i '.»  π?ό; τα άρι,τερά, ?έν 
πρέπει 4ε να λησμο,ώμεν ότι και ή μ α ; παρασυρι^ε

αΓ'° Τ^’ " ϊίί. ω7τ{ ραίνεται Sit ό δίσκο- μ=- 
ταβαλΛει βε*„, χαι ή κίνησί; του « ,τ ίντρ ο ,ο ; 
της γήινου οπως χαί είς τό έ*χρε·.ιές.

_ Τοιαΰχβι εί/αι αί ώραιόχαται ά-α'χαλύψεις τοΰ κν- 
ftoc. Φ»υχω χαι τοιοΰχον είναι τό ό.γανον τό άποκα- 
λε;8εν Γ«?03χ9«,0ν. Τώ δντι αί ά»β»αλΰψιις έα? αί 
veuv π.ευμα ε ;ο ^ , ,  αΛ/,α α. με χαλύψει χά ί.ο **  
του Φουχώ, το α,οματοΰ μηχανικού τοΰ χατασκ,υ 
ασαντος το Γυροσχοπείον τοΰ χαλουμένου From ent 
και μαλισχα παρά τοΐς σοροΐς τοϊ; έχι,ταμένοι: 
τα , ίυσ/ολίας^τής μ η χ α νή -  τέχνης.

Δεν πρεπει ομω; να παραλείψω κ ,ι ά ,λας τινα; 
ιοοτητας «ςιολογωταχα;, τάς όαοίας Ι /Ει τό έργαλεΐ 
ον τούτο τοΰ χυριου φ β(Ηιώ πρώτον μέν ότι δεικνό.ι 
απα.χα τα οημεΐα, εύδύς δμως άμα χινηθή έ ά;ων 
·ε(χ«υ.ι τον Β φ α .  χ2! τόν Νότον. ‘ Η Si δεατέρα μα· 
ιδει την χλυ,ν τοΰ ά'ονο; τη; γής. Διότι τεθέ.το; 

του εργαΛείου ουτω; ω ,τε έ αςων νά μένη έλεύθιοο- 
»«  *λι*5 η να αποχλί-5, δ,ά νά ε?ναι ί^ ίο ^ ο ς  πρό,· 
το εργαλεία Θβ γίνη όριζόντειος, έόσω  g=v στρέιε-
τ “ '„ ° αΑΛ' «ί*« 2ο5η ή πιριστροβιχή * ί ϊη ,(ί
το ε» των αχρων τοΰ άξονος άνυψοΰται, τό Se ε ιε - 
ρο» ταπεινοΰται μέχρι; 5teu γί*3 κβ^βίλλ^λβν πρός 
τ ί»  αςονα τής γη ;. r

δ-τι 6α ει.αι ώ.αιότατον έντβυτώ χαί Oauua
otov θέαμα, νά β*έπ,5 τ«ς τήν έξ,ίρ ετ0ν «ι’σθητ,χήν 
του μιχρου τούτου  όργανου, έμψυχουμέ.ην |άπό τήν 
*.ωη» του πλανήτου μας, τοΰ ύπη^οντο; εις τή , 8ύ. 
ναμιν έχϋνην τήν μυστηριώδη χαί αόρατον, ή τ ι; τόν 
αναγχα^,ιι να στρερηιαι περί αύτή» πλαγιάζοντα’ τά ; 
φαοει; χο« δια »ά τά ; παρουσιάσ, εις τόν «ΰεργετιχβν

(Κατά τό ΓαΜιχόν) Κ. Ζ. Μαισας.

0  ΑΙΛΟΓΡΟΣ.

Ό  S i. ίχ , ,  Ti ,  j „ w w
της οΐχοτρόρου γαλή;· οί μέν πό ίε ; αύτοΰ ι?σί μ άλ
λον παχεΐ; χαί μαχρότεροι, βραχυτ.ρ , δέ ή οδρί ,α ί  
χωνιχη, δ Οτι λήγει λεπτονομένι). ‘Η χεΦΙλή έπίσης 
^ ap y  St; «τχυροτερα χαί 5 δργ,νισμός άναλογο- 
των 6 α-.ων χ: ή,εων, τών τερα,τίων ά λ μ ά τ ω ,  χαί

•Β “ ί Γ  !'* τά ,Ί^  π®λ,!ν {ϊΧ“3ί  τοΰ ζώου. 
Εχει 4„ τα χείλη μέλτνα ώ ; χαί τά πέλματα τών

κοόων, χαι αμαυρά μέν ταινία ϊ^τείνεται άπό τής
(«τχεω; μέχρι τή; ούρα , ράβδοι 8έ μέλαιναι, ό τ ι  μέν
ευρυτεραι 5τέ δέ στενώτεραι, διαποιχίλλουσι τό φαιόν
αυτοδ δέρμα, παρομοιαζουσαι εΐ; τά ποιχίλματα
τη; εν τή άνατολίχή IvSta τίγριδο;. ‘Ο ίρ’ρην ε?νη
ιχεγαλείτερο; τή ; θηλ.ίας, λέγεται δέ ότι παρετηρήθη
ει; εχ-ον τριαχοντα τέίσαρα; δακτύλους άπό τοΰ
α<ρ,υ τών χ,,λέων μέχρι τη; ^ίζη; τή ; ούρα;.
, °  * . *“Ρ9ί ,* «β «ρ < ?ε ΐ τά πτηνά, ού μόνον τά
άγρια, αλλά και τα οΐ,ότροφα, όταν τύνη πλησίον 
ίω ν χτημάτων καί τών oui-Sv τών ανθρώπων, αι δέ 
ερημώσεις αύτοΰ ΰτ.ρβαίνουσι τά ; τή ; άλώπεκος. 
Αλλ οσον χα: α- πει»α, ούϊέποτε δρμδ κατά τή- 

λειας, εαν δέν πεισθ? πρώτον δτι ούδεί; ΰτάονεΐ 
χινό,νος. Ε ι««ν δέ πολλοί δτι τήν ήμέραν δια ιτδτ«{ 
ι ι :  ^ α ;η  πυκνότατα χαί μεγάλα, καί τό έπίστευσαν 
ευχολω; διότι άπορευγιι τόν άνθρωπον »ε τ ά x s ) ) r r

« « W w  ΚΓ *  ? « ' » . « 1 ? ά γ ρ . Γ ί . ί
τή ; πτωσεως τοΰ Ναπολέοντος μέχρι τοΰ 1 8 3 0  ιί-  
μόνος αίλουρος έρονιύδη, καί τοΰτο άπεδ,ίχθη’ διά 
των Οηρευτικώ» ήμερολογίων, άτινα εΰρέθησαν' ει’ς τό 
Κεραμικέν^μετά τάς τρείς τοΰ ’Ιουλίου ήμέρας. Καί 
;μ ω ; αι αγραι έγί»ο»το δι ολων τ ών δϊσών τοΰ 
‘ Ραμβουλέ, Φονταΐνεβλώ, Κομπιέν χτλ. Τ ί πρέπεί 
α,;α νά είχάσωμεν, οτι τό γένο; τοΰ ζώου τούτου 
tivai άληθώς οπάνίον, ή διαιτάχαι κρυπτόμενο» είς 
τβς μάλλον δασώδεις ερημιάς ; ούδέν τώ* συμπερα
σμάτων τούτων «Τν,ι άΛηδέ;, διόχι ό αίλουρος οίχεϊ 
* ? ί6 υς ε?; τά περί τού; ΙΙαρισίου; δάση καί ού μό
νον̂  έπισχέπτεται πολλάχι; τάς έχει ενρισχομένας 
ο κ ια ;, άλλά, τό τολμηρότιρον, συγκοινωνεί μετά τής 
γ*λη; καί παράγει τέκνα μετέχοντα τώ/ δύο ρύ
σεων ‘Η κυρία Έλβετίου «Τχεν ε ί; τό χτημά της
t  , , γ7λ ΐι' ix TOIO"r:>IJ “^δεσμού γεννηθεΐσαν, 
ητις ουδέποτε^ ήμιρώθΐ) χαθ’ όλο,ληρίαν, ούδέ ήδυνηθη 
νά οί’χειωθή εις τόν θόρυβον τών συναναστροφών χαί 
εις τή· χίνησιν τών ι5?ροισμένων άνθρώπων πασ* 
περί έςημερώσεως προσπάθεια άπέβη έντελώ; άτελε- 
σρορητος. ‘ Η γβλη δέ αυτη ειχεν είς τά μελανά 
χείλη κηλίδας τινάς ερυθρά;, μαρτυρουσας τό άμ- 
ριγενές τη ; χαταγωγή; τη ;, τό σχήμα δέ καί 
ΤνΟ cpj/,ατος λοτυΪ;  ̂ ^pota EircStSatou  ̂ τάς έτιί 
ετέρων άμριγενών ζώων παρατηρήσεις. ’Αλλά ταΰτ* 
δέν άκοδειχτίουιΐν ή πράγματα' εγνωσμένα, ού$’ ή-

γνοβΰμεν προτοΰ, 6τι ό αίλουρος εχει φύσιν έπίτη- 
δείαν μέν πρός άσράλειαν τής ύπάρζιώ ; του, άλλ άνε- 
π ’.δεχτον ανατροφή; χ*1 έχβράν πάση; άνθρωπίνηι 
κοινωνίας. Τό άγριον λοιπόν τών ιδιωμάτων αύτοΰ 
«πεδιίχθη ά»αντιρρητως όπου έζωγρήήησαν αίλουροι 
μιχρϊς ηλικίας, άποσπασθέντες άπό τά δάση πρό;
έζημέρωσίν.

Οί Ά γγλο ι, αν καί χατώρΟωσαν τήν χαταστροφή« 
τών λύκων, δέν ήδίΐνήθησαν νά άααλλα·. ώσ·.ν άπό τά ; 
ϊίαρπαγά ; τών αίλουρων, οΓτίνε; εύρήκονται είς 
τιασαν τήν μεσημβρινήν Ευρώπη», άλλα, χατά τόν 
Πάλλαν, δέ< ύπερεβησαν ιή ν όροθειίαν τοΰ OJpaA, 
διότι δέν ραίνονται εις χάνέν μέρος τή ; Ασιανή;

εκείνης. Πάντα λοιπόν ταίχα μίρτυροΰσι τήν apyato- 
τάτη< ποικιλίαν του γένους ε ί; τόπους, ενθα άπο- 
κλειστιχώς διαιταται, έάν δ' έπιστευομιν άρρίχανικήν 
τη< χα-αγω·ήν του, έπρεπε νά έπιπροσθέσωμιν είς
τον χρόνον τής έν Κίνα υπάρςεώς του, τον νρόνον 
τής εν έ<άσ:ω μέρει τή. ασίϊνής ’Ηπείρου διατριβής 
του, ώ ιτ ε  ή φαντασία εναελ/ε νά έχπληχθή υπολο- 
γίζουοα ά.αριθμητό* αιώνων άλληλου>ίαν.

Τά δέρμα τοΰ οΐλούρου είναι περικαλλές καί "/ρη- 
οίμώτατο» άλλά λίαν σπάνιον, όπως δ' άν ένν;, 
ει*αι ευκταία ή έ»τε/ής καιαιιτρορή τοΰ έπιβλαβ^ΰς 
τούτου ίωου, διότι, ή παρουοία αύτοΰ οέν μαρτυρει- 
ται ή άπό τά τεκμήρια τών χαχοπ^αγιών, αΓτινε;

‘Ρωσσίας. 'Εάν δ ήδυνάμεθα νά πεισθώιιεν ότι ου- 
δσμοΰ τής Ασίας εύρίσχεται, τότε ήτον άναμρίβολον 
οτι τό γ'ένος τοΰτο διεκρί'ετο πάντοτε άπό τά γένος 
τ ις  οίκοτρόιου γαλή ;, άλλ ό Τέμιγγ πιστεύει οτι 
τά γένο; ταύτης παρή/θη άπό ιΐδός τι αίλουρων τή ; 
άοχτώις Άρριχή;, έν άγρια είσέτι καταστάσει διαι- 
ΐΜΛένων. D p i'ομως π«ραδ=γθώμεν τόν συμπερασμό» 
του, επρεπεν. έάν τοΰτο ητο δυνατόν, νά παραχολου- 
θήτΜμιν τά ίχνη τών μεταστάσεων τών γενών τού. 
των άπο τής Άρρικής μέ/pt τής Κίνα;, £<θα τό 
μέ» «ρχιχόν ιϊόος παρεμορρώθη καταρα»έστερον, 
ίπάρχουσι δέ γαλαί ε/ουσαι ώτα κρεμαστά, αΤτινες 
ού?έ θηρεύουσιν, ούδ’ ε ί; άλλο είσί χρήσιμοι, ί  είς 
τάς διασκεδάσεις τώ» συναναστρορών τής κοινωνίας

άδίκως άποδί?ονται πολλάκις είς τήν άλωπεχα. Ό  
αίλουρος κ.υπτόμενο; πάντοτε καί ένεδρεύων καί 
σιωπηλά;, ραίνεται ω ; μή υπάρχων «ίς τά ; έρηκίας 
δπου διαιταται, είναι δέ ακαταλόγιστο; ό άρ:6μός 
τών ώρα'.ων καί καλλικέλαδων πτηνών, άτινα κα-α- 
στρέρει κατ έτος τό ρθοροποιό·» τοΰτο ζώον.

(Ε κ  τ . ΰ  Γ/λλ ιχοί)

Γ. X Ζ.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ.

J  ια σ χ ε υ α σθ ε ϊσ α  κ α ί  πΛ ουτ ισθε ΐσα  σημε ιώ σεσ ικ

‘Υπό Κ. ΕΥΟΥΒΟΥΛΟΥ

Κ αθηγη ζοΰ  τής μεγάΛης τοϋ γ έ ΐο ν ς  σχολής  
i r  Κ α»  σταντ ινονπόΛει.

* «νθ ν  άγβν*. άποδβ,λ,ών Ισως είς τήν ίυ ίκ β ίί ιν  
χαι φοβούμενος τής δαπάνης τ6 ύΒίρογχο>> ώττ|
τούτο χαθώ; χαί χατά τά λβι*», ή δρησχιυτιχή δί- 
δβΜ ·λί« ηλαττοΰτο, xat εισέτι Si έλειινώ ; χαδυστε- 
Ρ*1 «ίς τή* πρωτότοκον τών έχχλησιών.

Απεχειτο λοιπόν xai τής περί τούτου φροντίδος ή 
τιμή εις τήν έν Κωνσταντινουπόλιι μεγάλη» τοΰ Χρι- 
° τ4? β « λη·Μ*· W «  χα! ύ*ό τόν ζυγόν τη ; δ.να- 
*τειας αυτη χυρτωμένονετιέχουσα τον αυχένα,πολλοί; 
is συνεχόμενη πειρασμοί; χαί π.ρί άλλων ουδέποτε 
εηαυσι μεριμ-ώϊα ψυχοσωτηρίων βιβλίων χαί τή ' 
«κλησιαστιχή; ιστορίας Τ9ΰ Μ ελ.τί·· άρτίως έπεδύ- 
μη?ε τή* Ιχδοσι*.

*.ff«Wonu fi’c τε'σσαρας τόμους  τ ί  'ΐ Τ  Τ ™ * ? * !* ,  Τ *  ®“ν « χ » « ϊ «
ΰΛό row aiJreM τυπογράφου  τε xai β ιβΜ οπώ .Ιου  ' r 1 ~ ^  U~ ελλογίμου (λ

Ν. ΑΔΑΜίΔΟΓ.

Εχασζος  τόμος τ ιμ α τ α ι  γροσίωνΖΟ, /t0ror ύ& 
του πρώτου  ποοχαταβάΛ Λ οπαι xai ύ π ίρ  τώτ  

Λοιπών 30  ε ιερα .

Είχομεν μ«χρt τοΰδε πολλά; ίστορίας τή ; παλαια; 
καί νέας Ελλάοος, τής ‘Ρώμης, τή ; Γαλλία; χτλ 
Έξείόδησαν δέ ναι τής έδ*ι*ής εί?ωλολ*τρ»ία; ίγ - 
χειριδια, at λεγόμεναι μυθολογία!, προσέτι Si xai 
άρχαιολογίχα βιολιά τών τε Ιουδαίων χαί τών ’ίν ϊώ ν 
αλλά πράγμα απίστευτο* έστιρουμιδα σχεδόν παν 
τελώ;συγγράμματο; παριστάνοντος τήνπρώτην αρχήν 
xai τηνσυστασιν τή ; άληδοΰς δρησχείας,τά; παραίόϊϊΐς 
xat τοϋ; κανόνας xai τούς διαπρέψχντας αύτής λε ι
τουργού;, καδώς χαί τού; κινδύνου; xai διωγμοί»;, 
ίσου; χατά διαφόρου; πιριόόους ότό τών δεομάχω 
βίρετικώ* και τών ραδιούργων ύπέστη.

K d  όμως έχτάς τής ψυχικής σωτηρίας «ίς τή ν  
Θρησκείαν όμολογουμένω; χρεωστοδμεν κα; τήν πολι
τικήν ήμών υπαρξιν.

«Γ ( V
Οτι η άγνοια τών σπουδαιότατων συμδεβηκότων 

τούτων έβλαψε μ .γάλως τον λαέ* ύπάρχει πρόδηλο* 
είς παντας, έμαρτυρησαν δέ έσχάτως καί αύτά τα 
«ράγματα.

Αλλ η sημ>α Ιπαπειλιίται μιγίστη μάλιστα κατα 
τούς παρόντα; καιρού;, ότε ά  έτερόδ,ξοι ώς λύκο, 
περιτριγβρίζοοσιτά πρόβατα τής λογική; ποίμνη; τού 
Χρίστου έν μέσω τοϋ σκότους τής δρησ,εοτιχής άμα 
Οειας, πολλάκις δέ και συναγελάζονται μετ’ αύτών.

Η to ιερόν χαβξχον α*αμ®·.βολως τής προϊτταμέ· 
νη; τώ* έχχλησιαστιχώ* συνοδικής άρχής νά προλάβω 
τάς επιβουλάς τών έχδρώ* τή ; όρδο$οξίας, έροδιά* 
ζουσα τού; χριστιανού;, ιδιαιτέρως δέ τού; πνεύμα, 
τάκους αυτών οίηγους διά τοιούτω* γνώσιων’ άλλ* 
ουτε αύτή συνέλαβι τόν νε-ναίον τούτον xai ψυχω 

φελή σκοπόν, ουτε είσιβής τ ι ;  ρ,λολόγος. ή ‘τυπο- 
Τί«?ος έτόλμησε» οίκοδεν νά χαταβ§ εις τόν άξιε

κατα
;  ■: ·»·̂ ρ®ς ελλογίμου μέ* xai

^λω του τ ή ς  ό,θοδοξια;, μή εύπορουντος όμως τώ» 
α*αγχα-ω* βοηβημάτων διά νά <ξιλ«γξ9 άΡ’ Ιαυιοΰ 
ϊνατρέχω* είς^τάς πηγάς καί τήν άχρίβ{,αν τ δ ν  σολ.

| λεγομένων έξ Ίταλιχώ*, ή Λ ατι,αώ * συγγραμμάτων 
; έμελλε *«,*> „ τινάς έλλείψει; κατά τό πραγματ,κό) 
μέρος,^ αλλ αί κη:ες αυταί όλίγον ?σως έδύναντο νά 
ϊμαυρωσωσι του όλου τή* καλλονήν ά ; μίΤάα>ρασις 
χ ^ ί^ η  αριλοΰ:αν τή* σεμνότητα τή ; άρχαίας γλώσ- 

οε* δ^? 6ειρε πολλαχοϋ xai τά νοήματα.
Δ:α τούτο άπέβαινεν άναγκαίον νά διασκεπαιδη μέν 

5λον το κείμενον διορβουμένων τών αΰϊοσν.δίω . ή 
πΑτι/αελών   / Λ . * *

*. Λ / f , - ι γλ.,λ α̂ ^ΛΛην{.
κου λόγου Ιίρο^ρε^η; χάρις. Τό έργον Σέ τοΰτο άνε-
δεχδτ) ό Κ. Κ Εΰδυβούλη; διαπριπων ού μόνον 
ως καδηγητής τη ; άληδοΟς καί δεομούσου φιλοσοφίας 
αλλα και ώ ; διασώτη; ένδ.ρμο; τών ίεοπν,ύστων 
οιδασχαλων τ ««  εκκλησίας, προσέτι δέ καί τών χα- 
δεστωτων τη ; .ύσιβϋ’ας νομίμων ^τοριχώτατον καί 
ακαταγωνιστον πρόμαχον.

, '^ x m v  η?η γενομίνων, ά*εκαλύ? 3η δεΐοτέ;α τινΙ 
τύχη καί αύτοΰ τού συγγραφέως τ ό πρωτότυπον 
αυγραφον ex πολλου ήθη απολωλός. Ά λλά  πά- 
Λίν ο ζήλος τής μεγάλης του Χρίστου Έχχλησίας 
απεβϊΐνι ματα.ος άν Φιλόκαλος καί φιλόμουσος τυπο- 
γρ«?ος καί βιβλιοπώλης ό Κ. Α. Άδαμίδης δέν άπε 
ρασιζε νά ^ναλάβη ,ύδαρσώς τήν έπιχείρησιν τής 
£χίοσίως, ω ;τ ε  αξ-ως του συγγράματος έξετιλισδη 
η;η πολυτελή; η έ<τυπωτις τοϋ πρώτου τόμου.

Ίήν χατορδωσιν ταύτην άναγγέλλοντες πσραχινοΰ- 
μιν πάνχας τού; φιλαναγνώστες δμογενείς, ίδιαιτέρω{ 
di τ :υ ς  ϊερομοναχους τών μοναστηοίων τού; ίερεϊς 
των ενοριών καί τούς διδασκάλου; τών σνολ,ίων \ ά  
αποκτηίωσι τό εύρραδές τούτο ουγγραμα^ώς δησαύ- 
ρίσμα πολυμαδεία; ού μόνον ώφέλιμο», άλλά καί τιρ- 
πνον κατ εξοχήν διά ιή* ποικιλία* της ίλης τοσού- 
τους αίώ*ας περιλαμβάνουσα*.

Ελπίζομε* ότι χαί τό ύπουργιΐον τώ* Έκχλησια* 
στικών θέλει φιλοτιμηδή νά συνεριη'τη τουλάχιστον 
υπ^ρ πάντων τώ* ιύαγών καταστημάτων τοϋ χράτους 
και υπέρ τής δημοσίου β βλιοδήχης.


