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6  τ ή Ν  Βενετίαν έπισκεπτόμενος οδηγείται συνήθως 
εις τό νησίδιον τού Αγίου Λαζαρου, ώς εις άςιον^πε- 
ριεργείας άντικείμενον. Ως δέ γνωστόν τοις πάσι, 
καί αύτή ή Βενετία είναι νήσος, τοποθετημένη έν λι 
αν ο θαλάσση, ή λίμνη άβαθεϊ, είκοσι μίλια μακρ^, 
πέντε δέ ή εξ πλατεία. 'Η πόλις κεΐται περί το μέ
σον μεταξύ τής στερεάς καί τής θαλάσσης, την εί
σοδον τής οποίας εις τήν λίμνην έμποοίζουσι τα  δυο 
νησίδια Μαλαμόκον καί Παλεστρίνη, έκαστονπερι 
τά  εννέα μίλια τό μήκος, κατά μέσον δέ ορον ηττον 
τού ήμίσεως μιλίου τό πλάτος· καθ’ ολην αύτών τήν 
εκτασιν είναι ώχυρωμένα δι’ όγκωδών τειχών, άνευ 
τής υποστηρίξεως τών οποίων πιθανόν οτι ή θάλασ
σα ήθελεν έξαλείψειν αύτά, καί μεταβάλειν εις σύρ- 
τιν τήν λιμνοθάλασσαν. Ε χει δε αΰτη παμπολλα 
νησία διεσπαρμένα τήοε κάκεϊσε ώς πύργοι ̂ ή κήποι 
εις τά πέριξ άλλων μεγαλοπόλεων, ολα επίπεδα, έσκε- 
πασμένα υπό οικιών, ή υπο κήπων και ο ένοχων.

“Εν τών μικροτέρων νησίων είναι τό τού Αγ· Λα
ζάρου, δύο σχεδόν μ ίλια  πρός νότον τής πόλεως. 
Τήν δωδεκάτην έκατονταετηρίοα ήτο λεπροκομεΐον, 
οθεν έλαβε καί τό όνομα, εκ τού Λαζάρου τής παρα
βολής δηλονότι, ώς τό Λαζαρέττο, Λαζαρονε, καί 
μία ίσως ή δύο άλλαι Εύρωπαϊκαί λέξεις, πενίαν ύπο- 
οηλούσαι ή ασθένειαν. Οτε δέ ή λέπρα έξηφανί- 
σθη άπό τής Ευρώπης, μετετράπη τό νησίοιον εις 
πτωχοτροφεΐον άλλα, προϊόντος τού χ^ρονου, ή εκ "ής 
Βενετίας άπόστασις αύτού εύρέθη τοιαυτης δυσκολίας 
πρόξενος, ώστε οί πτωχοί μετεφέρθησαν εις την πο- 
λιν, καί ό τόπος έγκατελείφθη· μέχφις ου,̂  έν ετει 
1 717 , έδέχθη αποικίαν ’Αρμενίων, διωχθέντων έκ 
τής ΙΙελοποννήσου κατά συνέπειαν τού μεταξύ τών 
Τούρκων καί τών Βενετών πολέμου. Ησαν όε ούτοι 
υπό" τήν οδηγίαν Αρμενίου τινός εκκλησιαστικού, 
όστις πολύν χρόνον έπροσπάΟεινά συστήση φιλολο
γικήν εταιρείαν, πρώτον έν τή πάτριοι αυτού, μ ε .ε - 
πειτα δ’ έν Κ,ωνσταντινουπολει και ΙΙελοποννησω,
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άνευ όαως έπιτυχίας. Εις τόν πεφωτισμένον τούτον 
άνδρα| δνόματι Μεκιτάρ, έδωρήθη παρά τής^Βενετι- 
κής γερουσίας ή νήσος τού 'Αγίου Λαζάρου, οπου κα
τέστησε τήν μικράν αύτού κοινότητα- το μεμονω- 
αένον δέ τούτο σώμα έξηκολούθησε ν ακμαζη μέχρι 
τού παρόντος καιρού, απέναντι τών παραδόξων μετα
βολών αιτινες κατέστρεψαν τήν εξουσίαν ήτις πρώτον
έδωκεν εις αύτό ασυλον. . , ..

'Η έπίδοσις τού Μεκιτάρ υπάρχει εν εκ των πολ
λών παραδειγμάτων τού πόσον ισχύει ή σταθερααπο- 
φασις νά ύπερβή έμπόδια, άτινα κατά πρώτον φαί
νονται ανυπέρβλητα. Γεννηθείς έξ άμαθους και δε- 
δουλωμένου έθνους, μικράν τινα μόνον λαβών παιότΐ- 
αν, καί μή έχων βιβλία, άφ’ ών ν άποκτηση αύτην, 
έπέτυχε,— καίτοι έναντίον αύτου εχων τήν ζηλοτυ- 
πον άγνοιαν καί τήν θρησκευτικήν προληψιν,—  ου 
μόνον νά διαδώση τήν φιλομάθειαν εις τους συμπα-
το ιώ τα ς  του, άλλά καί νά ευχαρ ίσ τησ η  αύτην, άνα- 
τοέφων τούς νέους τω ν , καί μ ε τα γ λ ω τ τ ιζ ω ν  και τυ- 
πόνων βιβλία πρός χρήσίντων. Α ύ τ ο ςπρωτοςκατα

μόν έντιμον μεταςυ των ενν^ν —  ρ γ  -  ,
κιτάο έγεννήθη εις τήν Σεβαστήν κατα την Μικραν 
’Ασίαν, ένέτει 1676· εμαθε οέ τό άναγινωσκειν και 
τό γράφειν, καί έχειροτονήθη διάκονος δ^καπενταε- 
τής τήν ήλικίαν. Ή  άνάγνωσις αυτού ητο περιω- 
ρισμένη εις ολίγα τινά άσκητικά συγγράμματα του 
μοναστηριού, καί κατεγίνετο ενίοτε εις το συνταττειν 
ύμνους καί δμιλίας· άλλ’ ένόησε μετ ου πολυ οτι 
αλλαχού πρέπει νά καταφύγη εις ζη τη ™  Τε'Λχων 
γνώσεων. Απεφάσισε λοιπόν νά μεταβή εις την κα- 
Οέδραν τού Πατριάρχου τής Αρμενίας, την πόλιν 
’Ετζμιαζίν. Πορευόμενος δ έκεισε, ειόεν εις Ερ- 

I ζεοούα Εύρωπαίον Ιεραπόστολον, έκ τής συνομιλίας 
1 σού δποίού ελαβεν ιδέαν τινά περί τή ς Ευρωπαϊκής 

σοφίας, καί σφοδρώς έπόθησε νά ύπάγη εις την μα- 
κρυνήν έκείνην χώραν. Ε ις την Ετ^μιαζιν, κα/νουμε 
νην ύπό τών ’Αρμενίων, « έδραν π&σης γνωσεως.»
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εύρήκε τάς γνώσεις τόσον σπανίας όσον εις τήν Σε
βαστήν, καί επομένως άπεφάσισε νά έπιστρέψη. Καδ’ 
¿δον, έγνωρίσθη μετά τίνος ’Αρμενίου, δστις είχε δια- 
τρίψει πολύν χρόνον έν Ευρώπη, καί ¿'στις εΰφρανε 
καί έξέπληξε τον Μεκιτάρ διά τής πολυειδούς σο
φίας του. Τούτο δ’ Ικαμεν αύτόν προθυμότερου νά 
έπισκεφθή τήν Ευρώπην, καί μετ’ ού πολύ εύρήκε 
καλήν εις το φαινόμενου ευκαιρίαν διά νά έκτελέση 
τόν σκοπόν του. Φίλος καί συμπολίτης του έμελλε 
νά όδοιπορήση εις τήν 'Ιερουσαλήμ, έπί σκοπώ του 
νά σπουδάση· τόν φίλον δέ τούτον άπεφάσισε νά συν- 
οδεύση μέχρι τού Χαλεπίου, ό'που ήθελεν είσθαι πολύ 
έγγυτερον εις τήν Ευρώπην παρ’ αν έ'μενεν εις τήν 
Σεβαστήν, καί 6'θεν εύκολώτερον ή δυνατό νά μεταβή 
έκεΐσε. Κ αθ’ όδόν δ'μως έτυχεν εις αύτόν δυστύχη
μα· διαβαίνων έφιππος τόν ποταμόν όστις πέρνα διά 
τής Μαλατιέ νά ένωθή μετά τοΰ Εύφράτου, έπεσε, 
καί αυτός μέν διεσιυθη, άπώλεσεν ό'μως τον ίππον 
του, καί το πολύ μάλλον τιμώμενον ύπ’ αύτοΰ δ'λα 
τά συγγράμματά του. Εις τό Χαλέπιον συνδιελέχθη 
μετά τινων ιεραποστόλων έκει κατοικουντων, οίτινες 
έδωκαυ αύτω συστατικάς έπιστολάς πρός φίλους των 
έν ’ίταλία. ’Εφανέρωσε τότε τόν σκοπόν αυτού εις 
τόν σύντροφόν του, δ'στις εύκόλως έπείσθη νά έκπλεύ- 
ση πρός τήν Ευρώπην, άντί νά προχωρήση εις τήν 
Ιερουσαλήμ. Εξέπλευσαν όμοΰ άπό τήν Σκανδε- 

ρουν* άλλ’ άφοΰ έφθασαν εις τήν Κύπρον, σφοδρός 
πυρετός κατέλαβε τόν Μεκιτάρ, δ’στις ήναγκάσθη νά 
μείνη εν τη νήσω. Ανέλαβε δέ βραδέως, καί έκρινεν 
εύλογον νά έπανέλθη εις τήν πατρίδα του, δ'που οι 
φίλοι του είχον άπελπισθή περί τής ζωής του.

Η θερμή φιλομάθεια, ήτις παρεκίνησεν αύτόν εις 
τήν πρώιμον ήλικίαν των δεκαεννέα ετών νά έπ ιχει- 
ρισθή τόσον μακρυνήν αποδημίαν, δεν ήδυνατο πολύν 
χρόνον νά χαλινωθή. ’Εκάθισεν έν ή δύο έτη εις 
τήν Σεβαστήν, καταγινόμενος είς τό διδάσκειν, καί 
εις τό συντάττειν διδακτικά πονημάτια- άλλά δέν ήμέ- 
λει τό περιπόθητου αύτω σχέοιον. Παντί τρόπω 
έπροσπάθει- νά καταπείση τον έπίσκοπον τής έπαρ- 
χίας του νά συνενωθή μετ’ αύτοΰ εις τήν συγκρότη- 
σιν φιλολογικής εταιρείας· έπειδή ό'μως τούτο ήθε
λεν είσθαι μέγας νεωτερισμός, δ έπίσκοπος έφοβειτο 
μή διεγερθή άντίστασις. ’Απεφάσισεν έπί τέλους ό 
Μεκιτάρ νά μεταβή εις τήν Κωνσταντινούπολιν, δπου 
διέτριβον τινές των μάλλον πεφωτισμένων ομογενών 
του, καί ¿που ήλπιζεν ότι ήθελεν εύρεϊ συνδρομήν τινα 
είς τήν'έπιχείρησίν του, ή τουλάχιστον ότι δέν ήθε
λεν άπαντήσειν έναντιότητα. Τρεις τών μαθητών 
αυτού εύρήκε προθύμους νά τόν συνοδεύσωσιν· οθεν 
έζεκίνησεν ή μικρά συνοδία, καί κατευωδώθη είς Κων
σταντινούπολή έν έτει 1700.

’Ενταύθα ήρχισε τήν έκτέλεσιν τού πολύν χρόνον 
περιθαλπομένου σχεδίου· έπιτυχία δέ τιςσυνώδευοε 
τούς πρώτους άγώνάς του- άλλ’ ήναγκάσθη νά ζή 
μεμονωμένος, καί νά διδάσκη τούς μαθητάς του έπί 
προφάσει ότι μετήρχετο επιτήδευμά τ ι- όχι, ώς φαί
νεται, έκ φόβου τών Τούρκων, ά λλ’ εκ τού διωγμού 
τών ιδίων αυτού ομογενών, τής έθνικής εκκλησίας, 
οίτινες έμίσουν τόν Μεκιτάρ επειδή ήτο Καθολικός. 
Ενταύθα μετέφρασεν ό Μεκιτάρ σύγγραμμά τι άξιό- 

λογον είς τήν ’Αρμενικήν γλώσσαν, καί έτύπωσεν αυ
τό ό ίδιος. Ο κατ’ αυτού διωγμός ηύξησεν ¿ζή
τησε δέ καί έλαβε τήν προστασίαν τού Γάλλου πρέ
σβεως, άλλ’ ήναγκάσθη έπί τέλους νά καταφύγη αλ
λαχού πρός άσφάλειαν. Η Πελοπόννησος ύπέκειτο 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν είς τούς Βενετούς, καί έκει 
άπεφάσισε νά συστηθή ή μικρά έταιρεία, ήδη έξ οκτώ 
μελών συνισταμένη· άλλ’ ή έκπαίδευσις τού λαού 
έφαίνετο εις τούς ’Αρμενίους τοσούτον κίνδυνον εις 
τά καθεστώτα έπαπειλοΰσα, ώστε έγεινε πάσα άν- 
τίστασις, καί ή έκ Κωνσταντινουπόλεως διεκφυγή τών 
φιλομαθών νέων κατωρθώθη χωριστά καί κρυφίως. 
Αφού δέ περιπλανήθησαν άγνώριστοι δύο σχεδόν έτη, 

έφθασαν άπαντες είς τήν Ναυπλίαν διά λοξοδρομιών 
έν έτει 1703· τά  χρηματικά των μέσα, φυσικώ τώ 
λόγω, ήσαν μικρά· ό Μεκιτάρ είς τήν άναχώρησιν 
αυτού ήδυνήθη νά συνάξη μόνον περί τά 200  τάλλα- 
ρα. 'Υπεδέχθησαν δ’ αυτούς φιλοφρόνως οί κρατούν
τες Βενετοί, χαρίσαντες τόπον έν τή πόλει Μεθώνη 
είς άνέγερσιν έκκλησίας καί μονής, καί προσδιορίσαν- 
τες τά εισοδήματα δύο κωμών πρός διατήρησιν αύ- 
τών.

Μετά πολλάς δέ άναβολάς καί δυσκολίας, έτελει- 
ώθησαν αί οίκοβομαί, ή εταιρεία ηύξησε, καί το μέλ- 
λον ήρχισε νά φαιδρόνηται. Αλλ’ ή λάμψις τής 
ευδαιμονίας ήτον όλιγοχρόνιος· δ πόλεμος έξέσπασε 
μεταξύ τών Τούρκων καί τών Βενετών, δ'στις έτελεί- 
ωσεν είς τήν άπώλειαν τής Πελοποννήσου· ό Μεκι- 
τάρ ήναγκάσθη ν’ άφήση τόν τόπον έν φ  τά σχέδιά 
του ήρχμσαν νά εύδοκιμώσι, καί διαμιάς κατήντησε 
πάλιν είς τήν προτέραν πενίαν του. ’Αφίχθη δέ εις 
Βενετίαν μετά ένδεκα όπαδών, καί μέ είκοσιτέσσαρα 
Βενετικά φλωρία· άλλοι έξέφυγον μετά ταύτα, οί δέ 
λοιποί έπωλήθησαν α ιχμάλω τοι- ά λλ ’ άπαντες έφθα
σαν επομένως είς τήν Βενετίαν.

Η έκ τής Μεθώνης άναχώρησις τού Μεκιτάρ συν
έβη έν έτει 1715 . Υπεδέχθη δ’ αύτόν φιλοφρόνως 
ή Βενετική κυβέρνησις, καί μετά τινας άργοπορίας 
έλαβε παρά τής γερουσίας ώς διηνεκή δωρεάν τό νη- 
σίον τού Αγ. Λαζάρου. ’Ενταύθα εύρήκε παλαιάν 
έκκλησίαν, κρημνισμένους τινάς οίκους, καί κήπον 
είς τό μέρος δέ τούτο έσύστησε τήν μικράν αυτού
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κοινότητα, έπισκευάσας τάς οικοδομάς όπως έσυγ- 
χώρουν τά  μέσα του, και οιαιρεσας αυτας εις κελλια 
πρός κατοικίαν τών άδελφών. Καθίδρευσε σχολείου 
έπί τής νήσου, δπερ καί εύδοκίμησε- προϊόντος δέ τού 
χρόνου, συνδρομή τινιον έκ τών μάλλον πεφωτισμέ
νων άτόμων τού έθνους του, άνωκοοομησε τήν έκκλη
σίαν, έκτισε μοναστήριον, καί κατεσκεύασεν έκτετα- 
μένην βιβλιοθήκην. Τό έργον έλαβε τέλος έν έτει 
1 740 . Μετά ταύτα έζησεν ώς έννέα έτη ό Μεκι- 
τάρ, καί άνεβίβασε τόν αριθμόν τών μαθητών του εις 
τούς εκατόν- εξ ών πολλοί συνετελεσαν εκτοτε εις 
τήν παρά τοϊς ’Αρμενίοις έντιμον κατάστασιν τής φι
λολογίας. Απέθανε δε Απριλίου 27 , 1749 , και 
έτάφη έν τή έκκλησία, δ'που καί σώζεται ή είκών 
αύτοΰ.

Ο Μεκιτάρ φαίνεται ό'τι ειχεν ήθος πραοτατον- 
ιστορείται δέ περί αύτοΰ άνέκδοτον, δ'περ μάς ενθυ
μίζει τήν διαγωγήν τού Θεμιστοκλέους εις .τας αύ- 
τάς περιστάσεις. Ενησχολεΐτο εις άμφισβητησιν 
περί τινων δογματικών άρθρων, ήτις κατηντησε θερ- 
μοτάτη- δ δ’ αντίπαλος αύτοΰ τόσον παρωξυνθη απο 
—ήν δύναμιν τών έναντίον του επιχειρημάτων, ώσε βι- 
αίως έπάταξε τόν Μεκιτάρ επι τού προσώπου. Ο 
Μεκιτάρ γαληνίιος έσυμβουλευσε τον ανταγωνιστήν 
του νά υποστήριξή τούς λογους του οι επιχειρημά
των καί όχι διά πληγών, καί τόσον σταθερώς έπλη- 
ροφόρησεν αύτόν περί τού σφάλματός του, ώστε έζη- 
τησε συγχώρησιν, καί ώμολογησεν οτι είχεν άδικον.

Τό σχέδιον του Μεκιτάρ ήτο νά δέχηται μόνον 
νέους έχοντας ικανότητα, χωρίς ν άποβλεπη είς την 
έν τώ βίω κατάστασιν αυτών τούς οέ μετεπειτα ανι
κάνους φαινομένους άπέλυεν. Δέν έδέχετο είμή Αρ
μενίους- καί είς τήν πρόνοιαν αυτού άποδιδεται η κα- 
θαρότης τής λαλουμένης έπί τής νήσου διαλέκτου, 
όπου μένει άμικτος μέ τούς Περσικούς, Τούρκικούς, 
καί 'Ρωσσικούς όρους, οίτινες παρεισέόυσαν εις την 
γλώσσαν τών όσοι διατρίβουσι πλησίον τών χωρών 
αύτών. 'θ  διδακτικός τρόπος του ήτο γενικώς αρε
στός, καίτοι άρμοδιώτερος είς τούς μέλλοντας ναζη - 
σωσι τόν μοναστικόν βίον, επειδή οι πλειστοι τών 
μαθητών αύτοΰ ήσαν προσδιωρισμένοι είς το εκκλη
σιαστικόν επάγγελμα. Αλλα δεν περιωριζετο εις 
τό διδάσκειν είσήγαγε τύπους έκ τής Ολλανδίας, 
καί έτύπωσε πλούσιον λεξικόν τής ’Αρμενικής γλώσ- 
σης, συνταχθέν υπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου, ώραίαν έκδοσιν 
τής Γραφής, καί άλλα τινά πονήματα. Μή ευρών 
δέ τούς 'Ολλανδικούς τύπους αρκετούς είς τόν σκο
πόν του, έχάραξε καί εχυσε νεα στοιχμΐα αύτός ο 
ίδιος. Η τύπωσις χρησίμων συγγραμμάτων έξη- 
κολούθησε καί μετά τήν άποβίωσιν αύτού- εν ετει 
1789  έκτίσθη έν τή μονή μέγα τυπογραφείου, και

τυπόνεται ήδη αύτού τακτικώς καθ’ έκάστην εβδο
μάδα έφημερίς, διαδιδομένη έκεΐθεν είς όλην τήν 
’Ανατολήν. Μεταξύ τών τυπωθέντών υπό τής έται- 
ρείας πονημάτων δυνάμεθα ν’ άπαριθμήσωμεν τά περι 
ιστορίας, γεωγραφίας, γεωμετρίας, τριγωνομετρίας, 
ναυτικής, αριθμητικής, καί διπλογραφίας- έν περί 
ζωγραφικής- μεταφράσεις τού Μίλτωνος, Γέσνερ, 
St. Fierre, καί Vonnp· τήν άρχαίαν ιστορίαν τού Ρολ- 
λίνου, τούς Μύθους τού Αισώπου, τόν 'Ροβινσώνα 
Κρούσον, καί τινας άλλας πολυτίμους καί άρχαίας 
αεταφράσεις 'Ελλήνων συγγραφέων, τών οποίων προ 
πολλού έχάθησαν τά πρωτότυπα- γραμματικάς καί 
λεξικά τής Α γγλικής, Γαλλικής, και Ιταλικής γλωσ- 
σης, καί πολλά θρησκευτικά πονήματα.

'Η ’Αρμενική εταιρεία έμεινεν άτάραχος καθ’ δν 
καιρόν έπαύθησαν όλα τά λοιπά μοναστικά καταστή
ματα- δ ταπεινός τρόπος καθ δν έθεμελιωθη, και ot 
ώφέλιμοι σκοποί είς ους άπέβλεπεν, ήσαν ιδιαίτεροι 
χαρακτήρες δίδοντες αύτή δικαίωμα έςαιρεσεως άπο 
τής γενικής καταστροφής· Γενικώς ο ευτυχησεν 
άπό τής ειρήνης τού 1 8 1 5 - διάφοροι εύεργεσιαι εγει- 
ναν είς αύτήν, καί είς χρήματα και εις πολυτίμους 
ζωγραφίας καί είς φιλοσοφικά σκευή καταλληλα εις 
τήν διδασκαλίαν τών μαθητών. Δυναται δε νΰν να 
χορηγή αμισθί διατροφήν και εκπαιοευσιν εις ικανόν 
άριθμόν ’Αρμενίων, καί τοι δέ μή οεχσμενη ξένους 
είς τήν κοινωνίαν της, συγχωρεΐ όμως αύτους νά λαμ- 
βάνωσι διδασκαλίαν παρά τών έκεΐ συστημένων κα
θηγητών.

Τ Α  πολιτικά συντάγματα των αρχαίων έΰνω ν έ&εωρονν όχι 

μόνον τον δημόσιον βίον τών πολιτώ ν, άλλά καί τον ιδιω τι

κ ό ν  ¿χανόνιζον καίτά χρέη καί τα ς διασκεδάσεις τ ω ν  έπ ι- 

βαλλον μίτραν είς την π ο λυτέλεια ν  άλλά το πνεύμα τώ ν νε- 

ωτέρων εθνώ ν διαφέρει. T a m a  δέν νποφέρονσι την εξου

σίαν τής πολιτείας έπ'ι το'υ ιδιωτικού βίον. Δ έν παραδέχον

τα ι άλλην εξουσίαν έπ'ι τώ ν ηθώ ν παρά τήν τής συνήθειας, 

εξουσίαν όλως έλενθέραν, μ ετα βα λλομ ένψ  μ'ε τάς κλίσεις 

τών έ θ ν ώ ν ,  μεταβαλλομένην μέ τόν χρόνον, πάντοτε δέ άκον- 

ομένην, διότι πούποτε δέν υπάρχει γεγραμμένη ώς επιταγή.

Β Ι Β Λ Ι Α  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ι Τ Α Λ Ι Α Ν .— ■' Ο αριθμός τών βι

βλίων, όσα ετνπώ&ησαν είς τήν Ι τ α λ ία ν  το  1841, ήτο 2.S99- 
τό 1842, ήτο 3,042- π ολλά  δ' έκ τούτω ν ήσαν μεταφράσεις. 

Ό  α ριθμός τών τνπ ω θέντω ν έν έτει 1842 ήτο διαμοιρασμέ

νος ώς α κολούθω ς·— είς το Αομβαρδο-Β ενετικον βασίλειον 
1,769' είς το ΙΙςδεαόντιον, 508' είς τήν Τ οσκάναν, 235' 
είς τάς ΙΙαπικάς πολιτείας, 216' είς τάς δύο Σικελία?, 1 *4 
είς τήν Μοδέναν, 19' είς τήν Λούκκαν, I I .
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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 .  ΆριΟ. 6.

Θ ΡΑ Κ Η .

Α Φ ΙΝ Ο Ν Τ Ε Σ  τήν Μικράν Άσίαν, καί διαδαίνοντες τον Ε λ λ ή 
σποντον, πρώτον τόπον της Ευρώπης εδρίσκομεν τήν Θράκην, Ικ- 
τεινομε'νην από του Εύξείνου Πο'ντου 0ως εις τήν Μακεδονίαν και 
πρός βορβαν έως εις την Μοισίαν, και μητρόπολιν ε/ουσαν τό Βυ
ζάντιον.

Μόνη δέ πόλις της Θράκης άναφερομένη εις τήν Νε'αν Διαθή
κην εΤναι ή Νικόπολις, όπου δ Ά π .  Παύλος παρήγγειλεν εϊς τον 
Τίτον νά Ιλθϊ] πρός αυτόν, (επ . πρ. Τ ίτ . γ '. 12,) άποφασίσας εκεί 
νά παραχειμάση. Κεϊται δε εις την ανατολικήν όχθην τοϋ Νέστου 
ποταμοί», όστις χωρίζει την Θράκην από τήν Μακεδονίαν. Άλλα 
καί αυτη εις την δποσημείυισιν τής πρός Τίτον επιστολής ονομά
ζεται πόλις τής Μακεδονίας.

‘Η Σαμοθράκη εΤναι νήσος του Αιγαίου πέλαγους εις τά  παρά
λια  τής Θρφιη?· Κατωκήθη δέ δπό Σαμίων και Θρακών ήνω - 
μένων· όθεν τό όνομα. ’Από τήν νήσον ταότην διε'βη δ Ά π . 
Παύλος υπάγων εϊς τήν Μακεδονίαν. Πράξ. ιστ'. I I .

Μ ΑΚΕΔΟΝ ΙΑ.

Ή  Μακεδονία, μέγα βασίλειον κατά τους χρόνους τοϋ Φ ιλ ίπ 
που καί τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου τριακόσια έτη π . X ., ήτον εϊς 
τάς ήμέρας των ’Αποστόλων επαρχία 'Ρω μαϊκή , συνορεΰουσα πρός 
μέν βορβαν με τήν Άνωτέραν Μοισίαν, πρός δε άνατολάς με τήν 
Θράκην, πρός νότον με τό Αϊγαΐον πέλαγος καί τήν Θεσσαλίαν, 
καί πρός δυσμάς μέ τήν ’Ιλλυρίαν.

Τ ό Εΰαγγέλιον εκηρύχθη εϊς τήν Μακεδονίαν παρά τοϋ ’Απο
στόλου Παύλου καί των συνεργών αύτοΰ. Πόλεις δέ αυτής ανα- 
φεράμεναι εϊς τήν Νέαν Διαθήκην είναι

Οί Φ ίλιπποι, πόλις πλησίον τοϋ Παγγαίου όρους, άνακτισθεΐσα 
παρά τοϋ Φ ιλίππου, πατρός τοϋ Μεγάλου ’Αλέξανδρου. Ε ίχε με
ταλλεία χρυσοϋ, όθεν καί Χρυσούπολις ώνομάσθη. Ενταύθα πρώ 
τον εκηρύχθη τό Ευαγγελίαν εϊς τήν Ευρώπην, ( Πρ. ιστ'. Ι ϊ- ίο , 
καί εσυστήθη εκκλησία πρός ήν καί έγράφθη μία τών τοϋ Ά π  
Παύλου Ιπιστολών. Φ ιλ. ά. I. Ώνομάζετο δε ή πόλις αυτη 
κ ο λ ώ ν  ι α  (ήτοι αποικία) Πρ. ιστ'. 12,  διότι δπήρχεν εκεί αποι
κία 'Ρω μαϊκή συστηθεϊσα παρά τοϋ Ιουλίου Καίσαρος, και αυ- 
ξηθεϊσα παρά τοϋ Αύγούστου’ όθεν καί οί κάτοικοι εχαιρον τό 
πολύτιμον τής Ή ω μαϊκής πολιτείας προνόμιον. ‘Ο τόπος είναι 
τώρα έρημος, άλλ έχει τινά ερείπια.

'Η  Νεάπολις εκειτο εις τό παράλιον τοϋ Αιγαίου πελάγους 
έννεα υ,ίλια από τούς Φ ιλίππους, καί δι’ αυτής διέβη δ ’Απόστο
λος Παύλος μετά τής συνοδίας του δπάγων εις τοίις Φ ίλιππους. 
Πράξ. ιστό I I .

‘Η Άμφίπολις καί ή ’Απολλωνία άναφέροντάι εις Πρ. ιζ'. ι ,  
ώς πόλεις τάς οποίας διέβη δ ’Απόστολος μεταξύ Φ ίλ ιππω ν καί 
Θεσσαλονίκης.

Ή  Θεσσαλονίκη δικαίως θεωρείται ώς μητρόπολις τής Μακε
δονίας. ’Αρχαιότατα ώνομάζετο Θέρμη, καί Αλια. Κεϊται οέ 
εις τό βορειοανατολικόν άκρον τό ϊ έξ αυτής ονομασθέντας τό πάλαι 
Θερμαϊκού Κόλπου, νϋν δέ Κόλπου τής Θεσσαλονίκης. Ε ις τάς 
ήμέρας τών ’Αποστόλων ζώς καί τήν σήμερον) εΰρίσκοντο εκεί 
πολλοί ’Ιουδαίοι, πρός τούς δποίους δμοϋ καί πρός τους Έ λληνας 
δκήρυξεν δ ΙΙαϋλος, καί έθεμελίωσεν εκκλησίαν, πρός ήν Ιγραψεν 
ίπειτα  δύο Ιπιστολάς. Πρ. ιζ'. ι- ιο , κ . 4. κζ . 2.

'Η  Βέροια, πρός δυσμάς τής Θεσσαλονίκης ώς δδόν μιας ήμε- 
ρας. Ο ί δέ κάτοικοι αυτής επαινούνται ( Ιΐρ . ιζ'. 11, ώς εύγενε- 
στεροι τών εν Θεσσαλονίκη,» επειδή εδέχθησαν τον λόγον μέ πά 
σαν προθυμίαν, ά ν α κ ρ ί ν ο ν τ ε ς  κ α θ ’ έ κ ά σ τ η ν  τ ά ς  Γ ρ α -  
φ ά ς ,  διά νά πληροφορηθώσι τήν αλήθειαν τών όσα έκήρυττον οί 
απόστολοι.

Ή  Θεσσαλονίκη ήτο πατρίς τοϋ Άριστάρχου καί Σεκούνδου, 
καί ή Βέροια τοϋ Σωπάτρου, συνοδοιπόρων τοϋ Παύλου. Πρ. κ'· 4.

ΙΛ Λ Υ ΡΙΑ  ήτοι ΙΛ ΑΥΡΙΚΟΝ .

Ό  τόπος οδτος εκειτο πρός δυσμάς τής Μακεδονίας καί της 
Άνωτέρας Μοισίας, εκτεινόμενος μέχρι του Αόριατικου κόλπου. 
Έ ω ς  εϊς τον Ικ Παλαιστίνης μεμακρυσμένον τόπον τοϋτον έφθα- 
σεν δ Ά π .  Παΰλος, κηρύττιον τό εΰαγγέλιον τής διά τοϋ Ίησοΰ 
Χρίστου σωτηρίας. 'Ρ ω μ . ιέ. 19.

‘Η Δ α λ μ α τ ί α  (Βλ Τ ιμ . δ \  ίο) ήτον επαρχία τοϋ ’Ιλλυ
ρικού, καί σοάζει ακόμη τήν αυτήν ονομασίαν.

ΕΛ Α  ΑΣ.

Τ ά  όρια καί δ σκοπός τοϋ παρόντος πονήματος δεν συγχωροϋ- 
σιν εκτεταμένην περιγραφήν τής Ελλάδος, καθώς καί ούτε τών 
άλλων Εύρονπαϊκών χωρών. "Οθεν άναφέοομεν αύτάς μόνον καθ' 
όσον ή γεωγραφία των τείνει νά σαφηνίση τάς Υεράς Γραφάς.

'Η  Ε λλά ς εθεωρεΐτο ενίοτε ώς περιλαμβάνουσα τήν Μακεδο
νίαν, τήν Θεσσαλίαν, τήν Ή πειρον, τήν Κυρίως Ε λλάδα  καί τήν 
Πελοπόννησον. Καί ή εν Δανιήλ ή. 21, ί. 2»>, ιά. 2 άναφερομένη 
Ε λληνική βασιλεία εΤναι άναμφιβόλως ή βασιλεία τοϋ Μεγάλου 
Άλεξάνδοου κατά τήν μεγαλητέραν αυτής εκτασιν. Ά λ λ ’ εκεί 
όπου λέγεται (εις Πρ. κλ 2; ότι δ Παύλος διήλθε τήν Μακεδο
νίαν καί ίφθασεν εις τήν Ε λ λ ά δ α ,  είναι επίσης φανερόν ότι 
τό όνοαα τούτο εκλαμβάνεται κατά σημασίαν στενωτέραν, ήγουν 
μέ όρια σχεδόν όμοια μέ τά τοϋ σημερινού βασιλείου τής Ελλάδος.

Ά  / α ί α  δέ λέγεται εις τήν Ν· Δ. οχι ή  έν ΓΙελοποννήσω κυ
ρίως Ά /α ία , άλλ’ όλη ή Ε λλ ά ς, ώς επ α ρ χ ία ‘Ρωμαϊκή, ήτις πρω
τεύουσαν είχε τήν Κόρινθόν. Πρας. ιη. 12.

Πόλεις τής Ελλάδος, αίτινες άναφέρονται εις τή νΝ . Δ ,  είναι
Αί Άθήναι, όπου δπήγεν δ Ά π .  Παύλος άναχωρήσας ίκ  τής 

Μακεδονίας. (Πρ. ιζ '. ιο -ιο .) Ή  πόλις αυτη καί υπό τήν 'Ρ ω 
μαϊκήν εξουσίαν εφύλαττε τήν άξιολογότητά της ώς καθίδρα τών 
επιστημών καί τής φιλολογίας. Εις αυτήν δέ πολλοί νέοι εξ αυ
τής τής 'Ριόμης, καθώς καί έξ άλλων μερών τοϋ κόσμου, παρεγί- 
νοντο διά νά τελειοποιήσωσι τήν εκπαίδευσή» των, καί κατ’ εξοχήν 
νά μάθωσι τήν ρητορικήν καί τήν φιλοσοφίαν. Μετά τών φιλο
σόφων διελέγετο δ Ά π .  ΙΙαϋλος, καί δέν δυνάμεθα νά άναγνώσω- 
μεν τήν εϊς τόν Άρειον Πάγον δμιλίαν του, ( Πρ. ιζ'. 22-31,) χ ω 
ρίς νά θαυμάσωμεν τήν θείαν τιρόντι έπιτηόειότητα καί ευγλωτ
τίαν μεθ’ ής έλάλει.

Τ Ι Κόρινθος, εις ήν δπήγεν δ Απόστολος 0τε άνεχώρησεν έξ 
Αθηνών. Πρ. ιή· I. Ή  Κόρινθος ήτο, καθώς ειπαμεν ανώτερος 
πρωτεύουσα τής 'Ρω μαϊκής Ιπαρχίας τής Ά χα ία ς , καί ήτο κυρίως 
επίσημος διά τόν πλούτον, τήν λαμπρότητα, τήν τρυφήν καί τήν 
έν γένει διαφθοράν των ήθων, αποτελέσματα και λείψανα της 
δποίας έν τή Κορινθιακή έκκλησία εδιδον κόπον εις τόν Α πόστο
λον. Ίόέ Α '. Κορ. έ. I, ιά. 21, »2, κτλ. Ό  ΙΙαϋλος, κηρύξας εν
ταύθα υπέρ τό έν ήμισυ έτος, έσύστησε τήν εκκλησίαν, πρός ήν 
καί έγραψε μετά ταϋτα δύο έπιστολάς. Πρ. ιη. Π, 18.

Αΐ Κεγχρεαί, λιμήν τή ; Κορίνθου έπί τοϋ Σαρωνικοϋ κόλπου. 
’Εντεύθεν έπλευσεν δ Ά π . Παύλος διά τήν Συρίαν. Πρ. ιή. IS.

Η. Ρ * "
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Η Κ ΙΡΚ Α Σ ΣΙΑ  ΚΑΙ Ο Ι Κ ΙΡ Κ Α Σ Σ Ο Ι,

Στρατιωτική Στολή τών Κιρκασσών.

Η Κ ΙΡ Κ Α Σ Σ ΙΑ  συνίσταται ές όρεινίόν χωρών και ύψη- (| παοέχειν άμετρα κέρδη ΰπό τήν διεύθυνσιν πεπολιτισμέ- 
λοΰ τινο; οροπεδίου. Τό μ.έγιστόν μήκος αυτής άπό άνα- ¡| νου λαοΰ. 
τολώ·
δέ

ίρεσιν || λας, αύξάνουσι κατά τό πλάτος, αί οχθαι γίνονται ήττον 
όρειον ί  απότομοι, καί ό δρόμος αύτών βραδύτερος. Τ α  υδατα

. κυριωτεροι:
στον μέρος της επιφάνειας της· τήν μεν νοτιον διαΐ| 
ή πρώτιστη αύτοΰ σειρά καί οί κλάδοι της· την δε βα 
ΰψηλαί πεδιάδες καί αί τελευταΐαι κατωφέρεια1, του Καυ- τών ποταμών τούτων είναι γενικώς καθαρά καί υγιεινά, 
κάσου. Μεγίστην εκτασιν προσέτι κατέχουσι πυκνά δάση ί άλλ εις τα ορη γτολλακις είναι θολ.α, ώς εκ τής ,.οσο ι ς .ο; 
τοΰ φοίνικας, τής κυπαρίσσου, τής σφενδάμνου, τής έλάτης, τοΰ πηλοΰ, τοϋ χώματος, και τής άμμου, άτινα συγκατα- 
τής κλήθρας, τής αίγείρου, καί άλλιυν δένδρων, άτινα κο- σύρουσιν εις τάς βροχερας ώρας τοΰ ένιαυτοΰ. 
σμοΰσι τάς πλευράς καί κοιλάδας τών όρέων, καί τάς πε- , Η έν μέσω τών ορέων περιοχή συνίσταται, ώς έπιτο- 
διάδας καί τάς όχθας τών ποταμών. Τ ά  δάση ταΰτα, πλεΐστον, έκ^τρωμάτων άμμου και άργίλλου, καί λωρίδων
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θαρού χώματος, συμμεμιγμένου κάποτε μετ’ άμμου καί 
άργίλλου, καί ποηζορένου ύπό πλείστων όυακων καί πο
ταμών. Ενταύθα δαψιλώς ή φύσις ανταμείβει την ερ
γασίαν του γεωπόνου· άλλα κακή τύχη οί πλεΐσται των 
άγρών τούτων μένουσιν ακαλλιέργητοι, η χρησιμεύουσιν ώς 
νοραί εις τάς πολυαρίθμους άγέλας των εντοπίων.

ή  κυριωτέρα Καυκάσιος σειρά, ητις αποτελεί τό νοτιο
δυτικόν σύνορον, καί πολλοί των άρκτώων αύτής κλάδων, 
περιέχουσι πλούσιας φλέβας μετάλλου. Αλλ οΐ κάτοικοι, 
καίτοι ποθουντες νά έχωσι τοιαΰτα ρέταλλα, όποια χρειά
ζονται εις κατασκευήν των ό'πλων των, δεν δύνανται, ώς 
εκ της άνεπιστηροσύνης αυτών, νά έργάζωνται άλλα με
ταλλεία πλήν των όσα ολίγον άπαιτοΰσι κόπον. Οΰτω δέ 
άπολαρβάνουσιν άργυρον, ρόλυβδον, χαλκόν, καί σίδηρον. 
Π οταροί τινες περιέχουσι ρικράν ποσότητα γαιάλατος· 
έξάγεται δε καί νίτρον άπό είδός τι φυτού. Ε ις τινα ρέρη 
εΰρίσκεται ποικίλον ράρραρον.

Προϊόντα του φυτικού βασιλείου έρπορούρεν να άναφέ- 
ρωρεν τό ροδάκινον, τό βερύκοκκον (καϊσί), τό ρήλον, τό 
άπίδιαν, καί τό κεράσιον· ετι δέ την άρπελον, ώς καί την 
συκάρινον, της οποίας μεταχειρίζονται τά φύλλα προς τρο
φήν της ρεταξοποιοΟ κάρπης, παράγοντες μετάξιον δι’ 
εσωτερικήν άνάλουσιν· πρός δέ τούτοις σίτον, βρίζαν, κρι- 
θήν, όσπρια, καπνόχορτον, καί διαφόρους οπώρας καί λά
χανα. ή  δάφνη αύξάνει επί των αίγιαλών τού Εύξείνου 
Πόντου.

Τά ενταύθα εύρισκόρενα ζώα είναι ό κάπρος, ή έλαφος, 
ή άγρία αΐξ, καί τό άγριον πρόβατον· οικιακά δέ ζώα βόες 
άριστοί,'ίπποι, όνοι, καί πρόβατα πλατύουρα- τούς επί τών 
όρέων ίππους διακρίνει ή τα  χύτης καί ή καλλονή' των. Οι 
Κιρκασσοί έχουν εξαίρετα ιπποφορβεία, είναι δέ καί άριςοι 
ιππείς.

Ενεκα τών όρέων καί τής εγγύτητας τής θαλάσσης τό 
κλίρα διαφέρει τά ρέγιστα άπό τόπου εις τόπον. Αί 
περιοχαί αί καλούρεναι Μεγάλη καί Μικρά Καβάρδα είναι 
πολύ εύκρατοι καί καρποφόροι, ίσαι ρέ τά ωραιότερα ρέρη 
τής Ιταλίας. Πρώϊρον έαρ καταπρασινίζει καί ανθοστο
λίζει τούς λόφους καί τάς πεδιάδας, καί κυανούς πέπλος 
ίων καλύπτει τούς σκιωδεστέρους τόπους. Τόν Απρίλιον 
άνθούσιν ή κερασία, ή βερυκοκκέα, ή άπιδία, ή ρηλέα, καί 
ή άρυγδαλέα, τόν δέ Μάϊον ώριράζουσιν αί πρώται όπώ- 
ραι. Τον Φεβρουάριον σπείρει ό γεωργός σίτον, βρίζαν, 
όσπρια, καί όρύζιον, άτινα παρέχουσιν άφθονον θερισρον 
περί τάς άρχάς Ιουλίου. Αί πεδιάδες, όπου ένεκα περικυ- 
κλούντων όρέων δέν διαπνέουσιν αί θαλάσσιαι αύραι, ύπό- 
κεινται εις ανυπόφορου κ.αύσωνα. Εις τας κλεισώρειας, 
τάς ποτιζορένας ύπό τών ορεινών ποταρίων, ό άήρ είναι 
δροσερός άκόρη καί τό θέρος, άλλα ψυχρότατος τόν χει- 
αώνα. Αί παραθαλάσσιαι χώραι ύπόκεινται εις τήν νο
σώδη επιρροήν τών θαλασσίων άνέρων καί όριχλών, αί- 
τινες προζενοΰσι πολλάκις κολλητικάς νόσους, ράλιστα δέ

εις τά πέριξ τής Ανάπης, όθεν διαδίδονται εις τό ε’νδό- 
τερον.

ή  επικρατούσα θρησκεία είναι ή Μωαρεθανικη'· ΰπάρ- 
χουσι δε καί ολίγοι τινές ήλιολάτρατ φαίνονται προσέτι 

ί πάρπολλα ίχνη τής προτέρας ύπάρξεως τού Χριστιανισρού 
! καί τής είδωλολατρείας· τού πρώτου ράλιστα σώζονται 

άναρφισβη'τητα λείψανα. Αξιοσηρείωτον είναι ότι οί Κιρ- 
κασσοί φυλάττουσι πολλάς Χριστιανικάς έορτάς πρός τιρήν 
τού Αυτρωτού καί τής Παναγίας. Εχουσι νηστείαν κατά 
τά έαο τής αυτής σχεδόν διαρκείας ώς ή ήμετέρα Τεσσα
ρακοστή, καί εις τήν λήξιν αύτής τελούσι τήν ρνήρην τών 
επιφανειών τού Θεού, όπότε συγχωρείται εις τάς γυναίκας 
νά προσεύχωνται ρετά τών άνδρών. Εις τήν περίστασ·-ν 
ταύτην συναθροΓζεται όλ.ος ό λαός· δίδουσιδέ καί λαμβά- 
νουσι φιλοδώρηρα εξ ώών ποικιλοχρόων, καί πυροβολούσαν 
εις σηράδιον, όπεο είναι πάντοτε χρωρατισρένον ώόν· 
όποιος κτυπη'ση αύτό λαρβάνει όροιον ώόν παρά τού ιδιο
κτήτου. Ταΰτα καί άλλα παραπλη'σια έθιμα άποδεικνύ- 
ουσιν ότι οί Κιοκασσοί ένθυρούνται τήν Τεσσαρακοστήν 
καί τό Πάσχα· τήν Τετάρτην καί τήν Παρασκευήν καλούσο 
τήν ρεγάλην καί τήν ρικράν νηστείαν, τήν δέ Κυριακήν 
ήρέραν τού Θεού, καθ’ ήν παύει πάσα εργασία. Αζιοση- 
ρείωτος είναι καί ή εύλάβειά των πρός τό σύμβολον τού 
σταυρού· ύ,τιδήποτε ό γεωργός άφήση έκτεθειρίνον έν τω  
άγρώ είναι άπαραβιάστως ιερόν, άν έγείρη άνωθεν αυτού 
σταυρόν μολονότι δ ’ έχουσιν άπαντες ληστρικά; έξεις, ού- 
δείς τολμά νά έγγίξ'ρ ιδιοκτησίαν τεθειρένην ύπό τήν προσ
τασίαν ταύτην. Οίκογένειαι, αίτινες δέν ένηγκαλεσθησαν 
έξ όλοκλ.η'ρου τόν Ισλαμισμόν, συνειθίζουν νά προσηλόνωσι 
σανίδιον εις τόν τοίχον, θέταυσαι έπ αύτού κηρόν και χειρα- 
ρακτρον. Κ ατά  δέ τάς έορτάς κατασκευάζουσι τόν κηρόν 
εις λαρπάδιον, όπερ άνάπτουσι, καί άφαιροΰντες τάκαλύρ- 
ρατα  τής κεφαλής γονατίζουσιν έρπροσθεν αύτού. Αι 
παρατηρη'σεις αύται άρρόζουσιν είδικώτερον εις τάς φύλάς 
τάς κατοικούσας επί των αίγιαλών τού Εύξείνου Πόντου 
καί εις τάς πλησίον τού Κουβάν πεδιάδας.

Αγνοείται κατά ποίαν εποχήν ή παρά τίνος εισηχθη ό 
Χριστιανισρός εις τόν Καύκασον· λέγεται κατα παραδοσιν 
ότι Σταυροφόροι φυγόντες έκ τής Παλαιστίνης είσηγαγον 
αύτόν. Γάλλος τις ρηχανικός περιελθών τήν Κιρκασσιαν 
βέβαιοίότι μικρά τ ι ς  φυλή έχουσιν επί τών ίρατίων αύτων 
Μελιταΐον σταυρόν έρυθρόχροον, καί ότι όμοιος σταυρός εί
ναι είκονισρένος επί τών σιδηρών ασπίδων των. Εις τήν 
φυλήν ταύτην είναι κοινά καί διάφορα Γαλλ.ικα όνορατα. 
Κ ατά τινας ό Λπόςκιλος Ανδρέας έκήρυξε πρώτος τόν Χρι- 
στιανισρόν εις τούς Κιρκασσούς· τήν ύπόθεσιν δε ταυτην 
υποστηρίζει ή πληθύς τών έν τω Καυκάσιο σταυρών τού 
Αγ. Ανδρέα. Περί τάς άρχάς τής τετάοτης εκατονταε
τηρίδας, έπί τής βασιλ.είας τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
γυνή τις όνόρατι Νόνα, ή Νίνα, διέδωκε τον Χριστιανισρον 
εις τήν Γεωργίαν, πιθανόν δέ ότι καί εις τήν Κιρκασσιαν.
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Αύτή έπέστρεψε τόν λαόν διά τών θαυρατουργιών της· 
έφερε δέ ρεθ έαυτής σταυρόν πεποιηρένον εκ. τών βλαβών 
τής άρπέλου, συνδεδερένων δια τών τριχών αύτής. έν  
έτει 1 7 2 0 , επιδρομήν των Τούρκων φοβούρενοι, επερψαν 
τόν σταυρόν τούτον προς ά.σφαλειαν εις τα  όρη, όθεν έφθα- 
σεν εις τήν Μόσχαν, έπανεστράφη δέ ρετά ταΰτα εις τήν 
Γεωργίαν ύπό τού αύτοκράτορος Αλ.εξανδρου. Γην 1 3ην 
εκατονταετηρίδα γυνή καλουρενη Ταραρις, ητις κατα την 
παράδοσιν ήτο ρεγαλη βασίλισσα τής 1 εωργιας, εκ,τισεν 
εκκλησίας μεταξύ τών Οσσετών, πιθανόν δέ καί εις άλλους 
τόπους έν τω Καυκάσιο. Καί οί Γενουήνσιοι όε πρεπει 
νά συνέτειναν εις έξάπλωσιν τού Χριστιανισρού επι τού πα
ραλίου τής Κιρκασσιας.

Εις έθνος όρως έστερηρένον εγγράφων χαρακτήρων, 
ρόλις δύναταί τις νά έλπίσ-ρ γενικήν διάδοσιν τής θρη
σκείας. Απο των χρόνων του δορικτητορος ίΥΙωαρ-θ .ου 
Δευτέρου, οί Τούρκοι καί οί Τάρταροι έπροσπάθησαν νά εξα- 
πλιόσωσι τον Μωαρεθανισρόν ρεταξύ τών Κιρκασσών, και 
έπέστρεψαν πολλούς τών άνοιτέρων κλάσεων. Ε ις τας 
φυλάς αϊτινες κατοικούσι τά όρη καί τάς βαθείας κοιλά
δα ; επικρατεί ή ειδωλολατρεια, αλλα συρρεριγρενη ρέ 
Μωαρεθανικάς τελετάς. Οί ιερείς όρως τών εθνικών θεο
τήτων δέν συνιστώσιν ιδιαιτέραν κλάσιν εις τήν Κιρκασ- 
σίαν. Διάγοντες τήν νεότητα των εν τω ρεσω τής κλαγ
γής τών όπλων, λαρβανουσι πάντοτε ρερος εις τας μάχας 
οσάκις πλησιάση εχθρός. ΤελοΟσι δέ τάς θρησκευτικά; 
ιεροπραξίας ασκεπή τήν κεφαλήν έχοντες, καί ένδεδυρένοι 
λευκόν τρίχινον μανδύαν. ίστάρενοι ερπροσθεν σταυρού, 
άρχίζουσι τάς τελετάς αύτών θυσιάζοντες αιγα ή άρνίον· 
εις ρεγάλας δέ περιστάσεις ταύρον. Προ τής θυσίας καίει 
ο ίερεύς έρπροσθεν ριάς τών λαρπαόων, αίτινες είναι ,.ροσ- 
κολληρέναι εις τούς πόδα ; τού σταυρού, τρίχας τινας του 
σφαγίου, λαρβάνων αύτάς εκ τού ρέρους όπου έχει να πέση 
ή θανατηφόρο; πληγή, έπειτα δέ χύνει σπονδήν τινα επι 
τής κεφαλής του. Νεανίαι διάφοροι, γενικώς δούλοι, 
ιστανται όπισθεν του ιερέως, κρατούντες εις τας χειρας αυ- 
τών ποτήρια πλήρη καί τεράχια άζύρου άρτου καί τυρού. 
Ο ίερεύς έπειτα θυσιάζει κατά σειράν εις έκάστην τών δια
φόρων θεοτήτων, και αποτείνει ίόιαιτερας εις εκάστην ευ 
χάς. Μετά τούτο δέ προσδιορίζει, κατά την θελησιν του, 
άλλην τινά ήρέραν δ ι έπανάληψιν τών ιεροπραξιών, κοι
νώς τδ Σάββατον, την Κυριακήν, την Δευτεραν, ή τήν Τρι 
την τής προσεχούς έβδοράδυς, ουδέποτε κάρρίαν εκ τών 
άλλων τριών ήρερών. Διακηρύττει προσέτι ό ίερεύς ποια 
πράγρατα έχάθησαν ή εύρέθησαν — τό δεύτερον όρως συρ- 
βαίνει σπανίως, επειδή ολίγον άγαπώσιν οί Κιρκασσοί ν’ 
άποδιδωσιν ό,τι άπαξ έπεσεν εις τάς χεϊράς των. Τρώ- 
γουσιν έπειτα τό κρέας τού θύρατος, ορού δε και τα τρο 
φιρα τά φερθέντα ύπό τών παρευρισκορε'νων χοροί καί 
άγώνες τελειόνουσι τήν τελετήν. Η κεφαλή τού σφαγίου 
άφιερούται εις τόν Δημιουργόν, και ίξαρταται απο ξύλου

ή κλάδου δένδρου, εγγύς τού σταυρού' τό δέρρα ανήκει
δικαιωρατικώς εις τόν ιερέα.

r  Ε πεται συνέχε«*·
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22-25, 38-40, 53-55, 77-79, 85-88, 102-104, 117-119.]

Κ Ε Φ Α Α . Λ Ε '. ’Επανέρχονται είς τό Κάϊρον ανευ τής 
ΙΙεκουας.

ΑΠΟΑέΣΑΝΤΕΣ πρός τό παρόν πάσαν έλπισα περί 
τήςΠεκουας, έπανήλθον είς τό Κάϊρον, ρετανοημένοι 
διά τήν περιέργειαν των, μεμφόμενοι τ ή ν  αμελειαν 
τής κυβερνήσεως, έλεεινολογοδντες τήν ιδίαν αυτών 
θρασύτητα, οτι παρηαέλησαν νά προμηθευθωσι φύ
λακας, φανταζδμενοι πολλά μέσα δι ων η απώλεια 
τής Πεκουάς ήδύνατο νά έμποοισθή, και άποφασι- 
ζοντες νά πράξωσί τι πρός άνάκτησιν αυτής, καίτοι 
ούδείς ήδύνατο νά εύρη τΐ άρμόοιον νά πραχθή.

Η Νεκαγία άπεσύρθη είς τόν θάλαμόν της, δπου 
έζήτουν νά παρηγορήσωσιν αυτήν αί γυναίκες, λε- 
γουσαι οτι δλος ό κόσμος υποφέρει, και δτι η οέ- 
σποινα Πεκουά πολύν καιρόν άπήλαυσετα άγαθα ·ή? 
ζωής, όθεν ήτον επόμενον νά γευθήκαίτά οεινατης. 
ίΐλπιζον οτι, οπουδήποτε καί άν έπορεύετο, ήθε/ε 
δοκιμάσει βαθμόν τινα ευδαιμονίας, καί οτι η βασι- 
λόπαις ήθελεν ευρειν άλλην φίλην, αντί εκείνης.^ 

Κάμμίαν άπόκρισιν δέν εκαμεν ή Νεκαγία- εκειναι 
δ’ έξηκολούθουν τό είδος τούτο τής συλλυπήσεως, 
όχι πολλά λυπημέναι ό'τι ή εύνοουμένη έχάθη.  ̂

Τήν επαύριον ό βασιλόπαις έπαρουσίασεν είς τον 
Σατράπην αναφοράν περί του συμβεβηκότος^ αύτφ 
άδικήματος, καί αΐτησιν όπως έπανορθωθη. Ο σα- 
τοάπης ήπείλησε μέν νά τιμωρήση τους ληστας, 
αλλά δέν έζήτησε νά συλλάβη αυτούς-^και τωόντι 
κάμμία περιγραφή δέν ήδύνατο νά όοθή, εξ ής να 
διευθυνθώσιν είς τήν καταδίωξιν.

Μετ’ ού πολύ έγεινε δήλον ότι ή εξουσία όέν ήθε
λε κάμει τίποτε. Οί διοικηταί, συνειθισμένοι ν’ 
άκούωσι τήν πράξιν πλειοτερων έγκληματων παρ 
όσα δύνανται νά τιμωρήσωσι, και πλειοτερων αδι
κιών παρ’ όσας ούνανται να επανορθωσωσιν, άμελού- 
<7ιν όλα εξίσου, καί λησμονουσι τήν αϊτησιν εύθύς 
σχεδόν άφου άπέλθη τής οψεως αυτών ο αάτησας.

“ ’Επροσπάθησεν έπειτα δ Ιμλακος νά λάβη πλη
ροφορίας διά μερικών απεσταλμένων. Εύρήκε _δέ 
πολλούς προσποιουμένους ότι ακριβώς έγνώριζον όλα 
τά τών Αράβων καταγώγια, καί ότι τακτικήν εΐχον 
αλληλογραφία·* μετά τών αρχηγών τω ν έκ τούτων 
επεμψέ τινας είς ζήτησιν τής Πεκουάς. Α λλ' οί 
μέν, αργύρια λαβόντες, ουδέποτε έτ^ανήλθον οί οέ 
δαψιλώς έπληρώθησαν δι’ αγγελίας, αίτινες μετ
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ολίγα; ή αέρας άπεδείχθησαν ψευδείς. 'Η βασιλό- 
παις όμως ουδέ τά πλέον απίθανα μέσα ήθελε ν’ 
άφήση αδοκίμαστα. ’Ενώ επραττέ τι, ή ελπίς αυ
τής οιετηρείτο ζώσα. Οτε εν μέσον έξέλειπεν, άλλο 
τι ύπηγορεύετο· δτε είς άγγελιαφόρος έπέστρεφεν [ 
άπρακτος, άλλος άπεστέλλετο άλλαχοΰ.

Δύο μήνες είχον ήδη παρέλθει, καί ούδέν είχεν 
άκουσθή περί τής Πεκουάς· αί ελπίδες, δΓ ών κατ’ 
άρχάς παρηγορούντο μεταξύ των, έγίνοντο όλονέν 
ασθενέστερα'.· καί ή βασιλόπαις, άφοΰ είδεν ότι ού- 
δεμία πλέον έμεινεν άπόπειρα, κατήντησεν εις δεινήν 
καί απαρηγόρητου άθυμίαν. Χιλιάκις έπέπληττεν 
εαυτήν ότι τόσον ευκόλως συγκατένευσε ν’ άφήση έξω 
τής Πυραμίδος τήν εύνοουμένην. « Αν ή αγάπη 
μου, έ'λεγε, δέν είχεν ελαττώσει τήν έξουσίαν μου, ή 
Πεκουά δέν έτόλμα ποτέ νά άναφέρη τούς φόβους της. 
Εμέ έπρεπε νά φοβήται μάλλον ή τά φαντάσματα. 
Εν αυστηρόν βλέμμα ήθελε κατασιγάσειν αύτήν 

προσταγή απότομος ήθελεν έξ ανάγκης φέρει τήν 
ύπακοήν. Διά τί τόσον άνοήτως έχαρίσθην; διάτί 
δέν έλάλησα, καί δέν ήρνήθην ν’ ακούσω;»

« Θαυμαστή βασιλόπαις, ειπεν ό ’ίμλακος, μή 
έπιπλήττου διά τήν αρετήν σου, καί μή στοχάζου 
μεμπτόν εκείνο, δι’ ού έκ περιστάσειος κακόν έπρο- 
ξενήθη. Η πρός τήν δειλίαν τής Πεκουας ευαισθη
σία σου ήτο γενναία καί ευμενής. Τό καθήκον ήμών 
πράττοντες, άφίνομεν τό άποβησόμενον εις ’Εκείνον, 
κατά τούς νόμους του οποίου κυβερνώνται αί πράξεις 
μας, καί όστις κανένα επί τέλους δέν άφίνει νά τ ι-  
μωρηθή οιάτήν ύπακοήν του. ’Αλλ’ εάν, έπ’ έλπίδι 
άγαθοϋ τίνος, είτε φυσικού είτε ηθικού, παραβαίνω- 
μεν τούς διατεταγμένους κανόνας, τότε άποποιούμεθα 
τήν οιεύθυνσιν τής άνωτέρας σοφίας, καί άναδεχόμε- 
θα ήμεϊς αύτοί όλας τάς συνεπείας. 'θ  άνθρωπος 
δέν όύναταί ποτε τόσον νά γνωρίζη τήν συνάφειαν 
των αίτιων καί αποτελεσμάτων, ώστε νά συγχωρηθή 
αυτώ ή πράξις τού κακού πρός έλευσιν του αγαθού. 
Οταν Οιώκωμεν τον σκοπόν μας διά νομίμων μέ

σων, Ουνάμεθα πάντοτε νά παρηγορώμεν τήν αποτυ
χίαν μας διά τής έλπίδος μελλούσης ανταμοιβής. 
Αλλ’ όταν μόνον τάς ιδίας ήμών ορέξεις συμβου- 

λευώμεθα, καί ζητώμεν νά εΰρωμεν έγγυτέραν οδόν 
εις τό αγαθόν, ύπερπηδώντες τά διατεταγμένα όρια 
τού καλού καί τού κακού, δέν δυνάμεθα ούτε διά τής 
επιτυχίας νά εύδαιμονήσωμεν, καθό μή δυνάμενοι ν’ 
άποφύγωμεν τήν συναίσθησιν τού πταίσματός μας· 
εάν ο’ άποτύχωμεν, ή αποτυχία λαμβάνει πικρίαν 
αθεράπευτου. Πόσον απαρηγόρητος ή λύπη τού συγ
χρόνως αισθανομένου τάς όούνας τού εγκλήματος καί 
τό βάρος τής συμφοράς τής έκ τού εγκλήματος προ- 
ελθούσης!

« Στοχάσου, βασιλόπαις, εις ποίαν κατάτασιν ήθε
λες εύρίσκεσθαι, έάν ή δέσποινα Πεκουά είχε παρα- 
καλέσει νά σέ συνοδεύση, καί άναγκασθείσα νά σταθή 
μόνη εν ταίς σκηναίς άφηρπάζετο· ή πώς ήθελες 
υποφέρει τον συλλογισμόν, έάν έβίαζες αυτήν εις τήν 
πυραμίδα, καί άπέθνησκεν έμπροσθέν σου έν αγωνία 
φόβου.»

* Εάν συνέβαινεν είτε τό έ'ν είτε τό άλλο, ειπεν 
ή Νεκαγία, δέν ήδυνάμην νά ύποσέρω τήν ζωήν υ.έ - 
χρι τού νΰν ή άνάμνησις τοιαύτης σκληρότητος 
ήθελε μέ περιτρέψειν εις μανίαν, ή μέ ρίψειν εις βδε
λυγμόν έμαυτής καί εις μαρασμόν θανάτου.»

« Αΰτη τουλάχιστον, ειπεν ό Ιμλακος, είναι ή έν 
τώ παρόντι κόσμω ανταμοιβή τής έναρέτου διαγω
γής, ότι ούδέν ατύχημα έμπορεϊ νά μάς υποχρεώση 
νά μετανοήσωμεν δι’ αυτήν.»

ΚΕΦΑΑ. Λ Σ Τ . Ή  δι& τήν ελλειψιν τη; ΙΙε/.ουα; 
άΟυΐΑΐα της Βασιλόπαιδος.

Πληροφορηθείσα ούτως ή Νεκαγία ότι ή διαγωγή 
αυτής κατ’ ούδέν συνέτεινεν εις τό ατύχημα, ήρχ ίσε 
νά αίσθάνηται έλαφροτέραν τήν λύπην της, καθότι 
εκείνα μόνον τά δεινά καταντώσιν άνυπόφορα, όσα 
συνοίδαμεν ότι ήμείς αύτοί έξ ολοκλήρου ή έν μέρει 
έπροξενήσαμεν. Σιωπηλή κατήφεια καί ησυχ ία τις 
ζοφώδης διεδέχθησαν τήν τρικυμίαν τής θλίψεως, καί 
από πρωίας μέχρι εσπέρας καθημένη άνεμιμνήσκετο 
όλα όσα είχε πράξειν ή είπείν ή Πεκουά της, έφύλατ- 
τε δ’ έπιμελώς καί το έλάχ ιστόν πράγμα πρός 8 
εκείνη είχε δείξει κλίσιν τινά, ως αρμόδιον νά άνα- 
καλή αύτήν εις τήν μνήμην. Τά φρονήματά της 
έθεωρούντο από τού νύν ώς κανόνες διαγωγής, καί 
εις πάσαν περίστασιν έπ’ άλλω σκοπώ δέν διεβουλεύ- 
ετο ή βασιλόπαις είμή νά είκάση ποία ήθελεν είσθαι 
ή γνώμη καί ή συμβουλή τής Πεκουάς.

Αί γυναίκες ύφ’ ών έθεραπεύετο ήγνόουν όλως διό
λου τήν άληθινήν αύτής κατάστασιν, οθεν ήδύνατο νά 
λαλή πρός αύτάς μόνον μετά προφυλάξεως καί συ
στολής. Ηρχισε δέ νά μετριάζη τήν περιέργειάν της, 
μικράν εχουσα επιθυμίαν νά συλλέγη ιδέας, τάς όποιας 
δέν εΰρισκεν εύκαιρίαν νά μεταδώση. 'θ  Ρασσέλας 
έπροσπάθει κατά πρώτον μέν νά παρηγορήση, επειτα 
δέ νά διασκεδάση αύτήν έμίσθονε μουσικούς, εις 
τούς οποίους έκείνη έφαίνετο μέν ότι δίδει άκρόασιν, 
αλλά δέν ήκουεν αύτούς· καί έπρομήθευε διδασκά
λους νά διδάσκωσιν αύτήν διαφόρους τέχνας, τών 
οποίων αί παραδόσεις, δτε πάλιν έπεσκέπτοντο αύτήν, 
ήτον ανάγκη πάσα νά έπαναληφθώσιν. Άπώλεσε 
τήν κλίσιν πρός τάς επιθυμίας, καί τήν φιλοτιμίαν 
τού υπερέχειν. 'θ  νοΰς δ’ αύτής, καίτοι βιάζομε - 
νος εις βραχείας έκδρομάς, έπανήρχετο πάντοτε εις 
τήν εικόνα τής φίλης της.
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Καθ’ έκάστην πρωίαν θερμώς παρεκαλείτο ό ’’ίμ- 
λακος νά άνανεώση τάς έρεύνας του, καί κατά πάσαν 
νύκτα ήρωτάτο έάν είχεν ακούσει τι στερί τής Πεκουας· 
έωσού, μή δυνάμενος νά δώση εις τήν βασιλοπαιόα 
τήν ποθουμένην άπόκρισιν, άπέφευγεν έπί μάλλον καί 
μάλλον τήν παρουσίαν της. Τούτο έκείνη παρατη- 
ρήσασα, διέταξεν αυτόν νά προσέλθη. « Δεν πρεπει, 
τον είπε, νά συγχέης τήν άνυπομονησίαν με την όρ- 
γήν, ή νά ύποθέτης οτι σέ κατηγορώ ως άμελή, επει
δή γογγύζω εις τήν αποτυχίαν σου. Η απουσία σου 
δέν μέ παραξενίζει. Γνωρίζω ότι ποτέ οί ατυχείς 
δέν ήδύνουσι, καί ότι άπαντες φυσικά φεύγουσι την 
αθλιότητα. Τό άκούειν γογγυσμούς είναι όχληρόν 
εξίσου εις τούς ταλαίπωρους και τους ευόαέμονας· 
διότι ποίος θέλει ν’ άμαυρόνη, δια ςενης λύπης, τας 
βραχείας λάμψεις τής ευθυμίας οσας δ βίος μάς πα
ρέχει ; ή ποίος, άγωνιζόμενος ύπό τάίδιά του βάρη, 
θέλει προσθέσει καί ξένα ;

« ’Εγγίζει ό χρόνος, καθ’ ον ούδένα θέλουσιν ένο- 
χλεί πλέον οί στεναγμοί τής Νεκαγίας· έζήτησα 
μέχρι τούδε τήν ευδαιμονίαν, άλλα παυω απο τού 
νύν. Απεφάσισα ν’ άποσυρθώ εκ τής κολακείας και 
τής απάτης τού κόσμου, καί νά κρυφθώ εις την μο- 
ναξίαν, χωρίς άλλης τινός φροντίδος είμή νά συνέλθω 
εις έμαυτήν, καί νά κανονίζω τας ώρας μου δια στα- 
θεράς διαδοχής αθώων ένασχολήσεων, έωσού, αφού 
καθαοίσω τήν διάνοιαν άπό γηΐνων έπιθυμιών, νά εί- 
σέλθω εις τήν κατάστασιν, εις ήν άπαντες σπεύδο- 
μεν, καί δ'που ελπίζω ν’ απολαύσω πάλιν τήν φιλίαν
τής Πεκουάς.»

« Μή περιπλέκου εις άμετακλήτους αποφάσεις, 
ειπεν δ Ιμλακος· μήδ αύξανε το βάρος τής ζωής 
έκουσίως τήν δυστυχίαν έπισωρεύουσα· τό άηδες τής 
μοναξίας θέλει έξακολουθεΐν ή καί αύξήσειν, αφού 
λησμονηθή ή απώλεια τής Πεκουάς. Επειδή έστε- 
ρήθης μίαν ήδονήν, δεν έπεται οτι πρεπει ν α..οόα-
λης τάς έπιλοίπους.»

« ’Αφού μού άφηρέθη ή Πεκουά, ειπεν η βασιλο- 
παις, δέν έχω κάμμίαν ήδονήν ν’ άποβάλω η νά όια- 
τηρήσω. Τί νά έλπίση ή μηδένα εχουσα ν’ αγαπά 
ή νά έμπιστεύητα; ; Η τοιαύτη στερείται την ριζι
κήν αρχήν τής ευδαιμονίας. ’Εμπορούμεν ίσως να 
συνομολογήσωμεν οτι ή έν τώ κόσμω τούτω εύχα- 
ρίσΤησις προέρχεται έκ τής συνενώσεως τού πλούτου, 
τής σοφίας, καί τής άγαθότητος- ό πλούτος ^είναι 
ούδέν εκτός καθ’οσόν επιδαψιλεύεται, καί ή σοφία ου- 
δέν έκτος καθ’δ'σον κοινοποιείται· άμφότερα λοιπόν 
πρέπει νά μεταδίδονται, ά λ λ ’ είς ποιον ήδυνάμην 
έγώ τώρα ευχαρίστως νά τά μεταδώσω ; Τήν αγα
θότητα μόνην "έμπορεϊ τις νά χαρή άνευ συντρόφου, 
τήν δ ’ άγαθότητα έμπορεϊ νά πράξη και έν μοναξία.»

« Μέχρι πόσου έπιδέχεται τήν άγαθότητα ή μ ·- 
ναξία, ή συντείνει είς αύτήν, όέν είναι τού παροντος 
νά έοευνήσωμεν, άπήντησεν ό Ιμλακος. Κνθυμή- 
σου τήν έξομολόγησιν τού εύσεβοΰς έρημίτου. θ έ
λεις έπιθυμήσει νά έπιστρέψης είς τον κόσμον, άφού 
έξαλειφθή τού πνεύματός σου ή είκών τής συντρό
φου σου.» ¥

« 'Ο καιρός αυτός ούδέποτε θέλει φθάσειν. Οσω 
μάλλον ζώ καί βλέπω τήν κακοήθειαν καί μωρίαν 
τού κόσμου, τοσω μάλλον θελω αισθανεσθαι την έλ- 
λειψιν τής γενναίας ειλικρίνειας, τής σεμνής φιλά
ρεσκε ίας, καί τής πιστής κρυφιότητος τής άγαπητής 
μου Πεκουάς.»

« Τό πνεύμα τό καταπιεζόμενον ύπό τίνος αιφνίδι
ου συμφοράς, ειπεν ό Ιμλακος, ευρίσκεται εις τοιαυ- 
την κατάστασιν, είς όποιαν οί μυθώόεις κάτοικοι τής 
νεόκτιστου γής, οιτινες, οτε έπήλθεν είς αύτούς ή 
πρώτη νύξ, υπέθεσαν ότι ούδέποτε ήμέρα ήθελεν έπα- 
νατείλειν. "Οταν συναχθώσιν έπάνωθεν ήμών τά νέ
φη τής λύπης, δέν βλέπομεν τίποτε πέραν αύτών, 
ούτε δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τινι τροπω θελουσι 
διασκεδασθή· πλήν ήμέρα νεα διεόεχθη την νύκτα, 
καί αυγή παραμυθίας καί άνέσεως δέν άργεϊ νά οια- 
δεχθή τήν λύπην. Οσοι ομως Οεν δέχονται παρη
γοριάν, πράττουν ώς ήθελον πραξειν οί άγριοι, έάν 
έτυφλόνοντο, ότε ήτο σκότος.  ̂ Τά πνεύματα ήμών 
ώς καί τά σώματα, ρέουσι διηνεκώς" καθ ώραν 
άπολλύεταί τι, καί άποκτάταί τι. "Οταν δέ χάση 
πολύ διαμιάς είτε τό σώμα είτε το πνεύμα, βλαπτο- 
μεθα έξ άπαντος' άλλ’ ένώ αι ζουτικαι δυνάμεις με- 
νουσιν άνεπηρέαστοι, ή φύσις ευρίσκει τα μεσα της 
άναπληρώσεως. Η άπόστασις έχει το αυτο άπο .Α
λεσμα έπί τού πνεύματος ώς έπι τού οφθαλμού —— 
ένώ κατασυρόμεθα έπί τού ρύακοςτής ζωής, σμικρύ- 
νεται μέν πάντοτε ό,τιδήποτε άφίνομεν όπισθεν ημών, 
μεγαλύνεται δ’ έκεΐνο, πρός ο πλησιάζομεν. Μή 
διάγης βίον στάσιμον ή ακινησία θέλει κάμειν αύ- 
τον λασπώδη· παραδόθητι πάλιν εις το ρεύμα τού 
κόσμου’ ή Πεκουά βαθμηδόν θελει γενειν άφαντος 
θέλεις δ’ άπαντήσει καθ’ όδον άλλην τινα ευνοουμέ- 
νην, ή μάθει νά διαχύνησαι εις γενικήν συναναστρο
φήν. »

« Τούλάχιρτον, ειπεν ό βασιλόπαις, μή άπελπί- 
ζου πριν δοκιμασθώσιν ό/.α τα Ουνατα μεσα- ή ερευνά 
περί τής άτυχούς κυρίας έξακολουθεϊ άκομη, και Οα- 
λει γίνεσθαι ετι έπιμελέστερον, εάν ύποσχεθής νά 
περιμείνης εν ετος, άνευ άναλλοιώτου τινός άποφα-
σεως.» *

Η Νεκαγία, εύλογον τούτο κρίνασα, έδωκε τή·. 
ύπόσχεσιν είς τον άδελφόν της, οσάις είχε συμβου 
λευθήν ύπό τού ίμλάκου ν άπαιτηση αύτήν. (Θ
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Ιμλακος τωόντι δεν είχε μεγάλην τινά έλπίδα νά I 
μεταποκτήση τήν Πεκουαν· άλλ’ ύπέθετεν δ'τι, άν i 
ήδύνατο νά έξασφαλίση τό διάστημα ενός έτους, ή 
βασιλόπαις δεν ήθελε πλέον εΐσθαι εις κίνδυνον μο
ναστηριού.

ΚΕΦΑΑ. ΑΖ'. Ή  πρόοδος της λύπης.
Βλέπουσα ή Νεκαγία δ'τι ούδέν παρελείπετο διά 

τήν άνάκτησιν τής ευνοούμενης, καί διά τής ύποσχέ- ι 
σεώς της άπομακρύνουσα τον σκοπόν του μονασμοΰ, 1 
ήρχισεν άνεπαισθήτως νά έπανέρχηται εις κοινάς φρον
τίδας τε καί διασκεδάσεις. Εχαφε δέ, ακόυσα τρό
πον τινά, εις τήν παυσιν τής λύπης της, καί μέ άγα- 
νάκτησιν κατενόει δ'τι άπε'σρεψε κάποτε τον νουν άπό 
τήν άνάμνησιν εκείνης, ήν ειχεν ετι άπόφασιν μηδέ
ποτε νά λησμονήση.

Διώρίσεν έπειτα ώραν τινά τής ημέρας, καθ’ ήν 
νά μελετά περί των αρετών καί τής αγάπης τήςΠ ε- 
κουάς, καί τινας έβδομάδας άπεσύρετο σταθερώς τήν 
τεταγμένην στιγμήν, καί έπανήρχετο μέ όγκωμένους 
τούς οφθαλμούς καί κατηφές τό πρόσωπον. Βαθμη
δόν έγίνετο ήττον ακριβής, καί άφινεν άξιόλογόν τινα 
καί κατεπείγουσαν ύπόθεσιν νά άναβάλλη τόν φόρον 
των καθημερινών δακρύων. ϊπεχώρει έπειτα εις 
μικροτέρας άφορμάς· έλησμόνει κάποτε ο,τι αληθώς 
έφοβεΐτο νά ένθυμήταΓ καί τέλος έξ ολοκλήρου άπε- 
λύθη τοϋ /ρέους τής περιοδικής θλίψεως.

Η προς τήν Πεκουαν πραγματική άγάπη της δεν 
είχεν είσέτι έλαττωθή. Χίλιαι περιστάσεις έπανέ- 
φερον αύτήν εις τήν μνήμην, καί χίλιαι μικραί άνάγ- 
και, τάς οποίας ούδέν δύναται νά θεραπεύση είμή ή 
τής φιλίας εμπιστοσύνη, εκαμνον αύτήν πολλάκις 
περιπόθητον. Παρεκάλει δθεν τόν ϊμλακον νά μή 
λείψη ποτέ του έρευναν, καί νά μή άφήση άδοκίμα- 
στον κάμμίαν τέχνην είδοποιήσεως, ώστε τούλάχι- 
στον νά παρηγορήται γινώσκουσα δ'τι όέν πάσχει έξ 
άμελείας ή ραθυμίας. « Πλήν τί νά έλπίσωμεν, εί- 
πεν, άπό τήν ζήτησιν τής ευδαιμονίας, όπόταν τοιού- 
τον εύρίσκωμεν τόν κόσμον, ώστε καί αύτή ή εύδαι- 
μονία είναι πρόξενος αθλιότητας ; Διά τί νά προσ- 
παθώμεν ύπέρ εκείνου, ή άπόκτησις τοϋ δποίου δεν 
δύναται νά έξασφαλισθή; Θέλω φοβεΐσθαι άπό τοϋ 
νϋν νά παραδώσω τήν καρδίαν μου εις χάριτας καίτοι 
σπανίας, ή εις αγάπην καίτοι τρυφεράν, διά νά μήν 
υποφέρω πάλιν ο,τι ύπέφερα άπολέσασα τήν Πεκουαν.»

ΚΕΦΑΑ. AH'. 'Η βασιλόπαις ¡Λανθάνει περί 
της Πεκουάς.

Μετά επτά μήνας, εις των άποσταλθέντων καθ’ 
ήν ήμέραν ή βασιλόπαις εδωκε τήν ύπόσχεσιν, έπέ- 
στρεψε μετά πολλάς ατυχείς περιπλανήσεις έκ τών ! 
συνόρων τής Νουβίας, φέρων τήν χ  αρμόσυνον άγγελίαν 
οτι ή Πεκουά εύρίσκετο εις τάς χειρ»; Αραβοςάρ- |

χηγοΰ, οστις είχε πύργον ή φρούριον εϊς τά πέρατα 
τής Αίγύπτου. 'θ  ^Αραψ, οστις εισόδημα είχε τήν 
αρπαγήν, εστεργε ν’ άποδώση αύτήν μετά τών δύο 
θεραπαινών της, αντί διακοσίων ούγγιών χρυσού.

Περί τής τιμής ούδείς λόγος. Εις έκστασιν έπε- 
σεν ή βασιλόπαις άκούσασα δ'τι ζή ή εύνοουμε'νη της, 
καί δ'τι άντί τόσον μικράς ποσότητος ήδύνατο νά λυ- 
τρωθή. Ούτε στιγμήν ύπέφερε νά άναβληθή ή τής 
Πεκουάς ή ή ιδία της εύδαιμονία, καί παρεκάλει τόν 
αδελφόν της νά στείλη όπίσω τόν άγγελιαφόρον μετά 
τής άπαιτουμένης ποσότητος. Αλλ’ 6 Ιμλακος 
δέν είχε πολλήν πεποίθησιν εις τήν φιλαλήθειαν τοϋ 
απεσταλμένου, καί πολύ όλ ιγωτέραν είς τόν Αραβα, 
δ'στις ήτον ένδεχόμενον νά κράτηση καί τόν χρυσόν 
καί τάς αιχμαλώτους. Εκρινε δ’ επικίνδυνον νά πα- 
ραδοθώσιν είς τήν έξουσίαντοϋ Αραβος μεταβαίνον- 
τες είς τήν περιοχήν του· καί πάλιν όέν ήλπιζεν δτι 
δ πλάνος ήθελεν έκτεθή τοσοϋτον, ώστε νά ελθη είς 
τήν κάτω χώραν, οπού ήμπόρει νά συλληφθή ύπό 
τών στρατιωτών τοϋ Σατράπου.

Δυσκόλως ένεργεϊται διαπραγμάτευσις δπόταν ού- 
δέτερον έκ τών μερών έμπιστεύηται. Αλλ’ ο Ιμ- 
λακος, μετά τινα σκέψιν, παρήγγειλεν είς τόν άγγε
λιαφόρον νά προτείνη νά όδηγηθή ή Πεκουά υπό δέκα 
ιππέων είς τό μοναστηριον τοϋ Αγίου ’Αντωνίου, το
ποθετημένου είς τάς ερήμους τής Ανω Αίγύπτου, 
όπου νά συναπαντηθή ύπό τοϋ αύτοϋ άριθμοΰ, καί νά 
πληρωθή τό λύτρον της.

Πεπεισμένοι οτι δέν ήθελεν άποβληθήν ή πρότα- 
σις, καί μή έπιθυμοϋντες νά χάνω σι καιρόν, ήρχισαν 
εύθύς τήν οδοιπορίαν προς τό μοναστηριον δτε δ’ 
εφθασαν έκεΐ, προεπορεύθη δ Ιμλακος μετά τοϋ άγ- 
γελιαφόρου είς τόν πύργον τοϋ Αραβος. Ο Ρασσέ- 
λας έπεθύμει νά τούς συνοδεύση- άλλ’ ούτε ή άδελ- 

 ̂ φή του ούτε 6 Ιμλακος ήθελον νά συγκατανεύσωσιν.
| ■ 'θ  Αραψ, κατά τήν συνήθειαν τοϋ έθνους του, έφύ- 
I λαττεν ακριβέστατα τούς νόμους τής φιλοξενίας προς 
' τούς οσοι παρεδίδοντο είς τήν έξουσίαν του, καί είς 
όλίγας ήμέρας έφερε τήν Πεκουαν μετά τών θεραπαι- 
νών της, δι’ εύκόλων οδοιποριών, είς τόν διωρισμέ- 
νον τόπον, ένθα, λαβών τήν συμφωνηθεϊσαν τιμήν, 
άπέδωκεν αύτήν, μετά πολλοϋ σεβασμού, είς τήν 
έλευθερίαν καί τούς φίλους της, καί έπεχειρησε νά 
όδηγήση αυτούς όπίσω είς τό Κάϊρον έπέκεινα παν

ί τος κινδύνου ληστείας ή βιαιοπραγίας.
Η βασιλόπαις καί ή εύνοουμένη της ένηγκαλί- 

| σθησαν άλλήλας έν άπεριγράπτο) έκστάσει, καί έξήλ- 
θον δμοΰ νάχύσωσι τά δάκρυα τής τρυφερότητος έν 
τω κρύπτω, καί νά άνταλλάξωσι λόγους εύμεν.-ίας, 
καί εύγνωμοσύνης. Μετ’ όλίγας δέ ώρας έπανήλθον 
είς τό έσιατόριον τής μονής, δπου, ένώπιον τοϋ ίγου-
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μένου καί τών άδελφών του, άπήτησεν δ βασιλόπαις 
παρά τής Πεκουάς τήν διήγησιν τών αύτή συμβεβη- 
κότων.

II Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Ο Υ  Μ Α ΡΟ Κ Ο Υ .

Συνέχει* καί Τέλος. "Ιδε Σελ. 116.]

Π Α Ρ Α  τον ’Α τλαντικόν, άπό βορβα είς νότον, εύρίσκομεν τάς 

έφεξής πόλεις— Τ ήν Σ α λέ καί 'Ρ α β ά τ , χω ριζομένας ά π ’ άλληλων 
διά ποταμού , οστις αποτελεί τον κοινόν αύιώ ν λιμένα· α ί δυο δμοϋ 
περιέχουσι βο,οοο καθ’ ίν α  περ ιηγητήν, 31,009 δέ κ α τ’ άλλον. ^ Η 
Σ α λέ , γνωστή πρότερον διά τήν τόλμην τών πειρατώ ν τη ς, είναι 
κ α κ ώ ς  ω κοδομημένη, κα ί μερικώς ήρειπω μένη· ά λλ’ ή 'Ρ α β ά τ  εί
ναι πόλις άκμάζουσα, καί έχει καλάς δδούς. Τ ό  εμπόριόν της μέ 
τήν Γένουαν μάλιστα  καί Μ ασσαλίαν είναι έτι ίκανόν, καί τοι μέ
ρος αύτοϋ μετερέρθη εις τό Μογάδωρον. "1ά κυριοοτερα ειδη της 

εξαγω γής είναι μαλλίον, γεννήμ ατα , καί κηρός, καί τά  χειροτε
χνή μ α τα  τής Φ έζ  καί Μ εκινεζ. At διά τήν Φ εζ  και τας βορείους 
έπα ρχία ς προσδιωρισμέναι Εύρω παϊκαί καί Ά να το λ ικο -Ίνδ ικ α ί 

π ρα γμ α τε ϊα ι εϊσάγονται διά τής πόλεως ταύτης.
Τ ό  Μογάοωρον έθεμελιώθη τό 1760, καί είναι δ λ ιμ ή ν τής πό

λεως τοϋ Μαρόκου· κεΐτα ι δ’ επ ί χα μ η λή ς αμμώ δους παραλίας, 
ή τις  εκτείνεται από 5 έως 15 μ ίλ ια  είς τό ενδότερον, δπου ά ρχετα ι 
ή γόνιμος χώ ρα . Ε ίνα ι τακτικώ ς ώκοδομημένη, εχουσα τάς δδούς 
ευθείας μέν, αλλά στενάς. Ο ί Ινταϋθα παρεπιδημοϋντες Ευρω
παίοι άνήγειραν μεγάλας τινάς οικοδομάς κατά  τόν Α φ ρικανόν 
τρόπον. Ή  πόλις διαιρείτα ι είς δυο μέρη, εξ δ ν  τό μέν καλείται 
τό Φρούριον, καί π ερ ιέχει τό τελωνείου, το παλατιον τοϋ Πασσα, 
τάς άλλας δημοσίας οικοδομάς, καί τους οίκους τών Ε υ ρ ω π α ίω ν  
τό δέ κατοικείται μόνον ύπό Ίουδαίοιν. 1 ο εμποριον του τοπου 
τούτου μέ τό Λονδϊνον, Ά μ σ τελόδαμ ον, Γάδειρα, Αιβόρνον, Γ έ 
νουαν, τάς Καναρίας Νήσους, τό  'Α μβοϋργον, και τάς Η νω μένας 
Π ολιτείας τής ’Α μερ ικής,είνα ι ίκανόν. Ί ο ν  πληθυσμόν λέγουσιν

«ί μέν ιο,οοβ, ο' δέ π,οοο.
Ε ίς τό ενδότερον ύπάρχουσιν ίκαναί πολυάνθρωποι πόλεις, έξ 

ών κυριώτεραι αί έφεξής-—
ΤΙ Φ έζ  ή  Φ α ς, ή β ω μ η χα ν ιχω τά τη  καί έμπορικω τάτη  τών 

πόλεων τής αυτοκρατορίας, κεΐτα ι είς κοιλάδα, ή τις  ξηραίνεται υφ 
ένός τών άνωτέρων κλάδοον του Σεβου ποταμού. ΪΙερ ιεχε ι δέ υπερ 
τούς έκατόν ναούς κα ί επτά  δ η ^ σ ία ς  σχολάς, δπου ιροιτώσι μ α -  
Οηταί πολυάριθμοι. Τ ό  τσαμίον τό καλούμενον Έ λ  Καρουβίν 
είναι μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, τό δέ του Μούλα Δ ρις, τοϋ θε- 
μελιωτοΰ τής πόλεως 807!, έλκύει πλείστους έξωθεν προσκυνητας, 
καί είναι άουλον τών κλεπτώ ν καί των ρονεων. Ιο  αυτοκρατο- 
ριχον ττ'Χλάτιον, u.£T0t των ε7£ΐ(ΐυνη|Α|Α£νων χτιρίω ν Χϋίΐ χηττων, xotwc- 
/ ε ι  α εγα  διάστηα*. Ό  άριΟαος τών ε ι; /ε ιο ο τε /ν η α α τα  κατα- 
γινοαένων είναι ΐχανο;. i  ο εαττοριον της ττολειος ταυτης jas τας 
παραθαλασσίους πόλεις, έξαιρέτως τήν 'Ρ α β ά τ , καί διά κιρβανίων 
υ.έ τήν Τοΰνιν, Κ αχίραν, καί Σουδάν, είναι μέγιστον. 'Οδούς 
έχει στενάς, καί κατά συνέπειαν τοϋ μεγάλου ύψους τών οίκω ν, 
σκοτεινά;' ύπάρχουσι πολυάριθμα εκτεταμένα πανδοχεία , δπου 
καταλύουσιν οί δδοιποροϋντες έμποροι- Ό  πληθυσμός, κατά τόν 
Γραβέργην, αν ΙΌ αινεί εις 88,000.

Ή  Μεχινέζ ή Μ ιχνάς, πρός δυσμάς τής Φ έζ , μεγαλόπολις φ χ ο -  
δομημένη επ ί λόφου είς εύρύχωρον καί καρποφόρον πεδιάδα , έχει 
ωσαύτως πολλάς στενάς λοξάς δδούς. Τ ά  έν αύτή χειροτεχνήμα τα  
είναι διάφορα, κυριώτερα δέ τά  τώ ν δερμάτων. Τό αύτοκρατο-

ρικόν παλάτιον έχει περιφέρειαν ύπέρ τά  δύο μ ίλ ια , καί μεγάλα 
άλση καί κήπους παρακείμενα. 'Ο  πληθυσμός είναι 56,000.

'Η ΐ ε φ ζ α ,  τοποθετημένη επ ί χαριεστάτης κοιλάδος, ό χ ι μακράν 
τής βάσεοος τοϋ * Α τλαν τος, έχει έκτεταμένα έργοστάσια μάλλινων 
ύφασμάτω ν, άτινα εξάγονται είς τήν ’Ιταλίαν καί αλλαχού. Ό  
πληθυσμός είναι περί τάς 10,000.

Τ ό  Μαρόκον, ή πριοτεύουσα τής αύτοκρατορίας, κα ί ή χαθέδρα 
τοϋ Σουλτάνου, κειμένη έπ ι δμαλής χώ ρα ς, τέσσαρα μ ίλ ια  πρός 
νότον τοϋ Τενσίφτου ποταμοΰ περικυκλοΰται ύπό τείχους ϊσχυροϋ 
τριάκοντα ποδών τό ύψος, τετραγω νικά έχοντος πυργίδ ια  κατά 
πεντήκοντα βήμ ατα . Τ ά  τε ίχ η  είναι σχεδόν έξ μ ίλ ια  τήν περ ι
φέρειαν, άλλά τήν έγκεκλεισμένην περιοχήν καλύπτουσιν εν μέρει 
ευρύχωροι κήποι καί πλατεΐα ι. Α ί δδοί είναι στεναί καί ανώ
μαλοι, καί πολλαχοΰ, ώς κα ί είς τήν Φ έζ  καί Μ εκινέζ, συνέχον
τα ι διά καμαρών καί πυλών. Ο ί οίκοι, οίτινες είναι μονόστεγοι, 
καί άνευ παραθύρω ν, έχουσιν έν τώ  κέντρω αύλήν, ύπό στοών 
ένίοτε περικυκλω μένην, καί βρύσει κεχοσμημένην. Μ εγάλα ύδρα · 
γω γεΐα , άτινα φέρουσιν είς τήν πόλιν τό ύδωρ τοϋ ποταμοϋ Τ εν
σίφτου, περικυκλοΰσιν αύτήν, έξ ών τ ινά  είναι δέκα ή δώδεκα πο- 
δας βαθέα. Πρός νότον τής πόλεως, άλλ’ έξωθεν των τε ιχώ ν, είναι 
τό αύτοκρατορικόν παλάτιον·— τειχίον τετραγωνοειδές, περιφραττον 
διάστημα 2000 π ή χε ις  τό μήκος, 800 δέ τό πλάτος, έξισοΰται κατά 
τήν δύναμιν καί τό ύψος μέ τά  τε ίχη  της πόλεως. 11 έγκεκλει- 
σμένη περιοχή δ ια ιρείτα ι είς καταφύτους πλατείας, περί άς ί'σταν- 
τα ι μεμονω μέναι σκιάδες ή κιόσκια, όπου δ αύτοκράτωρ διατρίβει. 
Τ ά  εδάφη τών θαλάμων καλλωπίζουσι μέν ποικιλόχροοι κεραμί
δες, αλλέως όμως είναι άπλούστατα, έχοντα μ ίαν ψάθαν, μικρόν 
τά π η τα  είς τό εν άκρον, καί τινα  προσκεφάλαια. Έ ν  τή πολει 
τα ύτη  ύπάρχουσι δεκαεννέα τεμένη, δύο γυμνάσια , καί έν νοσοκο- 
μεΐον. Τ ό  κυριώτερον τέμενος έχει περιφανή πύργον, 220 πόδας 
δψηλόν, αριστούργημα τής τ ώ ν ’Αράβων αρχιτεκτονικής. 'Ο  π λ η 
θυσμός δέν ύπερβαίνει τάς ιοο,οοο.

Ε Κ Π Α 1 Δ Ε Υ Σ ΙΣ .— Ο ί Μαυρούσιοι στέλλουσι τά  τέκνα των 
εις τό σχολεϊον έξαετή. 'Υ πάρχουσι δέ πολυάριθμα στοιχειώδη 
σχολεία καί είς τάς πόλεις κα ί είς τάς έξοχάς, μερικά τε καί δη
μόσια. Ε ίς τά  σχολεία τα ϋτα  διδάσκεται ή άνάγνωσις, ή γραφή, 
καί ή ορθή προφορά· μανθάνουσι δ’ οί παϊδες έκ στήθους και τινα 
τεμ ά χ ια  τοϋ Κορανίου. '11 μέθοδος τοϋ διδάσκειν δμοιάζει την 
π α ρ ’ ή μ ΐν  άλληλοδιδακτικήν, ήτις φαίνεται έξ άρχαιοτάτου χρόνου 
ύπάρχουσα πολλαχοΰ τής ’Ανατολής. Ε ϊς  ολίγα σχολεία τών χο- 
ρασίων διδάσκουσι τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν, καί τινα π ρ α γ -  
μοιτα άφορώντα τήν οικιακήν οικονομίαν. Ο ί παϊδες μένουσι κά
ποτε είς τά  σχολεία ταϋτα , μέχφις ού έκστηθίσωσιν δλόκληρον τό 
Κοράνιον, καί τότε μεταβαίνουσιν εις ανώτερα σχολεία, όπου προ- 
παρασκευάζονται διά τό πανεπιστήμιου τής Φ έζ , ή άλλα γυ μ νά - 

'σ ια . Ε ίς τα ϋτα  διδάσκονται γραμ μ α τικήν , θεοίογίαν, λογικήν, 
βητοριχήν, ποιητικήν, αριθμητικήν, γεω μετρίαν, άστρολογίαν, και 
ιατρικήν. Ε ξη γο ύ ντα ι προσέτι αί παραδόσεις κα ί τά  υπομνή
μ α τα , τά  είς τό Κοράνιον, τούς νόμους, καί τήν νομικήν διαδικα
σίαν άναφερόμενα, ώς καί ολαι αί είς τά  δικαστήρια φ υλαττομε- 
να ι διατυπώσεις. ’̂Επειδή τυπογραφεία δέν ύπάρχουσιν, ή καλλι
γραφία συναριθμείται μετά  τών επιστημώ ν.

Ε Μ ΙΙΟ Ρ ΙΟ Ν .— Ο ί Μαυρούσιοι εμπορεύονται δραστηριώτατα 
πρός τήν Σουδάν ή τό ένδότερον τής ’Αφρικής, καί πρός τήν Α ί
γυπτον καί ’Αραβίαν διά κ ιρβανίω ν, προς διάφορά δε μερη τής 
Εύρώπης διά θάλάσσης. Τ ά  κιρβάνια, όταν χινώσιν άπό τάς έμ - 
πορικάς πόλεις Τετουάν, Φ έζ , Μαρόκον, καί Τ α φ ιλέτ, συνίστανται 
γενικώς έκ περίπου 150 ανθρώπων καί ιυοο ή 1500 χ α μ ή λ ω ν  άλλ’ 
άφοΰ ένωθώσιν είς τήν Τ ά ττα ν  ή Ά κ χα ν , επί τάϋ Δράχ^α ποταμού, 
είς τό μέρος καθ’ δ εισέρχονται είς τήν έρημον, συνίστανται έκ π ε -

I
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ρίπου 500 η 600 ανθρώπων, καί ιβ,οοο ενίοτε δέ καί Μ,οο» π
λων. Προς τά μεσημβρινά ό'ρια της έρημου φθάνουν εις τας οα- | 
αεις Τουαδεννί καί Έ λ  Άραουάν, ό'που άγοράζουσι μεγίστην πο- , 
σότητα γαιάλατος διά τήν Σουδάν. Ά π δ  τήν Τιμβοκτοϋν, ώ ς κ ί 
τρον, διέρχονται οί έμποροι τάς γειτονικές χώρας, άνταλλασσοντες 
τ έ  εμπορεύματα των προς τά της Σουδάν. Είσάγουσι δε εις τας 
νώρας ταυ τας, έκτος του γαιάλατος, μάλλινα υφάσματα και εν υ- 
ματα, ζώνας, καπνάχορτον, Τουρκικέ ξίφη, καί κυανα υφασματα, 
λαμβάνοντες άντ αυτών ελεφαντόδοντα, κέρατα του βινοκερωτος, ι 
θυμίαμα, χρυσόν εις Ιλάσματα και είςκόνιν, πτερέ του στρουθο
καμήλου, κόμμι ’Αραβικόν, βαμβάκιον, βητινοκομμι, ινδικόν και 
δούλους. Ή  αξία των έτησίως Ιξαγομένων αναβαινει εις εν εκα 
τομμύριον Λιστήλων, ή δέτών ε’.σαγομε'νων εϊς δεκαπλασιαν ταυ- 
την την ποσότητα’ δύο δέ τριτημόρια τών εϊσαγομενων μετεςα- 

γονται εις Άλγεριον και Τοϋνιν.
Αί συνοδοιπορίαι, αί εϊς τήν Μέκκαν πορευόμεναι, συνίστανται 

ώς Ιπιτοπλεΐστον Ικ προσκυνητών, οίτινες είναι πολυπληθέστατοι, 
χαί άναχωροΰσιν άπαξ του Ινιαυτοϋ. Έξάγουσι δε αυται υσγι- 
νον, ( κ ε ρ μ έ ζ ι - , ’ινδικόν, πτερέ του στρουθοκαμήλου, δέρματα κατ- 
ειργασυ-ένα καί ακατέργαστα, καί τέ χειροτεχνουμενα εις τήν Φ εζ,
Τεφζαν, καί Ταφιλέτ μάλλινα είδη· είσάγουσι δε το βαμβαχιο 
καί τέ  αεταξωτέ τής ’Ινδίας, Περσικά τινα μ ε τ α ξ ω τ ά ,  (ίοοελαιον, 
ήλεκτρον, μόσγον, βάλσαμον, καί αρώματα, άλλ εξαιρετως βαμ
βάκιον, μαλλίον, και μετάξιον. Τό μετάξιον αγοράζεται ως επ ι- , 
τοπλεΐστον ε’ις τήν πόλιν τής ’Αραβίας Καχίραν, όπου, κατέ τον 
Γραβέργην, τ έ  κ,ρβάνια Ινεργοΰσι κατ’ έτος εμπορικά συναλλαγ- 
ματα τής άξίας δύο περίπου Ικατομμυρίων Λιστηλων.

Ευρωπαϊκέ πλοία επισκέπτονται τους λιμένας τής Γετουαν, 
‘Ραβέτ, Σαφφής, καί Μογαδώρου, καί έξάγουσι τ έ  προϊόντα της 
αυτοκρατορίας εις τήν ’Ιταλίαν, Γαλλίαν, Ισπανίαν,^ ’Αγγλίαν, 
καί 'Ολλανδίαν. Τ έ  κυριώτερα τών εξαγομένων ειδών είναι·-- 
μαλλίον καλής ποιότητος, οπερ δπάγει ώς Ιπιτοπλεΐστον εις την 
Γ έ ν ο υ α ν ,  Μασσαλίαν, καί'Ολλανδίαν· κηρός, εις τήν Λιχιρνον, 
Μασσαλίαν, Γάδειρα, Λισβώνα, καί Αονδϊνον δέρματα βοών και 
κααήλων, εις Αιβόρνον, Μασσαλίαν, καί Αονδϊνον κόμμι ’Αρα
βικόν, κατώτερον του άπό Σενεγαλίας φερομένου, κυρίως εις το 
Αονδϊνον καί τήν 'Ολλανδίαν* χαλκός εις τήν ‘Ολλανδίαν πίκρα 
καί τινα γλυκέα άμύγδαλα, άπό Μογαδώρου εις 'Ο λλανδίαν δέρ
ματα αιγών, εις τήν ’Α γγλίαν ?λαιον, έλεφαντόδους, πτερέ στρου
θοκαμήλων, φοίνικες, καί σίτος. Εξάγονται δέ καί τινα μικρά 
εμπορεύματα, χειροτεχνούμενα εν τή αυτοκρατορία. ^

Έ κ  δέ τών είσαγομένων ειδών πρωτην ταξιν κατεχουσι τα 
βαμβακερέ δφάσματα τών ’Ανατολικών Ινδιώ ν καί τής ’Αγγλίας. 
Είσάγονται προσέτι διάφορα μάλλινα είδη, μετάξιον και μεταξωτά, 
αποικιακέ προϊόντα, μάλιστα δέ καί σάκχαρις, πιπέρι, καί ζιγγί- 
βερις- καφέν μεταχειρίζονται ολίγον, αλλέ πολυ τεϊ’ οπιον, αρσε
νικόν, μαστίχη, δσγινον, στυπτηρία, ελάσματα σιδήρου Ικ τής ’Αγ
γλίας· χάλυψ Ικ τής ’Αγγλίας καί τής Τεργέστης· κασσίτερος και 
καρφία, κοράλια, κάτοπτρα, μάχαιραι, βαμβάκιον, θειον, κερα- 
μειχά σκεύη, καί ίελος. Τό 1831 είσέπλευσαν εις τοός λιμένας 
του Μαρόκου 64 πλοία, έξέπλευσαν δέ 04. Τ έ  εϊσαχθέντα εξετι- 
μήθησαν 172,000  Λίτρας Στερλίνας· τ έ  δ’_έξ»χθέντα ύπέρ τές 131,000.

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΙΣ . 'Η  κυβέρνησις είναι απολύτως δεσποτικη.
Οί κάτοικοι καταδυναστεύονται πολυ, καί οί Χριστιανοί έμποροι 
υποφέρουσι μεγάλας ζημίας δΓ αύθαιρέτων διαταγμάτων.

Η ΕΝ ΕΛΚΗΘΡΩ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ.

ΕΪΣ τά; ψυχρά; χώρας τής άρκτου, όπου βαθεα σρω- 
αατα χιόνος" καλύπτουσι τήν γην κατά τούς 'χειμε
ρινούς "μήνας, εύκολύνεται μεγάλως ή συγκοινωνία 
δ Γ  οχημάτων άνευ τροχών, τών καλούμενων έλκη
θρων ή χ αμουλκών. Ταύτα, όλισθαινοντα εις .η ' 
χιόνα έπί έλασμάτων σιδήρου, προοδευουσι ταχιστα,

συρόαενα ύφ’ ένός ή δύο ίππων, καί παρέχουσι μάλι- 
1 στα μεγάλην διασκέδασιν εις τούς εν αυτοις. Ιο=.αν 
! δέ τοϋ τε όχήματος καί τού τρόπου τ ή ς  οδοιπορίας 

δύναται νά λάβη όπωσούν ό αναγνώστης εκ τής προ- 
τεταγμ»ης είκονος.
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ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ Ο ΧΙΟΣ.

ύ  ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ, έξοχος Έ λλην ιστορικός, Χίος 
τήν πατρίδα, υιός τού Δαμασιστράτου, καί αδελφός 
Καυκάλου τυϋ ρήτορος, έγεννήθη περί τό 380 π. Χ·, 
έδιδάχθη δέ τήν ρητορικήν ύπό τού Ισοκράτους καθ 
ον y ρόνον διέτριβεν ουτος εν Χίω. Κατα τον Φοο- 
τιον 6 Δαμασίστρατος, Λακωνιστής ών, έφυγαδευΟη 
μετά τού υιού του έκ τής πατρίδος, πιθανόν ότι περι 
τό 360 π. X. οτε περιεσπάτο ή Χίος ύπό δύο φατριών, 
τής μέν δημοτικής καί τής δυνατωτέρας κλινούσης 
προς τό μέρος τών Θηβών, ευαρίθμων οε τινων αρι- 
στοκοατών ύποστηρ ιζόντων τά συμφέροντα τής Σπάρ
της. ’Εκ τούτων ήσαν ό Θεόπομπος καί ό πατήρ 
του. Η ' επιρροή τής διδασκαλίας τού Ισοκράτους 
έπί τού Θεοπόμπου φαίνεται οτι ήτο μεγίστη" όιοτι, 
καίτοι μή έφαρμόσας εις τά πολιτικά τας ρητορικάς 
δυνάμεις του, μήτε συνήθειαν εχων νά συνηγορή εις 
τά δικαστήρια, συνέγραψεν όμως, κατά τό παράδειγ
μα τού διδασκάλου του, ικανούς λογους, οίτινες άπηγ- 
γέλλοντο εις ρητορικούς συναγωνισμούς, ύπερτερή- 
σας κατά τούτο, ώς λέγουσι, και αυτόν τον Ισοκράτη. 
Οπότε ήναγκάσθη ν’ άπέλθη τής Χίου, υπήγε^μετά 
τού πατρός του εις τήν Μικράν Ασίαν, οπου έοαπα- 
νησεν έτη τινά περιερχομενος και σπουδαζων, και 
όπου έδοξάσθη μεγάλως διά τήν ευγλωττίαν του. 
Τεσσαοάκοντα πέντε ετών ηλικίας ελαβεν άοειαν να 
έπανέλθη εις τήν πατρίοατου οια τής μεσολαβησεως 
τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετα το συμβεβηκος δε 
τούτο ένησχολήθη δραστηρίως εις τας πολιτικας 
υποθέσεις τής πατρίου νήσου του, καί διά τών προτε- 
οημάτων αυτού εγεινεν εις τών κυριωτερων στυλών 
τής αριστοκρατικής φατρίας. Ζώντος τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, oí έχ Οροί αυτού τίποτε Οεν άπετόλμη- 

βαν φανερά εναντίον του" αλλα μόλις απεθανεν ο βα
σιλεύς, καί ή δημοτική φατρία πάλιν άπεδίωξαν τον 
Θεόπομπον. Κατέφυγε 0έ νύν εις τήν Αίγυπτον ύπό 
τήν προστασίαν Πτολεμαίου τού Λαγού, επι τής βασι
λείας τού όποιου εμεινεν ανενόχλητος. ■ Αλλ’ ό τού
τον διαδεχθείς Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος έτρεφε δυσ
μενή πρός αυτόν αισθήματα, καί άν φίλοι τινές Οεν 
είχον συμβουλεύσειν αύτον να άπελθη, ήθελε θανα- 
τωθή. Πού δέ τώρα έφυγε, τ ί έδοκίμασε μετά ταύτα, 
καί πού άπέθανεν, άγνοεϊταΓ πιθανώτατον όμως ότι 
άπεβίωσε περί τό 308 π. Χ·

Τών συγγραμμάτων τού Θεοπομπου σώζονται πο
λυάριθμα μόνον κλασματα" μεγαλητέραν δε ζημίαν 
παρά τήν απώλειαν αυτών δεν υπεφερεν άλλην η αρ
χαία ιστορία. Ο εφεξής κατάλογος περιέχει τα πο
νήματα όσα γνωρίζομεν δτε συνεγραψεν—-

*1. ’Ε π ι τ ο μ ή  τ ώ ν  ' Η ρ ο δ ό τ ο υ  Ι σ τ ο ρ ι -  
ώ ν . Τήν Επιτομήν ταύτην άναφερουσιν 6 Σουιδας

καί διάφοροι άλλοι γραμματικοί. Κατά τήν γνώμην 
δέ πολλών νεωτέρων κριτικών είναι πάντη άπίθανον 
ότι έπεχείρησε τοιούτο πόνημα ό Θεόπομπος· φρο- 
νούσι μάλλον ότι ήρανίσθη αυτήν γραμματικός τις, 
καί οτι τήν έξέδωκεν ύπό τά ονομα τού ιστοριογρά
φου. Οί λόγοι όμως οί τήν δοξασίαν ταύτην ύπο- 
στηρίζοντες δέν φαίνονται άποχρώντες, καί δεν είναι 
άπίθανον οτι ό Θεόπομπος έκαμε τήν επιτομήν ταύ
την ώς πρώτην απόπειραν πρός ιστοριογραφίαν. Σώ
ζονται δ’ άκόμη δλίγα τινά κλάσματα αυτής.

2. Πόνημα άξιολογώτερον ήσαν αί Ε λ λ η ν ι κ α.ί 
' ί σ τ ο ρ ί α ι , ή  Σ ύ ν τ α ξ ι ς  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν .  Ητο 
συνέχεια τής Ελληνικής Ισορίας άφ ού χρόνου αφή- 
κεν αυτήν ό Θουκυδίδης, π. X. 411, μέχρι τής έν 
Κνίδω μάχης, π. X. 394. Συνίστατο δε το πόνημα 
έκ δώδεκα βιβλίων, καί πολλά κλάσματα ετι σώ
ζονται.

3. Τ ά  Φ ι λ ι π π ι κ ά ,  άτινα περιείχαν εις 58 
βιβλία τήν ιστορίαν τής Ελλάδος άπό τής αναβασεως 
τού Φιλίππου εις τον θρόνον, ή όρθοτερον άπό τής 
θεμελιώσεως τών Φιλίππων, μέχρι τής άποβιώσεως 
αύτού. Τό πολύτομον τούτο σύγγραμμα περιελαμ- 
βανεν όχι μόνον τήν ιστορίαν τής Ελλάδος κατα άην 
πλατυτέραν έννοιαν τής λέξεως έντος τής ειρημενης 
περιόδου, αλλά διεπραγματευετο καιπερι τών αρχαι- 
οτέρων εκείνων μερών τής Ελληνικής ιστορίας ^καί 
τής ιστορίας τοιούτων βαρβάρων έθνών, οποία ειχεν 
αιτίαν νά άναφέρη. Ταύτα δε συνίστων πολλας και 
μακράς παρεκβάσεις, καί δυνάμεθα νά κρίνωμεν περι 
τής έκτάσεώς των έκ τού ότι ό τής Μακεδονίας βα
σιλεύς Φίλιππος 6 Γ · άφοΰ άπεκοψε τας παρεκβά
σεις ταύτας, έσμίκρυνε τό σύγγραμμα απο 58 εις 16 
βιβλία. Έχομεν δ’ έτι πολλά κλάσματα τών Φι
λιππικών,διεσπαρμένα εις τούς αρχαίους συγγραφείς.

Παρεκτός τών ιστοριών τούτων, έγραψεν ό Θεό
πομπος καί πολλούς λόγους· γνωρίζομεν δε οτι συν
έταξε Πανηγυρικούς τού Μαυσωλου, Φιλίππου, και 
’Αλεξάνδρου. Οί αρχαίοι, περιγράφοντες τον ιστο
ρικόν χαρακτήρά του, έπαινούσι μέν αυτόν ώς φιλα
λήθη, αλλά παριστώσιν οτι ήτον αυστηρότατος εις 
τάς κατηγορίας, καί άπεριόριστος εις τους επαίνους. 
Η ένθερμος καί ορμητική κράσίς του δέν έσυγχωρει 

αύτώ νά δίατηρή τήν κατάλληλον εις ιστορικόν γα
λήνην. Κατηγορεϊται δέ καί ότι ύπερηγάπα τά τε
ράστια, καί ότι ένεκα τούτου διετριβε παραπολυ ιΐζ 
τάς μυθώδεις ιστορίας τής Ελλάδος, οσάκις έλαμ-
βανεν άφορμήν.

Περί τού Θεοπόμπου λέγει ό Κοραής τά επόμενα· 
— « Διά νά πληροφορηθή τις πόσον έζημιωθημεν, χά- 
νοντες τήν πολύβιβλον ιστορίαν τού Θεοπομπου, αρκεί 
νά έξετάση οσας μαρτυρίας έλαβον έξ αυτής ο Στρά
βων, ό Διόδωρος, ό Πολύβιος, ο Παυσανίας, ο Πλου-
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ταρχος, δ ’Αθηναίος, δ Πλίυιος και άλλοι, καί δσα 
λείψανα μάς έφύλαξεν δ Στοβαίος, οι Σχολιασται, και 
ολοι οί παλαιοί λεξικογράφοι’ και προ πάντων να 
άναγνώση την περί αύτης κριτιν Διονυσίου του Α λι- 
καρνασέως. 'ίστορών (λέγει) τάς πράξεις των αν
θρώπων, δεν άρκεΐται εις τά  φανερά, ά λ λ ’ εξετάζει 
καί τάς αφανείς αιτίας καί τά  πάθη, έξ ών έκινήθη- 
σαν εις αύτάς, καί ανακαλύπτει τους υποκριτας της 
άρετής· Διά τούτο (προσθετει ο Διονύσιος) εκριθη 
ό Θεόπομπος βάσκανος, μιμούμενος τους ιατρού, 
έκείνους, οίτινες, καίοντες καί τέμνοντες τά  γα γγ ρ α ι-  
νωμένα, έγγίζουσι κάποτε καί τά  ύγιη  μέρη του σώ
ματος. Τον Πολύβιον νοεί εδώ δ Διονύσιος, διότι δ 
Πολύβιος μάλιστα  κατηγόρησεν όχι όλιγώτερον π ι
κρά τήν (ώς τήν ονομάζει) πικρίαν του Θεοπόμπου, 
α>έρων μόνον παράδειγμα όσα ειπεν ο Θεοπομπος κα^α 
του Φιλίππου καί των φίλων αυτού. Ωνείοισε και ο 
Λουκιανός τον Θεόπομπον ώς φ ιλαπεχθημονα, ήγουν 
ώς άνθρωπον, οστις διήγειρε πολλούς εχθρούς καθ 
εαυτού διά τούς κ α τ’ εκείνων ψόγους. Α λλα μη μ ό 
νος δ Θεόπομπος καί μόνον τον Φ ίλιππον ¿κ α τη γό 
ρησεν ; Έστηλίτευσεν ομοίως Διονύσιον τον τύραννον 
της Σικελίας, τούς κόλακας καί φίλους αύτοΰ, άλλους 
τή ς  'Ελλάδος προδότας ό χ ι ολίγους· έψεξε την άσω- 
τίαν των ’Αθηναίων, καί μάλιστα  τω ν δημα γω γώ ν 
καί στρατηγών αύτών, των Ταραντίνων, τώ ν Μ υθη- 
μναίων, τών Ροδίων, τών Κολοφωνίων, τώ ν Βυζαντίων, 
τών Λακεδαιμονίων. 'Η  φθορά τών 'Ελληνικών ηθών 
εις τούς χρόνους τού Φιλίππου ε ιχε  προχωρήσει το- 
σον, ώστε* καί τών μετρίων πολιτών αί έπιθυμίαι έξι- 
σοΰντο μέ τάς επιθυμίας τών δυναστών « Νυν δέ 
ούδείς έστι (λέγει δ Θ εόπομπος) καί των μετρίως 
εύπορουμένων, δστις ού πολυτελή μέν τράπεζαν πα
ρατίθεται, μαγείρους δέ καί θεραπείαν άλλην πολλήν 
κέκτηται, καί πλείω  δαπανά τά  καθ’ ημέραν, ή πρό- 
τερον έν τα ϊς έορταϊς καί τα ϊς θυσίαις άνήλισκον.» 
Καί τά  α ίτια  τής τόσης φθοράς ησαν τό πεμπόμενον 
εις τούς δημαγω γούς τής Ελλάδος χρυσίον, πρώτον 
Οπό τού Μ εγάλου Βασιλέως τή ς Περσίας, έπειτα ύπο 
τού Φ ιλίππου’ έπομένως οί συληθεντες μ εγάλοι θη- 
σαυροί έκ τού 'ΐερού τών Δελφών, και σκορπισθεντες 
εις δλην τήν 'Ελλάδα, καί τελευταίου τά  μετακομι- 
σθέντα άπειρα πλούτη έκ τής ’Ασίας μετά  τήν κα
ταστροφήν τή ς  Περσικής βασιλείας. Ο ί^κατά τών 
τοιούτων όνειδισμοί τού Θεοπομπου λοιπον ησαν πλέον 
ψ υχής μισοπονήρου κραυγαι παρά πικριαι, και οομοια- 
ζον καί τήν λέξιν καί τό πράγμα  τας κατά των προ
δοτών κραυγάς τού Δημοσθένους, ω ςτα ς  κρίνει δ Δι
ονύσιος. Τούτους τούς προοιΟοντας τα ς πατρίδας 
των διά τής γαστρός τάς ήδονάς άπέβλεπε (μην άμ- 
φιβάλλωμεν) δταν έλεγε , Τό γάρ έσθίειν πολλά τούς 
μέν λογισμούς έξαιρεΐ, καί τάς ψυχάς ποιείται βρα-

δυτέρας, όργής δέ καί σκληρότητος καί πολλή ς σκαι-
ότητος έμπίπλησι.

Κ αί τού μέν Πολυβίου ή περί Θεοπόμπου κρίσις, 
άν ύπερέβη τό δίκαιον, φαίνεται κάν ά π α θ ή ς! Α λλ 
δ Θεόπομπος επεσεν εις άλλων εχθρών στόματα , ές 
ών τινές καί έσπούδασαν νά καταστήσωσιν αύτόν μ ι
σητόν εις δλους τούς "Ελληνας. Τοιούτον σκοπόν 
είχεν δ δόλος τού συγχρόνου του ’Αναξιμένους του 
ί>ήτορος. 'θ  μαθητής ούτος τού Ζωίλου, άλλ άναι- 
δέστερος τού διδασκάλου συκοφάντης, εγραψε, μιμου- 
αενος τό ύφος τού Θεοπόμπου κατά τών Αθηναίων, 
τών Λακεδαιμονίων καί τών Θηβαίων, ό χ ι όσα είχεν 
ό Θ εόπομπος εις τήν ιστορίαν του, συγχωρημένα εις 
ιστορικούς, αλλά βλάσφημα και συκοφαντικά πολλά , 
καί διασπείρας τά  βιβλία ώς συγγράμματα του Θεο
πόμπου, τον έβλαψε πολυ.

« Ε ις τήν άξιόλογον ταύτην τού Θεοπόμπου ιστο
ρίαν, καθώς εις δλους τους παλαιούς ιστορικούς, ευ- 
ρίσκονται καί τινα μυθώδη· άλλα  τα ΰτα  ιστορεί ■ 
απλώ ς χω ρ ίς  έπίκρισιν,ώς ιστόρησαν καί άλλα άλλοι 
πολλοί παλαιοί ιστορικοί.

« "Οστις επιθυμεί πλειότερα περί Θεοπόμπου, τόν 
π έμ πω  εις τό περί τών Ε λλήνω ν 'Ιστορικών σ ύγ
γρα μμα τού Ούοσσίου. Γούτο μονον άς προστεθή, 
ώς 0 / ι  πολλά γνωστόν εις δλους μαρτύριον τ ή ς  ίτο- 
ρίας τού Θεοπόμπου. "θτε  έμπρήσθη δ έν  ̂Εφέσω 
περιβόητος ναός τής ’Αρτέμιδος, ναός κτισμένος από 
κοινήν δαπάνην όλων των Ιωνικων πόλεων, επειδή 
δ εμπρηστής (ώ ς λέγε ι ή  ιστορία) άλλην αφορμήν 
τοιούτου ανομήματος δεν ειχε παρα την μανιώδη 
επιθυμίαν νά άποθανατίση τό όνομά του, οί Εφέσιοι 
έδωκαν ψήφισμα Απαγορευτικόν νά μή προφέρη τού 
λοιπού κάνεις τοιούτου ασεβούς Ανθρώπου όνομα. 
Τό ψήφισμα δέν ήτον ούτε φρόνιμον, ούτε πολιτικόν 
καί μόνος δ Θεόπομπος μας έδίδαξεν, δτι δ έμπρη - 
στής ώνομάζετο ΙΙροστρατος.»

Τ ά σώζανε να κλάσματα τού Θεοπόμπου έξεδόθη- 
σαν καί καθ’ έαυτά, υπό τού έν Λουγδούνω
τής Βαταυίας, 1 8 2 9 · καί μ ετ’ άλλω ν κλασμάτω ν 
'Ελλήνων 'Ιστορικών, υπό τού Τ  ΜυΗβΓ, έν Παρισί- 

οις, 1 8 4 1 .

Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΥΧΟΝΤΟΣ ΒΡΑΣΤΟΥ.

Ε Ν Ω  κατά τινα ζοφώδη πρωίαν του Νοεμβρίου, πλούσιος 
τ:·απεζίτης Αγγλος, ό κύριος Βράντων, έκαθητο εις τον ιδ ι
αίτερον αύτοΰ θάλαμον, μετά σπουδής εις τό γράφειν ενη- 
σχολη μένος, εισήλθεν είς τών γραμματέων του, άναγγελ- 

! >.ων δτι «κυρία, ήτις έπεθύμει νά ίδη αυτόν κατά μονας ολί
γα ; στιγμάς, περιέμενεν εί; την θύραν του καταστήματος, 
έν τη άμάξη αύτης, καθό μή επιθυμούσα νά έξέλθη πριν 
βεβαιωθή δτι ό κύριο; Βράντων ήτον ελεύθερος και πρόθυ- 

I μος νά τήν ύποδεχθή.»
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Τήν αγγελίαν ταύτην ήκουσε μετ’ απορίας καί δυσαρέσ
κειας ό κύριος Βράντων, άλλ’ έδωκε διαταγάς νά προσκα- 
λέσωσι τήν κυρίαν νά είσέλθη.

0  κύριος Βράντων ήτο περίπου εξηκοντούτης· τό στά- 
διον αύτοΰ άρχίσας ώς άπλοΰς γραμματεύς του καταστή
ματος, άνέβη βαθμηδόν είς τό αξίωμα του διευθυντου. Κα
τά τό προσωπικόν, ήτον άνθρωπος του σωρού, ή μάλλον 
ίκλινεν είς τό χυδαίον, μέσου περίπου αναστήματος, εύρω
στος, καί δύσμορφος, τούς χαρακτήρας έχων μεγάλους καί 
προκύπτοντας, τόπροσωπον ερυθρόν, τούς οφθαλμούς ς-ρογ- 
γύλους, γαλανούς, καί ασήμαντους· τήν άραιάν κόμην του 
κατά μέγα μέρος πολιάν, τόν τρόπον έπιτετηδευμένον, καί 
τόν ιματισμόν άπλουν καί αρχαιοπρεπή.

Εθηκε καθεδραν τινά πρός υποδοχήν τής ξένης· καί 
καθίσας σοβαρώς αύτός έν άλλη τινί πλησίον του πυρός, 
¿δίπλωσε τάς χεΐοάς του, καί περιέμενεν. ή  θύρα ήνοιξεν 
ή κυρία είσήλθε· προεχώρησεν είς τόν θάλαμον, καί ό τρα
πεζίτης άνέστη μετά σπουδής.

Ητο νέα καί ώραία, ύψηλή καί μεγαλοπρεπής· τοΰ προ
σώπου αυτής ή καλλονή ήτο τό έλάχιστόν έκ τών θελγή- 
τρων του" διότι είχε πνευματώδη τινά έμ.φασιν, έλαμπεν 
επ’ αΰτου τό φως τής μεγαλοφυΐας, καί ήκτινοβόλει τό πυρ 
ασβέστου τινός δραστηριότητος.

0  ιματισμός αύτης ήτον άπλοΰς, καί προδήλως επί τό 
οίκονομικώτερον έκλελεγμένος, άλλ’ ευπρεπής καί κομψό:. 
Είς όλον τό ήθος καί τόν τρόπον της ήτον ή σταθερότης 
καί ή πεποίθησις, ήτις είναι προϊόν του άκρου έξευγενισμοΰ, 
καί ή άφέλεια ‘ήτις πηγάζει μόνον έκ τής μετά τοΰ κόσμου 
συναναστροφής. 0  τραπεζίτης ώρμησε νά την προϋπάν
τηση- έπίασε τήν γεϊρά της φιλοστόργως. «Μ αγδαλη- 
νή," ειπεν, « έπέοτρεψας τέλος πάντιον ! Πόσον χαίρω δτι 
ήξιώθην νά σέ μ ετα ίδω ! Σ ’ εστοχαζόμην νεκράν ή χαμέ- 
νην,— χαμένη ν διά πάντα ώς προς εμέ. Ποΰ έπέρασας 
τόν καιρόν καθ’ δν δέν σέ είόον; Διά τ ί μοΰ έκρύπτεσο; 
Ω Μαγδαληνή ! Πολλά ύπέφερον δι’ έσέ!»

« Μή με λέγετε Μ αγδαληνήν' δέν είμαι πλέον Μ αγ
δαληνή Βέρνον’ είμαι— »

« Τ ί ! ύπανδρεύθης! Μ αγδαληνή! Μή τόάκούσω! Γ- 
πανδρεύθης!» είπε, τεταραγμένος καί χάσκων ν άκούση ό 
τραπεζίτης.

« Ο χ ι— αχ'.!“ ειπεν ή κυρία μειδιώσα· « άλλά δέν γνω
ρίζομαι πλέον δι’ αύτοΰ τοΰ ονόματος" καί εκείνοι μεθ ών 
κατοικώ με ονομάζουσι Μαρίαν Κλίντον.»

0  κύριος Βράντων έμεινε σιωπηλό;" εκείνη δέ πάλιν 
ώμίλησε.

« Δέν ήδυνάμην νά εξαρτώμαι πλέον άπό ύμάς' — δέν 
ήδυνάμην νά ζώ  άπό τήν ύμετέραν μεγαλοδωρίαν" άπε- 
φάσισα ή νά εύρω πόρον ζωής, η ν’ άποθάνω. Πολλούς 
κόπους ¿δοκίμασα,— πολλά ύπέφερα,— άλλ’ επέτυχον’ καί 
ήλθον νά σάς ευχαριστήσω διά τήν παρελθοΰσαν εύνοιάν 
σας— νά παρακαλέσω νά έξακυλουθ?, ή φιλία σας. Είμαι 
ευδαίμων —  τουλάχιστον είμαι εύχαριστημένη. Εύρηκα

'

θέσιν ώς παιδαγωγός- κατοικώ είς αφανές καί ζοφώδες μέ
ρος τής πόλεως· άλλ’ ή οικογένεια, ήν ύπηρετώ,'είναι πλου- 

Ιίσία. Ο μ.ισθός μου είναι ελευθέριος· καί άν δέν έχω ήδο- 
| νάς, τούλάχις-ον έχω όλίγας ενοχλήσεις, καί ούδεμίαν ύβριν !>■

έλάλησε ταχέως, καί μέ άγώνα" έπαυσε δέ άποτόμως.
« Ω  Μαγδαληνή, είναι αύτη ζωή δ ι’ εσέ ;»
« Τ ί νά κάμω 5” άπεκριθη' « ούτως ήθέλησεν ό Θεός.»
« Τ ί νά κάμης; δέν σ’ έπρόσφερα έγώ τ.άν ο,τι έχω νά 

προσφέρω ; Ανανεόνω τάς προτάσεις μου— γενοΰ σύζυγός 
μου."

« Ο χι, κύριε Βράντον, σάς ευχαριστώ— εξ όλης ψυχής 
σάς ευχαριστώ !— άλλά δέν ¿μπορώ νά τό κάμω. Μ ή με 
λυπείσθε— ζώ ευχαριστημένη!»

« Ευχαριστημένη ! Μαγδαληνή Βέρνον, ενθυμείσαι τ ί 
ήσο ;»

« Ναι, ενθυμούμαι— ενθυμούμαι!»
« Κ αί εγώ ενθυμούμαι!» (Σηκωθείς δέ ό τραπεζίτης έβη- 

μάτιζεν είς τόν θάλαμον κατεσπευσμένα»;.) Ολα τά ένθν- 
μοΰμαι— όλα ¿μπορώ νά σέ τά  ε ίπ ω ! Ανακαλώ είς τήν 
μ,νήμην τούς χρόνους ¿κείνους, οπότε μεταξύ τών ύπερη- 
φάνων ό πατήρ σου ήτον ό μάλλον υπερήφανος" οπότε με
ταξύ τών εύθύμων καί τών ερασμίων συ ήσο ή εύθυμοτέρα 
—  ή ώραιοτέρα ! Υπάγω έτι περαιτέρω όπίσω είς τό παρελ
θόν, καί βλέπω τήν μητέρα σου— τήν ομοιάζεις άπαραλ- 
λάκτως, Μ αγδαληνή! εκείνην, ήτις, ώς δνειρον, παρευρίσ- 
κετο πάντοτε είς τήν όρασίν μου— εκείνην,-ήτις, ώς όνει- 
ρον, έλατρεύετο ύπ’ έμοΰ! Εστω, ϋπανδρεύθη ! Εκλεξε τόν 
πατέρα σου— τόν γενναίον, τόν άξιοθαύμαστον Ερρίκον 
Βέρνον— καί ήσαν εύδαίμονες. Επειτα ανακαλώ είς τήν 
μνήμην τήν γέννησίν σου— σοΰ, τοΰ μόνου τέκνου των! —  
καί άπ’ άρχής σέ ήγάπων— σέ ήγάπων χάριν εκείνης ! Εν
θυμούμαι τήν ταχείαν αύτών ύψωσιν άπό ευπορίαν είς πλού
τη άπειρα— τήν λαμπρότητα— τήν τροφήν τιον ! έπειτα  
¿κείνη άπέθανε.

« ό λ ίγα  έτη παρέρχονται, καί σύ λαμ-βάνεις τόν τόπον 
της. Κάλλος άμώμητον σέ κοσμεί, καί πλούτη ανεκδιή
γητα  σέ περιστοιχοΰσι. Ποία τόσον έθαυμάζετο, ποια τό 
σον έθεραπεύετο; Ποσάκις σέ παρετη'ρουν, ένφ σύ δέν μέ 

, έβλεπες! Είς τόν περίπατον, είς τό θέατρον, ποια τόσον 
| περιπαθώς έφιλοφρονεϊτο; ποία ¿χαιρετάτο μέ τόσον βαθύ 
; σέβας, μ’ δσον ή Μαγδαληνή Βέρνον, ή μόνη θυγάτηρ, ή 
ί άνηγορευμένη κληρονόμος τοΰ βαθυπλούτου τραπεζίτου; 

Ο ί μνηστήρες σου δέν ήσαν αναρίθμητοι; Τ ί  δέν προσε- 
φέρθη είς τήν ύποδονήν σου;— τί δέν άπέβαλες ! Βαθμούς, 
τίτλους, αξιώματα— προσωπικά; άρετάς συμφώνους μέ τας 

| ίδικάς σου— πλούτη άξια τής τύχης σου. Α ! τ ί δέν ήμ - 
πόρεις νά ήσαι ^— ψ  ! τ ί είσαι τώρα;

« Αΐ, τά μετά ταΰτα, τά  μετά ταΰτα. Τώρα, κλαίεις ! 
Ο  πατήρ σου, χρεωκοπεί· καί χείρον τούτου, χρεωκοπεϊ άτί- 
μ ω ς! Αλλά μία οδός πρόκειται είς αύτόν, δ ί  ής ν' άποφυγρ 
τήν αισχύνην, τήν ύβριν, τό όνειδος! Αποθνήσκει, δέν 
διατρίβω είς τόν φριχτόν του θάνατον άλλά σύ άφέδη;
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νέα, ωραία, μόνη. Νέα, ώραία, μόνη, καί π το ςχη , τεκνον 
μου· ποΐαι παγίδες σέ περιεστοίχουν; Τ ότε ήλθον εγώ, ό 
ταπεινός εραστής τ ι ς  τεθνηκυίας μητρός σου. εγω, ο π α 
λαιός φίλος του τεθνηκότος πατρός σου! έγώ, ό περιπαθε- 
στατος λατρευτής σου! Σέ άπήλλαξα της ενδειας, της 
ύβρεως, της απελπισίας, καί ¿τόλμησα να σέ λαλήσω περι 
έρωτος ! Εσπευσα, φοβούμαι, παραπολύ' έκαμε προτάσεις 
άστο/άστους·— ό έρως μου περιεφρονηΟη, άπεβλήθη. Με 
άφήκάς. Αλλα, Μ αγδαληνη,οί μνηστήρες σου που ήσαν ;
Η  πληδύς των ιπποτών των είς την υπηρεσίαν σου τεταγ- 
σ,ένων,— οί φ ρονηρτία ι νέοι εύγενεις, οιτινες εθετον εις 
τούς πόδας σου τό φ ρόνηρ  καί την ευγένειαν των— που 
ήσαν ; Εφυγαν άμα ειδον την πρώτην σκιάν της δυστυχίας· 
ή, έυ-ειναν ολίγοι τινές, έστάίησαν μόνον δια νάσέ πλη- 
γόνωσι μ εκφράσεις περιφρονητικού ελέους, η να σε εξυυρι- 
ζωσι μέ προτάσεις χαμερπεστέρας.  ̂ Εφυγον,και συ ε ρ ί 
νας έρημος. Δεν ητο κάνεις πιστός;» ^

« Ν αι, ε ίς !” έγόγγυσεν ή Μαγδαληνη, ένω εκρυπτε το
πρόσωπον μέ τάς χεΐράς της— « είς.» ^

«Κ αί δι’ αυτόν τον ένα ελπίζεις και ς,ης ακόμη, Μ άγ
ο αληνή ; άγαπάσθε άκομη μεταςύ σας , ” > ^

« Ν α ί ! ν α ί!» είπεν ή Μαγδαληνη, σηκωθεισα μετ αιφνί
διου ένεργείας· « έτι άγαπώμεθα— έτι ζ ώ ρ ν  ό εις δ ια  τον 

— Ιλπ ίζο ρ ν  ά κ ό ρ ι! Δεν θέλω τον εγκαταλείπει.
Ε ίς όλα τά δυστυχήματα έμεινε πιστός προς έμέ— θέλω 
ρ ίν ε ι κάγώ πίστη πρός αύτόν,καί κανένα καιρόν θέλορν

ευδαιμονήσει!» , .
«Μαγδαληνη,* έξεφώνησεν ό τραπε,ιτης, γονυπετησας

έμπροσθέν τ η ς ,“ πρόσδεξαί ρ !  Σέ προσφέρω θέσιν όχι 
-κατωτέραν της προτέρας σου, πλούτον όσον ουόεποτε ωνει- 
ρεόθης, τρυφάς οποίας ουδέποτε καν έπεθύμησας. Θελω σε 
ΰφώσειν ΰπεράνω του μάλλον ύπερηφάνου των πρώην θαυ
μαστών σου— των παρασιτών, των κολάκων, των άπιστων 
■της ποοτέρας εποχής. Θέλεις επιθέσει τον πόόα σου εις
τούς τράχηλους των. Χρυσός, άδάμαντες, πολυτελεία
παντός είδους, ταυτα δεν σέ έλκύουσι.  ̂ Σέ προσφέρω όυ- 
νααιν, άνεζαρτησίαν— την δύναρν του άγαθοποιεϊν —  την 
ανεξαρτησίαν άπό πάσης ΰποχρεώσεως. Ω, σκεψου πριν 

νέου άποβάλης! Ó εραστής σου·— είόον καί αύτον προ 
« ικοοϋ— πάσχει. Παρετηρησα την λεπτήν μορφήν του, 
— τήν ισχνήν κοκκινωπήν παρείαν του.— ηκουσα τον συνε- 
7 ή βη,χά *του. Εργάζεται παραπολυ, στερείται^ πολλών 
άναπαύσεων, διά νά φυλάζη χρήμα™  ώστε νά σέ άπαλλαρ  
της δουλείας. Δέν ¿μπορεί νά ζήση. Ο  κόπος, και η 
ατελής ένδυριασία, καί ή άθλία τροφή, θέλουν πέμψειν αυ
τόν είς τόν τάφον ταχύτερον η βραδύτερου- θέλεις τον χ ά 
σει ! Σέ προσφέρω την υγείαν, την ευδαιμονίαν του. Θελω 
ρανειν επ' αύτου χρυσίον, άνεσιν καί ευζωίαν. Εάν θέλης 
νά γένης ίδικη μου, Μαγδαληνη, θέλω κάαειν αύτον δ ια 
μιάς πλούσιον. Μαγδαληνη, τώρα πλέον δέν θέλεις αρ-

νηθη „ ,
Απεκρίθη γοερώς καί βραδέως, " Ο χι, κύριε Βραντον,

δέν ¿μπορεί νά γένη- ουδέποτε θέλω εγκαταλείψειςαύτόν. 
ή  ! πιστεύσατε ρ ,  αισθάνομαι ευγνώμων— και εκείνος Οε- 
λει σάς εύ/αριστησειν άλλά μη ζητείτε, σας παρακαλώ, 
μη μου ζητείτε ν’ άπαρνηθώ τό γλυκύ προνόμ,ον του άγω- 
νίζεσθαι μετ’ αύτου καί υπέρ αύτου, έως νά^διαλύσωμεν τό 
σκότος της παρουσης στιγμής, καί νά έξέλθωμεν εις το 
επέκεινα φως. Είμεθα νέοι καί εύέλπιδες, καί κανένα 
καιρόν θέλομεν εύτϋχησει. Ναί, θέλομεν εύτυχησει! Ω , 
φίλε μου, ή αγάπη μας είναι τό παν δι’ ημάς— μη μάς 
ζητης νά την άπαρνηθώμεν !”

0  κύριος Βράντων έσηκώθη, καί έκάθισεν εις το αναλο- 
γεΐόν του· μακρά παυσις ηκολούθησε. Τέλος έλάλησε,
πλην μ.έ ήλλοιωμένους τονους. ^

“Ε ίπέ με, κυρία Βέρνον, τά  παρόντα σχέδια του έρας-οίί
σου. ϊσως δύναμαι νά τόν βοηθήσω.”

“ Σκοπεύει νά προμηθευθη θέσιν ώς γραμματεύς, την 
οποίαν καί τόν ύπεσχέθησαν επί συμφωνία νά πληρώση 
ποσότητά τινα χρημάτων, εντός προσδιωρισμένου καιρού- 
ό'θεν καταγινόμεθα νά συνάξωμεν ταύτην την ποσότητα· 
κινοΰμεν πάντα λίθον, καί πεποίθαμεν ότι θέλομεν έπιτύ-

Ί' Πάλιν μακρά παΰσις ήκολούθησεν έπειτα ο τραπεζί
της, σηκώσας τό κάλυμμα του άναλογειου, ΘΥ’Ρ'»* κρυφιον 
έλατηριον, καί τό συρτάριον ήνεώχθη· έλαβε δ απ αυτου 
έλιγμαχάρτου, καί σοβαρωκαι σεμνοπρεπεί τροπω, ενεχει

ρισεν αύτό είς την Μαγδαληνην. , , λ , .
«Κυρία, καταδέχεσαι νά λάβης παρ ανόρος, οστις σε 

ϋπεραγαπά, -χιλίας λίτρας στερλίνας ώς δώρον;»
Εκείνη έπετάνθη άπό πην έδραν της. (
« Μή λαλήσης άπερισχέπτως- ή ψευδή; υπερηφανια δεν «να ι 

Δέν γνωρίζω χυθαυτό την άπχ.τουμενην ποσότητα, αλλά 
τό μικρόν τούτο βοήθημα θέλει συντείνειν είς τήν επιτυχίαν του 
σκοπού σας. Λάβε τ ο - ί ίπ α γ ε !—και μή μεταελθης^ προς εμ-, 
έκτός αν Ιλθης πάλιν έν θλίψει· άλλ’ &ν χρειασθης φίΛον, είμαι
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