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Ο ΑΪΙΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΨΑΛΜΟΣ.

"Οταν ’Αλέξανδρος ό Αος, αΰτοκράτωρ τής Ρωσσίας, άνέδη 
έπι τοΰ θρόνο», ολίγα: μόνον Άγιαι Γραφαΐ ευρίσκοντο είς δλην 
τή» έκτεταμένην αυτοκρατορίαν το», χαΐ μεγάλη θρησκευτική 
άδιαφορία έπεκράτει σχεδόν γενικώς μεταξύ δλον τοΰ Ρωσσικοΰ 
έθνους, πρδ πάντων δμως μεταξύ τών υψηλότερων τάξεων. 'Γψη
λή τις θέσις έν τή έκκλησία ταχέως άποκατέστη κενή χαΐ ό αϋτο- 
χράτωρ προσδιόρισε τόν εΰνοούμενόν του πρίγκηπά Γαλιτσΐν δπως 
άναπληρώση αΰτήν. Ουτος έν πρώτοις άπεποιήθη νά δεχθή τήν 
εις αυτόν προσφερομένην θέσιν έπί τή προράσει δτι ήτον δλως 
διόλου άμαθής χαΐ αδαής εϊς τά άφορώντα τήν θρησκείαν ό αΰτο- 
κράτωρ δμως δέν ήθέλησε ν’ άκούση τήν ένστασίν του ώς μή 
έχουσαν δήθεν βαρύτητά τινα. Άναγκχσθεις λοιπόν ό πρίγχηψ νά 
δεχθή τήν θέσιν, χατά τήν πρώτη» του συνέντευξ-.ν μετά τοΰ σεβα
σμίου ’Αρχιεπισκόπου Πλάτωνος, άχήτησε παρ'αΰτοΰ νά τω δείξη 
β'.δλίον τι, τό όποιον ήθελε δώσει εϊς αύτόν περιεκτικήν τινα ιδέαν 
περί τής Χριστιανικής θρησκείας, δπως λάδη οδηγίας κα! οΰτω 
γείνη καταλληλότερος προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων τής υψη
λής Οέσεώς του. Ό ’Αρχιεπίσκοπος, καίτοι έκπλαγεΐς διά ταύτην 
τήν ομολογίαν τής άγνοιας τοΰ πρίγχηπος εϊς τά άρορώντα τήν 

Ο»

θρησκείαν, έσύστησεν δμως αΰτώ τήν 'Αγίαν Γραφήν. ‘Ο 
είπεν δτι δέν είχε σκοπόν ν’ άναγνώση τό β'.δλίον έκεϊνο. « Κα
λώ:,» άπεκρίθη ό’Αρχιεπίσκοπος- «τοΰτο εινε τό μόνον υπάρχου 
β'.δλίον κχϊ τ’ο όποιον θέλει ποτέ υπάρξει, τό όποιον δύ/ατχι νά 
σοί δ ώση ορθήν ιδέαν περί τής Χριστιανικής θρησκείας.»

« Λοιπόν πρέπει ν’ άγνοώ αΰτήν- τό ν’ άνα 
Γραφήν εινε έκτος τοΰ ζητήματος.» Αύτη ή 
άπάντησις.

Οί λόγοι δμως τοΰ σεβασμίου Πλάτωνος έκαμαν τοιαύτην έν- 
τύπωσιν έπί τοΰ νοός του, ώστε μετ’ ολίγον ή'όρασε κρυφίως καί 
άνέγνωσε τήν ‘Αγίαν Γραφή». Τά αποτελέσματα τοΰ διαδήματος 
του τούτου ταχέως έγειναν ορατά, καί δέν ήτο μέν γνωστός ώς 
άναγινώσκων τήν ‘Αγίαν Γραφήν, περιεφρόνουν δμως τήν συμπερι
φοράν του και τού; τρόπους του.

Κατά το 1812 δταν ή εΐδησις έρθασεν εϊς τήν Πετρτύπολιν 
δτι ό στρατός τοΰ Ναπολέοντος είσήλθεν εις τήν Μόσχαν, πανι
κός φόβος κχτεκυρίευσε γενικώς τούς κατοίκους τής πρωτευούσης 
καί συνήθροισαν τά πολυτιμότερα των πράγματα έπ! τω σκοπώ 
τοΰ νά φύγουν εϊς άσφαλές τι μέρος, νομιζοντες ή μάλλον π-.- 
στεύοντες δτι οί Γάλλοι θέλουν ταχέως βαδίσει κατά τής πρω- 
τευούσης. Καί αΰτό; ό αΰτοκράτωρ ήτοιμάζετο έπίσης νά έξέλθη 
έκ τής πόλεως μέ Ιι σώμα στρατιωτών ποός άπόκρουσιν τοϋ
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είσβαλλοντος εχθρού. Διαρκοΰντος δλου τούτου τοΰ καιρού,ό πρίγκηψ 
' Γαλιτσίν διέμενε γαλήνιος καί σχεδόν έφαίνετο αδιάφορος εις τά 

συμβαίνοντα καί είχε μέγαν αριθμόν ανθρώπων, ού; μετεχειρίζετο 
δπως έπισκευάσωσι το. παλάτιόν του, τδ όποιον έξηκολούθει νά 
έπισχευαζη, καί τοι έπεκράτει γενικώς δ πανικός .φόβος- Οί φίλοι 
του.έθαύμαζον διά τήν διαγωγήν του ταύτην τινες δε φθονεροί 

εΐπον εις τόν αΰτοκράτορα τίέζαμνε καί έτόλμησαν νά ύπαινιχθώ- 
σιν ότι πιθανόν νά ήνε προδότης έχων συνεννόησίν τινα μετά 
τοϋ εισβάλλοντας έχθροΰ. Ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος ήθέλησε 
νά ΐδη τόν πρίγκηπα, δστίς πολύ έχάρη διά τήν ευκαιρίαν ταύ
την, όπως κάμη γνω,στόν εις τόν αΰτοκράτορα πόθεν προήρχετο 
ή εμποιούσα εις όλους θαυμασμόν γαλήνη του, καί ποιον ήτο τό 
θεμέλιον, έπί τοϋ όποιου έστηρίζετα ή πεποίθησίς του!

« Γαλιτσίν, » εΐπεν ό αύτοκράτωρ, «τί κάμνεις ; Τί σημαίνουν 
ταΰτα πάντα ; ,Πάντες ετοιμάζονται νά φύγωσι, καί σύ οίκοδομεϊς 
παλάτιόν;» Ό! εΐπεν ό πρίγκηψ, «είμαι εδώ εις τόσον ισχυρόν 

τόπον ασφαλείας, όσον ήθελον εΐσθαι οπουδήποτε καί &ι ήθελον 
φύγει. Ό Κύριος εΐνε ό υπερασπιστής μου. »

« Πόθεν έχεις ταύτην τήν πεποίθησιν »; άπεκρίθη ό αύτοκρά
τωρ, «ΙΙοϊος σέ βέβαιοι περί αύτής; »

« Τήν αισθάνομαι έν τή καρδία μου, καί περιγράφεται εις τόν 
θεόπνευστον τούτον τόμον,» άπεκρίθη ό πρίγκηψ έκδάλλων συγ
χρόνως έκ τοΰ κόλπου του καί παρουσιάζω·/ εις τόν αΰτοκράτορα 
μίκρα'ν τινα ‘Αγίαν Γραφήν—βιδλίοντό όποιον δ αΰτοκρατωρ ποτέ 
δέν εΐχεν ΐδεΐ πρότερον. ■ Άπλωσε τήν χεϊρά του νά τό λάβη, 
άλλ’ έξ απροσεξίας έπεσεν έπι τοϋ εδάφους, άνοιξαν ένώ έπι- 
πτεν. Ό πρίγκηψ εσήκωσε τό Ιερόν τεύχος, έρριψεν έν βλέμμα 
έπί τής άνοιχθείσης σελίδος καί είπε· «Καλώς· έπιτρέψατέ μοι 

ν’ άναγνώσω εις υμάς απ’ αυτό τό ίδιον μέρος τής ‘Αγίας Γρα- 
r φής, τό όποιον κεΐται ήνεωγμένον ένώπιον ήμών. »
• Ήτο ή θαυμαστή έκείνη περικοπή τής ‘Αγίας Γραφής, ό έν- 
) νενηκοστός πρώτος ψαλμός.

« Ό κατοίκων ύπό τήν σκέπην τοΰ ‘Υψίστου ύπό τήν σκιάν 
τοΰ Παντοκράτορος διατρίδει. » κτλ.

« "Ω ! είθε ή ‘Υμετέρα Μεγαλειότης νά έζήτει τοΰτο τό κα- 
ταφύγιον » εΐπεν ό πρίγκηψ άμα άνέγνωσε τούς θεόπνευστους 

.λόγους.
Ό. αύτοκράτωρ έμεινεν δλίγην ώραν ώς άνθρωπος τεθορυδημέ- 

νος καί μετ’ ολίγο, άνεχώρησεν. ’Επειδή δ στρατός του κατ’ έ- 
κείνην τήν ήμέραν έξήρχετο τή; πόλεως, καί κατά τήν συνή- 

ί θεία·/ ό ίδιος έδραμεν εις τήν μεγάλην εκκλησίαν προς δημοσίαν 
λατρείαν—επειδή ή εκκλησία εΐνε δ τελευταίος τόπος, τόν όποιον
έπισκέπτεται δ αύτοκράτωρ, όταν άφίνη τήν μητρόπολιν δπως ά- 
πουσιάση άρκετόν καιρόν—είσελθόντος έκεΐ, ήρχισεν ή θρησκευ
τική τελετή, καί ό ιερουργών ίερεΰς άνέγνωσεν εις τόν έκπεπληγ- 
μένον αΰτοκρατορα τόν ίδιον έννενηκοστσν πρώτον ψαλμόν. Με
τά τήν τελετήν δ αύτοκρα'τωρ προσεκάλεσε τον ιερέα καί τόν 
ήρώτησεν άν δ Γ-λιτσί. άνέφερεν εις "αΰτόν τά έν τη συνεντεύ- 
ξει αύτών συμόά-,τα, Ό ίερεΰς άποκρίθη ότι τίποτε δέν εΐχεν ά- 

κοΰσει περί αύτών.

« Ποίος σοί είπε νά έκλέξης τήν ιδιαιτέραν έκείνην περικο
πήν σήμερον ; » εΐπεν δ αύτοκρα'τωρ. ‘Ο ίερεΰς άπεκρίθη δτι 
«Οΰδείς τόν έσυμδούλευσεν ώς πρός τήν έκλογήν, άλλ’ δτι ε

κείνος προσηυχήθη ϊ,α δ Κύριος τόν δδηγήση εις τό ιδιαίτερον 
εκείνο μέρος τοΰ θεοπνεύστου τεύχους, τό όποιον έμελλε ν’ άνά- ( 
γνώση δπως ένθαρρύνη κα! έγκαρδιώση τόν αΰτοκράτορα, καί δτι $ 

ό ίδιος ήτο πεπεισμένος δτι δ ψαλμός εκείνος ήτον δ λόγος ττΰ S 

Κυρίου πρός αΰτόν. » . >
‘Ο αύτοκράτωρ κατ’ έκείνην τήν ήμέραν έπροχώρησεν εΐς τήν $ 

όδόν του όλίγον διάστημα καί, άφοΰ κατέλυσεν έξώρας κατά τήν 
έσπέραν, αισθανόμενος μεγάλην ανησυχίαν πνεύματος, έπροσκα'- > 
λε-ε τόν ιερέα τοΰ παλατιού δπως άναγνώση εις αΰτόν τήν ‘Αγί- ύ 
αν Γραφήν έν τή σκηνή του. ‘Ο ίερεΰς ήλθεν, ήνέωξε τό ιερόν ■ 
βιδλίον καί ήρχισε ν’ άναγινώσκη ώς άκολούθως. « Ό κατοι- ύ 

κών ύπό τήν σκέπην τοΰ ‘Υψίστου ύπό τήν σκιάν τοΰ Παντόκρά- ? 

τορος θέλει διατρίδει. » <
«Στάσου,» εΐπεν ό αύτοκράτωρ, «ποιος σοί είπε ν’ άναγνώση; / 

αυτό;» «‘Ο θεός» άπήντησεν δ ίερεΰς. «Πώς;» εΐπεν δ αΰτο- < 
κράτωρ, « μήπως σοί τό εΐπεν δ πρίγκηψ Γαλιτσίν;» ‘Ο ίερεΰς < 
άπεκρίθη δτι δέν εΐδε διόλου τόν πρίγκηπα, ουδέ εΐπεν εΐς αΰτόν < 

κάνεις τί μέρος ν’ άναγνώση. « Έκπλαγείς ένεκα τής προσκλή- > 
σεώς σας,» έξηκολούθησεν δ ίερεΰς, «έκλινα γόνυ ένώπιον τοΰ s 
θεού καί τόν παρεκάλεσα δπως όδηγήση τά ασθενή χείλη μου $ 
τί νά δμιλήσωσιν· ήσθάνθην δτι έκεΐνο τό μέρος τοΰ θείου λόγου S 
έδ .ίχθη σαφώς εΐς έμέ. Διατί ή ‘Υμετέρα Μεγαλειδτης μέ διέκο- ί 

ψε δέν γνωρίζω. »
Ό αύτοκράτωρ μεγάλως έθαύμασεν ένεκα τούτου, και έδωκε ) 

μεγάλην προσοχήν εις τά άναγινωσκόμενα, πεποιθώς δτι τοΰτο > 
ήτο παρά Κυρίου. Ή άνάγνωσις έκαμε μεγάλην καί σοδαράν > 
έντύπωσιν εΐς αΰτόν καί άπό τής ημέρας έκείνη; άπεφάσισεν, δ- ( 
πως πρωί και έσπέρας άναγινώσκη ιδιαιτέρως ίν κεφάλαιον έκ ( 

τή; ‘Αγίας Γραφής.
Τήν έπομένην ήμέραν δ αύτοκράτωρ ήτο μετά τής αΰτοκρατεί- < 

ρας εΐς τό Τδέρ. Συνεφώνησαν δέ δμοΰ ν’ αρχίσουν τήν 'Αγίαν . 
Γραφήν, άλλα καθ’ έκάστην τακτικώς νά άναγινώσκουν άμφότε- [ 
ροι τό ίδιον μέρος ΐνα δύνανται κατά τήν έσπέραν νά κοι- ί 
νοποιώσι πρός άλλήλους τάς ιδιαιτέρας εντυπώσεις ή στο- ' 
χασμούς, τούς όποιους ή άνάγνωσις τής ημέρας ήθελεν έμ- · 

ποιήσει εΐς αυτούς. ’>
Άπαντες γνωρίζουν όποιον υπήρξε τό τέλος τής τών Γάλλων 

επιδρομής έν Ρωσσία. Η Μόσχα έπυρπολήθη ύπό τών κατοίκων $ 
της, καί έκ τοΰ ανδρείου στρατού τοΰ Ναπολέοντος έκατόν εΐκο- 5
σιπέντε χιλιάδες καρεσφάγησαν, έκατόν τριάκοντα δύο χιλιάδες 
άπέθανον έκ τοΰ κόπου, τής πείνης, τών ασθενειών καί τοΰ ψύχους 
κατά τήν ολεθρίαν έκείνην έπισθοδρόμησίν των, καί έκατόν έννε- 
νήκοντα τρεις χιλιάδες ήχμαλωτίσθησαν ή δ’ έκστρατεία έκείνη, 
ή έπιχειριφθεϊσα μετά μεγάλης αλαζονείας καί περιφρονήσεως 
κατά τής κυόερνήσεως καί προνοίας τοΰ θεού, έτελείωσε μέ τήν 
πτώσιν τοΰ αρχηγού της καί τήν έντελή καταστροφήν τών ισχυ

ρών στρατιωτών του.

Όσον δέ άφορά τον αΰτοκράτορα,αί έντυπώσεις αί προξενηθεΐ- 
σαι έπί τοΰ νοός του ύπό τοΰ ψαλμοΰ έκείνου δέν ήσσν έφήμεροι 
καί διαδατικαί. Έλαβε τήν 'Αγίαν Γραφήν τοΰ Γαλιτσίν, καί, άς 
μεταχειρισθώμεν τούς ίδιους του λόγους, « κατεβρόχθισεν αύτήν,» 
εΐπεν « εύρών έν αύτή λόγους τόσον καταλλήλους εΐς τήν κατά- 
στασιν τοΰ νοόο μου, και τόσον καλώς περιγράφοντας τήν κατά- 
στασιν αύτοΰ. Ό δέ Κύριος διά τοΰ 'Αγίου του Πνεύματος ηΰδό- 
Χησε νά μέ φωτίση δπως έννοώ δ τι άνεγίνωσκον έν αύτή. Εις 

τούτον λοιπόν τον έσωτερικόν διδάσκαλον, τουτέστι τό "Αγιον 
Πνεΰμα, μόνον χρεωστώ τό παν καί διά τοΰτο θεωρώ τήν θείαν 
έμπνευσιν ή τήν έπιρροήν τοΰ Πνεύματος τοΰ Θεού έπί τε τοΰ 
νοός καί έπί τής καρδίας τοΰ άνθρώπου ώ; τ’ο ασφαλές θεμέλιον 

τής σωζούσης γνώσεως.»
Τοιαύτη ήτον ή ομολογία τοΰ αΰτοκράτορος πρός τόν Στέ

φανον Γρέλλετ καί Γουλλιέλμον "Αλλεν, δύο μέλη τής Εταιρίας 
τών φΟ.ων, οϊτινες έπεσκέοθησαν αΰτόν μετά επτά έτη κατά τό 
1819, ένώ κατεγίνοντο εΐς τό έργον τοΰ εΰαγγελικοΰ κηρύγματος 
έν Πετρουπόλει. Ουτοι ευρον αυτόν άνθρωπον τρυφερας καρδίας 
καί Χριστιανικών αισθημάτων καί εις έπανειλημμένας συνεν-εύ- 

ςεις μετ’ αυτών δ αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών έκλινε τό 
γόνυ καί ήνωνε τάς ένθέρμους προσευχάς του μετά τούτων τών 
δύο ταπεινών άνθρώπων τοΰ θεού, ένώπιον ’Εκείνου, δστις εΐνε 

υψηλότερος τών βασιλέων καί ισχυρότερος τών αυτοκρατόρων, τοΰ 
όποιου δ θρόνσς εΐνε έν τω Οΰρανώ καί ή βασιλεία τσΰ όποιου 
έπεκτείνεται έφ’ δλου τοΰ σύμπαντος.

(Ό ’Αστήρ τής ’Ανατολής),

ΠΕΡΙ ΛΑΧΠΡΗζ.
(Συνέχεια άπό σελ. 235 καί τέλος).

Κατά τό 1839, έπανακάμπτων έξ Ευρώπης εΐς Ααχώρην, τυ- 
χαίως συνεταξείδευον μετά τοΰ στρατηγού Βεντούρά, δστις επίσης 
έπισκεφθείς τήν Εΰρώπην έπανέκαμπτεν εΐς τά Γκαθήκοντα τής 
νέας πατρίόος του. Καθ’ όδόν συνωμιλοΰμεν ποτέ μέν περί τούτου 
άλλοτε δέ περί εκείνου, δ τι κατά τήν απουσίαν μου συνέβη'έν Λα- 
ρώρη.’ Μεταξύ άλλων μοι -διηγήθη συμβάν τι, οπερ έξέλαβον μ~ 
τ' άρχάς ώς άπλοΰν αστεϊσμόν, αλλά ταχέως έπείσθην περί τής 
■αύθεντικότητος· τουΐο ηκεταδίδω τοϊς'άναγνώ'σταις μου μετ' έπι- 
φολάξεως, προστίθημι δέ δτι έβεβαιώθην ακολούθως έν Ααχώρη 
ύπό αξιόπιστων προσώπων περί τής άκρίβείας τούτου· άλλ’ άς 
κρΐ/η έκαστος κατά τό δοκοΰν.
" Έλέ^ετο δτι ό Ρενδ-σίτ-Σίγγ, άζούσας περί τίνος Σαάτ ή 
Φακήρ διαμένοντος έν τώ δρει καί φημιζομένου δτι έν καταστά- 
σει λείποθυμίάς δύνατάι νάένταφιασθή και μετά πολλούς μήνας 
νά έξορυχθή πάλιν ζών, δυσπιστών, προσεκάλεσεν έν τή αυλή 

τόν Φακήρ- άπειλήσας δέ αυτόν έπί αυστηρά τιμωρία έάν τυχόν 
τον έξαπατήση, τον διέταξε νά λειποθυμήση. Ό Φακήρ βεβάιώ- 
σας τόν βασιλέα έξετέλεσε τήν διαταγήν του.

Οτε δέ έφάνη ότι έςέλιπεν έξ αύτοΰ παν σημεΐον ζωής, πε- 
ριεβλήθη τή σι-.δόνι, έν ή έκάθητο· σφραγισθείσης δέ ταύτης διά 
βασιλικής σφραγιδος, έτεθη έν τώ κιβωίίω ό λειποθυμημένος, έφ'οΰ 
όΡενο-σιτεπ: παρουσία τοΰ συμβουλίου καί τών μεγιστάνων ίδιο- 

χειρως επέθεσε στερεόν κλεϊθρον έτάφη δέ τοΰτο έξωθεν τής πό
λεως έν τώ κήπω τοΰ ύπουργοΰ. Ό τάφος περιετοιχίσθη καί έσπάρη 
κριθή έπ’ αύτοΰ, έτέθη δέ καί φρουρά. Τήν 40 ήμέρα», τήν όρι- 
σθεΐσαν πρός έξόρυξίν του, παρευρέθησ*ν  έκτος τοΰ Δεβάρ (τοΰ 
συμβουλίου), έν ω άνήκε κα: δ στρατηγός Βεντούρας, καί τινες 
"Αγγλοι γείτονες,μεθ’ών καί εΐς διδάκτωρ τής ιατρικής. Έξορυχθέν- 
τος δε καί άνοιχθέντος τοΰ κιβωτίου, έν ω ήτον δ Φακήρ, εύρέθη 
ούτος έν τή αύτή καταστάσει, έν ή είχε τεθή. Φίλος μου 
τις μοί εΐπεν, δτι ήθελον πεισθή περί τής άληθείας, άν έδλεπον 
πόσους κόπους εΐχον καταβάλει οί οπαδοί του πρός άναζωογόνησιν 
αύτοΰ,επιθετοντες θερμά έπ! τής κεφαλής,έμφυσώντες αέρα εΐς τ’ο 
στόμα καί ώτα καί έντρίβοντες έπι πολύ το σώμα του κλπ. Ό 
υπουργός Δυάν Σίγγ μ' έβεβαίωσεν δτι τούτον τόν Φακήρ τόν 
καλούμενον Xαρίδαν εΐχεν άλλοτε έπί 4 .μήνας τεθαμμένον εΐς 
Τζεμοΰ· τήν ήμέραν τής ταφής του εΐχε ξυρίσει τον πώγωνα, δστίς 
διετηρεΐτο κα’ιέν τή έξορύξει λείος, σημεϊον τής μεταξύ ζωής καί 
θανάτου ύπάρξεώς του· επίσης έτάφη καί εις Τζεράτα ώς και εις 
Άμριτσίρ και παρά τοις *Αγγλο·ς  έν Ίνδοστάν. Ή 'ιατρική έφη- 
μερίς τής Καλκούτης τό 1835 έπραγματεύθη έν έκτάσει περί 
τούτου. ‘Ο Φακήρ έπροτίμα τής ταφής μάλλον νά έκτίθηται τό 
κιβώτιον έκκρεμές έν τώ αέρι, άποστρεφόμενος τοϋςέντή -ρή λευ
κούς μυρμηκας· επειδή δέ ήτον ίσχυρογνώμων και άπέφεύγε τάς 
κατ’ έπανάληψιν αιτήσεις τών "Αγγλών,· άμφιβάΛλουσί τινες περί 
τής αλήθειας. Πλήν έάν ή ένταφή αύτη ήτον εύκολος ή καί 
απάτη, ήθελον τόν μιμηθή βεβαίως καί οί οπαδοί του, οϊτινες 
καθ’ οδηγίαν αύτοΰ τόν έπανέφερον εις τήν ζωήν. Φαίνεται ότι 
έν τή εποχή του ήτο μόνος δ γινώσζων τήν τέχνην ταύτην, ήτις 
ίσως μετ’ αυτού συ·.ετάφη· έγώ έφρόντισα ποκύ δπως εΰρω τοιοΰ- 
τον τεχνίτην ή έπί τής ’Ινδικής πεδιάδος Πενδσια'ό, ώς καί εΐς 
τάς όχθας τοΰ Γα'γγου, ή εις τά όρη καί εις τήν πεδιάδα τής 
Κασιμερία; καί φέρω μετά μεγίστης χρηματικής Ουσίας άν όχι 
εις Εΰρω,.ην τουλάχιστον εις Καλκούτήν, αλλ’ ούτε τοιοΰτόν τινα 
ευρον ούτε ήκουσα περί-τίνος ζώντος. Πολλοί τών Ινδών, οΰς 
ήρώτων, ήσαν τής ιδέας δτι οί τοίαύΐης φύσεως Φακίραι οΰδό- 
λως εκτιμώσι τό άργύριον, καί τοϊς ά—ήρεσκεν ή απάντησές μου 
λέγοντος ότι έκτιμώσι μάλλον τοιοΰτοι ά'λλας επιγείους άπο- 
λαύσεις-καί δτι- ό Σαάτ ή Φακήρ, ουτινος ό τάφος υπάρχει έν 
Λίχώρη εΐς σωτήριό*  προσκυνητήρπν,ήν άνθρωπος άσωτος καί δτι 
πολλά κατ’αύτοΰ έγίνονΐο παράπονα, διό καί ό Ρενδ-σίτ-Σ. προΰ- 
τίθετο νά τόν έξορίση τής χώρας, άλλ’ ουτός προλάβω; κατέφυ- 
γεν εις τά όρη μετά τίνος Κασράνης καλουμένης (έκ τής ’Ινδι
κής φυλής), ένθα μετ’ ολίγον πραγμχτικώς άπεβίωσε κα! κατ’ έ
θος τοπικόν έκάη.

?



292 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 293

τάς χεϊρας έπ: τού στέρνου καί πνίγεται έπ! παρουσία πολλών ύ 

θεατών διά τής παύσεως τής εισπνοής. Πρός άναζωογόνησιν αΰ- ? 
τού άποσύρουν πρώτον τήν πρός τό δπισθεν μέρος τού φάρυγγο ς < 
εύρισκομένην γλώσσαν βοήθεια ενός δακτύλου, ακολούθως θέτου- !, 
σιν έπ! τής κεφαλής θερμήν ζύμην έξ αλεύρου λεπτοκαρύων και ) 
έμφυσώσιν αέρα εις τούς πνεύμονας ώ; καί εις τά άποφραχθέντα ’ 
ώτα άπό τών κηρίνων έμβόλων, τά δέ έμβολα τής ρινός έξωθούν- ί 

ται τότε μετά συρίγματο.-, χα'ι τούτο θεωρείται ώς τό πρώτον > 
σημεϊον τής άναζωογονήσεως. ’Ακολούθως άρχεται βαθμηδόν ή · 
ενέργεια τής αναπνοής, άνοίγει τούς οφθαλμούς χα! συνέρχεται > 
έννοεϊται, βαθμηδόν χα! δι’ επιμόνων έντριδών. —· Κατά πόσον ή . 
θεραπεία αΰτη δύναται νά ώφελήση καί εις άλλας περιστάσεις ) 

άσφυξίας, π. χ. εις τούς ασφυκτικούς, άποπνιγμένους, άπηγχονι- 
σμένους, πεπηγότας κλπ, θέλει μας διδάξει ή πείρα. Διηγούνται ’ 
δτι εις Άμριτσΐρ έπί τής έποχής τού Γκουρού Άρδσέν Σίγγ, πρό 

250 σχεδόν ετών, εύρέθη έν τάφω καθήμενος Φακήρ τις Δζογχί < 
μεθ’ οδηγίας πρός άναζωογόνησιν του. ‘Ο Φακήρ ούτος διέ- ’ 
μείνε τάχα έν τή γή ολόκληρον αιώνα καί άναστηθείς πολλά διη- < 
γείτο έχ τών αρχαίων χρόνων. Τήν αΰθεντικότητα τούτου δέν έγ- ' 
γυώμαι, άλλά πιστεύω δτι δ διαμένων4 μήνας ύπό τήν γήν άνευ 
σήψεως, δύναται χα'ι ολόκληρον έτος, επομένως χα! έπ! πολλούς ί 

αιώνας. <
Καίτοι παραδόξως ινα μή ε’ιπω παραλόγως ήχούσιν αί διη- < 

γήσεις αύται καί πολλοί φιλοσοφούντες μετ’ οίκτου χαί ειρωνείας j 
θά μας έλεεινολογήσωσι ίσως, μόλον τούτο μετά παρρησίας δμο- J 
λογώ δτι δλας τάς άνωθι διηγήσεις μου συνέλεξα δι’άναμφισβη. ; 
τήτων άποδείξεων, και δέν δύναμαι άπολύτως καί άβασανίστως νά 
τάς άπορρίψω, καθότι οΰ μόνον ό Χάλλερ αληθέστατα λέγει:

οΰδείς νους τό ένδότερον τής φύεως έγγίζει, 
και ευτυχής, πρός τόν φλοιόν άν μόνον προσεγγίζη— 

άλλά τοιαύτα παράδοξα φαινόμενα καί ριζωθέντα ύπό τής πί- 
στεως άπαντώμεν εις διηγήσεις τινάς τών αρχαιότατων χρόνων.

Έν τή περιστάσει ταύτη τίς δεν ένθυμείται τόν ιδιώτην Έπι- 
μενίδην, δστις κοιμηθείς έπί 40 έτη εντός σπηλαίου καί άφυπνήσας 
εϊσήλθεν εις νέον κόσμον; τίς δέν άναπολε: τούς επτά κοιμηθέντας 
άγιους οίτινες κατά Βατικα/ον χειρόγραφον έντή έποχή τούαΰτο- 
κράτορος Δεκίου έκρυβησαν εις σπήλαιον τής ’Εφέσου, ϊνα άπο- 
φύγωσι τόν κατά τών Χριστιανών διωγμόν, άφύπνησαν δέ μετά 
παρέλευσιν 155 έτών έπί τής βασιλείας τού αϋτοκράτορος θεο- 
δώρου τού Β'; Πλήν καί εις τό βασίλειον τών ζώων άπαντώμεν 
τοιαύτα παραδείγματα Γνωστόν εινε δτι εις τά λιθώματα εύρέθη- 
σαν μεταξύ άλλων και χελώνας αίτινες κατά μέσον ύπολογισμόν 

, 3—4 και περισσοτέρους αιώνας 'ύπνωττον καί μόλον τούτο άνέ- 
. ζησαν άπελευθερωθείσαι έκ τοΰ λιθώματος. Έκ τής φυσικής ιστο
ί ρίας γνωρίζομεν δτι είδη τινά ζώων έν «αίρω ισχυρού χειμώνος 

εύρίσκοντα: μεταζΰ ύπνου καί θανάτου. Έπί τέλους σας άναφέρω 
, νεώτερα' τινα τοΰ είδους τούτου, περί ών σπουδαία·. Άγγλιχαΐ 

; εκθέσεις ύπάρχουσιν.
Εις τό philosophical transaction for 1694 υπάρχει διήγησις 

: έχουσα άκριβή σχέσιν μέ τά ρηθέντα. Λέγεται δτ: άνθρωπός τις εΐ-

To συμβάν τοΰτο της φυγής του μετά νέας γυναίκες καταδε:- 
S κνύει δτι οΰτος ούτε ευνούχος ούτε ερμαφρόδιτος ήν. 1

"Οτι δέ δέν ήτο δεδομένη έκάστω ή άπομίμησι; ταύτης τήςτέ- 
!> χνης καί δτι μόνον-δΓ έπιμόνου πολυετούς τριβής κτάται, οΰδεμία 

•υπάρχει αμφιβολία. "Ηκουσα δτι οί τοιούτοι έχουσι τόν Υπογλώσ
σιον χαλινόν διατετμημένον, τήν δέ γλώσσαν προεξέχουσαν ώς 

( έζ της συνεχούς εντριβής δια λίπους μεμιγμένου μετά πυρέθρου 
< κα: τής τεντώσ-ως αυτή;· ώστε εις τάς δοχιμάς της λειποθυμία; 

των δύνανται χατά βούλησιν νά ύψόνωσιν αΰτήν πρός τά δπισθεν 
( καί νά έμφράττωσι τάς όπισθεν τής ρινός δπάς μετά τού έμπε- 

ριεχομένου έν αΰταίς άέρος. Τοιαύτην τινά περιγραφήν άπαντώμεν 
χαί εις τό έγζυχλοπαιδειαχόν λεξικόν περί έγγαστριμύθων. Οΰτοι 
αφού διά βχθείας εισπνοής εϊσάξωσιν εις τοΰς πνεύμονας μεγά- 

< λην ποσότητα άτμοσοαιρικοΰ άέρος, συστέλλοντες τάς ύπερορίους 
πτέρυγας τάς ύψόνουσι τόσον, ώστε εντελώς άποφρά-τουσι τό όπι
σθεν τής ρινός στόμιον συγχρόνως συστέλλουσι χα! τήν βάσιν τής 

< γλώσσης, τόν φάρυγγα, τόν λάρυγγα, τά τόξα, τάς άμυγδχλας, 

S χα! όλα τά μέρη όσα σχημχτίζουσι. τόν οισοφάγον χλπ.
S Λέγεται δτι εις τάς δοχιμάς τής ασφυξίας οί πρωτόπειροι κρα- 
> τούσι στερεώς δι’ άμφοτέρων τών χειρών τοΰς οφθαλμούς χα'ι τάς 

δπάς τής ρινός χα'ι τών ώτων. Επειδή δέ ή φυσική θερμότης έχ- 
< τείνει χαί άπωθέϊ βεβαίως τόν έν ταΐς δπχΐς τής χεφαλής χε-
<’ χλεισμένον αέρα, τά μέρη άτινα δέν είσ'ι συνετισμένα εις τήν
s πίεσιν τής έχτάσεως διαρρήγνυνται συχνάκις χα! μάλιστα οί οφθαλ

μοί χα! ό τυμπανιχός ύμήν. Διό χα! πρός γύμνασιν απαιτείται 1) 
( διαρκή; εισπνοή, 2) ή κατάποσις έπιμήκους λινής ταινίας, δι’ής 

έχχαθαίρεται δ στόμαχος, χα'ι 3) ή διά τού άφεδρώνος εγχυσις πο- 
s σού ΰδατος πρός άπόπλυσιν τού έντερικού σωλήνος!! γίνεται δέ 
ι αΰτη διά καλάμου, ό δέ τεχνίτης χάθηται μέχρι τής αμασχά

λης εις τό ύδωρ· τό δ’ οϋτως άπορροφηθέν ύδωρ εξέρχεται πά

λιν αμέσως. -
Διηγούνται δτι ό περί ου ό λόγο; Φακήρ ημέρας τινάς πρό τής 

έντασής του έλάμβανε χχθαρχτιχόν χα'ι διητάτο διά γάλαχτος έν 
δέ τή ήμέρα τής ταφή; αντί τροφής χατέπινεν ολίγον κατ’ ολίγον 
τεμάχιον λινόν 3 δακτύλων πλάτους καί 30 πήχεων μήκους, 
δπως έκκαθαρίση τόν στόμαχόν του, καί πάλιν αμέσως τό άπέ- 
συρεν άπέπλυνε δέ και τόν έντερικόν σωλήνα δι'ϋδατος ώς έρρέθη. 
Ή διή-γησις τής έγχειρίσεως ταύτης, καί τοι γελοία ούσα έάν έπα- 
ληθεύη, καταδεικνύει δτι οΰτοι εϊσίν εντελώς κύριοι τών διαφόρων 
οργάνων τού σώματός των καί ιδίως τών μυών· διό καί κατά 
βούλησιν συστέλλουσιν αυτούς. ‘Ο άνθρωπος μόλις καταπίνει μι
κρόν τεμάχιον μακαρονιού, και τούτο έάν ήνε πρός ζατάποσιν κε- 
κχρυκευμένον μετά βουτύρου, τυρού, άλατος χα’ι συνάπεως κ τ λ. 
Πιθανόν οί τοιούτοι τεχνϊται νά άπώλεσαν διά τής μακράς γλώσ
σης τήν γεΰσιν καί νά παρελύθη τόσον ή δύναμις τών μυών τού 
λαιμού των, ώστε τό μακρύ λινόν τεμάχιον οΰδεμίαν άντίστασιν 
έν τω λαιμώ άπαντα, διό και ένεργούσιν οΰτοι κατά βούλησιν. 
’Αφού δέ προετοιμασθή τοότωτώ τρόπω έμφράττει ίλχς τάς δπάς 
τοΰ σώματός του μετ’ έμβόλων έξ αρωματικού κηρού, αποσύρει 
βαθέω; κχ; πρό; τά άνω τήν γλώσσαν έν τώ φάρυγρ, διασταυροϊ 

S

s

κοσιπενταετής κατσικών πέριξ τοΰ Bath άπεκοιμήθη αίφνης δι’ο
λόκληρον μήνα- μετά δύο έτη έπανελήφθη εις τον ίδιον τό αΰτό. 
Κατ’ άρχάς έτρωγεν, έπινε καί εΐχεν εκκενώσεις κοπράνων και- 
ούρων τέλος αί σιαγόνες αΰτοΰ έκλεισαν, δέν έτρωγε πλέον καί 
έμεινεν εις διαρκή νάρκωσιν άφύπνησε δέ έκ τής καταστάσεως 
ταύτης μετά παρέλευσιν 17 εβδομάδων. Ό ύπνος του συνέβη έν 

καιρω τοΰ σπαρμοΰ τοΰ σίτου, ή δέ άφύπνησίς του κατά τό θέρος 
αΰτοΰ- κατ’ Αύγουστον άπεκοιμήθη πάλιν. Τόν άφήμαξαν, μετε- 
χειρίσθησαν έρεθιστικά καί οΰδέν παρέλιπον βοηθητικόν μέσον, 
άλλ’ εις μάτην. Άφύπνησε δέ μόνον τόν Νοέμβριον. Εις Plott 
φυσικήν ιστορίαν of-staffordschire άναφέρεται γονή άποκοιμηθείσα 
40 ημέρας.

Εις τά σύμμικτα έργα του ό R. Willan λέγει- ειδον ώς 
έπί τό πλείστον Ινδούς καί άλλους ξένους μελανωπούς καί 
μελανής χροιάς νά εύρίσκωνται εις λήθαργον έπί 6—8 εβδο
μάδας.

— Καί ταΰτα περί τής περιέργου άσφυξίας τινών- μεταβαίνω 
δέ εϊς άλλο είδος παραδόξου διηγήσεως έπί τή ιδέα δτι θέλω 
εΰχαριστήσει. ίσως περιέργους τινάς.

Φακήρ τις δηχθείς ύπό ίοφόρου έχίδνης, ήν συλλαβών έκράτει 

εις χεϊρας, άπεποιεϊτο νά λάβη φάρμακα λέγων δτι πολλάκις 
έδήχθη καί οΰδέποτε έπαθε, προΰτίθετο δέ νά δηχθή χαί εις τήν 
γλώσσαν διό χαί έσπευσα δπως άναγγείλω τούτο εις τόν βασι
λέα Σίρ-Σίγγ, ίνα έπί παρουσία τοΰ φιλοξενουμένου παρ’ αΰτοΰ 
διδάκτορος Β. Γιαμεσόν (W. Jameson) διευθυντοΰ τοΰ βοτανικού 

κήπου εις Ζαχαρεμπούρ γίνη ή δοκιμή,χαί πρός τούτο έλαδον πε
τεινόν. ‘Ο ιατρός έγέλα δυσπιστών εϊς τάς διηγήσεις μου και 
έσειε τήν κεφαλήν άρνητικώς- δ δέ Φακήρ ήρχισεν ούτω τάς δό
κιμά; του· πρώτον προσέφερε τήν ράχιν τής χειρός του εις τήν 
έν πίθω φυλαττομένην έχιδναν καί έδήχθη άμέσως- άκολούθω; 
έδήχθη δ πετεινός. Ό διδάκτωρ εΐσέτι άμφέδαλλε- τόν πετεινόν 
έφερα εις τήν οικίαν μου, τόν έκλεισα εϊς κλωβίον, και τό πρωί 
τόν εΰρον νεκρόν καί σκληρόν, ένω ό Φακήρ οΰδέν έπαθε καίτοι 
πρώτος δηχθείς. Τήν έπιοΰσαν έπαρουσίασαν εις τόν βασιλέα καί 
εις τό συμβούλων τοΰ κράτους τόν νεκρόν πετει-υόν καί τόν εΰθυ - 
μον Φακήρ- τούτον συνώδευσε καί τις Μεζούρ (ήμερομίσθιος έρ- 
γάτης), δστις έπίσης συνέλαβε τότε έχιδναν καί τήν έκράτει, 
πλήθος δέ τούτων ύπήρχεν έκεί- τήν δέ πρόσφαέον ταύτην λα
βών ό Φακήρ έθεσεν έν τω πίθω του, καί παρουσιάσθη εις τό ύψη- 
λόν συμβούλων.' Ο βασιλεύς τόν ήρώτησεν άν πάντοτε δάκνεται 
χωρίς νά πάθη- δ Φακήρ είπε, ναί· καί άμ έπος άμ έργου, έτοι- 
μάσθη πρός δοκιμήν, άλλ’ ό βασιλεύς λέγων αΰτώ δτι θέλει φέ
ρει ό ίδιος άλλους ιοφόρους ϊφεις τώ έδώρησε 7 ρουμπιέδες ίνα 
άπέλθη. Τούτους λαβών ό Φακήρ έχάρισεν εις τοΰς περιεστώτας 
ύπηρέτας λέγων δτι τούτο ήν δώρον υιού πλύστρας, καθότι ήδετο 
δτ: δ βασιλεύς Σΐρ-Σίγγ ήτον ύποβολιμαϊος νίός τόύ Ρενδ-σίττ 
Σίγγ, άλλα τήν κακολογίαν του άκριβώς έπλήρωσε, καθότι δηχθείς 
τήν έπιοΰσαν ύπό τοΰ δευτέρου ίφεως έπεσεν άμέσως χαμαί- 
συνελθών δέ πάλιν ταχέως προέβη βήματά τινα, άλλά καί πάλιν 
κατέπεσεν αίμοπτύων διό καί έδέησε νά μεταφερθή έπ: κλίνη;· 

προσβληθείς δέ συγχρόνως ύπο οιδήματος εις τ’ο γόνυ Χαί ύπό δι
άρροιας, άνέλαβε πάλιν καί μοί έχρησίμευβεν εις τάς διαφόρους 
μέ τούς δφεις δοχιμάς μου, δι’ ας καί διαχοσίους περίπου πετει
νούς έπί 6 μήνας έθυσίασα, έως ου τέλος άνεχάλυψα ήμέραν τινά 
τό μυστικόν προφυλαχτικόν αΰτοΰ μέσον, έφ’ οΰ ήρείδετο ή έπι— 
τυχία τής τέχνης του· ήτο δηλ. άρσενικοφάγος· τό δέ άρσενικόν 
έν τή ’Ανατολή εινε τό κύριον συστατικόν όλων τών κατά τής δή- 
ξεως τών ϊφεων άντιδότων έβεβαίου δέ δτι άπό τής έποχής κα- 
θ ήν ήτον ύπό έπιτήρησίν μου δέν είχε φάγει τούτο, ένω ήτο συν
ετισμένος, καί διά τούτο τό δηλητήριον τοΰ δφεως έπενήργησεν 
έπ’ αΰτοΰ καί ήσθένησεν ή σκέψις του ενδέχεται νά ήνε άληθής· 
καθότι έσχετίσθην Άφιγανόν ιατρόν λέγοντα δτι καθ’ έκάστην 
λαμβάνει δραχμήν άρσενικου καί έχει καλλίστην δρεξιν χάνει 
δέ ταύτην άμα παύση τήν χρήσιν αΰτοΰ, ήν μικρόθεν έσυνείθι- 
σεν ήν δέ οΰτος εύσαρκος, ύγιής τόν νοΰν, καί εύθυμος τόν χα
ρακτήρα καί είχε λευκήν επιδερμίδα καί μακράν μέλαιναν κόμην 
αρμόζει δέ δικαίως εις αυτόν τό quod cibus esl aliis aliis cst 
acre venenum, δτι διά τινας εινε τροφή, δι’ άλλους είνε θανα
τηφόρου δηλητήριον.

Ή Πεντοποταμία έχει κυρίως 3 ήδη δφεων 1) τόν Σεγτζοΰρ 
(δακτύλιον δφιν) 2) τόν Άφαϊέ (Cebra di Capello) ή άργυ- 

ροκατάλευκον ή μέλανα· 3) τόν Κρουνδής (έχιδνα) ποικίλων χρω
μάτων καί μεγέθους. Τό πρώτον είδος θεωρείται ώς τό μάλλον 
ΐοφόρον καί προσβάλλει άμέσως τόν λαιμόν διό Σεγτζούρ πα
ρ’ Ίνδοΐς σημαίνει σύσφιξις λαιμού. Λέγεται δτι τό δήγμα αΰτοΰ 
φονεύει διά τοΰ πνιγμού τόν ίσχυρότερον άνθρωπον καί οΰδέν άν- 
τίδοτον ύπάρχει. Ό όφις οΰτος έχει μήκος 1 ‘Λ πήχεως καί διά
μετρον 1 */,  δακτύλου- ή ράχις αΰτοΰ είνε λευκόφαιος, ή κοιλία 
λευκή, ή κεφαλή οΰχι παχυτέρα τοΰ σώματος, ή οΰρά μακρά και 
λήγουσα εις αιχμήν μίαν σπιθαμήν ύπό τήν κεφαλήν άρχονται 
δακτύλιοι λεπτά! έγκάρσιοι γραμμαί λευκής χροιάς, άπέχουσαι 
άπ’ άλλήλων κατά δάκτυλον καί καταλήγουσαι μέχρι τής αιχμής 
τής οΰρας· λέγεται δτι φθάνουσι τό 500 έτος. Οΰτοι δυσκόλως 
παροργίζονται πρός δήξιν τούτου ήττον ιοβόλος είνε ό δφις Ce
bra di Capello, άλλ’ οΰτος μάλλον δηλητήριο; τής έχίδνης. Τά 
δήγματα ’τών δύο τούτων έπιδέχφνται θεραπείας δί άμμον.κού 
πνεύματος, δι’ηλεκτρικής άμμονίας ύγράς καί ϋδατος τής Lucca- 
πλήν έάν τά μέσα ταΰτα δέν ήνε πρόχειρα, πρέπει νά άπομυζώμεν 
άνευ φόβου άμέσως και έπί πολύ τό ϊοβόλον δήγμα τών τε άλλων 
τοιούτων ζώων καί τών δφεων, διότι τούτο οΰδόλως έπηρεάζει τό 
στόμα ή τόν στόμαχον μέχρι δέ τής έντελοΰς άπομυζήσεως τοΰ δη
λητηρίου είνε άνάγκαίος δ πέριξ τής πληγής έπίδεσμος. Ε’νε δέ 
περίεργον δτι ή άσθένεια, ήν εις Λαχώρην δνομάζουσι Μαρ. 
Άσέγχ ήτοι όφιοφ-.λίαν, μόνον εις Πεντοποταμίαν άπανταται, 
και πραγματικώς εις οΰδέν άλλο μέρος ήκουσα περί τής άσθε- 
νείας ταύτης· θέλω λοιπόν μεταδώσει ύμίν δσα έν εΰκαιρία έμα- 
θον, κ«: ελπίζω δτι οί έν τή χώρα ταύτη διαμένοντες ήδη Άγ
γλοι ιατροί θέλουσ-.ν εξετάσει άκριβέστερα, άν ή ασθένεια αΰτη 
περιορίζεται μόνον εις Πεντοποταμίαν ή έξαπλοΰτα: καί εις 
άλλα μέρη.
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Ό έν Ααχώρη είσέτι ζών ιθαγενής ιατρός Φακήρ Νουρεδδίν, 
δστις καί παρά τοις Άγγλοις ήδη έκτιμάται διά τάς πολλάς 
αύτοΰ γνώσεις καί τήν έξοχον αξίαν του, μοί διηγήθη τά τής νό
σου ταύτης, παρουσιάσας μοι καί τινα πάσχοντα ΰπ’ αΰτής. Ούτος 
ήτο πλυντήρ 60·τής, 3.Ί καί έψαίνεται 8Οετής· ήν μικρόσωμος 
κάί καχεκτικός, έδάκνετο κατά μήνα ύπο τών όψεων και ή δια
πνοή του ήν μακρόθεν αίσθαντική, είχε δηλ. τήν λεγομένην 
όσμήν τοΰ δψεως. Μοι διηγήθη δτι πρό 30 έτών πάσχει ΰπό τοΰ 
νοσήματος τούτου καί εις τάς άρχάς έδάκνετο πρό; ήσυχίαν του 
άπαξ τού έτους, έπειτα δίς καί ήδη κατά μήνα, οί δέ όψεις τόν 
άκολουθοΰσι καί εις τδ ύδωρ έάν τύχη· μοί έδειξε τό πρό 4 
ήμερών δήγμα εις τήν ράχιν τής χειρός του, έφ’ ής ΰπήρχε καί 
οίδημα- προσέτι δέ κάί πληθ'νν άλλων ουλών έκ δηγμάτων, άς τι- 
<ας είχεν εις χεΐρας καί πόδας, ώστε οΰδεμία άμψιβολίκ περί 
τούτου ΰπήρχεν· έλεγε δέ δτι ουτος έκμυζα, ώς πολλάκις έπραξε, 
τόν ιόν τοΰ δψεως έκ τών πλη ρών τών άλλων, άλλ’ ούδεις τόν 
ίδικόν του έκτος των όψεων πάλιν. Τοΰτο έάν ήνε έκμύζησις τής 
ζυμώσεως τής δηλητηριώδους ύλης τοΰ ίοΰ άμψιόάλλω. Νομίζω 
νά ένεργήται μάλλον έν μέρει διά τής προσαγωγής τοΰ νέου δη- 
λητηρίου έξουδετέρωσις τοΰ πρώνο-υ ίοΰ τοΰ ενυπάρχοντας έν τω 
δργανίσμω.

Ό ρηΟείς σοψός φακήρ μετά τών 4 υιών του καί άλλων ιθα
γενών ιατρών δύνανται τοιούτους πολλούς άσθενεΐς νά παρουσιά- 
σωσι πρός ιατρικήν δοκιμήν εις τούς ευρισκομένους έκεΐ Άγγλους 
ιατρούς· έγώ εϊδον μίαν δωδεκάδα καί λέγουσιν δτι είς Πεντοπο- 
ταμίαν ΰπάρχουσιν υπέρ τούς 100 τόιοΰτοι άσθενεΐς· ουτοι εις 
ώρισμένας περιόδους ΰποψέρουσιν άπό διαφόρους αδιαθεσίας, ζά
λην, ναυτιάσεις, ανορεξίαν οκνηρίαν, βάρος εις τά άκρα κλπ., 
καί θεραπεύονται διά τής δήξεως τών όψεων, ήτις δι’ αυτούς εϊνε 

αναγκαία καί σωτήριος ευεργεσία- οί δέ όψεις μετά την δήξιν άπο- 
σΰρονται άψίνοντες τούς πελάτας των έπί πολύ είς εΰχάριστον 
κατα'στασιν. Οί πλεϊστοι τούτων τών ασθενών άπαξ τοΰ έτους κατά 
τόν Σκον ή Βαδερόν μήνα (’Ιούλιον καί Αύγουστον) περιμένουσι 
τάς έπισκέψεις τών έξόχωτάτων όψεων, οΐτινεο δωρεάν έπισκέ- 
πτονται δσούς καί άν τύχωσιν δλίγοι δάκνονται δίς του έτους 
καί κατ’ έξχίρεσίν τινες κατά μήνα. Ή διήγησίς μου αΰτή εϊνε 

τωόντι περίεργος άλλά καί πραγματικωτάτη- ενδιαφέρει δέ ιδίως τούς 
ψυσικοϊστορικούς. Άλμ’ ή σπχνία αΰτη ασθένεια πώς ενδημεί μό
νον είς ΙΙΐντοποτάμίαν καί δέν έξετάθη περαιτέρω, εϊνε περίερ
γον. Οί ιθαγενείς λέγουσιν δτι τό δήγμα τής Άμψισδαίνας, ήν 
έσψαλμένως καλοΰσι Dumuha (δίστομον δριν), έν καιρω εγκυμο
σύνης καί μόνον είνε ίοψόρος καί.προξενεί τήν άσθένειαν ταύτην 
φαίνεται δέ δτι τότε καί μόνον υπάρχει ζύμωσις τοΰ δηλητηρίου 
της, άλλ’ έπειδή καί δ δψις ούτος κυρίως κατοικεί τήν ’Αμερι
κήν, δέν δύναμαι εΰχερώς νά έκψράσω ακριβή γνώμην. Ήκουσά 
τινα λέγοντα δτι οπότε-ό δψι; ουτος έπιτεθή, πρέπει νά τόν συλ
λαβή τις ταχέως διά πανίου έ*.  τής κεφαλής καί νά δήξη ταύτην. 
Έάν τοΰτσ παραμελήση, θέλει χάσει τούς έμπροσθίους . όδόντας 

। του. ’Ιατροί τινες τής ίπαινοΰσιν ώ; άντίδοτον τόν καρ
πόν τής Craetaena tapia καλουμέζης Barna, δν κατασκευάζον- 

τες μετ’ έλαίου άλείφουσι· μή έχων πείραν περί τούτου οΰδεμίαν 

γνώμην έπιφέρω.
Καί τρίτον ώς άξια περιέργειας σταχυολογοΰμεν και τινα περί 

τής ένσκηψάσης έκεΐ χολέρας, περί τών ιθαγενών ιατρών, περί 

έκτρώσεως, περί ποτών ναρκωτικών, περί τραπέζης και τά τής 

έπανόδου μου μέχρι Καλκούτης.
Περί τής έν Λαχώρη χολέρας. Αυτή ήλθε τό 1845 άπό τό 

Ίνδοστάν καί ένέσκηψε μετά μεγίστης όρμής, ώστε είς τήν άκμήν 
της έδέησεν ΐνα Ινδοί, Σεικοι καί Μουσουλμάνοι νεκροί εξέρχων- 
ται οΰ μόνον άπό τήν δι’ αύτούς ώρισμένην πύλην Τενκσελίκ- 
Δερβά, άλλ’άδιαψόρως άπό όλα:, οίτινες έκαίοντο ή έρρίπτοντο 
είο τόν ποταμόν Ρεβή- έπί τινας ήμέρας άπέθνησκον καθ’ έκάστην 

άνά 800 χολεριώντες έκ πληθυσμού 100 χιλ. κατοίκων.
Ώς προφυλαχτικόν μέσον έψερον οί άσθενεΐς μου γαλβχνοηλεκ- 

τρικόν δακτυλίδιον έξ άργύρου καί ψευδαργύρου- όσοι δέ προσε- 
βλήθησχν τότε διήλθον ελαφρώς- έπειδή δέ κατά τήν παρακμήν 

τής νόσου μοί έπήλθ-ν ή ιδέα τοΰ προφυλαχτικού τούτου μέσου, 
πρόκειται δπως αί δοκιμαί τών συναδέλφων μου στεψωσι την 
επιτυχίαν ταύτην. Έάν φανώσι τά δακτυλίδια ταΰτα προφυλα
χτικά τής νόσου ταύτης, βεβαίως τήν αΰτήν ισχυν θα εχωσι και 
έν άλλαις έπιδημιακαϊς νόσοις· πολλοί οίτινες πρό έςαετιας ψε- 
ρουσι τούτο δέν προσεβλήθησαν άπό οΰδεμίαν ασθένειαν ίσως 
τυχαίω;. Τινες άδιαθετήσαντες μόνον έλαβον μέν παρ’ ιατρών φάρ
μακα άλλ’ οΰδεμία νόσος άνεπτύχθη. Ιΐασίγνωστον εινε ή έπι τοΰ 
όργανισμοΰ ένέργεια τοΰ ήλεκτρικοΰ υγρού, οτι διαπερα δηλ. δλας 
τάς τών νεύρων διακλαδώσεις- ή Βολταϊκή στήλη κεΐται έν τή 
κεφαλή μας καί έν αΰτή ό σοψός πλάστης συνήνωσεν δλας τας 
έξώτερικάς αισθήσεις τών οργάνων μας. Διά τόν διηνεκή ερεθισμόν 
του νευρικού συστήματος, δν προάγει έν τώ σώμάτι ήμών τό δα
κτύλιον τούτο σχετίκώς πρός τό ηλεκτρικόν ύγρόν, έν'εργεΐ άνα
λόγως τής αστραπής, δι’ ου διατηρείται όμαλώς ή ενέργεια τοΰ 

νευρικού συστήματος.
Τήν ένωσιν τών δύο τούτων μετάλλων ευρον ωφέλιμον και εις 

παλαιά κακοήθη έλκη.
Περί ιατρών: Κληρονομικής ΰπάρχουσι πολλοί εμπειρικοί 

ιατροί μετερχόμενοι τή» καταβύθισιν τοΰ καταρράκτου και έξα- 
γωγήν τών λίθων οί παθολόγοι των πολλήν σημασίαν διοουσιν 
έπί τοΰ σφυγμού Χαΐ τών ουρών καί ούδόλως γινώσκουσι την 
χρήσιν τών έμ’ετικών. Οί συγγενείς διά τούς κινδυνεύοντας δια- 
νέμουσιν άφθονα έλέη. Περίεργον εϊνε ότι άπαντώνται έκεΐ πολ
λοί έρμαψρόδιτόι, και ουτοι εις τούς τοκετούς συγχαίρουσι τούς’ 

γονείς καί συγγενείς λαμβάνοντες δώρα. Δυστύχημα μέγά θεω
ρείται δ τοκετός "θήλεος βρέφους, καί ό θάνατος αΰτοΰ έπιφέρεϊ 
χαράν άντί λύπης- προέρχεται δέ ή παράλογος καί βάρβαρος 
αΰτη ιδέα, έξ άλλης ιδέας ότι τά μέν άρρενα πλουτίζουπ τάς 
οικίας, τά δέ θήλεα άπογυμνόνόυσιν' αΰτάς.

Περί ΐχτρώσεως. Πιστεύουσι γελοιωδεστάτην διήγησιν έλθοΰ- 
σαν έκ Περσίας είς Ινδίαν, ότι δηλ. έμβρυόν δίμηνον έκτρωθέν, 
έάν περιτυλιχθή είς έρυθρόν μεταξωτόν τεμάχιον υφάσματος, έπι- 
πασθή μετά ζακχάρεως καί σπόρου Silynibris iridis, Περσιστί 

> Σιακσί καλουμένου, καταποθή δέ ΰπό τίνος γυναικός ή κορασιού, 
έστω παρα τής έκτρωσάσης αΰτό ή άλλης τινός, τό έμβρυον άνα- 

' πτύσσεται έντελώς τόν 9ον μήνα καί φέρει τό μεταξωτόν τεμά

χιον εις τούς πόδας του.
X Περί ναρχητιχών ποτών. Είς Πεντοποταμίαν κατασκευάζου- 
? σιν οί αΰτόχθονες έκ τής κανάβεως ποτόν τι εΰάρεστον καί με

θυστικόν, δπερ κατά κόρον πίνουσίν οί Νεχάγξ (δηλ. οκνηροί 

και άεργοι), οί Φακήρ καί πτωχοί, έπειδή δι*  αύτούς τά οίνο
ι πνεύματά είσιν άκριβά- πίνουσι δέ τοΰτο καί οί μή ποϊοΰντες 

) ΧΡήσιν τ°ύ οπίου, καθότι τό έκ τής κανάβεως ποτόν οΰ μόνον 
ί δεν προξενεί πόνους κατά τά άκρα, ώς τό όπιον, έν περιπιώσει 

, «υτοϋ, άλλά καί άθώον ναρκωτικόν έστιν. Ή πρώην κυ-
δέρνησις έδαπάνα καθ’έκάστην δύο ρουμπιέδες διά τ'ο άγαπητόν 
τοΰτο ποτόν, δπερ καί δωρεάν διένεμε τοΐς πτωχόΐς. Οί πίνοντεζ 

s τοΰτο μεθύουσι μετά ήμίσειαν ώραν, καί ή μέθη διαρκεΐ 3 σχεδόν 
,; ώρας· μετά ταΰτα έπέρχεται δ δπνος. Μετά δέ τήν άφύπνησιν δέν 

αισθάνονται ποσώς ούτε άνορεξίαν οΰτε κεφαλαλγίαν, ναυτιάσεις, 
αδιαθεσίαν, ζάλην κλπ. δπως συμβαίνει εις τούς δι’ οινοπνευμά

των μεθύοντας· τουναντίον καταλαμβάνονται ΰπό όρέξεως, εΰθυ- 
μίας, γέλωτος, πολυλογίας καί ’Αφροδισιακής όρμής. Έκ τής 
κανάβεως κατασκευάζεται εϊς δλα τά μέρη τής ’Ανατολής καί 
τό περίψημον Κουβετ μαντζούνιον (Confection canabis Indicae), 
είς δ προσθέτουσι καί σπόρους στραμωνίσυ.

Καί δεύτερον ποτόν κατασκευάζουσιν έκ τής ριτινώδους ουσίας 
τής κανάβεως και τό όνομάζουσι Τσέρς (Churus)· είς δλας τάς 
αγοράς εύρίσκεται τό Τσέρς μουμιάϊ δηλ. κηψοειδές Τσέρς δπερ

<’ εϊνε καί τό κάλλιστσν.

Τό Τ®έρς μιγνύουσι μετά τής νικοτιανής καί καπνίζουσι· διό 
κα: απαγορεύεται είς τούς Σείκους, εις ους συγχωρεΐται τό δπιον 
καί τά οινοπνεύματα- ή ’Ινδική κάναβις ομοιάζει καθ’ δλα τήν 

ήμετέραν κάναβιν, άλλ’ ένεργεΐ διαφόρως- λέγουσι ϊέ δτι τό εις 
Καλκούτην κατασκευασθέν έκχύλισμα αΰτής είς Αονδϊνον χάνει 
τήν ένεργητικήν του δύναμιν. Έάν τοΰτο έπαληθευη, ή τό κλίμα 
ή ό διάπλους επενεργεί.— Όπιον οί ιθαγενείς Σεΐκοι κατα- 
σκευάζουσι ποτόν έκ τοΰ όπίου καί είδους τινός μηκώνων 

: έρεθιστικόν καί ναρκωτικόν, δπερ γυναίκες καί άνδρες πί- 
' νουσι- πρός δηλητηρίασιν δέ άναμιγνύουσι τοΰτο οΰτω πως με

τ’ ελαίου, ώστε ή ιατρική έπιστήμη οΰδέν σωτήριον άντίδοτον πα- 
■ ρέχει· οί δηλητηριασθέντες διατηροΰσιν έντελώς τάς αισθήσεις 

των μέχρις έκπνεύσεως· παραπονοϋνται μόνον ΰπό σφοδρών πόνων 
τών άκρων καί μετά 24 ώρας όμιλοΰντες έκπνέουσι.

Περί τραπέζης. Την ζύμην τοΰ άρτου καρυκεύουσι μετά δια
φόρων άρωμάτων, ΐνα έπιτύχη ή ζύμωσις καί έξογκωθή δ άρτος, 
δστις ή στρογγύλον σχήμα φέρει ή τετράγωνον μαχιιροπείρουνα 
καί παροψίδας δέν έχουσι· διά τά τελευταία χρησιμεύουσι τά 
φύλλα τών δένδρων Butea frondosa, ατινα κατά στιβάδας πω- 

, λοΰνται έν τή άγορά, καί ραπτόμενα δι' άκανθων σχηματίζουσιν 
άγγεΐα· παρακάθηνται δέ τή τραπέζη μετά δίωρον προσευχήν. 
"Εκαστος μαγειρεύει δι'έαυτόν μόνον χαράττων κύκλον πέριξ τής 

·. έστίας- εάν δέ τις δ:έλθη τόν κύκλον τοΰτον, τά φαγητά όποίας 

δήποτε άξίας καί κόπου είσ'ι ρίπτονται. Είσί δέ τινες φυλαί τών 
Ινδών, έν αίς άδελφός έκ τών χειρών τού άδελφοΰ του δέν συγ- 

χώρεΐτάι νά φάγη, καί θνήσκοντες είσέτι.περιορίζονται είς στε
γνούς καρπούς μή τυχόν μολυνθώσι. Πολυπληθέστερα: είσιν αί 
φυλαί, αΐτινες ώς άνακαινισταί Ινδοί τρώγουσιν δλα έκ τών 

χειρών τών Βραχμάνων, άλλ’ έάν Βραχμάνος φάγη άπό τάς 
χεΐρας Μουσουλμάνου ΰποχρεοΰτάι πρός έξαγνισμόν του νά δώση 
γεύμα πολυτελές είς τούς Βραχμάνους καί νά έκκαθαρισθή δι’άρ

του κατεσκευασμενου έκ τών 4 συστατικών τής ά'^ίας δαμάλεως, 
δήλ, γάλακτος, βουτύρου, κόπρου καί ουρου· τόν άρτον τοΰτον 

τρώγει συνειδώς μετά σεβασμού κα! έκκαθαίρέται.
Τέλος προστίθημι εις τάς διη·/ήσεις μου καί τινα περίεργα, 

ατινα άπήντησά έπιστρέψων έκ Ααχώρης είς Εΰρώπην διά τής 
ανατολικής ’Αγγλικής ’Ινδίας. Μετά δίμηνον πλοΰν έφθασα εις 
Καλκούταν πλησιάζων δέ είς Βεγγάλην έδλεπον μετ’ έκπλή- 
£εως είς άμφοτέρας τάς δχθας τοΰ Γά-ργου, δστις εϊνε πλήρης 

κροκοδείλων καί άγριων χηνών, παντοΐα σκεύη, ώς ψιάθας, σκεΓ 
πασματα, κλίνας, πρασκεφάλαια, δοχεία ΰδατος κλπ., καί τινας 
άσθενεΐς· έρωτήσας δέ περί τών φαινομένων τούτων έ’μαίον δτι 
οί έκ των πέριξ κατοίκων κινδυνεύοντες πτωχοί ασθενείς έν τή 
άπελπισία των μεταψέρονται είς τάς δχθας τοΰ Γάγγου, έ'.θα 
πλησίον τοΰ άγιου ποταμοΰ έκπνέουσιν. Έάν δέ τις σωθή, τότε 
μετοικεί είς πόλιν τινα πλησίον τής Καλκούτης· ή πόλις έκείνη 

κατοικεΐται μόνον άπό άναρρώσαντας, οίτινες παύουσι πλέον πά
σαν σχέσιν μέ τους πρώτους συγγενείς καί φίλους καί συνδέουσι 
γάμους μεταξύ των. Πραγματικώς τήν αποικίαν ταύτην δύναταί 
τις νά δνομάση άποικίαν τών άναρρωσάντων.

Είς Καλκούταν διέμεινα ολίγον καί έπιβάς ’Αγγλικού πλοίου 
έφθασα μετά δύο μήνας κατ’ άρχάς ’Απριλίου είς τό Εύελπι 
άκρωτήριον. ’Αποβάς τότε είς τήν πρωτεύουσαν Άκραν είρον έν 
τή άγορα άφθονους σταψυλάς, έξ ών κατασκευάζεται ότήςΆκρας 
περίφημος οίνος, καί τοι τοΰ τρυγετοΰ προ ήμερών άποπερατωθέν- 
τος. Οΰδέν δέ φυσικώτερον διότι ή πόλις αΰτη κεΐται έκεΐθεν τοΰ 
'Ισημερινού, και οί καιροί τοΰ έτους άκού^υθοΰν έκεΐ κατά σειράν 
αντίθετον πρός τήν Εΰρώπην, δθεν δ ’Ιανουάριος μην έκεΐ εινε 
ό θερμότερος, ένώ ό ’Ιούλιος εϊνε ό ψυχρότερος.

ΜΑΗ-ΚΡΟΜΑΡ.
ΕΠΕΙΣΟ-ΜΟΝ ΓΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΤ ΣΤΡΑΣΒΟϊΡΓΟϊ

(συνέχεια άπό σελ. 282).

ΚΕΦ. VIII.
• ΤΙ σφαίρα φθάνει καί 4 θεός μίνσν γν/υρίζει δν θΐ ε'πισκεφθή 

εγχαταλίλειμμίνην τ.νά, ίστίαν ή δν Μ έκκενώση θέσιν τινά. »

Γνωρίζει έκαστος δτι μόνον ταΰτα αυνέβατνον χατά τήν άρχη» 
νής πολιορκίας, ήτις ημέρα τή ήμέρα καί άπό έβδομάδος είς έβδβ- 
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μάδα έξηκολούθει θηριωδεστέρα. Βεβαίως τά μάλλον έκτεθειμένα 
εϊς τόν κίνδυνον ήσαν τά ΰπερωα, άτινα μ’ δλον τοΰτο ήσαν πλή
ρη άνθρώπων ένδεών, οϊτινες ύπέφεραν παντοιοτρόπως, δηλαδή 
έκ τής πείνης, τοΰ πυρός καί τών σφαιρών.

‘Εκαστη καταρρέουσα στέγη έρριπτεν έν ταΐς δδοΐς νέας οικο
γένειας. Ή οικία ήμών έπληρώθη ταχέως έξ αΰτών, έκτος ένός 
μόνου πατώματ ς έκ τεσσάρων δωματίων πρδς ιδίαν ήμών οικο
νομίαν καί άτινα άλλως τε ήσαν πεπληρωμένα έκ τών έπίπλων 
έκείνων τής μάμμης μου, διά τά όποία αΰτή καί ή Γρέση τοσοΰτον 
ΰπερηφανεύοντο.

Άνά πάν τριήμερον διενέμοντο μερίδια ζωοτροφιών προς 
τοΰς παμπτώχους αΰτοΰ; άνθρώπους, άλλ’ ήσαν^τόσον φειδωλά, 
ώστε κατηναλίσκοντο μετά δύο ή τρία φαγητά, καί νυχθημερόν 
δέν ήκουέτις άλλο ή τ'ο θρηνώδες παράπονου τών πειναλέων παί
δων, ζητούντων άρτον εϊς μάτην.

‘Η Αίσβεθ, ής ή πρδς τά παιδία στοργή ήτο άξιοθαύμαστος, 
έφαίνετο συμπάσχουσα, άλλ’οΰδέν ήδύνατο ΰπέρ αΰτών τό κατ’έμέ, 
δτε έζήτουν τρόφιμόν τι παρά τής Γρέσης, έπέμενε νά τό φάγω 
ένώπιον αΰτής· τό αΰτό έποίει καί ώς πρδς τήν Άλύσσην, λέ- 
γουσα, δτι ήσθάνετο τήν καρδίαν της άποσκληρυνομένην,δπερ κα
τ’ αΰτήν ήτο έξαίρετον. .

Πρωίαν τινά, ένω ήμην έτοιμος ν’ άπέλθω ώς συνήθως εϊς τήν 
Μητρόπολιν, έξεπλάγην άκούσας δτι ή μάμμη μου είχεν άποφα- 
σίσει νά μέ άκολουθήση δπως πληροφορηθή ίδίοις δμμασι τήν κα- 
τάστασιν έν ή τ'ο κτιρίου εύρίσκετο- προσεπάθησα νά τήν άπο- 
τρέψω, άλλ’ αΰτη έπέμενε· λαίούσα δέ τήν χρυσοκέφαλον βακτη
ρίαν της καί έπακουμβοΰσα έπί τού βραχίονός μου άφήκε τήν οι
κίαν. Πριν δέ ή άπομακρυνθώμεν, παρετήρησε τάς πρ'ο πεντηκον
ταετίας γνωστάς αΰτη όδοΰς εΐς έρείπια. Φθάσασα πρό τινων 
οικιών, ένθα τά έπιπλα αΰτών έκειντο τεθραυσμ-.να έπί τοΰ λιθο
στρώτου, έλειποθύμησε καί δέν ήδύνατο νά προχωρήση.

Ένω δέ ώδήγουν αΰτήν εις τά δπίσω, έξηκολούθει γογγύζουσα : 
Ό Θεέ μου...............χωρίς νά δυνηθή νά προφέρη άλλην λέξιν,
μέχρις οΰ έκάθησεν έπί τής καθέκλας της πρ'ο τής σινικής αΰτής 
εστίας, ής είχεν άνάγκ.,ν και κατά τ'ο έαρ άκόμη δπως θερμαίνη 
τ'ο άσθενές αΰτής σώμα.

Έδώ, εδώ θ’ άπο'Έ.ω, Μάξ, μοί είπε-
θά πάγω μαζί μέ τ'ο παλαιόσπητό μου· παρακάλει μόνον τ'ον 

Θεόν νά μή καταστραφή ή Μητρόπολις.
Κατά τήν αΰτήν ήμέραν δ ’Επίσκοπος έξήλθε μέ τά σημεία 

τής άνακωχής πρ'ος τ'ο Γερμανικόν στρατόπεδο·? δπως έπιτύχη τήν 
ειρήνην έπί τισιν δροις καί σώση τοιουτρόπω; τοΰς ένδεεστέρους, 
οϊτινες άπώλλυντο έν ταΐς όδοΐς. Είνε δμως γνωστόν δτι άπέτυχε, 
διότι οΰτε έκεϊνοι παρεδέχοντο τάς προτάσεις μας οΰδέ ήμεΐς 
τάς ϊδικα’ς των.

‘Ο Στρατηγός Οΰλρίχ ΰποστηριζόμενος ύπ'ο σπουδαίας τινδς 
μερίδος τών πολιτών άπεφάσισε νά μή υποχώρηση· έτεροι δμως, 
οϊτινες έπασχον περισσότερον, έλεγον πρ'ος άλλήλους « Βεβαίως 
τά τέκνα του εϊσιν ασφαλή εϊς τ'ο Βάδεν. »

Ή άποτυχία έν τούτοις κατελΰπησεν άπαντα;. Ή μικρά μου 

Συλβία έμαραίνετο άρ’ ής στιγμής έμαθε τδν θάνατον τής Λοΰ- 
ίζης· έκτοτε δέν έμειδίασε χαΐ οί οφθαλμοί της έσκοτίσθησαν έκ 

τών πολλών δακρύων.
Ήλπιζα δτι ή πολιορκία θά έπαυε καί θά ήδυνάμεθα νά έξέλ- 

θωμεν τής πόλεως, άλλως τε έφοβούμην οτι έχανα αΰτήν τα
χέως, άν δέν εΐσ-ρχόμεθα εΐς ήσυχόν τινα τόπον.

Περί τήν εσπέραν ή Άλύσση και Αίσβεθ κατέβησαν έκ τών 
δωματίων των δπως έπαγρυπνήσωσιν έπί τής Συλβίας, διότι ή 
Γρέση ήτο λίαν καταβεβλημένη, ή δέ μάμμη μου άνίκανος πρδς 
τοΰτο διά τήν προβεβηκυΐαν ηλικίαν της.

Ή Άλύσση άνεπαύθη έπί ένδς άνακλίντρου, ένω ή Αίσβεθ 
έκαθέσθη πρδ τής κλίνης τής Συλβίας κρατούσα τήν ισχνήν καί 
έξησθενισμένην χεΐρα της. Ήσθανόμην άνέκφραστον λύπην. Τδ 
κατατεθορυβημένον ισχνόν αΰτής πρόσωπον μέ τοΰς μεγάλους 
αΰτής οφθαλμούς, οΰς ό ύπνος σπανίως κατελάμβανεν, έτραυμά- 
τιζε τά βάθη τής καρδίας μου.

ΊΙγνόουν τί θά ήσθάνετο αΰτδς ό κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός 
βλέπων μικράν τινα αΰτοΰ άδελφήν άποθνήσκουσαν έκ τοΰ τρό
μου έν χώρω τινι πολιορκουμένω ώς τδ Στρασβούργον.

Τό πυροβόλίν έκρότει δλην τήν ήμέραν μόλις άναπαυόμενον 
καί τδ πελιδνόν τοΰ πυρός φώς έπλημμύρει τδ δωμάτιον, ώστε 
ήναγκάσθην νά κλείσω τά παράθυρά μας καί έσυρα τά χονδρά 
παραπετάσματα. Άκολούθως διήλθε τόν νοΰν μας ώς αστραπή ή 
ιδέα δτι «ή Συλδία ήτο αδελφή Του καί δτι Αΰτδς έφροντί£ε δι’αΰτήν 
δεκάκις, έκατοντάκις περισσότερον ή έγώ. Έάν άποθάνη, ώς πα
ρών θά λάβη τήν χεΐρα της έκ τών Ιδικών μου καί θα τήν όδη- 
γήση είς τόπον ειρήνης καί ήσυχίας, οΐον αΰτή έπιθυμεΐ. » Τοι
ουτοτρόπως έθεσα τήν κεφαλήν μου έπί τοΰ προσκεφαλαίου παρά 
τήν ίδικήν της καί τήν χεΐρα μου έπί τής παρειάς αΰτής.

Αύτη έστράφη ΐνα έχη τδ πρόσωπον της άπέναντι τοΰ ιδικοΰ 
μου, μειδιώσα πάντοτε άσθενώς.

— ’Αγαπάς τδν αδελφόν, Συλβία ,· έψιθύρισα πρδς αΰτήν.
— Καθ’ υπερβολήν, άπήντησε μετά ρωνής ασθενούς.
— Καί ό Ίησοΰς Χριστός εΐνε άδελφός σου,τή είπον άν φυγής 

μακράν μου, θά ΰπάγης πρ'ος Αΰτόν. Τον αγαπάς έξίσου· δέν τ'ον 
αγαπάς, Συλβία;

— Θά σοί δμοιάζη, Μάς ; μέ ήρώτησε.
— Ώ! έπεθύμουν νά τώ ώμοίάζα, έξεφώνησα· έγώ πολλάκις 

σ’ έπείραςα καί σ’ έλησμό-νησα, μάλλον φρόντισα; διά τδν εαυτόν 
μου ή διά σέ, άλλ’ αΰτδς οΰδέποτε θά πράξη τοιοϋτόν τι. Σέ 
άγαπώ, περισσότερον ή δσον δύναμαι νά σέ διαβεβαιώσω· οΰδέποτε 
θά σ’ έγκαταλείψω ή θά σέ λησμονήσω.

Τήν στιγμήν ταύτην καθ’ ήν ώμίλουν κρότος καί δονισμός, ώς 
άν ή οικία άνετινάχθη εϊς τόν άέρα, έρθασε μέχρις ήμών· άπ'ο τοΰ 
ύψους τής μαρμάρινης κλίμακος έκυλίοντο πλίνθοι καί κέραμοι 
έν τω μέσω κλονισμού, ένω μέρος αΰτών κατέρρεεν έν τή όδω 
συνοδευόμενον μέ τήν έκπυρσοκρότησιν μιάς βόμβας, τεμάχια τής 
όποιας κατέστρεψαν μέρος τών παραθύρων μας. Έκ τών υπερώων, 
κατωκημένων ΰπδ πλήθους άνθρώπων, ήγέρθησαν οΐμωγαί καί 
θρήνοι, μόλις δέ όί πλίνθοι έπαυσαν κυλιόμενοι έπί τής κλίμακος 

φ καί παρηκολουθήθησαν ΰπδ κατεσπευσμένων βημάτων έν τώ μεσω 

• κραυγών φόβων καί άγωνίας. Ένόμιζέ τις ότι ή τελευταία ημ-ρα 
ήίγι*ί7· Έπερίμενον έπί τινας στιγμάς, αγνοών τί θα συν^βαινε

\>· καίσφίγγων την Συλδίανείς τά; άγκάλας μου· μόλις δέ ή ταραχή 
κατέπαυσε μικρόν, κα: τή είπον χαμηλή τή φωνή : Συλβία, δϋ- 

> νασαι νά μέ άναμείνης έπίτινας στιγμάς;
• —^Ναί, θπαγε, μοί άπεκρίθη, ό έτερο; αδελφός μου θά έπα-

? γρυπνήση έπ’έμοΰ.
Τήν ήσπάσθην μέ παράδοξον αίσθημα χαράς διά τοΰ; λόγους 

της τούτους καί έξήλθον.
Μόλις ήδυνάμην νά προχωρήσω πρδς τ'ο μέρος, δπερ έπεθύ

μουν, διότι οί καταβαίνοντες μετά τρόμου έκραζον : ή στέγη έπεσεν, 
αί καπνοδόχοι πίπτουσι, τ'ο πάν άναπτει, δεν πρεπει νά υπαγης 

; έκεΐ. Άλλ’ είχα αποφασίσει νά ΰπάγω καί ή φωνή τού λοχία 
Κλέη κράζοντας δπισθέν μου: Εύγε, Μάξ, μ’ενεθάρρυνεν.

Ουτος μετά τών συναδέλφων του δέν εύρίσκετο εΐς τήν ΰπηρε- 
s σίαν τήν ήμέραν ταύτην δταν δ' άνήλθον έκεϊ μετ’ αΰτών, τα 

πράγματα ήσαν έν άληθώ; τρομερά καταστάσει.
Τό άνώτερον τή; οικία; μέρος μέχρι τών δωματίων τής Λί

σδεθ είχε καταπέσει, αί δέ δοκοί έφλέγοντο, άλλ’ οί κάδδοι ήσαν 
I πρόχειροι κα: με,ά ήμίσειαν ώραν άπεσοβήσαμεν τ'ον κίνδυνον. 

Άλλά φεΰ! τά άσυλα έκεϊνα δέν ΰπήρχον πλέον.
Πρέπει ν’ άποσυρθώμεν εΐς τά ΰπόγεια, ειπεν ό λοχίας Κλέης, 

;> έπισκεφθεΐς έπανέιλημμένως τ'ο μέρος εκείνο.
> ■ Τά νέα ταΰτα έν τούτοις ή-αν λυπηοότατα διά τήν Αίσβεθ· 
> , , , _

πάντα τά έπιπλα και ενδύματά της, πάν δ τι είχεν έν τω κόσμω, 
άπώλετο, έκτδς τών ένδυμάτων άτινα έφόρεί αΰτή καί ή Άλύσση 
καί τού μικρού σάκκου, δστις έμπεριείχε τδν χιτωνίσκον, δν ή 

< Άλύσση έπλεκε καί έκ τοΰ όποιου οΰδέποτε τ'ο κοράσ ιον συγκα- 
< τένευσε ν' άποχωρισθή.

Ή Αίσβεθ διήλθε τ'ο έπίλοιπον τής νυκ: 
S διαλοΎΐσικούς. τήν δέ πρωίαν μ' έκάλεσε κατ'

βεβυθισμένη εΐς 
αν όπως μοί έξη-

γηθή-
— Μάξ, μοί είπε, φοβούμαι δτι έσκέφθην πλειότερον τοΰ δέ

οντος περί τών πενιχρών μου πραγμάτων, άλλ’ έκτος αΰτών οΰ

δέν άλλο είχα καί έδίσταζα νά τά έγκαταλείψω.
Τώρα είνε άνάγκη ν’ αναχωρήσω καί νά προσφέρω τάς ΰπηρε- 

σίας μου εις τους πληγωμένους. Είμαι νέα καί δυνατή· γνωρίζω 

δέ δτι δύναμαι νά ΰπομείνω καίτοι σκληρότατα νά βλέπω τά δει- 
νοπαθήματα.

— Λίσδεθ, άπήντησα, μεϊνον ΐνα νοσηλεύσης τήν Συλβίαν.
— Όχι, οχι, άνέκραξεν αύτη. Ή Γρέση άποβαίν.ι άπό ήμέρας 

εϊς ήμέραν μάλλον ιδιότροπος καί φοβείται έν έκ περισοοΰ σόμα. 
Πιστεύω δτι έχει κρυφίαν αποθήκην καί μ’ δλον τοΰτο.φαίνε
ται τεταραγμένη λίαν θά φύγω άμέσως καί φρόντισε μόνον περί

Και τήν εμπιστεύεσαι; ήρώδησα, άμφιβάλλων εϊσέτι δτι ήδύ· 
νατό ν’ άποχωρισθή τοΰ θυγατρίου τη 

— Ναί, μοι άπήντησε, μετά φωνή 
ταχέως πληρωθέντων δακρύων.

και οφθαλμών

Ναί, Μάς, σοί τήν έμπιστεύομαι πάντοτε· μόνον νά μοί ΰπο- 
σχεθής ότι θά κάθηται πλησίον σου είς την τράπεζαν καί θά κοι
μάται εϊς τό δωμάτιον σου, άν άληθώς δέ» σ επιβαρύνω διά το- 

σούτων.
— Έχει καλώς, άπήντησα, θά πράξω ώς αν ήμην άδελ- 

φβ; της.
ΊΙ λέξις αδελφό; είχε νέαν τινά ήδη δι’ έμέ σημασίαν.
— Δέν είνε πολΰ ένδοξον, ν’ άπολέσω τόν πτωχόν μου οί

κον, προσέθεσε προσπαθούσα νά μειδιάση καί ρίπτουσα πρός με 
βλέμμα ώς Οέλουσα να μοί ειπη δι’ αΰτοΰ Σοί υπενθυμίζω δσα 
άλλοτε είχον εϊπεΐ περί τή; δόξης τοΰ πολέμου.

— Παρητήθην πρό πολλού τής ιδέας μου ταύτης, τω άπεκρί- 
θην δέν ύπάρχει ποσώς δόξα έν τω πολέμω.

Οί Άγγελοι είχον δίκαιον δταν έ’ψαλλον : δόξιϋ iv ύψίστοις 

Θεφ καί ιπϊ χής ειρήνη.
Άλλά διά τί ό Θεός δέν 

Λίσδεθ ; ήρώτησα.
— θά ήτο ειρήνη κατά τ'ο φαινόμενου μόνον, ειπεν αύτη στε- 

νάζουσα, παρομοία έκείνη, ήν φέρει ό πατήρ μεταξύ τών τέκνων 
του δι’ άπειλών καί τιμωριών. Πρέπει λοιπόν νά τοΰς διδάξη 
προηγουμένως δια τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος δτι εϊσιν άδελφοί, ειτα 
δέ θά έπέλθη ειρήνη άληθής.

Μετάταΰταή Λίσβεθάνεχώρησεν άποχαιρετίσασ» τήν Άλύσσην 
ώς άν έμελλε νά μή τήν έπανίδη. Άφοΰ δ’άνεχώρησεν έκείνη, το 
θυγάτριον έκάθησε παρά τήν κλίνην της Συλβίας πλέκουσα 
βραδέως διά τών μικρώ» αΰτής χειρών τδν χιτω-.ίσκον, δν έμελλε 

νά προσφέρη εϊς τ'ον Ίησοΰν Χριστόν, s

ω

ΚΕΦ. IX.

« *Π  ζωή θά ήτο ευχάριστος, αν καλώς ένοεϊτο τ'ο μάθημα 
τής ίερωτέρας άδελφότητος. >>.

Τήν έπιούσαν ήλάφρωσα μεγάλως τήν καρδίαν μου· υπήγα νά 
ιδω τήν Μητρόπολιν κατά τήν έπιθυμίαν της μάμμης μου, έξ 
ιδίας δέ θελήσεως έπεσκέφθην καί τά έρείπια τοΰ Λυκείου τών 
διαμαρτυρομένων, δπερ ήγάπων πλειότερον ή δσον συνήθως τά 
παιδία άγαπώσι τ'ο σχολεϊον αΰτών. Άτενίζων τοΰς κατηρειπωμέ- 
νους τοίχους του μ’ αισθήματα θλίψεως, διότι τή άληθεία εινε 
λίαν λυπηρόν νά βλέπη τις γνωστόν μέρος έν τοιαύτη ελεεινή 
καταστάσει, ήκουσα φωνήν, ήτις μέ έκραζε.

— Έε, Κρόμαρ. Ίίτο δ Κλέδερ είς τών παλαιών μου συμμα
θητών έφερε στολήν στρατιωτικήν καί έφαίνετο φέρων αΰτήν μα
κράν τής πατρίδος του- μοί έφάνη δέ πολΰ πιεσδύτερος καί σο- 
βαρώτερος ή δτε τ'ον είχα ίδεϊ τελευταίως.

— Ένόμιζα δτι άνεχώρησες Κρόμαρ, μ; 
λόγω διέμεινες εις Στρασβούργον;

■νι λ
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κνόν έπί τοΰ προσώπου κάλυμμα στρέφουσα τό μανδήλιον εις τούς s 

όφθαλμους αυτής. >
— Κυρία, τή είπον κρατών τήν Συλβίαν, ή άδελφή μου εΐνε ? 

παιδίον, ουτινος ή μήτηρ Απέθανε·?· εΐνε Ασθενής καί εις τ'ο έπα- ί 

κρον τεθλιμμένη, διότι μάς εγκαταλείπει. Σάς παρακαλώ έστε ί 

καλή πρός αύτήν. <
Τότε ή ξένη έξέτεινε τούς βραχίονάς της καϊ έλαβε τήν Συλ- ) 

βίαν,παραχωρούσα είς αυτήν θέσιν πλησίον της έν τή άμάςη· τότε ? 
ή θύρα έκλείσθη καί ό αμαξηλάτης διήλασεν δσον τάχος έν μέσω <> 

τών πεπληρωμένων οδών. S
Έτρεξα όπισθεν τής άμάξης μή έλπίζων νά ιδω πλέον τήν < 

Συλβίαν. Αλλ’ ΐνα παρατηρήσω έφ’ δσον ήδυνάμην τί έμελλε νά < 

συμβή. 2
‘Η άμαξα διευθύνθη πρ'ος τήν μεσημβρινοανατολικήν Πύλην ; 

Porte Blanche, δι’ής οί Γερμανοί είσήλασαν έν Στρασβούργο» < 
κατά τ'ο τέλος τής πολιορκίας. Διελθουσης δε δι αυτής, δ λοχιας < 
Κλέης, δστις μέ συνώδευε, μέ Ανεβίβασεν έπί μιας τών τειχών < 
σκοπιάς, άφ’ ής ήδυνάμεθα νά τήν παρατηρήσωμεν έφ’ ικανόν. < 
Τέλος άπωλέσαμεν αύτήν έκ τών οφθαλμών μας· έγώ δε έπε- J 

στρεψα οΐκαδε χαίρων καί λυπούμενος συγχρόνως. ]
‘Οπόταν δέ β Κλέης μάς έπληροφόρησεν δτι ή άμαξα Αφέθη ; 

έλευθέρα νά διέλθη διά τών τάξεων τοΰ Γερμανικού στρατού καί 

δτι ή Συλβία ήτο έκτος κινδύνου, ή καρδία μου έλαφρόνθη το- 
σοΰτον καί τοσαύτην ήσθάνθην χαράν, ώστε κατά τό δεΐπνον 
άνεΰρον τήν εύθυμίαν μου, δι’ ής ήδυνήθην νά διεγείρω είς γέ
λωτα ούχί μόνον τήν μάμμην μου, άλλά καί αύτήν τήν Γρέσην 
καθότι δέν πρέπει τις νά νομίση δτι κατά τό διάστημα τοΰτο δέν 
έγελάσαμεν ή δέν ήστειεύθημεν δλως διόλου.

Ή Γρέση εύχαριστέϊτο καί υπερηφανεύετο όπόταν έν τω γεύ- 
ματι ήδύνατ» νά διεγείρη τ'ον θαυμασμόν μου· ήδη δμως τή ήτο 
δύσκολον, διότι δέν εόρισκέ τις ούτε γάλα οΰτε ώά ούτε νωπόν 
κρέας οΰτε λαχανικά, άλλά κατεβροχθίζαμεν ίππους καί όνους, 
άτινα ή Γρέση έμαγείρευεν έξαίρετα καί τοΐς έδιδεν ονόματα, άτινα 
μας έπροξένουν άσβεστον γέλωτα. Βεβαίως εΐχεν Απόκρυφόν τινα 
Αποθήκην, διότι δτε τά γεώμηλα έζυγίζοντο μέ τ'ον άργυρον άν 
όχι μέ τά χρυσόν, ώς είχε προφητεύσει, εισέτι μάς έπρομήθευε 
τοιαΰτα, ά έψηνε τόσον κρυφίως, ώστε το ήγνοούσαμεν μέχρι τής 
στιγμής καθ’ ήν τά παρεθετεν έπ: τής τραπέζης, και ημείς δέ 
δέν έγκατελείπομεν ούδέ τεμάχιον οΰτε έκ τοΰ φλοιού αύτών. 
"Ολον δέτ'ο Στρασβούργον άν περιήρχετό τις ζητών διά φανού τε- 
μάχιόν τι περισσεύματος φαγητού, ήτο Αδύνατον νά εύρη, τούλά- 
χιστον πρ'ος τ'ο μέρος τό ήμέτερον, καί τοι έλέγετο δτι τρόφιμα 
έπερίσσευον έν τοΐς μαγειρειοις τών πλουσίων, αλλα περί τουτου 
ούδενα δύναμαι να διαδεδαιωσω. Αν τοΰτο ήτο Αληθές, ητο βε
βαίως αμάρτημα, δτε εκατοντάδες Ανθρώπων Απέθνησκον τής πεί- 
νης. Καθ' δσον Αφορά τήν Άλύσσην, ή Γρέση ύπελόγιζεν αυτήν 
είς τήν θέσιν τής Συλδίας· άλλως τε θά έβαρυθύμει τρομερώς 
διά τό φαγητό·? τοί περιττού τούτου μικρού στόματος, έφαίνετο δέ 
ώς λησμονήσασα καθ’ ολοκληρίαν τήν Λουΐζαν, ή δτι ή καρδία 
της όσημέραι Απεσκληρύνετο. Έλυπεΐτο μάλλον διά τήν οικίαν καί

Τότε τώ άνέφερα περί παντός δ τι διηγήθην μέχρι τοΰδε καί 

περί της Συλβίας,ήτΐ; μάλλον παντός άλλου Απησχόλει τον νοΰν 

μου.
‘Ο Κλέβερ μέ ήκροάζετο διά τεΰ φιλικωτέρου τρόπου.
— Γνωρίζεις δτι δέν έχει μητέρα, τω είπον—καί ή φωνή μου 

βιεκόπη άναλογιζομένου τίνι τρόπω ή μήτηρ μου μοί Αφιέρωσε 
τήν Συλβίαν— ό δέ πατήρ μου εΰρίσκεται μακράν έν τή ’Αφρική 

καί Αγνοώ τί νά πράξω.
‘Ο Κλέβερ έστάθη έπί τινας στιγμάς σιωπηλός καί σκεπτόμε- 

νος· τό πρόσωπόν του είχε παραλλάξει καθ’ υπερβολήν άπό τής 

έποχής καθ’ ήν έφοίτα έν τω Λυκείω.
— Κρόμαρ, μοί ειπεν έπί τέλους, άν άποφασίσης ν’ άποχωρι- 

σθής τής Αδελφής σου. γνωρίζω δν μέσον δι’ ού νά τήν έξάξης 

τής πόλεως. ‘Π σύζυγος τοΰ Ταγματάρχου μας έλαβε·? άδειαν παρά 
τοΰ Διοικητού νά έξέλθη μετά τών τέκνων της. Εΐνε Γερμανός 
καί έχει έξάδελφον αξιωματικόν έν τώέχθρικώ στρατώ, ώστε εΐνε 
βέβαιον δτι Θά διέλθη· δύναμαι νά τήν παρακαλέσω νά λάβη με

θ' έαυτής τήν Συλβίαν.
— Άλλά θά τή τό έπιτρέψωσιν αρά γε; ήρώτησα.
—Έν θυγάτριόν της Απέθανε τήν παρελθοΰσαν, μοί απήντησεν, 

δπερ θά ένταφιασθή σήμερον άλλως τε θ’ Ανεχώρει τήν πρωίαν 

ταύτην. Ή Συλβία δύναται ν’ Αντικαταστήσω αυτό.
Τοιαΰτα συνέβαινον πανταχοϋ· δέν ήκουέ τις άλλην συνδιάλε- 

ξιν ή περί θανάτου.
Τήν εσπέραν ό Κλέβερ μοί Ανήγγειλε·? δτι ή Συλβία έπρεπε 

νά ήνε έτοίμη κατά τήν 9ην τής πρωίας, καθ’ ήν αμαξά 

τις θά σταματήση πρό τής θύρα:, δτι δέ δέν πρέπει νά λάβη με
θ' έαυτής ούδέν άλλο έκτος μικράς δεσμίδος,ήν νά δύναται νά 

φέρη ή ιδία.
Ή Γρέση τή προητοίμασε πράγματά τινα, ή δέ μάμμη μου μοί 

έδωκε 50 λουδοβίκια δπως δώσω ε’.ς τήν κυρίαν, ήτις έμελλε νά 
λάβη ύπό τήν^κηδεμονίαν αύτής τήν Αδελφήν μου.

Τήν νύκτα έκείνην δέν ήδυνήθην νά κοιμηθώ, άλλά διενυκτέ- 
ρευσα έν τω δωματίω τής Συλβία; παρατηρώ·? αυτήν δτε έκοιμάτο 
καί όμιλών μετ’ αυτής δτε ήτο έξυπνος.

Ήγνόουν δν θά τήν έπανέβλεπον καί θά ήτο Αδύνατον νά πλη- 
ροφορηθώ περί αύτής πρό τοΰ τέλους τής πολιορκίας· δέν 
ήξευρα δέ πότε αΰτη θά έτελείωνεν. Έμελλε ν’ άπέλθη μακράν 
έροΰ, μακράν τοΰ αδελφού αύτής εις ξένον τόπον, ένθα ήδύνατο 
ν’ άποθάνη ώς ή πτωχή Λουίζα άπέθανε μεμονωμένη, έγκατα- 

λελειμμένη καί άδημονοΰσα.
Όστις δέν έδοκίμασε τ'ο τοιοΰτον άγνοεΐ τί έστίν Αδελφικός 

Αποχωρισμός.
"Οτε ή τελευταία στιγμή ήγγικε καί ή άμαξα έσταμάτησεν 

έν τή όδώ, μόλις ήδυνάμην νά τήν καταβιβάσω καί τήν έγκατα- 
; λείψω είς τάς ξένας χεϊρας.

‘Η Γρέση μάς παρηκολούθει δακρυρροοΰσα καί ή μάμμη μου 
μας παρετήρει έκ τοΰ έξώστου. Δύο τέκνα, άτινα ήσαν έν τή 
άμάςη, παρετήρουν μετά περιέργειας ΐνα άνακαλύψωσι τόν νέον 

< των σύντροφον ή δέ κυρία ήτο πρός τά όπισθεν έν τή γωνία μέπυ

τά έπιπλα ή διά τόν θάνατον καί τήν δυστυχίαν τόσων ανθρώπων» 
ί καί δμως ήτο πιστή ήμών υπηρέτρια. Έσχον δέ Αφορμήν νά φι- 
? λονεικήσω μετ’ αυτής μίαν εισέτι φοράν, πριν ή διά παντός ύπο- 

< χωρήσω.
< ’Ημέραν τίνά έπορευόμην πρός τόν Αρτοποιόν, διότι ή πτωχή 
<; Γρέση δέν έτόλμα νά ύπάγη, δτε σωρός έξ ήμισείας περίπου δω- 
<’ δεκάδος παιδιών διήλθον πλησίον μου, άτινα έφαίνοντο λιμώτ- 
; τοντα ώς πειναλέοι μϋς, μέ τά; παρειάς κοίλας και τά δμματα 

θολά. ’Ητο θέαμα Αδύνατον νά περιγραφή δι’ οίωνδήποτε λόγων 

έξ αύτών, τό πρώτον,έκράτει σφιχτώ; ήμισεσηπυϊαν γογγυλίδα, 
< τά δέ λοιπά παρηκολούθουν καί έμηχανώντο κατ’ αυτού ώς τά 

πτηνά έν ώρα παγετού, δτε ’έν έξ αύτών κρατεί καλά ψυχίον ά’ρ- 
< του είς τό ράμφος του· ήτο μικρόν παιδίον, μόλις άναπνέον καί 
s άνευ δυνάμεως νά όμιλήση· παρόμοιας δέ καταστάσεως ήσαν 
S καί τα παρακολουθοΰντα αύτό, έκτός έν’ος τής αύτής περίπου 
? I* ’ εΐ* 5 ήλικιας, δπερ έγνώριζε κάλλιον παντός άλλου νά κλέπτη 

καί ν’ άρπάζη· τήν στιγμήν καθ’ ήν έπλησίασα εΐχεν άναστηλώ- 

, σει τ'ο μικρόν παιδίον εϊς γωνίαν τινά τής οδού καί έτυπτεν αύτό 
κατά κεφαλής δπως Αφήση έ*  τών χειρών του τήν γογγυλίδα.

? ’Έτρεξα πρός αύτό καί δι’ ενός κτύπου τό Ανέτρεψα εύκόλως, 
? διότι ή πείνα τ'ο εΐχεν έπίσης έξησθενισμένον. ’Ακολούθως τεθείς 
> μεταξύ τοΰ μικρού παιδιού καί τών λοιπών, πρ'ος ά εΐχα στρέψει 

i τ'ο πρόσωπόν, τω έλεγα: φάγε το ταχέως, έγώ προσέχω διά σέ. 
S Παρατηρώ·? δμως έπί τοΰ προσώπου τοΰ παιδός, δπερ εΐχα ρίψει

■ κατά γής, έπί τοΰ Αγρίου και Απηλπισμένου έκείνου προσώπου,
δπερ είχε γηράσει πρό τού καιρού του, μέγας οίκτος ήσθάνθην 

1δτι_κατέλαβε τήν καρδίαν μου.
— Φεΰ! τί εΐχα πράξει, δ ’Ιησούς Χριστός ήθελε πράξει τοι- 

οΰτόντι; δίκαιον ήτο νά ΰπερασπισθώ τόν καταπιεζόμενον άλλά 
δεν ήδυνάμην νά τ'ο πράξω άλλως; μήπως αύτός ό κατά γής ήδη 

Ιδεν ήτο έπίσης αδελφός μου; Άν ήδυνάμην νά έκτει’νω τήν δε
ξιάν μου πρός τ'ον Ίησοΰν καί νά ονομάσω αύτ'ον Αδελφόν, βε
βαίως θ’ Ανέμενε νά έκτείνω έπίσης τήν Αριστεράν μου πρ'ος τόν 
πτωχόν τόν έξηγριωμενον και άπελπιν αύτ'ον άνθρωπον καί νά τ'ον 
άνομάσω έπίσης Αδελφόν μου! Τοιαΰτα διελογιζόμην καθ’ ήν 
στιγμήν παρετήρουν αύτό.

Νομίζω δτι ένόησε δτι έλυπηθην δι'αυτό καί ήτοιμάσθη ν’Α_ 
ναχωρήση. I

' —1 Στήθι, έξεφώνησα, πεινάς ;
— ’Αποθνήσκω τής πεί?ης· έψιθύρισεν ήττον μοχθηρώς Αλ

λ' έπίσης οϊκτρώς.

— Άκολούθησόν μοι, τω είπα· τ'ο δέ μειράκιον μέ ήκολούθη- 
σεν έκ τοΰ πλησίον μέχρι τοΰ αρτοποιού.

Παρήλθε πολύς καιρός μέχρις ου ε/.θη ή σειρά μου, κατά τ'ο 
διάστημα δέ τούτο δέν Απέσυρεν Απ’ έμοΰ τ'ο προσδοκώ·? αύτοΰ 
βλέμμα. Λαβών δέ τούς άρτους μου έδωσα ένα πρ'ος αυτόν, δν 
ήρπασεν άφίνων άγρίαν φωνήν καί έτράπη είς φυγήν ώσεί φοβού- 
μένος μή Αλλάξω γνώμην άλλ’ έγώ, ώ! ναι έγώ ούδέποτε θά 

S ήλλαζα γνώμην ούδέ δι’ δλον τό Στρασβούργον.
> Έν τσσούτω δτε έφθασα οΐκαδε μ’ένα άρτον δλιγώτερον,έπρεπέ τ'·ς 

ν’ άκούση τήν Γρέσην ! ένόμισα δτι έτρελλ*θ·η·  μάτην τή έλεγα ? 
δτι θά υστερούμην έγώ τόν άρτον έκεϊνον διά τών τοιούτων λόγων ? 
ουδόλως αΰτη κατηυνάζετο.

Παιδίον ώς σέ, μοί έλεγε, δέν δύναται 'νά χορτα'ση δι’ άλλου ; 
τινός- έν ελλείψει ψωμιού θά φάγης δρύζιον, γεώμηλα ή άλλο τι; \ 
σιώπαινε! μοί έλεγε. ;

Άν έννοης νά προμηθεύης φαγητό·? είς δλους τούς έν Στρασ- S 
βοΰργω πεινασμένους ψωμοζήτα;, Αμέσως σοι παραδίδω τάς κλεϊ- S 

δας καί τότε βλέπομεν. Δέν παρατηρείς πόσους κόπους κατα- ί 
βάλλω ΐνα διατηρήσω τήν ζωήν υμών;

Ποιος τάχα γνωρίζει πότε θά τελειώση ή ύπόθεσις αΰτη; Ού- > 
δεμία έπικουρία φθάνει καί δ στρατηγός Ούλρίχ προτιμά νά μάς J 

ϊοη μάλλον άπολλυμένους παρά νά ΰποχωρήση. Έδωσα διά τήν 
Λουΐζαν, έδωσα διά τήν Άλύσσην, άλλά τώρα δέν δίδω διά κα- 

νένα, ο;ι, όχι, Μάξ· ύποσχέθητί μοι έδώ, τώρα, δτι δέν θά δώσης > 
κομμάτι ή σταλαγματιά άνευ τής συγκαταθέσεώς μου. ?

Τοΰτο ήτο βεβαίως σκληρόν καί δμως ΰπεχρεώθην νά τ'ο ί' 
πράξω. "Ισως ή Γρέση είχε δίκαιον.

Τουλάχιστον αΰτη ήγάπα τήν μάμμην μου καί έμέ.

(Ακολουθεί). ) 
• )

------- 
2

Σ1ΤΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ > 

ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ.

‘Η Μουσική, ή τε μονότονος ’Εκκλησιαστική ή τε τετράφωνος 
Αρμονική λεγομένη, φυσικώς εΐνε έν καί τ'ο αύτό πράγμα, δύο ΐ 
δηλονότι κλάδοι ένός καί τοΰ αύτοΰ καάΑικάρπου δένδρου, διαφέ- { 
ρουσαι άπ άλλήλων μόνον κατά τρόπον καί ύφος. Ή αρμονική > 
ή καί τετράφωνος εΐνε νεωτέρα Αδελφή τής μονοτόνου, ήτις φυ- J 
σικώς προηγήθη έκείνης. >

‘Η τιμή τής έφευρέσεως τοΰ Αρμονικού μέρους ανήκει μόνοι; > 
τοϊς Έλλησι, παρά τών όποιων οι Εύρωπαΐοι φωτισθέντες άπεδέ- > 
χθησαν αύτό ώ; μέλος ηρωικόν, δπερ ακολούθως διά τής έξευ- J 

ρέσεως ιδιαιτέρων χαρακτήρων έκαλλιέργησαν καί ανέπτυ- 
ξαν είς βαθμόν θαυμάσιο·? (”1δ. Μ. θεωρ. παραγρ. 21). Τάς S 
έπτά τών φθόγγων συλλαβάς ό Γουί παρέλαβεν έκ τής Ακροστι- I 
χίδος ύμνου τινός Αναφερομένου είς ’Ιωάννη·? τόν Πρόδρομον. ; 
Μετεχειρίοθη δέ αύτάς έν τή Μουσική (τή νΰν Ευρωπαϊκή) κατά ; 
τό 1024 έτος τουτέστι 268 έτη μετά τ'ον Ίωαν. τόν Δαμα- ϊ 
σκηνόν. ?

Φθόγγοι της Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Ut queant laxis ’
Besonare fibris, >
Mira gestonun
Famuli tuorum, !
Solve polluti < I
Labii reatum, 
Sancte Johannes.
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Έν τη δρθοδόξω δέ Εκκλησία-παρέμεινεν έν χρήσει τδ μονό- Δέον λοιπόν ν’ άναζητηθή ή έσωτερ-.κή οικονομία έχατέρα 
τονον είδος, καθότι οί τής ’Εκκλησίας Πατέρες προετίμησαν αύτό φθάσωμεν εις άσφαλή τινα περί αύτών κρίσιν.

Εϊπομεν ανωτέρω οτι 
δύο, εις μονότονο? καί ε· 
αρμονική τής Εύρώπης 
ούσα τό διά-.ονον γένος 
διάτονον γένος, έκ
τοΰ γένους Τούτου λεγομένων βεβαιούμεθα· 

>νθν.

:πω:

ώς συμβάλλον εις την έξέγερσιν πένθιμων καί κατανυκτικών αι
σθημάτων καί έψαλλον τονίσαντες τούς ’Εκκλησιαστικούς ύμνους 
διά τών καί νΰν έτι έν χρήσει χαρακτήρων, ών τινες βεβαιοΰντχι . 
δτι ειλημμένοι εΐσίν έκ τής 'Ελληνικής αλφαβήτου.

Είσί τινές όί ΐσχυριζομένοι,' δτι ή Ευρωπαϊκή, ώς έχει τά νΰν, 
εΐνε μόνη έντέλής καί κατάλληλος διά τήν προσευχήν. Πριν τις 
άποφανθή έπί του προκειμένου, άναγκαίως προσαπαιτεΐται νά ήνε 
κάτοχος άμφοτέρων τών άνω ειδών τής Μουσικής, συνάμα δέ νά 
λάβη ύπ’ δψιν τήν ιδιοσυγκρασίαν, ούτως ε’.πείν, τών λαών, πα
ρ’ οίς δογματίζει τήν τό-.άνδεή τοιάνδε μεταβολήν τής Μουσικής· 
έπειδή άλλω; αί κρίσεις του, έξ εσφαλμένης έκτιμήσεως τών 
ποαγμάτων απορρέουσαι, δέν δύνανται παρά νά ώσι πλημμελείς.

Εϊπομεν άνωτέρω δτι δ βουλόμενος νά έπιφέρη κρίσιν έφ’ έ- 
κατέρου τών ειδών τούτων τής Μουσικής, ανάγκη νά λάβη έν 
πρώτοι; ύπ’ δψιν τήν ιδιοσυγκρασίαν τών λαών, ων τήν Μουσικήν 
πρόκειται νά έπικρίνη- έξηγούμεθα. Ή Μουσική εΐνε ή είκών τής 
αϊσθητικότητος τών λαών αΰτη διατυποϊ τήν γλώσσαν τής καρ
διάς καί εύρίσκεται- στενώς συνδεδεμένη μετά τοΰ έθνους, ούτινος 
τά ψυχικά αισθήματα διερμηνεύει. Ώς έκ τούτου βλέπομεν τον 
μέν ’Ασιανόν. εύθυμοΰντα καί ένθουσιώντα λίαν, δταν άκούση 
άσμα ψαλλόμενον εις Ασιανήν Μουσικήν, ένώ ό Εύρωπαΐος δια- 
τελεϊ δλως αδιάφορος, απορών, πώς έκ τής Μουσικής έκείνης δ 
’Ασιανός- συγκινεΐται. Έν έναντία περιπτώσει το έναντίον συμβαί
νει- δταν το άσμα άδετα·. κατά τήν Ευρωπαϊκήν Μουσικήν, τότε 
δ Ευρωπαίος ένΟουσιά, ό δέ ’Ασιανός διατελεϊ ανάλγητος πρός 
τούς οξείς ή έναρμονίους εκείνους ήχους τοΰ Ευρωπαίου άοιδοΰ. 
‘Ο λόγος τοΰ φαινομένου τούτου εΐνε ευνόητος 'II ’Ασιανή Μου
σική δονεί τάς ΐνας τής καρδίας τοΰ ’Ασιανού, ένω ή Ευρωπα
ϊκή λαλει γλώσσαν καταληπτήν είς τήν καρδίαν τοΰ Ευρωπαίου· 

έκατέρρυ τό οΰς νηπιόθεν έσυνείθισε νά άκροάται τήν Μουσικήν 
έκείνην, κα' ή καρδία νά τέρπητα: είς τούς ήχους αύτής- έν άσμα 
ο-ονϊήποτε και >ών δύο ειδών τής Μουσικής έξεγείρει είς τήν 
καρδίαν έκατέρου γλυκερά; αναμνήσεις, άναπτεροί τήν φαντασίαν 
καί ανακαλεί είς τήν μνήμην τόπους προσφιλείς καί πρόσωπα 

αγαπητά.

Τούτων ούτως έχόντων, ό μ; είδήμων άμφοτέρων τών ειδών 
τούτων τής Μουσικής ποιαν κρίσιν άσφαλή δύναται περί αυτών 
νά οέρη; Πώς δύναται ο-ΰτος νά δρίση ποια τών δύο τούτων εΐνε 
ή καλλίτερα, άφού καί έν έκατέραις ταϊς καρδίαις τά αύτά αι
σθήματα γεννώνται; Δύναται τις έκ τής έντυπώσεω;; ήν παράγει 
εις αύτόν ή μία τούτων, νά άποφανθή απολύτως καί κμταδικάση 
τήν μέν, άποδεχθή δε τήν έτέραν; Τό έφ’ ημίν. *ομίζομεν  δχτ, 
έπειδή, ώς άνωτέρω είπομεν, αί εντυπώσεις δέν δύνανται νά λη- 
φθώσιν ώς γνώμη έν τή εξετάσει τοΰ ποιου τής Μουσικής, κα
θότι, ώς τό άριστον ’Ασιανόν άσμα διά τον Εΰρωπαΐον δέν εΐνε 
παρά νυσταλέου μοιρολόγιον, οΰτω τ'ο κάλλιστον Ευρωπαϊκόν 
μουσικόν τεμάχιον διά τον ’Ασιανόν εΐνε ξηρόν καί ανούσιον.

ή Μουσική-εΐνε μία καί διαιρείται εϊς 
ς αρμονική ν προσέτι δέ δν. ή σημερινή ' 
εΐνε θυγίτηρ τής γηραιά; Ελληνικής, $ 
τών αρχαίων ‘Ελλήνων δτι δέ εΐνε τό ' 

:ών παρά τοϋ Πυθαγορικοΰ Νικομα’χου'περί ■
« Τό μέν γάρ δία- , 

τονικόν ουτω προχωρεί- ‘Ημίτονον, εΐτα τόνος καί αυθίς τόνος, ' 

τρία διαστήματα έν τέσσαρσιν άριθμοΐς, δ έστι φθόγγοίς· καί έκ ί 

τούτου γε διατονικόν καλείται έπ τοΰ προχωρεί? διά τών τόνων ? 
αύτό μονώτατον τών άλλων». "Οτι δέ τά άλλα δύο γένη,τό χρώ- ( 
ματικον δηλαδή καί έναρμόνιον γένος τών αρχαίων ‘Ελλήνων, ί 
δλοτελώ; άπωλέσθησαν, έκ τών λεγομένων παρά τοΰ ίδιου Νικο- ί 

• μάχου βεβαιούμεθα γράφοντος ουτω· «Τό χρωματικόν οΰτω ( 
προβιβάζεται- ‘Ημιτόνιο?, εΐτα άλλο ήμιτδνιον, εΐτα έπί 'τούξοιξ ; 
άσύνθετον τριημιτόνιον. Τό δέ έναρμόνιον γέ'ΰο; φύσικώς τήό πρό- ! 

κοπήν τοιαύτην έχει- Διεσις,δπερ έστιν ήμιτονίου ήμισυ, κάί πάλι? ι 
άλλη δίεσις, συναμφότεραι ήμιτ-ονίω ισαι, καί τό λειπόμίνον’ΐόΰ 
τετραχόρδου δλον δίτονον άσύνθετον. » '

Τοιαΰτα-. όμως πορεία·, και βάσεις όλοτελώς λείποΰάι τήν" 5 

σήμερον.

Περί τών τριών γενών τής Μουσικής γράφει καί ό ’Αριστεί
δης ό Κουϊντιλ-.αν’ος ουτω- « Τούτων τών τριών γενών φυσικώ- 
τερόν έστι τό οιάτονον·' πασι γαρ καί τοΐς άπαιδεύτοις παντάπασι 
μελωδητόν έστι. Τεχνικώτατον δέ τό χρώμα, παρά γάρ μόνοις 
μελωδείται πεπαιδευμένοι;. ’Ακριβέστερου δέ τό έναρμόνιον παρά 
γάρ τοΐς επιφανέστατοι; έν Μουσική τετύχηκε παραδοχής, τοΐς δέ 
πολλόις έστιν αδύνατον ». Ές δλων τών λεγομένων τούτων καί 
τής σημερινής πορείας τής κλίμακος τής Ευρωπαϊκής Μουσικής 
βεβαιούμεθα, δτι τά μέν τελευταία δύο γένή καθ’ ολοκληρίαν 
άπωλέσθησαν, τό δέ διατονικόν γένος τών άρχαίων Ελλήνων εΐνε 
αύτό τοΰτο τό σύστημα τής νΰν Ευρωπαϊκής. 'Ο ισχυρισμός 
ήμών οΰτος δέν εΐνε απόρροια ατομικού έγωϊσμοΰ- διότι έχομεν 

αύτά τά κείμενα τών άρχαίων συγγραφέων καί αύτά έτι τά 
πράγματα έπιμαρτύροντα περί τής άληθείας τών λεγομένων μας. 
Οΰτω, καθ’ ά συνάγομεν έκ τών περί Μουσικής γραφομένων τοΰ 
Εύκλείδου, τοΰ Άριστοςένου, τοΰ Πυθαγορικοΰ Νικομάχου, τοΰ 
Πλουτάρχου καί Γαυδανδίου και λοιπών άλλων Μουσικών, ή τά 
νΰν Ευρωπαϊκή λεγομένη δέν εινε άλλο, παρά αύτή ή τών άρ
χαίων ‘Ελλήνων. Καί π- ’βαίωσ-,ν έπάγομεν τά κείμενα τών 
άρχαίων συγγραφέων.

Κατά τ'ον Εύκλείδην « ‘,.νία έστι πτώσ.ς κατά τό αύτό 
καί κράσις δύο φθόγγων διΟφερόντων όξύτητι καί βαρύτητι. » Έν 
άλλαις λέξεσιν ή συμφωνία ή παραγομένη έκ τού χαμηλού Γα 
καί υψηλού, καταδέ τήν Εύρωπαϊκήν έκ τοϋ χαμηλού Do καί 
ύ<!/ηλοΰ· τούτο δμως τί άλλο εΐνε παρά συμφωνία αρμονική;

Κατά τόν ’Αριστόξενον συμφωνίαι είσι τέσσαρες· « ά. ή διά 
τεσσάρων (Εύρωπαϊκώ; Do καί Fa- Εκκλησίαστικώς Γα καί

έναρμόνιος Ζω)' 5'. ή διά πέν

, κλησιαστικώς Γα καί Νη.) γ-. ή διά πασών (8ύρ. Do χαμηλόν 
και υψηλόν Έκκλ. Γα χαμηλόν καί υψηλό·) δ', παν σύμφωνον 
διάστημα προστιθέμενον τή διά πασών. » Τό σύστημα τούτο εΐνε

συμφω/ότατον πρός τάς βάσεις τής νΰν Ευρωπαϊκής άομονίας,καί 
- πολύ πιθανόν ή .νΰν .Ευρωπαϊκή λεγομένη νά μή ήνε άλλο τι, 

παρά άνάπτυξις τού συστήματος τοΰ Άριρτοξέ-ζου.
Κατά Γαυδά/δ-,ον « Συμφωνία έστιν δταν έν τή προφορά δύο 

φθόγγων παρεμφαίνεται κράσις καί ένότης αύτών.» Όταν δηλο
νότι προφέρωνται δύο φθόγγοι συγχρόνως, καί τό μέλος τοΰ βα- 

; ρυτέρου φθόνου ήνε τό αύτό μετά τοΰ όςυςέρου (ήτοι Εύρ. Do 
κα: Do, Εκκλ. Ια και Γα). Συμφωνεί δθεν καί οΰτος μετά τού 
Εύκλείδου. .

Κατά τον Πλούταρχον « Συμφωνία έστιν όταν αί χορδαί 
κάν ρμού κρούωνται κά· έναθ,λάς, ήδέω; τήν συνήχησιν προσί- 
εται ή αϊσθησις.» Και οΰτος συμφωνεί μετά τοΰ ’Αριστόξενόν.

Τέλος κατά τόν Πυθαγορ-.κόν Νικόμαχον. «Οί φθόγγοι ινα ώσ·. 
j σύμφωνοι, δει αύτούς, συγκρουσθέντας,έν τι είδος άποτελεϊν φθόγγου 

τή ακοή, ούτε τής όςύτητος ύπερόαλλούσης οΰτε τής βα- 
; ρύτητος, άλλ οιονεί κράσ-ως γενομένης τοιαύτης. ώς τών κε- 

κραμενων μή έπικρατεϊν Οζτέρου θάτερον. κλπ. »
Ή τα νΰν Εύρωπαϊκή εΐνε, ώς προείπομεν,ή αύτή ή παρά τοΐς 

αρχαιοις Διατονική. Ότι 3έ τό είδος τοΰτο εΐνε παρεμφερές πρός 
το ύπό τοΰ Αριστοςένου δ-.αγραφέν σύστημα, συνάγομεν έκ τοΰ 
ύπό τοΰ φιλοσόφου τούτου δοθέντος ώς άνω δρισμοΰ και έκ τών 

. ”λ0'· »ύτοΰ γραφέντων (ϊδε λεξικόν έγκυκλοπαιδείας.) 
/ ‘Ο ’Αριστόξενος είσήγαγεν είς τήν Μουσικήν (322 έτη πρ · 
' \3·) ·2ιον σύστημα, άπορρίψας τούς μαθηματικούς υπολογισμούς 

τοϋ Πυθαγορείου Μουσικού συστήματος, καί έδέχθη κριτήν τής 
/ αρμονίας μό»ον τό ου; τοΰ άκροατού- δι’ δ κα: άπ’ αύτοΰ οί άρ- 
• χαιοι Μουσικοί διηρεθησαν εις δύο αιρέσεις τήν τών Πυθαγορείων, 

ο-.τινες Κανονικοί εκαλούντο, καί τήν τών Άριστοξενείων, οΐτινες 
Αρμονικοί έπωνομάσθησαν.» Έκ τούτων φαίνεται έχουσα ΰπόστα- 

σιν η υπόθεσις, δτι ή λεγομένη Ευρωπαϊκή αρμονία ούδέν άλλ.ο 
' εινε ή τό τοΰ Άριστοςένου σύστημα.
< "Ηδη δσον αφορά τους Κανονικούς, αύτοίπαρέμειναν πιστοί εις 
ι τάς άρχάς και διδασκαλίας τού [Ιυθαγόρου,δςτις, άποκλίνων μάκ- 
ί λον εις τό μονόχορδου ή μονότονου τής Μουσικής (1) κα: διερευ- 
ί νών φιλοσοφικώτατα έκάστην φωνήν καί προσδιορίζων αριθμούς 

' εις τά διαστήματα έκάστου τόνου, έξήγησε θαυμασίως τήν δία
ν φοράν αύτοΰ, ώ; λέγει ό Παυσανίας περν oftMw ουτω- 
ν Πυθαγόρας δε (δς ήκμασε 581 έτη 1 «^γ.θέλων τήν ουσίαν 

( ττΰ παντός συγκειμένην διά Μουσικ- σόφικωτέραν τών πρό 
; αύτοΰ ένέθηκεν έρευναν εις τήν Μο -ν διελών τό πεντεκαιδε- 
■ κάχορδον σύστημα είς πέντε τετράχορδα,-^ρε τά διαστήματα τών 
? τόνων, και δι' άριθμών έξέφρασε τήν διαφοράν αύτών. » 
< Έκ τούτων λοιπόν συνάγομεν δτι δπως τό αρμονικόν είδος εΐνε 

«ήόρροια τοΰ Άρισιοξενείου συστήματος, οΰτω τό μονότονο? είδος

ί *1)  "ίδε Αριστόξενον λέγοντχ έν σελΦι 114 κατά Μεέβώμων. .Διό 
; καί Πυθαγόραν φασι μόνοχορδίζειν τοΰ; έταίροιτ, καραινίσα;. »

Εύρωπαϊκώς Do καί Sol καί Έκ- Μουσικής πολύ πιθανόν δτι έκπηγάζει έκ τού Πυθαγορείου μο- 
νοχόρδου, δπως προείπομεν δτι ήγάπχ μάλλον τό μονότονου είδος 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ’Αριστόξενου. « Διό καί Πυθαγόραν φασί 
μονοχορϊίζειυ τοϊς έταίροις παραινέσαι. » Διότι καί άριθμοί τινες
τής κλίμακες έκ τών τονικών υπολογισμών τών άρχαίων Ελλή
νων σώζονται μέχρι σήμερον.

Τούς δέ χαρακτήρας τής Εκκλησιαστικής είσι τινες ρί δια- 
τεινόμενοι ότι έφεΰρ- (τω 65[9 π. X.) Τέρπανδρος ό Αέσβιος 
(ίδ. λεξ. Έγκυκλ. Τέρπανδρ.). “Ετεροι δέ τήν έφεύρεσιν τοΰ ί’σου, 

τοΰ ολίγου και τής άποστρόφου άποδίδουσι Πτολεμαίω τω Φιλα- 
δέλφω, βασιλεϊ τής Αίγυπτου (285 έτη π. X.) καί θεωροΰσι συ
νάμα αύτόν ώς εφευρέτην τής Μουσικής γραφής.

Τή γνώμη ταύτη συντάσσεται καί ό άείμνηστος Χρύσανθος, ό 
Συγγραφεύς τοΰ Μ. θεωρητικού τής Έκκλ. Μουσικής, έν ω πρός 
τοΐς άλλοις άναγινώσκομεν έπί τοΰ προκειμένου τά έπόμενα.

« Πτολεμαίος ό βασιλεύς, ευρών τούς ήχους συγκεχυμένους 
καί διακεχωρισμένους, προσέτίξε τούς σοφούς τών ‘Εβραίων άν
δρας δπως μεταγλωττίσωσ-, τήν Εβραϊκήν γραφήν είς τήν ‘Ελ
λάδα, οΐ καί συντάξαντες πάντα τά μέλη τών ήχων έποίησαν 
έξ αύτών βιβλίον, καλούμενον Μουσικόν, έξ οΰ τής Παππαδικής 
ή πασα τέχνη έγνωρίσθη, δ σύν άλλοις πολλοί; ύπό τών άθίων ί 
βαρβάρων ένεπρήσθη.»

Τοΰτο τό άρθρον μάς δίδει αμφιβολίας τινάς, δτι ή Έκκλη- ■ 
σιαστική Μουσική ήρύσθη τινά καί έκ τής Εβραϊκής, διότι ο: > 
πρώτοι Χριστιανοί ήσαν έξ ‘Εβραίων, Ενδεχόμενον δέ νά είσήξαν ' 
μέλη τινά έφαρμόζοντες έπί Εκκλησιαστικών ποιήσεων. Άλλ’ έξ 
άύ,λου πάλιν ή ιστορία μάς διδάσκει, δτι π. X. αί κατακτήσεις 
τοΰ Αλεξάνδρου έφεραν κα! τήν Μουσικήν μετά τών άλλων τε- < 
χνών έως εις τάς έσχατ-.ά; τής Ασίας καί έδίδαξαν ο: Έλλη- ' 
νες τούς νικηθέντας.

Τής Εκκλησιαστική; Μουσικής δ κυρτότερος μορφωτής εΐνε > 
ώς γνωστόν, ό έκ τής πατριδος αύτοΰ Δαμασκηνός έπόνομασθείς, 
δστις ήχμασε τόν έβδομον άπό Χριστού αιώνα, έπί Δέοντος τοΰ {· 
Ίσαύρου. Έκ τούτου πολλοί είποτολογοΰσι τήν Εκκλησιαστικήν 
Μουσικήν Ασιανήν είναι- έτεροι δέ Αραβικήν ή Εβραϊκήν. Ο: 

ταΰτα διατεινόμενοι ούδένα ΰ.όγον αυθεντικόν φέρουσιν δτι δέ δ ? 
μορφωτής τής Εκκλησιαστικής Μουσικής έγεννήθη έν Δαμασκω, ϊ 
τοΰτο δέν φέρει ήμάς εϊς το νά φρονώμεν δτι καί έξηραβισθη τήν < 
διάνοιαν εις τρόπον ώστε νά περιβάλη διά τοΰ Άσιανοΰ μέλους ϊ 
τους Έκκησιχστικοΰς δμνουσ, ού; δέν έδίστασαν ν’ άποδε/θώσι < 
καί εΐσαγάγωσιν έν τή ’Εκκλησία καί αύτοί οί ύπό τό κράτος < 
τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων Έλληνες, οί είς άδιάκοπον πρός 
τους Άραβας πόλεμον δ'.ατελοΰντες. Έκτος τούτου δ Δαμασκη- ;> 
νός ή» γόνος ένδοξου Ελληνικού οίκου, καί δ τυχών δ' Έλλην, > 
δυσκόλως άφομοιούται πρό; τά δθνεϊα καί ξένα, δταν ταΰτα άπορ- ί' 
ρέωσιν έκ δεσποτών καί έναταριστωσι τήν πνευματικήν ιδιοσυγ- ? 
χρασίαν τών δυναστών των. Εινε δθεν άπίθανον νά δεχθώμεν, ύ 
δτι έπί τοΰ νεαρού πνεύματος τοΰ Δαμασκηνού τού έν Ελληνική ’ 
παιδεία μορφωθέντος έστησαν τ'ο κράτος των αί περί Μουσικής ι 
ιδέαι τών πορθητώ? τής πχτρ δος του. Πρός τούτο·; εΐνε ίστορι- ϊ
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κώς βέβαιον, ότι τά τής Μουσικής έδιδάχδη δ Δαμασκηνός οΰχί 
ύπ’ Αράβων ή ’Ιουδαίων καί Ασιανών άλλ’ ύπό τοΰ ’Ιταλού 
Μουσικού Κοσμά τοΰ καί ίερέως, τοΰ καταγομένου έκ τής μεγά
λης ‘Ελλάδος, δστις, αίχμαλωτισδείς τότε ύπό τών Αράβων καί 
μετενέχδείς είς Δαμασκόν, ήγοράσθη παρά τοΰ πατρός τοΰ Δα
μασκηνού καί έδίδαξεν άκολούδως τώ ’Ιωάννη τήν Μουσικήν.

Έκ τών ίστορικώς βεβαίων τούτων γεγονότων καί έκ τής σχέ- 
σεως, ήν ή παρ’ ήμΐν έν χρήσει Έκκλ. Μουσική έχει πρός τό 

μονότονου τής άρχαίας Ελληνικής, ώς τοΰτο ύπό τών συγγρα
φέων διαγράφεται, συνάγομεν ότι αΰτη δέν είνε άλλο τι παρα αΰτη 
ή μονότονος, μεταλλαγεΐσα μέν έν μέρει έκ τής έπιπνοίας τών 
αιώνων, διατηρήσασα δμως άναλλοίωτον τήν αρχικήν αυτής βα- 
σιν διά τής Μουσικής γραφής τών μελοποιών, ούς άυαφέρΓ’ 

Νικηφόρος δ Ξανθόπουλος.

Οί τά μέλη πλέξαντες ύμνων ένδέων, 
Ή λύρα τοΰ Πνεύματος Κοσμάς ό ξένος, 

Όρφε'υς νεκρός, ή Δαμασκόθεν χάρις 
Καί Θεόδωρος Ιωσήφ, οί Στουδίται· 
Όργανα τά κράτιστα τής Μουσουργίας· 

Ξένη τε σειρίη ’Ιωσήφ ύμνογράφος, 
Μέλος παναρμόνιον Άνδρέας Κρήτης, 
Καί Θεόδωρος, ή μελιχρούς Κινάρα, 
Γεώργιος, Λέων τε, Μάρκος Κασσία. χλζ. » 

Έκ τοΰ έπιγράμματος τούτου διδασκόμεδα συνάμα, ότι πλεΐ- 
στοί όσοι, μηδ’ αΰτών τών γυναικών έξαιρουμένων, συνέβαλον 
είς τήν τής Μουσικής διάπλασιν, καί ή περί τήν Μουσικήν έν- 
διατριβή έπί τών Βυζαντινών ήν πράγματι προσφιλής έπασχό- 
λησις τών τυχόντων άνωτέρας άγωγής, μηδ’ αΰτών τών αΰτοχρα- 
τόρων έξαιρουμένων, έφ’ ω κα'ι βλέπομεν πολλάκις αΰτοΰς οΰ 
μόνον καταγινομένους περί τήν Μουσικήν έπιστήμην άλλα και μη 
άπαξιοΰντας αδειν έπ’ Εκκλησίας τους Εκκλησιαστικούς ύμνους.

01 άνδρες ουτοι ήσαν κατά μέγα μέρος Έλληνες άπόγονοι 
τών έπ’ Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου έν τη Μ. ’Ασία διεσπαρμένων 
προγόνων καί ‘Ελληνοπρεπές έκπαιδευθέντες. θά ήτον ύβρις κα
τ’ αΰτών, ίν δεχθώμεν ότι προετίμησαν τοΰ έθνικοΰ ιδιώματος 
ξένον, δανεισδέντες αΰτό οΰχί παρά φίλων άλλά παρά άσπον

δων καί άδιαλλάκτων έχδρών.
Παρά τοΐς Βυζαντινοΐς, ώς συνάγομεν έκ τών συγγραφέων τής 

έποχής έκείνης,φαίνεται νάήτοέν χρήσει πρ'ος τή Μουσική άπαγ- 
γελία καί ή έντεχνος χειρονομία. Οΰτω π. χ. άναγινώσκομεν 
έν τω Κεδρινώ, δτι « δ Αΰτοκράτωρ Θεόφιλος (δστις ήκμασεν 
έν έτει 830 μ. X.) έμέλιζε στιχηρά κκ'ι διαδούς τοΐς ύάλταις 
πρόέτρεπεν αυτούς, ίνα ψάλώσιν αΰτά· αυτός δέ ήγάπα νά χειρο- 
νΟμή έν φαιδραΐς πανήγύρεσιν.' » Ότι δε ή χειρονομία ήτον Ανα

πόσπαστου τής Μουσικής άπαγγελίας μέρος, βεβαιούμεθα τοΰτο 
κάί έκ τών ιστοριών Κωνστ. τοΰ Πορφυρογεννήτου, ίστοροΰντος 
δτι « οί ψάλται έψαλλον τή πολυτέχνω χειρονομία, » Ατυχώς 
δμως αΰτη ώς καί τό ‘Ελληνικόν ύφος άπωλέσδησαν καδόσον τά 
δύο ταΰτα παρακολουθήματα τής Μουσικής δέν ήτο δυνατόν νά

γράφωνται χαι έπομένως νά διασωθώσιν ώς τά μέλη, άτινα, γε- < 
γραμμένα όντα διά Μουσικών χαρακτήρων, εύτυχώς έσώθησαν 
μέχρι τής σήμερον.

Κατά τ'ον Συγγραφέα τοΰ Μ. θεωρητικού μέχρι τών μέσων ί 
τοΰ 17ου οιωνός ήν έν χρήσει ή έντεχνος χειρονομία, περί ής 
μνημονεύουσιν οί Βυζαντινοί Συγγραφείς· άλλ’ αί καταστρεπτικοί 
περιστάσεις, άς το πολυτλήμον έθνος διήλθε, συν πολλοΐς άλλοις 
διέφθειραν καί όλοτελώς εις τδ μετά ταΰτα έξηφάνισαν αυτήν. 
Διετηρήθη δέ μόνον ή σημερινή μονοειδής χειρονομία. Εΰτυχέ- > 
στεροι δέ ήμών οί έν Ευρώπη μουσικοί, ώς διατηρήσαντες και ■ 
τάς χειρονομίας, άς συν τή Μουσική παρά τών πατέρων μας ι; 
έλαδον, ώς βλέπομεν καί έν τώ Μ. Θεωρητικώ οΰτω.

« Μία μέν θέσις μία δέ άρσις μετροΰσι χρόνους δύο· ταΰτί- ) 
ζεται δέ τοΰτο μέ τόν Ελληνικόν προκελευσματικόν πόδα 0 1.»

Άλλ’ ό χρόνος ουτος είνε δ παρ’ Εϋρωπαίοις έν χρήσει, ό J 
άποκαλούμενος pari tempo di due quarti.

« Μία μέν δέσις δύο δέ άρσεις μετροΰσι χρόνους τρεις· κρού- 
ομεν δέ είς τοΰτο τό μέτρον άπας μέν τό γόνυ, δίς δέ τόν αέρα 
01 1, ή άπαξ μέν τό γόνυ βραχέως, άπαξ δέ τόν αέρα μα- 
κρώς,καί τότε ταυτίζεται τό μέτρον τοΰτο μέ τόν ‘Ελληνικόν ίαμ
βον πόδα υ — » Πλήν καί τοΰτο τό μέτρον έν πληρέστατη χρή- 
σει παρά τοΐς Εϋρωπαίοις μουσικοις εΰρηται, οΐτινες καί όνομά- 
ζουσιν αυτό dispari tempo di tre quarti.

« Δύο μέν δέσεις δύο δέ ά'ρσεις μετροΰσι χρόνους τέσσαρας· 
κρούομεν δέ είς τοΰτο τό μέτρον δίς μέν τό γόνυ, δίς δέ τόν άέρα. 
Ταυτίζεται δέ τοΰτο το μέτρον μέ τ'ον Έλλ. διπλοΰν προκελευ- 
σματικόν πόδα 0011 .» Έπίσης καί τό μέτρον τοΰτο είνε τ'ο 
παρά τοΐς Εϋρωπαίοις έν χρήσει και έπονομαζόμενον pari tempo 
ordinario.

Ταΰτα νομίζομεν άρκοΰσι πρός άπόδειξιν, ότι ή τά νΰν Ευρω
παϊκή είνε θυγάτηρ τής αρχαίας Ελληνικής. Ενδεχόμενον δέ 
τινες μή γνωρίζοντες τήν Εκκλησιαστικήν δεωρητικώς νάδΐίσχυ- 
ρισδώσιν, ότι ή τά νΰν Εΰρωπ. Μουσική είνε ή τελειοτέρα πάσης 
άλλης, καδόσον αΰτη τέρπει καί καδηδύνει τ'ο ους τών ακροατών. 
Άλλ’ άς μάς έπιτρέψωσιν ουτοι νά τοΐς παρατηρήσωμεν ότι ή 
αρμονική οΰσα τό ήμισυ τής καδόλου Μουσικής, δηλαδή ό εις τών 
κλάδων της, λογικώς δέν δύναται νά λογισδή τελειοτέρα τοΰ 
όλου. "Οπως αΰτη γίνη εντελής,προσαπαιτεΐ καί τό έτερον ήμισυ, 
ήτοι τ'ο μονότονου είδος, όπως έκ τοΰ κερασμοΰ τών δύο παραχδή 

τέλειόν τι.
Ναί μέν οί έν Ευρώπη μουσικοί μή ευρεδέντες ύπ’ο τάς απο

φράδας περιστάσεις, ΰφ’άς οί έν τή Ανατολή συνάδελφοί των ευ - 
ρέθησαν, ήδυνήδησαν νά καλλιεργήσωσι τ'ο αρμονικόν τής Μου
σικής είδος έπί τοσοΰτον, ώστε νά τό άναβιβάσωσιν είς βαθμόν 
μεγάλης τελειότητος· περιστραφέντες όμως έντός μόνου τσΰ αρ
μονικού είδους καί τοΰ συστήματος των, άφήκαν ήμιτελή τήν 
μίαν πλευράν του οίκοδομήματός των. "Ωστε έν τή έξακριβώσει 
ξένων μελών περιπίπτουσιν είς δυσχέρειας, έφ’ ω καί δυσκολεύ
ονται μεγάλως νά έξηγήσωσι τήν λεπτότητα, τήν έν τισιν Άσι- 
ανοΐς ασμασι παρατηρούμενη·/. Πρός έπιβεδϊί δέ τών λεγο

μένων παραδέτομεν ένταύθα έν συνόψει τάς μεταξύ άμφοτέρων 
διαφοράς. Ή μέν Ευρωπαϊκή είς τήν κλίμακά της μεταχειρίζεται 
πέντε μείζονας τόνους καί δυο έλαχίστους, ή δέ Εκκλησιαστική 
τρεις μέν μείζονας δύο δέ έλάσσονας καί δύο έλαχίστους· ώστε 
έκ τής πρώτης λείπουσιν οί Εκκλησιαστικοί έλάσσονες. Έν τή 
άρχαία Ελληνική ήσαν έν χρήσει καί τά τεταρτημόρια, ώς βέ
βαιοί Αριστείδης δ Κουϊντιλιανός λέγων, ότι «τ'ο έναρμόνιον 
γένος χαρακτηρίζεται έκ τών τεταρτημοριαίων διέσεων τοΰ τόνου», 
περί ών λέγει καί δ Ευκλείδης « υποτίθεται γάρ δ τόνος είς 8ώ- 
δεκά τινα έλάχιστα μόρια διαιρούμενος, ών έκαστον δωδεκατημό- 
ριον τόνου καλείται, άναλόγως δέ τω τόνω καί τά λοιπά δια
στήματα· τ'ο μέν γάρ ημιτόνιου είς έξ δωδεκατημόρια, ή δέ δίε- 
σις ή τεταρτημόριος είς τρία, ή δέ τριτημόριος είς τέσσαρα » ώςε 
καί τό τεταρτημόριου τοΰτο λείπει όλοτελώς έκ τοΰ συστήματος 
τής Ευρωπαϊκής, διότι δέν μεταχειρίζεται ήμισυ διέζ καί πεμόλ 
καί έν ήμισυ. Ή Εκκλησιαστική δμως, ή περιφρονουμένη κα'ι νο- 
μιζομένη παρά πολλών άτελής καί μηδαμινή, διατηρεί ταΰτα τά 
πλεονεκτήμανα μέχρι τής σήμερον. Ή Εΰρωπαϊκή βοηθουμένη 
έκ τής πολυφωνίας καί οΰσα αρρενωπή καί κράμα πρός άναπα- 
ράστασιν χαρωπών καί ήρωϊκών αισθημάτων, άν καί έχη τά πρω
τεία ώς πρ'ος τό είδος της, δέν δύναται δμως νά λογισθή έντε- 
λής άνευ*τής  μονοτόνου, τής εις τά λυπηρά καί παθητικά έπα- 
δούσης, ώς οΰτε ή τελευταία αΰτη δύναται νά λογισθή εντελής 
άνευ έκείνης.

Όπως δ’ έννοηθή κάλλιον καί παρά τών μή γευσαμένων Μου
σικής ή διαφορά τής Ευρωπαϊκής άπό τής Εκκλησιαστικής, άς 
μάς έπιτραπή νά έρωτήσωμεν, διατί ένω ύπάρχουσι τοσαΰτα άλλα 
ήδυφωνότερα καί ζωηρότερα όργανα, j'o βιολιού πρωτεύει καί 
λογίζεται τό τελειότερο·? πάντων τών οργάνων ; Δι’ οΰδένα βε
βαίως άλλον λόγον,παρά διότι δύναται νά διατέμνη ένα τόνον είς 
δύο καί τέσσαρα καί έτι περισσότερα, άν θέλωμεν, μέρη, ένω τά 
λοιπά όργανα διατέμνουσιν είς δύο μόνον ώρισμένα ήμίτονα. 
Τοΰτ’ αΰτό συμβαίνει ήδη μετχξΰ τών δύο Μουσικών, ή μέν νΰν 
Εΰρωπαϊκή διατέμνει ένα τόνον είς δύο, ή δέ Εκκλησιαστική είς 
τέσσαρα, ώστε μεταξύ τοΰ Do καί Re' μεταχειρίζεται τρεις διέ
σεις, ένω ή Εΰρωπαϊκή μίαν καί μόνην.

Αέγοντες δέ ταΰτα δέν έννοοΰμεν δτι ή Ευρώπη άγνοεϊ τήν 
είς τέσσαρα διατομήν τοΰ τόνου, άπαγε! 'Η σοφή Ευρώπη, ήτις 
ώς είς άπάσας τάς έπιστήμας θαυμασίως προώδευσέν, οΰτω καί 
είς τήν Μουσικήν έπέδωκε μέχρι καί τοΰ νά προσδιορίση πόσους 
παλμούς ή δονήσεις δύναται νά κάμη έκάστη χορδή τής διαπα
σών ή σοφή Ευρώπη, λέγομεν, ήδύνατο άν ήθελε νά διατέμνη τόν 
τόνον καί είς τέσσαρα, δμως δέν τό ήθέλησε, διά νά μή χάση τό 
αρρενωπόν τοΰ ύφους της, καί άπέρριψεν οΰτω τά λεπτότατα μέρη, 
άτινα ποιοΰσι τήν Μοίσικήν θηλυπρεπή. ’Ιδού καί περί τούτου 
άρχαϊαι αποδείξεις. «. Πρώτον παρά τοΐς άρχαίοις Φρύνις δ 
Μουσικός έκαινοτόμησε περί τήν Μουσικήν, συνάψας τό έξάμε- 
τρον μέ τό λελυμένον, καί μετεχειρίσθη χορδάς πλείους τών 
επτά, άς ή λύρα άπό τών χρόνων Τερπάνδρου τοΰ Αεσβίου έφερε. 
Μετ’ αΰτόν δέ Τιμόθεος ό Μουσικός έπεπρόσθεσεν εις τάς δύο 

έπιπροσθέτους χορδάς τούτου δύο έτέρας καί, άυαβιβάσοις αυτούς > 
είς ένδεκα, έκαμε τήν Μουσικήν νά χάση τό άρχαΐον αύτής άρ- > 
ρενωπόν καί γίνη μαλακωτέρα. Καί περί τοΰ Φρύνιδος άναγι- ϊ 
νώσκομεν παρά τω Πλουτάρχω έν άποφθ. Λακεδαιμονίων, δτι 
« Έμηρεπής Έφορος, Φρύνιδος τοΰ Μουσικού σκεπάρνω τάς δύο \ 
τών έννέα έξέτεμεν είπών Μή κακοΰργει τήν Μουσικήν.» Περί , 
δέ τοΰ Τιμοθέου έκ τών παρά Ζηνοβίου ιστορουμένων διαπυνθα- > 
νόμεθα δτι οί Λακεδαιμόνιοι έξεδίωξαν αΰτόν έκ της χώρας των, S 
δταν ουτος μετέβη έκεΐ φέρων κιθάραν ένδεκάχορδον.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται, δτι οί μέν τήν απλήν αρμονικήν > 
Μουσικήν προελόμενοι δέν ήθελον πολλάς χορδάς καί πολλούς j 
ήχους, ένφ οί τήν μονότονον μετερχόμενοι, έρευνώντες καί τά > 
λεπτότατα έκάστης φωνής μέρη, έφεΰρον καί άλλας χορδάς καί > 
ήχους, έξ ου δύο μεγάλα·, αιρέσεις έν τη Μουσική έγεννήθησαν ? 
ώς καί άλλοτε είπομεν, αί περί Μουσικής διενέξεις ύπήρχον καί 
έπί τών άρχαίων Ελλήνων. ?

Τούτων ούτως έχόντων, είνε λυπηρόν δτι, ένω ή πολύφωνο? ! 
αρμονική έπαινεΐται δικαίως καί θαυμάζεται, ή Εκκλησιαστική ? 
έπί τοσοΰτον αδίκως κατακρίνεται, ώστε ένιοι τολμώντες Έδρα- ν 
ϊκήν ή και Αραβικήν αΰτήν προσαγορεύουσιν. Υπάρχει άσμά τι < 
Εβραϊκόν ή Αραβικόν, δπερ νά έφαρμοσθή έπί τίνος τών Έκ- \ 
κλησιαοτικών ασμάτων ;

Έάν ή ’Εκκλησιαστική προήλθε·/ έκ τής ‘Εβραϊκής ή Άραβι- ( 
κής, άναγκαίως θά έδανείζετσ καί τούς μουσικούς τής μητρός ς 
της χαρακτήρας· ύπάρχουσιν έν τή ’Εκκλησιαστική χαρακτήρες ς 
Εβραϊκοί ή Αραβικοί; Άλλ’ άφοΰ διάφοροι εϊσίν ουτοι, άφοΰ οί S 
μελουργοί τής Εκκλησίας ήσαν γνησιώτατοι Έλληνες, άφοΰ οί < 
χαρακτήρες καί ήχοι είνε ‘Ελληνικοί, έν οίς καί τά τεταρτημό- < 

ρια καί τριτημόρια, πρέπει νά ήνε τις ή δλως άδαής τής Μου- > 
σικής ή έθελουσίως νά τυφλώττη. δπως διϊσχυρισθή δτι αΰτη δέν S 
είνε δ μονότονος κλάδος τής Ελληνικής Μουσικής, δν οί τής < 

Εκκλησίας Πατέρες παρά τών εθνικών πατέρων γραφή παραλα- ‘, 
βόντες μέχρις ήμών διετήρησαν. Τό καθ’ ήμας όμολογοΰμεν δτι S 
ώς πρός τάς άρχικάς βάσεις είνε Έλληνικωτάτη, ώς πρός τό $ 
ύφος δμως διστάζομεν νά πιστεύσωμεν δτι διετηρήθη, διότι τοΰτο S 
ήτον ίσως άδύνατον νά γράφεται. ?

Εύχή; έργον ήθελεν είσθαι, άν ή περί ής ό λόγος Μουσική s 
έδιδάσκετο έν τοΐς σχολείοις καί κατετάσσετο έν τή σειρά τών < 
υποχρεωτικών μαθημάτων. Οί Πατέρες, οί έν παντι έργω καί < 
λόγω μεγάλοι άναφανέντες θεσπέσιοι πρόγονοι, τήν Μουσικήν έν \ 
τή χορεία τών έγκυκλίων μαθημάτων τάττοντες έτίμων αΰτήν ώς s 
θεόσδοτον a Ή γοΰν Μουσική θεών είναι δώρον' ομολογεί- $ 
ται » κατά τόν θειον Πλάτωνα. <

‘Ως είπομεν άνωτέρω, έπί τών χρόνων τής Βυζαντινής έποχής S 
οί τά πρώτα έν τή κοινωνία καί τή πολιτεία φέροντες μήτ’ αΰ- > 
τών τών αΰτοκρατόρων έξαιρουμένων, κατεγίνοντο περί τήν Μου- 
σικήν, σήμερον δέ άτυχώς ή περί αΰτήν ένασχόλησις θεωρείται S 
ώς βάναυσος έργασία, καί διά τήν μεγάλην περιφρόνησιν τοΰ 
επαγγέλματος ψάλλει ό τυχών. Άλλοτε πολλοί δεκάδες δοκί- 
μων άνδρών συνεκρότουν χορόν δεξιόν καί Αριστερόν, νΰν δέ < 
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τήν θέσιν τών πάλαι δεκάδων el? μόνο? ψάλτης, καί άχρι σήμε- 
pcv κατ' δνομα μόνον σώζονται δεξιό; χορός καί αριστερός χο
ρός, άλλ’ οΰχί πράγματι- καϊ πάσαν τήν έν τή Μουσική πρέπου
σα? καϊ άπαιτουμένην αρμονίαν περιμένουσιν οί άκροαταϊ ·ύπ’ αΰ
τοΰ τοΰ μεμονωμένου ψάλτου, δστις, άναδεχόμενος δλον τόν αγώνα 
και τόν μόχθον τών άλλοτε δεκάδων ψαλτών, επίμοχθε: επί δύο 
ή τρεις καϊ τέσσαρα; κατά συνέχεια/ πολλάκις ώρας, δι' δ καϊ 
ένιοι αυτών καταντώσι φθισικοί. Τοιοΰτος λοιπόν έκ τοΰ άγώνος 
κεκμηκώς και κατάμονο; ψάλτη; ^ποίαν αρμονίαν ή τέρψιν δύ
ναται νά παράσχη; Έστω και τό ωραιότερου κλειδοκύμβαλου, 
δταν άφαιρεθώσιν άπ’ αΰτοΰ τά βοηθητικά μέσα καϊ παίζεται μο- 
νοτόνως, δι’ ένός μόνου δακτύλου, ποιαν αρμονίαν ή τέρψιν δύ
ναται νά παράσχη ; ‘Η πενιχρά τών ψαλτών μισθοδότησις καί ή 
πρό; γλίσχρον οικονομίαν ένο; μόνου ψάλτου διατήρησις έταπεί- 
νωσε τήν ’Εκκλησιαστικήν ήμών Μουσική», καί τήν κατέστησε 

; δύσηχον. Αί δέ καταστρεπτικά: περιστάσεις τοΰ Ελληνικού έθνους 
' Σχημάτισαν καί Κλήρον/.χί λαόν αμαθή, κα: ούτω κατέπεσε βαθ- 
< μηδόν καϊ ή Μουσική. Πολλοί δέ άγνοοΰντε; τήν αιτίαν τή; άη- 
J δια; κατακρίνουσι παν τό τή; 'Εκκλησιαστική; ήμών Μουσική; 
J σύστημα. Άλλά τί πταίει ή Μουσική, δταν ό ψάλλων ή»ε μόνος

ή ανάξιος ή κακόφωνος ; Άλλά χάρις τώ Θεώ δτι εύρέθησαν 
< και εύρίσκονται ψάλται τινές, πρός τοΰς όποιους τό έθνος χρεω- 
< στεί ευγνωμοσύνην οΰ μικράν, όποιοι δήποτε καϊ άν ήνε,διότι οΰ

δείς αΰτών έσπούδασεν εις συστηματικήν δημόσιος σχολήν, άλ- 
<t λ’ έκ τοΰ τυχόντος έμαθεν δ τι γνωρίζει. Πασίδηλου δέ εινε, ότι 
< πάσα σπουδή καί έπιστήμη διά τών σχολείων διατηρείται και

βαθμηδόν προάγεται καί τελειοποιείται- ύπήρξέ ποτέ δημόσιον 
; σχολείου Μουσικής; Ποιαν λοιπόν καλλιέργειαν καί ποιαν πρόο

δον ή προαγωγήν περιμένουσιν οί περιφρονούντες τήν ’Εκκλησια

στικήν Μουσικήν, άνευ Σχολείων, άνευ Συλλόγων, καί άνευ συ
ζητήσεων; ‘Η θαυμασία καλλιέργεια τής έσπερίας Μουσική; δέν 
προήχΟη αυτομάτως. Τα έθνη καί αί κυβερνήσεις τή; Ευρώπης 

? τήν προήγαγον καί προάγουσιν. Οί δ’ άρχαίοι Έλληνεσ, ώς ει- 
ί> πομεν, περί πλείστου έποιοΰντο τήν Μουσικήν καί ήτο τό έντρύ- 

ϊ φημα καί κόσμημα παντός έλευθέρου πολίτου. Σήμερον δμως ή
περί αΰτήν έυασχόλησις θεωρείται ώς βάναυσος εργασία- Πώς 

ί λοιπόν νά μή διαφθαρή καί χαθή ή τοιαύτη καί έπι τοσοΰτο πα- 

. ρημελημένη Μουσική ; Πώς νά τήν σπουδάσωσιν οί βουλόμε- 
<J νοι; Γνώτωσαν λοιπόν οί κατηγορούνε; τήν ’Εκκλησιαστικήν

Μουσικήν δτι δέν πταίει ή Μουσική, άλλ’ ημείς, ημείς αΰτο" 
διότι δέν τήν έκτιμώμεν ούτε τήν καλλιεργοΰμεν καί ούτε με- 

ταχειριζόμεθα πρός αΰτήν τοΰλάχιστον καλούς καί άξιους μούσι- 
S κοΰς προσθέτοντες δύο ή τέσσαρα; καλλιφώνους βοηθούς πρός 
’ πλειοτέραν αρμονίαν καϊ ζωηρότητα, άλλά τοΰναντίον διά γλίσ- 
;> χρον οικονομίαν ή μάλλον κακήν φειδωλίαν έχομεν καί άνεχό- 
» μέθα άνίκανόν τινα ή κακόφωνου ή άδαή τής Μουσικής παράφω- 
J> νον ψάλτην έν τοιαύτη καταστάσε: δυνάμεθα νά ειπωμευ δτι 
S πταίει ή ’Εκκλησιαστική Μουσική; Εινε άρα λόγος δίκαιος νά 
» εϊπωμευ δτι πταίει τό κλειδοκύμβαλου καί οΰχί ό άναςίως παί-

ζων ; Μή ύποθέτη τις ότι ή Εκκλησιαστική ήμών μελωδία καί 

έπί Βυζαντινών Αΰτοκρατόρων ήτον συτω παρημελημένη καί άη- 
δή;, οια υπάρχει σήμερον; όχι, δχι- έχασεν άρκετά ή Μουσική < 
αΰτη ένεκα τών καταστρεπτικών τοΰ έθνους περιστάσεων. "Οσον , 
δ έτερος κλάδος τής Μουσικής διά τής έπιμτλεία; τής Ευρώπης 
έλαβε καλλιέργειαν καί ύψώθη, τόσον τοΰναντίον δ παρ’ ήμιν 
κλάδος, ήτοι δ μονότονος, διά τής άμελείας ήμών έξησθένησε - 
καί τοσοΰτον, ώστε κινδυνεύει νά ξηρανθή καί νά χάση παν ίχνος 
Ελληνική; άγωγής, νοσούσα τήν σήμερον σπουδαίως.

Εΰχή; έργον ήθελεν εΐσθαι νά συστηθώσι σχολεία Μουσικά 
καί Σύλλογοι, ώστε διά τή; εξ απαλών ονύχων'μουσικής έκπαι- 
δεύσεως δλου τοΰ έθνους νά καλλιεργήσωμεν τόν Πατρικόν 
μα; κήπον (Έκκ. Μουσ.), μή. έπιθυμούντε; τόν τού γείτονο; ξέ
νον (Ευρωπαϊκήν). Καί απας δε δ ιερό; Κλήρος, πρό; δν άπαραί- 
τητο; κα! ή Μουσική, ύποχρεωτικώς πρέπει νά σπουδάζη αΰτήν, 
ώστε νά γνωρίζη εΰρύθμω; νά ψάλλη και βοηθή έν τε τω Ναώ 
κα: έκτος, μάλιστα έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν ά.τέναντι τοσούτων άλ
λων εθνών, περιφρονούντων τήν Μουσικήν μας. Διά τών μέσων 
τούτων καλλιεργούμενη ή έθνική μας Μουσική, βεβαίως θά λάβη 
βαθμηδόν τήν πρέπουσαν μεταβολήν καί θά άποκατασταθή έτι 
ζωηρά καϊ μελωδική. Προσέτι εΰχής έργον ήθελεν εΐσθαι νά άπα- 

γορευωνται αι ανευ βιβλίων ψαλτών τινων ψαλμωδία:, οιτινεο; 
έκ στήθους ποιοϋντες ιδιαιτέρα; γραμμάς καί ξένας στροοάς έκα- - 
στος κατ ίδιαν βούλησιν πρός επίδε-.ξιν τής πολυμαθ-ίας των, έκ- 
πίπτουσι τοΰ σκοπού τών Θείων Πατέρων. ‘Η ’Εκκλησία θέλει 
άπλήν Μουσικήν, οΰχί δέ τεχνικήν, ώς τήν Κοσμικήν. Τό εξω- 
τερίζειν δέν εινε μόνον ή πρόσθεσις γραμμής τίνος ά-ό τής Κοσμική; 
Μουσικής πρός τήν 'Εκκλησιαστικήν, άλλά καί Εκκλησιαστική; 
τίνος γραμμή; ή πρόσθεσις έπ’ άλλω τινί κεκανονισμένω ’Εκ
κλησιαστικό άσματι θεωρείται παρεκτροπή. Ταΰτα εινε τά μέσα, 
τά δποϊα πρέπει νά έπιδιώξωμεν, ίνα την έθνικήν ήμών Μούσι - 
κήν καλλιεργήσωμεν.

Έάν θέλωμεν νά καλώμεθα απόγονοι τών τοσούτσυς θησαυ
ρούς έγκαταλιπόντων εΐ; ήμάς προγόνων καί άξιοι κληρονόμοι 
αυτών, πρέπει νά φροντίσωμεν περί τής καλλιερρείας τοΰ πατρι
κού ήμών κήπου (Τής Έκκλ. Μουσ.), φροντιζοντες καί περί τής 
παρελθούσης εύκλεια; καί περί τή; τού μέλλοντος δίξης, περί ή; 
κατά τόν θειον ήμέτερον προπάτορα, τόν "Ομηρον λέγω τών φι
λοσόφων Πλάτωνα, μόνον τά ανδράποδα δεν φροντίζουσι.

Τέλος ταΰτα κατά καθήκον λέγω- δστις δέ έχει καλλίτερα 
τούτων, άς μή διστάση νά φωτίση τό έθνος, ίνα διά τών συζη - 
τήσεων φωτισθή.

Ό έν Μουσικοί; ελάχιστο;
Μ1ΣΑΗΑ Μ1ΣΑΗΑΙΔΗΣ > 

ά. ψ α λ τ . τοΰ Ά γ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ .

ΤΟΠΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΑΕΩΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.

1 ^μιίρκη καί ^μιίρνα, ή. Ύπό τών έκ Θεσσαλία; έλθόντων Αι- 
ί ολέων καί τήν Κύμην οΐκησάντων κτισθείσα τ’ο πρώτον, πρό; 
j άνατολάς τού Μέλητος, κατά τό Ναύλοχον (Δαραγάτσι) έπί τοΰ 
' παρακειμένου λόφου, ώς είκάζομεν έκυριεύθη έπειτα ύπό τών Ίώ- 

νων (Έφεσίων, Κολοφωνίων καί άλλων) καί ώνομάσθη ούτως 
άπό τή; έν Έφέσω άκροπόλεω; Σμύρνη;, κτισθείση; υπό τίνος 

( τών Αμαζόνων, έχούση; τ’δνομα τοΰτο. Οί Αυδοί έπί Γύγου, πο- 

< λεμοΰντες τοΰ; Σμυρναίους, είσεχώρησαν, ίσως διά νυκτός, εις 
( τό τείχος αΰτών, άλλ’οί Σμυρναίοι, άνδρείω; άντισταθέντες, άπέ- 
< κρουσαν τοΰ; έχθρούς, καί τό παράδειγμα τοΰτο τή; γενναιότητο; 
< εκείνων τών Σμυρναίων έλεγεν δ περίφημο; τών Μεσσηνίων άρ- 
; χηγό; ’Αριστομένης πρός έμψύχωσιν αΰτών καί γενναίαν άντίστα- 
5 σιν, δτε ώσαύτω; διά νυκτός είσήλθον οί πολέμιοι Σπαρτιάται 
!ει; τήν Ειραν, τό τελευταίου τών Μεσσηνίων καταφύγιου. Ακο

λούθως έπί τοΰ σκληρού Σαδυάτου, βασιλέως αΰτών, οί Αυδοί έξ 
έπιβουλής έπέτυχΟν τήν άλωσιν και κατεδάφισιν εκείνης τής Σμύρ
νης, οί δ’ έπιζώντε; με τά τήν καταστροφήν Σμυρναίοι διεσπάρη- 
σαν εις τά πέριξ χωρία, δπου διέμενον τετρακόσια έτη κωμηδόν 

, οί άπόγονοι αΰτών, μέχρι; ού ’Αλέξανδρος δ μέγα; συνωκισεν
αΰτοΰ; καί άλλου; Έλληνα; πέραν τοΰ Μέλητος πρός δυσμά; 

> έπί τοΰ λόφου ή βουνού Πάγον, έφ’ ου καί ύφ’ δν κεΐται άχρι 
. νυν ή περιώνυμος αΰτη πόλις, πατρί; τοΰ 'Ομήρου, τοΰ πατρό;

τών ποιητών καί τής Ελληνικής γλώσσης, ούτως είπεϊν, άρμο-
νικώτατα ποιήσαντος κατά πιθανολογίαν έν τή τότε γλώσση τών 
Σμυρναίων, περιεχούση καί ϊωνισμοΰς καί αίολισμούς.

Πρός κτίσιν τής νεωτέρα; Σμύρνης έπί τοΰ Πάγου δ ’Αλέξαν

δρος έλαβε προηγουμένως έκ τοΰ έν Κλάρω μαντείου τοΰ ’Απόλ
λωνος τόν άκδλουθον χρησμόν.

Τρισμάκαρες κείνοι καί τετράκις άνδρες έσονται
Οί Πάγον οϊκήσουσι πέρην ίερόΐο Μέλητος.

Λέγει δέ δ χρησμό; άρον τόν Μέλητα ποταμόν ϊσω; διά τήν 
παρ’ αΰτω γέννησιν τοΰ ‘Ομήρου, έπονομασθέντος διά τοΰτο Με- 
λιτηγενοΰς ή Μελισηγενοΰς, καί πιθανώς διά τι ίερόν ή τέμενος 
Όμήρειον, δπερ ίσως πρός τιμήν τοΰ ‘Ομήρου ε’χον καί πρότε- 
ρον παρά τόν Μέλητα οί κωμηδόν οϊκοΰντες, ώ; μετέπειτα οί ύπό 
Αλεξάνδρου έπί τοΰ Πάγου συνοικισθέντες Σμυρναίοι, άφοΰ και 
άλλοι πολλοί Έλληνες έτίμων τήν μνήμην τοΰ ‘Ομήρου.

Σημειωτέον, δτι δ μέγας Αλέξανδρος, κτίζων πολλά; νέας 
πόλεις, έδιδε μόνον τό σχέδιον και τάς χρειώδεις παραγγελίας 
καί προσταγάς, έκτέλουμένας ύπό τίνος έπί τούτω διοριζομένου 
έκ τών περί αΰτόν άξιωματικών. Διό έλέγετο, δτι δ Αντίγονος 
έκτισε τήν νεωτέραν Σμύρνην, ήν ηΰξησε καί έκαλλώπισεν έτι 
πλέον δ γενναίος καί φιλόκαλος Λυσίμαχος.

Έν τω παρόντι έκθέτομεν πρός κοινήν γνώσιν καί χρήσιν 
τάς δνομασίας τών διαφόρων τής πόλεως ταύτης μ'-οών καί άκο- 
λοΰθως τά; τών περιχώρων, έςελληνίζοντές τινας ι ’ "·ν κατά τό 
πνεύμα τής γλώσσης.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Ε'. Τιίχ. IS Η.)

Πάγος, δ. 'Ο λόφο; ή τό βουνόν, έφ’ οΰ έκτίσθη ή_ νεωτέρα 

Σμύρνη, έκτεινομένη νΰν καί εί; τήν ΰποκειμένην πεδιάδα προσ- 
αρκτίαν μέχρι τή; θαλάσσης.

ή. Τό έπί τής κορυφής τοΰ Πάγου τείχος, έν ω ύπήρ
χεν ίερόν ή ναός Διό; Ακραίου. Πολλά νομίσματα τών τότε 
Σμυρναίων φέρουσι τήν έπιγραφήν ταύτην. Τό τείχος αΰτό, άνα- ? 
καινισθέν ύπό τοΰ αΰτοκράτορο; Ίωάννου Βατάτση κατά τήν 13 ) 

άπό Χριστού εκατονταετηρίδα, σώζεται άχρι νΰν ήρειπωμένον. · 
Παρά τήν κυριωτέραν τού τείχους τούτου πύλην ήτο έγκτισμένη 
ύψηλά προτομή τις μεγαλόσωμος τής Άμαζόνος Σμύρνας κατά 
τήν κοινήν φήμην,ή τοΰ Απόλλωνος κατά τινας τών άρχαιολόγων, 
καί έπειδή τήν προτομήν ταύτην έρασθείς, ώς έλέγετο, νέος τις 
Τούρκος, ήρχετο έκεί καί διέτριβεν ώς έρωτόληπτος μετά τίνος ) 
μουσικού δργάνου, δ πατήρ τοΰ νέου έθραυσεν έπίτηδές τινα μέρη s 
τοΰ προσώπου αΰτής. Ή προτομή αΰτη άπό τινων έτών λείπει 

έκεϊθεν, και άγνωστον τί άπέγινε.
ΛΙεΊης, ητος, δ- Τό παρά τόν Πάγον ρέον ποτάμιον.
Μελητία κοιλάς, ή- 'Η πρός άνατολάς τοΰ Πάγου, δι’ ή; ρέει 

δ Μέλη; καί έν ή ύπάρχουσι μΰλοι, κήποι, αγροκήπια καί ή ? 

μονή τοΰ Προφήτου Ήλιού. ?
Όμηςιΐον, τό- ‘Ο μεταξύ Αρτεμισίου καϊ Μέλητος τόπος, 

έφ’ ου τό προάστειον τοΰ άγιου Κωνσταντίνου. Αυτόθι πιθανώς 
παρά τόν Μέλητα, πέραν τής νΰν γέφυρας πρός άνατολάς, έκειτο 
καί τό πρός τιμήν τοΰ ‘Ομήρου ίερόν, ούτω λεγόμενον. "Ισως δέ 
τό ίερόν τοΰτο ύπήρχεν αΰτόθι καί πρό τοΰ συνοικισμού τής νε- 
ωτέρας Σμύρνης, τής ύπό Αλεξάνδρου κτισθείσης, διότι πρέ- J
πει νά ύποθέσωμεν, δτι καί πρό τούτου οί κωμηδόν οίκοΰν- ' 
τες Σμυρναίοι έτίμων τήν μνήμην τοΰ ‘Ομήρου, τιμωμένην καί 
πρό τοΰ ’Αλεξάνδρου ύπό τών Ελλήνων πάντων διά τά θαύμα- ΐ 

στα ποιήματα.
βυρσοδεψεία, τά- (Ταμπάχανα), συνοικία τις.
Βουκολιΐον, τό- Ή περί τό ίερόν, ήτοι παρεκκλήσιον, τοΰ ί 

αγίου Βουκόλου, έπισκόπου Σμύρνης, συνοικία, νΰν αΰξανομένη ί 

κατ’ ολίγον καί χρήζουσα ιδιαιτέρου σχολείου.
Άρμινία, ή- Ούτω λεγομένη κοινώς (Άρμενιά), ή τών Αρ

μενίων συνοικία.
Θίατρον, τό- θέσις τις έν τή Τουρκική συνοικία, περιέχουσα ? 

τό άξιοσημείωτον έρείπιον άρχαίου θεάτρου ‘Ελληνικού, κείμενον 
κατά τήν άνατολικήν τοΰ Πάγου κλιτύν. )

ΚιραμΛα, τά- (Κεραμιδάδικα), θέσις τις άνωθεν τής Άνω ’ 
Συνοικίας, όπου τά πλείστα τών κεραμείων τής πόλεως. '

Άνω σννοικία, ή- (’Επάνω μαχαλάς), συνοικία Ελληνική, ' 

εΰάερος και καλλιθεάμων,έχουσα καλήν Εκκλησίαν καϊ τ’άπαι- ? 
τούμενα σχολεία, έπί τής μεσαίαο τοΰ Πάγου κλιτύος. "Ερχονται 
καί δι’ αΰτής οί νΰν Σμυρναίοι εις τήν μονήν τοΰ Προφήτου Ήλιού '> 
ύπερβαίνοντες τόν Πάγον. Τήν παλαιάν ταύτην καϊ άξιοσύστατον ? 
συνοικίαν άμελοΰσι παραδόξως οί Σμυρναίοι,, έκτεινόμενοι εις τήν > 
πεδιάδα. Αΰτόθι σώζεται προσκύνημα ύπόγειον, λεγόμενον Πα
ναγία Γαλατονσα, καϊ εις αΰτό έρχονται αί θηλάζουσαι γυναίκες. » 
Αΰτόθι καί άξιοθέατος Εκκλησία διά τά καλά ξυλογλυφήματα.

39.
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1 Ηράκλειον, τό· (Ναμαζκχάχ), δπου πιθανώς τό πάλαι ήτο ναός { 
‘ΙΙοακλέους, μετασχηματισθεις έπειτα είς ναόν άγιου Ίωάννου τοΰ ι 
θεολόγου, θέσις ευάρεστος μεταξύ τών συνοικιών Τουρκικής καί 
’Εβραϊκής. Τήν θέσιν ταύτην κατέσχον οί κρατούντες καί οί Χρ·- < 
στιανοί μετέθεσαν εϊς τήν Άνω Συνοικίαν αύτών τήν Εκκλησίαν 

τού αγίου Ίωάννου θεολόγου. '
'Εβραϊκή, ή· Συνοικία τών 'Ισραηλιτών, ουτω λεγομένη - 

κοινώς-
Λαχανεϊον, ή Λαχανοπωλείο·;, τό· (Λαχανοπάζαρον) ,θέσις 

μεταξύ Έβραιακής και ’Αγορών.
Ά)θρα(, αί· (Τσαρσία), διάφορα πρατήρια.
Καστανοπωλεϊον, τό· (Κεστενέ παζάρ), δπου πιθανώς ή ποτέ 

θαυματουργός ’Εκκλησία τοΰ Χριστού, τό νΰν τέμενος τουρκικόν.
"Ορμο,·, ά· (Άλη-πασά βερανέ), ό ύπό Τιμούρου τοΰ Χωλού 

(Ταμερλάνου) χωσθείς λιμή;, παρ' ω έκειτο τείχισμά τι (Κρομ- 
μυδόκαστρον), κατεδαφισθέν νεωστί.

Νομαρχείο?, τό· (Κονάκι) τό τοΰ Διοικητοΰ τού νομού οίκημα 
καί γραφείο·;, καί ή αυτόθι συνοικία. ■

Στρατών, ό· (Κισλας ή Καζάρμα), αυτόθι.
Μητρφον, τό' θέσις, δπου τά μνήματα τών 'Εδραίων, άπδ τού 

ποτέ αυτόθι ναού τής μητρός τών θεών.
Μελαντία, ή- (Καρατάσι), προάστειον παράλιον καί ευάερο·;, 

έχον Εκκλησίαν Άνάληψιν καί σχολεϊον καλόν.
Ηίον, τό· Προάστειον άνωθεν τής Μελαντία; πρδς άνατολάς, 

έπ! τίνος οροπεδίου τοΰ Πάγου. Αυτόθι πρό ολίγων έτών άνεκα- 
λύφθη ερείπιο·;, πιθανώς παλαιού τών Σμυρναίων μοναστηριού, 
δνομαστόΰ κατά τδν Μεσαίωνα, άρχαιότερον δέ ναού τοΰ Απόλ
λωνος. Τδ προάστειον τοΰτο, αναγκαιότατου διά τήν θέσιν, οίκού- 
μενον τά νΰν ΰπδ ικανών οικογενειών Χριστιανικών καί συχνα- 
ζόμενον ΰπό τών χωρίων τής εϊς "Εφεσον όδοΰ, στερείται εΐσέτΐ 
προσκυνήματος έξ άμελείας τών αρμοδίων κληρικών καί λαϊ
κών, καί περ οί Χριστιανοί τού προαστείου παρεκάλεσαν αύτούς 
διά τοΰτο, ΰποσχδμενοι προσωπικάς έργασίας άμισθί.

Πρατήρια, τά·! (Πεζεστένια).
' Τελοπωλεϊα, τά· (Γυαλιάδικα).
Γερανεΐον, τό· Συνοικία τις παρά τό Τρίστρατου.
Γνμνάσιον, τό- Συνοικία μεταξύ ’Αρμενίας καί Γερανείου, έν 

ή τδ πάλαι πιθανώς ΰπήρχε τό Γυμνάσιο·; τών Σμυρναίων. Αυ
τόθι κεΐται ή τών ’Αρμενίων Εκκλησία.

Νέα, ή· (Καινούργιος Μαχαλάς), Συνοικία καλή μεταξύ Γε

ρανείου κα: Νοσοκομείων.
Νοσοκομεία, τά· Συνοικία έν ή ΰπάρχουσι τό τ’ 'Ελληνικόν 

καί άλλα νοσοκομεία.
Σκαλινή, ή· (Φραγκο-μαχαλάς), συνοικία παραλία, έχουσα 

σκολιδν σχήμα.
Κοπριαί, αί· Συνοικία καλή, ουτω λεγομένη κοινώς.
Πλατνάγεια, ή· (Φαρδύ σοκάκι), Συνοικία τις.
Φασονλας, ν Ουτω λέγεται κοινώς συνοικία τις μεταξύ τοΰ 

νΰν θεάτρου καί τού αίγιαλοΰ, πιθανώς άπδ παλαιών αυτόθι 
? κήπων φασουλίων, διότι καί αί πλησίον συνοικία·. Κοπριαί, Γε-

ρανεϊον, Νέα, έμφαίνουσιν, δν. ήσαν πρότερον κήποι τής.Σμύρ
νης. Τινές άτόπως έτυμολογοΰσιν άλλως πως τ' δνομα τοΰτο.

Βαφεία, τά· (Μπογιατσίδικα), νέα συνοικία καλή μεταξύ Φα- 

σουλά και Άλιπέδου.
Όρφανοτροφεϊον, τό' Κατάστημα 'Ελληνικόν διά τά έκθετα 

καί τά ’Ορφανά, περιέχον καί ’Εκκλησίαν. Ούτως δνομαστέα ή 

περ: αυτό καλή συνοικία.
Καλλιθέα, ή· (Μπελαβίστα), συνοικία τις παραλία.
Άλίπεδον, τό· (Σχοινάδικα), δπου ή Εκκλησία τοΰ Προδρόμου 

καί τά περί αύτήν σχολεία. Συνοικία χαρίεσσα.
’Άκρη, ή· (Πούντα), άκρα τις τοΰ Άλιπέδου μεταξύ τοϋ Σμυρ- 

ναίου κόλπου κα: τοΰ Αιολικού μυχού, ή κλείουσα τδ Ναύλο
χον. Καί ή θέσις αΰτη συνοικίζεται κατ’ ολίγον. Αυτόθι κεΐται τδ 
μέγα τού Δημοσθένους Ίσηγόνου πρωτεύον σιδηρουργεϊον.

Ναύλοχον, τό· (Δαραγάτσι), θέσις εϋορμος μεταξύ Άλιπέδου 
καί ’Αρτεμισίου, συνοικιζομένη κατ’ ολίγον. Αυτόθι υπάρχει τδ 

‘Ελληνικόν Κοινοταφεϊον.
'Άρτεμίσιον, τό· (Χαλκά μπουνάρ). Αυτόθι τδ πάλαι ΰπήρχε 

βωμός Άρτέμιδίς, ής τδ άγαλμα εΰρέθη πρό τινων έτών.
Βιώνιον, τό· ‘Ο απέναντι τού ’Αρτεμισίου πρός νότον λόφος 

πετρώδης, έφ’. ού πιθανώς έρχόμενος έκ τής Φλόσας δ Σμυρ- 
ναϊος ποιητής Βίων, έγραφε ποιήματα, βλέπων τον λειμώνα τού 

’Αρτεμισίου.
Φλόσα, ή- Πιθανώς προάστειον τής νεωτέρας Σμύρνης, ίσως 

καί τής αρχαίας, κατοικηθέν έτι πλέον μετά τήν καταστροφήν 
αυτής. Αυτόθι έγεννήθη κατά Σουΐδαν ό ποιητής Βίων, λεγόμε
νος Σμυρναϊος διά τόν πολύ·; πλησιασμόν τού προαστείου πρδς 
τήν νεωτέραν Σμύρνην, ώς καί πρδς τήν παλαιάν. Κατ’ εικασίαν 
ή θέσις τής Φλόσας ήτο απέναντι τού Πάγου καί τού Μέλητος 
πρός άνατολάς, έπί τού αυτόθι λόφου, έφ’ ού σώζονται σημεία 

παλαιας οίκήσεως.
Κρηπίς, ή· ‘Ο νύν κατασκευαζόμενος τής πόλεως αίγιαλος 

πρός τόν κόλπον, κλειόμενος ενιαχού ύπδ δύω μώλων ή προ
κυμαιών διά τήν ασφαλή τών πλοίων ενόρμησιν κτλ.

(ακολουθεί).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, 
(συνέχεια άπό σελ. 218.)

Έπίσημοι οικοδομά! τής Άγιας πόλεως.

Πρδς τά αριστερά τής τοΰ Ναού εισόδου εΰρηται έντδς τής 
άγιας αύλής (*)  τ'ο κωδωνοστασίου τοΰ Ναού, οικοδόμημα στε-

(♦) Άφ’ οΰ όίπασα ή Παλαιστίνη λέγεται «άγια Γή,« άφ’ οΰ τα όρη 
λέγονται " άγια» ώς ή άγια Σιών,τό άγιον όρος θαβώρ, τό άγιον όρος 
Έλαιών, ή άγια ΓεΟσημανή,το άγιον όρρς.ό Άθω', κτλ., δεν εΰρίσχο- 
μεν τόν λόγον δι’δν φαίνεται παράδοξον, απατηλόν, άγυρτικόν κτλ. οπο- 
ταν τό έκ τοΰ Παναγίου Τάφου καί τό άπό τήν έπ’ αύτοΰ άκοίμητον λυ
χνίαν διδόμενον έξηγιασμένον φώς λέγεται « Άγιον φώς. « 

ΐ,Ί 

έν 
πο-

ρεόν καί άρχαϊον, δπερ, ώς λέγεται καί ιστορείται, ήτο άλλοτε 
πεντώροφον, άλλά, σεισμού γενομένου κατά τδ έτος 1545, κκ- 
τέπεσον αί τρεϊς δροφαί. Έπί τοΰ έναπολειπομένου ήδη ούδεις ύ- 
πήρχε κώδων μέχρι τών Κριμαϊκών, δτε έκρεμάσθήσαν έπ’ αύ
τοΰ μέγιστοι καί ήχητικώτατοι κώδωνες.

Παρά τω βάθει τοΰ κωδωνοστασίου, δηλ. εν τω πρώτω πα- 
τώματι ύπάρχει έκκλησία τών άγιων τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 
έν ή έναποθέτονται τά οστά τών άοιδιμων Πατριαρχών τής ‘Ιε
ρουσαλήμ. <

Πρός μεσημβρίαν αύτής υπάρχει άλλη έκκλησία έπ’ δνόματι 
τών Μυροφόρων, δΓ ήν ή παράδοσι; θέλει δτι εινε ό τόπος, έν 
ω Μαρία ή Μαγδαληνή άπήντησε τόν Κύριον τής δόξης καί 
ΰπέλαβεν αύτόν ώς κηπουρόν.

Πρός μεσημβρίαν αΰτής ύπάρχει τρίτη άλλη Έκκλησία ή 
έπ’ δνόματι τοϋ άγιου Ιακώβου τοϋ Άδελφοθέου τιμώμενη, 
ή ύπάρχει δ Πατριαρχικός άρχαϊος τής ‘Ιερουσαλήμ θρόνος, 
ω ίστανται μόνοι οί τής ‘Ιερουσαλήμ Πατριάρχαι κα: ούδεις 
τέ έτερος έπίσκοπος ή Μητροπολίτης.

Ή άγια αΰλή χρησιμεύει σήμερον ώς ή άγορά τών τής ά
για; Γής προϊόντων, ατινα πωλοΰνται εις τούς Προσκυνητάς, 
έ; ών εινε πάντοτε πλήρης έκ διαφόρων φυλώ; καί έθνών. Πρός 
μεσημβρίαν τής ‘Αγ. ταύτης Αύλής ύπάρχει τό τής ‘Αγ. Γε- 
θσημανής Μετόχιον, άνεγερθέν έπί έπειπίων αρχαίων. Πρ'ος 
μεσημβρίαν πάλιν αΰτοΰ έξαπλοΰται μέγα οικόπεδο·;, έφ’ ου 
ΰπήρχεν άλλοτε τδ Νοσοκομεϊον τής βασιλίδος Ευδοκίας.

Πρδς τήν δυτικήν πλευράν τοϋ Μετοχιού Γεθσημανής ύπάρχει 
μικρόν τζαμίον τού Όμαρ-Χατάπ, έν ω υπάρχει σχολεϊον δθω- 
μανικόν. Είς τήν Ανατολικήν πλευράν τής « Αγίας Αυλής ·» 
ύπάρχει οικοδομή ή μο;ύδριον έπ’δνόματι τού Άγ. Αβραάμ, έν 
ω παραμένει ό Άγ. Σκευοφύλαξ τοΰ Ναού τής Άναστάσεως καί 
έν ω προετοιμάζεται δαπάνη αΰτοΰ τοΰ Σκευοφύλακες ή τροφή 
τών έν τώ Ναω έγκλειστων Πατέρων. Λέγεται δέ καί πιστεύ
εται δίι έν τή θέσει ταύτη έκειτο ό τόπος ένθα ό ’Αβραάμ έστη
σε θυσιαστήριον ΐνα τελέση τ'ο τής θυσίας τοΰ υιού του δράμα ! 
ή οικοδομή δ’α’ύτη ή τό μονύδριον εινε προσκεκολλημένον είς τούς 
μεσημβρινούς τοίχους τοΰ Ναού ή τοΰ Άγ. Γολγοθά.

Πρδς δυσμάς του Ναού καί έν τώ μέσω τή; Χριστιανικής συ
νοικίας, ήτις άποτελεϊτα: άπό οικοδομάς, είς τό ήμέτερον Μέγα 
Μοναστήριον άνηκούσας, κεΐται τδ πράγματι μέγά καί πολυ
σύνθετον έκ διαδρόμων καί έπιπροσθέσεων περίπυστον τών Όοθο- 
δόξων μοναστήριον ή ώς λέγεται μοναστήριον τών Γραικών, 
δπερ άρχεται άπδ τήν «αγίαν Πόρταν» τοΰ Ναού, περιβάλλει 
• α δυτικά κα: μ^σημορινα μέρη αυτου και προοαινει ευρυχωρου— 
μενον- έν αύτω μέχρι τοΰ 1851 ήδρευον κα: οί τών Ίεροσσολύ- 
μων Πατριάρχαι- άλλ’ έπί τής προλεχθείσης έποχής τοΰ 51 
ήγέρθη έξωθεν αΰτοΰ οικοδομή εΰρύχωρος καί δυναμένη νά φέρη 
έπιτυχώς τδ δνομα πατριαρχεία, ήτις συνδέεται μετά τού μεγά
λου μοναστηριού διά γεφυροειδοΰς οΰτως είπεϊν καμάρας.

Τ'ο κεντρικόν τοΰτο μέγα μοναστήριον έχει πολλά άλλα ύπο- 
εςαρτήματα, έξ ώ; εινε λ. χ. τ'ο τού Άγιου Νικολάου μοναστή- 

ριον, ένθα ύπάρχει τό τυπογραφείο·; τοΰ Άγ. Τάφου, τό τοΰ Άγ· 
Δημητρίου, τ'ο τοΰ ’Αγίου Γεωργίου, τό τών ’Αρχαγγέλων, τό τοΰ 
Προδρόμου, τ'ο τοΰ Χαραλάμπους, τδ τού Σπυρίδωνος, τδ τή ς 
Άγ. Αικατερίνης, το τή; μεγάλης Παναγίας, τό τοΰ άγιου Ευ
θυμίου, τό τοΰ Άγ. Βασιλείου, τδ τοΰ Αγίου Γεωργίου καί 
έτερον τοΰ αύτοΰ έν τή τών ‘Εβραίων συνοικία κτλ. έν δίς 
φιλοξενούνται αί χιλιάδες τών προσκυνητών έν όλη τή δυ
νατή άναπαύσει καί ευρυχωρία καί άπερ διοικοΰνται παρά τών 
ιδίων αύτών ηγουμένων δντων έλευθέρων πάσης έτέρας έπεμ- 
βάσεως.

Ύστερον άπό τά ήμέτερα ταΰτα ιδρύματα ΰπάρχουσι καί έτερα, 
ώς λ. χ. τδ τών Λατίνων μοναστήριον καί πατριαρχείο·;, τό τών 
Κοπτών, τ'ο τών ολίγων Άβυσσηνών, τδ τών ’Αρμενίων κτλ.

Τό ήμέτερον Μοναστήριον ή ή Αδελφότης έχει καί συντηρεί 
έκτδς τών άριθμηθέντων μονυδρίων πολλάς οικίας μικράς καί 
μεγάλας, συντηρεί καί ΰποστηρίζει σχολεϊον, εϊς δ φοιτώσιν άπαν- 
τες οί παϊδες τής Ιερουσαλήμ, πρ'ος οΰς παρέχονται δωρεάν 
άπαντα τά βιβλία, ό γραφικός χάρτης κτλ. και διδάσκονται έν 
αΰτω πολλά καί χρήσιμα μαθήματα. ‘Π διδασκαλία έπιτηρεϊται 
ΰπδ τοΰ Δ'.ευθυντοΰ τής μεγάλης τών 'Ιεροσολύμων θεολογικής 
Σχολής, εις ήν μεταβαίνουσιν οί έπιθυμούντες άνωτέρα; άνάπτυ- 
ξιν καί εύρυτέρας γνώσεις· συντηρεί παρθεναγωγείου, έν ω διδά
σκονται πολλά κοράσια, ΰποστηρίζει άπαντα τά τής Παλαιστίνης 
δημοτικά σχολεία, πληρό/ει τούς διδασκάλους, παρέχει τά βι
βλία καί άπαντα τά άλλα εϊς τούς μαθητάς, προνοεϊ περί άπα- 
σών τών έν τή άγια Γή Εκκλησιών, ών τούς έγγάμους ίερεϊς 
μισθοδοτεί κα: ένδύει δίς σχεδόν τοΰ ένιαυτού, άποστέλλει είς 
τούς ναούς άπάσης τής Παλαιστίνης τά ιερά άμφια τά δισκοπό
τηρα, Ευαγγέλια, βιβλία κτλ. κτλ. καί δή τδ άνάμα,τό θυμίαμα, 
αΰτήν τήν προσφοράν, πολλάκις 16—20—25 ώρας μακράν τή; 
‘Ιερουσαλήμ ! ! καί όμως εΰρίσκονται πολλοί Ζωΐλοι, οί όποιοι 
καταφέρονται κατά τής προνοητικής καί ευεργετικής ταύτης άδελ- 
φότητος, ήτις μόνον μέλημα έχει τήν περιποίησιν τών Παλαιστί
νιόν καί τήν διάδοσιν τής παιδείας καί τών φώτων τής έποχή;.

’Εκτός τούτων άπάντων άνίδρυσεν ή Αδελφότης καί συντηρεί 
λαμπρόν καί θαυμαστόν νοσοκομεϊον, δπερ οΰδεμία άλλη έθνότης 
έποαγματοποίησεν έως ήδη.εις δ συντρέχουσιν άπάση; οί τής Πα
λαιστίνης άσθενεΐς καί έν ω νοσηλεύονται οί έ/. τών περάτων 
τής οικουμένης άσθενοΰντες προσκυνηταί. Τρίτής ‘Αγιοταφικής 
Αδελφότητος νοσοκομεϊον διακρίνεται άπάντων τών άλλων οικο
δομών τής ‘Ιερουσαλήμ έπί στερεότητι, φιλοκαλία, καθαριότητι, 
ιατρική περιθάλψει κτλ. ‘Η θέσις αΰτοΰ εϊνε εις τό μάλλον εΰ- 
κραέστερον μέρος κα: περικυκλοΰται ΰπό εΰρέωή κήπων καί άν- 
θώνων όπισθεν δ’ αΰτοΰ ύπάρχει ήμέτερον άλλό οικόπεδο·;, έν ω 

ρίπτει τήν σκιάν αΰτοΰ ό ΰπερύψηλος πύργος τού Δαβίδ, έφ’ ου 
καθήμενος είδε λουομένην τήν Βηρσαβεέ, διό καί τδ οικόπεδο·; 
τοΰτο καλείται είσέτι κήπος τής Βηρσαδεέ.

άπειρων δαπανών, έκτος τώνΈκτό; άπασων τούτων τών
είς τήν θεολογικήν Σχολήν έξοδευομένων τριών χιλιάδων 
σχεδόν λιρών, δαπανά τδ Κοινόν
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ύπέρ' τών έν Ίεροσολΰμοις ορθοδόξων ϊΐς διανεμομένην τρο - 
φήν πρός αύτούς, εΐς ενοίκια οικιών των καί εις πληρωμήν 
τών Κυβερνητικών φόρων των ύπερ τάς 22 χιλιάδας λιρών I ! 
καί όμως τόσον άχαρίστως έξεγείρονται καί κατακραυγαζουσι 
κατά τής καθέκάστην σταυρουμένης ήρωϊκής ταύτης ’Αδελφότητος, 
ήν τινα τό έθνος αείποτε παρημέλησε καί ε’.σέν. παραγνωρίζει !;

Τό μέγα κέντρρν τοΰ ‘Ελληνικού χριστιανισμού έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ή έν ’Αθήνα:; θέτουσιν οί θερμάς τάς κεφαλάς έχοντες · 
καί δέν θέλουσι νά πιστεύσωσιν δτι άπχτώνται, διότι τό πρώτον 
καί τό μάλλον έπαγωγότερον διά τά πλήθη εΐνε ή 'Ιερου
σαλήμ, ή 'Αγία ‘Ιερουσαλήμ, ή έξελληνισθεϊσα' άπό τών 
χρόνων τοΰ 'Αλεξάνδρου, τών Κωνσταντίνων, τών Ίουστινιανών 
κ. τ. λ. Τό κέντρον τοΰτο έπρεπε νά άνακαλύψώσι προ πολλοΰ 
οί τάς τύχας τοΰ έθνους διαχειριζόμενοι μικρομέγαλοι ομογενείς, 
οί εΐς τα «Έφ ά μή δεΐ πάντοτε δαπανώμενοιη,πρίν τόάνακαλύψη 
καί ήθικώς τό κατακτήση ό βορράς διά τών συγγνωστών καί ά- 

σϋγγνώστων Πανσλαβιστικών μέσων !
Μετά τάς έσχάτως έπισυμβάσας δημεύσεις τών κτημάτων της 

Άγιοταφικής ’Αδελφότητος, ίν δέν σκεφθή καί δέν προνοήση τό 
έθνος ύπέρ αυτής, ή 'Αδελφότης διαλύεται! αποσυντίθεται !! καί 

οί έκ τοΰ βορρά φίλοι άφιλοι τοΰτο' προετοιμάσαντες καί πρός τήν 
γοητευτικήν καί συγκινοΰσαν τά πλήθη καί τούς λαούς λείαν ά- 
ποβλέποντες άκονίζουσι τούς κατακτητικούς καί σφετεριστικούς 
δδόντας, καί τούς άρπακτικούς όνυ.χάς των προετοιμάζουσιν 
όπως μας κατασπαράξωσι καί ηθικώς’μας καταίροχθίσωσι διά 
τής οίκε'.οπόιήσέως τών ‘Αγίων Προσκυνημάτων, ίτινα είνε μέν 
κτήμα τοΰ όλου χριστιανισμού, άνίδρυσεν δμως, ύπεστήριξε διά 
πολλών καί άπειρων θυσιών ό.-έλληνισμός καί διά ποταμών μαρ
τυρικών άίμάτων καίεισέτϊ υποστηρίζει ! I!

"Αν, ώς ύπάγόΰσι τά πράγματα, δέν έπέλθη πρόνοια τις συ- 
μάντική ύπέρ τής άδελφότητος, μετά 4-5 έτη ημείς οί ’Ελληνες 
έν ‘Ιεροσολύμοις δέν θά δυνάμεθα νά ύπάρξωμεν.

Τό μονάστήριοκ τών ’Αρμενίων εινε μέγα καί λίαν εύρύχωρον 
οικοδόμημα- κεΐται έπί τοΰ όρους Σιών καί έπί θέσεως εύαέρου. 
Έν τω μοναστηρίω τούτω εδρεύει δ πατριάρχης αύτών μετά 
τοΰ λοιπού Κλήρου και έν αύτω υποδέχονται τούς ομογενείς των 
προσκυνητάς. Ύπό τοΰ ήδη πατριαρχεύοντος πατριάρχου των 
συνέστη σχολεϊον εύρύχωρον, έν ω έκπαιδεύονται ύπέρ τούς 40 
__50 νέους ύποτρόφούς προωρισμένους διά τόν Κλήρον ύπαρχε, 
έν αύτω μικρά βιβλιοθήκη καί τμήμα μουσείου άρχαιολογίας 
καί ζωολογίας ίκανά’έμπεριέχον καί περίεργα λίαν διά τάς 
’Αρμένικά; αρχαιότητας. Ή έκκλησία τής μονής ταύτης τιμάται 
έπ’ όνόματι τοΰ άγ. ’Ιακώβου τοΰ Ζεβεδαίου- είνε έπίσημος διά τό 
μέγεθος, τόν πλούτον της, καί δή διά τό προσκύνημά της, δπερ 
είνε τό μέρος έκεινο, ;έν ω άπεκεφάλισαν τόν θειον ’Ιάκωβον 'οί 

ύπό τοΰ Άγρίππα διαταχθίντες.
Πρός άφατολάς της μεγάλης ’Αρμένικης Μονής'καί σχεδόν 

όπισθεν αύτής ύπάρχει μικρά έτέρα Μονή άνήκουσα έπίσης εις 
τούς άδελφούς Αρμενίους καί καλουμένη «ή Μονή τής ’Ελαίας.» 

Έδώ λέγει ή παράδοσις ότι μετέφεραν τόν Κύριον άπό τον κήπον 

τής Γεθσημανής οί συλλαίόντες αΰτόν σταυρωταί Του καί ήρω- 
τήθη παρά τοΰ Άννα περί τής διδαχής Του κα: πε·- t·:·.-,- j 
θητών Του κτλ. Παρά τήν είσοδον τοΰ ναοΰ της ύπάρχει ... υυ 
χαία έλαια, έφ’ ής λέγει ή παράδοσις δτι έδέθη δ Κύριος έως 
νά σκεφθή δ Άννας περί τοΰ πρακτέου, καί άφ’ ής έσχε τ’ο όνομα ( 
ή Μονή αύτη. Τό ιερόν τοΰ ναοΰ τοΰ μονυδρίου τούτου λέγουσιν ί 
δτι κεΐται έπί τοΰ τόπου εκείνου, έφ’ ου καθήμενος ό Άννας 
ήρώτα τόν Κύριον. ‘Υπάρχει μέρος έν τω ναώ, δπερ δεικνΰουσιν 
ώς τήν φυλακήν τοΰ Χριστού κα: δεικνΰουσιν έκεΐ παρά τήν ’Εκ
κλησία-? λίθον, ή έπί τοΰ όποιου οπή σχηματίζει ανθρώπινον ’’ 
στόμα καί φέρεται ώς μαρτυρία τών λόγων τοΰ Κυρίου « έάν 
οΰτοι σιωπήσωσιν, οί λίθοι κεκράξονται. »

Τό « Χάραμου-σ-Σερίφ » ή τό άδυτον ιερόν. — Περί τής με- S 
γάλης ταύτης οικοδομής λέγει ό Άρχιμ. κ. Βενιαμίν Ίωαννίδης ‘ 
τά έφεξής, τής περιγραφής του άρχόμενος. « Ή παρά πάσι τοϊς 
» δπαδοΐς τών κυριώτέρων παρ’ ήμΐν θρησκειών (λέγει) πολυσέ- ■ 
» βαστος καί ιστορική αύτη περιοχή μετά τών έν αυτή ιερών ‘ 
» τόπων καί οικοδομημάτων κεΐται πρός τήν νοτιοανατολικήν 
» γωνίαν τής πόλεως έπί τοΰ περιπόστου όρους Μωρία, έχουσα ( 

» έκτασιν 150,000 τετραγωνικών μέτρων. Έν τή περιοχή ταύτη 
» ύψοΰτο άλλοτε τό έκπρεπέστερον εγκαλλώπισμα τής ’Ιουδαϊκής < 
» μητροπόλεως καί τό κέντρον τής λατρείας τοΰ ’Ιουδαϊκού λαού, ( 

» ό ναός.δηλαδή τοΰ Σολομώντος. Τήν περιοχήν, ταύτην πολλά- : 
» κ'.ς δ Σωτήρ ήμών καί οί ’Απόστολοι διά τής παρουσίας αύτών 
» καθηγίασαν,καί ένταΰθα οί διάδοχοι τοΰ Μωάμεθ τόν ίερώτατον, 
» μετά τόν έν Μέκκα Κααβαν, τοΰ κόσμου τόπον ευρον. Αυτός 
» μάλιστα ό Μωάμεθ λέγεται εΐπών, δτι δ πρώτος τών άγιων 
» τόπων ε’νε ή ‘Ιερουσαλήμ καί ό πρώτος τών βράχων εινε ό 
» βράχος Έτ-Σάγ^α.. ‘Η περιοχή αύτη μετά τών έν αύτή οίκο- ■ 
» δομημάτων, κατεχομένη τήν σήμερον άπόκλειστικώς ύπό τών 
» Μωαμεθανών, καλείται Χάραμου-σ-Σερίφ—ήτοι ιερός οίκος.»

Ό χώρος άπας, έφ' ου έκειτο άλλοτε τό ιερόν έν ω έδίδαξεν 
κ δ μή μεμαθηκώς γράμματα ’Ιησούς» καί έξ οΰ έξέβαλε «τούς 

πωλοΰντας καί άγοράζοντας » κα: « άνέτρεψε τάς τραπέζας τών 
κολλυβιστών », έχει θύρας ή εισόδους δώδεκα- τό έδαφος αύτοΰ < 
είνε πολλαχοΰ βραχώδες, έξωμαλισμένον δμως δι’ ανθρώπινης 
χειρός. ‘Ο χώρος αύτοΰ έχει πολλάς ύποδιαιρέσεις καί πολλά ά- 
παντώνται έστεγασμένα διά βόλων μέρη. Εις τό πρός άνατολά; ‘ 
άπαντώμενον στέγασμα έδειξάν μοι οί συνοδεύοντες βράχου μέ
ρος, έφ’ οΰ κατά τούς όθωμ. κοιμηθείς ό ’Ιακώβ είδε τήν μυστη
ριώδη κλίμακα. Έκ τής θέσεως ταύτης πρός μεσημβρίαν προχω- 
ρήσαντες άπηντήσαμεν έξάδαθμον άνοδον, δι’ ής άνήλθομεν εΐς 
μέγα καί εύρύτατον ώραΐον παραλληλεπίπεδον, έχον 20,000 έκ- 
τασιν τετραγωνικών μέτρων. Τό μέρος τοΰτο ύποτίθεται δτι ήτο 
άλλοτε ή έσωτέρα αύλή τοΰ ίεροΰ είτε το «άγιον Κοσμικόν». 
Πρός άνατολάς τοΰ παραλληλεπιπέδου τούτου ύπάρχει δεκάγωνόν 
τι ίδρυμα, οΰτινος τήν στέγην ύποβαστάζουσι 17 κίονες. ‘Υπό 
τόν θόλον αύτοΰ πιστεύουσιν οί ’Οθωμανοί δτι καθήμενος ό Δα
βίδ έκρινε τόν λαόν του. Έκ τής θέσεως ταύτης μετέβημεν εις τό 
τέχνη καί ώραιότητι έπίσημον Τέμενος τοΰ Όμάρ.
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TO ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΜΑΡ.

' Τδ τέμενος Όμάρ έχει σχήμα οκτάγωνον και αί πλευρά! 
ζ αύτοΰ καλύπτονται έκ μαρμάρων και ύελωμένων πλίνθων (τζινί). 
) Έχει Επτά μεγάλα παράθυρα, άπερ φωτίζουσιν αύτό διά τών 
) δλω; κεχρυσωμένων ύέλων. Ή στεφάνη τοΰ παμμεγέθους τρούλ-

λου αύτοΰ και αύτδς ό τροΰλλος καλύπτονται άπδ μεγάλα 
2 γράμματα, δπερ άναφέρουσι ρητά τοΰ Κορανίου. ‘Η διάμετρος αύ- 
(J τοΰ τοΰ τεμένους εΐνε 53 μέτρα, ή δέ τοΰ τρούλλου 18. Έχει 
? 4 θύρας, άνα μίαν δηλ. πρδς τά 4 μέρη του όριζοντος, φερούσας 
S έκάστην τδ ίδιον αύτής δνομα. Τά έσω τοΰ περιφήμου τούτου 
S τεμένους εΐνε σκοτεινά, τδ δέ κέντρον αύτοΰ περιβάλλουσι δύο 
S οκτάγωνοι και ομόκεντροι περίβολοι, ών ό πρώτος αποτελεί τδ 
5 Εξωτερικόν τών τοίχων, ό δέ δεύτερος,ό έντός, έξ αψίδων 16 συγ- 
‘ κείμενος, συνίσταται έκ μονόλιθων λαμπρών μαρμάρων. Τά έ- 
$ σω τοΰ τρούλλου καί άπαν τδ τέμενος κοσμούνται έκ μωσαϊκού 

( καί χρυσών γραμμάτων.
ΐ Τδ κέντρον αύτοΰ περιδάλλουσι 4 αψίδες καί 12 μονόλιθοι 
< έκ σπανίου μαρμάρου στήλαι, ών τά διαστήματα συνδέουσι 

σιδηραϊ κιγκλίδες, μεθ’ άς υπάρχει τεχνικώτατον ξύλινου περί-
■ φραγμα, δπερ περιβάλλει τδν περίφημο-? βράχον «Ές-Σάχρα » 
ι (δν περ αί στοματικαι παραδόσεις κα! άγνοια όθωμ. κα! ήμετέρων

λέγουσιν ώς τδν διά τής σοφίας τοΰ Σολομώντος εϊς τδν άέρα 
2 κρεμάμενον ή κρεμασθέντα λίθον). ζ0 βράχος ουτος έχει έπιφά- 
2 νειαν γυμνήν κα! ανώμαλον άνωθεν δ’αύτοΰ είς ύψος έξαπλοΰται 
< έν εϊδει σκηνής ή έρυθρομετάξινος σκηνή τού Άδάμ, ήτις έδόθη

εϊς αυτόν, λέγουσι, παρά τοΰ Θεού, δτε έζήτει τήν Εΰαν τήν γυ
ναίκα αύτοΰ, ήν ευρε μετά παρέλευσιν έτών 100 εϊς τι δρος παρά 

2 τή? Μέκκαν κείμενον. ‘Ο βράχος ουτος πιστεύεται παρ’ Όθωμ. 
■ καί Εδραίων ώς ό βράχος τοΰ Όρνά, έφ’ ού εΐχεν ουτος τήν 

< άλωνα αύτοΰ, ήν ήγόρασεν ό Δαβίδ παρά τών Ίεβουσσαίων κα; 
1 έφ’ ής πΰρ έξ ούραυου καταβάν κατέφαγε τά προσφερθέντα όλο— 
• καυτώματα τω θεώ. Απέναντι τής νοτιοδυτικής τοΰ βράχου γω

νίας δεικνύεται έντός ξύλινης θήκης λίθος τις λ αμπρ’ος και δπι- 
< σθεν αύτοΰ κρέμαται άσπίς, ήν λέγουσιν ώς τήν τοΰ Χάμζαν 
< τοΰ πιστοτίτου τών τοΰ Μωάμεθ συντρόφων. Εϊς τινα γωνίαν τσϋ 
( βράχου υπάρχει περίφραγμα σιδηρού?, έν ώ δεικνύουσι τδ ίχνος 
‘ τοΰ ποδδς τοΰ Μωάμεθ. Πρδς μεσημβρίαν δεικνύουσι τήν σημαίαν 
2 τού Μωάμεθ περιτυλιγμένην περί τήν λόγχην αύτοΰ καί τήν ση- 
2 μαίαν τού Όμάρ αναπεπταμένη-?. Τής άρκτικής θύρας άπέναντι 
z δεικνύουσι πλάκα έξ ίάσπιδος, έφ’ ής πιστεύουσιν δτι ένέπηξεν ό 
2 Μωάμεθ 19 χρυσά καρφία δεικνύοντα τήν διάρκειαν τοΰ κόσμου 
> κα! λέγουσι μετά θερμής πίστεως δτι εϊς τδ τέλος έκάστου αΐώνος 
12? έκ τών καρφιών τούτων άποσπώμενον μόνον του γίνεται άφαντον 

μεταδαΐνον εϊς τδν ουρανόν ΐνα στερεώση τόν θρόνον τοΰ θεού κτλ·
Πρδς τδ άνατολικδν μέρος τοΰ βράχου « Έσ-Σάχρα » ύπάρ · 

χει δεκαπεντάδαθμος κατάβασις φέρουσα εϊς τό ύπδ τοΰ βράχου 
στεγαζόμενον μέρος.

S Τό μέρος τοΰτο ή τδ υπόγειον πιστεύουσιν οί Όθωμ. δτι έπε
ί σκέφθη ό Σολομών, ό Δαβίδ καί ό ’Αβραάμ, καί δή δτι προσηυ-

χήθη έν αύτω ό προφήτης Ήλίας. Εις τδ φατνοειδές δός εΐπεΐν ί 
στέγασμά του δεικνύουσι κοίλωμά τι στρογγύλου τουρμπέ ή σα- ( 
ρικίου κα! λέγουσιν δτι δ Μωάμεθ έν τω ένθουσιασμω τής προσ- > 
ευχής του έκτύπησε τήν κεφαλήν του είς τόν βράχον, δς έκ σε
βασμού έγένετο μαλακός ώς τό κηρίο·? και έ'λαβε τό έκτύπωμα , 
τοΰ σαρικιού του. ?

Έξωθεν τής μεσημβρινής θύρας άπαντά τις πρδς τήν δεξιάν ) 
δύο προσευχητήρια, ών τδ μεν άνήκει είς τήν «Φατμέ». θυγα- ) 
τέρα τοΰ Μωάμεθ, τδ δέ είς τήν άνάληψιν αύτοΰ τοΰ ίδιου 2 
Μωάμεθ. ’Απέναντι τής μεσημβρινής θύρας τοΰ τεμένους υπάρχει >, 
περίστυλον, είς τάς 4 αψίδας τοΰ όποιου κρέμαται τρυτάνη, δι’ής < 
λέγουσιν δτι θά ζυγισθώσι κατά τήν ημέραν τής μελλούσης κρί- 
σεως αί καλαί πράξεις κα! αί κακα'ι έκάστης ψυχής, κα! δτι έν- ) 
τεΰθεν θ’ άναχωρήσωσιν αί ψυχα! ίνα δοκιμασθώσιν εις τήν γέ- S 
φυραν τής τριχός.

Τό τέμενος Όμάρ ορκοδομήθη μέν ύπδ τών Όθωμ., άλλ' ο! 
άρχιτέκτονες ήσαν Έλληνες, οιτινες έδωσαν είς αύτό σχήμα Βυ
ζαντινής ’Εκκλησίας άνευ τοΰ άγ. βήματος. (ακολουθεί).

ΔΙΟΝ. ΧΑΡΙΚΛΙ1Σ.

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΠΛΟΥΤΙΑ,

I.

... ό δέ χρυσός αίθόμενον πΰρ
άτε διαπρέπει νυκτί μεγάνορος έξοχα πλούτον. (Πινδ.)

ήτοι . . . . ό δέ χρυσός διαπρέπει έν τω μέσω τοΰ μεγάνορος 
πλούτου έξόχως ώς πΰρ διαλάμπον έν τή νυκτί.

Ce metal precieux, celte fatale pluie ί
Qui vainquit Danae, pent vaincre l’univers...etc.

(Mme Deshoulieres. Sonnet sur l or).

ήτοι. « τδ πολύτιμον τοΰτο μέταλλο-?, ή δλεθρία αΰτη βροχή, ή 
τήν Δχνάην νικήσασα, τδ παν δύναται νικήσαι. . . κτλ.

(έκ τών τής Κυρίας Δεζουλιέρ, ωδή περί τοΰ χρυσού).

Αί περ! τοΰ πλούτου έν τή παρούση πραγματεία γινόμενα; έπι- < 
κρίσεις ουδόλως αποβλέπουν τ’ον προσπαθούντα νά άποκτήση τά ί 
χρειώδη πρδς τ’ο ζήν, άλλά τδν ήδη κατέχοντα τά μέσα τής s 
άπολαύσεως αύτών, και δμως ύπδ τοΰ πάθους τής φιλοπλουτίας ι 
έπιδιώκοντα τδ είδωλο-? τδ χρυσού-?. Ό άνθρωπος οφείλει μέν ΐνα 
ύπέρκηται τής άνάγκης καί τής στερήσεως, διότι τοΰτο συμβάλ- < 
λει τά μέγιστα εις τήν εύδαιμονίαν αύτοΰ καί παρέχει αύτω τ’» < 
προσφιλές και ήδιστον πλεονέκτημα τοΰ νά ήνε ανεξάρτητος- άλ- ( 
λ’ όταν άπαξ προσλάβη τήν περιπόθητο-? ταύτην άνεξαρτησίαν, > 
προσέλαβε συνάμα καί τδ πραγματικόν άγαθόν, δπερ προσπορί- 

> ζεται ύπδ τών χρημάτων. Όθεν άς άναστείλη πλέον τήν εις τά 
> πρόσω τοΰ πλούτου πορείαν του. Τά πλειότερα ούδέν άλλο θέλουν 

χορηγήσει αύτω ειμή πολυτέλειαν έπιβλαβή, πολυτέλειαν συνε> 
πίγουσαν τήν έξασθένήσιν τοΰ σώματος καί τής ψυχής, τήν δια
φθοράν τών αισθημάτων τής καρδίας και τήν διέγερσιν ακολά
στων παθών καί μοχθηρών κλίσεων. Ή εύδαιμονία έξίσου άπέ- 
χουσα τοΰ τε ηδυπαθούς πλούτου κα: τής χαμερποΰς πτωχίας, 
κεϊται έν τω μέσω άμφοτέρων τούτων, διαλάμπουσα έν ειρήνη καί 
καθαρότητι ιδεών, έν πραότητι κα! αύταρκεία.

’Αλλ’ είς μάτην οί φιλόσοφοι κηρύττουσι τά τοιαΰτα πρδς τούς 
άνθρώπους Τοσοϋτον διαφέρουσι τά ήθη, έθιμα καί φρονήματα τοΰ 
ανθρωπίνου γένους, ώστε πας τις δέν εΐνε αρκούντως φιλόστοργος 
ώστε ν’ άοοσιωθή άποκλειστικώς εις τάς οίκιακάς ήδονάς, ούδ’άρ- 
κούντως μετριόφρων ώστε νά νομίζη εαυτόν εύτυχή έν τή σφαίρα 
τής άταράχου μετριότητας. Παρά τοΐς τοιούτοις άρα δέν ΰπάρ- 

χ υσι σταθερά άλλα μέσα εύδαιμονίας έντώκόσμω, ούδέ δόγματα 
φιλοσοφικά δυναμενα νά καθοδηγήσωσιν αύτούς εις τήν αληθή 
δδδν αύτής. ‘Η φιλοπλουτία θεωρείται παρ’ αύτοΐς τδ μόνον μέ
σον κα! έπίγειον δώρημα δπερ μετά πιθανότητας θέλει άπονείμει 
αύτοΐς τήν ύπερβάλλουσαν ποσότητα τής μακαριότητας καί ευδαι
μονίας. Τοιούτου δ’ όντας τοΰ γενικού τών ανθρώπων Οεωρή μα- 
τος, οί πλεϊστοι αύτών έν διαμάχη διατελοϋσι κατά παντός προ
σκόμματος, δπως έκπληρώσωσι τήν κυρίαν πρόθεσιν τοΰ κοινωνι
κού των προορισμού, τοΰ κατ’ αύτούς συνισταμένου εις τήν άπό- 
κτησιν τοΰ πλούτου.

Ούδέν πάθος τοσούτω έκτενές, ούδέ τοσούτω παγκόσμιον έν 
ταϊς ένεργείαις αύτοΰ, δσον ή φιλοπλουτία. Ούδέν έν τω κόσμω 
παραβλητόν μέ τά πλοΰτη, έφ’ ών περιστρέφεται ή τοσοϋτον σφα
λερά, άλλά διηνεκής μέριμνα κα! σπουδή τών ανθρώπων. ‘Υπό 
τήν έπιρραήν δθεν άπατηλής ιδέας, ό πλούτος καθίσταται τ'ο 
λαμπρόν κα! ένδοξον έπαθλο-? δι’ δ άπαντες άγωνιζόμεθα κατά 
τδ μάλλον καί ήττον, θ-ωροΰντες κύριον ήμών καθήκον τήν άπό- 
λαυσιν αύτοΰ, ΐνα προσλάόωμεν τήν έν αύτω ένυπάρχουσαν δή - 
Οεν εύδαιμονίαν. Κα! οΰτω μή άρκούμενοι ούδόλως είς τά ήδη 

προσκτηθέντα, άδιαλείπτως ταλαίπωρο ύμεθα έν άπαντι τω βίω 
μετά μεγίστου μόχθου, ΐνα έπισωρεύσωμεν τούς άπειρους θησαυ
ρούς, οιτινες άλλως τε θέλουν διαμένει έν παντελεϊ άχρηστία 
παρ’ ήμϊν. - ί

“Ισως ή κυριωτέρως Επικρατούσα ιδέα, ή δικαιοΰσα φερ’ εΐπεΐν 
τήν έπενέργειαν ταύτην τοΰ πλούτου έπί τής φαντασίας τής πλη- 
Ούος τών άνθρώπων ώς μέσου εύδαιμονίας, είσι τδ σέβας καί ή 
τιμή άπερ προσκτώμεθα δι’ αυτού, καί τά όποϊα τοσούτω ήδύ- 
ναυσι τάς καρδίας απάντων ήμών. Διέλθετε τήν ΰφήλιον καί παν- 
ταχοΰ εύρήσετε τούς τιμώντας μετά σεβασμού τδν κάτοχον τοΰ 
χρυσού ειδώλου. Άρκεϊ νά ήνέ τις πλούσιος καί άπαντες περι- 
βάκλουσιν αύτ'ον τά προσόντα ά?ωτέρας τινός φύσεως. ‘Η λάμψις 
τού πλούτου έκθαμβούσχ τδν ανθρώπινον λογισμόν έξχσκεΐ έπ’αύ
τοΰ μεγίστη-? έπίδρασιν έμπνέουσαν σέβχς καί ύποχώρησιν. Δΐαύ- 
τοΰ, ώς διά χρυσού πέπλου, περικαλύπτονται άπασαι αί δυσμορ- 
φίαι τοΰ νο'ος και τοΰ σώματος. Δι’ αύτοΰ ένδιαιτώμεθα έν χρυσό-

ποικίλοις αιθούσαις, εύωχούμενοι έν λαμπρότητι καί μεγαλοπρέ
πεια. Κακία καί διαφθορά συμπαρομαρτοΰσι μεθ’ ήμών, άλλά, πε- 
ριβεβλημέναι τδν πορφυρού-? κχ! χρυσούφαντο? χιτώνα τής δυνά- 
μεως, ούδόλως γίνονται καταφανείς. Όπόσον δμως ή δυσμορφία 
αύτών ζωηρώς άναδείκνυται, ένδεδυμένη ούσα τήν ποταπήν έσθήτα, 
τήν πτωχικήν ! Λάβετε δύο άνθρώπους, τδν μέν φέροντα τήν χρυ
σήν πανοπλίαν τής τύχης, τδν δ’ άλλον τά ράκη τής άχρημα- 
τίας- άλλά τούτον μέν κατέχοντα τήν άρετήν τοΰ Σωκράτους 
τδ φιλοδίκαιο-? τοΰ Άριστείδου, έκεϊνον δέ τήν κακίαν τού 
ρωνος καί τδ ακριτόμυθον τοΰ Θερσίτου- προβάλλετε είς 
τυχόντα νά προσφέρη τδν σεβασμόν καί τήν λατρείαν του εϊς τόν 
έτερον αύτών, κα! ιδού, ό προσκληθείς, ώς άρχάϊός τις Βαβυ
λώνιος, γονυπετήσας κλίνει τ'ον αύχένα ενώπιον τοΰ Χρυσού 
Μόσχου.

Ούτω λοιπόν οί άνθρωποι παρατηροΰντες ότι ό πλούτος τιμά- 
ται ύπέρ πάν άλλο τι, δτι ουτος μόνος δύναται παρασχεϊν βαθ
μούς κα! άξιώματα, και δτι Μεγάνωο ών κατά τδν Πίνδαρον κα
θιστά Μεγάλους τούς άνδρας, διδάσκονται νά θεωρώσιν αύτ'ον 
τήν μόνην εύχήν τοΰ βίου κα! τδ μόνον άντικείμενον τής τε φι
λοδοξίας καί τών αγώνων καί προσπαθειών αύτών. Άπόλλυται 
δέ τότε τ'ο πρ'ος τήν άρετήν σέβας κα'ι πά? μέσον Επιτρέπεται 
πρ'ος άπόκτησιν αύτοΰ. Απάτη, ψεύδος, και έστιν δτε φόνος κα'ι 
κλοπή καί πάσα κακία, ευχερή άναδείκνυνται, ώς ικανού δντος 
τοΰ πλούτου ΐνα άναχαιτίση καϊ άπωθήση τήν δικαίχν ποινήν τών 
Εγκλημάτων τούτων, διά τής ήδη ύπ’ αύτοΰ έν τω κόσμω προ- 
κτηθείσης τιμής, ύπολήψεως καί άπολύτου υπεροχής. Οίαδήποτε 
πράςις, οίονδήποτε πάθος ή συμφέρον διεγειρόμενον έν τη διανοία 
έλευθέρως διαπράττεται έπί τή άσφαλεϊ πεποιθήσει δτι άπαντα 
Οέλουσι τύχει συγγνώμης ή τουλάχιστον δικαιωθή ύπο φίλων 
ή συμμέτοχων Ενδιαφερομένων είς αύτά.

Ή φιλοπλουτία δέν φαίνεται πηγάζουσα έκ τών φυσικών αι
σθημάτων τοΰ άρχαίου άπλοϊκοΰ καί ά-/ρίου βίου τών άνθρώπων, 
άλλ’ ούσα ώς τάλλα πάθη προϊόν τής κοινωνίας.

Τό πάθος τοΰτο, άγαπώμενον κατ’ άρχάς, ώς μέσον τού θερα
πεύει-? τάς άνάγκας τοΰ βίου, άγαπάται Επ'ι τέλους δι’ αυτό καί 
μόνον. Οΰτω φερ’ εΐπεΐν τ'ο θηρεύει-? Επενοήθη τδ πρώτον δι’ ά- 
νάγκην τοΰ θηρεύει-? καί τέλος μετεβλήθη εϊς άπλήν άγάπην 
καί διασκέδασιν αύτοΰ.

Ή φιλοπλουτία προϋποθέτει ύπέρμετρόν τινα ανησυχίαν τοΰ άν
θρώπου καί μέριμναν περ! τού μέλλοντος, Ενω άπ’ Εναντίας ό 
άγριος περιορίζεται είς τάς παρούσας απολαύσεις κα! αύτάς μό
νον γινώσκει. ’Ασμένως δθεν κα! προθύμως άντχλλάσσει ουτος 
τήν κοίτην αύτοϋ μέ κάδδον μεθυστικού τίνος ποτού, ούδόλως με
ριμνώ-? δ,τι τέξεται ή Επιούσα.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
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Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
£ έκ τοΰ Γαλλικού ύπο Μ. Γ. ΠΑΛΛΑΜΑΡΗ.

(Συνό/εια άπο σελ. 206).

'> **"

( ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ST'.

> Προπαρασχίνα'ι tfjf χαταδιώξιως.

) Έκπλαγέντες καί τρομάξαντες οί κάτοικοι τοΰ Βουονκονβέν- 
? του έκ τοΰ ήχου τών κωδώνων, συνεσκέφθησαν περί τοΰ πρακτέου 
$ πριν σπεϋσωσιν είς την πρόσκλησιν αΰτών. Ότι κίνδυνος ήπείλει 
) αΰτούς, τοΰτο ήτο πασίδηλον άλλ’ δποϊός τις ούτος ό χίνϊυνος ; 
[ ένταΰθα ·ηρχιζον αί άμφιβολίαι χαί είς πολλούς αί άμφιβολίαι 

) αύται παρίστανον τον κίνδυνον μείζονα τοΰ δέοντος, ώστε ουτοι 
? έκριναν καλόν νά κατακλεισθώσιν έν ταΐς οικία:ς αΰτών,μέχρις ού 

■ ήθελον λάβει καλλιτέρας πληροφορίας. Οί τολμηρότεροι δμως 
? δραξάμενοι παν τό έν χερσίν αΰτών έμπεσόν, οί μέν παλαιόν τι 
? δόρυ, οί δέ μάστιγα, άλλοι δέ έσκωριασμένον ξίφος καί άλλοι 

ζ στερεόν καί δζώδες ρόπαλον έρρίφθησαν είς τήν δδόν.
? Τότε ψιθυρισμός συγκεχυμένος, πληθΰς έρωτήσεων συνδιασταυ- 
? ρουμένων, ών ούδεμία έλάμβανεν άπάντησιν, έξέφραζον τήν άμφι- 
< βολίαν καί τόν φόβον δκάστου. «Τί τρέχει ; — Οί πολέμιοι 
? πλησιάζουσι !—Πόθεν :—Τινες πολέμιοι; Μήπως εινε πυρκαϊά;

<J — Ποΰ νά ΰπάγωμεν ; »
< Αϊτών καταπεπληγμένων γυναικών επιφωνήσεις, εμφανιζόμενων 
( εϊς τά παράθυρα καί έρωτωσών τοΰς διαβαίνοντας ή κραζουσών 
< τοΰς συγγενείς των, ήνοΰντο μετά τών συγκεχυμένων κραυγών 
ί τών άνδρών κατά τήν ταραχήν δέ ταύτην έν μόνον πράγμα ή- 
. σθάνοντο δλοι δτι έπρεπε νά μή διαλυθώσιν ΐνα άντικρούσωσι τόν 
< άγνωστον καί έπ’ αΰτών έπικρεμάμενον κίνδυνον.
< Συγχρόνως έτρεχον διευθυνόμενοι πρός τήν έκκλησίαν, δθεν 
< ήρχοντο αί τόν πανικόν φόβον έμβάλλουσαι κωδωνοκρουσίαι.
< Πάραυτα τά πάντα έσαφηνίσθησαν οί ΰπό τής υπηρέτριας τοΰ 
ί δόν Βλασίου καθ’ όδόν άπαντηθέντες καί οί τόν ‘Υάκινθον ίδόντες 
ϊ διαβαίνοντα συνανεμίχθησαν μετά τοΰ πλήθους καί είπον πρός 
ί τοΰς περιέργους δ,τι άληθές ήξευρον έκαστος δμως έπαναλαμβά- 
' νων αΰτό πρός τοΰς άλλους έμεγαλοποίει ή έκαλλώπιζε κα-

τ’ άρέσκειαν τήν ιστορίαν τοΰ συμβάντος· μετ'δλίγον άπαντες έμα- 
θον, δτι συμμορία ληστών είσέβαλεν είς Βουονκονδέντον, ήρπασε 
τήν ’Ιωάνναν καί έπειράθη νά φονεύση τόν δήμαρχον διά νά τώ 
έπιβάλη σιωπήν, δτι δέ ό δήμαρχος διέφυγε τών χειρών αΰτών 
ώς έκ θαύμ ατος. Ίδοΰ τί πάντες έλεγον καί διηρμήνευον, δτε ό 
'Υάκινθος καί δ δόν Βλάσιος έφθασαν είς τήν πλατείαν τοΰ χω

ρίου.
Ούτος ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ πλήθους καί κατώρθωσε μετά 

μεγάλης δυσκολίας, έν τώ μέσω τοΰ θορύβου τών επιφωνήσεων καί 
έρωτήσεων τών άπευθυνομένων αΰτω πανταχόθεν, νά γίνη άκου- 
στός ύπ’ τ-'ττΰ. Τέλος μικρά άποκατέστη ήσυχία, δ δέ δήμαρ
χος ώφελούμτ <ς αΰτής τοϊς έξήγησεν δ,τι πρό δλίγου εΐχεν 

άποφασίσει μ _ ‘Υακίνθου.

Κατά διαταγήν αΰτοΰ έσχηματϊσθησαν δύο μικροί λόχοι, ών ΐ 
έκαστος περιελάμβανε δέκα άνθρώπους, εί'κοσι^μόλις εύρεθέντων, ί 

οϊτινες είχον τήν διάθεσιν τοΰ νά καταδιώξωσι τους άγνώστους κα- < 
χούργους· πρός τούτοις δέ έκ τών είκοσι τούτων άνθρώπων τρεϊς < 
ή τέσσαρες ταχέως ήσθάνθησαν έαυτοΰς άποκαμόντας καί έγκα- < 

τέλειψαν τοΰ συντρόφους των έπί προφάσει τινί. <
‘Ο ‘Υάκινθος έτέθη έπί κεφαλής τοΰ ένός τών δύο τοΰτων < 

λόχων δ δέ δήμαρχος, δπως δύναται νά λαυ.βάνη τάς άφι- < 
κνουμένας πληροφορίας, φρονίμως ποιών έτέθη εϊς τήν δπισθοφυ- ? 
λακήν μετά τινων άλλων, άκολουθών μακρόθεν τήν ταχεΐαν ? 
τών ύπό του ’Υακίνθου όδηγουμένων πορείαν. Τών μέτρων τούτων ? 
ληφθέντων, συνεφώνησαν περί τής όδοΰ, ήν έμελλον ν’ άκολου- <? 
θήσωσιν οί μέν δηλ. ώφειλον νά διευθυνθώσι πρός τά όρη και < 

πρός τό μέρος, ένθα ό δόν Βλάσιος εΐχε συναντηθή μετά τών ( 
ληστών οί δέ πρός τό μέρος τοΰ Όμβρου ποταμοΰ και πρός τήν < 
διεύθυνσιν, ήν έδέησε νά λάβη ό προσκυνητής, ώς έφρόνουν.

Μετά ταΰτα, τοΰ συνθήματος τής άναχωρήσεως δοθέντος, έκί- ) 
νησαν άμφότεροι οί λόχοι. )

ί
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.

Θλίψεις άποσιωπώιχιναι χαι λόγοι προξίνονιτις
ι 

δάχρυα.

Κατά τό διάστημα τοΰτο ή θηρεσία έμενε μόνη μετά τής ' 
Ραφαήλλας έν τή θλιβερά αΰτής κατοικία, άμφότεραι δ'ήσαν σι- ) 

ωπηλα’ι, άμφότεραι ύπερτεθλιμμέναι.
Ίδιον μεγάλης θλίψεως καί μεγάλης στενοχώριας εΐνε ή κα

τ’ έπιφάνειαν γαλήνη καίήσυχία, ουσα φρικτοτέρα τών θρήνων καί 

δδυρμών. Οί ύπό τοιαύτης γαλήνης κατεχόμενοι ύπάγουσιν,έρχονται 
καί θεωροΰσι μέ βλέμμα τεταραγμένον : ό διαβάτης οΰδέν δύνα
ται νά ΰποπτευθή, ένω ούτοι βαδίζουσιν άδιαφόρω; καί μηχανι
κώς, παρατηροΰσι χωρίς νά βλέπωσι καί άκούουσι χωρίς νά έν- 
νοώσι· έν τώ βάθει δέ τών πράξεων τούτων,αΐτινες φαίνονται προε- 
σκεμμέναι άλλ’άληθώς εΐνε άνευ οΰδενός σκοπού, έπανευρ ίσκεται 
πάντοτε ή λύπη ή διαρρηγνύουσα καί καταβιβρώσκουσα τήν καρ-

δίαν.
‘Η θηρεσία έκάθητο έπί καθέδρας πλησίον τής τραπέζης είς 

τήν αΰτήν θέσιν, ήν δ προσκυνητής κατείχε πρό τινων ωρών πα- 
ρετήρει τά περί αΰτήν άντικείμενα, πάντα έκεϊνα τά έπιπλα πλή
ρη δντα αναμνήσεων τής Νίνας, τά οποΐα τή έλάλουν περί αΰ
τής· έθεώρει ταΰτα μέ δμμα άπλανές, σκοτεινόν καί άδακρυ- 
ένίοτε μό.ον έψιθύριζε λέξεις τινάς άποτεινομένας πρός τήν Ρα- 
φαήλλαν, μή προσηλοΰσα τους οφθαλμούς έπ’αΰτής, έπιφώνησιν 
ή παρατήρησιν περί τοΰ παρερχομένου καιρού καί περί τοΰ 'Υα
κίνθου μή έπανακάμπτοντος· έπειτα δ’ έσιώπα πάλιν. Αίφνης ή- 
νώρθου τήν κεφαλήν, έθεώρει τήν θύραν καί προσήλονε τό ους 
δτε ήκουε θόρυβον, δστις έφαίνετο διευθυνόμενος πρός αΰτάς. 
Μετά ταΰτα δ θόρυβος άπεμακρΰνετο, έξησθένει καί τέλος έχά-

«■

vfto· νέφος κατήφειας έξηπλοΰτο τότε έπί τοΰ μετώπου τής θηρε
σίας, ήτις έβυθίζετο πάλιν εΐς μελαγχολίαν βαθυτέραν καί έτι 
δδυνηροτέραν ένεκα τής νέας ταύτης άπατης.

‘II θλίψις τής Ραφαήλλας,καθό νεωτέρας, ήτο ζωηρότερα· άλ
λ' δ χαρακτήρ αΰτής συνεκράτει έτι τήν λύπην ταύτην καί άνε- 
χαίτιζε την έκφρασιν αυτής, δι' δ έμενε σιωπηλή ώς καί ή 
μήτηρ, περιήρχετο δέ μόνον τήν αίθουσαν, άνέβαινεν ένίοτε είς 
τόν κοιτώνα έπιθυμοΰσκ νά έπανίδη τήν μικράν τής .Νίνας κλί
νην, τεθειμένην πλησίον τής ίδικής της, καί τήν εικόνα τής άγιας 
’Ιωάννας, τήν δποίαν πρό δύο έτών εΐχεν αγοράσει καί θέσει 
ύπέρ τήν κλίνην ώς προστάτριαν τοΰ παιδιού- έπειτα ήρχετο είς 
τό παράθυρου καί ήνοιγεν αΰτό ή δπως δροσίση διά της διαλει- 
πούσης πνοής τής αύρας τό σφοορώ; πυρέσσον μέτωπό·/ της ή 
δπως άνακαλύψη τά έν τή όδώ συμβαίνοντα· άλλ’ ή δδός αύτη, 
έφ’ δσον ήδύνατο ή δρασίς της νά έκτανθή, οΰδέν τή έδείκνυεν 
δμοιάζον πρός τήν Νίναν ή αύρα αύτη δέν τή έφερεν ή τάς σμερ- 
δαλέας καί τρομακτικός κωδωνοκρουσίας, τοΰς συγκεχυμένους ψι
θυρισμούς τών γειτονικών οικιών, τέλος την άποκατασταθεϊσαν 
ήσυχίαν έν Βουονκονβέντω μετάτήν άναχώρησιν τών ώπλισμένων 
χωρικών.

Τότε ή Ραφαήλλα έπανήρχετο καταβεβλημένη πλησίον τής 
μητρός της λέγουσα εις αΰτήν, δτι οΰδέν συνέβη νέον,

Άμφότεραι έμενον ειωπηλαί, έρμαιον τών αμφιβολιών των- ή 
ζωή αύτών ή τέως τόσον λαμπρά καί γλυκεία κατελαμβάνετο 
ήδη ύπό πυκνής δμίχλης, ήτις έφαπλοΰσα τάς σκιάς της, άπέ- 
κρυπτεν έξ αΰτών παν φώς, οΰδένα δέ παρήγορον αστέρα άνατέλ- 
λοντα διά τής καλυπτούσης τό πνεΰμα αΰτών νυκτός ήδύναντο νά 
διακρίνωσιν.

Αίφνης φωτεινή τις άκτίς διασχίζει τόν πέπλον τοΰ σκότους, 
βάλσαμον παραμυθίας έπιχεεται έπί τής δυστυχίας καί ισχύς τις 
διαδέχεται τήν αδυναμίαν. Κτύπος ήκούσθη έπι τής θύρας έλα- 
φρός καί διακεκριμένος, φωνή δέ σοβαρά ήκούσθη λέγουσα:

— « Ή ειρήνη του Κυρίου είή μεθ’ ύμών! »
— ‘Ο δον Γαϊτάνος 1 άνεφώνησεν ή Ραφαήλλα· δ Θεός πέμ

πει αΰτόν πρός ήμάς.
Καί δι’ ένος άλματος έδραμε ν' άνοιξη τήν θύραν δίδουσα είσ

οδον είς τον άγιον μοναχόν, τόν παρήγορον τών τεθλιμμένων καί 
τό καταφύγιου τών πτωχών τοΰ τόπου. ।

‘Ο γέρων Βενεδικτίνος είσήλθε στηριζόμενος έπί τής βακτη
ρίας του.

— Λοιπόν, τέκνα μου, εΐπε κινών ήρέμα τήν λευκότριχα αΰ
τοΰ κεφαλήν, θαρρείτε! καί ή ειρήνη τοΰ Θεοΰ εΐη μεθ’ ύμών.

—ΤΩ πάτερ μου! ειπεν ή θηρεσία, ευλογητός έστω ό Κύριος 

ό άποστείλας σε ένταΰθα. Άλλά πώς ή ειρήνη νά ήνε μεθ'ήμών; 
’Αγνοείς λοιπόν δτι ή Νίνα. ....

— Ήξεύρω τά πάντα, άπεκρίθη δ μοναχός· έρχόμενος έκ τοΰ 

μοναστηριού ευρον άνθρώπους, οϊτινες μοί τά έδιηγήθησαν, ώστε 
έσπευσα νά σάς έπισκεφθώ. Πρό πολλών έτών, τέκνον μου, ή καο- 
δία σου μοί εΐνε γνωστή· μαντεύω·/ λοιπόν τήν μητρικήν σουάγω- 
νίαν καί θλίψιν, έσπευσα πρός παρηγοριάν σου.

— Πρός παρηγοριάν μου ; έν μόνον ύπάρχει πρός τοΰτο μέσον, 
ή έπάνοδος τής Νίνας.

— Άλλ’ δ θεός, δ δανείσας σοι αΰτήν, δέν δύναται νά σοί την . 
άποδώση; Τολμάς λοιπόν, θηρεσία, ν’ άμφιβάλλης περί τή; ? 

παντοδυναμίας ή καλοκάγαθίας αΰτοΰ! Ά ! τέκνον μου, άντί νά > 
άπελπίζησαι ούτω, διατί νά μή προσδράμη; κα: εϊπης είς αΰτόν ) 

τήν λύπην σου;
— Γνωρίζει αΰτήν καλώς.
— Τήν γνωρίζει, ναί· άλλ’ δ πατήρ δ βλέπων τά δάκρυα τοΰ 

τέκνου του, καιπερ γνωρίζω·/ τό αίτιον αΰτών, δέν επιθυμεί άρα 
ν' άκούση παρ’ αΰτοΰ τό αίτιον τής λύπης του; θηρεσία, έλπιζε ' 
είς τόν θεόν, τόν μόνον δυνάμενον τά άσθενή θεραπεύσει καί τά 
έλλείποντα άναπληρώσαι.

— Ώ! ναί, πάτερ μου. >
— Έλπιζε είς αΰτόν ένθυμήθητι ότι ήμέραν τινά άπώλεσαν 

ωσαύτως ή Παρθένος καί δ άγιος ’Ιωσήφ τόν αΰτών παίδα· έν- ■; 
Ουμήθητι δτι έπί τρεϊς ήμέρας όδυνώμενοι άνεζήτουν αΰτόν συλ- 
λογίσθητι δλην την ταραχήν καί άδημονίαν, ήν ήσθάνθησαν τότε 
άπολέσαντες τό μονογενές αΰτών τέκνον, τήν εύδαιμονίαν, τήν 
έλπίδα, τήν άγάπην αΰτών, έφ’ συ έπανεπαύετο ή σωτηρία τών 
άνθρώπων. Έν δνόματι άπασών τών θλίψεων τούτων έπικαλέ- 1 
σθητι τήν Παρθένον καί ζήτησον τήν προστασίαν αΰτής έπί τοΰ ϊ 
τέκνου σου, άπολεσθέντος ώς δ Μεσσίας, καί έπ: σοΰ. στερηθεί- 
σης, ώς καί αΰτη, τοΰ τέκνου σου.

‘Ο μοναχός έσιώπησεν έπι μίαν στιγμήν.
‘Η θηρεσία καί ή θυγάτηρ αΰτής τόν ήκροάζοντο μετά προσ

οχής, άλλ’ α: καρδία: αΰτών διερρήγνυντο κα: οί οφθαλμοί των 
ήσαν πλήρεις δακρύων.

— Πρ’οσ τούτοις, έπανέλαβεν δ μοναχός, άν δ θεός Οελήση 
νά σάς στερήση αΰτήν, τί άλλο δφείλετε, τί άλλο δύνασθε να 
πράξητε ή μετά σεβασμού νά ΰτοβληθήτε είς τό θέλημα αΰτοΰ ! ■ 
Ά ! δ Θεός δέν άπηγόρευσε τά δάκρυα, Αύτός δ τόν Λάζαρον 
κλαύσας έπί τοΰ τάφου· άλλ’ δμως διέταξε·/ άγογγύστως νά ΰπο- 
μένωμεν'τάς δοκιμασίας καί μετά καρτερίας νά ύποφέρωμε/τάς 
δυστυχίας.

Άλλά διατί νά άπελπίζησθε; Άγ/ωστός τις σας ήρπασε τήν 
Νίναν, άν καί δέν εΐνε έτι βέβαιον πλήν βλέπετε δτι τόν κατα- 
διώκουσι καί θά τόν συλλάβωσιν ίσως ουτος δέν έπιθυμεΐ άλλο 
είμή νά έπιβάλη ύμϊν λύτρα, ίσως δέν θέλε: νά τήν κακοποιήση, 
ίσως έντός ολίγου μέλλετε νά τήν έπχνίδητε. Ά! πιστεύσατέ με, 
τέκνα μου, είμαι βέβαιος, ναί, ή θυγάτηρ σας θά σάς άποδοθη- 
άγνοώ τις δ λέγω·/ μοι τοΰτο, άλλά τό προαισθάνομαι.

— Ό πάτερ μου, δμίλει, δμίλε·. διότι οί λόγοι σου εΐνε εΰερ- 
γετικοί.

— Οί λόγοι μου! άς προσευχηθώμε/ μάλλον, άπεκρίθη δ δ'ον 
Γαϊτάνος, γονυκλινής δ’ έν τώ μέσω τοΰ θαλάμου μετά τών δύο 
γυναικών άπήγγελε μεγαλοφώνως τόν Αγγελικόν άσπασμόν, πρ'ος 
τιμήν έκείνης, ήτις οΰδέποτε άπέρριψε τάς άπευθυνθείσας μετά 
πίστεως καί άγάπης πρός αΰτήν προσευχάς. ,

— Ύνιχίνοιτε, εΐπε/ εγειρόμενος, δφείλρυ ν' αναχωρήσω· άλλά

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Ιομ. Ε' Τεΰχ. ΝΗ .) 40.
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μή λησμονήσητε τοΰτο, δτι έν τη προσευχή κεϊται ή ισχύς και έν 
? τω θεω μόνω ή άρωγή. ’Επιστρέφω εις τδ μοναστήριον έάν λά- 

βητε ανάγκην έμοϋ, έάν σας συμβή τι καί πάλιν, μή φοβηθήτε νά 
Ιμέ προσκαλέσητε.— Ύγιαίνοιτε, τέκνα μου, μή άπελπίζησθε, 

προσεύχεσθε, προσεύχεσθε- αιτήσατε, έάν θέλητε νά λάβητε, και 

ό θεός έστω μεθ’ ύμών.
Αί 3όο γυναίκες έκλαιον και προσηυχήθησαν έτι μετά τήν 

> άναχώρησιν αύτοΰ, τά δέ δάκρυα και αί προσευχαί αύται κατε- 

? πράΰναν τόν ψυχικόν αύτών σάλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III'

fllera^b Χκύλληξ καί Χαρύϊδεω;.

<

Ό Φάβιος ώδήγει τήν ’Ιωάνναν διευθυνόμενος πρ'ος τά δρη. 
Έβάδιζον δέ άμφότεροι,'κρατούμενοι έκ τήςχειρός καί δμιλοΰντες 
ήρέμα, ευτυχείς διότι έβλεπον άλλήλους, εύτυχεϊς διότι άπελάμ- 

βανον άλλήλους.
‘Ο Φάβιος έμεθύσκετο άπό τούς λόγους τού τέκνου του καί 

δέν έπαυε νά έρωτα καί νά άκούη αύτό- ή δέ Ιωάννα ήγάλλετο 

διά τά δείγματα ταΰτα τής πατρικής φιλοστοργία;.
Σκότος τι δμως άναμιγνύεται πάντοτε μετά τοΰ φωτός τής ευ

τυχίας, σταγών πικρίας μετά τοΰ ευώδους κάλυκος, νέφος πυκνόν 
μετά τής λαμπράς ήμέρας- ό Φάβιος έφοβεϊτο μή καταδιωχθή- 
ή δέ Νίνα έσυλλογίζετο τήν ανησυχίαν τή; θηρεσίας.

‘Η Νίνα προσέτι έβλεπε καί τήν άνησυχίαν τοϋ πατρός της 
καί κακώς έξήγει τ'ο αίτιον αύτής. Ουτος τή είχεν είπεί, δτι 
λόγοι σοβαροί τ'ον ήνάγκαζον νά φύγη μακράν τής χώρας ταύ
της, δτι κίνδυνοι ήπείλουν αύτόν, δτι εχθροί τόν κατεδίωκον άλ
λ’ αί δλίγαι διαφυγοΰσαι τόν Φάβιον φράσεις ήσαν τόσον άόρι- 

στοι καί σκοτεινά!
ώστε ήτον άδύνατον νά φωτίσωσι 
τού αιτίου τών κινδύνων τούτων, 
περιεκύκλουν, τούτο δέ ήρκει πρό

Τοιουτοτρόπως, καί τ: 
έπραττεν δ Φάβιος.

Πρό τίνος ήδη έβάδιζον οΰτω μεμονωμένοι, δτε φθάσαντες είς 
είδος τι οροπεδίου, άμφότεροι έστάθησαν συγχρόνως καί ήκρο- 

άζοντο.
"Οπισθεν ώς καί έμπροσθεν αύτών ή όδός ήτον έρημος, ούδέν 

J δέ πέριξ αύτών εϊλκυε τήν προσοχήν των. Άλλ’ ιδού μακρόθεν, 
πρ'ος τό μέρος τοΰ Βουονκονβέντου, κρότος συγκεχυμένος, άλλά 

τρομερός, έφθανε μέχρις αύτών.
‘Ο βαρυηχής ουτος κρότος, τόν δποΐον ή κλίσις καί αί 

μαλίαι τοΰ έδάφους δέν έπέτρεψαν αύτούς ν’ άκούσωσι πρό' 

ήτον ό ήχος τών κρουομένων κωδώνών.
Αί τραχεία-, καί επανειλημμένα-, κωδωνοκρουσία’, διέι

τόσον κεκαλυμμέναι ύπό παρασιωπήσεων, 
τό παιδίον περί τοΰ είδους καϊ 
Ένόει μόνον δτι κίνδυνοι τόν 

; έξέγερσιν τών φόβων της.
■οι άγνοοΰσα τό αίτιον, ώμιλει ήρέμα, ως

<
ανω- 
ιεοον,

τόν αέρα άπαισίως καί έφθανον μέχρις αύτών ώς κραυγαί άπείλη- ζ 

τικαϊ, ώς άγγελία κινδύνου.
Πάντοτε αί βαρύδρομοι τών κωδώνων κρούσεις έχουσί τι πέν- ’ 

θιμον καϊ καταπληκτικόν, παρουσιάζονται είς τήν φαντασίαν φλό— ■ 
γας πυρκαιάς, πάλην στοιχείων, αβεβαιότητα μάχης ή προσέ- ί 
λευσιν έχθροΰ, πάντοτε δέ κίνδυνον καί πανικόν φόβον. "Ηδη καϊ 

διά τόν Φάβιον αί κρούσεις αυται ήσαν τρομερώταται.

ζΗ συμφορά ούδέποτε είνε ξένος απροσδόκητος εις τόν άθλιον 
διηνεκώς ουτος περιμένει τήν έπίσκεψιν αύτής, δσον δέ μακράν ) 
καί άν βλέπει αύτήν διαβαίνουσαν, προαισθάνεται δτι παρ’ αύτω 
μέλλει νά διατρίψη. ‘Ο Φάβιος άρκούντως είχεν υποφέρει ώστε < 
νά ήνε έκ τών τοιούτων είς τόν ήχον δέ τών κωδώνων, δστις <J 
ούδέν άλλο ήδύνατο ν’ άναγγέλλη ή τήν έν τινι τοΰ χωρίου οι
κία πυρκαϊάν, αύτός ήσθάνθη εαυτόν καταβεβλημένον. Ένόησεν 
δτι ή τής θυγατρός του άρπαγή άνεκαλύφθη καί δτι αύτό έδή- ι 
λου ή χάλκινος φωνή. "Εμελλε λοιπόν νά καταδιωχθή· έμελλε < 

νά καταληφθή, άλλά τί ήθελε γίνει ή Νίνα;
Ή άπάντησις είς ταύτας τάς έρωτήσεις φανήσεται εύκολος J 

τοΐς άναγνώσται;. « Πώς! θά είπωσιν ίσω;· ‘Ωραίος φόβος κα'ι 
δίκαιος τρόμος, τή άληθεία! Έάν ό Φάβιος χαταληφθή μετά τοΰ 
τέκνου του, οφείλει μό /ον ν’ άποδείξη δτι εινε πατήρ τής Νίνας, 
ινα έξέλθη πάσης αμηχανίας. Τί πλέον ήθελον απαιτήσει καί τίς 
ήθελε τολμήσει νά έκέγξη πατέρα άνακτώμενον τό τέκνον αύτοΰ;

Βεβαίως άν άλλο τι δέν εύρίσκετο άναμεμιγμένον έν τή υπο
θέσει ταύτη, τοιαύτη άπάντησις θά ήτον απλή συγχρόνως και 
έξαίρετος. Πλήν δυστυχώς αύτη φαίνεται ούχί κατάλληλος, ένεκα 
έτέρων προσκομμάτων. "Αν δ Φάβιος, όμιλών οΰτω, ήδύνατο νά 
έξέλθη πάσης δυσχερείας, έτι προτιμότερο·/ θά ήτο νά μή εϊσέλθη 
είς τάς περίπλοκά; ταύτας καί νά ζητήση τήν ’Ιωάνναν ή Μα- 
ριέτταν, καθώς ώνόμαζεν αύτήν, δτε ήτον έν τή οικία τής Θη
ρεσίας, έκθετων τά δικαιώματα καί το'υς λόγους του. Άλλ’ ό 
Φάβιος δέν έπραςεν ούτως- έπροτίμησε νά άρπάση αύτήν κρυφίως 
ή νά τήν ζητήση φανερώς- έφευγε δρομαίω; μετ’ αύτής διά τών 

μάλλον έρημων οδών. Προφανές λοιπόν δτι ύπήρχον έν τή πα- 
ραδόςω ταύτη διαγωγή μυστηριώδη αίτια καί δτι 'ίν' άκολουθήση 
τήν κινδυνώδη αύτήν όδόν έβιάζετο ύπό ισχυρών λόγων, προσέτι 
διότι αιτία μυστηριώδης ίδίωκεν αύτόν έκ Βουονκονβέντου. ‘Ο 
άνθρωπος ουτος εκαλύπτετο έκουσίως ύπό σκότους, τοΰτο δέ διότι 

τό σκότος κρύπτει, καί ό Φάβιος έπεθύμει νά κρυφθή.

Διά τοΰτο αί κρούσεις τών κωδώνων έπαρουσίαζον είς τό 
πνεύμα αύτοΰ απαίσιας εικόνας. Κατάδιωχθείς καί καταληφθείς 
θά άνεγνωρίζετο άναμφιβόλως- ούχί δέ ό πατήρ τής Νίνας, άλ
λ’ ό μαύρος άνθρωπος έτρεμεν ή μάλλον είπεϊν καί ό πατήρ 

έτρεμε, διότι ήτον ό μαύρος άνθρωπος καί προέδλεπε συγχρόνως 
καί τόν κίνδυνον τής κρατήσεω; καί τήν ύπερβολικήν λύπην ένεκα 

νέου αποχωρισμού.

"Ολα! αύται αί σκεψι 
ραί κα'ι άνήσηχοι έπαρ: 
καί κστέπληξαν αύτόν.

; "Εφερε τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώπου και διήλθεν αύτό ταχέως, 
S δπερ ίδιον τών ύπ’ αιφνίδιου φόβου καταλήφθέντων. .

‘Η Νίνα ήκουε τούς άπειλητικούς τών κωδώνων ήχους μή εν
νοούσα τήν σημασίαν αύτών. Τό διά τόν πατέρα της αίτιον τρόμου 

, ήτο δι’ αύτήν άντικείμενον θαυμασμού.

Άλλ’ ιδού μέ τούς ήχους αύτούς έτερος ένοΰται μακρόθεν 
< θόρυβος, θροΰς συμμιγής μή εύδιάκριτος εισέτι, άλλ’ ούχ ήττον 
< άπειλητικώτερος. ·■.■»·
( Ό Φάβιος ήκουε τήν ταραχήν καί τόν άλαλαγμόν τούτον δν 
’ άμυδρώς διέκρινεν έν τούτοις καθώς εις τάς απειλητικά; τών κω

δώνων κρούσεις εϊχε προαισθανθή τήν κατ’ αύτοΰ πρόσκλησιν, 
ούτως είς τήν μακρόθεν μετά βοής προβαίνουσαν ταύτην ομάδα 
άνθρώπων προησθάνετο τήν προσέλευσιν έχθροΰ.

Πεσών δ’ άμέσως κατά γής καί κατακλιθεΐς έπί τοΰ έδάφους, 
ήκροάζετο μετά προσοχής.

Είς τοιαύτας περιστάσεις αί αισθήσεις λαμβάνουσιν έξοχου δύ- 
ναμιν έντάσεως- φαίνεται δ’ δτι δ κίνδυνος αναπτύσσει αύτάς 
ύπερμέτρως. Ό Φάβιος συνεκέντρωσεν δλην τήν προσοχήν αύτοΰ 
έπί τοΰ θορύβου τούτου καί κουσεν έν σχεδόν τέταρτον τής λεύ
γας μακράν βήματα άνθρώπων πολλών ή ποδοκρουσία αΰτη 
ηΰξανε καί έφαίνετο πλησιάζουσα.

"Ολαι αύτοΰ αί άμφιβολίαι, δσας είχεν άκόμη, έξέλειπον, ή 

πραγματικότης δέ έπαρουσιάσθη ένώπιον αύτοΰ, καί αΰτη ήτο 
τρομερά.

’Ητο προγεγραμμένος, ήτο καταδιωγμένος, έτρεχον έπί τά ίχνη 
αύτοΰ.

Έγερθείς δέ τότε έδίστασε πρός στιγμήν έτι άμφίβρλος ών. 
Άλλ’ άμέσως διά ταχείας σκέψεως, χορηγούμενης ύπό τής πείρας 
τών τοΰ βίου περιπετειών, ώρισε τό σχέδιόν του.

Απείχε τούλάχιστο·/ ϊν τέταρτον τής λεύγας άπό τών έχ- 

θρών του. Ταχύνων τά βήματά του, ήδύνατο νά φθάση άναμφι
βόλως πρό αύτών τούς πρόποδας τοΰ δρους- έκεϊ ύπήρχον ά’γριαι 
καί βαθύρρωχμοι φάραγγες, δάση πυκνά καθώς καί βράχοι άτά- 
κτως έπισεσωρευμένοι πλήρεις κρυπτών καί σπηλαίων. Έάν ήδύ
νατο νά φθάση έκεϊ, ήτον έν άσφαλεία.

— Έλθέ, Μαριέττα, έλθέ, Νίνα, τέκνον μου, εΐπεν είς τήν 
μικράν θεωρούσαν αύτόν μετ' έκπλήςεως- λαβών δ’ αύτήν έκ χει- 
ρός, έρρίφθη δσον τάχιον τά βήματα τοΰ παιδιού έπέτρεπον τοΰτο 
εϊς τήν άτραπόν, ήτις ήνοίγετο πρό αύτών.

; ήρώτησεν ή ’Ιωάννα- 
κίνδυνοι ύπήρχον δι’ έμέ, δι’ ή- 

, νά τούς έννοήσης, άλλ’ ιδού 
μέ συλλάβωσι, νά με άποσπάσωσιν

Βαδίσαντες ούτωςέπί τινα χρόνον, κατ’ άρχάς ήκολοόθησαν 
τήν άτραπόν, έπειτα έγκαταλείψαντες αύτην έτράπησαν πρ'ος 
άριστεράν διά τών βράχων έπί τή ελπίδι τοΰ νά φθασωσι ταχύ

τερου τό όρος.
"Ηλπιζον ήδη αί πρώται άυωφέρειαι τοΰ δρους ύψοΰντο ένώπιον 

αύτών πλησιέστεραι, φιλοξενώτεραι- όροπέδιον εύρύχωρον καί 
άδενδρον μόνον τούς διεχώριζεν άπ’ αύτοΰ- πριν φθάσωσιν, ό Φά
βιος έστάθη δπως άκροασθή πάλιν.

Χαρά βραχεία έλαμψεν έπί τοΰ προσώπου του. Οί διώκται 
αύτών έφαίνοντο μάλλον άπέχοντες ή πρότερον- βεβαίων εΐχον 
άπολέσει τά ίχνη των.

Άλλά τήν στιγμιαίαν χαράν διεδέχθη τρόμος μέγιστος !
Ιδού μετά τών έλαττουμένων κραυγών έφθασεν είς τόν Φάβιον 
έτερος θόρυβος, έτέρα ταραχή όμοια πρός τήνπρώτην, έρχομέ- 
νη έκ τοΰ άντιθέτου μέρους καί άγγέλλουσα εϊς αύτ'ον, δτι δύο 
τάγματα περιέτρεχον τόν τόπον.

Τ'ο νέου τοΰτο τάγμα ήτο τό διευθυνθέν, κατά τάς οδηγίας 
τοΰ δημάρχου πρός τό μέρος, ένθα ουτος συνελήφθη ύπό τών 
ληστών έκεϊθεν δέ έλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ δρους έπί σκοπώ 
νά τούς έπανεύρη.

Σπουδαία άνακάλυψις, τήν όποιαν δ λόχος ουτο; 
όδόν καί περί ής κατωτέρω θά όμίλήσωμεν, ώδήγι 
συνάντησιν τοΰ ύπό τοΰ Υακίνθου οδηγούμενου έπί 
μαύρου άνθρώπου.

Ουτος λοιπόν έμελλε νά περικυκλωθή εκατέρωθεν.
Δέν ύπήρχε πλέον μέσον νά φθάση τ'ο δρος, διότι οί νέο’· 

ουτοι εχθροί έμελλον νά φθάσωσι πρό αύτοΰ.

Τί τότε τό πρακτέον;
Ό καιρός έβίαζε καί σχεδόν δέν συνεχώρει άναβολάς ή μά

κρους συλλογισμούς.

Δύο μόνα έμενον μέσα, ή νά κρυφθώσιν όπισθεν βράχου ή νά 
δράμωσι διά τών βράχων καί θάμνων πρός τήν διεύθυνσιν τού 
μοναστηαίου τοΰ Μουτολιβέτου ίνα έκεϊ ζητήσωσιν άσυλου.

Άν ήτο νύξ, τό πρώτον μέσον θά ήτον έξαίρετον άλλ’έν πλή- 
ρει ήμέρα καί είς έδαφος άνώμαλον ούδέν άλλο έπαρουσίαζον 
ή κινδύνους. Έπί τών ύψωμάτων θά ήσαν εκτεθειμένοι. είς παν 
βλέμμα- έντός δέ τών χαραδρών οί οφθαλμοί ευκόλως ήδύναντο 
νά είσδύσωσιν. Θί διώκοντ ες το'υς φυγάδας εύκόλως ήθελον τους 
παρατηρήσει. "Οθεν ό Φάβιος δέν ήθέλησε νά παραδοθή είς προ

φανή κίνδυνον καί παρεδέχθη τό έτερον μέσον.

Έκ τοΰ μέρους, ένθα εύρίσκετο, δύο ή τρία μίλλ-.α έχώριζον 
αύτόν άπό τοΰ Μουτολιβέτου, καί τά μοναστήρια τότε έτι ήσαν 
διά τους δυστυχείς καταφύγιου σεβαστόν. ‘Η άνθρώπινος έκδίκη- 
σις έτελείονεν έπί τοΰ κατωφλιού αύτών ϊνα άντικατασταθή ύπ'ο

έκαμε καθ' 
αύτόν πρός 

τά ίχνη τοΰ

'ότε έδίστασε

:ολλαί τοιαΰται σκοτεινά!, όδυνη- 
αν διά μιάς εϊς τό πνεΰμά του

εί

— Πάτερ, τί τρέχει λοιπό·
— Ήξεύρεις- σοί είπον δτι 

μας ένταύθα. Δέν δΰνασαι 
άκουσον, ιδού έρχονται νά 
άπό εσέ.

— Άλλά τίς, πάτερ;
— Τί ήξεύρω ; άνθρωποι κακεντρεχείς ! Άλλ’ έλθέ ταχέ

ως, τέκνον μου, καί θά διαφύ ρωμεν αύτούς.
Τό παιδίον δέν άπεκρίθη, άλλά προσκολληθέν πρός τόν πατέ

ρα αύτοΰ, πάντρομον ήκολούθησεν αύτόν δσον ήδυνήθη ταχέως.

τοΰ θείου έλέους.

Έπανελθών λοιπόν μίαν στιγμήν έπί τών βημάτων αύτοΰ δι- 
ηυθύνθη ό δύσμοιρος δσον τό δυνατόν κατ’ εύθείαν διά τών βρά
χων καί θαμνώνων είς τό μοναστήριον τών Βενεδικτών μετά 
τής Νίνας- αύτη δέν παρεπονείτο κατά τοΰ κόπου, άν καί ταχέως

$
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έβάδι'ζον. Ή ανησυχία, ήν ήσθ άνετο, άπίδιδεν εις αΰτήν αρκετήν 

δύναμιν.
Έπροχώρουν ή μάλλον έτρεχον ούτως έφ’ ικανόν χρόνον άνευ 

νέων κινδύνων, δτε τελευταίου πρόσκομμα έστησεν αΰτών τήν 

J> πορείαν.
Προ αΰτών λαμπών ύπο τώνήλιακών αχτίνων δ>ποταμός Όμ

βρος δροσερός εις τήν απέναντι όχθην και βρέχων τοΰς υψωμέ
νους εϊς τά χείλη του βράχους, έφρασσεν αΰτοις τήν διάβασιν. 
Τά πτηνά κατερχόμενα έπέψαυον αυτόν διά τών πτερύγων των, 
φαιδρά δέ και εύθυμα άνυψοΰντο εις τόν αιθέρα· τό κυανούν τού 
οΰρανού χρώμα έζωγραφεϊτο έπί τών διαφανών αΰτοΰ ύδάτων 
δσον δέ ευχάριστος, δσον θελκτικός ήτον δ παταμός οΰτος, τοσοΰ
τον διά τον Φάβιον ήτο φοβερός· κωλύων τήν φυγήν αΰτοΰ, ήτον 

έχθρός του.
) Ό ρους τού ποταμού τούτου άν καϊ ταχΰς καί έν γένει βα
χ θΰς παρουσιάζει μέρη τινά, δι’ ών ό οδοιπόρος δύναται νά διέλθη 

αΰτόν. Πκησίον τοϋ μέρους, όπου είχε φθάσει ό Φάίιος, εόρί- 
σκετο εις τών πόρων αΰτών, δι' ών ήδύνατο εΰκόλως νά διαβή 
τις. Άλλ’ ή τρικυμία τής προτεραίας εΐχεν εξογκώσει τά ΰδατα 
αΰτοΰ, δέν έμενε δέ οΰδέν διαβατόν μέρος. Οΰδείς άρα θά έτόλμα 
νά διαβή, τοΰ βάθους μεγάλου δντος καϊ τοΰ ρεύματος δρμητικοΰ.

Δι’ ένός βλέμματος ό Φαβιος έπείσθη περί τούτου, ειδεν 
ωσαύτως δτι οΰδέν εΰρίσκετο έπί τής όχθης δυνάμενον νά εΰκο- 
λύνη τήν διάβασιν. Ούτε λέμβος ούτε έρριμμένον δένδρου· οΰδέν, 

' απολύτως οΰδέν I
Νά διέλθη κολυμδών ήτον αδύνατον. Μόνος ό Φαβιος ίσως 

έπετύγχανεν, αλλ'ή Νίνα; Και άν έφερεν αΰτήν έφ’ έαυτοΰ, επί
σης ήτον αδύνατον κα: βεβαίως ήθελον άπολεσθή άνευ οΰδεμιάς 

έλπίδος.
Δι' ένός δέ ταχέος βλέμματος ό Φάβιο; ΐδών ταΰτα πάντα, 

ήθέλησε νά έπιστρέψη όπισθεν.
<■ Άλλά που νά ύπάγη ;

Τά πάντα ά-πέκρουον τόν δυστυχή. Έλπισε ν’ άπομχκρυνθή 
“ απαρατήρητος, άλλά κατεδιώχετο. Έπίστευσεν δτι θά εφθανεν 

εις τό όρος, άλλ’ οί εχθροί αΰτοΰ τον άπεμίκριίνον. Ήθέλησε νά 
καταφυγή εις τό μοναστηριού, άλλ’ αΰτη ή φύσις συνώμοσε κα

ί- τ αΰτοΰ. ‘Ο ποταμός αυτός ό οφειλών νά συνεργήση εις τήν δίο- 
<’ δον αΰτοΰ, ΰψονε τά ίνδατά του όπως τοΰ άποκλείση τήν διάβασιν. 
t ’Εν τή συνενώσει ταύτη εχθρικών περιστάσεων έπειράθη τε- 
< λευταΐον μέσον καί, μή ήξεύρων ακόμη ποΰ νά διευθυνθή, έζήτησε 
<> νά διέλθη διά μέσου τοΰ χώρου, όπου ύπέθετεν ί:ι εΰρίσκοντο οί 
[' διώκοντες αΰτόν.
<■ Έάν κατώρθονε τοΰτο, ήθελεν έπειτα ΐδεΐ, ποία ή καλλιτέρα 
/ διεύθυνσις τήν οποίαν ήδύνατο νά λάβη καϊ ποία ή άρμόζουσα 

λύσις, ούτω δέ ήθελεν άποτρέψέι τόν μάλλον αντιμέτωπαν κίν- 
? δυνον.
( Όσον ασθενής καϊ άν ήτον ή ελπίς αΰτη, ήτο ή τελευταία, 

? ήτο ή μόνη.
S Μόλις δ' <5 Φαβιος είχε κάμει βήματά τινα, δτε ήκουσε νά 
S άντηχή, τήν φοράν δμως ταύτην πλησίον αΰτοΰ, ή κραυγή τών

διωκτών του· είτε κατά τύχην είτε διότι παρετηρήθη κατά τήν φυ- $ 
γήν αΰτοΰ είτε διότι ενδείξεις έπρόδωκαν αΰτόν, οΰτοι έβάδιζον ) 
κατ’ εΰθεϊαν κατ’ αΰτοΰ. X

Πάσα λοιπόν αΰτοΰ ά.τοχώρησις διεκόπτετο. ί

Περιεζωσμένος πανταχόΟεν, άπηλπισμένος, άνευ μέσου φυγής, s 
έλπίδος, ΰψωσεν δ άθλιος τοΰς δφθαλμοΰς πρός τόν ουρανόν, ώς 
ε: ώφειλε νά ϊδη καταβαίνοντα τόν λυτρωτήν αΰτοΰ άγγελον.

Ο οΰρανος ήτον αίθριώτατος. >
Έρριψε πέριξ αΰτοΰ βλέμματα τόσον διαπεραστικά’, ώστε έφαί- ) 

νέτο θέλων νά διατρυπήση τοΰς βράχους πρός άνακάλυψιν κα- < 
ταφυγίου. ’Αλλ’ οΰτοι ήσαν ομαλοί, άνευ άπορρωγάδων, άνευ σπη- < 
λαίων, μόλις κατάστικτοι υπό τινων βρύων καϊ έσχισμένοι ύπό < 
μικρών ρηγμάτων. Πτηνόν τι συρίζον έπήδα μεταξύ αΰτών. Εις \ 
τήν αδημονίαν τοΰ άνδρός τούτου ή φύσις άνταπεκρίνετο δι’ έντε- 
λοΰς ήρεμίας. <

‘Υπό άκατασχέτου δέ τότε απελπισίας καί φιλοστοργίας κι- x 
νούμενος δ Φά6:ος έλαβε τό τέκνον αΰτοΰ εις τάς άγκάλας του 
καί, ΰψόνων αΰτό μέχρι τοΰ στήθους, τό ήσπάσθη μετά παραφοράς· ; 
έπειτα φέρων αΰτήν πάντοτε τοιουτοτρόπως κατέβη πάλιν δρομαί- 1 
ως έως τον ποταμόν.

Άλλ’ οΰδ’ αΰτοΰ ούτε βοήθεια ούτε ύπεράσπισις· βράχοι μόνον ; 
διεσπαρμένοι τήδε κάκεϊσε έπί τής όχθης καί ποταμός αδιάβατος 

ρέων δπισθεν αΰτών.
‘Η Νίνα, τής δποίας ή έκπληξις έκφραζομένη κατ’ άρχάς δι’ ί 

Ανησυχίας μεταβάλλετο ολίγον κατ’ ολίγον εις τρόμον, οΰδεμίαν ί 
έποίει παρατήρησιν, οΰδεμίαν έπρόφερε λέξιν. Ήκολούθει άφωνος ? 

πάσας τάς κινήσεις τοΰ πατρός της, έγνώριζεν δτι κίνδυνος ή- ( 
πείλει αΰτόν, δτι άνθρωποί, τοΰς όποιους ήγνόει, τόν κατεδίωκον 
καί διά τοΰ παιδικού ένστικτου τοΰ αντικαθιστώντας τήν σκέψιν έ 
ύπήκουεν εις πάσαν τοΰ πατρός της θέλησιν, οΰδεμίαν λέξιν προ- 
φέρουσα.

‘Ο Φαβιος διηυθύνθη πρός τινα έπι τής όχθης βρα'χον ύ- έ 
ψηλόν καί απότομον μεταξΰ αΰτοΰ καί τοΰ ποταμού εΰρίσκετο 
στενόν διάστημα, ένθεν μεν περιοριζόμενον ύπό τοΰ ύδατος ένθεν S 
δέ ύπό τοΰ βράχου, δστις στρέφων πρός τά δπίσω καϊ φθάνων 
μέχρι τοΰ ύδατος έκλειε μίαν τών άκρων καί έεχημάτιζε κρύπτην ί 
Αδιέξοδον. Ανακαλυφθείς έκει δεν θά ήδύνατο νά εξέλθη. άλ- S 
λ’ άν υπήρχε μέσον τι υπεκφυγής, έκει εΰρίσκετο μάλλον ή άλλα- > 
χοΰ. $

Ό Φαβιος καί ή Νίνα, άκούοντες τοΰς διώκτας των ηλησιά- ? 
ζοντας, εϊσέδυσαν δπισθεν ταΰ βράχου. ?

Φθάσαντες εις τό έσχατον αΰτό άσυλον, ό πατήρ προσεκολ- ? 
λήθη πρός τόν βράχον, τό δέ τέκνον του πρός αϊτόν καί έναγω- ί 
νίως περιίμενον. ι

(ακολουθεί)

Η TSAN ΜΠΙΜΠΠ.

Ιστορία Ίνϋιχή.

Ότε οί απόγονοι τοΰ Ταμερλα’νου κατέβαλλον παρά τάς 

οχθας τοΰ Γάγγου τά. θεμέλια τής κυριαρχίας των, ωραία τις 

oar'i (βασίλισσα) έκράτει τό σκήπτρου εις τό κράτος

Ο ςαααβλτ χαν.

Άχμεναγάρα. Ώνομα’ζετο δέ ή ήγεμονϊς αΰτη, ώς κατά παράδο- 
σιν λέγεται, Τσάν Μπιμπή, χάριν βέβαια τής λευκοτάτης αΰ
τής δψεως· διότι τσάν μέν σημαίνει λευκόν, έπάργυρον, μπιμπή 
δέ κυρίαν. Επειδή δέ ήγάπα φις άκρον τάς τέχνας, κατέστησε 

"ά τε παλάτια κα! τοΰς κήπους της αριστουργήματα αρχιτεκτονι

κής καί καλλονής, ναούς, ούτως είπεΐν, φιλοκαλίας καί κομψότη-

τος. Καϊ δμως πάντα ταΰτα ήσαν πολΰ κατώτερα τοΰ κάλλους 
τής βασιλίσσης. Πάντες οί ποιηταί, έν έλλείψει μάλιστα ζωγρά

φων, περιέγραψαν καί έψαλαν αΰτό, καί μέχρι τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος σοφός τις μουσουλμάνος, ό ‘Υσάφ Ύδδαΰλ, άνύ- 

μνησεν αΰτό διά στίχων άνακαλούντων εϊς τήν μνήμην τήν σανσ
κριτικήν φιλολογίαν τών πάλαι χρόνων.

«... Ή στιλπνή αΰτής κόμη, εΰρύθμως διηρημένη εις δύο ? 
περιέβαλλε τάς άβράς καϊ λεύκάς παρειάς της άκτινοίολούσας ? 

ύπό δρόσου καί καθαρότητος. S
» Αί έβένινοι αΰτής δφρΰς εΐχον τό σχήμα καί τήν δύναμιν τοΰ J 

τόξου τοϋ Κάμα(*),  καί ύπό τά μακρά μαλακά της βλέφαρα, <

(*)  Οΰτως ονομάζεται παρά τών Ινδών ό θεός τοΰ έρωτος. 5
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έντί . της μελαίνης κόρης τών μεγάλων καί διαυγών οφθαλμών 
της έπλεον, ώς έντός τών ιερών λιμνών τοΰ ‘Ιμαλάγια δπου 
φοιτώσιν οί θεοί, αί φαεινότεραι ακτίνες τοΰ έπουρανίου φωτός.

» Λεπτοί, ίσοι καί λευκοί οί έδόντες αυτής έξήστραπτον με- । 
ταξ'υ τών μειδιώντων χειλεων της, ώς σταγόνες δρόσου εις τόν 

ήμίκλειστον κόλπον άνθους ροιάς.
»Τά μικρά ώτά της, συμμέτρως πεπλασμένα, αί λεπταί καί ; 

ροδόχροοι χέίρές της, οί μικροί της πόδες, παχυλοί καί τρυφεροί 
ώς κάλυκες λότου, έλαμπον ώς οί ώραιότεροι μαργαρϊται τής 
Ταπροβάνης καί οί ώραιότεροι άδάμαντες τής Γολγόνδης.

» Ή λεπτή καί ευλύγιστος αυτής ζώνη, τήν όποιαν καί μία 

χειρ αρκεί νά περιπτυχθή, έκάλλυνε τό περίκομψον κύρτωμα τών 
στρογγυλών δσφύων καί τον πλούτον τοΰ κόλπου αυτής, δπου αν
θούσα ή νεότης έπεδείκνυε τους έντελεστέρους τών θησαυρών της...

» Ποσάκις, ώ Τσάν Μπιμπή, καθημένη υπό τάς χρυσά; πτυ- 
χάς, ύπό τούς άλαβαστρίνους καί λιθοκολλήτους θόλους τών πα- 
λατίων σου, ή διαδαίνουσα ώστις ύπόπτερος Άψαράς ύπό τά θάλ- 
λοντα δένδρα τών κήπων σου, παρά τάς μαρμαρίνας πηγάς σου, 
έταράχθης παρά τών βόμδων τών μελισσών, τάς όποιας έδελέα- 
ζεν ή ευωδία τής πνοής σου, ή καί παρά τοΰ ψιθυρίσματος τής 
αΰρας φερούσης μακρόθεν πρός σέ τους περιπαθείς στεναγμούς 
πάντων έκείνων οιτινες, μόνον ίδόντες σε, δέν έδύναντο νά σέ 
λησμονήσωσι, σέ ήτις ύπο τάς μαλακάς πτυχάς τής κίτρινης σου 
χλαμύδος, έφαίνεσο πλαστουργηθεϊσα έκ καθαροΰ αργύρου ύπό τής 
θείας χειρός τοΰ Βισδακάρμα, τοΰ αιωνίου άγαλματοποιοΰ !....»

Φαίνεται λοιπόν δτι ή Τσάν Μπιμπή είχε τόσους μνηστήρας 
δσους καί ή ώραία έκείνη τής ’Ιθάκης βασίλισσα· άλλ’ ώς ή 
Πηνελόπη, καϊ αύτή άπέδαλε τού.- λάτρας της. Είτε εξ ύπερηφα- 
νίας είτε έξ ιδιοτροπίας ή λευκή κόρη τών ’Ινδιών δέν ήθελε νά 

ύποταχθή εϊς άνδρα- δεικνύουσα δέ δτι περιεφρόνει τον έρωτα και 
τήν λατρείαν, έξεδαπάνησε τά πολυτιμότερα έτη του έαρος αυτής 
καθημένη μόνη καί άνευ ύποστηρίγματος έπί τοΰ θρόνου τών προ

γόνων της.
Άλλ’ ήλθεν ώρα καθ’ ήν μετημελήθη· διότι, ίσταμένη μίαν 

τών ήμερων έπί τών έπάλξεων τής πρωτευούσης, είδε μακράν 
στίφη μέλανα κατερχόμενα- ήτο δέ ό Μογγολικός στρατός τοΰ 
ήγεμόνος τοΰ Δελί, είσδαλών είς τ'ο πλούσιον κράτος της. Μετά 
μικρόν στήλαι πυρός καί καπνού άνυψώθησαν έν μέσω τής πεδι- 

τήν όποιαν οί πολέμιοι έφερον πΰρ καί σίδηρον.
λοιπόν ήτο μέγας· άλλ’ ή Τσάν Μπιμπή, άπό- 

;σή αίχμάλω- 
πρίν δμως καταδικάση 
καρδία άνεπόλησεν άρ- 

Ένθυμήθη δτι 
τούς όποιους άπεδαλεν,

άδος, είς
‘Ο κίνδυνος

φασιν έχουσα ν’ άποθάνη μάλλον βασίλισσα ή νά 
τος είς χεϊρας έχθρικάς, δέν ένέδωκι 
έαυτήν εις θάνατον, ή γυναικεία αυτή, 
χαίαν τινα περίστασιν καί συνέλαβέ τινα ελπίδα, 
μετά τών άλλων άναριθμήτων έραστών, 
ήτο καί τις τοΰ όποιου τήν συνδρομήν δέν θά έζήτει έπί ματαίω. 
Έστειλε λοιπόν αμέσως πιστόν πρέσβυν πρός τόν Σαλαδάτ Χάν 
διά νά τόν προσκαλέση εις βοήθειαν της.

‘Ο Σαλαδάτ Χάν δέν είχε κληρονομήσει παρά τών πατέρων 
αύτοΰ οΰτε θρόνον οΰτε σκήπτρον. Συγκαταλεχθείς ποτέ καί αύ-

τός μετά τοΰ σμήνους τών μνηστήρων, οιτινες κατέκλυζαν τήν 
Άχμεναγάραν, άλλο τι δεν είχε νά θέση πρό τών ποδών τής 
Τσάν Μπιμπής ειμή όρκους ποιητοΰ, χάριτας νεότητος καί δνομα 
σεβαστόν. ’Επειδή δέ άπεβλήθη καί αύτός δπως και οί άντεράςαι 
του, άνεμίχθη είς τούς πολέμους καί τάς ραδιουργίας τών φιλό
δοξων, οιτινες διηγωνίζοντο τότε νά κυριεύσωσι τήν ’Ινδίαν. Άνε- 
μίχθη δέ ζητών νά λησμονήση τόν έρωτά του, ίσως δέ έπιθυμών 
καί ν’ άποθάνη- άλλ’ άλλοέζήτει καί άλλο εΰρεν εΰρε τύχην μεγάλην 
καί δύναμιν διότι έντός τριών έτών διεχάραξε διά τής σπάθης 
του πλούσιον κράτος πρός τό βορειοδυτικόν τής ’Ινδίας. Άλλά 
καί ήγεμονεύων καί ένδοξος, τήν εικόνα τής προσφιλούς αύτω 
Τσάν Μπιμπής είχεν άνεξαλείπτως κεχαραγμένην εις τήν καρ
δίαν του καί είς αύτήν απέδιδε τά κατορθώματα καί τήν επιτυ

χίαν του.
Μόλις έφθασεν ό πρέσβυς τής Τσάν Μπιμπής καϊ συναθροίσας 

αμέσως τούς ύποτελεϊς καί τούς στρατιώτας του, διευθύνθη δρο

μαίος πρός τήν Άχμεναγάραν.
Δυστυχώς δμως μακρόν διάστημα διεχώριζε τά δύο κράτη· ή 

πολιορκία έξηκολουθειτο όλονέν, καί δ εύάριθμος τών πολιορκου- 
μένων στρατός ήλαττοΰτο καθ’ έκάστην. Έπειδή δέ δέν έφαίνετο 
ή ζητηθεϊσα βοήθεια, έπρεπε ταχέως νά παραδοθώσιν. Ίδοΰσα 
έπί τέλους ή βασίλισσα δτι πάσα περαιτέρω άντίστασις ήτο μα- 
ταία, κατεκρημνίσθη είς φρέαρ βαθύτατου. Άλλά μόλις τό πάφλα
σαν ύδωρ έκάλυψε τό ώράΐον σώμα τής Τσάν Μπιμπής, καί ςρα- 
τός πολυάριθμος έφάνη. δστις έντός τινων ώρών διεσκόρπισε τούς 
πολιορκητάς. Τροπαιοΰχος λοιπόν καί χαίρων δ Σαλαδάτ Χάν 
έστησε τάς σκηνάς του έπί τού βράχου τοΰ κειμένου άνωθεν τής 
πόλεως. Άλλά, φεΰ ! τάς έστησεν άργά. Μαθών τήν έπιόΰσαν 
τόν θάνατον τής έρωμένης του, έκάλεσε τόν οίνοχόον του, καί τόν 
διέταξε νά άναμίξη είς τό σιρμπίτι του δραστηριώτατον δηλη- 
τήριον έπειτα δέ, ροφήσας διά μιας τό ποτήριον, έξέψυξε τό 
βλέμμα έχων πρός τό μέρος δπου έκειτο τό λείψανον τής πολυ- 
ποθήτου Τσάν Μπιμπής. Οί περί αύτόν άνήγειραν τότε τό έξαί- 
σιον μαυσωλείου τό όποιον φαίνεται ετι και σήμερον, και ο^λαος 
έξακολουθεΐ φέρων είς τόν τάφον αύτοΰ αρώματα, οπώρας 

άνθη.

κα

Η ΕΟΡΤΗ
τοΰ έ> Έλληκιχοδ Λυχιιον.

Μετά τό πέρας τών δημοσίων έςετάσεων, οιαρχεσασών επι 
μίαν έδδομάδα, τό έκπαιδευτήριον τοΰτο δεκάτήν τρίτην φορά» έ- 
τέλεσεν έφέτος τήν εορτήν του, τήν όποιαν έτίμησαν ό Σεδ. Ά
γιος Σμύρνης κ. Μελέτιος καί ό Εκλαμπρότατος Γεν. Πρόξενος 
τής Ελλάδος κ. Σ'. Τριανταφυλλής μετά πολλών άλλων αξιότιμων 

κυρίων καί κυριών.

‘II εορτή ήρξατο τήν 4 1)2 μ. μ. δι’ ‘Ελληνικών καί Γαλ
λικών ασμάτων ασθέντων ύπό τών μαθητών τής φωνητικής μου

σικής, τοΰ διδασκάλου κυρίου Ούεσπεσιανοΰ Καπογρόσου συνο- 
δεύοντος είς τό κλειδοκύμβαλου. ’Ακολούθως έξεφωνήθη ύπό 

τοΰ ένός τών Διευθυντών τοΰ Λυκείου Γ. Γρηγοριάδου δ προσε
χώς δημοσιευθησόμενος λόγος, τόν όποιον διεδέχθησαν αύθις Ελ
ληνικά καί Γαλλικά άσματα. Μετά ταΰτα ήρξατο ή έπίσημος 
διανομή τών ένδεικτικών καί βράβευσις τών έκλεκτών μαθητών, 
έκάστου αύτών λαμβάνοντος τό ένδεικτικόν παρά τών χειρών 
τοΰ Πανιερωτα’του Μητροπολίτου Σμύρνης καί μετά σεβασμού ά- 
σπαζομενου τήν δεξιάν τής Αύτοΰ Σεβασμιότητας, Ήτις πάντας 
εύλογοΰσα άπέτεινεν ένί έκα’στω τά είκότα, τους μέν έπιμελεϊς καί 
χρηστούς έπαινοΰσα καί ένθαρρύνουσα είς τήν ακανθώδη δδόν τής 
άρετής, τούς δέ ραθυμήσαντας πατρικώτατα προτρέπουσα καί έξ- 
εγείρουσα τήν υπνώττουσαν φιλοτιμίαν αύτών.

Μετά τήν διανομήν τών ένδεικτικών καί βράδευσιν τών μαθη
τών τώνρριών τάξεων τοΰ Έλλ. σχολείου καί τής άνωτέρας πρώ
της γυμνασιακής τάξεως έγένετο μικρά άνάπαυλα, δτε πρός ψυ
χαγωγίαν τών παρόντων οί μαθηταί τής μουσικής έμελψαν έκ 
τρίτου έκλεκτά εθνικά καί Γαλλικά άσματα, μεθ’δ ήρξατο ή δι
ανομή τών ένδεικτικών καί βραβείων ε’ς τούς μαθητάς τοΰ προ- 
παίδευτικοΰ σχολείου, περιέχοντας τρία τμήματα· έγένετο δέ αυ
τή ώς ή τών τεσσάρων άνωτέρων τάξεων τοΰ λυκείου.

Περαιωθείσης ούτω .τής διανομής καί βραβεύσεως, έπεσφραγί- 
σδη ή τελετή διά τής μελωδίας έτέρων έκλεκτών ασμάτων, κα) 
ούτως έληξε» ή εορτή τοΰ περί ου ό λόγος Λυκείου τήν 7ην 
ώραν μ· μ.

Η Διεύθυνσις τοΰ ‘Ελ. Λυκείου καί δημοσία έκφράζει τήν ευ
γνωμοσύνην της πρός πάντας μέν τούς τιμήσαντας τήν εορτήν 
του υπ αυτών διευθυνομένου έκπαιδευτηρίου, ίδια δέ πρός τε τον 
Σε6. Άγιον Σμύρνης καί πρός τόν Έκλαμπρότατον Γ. Πρόξενον 
τής 'Ελλάδος μεθ’ ύπομονής παραμείναντας μέχρι τέλους αύτής.

ΕΠΙΣΤ0Λ4Ι ΛΙΒΙΓΚΣΤΩΝ. .

Γεω-

J 
)

’Εσχάτως άνεγνώσθησαν έν τινι συνεδριάσει τής Βασιλ, 
γραφικής έταιρίας έν Λονδίνω έπιστολαί τινες τοΰ Δόκτορος Λί- 
βιγκστων.

Έν μιά έπιστολή του ό Λίβιγκστων όμιλέΐ περί τής άνακα- 
λύψεως τής λίμνης «Βικτωρίας Νυάντζα » ύπό τοΰ Σπέκ, δστις 
ύπέλαβεν δτι ένταΰθα εύρίσκονται αί πηγαί τοΰ Νείλου καί λέγει 

δτι, κατ’ αύτόν, αί αληθείς πηγαί τοΰ μεγάλου τούτου ποταμού 
πρέπει νά ήνε 500 έως 600 μίλια μακρύτερα έν τή πεδιάδι.

Βραδύτερον έν 1870, μηνί Νοεμβρίω, άφηγεΐται πώς έφθασεν 
αύτός δ ίδιος εις τάς «περιφήμους κρήνας τοΰ Νείλου », ών μνη

μονεύει ό ‘Ηρόδοτος, καί αί μέν ρέουσ» πρός βορρά» έν τή Αιγύ
πτιο, αί δέ πρός μεσημβρίαν έν τή κάτω Αιθιοπία.

Αι λίμναι, έξ ών αί κρήναι τοΰ Νείλου συντηρούνται καί αϊ- 
τίνες εύρίσκονται παρά τούς πρόποδας τοΰ «Όρους τής Σελήνης» 
τοΰ Πτολεμαίου, έκτείνονται έπί 700—800 μιλιών έξ άνατολών 
πρός δυσμάς· τά ύδατα έξέρχονται άπό τριών ύπερμεγέθων δεξα - 
μενών.

« ‘Η Τανγανίκα εΐνε λίμνη 30—40 μιλιών πλάτους. Ή 
Λουαλάβα, δπου εύρίσκομαι, εινε έτέρα λίμνη, 2—6 μιλιών 
πλάτους. Τέλος ή δυτική δεξαμενή εΐνε έπίσης μεγάλη. Ό Πτο
λεμαίος δέν όμιλεϊ ή διά τάς δύο κυριωτέρας δεξαμενάς, άλλ’ έ
λαβε τάς πληροφορίας του έκ τοΰ στόματος τών προκατόχων αύ
τοΰ, οιτινες έλαβον ταύτας παρά περιηγητών έπισκεφθέντων τάς 
χώρας ταύτας· αί πληροφορίαι δύνανται νά ώσι διεστραμμέναι. Τό 
μέγα σφάλμα τοΰ Σπέκ ύπήρξεν δτι έστηρΐχθη κατά γράμμα είς 
τάς προγενεστέρας ύποθέσεις. »

Οτε άνεκάλυψε τήν Βικτωρίαν - Νυάντζα, έπίστευσε χωρίς 
νά διστάση, δτι αί πηγαί τοΰ Νείλου ήσαν έκεϊ, καί άμα εΐδον 
ουτος και δ Γράντ τήν Νυα'νζαν έστρεφαν τά νώτα πρός τάς άλη- 
θεϊς πηγάς, έν ώ, έάν άμφίβακλον περί τής άκριβείας τών σκέ- 
ψεών των, ήθελον δυνηθή νά είσδύσωσι πρός δυσμάς έν τή με- 
γαλη φαραγκι και ήθελον ανακαλύψει τούς ισχυρούς έκείνους 
ρύακας, οιτινες δέν έχουσι μέν 80—90 ύάρδων ώς δ λευκός 
Νείλος, αλλ δμως 4,000 έως 8,000 ύάρδων βάθος ύδατος.

Η αυτή έπιστολή τελευτά διά τινων συγκινητικών λέξεων.
» 'Έχω σκληράν τινα έπιθυμίαν νά έπιστρέψω έντεΰθεν ού- 

δεμιαν επιστολήν έλαβον άπό τοΰ 1866. Άνευ άνησυχίας δέ δέν 
έπεχείρισα νά γράψω συγγραφήν πλήρη περί τών πηγών. Αισθά
νομαι δτι συγχρόνως τό καθήκον μέ ώθεϊ πρός τήν οικογένειαν 
μου καί αύτό τοΰτο μέ ύποχρεοΐ νά έμμείνω είς τό έργον μου».

Έν 1873, έγγραφεν έπιστολήν πρός τόν σίρ Η. Bawlinsoa, 
άρχομένην ώς εξής.

η Άνεγνώρισα, δτε έγκατέλειπον τήν Ούνιανυέμβε ένεκεν τοΰ 
νΰν ταξειδείου μου, δπερ θέλει συμπληρώσει τόν κύκλον τών 
εκδρομών μου, δτι λίαν άδυνάτως έξέφρασα ύμϊν τήν πρός ύμάς 
εύγνωμοσύνην μου διά τήν. μέριμναν περί τήν άποστολήν βοη

θημάτων, άτινα μοί άπεστείλατε, άλλ’ ή μην τοσοϋτον εύτυχής 
δτι δ κ. Στάνλεΰ ήδυνήθη νά μοί προμηθεύση 56 άνθρώπους έ- 
λευθέρους καί τά άναγκαϊα έφόδια πρός έξακολούθησιν τοΰ τα- 
ςειδίου μου. ώστε ώμοίαζα πρός παιδίον έπανερχόμενον έκ τοΰ 
σχολείου, άντί πρός γηραιόν σκελετόν ώς εΐχον κατασταθή, 
/Λ·?τ’ί · · · ·

(Ήμερήσια Νέα.)
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ.

) Ό κ. Rousseau έδημοσι’ευσεν έσχάτως έν τώ Νείλω σπουδαίαν 
? πραγματείαν περί καλλιέργειας τής αμπέλου έν Αϊγύπτω,έξ ής με- 
1 ταφέρομεν εις τάς στήλας ήμών τάς έξης τελευταίας παραγράφους. 
J> <ι Ε'.μΐ κάτοχος τετρακοσίων περίπου έχλεχτών ειδών τής τρα- 
‘ πέζης χαί τού πατητηριού διαφόρων χυριωτέρων χωρών Ευρωπαί
οι χών χαί Ασιατικών, έν αϊς ή άμπελος καλλιεργείται· υποβάλλω 
ι αυτά εις συγκριτικήν τινα έξέτασιν, διότι μεταξύ αυτών ύπάρ- 
>’ χουσι πολλά ειοη όμοια υπό διάφορα ονόματα, καθόσον ταϋτα μοί 
■ άπεσταλήσαν έκ τόπων λίαν άπομεμαχρυσμένων άλλήλων.
<’ Ίδοΰ έν συνόψει τό έξαγόμενον τών παρατηρήσεων, άς ήδυνή- 
. θην να επιχειρίσω κατά τό διάστημα τής έν Αίγύπτω διαμονής 
J μου- ή» λ Λίαν εύχαριστηθή έάν ή μικρά αυτή μελέτη ήθελε 
<’ Οεωρηθή αξία τής προσοχής τών συναδέλφων μου. ’Απολείπονται 
ι. πολλά νά =ίπω έτι περί τοΰ αντικειμένου τούτου, αλλά προτίθε

μαι νά έκύεσω κατόπιν δι*  άλλου έργου τό αποτέλεσμα τών ών 
> ποιούμαι ήόη έπί τοΰ Αιγυπτιακού έδάφους ερευνών, ώς καϊ εΐδι- 
’ κής τινρς μελέτης περί τής καλλιεργίας τών καρπών.
' 'Η Αίγυπτος, ή καί εΰθυδρομούσα δέν έφθασεν είσέτι εις τό 
$ ύψος τής Ευρωπαϊκής προόδου ούτε εις τήν θέσιν, ήν έν τή άρ- 
s χαιότητι κατεϊχεν ή γη αυτής είνε ή γονιμωτέρα τής υδρογείου 

σφαίρας, ή δέ γεωγραφική αυτής θέσις ή προσφορωτέρα. Ή συνετή
καί πεφωτισμένη κυβέρνησις τής A. Γ. τού Χεδδίβου ’Ισμαήλ 
Πασσα, ής αί ενθαρρύνσεις άπηλλαγμέναι πάσκς προλήψεως βοη- 

) θοΰσι τήν φυτολογίαν, ήτις εινε ό πρόδρομος τής τελειοποιήσεως 

? τής γεωργίας, θέλει έπαναφέρει έπί τών γονίμων τούτων παοα- 
? λίων τήν αφθονίαν καί τήν ευδαιμονίαν, ήν άπώλεσαν κατά τήν 
'? έπί μάκρους αιώνας δουλείαν καί έθνικήν κατάπτωσιν.
; (Έκ τών Ημερησίων Νέων)

—__________

ΜΙΑ ΓΑΑΑΙΣ ΗΡΩΙΣ.

Ό στρατάρχης Μάκ-Μαών έδέξατο έσχάτως εις άκρόασιν 
γυναΐκά τινα, ής ό βίος είνε λίαν περίεργος. Αΰτη εΐνε αρχαία 
οίνοπώλις τοΰ 32ου τάγματος τής γραμμής καί τοΰ 2ου συντάγ
ματος τών Ζουάβων, τετιμημένη. διά τοΰ παρασήμου τής λεγε- 

ώνος τής τιμής καί παρευρεθεϊσα εις τάς έκστρατείας τής Κρι- ; 
μαίας χαί τής ’Ιταλίας.

Ή γυνή αΰτη εις πολλάς περιστάσεις έπεδείξατο θάρρος καί 
πατριωτισμόν άξιον τών μεγαλειτέρων έπαίνων έν τή άλώσε: τής j 
Μαγέντας ώρμησε περιφρονήσασα τήν χάλαζαν τών σφαιρών καί ί 
έσωσε τήν σημαίαν τών Ζουαβων, ήν δύο Αυστριακοί στρατιώται > 
ήρπασαν. Διά τήν ένδοξον δέ ταύτην πράξιν άπενεμήθη εις αυτήν 
δ σταυρός τής λεγεώνος τής τιμής.

Έν τω κατά τής Πρωσσίας πολέμω αυτή ήχολούθησε τό 32ον < 
σύνταγμα. Ευρισκόμενη πλησίον τήςΤριομδίλλης έξυδρίσθη έν τή ί 
δημοσία όδω παρά δύο Βαυαρών στρατιωτών. ςΗ έρις έπεραιώθη 
διά τού θανάτου τού ενός ύβριστοΰ. Ή οίνοπώλις συνελήφθη, ώδη- ) 
γήθη εις Μέτζ καί χατεδικάσθη ολίγον ύστερον παρά τού στρατό- ( 
δικείου εις θάνατον.

Άλλ’ έσώθη διά τής παρεμβάσεως τοΰ πρίγκηπος Φριδερίκου 
Καρόλου, ευρισκομένου τότε εις Μέτζ, όστις μαθών ότι έμελλον ? 
νά τουφεκίσωσι μίαν γυναίκα, αφού έλαβε γνώσιν τών κατά τήν 
δίκην αυτής έζήτησε καί κατόρθωσε νά δοθή εις τήν καταδίκου < 
πλήρης χάρις. . '>

‘Η ήρωίς αΰτη κατοικεί σήμερον έν τή όδω Βανδώμης καί 
άποζή έχ τής εργασίας της· ονομάζεται Άννεττα Αεβρόν, έχει 
ήλικίαν 51 έτών, άνάστημα μέτριον και φυσιογνωμίαν άποδει- 
κνύουσαν μεγάλην ένεργητικότητα. (Έκ τής ’Ελευθερίας). )

Ουτω λοιπόν παρέρχεται τοΰ βίου μας τό

ΕΙΙΑΝΕΡΧΕΤΑΙ.

φυλλον,

εκ νέου

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
εις τό

ΠΕΡΙ ΛΑΧΩΡΠΣ.

Σελ. 93 αντί Ρανή (βασίλισσα) διόρθου Ρανή (βασίλισσα) Τζένδα, μήτηρ τοΰ Δελίδ-Σιγγ.
» » » Τζένδα (μήτηρ τοΰ Δελίδ-Σίγγ.) διόρθου Δελίδ-Σιγγ.
» 168 » Ράδσια Σούψετ-Σιγγ διόρθου Ράδσια Σουτσιέτ-Σιγγ.
» 207 » συνέχεια άπο σελ. 108 διόρθου συνέχεια από σελ. 168.
» » » τών ύπό τήν 4ην εΐκ. γεγραμμένων διόρθου ώς έξης· Σερδάρ Δοστ. Μεχμέτ ήγεμών τής Καβούλ, 1

δστις αίχμαλωτισδεις παρά τών “Αγγλων άλλοτε καί 
αξιωθείς παρ’ αυτών φιλικής περιποιήσεως καί έλευθε- 
ρίας συνεμάχησε μόλον τοϋτο έναντίου των κατά τον 
τελευταϊον πόλεμον τής Λαχώρης.

» 233 στηλ. δ, στιχ. 40 αντί έντος διόρθου· έκτός.

Σ. Δ. Ή περί Λαχώρης πραγματεία είχε σταλή ήμΐν προς δημοσίευσιν παρά τοΰ έν Άοριανουπόλει Άσκληίιάδου έξοχ. κυρ.Κωνστ. Ζουπάν.


