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Οί Δροΰσοι, όί'τινες ε'ίλκυσαν εσχάτως τήν προσο
χήν του πολίτικου κόσμου, καί οίτινες προ πολλοΰ 
θεωρούνται ύπό τών Ευρωπαίων ώς αξιοπερίεργος 
λαός οιά τό μυστηριώδες τής θρησκείας των, εύ- 
ρίσκονται διεσκορπισμένοι έπί τής Συρίας, κατέ- 
χοντες τον Λίβανον (ιδιαιτέρως τό νότιον μέρος αυ
τού) καί τον Αντιλίβανον, καί περιοχήν τινα τής· 
Χαουράν, καί άλλην τής επαρχίας τού Χαλεπίου- 
οιατρίβουσι δέ καί όλίγαι χιλιάδες εί-ς τήν Δαμα
σκόν καί τήν περίχωρον. 0  αριθμός των, κατά 
τόν πιθανώτερον υπολογισμόν, δέν υπερβαίνει πολύ 
τάς 100,000.

Τό μάλλον δυσ.εξήγητον μέρος τής ιστορίας τών 
Δρούσων είναι ή θρησκεία των. Ού μόνον ιερα
πόστολοι, Ιησουϊται καί Διαμαρτυρόμενοι, άλλά καί | 
σοφοί περιηγηταί έπροσπάθησαν νά έξακριβώσωσι 
τόν αληθινόν χαοακτήοά της, πλήν εις μάτην. Εί- 
λικ ρινεις οπαδοί τού Μωαμεθανισμού βεβαίως δέν ι 
είναι, άλλ’ ούτε τον Χριστιανισμόν πρεσβεύουσιν. 
Αδιαφορία εις οίανοήποτε θρησκείαν καθιστάνει αυ
τούς ανεξίθρησκους μάλλον οίασδήποτε άλλης αι- 
ρέσεως. Ενώπιον ξένων νηστεύουσι κατά το διά- 
στημα τού Ραμαζανίου, ενώ εις τούς ίδιους αύτών 
οίκους τολμηρώς παραβαίνουσι τά Μουσουλμανικά 
έθιμα, οίνοποτοϋντες καί τρώγοντες κρέας αγριό
χοιρου. Φαίνεται ό'τι έ'χουσι γενικόν κανόναν’ άκο- 
λουθώσιν ώς πρός τά θρησκευτικά τήν πολυπλη- 
θεστέραν έκ τών πέριξ αύτών αιρέσεων ή, άλλως 
είπειν, νά ένόνωνται έξωτερικώς· μέ τό ισχυρότερου 
κόμμα. Η ανεξίθρησκος διάθεσις τών Δρούσων, 
φυσικώ τώ λόγω, ένέπνευσεν εί'ς τινας τήν έλπίδα 
ότι ήθελον ευκόλως ύποκλίνειν εις Χριστιανικήν δι- 
οασκαλίαν άλλ’ ή πείρα καί τών Ιησουιτών καί 
τών Διαμαρτυρομένων δέν έδικαίωσε τάς ελπίδας 
ταύτας.

Ενομίζετό ποτε, ότι αί έρευναι τού Βαρόνου <Ιο 
είχον αναπτύξει τά περί τήν θρησκείαν πρα

κτικά τε καί δογματικά μυστήρια τών Δρούσων ό 
σοφός ούτος Γάλλος εις τήν παρ’ αύτού έκοοθείσαν 
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Αραβικήν Χρηστομάθειαν κατεχώρησε μεταφράσεις 
έκ τών ύποτιθεμένων ιερών βίβλων των, έξ ών έσυμ- 
περανεν ότι πιστεύουσιν εις τήν μετεμψύχωσιν, καί 
ότι λατρεύουσι πρόβατον ή μόσχον: Αγγλος τις
περιηγητής, έσχάτως περίοδεύσας εις τήν Συρίαν, 
υπαινιττεται ότι το άντικείμενον τής λατρείας των 
εΐναί τι πάντη διάφορον, μολονότι ουδόλως άρμο- 
διώτερον νά άνυψώση καί βελτιώση τόν ηθικόν χα- 
ρακτήρά των άλλ’ αί περί τούτου ίδέαι του φαί
νονται άπλαϊ είκασίαι. 0  θρησκευτικός διοργανι- 
σμός τών Δρούσων είναι καταλληλότατος εις από
κρυφου θρησκείαν, ό  λαός διαιρείται εις τρεις κλά- 
σεις, τούς Αμαθείς, τούς έν μέρει Μεμυημένους, 
καί τούς έντελώς Μεμυημένους. II δευτέρα κλά- 
σις έμπορούν, άν Οέλωσι, νά έπαναστρέψωσιν εις 
τήν κλάσιν τών άμαθών λέγεται όμως δ'τι θανα- 
τόνονται, άν φανεροόσωσι κάνέν άπο τά μυστήριά των, 
καί βεβαιούται άκόμη ότι ύποπίπτουσιν εις τήν αυ
τήν ποινήν, άν γένωσι Μωαμεθανοί ή Χριστιανοί. 
Προσηλύτους δέν ζητοΰσι νά έλκύωσιν. Εις τάς 
έβδομ’αδικάς συνελεύσεις των, τήν Πέμπτην τά εσπέ
ρας, έξακολουθοΰσιν οί μεμυημένοι πολλήν ώραν, 
μετά τήν άναχώρησιν τών έπιλοίπων, τελούντες 
ιεροπραξίας' κατηγορήθησαν δέ ώς ένοχοι άκολα- 
σιών κατά τάς περιστάσεις ταύτας· πλήν φαίνεται 
ότι οέν ύπαρχει βάσις άληθινή τοιαύτης κατηγο
ρίας. Βέβαιον είναι ότι, όπόταν νέος τις Δροΰσος 
μυηθή εις τάς έσωτερικάς τελετάς καί τά δόγμα
τα τής θρησκείας του, μεταμορφούται δΓ ολου κατά 
τον ήθικόν χαρακτήρα, τουλάχιστον εις τό φαινό
μενου- διότι πρέπει νά σήμειώσωμεν, ότι οί Δρού- 
σοι φροντίζουσι μάλλον περί έξωτερικής κοσμιότη
τας παρά περί γνησίας ηθικής.

α Αί θρησκευτιάαί δοξασίαι τών Δρούσων,» λέ
γει τις, « θέλουσι μένειν άείποτε μυστήριον, έκτος 
έάν Δροΰσος άποκαλύψη αύτάς.» Τοιαύτη άποκά- 
λυψις. οέν έ'γινεν άκόμη- όσα δ’ έ'ως τώρα περί 
τούτου έγράφησαν, είναι έξ άπλής ακοής. ίσως 
ή τών Δρούσων θρησκεία καταντά μάλλον μύστη- 

• ριώδης ώς έκ τών άσυναρτήτων καί σκοτεινών δογ
μάτων της. Τό περί αύτών βέβαιον είναι δ'τι κατ’
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άρχάς η σαν νκαί ίσως έξακολουθοΰσιν ετι) μαθη- 
ταί του Χακέμ, Ικτου Φατιμαΐδου καλιφά τής Αί- 
.γύπτου, δστις τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα διε- 
κήρυξεν έ αυτόν ώς ένσάρκωσιν τής θεότητος, καί

οτι at άνθρώπιναι ττράζεις είναι αδιάφοροι. Οί Ασ- 
σασσΐνοι ήσαν κλάδος της αίρέσεως ταύτης.

Π άρχηγός ή δ Εμίρης των Δρούσων κατοικεί 
μιας ώρας περίπου δρόμον άπό Δείρ-’Ελ-Καμάρ, 
επί λόφου οστις άνυψαΰται έν τη κοιλάδι ώς εύμε- 
γέθης φυσικός πύργος, έχων επί τής κορυφής ή 
του ίσοπέοου αύτοϋ κορωνίδα τό παλάτιον, συνιστά- 
μενον άπο έκτεταμένον σωρόν οικοδομών. Δισχΐ- 
λιοι άνθ ρωποι διατρίβουσίν έν αύτω καί περί αύτό, 
γραμματείς, στρατιώται, δούλοι, οπαδοί, ξυλουργοί, 
κτΐσται, σιδηρουργοί, καί άλλοι χειροτέχναι. Εύ- 
ρυχωροι αύλαί εκτείνονται από τής κορυφής είς 
τα παρά την βάσιν οχυρώματα. Ó Δελαμαρτϊνος, 
οστις ΙπεσκέφΟη τον τόπον τούτον κατά τό διά
στημα τής έν τή Ανατολή περιοδείας αύτοϋ, είκο- 
νίζει γραφικώς τόν Ασιατικόν χαρακτήρά του. ή  
όγκωοης πύλη τής πρώτης αυλής έφυλάσσετο υπό 
Αράβων, (οπλισμένων μέ πυροβόλα καί μακράς λε- 
πτάς ρομφαίας. Év μια των αυλών είδε πεντα- 
κοσίους ή έξακοσίους Αραβικούς ίππους, πολλούς έξ 
αύτών πολυτελώς έπεστρωμένους, καί δεδεμένους 
από τήν κεφαλήν.καί τούς πόδας είς σχοινία έκτε- 
ταμένα καθ ολην τήν αυλήν ήσαν δέ καί πολλαί 
κάμηλοι έντός του αύτοϋ περιφράγματος. Év μια 
των ένοοτερων αυλών νεανίσκοι έφιπποι έξησκοΰντο 
εις την ιππικήν. Αφοϋ δ’ άνηγγέλΟη είς τόν Εμί- 
ρήν ή άφιξις Ευρωπαίων πρός έπίσκεψιν αύτοϋ, ώδη- 
γηΟησαν ούτοι εις δωμάτια έπιβλέποντα είς ώραί- 
αν αύλήν, κεκοσμημένην δι’ άραβοτευκτων* κιόνων5

τάεχουσαν ό’ έν τώ κέντρω κρήνην, τής όποιας 
ύοχτα μ εύάρεστον μορμυρισμόν έξεκενοϋντο είς λ ι-  
Οινην τινα όεξαμενήν. Τά παράθυρα ήσαν χωρίς 
ύάλια, τά δωμάτια χωρίς σκεύη· τό ανώμαλον έδα
φος συνίστατο από χώ μα συμμεμιγμένον μέ άχυρα 
κατακεκομμένα· σαϋραι δέ τινες καί ποντικοί ένω- 
κουν είς τούς πεπαλαιωμένους τοίχους. Ψάθαι δμως 
εφερΟησαν εντός υπό τών δούλων, οίτινες έξήπλω- 
σαν αύτάς έπί τοΰ έδάφους καί έπεκάλυψαν μέ δα
μασκηνούς τάπητας· μετά δέ ταϋτα παρετέΟησαν 
τά συνήθη αναψυκτικά. Ο Δελαμαρτϊνος καί οί 
φίλοι του, προσκληθέντες ένώπιον τοϋ Εμίρου, έπα-

Αραβότευκτοι κίονες λέγονται 5σοι εχουσι ζωγραφιάς καί* 
«ρ'̂ ιτιχτονικα ττοικιλαατα κατ Αραβικόν τρόπον, συνιατάμ,ενα 
εις οιαφορους περιπλοκές φύλλων και άλλων φανταατων σ̂ ηριατων.
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ρουσιάσθησαν είς αύτόν έν λαμπρά αιθούση, έστρωμέ- 
νη μέ μάρμαρα, οί τοίχοι καί ή στέγη τής όποιας 
ησαν κεκοσμημενα μέ Αραβουργίας καί Αραβικά 
επιγράμματα. Είς τάς γωνίας τοϋ οικήματος τού
του ησαν μίκραι βρυσεις, είς ενα 0ε τών άπωτέρων 
μυχών, είς σιδηρόφρακτον περίβολον, άνεπαύετο παυ.- 
μεγέθης τίγρις. Γραμματείς μέ κατάχυτα ίμάτια, 
Αραβες μέ πολυτελή στολήν, Μαΰροι καί Ημίμαυ
ροι, ϊσταντο ένώπιον τοϋ Εμίρου, όστις ήτο 'κεκλι
μένος έπί σοφά, κατά τό εν άκρον τής αιθούση;, 
υψωμένου περί τόν ένα πόδα ύπεράνω τοΰ λοιπού 
μέρους. Οί έπισκεπτόμενοι έθεώρησαν τά λουτρά, 
συγκείμενα έκ πέντε ή έξ μικρών κεκαλλωπισμέ- 
νων θαλαμών, όπου διά σωλήνων είσήγετο ψυχρόν 
και χλιαρόν ύδωρ· έπειτα δέ προέβησαν εις τό ίπ- 
ποτροφεϊον τοϋ Εμίρου, περιέχον διακοσίους έως τρι- 
ακοσίους ωραίους Αραβας. Τινές έκειντο έπί τοϋ 
κονιορτοϋ είς τήν εύρύχωρον αύλήν, άλλοι δ’ έκρα- 
τοϋντο άπό σιδηροϋς δακτυλίους δεδεμένους είς υ.α- 
κρά σχοινιά, άλλους δέ πάλιν έθεράπευον μαϋροι 
δοϋλοι μέ κοκκινοβαφή ίμάτια. Μουσική, ώοαί. 
και αυ^οσχεΟιαι ποιήσεις, ετελείωσαν τήν εσπέ
ραν. Αι σκηναι, οσας ο Δελαμαρτϊνος περιγράοει, 
είναι εις τό άκρον ζωηραί, πλήν ίσως παραπολύ κε- 
χρωματισμέναι. Αλλ’ ιατρός τις Αγγλος, ό Χόγγ, 
μετα τρια η τ^σσαρα ετη επισκεφθεις τον αυτόν τό
πον, είκονίζει τό παλάτιον τοϋ Εμίρου' σχεδόν έπί- 
σης έμψυχωμενον. Τό Χαλέπι είχε τότε παραόο- 
θήν είς τόν ϊβραήμ ΓΙασσάν, μεθ’ ού συνεμάχει ό 
Εμίρης· εύρήκε οέ ο είρημενος Αγγλος τό πρόσω- 
πον έκτεταμένης σειράς νεωστί άνεγερθέντων στρα
τώνων πλήρες στρατιωτών, μέ στοίβας όπλων, στο
λών, καί σκευών, καί τήδε κάκεΐσε στρατοπεδευ- 
τικήν πυρκαϊάν άναπεφλεγμένην. Σμήνη θεοαπόν
των, στρατιωτών, καί χωρικών, μετ’ ογκωδών έοο- 
όιων, σημαιών, καί στρατιωτικής μουσικής, παοί- 
στανον θέαμα τερπνώς πιυς συγκεχυμένου. Είς αύ
λήν τινα ένδοτέραν ήσαν διακόσιοι ορεινοί έν φαιδοά. 
καί πεποικιλμένη στολή, μετά περιέργων έσκαλι- 
σμένων οπλών, τά οποία καί έ πυροβόλουν κάποτε 
πρός τιμήν τής ήμέρας.

Αλλά καλήτερον τής βαρβαρικής ταύτης μεγα- 
λοπρεπείας είναι τό βιομηχανικόν πνεύμα, το χαρα- 
κτηρίζον τούς Δρούσους. Τό βαμβάκιον καί το με
ταξιού οιόουσιν είς αύτούς ωφέλιμον ένασχόλησιν. 
Εις τας κωμοπόλεις καί τά χωρία σχεδόν πάσα 
οικογένεια ύφαίνει βαμβακερόν ύφασμα πρός οικια
κήν άνάλωσιν, χρησιμεΰον καί λευκόν καί βεβαμ- 
μένον. Μέρος τοϋ μεταξιού έξάγεται διά τής Βη- 
ρυττοϋ. Αί πεδιάδες παράγουσι σίτον καί άλλα 
γεννήματα, τά δέ υψηλά μέρη τοϋ Λιβάνου είναι
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κατάλληλα προς κτηνοτροφίαν. Η φιλοπονία τοΰ 
«νθοώπου συντείνει πολύ είς το να καθιστάνη καρ
ποφόρου το χώμα. Οπουδήποτε ύπάρχει διάστημα 
γής είκοσι τετραγωνικών ποδών, σπείρεται κέγχρος 
καί άλλα είδη, καί έπί τών κατωφερείων, οπου εύ- 
κόλως κατασύρουσι το χώμα αί βροχαί, κατασκευ
άζονται αναχώματα πρός έξομάλυνσιν τοϋ έδάφους. 
Ενταϋθα άκμάζουσιν ή άμπελος καί ή συκάμινος, 
ή συκή, καί άλλα διάφορα καρποφόρα δένδρα, πο- 
•πζόμενα δι’ αύλάκων, αίτινες άγουσι τό ύδωρ άπό 
τάς κορυφάς τών όρέων. Γίανταχοϋ τοϋ Λιβάνου, 
έν ένί λόγω, βλέπει τις σημεία έπιμελοΰς καλλι
έργειας, καί τερπνά μαρτύρια λιτής εύζωΐας.

ή  πρωτεύουσα τών Δρούσων, Δείρ-Ελ-Καμάρ, 
είναι τοποθετημένη έν ωραία κοιλάδι, κατά τό δυ
τικόν μέρος τοΰ Λιβάνου, όπου τό όρος κλίνει πρός 
τήν Μεσόγειον άφίσταΐαι δέ τής παραλίας ώς εννέα 
ώρών δρόμον, νοτιοανατολικούς τής Βηρυττοϋ. Πε
ριέχει 700 ή 800 οίκους, καί ομοιάζει Ιταλικήν 
κωμόπολιν δευτέρου βαθμοΰ. Αί οίκίαι είναι κα- 
τεσκευασμέναι άπό λάσπην, έκάστη δέ οικογένεια 
κατέχει έν ή τό πολύ δύο δωμάτια. Οί κάτοικοι 
διάγουσι τόν βίον έν άνέσει, αλλά δέν είναι πλού
σιοι. Είς τινα μέρη τής χώρας τών Δρούσων, αί 
οίκίαι κτίζονται ολως διόλου άπό άκατεργάστους 
λίθους, χωρίς ούτε κομμάτιον ξύλου. Αί είς Δείρ- 
Ελ-Καμάρ ολίγον άρμόζουσιν είς τήν ψυχρών καί 
βρόχεράν ώραν τοϋ ένιαυτοϋ.

Ενταύθα έμποροΰμεν νά προσθέσωμεν τόν επόμενον πί
νακα τών κατοίκων της Συρίας, διηρημένων κατά θρη- 
βκεόα;·

Μουσουλμάνοι
Γραικοί Ορθόδοξοι
ΜαρονΤται
Γραικοί Παπισταί
Δροοσοι

Ιουδαίοι
Μεταουαληδες
Ανσαιρηδες καί Ισριαηλτ,δες
Αρμένιοι καί άλλαι αιρέσεις

505.000
240.000
180.000

40.000  
1 0 0 ,0 0 0

30.000
25.000  

2 0 0 , 0 0 0
2 0 . 0 0 0

1400,000
Οί Ανσαιρηδες καί οϊ Ισμαηληδίς δεν πρεσβευουσιν ούτε 

τόν Μωαμεθανισμόν, ούτε τόν Χριστιανισμόν- κατοικουσι 
δι την πρός βορράν τ?,ς Τριπόλεως μεγάλην καί καρπο
φόρου χώραν, εκτεινόμενοι έπί όρέων τε καί πεδιάδων. 
Οί ίσμαηληδες είναι ολίγοι τόν αριθμόν, κατοικουντες έν 
τδ μέσω τών Ανσαιρηδων; νομίζονται δέ λείψανα τών 
Ασσασσίνων, περί ών ίδε Αποθ. Τόμ. δ . Σελ. 29— 31, 
37— 38.

Οι Μεταοναληδες είναι Σιΐται, ή οπαδοί τοΰ ’Αλη·

τούτων ή αϊρεσις είναι ασήμαντος έίς την Συρίαν, παρα- 
βαλλομένη πρός τήν άλλην Μουσουλμανικήν αϊρεσιν, τους 
Σουννίτας ή οπαδούς τοΰ Ομάρ· (Ιδε Σημείωσιν είς Σελ. 
44 του παρόντος Αριθμού.)
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.  [Σ υνέχεια  και τέλος. Τ δε σελ. 17— 20.]

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ήτοι τό άρχαίον Κεκρόπιον φρού- 
ριον, είναι, βράχος άποτόμως άνυψούμενος έκ τής 
πεδιάδος, φύσει κρημνώδεις έχων τάς πλευράς, έκ
τος κατά τήν πρός δυσμάς άκραν τό μέγιστον 
μήκος αύτοϋ είναι περίπου 1200, τό δέ μέγιστον 
πλάτος περίπου 550 ποδών. Πριν δέ συντόμως 
περιγράψωμεν τάς οικοδομάς, τάς έπί τοϋ ίσοπέ- 
δου τής Ακροπόλεως, πρέπει νά σημειώσωμεν τάς 
αμέσως περί τήν βάσιν αύτής τοποθετημένα;.

Κατά τήν βάσιν, πρός τήν ανατολικήν πλευράν, 
νοτίως έκ τής νομιζομένης τοποθεσίας τοϋ Πρυ
τανείου, πιθανόν ότι έξετείνετο ή όοός ή παρά τοϋ 
Παυσανίου καλούμενη Τρίποδε; (Α. 20). Η άδός 
ή συνοικία αΰτη ώνομάσθη ούτως άπό τινων ναών 
ή ο.ίκοδομών, έφ’. ών ϊσταντο τρίποδες, πρός άνά- 
μνησιν τών νικών οσας είχον κερδήσειν οί χορη
γοί έν τω γειτονικω θεάτρω. Τό μέγα Διονυσι
ακόν θέατρον, ό τόπος τών δραματικών παραστά
σεων, εκειτο έπί τής μεσημβρινοανατολικής πλευ
ράς τής Ακροπόλεως· ·τό ενδότερον κύρτωμα ήτο 
λελατομημένον έν τή πέτρα, τό δέ μέρος τό είς 
τήν πεδιάδα έξέχον ήτο κτιστόν. « Εν δέ τή κο
ρυφή τοϋ θεάτρου,» λέγει ό Παυσανίας, « σπή- 
λαιόν έστιν έν ταϊς πέτραις υπό τήν Ακρόπολιν» 
(Παυσ. Α. 21.) Το σπήλαιον τούτο ό Θράσυλ- 
λος, νικηφόρος τις χορηγός, μετέτρεψεν είς ναΐ
σκον (π. Χρ. 320.) Γενναΐόν τι καθήμενον σχή
μα, κολοσσαίου μεγέθους, την σήμερον κοινώς κα- 
λούμενον τό άγαλμα τοϋ Διονύσου, τεθειμένου δέ 
ποτε έπί τής στεφάνης τοϋ ναΐσκου, εύρΐσκεται νϋν 
είς τό Βρετανικόν Μουσείον. Χαλκοϋν τι νόυιι- 
σμα, ωσαύτως έν τιρ Βρετανικω Μουσε/ω, παοι- 
στάνει τό ενδότερον τοΰ θεάτρου, είκονίζον διακε- ’ 
κριμένως τάς έδρας τών θεατών,*όμοϋ καί τά σπή
λαια (διότι ύπάρχουσι διάφορα) τά υπό τό νότιον 
τείχος τής Ακψοπόλεως· ύπεράνω δέ τούτων δει
κνύει άνυψούμενον τόν Παρθενώνα, καί άλλας οικο
δομάς ίσταμένας έπί τοϋ ίσοπέδου τοϋ βράχου.

Αί διαστάσεις τοϋ θεάτρου τούτου είναι μέν αδύ
νατον νά έξάκριβωθώσι τήν σήμερον άλλ’ ασφα
λώς έμπορσϋμεν νά συμπεράνωμεν έτι ήτον εύρυ- 
χωρότατον. 0  Δικαίαρχος άναφέρε( μετά θαυαα- 
σμοϋ τήν καλλονήν του.
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Προς το νοτιοδυτικόν τής Ακροπόλεως εύρίσκε- 
ται ή τοποθεσία του φοείου, ή του Μουσικού Θε
άτρου Ηρωοου του Αττικού, οστις ώνόμασεν αύτό 
.ό Θέατρον της Ρηγίλλης, εις μνήμην της άπο- 
Οανουσης συζυγου του. 'Γο λαμπρόν τούτο [χνη- 
μεϊον της μεγαλοδωρίας ίδιωτεύοντος ατόμου άνη- 
γέρθη τήν δευτέραν άπό Χρ. εκατονταετηρίδα, καί 
ήτο τό περικαλλέστατον των έν Ελλάδι οικοδο
μών του είδους τούτου.

Το σπήλαιον τού Απόλλωνος καί Πανός, μετά 
της μικράς πηγής, περιγραφόμενον υπό του Παυ- 
σανιου (Α. 28) ώς εγγύς των Προπυλαίων, εύρί- 
σκεται εις τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής Ακοο- 
πόλεως, καί πλησίον τινών βαθμίδων, αίτινες ήγον 
£,·ς την Ακρόπολιν έκ τού βορείου μέρους των Α
θηνών.

Εις την δυτικήν εσχατιάν τής Ακροπόλεως, 
οποθεν μόνον είναι προσιτή, ώκοδομήθησαν επί 
Περικλεούς τα Προπύλαια, Οπό τού άρχιτέκτονος 
Μνησικλέους, εν όιαστήματι μιας πενταετηρίδος, 
| ~ — Α32 πρ. Χρ. Τό κύριον μέρος τού οίκο- 
οομήματος είναι μεγάλη αίθουσα έξάστυλος άμ- 
φιπρόστυλος,* Δωρίου κατασκευής, εχουσα εντός εξ 
Ιωνικούς κίονας εις δύο σειράς, οίτινες άνέχουσι 
τας λιθινας. οοκους (24 ποοών) τής θαυμαστής 
και με πολλας γραπτάς ποικιλίας ¿στολισμένης 
οροφής. Η αίθουσα αύτη, εν ή άνέκειντο διάφο
ρα αναθήματα και αγάλματα, άγει επί μεσότοι
χον πεντάπυλου, μεθ’ ο ή δευτέρα έςάστυλος πρό- 
στασις. Εκατέρωθεν τής εισόδου είναι προβεβλη- 
μέναι δύο πτέρυγες, καθώς τά πτερά ή οι πυλώ
νες τών κατ’ Αίγυπτον ναών, έξ ών ή μεν προς 
βορράν^ητο μέ ζωγραφίας κεκοσμημένη, έν'δέ τή 
νοτίω οιέτριβον οί πυλωροί ή οί άκροφύλακες. Τό 
περικαλλές, τούτο κτισμα υπέφερε μεγίστην βλά— 
βην, αφού αί Αθήναι ύπέπεσον εις τήν Τουρκικήν 

Μεγα μέρος τής τών Προπυλαίων ανα
τολικής πλευράς^κατεστράφη, περί τό 16-56, δΓ  
εκρήςεως πυριτιόος, ήτις συνέβη κατά το μέρος 
το μεταξύ τού πενταπύλου μέσοτοίχου καί τού δυ
τικού μετώπου. 6  Σπόν περιγράφει τό δυτικόν 
μετωπον, μετά -ιού αετώματος καί τών Ιωνικών 
κιονών τής αιθούσης, ώς ύπάρχον έν έτει 1676*

Π ρ ό σ τ υ λ ό ς  οικοδομή λέγεται ή εχουσα κίονας μόνον κα- 
.& μετοιπον· ά μ ι ρ ι π ρ ο σ τ υ λ ο ς ,  ή εχουσα κίονας εις άμφ ο- 
τερας τάς άκρας· π ε ρ ί π τ ε ρ ο ς ,  ή ίχουσα κίονας καί εις α μ -  
ροτερας^τας ακρα; και εις  ̂άμροτέρας ^τά; πλευράς. Τ ό  κόριον 
μέρος των Προπυλαίων, λόγου χά ρ ιν , είναι μεγάλοι αίθουσα έ ς  ά -  
σ τ ύ λ ο ς  ά μ ρ ^ ι π ρ ό σ τ υ  λ ο ς  · 'τουτεστιή  έχει £ξ κίονας εις τό 
έν ακρον, και εφ εις το άλλο. Ο  Παρθενοιν καλείτα ι ναός π ε 
ρ ί π τ ε ρ ο ς -  διότι έχει^ κίονας κα9’ δ'λα, καί τά  τέσσαρα μέρη, 
και ο κ τ α σ τ υ λ ο ς ,  διότι εχει δκτο) κίονας καθ’ έκαστον άκρον 
αυτοϋ.

αλλα το άνω μέρος τού δυτικού μετώπου- λείπει 
νύν έξ ολοκλήρου.

0  Παρθενών άνηγέρθη επί Περικλέους 438 π. 
Χρ. Οί αρχιτέκτονες ήσαν Καλλικράτης καί Ι
κτίνος, επιστάτης όε τών έργων καί τών γλυφών 
εκτελεστής ό Φειδίας. 0  ναός ούτος έκρίθη πάν
τοτε το μαλιστα επεξειργασμένον παράδειγμα τού 
Ελληνικού Δωρίου κόσμου, καί έν τών αρίστων 
μνημείων τής άρχαιότητος. Η μεγαλοπρέπεια 
όμως αυτού δεν προήρχετο διόλου άπό τάς εκτά
κτους όιαστάσεις του, επειδή κατά' τό μέγεθος 
ύπερβαίνουσιν αύτόν πολλαί άλλαι οίκοδομ αί, ν«- 
ωτεραι καί άρχαίαι- το έσχατον μήκος αυτού εί
ναι μόνον 227 ποδών, τό πλάτος. 101, τό δέ ύψος 
66· τό ενδότερον τού σηκού είναι μόνον 1451 πο
δών τό μήκος, καί 63ί ποδών τό πλάτος. Τε- 
χνικώς περιγραφόμενος ό ναός ούτος λέγεται πε- 
ριπιερός οκταστυλος, τουτέστιν ειχε κίονας κατά 
τας πλευράς καί κατ’ άμφοτέρας τάς άκρας, δηλ. 
οκτώ ύπό έκαστον αέτωμα, καί 15 καθ’ έκάστην 
πλευράν, μή συμπεριλαμβανομένων τών έν ταϊς 
γωνίαις τεσσάρων όλους όμοΰ 4 6. Εκτός τών 
εξωτέρων τούτων κιόνων, ήτο καί σειρά ένδοτέρων 
κιόνων, έξ καθ’ έκαστον μέτωπον τού σηκού. 0  
σηκός έχωρίζετο είς δύο οικήματα, τον οπ ισθό-  
ο ο μ ο ν προς δυσμάς, έν ώ τέσσαρες κίονες, καί τον 
π ρ ό ν α ο ν  (τό κυρίως Εκατόμπεδον) πρός άνατο- 
λας, εν φ ίστατο το χρυσελεφάντινον άγαλμα τής 
θεάς. Ο πρόναος ήτον υπαίθριος, περιεκυκλούτα 
οέ κατά τά τρία πλευρά ύπό κιόνων, 16 τον άοιθ- 
μόν. Αλλά τό μέρος τούτο τής οικοδομής έκλο- 
νήθη τοσοΰτον δΓ έκρήξεως έν έτει 1687, (διότι 
οι Τούρκοι μετεχειρίζοντο αύτό ώς αποθήκην πυ- 
ριτιοος, καθ ον καιρόν οί Βενετοί ¿πολιόρκησαν 
τάς Αθήνας), ώστε τό πρώτον σχέδιον αυτού γνω
ρίζεται νύν μόνον έ? εικασίας· έκτος δέ τούτου, 
τό ένοοτερον τού ναού είχε βλαφθή κατά τό μάλ- 
.λον καί ήττον, μετασχηματισθέν πρώτον μέν είς 
Χριστιανικήν έκκλησίαν, έπειτα δέ είς Τουρκικόν 
τεμενος. Και είς τήν παρούσαν όμως κατάστα- 
σιν, κατεσπαραγμένος καί ήρειπωμένος, θαυμάζε
ται υπο πάντων τιυν περιηγητών καί τεχνιτών 
όσοι ¿θεώρησαν αυτόν τινές μάλιστα έλάλησαν 
περι αύτού μέ όρους ένθουσιασμού, οίτινες μαίνον
ται υπερβολικοί. Λέγουσιν ότι καί όσον μέρος έξ 
αυτού όιεσώθη υπερβαίνει παραπολύ τήν έκ πε
ριγραφών ή ιχνογραφιών λαμβανομένην ιδέαν, καί 
ότι φαίνεται πολύ μεγαλύτερος παρ’ όσον πραγ- 
ματικώς είναι. Τωόντι, οποίος τήν αργήν κατε- 
σκευάσθη, ήτον άναντιρρήτως έξαισιώτατος, κά- 
μνων δυσεξάλειπτον έντύπωσιν είς τον θεατήν. Τό
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οικοδόμημα, καθ’ έαυτο, άνευ τών πλεονεκτημά
των τής τοποθεσίας, τού κλίματος, κτλ., διεκρίνετο 
ύπό τής καλλονής τών μαρμάρων, τής μεγαλοπρε- 
πείας τού σχεδίου, -καί τού έντελοΰς τής κατερ
γασίας· ταΰτα δέ τά αρχιτεκτονικά προτερήματα 
συνώδευον αί ύπερφυείς γλυφαί, αί τόσον άφθόνως 
έπιδεικνύμεναι είς τά άετοθματα, τάς μετόπας, καί 
τήν ζωφόρον( τήν κατά τό έξώτερον τού σηκού, 
καί προσέτι οί ζωγραφικοί στολισμοί, καί τά ορει- 
χάλκινα κοσμήματα. Τό πλεΐστον μέρος τών γλυ
φών τής οικοδομής άφήρεσεν ό Αγγλος Λόρδος Ελ- 
γϊνος, μεταξύ τού 1801 καί 1812, πρέσβυς ών 
τότε παρά τή όθωμανική αυλή· κατηγορήθη δέ 
τά μέγιστα διά τούτο, άλλά τήν σήμερον δικαι- 
όνεται ύπό τών Αγγλων έπί τώ λόγω, ότι τά λεί
ψανα ταΰτα τής Ελληνικής τέχνης έκινδύνευον νά 
καταστραφώσιν έξ ολοκλήρου ύπό τών κρατούν- 
των. Τά Μάρμαρα ταΰτα τοΰ Ελγίνου, ώς όνο- 
μάζονται, ήγόρασεν έν έτει 1816 ή Αγγλική κυ- 
βέρνησις, διά ψηφίσματος τής Βουλής, αντί 3 5 ,0Ο Ο 
Αιτρών Στερλινών εύρίσκονται δέ νύν αποτεθει
μένα έν τώ Βρετανικω Μουσεία), είς δωμάτιον εξε
πίτηδες οίκοδομηθέν. Το χρυσελεφάντινου άγαλ
μα τής θεάς, ίστάμενον, ώς προείπομεν, είς τό 
ανατολικόν μέρος τού σηκού, τον πρόναον, ήτο 39 
πόδας ύψηλον, έργον δέ τού Φειδίου. 0  έπ’ αυτού 
χρυσός συνεποσοΰτο κατά μέν τον Θαυκυόίόην είς 
40 τάλαντα, κατά δέ τον Φιλόχορον είς 44 τά
λαντα, ή περίπου 120,000 λιτρών στερλινών άφη- 
ρέθη όμως ύπό τού Λαχάρους περί τά 130 ετη 
μετά τόν θάνατον τού Περικλέους.

Εκ τών άλλων έπί τής Ακροπόλεως λειψάνων 
άξιολογώτερον είναι τό Ερέχθειον, συγκείμενον έκ 
διαφόρων μερών, προφανέστατα δέ διασώζον ί^νη 
Αιγυπτιακής έπιρροής. Τήν αρχήν ήτον άνάκτο- 
ρον τού βασιλέως Ερεχθέως, οστις-κατά τήν Αι
γυπτιακήν τριαδολογίαν ένομίζετο υιός Ηφαίστου 
καί Αθήνας, καί διά τούτο ένταυτώ ήτον άφιε- 
ρωμένον είς τήν Αθήναν. Περιείχε δέ, καθώς τά 
κατ’ Αίγυπτον ανάκτορα, καί τούς τάφους τοΰ Κέ- 
κροπος καί τού Ερεχθέως, μέ τήν ίεράν έλαίαν, 
τήν θάλασσαν τήν Ερεχθηίδα, καί πλείστους άλ
λους άλλων θεών βωμούς. Διά τούτο καί μετά 
τόν έπί Ξέρξου εμπρησμόν διετηρήθη καί τό άρ- 
χαΐον ανώμαλον καί Αίγυπτιάζον διάγραμμα τής 
κατασκευής. Είναι δέ ναός διπλούς, συνιστάμε- 
νος έκ τού κυρίως Ερεχθείου, καί τού Πανδροσίου 
ή ναού τής Πολιάδος Αθήνας, έχων καί υπόγειον 
οίκημα, καί τρείς προστάσεις ή στοάς Ιωνίου εργα
σίας. Επί τού πρός δυσμάς τοίχου είναι· τέσσα
ρες ήμικίονες, καί μεταξύ αυτών τρείς φωταγωγοί

(θυρίδες). Επί τής πρός μεσημβρίαν προστάσεως 
αντί κιόνων ήσαν εξ κόραι, τεχνικώς λεγόμεναι 
Καρυάτιδες, έξ ών την μέν μετέφερεν εις Αγ
γλίαν ό Αόρδος Ελγΐνος· ή δέ λείπει προ πολλού. 
ή  στοά, ή άγουσα είς τό Πανδρόσιον, ήτο τε
τράστυλος ψευδοδίπτερος· ή δέ είς τό Ερέχθειον, 
έξάστυλος. Η κατεργασία όλου τού οικοδομή
ματος είναι έντελεστάτη.

Εκτός τούτων καί άλλων μικροτέρων οικοδομών, 
αίτινες (έκόσμουν τήν Ακρόπολιν, περιείχε καί πλεί- 
στα άγάλματα, ανδριάντας, καί άλλα τεχνουργή
ματα, τά μέν κολοσσαίου μεγέθους, τά δέ έξαισί- 
αν έχοντα καλλονήν. Τό όρειχάλκινον κολοσσαίον 
άγαλμα Αθήνας τής Προμάχου, εργον τού Φει
δίου, ήτον ορατόν είς τούς άπό τήν άκραν τού Σου
νίου προσπλέοντας είς τάς Αθήνας- « ταύτης τής 
Αθήνας,» λέγει ό Παυσανίας,« ή τού δόρατος αιχ
μή καί ό λόφος τού κράνους άπό Σουνίου προσπλέ- 
ουσίν έστιν ήδη σύνοπτα.»

Τήν δυτικήν έσχατάν τής Ακροπόλεως ύπερ- 
άσπιζον τά Προπύλαια- τό δέ λοιπόν μέρος περι- 
εκύκλου οχυρόν τείχος, κατά μέν τήν βόρειον πλευ
ράν καλούμενου Πελασγικόν, διότι ώκοδομήθη ύπό 
τών Πελασγών, κατά δέ τήν νότιον Κιμώνιον, διότι 
έκτίσθη ή μετεκτίσθη καί ώχυρώθη ύπό τού Κ ί- 
μωνος. Πλησίον τού τείχους τούτου, ώς λέγει 6 
Παυσανίας, παριστάνοντο οί πόλεμοι τών γιγάν
των, ή πρός τας Αμαζόνας μάχη τών Αθηναίων, 
ή έν Μαραθώνι μ ά χη , καί ή έν Μυσία ήττα τών 
Γαλατών ύπό Αττάλου τού πρώτου.

Από τάς άλλας μεγάλας διαιρέσεις τών Αθηνών, 
αίτινες φαίνονται ίκανώς έξηκριβωμέναι, ώς άξιωτέ- 
ρας μνήμης άναφέρομεν τόν Ενδότερον Κεραμει- 
κόν, παρακείμενον είς τό Δίπυλον, έν τοίς τείχεσΐ" 
τήν Παλαιάν Αγοράν, είς τό πέριξ τού Αρείου Πά
γου κοίλωμα· τήν Νέαν Αγοράν, κατά τήν βόρειον 
πλευράν τής Ακροπόλεως, δ πυλών τής οποίας, ώς 
ήδη παρετηρήσαμεν, καί τρείς έπιγραφαί, σώζον
ται άκόμη" καί αί Λίμναι, χαμηλόν καί τήν άρ- 
χήν ελώδες μέρος τών Αθηνών, όπου περιείχετο 
τό Αήναίον, ή ό ναός τού Βάκχου. Τό έσχατον 
τούτο μέρος τών Αθηνών έλογίζετο πάντοτε ύπο- 
δεέστερον κατά τήν ύγιεινότητα τού πρός άρκτον 
τής Ακροπόλεως.

Αί άπό τού 1833 γινόμεναι άνασκαφαί καί είς 
τήν κάτω πόλιν καί είς τήν Ακρόπολιν ήδη έφεραν 
είς φώς κλάσματά τινα τών άρχαίων άριστουρ- 
γημάτων καί 5 δέν είναι άμφιβολία ότι, προϊόντος 
τού χρόνου καί τών νέων Αθηνών οίκοδομουμένων, 
καί ταΰτα θέλουσιν αύξηθή, καί προσδιορισθή το- 
ποθεσίαι τινές μέ'/ρι τού νύν άβέβαιοι.
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Ί Α  ΝΕΑ ΦΡΕΝΟΚΟΜ ΕΙΑ.

ΚΑΙ αλλο άρθρον κατεχωρήσαμεν εις τή*/ Απο
θήκην περί των Νέων Φρενοκομείων ά λλ’ ή ύπό- 
θ̂ ,σις χύτη είναι το ο- ον σπουόχία, ή παρ' ήμιν με- 
.χχειρισις των φρενοβλαβών τόσον ελεεινή, τόσον 
βλαβερά, τοσον απάνθρωπος, ώστε μάς φαίνεται 
άναγκαιότατον να διευθύνωμεν καί πάλιν την προ
σοχήν του δημοσίου εις τον τρόπον, καθ’ ον περι
ποιούνται νυν τους μανιακούς τα πεφωτισμένα έθνη. 
Ως παράδειγμα λαμβάνομεν τό έν Χάνουελλ (τής 
Αγγλίας) Φρενοκομειον των Πενήτων.

Ας υποθέσωμεν ότι φρενοβλαβής τις ήδη μέλλει 
να εισελΟη εις το Χάνουελλ* προσέρχεται εις αυτό 
πεφοβισμένος, διότι οί μανιακοί τρέμουσι τον πε
ριορισμόν, ως καί ό λοιπός κόσμος. Αλλά βλέ
πει εύρύχωρον οίκον, ιλαράν εχοντα πρόσοψιν, ίστά- 
μενον επί της κατωφερείας υψώματος τίνος έν τω 
μέσω των ιδίων αυτού τερπνών αγροκηπίων. Δι
αβαίνω'  ̂ταύτα, βλέπει διαφόρους ομοιοπαθείς κα- 
.αγινομενους εις το σκχπτειν η σκαλίζειν τό χω
μά, ψαλιδίζειν τά φυτά, κλπ. Εμβαίνει, τέλος, 
εις τήν οικοδομήν* ό δέ προεστώς έρωτα καί αυ
τόν και τους φίλους του περί τής άσΟενείας, τής 
διαγωγής, τών έπιρρεπειών του, κλπ., ώστε νά 
Οεση αυτόν εις το τμήμα, όπου ευρίσκονται οί μ ’ 
αΰτον όμοιοτεροι. Γυμνούται επομένως, καθα
ρίζεται έντελώς, καί ένδύεται τά αναπαυτικά φο
ρέματα τού φρενοκομείου. Εξετάζεται μετά ταύτα 
ύπό τού χειρουργού, καί, άν ή χρεία τό καλή, υπό 
τού ιατρού, με σκοπόν θεραπευτικής περιποιήσε
ων- Εάν μεν τό πάθος-αυτού ήναι ολίγου καιρού, ή 
ιασις ως έπιτοπλεΐστον ένεργεΐται μετ’ ού πολύ, 
καί σχεδόν μετά βεβαιότατος* (έξ 100 τοιούτων, 
παραδείγματος χάριν, 90 θεραπεύονται εις τό Χά- 
νουελλ)* αλλ εαν το πάθος ήναι πολυχρόνιον, 
τοιαύτη θέλει είσθαι καί ή ιασις. Προσκαλείται 
επομένως ό πάσχων νά δοθή εις εργον τι, καί 
νά γένη κατά πάντα μέλος τής οικογένειας. Δει- 
κνύουσιν εις αυτόν τούς κτίστας, λεπτουργούς, κασ- 
σιτερουργούς, σιδηρουργούς, υποδηματοποιούς, ρά- 
πτας, σχοινοπλόκους, καδοποιούς, κλπ., άπαντας ένη- 
σχολημένους εις τα έργαστήριά των. Αν δεν δύ- 
ναται νά βοηθήση εις τινα τούτων, έχουσι τούς 
κήπους καί τούς αγρούς, οπού βεβαίως έμπορεί 
ν* χρη'νιμεύση. Αλλ’ ίσως είναι οκνηρός ή διε
στραμμένος, καί δεν θέλει νά έργάζηται* έστω, 
τά τοιαύτα είναι αναπόφευκτα* καί πρέπει έλευ- 
θέρως νά έμολογήσωμεν ότι ό Δόκτωρ ΐΕλλις, 
πρώην Οιευθυντής τού εν Χάνουελλ καταστήματος, 
ηναγκα ,̂ετο ενίοτε να προστρεχη εις τό έσχατον 
μντρον — το τής βιας, φανταςεται ίσως ό άναγνώ-

Μαρ.

σ *Ή ) °ύχι, ούχί,—άλλ εις τό τής δωροδοκίας, 
Ας μικρόν τι φιλοοωρημα, ώς ολίγον καπνόν, ζύ  ̂
θον, τει, ή άλλο τι πολυπόθητον, καί τούτο τα- 
χέως μετέβαλλε τήν άπόφασιντού φρενοβλαβούς. 
Ουτω̂  δέ  ̂δυνάμεθα έν παρόδω νά παρατηρήσω- 
μεν ότι άπο 612, οίτινες προ ολίγων έτών ήσαν 
περιορισμένοι εις τό Χάνουελλ, 452 ένησχολοΰν- 
το καθ’ ήμέραν* οί δέ λοιποί ήσαν κατά τό πλεί- 
στον μέρος ανίσχυροι, ή ανίκανοι πρός οίανδήποτε 
εργασίαν, ό  πάσχων βλέπει εαυτόν εις νέαν καί 
αλλοκοτον θέσιν* άλλ’ αί φιλάνθρωποι περιποιή
σεις τών έπιστατών άφαιρούσι πάσαν δυσαρέσκειαν. 
Τά δωμάτια, όπου κοιμάται, τρώγει, ή έργάζεται* 
είναι φωτεινά, άερώδη, θερμά, καί αναπαυτικά* βλέ
πει τον χειρουργόν καί ιατρόν τού καταστήματος 
περιερχομενους καθ’ έκάστην, καί έρευνώντας περί 
τής υγείας καί άναπαύσεως εαυτού τε καί τών 
συντρόφων του* άν έργάζηται εις τό ύπαιθρον, φέ
ρεται πρός αυτόν ποτήριον ζύθου μεταξύ τού προ- 
*1 ευματος και τού γεύματος, καί άλλο πάλιν μεταξύ 
τού γεύματος και τού δείπνου* πάντοτε λαλούσι 
προς αύτον φιλοφρόνως* καί ποτέ ούδ’ έξ άπροσε- 
ξιας, πολύ δε ήττον έκ προμελέτης, δέν προσ- 
κρούουσιν εις τά αίσθήματά, του* εις τάς ώρας 
τής άνέσεως τοκίζει τό ζατρίκιον, ή τούς πεσσούς, 
κλπ., κλπ., ή καταφεύγει εις τήν βιβλιοθήκην, 
όπου ευρίσκει -περιοδικά συγγράμματα,, βίους, οδοι
πορικά, καί ιστορίας άξιολόγους* λαμβάνει πρός 
τούτοις τήν εύχαρίστησιν ν’ άκούη άπαξ τής έβδο- 
μάοος μουσικήν τινα συμφωνίαν, βοηθουμένην ύπό 
εξαίρετου οργάνου* άκόμη δέ καί τήν Κυριακήν, 
καθ ήν ήμέραν οί πάσχοντες είναι ήττον ευχα
ριστημένοι και μάλλον δυσάγωγοι, διά τήν έλ- 
λειψιν τής συνήθους ένασχολήσεως, γίνεται μετά 
την μεσημβρίαν ή ψαλτική λεγομένη συνέλευσις, 
όπου άπαντες οί τού φρενοκομείου μανθάνουν, ή 
τουλάχιστον προσπαθούν νά μάθωσι, τούς ύμνους 
και ψαλμους, οιτινες μέλλουν νά ψαλθώσιν εις 
τον εσπερινόν* καί τελευτάΐον, είναι καί ό εσπερι
νός αυτός, καί άλλαι θρησκευτικαί ακολουθία!, 
μεγάλην παραμυθίαν εις τούς .φρενοβλαβείς παρέ- 
χουσαι* « αί̂  παράφρονες,» λέγει ό Δόκτωρ Ελλις, 
«ποθούσι τόσον νά συχνάζωσιν εις τήν έκκλησίαν 
καλώς ένδεδυμέναι, όσον αί σώφρονες όπόταν θβ- 
λωσι να έπιοειξωσι νέον τινά καλλωπισμόν* το 
θε μάλλον άξιοσημείωτον, ίστανται συνήθως μέ ευ
ταξίαν καί εύλάβειαν.»

ε*ν ° "άσχων δεικνύη άγρίαν, βιαίαν διά- 
! θεσιν, οεν προστρέχουσι τότε εις τον παλαιόν τρό- 
; πον ~ήί φυλακώσεως, τού σκότους, καί τών ¿λύ

σεων ; Ας άποκριθή ή σοφή Αγγλίς, κυρία Μαρ-
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τινώ, ήτις έπεσκέφθη τό Χάνουελλ έν έτει 1834. 
Λέγει ό'τι έκ 566 πασχόντων, οίτινες ήσαν τότε 
έν τω φρενοκομείω, μόνον 10 ήσαν κεχαλινωμένοι* 
ή δέ χαλίνωσις αυτών ήτον άπλώς ό περιορισμός 
τών βραχιόνων των ένώ περιεπάτουν μεταξύ τών 
άλλων πασχόντων. ’Αλλ ’ άράγε δέν υπάρχουν άλλοι 
τρόποι χαλινώσεως; μάλιστα, φιλανθρωπότατοι 
όμως* « Ω, ώ, έκβάλετέ με, έκβάλετέ με εις το 
γεύμα,» έθρηνολόγησε μία έν τω θαλάμω αυτής, 
ήτις είχε σταλθήν έκεΐσε, διότι δέν ήτον «αρκε
τά καλά» τό πρωί, ώστε νά παρευρίσκηται εις 
τάς συναναστροφάς. 'Ο τού γεύματος προσκλητή- 
ριος κώδων είχε οιεγείρειν έν αυτή έπιθυμίαν νά 
έπιστρέψη εις τάς συντρόφους της. « ’Εκβάλετέ 
μ.ε, καί θέλω είσθαι ήσυχος καί πραεία.» « Τό 
υπόσχεσαι;» ήτον ή μόνη έρώτησις ότε ήνεώ- 
χθησαν αί θύραι της. Εν μια στιγμή διεσκέδασε 
τά δάκρυά της, καθημέρωσε τό πρόσωπον, καί 
έβάδισεν εις τό έστιατόριον ώς έπιτετιμημένον τέ- 
κνον. — 0  μανιακός σπανίως παραβαίνει τον λό
γον του.—  ’Αφού δ’ επί τέλους άναλάβη ό πάσχων 
τήν ποθουμένην υγείαν του, έξέρχεται τού φρενο
κομείου, έφωδιασμένος μέ μικράν αργυρίου ποσό
τητα, ήτις νά χρησιμεύση εις αυτόν, έως νά · εύ
ρη ένασχόλησιν, καί ν’ άποκατασταθή έκ νέου εις 
τήν προτέραν θέσιν του.

« ϊσως έρωτηθώμεν,» λέγει τις προ μικρού άνή- 
κων εις τό κατάστημα τούτο, « τίνι τρόπω έμπο- 
δίζετε τάς παρεκτροπάς τών μανιακών ; Τίνι τρό
πω προφυλάττεσθε από ατυχήματα; Τίνι τρόπω 
εξασφαλίζετε τούς. θεράποντας; Εν ένί λόγω, εις 
τόπον τής βίας τί μεταχειρίζεσθε; Τήν άπόκρισιν 
έμπορούμεν νά συγκεφαλαιώσωμεν εις ολίγας -λέ
ξεις, δηλ.—μεταχειριζόμεθα τακτοποίησιν, άγρυπνον 
καί άδιάλειπτον περιποίησιν τών ασθενών, εύμέ- 
νειαν, ένασχόλησιν, καί φροντίδα τής υγείας, κα- 
θαριότητος καί άναπαύσεώς των, καί τήν παντελή 
απουσίαν πάσης άλλης ένασχολήσεως τών θερα
πόντων. »

Καί ταύτα μέν περί τής νέας μεθόδου* ό.δ’ αρ
χαίος τρόπος τού μεταχειρίζεσθαι τούς Φρενοβλα
βείς (όστις κατά δυστυχίαν είναι ό μόνος γνωστός 
παρ’ ήμϊν), εις τι συνίσταται; εις σκότος, άλύσεις, 
καί μάστιγας, ψύχος, γυμνότητα, καί ακαθαρσίαν, 
περιφρόνησιν, αμέλειαν, παντελή μοναξίαν, ή ετι 
έπιβλαβεστέραν κοινωνίαν, καί όλα έν γένει τελειό- 
νοντα εις βαθυτέραν, καί μάλλον έστερεωμένην, καί 
φοβερωτέραν φάσιν τής νόσου, έάν έν τω μεταξύ πρό
ωρος θάνατος δέν άφαρπάση τούς ταλαιπώρους.

ϊδε καί Αποθ. Τόμ. έ, Σελ. 8 — 10.

Π  Ε Ρ Ι Ε Υ Ν Ο Υ Χ ΙΣ Μ Ο V .

ΑΠΟ τήν Ασίαν ήρχισεν ό εύνουχισμός* οί ταλαίπω
ροι Αίθίοπες αίχμαλωτιζόμενοι εις πόλεμον ευνουχί- 
ζοντο, καί έτάσσοντο εις τούς οίκους τών Ασιανών δε
σποτών, άξιωματικών, καί άπλώς τών όσοι ήσαν ικα
νοί νά τρέφωσι πολλάς γυναίκας ή παλλακίδας, τών 
όποιων τήν φυλακήν έμπιστεύοντο εις ευνούχους. 
Πολλάκις ό πόλεμος δέν είχεν άλλην αιτίαν προς τήν 
κατάκτησιν ειρηνικών μικρών έθνών, ώς ήσαν μάλι
στα οί Τρωγλοδύται. Η εις τούτους έκστρατεία 
ώμοίαζε τήν εις τά άγρια θηρία κυνηγεσίαν. Μετά 
τήν αιχμαλωσίαν τούς εύνούχιζον καί τούς έπωλοΰ- 
σαν, ώς καί πάσαν άλλην πραγματείαν. Εις τήν 
συνήθειαν ταύτην αποβλέπει ό προφήτης Ησαιας (λθ . 
7.) οτε προλέγει εις τον βασιλέα Εζεκίαν όσα κακά 
έμελλε νά πάθη από τούς Βαβυλωνίους. « Καί από 
τών τέκνων σου ών γεννήσεις λήψονται, καί ποιήσου- 
σι σπάδοντας έν τω οικω τού βασιλέως τών Βαβυλιυ- 
νίων.» Αλλά καί ό Εζεκίας καί οί προ αυτού βασι
λείς τών Ιουδαίων έτρεφον ευνούχους, μαθόντες άπό 
τούς Εθνικούς δέσποτας, ώς έδιδάχθησαν καί άλλα 
πολλά ολέθρια μαθήματα άπό τούς αυτούς. Αί επτα
κόσια! γυναίκες άρχουσαι, καί παρά ταύτας τριακό- 
σιαι παλλακαί τού Σολομώντος'(Βασιλ. Γ ., ιά, 3.) 
έχρειάζοντο άναλόγως καί πολλούς ευνούχους. Από 
τούτους πολλοί έπρόβαινον εις τόσην δύναμιν καί δό
ξαν, ώστε νά κυβερνώσι τά έντός τού δεσποτικού πα
λατιού, καί νά δείχνωσι καί εις τά έξω τήν έξουσίαν 
των, ώς γίνεται ετι σήμερον εις τάς Ασιανάς αύλάς. 
Τοιούτος είναι εις τού Σουλτάνου τήν αυλήν ό Αρχι- 
ευνούχος, ό Τουρκιστί λεγόμενος Κ ι σ λ α ρ α γ ά ς ,  
οποίος ήτον εις τήν αυλήν τού Φαραώ ό Πετεφρής.

Αφού ή Ρώμη, άπολέσασά τήν έλευθερίαν της, 
ύπεζυγώθη εις δέσποτας αύτοκράτορας, δέν ήργησε 
νά τούς ίδη καί περικυκλωμένους άπό ευνούχους. Οί 
διαδεξάμενοι τούς Ρωμαίους Γραικορωμαΐοι αύτο- 
κράτορες, μολονότι Χριστιανοί, ήγουν πρεσβευταί 
θρησκείας άποστρεφομένης τοιαύτα άσεβήματα, δέν 
έπαυσαν όμως νά τρέφωσιν εύνούχους, καί νά δεσπό- 
ζωνται πολλάκις άπ’ αυτούς.

Οι ευνούχοι καί παλαιά, ώς καί σήμερον, έχρησί- 
μευον άκόμη νά τέρπωσι τούς δέσποτας των τραγω- 
βοΰντες μέ τήνκτωνήν των διότι ό ευνουχισμός, παρά 
τάς πολλάς άλλας σωματικάς μεταβολάς, μεταβάλ
λει καί τήν φωνήν των εις τό γυναικείον. Διά τού
το τόνομα Αοιδός έγινε συνώνυμος τού Ευνούχος. 
Μάρτυς ό Ησύχιος* « Αοιδοί . . ευνούχοι*» καί «Αοι- 
δός, ώοός, κιθαρωδός, καί ό εύνούχος,σπάδων» ώς καί 
εις τούς Ιταλούς τό ΔΙιιεώο συνωνυμεί σχεδόν μέ το 
Οαείιπίο. Οί Ιταλοί μόνοι άπο τά σημερινά πολιτι-
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τμενα έθνη της Ευρώπης εφυλα^χν τον εύνουχ ισμόν, 
ota να έχωσι ψαλτας, χρησίμους όχι μόνον εις τά 
θέατρα, αλλα το παραδοζοτερον και εις τάς εκκλη
σίας των. Το έπισημότερον δημόσιον έργαστήριον 
του ευνουχισμοί» των άκάκων νηπίων ήτον εις τήν 
Νεάπολιν. Αλλά χάρις εις τούς Γάλλους ! ή έ'φο- 
οος αύτών εις τήν Ιταλίαν κατήργησε καί τον ευ
νουχισμόν, ως και πολλάς άλλας ανομίας.

 ̂ Οί ευνούχοι κατεφρονήΟησαν πάντοτε από τήν κοι
νήν δόξαν, ώς φυσικά δειλοί, κακοήθεις καί πανούρ
γοι, καθώς καί τωόντι έφάνησαν ώσεπιπολύ. Δεν 
πταίουν όμως οί ταλαίπωροι αυτοί, άλλ’ οί τολμή- 
σαντες νά βιάσωσι τήν δομένην εις αυτούς από τον 
Δημιουργόν φυσιν. Αύτή ή κοινή παρά πάντων κα- 
ταφρονησις συνηργησεν ακόμη νά τούς κάμη αλη
θώς άξιους καταφρονησεως. Αντί νά καταφρονών- 
ται, είχον δίκαιον νά προσμένωσιν έ'λεον καί συμ
πάθειαν.

Η ιστορία μάς έφυλαξε καί παραδείγματα, αν καί 
ολίγα, ευνούχων ένδοξων κατά τήν σωματικήν καί 
κατα την ψυχικήν δυναμιν τοιούτος έχρημάτισεν 
ο περιβόητος Ναρσής, στρατηγός τού αύτοκράτορος 
Ιουστινιανού, όχι υποδεέστερος τού Βελισαρίου· τοι
ούτος, μετά τρεις εκατονταετηρίδας, ό πολυμαθέστα
τος πατριάρχης Φώτιος. Παρατρέχω τον πολύ άρ- 
χαιοτερον καί πολύ σοφώτερον τού Φωτίου Ωριγέ- 
νην, οστις ήμαύρωσε τήν σοφίαν του, τολμήσας νά 
-ύνουχιση αύτος εαυτόν, οιότι έξήγησε κακά τού 
Ευαγγελίου (Ματθ. ιΟ'. 12) τό « Είσίν ευνούχοι, οί- 
τινες ευνούχισαν εαυτούς διά τήν βασιλείαν των ου
ρανών.»

[ Εκ των Ά τα κτω ν του Κοραή.]

Ε Ν Τ Τ Π Ω Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Τ Α Μ Ε Σ Ε Ω Σ  Ε Π Ι ΔΥ Ο  
Π Α Ρ Σ Ω Ν .*

O IΑΜΕΣΙΣ εζεστησεν ήμάς διά το απειράριθμον των 
εισερχομένων καί έξερχομένων άπ’ αυτού πλοίων, καί 
διά τά άναβαίνοντα καί καταβαίνοντα άτμόπλοα· αδύ
νατον είναι να μεταδώσιομεν εις τον αναγνώστην ιδέαν 
τινα του αριθμού των πλοίο»» καί τάς καλλονές τού 
θεάματος. Βλέπει τις άνθρακοφόρα καί ξυλοφόρα πλοία, 
εμπορικά παντος είδους, άτμόπλοα, καί άλλα πάμπολλα, 
πανταχόθεν του κόσμου, σπεύδοντ.α τρόπον τινά νά κα- 
ταφυγωσιν εις ποταμόν, όστις δεν φαίνεται είμη ρυάκιον 
παραβαλλόμενος μέ τον Γάγγην καί τον Ινδόν, ή τους 
ετι μεγαλύτερους ποταμούς τής Αμερικής. Μέγα θαύμα 
και όυσεξηγητον εφανη κατα πρώτον εις ή μάς ότι τόπος 
μικρός και αση'μαντος, οποίος φαίνεται επί τού γεωγρα-

Ο ι Π αρσαί είναι πυρολάτραι, κατοικούντες Ιν Π ερσία καί 
Ινο ια ’ οί αυ·ζγραψαντες τό 'Οδοιπορικόν, ές ου ελήφθη τό  παρόν 
άποαπασαα , ήσαν από τήν ’Ινδίαν.

φικου πινακος ή Αγγλία, δύναται νά έφελκύη ούτοις εις 
εαυτόν τοσαυτα έθνη τού κόσμου· καί ήριοτούσαυ.εν ημάς 
αυτούς, διά τί άράγε οί μεγαλοπρεπείς εκείνοι ποτααοί 
και τοποι, οί φύσει πολύ μάλλον εις τό εμπόσιον κατάλ
ληλοι παρά τήν Αγγλίαν, νά μή συχνάζωνται τοσοΰτονς 
Αλλα στιγμιαία σκεψις έπληροφόρησεν ημάς περί τούτου· 
η αποκρισις επαρουσιασθη αφ εαυτης* καί πρέπει νά εί- 
πωμεν εις τούς ήμετέρους ομογενείς, ότι τό αίτιον τής 
έφελκύσεως είναι ή των Αγγλων επιμονή, ή φιλοπονία 
και ή εμπειρία των. Ποτέ δεν ευχαριστούνται μ,έ τι, 
εάν δέν τελειοποιήσωσιν αυτό, όπόση καί άν ήθελεν εί- 
σθαι ή προς τούτο θυσία. Πάντοτε προθυμ.ούνται νά 
ό εχωντάι βελτιώσεις, και τοιουτοτρόπως έφθασαν εις τό
σην υπεροχήν καί απέκτησαν τόσην φήμην διά τά χει
ροτεχνήματα των, ώστε ύλαι ακατέργαστοι μεταφέρονται 
ενταύθα πανταχόθεν τού κόσμου, 'ίνα μετατραπώσιν εις 
χρήσιμα πράγμ.ατα, ατινα επομένως διανέμονται εις ά'πα- 
σαν την οικουμένην· ενώ δ άλλαι χώραι έξηρκούντο εις 
οσα ειχον, ή Αγγλία ¿προσπαθεί ν αύξηση τούς πόρους 
της. Πέντε μέλια έτι άφιστάμενοι τού Λονδίνου, έξε- 
πλάγημεν διά τό απειράριθμον των πλοίων, εκ τής ταπει
νής λέμβου μέχρι των καλλιστων καραβιών και άτι/.οπλόων 
παντος είδους. Γα ανθρακοφορα ύπερέβαινον τά λοιπά 
κατά τον αριθμόν ήσαν δέ τά πλοία εγγύς άλληλων 
προσωρμισμένα, καί ό ποταμ,ός έφαίνετο σχεδόν κεκαλυμ- 
¡¿ενός υπ αυτών ο& ιστοί χ,αι αι χ̂ ραΐαι εκαανον αύτον 
νά φαίνηται άπό μακρόθεν ώς δάσος. Τωόντι, εΰρισκέ 
τις πλοία πανταχόθεν τής Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, 
και Αμερικής· πολυαριθμ-α δ ατμ.όπλοα όρμ.ώσι κατά 
πασαν διευθυνσιν, πληρη επιβατιον. Ούδείς των ήυ.ε- 
τέρων ομογενών δυναται νά σχηματίση άνάλογόν τινα 
ιδέαν του θαυμασίου τούτου ποταμού καί τό>ν επ’ αυτού 
πλοίων. Οι Αγγλοι εχουσι όικαιον να σεμ-νύνωνται δι 
αύτόν, καίτοι ρύακα μόνον ώς πρός τούς μεγάλους πο
ταμούς τής σφαίρας. ·

ΑΔΥΝΑΤΟΝ είναι νά διέλθη τις τά δάση τού Καναδά, 
καί νά μή συγκινηθή τά μέγιστα. Αί έμπροσθέν του 
ατελεύτητοι κατά τό φαινόμενον δενδροστιχίαι- ή κύκλω 
απεριόριστος ¿ρημία· τά μυστηριώδη βάθη καί τά πο- 
λυειδή φύλλα, όπου ανθρώπινος πούς ποτέ δέν διεπέρασε, 
— καί άτινα μερικαί λάμψεις τού μεσημβρινού ήλιου, 
ποτε μεν βλεπαμεναι, ποτέ δέ χανόμεναι, φωτίζουσι μέ 
άστατον, μαγικόν κάλλος,— ή, αξιοθαύμαστος λαμπρότηε 
και το καινοφανές των ανθών,— ή σιωπή, μ.ή λυομέν-η έκ
τος δια τής σιγανής κραυγής όρνεου τινός, ή τού βόμ.βου 
ζωυφίου, ή του κοασμοί μεγάλου τινός βατράχου,'—ή μ0- 
ναξία, εν ή προεβαίνομεν μίλιον κατόπιν μιλίου, άνθροι-·
πινου όντος καί ανθρωπίνου οικήματος μή φαινομένου,__
άπαντα ή διεγείρουσι τήν φαντασίαν, ή θλίβουσι τό πνεύμα, 
κατά τήν διάθεσιν τού όδοιποοούντος..
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Α Ι Ι ΙΕ Α ΙΑ Δ Ε Σ  Τ Η Σ  Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΑ Σ .

ΠΟΛΛΑ πρότερον άκούσαντες περί του μονοτόνου χα- 
ρακτήρος τών πεδιάδων τής Ουγγαρίας, επί τέλους πραγ- 
ματικώς είδομεν αύτάς, καί έβεβαιώθημεν τήν αλήθειαν 
τών λεγομένων ώρας πολλάς κατά συνέχειαν ώδεύο- 
μεν, χωρίς ούτε μία καλυβη νά παρουσιασθή, μολονότι 
αμφοτέρωθεν ημών έκυμαίνοντο τά γεννήματα, πυκνά 
καί ύλημανοΰντα. Τούτο δέ, καίτοι παράδοξον εις ημάς, 
επικρατεί πολλαχοϋ τής Ουγγαρίας. Εις τινα μέρη, καί 
ιδιαιτέρως κατά την μεγάλην πεδιάδα τοδ Τιβίσκου πο
ταμού, οδοιπορεί τις ολόκληρον ημέραν χωρίς ν’ άπαν- 
τήση ούτε οίκημα ούτε άνθρωπον, καί όμως καθ όλον τό 
διάστημα τούτο ό δρόμος διαβαίνει αγρούς άφθονουντας 
άπό σίτον καί βρυζαν. Καί τά έθιμα δέ τού λαού, όστις 
κατέχει τήν πεδιάδα ταύτην, είναι επίσης παράδοςα, 
ώς τό εξωτερικόν φαινόμενον τής χώρας. Οί πρός τήν 
Τουρκίαν μακροχρόνιοι καί φονικοί πόλεμοι τών Ούγγρων, 
καί ή τών άνεωγμένων τούτων περιοχών εις παντοτεινάς 
έπιδρομάς έκθεσις, πρώτον παρεκίνησαν τούς κατοίκους νά 
συσσωρευθώσιν εις ιδιαιτέρους τόπους- αί δ’ έξεις, αί τότε 
σχηματισθείσαι, διαμένουσι μέχρι τής σήμερον αναλλοίω
τοι. Οθεν, πούποτε δέν βλέπει τις κώμας, πολύ δ’ ήττον 
οικίας μεμονωμένας· άλλ’έκ μακρών διαστημάτων άπαντά 
κωμοπόλεις, συγκειμένας άπό άπλουστάτας καλύβας, όπου 
συγκατοικοΰσιν εξ, οκτώ», 10, καί έως 30 χιλιάδες χωρικών. 
Τίνι τρόπω διατηροΰσιν ευταξίαν μεταξύ των, δέν γνωρίζω, 
διότι αί άρχαί έχουσιν επ’ αύτών μικράν επιρροήν· μ’ 
όλον τούτο, συζώσιν είρηνικώς· άπαντες μέν είναι πένη- 
τες καί ρυπαροί, φαίνονται όμως πάντη αδιάφοροι εις 
τά δεινά, όσα συνεπιφέρει ή πενία καί ή ρυπαρότης. όλοι 
ανεξαιρέτως είναι γεωπόνοι. Διά τής εργασίας τών χει- 
οών αύτών καλλιεργούνται αί προειρηιμέναι πεδιάδες· ό 
δέ τρόπος, καθ’ όν τό μέγα τούτο έργον έκτελείται, είναι 
ό εφεξής"— Οταν έλθη ό καιρός ν άροτρεύσωσι καί νά 
σπείοιυσι, κινοΰσιν οί άνδρες στιφηόόν άπό τούς οίκους 
των· άνεγείρουσι δέ σκηνάς ή καλύβας τηδε κάκείσε εις 
τούς αγρούς· καί έπειτα, διδόμενοι εις τό έργον των, μο- 
χθοΰσιν άπό τήν Δευτέραν μέχρι τού Σαββάτου, τρώγον- 
τες τάς μεθ’ εαυτών φερθείσας ζωοτροφίας, καί κοιμώ- 
μενοι τήν νύκτα εις τάς σκηνάς των. Τό Σάββατον 
επιστρέφουσιν άπαντες εις την κωμόπολιν, καί πάλιν 
εξέρχονται τήν Δευτέραν. Αφού δ’ ουτω τελειώσωσι 
τήν σποράν, επανέρχονται εις τάς μονίμους κατοικίας των, 
όπου διατρίβουσιν έν οκνηρία καί ακαθαρσία μέχρις- δτου 
νάχρειασθη νέα τις εργασία. Επί τέλους, όταν τό θέ- 
σος πλησιάση, άνδρες καί γυναίκες έκβαίνουσιν εις τούς 
αγρούς, καί θερίζαυσι τά γεννήματα. Ως δέ μετά τήν 
σποράν έπανήλθον εις τήν κωμόπολιν, ωσαύτως μετά 
τόν θερισμόν έγκαταλείπουσι τάς καλύβας· καί ούτω έζα- 
κολουθούσιν άπό ενιαυτού εις ενιαυτόν.

Π Ο Ρ Θ Η Σ Ε ΙΣ  Κ Α Ι Δ ΙΑ Ρ ΙΙΑ Γ Α Ι Γ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .*

ΜΕΧΡΙΣ ενταύθα παρετηρήσαμεν τήν γένεσιν, άνάπτυ- 
ξιν καί πρόοδον τής Ελληνικής τέχνης, μέχρι τών πρώ
των σημείων τής πτώσεοί; της, καί άνεφέραμεν απειρα
ρίθμους τεχνίτας καί τά δημιουργήματα των· πολλω δ’ 
έτι πλείονα σιωπηλώς παρήλθομεν. Είκός άρα, ότι ή 
Ελλάς πανταχου έγεμεν αξιοθέατων έργων, άπό τών φη- 
μιζομένων Κυκλώπων καί τών περί τόν Δαίδαλον μέχρι 
τών δημιουργών της Ροδιακής καί Περγαμηνής σχολής· 
ότι ήτο πλήρης ναών καί ιερών, θεάτρων καί στοών, αγαλ
μάτων καί ανδριάντων, γραπτών πινάκουν καί πολυτελών 
τορευμάτων. Αλλ’ ενώ άφ’ ενός ή τέχνη διετέλει δη
μιουργούσα άεί νέα αριστουργήματα, διετέλουν άφ’ ετέρου 
ό μάκρος αιών, οί άλλεπάλληλοι πόλεμοι καί ιερόσυλοι 
αρπαγές, άφανίζοντες, φθείροντες καί διαφοροΰντες τά έρ
γα τής τέχνης.

Κατά τούς ηρωικούς ήδη χρόνους άφηρπάζοντο ή με- 
τεκινουντο θεών άγάλματα ΰπό δεισιδαιμονίας ή όι άλλους 
θρησκευτικούς λόγους. Ó Ξέρξης καί οί Μήδοι κατέ
στρεψαν μέν ναούς καί ιερά ΰπό μίσους καί έχθρας, άπή- 
γαγον δέ άγάλματα καί άνδριάντας, τής τέχνης χάριν, 
ή διά πολιτικά αίτια. Πολλω έτι πλείονα τεχνουργή
ματα ήφάνισαν οί εμφύλιοι πόλεμοι τών Ελλήνων, ό τε 
Πελοποννησιακός καλούμενος καί ό Φωκικός ή ιερός (Ολ. 
106, 2— 108, 3, πρ. Χρ. 354— 345), καθ’ ον οί 
Φωκείς διά σπάνιν χρημάτων κατέκοψαν τά χρυσά εν 
Δελφοίς άναθήματα εις νόμισμα. Ó Διονύσιος έγύμνου 
τούς ναούς, διά νά μισθοδοτήση τούς στρατιώτας, και ύ 
Αλέξανδρος κατέσκαψε τάς Θήβας. Χείρον έτι έγένετο 
τό πράγμα κατά τήν ενεστώσαν εποχήν, επειδή έςέλει- 
πεν άεί μάλλον ή πρός τούς θεούς καί τά ιερά τι.»ν ευ
σέβεια. Οί άγριώτεροι πάντων ήσαν οι Αιτωλοι και οί 
Μακεδόνες, μάλιστα Φίλιππος ύ Δημητρίου, ó Micopcó- 
μαιος έπικληθείς. Οί Ρωμαίοι δέν ¿ποίησαν άλλο ή να 
μιμώνται τούτους.

Οί τών Ρωμαίων στρατηγοί κατ άρχάς ήρπαζον ή 
μετεκόμιζον τά έκ τών Ελληνίδων πόλεων τεχνουργήματα 
μετά συστολής τίνος καί μετριοφροσύνης, μόνον όσον νά 
στολίσωσι τούς θριάμβους αύτών, ή οσον να επικοσμησωσι 
τά δημόσια οικοδομήματα τής Ρώμης (ώς ό Μάρκελλος 
έκ Συρακουσών, καί ό Φάβιος Μάξιμος έκ Γαραντος). 
Πολλω έτι πλείονα είσήγαγον οί κατά τόν δεύτερον πρ. 
Χρ. αιώνα συμεχεΐς θρίαμβοι, άπό τών πολέμων προς 
Φίλιππον Γή τούς Αίτωλούς, τούς έν Ασία Γαλάτας, 
τόν Περσέα, τόν Τ ευδοφιλιππον και τους Καρχηδονιους, 
μάλιστα δέ άπό τής ήττης των Αχαιό»» και τής πορθη- 
σειυς Κορίνθου. Διά τής εισαγωγής τοσουτων αριστουρ
γημάτων τής τέχνης διεδόθη καί εις τούς μ.εγιστάνας τών 
Ρωμαίο»» ό έρως τοιούτων έργινν καί ούτως ήρξαντο μετα

* Ί 3 ε  Σ ελ . 27— 30.
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τον Αχαϊκόν πόλεμον οί στρατηγοί καί ^οικηταί να άρ- 
πά,ωσι ¡¿άλλον όι έαυτους ή ό\ά τό κοινόν, (¿εταχειρι- 
ζόυ,ενοι —ολλακις βιαιότατα καί —αρανοο.ώτατα ¡¿εσα. 
Μεγάλας πορθήσεις ύπεφερεν ή Ελλάς έτι κατα τον Μι- 
θριοατικόν πόλεμον, ό\ά του Λευκόλλου, του Σύλλα καί 
των στρατηγών του Μιθρι̂ ατου- άλλα πολλά ήφάνκτεν 
¿^πειρατικός πολεαος. ΟΑί ¿σεβοντο ετι τούς ναούς, 
&υ' ευλαβουντο ιεροσυλίας· εν ώ πρότερον τό κοινόν τών 
καλούμενων γεφυροποιών (αρχιερεών), ¿φρόντιζε νά μη 
γινωνται τοιαυτα άσεβηματα· άλλα όιηρπαζον ¿ξίσου καί 

ςα αναθήματα και θειον αγαλματα. Μετά ταυτα έπαυ
α ν  μεν οί π̂όλεμοι έν τη ΕλλαΑι, ή 0έ έξαγωγή τεχνουρ
γημάτων ¿ξηκολουθει ούιϊέν ηττον καί έν καιρω είρη'νης, 
Άα τών διοικητών τών ¿παρχιών (ώς του μιαρού Βερρου), 
και ύστερον 0ιά τών πρώτων αύτοκρατόρων, άπό Αύγού- 
<ώοο μέχρι Λομιτιανου. Πολλαί μυριάδες αγαλμάτων, 
ανδριάντων, τύπων, πινάκων, καί άλλων έργων της £λ- 
ληνικης τέχνης μεΐετέθησαν ούτως, εις ί'ώμην καί εις 
τας επαύλεις τών Ρωμαίων.

• [ ’ * Τ0'> ’Ε γχειρ ιδίου τής Α ρχα ιολογίας τών Τ εχνώ ν, 
υπο Λ. 'Ροσσίου.]

ΓΟ Π Ρ Ω Τ Ο Ν  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν  Τ Η Σ  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ .

I ΗΣ  ̂υναικος η στρωτή και πλέον αςιόλογος αρετή είναι 
η -ραότης. Γεννηθεΐσα νά υπάκουη όν τόσον ατελές,

0 “νηρ, πολλακις πλήρες κακιών καί πάντοτε πλή
ρες ελλείψεων, οφείλει νά μανθάνη πρώϊμα, ώστε καί αύ- 
την την άδικίαν νά ύποφέρη, καί κακοποιουμένη παρά. 
του ανδρός αΰτης νά μη γογγύζη. όχι χάριν ¿κείνου, 
α/.λα χάριν̂  ¿αυτής, οφείλει νά ήναι πραεΐα. ή  κακή 
οιαθεσις καί τό πείσμα τών γυναικών ποτέ άλλο τι δέν 
επιφέρουσιν ειμή τήν αύξησιν. τών ιδίων των βασάνων 
και τής κακής διαγωγής τών συζύγων των, — οίτινες αι
σθάνονται, ότι μέ τοιαυτα όπλα δέν πρέπει νά νικώνται.
Ο Θεός δέν έκαμε τάς γυναίκας τόσον έλκυστικάς καί* 
“ειστικάς, διά νά ήναι στρυφναί καί δύστροποι· δέν έκα- 
μεν αύτάς αδυνάτους, διά νά· δεσπόζωσι· δέν εδωκεν εις 
αοτάς τόσον μαλακήν φωνήν, διά νά κραυγάζωσι καί νά 
εριζουσι· δέν έδωκεν εις αύτάς χαρακτήρας προσώπου 
τοσον λεπτούς, διά ν' άσχημίζωσιν αυτούς μέ την όργην. 
Οταν οργιζωνται, λησμονουσι πρός τί ¿πλάσθησαν πολ- 
λακις μίν έχουσι δίκαιον νά παραπονώνται, άλλά πάν
τοτε άδικον νά κραυγάζωσιν. έκαστος οφείλει νά δια- 
τηρνί τον χαρακτήρα του ίδίου του γένους· άνήρ, πολύ 
ζΡ*ος, ¿νδέχεται νά καταστηση αυθάδη τήν γυναίκα του· 
«λλά τουλάχιστον, αν ό άνήρ δέν ήναι τέρας, ή πραότης 
της γυναίκας κατευνάζει αύτόν, καί θριαμβεύει έπ’ αυτού 
ταχύτερον ή βραδύτεροΥ

ΝΟΤΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝ0Σ τις, ¿ρωτηθείς ύπ’ Αγγλου τινός 
(κ-εγάλν! συναναστροφή του Λονδίνου, ποίου είδους χώρα

είναι ή Νότιος Αμερική, « Κύριε,» άπεκρίθη, «τά πάντα 
εις τον τόπον μας είναι μεγαλοπρεπή· τά όρη έκπληκτι- 
*α, οί ποταμοί άπειροι, αί πεδιάδες ατελεύτητοι, τά δάση 
απέραντα,  ̂τά δένδρα γιγαντιαία, τά μίλιά μας τριπλά
σια τών ίδικών σας· καί προς τούτοις (¿δώ έκβαλε Δου- 
βλόνιον άπό τό θυλάκιόν του, καί έπέθηκεν αύτό εις τήν 
τραπεζαν) κυτταζε τό νόμισμ,ά μας !»

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  Ε ΙΣ  Γ Η Ν  Ν Ο Τ ΙΟ Δ Υ Τ ΙΚ Η Ν  Π Α Ρ Α Λ ΙΑ Ν  
Τ Η Σ  Κ Α Σ Π ΙΑ Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ .

(Σ υνέχεια  καί τέλος. Ί ί ε  Σελ. 30—32 .)

Θρησκευτικά! ερωτήσεις τών Μουλάδων, καί κλίσις τών Περσών 
εν γενει εις θρησκευτικές άμφισβητήσεις. Έ μ πόρ ιον  'Ρεστίου . 
ΛΙεταςια.^ Συββοή αγοραστών διαφόρων. Ό  ποταμός Σ ιφ ίτ -  
ρουτ (Μοφδος). 'Αλιευτικά καταστήμ ατα  εις τάς έκβολάς του , 
και προϊόντα αύτου. Πλους τών 'Ρω σσικώ ν πλοίων εις τά ς  
Τουρκομανικάς παραλίας. Τ ά  ¿κεΐαε γα ι*λατω ρυχεΐα . Σ κ η 
νώ μ α τα  τω ν Ιουρκομανων. 'Ο ποίαν έκτασιν γης κατέχουσιν. 
Α ί ισχυρότερα! φυλαι αύτών. Ή  π α ρ ’ αυτών ενεργουμένη 
σω ματεμπορία . Μ εσΐται διά τήν άπελευθέρωσιν τών α ϊν υ α -  
λιοτων. k
'Ο  Πρίγκτψ, ερωτήσας με περί της Ινεστώσης καί παρελθού- 

σης καταστασ-ως τής ΕλλαΟος, μ  έδωκεν αφορμήν νά τον εξιστο
ρήσω συντόμως τήν μετά  τών ’Ο θωμανών πάλην μας, καί τή ν  
σημερινήν αυτόνομον θέσιν τής πατρώ ος ήμώ ν. Ό  δέ Μ ούλας, 
άναλαβών άποτόμιος τον λόγον, μέ ήρώ τησ-ν άν ήμεθα Ί  σ ο υ ΐ ΐ  
)  ε ? ή Μ ο υ σ μ ΐ δ ε ς ,  δηλ. οπαδοί του Ίησοΰ , ή του Μωϋσέως- 
αν ή^ βίβλος ήμ ώ ν ήναι το Εύαγγέλιον ή τό Τ οράτ (ή π α λ α ιά  
διαθήκη)· αν ή π ίσ τ ις  ήμώ ν ήναι ή ιδία μέ- τήν τών 'Ρώ σσω ν 
καί Ά γ γ λ ω ν ·  αν άληθεύη οτι κατά τήν θρησκείαν τώ ν Χ ριστια
νών δ Χριστός είναι καί Θεός,, καί τοιαϋ-τα άλλα καί τηλ ικαΰτα  
άσυναρτητα ερω τήματα, εις τά  δποΐα άπεκρι-όμην οσον μ έ  ήτο 
δυνατόν λακώνικώτεραν, διά νά  τού άφαιρέσω τήν επιθυμίαν νά 
μέ άπευθύνη τοιαύτας οχληράς καί ακαίρους προκλήσεις. ί ο  
τελευταϊόν του πρόβλημα, τό όποιον εις έκαστον Εύρωπαΐον συν- 
ειθίζουν νά προβάλλω σι κα ί οί ιδιώται Π έρσαι, πολλώ μάλλον οί 
εις τό ίερατεϊον άνήκοντες, ήτο τοϋτο· εάν εις τό Εύαγγέλιον δ π ά ρ - 
χ η  περικοπή τ ις  άναφέρουσα ότι μετά τόν Χριστόν θέλει έλθεϊ 
τις προφητης, του οποίου τόνομα άνταποκρίνεται μέ τήν Ά ο α β ι-  
κην λεξίν Α χ μ ε τ  τουτεστιν δ δεδοξασμένος, δ περίβλεπτος· « Αυ
τόν φρονούμεν ήμ εΐς τόν Μ ωάμεθ, καί Ά χ μ έ τ  ονομαζόμενον 
πώ ς λοιπόν σεις νά άρνήσθε προφήτην, τόν δποϊον δ ίδικός σας 
προανήγγειλε καί προηγίασε διά τώ ν βήσεών του ;» « Δ ιότι τοιού- 
τον ήμεΐς δέν εύρίσκομεν εις τό Εύαγγέλιον,» τόν άπεκρίθην. « 'Ο  
δέ Π αράκλητος, τόν δποϊον υπηινιττόμενοι ¿κάμετε περίκλυτον 
καί δεδοξασμένον, δέν είναι δ Μ ωάμεθ. Οδτος τ ι  νεώτερον τών 
όσα Ιλάλησαν δ Μ ωύσής, οί προφήται, καί δ Ίησυϋς, δέν ¿κήρυξε.
Τ ο  Κοράνιον δέν είναι εϊμή σουρός πεφυρμένος Ιουδαϊκώ ν καί 
Χριστιανικών στοιχείω ν, μέ δόγματα, τά  δποΐα ήμεΐς οέν παρα- 
δεχομεθα, διότι ή παρεμορφιοθησαν, ή αύθαιρέτως συνεστήθησαν.»
Ο  οίστρος του σχολαστικού εςήψε τότε περισσότερον, καί ήρχισε 

τήν απολογίαν του Κορανίου, εκθέτων τάς θεολογικάς άρχάς επ ί 
τών όποιων στηρίζετα ι, καί δπερεκθειάζιυν τήν ίεράν βίβλον των.

Α ί περί θρησκευτικών αντικειμένων συνδιαλέξεις καί αμφ ισβη
τήσεις είναι ό χ ι μόνον παρά πασαν άλλην δμιλίαν προκριτιότεραϊ 
καί άρεστότεραι είς τους Μουλάδες, άλλά καί εις εκείνους τούς 
κοσμικούς ακόμη, οίτινες ίλαβον παιδείαν τινα. Σπάνιον εΤναι

ΑΗΟΘΗΚΪΙ ΙΏΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΠΝ. 43

•νά συναναστραφή Πέρσης μ ετ’ αλλοθρήσκου τινός, καί νά μή συμ- 
πέση £ως τέλους λόγος περί θ εο ϋ  καί θρησκείας· καί μολονότι αί 
ήθικαί αύτών δυνάμεις είναι ναρκω μέναι, κα ί αί διανοητικαί των 
«τελώς ανεπτυγμένα!, έ’χουσι μ ’ όλον τοϋτο νουν οξύτατον καί 
¿πεςεργαστικόν, κα ί ευφράδειαν φυσικήν, άν καί ώς επ ί τό πολύ 
βγκώδη. “Α παντες όμως επιρβέπουσιν είς τήν σχολαστικήν· όθεν 
καί τό στόμα αύτών είναι αείποτε πλήρες στίχων ποιητικώ ν, π ε
ρικοπών συγγραμμάτιυν διδακτικώ ν, καί βητών του Κορανίου, μέ 
τά  δποΐα όμως δέν συμμορφόνονται ποτέ.

Τ ό  'Ρ έ σ τ ι είναι ή πρώ τιστη  άγορά τώ ν μεταξίιον της έπ α ρ - 
χγίας. 'Η  συγκομιδή τοΰ πολυτίμου τούτου προϊόντος άναβαίνει 
κατά  συνεγγισμόν έως 160,000 Τουρκικών οκάδων. “Εκαστον χρό
νον συρβέουσιν Ιξ όλιυν τών μερών τής Π ερσίας, καί μάλιστα άπό 
Ταυριδα, Βαγδάτιον, καί 'Ρ ω σ σιαν πολλότατοι έμποροι διά νά 
προμηθευθώσιν εκ τοΰ λαμπρού τούτου είδους, έχοντος μεγάλην 
τήν εξόδευσιν κα ί είς Ε υρώ πην- 70 έως 80 Ικα τομμύρια  γροσίων 
φέρονται κατ’ έτος, καί έπασχολοΰνται είς αγοράς· δ δέ πληρο- 
νόμενος εις τήν κυβέρνησιν ενιαύσιος φόρος άπό τήν επαρχίαν ε ί
να ι Τ ουμένια  220,000 (π,οοο,οοο γρ .)  Ε κ τό ς  δμως τοΰ τακτικοΰ 
τούτου φόρου υπάρχει καί άλλος επαχθέστατος διά τούς κατοί
κους, συνιστάμενος είς δώρα πρός τόν Σ ά χ  καί πρός τούς ύπουρ- 
γούς αύτοΰ, τά  δποΐα συμποσοΰνται έ'ως 30,000 Τ ουμένια .

Δέκα παρασάγγας πρός μεσημβρίαν άπό τό 'Ρ έ σ τ ι βέουσι τά  
ΰδατα τοΰ Μάρδου ποταμοΰ, Σ ιφ ιτρούτ καλουμένου σήμερον παρά 
τώ ν Περσών. Ή  δ’ εκβολή αύτοΰ ά π έχε ι άπό τόν λιμένα· τοΰ 
Έ νζελίου περί τούς 12 παρασάγγας. Έ π ί  τώ ν οχθών αυτής ύπάρ- 
χουσι κατα στήμ ατα  αλιευτικά , άνήκοντα είς τόν πρώτον υπουρ
γόν τοΰ Σ ά χ , Χ ατζήν Μιρζαν ’Αγασήν. Ε ίς  τόν ίδιον εχαρίσθη- 
σαν εσχάτω ς καί τά  ιχθυοτροφεία τής Ά σ τεραβάδης καί Μ αζεν- 
δερανής. Τ ά  δέ τοΰ Σ ιφ ιτρούτ είναι πακτω μένα  είς τινα  Χάνην 
υπήκοον 'Ρώ σσον, οστις ω φελείτα ι τά  μ έγ ισ τα  εξ αύτών, άξιολο- 
γωτέρων οντιον τών όσα ποτέ εσυστήθησαν είς τήν Περσικήν 
ακτήν. 'Ο  ποταμός είναι δ αύτός, όστις, διαβαίνων τήν Ά τρ ο - 
πατηνήν καθ’ δλον τό πλάτος της, ονομάζεται παρά τών Τατάροον 
Κ ιζίλ -Σ υζούν. Αί δέ π η γα ί αύτοΰ ευρίσκονται είς τά  όρη τής 
Καρδουχίας πλησίον τής πόλεως Μ αραγγα. Τ ό  βεΰμά του είναι 
καθ’ υπερβολήν δρμητικόν, καί μάλιστα  πρός τάς έκβολάς, όπου 
διαιρούμενος είς διαφόρους κλάδους, σχη μ α τίζε ι συρτιδας καί π ά μ -  
πολλα δέλτα. Α ί πολυομβρίαι τής ισημερίας καί ή διάλυσις 
τών χιόνοον φουσκόνουσιν αυτόν επ ί τοσοΰτον, ώστε ή Ικχείλ ισ ις 
του καταντα πολλάκις ολέθριος, δ ώ τι τά  ύδατα συνεπισύρούσι μεθ’ 
εαυτών ό ,τ ι έμπροσθεν αυτών άπαντήσωσιν, έκριζόνουσι δένδρα, 
καταστρέφουσιν οικίας καί αγρούς, πνίγουσιν άνθρώπους καί ζιυα, 
καί προξενοΰσι καθ’ έκαστον ενιαυτόν σχεδόν άπειρους βλάβας είς 
τά  καταστήμ ατα  τής αλιείας, τά  δποΐα κάποτε καί υποσκάπτον
τα ι υ π ’ αυτών. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής πλη μ μ ύρα ς, ή 
»ιάβασις τών άκατίων άπό μιας όχθης είς άλλην τοΰ ποταμοΰ 
είναι δυσχερής, ή μάλλον άδύνατος· τό εύρος αύτοΰ είς τήν εκβο
λήν εΤναι περί τούς 150 π ή χ ε ις .

'Η  αλιεία ένεογεΐται καθΤ δλον τόν χρόνον, εκτός μόνον τριών 
μηνών τοΰ θέρους. Κ ατά τό εαρ οί Έ λ λ ο π ες  (βε'.υι^βοη) υπερα- 

φθονοΰσιν είς τόν ποταμόν καί περί τάς έκβολάς αύτοΰ- τότε άλ ί- 
σκονται έως 2000 καί επέκεινα τήν ,ήμέραν. Οί άλιεΐς μ ’ ¿βεβαί
ωσαν ότι ή πληθύς αίΐτη τώ ν οψαρίων κατά σήν ουράν εκείνην 
εξηγείται διά τής ενστιγματικής κλίσεως αύτών πρός τό γλυκύ 
ύδωρ, άπαραιτήτιυς άναγκαϊον καί άποτελεστικόν διά τήν συνου- 
σίασίν των. Ό  άριθμ-ός τώ ν κατ’ έτος άλισκομένων φθάνει άπό 
χ ρόνου είς χρόνον έως 90,000' εξ αύτών γ ίνοντα ι υπέρ τά  3ίθ βαρέ

λ ια  χαβιαριού, Ι50 'Ροισσικών πουδίιον έκαστον, καί περί τά  »ου 
πούδια ψαρόκολλας. Πεντακόσιοι άλιεΐς 'Ρώ σσοι ενασχολοΰνται 
είς τά  κ α τα σ τήμ ατα  ταΰτα διά λογαριασμόν τοΰ πακτω τοΰ, όστις 
δεν δίδει περισσότερον τών 700,000 γρ. διά μίσθοϊμα είς τόν υπουρ
γόν τοΰ Σ ά χ , ενώ δσον άπολαμβάνει εξ αύτών εισόδημα είναι 
έως 4$ Ικατομμ.ύρια γρ ο σ ίω ν  τόν χρόνον. Ο ί Π έρσαι, μ ’ δλον 
τοΰτο τό κέρδος, δέν έπ ιχειρ ίζονται τοιαύτην άλίευσιν· διότι οί 
άλεπίδωτοι ίχ_θύες είναι κατά  τάς προλήψεις τιυν άκάθάρτοι, καί 
δέν τολμώ σι καν νά τούς εγγιξωσιν. 'Η  άνάλωσις τοΰ άλατος 
είς τά  κατα στήμ ατα  ταΰτα  οιά τήν ταρίχευσιν τών οψαρίων είναι 
μ εγίστη . Τ ά  ανατολικά παράλια  τής Κ ασπίας είνάι πλούσια 
εκ γαιαλατω ρυχείω ν καί εξ αλυκών. Αί παρά τάς έκβολάς 
τοΰ ποταμοΰ Γ ουργάν ,κα ί μάλιστα  αί επ ί τών νήσων Δόργκάν, 
αιτινες σχηματίζουσ ι-τόν κόλπον Βαλκάν, άφθονοΰσι, καί άνήκου- 
σιν ε ίς  τούς Τουρκομάνους τούν φυλών Γοκλάν καί Γεμούτ. Τό 
απόστημα εκ τών καταστημάτω ν είς τάς άλυκάς ταύτας ε ίνα ι 

μ ιας ήμέρας πλοΰς. Ή  ανάγκη αύτη τοΰ άλατος κατέστησε 
συχνάς τάς σ χ έσ ε ις  μεταξύ τώ ν Τουρκομ,άνων καί τ ώ ν  ίχθυοθη- 
ρών λαών τών δυτικών παραλίω ν. Π λοία παντός μεγέθους π έμ - 
ποντα ι άντικρυ πρός προμήθευσιν τή ς φυλακτηρίου ταύτης υλης. 
Ά μ ’ άφοΰ προσορμίση τό πλοΐον είς τά  μέρη τών άλάτω ρυχείω ν, 
πλήθος Τουρκομάνοσν παρουσιάζονται, προβάλλοντες νά φορτώ- 
σωσιν αύτό εντός προσδιωρισμένης τίνος εποχής. Κ άποτε συνα
θροίζονται ιοο έως 200, ή κα ί περισσότεροι, άν ή χρεία  τό καλέση. 
'Ο  μισθός των είναι μετριιότατος· άλλ’ δ πλοίαρχος χρεω στεΐ νά 
προσφέρη είς αύτούς π ιλαύϊον δίς τής ήμέρας. Δ ιά  τοΰτο τά 
εκπλέοντα εκεΐσε πλοία  είναι πάντοτε άφθονως εφουδιασμένα μέ 
ορύζιον, τό δποϊον αγοράζεται εύθηνότατα είς τάς όρυζοφόρους 
Ιπα ρ χ ία ς  τοΰ Γηλανίου καί τής Μαζενδερανής. Π ερί τώ ν Τουρ- 
κομάνουν τούτων, καθό γειτόνων τών δύο βηθεισών επα ρχιώ ν, μέ 
τάς δποίας έχουσι καθημερινάς εμπορικάς κ ’ ετι συχνοτέρας λη- 
στρικάς συγκοινωνίας, προσήκει ν’ άναφέρωμεν τ ι  ενταύθα.

Ό  τόπος, 6ν ενοικοΰσιν, είναι εκτενέστατος, καί συμπερ ιλαμβά
νει δλην τήν παλαιάν Π αρθίαν, κα ί τάς παμμεγέθεις έρημους τοΰ 

Χ ωρασμίου μ έχρ ι τώ ν Β άκτρο«. Δ ιά  νά δώσωμεν δε σαφεστέ- 
ραν ιδέαν τής Ικτάσεοις τών χοίρων, α ιτινες θεωρούνται ώς ίδ ιο 1 
κτησία αύτών, λέγομεν οτι, εάν συρθή γρα μ μ ή  τις  φανταστική 
μεταξύ Βάκτρων καί Ά στεραβάδης, μεταξύ δηλαδή 50° καί 6 0 ° 
άνατολικοΰ μήκους, άφ’ ετέρου δέ άλλη πάλιν μεταξύ Ο ύργγένζ 
(είς Χ ίβαν) καί Μ αγγισλάγκ, αί άμμοόδεις έρημοι, αί μεταξύ τών 
γραμ μ ώ ν τούτων εχτεινόμεναι, έμποροΰν δικα ίω ς νά ονομασθώσι 
« π α τρ ίς  τώ ν Τουρκομάνων.» Τ ά  σκηνοόματα αύτών ευρίσκονται 
δ ιεσπαρμένα καθ’ όλας τάς διευθύνσεις. 'Η  δ’ επιφάνεια τοΰ 
τμ ή μ ατος τούτου τής ’Α σιατικής ηπείρου είναι ποτέ μέν δμαλ.η, 
ποτέ δέ άνισος διά τών εκ δ ιαλειμμάτω ν προκειμένων θινωδών 
υψωμάτουν, κυματιζο'ντων τόν ωκεανόν τοΰτον τής άμμου, ώς ή 

θάλασσα κυματίζετα ι παρά τοΰ κλύδουνος. Ο ί θΐνες ουτοι μεγα- 
λύνονται, όσον μάλλον προσεγγίζουσιν είς τά  παρά/.ια  τής Κ ασπώ  
ας. ’Εντός τοιούτων ερημιών άλλη β/.άστησις δέν υπάρχει παρά 
δένδρα τινά  ώς δεσμίδες καί εν είδει αύάσεουν Ιμφαινόμενα, άλλά 
πολλάς ήμέοας ά π ’ άλλ.ήλουν διεστώ τα, καί σπανίζουσά τις χλόη 
αύτοαάτυυς ποις άναφυομένη Ιπ ί  τώ ν α ιχμ ώ ν, κα ί χρησιμεύουσά 
ώς τροφή λυπρά είς τάς περιπλανω μένας άγέλας. Πότιμ.ον υδουρ 
δέν ά παντατα ι χ α ρ ά  είς ¿σκαμμένα επίτηδες φρέατα, ή μαλ/.ον 
είπεΐν όούγματα άιΑ σταθμοΰ ή σταθμόν, τουτέστιν εκεί μόνον 
οπού κατασκηνοΐ ή κατεσκήνου προ ολίγου φυλή τις· διότι ή κα- 
τα ιγ ίς τών άνέμω ν, μεταφέρουσα τάς άμμους, teαταχω νει πολλα- 
κ ις αυτά εξ δλοκλ.ήρου, καί μένουσιν εξίτηλα, εάν δ άνθρω πος δέν
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ανασκαλιση πα λ ιν  ôta να τα  εύρη. Τδου ή π α τρ ίς των Τούρκο- 
μάνο)ν, τήν δποιαν μ  oXcv τούτο δέν αλλάττουσι μέ τους εύφο- 
φωτερού; και τερπνότερους λειμώ νας του κόσμου’ τοσαύτην άγά- 
π η ν  εχουσι προς το εοαφός τω ν , το όποιον και τα  πλέον γειτνιά- 
ζοντα εις αυτους έθνη θεωρούσιν ώς μοίραν φρίκης και όλολυγ- 
μου. Δ ικαίω ς αρα καυχω ντα ι ότι δεν άνεπαύθησαν ποτέ υπο 
δένδρου σκιάν, ουτε « έπ'ι βασιλικής σάγης.» Μόνον παρά την σει
ράν τω ν όρε'ων του Έ λβού ρς και πλησίον της Κ ασπίας, εις τάς 
όχθας του Γουργάν, άπαντώ σι πλουσιοπάροχου βλάστησιν, την 
δποίαν πρότερον δεν εγνώριζον.

Χ ωρίς να μνημονεύσωμεν ενταύθα τάς περί της ετυμολογίας 
τη ς  λέξεως Τ ουρκό-μάν διαφόρους εξηγήσεις καί υπολήψεις, λ έ -  
γομεν μόνον ότι οί άστατοι ουτοι λαοί μας φαίνονται, κατά  τάς 
φυσιογνοομίας τω ν Τουρκομάνων όσους έγνωρίσαμεν, γένους Μ ογ
γολικού· μ ’ ολον ότι οί lôiot άπορβίπτουσι μέ περιφρόνησιν την 
συγγένειαν ταύτην. Ά λ λ ’ οί χαρακτήρες του προσώπου τω ν καί 

τά  έθιμα  των αποδεικνύουσιν άλανθάστως τήν καταγω γήν των. 
Λεγουσιν όμως ότι ή φυλή αυτών συμποσοϋται εις 150,000 περίπου 
οικογένειας, ούδέν κοινόν εχούσας μ ετά  τώ ν Τ αταρικώ ν φυλών. 
Κ αι εν καίριο μεν ειρήνης ονομάζονται Τ ο υ ρ κ ο μ έ ν  έν καιρω 
δε πολέμου Λ λ λ α μ ά ν ο ι .  Λ ι επιδρομαί αυτών λέγονται 
Α λ λ  α μ ά ν  ή Τ ζ α π α ο ύ λ .  Ο ί τώ ν Ιτυμολογιών ερασταί 

Ιμποροΰν ίσως νά άνακαλύψωσιν έν τη  λέξει Ά λ λ α μ ά ν  την κατα
γω γήν του ονόματος τώ ν Γερμανώ ν, Allemand?. Ή  δέ λεξες, μέ 
τήν δποίαν δυνάμεθα νά μεταφράσωμεν εις τήν ήμετέραν διάλε
κτον τήν Τουρκομανικήν εκφρασιν Τ ζα πα ούλ , εΤναι το λ α φ υ ρ α 
γ ω γ έ  ί  ν ,  το όποιον καί συνιστα το κύριον αυτών ένασχόλημα.

Α ι βηθεΐσάι οικογένειαι των Τουρκομάνων διαιρούνται εις διά
φορους φυλάς’ άλλ ενταύθα άναφέρομεν μόνον τάς σ η μ α ντικ ω - 
τέρας καί μέ τήν Περσίαν άμεσους σχέσεις εχούσας. Ή  μεγα- 
λητέρα αυτών είναι τών Τ εκ έ -Ά κ ά λ  μ έ  οίκογενείας. . 25,000

Ή  τον δεύτερον βαθμόν έχουσα είναι τών Τ εκέ Τεδζέν ιβ,οοο

'Η  τρ ίτη  είναι τώ ν 1’ε μ ο ύ τ ω ν ........................................ 12 000

'Η  τετάρτη τών Γ ο κ λ ά ν ω ν ........................................................  οοο
Ή  π έμ π τη  τών Σ α λ ο ύ ρ ω ν ....................................................... 2,000
Ή  εκτη τώ ν Σαρίκω ν της Μ έ ρ β η ς ......................................... Ι)0οο

Οικογένειαι 64,000

Ύ πάρχου σ ι καί άναρίθμητοι άλλαι Τουρκομανικαί φυλαί, δπο- 
διαιρούμεναι καί αυται εις παμ πληθείς άλλας μικροτέρας. Έ κ ά -  
στη όμως εχει τον γ  έρ  ο ν τ  ά τ η ς ,  ή , καθώς αί ϊδ ια ι τον όνο- 
μάζουσιν, ά κ σ α κ ά λ ,  τουτέστι πολιογένειον. Ά π α ντες  οί Τουρ- 
κομάνοι πρεσβεύουσι τή ν  Σουννιτικήν θρησκείαν·* ή δέ διάλεκτος 
αυτών είναι ή Τουρκική· άλλά διεφθαρμένη, καί δμοιάζουσα τήν 
παρά τώ ν ’Ο θωμανών δμιλουμένην.

Ο ί Γεμοϋτοι κατασκηνόνουσι πέραν τού ποταμού Έ τρέκου· άλλ’ 
έπειδή είναι βιασμένοι νά δ ιαιτώ νται κατά τό θέρος εις τά  όρη, 
έμβαίνουσι τότε εις τήν περιοχήν της επα ρχία ς Ά στερα βάδ, δί- 
δοντες εις τ'ον διοικητήν τού τόπου πρόβατα , τά πη τα ς , κ τλ ., ώς ■

’ Ή  Σουννιτική διαφέρει τής Σ ιίτ ικ ή ς  αίρέσεως τώ ν Περσών 
κατα τούτο, ότι οι μεν Σουννίτα ι.παρα δέχοντα ι ώς νόμιμον καί 
τακτικήν τήν μεταδοσιν της καλιφικης εξουσίας εις τον Ο μ ά ο , 
Αβουβεκρον, και Ο σμανον. Ο ί δέ Σ ιΐτ α ι άποββίπτουσιν αύτήν ώς 

παράνομον, και Ιπομενω ς ως σφετερισθεϊσαν εναντίον της ιδίας 
θελήσεως τού Μ ω άμεθ, δ δποΐος είχε προ τού θανάτου του προσ
διορίσει τον Ιξάδελφον καί γαμβρόν του Ά λ ή ν  ώς κληρονόμον τού 
χαλιφάτου- τούτον όμως οί τρεις προρβηθέντες δπαδοί τού προ
φήτου άπικλήρωσαν αύθαιρετως.

όικα ιω μα νομής. Α μα  δ’ έπανέλθη δ χενμών, καταβαίνουσι 
. πα λ ιν  εις τήν έρημον, όπου διάγουσι βίον πά ντη  άνεξάρτητον.

Ο ί  Τουρκομάνοι ουτοι είναι βέβαια διπλάσιου άριθμού ά©' 
όσον ημείς τους εσημειωσαμεν ανωτέρω* άλλ5 επειδή τά  σκηνιυ- 
μά τα  αυτών παρεκτεινονται καί έως εις Χ ίβαν , οί γειτονεύοντες 
τό Χανάτον τούτο λογίζονται δπεξούσιοι τού ήγεμόνος αυτού. Έ ν  
περιπτω σει δε καθ ην ήθελεν άποφασισθήν Ιπ ιχε ίρη σ ις λαφυρα- 
γω γική  (Τ ζαπαούλ) παρά τών αρχόντων τής φυλής, οί Γεμοϋτοι 
Ιμποροΰν νά διαθέσωσιν εως 4,000 ιππέω ν.

Καθ οσον αφόρα τούς Γοκλάνους,αί σκηνα ίτω ν μένουσιν άσά- 
λευτοι χε ιμ ώ να  καί καλοκαίριον επ ί τών γαιώ ν τής Ά σ τερ α β ά -  
δης. Η  εις τάς Π ερσικάς άρχάς υποταγή των είναι π ρ α γ μ α τ ί-  
κωτερα πα ρα  τήν των Γ εμούτω ν. Σ πα νίω ς όμως επιχειρίζον» 
τα ι αυτοί καθ εαυτούς ληστρικάς εκστρατείας. Μ ’ όλον τούτο, 
πλησιέστεροι ίντες παρά τάς άλλας φυλάς εις τάς πεδιάδας τού 
Χωρασανιου, και διά τον λόγον τούτον εϊδημονέστεροι τώ ν τόπω ν, 
χρησιμευουσιν εις τους Ιεκ έ  και Γεμούτους ώς όδηγοι καί κατά
σκοποι. Α ι γυναίκες αυτών φημίζονται διά τήν άκραν λευκό
τη τα  τού σιόματος καί διά τήν καλλονήν των.

Ο ι Σαλοΰροι, καιτοι ολίγοι τον άριθμόν, θεωρούνται ώς ή εύ - 
γενεστερα πασών τών Τουρκομανικών φυλών (Ν εοζίπ .) Ή  άλω- 
σις τής πόλεώς τω ν, Σ ερέκ, παρά τού Ά β α  Μ ιρζα ¿κολόβωσε 
καιρίως τήν δύναμίν τω ν. ’Ε κτός τού έπιβληθέντος τότε εις αυτους 
φόρου Τουμενίω ν 35,000 (γροσίων 1,750,000) καί τών δμήρων, λη- 
φθεντων εκ των επισημότερων οικογενειών, κα ί φυλαττομένων 
μ έχρ ι τή ς σήμερον εις τή ν  πρωτεύουσαν τού Χωρασανιου Μ ετ- 
χέδ , Ιφονεύθησαν καί πάμπολλοι εις τήν πολιορκίαν τής πόλ.εως, 
κα ί πλήθος !ξ  αυτών ήχμαλω τίσθησαν παρά τών στρατιωτών 
Π ερσών, πω λησάντω ν αυτούς ώς κτήνη προς 15 κα ί 20 τουμένια 
τό άτομον εις τάς άγοράς τής Περσίας. Μ ’ όλην τήν παρακμήν 
τω ν εχουσι περ ί τούς 500 ίπ π ε ΐς  διαθεσίμους έν καιρω λεηλα- 
τική ς εκδρομής.

Ο ί Σαρικοι εχουσι τάς σκηνάς των επ ί τών ερειπίω ν τής Μ έρ
βης, παρά  τάς όχθας τού Μ ουργκάμου ποταμού, καί γειτονεύουσι 
με τον Ω χον. ΙΙαραπολυ ενασχολοϋνται οί Τουρκομάνοι ουτοι 
εις τήν κηπουργίαν, κ α τ’ εξοχήν δέ εις τήν καλλιέργειαν εύχύ - 
μω ν πεπονω ν κα ι χε ιμ ω νικώ ν, ισων μ έ τ ά  τής Ν ισαπούρ, είς άπα- 
σαν την κεντρικήν Ά σ ία ν  ύποληπτομένων τόσον διά τήν εξαίρε- 
τον αυτών ποιοτητα , οσον καί διά τό τερατώδες αυτών μέγεθος. 
Σπείρουσι δέ καί δλίγον σίτον καί κριθήν. Ό  Χάν τή ς Χ ίβας 
εχε ι περισσοτεραν επιρροήν εις αυτούς π α ρ ’ εις οίανδήποτ’ άλλην 
φυλήν. Δ ιορίζει καί πράκτορα εις Μ έρβην, πάντοτε εκεί δ ιαμέ- 
νοντα προ; ευκολίαν τής α ίχμαλω τοπρασίας, καί προς είσπραξιν 
του φορου, τον οποίον οφείλουν νά διδωσιν όσοι υποτάσσονται εις 
τήν αρχήν τού ήγεμόνος τούτου, καί μάλιστα  οί μετερχόμενοι 
τήν σω ματεμπορίαν. Ή  στρατιω τική αυτών δύναμις συνίσταται 
ίω ς εις ε,οοο ιππείς .

Ο ί Ιεκ ε  είναι άναμφιβόλως οί ισχυρότεροι καί οί πλέον ελεύ
θεροι και τολμηροί α π  όλους τούς δμογενεΐς τ ω ν  τά  σκηνώματα 
αυτών εκτείνονται αττο τιον εσχατιώ ν τιον 7ταρ& τών Σαριχω ν χα~ 
ταληφθεντων μερών μ έχρ ι τής πόλεως Κ ελατίου, κα ί άλλων βο
ρεινότερων περιοχώ ν τού Χωρασανιου. 'Ω ς ήδη προείπαμεν, ή 
φυλή αυτη διαιρείται εις δύο τμ ή μ α τα · κα ι τό μέν εΤναι τών Τεκέ 
Α κάλ, τό δέ τώ ν Τ εκέ Τ εδζέν. Ή  πρω τίστή  αύτών Ινασχόλη- 

σις, κ α ι, κατά τάς ιδέας τω ν , ή άξιοπρεπεστέρα καί εύγενεστέοα 

διά τον άνθρωπον συνίσταται εις τό νά α ίχμ α λω τίζω σ ι τούς δμοί- 
ους τω ν, κα ί νά άνατρέφωσιν άλογα ώς τά  ιδικά τω ν, τά  δποΐα 
καί κατά τό σχήμα  καί κατά  τό ανάστημα καί κατά τό γοργόν

ISA 3. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 45

τού βαδίσματος εΤναι α π α ρ ά β λ η τα ! Ε υτυχές διά τήν Περσίαν 
ότι αετ'αξύ αύτών δέν Ιξήλθέ τις μ έχρ ι τού νϋν ικανός νά εμπνεύση 
εις αυτού; αίσθημα κοινού σκοπού, καί νά διευθύνη τάς συγκεν- 
τρω μένας δυνάμεις τω ν .— Π ροτίθετα ι, λόγου χά ρ ιν , σκοπός νά 
Ιπ ι/ε ιρ ισ θώ σ ι ληστρικήν τινα  έφοδον; Ο ί Ά κσακάλιδες, ή γέρον
τες τής φυλής, άναβαίνουσιν εις ύψηλόν τ ι  μέρος πλησίον των 
σκηνών τω ν, καί καθίζοντες κυκλοειδώς επ ί τών πτερνών, βου- 
λεύονται περί τού τόπου ή  κιρβανίου, καθ’ ου έχει νά προσβάλη 
ή συμμορία, κα ί περ ί τού αριθμού τών ίππ έω ν (Ά λ λ εμ ά ν ι), τον 
όποιον ή τοιάδε καί τοιάδε οικογένεια δφείλει νά χορηγήση, εκλέ- 
γουσι τον αρχηγόν (Σερδάρ), καί άφου προσευχηθωσιν δμοθυ- 
μαδόν μέ μεγίστην εύλάβειαν, ώς σημεϊον γενικής συναινέσεως, 
καί διά νά επικαλεσθώσι τήν θείαν βοήθειαν προς έπίτευξιν τής 
«κοπουμένης έπ ιχειρήσεώ ; τω ν, προσδιορίζουσι τήν ημέραν τής 
επιδρομής, καί αποχω ρίζοντα ι. Ε νό σ ω  διαρκεΐ ή εκστρατεία, ή 
φωνή τού Σερδάρου είναι σεβαστή, κα ί καθείς φέρει εύπείθειαν 
καί υποταγήν εις α υ τή ν  άλλ’ ά μ ’ αφού μετά τήν επιστροφήν παύ
ση ή στρατηγία  του, δ αρχηγός άποθέτει μ ετ ’ αύτής καί πασαν 
αξίωσιν εις υπεροχήν τινα , κα ί'θεω ρείτα ι π ά λ ιν , ώς πρότερον, ίσος 
τώ ν λοιπώ ν, καί υποδεέστερος τώ ν γερόντων.

'Ο  Χάν τής Χ ίβας, όστις λογ ίζ ΐτα ι κα ί Ιξουσιαστής όλων τών 
Ιρη μ ιώ ν τού Χωρασμίου, θεωρεί τάς εντός αύτών περιπλανω με- 
νας φυλάς ώς υπηκόους του, κα ί, καθό προστάτης τής σω ματεμ
πορίας, λαμβάνει περί τά  20 τοίς εκατόν επ ί τ ίτλω  δασμού όΓ έκα
στον αίχυιάλωτον Πέρσην ή 'Ρώ σσον, πωλούμενον εις τάς δημο
πρασίας τής Χ ίβας καί Ούργγένζης. Τ ό 1832 δείξαντες απειθαρ
χ ία ν  κα ί περιφρόνησιν οί Τουρκομάνοι ουτοι προς τάς Ιπ ιτα γα ς 
του, παρεκίνησαν αύτόν νά εκστρατεύση κατά τών σκηνωμάτων 
τω ν , μέ σκοπόν ή νά τούς έξολοθρεύση ή νά τούς βιάση ε ίςπ ρ α γ -  
ματιχω τέραν υποταγήν, κα ί εις τήν πληρω μήν τού χρεω στουμέ- 
νου φόρου. Συναθροίσας λοιπόν πολυάριθμον ιππ ικόν , καί σύρων 
κατόπιν του καμήλους π α μ πλη θείς , μέ νερόν καί ζωοτροφίας π ε -  
φορτωμένας καί μέ κανόνια πέντε , εκβήκεν εις τήν έρημον ζητών 
τον εχθρόν άλλ’ ούτος, έμπαίξας τον κενόδοξον καί άφρονα ή γ ε -  
να, κ’ έ /ω ν  έμπροσθεν του άπέραντον έκτασιν κενής γής, διέφυγε, 
μ ή  άφήσας ούδ’ ίχνος τώ ν διαβημά τω ν αύτοΰ. ' 0  δέ Χ άνης, 
αφού περιεπλανήθη επ ί πολύ εν τω  μέσω τής Ιρήμου, καί άπω - 
λέσθησαν 2,οοο έ χ  τών καμήλω ν του, είδεν επ ί τέλους καί τον 
στρατόν του διεσκορπισμένον ένθεν κάκεϊθεν από λα ίλα πα , καί τό 
πυροβολικόν του εμπεπηγμένον ε ϊ; τήν άμμον, όπου καί μένει 
μ έχρ ι τής σήμερον, καί ούτως επανήλθεν εις τά  ίδ ια  μέ τήν άπό- 
φασιν νά μή ανανέωση πιόποτε τήν απόπειραν ταύτην εναντίον 
απροσβλήτων πολεμίω ν. Δ ικα ίω ς άρα λέγει δ κυριάρχης οδτος, 
δικαιολογούμενο; εις τήν 'Ρ ω σ σίαν, ότι ή επιββοή του είναι χ ιμ α ι-  
οική εις τούς Τουρκομάνους, καί δέν δύναται νά Ιμποδίση αύτούς 

'άπό τό νά α ίχμα λω τίζω σι 'Ρώ σσους καί Πέρσας, κατασταλτικά 
αέσα μή  έχω ν. Ά λ λ ’ ε ί; τήν προ τριών χρόνοον γενομένην συν
θήκην μεταξύ αυτού καί τή ς 'Ρω σ σίας, δ Χ άνης υπεχρειόθη, καθώς 
πρότερον καί δ βασιλεύς τής Β ουχαρίας, νά μή επιτρέπη εις τό 
εξής τήν δημοπρασίαν τών ληφθέντων 'Ρωσσοπερσών εις τάς πλα 
τείας τής Χ ίβας καί Ούργγένζης- άλλ’ ή υποχρέωσις αύτη είναι 
ώ ; ανύπαρκτος- καθότι ή ελλειψις α ιχμαλώ τω ν ό χ ι μόνον ζημιοΐ 
μεγάλ.ως τό ταμεΐον τού Χάνου, όστις, ώς προείρηται, είσέπραττε 
δ ικα ιώ μα τα  άδρά επ ί τών μετερχομένων τήν εμπορίαν αύτών, 
άλλά προσέτι φέρει καί βλάβην εις τον τοπον, δ δποΐος άλλους 
γεωργούς παρά τούς 'Ρωσσοπέρσας δέν έχει. Πληροφορηθείς άπό 
τούς ίδιους Τουρκομάνους, έμαθον ότι ή πρδσις τών α ίχμ α λώ - 
των ενεργείται ώς καί πρότερον, μή δυναμενου ή μάλλον μή θέ
λοντας τού Χάνου νά τήν απαγόρευση.

Ή  ζωγρεία τώ ν δυστυχών τούτων γ ίνετα ι τόσον επ ί ξηρας, οσον 
καί επ ί θαλάσσης· τά  παράλια  τής Ά στεραβάδης καί Μ αζενδε- 
ρανής γέμουσιν άπό Τουρκομανικά πλοιάρια, μέ τά  δποΐα οί πει- 
ραταί ουτοι καταδιώκουσι τούς Πέρσας, οίτινες άλιεύουσι παρά 
τάς άκτάς, ή  κατασκοποϋσι τού ; ναύτας ‘Ρώσσους, τούς τολυ,ών- 
τας ν’ άπομακρυνθώσι τώ ν καταστημάτω ν ή τώ ν πλοίω ν τω ν, 
αραγμένων εις λ ιμένα  τινα . Τ ά  εντεύθεν μακράν διαμένοντα πλοία 
προσβάλλονται συχνά μέ άνήκουστον θάρβος, καίτοι κατιότεροι 
τον άριθμόν οί προσβάλλοντες τών πληρω μάτω ν. Ο ί α ίχ μ α λ ω - 
τισθέντες κάποτε μέν κακοποιούνται, κάποτε δέ μηδόλως, καθ’ ήν 
έκαμαν άντίστασιν. Γενικώς όμως οί Π έρσαι δεινοπαθοϋσι πολύ, 
καθό βδελυκτοί εις τούς Τουρκομάνους διά τήν έτεροδοξίαν τω ν.
• 'Η  φιλαργυρία, ούχ’ ήττον τώ ν αισθημάτω ν τά  δποΐα τρέφου- 
σιν οί Τουρκομάνοι περί τή ς αξιοπρέπειας καί τώ ν αληθινών κα
θηκόντων τού άνθροδπου, προτρέπει αύτούς εις τό άνδραποδίζειν 
τούς δμοιους των· ή έντιμος αυτη τέχνη  παρέχει εις αύτούς ικα
νόν κέρδος· δ ιότι, καίτοι βάρβαροι κα ί άπολίτευτοι, εξεύρουν νά 
εκτιμώ σιν όμως τήν άξίαν τού χρυσίου, καί προτιμώ σιν αύτό άπό 
παν άλλο μέσον ανταλλακτικόν. “Οταν μετά  τή ν  επιστροφήν 
τω ν άπό επιδρομήν τινα φέροισι μεθ’ Ιαυτών αίχμαλοιτους, είδο- 
ποιούσιν άμέσως τού; μεσίτας τω ν, διαμένοντα; εξεπίτηδες εις τάς 
διαφόρους δμόρους καί γειτονευούσας χω ράς, ώς τό Χωρασάνιον, 
Ά στεραβάδ, Μαζενδερανήν καί Γηλάνιον, διαδίδοντες εις αύτούς 
τά  ονόματα τών α ϊχμαλω τισθέντω ν, καί όλας τάς περί αύτών αναγ
καίας πληροφορίας προς Ιξερεύνησιν καί άνακάλυψιν τών συγγε
νών τω ν, καθώς άκόμη καί τό άπαιτούμενον λύτρον τής απελευ
θερώσει«; τω ν , τό δποΐον πολλάκις αδυνατούν οί δυστυχείς συγγε
νείς νά πληροδσωσι. Δ ιά  τούτο καί άπαντα  τ ις  είς διάφορα τής 
Περσίας μέρη ανθρώπους πτω χούς, άδελφούς ή υιούς έχοντας είς 
τήν εξουσίαν τών Τουρκομάνων, καί οίτινες, στερημένοι τώ ν προς 
άπαλλαγήν αύτών αναγκαίων χρ η μ ά τω ν, κρεμάζουσιν άλυσον σι
δηράν είς τον τράχηλον ώς έμβλημα τού άνδραποδισμού, καί 
περιφερόμενοι είς τάς λεωφόρους καί πόλεις, άπαιτουσι, μεχρ ις δτου 
συνάξωσι τήν είς λύτρον άποχρώσαν χ  ρηματικήν ποσότητα. Εάν 
δέ ή εξαγόρασις τού αιχμα λώ του  δέν έλαβε χώ ραν είς τόν ώ ρ ι-  
σμένον καιρόν, άπάγετα ι δ άθλιος είς τάς δημοπρασίας τής Χ ίβας, 
κα ι πωλούμενος εκεί Ιλαύνεται είς τό ενδότερον τώ ν έρημω ν, δπό- 
θεν πλέον κ ά μ μ ία  ελπίς δραπετεύσει«; ή άπολυτριοσεως δέν υπάρ
χε ι. Μεταξύ αύτοΰ καί τής πατρίους του θέτονται άχα νέστατχι 
έρημοι, τάς δποίας δέν δύναται νά διαβή, /_ωρι; νά μεταπεση εις 
τάς χεΐρας άλλων φυλών νομάδων, καί νά μεταπω ληθή , έως δτου, 
υποκλίνων τήν κεφαλήν είς τήν βουλήν τής τύ χη ς, προσκολλη&ή 
είς τήν καλλιέργειαν' τών εύφορων γαιών τών παρά τάς όχθας τού 
“Ωξου, όπου τέλος καταντώσιν οί πλεϊστοι τών δυστήνων τούτων. 
Φ α ίνετα ι όμως ότι ή θέσις αύτών, άν καί δουλική, έχει καί τινας 
ανακουφίσεις, αί δποϊαι συγκεραννύουσι τά ; π ικρίας καί βασάνου; 
τής κα ταστάσεως. Ο ί Χ ιβάϊοι, είς ού; πω λοΰνται, έχοντες τήν 
άνάγκην τω ν, καί μεταχειριζόμενοι μάλιστα  αύτούς ώς Ιρ γά τα ;, 
προσπαθοϋσι ν ’ άφαιρέσωσιν άπό τήν ψυχήν των πασαν επιθυμίαν 
έκφυγής ή επιστροφής είς τά ιόια, προσφερόμένοι εύμενώς καί 
άναγκάζοντες αυτούς είς γάμον, “να τεκνοπυιούντες κχτακρατη- 
θώσω άπό τόν ίσχυρότερον, άμα δε καί γλυκυτερον τού βίου σύν- 
δεσαον. Τ ό  υιέσον τούτο άποτυγχάνει σπανιω ς, διότι, ευθύς αφού 
δ α ιχμάλω τος άποκατασταθή, γ ίνετα ι μέ τόν καιρόν καί κ τη μ α 
τ ία ς ',  καί παραδεχόμενος τά  ήθη τών κυρίων του, λησμονεί καί 
πατρίδα  καί γονείς. ' Κ ατά  τούς Πέρσας, υπέρ τάς έκατόν χ ιλ ιά 
δας εκ τώ ν  συμπατριω τώ ν των εδρίσκονται σήμερον Ιςανδραποδι- 
σμενοι, ών οί περισσότεροι κατέχουσιν είς Χ ίο^ν καί οικία- κ«ί
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κ ύμ ατα  χαί οίκογενείας, τά όποια δεν θέλουσι ποτέ έγκαταλείψει 
&ά νά έπανέλθωσιν εις ΙΙεροίαν. Ό  άριθμός ούτος όμως τών 
αιχμαλώτων μέ φαίνεται ύπερβολιχός, διότι 'οί ίδιοι Τουρχομάνςι 
Ά ν σμικρύνουσι μέχρι του ήμίσεως.

^Ειπαμεν ανωτέρω, δτι ύπάρχουσι μεσϊται διά "τήν έξαγόρασιν 
των αιχμαλώτων. Άπήντησά τινας εξ αυτών, οίτινες εΤναι άν
θρωποι πανταχοΰ αναγνωρισμένοι ώς τοιοϋτον επάγγελμα έπαγγε- 
λομενοι, εχοντες ελευθεραν τήν δίοδον άναμέσον των έρημων, χαί 
όχι μόνον με'νουσιν ανεπηρέαστοι παρά των φυλών, άλλα και λαμ- 
βάνουσιν ύποδεξίωσιν καλήν καί υπεράσπισιν. Χαίρουσι δέ προς 
τουτοις χαί διάφορα προνόμια αναγκαία εις τάς διαπραγματεύσεις 
των, τά δποϊα χαθιστάνουσιν αυτούς άπαρκβιάστους, χαί τον χα
ρακτήρα αυτών Ιερόν. Ύπάρχουσι πολλοί εις Τεχεράν, και μά.- 
λιστα εις Μετχέδ, πρωτεύουσαν του Χωρασανίου, καί όπου δ τά
φος τοϋ μεγάλου ’Ιμάμου ‘Ρίζα Ιλχυει κατ’ ετος χιλιάδας ευσεβών 
προσκυνητών, έξ ών πάμπολλοι γίνονται καθ’ ¿δον θηράματα τών 

Τουρκομάνων. Προπέρυσι, μετάξι» πολλών άλλων, ήχμαλωτίσθη 
καί ή ιδία τοϋ Σάχ αδελφή μετά τοϋ άνδρός της, ενώ ύ πήγαιναν 
εϊς προσχυνησιν.

Συνέγραψε διά τήν Αποθήκην Ά .  Σ Ε Ψ ί Ι Σ .

Ο κύριος Α. Σεψης, βστις εν τώ μέσω εμπορικών ένασχολή- 
σεων καί πολυμόχθυιν δδοιποριών εύρε καιρόν νά συγγράψη τήν 
περίεργον' καί διδακτικήν ταύτην εκδρομήν (Ίδ ε  Τόμ. 6, Σελ. ΠΟ 
- - « 2 ,  Ι00— Π4, 184— 190· και Τόμ. 7, Σελ. I I — 10,30— 32, 42— 4β), 
είναι άξιος τής ευγνωμοσύνης τών φιλομαθών. Κάτοχος τής Περ
σικής γλώσσηςκαί άλλων ’Ασιατικών διαλέκτων, προ "ικανού ήδη 
χρονου διατριβών εν Περσίφ,.και κατ’ έπανάληψιν περιελθώντά 
μερη, όσα τόσον Ιπιτυχώς μας περιέγραψε, προικισμένος, έκτος 
τούτων, με ελεύθερων παιδείαν καί ορθήν κρίσιν, είναι τούλάχι- 
στσν_̂ είς έχ των μάλλον αξιόπιστων περιηγητών. Είμεθα δ’ εύ- 
ελπιδες άτι θέλει πέμψει^καί άλλα περί Περσίας άρθρα, άτινα, δέν 
άμφιβάλλομεν, θέλουν εισθαι ουχ ήττον αξιόλογα.

I I  Κ Ε Δ Ρ Ο Σ .

6  KJÉAP02 είναι αειθαλές ε̂ν ρ̂ον, ύπερήφανον καί με
γαλοπρεπέστατου· το μικρόν υψος αύτοϋ άναπληροΰσιν

παμμεγέθεις καί μακράν έξαπλούμενοι βραχίονες ΤΟυ, 
έζ ών έκαστο; είναι σχεδόν ύένβρον καθ’ εαυτόν. Οί 
φυσικοί τόποι τής γενέσεώς του είναι ό Λίβανο; καί ή 

σειρά του Ταύρου· κατά τον Λαβιλλαρίιέρον, Ιαλλον πε
ριηγητήν ει; τήν Συρίαν, τό μέγιστον τών νυν επί τοϋ 
Λιβάνου είναι τουλάχιστον εννέα ττιΑών τήν διάμετρον 
σεβαζονται ίέ μεγάλω; τά ίέν^ρα ταυτα οί εγχώριοι, καί 
ήμερα τι; υπάρχει προσδιορισμένη ώ; ή εορτή τών κέ
δρων. Η  αϋξησί; του δ ν  είναι κατ’ ούόένα τρόπον τό
σον βραδια, όσον τινε; φαντάζονται· έξ εναντίας, αί πα
ρατηρήσει; τών όσοι μετ’ έπιμελείας αύτό ¿καλλιέργησαν 
άποόεικνυουν, ότι κατά τήν ταχύτητα τής αύξη'σεω; είναι 
εφάμιλλον σχεδόν οίουόήποτε δένδρου τών δασών. Κέ
δρο; τις έν Αγγλία, εις το πεντηκοστόν όγδοον ετος τής 
ηλικίας της, είχε δέκα ποδών καί ένό; δακτύλου περιφέ
ρειαν εί; ύψος τριών ποδών έκ τοϋ έδα'φου;. Τ ό  ξύλον 
τής κέδρου έχει τήν φήμην ότι είναι άφθαρτον τεμάχια 
αύτοδ άφηρέθησαν άβλαβή άπό οικοδομάς, καί ιδιαιτ«- 
ρως άπό ναόν τινα έν Ιτύκη της Αφρικής, μετά παρέλευ- 
σιν 2000 ετών. Δικαίως όμως παρατηροϋσί τινις, οτι 
περί τών .ιδιοτήτων τούτων υπάρχει πολλή χυδαίκή πλά
νη καί σύγχυσις, καί ότι ή κέδρος του Λιβάνου συγχέεται 
πολλάκι; με δένδρα διαφόρων γενών. Κατά μέν τιν«; 
ή κέόρο; τών Ελλήνων ήτο τό ξύλον τής σήμερον καλού
μενη; ύπό τών βοτανολόγων Κυπαρίσσου Οριζοντίου- κατά 
δ άλλου; τή; Αρκευθου όξυκέδρου· κατά τινα; όμως 
νεωστί γενομένα; παρατηρήσει; έν Τιγγίδι (Τάγγερ), πόλει 
τη; Βορείου Αφρικής, φαίνεται πιθανιυτερον, ότι τό άφθαρ
τον κεδρινον ξύλον ήτο τό ώραιον, σκληρόν, βαθύ μελάγ- 
χροινον ξύλον τοϋ κοινώς Σανδαράκ λ.εγομένου δένδρου.

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ .

Ο Π Ο Τ Α Ν  φρόνιμο; άνήρ μέλλη νά νυμφευθή, χρειάζεται σύν
τροφον, κάί όχι τ ιχ ν ίιιν  όχι άπλώς μίαν, ήτις νά δύναται νά 
ζωγραφή, καί νά παίζη, καί νά τραγωδή, καί νά χορεύη· αλλά 
μίαν, Ικανήν νά παρηγορή καί νά συμβουλεύη, νά συλλογίζηται 
καί νά σχεπτηται, νά αίσθάνηται καί νά κρίνη, νά συνομιλή καί 
νά διδάσχη· μίαν Ικανήν νά βοηθή αυτόν εις τάς υποθέσεις του, 
νά έλαφρύνη τάς λύπας του, νά χαθαρίζη τάς χαράς του, νά «νι- 
σχύη τήν αρετήν αύτοϋ, χαί νά άνατρίφη τά τέκνα του. Τοιαυ- 
την γυναίκα χρειάζεται τις ώς μητέρα χαί οικοδέσποιναν. Γυνή 
δέ, ώς ή πρώτον περιγραφεϊσα, ένδέχεται μέν ίσως νά λάμπη 

κάποτε εις τον θαλαμον της ύποδοχής, καί νά διεγείρω τον θαυ
μασμόν τών μετ’ αυτής συναναστρεφομίνω»· άλλ’ ώς βοηθός τοϋ 
συζύγου της, χαί άνατροφευς τών τέκνων της, δέν αξίζει τίποτε.

Ί Ο  ΊΈ Θ Λ Μ Μ Ε Ν Ο Ν  Τ Ε Κ Ν Ο Ν .

Π Ρ Ω ΙΑ Ν  τινα πτωχός τις Βεχουάνας ύπήγεν εις τήν οΐχίαν Ά γ 
γλου τινό; Ιεραποστόλου διατρίβοντος έν τή Βεχουανή, χιόρα τής 
Νοτίου Αφρικής, καί είπεν, « Έχάσατε χάνέν γατάχιον ;» < ’ Οχι· 
διά τί μ’ έρωτας;» « Επειδή,» εΤπεν δ Βεχουάνας, «μας έφάνη 
ότι ήκούσαμεν έν μιαουλίζον εις τά δάση.» Μετ’ ου πολύ άλλος 
τις έχρουσε τήν θύραν, και ήρώτησε τήν αυτήν έρώτησιν· Ιπειτ*
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δέ καί τρίτος παρομοίως. 'Ο  Ά γγλος ήπόρησε, χαί έξήλθεν εις 
τά δάση μετά τής συζύγου του, ώστε νά ρεβαιωθώσι πόθεν ή τα
ραχή προήρχετο. Περιήλθον Ικανήν ώραν άκροαζόμενοι προσε- 
χτικώτατα, άλλά δέν ήκουον τίποτε. Έ π ί  τέλους ήκουσαν μι
κρόν τινα ήχον, και άχροασθέντες έτι προσεκτικιότερον, ένόμισαν 
ότι προήρχετο έκ τοϋ έδάφους. Κύψας δέ, χαί θέσας τό ώτίον 
του πλησίον τής γης, ευρήχε τον τόπον. Ήχουεν άσθενή κραυ
γήν, άπαράλλακτον ώς γατακίου. Άποξύσας τό 'χώμα καί τήν 
άμμον μέ τάς χεΐράς του, είδε πλάκα- σηκώσας δέ καί τήν πλά
κα, τί νομίζεις ότι ευρήκε ; Γατάχιον ; Ό χ ι· άλλά νήπιον, άθλιον 
νήπιον! Τ ίς  τάχα ίβαλεν αΰτό'έκεί; Ή  ι δ ί α  τ ο υ  ν ό μ ι μ ο ς  
μ ή τ η ρ ,  ήτις, άστοργος ουσα, εθαψεν αύτό ζωντανόν! Ό  Ά γ 
γλος παρέδωκεν αύτό εις τάς άγκάλας τής συζύγου του- τό περιε- 
ποιήθησαν καί τό άνέθρεψαν’ είναι δέ τώρα δεκατετραετής κόρη, 
χαί εύρίσχεται εις τήν ’ Αγγλίαν μετά τοϋ Άγγλου καί τής Ά γ -  

γλίδος.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Ν Ω Π Ο Υ  Α Ρ Γ Ο Υ .

Π Ο Λ Λ Ο Ι παραπονοΰνται ότι δ νοιπός άρτος είναι βλαβερός, δλί- 
γοι όμιος γνωρίζουσι τό αληθές αίτιον τής βλάβης. Τάς νοσώδεις 
συνεπείας δέν έπιφερει ή χημική σύνθεσις, άλλ’ ή μηχανική ένέρ- 
γεια αύτοϋ. Ό  νωπός άρτος έπιδέχεται μεγίστην πίεσιν, καί διά 
ταϋτο σπα.ίως αασσά'ται ίκανώς· χαταπίνεται μέ εύκολίαν, καί 
'πάμπολυς, έπειτα δέ μέ ισην εύκολίαν εκτείνεται άπορβοφών τά 
έν τω στομάχω υγρά' έπομένως τό όργανον τοϋτο, αίφνιδίως καί 
υπερβολή διατεινομενον, ού μόνον πάσχει αύτό, άλλά θλίβει καί 

τά γειτονικά αίματηφόρα αγγεία, ώστε ούσιωδώς έμποδίζει τήν 
γενικήν κυκλοφορίαν- έντεϋθεν τά δεινά αποτελέσματα τοϋ τρώ- 
γειν νωπόν άρτον.

Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ .

Συνέχεια. Ίδ ε  Σελ. 24— 27.

Τ Α  έν Κωνσταντινυυπόλει Σουλτανιχά τεμένη ή τζαμία, όσα δια- 
φέρουσιν εις καλλονήν τέχνης, καί μέγεθος, καί πολυτέλειαν, είναι 
δέκα ή ένδεκα τόν αριθμόν. Πρώτον τήν αρχαιότητα είναι τό 

Μουχαμεδιέ καλούμενον, άνεγερθέν περί τό 1471 υπό Μεχμέτ τοϋ 
IV., έπί τής τοποθεσίας του χατεδαφισθέντος ναοϋ τών Αγίω ν  
Αποστόλων, άπό τε τήν πολυτελή ύλην αύτοϋ τοϋ ναοϋ, άπό τά 

λαμπρά μάρμαρα καί στήλας τών τοϋ Ζευξίππου λουτρών, χαί 

άλλας επιφανείς οικοδομάς, άρχιτεκτονήσαντος τοϋ Χριστοδούλου. 
Αεύτερον, τό τοϋ Σουλτάν ΓΙαγιαζίτ, τό θαυμασίως οίχοδομηθέν 
περί τό U98 ετος, έξ υλης συγκομισθείσης κατ’ έχλογήν άπό όλα 
τά άρχαία χαί λαμπρά οικοδομήματα τής Κωνσταντινουπόλεως· 
εις τοϋτο πλέον πάντων Οαυμάζουσιν οί περιηγηται είκοσι κίονας 
σπανίους, ών οί μέν δέκα είναι άπό τό πολυθρυλλοόμενον γοώυ,α 
πράσινον άρχαϊον, οί δέ Ιξ άπό γρανίτην λίθον Αιγυπτιακόν, καί 
οί λοιποί τέσσαρες άπό ίασπιν, χολοσσώδεις όλοι τώ υψει, μονό
λιθοι. Τρίτον, τό τοϋ Πρώτου Σελίμ, κτισθέν περί τό ιεΐδ , άπό 
υλην συγκομισθεισαν ώς έπιτοπλεϊστον έχ τών έρειπίων τής πα- 
λαιαε ’Αλεξάνδρειάς καί Τρωάδος. Ί ο  σχήμα αύτοϋ έξωθεν εΤναι 
μεν άπλοϋν δΓ Ινός μόνου μεγάλου Τρούλλου, άλλ’ ώραΐον. Τ έ
ταρτον, τό τοϋ Σουλτάν Σουλεϊμάν τοϋ Α \  άνεγερθέν περί τό 
^Κ,ε, άπό ύλην συναχθείσαν κατά μέγα μέρος έκ τοϋ ναοϋ τής 

Ά για ς Εύφημίας, τοϋ έν Χαλχηδόνι· θαυμάζεται τοϋτο ιδιαιτέ
ρως διά τέσσαρας μεγάλους υψηλούς κίονας άπό πορφυρίτην λ ί
θον. Πέμπτον, τό τοϋ Σουλτάν Ά χ μ έ τ  τοϋ Α '.  (παριστανόμε- 
νον διά τής άνω τεταγμένης εικονογραφίας), άνεγερθέν άοροτάτη

δαπάνα) έπ ί τής μ ιας πλευράς τοϋ Ιππ οδρομ ίου  περί τό (βίο. Ό  
άναξ αυτός τοσοΰτον ζήλον καί έπιμέλειαν λέγετα ι ότι κατέβαλεν 
εις τήν οικοδομήν, ώστε κατά  πασαν Παρασκευήν άπερχόμενος 
πεζή  έχεΐσε συνειργάζετο μέ τυϋς κτίστας. Τ ό  τέμενος τοϋτο 
λογίζεται παρά τινω ν ή μεγαλοπρεπεστάτη πασών τών έν Κων- 
σταντινουπόλει. οικοδομών" ένδον αύτοϋ, έπ ί τώ ν το ίχω ν κύκλω, 
βλέπονται διακόσιοι π ίνακες χρυσοί, περικεκοσμημένοι μέ πολυ
τίμους λίθους, έπ ιγεγραμμένα  δ ' έχοντες Μωαμεθανοί'» αγίω ν ονό
μ ατα . “Έ κ το ν , τό Σα χζαδέ καλούμενον τέμενος, οίχοδομηθέν 
χα ί αύτό τεχνικο ίτατα  περί τό 1544 υπό Σουλεϊμάν τοϋ Προιτου, 
εις μνη μην τοϋ άποθανόντος νέου, καί πλέον τών άλλων ή γ α π η -  
μένου υίοϋ ,αυτοϋ Μ εχμ έτ , όπου καί τόν ένταφίασεν. "Εβδομον 
το Ό σ μ α ν ιέ , θεμελιωθέν παρά Μ εχμ έτ του I '/ . ,  καί ύστερον τε~ 
λειωθέν παρά τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ Ό σ μ ά ν  τοϋ Τ ’. Ό γδ ο ο ν , τό 
μικρόν μ έν , πάγκαλον δέ, Λ αλελί καλούμενον, κτισθέν κ α τ’ ορ
θομαρμάρω σή γλαφυρω τάτην, περί τό 1753, υπό τοϋ Σουλτάν 
Μ α χμ οϋτ τοϋ Α'. Έ π ί  τών το ίχω ν ένδοθεν αύτοϋ έξήρτηνται δύο 

μέγισ το ι π ίνακες υφασμένοι, παριστώντες τάς πόλεις Μέχαν χκ'ι 
Μεδινέ. Έ ν ν α το ν  τάσσεται τό Γ ενί Τ ζα μ ί, άνεγερθέν δπό της 
μητρός τοϋ Δ '. Μ εχμέτ" δέκατον, τό παρά τής τοϋ Β '. Μ ουστα- 
φα, πλησίον τή ς Ά δριανουπόλεως πύλης- καί Ινδέκατον, τό παρά 
της του Γ  . Α χ μ έ τ , άντικρϋ κατά τήν Χρυσούπολιν. Ε κ τ ό ς  
τούτων ύπάρχουσι περί τά  60 άλλα μικρότερα μέν, άλλ’ ούχί ευ
καταφρόνητα· και προσέτι ύπέρ τά  200 μικρά τζα μ ία  ή Μ ετζίτια .

"Ε πετα ι συνέχεια.

Κ Α Τ Ο ΙΚ Ο Ι Τ Ω Ν  Η Ν Ω Μ Ε Ν Ω Ν  Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΩ Ν  
Τ Η Σ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ .

Ο Π Α Η Θ 1 Σ Μ Ο Σ  τής έπικρατείας ταύτης αυξάνει τακτικώ τα- 
τα , 34 τοίς έκατον εις οεκα έτη. Κ ατά τήν άναλογίαν ταύτην ί< 
πληθυσμός θέλει είσθαμ έν στρογγύλοις άριθμοίς, τό 1850 , 22,600,οθίι· 
το 1860, 30,200,000·δτ0 Ι9υΟ, 95,500,000.

01  μεν δοϋλοι κατά τό διάστημ.α τής έσχάτης δεκαετηρίδας 
ηϋξησαν περίπου 25 τοίς εκατόν· ο! δ’ έλεύθεροι 36 τοίς Ιχατόν.

Τεσσαρες μόνον πόλεις τών ‘Η νωμένων Π ολιτειών έχουν ύπέρ 
τάς ιοο,οοο κα το ίκω ν τό Νεοβόρακον, 312,710" ή Φιλαδέλφεια, 
258,832· ή Βαλτιμάρα, 102,313· καί ή  Νέα Αύρηλία, 102, 103. Δύο 
έχουν ύπέρ τάς 50,000" ή Βοστύν, 93,383· καί ή Κ ιγκ ιννά τη , 46,- 
338. *Ε7ττά δέ ύπέρ τάς 2ΐ,οοο· ή Βρσυχλύν,^ο,233· ή ’Α λβανία, 
33,721· ή Καρολούπολις, 29,261* ή Ο ύασιγκτώ νεια, *3 ,346" ^ Πρό
νοια, 23,171* ή Α ουϊσβιλλα, 2ΐ , 2ΐο· καί τό Π ιττσβοΰργον, 21, 116.



ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

Ο^πληθυσμος των Ηνο^μένων Πολιτειών της ’Αμερικής το 
Ι8ίβ ητον 17,100,572' εκ τούτων ήταν Αφρικανοί δούλοι 2,487,213· 
κωφάλαλοι, 6,773· τυφλοί, 5,024' φρενόληπτοι, 14,508- λευκοί δέ μή 
«υναμενοι να άναγινώσκιυσιν ή νά γράφωσι, 584,5 1 7 .

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ,  ΜΕΤΡΩΝ.  ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

1, ίουδαϊκά Σταθμά.

Γραμμαί Γαλλικαί ’Οκά- Δράμια, 
και Ικατοστημόρια. δες.

1. Γερά, εικοστήμόριον τού Σίκλου 0.77 0 0.24
2. Βεκά, ήμισυ του Σίκλου 7.77 2.43
3. Σίκλος . . . 15.55 4.86
4. Μνά, 100 σίκλοι . 155-5.55 1 86.10
5. Τάλαντου, 30 μναί, ή

3000 σίκλοι 4 6,666.66 36 183.00

2. Μέτρα μήκους.

Νεοελλ. Πήχεις, ήτοι Μέτρα Ένταζεδες και
Γαλλ. καί Ικατοστ. Ικατοστημόρια.

1. Δάκτυλος . , 0 . 0 2 3 0.031
"2. Παλάμη, 4 δάκτυλοι .091 .14
3. Σπιθαμή, 3 παλάμαι . .28 .43
4. Πήχυς, 2 σπιθαμαί . ,56 .86
5. Οργυιά, 4 πήχεις . 2.24 3.46
6. Κάλαμος’τού Ιεζεκιήλ, 6.

πήχεις . . 3.36 5.18
7. Σχοινίον, 80 πήχεις, ήτοι

20 όργυιαί . 44.80 69.13
8. Στάόιον,’ 5 σχοινία,-ήτοι •

100 όργυιαί . 224.00 •345.64
9. Σαββάτου οδός, 5

στάδια . 1,120.00 1,728.18
10. Μίλιον Ανατολικόν,

10 στάδια . 2,240.00 3,456.40
11. Πμέρας οδός, 24

μίλιαΙ 53·,7 60-00 82,95-3.60
3. Μέτρα διά τά υγρά.

j'ίεοελλ. ή Γαλλ. Λίτραι. Οκάδες.
1. Λόγ 0.32 i
2. Εΐν, 12 λόγ . 3.8 3
3. Σάτον, ίσως 2 εΐν 7.6 6
4. Βάτος, ή οίφί, 6 εΐν 22-8 18
5. Κόρος, ή χομόρ, 10 βάτοι 228. 180

* ‘ Ιίον με ι \  στάδιον ’Ολυμπιακόν, 
t  Ητοι περίπου 3ο μιλιά γεωγραφικά.

4. Μέτρα διά τά ξηρά.
Λίτραι. ’Οκάδες.

1. Κάβος, 4 λόγ . 1.28 1
2. Εομόρ, ίο τού Οίφί 2.28 1.S
3. Σάτον, 3 τού οίφί 7.6 0.
4. Οίφί 22.8 18
5. Λετέκ, 5 οίφί . 114. 90
6. Κόρος, ή χομόρ, ώς άνω 228. 180

5. Ιουδαϊκά νομίσματα καί σταθμά των 
πολυτίμων μετάλλων.

Δρ. Λεπ. Γρ. Παρ. 
!· Γερά . . . ο.ΙΟ Ο 35
2. Βεκά (η Δίδραχμου), 10 γερά 1.94 8 32
3. Σίκλο; (η Στατήρ), 2 βεκά 3.88 17 25
4. Μνά, 100 σίκλοι . 388.00 1763 25
5. Τάλαντου, 30 μναί 11,640.00 52,909 04

Ó χρυσούς σίκλος ήξιζε περίπου Δρ· 60, το δέ τά
λαντου του χρυσού Δρ. 180,000.

6. Ρωμαϊκά νομίσματα άναοερδμενα
εις τήν Νέαν Διαθήκην.

Δρ. Λεπ. Γρ. Π α ?. 

1* Λεπτόν . . 0.01» ο 02
2. Κοδράντης, 2 λεπτά 0.0 2 \  04
3. Ασσαριον, 4 κοδράνται 08! Ιο
4. Δηναρίου, 10 άσσάρια 88 4 00
5. Στατήρ, 4 δηνάρια’ 3.52. 16 00

. 6. Μνά, 100 δηνάρια . 88.00 400 00
Εις τους πίνακας τουτους ο άργυρος τιμάται 25 λε

πτών την γραμμήν, ό δέ χρυσός Δρ. 3 -8 7 .  ' . Το δέ Τουρ
κικόν γρόσιον θεωρείται ώς ’ίσον με 22 λεπτά.

Οί υιοί των πλουσίων τοσάκις άποθνήσκουσι πτωχοί, καί 
οι υιοι των πτωχών τοσάκις άποθνη'σκουσι πλούσιοι, ώστε 
<1 παρατηρησις αυτη κατηντησε σχεδόν παροιμιώδης· καί 
μ δλον τούτο, πόσοι γονείς κοπιάζουσι καί μοχθουσι νά 
έπισωρεύσωσι πλούτη διά τά τέκνα των, ένω έξ άλλου 
μέρους άνατρέφουσιν αύτά εν οκνηρία καί άσωτία ! Με
γίστου σφαλμ-α τωόντι! Ταχέως θελουσι διασκόρπίσειν οί 
υιοί την βραόεως συναχθείσαν περιουσίαν των γονέων. Προ 
πάντων όφειλ.ομεν νά έναποταμιεύωμεν εις τάς κεφαλάς των 
υιών μας βιωφελεις γιοι σεις, καί εις τάς καρδίας των υγιείς 
και ενάρετους άρχας, ώστε να δύνανται νά προβλέπωσιν 
αύτοι υπερ εαυτών. όσον πλούσιος καί άν ήναί τις, 
βλαςττει όμως καιριως τον υιόν του, εάν δέν συνειθίζη 
αυτόν παιόιοθεν εις την πράζιν της αρετής, τής φιλο- 
πονίας, καί τής οικονομίας.

ν * λπό τήν 'Ρωμαϊκήν εξουσίαν το δηνάριον εκυκλοφόρει άς 
ισον μέ το ήμισυ τού βεκά, δ δέ στατήρ ¿»ς ίσος μέ τον σίκλον.


