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Εγεννήθη έν Κέρκυρα τή  G ΐ«ννο»αρίου 178 5 . 
Μόλις δεκαπενταετήςμετέβη είς Ιταλίαν, καί έν τώ 
τότε περίφημο» Πανεπιστήμια» τής Παυίας έστέφθη 
νοαοίιδάκτωρ τό 1 8 0 5 . Η περ ί τήν φιλολογίαν, 
ιδίως δε περί τήν ιστορίαν, σπανία αύτοϋ έπίδοσις 
έφείλκυσεν ούχί μόνον τήν προσοχήν άλλά καί τόν 
θαυμασμόν τών διασημοτέρων τής εποχής εκείνη; 
ίταλών λογίων καί ποιητών, ώστε τό 180  4 καί 
4 8 0 5  ώνομάσθη μέλος τής εν Φλωρεντία Α ρ ρ α ιο ·  
.Ιογιχήc Ε τ α ιρ ία ς  χα ί τή ς  Φ .Ιω ρτντιαιής s lx a ô rr  
ρ ία ς . Επχνελθών δε είς Κέρκυραν ήρχισε νά πα - 
ραδίδρ αμίσθως έν τώ  Λυκείω μαθήματα φιλολο
γ ίας, καί συγχρόνως έδημοσίευσεν ιστορικά; τινας 
περί τή ; πατρίδας του ειδήσεις Οπό τήν επιγραφήν’ 
N otizie per se rr ire  alla Storia Corcirese liai tempi 
exoici fino al secolo X II. Τό πρώτον τούτο δοκίμιον 
τής πατρίου ιστορίας τοσούτον ήρεσεν, ώστε ο λ ί
γον καιρόν μετά τήν δημοσίευσίν του ή Γερουσία 
τ ή ; Επτάνησου Πολιτείας άνηγόρευσε τόν νέον συγ
γραφέα Ιστοριογράφον τών νήσων, άπο/εμοϋσα 
αύτώ  δικαίους επαίνους ά}ιά τόν ζήλον καί τήν φ ι
λολογικήν κ χ ί φιλοσοφικήν αυτού άξίαν. Ολίγον 
δέ πριν ή τό μικρόν τούτο κράτος, άπολέσαν τήν άν-

εςάρτητον αύτοϋ ΰπαρςιν, καταστή άπλή τή ; Γαλ
λίας επαρχία , ό Μουατοξύδης άπεδήμησεν έκ δευ
τέρου είς Ιταλίαν, έπεσκέφθη τούς Παρισίους, καί 
πάλιν έπέστρεψεν εί; τά  Μεδιόλανα, ένθα, κατά  τά  
ετη 1 8 I I  κα ί 1 8 1 4  έ 'έδω κε δύο τόμους τώ ν  ι
στορικών αύτοϋ μελετών ύπό τόν τίτλον  Illusira- 
zioni Curciresi' άνεκάλυψε δε καί έδημοσίευσεν άν- 
έκδοτον απόσπασμα τοΰ περί ' Α ντιύόσεω ς  λόγου 
τοϋ Ισοκράτους. Κ ατ' αύτήν δέ τήν εποχήν διοιρί- 
σθη μέλος άν τεπιστέλλον τής έν Παρισίοις Αύτο- 
κρατορική; Ακαδημίας (Institut) ώς καί τών Βασι
λικών Λκαδημιών τοϋ Βερολίνου, τοϋ Μονάχου, τού 
Ταυοίνου καί τής Λύτοκρατορική; Ακαδημίας τή ; 
Ούΐλνης, καί έδόθη αύτώ άδεια παρά τής κυβερνή- 
σεω; τού Βασιλέως τή ; Ιταλίας νά συμβουλευθή τήν 
μεταςύ τής ένετικής Πολιτείας καί τώ ν ευρωπαϊ
κών αύλών αλληλογραφίαν, ές ης πολλά ; ήρύσθσ 
πολυτιμ ότατα ; σημειώσεις. Επεσκέφθη δέ τό 1814 
έν Ζυοίγω καί τό 1 8 1 5  έν Παρισίοις τόν αείμνη
στον συμπολίτην καί προσφιλή αύτοϋ φίλον Ιωάν
νη·/ Κ αποδίστριχν, καί έπανακάμψχς είς Ιταλίαν 
έκοσμήθη παρά τοϋ Λύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας μέ 
τό  παράσημο·/τοϋ Αγίου Βλαδιμίρου. Περιηγήθη ά- 

j κολούθως τήν Γερμανίαν, κα ί έν Σχςωνία φιλοφρο
νώ; τώ  έχορηγήθη ή άδεια να έ 'ε τά σ η  τήν πλού
σ ια / βιβλιοθήκην τή ; οικογένειας τοϋ κόμητος 
Σχούλεμβουργ, τοϋ κατά τό 1 71 G έπί κεφαλής τού 
ένετικού στρατού καί τών εγχωρίων άνδρείω; ύ- 
περασπίσαντο; τήν Κέρκυραν κατά τώ ν πολιορ-
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κούντων αύτήν Τούρκων. Πύτύχησε δέ έν τή  β ι
βλιοθήκη εκείνη πολλάς καί πολυτίμους ν αποθη
σαύριση ιστορικά; τής πατρίδος του ειδήσεις, ανα
διφώ·/ σπουδαιότατα χειρόγραφα, άνήκοντα μέν άλ
λοτε εί; τά Αρχεΐον τής νήσου ταύτης, παραληφθέν- 
τα  δέ ύπό τού Σχούλεμβουργ κατά τήν άξιομνημό- 
ν εν τον εποχήν τής πολιορκίας έκείνης.Τούτων ό Κερ- 
κυραϊος φιλολόγο; τά  μέν έν όλοκλήρω αντέγραψε, 
τώ ν δέ έν σηαειώσεσι τά  μάλλον άξια λόγου διεφύλα- 
ξεν, οπως έν καιρώ τίρ δεοντι πλουτίση καί περικο- 
σμήση τά  Ιστορικά του συγγράμματα. ¡Μετά τήν πε- 
ριοδίαν ταύτην έξέδωκε τήν περί τών τεσσάρων ίπ 
πων τή ; τού Αγίου Μάρκου έν Ενετία μητροπόλεως 
σοφήν διατριβήν, ήτις έθαυμάσθηπαρ όλων τών πε
παιδευμένων διά τήν έξοχο·/ πολυμ-άθειαν, τήν όρθήν 
κρίσιν καί καλλιέπειαν αύτής. Μ ετά δέ τού Αημη- 
τρίου Σχινά άρχισε νά έκδίδη συλλογήν ελληνικών 
ανεκδότων μέ φιλολογικά; σημειώσεις (1 8 1 6 ), καί 
τό έπιόν έτος έξέδωκε τούς βίους τού τε  Ανακρέ- 
οντος καί τού Αισχύλου. II ανωτέρω διατριβή, οί 
δύο ούτοι βίοι καί έτερα άξιοσπούδαστα αύτού συγ
γράμ μ ατα , αυμπερ ιληφθέντα είς ένα τόμον, έδη- 
μοσιεύθησαν έν Μεδιολάνοις τό  1821 ύπό τήν επ ι
γραφή·/· Prose varie del cavalière A. Mustoxidi, 
cou aggiunto di alcuni versi.

II άπηνεστάτη πώλησις τής πολυθρηνήτου Πάρ- 
γας δέν ήδύνατο νά μ.ήν άντηχήση εις τήν καρδίαν 
άνδρδς, δστις έξ απαλών ονύχων είχε πάντοτε πε
ριπόθητου αντικείμενο·/ τών μελετών του τάς τού 
ιό ίου έθνους μεγάλα; καί σκληρά; πεοιπετείας' ό- 
θεν ύψωσε τήν φωνήν ένώπιον τής πεπολιτισμένης 
Ευρώπης, καταμηνύων τήν άπάνθοωπον εκείνην πρά- 
ξιν δ ιά  τού γαλλικού συγγράμματος’ «Exposé des 
faits qui ont précédé e t suivi la cession de Parga, 
έν τώ όποίω περιγράφει μέ κατανυκτικώτατον ύ 
φος τά ς αξιοδάκρυτους σκηνάς τής καταστροφής ε
κείνης. Τό όέ παράδοξον καί τό  άποδεικνύον ο τι ή 
εύτολμος ύπεράσπισις τής άθωότητος καί τή ; αλή
θειας ούόεποτε, οϋδ είς αυτούς εκείνους απαρέσκει 
εις ούς περιποιεΓ μάλλον ψόγον ή έπαινον, κατ' «ύ- 
τήν τήν εποχήν άπενεμήθη αύτώ ύπό τού βασιλέως 
τή ; Α γγλίας τό παράσημου τού τάγματος τών Α
γιων Μ ιχαήλ καί Γεωργίου. Εξακολουθών δέ νά δια
τριβή είς τήν πρωτεύουσαν τού Λομβαρδοβενετικού 
βασιλείου, ένεθάρρυνε τόν τυπογράφον Σονζόνιον 
νά επιχείρηση τήν έκδοσιν τών εί; τήν ιταλικήν 
μεταγλωττιοθέντων έλλήνων ιστορικών’ Ούτως άρ
χισε τήν τύπωσιν τής άξιολόγου συλλογής, ήν 
ο μέν εκδότης επέγραψε Collana degli anlichi Sto- 
rici Greci volgarizzati, ô δέ ήμέτερος Μουστοξύ- 
δης περιεκόσμησε διά  τής ώραίας καί όντως κλα
σικής τού όροδότου έξιταλίσεως. Ούδείς αγνοεί ότι 
τής μεταφράσεως ταύτης, πλουτισθείσης διά  σχο
λίων καί σημειώσεων, μόνα τ ά  οκτώ βιβλία έδη- 
μοσιεύθησαν μέχρ ι τούδε, τού δέ έννάτου καί τ ε 
λευταίου ε ίχ ε  κατ’ αύτάς έκπεραιώσει τήν μ ετά - 
φρασιν καί μέρος αύτής εγχειρίσει ε ί; τόν τυπο 
γράφον, καταλείπω·/ άνεξεργάστους μόνον τάς πλεί*

στα ; τού βιβλίου τούτου σημειώσεις, καί τάς δύο 
περί τής γεωγραφίας καί χρονολογίας τούΊΙροδό- 
του διατριβάς, αϊτινες έμελλαν νά τελειοποιήσωσι 
τό πόνημα. Συγχρόνως .δέ έβοήθει τόν περίφημον 
φιλέλληνα Φωοιέλ, καί μετά  ταύτα  τόν Θωμασαΐον 
είς τάς ύπ αύτών γενομένας συλλογάς τώγ δημο
τικών ασμάτων. Περί τά  τέλη τού 1 8 2 0 ‘ διορι- 
σθείς ύπό τού αύτοκράτορος Αλεξάνδρου σύμβουλος 
τής Αύλής παρά τή  έν Ταυρίνω 'Ρωσσική πρεσβεία, 
μετέβη είς τήν πρωτεύουσαν τού Πεδεμοντίου, έν
θα αί προσπάθειαί του πρός συμφιλίωσιν τού επα
ναστατικού κόμματος μετά τού Βασιλέως, ένώ εύ- 
ρον αμερόληπτους καί δικαίους έπαινέτας μεταξύ 
αύτών τών φιλελευθέρων Ιταλών, έτυχον επίσης, ώς 
πάσα άγαθή πράξις, έν παρομοίαις περιπτώσεσι μά
λιστα , τής καταφοράς τών συκοφαντών. Εκεί δε έ
λαβε παρά τού βασιλέως τού Πεδεμοντίου τό π α 
ράσημου τών Αγίων Μαυρίκιου καί Λαζάρου.

Εν τούτοις ή ελληνική έπανάστασις, τό  ήοωϊκόν 
τούτο τού δεκάτου έννάτου αίώνος κατόρθωμα, έξ- 
ερράγη’ ό Μουστοξύδης, έξυμνήσας αύτήν δ ι ώ- 
ραίων ιταλικών στίχω ν, άνεδέχθη καί τό επίπονον 
έργον νά πληροφορή τήν Ευρώπην περί τών θαλασ
σίων ανδραγαθημάτων τώ ν ήμετέρων, έκδίδων γα λ
λ ισ τί περιοδικόν σύγγραμμα έπιγραφόμενον" P ré 
cis des opérations de la flotte grecque durant la r é 
volution do 1821 à 1 8 2 2 .  Μή παοαβλέπων έν- 
ταυτώ τά  φιλολογικά, τά  Ιχοντα  μάλιστα στενήν 
σχέσιν μετά τής εθνική; ύπάρξεώς μας, κατεχώ ρι- 
σεν ολίγον βραδύτερον έν τή  ’Α νθολογία  τή ς  Φλω
ρ εν τία ς  τάς Π αρατηρήσεις ¿.τι τής καθ' ή μ ά ς  (.1 > 
Λ ψ ιχ ή ς  γλώ σσης, έν αϊς κυρίως ήθέλησε ν από
δειξη δ ι’ άκαταμαχήτω ν λόγων ό τι « ή ελληνική 
γλώσσα ζή διά τών μάλλον ή ήττον περιφανών αύ
τής συγγραφέων, καί ό τι διερχόμενοι τό μέγα δ ιά 
στημα είκοσι καί επτά  περίπου αιώνων, έκ τών ή
μερων μας μέχρι τών άπωτάτων τής άρχαιότητος, 
ότε έζη ό όμηρος, ούδεμίαν άλλην γλώσσαν εύρί- 
σκομεν τοσούτον άρχοειδώς έπεκτεινομένηυ ώ ; ή 
ελληνική, a Εγραψε διά  τήν συλλογήν τώ ν έλλή
νων ιστορικών τού Σονζονίου Π α ράρτημά  τ ι  εις 
τη ν  Ιστορίαν Η ρ α κ λ ε ίο υ  του Π ο ντικ ο ί, καί βρα
δύτερον διά ήρωϊκοκωμικόν ποίημα τόν βίον τού 
Αισώπου, Τό 1 8 2 9  προσκληθείς· ύπό τού αοιδίμου 
Κυβερνήτου μετέβη είς τήν άπηλευθερωμένην Ελλά
δα , ένθα άνέλαβε τήν διοργάνωσιν τών έν Αίγιλη 
δημοσίων εκπαιδευτηρίων, άμα δέ καί τήν διεύθυν
σ ή  τού περιοδικού συγγράμματος ή Α ίγ ιν α ία  καί 
τής έφημερίδος ό Ε λλη ν ικ ό ς  Τ αχυδρόμος. II α 
ποτρόπαιος δολοφονία τού Κυβερνήτου ήνάγκασε 
τόν Μουστοξύδην ν αναχώρηση έξ Ελλάδος καί νά 
έπανέλθη, μετά τοσαύτην πολυχρόνιον απουσίαν, 
είς τόν κόλπον τής ιδίας πατρίδος, τήν όποιαν έ 
μελλε νά μή έγκαταλείψη πλέον εΐμή διά τόν αιώ
νιον βίον. Ελθών είς Κέρκυραν έξελέχθη τό  1833  
αντιπρόσωπος, καί αμέσως γερουσιαστής τού τ ε 
τάρτου κοινοβουλίου, τού πρώτου δόσαντος σημεία 
πολιτικής ύπάρξεώς είς τάς νήσου;’ διό καί άπροσ-

οοκήτως, καί το ι άρμοστεύοντος τού φιλελευθέρου 
καί φιλέλληνος Νούγεντ, διελόθη ύπό τής άγγλικής 
κυβερνήσεως. Μ ετά τήν διάλυοιν ταύτην ό Μου
στοξύδης, ό δικαιώ ματι έδρεύιον εν τή  πέμπτη  Βου
λή , διωρίσθη Αρχών τής παιδείας’ άλλ’ επειδή ή 
θέσις αδτη δέν άφινεν έλευθέραν τήν τού Βουλευτού 
ενέργειαν, δέν έδίστασε νά παραιτηθή σχεδόν αμέ
σως αύτής, καί το ι λίαν επικερδούς. Εκτοτε δέ έ- 
φάνη 6 άνήρ ούτος αρχηγός τής άντιπολιτεύ- 
σεως,«ύποστηρίζων καί διευθύνων μέ σπάνιον θάρ
ρος καί σύνεσιν, έπ ί τής δεσποτείας μάλιστα τού 
Δούγλας, τήν πάλην μικρού καί αδυνάτου λαού πρός 
άγέρωχον αντιπρόσωπον μεγάλης καί ισχυρά; Δυ- 
νάμεως. 0  αρμοστής ούτος είχε διαδεχθή τόν 
Λ'ούγεντ μετά τήν έναρξιν τής πρώτης συνόδου 
τού πέμπτου κοινοβουλίου’ ή άντιπολίτευσι, έπέ- 
μενε μετά  απαραδειγμάτιστου επιμονής νά άπαιτή 
παρά τής προστασίας τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των της, ώστε μετά τήν δευτέραν σύνοδον ό αρ
μοστής προσέφυγεν είς τό πρόσφορο·/ μέσον τού νά 
χαλινώση αύτήν δ ι’ έτέρας διαλύσεως, μεγάλα; 
προσπαθεί«; καταβαλών όπως κατά τήν νέαν εκ
λογήν τώ ν αντιπροσώπων ψηφισθώσι μόνον οί αύ
τώ  άφωσιωμενοι. Μ’ όλας όμως τ ά ; προσπάθειας 
ταύτας ό Μουστοξύδης έξελέχθη μέ 3 1 3  κατά 1ο 
ψήφων, κα ί ·ή ήμερα αΰτη ύπήρξεν ημέρα εθνικής 
χαράς καί άγαλλιάσεως είς τήν πατρ ίδα  του. Η μ ε
ταξύ άντιπολιτεύσεως καί προστασίας πάλη άνε- 
φάνη ΰπέο ποτε ζωηρότερα, κα ί διήρκεσε μέ’χρις ού 
ό Δούγλας έκήρυξε τήν αναβολήν τή ; Βουλής. Τότε 
οί αντιπολιτευόμενοι έπεοόρτισαν τόν Μουστοξύ
δην ν άπελθη είς Αγγλίαν, καί νά παρουσίαση είς 
τόν υπουργόν αναφοράν κατά  τής διαγωγής τού άρ- 
μοστοϋ. Ελθών δ έ π ε ρ ίτ ά  τέλη Μαιου είς Λονδϊνον, 
είόεν αμέσως τόν μαρκήσιον Νοομανβύ, πρός 8ν π α 
ρουσίασε καί υπόμνημα περί τής καταστάσεως τής 
Επτανήσου, έν τώ  όποίω κατεδείκνυε τ ίν ι τρόπω 
όιά τού Συντάγματος τού 1817  παρεβιάσθη ή συν
θήκη τών Παρισίων, κ α ί περαίνων έζήτει τήν με- 
ταρρύθμισιν τού συντάγματος τούτου, καί τήν είς 
τάς νήσους αποστολήν άνακριτικής επιτροπής, οπως 
εξακρίβωση τάς καταχρήσεις τής άγγλοΐονικής κυ
βερνήσεως. Μή λησμονώμεν ότι κατά  τήν εποχήν 
εκείνην, καθ ήν ή μέν Ευρώπη σχεδόν άπασα ύπέκυ- 
πτεν  ύπό τήν πίεσιν καί τήν έπίρροιαν τώ ν β■.£·/- 
να ίων συνθηκών, ή δέ κραταιά Α γγλία  έδεικνύετο 
ύπέρμαχος αύτών," ή μόνη έν Επτανήσω λέξις’ συν- 
τα γμ α τιχή  μ ιτα ρρνθ μ ισ ις , έθεωρείτο ώ ; έγκλημα 
καθοσίωσε ως, καί οί ζητούντες αύτήν έρρίπτοντο 
ώς κακούργοι είς τάς είρκτάς, ή έξωρίζοντο ούς φαυ- 
λόβιοι καί ταραχοποιοί, όθεν δείγμα μεγίστης γεν- 
ναιότητος καί πατριωτισμού παρέσχεν ό Μουσ-ο- 
ξύδης διά τής διαγωγής ταύτης. 0  Νορμανβύ πει- 
σθείς, ώ ; φαίνεται, είς τού; λόγους τού συμπολίτου 
μας, τώ  ύπεσχέθη ότι ήθελε λάβει ύπό εμβριθή 
σκέψιν τά  έκτεθέντα έν τώ  ύπομνήματι, κα ί χρ η 
σ τά ; ελπίδας τώ  εδωκε περί ίκανοποιήσεως τών 
άδικηθέντων Κ πτανησίω .' άλλ ώς άν ή τύχη  εύ-
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ηρεστεΐτο, κατά τήν στιγμήν εκείνην, ν’ άναδεχθή 
τήν ύπεοάσπισιν τού ένταύθα έπικρατούντος αύθαι- 
ρέτου συστήματος, τό αγγλικόν κοινοβούλιον, κ α 
τά  τόν Αύγουστον μήνα τού αύτού-έτους, διελύθη, 
ό δέ Μουστοξύδης, βεβιασμένος ύν  νά έπανέλθη ό
πως παρευρεθή έν τή  Βουλή, κατά  τήν προσεχή 
έναρξίν της, άνεχώρησεν άπό Λονδϊνον, καί καθ’ ο
δόν έπληροφορήθη ότι ό Νορυανβύ, παρ’ ού δ ι
καίως προσεδόκα αποτελεσματικήν θεραπείαν τών 
δεινών τής πατρίδος του, είχεν άντικαταοταθή 
ύπό τού λόρδ 'Ροϋσελ. όθεν έσπευσεν αμέσως ν ά- 
πευθύνη πρός τούτον άπό ΐίνετίαν, επιστολήν άνα- 
μιμνήσκουσαν τό υπόμνημά του. Εν τοσούτω βμως, 
τοεϊς ήμ.έρας πρό τής είς Κέρκυραν άφίζεώς του, ό 
Δούγλας άνεβαλεν έκ νέου, καί μετά  μικρόν δ ιέ
λυσε τήν Βουλήν. Καί ή αυθαίρετος αυτή πράξις 
δέν άπεδειλίασε τόν Μουστοξύδην, οστις συνέταξε 
καί επεμψεν είς Λονδϊνον, ένθα έδημοσιεύθη διά 
τού τύπου, φυλλάδιον έπιγραφόμενον" «Oeservazin- 
ni sulla dissoluzione del VI Parlam ento, da uno dei 
suoi membri rispettosaroentc sottommesse al P a r la 
mento ed al M inistero inglese, a Ó λόρό Ρούσσελ 
λαβών τήν άνιοτέρω επιστολήν διεβίβασε τό ύ- 
πόμνημα τού Μουστοςυδου εί; τόν αρμοστήν’Δού- 
γλας, όπως τρόπον τινά  άπολογηθή) ούτος δέ, ίνα 
όπωσούν ένισχύση τήν άλλόκοτον άνασκευήν του, 
προσέφυγεν είς τό ανάξιον στρατήγημα νά κατα- 
μηνύση τόν Μουστοξύδην, καί σύν αύτώ τούς α
δελφούς Καποδιστρίου, καί τόν Ίωάννην ΓΙετρι- 
τσόπουλον, ώς αρχηγού; στασιαστικής συνωμοσίας, 
καί νά διατάξη τήν κ α τ’ οίκον έρευναν καί κατα- 
σχεσιν απάντων τών ίδιροτικών αύτών εγγράφων. 
Κατά τού αγενούς τούτου στρατηγήματος ό Μου
στοξύδης ευκόλως ήδυνήθη νά ύπερασπισθή καί ν' α 
πόδειξη τήν αθωότητα του καί τό ψευδές τής κα
τηγορίας, ώστε μετά τρεις μήνας ό Δούγλας ήναγ- 
κάσθη ν’ άποδώση τά  κατασχεθέντα έγγραφα χ ω 
ρίς ν’ άπολαύση ούδεμίαν ύποστήριξιν έκ τής έπ ι- 
βούλου εκείνης «ράξεως. Ούχ ήττον όμως ή κατά 
τού υπομνήματος άπάντησις τού άρμοστού εύρεν 
εύνοϊκωτάτην ύποδεξίωσιν παρά τού λόρδ ’Ρούσσελ, 
μή αίσχυνθίντος νά δικαιώση κα τά  πάντα  τήν άγ- 
γλοϊονικήν κυβερνησιν, καί, ϊνα φανή συνεπής, νά 
προσβάλη τόν χαρακτήρα τών καταπιεζομένων 1ι- 
πτανησίων. Λπασαι αί αποτυχία·, αύταί δέν άπε- 
θάρρυνον τόν Μουστοξύδην, μάλιστα έν βραχυτάτω  
χρόνω άνεσκεύάσε καί διέψευσε τόν υπουργόν καί 
τόν αρμοστήν διά τού έν Μελίτη όημοσιειθεντος 
συγγράμματός του’ Confutazione di A. Mustoxiúi 
al liispaccio, κ τ λ ,  όπερ δικαίως έπεκλήδη ή π ο 
λ ιτ ικ ή  χα τή χη σ ις  τώ ν 'β .ττα ν η τ ίω ν .  .Μετά ταύτα  
έξη/.ολούθησε νά ένασχολήται ιδιωτεύω·/ είς τας 
προσφιλείς αύτώ φιλολογικά; καί ιστορικά; μελε
τά ς , έκδούς, σύν τοΐς άλλοι;, κατά  τά  έτη 1 8 * 3 -  

1847  τόν πολύτιμον ' Ε λληνομνήμονα , έν τώ  ό- 
ποι’ω κατεχώριζε πολλούς θησαυρούς τού μεσαιωνι
κού ελληνισμού. Πρό δέ τ ή ; εποχής ταύτης ε ίχ έ  πε- 
ρικοομηθή καί παρά τού βασιλέως Οθωνος με τον
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χρυσοϋν Σταυρόν τοϋ Σωτήρος. Περί δε τά  μ.έσχ 
του 1 8 4 5 , έπ ί τής αρμοστείας τοΰ ειλικρινούς καί 
γενναίου Σείτωνος, διωρίσθη έκ δευτέρου Ιστοριο
γράφος τών ήμετέρων νήσων, ή μάλλον έπεκυρώΟη 
ό κατά τήν Επτχνήσιον Πολιτείαν διορισμό; αύτοΰ. 
Ιί/.τοτε κατεγίνετο είς συλλογήν καί τακτοποίηση 
τών τιμαλφών καί διεσπαρμένων κειμηλίων τής Ι
στορίας, καί είς Ικθεσιν αύτών διά τής οικείας αύ
τώ  έμβριθείχ; καί γλάφυρότητος. Διάφοροι περι
στάσεις, σάς όποιας ενταύθα άδυνατούμεν ν άπχ- 
ριθμήσωμεν, επέφερον μεγάλην βραδύτητα είς τήν 
έκτέλεσιν τοϋ έργου, όπερ δυστυχώς καί έμεινεν 
άτελϊίωτον.

II ένεκα τών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων 
τοϋ έτους 1 8 4 9  πρώτη έλευθέρα τών βουλευτών εκ
λογή έψήφισε τόν Μουστοξύδην αντιπρόσωπον, ή 
δέ άςιομνημόνευτος Βουλή εκείνη όμοφώνω; έκήρυ- 
ξεν αύτόν πρόεδρόν της. Τήν θέσιν ταύτην ό Μου- 
στοξύδης άπεποιήθη νά δεχθή, μετριοφρονώ; θεοι- 
ρών άνωτέραν τών δυνάμεων του. Οψιαίτερον δέ 
άντετάχθη ύπό τής άντιπολιτεύσεως ώς υποψήφιος
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εί; τήν θέσιν επαρχιακού συμβούλου, καί ώς τοιοϋ- 
τος εςελέχθη υπό τών συμπολιτών του. Κ ατά τά 
τελευταία ταΰτα έτη ό Μουστοξύδης διωρίσθη έκ 
νέου Αρχών τής Παιδείας. Αν έν τώ  πολυμόχθω ύ- 
πουργήματι τούτω διατελών δέν άνταπεκριθη εί; 
τάς προσδοκίας καί είς τάς άπαιτήσεις «πάντων, 
τούτο άποδοτέον μάλλον εις τήν άθλίαν τώ ν ή'κε- 
τέρων πραγμάτω ν κατάστασιν, ώς έκ τής όποία; 
δυσκόλως, ϊνα μή  είπη τ ις  ουδόλως, ό διακεκρι
μένος πολίτης δύναται νά κατορθώση ωφέλιμόν τ ι  
ύπέρ τής πατρίδος άμα άναδεχθείς επίσημόν τινα  
θέσιν. II γενική δμως κατήφεια ήτις κατέλαβε 
τόν τόπον μας ότεάνηγγέλθη ό θάνατος τοϋ άνδρός, 
ή αυθόρμητος είς τήν εκφοράν τοϋ νεκρού συρροή 
πολιτών καί ξένων πάσης τάξεως, ό συγκινητικός 
λόγος τόν όποιον εύφραδής ρήτωρ έξεφώνηαεν έ π ί1 
τοϋ τάφου, αρκούντως απέδειξαν πόσον άπώλεσεν 
ή Κέρκυρα ένεκα τοϋ θανάτου τοϋ περικλεούς Λν- 
δρέου Μουστοξύδου.

Ν . Κ. ΜΑΝΕΣΗΪ.

ÍJ Ρ  Α.

Μ / γ a  .Tcrnjiior ázpójt.loior.

ΑΠΟ ιΑΈΟΒΟΡΑΚΟΓ
Ε Ι Σ  Ν Ε Α Ν  Α Γ Ρ Η Α Ι Α Χ .

( Τ ίλ - ς .  Ί ό ί  φ υ λ λ ά ί .  2 3 0 .)

—οοο—

0  Αλαβάμας δέν είναι τόσον μέγας ποταμός ώς 
ό Μισισίπης ή ό ό χά ϊος , άλλ’ ούχ ήττον θεωρείται 
σημαντικός, δ ιότι είναι πλευστός είς δ ιάστηαα έ- 
ξακοσίων περίπου μιλιών. Οί ελιγμοί του σχημα-

τίζουσι μεγάλα ; καμπύλα;, καί διά τούτο ή αλη
θής άπόστασις μεταξύ Μ οιι^οπιεΓν καί Μυΐιϋ? εί
ναι 8 0 0  μιλιών, ήν διατρέχει τό άτμόπλοιον 
συνήθως έντό; 48 ωρών. Καταβαίνων τόν μεγα 
λοπρεπή τούτον ποταμόν, ού αί οχθαι είναι κα
τάφυτοι μέχρ ι τού ΰδατος, ένόμιζον ότι είσηρχό- 
μην κατά  πρώτον είς άγριον δάσος, δ ιότι ούδε 
τό έλάχιστον ίχνος ανθρώπινης κατοικίας άπαν
τ ά ;.  Τό εσπέρας ή έρημί* ί τ ο  μεγαλητέρα, καί 
έφαίνετο ότι ό πολιτισμένο; κόσμος εύρίσκετο χ ι
λιάδας μιλίων μακράν ήμών.

Τήν επιούσαν εϊχομεν ήδη διανύσε·. τό ήμισυ
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•ΐής άποστάσεως μέχρι τής πόλεω; Μοβίλ. Αί 
δχθκιέφαίνοντοδλω; έρημοι,ότεείδα άπορων τό άτ· 
μοπλοιον προσέγγισαν είς τήν ξηρά-·, είς μέρος 
άκατοίκητον κατά  τά  φαινόμενα. Αλλά δεν πα· 
ρήλθον ολίγα λ επ τά , καί πολυάριθμο·, μαύροι ά-·ε 
βλάστησαν κυλίοντε; έπί τής κατωφερούς έπ-.φχνεί- 
ας πρός τόάτμόπλοιον πάλλαςτ·,να; βαμβακιού, τάς 
όποιας παρελάβομεν. Τά πυκνά φύλλα τών δένδρων 
έμπόδιζον νά ίδωμεν τήν βχμβχκοφυτίαν, καί 
έπείσθην ότι τό μέρος δέν ητο τόσον άκατοίκητον 
όσον έφαίνετο. Τά έπ ί τή ; όχθη; δένδρα κλίνουσι 
μεγάλως πρός τόν ποταμόν, τ»ύ όποιου τό όρμη- 
τικάν ρεύμα τά  υποσκάπτει άκαταπαύστως. Καί 
επειδή τό ύδωρ εκεί είναι βαθύτερου, τά  ατμόπλοια 
διέρχονται πλησιέστατα αύτών. Επειδή ό πρωρά· 
της ώδήγησε τά άτμόπλοιον ύπέρ τό δέον πλησίον 
τής όχθης, κολοσσιαίον δένδρον προσέκρουσε τάς 
καπνοδόχας του μ ε τ’ άκαθεκτου όρμής· Επί έν όευ 
τερόλεπτον έταλαντευόμεθα άμφιβάλλοντες έάν τό 
δένδρον ή αί καπνοδόχαι ήθελον καταπέσεΓ άλλ ή 
όρμή τού ρεύματος, καί αί άλύσεις τών καπνοδόχων 
έλυσαν τό ζήτημα ύπέρ ήμών. Οί ανώτεροι κλά 
δοι τού δένδρου έθραύσθησχν μετά πατάγου , καί 
κατέπεσχν έπ ί τού καταστρώματος καλύψχντες 
αύτό διά πυκνού στρώματος φύλλων" ευτυχώς ού- 
δείς τώ ν έπιβατών Ιπαθε.

Τό άτμόπλοιον έν τούτοι; έπροχώρει με τα χ ύ 
τη τα  δεκατεσσάρων μιλίων τήν ώραν. Οί έπιβά- 
τ α ι περί τού; 2 0 0 , οί μέν έκάπνιζον, οί δέ έπαι
ζαν χα ρτία , καί άλλοι έξηπλωμένοι παρετη'ρουν 
τούς λευκού; άφρούς, οίτινες εσχημάτιζον διπλήν 
γραμμήν είς τήν πρύμνην πού άτμοπλοίου. Α ί
φνης εί; τών επιβατών παρετήρησε κύκνον, λουό- 
μενον εί; τά θολά τοϋ ποταμού δόατα , κα ί έν τώ 
άμα πεντήκοντα ριβό-Ιβερ  έκενώθησαν έπί τού 
άτυχούς πτηνού" άλλ ονύεμία σφαίρα τό ήγγισεν. 
Π περίστασις αΰτη μοί άπέόειξεν ό τι έκτός όλι- 
γ ίσ τω ν  έξαιρέσεων, άπαντε; οί έπ ιβατα ι ήσχν ώ- 
πλισμένοι.

11 συνήθεια τού όπλοφορεϊν είναι κοινοτάτη έν 
τχ ϊς  Ηνωμένα·.; Επαρχία·.;, κά ί μάλιστα κατά τάς 
νοτείους, τάς μεσαία; καί τάς δυτικά ;. 6  Αμερι
κανός τών μερών τούτων, έςερ/όμενος τής κατο ι
κ ία ;, λαμβάνει μεθ’ έαυ-τοϋ ptßo.lGep, ώ ; λ α μ 
βάνει ώρολόγιον ή ράβδον, άδιάφορον άν έξέρχε 
τ α ι εί; παρίπατον εντός τή ; πόλεω;, ή άν μέλλει 
νά ταξειδεύση. 0 :ω  μετριοπαθή; καί άν γ /α ί  τ ις , 
δυσκόλως δύναται νά /αλινώ ση εαυτόν ένίοτε, κυ
ριευόμενος ύπό θυμού" καί ώ ; έκ τούτου ή αδιά 
κοπος αΰτη συνάφεια μετά τού τρομερού όπλου, 
τόν έξοικεΐοΐ βαθμηδόν μ ετ’ αύτοϋ, καί ή χρήσι; 
γίνετα-, δυστυχώς συχνότατη. ΓΙρό ολίγων έτών Γε
ρουσιαστή; Αμερικανό; έγεύετο είς τό ξενοδοχείου 
National έν Ούασιγκτώνι. Ο υπηρέτης αύθαδίασέ 
πω ς, καί ό Γερουσιαστή; παροξννθείς ¿πυροβόλησε 
καί τόν άφήκε νεκρόν. Δικασθείς ύπό τών όρκω- 
τών ήθωώθη, δ ιότι έπραξε τόν φόνο / είς βρασμόν

χικής όρμής, ένεκα τή ; αύθαδείας τοϋ υπηρέτου."

Ε·' δσω φιλονεικια τ ις  μεταξύ Αμερικανών περιο
ρίζεται είς λόγους μόνον, έχει καλώς" άμα όμως 
ώς έ π ιθέση τις χείρα έπ ί τού ετέρου, ούτος τόν φν- 
νεύει πάραυτα. Ουτω έν Ούασιγκτώνι, έμπορό; τ ι;  
πρό τριών έτών, παροςυνθεί; κατέφερε πληγήν 
διά μικρά; ράβ ίου έπ ί τινο ; ταγματάρχου . Ού- 
το ; δε ά··ε> αναβολής, έκβαλών τό ρ ιβύ .Ιΰεη  άπό 
τόν θύλακα του, έρόνευσε τόν έμπορον έν άκαρεϊ. 
Οί όρκωταί ήθώωσαν τόν φονέα έντό; 1 Ο ήμεοών.

Αί μονομαχία·, έν τ α ϊ; Ιΐνωμέναι; Επαρχία·; 
δέν προξενοϋσιν έντύπωσιν ώς έν Εύρώπν. Αί υ.ε- 
ταξν ιδιωτών ίσως είναι πλέον συγκεχωρημέναι" 
άλλ’ αί μεταξύ μελών τοϋ Κοινοβουλίου, δικαστών, 
ών έργου ή διανομή τής δικαιοσύνης, καί Γ ε 
ρουσιαστών, είναι τόσον συχνά! ώστε προξενοϋσ-.ν 
αίσχος είς τήν άμερικαικήν κοινωνίαν, καί μάλι- 
λ ιστα  διότι γίνονται έπ ί πολι τικών ζητημάτων. 
ΙΙρό ενός έτους ό δικαστής T er ry  τής Καλλιφορ- 
νιας, προσεκάλεσεν είς μονομαχίαν τον Γερουσια
στήν τής αύτής επαρχίας B roJerick, έπ ί τή  προ- 
οάσει ότι ό Γερουσιαστής ούτος, εις τινα δημοσία 
ομιλίαν πρό μηνών, ανέφερε περίοδον προσάπτου- 
σαν μώμον είς τόν πολιτικόν χαρακτήρα τοϋ δ ικα - 
στοϋ. Καί έύωκε μέν ό προσκληθείς εύλογους εξη
γήσεις, έδέχθη όμως καί τό προσκλητήριου. II μ ο 
νομαχία έγένετο διά πιστολίων, κα ί ό ά τυ χή ; Γε
ρουσιαστής πληγωθείς καιρίως έπεσε νεκρός.

Είς τάς νοτείους επαρχίας α ί μονομαχίαι γ ί 
νονται συνήθως διά καραβίνας. Ο είς τών άντιπα- 
λων μένει πάντοτε έπ ί τοϋ πεδίου τής μάχης. 
Αλλά τό τρομερώτερον δπλον τής μονομαχίας ε ί 
ναι τό bow ie-knife, ήτοι κοπτερά δίστομος μα- 
χαιρα, μέ πλατείαν λεπίδα . Πρό έ ;  έτών δύο Α
μερικανοί τοϋ W est ¿μονομάχησαν μέ αύτήν. Ε- 
κάτερος έδεσε τόν πόδα του έπ ί δένδρου, είς άπό- 
στασιν είς ήν ό είς ήδύνατο νά φθάονι τόν έτερο-·" 
καί ουτω έξηκολούθησαν καταφέροντες πληγάς κ α τ ' 
άλλήλω·, μέχρις οϋ καί οί δύο άπαυδήσαντες κα-- 
τεπεσαν νεκροί.

Αί μονομαχίαι, ώ ; ειπον, είναι σπάνιαι μέν έν 
τα ϊς άρκτι/.αί; έπαρχίαις, συχνόταται δε έν ταίς 
μεσημβριναίς. Είναι τω όντι περίεργον ό τι έν τα ·; 
τελευταίαις οί μονομάχοι είναι έκ τή ; διανοητικω; 
μάλλον ανεπτυγμένης τάξεως τής κοινωνίας, οίον 
έφημερ'.δογράφοι, ιατροί κτλ. Πρό ενός έτους ε· 
Νέα Αϋρηλία ασθενής τ ις ,  εϊσελθών έν τώ νοσοκο- 
μείίμ έτέθη ύπό τήν φροντίδα έ»4; τώ ν ιατρών. 
ΜεταμεληθεΙς δε κατόπιν, ήθέλησε νά τεθ?, ύπο 
τήν φροντίδα άλλου. Οί δόκτορίς ούτοι βύνην- 
τήθησαν είς ε·α τώ ν προδόμων τοϋ νοσοκομείου, 
•καί μετά μικράν λογομαχίκν, έιέ/ωσαν τά  ρ ιβ ύ .Ι-  
6 ιρ  των ό είς κατά  τοΰ άλλου' άλλ’ ευτυχώ ; ού- 
δεμία τών πληγών άπέβη καιρία.

Ιίθελ.ον πληρώσει πολλάς σελίδας έαν έπεχεί- 
ρουν ν αναφέρω τοια-ύτας περιστάσεις. Πριν φθα- 
σωμεν όμως είς Μοβίλ, θέλω προσθέσει καί νέον πα 
ράδειγμχ έμφχϊνον τήν αδιαφορίαν μεθ ής μ ετα 
χειρίζονται τά  πυροβόλα όπλα. Κύριό; τις έν Νεο-
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βορά*μ, άναγίνωσκεν, ήσύχω; κατακεκλιμμένος, 
β'.βλίον περί τήν ένδεκάτην ώραν τής νυκτός. 
Èvô> δέ άνεγίνωσκε, σφαίρα πιστολιού συντρίψα- 
σα τήν ϋελον του παραθύρου, τόν έπλήγωσεν εις 
τόν μηρόν, είσδύσασα πλησίον του όστού. Εάν 
τόν έπλήγωνεν εις τό στήθος, ή πληγή  ήθελεν εί- 
σθαι θανατηφόρος. Αμέσως διά  τής αστυνομίας έγέ- 
νοντο έρευναι εί; τήν άντικρύ οικίαν, εις άναζήτη- 
σιν τού κακούργου. Νεανίας τ ις  παρουσιάσθη ήσύχω; 
εϊπών, δτι αύτός μέν ήτο ό πυροβολήσας, δ τ ι δμω; 
δέν προετίθετο νά φονεύση ούδένα, καί δτι έπυροβό- 
λει μόνον μέ σφαίρας χ ά ρ ιν  διασκεδάσεων. II αστυ
νομία τόν άπέλυσεν αμέσως, ό δέ πληγωθείς έπλή
ρωσε τόν χειρουργόν βπως άποσπάσρ τήν σφαίραν 
έκ τού μηρού του.

Τεσσαράκοντα όκτώ ώρας μετά  τήν έκ Montgo
m ery άναχώρησίν μας, έφθάσαμεν ευτυχώς εις Mo
bile. ί ΐ  πόλις αΰτη, άν κα ί σημαντικόν έμπορεΐον 
εξαγωγής βαμβακίων, ών ή άξια άναβαίνει εις
4 0 .0 0 0 .0 0 0  δόλαρ κατ' ετος, δεν έχει τ ι  άξιον 
παρατηρήσεως. Θεμελιωταί αύτής υπήρξαν οί Γάλλοι 
κατά  τό 1 7 0 0  ετος, δτε κατείχαν ταύτοχοόνω; 
τήν επαρχίαν Λουϊζιάνης, καί άν κα ί τό όνομα 
Mobile εμφαίνει γαλλικήν καταγωγήν, λέγετα ι ό
μως δτι είναι ινδικόν. Τό 1 7 6 3  παρεχωρήθη εις 
-τους Αγγλους, καί δεκαεπτά  έτη μετά  ταύτα έδό- 
θη εις τούς Ισπανούς. Αλλά καί έ ι  τών δύω τούτων 
εθνών όλιγίστους έχει κατοίκους' όλοι οί επίλοιποι 
κατάγονται εξ άποίκων τής Αγγλίας καί Σκω τί
ας. Ô πληθυσμός τής πόλεως δέν υπερβαίνει τάς
2 5 .0 0 0 . Η προκυμ.αία ήτο κεκαλυμμένη ύπό χ ι 
λιάδων παλλών βαμ.βακίου, καί πολυαρίθμων Μαύ
ρων ένασχολουμένων εις τήν φόρτωσιν αύτών. 
Βαμβάκιον καί έμπροσθεν καί όπισθεν, καί έκ δε
ξιών καί έξ αριστερών, καί πανταχού. Τά ποτάμια  
ατμόπλοια Λιέσχιζον τόν Αλαοάμαν ποταμόν καθ 
δλας τάς διευθύνσεις, καί μεταξύ τών προσωρμι- 
σμενων εις τήν τίροκυμαίαν, μοί έπέδειξαν ώραίον 
άτμοκίνητον, τό Oregon, δπερ έμελλε νά άναχωρή- 
σ·ρ τήν επιούσαν εις Νέαν Αύρηλίαν.

Περί τάς δύω μετά μεσημβρίαν τής έπιούσης, 
έπέβημεν εις τό Oregon, καί μετά  μίαν ώραν 
εύρισκόμεθα εις τάς έκβολάς τού Αλαβάμα' ενώ
πιον ήμών ήνοίγετο μεγαλοπρεπής ό κόλπος τού 
Μεςικού. Τό άτμόπλοιον, βαϊνον πρό; τήν Νέαν 
Αύρηλίαν, δ ιέρχετα ι έλικοειδώς πλησιέστατα κα
τάφυτων νησιδίων, τών όποίων ή συνεχή; σειρά σχη
ματίζει μεταξύ αύτών καί τή ; στερεάς τάς λίμνας 
Borgne καί Pontchartrain. II εκ τού καταστήματος 
τού άτμοπλοίου θέκ ήτο εις άκρο·/ ζωγραφική. Α
πειράριθμα πλοία πλέοντα πλησίστια πρός τά ς Λν- 
τίλλας, ωθούμενα ύπό ελαφρά; έσπερινής αύρας, 
έφαίνοντο εις τόν ορίζοντα, ένώ το Oregon, πλέον 
εί; εναντίαν διεύθυνσιν, έκρύβη μ ετ ' ολίγον μεταςύ 
τώ ν νήσων. Η νύξ έκάλυψε τά  πάντα διά  τού σκο
τεινού πέπλου της, κα ί μετά  εκλεκτόν δεϊπνον, 
παρεόόθημεν άπαντες εί; τάς άγκάλα; τού 
Μορφέως.
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Περί τήν εκτην τής πρωίας τό Oregon εύρίσκε- 
το ασφαλώς προσωρμισμένον εί; τήν προκυμαίαν 
τή ; λίμνης Pontchartrain, ή'τις συνδέεται μ έ τήν 
πόλιν τή ; Νέα; Αύρηλίας 8 ιχ  σιδηροδρόμου. H 
οδοιπορία δέν διαρκεΐ πλέον τού ενός τετάρτου 
τής ώρας, ώστε εντός ήμισείας ώ^ας εύρισκόμην 
άναπαυτικώς εγκατεστημένος εις τό ξενοδοχείου 
S t. Charles, τό  μεγαλοπρεπέστερου κτίριον τής 
πόλεως, μόλις παραχωρούν τά  πρωτεία εις τό κ τ ι
ζόμενου ήδη Παλά τιον τού Τελωνείου τής Κεντρι
κής Κυβερνήσει,);.

Ü οδοιπορία μου ήγγιζεν ήδη εις τό τέρμα της. 
Εύρισκόμην εις τό νοτειώτατον άκρον τών Ηνωμέ
νων επαρχιών, εις άπόστασιν 1 600  μιλίων έκ Νεο- 
βοράκου, καί πλέον τών 6 ,0 0 0  μιλίων άπό τής 
φίλης Ελλάδος, il καρδία μου δμω; άνεπτερώθη, 
καί αίσθημα άγαλλιάσεως κατέλαβεν δλας μου τάς 
αισθήσεις βτε, έπισκεφθείς μετ ολίγον τόν έν τή  
πόλει ταύτη Πρόξενον τού Βασιλέως, εις τήν οικίαν 
του, έχαιρέτισχ τήν ύπέρ τήν όροφήν της ύπερη- 
φάνως κυματίζουσαν κυανόλευκου εθνικήν ήμών 
σημαίαν.

ί ΐ  Νέα Αύρηλία είναι κτισμένη επ ί τής άριστε- 
ράς όχθης τού Μισισίπη έπ ί τίνος καμπύλης τού π ο 
ταμού, σχηματίζοντος ημισέληνον, καί ώς έκ τούτου 
ονομάζεται The Crescent City, κείμενη εί; έκατόν 
μιλίων άπόστασιν άπό τώ ν εκβολών τού π ο τα 
μού. Ο Μισισίπης, συμ.παρασύρων άκαταπαύστω; 
μ.εγάλα; ποσότητας πηλού καί άμμου, έκ τών ύ- 
ψηλοτέρων μερών τά  όποια δ ιατρέχει, καταθέτει 
αύτάς καθόσον προχωρεί πρός τά  κατω, καί οϋτω 
ό πυθμήν του παρά τάς έκβολάς είναι υψηλότερος 
τής έιπφανείας τών εκατέρωθεν αύτού γαιών. 
Πρός αποφυγήν έκρύσεων, άνηγέρθησαν έπ ί έκα- 
τέοων τώ ν όχθών ισχυρά προχώ ματα , ές Ρ·έχ?ις 
όκτώ ποδών ίίιύους, ονομαζόμενα levées, έκτεινό- 
μενα έφ' ίκανάς εκατοντάδας μιλίων. Εν τοιοϋτον 
πρόχωμα προστατεύει τήν πόλιν τής Νεας Αύρη
λίας, μέρη τ ινά  τής όποιας είναι χαμηλότερα το ι 
πυθμένας τούποταμ.οΰ, κ α ίω ; έκ τούτου ύπάρχουσιν 
αείποτε έν αύτή λιμνάζοντα ΰδατα, προςενούντα 
ένεκα τής κακής αύτών άποφοράς περιοδικούς πυ- 
ρετούς. 0  πληθυσμός τής πόλεως είναι περίπου
1 2 0 ,0 0 0  ψυχών, ών 6 0 ,0 0 0  είσί γαλλική ; κατα
γωγής, ονομαζόμενοι Καβάλοι. Η λέξις αυτη δέν 
σημαίνει, ώς έσφαλμένω; υποτίθεται ύπό τινων, έ~ 
πιμ.ιξίαν μ ετ’ αφρικανικού α ίμ α το ;' δλοι οί έζ Ευ
ρωπαίων γεννώμενοι ένταύθα ονομάζονται Κρεο- 
λοι. II πόλις είναι μάλλον γαλλική ή αμερικανική, 
όίΛΟΐάζουσα κατά  τινα χαρακτηριστικά τό H àvre καί 
τήν Boulogne-sur-M er. Ενεκα τή ; έπ ιμ ιςίας του 
λαού όμιλούντο: "·ήν αγγλικήν γλώσσαν, ομοιάζει 
τήν Boulogne, ένώ αί όδοί καί ή  αρχιτεκτονική 
τών οικιών άναμιμνήσκουσιν είς τόν οδοιπόρον το 
Hàvre. Αί δύω γλώσσαι χωρίζοισιν ούτως είπείν 
τήν πόλιν εί; δύω μέρη. Εκ τού ενός μέρους τού 
Canal S treet τά  πάντα  είναι γαλλικά , τά  έμβλή- 

1 μάτα  τών εργαστηρίων κ λ ., ένώ έκ τού ετερου τά

παντα  είναι άγγλ ικά . Είς μέν τό γαλλικόν μέρος 
ευρίσκεις τά  θέατρα, τά  καφενεία, τά  εργαστήρια 
τού συρμού κ τλ ., είς δέ τά αγγλικόν τά  μεγάλα 
ξενοδοχεία, τά  χρηματιστήρια, τάς τραπέζας καί τό 
κέντρου τών εμπορικών συναλλαγών. 11 όνομ-ασία 
τώ ν όδών άνενθυμίζει ωσαύτως τού; Γάλλους θε- 
μελιωτάς τ ή ; πόλεως. Ενώ εί; Νεοβόρακον αί ο
δοί ονομάζονται πρώ τη, δευτέρα μέχρι τή ; έκα- 
τοστής ογδοηκοστής όγδόη; κα ί ίσως διακοσιοστής, 
εί; δε τήν Ούασιγκτώνα, έξαντλήσαντε; τά  στοι
χεία  τού αλφαβήτου ώνόμασαν οδόν Λ, Β, Γ , οι 
Γάλλοι όιακρίνουσι τάς οδούς τω ν με ποιητικώτερα 
ονόματα, οίον όδός Μουσών, όδός Νηοηΐδων, οδός 
Δρυάύ'ων, κα ί τών λοιπών θεών τού Ολυμπου. Καί 
άφού έξήντλησαν ταύτα , καθό λαός θαυμαστής τού 
ωραίου φύλου, ώνάμασε τάς λοιπά; όδούς, όδός Ιου
λίας, Α ντώνιέ-«; κλ. Λλλ’ οϋτε τού; εϋεργέτας ή 
θεμελιωτάς των ¿λησμόνησαν, όνομάσαντέ; τινας 
τών όδών" τού Ούασιγκτώνος, Λαοαγέτου, Καρον- 
δελετ καί Ποϋδράς.

Τό μέγιστον κτίριον τής Νέας Αύρηλίας είναι, 
ώς είπον, τό St. Charlea Hotel, κολοσσιαίου οικοδό
μημα, όμοιάζον άρκετά τό άνακτόριον τού βα· 
σιλέως τών Βέλγων εν Βρυξέλλαις. Διαρκούσης τή ; 
έκεΐσε διατριβής μου διγ,τώ/το έν αϋτώ επτακόσιοι 
περίπου ξευοι καί εντόπιοι, i l  μεγαλοπρεπέστατη 
αύτού είσοδος, σχηματίζουσα εύρυτάτην αίθουσαν, 
παριστά άπό τής σγδόης ώρας τής πρωίας, μέχρι 
τής δωδέκατης τού μεσονυκτίου, απαράμιλλου κί- 
νησιν καί ζωηρότητα, ένεκα τού πλήθους τών έν 
αύτή ανθρώπων, οίτινες άναγινώσκουσιν εφημε
ρίδας, καπνίζουσιν, άναμασσώσι καπνόν, πτύ- 
ουσιν είς ύπερμεγέθεις πτυστήρας ή περιφέρονται 
άπλώς. Οί πλούσιοι ίδ ιοκτήτα ι τώ ν βαμβακοφυ- 
τιών καί ζαχαροφυτιών μετά τών συζύγων και 
θυγατέρων των, άποφεΰγοντες τήν μονοτονίαν τών 
φυτειών, καταβαίνουσι κατά  τήν εποχήν ταύ
την είς Νέαν Αύρηλίαν καί πληρούσι τα  ξενοδο
χεία τού St. Charles καί S t. Louis, ιδίως δμω ; τό 
πρώτον, διάγοντες ζωήν δσον δ ίδετα ι φαίδραν καί 
κοινωνικήν, δ πως άποζημιωθώσι διά τήν μονοτονίαν 
τών ύπολοίπων μηνών τού ενιαυτού. Πλείονες ίσως 
τών έκατόν κυριών (χωρίς νά συμπεριλάβω τού; 
άνδρας) κάθηνται όμού είς τήν τράπεζαν τού προ
γεύματος, ένδεδυμέναι κομψώς ώς δι εσπερινήν 
συναναστροφήν, μέ πολυτελείς έσθήτας, κομψά κε- 
φαλοδέσμια καί φέρουσαι πλουσίους άδάμαν-ας. 
Τό γεύμα είναι έπανάληψις τής αύτής πολυτελείας, 
μέ μόνην τήν διαφοράν δτι αί κυρίαι φέρουσιν Ιτ ι 
πλέον βαρυτίμους έσθήτας κα ί πλειοτέρους άδά- 
μαντας καί μαργαρίτας. Μετά τό γεύμα ο κομ- 
ψοτάτη καί άπέραντος αίθουσα τών κυριών παρι- 
στά θέαμα μή άπαντώμενο» μηδαμού τ&Ο κόσμου. 
Ai ώραίαι καί γοητευτικαί Αμερικανίδες τών Νο- 
τείων επαρχιών, ένδεδυμέναι ώς είπον άνωτέοω. 
άστράπτουσαι άπό άδάμαντα; καί πολύτιμο υς 
λίθους, οίτινες δίδουσι πλειο τέραν λαμπρότητα 
είς τήν καλλονήν των, άναμιγνύονται μετά δημο
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κρατικής τω όντι άπλότητος μ ε τ ’ ανθρώπων πόσης 
τάξεως, οίτινες κατοικού.σιν είς τό αυτό ξενοδο
χείου, καί δύνανται νά πληρώνωσι τά  τρία  δόλλαρ 
καθ ήμέραν ήτοι τήν τιμήν ενός δω μάτιο). Τό νά 
διευθύνρ τ ις  8ν τοιούτον κολοσσιαίου κατάστημα, 
νά έ,πιστατή είς πάντα , άπό τού μαγειρείου μέχρι 
τή ς πολυτελούς αιθούσης τ ί ;  υποδοχής, νά πραβλέ- 
π·/ι καί διά τά  παραμικρότερα π ρ ά γμ α τα  ών ενδέ
χετα ι νά λάβωσιν ανάγκην οί έπτακόσιοι ξενιζό
μενοι, νά διευθύν-ρ εκατοντάδας υπηρετών, καί νά 
~?OĜ '/J0 ταϋτώ  διά τήν τρομεράν μ άσ τιγα  τού 
πυράς, είναι τωόντι έπιχείρισις έκ τών δυσκολω- 
τά τω ν ' καί όμως τοσούτον έντελής είναι ό εσω
τερικός οργανισμό; τών αμερικανικών ξενοδοχείων, 
ώστε κινούνται μέ ακρίβειαν καί τάξιν ωρολογίου.

Εςελθών τού ξενοδοχείου, διευθϋνθην πρός τήν 
προκυμαίαν, πλησίον τού Canal S treet, οπω ; ίδω 
έκ τού πλησίον τόν «■ Πατέρα τώ ν ί'δάτω υ, β ώς 
όνομάζουσι τόν Μισισίπην οί αυτόχθονε;. I l levée 
:,το άλοτελώ; κεκαλυμμένη άπό πραγματείας, τά ; 
ύποίας αναρίθμητα ατμοκίνητα προερχόμενα έκ 
τών επαρχιών τού Μισισίπη, Αρκανσάς, Τενεσή, 
Μισσύρη, Ιλλινόϊ;, Οχάϊο καί Κεντόκης άπεβίβαζον 
είς αύτήν. Χ ιλιάδες Μαύρων ένησχολούντ'ο είς τήν 
έκφόρτωσιν καί παραλαβήν τών εμπορευμάτων, 
καί ποικιλόχροοι σημαία·., τεθειμέναι είς μικρά; 
αποστάσεις, όπως χωρίζωσι τά  εμπορεύματα τού 
ένός άπό τά  τού άλλου, συνέτεινον είς τό νά καθι- 
στώσιν έτ ι τερπνότερου τά πρό τών οφθαλμών μου 
θέαμα. Εάν ή levée ήτο κεκαλυμμένη ύπό έυ το 
ρευμάτων, καί ό ποταμός δέν ήτο όλιγώτερον κεκα- 
λυμμένο; ύπό άτμοπλοίων' κα ί μ έχρ ι; ού έ'φθανεν ή 
δρασίς μ.ου εκατέρωθεν έκ τού σημείου είς 8 ίστάμην 
δέν Ιολεπον άλλο, είμή μυριάδας καπνοδοχών ά
τμοπλοίων, σχηματιζόντων πυκνήν σειράν, έκτεινο- 
μένην είς Ικανών μιλίων άπόστασιν.

Οί νεώσοικοι (docks) τού Λίβερπουλ παριστώσι 
βεβαίως πολλήν ζωηρότητα" άλλ ' αυτη παραβαλ
λόμενη μέ τόν τής προκυμαίας τής Νέας Αύρηλία; 
είναι μ,ικροτάτη. Ô ξένος ένταύθα, βλέπων το 
απειράριθμον ποσόν τώ ν εμπορευμάτων τά  όποια 
μενουσιν έπί τής προκυμαίας καί είς τάς όόούς τή ; 
πόλεω;, χωρίς κατά τό φαινόυ.ενον νά φυλάττων- 
τα ι παρ οϋδενός, συλλαμβάνει λίαν ευχάριστου ιδέ
αν περί τής τιμ ιότητος τών κατοίκων καί περί τού 
υπερβολικού αύτών πλούτου. Διά μίαν στιγμήν 
ύροθέτει τις δ τ ι τόσου άφθονα είναι τά  πάντα , 
ώστε δέν υπάρχει τόπος είς τάς άποθήκας, καί διά 
τούτο άφίνουσι τ ά ;  πραγματείας των είς τάς όδούς. 
Τό βέβαιον είναι δτι ή καθαρά ατμόσφαιρα, τό τερ
πνόν κλίμα , ή οαιδρότης τών Μαύρων, τό πλήθος 
τού λαού, τό δάσο; 8 σχήματίζουσιν οί ιστοί καί 
α ί καπνοδόχαι τών άτμοπλοίων, ή πληθώρα τών 
δύω κυριωτέρων ειδών, τού σίτου καί βαμβακιού, 
ό πάταγος τών ερχομένων καί απερχομένων α- 
τμοπλοίων, καί ό υπόκωφο; κρότος τού εργαζομέ
νου πλήθους, όλα ταύτα  συντείνουσιν εί; τό νά ·ν.ε· 

νείρωσ·.·/ εις τήν φαντασίαν τού ξένον έ/τυπώ σεπ
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αφθονίας] πλούτου καί κυρίαρχίας, κα'ι κχθιστώσι 
τήν θχυμχσίαν ταυ την προκυμαίαν εύχαριστον εις

γνωμοσύνης τήν παντός επαίνου άείαν φιλοςενίαν 
τών κατοίκων της, τήν ζωηρότητα τού χαρακτήρός 
τω ν, καί την διχκρίνουσαν αυτούς ειλικρίνειαν.

Λ. Ν. ΜΠΟΤΑΣΠΣ.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
Α Ν Έ Κ Δ Ο Τ Ο Σ  Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΨΑΜΜΙΤΙΚΟΥ Β' ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

0  καθ Ηρόδοτον Ψ άμμις, εν δά ταίς ίερογλυ- 
φικαΐς τής Αίγυπτου έ-ιγραφ χΐς Ψ χμμ ίτιχος ό Β 
καλούμενος βασιλεύς, έγγονος Ψ αμμιτίχου τού Λ 
καί υιός τού βχσιλέως Νεκώ, άρςας τής Αίγυπτου 
έν τώ δ ιχσ τή μ χ τ ι έξ μόνον έτών ( 5 9 ο —
ΰ 90  π . X?.), όλίγιστα άφήκε μνημεία εις μ.χρτύ- 
ριον τής βασιλείας αυτού, καί ταύτα εις τά  μεθό
ρια τής Αίγυπτου, επ ί τών βράχων πλητίον τών 
Φιλών καί τής Ελεφάντινης, και όπου σήμερον ή 
Κονοσσώ, ΐνχ διαιώνιση, τήν μνήμην τής εκστρα
τείας αυτού κατά  τών Αίθιόπων. Εις τοιαύτην 
σπάνιν επιγραφών, αίτινες νά φε'ρωσι τό  όνομα 
Ψ αμμιτικού τού Β', νομίζω δ τι θέλω ικανοποιήσει 
αρκούντως τήν περιέργειαν τών περί τά  τοιαύτα 
ασχολούμενων, δημοσιεύω·/ επιγραφήν τού περί ού 
ό λόγος βχσιλέως, ενταύθα έν Αλεξάνδρειά παρακε· 
χωμένη·/ καί άγνωστον μέχρ ι τούδε, ήν έτυχε νά 
ίδω  εσχάτως εις γωνίαν τινά  κάτωθεν τής οικίας 
τού τοσκανού γενικού προξένου ΙίοββεΙί.

Πλαξ ενός καί ήμίσεως μέτρου τό μήκος καί 
ένός περίπου τό πλάτος, τραπεζοειδής, έκ λίθου 
βασάλτου μελαίνης, τετριμμένη κατά  τό άνω καί 
κάτω μέρος, ετ ι δε μάλλον επ ί τής δεξιάς πλευ
ράς, παριστα τόν βασι/,έα Ψ αμμίτιχον τόν Β' γο- 
ν/κλιτώ ς προσκυνοϋντα καί μέχρις εδάφους κύπτον- 
τα  τήν βασιλικήν κεφαλήν του, ενώπιον θεότητος, 
ή  τις κατά κακήν τύχην, έ ; αίτιας τή ; φθοράς τής 
πλακός κ α τ ’ αύτό τό μέρος είναι άφανής καθ' ο
λοκληρίαν. Ο βασιλεύ; φέρει άντί τού στέμματος 
τήν πολεμικήν περικεφαλαίαν, καί έπ ί τή ; ζώνης 
τό βασιλικόν του όνομα κεντημένου. Ανωθεν τού 
βαοιλέως είσίν άναγεγραμμένοι οί τίτλο ι μετά τών 
βασιλικών θυρεών, άνωθεν δε άμφοτέοων ή ά®ιέ- 
ρωσις εις εύθεΐαν γ·ραμμήν από δε;:ών είς τ '  αρι
στερά καθ' όλον τής πλακός τό μήκος. Τό όλον 
άν καί τύπου αύστηρώς αιγυπτιακού προδίδει ίχνη

δρου έπιμήκου; κα ί συνεσφιγμένου, τά  δέ μέλη τής 
είκόνος φαίνονται κομψότερα παρά τό σύνηθες καί 
γλαφυρότερον εγκεκολαμμένα, εύκαμψίαν έμφαί- 
νοντα καί αλήθειαν. Τήν κορωνίδα τής πλακός 
έσχημ.άτιζε σειρά ορνίθων κατά  πρόσωπον ίσταμέ- 
νι·/ν, λιμναίων, ιό; φαίνεται έκ τώ ν ποδών των, 
καθότι τό άνω μέρος αύτών έκλείπεί, διόλου, 2/
κ χ τ ε σ τ ρ χ μ μ έ ι ο ν .

Αί έπιγραφαί φέρουσι τάδε' 
α) Επί τής κορωνίδος'
α Τώ ίίλι'ω ιερόν. Ο βασιλεύς κύριος τής τε  

άνω /ώ ρας καί τής κάτω , ό φυλάς Ωρος χρυσούς 
τών ευεργετικών δύω σκήπτρων, ΗΛΙΟΣ ΕΥΕΡΓΕ
ΤΗΣ ζών αιωνίως, υιός τού Ηλιου' [καί] κύριος 
τών διαδημάτω ν ΨΑΜΜΙΤΙΚΟΣ, ζών αιωνίως, άνί- 
θηκε Τοϊγι κα ί Σοΰ τοις σεβαστυΐς έν Ηλίου πόλε·. 
Οεοίς προστάταις. »

β) Ανωθεν τής είκόνος' 
α (') βασιλεύς ΗΛΙΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
» Υιός τού Ηλιου ΨΑΜΜΙΤΙΚΟΣ, θεού άστήρ 
β Δοτήρ ζωής, καθάπεο ό Ηλιος αιωνίως, ο
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εερει το ε-
 ‘ ήτοι Ί Ι -

'y I ί δ ι ο ν  έ -

:α  κα ι η

I Τ τ». Γ'<Ί  α μ μ ιτιχο ς ο Β J ■■ 
πώνυμον Ρά-νεφερχέτης 
.l(OQ Ε ύ ΐρ γ ίτ η ς  καί τό 
πώνυμον έφερε μετέπει 
θυγάτηρ αυτού Αγχισένη καλούμενη Ρανεφερχέτη, 
ή τού στέμματος ήγεμονίς καί σύζυγος τού Α αά- 
σιος" μόνος δε έξ απάντων τών βασιλέων τής Κςρ 
σαίτιδος δυναστείας φέρει ό Ψ αμ μίτιχος ούτος καί

τόν τίτλον Oicd ά σ τή ρ  ^  ι , τόν όποιον εοερον 
πασαι a i  τού στέμματος ήγεμονίδες τού βασιλι
κού τούτου οίκου έν -η, ίδ ιότητι αύτών ώς ίέρειαι 
τού Αμμωνος" τοιαύται ήσαν ,ίμ.ενιρίττις τής δυ- 
νατείας ή προμήτωρ, ή  θυγάτηρ αύτής Στεφινάτις 
ή Σεφ-.νάπις Ψ αμμιτίχου  τού Λ' ή σύζυγος, καί ή 
ταύτης θυγάτηρ Κίτωκρις σύζυγος τού Νεκώ, καί 
Νίτωκρις ή έτέρα, σύζυγος Ψ αμμιτίχου τού Β' 
μετά τής θυγατρός αύτήςΑ γχ ισένης Ρανεφερχέτης, 
καί τής έγγόνης αύτής Ταχουάθης άδελφής καί 
συζύγου Ψ αμ μ ιτίχου  τού Γ '.

Π άφιέρωσις γ ίνετα ι έκ μέρους τού βασιλέως 
τοίς θεοϊς Τ ον»  καί Σοΰ  τοίς προστάταις Ηλιου
πόλεως. Κατα τήν Νεκυόοισλον (κεφ. X V III. 4) 
οί πολιούχοι θεοί τής πόλεως ταύτης ήσαν ΤΟΥ Μ 
ή ΑΤΟΥΜ <> ΰνω>· ή.ίιος, ΣΟΥ ό υιός τού Ατούμ. 
καί ΤΆΦΝΟΓΘΗ ή θυγάτηρ αυτού. Ó Θεός Τούμ 
ώνομαζετο κ α τ ' εξοχήν Tuni neb A nu =  Τούμ. αρ
χηγέτης τής Ων ήτοι Ιίλιουπόλεως, ώς επί τού 
παρακεχωμένου οβελίσκου έν Αλεξάνδρειά, ετ ι δε 
Turn K a An =  Τούμ ό ταύρος τής ίίν , καθότι ό 
μέλας έν Πλιουπόλει ταύρος Μνεύις ένομιζετο ώς 
τό ζών άπεικόνισμα τού δ/οντος ήλιου θεού. 6
θεός Σού, ό παρ’ Ελλησιν ίΐρακλής, καί ή αδελφή 

ελληνικής έπιρροίας" τό κάτω  μέρος τής πλακός I του Ταφθνούθη παρίσταντο άμφότεροι μέ λέοντος 
σκεπάζει ποίκιλμα έλλη.ικόν έν σχήμα τ ι  μ α ιά ν -1 ή μάλλον αίλουρου κεφαλήν, καί τόν θεόν Σού αί-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 257

ν ίττετα ι ό ίΐραπόλλων (ίερογλυφ. I .  10) λέγων ότι 
« τό ί ν  Ηλίου πόλει ξόανον τού θεού αίλουρόμορ- 
φον υπάρχει. » —  Τώ Σού καί τή  Ταφνούθη ιεροί 
τσαν οί λέοντες τρεφόμενοι έν τώ  ναώ δημοσία 
δαπάνη,, εκτός δε αύτών καί άπαν τώ ν αίλούρων τό

¿

.<
Η

i

γω ς τού έβραίκού Beth - Shdmes καί τού αραβι
κού Bet es - Shdms, καί i^ /.j  <Σ> 0  Aa -  Rd,
κατά γράμμα Ή .Ιιο υ  π<ϊ ο  α Ο .h e ,  ώς
εκαλείτο παρ' Ελλησι. Διά τήν
έκεΐ επικρατούσαν τού θεού Τούμ λατρείαν ώνο- 
μάζετο προσέτι c n  Pe - Tum  =  οίκος Τούμ, 
ώς άναφέρεται — 0 έπ ί τού ετ ι ίσταμένου έν 
Αλεξάνδρειά οβελίσκου τοό καταχρηστικώ ς καλού
μενου τής Κλεοπάτρας.

Τό κοινόν όνομα τής Ηλιουπόλεως ή to  Ώ>· ή ’A r  
παρ Α ίγυπτίοις καί τό  αύτό όνομα άναφέ- 

^  ρεται καί έν τή  'παλαιά  Διαθήκη, τά  δέ 
ερείπια τής παναρχαίας αύτής πόλεως τού 

Ηλίου σώζονται μέχρ ι τής σήμερον δύω ώρας μα
κράν τού Καίρου υπό τό ό'νομα Matarieh, καί έκ 
τώ ν οβελίσκων αύτής είς μόνος ίστατα ι έπ ί τής 
παλαιάς του θέσεως, δ ύπά Ούσωρτασήνος τού Κ 
έκ τή ς IB' δυναστείας ( 2 8 C 3 — 2 7 5 7  π . Χ ρ.), ί- 
δρυθείς έμπροσθεν τού ναού τού Ηλίου. 6  οβελί
σκος ουτος, ό άρχαιότατοςς πάντων τών έν Α ιγύ
πτιο, φέρει κα ί έπ ί τών τεσσάρων πλευρών τήν αυ
τήν πομπώ δη επιγραφήν.

® 0  ίίρος, ή ζωή τώ ν γεννωμένιον, ό βασιλεύς 
ΗΛΙΟΣ ΔΗΜΙΟΓΡΓΟΣ, κύριος τή ; άνω χώρας καί 
τής κάτω , ή ζωή τών γεννωμ-ένων, 6 υιός τού Η
λίου ΟΥΣΩΡΤΑΣΗΝ, τών θεών τών έν ίΐλίου πόλε·, 
ό αγαπητός, 6 αιωνόβιος, ή ζωή τών γεννωμένων

ς ώς αναφέρει ή Νεκυόβιβλος (εκφ. Ν Μ Ι  4ο. 
ξία σημειώσεως είναι είς τήν έπιγρα®^ν * vs¡* 
; γραφή τού Ιερού ονόματος τής πόλεως Ων 

.M eun -  Rd. ήτοι Η .Ιίο υ  χ τ ίσ μ α  κ * ί  Ή -

ό Ωοος ό χρυσούς καί θεός δ ευχάριστος, ΗΛΙΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, τώ  ίΐλ ίω  ίδρύσατο κατά  τήν τιον 
έγκαινίων πανήγυριν" ούτως έποίησεν ό όο .ή- 
ζωής αιωνίου. »

E r  J i M a r t p d a ,  τ ή τ  20  Μ αρτίου  1 8 6 0 .
Ν Ε Ρ Ο Γ Τ Σ Ο Σ .
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ακατέργαστου «λα /.J;, έφ’ ής ένίοτε άπαντώ νται 
μικροί τινες αύλακες ή καί όπαί. Ú  έ* Αοκκαρια-
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Οί αρχαίοι Γαλσται Ιφερον τόν μονοθεϊσμόν εις 
τοιούτον βαθμόν, ώστε άπό φόβον μή εισχώρηση 
εις τον τόπον αύτών τό του πανθεϊσμού μόλυσμα, 
ου μόνον δεν έπέτρεπον νά ίδρύωνται οίουδήποτε 
οντος άφαμοιώματα έν δημοσίοις τό π ο ι;, αλλ’ ούδέ 
ναούς κατεσκεύαζον' άπέδιδον δέ έν ύπαίθρω λα 
τρείαν πρός τό ϋπέρτατον όν. Τά δέ κατά  διαφό
ρους περιστάσεις εγειρόμενα παρ αύτών μνημεία, 
έσόγκειντο έκ πάντη ακατέργαστων ή έξ ήμικατειρ- 
γασμένων λίθων, καί σπανίω; φερόντων ατελείς 
τινας γλυφάς ! Τοιαύτα μνημεία άπαντώνται είσέτι 
εις διάφορα τής Γαλλίας μέρτι κα ί ιδίως έν Νορ- 
μανδία, Μαίνη, Α γγιώ , Τουραίνη, Πουατω, Σεν- 
τόγγη  καί Βρετανία. Διαιρούνται δέ ώς εφεξής'

Λ’. Είς τούς οΰτω λεγομένους μαχρο.Ιίθους  ήτοι 
men h ir  έκ του men λίθος καί h ir μακρός, οίτινε; 
λέγονται καί peulvan έκ τού jieul στύλος καί van 
λίθος. Ταυται σύγκειντα έξ ακατέργαστων μακρών 
μονολίθων ορθών, είς είδος στύλων έστημένων, είς 
μέρος χωριστόν καί μεμονωμένον. Εκ τώ ν μονολί
θων τούτων υπάρχει κατά  τήν μαρτυρίαν τού Με- 
ριμέου είς έν Λοκμαριακέρνι, έχων υψο; «οδών 66. 
Τινές όμως τών μακρολίθων τούτων φέρουσι καί έ- 
«ιγραφας, καί είς ολίγου; τινάς άπαντώ νται καί 
ίχνη  ανθρωπίνων άφομοιωμάτων.

Βλ Είς τούς χνχ.Ιο.Ιίθυνc, crom lech, έκ τού 
cromm κυρτός καί lech λίθος. Τά μ.ντ,μεϊα ταύτα 
σύγκεινται έκ πολλών κύκλω θεμένων μονολίθων, 
«ττοτελούντων είδος κύκλου. Ημικυκλίου ·/) έλλεί- 
ψεως. Εις Ttva δέ απα ντά τα ι καί είς έτερο; μονό
λιθος, στημένος έν τώ  κέντρω. Τοιούτου είδους μνη
μεία  άπαντώ νται « ολλά είς Βρετανίαν έν τή  χερ- 
σονήσω Κερμερβάνου.

Γ .  Είς τάς ΐνάνωρίας (alignements, allées καί 
avenues), συγκειμένας έκ μακρολίθων έστημένοιν 
άλληλοδιαδόχως κατ’ εΰθυγοαμμίαν καί παραλλή- 
λως. ϊ ό  σημαντικώτερον τών τοιούτων μνημείων 
σώζεται έν Καρουάκη τής Βρετανίας, συγκείμενον 
εΐσετι έκ 4 0 0 0  μακρολίθων άποτελούντων < 2  πα
ραλλήλους κιονοστοιχίας.

Δ'. Είς τούς δονουμόνονς Λίθους (pierres bran
lantes, pierres folles,· ταύτα  συγκεινται έκ δυο α 
κατέργαστων μονολίθων, έξ ών ό είς κείται έπί τού 
ετέρου τεθιμένος είς ϊσοζύγιον, καίμόλις εις £ν μόνον 
σημεϊον έφαπτόμενο; αύτού, ώστε καί κατα τήν 
έλαχίστην ώθησιν ταλαντούται. Οί τοιούται λίθοι 
είναι σπανιω τατοι, καί οί έν Perros-G uyrech τ τ ς  
Βρετανίας λέγουσιν ότι ζυγίζει άνω τώ ν 4 0 0 ,0 0 0  
χιλιόγραμμω ν.

Ε’. Είς τας Λ ιθ ο τρ α π ΐ\α ς  dolmen έκ τού del 
τράπεζα καί men λίθος, αΐτινες σύγκεινται έκ δύω 
καθέτων μονολίθων καί έκ μ 'έ ;  έπ αύτών κείμενη:■

κερη λιθοσράπε,α γνωστή ύπό τήν όνομασίαν table 
des m archands, είναι «κοσμημένη διά διαφόρων 
αναγλύφων. Αί λιθοτοάπεζαι αυται άπετέλουν τούς 
βωμούς η τά  θυσιαστήρια τών δρ· ίδων.

ΣΤ '. Είς τούς προδρόμους  Η άχυρά , grottes ή 
roches aux fées, â  σύγκεινται έκ λίθων έστημένων 
κατά  σειοαν καί «αραλλήλως, καί άνωθεν έξ άλλων 
ωσαύτως μεγάλων λίθουν κεκαλυμμένων. Τά το ι
αύτα μνημεία, τά  όποια πιθανώς έχρησίμευον άντί 
τάφων, έχουσι «ολλάκις περισσοτέραν τών 20  μέ
τρων εκτασιν κατά μήκος' τό δέ σημαντικώτερον 
«άντων τών έν Γαλλία υπάρχει έν Βαγνιώ.

Ζλ Είς τά  λεγάμενα επιτύμβια  Barrow s, Cairns 
ή Galgals. Ταύτα άΛοτελούσιν είδος κωνιτομόρφων, 
έσωθεν δέ κενών λοοίσκων άνεγεοθέτων έπ ί τών 
τάφων. Σύγκεινται δέ ούτοι ή έκ χλουμόρφου γης 
ή έκ χαλίκω ν, καί έχουσι συνήθως από 4 μβχρες 
<00 μέτρων ύψος. Τά σηΐλαντικώτερα «άντων 
είσί τά  έν τώ  Τιρλεμοντίω καί Γαβριννίω, όπου β- 
«αντώ νται λίθοι φέροντες διάφορα ανάγλυφα, «α - 
ριστώντα οφεις, γω νίας, άρπάγας, κύκλους, γραμ- 
μάς διαφοροτρόπι:; διατεθειμένα; κλ. Τούτων δέ 
τών σημείων τήν σημασίαν ουδόλως μέχρι τούόε 
γνωοίζομεν.

ΙΓ. Είς τά  υβώ ματα  m ottos, τά  όποια είσίν έν
τεχνοι λόφοι περι*εκυκλωμένοι έκ τάφρων. Επί τών 
υψωμάτων τούτων άπεσύροντο έν καιρώ πολέμου 
οί κάτοικοι ότε έπλησίαζεν ό έχθρός. Καί ταύτα 
είσί τά  μόνα τών Γαλατών σωζόμενα στρατιωτικά 
μνημεία.

Θ '. Είς τούς Λάχχοι-ς, marges, margelles ή m ar- 
delles, â  άποτελούσι λάκκους είς σχήμα κεκομμέ- 
νου καί άνεστραμ,μένου κώνου, έχοντες 4 έως 8 
μέτρων βάθος, καί μέχρις <50 μέτρων διάμετρον. 
Οί λάκκοι ουτοι έξ ών άπαντώ νται πλεΐστοι έν Εί- 
τυριγία , Ελβετία καί Σκωτία, έχρησίμευον, φαίνε
τα ι, είτε είς κατοικίας είτε  ώς σιοοί πρός άποτα- 
μίευσιν δηλ. γεννημάτων.

0  έπιθυμών άκριβεστέρας «ερί τούτων πάντων 
πληροφορίας «αραπέμπετα ι είς τήν περί Δβυΐδι- 
σμοΰ άξιόλογον διατριβήν τού I. Ρευναύόου.

Ί .  4 Ε Κ Ι Γ .Λ Α Α Α Ε .

ΠΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ.

J ii 'l j-ησις ίουοριχη {*)■

 0 0 0 —

Π τωχοί και πλούσιοι Ó θάνατο; μόνο; εξαλείφει 
τήν διάκρισιν τών επιθέτων τούτων' όλοι γινόμεθα

V i  Ά ν ή χ κ  ε ί ς  τ ή ν  σ ε ι ρ ά *  τ ώ ν  ¡ » τ ι ρ ί χ ΐ ν  δ ι η γ ή σ ε ω ν ,  α ΐ . ι ν ε ;  
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ίσοι ενώπιον αύτού! Τήν διάκρισιν παύσην καί τήν 
ισότητα «αρετήρησα εί'περ ποτέ Ημέραν τινά τού 
1 8 < 8 έτους, καί ή ήμερα εκείνη έμεινεν ανεξάλει
πτος ε ίς . τήν μνήμην μ.ου. Είδον ταυτοχρόνως τόν 
ελεεινόν άνθρωπον ενταύθα μέν κείμενον γυμνόν καί 
λιμώττοντα, έκεί δέ πίνοντα νέκταρ έντό; φιάλης 
χρυσής' ενταύθα μέν άγωνιώντα ένεκα πλούτου καί 
ηδονών, έκεί δέ ψυχορραγούντα ένεκα πενίας καί στε
ρήσεων. Καί όμως καί οί δύο ούτοι άνθρωποι έπλά- 
σθησα.ν ύπό τού αύτού Θεού, έγεννήθησαν ύπό μη- 
τρός, έλαβον επίσης διανοητικής δυνάμεις καί ίσα 
δικαιώματα.

Π ιστορία αύτών ούτε περιπετείας έχει ούτε άλλα 
επεισόδια' προσθέτω μόνου τάς δύο αύτών εικόνας, 
φρονών ότι ή  αλήθεια, άνευ μάλιστα κοσμημάτων, 
είναι ικανή νά έλκύση τήν προσοχήν καί τήν συμ
πάθειαν. Πλήν τούτου, τοιαύται εικόνες «ύρίσκον- 
τα ι συνεχώς είς όλας τά ; μεγαλοπόλεις, όπου ή έλ- 
λειψις καί ή αφθονία, ή υπερβολή τών απολαύσεων 
καί ή υπερβολή τών στερήσεων παρίσταντχι πλη
σίον άλλήλων.

II άρθρΕτις, ή μάστις αδτη τών πλουσίων, ή είσ- 
δύουσα καί είς αύτά τά  όστά, είχεν αποξηράνει 
περί τ ά ; άρχάς τού <818 έτους τόν σκελετόν καί 
καταπιεί τό αίμα τού δουκό; Γ. . . κατατρίψαντος 
είς ήδονάς τήν νεότητα. Οί συνεχείς καί διαρκείς 
πόνοι έξασθενήσαντες τό  σώμα παρώξυναν τόν χαρα
κτήρα αύτού, καί τοσούτω κατέστησαν εύερέθιστον, 
ώστε έβασάνιζεν όλους τούς περί αότόν. Επειδή 
δέ πλήν τών ηδονών ή το έκδοτος καί είς τ ά  πολι
τικ ά , ένθερμό; τις συζήτησις είς τήν Βουλήν τών 
Πατρικίων, έδιπλασίασε τάς όδύνας του. Καί ότε 
έπανήλθεν είς τά  ίδ ια  ήτο σχεδόν Ημιθανής, αδυ
νατών νά όμιλήση καί νά κινηθή μεταξύ τόσου 
πλ.ούτου καί τόσης πολ.υτελείας.

Μετά τινας δέ ήμερα; άποπέμψας τόν τακτικόν 
αύτού ιατρόν προσεκάλεσεν εμέ.

Σημειωτέο* οτι ό δ ο ύ ξ .  κατοίκησα; άλλοτε είς 
τάς Ινδίας, είχεν αυξήσει δ ι' επιτυχών επιχειρήσεων 
τήν πλουσιωτάτην κληρονομιάν τού πατρό; του, 
κερδήσα; πρός τούτοι; καί κλίσιν άκρατη τον πρός 
τήν μεγαλοπρέπειαν' ήτο αληθής τύπος τής αριστο
κρατικής εκείνης μερίδος τή ; Α γγλίας, ήτις έχει μέν 
πλούτον καί αλαζονείαν καί αξιώσεις, στερείται δέ 
φιλελεημοσύνη; καί έλευθεριότητος καί άγαθότητο;' 
ήτο οργίλος, όξύχολος, στρυφνός, ύπερφίλαυτος, α
νάξιο; ού μόνον νά θυσιάσρ τ ι  ΰπέρ τού πλησίον, 
άλλά καί ν άπομακρυνθή άπό τών στενών ορίων τής 
φιλαυτίας' διό, καί το ι πλούσιον καί ισχυρόν, όλοι 
τόν έμίσουν καί αύτοί οί ύπ’ αύτού εϋεργετηθέντες. 
Επειδή δέ καί τόν ιατρόν αύτόν άπέπεμψε διά λό
γου; αλόγους, ήσθάνθην δυσαρέσκειαν λαβών τήν 
πρόσκλησίν του.

ίΐτο  τότε μην Φεβρουάριο;' ό χειμών είχε παρα- 
ταθή, άνεμος έπνεε ψυχρός, καί χιών έλεύκαινε τήν 
γην' ή  οικία τού δουκός έκειτο είς όδάν έκ τών ή τ- 
τον συχναζομένων τού Λονδίνου, καί τό πρό αύτής 
έδαφος έκάλυπτε πυκνόν ίχυοον , ώστε νά μή ακούε
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τα ι κρότο;' όπηρέται ίστάμενοι πέριξ τη ; οικίας’ 
έλεγον πρός τούς διαβάτας ότι ήσθένει ό κύριός των, 
κα ί παρεκάλουν νά σιωπώσι' τό φόπτρον τής θύρα; 
έτυλίσσετο έντός πανίου, οί κώδωνες κατεβιβά- 
σθησαν, καί οί στρόφιγγες, άλϊίφθεντε; μετ' ελαίου, 
έγύριζον άψοφητί. Ενί λόγω κετεβλήθη πάσα φρον- 
τίς ϊνα μή  ταραχθή μήτε κάν πρό; στιγμήν 6 εύγε- 
νής άσθεΛίς. Τό όχημά μου ήλθεν αργά καί άνευ 
κρότου' α ί θύραι ήνοίχθησαν ώ ; διά ράβδου μ α γ ι
κής' διότι ύπηρέται ίστάμενοι παρ’ αύτάς προσε·.- 
χον μή τ ις  κρούση διά τού ρο'πτρου' διπλοί τά π η 
τες έσκέπαζον τό έδαφος καί τάς κλίμακας' τά  ω 
ρολόγια κατεδικάσθησαν είς αργίαν, καί έξωρίσθη 
μακράν τού οικήματος πιστός σκύλος, ϊνα μή -α -  
-,άττη ϋλακτών τόν κύριόν τον ' άλλά καί αύταί τού 
θαλάμου α ί θύραι ήσαν κατά τάς εσωτερικά; άκρα; 
ένδεδυμε’ναι διά πανίου, άντί δέ τών άφαιρεθέντων 
σιδηρών κλείθρων εϊχον ξύλινα, καί αύτά συναρ- 
ηοζόμενα έπί /Ίε.έονόου. Ασθένεια ! θάνατος! πόνοι! 
λύπαι! μή είσέρχεσθε! 6 πλούτος απαγορεύει τήν 
είσοδον, πολλαπλασιάζει τά ς προφυλάξεις, καί μυ- 
ριοτρόπως όπλίζεται καθ ύμών.

ϊ'πηρβτης φορών y .la v iÁ .la r  ήρώτησε τό όνομά 
μου' καί είς τό ψιθύρισμά του άπεκρίθην δ ι’ άλλου 
ψιθυρίσματος.

—  II Κ. δούκισσα, μοί εϊπεν, επιθυμεί νά σάς 
ίδή πριν έπισκεφθήτε τήν εξοχότητά του.

—  Είπέ λοιπόν οτι είμαι έδώ.
Καί διαβάς στοάν πλήρη αγαλμάτων είσήλθον 

είς τόν θάλαμον της δουκισσ-ης όπου, τελειωθέντο; 
τού γεύματος, έπινε καφέν μετά τώ ν δύο θυγατέρων 
της" ήτο δέ έννάτη ώρα τής εσπέρας. Νέος τ ι ;  στρα
τιωτικός, φορών κατακόκκινα, ώμίλει μετά τών κυ
ριών' ή δέ δούκισσα ήτο κα'τωχρος καί έφαίνετο 
πάσχουσα.

—  Ιατρέ, μοί είπε μετά τάς πρώτας εύγενεί; 
φράσεις, φοβούμαι μήπως σάς δυσαρεστήση ή πρόσ- 
κλησίς μου. Αν καί άγρυπνούμεν, καί βασανιζόμεθα 
άδιακόπω; διά  τόν δούκα, τ ίτο τε  όμως δεν τόν ευχ α
ριστεί' ή δυστροπία του αύςάνει τήν άσθένειάν του. 
Αέν θά πιστεύσετε άν σάς είπώ ότι ό μόνος λόγος 
δι’ 8ν παρεκάλεσε τόν συνάδελφόν σας νά μή τόν 
έπισκεφθή πλέον είναι ή γνώυ.η τήν όποιαν έξέφρα- 
σεν, ότι τόν έβλαψεν ή τελευταία συζήτησις τής 
Ανω Βουλής.

—  Θά κάμω τό χρέος μου, κυρία δούκισσα' και 
εάν δέν φανώ ευτυχέστερος τού συναδέλφου μου. 
τουλάχιστον δέν θά παραμελήσω τίποτε.

—  II έξοχότη; του ανυπομονώ: ζητεί τόν Κ. 
ιατρόν, έψιθύρισέ τ ι ;  υπηρέτης ισχ νός, μελάνείμων 
καί κεκονιαμένην έχων τήν κεφαλήν.

—  Δι’ όνομα τού ©εού, σπεύσατε, είπεν ή δού- 
κισσα' άλλά μήν τύχη  καί αναφέρετε τίποτε άφ 
όσα σάς είπα ' σάς παρακαλώ θερμώς, ιατρέ. Ισω: 
έλθω καί έγώ  κατόπιν' άλλά καί πάλιν σάς παρα
καλώ νά μήν είπήτε τίποτε" διαφορετικά θά χάσω - 
μεν τήν ησυχίαν μας.

II ασθένεια λοιπόν ένό; ά.θρωπου κατ.θορύσει
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ολόκληρον οίκον- δέν ¿φοβούντο μόνον τόν θάνατον, 
άλλά καί τόν χαρακτήρά το«' καί το ι ψυχορραγών 
ήτο 4 τρόμος όλων τω ν ά π ’ αύτού έξαρτωμένων. 
Τοιαύτας σκέψεις άνεπόλουν ενώ μέ ώδήγει 4 υπη
ρέτης, μάλλον φιλοσοφικά; ή άρμοζούσας είς τάς 
περί πλούτου καί αριστοκρατίας προλήψεις. Η  φήμη, 
διαθρυλλοΰσα τήν βασιλικήν σχεδόν μεγαλοπρέ
πειαν του δουκό; Γ . . . , δέν ύπέπεσε βεβαίως είς ΰ- 
περβολάς' ή κλίμαξ ήτο έξ ορειχάλκου καί χρυσού καί 
ίάσπιδος καί αλαβάστρου τεχνηέντως κατειργασμέ- 
νων' άνθη σπάνια εύωδίαζον εντός αρχαίων γα- 
στρών, καί πολυτέλεια καί φιλοκαλία καί κομψότης 
έλαμπον πανταχοΰ. Τά παραπετάσματα ήσαν λε- 
πτοφυέστατα πεποικιλμένα καί κεκοσμημε'να διά 
πολυτίμων υφασμάτων. Ταλαίπωρος άνθρωπότης! 
πόσαι δαπάναι γίνονται ϊνα κρυβή ή ασθένεια σου! 
πόση επιμέλεια ΐνα λησμονήσνι ό έκ δουκών εκείνος 
δούξ ότι δέν ήτο θνητός! Τριπλούν μεταξωτόν κώ
νοι πεϊον έπερικύκλου τήν κλίνην του, καί χρυσούς 
άετός περικόμψως ιπτάμενος έκράτει άνωθεν αύτό. 
Καί αύτά τά  αγγεία έν οίς τά  φάρμακα, ήσαν έκ 
πολυτίμου ύλης- τά  θρανία ησαν πλουσιώτατα καί 
λεπτουργή, καί γραφαί έξαίσιαι έπί τών ύέλων συνε- 
κέρων τό φως τής λυχνίας. Ποτέ, ούτε είς ηγεμό
νων οικίας δέν είδον τοιούτον καί τοσούτον εύτοε- 
πισμόν, σκοποϋντα νά εξαφανίσει τήν ιδέαν τής 
σαθρότητος του ανθρώπου.

Είς τήν κλίνην ταύτην όπου άγγελος χρυσόπτε- 
ρος Ιπρεπε ν αναπαύεται, όποιον δν κεΐτα ι; Ας 
πλησιάσωμεν. Τό έξ έβένου καί οστού έλέφαντος 
θρανίον μου έγγ ίζει τούς χρυσοϋφάντους θυσάνους, 
καί μόλις διακρίνω τόν κύριον τού τόσου πλούτου, 
βεβυθισμένον έντός μαλακωτάτης καί χρυσό παρύοου 
στρωμνής. Αλλ’ ιδού κινείται, καί πλησίον σινδό- 
νης, λευκοτέοας καί τής μετάξης, βλέπω πρόσωπον 
ξηρόν, ελαιώδες, πλήρες ρυτίδων, μικράν κάτισχνου 
κεφαλήν γωνίας εχουσαν οστεώδεις καί οξείας, οφ
θαλμούς οξυδερκείς, περιέργους, μαντεύοντας μ ά λ
λον ή παρατηρούντας τά  αντικείμενα, καί χεΐρα ό- 
μοίαν σκελετού, κρατούσαν κεντητόν ρινόμακτρον 
διαφανές, καί σφογγίζουσαν τόν ιδρώτα του έπιθα- 
νατου εκείνου μετώπου. Παρ’ ολίγον νά αποχωρήσω, 
τόσην ήσθάνθην φρίκην συγκρίνας τήν αθλιότητα έ 
κείνην πρός τήν άλλην μεγαλοπρέπειαν.

6  εύγενής δούξ αφήκε μακράν φωνήν, καί σπα
σμός συνετάραξε τό νευρικόν αύτοΰ σύστημα" τά  άρ
θρα τών χειρών καί τών ποδών του έτριξαν, καί ή 
φυσιογνωμία του κατέστη φρικωδεστέρα' ώμοίαζε 
Ικαί σημειωτέον ό τι ούτε ειρωνεύομαι ούτε υπερ
βολήν λέγω ’, γέροντα πίθηκα άπαγχονιζόμενον. ό  
παροξυσμός καί αί όξείαι φωναί τού πάσχοντος διάρ
κεσαν πολ*ήν ώραν. Επί τέλους δε μοί άπέτεινε τόν 
λόγον- ή φωνή του ήτο τραχεία, στρυφνή καί από
τομος" ώμίλει διακόπτων συνεχώς τόν λόγον, ανα
πνέω» μεταςύ ΰ ίο  λέςεων καί συνοφρυούμενο:.

—  Ειδετε τήν δούκισσαν; τήν όμιλήσατε ; . . . 
ιατρέ, έμείνατε κάτω ; . . .  τουλάχιστον,. . . του
λάχιστον . .  . πέ«τε λ ε π τά . . .
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Εγώ δε άπεκρίθην νεύσας εύσεβάστως τήν κεφα
λήν. Καί αύτό; έπανέλαβεν-

—  ΐίγώ . . . νομίζω τουλάχιστον . .  . έγώ σάς 
παρεκάλεσα νά μ ’ έπισκεφθήτε . . .  ιατρέ . .  ή δού- 
κισσα δέν έπρεπε . . .

—  Θά μέ συγχωρήσετε βεβαίως, έξοχώτατε.
Αλλ’ αύτό; ύπολαβών μετά  πολλής πικρίας-
—  Ναί, είπε, σάς διηγήθησαν . . .  τήν ιστορίαν 

τού άλλου ιατρού. . .  Ε ! . . . σάς τά  διηγήθησαν 
όλα. . . Καλά τωόντι θά τά  είπεν ή δούκισσα. .  . . 
Μέ κάμετε τήν χάριν . .  . νά μέ τά  είπήτε ;

—  Μέ είπε μόνον, έξοχώτατε, ότι ό συνάδελ
φός μου έπαυσε νά σάς επ ισ κέπτετα ι.. .  .

Εκείνος δέ επανέλαβε γελών καί σεσηρώς-
—  Επαυσε νέ μ  επ ισκέπτετα ι! . . .  τω όντι!
Αλλ' έγώ  θλιβόμενος διά τήν τόσην πικρίαν, έ-

προσπάθησα νά τρέψω τόν λόγον πρός άλλο χαριέ- 
στερον αντικείμενου.

—  Νά λάβω τό θάρρος νά σάς έρωτήσω, έξοχώ
τατε, έάν πάσχετε τώρα;

—  Ν α ι . .  - χαμηλά είς τόν στόμαχον αισθάνο
μ α ι ψύχος, ώς νά ήτον πάγος.

Κ αί μετά  τινα ώραν έξετάσεως έγγίσας τήν χεί- 
ρά του παρετήρησα ότι μέγαν έτρεχε κίνδυνρν- όθεν 
έφρόντισα διά  περιφράσεων νά τόν πείσω ότι ή θέ- 
σις του ήτο δυσάρεστο;- άλλ αύτό; έφαίνετο ότι 
δέν μ’ ένόει. Επειδή δέ έγίνωσκον ότι εϊχεν ία 
τρικάς τινα ; γνώσεις, άνέφερα ποια ιατρικά έμελλον 
νά παραγγείλω, όπως έννοήση τόν κίνδυνον' αύτό; 
όμως στραφείς άποτόμως πρός εμέ'

—  Πρό πάντων, είπε, δέν θέλω βρωμερά ιατρικά, 
ώς τά  του ιατρού. . .

—  Η έξοχότης σας εννοεί κάλλιστα ότι όέν 
πρέπει νά θυσιάσγ, τήν ζωήν της χάριν πρόσκαιρου 
άηδίας.

— Πρόσκαιρου άηδίας! Δέν θά συγχωρήσω νά 
μέ φαρμακεύσετε ώς ό αχρείος συνάδελφός σας.

—  Καί τ ί  σάς έδιδε ;
—  Τά βρωμερώτερα ιατρικά τού κόσμου. Καί 

τού σκορόδου ή άποφορά ήτον μυρωδιά έμπροσθεν 
των. . . . ήθελε νά μέ φονεύση . . νά με φονεύση. . .

—  ϋυγχωρήσατέ με . . .

—  Ηθελε σάς λέγω νά μέ φονεύση. . .  . Τπε- 
χρεώθην νά περάσω δύο ημέρας τυλιγμένος μέ μίαν 
φλανέλλαν βουτημένην είς κολόνιαν καί μόσχον.. . . 
Ο κακούργο;!

—  Εάν εγκρίνετε διατάξετε τόν υπηρέτην σα 
νά μ έ  δείξη τά  ιατρικά.

Καί μέ έφεραν σκευασίαν σιλφίου καί μόσχου' άρα 
ό πρό έμού ιατρός εθεώρει τήν νόσον όπως καί έγώ.

—  ύ  έξοχότης σας &’ άπορήση βεβαίως διά τήν 
τόλμην μου, άλλ ίσως. . . .

—  Ί σ ω ς ; άνέκραξεν άνεγείρας αγωνιών τήν κε
φαλήν.

—  ίσως άναγκασθώ νά έξακολουθήσω τήν αυτήν 
θεραπείαν.

—  0  διάβολος νά μ  έπάργ έάν τό  συγχωρήσω. .
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Α μαθείς! .  ί γαείδαροι! .  ί  έψιθύρισεν ό εύγενής α
σθενής, ούτε τό συνταγολογίου δέν γνωρίζουν. . .

—  Ούτε άμμωνιακόν άλας, ή  τουλάχιστον καμ
φοράν δέν δέχεται ή έξοχότης σας;

—  Διαβολοϊατρικά! . . .
—  Καί όμως πρέπει νά ίατρευθήτε- αύτά δέ μό

νον τά  ιατρικά. . .
—  έγ ώ  όμως γνωρίζω καλήτερα' ό ανεψιός μου 

μ ’ έστειλεν £ν κομμάτι άγριοχοίρου λαμπρόν' αύτό 
νά μέ φέρουν.

—  Δέν συγκατατίθεμαι, έξοχώτατε' διότι τό 
είδος τούτο σάς βλάπτει τρομερά.

—  Παραμύθια !
—  Η θέοις σας . . . .  δέν τό κρύπτω, είναι κρί

σιμος.
—  Ναί, κρίσιμος! . .  . τό  πιστεύετε ; . . Βρρρ.. .  

Ο έντιμος προκάτοχός σας, τά  αύτά μ  έλεγε πρό 
οκτώ ήμερων.

—  Καί σάς έλεγεν ορθά' ό κίνδυνος μάλιστα 
ηύξησεν έκτοτε.

—  Διάβολε! .  . .  λοιπόν τό πράγμα είναι σπου
δαίου . . . Δέν μέ λέγετε τ ί  νέα συμπτώματα σάς 
φαίνονται τόσον τρομερά;

—  Αύτό τό ψύχος τό όποιον αίσθάνεσθε είς τόν 
στόμαχον, είναι τό χειρότερον όλων τών συμπτωμά
των. Η άρθρίτις άναβαίνει, θά προσβάλη τά  ζω τ ι
κά όργανα, καί σάς συμβουλεύω . .  .

— - Ανοησίαι! . . .  τό  ψΰχος έπέρασεν, .  . . ήτον 
άπλούς νευρικός έρεθισμό;. . .  σχεδόν τ ίποτε . . .  
Εξ εναντίας είμαι τώρα κάλλιστα. Μόνον πολύ ώ- 
μίλησα. . . .  Μ’ έκάμετε νά ομιλήσω' μ ’ έκουράσετε.

—  Αναπαυθήτε.
—  Πέτρε I . . .  δό; με ρακί.
Ο υπηρέτης μέ ήρώτησε δ ιά  τού βλέμματος.
—  Ρακί, σέ λέγω.
Επειδή δέ έσιώπων ό υπηρέτης έφερε τό ποτόν, 

τό  όποιον ό ασθενής έρρόφησε διά  μιάς, ζητήσας 
καί δεύτερον.

—  2άς έξορκίζω νά μην πίετε άλλο.
—  Τό θέλω, τό θέλω !
ϊδρώς ψυχρός έκάλυπτε τό πρόσωπόν του' τά  

χείλη  του συνεστάλησαν, καί έτανύσθησαν τ ά  μ έ
λη του.

—  Πέτρε! Π έτρε! κατηραμένε!
Ο εύγενής δούξ δέν έζη πλέον.
Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον ό άλαζών δούξ, ό κλη

ρονόμος άρχαίων τιμαριωτών, παρέδωκε τό πνεύμα, 
ροφών οινόπνευμα, βλάσφημων, αποτροπιαζόμενο; 
όλους καί παρ’ όλων μισούμενος. Εγώ δέ έπανελθών 
είς τά  ίδ ια  περίλυπος, καί άηδίαν μάλιστα αισθα
νόμενος δι’ όσα είδον, εύρον τήν σύζυγόν μου καθη- 
μένην παρά τήν εστίαν καί ένδακρυν. Ερωτήσας δέ 
δ ια τί έκλαιεν, Ιμαθον ό τι ή  ύπηρέτις διηγήθη πρός 
αϋτήν οτι άπορός τις γυνή, ζώσα έκ τών ιδρώτων 
της, έπεσεν άρρωστος έν μέσω τού χειμώνος, καί 
έστερείτο καί τού έπιουσίου.

—  Τπαγε σέ παρακαλώ, μοί είπεν ή Εμιλία, νά 
ίδής τήν δυστυχή εκείνην' ιδού είσαι έτοιμος' άν
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καί κατοικεί μακράν, είμαι όμως βεβαία ότι συμμε
ρίζεσαι τήν γνώμην μου.

Μαθών παρά τής ίιπη έτιδο; ότι ή π τω χή  εκείνη 
κατώκει είς τό  δυσωδέστερου μέρος τής πόλεως, 
είς Saints - Gilles, κατέβην, άλλά τόσον ήτον τό ψύ
χος ώστε ήναγκάσθην νά άναβώ πάλιν, ΐνα περιτυ
λίξω  τό πρόσωπον διά  διπλού μανδυλίου. Η δέ Εμι- 
λ ία  ρίψασα είς τό  βαλάντιόν μου όσα νομίσματα εί
χ ε  πρόχειρα, εϊπεν-

—  Εννοεί; που επιθυμώ νά δοθούν.
Εγώ δέ ευχαρίστησα τόν Θεόν ότι μοί έδωκε σύν

τροφον τόσω φιλελεήμονα καί φιλεύσπλαγχνον. Η 
εύσπλαγχνία τόσον καλλωπίζει τάς γυναίκας !

Βαδίζων μετά ταχύτητος έφθασα μ ετ’ όλίγον είς 
λαβύρινθον δρόμων στενών καί σκοτεινών, όπου επ ι
κρατεί ανυπόφορος δυσωδία καί οπού βασιλεύουσι 
τό αμάρτημα, ή πενία καί ή θλίψις' ούδέ ψυχή γεν - 
νητή καθ’ όδόν ! Μόλις διά τής πυκνής καί κατε- 
ψυγμένη; όμίχλης διεκρίνετο τό  αμαυρόν φως τών 
φανών. Επειδή δέ συμβαίνουσι κλοπαί συχνσί κατά 
τό μέρος εκείνο, ήσθανόμην ανησυχίαν. Λκούσας ευ
τυχώ ; τόν νυκτοφύλακα κράζοντα πλησίον μου' 
α τά  μεσάννκ ι a  ε.πέρασαν' Ψ ύχρα  !  νύχ τα  σχο- 
τ ε ιν ή !  » τόν ήρώτησα-

—  Ηςεύρει; πού κατοικεί ή όνομαζομένη Τρδλ ;
Ó δε νυκτοφύλαξ, οίνοβαρής καί κλονούμενος, .ά-

ποθέσας κατά γής τόν φανόν μέ ήτένισε' καί άφού έ·· 
πείσθη ότι δέν ήμην κλέπτης, άπεκρίθη'

  ΐΑ . κύριέ μου, οί Τρδλ ! έλεεινοί άνθρωποι'
ούτε λεπτόν δέν έχουν.

—  Τό ήξεύρω, είναι πτω χοί.
—  Κ αί τόσον ώστε κλέπτουν ενίοτε. Εχθές συνέ

λαβα ένα άπό αυτούς, τόν πρωτότοκον θω μάν. Θά 
τόν στείλουν είς Botany - bey' όλοι οί τοιούτοι έκεί 
κατασταλάζουν.

Η απροσδόκητο; αυτη είδησις δέν μοί πολυήρεσε.
—  Δεϊξαί με πού κάθηνται.
—  Απ’ έδώ, κύριε' άλλά προσέχετε τό βαλάν

τιόν σας.
Κ αί ήκολούθησα τόν φύλακα. Ó φανό; του μόλις 

έφώτιζε τό ανώμαλον έδαφος μιάς έκ τών δυσωδών 
εκείνων όδών, αί’τινες άτιμάζουσιν όλας τάς πλούσια; 
μητροπόλεις.

Í1 οικία πρό τής όποίας εστάθημεν δέν είχε θύ- 
ραν. Διελθών δίοδον στενήν καί βορβορώδη, άνέβην 
δύο βαθμίδας συσαθρωμένας, καί παρ’ όλίγον νά 
χτυπήσω τήν κεφαλήν είς θύοαν, τήν όποιαν εκοου- 
σεν άλλεπαλλήλω; ό νυκτοφύλαξ διά  τής επισήμου 
ράβδου του.

—  È! σηκωθήτε! σάς ζητούν- κάμει ψύχρα, καί 
δέν ήμπορούμεν νά σάς περιμένωμεν.

Μετά ταύτα μετριάσας τήν φωνήν, τής οποίας 
ή τραχύτης συνετάραξε πρό μικρού όλόκληοον τήν οι
κίαν, έψιθύρισε ταϋτα-

—  Ελπίζω , καλέ μου κύριε, ότι δέν θά μέ λη
σμονήσετε' ό καιρός είναι τόσω κακός, καί τόσω με 
γάλη ή ψύχρα' θά π ίω  είς υγείαν σας.
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Κ αί δούς τινα νομίσματα πρός τόν ¿φιλοκερδή 
εκείνον λειτουργόν τής δικαιοσύνης, ¿περίδενα νά ά- 
νοίξωσιν.

—  Ευχαριστώ. έξοχώτατε, είπεν ό νυκτοφύλαξ 
άναχωρών' προσέχετε όμως, διότι τα  μέρη αύτά ο εν 
είναι ασφαλή.

Ομολογώ ό'τι «κούων τόν Οπόκωφον κρότον τών 
σιδηροτεύκτων σανδαλίων του, άνέφριττον’ καί τή 
αλήθεια ήσθανόμην όρεξιν νά αναχωρήσω καί εγώ' 
άλλ’ ή θύρα ήνοίχθη έν τώ  σκότει, καί γυναικεία 
φωνή, ιρλανδικόν καί τραχύν έχουσα τόν τόνον ή- 
ρώττ,σε'

—  Ποίο; είναι ;
—  Ιατρός, άπεκριθην. Δεν έχετε έδώ κανένα 

άρρωστον ; ί ΐ  Βέτσυ Τζόν, ύπηρέτις τή ς γυναικός 
[¿ου μέ τό  είπε.

Τότε ί  Ούρα ήνοίχθη όλόκλτ,ρος καί είσήλθον. 
ίσως πλούσιοι, έντρυφώντες μεταξύ πολυτελείας 

καί αφθονίας, καταοικάσωσι τήν περιγραφήν μου ώς 
άπίθανον, καί με μεμφθώσιν ώ ; μεταχειριζόμενον 
αποτρόπαια χρώματα. Καί όμως ας μάθωσιν ότι 
ού μόνον καταδεικνύω τήν αλήθειαν, ά λλ ' ό τι καί 
αδυνατώ νά καταδείξω ακριβώς αυτήν όπως τήν ει- 
δον' ας μάθωσιν ότι ή ένδεια τών ανθρώπων κατά 
τάς μεγαλοπόλεις υπερβαίνει πάντα  όρον, καί αύτής 
τής φαντασίας τ ά  άναπλάσματα.

—  Περιμείνατε ολίγον, είπεν ή αύτή .φωνή, έως 
ου ανάψω φώς.

Καί μ ετ’ ολίγον έφάννι άμυδρόν φώς, καί είδον 
γυναίκα υψηλήν, οστεώδη καί κάτισχνον, κρατούσαν 
κηρίον έμπεπηγμένον εις φιάλην. Μόλις έτριψα τό 
βλέμμα εις τό άποτρόπαιον εκείνο πρόσωπον, τούς 
έτεροπλανεΐς οφθαλμούς, τήν άτακτον κόμην, τά 
ράκη, καί πνοή άνεμου, έκτοξεύσασα εις τό μέ
σον τού κοιτώνος τά  λείψανα τού συντετριμμένου 
παραθύρου, Ισβεσε τό φώς. Οσμή νοσερά, άναθυμία- 
σις ταλαιπωρίας καί κακουχίας άνεδίδετο μεταξύ 
τού ψηλαφητού εκείνου σκότους.

—  Παρακαλώ, κύριε, εϊπεν ή γυνή, νά μή σαλεύ- 
σετε' διότι θά πατήσετε τά  μικρά τά  όποια κοι
μούνται.

Εμεινα λοιπόν όπου εύρε'θην διά  τόν φόβον μή 
πατήσω τά  / / i x fà .  Εν τοσούτω ή γυνή πλησιάσασα 
εις τινα γωνίαν ήγωνίζετο ν’ άνάψ-ç τό φώς φυσώσα 
δύο ή τρεις άνθρακας μόλις κοκκινίζοντας' τό  κηρίον 
έπεσε, καί δέν άφήκε ούδεμίαν ελπίδα νά ίδωμεν.

—  Λλλοίμονον άνέκραξεν, άπελπισία, καί δέν 
έχομεν ούτε έν λεπτόν διά  ν’ άγοράσωμεν κηρίον.

—  ίδού, είπον' καί έδωκα πρός αυτήν σελίνιον.
—  Ευχαριστώ, έξοχώτατε. Σαλλύ, Σαλλύ, στ,κω 

γρήγορα.

Καί ήκουσα τρίξαν άχυρον, καί φωνή τραχεία, 
έςελθούσα εκ τίνος γωνίας, έστέναξεν ώ ; θύρα γυ - 
ρίζουσα περί έσκωριασμένους στρόφιγγας.

—  Τί θέλεις ;
—  Σήκω, καί πήγαινε ν’ άγοράση; κηρίον' ίδού

έν σελίνι.
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—  Δέν είναι καλήτερα, μάνα, ν’ άγοράσωμεν 
ψ ω μ ί; ^

—  Εάν τό συγχωρή ό κύριος ιατρός, διότι τό  
σελίνι είναι έδικόν του.

—  Μάλιστα, μάλιστα, άπεκρίθην' αγοράσετε ό,τι 
θέλετε.

0  τόνος τής άποκρίσεως της γυναικός πρός τήν 
θυγατέρα της συνεκίνησε τήν καρδίαν μου. Οτε δ έ  
ήκουσε τ ί  είπον, ή φωνή της ήλλοιώθη, κα ί περιγα- 
ρώς ανέκραξε' —  Σαλλύ, αγόρασε καί ψωμί, ό κύριος 
τό  συγχωρεϊ.

—  Ψωμί ! ψ ω μ ί! άνεφώνησε τό  ταλαίπωοον 
παιδίον.

Σκιά τις αόριστος έσηκώθη καί ώρμησεν εκτός τού 
θαλάμου, ώστε παρ ολίγον νά μέ ρίψη κατά γης. 
Καί ήκουσα τά  αλλεπάλληλα βήματά της έρμη- 
νεύοντα καθαρώς, πόσον σπουδαίαν έθεώρει ή  δυστυ
χ ή ; εκείνη κόρη τήν αγοράν τού άρτου.

—  Μέ συγχωρειτε, κύριε, είπεν ή  μήτηρ, δέν 
έχω  θρανίον νά σάς προσφέρω. Εϊμεθα τόσον π τω 
χοί ! Εχομεν μόνον ένα κουτί εκεί' καί εάν αγα
πά τε  σάς οδηγώ' θά καθήσετε έως ού φέρη κηρίον 
ή Σαλλύ.

—  Κάθ/,μαι όπου θέλεις.
Κ αί καθήσας έπ ί τού κυτίου, ήρχισα νά έρωτώ 

περί τών άσδενών' αλλά κλαυθμηρισμοί ήχήσαντες 
έκεί πλησίον μέ άντέκοψαν.

—  Σιώπα, σιώπα, είπεν ή μήτηρ, θά έξυπνίση,; 
τόν πατέρα σου.

—  Κρυόνω πολύ, μάνα μου.
Κ αί έστρεψα τούς οφθαλμού; πρός τό παράθυρον, 

ύπό τό όποιον έφαίνετο κείμενον τό παιδίον' ό θά
λαμος ί τ ο  ψυχρότερος καί τής όδού. ό  άνεμος είσήρ - 
γε το  σφοδρός διά  τών συντετριμμένων ύέλων, καί ώς 
γιών έπέπιτεν έφ ήμάς. Τό ταλαίπωρον παιδίον, 
ύπακούων εις τήν φωνήν τής μητρός έσιώπησεν' ά λλ ’ 
ήκουσα συγκρουομενους τούς όδόντας του, καί τάς 
γεΐράς του παρατριβομένας μετά ζωηρότητος.

—  όλην τήν ήμέραν σήμερον, κύριε, δέν έφάγα- 
μεν τίποτε.

—  Κ αί πόσοι είσθε; ήρώτησα. ·
—  θεέ μου ! τό  μικρόν καί ό πατήρ του' ίδού 

όλοι. Η Σαλλύ υπήγε ν άγοράση, κηρί καί ψωμί. 
Η Βόβυ ζητεί εις τόν δρόμον' τόν Τ ίμ συνέλαβε 
γθές ή άστυνομία καί θά τόν στείλη εις B otany-bey.. 
Αδικος άπόφασι; . . άς μήν έξυπνίσω τόν άνδρα μου.

—  Είναι άρρωστος;
—  Ασθματικός, κύριε. 0  ταλαίπωρος, πώς υπο

φέρει ! ό θεός νά τόν εύσπλαγχνισθή. ίδού μία ώρα 
άφοϋ κοιμάται' πρό πολλού δέν είχεν άναπαυθή 
τόσον. ίόέτε τό  μικρόν τό όποιον τό  έχει εις τήν 
αγκάλην του' δέν ησυχάζει, καί όμως αύτός δεν 
έξυπνα. Αύτό είναι τό τελευταϊον παιδ ί μου, κύριε, 
τό όποιον βυζάνω" πρΐ) οκτώ ήμερών όέν εχω  πλέον 
γά λ α ' τό  ταλαίπωρον! Δέν ήτον καλήτερα νά μήν 
ήρχετο εις τόν κόσμον ;

Εν τοσούτω ήκούσαμεν κρότον, καί είδομεν τήν 
Σαλλύν κρατούσαν κηρίον άνημμένον καί προφυλάτ-
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πουσαν τ;ήν φλόγα διά  τής χεφός κατά  τού άνέμου. 
Τότε είδον όλην τήν άηδή καί άποτρόπαιον δψιν 
τού δωματίου εκείνου. Οποία σκηνή ! όποιον κατα- 

. γ ώ γ ιο ν ! ούτε νά σταθή τ ι ;  όρθός έδύνατο εις τό 
υπερώον Εκείνο! Ουτε είς δελος ήτο ακέραιος, ούτε 
κλίνη, ουτε τράπεζα, ούτε θρανίον,' ουτε ποοσκεφά- 
λαιον, ούτε στρώμα' ολα τά  είχε πωλήσει ό οικο
δεσπότης ινα λάβη τό  ένοίκιον. Είς τά  παράθυρα, 
τάς τρύπας, τάς άπειρου; χαραγμάς είχον χώσει 
παλαιόχαρτα καί ράκη' ολίγον άχυρον έσκορπισμέ 
νον κατά  γης, έχοησίμευεν άντί στρώματος είς όλην 
τήν  οικογένειαν. Κ αί έγώ έτρεμον ύπό ψύχους καί 
φρίκης. Πρό μικρού είδον βαθύπλουτον έκπνεύσαντα 
μεταξύ χρυσού καί μετάξης, καί άποβάλλοντα δ ι’ α 
λαζονείαν καί αύτής τής ιατρικής τήν βοήθειαν' ίδού 
δέ μετά μικρόν έγώ  είς τόν αντίθετον πόλον τής 
κοινωνικής ύπάρξεω;. Τ ί; δύναταινά πιστεύστι τοιαύ- 
τη ν  ένδειαν;

ή  γυνή μεθ’ ής ώμίλουν έφόρει δυσώδη ράκη' 
τ ό  σώμά της δλον έτρεμε, καί πόνο; καί όδύνη έ- 
φαίνοντο είς τά  πρόσωπόν της' παιδίον ήμίγυμνον 
έκρέματο άπό τού οστεώδους στήθους της. Η κόρη 
της -αλλύ, κλίνουσα τήν κεφαλήν καί αίσχυνομένη 
¿ 'τι τήν έβλεπον, ήτο δυσειδή; κ α ί βρωμερά όσον 
καί ή μήτηρ. Επρεπε νά τήν ίδήτε καθημένην εί; 
τήν γωνίαν, καί ώ ; λαμίαν καταβροχθίζουσαν τό 
άγορασθέν ψωμίον, τό οποίον άλλο παιδίον όλόγυ- 
μνον έπροσπάθει ν’ άρπάση. Ó δέ ταλαίπωρος πα
τήρ καθήμένος παρά τήν γωνίαν, τήν ράχιν στηρί- 
ζων έπ ί τού τοίχου καί τούς πόδα; έχων τεταμ.έ - 
νους έφαίνετο κο μ-ώμενος ύπνον βαθύν. Ούτε ή πνοή 
του ήκούετο- μικρόν δ έ  παιδίον, τό  όποιον δέν έ- 
κράτει πλέον, έκρέματο άπό τού τραχήλου του" τό 
ένδυμ.α τού πατρός ούτε ό τελευταίος τών επαιτών 
δέν φέρει, τήν δ έ  κεφαλήν του έκάλυπτε πίλος έκ 
παλαιού χαρτίου.

Η θέα εκείνη μ έ  κατετάραξεν όλον, οίκτος δέ καί 
αηδία έκυρίευσαν τήν καρδίαν μου. Ó σύζυγο; τής 
Υρδλ, ό'πως αίίτη μέ είπεν, ήτο λεπτουργός, καί 
δ ι ’ ελλειψιν έργασίας, συγχρόνως δέ καί ένεκα τού 
άσθματος, κατήντησεν εί; τήν ελεεινήν εκείνην κα- 
τάστασιν. Ó πρωτότοκο; υίό; Τ ίμ, κατηγορηθιί; 
ε π ί κλοπή, άν καί άδίκω; ώ ; έλεγεν ή μήτηρ, έφυ- 
λακίσθη' καί δ ιά  νά πληρώσωσι δικηγόρον οί γο
νείς του κατεδίκασαν έαυτούς εις νηστείαν!

—  Δυστυχείς άμείς! άνεφώνησε' τό  μικρόν αύτό 
τό  όποιον έναγκαλίζεται τόν πατέρα του πάσχει 
κοκκινάδαν, μεταδοθείσαν καί είς τόν αδελφόν του, ό 
όποιος τώρα λείπει.

Καί ταύτα  λέγουσα έπροσπάθει νά πνίςη τού; 
όλολυγμούς της Ινα μή έξυπνίση τόν σύζυγόν της. 
Ε γώ  δέ παρατηρήσας οτι τό μικρόν παιδίον συνετα- 
ράσσετο περί τόν τράχηλον τού πατρός'

—  Διά τ ί  ανησυχεί τόσον; ήρώτησα.
—  Διά τ ί  ανησυχεί ; διότι κρυόνει καί πεινά, κύ

ριέ μου' άμποτε νά άπεθνήσκαμεν όλοι!
Εν τώ  μεταξύ τούτώ ήκούσαμεν κρότον ποδών 

γυμνών καί κλαυθμόν.

—  Θεέ μου, άνέκραξεν ή γυνή, είναι ό Βόβυ; 
τόν όποιον έστείλαμεν ·)ά ζητήσνι ελεημοσύνην' τ ί  
νά έχτι άρά γε  ·,

Καί όρμήσασα πρός τήν θύραν τήν ήνοιξε, καί 
εϊσήγαγε τόν υιόν τη ; καθγ,μαγμένον καί ριγούντα, 
κρατούντα διά  μέν τής μιάς χειρό; τά  ράκη του, δ ιά  
δέ τής άλλης τήν παρειάν του. ό τ ε  μέ είδεν ώπι- 
σθοδρόμ.ησεν όλίγον' έπειτα  δέ εγχείρισα; πρός τήν 
μ.ητέρα του τρεις ή τέσσαρας πεντάρας, είπεν ότι 
κύριός της όργισθείς διότι έζήτει παρ’ αύτού ελεη
μοσύνην τόν έπλήγωσε δ ιά  τής ράβδου του. Καί 
άληθώ; τό  αίμα έτρεχεν άπό τής κεφαλής του. Αδύ
νατον νά λησμονήσω τήν οδύνην τής ταλαιπώρου 
μητρός, ή τ ι; έναγκαλισθείσα τόν υιόν καί άπομάσ- 
σουσα τό  αίμα διά  τών χειλέων της, ελεγε' α Βόβυ 
μου, Βόβυ μου!»

Μετά ταύτα έδειξε πρό; αύτόν τού; αδελφούς καί 
τάς άδελφάς καταβροχθίζοντας τόν άγορασθέντα άρ
τον' όρμήσας δέ καί αύτό; ήρπασε τεμάχιον καί τό 
κατέφαγεν απνευστί.

—  Δέν θ ' άφήσουν τ ίποτε είς σέ, είπον πρός τήν 
μητέρα.

—  Αδιάφορον, άπεκρίθη, σφογγίσασα τά  δάκρυά 
της' ήμπορώ ν' άνθέξω είς τήν πείναν περισσότερον 
ά π  αύτά.

—  Μή λησμονής, είπον, ότι ήλθα νά σάς έπισκε- 
φθώ ώ ; ιατρός' πόσοι άρρωστοι είσ θε;

—  Πόσοι; ολοι, ίατρέ μου ! έδώ είναι νοσοκο - 
μ.εΐον χωρίς ιατρικά.

—  θ ά  προσπαθήσω νά σάς συντρέςω. έν  πρώ 
το ι; ά ;  ίδωμεν τόν άνδρα σου.

Ουτος όμως έκοιμάτο άδιακόπως, ένώ τό παιδίον 
έπροσπάθει νά είσάξη είς τό ήμίκλειστον στόμα τού 
πατρός του τεμάχιον άρτου.

—  Τό βλέπεις τό  κακόπαιδον, είπεν ή μήτηρ, 
πώς βασανίζει τόν π α τέ ια  του ;

—  Πρέπει νά τόν όμ.ιλήσω.
Καί πλησιάσα; εϊ; τό στρώμα, είόον τήν κεφαλήν 

του κλίνουσαν πρός τό στήθος' ή σύζυγο; λαβούσα άνά 
μεϊρα; τό φώς ¿γονάτισε παρ’ αύτώ καί νθέλησε νά 
τόν έξυπνίση ¿λέγουσα" ο Φ ιλίπ , ίόού ό ιατρό;. » 
Κ αί συνετάρασσεν αύτόν" άλλ ό Φιλίπ οϋτε ¿κινεί
το , ένώ τό παιδίον έξηκολούθει παίζον μετά τού κοι- 
μωμένου πατρό;. Ε ί; έμέ όμως έπήλθεν ιδέα απα ί
σια. —  Πλησίασε τό οώ ;, είπον πρός |τή ν  γυναίκα. 
Τά έπλησίασε καί είδον ότι δέν έζη π'λέον !

Ε ί/εν  άπαθάνει πρό ήμισεία; τουλάχιστον ώρα;' 
α ί γείρε; καί τό  πρόσωπον ήσαν κατάψυχρα' καί διά  
τά άαυδρόν τού φωτό; δέν είχομεν παρατηρήσει τόν 
θάνατον. . .  Τρομερά -ήτο ή ώχρότη; του, καί οί ανοι
κτοί οφθαλμοί, καί ή καταπίπτουσα σιαγών, π ιρ α  · 
βαλλόμενα πρός τάς ζωηρά; παρειά; τού παιδίου, πα ί- 
ζοντο; μέ τά σώμα τού πατρός, κα ί άδιαφοροϋντος 
δ ιά  τε  τήν ζωήν καί τόν θάνατον. . .
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
—  0 0 0 ---

ϊυ νοπ τικ ή  έ*ι9«ώρηοι; τής Παλαιστίνης κο! τής Συρίας, 
μ£?άτινω ν αχέψεων iripi τών είιαγγελιχώ ν αποστολών, συγγρα-
βς'σ α  περί τά  τέλη  τού 1826 χαί τάς άρχάς τού 1 8 2 7  Ιτους 
ύτό Ίω ν* Κ!νη. Μετάφρασις έ*  τού Γαλλιχοϋ. Έ ν Άβήνα:ς 
1839. (Είς iç '  è* σελ. 368).

ίδού τριάκοντα καί π έντε  Ιτη άφότου έγράφη  
τό  σύντομον μέν άλλά περιεκτικόν πολλών καί 
ποικίλω ν ειδήσεων πονημάτιον τούτο" καί όμως, 
τοσούτω άπαραλλάκτω ς άπαντώ νται καί σήμερον έν 
Π αλαιστίνη καί Συρία όσα τότε έςιστορήθησαν, 
ώ στε, εναντίον δλων τών επίσημων διαβεβαιώσεων 
τού πρώτου τώ ν υπουργών τής Μεγάλης Βρετανίας, 
τό  λόγιον τού M ontesquieu, τό πρό 1 5 0  καί επέ
κεινα έτών ρηθέν (α ), σφραγίζεται δ ιά  νέας αξιόπι
στου έπικυρώσεως. Καί υπομονή άν έξουσιάζοντο 
μόνον ά νω φ ιΛ ΰ ζ απέραντα Κράτη" ό ζωγράφος 
τώ ν εν Φλωρεντία ανακτόρων P itti κατά τήν ΙΕ' 
εκατονταετηρίδα, ητοιπρό 4 0 0  έτώ ν, παρέστησενέτι 
άκριβέστερον τήν όψιν τής εξουσίας ταύτης· παρέ
στησε, λέγω , τάν Μωάμεθ, τό  ξίφος πάλλοντα  γυ
μνόν καί έξολοθρεύοντα όλας τάς άρετάς, ύπ ’ αύτόν 
δε άρπυιαν έπιδεικνΰουσαν τό  κοράνιον, καί ποιητάς 
καί φιλοσόφους φεύγοντας, καί είς τά  ξένα ζητούν- 
τας άσυλον (β).

Α λλ’ ούχ ήττον έμφαντικώς καί ό συγγραφευς 
τής Σ νν ο π τιχή ς  έ.Τίάεωρήσεωι; έξεικονίζει τήν εξου
σίαν ταύτην διά τής γραφικής ταύτης ρήσεως" 
a τή ν γήν ήν περιήλθομεν αυτήν κατασκέψασθαι 
αύτήν, γή  χατέσθουσα  τούς κατοικούντας έπ  αύτής 
έσ τ ι, καί πας 6 λαός 8ν έωράκαμεν έν αύτή, άν- 
δρες έπιμήκεις . .  . καί ήμεν ενώπιον αύτών ώσεί 
ακρίδες, » ακρίδες οϊμοι ! συντριβόμεναι ώς έπ ’ έ 
σχατω ν κατά μυριάδας.

Τριπλούν Ιχε ι τόν σκοπόν τό άνά χεΐρας πόνη
μα" πρώ τον, τήν περιγραφήν τών διαφόρων φυλών 
κα: αιρέσεων τής Συρία; καί Παλαιστίνης, τής γλώσ- 
σης, τής θρησκείας καί τού χαρακτήρος έκάστης 
αύτών καί τού γενικού χαρακτήρος τών ανατολικών 
λαών" δεύτερον, τήν ανάγκην τής άποστολής διδα
σκάλων τού χριστιανισμού, καί τρίτον, τήν έκθε- 
σιν τών εργασιών τού συγγραφέως.

Τό κατ εμέ, θέλω είπεϊ ολ ίγα  μόνον περί τού 
πρώτου, έρανιζόμενος άποσπάσματά τινα  έξ  αύτού 
τού βιβλίου.

Λί φυλαί περί όσων όμιλεΐ είναι δεκαεννέα' π ε
ριορίζομαι δέ είς απλήν τήν έπανάληψιν τών γρα- 
φομένων περί τριών έξ  αύτών, τών Δρούζων, τών 
ίίαρω νιτώ ν καί τών Ελλήνων.

(*) Il n' y a pas de nation plus propre à posséder inuli, 
' l i m e n t  de £ ronds smpires que la nation turque.

(6) "E-l τού Οόλου τής μεγάλ,-,ς προαγιίου αίβούση;.

« Ó άριθμός τών Δρούζων είναι περίπου όγδοη- 
κοντά χιλιάδες" κατοικούσι δέ οί πλεΐστοι τό  όρος 
τού Λιβάνου, καί διακρινονται ευκόλως διά τού ενδύ
ματος αυτών" τό  κεφαλοδέσμιον είναι διάφορον τού 
τών γειτόνων αύτών, τών Μαρωνιτών, καί φέρουσι 
χιτώ να ή μανδύαν σειράς έχοντα  λεύκάς, λευκό
φαιους ή μελαίνας. όμιλούσι δέ τήν Αραβικήν, καί 
τ ά  βιβλία  αύτών είσί γεγραμμένα είς τήν αύτήν 
γλώσσαν. Διαιρούνται δέ είς δύο, είς Ούκκάλ (νοή- 
μονας) καί είς Γουλάχ (αμαθείς). Καί λέγονται 
μέν μουσουλμάνοι" άλλ’ βταν καταβαίνωσιν είς τ α ;  
πόλεις πηγαίνουσιν είς τ ά  τζα μ ία . Εκείνοι τούς ο
ποίους ήρώτησα περί τούτου μοί άπεκρίθησαν δτι 
πιστεύουσιν είς Ινα θεόν, καί ότι θεωρούσι τόν 
Μ ωάμεθ προφήτην αυτού" οί Αραβες όμως μουσουλ
μάνοι, καί οί Χριστιανοί οί ζώντες πλησίον αύτών, 
φρονούσιν αυτούς είδωλολάτ ρας, καί δτι προσκυ- 
νούσιν ομοίωμα ταύρου. Πρό; ύποστήριξιν δε τής 
γνώμης ταύτης μοί είπον δτι εύρίσκοντο παρά τοΐς 
Δρούζοις χρυσοχόοις μικρά αργυρά ομοιώματα δα- 
μάλεων. Είς ούδένα ετερόδοξον συγχωρεϊται νά t i -  
σέλθη είς τούς ναούς αύτών. Χριστιανοί δέ κατοι- 
κούντες μεταξύ Δρούζων, έπ ί τού όρους Λιβάνου, 
μοί ώ μολόγησανδτι δέν ένόουντήν θρησκείαν αύτών. 
a Ο μοιάζει, μ οί είπον, συγκεχυμένον κράμα δια
φόρων δοξασιών έξαχθεισών έκ τών τεσσάρων Ευ
αγγελιστώ ν, έκ τού Μωάμεθ, έκ τού Χ ακίμ-Β ι- 
Αμάρ Α λλ ά χ , τόν όποιον θεωρούσιν ώς θεμελιωτήν 
τής αίρέοεως αύτών, καί τού όποιου προσδοκώσι 
νέαν επιφάνειαν. Ó ηγούμενός τίνος μοναστηριού 
μοί είπεν, ότι μ ετά  πολλάς έρεύνας περΓ τούτου, 
έπίστευεν ότι οί Δρούζοι προσκυνούσι τό  Φώς, καί 
τιμώ σιν ομοίωμα ταύρου, ώς παριστάνοντος τήν 
ίσχύν. Ó δέ λαός μοί έφάνη προσηνής καί ευπρο
σήγορος. Κατηγορούνται έπ ί απιστία, a Εμπιστεύ- 
θητι, μ οί είπον, είς Βεδουΐνον, άφού φάγης άρτον 
καί άλας μ ε τ ’ αύτού, είς Δρούζον όμως μή έμ π ι-  
στευθής ποτέ. » Είς τόν πόλεμον δεικνύονται πολ- 
λάκις τολμηροί καί γενναίοι. Είσίν ύπήκοοι τού 
Εμίρ Βουσίρ Σ εχάβυ, ήγεμόνος τού όρους Λιβάνου, 
ό σ η ς  ύπόκειται είς τάν Α βδ-Α λλά χ , Πασάν τής 
Π τολεμαίδος.

» Τό 1 8 5 2  έτος π ολλοί Δρούζοι βοηθούμενοι 
ύπό πολλώ ν χριστιανών Μωρωνιτών, καί ύπό τινων 
ΐίμιριδων έκ τής οί«.ογενείας τού Βουσίρ Σεχάβυ, 
ήνώθησαν ινα άποσείσωσι τόν ζυγόν αύτών, καί έ- 
δοκίμασαν νά παραλάβωσι τήν διοίκησιν τών Ο- 
ρέων" ά λλ’ ή απόπειρα ά π έτυχε δι’ έλλειψιν τ α -  
χύτητος. Ó αρχηγός τής άνταρσίας ταύτης ερυγε 
μ ετά  διακοσίων στρατιωτών είς τό Ούράν, δπου έ- 
στάλησάν τίνες ινα έξαπατήσωσιν αύτόν διά ψευ
δών υποσχέσεων, καί κατέπεισαν αύτόν ινα μ ετα -  
βή ίίς Δαμασκόν δπως λάβη τήν προστασίαν τού 
πασά. Α λλ άμα φθάσας είς τά ς  πύλας τής πόλεως, 
έγυμνώθη καί αυτός καί οϊ πλεΐστοι τών οπα
δών αύτού, καί ώδηγήθη ενώπιον τού πασά. Καί 
πολλοί μέν έσφάγησαν αμέσως, οι λοιποί δέ έφυ- 
γ ο ν , καί ό Σεΐκ Βουσίρ αύτός, ό άρχων τών Δρούτ
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ζων, συλληφθείς ένώ έφευγε παρεδόθη τώ  Αβδ-Αλ- : 
λά χ , όστις κρατήσας έπ ί τινα χρόνον, επνιξεν αύτόν, 
και έρριψε τό  σώμα εκτός τών τειχώ ν τής πόλεως. 
Συγχρόνως ό Εμίρ Βουσίρ Σεχάβυ συνέλαβε τρεις 
τών ανεψιών αύρού, Εμίοας καί αυτούς, οΐτινες είχον 
ενθαρρύνει τήν ανταρσίαν τών Δρούζων, έξώρυξε τούς 
οφθαλμού; αύτών διά πεπυρακτωμένου σιόήρου, ά π ί-  
κοψε τ ά ; γλώσσας αύτών, τάς όποιας έστειλεν είς 
τόν αύθέντην αύτού Αβδ-Αλ?,άχ, είς ένδειίιν ευγνω
μοσύνης διά  τήν προθυμίαν μεθ ής έσπευσεν ούτο; 
να καταπαύση τήν ανταρσίαν. Τρεις άλ?.οι ανεψιοί 
αύτού είχον πάθει πρότερον τό αύτό, καί ύπό τής 
αύτής χειρό; ! ! ! Από τής εποχής έκείνης οί Δρού- 
ζοι φαίνονται ύποτεταγμένοι, καί τίνες έξ αύτών 
διωρίσθησον Σίκ-έλ-Β άλαδ, ί  αρχηγοί χωρίων. » 

Περί δέ Μαρωνιτών λέγει τά  έξής" 
ο Οί Μαρωνϊτα·. ή Μουάρνοι έχουσι τό όνομα 

τούτο παρά τίνος ίωάννου Μαρώνος έκ Χούμς (ή 
αρχαία Εμεσα) άκμάσαντο; την πέμπτην εκατον
ταετηρίδα. Οί πλεΐστοι δέ αύτών κατοικούσι τό 
όρος Λιβάνου" εύρϊσκονται δέ καί έν Ναζαρέτ. Βη· 
ρυτώ, Λαοδικεία, Δαμασκώ καί Αλέπη. Ο άριθμός 
αύτών αναβαίνει κατά  τάς χώρας ταύτας μέχρις 
εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων ώς έγγιστα" έχουσι 
δ έ  καί μοναστήρια πλείονα τών έξήκοντκ. Εν ταΐς 
έκκλησίαις αύτών αί ίεραί Γραφαί άναγινώσκονται 
άραβιστί καί συριστί, ή δέ γλώσσα ή καλουμένη 
Κορσούν, τήν όποιαν μεταχειρίζονται ενίοτε γρά- 
φοντες, εινχι ή αραβική γραφόμενη διά  χα ρα κ τή 
ρων Συριακών. Οι Μαριονΐται, εί καί κατά  πολλά 
κεχωρισμένοι από τής Ρωμαϊκής εκκλησίας, ούχ 
ή ττον  όμως θεωρούσιν εαυτούς ώς υπηκόους τού 
Ιΐάπα . Πράς τούς ιερείς αύτών συγχωρεϊται νά έρ- 
χω ντα ι είς γάμον πρό τής χειροτονίχς, ποτέ όμως 
μετ αύτήν. Μόνον πρό εκατόν έτών έπαυσαν μετα- 
λαμβανοντες τής Ευχαριστίας ύπό τά  δύο είδη" υε- 
ταχειρ ίζοντα ι δέ τόν συνήθη άρτον, δηλαδή ένζυ- 
μον. Ερις τις περί τής χρήσεως τού ένζυμου άρτου 
έν τή  Ευχαριστία, έγένετ.. μεγίστη  αφορμή τής ά- 
ποχωρίσεως αύτών άπό τής Συριακής εκκλησίας. 
Υποτάσσονται δέ α π ' ευθείας είς πατριάρχην δια- 
μένοντα έν Κανοβίνη έπ ί τού όοου; Λιβάνου, καί 
φεροντα τίτλον πατριάρχου Αντιόχειας" σύγκειται 
δε τό πατριαρχεϊον αύτού έξ ένδεκα ή δώδεκα ε
πισκοπών. Οί Μαρωνίται σέβονται μεγάλως τόν 
Μάρ-Εφραίμ Σύρον, και μεταχειρίζονται τάς παρ' 
αυτού γραφείσας εύχάς μετά προσθήκης επικλήσεως 
πρός τήν Παρθένον Μαρίαν καί τούς άγιους. Σέ 
βονται όε καί τό όνομα τού θεμελιωτού αύτών, ί
ωάννου Μαρώνος. Συριακή τ ις  γραμματική , ήτις 
κατά παραγγελίαν μου άντεγράφη άραβιστί, τε- 
λειόνει ούτω" α Δόξα τώ  ©εώ καί τώ  Ιωάννη Μα.- 
ρώνι, κ τλ . » Ο Μαρωνιτικός λαός μοί έφάνη ίκα- 
νώς ανεκτικός ώς πρός τάς θρησκευτικά; αύτού ιδέ
ας" κα ι άν δέν έναντιούντο πολλ.οί τώ ν ιερέων 
αύτών, ήθελον λαμβάνει μετά  χαράς τόν λ.όγον τού 
Θεού" πολλάκι; καί έλαβον αύτόν άψηφισαντες τήν 
¿ναντιότητα ταύτην. Αλλά καί μεταξύ τών ιερέων

εύοίσκονταί τινες ίκανώς πεφωτισμένοι, οΐτινες μοί 
έφάνησαν εύδιάθετοι ώς πρός τήν διανομήν τών Ιε
ρών Γραφών.

» Οί Μαρωνίται είναι νοήμονες, φιλόξενοι καί 
ύπομένουσι τούς κόπους μεθ ίιπομονής. Αγ'απώσι 
δέ τά  όοη καί έχουσι πνεύμα τολμηρόν καί ανε
ξάρτητον. 0  Γεζάρ πασάς, καί έν τή  άκμή τής 
δυνάμεως αύτού, δέν κατώρθωσε νά ϋποτα'ξη αυτούς 
εντελώς είς τήν θεληίιν αύτού.

ϊ  Είναι δέ καί αύτοί ά»; οι Δρούζοι υπήκοοι τού 
Εμίρ Βουσίρ Σεχάβυ, όστις φορολογεί «ύτούς καθ’ 
ύπερβολήν. Τινές έξ αύτών είναι γραμματείς τού 
Εμίρ ή Σεϊκαι τών πόλεων. 0  Εμίρ Βουσίρ Σεχάβυ, 
όστις ανήκει είς έγκριτον Αραβικήν οικογένειαν, 
καί κατάγετα ι α π ' αύτής τής οικογένειας τού Μω
άμεθ, εί καί μουσουλμάνος κατ επιφάνειαν, έν τώ  
κουπτώ όμως είναι, ώ : μοί είπον, χριστιανός και 
έβαπτίσθη. »

ίδού δέ καί τά  περί Ελλήνων"
« Οϊ ίίλληνές είσι πολυάριθμοι έν Παλαιστίνη 

καί Συρία, καί έχουσι δεκατρία ή δεκατεσσκρα μο
ναστήρια έν ίεροσολ.ύμοις, έν έν Βηθλεέμ, έτερον 
πρός δυσμ.άς τής Ιερουσαλήμ καλούμενου μοναστή- 
ρεον τού Σταυρού, άλλο έν Αγίω Σάββα παρά τήν  
Νεκράν θάλασσαν, άλλο έν Γάζη,, άλλο έν Δαμασκώ, 
καί δέκα ή δώδεκα έπί τού όρου; Λιβάνου ή κατα 
τά  πέριξ. Εύρίσκονται δέ Ελληνες είς όλας σχεδόν 
τάς πόλεις τώ ν επαρχιών τούτων. 11 αύλή τής 'Ρ ώ 
μης κατώρθωσε νά έλκύση είς τήν δικαιοδοσίαν 
αύτής μεναν αριθμόν χριστιανών εντοπίων, οιτινες 
ήσαν τού Ελληνικού δόγματος" ουτοι όε εχουσιν 
είκοσι περίπου μοναστήρια έπ ί τού Λιβάνου. Συμ- 
ποσούται δέ ό άριθμός αύτών έν μέν Δαμασκώ εις 
!ξ περίπου χιλ ιάδας, έν δε Αλέπη εί; πεντε χ ιλ ιά 
δας, έν Τύρω είς πεντακοσίους, έν Βηρυτώ εί; τε - 
τρακοσίους, καί είς διακοσίου; έν Τιβεριάδι, και 
υποτάσσονται είς πατριάρχην διαμένοντα έν Μάρ- 
Μικαΐλ έπ ί τού Λιβάνου. Τηοούσι δέ είσεσι τό πνεύ
μα τής Ελληνική; εκκλησίας, καί είσί πολύ πλέον 
έλεύθεροι τών άλλων καθολικών 'Ρωμαίων τώ ν κκ- 
τοικούντων έν τώ αύτώ τόπω. Πολλοί μ  έβεοαιω- 
σαν δτι εάν ό ΙΙάπας έναντιούτο είς τήν διανομήν 
τών Ιερών Γραφών, ήθελον νομίσει χρέος αύτών να 
παρακούσωσιν. Ενθυμούνται δέ μετά σεβασμού του; 
ίησουιτας, ή τούς άλλου; ιεραποστόλους τή ; Ρώμης.

» Ούτοι δέ Ελληνο-καθολικο-ρωμαΐοι ονομάζον
τα ι καί Μελεκίαι, ήτοι βασιλικοί. Μ’ έφάνησαν δέ 
έν νένει φιλάνθρωποι καί φιλόξενοι, ό  άριθμός αύτών 
δέν είναι"τόσω μέγας δσω ό τώ ν Μαρωνιτών, τώ ’< 
οποίων φοβούνται τήν παρά τώ  ήγεμόνι αύτών ε- 
πιρόοήν. Μοί διηγήθησαν ότι σό έτος 1 8 2 5  6 π α 
τριάρχης τών Μαρωνιτών άπηγόρευσεν είς όλας 
τάς θυγατέρας τής αίρέσεω; ταύτης τό να έοχωντσι 
είς γάμον μετά  τών άνω είρημένων Ελληνο-καθο- 
λι/.Ο-όωμαίων.

® Οί δέ κυρίως λεγόμενοι Ελληνες, συνήθως ό- 
μιλούσι τήν ρωμαϊκήν, ήτοι τήν νεωτεραν Ελληνι
κήν, καί πολλοί τούτων όμιλούσι τήν Τουρκικήν,
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τονές δέ τίιν Αραβικήν. Εν δε ταϊς Εκκλησίαις μ ε - ,  
ταχειρίζονται τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Εχουσι τέσ- 
σαρας Π ατριάρχχς, τόν μεν πρώτον έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, οστις καλείται οικουμενικός, τόν δέ δεύ
τερον έν Αλεξανδρεία, τόν δέ τρίτον έν Αντιόχεια 
καί τόν τέταρτον έν ίεροσολύμοις. Κ ατά τούς 
πρώτους χρόνους τής καθιδρύσεως αύτών ό τής Α
λεξανδρείας ήτο πρώτος, κα ί δεύτερος ό τής Αν
τιόχειας. Οί δέ δύο άλλοι άνεδείχθησαν μετά  ταυ- 
τα . 0  Πατριάρχης Αντιόχειας διαμένει έπί τού π α 
ρόντος έν Δαμασκώ, ό δε τών Ιεροσολύμων έν Κων- 
σταντινουπόλει. Οί Ελληνες άναγνωοίζουσι τόν Ιή- 
σοϋν Χριστόν ώς μόνην κεφαλήν τής εκκλησίας.

8 Οί Ελληνες είναι φύσει φιλόξενοι, ζωηροί τό 
πνεύμα, οξυδερκείς, τήν φαντασίαν λαμπροί καί 
γόνιμοι, ορμητικοί όσάκις όργίζωνται, πολλάκις δέ 
καί δόλιοι κατά  τά ς εκδικήσεις, αλλά π ιστο ί πρός 
τούς φίλου; καί ατρόμητοι προ τώ ν εχθρών, γεν · 
ναϊοί τε  καί ανεξάρτητοι κα ί ΰπ’ αυτήν τήν δου
λ ε ία ν  ανευρίσκεται δέ παρ’ αύτοίς τό πνεύμα τών 
προγόνων αύτών. Δεν αμφιβάλλω ότι έάν είχον τήν 
ελευθερίαν, ύπέρ ή; στενάζουσιν, ήθελον κατατα - 
χθή έντός πεντήκοντα έτών μεταξύ τών πρώτων 
εθνών τής γης. όπω ς ό λέων δεν έπλάσθη ΐνα φέρρ 
χαλινόν, νά καλλιεργή τούς αγρούς καί νά γεωργή 
τά ; κοιλάδας, οϋτω καί οί Ελληνες δέν έπλάσθησαν 
νά φέρωσι τόν ζυγόν τής δουλείας. II τυραννία 
πιέζει σήμερον αϋτού; ώ; όρος' άλλ’ ώς ύφαίστειον 
πύρ άεί φλέγονται, καί είσίν έτοιμοι νά διαρρήξω- 
σι τό όρος, καί ν' άποτινάξωσι ριζηδόν καί μακράν 
ά π ' αύτών πάν βάρος.

« Λποδίδουσι δέ κατ’ έτος εκ συνθήκης οί έν ϊε- 
ροσολύμοις Ελληνες πρός τόν πασάν τής Δαμα
σκού έξήκοντα ή έβδομήκοντα περίπου χιλιάδας 
φράγκων' αλλά τό 1 8 2 5  ό πασάς, παραβαίνων τήν 
συμφωνίαν ταύτην, έζήτησε παρ’ αύτών εκατόν καί 
όγδοήκοντα χιλ ιάδάς' στρατιώ ται Τούρκοι έτοπο- 
θετήθησαν εις τό κυοιώτειον αύτών μοναστήριον ! 
μητροπολίται περιεκλείσθησαν ύπό φρουράς, τινές 
δε καί εξυλίσθησαν, κα ί τρόμος έπεκράτει παντα- 
χού. Ενδον έν Ιερουσαλήμ όλους σχεδόν τούς Ελλη- 
νας ώχρούς έκ τού φόβου καί δεδακρυσμένους έχον
τας τούς οφθαλμούς. Οί Τούρκοι ύποπτευθέντες τόν 
ηγούμενον τού μοναστηριού τού προφήτου Ιίλιοϋ, 
ότι έκρυψεν έντός τού μοναστηριού κεφαλοδέσμια 
πολύτιμα άνήκοντα εις γυναίκας τής Βηθλεέμ καί 
τού Εύφραθά, κατέφερον πεντακοσίους ραβδισμού; 
έπ ί τών ταρσών τών ποδών αύτού, καί άφήκαν 
αύτόν τρεί; ημέρας καί τρεις νύκτας κατά  γής γυ- 
μνήν έχοντα τήν κεφαλήν, μή έπιτρέποντες νά δ ί-  
όεται αύτω άλλο πλήν ολίγου δδατος. Μετά δέ 
τ ά ; τρεις ταύτα; ημέρας ό πασάς έπέτρεψε νά με» 
ταφερωσιν αύτόν εις τήν μονήν έντός τής πόλεως, 
όπου έπεσκέφθην αύτόν πολλάκις. Εκ τών ποδών 
αύτού ό εις εϊχεν έπ ί τοσούτον κατασπαραχθή, ώσ
τε  έφαίνοντο σχεδόν τά  όστά καί τά  νεύρα, ώς 
άν ητον άγατετμημένος! Εκτός τής ποσότητος τής 
ζητούμενης παρά τού πασά, οί Ελληνες ύποχρεούν-

τα ι πολλάκις νά δίδωσι πρός τούς διοικητάς τάς 
λεγομένας άδανι’ας. Δεν δύνανται νά έηφαφιάσωσι 
τούς νεκρούς αύτών άνευ άδείας τώ ν Τουρκικών αρ
χών, τήν οποίαν έκδίδουσι λαμβάνοντες χρήματα. 
Π παρατήρησις αυτη έφαρμόζεται έπίσης εις όλους 
τού, ραγιάδας χριστιανούς. Καί ποτε ή ποσότης ή 
έπιβληθεΐσα έν Ιερουσαλήμ διά τήν ταφήν τών νε
κρών ύπήρςε τόσω υπέρογκος, ώστε οί πτω χοί τών 
χριστιανών πολλάκις προετίμησαν ν’ άφήσωσι τούς 
νεκρούς αύτών νά σήπωνται έντός τών οικιών ή 
πρό τής εισόδου αύτών, έως ού έβιάζοντο οί μου
σουλμάνοι ύπό τής δυσωδίας νά σηκώσωσιν αυτούς. 
Κατήντησε δέ τοσούτω άποτρόπαιον τό θέαμα, 
κα ί τοσούτω μεγάλη ή δυσαρέσκεια τού λαού ώσ
τε , γενομένων παραπόνων έν Κωνσταντινουπόλει, 
έξεδόθη ειδικόν φιρμάνιον, τού όποίου εϊδον αρα
βικήν μετάφρασιν, δ ιατάττον  τάς έν τή  Αγία πό ' 
λει Τουρκικά; άρχάς, νά έπιτρέπωσι τήν ταφήν 
τώ ν τεθνεώτων χριστιανών άνευ φορολογίας ! Εκ- 
τοτε οί διοικηταί δέν τολμώσι νά ποάττωσιν ανα
φανδόν έναντίον τού φιομανίου τούτου' άλλ’ έάν 
χριστιανός τ ις  άρνηθή νά πληρώσ/) τήν ζητουμέ- 
νην ποσότητα, εύρίσκουσι πάντοτε τρόπον νά είσ- 
πράξωσιν αϋτήν. Γνωστόν είναι έν ίεροσολύμοις 
ότι προτιμότερον νά δώσ/) ό ραγιάς ό ,τι καί άν έχφ, 
παρά νά δυσαρεστήσνι Τούρκον διοικητήν.

ϊ  Αν καί σκοπόν δέν έχω  νά συνηγορήσω εν
ταύθα ιδίως ύπέρ τών Ελλήνων, άς μοί έπιτραπή 
νά καλέοω έπ  αύτών τήν προσοχήν τών συμπολι
τών μου καί όλων τών χριστιανικών κοινωνιών.

8 Εάν οί λαοί τής Αμερικής ήδύναντο νά ϊδωσι 
τήν ταλαίπωρον Ελλάδα έν τή  κόνει, έν μέσω τών 
έρειπίων τού αρχαίου αύτής μεγαλείου, καί ήδύ- 
ναντο ν’ άκούσωσι τάς φωνάς καί τούς στεναγμούς 
τών μυριάδων αδελφών αύτών έν τή  αιχμαλωσία, 
καί νά ϊδωσι τά  δάκρυα αύτών, άναμφιβόλως ή - 
θελον τείνει πρός αύτούς χειρ* βοήθειας. Αλλ’ οϊ- 
μ ο ι ! τά  μεμακρυσμένα παθήματα μικράν προξε- 
νούσιν έντύπωσιν. Οί στεναγμοί, τούς όποιους ό ά 
νεμος τής Ανατολής φέρει δ ιά  τού αχανούς ατλαν
τικού, άποθνήσκουσι πριν ή φθάσωσιν εις τάς χώ 
ρας τής Δύσεως, ή μάλλον φθάνουσιν είς τούς εύ- 
δαίμονας ήμών συμπολίτας, άναπαυομένους έν ε ι
ρήνη καί έν ελευθερία ύπό τήν  σκιάν τών καρπο
φόρων δένδρων αυτών, χω ρίς νά τούς φοβίζη τ ις  
ή νά τα ράττη  τήν ήσυχίαν αύτών.

8 Πολλα'κις έρόέθη ότι οί Ελληνες είναι πειρατα ί’ 
δέν δύναμαι δυστυχώς ν’ άρνηθώ ότι ύπάρχουσιν 
Ελληνες πειραταί, δ ιότι έμαθον αύτό έκ πείρας, 
ύπ ’ αύτών γυμνωθείς τώ ν πραγμάτω ν μου' άλλά 
διά τούτο δέν κατηγορώ τό έθνος. Οί έλληνες α 
γωνίζονται άδιακόπως ύπέρ τής ύπάρξεως αύτών' 
δύνανται λοιπόν νά άποσπάσωσι πθοϊον έκ τού 
μικρού αύτών ναυτικού Τνα ϋπάγωσιν είς καταστρο
φήν τής πειρατείας ; Κατηγορεί τ ις  τά χ α  τόν Α γ
γλικόν λαόν ό τι σύγκειται έκ ληστών, διότι λυ
μαίνονται τοιούτοι ενίοτε τούς έν τα ΐς όδοΐς αϋτού 
οδοιπόρους ; Αποβάλλουσί τινες πάσαν συμπάθειαν

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 267

πρός τόν αγώνα τών Ελλήνων, ή μάλλον δικαιο
λογούνται δια τήν μικράν αύτών συμπάθειαν, κα- 
τηγοροϋντες αύτούς ότι είσί πάντες καί πάντοτε 
διφρημένοι. Αναμφιβόλως λυπηρόν είναι τό νά μή 
εύοίσκωνται πάντοτε ηνωμένοι, όσον άπαιτοϋσι τά  
συμφέροντα τής πατρίδος καί τής συνειδήσεως 
αύτών' άλλά δέν εύρίσκουσιν ούδεμίαν ένωσιν μ ε
ταξύ  λαού πρό πέντε έτών άμυνομένου έναντίον 
τοσούτων εχθρικών δυνάμεων ; Αλλά καί δοθέντος 
ο τι οί Ελληνες είσί κακοί, έρωτώ, τ ί  δύναταί τις 
νά περιμείνν) παρ έθνους έπί τετρακόσια έτη ύπο- 
ταχθέντος είς τόν Τουρκικόν ζυγόν ; ΐϊξ έναντίας 
θαυμάζω πώς διεσώθησαν τόσαι άρεταί αύτών. Τού- 
λάχιστον έχουσιν ευφυΐαν, καί ωραία προτερήματα, 
κα ί πρόθυμοι είσίν είς τό νά δέχω νται τά  δύο με
γάλα  μέσα, ή μάλλον τά  μόνα μέσα, άτινα καθι- 
στώσιν οϊονδήποτε έθνος εύγενές καί εΰδαιμ.ον, δη
λαδή τό  φώς τής έπιστήμης καί τού Ευαγγελίου.

8 Οί Ελληνες είσι πανταχού ενδιάθετοι είς τό 
νά  δέχωνται τά ς Αγίας Γραφάς, καί νά συν,στώσι 
σχολεία διά  τήν ανατροφήν τώ ν τέκνων αύτών.
« Ελληνες σοφίαν ζητοϋσι. β ’ Τ ί λοιπόν δέν πρέπει 
νά περιμ-ένωμεν έντός εΐκοσιν ή τριάκοντα ετών 
παρ’ έθνους τοσαύτην έχοντος ευφυΐαν, τοσαύτα προ
τερήματα, τοσαύτην κλίσιν πρός τήν παιδείαν, καί το
σαύτην προαίρεσιν είς τό νά δέχητα ι τόν λόγον τού 
®εοϋ, έάν άπολαύσφ ελευθερίαν ; Α ! άς μή άμφι- 
σβητώσι τουλάχιστον τά  έθνη τής Ευρώπης τάς ά- 
ρετάς, τάς όποιας διέσωσεν ή Ελλάς έν τώ  μέσω 
πολυχρονίου δουλείας' άς μή προτείνωσιν αύτή ώ; 
όρον εύσπλαγχνίας τήν ύποχρέωσιν τού νά δώση 
είς λαούς πρό πολ.λοϋ ελευθέρους τό παράδειγμα 
όλων τών άρετών, πών όποίων αύτοί ουτοι οί λαοί 
έστερήθησαν πολλάκις. Χρηματίσαντες έπ ί τέσσα- 
ρας αιώνας δούλοι λαού τυράννων, οί Ελληνες άφοϋ 
διέσεισαν τόν ζυγόν έμόλυναν ενίοτε δι’ ωμοτήτων 
πρός τούς δυνάστας αύτών τόν χαρακτήρα αύτών. 
Απατηθέντες παρ εκείνων, οΐτινες ύπέσχοντο αύτοίς 
ελευθερίαν, δυσπιστοϋσι προς εκείνους, οΐτινες λέ
γοντα ι έλευθερωταί αύτών' προδοθέντες δέ υπό τών 
ιδίων αύτών συμπολιτών, έξετάζουσιν άλλήλους 
πρίν ή ένωθώσιν. Ολαι αΰται αϊ συνέπειαι πρέπει 
άρα νά φέρωσιν είς άπορίαν έθνη, τά  όποια δυστυ
χή μ α τα  ολίγων μόνων έτών διέσεισαν έκ θεμελίων, 
κα ί τά  όποια έμόλυναν δ·.ά τοσούτων έγκλ.ημάτων 
τ ά  προοίμια τής ελευθερίας αύτών :

» Ποϊος άλλος λ.αός, αφού ύπέστη τόσας δοκι
μασίας, ήθελε τολμήσει νά διϊσχυρισθή ότι δέν ή
θελε καταβληθή; Οί £λληνες διέσωσαν τό πνεύμα 
αύτών' τ ί  λοιπόν δέν πρέπει νά προσδοκώμεν παρ’ 
ανθρώπων τοσούτω ευφυών καί τοσούτω γενναίων; 
είσί πάντοτε έτοιμοι ν’ άποθάνωσιν ύπέρ τής π ί-  
στεως έν Χριστώ. Ινα γείνη ελεύθερος καί νά συγ- 
χωρηθή ό Ελλην, άρκεϊ μόνον νά είπνΓ « Ούκ έστι 
θεός ε ϊμ ί θεός καί Μωάμεθ ό απόστολος αϋτού. 8 
Κ αί όμως ό Ελλην προτιμά νά κύψη τήν κεφαλήν 
ύπό τό ξίφος τού Μουσουλμάνου, παρά ν’ άρνηθή 
τόν Σωτήρα αϋτού. Ούδέν λοιπόν εύγενές έχει το

έθνος τούτο ; Ούδέν ικανόν νά κίνηση είς συμπά
θειαν τούς χριστιανού,, καί είς ευσπλαχνίαν τούς 
φιλανθοώπους ; Ο σοφός, ό ζωγράφος, ό λιθοξόος, 6 
ποιητής, ό ρήτωρ, ό κήρυξ τού Ευαγγελίου, δόναν- . 
τ α ι νά βλέπωσιν ατάραχοι σφαζομένην τήν Ιίλλά- 
δα , εί; τήν οποίαν όφείλουσι τοσαύτα ; Ευάριθμοι 
όντες, κακώς έφωδιασμένοι, κακώς ώπλισμένοι, 
άνευ πειθαρχίας, άντέστησαν έπ ί πενταετίαν εί; 
τήν τρικυμίαν τού πολέμου ! καί άπόφασιν έχουσ: 
ν άντισταθώσιν έτι. Είς τάς ψυχάς αυτών εϋρίσκε- 
τα ι ή  γενναιότης τού Λεωνίδου καί ή σταθερότης 
τώ ν πρώτων μαρτύρων ! α Τά νήπια καί τά  θηλά- 
ζοντα λειποψυχοϋσιν έν τα ίς πλατείαις τής πόλεως. 
Ζητοϋσιν άρτον παρά τών μητέρων αύτών καί δεν υ
πάρχει !β ( I )  Αί γυναίκες αύτοκτονοϋνται ή παρα- 
καλούσι τούς συζύγους αύτών νά φονεύσωσιν ίδίαις 
χερσίν αύτάς μάλλον παρά νά πέσωσιν είς χεϊρας 
τών Τούρκων, τών όποιων, τά  ένδύματα είσί μεμο- 
λυσμένα ύπό τού αίματος τών οικογενειών αύτών.

β Τις οφθαλμός δέν έκλαυσε διά τήν καταστρο
φήν τώ ν Ψαρών, τής Χίου καί τού Μεσολογγίου ; 
Ποία καρδία δέν ήσθάνθη οίκτον βλέπουσα μυριά
δας ωραίων Ελληνίδων συρομένων έκτός τής προσ
φιλούς αύτών πατρίδος, καί απερχομένων -μετά 
θλίψεως νά διέλθωσι βίον τεταλαιπωρημένον εντός 
τώ ν αισχρών χαρεμίων τώ ν Μουσουλμάνων; Καί 
όμως τά  έθνη βλέπουσι ταύτα απαθώς, κα ί καυ- 
χώ νται διά τήν άπροσωληψίαν αύτών ! Εάν πέσν) ή 
Ελλάς, θέλει είσθαι είς όλα τά  χριστιανικά έθνη 
αιώνιον αίσχος ! 8

Ως βλέπει ό άναγνώστνς, ό συγγοαφεύ; τού μ ι 
κρού τούτου πονήματος δέν είναι έκ τών Διχμαρ- 
τυρομένων έκείνων, οΐτινες εχουσι μεν άδιακο’πω; 
άνάχείρας καί στόμα τό Εύαγγέλιον τό παοαγγέλ- 
λον τήν πρός τόν πλησίον αγάπην, άδιαφοροϋσι δε 
δ ιά  τήν σφαγήν τών όπαδών τού Ευαγγελίου τούτου, 
καί συνηγορούσι μάλιστα ύπέρ τών δημίων.

Πλήν τών ειδήσεων τούτων τό μικρόν πόνημα πε
ριέχει ώς έπίμετρον κ α ί ά λ λ α ; τινά ς ούχ ή ττον α
ξιομνημόνευτους' δ ιό τι εί κ α ί σώζονται τινες ες 
αύτών διεσκορπισμέναι, ούτως είπεϊν, κ α ί άμο- 
δραί είς τήν μνήμην τών πρεσβυτέρων ές ήμών, 
είναι όμως πάντη άγνωστοι πρός τούς νεωτέρου.-. 
ό μ ιλ ε ί, παραδείγματος χά ρ ιν, περί τών εύεργετη 
μάτων τών σταλέντων έξ Αμερικής είς Ε λλά δα  εν 
ώραις στερήσεων κ α ί οδύνης καί α π ελπ ισία ς, περι 
τών ίδρυθέντων ύπό τών Αμερικανών σχολείω ν, 
περί τών π α ρ’ αύτών διανεμηθέντων βιβλίω ν, άβα- 
κίων, κονδυλίων, τών όποίων 6 άριθμ.ές είναι μ ε - 
γ α ς , δημοσιεύει τά ς ευχαριστηρίου; έπισ τολάς τού 
Κυβερνήτου, πολλών Αρχών κ α ί ιδιω τώ ν, ώς τού Κων- 

σταντά, Ψ χρμακίδου, Β άμ β α, Κούμα κ α ί άλλω ν, 
κ α ί προσθέτει τά ς πρό; τ ά ς Ελληνίδα ς κα τα νυ κ τι- 
κω τάτας εκείνα; έπιστολάς τών Α μερικανίδω ν, τ ο ; 
όπ ο ια ; κλαίοντες ανεγνωμεν ά λλοτε. Ε ί και π α - 
οήλθον έκτοτε τριάκοντα  κ α ί δύο έτη, αδύνατο»

π : βρν*ϊ «■·
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άναγινώσκοντες τα ύ τα ; καί σήμερον να μή δακρύ- 
σωμεν. Βεβαίως τό αίσθημα της φιλανθρωπίας καί 
τού χριστιανισμού ή το βαθύτατα κεχαραγυ.ένον 
εις καρδίας, έξ ών έρρευσαν λόγοι ώς οί εξής'

α Αν καί άγνωστοι πρός ύμας, δέν εϊμεθα όμως 
ξέναι εί; τά  παθήματα σας. 0  Παντοκράτωρ σας 
ποτίζει τό  πικρόν ποτήριον τών θλίψεων. Οί π α 
τέρες, οί σύζυγοι καί οί υιοί σας φονεύονται εις τάς 
μ ά χα ς, σφάζονται ανηλεώς, ή  έκθέτουσι την  ζωήν 
αυτών υπέρ τής έλευθερίας.

» Τινές εξ ήμών, αϊτινες σας στέλλομεν ταύτην 
τήν επιστολήν, έστερήθημεν υπό τού δανάτου τούς 
άνδρας μας' άλλ’ επετράπη εις ημάς νά έπαγουπνή- 
σωμεν έπ  αυτών άσβενούντων καί συμπροσηυχή- 
Οημεν μ ε τ ’ αύτών ύπέρ τής ένο'ισεως ήμών πέραν 
τού τάφου, ΐίδέχθημεν τούς τελευταίους αύτών στε
ναγμούς’ νύν δέ άπολαύομεν τήν δλιβεράν εύχαρί- 
στησιν τού νά βλέπωμεν τάς χλοερός ιτέας τάς 
φυτευδείσας ύπό τών χειρών ήμών, έξαπλούσας τούς 
κλάδους αύτών έπ ί τού τόπου όπου άναπαύεται ή 
κόνις αύτών. Αλλά σεις, φεύ ! ούδεμίαν τών παρα
μυθιών τούτων έχετε ' άλλ.’ έκαλέσδητε νά ύποφέ- 
ρητε πολυαρίθμους καί πολυπληθείς λύπας, τάς ό
ποιας εις τήν ευτυχή πατρ ίδα  μας μόλις έννοούμεν.

» Θρηνούμεν τάς συμφοράς σας καί έπιθυμ,ούμεν 
νά συνεισφέοωμεν εις άνακούφισίν σας. Σάς κάμνο- 
μεν μίαν προσφοράν ήτις, άν καί μικρά ώς πρός 
τας άνάγκας σας, θέλει δυντ.θή ίσως νά συνεισφέρω 
κατά  τινα βαδμόν εις άνακούφισίν τών παθημάτων 
σας. Ελπίζομεν ότι θέλομεν δυνηθή νά στείλωμεν  ̂
πάλιν έκ του μέρους τούτου τών Ομοσπόνδων Πο
λιτειώ ν καί άλλα βοηθήματα εις ενδύματα καί 
ζωοτροφίας κατά  τόν Ιούνιον μήνα, δ ιότι α ί γυ
ναίκες διαφόρων τόπων πέριξ ήμών καταγίνονται 
νά συναςωσι συνδρομάς, τάς οποίας δέν έδυνήβησαν 
νά έτοιμάσωσιν εγκαίρως διά  τήν παρούσαν εύκαι- 
ρίαν. Ολαι α ί τα ςεις τής κοινωνίας μας αισθάνον
τα ι επιθυμίαν νά συνέισφέρωσί τ ι  εις βοήθειάν σας. 
Εκ τών ενδυμάτων τά  όποια στέλλομεν, 4 20  κα· 
τεσκευάσθηοαν εις σχολεϊον κορασίων ενταύθα, τού 
όποιου τά  μέλη εύχαριστως αφιέρωσαν πολλάς ώ 
ρας τών διασκεδάσεων των εις τό  άξιόλογον τούτο 
έργον. Τα τέκνα μας εκλαυσαν άκούσαντα τήν διή- 
γησιν τών συμφορών σας, κ χ ΐ χείλη βρεφών έψέλ- 
λισαν εύχάς ύπέρ τής Ελλάδος. Ο ί λειτουργοί τής 
θρησκείας εί; τούς ιερούς ναούς έδεήθησαν τού Κυ
ρίου ύπέρ υμών. Αδελφαί έν τή  χριστιανική πίστει, 
συνιστώμεν ύμάς καί τά  ορφανά σας ι ί ;  τόν θ»όν 
υμών τε καί ήμών, εις εκείνον, όστις είναι 6 άνήρ 
τή ς χήρας, ό πατήρ τώ ν ορφανών καί ό εκδικητής 
τών καταδυναστευομένων. Εί δέ καί δέν θέλομεν 
συναπαντηθή ποτέ έν τώ  κόαμω τούτω, θέλομεν ό
μως συναπαντηθή εις εκείνον τής άϊδίου μακαριό- 
τητος, όπου λύπη ποτέ δέν εισέρχεται, καί όπου ό 
Θεός θέλει εξαλείψει τ ά  δάκρυα από πάντων τώ ν 
οφθαλμών. » Καί αλλαχού'

α Αδελφαί Χριστιανοί ! χαίρομεν ότι καδ δλον 
Τ ι διάστημα τών θλίψεων σας διετηρήσατε τήν

αρετήν καί τήν αξιοπρέπειαν αϊτινες έμπρέπουσιν 
είς τό ήμέτερον φύλον. Προσκαρτεοήσατρ, σάς πα - 
ρακαλούμεν, είς τήν αγαθήν ταύτην όδόν. Ενστα- 
λάςατε είς τάς ψυχάς τώ ν τέκνων σας τάς άρχάς 
τής ελευθερίας κα ί τ ή ;  αρετής, ενθυμούμενα! ό τι 
έκ τούτου κατά  μέγα μέρος κρέμαται ή μέλλουσα 
τής Ελλάδος ευδαιμονία.

» Ευλογητός ό Θεός τού ελέους, ότι μετά  νύκτα 
ηθικού σκότους καί δουλείας σχεδόν τετρακόσια 
έτη διαρκέσασαν, ό άστήρ τής ελευθερίας άνέτειλεν 
έπ ί τήν καταδυναστευομένην πατρ ίδα  σας.

s Είθε νά ταχύνη τήν εποχήν καθ’ ήν ή Ελλάς, 
μή καταπατουμένη πλέον ύπό τού ποδός τής Τουρ
κικής τυραννίας, θέλει έγερθή καί δείξει είς τόν κό
σμον τήν αρετήν, ώς ήδη έδειξε καί τήν δόξαν, 
τών αρχαίων αυτής ημερών !

» Ελπίζογτες ότι έντό; ολίγου θέλουσιν άντα- 
μειφθή όλοι οί άγώνές σας διά  τής σωτηρίας τής 
αγαπητής υμών πατρίδος, συνιστώμεν ύμάς πρός 
τόν κοινόν ήμών Σωτήρα, ύπέρ τής πίστεως τού 
όποιου σήμερον πάσ χετε. »

σ Αδελφαί καί φίλα·.! προσθέτουσιν α ί Αμερι
κανίδες τού Χάρτφορδ, α ί καρδιαι μας σπαράσ- 
σονται δ ι ' ύμάς' τερηθείσαι τούς προστάτας ύμών 
Ενεκα τού πολέμου, καί άκαταπαύστως φοβούμεναι 
δεινά χείρονα καί τού θανάτου, έχετε τά ς εύχάς 
ήμών καθ’ όλας τάς περιπλανήσεις, τάς στερήσεις 
καί τάς θλίψεις σας.

d Αιά τού πλοίου τούτου (τά όποιον είθε νά κα
θοδήγηση ό Θεός ασφαλώς είς τά  παράλιά σας !) 
θέλετε λάβει μέρος τώ ν αγαθών μέ τά  όποια αύτός 
μάς εύλόγησεν. Οί π τω χο ί έξ ήμών συνεισέφεραν 
κατά  δύναμιν, καί τά  μικρά μας πα ιδ ία  ίλαρώς έ- 
βοήθησαν όπως τινες έξ ύμών εχωσιν άρτον ϊνα φά- 
γωσι, καί ενδύματα ϊνα φορέσωσιν. Εάν έδύνασθε 
νά ίδετε πώς τά  πρόσωπα τών μικρών ήμών λάμ - 
πουσι καί οί οφθαλμοί αύτών ά.κτινοβολούσιν ύπό 
χαράς, παραιτούντων τάς ώρας τή ; σχολής αύτών 
ϊνα έργασθώτι μέ τάς βελόνας των ύπέρ τής Ελ
λάδος' εάν έδύνασθε νά ίδητε τάς γυναίκας έκείνας, 
α ί όποΐαι δ ιά  τών κόπων αύτών κερδαίνουσι τά  
πρός τό ζήν, βαλλούσας ευχαρίστως τό λεπτόν αύ
τών είς τό ταμεϊόν σας, καί ύπεξαιρούσας ώρα; άπό 
τόν καιρόν τή ; άναπαύσεώς τω ν ϊνα προσθέσωσιν 
ένδυμά τ ι  δ ι ' υμάς' έάν έδύνασθε νά ίδητε τό δρα- 
στήριον πνεύμα τό όποιον διεδόθη είς όλας τά ; τά 
ξεις τής κοινωνίας μας, τούτο ήθελεν ανακουφίσει 
πρός στιγμήν τάς ταλαιπω ρίας σας.

β Είμεθα κάτοικοι ένός τόπου έκ τών μικρότε
ρων τών Ομοσπόνδων Πολιτειών, καί τά  δώρά μας 
έξ ανάγκης είσί πλέον περιωρισμένα τών δώρων 
τών μεγαλητέρων καί πλουσ.ιωτέρων πόλεων. Ο ,τι 
έχομε» όμως τό δίδομεν έν όνόματι τού αγαπητού 
ήμών Σωτήρος μ ετά  τών ευλογιών καί τώ ν ευχών 
τμών.

β  Ιίς γνωρίζουσαι τήν ϊσχύν τής συμπάθειας, πό
σον οπλίζει τήν καρδίαν είς τό νά ύπομένη, πόσον 
αποσπά τό  κέντρον άπό τής οδύνης, έγράψαμεν
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^ά ς όλίγας ταύτας λέξεις ίνχ βεβαιώσωμεν ύμάς 
° τ ι  είς τά  άπώ τα τα  μέρη τού τόπου ήμών, ώ ; καί 
είς τά  ύψηλά, ενθυμούνται ύμάς μ έ οίκτον καί φι
λοστοργίαν.

» Αδελφαί καί φίλαι, τείνομεν τάς χεΐράς μας 
πέραν τού ίΐκεανού έν τή  κοινωνία τού Χριστού. 
Παρακαλούμεν όπως ό Σταυρός αΰτοϋ καί ή σημαία 
τής πατρίδος σας ύψωθώσιν όμού ύπέρ τήν η μ ι
σέληνον καί τού ; μιναρέδας, όπως ο; υιοί ημών 
χαιρετίσωσιν άνορθωθεΐσαν τήν ελευθερίαν τής αρ
χα ίας Ελλάδος, καί άνοικοδομήσωσι τά  ερείπια τά 
όποια ό καταδυνάστης κατεπάτησε, καί όπως ΰμεΐς 
επανερχόμενοι πάλιν είς τήν οικιακήν εύδαιμονίαν 
δρέψητε έκ τών παρελθόντων κινδύνων καί συμφο
ρών λαμπρότερον στέφανον διά  τήν βασιλείαν τού 
ουρανού, β

Αλλά πού σήμερον τά  ώραΐα, τά  ευαγγελικά, τά  
χριστιανικά ταύτα  αισθήματα έν τή Ευρώπη ! έπα- 
λαιώθησαν, φαίνεται, καί αύτά μ ε τ ’ αύτής, καί ώς 
κόνις παρήλθον συντριβέντα ύπό τούς τροχούς 
τών άτμοκινήτων αμαξών καί τάς Ελικας τών α
τμόπλοιων.

Πριν τελειώσω τήν μικράν ταύτην άνάλυσιν, οφεί
λω  νά καταδείξω  καί άλλην άξιολογωτάτην συνδρο
μήν τώ ν Ομοσπόνδων Επαρχιών τής Αμερικής πρός 
ημάς, άποδεικνύουσαν τήν μεγίστην αύτών αγάπην 
πρός τήν άνθρωπότητα.

Οσυγγραφεύ; τής Σ υνο π τική ς  ' Επιθεωρήσεως δη
μοσιεύει συμβόλαιον ύπογεγραμμένον ύπό όκτώ Α
μερικανών, άναλαμβανόντων τήν έν Αμερική έκπαί- 
δευσιν καί συντήοησιν τεσσαράκοντα καί όκτώ Ελ
λήνων. Γενναΐον καί όντως μεγαλοπρεπές τό ευερ
γέτημα  !

O U V R A N D R A  F E N E S T A L IS .

Τό περίεργον τούτο φυτόν έγνωρίσθη ε ί; τήν νή
σον Μαδαγασκάρ, ήτο δέ γνωστόν είς τήν Βοτανι
κήν, άλλ 'είς ξηράν κατάστασιν. Μεταφερθέν τελευ- 
ταϊον ύπό τίνος περιηγητοΰ είς τήν ’Αγγλίαν, κη
πεύεται είς Chelsea.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν του είναι 0 T t  τά  
φύλλα δέν Ιχουσι τό αναμεταξύ τώ». νεύρων δ ιά 
χυμα , ώς πάντα  τά  τώ ν λοιπών φυτών φύλλα, 
άλλα μόνον τά  νεύρα, ώστε τά  φύλλα φαίνονται ώ ; 
κ ιγκλίδες, καί διά  τούτο έδοθη αύτώ τό όνομα fe- 
nestralis. Οί ίδόντες τό περίεργον τούτο φυτόν 
προσθέτουσιν ό τι άνάγκη νά ί ίη  τις αύτό είς τόν 
τόπον τής αϋξήσεώ; του, καί παρατηρήση τάς ποι
κίλας κυματοειδείς τών φύλλων αυτού κινήσεις, ϊνα 
θαυμάση τήν άξιάγαστον καλλονήν τού σχηματι
σμού τών φύλλων τούτων.

5 .  ΛΛΝΆΕΡΕΡ.

ΙΣΤΟΡΙΑ τού 'Ελληνικού Έθνους, άπό των άοχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών νεωτέρων, χάριν τών πολλώ ν έζεργασθεΤαχ, ύπό 

Κ. Παπβρ^ηγοπούλου.

 0 0 0   -

Ό  λαός 6 μελετών xal γινώσχων τήν Ιστορίαν αυτού, κρίνει 
σχεδόν πάντοτε άαφαλέστερον κα! όρόότερον περί τε τών παρόν
των αύτού πραγμάτων, καί περί τών όρων τής προόδου, καί πεο 
τής τύχης τού μέλλοντος αύτού. ΓΚΙΖΩΤΟΣ.

H ιστορία αυτή, ώς καί άπό τής επιγραφής δη- 
λούται, δέν συνετάχδη διά  τούς σοφούς, οδτε έχ ε t 
επιστημονικήν τινα άξίωσιν' άλλ ' έφιλοπονήθη έπί 
τώ  σκοπώ τού νά καταστήση, όσον ενδέχεται άφε- 
λώ ; καί εύκρινώς, γνωστά εις τούς πολλούς τά  κυ
ρ ιώ τα-rot γεγονότα τής πατρίου ήμών ιστορίας, άπό 
τών άοχαιοτάτων χρόνων μ έχρ ι τών νεωτέρων, καί 
τά  έξαγόμενα άπό τών γεγονότων τούτων πρακτικά 
δ ιδά γμ α τα , ηθικά τ ε  καί πολιτικά.

Διηρέθη δέ ή όλη αΰτη ιστορία είς δεκαπέντε 
βιβλία τά  ακόλουθα'

Βιβλίον Πρώτον .= Χ ρ ό ν ο ι μυθικοί. 
β Δεύτερον.— Πρώτοι ΙστοριχυΙ χρόνοι. 
β Τρίτον. — Μ ηόιχοί πόλεμοι χαί Λ θηναίω ν  

ηγεμονία .
β Τέταρτον· —  Π ελοποννηοιαχός πόλεμο ς

χα ι Σ π ά ρ τη ς  ήγεμ ο ι ία.
» Πέμπτον. —  Θηΰα/ων ήγεμον/α  χα ί π α ρ 

ακμή το ν  πρώ τον έ.Μ ηνκψ ον . 
» "Εκτον. —  Μ αχιβονιχός Έ .ΙΛ η η σ μ ΰ ς . Φί

λ ιπ π ο ς  χα ί -Ί.Ιέξανβρος. 
τ> Εβδομον. —  M axcfc.nxh  ς  Ε λλη ν ισ μ ό ς .

01 Λ ιάδοχοι. 
η όγδοον.—  Ρωιιαϊχή Κ υρ ια ρ χ ία .
» Εννατον. —  'Ε ζ ιλ λη ν ιο μ ό ς  τον λ /ν α το λ ι-

χον Ί 'ο ψ α ϊχ ο ΰ  χράτονς.
» Δέκατον. —  Β υζα ντιν ό ς  'Ε λ λ η ν ισ μ ό ς . Ε ί-

χονοράγοι β α σ ιλ ε ίς .  
ϊ  Ενδέκατον. — · Β υζα ντινός  ΓΕ λλη ν ισ μ ό ς .

Μ αχε&ονιχη ύυναστεία . 
s  Δωδέκατον. — · Β υζα ντινό ς  ’Ε λ λ η ν ισ μ ό ς .

Κ ομνηνοί.
ϊ  Δεκατοντρίτον. —  Ψ ραγχιχη Κ υρ ια ρ χ ία ,

Π αλα ιολο  ί .
9 Δεκατοντέταρτον. —  Τονρχιχη Κ υρ ια ρχ ία .
» Δεκατονπέμπτον. —  Ό  χαθ ήμάς ' Ε λ λ η ν ι-

σιιός. Ε λλ η ν ικ ή  Ε πανάστασις. 
Τά δεκαπέντε ταύτα  βιβλία θέλουσιν απαρτίσει 

3 τόμους, ών Εκαστος περιλαμβάνω» 3ο  — 40 τυ 
πογραφικά φύλλα, τιμ ά τα ι δραχμών 4 0. Εκαστον 
βιβλίον θέλει έκδίδεται άμα έκτυπούμενον, οί δέ 
συνδρομηταί θίλουσι προκατα^*λει,λαόό*τε; μέν τό 
πρώτον βιβλίον, τήν τιμήν τού πρώτου τόμου, λα- 
βόντες δέ τό έκτον, τήν τού δευτέρου τόμου, λαβόν- 
τες δέ τό Ενδέκατον, τήν τιμήν τού τρίτου τόμου.

Κ,χτά πάσαν διμηνίαν θέλει έκδίδεται άνά £ν 
β ιβ λ ίον  τό δΕ πρώτον δημοσιεύεται τήν 4 Οκτω
βρίου τού τρέχοντος έτους.
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II Α Ν

ΟΜΟΙΟΤΗΣ. έν  τ ιν ι τώ ν Βιβλιοθηκών τών Πα- 
ριοϊων εύρίσκεται χειρόγραφον, εν ώ λέγετα ι ότι 
οι κόμητες Λινεβίλλης κα ί Ωτρικούρ, άδελφοί 
δίδυμοι, είχον τοσαύτην ομοιότητα, ώστε βτε έ- 
φόρουν τά  αύσά ενδύματα, καί τούτο έπρατταν 
πολλάκις χάριν διασκεδάσει»;, οί ύτηρέται αυτών 
δέν έδύναντο νά τούς διακρίνωσιν. Είχον τόν αύτόν 
τόνον τής φωνής, τό αύτό βά δισ μα , τό αύτό τ^θος" 
τοσαύτη ο ί ητο ή όμοιότης τω ν, ώστε καί αύταί 
αί σύζυγοί των πολλάκις ήπατώντο. Αμφότεροι η- 
σαν ίλαρχοι τού ιππικού, καί πολλάκις ό εις διώ
κει τήν μοίραν τοϋ έτέρου, χωρίς οί άςιωματικοί 
καί οί άλλοι ιππείς νά ύπ#οπτεύσωσι τήν αλλαγήν.

ό  κόμης Ωτρικούρ κατηγορηθη ποτέ έπ! έγκλή- 
/ « τ ι, τό όποιον έμελλε νά τώ  στέρηση τήν ελευ

θερίαν του. Τ ί δμως έπραξεν ό αδελφός του ; Λέν 
άπεχωρίσθη πλέον άπό αύτόν, ούτε τόν άφήκε νά 
έξέλθη τής οικίας χωρίς νά τόν συνοδεύση. Καί 
ό φόβος μή συλληφθή ό άθώος άντί τοϋ ενόχου, έ- 
μηδένισε τήν κατά τοϋ κόμητος Ωτρικούρ κατη
γορίαν.

IIμέραν τινά ό Λινεβίλλης έκάλεσε κουρέα ί,'να 
ςυρίση αύτόν. Μόλις δέ έξύρισε τό ίν  μέρος, καί 
ό κόμης προφασισθείς άναγκαίαν ύπόθεσιν είσήλθεν 
εις τό  παρακείμενον δω μάτιον, είς τό όποιον ητο 
κεκρομμένος ό Ωτρικούρ. Ούτος ένδυθείς τό ίμάτιον 
τοϋ αδελφού του καί προσκολλήσας τό  προσόψιον 
εί; τόν λαιμόν του ήλθε καί έκάθησεν είς τήν έ
δραν, τήν οποίαν άφήκε πρό μικρού ό Λινεβίλλης. 
Ο κουρεύς έπεχείρησε νά τόν ςυρίση άπό τό άλλο 
μέρος' άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έχπληξίς του ότε ίδε 
τόν πώγωνα άναφυέντα έν ά ιαρεΐ ! Μή άμφιβάλλων 
πλέον ότι τ,το δαίμων ό ξυριζόμενος άφήκε δυνα
τήν φωνήν καί έλειποΒύμησεν. Ενώ δέ ένησχολοϋντο 
νά. τόν έπαναφέρωσιν είς τάς αισθήσεις του, ό κό
μης Ωτρικούρ είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του, καί 
ό Λινεβίλλης ήμιςυρισμένος έπανέλαβε τήν θέσιν 
του. Κέα έκπληξις κατέλαβε τόν κουρέα’ ένίμιζεν 
ό τι ώνειρεύετο, ούτε έπείθετο περί τής άληθείας, 
έάν πρώτον δέ/ έψηλάφει άμφοτέρους τούς αδελφούς.

Αλλά καί ή μεταξύ αύτών ηθική συμπάθεια δέν 
ήτο μικρότερα’ έάν ό εις έπληγόνετο, 6 έτερος ή- 
σθάνετο πόνους, κα ί έπασχον επίσης άμφότεροι. 
Το δέ θαυμασιώτερον είναι, ότι συχνάκις ώνειρεύ- 
οντο τούς αυτούς όνείρους. Καθ ήν ημέραν προσ- 
εβλτ,θη έν τή  Γαλλία ό ’Ωτρικούρ ύπό κακοήθους 
πυρετού, άπό τόν όποιον καί άπέθανεν, ό Λινεβίλ- 
λτ.ς τ,σθάν&η έν Βαυαρία τόν αύτόν πυρετόν καί 
ήθελεν ώσαύτως άποθάνει, πρόσθετε τό χειρόγρα
φον, έάν δεν έπεκαλεΐτο τήν βοήθειαν τής Θεοτόκου.

ΉΛΟΞΕΜΑ. Παρά τοΐς Ά ραψιν ή φιλοξενία έ- 
χ ε ι χαρακτήρα ιερόν. Τό δικαίωμα τοϋ ασύλου

είναι άπαραβίαστον. Ξένος ή καί πολέμιος άμα 
έλθών είς σκηνήν Βεδουίνου, θεωρείται ιερός. Λφ 
ού 6 Αραψ συναινέση νά φάγη & ρ ι α τ χ α ι  & .1 α ΐ  μ ε
τά  τού ξένου οϋδείς δύναται νά έτιβαυλεύση αύτόν 
ούτε αυτή ή ισχύς τού Σουλτάνου δύναται ν από
σπαση φυγάδα άπότινος φυλής, έκτος έάν έξολο- 
θρεύοη ολόκληρον αυτήν. ’·

Επί τών καλιφών, όταν Αβό’αλά χ ό αιμοχαρή). 
έπνιξεν όσους έκ τών απογόνων τού Χ ομμιάχ ήδυ - 
νήθη νά συλλαβή, είς έκ τούτων όνομαζομενος 
ίβραΐμ, υιό; τού Σουλιμάν, διέφυγεν ευτυχώς την 
σφαγήν, άπελθών είς ίούφαν μετημφιεσμέεος. Μή 
γνωριζων δέ κανένα, είς όν νά έμπιστευθή, είσήλθε 
κατά τύχην είς στοάν μεγάλη; οικίας καί έκά- 
θη,σε. Μ ετ οϋ πολύ φθάνει καί ό οικοδεσπότης 
άκολουθούμενος ύπό πολλών θεραπόντι· , καί ίδών 
τόν ξένον, ήρώτησεν αύτόν ποιος ήτο. ο Δυστυ
χής, είπεν ό ίβρα ΐμ , όςτις έξα ιτεΐτα ι παρ’ ύμών 
άσυλον. ο Ο Θεός άς σέ έχη  ύπό τήν σκεπήν του, 
λέγει ό οικοδεσπότης, εΐσελθε έν ειρήνη.

0  ίβραΐμ έζησε πολλούς μήνας έν τη  οικία 
ταύτη χωρίς ό οικοδεσπότης νά άπευθύνη άλλην 
έρώτησιν είς αύτόν. Αλλ ούτος βλέπω αύτόν έςερ- 
χόμενον καθ’ έκάσττ,ν έφιππον καί έπανερχόμε- 
νον τήν αυτήν ώραν, έτόλμησέ ποτέ νά τόν έρω- 
τήση περί τούτου. —  Εμαθον, άπεκρίθη ό πλού
σιος οικοδεσπότης, ότι άνθρωπό; τ ις  ονομαζόμενος 
ίβραΐμ , υιός τοϋ Σολιμάν είναι κεκρυμμένος έν τή  
πόλει ταύτη’ ούτος έφόνευσε ιό ν  πατέρα μου καί 
θέλω νά τόν τιμωρήσω διά  ταυτοπάθειας.

Μετά τήν άπάντησιν ταύτην ό ίβρα ΐμ , ώ ; κα
λός μουσουλμάνος, άνεγνώρισεν ότι ό Θεός έστελ- 
λεν αύτόν επίτηδες’ παραδούς λ,οιπόν εαυτόν είς 
τόν θά/ατον, είπεν ' —  0  Θεός προστατεύει τήν 
ύπόθεσίν σου, τό  θύμά σου είναι πρό τών πο- 
δών σου.

ό  οικοδεσπότη; έκπλαγείς, άπεκρίθη’ — Ω ξένε, 
βλέπω ότι ή δυστυχία σέ καταμαστιζει καί ότι 
άτ.διάσας τήν ζωήν ζητείς μέσον δ·. ού ν άπο- 
λεσθής. —  Δέν σέ ά πα τώ , είπεν ό ίβραΐμ , ό πατήρ 
σου ητο τοιοϋτος, ήπηντηθημεν είς τό  δείνα μέρος, 
καί ά θάνατός του συνέβη κατά  τούτον τόν τρόπον.

Τότε σπασμοί τρομεροί κατέλαβον τόν οικοδε
σπότην’ οί όδόντες του έτριζον ώς ό πάσχων ύπό 
ρίγους πυρετού, οί όφθαλμ.οί του έσπινθηροβόλουν 
τρόμον καί έπλήσθησαν δακρύων. Εμεινε καιρόν 
τινα  έχων προσηλωμένους τούς οφθαλμούς χα μ α ί’ 
έπειτα  στραφείς πράς τόν ίβραΐμ’ —  Αυριον, λέ
γει, ή τύχη  τού πατρός μου θελει σέ εύρει. Αλλά 
πώς νά παραβιάσω τό άσυλον τής οικίας μ ο υ ; 
Δύστυνε ξένε, φύγε έμπροσθεν μου’ λάβε εκατόν 
ολωρία καί έφελθε ταχέως, ώστε ποτε νά μή σέ 
Εδω.

Ω Ρ Α .


