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Εϊς ύψος μέγα άνεδίβασεν δ θεάνθρωπος ’Ιησούς τήν άςίαν 
καί τιμήν τής τού άνθρώπου ψυχής· παρέστησεν αύτήν τιμιωτέ- 
ραν όλου τού κόσμου· εΐπεν δτι ούδέν των έν τω κόσμω πραγ
μάτων έστιν ισότιμον τής ψυχής άντάλλαγμα. Άλλά τί άρά 
γέ έστιν ή τοσούτον πολύτιμος, ή, ορθότερον είπεϊν, ή πανυπέρ- 
τιμος και ατίμητος ψυχή ; πόθεν παρήχθη; ποια ή ούσία και 
φύσις αύτής ; πόσος δ τής διάρκειας αύτής καιρός;

Πολλοί τών παλαιών είδωλολατρών πολλά έκςπίασαν, ινα 
ταύτα κατανοήσωσιν, άλλά, μή έχοντες τδ φώς τής θείας άπο- 
καλύψεως δδηγδν τού κόπου αύτών, ματαίως έκοπίασαν. Τούτων 
άλλοι μέν διά τού φωτός τής φύσεως άνέβησαν έως εϊς τινα 
βαθμόν κατανοήσεως, έπειτα, μή δυνάμενον τδ φώς έκεΐνο νά 

εκτανθή είς τά υψηλότερα, έγκατέλιπεν αύτούς- δθεν έπεσον 
είς παράλογα σφάλματα· άλλοι δέ, ή μή φωτισθέντες δσον άναγ- 
καϊον ή έναντιούμενοι καϊ είς τδ φώς τής φύσεως, ούτως έλά- 
λησαν περί ψυχής, ώσπερ δν ήσαν μωροί καί άσύνετοι· έκ τού

του σχεδόν δσοι έθνικοί φιλόσοφοι, τόσαι καί αί περί ψυχής 
γνώμαι. Ό μέν Κικέρων έλεγεν, δτι ή ψυχή έκ Θεού έδόθη, δ 
δέ ’Επίκτητος, ό Σένεκας, δ Μάρκος δ ΆντωΆνος, δτι έστι μέ
ρος τής θείας ούσίας, οί δέ ’Επικούρειοι, δτι έστι ποιδτης· δ μέν

Θαλής ένόμιζεν αύτήν φύσιν έν έαυτή διά παν 
ό δέ Πυθαγόρας αριθμόν αύτοκίνητον, ό δέ Πλάτων ούσίαν 
ματικήν δι’ αρμονικού αριθμού κινουμένην δ 'Αριστοτέλη 
τελέχειαν ό Δικαίαρχος αρμονίαν καϊ συμφωνίαν τών τεσσάρων 
στοιχείων ό Άσκληπιάδης ό ιατρός κοινήν πασών δμού τών 
αισθήσεων ενέργειαν· δ ‘Ηράκλειτος άναθυμίασιν· δ ’Εμπεδοκλής 
σύνθεσιν πάντων τών στοιχείων δ μέν Δημόκριτος κα’ι δ Λεύ
κιππος έκ πυρός πεποιημένην δ δέ Έ.τίθορμος έκ τού ήλιου· δ 
δέ Ίππων ές ύδατος· δ δέ Ξενοφάνης ές ύδατος καϊ γής· δ μέν 
Κρίτιος έλεγεν, οτι ή ψυχή έστι τδ αίμα, δ δέ Ιπποκράτης, 
πνεύμα έν δλω τώ σώματι έφηπλωμένον δ δέ Κριτόλαος, πέμ
πτη ούσία. Πάντες, ώςβλέπομεν, άσύμφωνοιήσαν περί τής άρχής 
καϊ φύσεως τής ψυχής· έλεγον δέ περί αύτής αναπόδεικτα, ακα
τάστατα, παράλογα, άτοπα· ήσαν όμως, πλήν τών θνητοψύχων 
Επικούρειων, πάντες οί λοιποί σύμφωνοι περί τού δτι ή ψυχή 
διαμένει ζώσα καί μετά θάνατον, ήγουν περί τού ότι ή ψυχή έστιν 
αθάνατος. Μαρτυρεί τούτο ή διδασκαλία τού Πυθαγόρου καί Πλά
τωνος ή περί τής μετεμψυχώσεως, τουτέστι τής άπδ σώματος εις 
σώμα μεταβάσεως τής ψυχής, καί τελευταϊον τής ένώσεως αύτής 
μετά τού Θεού· μαρτυρεί τούτο ή μετά θάνατον άποθέωσίς τινων 
άνθρώπων μαρτυρούσε τούτο αί μετά θάνατον πιστευόμεναι πα
ρ’αύτών τρυφαί καϊ τιμωρία’.· εθεν καϊ Χάρωνα έκήρυττον μετακο-
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μίζοντα τάς ψυχάς εις άλλον βίον, καί νήσους Μακάριον, εϊς τάς 
όποιας έζων οί δίκαιοι, καί Φλεγέθοντα καί Κωκυτόν, εις τούς 
όποιους έβασανίζοντο οί πταίσται- βεβαιοΰσι τοΰτο τοΰ Κικέρω- 
νος τά λόγια- «Έπίστευον, λέγει αύτός, πάντες οί αρχαίοι, ότι 
«ό θάνατος ούκ έξαλείφει πάσαν αίσθησιν καί ότι δ άνθρωπος, 
«έξελθών έκ ταύτης τής ζωής, ούκ έξουδενοΰται»- πολλώ δέ 
περισσότερον βεβαιοΰσι τοΰτο τοΰ Σωκράτους τά λόγια πρδς τούς 
περιεστώτας αύτοΰ φίλους- «Δύο, είπε, πρόκεινται οδοί εις τάς 
«ψυχάς τών ανθρώπων, όταν έξέρχωνται τοΰ σώματος- δσαι μέν 
«ψυχαί έδουλώθησαν ύπό τών άνθρωπίνων παθών, έκείναι, έλεγ- 
«χόμεναι ύπδ τών ίδιων καί οικιακών σφαλμάτων ή ύπδ τών 
»άδιορθώτων άδικιών, πορεύονται εις τήν δδόν, τήν παντελώς 
«εναντίαν έκείνης τής δδοΰ. ή-ι; φέρει εϊς τήν κατοικίαν τών 
»θεών· τ'ο εναντίον δέ, δσαι δηλαδή ψυχαί έφύλαξαν τήν ιδίαν 
«άθωότητα καί καθαριότητα και διετήρησαν έαυτάς, δσον έδυ- 
«νήθησαν, άπδ τοΰ μολυσμοΰ τών αισθήσεων, ζήσασαι δέ έν άν- 
«θρωπίνοις σώμασιν, έμιμήθησαν τήν ζωήν τών θεών, εϊς έκεί- 
«νας ή δδδς τοΰ ούρανού, δθεν ήλθον, έστίν άνεωγμένη». ’Εκ 
τούτου βλέπομεν, δτι καί οί έθνικοί έπίστευον τήν αθανασίαν τής 
ψυχής καί τήν άνταπόδοσιν τών έργων, δν καί ή περί τούτου 
διδασκαλία αύτών πλήρης ήν δεισιδαιμονιών καί σφαλμάτων.

Ημείς έχομεν διδάσκαλον τδν λόγον τοΰ θεοΰ, δστις εϊς τδ 
σκότος ταύτης τής ζωής φέγγει ώς λύχνος καί δδηγεί ημάς εις 
τήν κατανόησιν ούχί πάντων, άλλ’ έκείνων μόνον, δσα άναγκαίά 
είσι πρός τήν ήμών σωτηρίαν τά δέ λοιπά τότε κατανοήσομεν 
δταν, έξελθόντες άπδ τοΰ αύχμηροΰ τόπου τοΰ σώματος ήμών 
φθάσωμεν έκεΐ, δπου ή ήμέρα διαυγάζει καϊ δπου δ φωσφόρος 
’Ιησούς,δ ποιητής τών απάντων,ανατέλλει καί άποκαλύπτει πάντα. 
Έάν ούν προσέχωμεν εις αύτόν τοΰ θεοΰ τδν λόγον, ήμεΐς μαν
θάνομεν εύθύς τις έστιν δ ποιητής τής ψυχής, ποια έστίν ή φύσις 
αύτής, πόσος δ τής διάρκειας αύτής καιρός, ποιον τδ έργον αύτής 
καϊ διά ποιον τέλος έπλάσθη.

«Καί ένεφύσησε, λέγει, εις τδ πρόσωπον αύτοΰ πνοήν ζωής 
»καί έγένετο δ άνθρωπος εϊς ψυχήν ζώσαν». ςΟ θεός ούδέ πνεύ
μονας έχει, ούδέ στόμα, ούδέ χείλη ίνα φυσήση· άλλ’ έπειδή, 
δταν έπλασε τδ σώμα, είπε «Καί έπλασεν δ θεός τδν άνθρωπον, 
»χοΰν λαβών άπδ τής γής», διά τοΰτο, ίνα διδάξη, δτι ή ψυχή 
ούκ έστι χώμα, άλλά πνεύμα, ούκ έστι σώμα υλικόν άλλά ού- 
σία άϋλος, έλαβε τήν λέξιν ένεφύσησε, δΓ αύτής παραστήσας 
τήν διαφοράν τήν μεταξύ σώματος καϊ πνεύματος- διότι, άν 
και αύτ'ο τό έμφύσημα υλικόν υπάρχει καί σωματικόν, δμως 
καθό άόρατον, καθό κινητικόν, καθδ ένεργητικόν, έχει τινά ομοι
ότητα μετά τής ψυχής- δθεν εΐπεν, «έπλασε καί ένεφύσησεν», ίνα 
διδάξη ήμάς, δτι άλλο έστι τδ σώμα καί άλλο ή ψυχή. Τό σώ
μά έστι σύνθετον, τ'ο δέ σύνθετον διαλύεται εις εκείνα, έκ τών 
όποιων σύγκειται- δθεν τ'ο σώμα έστι κατά φύσιν φθαρτόν τδ 
πνεΰμά έστιν άπλοΰν, τ'ο άπλοΰν ούδέποτε διαλύεται» διά τοΰτο ή 
ψυχή έστιν άφθαρτος καί άθάνατος- «Καί έπλασεν δ θεός τδν 
»άνθρωπον, χοΰν λαβών άπό τής γής, καί ένεφύσησεν εις τδ 
«πρόσωπον αύτοΰ πνοήν ζωής». Έκ ταύτης τής διδασκα

λίας τοΰ θεοΰ έμαθον οί ευσεβείς, δτι καί τ'ο σώμα καϊ ή ψυχή 
έπλάσθησαν ύπό θεοΰ- άλλά τ'ο μέν σώμά έστιν υλικόν, γήϊνον, 
ορατόν, θνητόν καί φθαρτόν, ή δέ ψυχή έστι πνεύμα άϋλον, νοε
ρόν, αόρατον, αθάνατον, άφθαρτον. Καί εϊς μέν τ'ο πρόσωπον τών 
πρωτοπλάστων τότε έμφυσήσας δ θεός, έπλασε τήν ψυχήν αυτών- 
νΰν δέ παντός άνθρώπου ψυχήν πλάττει, ώς οΐδεν αύτός, έν 
αύτω τω σώματι αύτοΰ- «Λέγει Κύριος, έκτείνων ούρανόν, καί 
»θεμελίων τήν γην, καί πλάσσων πνεύμα άνθρώπου έν αύτω» 
»(Ζαχ. 12).

Έξ αύτοΰ τοΰ λόγου τοΰ θεοΰ μανθάνομεν και ποιόν έστι τό 
έργον τής ψυχής. Ή θεία γραφή περιέγραψε πρώτον τήν πλά- 
σιν τοΰ σώματος, έπειτα καί τήν τής ψυχής- έφανέρωσε δέ, δτι 
ό θεός διά τής ευλογίας αύτοΰ άλλα μέν χαρίσματα έδωκεν εις 
τό σώμα, άλλα δέ εϊς τήν ψυχήν εϊς τό σώμα έδωκε τήν αΰ- 
ξησιν, τόν πληθυσμόν, τήν δύναμιν τοΰ πληρώσαι τήν γήν, καί 

κατακρατήσαι αύτής- «Καί εύλόγησεν αύτούς δ θεός, λέγων, Αύ- 
«ξανεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γήν καί κατα- 
«κυριεύσατε αύτής»- (Γεν. 1, 28)· εϊς τήν ψυχήν έδωκε τ'ο άρχειν, 
ήγουν τήν εξουσίαν, τήν κυριότητα, τήν δεσποτείαν πάντων τών 
γήινων πραγμάτων καί πάσης τής γής. «Και άρχετε τών ιχθύων 
«τής θαλάσσης καί τών πετεινών τοΰ ουρανού καί πάντων 
«τών κτηνών καί πάσης τής γής». ’Επειδή δέ έδωκεν δ θεός 
εις τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου τό άρχειν, έδωκεν εϊς αύτήν και 
πάσας τάς δυνάμεις, δσαι εϊσίν άναγκαΐαι ίνα άρχη καί έξου- 
σιάζη- ταύτας δέ τάς θαυμασίας δυνάμεις τής ψυχής καθείς και 
βλέπει καί αισθάνεται.

Ή ψυχή διά τοΰ νοός αύτής έν ριπή οφθαλμού άναβαίνει εϊς 
τόν ούρανόν, καταβαίνει εϊς τδναδην, περιέρχεται τήν γήν, έμβαί- 
νει εις τάς πόλεις, εισέρχεται εις πάντα τόπον, νοεί είτι θέλει, 
μνημονεύει τά παρελθόντα, συλλογίζεται τά ένεστώτα, προνοέί 
τά μέλλοντα, ζυγοστατεϊ, άνακρίνει, συμβιβάζει, διαχωρίζει καί 
τούς ίδιους αύτής συλλογισμούς- αύτή μανθάνει διαφόρους γλώσ
σας, τέχνας παντοίας, έπιστήμας ύψηλάς- δσας διαλέκτους άκού- 
ομεν,δσα βιβλία άναγινώσκομεν,δσα τεχνητά πράγματα βλέπομεν, 
τής ψυχής ήμών είσιν έργα- αύτή έφεΰρε φιλοτεχνήματα, διά τών 
οποίων διαπερώμεν τά μακρά τής θαλάσσης διαστήματα, βυθι- 
ζόμεθα εις τ'ο βάθος τής θαλάσσης καί άνάγομεν τούς μαργα
ρίτας, καταδαίνομεν εις τούς κόλπους τής γής καί έξάγομεν τά 
μέταλλα- μετρούμεν τό μέγεθος τού ήλιου καί τής σελήνης καί 
λοιπών πλανητών, έτι δέ καί τά μεταξύ αύτών διαστήματα- άνα- 
λογιζόμεθα τδν καιρόν τής τούτων περιόδου, τής ανατολής, τής 
δύσεως, τής συζυγίας, τής έκλείψεως, τής μεταξύ άλλήλων 
καί τής γής άποστάσεως, συνάγομεν καί σκορπίζόμεν τ'ο πΰρ, 
είσάγομεν καί έξάγομεν τδν άέρα, γνωρίζομεν τ'ο μέτρον τής 
δυνάμεως τού πυράς, τοΰ ΰδατος, τών ανέμων- βλέπομεν καί 
έκείνα, όσα διά την μικρότητα ή διά τδ διάστημα φεύγουσι 
τών οφθαλμών τήν δρασιν αύτή εύρε μικροσκόπια, τηλεσκό
πια, πυρόμετρα, υγρόμετρα, βαρόμετρα, θερμόμετρα, άνεμό- 
μετρα- αύτή νοεί λύσεις προβλημάτων πάσης ύποθέσεως, άνα- 
λογισμούς μακροσκελείς καϊ δυσαναλογίστους, ευρέσεις πραγμά-

s
«τήν γήν, εϊ άπδ σπαρτίου έως σφαιρωτήρος υποδήματος λή- 
«ψομαι άπ'ο πάντων τών σών»- τοΰτό έστιν άληθινή εύεργεσια. 
Καθήμενος δ ’Αβραάμ έπί τής θύρας τής σκηνής αύτοΰ, περιέ
μενε τούς έκεϊθεν διερχομένους ξένους, ίνα παντι τρόπω ύπηρε- 
τήση καί φιλοξενήση αύτούς (αύτ. 18, 3) «Κύριε, έλεγε πρδς 
«τόν διαβαίνοντα ξένον, εί άρα εύρον χάριν έναντίον σου,μή παρέλ- 
»θης τδν παϊδά σου»- τοΰτό έστι συμπάθεια καί εύσπλαγχνία. ‘Ο 

παντοκράτωρ θεός συνομιλεί μετά τοΰ Αβραάμ και σύμφωνο- ς 
λογεϊ μετ’ αύτοΰ περί τής άπωλείας τών Σοδόμων, δ δέ ’Αβραάμ 1 
δνομάζει εαυτόν γήν καί σποδόν (αύτ. 27.) “Έγώ δέ είμι γή ( 
»καί σποδός»- τοΰτό έστι ταπεινοφροσύνη. Αύτδς τέλος πάντων δ ) 

Αβραάμ καί τών ιδίων αύτοΰ σπλάγχνιον, ήγουν τοΰ ’Ισαάκ τοΰ \ 
άγαπητοΰ υίοΰ αύτοΰ, προετίμησε τοΰ θεοΰ τ'ο πρόσταγμα- δθεν 
έξέτεινε τήν χεΐρα αύτοΰ, ίνα λάβη τήν μάχαιραν καί σφάξη 
αύτ'ον (Γεν. 23. 10.) «Καί έξέτεινεν ’Αβραάμ τήν χεΐρα αύτοΰ ν 
«λαβεΐν τήν μάχαιραν σφάξαι τδν υιόν αύτοΰ»- τοΰτό έστιν ή .> 

τελεία εις τδν θεόν ύπακοή καϊ άγάπη.
Εις τδν Ιωσήφ ή ψυχή εξουσιάζει, τδ σώμα δουλεύει- εϊς τδν > 

’Ιωσήφ λοιπόν βλέπεις τής σωφροσύνης τήν άρετήν, δταν νικά 
τούς πειρασμούς τής Αιγύπτιας- εϊς αύτόν βλέπεις τήν φρόνησιν 
καϊ τήν πρόνοιαν, δταν οίκονομή τήν άκαρπίαν τής Αίγύπτου- ? 
βλέπεις τήν δικαιοσύνην, δταν σιτομετρή εις πάντας καϊ ούδένα ? 
έγκαταλειπη- βλέπεις τήν άμνησικακίαν, δταν λέγ·η πρ'ος τούς ς 
πωλήσαντας αύτόν άδελφούς καϊ τρέμοντας τής μνησικακίας τήν ? 
έκδίκησιν (αύτ. 50, 21.) «Μή φοβεϊσθε, έγώ διαθρέψω υμάς < 
«καί τούς οίκους υμών καϊ παρεκάλεσεν αύτούς καί έλάλ,ησεν 

«αύτών εις τήνκαρδίαν». S
Ή ψυχή τοΰ Ίώβ έστιν ή κυρία και ή δέσποινα, τδ σώμα < 

αύτοΰ έστι δοΰλος καί υπηρέτης- δθεν εις αύτόν βλέπομεν τόσην < 
άνδρείαν εναντίον εϊς τάο αιφνίδιους καί ύπερβολικάς δυστυχίας, 1 
τόσην μεγαλοψυχίαν εις τήν έσχάτην πτωχείαν και απορίαν, 
τόσην υπομονήν εϊς τήν άσθένειαν και εϊς τάς πληγάς καί δδύ- 
νας, ώστε φαίνεται ήμΐν, δτι δ Ίώβ ού φορεί σάρκα καϊ σώμα, 

άλλ’ έστιν άσαρκος καί άσώματος.
Έάν έρευνήσης τήν ζωήν και τ'ο πολίτευμα τών προφητών, 

τών άποστόλων, τών μαρτύρων, τών όσιων, πάντων τών άγιων, 
βλέπεις καϊ γνωρίζεις πόση έστίν ή εύγένεια τής ψυχής, καί 
ποΐά είσι τά έργα αύτής, καϊ ποσον διαφέρει ό άνθρωπος τών άλό
γων ζώων. Ποΰ είδες ή ποΰ άνέγνως ή ποΰ ήκουσας εις τά 

άλογα ζωα ή δικαιοσύνην ή σωφροσύνην ή μεγαλοψυχίαν ή φι
λοξενίαν ή αίσθησιν δτι έστι θεός ή ίχνος άγάπης καί ύπα- 

κοής εις αύτόν;
Όταν δέ άκολουθήση τ'ο εναντίον,ήγουν δταν ή ψυχή ύποδου- 

λώση τήν θέλησιν αύτής εϊς τάς επιθυμίας τοΰ σώματος καϊ 
ύποτάξη τήν έξουσίαν αύτής εϊς τής σαρκδς τά πάθη, δταν, λέγω, 
τ'ο σώμα άρπάξη τής ψυχής τήν κυριότητα καί καταστήση τήν 
δέσποιναν, ήγουν τήν ψυχήν, δούλην αύτοΰ, τότε άποσβέννυται 
τής ψυχής τδ κάλλος καί μαραίνεται ή ώραιότης καϊ έκλείπει 
ή μεγαΰ.οπρέπεια καί άφανίζονται τά έργα αύτής- τότε ούδέν 
άλλο βλέπεις είμή σώμα, σάρκα, πάθη- τότε ούδέν άλλο βλέ-

των άποκρύφων. Ή ψυχή ήθολογεί, φυσιολογεί, γεωμετρολογεί, 
βοτανολογεί, μετεωρολογεί, ψυχολογεί, θεολογεί- διά τούτων δέ 
τών έργων αυτής άρχει καί δεσπόζει πάντων τών έν τή γή 
πραγμάτων καί αύτής δλης τής γής. Βλέπεις πόση ή διαφορά 

μεταξύ του λογικού άνθρώπου καί τοΰ αλόγου ζώου; ποιον τών 
άλογων ζώων ή τών πετεινών ή τών νηκτών ή τών ερπετών ή 
τών τετραπόδων δύναται νά πράξη ού λέγω πάντα, άλλ’ έν μό
νον μετά τής αύτής τελειότητες, μετά τής όποιας πράττει ταΰτα 
πάντα δ άνθρωπος ; Όστις ταΰτα συλλογίζεται, εκείνος θαυμά - 
ζει και έξίσταται, βλέπων τήν τόσην εύγενειαν καί χάριν τής 
ψυχής, θαυμάζει δέ μάλλον και ύπερυψοί τήν παντοδύναμον σο
φίαν τοΰ θεοΰ,τοΰ τής ψυχής δημιουργού, καί βοά μετά τοΰ προ- 
φητάνακτος- (Ψαλ. 138. 6.) «Έθαυμαστώθη ή γνώσίς σου έξ 
»έμοΰ, έκραταιώθη, ού μή δύνωμαι πρδς αύτήν». Μωροί λοιπόν 
καί άνόητοι καϊ κατησχυμμένοι εϊσίν όσοι λέγουσιν, δτι δ λογι

κός άνθρωπος ούδέν διαφέρει τών άλογων ζώων.
Άν δ θεός έδωκεν εις τήν ψυχήν τήν έξουσίαν καί κυριό

τητα πάντων τών έπί γής, πολλώ περισσότερον έδωκεν εϊς αύτήν 
τήν δεσποτείαν τοΰ σώματος, εϊς τ'ο όποιον κατοικεί- έδωκε ναί 
εϊς αύτήν καί τήν έξουσίαν τοΰ σώματος, καταστήσας αύτήν μέν 
κυρίαν και δέσποιναν, τ'ο δέ σώμα δοΰλον καί υπηρέτην αύτής- 
πλήν έδωκεν εις αύτήν καϊ τδ έλεύθερον καϊ αυτεξούσιον (Σειρ· 
15, 14.) «Αύτδς έξ αρχής έποίησεν άνθρωπον, καϊ άφήκεν αύτον 
«έν χειρί διαβουλίου αύτοΰ»- δθεν, δταν αύτή, μένουσα εις τήν 
έαυτής κυριότητα, έξουσιάζη καϊ δδηγη καί διευθύνη τ'ο σώμα, 
τδ δέ σώμα έξουσιάζηται ύπ’ αύτής καϊ δουλεύη και υπηρέτη 
αύτήν, τότε βλέπεις και γνωρίζεις ποιόν έστι τό έργον τής ψυ
χής- έργον θαυμάσιου, έργον τοΰ όποιου ούδέ ίχνος φαίνεται εϊς 
τά έργα τών άλόγων ζώων, έργον, τδ δποΐον φέρει αύτήν εϊς 

έκεΐνο τ'ο μακάριον τέλος, δι’ δ έπλάσθη.
Βλέπετε τδν ’Αβραάμ- εϊς αύτ'ον ή ψυχή προστάττει, τδ σώμα 

υπακούει- αύτδς ένα λόγον τοΰ θεοΰ ήκουσε (Γεν. 12, 1) «*Εξ-  

»ελθε έκ τής γής σου καί έκ τής συγγένειας σου καί έκ τοΰ 
' «οίκου τοΰ πατρός σου», καϊ εύθύς φεύγει έκ τοΰ οίκου τοΰ πα- 
ι τρδ; αύτοΰ καί έγκαταλιμπάνει συγγενείς, φίλου; καί πατρίδα- 
> τοΰτό έστιν ύπακοή. Συμβαίνει μάχη μεταξύ τών ποιμένων αύτοΰ 
> και τών ποιμένων τοΰ Αώτ τοΰ άνεψιοΰ αύτοΰ- δ ’Αβραάμ ήσυ ■ 
■· χάζει τήν μάχην πάσα ή γή, λέγει πρ'ος τδν Αώτ,; ένώπιόν σου 
? έστι, λάβε δποΐον μέρος αρέσει σοι (Γεν. 13, 9.) «Εί σύ εϊς 
? «αριστερά, έγώ εϊς δεξιά- εΐ δέ σύ εϊς δεξιά, έγώ εϊς άριστερά»- 
I’ τοΰτό έστι δικαιοσύνη. Κατατροπώσας τούς έχθρούς τοΰ βασι- 

λέως τών Σοδόμων, ήλευθέρωσε τούς αιχμαλώτους ανθρώπους 
καί τούς ίππους καί πάντα τά υπάρχοντα, δσα οί εχθροί αύτοΰ 
ήρπασαν δ βασιλεύς, αισθανόμενος τδ χρέος αύτοΰ, λέγει πρ'ος 
τδν Αβραάμ- δός μοι τούς άνδρας, τούς δέ ίππους λάβε σύ διά 
τδν κόπον σου (αύτόθι 14, 21.) «Είπε δέ βασιλεύς Σοδόμων 
«πρδς’Αβραάμ- δός μοι τούς άνδρας, τήν δέ ίππον λάβε σεαυτω», 
δ δέ ’Αβραάμ ούδέ ε> σπαρτιον ήθέλ,ησεν έξ αύτών (αύτόθι 22, 
23ϊ. «Είπε δέ Άβραμ πρδς τδν βασιλέα Σοδόμων Έκτενώ τήν 
χειρά μου πρδς Κύριον τ’ον θεόν, δς έκτισε τδν ούρανόν κα>ζ
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πει αλώπεκος, τους μετασχηματισμούς 
S του χαμαιλέοντας, τάς άρπαγάς τοΰ ίέρακος, τήν ώμότητα του 
, ή-Οντος την μνησικακίαν τής καμήλου, τήν κοιλιοδουλείαν καί 
γ w β^ίορον τοΰ χοφου, τότε έργον ψυχής ούδόλως φαίνεται. 

!·: Ζ! ~ λ3γίχί7’ άλΗ «λογον, διότι αύτός
> τθν οποίαν ό Θεός αύτόν ύψωσε, κα! κατε-
’ σ.« η ,μν.ο, τοις αλόγοις ζώοις· οΰτος δέ έστιν ό λόγος τοΰ ίε- 
; ροψάλτου Δαβίδ (Ψαλ. 48, 12.) «Άνθρωπος έν τιμή ών, ού 

; «συνηκε, παρασυνεβλήθη τοίς κτήνεσι τοϊς άνοήτοιςκα! ώκοιώθη 
»αυτοις». ’

'1 ο/.θ μου παναθλία, πώς ού γνωρίζεις τήν θείαν σου εύγένειανj 

ω, φα./»σα. ιο^^ύ.ο/ αχάριστος εις εκείνον τόν πανάγαθο·/ εύ- 

τόσα προτερήματα, δστις έπλούτισέ σε 
ίυτων δωρεών κα! χαρίτων; πώς στέργεις κα! δίδω; τήν 

τήν έςουσιαν τοΰ δούλου σου και τήν δεσπο- 

; χειρας τοΰ εχθρού σου; πώς καταδέχεσαι κα! 
υ δούλου σου κα! υπηρετείς τόν υπηρέτην σου;

σώμα δια τής θανατηφόρου τών ηδονών γλυ- 

ολεθριου πυρός τών 
>s;, δτι, έάν μέν 

έ νικηθής, κολάζεις

S
5

εργετην, δστις έδωκέ σοι 
διά τ: 
βέλησιν σου είς 
τείαν σου είς τά. 
γίνεσαι δούλη τι 
Θέλγει σε αληθώς τό 
κύτητος· καταφλογίζει σε αληθώς διά τοΰ Γ 
ίοίων παθημάτων άλλά σΰ έδιδάχθης και έμαθ- 
νικήσης, σώζεις σεαυτην κα! τό σώμα, έάν δέ ν 
σεαυτήν καί έκεΐνο. ’Έχεις τ’ο αυτεξούσιον, έχει; 
σθεισαν σοι δύναμιν, έτοιμός έστι πρός βοήθειαν σου τοΰ παν- 

οιπτειρμονος Θεού ή δραστήριος χάρις· άνάστα λοιπόν, τί αα- 

, ς’ το ποτέ μέλλεις χωρισθήναι άπό τοΰ σώματός σου έστιν 
α'?ωί '7?7/·Ζ; a”iX®7’°'JX °'5αί ουδέ την ήμέραν ουδέ την ώραν, 

χχΟ ήνδ Θεός χωρίζει σε άπό τοΰ σώματός σου· μετά δέ τόν 
.χωρισμόν σου έλπΐς διορθώσεως ή μετάνοιας ούδεμία· 
ιδουλεύσεις την δουλ ' 
«άνάλαβε την δεσποτε 
-λείωσον τ’ο έργον σου, ΐνα συν αύτό τώ δούλ 
:τόν νυμφώνα τής θείας δόξης, είς ‘τάς ‘λαμπρότητας τών άγιων, 

5'·, την ,βασιλείαν τήν αιώνιον, ήν «άπό καταβολής κόσμου» ήτοί- 

μτσε σοι ο πανυπεράγαθος θεός, ό έκ του μή όντος πλάσας σε· 

.2 θεοτοκης.

·ης και τών επιτυχιών της, κατέστη άπό πολλοϋ χρόνου 

(1) Ίδε το ΣΓ. έν σελ. 139 τομ. Γ4

J» τον 
ΐως πότε 

αιωνίου σου καταδίκης; ανάστα, 
υπόταςον τζν δοϋλόν σου, τε- 

<ω σου είσέλθης είς

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. (1)Λϊβί πόλεμος τών Κερχνρπίων χηϊ τών Κορ,νθίων 
αίτικ τον πολέμου τούτον — · έτοιμασίαι 

τής Κόρινθόν.

Η Κέρκυρα, έπαυξήσασα τάς δυνάμεις της διά τής φιλοδο-

άντίζηλ

τών ά: ΓΙ’>

, και έχθρος τής Κορίνθου, ήτις έτρεφε τήν ζωηροτέραν < 
ε.,.θυμ.α/ ,οΰ να εκδικηθή κατά τών τολμηρών τούτων νησιω- 
των,ή διαγωγή τών όποιων καθ’ήν στιγμήν ή Πελοπόννησος έπα- ’ 
πειλειτο νά ύποκύψη ύπό τό κράτος τοΰ Ξέρξου ειχεν επισύρει > 
εναντίον των τήν δυσπιστίαν κα! τό μίσος πάντων σχεδόν τών 
Ελλή/ω/. Οι Κορινθιοι λοιπόν, επωφελούμενοι τούτου, περιέμεναν \ 

κατάλληλον άφορμήν δπως διαδηλώσωσι τήν έχθραν των. j

Η Επιδαμνος, περί ής ή Κέρκυρα δΐίσχυρίζετο δτι ήτο μία { 

ή ά?ορμή τής διαρρήξεως πάσης S 
μϊταξύ Κερκυραίων καί Κορινθίων σχέσεως. Οί κάτοικοι ί 
τής πόλεως ταύτης άπό τίνος καιρού έστασίαζο/ καί διεφώνουν <
σφοδρά πρός άλλήλους, αί δέ διάφοροι φατρία: άπετάθησαν πρός \ 
τους Κερκυραίους, επικαλούμενοι δπως διά τής μεσολαίήσεως \ 
αύτών θέσωσι τέρμα εϊς τάς διαιρέσεις ταύτας ή διά τής προσ

τασίας και δυνάμεώς των έπαναγάγωσι τήν ειρήνην καί τήν εύ' ί 
ταςίαν. Οί Έπιδάμνιοι πανταχόθεν κατατρυχόμενο-, άφ’ ετέρου 5 
δε λαβόντες παρά τών Κερκυραίων αορίστους άπαντήσεις κα! μή 
δυναμενοι νά περιμείνωσιν ούδεμίαν έπικουρίαν έκ μέρους αύτών, > 
οΐτινες έξ έναντίας έσκόπουν νά ώφεληθώσιν έκ τών’ κινημάτων j 

τούτων, έπεμψαν πρέσβεις εις Κόρινθον.

Οί Κορινθιοι δέν ήδύναντο νά τύχωσι καταλληλοτέοας εύκαι- S 
ρίας. Διό πάραυτα προθύμως έχορήγησαν είς τούς άπεσταλμένους 
τήν, βοήθειαν ήν άπητουν καί έσπευσαν νά πέμψωσι δυνάμεις >
κατά ,γήν^ κα! κατά θάλασσαν. Εύθύς, άμα διεδόθη ή ειδησις <
δτι ή Επιδαμνος είχε τεθή ύπό τήν προστασίαν τής Κορίνθου, $
η Κέρκυρα ώπλισε 24 πλοία, τά όποια προσωρμίσθησαν άπέ- <
ναντι τής πόλεως· προσεκάλεσαν δ’ αυτήν ν’ άποπέμψη τούς ξέ- ί
νους, οΰς ειχεν άποδεχθή, κα! νά παραλάβη τούς εύγενεϊς, οΐτινες j

κατά τήν τελευταιαν στάσιν τοΰ λαού εΐχον διωχθή. <

^Αρνητικής δοθείσης άπαντήσεως, ό στόλος τών Κερκυραίων ? 
αυςηθεις έξ άλλων 15 πλοίων ήρχισε τήν πολιορκίαν. Οί Κο- ' 
ρίνθιοι ούδέν τι παρέλειψαν δπως δχυρωθώσι καί προέτρεψαν ' 
τούς Κεφαλλήνας, τούς Λευκαδίους, τούς Θηβαίους καί ετέρους ? 
τινάς λαούς τής ‘Ελλάδος νά συνενώνωσι τάς δυνάμεις των' μέ ) 
τάς ιοικάς των ή δέ Γερουσία διά ψηφίσματος κατεδίκασεν εϊς ν 
50 δραχμών πρόστιμο/, έκεϊνον δστις δέν ήθελε δράμει είς ί 
βοήθειαν τής Έπιδάμνου.

Οί Κερκυραΐοι,μή βέλον 
δεμίαν κατηγορίαν, βοηθούμε/οι 
εΐχον προσκολληθή είς αύτούς, 
Ουτοι δέ εΐχον διαταγήν ΐνα 
δπως καται 
Έπιδάμνου άςιώι 
λρν νά κηρύξωσι

νά έπισύρωσιν έναντίον εαυτών ού- 
ύπό τών Λακεδαιμονίων, οΐτινες 

επεμψαν πρέσβεις εις Κόρινθον, 
πασαν καταβαλωσι προσπάθειαν 

ισωσι τούς Κορινθιους νά παραιτήσωσι τάς έπί τής 
.ις των άλλ έν περιπτώσει άποποιήσεως ώφει- 
r'sv πόλεμον.

Οι Κορινθιοι, πεποιθότες εις ίσχυράν συμμαχίαν, έπέμειναν 
ύποστηρίζοντες τά πρώτα βήματα, τά όποια εΐχον κάμει. ‘Ο στό
λος αύτών, συγκείμενος έξ 75 πλοίων, άπέπλευσε μετά δισχι- 
λίων οπλιτών κατά τής Έπιδάμνου ΐνα έκεϊ πολεμήση «ύς 
Κερκυραίους.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Π’. 
νΕν«ρξις ύχθροπραξι&ν.

Φθάσαντος τσύ στόλου τών Κορινθίων εις "Ακτιον, μικρόν τι 
Κερκυραϊκόν πλοΐον, πλησίασαν πρός τόν ναύαρχον, τόν προσε- 
κάλεσε νά μή προέλθη περαιτέρω· άλλ’ ουτος, ούδεμίαν δώσας 
άπάντησιν, παρέταξε τά πλοΐά του πρός ναυμαχίαν. Ταΰτα λοι
πόν ίδόντες οί Κερκυραΐοι άπώλεσαν πάσαν έλπίδα τοΰ νά συμ- 
βιβασθώσι μετά τού έχθροΰ των. Αί ναυτικαί των δυνάμεις συνε- 
ποσούντο είς 70 πλοία, έξ ών τριάκοντα έμειναν ΐνα έξακολου- 
θήσωσι τήν πολιορκίαν τής Έπιδάμνου, τά δέ επίλοιπα πρού- 
χώρησαν έν εύταξία είς άπάντησιν τοΰ έχθρού. Τής μάχης λοιπόν 
συναφθείσης, οί νησιώται δ’.ά τε τήν άνδρίαν καί έπιδεξιότητά των 
ένίκησαν τόν εχθρόν, καίτοι πολύ άνώτερον κατά τόν άριθμόν. Οί 
Κορινθιοι άπώλεσαν 15 πλοία, άτινα όδηγηθέντα εϊς τήν Έπί- 
δαμνον άνήγγειλαν είς τούς κατοίκους δτι ούδεμία άλλη έλπΐς 
τοϊς άπέμενεν ή τοΰ νικητού ή έπιείκεια. Τήν αύτήν ήμέραν ή 
πόλις παρεδόθη, οί δέ Κερκυραΐοι άπήτησαν ΐνα οί μέν ξένοι οί 
είσαχθέντες εϊς Έπίδαμνον πωληθώσιν έν δημοπρασία, οί δέ Κο- 
ρίνθιοι διαμένωσιν αιχμάλωτοι είς τήν διάθεσιν τής Κερκυραϊκής 
Γερουσίας, και έώρτασαν τήν λαμπράν ταύτην νίκην ύψώσαντες 
τρόπαιον είς Αευκίμνην, έγκαινισθέν διά τού αίματος μέρους τών 
αιχμαλώτων, οΐτινες ανηλεώς έσφάγησαν, τών άλλων καταδικα- 
σθέντων νά άποθάνωσιν εις τά δεεμά.

Τοιαύτη ήτο τότε ή άναπόφευκτος τύχη τών πολεμιστών. 'Ο 
έρως τής πατρίδος,ή ύπεράσπισις τών άγαθών των, συχνάκις κα’ι 
ή φιλοδοξία τούς έκαμνον νά περιφρονώσι τόν θάνατον εις τάς 
μάχας· άν δμως ουτοι δυστυχώς ήθελον πέσει είς τάς χεϊρας 
τοΰ νικητού, δ σκληρότερος θάνατος ή δεσμά έτι μάλλον ορι- 
κώδη τούς περιέμενον, καθότι ή φιλανθρωπία κα! ή έπιείκεια δέν 
ήσαν άρετα! κοινά: είς τούς ήρωας. Άπ’ έναντίας δάφναι αίμο- 
ςαγέϊς ήσαν εις τά δμματά των πολυτιμότερα! ή δ φόϊνιξ μεμιγμέ- 
νος μετά τών κλάδων τής ειρήνης. Ό νικητής ήτο αληθής τίγρις, 
ήτις κυρία τής λείας αύτής προθυμοποιείται νά τήν κατασπα- 
ράξη. Δυστυχείς λαοί! πόσον ήγνοεϊτε τήν αληθή δόξαν! δέν 
έγινώσκετε πόσον προτιμότερον εΐνε νά νικήση τις έαυτόν παρά 
τούς έχθρούς του! δέν ήξεύρετε πόσας ήδύτητας παρέχει τις γεν
ναία συγγνώμη, δοθεϊσα είς τόν ύπό τήν ίσχύν ήμών ευρισκόμενον 
νικηθέντα!

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ θ'.

^ποχώρησις άμφοτίρων των κομμάτων—κινήσεις 

τών Κορινθίων όπως προμηθενθώσι συμμάχων 

— Πρέσβεις Κερχύρζς χ,αι Κόρινθόν 

εις Αθήνας.

Έν τούτοις οί Κορινθιοι άπεσόρθησαν πρός τσ άκρωτήριον 
Άκτιον ΐνα προσταιεύσωσι τήν Αευκάδα έκ τών έπιχειρήσεων των

Κερκυραίων ουτοι δέ τούς ήκολούθησαν και εϊς μάτην προσεπά- 
Θησαν νά συνάψωσ: νέαν μάχην, άφ" ής ήλπιζον καί πάλιν νά 
έξέλθωσι νικηταί, καθότι δ εχθρός ήτο εισέτι τεταραγμένος καί 
δεν είχε λάβει τ'ον ύλικόν καιρόν νά άνακτήση νέας δυνά
μεις καί νά έπαναφέρη τήν τάξιν ήν ειχεν άπολέσει ένεκα τής 
πρώτης αύτοΰ ήττης· οί νησιώται άπεναντίας, ένθαρρυνόμενοι
ύπό τής έπιτυχίας, προθύμως ήθελον δεχθή και νέαν ναυμα
χίαν. ‘Ο τών Κορινθίων στρατηγός, μή άμφιβ άλλων δτι καί είς 
δευτέραν μάχην ήθελε νικηθή, άπεφάσισε νά λάβη άμυντικήν 
θέσιν καί προφύλαξη τούς συμμάχους του άπό πάσης προσβολής 
τών Κερκυραίων, οΐτινες μή δυνάμενοι νά έλθωσιν είς συμ
πλοκήν άπώλεσαν πάσαν έλπίδα καί άπεφάσισαν ν’ άποσυρθώσι.

Κα! ή Γερουσία τής Κορίνθου δεν έμεινεν άπρακτος, καθότι, 
σταθμίζουσα τάς μεγάλας ζημίας άς ύπέστη, έφλέγετο ύπό τής 
έπιθυμίας τής έκδικήσεως· διό καί έσπευσε νά πέμψη άπεσταλ
μένους είς άπχσαν τήν Πελοπόννησον δπως συμμεθέξωσι καί 
ουτοι τής καταστροφής τών Κερκυραίων. Συγχρόνως δ’ ήτοιμάσθη 
καί τρομερός στόλος ΐνα άποπλεύσας ύποδουλώση αύτούς.

Οί ’Αθηναίοι έμειναν ούδέτεροι, καθότι, άν έκηρύττοντο ύπέρ 
τών νησιωτών, ή δύναμίς των ήδύνατο νά ταλαντεύση τάς συν- 
ηνωμένας δυνάμεις τής Ελλάδος, ένω άν έλάμβανον μέρος είς 
τήν συμμαχίαν, ή καταστροφή τών Κερκυραίων καθίστατο σχε
δόν άναπόφευκτος. Διά τόν λόγον τούτον οί Κερκυραΐοι έσπευ
σαν ν’ άποστείλωσιν είς ’Αθήνας πληρεξουσίους οΐτινες, μετα- 
βάντες έκεϊ πριν τών τής Κορίνθου, πρώτοι καθυπέβαλον τά δί
καιά των. ‘Ο ρήτωρ παρέστησεν ε’ις τήν Γερουσίαν δτι κατά 
πρώτον οί Κερκυραΐοι έλαβον τά δπλα δπως τιμωρήσωσιν ύπη- 
κόους έπαναστάτας καί 3τι δεν έστρεψαν αύτά κατά τών Κοριν- 
θίων ειαή δπόταν ουτοι άναφανδόν διεκηρύχθησαν προστάται 
των, δτι τό δίκαιόν των έστέφθη διά λαμπράς νίκης καί δτι ή 
άναίδεια τών Κορινθίων έφθασεν ε’ις τό έπακρον- έάν δ’ ή Κέρ
κυρα έλάμβανε τή/ άτυχίαν νά ύποκύψη είς τόν ζυγόν των, καί 
αύτοί οί σύμμαχοί της ήθελον γίνει εχθροί, ή δέ Ελλάς συμμα
χούσα σήμερον ύπέρ αύτών θέλει μενανοήσει μίαν ήμέραν, άλλά 
πολύ βραδέως, δτι ύπεστήριξε τήν υπερηφάνειαν καί τήν φιλο
δοξίαν των, καί δτι αύταί αί Άθήναι δέν θέλουσι λείψει άπό τοΰ 
νά ύποστώσι τήν αύτήν τύχην.

Ό ρήτωρ τής Κορίνθου έδημηγόρησεν έτι έντονώτερον. Ή πα
τρίς μου, εΐπεν, ύπέστη έσχάτως τρομεράν ήτταν. Άπασα ή Πε
λοπόννησος συνεμερίσθη τήν λύπην αύτής και άπασα ή Ελλάς >
ώπλίσθη πρός έκδίκησίν της. Αί Άθήναι, πρό χρόνων συνηνω - > 
μέναι μεθ’ ήμών δι’ ειλικρινούς συμμαχίας, βεβαίως θέλουσι πέμ- > 
ψει καί είς τήν περίστασιν ταύτην τάς δυνάμεις των ΐνα ένωθώσι > 
μετά τών ίδικών της. "Αν δμως ήθελον ματαιωθή αί έλπίδες ΐ 
ήμών, άναμφιβόλως θά σάς κακοφαίνεται έπειτα δτι υπήρξατε ? 
άπλοι θεαταί τής δλης καταστροφής τών τολμηρών Κερκυραίων. ?

Τοιαύτη τις άπόφασις ύμών ήθελεν έπισύρει έναντίον σας τά ? 
δπλα άπάσης τής ‘Ελλάδος. ?
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j ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

-Λ 'Λθήναι λαμβάνουν μύρος ύπύρ τής Κερχνρας 

ρ —-Στέλλουσιν έπιχουρίας — Νανμα/ία χαι νέα

<“ ήττα των Κορινθίων.

S Αί γνώμαι ήσαν διηοημέναι έν τή βουλή. Οί μέν διισχυρι- 
( ζοντο δτι αί ’Αθήνα’. ένδιεφέροντο νά συντελέσωσιν εϊς τήν κατα- 
*> στροφήν δημοκρατίας, ήτις μόνη ήδύνατο διά τοΰ ναυτικού της νά 
;■ κλονίση τήν δύναμιν των ή μόνη, ήτις καθ’ δν καιρόν ό Ξέρξης 
( ήθελε νά ύποδουλώση τήν ‘Ελλάδα, δέν ήρυθρίασ- νά μείνη άερ- 

< ϊ°ϊ ζητούσα τοιουτοτρόπως ν’ άπο κτήση τήν εύνοιαν τοΰ Πέρσου· 
> οί δέ, καί πρό πάντων ό Περικλής, ύπεστήριζον δτι τό δίκαιον 
> ήτο προφανώς τών Κερκυραίων, δτι αισχρόν ήθελεν εΐσθαι νά 
’ τούς έγκαταλείψωσι καί δτι ούδέν άλλο ήδύνατο τις μάλλον νά 
' φοβηθή ή τάς έπιτυχίας καί τάς προόδους τών Κορινθίων, οΐτινες 
((· διά τή; συμμαχίας τοσούτων λαών κατέστησαν δυνατοί κα’ι 
ν ισχυροί.
; 'Η γνώμη αύτη ύπερίσχυσε, καί άπεφασίσθη νά συνομολογή - 
‘, σωσι μετά τών Κερκυραίων συμμαχίαν έπιθετικήν κα: αμυντικήν 
' καϊ δτι αί Άθήναι ήθελον κηρυχθή κατά παντός έθνους προτιθε- 
> μένου νά προσοάλη τούς συμμάχους των. Είς δέ τούς πρέσβεις 

< τής Κορίνθου άπήντησαν δτι ή Γερουσία διά τής δηλώσεως ταύ- 
ί της δέν εϊχε διόλου σκοπόν νά διάλυση τήν ειρήνην, ήτις υπήρχε 
\ μεταξύ τών δύο δημοκρατιών, καί δτι οί ’Αθηναίοι δέν ήθελον
S οί πρώτοι αρχίσει τάς έχθροπραξίας.
'■ Μόλις οί Κορίνθιοι έμαθον τήν άπόφασιν τών ’Αθηναίων, καϊ ό 
‘ συμμαχικός στόλος παραχρήμα έπλευσε- συνέκειτο δ έξ έκατόν 
J πεντήκοντα πλοίων ύπό τάς διαταγάτ Ξενοκλείδου υιού τοΰ Εύ- 
; θυκλέους, καί ή άναχώρησίς τών πλοίων έγένετο μετά βίας καί 
? ταχύτητος ϊνα έμποδίσωσι τούς ’Αθηναίους νά πέμψωσιν έπι- 
< κουρίαν πρός τούς συμμάχους των. — Οί Κερκυραϊοι εΐχον 110 
> πλοία ύπό τάς διαταγάς τοΰ Μιλτιάδου, Αίσιμίδου καί Εύρυ- 
\ βατού. — Άφοΰ έπληροφορήθησαν δτι ό εχθρικός στόλος έπρο- 
5 χώρει, απεπλευσαν εις Σύβοτα τής ’Ηπείρου ϊνα τούς περιμείνω- 
> σιν έκεΐ, ένθα δέκα Αθηναϊκά πλοία εΐχον φανή, έχοντα έπ’ι

κεφαλής τον Λακεδαιμόνιον υιόν τοΰ Κίμωνος. 'Ο Περικλής άντί- 
ί ζήλος τουτου έζήτει, φαίνεται, άφορμήν νά έκμηδενίση τόν υιόν 

καϊ έκθέση αυτόν είς τάς ύπονοίας τών συμπολιτών του, χορηγών 
< είς αύτόν δυνάμεις οΰτως ασήμαντους. Έκτός τούτου προσδιώρισεν 
/ είς αυτόν καϊ άλλους δύο στρατηγούς τόν Διότιμον υίόν τοΰ 
< Στρομβίλου καϊ Πρωτέα υίόν τοΰ Έπικλέους, οΐτινες βεβαίως δέν
< ήδύναντο ή νά παρεμποδίσωσι τά έργα του.
< Οί Κερκυραϊοι προέβησαν εϊς άπάντησιν τοΰ έχθροΰ, ό δέ στό- 
I λος των είς τρία διηθημένος έπορεύετο. Ό στρατός τών Έλλή- 

‘, νων εϊχε μείνει πλησίον τής .Αευκάδος ινα παραλαβή δυσχιλίους 
‘ άνθρώπου; είς έπικουρίαν. Μόλις είδον τούς Κερκυραίους, έλα- 
< δον και αύται τήν ιδίαν τάξιν, καί, τής μάχης συναφθείσης, ή νίκη 
> έκλινε·/ ύπέρ τών νησιωτών, οί δέ έχθροί των έζήτησαν νά 
? σωθώσι τραπεντες εις φυγήν. Οί Κερκυραϊοι άντί νά ωφεληθώσι 

τής νίκης ήν έκέρδησαν,δπως καταστρέψωσι τάς ναυτικάς δυνάμεις 

τών εχθρών τραπέντων είς φυγήν, δέν έσυλλογίζοντο άλλο είμή 
να λαφυραγωγήσωσι, κα'ι άπώλεσαν οΰτως ευνοϊκήν και ίσως μο
ναδικήν περίστασιν ινα τελειώσωσιν ένδόξως σκληρόν πόλεμον.

Οί Κορίνθιοι έπροφυλάχθησαν είς Σύβοτα οί δέ Κερ- 
κυραΐοι εισέπλευσαν έν Κερκύρα δπου έτερα 30 ’Αθηναϊκά 
πλοία ύπό τάς διαταγάς τοΰ Γλαύκου καί Άνδοκίδου εϊχον ήδη 
φθάσει—Ό συμμαχικός στόλος, καίτοι ύποστάς ζημίας είς τήν 
τελευταία·/ μάχην, έπλευσεν όμως έκ νέου ινα άποπειραθή τήν 
τύχην τών όπλων, άλλ’, ίδόντες τήν έπικουρίαν τών ’Αθηναίων 
καί φοβούμενοι νέαν ήτταν, άπεφάσισαν νά έπανέλθωσιν εις Σΰ- 
βοτα. Επεμψαν δθεν πρέσβεις εϊς τούς ’Αθηναίους στρατηγούς 

Οπως παραστήσωσιν είς αυτούς δτι ή πολεμική αυτή παρασκευή 
αντεβαινεν εις τάς συνθήκας τής ειρήνης· οί’Αθηναίοι δμως άπήν
τησαν δτι εΐχον δπλισθή ινα ύπερασπίσωσι τούς Κερκυραίους, 
και ούχι ινα προσόάλωσι τούς Κορινθίους, οΐτινες ήσαν κύριοι νά 
επανελθωσιν εις Κόρινθον χωρίς ποσώς νά φοβηθώσι μή εις τήν 
αποχώρησίν των συμβή πρόσκομμά τι.'Ο συμμαχικός στόλος ήκο- 
λούθησε τη/ συμβουλήν ταύτην, άλλά πριν ή άναχωρήση ύψωσε 
τρόπαιον έν Συβότοις είς μνήμην τής μάχης τής Αευκάδος, καί, 
μολονότι νικηθέντες ίσχυρίζοντο δτι ένίκησαν. Οί Κερκυραϊοι 
έπίσης ήγειραν τρόπαιον επί τής παραλίας άπέναντι τού τών 
Κορινθίων.

(άκολουθεϊ).

Ο ΔΑΝΤΗΣ KAI II ΚΟΑΑΣΙΣ.

Ο Δάντης Άλ’.γιέρης ύπήρξεν εϊς τών σπανίων άνδρών τοΰ 
αίώνος του. Έγεννήθη έν Φλωρεντία έν έτει 1265- άπέθανε 
δ έν 'Ραβέννη τώ 1321, τό πεντηκοστόν έκτον έτος τής ήλικίας 
του άγων.

«Άνθρωπος δυστυχής —λέγει β Γάλλος Artaud de Montor 
— έκ τής νεότητάς του έπολέσας τό άντικείμενον τοΰ σώφρονος 
αύτοΰ έρωτος, δυστυχής έν τή άνδρική ήκικία ώς προσπαθήσας 
νά παράσχη ύπηρεσίας τή πατρίδι, περιφρονηθεις τότε ύπό τών 
συμπολιτών του, καταδικασθεις εϊς τό πΰρ, αδίκως έπί καταχρή- 
σει διαβληθείς, στερηθείς τών ποιημάτων του, καταδιωχθεϊς διότι 
τά συνέθεσε?, έςωρισθείς, πλανηθείς ΐσως δε και έπαιτήσας, άναγ- 
κασθείς ν’ άναβή τήν κλίμακα τοΰ άλλου καί τείνη τήν χεΐρα 
δπως λάβη τόν πικρόν άρτον, συχνάκις μόνος και άνευ τής συγ
κοινωνίας τών άνθρώπων, έλκυσθείς είς λαμπράν ξένην χώραν 
έκ τών περιγραφών άς έποίει αύτώ δ Βρουνέττος Λατίνης, είς τών 

ευνοούμενων Λουδοβίκου τοΰ ΙΧ»υ, άναγκασθεις νά έγκαταλείψη 
τήν χώραν ταύτην καϊ σχεδόν νά τήν καταρασθή, άσυνέτως 

τρεφων φρουΟας έλπίδας έκ μέρους τής αΰτοκρατορικής ισχύος, 
καταβεβαρυμένος ύπό πολλών υποθέσεων, ριφθείς βραδύτερον 

μεταξύ τών γελωτοποιών και παίγνιον τών αυλών γενόμενος, δ 
Δάντης,καίτοι καταληφθείς ύπό τών στιγμών τής εύαισθησίας αϊτινες 
θίγουσι τό ηθικόν τών άνθρώπων, ούδόλως δμως άφήκεν εαυτόν 
νά έξευτελισθή. Ό βίος αύτοΰ ύπήρξε γενναίος ώς καϊ οί στί
χοι του. Ούδέποτε άπεμακρύνθη τήςπίστεως, ούδέποτε καϊ μέχρι 
τής ύστάτης του στιγμής έπαύσατο αγαπών, ούδέποτε έπαυσατο 
γράφων διά τήν έμπνέουσαν αυτόν Κυρίαν (Donna), διά τήν πα

τρίδα του, διά τόν θεόν του.»
Τοιοϋτος έν συνόψει δ βίος τοΰ μεγαλοφυούς Δάντου. Άπέχο- 

μεν τής λεπτομερούς έξιστορήσεως τών περιπετειών τοΰ βίου τοΰ 
μεγάλου τούτου Φλωρεντινού ποιητοΰ, διότι πρό πολλοΰ (1) δ 
Μέντωρ κατέστησε γνωστά τ>ϊς άναγνώσταις τά καθέκαστα τοΰ 
βίου αύτοΰ, κατατάξας αυτόν έν τή λαμπρά καί περικλεεϊ χορεία 
‘Ομήρου, Μίλτωνος, Τάσσου καί τών λοιπών ένδοξων και δυσ
τυχών μουσολήπτων. Άλλ’ δπως συν τώ βιω καταστήσωμεν 

γνωστά έν μέρει τά θεσπέσια έπη τοΰ άθανατου Δάντου τοις τυ
χόν άγνοοϋσιν άναγνώσταις τοΰ Μέντορος άρχόμεθα σήμερον τής 
δημοσιεΰσεως έκλεκτοτέρων τεμαχίων εκ τοΰ πρώτου και υψη
λότερου μέρους τοΰ κοθόλου ποιήματος της θείας Κωμωδίας, ήτοι 

τής Κολάσεως.

Γενιν,η άποψις τής Κολάσεως.

Ή Κόλασις διαιρείται είς δέκα μεγάλα μέρη, ένα πρόδομον 
καϊ έννέα κύκλους. Είσί πάντες ουτοι δμόκεντροι, και καταβαί — 
νουσι βαθμηδόν σμικρυνόμενοι άχρι τοΰ κέντρου τής γής εν ειδει 
ανεστραμμένου κώνου. Άφ’ ού διελθωσι τήν πυλ.ην τής Κόλα— 
σεως δ Δάντης καί ό κατ’έξαίρεσιν φίλτατος αύτω ποιητής, δ καϊ 

δδηγός αύτοΰ, Βιργίλιος, καί άναγνώσωσι τήν έπί τοΰ ύπερθ ύρου 
μαΰροις καί σκοτεινόϊς γράμμασιν έννεάστιχον καί τρομεράν έκεί
νην έπιγραφήν, εύρίσκουσι τόν πρόδομον διαιρούμενον είς δύο 

j ύπό τοΰ ποταμού Άχέροντος. Τό πρώτον ήμισυ τό προ τοΰ πο- 
ί ταμοΰ έ·ριλείει τάς ψυχάς τών άνευ άρετής καί κακίας βιωσάν- 
' των έπί γής άνθρώπων. Τό δεύτερον ήμισυ τό έπί τής άντιπέραν 
' ίχθη; σχηματίζει τήν κυρίως Κόλασιν, ήτις είς έννέα μεγάλους 

ί δήρηται κύκλους
> Ό πρώτος κύκλος έστίν ή κατοικία τών βρεφών τών μή άξιω- 

? θέντωντοΰ θείου βαπτίσματος.
( Ό δεύτερος έστιν ή κατοικία τών λάγνων καί άκολάστων.

< Ό τρίτος τών λαιμάργων.
j ‘Ο τέταρτος τών άσώτων καί φιλαργύρων.
> ‘Ο πέμπτος τών οργίλων και αλαζόνων.
) Ό έκτος τών αίρεσιαρχών.
?' Πριν δ' δ ποιητής προδή περαιτέρω ΐσταται στιγμιαίως έν τω 
? ένδεκάτω ασματι, γοργόν ρίπτει βλέμμα έφ’δσων εΐδε και μέλλει 
< νά ϊδη, φιλοσοφεί και διαιρεί τήν καθόλου Κόλασιν εις δύο με- 
ί γάλα μέρη. Έν τω πρώτφ,δπερ έπεσκέφθη, τίθησιν έν γένει τούς 
< άκρατήσαντας και βλάψαντας κυρίως μόνον έαυτούς. Έν τω δέο
ν τέρω μέρει, δπερ και τό τρομερώτερον, τίθησι τούς βλάψαντας

(1) Ίδε τομ. Γ'. σελ. 108, Μα χαΐ ή εικών τοϋ ποιητοΰ.

κυρίως θεόν καϊ πλησίον. Ή νέα αΰτη κόλασις διαιρείται εις 
τρεϊς κύκλους, έκαστος τών όποιων ύποδιαιρεϊται εις περίβολους 
ή κυκλίσκους. Ό πρώτο; κύκλος ταύτης καϊ έβδομος τής δλης Κο

λάσεως ύποδιαιρεϊται είς,.τρεϊς περιβόλους, έν οις τιμωρούνται τα 
διάφορα είδη τής βίας· έν τώ πρώτω ή κατά τής ζωής τών Αγα
θών τοΰ πλησίον βία χρησάμενοι, έν τώ δευτέρω οί καθ’ έαυτών 
ήτοι οί αύτόχειρες καϊ οί άσωτοι, έν δέ τω τρίτω οί κατά Θεοΰ, 

φύσεως καί κοινωνίας.
‘Ο δεύτερος κύκλος τοΰ δευτέρου μέρους καϊ όγδοος τής κα

θόλου Κολάσεως ύποδιαιρεϊται είς 10 περιβόλους, έν οίς έγκλεί- 

εται και τιμωρείται πάσα δολιότης. Κόλακες, ύποκριταί, μαστρω- 
ποί, διαφθορείς, κιβδηλοποιοί, κλέπται, μάντεις, δεινώς και δια- 

φοροτρόπως έκάτεροι τιμωρούνται.
‘Ο τρίτος, έννατος δέ καί τελευταίος τής δλης Κολάσεως, υπο

διαιρείται εις τέσσαρας περιβόλους, έν οίς τιμωρούνται οί προοο- 
ται. Έν τώ πρώτφ, τώ ονομαζομένω τοΰ Κάϊν,εύρίσκονται οίάδελ- 
φοκτόνοι καϊ οι πρός τούς γονείς προδόται, έν τω δευτέρω ήτοι 
τοΰ Άντήνορος οί προδόται τής παρίδος. Έν τω περιβόλω τούτω 
τών αιωνίων πάγων,ένθα ό βρυγμός τών όδόντων πολύς καί ένθα τό 

δάκρυ πήγνυται έπ'ι τών βλεφαρίδων τών αθλίων έκείνων οντων, 
δ Δάντης εύρίσκει τόν Ούγολΐνον καϊ τόν αισχρόν ιερέα Ρογή- 
ρον, τόν μέν κκτατρώγοντα τό κρανίον τοΰ άλλου, καί διηγού

μενο? τώ Δάντη τά καθ’ έκαστα τοΰ τραγικού αύτοΰ θανάτου, ου 
ή τραγική, σοβαρά και συγκινητική διήγησις θεωρείται και θεωρη- 
θήσεται όντως άριστούργημα. Έν τώ τρίτω περιβόλω ήτοι τοΰ 
Πτολεμαίου εύρίσκονται οί κατά τών ευεργετών προδόται. Έν τω 
τετάρτω τοΰ ’Ιούδα δ Δάντης ευρίσκει τόν αρχηγόν τών πονηρών καί 
άποστατών άγγέλων ‘Εωσφόρον κυκλουμενον υπο πληθυος προδο
τών. Εντεύθεν άναχωρών δ Δάντης εξέρχεται τοΰ Άδου καί έπα- 

ναβλέπειτούς άστέρας.
Μεταξύ έκάστου κύκλου δ ποιητής παρενείρει πάντοτε βόθρον 

τινά δδηγοΰντα είς τόν άκόλουθον κύκλον μεταχειρίζεται δέ και 
διάφορα μέσα δπως έκ τοΰ ένός μεταβή εις τόν έτερον κύκλον.

>

$

>

$

II ΚΟΑΑΣΙΣ.

I.

Πύλη τοΰ Αώον. Ψνχα'ι των άνευ αρετήν και άνευ χαχιας 
βκοοάντων— Ποταμό, '^ί^εριον—Πορθμείου 

τοΰ Χάρωνος.

‘Ο Δάντης άποπλανάται έν ζοφερώ και έρήμω τινι δασει, 
ήτοι τώ δάσει τής κακίας, έν ω συναντάται ύπό τριών θηρίων, 
παρδάλεως, λέοντος και λυκαίνης, ήτοι τών τριών παθών τοΰ αν
θρώπου, πολυτελείας, άλαζονείας καί φιλαργυρίας. Ή Βεατρίκη 
τότε, ή τοσοΰτον θρηνηθεισα έρωμένη αύτοΰ (ή θεολογία), άπο- 
στέλλει είς βοήθειαν του τόν Βιργίλιον (τήν ποίησιν). δστις διά 
τής μελέτης τοΰ μεγάλου καί ωραίου θά φέρη αύτόν βαθ
μηδόν εις τήν θεωρίαν τών ουρανίων όντων. ‘Ο Βιργί_
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λιος θά δδηγήση αύτδν εις τήν Κόλασιν καί τδ Καθαρτήριον, ή 
δέ Βεατρίκη είς τδν Παράδεισον. ’Ιδού πώς άρχεται ή Κόλασις.

("Εκ τοΰ τρίτου άσματος).

«Μέσον εμοΰ πορεύονται είς τών κλαυθμών τήν χώραν, 
μέσον έμοΰ πορεύονται είς θλίψιν αίωνίαν , 

μέσον έμοΰ πορεύονται είς τούς άπολωλότας (1). 
Τδ δίκαιον έκίνησε τόν ύψηλόν μου Πλάστην 
έκ μηδενδς μέ έπλασεν ή Παντοδυναμία 
ή ύψηλή Σοφία τε, συν Έρωτι τω πρώτω (2). 
Ούδόλως προγενέστερον έμοΰ έπλάσθη πράγμα 
ή πράγματα αιώνια, αιώνιος θά μένω.
Ώ σύ δ εισερχόμενος, έλπίδα πάσαν άφες ! . . . » 
Τουτουςτούς λόγους σκοτεινοϊς καί μαύροις χαρακτήρσι 
κεχαραγμένους θεωρώ ύπέρ τινα πυλώνα, 
ου ένεκα « Διδάσκαλε ! ή έννοια φρικώδης! . . .» 
Αύτός δέ μοί άπήντησεν ώς άνθρωπος είδήμων 
«Ένταΰθα πρέπει άπαντα ν’ άποσοβήσης φοβον· 
πάσα δειλία χρεωστεϊ νά χαυνωθή ένταΰθα· 
ιδού ήμεϊς άφίχθημεν είς μέρη, ώς σοί ειπον, 
δπου θά ΐδης τάς ψυχάς τάς οϋσας έν τή θλίψει, 
δι’ άς άπώλοντ’άγαθά τής διανοίας πλέον». 
Ειτα τήν χεϊρα θείς αύτοΰ έπί τής ίδικής μου 
μέ ήθος χαριέστατον τδ θάρρος μου άνήψε 
και ένδον μέ εισήγαγε πραγμάτων άπορρήτων.
Έχει κλαυθμοί καί στεναγμοί καί γογγυσμοί έκ βάθους 
άντήχουν εϊς τόν άναστρε» δρίζοντα έκεΐνον, 
ου ένεκα καί πάραυτα είς θρήνους έξερρα’γην. 
Διάλεκτοι διάφοροι, φρικταί συνδιαλέξεις, 
σπαραξικάρδιοι κραυγαί, οργής σφοδραί έξάψεις, 
φωναί μεγάλαι καί βραγχναί μετά χειρών πατάγου 
Οροΰν άπετέλουν έσαεί συρίζοντα ένταΰθα 
ύπδ τδν άβαφου αύτδν ύπδ φωτός άέρα. 
ώς τδν τής άμμου στρόβιλος οπότε τήν συστρέφει. 
Έγώ δ’, ό έχων έμπλεων τήν κεφαλήν μου φρίκης, 
έφώνησα, «Διδάσκαλε! τί έστιν δ άκούω, 
καί τινες οί νικώμενοι ύπδ τής λύπης τόσον;» 
«Αύτή—μοί άπεκρίνατο — ή παναθλία τύχη 

προωρισμένη ταΐς ψυχαίς έστι ταΐς θλιβομέναις 
τών βιωσάντων τήν ζωήν άμέμπτως κι’ άνεπαίνως. 
Έν τω χορώ μιγνύονται τών πονηρών άγγέλων, 
έκείνων, λέγω, οΐτινες δέν ήσαν άποστάται 
άλλ’ οϋτε τω Θεώ πιστοί, πλήν δι’ αύτούς ύπήρςαν. 
Ό ουρανός τούς έξωσε μή ήττον ή ώραϊος, 
ούδ’ ή βαθεϊα Κόλασις τούς δέχεται έντός της 
μη επαρσιν προσλαοωσιν οι ένοχοι εκ τούτων.»

<
(1) Per me si va nella eitta' dolente : 

per me si va noil eterno dolore : 
ΡθΓ me 4 s* va tra la perduta gente.

(4) Δηλ. ένδς δευτέρου θανάτου προ; απαλλαγήν τών πίνων.
(2) Πλεϊσται δίδονται γνώμα: έπί τοΰ προσώπου τούτου. Οί μέν δια- 

τείνοντα. οτι εννοε. ο Δαντης τδν Πάπαν Σελεστΐνον παοαιτηβέν-α ττ· 
παπωσυνης- fcpoc τον Πσαΰ πωλήσαντα τά δ^αιώαατα ττ'ς
A Brizes» ’J’ 70 — ^«ντο5 Γάλλου
a Dnzeux οιατεινοντος οτι ο πο·τσα* ττιν Mcv4^v.. ν .t „„ „ , π> * την Μεγάλην αρνησιν δίν
εινε άλλος ή ο Πιλάτος.

(3) Μή πράξαντες τδ καλόν δέν ήρεσαν κατά συνέπειαν ούτε είς τδν 
θεόν τον φίλον του χαλοΰ, ούτε είς τδν Διάβολον τδν φίλον τοΰ κακόν.

(4) Ώς μή πράξαντες έν τω βίω αξιοσημείωτων τ..
(2) Ήτοι ή 'Αγία τριάς, ήτις έστι Δύναμις, Σοφία καί Άγάπη.

Εγω 8s, «Ώ διδάσκαλε, τίς θλίψ'.ς άργαλέα 
ποιεί μετά σφοδρότατος νά κλαίωσι τοσαύτης;» 
κ Συντομως — απεχρίνατο — πολύ Θά σοι τό εΐπω. 
Ουδόλως ουτοι τρέφουσιν ελπίδα τοΰ θανάτου (1), 
τοσοΰτον ο εινε παραβλώψ δ χαμερπής των βίος, 
ώστε ζηλότυποι είσι και χειροτέρας τύχης. 
Καμμίαν δέν κατέλιπον έπι τοΰ κόσμου φήμην, 
ή Εύσπλαγχνία τούς μισεί καί ή Δικαιοσύνη.
Αρκοΰσι ταΰτα δι αυτού,· νΰν βλέπε καί προχώρει! » 
Έγώ 8ε ό θεώμενος όρώ σημαίαν ήτις 

συστρεφόμενη έτρεχε ταχύτητι τοσαύτη, 
ώστ’ άναπαύσεώς τίνος έφαίνετ’ άναξία.
Κατόπιν ταύτης ήρχετο σειρά ψυχών τοιαύτη, 
άφ ού ούοεποτε έγώ θά ήθελον πιστεύσει 

οτι τοσουτους εφθειρεν ή σπάθη τοΰ θανάτου. 
"Οταν δέ άνεγνώρισα ολίγους έξ έκείνων, 

παρατηρώ.... καί τήν σκιάν τοΰ έκ δειλίας εΐδον 
ποιήσαντος τήν αρνησιν έκείνην τήν μεγάλην (2). 
Ευθέως δέ έννόησα καί βέβαιος κατέστην, 
δτι τών φαύλων ή φυλή έτύγχανεν έκείνη, 
απαρεσάντων τω Θεώ καί τοϊς έχθροϊς του έτι (3), 
Οι τάλανες οί μήποτε ύπάρξαντες βιώντες (4). 
ησαν τό σώμα πάγγυμνοι κι’ άπαύστως έκεντώντο 
ύπό μυιών τε καί σφηκών έπάνω καθημένων. 
Έστάλαζε τό πρόσωπον έκείνων αίμα, δπερ 
κατεπιπτ’ είς τούς πόδας των δακρυμίγές κατόπιν 
κ ύπδ πολλών έδρέπετο καί μυσαρών σκωλήκων. 
Ένφ δέ τότε άλλαχοΰ τά βλέμματα προσήλουν, 
ψυχάς έν όχθη ποταμού παρατηρώ μεγάλου, 
ου ένεκεν έφώνησα, «εύδόκησον, διδάκτωρ, ’ 

τινες είσί νά μοί είπής, έκεϊνοι, τίς δε νόμος 
τούς κάμνει τήν διάβασιν νά σπεύδωσι τοσοΰτον, 
καθ δσον έν τω άμυδρω άέρι διακρίνω;» 
Αυτός δ’ έμοί «τά πράγματα είς σέ θά έκτεθώσι 
καθ’ ήν στιγμήν έγγίσωμεν τά βήματα έπάνω 
τής όχθης τοΰ Άχέροντος τής θλιβερας έκείνης». 
Μέ δμματα αίδήμονα κα! τεταπεινωμένα, 
φοβούμενος οί λόγοι μου μή φορτικοί τω ώσι 

Ι* £ΖΡιί *υτοΰ  τοΰ ποταμού άπέσχον τι νά εΐπω.
’Ιδού δέ προσερχόμενον όρώ έπί πορθμείου 

γεγηρακοτα άνθρωπον μέ πολιάς τάς τρίχας

— « Ούαί! — άναβοήσαντα — ύμϊν, κεκολασμένοι! 
ώ, μή έλπίσατ’ ούρανδζ νά ί'δητε ποτέ σας, 

Ιείς τήν έτέραν έρχομαι νά σάς κομίσω όχθην, 
εις σκότη τρισαιώνια, εις φλόγα κα: είς πάγον! 
Καί συ έν :αΰθα τί ζητείς, ψυχή είσέτι ζώσα; 
τών ώδε άποσϋρθητι άποθανόντων πόρρω! 
Καί θεωρήσας ούδαμώς έμέ άναχωροΰντα, 
— «Δι’ άλλης—λέγει μοι—οδού, καί δΐ ετέρου όρμου 
δψει τούς τόπους καί ούχί εντεύθεν διαβαίνων, 
πορθμεϊον έλαφρότερον αρμόζει νά σέ φέρη. » — 
Καί λέγει ό διδάσκαλος «ώ Χάρον μή όργίζου! 
τοιουτοτρόπως άπαιτεΐ ό δυνατός νά πράξη 
πάνθ" δσα θέλει· σίγησον, μή πλείονα έρώτα! » 
Καί ούτω κατηυνάσθησαν αί γνάθοι αί δασεΐαι 
τοΰ γηραλέου ναυηγοΰ τών πελιδνών τελμάτων, 
τοΰ κρίκους πέριξ έχοντος τών οφθαλμών φλόγινους· 
άλλ’ αί ψυχαί αί πάγγυμνοι καί δλως κεκμηκυϊαι 

s εύθέως ήλλαξαν χροιάν καί έτριζον δδόντας 
τήν ώραν καθ’ ήν ήκουσαν τών φρικαλέων λόγων. 
Κατεβλασφήμουν τδν Θεόν καί τούς γεννήτορας των, 
τήν άνθρωπίνην γενεάν, τδν τόπον καί τδν χρόνον, 
καί τής σποράς των τήν σποράν καί τής γεννήσεώς των. 
Άθρόον άπεσύρθησαν μετέπειτα έκεϊναι 
μεγαλοφώνως κλαίουσαι τής επαράτου όχθης, 
τής προσμενούσης απαντα Θεόν μή φοβηθέντα· 
Ό Χάρων δ δαιμόνιος μέ δμματα φλογώδη 
άπάσας διά νεύματος συνέλεξεν έκείνας, 
διά τής κώπης δ’ έτυπτε βραδυποροΰσαν πάσαν. 
Καί ώς τά φύλλα πίπτουσιν έν ώρα φθινοπώρου 
τδ έν μετ’ άλλο άπαντα άθρόα έως δτου 
παν άποδώση είς τήν γήν ό κλάδος λείψανό·/ του·

> ούτω τδ σπέρμα τοΰ Άδάμ τδ φαΰλον έκ τής όχθης 
έκείνης έτινάσσετο άθρόον είς τδ νεύμα 
έκείνου, οίον τά πτηνά όπόταν τις τά κράξη. 
Οΰτω πορεύονται λοιπόν διά τοΰ μαύρου πόντου, 
καί πριν είς τήν άντίπεραν κατέλθωσιν έκεϊναι, 
νέα πληθύς άθροίζεται συγχρόνως έν τή πρώτη. 
«¥ίέ μου — δ διδάσκαλος μοι λέγει δ καλός μου — 
οι τελευτώντες τήν ζωήν έν τη οργή τοΰ Πλάστου 
έκ πάσης χώρας άπαντες άθροίζονται ένταΰθα 
κα: εινε λίαν πρόθυμοι νά πλεύσωσι τον πόντον, 
διότι ούτω τάς ψυχάς κεντά ή θεία δίκη, 
ώστε δ φόβος γίνεται έκείνων ολως ζέσις. 
Εντεύθεν δέν διέρχεται ψυχή ποτέ άγια· 
λοιπον άν έναντίον σου ώργίζετο ό Χάρων, 

• ηδη τών λόγων κάλλιστα γνα>ρίζ·εις τήν αιτίαν.» 
Τδν λόγον δτ’ έπέρανε, τδ ζοφερόν πεδίον 

ίεσεισθη τότε ίσχυρώς τοσοΰτον ώστ’ έκ τρόμου 
άκόμη ή άνάμνησις μέ λούει μέ ιδρώτα.

’Αέρα εΐτα ήγειρεν ή χώρα τών δακρύων
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τευχ. ΝΕ'.)

Β

ήν έλαμψαν αί άστραπαί φωτός έρυθροτάτου, ?
τοΰθ’ δπερ πάσαν αΐσθησιν άφήρεσέ μου τότε ’
καί έπεσα ώς άνθρωπος καταβ) ηθείς ύφ’ ύπνου. ,

Κων]πολις. Θ. X. Μ.

---- ----------- >

ΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ. J
—·,

Ή ’Αγγλική έφημερίς Daily Telegvaph «Ημερήσιος Τηλέ- 
γραφος» άναγ μέλλει εϊδησιν, σφοδράν βεβαίως περιέργειαν μέλ- s 
λ,ουσαν διεγεϊραι παρά τοϊς Άσιανολδγοις (Orientalistes). ‘Ο 
Δόκτωρ Beke άνεκάλυψε, λέρει, τδ άληθές όρος Σινά. Ό σοφός 
ουτος δδοιπόρος ήτο πρδ πολλοΰ πεπεισμένος δτι ή ιστορική ; 
παράδοσις έξετράπη της εύθείας δδοΰ, όρίζουσα την θέσιν τοΰ >
Σιναίου τούτου δρους πρδς μεσημβρίαν τής χερσονήσου, τής σχη- ? 
ματιζούσης τήν παράτασιν τής Παλαιστίνης καί προχωρούσης > 
έντδς τής Έρυθράς θαλάσσης, περιοριζομένης δέ άφ’ ένος ύπδ '■ 

τής θαλάσσης ταύτης καί άφ’ έτέρου ύπδ τοΰ κόλπου Άκαβά.
Καί έτεροι ώσαύτως άρχαιολόγο: ήμφίβαλλον δτι τδ ύψηλδν < 

όρος τδ καλούμενου Σίναιον ήτο τωόντι έκεϊνο, ένθα δ Μωΰσής \ 
παρέλαβε τάς θεογράφους πλάκας τοΰ Νόμου. Τινές δέ τούτων 
ύπέθετον ότι τδ άληθές όρος Σινά έκειτο είς περίπου 70 μιλίων 
άπόστασιν τοΰ ύπδ τών Γεωγράφων άναφερομένου· ή δέ γνώμη s 
αύτών, δφείλομεν νάπροσείπωμεν, στηρίζεται έπί’Αραβικών παρα- y 
δόσεων, καίτοι, τή άληθεία, λίαν σκοτεινών. Τδ παράδοξον εινε, s 
δτι ύπόγειοι κρότοι έκ διαλειμμάτων ακούονται προερχόμενοι > 
ύπδ ηφαιστείου τινδς αιτίας ή ύπδ μεγάλων όγκων συηνίτου λί- ν 
θου (granit) άποσπωμένων έκ τών βαθειών φαράγγων τής κλι- > 
τύος αύτοΰ. >

Πρδς δέ τούτοις ύπέθετον, δτι τά φαινόμενα ταΰτα ήδύναντο y 
μέχρι τινδς νά έξηγήσωσι διά φυσικών αιτιών τήν βροντήν, ήνπερ ? 
τά τέκνα τοΰ ’Ισραήλ ειχον άκούσει δτε δ Μωΰσής άνέβη έπί τοΰ ( 
όρους δπως διαμείνη τεσσαράκοντα ημέρας έν τω μέσω τοΰ σκό- y 
τους καί τών κεραυνών.

Καί αυτός δ Δόκτωρ Beke έκφέρει γνώμην δτι τδ Σινά ήτο 
ηφαίστειου· τοΰθ’ δπερ, κατ’ αύτόυ, έξήγει τά περί τών άστραπών, 
τών βροντών καί τοΰ βαθέος σκότους, άτινα τοσοΰτον κατετρό- 
μαξαν τδν λαόν τοΰ ’Ισραήλ. >

"Οθεν, ί'να θέση τδ πράγμα έκτδς πάσης άμφιβολίας, έξήλθε ? 
τδν παρελθόντα Δεκέμβριον είς νέαν έκδρομήν. Ό Άντιβασιλεύς ' 
τής Αίγύπτου προσέφερεν εϊς τάς διαταγάς αύτοΰ έν άτμόπλοιον y. 
συνοδευόμενοςλοιπόν ύπδ τοΰ γεωλόγου κ. Milne μετέβη δ Δόκτωρ $ 
Beke είς Άκαβά καί ήρξατο τών παρατηρήσεων, αΐτινες, ώς δυνά- $ 
μέθα νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ προσφάτου τηλεγραφήματος αύτοΰ, > 
έπέτυχον πληρέστατα. )

Κατά τδ τηλεγράφημα τούτο τδ άληθές Σίναιον όρος δέν κεϊ- ) 
ται έν τή χερσονήσω, άλλ’ είς περίπου μιας ήμέρας οδόν πρδς <

26.
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. τα βορειοανατολικά τοΰ Άκαβά, καί κατά συνέπειαν εις περίπου 
< 100 μιλιών άπόστασιν τοΰ μέρους, ένθα μέχρι τοϋδε προσήρ- 

Ιχοντο οί Χριστιανοί άπασών τών χωοών.
Τουπό τοΰ Δόκτορος Beke ώς άληθές δρος Σίναιον άν αγνωρισθέν 

καλείται υπο τών Αράβων λ«6έλ-ελ-ί’οί>ο, τουτέστιν’Ορος Φωτός.
‘Ο Δοκτωρ δέν παρουσιάζει έντελή κατάλογον τών άποδεί - 

ξεων έφ ων βασίζεται, βέβαιοί όμως δτι ευρε λείψανα ζώων θυ- 

< σιασθεντων έπ: τής κορυφής τοΰ δρους ώς καί έπιγραφάς σιναί- 
< τικάς κάτωθι αύτοΰ.
$ Άπαντες έσονται περίεργοι, προστίθησιν ό «‘Ημερήσιος Τη- 
Ϊλέγραρος», δπως άναγνώσωσι τήν μετάφρασιν τών επιγραφών 

τούτων, αιτινες, άν ό Δόκτωρ Beke δέν άπατάται, ένεχαράχθη- 
σαν ύπ αύτών τών φυλών, πρδς άς ό Μωΰσής παρέδωκε τον 
ήθικδν νόμον. Τά συμπεράσματα, άτινα θέλει χορηγήσει έπί τής

( άνακαλύψεως ταύτης ή Γεωγραφική ‘Εταιρία, έσονται περισπού
ν δαστα- άλλ’ ό Δόκτωρ οφείλει νά ήνε έτοιμος δπως έπιφέοη 
< αποδείξεις ίκανάς ώστε νά άντιστώσιν εις επιστημονικήν έξέλεγ- 
< ξιν,καθότι παραδόσεις, έχουσαι υπέρ εαυτών τδ κύρος τής άρ/αι- 
< ότητος κα: έκ τής ‘Αγίας Γραφής παραλαβοΰσαι τδν καθιερώ- 
< σαντα αύτάς σεβασμόν, εϊκαίως καί άνευ λόγου ούδόλως παρα- 
< λείπονται.

, (Έκ τοΰ Γαλλικού). Έμ. Γ.

< Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ KAI II ΠΗΝΕΛΟΠΗ.

S Τών μνηστήρων φονευθέντων ύπδ τοΰ Όδυσσέως, ή Εύρύκλεια 
(> άνεγείρουσα τήν Πηνελόπην έξ ύπνου ήδέος τά φίλα αύτής βλέ— 
Ιφαρα άμφικαλύψαντος, τή άναγγέλλε: τήν άφιξιν τοΰ πολυτλή- 

μονος συζύγου, άρνουμένη έπί τινα χρόνον νά πιστεύση τήν παρά
δοξον άγγελίαν, ήν καγχαλόωσα έκόμιζεν ή φίλη τροφός. Ούχ 
ήττον δ’ έγειρομένη κατέρχεται τών ύπερωων, ύπερβαίνε: τον 
λίθινον ρύδδν καί, οδηγούμενη ύπδ τής άμυδρας λάμψεως τής 
εστίας, κ,αθηται απέναντι τοΰ Όουσσεως, δστις παρά τινι μακρα 

< κίονι καθήμενος περιμενει κάτω άναμένων νά άκούση λαλοΰσαν 
< τήνιφθίμην άλοχον, άφοΰ ίδίοις όφθαλμοϊς ειδεν αυτόν άλλ’αυτή 
S άφωνος διετελει, θάμβος δέ μέγα κατέλαβε τήν καρδίαν αύτής.
S ‘Ο Τηλέμαχος άγανακτε: έπί τή ψυχρά ταύτη υποδοχή, ό δέ 
ς πολύμητις Όδυσσεύς μειδιών συγχωρά τή Πηνελόπη. Άλλ' ή 
< περίφρων άνασσα αμφιβάλλουσα άκομη ζητεί νά δοκιμάση κάλ- 
S λιον αύτόν, διατάττουσα δπως τώ προετοιμασθή κλίνη έκτδς τοΰ 
£ εύσταθοΰς θαλάμου. Τότε στενάζων ό ήρως άνεφώνησετ 

ύ Ό γύναι, ή μάλα τοΰτο έπος Ουμαλγές έειπες.

τις δε μοι άλλοσε θήκε λέχος; χαλεπόν δέ κεν εί'η 
; και μάλ επισταμένω, δτε μή θεός αύτδς έπελθών 

ρηίδίως έθέλων θείη άλλη ένί χώρη-
( άνδρών δ’ ού κέν τις ζω’ος βρωτός, ούδέ μάλ’ ήβών, 

Ρε1α μ=τοχλίσσειεν, έπεί μέγα σήμα τέτυκτα:
ς εν λ£Χε’· άσκητω- τδ δ’ έγώ κάμον ούδέ τις άλλος.

θάμνος έφυ τανύφυλλος έλαίης έρκεος έντός, 
άκμηνός θαλέθων πάχετος δ’ ήν ήΰτε κίων $
τω δ’ έγώ άμφιβαλών θάλαμον δέμον, δφρ’ έτέλεσσα, 
πυκνήσιν λιθάδεσσι, καί ευ καθΰπερθεν έρεψα, 
κολλητάς δ’ έπέθηκα θύρας, πυκινώς άραρυίας.
καί τότ’ έπειτ’ άπέκοψα κόμην τανυφύλλου έλαίης, >

κορμόν δ’ έκ ρίζης προταμών άμφέξεσα χαλκω
ευ καί έπισταμ ένως, καί έπί στάθμην ίθυνα, 
έρμΐν' άσκήσας, τέτρηνα δέ πάντα τερέτρω ?

Δακρύσασα τότε ή Πηνελόπη έδραμε καί περιεπτύξατο αύτδν < 
λέγουσα.

Μή μοι, Όδυσσεύ, σκύζευ, έπεί τά περ άλλα μάλιστα 
άνθρώπων πέπνυσο- θεοί δ’ ώπαζον δίζύν, ί
οί νώϊν άγάσαντο παρ’ άλλήλοισι μένοντε ί
ήβης ταρπήναι καί γήραος ούδδν ίκέσθαι.
Αύτάρ μή νΰν μοι τόδε χώεο μηδέ νεμέσσα, 
ουνεκά σ’ ού τδ πρώτον, έπεί ί’δον, ώδ’ άγάπησα.

Νΰν δ’, έπεί ήδη σήματ’ άριφραδέα κατέλεξας 
εύνής ήμετέρης, ήν ού βροτδς άλλος δπώπει, 
άλλ’ βίοι σύ τ’ έγώ τε καί άμφίπολος μία μούνη,

"Ώς φάτο, τω δ’ έτι μάλλον ύφ’ ίμερον ώρσε γόοιο- S
κλαϊε δ’ έχων άλοχον θυμαρέα, κεδνά ΐδυΐαν. S
‘Ως δ’ δτ’ άν άσπάσιος γη νηχομένοισι φανήη, 
ών τε Ποσειδάων εύεργέα νή’ ένί πόντω 
ραίση, έπειγομένην άνέμω καί κύματι πηγώ 
παϋροι δ’ έξέφυγον πολιής άλ’ος ήπειρόν δε 
νηχόμενοι, πολλή δέ πε.ί χροΐ τέτροφεν άλμη, 
άσπάσιοι δ’ έπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·
ώς άρα τή άσπαστος έην πόσις είσοροώση, ?
δειρής δ’ οϋπω πάμπαν άφίετο πήχεε λευκώ.

‘Ο άναγνωρισμδς τοΰ Όδυσσέως ύπό τής Πηνελόπης άποτελεΐ 
έν τών άριστουργημάτων τής άρχαιότητος. ‘II πολυμνήστη βα- J 
σίλεια, καθημένη έν σιγή, δ διος Όδυσσεύς άκίνητος παρά τινι ‘ 
μακρα κίονι, ή σκηνή φωτιζομένη ύπό τής άμυδρας λάμψεως ' 
καί εστίας, ιδού είκών δλως προπαρεσκευασμένη διά ζωγράφον J 
καί έν ή τ'ο μεγαλεΐον άμιλλάται πρ'ος τήν απλότητα τοΰ ιχνο- j 

γραφήματος. Όποια δέ ή εϊς τόν άληθή άναγνωρισμ'ον όδηγοΰσα 
περίστασις; ή θέσις τςΰ νυμφικού λέχους. Νέον θαύμα παρουσία- ? 
ζει ή κλίνη αύτη ποιηθεΐσα ύπ’ αύτοΰ τοΰ άνακτος έπί τοΰ κορ- s 
μοΰ τανυφύλλου έλαίας, ήτις θεωρούμενη δένδρον τής φρονήσεως 
καί τής ειρήνης έπαξίως άποτελει τήν κρηπίδα εύνής, ήν ού > 
βρωτός άλλος δπώπει, άλλ’ οίοι σύ τ’ έγώ τε καί άμφίπολος μία > 
μούνη. ‘Η έπί τφ άναγνωρισμώ άγαλλίασις τών δύο συζύγων, ) 
ή τοσοϋτον καταν^κτική σύγκρισις χήρας άνευρισκούσης τ'ον φί- > 
λον σύζυγον πρός νηχομένους, ών τήν εύεργή ναΰν κατέθραυσεν s 
έ Ποσειδών, φθανόντων εις τήν άσπάσιον γήν, ή ερατεινή φιλό- < 
της, συνοδευομένη ύπό τής άφηγήσεως τών άθλων ών έκορέσθησαν ί

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

(Έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Μ. Γ. Παλαμάρη. Συνεχ. άπό σελ. 53).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ.
‘Η Νίνα ^δει παλαιόν τι ασμα.

άμφότεροι, δ λύων μελεδήματα θυμού, δστις βαθμηδόν έκάλυπτε · 
τά φίλα βλέφαρα τοΰ Όδυσσέως δ (ηγουμένου τή Πηνελόπη τας 
συμφοράς αύτοΰ, ταΰτα πάντα εισί τά χαρακτηρίζοντα τον μεγαν 
ποιητήν καί έπισπώντα αύτω τόν θαυμασμόν ήμών.

Ούχί άνευ πολλοΰ τοΰ ένδιαφέροντος ήδύνατό τις ενταύθα να 
έξετάση τινι τρόπω νεώτερός τις συγγραφεύς ήθελε πραγμα- 
τευθή τ'ο αντικείμενου τούτο. Έν τή προηγουμένη φερ’ είπειν εικονι 
υποψία ύπάρχει μή έπί τής σκηνής,έφ'ής δ Όμηρος παριστησι λα- 
λοΰντα τ'ον Όδυσσέα καί τήν Πηνελόπην, θά παρίστατο αύτός ό 
ποιητής διηγούμενος τά γεγονότα. Τότε δέ ήθελε προσπαθήσει 
νά καλ.λύνη τήν διήγησίν του διά φιλοσοφικών σκέψεων, δι’ έναρ- 
μονίων στίχων, διά φράσεων έπιτετηδευμένων. Άλλ’ ό Όμηρος 
άντί τοΰ κομμωτικού τούτου κάλλους τοΰ λόγου παρουσιάζει δύω 
συζύγους μετά εικοσαετή απουσίαν συναντωμένους άνευ θορύβου 

καί οίονεί χθές άποχωρισθέντας. Ποΰ λοιπόν έγκειται τ'ο τής ει- 

κόνος κάλλος; έν τή αλήθεια.
Οί νεωτεροί είσιν έν γένει μάλλον πεπαιδευμένοι, λεπτότεροι, 

άγχινούστεροι, έσθ’ δτε καί ψυχαγωγικώτεροι εις τάς συγγρα- 
φάς των ή οί άρχάϊοι, άλλ’ ουτοί είσιν άπλούστεροι, μεγαλοπρε
πέστεροι καί τ'ο δή μέγιστον φιλαληθέστεροι τών νεωτερων. Κε- 
κτηνται κρίσιν θετικωτέραν, φαντασίαν εύγενεστεραν διατρίβουσι 

περί τό δλον ήκιστα, μεριμνώντες περί τών στολισμών- πο’μην 
δεινολογούμενος, ήρως μαχόμενος, γέρων διηγούμενος, ιδού δι 
αύτούς έν δλον ποίημα, δπερ ούχ ήττον ή τα καθ ημάς μυθι

στορήματα πληροΰται επεισοδίων καί προσώπων.
1 ‘Η τέχνη τοΰ γράφειν φαίνεται παρακολουθήσασα τήν ζωγρα- 
> φικήν. Τό πυξίον τοΰ νεωτέρου ποιητοΰ καλύπτει άπειρος ποικι- 
·, λία χρωμάτων τάς δέ τοΰ άρχαίου ποιητοΰ εικόνας τά τρία τοΰ 

? Πολυγνώτου χρώματα άποτελοϋσιν.

; Έκ τών τοΰ Chateaubriand
Πασχάλης Κωνσταντινίδης

πολύ μικρά άκόμη καί δέν ήδύνατο νά στιχουργη,άλλ άνθοδέσμας δι- ζ 
ατί νά μή κατασκευάση; Και όποια εύχαρίστησις δτε τήν μεσημβρίαν s 
ήθελεν έπανέλθει εϊς τήν οικίαν φορτωμένη άπό στεφάνους καί έ’γ- f 
καρπα (γιρλάνδας) καί άποθέσει αύτά εις τους πόδας τής Γα- ( 
φαήλλας I Όποια χάρά τότε ! )

Κατεχομένη άπό τάς σκέψεις ταύτας ή ’Ιωάννα εΐχεν απλώς ί 
ε'.πέι δτι έξήρχε το δπως συλλέξη άνθη δι’ άνθοδέσμην. (

Έκθέτουσα φανερά τό σχέδιόν της έφοβεϊτο μή έλαττώση τήν ’ 

έξ αύτοΰ εύχαρίστησιν.
Άνεχώρησε λοιπόν καί άλλοτε μέν μόνη άλλοτε δέ μετά > 

συντρόφων, φαιδρά πάντοτε καί εύτυχής, εΐχεν άρχίσει τήν εύο- ) 
σμον αύτής συλλογήν άλλά, τής ώρας προχωρησάσης, αί συν- ) 
τροφοί της άπήλθον αύτή δέ, καί τοι μείνασα μόνη, ούχ ήττον : 

έξηκολούθει τ'ον δρόμον της καί τ'ο έ'ργον της.
Όλως βεβυθισμένη εις τήν συλλογήν αύτής έπροχώρει μή πα- ‘ 

ρατηροΰσα δτι εϊς έκαστον βήμα έπί μάλλον άπεμακρύνετο τοΰ χω
ρίου θεωρούσα μόνον τά περί αύτήν άνθη, άτινα τήν προσείλκυον, 
ή τά έντομα, τά οποία τήν έκέντων έλαφρώς ιπτάμενα.

Ή προθυμία της ήτο τοιαύτη, ώστε ούδαμώς προσείχεν εις τήν 
ομιλίαν δλων τούτων τών έντόμων, δλων τούτων τών φυτών. 
Αϋτη, ήτις κατά τάς ώρας τών ρεμβασμών της έσχε τοσαύτας 
μυστηριώδεις συνδιαλέξεις μετά πάντων τών περικυκλούντων αύ
τήν άντικειμένων, έκλειεν ήδη τό ους πρ'ος αύτά.

— «Άφησόν μας, τή έλεγον τά άνθη κλίνοντα τούς κάλυκας 
αύτών μόλις τήν πρωίαν ταύτην έγεννήθημεν άφησόν μας ν'άνα- 
πτυχθώμεν ύπό τόν ήλιον ή Οερμότης αύτοΰ είνε τόσον εύεργε- 
τική, ό αήρ τόσον γλυκύς- άφησόν μας νά ζήσωμεν άκόμη».

Άλλ’ ή Νίνα τά έδρεπε μή άκούουσα αύτά, κύπτοντα μα- 
ταίως πρ'ος τήν χλόην, δπως μή προδοθώσιν ύπό τής λαμπρό- 

τητός των.
— « Μή τά κόπτης, τή έλεγον αί κυανόχροοι χρυσαλλίδες, 

οί άργοι καί τά πολυόμματα, άτινα περιΐπταντο σμηνηδόν πέριξ 
αύτής. Άφησόν νά άπολαύσωμεν τήν εύωδίαν των. Ή ζωή των 
εΐνε τόσον βραχεία- μή συντέμνης πλειότερον αύτήν. Ποΰ λοιπόν 
θέλεις νά διατρίβωμεζ καί νά άναπαυώμεθα εις τ'ο εξής, εάν 
μάς άφαιρέσης τά μ,υρίπνοα ταΰτα λίκνα;

__ « Πρόσεξον, έβόμβει παρά τ'ο ους αύτής μεγάλη σφήξ άφι- 
πταμένη άπό άνθους, τ'ο δποϊον πρό μιας στιγμής ή νεάνις είχε 
δρέψει. Πρόσεξον, τά ρόδα έχουσιν άκάνθας, αίτιτες σπαράττουσι 
τά πτερά ήμών. Ούτω καί αί εΰδιαι ήμέραι σκοτίζονται ενίοτε ύπό 
■Λαταιγίδων επικινδύνων, και δέν δυνάμεθα νά βασισθώμεν ούτε 

εις τό σήμερον ούτε εις τό αύρισν.
Άλλ’ ή Νίνα, κυριευμένη ύπό τής επιθυμίας τοΰ νά άρέση εϊς 

τε τά παράπονα τών άνθέων ούτε 
ιών χρυσαλλίδων καί έπροχώρει 

’Ητον ήδη έν τω μέσω τών 
τόπους τραχείς, άγριους, έρήμους- άλλ’ ή τραχύτης 

αύτών έξηφανίζοντο έκ τών οφθαλμών της, τών 
ιούς πόδας αύτών ύπό τάπητα έξ ϊριδος καϊ

Τί έπραττεν ή Νίνα καθ’ δλον αύτό τό διάστημα;
Φιλοπαίγμων άμα καί σοβαρά είχε λάβει ζωηράν έντύπωσιν 

άπό τήν σκηνήν τής νυκτός. Τά χαρμόσυνα εκείνα άσματα, αι 
άπονεμηθεϊσαι εκεϊναι εϊς τήν μεγάλην της άδελφήν τιμαι τήν 
έγοήτευσαν άλλ’ ένταύτώ αϋτη έζηλοτύπει ούχι τήν Ραφαήλλαν, 
άλλά τούς άοιδοΰς. Ούτοι ειχον προσφέρει εις έκεινην, την ο
ποίαν αύτή ήγάπα καί έθαύμαζεν ύπέρ παν άλλο, άσματα καί 
άνθη-δέν ώφειλελοιπόν νά πράξη τν καί αύτή εκ μέρους της; Πιο

τάς άπειλάς ή συμβουλά< 
πάντοτε παχύνουσα τήν δέσμην τη: 

βράχω-z, ει 
καί άγριότης
βοάχων κρυπτόντων 
ΰ,αμπρών άνθέων.
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εις

άνθη

<

? "Οσον διά τήν έρημίαν, ή Νίνα δέν έφοβεΐτο, διότι ήτο πλή- 

ό ρης μεσημβρία χαί ό ΰπνος είχε διασχεδάσει τούς χθεσινούς φό- 
( 6ους της. Πρδς τούτοις έλησμόνει τήν μόνωσιν ταύτην άδουσα 
S άσμάτιόν τι, τδ όποιον εϊχε μάθει πατά τάς πρώτας τής νήπιό- 
$ τητός της ήμέρας καί τδ όποιον διετήρησε πάντοτε πιστώς 
< τήν μνήμην της :

α Διατί, ώ Χρυσάνθη, τά χείλη σου κόκκινα εινε; 
— Τά έχο·'.χίνησαν, πάτερ, τά μόρα τής βατού.

S — Καί που 'νε, Χρυσάνθη, τά μόρα τής βάτου ;
> — Είνε, ώ πάτερ, τά μόρα 'ς τούς φράχτας έπά/ω.

— Καί ποΰ ’νε, Χρυσάνθη, οί φράχται 'ποΰ λέγεις; 
— Πάτερ, αί αίγες, ώς φαίνεται, έφαγον τούτους ».

? Αίφνης έστράφη πεφοβισμένη· ή φωνή της διεχόπη, τά 
έξέφυγον τών χειρών της χαί έσχορπίσθησαν χαμαί εϊς

\ πόδας της.
/ Ούχί μαχράν τοΰ μέρους, ένθα εύρίσχετο, φωνή άγνωστος είς 

αύτήν ήχούσθη όπισθεν τών βράχων άνταποχρινομένη εϊς τήν 
ί ίδιχήν της χαί, έξαχολουθούσα τδ ασμα.

ζ — Ποΰ είνε, Χρυσσάνθη, αί αίγες, ποΰ λέγεις;
I — Ώ πάτερ, διέδησαν ήδη αί αίγες τδ όρος.
> Ή Νίνα έρριψε τά βλέμματα πέριξ αύτής, άλλά δέν είδε χα- 
Ινένα. Έν τοσούτω δέν είχεν άπατηθή· ήτο βέβαια ότι είχεν άχού-

σει έτέραν φωνήν, φωνήν έντονον χαί σοβαράν άνδρ’ος άποχρινο- 
μένου είς αύτήν.

Ούχ ήττον δμως αύτη έξηχολούθησε.

— Ποΰ εϊνε, Χρυσάνθη, φιλτάτη μου χόρη, τδ όρος ; 
Έπειτα έστάθη, δπως άχροασθή.

Καθώς τήν πρώτην φοράν, ιδού χαί πάλιν ό άγνωστος άοιδδς 
< έξηχολούθησε τδ ασμα. Μόνον είχεν ήδη φθάσει πλησιέστερον, χαί 

ί ή φωνή του ήτον εύχρινεστέρα χαί ισχυρότερα· συγχρόνως δέ τδ 
5 τρομώδες αύτής έφανέρονεν δτι ό ά'δων ήτον έρμαιο·/ συγκινήσεως 
ί δυσχαθέχτου.

Ή Νίνα, τεταρχγμένη χαί ανήσυχος, ΐστατο ήμιχεχυφυϊα, ί- 
< χουσα τούς βραχίονας χρεμαμένους χαί τάς χεϊρας συνδεδεμέ- 
ί νας, έστραμμένη πρδς τδ μέρος δθεν ήρχετο ή φωνή, ή έξακολου- 
> θήσασα τήν συνέχειαν τοΰ άσματος.
’ — ‘Η χιών τδ έχάλυψε, φίλτατε πάτερ.

> — Καί ποΰ ή χιών, ήν μοι λέγεις, χαλή μου Χρυσάνθη;
> — «Θεέ μου, έψιθύριζε τδ χοράσιον, τήν φωνήν ταύτην, ποΰ
’ λοιπόν τήν έχω άχούσει; ’Αγνοώ,άλλ’έπιθυμώ ν’άχούω αύτήν. Ώ 

παλαιόν μου άσμάτιόν, χαί άλλοι ωσαύτως σέ γνωρίζουσι! » χαί 
δάχρυα χαράς χαί έχπλήξεως έ'ρρεον έπί τών τρυφερών τής Νίνας 
παρειών.

Έμελώδησε δ’ αύθις τδν εξής στίχον.
— Ό ήλιος, πάτερ μου, έτηξε ταύτην· 
Καί αύθις έσίγησεν, όπως άχούση.
Καί αύθις ή φωνή, πλησιάζουσα πάντοτε, άνταπεχρίθη με

τ’ αύξούσης συγχινήσεως.

— Χρυσάνθη, τδν ήλιον θέλω να “δω.
— Πάτερ, δ ήλιος έδυσε πλέον έντδς τής θαλάσσης.

—Ώστε άδύνατον εϊνε νά ίδωμεν τοΰτον ένταΰθα.
Καθ’ όσον αί λέξεις αύται έφθανον εις αΰτήν, ή ταραχή της 

ηΰξανεν αί λέξεις αύται βραδέως αδόμεναι άνεπάλουν εϊς τήν 
μνήμην αύτής προσφιλή φωνήν προ πολλου λησμονηθεϊσαν, άλ- 
λ’ήδη έξεγειρομένην έν αύτη· μυρίαι δέ αναμνήσεις έπαρουσιάζοντο 
ενώπιον της λαμβάνουσαι μορφήν μάλλον ώρισμέσην χαί χαθαράν.

Αίφνης εξέβαλε κραυγήν.
‘Ο άοιδός,χαθ’ ήν στιγμήν έως τότε αφανής, έτελείονε τδν τε- 

λευταϊον στίχον, έφάνη έπι τής άτραποΰ- έν δέ τω άοιδω τούτω, 
ένδεδυμένω ένδυμα προοχυνητοΰ, ή Νίνα άνεγνώρισε τδ μαύρο·/ 
πρόσωπον, δπερ διέχρινεν έντδς τοΰ δάσους χαί δπερ τοσοΰτον 
τήν είχε φοβίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Παρελθόν γινόμενον αΐ·θις ίηστώς.

‘Ο μαύρος άνθρωπος, διότι ήτον αύτδς βεβαίως, έστάθη άμα 
ηχούσε τήν χραυγήν τής Νίνας· ιδών δέ τδν τρόμον τής πτωχής 
μιχράς κόρης, συνέστειλε τδ πρόσωπον αύτοΰ θλιβερώς.

— «Νίνα, μικρά μου Νίνα, μή φοβήσαι», τή λέγει. ‘II φωνή 
δ’ αύτοΰ ήτο τρομώδης, χαί δάκρυ θαλερδν έβρεξε τούς οφθαλ

μούς του.
‘Η Νίνα τδν έθεώρησε χατά πρόσωπον έχπεπληγμένη,διότι τήν 

έκραζε κατ’ όνομα. Οί χαρακτήρες τοΰ ά.θρώπου αύτοΰ δέν ήσαν 
πλέον ούδαμώς άγριοι, άλλά ταραχή μεμιγμένη μετά φιλοστορ
γίας έφαίνετο έπ’ αύτοΰ έλχύουσα μάλλον τήν συμπάθειαν. Τδ 
χοράσιον έστάθη χατ’ άρχάς άχίνητον έχ τοΰ τρόμου. Άλλ’ ήδη 
έτερον αίσθημα, τδ όποιον ούτε αΰτή ή ιδία ένόει, δέν τή έπέ- 
τρεπενά φύγη.

— Νίνα, έπανέλαβεν δ άγνωστος μέ φωνήν έτι γλυχυτέραν, 
Νίνα..·. Μαριέττα, άνέχραξεν αίφνης, δέν μέ άναγνωρίζεις:.. ..

— “Οχι, άπεχρίθη αύτη . . . , χαί έντοσούτω, έξηχολούθησε, 
νομίζω οτι ηχούσα τήν φωνήν σου άλλοθι που .... Μαριέτ
τα, . ναι, εϊνε άληθές, γνωρίζω αύτδ τδ όνομα .... Ποΰ, 
Ποΰ λοιπόν τδ έχω άχούσει; . . . . *Α  ■ ό πατήρ μου μοί to έδι
δαν άλλοτε, άλλ*  εϊνε πολύς καιρός έχτφτε.

— ‘Ο πατήρ σου! άλλ’ ό ίδιος σέ όμιλεϊ,
— ‘Ο πατήρ μου ! άλλά δέν σέ ώμοίαζε!
—τ Μαριέττα, έπανέλαβεν ό ξένος πλησιάζω·/ αύτήν, δέν μέ 

αναγνωρίζεις, Μαριέττα, τέχνον μου! Δέν ένθυμεϊσαι ότι δ πα
τήρ σου δηλ. έγώ σοί έμαθον τδ ασμα, τ’φ όποιον πρδ μιχροΰ 
έψαλλες; ’Ατυχής κόρη, δέν μς άναγνωρίζεις ! Ώ! εϊνε άλη
θές, έτη ολόκληρα παρήλθον φχτοτε, έτη βαρύτατα δι’ έχεϊνον 
δστις έστερεϊτο σου, χαί ή κεφαλή μου έχυψεν ύιςδ τδ βάρος 
αύτών, χαί τδ μέτωπον μου ύπδ τά βήματά των, χαί αί τρίχες 
μου έλευχάνθησαν. Άλλ’ ά/ σύ έμεγάλωσες, άν έγώ έγήρασα, 
αί χαρδίαι μας άρα μετηλλάχθησαν; Έλησμόνησες τήν μιζράν 
μας οικίαν παρά τή λίμνη Ούολσινία χαί δτε λίαν μιχράν

Τοΰ άτυχους τούτου πατρός ή ζωή έσχε τοσαύτας πικρίας ά- ί 

φ’δτου τ'ο άγαπητόν τέχνον του, τδ θέλγητρο·/τών ήμερών του είχεν < 
άπολεσθή! Μετά πολυετείς άγονους άναζητήσεις, οχληράς χαί 
άπελπιστιχάς άνεχάλυψεν άπροσδοχήτως μίαν ήμέραν τά ίχνη ϊ 

τών άρπασάντων τήν θυγατέρα του γυφτών. Καί άμέσως τά < 
πάντα χατέλιπεν ίνα έπανεύρη αύτήν οΰτω χαταντήσας εϊς Βου- 
ονχονβέντον, τήν είδε χαί έπίστευσεν δτι τήν άνεγνώρισε, παρα- ί 

τηρήσας αύτήν μετά τής Ραφαήλλας, αί δέ παρά τω γλύπτη J 
χαι τή Θηρεσία ληφθεϊσαι πληροφορία! έξήλειψαν έχ τοΰ πνεύ- , 
ματόςτου πάσαν αμφιβολίαν, Έξερχόμενον τής οικίας τής χή- ' 
ρας ένδόμυχος έμπνευσις ώδήγησεν αυτόν πρδς τήν ύπδ τοΰ χο- * 

ρασίου ληφθεϊσαν όδόν, χαί τήν έπανεΰρε. <
•Έχάθηντο άμφότεροι πλησίον άλλήλων, λησμονοΰντες τδν < 

χρόνον χαί παν επίγειον πράγμα. ‘Ο Φάβιος άπήλαυεν οΰτως εΰ- < 
δαιμόνιας άνεξαντλήτου, δτε ή Ιωάννα είπεν είς αύτόν.

— « Ώ πάτερ μου, πόσην χαράν έπίσης θά αϊσθανθή χαΐ ή 

μήτηρ μου !
— Ά! ή θηρεσία, εϊπεν ό Φάβιος χαί έμεινε σύννους έπί 

στιγμάς τινας.
Τδ δνομα τής Θηρεσίας προφερθέν ύπδ τοΰ χορασίου ήτον ώς 

βέλος δπερ προσέβαλλε·/ αύτδν χατά τήν φαιδράν έκείνην πτήσιν, 
εϊς ήν έβυθίζετο ή ψυχή αύτοΰ, καί βπερ έβίαζεν αύτδν νά έπα- 

ναπέση έπί τής γής.
“Α ! ή Θηρεσία, έπανέλαβεν ό Φάβιος μετά τινας στιγμάς σιω

πής .... ναι, έπεθύμεις νά τήν ιδης ΐνα τή ε’ίπης δτι μέ έπα- 
νεΰρες .... Άλλά δέν δύναμαι νάφανώ ένταΰθα μετά σοΰ .... 
Δέν έννοεϊς, τέχνον μου, άλλά δέν δύναμαι νά μείνω ένταΰθα· 
κίνδυνοι μέ άπομαχρύνουσι· θά τούς έννοήσης μίαν ήμέρκν ....

— Κίνδυνοι; μήπως θέλει τις νά σέ χαχοποιήση, πάτερ;
—“Αλλοτε θά σοί έξηγήσω τοΰτο· ιδού,τέχνον μου,θά έπανέλθης 

μετ’ ολίγον ήμέραν τινά νά ιδης χαί νά έναγχαλισθής τήν Θη
ρεσίαν άλλά σήμερον τοΰτο εινε αδύνατον. Πρέπει νά έπιστρέψω 
μετά σοΰ έχει, είς Ούολσινίαν ή δπου θέλεις, άλλ’ ένταΰθα δέν 

δύναμαι νά μείνω.
— Άλλά, πάτερ, μίαν μόνην στιγμήν άφες με νά εϊπω είς 

τήν μητέρα μου, εϊς τήν αδελφήν μου, τήν αγαπητήν μου Φα- 
φαήλλαν, άφες με νά εϊπω εις αύτά; δτι μετά σοΰ άναχωρώ· 
εϊνε τόσον χαλαί δι’ έμέ, ώστε )ίαν θά άνησυχήσωσιν έάν δέν 

μέ έπανίδωσιν.
— “Οχι, είπεν ό Φάβιος· θά αναγγείλω είς αύτάς διά τίνος 

δτι είσαι μετ’ έμοΰ καί δτι θά τάς έπανίδης έντδς ολίγου· οΰτω 
δέ δέν θά προξενήσωμεν εις αύτάς ούδεμίαν ταραχήν ένώ, έπα- 
ναβλέπουσα τώρα αύτάς διά νά τάς άποχαφετίσης, δέν συλλο

γίζεσαι τήν λύπην τοΰ άποχωρισμοΰ; .
Καί λέγω·/ ταΰτα, ό Φάβιος ήγέρθη χαί έχίνησε χρατών έκ 

τήςχειρδς τήνΝίναν άχολουθοΰ σαν αύτδν βραδέως· αύτη ήτο ευτυ
χής συνοδεύουσα τόν πατέρα της άλλά χαταλυπημένη διότι άνεχώρει 
τοιουτοτρόπως χωρίς νά έπανίδη τήν Θηρεσίαν καί τήν θυγα
τέρα της. Περιπατώ·/ ό Φάβιος συνδιελέγετο ήρέμα μετά τής Νί
νας, ώμίλει περί τών πλεονεκτημάτων αιφνίδιου χωρισμού, άλ-

έγώ σέ παρελάμβανον έντδς τής λέμβου χαί έβαίνομεν έπί τών 
χυμάτων συνηνωμένοι χαί συ μέν έθεώρεις τούς άργυροειδεΐς ιχθύς 
παίζοντας πίριξ ήμών, έγώ δέ έθεώρουν σέ χαί σοί έψαλλον πα- 
λαιά τινα άσματα· χαι τά πτηνά τά όποια ήγόραζον διά σέ, τά 

όποια έθετον έντδς χλωβίου χαί είς τά όποια συ έδιδες τήν τρο
φήν, έλησμόνησες πάντα ταΰτα; “Ησο τότε λίαν μιχρά, μέ ώνό- 
μαζες πατέρα, μέ ήγάπας πολύ χαι ήμεθα εύδαίμονες! Μίαν 
δ’ ήμέραν έπεσες έπί τών πετρών χαι ή μιχρά σου χειρ έξεδάρη 
χαί τότε έπί πολύν χαιρδν σέ έφεραν έπ’ έμοΰ, έπειδή δέν έτόλ- 

μας πλέον νά περιπατήσης, φοβουμένη μή πέσης πάλιν! Ήμέραν 
δέ τινα, Θεέ μου! ήμέραν άποφράδα χαθ’ήν έτυχες μόνη έπί 

τής όδοΰ, γύφται διερχόμενοι σέ ήρπασαν, έγώ δέ σέ έ ζήτησα 
χαί χατεδίωξα τούς άρπαγας έχείνους, τούς άρπαγας, οΐτιν ες μοΰ 
άφήρουν τήν ζωήν χαι τήν ευδαιμονίαν, χαί δέν ήδυνήθηννά 

άνεύρω τά ίχνη αύτών. Έλησμόνησες λοιπόν ολον τοΰτο τό 

παρελθόν ; »
[ Καθ’ δλην ταύτην τή/ ομιλίαν τού προσχυνητου, πασαι αί λε- 
| πτομέρειαι, τάς όποιας ούτος άνεχάλει, διήρχοντο ώς δν ειρον 
[ διά τής φαντασίας τοΰ χορασίου. Πολλάχις αύτό είχε συλλογι- 

σθή όλα αύτά χαί τόν πατέρα του χαί τάς έξαφανισθείσας έχείνας 
ευτυχείς ήμέρας· έπανέβλεπε τώρα δλας αύτάς τάς άναμνήσεις 
έπανερχομένας πρός αύτήν χαί χαθ’ όσο/ αύται ένιψυχούντο,

' πάσα δυσπιστία έξέλειπε, πάς δυσταγμός έξηφανίζετο. Έφθασε 
] τέλος στιγμή χαθ’ ήν τό σχότος διελύθη χαΐ το φώς έλα μψε· τότε

ή χόρη δέν ήδυνήθη πλέον νά χρατηθή χαί, πίπτουσα είς τάς 

άγχάλας τοΰ προσχυνητοΰ,
> — «Πάτερ μου!» άνεφώνησεν.
> Ούτως ό μέν Φάβιος έχλαιε χαί έθλιβε τδ τέχνον αύτοΰ έπί

> τού στήθους, ή δέ Νίνα ένηγχαλίζετο τόν πατέρα αύτής.
/ Υπήρξαν τότε στιγμαί άφάτου ευδαιμονίας. Τά δύο ταΰτα δντα, 
/ χωρισθέντα άλλήλων ύπο τών περιπετειών τής τύχης, έπανευρέ- 

θησαν τέλος, χαί ή χαρδία τοΰ πατρός έπλημμύρει ύπό χαράς. 
Τό τόσον σχληρώς άπολεσθέν, τό τόσον πολυχρονίως ζητηθέν 

τοΰτο τέχνον, τό είχε τέλος πάντων ένώπιον τών δφθχλμών του, 
εις τάς έγχάλας του, έπί τής χαρδίας του· δέν έπαυε νά Οεωρή, 
νά άχούη χαί νά θωπεύη αύτό. Το δνομα πατήρ, τό ύπό τής Νί
νας εις αύτδν διδόμενο·/, προ τοσούτου χαιροΰ ούδεμία φωνή είχε 

προφέρει δι’ αύτόν, χαί εϊς τό γλυχΰ τοΰτο δνομα εύρισχεν άνεχ- 

λάλητον τέρψιν.
Συγχρόνως ηύχαρίστει τον Θεόν άποδόντα αύτω την θυγα

τέρα του.
Έπειτα δ Φάβιος, τοποθετήσας τήν χόρην του έπί άχρας τινδς 

τής άτραποΰ έστρωμένης έχ βρύων, έχάθισε πλησίον της χρατών 
τάς χεϊρας αύτής έντος τών ΐδιχών του χαί τούς οφθαλμούς του 
έπ’ αύτής προσηλωμένους χαΐ τή ώμίλησεν έπί πολλήν ώραν 
ύπενθυμίζων είς αύτήν μυρίας έτι λεπτομέρειας τοΰ παρελθόντος 
χαί έρωτών αύτήν πώς διήλθε τοσαΰτα έτη μαχράν αύτοΰ, ύπερ- 
θαυμάζων τήν ωραιότητά της χαί θελγόμενος έχ τής λαλιάς της· 

’ έλάλει δέ σχεδόν χαμηλοφώνως ώσεί έφοβεΐτο τήν ΰπαρξιν μαρ- 

J τύρων τής εύδαιμονίας του.
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λ’ή Νίνα άμυδρώς πως ένόει δτι είχεν ίσως δίκαιον. Ό δέ πα
τήρ αΰτής έπανελάμβανεν έκατοντάκις δτι ή απουσία της έσται 
βραχεία και δτι θά έπιστρέψη μετ’ ολίγον ότι δ πρώτος διαβά
της, τόν δποίον ήθελον απαντήσει, θά παρεκαλεϊτο ύπ’ αΰτοΰ νά 
είδοποιήση τήν θηρεσίαν- δτι τά πάντα ήθελον διευθετηθή τοιου
τοτρόπως, καί ή Νίνα σχεδόν πεπεισμένη ήκολούθει αΰτόν. ’Ό τι 
δέ μάλλον έπειθεν αύτήν νά μή έπιμένη περισσότερον, ήτον ή 
ιδέα τώ ν έπαπειλούντων τδν πατέρα της κινδύνων, τοΰς δποίους 
αΰτδς δέν τή έσαφήνιζε καθαρώς, άλλ’ ύπό τών οποίων έν 
τοσούτω ή φαντασία αΰτής σφοδρώς προσεβλήθη.

‘Υπήκουσε λοιπόν είς τήν Οέλησιν τοΰ πατρός της, καί, εισδύ- 
σαντες άμφότεροι εις τόν δαίδαλον τών βράχων καί κρημνών, 
δι’ ών έλικοειδώς έφέρετο ή δδός, ταχέως άπεμακρύνθησαν τοΰ 
Βουονκονβέντου γενόμενοι άφαντοι.

<
f ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ IE'.

Ό 'Τάιητθος καί ό δον Βλάσιος άναν.αλύπτουσιν 
δτι δύο ν,αι δύο κάμνονν τέσσαοα.

Κατά τδ διάστημα τούτο ό Υάκινθος έτρεχον έσπευ σμένως 
είς τήν οικίαν τοΰ δημάρχου.

Μάτην εΐχε ζητήσει τήν Νίναν εις τά πέριξ τοΰ χωρίου καί 
πρδς τδ μέρος τοΰ ποταμοΰ- οΰδαμοΰ οΰδέν αΰτής άνεκάλυψεν 
ίχνος. Παιδίον τι ϊδόν τδν προσκυνητήν διαβαίνοντα ειδοποίησε 
τον Υάκινθον δτι ούτος είχε διευθυνθή πρδς δ μέρος καί ή Νίνα. 
Τοΰτο έδιπλασίασεν έτι τήν άνησυχίαν τοΰ νέου.

Άποκαμών άπδ τήν ματαίαν άναζήτησιν καί άναλογιζόμενος 
δτι καθ’ έκαστον άπολλύμενον λεπτόν δ Φάβιος έτι άπεμακρύνετο 
μετά τής Νίνας, ό Υάκινθος άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν 
άτελεσφόρητον ταύτην έρευναν καί, έπιστρέψας εϊς τδ χωρίον, 
έσπευσε ταχέως εϊς τήν οικίαν τοΰ δημάρχου.

Ό δον Βλάσιος ήτο μόνος εϊς τδ δωμάτιόν του, δτε ό Ί α- 
κινθος εϊσήλθεν.

Ό φόβος, ή οργή καί ή συγκίνησις τήν δποίαν ό δυστυχής 
είχε πρδ ολίγου αϊσθανθή ίδών έαυτδν ένώπιον δύο ληστών, δλα 
ταΰτα τά ποικίλα αισθήματα ειχον ώς εϊδομεν συγκεντρωθή εΐς 
έν και μόνον, δηλ. τήν επιθυμίαν τοΰ νά έκδικηθή συλλαμβά- 
νων τοΰς ληστάς.

'Άμα εισελθών εΐς τήν οικίαν του δ δον Βλάσιος είχεν άπο- 
στείλει τδν υπηρέτην του πρός άναζήτησιν τών δύο ή τριών ατό
μων τών έπιφορτισμένων τήν έν Βουονκονβέντω άστυνομίαν συγ
χρόνως δ’ ή οικονόμος του έτρεχε δρομαίως πρδς τδν σκευοφύ
λακα τής εκλησίας, ΐνα είπη αΰτω νά κρούση κατεσπευσμένως 
τοΰς κώδωνας. ‘Ο δον Βλάσιος τεταραγμένος καί κεκμηχώς έρ- 
ρίφθη σχεδόν αναίσθητος έπί θρονιού τινδς περιμένων τοΰς ύπδ 
τών φρικτών ήχολογούντων κωδώνων προσκαλούμενους.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην δ ‘Υάκινθος έπαρουσιάσθη άσθμαί- 
νων ένώπιον του.

— « Κύριε Δήμαρχε », τω λέγει εισερχόμενος.
— 'Ιδού λοιπόν, φίλε μου, δπου έφθάσατε, καί σας εΰχαρι- 

στώ .... Εΐσθε πολλοί; εΐσθε έτοιμοι πρός άναχώρησιν ; δέν 

πρέπει νά χάνωμεν καιρόν.
— Άλλά, κύριε δήμαρχε, ήρχόμην νά σάς έρωτήσω ....
— ’Ίσως τινα διεύθυνσιν έλαβον; πρός τοΰς βράχους θά τοΰς 

σαματήσωμεν διά καταδιώξεως.
— Πώς; ήςεύρετε λοιπόν . . .
—■ Έάν τό ήξεύρω! βεβαίως τό ήςεύρω- τή άληθεία ώραιαν 

μοί κάμνεις έρώτησιν, ώς άν δέν τοΰς εΐχον ίδεϊ.
— Τοΰς είδατε; ποΰλοιπόν; άμφοτέρους;
— Σοι λέγω δτι άνεχώρησαν διά τών βράχων, δτι διευθύνον

ται πρδς το όρος· μοί τό ειπον.
— Σάς τό ειπον!
— Και δέν πρέπει νά χάνωμεν καιρόν διά νά τοΰς φθάσωμεν.
— Καί έγώ τοΰτο έπιθυμώ 1 Ήρχόμην νά σάς ειδοποιήσω 

καί νά σάς ζητήσω άνθρώπους πρός καταδίωξιν αΰτών.
— Νά μέ είδοποιήσης! είσαι λοιπόν τρελλός ‘Υάκινθε ; Ά! 

πρδ πάντων λάβετε μεθ’ ύμών δπλα, διότι αΰτοί εΐνε καλώς 

ώπλισμένοι.
— Εΐνε ώπλισμένοι;
— Είνε ώπλισμένοι άμφότεροι.
— Άμφότεροι! άλλά τοΰτο εΐνε άδύνατον- ή Νίνα δέν δύ

ναται νά ήνε ώπλισμένη.
— Τίς σοι όμιλεϊ περί Νίνας ; 'Ομιλώ περί ληστών.
— Ναί, ό προσκυνητής . . .
— Ποιος προσκυνητής;
— Εκείνος, δστις τήν ήρπασεν, ό Φάβιος.
— Ποιος Φάβιος; έκεϊνος δστις ήρπασε τό βαλα'ντιόν μου;
— Τό βαλάντιόν σας; ό Φάβιος ό άπαγαγών τήν Νίναν, τήν 

θυγατέρα τής Θηρεσίας.
— Άλλά τίς σοί όμιλεϊ περί θηρεσίας καί Φαβίου; Σοί 

δμιλώ περί τών ληστών, οϊτινες μέ έγύμνωσαν.
— Καί έγώ περί ένός έπαράτου προσκυνητοΰ κλέψαντος τήν 

θυγατέρα τής Θηρεσίας.
— Πότε;
— Πρό μικροΰ.
— Είς ποϊον μέρσς;
— Έκεϊ, έπί τής όδοΰ έν τω μεταξύ τών βράχων ή πλη

σίον τοΰ ποταμοΰ, δέν ήςεύρω.
— Έν τώ μεταξύ τών βράχων! Άλλά τότε ούτος πρέπει νά 

ήνε έκ τής συμμορίας αυτών- εινε εις τών κακούργων. Καί ποιος 
τόν είδε;

‘Ο 'Υάκινθος έδιηγήθη συντόμως δ τι έγνώριζεν. δ δέ δήμαρ
χος ο τι τώ συνέβη μεγαλοποιώ-; ίσως τοΰς κινδύνους, τοΰς όποιου. 
διέτρεςε, καί τήν γενναιότητα, ήν ανέπτυξε κατά τήν περίστασι 
εκείνην.

Ή διπλή αΰτη άποκάλυψις έφώτισεν άμφοτέρους- τούλάχιστον 
ένόμιζον τοΰτο, καί, δτε μετ’ ολίγον έφθασαν χωρικοί τινες καί 
οί χωροφύλακες τοΰ χωρίου, δ μέν ‘Υάκινθος ήτο βέβαιος δτ· 
δ Φάβιος ήτο γύφτης και κακούργος, δ δέ δήμαρχος ήτο πεπει 
σμένος δτι δ προσκυνητής ούτος, δ άρπαξ τοΰ κορασιού, ήτο σύν 
τροφος τών ληστών. (Ακολουθεί).

ΠΕΡΙ ΛΑΧΩΡΠΣ
(συνέχεια άπό σελ. 108).ΠΙΝΑΞ Δ’.

Ρ άδσι α-Τ έτζι α-Σίγγ. Ραδσια-Δινανάτ-Φαχήρ
ψδ'δος χορυβάντων ΰπό Ορησκ. ϊνθουσ. Λατεχομίνων).

Νουρεδίν.

Σερδάρ-Δόστ-Μαχμέτ, ήγεμών τήςΚαζούλ, 
αίχμαλώτισΟεΐς παρά τών Άγγλων διότι καϊ αν αξιωθείς 

—®ρ’ αύτών φιλικής περιποιήσεως χαΐ έλεοθερία; συνεμάνη- 
σεν έναντίον των χατά τον τελευταίο-; πόλεμον 

τής Λαχώρης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ. (Συνέχεια άπδ σελ 316 τομ. ΔΙ)
Πόλεις τής Ίουδαίας.

ΙΕΡΟΓΣΑΑΗΜ (1).

Ιερουσαλήμ (πιθανώς ή άρχαία Σαλήμ)=« ουράνιος » ή «όρα- 
σις ειρήνης» ή «δψονται ειρήνην», ήτις έτυμολογία φαίνεται πι- 

ανωτερα και ούτως είπεϊν προφητικώς έπιτεθειμένη τή πόλει, 
εν~η έπ’ έσχάτων των χρόνων άνεύραντο οί άνθρωποι τήν πάντα 

_.jyo5v ύπερεχουσαν ειρήνην, τόν υιόν καί λόγον τοΰ Θεοΰ. Τινές 
θελουσιν δτι ή ‘Ιερουσαλήμ ε’νε σύνθετος έκ τοΰ ονόματος τής 

κάτω πόλεως, τής ύπό τοΰ Μελχισεδέκ κεκλημένης Χαλήμ, και 
του τής άκροπόλεως ‘Ιεδοΰςι ύπό τών ‘Ιεβουσαίων δνομασθείσης, 
τροπή μόνου τοΰ β εϊς ρ, δπερ δά έγένετο, λέγουσι, καί έπί τοΰ 
Ίορδάνου «Δύο γάρ ποταμοί, δτε Ίόρ καί ό Jar, μιγνύμενοι 
και ένα ποταμόν άποτελούντες, και τάς επωνυμίας ήνωσαν.» "Αλ
λοι το πρώτον μέρος «‘Ιεροί » λέξιν έλληνικήν θέλουσι, τό δέ 
δεύτερον «Σαλήμ» ειρήνην έςηγοΰσιν ούτοι δ’ε·’.σίν οί φρονοΰντες 
οτι ‘Ιερουσαλήμ ώνομάσθη και έκ τοΰ δτι τό Α'. άνάκτορον τοΰ Σο- 
/.ομώντος ιερόν έλέγετο, «ύστερον δέ παρεφθαρμένως τήν πόλιν 
απο τοΰ ιερού ‘Ιερουσαλήμ δνομασθήναι, ύπό δε τών ‘Ελλήνων 
φερωνύμως ^‘Ιεροσόλυμα λέγεσθαι». Έτερός τις προσθέτει δτι 
«οι Ιεβουσαϊοι έλόντες τήν βασιλίδα πόλιν τοΰ Μελχισεδέκ ωκο- 
δόμησαν και φρούριον μέγα έπί τοΰ περίοπτου καί άγιωνύμου 
ορούς Σιων, περί ου πολύς έν ταϊς 
καν δέ τω φρουριω άμα τε καί τη 
πατρός αύτών ‘Ιεβούς, ήτοι πεπατημένη· καί τοΰτ ο δεύτερον τής 
ά/ίας πόλεως όνομα, ώς έν ταϊς θείαις όράται Γραφαΐς» και έν- 
ταΰθΟ- ύπονοεΐ, φαίνεται, τό 24 —25 έδαφ. τοΰ ΚΑ' κεφ. τοΰ 
Αουκα, εις δ λέγεται «καί ‘Ιερουσαλήμ έσται πατ ουμένη ύπό 
εθνών,^άχοι πληρωθώσι καιροί εθνών». ‘Η ‘Ιερουσαλήμ τέλος, 
εν η εόασιλευσεν ό Μελχισεδέκ, ό Δαβίδ καί δ Σολομών, έλέ
γετο πρό τοΰ Δαβίδ Ίεβούς, διότι κατωκεΐτο ύπό τών Ίεβουσαίων. 
Πρό της έποχής τοΰ Δαβίδ ούδείς δύναται νά άποφανθή θετικώς 
πότε ή πόλις έλαβε τό αϊνετόν καί πολυύμνητον καί δία τοσούτων 
αιώνων περισάλπιγκτον δνομα Ιερουσαλήμ.

‘Ιερουσαλήμ σημαίνει καί κληρονόμημα τής ειρήνη?, τό δέ 
δνομα ‘Ιερουσαλήμ άπαντάται καί εις τό βιβλίον τοΰ Ίη„ΰ το3 
Ναυή (I. 5). Έκ τούτου δμως’δέν έπεται δτι τ’ο δνομα αύτό είχεν 
αυτή και έπι τής εποχής τής κατακτήσεως.
• .° i έπανακτήσας τήν καταστοαοεϊσαν
υπο του Τίτου ‘Ιερουσαλήμ έκάλ=σεν αύτήν Αίλίαν Καπιτωλίναν 
(Aeha Carolina) και δΓ αύτό οί γεωγράφοι Άραβες τοΰ μίσου 
α'ωνος ονομαζαυσιν αύτήν «Αίλίαν». ’Εκαλείτο δ’ύπό τών 
Αραοων κα^ωΐ cas» ή «bet-eI-mac_das)>, δ έστι τό θυσιαστή-

ή τα «;Αγια τών Άγιων», ές ού φαίνεται δτι ή πόλις αύτη 

Τ2ϊ21ητο έκπαλαι ίερά. ‘Η πόλις «Κάδυτις», μνημ3_

:ΐ78γεια τών τ°3 δ· x 'οδο-?'-

‘Ιεραϊς Δέλτοις λόγος. "Εθη- 
ζόλει .Σαλημ τό δνομα τοΰ

νευουσιν οί άρχαϊοι συγγραφείς ώς κυριευθείσης ύπό τοΰ βασιλέως 
Νεκω (Ήρόδ. Βι6λ. Β'. 159) είνε ή ‘Ιερουσαλήμ, «Κάδυτις» δέ 

εινε ονομα διεφθαρμένου άπό άλλο άρχαιότερον όνομα «Κάδυ- 
σθα-Kadislha» S έστι Ίουδαία.

Ή πόλις ‘Ιερουσαλήμ κεϊται εις τό βόρειον πλάτος της 31 
32ο και εϊς εϊς τό μήκος τής 56ο καί 3»'.

Ή ‘Ιερουσαλήμ κατέχει τό υψηλότερου άκρου τών δρέων τής 
Ίουδαίας και ύψοΰται έπ: τόπου ορεινού και πετρώδους 2500 
πόδας ύψηλοτέρου τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί δΓ αυτό γί

νεται λόγος συχνά περί άναοάσεως καί καταδάσεως (Ματθ. Κ' 
17. 18. Αουκ. ΙΗ' 31. Ιθ' 28 Ίωαν. Β' 13). ‘Η Ιερουσαλήμ 
κατά Ιώσηπον «προανίσχει τής περίοικου πάσης, ώσπερ ή κε
φαλή σώματος» και περικυκλοΰται ύπό φαράγγων βαθύτατων, 

πέραν των όποιων άναόαίνουσίν όρη υψηλότερα, καί δΓ αυτό ή 
πόλις δέν φαίνεται μακρόθεν. "Αλλοτε διεκρίυοντο εϊς τήν πόλιν 
αυτήν τρεις λόφοι, ών δ πρός τό Ν. Δ. κείμενος ήτον ό πλέον 
ύψηλσς, ό μάλλον έκτεταμένος, και έκαλεΐτο τό όρος «Σιών » 
Περί του ύψους τής «Σιών» λάλων δ Ίώσηπος έν βιβλίω. 
I 3. 5. λχγει «παρ ο καί τινες ούκ άσκόπως δμφαλόν τό 
άστυ τής χώρας έκάλεσαν». ’Επί τής άκρας «Σιών» ’ ύπήρχεν 

ή ακρόπολις τών Ίεβουσαίων, περί ής ούτως εις τών θαυμαστών 

αυτής αποφαίνεται· «Τό άγιώνυμον όρος Σιών κεϊται πρ’ος μεσημ
βρίαν της πόλεως δν υψηλότερου καί τό μήκος ίθύτερον τοΰ τε 
Μωρία καί τής Ακρας. "Εχει τοίνυν ύψος κατά τόν Σουβέρτιον 
2381 ποδ. ύπερανέχου άποτόμως έκ τής φάραγγος τών υιών 
Εννόμ παρακειμένως πρός μεσημβρίαν καί άποχωριζόμενον τής 
« Ακρας » άπό βορρά διά τής φάραγγος τών Τυροποιών, εϊς ήν 
επάλληλοι κατεληγον αί οίκίαι» (Ίώσηπος πολ. Ίουδ. Κ”. 4). 
Εν δε ταις ίεραϊς γραφαις ή φάραγς Έννόμ πρός μεσημβρίαν 

τής τών Ίεβουσαίων πόλεως τίθεται, 
Ν. ΙΓ’. 8 ΙΗ. 16) «καί άναβαίνει τά 
έπί νώτου τοΰ Ίεβοΰ:

Αντίκρυ τοΰ δρους 

νεκροταφεία τών Όρθοδ; 
αύτοΰ, ύπήρχε μαστός τι 
δνπερ

ίτοι τής «Σιών» (Ιησ. 
ίριχ εις φχρχγγχ Έννόμ 

χπ'ο Αιοός· αΰτη έστιν ’Ιερουσαλήμ».
«Σιών », έφ’ ου ύπάρχουσι σήμερον τά 
ςων, Λατίνων καί ’Αρμενίων καί Β. Αν. 
ς ταπεινότερο?, εχων μηνίσκου σχήμα,

;ιθανώς είχον κατακτήσει οί ’Ιουδαίοι κατά τάς πρώτα; 
τής κατακτήσεως εποχάς, και έπ’αύτοΰ τοΰ λόφου έςετείνετο, φαί
νεται, ή πόλις του Δαβίδ (Βασιλ. 4. ΚΒ’ 14 παραλ. Βιβλ.’ Βν’ 

Κ^φ. ΛΔ 22 Ψαλμ. τοΰ Δαβίδ ΜΔ'3). Ό υπό πάντων άναφε- 
ρόμενος ουτος μαστός ο,ομα ίδιον έν τή Γραφή δέν έχει και έν 
τφ ψαλμφ ώς έφεςής άναφέρεται· «... 5ρη Σιών τά πλευρά 
τοϋ βορρά, ή πόλις τού Βασιλέως τοΰ μεγάλου». Ό Άντίοχος 
ωκοδομησεν έπ’αΰτοΰ άκρόπολιν,καί έκτοτε ώνομάσθη άπας ό λό
φος « "Ακρα ».

Η έπί του δρους «Σιών» πόλις έλέγετο πάντοτε άνω πόλις' 
ή δέ κατώτερα έκαλεΐτο κάτω πόλις και διεχωρίζετο διά τής 

καταφερομένης κοιλάδος άπο τό Β. Δν μέρος πρός τό Ν. Α. τής 
διερχομένης παρά τήν πηγήν τοΰ «Σιλωάμ» (Ίωάν. θ'. 11) 
και άποληγούσης εις τήν Κοιλάδα τών Κέδρων, ήτις κατά τόν 
Ίώσηπον καί φάραγς των Τυροποιών έλέγετο· Ν. Α τής «Άκρας»

ύπήρχεν άλλος μαστός καλούμενος όρος τοΰ Άμωρία (Παραλ. Γ’. ' 

^6λ. Β. έδ. 1). Έπ’ αύτοΰ τοΰ μαστοί κατά τήν παραδοσιν ο 

’Αβραάμ έπεχείρησε νά προσφέρη τόν ’Ισαάκ εις Ου. αν ε.. αυ 
τοΰ προσηυχήθη ό Ιακώβ φεύγων τον αδελφόν αύτοΰ ΊΙσαυ· επ αυ
τοί τοί λόφου εΐδεν ό Δαβίδ τόν έξολοθρευτήν "Αγγελον «Και 
έςελέξατο έαυτω Δαβίδ τον θάνατον καί ήμέραι θερισμοί πυρών, 
καί έδωκε Κύριος θάνατον έν ’Ισραήλ άπό πρωΐθεν έως ώρας 
άοίστου, καί ήρξατο ή θραίσις έν τω λσώ· καί άπεθανον έκ του 
λαοί άπό Δάν καί έως Βηρσαδεέ έβδομήκοντα χιλιάδες'ανόρω/ 
καί είπε Δαβίδ τω Άγγέλω τω διαφθείροντι έν τώ λαω· πολύ 

νΰν, άνες τήν χεΐρα σου· καί ό άγγελος Κυρίου ήν ,παρα τη 
άλω Όονά τοΰ Ίεβουσαίου καί είπε Δαβίδ ό βασιλεύς προς 
Ό?νά· 'ούχί δτι άλλά κτώμενος κτήσομαι παρά σοΰ έν άλ/.άγ- 
ματι, καί ούκ άνοίσω τώ Κυρίω μου θεώ βλοκαυτώματα δωρεάν 

καί έκτήσατο Δαβίδ τον άλωνα και τούς ρόα, έν αργυρ.ω σι 
κλων πεντήκοντκ κτλ. » Βασιλ. Β . κεφ. ΚΔ .15.17—24) έπ'αυ- 
τοΰ τοΰ λόφου έκτισεν ό Σολομών τον θαυμαστόν ναόν,^ έν φ 
έναπέθηκε τήν Κιβωτόν τής διαθήκης (Βασιλ. Γ'. Κεφ. Ε'. ΣΤ'.

Ζ'·Η')· ,
Άβαρίμ. Τό όρος Άβαρίμ άπεχωριζετο απο της « Ακρας » 

διά πλατείας κοιλάδος ή φάραγγος. Σίμων δμως ό Μακκαδιιος ο 
κατασκάψας την Άκρόπολιν τοΰ Άντιόχου έχωσε τήν φαραγγα 
αύτήν καί ούτως οί δύω μαστοί δηλ. ή « "Ακρα » καί τό όρος 
Άβαρίμ άπετέλεσα» έι μόνον ύψωμα. Πρ’ος Δυσμάς ή όρθοτερον 
είπεϊν Ν-Δκώς τοΰ ναοΰ ύπήρχεν έπί τής φάραγγος τών Τυρο

ί ποιών γέφυρα φέρουσα πρός τό Β.-Αν. μέρος τής « Σιών », εις δ 
Ι ύπήρχεν ϊσόπεδόν τι καλούμενον καί αύτό μαστός. Πρός ^βορράν 
’ τοΰ όρους «Άμωρία» ύπήρχε τέταρτός τις μαστός δνομαζομενος 
ϊ «Βεζεθά». Τόν μαστόν αύτόν περιέλαβον έπί’Αγρίππα βασιλέως 
ί (Πραξ. ΚΕ'—ΚΣΤ') διά φραγμοί έν τή πόλει καί το μέρος 
S αύτό ώνόμαζον νέαν πόλιν, τά δ’ οχυρώματα τής νέας πόλεως 
; ήσαν τά άσθενέστερα, καί διά τοΰτο αί πολιορκία', τής ‘Ιερουσα- 
( λήμ έκεϊθεν ήρχιζον. Έκ τών άλλων τριών μερών ή πόλις ήτον 

ί έςησφαλισμένη διά φαράγγων ή πρ'ος άνατ. φάραγ, έλέγετο 
ί τών Κέδρων έκ τοΰ ονόματος τοί χειμάρρου τοΰ ρέοντος δ.ά τής 
! φάραγγος· δπερ μέρος καί κοιλάς Ίωσαφάτ έκαλεΐτο! (Ιωηλ.

Γ. 12). Ούτως ονομάζεται καί σήμερον καί χωρίζει τήν Ιερου
σαλήμ άπό τ'ο όρος τών έλαιών, ίπερ κεϊται πρ'ος »«Μλ®ί·

Ή πρ'ος μεσημβρίαν φάραγς ονομάζεται φάραγς' Έννόμ (Ιη
σούς Ν. ΙΕ' 18) πρ'ος δέ τό έν τής φάραγγος αύτής άκρον ίιπήρχεν 
ή πηγή τοΰ Σιλωάμ «ύπαγε εϊς τήν καλυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ 

καί νίψαι» (Ίωαν. ό Εύγ· Θ · 11 )·
Τά ύδατα τής πηγής ταύτης κομίζονται ύπό τών εντοπίων 

? εισέτι λίαν ιαματικά καϊ μετοχετεύονται δΓ οχετού παναρχαιου 
> 5λ9 μέτρων μήκους έπί βράχου λελαςευμένου εις τήν καθ' αύτό 

κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ, δς είνε τόσον εύρύχωρος, ώστε δύ- 
I ναταί τις νά τ’ον διέλθη άνευ τινός δυσκολίας. Τήν υπαρςιν τοΰ 
) δχετοϋ αύτής άποδίδουσιν εις τόν Σολωμώντα, δς κατεσκεύασεν 
ί αύτόν καϊ τήν κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ ώς και άλλας δεςαμε- 
( νάς, ίνα ποτίζωνται οί περίφημοι παρακείμενοι κήποι αυτου. Επι

ταύτης λέγεται, δτι ή μήτηρ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου ·, 
‘Αγ. Ελένη ίδρυσε ναόν, άλλά σήμερον ούδ’ ίχνος αύτοΰ σώζεται. > 

Πρός τούς πρόποδας τοΰ δρους Άμωρία Β. Ακως τής «Σιών» , 
ή πόλις ‘Ιερουσαλήμ περιετειχίσθη κατά καιρούς ύπό διάφορων. ( 
Κατά τόν Ίώσηπον ή Ιερουσαλήμ είχε τρία τείχη, το δ επ. 
σημότερον τής πόλεως ταύτης κτίριον ήτον ό Ναός του Σολω- 
μώντος έπί τοΰ δρους «Άμωρία», δς άνωκοδομήθη έπί του Ζο- 
ροδάβελ και άναζαινίσθη ύπό τοΰ ΊΙρώδου. Δεύτερον, οικοδόμημα 
επίσημον ήτο τ'ο φρούριον «Σιών» κατοικισθέν έπϊ Δαβίδ και 
δΓ αύτό λεγόμενον κατόπιν πόλις Δαβίδ- εις τ'ο μέρος δ’ αύτό ήτο 
τ'ο θαυμαστόν άνάκτορον τοΰ Σολωμώντος. δπερ έλέγετο και «οί
κος δρυμοί τοΰ Λιβάνου» (Βασιλ. Γ Κεφ. Ζ 2.). Ώνομάσθη 
δ' ούτω (οίκος δρυμού δηλ.) διά τ'ο πλήθος τών Κέδρων του Λι
βάνου, άςπερ μετεχειρίσθησαν πρός κατασκευήν του· τ'ο δ’ άνά
κτορον αύτό έκειτο πιθανώς πρ'ος τ'ο μεσημβρινόν μέρος τής 
«Σιών»,διότι ή βασιλϊςή κατοικοίσαξτήν πόλιν Δαβίδ δι αυτής ανε- 
βαινεν εις τόν οίκον της (Βασιλ. Γ Κεφ. Ζ’.8).Ότε οί Βαβυλώ

νιοι κατέκτησαν τήν ‘Ιερουσαλήμ, κατεκαυσαν αύ.ή*  και, .α 
λαμπρότερα τής πόλεως οικοδομήματα, εν οι, και τ-> ά,ιαγα 
στον Ναόν καϊ αύτ'ον τόν βασίλειον οίκον τοΰ Σολωμώντος (Βα- 
σιλ. Δ’, κεφ. ΚΕ .9) «καϊ ένέπρησετόν οίκον Κυρίου καϊ τόν οίκον 

τοΰ βασιλέως καί πάντα? τούς οίκους ‘Ιερουσαλήμ καί πάντα οικον 
ένέπρησεν ένπυρίό άρχιμάγειρος».Έπϊ Ζοροβάβελ άνωκοδομήθη, 
ούλλ’ ούχί τόσον λαμπρά· βραδύτερον οί Μακκαδαϊοι άνήγειραν 
πρός βορραν τοΰ ναοΰ φρούριον, δπερ έκάλεσαν Βάρις. Ο ‘Ηρώδης 
τό ένίσχυσε καί τό ώνόμασεν Αντωνίαν, πρός τιμήν τοΰ Μάρκου 
’Αντωνίου τοί φίλου καί προστάτου αύτοΰ. Τό φρούριον τούτο είχε 

σχήμα τετραγώνου, καϊ πρ'ος τας τέσσαρας γωνίας είχε και τ»σ- 
σαρας πύργους, ές ών οί τρεις είχον ύφος 50 πήχεων, ο δε τέ
ταρτος αύτών ήτον ό πρ'ος τό Ν.Αν. μέρος καί δ πλησιέστερος 

’ εϊς τον Ναόν, έφ’ ουίσταμένη ή Ρωμαϊκή φρουρά έπέβλεπετά έν 
; τώναω.ΆπΌ τής έποχής τοΰ ‘Ηρώδου ήρχισαν νά οϊκοδομών- 
, τάι εϊς τήν Ιερουσαλήμ κτίρια κατά τόν ελληνικόν ρυθμόν,, εςαι- 

ρουμένουτοΰ ναοΰ δνπερ αύτός ό ‘Ηρώδης έπεσκεύασεν. Ό Ηρώ
δης ουτος ωκοδόμησε καί άνάκτορον λαμπρόν πρός τό Β. Αν. με-

’ Κ χιών »· εϊςτό μέσον δέ τής κάτω πόλεως ήτο ωκοδο- 
μημένον τό άνάκτορον ‘Ελένης τής Άγδηανής, καϊ πλησίον αυτοί 
ύπήοχε τό άρχεϊον καϊ τό βουλευτήριον. Εις τήν Γραφήν δέν ανα-

ή ά^.βή; έπο/ή τής κατακτήσεως τής ‘Ιερουσαλήμ. Οί 
πατέοΐς τής'^ Εκκλησίας, τοΰ ‘Α. ‘Ιερωνύμου έςαιρουμένου, δ 

Ίώσηπος, καί οί ραβίνοι άποδέχονται δτι ή Ιερουσαλήμ είνε η 
άρχαία Σαλήμ, έ» ή έπί τής έποχής τοϋ ’Αβραάμ έβασιλευσεν ο 

Μελχισεδέκ δ έστι βασιλεύς τής ειρήνης. *
Έπί Ίησοί τοί Ναυή έβασίλευεν έν ’ Ιερουσαλήμ ό’Αοωνιοε^εκ 

δτλ ό Κύριος τής δικαιοσύνης (Ίησ. Ναυ. Γ. 3- 23). Ό βασιλεύς 

οίτος μετ’ άλλων τεσσάρων βασιλέων έπεσε μαχόμενος κατα των 
Ισραηλιτών· καϊ δλίγον μετά τήν πτωσίν του οί 'Εβραίοι κατφ- 
κησαν τ'ο κάτω μέρος τής πόλεως, τό δέ άνω μέρος κατεκτήθη 

έπί Δαβίδ, δς καθίδρυσεν έν αύτή τήν καθέδραν του.
Τού Ναοΰ τοΰ Σολωμώντος ένεκα ή Ιερουσαλήμ έγένετο ή κα-

της πηγής

>

i5

27.
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Ττυχ. ΝΕ'.)
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θεδρα τής ’Ιουδαϊκής θρησκείας, μετά δέ τό σχίσμα ήτον ή πρω
τεύουσα τοΰ βασιλείου τοΰ ’Ιούδα. Κατά τό πέμπτον έτος τής βα
σιλείας τοΰ ‘Ροβοάμ διαδόχου τοΰ Σολομώντος «κυρίευσε καί έλε- 
ηλάτησε τήν 'Ιερουσαλήμ Σουσακίμ βασιλεύς τής Αίγύπτου (Πα- 
ραλ. βιίλ. Β. κεφ. 1Β' 2). Έπί τής βασιλείας τοΰ Ίωράμ βασι- 
λεως ’Ιούδα οί Άραβες, Αίθίοπες και Φιλισταϊοι έκυρίευσαν 
πάλιν τήν Ιερουσαλήμ, έλεηλάτησαν αυτήν καί άπήγαγον αιχ

μαλώτους τούς υιούς καί τάς θυγατέρας τοΰ βασιλέως (Παραλ. 
βιβλ. Β. κεφ. ΚΙ. 16. 171 Έπί τής βασιλείας Άμασία έλεη- 
λάτησε τήν 'Ιερουσαλήμ ό βασιλεύς τοΰ ’Ισραήλ Ίωάς (Παραλ. 
Β . κεφ. ΚΕ 22, 23). Έπι τοΰ βασιλέως Έζεκίου έπολιορκήθη 
ή Ιερουσαλήμ ύπό ^ενναχηριμ βασιλέως Άσσούρ, άλλ’είς μάτην, 
διότι «Κύριος ό θεό; έσωσε τόν Έζεκίαν καί τούς κατοι- 

κουντας έν Ιερουσαλήμ» (Παραλ. Β'. κεφ. ΝΒ'. 22). 130 δέ 
έτη μετά ταύτα έπί Ναδουχοδονόσορ οί Χαλδαΐοι κατέστρε
ψαν τήν ‘Ιερουσαλήμ έκ βάθρων άνωκοδομήθη δέ πάλιν 
έπί Κύρου καί Δαρείου άδεια μάλιστα καί συνδρομή αύ

τοΰ, συνανεγερθέντος καί τοΰ περιφήμου Ναού τοΰ Σολο
μώντος ( Εσδρ. Δ. 47. 58). Ή ‘Ιερουσαλήμ ύπετάγη είτα εις 
τόν Αλέξανδρον τον Μεγαλουργόν και μετά τόν θάνατον αύτοΰ 
®ιί τους διαδόχους του, ές ών Πτολεμαίος δ Λάγου καί βασιλεύς 
.Αίγυπτου έν αύτή έπεκράτησεν, ό δ’Άντίοχος, βασιλεύς τής Συ
ρίας «"Ος καί Άντίοχος έπιφανής υίός Άντιόχου βασιλέως», 
τήν έλεηλάτησε καί έβεβήλωσε τόν Ναόν αύτής, άναστήσας έν 
αύτω τό άγαλμα τοΰ 'Ολυμπίου Διός (Μακ. κεφ. Α'. 10). ‘Η 
λεηλασία αΰτη συνέβη 170 έτη π. X. καί μετά έτη τινά ειρη
νικά,άπερ διήλθεν ύπό τήν δυναστείαν τών Μ ακ., έκυρίευσεν αύτήν 
ό Πομπήϊος, είτα ό Κράσος, καί μετ αύτόν ό Ηρώδης, δστις 
έκόσμησεν αύτήν μέ Λαμπράς οικοδομάς καί αναθήματα. Χωρίς 
όμως νά παρέλθη πολύς καιρός, ή Ίουδαία κατέστη έπαρχία 
Ρωμαϊκή- ύπό δε τοΰ Τίτου έκπολιορκηθεΐσα κατεστράφη κατά 

κράτος τό ΐΟον έτος μ. X., τούς δ’δλίγους πύργους καί τάς δλί- 
γας οικίας άςπερ έφείσθη ό Τίτος τάς κατέσκαψεν ό αύτοκράτωρ 
Αδριανός, δστις έςή-.ειψε καί τό δνομα αύτής καί την ώνόμασεν 

Λίλίατ Kami ωλίνα,ν είς τιμήν τοΰ Καπιτωλίου Διός καί 
άπηγόρευσε την εις αύτήν είσοδον τών Εβραίων έπί ποινή θα
νάτου.

‘Οπόταν δέ ή θεόσδοτος θρησκεία έκάθησεν έπί τοΰ θρόνου τών 
Καισάρων, άνηγερθησαν εϊς τήν ‘Ιερουσαλήμ ναοί εις δλους έκεί- 

οΰς κατά τήν παράδοσιν δ Κύριος ήμών είχεν 

του ή τών άγιων παθών του. Τό 
έτος 615 μ. X. έκυρίευσεν αύτήν ό Χοσρόης βασιλεύς τής Περ
σίας· ό δ’ αύτοκράτωρ ‘Ηράκλειος τήν ανέκτησε κατά τό 627, 
δλίγον δέ μετέπειτα κατά τό 636 έκυριεύθη ύπό τών ’Αράβων 

“Ρ/ΛΊΡΰντος τοΰ Καλλίφου Όμάρ.
‘Η πόλις αΰτη τής ειρήνης, ή ‘I£?i να),ήμ ·Ιε?!;υ„-Αί.μ 

περιήλθεν άλληλοδιαδόχως είς χείρκς τών Περσών καί τών δυ
ναστών τής Αίγύπτου· κατά δέ τό 1179 τήν έκυρίευσαν οί’Σταυ
ροφόροι αρχηγόν έχοντες τόν Γοδοφρέδον ή Γοδειφρίνον, άλλά 
κατα το 1187 έκυριεύθη πάλιν ή ‘Ιερουσαλήμ ύπό τοΰ Σαλαδί- 

νους τούς τόπους, 
αγιάσει διά τής παρουσίας

αίας

νου κ’ έκτοτε έπαυσε τδ τής ‘Ιερουσαλήμ βασίλειον. ‘Ο Σουλ
τάνος Μαλέκ-ελ-καμέλ τήν παρεχώρησεν εις τ'ον αύτοκράτορα 
Φρεδερίκον τ'ον Β'. κατά τό 1229. Άλλα έκυριεύθη καί πάλιν 
ύπό τών Τούρκων κατά τ'ο 1244. ‘II Ιερά αΰτη πόλις διέμεινευ 

υπο τό κράτος τών Σουλτάνων τής Αίγυπτου και της Συρίας μέχρι 
τοΰ 1707, όπόταν κατέκτησαν αυτήν οί Τούρκοι έπι Σελίμ. Κατά 
τό 1832 τήν έκυρίευσεν δ Ίδραΐμης, άλλ’ άπεδόθη μετ’ ού πολύ 
εις τόν Σουλτάνου Μαχμούτην.

Τό έδαφος τής ‘Ιερουσαλήμ εινε σήμερον δλως διάφορον· τά 
υψηλά αυτής μέρη είσί τεταπεινωμένα, ή φάραγξ τών Τυρςποιών 
έγεμίσθη, καί μόλις φαίνονται ίχνη αύτής παρά τήν πηγήν τοΰ 
Σιλωάμ. Ή σημερινή πόλις δέν εκτείνεται τόσον, δσον και ή άρ- 
χαία, διότι μέγα μέρος τοΰ δρους Σιών δέ/ περιλαμβάνεται έν τή 
νέα πόλει. Τό τείχος τής σημερινής πόλεως έκτίσθη κατά τό 
1534 υπό τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν και έχει ύψος 40 περίπου 
ποδών καί πάχος 3. Πύργους έχει ύψη λούς περί τούς 100 πό- 

πρός βορράν έχει δυο πυλας, προς δέ τό Β. Αν. μέρος υπάρ
χει ή πύλη ή λεγομίνη τής Δαμασκού ή φέρουσα πρός τήν Να
ζαρέτ, Πτολεμαΐδα, καί Δαμασκόν. Πρός το B-Αν. μέρος 
ύπ ίρχει ή καλουμένη πόλη τοΰ Ήρώδου και τοΰ ’Αβραάμ, ή 
πύλη αΰτη εινε κεκλεισμένη· Πρός τό αύτό μέρος ύπάρχει καί 
ή έτέρα πύλη ή Ζεγομένη τοΰ Αγίου Στεφάνου, διότι παρά τήν 
πύλην αύτήν λέγουσιν δτι έλιθοβολήθη ό πρωτομάρτυς καί πρω- 
τοδιάκονος Στέφανος. Οι Αραβες καλοΰσιν αύτήν πύλην τής Δε- 
σποίνης ήμών Μαρίας, διότι δι’ αύτής μεταβαίνουσιν είς τής Θεο
τόκου τόν τάψον.

Πρός τό Μ. Α. μέρος σχεδόν τοΰ τείχους εινε ή χρυσή πύλη 
ήτις μένει άείποτε κεκλεισμένη. Έν ήμέραις δόξης τοΰ έθνους 
ήμών ήνοίγετο κατά τούς ιστορικούς άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ, ΐνα 
διελθη δι’ αύτής τήν Κυριακήν τών Βαιων δ πατριάρχης μετά 
τοΰ πλήθους είς άνάμνησιν τής είς ‘Ιεροσόλυμα θριαμβευτικής 
εισοόου του Σωτήρος ημών. Σήμερον ή πύλη αΰτη είνε φραγμένη 
καί λεγεται οτι έφραξεν αύτήν ώς περιττήν και πρός άφάλειαν ό 
Ομερ Χατάπ. Πρός νοτον έπί τοΰ δρους «Σιών» εινε ή πύλη 

ή λεγομένη « πύλη Σιών »· έκτος τής πύλης αύτής έπί τής 
άκρας τοΰ δρους « Σιών » ύπάρχει Έκκλησία τις τών ’Αρ
μενίων ήτις, λέγεται δτι είνε κτισμένη εις δν τόπον ήτον ό 
οίκος τοΰ Καϊάφα. Ολίγον άπωτέρωίύπάρχει τζαμίον ωκοδομη- 

μένον ώς λέγεται έπι τοΰ τάφου τοΰ Δαβίδ κτλ.
Πρός Δυσμάς τούτου ύπάρχει οικοδομή, ήτις άλλοτε ήτο 

μοναστήριον τών Φραγκισκανών, σήμερον δέ είνε τουρκικόν νο- 
σοκομεΐον. Ένταΰθα δεικνύουσιν είς τούς ξένους δυο δωμάτια, 
καί είς τό & αύτών λέγουσιν δτι έτ ελέσθη ό μυστικός δεΐπνος, 

εις οε τό άλλο, δτι ήσαν συνηγμένοι οί άπόστολοι τήν ήμέραν 
τής «Πεντηκοστής». ‘Υπάρχει καί άλλη τις πύλη πρό τής προ- 
λεχθείσης ήτις φέρε’, «πρ'ος την πηγήν τοΰ Σιλωάμ». Πρός δυ
σμάς ύπάρχει ή πύλη τής Βηθλεέμ, σήμερον δέ καλείται πύλη 
τοΰ Δαβίδ. Παρα τήν πύλην ταύτην και δός είπεΐν απέναντι τής 
εισόδου ύπάρχει ό ύπό τοΰ ‘Ηρώδου οίκοδομηθείς ισχυρός πύργος· 
ούτος είνε τετράγωνος οικοδομή, είχε χαί έχει 25 πηχών μήκος

καί ΰψος 30, αί δέ βάσεις αύτοΰ σύγκεινται έκ μεγάλων τετραγώ

νων λίθων. Λέγουσιν οτι ό Τίτος κατελιπεν αύτόν εις την 
ύπ’αΰτοΰ μεγάλην καταστροφήν τής‘Ιερουσαλήμ, διά νά βλέπωσιν 
οί μεταγενέστεροι δποίον μέγα έργον τής τέχνης καί τής έπιμο- 
νής κατέστρεψεν. ·0 πύργος ουτος λέγεται ύπο τών προσκυνητών 
«παλατια τού Δαβίδ καί πύργος τού Δαβίδ ». 200 σχεδόν βαθ
μίδες φέρουσι/ είς τήν κορυφήν αύτοΰ τούς ξένους, έξ ών ολίγοι 
κατορθώνουσι νά είσέλθωσι δια «παξισίου», ‘Ο άλλοτε ισχυρός 
καί ώχυρωμένος ουτος μεγας πύργος ό τήν δύναμιν τής πόλεως 
άποτε .ών σήμερον έσωτερικώς είνε ερείπιο» σχεδόν άθλιον 1 μέ 

5—6 αθλιέστατα κανόνια, άπερ χρησιμεύουσιν ΐνα άγγέλλωσι 
τήν έναρξιν τοΰ « Ραμαζαν » καί τήν έλευσιν τοΰ «Βαίράμ» ! 
Ή έκ τών δωμάτων τής κορυφής αύτοΰ άποψις τής Αγίας πό

λεως καί τών πέριξ είνε 5τι σπάνιον καί μαγευτικόν!
Οί κάτοικοι τής σημερινής ‘Ιερουσαλήμ, ή*  τινα ήρχισαν καί 

πάλιν νά έπισκέπτω/ται οί βασιλείς καί οί πρίγκηπες έν οις 
δ Μ. Δούξ τής Τωσσίας Κωνσταντίνος, δ Άμεδαϊος, ό Διά
δοχοί τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας Φρειδερίκος και ό Αυτο- 
κράτωρ τής Αύστρίας 'Ιωσήφ Φραγκίσκος δ Β.—,άριθμοΰνται είς 

1 25,000 καί άνω, ύποδιαιροΰνται δε ώς έςής 15 χιλ. Ιουδαίοι, 
1 οΐτινες όσημέραι αύξάνουσι διά τής προσελευσεως τών ξε- 
■ νων, 10,000 Μωαμεθανοί· 3,300 ’Ορθόδοξοι· 2,000 Λατίνοι, 
! 520 ’Αρμένιοι, 150 Κόπται, 300—350 Διαμαρτυρόμενοι, 12 

! Συριάνοι, πρός ούς κατά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα τών Χριστιανών 
! προστίθενται 15—17 χιλιάδες προσκυνηταί τών διαφόρων δο- 
> ξασιών, έν οις πάντοτε ΰπερπλεοναζουσιν οι ’Ορθόδοξοι. Οι δρό- 
J μοι τής Ιερουσαλήμ είσιν έλεεινοί, αι οικοδομαί μεγάλαι και 

μικραί είσιν δλως λίθινοι καί τά στεγάσματα ή αί δροφαί είσί 

) πάντοτε θολωταί καί έπίπεδοι.

έν αύτφ δ Σωτήρ τοΰ κόσμου έσταυρώθη, ετάφη ζχ! άνεστη έκ S 
νεκρών εινε δ ίστορικώτερος ναός τής ύφηλίοσ. οιοτι ο/δεις άλ- S 

λος διήλθεν έπί 15 όλους αίώ/ας τοσαύτας περι.τετει <ο κχιο/ίιΐς , 
έγένετο αφορμή παγκοσμίων συμβάντων, εί·ε ο ποΊ-’./οτερος και S 
προσφιλέστερος ναός τής Οικουμένης, έπειδή ε. αύτω χιλιάδες S 

χιλιάδων καί μυριάδες μυριάδων καρδιών ευ,οο/ παοαμυθιαν και ξ 
άνακούφισιν. Είνε ό καθολικώτερος τής χριστκνική; λατρείας > 
ναός, διόοι έν αύτω ούχί μία φυλή άλλά πολλαί χοιστιανικαι > 
κοινότητες, έκάστη κατα τήν ίδιαν γλώσσαν καί δοςχσιαν προσ- ) 
φέρουσι τήν λατρείαν των. Είνε τέλος ό τι υψηλόν καί ανεκ- ( 
φραστον! διότι άνέκφραστα καί υψηλά αισθήματα κατακυριεύουσι ( 

τήν ψυχήν τοΰ εισερχομένου. <
‘Ο διά τής μιας καί μό .ης θύρας εις τόν περίβλεπτον τοΰ κό- ί 

σμου ναόν εισερχόμενος, τής κοινώς «‘Αγίας ιιόρτας » καλού- , 
μένης,έξίσταται άπέναντι τών διαφόρων προσθαφαιρέσεων καί 
μερισμάτων, άπερ άποκατέστησαν αύτόν άληθή Βαβυλωνίαν 
‘Ο ναός ουτος μεθ’ δλας ταυτας τάς προσθαφαιρέσεις καί , 
τά χωρίσματα δύναται είσέτι νά περιλαμβάνη 10—12 χιλιάδας , 
λαοΰ καί νά παρίσταται ε’ις τάς μεγάλας τελετάς ώς άλλος τις 
ούρανός κατάφωτος. ‘Η μία καί μόνη πύλη, δι ης εισέρ

χονται τά διάφορα γένη καί πλήθη τών προσκυνητών, εινε κατε- 
σκευασμένη άπό ξύλα φυγοϋ καί κυπαρίσσσου καί έχει ΰψος μέν 

περίτά 5 μέτρα, πλάτος δέ περί τά 3 112.
Έπί τών σιδηρών ρόπτρων αύτής ύπάρχουσιν έπιγραφαί Άραβι- 

καί λέγουσαι ή μέν τοΰ δεξιού «απολαυε τόν ποθον σου, προσκυ- 
νητά· εΐσελθε είς τήν χαράν τοΰ Κυρίου, είς τον πολύφωτον ούρα
νόν . . . » ή δέ τοΰ άριστεροΰ « εϊσέλθετε, ώ ξένοι,εις τάς αύλας 
τοΰ Κυρίου, είς τόν τάφον τής ζωής, δπου σκηνοϊ ή χάρις και 
επιπολάζει το εύλογημένον φώς ». Παρα τή θύρα ταύτη υπάρχει 
καί άλλη τις “σου ΰψους καί πλάτους, άλλ’ εινε άποτετειχι- 
σμένη. Άμφότεραι αί θύραι, ή τε άνοικτή καί ή άποτετειχι- 
σμένη, έχουσι παρασπάδας μαρμαρίνας έκ λευκού καί πρα
σίνου συνισταμένας μαρμάρου καί κεκοσμημένας έντέχνως μέ θαυ
μάσια κιονόκρανα ρυθμού Κορινθιακού. Επί τού μαρμάρινου άνω- 
φλίου τής « ‘Αγίας Πόρτας ·. ύπάρχουσιν έντέχνως έσκαλισμέναι 
ή έγερσις τοΰ Λαζάρου, ή Βαίοφόρος καί δ ‘Ιερός Νιπτήρ. Τάς 
κλεϊς τής μιας καί μόνης θύρας (‘Αγίας Πόρτας) κατεχει πάν

τοτε προνομιούχος οικογένεια ’Οθωμανού, δστις δσάκις εινε 
άνάγκη νά άνοιξη προσκαλείται και άμέσως έρχεται. Οι ανοί- 

γοντες δέ περιμένουσι μέχρι τέλους άπασών τών μικρών ή μεγά
λων τελετών καί είτα κλείο/τες άπέρχονται άφίνοντες μόνον έντός 
τού ναού περί τούς 40, οΐτινες εισιν Ορθοδοςοι, Λατίνοι και Αρ
μένιοι, οί καθήκον έχοντες τήν τήρησιν τής καθαριότητος. Οι 
κλειδοΰχοι Όθωαανοί δεν ύπακούουσιν εις ούδένα άλλον, όπόταν 
πρόκηται περί άνοίγματος, εΐμή είς τούς σκευοφύλακας τών τριών 

δοξασιών.
Οί είς τόν θεϊον ναόν τής Άναστάσεως προσερχόμενοι άπαν- 

τώσιν άμέσως τό πρώτον θειον προσκύνημα, δπερ «είνε ή Αγία 
Άποκαθήλωσις,«κείμενον άπέναντι τής εισόδου, έςέχον τοΰ έδά
φους 30 εκατοστόμετρα καί έχον μήκος μέν 2 7)00, πλάτος δέ

'Επίσημοι οΐχοδομα.1 τής '^4/iaf πόλεως.

Τάέπισημότερα κτίρια τής σημερινής ‘Ιερουσαλήμ είνε δ Ναός 
τοΰ αγίου Τάφου, υπάρχων προς τό Β.Δν μέρος τής πόλεως, τό 
Μοναστήριον τών Ορθοδόξων δπερ κεϊται πλησίον τοΰ Ναού, ο 
Ναός και ή Μονή τών ’Αρμενίων παρά τό 5ρος «Σιών », ένθα 
ύπήρχεν (ώς λέγουσιν) ή οικία του αρχιερέως Αννα, η νεα 
πατριαρχική έκκλησία τών Λατίνων, ή τών Διαμαρτυρομενων 
καί δή τό μέγα τζαμίον του Όμάρ καί τ’ο Χαραμου-σ-Σεριφ== 
‘Ιερός Γυναικωνίτης καί καθ’ ήμάς τά «Άγια τών ‘Αγιων» κεί

μενα άμφότερα είς ένα καί τόν αυτόν εύρύτατον χώρον.
Ό πανάγιος καί πολυώνυμος μέγας Ναός τής Άναστάσεως, δ 

διά τε τήν σημασίαν, τήν άρχήν καί τήν ιστορικότητα του υπάρ
χων το πρώτον και τελευταίου αίτιον τής εις ‘Ιεροσόλυμα απο
δημίας απάντων τών Χριστιανών, καλείται Ναός τοΰ αγίου Τά
φου ή Ναός τής Άναστάσεως. ‘Ο Ναός ουτος ως οικοδομή κατα 
τό ΰψος, τό μέγεθος και τάς διαστάσεις του καί δή κατά τόν 
έσωτερικόν καλλωπισμόν του εινε δυνατόν νά εςισωθή πρός 
τούς μεγάλους ναούς τοΰ χριστιανικού κόσμου. Άλλ’ ή δόςα 
αύτού καί το μεγαλεϊον δέν περιορίζεται είς τήν καλλιτε
χνικήν αξίαν του. Είνε δ ενδοξότατος απάντων τών ναών, διό^ι
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1 κα: 30)100 μετρ. Ή επιφάνεια αύτοΰ καλύπτεται άπό μάρ- 

μτρτν πορφυρόλευκον, του όποιου αί 4 πλευραί φέρουσι τήν εφε
ξής επιγραφήν μεγάλοι; ελληνικοί; γράμμασιν «Ό ευσχήμων 
Ιωσήφ α*δ  τοΰ ξύλου καθελών τδ άχοαντόν σον σώιια ...» 

; Παρα τας πλευράς τοϋ πλάτους τής ‘Αγίας Άποκαθηλώσεως 

υπαρχουσιν έκατέρωθεν δώδεκα μανουάλια, έξ ών τέσσαρα, δύο μι
κρά και δύο μεγαλα, άνήκουσιν εϊς τούς Όθοδόξους, άλλα τόσα 
ανηκουσιν εϊς τούς Λατίνους καί άλλα 4 εϊς τούς’Αρμενίους. 

, γ ιν της Αποκαθηλώσεως κρέμανται 8 ακοίμητο: κανϊήλαι, 
ων4 εισι τών Ορθοδόξων, μία τών Λατίνων, δύο τών Ά,μ<- 

νιων και ή τελευταία τών Κοπτών. Ή 'Αγία Άποκαθήλωσις,'φιλε 
αναγνώστα, είνε ό τόπος έκεΐνος εις δν ’Ιωσήφ ό άπο Ά?ιμα- 
θαιας καί ο Νικόδημος μετά τής Μητρός τοϋ Θεού, άλλων 

γυναικών και του ήγαπημένου μαθητοϋ Ίωαν. τοϋ θεολ. καί 
άλλων, καταδιδάσαντες τό σώμα τού Σωτήρος άπό τοϋ Σταυρού, 

εκήδευσαν αυτό κατά τό έθος των ‘Εδραίων εϊλήσαντε; «σινδόνι

, , x ‘ r ‘3KCJ«ράντεςαυτό εκήοευ σαν έντω
ουχι μαχραν χειμενω χαίνω μνημείο.

Προς το Θειον μνήμα ένω άπό τής «Άποκαθηλώσεως» διευ- 
θυνομεθα. απαντώμεν πρός άριστεράν μαρμάρινόν τινα κύκλον περι
βαλλόμενου διά κιγκλίδων σιδηρών. Ό τόπος ουτος λέγεται οτι είνε 

το μέρος έκεΐνο, εις δ ίσταντο μακρόθεν οί γνωστοί τοϋ ’Εμμα
νουήλ καί αί συνακολουθήσασαι αύτω γυναίκες ϊνα βλέπωσι τόν 
ύπερ τοϋ άνθρωπίνου γένους πάσχοντα άνεξίκακον Ίησοϋν «είστή- 

κεσαν δέ πάντες οί γνωστοί αυτού μακρόθεν κα! γυναίκες αί συν
ακολουθήσασαι αύτώ άπό τής Γαλιλαίας δρώσαι ταΰτα» (Αουκ. 
ΚΓ . 49). Πράγματι δέ οί εϊς τόν τόπον τούτον ίστάμενοι δύναν
ται νά βλέπωσιν εις τό ούχί πολύ άπέχον ύψος τοϋ ‘Αγίου Γολ
γοθά.

Έκ τής θέσεως ταύτης, ήτ 
μενίους, πρός τόν Θεοδόχον 
υπό παμμεγέθεις αψίδας καί 
κοϋ εύρυτάτου χώρου ήρμένου
έπι κεφαλής ώς στέμμα βασιλικόν 
ρικόν τέχνη τε καί λαμπρότητι 
τροϋλλον ύπό 18 κολοσσιαίων άψίδων βασταζόμενο·? 
ύψος άπό τοϋ έδάφους μέχρι τής κορυφής 38 άρχι 

:ια αύτού συνίσταται άπό 66 μέτρα και ή διά- 

ήτις προσγινεται εϊς τόν κατά 
; τούτο εινε τοσοΰτον διάφορος, 

δεν περιγράφεται. Εϊς τό κέν- 
ιυ χώρου κεϊται τό πάνσεπτου καί 
:ερ έδέχθη τ'ο μέγα δράμα τοϋ Γολ- 

ο τής Εκκλησίας ασματογράφος «παραδείσου 
πασταδος πάσης βασιλικής λαμπρότερου»

ϊς τούς Άρ- 
διερχόμεθα 

άμφιθεατρι- 
; ύψος άπειρον καί φέροντος 

τ'ον πολύθρύλλητον κα! ίστο- 
σήμερον διαπρέποντα μέγαν 

κα'ι έχοντα 

ατονικούς

τάφον βαδιζοντει 
εύρισκόμεθα έντό.

εί

Mze‘?· ΊΙ περιφέ.
μετρος άπ'ο 22. ‘Η έντύπωσις 
πρώτον έπισκεπτόμενον τό μέρο: 
έκπληκτική καί ποικίλη, 

τρον τοΰ αμφιθεατρικού τού 
θεοδόχον ζωήρυτον μνήμα, ί 
γοθά καί δπερ 
ωραιότερου και 
άνύμνησεν.

Τό ζωοδόχον 
άπαντες οι θρησκευτικοί πόθοι τών προσκυνητών καί ή ευλαβής πε
ριέργεια απάντων τών Χριστιανών τής οικουμένης, ή θεία αύτη λάρ- 
νας, εντός τής οποίας ώς εϊς βασιλικήν παστάδα άναπεσών έκοι- 

μνήμα, έν ω άπευθύνονται καί άπολήγουσιν

μήθη ώς λέων δ ευλογημένος βλαστός τοϋ Ιακώβ καί έντεΰθεν 
βασιλικώς βρυχήσας έςύπνησε νεκρούς τούς άπ’ αιώνας, έν ή 

συνεκεντρώθη ποτέ σύμπασα ή ύπέρ τής σωτηρίας τών άνθρώπων 
προαιώνιος τοϋ θεοΰ συγκατάβατις και έν ή έσαββάτισε τριή
μερον δ μονογενής υιός τοϋ θεού, ϊνα δωρήσηται τοΐς άνθρώποις 
ζωή? τήν αιώνιον, ή παστάς λέγω — ές ή; έξήστραψε τω κόσμω 
ή ζωή, ή χαρά, τό φώς καί ή άθανασία ί έξ ής άνέστη δ δοτήρ 
τής ζωής Χρίστος !! έχει μορφήν αρχαίου έβραϊκοϋ τάφου, δς 
υπάρχει εσωθεν και εξωθεν κομψώς κεκοσμημένος.

Ο Θείος Τάφος.

Η άνατολικη ή ή άπέναντι τού Καθολικού πλευρά τοϋ ‘Αγίου 
Τάφου ή ‘Αγίου Κουβουκλίου εινε λίαν μεγαλοπρεπής καί λίαν 

κομψότατη, άτινα προσόντα άναδείκνυνται ώραιότερα κατά τάς έορ- 
τας, καθ’ άς εκατοντάδες χρυσών και άργυρών λυχνιών καί πολλά 
άλλα άντικείμενα στολισμού καθωραίζουσιν αύτήν. Εις τά δύο 
πλάγιά τής εισόδου τοΰ ‘Αγίου Κουβουκλίου ύπάρχουσιν 6 μεγά
λα μανουάλια άνήκοντα εϊς τούς ’Ορθοδόξους, Λατίνους, ’Αρμέ

νιους, συνοδευόμενα καί μέ άλλα 6 μικρά. Τά τών ορθοδόξων 

ε'Χτ/Ζ μα?μ3ί?’υ κα! ?-ρουσιν έπιγραφήν μεγάλοις γράμμασι 
«ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ TQ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟ
ΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ». Ανωθεν τής εισόδου υπάρχει έπ! τοϋ μαρ
μάρου διπλοίς, έν ή εινε γεγραμμένον μεγάλοις έπίσης γράμ- 

μασι .ό « Αναστασιν Χριστοΰ θεασάμενοι προσκυνήσαμε? 
άγιο? Κύριο? Ιησοΰ? τζν μόνον αναμάρτητο?». Άνωθεν τής 
διπλοΐδος ταύτης ύπάρχει ή Άνάστασις τοϋ Χριστού' κα! 

ετερα επιγραφή « Τώ Ζωοδόχφ σου Τάφφ παοεσζΰ- 
τες οί ανάξιοι δοξολογίαν προσφέρομεν τή άφάτω σου εύ- 
σπλαγχνία... „ Άνωθεν δέ τούτων δλων ύπάρχουσιν έξ άμφο
τέρων τών μερών άνάγλυφα καί ή επομένη έπιγραφή «άνωκοδο- 
μηθη^τό θειον Κουβούκλιου τοϋ Παναγίου Τάφου δλον έκ’θεμε- ί 
λ.^υ οι ελέους τών ορθοδόξων Ρωμαίων έπί τής πατριαρχείας ' 
κυρίου Πολυκάρπου έν έτει αωι'. κατά μήνα Μάρτιον».Τήν έπιγρα- ' 

φην ταύτην σκεπάζει ή έκ πανίου Άνάστασις τών Λατίνων, ύφ’ήν ' 
άμ.σω, κε.,αι ε.-ρα επίσης έπι πανιού εικών Άναστάσεως άνή- ' 

κουσα εις τους Αρμενίους. Τής έπιγραφής άνωθεν μετά διαστή
ματα έσκαλισμένα υπάρχει ή κορυφή ή τό έπιστέγασμα δπερ { 
κοσμοΰσιν έπαλξεις ή κιγκλίδες έκ μαρμάρου, αΐπερ περιβάλ- ' 
λουσι τό δλον έπιστέγασμα τοΰ άγ. Κουβουκλίου.

Εις τήν δεξιάν πλευράν ύπάρχουσιν δλιγώτεροι οί στολισμοί $ 
και άπαντάται ή έφεξής έπιγραφή «Ινα πάντες οί πιστοί τδ 
ξωοδόχον μνήμα σε προσκυνάμε?, τύθαπται γάρ ε’, σοί καί 
ίγήγερται Χριστός όντας ό Θεός ήμών». Εϊς τήν άριστεράν ) 
πύ.,υ^α? υπάρχει ή επιγραφή «Οί τών σαμάτων τήν εγερσιν ) 
αθετήσαντες πρδς τδ Χριστού είσελΟύντες μνήμα διδάγθητε, < 
οτι νενέκραται καϊ ύγήγερται πάλιν ή σάρξ τοΰ ξωοδότου είς < 
πιστωσιν έσχατης άναστάσεως ήν έλπίξομεν». Άπας δ θείος 
Τ“?Ος ?δρυμα μαΡμάΡινον ή πλευρά (ή τό πρόσωπον) < 
εις ήν ύπάρχει ή μ.’Ζ Χα; μ<$νη είσοδος εινε 5 1)2 μέτρων, s 
Εϊς τήν δεξιάν καί άριστεράν πλευράν ύπάρχει άνά μία ωοειδής S

τής εισόδου υπάρχει έπί τών μαρμάρων ή άνάστασις έν μέσω S 
κλάδων δένδρου, πρός τά άριστερά αί μύρα φερουσαι Μυροφό- > 
pot καί εις τά δεξιά “Αγγελος έν λευκοΐς ιματίοις καί γράμ- < 
ματα λέγοντα «δΐυροφόροι γυναίκες τί ζητείτε τδν ζώντα ) 
έν νεκροίς," άνέστη δ Κύριος—» άνωθεν τούτων δυο Αγγελοι . 
σαλπιγγοφόροι καί αύτών άνωθεν διπλοις φέρουσα τό «ΔΕΙΤΕ ? 
ΙΔΕΤΕ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ». Ή θεία αΰτη παστάς , 
ή δ τοΰ άκρου Νυμφίου θάλαμος έχει μήκος μέν 2 καί 2)209 ς 
μετρ πλάτος δέ 1 85 Ο)θ Πρός τά δεξιά αύτοΰ ύπάρχει όζω- ? 

οδόχος Τάφος τοϋ έκ νεκρών άναστάντος Σωτήρος ήμών, δνπερ ■> 
καλύπτουσι λευκώτατα μάρμαρα, έξ ων τό μεν έχει επιφάνειαν ) 
μέτρων 2 κατά τ’ο μήκος, κατά δέ τό πλάτος 2 καί 20 0)θ. ς 

Τό τής πλευράς, δπερ αποτελεί τό ύψος τοϋ Τάφου, έχει μήκος < 
μέν 80 0)0 πλάτος δέ 90 0)θ. Τοϋ Τάφου άνωθεν, έπί τής βο- έ 

ρείου πλευράς τοϋ μονολίθου, ύπάρχει μέγα θαυμάσιου μάρμαρον ς 
έφ’ ου ύπάρχει τό σώμα τού Κυρίου έκ τοΰ τάφου άνιστάμενον <, 

καί έκατέρωθεν τής εϊκόνος κύπτοντες λευχειμονοΰντες Αγγε- 
λοι δύο· άνωθεν έτεροι δύο κρατοϋσι στέμμα καί έπιγραφήν λέ- ? 

γουσαν «ΤΙ ΖΗΤΕΙΤΕ; 1ΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖΑΡΗΝΟΝ ΖΗ- ί 
ΤΕ1ΤΕ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ; ΗΓΕΡΘΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ ; 

ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΝ». $
Παρά τήν Άνάστασιν ταύτην (εϊς ή; τά πλάγια μέρη ύπάρ- . 

χουσιν αί μικρότερα: άναστάσεις τών Λατίνων και Άρμενίων) > 

ύπάρχουσι τά έφεξής μεγάλοις γράμμασι «Τή» άνάστασιν σου > 
Χριστέ Ζωτήρ "Αγγελοι ύμνοΰσιν έν ούρανοΐς, και ημάς S 
τ·'ύς έπί γής καταξίωσαν έν καθαρφ καρδίφ Χέ δόξά- S 
ζειν». Τήν δλην δέ παστάδα περιβάλλει τό «‘.Ως ζωηφόρος, άς ΐ 
Παραδείσου ωραιότερος όντως καί παστάδος πάσης βασιλι- ζ 
κής άναδέδεικται λαμπρότερος Χριστέ ό Τάφος Χον, ή πηγή \ 
τής ήμών Άναστάσεως ». ’Άνωθεν δέ τής εισόδου «ΑΩΙ. , 
δίνήσθητι Κύριε τοϋ δούλου σου τοΰ Βασιλικού κάλφα X. 
Κομνηνού Μιτυληναίου 1810». Τ'ο ςεγασμα τής παστάδος στη- ·, 
ρίζουσιν οκτώ άψίδες, αΐπερ ΐστανται έπί 8 κιονίσκων πορφυρο- < 
λεύκων, καί διαζωγοαφεϊται άπό ’Αγγέλους, Μυροφόρους, κτλ. ) 

έν οίς καί ή Θεοτόκος Μαρία. _ >
Καταοωτίζουσι τήν βασιλικήν ταύτην παστάδα έδιαλείπτως 44 ) 

άπαυστα' φώτα, έξ ών 13 άργυρά άνήκουσι τοΐς Όρθοδόξοις, 13 j 
(άργυρ.)τοίς Λατίνοι;,13 (άργυρ.) τοι,Άρμενίοις καί 4 τοΐς Κοπταις ) 
(έπίσης άργυρ ‘Ο σεβασμός τών προσκυνητών άνάπτει έπί τοΰ ( 
Τάφου άπαύστως λαμπάδας καί κηρία. Φύλακες τοΰ Ζωδόχου μνή - ξ 

ματός είσι πάντοτε Γραικοί πατέρες καί ούδέποτε εϊς άλλους έπι- s 

τρέπεται. s
’Απέναντι δλως καί πρός άνατολάς τοΰ ‘Αγίου Τάφου ή τοΰ S 

■ Αγ. Κουβουκλίου κεϊται τό άνήκον είς ήμας Καθολικόν ή δ Ναός ) 
τής Άναστάσεωο ώς Εκκλησία έν μέσω άλλης Έκκλησίας, $ 

κατόχων τόν μεσαίον χώρον τής ύπ'ο τού Μ. Κωνσταντίνου ανε- > 
γερθείσης Βασιλικής. “Ηδη δ' ώς έχει φαίνεται οικοδόμημα ά?- 
χαίας καί νεωτέρας έποχής. Οί θόλοι αύτοΰ, αί άψίδες και δ 
τροϋλλος άνήκουσιν είς τήν έποχήν Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς. Τό μεσαίον είκονοστάσιον ή τά Δρύ- )

δπή, δι’ ων μεταδίδοται παρά τοϋ πατριάρχου εις τάς 2 μ. μ. 

μετά προηγηθεΐσαν συγκινητικωτάτην τελετήν κατά τήν ημέραν 
τοΰ μεγάλου Σαββάτου τό έκ τοϋ θείου Τάφου τοϋ Σωτήρος ήγια- 

σμενον φώς.
Το δλον τετράπλευρον οικοδόμημα κοσμεί ή εφεξής έπιγραφή 

«ο4ίνεσάτωσαν έθνη και λαοί Χρίστον τδν Θεόν ημών τον 
εκούσιας δι ήμάς σταυρόν ΰπομείναντα καί έ·ι τφ φδτ τριη- 
μερεύσαντα, καί προσκννησάτωσαν αυτού τήν έκ νεκρών ανά- 

στασιν, δΐ ής πεφώτισται πάντα τοΰ κόσμου τα πέρατα.
Τό έπιστέγασμα τοϋ θείου μνήματος κοσμεί μικρός τρουλλί- 

σκος ύψος έχον 5 μέτρων καί διάμετρον 2 10 0)θ. Ειςτά όπι

σθεν τοϋ «άγ. Κουβουκλίου» ή τήν δυτικήν πλευράν ύπάρχει 
προσηρτημένον μικρότατου παρεκκλησίδιον οπερ ανήκει εις τούς 
Κόπτας. Τό δλον ύψος τοϋ«άγ. Κουβουκλίου» σύγκειται άπό 6 1,2 

μέτρα ή δέ διάμετρος αύτού είνε 8.
Μετά τήν έξωτερικήνπεριγραφήν τοϋ θεοδεγμονος Τάφου εισα- 

γομεν τόν φιλοπερίεργου άναγνώστην ημών εις τα ένδον. Επί 

τών ρόπτρων τής ξύλινης καρυινου θύρας, δι ής θα εισέλθωμεν 
εις τό πρώτον μέρος ή τόν προθάλαμον δός ειπεΐν τής παστάδος 

τοϋ έπί ξύλου κρεμασθέντος ώραιου Νυμφίου παρά πάντας τούς 
υιούς τών άνθρώπων, ύπάρχουσιν αί έφεξής έπιγραφαί· έπι μεν τοΰ 
δεξιού τό « Κύριε άνοιξον ήμϊν τήν θύραν τοϋ έλέους σου » έπί 

δέ τοϋ αριστερού « καί έπίβλεψον ές άγιου κατοικητηριου σου » 
έπί τοϋ κατωφλιού ΒΚΣΙΛ1Κ01 ΑΡΧ1ΤΕΚΤΟΝΟΣ Κ0ΜΝΗ-

; ΝΟΥ ΚαΛΦΑ: ΑΩΓ.
’ Ό εισερχόμενος, άμα τή είσόδω, άπαντά λιθινόν τινα κρατήρα 
[ οΰτως ειπεΐν, έφ’ ου ύπάρχει μεγάλοις γράμμασι γεγραμμένον τό 
J .Αγγελος Κυρίου καταβάς έξ ουρανού απεκύλισε τον λίθον 
! έκ τής θύρας τοΰ μνημείου,, *0  κρατήρ ουτος εϊνε μέρος τοϋ λι- 
ί θου έκείνου. δν ό Άγγελος άπεκύλισε (Μαρ. ΙΣΤ. Ιω. ΙΘ). 
; Επάνω αύτοΰ καίουσι 15 δλαι λυχνία1., 5 τών ορθοδόξων, 5 
> τών λατίνων, 4 τών άρμενίων και 1 τών κοπτών. Απας δ 
S προθάλαμος ουτος έχει δρθομαρμαρωμένας τάς 4 πλευράς ες 
> ωραιότατων μαρμάρων, ής τίνος δρθομαρμαρώσεως και τα διαστή- 
' ματα κοσμούνται ή χωρίζονται άπό 12 μικρούς κίονας ρυθμου 
) κορινθιακού. Τής εισόδου άνωθεν ύπάρχουσιν άγ"/ελοι δύο κρα- 
( τοϋντες στέμμα καί άνωθεν τούτων έπί τών μαρμάρων διαζωγρα-

φεΐται ή εις άδου κάθοδος. Το έδαφος είνε έστρωμένον μέ θαυ- 
< μάσια μάρμαρα καί εϊς τό μέσον τής στέγης ύπάρχει οπή πρός 
S έξέλευσιν τοϋ καπνού, δ, έξέρχεται άπό τά καιόμενα φώτα. Εις 
- τκν δυτικήν πλευράν τοϋ προθαλάμου υπάρχει μικρά θυρις, οι ής 
ηαι κύπτοντες ή κυρτούμενοι είς τήν καθ αύτό βασιλι- 

άδα, τόν θεοδέγμονα καί ζωοδόχον Τάφον !!
;ν θεοδέγμονα τούτον Τάφον εισέρχονται οι ευλαβείς 
ταί διά τής προλεχθείσης μικράς θυρίδος τής απέναντι 
ηροειδοϋς λίθου κείμενης, τής και θυρας τοϋ μνημείου -> 
γελίω καλουμένης καί έχούσης ύψος 1 33 θ)0 μετρ, 
έ 95 0)θ μετρ. ‘Η μο/όλιθος αΰτη παστάς η έπι βράχου 
ημένη έχει τό τετράγωνον σχήμα αύτής έσωθεν και έςω- 
αάροις στιλπνοΐς καί θαυμασίοις κεκαλυμμενον. Ανωθεν
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S φακτα, at πλάγιαι αύτού πλευρά! καί δ μύαξ τοϋ άγιου βή- 
< ματος ωκοδομήθησαν τώ 1810. Είς τδ Καθολικόν τούτο ή είς 

τον άποκλειστικώς είς ήμάς άνήκοντα μόνον ναόν εισέρχονται 
ξ διά τής άπέναντι τοϋ ‘Αγίου Τάφου κιγκλιδωτής ήμιθύρας, ήτις 

> εινε νεώτερον πρόσθεμα καί έπινόημα πρός πρόληψιν διενέξεων 

, και κατακτητικών σχεδίων τών Λατίνων κτλ., ύπο τήν παμμεγί- 
, στη. βασιλικήν άφιδα, εις τό μέσον τής όποιας φαίνεται παναρ- 

χαία ή εϊκών τού Παντοκράτορας μέ τήν επιγραφήν «δ Άναρχος 
Πατήρ»?Γπό τήν μεγάλην ταύτην άψίδα ύπάρχουσι τρεις άλλαι ύπο- 
αψιόες ούτως ειπεϊν, έν αις ύπάρχει μεγάλοι; γράμμασιτο «ΧαΤ- 
οεχαί εϋφρα/νωυ ή Χόμφη τοϋ βασιλέως τοΰ μεγάλου, χατο- 
πτριζομένη τηλαυγώς τον σον νυμφίου την ωραιότητα, συν τφ 
λαφ σου χράζονσα, σΐ ζωοδότα μεγαλύνοιιεν».

Απας ό χώρος τοϋ Καθολικού περιβάλλεται μέ στασίδια, δπι- 
σθεν τών όποίών ύψούνται τά έκ δεξιών καί άριστερών κεχου- 
σωμενα εικονοστάσια μέ εικόνας θαυμασία; παριστανούσας τά 
πάθη του υίοΰ τής Μαρίας. Πρδς τα δύο άνατολικά τέρματα τών 

ε-.κονοστασίων , τούτων δεξιά καί άριστερά δηλ. ύπάρχουσι δύο 
θρονοι θαυμασία; επεξεργασίας ! είς τόν άπδ τά δε£.ά άναβαίνει 

μτνο; ο Πατριάρχης τών ‘Ιεροσολύμων κατά τάς έπισήμου; τε- 
λετα„ εις δέ τδν άπο τά άριστερά οί άρχιερεϊς πάντες οϊτινες 
λειτουργουσιν έν τω Ναώ δι’άδειας τοϋ Πατριάρχου. Άνωθεν τών 
θρόνων ύπάρχουσιν οί χοροί τών ψαλτών καί άνωθεν δλίγον τών 
δυο χωρών ύψούνται άπέναντι ό είς τοϋ άλλου δύο άμβωνες, 

υφ ού; ύπάρχει άνά μία θύρα φέρουσα είς τδ Καθολικόν, άπδ τδν 
ανατολικόν παραστάτην τών όποιων άρχεται νά ύψοΰται τδ με- 

σαιον και καθ’ αύτδ είκονοστάσιον ή τά χωρίζοντα τδ Καθολικόν 
α^.δ τδ βήμα Ιερά Δρυφακτα ή Δίκτυα δλως λίθινα καί διάχρυσα 
ει; ύψος 19 μέτρων άνερχόμενα καί είς τδν δρακόντειον σταυ
ρόν καταλήγοντα. Παρά τάς βάσει; αύτών ύπάρχουσιν αί έξ έκα- 
τέρων τών χορών θύραι τοϋ ‘Ιερού Βήματος και αί λοιπά! δε- 
σποτικαι εικόνες, άπέναντι τών όποιων ύψούνται τέσσαρα μέγιστα 
καλλιμάρμαρα μανουάλια. Άνωθεν τών δεσποτικών εικόνων έξέ- 

χει χαθ’δλον τδ πλάτος τοϋ Καθολικού εξώστης στηριζόμενο; έπί 
οκτώ μονόλιθων κιόνων έπιχρύσων καί κοσμούμενος δι’ εικόνων 
και δι άλλων κομψών στολισμάτων. Έπί του έξώστου τούτου 
ύπάρχουσιν έπτά κεχρυσωμεναι λίθιναι άψίδες, ύποκάτωθεν τών 
οποίων ϊσταντα·. άνά δυο εικόνες τών Αποστόλων είς σχήμα τε- 

ε.ου ανδρος, και εν τω μέσω έξέχει έπίχρυσος σίδηρους άμβων, 

ες ου αντηχοϋσιν αί άναγνώσεις των εύαγγελίων είς διαφόρου; 
γλωσσά; κατα τάς μεγάλας έορτάς. Τών άψίδων τούτων άνωθεν 

εκτείνεται ζώνη πλατεία λίθινη, έφ’ή; εινε γε γραμμένον τδ υΧαΐ- 
“■°”’,'^γία ίχχλησιών Θιοΰ χατοιχητήοιον· Xi

W εάεςω ηρώτη άφ,σιν άμαρτιών διά τής ’^ναστάσεως». 
Ιπερανω ταύτης ύψούνται 13 άλλαι λίθινοι μικραί άψίδες καί έν 

εκάστη άνά ει; Προφήτης. Αυτών άνωθεν άρχεται τρίγωνον 
μέγα, έν ω διαζωγραφεϊται ό Κύριος μέ τούς Αποστόλους έν άμ-

9 Ζ?υϊή τής άμπελου άνωθεν ύπάρχουσι τρεϊς πλάκες, έν 
τή μεσαία τών όποιων ενυπάρχει τδ άγιον Μανδύλιον, εις δέ 
τα; άλλας ανά εΐ; ’Αρχάγγελος. Είτα έξέχει ή στεφάνη τών

Δρυφάκτων, έφ’ ής ενυπάρχει δ μέγα; Σταυρό;, ή Θεοτόκο; χαί 
ό φίλος Μαθητής. 'Οπισθεν τών Δρυφάκτων ή τοϋ Είχονοστασίου 
ύπάρχουσι στοαι λίθινοι, έν αις έν χαίρω μεγάλων τελετών ΐσταν- 
ται ύπέρ τάς 200 γυναίκας.— Ό αυτός άριθμδσ δύναται νά σταθή 

χαι εις τα δύο άλλα πλάγια εικονοστάσια.
Τδ Καθολικόν τούτο επιστεγάζει δ μικρός λεγόμενος Τροϋλ- 

λος, ού τδ θόλωμα σχηματίζει 16 αψίδας, ών αί 8 εΐσι παράθυρα, 
είς δέ τάς άλλας δίαζωγραφούνται δ Χρίστος, ή Θεοτόκος χαί οί 
Μαθηταί Πέτρος, Παύλος χαί ό ‘Αγ. Ιωάννης δ Έλεήμων, άφ'οΰ 
χαί δ Τροΰλλο; ουτος επονομάζεται Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος ώς 
ύπερδαπανήσαντος είς ά.έγερσιν αύτοΰ χαί άπαντος τοϋ ΰπό τοΰ Μ. 
Κων)νου και τοΰ Ιουστινιανού ίδρυθέντο; τούτου πολύπαθους Ναού. $ 
Τα έσω τού Τρούλλου περιβχλλουσι κατηχούμενα ή έξώσται ? 
κιγκλιδωτοζ έφ’ ών ϊστανται γυναίκες χατά τάς πανδήμους τε- S 
λετάς. Εκ τού κέντρου αύτού κρέμαται άλυσος, άφ’ής έξαρτάται, > 

μέγας πολυέλαιος μετάλλινος ύπέρ τάς 300 όκάδας καί πολλοί 
άλλοι καί διάφοροι τδ σχήμα καί τδ μέγεθος κόσμοι. Τό ύψος >

αυτου τσΰ Τρούλλου οίνε 29 μέτρων, ή δέ περιφέρεια 35. Έν ) 
τω μεσω τού Καθολικού ύπδ τδν Τρούλλον υπάρχει λίθινος κρα- > 
τηρ δός ειπεϊν, έντδς τού όποιου βλέπεται σφαίρα. Έδώ έπιστεϋετο ? 
(καί πιστεύεται εϊσέτι παρά πολλών αφελών προσκυνητών) άλλοτε, 
δτι ήτο δ όμφαλδς της γης, δπερ ίσως έκ του τού Ψαλμ’ > 
«είργάσω σωτηρίαν έν μέσω τής γής». Το δλον μήκος τού ναού j 

και τού Βήματος εινε 31 1]2 μέτρων, τδ δέ πλάτος 14 1]2.
Τό ιερόν Βήμα έχει σχήμα ήμικυκλικδν καί διάμετρον 12 1)2 

μέτρων είς τάς ήμικυχλικάς καί άμφιθεατριχώς έκτεινομένας \ 
βαθμίδας αύτού ΐσταται δ πολύς Κλήρος έν καιρω μεγάλων τελε- < 
τών εΐς τδ μέσον αύτών άνυψούται τδ πατριαρχικόν Σύνθρονου, ί 
Έν μέσφ του Βήματος ένυπάρχει μεγαλοπρεπής, θαυμασία καί J 
άνάλογο; τδ μέγεθος πρδς τό δλον ή ‘Αγία Τραπεζα, ής τδ μή- 
κος 2 καί 40 0)θ, τδ δέ πλάτος 1 καϊ 30 0)θ μετρ. Στεγά- < 
ζεται δ αύτη δι' ουρανού, δν ύποδαστάζουσι τέσσαρες μονόλιθοι s 
στήλαι και εινε διεζωγραφημένη έσωθεν 
λ. χ. διαζωγραφεϊται ύ μυστικός Δεϊπνος, 
ευχή μετά τών εδαφίων τοϋ Εύαγγελίου, δ 
τοϋ Ιησού έκατόνταρχος κτλ. Έξωθεν δέ 
στολοι εχοντες εν τω μέσω τδν Σωτήρα.

στερών τής ‘Αγ. Τραπέζης ύπάρχουσι κλίμακες 
δεςια εις τόν Πανάγιον Γολγοθάν, ή δέ άριστερά 
σκευοφυλάκιον
μικρόν σκευοφυλάκιον λέγουσι καί Διακονικόν, διότι έν αύτω προετοι
μάζονται υπό τοΰ πολυσεβάστου καί όντως άγιου άνδρός, του Σκευ
οφύλακες Σεραφείμ τοΰ Λεσβίου, τά διά τούς αρχιερείς, ιερείς κα: 
διακόνους ιερά χρυσόπαστα άμφια κατά τάς μεγάλας τελετάς καί 
έν αύτω παραμένων αύτδς δίδει τά κατάλληλα διατάγματα πρδς τάς 
πολυειδεις υπηρεσίας καί λίαν περιπεπλεγμένα; τοϋ ολου Ναοΰ.

‘Ο διά τής μεσημβρινής Ούρας τού βήματος έξερχόμευος χατα- 
δαίνει άμέσως έμπροσθεν τής τού Καθολιχοΰ μεσημβρινής θύρας, 
δί’ήίέξερχόμενος είς σκοτεινόν τινα διάδρομον καί μεσημβριοανα- 
τολικώς βαδίζων άπαντα την μίαν έκ τών τεσσάρων άνόδων τοϋ

και εςωθεν*  έσωθεν 
ή εν τω κήπω προσ- 

κεντών την πλευράν 
οί έβδομή κοντά Άπό- 
Εζ δεξιών χαί αρι- 

. :ες φέρουσαι ή μέν 
:ρδς τδ μικρόν 

χαί εΐς τάς όπισθεν στοάς τοϋ εικονοστασίου. Τδ

λοι; γράμμασι «.Σωτηρίαν ειργάσω εν μέσφ τής γής, Χρίστε ΐ 

ό Θεός- έπί Σταυρού τάς άγράντους σου χεϊρας έξέτεινας, έπι- -· 

συνάγων πάντα τά έθνη χτλ»». >
Πάντα τά θολώματα ή στεγάσματα τοϋ άγ. Γολγοθά εϊσιν έζω- ) 

γραφημένα μέ τά άχραντα πάθη τού Σωτήρος ήμών καί έκαστον 
ζωγραφικόν σύμπλεγμα φέρει καί τδ άναλογοΰν τεμάχιον τή; εύαγ- 

γελικής ιστορίας. S

Τό νότιον μέρος τοΰ άγ- Γολγοθά, ώς προελέχθη, άνήκει ει; s 
τού; Λατίνους. Πιστεύεται δτι είς τό μέρος αύτό προσηλώθη δ $ 
Κύριος έπ! τοΰ Σταυρού-φέρει δέ πρό; άνατολάς δύο Αλτάρια κα: > 
έν τώ μέσω τοϋ θολώματος ύπάρχει εϊκών τή; Άναλήψεως τε- , 
χνης Βυζαντινής έκ Μωσαϊκού, ήτις ώς λέγουσιν οι πατέρες εινε ·, 
ή μόνη διασωθεΐσα έκ τής πυρκαϊά; τοΰ 1808. Έπι τής νοτίου , 
πλευράς τοΰ προσκυνήματος τούτου ύπάρχει παράθυρον φέρον εϊς > 

μικρόν Λατινικόν παρεκκλήσιον τήςιιΜαρίας Δολορδζας».Τό τα- > 
ράθυρον αύτό εΐνε ή άλλοτε έξωτερική θύρα τοΰ άγ. Γολγοθά,δι ης > 
λέγεται ότι εϊσήλθεν δ Αύτοκράτωρ ‘Ηράκλειος, δτε μετέφερε > 
τον άπελευθερωθέντα Σταυρόν εις ‘Ιεροσόλυμα, δπερ συμδεβη- ·. 
κός ή Έκκλησία ήμών εορτάζει κατά τήν 14 76ρ(ου μηνός.

Άφοΰ κατέβημεν διά τής μεσημβρ· κλίμακο; τού ‘Αγ. Γολγοθά, J 

μετέφερεν έμέ δ εύγενής καί εύπαίδευτος Σχολάρχης τής^των .> 
Ιεροσολύμων θεολογικής Σχολής, πρδ έτους δε μέγας Αρ- ? 
χιδιάκονος καί πρώτος Γραμματεύς τών Πατριαρχείων καί ήδη . 
έσχάτως άπό τά μέσα 8βρίου 1873 ’Αντιπρόσωπος τής Άγιο- > 
ταφικής άδελφότητος έν Κων]λει, κ. Φώτιο; Άλεξανδρίδης δ $ 

Αέσβιος εϊς τό σκοτεινόταταν παρεκκλήσιον τοΰ Άδάμ ή ώς ? 
έλέγετο άλλοτε είς τόν « Κρανίου Τόπον», είς δν υπάρχει άγια . 
Τράπεζα καί τά μέ τά έπάνω είς τόν Γολγοθάν συνεχιζόμενα 
ρήγματα ή σχίσματα τοΰ βράχου. Έν τω βράχω τουτφ υπάρ- ? 
χει κοίλωμα, έν ω λέγεται δτι έκειτο τό κρανίον τοΰ Άδαμ, έ, ? 
ου δα καί δ Πανάγιο; «Κρανίου τόπο;» Γολγοθά; (έδραϊστί). ϊ 
Έν τω τόπω τούτω πιστεύεται ύπδ τή; παραδόσεω;, έλεγέ^ < 
μοι δ κ. Φώτιος, δτι έτέθησαν τά δστά και τό κρανιον του ( 
γενάρχου Άδάμ ύπό τού Νώε- έπί τή; Σταυρώσεω; Ιέ τοΰ ξ 

Ίησοΰ δτι έρρευσε τό έκ τής πλευράς αύτοΰ ζωήρυτον ,αιμα έπϊ , 

τοΰ κρανίου τοΰ Άδάμ καί άπέπλυνεν αύτό άπό του ρύπου^τής S 
αμαρτίας. Ταΰτα λέγων έξήγαγετό συμπέρασμα δτι έντευθεν ίσως 
έχει την άρχήν της ή συνήθεια νά ζωγραφίζεται ύποκάτωθεν τοΰ 
Σταυρού τό' κρανίον τοΰ Άδάμ. Τών έρμηνευτών τις λέγει δτι j 
δ Γολγοθάς έκαλείτο Ελληνιστί «Κρανίου τόπος,ιι διότι ήν τδ ■> 
ώρισμένον μέρος τής έκτελέσεως τής κεφαλικής ποινής. Έκ τοΰ < 
παρεκκλησίου τούτου έξελθδντες μετέβημεν έν τω γραφεία» ή < 
τώ Κελλίω έκεί-ω. είς δ δ ‘Αγ Σκευοφύλαξ δέχεται τού; τόν <
Ναόν έπισκεπτομένους ξένου; καί είς δ προσερχόμενοι 91 πρ?σ- s
κυνηταί γράφουσι τα δνόματα των. $

Μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην έξελθδντες είσήλθομεν είς τδν 
μεσημβρινόν διάδρομον καί άπηντήσαμεν τό παρεκκλήσιον τοΰ 
άκανθίνου Στεφάνου, ένω δεικνύεται τμήμα λίθου, έφ'ου έκάθισαν ? 
τόν Χριστόν δπως τόν έμπαίξωσι «Τότε οί στρατιώται τοΰ ήγε-

ί περιπύστου ‘Αγ. Γολγοθά, ήτ(; άνοδος εΐνε σχεδόν ή κυριωτέρ» 

> καί ήτις άριθμεϊ βαθμίδα; 17. «Αί έντυπώσεις, λέγει δ πανοσ. 
) ’Αρχιμανδρίτης κ. Βενιαμίν Ίωαννίδη; εΐς τδ εϊσέτι άτελε; και αδι- 
ϊ ανέμητίν προσκυνητάριόν του, δπερ πολυμαθές καί θαυμάσιον τή, 

άκριβείας έργον θαυμάζομεν καί ώ; ασφαλέστατου δδηγδν πολλάκις
< λαμβάνομεν δι'άδειας τοϋ πατρός άγιου σκευοφύλακας κ. Σεραφείμ, 
ί « αί έντυπώσεις, άς ή άναβαστς αύτη έμπνέει παντί Χριστιανω, εΐσι 

| » τώ δντι άπερίγραπτοτ άναβαίνομεν έπί τοϋ λόφου εκείνου, ε- 
» φ'ού έτεκέσθη ποτέ τδ ύπέρτατον τών μυστηρίων πατούμεν έπ! 

» του Γολγοθά, ένθα έσφραγίσθη ή μεταξύ θεοΰ καί άνθρώπων 

» νέα διαθήκη, δυνάμει τής όποία; άνέλαδεν δ Χριστιανός την 
j » κατάκτησιν τού κόσμου- ίστάμεθα τέλος έκεϊ, δπου έστησαζ οι 

ΐ » πέδες τοΰ Κυρίου και τδ ζωήρυτον αίμα τδ τδν κόσμον εςα- 

J » γοράσαν έρρευσεν ! ! ! »
‘Ο Πανάγιος Γολγοθάς είνε σχεδόν παραλληλεπίπεδον, του 

όποιου τδ μήκος εΐνε μετρ. 12 καί 37 Ο)ο,τδ δέ πλάτος 12 και 
ί 112 μετρ- εινε θολωτόν καί διαιρείται εϊ; δύο, βόρειόν και νότιον, 

δπερ νότιον μέρος άνήκει είς τούς Λατίνους. Το βόρειον ή τό 

ήμέτερον μέρος εΐνε θαυμασίως καί μετά χομψής φιλοκαλίας κε- 
) κοσμημένον άπό πολυτελείς λυχνίας, μανουάλια κτλ. Εϊς την 

άνατολικήν τοϋ μέρους τούτου πλευράν εΐνε ή έν τω βράχω οπή, 
> έν ή έπηξαν τόν Σταυρόν οί σταυρωταί τοΰ Κυρίου ! ή οπή, αύτη 

περιβάλλεται ύπ’ άργυρά; πλακδς καί άνωθεν της ύπάρχει ή αγία 

ϊ Τράπεζα έδραζομένη έπί οκτώ στηλίσκων είς ύψος τοιοΰτον, 
' ώστε νά δύνανται οί προσκυνηταί νά προσέρχωντβι κύπτοντες προς 

άσπασμδν τής όπής έκείνης, έν ή ένεπάγη τδ ξύλον δι’ ού τδ των 
άνθρώπων γένος πάλιν παράδεισον ωκησε. Περί τήν αγίαν τράπεζαν 

> τοΰ Γολγοθά ύπάρχει γεγραμμένον κΘεορρότφ αΐματι, χτνω- 
i θίντι, δέσποτα Χοιστί, έχ σή? άχράντου πλευράς χαι ζωο- 

) ποιου, θυσία μεν πέπαυται είδωλιχη, πάσα δε η γή σοϊ τήί 
? αΐνεσεως τήν θυσίαν άναφε'ρομεν». Πρός άνατολάς τής οπή, κα. 
) άπέναντι άνυψούται μέγιστος Σταυρός φέρων έφ’ έαυτοΰ τον έςαυ- 
? ρωμένον είς μέγεθος τελείου άνδρός, παρά δέ τόν Σταυρόν άφ’ένδς 
- μεν ή θεία Μήτηρ, άφ’έτέρου, δέ δ ήγαπημένο; Μαθητής είς τό 
। μέγεθος τελείων σωμάτων δλως έπαργύρων και μέστεφάνου,,βα 
\ ρυτίμουο, ών βαρυτιμότερος εινε δ έξαστράπτων έκ πολυτίμων 

■ λίθων τοΰ έπί Σταυρού τήν πλευράν αίμάσσοντος υίοΰ τής Παρ- 

Ιθένου. Τοΰ Σταυρού καί τών δύω παρισταμένων δπισθεν υπάρχει
έπί τού βράχου ή τοίχου λαμπρόν και πολυτελέστατον άργυρουν 
δλως Δρύφακτον, δπερ φέρει εϊς τό μέσον τόν έλκόμενον πρός τό 
πάθος εις σχήμα μέγα καί έξ άμφοτέρων τών μερών συμπλέγ-

S ματα τών παθών τοϋ Κυρίου.
> Παοά τήν μεσημβρινήν πλευράν τής οπής υπάρχει μεγα ρήγμα 
»1?άχου, δπερ καταφθάνει μέχρι τής βάσεως τοΰ λόφου 

ύεται δτι εΐνε τό έκ τοΰ σεισμού προελθόν σχίσμα τών 
ι τώ καιρω τής σταυρώσεω; «... καί ,ή γή έσείσθη, 
έτραι έσχίσθησαν καί τά μνημεία ήνεωχθησαν, κτλ.» 

50—53) καί έφ’οΰ ύπάρχει έλασμα άργυρουν περι- 
‘Η άγια Πρόθεσις τοΰ Γολγοθά στηρίζεται επίσης επι 
ν μαρμάρινων καί φέρει τήν έφεξής έπιγραφην μεγά
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? μόνος, παραλαβόντες τ'ον Ίησοΰν εις το Πραιτόρων, συνήγαγον 
? έπ’ αυτόν ίλην τήν σπείραν. Κα*  έκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν 
ί αύτω χλαμύδα κοκκίνην καί πλέξαντες στέφανον έξ’ ακανθών 
5 έ.πέθηκαν έπί την κεφαλήν αύτοΰ κα! κάλαμον έπι τήν δεξιάν 
I’ «ύτοΰ, καί γονυπετήσαντες έμπροσθεν αύτοΰ ένέπαιζον αύτω λέ- 

γοντες χαΐρε ■> βασιλεύς τών ’Ιουδαίων (Ματθ. ΚΖ'. 27—31).
*0 λίθος ουτος μετεφέοθη άπό τό Πραιτόρων, εις δ υπήρχε καί 

S' ναΐσκος. ...... . .
Πρός άρκτον τοΰ ναϊδίου τοΰ άγ. ακάνθινου στέψου άπανταται 

θύρα. δι’ ής καταδαίνουσι διά 29 βαθμιδών εϊς ναόν τετράγωνον, 
< ου ό τροΰλλος βαστάζεται ύπό τεσσάρων στηλών καί καλείται 
; ναός τής τοΰ τίμιου Σταυρού εύρέσεως, άνήκει δέ σήμερον ε’.ς 
ζ τούς ’Αρμενίους. ’Εκ τοΰ ναοΰ τούτου καταδαίνουσι πρός άνατο- 
| λάς 13 άλλας βαθμίδας έπί βράχου εις σπήλαιρν, δπερ όνομά- 
, ζεται επίσης «τής εΰρέσεως,» διότι έδώ πιστεύεται δτι εύρέθησαν 
< οί Σταυροί καί οί ήλοι.
ί Μετά τήν άνάδασιν καί έξέλευσιν έκ τών παρεκκλησίων τού- 
* των άπανταται έτερον παρεκκλήσιον τ'ο «Διεμερίσαντο τάίμάτια», 
; διότι πιστεύεται δτι οί- σταυρωταί τοΰ Κυρίου ένταΰθα δεμέρισαν 
!; τά ίμάτια αύτοΰ καί έδαλον τ'ον κλήροι έπί τ'ον ιματισμόν του, 
/ δπερ καί τύΰτο άνήκει εις τούς ’Αρμενίους.
? ’Ολίγον πρός βορράν άπανταται τό παρεκκλήσιον τοΰ ζΑγ.

Λογγίνου, εϊς δ υπάρχει μεγάλη εϊκών αύτοϋ έχουσα ύψωμένην 
< τήν χεϊρα ίεικνύουσαν τ'ον Χριστόν μέ τά «άληθώς Θεού υιός ήν 

ι ουτος». Τό παρεκκλησίδιον τούτο άνήκει εϊς τούς ορθοδόξους.
Έκ τοΰ παρεκκλησίου τούτου πρός δυσμάς βαίνοντες άΛντώ- 

S μεν τό έκκλησίδιόν ιών «Κλαπών», εϊς δ δπάρχείή έκ τοΰ'σϋν- 
$ εδρίου μετενεχθεισα ένταΰθα πλάξ περιβαλλόμενη μέ περίφραγμα 
ΐ σιδηροΰν, άνωθεν τής όποιας ύπάρχει εϊκών παριστώσα τόν Χοι- 
; στον έπ! τής πέτρας καθήμενον καί έχοντα τούς πόδας αύτοΰ 

έ'νδον τών δύο οπών δι’ άλύσεων δεδεμένους.
Πρός τά άριστερά καί εις τά δπίσω τών Κλαπών άπανταται 

έτερος ναΐσκος «ή φυλακήτοΰ Χριστού», έν ω διαζωγραφεΐται ή 
Θεοτόκος κλαίουσα καί λειποθυμοΰσα καί γυναίκες παραμυθόΰσαι 
αύτήν- κατά παράδοσιν έδώ έτήρησαν τόν Χριστόν μέ τούς λη- 
στάς οί Εβραίοι έως νά έτοιμασθώσι τά τής σταυρώσεως.

Έκ τοΰ μέρους τούτου πρός Δυσμάς βαίνοντες πάντοτε άπαν - 
τώμεν τό τών Λατίνων παρεκκλήσιον, εις δ πιστεύεται δτι παρέ- 
μεινεν ή Θεοτόκός κατά τό διάστημα τής έν το Τάφω διαμονής 
τοΰ Κυρίου, δς άναστάς έφάνη τ'ο πρώτον εϊς αύτήν, διό κα! τ'ο 
παρεκκλήσιον καλείται τής «έμφανείας». Εις'το Λατινικόν τοΰτο 
προσκύνημα φυλάσσεται τεμάχιον τής στήλης έκείνης, εϊς ήν έ
δεσαν καί έφραγ-'έλωσαν τόν Κύριον.

Τοΰ παρεκκλησίου τούτου άπέναντι δεικνύεται μάρμαρον μέγα 
στρο·(·;ύλθν, έφ’ ού τόπου λέγεται δτι έφάνη ό Κύριος εις Μα
ρίαν τήν Μαγδαλη-νήν μετά τήν Άνάστασίν καΐ ύπέλαβεν αύτδν 
ώς κηπουρόν κτλ.

Έκ τής θέσεως ταύτης ολίγον εμπρός βαίνων τις ευρίσκετα·. κλ.ίου κλείονται κα! σφραγίζονται διά τής ιδιαιτέρας σφραγίδος 

και πάλιν ύπό τόν μέγαν τροΰλλον, ύφ’ού τάαρκτικά μέρη ύπάρχει τών θυρωρών τοΰ Ναού και, οΰτω τίθεται αυθεντικός φραγμός εις 
θύρα, δι’ ής άνέβαινον άλλοτε εις τά κατηχούμενα—σήμερον δέ τά άκατασχέτως εισερχόμενα πλήθη. Περ! τάς 2 ώρας μ. μ.

μεταβαίνουσιν εις τήν δεξαμενήν (στέρναν) τοΰ Ναοΰ. Ειςτά δεξιά ) 
τής θύρας ύπάρχει μονόλιθος μεγάλη κολυμβήθρα έχουσα σχήμα > 
σταυρού,ήτις σήμερονεΐνε άχρησος.“Οπισθεν τοΰ ‘Αγίου Κουβουκλίου ? 
είπομεν δτι ύπάρχει μικρόν προσκεκολλημένον έκκλησίδιόν ή ? 
Άλτάριον τών Κοπτών αύτοΰ τούτου άπέναντι ύπ άρχει είσοδος I 
σκοτεινή, ήτις φέρει εις παρεκκλήσιον σκοτεινόν, έν μέσω τοΰ ! 
όποιου ύπάρχει θυσιαστήριον καί εις -τ'ο μεσημβρινόν αύτοΰ μέρος ( 
σπήλαιον έν ω ύπάρχουσιν εντός πέτρας οί τάφοι ’Ιωσήφ τοΰ άπ'ο J 

Άριμαθαίας καί τοΰ Νικοδήμου.
’Ολίγον έκ του έκκλησιδίου τούτου προχωροΰντες οί έξερχό- ί 

μενοι άπαντώσι πρός τήν νοτίαν πλευράν κλίμακα, δι ής άνα- > 
βαίνουσιν εϊς τά ύπό τών Αρμενίων κατεχόμενα Κατηχούμενα, ί 
Μετά 23 βαθμιδών άνάδασιν άπαντα τις έκ δεξιών τά μέρη ) 
έκεΐνα, εϊς ά καταλύουσιν οί νέοι προσκυνηταί των εΐτα τήν ά- ) 
νοδον επαναλαμβάνω·; άναβαίνει άλλας 15 βαθμίδας καί φθάνει ; 
εϊς τ'ο άνώτατον μέρος τών κατηχουμένων, εϊς ά ύπάρχει τ'ο τα- ί 
κτικόν παρεκκλήσιον αύτών Σουρπ-Άρτίν—(άγια Άνάστασις). ί

Τοιούτος έν συντόμω όίστορικότατος καί άρχαιότατος ουτος τοΰ S 
χριστιανισμού Ναός, ό συγκινών. καί συγκεντρόνων τάς καρδίας ί 
καί τούς πόθους απάντων τών εϊς Χριστόν πιστευόντων έθνών £ 

καί ό διδάσκων τήν αγίαν ιστορίαν αύτοΰ καί τάς πολλάς περί- 
στάσεις και καταστροφάς του εις τά τών πιστών π) ήθη καί ύφ’ου > 
τούς θολούς λαμβάνουσι χώραν αί μυστηριωδέστεραι καί πα- > 
ραμυθητικώτεραι τελεταί τής δρθοδόξου εκκλησίας καί τών άλ- ) 
λων κλάδων τοΰ χριστιανισμού, έν αίς ύπερέχουσιν ή Κυριακή > 
τών Βαί», τ’ο μέγα κα! ύπερύμνητον Σάββατον, καθ’δ τελεί
ται ή τελετή τοΰ ήγ ιασμένου φωΤός; κα! ή Άγια' Κυριακή τής < 
τοΰ Χριστού Άναστάσεως κ.τ.λ.

‘Η συγκινήτικωτέρα καί ίεροπρεπεστέρα τελετή τού έξηγιασμέ- · 
λου έπί τοΰ Παναγίου και Θεοδέγμονος Τάφου Φωτός τελείται S 
εϊς τάς δύω ώρας μ. μ. τοΰ Μεγάλου Σαββάτου. Είνε δ’ δτι ά- 
νέκφραστον καί άπερίγραπτον, φίλε άναγνώστα,το αίσθημα εκείνο, 
δπερ καταλαμβάνει τάς καρδία ς απάντων τών Χριστιανών και 
προσκυνητών ξένων καί έντοπίων, ορθοδόξων καί μή—και δή 
άπασών τών έν ‘Ιερουσαλήμ φυλών κατά τήνθείαν και σεβασμίαν 
έκείνην ήμέραν, καθ' ήν άπό πρωίας συρρέουσιν, αύξάνουσι κα! 
συμπυκνοΰνται έπι τοσοϋτον τά πλήθη . ώστε ή διάβασις αύτών 
αποβαίνει ούχί μόνον πράγματι αδύνατος άλλά δή καί έπικίν- 
δυνος! "Απαντα τά μέρη τοΰ πάνευρυχώρου ναού, τά άνώγειάτε 

ά κατώγεια αύτοΰ, πληροΰνται εύλαβών καί περιέργων θε
τών έν αύτω . άπειραρίθμων λυχνιών φέρει 

παραχωρεϊται κατά 
ιούς θρησκευτικούς άρχηγούς, οιτινες το- 

ιοθετοΰσιν αύτδν δπως κρίνουσι καλόν ύπέρ τής εύταξίας, ήτις 
:ρό έτών ώς λέγουσι δεν διεταράχθη.

Κατά τήν 12ην ίσως, δηλαδή δύω ώρας πρό τής μεγάλης 
ιελετής, α! θύραι τοΰ Ζωοδόχου Τάφου ή τοΰ Παναγίου Κουβου-

και
ατών, ούδεμία δέ τι
φώς. Στρατός άνάλογος τής περιστάσεως 
τήν ημέραν ταύτην εις

Ο ΘΕΙΟΣ ΤΑΦΟΣ. 28.
(MEflTOPOS Τομ £’. Τιυχ. ΝΣΤ.)
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ι' έν στιγμή ώρισμένη εξέρχονται έκ τοΰ ‘Αγ. Βήματα; δ Πατρι- 

< αρχής, ή ιερά αύτοΰ σύνοδος, Ιερείς, άρχιμανδρίται, ήγούμενοι, 
ίεροδιάκονοι κλ. άπαντες ύπέρ τούς 100, λαμπράς και βαρυτίμους 

< στολάς ιερατικά; ένδεδυμένοι, καί προχωροΰσι προπορευομένων 
' εημαιών χρυσοκέντητων, τά πάθη και τήν Ταφήν τοΰ Κυρίου βί- 
ί> κονιζουσών, έν μέσω άκατασχέτου θορύβου και βοής πολυσυνθέτου 
( καί πολυγλώσσου, άπερ καταπαύουσιν αίφνης ώς έκ συνθήμα- 

(( τος, άμα άκουσθή ψαλλόμενον έν άγγελική δός εΐπεϊν άρμονία 
$ τδ « Τήν ΆνάστασΙν σου Χριστά Χωτήρ, Άγγελοι ΰμνοϋ- 
S σιν iv οϋρανοΐς xal ήμάς τους ίπΐ γής κτλ—» Ώ πόσον βα- 
> θεϊα καί ζωηρά συγκίνησις περιζωγραφεϊται τήν στιγμήν έκείνην 

< εις τά κυματίζοντα ταΰτα πλήθη I ! Ώ ποϊαι λάμψεις χαρας καί 
< έλπίδων καί πληρώσεις πόθων ικανοποιούνται καί τί είς απάντων 

< τών παρισταμένων τά πρόσωπα είκονίζεται καί έκδηλοΰται διά 
' της άνεκφράστου χαρά; καί θυμηδίας ! καί δή διά τών αύθορ- 
ι μήτω; χυνομένων έκείνων δακρύων, άπερ καταβρέχουσι τάς 
ς παρειάς τών κυματιζομένων χιλιάδων ευλαβών, οΐτινες έκ νεα- 
s ρας των ήλικίας έπόθουν νά ϊδωσι καί έορτάσωσι τήν τελετήν 
! ταύτην τήν μεγάλην, ήτις εΐνε αδύνατον νά μή συγκινήση καί τδν

ψυχρότερου υλιστήν ή τδ τολμηρότερον ή ίσχυρότερον πνεύμα ! I 
Ή λιτανεία περιέρχεται τδ άγ. Κουβούκλιο·/ ψάλλουσα πάν- 

ς τότε άρμον.κώς λίαν τδ ρηθέν ασμα « Τήν Άνάστασίν Σου 
< Χριστέ Σωτήρ», εΐτα άποσφραγίζεται ή άγ. θύρα τού Τάφου 
Ικαί εισέρχεται δ Πατριάρχης έν στιγμή· είς δεύτερον άνοιγμα

εισέρχεται ό Πατριάρχης τών Αρμενίων καί ό ήμέτερος άγ. 
Δραγουμάνος (μεθ’ ών συνειαήλθον). ‘Ο ήμέτερος ΙΙατριάρ- 
χης εισέρχεται εϊς τήν θείαν Παστάδα καί εύχεται έπί τοΰ 
Τάφου πρδς έξαγίασιν τοΰ μεταδοθησομένου φωτός, ήπερ μετά- 
δοσις τού φωτδς ίσοδυναμεϊ μέ τήν είς άπαντα τδν κόσμον γινο- 
μένην τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα πρδ τοΰ νά άναστήσωσιν άπδ 
τά άγια βημόθηρα ύπδ τών άρχιερέων καί ιερέων μέ τήν 

< προσφώνησιν «Δεύτε λάβετε φώς ώς έκ τοΰ άνεσπέρου φω- 
< τδς καί δοξάσατε Χριστόν τδν άναστάντα έκ νεκρών»· ό δέ Πα- 

$ τριάρχης τών’Αρμενίων καί ό Δραγουμάνος στέκονται άναμένον- 
' τες τήν έξοδον αύτοΰ είς τδν προθάλαμον ούτως εΐπεϊν τής Πα- 
S στάδος, δηλ. εϊς τδ/ προπεριγραφέντα «Άγιον λίθον.» Έξελθών δ 
5 ήμέτερος πατριάρχης δίδει ήγιασμένον φώ; εϊς τδν τών Άρμε- 
S νίων, άμφότεροι δέ δίδουσιν είς τδν προνομιούχου ιερέα του έκα- 
$ στο; διά τών έπί τών τοίχων τού Κουβουκλίου ωοειδών δπών άνά 
S ένα άργυροϋν πυρσδν έμπεριέχοντα τδ ήγιασμένον φώς, δπερ με- 
$ ταφέρουσιν εις τά έπί τούτω ώρισμένα μέρη έκαστος. Άκολοϋ- 

< θω; μεταβάς δ πατριάρχης εις τό βήμα τού Καθολικού λαμβάνει 
< παρά τού σκευοφύλακος τδν άργυροϋν πυρσδν καί μεταδίδει έξ 
< αύτοΰ φώς διά τών δύο χειρών εις τά βαθυκύμονα καί πολυπά- 
< ταγα πλήθη άπερ άρχονται νά άρεοΰνται κατεχόμενα ΰπδ χαρας 
< καί βύαρεσκείας.
< ’Αμέσως μετά τήν τελετήν καί τήν διανομήν τοΰ ήγιασμένου 
< φωτδς άρχεται ή θεία καί ιερά λειτουργία τοΰ Μεγάλου Σα6- 
> βάτου, ήτις τελειόνει περί τάς 5—6. τδ έσπέρας.
( 'Π έν διαφέρω χρόνω καί διαφέρω μεγαλοπρεπείς καί εκκλη

σιαστική παρατάξει καί πανηγυρικότητι διανομή τοΰ «ώ; έκ τοΰ 
άνεσπέρου φωτός» έν τή άναμνηστική έορτή τής Άναστάσεως ένί- 

πνευσεν ίσως είς τδν κορυφαϊον ασματογράφον τής ήμετέρας έκ- 
κλησίας τδ πολύ καταλλήλως κατά τήν νύκτα τοΰ Πάσχα ψαλ
λόμενον « Νΰν πάντα πεπλήρωται φωτδς ούρανός τε καί γή καί 
τά καταχθόνια ».

Τοιαύτη έν συντόμω ή έν Ιερουσαλήμ σεβασμία καί μεγάλη 
αΰτη τελετή τοΰ έξηγιασμένου φωτδς ή « άγίου φωτός » ώς λέ
γεται, ή άνευ ούδεμιας απάτης ούδέ μυστηριώδους τρόπου τινδς 
τελουμένη ούδέ περιβαλλομένη άπδ τδν εύπαίδευτον καί λίαν 
άνεπτυγμένον καί δρθοφρονοΰντα δημοκρατικόν ούτως εΐπεϊν καί 
προλήψεων άνευ ιερόν Κλήρον τής Άγ. Πόλεως 'Ιερουσαλήμ, 
είς δν πολλά οφείλει τδ έθνος καί ή έκκλησία καί τδν όποϊον 
άναιτίως βλως διέσυραν άλλοι πολλοί καί δ άείμνηστος σοφός 
εύεργέτης τού έθνους μέγας Κοραής ώς άπατηθείς άπδ τάς στο- 
ματικάς ή γραπτάς διηγήσεις καί ώς μή άποφασίσας νά έπι- 
σκεφθή ΐδίοις δμμασι καί έπιτοπίως τά πράγματα—ου ή έπίσκεψις 
άφεύκτως θά έγίνετο πολλών ώφελειών είς τδ έθνος καί είς τήν 
Άγιοταφικήν ’Αδελφότητα πάροχος. (άκολουθεϊ).

ΔΙΟΝ. ΧΑΡΙΚ.ξΠΣ.

ΜΑΗ ΚΡΟΜΑΡ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ!! ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΓΟΥ (♦}.

ΚΕΦ. V.

«Τδ παν διιχινδύνευσεν έχαστος χατ’ ίδιαν· 
ίχαστος ΐχινδύνευσεν ώς άπαντες μεγάλως, 
πλήν χέχτηται υπομονήν χαθείς είς τήν χαρδίαν 
ήν χαταΟραύει χωριστά ή βία χαί ό σάλος.

Κατά τήν 21ην ’Απριλίου, 4 ήμέρας μετά τδν αποκλεισμόν 
τού Στρασβούργου διερχόμενος διά τού δόλου, δστις έφερεν είς 
τήν τετράγωνον τής οικίας μας αύλήν, άπήντησα τδν λοχίαν 
Κλέην κρατούντα κάλαθον καί φέροντα έπί τών ώμων τήν μι- 
κράν Άλύσσην τδ κοράσιον έφαίνετο κατευχαριστημένον καί 
έκλινε τήν κεφαλήν αύτοΰ μετ’ εύαρεσκεϊας δτε συνηντήθημεν. 
‘Ο λοχίας ώδευσε διά βημάτων βραδυτέρων τοΰ συνήθους καί 
μ’ έχαιρέτισεν άμα ίδών με στρατιωτικώς, λέγων : Καλήν ήμέ
ραν, κ. Μάξ.

— Καλήν ήμέραν σας, κ. λοχία, άπήντησα άποκαλύπτων τήν 
κεφαλήν, διότι ήγαπώμεθα άμοιβαίως.

— ‘ϊπάγομεν εις τήν άγοράν χάριν τής Αίσβεθ, μοί είπε, καί 
έν άγ/οία της διότι γνωρίζεις δτι στερείται χρημάτων. Έκτδς 
τούτου δέν έχει τήν άπαιτουμένην έργασίαν τδ βαλΑντιόν της

(·) Ίδε IV έν σελ. 187.

Τή άληθεία δέν εΐνε εύάρεστον ν’ αρπάζεται τις έκ τής οί- I 

κίας του, ένθα εύρίσκονται τά τεκνία του, τά κτήνη του καί ή \ 

συγκομιδή του καί νά σύρεται μετά χιλιάδων άλλων όμοιων του, ι 
δπου αί σφαϊραι συρίζουσι καί πίπτουσι πέριξ σου ώς ρανίδες βρο- < 
χής έν ώρα καταιγίδος. Έσμέν άνθρωποι ώς καί οί λοιποί· έπο- < 

μένως άγαπώμεν ώς πάντες τά τέκνα μας καί τήν έστίαν μας, < 
έν ή διαβιοΰμεν έν ειρήνη. Μισούμεν ώς καί πας άλλος τδν πό- 
λεμον, τάς πληγάς καί τδν θάνατον, ή δέ πολιορκία κατ’ έμέ > 

δέν εΐνε ή μία μάχη. — Τί θά γείνωσιν οί πτωχοί; ήρώτησα s 
παρατηρών έν τώ καλάθω, δστις έκρέματο έλαφρώς έκ τοΰ βρα- <· 

χίονός μου. /
— Ό θεός μόνος γνωρίζει, μοί άπήντησεν. ‘Υπάρχουσι 10 ? 

χιλιάδες χωρικών έν Στρασβούργω ώς έκ περισσοΰ, άλλ’ έλεί- ? 
ψαμεν πάντοτε. ?

— Παρατήρησον, παρατήρησον! άνέκρκξεν ή Άλύσση δακτυ- ι 
λοδεικτοΰσα υψηλά. <

Μελανός σφαιροειδής όγκο; έκινεΐτο βραδέως, άρκετά βραδέως, < 
ώστε νά τδν παρατηρήσωμεν, πρός τό κυανοΰν στερέωμα είς ύψος ' 
άρκετδν άφ’ δπου ίστάμεθα· ήδη έσχημάτιζε καμπύλην, ώσεί έπρό- ' 
κειτο νά καταπέση ολίγον μακράν πρδς μεσημβρίαν· τδ πρόσωπον । 
τοΰ λοχίου ηλλοιώθη καί ϊστατο σιωπηλός, έναγκαλιζόμενος τήν 
Άλύσσην σφικτότερον καί κρατών με έκ τοΰ βραχίονος ίσχυρό
τερον ή πρδ τής στιγμής ταύτης — Άκροάσθητε! εΐπεν ήμϊν. 
Παρήλθον ολίγα λεπτά πριν ή άκουσθή ήχος τις, κατά τδ διά

στημα τών δποίων είδα τούς άνθρώπους δδεύοντας καί συνωμι- 
λοΰντας άνυπόπτως. Ακολούθως ήκούσθη κρότος παρακολουθού- 
μενος ύπδ διαπεραστικών οίμωγών άντηχουσών εϊς τδν άέρα. 
Έπί μίαν στιγμήν έκαστος διέμεινεν άκίνητος, ώσεί μεταβληθεις 
είς πέτραν άκολούθω; άπαντες έτράπησαν εις μανιώδη φυγήν 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις. Τινές έφευγον πρδς τήν Μητρόπολιν, 
οΰσαν πλησίον, άλλοι πρδς τδ μέρος, δπου ή βόμβα είχε διαρ- 

ραγή.
— Τώρα καί μουσική καί χορός ήρξαντο· εΐπεν ό λοχίας μετά 

* σκωπτικοΰ ύφους. Μάξ, προσέθεσε, φέρε τήν μικράν εϊς τήν Μη- 
; τρόπολιν και άνάμεινόν με έκεϊ· θά έπιστρέψω έντός δλίγου. 
ι Έπεθύμουν πολύ νά τρέξω, δπου ή βόμβα έπεσεν, άλλ’ έπρεπε 

νά φροντίσω διά τήν Άλύσσην. Έστράφην πρδς τήν Μητρόπολιν, 
ένθα μόλις έπλησίασα καί τδ ρεΰμα τών άνθρώπων μέ ώθησεν 
έκόντα άχοντα. Έν τώ άμυδρώ αύτή; φωτί παρετήρησα πληθύν 
γυναικών καί παιδιών, μεθ’ ών δλίγιστοί τινες άνδρες. Οί ιερείς 
έπηγαινοήρχοντο προσπαθοΰντες νά τούς παρηγορήσωσιν, άλλ’ οί 

κλαυθμοί καί στεναγμοί ήσαν φρικώδεις. Άνθρωποί τινες πρη
νείς πρδ τών βωμών διετέλουν άφωνοι έκ φόβου, ένω άλλοι έπε- 
καλοΰντο ύπέρ αύτών τήν προστασίαν τών άγιων. Έπί τών βαθ
μιδών έκάθηντο πλήθη μικρών παιδιών, ών τινα έφαίνοντο σο
βαρά καί ήσυχα, άλλα δέ παίζοντα. Έν τφ ναίσκω τής ‘Αγ. 

Αικατερίνης τά σχήματα τών άγγέλων έφαίνοντο παρατηρσυντα 
τήν κάτωθεν αυτών σκηνήν άκίνητα καί άσυμπαθή- τότε δέ μεταξύ ς 

τοΰ τρόμου καί τών κλαυθμών εΐπον έν τή καρδία μου .· Κύριε, > 
σώσον μας. διότι 6’ άπολεσθώμεν! Ένόμισα δτι άνέμενα έπί ?

εΐνε κενόν καί ή μικρούλα μον τήν πρωίαν ταύτην δέν έπρογευμά- 
τισε καλώς· δέν ύπάρχει πλέον γάλα διά τήν Άλύσσην. ι

— Όχι, άπήντησε τδ κοράσιον, δέν πεινώ· ή Άλύσση ποτέ < 

δέν πεινά. <
— Κάλλιστον τοΰτο έν ώρα πολιορκίας- εΐπεν δ Κλέης, ένω 

έγώ έμέτρουν τά έν τω βαλαντίω μου χρήματα. Ήσαν 2 μόνον 
φράγκα καί τινα έκατοστά· ήρκουν ίσως διά τήν προμήθειαν λα

χανικών μιας έδδομάδο; διά τήν Άλύσσην καί τήν μητέρα της. 
Ήμην βέβαιος δτι ή Γρέση ειχεν άποθηκεύσει καλώς δι’ ήμας) 
άλλ’ ούδέποτε μέχρι τοϋδε εΐχον σκεφθή διά τήν Αίσβεθ καί 

δι’ έκατοντάδας άλλα; ώς αύτήν, στερουμένας χρημάτων δπως 
προμηθευθώσι τά τής ζωοτροφίας των, καί ών έπομένως τήν τε- 
τάρτην τής πολιορκίας ήμέραν τά τρόφιμα εΐχον έξαντληθή, έξηρ- 

τώντο δέ μόνον έκ τών όσων ήδύναντο ν’ άγοράζωσιν ήμέραν 
παρ’ ήμέραν. Έπορεύθημεν είς τήν άγοράν άλλ’ όποια διαφορά 
πρδ μιας έβδομάδος! Άντί έκατοντάδων αποθηκών καί άνθρώ- 
πων προθύμων νά πωλήσωσι δέν ύπήρχον ή δλίγοι μόνον πω- 
ληταί καί πλήθη άγοραστών στερούμενων δμως χρημάτων ικανών 
διά τάς ζητουμένας τιμάς. ‘θ λοχίας Κλέης ώδευσε δάτού πλή

θους καί τδν ήκολούθησα.
Έβλεπέ τις έκτεθειμένα ολίγα λαχανικά καί ούδέν άλλο. Είς 

τήν πρώτην τής έρωτήσεώς μας άπάντησιν έμεινα έκπληκτος. Τά 

γεώμηλα, περί ών ήρωτήσαμεν, έτιμώντο μίαν ηίνναν έκαστον, 
τά δέ χρήματά μου μόλις ήρκουν πρδς άγοράν τριάκοντα μέ

τριου μεγέθους.
— Τόσον ταχέως! έξεφώνησεν δ λοχίας, καί μόλις δά ήρ- 

ξατο ή πολιορκία. Τί θά γίνωμεν λοιπόν πριν τελειώση;
— Δέν ήρξατο άκόμη; ήρώτησα· άλλ’ αί πύλαι τής πόλεώς 

είσι κεκλεισμέναι πρδ τεσσάρων ήμερών.
— ‘Η μουσική δμως δέν ήχούσθη εισέτι, δ δέ χορός έπεται· εΐπεν 

, δ λοχίας.Ά, κ. Μάξ, δένένόησας άκόμη τί σημαίνει πόλεμος.
— ΆπηΐΛησχ έπί τών ώμων του· λάβε με είς τούς βραχί- 

! ονάς σου, εΐπεν ή Άλύσση καί έπήδησεν έναγκαλιζομένη διά τών 
i μικρών αυτής χειρών τδν τράχηλον τοΰ Κλέη άπδ την υψηλήν 
I αύτής θέσιν, ενώ αύτός έκλινε τήν κεφαλήν του έπί τής ίδικής 
< της καί είς τούς δφθαλμούς του έπλανώντο δύο δάκρυα, άτινα 

< δέν άφήκε νά ρεύσωσιν.
ί — "Εχω εϊς τδν οίκον μου δύο μικρά, εΐπεν άτενίζων με, 
s ΐνα έννοήση άν παρετήρησα τά δάκρυάτου· δύο μικρά, έπανέλαβε, 

S έκτεθειμένα μετά τής μητρός των εις Sv άπροστάτευτον χωρίον 
S τοΰ Σαλσβούργου· άν δέ οί λησταί ουτοι διέλθωσι δι’ αύτοΰ, δ 

ί θεός γνωρίζει τί θ’ άπογίνωσι.
( — Σ’ άρέσκει νά ήσαι στρατιώτης^ τδν ήρώτησεν ή Άλύσση,
( τύπτουσα έλαφρώς τήν παρειάν του, δπως έσυνείθιζε πρδς τούς 

< εννοουμένους της.
\ — Άχ, μικρά μου, άπήντησεν δ λοχίας, ούδεις μέχρι τοϋδε
j μοί άπηύθυνε τήν έρώτησιν ταύτην μα; κάμνουσι διά τής βίας, 
ί ώ μικρά μου. Οί χωρικοί, φίλε Μάξ, έπρόσθεσεν, άποστρέφονται 
5 τδν πόλεμον καί δικαίως, διότι εΐνε καταστρεπτικός πάντοτε καί 
| Ανωφελής.

?
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> πολλήν καί τρομερόν ώραν, μ’ δλον τούτο ό λοχίας Κλέη δέ» 
έπέστρεψε κχίάμοέβάλλον άν ήδυνάμην νατόν άνακο,λύψω μεταξύ 
'οΰ πλήθους- έσυλλογιζόμην περί τών έν τή οικία καί ΰπελό- 

γισζ τήν άδημονίαν τής Λίσβεθ διά τήν απουσίαν τής Άλύσσης.
Ή Σιλβία καί ή Λουίζη εύρίσκοντο έν τω σχολείω- έσυλλο- 

γιζόμην δέ περί τοΰ τρόμου αύτών. Ούδεις άλλος έμελλε νά 
φροντίση δι’ αύτάς έκτος έμοΰ. Τοιουτοτρόπως ώδευσα διά τοΰ 
πλήθους πρός τήν άρκτικήν θυραν τής Μητροπόλεως καί έξήλθον 
εις τήν όϊόν. ‘II Άλύσση μοι έδειξε τήν στεφανηφόρον εικόνα 

τής Παναγίας μετά τοΰ νηπίου της παρατηρούσαν ημάς ψυχρώς 
δσον καί οί Άγγελοι, θεωρών τις αύτήν αίσθημα λύπης ήσθάνετο 
καταλαμβάνον τήν καρδίαν του. Αί δδοί ήσαν έγκαταλελειμμέναι, 
διότι δσοί ήδύναντο εΐχον φύγει ζητοΰντες άσυλον έν ταίς Έκκλη- 
σίαις καί έν ταΐς οίκίαις αύτών.

Έτέρα βόμβα κατέπεσεν ήδη καί τίς ο’δε πόσαι έμελλον νά 
πέσωσινείσέτιδιαρκούσης τής νυκτός·τό στερέωμα διετέλει ήσύχον 
καί καθαρόν ώς άν ούδέν ήδύνατο φθάνον μέχρις αύτοΰ νά μο- 

• λύνη τήν λαμπρότητά του. Έν τούτοις ούδέν σημ-ΐον καταστρο
φής καί ζημίας ήτο κατάδηλον είσέτι, άλλά τά πάντα έφαίνοντο 
ήρεμοΰντα ώς τό προαύλιου ’Αγγλικής Εκκλησίας κατά τήν 
πρωίαν τής Κυριακής· έγώ δέ έρπευδον μέ τό διπλοΰν φορτίου 

τής Άλύσσης καί τής καλάθου.
— Μάξ, έψιθύρισεν είς τό ώτίον μου ή μικρά, ή μήτηρ μου 

λέγει οτι ό Ιησούς Χριστός εινε πανταχοΰ παρών εύρίσκεται 
λοιπόν εϊς τό Στρασβούργον σήμερον ;

— Ναί, Άλύσση, άπήντησά.
— "Ω! πόσον τεθλιμμένος θά ήνε τότε, είπε τό χοράσιον πό

σον πολύ θά ήνε τεθλιμμένος.
Φεϋ! είπον κατ’ έμαυτόν, όδεύων διά τών κατηρειπωμένων 

οδών πρός τήν οικίαν μου, τι θά αισθάνεται εκείνος βλέπων τήν 
ώραίαν γήν χηλιδουμένην ύπό τοΰ αίματος καί καταστρεφομένην 
ύπό τής αμαρτίας καί τής σκληρότητας τών αδελφών του.

Φθάσας εις τήν οικίαν ευρον τήν Λίσβεθ σχεδόν έκτός φρενών 
καί παρατηρούσαν πρός τάς τέσσαρας έναλλάξ γωνίας τών ίδών, 
δπως άνακαλύψη τήν φιλτάτην αύτής- μόλις μάς είδε καί άνέπεμψε 
θρηνώδη κραυγήν, ώσεί έφερον τήν θυγατέρα της νεκράν. Έτρεμε 
τοσοΰτον ώστε δέν ήδύνατο νά τήν λάβη έκ τών χειρών μου.

— Πώς, έφοβήθης τόσον, ώ Λίσβεθ; ήρώτησα. Ή Άλύσση 
δέν διέτρεξεν ούδένα κίνδυνον. Εντούτοις ήναγκάσθην νά καλέσω 
τήν Γρέσην έν τώ ύπερώω, ήτις Ανύψωσε τό κάλυμμα τής καλά

θου. πριν ή τό έναποθέσω είσέτι πρό τής θύρας τής Λίσβεθ, και 
μ’ ήρώτησε τίνος ήσαν τά γεώμηλα.

— Τής Λίσβεθ- ό λοχίας Κλέης τά ήγόρασε δι’ αύτήν και 
μοί τά έδωκε νά τά φέρω, άπήντησά, μή τολμών νά τή εϊπω τήν 
αλήθειαν.

— Καί ή αξία των ;
— Μία πέννα έκαστον.
— Μία πέννα; τότε λοιπόν θά ψοφήσωμεν τής πείνης έντός 

ολίγου. Μία πέννα δι’ Sv γεώμηλον; τότε λοιπόν owoiv τελειώση 
ή πολιορκία θά ίσοζυγίζωσι μέ τόν χρυσόν!
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—- Αληθώς, Γρέση, φοβείσαι δτι θά ύποφέρωμεν τής πείνής; ( 
ήρώτησα, φοβούμενος τό φάσμα αΰτής πλειότερον ή το τοΰ πο- ? 
λέμου. \

— Πιθανόν δχι, μοί άπήντησε δί’ εκφραστικού κινήματος τή; < 
κεφαλής, άλλά δέν πρέπει, Μάξ, νά μοί φέρης είς τό έξής καί ί 
άλλας Λουίζας.

Κατέβην παρά τή μάμμη μου, ήν εΰρον καθημένην έπί τής ϊρυί- ) 
νης και τέτορνευμένης καθέκλας της πρό μικράς τίνος τραπέζης. j 
Είχε τήν συνήθειαν ν’ άναγινώσκη καθ’ έκάστην πρωίαν και > 
έσπέραν κεφάλαιά τινα τών ψαλμών καί μέρος έκ τής αρχαίας 
ιστορίας τής Γαλλίας, δπερ έφαίνετο δτι ηύχαρίστει καί κατεπρά- J 

ϋνεν αύτήν. Τήν στιγμήν δμως ταύτην αί χειρες τη; έτρεμον > 
τοσοΰτον, ώστε δέν ήδύνατο νά στρέψη τάς σελίδας τής ‘Αγία; ί 
Γραφής.

ΙΙαρετήρησα άνωθεν τών ώμων της καί εϊδον οτι ό Ψαλμός δν < 
άνεγίνωσκεν έπέραινε δια τών έξής λόγων:

— « Έλησμονήθην ώς τεθνεώς, είμή ώς άγγεΐον τεθραυ- S 
σμένον, διότι ήκροάσθην τάς διαβολάς πολλών φόβος ύπήρχε 

παντού κ.τ.λ. » >
Έστρεψα τήν σελίδα άντ’ αΰτής καί άνέγνωσα μεγαλοφώνως. ) 

— «Έγώ έπίστευσα είς Σέ, Κύριε, έγώ είπα σ'υ είσαι δ ί 
θεός μου, δ χρόνος κ.τ.λ. » α άς λάμψη τό πρόσωπον σου έπί τοΰ $ 
δούλου σου ».

Ίδοΰ δ τι είχες ανάγκην ν’ άναγνώσης, μάμμη, τή είπα. ( 
— Ώ, ναί, ό θεός νά σ' εύλογή, Μάξ, μοί άπήντησεν έλά- ' 

φρυνες αληθώς τήν καρδίαν μου. ,
Εύχαριστημένος δσον καί αύτή άνεχώρησα δπως φέρω έκ τοΰ ι 

σχολείου τήν Σιλβίαν καί Λουίζαν, διότι ή Γρέση έφοβεΐτο < 
ν’ άνέλθη. Μετ’ όλίγον δέ ηύρισκόμεθα έκ νέου έν τή αιθούση <, 
ήμών ηνωμένοι καί ασφαλείς.

’Επειδή δέ δ βομβαρδισμός δέν έξηχολούθησε κατά τήν νύχτα 
κατεκλίνθημεν έν ησυχία και ειρήνη νοδς καί σώματος.

(ακολουθεί)

Ο ΔΡΑΠΕΤΙΙΖε 
Η 

Π ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, 
(«χ τοΰ ΊΙμερολογίου Έλληνος Σχλπιγχτοΰ.)

Φέροντες είς φώς ύπό τόν άνωθι τίτλον τάς άναμνήσεις (1)όμο- 
γενούς μουσικού, ύπηρετήσαντος άλλοτε ώς σαλπιγχτοΰ είς Γαλ
λικόν πολεμικόν βρίκιον, ουτινος τό ακραιφνές αίσθημα έν τή 
άφελεία τής έκφράσεως μας συνεκίνησε μέχρι δακρύων, έλπίζομεν

(1) Τάς αναμνήσεις ταύτας παρενείρομεν ένταΰθα έπι μόνη τή όπλου- 
στάτη προθέσει τοΰ να δώσωμεν μιχράν τινα νύξιν τοϊς όμογενέαιν 
άναγνώσταις ότι τό ‘Ελληνικόν έθνος τότε δέν θά μυκτηρίζεται παρά 
τών φρονούντων δτι εΐσ'ιν έθνη μεγάλα όταν προσπαθήση ν’ άποχατα- 
στή μεγα, άλλ’ αληθώς μέγα, όπερ μόνον διά τής χατά Χριστόν άνα- 
γεννήσεως δύναται νά επιτύχε).

—Πτωχέ Νικόλαε, είθε ποτέ να μή έλάμβανε τά δπλα. Ή 
Γαλλία, ό κΟσμος Απας τήν καταδικάζει.—Γνωρίζετε ποΰ ύπά- ί 
γομεν τέλος ;—Κατά τής Ελλάδος· ή κατοχή άπεφασίοθη.

—Κοιμηθήτε ! άλλ’ έγώ πώς νά κλείσω ό δυστυχής τά βλέ- ? 
φαρά μου ; οί Γάλλοι έν τφ λιμένι σας, ώ Σαλαμινομάχοι! οί ( 

Γάλλοι έπί τοΰ έδάσους σας, ώ υιοί τών Θερμοπυλών; Φειδιπ- < 
πιδη, τρέξον, τρέξον έκ νέου πρός τήν Σπάρτην αυτή δέν < 
εινε πλέον δεισιδαίμων I δέν εϊνε πλέον δεισιδαίμων, άλλ’ ό < 
Χριστιανικός αύτής ναός υψοΰται έν τώ μέσω τών έρειπίων τής < 

κραταιάς ποτέ πατρίόος τοΰ Βρασίδα. <
Σεις οί κάλλιστοι τών ναυτών, Δίκ καί Βανζάν, εϊπατέ μοι, ’ 

εινε Αληθές δτι άπερχόμεθα είς τόν Πειραϊκόν λιμένα, ινα κατά- 
σχωμεν τό έδαφος τής Ελλάδος ; τήν έρώτησίν μου ήκουσε τήν 
στιγμήν ταύτην ό ιατρός τοΰ βρικίου, περιπατών μετά τοΰ έφη- 
μερίου έπί τοΰ καταστρώματος- έσταμάτησαν αμφότεροι ενώπιον 
μου καί μέ πονηρόν μειδίαμα : Γραικέ ! μοί άπήντησαν, ύπάγω- 
μεν νά καρατομήσωμεν δλους έκεΐ τούς πατριώτας σου ! καί, 
"να έννοήσω άκριβέστερον τούς λόγους των, έκίνησαν τήν χεϊρα 
άπειλητικώς έν εϊδει σπάθης.—-Έχουν τό δέρμα άρκετά τραχύ, 

Αγαπητοί μοι κύριοι, άπήντησά μετ’ αδιαφορίας προσπεποιημένης.
—Χά , χά 1 βλέπεις έκεΐ είς τά πλευρά τοΰ βρικίου τούς 

μελανούς έκείνους σίδηρους όγκους τοΰ πολεμικοί τούτου πλοίου 
μας;σΰ 6ά κράξης πρώτος πρός τούς πυροδολιστάς-Υιοί τής Γαλ

λίας, κτυπά'τε τούς πειρατάς τοΰ Αιγαίου t
Έσιώπησα πρός αύτούς, άλλ’ άπήντησά έν τή χαρδία μου. 

πτωχέ Γραικέ, ούδέποτε, ούδέποτε, θά τό πράξης !
..... Τήν νύκτα τούτην έτεκε Μίνα ή έκ Νέας Γής 

κύων τοΰ πλοιάρχου οκτώ μαύρους σκύλακας. Ένώ τήν πρωίαν 
περιειργαζόμεθα αύτούς μετά τινων ναυτών, δ πλοίαρχος, δ ια
τρός καί ό έφημέριος ήλθον έκεΐ. Σιωπηλοί καί μετά σεβασμού 

; περεχωρήσαμεν αύτοΐς τήν θέσιν, δ δ’ έφημέριος άτενίζων με 
κατά πρόσωπον είχε τό βλέμμα σατανικόν έξήπλωσε τήν λευκήν 
καί τρυφεράν αύτοΰ^εϊρα έπί τών σκυλάκων καί θίγων αύτούς 
έπρόφερε μετά σαρκασμού: Caressons les Orthodoxe*  άς 
θωπεύσωμεν τούς ορθοδόξους 1 Εϊς τούς υβριστικούς τούτους λό
γους ό πλοίαρχος καί δ ιατρός έμειδίασαν έπιδοκιμαστικώς, δ δέ 
χορός τών ναυτών έδόθη είς άσβεστον καί περιφρονητικόν γέλωτα.

Φεύ ! καί σύ, πτωχέ Γραικέ, έσιώπας, διότι ούδέν ήδύνασο 

νά πράξης! .
—Πρέπει νά ρίψητετούς ϊξ είς τήν θάλασσαν, εϊπεν ό ιατρός.
—Καλήν άρχήν ! άνέκραξεν δ Ιησουίτης. Άρξώμεθα τών 

κυνών τούτων καί τελειόνομεν είς τούς έκεΐ, προσέθηκε, δακτυ- 
λοδεικτών πρός τό μέρος τής 'Αττικής. ‘Ο πλοίαρχος διέταξε 

τήν καταδίκην, τινές δέ τών ναυτών, λο βόντες αύτούς μετά παι
δικής προθυμίας, τουσ έρριψαν έν τή θαλάσση κράζοντες- οί 
γραικοί εις τά κύματα ! είς τά κύματα ! ένώ οί λοιποί υίοί τής 

Γαλλίας έψαλλον έμπαικτικώς· Αλληλούια ....
Πτωχέ Γραικέ, καί σΰ έβλεπες ταΰτα πάντα ήναγκασμένος νά 

σιωπάς και νά κρύπτης τήν μανίαν τής καρδίας σου 1 Πλήν 
άκροάσθητι ποια τώρα προσταγή Ακούεται άπό τοΰ ένδς μέχρι

ότι και πολλοί τών Αναγνωστών μας δέν θά μείνωσιν άπαθεις 
προ τής περιπαθούς είκόνος τής νοσταλγίας καί τοΰ πατριωτισμού. ) 

Περί τοΰ φανατισμού έκείνων, οίτινες ώφειλον νά διατελώσι 

τό παράδειγμα τής άνεξιθρησκείας περιττόν νά προσθέσωμεν νε- 

ώτερόν τι.
‘II σκηνή παρίσταται έν τώ πελάγει κατά τό 1854. Εινε πρωία 

ροδοστεφής. Μόλις ό "Ηλιος φωτίζει τάς κορυφάς τών όρέων τής 
, ’Ακαρνανίας καί τό βρίκιον διασχίζει τήν θάλασσαν τοΰ Αιγαίου, 
πλέον πρός τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς, ένώ ήχοι μεμακρυσμένοι, 

I ήχοι πυροβόλων Ακούονται άπό καιρού εις καιρόν.‘Ο Σαλπιγκτής 
έπί τοΰ καταστρώματος Ατενίζει άντικρυς, άκροάται και λέγει 

Ε ί συγκεκινημένος.
Ε '> Δίκαιον ή παράνομον, φρόνιμον ή άσύνετον τό κίνημα τών πο- 

λεμιστών έκείνων Αγνοώ- πλήν ή θρίξ μου άνορθοΰιαικαί ή 
> καρδία μου πάλλει σφοδρώς καί τό μέτωπόν μου φλέγεται, ένω 
ί ή δρόσος τής πρωίας τό υγραίνει καί ή θαλάσσιος αύρα τοΰ Αί- 

γαίου πνέει έπ’ αύτοΰ. Φωνή μυστηριώδης μοί κράζει- Νικόλαε, 
-Νικόλαε ! έγκατάλειψον τό πυρόσκαφον τών φράγγων καί διά 

μέσου τών κυμάτων ά'πελθε πρός τούς Αδελφούς σου.—ΤΩ Νι
κόλαε I σέ Αποχωρίζει έκείνων ήχήεσσα θάλασσα καί έκτετα- 
μένη, ό δέ Δελφίν τοΰ Άρίωνος δέν σέ Αναμένει ύπό τήν τρό

πιδα τού βρικίου τούτου. Δυστυχείς εκείνοι οίτινες ήπατήθησαν 
κατά τοΰ κραταιοΰ Μονάρχου ! άλλ’ ίδοΰ Ανατέλλει ό Ήλιος 
καί χρυσοί τάς κορυφάς τών όρέων, ένθα διακρίνεται τό μικρόν 

στρατοπέδου τών λευχοενδεδυμένων έκείνων όπλοφόρων.
Έλθετ’έδώ, σείς Δίκ καί Βανζάν, εϊπατέ μοι, άν ή Γαλ

λία έπολέμησεν είς τόν αιώνα τόσον Ανδρείως καί τόσον ιε- 
ρώς. Οί δύο Γάλλοι μουσικοί ήλθον μειδιώντες καί, ρίπτοντες 
τό βλέμμα έκεΐ δπου ή χειρ μου έδείκνυεν, άπήντησαν σαρ- 

καστικώς.
—Πτωχέ Γραικέ, τά λευκά έκεϊνα ένδύματα θά βαφώσιν έντός 

όλίγου είς αΐμα, διότι ή Γαλλία δέν ευνοεί τούς ληστάς τών 
όρέων τής Πίνδου οΰτε τούς ώμοΰς Αρπαγας τοΰ Οίτύλου! Πτωχέ 
Γραικέ, λάβε τήν σάλπιγγα εις τήν χεΐρα, φέρε τήν σάλπιγγα 
είς τά χείλη καί λάλησον πρός τους υιούς τής Γαλλίας, διότι 
ή πρωία Ανέτειλε- έγώ δέ ό πτωχός Γραικός έφερα τήν σάλπιγγα 
είς τά χείλη τοΰ πένθους καί έλάλησα: Υιοί τής Γαλλίας, έξυ- 

πνάτε I σήμερον εισθε οί ισχυροί τής Γής.
............Νύξ καί γαλήνη- τά άστρα λαμπυρίζουν είς τόν 

ήσυχον ούρανόν καί τό κύμα τοΰ Αιγαίου υπνώττει· δ μονότονος 
μόνον θόρυβος τών τροχών τοΰ βρικίου μας Ακούεται έν τώ μέσω 
τής βαθείας σιγής, ήτις βασιλεύει έπί τοΰ καταστρώματος του. 
‘Υπήγα καί Αφύπνισα δύο Αδελφούς, δύο όμογενεΐς, τούς μόνους 
μετ’ έμοΰ έν τώ βρικίωτοΰ εκπατρισμού καί τής έξορίας. Δημή- 
τριε καί 'Εμμανουήλ, τί κοιμάσθε; ‘Η νύξ εινε ωραία, ή γαλήνη 

> θελκτική καί είμεθα τρεις πτωχοί Γραικοί ένταΰθα. Δυνάμεθα 
। να δμιλήσωμεν περί της Πατρίδος καί νά παρηγορηθώμεν Αμοι- 
» βαίως. Έξυπνατε! άς καθήσωμεν έκεΐ, έπί τών κάλων τής πρύ- 
) μνης- τί ήκούσατε χθές παρά τών στρατιωτών διά τήν τύχην τής 
) Ελλάδος ;
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M2
ηεχίορ.

2 τοΰ άλλου άκρου τοΰ καταστρώματος ; απανταχού τοΰ πλοίου 
) καί έν τοΐς βαθυτέροις αύτοΰ μυχοϊς τδ πΰρ νά σβεσθή καί οί 
( στρατιώται νά προετοιμάσουν βολάς τών πυροβόλων ! μετ’ δλί— 
Ιγον οί έκατόν πεντήκοντα Γάλλοι τοΰ βρικίου εύρίσκοντ® έν τω 

μέσω τής πυρίτιδος.
Λοιπόν τώρα, Πατρίς έξυβρισθείσα, δέν είνε άρά γε καιρός 

έκδικήσεω; ; Τρεις Γραικοί και έκατόν πεντήκοντα Γάλλοι ! ή 
? θυσία είνε ώραία καί ή έκδίκησις λαμπρ ά καί ύπερήφανος. Δη- 
2 μήτριε καί Εμμανουήλ, άγνοώ άν έχω ιήν συγκατάθεσίν σας, 
2 άλλ’ οΰτε κάν έρωτώ. ’Οφείλετε καί άκοντες νά μέ άκολουθή- 

< σητε εις τόν Ούρανόν ή εις τόν "Αδην. Τά πυροβόλα τοΰ βρε— 
ί κι'ου τούτου δέν θ’ άντικρύσωσι τά έρείπια τών μακρών τειχών 
< τά πτώματα τών υιών τής Γαλλίας θά συναντήσωσιν έπί τών κυ- 
( μάτων τά πτώματα τών πέντε δρθοδόξων τοΰ ’Εφημερίου. Έμ- 
> πρός, πτωχέ Γραικέ, τδ όνομά σου δφείλει νά μείνη διά παν
ί άγνωστον ούδείς πρέπει νά μάθη δτι ή χειρ σου άνέτρεψε 

> τδ Γαλλικόν σκάφος και παρέδωκεν εις τδ πΰρ καί τά κύματα 
1 τδ άνανδρου πλήρωμά του· διότι ή Γαλλία καί τά ξένα έθνη 

τής γής θά μισήσωσι περισσότερον τό έθνος σου 1

............ Ά ! σύ, ώ τύχη, ή δ θεός έπιμένει νά σώση τούς 
ύβριστάς τούτους τής ‘Ελλάδος ; τό έργον αύτών εύρίσκεται εις 
πέρας καί έγώ έναυσμα δέν δύναμαι νά εύρω εισέτι. Ζητώ παν- 
ταχοΰ εϊς τάς γωνίας τών δωματίων καί τών θυλακίων μου, 
άλλ’ ούτε δν πυρίον ύπάρχει 1

Ώ ! άπελπισία καί οδύνη 1 ή λεία διαφεύγει τούς όνυχας τοΰ 

πτωχοΰ Γραικού I ... Το έργον έξεπεραιώθη άσφαλώς, τδ 
βρίκιον καπνίζει, κινείται έκ νέου καί μετ’ δλίγον εισέρχεται έν 
τφ λιμέν ι τοΰ Πειραιώς.

Δυστυχή Γραικέ, φέρε τήν σάλπιγγα εις τά χείλη καί λάλησον. 
«Οί υιοί τής Γαλλίας κατέχουν τδ έδαφος τής ‘Ελλάδος ! » 

’Ώ ! αύτδ ούδέποτε θά τδ πράξω, ούδέποτε ! ναΰ, έν ή διήλθον 
μέρος τοΰ βίου μου, χαϊρε I ή ξηρά τώρα ε’νε έγγύς καί τδ κύμα 

τεταπεινωμένον ύπδ τήν Γαλλικήν τρόπιδα. Γαλλία, τίς οΐδεν 
έάν ποτέ καί σύ, πτωχή, θά ένθυμηθής τήν ήμέραν ταύτην ! »

’Ολίγον βραδέως άλλά πολύ σκληρώς ή Γαλλία τήν ήμέραν 
ταύσην ένεθυμήθη.............

Μ. Δ. Σ.

ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗ2.
ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΩΝ.

(Συνέχεια, ϊδε σελ. 172).

Kat διατί, ένφ μέλλει τις να σωθη, νά μή προσδέχηται θαρ- 
ραλέως τους έλέγχους ή νά μή δμολογη τά σφάλματα καί τήν 
άμαθίαν αύτού πρ'ος τους έναρέτους, ίνα αληθώς προκόψη καί

θεραπευθή, έχων παράδειγμα τδν περίφημου ‘Ιπποκράτην, δστις 
άνενδοιάστως ώμολόγησε καί έδημοσίευσε μάλιστα τδ σφάλμα 
δπερ έπραξεν εις τήν θεραπείαν άνθρώπου τινδς τραυματισθέντος 
τήν κεφαλήν, Ινα καί ετερο ι μή ύποπέσωσιν εις τδ αυτό ;

Τά δέ παραγγέλματα τοΰ Βίωνος καί τοΰ Πύρρωνος άποδοτέα 
μάλλον εις τελειοτέραν τινά καί μείζονα ίξιν της άρετής, ώς 
μή δντα σημεία εφικτά της άποδείξεως αυτής. Διότι ό μέν έλεγε 
πρδς τούς μαθητάς του, δτι τότε μόνον δύνανται νά νομίζωσιν 
δτι προκόπτουσιν έπί άρετή, δταν άποδέχωνται καί θεωρώσι τάς 
ύβρεις τών λ οιδοροϋντων ώς έπαίνους μάλλον και εύχάς, ώσανεί 
νά ήκουον αύτους λέγοντας τά ‘Ομηρικά

— «Έπεϊ ούτε κακω ούτ άφρονι φωτΐ έοικας, 
Ουλέ τε καϊ μέγα χοίρε, θεοί νύ τοι δλβια δοϊεν. »

ήτοι « Συ δέν είσαι κακοήθης ούτε άφρων, άλλά χαϊρε καϊ βύ- 
δαιμόνει καϊ οί θεοί νά σο'ι παρέξωσι πάντα τά άγαθά. »

Περί δέ τοΰ Πύρρωνος (1) διηγούνται δτι πλέων ποτέ καϊ κιν
δυνεύω» ύπδ τρικυμίας, ϊδών δέ έν τω πλοίω χοιρίδιό*  τι τρύ
γον ήδέως καί άταράχως τάς πρδ αύτοΰ κριθάς, είπε πρδς τούς ' 
περιεστώτας, δτι ό θέλων νά μή διαταρα'ττηται ποσώς ύπδ τών ) 
διαφόρων περιπετειών τής τύχης, οφείλει τοιαύτην τινά απάθειαν ) 

καϊ αταραξίαν νά προμηθευθή καϊ νά προσλάβη ύπδ τοΰ δρθο- ' 
λόγου καϊ τής φιλοσοφίας. ί

‘Ο δέ Ζήνων προβάλλει γνώμην έτι αύστηροτέραν. Άξιοι δτι 5 
έκαστος δφείλει καί άπδ τών δνείρων αύτοΰ νάσυναισθάνηταιτάς > 
πρός τήν άρετήν προόδους του· έάν δηλαδή έν τω ύπνω δέν βλέπη > 
δτι άποπλανάται εις άτιμόν τινα πράξιν ή δτι έπιδοκιμάζει ή ένερ- ? 
γεϊ τι τών δεινών και αδίκων, άλλ’ ότι άπ’ έναντίας, τδ φανταστικόν ? 
τής ψυχής και αί αισθήσεις περιστελλόμενα! ύπδ τοΰ δρθοΰ λόγου 2 
διαλάμπουσιν έν άταράχφ γαλήνη καϊ ήρεμία καταφανεί· Τοΰτο S 
δέ συνιδών πρότερον και ό Πλάτων περιέγραψε τάς έν τω ύπνω S 
διεγειρομένας άταξίας τοΰ φανταστικού καϊ άγριου μέρους τής > 
φύσει τυραννικής ψυχής, έπιχειροΰντος τότε αθεμίτους ήδονάς, ) 
δρμώντος εις βρώσεις παντοδαπάς καϊ παρανόμως έκπληροΰντος ( 
άνευ συστολής τάς έπιθυμίας αύτοΰ, έκ τών όποιων ήθελεν άπο- ί> 
τραπή τήν ήμέραν ύπδ τοΰ φόβου τών νόμων και τής αισχύνης. 2

Καθώς λοιπόν οί καλώς γεγυμνασμένοι ίπποι, καί έάν ποτέ > 
δ έποχος αύτών άφήση τάς ήνίας, δέν παρεκτρέπονται ούδέ φεύ- ? 
γουσιν, άλλά κατά τδ σύνηθες πορεύονται έν τάξει και διαφυ- ) 
λάττουσι τ'ο βάδισμα άπταιστον οΰτω και εις δσους έκολάσθη ύπδ > 
τοΰ δρθοΰ λόγου τδ άλογον τής ψυχής μέρος καί κατέστη πραον 2 
καί εύπειθές, σπανίως καί δυσκόλως έπιχειρεϊ πλέον καθ’ ύπνον 2 
ή έν ταϊς άσθενείαις νά έφυβρίση ή νά παρανομήση διά τών < 
επιθυμιών, άλλά διατηρεί καί διαμνημονεύει τήν έξιν, ήν προσέ- <

(1) Πύρρων. Φιλόσοφος εξ Ήλιδος της Πελοποννήσου, μαθητής τοΰ 2 
Άναξάρχου καί χαθιδρυτής της αίρέσεως τών καλούμενων Πυρρωνιστών ) 
ή Σκεπτικών φιλοσόφων. Έδόξαζον δ’ ούτοι ότι, ή αλήθεια εισέτι δέν < 
ανεχαλύφθη, άλλ’ οΰτε θέλει ποτέ άνακαλυφθή εντελώς. 2

Εαταγινομενοι λοιπόν εϊς τήν όσον ίνεστιν άμυδράν αίτης άνεύρεσιν > 
καί τήν γνώμην αυτών λίανπεριεσκεμμένως έχφράζοντες έπί τών πραγ- S 
μάτων διετέλουν άμφιβάλλοντες πάντοτε περί αυτών. <

δίαιταν, προφυλακτικώτεροι περί τάς πράξεις καί ούχί μαλθα- ί 

κώτεροι ή αύθαδέστεροι και θαυμασταί τών δρθών λόγων καί ; 
τών έναρέτων άνδρώνΐκαί ούχί καταφρονηταί.Διότι καθώς αί νόσοι, ·, 
μεταβαίνουσαι εϊς τά άκίνδυνα μέρη τοΰ σώματος, δηλοΰσιν δτι S 
προσεγγίζει ή θεραπεία, ούτω καί ή κακία τών προκοπτόντων με- S 
ταβαίνουσα εις μετριώτερα πάθη δεικνύει τήν δσον οΰπω έξάλει- S 
ψιν αύτής. Οί έφοροι τών Λακεδαιμονίων θέλοντες νά κόψωσι 
τάς δύο χορδάς, τάς δποίας δ μουσικός Φρύννίς προσέθηκεν εις > 
τήν έπτάχαρδον λύραν, άφήκαν εϊς αύτόν νά έκλέξη έκ τών άνω- > 
θεν ή έκ τών κάτωθεν ήμεϊς δμως δφείλομεν νά κόψωμεν άμφο- > 
τέρωθεν τάς ψυχικάς άνωμαλίας ίνα φθάσωμεν εϊς τδν μέσον ( 
δρον τόν συνιστώντα τήν φρόνησιν. ‘Η δέ προκοπή τάς ύπερβολάς C 
πρότερον άπαμβλύνει καί τάς δξύτητας τών παθών « εις άς οί ; 
μωραίνοντες μόνον παρεκτρέπονται μεθ’ ορμής. »

« Πρός δςπερ οί μαργώντες έντονώτατοι κατά τδν Σοφοκλέα ». s 
ΕΜ· ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΪΑΟΣ. )

-------------—------ -

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ. ?

Ό κύων, ώς πάντες γινώσκουσιν, αποβαίνει έκ πρώτης δψεως ς 
ή έχθρδς ή φίλος έκείνου, δστις έρχεται πρός έπίσκεψίν μας, καί 
σπανίως άπατα αύτόν ή πρώτη του αύτη έντύπωσίς· καί τοι δέ \ 
θωπεύει τήν χεΐρα τοΰ ραβδίζοντος αύτόν κυρίου του, διαφυλάτ- s 
τει συνήθως μνησικακίαν κατά τοΰ ξένου, δστις ήθελε τολμήσει ) 
νά έπιτεθή κατ’ αύτοΰ· )

Τδ έξής ιστορικόν, δπερ έρανιζόμεθα έκ τίνος Παρισιανής έ- S 
φημερίδος, εινε άρκετή άπόδειξις τών λεγομένων μας.

« ‘Οδός τής άποστάσεως άριθ. 295, κατοικεί είς έργολάβος S 
» μετακομιδών (transports) δνομαζόμενος Ρικώτ, δστις είχεν ) 
» άπδ πολλών έτών είς τήν ύπηρεσίαν του ώς άμαξέα ένα άγα- ) 
» θόν γέροντα, τδν κύριον Περνάρ. Πρό τίνος καιρού δ κύριος > 
η Περνάρ, άφ’ ένδς μή δυνάμενος ένεκα τής προχωρημένη ς ήλι- > 
» κίας του νά έξακολουθήση τήν ύπηρεσίαν του, άφ’ έτέρου δέ ζ 
» κατηγορούμενος ώς μέθυσος, άπεπέμφθη παρά τοΰ κυρίου του. > 
» Παρακαλεϊ, ικετεύει τδν κύριόν του νά τδν κρατήση ώς άπλοΰν ? 
» ύπηρέτην του ιπποστασίου ή δτι δήποτε άλλο, άλλ’είς μάτην. ?

« Όλίγας ήμέρας ύστερον δ κ. Περνάρ άνευ θέσεως άνευ βο- 2 
» ηθείας άπεφάσισε καί έπανήλθεν δπως έκ νέου παρακαλέση \ 
» τδν κύριόν του νά τδν λάβη καί αυθις είς τήν ύπηρεσίαν του. < 
» Ό κύριός του εύσπλαγνία κινούμενος συγκατίνευσεν.—Έπει- 
» δή δμως δ άμαξεύς έξηκολούθει τακτικώς νά μεθύσκηται, ά- ί 
» νηλεώς άπεπέμφθη τήν φοράν ταύτην άποτελεσματικώς.— Ό ) 
» Περνάρ είχεν Ινα γέροντα καί δύσμορφον μεγαλόσκυλον, δστις ί 
» τδν έσυντρόφευεν εϊς τούς δρόμου; του (courses) ύλακτών παρά > 
» τήν ρΐνα τοΰ ίππου.

« Ένεκα τής καθυστερήσεως καί τής άδημονίας, δ άμαξεύς ό 
> άσθενήσας, ήναγκάσθη νά εϊσέλθη εϊς τδ νοσοκομείο». Ό άμα- j

Ι
λαίβ, καί ένισχύει αύτήν έντόνως διά τοΰ λογισμού. Διότι, έάν ή 

ψυχή διά τής άσκήσεως τής άπαθείας καθυποτάσση τό τε σώμα
, καί τά μέλη αύτοΰ εις τήν θέλησίν της καί κατορθοϊ ώστε οί 
ί μέν δφθαλμοί νά μή δακρυρροώσιν ύπδ συμπάθειας, ή δέ καρδία 
) νά μή διαταράσσηται ύπδ φόβου, καί αί αισθήσεις νά διαμένωσιν 
ί άδρανεΐς καί άνενόχλητοι έν τω μέσω θελκτικών καί ώραίων 
ί αντικειμένων, πόσω μάλλον ή άσκησις αύτη έπιλαμβανομένη καί 

) τού ζωικού μέρους τής ψυχής δέν ήθελεν ώσαύτως καταδαμάσει 
? καταπιέζουσα τά διάφορα φαντάσματα καί τάς συγκινήσεις τών 
I* αισθήσεων καί έν καιρφ τοΰ ύπνου; Διηγούνται περί τοΰ φιλο

σόφου Στίλπωνος τοΰ Μεγαρέως, ότι ένόμισεν ότι είδε κατ’ όναρ 
τόν Ποσειδώνα δργιζόμενον κατ’ αύτοΰ διότι δέν τώ έθυσίασε 
βουν κατά τήν συνείθειαν τών άλλων ιερέων καί ότι δ φιλόσοφος 
ούδόλως έκπλαγείς άπεκρίθη. Καί τί, ώ Πόσειδον, ήλθες ώς 
παιδίον νά παραπονεθής, διότι δέν έδανείσθην χρήματα διά νά 
γεμίσω τήν πόλιν έχ τοΰ καπνού τών θυμάτων, άλλά σοί έθυσα 
μετρίως καί άναλόγως τής καταστάσεώς μου ; Καί ότι τότε i< Ποσειδών μειδιάσας καί προτείνας αύτω τήν δεξιάν τω ύπεσχέθή 
ότι διά χα'ριν του θέλει χορηγήσει τοΐς Μεγαρεΰσιν άφθονον πο-

, σότητα άφύων (σαρδελών)ί(Ι). "Οσοι λοιπόν κατά τούς ύπνους βλί- 
πουσιν ένύπνια ήσυχα καί καθαρά και άλυπα καί ούδέν φοβε- 

ι. ρδν ή κακόηθες και άτακτον, δύνανται νά θεωρώσι ταΰτα ώς λαμ
πρά σημεία τής προόδου αύτών άπ’ έναντίας δέ αί άκατάσχετοι 
έπιθυμίαι, οί φόβοι, αί περιχαρείς ήδοναί καί οί άναστεναγμοί τών 

ι οΐκτρών και άλλοκότων δνείρων, δμοιάζοντα τά σφοδρά κύματα 
καί τάς ταραχάς τής άνυψουμένης θαλάσσης, διαδηλοΰσιν ότι ή

! ΨυΧή μή λαβοΰσα εισέτι τήν ΐδιάζουσαν αύτή· κοσμιότητα, άλλά 
διαμορφουμένη μέν έν ταις δρθαις δοξασίαιςκαί τοΐς όρθοϊς νόμοις, 
διακοπτομένη δέ έν τοΐς ύπνοις ύπδ τής τοιαύτης διαμορφώσεως

( καί διαπλάσεως, άναλύεται πάλιν καί καθίσταται πρός καιρόν 
< ίρμαιον τών παθών. "Αλλως τε δύνασαι καί δ ίδιος νά παρα- 
< τηρήσης, άν ταΰτα είνε έναρξτς ούτως είπεϊν τής τελειοποιή- 
5 σεως καί προκοπής ή έξις τις λαβοΰσα ήδη σταθερότητα καί 
( κράτος άσάλευτον ύπδ τών τοιούτων.
$ Άλλ’ έπειδή ή ,.αντελής άπάθειαε’νε μέγα καί θειον προσόν, 
< ή προκοπή συνίσταται, μάλλον ειπεΐν, εϊς τήν ύφεσιν καί τήν 
< πραότητα τών παθών. ’Οφείλομε» λοιπόν σκοποΰντες καί συγ- 
ι κρίνοντες αύτά καί καθ’ έχυτά καί πρδς άλληλα νά κρίνωμεν 
5 περί τής διαφοράς ήτοι πρώτον μέν νά παρατηρώμεν έάν μετα- 
< χειριζόμεθα τάς έπιθυμίας, τούς φόβους καί τάς δργάς μαλακω- 
( τέρως τώρα παρά πρότερον ώς άφαιρεθείσης πλέον τής δρμής καί 
( φλογώσεως αύτών ύπδ τοΰ δρθοΰ λόγου καί δεύτερον, έάν τώρα 
S ύπερίσχυσεν έν ήμΐν ή αισχύνη μάλλον ή δ φόβος, δ ζήλος 
S μάλλον ή δ φθόνος καί ή φιλοδοξία πλειότερον τής φιλοχρημα- 

} ΐίας. Καί έν ένί λόγω έάν αί πχραφωνίαι ούτως είπεϊν τών πα
θών μας είνε ύπερβολαί τής σοβαράς μάλλον Δωρικής αρμονίας 

ή της Λυδικής· τουτέστιν, έάν κατέστημεν σκληρότεροι περί τήν

(4) Ό Άθήναιος λέγει οτι έν ’Αθήναις ό θαλάσσιος ουτος ϊχθΐις ήτο 
πτριιρρονημένος διότι εύρίσκετο έν αφθονία, άλλ’ εϊς τάς άλλας πόλεις 
τής Ελλάδος ήτο σπάνιος, όθεν, αν και κατωτέρας ποιότητας, ήτο τά 
μάλιστα περιζήτητος χαΐ αγαπητός.
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5 » ξεύ; εί; το νοσοκομεΐον! δ Νουαρή (ούτω; ώνομάζετο ό κύων) 
» Επανέρχεται είς την οικίαν Ρικώτ. Περιττόν νά προσθέσωμεν 

< » δτι έκεΐ τ'ον ύπεδέχθησαν μετά ραδδισμών. ’Εν τούτοις έπέμενε
» ζητών νά είσέλθη εις τ'ο ίπποστάσιον δπω; έπανίδη τούς πα- 

< ■» λαιούς φίλους του, τού; ίππου;· τότε πλέον ξυλισθείς άνηλεώς, 
< » έφυγεν ημιθανή; ώρυόμενο; θρηνητικώ;.’

« Τοΰτο έλαβε χώραν πρ'ο δέκα καί- πέντε ,ήμερών. Δέν έφάνη 
» έκτοτε δ Νουαρή, καί ή οικογένεια Ρικώτ ένόμιζεν δτι άπηλ- 

S » λάχΟη αύτοΰ διά παντός.—Δυστυχώς δχι. -
« Τήν 2 Μαρτίου δ κύριο; Ρικώτ-έπανήρχετο έκ'τής εξοχής 

» κρατών άπ'ο της χειρδς-τδν τετραετή υιόν τού. Αίφνης έκ τοΰ 
» δπισθεν τοίχου τινδς άναπηδήσα; ει; μεγαλόσκυλο; έρρίφθη έπί 

\ » τοΰ παιδός. ’Έκπληκτος δ πατήρ" έκτυπα τ'ον σκύλον δι’ έπα- 
» νειλημμένων κτύπων,· χώρί; νά δυνηθή νά τδν άναγκάση νά 

\ » άφήση τήν λείαν τού. Τέλος οι γείτονες, έφελκυσθέντεοέκ τών 
( » φωνών, έσπευσαν καί κατόρθωσαν μετά δυσκολίας νά άπαλ- 
( υ λάξωσι τδ παιδίον.
ς « Ήτο λίαν αργά. Τ'ο παιδίον, δηχθέν έπανειλημμένως μέ 
ν » τδν φρικωδέστερον τρόπον, δέν ήτο πλέον παρά πτώμα. Η 

S » λύπη τοΰ κυρίου Ρικώτ εινε ανεκδιήγητος.
\ « "Οσον αφορά τδν κύνα, ουτος ήμιθανής άπέθνησκεν εις
S » μίαν γωνίαν άλλ’ οί θνήσκοντε; οφθαλμοί του εσπινθηροδο- 
S » λουν, ώς εί άπέθνησκεν εύχαρίστως επιτυχών τήν φρικω- 
< » δεστέραν τών δσων δέν δύναταί τις νά φαντασθή έκοίκησιν, α- 

» πέναντι τή; άποπομπής τοΰ κυρίου του καί τών ραδδισμών^ 

> » οΰς τω ειχον δώσει.»
‘ Άς λέγουσιν άκόμη δτι · κύων δέν εινε ζώον μνησίκακον! 

5 Μασσαλία τή 14 Μαρτίου 1874.
... ·' ‘,- ' ΣΕΙΡΓΑΝΙΔΗΣ.
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■< ' Έρώντες, λησμονήσατε τήν λύραν τών έρώτων·
< καίτάςχορδάς άντήλλαξε τών χρόνων της τών πρώτων.

.·< Εύθυμοι φίλοι, άσματα τοΰ οίνου μή ζητήτε,
ς έπί τής χλόης τών άγρών ώς πριν δέν Οά μ" εύρήτε.

Τδν οίνον καί τδν έρωτα πολλάκις έχω ψάλλει 
έκεΐ, δπου νεκράνθεμον σήμερον μόνον θάλλει. 
Τδ δένδρον, όπερ άλλοτε μ’ έσκίαζεν, ώ φίλοι, 
δ ξυλουργός κατέκοψε κ' έμεινα τάφου στήλη, 
άλλά καί πάλιν έλθετε, τούς ήχους της δέν παύει 
ή λύρα, τής δϊύνης χειρ άν σήμερον τήν ψαύη- 

ώ! μή τήν άρνηθήτε, >
τούς ήχους της τούς κλαυθμηρούς μή, φίλοι, φοδηθήτε. ?

Καθήσατε, πρδς τί λοιπόν ή χλόη σας τρομάζει; 
τδ ρόδον εϊς τήν γήν αύτήν μή δέν εύωδιάζει; 
ή μή δέν έχουσι σκιάν τά δένδρα τών μνημείων ; ί 
δέν έχετε ορίζοντα εϊς τδ νεκροταφεϊον;
Ώ φίλοι, άν ήξεύρατε ή χλόη ποΰ πατεϊτε 

μέ πόσα πόνου δάκρυα έδώ καλλιεργείται· 
τδ ρόδον άν ήξεύρατε τδ ήμιμαραμμένον 
δποία χειρ παρθενική τδ έχει φυτευμένον, 

και τής αιωνιότητας τδ δένδρον, δπου κλίνει 
τήν κορυφήν του ήσυχα, δποίαν δρόσον χύνει, 

χ’ δρίζοντα όποιον
άνακαλύπτει ή ψυχή είς τδ νεκροταφεϊον!

Ποτέ νά μή τά μάθητε σάς εύχομαι, πλήν δμως 
ανώτερος τών πόθων μας διατελεΐ δ νόμος.
Τδν φόρον μου έπλήρωσα κζθώς κα! τόσοι άλλοι- 
τδ δάκρυον τήν τύχην μας ποτέ δέν μεταβάλλει. 
Άν έκλαυσα κ’ έστέναξα, πριν είχχ ευθυμήσει. 
Άν εύθυμήτε, θέλετε στενάξει καί θρηνήσει. ?
Τδ δένδρον, δπερ σήμερον σκιάν προσφέρει, φίλοι, ί

Οά τδ ίδήτε αϋριον νά μείνη τάφου στήλη.
Ήξεύρετέ το! δ χειμών αύτος μή σάς τρομάζη 
καί αίωνίαν άνοιξιν δ Πλάστης έτοιμάζει.

Τδ σκότος τοΰ μνημείου 
μάς άναγγέλλει ώς ή νύξ τήν λάμψιν τοΰ ‘Ηλιου.

) * · · ·«■·.. · γ
Πυρκαϊά τά δάση μας ποσάκις άφανίζει;
πλήν είς τήν γήν ή τέφρα των νεότητα χαρίζει. 
Τά φύλλα δσα πίπτουσιν ώχρά και μαραμμένα, 
Τά άνθη δσα εϊς τήν γην πωλοΰνται σκορπισμένα 
δέν χάνονται! δέν χάνεται καί ή ζωή δμοίως. 
Άς πίπτωσι τά έτη μας, άς χύνεται δ βίος, 
ώς τοΰ χειμάρρου τδ γοργόν και άφροβόλον ρεύμα· 
ύπάρχει θάλασσα ζ υής, υπάρχει ψυχή, πνεΰμά! 
Άς λησμονήσωμεν μικρόν τήν λύραν τών έρώτων 
καί τάς χορδάς άλλάξωμεν τών χρόνων της τών πρώτων ■ 

χωρίς νά φοβηθώμεν,
τούς ήχους της τούς κλαυθμηρούς μή, φίλοι, άρνηθώμεν. ;
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