
Β'.

Τήν οιλτάτην μοί κορυφήν σου icspfrsT.ισιω
μένος κατασπάζομαι, πδριπόθητέ μοί κυρ Ιωάσαφ.

Τήν άπό τής σής διαστάσεων έπισυμβασά/ 
μοι άθυμίαν, είς δάκρυα με μο ο ου/i κα:ά- 
γ ο υ σ α ν ,  παρεμυθησάμην μικρόν δεξάμενοςτό 
άττό της Χίου γραμμάτιων σου, επειδή αύτόν 
σε δραν έδ:κουν καί τής σ?(ς έπαιειν φωνής. 
’Εντεύθεν και άπό τής Κωνσταντίνου τών ίσων 
άξιωθηναι ηύξάμην, καί αισιίν σου τόν πλοΰν 
καταμαθεΐν. Έπεί τοίνυν, φίλτατόν μοι πατέ- 
ριον, οιδας τό θερμόν τοϋ πρός σέ μου πόθου, 
μή παύσης γράφων καί φιλών, δπως τε εσ/ες 
καταστάσεως δηλών εντεύθεν γάρ ή παραμυ
θία τοΐ; φίλα φρο . οΰσιν έπιγίνεται. ’Έρρωσο. 
Τά καθ’ ήμας, δτι πάλιν πολιορκούμεθα άπό 
τούς πειρατάς < sic), έρεΐ σοι ό Τηγανίτας, δς 
άποστέλλεται διά προσκύνησιν.

'Ο σός 
Δαν ίή λ  δ ιδάσ καλός..

Γ\
7 ήν μυριοττοΌητον μοι κορυρξν σου περιπτυσσο'μενος 
κατασπαζομ·; προσφιλεστατέ μοι και αδελφέ κυρ Ίωάσαγ.

Ήν διαφυλάττοι.ό άγιος θεός έν άκρα ύγεία 
καί εύημερία, σύν τή επιτυχία τών καταθυ- 
μίων. Εί καί περιττόν δοκεΐ τώ Άποστόλω 
τόπερπερεύεσθα ι  (3) πρός άλλήλους τούς 
φίλους, άλλ’ ουν, κατά τόν κυριακό,ν λόγον, 
έκ τοΰ π ε ρ ι σ σ ε ύ μ α τ ο ς  τ?;ς καρδί ας  
λ α λ ε ΐ  τ ό σ τ ό μ α (4). y Ασμε^ος ου > έλαβαν 
τήν διακομισθεΐσάν σοι έπιστολήν τοΰ κύρ 
Μακαρίου· καί ήσθην μέν, δτι παρ’ εκείνου, 
ύπερήσθη δέ, δτι σοι ύπαναγνωθεΐσα τοΐ; 
παρά σοΰ κάτεγλυκά,θη ρήμασι καί άδελφι- 
καΐς προσρήσεσι. Καί τωόντι διεξερχόμενος 
ταύτην ούδέν, άλλ’ ή κυκεώνα νέκταρος 
άπαρύεσθαι έδόκουν. Ευ σοι γένοιτο, φίλε μοι 
καί άοελφέ περιπόθητε· πάνυ γάρ με λυπού-. 
μενον, έφ οις διά χρόνου σιγήν πρός έμέ ήσ- 
κησας, παρεμυθήσω, καί μοι έγένετο τό μικ
τόν έκει.νο γραμμα, ο:α πρός τό τοΰ Τηλέφου 
τραΰμα τά τής λόγχης ρινήματα (5), ού μό
νον ατι τήν ήδιστην μοι σαυταΰ γλώτταν

, J 3), Α ·, Κ??· ,‘Υ'· 4 · ( *) 1),ατ°· ‘ζ"> 34· (->) Των 
Ελλήνων επί Τροίαν στρατευομενοιν, και τη της Μυϊίας 

παραλία προςίΑ'ξάντων, Τήλεφος δ ΊΓρακλε'ους βασιλεύων 
τής /.ωρ*ί ήμιίνετο αυτούς· τροιΟεις δέ ύπ’ Ά/ιλλέως, ε- 
ή:ρατ:ϊύ}η επ:·.τα υττ’ αύτοΰ τούτου, ρινήματα της τοΰ ϊ- 
ο..ου διρχτος ^ϊχμης τ-~) τρκύματι ε-ίΟεντος,.
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έλυσας, άλλ’ οτι ο:ον αύτήν έ.έχεας τοΐς 
γράμμασι τήν ψυχήν· καί οίς τήν περί έμέ 
αγάπην άνεζωγράφεις, όλην τήν έμήν άνεμά- 
ξω ψυχήν, καί σοι συνήν τή διανσία. Τοιοΰ- 
τος ουν μοι ε:ης διά βίου, φιλών καί μεμνη- 
μέ ος. Έγώ γάρ θαρρών περί σοΰ άποψαί- 

, νομαι, έμοί  κέρδεον χ θ όν α  δύ μ ε ν α ι  
| (6), ή τής τοΰ Ίωάσαφ μνήμης τε καί εύ
νοιας άφαμαρτήσαι. Πώς οίει δέ με διατεθή- 
ναι ήδέως μαθόντα τήν άγαθήν σου κατά- 
στασιν, καί ώς εύδοκιμεΐ; κεχαρισμένως πα
ρά τώ σεβασμιωτάτω σαυτοΰ γέροντι; ’Επί 
μεί 'οσιν άπολαύσαις αύτοΰ της εύνοιας. Μέ- 
μνησο δέ μοι, ώς άλλοις βιοΰν δει (τουτέστι 
μή έαυτώ άρέσκειν, άλλ’ δν δει δι’ εύπειθείας 
καί συντό ου προθυμίας άνακτάσθαι) τόν 
μέλλοντα τελέως εύπραγεΐ;· το:οΰτό τι γάρ 
ήμΐ. υπαγορεύει καί ό θειος χρησμός, έν οίς 
έπ ί π ο λ λ ά ,  ταύτόν δέ έστίν είπεΐν μείζω 
τε καί κρείττω, προκαλεΐται τόν έν ό λ ί 
γο ις ευδοκιμήσαντα (7)· δ περί σοΰ μαντεύ- 
εσθαι πείθει με ή τε δεξειότης τής σής ψυ
χής, καί ή κατά σέ χρόνιος πεΐρα. "Οτε δέ. 
λόγοις παραμυθίας ράονα ποιοΰμαι τήν σήν 
μητέρα, καί ούκ εστιν δτε ούχί χρησταΐς 
αύτήν έλπίσι->ουφίζω, αύτή άν είη μάρτυς. 
Μέγιστον δ’ δμως πρός παραμυθίαν τά σά. 
γράμματα. Εί δέ βούλει καί τί σοι έξειπεΐν 
άπόρρητον, παρεκάλεσέ με γράψαι πρός τήν 
σήν άγάπην, ώς πειθομένην τοΐς παρ’ έμοΰ, 
λόγοις, έπιστέλλειν τώ σαυτοΰ θείω, ίνα μή 
δεινοπαθή διά τήν σήν σιωπήν. Γνούς ουν 
τοΰτο, έχε έν άπορρήτοις, καί γράφε έκεί- 
νοις μέν, δταν εύκαιρης, έμοί δέ, τολμώ λέ- 
γειν, κάν μή εύκαιρης, ύποκλέπτων χρόνον, 
δσον άρκέση πρός μέτρον επιστολής. Γράφε· 
έγώ γάρ δλω θυμώ έπιβ^ώ· ίδοιμε τόν Ίω 
άσαφ οι ον έπιπο.θώ, καί,λίποι με αιών·

Ό  Σος 
Δ α ν ιή λ  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς ..

Δ'..

Τήν οιλτάτην μοι και ελλόγιμον αύτής κορυφήν 
τιεριπτυσσόαενος κατασπάζομαι κύρ Ιιοάσαφ.

Άσμενος λίαν έκομισάμην τό προσφιλές: 
σου γραμμάτιον τοΰτο μέν δτι παρά φιλου-- 
μένου τε, καί.φιλοΰντος· τοΰτο δέ δτι έξέλι-- 
πονύπό τοΰ πίθου αύτοΰ.'Ήσθην ουν ές ύπερ- 
βολήν γνούς τήν έφετήν σου υγείαν, καίτοί:

(6) Ίλ. Ζ, 4 1 S— 11. (ί) Ματί), κε, 21.



οειδοΐ ρημάτων καί ζήλω, έκλελοιπότων 
ήδη Λα κώνων, ού πάντα τά κάτά σαυ- 
τόν θυμήρη μοι τυγχάνοντα άνιστόρη- 
σας, καί ότι μου μέμνησαι τε/μ'^ράμενος. 
Εί γάρ τών έμών τίνος, σκότου ο ντο; άξιου, 
ώς άν oa.li) οί κρίνοντες, λόγον πεποιησαι, 
ώς καί τύποις έκδοΰναι, πολλώ όή μάλιστα, 
ου ή γραμματική (8). Καί ουν παρ’ έκατερα 
βίοά σοι χάριν, καϊ άπενέγκοιο άνωθεν τήν 
αμοιβήν. "Οτι δέ έκ'οθ/jvai τόν έ;/όν πόνον, 
ΐ  α μή ε/.τρωμα ει-ω, κυρίως άγγέλη προ- 
ΟυμήσεσΟαι, ούκ έμαυ του χάριν, άλλά τόν 
περί τήν αντιγραφήν πονούντων φιλολόγων, 
ούκ άμελήσω τής άκριβοΰς αύτής γραφής 
(9). Καί άπό (10) μόνον άξιώ μή λόγων 
ά λ λ ω ς  ( ί 1) είναι τήν προαίρεσιν. Εισομαι 
οέ τοΰτο, δηλώσαντός σου τίνε; οί τά κοινά 
εύεργετήσαντες, καί όπως. Μή ουν κατοκνή- 
σ/̂ ς διά συντίμων άναδιδάξαι. Έρρωμένος 
μοι ειης, φίλτατε, καί εύθυμος,

Ό  Σδ ς 
Δ α ν ι ή λ  δ tea σκοιλ» ς,

ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΛΑΝΩΝ 
ΑΣΤΕΡΩΝ.

Σχεδόν πάντες οί έν τώ ούρανιω Οόλω 
φαινόμενο», αστέρες, επειδή φαίνονται ώς μή 
άλλάσσοντες τήν πρός άλλήλους Οέσιν των, 
ονομάζονται αστέρες άπλανεΐς, κατ’ άντιδια- 
στολήν πρός τούς όλίγους (πίντε) τούς πλά- 
νητας καλουμέ'.ους. Πλήν καί οί απλανείς 
ουτοι, κα1)’ δ άπεδείχθη, δέν μένουσι καί με-, 
ταξύ των ακίνητοι, άλλά κινοϋ -ται εις τό- 
σον μεγάλας διαστάσεις καί μετά τοσαύτης 
ταχύτητα; ώστε ή διάνοια άου.ατει νά κα- 
ταλάβη. Καί έ) τούτοι; αί παρατηρήσεις έ-, 
κατονταετηρίδων όλων δέν κατώρθωσαν νά 
δείξωσιν άλλην μεταβολήν, έκτός τής μ:·*

(8) Θεοδώρου δηλον ο.! ταϋ Ιαζη. Ένθεν τοι και δ 
της εν Σμύρνη Ευαγγελικής σ/ολης ποτε σχολαρχησας α
είμνηστος Γαβριήλ δ έκ Βρυοΰλλων, τω Γαζη έςομ-οιοι αυ
τόν, ατε οή τδ Πεοι  σ υ ν τ ά ς ε ι ο ς  Λ' τ ίς  έκείνου 
IV/μματικης Βιβλίον έςονυ/ίσαντά τε καί ευστοχώ; ερ- 
αηνεύσαντα, Ι.τ'.τχΛζ:αν επίγραμμα εις αΰτον πο,'.ήσας τδ
' Υ *· * *
·ς/' 1Σψιη -ό γ ρ η μ ι ι η τ ι χ η ν  Α α η ή . ΐ ο ΐ )  η &eoJrir>ei\ 

~Ω δε Δανίήλ τηνος δ Πάτμια;, 8ν μετα Γαζην 
Οίον γραμματικής ευρατο Έλλας όρον,

Κεϊται, α>εΰ! κωρή κόνις ά μεγάλα -ποτέ αύδα 
Λΐΰσά τε, τώ; πάντας πάντοΟεν άγρομίνα 

Νησω έν άμν.ρύτη, σιγωσα δε νυν έ/ι Πάτμω·
Φευ ! ποΟεοντα; ε/ει πΙνΟίϊ τηκόμενους.

(9) Γρκπτεον οιμαι: της άκρ. α ν τ ι γ ρ α φ ή ς ·  ( ΐ θ ) Γρ.  
tcj, αύτό.  (11) Γρ. (σ. ά λ λ ω ν ,

κράς καί άνεπαίσθήτου μετατοπίσεως, τήν ό
ποιαν διά τών άστρονομικών ύπολογισμών 
γινώσκωμεν, ήτοι ότι περί τούς τριάκοντα 
άστέρας έκινήΟησαν μόλις εν δευτερόλεπτο·/ 
τοΰ τόξου έτησίως καί ότι άλλοι μόλις κι
νούνται δευτερόλεπτά τινα έν όλη έκατον- 
ταετηρί'ι.

Ό αριθμός τών έν όλοκλήρω τώ ούρανίω 
Οόλω φαινομένων άστέρων, καίτοι αύξάνων 
άναλόγως τής όξύτητος τοΰ οφθαλμού τοΰ 
Οεωμένου, γενί/.ώς ώρίσΟη εις 6,000 περί
που, διά γυμνών οφθαλμών, εννοείται. Διά 
τής βοήθειας τηλεσκοπικών διόπτρων ό άρι- 
θμός ουτος δεκαπλασιάζεται. Διά μικροί) 
τηλεσκοπίου εύκόλως φαίνονται περι τάς 
200,000 ένώ διά τών άριστων τηλεσκοπί
ων ύπολογίζεται ότι καθίστανται ορατοί πε
ρί τά 25,000,000. Πλήν καί ουτοι άφοΰ 
φανώσι καί άριθμηθώσιν εις ποσον μέρος τοΰ 
απείρου χώρου ήδυνήθη νά φθασ/j ό οφθαλ
μό?;

ΡΩΣΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΑ Π '.ΟΠ Η,

Ή Ρωσσία, κατά τόν «Επιστημονικόν 
'Αμερικανόν», είναι ή πλουσιωτάτη χώρα 
τή; ύφηλίου κατά τά ορυκτά πλούτη. 'Π 
περί τών ήδη έν ένεργεία μεταλλείων εκ-. 
Οεσις τής Ρωσσική; κυβερνήσεως απαριθ
μεί αύτά ώς επεται· χρυσωρυχεία (κυρίως έν 
Σιβιρία) 1129· λευκοχρυσωρυχεΐα 6· άργυ
ρεΐα καί μολυβδεΐα 26· χαλκωρυχεία 7 1 ’ σ ι 
δηρωρυχεία 1,283· μεταλλεία ψευδαργύρου 
(ζίγκου) 6· κο:άλτου 1 (έν Καυχάσω). Κασ
σιτέρου 1· άρσενικοΰ 2· χρωμίου 1· άνθρά- 
κων 192· άλατος 4. Ηηγάς νάφθης καί πε
τρελαίου 772. Μεταλλουργικά καταστήμα
τα ύπάρχουσι· νομισματοκοπεία 2· χωνευ
τήρια γρυσοΰ 2· άργύρου 10· χαλκοΰ 39· 
σιδήρου 164·· προσέτι 2 14  καταστήματα έν 
ο'.ς εργάζονται τόν σίδηρον καί τόν χάλιβ-. 
δον 4 διά τόν ψευδάργυρον, 1 διά τό κο- 
βάλτον καί 1 διά τόν κασσίτερον. Είς τά με
ταλλεία καί τά καταστήματα άσχολοΰνται 
154, 199  άνθρωποι. Εις εργασίας έπί πολυ
τίμων μετάλλων 69,186 καί είς τό άλας 
40,000· ώστε ό ολικός άριθμάς τών έργα- 
τών άνέρχεται είς 263,383.  Αί είς τάς έρ- 
γασίας ταύτας μεταχειριζόμεναι άτμομηχα- 
ναί άριθμοΰνται είς 482, αί δέ ύοραυλικαίείς 
2,223, πασαι όμοΰ δυνάμεως 56,255 ίππων,

II ΑΝΕΥΡΕΣ ΙΣ ΤΟΥ Δ. ΛΙΒΙΓΚΣΤΟΝΟΣ.

Λ'. ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΟΛΟΙΓΙΟΡΙΛ.

2 Τδ πεδίον Μακάτα

Μένοντες οίονεί άποκεκλεισμένοι έν τή 
φοΤερα έκείνη θέσει, παρά τήν άνατολικήν 
όχθην τοΰ τότε άγρίως μυκωμένου Ούγγε- 
ρεγγέρου, τέλος τήν 23 άπριλίου ε. ν., παυ- 
σάσης τής άδιακόπου βροχής καί καθαρισ- 
0έντοςολίγον τοΰ ούρα.οΰ, άπεφασίσαμεν νά 
διαβώμεν τόν ποταμόν. Άπό πρωίας ήρχί- 
σαμεν νά μεταβι?άζωμεν είς τήν άντίπεραν 
όχθην τάς άπασκευάς μα;, μεταχειριζέμενοι 
ώς γέφυραν δένδρον τι έκεΐ πεφυτευμένον. 
Φορτώσαντες τούς ό'.ους μας έλάβομεν τήν 
πρός βορράν διεύθυνσιν άφίνοντες πρός τά 
άριστερά μας δύο βουνά, τά όποΐα μάς άπέ- 
κρυψαν τήν τρομεράν κοιλάδα. Βαδίζοντες 
διά τών στενών κατηντήσαμεν εις μέγα τι 
καί ανοικτόν πεδίον, τό τοΰ Μακάτα λεγόμε
νον,τό όποιον μας άφήκε φρικτάς αναμνήσεις.

Ά'ΐοΰ έπί τέσσαρας ήμέρας εχρονοτριβή- 
σαμεν πρός άνε'ρεσιν πραγμάτων τινών, 
τά όποΐα ο! λησταί μας ήρπασαν, και τινων 
άποπλανηθέντων άνθρώπων μας, άραντες 
τά ; σκη ά; μα; ήρχίσαμεν πάλιν τήν όδο;- 
πορίαν μα;, καίτοι έκ τών νεφών Ιπιπτε 
βροχή ραγδαία. Έν άρ^ή τό έοαφο; έκαλύ- 
πτετο ύπό κοκκινωποΰ τινο; χώματο; καί 
ήτο κεκλιμμένον, ώς έκ τοΰ οποίου καί ή 
οδοιπορία δέν ήτο. έπίπονος. Άφοΰ όμως 
περιεπατήσαμεν έν περίπου μίλιον, είσήλ- 
Οομεν είς τελματώδη τινά λε μώνα, τοΰ ο
ποίου τό έ'δαφο; ήτο τότε μαλακόν καί κολ- 
7,ώδε;. Ό Σαύης ήτο άσθε.ής· εμενον λοι
πόν μόνο; όπως διευθύνω τά πάντα. Οί πό- 
δες τών ονων είσχωροϋντες είς τόν πηλόν 
εμενον ακίνητοι. "Οταν διά τών ξυλοκοπη
μάτων έβιάζετα τό ζώον νά άποσπασθή άλ
λο τό διεδέχετο καί άκολούΟως άλλο. Έπί 
ουο ώρας τοσοΰτον μας έμπόδιζε τό 
τοΰ Σισύφου έργον τοΰτο ώστε μόλις εν καί 
ήμισυ μίλιον κα; ’ αύτάς έπροχωρήσαμεν. 
Πλήν πόσον καί τοΰτο μας έφάνη έλαφρόν 
ότε μετ’ ολίγον άπηντήσαμεν χάνδακά τινα 
μεταβεβλημένον εις ποταμόν. Έστάθημεν, 
έξεφορτώσαμεν ήγωνίσθημεν έπί μίαν ώραν 
όπως διαβώμεν αύτίν.

και ή χώρα Ονζαγάρα.

ΔιελΟόντες δάσος τι άπηντήσαμεν άλλον 
ποταμόν πλατύτερον καί βαθύτερον. Έβιά- 
σθημεν νά διέλθωμεν αύτόν κολυμβώντες 
καί σύροντες έττί του ΰδατος τάς πλεούσας 
άποσκευάς μας. Ή διάοασίς του άπ^τησε 
δύο ώρας. Μετά τοΰτον έ;αδίζομεν έντός 
τοΰ ύδατο -, τοΰ οποίου τό βάθος ήλλαζεν* 
άλλοτε έορεχόμεθα μέχρι τών γονάτων,

I άλλοτε καί μέχρις αύτοΰ τοΰ λαιμοΰ. Τό ύ- 
I πό τούς πόιας μας έδαφος ήτο πηλώδες, 
οι’ δ καί έβουτούσα/εν, έγλυστρούσαμεν, έ- 
πίπτομεν καί μυρία έπάσχομεν ούτω δέ 
βαδίζοντες ήκολουΟοΰμεν τήν άριστεράν ό
χθην τοΰ ποταμοΰ Μακάτα, έωσοΰ κλάδος 
τις αύτοΰ μάς έμπόδισε νά προχωρήσωμεν 
περαιτέρω. Έπί δέκα ολοκλήρου; ώρα; ού- 
τιο πως βαδίζοντες μόλις διενύσομεν έξ μί- 
λια!

Ό ποταμός Μακάτας, ού τό πλάτος μό
λις είναι τεσσαράκοντα ποδών έν καιρώ ξη
ρασίας, κατά τήν τών βροχών έποψήν λαμ
βάνει μεγάλας διαστάσεις· άν δέ ή μ α σ ί κ α  
είναι μεγαλητέρα παρά τό σύνηθες τότε έκ- 
χειλών μεταβάλλει άπασαν τήν πεδ:άδα είς 
λίμνην άπέραντον. "Οτε ήμεΐς τόν έπλησι- 
άσαμεν τόσον ταχύ είχε τό ρεΰμα, καί τό» 
σον επικίνδυνο; ήτο ή ήμιβυθισμένη γέαυ- 
ρα δι’ ή; έπρεπε νά τόν διαβώμεν, ώστε c- 
πω; μεταβιβάσωμεν τά; άποσκευά; μας έ- 
χρειάσθημεν πέντε ολοκλήρους ώρας. Μό
λις ε-'χομεν έναποθέσει έπί τής έτέρας ό
χθης τά φορτεΐα, τά όποΐα πολύ προσεπα- 
Οοΰμεν νά μή βρέχωμεν, καί κατακλυσμαία 
βροχή μάς τά κατέβρεξεν ώς νά τά έρρίπτο- 
μεν έντός τοΰ ποταμοΰ. Πλήν το’;το δέν ή
το τό μόνον δυσάρεστον ή βροχή έκείνη 
καταπεσοΰσα έσχημάτισεν έλος τό όποιον 
ήτο άδύνατον νά διέλθωμεν έοιάσθημεν 
λοιπόν νά κατασκηνώσωμεν. Ά λ λ ά  ποΰ; 
Εί; θέσιν ένθα έκάστη στιγμή εφερε και τάς- 
περιπετειας της. Έν τούτοις ή βροχή έκείνη 
ήτο ή τελευταία τή; μ ασ ίκας ,  ήτις άρ- 
χίσασα τήν 23 μαρτίου έκλεισε τήν 30 ά- 
πριλίου, διαρκέσασα τριάκοντα καί εννέα, ή-



μέρας, ακριβώς ώς μάς εΤπον εϊς Βαγαμο- 
γι ον.

Τήν πρώτην μαίου ήρχίσαμεν πάλιν νά 
τ σ α λ α β ο υ τ ώ μ ε ν  είς τά νερά καί είς τήν 
λάσπην, όντες όλοι κατά τό μάλλον ή ητ- 
τον ασθενείς* τό τσαλαβούτημα διήρκεσεν 
έπί ουο ήμέρας· τό βάΟος τοϋ ύοατος ήτο 
κατά μέσον όρο' περί τόν ένα ποοα, πλήν ό
παί τεσσάρων καί πεντε πο ών βαθεΐα ύπ- 
fpyov πάμπολλαι. Ιΐλάτσ, πλάτσ, πλάτσ, η- , 
το ό μόνος ήχος τόν όποιον έπί τάς δύο έ
κείνας ήμέρας ήκούομεν. Ούτω πώς βαδίζον- 
τες έφθάσαμεν τόν ποταμόν Ρουδεχουαν, 
ποταμόν βαθΰν, ού αί όχΟαι ήσαν πλημμυ
ρισμένα'. ύπό ρέοντος ύδατος. 'Άμα έξηλθο- 
μεν έκ τοΰ δασίματος τοΰ καλυπτοντος τήν 
δεξιάν όχθην ένός έκ τών κλάδων του, ά- 
πηντήσαμεν μεγάλην ύοατος ε/.τασιν. έν
τός τής οποίας έφαίνοντο δένδρα καί χόρτα 
διεσπαρμένα. Τά ύδατα έκεΐνα περιωρίζοντο 
ύπό τής άντικρύ σειράς τών όρέων, άπεχόν- 
των ύπέρ τά δέκα μίλια. Τοΰτο ητο το επ- 
ακρον τών δυστυχιών μας· τριών ωρών ορο- 
μος κεκαλυμμένος ύπό τεσσάρων ποόών ύ
δατος. Λί άναμνήσεις τάς οποίας ή Οιαβασις 
αύτη μάς άφήκεν είναι φρικταί. Άπό τής 
εποχής ταύτης οι ονοι μας ήρχισαν νά άπο- 
θνήσκωσιν άνά δύο ή τρεΐς τήν ήμέραν, καί 
μόνον πέντε έπέζησαν όλως δι’ όλου άπο- 
κεκμηκότες. Οί οπλοφόροι καί οί αχθοφό
ροι επασχον δεινά άναρίθμητα· έγώ αύτός 
έφθασα είς τό χείλος τοΰ τάφου. Έν τού
τοι; δύο μόνον θύματα τής φρικτής έκείνης 
πεδιάδος άπεβάλομεν· ένα άχθοιόρον καί 
τόν κύνα μου, τόν δυστυχή μου Ό μάρ, ό- 
στις έξ ’Ινδιών μέ συνώδευε.

Διαοάντες τό πλημμυρισμένον εκείνο πε
δίο/ είσήλθομεν είς τήν χώραν τής Ούζα- 
γάρας, τήν δέ 4 μαίου σταθμεύσαντες είς 
τό πρώτον αύτής χωρίον, Ρεχεννέκον κα 
λούμενον, διενυκτερεύσαμεν. Τό χωρίον έ
κεΐνο ήτο έκτισμένον παρά τούς πρόποοας 
όρους καί είχε τό κλίμα ύγιεινόν- τείχη 
χονδρά έξ άργίλλου κατεσκευασμένα καί τε-. 
τραγώνου σχήμα εχοντα περιέκλε:ον τάς 
κωνικάς του καλύβας, κατοικουμένας ύπό χ ι, 
λίων περίπου ψυχών. Πέριξ ήσαν καί άλλα 
πλούσια καί πολυάνθρωπα χωρία, ών ο| 
κάτοικοι ειχον τρόπους δεικνύοντας θελκτι-. 
κήν τινα άνεξαρτησίαν. Διαμείναντες τέσ
σαρας ήμέρας έν τή ευαρεστώ έκείνη θέσει

άνήλθομεν τά όρη, τά όποια οιελθόντες ε- 
! φθάσαμεν είς Κιίραν, χωρίον ρυπαρόν, έκ- 

τεθημένον είς καυστικόν ήλιον καί κατα- 
κλειζόμενον ύπό μυιών καί παντός ειόους 
γ ν ω σ τ ώ ν  καί άγνωστων έντόμων.

Είς Κιόραν άπηντήσαμεν τό τρίτον από
σπασμα, τό είκοσι πέντε ήμέρας πρό ήμών 
αναχώρησαν άπό Βαγαμόγιον, καί τό όποιον 
διηύθυνεν ό Φάρκουαρ. Οί ποτελοΰντες αύτό 
ύπέφίρον καθ’ όδόν όσα καί ήμεΐς ή μάλλον 
πλέον ή ήμεΐς· ήσαν άνευ όδηγοΰ· έκ δέκα 
όνων είχον άπωλίσει έννέα· δέν ειχον πλέον 
ύφασμα, ό δέ αρχηγός των ήσθέ>ει βαρέως! 
Συνεναθέντες έξηκολθυθή«αμεν τήν οδοιπο
ρίαν. Δίελθόντες ουραίας καί εύφορωτάτας 
κοιλάδας τή; Ούζαγάρας εύρέθημεν είς χώ
ραν έρημον. Τό έδαφος ήτο άγονον, μόνον δέ 
τά τής έρημου φυτά άπην ώμεν. ΙΙέντε ήμέ
ρας ώδοιπορήσαμεν όπως διαβώμεν τήν ά- 
κατοίκητον έκείνην γήν.

Τήν 14 Μαίου μετά έπτά μιλίων οδοιπο
ρίαν άνήλθομεν λόφους τινάς έκ γρανίτου, έκ 
τοΰ υψ:υς τών όποιων παρουσιάσθη ύπό τούς 
οφθαλμούς ήμών λίμνη τις· ή θ;α δέν ήτο 
ωραία, άλλ’ ήτο άναψυκτική. ΙΙρος δυσμάς 
ύψΰΰτο βουνόν τι ύπέρ τ:ύς χιλίους πόδας 
ύψηλόν, όνομαζόμενον Οόγαμβόν, έξ οΰ κα
λείται καί ή λίμνη* πλησιάσαντες τήν λίμνην 
ήκολουθήσαμεν τήν βορείαν όχθην της, τήν 
όποιαν διά νά δΐέλθωμεν έχρείάσθημεν μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν ή όχθη έκείνη ήτο ή μα- 
κρυτέρα, έξ ού συνεπέρανον ότι τό μήκος τής 
λίμνης ήτο τριών μιλίων τό δέ πλάτος αύτής 
δύο. ΙΙϊρά τήν όχθην εκειτο έλος άδιάβατον 
βρύθον ένυδρων φυτών καί κατοικούμενον 
ύπό πολλών ίπποποτάμων. Έκεΐ προσέτι κα- 
μηλοπαρδάλεις, βούβαλοι, κά-pot καί διάφορα 
άλλα θηρία σβένουσι ιή > όείψαν τ«ν· μυριά
δες δέ πτηνών πετώσιν ύπέρ τά ύδωρ καί 
παρά τάς όχθας. Είς τήν θέσιν έκείνην έμεί- 
ναμεν έπί δύο ήμέρας,

Τ.',ν 16 διήλθομεν τήν πρός δυσμάς τοΰ 
Ούγομβοΰ πεδιάδα· έν αύτή άπηντήσαμεν 
πολλά δ=νδρα γιγάντια καί φυτά τών τροπι
κών χωρών. Μετά πεντάωρον οδοιπορίαν εί- 
δομεν πρός τό βορειοανατολικόν τοΰ ορίζον
τας μέρος αρη ύψούμε α μέχρι τών νεφελών. 
Μετά δύο ήμερών όδόν έφθάσαμεν είς Μπου- 
αμπσύαν, είς την όποιαν ρέουσι διαυγέστατα 
ρυάκια. Έκεΐ άπηντήσαμεν τόν Σείκ Τάνην, 
άγαθόν άραβα, όστις άπό δύο ήμερών είχε

στήσει τά ; σκηνάς του ύπό ύπερμεγέθη τινά 
συκομωρέαν, άνακτών δυνάμεις διά τ/,ν πε
ραιτέρω οδοιπορίαν του, καί όστις πολύ μας 
έστάθη χρήσιμος είς τινα μετά τής θυγατρός 
τοΰ Κασαβέγγου διαφοράν. Ούτος άμα με 
είδε «μή άναχωρήσητε άπ’έδώ, μοί είπε, άλλ’ 
άνάπαυσον έπί δύο ή τρεις ήμέρας τούς α ν 
θρώπους σου καί τά ζώα. Ιΐροσέτι μίσθωσε 
νέους αχθοφόρους, καί άφοΰ χορτασθώμεν έκ 
τών αγαθών ταύτης τής γής, έξακολουθοΐ- 
μεν όμοΰ τήν οδοιπορίαν».Ή Μπουαμπούα ή 
Μπαμπούα, ώς όνομάζουσιν αύτήν οί ιθαγε
νείς, είναι σειρά όρέων ύπέρ τούς έξακισχι- 
λίους πόδα; ύψουμένων ύπέρ τής θαλάσσης 
τήν έπιφάνειαν, αί κοιλάδες τών όποιων είναι 
εύφορώταται, οί δέ κατοικοΰντεςαύτάς’Αφρι- 
κανοί ήπιοι καί καλοί. Ούτοι ό©οΰ κατεσκη- 
νώσαμεν μας έφερον ώά, πρόβατα, γάλα, 
μέλι, βούτηρον, άλευρον, κυάμους, καί άλλα 
τρόφιμα, τά όποΐα ένετρυφήσαμεν. ΙΙέριξ τής 
θέσ εως όπου κχτεσκηνώσαμεν ύπήρχον χω
ρία πολυάριθμα είς έ̂  έκ τών όποιων άφή- 
σαμεν τόν δυστηχή Φάρκουαρ, έμπιστευθέν- 
τες αύτόν εις τάς φροντίδας τοΰ έγχωρίου 
αρχηγού. Προσίτι δέ έμισθώσαμεν δωδεκάδα 
άνδρών γενναίων, οίτινες μάς ήκολούθησαν 
μίχρι τέλους τής οδοιπορίας μας.

Ή Μπαμπούα άποτελεΐ τό δυτικόν μέρος 
τής Ούζαγάρας χώρας, ής αί αναμνήσεις 
κινοΰσι τήν ευγνωμοσύνην μας. Έν αύτή έ~ 
ξελθόντες έκ τοΰ τρομεροΰ πεδίου τοΰ Μα- 
κάτα, άνεπνεύσαμεν, άνεπαύθημεν, άνεχτήσα- 
μεν τάς έκλειψάσας ήμών δυνάμεις. Είναι δέ, 
ώς ειδομεν,ή χώρα ορεινή, άποτελουμένη έκ 
σειρά; όρέων διευθυνομένων έκ νότου πρός 
βορράν καί χλινό .τωνπρός άνατολάς, και έκ- 
τεινεται άπό τοΰ πεδίου Μουκάτα έξ ανατο
λών μέχρι τής χώρας Ούγογγώ πρός δυ
σμάς, έχουσα 75 γεωγρ. μιλιάν πλά~ος. 
Ο1, κάτοικοί της (Β^υαζαγάαοι) πρός μέν τά 
βόρεια μέρη είναι βίαια, λαβόντες τά ήθη 
τών γειτόνο>ν των Βουαχούμβων, άλλ’ είς τά 
νότια μέρη είναι ήπιοι καί καλοί. "Ενεκα μα
κρών πολέμων μετ’ άλλων φυλών απέκτησαν 
δυσπιστίαν τινά πρός τούς ξένους, άλλ’ άμα 
οιαβεβαιωθώσι φαίνονται πλήρεις ειλικρίνειας 
καί έρασμιότητος. Ε:ς τά ανατολικά μέρη 
οΊσχόλως διακρίνονται άπό τούς γείτονας 
των, καθόσον όμως τοοχο)ρεΐ τις έντός τής 
χώρας των βλέπει τόν ίδιάζοντα χαρακτή
ρα των. Οί νέοι άγαπώσι νά στολίζωνταί ά-

λείφοντες τό σώμα μέ ώχραν ·έρυθραν, φέ- 
ροντες έπί τοΰ μετώπου ορμαθόν λαμπρών 
τεμαχίων καί μικρόν κολοκύνθιον εις έκαστον 
ώτίον εχουσι δέ τήν κεφαλήν κεκλιμμένην είς 
τά όπίσω, τό στήθος μέγα καί έξέ^ον, τούς 
βραχίονας ισχυρούς, καί σύμμετρα τά σκέλη, 
όθεν καί μας έφάνησαν ώς τό ιδανικόν τοΰ 
Άφρικανοΰ τών μερών έκείνων. Έκτος τών 
ούο μικρών κολοκυνθίων, έντός τών οποίων 
ό κομψευόμενός ρ.ας εχει τόν καπνόν και τόν 
άσβεστόν του, φέρει προσέτι διάφορα άρχαί- 
κώτατα πραγμάτια, ώς λ. χ. περί τόν λαι
μόν διάφορα γεγλυμμένα ξυλάρια, κεράτια 
αίγός ή άλλο τι φυλακτήριον καθιερωμένον 
ύπό τοΰ μάγου τής φυλής του.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΙΙΕΡΣΙΑΣ.
Β'. ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗ2ΚΕΙΑΓ.

Ή Περσία, κειμένη έπί τών σημείων ένθα 
τρεΐς μεγάλοι έθνολογικοί κλάδοι, ό τών 
Σημιτών, ό τών Άρίων καί ό τών Τουρα- 
νίων έρχονται εις έπαφήν, κατοικεΐται ύπό 
έθνών άνηκόντων είς τούς τρεΐς μεγάλους 
τούτους κλάδους. Καί τόν μέν Σημιτικόν 
κλάδον άντιπροσωπεύουσιν οί Άραβες καί οί 
Εβραίοι, συμποσούμενοι όμοΰ είς 600,000  
περίπου.

Πλήν ούτοι τόσον θεωρούνται άσ/μαντο', 
ώστε οι λοιποί Περσαι τούς δύο μόνον κλά
δους άναγνωρίζουσιν, όνομάζοντες τόν μέν 
ένα Φαρσί, τόν δέ άλλον Τουρκί. Οί Φαρσί, 
οίτινες άντιπροσωπεύουσι τήν Άριαν φυλήν, 
ύποδιαιροΰνται είς Κούρδους καί είς Πέρσας. 
Οί Κοΰρδοι όντες απόγονοι τών αρχαίων 
Καρδούκων, ού; άναφερει ό Ξενοφών, είναι 
λαός ορεινός καί διατηροΰσι τά άρχαΐά των 
ήθη καί έθιμα. Ούτοι, μ,είναντες άμιγεΐ; 
παντός ξενικοΰ στοιχείου, διατηροΰσι τόν 
αρχικόν τύπον τής Άρ ας φυλή:. Τό άνά- 
στημά των είναι υψηλόν, οί χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου των εύγενεΐς, ή διάνοιά των ζωη
ρά, άλλ’ είναι άπαίόευτοι· συμποσοΰνται δέ 
είς πεντήκοντα περίπου μυριάδα; (500,000''. 
Οί άλλοι Φαρσί, ήτοι οί κυρίως ΙΙέρσαι, εί
ναι μέν και ούτοι Άριας φυλής, ■ ούχί όμως 
καθαρά; ώ; οί Κοΰρδοι, άλλά ρ.εμιγμένης 
μετ’ Αράβων καί Τούρκων. Ούτοι, συυ,πο- 
σοίμενοι είς 7 περίπου έκατομμίρια, είναι 
έ-ηπλωμενοι έφ' όλης τή ; έπιφανεία; τοΰ 
ίράν, κατοικοΰντες τάς πόλεις καί καλλιερ-
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γοΰντες τούς* άγρούς. Γλώσσαν λαλουσι την
.  /  _  Α Λ r /  r >/> ίΠερσικήν (Φαρσί), την οποίαν οι ίδιοι ονο

μάζουν. Ταδζίκ. Ούτοι καλιεργοΰσι τέχνας 
καί γράμματα^ άλλα λέγονται φιλήδονοι καθ’ 
ίπερ βολήν.

Καίτοι πολυαριθμότατοι τών κατοίκων 
τή ; Περσία; εί/αι οί Φαρσί, εντούτοις κυρί
αρχος τή ; χώρας είναι ό Τουρανικός κλάδος. 
ΟΕ Τουρκομάνοι (Τουρκί), οίτινες μόλις άρι- 
Ομοΰνται εί; 7— 800000 καί ζώσιν ώ; έπί 
τό πλεΐστον ύπό σκηνάς, κατώρΟωσαν cia τοϋ 
ίσ^υροΰ δεσμοΰ δστις τούς σιανεχει, νά κατε- 
χωσιν άπό πολλοΰ τόν θρόνον. Αίπ)εΐσται 
των νεωτέρων δυναστειών, αιτινε; έοεσποσαν 
τοΰ Ιράν, έξήλθον έξ αύτών έξ αύτών δέ κα
τάγεται καί ή νΰν βασιλική οίκογενεια, η ι; 
ά',ήκει είς τήν z υ).ήν Ναδζάρ.

ΟΕ πλεΐσ οι τών τή ; Περσίας κατοίκων 
πρεσβεύουσι τόν Μωαμεθανισμό.1, αλλ. εί.αι 
διηρημένοι είς πολλάς αίρ’σεις. Έκτών αίρεσε - 
ων τούτων ή αριθμούσα περισσοτέρου; οπα
δούς είναι ή τών Σχιιτών, ήτοι σχισματικών. 
Διαφέρουσι δέ οί Σ^ιΐται άπό τούς μή αιρε
τικούς Μουσου)μάνους, οίτινες λέγονται Σου- 
νΐται, κατά τά έξης. Ο; Σουνΐται πιστευουσιν 
ότι νόμιμοι τοΰ Μωάμεθ διάδοχοι εί/αι ό Α- 
βουβέκερ, ό Όμάρ καί ό Όσμάν οί δέ Σχιΐ- 
ται διατείνονται ότι οί τρεις ούτοι ενοοξοι άν
δρες, άν καί διεοέχΟησαν τόν Προφητην με
τά τόν θάνατόν του έκαστος κατά τήν σει
ράν του, έπρηξαν δμως τοΰτο παρά τήν Οε- 
λησίν του, καθ’ δτι αύτός ό Προφήτης οιαοο- 
χόν.του υπέδειξε τόν γαμβρόν του Ά λή ν  
ώστε οί τρεΐς έκεΐνοι Καλίφαι δέν εί<αι vc- 
μιμο ι  διάδοχοι, άλλ’ αρπαγές· ό δέ Αλής, 
δστι; εί'.αιό τέταρτος, κατ’ αύτούς θεωρείται 
πρώτος διά2ο·/ος τοΰ Μωάμεθ. Εκτος τής 
διαφοράς ταύτης ci Σχιΐται σ^ονται τον Α— 
λήν καί τούς δύο υιούς του Χασάν και Χου- 
σεήν, (άποΟανόντας άμφοτέρους θάνατοί βί- 
αιον) σ/εδόν είδωλολατρικώς. ΓΙουτου ε.εκα 
έ\ώ πάντε; ci Μουσουλμάνοι προσκαλοΰσι 
τούς πισ:οόςεί; προσευχήν διά τοΰ άκολούΟου 
ρητοΛ. «Ούδείς έτερος θεόςυπάρχει εκττς τοΰ 
Θεοΰ· ό οέ Μωάμεθ εί αι τοΰ θεον άποστο- 
λος ». ci Σχιΐ:αΓ προσθέτουσιν « ό Άλής 
είναι τοΰ Θεοΰ φίλος ». Προσέτι οι Σχιΐται 
κατ’ ετος κατά τόν μήνα Μουχαρεμ, άγουσι 
πένθος διά τόν θάνατον τοΰ Χουσεήν υίοΰ τοϋ 
Άλή, και τοΰτο ούχί μόνον έν Περσία άλλ* 
καί έν Ινδική. Ένδυόμενπ διά τούτο φορέ

ματα πέ.Οιμα, άνδρες, γυναίκες καί παιδία, 
στενάζουν και κλαίουσι καί τύπτονται τά 
στήθη ώς εί ό θάνατος άφήρπασεν έκ τοΰ 
μέσου αύτών τινα έκ τών φιλτάτων. Ka't 
άλλη διαφορά μεταξύ τών Σουνιτών και Σχι- 
ιτών είναι δτι :ί μέν Σουνΐται παραδέχονται 
τό Κόράν κ α ι τάς παραδόσεις τοΰ ΙΙροφήτοι» 
όπως έρ^ηνεύουσίν αύτάς οί τέσσαρες με
γάλοι διδάσκαλοι (1), έξ ου καί ώνομάσΟη · 
σαν Σουνΐται (όπαδ ί της παραοόσεως), οί 
δέ Σ-/ιΐται, άπορρίπτοντες τό κΰρος τών τεσ
σάρων τ ο ύ τ ω ν  μεγάλων διδασκάλων, έχου- 
σιν ώς οδηγούς τούς δώδεκα παρ’ αύτών με
γάλους Ίμάμας καλουμέν:υς, οίτινες είναι 
ό Ά λής, ό Χασάν, ό Χουσεήν, χαί οί από
γονοι τοΰ Χουσεήν μέχρι της ένατης γεν- 
νεάς. Έκτος οέ πασών τών διαφορών τού
των ά  Σ-/treat πόλιν ίεράν Οεωροΰσιν ούχί 
τήν ύπό τών Σουνιτών σεβορίένην Μέκκαν, 
άλλά τήν Κέρβελλαν, δπου έφονεύθη καί έ- 
τάφη ό Χ ο υ σ ε ή ν , καί δπου μεταβαίνουσ* 
πρός προσκύνησή. Τοιαύτη ή θρησκεία τών 
Φαρσί.

ΰ ί  ύπό τάς σκηνάς ζώντες Τουρκί ή Τουρ- 
κομάνοι πρεσβεύουσι τα τών Σουνιτών οογ- 
ματα. Πλήν έκτός τούτων καί τών Σχιιτών, 
ων ί; θρησκεία είναι ή έπικρατοΰσα, εύρί- 
σκονται έν Περσία καί διάφοροι άλλαι Μω
αμεθανικοί αιρέσεις, ώς λ. χ. ή τών Ισμαη
λιτών ή Χ α σ σ ι σ ί ν ώ ν  (2)· ή τών Σουφή, ο>- 
τινες διατείνονται δτι εχουσι σχέσεις μετά 
τών κατοίκων τ .ΰ  ούρανοΰ καί έξηγοΰσι τό 
Κόράν ccx τρόπου άλλοκότου· ή τών Δαβι- 
διτΰν, λεγόντων δτι ρ,έ,'ΐστος πάντων τών 
προφητών είναι ό βασιλεύς Δαβίδ· ή τών Βα- 
βυτώ; καί πλ.Ε;ται άλλαι. ΙΙερί της τελευ
ταίας ταυτης των Βαβυτων αίρεσεωτ, ουσης 
νεωτάτης καί διαταραξάσης έσχάτως τήν 
Περσίαν, πρ'.σθέτομεν τά ακόλουθα.

Ό υ'ό; παντοπώλου τινός τής π^λ:ως·

(1 ) (>ί τε'σσαρες μεγάλοι διβάσκαλοι των Σουνιτών είναι- 
6 ’Αβοΐι-Xaviia,·, δστις είναι ό αρχαιότερος καί άρχηγό,- 
των Χανιφιτων, επειτα δ Μαλέκ, αρχηγός των Μαλεκιτών,. 
6 Σχάζεις, αρχηγός των Σχαιρεϊτων και Ι> Εβν-Χαμπαλ 
αρχηγός των Χαμπαλιτων. Αί μικρόν απ’ άλληλων δια- 
φέρουσαι αβται κοινότητες άποτελοΰσι τους «ουνιτας. ^

( ) Ή αϊρίσις αυτη, ής αρχηγός είναι ό Χασαν (5εν 
ΣαβώΟ Όμαϊρι, έλκει το ονομα της εκ της αραβικής λ̂ε- 
ς£ως Χα σ ϊ ς ,  σημαινοΰσης χο'ρτον τι, προξενούν μεΟην 
είς όσους το κοιπνίζονται. Συνεστη ί ϊ  ή αιρεσις τ.ίρι το 
! οαο υ.. X. και κατέστη χεριβο'ητος δια τας παρεκτροπές 
τών μελών τ-Λ,ς. Είς τας Ευρωπαϊίώς γλο.σσας το όνομα 
των σηυ,αίνει οολοφονοι.

Σιράζ, Συούο Ά λή  Μωάμεθ καλούμενος, ών 
επιρρεπής πρός τον θεωρητικόν β ίο ν , ήρξχτο 
έκ νεαράς ηλικίας \ά μελετά τό Κόράν διά 
οε τής εγκράτειας καί τών άσκήσεών του ά- 
πέκτησεν άρκετ/ν φήμην. 'Π μελέτη τοΰ 
Κόράν καί όοοιπ-ιρία τις είς Μέκκαν έπεισαν 
αύτόν ότι οί διδάσκαλοι τοΰ Μωαμεθανισμού 
δέν ησαν όποιοι έτ.ρ3πε νά ήναι. Τότε συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά μεταρρύθμιση τήν θρησ
κείαν τοΰ Ισλαμ. ’’Ηρχισε λοιπόν νά κηρύττη 
κατά τών />ει:ουργών τής θρησκείας ταύτης· 
καί συγχρόνως νά λέγη δτι αύτός είναι ή 
Ι5άβ, ήτοι ή Ούρα, δι’ ής καί μόνης οί άνθρω
ποι δύνανται νά φΟάσωσιν είς τήν γνώσιν 
τοΰ Θεοΰ. Κηρύξας έπιτυχώς είς Βουσίραν, 
μετεβη καί είς τήν πατρίδα τοΰ Σιράζ, δ
που οιεχηρυξεν ότι ή το  ̂ Μωάμεθ άποστολή 
έτελείωσε καί ότι αύτός κατήλθε νέος έξ ού
ρανοΰ δπως έγκαινίση νέαν τάξιν πραγμά
των. Συλληφθείς διά ταΰτα έτιμωρήθη διά 
ραβοισμώ·; χαί κατεδικάσθη είς δεσμά διά 
βίου. Καίτοι δμως ούτος έ’φθεινεν έν τή φυλα
κή δσοι ήσπάσθησαν τάς άρχάς του διέδιδαν 
αύτάς» έν οέ μικρω διαστήματι χρόνου τό
σον πολυπληθείς έγειναν, ώστε αί θρησκευ
τικοί άρχαί τής Περσίας έβιάσθησαν νά κη- 
ρύξωσιν ένοχον μεγίστης αμαρτίας πάντα 
πιστευοντα τον ψευδή τοΰτον προφήτην, δ- 
στις ένεκα τών άνταρσιών τών οπαδών του 
εξαχθείς τής φυλακής καί κριθείς ώς άρνη 
Οείς τήν πιστιν τοΰ Ίσλάμ κατεδικάσθη είς 
θάνατον, κατά τάς άρνάς τής βασιλείας τοϋ 
νΰν Σάχου.

Πριν ή εισαχθή ό Μωαμεθανισμός είς τήν 
Περσίαν, οι κάτοικοι τής χώρας ταύτης, καί- 
τοι πολλοί έξ αύ:ών ειχον άσπασθ?) τόν Χρι
στιανισμόν, ήσαν ώς έ,τί τό πλεΐστον είόω- 
λρλατραι, άκολουθοΰντε; τάς διδασκαλίας 
τοΰ Ζωροάστρου. 11 ερί τά μέσα λοιπόν τής 
έοδόμης έκατονταετηρίδος, οί Καλίφαι τής 
Δαμασκού κυριεύσαντες τήν χώραν, έβίχσαν 
τούς κατοίκους της νά έγκαταλείψωσι τήν 
είδωλολατρείαν καί νά άσπασθώσι τόν Μωα
μεθανισμόν. Μ’ όλην δμως τήν αύστηρότητα 
κατα τής είδωλο*λατρείας σώζονται είσέτι 
λείψανα τής αρχαίας τοΰ τόπου θρησκείας 
οί Γέβροι, ήτοι άπιστοι, καλούμενοι, οίτινες 
είναι πυρολάιραι. Οί Γέβροι ουτοι, άριθμού- 
μενοι έντός τής Περσίας περί τάς 7,000, 
άπαντώνται κυρίως έν τή πόλει Γέόζ, όντες 
έν άθλια καταστάσει. Πλήν πολλοί έκ τών

Γεβρών, βιασθέντες νά έγχαταλείψωσι τήν 
πάτρι;ν γήν, μετώχησαν εις Ινδικήν δπου 
έσχημάτισαν άνθούσας κοινότητας. Οί τελευ
ταίοι ούτοι, άριθμούμεν:ι περί τάς 100000, 
φέρουσι τό όνομα ΙΙαρσοΙ (Πέρσαι) καί ζώσιν 
ευτυχείς, τιμώμενοι οιά τόν έμπορικόν νοΰν 
των, τήν φιλοπατρίαν κοί τήν ελευθερωτή  
τά των. Οί Γέβροι οίτινες καί Μαζοΰς, ήτοι 
μάγοι, ό'κ,μάζονται, λατ:εύουσι κυρίως τόν 
ήλιον, ο̂ ς τύπον τοΰ καθαρωτάτου πυοός καί 
σέβονται πάντα τά άστρα. Ούδέποτε σβεννύ- 
ουσι πύρ άλλ. αφινουσι νά σβεσθή υ.όνον 
νυμφεύονται τάς ιδίας των άδελφάς, καί 
φυλάττουσι μετά πολλής έπιμελείας τά βι
βλία τοΰ Ζωροάστρου. Τούς νεκρούς των δέν 
Οα^τουσιν αλλ εχΟετουσιν εις περιτοιχισμέ- 
νον τινά καί ασκεπή τόπον διά νά δια^ύων- 
ται έν τή ατμόσφαιρα ή κατατρώγωνται ύπό 
ορνέων, συνήθεια άπαιχθής ήτις και τήν ύ- 
γείαν παραβλάπτει.

Έκτός τών άνωτέρω Μωαμεθανών διαοό- 
ρων αιρέσεων, Πυρολατρών καί τών Ιουδαί
ων (200 χ.) εύρίσκονται έν Περσία καί περί 
·α= ·>0 χιλιαοας Χριστιανών, ων οί ήμίσεις 
είναι Αρμένιοι καί οί ήμισει; Νεστωριανοί. 
Οίτην διδασκαλίαν τοΰ Νεστωρίουάκολουθή- 
σαντες ούτοι Χριστιανοί,θεωρηθέντες αίοετιχοί 
ύπο τών συνοοων,έβιάσθησαν νάμεταβώσιπρος 
τάς ανατολικός χώρας. Κατά τήν εκτην καί 
έβοόμην εκατονταετηρίδα είχον ήδη σχημα
τίσει πολυαρίθμους κοινότητας είς Περσίαν 
καί διέδιδον τό Εύαγγέλιόν ού μόνον έν τή 
Κεντρική Ασια, άλλά καί έν Ινδική καί έν 
Σινική, όπίυ έσχημάτισαν άνθηράς’Εκκλησί
ας. Ά λ λ ’ άναφανέντος τοΰ Ισλαμισμού, ού 
μόνον πάσα αύτών πρόοδος άνεχαιτίσθη αλ
λά καί αύτή των ή υπαρςις έκινδύνευσε. 31ε- 
τα ταΰτα πολλοί ές αυτών παραιτήσαντες 
τήν διδασκαλίαν τοΰ Νεστωρίου 3) συνε/ω- 
νεύθησαν μετ’ άλλων ’Εκκλησιών, ά/.λοι' δέ 
όιετήρησαν αύτήν καί είσέτι διακρίνονται ά
πο τούς άλλους. Ολ̂ οι οί ΙΥεστωριανοί υπο
λογίζονται ύπέρ τάς 150 χιλ. ών μόνον 25 
κατοικοΰσιν έν Περσία· οί λοιποί εύοίσκον- 
τα- είς Κουρδιστάν καί άλλα μ-'ρη της Ό-

3) Ο Νεστωριος ανηγορεΰΟ/) επίσκοπος Κωνσταντίνου- 
πολεω; το 428* οιοάς-χ; o;xw; or* ό Λόγος £έν έγενετο μια 
0710(77act? U.ZZU τ/,ς ανθρωπίνου ^υ7εο)?, άλλ3 ευ,ε'.νε χε’/<ο-
CL<7JA£yO? Λ7Γ St’J T 27 TIO TTCOCTCOTK*) TOU I . XcKTTOV, XX — 
Tc.oi.<a7jyj ω ς  α ιρ ετ ικό ς j , to  τ η ς  εν  !ν>ρεσ'.*) Ο ιχ . ϋ υ ν ό -ο υ  
τό 431 και κα0/;ρ:0ο. ΈξορισΟείς ί ΐ  είς V-SJav, i-sQavjv 
εκεί τό 439,



θωμανικής Εΰτοχρατορίας. Έν ΙΙερσια α 
παντώντας πρό πάντων εις τήν πόλιν Όρου- 
μίαν, κειμένην πλησίον τής ομωνύμου At 
μνης και κατοικουμένην ύπό 200 χ. ψυχών. 
Οί φιλήσυχοι ουτοι Χριστιανοί πολλάκις ύ- 
πέ^ερον ώς έκ τών καταδρομών τών Ινούρ- 
οων και διαφόρων άλλων βαρβαρών γειτο
νικών των φιλών.

Αί έτεραι 25 χ. Χριστιανών έν Περσία εί
ναι, ώς είπομεν ’Αρμένιοι, κάτοικουντες έν 
’ίουλφά τής Ίσπαχάνης και εις είκοσι τρία 
χωρία της Φεριδάν πλήν καί ούτοι πάσχου- 
σι πολύ έκ τών μή Χριστιανών γειτόνων 
των. Έν τή ευκαιρία τής εις Ευρώπην με- 
ταβάσεως τής \. Μ. του Σάχου πολλαί τώ 
έγένοντο παρακλήσεις δπως βελτιωθή ή Οε- 
σις των εις τα κράτη του ευρισκομένων Χρι 
στιανών, καί δπως κηρυχΟή ή έλ̂ ευΟερία 
τής συνειοήσεως, ήτι, τόσον ώραίους καρ
πούς ή'ρχισε νά φέρη είς τήν ’Οθωμανικήν 
Αυτοκρατορίαν.

ΕΠΗ ΧΡΥΣΑ.

Ή κί/λώς συγκεκροτημένη κεφαλή δύναται 
νά έπαναπαύηται έπί οίωνδήποτε προσκε- 
οαλέων αί περιπέτειαι τής τύχης ύπ’ αύτήν 
Οέσωσι.

"Οταν οί εχθροί ζητήσωσι νά ρ.ας άπα- 
τήσωσιν ή οί φίλοι θελήσωσι νά μας έμπαί 
ξωσι καί ή μ εις λάβομεν περί τούτου γνώσιν 
δέν δυνάμεθα νά τό ύποφέρωμεν, καί δμως 
ποσον συχνά εύχαριστούμεθα πράττοντες 
τοΰτο ημείς είς τόν εαυτόν μας!

II ολ? .οί άνθρωποι ενθυμούνται τάς χάρι - 
τας καί τάς υποχρεώσεις αί όποΐαι τοις έγέ- 
νοντο, άλλ’ ούχί ί'να ώσι καί συχνά δι’ αύ- 
τάς εύγνώμονίς. Οί ύπερήφανοι ερεθίζονται 
ενθυμούμενοι αύτάς, οί δέ κενόδοξοι σιωπώσι.

Α'. γνώσεις δύνανται νά κχθιστώσι τόν 
άνθρωπον χειρότερον δταν ή καρδία του δέν 
χαλλιεργήται δσον καί ή κεφαλή του..

"Ολαι όμοΰ αί ήδοναί τοΰ κόσμου, λέγει
σοφός τις, είναι μικρότερα: απο την μιαν χα
ράν ήν γέννα ή φιλία. Τινές ούοόλως έγευ- 
Οησαν τήν φιλίαν εις τήν. ζωήν αύτών προ- 
τιμώσι νά ζώσιν έν- τή φιλαυτία. Ή άγνή 
καρδία είναι επίσης αγαθή και πρός εαυτήν 
καί ποός τούς άλλους. Ά λ λ ’ ό ©ίλαυτος. άν

θρωπος ουδέποτε είναι άληϋώς ευδαίμων 
είναι πάντοτε μεμψίμοιρος καί δυσάρεστη- 
μένος xs.i ούδείς πράγματι λυπεΐται αύτόν.

ΚΑΛΠ ΣΤΜΒΟΪΛΗ.

Αί νεάνισες πρέπει παρά πολύ νά προσε- 
χωσιν δπως μή έμπερδεύωνται δι’ έρωτος μέ 
νέους, είτε πλουσίους είτε πτωχούς, μετά 
τών όπο'ων είναι άδηλον άν θζ ελθωσιν είς 
γάμου κοινωνίαν, διότι τό τοιοΰτον έχει ώς 
έπί τό πλειστον ολέθρια άποτελέσματα, ώς 
πολύ συχνά βλέπομε ν αυτά. Προσέτι δταν 
νέα τις καθίση καί σχβδιάζτ] τόν τρόπον δι’ 
ου νά αίχμαλωτίση πλούσιόν τινα διά σύ
ζυγον, δπ<.>ς ό στρατηγός σχεδιάζει τό σχ·- 
διον τής μά/ης, νομίζομεν δτι αναλαμβάνει 
έργον τό όποιον Οά εκαμε πολύ καλλίτερο ν 
άν δέν άνελάμβανε, διότι έκτος τοΰ δτι είναι 
πολύ όμφίβολον άν θά έπιτύχη, καί άν έπι- 
τύχη άκόμη δέν Οά είναι ευτυχής. Ό γάμος 
έ^ει βάσιν τήν συνένωσιν τών καρδιών, και 
μόνον διά τής συν-νώσεως ταύτης έρχεται 
ή ευτυχία. Οί εισερχόμενοι λοιπόν είς αύτόν 
κινούμενοι άπλώςύπό ψυχρών ύλικοΰ κέρδους 
ύπολογισμών ούδεμίαν ευτυχίαν εχουσι νά 
έλπίζωσιν. Έάν λοιπόν νέα τις έπιθυμή ν’ά- 
ποκτήση σύζυγον καλόν ό βεβαιότερος πρός 
τοΰτο τρόποι είναι νά στολίζη τήν διάνοιάν 
της, νά μορφώνη τά ήθη της καί νά μανθάνη 
δλας τάς οίκιακάς ύπηρεσίας αί όποΐαι είναι 
άπαρχίτηται είς τόν έγγαμον βίον. Διά τοΰ 
τρόπου τούτου δύναται νά τόν έλκύση— εστω 
δτι τή είναι σήμερον άγνωστος, δκως τό ώ- 
ραΐον άνθος έλκύη, καί άπό πολύ μακράν ά 
κόμη, τήν καλήν μέλισσαν.

ΠΟΛΎΤΕΛΕΙ \.

Ή πολυτ λεια είναι κατάχρησις ώθοΰσα 
πολλούς νά πίπτωσιν είς έξοδα ανώτερα τών- 
δυνάμεών των. Πλήν διά ποιον λόγον; Δι
ότι ή σπατάλη τιμαται· διότι ό μή ύποκύ- 
πτων εις αυτήν περιφρονεΐται· διότι ή συνή
θεια τοΰ δαπαναν έφ’ ά μή δει κατήντησε πάγ
κοινος· διότι τέλος πράγματα περιττά, πράγ
ματα άχρηστα, πράγματα παιδαριώδη θεω
ρούνται ώς άναγκαΐα καί μάλιστα άπαραί- 
τητα! Ένταΰθα κεΐται τό φθοροποιόν τής.: 
πολυτελείας μυστήριον,, καί ευτυχής δστις,- 
διίδη αύτό-.


