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Η [ίεγα.Ιοπρι.-της, ωραία χα! μοναδική εις το είδος αύ

τη ; οικοδομή του Κρεμλίνου κείται [Λεν έφ' υψηλού βέρους 

έν τώ μέσω σχεδόν τ η ; Μόσχας, τ?,ς αρχαίας ταύτης μη

τροπόλεως τϊίς Ρωσσική; αυτοκρατορίας, ωκοδομήθη δέ 

έκ λίθου έν ετει 1 3 6 7 , και -ερικυκλοΰται ύ~ο τειχών και 

έττάλςεοιν, εχόντων πλάτο; μεν 12, έως 16" ΰψος δέ 28 

έω; 5 0 ττοδών Γαλλικών" μεταςύ δέ τούτων ύψουνται 

κατά διαστήματα πολύγωνοι και κυκλοτερεϊς πύργοι, κτι

σμένοι έκ κεράμων διαφόρων χρωμ%ίτων και ττεριζωννύοντε; 

δύο χιλιάδων πηχών μήκος" Πέριξ δέ όλης τη ; οικοδομής 
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Οΐϊηρχί το πάλαι βαθεία τάφρος πλήρη; λιμναζόντων υδά

των, έπί των οποίων ϊσταντο πέντε στεναί καί μακρά*, 

γέφυρα·, φέρουσαι προς ισαρίθμους πύλα; του τείχους" 

αλλ α'ι τάφροι αύται έκκαθαρισθεϊσαι μετά ταϋτα καί πλη-

ρωθεϊσαι χώματος μετεμορφώθησαν εί; ωραίους κήπους, 

όμοιους προς τού; περικυκλοϋντα; τον Κεραμεικόν των 

Παρισίων. 

Η εύρύχοιρο; «δτ/1 περιοχή τοϋ Κρεμλίνου εμπεριέχει 

διαφόρους οίκοδομά;, ώ; ra άηίχτορα τών χα.Ιαιών Caoi-

.léu>r της Μοσχοβίας, τα όποια έπισκευασθέντα προ δέκα 

ετών και χρυσωθέντα εντός και έκτο; , έκοσμήθησαν δί 

επίπλων οσον το δυνατόν κατά τήν πάλαιαν συνήθειαν" τά 

ria àraxzopa, των οποίων ή οικοδομή ήρχισεν έν έτει 1 8 3 9 

απέναντι των αρχαίων, εις τρόπον ώστε να άποτελώσι 

μέρος αύτών' το ovfiSoúMor τής επιχρατιίας, ώκοδομηθέν 

έπι Αικατερίνη; τής Β ' , και άξιοθαΰμα^ον δια τον ςζγί-

ζοντα αυτό κυβικοΰ σχήματος θόλον, επί των τεσσάρων γω

νιών τοϋ όποιου υπάρχει γεγραμμένη κολοσσαίοι γράμμασιν 

h λέξις « ΝΟΜΟΣ » τήν οπ.ίοθήχην, συ-τηθεΐσαν επί Πέτρου 

τοϋ Μεγάλου και κατεδαφισθεΐσαν δι' υπονόμου ύπο των 

Γάλλων έν έτει 1 8 1 2 * καί τα μεν ίχνη τ η ; δια τής πυ-

ρίτιδος ανατροπή; τ ή ; οικοδομή; ταύτη; φαίνονται εισέτι" 

άλλ απέναντι τούτων ευρίσκονται τεταγμένα τα ύπο τον 

πάγον καί τήν χιόνα ευρεθέντα Γαλλικά τηλεβόλα, έςελέγ-

χοντα τήν θρασυδειλίαν τ η ; κατας-ρεπτική; βαρβαρότητος" 

το Πατριαρχεΐον, το όποιον εμπεριέχει άξιόλογον συλλογήν 

αρχιερατικών αμφίων και πλουσίαν βιβλιοθήκην Ελληνικών 

ν.7.\ Σλαβικών χειρογράφων, εν μονας-ήριον τών ανδρών καί 

έτερον τών γυναικών, έν τη εκκλησία τοϋ όποιου είναι τ ε -

θαυιμέναι πολλαι βασίλισσαι και άλλαι γυναίκες τ ή ; αυ

τοκρατορικής οικογενείας τ ή ; Ρωσσία;. 

Εντο; τ ή ; οικοδομής τοϋ Κρεμλίνου περιέχονται τριά

κοντα δύο έκκλησίαι, ές ων α'ι περιφημότερα·, είναι αϊ ακό

λουθοι τέσσαρες" 1) ή Μητροπο.Ιιχή εχχΛησία της χοιμή-

σιως της Θεοτόχου, οικοδομηθείσα έν ετει 1 3 2 6 , λογί

ζεται ή λαμπρότατη τών έν Μόσχα, ούσα μικρά μεν ώς 

προς τάς άλλαχοϋ τοϋ αύτοϋ βαθμού εκκλησία;, άλλ' έχου

σα παράδοξον δαψίλειαν καλλωπισμών" διότι έκτος τών 

πολυαρίθμων εικόνων, αίτινε; παρις-ώσι τήν ícopíav τοϋ 

βίου καί τα θαύματα τοϋ σωτήρο; ημών ίησοϋ Χρίστου, 

ΰπάρχουσι προσέτι έπί τών τοίχων έτερα*. 2 4 9 είκόνε; 

ολοκλήρου φυσικού μεγέθου; και προτου.αί, ή κα'ι αόνον κε-

φαλαί Αγγέλων, Απος-όλων, Αγίων, Μαρτύρων, κυριάρχων 

ανδρών καί γυναικών καί Πατριαρχών εν τή εκκλησία ταύ

τη σώζονται προς τούτοι; πάμπολλα σεβασμιώτατα λεί

ψανα Αγίων καί έν ταύτη ς-έφονται καί χρίονται οί αύτο-

κράτορε; τ ή ; Ρωσσία;. 2) ή ΜηΤροπο.Ιιχή έχχ.Ιησία 

τυΰ ταζιά'χου Μιχαή.ί, περιέχουσα τού; τάοου; ολων τών 

Ρώσσων βασιλέων, αυτοκρατοριών και μεγάλων Δουκών 

μέχρι τ ή ; ε'ις Πετρούπολιν μεταθέσεω; τή ; καθέδρα; τ ή ; 

Ρωσσική; αυτοκρατορίας έπί Πέτρου τοϋ Μεγάλου, προ; δε 

καί τον τοϋ Πέτρου τοϋ Β ' τάφον" 3 ) ή ΜητροτίοΑιχ'^ 

εχχΛησία τοΰ Εναγγε.Ιισμοΰ, ούσα μικρότερα μεν τ ή ; 

προειρημένη;, άλλ' ώκοδομημένη μετά πλείς-η; φιλοκα-

λίας καί μεγαλοπρέπεια; καί άποτελοϋσα τρόπον τινά πτέ 

ρυγα τών άνακτόριον' καί 4) η ίχχ.Ιησία της Μεταμορ

φώσεως, άπλού7ατθν μεν τετράγωνον οικοδόμημα, άλλά 

κομψότατον καί χαριές-ατον. 

Μετά τάς έκκλ,ησία; άξιον προσοχή; είναι, ένεκα τοϋ με 

γέθου;, της μεγαλοπρέπειας καί τοϋ καλλωπισμού αύτοϋ, 

τό κωδωνοστάσιον όνομαζόμενον Ίβανόΰσαχαί (ήτοι τοϋ 

Ιωάννου) τό όποιον οί Γάλλοι κυριεύσαντες τήν Μόσχανέν 

ετει 1 8 1 2 ανέτρεψαν διά τ ή ; πυρίτιδο; καί κατεκρήανισαν 

πλήν τοϋ πύργου τοϋ καλ,ουμένου τοϋ Μεγά.Ιον Ίαιάννον, 

6<τις έσχίσθη μεν άπό κορυφής μέχρι τοϋ βάθους, άλλά δεν 

έπεσε. Τον δέ έπί τ ή ; κορυφή; τοϋ κωδωνοστασίου ώραιον 

ιταυρόν, τον όποιον μεγάλως σέβονται οί Ρώσσοι, κατα-

βιβάσας ό Ναπολέων έμελέτα νά θέση ώ; τρόπαιον έπί τοϋ 

Πανθέου τών Παρισίων. Αλλ' ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη 

αυτόν κατά τήν έκ τής Ρωσσίας αύτοϋ φυγήν. Μετά δε 

τήν άνοικοδόμησιν τοϋ κωδωνος-ασίου ετέθη πάλιν ό «ταυ-

ρός έπί τής κορυφή; αύτοϋ. Το κωδωνος-άσιον τοϋτο είνα·. 

ύψηλόν 3 6 9 . ' | 2 : πόδας Γαλλικούς άπό τής βάσεως μέχρι 

της κορυφής τοϋ σταυρού, έχοντος ύψο; δεκαοκτώ ποδών 

καί οκτώ δακτύλων" πλήν δέ πολλών άλλων διαφόρων κω

δώνων ευρίσκεται ένταϋθα καί ό περιβόητος κώδων, 6 

μέγις-ος της οικουμένης καί ένεκα τούτου έπικληθεί; βασι-

2ενς τών χωδώνων, ο<-ι; κατεσκευάσθη μεν έν έτει 1 7 3 6 , 

άλλά πεσών έκ πυρκαϊάς μετά έν έτος, έβυθίσθη εί; τήν 

γήν ύπο τοϋ ιδίου αύτοϋ βάρους, ζυγίζων κατά τήν έπ' αύ-
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τοϋ έπιγραφήν 1 0 , 0 0 0 Ρωσσικά πούτια(ήτοι 1 3 , 0 0 0 

όκάδας) καί εχιον ύψος 2 0 περίπου Γαλλικών ποδών καί 

περιφέρειαν 6 0 . 

Επί τέλους τό Κρεμλϊνον εμπεριέχει τό Αύτοχρατοριχόν 

υπνσεΐον. δπου εύοίσκονται εναποτετααιευιιένχ πολύτιμοι 

λίθοι, φορέματα, πλήθος χρυσών καί αργυρών δοχείων πε

ριέργου κατασκευή;, ό θρόνο; τοϋ μεγάλου Πέτρου, τό έλε-

φάντινον κτένιον, δί οϋ οί αρχαίοι βασιλεΐςτή; Ρωσσίας έκ-

τενίζοντο, τό φόρεμα τ η ; τέψεως Αικατερίνης τή ; Β ' , μα

κρόν 1 & περίπου πήχει;, τα ς-έμματα τ ή ; Σιβηρία;, τής 

Γεωργία;, τ ή ; Πολωνίας, τ ή ; Κριμαίας καί τών άλλων ύπο 

τ ή ; Ρωσσία; κατακτηθέντων χωρών τό φορεΐον, έπί τοϋ 

όποιου ό ΙΒ ' . Κάρολος, βασιλεύς τ ή ; Σουηδίας, έφέρετο κατά 

τήν μάχην τής Πουλτάβα;, καί άλλα περιεργότατα πολύ

τιμα, «πάνια καί αρχαία Ιστορικά πράγματα, 

Η περιφημότερα είσοδος τοϋ Κρεμλίνου είναι ή ύπο τής 

παρούσης ημών εικονογραφίας παρις-ωμένη καί ονομαζόμε

νη ΠΰΛη τοϋ Σπανχόϊ. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α , 

Λ Ο Γ Ο Σ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ο Ν Ο Υ , 

Ε Κ Φ Ω Ν Η Θ Ε Ί Σ 

ΕΝ Τ Ω Ε Α Α Η Ν Ι Κ Ω Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο 

κατά τήν έπέτειον τ ή ; καθιδρύσεω; αύτοϋ έορτήν 

( 2 0 Μαίου, 1 8 4 8 ) . 

Πάλιν καί σήμερον ουχί μόνον τών καθηγητών τόν άςι-

ότιμον σύλλογον καί τ*/)ν φιλομαθή νεότητα, άλλά καί τήν 

Ιεράν ημών Σύνοδον, καί τού; φιλόμουσου; "ΐ"πουργού;, καί 

τά έντιμα τών Νομοθετικών σωμάτων μέλη, καί τούς ζ η -

λωτά; τών γραμμάτων πολίτα;, πάλιν καί σήμερον πάντα; 

ήμα; τούτους επί τό αυτό συγκαλεί ή επέτειο; τελετή, ή 

εί; μνήμην τ ή ; προ ένδεκα ενιαυτών καθιδρύσεω; τοϋ ημε

τέρου τούτου πανεπιστημίου γινομένη. Καί συγκαλούμενοι, 

συνερχόμεθα πάντες μετά χαρά; καί προθυμία; πρώτον μεν 

ν άναπέμψωμεν τήν μετ ' ευχαριστία; δοξολογίαν εις τόν 

ούράνιον Πατέρα τών φώτων, τόν πέμψαντα τ ό φ ώ ς τ ό 

α λ η θ ι ν ό ν, ϊ φ ω τ ί ζ ε ι π ά ν τ α ά ν θ ρ ω π ο ν, έ ρ -

χ ό μ ε ν ο ν ε ί ς τ ό ν κ ό σ μ ο ν ( α ) " έπειτα hï, νά έκπλη-

ρώσωμεν τό Ιερόν της ευγνωμοσύνης ημών καθήκον είς τε 

τόν σεβαστόν ημών Βασιλέα, τόν διά τής συστάσεως καί 

προστασίας τοϋ μουσοτροφείου τούτου δώρημα εις τό πι-

στόν αύτοϋ ύπήκοον βασιλικώτατον άμα καί ένδοζότατον 

παράσχοντα, και εις πάντας τούς φιλογενείς συμπολίτας 

ημών Ελληνας, τούς διά γενναίας χρημάτων είςφοράς τό 

περικαλλέ; τοϋτο έπί τοϋ κλεινού εδάφους τών Αθηνών 

άνεγείραντας τέμενος τής σοφίας, ένθα ή προς τήν μάθη-

σιν όργωσα ελληνική νεολαία πνευματικώς τε καί ηθικώς 

φωτίζεται καί διαπλάττεται. όφειλόμενον τό καθήκον 

και άπαραίτητον, καί ή κατά τήν σήμερον νενομισμένην 

πανήγυριν σπουδή ημών καί προθυμία εί; τήν έκπλήρωσιν 

αύτοϋ, δικαία, καί πολλών επαίνων αξία" διότι εύγνωμο-

νοϋμεν διά τό πάντων τιμιώτατον καί κορυφαΐον καί έξο-

χον αγαθόν, διά τήν καί έν τή πατρίδι ημών καθιδρυθεΐ-

σαν ταύτην έστίαν τών φώτων, άπό της οποίας διαχέε

ται έπί πάν τό έλληνικόν γένος ό φωτισμός, καί γινόμεθα 

πάντες υίοί φ ω τ ό ς . Επειδή δέ πάσης πανηγύρεως 

καί τελετής διπλού; τις φαίνεται προκείμενος ό σκοπός, 

τό μεν, νά διεγείρη εις τών έορταζόντων τήν καρδίαν 

τήν αίσθησιν καί συνείδησιν τοϋ άγαθοϋ, διά τό όποιον 

χαίροντες έορτάζουσι* τό δε, νά παρορμά αυτούς εις τήν 

έπ' ωφελεία χρήσιν αύτοϋ, οίκεΐον νομίζω νά λάβω ύπό-

θεσιν τοϋ λόγου, τόν όποιον κατά πρόςκλ.ησιν τής ακαδη

μαϊκή; συγκλ.ήτου άςιοϋμαι νά απαγγείλω σήμερον ενώ

πιον τ ή ; παρούσης όμηγύρεως, τήν περί τής, οσον τό δυ

νατόν, μεγαλειτέρας διαδόσεως καί εξαπλώσεως τοϋ φο>-

τισμοϋ ανάγκην, διερχόμενος καί άναπτύσσων διά βρα

χέων, τ ί ; ό αληθής καί σωτήριος φωτισμός, καί τίνα τά 

ές αύτοϋ εί; τήν κοινωνίαν γινόμενα αγαθά. Τών τοιού

των αληθειών ή εκθεσις φαιδρότερους μάς διεγείρει ε'ις τήν 

πανήγυριν, καί προθυμότερους απεργάζεται εις τήν άπό-

κτησιν καί τήν όρθήν χρήσιν αύτοϋ. 

Οτι ή εφεσις προς τόν φωτισμόν, πρός τήν άνάπτυξιν 

τού πνεύματος, τοϋ τιμιωτάτου τούτου καί θειοτάτου χρή

ματος, είναι έκ τών προσόντων τού άνθρωπου ουχί μόνον 

τό μάλλον χαρακτηριστικόν καί διακριτικόν αύτοϋ άπό 

τών άλογων ζώων, άλλά καί έμφυτον είς αυτόν, δώρον 

ούράνιον καί θεόςδοτον, τό όποιον ό άνθρωπος οφείλει 

μάλιστοτ, περί πολλού αυτό ποιούμενος, νά καληεργή ώς 

(x) [ait. ί. 9. 
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το κράτιστον πάντων, δσα παρά του δημιουργού έλαχε, 

*ταφώ; μα; διδάσκει των πραγμάτων ή πείρα. Φ ύ σ ε ι 

τ ο υ ε ΐ δ έ ν α ι ο ρ έ γ ε τ α ι ά ν θ ρ ω π ο ς , ειπεν ό 

μέγα; των Σταγείρων φιλόσοφος, και το ύπ' αυτού είρη-

μένον τούτο φίλοσοφικόν δντως και άναντίρρητον αξίωμα 

απεδείχθη. Ιΐδη εις το ψελλίζον νήπιον, δταν μόλις άρ-

χίζη νά έννοη τους λόγους τών προ; αύτδ ομιλούντων, δεν 

εμφαίνεται θαυμαστή τ ι ; του πνεύματος σπουδή τού ν' 

απαλλαγή τών της αγνοίας και άμαθίας δεσμών, ύπ6 τών 

όποιων κατέχεται; Καθ' έκάστην ήμέραν μανθάνει πλει-

δτερα, και, δσον πλειότερα μανθάνει και βλέπει, τοσούτον 

μεγαλειτέρα γίνεται ή προ; το μανθάνειν άκόρες-ο; αυτού 

εφεσι;" επιθυμεί νά έξετάζη πάντα, πάντων νά γ-ινώσκη 

τον λόγον. Αλλ' ή φιλομάθεια αυτη δεν διατηρείται 

άρα ακμαία και κατά πάσαν έτι ηλικία ν; ό παις, ό νεα-

νία;, 6 άνήρ, και αύτδ; ό· προς τον τάφον ταχεΐ τω βή-

ματι σπεύδων πρεσβύτης, δεν έπιθυμε'ί έκαστος αυτών νά 

φωτίζη έπί μάλλον το πνεύμα, νά γίνεται σοφώτερος, 

και νεωτέρας και τελειοτέρας νά θησαυρίζη πάντοτε γνώ

σεις; Αν δέ, ώς έκ τών ε'ιρημένων γίνεται πρόδηλον, ό 

Θεό; αύτδ; ένέθ/ικεν εί; ήμά;, ευθύ; έκ γενετή;, τήν προς 

τον φωτισμόν άκάθεκτον ταύτην όρμήν, τήν προ; τήν 

έπαύξησιν και πολυπλασίασιν τών γνώσεων ημών άδάμα-

στον έφεσιν, τήν προ; τήν άλήθειαν άσβε^ον δίψαν, ήμεΐ; 

θέλομεν αφήσει το πνεΰμα άφώτιστον έν σκότει διαπορευ-

όμενον; έσβεσμένην θέλομεν φυλάξει τήν τον νούν και 

τήν ψυχήν ημών φωτίζουσαν λαμπάδα; 

Αλλ' είναι έν τω κόσμω άνθρωποι, οΐτινε; ή έκ κακής 

πληροφορία;, ή έκ διεστραμμένης περί τών πραγμάτων 

κρίσεως, α γ α π ώ ν τ ε ς μ ά λ λ ο ν τ ο σ κ ό τ ο ς , ή 

τ ό φ ώ ς, δεν παύουσι και διά λόγων και διά συγ

γραμμάτων ανταγωνιζόμενοι αδιαλείπτως και μετά πολ

λή; τ ή ; πικρία; προς τδν τού πνεύματος και τ ή ; διανοίας 

φωτισμον, ώ; άλάστορά τινα δαίμονα άποδιοπομπούμενοι 

κϋτδν, παραίτιον πάντων τών φανερών τε και μυστικών, 

πολιτικών τε και ιδιωτικών κακών, ύπδ τά όποια στενά

ζει τήν σήμερον ή άνθρωπότη;. ϊδού, λέγουσιν, (αν και 

δεν δύνανται νά έπικυρώσωσιν έκ τ ή ; Ιστορία; τους αισο-

κχλου; μάλλον, ή άληθεΤ; αυτών λόγου;) ιδού τά απο

τελέσματα του πολυθρυλλήτου φωτισμού! ΰπαινιττόα,ενοι 

δήθεν εθνών δλων καταστροφήν, πολιτειών κατάλυσιν, 

πόλεων έρήμωσιν, ανθρώπων δλεθρον και διαφθοράν. ϊδού, 

επχναλαμβάνουσι, ποια αποτελέσματα έγέννησεν ό πολυ-

θρύλλητος φωτισμός εί; τδ έπί τε δυνάμει και πλούτω 

μακαριζόμενόν ποτε έθνος εκείνο, ε'ις τήν έπί ευνομία φη-

μιζομένην ποτέ έκείνην πολιτείαν, εις τήν κομψήν καί 

διά τά λαμπρά οικοδομήματα έπαινουμένην ποτέ έκείνην 

πόλιν, εις τδν άνθρωπον εκείνον, τόν ποτε ένεκα σοφίας 

μεγάλως θαυμαζόμενον* ιδού, όποΐά τινα απέβησαν τοΰ 

πολυθρυλλήτου φωτισμού τά αποτελέσματα! Αλλ', ώ 

καλοί άνθρωποι, οϊτινες φαντάζεσθε, δτι έξηρευνήσατε τά 

α ν ε ξ ε ρ ε ύ ν η τ α κ ρ ί μ α τ α τ ο ύ Θ ε ο ύ , καί εξι

χνιάσατε τ ά ς α ν ε ξ ι χ ν ί α σ τ ο υ ς ο δ ο ύ ς α υ τ ο ύ , 

νομίζετε, δτι κατενοήσατε πάντα της θεία; προνοίας τά 

μυστήρια, καί πάντα τ δ ν β α θ ύ ν π λ ο ΰ τ ο ν τ η ς 

σ ο φ ί α ; κ α ί τ η ς γ ν ώ σ ε ω ς τ ο ύ Θ ε ο ύ , δςτις 

πανσόφως ούτως, καί ουχί άλλως τά πάντα διέταξε; Τ ί ς 

έ γ ν ω ν ο ύ ν Κ υ ρ ί ο υ , κ α ί τ ί ς α ύ τ ο υ σ ύ μ 

β ο υ λ ο ; έ γ έ ν ε τ ο , ο ; σ υ μ β ι β ά α υ τ ό ν ; ή πρδς 

τ ί ν α σ υ ν ε β ο υ λ ε ύ σ α τ ο , κ α ί σ υ ν ε β ί β α σ ε ν 

α υ τ ό ν ; (α) 

Α λ λ ' δμως άς άποδώσοιμεν εί; τούτους κατά τι καί 

δίκαιον ά; δμολογήσωμεν, δτι οι ούτως ένθέρμως κατά 

τού φωτισμού καταφερόμενοι, καί, δση δύναμι;, καταπο-

λεμούντε; αύτδν, πολλάκις ούτε άλόγως, ούτε μάτην πρδς 

αυτόν αντιμάχονται, δταν φωτισμδν τοιούτον έννοώσι τδν 

ψευδώνυμον, τδν καταχρηστικώ; μεν ουτω καλούμενον, 

τ ή ; τού σκοτισμοΰ δε μάλλον επωνυμίας άξιον δντα. 

Διότι τωόντι δύο είδη φωτισμού ύπάρχουσιν* ό μεν, έργον 

έχων νά πλουτίζη τδν νούν διά γνώσεων, α'ίτινε; ύπηρε-

τούσι μάλλον τήν σωματικήν τού ανθρώπου φιλαυτίαν, 

αλλά καί δεν ένεργούσι τ ή ; καρδίας τήν μόρφωσιν καί 

τήν κλίσιν ε'ις τδ αγαθόν* καί ούτος είναι ό ψευδώνυμος 

φωτισμός* ό δ' έτερος, ό αληθή; καί γνήσιο;, δ;τις κόσ

μων τδν νούν διά τ ή ; γνώσεως τών ώφελιμωτάτων αλη

θειών, ένασχολεϊται μ ά λ ι ι - α ε'ις τδ διευθύνειν τήν θέλησιν 

τού ανθρώπου πρδς τήν άγάπην καί τήν α'ίρεσιν τού αγα

θού. Οθεν ο'ι τοιούτοι, δταν καταφέρωνται κατά τού 

πρώτου εϊδου; τού φωτισμού, έχουσι δίκαιον" διότι είναι 

μόνον κατ' έπιφάνειαν* λάμψιν μεν έχει άπαστράπτουσαν, 

δύναμιν δέ φωτιστικήν ούδεαίαν. 

Ετεροι δέ τίνες, μετριώτεροι μεν τών πρώτων, άλλά 

μη πειθόμενοι καί, δλως, δτι ό φωτισμό; τού πνεύματος 

έν γένει καί άπολύτω; είναι καί εί; εκας-ον τών ανθρώπων 

( α ) Ο*, ρι'. 13. 14. 
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Ιδία, καί εί; δλου; τού; λαούς σωτήριος καί πρόξενο; ευδαι

μονίας, καί φοβούμενοι, μή φέρη μάλλον ζημίαν, εάν τ ι ; 

φροντίζη νά φώτιση, καί νά μόρφωση τού; πτωχού; καί 

τού; κατωτέρα; τάξεω; πολίτα; εξίσου, ώ; καί τού; πλου-

σιωτέρου; καί επισημότερους, έπιθυμοΰσι νά μή βλέπω-

βιν αύτδν έξαπλούμενον πανταχού καί εί; πάντα;, αλλ 

έντδ; ορίων τινών κατεχόμενον. Καί οί δεύτεροι ούτοι 

άπατώνται άπάτην ουχί μικράν* διότ;ι ενώπιον τών οφθαλ

μών τού Θεού πάντε; ο'ι άνθρωποι είμεθα ϊσοι, πάντε; τού 

«ύτοϋ πατρδ; τέκνα, πάντε; τά αυτά πνευματικά χαρίσ

ματα πεπροικισμένοι* διά τούτο καί ό φωτισμό; τού αν

θρωπίνου πνεύματο; άλλα δρια δεν πρέπει νά έχη, εί μή 

τά όποια ή θεία σοφία έθηκεν εί; αύτδν* διά τούτο άλλη 

τού φωτισμού διάκρισι; δέν πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ τών 

πνευμάτων, εί μή τήν οποίαν αύτδ; ό Θεό; εί; τών πνευ

μάτων τήν φύσιν έταξεν. Οτε δ κύριος ημών Ιησού; 

Χριστό; , ό θεάνθρωπο; σωτήρ, ηθέλησε νά φωτίση τδν 

κόσμον, δεν μετέδωκε τήν διδασκαλίαν τ ή ; θεία; σοφία; 

•κατ' εξοχήν εϊ; τινα; τάξει; τού λαού, εί; τού; οϊκου; μό

νον τών πλουσίων πορευόμενο;, καί εις τά; σχολά; τών 

πεπαιδευμένων καί σοφών έν τώ Ισραήλ* άλλά δημοσία 

εδίδασκεν έν ταΐ; συναγωγαΐ; καί έν τώ Ίερώ, λέγων. 

Ε γ ώ φ ώ ; ε ί ; τ δ ν κ ό σ μ ο ν έ λ ή λ υ θ α (α), καί 

παρρησία έκήρυττε τήν ούράνιον αυτού διδασκαλίαν, πα

ραλαβών έκ τ ή ; κατωτάτη; καί πτωχότατη; τάξεω; του 

λαού τού; θιοφωτίς-ου; αυτού μαθητά;, οΐτινε; καί αυτοί, 

ώς ό διδάσκαλο;, ανεξαιρέτως καί προ τών θρόνων τών 

βασιλέων τ ή ; γή; , καί πρδ τ ή ; καλύβη; τού χιορικοϋ, 

εξήπλουν τδ φωτιστικδν τού ευαγγελίου κήρυγμα. Καί 

τρανώ; άρα άπέδειξεν ούτως ό τδν κόσμον έλΟών νά φώ

τιση σωτήρ, δτι α'ι ύψηλόταται άλήθειαι, ό λαμπρότατο; 

τού πνεύματο; φωτισμός, άρμόζουσιν επίσης καί εί; τού; 

πρώτου;, καί εί; τού; έσχατου; έν τώ κόσμω. 

Διά τί δέ ν' άμφιβ;ίλλ&)μεν περί τ ή ; τού φωτισμού σω

τηρίου δυνάμεω; καί επιρροή; έπί τήν εύδαιμονίαν τών 

ανθρώπων; Δεν εύρίσκομεν μυρία; ταύτη; άποδείςει; 

καί άπειρα παραδείγματα έν τή "ιστορία; ΟΊ άμαθεΐ; 

λαοί είναι πάντοτε διά τήν άπειρίαν οι μάλλον ευάλωτοι 

καί εύόλισθοι εί; τδ κακόν. Καί περιπίπτουσι μεν ενίοτε 

καί οί έν έπιστήυ.αι; καί τέχναι; άκμάζοντε; λαοί εί; 

•διαφόρου; ηθικά; πχρεκτροπά;, άλλά ταχέω; έπανέρχον-

( * ' lusiv. ιβ'. 4G. 

ται πάλιν μετ ' αίδοΰ; καί εύλαβεία; εί; τήν τού ορθού καί 

δικαίου όδόν* ώςαύτω; καί ό σοφό; άνθρωπο;, ήττων πρδς 

καιρόν γινόμενο; τ ή ; απερισκεψία;, παρεκτρέπεται ένίοτ* 

τού καθήκοντο;" άλλ' ευθύ; πάλιν εί; εαυτόν συνελθών, 

μετανοεί καί διορθούται. Τουναντίον δέ, τά άμαθη καί 

απαίδευτα έθνη τότε μόνον απεκδύονται τ/ιν βαρβαρότητα 

καί ωμότητα, μετά τ ή ; οποία; συζώσιν, δταν καταυγα-

σθή τδ πνεύμα αυτών ύπδ τού φωτδ; τ ή ; επιστήμη;, καί 

έξημερωθώσι τά άγρια αυτών ήθη. 

Οσον μάλλον τδ πνεύμα φωτίζεται, τοσούτον σαφές-ερον 

καταμανθάνει τά έργα τού θεού, καί τήν άπειρον αύτου 

προ; τδν άνθρωπον άγάπην. 0 εθνικό;, απαίδευτο; μέν 

έτι παντάπασιν ών, κάμπτει γόνυ ενώπιον ξύλων καί λίθων 

καί νεκρών καί άψυχων ξοάνων, τά όποια αποκαλεί θεούς* 

παιδευθεί; δέ, τά μέν ξύλα καί τους λίθου; καταφρο

νεί, ατενίζει δέ τού; οφθαλμού; αυτού εί; τδν μεγαλοπρε-

πώ; ανατέλλοντα ήλιον, καί εί; αύτδν προ:φέρε·. τήν νενο-

μισμένην λατρείαν* εάν δέ φωτισθη επί πλέον, κατανοεί, 

δτι καί ό ήλιο; κατά τήν περι^οράν α',ιτοΰ υπόκειται εις 

άμετατείπτου; τινά; νόμου;, ώ; καί τά λοιπά κτίσματα* 

δθεν καί τρέπεται εί; άγνωστων θε^ν προ;κύνησιν* δταν 

δε καταξιωθή νά περιλαμφθί ύπδ τού αληθινού φωτδ; τ ή ; 

χριστιανική; διδασκαλία;, έκ τή ; ζοφώδου; πλάνη; τότε 

ανακύπτων, π α ρ ι σ τ ά δ λ ο ν α υ τ ο ύ τ ό σ ώ μ α θ υ-

σ ί α ν ζ ώ σ α ν, ά γ ί α ν, ε ύ ά ρ ε ς ο ν, τ ή ν λ ο γ ι κ ή ν 

λα τ ρ ε ί α ν εί; τδν ένα καί μόνον έν τριάδι ύμνούμενον 

θεόν, τδν ύψιστον καί δημιουργόν τού παντός. 

0 άμαθη; καί απαίδευτο; άνθρωπο; είναι μέν ευσεβής 

καί ενάρετο;* αλλ δσον μάλλον τό πνεύμα αυτού φωτίζε

ται, τοσούτον μάλλον οδηγείται καί τά πρδ; θεόν καθή

κοντα έν έπιγνώσει νά έκπληρο"ϊ, καί τήν άρετήν νά έξα-

σχ.η ουχί πλέον ύπδ φόβου ή άνθρωπαρεσκεία;, άλλά 

διότι έν αύτη υφίσταται τού αθανάτου αυτού πνεύματο; 

ή αξία. 

0 άμαθη; καί απαίδευτο; άνθρωπο; απολαύει μεν παν

τοίων καί ποικίλων ηδονών, άλλ' ή έπί γή; ευδαιμονία 

αυτού είναι περιωρισμένη, ώ; καί ή γνώσι; αύτου* άγαπα 

καί ασπάζεται αισθητά; ήδονά;, καί ταύτα; τιμά μάλλον 

τών νοητών καί πνευματικών, πρδ; τά ; όποια; φαίνεται 

έτι, ούτω; ειπείν, αναίσθητο; ( Ψ υ χ ι κ ό ς ά ν θ ρ ω -

π ο ; ού δ έ χ ε τ α ι τ ά τ ο ύ π ν ε ύ μ α τ ο ς * μ ω 

ρ ί α γ ά ρ α ύ τ ώ έ ς ι (α))" τέρπεται δέ εί; επιγείων 

( α ) lifo; Kcfi<8 Β'. 8. I i . 
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αγαθών απολαύσει;, αρέσκεται εις λαμπρά και πολυτελή 

Ίυ.άτια, ευφραίνεται εις βρώματα ηδέα, και εί; δοξάρια 

αάλιστχ άγάλλεται. ó δέ πεφωτισμένο; τό πνεΰμα, και 

άν αή καταφρονή τών επιγείων ηδονών, ευρίσκει 6μω; 

άνωτέραν τινά εύφροσύνην νά έπασχολή τδν νουν ουχί μό

νον εί; τά φθαρτά ταύτα και υλικά, άλλά και εί; τά 

άφθαρτα εκείνα και πνευματικά, εί; τήν εναργεστέραν 

έπίγνωσιν τοϋ οντο;, και τήν παρ αύτώ εϋοοκίμησιν. 

Τοιαύτα λοιπόν αναντίρρητα και πάση; αμφιβολία; 

ανώτερα αποδεικνύονται τά αγαθά, τών οποίων παραίτιο; 

γίνεται ό φωτισμό; και εί; έκα<-ον ιδία, και εϊ; τήν κοι-

νωνίαν έν γένει, και τοιαύτη είναι ή έπι τήν εύδαιμονίαν 

τών ανθρώπων άγαθουργό; αυτού επιρροή* διότι δί αύτοϋ, 

καθώ; ειδομεν, δυνάμεθα νά φθάσωμεν εί; τήν τελειότητα, 

εί; τήν οποίαν, καθό αθάνατα δντα, προωρίσθημεν ύπό 

τού δημιουργού, όμοιοι αυτού γινόμενοι, κατά τήν δοθεϊ-

σαν εί; ήμά; παρά τού Κυρίου έντολήν* Ε σ ε σ θ ε ου ν 

ύ μ ε ϊ ; τ έ λ ε ι ο ι , ω ς π ε ρ ό π α τ ή ρ υ μ ώ ν ό έν 

τ ο " ί ; ο υ ρ α ν ο ί ; τ έ λ ε ι ο ; έ σ τ ι (α). Το σώμα, 

όσον άν έπιμεληθώμεν και κοπιάσωμεν, ουδέποτε θέλομεν 

δυνηθή νά έξευγενίσωμεν* είναι πάντοτε ΰλη φθαρτή, 

σαρξ μαραινομένη, άνθο; χόρτου ξηραινόμενον—(Πασα 

σ α ρ ξ ώ ς χ ό ρ τ ο ; , κ α ι π α σ α δ ό ξ α α ύ τ η ; 

ώ ς ά ν θ ο ; χ ό ρ τ ο υ , έ ξ η ρ ά ν θ η ό χ ό ρ τ ο ; , κ α ΐ 

τ ό ά ν θ ο ; α υ τ ο ύ ε ξ έ π ε σ ε ν (β ) )* άλλά τό πνεύ

μα, τό άθάνατον πνεύμα, τούτο μόνον και δυνάμεθα, και 

όφείλομεν νά έξευγενίσωμεν, ώ ; τό μόνον τ ή ; προωρι-

σμένη; τελειότητο; δεκτικόν, και μόνον aicovtov. 

Εκ τών είρημένων άρα άναγκαίω; εξάγεται, ότι καθή

κον άπαραίτητον μα; επιβάλλεται ουχί μόνον άδιαλεί-

π τ ω ; και μετά προθυμία; ν' άγωνιζώμεθα εί; τον τού 

ιδίου ημών πνεύματο; φωτισμόν, άλλά και εί; τήν εί; 

•κάντα; τού; άνθρωπου; μετάδοσιν και πλατυτέραν έξά-

πλωσιν αύτοΰ. Συνίσταται δέ κυρίω; ό φωτισμό; ουχί 

εί; τον άφθονον πλούτον πολλών και παντοδαπών γνώ

σεων, εί; τήν άπειρον ποικίλων επιστημών σωρείαν* άλλ' 

εί; τήν ακριβή περί τών πραγμάτων ίδέαν, εί; τήν όρθήν 

σκέψιν καί νόησιν. Η μάθησι; συντελεί εί; την σκέψη», 

και al γνώσει;, τά ; όποια; ώ; φιλόπονο; μέλισσα πρέπει 

νά συνάγωμεν, μα; χρησιμεύουσιν έπειτα οίονεί δργανά 

( α ) Ματ. (. 48. 
(6) Ιαχώβ. ά. "¡4. 

τινα τ ή ; σκέψεω; και τ ή ; νοήσεως. Λιά τούτο χρέος 

έχομεν, και μάλιστα χριστιανικόν, νά συνεργώμέν παντί 

σθένει, ώςτε ή μέν διδασκαλία κοινή νά καταστή εί; πάν

τα ; άνεξαιρέτω; τού; ανθρώπους, και τού; πτωχότατου;, 

και αυτού; τού; έκ τ η ; ταπεινή; τάξεω;* α'ι δέ ψευδείς 

και βλαβεραί περί τών δντων ίδέαι νά έξαλειφθώσι πρόρ-

ριζοι από πάντων έν γένει, παίδων τε και ανδρών. Μή 

νομίσωμεν, ότι τότε μόνον έκπληρούμεν χριστιανικόν κα

θήκον, όταν δίδωμεν ευτελή τινα έλεημοσύνην εί; έπαίτην, 

ό;τι; μόλις δύναται ν' άγοράση άντ' αυτή; σκέπασμα, 

προφυλάττον αυτόν από τού παγετού της νυκτύ;* μή νο

μίσωμεν, Οτι τότε μόνον πράττομεν χρίΓ'.ανικήν άρετήν, 

όταν τρέφωμεν τον πεινώτα, όταν ένδύωμεν τον γυμνόν 

τά παλαιά και περιττά ημών ενδύματα* ώ πόσον μικρά 

είναι ή άγαθουργία όμών αυτή* εύεργετούμεν μόνον το 

σώμα του πεινώντο; και του γ;μνοϋ, καί τούτο πρός 

ώραν* τό δέ πνεύμα αύτοΰ, τό όποιον έξελέχθη καί π ρ ο -

ωρίσθη εί; τήν αυτήν μεθ ημών άθανασίαν, παραμελοΰν-

τ ε ; άφώτιστον, άπαρνούμεθα εί; αυτό τήν όφειλορένην 

χειραγωγίαν, έτι μάλλον εί; αυτό άναγκαίαν ουσαν προς 

τόν ύψηλόν προορισμόν, ή όσον εί; τον πεινώντα καί. τον 

γυμνόν ό άρτο; καί τό ίμάτιον. 

Εξαιρέτω; δέ όφείλομεν νά έξαπλώμεν τήν διδασκαλίαν-

καί τήν παίδευσιν εί; τήν ευαγή νεολαίαν, έάν θέλωμεν 

άσοαλέστατα άμα καί τελε;φορώτατα νά συνεργώμέν εις 

τήν τοϋ ανθρωπίνου πνεύματο; φώτισιν καί έξευγένισιν. 

Τή ; νεολαία; τόν νουν έπισκοτίζει μάλιστα καί άπατη έκ 

τ ή ; απειρία;, καί πρόληψις έκ τή ; αγωγή;, καί σφαλερά 

περί τών πραγμάτων κρίσις* τά όποια ταϋτα, έάν παρα-

αεληθώσι κατά τήν πρώτην αυτή; άνατροφήν, θέλουσιν 

έπειτα αποδείξει εί; τήν κοινωνίαν πολίτα; πλήρεις ελατ 

τωμάτων καί κακιών, αχρήστους καί εί; εαυτού;, καί εις 

τόν πλησίον. Και διά λόγων λοιπόν καί συμβουλών, καί 

δί έργ-ων καί διά χρημάτων όφείλομεν κατά πάντα τρόπον 

νά συμπράττωμεν εί; τήν πρόοδον τών σχολείων, τών 

Ιερών τούτων καταγωγίων τού ανθρωπισμού, φροντίζοντες, 

όπου μέν έλλείπουσι, περί τ ή ; συστάσεω; αυτών* όπου δέ 

είναι ατελή, περί τ η ; κατά τό δέον βελτιώσεως αυτών 

καί τελειοποιήσεω;* όπου δέ μάλιστα εύδοκιμούσι, περί 

τ η ; ς-ερεώσεω; και διατηρήσεως αυτών, διά νά δ ι δ α χ -

θ ώ σ ι π ο λ λ ο ί , κ α ί π λ η θ υ ν θ η ή γ ν ώ σ ι ; , 

καί ή έξ αυτών ευλογία διαχυθη επί πολλού;. Διδασκα

λία δέ πρέπει νά έξαπλοΰται έκ τών σχολείων τούτων π 
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ύγιαίνουσα, ή μορφούσα τό λογικόν, ή ρυθμίζουσα τά 

ήθη, ή άπαλλάττουσα τ ή ; δεισιδαιμονία;* βιβλία δέ καί 

συγγράμματα νά παραδίδωνται εί; τ ή ; νεολαία; τά ; χεί

ρα; ουχί τά τό ήθος καί τό πνεύμα άποκτείνοντα, άλλά 

τά δντω; τόν μέν νουν φωτίζοντα, τήν δέ καρδίαν μορ-

φοϋντα καί διαπλάττοντα. Τά βιβλία δικαίω; λογίζον

ται ώς αξιόλογα τινα όργανα, διά τών οποίων τάχιστα 

μεταδιδόμενον κοινοποιείται τό καλόν ή τό κακόν* όθεν 

καί δεν πρέπει ν' άδιαφορώμεν περί τ ή ; αξία; αυτών* 

διότι τό μέν καλόν βιβλίον είναι πολλάκι; ό εύεργετικώ-

τατο; τοϋ ανθρώπου φίλο;, άναπληρών παρ αύτώ τήν 

μ.ετά τών σοφών καί έξοχων ανδρών ζώσαν άνατροφήν* 

το δέ κακόν, ό βλαβερώτατο; αύτοϋ εχθρό;, ό καταστρέ-

«ρων τά ύπό τ ή ; όρθή; διδασκαλία; ο'ικοδομηθέντα. 

όφείλομεν δέ προ πάντων, τόν αληθή τοϋ ανθρωπίνου 

πνεύματο; φωτισμόν έχοντε; προ οφθαλμών, νά στηρίζω*-

μεν καί νά κρατύνωμεν τήν νεολαίαν εί; τ ή ; άμωμήτου 

ημών χριστιανική; θρησκεία; τήν θείαν καί ύψηλήν διδα-

<τκ«λίαν, ήτις είναι τ ή ; αιωνίου ημών σωτηρία; ή πηγή* 

διότι τά Ιερά τών άγίοιν γραφών βιβλία, τά θ ε ό π ν ε υ -

σ τ α κ α ί ω φ έ λ ι μ α π ρ ο ; δ ι δ α σ κ α λ ί α ν , π ρ ο ; 

έ λ ε γ χ ο ν, π ρ ο ; έ π α ν ό ρ θ ω σ ι ν , π ρ ο ; π α ι -

δ ε ί α ν, αυτά μόνον δ ύ ν α ν τ α ι νά μα; σ ο φ ί σ ω -

σ ι ν ευθύ; έκ παίδων, καί ή δ η λ ω σ ι ; τ ώ ν έν αύ-

το'ι; λ ό γ ω ν τοϋ Θεοϋ νά μα; φ ώ τ ι σ η καί σ υ ν έ τ ι σ η 

εί; σωτηρίαν. Της θεία; δέ ταύτη; διδασκαλία; αϊ φω

τοβόλοι άκτΐνε; εχουσι προςέτι καί τούτο ίδιον, ότι δια-

σκεδάζουσαι άπό τοϋ πνεύματος ημών τό σκότο; τ ή ; 

άγνοια; καί άμαθίας, είςπέμπουσι φωτισμόν, εί; ενάρε

τους πράξει; καρπβφορώτατον, καί λ ά μ π ο ν τ α φωτει

νότατα έμπροσθεν τών ανθρώπων* ό γάρ κ α ρ π ό ; 

τ ο ύ π ν ε ύ μ α τ ο ; , λέγει τό θεόπνευστον στόμα τοϋ δι

δασκάλου τών εθνών Παύλου, έν π ά σ η άγαθωσύνη 

κ α ί δ ι κ α ι ο σ ύ ν η καί άληθε ία (α). Ειλικρινή; και 

ανυπόκριτος ευσέβεια* άγαθότη; καί φιλανθρωπία προ; 

πάντας, ουχί μόνον φίλου;, άλλά μάλλον καί προ; εχθρού;* 

δικαιοσύνη αυστηρά, πάσαν άποστρεφομένη πλεονεξίαν* 

αλήθεια καί έν λόγοι; καί έν έργοι;, είναι τά βέβαια καί 

«ψευδή σημεία, άπό τών οποίων γινώσκομεν τόν αληθή 

φωτισμόν* εί; δντινα ταϋτα δεν ύπάρχουσιν, εκείνο; άς 

μή καυχάται, ότι εχει πεφωτισμένον τό πνεύμα. 

( ι ) Π;όί έφισ. ί. } . 

Συνιδόντε; λοιπόν ήδη, τί ; δ αληθή; καί σωτήριο; φω

τισμό;, καί τίνα τά έξ αύτοϋ προερχόμενα εϊ; τήν ανθρω

πότητα αγαθά, έτι δέ καί τό καθήκον τοϋ νά συντελώυ.εν 

εί; τήν έπί μάλλον καί μάλλον διάδοσιν αύτοϋ, ά; άγω

νιζώμεθα πάντε;, έκαστο; κατά τδ μέτρον τ ή ; ιδία; δυ-

νάμεω;, εί; τδν ευγενή τούτον σκοπόν ή δέ επιτυχία αύ

τοϋ τήν μέν κλεινήν ημών πατρίδα θέλει πάλιν ανυψώσει 

εί; τόν τ ή ; αρχαία; αυτή; δόξη; κολοφώνα, τά δέ τέκνα 

αυτή; θέλει αναδείξει απογόνου; γνησίου; τών αθανάτων 

εκείνων προγόνων, οιτινε; έμεγαλύνθησαν κυρίως, διότι 

έκαλλιέργησαν τά σπέρματα τοϋ φωτισμού καί τ ή ; επι

στήμης, καί μετέδωκαν αυτά ει; άπασαν τήν ανθρωπό

τητα. Αλλ' επειδή τοιούτον αγαθόν χωρί; τ ή ; θεία; αν

τιλήψεως είναι δύσκολον, μάλλον δέ αδύνατον νά κατορ-

θωθη, ά; έπικαλώμεθα πάντοτε μετά πεποιθήσεω; τήν 

θείαν ταύτην άρωγήν, λέγοντε; έκαστο; τό Δαυϊτικόν 

έκεινο* Σύ, Κ ύ ρ ι ε , φ ω τ ι ε ΐ ; λ ύ χ ν ο ν μ ο υ , ό 

θ ε ό ς μου φ ω τ ι ε ι ; τό σ κ ό τ ο ; μου (α). 

Η Χ Η Ρ Α Τ Η Σ Ζ Ε Χ Α Ρ . 

Ό Καδής της Ζεχάρ, Βενδεχηρ καλούμενος, συ-

νηντησε' ποτε χήραν τινά, ήτις ηλαυνε τον προ αύτης 

βαδίζοντα ονον της, και εκλαιεν όλονέν β διά τί κλαί-

εις, πτωχή γύναι; την λε'γει.— « Ναι! πτωχή γυνή! » 

άπεκρίδη αύτη δακρυρροούσα' « ό ονος ούτος, ό κενός 

ούτος σάκκος, δστις ίπ' αυτού κείται, καί ή στολή, ητις 

περικαλύπτει τήν γυμνότητα μου, τ α ύ τ α είναι τ ά μό

να λείψανα της περιουσίας μου* πάντα δέ τ ά επίλοιπα 

μού τ ά άφτίρεσεν ό Καλίφης. » — « καί ιΐς τί συνί

στατο ή επίλοιπος περιουσία σου;» ηρώτησενέκθαμβος 

ό Βενδεχήρ.— ειχον μικράν τινά επαυλιν αυτη ήτβν 

ή κληρονομιά τών προπατόρων τού αποθανόντος αν

δρός μου καί τών ιδικών μου* αυτη ητο κτήμα προ

σφιλές εις ημάς υπέρ πάν άλλο* ενταύθα έγεννηθημεν 

καί άνετράφημεν* ε'νταΰδα έλαβε τήν αρχήν της η κοι

νή ημών τρυφερά αγάπη* ενταύθα τε'λος πάντων συνε-

ζεύχθημενκαί άπηλαύσαμεν την γλυκεϊαν ευχαρίστη-

σιν άδολου αγάπης καί ακαμάτου φιλοπονίας. Μά-

0 ) ιζ'. 1 9 . 
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λίστα δέ πνέων ήδη τ ά λοίσθια ό αγαθός σύζυγος μου 

μέ παρεκάλεσε νά φροντίσω, ώστε τό μικρόν μας τοΰτο 

κτήμα, το οποίον μας είχον καταλίπει οί πατέρες ημών, 

να μη περιέλθη είς ούδένα άλλον, ειμή εις τόν υίόν μας, 

δατις ί'σως την στιγμήν ταύτην εν τω στρατοπέδω 

του Καλίφου χύνει τό αίμα αύτοΰ, μαχόμενος υπέρ 

τοϋ κυρίου του, όστις αφαιρεί της μητρός του τ ά πάν

τ α » β και δια ποίαν αίτίαν, ηρώτησεν ό Κάδης, ελα-

βεν ό Καλίφης τό γήπεδόνσου τοΰτο; « διότι θέλει να 

οικοδόμηση εν αύτώ λαμπρόν τι παλάτιον » άπεκρίθη ή 

χήρα. Πανάγαθε Θεέ! είπε καθ' εαυτόν ό Κα^ής" 

ό άπληστος ούτος έχει τοσαΰτα παλάτια καί αγρο

κήπια, και δια μίαν μόνον φαντασίαν, ίνα εχη εν ετι 

περισσότερον, αποδιώκει πτωχήν γυναίκα από τό ϊδιον 

αύτη; κ τ ή μ α ! « καί οποίαν αντί τούτου άποζημιωσιν 

σοι ε'δωκεν; 9 ηρώτησεν ό Βενδεχήρ.— β άποζημιωσιν; 

ούδεμίαν » άπεκρίθη ή χήρα' « κατ' αρχάς μοί προσέ

φερε μικράν τινα χρηματικήν ποσότητα" επειδή όμως 

εγώ δεν ήθελον νά πωλήσω τό τοσούτον προσφιλές μοι 

άγροκήπιον, μου τό άφήρπασε δια της βίας. » — Καί 

δεν παρέστησας εις αυτόν την λυπηράν καί δεινήν θέ^ 

σι ν σου; 9 έπρόσθεσεν ό Καδής" <( προσε'πεσα κ α τ ά γης 

ενώπιον του, άπεκρίθη ή χήρα φλογερόν δάκρυ χέουσα, 

κατέβρεξα τους πόδας του μέ τ ά δάκρυα μου, τόν πα-

ρεκάλεσα, τόν καθικέτευσα, καί, τέλος, τ ω είπον πάν 

δ,τι ό πόνο;, ή θλίψ'.ς, καί ή απελπισία μου μοί ενέ

πνευσαν" ί καί ή γυνή δεν ήδύνατο νά εξακολούθηση 

ύπό των συνεχών λ υ γ μ ώ ν — ή δέ ικεσία σου αυτη ου

δόλως έπενήργησεν επί τοΰ πνεύματος αύτοΰ; ήρώτησε 

ό Καδής συμπάσχων"— « μέ απέπεμψε μέ δλην την 

δυνατήν σκληρότητα » άπήντησεν αύτη δακρυρροοΰσα. 

Ό Βινδεχηρ άνέολεψε τότε προς τόν ούρανόν καί άνα-

στενάξας εκ βάθους καρδίας, « Παντοδύναμε, λέγει, 

πάτερ τών ανθρώπων! Σέ αντιπροσωπεύει ούτος ενταύθα 

επί της γής, καί δύναται ν' άποπέμπη άφ' έαυτοΰ εκεί

νους, οΐτινες δεν ζητοΰσιν άλλο τ ι , ειμή δ,τι ή δικαι-

σύνη καί επιείκεια απαιτεί" εν' ω σύ ανέχεσαι μ ε τ ά 

μακροθυμίας καί υπομονής τάς άνεπιεικεστάτας καί 

άδΐκοτάτας τών θνητών δεήσεις; Γυνή! είπε μέ σπου-

δαΓον καί σταθερόν τόνον φωνής μετά τήν σιωπηλήν 

ταύτην παΰσιν. "Αφησε μοι τον ονον σου καί τόν σάκ-

κον επί βραχύν τινα χρόνον, καί ακολουθεί μοι μακρό

θεν ισχύω μικρόν τι παρά τω Καλιφη" ποΰ είναι, 

ήδη ούτος; « τήν στιγμήν ταύτην, ευρίσκεται ούτος, 

άπεκρίθη ή χήρα, εις τό άγροκήπιον, τό όποιον άλλο

τε ώνόμαζον ίδικόν μου. Ά λ λ ά τί θέλεις τόν ονον; 

(( εσο άφροντις περί τούτου, καί ακολουθεί μοι έπρόσθι-

σεν ό Καδής, δστις ελαβεν αμέσως τόν ονον καί εδρα-

με προς άναζήτησιν τοΰ Καλίφου" — ό δέ Καλίφης 

υποδεχθείς καί άσπασάμενος αυτόν φιλικώς (( προ 

πολλού ήδη χρόνου δέν σέ είδον, Βενδεχήρ, λέγει προς 

αυτόν, καί πώς συνέπεσεν ήδη εις τήν στιγμήν ταύτην 

νά σέ 'ίδω; - Υψηλότατε έξάρχων τών πιστών, άπήν

τησεν ό Βενδεχήρ, τήν στιγμήν ταύτην ώμίλησα π τ ω -

χήν τινα γυναίκα από τήν οποίαν. . . . » « συμπε

ραίνω τί θέλει ακολουθήσει, διέκοψεν αυτόν ό Καλίφης 

μέ σπουδαίον τόνον, καί δέν επιθυμώ νά ακούσω τι πε-

ριπλέον" ή σκληροτράχηλος άς τιμωρηθή ήδη αυ

στηρώς διά τήν αυθάδη διαγωγήν της" ή μήπως δεν 

κείται έπ' έμοί νά διατάσσω αυθαιρέτως περί της πε

ριουσίας καί της ζωής τών υπηκόων μου; » « ή δύ-

ναμίς σου ενταύθα επί της γής, άπεκρίθη ό Καδής, 

είναι βεβαίως μεγάλη καί απεριόριστος" άλλ' ούδ' 

απαιτεί πλέον ή πτωχή χήρα νά τ ή ε'πιστρα^ή τό 

πρώην κτήμα της, απαιτεί δέ μόνον μικράν τινα άνά-

μνησιν, καί αν μοί τό συγχωρής θελω πληρώσει γής 

τόν σάκκον τούτον, συμφώνως μέ τήν έπιθυμίαν της. » 

Κ Τούτο δύναται νά τό λάβ-ρ, άπεκρίθη ό Καλίφης μει

διών, καί δέκα σάκκους μάλιστα πλήρεις γής αν ήί,ελε. 

Οσονούπω, Βενδεχήρ, δέν θέλεις γνωρίζει πλέον τον 

τόπον τούτον. Ε ν τ α ύ θ α μέν θέλει άνεγερ&ή μεγαλο

πρεπές παλάτιον, εκεί δέ θέλει καθωραίζει τήν πρόο-

ψιν αύτοΰ καταρράκτης, καί μακρύτερον έκείσε θέλει 

άνυψοΰσθαι υψηλότατος Πύργος, άπό τοΰ όποιου δύ

ναται τις νά επιβλέπη όλόκληρον τόν τόπον" » « ού

τως; 9 ύπε'λαβεν ό Βενδεχήρ, δστις εν τοσούτω είχε 

πληρώσει γής τόν σάκκον" « τό έργον μου οσονούπω 

θέλει είσθαι τετελεσμένον, υψηλότατε εξάρχων τών πι

στών, καί λοιπόν συγχώρησαν μοι νά αποτείνω προς 

σέ ακόμη μίαν παράκλησιν, ήτις επίσης ώς καί ή πρώ-
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τη είναι λίαν ασήμαντος 9 « εσται σοι συγκεχωρημέ-

νον 9 έπρόσθεσεν ό Καλίφης" s ό σάκκος έπληρώθη 

γή;, εξηκολούθησεν ό Βενδεχήρ, καί ήδη, Μεγαλειότατε 

έςάρχων τών πιστών, καθικετεύω βοήθησόν μοι, ίνα 

φορτώσω αυτόν επί τοΰ όνου" a « οποία αλλόκοτος 

παράκλησις! άνέκραξε μετ' άγανακτήσεως ό Καλίφης" 

πώς δύνασαι νά απαίτησες τούτο παρ εμοΰ; προσκά-

λεσον ένα εκ τών δούλων μου, καί άς σέ βοηθήσ·η. 9 

« Συγχώρησον, εξάρχων τών πιστών, Ιπανέλαβεν ό 

Καδής, ίνα έξαιτήσωμαι παρά σοΰ καί ταύτην ακόμη 

τήν χάριν, τήν οποίαν σέ καθικετεύω ταπεινώς νά μή 

μέ τήν άπαρνηθής. 9 — « Παράφρων! άνέκραξε πά

λιν ό Καλίφης" τό φορτίον τοΰτο είναι λίαν βαρύ δί 

έμέ! 9 λίαν βαρύ ; είπεν ό Καδής" ό πλήρης γής ού

τος σάκκος σοι φαίνεται λίαν βαρύς, ελάχιστον τ μ ή μ α 

τοΰ γηπέδου, έφ' ου ίστάμεθα; ώ Κύριε! Καί δέν 

φρίττεις αναλογιζόμενος τήν ήμέραν έκείνην, καθ' ην 

θέλεις παρασταθίί ενώπιον τοϋ αδυσώπητου εκείνου καί 

ίδινχ-ΰ σου καί ημετέρου δικαστοΰ, καί καθ' ην ού 

μόνον ό πλήρης γής ούτος σάκκος, άλλά καί όλόκληρον 

τό άγροκήπιον, μεθ' δλων τών παλατιών καί τών 

πύργων, τους οποίους έπ' αύτώ θέλεις ανεγείρει μεθ' δλων 

τών δακρύων, μέ τ ά οποία οί δυστυχείς κατέβρεξαν 

αυτό εξ αιτίας σου, ήούνατο νά άποβή φορτίον πολλώ 

τω μίτρω βαρύτερον καί χαλεπώτερον διά τήν ψυχήν 

σου; επί τής γής είσαι βεβαίως απεριόριστος άρχων 

καί κύριος" εν μόνον νεΰμά σου αρκεί, ίνα συντέμη 

τήν ζωήν τού άνθρωπου, καί μία μόνη λέξις σου χιλιά

δας ανθρώπων κατακρημνίζει εις τήν δυστυχίαν. Ά λ λ ' 

έρχεται ώρα καθ' ην θέλεις παρασταθήν είς τήν αυτήν 

μέ τους δούλους σου τάξιν* « εις τήν αυτήν μέ τούς 

δούλους μου τάξιν; 9 ηρώτησεν ό Καλίφης: — « αλλ' 

άπατώμαι' επανέλαβε πάλιν τόν λόγον ό Βενόεχήρ" 

•η ενταύθα μεγαλητέρα σου προτίμησις καί υπεροχή 

δέλει σέ καταντήσει εις μεγαλητερας εκεί βασάνους και 

άλγηδόνας" διότι, επειδή ενταύθα έχεις άσυγκρίτως 

μεγαλήτερον τών άλλων κύκλον ενεργείας, δί άσυγκρί

τως τιμιώτερα καί πλειότερα οφείλεις καί νά απολο-

γηθής εκεί. Διότι έκαστος μέν τών υπηκόων σου 

έφείλε' νά δώση λόγον ενώπιον τοΰ αδυσώπητου ^κεί

νου δικαστού, μόνον δί δσα αυτός έκέκτητο, σύ δμως 

διά πάντα, δσα σύμπαντες ημείς κατέχομεν. ' ϊγίαινε! 

καί συγχώρησον τόν δούλόν σου διά τήν τόλμην 

ταύτην. » ό Βενδεχήρ ηθέλησε τότε νά άποσυρθίί. Ό 

δέ Καλίφης έντρομος διά ταύτα γενόμενος καί άνα-

χαιτίσας αυτόν, « νά σοι συγχωρήσω; τόν λέγει" 

άπ' εναντίας μάλιστα σοι οφείλω μυρίας χάριτας, δτι 

μέ απέτρεψας άπό τοσούτον μεγάλην άδικίαν, τήν 

οποίαν έξ ημισείας ήδη έπραξα. Προσκάλεσον τήν 

δυστυχή χ ή ρ α ν άς παραλαβή οπίσω τήν πατρικήν 

της κληρονομιαν, καί ίνα αποζημιώσω αυτήν διά τ ά 

δάκρυα, τ ά οποία ή ώμότης μου εξέθλιψε τών οφθαλ

μών της, θέλω επαυξήσει ε'ις τό διπλάσιον τό άγροκή

πιον της έκ τών κήπων μου, οΐτινες συνορεύουσιν αύτώ. 

Σύ δέ δέν θέλεις εγκαταλείψει πλέον τοΰ λοιπού τήν 

βασιλικήν μου άκολουθίαν, ίνα τύχω εύκαιρίαν νά σέ 

ανταμείψω επαξίως διά τάς συνετάς καί ειλικρινείς 

ταύτας συμβουλάς σου. Οί κυβερνώντες εχουσιν από

λυτον ανάγκην τής φι7ακής αντιλήψεως είλικρινοΰς καί 

συνετοΰ συμβούλου, δστις τίποτε δέν τρομάζει, ίνα λ α -

τρεύη τήν αλήΟειαν, καί δστις πάντοτε επιδεικνύει εις 

αυτούς τ ά αμαρτήματα καί τάς παρεκτροπάς των, 

καί τούς αποτρέπει είλικρινώς άπό ταύτα . Σύ λοιπόν 

οφείλεις τού λοιπού νά ήσαι διά παντός ό Ιμος φίλος 

καί σύμβουλος. 

Ν. Δ. Τ. 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ Κ Ι Ν Α Ι Ω Ν . 

Η μεγάλη διαφορά, τήν οποίαν ή Κιναΐκή νομοθεσία 

έσύστησε μεταξύ τής διαδικασία; τών διά τοϋ θανάτου 

τοϋ ένοχου τιμοιρουμένων έγκλ.ημάτων, καί τ ή ; τών 

εγκλημάτων, επί τών οποίων ό νόμο; επιβάλλει άλλα; 

ποινάς, αποδεικνύει τό Κιναϊκόν έθνος άξ.ον νά κατατα-

χθη μεταξύ τών μάλλον εξευγενισμένων εθνών τοϋ κόσ

μου. Διότι ούδαμοϋ ό κατηγορούμενο; δι έγκλημα τής 

έσχατη; τιμωρίας περιςΌίχεϊται ύπό τοσούτων ευνοϊκών 

προ; αυτόν νομικών διατυπώσεων, $ούδέ προστατεύεται 

ύπό τοσούτων σοφών αναβολών δυναμένων νά εύκολύνωσι 

τήν άπόδειξιν τής άθωότητος αύτοϋ, οσας ή Κιναΐκή νο-
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μοθεσία επιβάλλει κατά τοιαύτα; περις-άσεις. Πάσα έγ-

κλην-χτική κατηγορία, συνεπιφέρουσα τήν ποινήν τοϋ θα

νάτου, καθυποβάλλετχι άλληλοδιαδόχω; ύπό τήν έξέτασιν 

και συζήτησιν ες διαφόρων δικα-ηρίων ΐζτίρτηαένων άπ' 

άλλήλίον, και επί τέλου; ή όριι-ική άπόφασι; τ ή ; ένοχη; 

του κατηγορουμένου εκδίδεται υπό του ανωτάτου δικχτη-

ρίου, προεδρευομένου ύπό τοϋ ιδίου Αύτοκράτορο;, όστις 

οφείλει να υπογραφή ιδιοχείρως και τήν έκτέλεσιν πάση; 

κεφαλική; ποινής, ήτι; μολαταύτα δέν εκτελείται, ειμή 

μετά έν ετο; από τ ή ; έκδόσεω; τ ή ; καταδικαστικής 

αποφάσεως. 

Αλλ' εί; τά έγκλήυ-χτχ, εις τά όποια ό νόμο; επιβάλ

λει άλλα; ή τήν τοϋ θανάτου ποινήν, ή Κινχ'ίκή διαδικα

σία είναι πολλά συνοπτική, άπλή και ταχεία* διότι οί 

ονομαζόμενοι Μανδαρίνοι της δικαιοσύνης έχουσιν έν 

τα!; ο'ικίαι; αυτών αϊθουσάν τινα διατεθειμένων έν είδε·, 

άκοοατηρίου, ένθα δί; τ ή ; ήμερα; καθήμενοι ενώπιον 

τοχπ*έζη; κεκαλυμμένη; ύπό πρασίνου τάπητο;, καί 

έχοντε; έκ δεξιών μεν τον δημόσιον κατήγορον, έξ άρι-

*-εοών δέ γραμματέα τινά, δικάζουσιν όλα; τά; λοιπά; 

εγκληματικά; υποθέσει;. Και ό μέν κατηγορούμενο; φέ

ρεται έκεϊ συνωδευμένο; ύπό φυλάκων, παρουσιαζόμενο; 

δέ πίπτει πρηνής ενώπιον τ ή ; τρχπέ-η;, στηρίζων τά; 

δύο χΐϊρχ; έπί τοϋ έδάφου;* παρά δέ τήν πλευράν αύτοϋ 

ΐσταται αξιωματικό; ώπλισμένο; δια μακρά; ράβδου* ό 

δέ δηαόσιο; κχτήγορο; εκθέτει τήν ύπόθεσιν και τήν 

γνωμοδότησιν αύτοϋ, κχτά τήν οποίαν ό Μανδαρίνο;, 

χωρί; νά προφέρη ώ; έπιτοπλείτον ουδέ λέξιν, λαμβάνει 

έκ τινο; παρακειμένου κιβωτίου αριθμόν τινα μικρών ξυ-

λαρίων, τά όποια ρίπτει έπί τοϋ έδάφου;, έξχκολουθών νά 

καπνίζη τήν πίππαν αύτοϋ, ή νά πίνη τό τέίον* ό διά τ ή ; 

μακρά; ράβδου ώπλισμένο; αξιωματικό; συλλέγει και 

αριθμεί τα μικρά ταϋτα ξυλάρια, έκα<τον τών όποιων ισο

δυναμεί νομικώ; προ; πέντε ραβδισμού;, και άφαιρών 

πάντοτε £ν έξ αυτών, ώ; χάριν προ; τον ενοχον έν ονό

ματι τοϋ αύτοκράτορο;, αρχίζει άμέσω; έν τή ιδία αϊ-

θούση τήν έκτέλεσιν τ ή ; αποφάσεως. Η δέ ποινή αύτη 

τοϋ ραβδισμού εφαρμόζεται τοσούτον συνεχώς, ωςζ δέν 

νομίζεται ατιμωτική, ειμή οταν ύπερβαίνη τον αριθμόν 

τών είκοσι ραβδισμών. Μετά τήν έκτέλεσιν της αποφά

σεως ό ένοχο; εγείρεται και γονατίζων ενώπιον τοϋ δικα

ίου εύχαρις-εΐ αυτόν διά τήν συγκαταβατικήν έπανόρθω-

σιν, τήν οποίαν ό δικα-ή; εύηρεστήθη νά έφαρμώση ε'ι; 

τό έγκλημα αύτοϋ. Αλλ' οταν ο'ι ραβδισμοί ύπερβαί-

νωσι τους είκοσιν, ό ραβδισθεί; δέν είναι ύπόχρεω; νά 

ευχαρίστηση τον δικαστήν. 

Πλήν δέ τ ή ; ποινή; τοϋ ραβδισμοϋ, τήν οποίαν ό Μαν

δαρίνο; δύναται νά έκτείντ, ή συστείλη κατά τήν ιδίαν 

αύτοϋ εύχαρίστησιν, δύναται ούτο; νά έφαρμώση και 

διαφόρου; άλλα; ποινά;, τινέ; έκ τών όποιων είναι αξιοπε

ρίεργοι. Δ,ιότι τού; μέν χρεωκόπου; και απατεώνα; έμ

πορου; καταδικάζει ε'ι; τήν ποινήν τΐ,ς αιώρας, ήτις 

συνίσταται ε'ι; τό νά κρεμάσωσι τον ένοχον διά σχοινιών 

έκ τών ώμων και τών σφυρών τών ποδών, άφίνοντες 

αυτόν καιρόν τινα έκτεθειμένον μετέωρον έν ύπαίΤρω 

τόπω* τού; δε ύβρίσαντας ευγενή τινα 'ιδιώτας προσηλοϋ-

σιν έπί στήλης έκ τοϋ ώτίου, τό όποιον ό δήμιος τρυπά 

διά βέλου;, ή άλλου οξέος εργαλείου. 

Αλλά συνηθεστέρα πασών τών ποινών είναι ό χυφων, 

ή κλοιό; ξύλινος, τόν όποιον θέτουσι περί τον τράχηλον 

τοϋ ένοχου, και όστις έχει τοσαύτην περιφέρειαν, ώστε 

έαποδίζει αυτόν τοϋ νά βλέπη τό λοιπόν αύτοϋ σώμα, ή 

νά πλησίαση τάς χείρα; εί; τό στόμα, και ει; τοιαύτην 

κατάστασ.ν άφίνουσιν αυτόν έκτεθειμένον καιρόν τινα, 

προσδιοριζόμενον επίσης κχτά τήν άρέσχειαν τοϋ Μανδα

ρίνου, άλλά σπανίως υπερβαίνοντα τό Εν ετο;* ή δέ ποινή 

1848 Κ Α Ι Τ Ε Ρ Π Ν Ω Ν Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν . 1 5 5 

κύτη τοϋ κύφωνο; τελειοποιηθείσα κατήντησεν ε'ι; τήν 

ΗτΑ τ ή ; παρούση; ίιμών εικονογραφίας παριστωμένην, 

ήτις συνίσταται εϊς τό νά κλείωσι τόν λαιαόν τού ένοχου 

εί; σιδηρούν κύφωνα έχοντα βάρος τεσσαράκοντα, μέχρι 

έξήκοντα, εκατόν, και πολλάκις διακοσίων Γαλλικών 

λιτρών* (ήτοι 6 6 . περίπου οκάδων)* ό δέ κύφων ούτος, 

καθώς και τά έν τοις ποσί τοϋ ένό.χου σιδηρά δεσμά, 

συνέχονται δί άλύσων έξηρτημένων και κινουμένων έπί 

όρθώ; Ιστάμενη; σιδηρά; ράβδου, υψηλή; £ξ έω; έπτά | 

Γαλλικών ποδόύν και τό μέν άνω μέρο; τ ή ; σιδηρά; 

ταύτη; ράβδου καμπυλοϋται έξ αμφοτέρων τών μερών, 

έκ δέ τοϋ άκρου τ ή ; μια; τών δύο τούτων καμπυλοτήτων 

κρέμαται άπό μικρά; άλύσου σιδηρούν πινάκιον, έφ' ού 

είναι γεγραμμένα τό όνομα τοϋ ένοχου, τό πραχθέν έγ

κλημα, και ό χρόνο; τ ή ; διάρκεια; τ ή ; ποινή;* εί; δέ τό 

κάτω μέρο; υπάρχει τετράγωνο; σανί;, έπί τ ή ; οποία; 

ό ένοχο; δύναται, άν θέλη, νά καθίση. Ενίοτε δέ κατά 

τήν αρχήν καί τό τέλο; τών είρημένων ποινών, ό ένοχο; 

λαμβάνει καί τινα; ραβδισμού;. 

Γενικώ; δέ κατά τήν Κιναϊκήν νομοθεσίαν όλα τά εγ

κλήματα καί αμαρτήματα δύνανται νά έξαγορασθώσι διά 

χρημάτων, ή καί νά παρουσιάσωσιν ο'ι ένοχοι άλλου;, έφ 

ών νά έκτελεσθη ή καταψηφισθείσα ποινή, μέχρι καί αύτη; 

τ ή ; κεφαλική;* όσον δέ παράδοξο; καί άν φαίνηται ή 

παραχώρησι; αύτη ώ; προ; τήν κεφαλικήν ποινήν, άλλ' 

ή έλπί; τοϋ ότι κατά τό μεταξύ τής αποφάσεως καί τ ή ; 

έκτελέσεω; ενιαύσιον διάτημα ό αυτοκράτωρ, ώ; συνεχώ;· 

ακολουθεί, ήθελε μετριάσει τήν κεφαλικήν ποινήν, ενθαρ

ρύνει τινά; δυστυχεί; εις τό νά έμπορευθώσιν έπ' αμοιβή 

χρημάτων τόν κίνδυνον τ ή ; ίδια; αυτών ζωή; . 

Η άλογο; καί βάρβαρο; αύτη Κινα'ίκή δικονομία, ή 

επιτρέπουσα τήν άντικατά'-ασιν τοϋ ένοχου,, αποδεικνύει, 

ότι ο'ι νοαοθέται της Κίνα; ε'ιχον πολλά σφαλεράν ίδέαν 

περί τοϋ σκοποϋ, δί ον ή κοινωνία ήναγκάσθη νά παρα-

ή τήν θανάτωσιν τοϋ ένοχου. 

ΕΠΙΤΟΜΟΣ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α . 

ΤΩΝ Ε Ν ΤΗ Ε Υ Ρ Ω Ι Ι Η Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Α 

Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ω Ν ΑΠΟ Τ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Τ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ 1 Α -

Ν 1 Κ Ι Ι Σ Ε Π Ο Χ Η Σ Μ Ε Χ Ρ Ι TOΥ Δ Ε Κ Α Τ Ο Υ 

Ε Ν Ν Α Τ Ο Υ Α Ι Ω Ν Ο Σ . 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α'. 

ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

TOT ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΤΣ. 

Της ιστορίας έργον δέν είναι "χο'νη η τών συμβάντων, 

αλλά καί η της προόδου τής βιομηχανίας καί τού εμ

πορίου διήγησις - καί πολλάκις εφεύρεσίς τις, η άνα-

κάλυψις, ή νέα βιομηχανία μετήλλαξαν τών εθνών 

τήν τύχην* ή μεταφορά φυτού τίνος, ως ή άμπελος, εν

τόμου τινός, ώς ό μεταξοσκώληξ, ή απλούς τις αγρονο

μικός νεωτερισμός, αρκεί νά μεταβάλη τήν κ α τ ά σ τ α -

σιν ολοκλήρου λαού. 

' ϊπο τοιαύτην 'ε'ποψιν γράφοντες το πονημάτιον 

τούτο καί πριν ακόμη περιγράψωμεν τον κατά τους 

νεωτέρους χρόνους προοδευτικον δρόμον τών γραμμά

των, τών επιστημών, καί τών τεχνών, θέλομεν θεωρή

σει επιτροχάδην τον ε'πί τών 'Ρωμαίων Αυτοκρατόρων 

Ενρωπαϊκον πολιτισμόν. 

Γενικώς δέ ό πολιτισμός τής Ευρώπης είναι καί 

παλαιότατος, καί μάλλον προωδευμένος, ή ό τών λοι

πών τού κόσμου μερών, άμα μέν, ένεκα τής ευκρασίας 

τού κλίματος, τής ευφορίας τής γής καί τής ευκολίας 

τής συγκοινωνίας δλων τών μερών αυτής, περιστατι-

κων αναποφευκτως αναγκαίων εις τοις πρωτας του 

πολιτισμού προόδους, άμα δέ ένεκα τών έν τόΐς κόλ-

ποις αυτής δαψιλών μεταλλείων τών γαιανθράκων καί 

τού σιδήρου, συμβαλλόντων μεγάλως εις τήν ταχεΓαν 

πρόοδον τής βιομηχανίας. 

Έ π ί τών τεσσάρων πρώτων άπό Χριστού αιώνων, 

ή Ε λ λ ά ς , ή Γαλλ ία , ή Ισπανία, καί μάλιστα ή Ι τ α 

λία, ήσαν πανταχού πλήρεις μνημείων. Ά λ λ ' απέ

ναντι τών απέραντων εκείνων οικοδομών, τών οποίων 

ή κομψότης καί στερρότης άντέσχεν είς τους παμφά-

ίεχθ 
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"γους αιώνας, απέναντι τών πολυτελών εκείνων ανακ

τόρων και ευρύχωρων μωσαϊκών, άτινα μόνα παρε'-

χουσι δείγματα ανωφελούς πολυτελείας, τ α νοσώδη 

έλη, αί άθλιαι καλύβαι αίτιώνται ώς αλαζόνας και 

άδδηφάγους τούς ηγεμόνας εκείνων τών εθνών. 

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η . 

Ή φυσική είχε μόλις μικρόν προοδεύσει, ή δέ χ η 

μεία, ώς και ή χειρουργία εμελλον ν' άναφανώσι μετά 

1 5 0 0 ετη. Μόνη ή Ι α τ ρ ι κ ή ειχε φθάσει, χάρις εις 

τόν Ίπποκράτην, εις έντελειαν δυσανάλογον προς τάς 

λοιπάς έπιστήμας. Προ πάντων δέ ό Κέλσος και ό 

Γαληνός επί πλείστον αυτήν προήγαγον' ό τελευταίος 

μ ά λ ι σ τ α περιελθών ώς ό Πλίνιος τό πλείστον τοΰ 

τότε εγνωσμένου κόσμου, και γράψας παμπληθείς πλη

ροφορίας, συλλεχθείσας κ α τ ά τάς μακράς αυτού περι-

οδίας μετ' επιμόνου εφαρμογής, κατέσχεν επαξίως τ ά 

δευτερεία της θείας επιστήμης τοΰ Ασκληπιού. Α ν α 

λόγως δέ τών αυστηρών 'Ρωμαϊκών νόμων κα'ι τών 

φαντασιοπληξιών της τότε εποχής, έφαρμόζων τάς 

άνατομικάς αυτού θειορίας επί τών πτωμάτων κατέ-

βαλεν εις την έπιστήμην θεμέλια, τών όποιων τ ά ευερ

γετήματα είναι ακαταλόγιστα. Εις τοΰτον όφείλομεν 

ανακαλύψεις, αΐτινες ώδήγησαν τούς μεταγενεστέρους 

Ιατρούς εις άγνωστα μέχρι τότε πράγματα, και έν 

γένει ούτος, ώς και ό Ιπποκράτης, υπερέβη πολύ τούς 

συγχρόνους αύτοΰ. 

Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η . 

Ή πολεμική τέχνη άναγκαίως ήτον ή μάλλον ανε

πτυγμένη παρά 'έθνεσιν όφείλουσι τ ά πάντα εις τ ά 

« π λ α , και περί μόνην τήν πολεμικήν ασχολουμένοις. 

Εντεύθεν βλέπομεν, δτι κατά τ ά σύντομα διαστήματα 

της ειρήνης και βασι)>είς και ύπατοι και αύτοκρά-

τοοες ένησχόλουν τόν στρατόν εις άνε'γερσιν οικοδομών, 

•και εις άλλα βαρύτερα εργα, δια να κρατώσιν αυτόν 

ρωμαλαίον κα'ι νά διατηρώσι τήν ίσχύν αυτού. 

Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α . 

Ή Ναυτιλία, ήτις απαιτεί πλείονα μαθηματ'ικήν 

έπιστήμην, ένηπίαζεν εισέτι κατ έκείνην τήν έποχήν 

τ ά πολεμικά πλοία μόλις ήδύναντο νά περιέχωσι πεν-

Ίούλιοί· 

τήκοντα ανθρώπους, και τέάσαρας ή πέντε ίππους. 

Έ π ί τοιούτων δέ εύθραυστων ξύλων έρριψοκινδύνευον 

έν τω Ώκεανώ οί 'Ρωμαίοι άνευ πυξίδος καθ' δλης 

της βίας τών ανέμων, και διά τοΰτο πολυάριθμα πλοία 

συνηθροίζοντο πάντοτε έ> καιρώ ανάγκης. Εις τάς 

ναυμαχίας παρέταττον τούς στόλους, ώς εις τόν κ α τ ά 

ξηράν στρατόν, και προ της συμπλοκής έθυον πρώτον 

εις τούς θεούς, επομένως δέ παρεσκευάζοντο στρατιώ-

ται και οί λοιποί τοΰ π?*ηρώματος· τότε λύοντες τ ά 

ιστία και άθροίζοντες τ ά έξάρτια, άνεπέτων έπί της 

ναυαρχίδος τήν σημαίαν, έσάλπιζον επ' αυτής διά τών 

σαλπίγγων, και ή ναυμαχία ήρχιζε μεταξύ επιφωνοΰν-

τος ολοκλήρου τοΰ στόλου. "Εργον δέ κύριον τοΰ 

αγώνος ήτο νά διαφθείρωσιν, ή νά βυθίζωσι τ ά εχθρικά 

πλοία, ή κόπτοντες τ ά κωπία αυτών, ή βυθίζοντες 

αυτά* καταλαμβάνοντες δέ και κρατούντες ακίνητα 

τ ά πλοία διά καταπληκτικών άγκιστρων, εμάχοντο 

έπειτα ώς επί τής ξηράς, και έξεσφενδόνιζον έπί τών 

πολεμίων πλοίων πυρφόρους λαμπάδας. Ούτως ό Αύ

γουστος διέφθειρεν περί τό 'Άκτιον τόν στόλον τοΰ Α ν 

τωνίου. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . 

Ή γεωργία επί τών ευτυχών ημερών τής 'Ρώμης 

ήτον έντιμος τέχνη κα'ι κυρία εργασία τών ενδοξότε

ρων πολιτών, τών οποίων πολλοί ήρπάγησαν από τοΰ 

άροτρου διά νά κυβερνήσωσι στρατούς. "Επαθεν όμως 

ή γεωργία ίχ τών συχνών πολέμων, οΐτινες ύφήρουν 

τάς ρωμαλαίας χείρας και ετάραττον τ ά ήσυχα αυ

τής εργα, άλλως ευχάριστα εις τό τρυφερόν τής Ι τ α 

λίας κλίμα. Επομένως ή πολυτέλεια κατεβίβασε τήν 

άξίαν τής γεοιργίας, και βαθμηδόν οί πολίται κ α τ α -

λείποντες τ ά αγροτικά εργα, άφήκαν αυτά κύριον 

έργον τών δούλων. 

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Ν ΚΑΙ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Ταύτα έ'λαβον άλλον δρόμον διότι ή δημοκρατική 

Ρώμη έθεώρει μέν τό έμπόριον και τήν βιομηχανίαν 

ώς μικρού λόγον άξια επαγγέλματα, άλλ' ή οκνηρία 

και ή πολυτέλεια, έδωκαν είς αυτά μεγάλης προόδου 

αφορμήν. Μολαταύτα τοσοΰτον άπείχον τοΰ νά τ ιμη-
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'θώσιν αί δύο αύται τών εμπόρων και βιομηχάνων τ ά 

ζεις και κατ' αυτήν ακόμη τήν άνθηράν αυτών κ α τ ά -

στασιν, ώστε οί περί αυτά ασχολούμενοι εθεωρούντο 

ανάξιοι τοΰ νά συνδέωσιν έπιγαμίας μετά τών επιφα

νών οικογενειών έγένετο μάλιστα και νόμος έπί Κων

σταντίνου τοΰ μεγάλου, διακηρύττων νόθα τ ά έκ τοι

ούτων συνοικεσίων τέκνα. 

Φοβούμενη δ' άλλως ή 'Ρωμαϊκή πολιτική μή είσ-

χωρήσωσιν εις τούς Βαρβάρους αί στρατιωτικά! γνο)-

σεις και καταστήσωσιν αυτούς επικίνδυνους εχθρούς, 

άπηγόρευσε πάν μετ 1 αυτών έμπόριον. Οί άνθρωποι 

Ιπιπολύ έπίστευον, ότι διαφθείροντες τό έμπόριον τών 

εχθρών κατείχον τό μέγιστον τοΰ πλουτισμού μέσον* 

ή δ' επισφαλής αύτη γνώμη συνήργησε πολύ πλειότερον 

παρά τήν άμάθειαν εις τήν βραδύτητα τής προόδου 

τοΰ πολιτισμού. Οί δυνάσται τής γής έλάμβανον ώς 

φόρον παρά τών νικηθέντων εθνών τ ά πλούτη, ατινα 

άπηξίουν νά ζητήσωσιν είς τήν βιομηχανίαν και τό 

έμπόριον ή Αφρική άπέστελλε τόν σϊτον και τ ά 

άγρια ζώα καταντήσαντα παρά τοίς τότε σχεδόν άναγ-

κχίά - ό σίδηρος, οί καρποί και τό μαλλίον έκομί-

ζοντο έκ τής Ισπανίας - ή Περσία έπρομήθευεν εις αυ

τούς τ ά μεταξωτά - ή Συρία τούς καρπούς και τήν 

πορφύραν ό Πόντος τό καννάβιον, τόν 'έβενον, το θυμί

αμα και τόν οίνον τής Κ ώ - ή Βρεττανία έχορήγει είς 

αυτούς τ ά άνεξάντ)^ητα αυτής μ έ τ α λ λ α - ή Γ α λ λ ί α 

τέλος επεμπεν είς τήν μητρόπολιν τοΰ κόσμου τ α π ρ ο 

ϊόντα αυτής. 

\ ) τ ε δέ ή Άσιανή τρυφηλότης ε'ισεχώρησεν είς τήν 

'Ρώμην, αί ωφέλιμοι τέχναι, ή αγροτική, και ή ναυ

τιλία ήμελνύντο όλιγώτερον' αί δέ μηχανικαί τέχναι 

ή-χισχν νά συμ;;.χχώσι μετα τών επιστημών. Τότε 

ήοχισε ν' άνερευνάται ή πηγή και ή ιστορία αυτών, νά 

περιγρχφηται άκριβέστερον ή πρόοδος, και νά έκτεί-

νωνται μετά πλείονος επιμελείας τ ά προϊόντα καλ-

λιεργηθέντα και βελτιωθ:'ντα. Ά λ λ ' αί γνώσεις τών 

Ί'ωμαίων ήσαν περιωρισμέναι, και ή διαφθορά έβλα

πτε την πρόοδον αυτών. Ή δέ πρότερον περιττή θεω

ρούμενη βιομηχανία κατήντησεν ανάγκη κατά τόν 

-τρίτον αιώνα. Είναι άηδέστατον τό επαναλαμβάνει; 

τάς περί τοΰ θέματος τούτου διηγήσεις τών αρχαίων 

ιστορικών. 

Οί Ρωμαίοι, λέγουσιν οί ιστοριογράφοι, έπί τής δη

μοκρατίας αυτών έστερούντο κα'ι ύέλου, και οδών, και 

χάρτου, και ταχυδρομείων, και αμαξών, και ξενοδο

χείων, και αρτοποιών, και ωρολογοποιών δεν ένεδύ-

οντο ούτε περικνημίδας, ούτε λευκά φορέματα, ούτε 

υποκάμισα" έκοιμώντο έπί ξηρών φύλλων τ ά αγγεία 

αυτών ήσαν ξύλινα, ή πήλινα - τό γάλα δί αυτούς ήτο 

πολύτιμον, έν ω αηδής τις χυλός (κουρκοΰτι) ήτον ή 

ύλη τοΰ άρτου αυτών, ώστε έπί πολύ διάστημα ό έκ 

βρύζης άρτος εθεωρείτο πολυτέλεια. Οί στρατηγοί και 

οί πρώτοι τών εν άξιώματι έν τ ή αρχαία 'Ρώμη έκαλ-

λιέργουν ίδίαις χερσί τήν γήν' ετρωγον έπί κοινής μετά 

τών υπηρετών τραπέζης, έτρέφοντο έκ τών αυτών φα

γητών και παρεσκεύαζον ίδίαις χερσί τό φαγητόν αύ*-

τών. Αι γυναίκες αυτών, λέγει ό Μαρτιάλης, μετεκό-

μιζον πολλάκις τό φαγητόν είς τούς αγρούς διά τούς 

ιδίους άνδρας - αί οίκίαι, προ τοΰ πρώτου Γαλατικοΰ 

πολέμου, ήσαν άπλαϊ καλύβαι, κεκαλυμμέναι έξ άχυ

ρων πάσα δέ πυρκαίά ήνάγκαζεν αυτούς ν' άνακαινί-

ζωσι καλητέρας, και ούτως ηύςανε βαθμηδόν ή μεγα

λοπρέπεια τής 'Ρώμης. 

Ά λ λ ' επί τής αυτοκρατορίας είχον οί 'Ρωμαίοι, ώς 

ιστορείται, κλίνας έλεφαντίνας, εφαπλώματα έκ πορ

φύρας και στρωμνάς έκ πτίλων. Οί πλούσιοι είχον 

ποτήρια αργυρά και χρυσά, επί δέ τών τραπεζών 

εΦαίνοντο δοχεία πλήρη γερανών κα'ι τ α ώ ν έν ταίς 

δεξαμεναϊς ύπήρχον συνηγμένα οστρεα και ίχθύες έκ 

πάσης θαλάσσης - εις δέ τ ά μ.εγάλα συμπόσια έδαπάνων 

και μέχρι πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών. Οί μ.αργα-

ρίται και οί πολύτιμοι λίθοι έστόλιζον τ ά ώτία, τόν 

τράχηλον και τ ά μαλλ ία πλεγμένα είς κομψάς πλε-

ξιοας. 

Οί κομμωταί έκαλλώπιζον το πρόσωπον τών Ρ ω 

μαίων γυναικών, αΐτινες, διά νά τηρώσι τήν αβρότητα 

τής επιδερμίδας, έλούοντο έν γάλακτι τών όνων, τό δ' 

ετι παραδοξότερον και αυτοί οί άνδρες έμιμούντο κ α τ ά 

τούτο τάς γυναίκας. Ή μέταξα ολίγον ακόμη γνω-

I στή, ώ; έξ Ινδιών ερχόμενη, κατήντα βαρύτιμος, ως 
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καί αί μηλωταί της Σκυθίας, και το ήλεκτρον της 

Βαλτικής. Αί τρίχες των αιγών και λαγιδίων (κου

νελιών ) έχρησίμευον εις αυτούς προς ύφασμα, τό 

όποιον ύστερον έκέντων δια νήματος χρυσού. Τ α έπι

π λ α αυτών, τών οποίων κομψοί τύποι ήρχόντο εκ τής 

Ε λ λ ά δ ο ς , ησαν κεκοσμημε'να εξ έλε'φαντος καλώς γε-

γλυμμένου' μεταχειρίζοντο προς φωτισμον κηρον και 

έλαιο ν έξηγμε'νον ε'κ φυτών, ιχθύων και έλαιών κα-

τεσκεύαζον ύελον έκ τής άμμου, α λ λ ά δεν έπετύγ-

χανον καλώς. Το έλεφάντιον και τό μάρμαρον έξηρ-

γάζοντο μωσαϊκώς, και έξορύττοντες τ ά μ έ τ α λ λ α κα-

τεσκεύαζον ανδριάντας χρυσού καί αργύρου. Πάν δέ 

δ,τι ή τέχνη ήδύνατο νά επινόηση πλουσιώτατον καί 

πολυτελέστατον, βυνήγετο εις τ ά λουτρά, δντα τον με -

γαλνίτερον στολισμόν τής 'Ρώμης, καί είς τ ά ανάκ

τορα, ή τάς οικίας τών μεγάλων. Ά λ λ ' αί έπανει-

λημμεναι τών βαρβάρων ε'ισβολαί βαθμηδόν έμηδένι-

σαν τάς προόδους ταύτας, καί έβύθισαν αύθις τήν Ε υ -

ρώπην είς τήν άμάθειαν, 

( ακόλουθε Γ. ) 

Η Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α ΤΩΝ Α Λ Ο Γ Ω Ν ΖΩΩΝ. 

Η πρό; τα άλογα ζώα επιείκεια τών Οθωμανών δεν 

πηγάζει έκ θρησκευτικού αισθήματος, άλλα προέρχεται 

κυρίως από φυσικήν αγαθότητα, μή υπερβαίνουσα σχεδόν 

ποτέ τα Ορια του λογικού. Διότι ο'ι Οθωμανοί δέν εύνο-

οϋσι τα άλογα ζώα, άλλα μάλλον άπέχουσι του νά βλά-

ψωσιν αυτά, καί μάλι<τα ή τοιαύτη συμπάθεια τών Οθω

μανών περιορίζεται μόνον προς τά ασθενή ζώα. Αλλ' 

έξ εναντίας εις τάς Ινδίας, όπου αί θρησκευτικοί δεισι-

δαιμονίαι κανονίζουσι καί προσδιορίζουσι όλας σχεδόν τάς 

μετά τών λοιπών ζώων σχέσεις τοΰ άνθρωπου, ο'ι λαοί 

τών μερών τούτων δέν δεικνύουσι προς τά άλογα ζώα 

άπλήν έπιείκειαν, ή συμπάθειαν, άλλά προσφέρουσιν είς 

αυτά θρησκευτικήν λατρείαν εκεί όλα τά ε'ίδη τών ζώων, 

<τά άγρια καί κατας-ρεπτικά, τά επιβλαβή καί ακάθαρτα, 

συμμερίζονται έξ ίσου μετά τών επωφελών καί ήμερων 

τάς τιμάς, τό σέβας, την προστασίαν, καί ενίοτε τήν 

λατρείαν λαοΰ τίνος τών Ινδιών. 

Η λατρεία αύτη τών αλόγων ζώων έλαβε τήν αρχήν 

αυτής έκ τής θρησκευτικής ιδέας, τήν οποίαν οί Ινδοί 

εχουσι περί τής μετεμψυχώσεως, καί έκ τού παρ αυτοί; 

δόγματος, ότι πάν κτίσμα εμπεριέχει έν έαυτώ θείαν τινα 

άπόρροιαν. προσέτι ή μυθολογία αυτών, άναφέρουσα τους 

θεούς τών Ινδών λαβόντας κατά διαφόρους περιστάσεις 

τήν μορφήν όλων σχεδόν τών άλογων ζώων, συνεισέφερεν 

οόκ ολίγον είς τήν στερέωσιν τής δεισιδαίμονος καί α λ 

λόκοτου ταύτης ιδέας. Είναι σχεδόν αδύνατον νά πις-εύση 

τις όποια παράδοξα έθιμα, όποιους αλλόκοτους νόμους 

παρήξαν τά τοιαύτα προς τά άλογα ζώα αισθήματα τών 

Ινδών* ή ιστορία γέμει έκ τοιούτων περιέργων διηγημά

των τών ανθρωπίνων αποπλανήσεων. 

Ολα», σχεδόν αϊ αιρέσεις τών ίνδών άπαγορεύουσι 

γενικώς τήν θανάτωσιν οποιουδήποτε ζώου* όλίγαι τινές 

έξαιροϋσι τού γενικού τούτου κανόνος τά άγρ-,α καί κατα

στρεπτικά θηρία καί τά προς τροφήν τού ανθρώπου χρή

σιμα ζώα* άλλ' απεναντίας ύπάρχουσι φυλαί, αΐτινες ού 

μένον δέν θανατώνουσι τά ζώα διά νά τραφώσιν έξ αυτών, 

άλλ' ουδέ φονεύουσιν αυτά διά νά ϋπερασπίσωσι τήν 

ιδίαν ζωήν, ή νά άπαλλαχθώσι τών ενοχλήσεων αυτών. 

ΟΊ Ταίνοι, λόγου χάριν, δακνόμενοι ύπό τίνος ψύλλου, ή 

κώνωπος δέν τολμώσι νά συνθλίψωσιν αυτόν, ούτε κά-

μνουσι κίνημα τι , τό όποιον ήδύνατο νά εμπόδιση τήν 

έργασίαν τού ζωυφίου* ούτω δέ καί αυτά τά παρ ήμΐν 

νομιζόμενα επαχθή καί όχληρά ζωύφια λογίζονται παρά 

τισι λαοίς τών Ινδιών άξια θρησκευτικής λατρείας. Τινές 

μάλιστα φυλαί κατασκευάζουσι δημόσια καταντήματα, 

όπου συλλέγουσι μυριάδας ψύλλων, κωνώπων, κορέων καί 

ψυρών, ο'ι δέ ευσεβείς έκθέτουσι χάριν ευλάβειας καί με

τανοίας τά εαυτών σώματα είς τά δήγματα καί κεντρί

σματα αυτών* όταν δέ ύπάρχη έλλειψις τών εκουσίως 

εκτιθεμένων τοιούτων πιστών, οί επίτροποι τών αγαθοερ

γών τούτων καταιτημάτων μισθόνουσι πένητας, ή έπαίτας, 

οίτινες συμφωνοΰσι νά έκθέσωσι γυμνάς τάς κνήμας καί 

τους βραχίονας αυτών είς τροφήν τών ζωυφίων τούτων 

έπί ρητόν ώρισμένον χρόνον, λαμβάνοντες άμοιβήν χρη-

ματικήν τινα ποσότητα. Διάφορα άλλα έντομα λατρεύ

ονται επίσης ύπό διαφόρων φυλών καί εχουσι τά γηροκο

μεία αυτών. Καί αυτοί ο'ι ποντικοί άπολαμβάνουσι παρά 

διαφόροις φυλαίς τάς τιμάς, καί προνόμια τών θρησκευ

τικών τούτων δημοσίων κατας-ημάτων. Ε?ς τών νεωτέρων 

περιηγητών είχεν έπισκεφθή εσχάτως 8ν τών τοιούτων 
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ποντικοτροφείων, τό όποιον έμπεριείχεν ύπερ τάς 5 0 0 0 

ποντικών, τρεφομένων άφθόνως δί εξόδων λαμβανομένων 

άπό τών δημοσίων εισοδημάτων. Καί χωρίς νά έπεκτει-

νώμεθα είς τήν άπαρίθμησιν τών διαφόρων άλλων ειδών 

τών ζώων, τά όποια οί Ινδοί σέβονται θρησκευτικώς καί 

περιποιούνται εντός δηαοσίων καταστημάτων, αρκεί νά 

άναφέρωμεν τό παράδειγμα τών πιθήκων, οίτινες, κατά 

τήν σίμφωνον μαρτυρίαν όλων σχε,δόν τών περιηγητών, 

είναι τό άντικείμενον τής προσοχής καί προ-τασία; πασών 

γενικώς τών Ινδικών φυλών* διότι πλήν τών πολυαρίθμων 

δένδρων τής Βανυανής, τά όποια θεωρούνται ώς τοσαύτα 

ιερά καταγώγια τών πιθήκων, ύπάρχουσι πρός τούτοις 

αναρίθμητοι οίκοδομαί επίτηδες κατεσκευασμέναι καί 

χρησιμεύουσα-, ώς άσυλον είς τους γηράσαντας καί ασθενείς 

έξ αυτών. 

Κατά τήν θρησκευτικήν πρός τούτοις δοξασίαν φυλών 

τινο>ν τής Ινδίας ή μεν μέλλουσα τύχη τού θανόντος έξήρ-

τηται πολύ άπό τού τόπου, ένθα αναπαύονται τά λείψανα 

αυτού, ή δέ ασφαλεστέρα οδός πρός τήν αίώνιον μακα

ριότητα είναι τό νά καταβρωθή ούτος ύπό τίνων ζώων. 

ΟΊ κάτοικοι τών Ιμαλαίων ορέων πιστεύουσιν, οτι ό στό

μαχος τών Ίεράκων είναι τό τελειότερον καθαρτήριον τών 

ανθρωπίνων σωμάτων. Αγγλος τις περιηγητής περι

γράφει ώς ακολούθως τήν έθιμοταξίαν, τήν οποίαν αί 

φυλαί αύται μεταχειρίζονται διά νά προμηθεύσωσιν είς 

τούς νεκρούς αυτών τοιούτον μακάριον τάφον* « άφού πλύ-

νωσι πρώτον μετά μεγάλης φροντίδος καί προσοχής τό 

σώμα τοΰ νεκρού, ρίπτουσιν αυτό εντός μεγάλου ιγδίου, 

ένθα κοπανίζουσι τά κόκκαλα άναμίξ f/ετά τών σ ^ κ ώ ν , 

έως ού γένη έξ αυτών είδος τι πηκτής ζύμης, έξ ή ; σχη

ματίζοντες μικρά σφαιρίδια, διασπείρουσιν αυτά έπί τίνος 

πρός τούτο ώρισμένης πεδιάδος* άπειρα δέ πλήθη Ίεράκων, 

τά όποια άδιακόπω; περιφέρονται μετέωρα άνωθεν τ ή ; 

πεδιάδος ταύτης τών νεκοών, άμα ίδόντα τήν συνοδεύου-

σαν τήν κηδείαν παράταξιν, προαισθανόμενα τό ε'.ς αυτά 

άγγελόμενον σομπόσιον, ρίπτονται έπί τής γής καί κα-

ταβιβρώσκουσιν έν άκαρεί τά έκ τής ζύμης τοΰ νεκρού 

σφαιρίδια ταύτα. Επειδή δέ ή τιμή τοΰ νά καταβρωθή 

τι ; τοιουτοτρόπως ύπό ίεράκων πληρόνεται διά μεγάλη; 

χρηματική; ποσότητο;, μόνοι ο'ι πλούσιοι καί οι Μεγι<~ά-

νε; άπολαμβάνουσι τό έίοχον τοΰτο προνόμιον, τά δέ 

Gώματx τών πτωχών ρίπτονται εί; τούς γύπας. » 

Ii δο ςασία αύτη τών έπί τών Ιμαλαίων ορέων φυλών 

απαντάται καί εί; τά; φυλά; τών Πάρσων έπί τ ή ; παρα

λία; τ ή ; επαρχία; τοΰ Μαλαβάρ* « τά κυριώτερα αυτών 

κοιμητήρια, λέγει ό αυτός Αγγλος περιηγητής, κείνται 

έπί τή ; όχθη; τ ή ; θαλασσή; καί συνίτανται εί; κυκλοειδή 

τινα οίκοδοαήν άνευ τίγη',, έχουσαν διάμετρον μέν 6 0 , 

ύψο; δέ 3 0 Γαλλικών ποδών έν τ ω μέσω δέ ταύτης τ ή ; 

οικοδομή; υπάρχει είδό; τι φρέατο; έχοντος πλατύτατον 

στόμα, καί πέριξ μικρά τινα κοιλώματα, έπί τών όποιων 

έναποθέτουσι τού; νεκρού; διά νά χρησιμεύσωσιν εί; βοράν 

τών γυπών. Αφού δέ τά όρνεα ταύτα γυμνώσωσι τά 

άστά άπό τ ι ; καλυπτούση; αυτά σαρκό;, οί συγγενεί; 

τών νεκρών κρημνίζουσι τού; σκελετού; αυτών εί; τό 

βάθο; τοΰ φρέατο;, όπου εισερχόμενοι δί υπογείων οδών 

συλλέγουσι τά άστα καί ρίπτουσιν αυτά εί; τήν θάλασσαν. 

ΟΊ φύλακε; έκίστου κοιμητηρίου έπαγρυπνοΰσι μετά 

μεγάλη; προσοχή; έπί τών εκτεθειμένων σιομάτων διά 

νά παρατηρήσωσι ποίον έκ τών δύο οφθαλμών θέλουσιν 

εξορύξει πρώτον οί γύπε;* καί εί μέν τον δεξιόν, οί δι-

κασταί τ ή ; φυλή; έκδίδουσιν άθωωτικήν άπόφασιν υπέρ 

τού θανόντος, εί δέ τον άρι*-ερόν, προφέρουσι κατ' αύτοΰ 

αίώνιον ανάθεμα. 

Οί ίνδοί υπερέβησαν παρά πολύ καί αυτού; τού; πα

λαιού; Αιγυπτίου; κατά τά; εί; τινα ζώα αποδιδόμενα; 

θρησκευτικά; τιμά;* βλέπων τι ; τήν παρά τοί; Σιαμίοι;, 

Πεγουΐανοίς, Βιρμανοί; καί άλλοι; λαοί; τών διαφόρων 

μερών τ ή : Ασία; εί; τού; λευκού; ελέφαντα; άποδιδομένην 

θρησκευτικήν λατρείαν, δεν δύναται πλέον νά γελάση διά 

τό παοάδοξον τών τιμών, τά; οποία; ό Αυτοκράτωρ Κα

λιγούλα; διά θεσπίσματο; διέταξε νά άποδίδωσιν οί 

Ρωμαίοι εί; τον ΐπατον αυτού ΐππον. ΟΊ λευκοί ούτοι 

έλέΐ>χντε; έχουσι λαμπράν καί πολυάριθμον αύλικήν συνο-

δίαν όυ.οίαν τ ή ; συνοδίας μεγάλου καί ισχυρού Μονάρχου. 

Χίλιοι πεοίπου διάφοροι αξιωματικοί άποτελοϋσι τήν προ-

σωπικήν Οεοαπείαν εκάστου τών ελεφάντων τούτων* τά 

ευρύχωρα ανάκτορα ίνός τών μακαρίων τούτων ζώων 

ύπετ^ίζοντο, κατά τήν περιγραφήν αύτόπτου τίνος πε-

ριηγητοΰ, ύπό μεγαλοπρεπών ς*ηλών, καί ήσαν κεχρυσοι-

μένα έσωθεν καί έ;ωθεν" καταπέτασμα έκ μεταξοχνόου 

καί χρυσοκέντητου μαύρου υφάσματος έκλειε τήν είσοδον 

τών Ιδιαιτέρων θαλάμων τού ζώου* ό έλεφας, δεδεμένο; 

διά χρυσών άλύσ:ον, καί έχων έπ αύτοΰ έφίππιον έκ 

μεταξωτού ύοάσαατο; έρυθροΰ χρώματο;, κεκοσμηαένον 

διά πολυτίμων αδαμάντων, έπανεπαύετο έπί μαλακιίν 
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στρωμάτων έκ κυανού έρίου. Τα εμπεριέχοντα τάς τρο-

φά; αύτοϋ πινάκια, τό πτυοδοχεϊον, τα διάφορα εργαλεία 

του καλλωπισμού και τα σκεύη τ η ; τραπέζη; αύτοϋ ήσαν 

όλα κατάχρυσα, και λιθοκόλλητα* δτε δε ώδήγουν αυτόν 

ει; τόν λουτρώνα, προηγεΐτο τάγμα μουσικών παιανιζόν-

των και ψαλλόντων* μετά δέ τήν εκείθεν έπις-ροφήν τοϋ 

έλέφαντος, είς τών αυλικών υπηρετών ένιπτε τοϋ; πόδας 

τοϋ μακαρίου ζώου ένδον χρυσή; λεκάνης. Αί ήμέραι 

της υποδοχής και ακροάσεως, καθ' άς ό λαός ήδύνατο νά 

παρουσιασθή και νά λατρεύση τόν ελέφαντα, ησαν τακτι

κώς ώρισμέναι* οί δέ ξένοι πρέσβεις ησαν υπόχρεοι νά 

παρουσιασθώσιν ει; προσκύνησιν αύτοϋ φέροντες πλούσια 

δώρα. » 

0 βοϋς δεν λατρεύεται μεν παρά τοις ίνδοΐς μετά 

τοσαύτης πομπής και παρατάξεως, άλλ' απολαμβάνει 

σέβα; ϊσον σχεδόν προς τό τοϋ έλέφαντος* δεν διάγει μέν 

τον βίον έν βασιλική μεγαλοπρέπεια, ζή όμως άνέτως 

καί ευχαρίστως* αν δε και ό φόνος άλλου τινός ζώου 

δύναται πως ενίοτε νά δικαιολογηθή, άλλ' ή κατά βοός 

βλάβη θεωρείται θανάσιμον αμάρτημα καί άσύγγνωστο; 

βεβήλοισις. Κατά τόν φρικτόν μάλιστα λιμόν, τόν έρη-

μώσαντα τάς Ινδίας έν έτει 1812 , επειδή ένδεκα Ινδοί 

κατήντησαν εί; τοσαύτην παραφοράν ύπό τή; πείνης, 

ώστε έπέβαλον χείρα έπί τίνος δαμάλεως, τήν οποίαν 

σφάζαντες κατέφαγον, καταδιωχθέντε; κατεδικάσθησαν 

δλοι ε'ι; θάνατον καί ελαβον δημοσίω; τήν τιμωρίαν τοϋ 

φοβερού αυτών εγκλήματος, ενώπιον τοϋ καταρωμέν/κ* 

καί αναθεματίζοντας αυτούς πλήθους. 

Β Ρ Α Χ Μ Α Ν Ι Ο Σ ΒΟΥΣ. 

Υπάρχει μάλιστα έν Ινδία εΐδός τι βοών, προς τους 

όποιους οί ίνδοι δεικνύουσιν ετι μείζονα εύλάβειαν. Τό 

είδος τοϋτο, μικρότερον τών παρ' ήμϊν βοών, πλησιάζει 

μεν μαλλαν προς τήν ο'ικογένειαν τών Ουρών λεγομένων 

βοών, ένεκα τοϋ μεταξύ τών ώμων κυρτώματος, διακρί

νεται δέ διά τών άπό τοϋ τραχήλου κατ' ευθείαν μέχρι 

τοϋ άκρου της κοιλίας τοϋ ζώου κρεμάμενων μακρών λ ω -

γανίων. Εχει δέ τά μεν μέλη στρογγύλως έσχημα-

τισμένα και χαρίεντα, τό δέ ήθος πραον καί ήμερον, έπί 

δέ τής φυσιογνωμίας, τών κινημάτων καί έξεων τοϋ ζώου 

τούτου βλέπει τις τό χαρακτήριζαν καί τήν ϊνδικήν έν-

ταυτώ ραθυμίαν, καί τήν χαύνον και ύπεροπτικήν άπά-

θειαν τών Βραχμάνων. Καί τ ω όντι ή ευλάβεια τών 

λαών συγκατατάσσει εις τήν αυτήν τάξιν καί άποδίδε-t 

τάς αύτάς τιμάς εις τε τά Ιερά ταϋτα ζώα, καί εις τήν 

άγίαν φυλήν, ήτις μόνη εκρίθη αξία τοϋ νά περιθάλπη 

αυτα. 

01 βόες ούτοι, διακρινόμενοι ύπό τό όνομα Ταν^ηι 

Β( αχμάνιοι, κατοικοϋσιν έν ταΐς παρά τοις ναοις οίκοδο-

μαϊς, πέ^ιξ τών οποίων διάγουσι βίον εντελώς άεργον, 

ήσυχον καί άνεπηρέαστον, εύχαριστοϋντες όλας τάς ιδιο

τροπίας καί επιθυμίας αυτών. Δεν υπάρχει φραγμός,, 

όστις δεν πίπτει, ούτε θύρα ήτις δεν ανοίγεται ενώπιον 

αυτών, ούτε λειμών έπί τοϋ οποίου δέν δύνανται νά βο-

σκησωσιν ελευθέρως καί κατά τό δοκοΰν. Η ευχάριστος 

υποδοχή, τήν οποίαν πανταχού άπαντώσιν, ένέπνευσεν εις 
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τά ζώα ταϋτα μεγάλην οικειότητα καί θράσος* άλλ' οί 

Ινδοί ένεκα τ ή ; πίστεω; αυτών ανέχονται άγογγύστω; 

τά; ενοχλήσεις των Βραχμανίων Ταύρων, οϊτινε; ποτέ μεν 

εισέρχονται εϊ; τάς οικίας καί άρπάζουσι παν ό,τι έρεθίση 

τήν όρεξιν αυτών, ποτέ δε περιφερόμενοι εί; τήν άγοράν 

άνατρέπουσι παίζοντες μετά ράθυμου αμεριμνησίας παν 

ο,τι τύχη πρό τών ποδών, ή τρώγουσι και διασκορπίζου-

σι ~ά έκεϊ εκτεθειμένα σιτηρά, τούς καρπούς καί τά 

ίσπρια μετά μεγάλη; εύχαριστήσεω; τών εμπορευομένων 

αυτά. 

Αλλ' α; μή νομίση τις, ότι οί Ινδοί έμποροι δέχονται 

«-οσοϋτον εύυ,ενώ; καί άνευ τινό; ελπίδος κέρδους τούς έπι-

ζηαίου; τούτου; καί άδιακρίτω; επισκεπτόμενου;. ΟΊ 

Βραχμάνιοι Ταύροι είναι έξαιρέτω; αφιερωμένοι είς τό 

φοβερώτερον τ ή ; Ινδική; Τριάδας πρόσωπον, ε'ι; τόν τρο-

μερόν δηλαδή καί καταστρεπτικόν *£ίβαν, διό καί φέρου-

σιν έπί τοϋ Ίσχύου *ν τών αλληγορικών συμβόλων τοϋ 

θεοϋ, εί; τόν οποίον άνήκουσι" διότι ό βοϋ; Νανδής, 

όστις έχει τήν τιμήν νά φερη έπί τών νόστων αύτοϋ τόν 

ϊίβαν, είναι έκ τοϋ γένους τών βοών τούτων. Οθεν οί 

Ινδοί στοχάζονται, ότι περιποιούμενοι τό περί ού δ λόγος 

ζώον καθιστώσιν ευμενή εις εαυτούς τόν έπ' αύτοϋ όχού-

μενον Θεόν* άλλως μεταχειρίζονται τό ιερόν τούτο ζώον 

διά νά μετακομίζωσιν εαυτούς. Μακάριος ό Ινδός, όστις 

έκπνεύση εντός τών ρείθρων τοϋ Γάγγου, κρατών άπό 

τής ούρας βοϋν άρρενα ή θήλειαν διότι ούτος εΤναι βέ

βαιος, ότι θέλει φθάσει κατ' ευθείαν καί άκωλύτως ε'ι; τόν 

παράδεισον τών Ινδών. 

Αύτη ή πέραν τοϋ δέοντα; οίκειότης τών Ινδών προς 

τά ζώα κάμνει ^αράδοξον αντίθεσιν, ώς έν Τουρκία, πρός 

τήν οποίαν ούτοι δεικνύουσι καταφρόνησιν τής ζωής καί 

τών ταλαιπωριών τοϋ άνθρωπου. Οθεν τό πολυθρύλλητον 

περί Τουρκίας απόφθεγμα τών Ευρωπαίων, ότι διά νά 

ψ-αί τις ευτυχής έν Τουρκία πρέπει νά ή>αι ίππος, η 

χαμηλός, η περιστερά, .ήθελεν έφαρμοσθή δικαιότερον 

περί τ η ; Ινδίας, όπου διά νά ήναί τις ευδαίμων, πρέπει 

*νά ήναι ή Βραχμάνας, ή ζώον. 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν . 

Νέο; τ ι ; έκ Παρισίων, απερχόμενο; ε'ι; Αμς-ελόδαμον, 

•όών μεγαλοπρεπες-άτην οίκίαν κειμένην πρό τής πόλεως, 

ήρωτησεν όλλανδόν τινα συνεπιβάτην αύτοϋ, είς ποίον 

ανήκει ή λαμπρά αντη οικία· ό δε Ολλανδός μή γνωρίζων 

τήν Γαλλικήν, απήντησε προς αυτόν, λέγων εί; Ολλανδικήν 

γλώσσαν καν-νιχ-φερστάαν ( K.an-vieg-1'erstaan ) ήτοι 

όέν σέ καταλαμβάνω" άλλ ό Γάλλος έκλα§ών τίιν άπάν-

τησιν ταύτην ώς τό όνομα τοϋ ιδιοκτήτου τής οικίας, 

περί τής όποιας ήρώτα, α'ί! έπανέλαβεν, ή οικία αύττ, 

είναι τοϋ Κυρίου Κανιχφερστάαν* ήκουσα πολλάκις νά όμι-

λώσιν έν Παρισίοι; περί τοϋ μεγάλου τούτου ανδρός, καί 

περί τής μεγαλόπρεπους αύτοϋ οικίας, καί αληθώς είναι 

αξιοθαύμαστος τόσον ή οικοδομή, όσον καί ό πρό αυτής 

κήπος* δέν είδον ποτέ ώραιοτέραν οίκίαν έπί ζωής μου, 

καί ό Kópto; Κανιχφερστάαν είναι ευτυχής έχων τοιαύτην 

οίκίαν* φίλος μού τ ι ; εις τήν Γαλλίαν έχει παρομοίαν 

τινα οίκίαν έπί τ ή ; όχθης τοϋ πόταμου Σαώνος, τήν 

οποίαν ολος ό κόσμος θαυμάζει, αλλά τό κατ' έμέ ήθελα 

προτιμήσει τήν τοϋ Κυρίου Κανιχφερς-άαν. Επρόσθεσε δέ 

καί πολλά; άλλας τοιαύτας διηγήσεις, εις τάς οποίας ό 

Ολλανδό; μή έννοών τήν γλώσσαν ουδέ άπήντησεν. 

Φθάσας δέ ό νέος Γάλλος εί; Αμστελόδαμον καί ίδών 

ώραίαν τινα γυναίκα περιπατούσαν έπί τ ή ; πλατείας τής 

πόλεως, ήρώτησέ τινα τών διαβατών, πώς ονομάζεται ή 

γυνή αντη, άλλ' ό διαβάτη;, μή έννοών τήν γλώσσαν τοϋ 

Γάλλου, άπήντησεν ομοίως Καν-νιχ-φερστάαν (δέν σέ κα

ταλαμβάνω) ά! είπεν ό Γάλλος, ή γυνή αύτη είναι σύ

ζυγος τοϋ Κυρίου Κανιχφερς-άαν, ιδιοκτήτου εκείνης τής 

πρό τής πόλεως ωραίας οικία;, πόσον αξιοζήλευτος είναι 

ν άνθρωπος ούτος ενων τοιαντην λαμπράν οίκίαν, χαί 

τόσον ώραίαν σνζνγον' προχώρησα; δέ τινα βήματα ειδε 

τήν στρατιωτήν μουσικήν παιανίζουσαν πρό τ ή ; θύρα; 

ένό; πολίτου, όστις είχε κερδήσει εί; τό λαχεΐον μεγάλην 

τινά ποσότητα χρημάτων* πώς ονομάζεται, ήρωτησεν ό 

Γάλλο; τινά τών παρόντων, ό κερδήσας τήν μεγάλην 

ταύτην γρηματιχήν ποσότητα; Καν-νιχ-φερστάαν (δεν 

σέ καταλαμβάνω) άπήντησεν ό Ολλανδό; μή έννοών τήν 

γλώσσαν αύτοϋ* πόσον εϊναι μακάριος έκραξεν ό νεανί

σκο; Γάλλος, ό Κύριος ούτος Κανιχψερατάαν' διότι έν ώ 

είναι κύριος τής μεγαλόπρεπους εκείνης οίχίας, irei 

τοσούτον ό)ραίαν σύζυγον, χερδαίνει πρός τούτοις χαί 

είς το λαγεϊον τοσαντην ποσότητα -χρημάτων τω δντι 

ίπάρχουσιν είς τόν χόσμον άνθρωποι, τών όποιων ή εύ-

τνγι'α είναι ακατανόητος· καί ταϋτα μονολόγων άπήλθεν 

ε'ι; τό κατάλυμα αύτοϋ. 

§. Τήν δέ επαύριον έξελθών λ.Ά απάντησα; νεκρόν 

2 1 
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τινα προπεμπόμενον ε!ς τον τάφον, ήρώτησε, πώς ονο

μάζεται ό αποθανών; Καν-νιχ-ψερστάαν, άπεκρίθησαν 

προ; αυτόν όμβίως' ά.' έκραξεν 6 Γάλλο; νεανίσκο;, ό δυ

στυχής Κανιγγερστάαν! . . προέΰ.Ιεπον τώ cvzi, δτι ι) ευ

τυχία αύτον, ρθάσασα εις τον υπε'ρτατονβαθμυν, dir ηδύ-

νατο rà διαρχι'ση επί πο.Ιύ! . . τοιαύτη είναι ή τύγη των 

θνητών! . . καί έπιστρέψας ε!; το κατάλυμα αύτοϋ συ-

νέταξεν έκτεταμένην διατριβών περί του άωρου θανάτου 

του ευτυχούς Κανιχφερστάαν, και περί τής ματαιότητος 

καί τοΰ επισφαλούς τ/;; ανθρωπινής ευδαιμονίας, την οποίαν 

καί έδημοσίευσε δια τοϋ τύπου. 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ. 

Σε υμνώ και μακαρίζω, μακάρια, εράσμια, 

παμβασίλεια υγεία. 

Συ ώ; όναρ διαλύεις άθυμίας, αρρώστιας, 

καΐ στολίζει; κατοικία;. 

Σύ λιμήν υπάρχεις μέγας πενομένων, θλιβομένων, 

κ' έν δεινούς χειμαζόμενων. 

Ενεκα σου, ζωηφόρε, εύθυμοϋμεν, εύτυχοΰμεν, 

κ' εις μαθήσεις προχωροϋμεν. 

Καί πετώμεν εις τα υψη τ ή ; σοφία;, μετ ' εύκλεία;, 

σης τυχόντες βοηθείας. 

Σε ποθοΰσι δια βίου φϋλ' ανθρώπων πολυτρόπων 

δια σε ε'ι; πάντα τόπον 

Τον Θεον παρακαλοΰσι, σε ζητοϋντες, σε αιτούντες, 

άγαπώντες καί φιλοϋντες. 

ίΤίς /ωρίς σου έκ τών ζώντων ένηβάσκει, έγγηράσκει, 

έκ δεινών άποδιδράσκει ; 

Αλλ' ουχί ε'ι; °Λδην βαίνει μετά πόνων καΐ αγώνων 

καί πάμπολλων άλγηδόνων ; 

Αϊ ! άνάπαυσις βροτεία, πλουσιότης, ένδοξότη; 

εισι πλην σου ματαιότη; ! 

Σι) παμπόθητέ μο·. εσο συνεργάτις και προστάτις, 

σΰ άεί συνεπιβάτι;. 

Καί σύν χάρισι και Μούσαις, ώ υγεία φερολβία, 

Γλυκύτατη συντροφιά. 

(ϋπί) Γρηγορίου Φωτεινού.) 

ο ΠΊΘΗΚΟΣ ΞΟΥΘ, 
ή τα ήθη του αιώνος. 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο Φ Α Ν Ε Σ . 
(Συνέχεια εχ τών Αριθμών 1 0, 1 1 χαι 1 2 . ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΐ ' . 
Ή επάνοδος. 

Τεσσάρας περίπου μήνας μετά την ΰπεξαίρεσιν της ι ί -

κόνος ό γέρων Μαλουκάτος έγραψε πρδς τον άνεψιον «ώ-

τοΰ Αιγαρίδην νά μεταβη εις Σμύρνην, δπου πίριέμενςν 

αύτον διά νά συμπαραλάβη εις τήν οποίαν έμελέτα νά 

κάμη περιήγησιν κατά τάς κυριωτέρας πόλεις, πριν ν' 

άποκατασταθή έν Αθήναις, ένθα είχεν αποφασίσει νά διέλ-

θη το ύπόλοιπον της ζωής αύτοϋ. Επιβάντε; λοιπόν έπί 

έμπορικοϋ πλοίου μετέβημεν είς Μασσαλίαν, εκείθεν δ» 

έπιβιβασθέντες έπί Γαλλικού άτμοπλόου έφθάσαμεν εις 

Σμύρνην κατά τον Αύγουστον μήνα του έτους 1834. 

Αλλ' οποίαν έντύπωσιν εκαμεν εις τήν ψυχήν μου ν) 

θέα τής Σμύρνης ! άναμιμνησκόμενος τήν έν αύτη προ 

τριάκοντα περίπου ετών κενοδοξίαν, ματαιότητα και εύ-

πιστίαν μου, ήσχυνόμην έμαυτον μάλλον διά τάς τότβ 

μωρίας μου, η διά τήν νυν πιθήκειον μορφήν, τήν οποίαν 

τά κατ' έμέ παρέσχον άφορμήν εις τους ανθρώπους νά με 

άποδίδωσιν' ό δε γέρων Μαλουκάτος, άμα ίδών με, είπεν, 

οτι ητο περιττον το νά τρέφη τις ζώον άχρηστον εις τον 

κοινωνικον βίον, και έπρόβαλε πολλάκις εις τον Λιγαρί-

δην νά με δωρήση ε!ς τον Πασάν τής Σμύρνης. Η πρότα-

σις αύτη με κατέπληξε, διότι έγνώριζον, οτι ό Πασάς 

ούτος είχε και άλλα άγρια θηρία, ή μετά τών όποιων συμ-

βίωσις δεν με ήτο πολύ εύάρεστο;" άλλ' είτε ή ματαιότης 

τοϋ Λιγαρίδου, αποδίδοντος μεγάλην τινα άξίαν εις τήν 

κτήσιν σπανίου πιθήκου, είτε ή διπλασίασις τών προσπα

θειών έυ.οΰ εις το νά προλαμβάνω και νά εκτελώ μετά 

μεγάλης προθυμίας όλας τάς υπηρεσίας τοϋ γέροντος 

Μαλουκάτου κατά τάς δέκα ημέρας τής έν Σμύρνη διατρι

βής ημών, κατέπεισαν αύτον είς το νά με συμπαραλάβη 

ε'ι; τάς περιηγήσεις αύτοϋ, και μάλιστα νά δεικνύη καί 

τινα πρός με συμπάθειαν. 

Τά έξοχα προτερήματα τοϋ γέροντος Μαλουκάτου, αϊ 

συνέχει; ερωτήσεις, τάς οποίας καθ' ήμέραν μετά στεναγ

μών απεύθυνε προς τον Αιγαρίδην περί τής μονογενούς 

αύτοϋ θυγατρός Μαριέτας, καί ή έπί τής φυσιογνωμίας 
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ϊλων τών πράξεων και λόγων τοϋ άγαθοϋ τούτου γέροντος 

χαρακτηριζόμενη απαρηγόρητος θλίψις έ'νεκα τοϋ δτι δεν 

ήδύνατο νά πληροφορηθη, άν ή θυγάτηρ αύτοϋ έζη ή απέ

θανε, προς δε καί τις έλεγχος τής συνειδήσεως δεικνύων 

με, δτι άποκαθίς-αμαι συνένοχος τοϋ εγκλήματος, διότι 

ίυνάμενο; δεν συνέτρεχον προς άνακάλυψιν αϋτοϋ, ταϋτα 

•κάντα με ήνάγκασαν νά φανερώσω δι' οποιουδήποτε τρό

που εις τύν γέροντα Μαλουκάτον το'δποΐον έγνώριζον περι 

τής Μαριέτας μυστικόν. Ζητήσας λοιπόν και εύρων με

ταξύ τών πραγμάτων τοϋ Λιγαρίδου τήν άπο τής Μαριέ-

τα; ΰπεξαιρεθεΐσαν εικόνα τοϋ Μαλουκάτου, έθεσα αυτήν 

προ)ίαν τινά, χωρί; νά μέ παρατήρηση τις, έπί τής τρα

πέζης τοϋ γέροντος, μή δυνάμενος νά πράξω πλειότερόντι. 

Αλλά μόλις ό Εούθ ε'ιχε προφέρει τάς τελευταία; 

ταύτα; λέςεις, και ό υπηρέτη; τ ή ; ωραία; Σουλτανίτζα; 

εισελθών προσεκάλεσε τον Καλλίστρατον νά μεταβη εί; 

τήν οϊκίαν αυτής έ'νεκα σοβαρά; τινο;, ώ; έλεγε, και κα

τεπειγούσης ϋποθέσεω;. ό δέ Κα7.λίτρατο; διέταξε νά 

έτοιμάσωσιν άμέσω; τήν άμαξαν πριν ομω;, συμπαρακο^ 

λουθήσαντε; αύτον ε'ι; τήν οϊκίαν τ ή ; έρασμίας ταύτη; 

δεσποίνης, μάθωμεν τήν σπουδαιοτάτην και κατεπείγου-* 

σαν ταύτην ΰπόθεσιν, δι' -?,ν μετεπέμπετο τον Καλλίς-ρα-

τον, είναι δίκαιον και άναγκαΐον νά έκθέσοψ-εν ίστορικάς 

τινα; πληροφορίας περί τοϋ υποκειμένου τής ωραία; Σουλ

τανίτζα;, και τ ή ; θέσεως τήν οποίαν αύτη κατεΐχεν έν τή 

κοινωνία τ ή ; πρωτευούση; τ ή ; Ελλάδο;. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ. 

Η Σου.Ιτανίτζα. 

Η ωραία Σουλτανίτζα, ή Ασπασία αύτη τών Αθηνών 

τ ή ; νεωτέρα; Κλλάδο;, προέκυψεν ε'ι; το φώ; εκ τινο; 

ακοτεινή; γωνίας τοΰ διά τοϋ μαγευτικοϋ ύδατος τ ή ; 

ευγένεια; ζυμωμένου Φαναριού τής Κωνσταντινουπόλεως, 

τοϋ περιέργου τούτου φυσικοϋ ταμείου τών σπανίων ετε

ρόκλιτων όντων. Ζώσα δε έιπο δέκα περίπου ετών έν τή 

πρωτευούση τ ή ; Ελλάδος ύπο το σεμνον τής χηρείας όνο

μα, είχεν ελκύσει προς έαυτήν τήν γενικήν προσοχήν τών 

κατοίκων τών Αθηνών, καί συγκινήσει διά τών έξοχων 

αυτής προτερημάτων καί γοητευτικών θέλγητρων τάς 

ευαίσθητους ψυχάς πολλών έκ τών μεγάλων ανδρών καί 

ίν δόξων ηρώων τής νεωτέρας Ελλάδος. Βεβαιοϋσι μάλι-

ς·α, δτι ύπο τών τρυφερών αισθημάτων τοϋ ωραίου τούτου 

ελάσματος ήλεκτριζόμεναι αί πατριωτικαί κεφαλαί τών 

πρωταγωνιστών τής τελευταίας έν Αθήναις μεταπολιτεύ-

σεοις, ύψωσαν το Ελληνικον έθνος εις τον κολοφώνα τής 

σηαερινής αύτοϋ τελειότητος, ευδαιμονίας καί δόξης, καί 

δτι άπο τής εποχής ταύτης τά διατάγματα τών διορι

σμών τών πλείστων υπαλλήλων τοϋ κράτους έγράφοντο 

έπί τών γονάτων καί καθ' ύπαγόρευσιν τ ή ; άξιεράστου 

ταύτη; Δεσποίνη;. Εκεί έχαλκεύοντο οί τίμιοι διαχει-

ρισται τών εθνικών προσόδων" έκεΐ διεφιλονεικοΰντο καί 

έξεκαθαρίζοντο τά προσόντα τών γερουσιαστών καί ή ψι-

λοπατρία τών υποψηφίων βουλευτών έκεΐ έτορνεύετο ή 

ίκανότη; τών υπαλλήλων τοϋ κράτου;" έκεΐ δι' ένα; νεύ-

ματο; τ ή ; ωραία; Σουλτανίτζα; ό μεν έκ τοϋ Μεδρεσέ 

διαφυγών κλέπτη; έχειροτονεΐτο οικονομικό; υπάλληλο;" 4 

ληστή; , έπαρχο;" ό ασυνείδητο;, δικαστή;" ό μαστρωπο;, 

πρόξενο;" καί οί κακοήθει; καί αμαθείς, καθηγηταί τ ή ; 

ηθική; καί φιλοσοφία;. ΟΊ δε έν Αθήναι; πρέσβει; τ ή ; 

δυτική; διπλωματεία; καί οί ανώτεροι αυτών υπάλληλοι, 

άνακαλύψαντε; τον Πανδώρειον τοϋτον πίθον, έσπευσαν 

νά έπιληφθώσιν έγκαίρω; τών τροχών τ ή ; Δαιδαλείου ταύ

της μηχανής, διά νά στρέψωσι τά κινήματα αυτής προς 

το συμφέρον τοϋ κλασικοϋ έθνους, τοϋ όποιου τήν άνόρ-

θωσιν καί άποκατάστασιν καί ούτοι καί αί κυβερνήσεις 

αυτών μετά τ ή ; συνήθου; αύτοΐ; ειλικρίνεια; καί φιλαν 

θρωπία; άείποτε έπρέσβευσαν έν τή Ανατολή. 

II Σουλτανίτζα λοιπόν, καταντήσασα ή στρόφιγξ τής 

Ελληνικής διπλωματείας, το βαρόμετρον τής εύνοιας τών 

έν τοις πράγμασι, καί το κέντρον τοϋ κοινωνικού κύκλου 

τών Αθηνών, εθεωρείτο δικαίως ώ; συγκεντρώσασα έν 

εαυτή τά ; τρεΐ; μεγάλα; δυνάμει; τών Μοιρών τ ή ; μυθο

λογία;" ή δέ Αυλή, ΰπείκουσα είς την άκαταμάχητον 

φοράν τοϋ πολιτικού τούτου συρμοϋ, έκοϋσα άκουσα συγ-

κατέταξε τήν ώραίαν Σουλτανίτζαν έ'ις τον αριθμόν τών 

εκλεκτών Δεσποίνων, αΐτινε; προσεκαλοϋντο εϊς τους έν 

τοΐ; άνακτόροις χορούς, 

Καί τοιοϋτος μεν ϋπήρχεν ό βαθμός, τον όποιον it 

ωραία Σουλτανίτζα κατεΐχεν έν τή κοινωνία τών Αθηνών 

δσον δε αποβλέπει τον 'ιδιαίτερον βίον καί τάς μετά τοϋ 

Καλλιστράτου σχέσεις αυτή;, ταϋτα δύναται νά είκάση 

τις έκ τών έοεξή; . 

Εντός λαμπρώ; ές-ολισμένου άφυπνωτηρίου ( b o u d o i r ) , 

ένθα έβλεπε τ ι ; πάν ο,τι δύναται νά συμφόρηση ή εκλε

πτυσμένη Ευρωπαϊκή φιλοκαλία καί ή περιειργασμέν* 

πουδή γυναικός φιλάρεσκου, εκείτο έξηπλωμένη έπί 



ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Ιούλιος". 

σϋίμπθδθ< έξ έρυθροϋ μεταξοχνόου υφάσματος, άναβάδην 

έχουσα τού; πόδας, τριακονταετής ωραία γυνή, κρατούσα 

εφημερίδα των Παρισινών συρμών. 0 έκ λευκής μουσου-

λίνα; ποδήρης και πλατύπτυχος πρωινός αύτη; επενδύτη;, 

έχων πεπυκνωμένα; παρυφά; έκ πλατείας Βαλεντιανη; ( V a -

l enc ienne) , έμαρτύρει TTJV περί το καθεστό; καλδν της 

εποχής σπουδήν καΐ άκρίβειαν της Δεσποίνης ταύτης" 

οί δέ ζωηρότητα απαστράπτοντες μεγάλοι, μέλανες και 

γοργοί οφθαλμοί, ώς και πάντα τα μετά χάριτος και 

νοήματος κινήματα του σώματος αύτης, έδείκνυον, ότι ή 

γυνή αύτη κατεΐχεν εντελώς καί μετεχειρίζετο μετά έξι— 

διαζούσης τέχνης την έπιστήμην τοϋ άρέσκειν καί γοη-

τεύειν τάς καρδίας. 

Η θύρα του άφυπνωτηρίου ήνεωχθη ελαφρώς και μετά 

της έμφρόντιδος εκείνης προσοχής, διά της οποίας ή φιλό

στοργος μήτηρ ανοίγει την τοϋ θαλάμου του κοιμωμένόυ 

βρέφους, και εύλύγίΓΟς θεραπαινίς, ακροβατούσα χαριέν-

τως , παρουσιάσθη ενώπιον της ωραίας Σουλτανίτζας. 

—Κίαράτζα ! ή μαδόνα μου μ' ες-εΛενε νά 'δώ, αν εξυ-

πνήσετενε, κι' α θέτενε νά σα; χτενίσω. 

— Σε είπα, Πλουμοϋ, νά μη μεταχειρίζεσαι ποτε, καί 

μάλιστα δταν όμιλη; προς έμέ, τδ βαρβαρικόν τοϋτο 

έπίθετον Κο^άτζα. KVJ άτΓ.α/ς είς την Κωνσταντινού

πολη λέγουν τάς Ψωμαθιανά;" σέ εΐπα νά μέ λέγη; Κυ-

fiar. 

—• Ελα Χριστέ και παναγία ! έγώ σας είπα ψωματάρα ; 

ποϋ πίνω νερδ 'ς τδνομά σας ! 

— Λεν σέ είπα τοΰτο ! άλλά σέ είπα ο,τι και άλλοτε, 

δηλαδή νά μάθης νά όμιλη; ορθώς. 

— Εγώ πάντα τά λέγω όρτά και κοφτά" μά ε ξέρω νά 

τά πώ περί διά γραμμάτου. έν τδ ζάρανε στη Χιό νά 

πηγαίνουν 'ς τδ σκολειό. 

— Καλά λέγουσιν, δτι ολαι αί Χϊ,αι είσθε ανόητοι. 

—• Ογεσκε δά νά σας χαρώ ! 'μπορεΐ. νά μην έχωμεν τον 

ίδιο νου μέ σας, μά δεν ε'ίμεσθεν άνόηταις. Νά δήτενε 

'ς τδν τόπον μου 'ς τη Χίο τ η ; κοπελοϋδες, σά βγαίνουνε 

φαντίναις, θά χάσετενε τδ νου σα; ! . . . Πόσα πράμματα 

ξέρουνε! είναι καλαΐς νοικοκιουραϊς, βγάζουνε σιμιδάλι, 

άνοίγουνε κροϋ^α και πλέκουνε μίαν κάρτζα την ημέρα. 

— Και ψιμμιθίζονται ώς μορμολύκια. 

— Τίκκε ; 

— Δηλαδή αλείφονται σουλουμαν καί κοκκινάδι ώστε 

προξενοϋσιν άηδίαν. 

— Εχετε δίκίο Κιαράτζα . . . Κυρία . . . γΐατί καμμίά 

φορά μερικαϊς τδ παραξυλόνουνε καί βγαίνουνε εις τδν 

κάτω γίαλδ, σάν ή μουτζουναριαϊ; ' ; τδν Παρθένη" μά καί 

σε7.; δάή φραγκομαθημέναις πολ.ίτισσαις δέ βάζετενε χίλια 

πράμματα; νά μπτ, κανένας ' ; την κάμερα σα; φύρνετ' ό 

νου; του λάδία, αλείμματα, νερά πράσινα καί 

κόκκινα, άμουλάκία, γυαλάκια, μπουρνιδάκία, θαρρεί; 

πώ; είναι τοϋ Δομίνικου ή σπετζαρία. Είν' άλήθεΐα πώ; 

τά δικά σα; μυρίζουνε, μά καί τά δικά του; δέ βρομούνε" 

μά πάλ' έκείναι; ή κακΟμοίραι; δέν έχουνε τδ μποΰοτο, 

ποΰ μά την Παναγία τη Σπηλίώτισσα, σά σα; τδ νε βάζκ., 

μοϋ χρειάζεται νά τραβώ μέ περισσότερη δύναμη παρά 

τοϋ μπάρμπα μου τοϋ Γίάννη σά σφίγγη τη μεσίά του 

γαδάρου του. 

Φθάνει πλέον" αηδίασα Πλουμοϋ ! . . . μ' έρχεται 67ε-

ρικδν, όταν ακούω τά; ανοησία; σου" ποία ώρα είναι; 

— Δεκά μιση. 

— Καί διατί δέν μ' έξύπνιτέ; πρω'ί'τερον ώ; σέ ειπ* 

χθέ; τδ εσπέρα;; 

— Γΐατ ' ήμπα τρεί; φοράΤ.; μεσ' τήν κάμερα σα;, μά 

ρουχαλίζετενε σάν άγγελος. 

— Επρεπε νά μ' έξυπνίση;, διότι έγώ επίτηδες κατε-

κλίνθην χθες ενωρίς. 

— Ναίσκε μά έθάρρουμουνε πώ; άγρυπνήσετενε τη νύχτα 

70 κλώσιμον μέ τδ συμαρματάρχη. 

•—Ποίον συνταγματάρχην ; ονειρεύεσαι; 

— Καί πώ; δεν έννοιώσετενε τί,ς μπατινάδες καί τά τρα

γούδια του ; 

— Πότε; καί διατί δέν μ' έςύπνισες; 

— Μες' τά μεσάνυχτα" μά ξερα 'γώ πώς κοιμούΓ-ενε ; 

— Πόσον είσαι ανόητο; Πλουμοϋ! νά έλθη ό Σννταγμα-

τάρχη; καί νά μή μ' έξυπνίση; I 

— Ηρτενε καί χ τέ ; ς-η; δέκα ό κόντε; '· πώ; τδν λέτενε;. 

. . . . εκείνο; ό χαρτζιάρη;" μά ντράπηκα νά τοϋ π ώ , 

πώ; κοιμούς-ενε έκείνην την cópa καί τοϋ είπα, πώ; πηνε-

τενε ' ; τδ θέατρο, κ' ήγραψε νε τοϋτο νά τδ γραμματάκι, 

ήφερεν κί ό σολντάτο; τοϋ συμαρματάρχη τοϋτο νά, 

ηδωκεν καί τοϋτο νά τοϋ Γεράσιμου τδ πρωΐ εκείνο; ό 

ώμορφο; Εγγλέζο; τοϋ Βαπορίοϋ. 

— Υπομονή έτοίμασον τδ λουτρόν μου καί 

έπειτα άφοϋ λουσθώ νά μέ κτενίση;. 

— Καί τί λογή; θά τδ τοιμάσω χωρί; γάλα;; 

— Καί πώ; ! δέν ήγόρασε σήμερον ό Γεράσιμο; γάλα ·, 
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<— Ογεσκε νά σας χαρώ! . . καί τδ έχτεσινδ έβρόμισενε, 

γιατί ήτανε τρίώ μερώ, κ' ή τζάτζα σας . . . . μά μη 

με μαντατέψετενε . . . . 

— Οχι, Πλουμοϋ, λέγεμε μόνον την άληθειαν" λοιπδν τδ 

γάλα τοϋ χθεσινοϋ λουτροϋ ήτον εκείνο, είς τδ όποιον καί 

προχθές έλούσθην; . . 

<— Ναίσκε, γΙατί ή τζάτζα σας, οσον καιρδ ό Γεράσιμο; 

έμεταπωλούσενε τδ γάλα; ποϋ λουγούσαστενε, τοϋ 'λέ-

γενε κί άγόραζενε γάλα; κάθε ταχύ, μ' άπε τδν καιρδ 

ποϋ εκείνη ή ξυνογαλοϋ ποϋ τ η ; τδ πουλούσαμενε . . . . 

. . . . ξέρετενε δά . . . . καί . . . . μηδ' έφτή, μηδ' ό 

καφετζή;, μηδέ κάνει; άλλο; πλίά δέ θέλει ν' άγοράση 

γάλα; απέ μα;" κ' ή τζάτζα σα; λε πώ; δέν πρέπει νά 

τ ' άγοράζωμενε καί νά τδ ρήχτωμαινε" γΙατί εΐναι κρίμα 

φαγώσιμο πραμμα νά ρήχτεται" κ' εκείνο δά τδ προχθεσινδ 

τδ 'πήρενε γιατί τδ 'βρενε φτινδ καί σα; τδ βάλενε δυδ 

φοραϊ; τδ ίδιο, κ' ήθελεν καί σήμερη νά σα; τδ βάλη, μά 

βρώμησενε καί μοϋ 'πενε νά μή σα; τδ 'πώ. 

— Πολλά καλά! φθάνε:! βλέπω ότι δέν είσαι μόνον συ 

ανόητο;" Ιλα νά μέ κτενίσης" παρατήρησον είς τήν εικόνα 

ταύτην της εφημερίδος τδν νέον τρόπον τοϋ κτενίσματος 

της κεφαλής, διά νά μέ κάμης τάς χωρίστρα;" είναι τοϋ 

τελευταίου σ;ρμοϋ τών Παρισίων κατά τήν Κυρίαν Αα-

φάρζαν ( Γ α ί α ι ^ ) . 

ι— Ούγοϋ ώμορφη ποϋν' ή έρημη! άμμέ γιατί φορεί 

μαϋρα; ό πάγε; τ η ; άπέθανενε; 

— Οχι, ά\λ' ή Κυρία αύτη, γεννηθεΐσα έν Παρισίοι; έξ 

ϊύγενών γονέων, είχε λάβει τήν καλητέραν άνατροφήν 

τοϋ συρμοϋ" έγνώριζε τήν μουσικήν, έχόρευε κάλλιστα, 

εχειροκρότει χαριέντω; είς τδ θέατρον, ώμίλει γλαφυρώς 

περί παντδς πράγματο;, ένεδύετο φιλοκάλως καί είχεν 

αναγνώσει όλα τά μυθιτορηματα άπδ τοϋ Βαλτερσκόττου 

μέχρι της Σάνδη;, τά όποια άναπτερώσαντα τήν φυσικήν 

αύτη; φαντασίαν, έκαμον νά έλπίζη δικαίως, ότι ταχέω; 

έμελλε νά γίνη σύζυγο; Κόμητό; τινο; ύπουργοϋ τ η ; 

οικονομία;, η πρέσβεω; έν Τουρκία" άλλά μείνασα ορφανή 

καί πτωχή μετά τδν θάνατον τών γονέων αύτη;, διά ν' 

«ποκατασταθη ανεξάρτητο;, ήναγκάσθη νά συζευχθη ει; 

γάμον μετά τινο; έργαςτιριάρχου σιδηρουργοϋ, Λαφάρζου 

ονομαζόμενου" επειδή δέ οϋτο; καί οί συγγενεϊ; αύτοϋ, 

<ίντε; άνθρωποι χυδαίοι καί χωρί; ανατροφής, ώμίλουν 

πάντοτε περί εμπορίου καί της οικιακής οικονομίας, ή δέ 

•ύγενή; αύτη Κυρία, φύσει ευαίσθητο; καί μή δυναμένη νά 

συμμορφωθή μετά τοιούτων ποταπών ανθρώπων, ευφυή; 

δέ καί μεγαλοπράγμων, κατ' αρχάς μέν κατέπεισε τδν 

σύζυγον αύτη; καί έγραψε διαθήκην, δι ή ; άφινεν αυτήν 

μόνην κληρονόμον" ακολουθώ; δέ, άποθανόντο; τοϋ Λα

φάρζου, τά δικαστήρια κατεδίκασαν ει; διά βίου δεσμά 

τήν εύγενη ταύτην Κυρίαν, ώς φαρμακεύσασαν τδν σύζυγον 

αυτής" άλλ' ό ευγενής τρόπος, δ'ι ου ή σύζυγος τοϋ Λα

φάρζου ύπερασπίσθη, καί ή κατά τήν δίκην έπιδειχθεΐσα 

έξοχος αύτη; ανατροφή, έγοήτευσαν επί τοσοϋτον τάς 

ευαίσθητους τών Γάλλων καρδία;, ώστε ευθύς μετά τήν 

καταδίκην αύτης εδόθη τδ ό'νομα της Λαφάρζη; ει; δλα 

τά αριστουργήματα τοϋ συρμοϋ της έποχης. 

— Καλ' ήντα μοϋ λέτενε; κΐαμέ 'σάν ήτανε τέτοια πα-

οάλυτη, ήντα της έλιμπιστήκετενε κ' έκεΤ,νοι καί σεΤς, καί 

θέτενε νά κάμετενε καί τήν σκουφωσίά της" ή μακαρίτρίκ 

ή νόνα μου μοϋ λεγενε « παιδάκι /<οι>, τό? καιρό ποΰ 

σχονδαρίΐ.ανε τη Μπύνα στη Χίο ιιζατάχω.Ια χαθισιιίηχ 

V το γάδαρο Λ « συχώρεση, ημουνε οτ ηυγαινα ψαντίναχαΐ 

θυμοϋμαΐ) που γίαζί έψόρίενε εκα μοσχο.Ιονρη ϊ-τζανοϋρα, 

χα^ψΐά μας πΛ>ά άπετότες 'έν εφορεσενε τίτοιο ρέγχι. » 

— Αί! . . . οσον παράξενος καί άν φαίνεται ό συρμός, 

όστις όμως θέλη νά άρέση, χρεωστεΐ ν' ακόλουθη αυτόν" 

άκουσον περίεργόν τι άνέκδοτον Ελαφρά δά, 

Πλουμοϋ ! μή μοϋ σύρης τοσοϋτον τά μαλλία, διότι δέν 

είναι ή μεσιά τοϋ γαδάρου τοϋ μπάρμπα σου. 

— Αί ! δά καί σεις, μήν ήστενε τόσον μυιγυόγκιχτη ! 

'απρδς τά κάλλη τ ' είν' ό πόνος ; . . . . πήτενε δά εκείνο 

ποϋ θέλετενε νά μοϋ πητενε. 

— Λοιπόν, Πλουμοϋ, Κυρία τις έν Παρισίοις ήγάπα πολύ 

τδν συρμδν, καί έσκουφόνετο καθ ήμέραν κατά τήν εφη

μερίδα" ό δέ σύζυγο; αύτη;, μήν υποφέρων τά υπέρογκα 

έΗοδα; ηθέλησε νά σωφρονίση τήν γυναίκα κατά τήν ίδέαν 

αύτοϋ καί πολλών άλλων άνοήτων ανδρών. Παρεκάλεσε 

λοιπδν τδν Συντάκτην τ η ; έφημερίδο; τοϋ συρμοϋ νά γρά-

ψη, ότι ό τελευταίο; συρμός είναι νά βάλλωσιν έπί τοϋ 

σκουφώαατος αντί ανθέων μέγα ρέπανον" ή δέ Κυρία αύ

τ η , άναγνοϋσα τοϋτο καί μέλλουσα νά παρευρέθη κατ* 

έκείνην τήν εσπεραν είς λαμπρόν τινα χορδν, εβαλεν όρ-

θιον έπί τοϋ σκουφώματο; αύτη; τδ μεγαλητερον ρέπανον, 

τδ όποιον ήδυνήθη νά προμηθευθή" όλο; ό κόσμο; έγέλα, 

άλλ' ή Κυρία αύτη είχε δίκαιον, δΐ($τι άνέγνωσε τδν συρ-

αδν τοϋτον ε·.; τήν εφημερίδα" μόνο; ένοχο; ήτο ό σύζυ

γο; αύτη; καί ό είσαγγελεύς, όστις δεν έφρόντισε νά κα-
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τάσχη τήν εφημερίδα ταύττ,ν πριν ή τυπωθή, καί νά κα
ταδίωξη αυστηρώς τον ύπεύθυνον συντάκτην, δστις είχεν 
αποτόλμησε-, να προσβάλη έπΙ τοσοϋτον την φΛοκαλίαν 
μ'.άς Κυρίας του συρμοϋ. 

— Χ ά ' Χ ά ' Χ ά ' ^ρασίαΐς, πρασλαίς ε ίν 'ή λωλίά ! 
φτηνά την έγλΰτωσεν ή 'λαφρόστυχη 
— Καί διατί Πλουμοΰ ; 

— Γιατί της έγράψανε ραπάνι" άμ' άν της έγράφανε πώς 

εϊν' της μόδας νά βάλη ς' τό κεφάλι της κανένα μεγάλο 

Χιώτικο ταμπουρά, δεν ήθελε νά κωλοκοπή τό λύγκι της; 
— Δός με τον καθρέπτην, διά νά ϊδω τί έκαμες . . . . 
αϊ! σχεδόν τό ίδιον. 

— ϊδίο κι' απαράλλαχτο! κουσούρι δεν του λείπει.' 

— Παραμέρισον ολίγον αυτήν τήν χωρίστραν, διότι σκε
πάζει πολύ τό πρόσωπον μου. 
— ίίχονοϋς! νά τενε νά σας χαρώ. 

— Εύγε ! βάλε με τώρα έδώθεν πρδς τά κάτω της χ ω 
ρίστρας εκείνο τό ρόδον, φέρε και Κολωνιακόν νερόν νά 
νιφθώ, και έτοίμασον ταχέως και τό χθεσινόν φόρεμα μου 
διά νά ενδυθώ . . . έστειλεν ή μήτηρ μου τον Γεράσιμον 
διά νά εϊπη τον Καλλίς-ρατον Ικ μέρους μου, ότι περι
μένω νά έλθη δι' άναγκαίαν ΰπόθεσιν ; 

•— Οσο γι' αυτό έννοια σας ! ή τζάτζα σας 'σά νά τό 
'βλεπενε 'ς τον ύπνο της* πριν να κάμη τό σταυρό της 
εύτό 'ταν ή πρώτη της έννοΙα" μά δε μοϋ λέτενε ηντα 
περίδρομο τό νε θέτενε ταχυνάτικο τον Καλλόστροτο, 
τοΰ χετενε άγαπητικούς τά πΐό 'μο;φα παληκάρια της 
Αθήνας; εσείς όλην τήν έίρα τονε μασκαρεύετενε και 
τονε βάζετενε 'ς τό καλαμάκι μαζί μέ τήν τζάτζα σας, 
και τονε κάμνετενε μπαρμπακίνα και τον άπεφτόνονε και 
τόνε λέτενε χοοριάτη και ξιπασμένο και ανόητο, και πώς 
μοιάζει τή μαϊμού του, κ' υστέρα εύτύς πούρτη, γινού-
στενε κ' ή δυο άλλοιώτικαις και τοϋ κάμνετενε τόσαις 
τζιριμόνιαις, και του λέτενε πώς χανούστενε άπε τήν 
αγάπη του, και πώς δά α δεν τό νέ δήτενε, δεν τρώτενε, 
και τόσα άλλα πράμματα, και . . . . 

— Αϊ! Πλουμοΰ, σύ δεν γνωρίζεις ακόμη τον κόσμου" 
βέβαια εγώ δεν είμαι τόσον άσυλλόγιστος, ώστε νά αγα
πήσω τοιούτον μωρόν άνθρ^πον, τοΰ όποιου και ή άπλή 
θέα με πρόξενε", άηδίαν άλλ' ό Καλλίστρατος είναι πλού
σιος και ανόητος, και τά δύο ταΰτα προτερήματα είναι 
μέγας θησαυρός διά μίαν γυναίκα τοϋ κόσμου - έκατάλαβες 
τώρα τήν εξήγησιν της απορίας σου ; 

— Απάνω κάτω" μά 

0 έκ της όδοϋ ακουσθείς κρότος αμάξης, ητις εΤχε 
ς-αματήσει έμπροσθεν τής οικίας της Σουλτανίτζας, διέ
κοψε τήν δμιλίαν της Πλουμούς, τήν ό-οίαν ώθήσασα ή 

άςιέραστος αυτής Κυρία, Τρέχα ΠΙονμον, είπε πρδς 
αυτήν, νά εϊπης νά πΐ( ιμείνη οΛίγον εις τή/ αιύουσανγ 
Χ α ί ΒΡΧ0!"11 αμέσως· ή δε ευλύγιστος θεραπαινίς, ψιθυρί-
σασα τό της παροιμίας, « κατά τή φωνή νά τον χι δΛας, » 
έπέταξεν ώς αστραπή έξω τοΰ άφυπνωττ,ρίου. και. έκλεισε, 
τήν θύραν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ ' . 

Ό ά.Ιηθής ερως των γυναικών τοϋ συρμοϋ, η το κίτρινοι* 
ψάρεμα τοϋ χορον. 

Πολλήν ώραν ακόμη περιέμενεν άνυπομόνως ό Καλλί

στρατος έν τή αίθούση, καθήμενος μετά της μητρός της 

Σουλτανίτζας, και ίσάζων συνεχώς ποτέ μεν τόν πολύ-

πτυχον και πλατύν αύτοΰ λαιμοδέτην, ποτέ δέ τά έστιλ-

βωμένα και στενά άχυρόχροα αύτοϋ χειρόκτια, άλλοτε 

δε άποχωρίζων άπ' αλλήλων τους μετά πολλής επιμελείας 

ανεστραμμένους βοστρύχους τής κόμης αύτοΰ. Παίζων 

δε τήν άπό χρυσής άλύσου έξηρτημένην άπό τοϋ τραχήλου 

αύτοϋ διόπτραν, ή κτυπών τό έδαφος μετά ρυθμού και 

μέλους διά τοΰ κομψού αύτοΰ ραβδίου, και άμα ύποτον-

θορύζων θεατρικόν τι μέλος, και κινών τήν κεφαλήν άπε-

κρίνετο μηχανικώς εις τάς ερωτήσεις τής γραίας, απαντών 

πολλάκις άλλα άντ' άλλων, ώς έχων τόν νουν και τους 

οφθαλμούς ολοις προσηλωμένους εις τήν θύραν, έξ ής 

ανέμενε νά πρόκυψη τό εϊδωλον τής καρδίας αύτοϋ. Επί 

τέλους έλαφρόν βάδισμα μόλις άκουομένων βημάτων, και 

χάριεν φουρφούρισμα χαμαί συρομένου μεταξωτού άνήγ-. 

γειλαν τήν παρουσίαν τής εράσμιας Δεσποίνης. ό δέ 

Καλλίστρατος, εγερθείς μετά σπουδής, και λυγίσας τό 

σώμα διά νά χαιρετήση χαριέντως την έξερχομένην Σουλ-

τανίτζαν, ώθησε διά τοϋ άγκώνος τόν έπί τής τραπέζης 

άποτεθειμένον πίλον αύτοϋ, ό δέ πίλος άντωθήσας τό έν 

μέσω αυτής Ίς-άμενον πλήρες ανθέων κρυτάλλινον άγγείον, 

τοΰτο μεν άνατρέψας συνέτριψε, τά δέ έν αύτώ άνθη μετά 

τοΰ ύδατος έσκόρπισεν κατά τής τραπέζης και κατά τοΰ\ 

τάπητος τοΰ εδάφους" και ό μεν Καλλίστρατος, άφήσας 

ημιτελή τόν χαιρετισμόν, έτρεχε κατόπι τοϋ διά πάσης 

τής αιθούσης κυλιομένου πίλου" ή δέ Σουλτανίτζα, ύπο-

κρύψασα τήν δυσαρέσκειαν αυτής διά τήν στέρησιν τοΰ 

ωραίου αγγείου, τό όποιον είχε λάβει προσφιλές ένθυμη-

τήριον παρά τοΰ γραμματέως τής έν Αθήναις Γαλλικής 

πρεσβείας, προς μεν τήν μητέρα αυτής έρριψε βλέμμο» 

ύπεμφαίνον, πόσον άγροϊκον έθεώρει τόν Καλλίστρατον, 

έκτείνουσα δε τήν χείρα πρός αυτόν, είπε μετά βεβιασμέ

νης χάριτος και πλαστής αδιαφορίας « μικρόν και άόιά-ι 
φορον πράγμα, Κύριε ΚαΛΛ'ιστρατε, πρό ποΑΛον εϊχοκ 
σχοπόν ν' αντικαταστήσω αντί του αγγείου τούτος 
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•ώραϊόν τι Κιναϊκύν τοΰ τελευταίου συρμοϋ, τά όποια 
*ατ αύτάς έφεραν έχ τής Αγγ.ΙΊας » και παρεκάλεσεν 

αυτόν νά καθίση. 

0 Καλλίστρατος, άφοΰ είπε τινας ανοησίας διά νά 
δικαιολογηθη, μόλις συνελθών ένεκα τών έπανηλειμμένων 

•διαβεβαιώσεων τής Σουλτανίτζας περί τής μηδαμινότητος 

του τυχαίου τούτου συμβεβηκότος, ύπακούσας τέλος 

έκάθισε πλησίον αυτής έπί τοϋ άνακλιντηρίου, και ήρχισε 

πάλιν νά ίσάζη δ,τι έκ τής ς-ολής αύτοϋ είχε βάλει εις 

άταξίαν ή πρό μικρού βιαία τοΰ νεανίου κίνησις" μετά 

τίνων δε λεπτών σιωπήν αμφοτέρων ό Καλλίστρατος 

ηρχισε πρώτο; νά λέγη προς τήν Σουλτανίτζαν υπερβο

λικά τινα εγκώμια περί τοϋ καλλωπισμοΰ αυτής. Αλλ 

ή Σουλτανίτζα, ύπομειδιώσα βεβιασμένως, και συστρέ-

φουσα χαριέντως τόν λαιμόν, « φαίνεται, είπε, Κύριε, 

«χετε διάθεσιν σήμερον νά άστειεύησθε" » « και διατί ; 

Κυρία, » ήρώτησεν ό Καλλίστρατος, άναφουφουλίζων 

••διά τής χειρός τό πυκνόν αύτοΰ γένειον, \ δίδων διά τοΰ 

ς-ρυψίματος εις τόν μύς-ακα αύτοΰ τό σχήμα τοΰ άγκίς-ρου. 

« Διότι πώς είναι δυνατόν, έπανέλαβεν ή Σουλτανίτζα, νά 
εύρίσκητε καλόν τόν σημερινόν μου καλλωπισμόν, έν <;ο 

έγώ σήμερον ευρίσκομαι ακόμη ένδεδυμένη τήν χθεσινήν 

ίνδυμασίαν, και ούτε καν έκτενίσθην, ούτε ένίφθην; » 

—i Παράξενον πράγμα! και μολοντούτο έχετε τά μαλλία 

τοσούτον καλώς ίσασμένα και ακριβώς βος-ρυχισμένα, ώς-ε 

Λίομίζει τις, δτι ταύτην τήν ς-ιγμήν εξήλθε τοϋ άφυπνωτη-

f ίου υμών ή κομμώτρια τής Δουκίσσης τ ή ; Αύρηλία;. 

Πόσον φαίνεσθε κατά πάσαν περίστασιν, δτι άνετρά-

φητε μεταξύ τοϋ μεγάλου κόσμου τής πρωτευούσης τής 

'<ριλοκαλίας 1 άλλα τήν φοράν ταύτην ήπατήθητε" ή δε 

«πάτη υμών προέρχεται πρώτον, έκ τοϋ δτι φυσικώς τα 
μαλλία μου είναί ομαλά και απαλά" και δεύτερον, διότι δ'ι 
όλης τής νυκτός δέν έπεσα εις τήν κλίνην, και επομένως 

τά μαλλία μου έμειναν ώς ήσαν κτενισμένα άπό χθες τό 
'πρω'ί'. 

— Ανεγινώσκετε φαίνεται, τάς περί τοΰ προϋπολογισμού 

παρατηρήσεις τοϋ περίφημου τ ή ; Πελοποννήσου Οικονο

μολόγου, τοϋ άνθρωπου τ ή ; μεγάλη; πήρα; ; 

Η Σουλτανίτζα άφήσασα έλαφρόν (-εναγμόν, αϊ! είπεν, 

ούσιωδέτεραι οροντίδε; παρά ή πήρα τοϋ Οικονομολόγου 

κατεσπάραττον τήν τεθλιμμένην ψυχήν μου" και συγ

χρόνως ένευσεν έπιτηδείως πρό; τήν μητέρα αύτη;, ητις 

προσποιηθείσα, δτι αποκρίνεται εί; τήν καλούσαν αυτήν 

*πηρέτριαν καί ειπούσα, έρχομαι Π.Ιουμοϋ, εξήλθε τ ή ; 

«Ίθούση;. 
ΑΙε κακοφαίνεται λοιπόν, άξιέρατος Σουλτανίτζα, έιπεν 

έναβρυνόμενο; ό Καλλίστρατος, δτι ακουσίως ίσω; είμαι 6 
πρωταίτιο; τ ή ; αγρυπνία; υμών και τών στεναγμών" 

ναι, επιθυμώ μεν νά μέ αγαπάτε έγκαρδίω;, άλλ' ουχί 

ποτέ, Θεό; φυλάξοι, χάριν έμού νά βλαφθή ή πολύτιμος 

υγεία εκείνης, τής όποιας δλα τοϋ κόσμου τά αγαθά δέν 

είναι αντάξια. 

— Μ Σουλτανίτζα, και τοι τοσαύτης τέχνης και έπιτη-

δειότητος κάτοχος, ολίγον έλειψεν δμως νά έκραγη εις 

γέλωτα, άκούσασα τήν α'ιτίαν, εις τήν οποίαν όΚαλλίς-ρα-

τος απέδιδε τήν άγρυπνίαν αυτή;" άλλά δράξασα την 

νέαν ταύτην εύκαιρίαν άπήντησεν άμέσω;. 

— Αϊ! δταν ή ευαίσθητο; γυνή άφοσιωθή εί; εκείνον, 

τόν όποιον άπαξ ή καρδία αύτη; έτυχε νά έκλέξη, νομίζει 

εύτυχίαν δσα; δ'ι αυτόν δοκιμάζη θλίψει; και δυς-υχίας* 

ή πεϊνα, ή δίψα, αι τρικυμίαι, τό' πϋρ και ό σίδηρος δέν 

δύνανται νά κλονίσωσι τήν άμετάτρεπτον αυτής σταθερό

τητα" τό νά γίνη θϋμα τοϋ ειλικρινούς αυτής έρωτος 

προξενεί εις αυτήν άγαλλίασιν" ό θάνατος είναι δ'ι αυτήν 

χαρά, διότι φέρει μεθ' εαυτή; τήν 'ιδέαν τοΰ ύπ' αύτη; 

λάτρευομένου ειδώλου" αϊ! Καλλίς-ρατε, διά νά α'ισθανθή 

τις αληθώς τόν έρωτα, πρέπει νά ήναι γυνή! μόναι ήμεϊς 

αί γυναίκες έγεννήθημεν πρός τοϋτο" τινές μάλιστα έξ 

ημών, και κατ' αυτόν ακόμη τόν αιώνα τής διαφθοράς 

και ιδιοτέλειας είναι, φαίνεται, προωρισμέναι, ώς έγώ, 

διά νά δείξωσιν, δτι έπλάσθημεν ώς τύπος και ύπογραμ-

μός τής ειλικρινούς άφοσιώσεως και τών τρυφερότερων 

αισθημάτων άφιλοκερδοϋ; έρωτος" τοιαύτη υπήρξα άφ' 

δτου σε είδον, και δλα ταύτα τά δεινά έλαβον πρό οφθαλ

μών έξ δτου ή καρδία μου μέ ήνάγκασε νά σε λατρεύω" 

ή καρδία μου! ήτις διά πρώτην φοράν ήσθάνθη τά φλο

γερά βέλη τοϋ έρωτος έξ αιτίας σου. Αλλ' εκείνο, τό 

οποίον μέ θλίβει, είναι αί κακαί γλώσσαι τών ανθρώπων, 

κΐτινες χέουσιν εις τό ποτήριον τής ευτυχίας μου φάρ

μακα, τών όποιων ήθελα γευθή ευχαρίστως τήν πικρίαν, 

εάν δεν άνεμίγνυον κακεντρεχώς και τό μόνον έράσμιον 

πράγμα τής ζωής μου, τό £νομά σου. Μετά τόν πρό 

τριών ήμερων μάλιστα χορόν τής Αυλή; βλέποντες με 

πενιχρώς καλλωπισμένη·; εύρήκαν τήν εύκαιρίαν νά έκ-

σφενδονίσωσι πικροτάτας κατά σοϋ κατηγορίας, λέγοντες, 

δτι ούτε ή ευγενής καταγωγή, ούτε ή Ευρωπαϊκή ανατροφή 

και συμπεριφορά, ούτε ή περίνοια, ούτε τά έξοχα προ-

τεοή-χατα, ούτε τέλος αί μεγάλα-, σχέσεις και αί ύψηλαί 

γνώσεις τοϋ Καλλιστράτου έπρεπε νά έπιτρέψωσιν εις 

αυτόν τό νά άφήση έκείνην, τήν οποίαν λέγει, δτι άγαπα, 

νά παρουσιασθή εις βασιλικόν χορο,ν τοσοϋτον άφιλοκάλως 

και εύτελώς ένδεδυμένη, οπότε αύτας ητον, ώς και πάν-
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τοτε , τδ περιβλεπτότερον καθ' όλα πρόσωπον τής βασι
λικής ταύτης συναναστροφής. ΑΊ τοιαΰται φλυαρίαι μου 
κχτεσπάρχξαν, σε βεβαιώ, την ψυχήν, φίλτατε Καλλί-
ς-ρατε, και επειδή ή μεγαλητέρα μου εύχαρίστησις είναι 
νά θυσιάσω τό παν δια τό δνομά σου, απεφάσισα, δια νά 
άπος-ομώσω τάς κακάς γλώσσας τών φθονερών ημών 
εχθρών, νά υποθηκεύσω τήν οίκίαν, τήν οποίαν ό μακαρίτης 
πατήρ μου με άφήκεν ώς μόνην μου προίκα, και λαβοΰσα 
δέκα χιλιάδας δραχμών νά φέρω έκ Παρισίων £ν κίτρινον 
φόρεμα άπαράλλακτον εκείνου, τό όποιον προχθές ή Βα
σίλισσα έφόρει κατά τον χορόν, καθώς και τά λοιπά 
αναγκαία εις λαμπράν ένδυμασίαν, άξίαν του ονόματος 
εκείνου, τον οποίον ή καρδία μου λατρεύει. 

Ταΰτα ειπούσα ή Σουλτανίτζα, και ρίψασα βλέμμα φλογε-
ρόν μετά ς-εναγμών έ π ί Καλλις-ράτου, έλαβε τό λευκόν 
αυτής μανδύλιον καίπροσεποιήθη, ότιέσπόγγιζε τά δάκρυα. 

Αί γοητευτικαί εκφράσεις της Σουλτανίτζας, ό σφοδρό; 
ερως, ύπό του οποίου έπίστευσεν ό Καλλίστρατος, ότι ή 
άξιέραστος αύτη Δέσποινα καταφλέγεται δι' αυτόν, ή νο-
μιζομένη άναξιοπάθεια, οι στεναγμοί και έπί τέλους τά 
δάκρυα της ερωμένης αύτοΰ, τά όποια ό Καλλίστρατος 
έφαντάζετο, ότι και είδε καταρρέοντα, ταΰτα πάντα έξή-
ψαν έπί τοσοΰτον τήν φαντασίαν και φιλαυτίαν τοΰ υ'ιοΰ 
του Τραπεζουντίου άγωγιάτου, ώστε νομίσας καιρίαν εις 
εαυτόν προσβολήντήν ΰποτιθεμένην περιφρόνησιν της ερω
μένης αύτοΰ, ένεκα της ελλείψεως λαμπρών φορεμάτων, 
•ήγέρθη βιαίως « και πώς ; έκραξε, πρόκειται λόγος περί 
"λαμπρών φορεμάτων, τά όποια είναι δυνατόν νά προμη-
Οευθώσι διά χρημάτων, και γίνεται τοΰτο αιτία νά θλί
βεσαι σύ, ένεκα της οποίας είμαι πρόθυμος νά θυσιάσω 
δλον τον κόσμον ; και πώς δίδεται, έν ώ έχω τήν εύτυ-
χίαν νά γνωρίζω θετικώς, ότι κατατήκεσαι ύπό τοιούτου 
σφοδρού προς έμέ έρίοτος, έπειτα νά μέ λέγης, ότι έχεις 
σκοπόν νά υποθήκευσης τήν οίκίαν σου, ότε δύνασαι νά 
διάθεσης ελευθέρως όλην έμοΰ τήν περιουσίαν, ότε έγώ 
αύτος εϊμαι έτοιμος και δούλος νά πωληθώ, χρείας τυχού
σης, διά νά μή δυσαρεστηθής εις τό παραμικρόν ; ό 
τρόπος σου ούτος αποδεικνύει, ότι δέν έγνώρισας εισέτι, 
ότι και ό ιδικός μου έρως δέν είναι τελείως κατώτερος 
τοΰ προς έμέ σφοδρού έρωτος σου ! Ουχί, ουδέποτε θέλω 
άνεχθή τήν τοιαύτην ύποθήκευσιν τοΰ κτήματος σου, ήτις 
είναι ύβρις ε'ις έμέ ! αύριον αναχωρεί, τό διά Μασσαλίαν 
άτμόπλουν, και έτοίμασον τήν σημείωσιν ού μόνον ενός 
κιτρίνου φορέματος απαράλλακτου προς έκεϊνο της βασι
λίσσης, αλλά και τών λοιπών αναλόγων τοΰ τοιούτου φο
ρέματος κοσμημάτων, και είτινος άλλου έχεις χοείαν διά 
γα πέμψω αυτήν αμέσως εις Ηαρ ίσιους, και σέ βεβαιώ, ότι 

Ιούλιος. 
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κατά τον πρώτον της αυλής χορόν, θέλεις παρουσιασθή 
λαμπρότερα και ωραιότερα ουχί μόνον της βασιλίσσης της 
Ελλάδος, άλλά και όλων τών βασιλισσών τοΰ κόσμου, και 
αυτής ακόμη της Πομαρέτης της Βασιλίσσης τοΰ Ταχίτι .» 

— Τήν μέν πρότασίν σου νά σέ δώσω δηλαδή τήν σημεί
ωσιν διά νά γράψης εις Παρισίους δέχομαι ευχαρίστως, 
και τοΰτο διά νά μή σέ δυσαρεστήσω, άλλ' έπί συμφωνία 
τοΰ νά λάβης σύ τό κτήμα μου εις ϋποθήκην. 

— Σε παρακαλώ, άξιέραστε Σουλτανίτζα, μην ϋβρίζης 
τον έρ&)τά μου διά προτάσεων αναξίων της μεγαλοπρέ
πειας τοΰ χαρακτήρας μου" έξ εναντίας καθικετεύω νά 
δεχθής τον στολισμόν τοΰτον ώς μικρόν δώρον, έκ μέρους 
μου διά τήν πλησιάζουσαν έορτήν τών Γενεθλίων μου. 

—» Ουδέποτε, ουδέποτε θέλω στέρξει τό τοιοΰτον. 

Αλλ' ό Καλλίστρατος γονατίσας ενώπιον της Σουλτα
νίτζας, και λαβών τήν χείρα αυτής εντός τών δύο αύτοΰ-
χειρών και σφίγγων μεθ' όσης είχε δυνάμεως έκραξε: der 
θέΛω έγερθή ίντενθεν, εάν σχΛηρά der σνγχατανενσης 
εις την αΐτηοίν μου ταύτην. 

Η Σουλτανίτζα, και τοι διατεθειμένη νά παρεκτείνη 
τήν σκηνήν ταύτην, άλλ' α'ισθανομένη τήν χείρα αυτής 
σφοδρώς πιεζομένην μεταξύ τών στιβαρών παλαμών τοΰ 
Τραπεζουντίου έραστοΰ, έκραξεν « ώ ! . . . δέχομαι δ,τι 
θέΛεις, » και ό Καλλίστρατος ασπασθείς τήν έκ της συν-
θλίψεως παρ' ολίγον συντριβεΤ,σαν χείρα της ερωμένης αύ
τοΰ ήγέρθη όρθιος- άλλ' ή Ιπποτική ευκινησία, δι' χις 
άνετινάχθη, έγινεν αίτιος νά διασπασθώσι τά υπότον* 
( SOUS-pifids ) τών περισκελίδων αύτοΰ, τό όποιον 
ίδών ό Καλλίστρατος, « Ίδέ, σχ.Ιηρά, άνέκραξε, πόσον 
με χατηντησε σχαιόν ό προς σέ σφοδρός ερα>ς μου » 

Η Σουλτανίτζα έμειδίασε χαριέντως, και ταύτίχρόνως 
ή μήτηρ αυτής, ήτις φαίνεται έθεώρει έξωθεν της θύρας 
τήν έν τη αίθούση σκηνήν, ίδοΰσα τελειωθείσαν τήν κ ω -
μωδίαν, εισήλθε αίφνης και παραλαβοΰσα τον Καλλίς-ρατον 
μετέβη εις έτερον δωμάτιον, διά νά ράψη τά διασπασθέντα 
ΰπότονα' ή δέ Σουλτανίτζα ϋπήνεν εις το άφυπνωτή-
ριον αυτής διά νά σύνταξη τήν διά Παρισίους σημείωσιν, 

Μετ' ολίγον έπέστρεψεν ό Καλλίς-ρατος εις τήν αίθίυσαν, 
όπου ή Σουλτανίτζα πλήρης φαιδρότητος και άγαλλιάσεως 
ύπεδέχθη αυτόν. Και ούτος μέν λαβών τήν περί ή ; ύ λόγος 
σημείωσιν άνεχώρησεν έν ώ δέ ό Καλλίς-ρατος κατέβαινεν 
ακόμη τήν κλίμακα, ή Σουλτανίτζα έρρίφθη έπί τοΰ σκίμ-
ποδος, και ξεκαρδιζομένη ύπό τοΰ γέλωτος έκραζε κατ* 
επανάληψιν «.έμ&ηχεν εις τον σάχχον ύ ανόητος" χατά Tor 
προσεχή χορόν της Λύ.Ιής θέ.Ιω φορέσει er χίτρινον φό
ρεμα απαράΛΛαχτον προς έχείνο, τό όποιον ή Βαοϋισσα 
προχθές έφόρει! ! ! .' » ( άχο.Ιονθεί. 
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