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Ή  Β όρειός Π ύ λ η

Ε ις  Σελ. 82 και 106 τού Δ ’. Τόμου τής ’Α ποθή
κης κατεχωρήσαμεν δύο άρθρα περί τών Κινικών Πό
λεων, και ιδιαιτέρως περιγραφήν τού Πεκίνου. "Οθεν 
ολίγα τινα μονον ε’πισυνάπτομεν εις τήν προτεταγμένην 
εικόνα, ώς προς άνάμνησιν.

Γο ΠεκΓνον, η πρωτεύουσα τής Κ ίνας, καί ό τόπος 
τής τού αύτοκρατορος διατριβής, κείται πλησίον τής 
βορεχανατολικής κόγχης τού βασιλείου, ε’ντός πεντή
κοντα μιλίων ε’κ τού μεγάλου τείχους. 'Ως δ’ αί πλειό. 
τεραχ των άλλων Κινικων πόλεων, εΓναι κανονικώς ρυ-
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μοτομημένη. Δύο άγυιαί, τεσσάρων μιλίων τό μήκος, 
καί εκατόν είκοσι ποδών τό πλάτος, ε’κτείνονται άπό τής 
νοτίου εις τήν βόρειον πύλην, διατέμνονται δ’ άπό δύο άλ- 
λας ίσομήκεις καί ίσοπλατεΓς. Α ί λοιπαί όδοί είναι μι- 
κραί, καί έμπορούν νά θεωρώνται μόνον ώς στενωποί. 
"Ολαι είναι άστρωτοι, καί καλύπτονται μέ άμμον καί 
χώ μα- φυλάσσονται δμως καθαριώταται, καί βρέχονται 
συνεχώς. Αί κυριώτεραι όδοί συνίστανται σχεδόν έξ 
ολοκλήρου άπό σειράς εργαστηρίων, τά οποία είναι βαμ 
μένα, χρυσωμένα, καί μεγαλοπρεπούς ε’στολισμένα. Γα·
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λανον και πράσινον, .¿¡¿ον και χρυσούν, εΓναι τα έπι- 
κρατούντα χρώματα επί των τοίχων. Το κανονικόν 
σχήμα των οδών, αί πεδιναί στέγαι, καί τα προς καλ
λωπισμόν ποικίλα σημεία, κάμνουσι το ΠεκΓνον να 
φαίνεται ως μεγα τ ι στρατόπεδο;. Αί οδοί γέμουσι 
πάντοτε άπό ανθρώπους, ε’ξ αιτίας μάλιστα των πολυ
αρίθμων τεχνών αίτινες ε'νεργούνται είς το ύπαιθρον. 
Τ α  πολυάριθμα κινητά εργαστήρια των χαλκέων, κου
ρεών, καί πεδιλοποιιών· αί σκηναί καί καλυβαι δπου 
εκτίθενται εις πωλησιν τέί, οπώραι, όρυζιον, καί άλλα 
βρώσιμα· αί άγέλαι των ε’κ της Ταρταρίας άνθρακο- 
φορων δρομαδων, καί τα πλήρη λαχανικών χειροκίνητα 
φορεία, μικρόν τι μονον διάστημα άφίνουσι κενόν.

Ί  ο ΠεκΓνον είναι όχυρα πόλις, κατά το Κινικόν σύ
στημα. Τ είχη  περικυκλούσιν αυτήν, 30 πόδας ύψη. 
λα και 25 παχεα είς την βάσιν των, με τετραγωνικούς 
πυ'ργους εκ διαλειμμάτων τοποθετημένους. Το αύτο- 
κρατορικόν παλάτιον είναι περίβολος εντός τής πόλεως, 
ε’σχηματισμένος υπό του καλούμενου Κίτρινου Τείχους. 
Τό έν αύτω διάστημα, ως εν μίλιον μακρόν, καί ως 
τρια τέταρτα του μιλίου πλατύ, είναι τεχνητώς κατε- 
σκευασμενον είς μίμησιν τής άγροτικής φυσεως. Τό 
δ έξω τής πολεως αύτοκρατορικόν παλάτιον παριστάνει 
τά αυτά θεάματα, άλλά πολύ μάλλον εκτεταμένα, διότι 
καλύπτει περιοχήν 100 τετραγωνικών μιλίων. *0 
πληθυσμός του Πεκίνου λέγεται δτι άναβαίνει είς 
3,000,000.

Τ Ο  Ε Ν  Β Α Κ Ο Τ  Α Κ Ο Ι Μ Η Ί Ό Ν  Π Α Ρ .

I Ο ε’πι τής Κασπιας Θαλάσσης μικρόν άκρωτήριον 
Άψερον είναι άπό τούς πλέον άλλοκότους τόπους τής 
γής. ΚεΓται δέ είς τήν Γεωργίαν, καί πριν μέν ε’λο- 
γί£ετο τής Ά σ ία ς μέρος· άλλ’ άφοϋ κατέστη Τωσσική 
ε’παρχία, θεωρείται ως άνήκον είς τήν Ευρώπην. Ή  
επιφάνεια του άκρωτηρίου είναι άκαρπος, σχεδόν άνυ- 
δρος, και παντη άοενορος. Τό χώμα είναι ε’μπεπλη- 
σμένον άπό νάφθαν, εύφλόγιστον άσφαλτώδες έλαιον, 
τό οποίον είς τινα μέρη άναβαίνει αυτόματον είς τήν 
επιφάνειαν, και προσέτι ευρισκεται σχεδόν όπου καί άν 
ήθελε τις σκαψειν. Πολλαχού εξερχεται από τρύπας τής 
γής παμπολυ αέριον δμοιον κατά τήν φυσιν μέ
τό άέριον τών άνθράκων ή του ε’λαίου· μεταχειρίζονται 
δ’ αυτό οί κάτοικοι ώστε νά φωτίζωσι τά δωμάτιά των, 
διά σωλήνων αυτό άγοντες· καί προσέτι ως πυρ, διά 
νά μαγειρευωσι τάς τροφάς, νά θερμαίνωσι τάς κατοι
κίας των, και δι α/θα πολλά. Ε χε ι δέ τό κέντρον 
της ενεργειας της η πυρώδης αύτη ύλη πλησίον τής 
κωμοπολεως Βακούς, ητις είναι ή πρωτεύουσα τής πε- 
ριοχής.

Οι άρχαίοι Πέρσαι ήσαν πυρολάτρεις· ε’προσκύνουν 
δέ τον ήλιον ώς πηγήν του πυρός, καί διετήρουν άκοί- 
μητα πυρά ώς άντιπρόσωπον αύτού είς τό διάστημα 
τής απουσίας του. Η προοδος τής Μωαμεθανικής 
θρησκείας έσβεσε, κατα μεγα μέρος, τήν πίστιν τών

πυρολατρευτων άλλ’εΰρίσκονται άκόμη διεσκορπισμένα 
είς τήν Περσίαν λείψανά τινα τής άρχαίας αίρέσεως, 
καί πολλοί ε’κ τών οπαδών αύτής κατοικούσι προ πολλού 
είς τάς ’Ινδίας, έξαιρέτως είς τήν Βομβαίην, δπου 
συγκροτούν ευυπόληπτον καί σημαντικόν μέρος τού πλη
θυσμού. Ε ίς  άνθρωπους τού τοιούτου φρονήματος τό 
ε’ν Βακού διηνεκές πύρ ήθελεν είσθαι φυσικά ελκυστι
κόν άντικείμενον· δθεν καί ε’ξ άρχαιοτάτων χρόνων 
εύρίσκομεν ε’κείσε κατάστημά των. Περιέφραξαν μ* 
υψηλόν τοίχον τόπον τινά, δθεν εξέρχεται μεγίστη 
ποσότης άερίου, τό οποίον έχουσι πάντοτε άναμμένον. 
Τό μέρος τούτο περιέγραψαν διάφοροι περιηγηταί, έξ 
ων ό έσχατος, 'Ρώσσος, τού οποίου τό ημερολόγιου ε’ξε- 
δόθη τό 1833, έφθασεν είς τόν τόπον ε’ν καιρώ νυκτός. 
“  Μακρόθεν,” λέγει, “  ικανήν ώραν πριν φθάσωμεν, 
είδομεν τάς φλόγας. ΤΗτο δέ παράξενου θέαμα' κατά 
πρώτον ε’φάνησαν τέσσαρες κυριώτεραι γλώσσαι· όσον 
δ’ ε’πλησιάζομεν, ήρχισαν νά φαίνωνται άρκεταί μικρό- 
τεραι άναβαίνουσαι άπό τήν γήν. Αί τέσσαρες γλώσ- 
σαι άνέβαινον υψηλότατα, καί κατεφώτιζον άπασαν 
τήν περίχωρον, ητις είναι άκαρπος καί έρημος. ’Ε π ί 
τέλους, είδομεν υψηλόν τοίχον ε’κ λευκής πέτρας, ύπερ- 
άνω τού οποίου άνέβαινον τέσσαρες μεγάλοι σωλήνες 
ως καπνοδόχαι- άπό τούς σωλήνας τούτους ε’ξήρχοντο 
οί στύλοι τής φλογός, τούς οποίους πρώτον είδομ.εν, 
Ε ίς  μαγευμένον τι παλάτιον μας ε’φάνη ότι πλησιά- 
ζομ,εν.”

’Αγνοείται μέν όποία ήτον ή κατάστασις τού τόπου 
τούτου είς πολλά μεμακρυσμένην ε’π ο χή ν  άλλά περί- 
γράφει αυτόν ό "Αραψ συγγραφεύς Μασσούδης, δστις 
ήκμαζε προ 900 ε’τών. Αέγει ότι άπό χωρίον τι έν 
Βακού, έμπλεων λευκής νάφθης, άναβαίνει στήλη φλο
γός είς μέγιστον ύψος, ορατή πανταχόθεν 100 παρα- 
σάγγας μακράν. ’Επειδή δέ ό παρασάγγης πρέπει, τό 
ε’λάχιστον, νά ΰπερβαίνη έν μίλιον, καί πιθανώς τρία 
ή τέσσαρα, ε’μπορεί τις εύλόγως νά ύποπτευθή- ’Α σια
τικόν ύφος υπερβολής, τόσον είς τόν προηγούμενου υπο
λογισμόν, όσον καί είς τόν επόμενον, πλήν άν έκτοτε 
ήλλαξαν μεγάλως τά πράγματα'— “ Κάμνει κρότον ώς 
βροντής, καί άναρρίπτει πυριφλεγείς πέτρας εωσού δεν 
φθάνει άνθρωπον δμμα.”

Ουδείς Ευρωπαίος συγγραφεύς έκαμε μνήμην τού 
τοπου τούτου, κ α θ ’ όσον γνωρίζομεν, άρχη’τερα τού 
'Ρωσσου περιηγητού ’Αλεξάνδρου Νικιτίν, όστις είδεν 
αυτόν ε’νώ ε’πορεύετο είς τάς ’Ινδίας τό 1470’ λέγει όι 
άπλώς ότι είδεν είς τήν Βακού τό αιωνίως καιόμενον πύρ..

Οί έν Βακού πυρολάτρεις διατρίβουν ε’ν γίνει είς τ-ό 
νοσερόν τούτο μέρος πλειότερον ή όλιγώτερον χρόνον, 
κατά τήν θερμότητα τής πίστεώς των. Ή  βραχυτέρα 
διατριβή είναι πενταετής· πολλοί στέκουν όκτώ έτη, 
ολίγοι δέ τινες, ώς άγιοι θεωρούμενοι, μέχρι θανάτου. 
’Επειδή ό 'Ρώσσος περιηγητής καλεί αυτούς Ί ν -  
δούς, πιθανόν ότι όλοι είναι άπό τάς ’Ινδίας. Ζώσι 
δε μόνον άπό λαχανικά, τά όποία καλλιεργούν ίδιοχεί-
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ρως, καί πας ενας μαγειρεύει καί τρώγει τήν τροφήν του 
μόνος είς τό κελλίον του. Τ ά  πρός ζωήν πορίζονται 
ύς έπιτοπλείστον άπό τήν ελεημοσύνην τών ομοθρή
σκων, εξ ών είς, τωρα διατριβών είς Ά στραχάν, χ ο 
ρηγεί τό πλείστον μέρος. Πολλάκις στέλλουσι πρός 
αυτούς ικανά δώρα καί οί τήν Κασπίαν Θάλασσαν 
περιπλέοντες, ώς είδος άνταμοιβής διά τήν ε’κ τού πυ
ρός ωφέλειαν τού διατηρουμένου είς τάς προειρημένας 
τεσσαρας ύψηλάς καπνοδόχας, αίτινες συνιστώσι κα- 
ταλληλότατον φάρον.

Ρο ένδοτερον, ως περιγράφει αΰτό ό περιηγητής μας, 
φαίνεται έκπληκτικώτατον. “ Θάμβος,’’ λέγει, “  διή. 
γειρεν ή ενώπιον ημών θέα. Εύρέθημεν είς μέγα τε- 
τραγωνον φωτεινότατου, ευ τω μεσω τού οποίου είδομεν 
οικοδομήν, άφ’ ής ε’ξήρχοντο τέσσαρες μεγάλοι καί υψη
λοί σωλήνες, πύρ ε’κπέμποντες. Τό φως τού πυρός τού
του εκπλήττει επίσης και θαμβονει τούς νεοφερμένους. 
Παρα τούς τοίχους είναι τοποθετημένα τά κελλία τών 
’Ινδών, άφ’ ών ε’ξήρχουτο είς κατόπιν τού άλλου μέ ζώ
νην μόνον καί κεφαλοδέτην. Τό μελάγχροινον δέρμα 
των, η λυτη κομη (διότι πολλών οίτινες δέν έφόρουν κε
φαλοδέτην έκρέματο ε’ν άταξία κα θ’ δλον αύτής τό μή
κος) και ή τού σώματος ύπερβολική ίσχνότης, έπέφερον 
εις ημας αλλοκοτα αισθήματα. Ο πρώτον πλησιάσας 
προσεκάλεσεν ή μ ίς  νά είσέλθωμεν είς τό κελλίον του· 
μονα είς αύτό έπιπλα ήσαν άθλιός τις τάπης καί δύο 
προχοαι· άλλ έξω τής θύρας ίστατο ροδή ώραιοτάτη. 
ί α  πλειοτερα των κελλιων ησαν μικρά· φλόγες άνέ- 

βρυον είς σχεδόν όλα, είτε κατ’ ευθείαν άπό τρύπας 
*ίς τό έδαφος, είτε άπό πήλινους σωλήνας είς τήν γήν 
έμπεπηγμενους, οίτινες χρησιμεύουσιν ώς λύχνοι.

Εν τω μεσω τού περιβόλου είναι ό τόπος, είς τόν 
οποίον οί άνθρωποι ουτοι καίουσι τούς νεκρούς των. 
Ε ίναι δέ σπήλαιον έσκαμμένον είς τήν γήν, έξ περί
που τετραγωνικών ποδών, τριών δέ τό βάθος, άπό με- 
γάλας πλάκας έσκεπασμένον. Ό  θόλος ουτος. ώς π ίν  
άλλο άνοιγμα είς τό έδαφος, γέμει πάντοτε άερίου. 
Οταν^αποθάνη Πυρολάτρις, οί ε’πιζώντες άλείφουσι 

με βουτυρον τό σώμά του, καί θέτουν αύτό επί τού θό- 
λου έπειτα βαλλουσι πύρ εις τό άέριον, τό διά μέσου 
τών πλακών έξερχόμενον, καί τό σώμα ταχέως άναλί- 
σκεται.  ̂ Μετά ταύτα, συνάγοντες ε’πιμελώς δλην τήν 
τέφραν, ητις διά τών χαραμάδων έπεσεν ε’ντός τού θόλου, 
διασκορπίζουν αύτήν είς τούς άνεμους, καί ούτω τελειό- 
νει η ιεροπραξία.

Τό άέριον είναι τής αύτής φύσεως μέ τό ε’ξ άνθρά- 
κων παραγομενον, καί πρός φωτισμόν τών πόλεων ε’ν 
Ευρώπη χρησιμεύον καθαρώτερον όμως, καθό άοσμου 
και_μηδεμιαν ε’νόχλησιν φέρον είς τήν άναπνοήν. ' Τό 
χρώμα του είναι κιτρινωπόν λευκόν, καί λαμπρότατου- 
δθεν αποδεικνύεται «τι δέν είναι καθαρόν ύδρογόνον, 
το οποίον άνάπτει μέ άμυδράν γαλανήν φλόγα. Και- 
ομενον ^εκδίδει μεγίστην θερμότητα, αρκετήν ώστε νά 
καμίνευση άσβεστου- πολύ δέ μεταχειρίζονται αύτό

πρός τούτο οι εγχώριοι. Μέ κοινόν άέρα συμμιγνυόμε- 
νον, επιφερει εκπυρσοκροτησιν. Ή  πρώτη δ’ άνακά- 
λυψις τής ιοιοτητος ταυτης ήτο δεινή συμφορά πρός 
τους άθλιους Πυρολάτρεις· έγινεν υφ’ ένός αύτών, όστις 
κατα τύχην ανύψωσε λαμπαδα πλησίον τής στέγης τού 
κελλιου του, οπου άναβαίνει τό άέριον διά τήν ε’λαφρό- 
τητα. του. Μόλις ηγγιξε το πύρ, καί κρότος δυνατός 
ηκουσθη, μεγα μέρος τής οικοδομής κατέπεσε, καί δ ιά
φοροι επληγώθησαν βαρέως. Έ κτοτε προσέχουσι π α 
ρα πολύ μήν ύψωθη φώς είς τά κελλία των, καί άπέ- 
δραμον έντρομοι οποτε ειοον τόν Ρωσσον περιηγητήν 
τούτο πραττοντα. Εύχαρίστως όμως ε’κτελούσι τό πεί
ραμα οιονδηποτε καιρόν πρός διασκέδασιν ξένων, μ α 
κράν άπό τάς κατοικίας των. Ό  πρός τούτο εκλεγό
μενος τόπος είναι τό φρέαρ, οθεν λαμβάνουν ύδωρ. Συ
νήθως έχουν ανεωγμενον το φρέαρ τούτο, διά νά φεύγη 
τό άέριον άλλ’ άφού σκεπάσωσιν αύτό, ικανή ποσότης 
άναδίδεται είς ήμίσειαν ώραν, ώστε συμμιχθείσα μέ 
τον εν αύτω αερα να έπιφέρη ε’κπυρσοκρότησιν. Μετά 
την άπαιτουμενην λοιπόν ώραν άφού σκεπασθη, άφαι- 
ρούσι το κάλυμμά τού φρέατος, καί ρίπτουσι μέσα μίαν 
χεριάν αναμμένων άχυρων. Ό  κρότος, ό οποίος άκο- 
λουθεί, λεγεται οτι είναι τρομερός, καθώς εύκόλως δύ- 
ναται τις να συμπερανη, διότι τό πηγάδιον ένει 100 
ποδών βάθος.

Εκ τών πολλών θεωριων, κ α θ ’ άς ¿ζήτησαν νά έξη- 
γησωσι τήν ε’ν Βακού γεννωμένην μεγίστην άερίου πο
σότητα, πιθανωτερα φαινεταιαύτη,— δτι ε’σωτερικόν τι 
πύρ άποσυνθετει την ναφθαν, ητις άφθόνως υπάρχει 
ε’ν τω ε’δάφει καί υπό τό έδαφος. Ύπάρχουσι πάμ- 
πολλαι θερμαί πηγαι, καί είς τινας χαραμάδας τής 
τιτανωδους πέτρας πλησίον τού άτελευτήτου πυρός τόσον 
ισχυρά είναι η θερμοτης, ωστε δέν έμπορείτις νά βα- 
στάξη εκεί την χείρα του. Ολόκληρός ή περιοχή, ώς 
και τινες τών γειτονικών νήσων, άδιακόπως ύπόκειται 
εις λασπώδη ηφαιστια. Ε π ι μιας των νήσων εκείνων, 
καλουμένης Νήσου τών Χοίρων (Σβινοί Όστρόβ), ¿ναυά
γησε το 1826 ο κύριος Βατσενκος, ’Ρώσσος πρόξενος 
εις την αυλήν της Περσίας. Λεγει δέ δτι απασαν 
την νήσον καλυπτουσι λασπώδη ήφαίστια, τά όποία 
είναι μικροί σωροί η ογκώματα είς τό ιξώδες χώμα, 
βαθμηδόν άνυψουμενα μέ ιδιαίτερόν τινα θόρυβον εως 
δυο η τρείς πόδας· έπειτα δ’ ε’κρήγνυνται ώς φυσαλί- 
δες, υδωρ απορρίπτεται, και τα πλευρά των πίπτουσί 
μέσα. Έ ξω θεν φαίνονται ώς υγρός πηλός,1εσωτερικώς 
δε ως κεκαυμεναι πλίνθοι" η ναφθα αρχίζει νά τρέχη 
εκ τού ανοίγματος ευθυς αφού τό ύδωρ άπορρευση. 
Οποταν εις σωρός γενη άφαντος, άλλος άνυψούται πλη
σίον αύτού, αλλ οχι εις .τον αύτόν τόπον, καί τοιουτο
τρόπως άπασα ή νήσος καλύπτεται- φαίνεται ώς μέγα 
χωραφιον υπό χοίρων ε’σκαλισμένον, δθεν καί τό είς 
αύτην δοθέν ύπό τών 'Ρώσσων δνομα. 'Ολόκληρος ή 
ε’πι'φανεια είναι μαλακή, έμπίνει δέ νερόν ώς σπόγγος, 
μετά βροχήν γίνεται ώς τέλειος βάλτος, δπου δέν ε’μ. 
πορεί τις νά πατήση.



148 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Όχ·

Τ ά  ήφαίστια της ηπείρου εΓναι πολύ μεγάλη τερα, 
χ Α ι άξιώτερα τού ονόματος παρά τά μικρά. έκείνα ύψώ- 
ματα έπί της Σβινοί Όστρόβ. Ενίοτε άπορρίπτουσι 
ρεγάλας πέτρας καί φλόγας, ως καί ύδωρ.

Τ ά  Χυριώτερα πλούτη τού τόπου συνίστανται εις την 
νάφθαν του. Το χρήσιμον τούτο άσφαλτώδες ελαιον 
είναι δύο ειδών, μέλαν καί λευκόν. Το δεύτερον εΓναι 
το πολυτιριότερον, εΓναι δε και πολυ σπανιωτερον τού 
αλλού- εύρίσκεται μόνον εις ενα τόπον, εν μιλιον περι- 
πού άπο την κώμην Σαραχάν, δπου συνάγεται εις δε- 
καέξ βόθρους η φρέατα. Τού μελανός είδους ύπήρχον 
το 1833 εκατόν ε’ννεα φρίατα εις ενέργειαν. Καίτοι 
δέ μίλαν ονομαζόμενου, διαφέρει μ’ δλον τούτο κατα 
το χρώμα καί την ποιότητα, άλλο μεν δν παχυλή πισ- 
σώδης ουσία, μόνον είς το καλαφατίζειν πλοΓα χρήσι
μος, άλλο δε καθαρόν πρασινωπόν ελαιον, χρησιμώτα- 
τον είς λύχνους. Το χώμα καί ή άμμος τά πλησίον 
τών φρεάτων ευρισκόμενα τόσον "εΓναι άπο νάφθαν ε’μ- 
Λεπλησμένα, ώστε μεταχειρίζονται αύτά ως καύσιμον 
ύλην, άντί ανθράκων.

Ή  νάφθα έξαντλείται άπο φρίατα, μιας εως δέκα- 
πέντε όργυιών βάθος έχοντα, δια καδδων και εργατών, 
τούς οποίους κινούσιν άνθρωποι η ίπποι. Σχεδόν πάν
τοτε έΰρίσκεται μέ ύδωρ συμμεμιγμενη, άφ οΰ δ ια χω 
ρίζεται ριπτομίνη είς μεγάλους λάκκους κατεσκευασμε- 
νους εγγύς τών φρεάτων, είς τούς οποίους άφίνεται εωσού 
το ύδωρ διά της άνωτίρας ειδικής αυτού βαρότητος νά 
κατακαθίση είς τον πυθμένα. Η ναφθα επομένως 
συναγόμενη χύνεται είς μ.εγάλους άσ.κους, οιτινες άπο- 
τίθενται εως νά χρειασθώσι ο ί  εξαγωγήν η άνάλωσιν.

Τ ης μελαίνης νάφθης λογαριάζεται δτι παράγονται 
κατ’ έτος ύπέρ τά τρία εκατομμύρια οκάδων, της δε 
λευκής μόνον ύπερ τάς δέκα χιλιάδάς. Η ποσοτης 
ή συναγόμενη ε’ν καιρω θερμότητος εΓναι πολύ μεγα- 
λητέρα της παραγομένης ε’ν καιρω ψύχους- αυξάνει δε 
καί όπόταν ό άνεμος ηναι νότιος, καί έλαττούται αν 
πνέη βορράς- εΓναι δ’ αξιοπαρατήρητου δτι το αύτο 
συμβαίνει καί ως προς την άνάδοσιν τού αερίου. Π ε
ρίεργον εΓναι οτι, άν δεν κενόνωνται συνεχώς τά φρε- 
ατα, παύουν δλως διόλου τού παράγειν- καί δυο δε η 
τρεις ημέρας άν παύσωσι τού ε’ργάζεσθαι αύτα, ακο
λουθεί έλάττωσις έπαισθητή- μολονότι είς τοιαυτας 
περιστάσεις ολίγων ημερών τακτική ε’ργασία ε’παναφε- 
ρει την προτέραν άφθονίαν. Αίτιον τούτου δεν είναι 
άραγε, δτι άφινομένη εντός τού φρέατος ή νάφθα, βερε- 
νικόνει τρόπον τινά τούς τοίχους του, καί ούτω φράζει 
τούς πόρους, δι’ ών ήθελεν έξακολουθείν να στραγγιζη ;

Τ ά  φρίατα της νάφθης δουλεύονται άποκλειστικώς 
ύπο τών κατοίκων της Βαλαχάνης, κώμης μέ πληθυσμόν 
,792 άτόμων, έξ ών οί άρρενες εΓναι πολύ όλιγωτε- 
ροι, μόνον 344, κατά συνέπειαν τού νοσερού των επ ι
τηδεύματος. "Απασα ή λευκή νάφθα έξάγεται είς 
Ά στραχάν, δπου πωλείται περί τά τέσσαρα γρόσια ή 
οκά. Τ ης δέ μελαίνης νάφθης ε’ξάγεται το πλείστον μ έ

ρος είς την Περσίαν, καί μόνον ώς τετρακόσιαι χιλ ιάδες 
¿κάδων φυλάττονται είς την Γεωργίαν προς άνάλωσιν.

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Θ Ε Ο Ν .

Τ η ν  βουλησίν  ίο υ  εύλογώ , Δ η μ ιο υ ρ γ έ  του κόσμου !
Τ ό  π ν ε ΰ μ ά  σου α ισ θά νο μ α ι φ ω τίζον  τ ά  εντός μ ο υ - 

Ά π ό  εσέ δεν κ ρ ύ π τ ο μ α ι.
Ή  ώ ρα  μου  ε σ η μ α ν ε - τ ά  α ν ο μ ή μ α τ α  μου
Δ έν  τ ά  σ ιγ ώ - ε ίν ’ ά π ε ιρ α - Υ ιός σου, Π ο ιη τ ά  μ ο υ !

Ε ις  σέ α ν α κ α λ ύ π το μ α ι.

Σ ύ ,  δ σ τ ις  Ικ  του μ ηδενός εςηνεγκες τη ν  κ τ ίσ ιν ,
Σ υ ,  δ σ τ ις  τώ ν  κ τ ισ μ ά τ ιυ ν  σου α ΐιόνια  τ η ν  φυσιν 

Ζ ω ο π ο ιε ίς  κ α ι δδ ηγε ΐς ,
Ε ις  σέ τ ά ς  τελ ευ τα ία ς  μου δεήσεις άνυψ όνω ν,
Τ ά ς  τελ ευ τα ία ς  μ ου σ τ ιγ μ ά ς  ε ις  σέ ά ο ιερόνω ν,

Τ ο ν  χο ϋ ν  άφ ίνω  έ π ι  γη ς .

Έ λ έ η σ ο ν  τ ά  π τ α ίσ μ α τ α ,  δεξα ι τ η ν  π ρ ο σ ευ χή ν  μ ο υ ,
Τ δ ε  μου  τ η ν  κ α τά ν υ ς ιν , ιδέ τη ν  συντρ ιβήν  μ ο υ ,

Τ ο  τώ ν  δακρύιυν δευ μ ά  μου !
ΫΩ  σύ, άε'νναος π η γ ή ,  δθεν ζω ή  Ικ β α ίν ε ι,
Ό π ο υ  δ σ κ ώ λ η ξ -ά νθ ρω π ο ς κ α ί θνήσκω ν μ ε τ α β α ίν ε ι,  

Π α ρ ά λ α β ε  το  π ν ε ύ μ α  μου !

Τ ο ύ ς  π α να γ ίο υ ς  νόμους σου οί ή λ ιο ι τελο υ σ ι- 
Τ ά  ά σ τρα  ε ις  το  νεϋίλά σου π ισ τ ώ ς  δδοιποοούσ ι 

Τ ή ν  αναλλοίω του δδόν.
Ή  γ ιγ α ν τ ώ δ η ς  σφύρα σου π α ν το τε ιν ά  δουλευει- 
*Η κόσμους εις τη ν  άβυσσον εκ  μ ηδενος χ α λ κ ε ύ ε ι ,

Τ Ι  κόσμους ρ ίπ τ ε ι  εκπ οδώ ν.

Ή  π ο ίη σ ις  κ α ί μ ουσ ικ ή  τώ ν  ουρανώ ν σ α λ π ίζ ε ι- 
Χορός α γγέλ ω ν  φ αεινώ ν τούς ύμ νους σου σ κ ο ρπ ίζε ι 

Ε ίς  τ ’ α χα νές  δ ιά σ τη μ α - 
Τ ή ν  δόξαν κ α ί σοφίαν σου θ α υ μ ά ζε ι κ α ι δοξάζει,
Τ ο  άγιόν σου ονομα  σ κ ιρτά  κ α ί εκθε ιά ζει

Τ ύ  π α ν , τ η ς  σ τ ιγ μ ή ς  β λ ά σ τ η μ α .

Τ ο ν  ά να ρ χο ν , ά ίδ ιον  κ α ί άσειστόν σου θρόνον 
Έ π ί  π τερ ύ γ ω ν  εστησας ά τελ ευ τή τω ν  χ ρ ό νω ν ,

Σ κ ή π τρ ο υ  άστέρινον κ ρ α τ ώ ν  
Κ α ί τή ν  α ιω ν ιό τη τα  πορφ ύραν ενεδύθης,
Κ α ί εξ ή λ ιω ν  στέφανον λα βώ ν  π ερ ιεβ λ ή θη ς ,

Τ δ  άπειρον ιχ νη λ α τώ ν .

Σ ύ ,  Π λ ά σ τ α  ! ά π ο  τ ’ ουρανού το  υψ ιστον σ ημ είον  
Τ οξεύε ις  ε π ί  τώ ν  σφαιρώ ν το  β λ έ μ μ α  σου το  θειον,

Κ α ί είς τ ά  κ α τα χθ ό ν ια  
Χ να τα ρ ά σ σ ε ις  τούς μ ο χλο ύ ς, κ α ί σ υγκ ινε ϊς τον α δη ν ,
Κ ’ ό π εο μ εγέθ ε ις  μ η χ α ν ά ς  κ α ινά ς επ ιτρ ο χ ά δ η ν  

Σ φ υ ρ η λ α τε ίς  α ιώ νια .

Σ ύ  είς τ ή ν  άκραν κ ά θη σ α ι τη ς  κ λ ίμ α κ ο ς τώ ν  όλω ν,
Ε ίς  ήν το  άτομον  π η δ ώ ν  τον άπειρόν σου θόλον 

Κ α τ ά  βαθμούς δ ια τ ρ υ π α - 
Κ ’ εκείθεν τή ν  π ερ ισ τερ ά ν  ακούεις λουομ ένην ,
Κ α ί  είς άνθέω ν κ α λυκ α  τ ή ν  μ υ ία ν  π ν ιγ ο μ έν η ν  

Τ ά ς  π τέ ρ υ γ ά ς  τ η ς  νά  κ τ υ π α .

Τ 2  ! ε ίθε, εΐθε ν’ ά να β ή  α ίσ ία  κ ’ ή  ψ υ χή  μου !
Κ α ί  νά  σέ ο θά σ η  τρ έχο υ σ α  ή  τ α π ε ιν ή  ε υ χ ή  μου 

, Τ ή ν  νοεράν σου κ λ ίμ α κ α  !
Κ α ί π ερ ιγυ ρ ιζό μ ενο ς ά π ο  χορούς α γ ίω ν ,
Ν ά  εύδοκήσης νά  γρ α φ ώ  είς τώ ν  χρυσ ώ ν  β ιβ λ ίω ν  

Τ ο ν  άφθαρτόν σου π ίν α κ α  !
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Π Ε Ρ Ι  T O T  Τ Ρ Ο Π Ο Τ  Τ Η Σ  Τ Α Φ Η Σ  Κ Α Τ Α  Δ ΙΑ -  

Φ Ο ΡΟ ΓΣ  Α ΙΩ Ν Α Σ  Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Α Σ .

Ί Ό  εθίμου τού παραχωνειν ή θάπτειν τούς νεκρούς 
φαίνεται άρχαιότατον πιθανόν οτι ε’ξ άρχής έπροτι- 
μήθη ώς ή φυσικωτέρα καί άπλουστέρα μέθοδος. Τύ 
δέ θάπτειν οικογένειας είς τον αύτόν τόπον προήλθεν 
άπο το έμφυτον είς τούς ανθρώπους α ίσθημα τής συγ
γενικής στοργής, καί άπο τάς σκοτεινάς καί αορίστους 
ίδέοος τών παλαιών περί τής ψυχής, τής άναστάσεως, 
καί τής μελλούσης ζωής.

’Αξιοπαρατήρητου εΓναι δτι καί έπί ’Αβραάμ ΰπήρχον 
ήδη νεκροταφεία οικογενειών, ώς φαίνεται άπο Γεν. 
κγ'. 6. “  Βασιλεύς παρά Θεού σύ εΓ εν ήμίν- έν τοϊς 
εκλεκτούς μ ν η μ ε ί  ο ι ς  η μ ώ ν  θάψον τον νεκρόν σου- 
ούδείς γάρ ημών ού μή κωλύσει το  μ ν η μ ε ί ο υ  α υ 
τ ο ύ  άπο σού, τού θάψαι τον νεκρόν σου εκεί.” Οί 
δέ μετά  πολλά έτη άφελεΓς καί κατανυκτικοί λόγοι τού 
’Ιακώβ ίκανώς ε’ξηγούσι τά α ίτια , δσα είς το Ιθιμον 
τούτο παρακινούσι τούς άνθρώπους, καί τά  οποία κατά 
πάσαν πιθανότητα θέλουν έξακολουθείν νά διατηρώσιυ 
αύτο, τουλάχιστον μέχρι βαθμού τίνος, διά πολλούς 
άκόμη αιώνας. “ Θ ά ψ α τ έ  μ ε  μ ε τ ά  τ ώ ν  π α τ έ 
ρ ω ν  μ ο υ  ε’ν τω σπηλαίω, ο έστιν έν τώ άγρώ Έφρών 
τού Χετταίου- εκεί έθαψαν ’Αβραάμ καί Σάρραν τήν 
γυναίκα αύτού- έκεί έθαψαν ’Ισαάκ καί 'Ρεβέκκαν 
τήν γυναίκα αύτού- ε κ ε ί  έ θ α ψ α  Λ ε ί α ν . ” Γεν. 
μ θ . 29, 31. Έ κ  πολυαρίθμων τόπων είς τήν Πα- 
λαιάν Διαθήκην καί είς τήν έξωτερικήν ιστορίαν γ ί 
νεται δήλον, δτι ή τελετή αυτη έκρίνετο πλείστου λόγου 
άξία, καί δτι μεγίστη καταισχύνη παρηκολούθει τήν 
έλλειψιν αυτής. Οί "Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι έφρόνουν 
δτι, πριν καη το σώμα ή ταφη, ήτον άδύνατον νά ήσυ- 
χάση ή νά εύδαιμονήση ή ψυχή. 'Ο Τωβίτ περιήρ- 
χετο μέ κίνδυνον τής ζωής αύτού θάπτων τά νεκρά 
σώματα τών φονευθέντων ομογενών του- Έ λληνικαί 
τινες τραγωδίαι (εξαιρέτως ή ’Αντιγόνη τού Σοφοκλέ- 
ους) περιστρέφονται κυρίως είς έριδα περί τού δικαιώμα
τος τής ταφής· οί ’Αθηναίοι, ευρισκόμενοι είς τήν 
ακμήν του πολιτισμού των, έθανάτωσαν εννέα στρατη
γούς ένδοξως ναυμαχήσαντας κατά τών Λακεδαιμονίων 
«ις τας Άργινούσσας, έπί προφάσει δτι παρημέλησαν 
τον ενταφιασμόν των φονευθέντων- καί ό Δ αβίδ μεγά- 
λως επηνεσε τους διασώσαντας το σώμα τού βασιλέως 
άπο τας χεΓρας τών έχθρών, καί άπέδωκεν είς αύτο 
τάς τελευταίας τιμάς. (Β'. Βασιλ. β '. δ.)

1 ο̂  καίειν τους νεκρούς ήτον άρχαιοτάτη συνήθεια, 
μολονοτι οχι οσον ή τού θάπτειν. Πόθεν έλαβεν 
άρχην, είναι δυσεξήγητου- άλλ’ ίσως έκ τών ολοκαυ
τωμάτων. Γο σώμα τού Σαούλ ε’κάη, τά δέ οστά του 
εταφησαν- σημειωτεον δε δτι πρώτον παράδειγμα πυρ- 
πολήσεως νεκρού εύρίσκομεν τούτο παρά τούς Ίουδαίοις, 
οιτινες πιθανόν δτι έδανείσθησαν αύτο, ώς καί πολ- 
λάς άλλας δεισιδαιμονίας, έκ τών πέριξ είδωλολατρών.

έ. 10*

Το καίειν ένεργείται άκόμη κα θ’ δλην τήν ’Ινδίαν, είς 
τήν Ίαπονίαν, Ταρταρίαν, Σιάμην, καί άλλαχού τής 
άνατολικής καί μεσημβρινής Ά σ ία ς, πρότερον δ’ έπε- 
κράτει καί είς τάς άρκτωας χώρας τής Εύρώπης. Π α- 
λαιότατα ύπήρχεν είς τούς Έ λλη να ς καί 'Ρωμαίους, 
άλλά κατ’ ούδένα τρόπον δέν απέκλειε τήν άπλήν πα- 
ράχωσιν. Βάρβαρά τινα έθνη έξέθετον τά σώματα 
των νεκρών άταφα καί άκαυστα. Τούτο έπραττον οί 
άρχαιοι Σκύθαι, οιτινες έκρέμαζον αύτά είς δένδρα- 
καί τήν σήμερον άκόμη, οί Ό ταχειτανοί, καί άλλοι 
νησιώται τού Ειρηνικού ’Ωκεανού, άφίνουσι τούς νεκρούς 
αυτών είς τήν ενέργειαν της ατμόσφαιρας, ύπο μικρά 
ήνεωγμένα στεγάσματα , ή έπί χαμηλών σανιδωμάτων, 
αύτούς θέτοντες. Το άλλόκοτον τούτο έθιμον δέν προ
έρχεται διόλου άπο άμέλειαν  έξ εναντίας, ή πλέον στα
θερά περιποίησις δίδεται είς τά φθειρόμενα λείψανα- 
άλλ’ ίσως έγεννήθη έκ τής άθελησίας τών έπιζώντων 
ν’ άποκλείσωσι διαπαντός άπο τήν δψιν τάς ήγαπημέ- 
νας ή θαυμαζομένας μορφάς.

Μετά τήν σύντομον ταύτην θεωρίαν τών διαφόρων 
τρόπων, κα θ’ οΰς οί νεκροί διατίθενται, θέλομεν επο
μένως έξετάσειν τούς τόπους τής ταφής καί τής καύ
σεως, καί τελευταΓον τά προς τιμήν τών νεκρών τελού
μενα είς διαφόρους χώρας καί είς διαφόρους έποχάς.

Τοπάλαι φαίνεται δτι δέν ύπήρχέ τι προσδιωρισμέ- 
νον ώς προς τον τόπον τού θάπτειν τούς νεκρούς. Μνη
μεία εύρίσκοντο είς τάς πόλεις καί είς τάς  έξοχάς, έπί 
τών λεωφόρων, είς τούς κήπους, καί έπί τών ¿ρέων. Οί 
τάφοι τών Βασιλέων τού ’Ιούδα ήσαν είς τήν Ιερουσα
λήμ, καί είς τούς βασιλικούς κήπους. Το μνήμα, το 
όποιον είχε προβλέψειν δΓ εαυτόν ’Ιωσήφ ό άπο Ά ρι- 
μαθαίας, καί δπου έθηκε το σώμα τού Σωτήρος ημών, 
ήτον είς τον κήπόν του- το τής 'Ρ α χή λ  ήτον έπί τής 
λεωφόρου, τής άπο Ιερουσαλήμ είς Βηθλεέμ- οί Β ασι
λεύς τού ’Ισραήλ είχον τά νεκροταφεΓά των είς τήν Σ α 
μάρειαν- ό Σαμουήλ καί ό Ίω ά β  έτάφησαν είς τούς 
ίδιους αύτών οίκους- ό Μωΰσής, ό Άαρών, ό Έλεάζαρ, 
καί ό ’Ιησούς Ναυή, είς όρη- ή Δεββώρα, ύπο δένδρον- 
ό Μανασσής καί ό Ά μών είς τον κήπον τού Ό ζά . Τών 
Ελλήνων καί 'Ρωμαίων ή συνήθεια φαίνεται οτι ήτον 
έξίσου ποικίλη- κάμμίαν όμως προτίμησιν δέν έδιδον 
είς τήν περιοχήν τών ναών. Οί ’Ιουδαίοι, Έ λληνες, 
καί 'Ρωμαίοι, πάντοτε έθαπτον τούς νεκρούς αύτών 
έξω τών τειχών τής πόλεως- έλογίζετο δέ μέγιστον προ- 
νόμιον νά ταφη τις έντός αύτών- αί Έ σ η ά ό ες παρθέ
νοι, καί ολίγοι τινές εύγενεΓς 'Ρωμαίοι, έθάπτοντο τοι
ουτοτρόπως. Ε ίχον δέ καί μερικά καί δημόσια νεκροτα
φεία είς τά πέριξ τής πόλεως. Οί Τούρκοι θάπτουσι 
παρά τήν λεωφόρον μέ τήν ιδέαν δτι θέλουν προσεύχε- 
σθα ι οί διαβάται Όπέρ άναπαύσεως τών τεθνηκότων- 
έχουσι δέ πολλάκις καλώς κεκοσμημένα τά μνημεία των. 
Οί πρώτοι Χριστιανοί δέν έθαπτον κατ’ άρχάς είς τάς 
πόλεις- τήν σήμερον τινές θάπτουν είς τάς έκκλησίας, 
μέ πρόδηλον βλάβην τής ύγείας τών έκκλησιαζομένων
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καί τών παροικούντων άλλοι εις κοιμητήρια μάλλον ή 
ήττον άπομεμακρυσμενα τών άνθρωπίνων κατοικιών. 
Οί Α ιγύπτιοι γενικώς Ιθαπτον εις σπήλαια. Οί ’Ιν 
δοί δεν Ιχουσι προσδιωρισμένους τόπους, ώς έπιτοπλεί- 
στον είς τον Γ άγγην τά λείψανα ρίπτοντες μετά την 
πυρπόλησιν. Οί Γουέβραι, απόγονοι των αρχαίων 
Περσών, καί οί ε’ν ταΓς Ά νατολικαίς Ίν δ ία ις  ΠαρσεΓς, 
των οποίων ή καταγωγή υποτίθεται ώς κοινή ούσα, 
έκθέτουσι τους νεκρούς αυτών είς άνεωγμένους πύργους, 
νά καταβρωθώσιν ύπό σαρκοφάγων όρνεων, κατά την 
ίστορουμένην συνήθειαν τών προγόνων των.

Θέλοριεν τώρα στοχασθήν τάς διαφόρους ιεροπραξί
ας, κ α θ ’ άς ε’τελεΓτο καί τελεΓται ό ε’νταφιασριός είς 
διάφορα Ιθνη  καί διάφορα θρησκεύματα.

Οί ’Ιουδαίοι φαίνεται δτι κρατούσιν ακόμη τάς πα- 
λαιάς αυτών ε’πικηδείους τελετάς. Ά π α ν τες  οί πα- 
ρευρισκόριενοι όταν τ ις  έκπνεύση σχίζουσι τά ίμάτιά 
των. 'Ο νεκρός επομένως τίθεται επί σινδόνος έξη- 
πλωμένης ε’π! του εδάφους, μέ τον άντίχειρα ε’στραρχρχε- 
νον ε’ντός είς την χείρα, καί μέ κηρίνην λαριπάδα άνά 
πτουσαν παρά την κεφαλήν η τους πόδας. Άφού νί- 
ψωσι τον τεθνηκότα, περιβάλλουσιν είς αύτόν καθαρόν 
χιτώνα (υποκάμισου), άνω δέ του χιτώνος λινούν τι 
Ινδυρια, τό όποιον ε’φόρει κατά την ήξεραν του πάνδη
μου έξιλασμού· επειτα, ρούχόν τι τετράγωνον θυσανω
τόν (με φούντας)· τελευταίον, λευκόν κάλυμμα ε’πί της 
κεφαλής, καί τό σάβανον. Οί συγγενείς συνοδεύουν 
αύτόν είς τον τάφον. Τοπάλαι ε’μίσθονον γυναίκας 
νά θρηνολογώσι, καί μουσικούς οίτινες πενθίμως Ιπα ι 
ζον όργανα. Ε ίς  τόν τόπον του ενταφιασμού, κατα
τίθεται τό φέρετρον ε’πί της γης· Ιπειτα , άν ό τεθνη- 
κώς ήτο σημαντικόν υποκείμενον, γίνεται λόγος εγκω
μιαστικός, μετά δε ταύτα περιέρχονται δεκάκις τόν τά- 
φον, άπαγγέλλοντες προσευχήν άρχίζουσαν, “  Θεός, 
άληθινά τά Ιργα αύτού, καί πάσαι αί οδοί αύτού κρί
σεις, κτλ.” Δευτερ. λβ '. 4. Τό σώμα καταβιβάζεται 
είς τόν τάφον, καί οί πλησιέστεροι συγγενείς ρίπτουν 
είς αύτόν χώ μα- μετά δε τούτο άπογεμίζεται. Ά να- 
χωρούντες, βαδίζουν όπισθοβατικώς, καί τρίςάνασπών- 
τες ολίγον χόρτον, ρίπτουν αύτόν όπισθεν των, ά π α γ 
γέλλοντες, “  Έξανθήσουσίν ώσεί χόρτος τής γη ς.” 
Ψαλ. οά. 16.

Τών αρχαίων Ελλήνων ήσαν περίεργοι αί επικήδειοι 
τελεταί καί διάφοροι είς τάς διαφόρους πολιτείας. Τά 
σώματα τών ευπατριδών ή τών ε’ν άξιώματι ε’καίοντο 
ή εθάπτοντο, καί πολλάκις μνήματα περικαλλή άνη- 
γείροντο ε’π ’ αυτών. Ε ίς  τούς "Ελληνας εύρίσκομεν 
τάς πρώτας ε’πιταψίους ε’πιγραφάς, καί αύτοί φαίνεται 
δτι πρώτοι είσήγαγον την συνήθειαν τού κηδεύειν λαμ- 
πρώς με δημόσιον δαπάνην. Ε ίς  τών νόμων τού Σ ό
λων ο ς διευθύνεται κατά τών πολυέξοδων ενταφιασμών, 
είς τούς οποίους ¿θρηνωδούν χοροί ε’ν τάξει προησκη- 
μένοι, καί λαμπροί άγώνες πολλάκις παριστάνοντο. Αί 
τιμαί, οσας ό Περικλής άπέδωκεν είς τούς ε’ν μάχη

πεσόντας υπέρ πατρίδος, είναι τωόντι περίεργοι. Τά 
σώματα ¿ξετέθησαν είς κυπαρισσίνους νεκροθήκας, 
βαλμένας ύπό σκηνήν εύρύχωρον, δπου ¿θρηνολογούν 
οί συγγενείς, καί έστρώννυον άνθη καί χόρτα Μετά 
τρεις ημέρας, τεθείσαι έφ’ αμαξών, μέ μίαν κενήν διά 
τά λείποντα πτώματα, μετεκομίσθησαν είς τόν τοπον 
τού ε’νταφιασμού ε’ν παρατάξει, δπου άγώνες έτελέσθη- 
σαν, λόγος ε’γκωμιαστικός ε’ξεφωνήθη, καί μνημεία είς 
αύτούς άνηγέρθησαν, έκαστον εχον έπιγεγραμμίνα τό 
όνομα, τήν ήλικίαν, καί τόν τόπον, ε’φ’ ου Ιπεσεν ό 
τεθαμμίνος.

Οί 'Ρωμαίοι μεγαλοπρεπώς ¿νέδυον τούς επισήμους 
νεκρούς, θετοντες, καθώς καί οί "Ελληνες, μικρόν τι 
νόμισμ.α είς τό στόμα διά τά πορθμεία τού Χάρωνος, 
δστις μετεβίβαζεν αύτούς είς τήν άπέναντι όχθην τής 
Στυγός. ’Ιδιωτικά λείψανα ε’σηκόνοντο ώς ¿πιτοπλεί- 
στον τήν νύκτα· τούτο δε, κατά τούς πρώτους χρόνους 
τής 'Ρώμης, ε’γίνετο είς δλας τάς επικήδειους πομπάς. 
Ε ίς τάς δημοσίους ε’πεστάτει νεκροπομπός τις μετά 
ραβδούχων μαυροφορεμένων προηγούντο δε μουσικοί, 
καί θρηνωδοί ή μυρολογήτριαι, μετά γελωτοποιών, εις 
¿κ τών οποίων, ό Ά ρχίμιμος, ¿μιμείτο τόν τεθνηκότα’ 
κατόπιν ήκολουθουν οί φέροντες τάς προτομας τών προ
γόνων αύτού, τά λάφυρα καί τάς άμοιβάς τού πολέμου, 
επειτα ή οικογένεια ευθύς μετά τόν νεκρόν, στρατιώται 
με ανεστραμμένα δπλα, αί άρχαί, κτλ. ’Ενίοτε ή πομ. 
πή έστέκετο είς τήν αγοράν, δπου ¿ξεφωνείτο ε’πιτάφιος 
λόγος. Μετά ταύτα ε’καίετο ό νεκρός είς πυράν, ύπό 
τών συγγενών άναπτομενην τά οστά, ε’πιμελώς συνα
θροιζόμενα, ε’βάλλοντο είς κάλπην, ήτις ε’τίθετο είς το 
μνήμα. Ε ίς  δε τήν κάλπην ε’βάλλετο μικρά φιάλη, 
δακρύων τά χα  περιεκτική. Τό εθιμον τούτο δεν πε- 
ριωρίζετο είς τούς 'Ρωμαίους, ώς μανθάνομεν άπό χω- 
ρίον τι είς τούς Ταλμούς, “  Βάλλεις τά δάκρυά μου είς 
τήν φιάλην σον” Ψαλ. νςώ 8. "Ανθη ¿κοσμούν τήν 
νεκροθήκην, καί προσέτι τόν τάφον, δτε τό σώμα ¿θά- 
πτετο. Έτελοϋντο δε καί θυσίαι καί άγνισμοί, καί λύ
χνος πολλάκις διετηρείτο καιόμενος.

Οί ’Ινδοί μεταφέρουν είς τό ύπαιθρον τούς νεκρούς, 
καί ραντίζουν αύτούς με υδωρ ε’κ τού Γάγγου, εί δυ
νατόν· τεμάχια κοραλλιού καί χρυσού βάλλονται είς 
τό στόμα, τους μυκτήρας, τούς οφθαλμούς, καί τά ωτ«· 
πανίον ρίπτεται ε’πί τού σώματος, τό όποιον, δταν ήναι 
είς πόλιν, ε’ξάγεται διά τίνος ιδιαιτέρας πύλης, κατά 
τόν βαθμόν τού τεθνηκότος, καί καίεται πλησίον πο
ταμού είς πυράν ύπό τών συγγενών άναπτομενην χυ- 
νουσι δ’ ουτοι καί υδωρ ¿κ τού ποταμού άπό τας συνη- 
νωμένας παλάμας τών χειρών των" Ιπειτα  καθιζοντες 
απαγγέλλουν ήθικάς περιόδους. Προσφοραί γίνονται 
διά δέκα ημέρας, είς τό τέλος τών όποίων ό στενωτατος 
συγγενής θά πτει τά οστά- επομένως δε άνακομιζόμενα 
ταύτα, ρίπτονται είς τόν ίερόν ποταμόν Γάγγην. Ε π ι 
τού μέρους δπου ¿κάησαν, φυτεύονται πολλάκις πρός 
άνάμνησιν δένδρα, ¿γείρεται άνάχωμα, ή κατασκευά
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ζεται λιαν όν ή δεξαμενή. Τήν συνήθειαν τού νά 
καίωνται είς τάς ’Ινδίας αί χήραι μετά τών νεκρών 
συμβίων δεν είναι τού παρόντος καιρού νά συζητήσω- 
μ εν  άρκεί νά ιίπωμεν δτι παρόμοια Ιθ ιμ α  ε’πεκράτη- 
σαν μεταξύ άλλων είδωλολατρών, καί διόλου δεν είναι 
σπάνια τήν σήμερον, ε’ξαιρέτως μεταξύ αγρίων τινών 
τής ’Αφρικής, μολονότι αμφιβάλλεται άν ή θυσία γ ί
νεται τόσον έκουσίώς ύπό τοίτων δσον ύπό τών ’Ινδών. 
Τό αυτό εθιμον ε’πεκράτει τόν καιρόν τής τού ’Αλεξάν
δρου εκστρατείας. Τώρα δε παρακμάζει, άπαγορευ- 
θεν ύπό τής Βρετανικής αρχής καθ'όλην τήν ’Ινδικήν 
αυτής ¿πικράτειαν. Οί Μωαμεθανοί θάπτουσι τους 
νεκρούς, ώς καί ήμείς μέχρι τής σήμερον, εύθύς σχεδόν 
άφού άποθάνωσι- κατά συνέπειαν δέ τών περί προορι
σμού δοξασιών ούτε πολλήν λύπην δεικνύουν, ούτε πολ- 
λάς ιεροπραξίας μεταχειρίζονται ε ίςτο ια ίτα ς περιστά
σεις. 'Ρητά τού Κορανίου άπαγγέλλονται κ α θ ’ δλην 
τήν είς τό νεκροταφείου πορείαν, καί ε’πειδή ή νεκρού 
μεταφορά λογίζεται ύπ’ αύτών θανασίμου αμαρτήματος 
έξιλαστική, πολλοί μεταπιάνουσι. Θ άπτεται δέ τό 
σώμα πλαγιασμένου ε’πί τής δεξιάς πλευράς, καί πρός 
τήν Μέκκαν ¿στραμμένου. Ό  Ιμ ά μ η ς , ή ιερείς, άπαγ 
γέλλει προσευχήν, καί καλεί τρις τόν τεθνηκότα κατ’ 
ϊνομα, άναφέρει δέ καί τονομα τής μητρός του. Τούτο 
¿συνείθιζον κάποτε καί οί 'Ρωμαίοι- είς δέ τήν ’Ιρ
λανδίαν, ώς καί πολλάχού τής Ελλάδος, ε’ρωτώσι τόν 
νεκρόν αί μυρολογήτριαι διατί άρα τάς άφήκεν, άν δέν 
είχε πάν δ,τι ε’πεθυμει, καί άλλα παραπλήσια. Ε ίς  
τάς Μωαμεθαυικάς κηδείας γίνεται θρήνος όλιγωτα- 
τος, μολονότι πολλάκις έπισκέπτονται τόν τάφον οί 
συγγενείς, στρώνουν άνθη, καί φυτεύουσι θάμνους καί 
δένδρα πλησίον αύτού. Ευρύχωρα κοιμητήρια Ιξωθεν 
τών Μωαμεθανικών πόλεων, άπό κυπαρίσσους ώς έπι- 
τοπλείστον κατάφυτα, παριστάνουσι τερπνόν καί σοβα- 
ρώτατον θέαμα.

Οί Σ ίναι ¿ξοδεύουν άλυπητα πρός άπόλαυσιν λαμ- 
πράς κηδείας, πολύν χρόνον πριν τού θανάτου ετοιμα
ζόμενοι, καί προτιμώντες ν’ άφήσωσιν άκτήμονα τά 
έαυτών τέκνα μάλλον παρά νά μήν άξιωθώσι μεγαλο
πρεπούς ταφής. Μεγάλας ποσότητας δαπανώσιν οί 
ζώντες διά τάς νεκροθήκας των, αίτινες καί πολλάκις 
στελλονται ώς δώρα είς γονείς καί συγγενείς ¿πί ζωής 
αύτών. Συχνάκις είναι κεκοσμημέναι μέ ζωγραφίας, 
άυαγλυφάς, και ¿πιγράμματα. 'Ο νεκρός στολίζεται 
με διάφορους τών καλλιστων αύτού ε’νδυμασιών, καί τόν 
δίδονται ζωοτροφιαι δια τόν άλλον κόσμον. Πάντες 
οί ε’πισκεπτόμενοι προσκυνούσιν αύτόν, μέ βαθύ σέβας 
φερομενοι, πολλάκις δέ καί συγχαίρονται τήν οικογέ
νειαν δ ιά  τήν λαμπρότητα τής νεκροθήκης. ’Ενόσω 
μενει ο νεκρός εις την οικίαν, τόν προσφέρουσι τροφήν, 
οσάκις παρατίθεται ή τράπεζα τής οικογένειας. Ή  
¿κλογή τού τόπου τής ταφής είναι ύπόθεσις σπουδαία, 
καί δέν γίνεται άνευ τής συμβουλής τών ιερέων πάν
τοτε προηγείται τού λειψάνου ό πρεσβύτερος υιός, καί 
προσποιείται δτι ¿μποδίζει τά χα  τήν διάβασιν.

Οί αύτόχθονες τής Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής 
μεταφέρουν ε’ν γίνει τά οστά τών τεθνηκότων (άφού 
διαλυθη ή άφαιρεθη ή σαρξ) τετυλιγμένα είς δ'ρματα, 
οπουδήποτε οί προπάτορες των εύρίσκονται τεθαμμένοι- 
πολλάκις δέ άπέχουσι τά μέγιστα οί τόποι ουτοι, κατά 
συνέπειαν τής άστάτου ζωής των. Πολλαί φυλαί άφα- 
νίζουσι πάν δ,τι άνήκεν είς τούς τεθνηκότας, καί ουδέ
ποτε άναφέρουν ή αίνίττονται αύτούς.

Α ί τής ’Αφρικής βάρβαροι φυλαί τελούσι λαμπρώς 
ε’ν γίνει τάς ε’πικηδείους πομπάς των. Αί των άρχη- 
γών καί μεγιστάνων συνοδεύονται μέ ανθρωπίνους θ υ 
σίας· αί συζυγοι, οί δούλοι, οί αιχμάλωτοι, καί οί 
Γπποι των, φονεύονται- τά δπλα, τά ε’νδύματα, καί οί 
θησαυροί των, θάπτονται μετ’ αύτών. Κάμνουσι δέ 
καί πολλάκις τάς φρικώδεις ταύτας θυσίας οί ¿πιζών- 
τες, διά νά ε’ξιλεώσι τάς σκιάς τών προπατόρων των.

Περίεργον είναι νά παρατηρη τις, πόσον αί περί τού 
μέλλοντος ίδέαι τών διαφόρων έθνών ε’πενεργούν είς τάς 
¿πικηδείους τελετάς των. Αί άγριώτεραι φυλαί, καί 
τά Ικδοτα είς τήν είδωλολατρείαν Ιθνη , φανταζόμενα 
τον μέλλοντα κόσμον ώς τού παρόντος όμοιότατον, συν- 
θάπτουσι τά δπλα, τήν τροφήν, καί τούς θησαυρούς 
τού τεθνηκότος, θυσιάζουσι τάς γυναίκας, τούς ίππους, 
καί τούς δούλους του, μέ τήν ιδέαν δτι θέλουν είσθαι 
χρήσιμα πρός αύτόν είς άλλην -κατάστασιν. Οί άρ- 
χαίοι "Ελληνες καί 'Ρωμαίοι, τών όποίων ή  θρησκεία 
ήτο πολύ μάλλον ¿ξευγενισμένη, ε’φύλαττον μέν ολίγα 
τινα τοιαύτα (οίον τό βαλλόμενον είς τά στόμα τού νε
κρού νόμισμα, άπό συνήθειαν καί δεισιδαιμονίαν), άλλά 
τό δημόσιον αύτών φρόνημα καί ό στρατιωτικός χαρα- 
κτήρ ε’πενήργει ώστε νά μεταχειρίζωνται τοιαύτα ς μό
νον τελετάς, όποίαι ε’κολάκευον τήν κενοδοξίαν καί ήρί- 
θ ιζον τήν ε’πιμέλειαν τών ζώντων, μάλλον παρ’ οίασδή 
ποτε την μελλουσαν κατάστασιν τού τεθνηκότος άφο- 
ρωσας. Σαμειωτέον δέ καί δτι τών διαφόρων Χριστι
ανικών αιρέσεων αί διάφοροι δοξασίαι Ιχουσιν ού μικράν 
ε’πιρροήν είς τά περί τών κεκοιμημένων έθιμα.

Α ν  εκ τής κακής σου διαγωγής περιέπεσες είς δυσ
τυχήματα, ζή θ ι, καί Ισο είς τό μέλλον φρονιμώτερος. 
Ά ν  ε’κ τού σφάλματος άλλων, ζ ή θ ι- δέν είσαι άξιος 
όνειδισμού. Ά ν  προσεβλήθη άδίκως ό χαρακτήρ σου, 
ζήθι- ό καιρός θέλει άφαιρέσειν τόν μώμον. "Αν Ιχ η ς  
κακούς ε’χθρούς, ζή θ ι, καί φρόντισε ν’ άποτόχη ή  κακία 
των. *Αν Ιχ η ς  εύμενεΐς καί πιστούς φίλους, ζή θ ι, νά 
τούς χαροποιης καί προστατευης. Ά ν  ε’λπίζης α θ α να 
σίαν, ζή θ ι, καί ετοιμάσου νά τήν άξιωθής.

Ε μ π Ο Ρ Ε Ι  τ ι ς  ν ά  κ α τ η γ ο ρ ή σ η  τ ό ν  Θ ε ό ν  δ τ ι  δ έν  μ ά ς  
Ι δ ω κ ε ν  ικ α ν ά  π ρ ό ς  ε υ δ α ιμ ο ν ία ν  ; "Οχι, ά ν α μ φ ιβ ό λ ω ς -  
δ ιό τ ι  ή  φ υ σ ις  μ ε  ο λ ίγ α  ε ύ χ α ρ ισ τ ε ί τ α ι ·  κ α ί  μ ’ ολον το ύ το , 
δ υ σ κ ο λ ω ς  θ έ λ ε ι ς  ε ύ ρ ε ίν  ά ν θ ρ ω π ο ν ,  δ σ τ ι ς  ν ά  *μή π α ρ α -  

π ο ν ή τ α ι  π ε ρ ί  τ ίν ο ς  χ ρ ε ί α ς ,  ά κ ό μ η  κ α ί  δ τ α ν  φ α ίν ε τ α ι  
ά π ’ δ λ α  ε φ ω δ ια σ μ έ ν ο ς - ο υ τ ω  δ έ  β α σ α ν ι ζ ό μ ε θ α ,  ένω  
μ ά ς  ή τ ο  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  ε ύ δ α ιμ ο υ ώ μ ε ν  κ α ! ν ά  ή σ υ χ ά ζ ω μ ε ν .
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Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Ε Τ Α Ε Ϊ  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο ϊ  Α Λ Ε 

Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Κ Α Ι  © Ρ Α Κ Ο Σ  Τ Ι Ν Ο Σ  

Λ Η Σ Τ Ο ϊ .

ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ. Τ ι, μήπως είσαι ό εκ Θράκης λη- 
στής, περ'ι των άνδραγαθημάτων του όποιου τοσαύτα 
Ακόυσα ;

Λ η ς τ η ς .  Να!, Θραξ είμαι, κα! στρατιώτης.
Α λ ε ε . Στρατιώτης !— κλέπτης, άρπαξ, δολοφονος ! 

ή μάστιξ των ανθρώπων ! τιριώ την άυδρείαν σου, άλλα 
βόελύττοριαι, και πρέπει να κολάσω τά εγκλήματα σου.

Λ η ς τ η ς .  Τ ί έπραξα, και παραπονείσαι ;
Αλ ε ε . Δέν'περιεφρόνησες την έξουσίαν μου; δεν 

κατεβίασες την δημόσιον ειρήνην ; κα! δεν ε’πέρασες 
την ζωήν σου βλάπτων τά πρόσωπα κα! τά κτήματα 
των συνυπηκόων σου ;

Λ η ς τ η ς .  Αιχμάλωτός σου είμαι, ’Αλέξανδρε ! δ,τι 
λοιπόν άγαπας να μέ όνειδίσης, πρέπει ν’ άκούσω, κα! 
δπως θελήσης να μέ παίδευσης, πρέπει να υποφέρω. 
Ά λ λ ’ ή ψυχή μου είναι ακαταδάμαστος· κα! άν άπο- 
κριθώ εις τά ονείδη σου, πρέπει ν’ άποκριθώ ως ελεύ
θερος.

ΑΛΕΕ· Λάλει έλευθέρως. Μη γένοιτο νά ωφεληθώ 
εγώ άπό την δύναμίν μου, ώστε νά δεσμεύσω την γλώσ
σαν οίουδήποτε.

Λ η ς τ η ς .  Λοιπόν ει’ς την ε’ρώτησίν σου άποκρίνομ.αι 
δι’ άλλης έρωτήσεως. Πώς ε’πέρασες την ζωήν ;

Αλ ε ε . 'Ω ς ήρως. Την Φήμην ε’ρώτησε, κα! αύτή 
θέλει σέ είπείν. Μεταξύ τών άνδρείων υπήρξα ό άν- 
δρειότατος" μεταξύ τών κυριάρχων, ό εΰγενέστατος- 
μεταξύ τών δορικτητόρων, ό κραταιότατος.

Λ η ς τ η ς .  Μήπως δεν διαλαλεΐ κα! τάς ΐδικάς μου 
άνδραγαθίας ή Φήμη ; Υπήρξε ποτέ τολμηρότερος 
οπλαρχηγός άνδρειοτέρας συμμορίας; Υπήρξε ποτέ, 
— άλλα δέν καταδέχομαι νά καυχηθώ. Σύ αυτός 
γνωρίζεις δτι ευκόλως δέν καθυπετάχθην.

Α λ ε ε .  Μ’ όλα ταύτα, τί είσαι παρά ληστής,—  
χαμερπης, άτιμος ληστής ;

Λ η ς τ η ς .  Ά λ λ ’ ό δορικτήτωρ τί τάχα  είναι ; Κα! 
σύ δέν περιήλθες την γην ώς κακόν τι δαιμόνιον, μα- 
ραίνων τούς ωραίους καρπούς τής ειρήνης κα! τής βιο
μηχανίας· άρπάζων, λεηλατών, φονεύων, άνόμως, άδί- 
κως, μόνον προς εύχαρίστησιν τής άπλήστου φιλαρχίας 
σου ; Πάν δ,τι εγώ έπραξα εις Ιν χωρίον μ’ εκατόν 
οπαδούς, σύ έκαμες εις ολόκληρα έθνη μ ’εκατοντάδας 
χιλιάδων. Ά ν  εγώ άπεγύμνωσα εν άτομον, σύ κατη- 
φάνισες βασιλείς κα! ήγεμόνας. Ά ν  εγώ έκαυσα όλί- 
γας κώμας, σύ κατηρήμωσες τάς πλέον εύδαίμονας 
βασιλείας κα! πόλεις του κόσμου. Ε ις  τί λοιπόν ή 
διαφορά, εκτός δτι σύ, βασιλεύς γεννηθείς, ήξιώθης νά 
γένης άνώτερος ληστής ¿μου τού ιδιώτου ;

Αλ ε ε . Ά λλ’ άν ήρπασα ώς βασιλεύς, έδωκα κα! 
ώς βασιλεύς. *Αν κατέστρεψα κράτη, ¿θεμελίωσα με- 
γαλη'τερα. Περιέθαλψα τάς τέχνας, τό ¿μπόριον καί 
τήν φιλοσοφίαν.

Λ η ς τ η ς .  Καί εγώ άλυπήτως εδιδον εις τούς πτω
χούς δ,τι έλάμβανον παρά τών πλουσίων. Συνέστησα 
τάξιν κα! πειθαρχίαν μεταξύ τών άγριωτάτων, κα! 
πάντοτε υπήρξα ό προστάτης τών καταδυναστευομένων. 
Τωόντι περ! τής φιλοσοφίας, τήν όποιαν άνέφερες, δέν 
γνωρίζω τίποτε- άλλα πιστεύω δτι ούδ’ εις εμέ ούδ’ είς 
σέ είναι δυνατόν ν’ άποζημιώσωμεν τόν κόσμον δι’ δσα 
κακά τόν ε’προξενήσαμεν.

Α λ ε ε .  ’Αρκεί. Άφαιρέσετε τάς άλύσεις του, κα! 
καλώς αυτόν περιποιηθήτε. Τόσον λοιπόν όμοιάζομεν ! 
Ό  Αλέξανδρος ληστής! Νά τό σκεφθώ.

I I  Κ Ο Υ Ρ Λ Ι Σ Τ Α Ν  Κ Α Ι Ο Ι  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ι  Λ Ι Τ Η Σ .

Η Κ ο υ ρ δ ι σ τ ά ν  είναι χώρα μεσόγειος, κειμένη με
ταξύ Περσίας κα! Τουρκίας, κα! συνοοεύουσα πρός άρ
κτον μέ τήν Αρμενίαν, πρός δυσμάς μέ τόν ποταμόν 
Τίγριν, πρός άνατολάς μέ τάς πεδιάδας τών Περσικών 
επαρχιών ’Ιράκ καί Ά δερβιγάν, πρός δέ νότον μέ τήν 
Τουρκικήν επαρχίαν τού Βαγδατίου. Ή  ε’ν τοίς όρίοις 
τούτοις περιοχή είναι ή κυρίως λεγομένη Κουρδιστάν 
άλλά φυλαί τινες Κούρδων εύρίσκονται διεσκορπισμέναι 
εις πολύ εύρυχωροτέραν έκτασιν. Τό γενικόν πρόσω- 
πον του τόπου ευκόλως περιγράφεται. Ε ίνα ι σχεδόν 
άτελεύτητον σύμπλεγμα μικρών όρέων, μέ σειράς ΰψη- 
λοτέρας τή’δε κάκείσε, αίτινες έχουν οροπέδια ε’πί τών 
κορυφών, είς δριμύτατον υποκείμενα ψύχος.

Τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τών Κούρδων είναι 
ή άνεξαρτησία, τήν όποιαν διετήρησαν είς διάστημα 
είκοσιτριών εκατονταετηρίδων. ’Ε π ί Έενοφώντος, ό 
οποίος ονομάζει αυτούς Καρδούχους, ήσαν πολεμικόν 
έθνος, μ.ή υποκείμενον είς τόν βασιλέα- άπαραλλάκτως 
δέ τοιούτοι είναι κα! τήν σήμερον. Διότι, άν κα! οί 
ορεινοί αυτών άρχηγοί άναγνωρίζωσιν ώς έπιτοπλείστον 
τήν εξουσίαν κυριάρχου τινός, ουδέποτε δμως συγχω- 
ρούσιν αυτόν νά ε’πεμβη είς τά εσωτερικά του τόπου 
των. Τ ά  σύνορα τής Τουρκίας κα! Περσίας κατέχον- 
τες, όμολογοϋσι πολιτικήν πίστιν οί μέν είς τόν τής 
πρώτης, οί δέ είς τόν τής δευτέρας αύτοκράτορα. Τ ά  
νότια καί δυτικά μέρη έπαγγέλλονται υποταγήν είς τό 
Τουρκικόν κράτος, τά δέ βορεινότερα κα! άνατολικώτερα 
δέχονται ώς προστάτην τόν βασιλέα τής Περσίας. Ό  
’Οθωμανός Σουλτάνος, μή δυνάμενος νά φορολογή κα! 
στρατολογή ώς ό Πέρσης είς τά μακρυνά ¿κείνα μέρη, 
χαίρεται κατά συνέπειαν τό πλείστον μέρος τής άνωφε- 
λούς ταύτης υποταγής.

Οί Κούρδοι ποτέ δέν συνηνώθησαν ΰπό ένα μόνον 
άρχηγόν άλλ’ ό πρώτος έκάστης φυλής ενεργεί δλα τά 
του κυριάρχου καθήκοντα καί δικαιώματα ε’ντός τής 
ιδ ίας αυτού περιοχής. Ό  ισχυρότατος ¿κ τών τ ιμ α 
ριωτών τούτων είναι ό ήγεμών τής Άρδελαν, μεγάλης 
έπαρχίας είς τήν Περσικήν Καρδουχίαν. “  Ό  τοπος 
μου,” νά μεταχειριστώ τάς ιδίας αυτού λέξεις, οτε 
συνωμίλει μετά  τον "Αγγλου περιηγητού Ίωαννου Μαλ- 
κόλμου τό 1810, “ υπερβαίνει διακόσια μ ίλια κατά 
τό μήκος, κα! σχεδόν άλλα τόσα κατά τό πλάτος.
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Α ληθεύει μέν δτι όμολογούμεν ΰπακοήν κα! πίστιν είς 
τούς βασιλείς τής Περσίας, άλλά δέν μάς ε’πιβαρύνει 
ή αυστηρά έξουσία, ή'τις πολλάκις άφανίζει τούς ήμε- 
τέρους γείτονας, τούς γονίμους πεδιάδας κα! πλουσίας 
πόλεις έχοντας. Τίποτε δέν εύρίσκεται είς τήν Κουρ
διστάν νά ε’φελκύση έχθρούς. Ή  πατρίς μας ευπορεί 
μόνον,” έπρόσθεσε μειδιών, “ άπό γενναίους άνδρας 
κα! εύρώστους ίππους.”

Τ ά  ήθη τών Κούρδων είναι ώς τά τών άλλων νομα
δικών φυλών τής Ά σ ία ς. Τ ά  όρη παρέχουσι τροφήν 
είξ τά ποίμνια, τά όποία συνιστώσι τό κυριώτερον μέρος 
του πλούτου των, κα! άσφαλή κατοικίαν δι’ εαυτούς κα! 
τάς οικογένειας των. Πρώιμα τό έαρ καταβαίνουν είς 
τάς πεδιάδας διά νά γεωργήσωσι, κα! τό θέρος διά 
νά θερίσωσι. Τ ά  προϊόντα τής γής είναι ποικίλα- αί 
κοιλάδες είναι γονιμώταται, κα! έκτος παντοειδών γεν
νημάτων, παράγουν πάμπολυ λίνον, βαμβάκιον, καπνόν, 
καί μάννα, τό οποίον ένταύθα χρησιμεύει άντί ζαχά- 
ρεως.

Ά λ λ ’ έξαίρετον χαρακτηριστικόν έχουν οί Κούρδοι 
τό φιλάρπαγον. Ή  ληστεία παρ’ αύτοίς είναι φυσικόν 
ένασχόλημα- καί πας άτυχής ξένος, ό οποίος ήθελε 
πέσειν είς χεΐράς των, θεωρείται ώς νόμιμος λεία. Ά ν  
ό δύστηνος ήναι πτωχός κα! ρακένδυτος, ξυλοκοπείται 
αυστηρά διότι δέν έφερεν ικανήν ιδιοκτησίαν, ώστε να 
άνταμείψη τούς κόπους τών άρπάγων. Ε ίναι δέ οΰχ! 
μόνον τολμηροί λησταί, άλλά κα! έπιτήδειοι κλέπται- 
δλοι σχεδόν οί περιηγηταί ή ληστεύονται, ή, πρός άπο- 
φυγήν τούτου, φιλοδωρούσι πλουσιοπαρόχως.

Τήν έξουσίαν αυτών ε’νεργούν ε’πιεικώς οί άρχοντες 
τής Κουρδιστάν, ύπακούονται δέ μ εθ ’ ίλαρότητος. 
Πάντοτε άποβλέπουσι τά μέγιστα είς τά έθιμα κα! 
τάς προλήψεις τού έθνους. Παράδειγμα τούτου άξιο- 
σημείωτον συνέβη, οτε ό Ιπ π ό τη ς  ’Ιωάννης Μάλκολμος 
έπεσκέφθη τήν Περσίαν ε’ν έτει 1810. “  Ή μ η ν ,” λέ
γει, “  εσκηνωμενος είς κώμην όνομαζομένην Ζά- 
γαν, άπέχουσαν είκοσιπέντε μ ίλια τής Σέννας, μητρο- 
πολεως τής Άρδελάν. Ό  συνοδεύων με άξιωματικός 
¿κ μέρους τού άρχηγού τής έπαρχίας μέ είδοποίησεν, δτι 
άνθρωπος τις απο την φυλήν Σουρσούρ (οίκογένειαί 
τινες τής οποίας ήσαν έσκηνωμέναι εντός ενός μ ι
λίου) ειχε φονευσειν τόν πατέρα του τήν προτεραίαν.

Φυσικά, ειπα εγω, “ ό φονεύς πρέπει νά θανατω- 
τ° ?Ρ°νί2- άπεκρίθη ό άξιωματικός- * αυ

τός ο ίδιος κληρονομεί, κα! κάνείς δέν υπάρχει νά ζη- 
τηση το αιμα του. * Αλλ’ ό ήγεμών τού τόπου δέν 
θελει φροντισειν να μην ε’κφύγη ό πατροκτόνος;’ * Ό  
ήγεμών,’ ψυχρώς άπήντησεν ¿κείνος, * δέν δύναται νά 
ε’πεμβη είς τοιαύτην περίστασιν, πλήν άν έπικληθώσιν 
αύτόν- κα! τέλος πάντων,’ είπεν, * άν συζητηθή τό 
πράγμα, θέλει γένειν συμβιβασμός τις διά χρημάτων. 
Μεταξύ τών Κούρδων, οίτινες πάντοτε πολεμούν, ή ζωή 
ένος δραστηρίου νέου άξίζει πολύ μάλλον παρά ν’ άφαι- 
ρεθη δι’ ένα νεκρόν γέροντα !’ ”

Η  Κουρδιστάν έχει μεν διαφόρους πόλεις, άλλ’ αί 
στρατιωτικαι αυτής φυλαι σπανιως συνέρχονται κατά 
μέγα^ πλήθος. Ό  ήγεμών τής Άρδελάν ζη ε’ν μεγάλη 
τρυφή και πολυτελεία εις την εαυτου πρωτεύουσαν, τής 
οποίας οί κάτοικοι φαίνονται ώς έπιτοπλείστον εύπο- 
ρούντες. Τούτων ή κατάστασις είναι πάντη άντίθετος 
είς τήν τού γειτονικού άγροίκου πληθυσμού, οίτινες 
καυχώνται είς τήν άτακτον έλευθερίαν τω ν κα! ε’νώ 
χαίρουν είς τήν πομπήν κα! μεγαλοπρέπειαν τού ήγε- 
μόνος κα! τών άρχηγών είς τούς οποίους όφείλουσι κλη- 
ρονομικην πιστιν, θεωρούσι μετ’ ελέους κα! περιφρονή- 
σεως την ηττον φιλοπόλεμόν, μάλλον δέ πεπολιτισμέ- 
νην κοινότητα, ΰφ ης οί άρχοντές των άμέσως περι- 
κυκλουνται. 1 ας γνώσεις πάντοτε περιεψρόνησαν, 
θρησκείαν δε μόλις γνωριζουσι. Πρεσβεύουσι μέν τήν 
πιστιν τού Μωάμεθ, αλλ ε’ν γένει έπίσης άδιαφορούν 
περ! τής ουσίας κα! τών τελετών αυτής. Ό  προειρη
μένος περιηγητής Μάλκολμος εΰρήκε τεσσαράκοντα 
οικογένειας Νεστοριανών είς τήν Σένναν, ε’ξ ών οί πρού
χοντες έπεσκέφθησαν αύτόν μετά τού ίερέως των. Πολ
λοί τής αύτής αίρέσεως εΰρίσκοντο είς τήν Κουρδιστάν, 
οίτινες είχον διατρίψειν ε’κεί άφού πρώτον διεχωρίσθη- 
σαν ε’κ τής Ελληνικής εκκλησίας, τουτέστι δεκατρείς 
εκατονταετηρίδας.

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ  Τ Ο Υ  Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Υ  Φ ΙΛ Ο Υ .

Π ε ρ ί  τού άνθρωπον, τόν οποίον καλείς φίλον σου, 
είπέ με, κλαίει μετά σού ε’ν καιρώ θλίψεως ; Σ ’ ε’πι- 
πληττει είλικρινώς κατά πρόσωπον, ε’νώ άλλοι σέ περι
γελούν ή σέ μέμφονται ε’κ τών όπισθεν ; Τολμά- νά 
σέ ύπερασπισθη, όπόταν ή συκοφαντία κρυφίως διευθύ- 
νη κατα της ΰποληψεως σου τά θανατηφόρα βέλη της ; 
Σέ άναγνωρίζει μέ τήν αύτήν προθυμίαν, κα! φέρεται 
προς σε με την αυτήν φιλικήν περιποίησιν, έμπροσθεν 
τών ανωτερων σου κατα τόν βαθμόν καί τήν τύχην, 
ώς κα! όπόταν ή ΰπερηφανία ή κενοδοξία δέν ε’μποδίζη 
τά τής φιλίας δικαιώματα ; ’Εάν δυστυχίαι κα! ζη- 
μίαι σέ άναγκάσωσι ν’ άποσυρθης είς βίον ταπεινότε- 
ρον, δπου δέν ¿μπορείς νά κάμνης τοσαύτην ε’πίδειξιν, 
ή νά υποδέχεσαι τούς φίλους σου μέ τήν αύτήν ¿λευθε- 
ριότητα ώς άρχη'τερα, ευφραίνεται άκόμη είς τήν συν
αναστροφήν σου, κα! άντί βαθμηδόν νά μετριάζη τάς 
μετά σού άκερδείς σχέσεις του, χαίρει όνομάζων σε 
φίλον, καί σέ βοηθεί νά ύποφέρης μ εθ ’ ίλαρότητος τό 
βάρος τών δυσπραγιών- σου ; Όπόταν ή άσθένεια σέ 
διώξη άπό τόν εύθυμον κα! πολυάσχολον κόσμον, σέ 
ακολουθεί εις το ζοφερον καταγωγιον, σ’ άκροάζεται 
μετα προσοχής, και χορηγεί τό βάλσαμον τής παρηγο
ριάς είς τό λειποθυμούν πνεύμά σου ; Κα! τέλος, όπό
ταν ο θανατος διάσχιση πάντα γήϊνον δεσμόν, ε’πιχύ- 
νει δακρυον είς τόν τάφον σου, κα! διατηρεί τήν μνή
μην τής αμοιβαίας φιλίας σας ώς άναφαίρετον θησαυ
ρόν ; Ό  μή πράττων ταύτα πάντα ¿νδέχεται νά ήναι 
σύντροφος, κόλαξ,· άπατεών σου,— άλλά, πίστευσέ με, 
δέν είναι φίλος σου.
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ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΕΡΗΜΟΝ. ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΑΑΡΩΝ

ΚΑΙ ΜΩϊΣΕΩΣ.

Ο ΙΕΡΟϊΡΓΙΐίΟΣ νόμος τών ’Ιουδαίων σκοπόν άμε
σον είχε νά διατηρή αυτούς ώς λαόν ιδιαίτερον, άφιε- 
ρωριένον εις τον παντοκράτορα Θεόν, δστις ήτο καί β α 
σιλεύς των. Το εΓδος τής κυβερνήσεως ήτο Θεοκρατία- 
δ Παντοδύναμος ήτο κυρίαρχης αύτών, καί ε’γνωστο- 
ποίει τα ψηφίσματα του διά των ε’πί τούτω διωρισμέ- 
νων Ιρμηνέων του θελήματος του. Ά λλ’ υπό τοιοΰτον 
πολιτικόν σύνταγμα μεγάλη φροντίς ε’χρειάξετο ώστε 
να μην άπατάται το πλήθος. ’Επειδή ό άρχιερεύς 
παρέδιδε τάς ε’κ των Οΰρίμ καί Θουμμίμ άποκρίσεις, 
δι’ ών έκανονίξοντο δλαι α ί υποθέσεις, θρησκευτικαί, 
άστυκαί, πολιτικαί, καί στρατιωτικαί, μεγάλα δεινά 
ήτον ενδεχόμενον νά συμβώσιν άν ύπήρχεν αμφιβολία 
τις ώς προς τδ υποκείμενον, το όποΓον έπρεπε να έχη 
το άποκλειστικόν δικαίωμα τοΰ ένεργείν τοιαΰτα σπου
δαία υπουργήματα. Κατέστη λοιπόν ή ίερωσύνη κλη
ρονομική εις τήν οικογένειαν τοΰ Άαρών, ή δ’ έκτέλε- 
σις μικρότερων ιερατικών χρεών περιωρίσθη εις τήν 
φυλήν τοΰ Λευΐ. Πρόδηλον είναι ότι το κληρονομικόν 
ίερατείον ουχί μόνον ήτον ουσιώδες στοιχείον τής θεο
κρατίας, άλλα καί ό δεσμός ό οποίος συνήνονεν όλα τα 
μέρη αύτοΰ τοΰ συντάγματος. Έντεΰθεν ή έπανάστα- 
σις τοΰ Κορέ αύστηρώς έτιμωρήθη, καί τό ιερατικόν 
προνόμιον τοΰ προσφέρειν θυμίαμα κατέστη πολλοΰ λο· 
γου άξιον. Έ γ ιν ε  δέ καί άλλο θαΰμα πρός έπιβεβαιω- 
σιν τής ίερωσύνης τοΰ Άαρών, είς τό όποΓον ανάγκη 
τώρα νά διευθύνωμεν τήν προσοχήν μας.

“  Καί έλάλησεν ό Κύριος εις τόν Μωϋσήν, λέγων, 
Λάλησε εις τούς υιούς τοΰ ’Ισραήλ, καί πάρε άπό κα
δένα εξ αύτών ράβδον, κατά τόν οίκον τών πατέρων 
αυτών, άπό όλους τούς άρχοντας αύτών κατά τόν οίκον 
τών πατέρων αύτών, δώδεκα ράβδους- γράψε τό όνο 
μα έκάστου επάνω είς τήν ράβδον του. Καί τό 
όνομα τοΰ Άαρών γράψε επάνω είς τήν ράβδου τοΰ 
Λευΐ- ε’πειδή μία ράβδος θέλει είσθαι δι’ έκαστον 
αρχηγόν τοΰ οίκου τών πατέρων αύτών. Καί 3-έλεις 
άποθέσει αύτάς είς τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου έμπρο
σθεν τοΰ μαρτυρίου, όπου θέλω εύρίσκεσθαι με σάς. 
Καί ή ράβδος ε’κείνου, τόν όποΓον ήθελα εκλέξει, θέλει 
βλαστήσει- καί 3-έλω κάμει νά παύσωσιν άπ’ έμπρο
σθεν μου οί γογγυσμοί τών υιών τοΰ ’Ισραήλ, τους οποί
ους αύτοί γογγύξουν εναντίον σας. Καί ε’λάλησεν ό 
Μωϋσής είς τούς υιούς τοΰ ’Ισραήλ- καί έδωκαν είς 
αύτόν όλοι οί άρχοντες αύτών ράβδον, μίαν έκαστος 
άρχων, κατά τούς οίκους τών πατέρων αύτών, δώδεκα 
ράβδους- καί ή ράβδος τοΰ Άαρών ήτον μεταξύ τών 
ράβδων αύτών. Καί άπέθεσεν ό Μωϋσής τάς ράβδους 
έμπροσθεν τοΰ Κυρίου είς τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου. 
Καί τήν άλλην ήμέραν έμβήκεν ό Μωϋσής είς την σκη
νήν τοΰ μαρτυρίου- καί ιδού, ή ράβδος τοΰ Άαρών διά

τόν οίκον τοΰ Λευΐ ε’βλάστησε, καί έκβαλε βλαστόν, 
καί ήνθισεν άνθη, καί εδωκεν αμύγδαλα. Και έφερεν 
έξω ό Μωϋσής δλας τάς ράβδους άπ’ έμπροσθεν τοΰ 
Κυρίου, πρός όλους τούς υιούς τοΰ ’Ισραήλ- καί αύτοι 
ίδαν, καί έπήραν έκαστος τήν ράβδον του. Και είπεν 
ό Κύριος είς τόν Μωϋσήν, Ά πόθεσε τήν ράβδον τοΰ 
Άαρών έμπροσθεν τοΰ μαρτυρίου, διά νά φυλάττεται 
είς σημεΓον εναντίον είς τούς υιούς τής αποστασίας" 
καί θέλεις καταπαύσει άπό εμέ τούς γογγυσμούς των, 
διά νά μην άποθάνωσι. Καί έκαμεν ό Μωϋσής κα
θώς ε’πρόσταξεν είς αύτόν ό .Κύριος, ουτω έκαμε.—  
Ά ρ ιθ . ιξ '. 1 -11 .

Τήν μνήμην τοΰ επισήμου τούτου θαύματος διαιωνι- 
ξε παρά τοΓς Ίουδαίοις όχι μόνον ή τής ράβδου δια- 
τήρησις, άλλα καί τά νομίσματά των- διότι ή κοινό
τερα έντύπωσις ε’πί τών σίκλων τής 'Ιερουσαλήμ ήσαν 
τά τής άμυγδαλέας άνθη, τά όποια έβλάστησαν ε’πί 
τής ράβδου τοΰ Άαρών. Ά πό  τά σωξομενα δε Α ιγυ
πτιακά μνημεία βλέπομεν διατί ε’κλέχθη τό ιδιαίτερον 
τοΰτο δοκίμι ον- ή ράβδος ήτο παρά τοίς Α ίγυπτίοις 
τό παράσημου τοΰ αξιώματος, ώς τά σκήπτρα τών Ε λ 
λήνων- οί αρχηγοί λοιπόν τών φυλών έίραρουσιασαν είς 
τόν Κύριον τά εμβλήματα τής θέσεώς των, καί τό γε- 
νόμενον υπέρ τοΰ Άαρών παράδοξον θαΰμα ήτον ή ίσχυ- 
ροτέρα έπίπληξις τής ε’παναστάσεως καί απιστίας των, 
καί ή σημαντικωτίρα έπιβεβαίωσις τοΰ ότι ό Άαρων 
καί ή οίκογένειά του ε’κλέχθησαν ώς πρέσβεις τοΰ Θεού, 
καί διερμηνείς τών ε’ντολών αύτοΰ προς τον λαον, τον 
οποίον είχεν ε’κλέξειν καί λάβειν υπό τήν ιδιαιτέραν 
αύτοΰ φροντίδα.

Τόσον συνήθης κατήντησεν είς τούς Ίσραηλίτας ή 
ιδέα ότι ή ράβδος ήτο σύμβολον καί γνώρισμα τής 
εξουσίας, ώστε ούδέποτε μετά ταΰτα δέν διεφιλονείκη- 
σαν περί τοΰ είς τήν άρχιερωσύνην δικαιώματος τοΰ 
Άαρών. Μετ’ ολίγον έπειτα έλαβον άλλην ευκαιρίαν 
νά ίδωσιν όποιαν δύναμιν ό Θεός είχε δωσειν είς τό 
σημείον τοΰτο τής εξουσίας, όπότε ό Μωϋσής, τόν βρά
χον πατάξας, παρήγαγε βρύσεις ύδάτων είς Μεριβά. 
Ά λ λ ’είς τήν περίστασιν ταύτην ό Μωϋσής καί ό Ά α 
ρών έδειξαν απιστίαν είς τήν δύναμιν καί τας υποσχέ
σεις τοΰ Παντοκράτορος, ήτις ήτο μάλλον άξιοκατάκρι- 
τος διά τά ε’σχάτως υπέρ αύτών γενόμενα κραταιά θα ύ
ματα. Έ παιδεύθησαν δέ άποκλεισθέντες άπό τήν 
γήν τής ε’παγγελίας, καί καταδικασθέντες ν’ άποθά- 
νωσιν είς τήν έρημον. Έ νω  ή συναγωγή ωδοιπορει 
έκ τοΰ Μεριβά, άνέλπιστόν τι ε’μπόδιον έστησε τήν 
πρόοδόν τω ν  ό βασιλεύς Έ δώ μ δέν ήθέλησε ν’ άφηση 
τούς Ίσραηλίτας νά διαβώσι τήν χώραν του, προσε- 
τάχθησαν δέ υπό τοΰ Θεοΰ νά μή περάσωσι β ια σ τι
κούς, άλλά νά κάμωσι γΰρον άπό τά ε’πί τών μεθορίων 
βουνά. Ή  χώρα τήν όποιαν διέβησαν ε’σχάτως μόνον 
έξετάσθη διά τής Ιπιμελείας Ευρωπαίων περιηγητών 
μολονότι δέ ύπέρ τά τρισχίλια έτη παρήλθον άπό τόν 
καιρόν τής ’Εξόδου, ό τόπος τόν όποιον διέβησαν φερεε
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πολλά φανερά δείγματα τής αλήθειας τοΰ Γραφικοΰ 
διηγήματος. Τό όνομα τής ε’ρήμου, Έ λ  Ζ ίχ ,  ήτοι ή 
π ε ρ ι π λ α ν η σ ι ς ,  είναι μαρτύριον τών περιπλανή
σεων τών ’Ισραηλιτών. Ό  Εαΐυοπίβ, τοΰ οποίου αί 
είς τήν χωράν αύτήν περιηγήσεις άφθονοΰν άπό τάς 
πλέον ίσχυράς επιβεβαιώσεις τής άληθείας τής Π εν
τατεύχου, λέγει, “  Τόσον σύντομος είναι ή Γραφή, 
ένταυτω δέ καί τόσον άκριβής καί άληθής, ώστε μόνον 
διά τής μεγίστης προσοχής είς πάσαν αύτής λέξιν δύ- 
ναται τις νά άνακαλύψη δλην αύτής τήν αξίαν.” Τοΰτο 
παραδοξως βεβαιοΰται άπό τό σωξόμενον μνημείον, 
έπιβεβαιοΰν τά ιστορούμενα ότι συνέβησαν είς τό βου- 
νόν ‘Ώο.

Καί ε’λάλησεν ό Κύριος είς τόν Μωϋσήν καί είς τόν 
Ααρων είς τό όρος *Ωρ, πλησίον είς τά όρια τής γής 

Έδωμ, λέγων, 'Ο Άαρών θέλει προστεθή είς τόν λαόν 
του- διότι δέν θέλει έμβή είς τήν γήν, τήν οποίαν έδω- 
κα εις τους υιους τοΰ ’Ισραήλ- επειδή ¿στασιάσετε 
εναντίον είς τόν λόγου μου είς τό νερόν τοΰ Μεριβά, 
Πάρε τόν Άαρών καί τόν Έλεάξαρ τόν υιόν αύτοΰ, καί 
άναίβασε αυτούς είς τό όρος ’Ώρ· καί έκδυσε τόν 
Άαρών τήν στολήν αύτοΰ, καί ένδυσε μέ αύτήν τόν 
Ελεαξαρ τον υιον του- καί ά Άαρών θέλει προστεθή 

είς τόν λαόν του, καί θέλει άποθάνει ε’κεί. Καί έκα
μεν ό Μωϋσής καθώς έπρόσταξεν ό Κύριος- καί άνέ- 
βησαν εις τό ορος *Ωρ έμπροσθεν δλης τής συναγωγής 
Και έκδυσεν ό Μωϋσής τόν Άαρών τήν στολήν του, 
και ένδυσε με αύτήν τον Έλεάξαρ τόν υιόν του· καί ό 
Ααρων άπίθανεν ε’κεί είς τήν κορυφήν τοΰ όρους· καί 

κατέβησαν ό Μωϋσής καί ό Έλεάξαρ άπό τό όρος. 
Καί ίδεν όλη ή συναγωγή ότι άπέθανεν ό Άαρών, καί 
εκλαυσαν τόν Άαρών τριάντα ημέρας, όλος ό οίκος τοΰ 
Ισ ρα ή λ  Ά ρ ιθ . κ'. 2 3 -29 .

Ο επι τοΰ βουνου Ωρ τάφος τοΰ Άαρών είναι άπό 
τα επιφανέστατα άντικειμενα είς την γήν Έδώμ· άφοΰ 
δ’ έμεινεν άγνωστος είς τούς ’Ιουδαίους καί Χριστια- 
νους τοσαοτας εκατονταετηρίδας, όσαι παρήλθον άπό 
τής άποβιωσεως τοΰ πρώτου άρχιερέως τοΰ Ισραήλ, 
άνεκαλυφθη παλιν ε’ντός τών τελευταίων ολίγων ε’τών, 
τοποθετημένος ε’ν τω μεσω χώρας, τής όποιας οί κάτοι
κος τοπαλαι ησαν ε’κ τών πικροτάτων ε’χθρών τοΰ ’Ισ 
ραήλ, και τής οποίας οί παρόντες κάτοικοι είναι άγριοι 
Αραβες, επίσης ενάντιοι τής Ιουδαϊκής καί τής Χρι 
στιανικής πίστεως.
Λ Αφοΰ παρήλθον αί ήμέραι τοΰ πένθους διά τόν Ά α 

ρων, υπήγαν οί  ̂ Ισραηλίται καί ε’στρατοπέδευσαν είς 
Σαλμωνα- τουτεστι, “  τόν τόπον τής είκόνος,” όνομα 
τό οποίον έλαβεν ε’κ τής παραστάσεως όφεώς τίνος άνε- 
γερθέντος υπό τοΰ Μωϋσέως. Οί άντάρται Ίσραηλί- 
ται εδοθησαν παλιν εις στασιωδεις γογγυσμούς, καί

Απ-στειλεν ο Κύριος εις τον λαόν τούς φλογερούς 
όφεις, καί ¿δάγκαναν τόν λαόν,καί πολύς λαός τοΰ ’Ισρα
ήλ απεθνησκε. Και ο λαος ελθων εις τον Μωϋσήν είπεν

Ημαρτήσαμεν, διότι ε’λαλήσαμεν κατά τοΰ Κυρίου καί 
κατα σοΰ" παρακαλεσε τόν Κύριον νά σηκώση τούς 
οφεις απο ημάς. Και ό Μωϋσής παρεκάλεσεν ύπέρ 
τοΰ λαοΰ. Και ειπεν ό Κύριος είς τόν Μωϋσήν, Κάμε 
εις τον εαυτόν σου οφιν φλογερόν, καί βάλε αύτόν ¿πάνω 
είς ξύλον- καί πάς όστις ε’δαγκάσθη, όταν κυττάξη είς 
αύτόν, θέλει ξήσει. Καί έκαμεν ό Μωϋσής όφιν χάλ- 
κινον, και εβαλεν αύτόν ¿πάνω είς ξύλον" καί ¿άν όφις 
ε’δαγκανε τινά, αύτός ¿ξοΰσεν όταν ε’κύτταξε τόν χάλ- 
κινον όφιν Ά ρ ιθ . κά. 6 -9 .

Η  ξωηρα αυτη ει’κών τής ε’λευθερώσεως όλου τοΰ αν
θρωπίνου γένους άπό τήν δύναμιν τοΰ παλαιοΰ όφεως 
είναι τύπος σημαντικός τοΰ Μεγάλου ημών Λυτρωτοΰ, 
καθώς και Αύτός ό ίδιος ¿φανέρωσε.

Και καθώς ό Μωϋσής ύψωσε τόν όφιν είς τήν έρη
μον, ουτω πρέπει να ύψωθή’ ό υιός τοΰ άνθρώπου. Δ ιά 
να μην άπολεσθη πάς δστις πιστεύει είς αύτόν, άλλά 
νά έχη  ξωήν αιώνιον.— Ίωάν. γ '. 14, 15.

Αλλα το μνημοσυνον τοΰτο τής θαυμασίου των απαλ
λαγής έγινε μετά ταΰτα παγίς πρός τούς είδωλολάτρας 
Ιουδαίους· καθότι κοινοτάτη δεισιδαιμονία ούχί μόνον 

εις την Αίγυπτον, άλλά καί κα θ’ δλην τήν Ανατολήν, 
ητον ή εκ φοβου λατρεία τής άρχής τοΰ κακοΰ Οπό τό 
ειοος του οφεως. Είναι δέ τών αδυνάτων νά έννοήσω- 
μεν το αίτιον λατρείας τόσον αίσχράς είς τήν ανθρω
πότητα, και τοσον ασυμβιβάστου μέ πάσαν ύπαγόρευ- 
σιν τοΰ ορθοΰ λογου ή τοΰ φυσικοΰ αισθήματος, άλλως 
πως ειμη συνδεοντες αύτήν μέ τάς παραδόσεις περί τής 
πτωσεως τοΰ άνθρωπου, ίχνη  τής οποίας εύρίσκονται 
εις τας μυθολογίας όλων τών αρχαίων ε’θνών. Οί ’Ι 
ουδαίοι ελατρευον τόν χαλκοΰν όφιν, δτε κατέπεσον είς 
την ειδωλολατρείαν, ήτις είχεν ήδη σταθήν τόσον ολέ
θριος εις τους αδελφούς των, τάς δέκα φυλάς τοΰ ’Ισρα
ήλ. Εκ της γενικής αμελειας τών ιερών πραγμάτων, 
πιθανόν οτι οι πλειστοι καί τών ιερέων καί τοΰ λαοΰ 
ειχον λησμονησειν τόν σκοπόν καί τήν σημασίαν τής 
καθιερωμένης εικονος, καί ασμένως έδραξαν τήν εύκαι- 
ρίαν, τήν οποίαν ε’χορήγησεν είς αύτούς ή ε’ν τω άγια- 
στηριω διατηρησις της, νά εύχαριστήσωσι τήν μανιώδη 
αύτών επιρρεπειαν πρός τας δεισιδαιμονίας τών περι- 
κυκλω εθνών. Δ ια τοΰτο καί κατέστρεψε τόν χαλκοΰν 
όφιν ό καλός βασιλεύς Έ ξεκ ίας, δτε ¿καθάρισε τόν 
Ιούδαν άπό τά είδωλα, τά οποία είχον άνεγερθήν κατά 

τό μακρόν τής διαφθοράς διάστημα τό προηγηθέν τής 
άναβάσεως αύτοΰ είς τόν θρόνον τοΰ Δαβίδ.

Αύτος εσηκωσε τους ύψηλους τόπους, καί ¿σύντριψε 
τά άγαλματα, και κατέκοψε τά άλση, καί κατελέπτυνε 
τον χαλκινον όφιν, τόν οποίον είχε κάμειν ό Μωϋσής· 
οιοτι εω; εις εκεινας τάς ημέρας οί υίοί τοΰ Ισραήλ 
εθυμίαξαν είς αύτόν- καί ε’κάλεσεν αύτόν Νεουσθάν. 
Δλ Βασιλ. ιή. 4. *

Ν ε ο υ σ θ ά ν  σημαίνει “  κομμάτιον χαλκοΰ ” έδωκε
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δέ τδ περιφρονητικόν τοϋτο όνομα εις το είδωλον ό Έ - 
ζεκίας, διά νά δείξη δτι άφοϋ ό χάλκινος δφις ¿ξεπλή
ρωσε τον σκοπδν, διά τον όποιον ό Θεός ¿συγχώρησε 
τήν κατασκευήν του, δεν είχεν αγιότητα ή σημαντι- 
κότητα μάλλον παρ’ οίον δήποτε άλλο κομμάτιον μετάλ
λου.

Άφοϋ οΐ ΊσραηλΓται ¿νίκησαν τούς Άμορραίους καί 
διαφόρους άλλας πολεμικάς φυλάς, φόβος ¿πέπεσεν εις 
τά περικύκλω έ3·νη,καί ό Βαλάκ, βασιλεύς τοϋ Μωάβ, 
¿μίσθωσε τον προφήτην των Μαδιανιτών Βαλαάμ νά 
καταρασΒη αύτούς. Ά λ λ ’ ό Βαλαάμ, β ιασ τείς υπό τής 
Παντοκράτορος δυνάμεως, ήναγκάσ3·η νά μεταβάλη τά 
λόγια τής άράς εις ευλογίαν, καί νά εύλογήση τούς 
υιους τοϋ ’Ισραήλ. Ό  αχρείος δμως προφήτης εύρήκεν 
άλλα μέσα δραστηριώτερα προς βλάβην τοϋ ¿κλεκτοϋ 
γένους’ κα 3 ’ ύπαγόρευσιν αύτοϋ ό Βαλάκ διεύρυνε τούς 
υπηκόους του νά πανηγυρίσωσι τήν εορτήν τοϋ Βεελφε- 
γώρ, ήτοι τοϋ Ειδώλου τής Ά σελγείας, ή λατρεία τοϋ 
όποιου συνίστατο εις τάς πλέον μιαράς καί άκολάστους 
τελετάς, άλλά τήν οποίαν, ΰπο διαφόρους μορφάς, όχι 
μόνου άνείχοντο, άλλά καί ένε3άρρυνον τά πλείστα των 
άρχαίων ε’3νών, καί άφοϋ μάλιστα είχον αρκετά προ- 
οδεύσειν εις τόν πολιτισμόν. Οί ΊσραηλΓται πιθανόν 
δτι είχον γνωρίσειν εν Α ίγύπτω τό είδος τοϋτο τής εί- 
δωλολατρείας· καί κατά συνέπειαν έκλιναν εις τάς 
προτάσεις των 3-υγατέρων τοϋ Μωάβ, αίτινες είχον 
σταλ3ήν νά τούς σαγηνεύσωσι.

Κ αί αύταί ¿προσκάλεσαν τόν λαόν εις τάς 3-υσίας 
των 3εών των· καί εφαγεν ό λαός, καί ¿προσκύνησε 
τούς 3εούς αύτών. Κ αί ε’προσκολλή3η ό ’Ισραήλ εις 
τόν Βεελφεγώρ, καί ή οργή τοϋ Κυρίου παρωξυνθη ε’ναν- 
τίον τοϋ ’Ισραήλ Άρι3·. κέ. 2, 3.

Ή  άμεσος παιδεία των χειροτέρων πταιστών άπέ- 
τρεψε τήν ε’κδίκησιν τοϋ Κυρίου- ό ψευδοπροφήτης Β α
λαάμ ¿φονεύ3η μετ’ ολίγον επειτα, όμοϋ καί πλήθος 
Μαδιανιτών, οίτινες συνηνώ3ησαν ώστε νά φέρωσι τούς 
Ίσραηλίτας εις τό βαρύ τοϋτο Ιγκλημα.

’Ολίγον μετά τήν αποστασίαν ταυτην ό Μωϋσής 
άπαρι3μήσας τόν λαόν, δέν εύρήκε ζωντανόν κάνένα 
τών ¿ξελ3όντων ε’κ τής Αίγυπτου είμή εαυτόν, τόν Ί η -  
σοϋν Ναυή, καί τόν Χάλεβ· έκαμε τότε τούς άναγκαί. 
ους κανονισμούς περί τής διανομής τής γής Χαναάν 
μεταξύ τών διαφόρων φυλών, καί τελειώσας οΰτω τήν 
νομοθεσίαν του, άνέβη εις τό όρος Νεβώ, μίαν τών 
ύψηλοτάτων κορυφών τής σειράς τών Ά βαρ ίμ , oS-εν ε’πέ- 
βλεψεν είς τήν γήν τής ε’παγγελίας, οπου ήτον άπηγο- 
ρευμένος νά είσέλ3·η. ’Αντί δέ νά γογγύζη περί τού
του, ταπεινοφρόνως ¿ζήτησεν οδηγίαν ώς πρός τήν ¿κ- 
λογήν τοϋ διαδόχου του.

Καί ε’λάλησεν ό Μωϋσής είς τόν Κύριον, λέγων, Ό  
Κύριος, ό Θεός τών πνευμάτων πάσης σαρκός, άς διο- 
ρίση άνθρωπον ¿πάνω είς τήν συναγωγήν, ό οποίος νά 
ε’κβαίνη έμπροσθεν αύτών, καί ό οποίος νά ¿μβαίνη

έμπροσθεν αύτών, καί ό οποίος νά τούςόδηγη έξω, καί 
ό οποίος να τους φερη μέσα· ώστε νά μήν ήναι ή συνα
γωγή τοϋ Κυρίου ώς πρόβατα μή εχοντα ποιμένα___
Άρι3·. κζ'. 15 -17 .

Ό  Ίησοϋς Ναυή ε’κλέχ3·η ύπό τοϋ Θεοϋ νά όδηγή- 
ση τούς Ίσραηλίτας είς τήν κατάκτησιν τής γής Χα- 
νααν· ίδου δε τίν ι  τρόπω ε’χειροτονή3·η διά τό νέον 
έργον του.

Καί είπεν ό Κύριος είς τόν Μωϋσήν, Πάρε μαζή- σου 
τόν Ίησοϋν τόν υιόν τοϋ Ναυή, άνθρωπον είς τόν οποίον 
είναι τό πνεϋμα, καί βάλε τήν χείρά σου ¿πάνω είς αύ- 
τό ν  καί παράστησέ τον έμπροσθεν τοϋ Έλεάζαρ τοϋ 
ίερέως, καί έμπροσθεν δλης τής συναγωγής, καί δός 
είς αύτόν διαταγάς έμπροσθεν αύτών. Κ αί 3-ελεις 
3-έσει ¿πάνω είς αυτόν άπό τήν δόξαν σου, διά νά ύπα- 
κούωσιν είς αύτόν δλη ή συναγωγή τών υιών τοϋ Ισ ρ α 
ήλ. Καί 3-έλει παραστα3ή έμπροσθεν τοϋ Έλεάζαρ 
τοϋ ίερέως, δστις 3έλει ¿ρωτήσει δ ι’ αύτόν, κατά τήν 
κρίσιν τοϋ Ούρίμ έμπροσθεν τοϋ Κυρίου- κατά τόν λό
γον αύτοϋ 3-έλουν ε’κβαίνει, καί κατά τόν λόγον αύτοϋ 
3έλουν ¿μβαίνει, αύτός καί δλοι οί υιοί τοϋ Ισραήλ 
μαζή  με αύτόν, καί ολη ή συναγωγή. Κ αί Ικαμεν ό 
Μωϋσής, κα3ώς τόν ¿πρόσταξεν ό Κύριος· καί έλαβε 
τόν Ίησοϋν, καί παρέστησεν αύτόν έμπροσθεν Έ λεά
ζαρ τοϋ ίερέως, καί έμπροσθεν δλης τής συναγωγής. 
Καί ¿3εσε τάς χείράς του ¿πάνω είς αύτόν, καί Ιδωκεν 
είς αυτόν διαταγάς, κα3ώς ¿πρόσταξεν ό Κύριος διά 
χειρός τοϋ Μωϋσέως.— Ά ρ ι3 . κ ζ ’. 18—23.

Ε ίς  Δευτερονόμιον, κεφ. ιή. 15, λέγει ό Μωϋσής, 
Κύριος ό Θεός σου 3-έλει άναστήσει είς σε Προφήτην 
άπό τό μέσον σου, άπό τούς αδελφούς σου, ωσάν ¿¡χέ
εις αύτόν 3-έλετε υπακούει. Κ α3  δλα δσα ¿πεθύμησες 
άπό Κύριον τόν Θεόν σου είς Χωρήβ είς τήν ημέραν 
τής συνάξεως, λέγων, Ά ς  μήν ¿ξανακούσω τήν φωνήν 
Κυρίου τοϋ Θεοϋ μου, μηδέ νά ίδω πλέον τό μέγα τοϋτο 
πϋρ, διά νά μήν άπο3άνω.

Οί νεώτεροι Ιουδαίοι βεβαιόνουν δτι ή προφητεία 
αϋτη ε’πληρώ3η, δτε διωρίσ,άη ό Ίησοϋς Ναυή ώς διά
δοχος τοϋ Μωϋσέως· άλλ’ άν 3-εωρήσωμεν προσεκτικώς 
τήν δηλοποίησιν τοϋ Θεοϋ τήν γενομένην τόν καιρόν 
τοϋ διορισμοϋ του, 3έλομεν ίδείν δτι ό Ίησοϋς Ναυή 
δχ ι μόνον ήτο κατώτερος τοϋ Μωϋσέως, άλλά καί τών 
πλειοτέρων προφητών, κα3ότι ώφειλε νά προστρέχη είς 
τά Ούρίμ καί Θουμμίμε’ν πάση άνάγκη, ¿νώ ό Μωϋσής 
ώμίλει είς τόν Θεόν “  πρόσωπον κατά πρόσωπον.” 
Τωόντι, ό Ίησοϋς Ναυή δέν ήμπόρει κατ’ ούδένα τρό
πον νά όνομασ3ή κυρίως προφήτης, διότι καί αύτός 
ΰπέκειτο είς διεύ3υνσιν, καί ε’λάμβανε πάσαν άποκά- 
λυψιν τοϋ 3είου 3ελήματος διά τής μεσολαβήσεως τοϋ 
άρχιερέως.

Ό  Μωϋσής, ¿κπληρώσας ουτω δλας τάς έντολάς τοϋ 
Θεοϋ, διεύ3υνε πρός τούς υιούς τοϋ Ισραήλ ποιητικω- 
τάτην καί φιλόστοργον έπανάληψιν τών χορηγη3εντων
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είς αυτούς άγα3ών, καί τών καθηκόντων δσα ώφειλον 
είς τόν Εύεργέτην των. Ά πέ3ανε δέ εκατόν είκοσι 
ετών ηλικίας· “  οί οφθαλμοί αύτοϋ δέν ήσαν ήμαυρω- 
ρ,ένοι, ούδέ.ή δύναμις αύτοϋ ώλιγοστευμένη.” Ό  τάφος 
αύτοϋ ε’κρύφ3η ε’πιμελέστατα, διά νά μή γένη είδωλο- 
λατρείας άντικείμενον είς τούς Ίσραηλίτας. Τοϋτο 
αίνίττεται έ Ά γ ·  Ιούδας είς τό ακόλουθον ¿δάφιον, 
τό οποίον άναφέρεται εις τινα παράδοσιν κοινήν μετα
ξύ τών Ιουδαίων.

Ό  δέ Μ ιχαήλ ό άρχάγγελος, δτε τω διαβόλω δια- 
κρινόμενος διελέγετο περί τοϋ Μωσέως σώματος, οΰκ 
¿τόλμησε κρίσιν ¿πενεγκείν βλασφημίας, άλλ’ είπεν, 
Έ π ιτ ιμ ή σ α ι σοι Κύριος. (Ιούδα 9.)

Αναμφιβόλους, άν3ρωποι οίτινες ¿λάτρευον τόν χάλ- 
κινον δφιν, ή3ελον δείξειν τουλάχιστον ίσον σεβασμόν 
πρός τό σώμα καί τόν τάφον τοϋ μεγάλου νομο3έτου 
των, άν άμφότερα δέν είχον κρυφ3ήν διά τών φρονίμων 
προφυλάξεων τής Προνοίας.

Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Ν .

Π ρ ο σ ευ χή  ! μ υ σ τη ρ ιώ δ η ς φω νή  ε ίσ α ι τ η ς  κα ρδ ία ς, 

Ο ΰρανόθεν κ α τα β α σ α  αδελφή  τ η ς  μ ετα νο ία ς,
Ά π ο κ ά λ υ ψ ις , τοϋ  κόσμου του νοητικοΰ  ή θύρα"

Σ ϋ  τή ν  νοερόν τω ν  οντω ν κ λ ίμ α κ α  υ π ο β α σ τά ζε ις ,

Σ ϋ  είς τον Δ η μ ιου ργόν  μ α ς  τ ά ς  ψ υ χά ς α να β ιβ ά ζε ις ,
Κ ’ είς τ ή ν  κ εντρ ική ν  Ισ τ ία ν  α π ο σ τέλλεις  τον σ π ινθ ή ρ α .

Δ ιά  σου δ τ ε θ λ ιμ μ έν ο ς  άνακούφ ισ ιν  εδρ ίσκει,

Δ ιά  σου ή  α μ α ρ τ ία  ενα ρετω ς α π οθνήσ κει,
Σ ϋ  τον τά φ ον  π ερ ισ κ επ ε ις , σϋ π α ρ η γο ρ ε ϊς  τόν ζώντα"

Σ ϋ  τη ς  νοερας κ ιθάρας ή χ ο ς  νοερός υπ ά ρ χε ις ·

Σ ϋ  τώ ν  λογικ ώ ν  π λ α σ μ ά τω ν  ούσα μ όνη  κ υρ ιά ρ χη ς
Μ έ τόν άκ τισ τόν  μ α ς  Π λ ά σ τη ν  τ ά  κ τ ισ τ ά  συνδέεις όντα .

Π ρ ο σ ευ χή  ! τοϋ δόδου ε ίσ α ι ή  α θ ώ α  ευω δία ,

*Η  Ια ρ ινή ς  ή μ έρ α ς ή  ευ χά ρ ισ το ς π ρ ω ία ,

Ή  ά κ τ ίς  ζω ογονούσα, ή  δ ζέφυρος δ π νέω ν .
Ε ρ ε θ ίζ ε ις  γλ υ κ ϋ  δάκρυ έκ  μ ικ ρ ώ ν  δ ια λ ε ιμ μ ά τ ω ν ,

*βς δ ά νεμ ος τοϋς κόμβους τώ ν  π α ρ θεν ικ ώ ν  υδάτω ν 
Ά π ό  κ ά λυ κ α ς τοϋς κοίλους εκ τινά σ σ ε ι τώ ν  άνθέω ν.

_ _ _ _ _ _ _  Ν . Σ .

Και τά κάλλιστα τών πραγμάτων, διά τής κατα- 
χρησεως, γίνονται δεινά- άπ’ έναντίας δέ, τά χειρι- 
στα, όποταν καλώς αύτά μεταχειριζώμε3α, γίνονται 
*γα3α. Ευγλωττία πρός άπάτην χρησιμεύουσα, ευ
φυΐα προς δικαίωσιν τής πλάνης, σωματική δύναμις 
προς φόνον, έξουσία είς τό καταδυναστεύειν, εύϋπολη- 
ψία ε ίς  τό ύποκρίνεσ3αι, είναι δλα πονηρά. Καί αύ- 
τος ο λογος τοϋ Θεοϋ είναι ή μάχαιρα τοϋ πνεύματος, 
ήτις, άν δέν φονεύση τάς κακίας μας, 3ανατόνει τάς 
ψυχας μας. Εκ του έναντίου, δηλητήρια φάρμακα 
χρησιμεύουν είς τήν ιατρικήν, καί 3λίψεις καί άμαρ- 
τία ι, διά τής καλής μεταχειρίσεως, αποβαίνουν έπι- 
κερδείς ώς ούδέν άλλο. Α ί λέξεις είναι ώς τάς ε’κλαμ- 
βάνομεν, καί τά πράγματα ώς τά μεταχειριζόμε3α. 
, 1 πάρχουσι καί άγαάά ε’πικατάρατα.

Τ Ο  Ιπ ό μ ενο ν  άρθρον μ α ς  ε π ε μ ψ ε  Χ ίος έμ πορος διατριβών Ιν  

Ταυρίδι.

Γ Ε Ω Λ Ο Φ Ο Ι  Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Σ Ι Α Ν .

Ε ις διάφορα μέρη τής Περσίας υπάρχουν πλείστα 
γεώλοφα, ή άναχωματα, ονομαζόμενα κοινώς άπό τούς; 
ΙΙέρσας Τ ε π έ "  τουτέστι κορυφαί. Έ ν  γένει είναι 
τοποθετημένα ε’ν τω μέσω άχανών πεδιάδων καί κοι
λάδων, καλλιεργημένων ή καί άκαλλιεργήτων, ούδεμίαν 
Ινωσιν εχοντα μέ τάς πέριξ βουνώδεις σειράς, καί κά
ποτε μάλιστα μεγάλως άπ’ άλλήλων δ ιεστώτα. Έ κ  τοϋ 
σχήματος καί τής παντελοϋς άπομονώσεώς των ¿μπορεί 
τις εύλόγως νά είκάση, δτι κατεσκευάσ3ησαν τεχνητώς 
είς ε’ποχήν τινα άρχαιοτάτην, άδηλον είς ημάς, καί 
ε’πί σκοπώ τόν οποίον άποσιωπά μέν ή ιστορία, άλλά 
δυνάμε3α ήμείς αύτοί νά μαντεύσωμεν άφ’ δσα γινώ- 
σκομεν περί τών ή3ών καί θρησκευτικών ¿3ίμων τών 
παλαιών κατοίκων τής Περσίας. Τ ά  πεδία, ¿ν μέσω 
τών όποιων σώζονται τά ¿ρείπια τής άρχαίας πόλεως 
τών 'Ραγών, πλησίον τών Κασπίων Πυλών, γέμουν άπό 
τοιαϋτα γεώλοφα. Αί δέ ε’κτεταμέναι καί γονιμώτα- 
ται κοιλάδες τοϋ Σελμάς καί Ούρμία,— έχουσαι διά
φραγμα μόνον μικράν άδιάσπαστον ζώνην λόφων, ήτις 
φαίνεται εις τών πολυαρίθμων κλάδων τής μεγάλης 
σειράς τών Όρέων τής Καρδουχίας,— αί δύο αύταί 
λέγω κοιλάδες, τάς οποίας ¿χομεν πολλά διδόμενα διά 
νά 3εωρώμεν ώς κέντρον τής παλαιάς Χαλδαίας, περι
έχουν υπέρ τά 20 γεώλοφα, μεγέ3ους διαφόρου, έπίσης 
αξιοπαρατήρητα καί διά τό πυραμοειδές σχήμά των, 
καί διά τήν 3έσιν αύτών, καί διά τάς παραδόσεις τάς 
οποίας φυλάττει άκόμη ό λαός πρό άμνημονεύτου καιροϋ 
περί τής άρχής τής ¿γερσεώς των. Αύτά είναι διά τόν 
περίεργον περιηγητήν, τόν όδοιποροϋντα άναμέσον το- 
σούτων ιστορικών άναμνήσεων, τόσον μάλλον πολύτιμα 
καί άξια τής έξερευνήσεώς του, δσον είναι σπάνια τά 
άρχαιολογικά υπομνήματα είς τήν Άτροπάτιον Μη- 
δίαν, όνομαζομένην σήμερον Ό ζερμπείζά ν  μολονότι 
γνωρίζομεν δτι ή χώρα αυτη εδωκεν άρχήν είς τήν πυ
ρολατρείαν, καί παρίσταται είς τά χρονικά τής Περ
σίας ώς ή κλεινοτέρα άπασών τών ε’παρχιών τοϋ μεγά
λου τούτου βασιλείου.

Έπεσκέφ3ην πλή.άος τοιούτων γεωλόφων είς διαφό
ρους χώρας τής Περσίας. "Ολα μέν, μάλιστα δέ τά 
¿ν τα ίς κοιλάσι τοϋ Σελμάς καί Ούρμία, πατρίδος τοϋ 
Ζωροάστρου, κατά τό γενικώτερον φρόνημα, μ’ ε’νησχό- 
λησαν έξαιρέτως, καί -μέ παρακίνησαν νά προτείνω είς 
¿μαυτόν τάς άκολού3ους ¿ρωτήσεις.

Α '. Δ ιά ποίον σκοπόν κατεσκευάσ3ησαν ;
Β'. Ποία ή ε’ποχή κ α ί ’ ήν ήρχισαν νά χρησιμεύωσι 

καί νά άνεγείρωντ^ι ;
Γ '. Ποία ή ε’ποχή κα3’ ήν ¿ξέλειψε τό !3ος τοϋ 

άνεγείρειν, ή, μάλλον είπείν, τοϋ ε’πισωρεύειν τοσαύτην 
ποσότητα γής, ώστε νά σχήματίζη  λόφους, Ιίς  πο/.λά 
μέρη πολλών ποδών υψος ¿χοντας ;

Τ ά  προβλήματα ταϋτα μένουν είς τάς Ιστορίας 
. άλυτα, καί οί τών περιηγητών συμπερασμοί δέν άρκοϋν
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προς άνίχνευσιν της άληθείας- κάποτε μάλιστα στε
ρούνται παντός βα3·μού πιθανότητος. *0 Κερ—Πόρτερ, 
ό συγγράψας τάς της Περσίας ’Αρχαιότητας, και ό 
νεωτερος των έπιστημόνων περιηγητών του τόπου αύτού, 
δεν αναφέρει σχεδόν τίποτε περί των λόφων τούτων. 
ΕΓναι τωόντι απορίας άξιον πως τό πλήθος αύτών είς 
μέρη ΰπ’ αυτού έπισκεφθέντα δεν εΐλκυσε την προσο
χήν του, οΰδ’ ήξιωθησαν καν τινών γραμμών εις τό 
βιβλίον του, ε’νω πολλά ασήμαντα καί ούδενός λόγου 
άξια κατεχωρήθησαν, καί ίχνογραφίαι αντικειμένων 
ουτιδανών, ώς κριών λιθίνων, καί λίθων μνημείων τού 
μεσαιωνος, έπισυνήφθησαν.

Ό λο ι σχεδόν οί λόφοι ουτοι έχουν αρκετήν συμμε
τρίαν, καί τό σχήμά των είναι τόσον εύρυθμον καί τε
χνικόν, ώστε δεν άφίνει είς κανένα αμφιβολίαν οτι 
κατεσκευάσθησαν υπό χειρών ανθρώπων- η κρηπίς των 
ε’ν γένει, καί πολλάκις αί πλευραί είναι κεκαλυμμέναι 
άπό θραύσματα κεράμων καί πλίνθων, τα  όποια φαί
νονται ώς λείψανα τειχών η παλαιών οικοδομημάτων. 
Ε ίς  πολλούς παρατηρεί τις έτι ίχν η  ευγνωστα έρυμά- 
των καί τάφρων, ύπό τών όποιων περιεβάλλοντο. Τό 
μεγαλη'τερον ε’ρείπιον π. χ .  τών 'Ραγών έχει περιτειχί
σματα καί προμαχώνας τετραγωνικούς διά πύργων ώχυ- 
ρωμένους, οίκοδομηθέντας ε’πί τοιούτου ε’ντέχνου λόφου. 
Ά λ λ ’ ό άξιοπεριεργότερος δλων τών γνωστών μας Τ  ε - 
π  έ δ ω ν είναι άναμφισβητήτως ό τού Ά ρ υ α β ά δ ο υ  
(Arvabad), επί τού οποίου σώζονται έως σήμερον λείψα
να βωμού άξιόλογα, άφιερωμένου είς την πυρολατρείαν, 
μείναντα καί άπό τον πανδαμάτορα χρόνον άνέπαφα, 
καί άπό τού Βανδαλισμού τον πέλεκυν άβλαβη. 
Ε ίς  δέ τό Γκουνέϊ, πλησίον της λίμνης τού Ούρμία, 
εύρίσκονται επτά γεωλοφα, τά όποια φέρουσιν ονόμα
τα Κελτικά, καί είς τάς άκραςτών όποιων λέγουν πα- 
ραδοτικώς ότι ύπηρχον πάλαι ίερά πυρεία, δπου οί 
αρχαίοι Πέρσαι προσεκύνουν τό πύρ καί τον ήλιον ώς 
σύμβολα γεννητικά καί συντηρητικά τού παντός. Ε ί
ναι αξιοπερίεργου πόσον ή δημοτική αύτη παράδοσις 
συμπίπτει με την άκόλουθον περικοπήν τού Ηροδό
του-— “ ’Ε π ί τά υψηλότατα τών ούρέων άναβαίνοντες 
θυσίας ίρδειν- θύουσι δέ ήλίω τε καί σελήνη καί γη 
καί πυρί καί υδατι καί άνέμοισι.”

’Ε π ί Φεταλή—Σ ά χ , ποιμήν τις, οδηγών τά πρόβατά 
του ε’πάνω είς ένα τών γεωλόφων τούτων, άνεκάλυψε 
κατά τύχην σορόν, την όποιαν άνοίξας, εΰρηκε μέσα 
στέφος χρυσούν καί τέσσαρα συνθήματα βασιλικά, κε- 
καλυμμένα άπό διαφόρους λίθους τιμαλφείς. Τό έθος 
τών παλαιών Περσών τού νά ύψόνωσι γεωλοφίας ε’ν 
είδει μνημάτων ε’πιβεβαιούται ίσως καί άπό εν χωρίον 
τού πατρός της ιστορίας, ένθα, μετά την περιγραφήν 
της γενομένης έκ διαταγής τού Ξέρξου είς τιμήν ενός 
των άξιωμαηκών του κηδείας, προσθέτει ότι όλος ό 
στρατός συνέδραμεν είς την έγερσιν τού μνημείου του- 
“  Έ ν  Ά κάνθω  δέ ιόντος Ξέρξεω, συνήνεικε ύπό νούσου 
άποθανείν τον έπεστεώτα της όιώρυχος Ά ρταχα ίην , δό

κιμον ε’όντα παρά Ξέρξη, καί γένος Ά χα ιμενίδην , με ' 
γά θε ΐ τε μέγιστον ε’όντα Περσέων, (άπό γάρ πέντε π η χε ' 
ων βασιληίων άπέλιπε τίσσερας δακτύλους), φωνέοντά 
τε μέγιστον άνθρώπων- ώστε Ξέρξεα, συμφορήν ποιη- 
σάμενον μεγάλην, έξενείκαί τε αυτόν κάλλιστα καί θά- 
ψαι. Έτυμβοχόεε δέ πάσα ή στρατιή, κτλ.” Πολυμ. 
β ιβλ. 7. Κ. 117.

Έ κ  τών διδομένων τούτων Ιπεται ότι τά ρηθέντα 
γεωλοφα έχρησίμευον διαφόρως. Εύλογοφανή α ίτ ια  
μάς κάμνουν πρώτον νά είκάσωμεν, δτι έχρησίμευον 
τωόντι ώς τύμβοι δ ι’άνδρας επιφανείς. Ή  δέ ύπαρξις 
ανθρωπίνων όστέων, ευρισκομένων ενίοτε είς κοιλότητας 
η κατωγαια ύπό τά γεωλοφα ταύτα, μέ πείθει προσω- 
πικώς ετι μάλλον είς τούτο. Κατά δεύτερον λόγον, 
πρέπει νά ήσαν άναμφιβόλως τόποι διωρισμένοι ώς κα
ταλληλότεροι είς την υπαίθριον έκθεσιν τών τεθνηκό- 
των, τών όποιων τά πτώματα έγκαταλείποντο έν μέσω 
περιβόλου είς την άδδηφαγίαν τών σαρκοβόρων όρνέ
ων, κατά τό θρησκευτικόν δόγμα τού Ζωροάστρου, το 
άπαγορεύον την ταφήν τών νεκρών, έπί λόγω, δτι έμί- 
αινε δήθεν την γην, θεωρουμένην ύπό τών Περσών ώς 
έν τών άξιοσεβάστων στοιχείων. Ξηρόν φρέαρ επίτη
δες άνεωγμένον έπί τού λόφου, ή δεξαμενή βαθεία , 
έδέχοντο τά όστά μετά τήν έκσάρκισιν αυτώ ν τούτο δ’ 
αρκούντως άποδεικνύεται έκ τής άπειρου ποσότητος τών, 
κοκκάλων τά όποία βλέπομεν είς πολλά τών γεωλόφων, 
τών τοποθετημένων είς τά πέριξ τής πρωτευούσης τού 
Τεχερανίου, καί ε’πί τής όδού τής άγούσης έντεύθεν 
είς τό Χωρασάνιον. Προς τούτοις δέ, διά τήν έρημον 
καί μονήρη των θέσιν, καθώς ακόμη καί διά τό μέτριον 
υψος των, έπροτιμώντο τυχόν άπό τούς Πέρσας ώς άρ- 
μοδιωτατα καί πρόσφορα μέρη διά τάς προσευχάς καί 
θυσίας των- καί ή ύπόθεσις αυτη ένισχύεται άπό έρει- 
π ια ναών ή πυρείων ύπάρχοντα εως σήμερον ε’πί πολλών 
γεωλόφων. Κ ατά πιθανολογίαν έμπορούμεν νά δώσω- 
μεν καί μίαν τετάρτην χρήσιν είς αύτά, παρατηρούντες 
έξ αυτών πολλά ωχυρωμένα καί μέ χαρακώσεις τοιαύ- 
τας, ώστε νά μή διαφέρωσιν άπό παλαιά φρούρια κατ- 
εσκαμμένα- καί τοιαύτα πρέπει νά τά έκλάβωμεν, 
χρησιμεύσαντα ώς καταφύγια προφυλακτικώτερα είς 
τούς ιθαγενείς, οσάκις έπαπειλούντο είτε άπό εξωτε
ρικών έχθρών προσβολήν, είτε άπό τών ιδίων αυτο
χθόνων δυσμενείς άποπείρας- άλλά ποτέ, καί είς ούδε- 
μίαν περίστασιν, δεν κατέφυγον είς αύτά οί ζητούντες 
σκέπην άπό τά καύματα τού θέρους, ώς τινες είπον- 
διότι όντα, καθώς προερρέθη, μεμονωμένα, πάντη άδεν- 
δρα, καί ώς έπί τό πλείστον ύπό γαιών άνύδρων περι
κυκλωμένα, καί πλησίον ορίων φύσεως τιτανώδους, προσ
έτι δέ καί μετρίου υψους "μή ύπερβαίνοντος κατά μέ
σον όρον τούς εκατόν πόδας, δέν είχον βέβα ια  θερμο
κρασίαν εύκραεστέραν, ή καταψυκτικωτέραν παρά τά 
πεδία- μάλιστα διά τάς ρηθείσας αιτίας πρέπει νά 
ήσαν καυστικωτερα παρά όποιονδήποτε άλλο μέρος.

Ή  χρήσις τών Τεπέδων προηγείται άναμφιβόλως
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τού Ισλαμισμού- καί έαν πρός τό βόρειον μέρος τής 
Περσίας ύπάρχωσιν έξ αυτών περισσότερα ή άλλαχού, 
τό αίτιον είναι ότι ή χώρα αυτη έγινε στάδιον δεινής 
καί πολυχρονίου πάλης, τέλος λαβούσης τήν άντικατά- 
στασιν τού Παρθικού θρόνου ε’πί τών ερειπίων τής 
Μακεδονικής Αυτοκρατορίας είς Περσίαν. Έ π ί τών 
μεθορίων τού X ω ρ α σ μ ί ο υ , σήμερον Χωρασανίου, 
καί πλησίον τού Τεχερανίου, σώζονται άκόμη ίχνη  
Ελληνικών στρατοπέδων όχι μακράν τινών γεωλόφων, 
τα όποία πρέπει νά ήσαν ωχυρωμένα, κρίνοντες άπό 
τους σωρούς τών λίθων καί τά λείψανα τών αρχαίων 
κατασκευών. Οπου οί αύτόχθονες έπολίμουν πρός 
άνακτησιν τών δικαιωμάτων καί τής καταδυναστευμέ
νης πατριδος των έναντιον έχθρού ισχυρού, ήγωνίζοντο 
μέ όρμήν άκάθεκτον, διαμιλλώμενοι ύπέρ έκάστου β ή 
ματος γής, καί κατεσκεύαζον πανταχού προβόλους καί 
φρούρια, ειτε δια να καθεξωσι την έπιφοράν του είς 
τα πρόσω, η και δια να έχωσι τόπον άρμόδιον είς 
ασφαλή συναγωγήν, ένθα αί δυνάμεις των συγκεντρού- 
μεναι άντιπαρετάττοντο εύπραγέστερον είς τάς προσ- 
βολάς τών πολεμίων.

Η  οιαφορος χρήσις τών γεωλόφων τούτων έπαυσεν 
όλοτελώς είς τήν έποχήν, κ α θ ’ ήν ή Σασσανική δυνα
στεία διεδεχθη τςν  των Αρσακιδων. Τότε οί αρχι
τέκτονες Ελληνες είχον ει’σάξειν είς άπασαν τήν Περ
σίαν τέχνην τού κατασκευαζειν καί οίκοδομείν εύφυε- 
στεραν και ασυγκριτως κομψοτέραν άπό τήν οποίαν με- 
τεχειρίζοντο έως τότε οί Πέρσαι.

Ο Μ Ε Σ Σ ΙΑ Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν  Λ Α Ο Ν .

Οι κοπιώντες, δραμετε, καί οί πεφορτισμένοι,
Τους δυστυχείς ή τού Θεού άγκάλη περιμένει'
Γόν έλαφρόν μου άρατε ζυγόν τής άληθείας,
Ζυγόν λυτρώσεως παθών, ζυγόν έλευθερίας.
Ω πενητες ! μη θλιβεσθε, ώ δούλοι! μή λυπείσθε, 

Ε ίς  ουρανόν εύδαίμονες καί ίσοι πάντες είσθε.
Μή τους δυναστας τρέμετε, τούς δυναμε’νους ρ,όνον 
Ί  ην δεσμευσιν τού σώματος καί τής σαρκός τόν φόνον. 
Σοφοί! άν ναυαγήσετε ύπέρ δικαιοσύνης,
Ε ίς ουρανόν τυγχάνετε λιμένος καί γαλήνης. 

Μακάριοι έν γένει 
Καί οί δεδιωγμένοι,
Και δούλοι καί άκτήμονες,
Πλήν πράοι κ’ έλεήμονες,
Πλην δίκαιοι καί ιλαροί.
Και την καρδίαν καθαροί ■

Παν ο,τι έπραξας καλόν είς τόν έλάχιστόν σου, 
Το έπρα,,ας είς σεαυτόν καί είς τόν Κύριόν σου. 
Αμην, όπόταν ό Τ ίός καθίση τού άνθρώπου 

Ε ίς  θρόνον δόξης, χύνων φώς καί πύρ άπό προσώπου, 
Και τάξεις περιλαμψωσιν ’Αγγέλων κύκλωθέν του, 
Και στώσι χίλιοι νεκροί αιώνες κάτωθέν του,
Κ είς πλάστιγγα ισόρροπου τήν δεξιάν έκτείνων 
Κραυγαση, ** Λαοί, έρχομαι τήν οικουμένην κρίνων- I

Έ γώ  έπείνασα- πλήν σείς ούκ έξεθρέψατέ με- 
Εγω έδίψησα- πλήν σείς ούκ ε’ποτίσατέ με- 
Ούδέ μέ ύπεδέχθητε καί άσθενή καί ξένον,
Ούδέ μ’ ένδύσατε γυμνόν κ’ έκτετραχηλισμένον” 
Καί τότε κράξουσι πολλοί, “  Δικαιοκρίτα πότε, 
Πεινών διψών καί άσθενής καί ξένος ή σ ο “  Ό τε  
Ε ις  πένητας καί άσθενείς έστρέφετε τά νώτα,
Κ ’είς τούς κλαυθμούς τών δυστυχών ε’κλείετετά ώτα.” 
’Α γάπα τόν Θεόν, ιδού ή βάσις ή μεγάλη,
’Α γάπα τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν, ή άλλη- 
Ε ίς  ταύτας δέ τάς έντολάς τάς δύο τό πάν κείται, 
Η ηθική όλοκληρος, οί νόμοι καί προφήται.

Π άν ο,τι θέλετε είς σάς νά πράττωσιν οί άλλοι, 
Εκείνο πράττετε- ιδού ή ρήσις ή μεγάλη.
Σκληρώς μή κρίνετε, σκληρώς μή καί ύμείς κριθήτε- 
Καί μή καταδικάσετε, μή καταδικασθήτε- 
Τό κάρφος είς τά όμματα όρας τών άδελφών σου, 
Καί ούδέ βλέπεις τήν δοκόν τήν είς τόν οφθαλμόν σου;

Α α έ ! τόν νόμον ήκουσας τόν ε’ν δυνάμει όντα, 
Λος οφθαλμον δι οφθαλμον, οδοντα δι’ όδόντα- 
Σύ όμως καί τόν πρώτιστον έχθρών σου καί φονέων 
Παρά τόν νόμον οίκτειρε, τήν τύφλωσίν του κλαίων- 
Ά γ ά π α , τέκνον τού Θεού, καί τούς έχθρούς σου έτι. 
Και τους κακοποιούντάς σε γενναίως εύεργέτει- 
Ε ίς  τούς καταρωμένους σε άποδος εύλογίας,
Καί είς τούς βλασφημούντάς σε άποδος εύφηαίας- 
Ό  Κύριος τόν ήλιον είς πάντας άνατέλλει,
Κ ’ είς τών άδικων τούς αγρούς τήν δρόσον άποστέλλει. 
*Αν έχη ς δύο, χάριζε τόν ένα σου χιτώ να- 
Τήν άλλην στρέφε, ραπισθείς είς μίαν σιαγόνα.
Ά ν  πάντες άνεξίκακοι καί άγαθοί γενήτε,
Και άνευ νομών καί άρχών ή τάξις συντηρείται.
Αντι λαών, ως σήμερον σκληρώς τυραννουμένων, 
Αντι εθνών, ως σήμερον άλληλομαχομένων,

Ό  κόσμος τότε μία 
Γενήσεται ειρηνική καί ίση πολιτεία.
Τ ι φαγητε, τ ί πίητε, τί τόσον μεριμνάτε ;
Τό τρέχον τήν ύπ’ ούρανόν πτηνόν δέν ερευνάτε 

Ά ν  σπείρη, άν θερίζη,
Και άν είς τά ταμείά του άστάχεις θησαυρίζη ;
Γι αυριον φορέσητε πρός τ ί φροντίς ή τόση ,·
Τ ά κρίνα ούδέ νήθουσι καί ούδέ κοπιώσι,
Και όμως ούδ’ ό Σολομών, είς όλον του τόν πλούτον 
Κ ’ είς όλην τήν πομπήν αύτού, ένδύθη ώς εν τούτων.

’Ακούσατε ! . . παςότηρών πιστώς τά ρήματά μου 
Ε ις  βασιν ωκοδομησε, μακράν άστάτου άμμου, 

’Ακράδαντου καί άσφαλή·
Κ ’ έφύσησε πνεύμα πολύ.

Καί ποταμοί κατέβησαν καί ύετός ραγδαίος,
Πλην έμεινεν ό οίκοξ του άνέπαφος καί νέος- 
Και πάλιν πάς ό μή τηρών πιστώς τά ρήματά μου 
Ε ις  βασιν ωκοδόμησεν έπί άστάτου άμμου 

Όλισθηράν κ’ έπισφαλή,
Κ’ έφύσησε πνεύμα πολύ,
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Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Σ Τ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  Τ Η Σ  ΓΗΣ.

Δηλον οτι ο Δημιουργός κατασκεύασε την γην ε’φ’ 
>Κ πατουμεν, με σκοπόν να ύποστηρίζη τον άνθρωπον 
και τα λοιπά ζώα, όμοϋ με τάς κατοικίας των, ως καί 
να παρεχη τα φυτικά προϊόντα τα προς ζωήν αυτών 
απαιτουμενα· ο3εν καί εδωκεν είς αυτήν ακριβώς το'. 
σην πυκνότητα, οση διά ταϋτα χρειάζεται. *Αν μεν 
ήτο πολυ σκληρότερα παρ’ οσον είναι τώρα, άν ητο, πα- 
ραδειγματος χάριν, τόσον πυκνή όσον ή πέτρα, δεν η3ε- 
λεν επιθεχεσ3αι καλλιέργειαν, καί φυτά δεν ήμπόρουν 
να παραγωνται ¿χ της ε’πιφανείας της. *Αν δέ ητο 
μαλακωτερα, ή3ελεν είσ$αι άνίκανος νά μάς ύποβα- 
σταζη και η3ελομεν κ α τα β υ θ ίζ εσ α ι είς πάν βήμα 
ως άνθρωπος βαδίζων είς λάσπην. Έ κ  των πολλών 
παραδειγμάτων της 3είας σοφίας, τά όποια πανταχοΰ 
βλεπομεν. είναι κ«ι τό ότι τά στερεά μέρη της γης εί-

ναι «κριβως^ καταλληλα είς τήν φυσιν καί τάς χρείας 
των κατοικουντων αυτήν.

*. , Α ,ειναι πολύ των νόμων σημαντικώτερ
Α π αυτα κρεμανται, κατά μέγα μέρος, οί νόμ, 
Ο νομος μας εγγ ιζει τηδεκάκεΓσε, πότε καί πότε· ά 
λα τα ε3 η μ « ς  ταράσσουν ή καταπραυνουν, δ ια φ ^ 
ρουν η καθαρίζουν, ύψόνουν ή εξευτελίζουν, βαρβαρ 
» »  ,  Ιί«»7,ν ,τ . ,»  δία „ . 5> ρί(. 
σκήτου ενεργειας, ως ή του άέρος τόν όποιον άναπνέ 
μεν. Αυτα μορφόνουσι καί χρωματίζουσι τήν ζωι 
μας.  ̂ Κατα την αυτών ποιότητα, βοη3οϋσι την ή3 
κην, αναπληροΰσιν αυτήν, ή διόλου τήν καταστρέφουσ

Τί το ώραιότατον Τό Σόμπαν κ«$ό ίργον τον Θεοΰ.
«  ™ *ραταιότατο»; Ή άνάφκη- καδό Ιπαντα νικώσ*.

Καί ποταμοί κατέβησαν καί ύετός ραγδαίος,
Κ ελυ3ησαν του οίκου του τά 3έμε3λα ταχέως. 

(Αποπέμπων τόν λαον).
Αλλα πληρούν τα ι σήμερον αί δλαι σου ελπίδες-

Πορευου καί ανάγγειλε, λαέ ! τά οσα είδες- 
Λαε! νεκροί άνίστανται, χωλοί περιπατοΰσι, 

ίΐυ Ψλ^ ε ν ο ι  βλέπουσι, καί άφωνοι λαλοϋσι.

Π . Σοττςοϊ


