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Η ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΦΘΟΡΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ τις άπαρίθμησις τών μυριάδων, δ'σας 
ή ιστορία αναφέρει ότι κατεσφάγησαν έν διατόροις 
μάχαις, θέλει μάς διδάξει πόσον είναι ολέθριος καί 
άποφευκτέος δ πόλεμος.

Εις τινα μάχην, 101 π. X., μεταξύ Μαρίου τού 
Ρωμαίου Υπάτου καί δύο φυλών τής Γαλατίας, τών 
Αμβρώνων καί Τευτόνων, έπεσον μόνον έκ τών βαρ

βάρων 200 ,000 , ή, κατ’ άλλους, 290,000· τοσούτον 
πλήθος έθανατώθη, ώστε τών γειτονευόντων μερών 
οί κάτοικοι περιέφραξαν άπό νεκρών κόκκαλα τούς 
άμπελώνάς των. Τό προσεχές έτος έφόνευσαν οί 
Ρωμαίοι υπό τήν οδηγίαν τού αυτού «τρατηγού 140,- 

000 Κίμβρους, καί ήχμαλώτισαν 60,000- Τό 105 
π. X. εις μίαν μόνην μάχην κατά τών Κίμβρων καί 
Τευτόνων έχασαν υπέρ τάς 80,000 οί 'Ρωμαίοι. Εις 
τήν έν Κάνναις μάχην περικυκλώσας ό ’Αννίβας τον 
Ρωμαϊκόν στρατόν έξωλόθρευσεν αυτόν ολόκληρον. 

Μετά πεισματώδη μάχην μόνον τριών ωρών, συμπα- 
θήσας ό Αφρικανός στρατηγός ανέκραξε, Αυπηθήτε 
τούς ήττημένους ! Υπέρ τάς 40,000 Ρωμαίων έπε
σον εις τό πεδίον τής μάχης, καί 6,000 τών Καρ- 
χηόονίων. Πόσον όέ πρέπει νά άνεπτύχθησαν τά τής 
οργής καί τής έχθρας δαιμονιακά πάθη ! 'Οποία τρο
μερά σκηνή πρέπει νά παρεστήθη, επειδή μάλιστα 
οί άρχαϊοι πολεμισταί εΐχον γενικήν συνήθειαν νά 
κατασχίζωσι καί νά κατασπαράττωσι !

Εις τήν έν ίσσω μάχην, τήν μεταξύ Αλεξάνδρου 
καί Δαρείου, έφονεύθησαν 110,000· εις δέ τήν έν 
Αρβήλόις, όύο μόνον έτη μεταγενεστέραν, μεταξύ 

τών αύτών τυράννων, έπεσον 300 ,000 . Εις τήν 
μεταξύ Πύρρου καί τών Ρωμαίων έφονεύθησαν 25,- 
000· εις τήν μεταξύ Σκιπίωνος καί ’Ασδρούβα 40,- 
000· εις τήν μεταξύ Σουετονίου καί Βοαδικέας 80,-  
000 . Εις τήν πολιορκίαν τής 'Ιερουσαλήμ έθυσι- 
άσθησαν, κατά τον Ϊώσηπον, 1 ,100,000 μέτόν πλέον 
άπάνθρωπον τρόπον 170 έτη π. X. έσφάγησαν έν 
τή αυτή πόλει Οπό τού Αντιόχου υπέρ τάς 40,000. 
Εις τήν Κυρήνην 2*20,000 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων 
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έφονεύθησαν παρά τών ’Ιουδαίων. ’Επί τής βασι
λείας τού Τραϊανού άπωλέσθησαν εις μόνην τήν Αί
γυπτον καί Κύπρον 240 ,000  ϊουδαΐοι, έπί δέ τής 
βασιλείας τού ’Αδριανοΰ 580,000. Οτε ό ’Ιούλιος 
Καϊσαρ έξεστράτευσε κατά τών έν Γερμανία Ούσι- 
πετών, έκαμε τόσην θραύσιν, ώστε λέγουν ότι εις μίαν 
μόνην μάχην έχάθησαν 400,000. Εις τήν ήτταν 
τού Αττίλα, βασιλέως τών θύννων, έν τή Γαλατική 
πόλει Καταλαύνοις, λέγουν ότι έπεσον 300 ,000 . Τό 
631 μ. X. έσφάγησαν υπό τών Σαρακηνών εις τήν 
Συρίαν 60,000· κατά τήν εις τά Μεδιόλανα επιδρο
μήν τών Γότθων όχι όλιγώτεροι τών 300,000· καί 
τό 734 μ. X. 370,000 υπό τών Σαρακηνών εις τήν 
Ισπανίαν. Εις τήν έν Φοντενάϋ μάχην έθυσιάσθη- 

σαν 100 ,000’ εις τήν έν Γερμούκ 150,000* καί 
εις τήν μεταξύ τού Μεγάλου Καρόλου καί τών Μωα
μεθανών 350 ,000 . Εις τήν έν Μουρέτ μάχην, 1213  
μ. X. μεταξύ τών Καθολικών καί τών ’Αλβιγαίων, 
έπεσον 32 ,00( · εις τήν έν Κρεσσίω, τό 1346, 50,- 
000 ’ εις τήν έν Ναυπάκτω, τό 1 5 7 1 ,2 5 ,0 0 0 ' εις 
τήν πολιορκίαν τής Βιέννης, τό 1683, 70,000· καί 
εις τινα μάχην έν Περσία, τό 1734, 80,000.

Ο πολυπληθέστατος στρατός, περί οδ γίνεται λό
γος εις τά χρονικά τής ιστορίας, ήτον ό τού Ξέρξου· 
κατά τον υπολογισμόν του 'Ρολλίνου (έξ οδ ήοανί- 
σθημεν καί ¡τά πλεϊστα τών ανωτέρω) όστις θεμελι- 
οΰται εις τον 'Ηρόδοτον, ’Ισοκράτη, καί Πλούταρχον, 
ό στρατός οδτος συνίστατο έξ ενός έκατομμυρίου καί
700.000 πεζών, 80,000 ιππέων, καί 20,000 ήνιό- 
χων. Πριν διαπεράση τον 'Ελλήσποντον, προσετέ- 
θησαν 300,000 εξ άλλων έθνών κατά συνέπειαν 
μόνον αί τής ςν?ράς δυνάμεις άνέβησαν εις 2 ,100,- 
000. 'θ στόλος συνίστατο έκ 1207 πλοίων, έξ ών 
έκαστον έφερε 230 ανθρώπους· ό'θεν τό ναυτικόν 
πλήθος περιελαμβανε 277,610 άτομα* τήν ©οβεοάν 
δέ ταύτην θαλάσσιον δύναμιν έπηύξησαν 120 πλοία 
τής Θράκης καί τών γειτονικών νήσων, οέροντα 24,- 
000  ανθρώπων έκτός τούτων ήσαν τ)ι φορτηγά, αί 
όλκαδες, κλπ. 3000 τον αριθμόν, καί περιέχοντα
240.000 ανθρώπων* οθεν άπαντες οί έν τώ στόλω
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ήσαν 5 4 1 ,6 1 0 · το σύνολον δέ των μαχίμων άνδρών 
διά ξηράς τε καί διά θαλάσσης συνεποσούτο εις 
2 ,6 4 1 ,6 1 0 . Οί δούλοι, ευνούχοι, γυναίκες, μάγει
ροι, καί άλλοι οί'τινες συνήθως άκολουθοΰσι τά 7ρα- 
τεύματα, καί μάλιστα τά  τής εποχής εκείνης Ασια
τικά, δεν ήσαν όλιγώτεροι τον αριθμόν, αλλά μάλλον 
τουναντίον καί τον αυτόν ό'μως αριθμόν εάν ύποθέ- 
σωμεν, οί τον Εέρςην άκολουθήσαντες εις την Ελλά
δα συμποσοΰνται εις 5 ,2 8 3 ,2 2 0 !  Μετά βραχεϊαν δέ 
διαμονήν εις τήν 'Ελλάδα, ολον σχεδόν τό πολυπλη- 
θέστατον τοΰτο στράτευμα, όμοΰ καί ό στόλος, έθραύ- 
σθη καί ήφανίσθη, έως ου καί αυτός ό Μαρδόνιος, ό 
άξιώτερος του Πέρσου μονάρχου στρατηγός, έπί κε
φαλής 3 0 0 ,0 0 0  άνδρών, ήττήθη τέλος πάντων, καί 
κατεσφάγη εις τήν εν Πλαταιαϊς μάχην· ολίγοι δέ 
καί μετά δυσκολίας διεσώθησαν του γενικού ολέ
θρου.

’Απερίγραπτος είναι καί ή προξενηθεϊσα εις τήν 
ανθρωπότητα φθορά εκ των εισβολών τών βαρβάρων 
τής άρκτου εις τήν Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν προ τής 
πτώσεως καί μετά τήν πτώσιν τής Ρώμης. Ο Προ
κόπιος παρατηρεί περί του έν ’Αφρική γενομένου πο
λέμου εις τάς ήμέρας του ’Ιουστινιανού, « Ειμεθα βέ
βαιοι ότι δέν είναι υπερβολή εάν είπωμεν, ότι πέντε 
εκατομμύρια ανθρώπων έγειναν θύματα του ξίφους, 
λιμού τε καί λοιμού.» Ο αυτός συγγραφεύς λέγει 
ότι διαρκουντος τού εικοσαετούς πολέμου, ον έπολέ- 
μησεν ό ’Ιουστινιανός κατά τών Γότθων τής Ιταλίας, 
άπώλεσαν οδτοι υπέρ τά 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 · καί τούτο 
δέν θέλει μάς φανήν άπίστευτον, όταν ένθυμηθώμεν 
ότι εις μίαν μόνην εκστρατείαν 5 0 ,0 0 0  έργάται άπέ- 
θανον τής πείνης.

Περί τάς άρχάς τής οεκάτης τρίτης έκατονταε- 
τηρίδος έξήλθεν ό σκληρός εκείνος καί αίμοβόρος 
τύραννος ό Γεγκίς Χάν, όστις μέ πολυπληθή στρα
τεύματα διέτρεχε τήν ’Ασίαν θύων καί άπολλύων 
λογαριάζεται ότι εις τά είκοσι δύο τελευταία έτη τής 
βασιλείας του περίπου 1 4 ,4 7 0 ,0 0 0  ανθρώπων έσφά- 
γησαν ύπο τής μάστιγος ταύτης τού ανθρωπίνου γ έ 
νους. Σχεδόν δέ κατά τήν αυτήν εποχήν, ότε τό τέ
ρας τούτο έρήμονε τον ανατολικόν κόσμον, εγειναν 
καί αί μωραί έκειναι τών Ευρωπαίων έκστρατειαι,αί 
Σταυροφορικαί λεγόμεναι. Εξ εκατομμύρια δυστυ
χών καί αιμοδιψών μαινομένων έλαβον τό σημεϊον 
τού σταυρού, καί έξεστράτευσαν μέ θηριώδη αταξίαν 
προς τά μεθόρια τής ίεράς γης, διά νά έλευθερώσωσι 
τήν χώραν τής Ιερουσαλήμ από τάς χείρας τών απί
στων. Εις τούς ιερούς τούτους πολέμους, ώς άφρό- 
νως έκλήθησαν, περισσότεροι τών 8 5 0 ,0 0 0  Ευρω
παίων έθυσιάσθησαν πριν κυριεύσιοσι τήν Νίκαιαν, 
Αντιόχειαν, καί Έδεσσαν. Είς τήν πολιορκίαν τής

Πτολεμαΐδος 3 0 0 ,0 0 0  περίπου έφονεύθησαν, κατά 
δέ τό 1099  μ. X. ότε έκυρίευσαν τήν Ιερουσαλήμ, 
70,υ00 περίπου. Κατά τήν εποχήν ταύτην, καίτινας 
έκατονταετηρίδας άρχήτερα, ή γή  όλη έφαίνετο ώς 
μέγα πεδίον μάχης, έν ώ τά έθνη έμάχοντο πρός 
άλληλα, οί νικηταί κατέστρεφον τά βασίλεια, έξή- 
σκουν οί τύραννοι τάς τρομερωτέρας σκληρότητας, 
έθυσίαζον αί προλήψεις καί ή έκδίκησις τά μύρια θύ
ματά των, καί θόρυβοι, επαναστάσεις, σφαγαί, καί γ ε 
νικός τρόμος έξώρισαν τήν ειρήνην καί ήσυχίαν από 
τον κόσμον, καί έσύγχυσαν τήν ηθικήν τάξιν τής κοι
νωνίας.

Τοιαύτη ε?ναι μικρά τις έποψις τής έκτου πολέ
μου προξενηθείσης φθοράς. ’Ελάχιστόν τι μέρος 
μόνον έθεωρήσαμεν είς τά  χρονικά τού πολέμου, καί 
όμως τρομερά σκηνή μάς έπαρουσιάσθη. Αλλά 
πόσον φρικώδης είκών ήθελεν είσθαι, έάν ήόυνάμεθα 
νά συμπεριλάβωμεν είς εν βλέμμα όλας τάς σφαγάς 
τάς έν παντί έθνει καί πάση φυλή ένεργηθείσας* έάν 
ήδυνάμεθα νά περιγράψωμεν όλην τήν φθοράν όχι 
μόνον τών όσοι έπεσον είς τό πεδίον τής μάχης, αλλά 
καί τών όσοι άπέθανον άπό τάς φυσικάς συνεπείας 
τού πολέμου, οΐον άπό ασθένειαν, κόπον, τρόμον, λύ
πην, καί άπό τήν άδικίαν καί σκληρότητα τών άγριων 
τυράννων!

ΠΑ 1ΝΙ0Υ Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  ΙΙΡ Ο Σ  ΤΟ Ν  Μ ΕΛΛΟΝΤΑ
ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΗ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ.

Πλίνιος Μαξίμω τω  οίκείω χαίρειν.

Π ΠΡΟΣ σέ φιλία μέ βιάζει νά σέ δώσω όχι παραγγέλ
ματα, διότι δέν έχεις αύτών χρειαν, αλλα νουθεσίας, δια 
νά ενθυμήσαι ο ,τι παρατηρείς, ό,τι η δη γινώσκεις, καί ό,τι 
μάθης ακόμη καλήτερα. Ενθυμου ότι στέλλεσαι εις την 
επαρχίαν της Αχάίας, είς τήν καθαράν καί αληθινήν Ε λ
λάδα, όπου λέγεται ότι πρώτον εύρέθησαν όσα κατέστησαν 
βελτίονα τον ανθρώπινον βίον, όπου έπενοήθησαν τά γράμ
ματα καί αυτή ή του σίτου καλλιέργεια· ότι στέλλεσαι διά 
νά βάλης τήν τάξιν είς έλευθέρας πολιτείας, καί τοΰτο με
ταξύ τών έν άνθρώποις άνθρωποτέρων, και τών εν ελευ- 
θέροις έλευθερωτέρων, τών φυλαξάντων διά τής άνδρίας, 
τών λειτουργιών, τής φιλίας, καί τέλος διά του ΐεροΰ κύρους 
τών συνθηκών, τά  φυσικά των δικαιώματα. Σέβου τάς 
πόλεις τάς ΰπό θεών κτισθείσας ή έπονομασθείσας’ εύλαβοΰ 
δόξαν παλαιάν, καί τήν ηλικίαν αυτήν, ήτις, σεβαστή έν 
άνθρώπω ούσα, έν τη πόλει καθίσταται ιερά. Τ ίμ α  τήν 
αρχαιότητα καί τά μεγαλουργήματα, τίμα τούς μύθους. 
Μή άφαίρει τινά του αξιώματος καί τής ελευθερίας, μηδέ 
τής κενοδοξίας αυτής ούδέν. Λογίζου ότι ή γή αύτη είναι 
εκείνη, ήτις μάς έπεμψε νόμους' δέν έλαβεν ίδικούς μας 
νικηθεΐσα, άλλά μάς έδωκε παρακαλοΰντας. Είς τάς Αθή
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νας υπάγεις" τήν Αακεδαίμονα κυβερνάς" νά τάς αφαίρεσής 
εκείνην τήν σκιάν καί εκείνο το όνομα τής ελευθερίας, άτινα 
έναπολείπονται είς αύτάς, ήτον ώμον, άπάνθρουπον, βάρ
βαρον. Ιδέ τούς ιατρούς* μολονότι κατά τήν ασθένειαν 
οί ελεύθεροι ούδέν διαφέρουσι τών δούλων, μεταχειρίζονται 
όμως αυτούς προσεκτικώτερον καί πραότερον. Αναμιμνή- 
σκου οποία ΰπήρξεν έκαστη έκείνων τών πόλεων" άλλ όχι 
διά νά τήν καταφρονής, επειδή δέν είναι πλέον τοιαύτη. 
Μακράν άπό σέ ή όφρύς καί τό θρασύ του ήθους. Καί μή 
φοβοΰ νά καταφρονηθής. Καταφρονεΐταί ποτε όστις έχει 
τήν δύναμιν καί τάς ράβδουχίας, έάν δέν ταπεινωθή καί 
δέν εξευτελισθή αύτός πρώτος; Δέν δυναμοΰται ό ισχυρός 
έξυβρίζων τούς άλλους ανθρώπους- ούδ’ έφέλκει τις είς εαυ
τόν τό σέβας διά του τρόμου1 ή αγάπη μάλιστα είναι πολύ 
τού φόβου έπιτηδειοτέρα είς τό νά κάμη τις νά τον π ε ί- 
θωνται. Απομακρύνθητι, καί ο φόβος εκλείπει" άλλ ή 
άγάπη μένει, καί καθώς εκείνος μεταβάλλεται είς μίσος, 
αύτη μεταβάλλεται είς σέβας. Ενθυμου λοιπόν (σέ 
τό επαναλέγω) ένθυμοΰ άκαταπαύστως τό καθήκον τής 
άρχής σου" συλλογίσθητ*. πόσον είναι μέγα, πόσον καλόν, 
τό νά τακτοποίησης έλευθέρας πολιτείας. Τ ί άρμοδιώτε- 
ρον τωόντι είς τάς πόλεις παρά τήν τάξιν, ή τιμιώτερον 
παρά τήν ελευθερίαν ; Τ ί έγίνετο λοιπόν έάν, άντί τάξεως, 
έ'βλεπέ τις σύγχυσιν, καί τήν δουλείαν άντί τής ελευθερίας; 
Πρός δέ τούτοις, είναι καί ή άμιλλα, ήν έχεις πρός σέ αυτόν" 
φορτίον έχεις νά φέρνις τήν τιμήν, ήν άπέκτησας, καί τήν 
καλήν ύπόληψιν, ήν περιεποίησας είς σεαυτόν έκ τής έν Βι
θυνία ταμιείας σου, καί τήν παρά τών ηγεμόνων εύκλειαν, 
καί τήν έκ του δικαστηρίου, καί τήν έκ τής έπαρχίας,καί 
τήν έκ τής άρχής αύτής ταύτης ώς άμοιβής δοθείσης σοι. 
Εκυβέρνας μέν άπομεμακρυσμένην έπαρχιαν, τώρα δέ κυ
βερνάς πλησιόχωρου" εκυβέρνας δούλους, τώρα δέ άνδρας 
έλευθέρους" καί έκεί μέν ή τύχη σέ άνέδειξεν, έδώ δέ στέλ- 
λεσαι κατ’ έκλογη'ν" άγνώριστος τότε καί άπειρος, τώρα εί
σαι γνωρισμένος καί δεδοκιμασμένος" πόσον λοιπόν πρέπει 
νά προσπάθησες διά νά μή φανής μήτε όλιγώτερον φιλάν
θρωπος, μήτε όλιγώτερον άγαθός, μήτε όλιγώτερον δεξιός. 
Προσέτι ήκουσας πολλάκις καί άνέγνως πολλάκις, ότι αισ- 
χρότερον είναι τό ν’ άποβάλη τις τήν δόςαν παρά τό νά μήν 
άποκτήση διόλου. Εσο δέ προ πάντων πεπεισμένος, ώς 
είπον άρχήτερα, ότι αύται είναι νουθεσίαι καί όχι παραγ
γέλματα" καί όμως καί παραγγέλματα άν ήσαν, δέν φοβού
μαι βέβαια μήν ύπερβώ τούς όρους τής φιλίας. Πώς νά 
φοβήταί τις τήν υπερβολήν είς έκεινο, τό όποιον πρέπει νά 
ήναι άκρον; Υγίαινε.

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η .
Τ φ  Κ υ  ρ ί φ  Π α ν α γ ι ώ τ η  Σ ο υ τ σ φ .

Λ ' .

Ο Θ Ε Ο Σ  είς τους ανθρώ πους, φ ίλε Σ ο ντσ ε,τή ν  -θρησκείαν 

Εβωχεν tig  τα  S u va  των γλνχεράν πα ρα μ υθ ία ν.

Ή  θερμή προστάτες αντη είναι τών άδικονμένων,

K a i ό πλούτος τών πενήτων, κ ή χαρά τών θλψ ομευω ν. 

Ή  Θρησκεία κατευνάζει τών π α θ ώ ν  τάς τρικυμίας, 

Χ ύνουσα  το νηπενθές της βάλσαμον είς τάς καρδίας.

Β .

Π ά σα  άρετή έν uεσφ δνω κακιών κείμενη,

Κ α θ ώ ς  νανς μεταξύ Σ κύλλης και Χαρύβδεω ς προβαίνει' 

Ά π  έδώ ροφά ή μ ία  β ία ια  και την ελκύει,

Ά τ ι  έκεΐ η άλλη π ά λιν  χαίνει νά  την καταπίη'

' Ο δε θέλω ν είς τά  δνω τέρατα νά μην όκείλη,

Το* ορθόν νά λάβη λόγον κυβερνήτην τον οφείλει.

Γ.
Ή  ευδαίμονας πιούσα τους ανθρώ πους πολιτεία  

Ό  δεσποτισμός δεν είναι, ο ντε ή οχλοκρατία'

Λ υ τ ή  έν τφ  μέσφ κεϊται έκατέρου τούτων μέρους,

'Ω ς  το έαρ έν τ φ  μέσφ του χειμώνος και τον θέρους'

Κ α ί τής αληθούς θρησκείας τά  α ντ ίθ ετα  σημεία 

Ή  ασέβεια υπάρχουν και ή δεισιδαιμονία.

Λ .
"Ω ! ή δεισιδαιμονία, ή τών καρδιών δννάστις !
Ύρέμοντες οί λαοί όλοι δέχονται τάς έντολάς της.

Π α ρά  πόδας της οδεύει, ίοβόλον σώμα σύρων,

* Ο φανατισμός ό δράκων ό με αίμα  τήν γην φόρων,

Κ α ι  ό φόβος ό κρυόεις, κ α ί παντοδαπαί προλήψεις,

Κα'ι ό άδης με σνμπάσας τάς βασάνους του καί θλίψ εις.

Ε.

Ή  ασέβεια δε πάλιν σκότους γέννημα καί θρέμμα,

Προς τον ουρανόν τοξεύει σαρκασμού καί τύφου βλέμμα. 

Ή  φωνή της βλασφημία, οί σεμνοί δε ω ροπομποί της 

"Ά νοια , ακολασία, υβρις, τύφος καί θρασύτης'

Κ α ί κατόπι τούτων όλων διανύει τήν οδόν της 

Ή  απελπισία  βρόχον φέρουσα είς τον λαιμόν της.

ΣΤ.
Ά λ λ ά  τίς έν μέσφ τούτων τών ουτιδανών γυναίω ν,

Ί ίς  προβαίνει με τό βήμα καί σεμνόν καί θαρραλέου ;
Είς τό μέτω πόν της λάμπει ή αιδώς, ή κοσμιότης' ι

Ε ίναι ή θρησκεία' χαΐρε, γαϊρε, ώ σεμνή θεότης  !
Σ ε  γνωρίζω άπό ταύτην τήν γλυκεΐαν καλλονήν σου,

Κ ’ άπό τήν γαλήνην ήτις βασιλεύ’ είς τήν μορφήν σου.
>

Ζ .

“Οπου συ π α τεΐς  τον πόδα, ά νθη  φύονται ναρκίσσου, 

Κ α ί σκεδάζετ άμβροοία θεσπεσία παραδείσου.

Ή  έλπίς σε συνοδεύει ή αείποτε γελώσα,

Κ ' ή άγάπη ή γλυκύ τι καί εαρινόν όρώσα,

Ή  έγκράτεια κατόπιν, εΐτα ή δικαιοσύνη, ,
Κ α ί ή άνεξαρτησία καί ή μεγαλοφροσυ'νη.
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II'.

Με τον άνθρωπον συγχρόνως, ώ Θρησκεία, ιγεννήθης,
Κ ’ εις αυτόν με της ψυχής τον την πνοήν ένεφνσή&ης- 
Κ α ι καθώς ό άρτος τρέφει και ζωογονεί το σώμα,
Της ψυχής ομοίως είσαι, συ το ζωογόνον βρώμα.
I I  ψυχή ή στερούμενη σου εις ατροφίαν μνήσχει,
Κ αι χαυνονται χατ ολίγον και άγωνιά y.u't θνήσκει.

Θ'.

Εις την άβυσσον τον βίου όταν πρόσω καί όπίαω 
Πιριβλέπων το κνκλονν με μέγα χάος &εωρήσω,

Κ ’ εξετάζω πόθεν ήλθον, και που θέλω  καταντήσει,

Κ α ί κλονίζεται ό νους μου και ίλιγγιά καί φρίσση,

Τότε μετάξι) των τόσον καταπληκτικών βαράθρων 
Σ υ παρίβτασαι το μόνον πέδον άσφαλές καί βάθρον.

Γ.

Κάλλιστον τον ' Α θ α να τον  δώρημα εις τους ανθρώπους, 
Τπο φάσεις εμφανίζεις σεαντήν μνριοτρόπονς- 
Πλην εις τας πολλας μορφάς σου πάντοτε υπάρχεις μία 
Του ανθρώπου προς τον Πλάστην εθελούσιος λατρεία,
Κ αί όποιον καί άν φέρης τίτλον η ονομασίαν,
Θ εοί υπαρξιν διδάσκεις καί ψυχής αθανασίαν.

1 Ä .

Τυφλός ήτο και τας όψεις καί τον νουν όποιος πρώτος 
Γέννημα τον κόσμον είπε τον τυφλόν σνμβεβηκότος.

Τοσον με/ε&ος και κάλλος καί πληθνν καί αρμονίαν, 
Καιγτών μέσων προς τα τέλη αρμογήν καί συμφωνίαν, 
Δνναται, σοφε, είπε με, ο,τιδήποτε καν πράξη,

Με τας κολοβάς της χεΐρας τυφλή τύχη να παράξη ;

Ι Ε .

Ώ  Θεέ, άφον τον κόσμον εκ. τον μηδενός ποιήσας,
Κ α ι τα παντα εν σοφία διατάξας καί κοσαήσας,
Εις τα άποπτα εκείνα βάθη τον αί&έρος ηρ&ης,
Κ  εις τον κάλλιστον των κόσμων των ¿.όλων άπεσόρθης, 
Εκτοτε ώς ή ραγδαία βροχή ρέονσι τα  έτη,

H  δε Φνσις την μορφήν της νεαράν φνλάττει ετι.

Ι Γ .

Ώ ς  έκεΐναι ai μυθώδεις τών σιλφίδων κατοικίαι,
“Οπου όλαι ai συνήθεις πράττονται διακονίαι 

Τπο αφανών πνευμάτων ένεργονντων άοράτως,
Κ α ί συμπόσια μνρία συγκροτούνται αυτομάτως,
Καί παν σκεύος τρέχει μόνον κ εις την θέσιν τον εμφαίνει, 
Κ  ονδαμού οικοδεσπότης, ουδέ χειρ εργαζόμενη-

ΙΑ ’.

Οντως ολα τα τον Κόσμου δρώνται εντελώς, πανσόφως, 
Κ αι ονδε τής εργασίας καν ακούεται ό ψόφος,

Κ α ι ai σφαίραι άναβαίνονν, καταβαίνονν άεννάως,
Κ α ι πλανιόνται άσυγχύτως εις το μέγα τούτο χάος,
Κ α ι ανυονσι προθνμως την οδόν τον ορισμού των, 
Ένθυμονμεναι τον μόνον λόγον τού Δημιουργού των.

Ι Ε .

Κόσμοι άπειροι αστέρων καί συστήματα μνρία 
Πάσσονσιν ώς χρυσή άμμος τά αιθέρια πεδία,

Κ  ή πληθνς ή τών ήλιων, κ’ οι ακάματοι πλανήται,
Κ α ι οι τρέχοντες με κόμην λυτήν ενζωνοι κομήται,

Κ ’ ό σοφός ζητεί ματαίως άτενίζων εις τά νψη 
Την έν τούτοις ενεργούσαν δυναμιν ν’ άνακαλνψη.

Ι Σ Τ .

Κ α ί  ! διψάς, διψάς νά μάθης, νά ίδής καί να γνωρίσης, 
Κ α ί τον σνμπαντος εντός σον τήν ιδέαν νά έγκλείσης, 
Μεγαλόβονλε άλλ’ όχι καί μεγαλουργέ ψυχή μας !
Κ α ί, καί υπέρ πάσαν άλλην ευτυχίαν προετίμας,
"Α ν  ήδυνασο τού κόσμον ώς τεχνίτης τήν μεγάλην 

Μηχανήν νά διάλυσης καί νά τήν σύνθεσης πάλιν.
Ι Ζ .

Τον ατίθασσον εκείνον ομοιάζεις στρατιώτην,

"Οστις έκ τής φυλακής τον, όπου τόν κρατούν δεσμώτην,
’ Ονειρεύεται μεγάλος εποχάς αρχαίας δόξης-

Ά λ λ  εις τάς γλυκείας ταντας τής ψυχής τον ονειρώξεις

Βυθισμένος, ενώ σπεύδει προς αγώνας καλλινίκους,

Τους βαρείς συγκρούει μόνον τών άλναεών του κρίκους.
1Η\

Ή  ¿.δαμαστής σου αντη φνσις, ώ ψυχή μου, πόθεν  ; 
Πνέονται τριοντοι πόθοι άλλοθεν ή ουρανύθεν ;
Ν αίΙ το μεγαλόφρον τούτο δήλον είναι άναγγέλλον 

Μέγα μεν τό παρελθόν σου, μέγα δέ σου καί τό μέλλον,
’Επειδή ποτέ τοιαντας δεν σννέλαβεν έννοιας 

Σκώληξ γεννηθείς έκ μέσον τού πηλού καί τής σαπρίας. 
/Θ '.

Ονδε είσαι συ τής λύρας ή καλλίφθογγος εκείνη 
Αρμονία, ητις τοσον, ω ψυχή, σε καθηδίνει,

Έννπάρχονσα εις μόνην κρούσιν τών χορδών καί ψαύσιν, 
Κ α ι έκπνέονσα μ εκείνων τήν διάλνσιν ή θραύσιν  
Τού τεχνίτου η χειρ μάλλον είσαι ή δεδιδαγμένη,

Η τις και μετα την θραύσιν τού οργάνου παραμένει.
Κ ' .

Ουδε είσαι το του λύχνον φώς το λάμπον προς ολίγον,
Αμαυρονμενον δέ τέλος και εις σκότος άπολήγον

I I  τού Φοίβον μάλλον είσαι λαμπηδών ητις μαρμαίρει,

Κ α ι εις μακρινούς πλανήτας νά περιηγήται χαίρει
Α μ α  κλιναντος δ εκείνον προς τής δ ίσε ως τά νέφη,

Ε ις τους αιωνίους πάλιν κόλπους του έπαναστρέφει.
ΙΩ Α Α 'Λ  Ή Σ  Κ Α Ρ Α  Τ Σ Ο  Τ Ι Σ  Α Σ .

ICJ0 Το χειρόγραφον τού προηγουμένου ποιηματίον επεμψε 
προς τον Συντάκτην τής ’Α ποθήκης α αξιότιμος ποιητής τον.
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Ϊ1 Π Ο Λ ΙΣ  ΝΑΥΠΛΙΟΝ.

Τ Ο  Ναύπλιον, κείμενον εις Βόρειον Πλάτος 37° 3 5  , και 
ανατολικόν μήκος 4 0 °  2 6  , είναι τοποθετημένον ε’π ί κα
τωφερούς γήινου γλώσσης. Η ζωγραφική καί όχυρωτάτη 
θέσις του προξενεί μεγίστην έντύπωσιν εις τόν έ'ξωθεν προσ- 
ερχόμενον, διότι, ον περιτειχισμένον πανταχόθεν, έχει προς 
τό νοτιοανατολικόν μ.έν αύτου ρ.έρος τό Παλαμ·ήδιον, όχυ- 
ρότατον φρουριον, κτισθέν από τους Βενετούς, καί συγκεί
μενον από επτά ανεξαρτήτους άλλήλων προμαχώνας, προς 
τό νοτιοδυτικόν την άκρόπολιν όνομ.αζορ.ένην Ιτσ-καλέ, 
καί προς βορράν την θάλασσαν, όπου εΰρίσκεται ό λ ιμ ή ν  
εις τό μέσον τούτου είναι κτισμένον επί νησιδίου καί έτε
ρον φρούριον, ονομαζόμενου Βουρτζι, Βενετικής αρχιτεκτο
νικής, διαιρούμενον εις τρία χωριστά οχυρώματα, περικυ- 
κλοόμενα ο7να όμοΰ άπό τείχισμα σχεδόν κυκλοτερές. ί π ί  
δε του ισθμού της γηΐνου γλώσσης, έφ’ ής είναι κτισμένη 
ή πόλις, υπάρχει εκτός τών τειχών καί ξηρά τάφρος, συγ
κοινωνούσα μέ την στεριάν διά λιΟίνου γέφυρας, περί τούς 
12  πόδας πλατείας.

Οι πρώτοι κάτοικοι του Ναυπλίου ήσαν Αιγύπτιοι, όδη- 
γηθέντες υπό του Ναυπλίου, υιού του Ποσειδώνος, καί της 
Αμυμώνης, θυγατρός τοΟ Δαναού' ό Ναύπλιος ούτος έδωκε 
τό όνομά του εις την πόλιν, ητις επί του Παυσανίου δεν 
έσώζετο πλέον. Αφού δέ άνεκαινίσθη καί ηκμαζεν ήδη, 
κατεστράφη ΰπό τών όστρογότθων' άλλ’ οί Βενετοί, άγο- 
ράσαντες αυτήν, τήν έπανώρθωσαν, καί καρτερικώτατα τήν 
ύπερασπίσθησαν κατά τών προσπαθειών του Μωάμεθ Β . 
άνωφελώς πολιορκησαντος αυτήν ( 1 4 6 0 ) .  Κ αί ό Σολι- 
μάν δέ ήναγκάσθη νά διάλυση τήν πολιορκίαν, τήν οποίαν 
είχε ς*ήσειν έμπροσθεν του Ναυπλίου τό 1 5 3 7 ’ άλλα μετά 
δόο έτη ή δημοκρατία τής Βενετίας το παρεχώρησεν εις 
τόν Σουλτάναν προς εξαγοράν τής ειρήνης. Κ ατά  τό 
1 6 8 6  οί Βενετοί, ΰπό τόν στρατηγόν Μοροσύνην, έπιχει- 
ρήσαντες νά τό άνακτήσιοσιν, απέκλεισαν αυτό, καί άφού 
έ'τρεψαν εις φυγήν τόν Οθωμανόν αρχιστράτηγον έλθόντα 
προς βοήθειαν τών πολιορκουμένων, τό έκυρίευσαν μετα φο
νικήν πολιορκίαν. Κ ατά  τό 1 7 1 5 , οί Οθωμανοί πολιορ- 
κήσαντες καί κυριευσαντες αυτό μέ μεγίστην θραύσιν τών 
στρατευμάτων των, κατέσφαξαν ά'παντας τούς εντός ευρι
σκομένους, καί τό έκράτουν μέγρι τής τελευταίας έπανα- 
στάσεως τών Ελλήνων. Ούτοι ήρξαντο τήν πολιορκίαν 
αύτοΰ κατά τον Οκτώβριον 1 8 2 1 ,  τήν οποίαν άναγκα- 
σθέντες νά διάλυσωσιν άφου έκυρίευοαν τό έπιθαλάσσιον 
φρουριον Βουρτζι, έπανέλαβον πάλιν αμέσως μετά τήν κα
ταστροφήν του Δράμαλη, καί κατά τήν δευτέραν έφοδον, 
άποτυγόντες εις τήν πρώτην, έκυρίευσαν τό Παλαμήδιον 
(3 0  Νοεμβρίου 1 8 2 2 ,  δτε τελείται έπ’ αύτου πανήγυρις 
κατ έτος) καί κατά συνέπειαν παρεδόθη διά συνθήκης καί 
ή πόλις.

ή. 10*

Η Ναυπλία κατέστη πρωτεύουσα του Κυβερνήτου I. Α. 
Καποδιστρίου, όστις δυστυχώς έδολοφονήθη έν αύτ^ κατά 
τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1 8 3 1 .

Κ ατά  τήν 25ην Ιανουάριου 1 8 3 3  ό Βασιλεύς τής Ε λ
λάδος Οθοον Α. άπέβη εν αύτή, ητις έμεινε πρωτεύουσα τού 
βασιλείου μέχρι τής 13ης Δεκεμβρίου 1 8 3 4 ,  ότι ή πρω
τεύουσα μετετέθη εις Αθήνας.

Τό Ναύπλιον μετά του προαστείου τής Προνοίας περιέ
χει 2 ,3 0 0  οικίας, καί 9 ,0 0 0  περίπου κατοίκους.— Τό κά
τω μέρος τής πόλεως, τό προς τήν θάλασσαν, «ναι ομαλόν 
καί κανονικώς φκοδομημένον κατά τόν Ευρωπαϊκόν τρο- 
πον. Εχει πολλά δημόσια καταστήματα, έξ ών τά  κυρι- 
ώτερα είναι τό παλάτιον τό κτισθεν διά τόν Κυβερνήτην, 
τό διοικητήοιον, τό γυμνάσιον, ό στρατών του πυροβολι
κού κτισθείς ΰπό των Βενετών, και τέσσαρες έτεροι στρα
τώνες. Προς τούτους υπάρχει εις Ναύπλιον τό όπλοστά- 
σιον, αί γενικαί άποθήκαι, καί τό καταστημα έπί τού ιμα
τισμού του στρατού. Εδρευουσιν εις αυτήν εφετεϊον, 
πρωτοδικείον, έμ.ποροδικεΐον, ειρηνοδικείον, τελωνείον, και 
λοιμοκαΟαρτήριον. Υπάρχει πολιτικόν καί στρατιωτικόν 
νοσοκομβίον, γυμνάσιον, Ελληνικόν σχ_ο/.εΐον, δυο αλληλοδι
δακτικά τών άρρένων, εν τών κορασίων, επτά  έκκλησιαι 
τού Ανατολικού δόγματος, και μια τού Δυτικού.

Δύο πλατείας έχει τό Ναύπλιον, τήν τοΰ Πλατανου μεν 
πρότερον καλ.ουμ.ένην(*) νυν δε μ.ετονομ.ασθείσαν τοΰ Συν
τάγματος, καί τών τριών Ναυαρχων, κείμενη ν έμπροσθεν 
του Βασιλικού Παλατιού, όπου μέλλει νά άνεγερθή μετ 
ολίγον άνδριάς του αοίδιμου ί. Α. Καποδιστρίου, Κυβερνή
του τής Ελλάδος, κατά τήν άπο'φασιν τής έθνοσυνελεύσεως.

Εις τήν προειρημένη ν πλατείαν τοΰ Συντάγματος άνη- 
γερθη προ ένός έτους μεγαλοπρεπέστατου εκ λευκού μαρ
μάρου μνημείου,εις τιμήν τού Δημητριου Τψηλαντου, ύπο 
τού αδελφού αύτού Γεωργίου.

Τό αναγκαίου ύδωρ λαμβανει η πόλις δια καλώς κατε- 
σκευασμένου υδραγωγείου άπό πηγήν απεχουσαν τής πόλεως 
έν τεταρτημόριου τής ώρας* είναι δε καλλιστης ποιοτητος*

Τ ά  πέριξ τοΰ Ναυπλίου είναι κατάφυτα άπό κήπους καί 
αμπέλους, διά μέσου τών οποίων διέρχεται ή οδός, ή χρη- 
σιμεύουσα καί εις περίπατον τών πολιτών.

Ωραίος αμαξιτός δρόμος χρησιμεύει εις κοινωνίαν του 
Ναυπλίου μέ τό Αργος, εις τό μέσον σχεδόν του οποίου εύ- 
ρίσκεται ή Τίρυνς, άγροκήπιον τερπνοτατον, όπου και τα 
περιβόητα κυκύχυπικά λείψανα. Αυστριακόν δε ατμο

ί πλουν διατηοεί τήν κοινωνίαν τού Ναυπλίου με .ας Αθή

νας.
Τελειόνομεν τήν περιγραφήν τής Ναυπλίας, προσθέ- 

τοντες τεμάχιά τινα εκ του Λέανδρου του Π . Σουτξου 
»

(* )Ή  πλατεία αυτή ώνομάζετο ούτως ένεκα μεγάλης πλατάνου 
εις τό μέσον της, ταύτην κατέκοψαν οί Οθωμανοί, και αντ ^αυτής 
εΤναι πεφυτευμέναι ετεραι, κατά τήν περίμετρον τής πλατείας.
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«Γνωρίζεις το σχμμα των αρχαίων θεάτρων; εις την 
άρχην των περιοχή τις ήριικύκ,λιος, έπειτα γύρω άμφιθέα- 
τρον βαθμιδών εκτεινόμενου καί ύψούμενον· τοιουτος ό 
λιαην του Ναυπλίου, καί ταπέριζ ορη, άνυψούμενα βαθμη
δόν, σχηματίζουσι το ευρύ αμφιθέατρου του.—

« Το φρουρών του Παλαμηδίου κατ’ άνατολάς επί βρά
χου γυμνου' εις τούς πδδας του το ασύμμ,ετρον μέτωπον 
του Ναυπλίου, εστεμμένου από το Γοτθικόν οικοδόμημα 
του όνοματοβαρβάρου ίτζ-καλε· εδώ τα γαλανα κύματα 
τής θαλάσσης· εκεί φαλακρά καί πρασινόχρους πεδιάς εκτει
νόμενη μέχρι των κοκκινωπών στεγασμάτων τού Αργους· 
έπειτα μακρόθεν τά πορφυρόχροα νέφη των βουνών, έπειτα 
έγγύθεν ή λευκόοικος Πρόνοια, έπειτα τά ποικίλα ενδύματα 
των διαβατών, έπειτα αί ποικίλα', φυσιογνωμίαι . . · Ιδού 
τό Ναύπλιον.

«Αργολίς! ς·άδιον εύρύ μεγάλων ενθυμήσεων ! φυγάδες 
Αιγύπτιοι ναυαγήσαντες παρακατέθεσαν τό πάλαι εις την 
παρθένον σου γην την σποράν του κοινωνισμοΰ· έκυοφορη-
σας, καί την πεφωτισμένην Εύρώττην έγέννησας...........

« Το Ναύπλιον φωλεά τού Ελληνισμού έν μέσφ των δει—
• νών τής κλονιζομένης Ελλάδος· τό Ναύπλιον σήμερον καί 
φωλεά τής βρεφικής Βασιλείας.— Τό Ναύπλιον ! τό παρά
δοξον μίγμα Ελληνικών Βενετικών καί Οθωμανικών αρ
χαιοτήτων ! Εις την θύραν τής θαλάσσης ή μυθολογούμενη 
βρύσις τής Ηρα;· εκεί ό Λέων τού Αγίου Μάρκου· παρέκει, 
έπιγραφαί ώς στίχο Κορανίου . . . αληθώς είκών καί αλη
θώς έμβλημα, ή πόλις ό'λη τής ηθικής των κατοίκων της, 
εχόντων σύμμικτον φυσιογνωμίαν Ελλήνων,Οθωμανών, καί j 
Βενετων ! »

Ο Ρ Α Σ Σ Ε Α Α Σ .
[Ί5ί Τόμ. ζ'. Σελ. 156-159, 165-168, 180-183' Τθμ. ή. Σελ. 5-8, 

22 -25, 38-40, 53-55, 77-79, 85-88, 102-104, 117-119, 1*5-139.]

Κ ΕΦ Α Λ . Λ θ  . Ή  Πεκουα διηγείται τά  αυτή συμβεβηχοάα.

ΠΟΤΕ καί τίνι τρόπω άνηρπάσθην,—  είπεν ή Πε- 
κουά,— σάς ειδοποίησαν ένκαιρω οί θεράποντες. Τό 
αϊφνίδιον της συμφοράς μέ κατέπληξε, καί κατ’ άρ- 
χάς, αντί νά αισθανθώ φόβον ή λύπην, κατήντησα 
μάλλον εις αναισθησίαν. Την σύγχυσιν δέ του πνεύ- 
μ,ατός μου έπηύξησεν ή ταχύ της καί ό θο'ρυβος τής 
φυγής μας, ενώ κατεδιωκόμεθα υπό των Τούρκων, 
οίτινες, ώς έφάνη ταχέως, ά·πηλπίσθησαν του να μάς 
προφθάσωσιν, ή μάλλον είπεΐν έφοβοΰντο τούς Άρα
βας, καίτοι προσποιούμενοι ότι άπειλούσιν αυτούς.

Οτε ή καταδίωξις έπαυσεν, ήλαττώθη και ή του 
ορόμου ήμών ταχύτης’ καί καθό όλιγώτερον ταρασ- 
σομένη υπό εξωτερικής βίας, ήρχμσα νά ανησυχώ 
μάλλον έσωτερικώς. Μετά τινα ώραν, έστάθημεν 
πλησίον πηγής σκιαζομένης υπό δένδρων, εις τερπνόν 
λειμώνα, όπου έκαθίσαμεν χαμαί, καί οπού οί δεσπό-

ται μάς προσέφερον έκ τής τροφής των. Εγώ άφέ- 
θην νά καθίσω μετά τών θεραπαινών μου χωριστά 
τών επίλοιπων, καί ούδείς έζήτησε νά μάς παρηγο- 
ρήση ή εξύβριση. ’Ενταύθα ήρχισα πρώτον νά αί- 
σθάνωμαι 6'λον τό βάρος τής αθλιότητάς μου. Αί 
κόραι έκάθηντο κλαίουσαι έν σιγή, καί από καιρόν 
εις καιρόν άπέβλεπον εις έμέ, βοήθειαν άπαιτούσαι. 
’Ηγνόουν εις ποίαν κατάστασιν ήμεθα προσδιορι
σμένα!, καί ήδυνάτουν νά εικάσω που ήθελεν εΐσθαι 
ό τόπος τής αιχμαλωσίας μας, ή πόθεν νά ελπίσω 
απαλλαγήν. Ευρισκόμην εις τάς χεϊρας ληστών 
καί άγριων, καί δεν ειχον κανένα λόγον νά υποθέσω 
ότι τό ελεος αυτών ήτο πλειότερον τής δικαιοσύνης 
των, ή ότι ήθελον έγκρατευθή τής θεραπείας οίασ- 
δήποτε όρέξεως. ’Ησπάσθην όμως τάς θεραπαίνας 
μου, καί έπροσπάθησα νά καθησυχάσω αύτάς, παρα
τηρούσα οτι μετεχειρίζοντο ημάς κοσμίως μέχρι τού- 
δε, καί οτι, επειδή πλέον δεν κατεδιωκόμεθα, ή ζωή 
μας δέν έκινδύνευε.

Οτε ήλθεν ή ούρα νά ίππεύσωμεν πάλιν, προσε- 
κολλήθησαν εις έμέ αί γυναίκές μου, άποποιούμεναι 
νά διαχωρισθώσιν αλλά τάς προσέταξα νά μή πα- 
ροργίζωσι τούς έχοντας ημάς εις την έξουσίαν των. 
Κατά την έπίλοιπον ήμέραν ώδοιπορούσαμεν διά χώ 
ρας άσυχνάστου καί ανόδου" έφθάσαμεν δέ μέ τό 
φέγγος της σελήνης εις την πλευράν λόφου, όπου 
έστάθμευον οί επίλοιποι τής συμμορίας. Είχονση- 
μένας τάς σκηνάς, καί αναμμένα τά πυρά των, καί 
ύπεδέχθησαν τον αρχηγόν αυτών ώς άνδρα ήγαπη- 
μένον υπό τών όπαδών του.

Εις εύρύχωρόν τι σκήνωμα είσελθοϋσαι, εύρήκα- 
μεν γυναίκας, αιτινες ειχον ακολουθήσει τούς συζύ
γους των εις την έκστρατείαν. Παρέθηκαν δέ εις 
ημάς τό ήτοιμασμένον δείπνον, καί τό κατ’ έμέ έφα- 
γον έξ αυτού μάλλον διά νά ενθαρρύνω τάς θεραπαί
νας μου παρά διάνα θεραπεύσω την όρεξίν μου. "Οτε 
τό δείπνον άφηρέθη, ήπλωσαν τούς τάπητας πρός 
άνάπαυσιν. Ημην δέ κοπιασμένη, καί ήλπιζον νά 
εύρω εις τον ύπνον κατάπαυσιν τής θλίψεώς μου. 
Προστάξασα λοιπόν νά μέ έκδύσωσι, παρετήρησα ότι 
αί γυναίκες μ ’ έκύτταζον προθυμότατα, μή περιμέ- 
νουσαι, νομίζω, νά μέ ϊδωσι τόσον εύπειθώς ύπακου- 
ομένην. Μετά δέ την αποβολήν τής άνω έσθήτός 
μου, έξεπλάγησαν εις τήν λαμπρότητα τών ίματΐων 
μου, καί μία έξ αυτών δειλώς πιος έπέθηκε τήνχεί- 
ρά της επί τών κεντημάτων. Αυτή τότε έξήλθε, 
καί μετ’ όλίγον έπέστρεψε μετ’ άλλης γυναικός, 
ήτις έφαίνετο άνωτέρου βαθμού καί μεγαλητέρας 
εξουσίας. Κατά τήν είσοδόν της μέ προσέφερε τον 
συνήθη σεβασμόν, καί λαβούσά με έκ τής χειρός, μ ’ 
ώδήγησεν εις μικροτέραν σκηνήν, έστρωμένην μέ
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ώοαιοτέρους τάπητας, όπου διενυκτέρευσα ήσύχως 
μετά τών θεραπαινών μου.

Τό πρωί, ένω έκαθήμην έπί του χόρτου, 'ήλθε πρός 
με δ αρχηγός τής συμμορίας. Άνέστην δέ νά υπο
δεχθώ αύτόν, όστις, αφού μέ προσεκύνησεν εύσεβά- 
στως, « ’Ενδοξοτάτη κυρία, είπε, καλητέρα είναι ή 
τύχη μου παρ’ όσον έστοχαζόμην μέ λέγουσιν αί 
γυναίκες ότι εχω βασιλόπαιδα εις τό στρατόπεδόν 
μου.» « Κύριε, άπεκρίθην εγώ, αί γυναίκές σου άπα- 
τηθείσαι σέ ήπάτησαν δέν είμαι βασιλόπαις, άλλ’ | 
ατυχής ξένη, ήτις έσκόπευον μετ’ όλίγον νά έξέλθω |! 
τής "χώρας ταύτης, έν ή μέλλω τώρα νά μείνω δια
παντός πεφυλακισμένη.» « όποιαδήποτε καί άν ήσαι, 
καί όθεν καί άν ήσαι, άπήντησεν ό Αραψ, καί ό ιΟι- 
κός σου καί δ τών θεραπαινών σου ιματισμός δει- 
κνύουσιν οτι δ βαθμός σου είναι υψηλός, καί δ πλού
τος σου μέγας. Διά τί δέ νά νομίζης,— σύ, ή τόσον 
ευκόλως δυναμένη νά έξαγορασθής, οτι εύρίσκεσαι 
εις κίνδυνον διηνεκούς αιχμαλωσίας ; Ο σκοπός 
τών επιδρομών μου είναι ή αυξησις τού πλούτου μου, 
ή μάλλον ειπείν ή φορολογία. Οί υίοι τού Ισμαήλ 
είναι οί φυσικοί καί κληρονομικοί δεσποται τού μέ
ρους τούτου τής ηπείρου' επειδή δέ νύν κατέχουσιν 
αυτό ξένοι αρπαγές, άναγκαζόμεθα νά λαμβάνωμεν 
άπ’ αύτών διά τής ρομφαίας τά δικαίως ήμΐν άνή- 
κοντα. 'Η βία δέ τού πολέμου δέν συγχαίρει κάμ- 
μίαν διάκρισιν ή λόγχη, ήτις άνυψούται κατά τού 
έγκλήματος καί τής δυνάμεως, πίπτει ένίοτε κατά 
τής ακακίας καί τής πραότητος.»

« Πόσον όλίγον, είπον, έφανταζόμην ότι χθές ήθε
λε πέσει κατ’ έμού !»

« Τά δυστυχήματα πρέπει πάντοτε νά περιμένων- 
ται, άπεκρίθη δ Άραψ. Εάν δ όφθαλμος τής εχθρο
πραξίας έγνώριζε σέβας ή ελεος, άρετή ώς ή ίδική 
σου ήθελεν έξαιρεθή πάσης βλάβης. Ά λλ’ οί άγ
γελοι τής θλίψεως έξαπλούσι τά βρόχια των επίσης 
διά τούς έναρέτους καί τούς πονηρούς, διά τούς κρα- 
ταιούς καί τούς ευτελείς. Μή γίνου απαρηγόρητος· 
δέν είμαι εις τών άνομων και σκληρών αλιτήριων 
τής ερήμου· γνωρίζω τούς κανόνας τού άστυκοΰ βίου' 
θέλω προσδιορίσει τό λύτρον σου, δώσει διαβατήριον 
εις τόν άγγελιαφόρον σου, καί έκπληρώσειν ακριβώς 
τάς συμφωνίας μου.»

Πεοιττόν είναι νά είπω πόσον μέ ήδυνεν ή εύπρο- 
σηγορία του· επειδή δ’ ένόησα ότι δεσπόζον αύτού 
πάθος ήτον ή φιλαργυρία, ήρχισα νά στοχάζωμαι 
μικρότερον τόν κίνδυνόν μου' καθότι δέν μ ελάνθα- 
νεν ότι ούδεμία ποσότης ήθελε κριθήν υπέρογκος διά 
τήν άπολύτρωσιν τής Πεκουάς. Τόν ειπα ότι δεν 
ήθελε λάβει κάμμίαν αιτίαν νά μέ κατηγορήση ώς 
άγνώμονα, εάν μέ περιεποιείτο φιλοφρόνως· και ότι

δποιονδήποτε λύτρον, δίκαιον νά δοθή διά κόρην κοι
νού βαθμού, ήθελεν άσμένως πληρωθήν, άλλ’ ότι δέν 
πρέπει νά έπιμένη εις τό νά μέ θεωρή ώς βασιλό- 
παιδα. Είπεν ότι ήθελε σκεφθή τί νά ζητήση, έπει
τα δέ, μειδιάσας, προσεκύνησε καί άπήλθε.

Μετ’ όλίγον, μέ περιεστοίχησαν αί γυναίκές του, 
έκάστη άγωνιζομένη νά φανή μάλλον τής άλλης πε
ριποιητική- καί αύταί δ ’αί θεράπαιναί μου υπηρε
τούντο εύσεβάστως. 'Ωδοιπορούσαμεν βραδέως καί 
έν άνέσει. Τήν τετάρτην ήμέραν, μέ είπεν δ άρχη- 
γός ότι τό λύτρον μου πρέπει νά ήναι διακόσιαι ούγ- 
γίαι χρυσού- τάς οποίας όχι μόνον τόν ύπεσχέθην, 
αλλά τόν είπα οτι ήθελον προσθέσειν ακόμη πεντή- 
κοντα, Ιάν μετεχειρίζετο έντίμως έμέ τε καί τάς θε
ραπαίνας μου.

Ουδέποτε άρχήτερα ένόησα τοσοΰτον τήν δύναμιν 
τού χρυσού. Έκτοτε ώδηγείτο παρ’ έμού ή συνο- 
δία. 'Η πορεία έκάστης ημέρας ήτο μακροτέρα ή 

! βραδυτέρα ώς εγώ διέταττον, καί τά σκηνώματα έσή- 
νοντο όπου έκρινον εύλογον νά άναπαυθώ. Είχομεν 
ηδη καμήλους καί άλλα εις άνάπαυσιν άπαιτούμενα’ 
αί ί'διαί μου γυναίκες ήσαν πάντοτε εις τό πλευράν 
μου, καί διεσκέδαζον παρατηρούσα τά ήθη τών πλα- 
νησιέδρων έθνών, καί θεωρούσα λείψανα αρχαίων οι
κοδομημάτων, άτινα εις μακρυνόν τινα αιώνα άφθό— 
νως έκαλλώπιζον τάς έγκαταλελειμμένας ταύτας 
χώρας.

Ο αρχηγός τής συμμορίας δέν ήτο γραμμάτων 
άαοιρος. ’Ηδύνατο νά δοοιπορή διά τών αστέρων ή 
τής πυξίδος, καί είχε σημειώσειν εις τάς εκστρατείας 
του τούς άξιολογωτέρους τόπους. Εκαμε δέ εις 
έαέ τήν παρατήρησιν ότι κάλλιον διατηρούνται αι 
οίκοδομαί εις μέρη δυσπρόσιτα καί ολιγάνθρωπα· 
διότι, άφού άπαξ χώρα τις παρακμάση έκ τής πρώ
της αυτής λαμπρότατος, όσον πλειότεροι μείνωσι κά
τοικοι, τόσον ταχυτέρα ή φθορά. Οί τοίχοι παρέχου- 
σι πέτρας πολύ εύκολώτερον παρά αί λιθοτομίαι· κα- 
θαιρούνται δέ ανάκτορα καί ναοί διά νά κατασκευα- 
σθώσιν ιπποστάσια έκ κοκκωτού, καί καλύβαι έκ 
πορφύρου.

ΚΕΦΑΛ. Μ'. Ή  Πεκουα εξακολουθεί τήν διηγησιν των 
αυτή συμβεβηκότων.

'Εβδομάδας τινάς περιεφερόμεθα τοιουτοτρόπως, 
εί'τε, ώς έ άρχηγός μας έπροσποιείτο, διά τήν ίδικήν 
μου εύχαρίστησιν, είτε, ώς έγω μάλλον υπωπτευον, 
διά τινάς ίξίας αυτού υποθέσεις. *Επροσπάθουν δέ 
νά φαίνωμαι ευχαριστημένη, έπειδή ή σκυθρωπότης 
καί ή άγανάκτησις ούδέν ήθελον χρησιμεύσει, καί ή 
ποοσπάθεια αύτη παραπολύ συνέτεινεν εις τήν γαλή
νην τού πνεύματός μου* άλλ’ ή καρόία μου ητο παν-
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τοτε μετά τής Νεκαγίας, καί τά -πάθη τής νυκτός 
μεγάλως ύπερέβαινον τάς διασκεδάσεις τής ήμέρας. 
Αί γυναίκες μου, αίτινες πάσας τάς φροντίδας αύτών 
ερριπτον έπί τής δεσποίνης τιον, καθησύχασαν τό 
πνεύμα, αφού μέ ειδον τιμήν καί σέβας άπολαμβά- 
νουσαν, καί παρεδίδοντο εις τάς τυχηράς του κόπου 
ήαών ανακουφίσεις αμέριμνοι καί άλυποι. Μ’ εΰ- 
φραινε δέ ή χαρά των, καί μ ’ ένεψύχου ή εμπιστοσύνη 
των. Η θέσις μου είχ ε καταντήσει πολύ όλιγώ- 
τερον φοβερά, αφού ειδον δτι σκοπός των περιπλανή
σεων του Αραβος ήτο μόνον ό πλουτισμός. Η φι- 
λαργυρία είναι μονοειδής καί εύάγωγος κακία- άλλαι 
πνευματικαί άσθένειαι διαφέρουσιν εις διάφορα υπο
κείμενα- τό καταπραΰνον τήν ύπερηφανίαν του ενός 
προσκρούει εις τήν ύπερηφανίαν τοΰ άλλου- άλλ’ εις 
τήν εύνοιαν του φιλαργύρου είναι εύκολος ή οδός—  
φέρε άργύριον, καί τό παν κατορθοϋται.

’Εφθάσαμεν έπί τέλους εις τήν κατοικίαν τού αρ
χηγού μας, δυνατόν καί εύρύχωρον πέτρινον οικοδό
μημα είς νήσόν τινα τού Νείλου, κειμένην, ώς μέ 
είπαν, ύπό τον Τροπικόν. « Κυρία, είπεν ό ’Αραψ, 
μετά τους κόπους τής οδοιπορίας αναπαύσου ολίγας 
έβδομάδας είς τό μέρος τούτο, όπου συ θέλεις δε- 
σπόζειν. 'θπόλεμος είναι το ένασχόλημά μου- έκ- 
λεξα λοιπόν τήν αφανή ταύτην κατοικίαν, δθεν δύνα
μαι απροσδόκητος νά έξέρχωμαι, καί όπου δύναμαι 
ακαταδίωκτος νά οπισθοδρομώ. Εμπορείς τώρα εν 
ασφαλεία νά ήσυχάσης- ενταύθα ύπάρχουσι μεν όλί- 
γαι ήδοναί, άλλ’ ούδείς κίνδυνος.» Μέ ώδήγησεν 
έπειτα είς τά ενδότερα δωμάτια, καί καθίσας με έπί 
κλίνης πολυτελούς, έπροσκύνησε, καί άπήλθε.

Αί γυναίκές του, αίτινες μ ’ έθεώρουν ώς αντίζηλον, 
μέύπέβλεπον κακεντρεχώς- άλλ’ είδοποιηθεΐσαι μετ’ 
ού πολύ ότι ήμην μεγάλη δέσποινα κρατουμένη μό
νον διά τό λύτρον μου, ήρχισαν ν ’ άμιλλώνται προς 
άλλήλας είς τάς φιλοφρονήσεις καί τον σεβασμόν.

Καί αυθις παρηγορηθείσα μέ νέας διαβεβαιώσεις 
τα-/είας έλευθερώσεως, διεσκέδαζον ήμέρας τινάς,τά 
καινοφανή τού τόπου παρατηρούσα. Τά πυργίόια 
εβλεπον τήν χώραν είς μεγάλην άπόστασϊν, καί πα- 
ρ είχον θέαν πολλών τού ρύακος ελιγμών. Τήν ήμέ- 
ραν περιεπλανώμην από τόπου είς τόπον, ώς ό δρόμος 
του ήλίου έποίκιλλε τήν λαμπρότητα τού θεάματος, 
καί εβλεπον πολλά πράγματα άτινα ουδέποτε είχον 
ίδεϊ πρότερον. Οί κροκόδειλοι καί 'ιπποπόταμοι εί
ναι πάγκοινοι είς τήν ακατοίκητου ταύτην χώραν, καί 
πολλάκις έθεώρουν αυτούς έντρομος, καίτοι γνωρί- 
ζουσα ότι δέν ήδύναντο νά μέ βλάψωσιν. ’Επί τινα 
καιρόν ήλπιζον νά ίδω Σειρήνας καί Τρίτωνας- άλλά 
τοιαύτα όντα δέν έφάνησαν ποτέ, καί ό Αραψ μάλισα, 
οτε ήρώτησα περί αύτών, ένέπαιςε τήν εύκολοπι- 
στίαν μου.

Τήν νύκτα μέ συνώδευε πάντοτε ό κύριός μου είς 
τινα πύργον προσδιωρισμένον είς ουρανίους παρατη
ρήσεις, οπού έπροσπάθει νά μέ διδάξη τά ονόματα 
καί τούς δρόμους τών άστέρων. Είς τήν σπουδήν 
ταύτην δέν είχον πολλήν κλίσιν- ά λλ’ ήτον ανάγκη 
πάσα νά φαίνωμαι προσεκτική προς εύαρέστησιν τού 
διδασκάλου μου, όστις μεγάλως έκαμαρόνετο διά τάς 
άστρονομικάς γνώσεις του- καί προσέτι έβλεπον ότι 
πρέπει νά ένασχολώμαι οπωσδήποτε είς μετρίασιν 
τής αηδίας, ήν ήσθανόμην έν τώ μέσω τών αυτών 
άντικειμένων πάντοτε διατρίβουσα. Εβαρυνόμην 
νά βλέπω τό πρωί πράγματα, άφ’ ών είχον άποσρέ- 
ψει τούς οφθαλμούς βεβαρημένη τό εσπέρας- όθεν 
εύχαριστούμην έπί τέλους νά παρατηρώ τούς αστέ
ρας μάλλον ή ν’ άπρακτώ- -άλλά δέν ήΟυνάμην πάν
τοτε νά συνάξω τούς διαλογισμούς μου, καί πολλά
κις διενοούμην περί τής Νεκαγίας οπότε άλλοι μ 
έφαντάζοντο θειυροΰσαν τούς ουρανούς. Ο Αραψ 
μετ’ ολίγον άνεχώρησεν είς άλλην έκστρατείαν, καί 
τότε μόνην εύχαρίστησιν είχον νά συνομιλώ μέ τάς 
θεραπαίνας μου περί τής συμφοράς ήτις είχε μάς 
άποστερήσει τής ελευθερίας,καί τής ευδαιμονίας όσην 
όλαι ήθέλομεν άπολαύσειν είς το τέλος τής αιχμα
λωσίας μας.

«Γυναίκες εύρίσκοντο είς τό φρούριον τού Αρα- 
βός σου, είπεν ή βασιλόπαις- διά τί δέν έκαμνες αύ- 
τάς συντρόσους σου; διά τί δέν συνδιελέγεσο καί συν- 
διεσκέδαζες μετ ’αύτών ; ’Εάν έκείναι είργάζοντο ή 
εύθύμουν, πώς σύ νά φθείρης τήν ζωήν έν άκάρπω 
μελαγχολία; ή διά τί δέν ήδύνασο νά ύποφέρης ολί
γους μήνας τήν κατάστασιν, είς ήν έκείναι ήσαν κα- 
ταδεδικασμέναι οιά βίου;»

« Αί διασκεδάσεις τών γυναικών, άπεκρίθη ή Πε- 
κουά, ήσαν μόνον παιδαριώδες παίγνιον, όπερ ήτον 
άδύνατον νά έπασχολήση νοΰν είς τά σπουοαιοτερα 
συνειθισαένον. Εγώ ήδυνάμην νά πράξω παν ό,τι 
έκείναι έχαιρον πράττουσαι άπλώς Οιά τών αισθήσε
ων, ενώ αί διανοητικαί μου δυνάμεις έπέτων είς τό 
Κάϊρον. ’Εκείναι έτρεχον άπό θαλάμου είς θάλα
μον, ώς τό πτηνόν άναβαίνει καί καταβαίνει από σύρ
ματος είς σύρμα έν τώ κλωβίω του. Ωρχούντο χά- 
ριν τής κινήσεως, ώς σκιρτώσι τά άρνία είς τον λει
μώνα. 'Η μία έπροσποιεΐτο ότι έκτυπήθη Οιά νά 
τρομάξωσιν αί λοιπαί, ή έκρύπτετο διά νά τήν ζητή- 
ση άλλη τις. Μέρος τού καιρού των διήγον παρα- 
τηοούσαι τήν πρόοδον ελαφρών σωμάτων καταπλε- 
όντων έπί τού ποταμού, καί μέρος παρατηρούσαι τά 
διάφορα σχήματα, είς ά τά νέφη διεσχίςοντο έν τοις 
ούρανοίς.

« ΐρ γ ο ν  αύτών ώς έπιτοπλείστον ητο τό κέντη
μα, είς ο έβοηθούντο ένίοτε ύπ’ έμοΰ καί τών Οερα-
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παινών μου- άλλά γνωρίζεται ότι ό νοΰς ευκόλως 
οεύγει άπο τών δακτύλων, καί βέβαια δέν θέλετε 
ύποπτευθήν ότι τήν αιχμάλωτον καί απούσαν έκ τής 
Νεκαγίας Πεκουάν ήδύναντο νά παρηγορήσωσιν άνθη 
μεταξωτά.

« Εκ τής συνδιαλέξεώς των ώσαύτως ούόεμία έλ- 
πίς εύχαριστήσεως- καθότι περί τίνος ήδύναντο νά 
συνδιαλεχθώσι; Δέν είχον ίόεϊ τίποτε, καθό έξ απα
λών ονύχων είς τον στενόν έκεΐνον τόπον όιατρίψα- 
σαι- τών δέ πραγμάτων όσα δέν είχον ίοείν ήτον 
αδύνατον νά εχωσι γνώσίν τινα, καθό μή δυνάμεναι 
νά άναγινώσκωσι. Δέν είχον κάμμίαν ιδέαν έκτος 
τών ολίγων πραγμάτων τών έντός τής όράσεως αύ
τών, καί μόλις είχον ονόματα δι’ άλλο τι πλήν διά 
τά ένδύματα καί τήν τροφήν των. Θεωρούμενη ώς 
άνωτέρου χαρακτήρος, έκαλούμην πολλάκις νά δώσω 
τέλος είς τάς διενέξεις των, περί ών άπεφάσιζον όσ»ν 
ήδυνάμην δικαίως. ’Εάν ήτο τρόπος νά εύχαρισώ- 
μαι άκούουσα τά παράπονα έκάστης κατά τών έπι- 
λοίπων, ό καιρός μου ήθελεν εύκόλως οαπανάσθαι- 
άλλά τά αίτια τής άπεχθείας των ήσαν τόσον μικρά, 
ώστε δέν ήδυνάμην νά τάς άκροάζωμαι χωρίς νά 
διακόπτω τήν σειράν τού λόγου των.»

« Πώς, είπεν ό 'Ρασσέλας, δύναται δ ’Αραψ, όσις, 
καθώς μάς παρέστησας, δέν είναι άμοιρος προτερη
μάτων, νά εύχαριστήται μέ τοιαύτας γυναίκας ; Εί
ναι τάχα καθ’ υπερβολήν ώραίαι;»

« Δέν στερούνται, είπεν ή Πεκουά, τό άορανες και 
αγενές έκεινο κάλλος, τό δυνάμενον νά ύπάρχη άνευ 
ζωηρότητος ή μεγαλοπρεπείας, άνευ νοητικής δρα- 
στηριότητος ή ήθικής υπεροχής. Αλλ είς άνθρω
πον οποίος ό ’Αραψ, τοιούτον κάλλος ήτο μόνον άν
θος τυχαίως δρεπόμενον καί άμελώς άπορριπτόμε- 
νον. 'ϋποιασδήποτε ήδονάς καί αν εύρισκε μεταξύ 
των, δέν ήσαν βέβαια αί τής φιλίας ή τής συνανα
στροφής. Οτε συνέπαιζον πέριξ αύτού, έθεώρει αύ- 
τάς μέ απρόσεκτου υπεροχήν- οτε δέ ήμιλλώντο ποια 
μάλλον νά έλκύση τά βλέμματά του, άπέσρεφεν ένίοτε 
αηδιασμένος. Αμοιροι πασης γνωσεως, Οεν ήου- 
ναντο διά τής συνδιαλέξεώς νά έλαττώσωσι τήν ανίαν 
τής ζωής- διά τής αγάπης των, ειτε ειλικρινούς, ειτε 
μόνον κατ’ επιφάνειαν, δέν έκίνουν αύτόν είς υπερηφά
νειαν ούτε είς εύγνωμοσύνην,— διότι ποϊον άλλον 
είχον νά προτιμήσωσι; ποΐός ποτε επαιρεται όιατα 
μειδιάματα γυναικός, ήτις δέν βλεπει άλλον άνορα, 
ή ποιος ύποχρεούται διά ύπόληψιν, τής όποιας αγνοεί 
τήν ειλικρίνειαν ;»

« Κυρία μου, είπεν ό "ΐμλακος, μακάριζε σεαυτήν 
ότι τόσον εύκόλως άπελύθης. Πώς άνθρωπος πει
νών καί διψών τήν σοφίαν, καί είς νοητικόν λιμόν 
ευρισκόμενος, ήθέλησε νά χάση τοιούτον σνμποσιον,

οποίον ή συνδιάλεξις τής Πεκουάς, είναι τωόντι με
γάλης άπορίας πρόξενον.»

« Στοχάζομαι, άπεκρίθη ή Πεκουά, ότι προς και
ρόν ήτο μετέωρος- διότι, οσάκις έπρότεινα ν’ άπο- 
στείλω άγγελιαφόρον είς τό Κάϊρον, ευρισκεν άφορ- 
μάς αναβολής. ’Ενώ ήμην κρατημένη έν τώ οϊκω 
αύτού, έκαμε πολλάς έκορομάς είς τήν περιχωρον, 
καί ίσως δέν ήθελέ ποτε μέ έλευθερώσειν, άν ευρι- 
σκεν όσην έπεθύμει λείαν. Επανήρχετο οέ πάντοτε 
εύπροσήγορος,μέ διηγείτο τά συμβεβηκότα, καί ήγά- 
πα ν ’άκούη τάς παρατηρήσεις μου. Οτε παρεβία- 
ζον αύτόν νά στείλη τά γράμματά μου, μέ κΛτεπρά- 
ϋνε τιμήν καί ειλικρίνειαν έπαγγελλομενος- οτε οέ 
πλέον έδυσκολεύετο νά μέ άρνηθή τήν χάριν, έξεκινει 
μετά τού λόχου του, καί μέ άφινε νά κυβερνώ έν τή 
άπουσία του. Περιττόν είναι νά είπω πόσον μέ κα- 
τέθλιβεν ή έκ προμελέτης αΰτη αναβολή, καί έφοβού- 
μην ένίοτε ότι ήθελον λησμονηθήν ότι ήθέλετε άνα- 
χωρήσειν άπο τό Κάϊρον, καί ότι ήθελον άναγκασθή 
νά τελειώσω τάς ήμέρας μου είς νησίον τού Νείλου.

« Κατήντησα έπί τέλους άπηλπισμένη καί βαρύ
θυμος, καί τόσον ολίγον έφρόντιζον νά διασκεοάςω 
αύτόν, ώστε πρός καιρόν συνδιελέγετο συχνά μετά 
τών θεραπαινών μου. Νά πέση είς έρωτα μετ ¿κεί
νων ή μετ’ έμοΰ, ήθελεν εισθαι έπισης ολέθριον και 
δέν μέ ήρεσκε πολύ ή αύξουσα φιλία- αλλ ολίγον Οι- 
ήρκεσεν ή ανησυχία μου- διότι, αφού άνελαβον όπω- 
σοΰν τήν ίλαρότητά μου, έπανήλθεν εις έμε, και δεν 
ήδυνάμην νά μή περιφρονήσω τήν προτεραν μου υπο
ψίαν.

« ’Ανέβαλλεν έτι νά στείλη τινά είς ζήτησιν τού 
λύτρου μου, καί ίσως ούδέποτε ήθελεν άποφασισειν, 
άν ό έπίτροπός σας δέν ήρχετο πρός αύτόν. Τό χρυ- 
σίον δέ, όπερ δέν ήθελε νά μεταπέμψη, δέν ήδυνήθη 
ν’ άποβάλη προσφερόμενον. Εσπευσε να έτοιμασθή 
διά τήν ενταύθα οδοιπορίαν μας, ώς άνθρωπος απαλ
λαχθείς έσωτερικού τίνος άγώνος. Εγώ δ ασμένως 
άπεχαιρέτησα τάς συγκατοίκους μου, αίτινες μ απέ
λυσαν μέ ψυχράν αδιαφορίαν.»

’Ακούσασα ή Νεκαγία τήν διήγησιν τής εύνοου- 
μένης της, άνέστη καί ένηγκαλίσθη αύτήν ό οε Ρασ
σέλας έδωκεν είς τήν Πεκουάν εκατόν ούγγιας χρυ
σού, άς έφιλοδώρησεν έκείνη είς τον Αραβα άντι τών 
προτεταγμένων πεντήκοντα.

Β Ρ Ε Τ Λ Χ Ο Ι  Λ Π Ο Ι Κ Ο Ι .— Τί» 1842 άπφκησαν έκ τ';·; 

Μαγάλης Β φ τ α ι ία ς  123,341 άτομα.· έκ του άρι&μού το ύ 

τον, 74,083 άνεχοίρησαν έκ τν,ν ’Α γ γ λ ία ς , 40,554 έκ τζν 
’Ιρλανδίας, και 13,108 έκ τής Σ κ ω τία ς . {
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ι Ε Ρ Α Σ  Γ Ε Ω 
Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ .  Ά ρ ιθ . 7.

Ν Η ΣΟ Ι Γ Η Σ Μ Ε Σ Ο ΓΕ ΙΟ Υ  Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ .

Ε Κ Τ Ο Σ  των νήσων του Αιγαίου πέλαγους, αΐτινες ήδη περιε- 
γράφησαν αετα τής Μικρας Ά σίας, άναφέρονται εις τό ; Γραφός 
αί ακόλουθοι σημαντικαί νήσοι τής Μεσογείου θαλάσσης.

'Η  Κύπρος, πλησίον εις τα παράλια τής Συρίας καί τής Μι
κρά; Ά σίας, μεγάλη νήσος καί εις την ίεραν ιστορίαν διάσημος 
ώ ; πατρίς του ’Αποστόλου Βαρνάβα (Π ρ. δ'. 36,) καί του φιλόξε
νου Μνάσωνος. (Π ρ . κά. 16.) Ε ις αυτήν καταφυγόντες Χριστια
νοί τινες, μετατόν φόνον του Στεφάνου, έκήρυξαν τό Εύαγγέλιον, 
(Πρ. ιά. 19,) καί μετά ταϋτα δ Παύλος καί δ Βαρνάβας (ιγ '. 5,) 
ε’ις τοίις δποίους άντεστάθη δ μάγος Έ λύμας, οστις καί ετυφλώθη 
εις τον λόγον του Παύλου.

'Η  Κόπρος δποθε’τεται οτι είναι ή νήσος, ήτις άναφερεται καί 
εις τήν Παλαιόν Διαθήκην υπο το όνομα Κ ιττείμ ή Κ ητιειμ, Άρ. 
χδ '. 24, ‘Ησα. κγ'. ι, 12, κτλ. ^Ητο δέ τωόντι πόλις εις το νοτιο
ανατολικόν με'ρος τής νήσου δνομαζομενη Κίτιον, τής δποίας σώ
ζονται ερείπιά τινα όχι μακράν τής σημερινής Λάρνακος.

Μόναι δε πόλεις τής Κόπρου άναφερόμεναι εις τήν Νε'αν Δια
θήκην είναι ή Σαλαμίς εις τό ανατολικόν μέρος της νήσου, τής 
οποίας δέν εσιόθησαν μέχρι τής σήμερον ερείπια, καί ή Πάφος 
εις τό δυτικόν άκρον τής νήσου, όπου ε’κατοικοϋσεν δ ανθύπατος 
Σέργιος Παύλος. Πρ. ιγ '. 6. Εντεύθεν δ Βαρνάβας καί δ Παύλος 
ίπλευσαν διά τήν Παμφυλίαν.

ΤΙ Κρήτη είναι νήσος αξιόλογος, εχουσα κλίμα ώραιότατον καί 
προϊόντα παμπληθή. Άναφέρεται δέ μόνον εις τάς Πράξεις των 
Αποστόλων καί εις τήν προς Τίτον Ιπιστολήν.

ΤΙ Σαλμώνη εις τό ανατολικόν άκρον τής νήσου άναφέρεται 1ν 
παρόδω, ΙΙρ. κζ'. 7, ιυς πρώτον μέρος τής νήσου όπου εοθασεν 
Ά π .  Παύλος. ' δ

Οί Καλοί Λιμένες καί ή Λασαία (Π ρ . κζ'. 8,1 ήσαν εις τό νο
τιοδυτικόν παράλιον· δμοίιος καί δ Φοίνιξ λιμήν. Έ δ . 12.

Ή  Κλαύδη, (έδ. 16,) σήμερον Γόζα ή Γόζο, ήτο μικρά κα' 
ασήμαντος νήσος τριάκοντα περίπου μίλια πρός νότον του δυτικοΰ 
μ-έρους τής Κρήτης.

ΤΙ Μελίτη, μεταξύ Σικελίας καί ’Αφρικής, εΤναι μεν μικρά 
νήσος, αξιομνημόνευτος όμως, διότι εκεί εναυάγησεν δ Ά π . Παύλος 
δμ.ου με άλλους 275, οιτινες όλοι διεσώθησαν κατά τήν πρόρρησιν 
αύτοΰ. Πρ. κ ζ . 34, 44, κή. ι .  ’Ενταύθα έκήρυξε καί τό Εύαγγέ- 
λ.ον, καί ίάτρευσε πολλούς.

Ιή ς  Σικελίας πρωτεύουσα ήσαν αί Συρακουσαι, πόλις πλούσια 
και εμπορικωτατη. Ε ις ταυτην εμεινεν δ Απόστολος τρεις ήυιέ- 
ρας. Πρ. κή. 12,

ΙΤΑΛΙΑ.
Εις την ιστορίαν των του Αποστολου Παυκου δδοιποειών άνα- 

φέρετνΐ ή ’Ιταλία, Πρ. ιζ'. 2, κζ'. ι ,  6, καί εις τήν πρός Έ β ρ . Έ π .  
κεφ. ιγ . 24, οί τής Ιταλίας Χριστιανοί άσπάζονται τους έν Π α
λαιστίνη.

Μητροπολις 6ε τής Ιταλίας καί σχεδόν του κόσμου όλου κατά 
τοός χρόνους τών ’Αποστόλων δπήρχεν ή Ρ Ω Μ ΙΙ, κείμενη παρά 
τον Τίβεριν ποταμόν είς 4(" 54' βορ. πλ. καί 12° 29'  άν. μηκ. Π α- 
ραλειπομεν οε την λεπτομερή περιγραφήν τής αρχαίας αυτής κα- 
ταστάσεως και των σωζομένων &ος είς τάς ημέρας μας ερειπίων 
της, επειδή δέν σαφηνίζουσι τήν Τεράν Γραφήν.

Ό  Παύλος δπήγεν είς τήν 'Ρώμην πιθανώς κα:ά τό 63 Σ ω 
τήριον έτος, καί εκεί διέμεινε δό,ο έτη, δέσμιος μέν, αλλά κηρυτ- 
των άκωλότως τό Εύαγγέλιον του Χρίστου. Δίς άπελογήθη έμ
προσθεν τοΰ Αύτοκράτορος Νέρωνος ύπέρ έαυτοϋ καί του Ευαγ
γελίου, (Β'. Τιμ. δ'. 16, καί υποσημ. είς αυτήν τήν επιστολήν,) 
καί άπεκεφαλίσθη κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν είς τάς Σιλβίας 
Άκουας τρία μίλια έξω τής 'Ρώμης, τό 66 έτος.

Άλλαι πόλεις τής Ιταλίας άναφερόμεναι είς τάς Πράξεις τών 
’Αποστόλων είναι

Τό 'Ρήγιον, πόλις παραθαλάσσιος είς τό νοτιοδυτικόν άκρον 
τής ’ Ιταλίας αντίκρυ τής έν Σικελία Μεσσήνης. ’ Ενταύθα, φθά- 
σας έκ τών Συρακουσών εμεινεν δ ’Απόστολος μίαν ήμεραν. Πρ. 
κή. 13. Είς τά 1782 τό 'Ρήγιον ήφανίσθη διά σεισμού.

Οί Ποτίολοι, νϋν Ποτσουόλο, οκτώ μίλια πρός δυσμάς τής Νεα- 
πόλεως. Έκεΐ δ Παύλος καί οί συνοδοιπόροι του, ευρόντες άδελ - 
φους, έμειναν έπτά ήμέρας.

Ό  Άππιος Φόρος καί αί Τρεις Ταβέρναι ήσαν κώμαι τού Αα- 
τίου, κείμεναι πρός νότον τής 'Ρώμης κατά τήν ’Αππίαν λεγομέ- 
νην δδόν. Πρ. κή· 15.

ΙΣΠΑΝΙΑ.
Σκοπόν έΤχεν δ Ά π . Παύλος νά ίιπάγη έως είς τήν'Ισπανίαν 

διά νά κηρύξη καί εκεί τό Εύαγγέλιον. 'Ρωμ. ιέ. 24. Ά λλ’ ή 
Γραφή δέν μας πληροφορεί βητώς άν έζησε νά έκτελέση τόν σκο
πόν τούτον.

Ή  Θαρσείς, (Ίωνα ά. *, κτλ.) πιθανώς ήτον ή μισημβρινω- 
τάτη επαρχία τής 'Ισπανίας, ή υπό τών Ελλήνων δνομαζομενη 
Ταρτησσός. Είναι δέ βέβαιον ότι υπήρχε καί άλλη Θαρσεις είς 
τήν ’Αραβίαν,’ Αφρικήν, ή ’Ινδίαν, πρός ήν διευθόνοντο πλοία από 
τήν έν τή Έρυθρα Θαλάσση Άσιών Γαβέρ. Β’. Παρ. π'. 36.

Ή . Ρ” *

I J O  Τ  όποια  είναι είς την Γ α λλ ία ν  ή κατάστααις τής δευ- 

τεροβήθμου ίχπαιδενσεω ς, κατά τήν εκ&εσιν τοΰ Κ υρίαν  

Θ ιέρσοι' —
' Τ πάρχει εν Πανδιδακτήριον, δ ιενθννον ά π  ευθείας  46 

Β ασιλικά  Π αιδαγω γεΐα  καί 19,000 μαθητής'

Λ ιενθ ννο ν  εκ σύμφωνον μ ι τονς δήμους 312 δ ημ οτικά  

Σ χολεία  καί 20,000 μαθητής'

Έ φορενον απλώ ς  1,016 ιδιαίτερα Π αιδαγω γεΐα , έμπερι- 

λαμβήνοντα  36 ,000 μαθητής'

Μ ή επενεργούν τέλος πάντων, μήτε φρόντιζαν νά ενεργή 

έζονσίαν τινά  επί 118 Π ροκαταρκτικών ’Εκκλησιαστικών 

Σ χολείω ν, είς a  φοιτώ σι 20 ,000 νέοι.

I I O J E M O l  T O T  Ν Λ Π Ο Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ .— Ο  αριθμός τών 
φ ονενθέντω ν είς τά ς  μ ά /α ς , όσαι σι¡νεκροτήθησαν υπό την 

στρατηγίαν τον Β  ιναπήρτου, άναβαίνει είς 1,81 1,500. ’Εάν 

Si προσθέσωμεν καί τονς ακολούθω ς άποΟ ανόντας εκ τών 

τραυμάτω ν όσα ίλαβον, και τοίις πεσόντας εις τονς ήσημήν- 

τονς άκροβολιαμοΰς, ώς καί είς τάς ναυμαχίας, τών όποιων, 

κ α ί τοι απών, ήτον αίτιος ό Κ α π ολέω ν, τό ολικόν κεφήλαιον 

θέλει υπερβαίνει 2,000,000.
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Η ΚΙΡΚΛΣΣΙΛ ΚΑΙ 01 ΚΙΡΚΑΣΣΟΙ.
(Συνέχεια. Ίδε Σελ. 133-135.)

<5 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ τής Κιρκασσίας, κατά τον πιθανώ- 
τερον υπολογισμόν, δέν υπερβαίνει τάς 5 0 0 ,0 0 0 .  
Διαιρούνται δέ οί Κιρκασσοι είς τρεις κλάσεις*— ή 
πρώτη είναι ή τών μεγιστάνων, οιτινες θεωρούνται 
ώς οί επίσημοι αρχηγοί του τόπου· κρέμαται δ’ ή 
εξουσία των έκ του αριθμού τών δουλοπαροίκων, 
συγγενών, καί συμμάχων, δσους δύνανται νά όπλίσω- 
σι πρός υπεράσπισή εαυτών κατά τών γειτόνων των, 
ή είς τάς ληστρικάς έπιδρομάς των. Πολλάκις αί 
γυναίκες καθιστώσι μεγιστάνας τούς άνδρας αυτών 
άλλ’ οί τοιοΰτοι δέν είναι κατ’ ούδένα λόγον τόσον 
έντιμοι, όσον οί διά τών όπλων άξιούμενοι τού βαθ
μού αύτοΰ. ’Εν γένει έπικρατει μεγάλη ίσότης, καί 
ύπάρ/ει φυσική τις υποταγή, είς τρόπον ώστε νέος 
τις έκ τών μεγιστάνων, ακόμη καί καθ’ ήν ήμέραν 
ήθελεν αριστεύσει μαχόμενος, δέν συγχωρεΐται νά 
καθίση ενώπιον πρεσβυτέρου άνευ τής άδειας του. 
Τά μόνα τών μεγιστάνων προνόμια είναι μείζων με- 
ρίς τών έκ τοΰ πολέμου λαφύρων, καί προσέτι τοΰ 
δασμού οστις έπιβάλλεται είς τά τήν παραλίαν έπι- 
σκεπτόμενα έμπορικά πλοία. Τό ή'μισυ τούτου ανή
κει είς τούς μεγιστάνας, οιτινες διαιροΰσιν αυτόν είς 
τούς συνεκστρατεύοντας, ή είς τούς κατοίκους τών 
κωμών όπου ένεργεΐται τό προς τούς ξένους έμπό- 
ριον.

Τήν δευτέραν κλάσιν συνιστώσιν οί εύγενεϊς, οί- 
τινες άποκτώσι μεγάλην δύναμιν δι’ έπιγαμιών πρός 
επισήμους οικογένειας· έχουσι δέ καί ούτοι, ώς οί 
μεγιστάνες, τό προνόμιον τοΰ φορειν ερυθρά πέδιλα. 
Τής τρίτης κλάσεως είναι οί δουλοπάροικοι, όμοιά- 
ζοντες τούς έν Ευρώπη δουλοπαροίκους κατά τόν με- 
σαιώνα. ’Εκ γενεάς είς γενεάν διατελοΰσιν έξαρτώ- 
μενοι από τοΰ μεγιστάνας, τάς γαίας τοΰ οποίου καλ- 
λιεργοΰσιν έν καιρώ ειρήνης, υπερασπίζονται δ’ έν 
χαίρω πολέμου. "Εκαστος αύτών έχει ιδίαν του 
γην καί βοσκήματα, μηδόλως άνήκοντα είς τον με
γιστάνα· ούτος προσέτι δέν έχει κάμμίαν εξουσίαν 
επί τών δουλοπαροίκων αύτοΰ ή τών οικογενειών των, 
ώστε, άν δέν ευχαριστούνται μέ τήν υπηρεσίαν του, 
συγγωροΰνται νά μεταβώσιν άλλαχου. Τούς δουλο
παροίκους αύτοΰ δύναταί τις έκ τών μεγιστάνων νά 
πωλήση μόνον δυνάμει τοΰ δικαιώματος ό'περ έ'χει 
νά παιδεύη αυτούς· έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ή ύπό- 
θεσις πρέπει νά θεωρηθή έν δημοσία: συνελεύσει. 
Τάς κλάσεις ταύτας όλίγον διακρίνει ή διαφορά τοΰ 
ιματισμού ή τών οικιακών ηθών. Είς τάς προειρη
μένας τάξεις έμποροΰμεν νά προσθέσωμεν καί τετάρ- 
την— τήν τών αιχμαλώτων* τούτους ή πωλοϋσιν είς

τούς Τούρκους, ή κρατοΰσι οι’ έαυτούς, καί τά τέκνα 
των γίνονται δουλοπάροικοι αύτών. Ο αριθμός τών 
είς τήν έσχάτην κλάσιν έμπεριλαμβανομένων Ρώσ- 
σων άναβαίνει είς περίπου 3000. ’Απαντες οί έχ- 
θροί, οί πίπτοντες είς τάς χεΐρας τών Κιρκασσών, 
καί μή εχοντες προστάτην, άνήκουσιν είς τήν κλάσιν 
ταύτην λαμβάνουσι δέ φιλάνθρωπον περιποίησιν.

’Αξιοσημείωτον είναι ότι οί Κιρκασσοι, οιτινες 
έχουσι τοσαΰτα ίδιά των άνδράποδα, καί τιμώσι τήν 
έλευθερίαν ώς τό άνώτατον όλων τών άγαθών, συγ- 
κατανεύουσιν όμως είς τήν πώλησιν τών ιδίων τέκνων 
των. Ο πατήρ δύναται νά πωλήση τό τέκνον του' 
ό αδελφός τήν αδελφήν του, έάν οί γονείς άπέθανον 
καί 6 άνήρ τήν σύζυγον αύτοΰ, άν ύπήρξεν ένοχος 
απιστίας. Πολλάκις αί ώραιαι κόραι ύπερεπιθυμοΰ- 
σι νά πωληθώσι, καθό βέβαιαι ότι θέλουν είσαχθήν 
είς Τουρκικόν Χαρέμι, όπου έπικρατει τρόπος ζωής 
άσυγκρίτως άρεστότερος είς τάς Κιρκασσίδας παρά 
τά ίδιά των οικιακά έθιμα. Συμβαίνει δ’ ενίοτε, 
άφοΰ αί Κιρκασσίδες αύται έλευθερωθώσι, νά έπαν- 
έλθωσιν είς τήν πατρίδα των, όπου, διηγούμενα! τάς 
αγαλλιάσεις τοΰ Χαρεμιού, καί δεικνύουσαι τά δώρα 
ό'σα έφεραν μεθ ’ εαυτών, παρακινοΰσι καί άλλ ας νεά- 
νιδας , μέχρι τοΰδε αμφιρρεπείς, νά προκρίνωσι τήν έν 
τοίς ξένοις πολυτελή δουλείαν μάλλον ή τήν έν τή 
πατρίδι πενιχράν έλευθερίαν. Εκ τών μεγιστάνων 
όλίγιστοι πωλοΰσί ποτε τά τέκνα των.

Καίτοι ήναγκασμέναι αί Κιρκασσίδες νά διάγωσι 
βίον έπίπονον, δέν είναι όμως, ώς έν Τουρκία, κατα
δικασμένα! είς διηνεκή μόνωσιν. Αί νεάνιδες προσ
καλούνται πάντοτε είς τά συμπόσια, άτινα καί εύ- 
φραίνουσι διά τής ζωηρότητος αύτών.

Παρ ’ ούδενί έθνει δέν τιμάται ύπερβολικώτερον τό 
πλεονέκτημα τής εύγενείας. Ο μεγιστάν ουδέποτε 
νυμφεύεται είμή μεγιστάνας θυγατέρα, καί τά νόθα 
τέκνα του δέν κληρονομοΰσιν ούτε τόν τίτλον ούτε 
τά προνόμια τοΰ πατρός των, έκτος έάν νυμφευθώσι 
κόρην του πρώτου βαθμού* διά τής έπιγαμίας δέ 
ταύτης καθίστανται μεγιστάνες τρίτης κλάσεως. Είς 
περίστασιν τοκετοΰ έν τή οίκογενεία μεγιστάνος γί
νονται μεγάλαι χαραί. ’Εάν ήναι υιός, ό πατήρ, τήν 
τρίτην ήμέραν μετά τήν γέννησιν, έμπιστεύεται τήν 
ανατροφήν αύτοΰ είς ένα τών εύγενών, οιτινες φυσικά 
ύπερεπιθυμοΰσι τήν διάκρισιν ταύτην. Επομένως 
παραδίδεται είς τήν επιμέλειαν τροφοΰ, ήτις δίδει 
αύτώ τό όνομά του· τριετής ή τετραετής περιτέμνε- 
ται, καθ’ ή« περίστασιν ίππος χαρίζεται εις τόν Μολ- 
λάν. Ο πατήρ δέν βλέπει τόν υιόν του μέχρι τοΰ 
γάμου του- ή συνήθεια δέ αυτη προξενεί φυσικά με
γάλην ψυχρότητα μεταξύ τών στενωμάτων συγγενών. 
Οί υιοί τών εύγενών οιατρίβουσιν έν τώ οίκω τοΰ πα-
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τρό; των μέχρι του τρίτου ή τετάρτου έτους των, καθ 
8 τάσσονται υπό τήν φροντίδα παιδαγωγού, δστις εμ
ποιεί νά ήναι καί κατωτέρου βαθμού. Δεν λαμβά
νει δέ κάμμίαν ανταμοιβήν, άλλ’ εάν επ μείνγ, συγ- 
κατοικών μετά του μαθητου αύτού εις νεανικήν ήδη 
φθάσαντος ήλικίαν, έχει δικαίωμα νά λαμβάνη τά 
κάλλιστα ολων των εις τον πόλεμον ή τάς ληστρι- 
κάς εκστρατείας λαμβανομένων λαφύρων. Ο παι
δαγωγός εν γένει εκλέγει καί τήν σύζυγον.

Μετά τήν άποβίωσιν του οικογενειάρχου, ή οιαχεί- 
ρισις τής μή διανεμηθείσης περιουσίας πίπτει επί τής 
μητρός. Ταύτης δε άποθανούσης λαμβάνει τον τδ- 
πον ή σύζυγος του πρεσβυτέρου υιού, καί άν οί αδελ
φοί έπιθυμώσι τήν διανομήν τής περιουσίας, ό μεν 
πρεσβύτερος λαμβάνει τήν μεγίστην, δ οέ νεώτερος 
τήν έλαγίστην μερίδα. Νόθα τέκνα δεν εχουσι κλη
ρονομικά δικαιώματα, αλλά γενικώς διατηρούνται 
υπό τής οικογένειας.

Εύθύς αφού νέος τις έκλέξη σύζυγον, πρέπει νά 
συμφωνηση μετα του πατρος της π&ρί τή , πμ η , 
δσων οφείλει 6 γαμβρός νά πληρώση δια την νυμ- 
Φην. Αυτη συνήθως είναι θώραξ, ξίφη, πυροβόλα, 
ίπποι, καί βόες. ’Αμα δέ άποπερατωθή ή διαπραγ
μάτευσή, ο νέος ερχόμενος μεθ’ ενός των φίλων 
του παραλαμβάνει τήν κόρην, θέτων αυτήν όπισθεν 
του έπί τού ίππου. Υπάγουσι δε εις γνωρίμου τ ί
νος, όπου ό φίλος παρουσιάζει τήν νύμφην, ήτις 
άγεται εις τό δωμάτιον τό προσδιωρισμένον εις το 
νέον άνδρόγυνον. ’Ενταύθα περιμένει ή κορη, ένω 
ό μέλλων σύζυγος άνάπτει τό πύρ.

Ατού δέ πλαγιάση δλη ή οικογένεια, 6 φίλος 
υπάγει προς ζήτησιν του νυμφίου, δ'στις έν τώ με
ταξύ, κατέφυγεν εις τό δάσος. Πριν οί νεόνυμφοι 
κατακλιθώσι, κόπτει δ γαμβρός μέ τό ξίφος του το 
στηθόδεσμον τής νύμφης, φορούμενον ύπ αυτής απο 
τού έκτου έτους τής ήλικίας της. Είναι δέ κατε- 
σ/.ευασμένον έκ δέρματος λεπτού και δυο δ μα/.¿ον 
τ ευιαχίων ξύλου, άτινα τοσον έντελώς περιοριζουσι 
τό στήθος, ώστε δέν έχει τόπον νά έκταθή- μό- 
ναι αί ύπανδροι συγχωρούνται νά μένωσιν άνευ στη
θόδεσμων. Τό στηθόδεσμον τούτο των Κιρκασσί- 
δων περικλείει δλον τό σώμα άπό τού τραχήλου 
μέχρι τών λαγώνων, καί σφίγγεται διά ταινιών αί- 
τινες περνώσιν δια δερμάτινων οπών ή αντι του
τοον μεταχειρίζονται κάποτε αργυρούς δακτυλίους. 
Φορεΐται δέ καί τήν νύκτα, καί ουδέποτε αποβάλλε
ται είμή ν άντικαταστηΟή ύπ άλλου εςισου μικρού, 
αχού τό πρώτον διόλου παλαιώση· ώσε τό φαινόμε
νου Ειρκασσίδος κατά τήν ημέραν τού γάμου της 
είναι άπαράλλακτον δποίον κατά τό έ'κτον αυτής έτος.

Εις τούς γάμους δέν γίνονται άλλαι τελεταί έκ

τος τών συνήθων ευθυμιών. Περί τά χαράγματα 
δέ τήν επιούσαν ό γαμβρός άφίνει τήν σύζυγον, ήτις 
μεταφέρεται εις οίκον, κτισθέντα ύπο τού ανορος της 
έπί τής ιδιοκτησίας του, όπου βλεπει αυτήν μονον 
τήν νύκτα, ή ύπο τό κάλυμμα τής μεγίστης κρυφιο- 
τητος, καθότι δέν λογίζεται κόσμιον^νά φανή σημα
σία άνήρ μετά τής γυναικός του. Εαν δ νυμφίος 
ήναι πλούσιος, πληρόνει αμέσως ^είς τον πενθερόν 
του τό άντίτιμον τής νύμφης* εί δε μη, έςοφλεϊ έκ 
διαλειμμάτων, καί παρέρχονται κάποτε χρόνοι. Ολα 
τά έθιμα ταύτα μας ένθυμίζουσι την αρχαιότητα.

Τάς άνάγκας έκάστης οικογένειας άναπληροϊ ή 
βιομηχανία τών διαφόρων μελών της. Αί γυναί
κες καταγίνονται εις τό ύφαίνειν ελαφρον τ ι ρουχον 
δμοιον μέ φλανέλαν, άλλαι δέ χμιροτεχνοΰσι λευ
κούς τρίχινους μανδύας, έφίππια, λινοπανα, ίματια, 
ύποδήματα, ταινίας, λωρία διά τά ξίφη, τά πυροβό
λα, κλπ. 'Ως αί δέσποιναι τής ίλιάδος και ϋδυσ- 
σείας, αί εύγενείς Κιρκασσίοες ύποχρεουνται να έκ- 
τελνώσι τά έργα ταύτα, δΓ ά και σεμνυνονται, έπειοη 
τάς διακρίνουσιν άπό τάς δουλοπαροίκους των. Οί 
οίνδρες έκτελούσι παν είδος ξυλουργεία?, κάμνουσι 
κοντάκια τών τουφεκίων των, χυνουσι βόλια,^κα .α- 
σκευάζουσι πυρίτιδα μετρίας ποιότητος, καί οερμα- 
τουργοΰσι κάκιστα. Οί σιδηρουργοί και οί άργυρο-
κόποι είναι οί μόνοι ιδιαίτεροι τεχνιται* οι πρώτοι 
κάμνουσιν δπλα, πελέκεις, ήλους, κλπ.  ̂Το πλεΐσον 
μέρος τού σιδήρου διά τά βέλη των, καί τα καλλι
τεχνήματα τών ωραίων ξιφών των, είναι εργα τών 
Κουμούκων, μακρυνής τίνος φυλής. Οί άργυροκο- 
ποι κοσμούσι τά δπλα, τάς πυριτοθηκας, και ια.,
ζώνας μέ άργυρον.

Οί Κιρκασσοι άγοράζουσι τά λαμνία τών τουφε
κίων καί πιστολίων των παρά τών Τούρκων, βάλλου- 
σι δέ ΐδιά των κοντάκια· πολλά τών οπλών τοον είναι 
Εύρωπαίκά, μάλιστα δέ ξίφη τής Γενούας καί Βενε
τίας. 'Εκ τών τελευταίων πολλά είναι πα/,αιοτα- 
τα, έπαρθέντα έκ τών τάφων. Αί περικεφαλαίας 
οί θώρακες, καί τά τόξα λαμβάνονται έκ Περσίας ή 
έκ Κωνσταντινουπόλεως. Πωλούνται δέ σπανιωτα- 
τα, μεταβαίνοντα έκ πατρός εις υιόν, καθό συγκρο- 
τούντα τον κυριώτερον πλούτον έκαστης οικογένεια,·

0 1  0 Τ Τ Ε Ν Τ 0 Τ 0 1 .

Τ Ο  Ακρωτ/ίριον τα ; Καλής Ελπίδος, άνακαλυφθέν το 
1 4 8 7  ύπο του Πορτσγάλλου Βαρθολομαίου Διάζ, είναι σχε
δόν ή μεσημβρινωτάτη άκρα της Αφρικής. Πανταχόθεν 
περικυκλόνει αυτό μεγάλη έκτασις ωκεανού, εκτεινόμενου 
πεόε δυσμάς μέχρι τής Αμερικής, προς άνατολάς μέχρ· 
τής Αυστραλίας," προς δέ νότον μέχρι τού άνταρκτικοΰ

πόλου.
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Πρώτοι επέτυχαν νά καθιδρυσώσιν αποικίαν έπί του 
ακρωτηρίου τούτου οί Ολλανδοί, έν έτει 1 6 5 0 ’ καίτοι ;! 
δ’ έπί πολλά έτη περιωρισμένοι εις χερσόνησον τριάκοντα J 
μόνον μιλίων τό μήκος, καί πολλάκις εις μ.ονον το φρου- ί 
οιον τής ύπ αυτών οίκοδομηθείσης Ακροπολεως, βαθμη- ί 
δον όμως συμπεριέλαβον ύπο την έξουσίαν των 3 ,7 0 0  
τετραγωνικά μίλια" νυν δε περί τάς 2 0 0 ,0 0 0  τετραγω
νικών μ,ιλίων, έκτασις χώρας τετράκις μεγαλύτερα τής 
’Αγγλίας, καλύπτεται ύπο τών ποιμνίων καί αγελών τών 
αποικούν, οϊτινες δέν ύπερβαίνουσι κα ιά  τόν αριθμ.ον τας 
1 2 0 ,0 0 0 .  Αρχει δετ ής  χώρας ταυτης ή ’Αγγλία άπό 
του 1 8 0 6 .

Οτε οί Ολλανδοί έστειλαν τήυ πρώτην αποικίαν εις 
τό άκρωτη'ριον, τά  ποίμ,νια και αί άγέλαι τών έγχωριων 
άκωλότως περιεφέροντο καθ’ όλην τήν νότιον ’Αφρικήν. 
Οί Οττεντότοι ήσαν οί πλησιέστεροι εις τούς Ολλανδούς, 
κατέχοντας τόν μεταξύ τής αποικίας καί τού ενδοτέρου 
τόπον; Συνεκρότουν δέ; έθνος κυβερνώμενον ύπο αρχη
γών* άλλ’ ή. τών ηθών καί εθίμων όμοιότης συνέδενε τάς 
διαφόρους φυλάς, καί εδώ  εν ούτως εις αύτάς είδός τι 
εθνικής ΰπάρξεως. Καίτοι πράοι καί άκακοι, δέν ήσαν 
ό«.ως άνανδοοι. Η ανάγκη τού ύπερασπίζειν τα  ποίμνιά 
των κατά τών προσβολών τών άγριωτάτων θηρίων συνέ- 
τεινεν εις τό καθιστάνειν αυτούς όπωσουν ρωμαλέους καί

ένεργητικους· καί εις τινας περιστάσεις γενναίως άντεπο- 
λέμησαν τούς πρώτους άποίκαυς. Ησαν δέ οΰτοι κατ εκεί
νην τήν έποχήν ολίγοι, καί έκ τής πολιτικής καί εκ του 
ίδίου αύτών συμφέροντος καθιστάνοντο ειρηνικοί γείτονες.

' Εφ’ ήμίσειαν περίπου εκατονταετηρίδα αφού κατώκησαν οι 
όλλανδοίέν τή Ακροπόλει, ώμολογούντο είλικρινώς αί άρε- 

ί τα ί τών όττεντότω ν. Ησαν αξιοσημείωτοι διά τήν φι
λαλήθειαν αύτών, έπιδεκτικοί θερμής αγάπης, εύγνώμονες, 
καί τίμιοι. Κατώκουν δέ κωμηδόν, καί είχον κοινάς τάς 
ιδιοκτησίας· εις έξ αύτών έσφαζε βουν ή πρόβατον, καί 

,ί συμπαντες εύωχοΰντο· τήν δ έπιουσαν έμενον άσιτοι. Ενώ 
οί άνδρες έκυνήγουν, αΐ γυναίκες έφυλαττον τά ποίμ,νια, 
ήμ.ελγον τάς αγελάδας, κατεγίνοντο εις τάς οίκιακάς υπο
θέσεις των, συνέπλεκον ψάθας, καί συνήθροιζον ξύλα δ ιά τα  

] εσπερινά πυρά των.
Αλλά βαθμηδόν, όσον έπληθυναντο καί ένεδυναμούντο 

οί Ολλανδοί, ηύ'ςανεν έπί μάλλον καί μάλλον ή καταδυ- 
ναστεία τών Οττεντότων, έωσοΰ κατηντησε, προϊοντος του 
χρόνου, εις τόν έσχατον βαθμόν άνηλεής καί απάνθρωπος. 
Εκ τής τυραννίας δέ ταυτης προήλθεν άναποφεύκτως καί 

I ή έξαχρείωσις και γενική διαφθορά καί χαμέρπεια των 
1 δυστυχών τυραννουμένων. Ενίοτε όμως ή άπελπισια ένέ- 
! πνεεν εις αυτούς βαθμόν τινα γενναιότατος, καί καταφυ- 
I γόντες ποτέ εις τούς γείτονας των Κάφρας, έκαμαν τρόμε-
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ράν επιδρομήν εί? τήν περιοχήν των όλλανδών, πυρπο- 
λουντες καί σφάζοντες καθ’ όλην τήν γραμμήν των μεθο
ρίων. Ού μόνον δ’ Ιπ ι των όλλανδων, άλλα καί άπί των 
Αγγλων (οιτινες εγειναν κύριοι του Ακρωτηρίου το 1 ,806 , 
ώς προείπομεν,) εξακολουθεί ή δεινή αυτνι κατάστασις των 
αυτοχθόνων πολλούς ακόμη ενιαυτούς.

Το 1 8 2 8  κατά πρώτον φοράν διεύθυναν σπουδαίως 
τήν προσοχήν αυτών αί Αγγλικαί Βουλαί εις τήν θέσιν των 
Οττεντότων· μετά ζωηράν δ ’ έξεικόνισιν των δεινών όσα 
επασχον, εγεινεν ύφ ενός των βουλευτών πρότασις, ή'τις 
καί ενεκρίθη, να χαίρωνται οί εν τω Ακρωτηρίω ό ττεντό - 
τοι όλα τα  δικαιώματα, όσα καί οί λοιποί ελεύθεροι κάτοι
κοι. Είναι δ’ άξιοσημείωτον ότι ό κατ’ εκείνην τήν επο
χήν διοικητής τού Ακρωτηρίου έξέδωκε διάταγμα, χορη
γούν το αύτο προνομίαν εις τούς όττεντότους, δύο μόνον 
ημέρας αφού ό επί των αποικιών υπουργός είχε συμφωνη'- 
σειν έν τη Βουλή νά έκτελέση αύτο τούτο. 0  νόμος εκτοτε 
έλαβε τούς δυστυχείς αύτόχθονας υπό τήν δικαίαν προστα
σίαν του- αί ανήκουστοι ύβρεις, εις άς προ πολλοΰ ύπεκειν- 
το, έπαυσαν ή τουλάχιστον μεγάλως ήλαττώθησαν- δεν 
¿τιμωρούντο πλέον κατά τήν αυθαιρεσίαν τού εργοδότου, 
άλλα μόνον διά πταίσματα προσδιωρισμένα ώς παράνομα, 
μετά δίκην ενώπιον άρχής τίνος, καί επί τακτική αποδείξει. 
Ανευ άναλόγου μισθού κάνεις δεν ήδύνατο ν’ άπαιτηστι 
τήν εργασίαν των. Το εις τά  τέκνα των δικαίωμα, όπερ 
άναισχύντως είχε καταπατηθήν, άνεγνωρίσθη. Εν ένί λό
γω, άπο τού χρόνου τούτου έμβήκαν οί Οττεντότοι εις το 
στάδιον τού πολιτισμού, καί, συνδρομή τών φιλανθρώπων, 
έκαμαν έκτοτε ικανήν πρόοδον.

Τπάρχουσι δέ διάφοροι κλάδοι τού Οττεντοτικού γέ
νους, έξ ών εις κοά. οί Κοράνναι, οΐτινες διάγουσι νομαδι
κόν βίον, συνεχώς αναγκαζόμενοι νά μεταφέρωσι τάς κα
τοικίας των καί νά ζητώσι βοσκάς διά τάς άγέλας των, 
ώς δεικνύεται εις τήν προτεταγμένην εικόνα. ή  φυλή 
αΰτη μόνη διετήρηβε τήν άνεξαρτησίαν καί τά άρχαΐά της 
έθιμα· άλλά καί νοητικώς καί φυσικώς εύρίσκεται εις χα - 
μερπη κατάστασιν.

Π Ε Ρ Ι Γ Η Σ  Τ Ρ Ο Φ Η Σ , Μ Ε Τ Ρ ΙΟ Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η Σ , ΚΑΙ
Σ Π Ο ΪΔ Α ΙΟ Τ Η Ί Ό Σ  Τ Ω Ν  Ι1ΡΩ ΤΩ Ν  Χ ΡΙΣΤ ΙΑ Ν Ω Ν .

ΤΑΣ τραπέζας τών άρχαίων Χριστιανών, οχι μόνον 
εις τάς ημέρας τής νηστείας, άλλα καί πάντοτε, συν- 
ώδευεν ή φειδώ καί ή μετριότης. Παρηγγέλλετο 
εις αυτούς όχι νά ζώσι διά νά τρώγωσιν, άλλά νά 
τρώγωσι διά νά ζώσι, καί νά μη λαμβάνωσιν είμή 
εκείνην τήν τροφήν, ήτις άπαιτεϊται προς υγείαν καί 
δύναμιν ν’ άποφεύγωσι τά δαπανηρά βρώματα, τά 
μεγαλοπρεπή συμπόσια, καί παν τό χρείαν έχον τής 
τέχνης τών μαγείρων καί τών όψοποιών. Πολλοί 
δέν έτρέφοντο είμή από όσπρια, καρπούς, καί γαλα
κτερά. Εάν έτρωγον τό κρέας τινών ζώων, τούτο

ήτο μάλλον ιχθύων καί πτηνών, παρά τό παχύ κρέας 
τών τετραπόδων, νομιζόμενον ύπ’ αύτών πολλά χυ- 
μώδες καί θρεπτικόν. Πολλοί δέν έκαμνον παρά μίαν 
τράπεζαν τήν ήμέραν, τουτέστι τό δεΐπνον. Κατά 
τούς πρώτους εκείνους αιώνας, καί πολύν ακόμη χρό
νον μετέπειτα, άπεΐχον οί Χριστιανοί τού αίματος και 
τών πνικτών, ώς διώρισαν οί Απόστολοι εις τήν σύν
οδον αύτών. Αληθές είναι ότι ολη αΰτη ή εγκρά
τεια δέν ήτο κατ’ εκείνην τήν εποχήν, όσον τήν σή
μερον ήθελεν είσθαι άσυνείθιστος. Διότι, όσον καί 
άν ήτον ή τρυφή τών τραπεζών ύπερβολική, ώς φαί
νεται εις τούς Ελληνας καί Λατίνους συγγραφείς 
έκείνων τών χρόνων, έξαιρέτως δέ εις τον Αθηναιον, 
δέν ήτον όμως εις τήν ακμήν, εις ήν εφθασε την σή
μερον παρά πολλοίς τών Ευρωπαίων. Η εγκράτεια 
τών Πυθαγορικώνήτον εις μεγάλην ύπόληψιν, ώς φαί
νεται έκ τού παραδείγματος Απολλώνιου τού Τυα- 
νέως, καί έκτών συγγραμμάτων τού Πορφυρίου. Οί 
Αιγύπτιοι καί πολλοί άλλοι Ανατολικοί έφυλαττον 
ώσαύτως παραδόξους τινάς νηστείας. Ο Ορατιος, 
καίτοι ’Επικούρειος, αριθμεί, ώς συνήθη τροφήν του, 
όσπρια καί χόρτα, ούδ’ άλλο τι ύπόσχεται εις φίλον 
τινά, 3ν προσκαλεϊ νά συνοειπνήση. Αύγουστος 6 
αύτοκράτωρ έτρωγεν ώς έπιτοπλεΐστον μαύρον ψω- 
μίον, τυρόν, σύκα, φοίνικας, σταφύλια, καί μικρούς 
ιχθύς. Ητο συνήθεια νά κάμνωσι καθ έκάστην μίαν 
μόνον μεγάλην τράπεζαν, αφού έτελείονον όλαι «ί 
υποθέσεις, καί άνεχώρει καθείς εις τον οίκόν του,—  
καί τούτο έλέγετο δεΐπνον. Τό δέ καλουμενον άρι- 
στον ήτο μάλλον πρόγευμα παρά γεύμα κατά το ιδι- 
κόν μας έθος- έπειδή δέν ήτον είμή έλαφρόν τι φα- 
γητόν, καί πολλοί δέν τό έκαμνον. Γίνεται μνεία 
μεταξύ τών υπερβολών τού Ούιτελλίου οτι συχνα- 
κις έκαμνε τέσσαρας τραπέζας τήν ήμέραν, καί τρεις 
πάντοτε.

Οί Χριστιανοί έζων τουλάχιστον ώς οί σοφωτεροι 
’Εθνικοί, καί επομένως μετεχειρίζοντο βρώματα 
άπλούστατα, καί μάλλον όσα τρώγονται χωρίς πύρ 
καί χωρίς άρτύματα, παρά όσα μαγειρεύονται, και δέν 
έκαμνον τό πολύ παρά δύο τραπέζας, μεμφομενοι άπο- 
λύτως, κατά τήν διδασκαλίαν τών Αποστολών, τα 
μετά τό δεΐπνον φαγητά τά όνομαζομενα Απόδει
πνα, άτινα έκαμνον νά περώσιν άσωτως τας νύκτας. 
Πολλοί δέν έπινον διόλου τον οίνον, και μαλιστα αί 
γυναίκες καί οί νέοι, καί όσοι έπινον, έπινον όλιγώ- 
τατον καί ύδαρή. Καί πρό τής τραπεζης δε και μετα 
τήν τράπεζαν άπηγγέλλοντο μεγάλαι εύχαί.

Αίτο κοινόν κατ’ ¿κείνους τούς χρόνους νά άναγι- 
νιυσκη τις πρός τούς δειπνούντας. Ο Πλίνιος ου
δέποτε παρημέλει τούτο, καί ό Ιουβεναλης,προσκα- 
λών £να τών φίλων του νά δειπνήση μετ αυτου,
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υπόσχεται τήν άνάγνωσιν Ομήρου καί Ούΐργιλίου. 
Οί Χριστιανοί άνεγίνωσκον τήν θείαν Γραφήν, καί 
έψαλλον άσματα πνευματικά καί σπουδαία, αντί τών 
βεβήλων καί βωμολοχ ικών ωδών, μέ τάς οποίας οί 
Εθνικοί έσυντρόφευον τά εαυτών συμπόσια-— επειδή 
οί Χριστιανοί δέν έμέμφοντο ούτε τήν μουσικήν ούτε 
τήν ευθυμίαν, οτε όμως ήτον αγία, καί σκοπόν είχε 
τόν Θεόν. 1

Απασα ή λοιπή ζωή τών Χριστιανών είχε τήν 
αύτήν μετριοφροσύνην. Δέν έτίμων παρά τήν εσω
τερικήν μεγαλειότητα καί ευγένειαν δέν ύπελήπτον- 
το είμή τά πνευματικά πλούτη. Εμέμφοντο όσας 
ή τρυφή είχ*εν έμβάσειν εις τήν Ρωμαϊκήν αυτοκρα
τορίαν ύπερβολάς τε καί καταχρήσεις- τήν εις με- 
γάλας οικοδομάς, ή εις πολύτιμα έπιπλα δαπάνην- 
τάς έλεφαντίνας τραπέζας, τάς πορφύρας κλίνας, τά 
αργυρά καί χρυσά καί λιθοκόλλητα σκεύη. Τά έπι
πλα, όσα οί διώκται εδρον εις τον κοιτώνα, όπου Δό
μνα ή πλουσιωτάτη παρθένος τής Νικομήδειας έζη 
κατάκλε ιστός μετά τού Ευνούχου '.Αγίου ’ίνδού, είναι 
τά εφεξής- εις Σταυρός, αί Πράξεις τών Αποστόλων, 
δύο ψάθαι επί τού εδάφους, εν πήλινον θυσιαστήριον, 
μία λαμπάς, καί έν ξύλινον κιβώτιον, όπου έφύλαττον 
τήν άγίαν κοινωνίαν, όιάνά μεταλαμβάνωσιν. Απέ- 
βαλλον ομοίως οί Χριστιανοί τά ίμάτια τά πολλά 
ζωηρώς κεχρωματισμένα, ή τά πολύτιμα ρούχα, καί 
μάλιστα τό σηρικόν, κατ’ έκεΐνον τον χρόνον τόσον 
ακόμη σπάνιον, ώστε έπωλεΐτο μέ στάθμην χρυσού- 
τά δακτυλίδια, τά περιδέραια, τά πλέγματα τής κό
μης, τά αρώματα, τήν συχνήν χ_ρήσιν τών λουτρών, 
τά πολλά καλλωπίσματα, έν ένί λόγω πάν ο,τι δύ- 
ναται νά διεγείρη τον σαρκικόν έρωτα καί τήν ηδο
νήν. Ο Προυδέντιος θέτει ώς πρώτον σημείου τής 
επιστροφής τού Αγίου Κυπριανού τήν αλλαγήν τού 
εξωτερικού σχήματος, καί τήν καταφρόνησιν τού ιμα
τισμού. "Ενας μάρτυς, διά νά έλέγξη τήν φενάκην 
ενός ψευδοχριστιανοΰ, παρέστησεν εις τούς κριτάς ότι 
ο άπατεών εκείνος είχε πλεγμένα τά μαλλία, καί 
ήγάπα τούς κουρεΐς, έβλεπε μέ πολλήν προσοχήν τάς 
γυναίκας, έτρωγε πολύ, καί ώζεν ο’ινου. Ολον τό 
εξωτερικόν τών Χριστιανών ήτο σοβαρόν καί παρη- 
μελημένον, ή καν άπλοΰν καί σπουδαΐον.

Ολίγαι ήσαν αί εις χρήσιν «ναψυχαί. Είναι γνω
στόν ότι άπέφευγον όλα τά δημόσια θεάματα, τού θε
άτρου, τού αμφιθεάτρου, καί τού Κίρκου, ήτοι ιππο
δρόμου. Εις τό θέατρον παριστάνοντο αί Τραγωδίαι 
καί αί Κωμωδίατ εις τό αμφιθέατρου συνεκροτούντο 
αί μάχαι τών μονομάχων, ή τών θηρίων δ Κίρκος 
έχρησίμευεν εις τάς άμαξοδρομίας. Ταΰτα πάντα 
τά θεάματα έστοχάζοντο οί άρχαΐοι Χριστιανοί ώς 
πρόξενα ηθικής διαφθοράς. Τό θέατρον ήτο σχολείου

άναιδείας- τό αμφιθέατρου σκληρότητος- όλα εκείνα 
τά παιγνίδια περιέθαλπον πάν είδος πάθους- ακόμη 
καί τά τού Κίρκου, άτινα έφαίνοντο τά πλέον αθώα, 
έβδελύσσοντο οί Πατέρες ένεκα τών στάσεων, αΐτινες 
έκεΐ έπεκράτουν, καθ’ έκάστην προξενούσα! έριδας 
καί μανιώδεις θυμούς, συχνάκις δέ καί αιματώδεις 
μάχας.. ’Εμέμφοντο τελευταίου τά μεγάλα έξοδα 
τών θεαμάτων έκείνων, τήν τρεφομένην ύπ’ αύτών 
όκνηρίαν, τήν συντυχ ίαν τών άνδρών μετά τών γυναι
κών, οιτινες έκεΐ συγχέονται καί κυττάζονται παρα- 
πολύ έλευθέρως, καί μέ υπερβολικήν περιέργειαν.

Εψεγον παρομοίως οί Χριστιανοί τούς κύβους καί 
τάλλα παιγνίδια, άτινα ύποχρεοΰσι τούς παίζοντας 
νά κάθηνται, τών οποίων τό ελάχιστου κακόν είναι 
ότι τρέφουσι τήν όκνηρίαν. Εψεγον τούς μεγάλους 
καγχασμούς, καί οσα διεγείρουσιν αυτούς- τά γελοι
ώδη έργα τε καί λόγια, τάς βωμολοχίας, τάς φλυα
ρίας, καί μέ πολύ δίκαιον άπέρριπτον. πάσαν άτιμου 
πράξιν καί ομιλίαν. Δέν ήθελον πρός τούτοις νά ήναι 
εις τήν ζωήν τών Χριστιανών άπρεπές τι, αχρείου, 
καί άνάξιον τής ζωής πεπολπεσμένων άνθρώπων- 
ούδέν από τάς μωράς έκείνας διηγήσεις, από τάς 
ανωφελείς έκείνας άργολογίας τόσον κοινάς εις τον 
λαόν, καί μάλιστα εις τάς γυναίκας, καταδικαζομέ- 
νας όμως παρά τού αγίου Παύλου, τού λέγοντος ότι 
πρέπει νά ήναι πάντοτε οί λόγοι μας ήρτυμένοι μέ 
τό άλας τής χάριτος.

Αΰτη ή πειθαρχία θέλει φανή τήν σήμερον άναμ- 
φιβόλως πολύ αυστηρά- όλιγώτερον όμως θέλει θαυ
μάσει τις εάν στοχασθή πόσον αί άγιαι Γραφαί μέμ- 
φονται καί καταρώνται τούς σκώπτας, καί πόσον σπου
δαία ύπήρξεν ή ζωή τού ’Ιησού Χριστού καί τών μα
θητών του. Περιπλέον αί παρ’ εμού έκτεθεΐσαι ήδο- 
ναί είναι τωόντι έπίψογοι καί κινδυνώδεις, καί ό Χρι
στιανός πρέπει νά μεταχειρίζηται μέ νηφαλιότητα 
μεγάλην έως καί τάς πλέον άθώας. Κατ’ αλήθειαν, 
ή Χριστιανική ζωή συνίσταται εις τό εξάγνιζειν διά 
τής μετανοίας τά παρελθόντα αμαρτήματα, καί εις 
τό έξασφαλίζεσθαι κατά τών μελλόντων διά τής νε- 
κρυύσεως τών παθών. '() αληθής Χριστιανός δέν
ποετ ποτέ νά καταγίνεται είς ζήτηση/ τής αίσθη- 
τικής τέρψεως, άλλά νά λαμβάνη μόνον έν παρόδιο 
έκείνην, ή'τις κρέμαται από τάς αναγκαίας ένεργείας 
τής ζωής, ώς τό τρώγειν καί πίνείν. ’Οφείλει νά 

] περιορίζηται εις τήν κυρίως λεγομένην ψυχαγωγίαν,
| ήτοι είς τήν αναψυχήν καί άνάπαυσιν, τήν κατάλλη- 
| λον είς το θεβαπ|ύειν τήν αδυναμίαν τής φύσεως, ήτις 
| ήθελε μείνει κατατεθλιμμένη, εάν το σώμα έκοπία- 
| ζεν άδιαλείπτως χωρίς άνέσεως, καί χάν τό πνεύμα 
. ήτο συνεχώς εις μελέτην καί ασχολίαν. Το νά ζητή 
I δαως τάς ήδονάς τών αισθήσειον διά χάριν αύτών.
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τό νά κάμ.νη αύτάς τέλος τής ζωής του, είναι ό'λως 
εναντίον εις τήν ύποχρέωσιν τής αύταπαρνησεως, ητις 
δικαίως λογίζεται ή ψυχή των Χριστιανικών αρετών.

Πλήν, ο ο ον αυστηρά καί άν μάς φαίνηται ή ζωη 
των πρώτων Χριστιανών, δεν πρέπει να στοχαζωμεθα 
οτι ήτο πλήρης θλίψεων. Ο Αγιος Παύλος οεν 
έζήτει παρ’ αυτών τό αδύνατον, δτε τούς παρεκινει να 
χαίρωνται. ’Εάν υστερούντο τών βίαιων ηδονών, αι- 
τινες ώς έπιτοπλεΐστον ζητούνται ύπο τών άνθρωπων, 
ήσαν όμως ελεύθεροι τής στενοχώριας και τών άλλων 
παθών, όσα βασανίζουσι τον κοσμον επειδή εζων άνευ 
φιλοδοξίας, άνευ φιλαργυρίας, καί άνευ προσκολλη- 
σεως εις τά  αγαθά τής παρούσης ζωής. Ειχον την 
ειρήνην τής καλής συνειδήσεως, τήν χαραν τών ένα- 
ρέτο^ν πράξεων, δΓ ών έπροσπάθουν ν αρεσκωσιν εις 
τόν Θεόν, καί προ πάντων τήν έλπίοα τής άλλης ί,ωής, 
τήν οποίαν εβλεπον ώς πολλά πλησίον επειοη έγνω- 
ριζον οτι ολος ούτος 6 ορατός κόσμος παρέρχεται χω 
ρίς άναβολής, καί οί διωγμοί δεν έφαίνοντο εις αυ
τούς είμή τά προοίμια τής μελλούσης κρισεως.

Ούτως ή περί τών μεταγενεστέρων φροντις όεν 
έσήκονε τήν ήσυχίαν των, καί άν αφινον όρφανα τα 
τέκνα των, ώς πολλάκις συνέβαινεν εις τους μάρτυ
ρας, ήξευρον οτι ή Εκκλησία ήθελε σταθήν εις αυ
τούς άντί μητρός, καί δεν ήθελε τους λειψει τίποτε. 
Εζων λοιπόν ώς έπιτοπλεΐστον έφ’ ήμέραν με τόν 

κόπον τών χειρών των, ή με την προσοοον αυτών, 
τήν οποίαν έμοίραζον μέ τούς πτωχούς, χωρίς ανη
συχίας, χωρίς πολυπραγμοσύνης, μακράν όχι μόνον 
πάσης αίσχροκερδείας, ή καν όλίγον τ ι υπόπτου άοι- 
κίας· άλλ’ ακόμη καί πάσης επιθυμίας τού να επι
σωρεύω®! καί νά πλουτίζωνται. Ανθρωποι τοσον 
άπέχοντες τών πρόσκαιρων αγαθών, οεν ειχον πολλην 
κλίσιν προς τάς τών αισθήσεων ήοονας* και ημείς 
δεν εΐμεθα καλοί Χριστιανοί, εάν δεν εχωμεν τουλά
χιστον ειλικρινή επιθυμίαν τού νά ήμεθα σύμφωνοι 
μέ αύτούς.

ΜΕΛΟΛΟΥ ΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ.

Ο Κ Υ Ρ ΙΩ Τ Ε Ρ Ο Σ  αοιδός του εν Λουγδουνω μεγάλου θέατρου 

παρετήρησε ¡αίαν τω ν ήμερων π τω χή ν  τινα γυναίκα, μετά  τεσσά

ρων τέκνω ν, αιτούσαν έν τη  δόώ. II κόσμια όε αυτής προσοψις, 

εν τώ  υιέσω άκρας πενίας, εΐλκυσε τήν συμπάθειαν του φιλοφρο

νώ  μελωδοΰ. Προσεκάλεσεν οθεν τήν γυναίκα ν’ άκολουθηση α υ 

τόν εις μ ίαν τών πλατειώ ν τής πόλευίς, όπου σταθεί; εν τ ιν ι γω νία , 

καί προ; τόν τοίχον στρέψας τά  νω τα , την κεφαλήν καλυψας μ - 

τό βινόμακτρον, και τόν πίλον του θεσας προ ποΟών, ηρχισε τα , 

γλ.υκυτέρα; ωδάς τών μελοδραμάτων. '11 μαγευτική φωνή του 

εΐλκυσε πλείστους πέριξ αύτου* η ιδεα μυστήριου τινο ; η ρεθιζε 

τήν γενναιότητα τών περιεστιυτων, και πεντόφραγκα επ ιπτον σιο

ρ η δον εις τόν πίλον του. ’Αφου δ’ δ μελιρδος, ο εκ της αγαθό

τητας τής καρδίας του μεταμορφωθείς ουτω εις ψάλτην του δρό

μου, έστοχάσθη οτι ήσαν ήδη Ικανά συνηγμένα, άνελαβε τόν π ί 

λον του, καί έξεκένωσε τά  έν αύτώ εις τό περίζιομα τήν ποδιάν^ 

τής π τω χ ή ς , ακινήτου ισταμ.ένης ίιπό του θάμβους καί τής χαρας, 

καί πάραυτα εγεινεν άφαντος μεταξύ τοίί πλήθους. Κ αίτοι όμως 

κεκρυμμένον έχω ν τό πρόσωπον, εφανερώθη διά τής μεγάλης αυ- 

τοΰ υπεροχής· ή φήμη του γεγονότος διεδόθη, και το πρόσεχες 

Ισπέρας, δτε εφάνη επ ί τής σκηνής, επικροτήσεις πανταχόθεν του 

θεάτρου απέδειξαν ότι ουδέποτε απορρίπτετα ι ή άγαθοποιΐα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Π Ρ Ο Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ .

1. Μ ηδέποτε πρόσταζε, εκτός εάν σκοπόν εχης νά είσακουσθής.

2. Έ ξ  απαλώ ν δνόχων έντόπωσον εις τό τέκνον σου ότι έχεις 

έπ ’ αύτοϋ απόλυτον εξουσίαν.

3. Μ ηδέποτε κάμνε υπόσχεσιν, εάν δεν σκοπεόης νά έκπλη¡.(ό

σης αυτήν.
4. Μ ηδέποτε ζήτει ν’ άπατήσης τό τέκνον σου διά βλέμματος, 

λόγου, ή έργου.
5. Μ ηδέποτε φοβέριζε τό τέκνον σου προς έκτέλεσιν τών κα

θηκόντων του.
ο. Φ υλάττου μή ευρίσκης πάντοτε άτελείας καί σφάλματα εις 

τήν διαγωγήν τών τέκνων σου.
7. Μ ηδ’ Ιπα ίνει μηδέ μέμφου ποτε τό τέκνον σου ενώπιον τών 

ξένω ν τό πρώτον διεγείρει δπερηφανίαν καί κενοδοξίαν, τό δεύ

τερον οργήν καί εχθραν.

8. Μ ή γίνου άνισος εις τήν διοίκησίν σου.

9. Μή μεταχειρίζου ποτέ τήν βάβδον δπό τήν επιρροήν του 

θυμου, καί μηδέποτε πλήν εξ αναγκης και μονον δι αμα ρτήμα τα .

ίο. Ποτε μή δίδε εις τό τέκνον σου εκείνο, δι’ δ κλαίει ή δι’ υ 

σ£ ενο/λει.
Π . Μή παρόργιζε τό τέκνον σου, άναβάλλουσα παραπολυ ν 

άποκριθής εις αυτό όταν σέ δμιλή. Μή άργοπόρει νά δώσης τήν 

άπαιτουμένην πληροφορίαν.

12. Μή άποποιοϋ νά ευχάριστης τάς παιδαριώδεις δρέςεις τω ν, 

εάν ήναι άθώαι καί μικρού λόγου άξιαι.
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