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Μ ιταςΰ τών ϊ r* Ιτυχο* »« χατοιχώσι* ?χ-
*·λα ι τή» Ευρώπην, at *Βλλη»ι<«ί φυλβί ά»βφαίνονται 
τρώται έ«»γ·ί εϊς τή» Ιβτορίαν. Ά »  χβίήταν άιοιχοι 
ώς ίπ ί τ ί  πλιϊστον τής ’Ασίας, όποι» ήχμαζον ή3») 
έξ άμνημονεύτων π<βς γρό*ων ή ΑΓγυ3 τος, ί) Φ^ιηχ»], 
xai ή ’Ασσυρία, διά τήν i n c u v  5μ<*ς τή ; ναυτιλία; 
σπανίως, ή όλίγον μετ αύτών έ«οι*ώνουν, ίσως ϊ< 
χαί έζχλοτύποβν πρά; τάς μητρ«πόλιι; αυτών, χαδώς 
* . γ .  βί Άμιρ.χανο! «ρά; τοΰ; Ά γγΙους, εως ου τ ι- 
λευταίον xai »ί; χ»ιρ*ς ^λβον έξ ίλαχίσττ,ς άφορμ?; 
ίιά  τβΰ ΤρωΙ*οΰ πολέμου Ά *4  τώ» χρό«ων εχεινων βί 
ύΰο  μεγάλβι αυται ήπειροι ήρχιταν μέ» έξ άνάγχη; νά 
χοινωνώσι xai νά συν»λλάττ»νται· i'kK ή σχέβις αύτών 
ίμκνε πιριωρισμένΐ), ουτ' ΐξ ιτ ιίν ιτο  *ί; μεγάϊη» τώ» 
παραλίων άπόστασιν, άχολου^ω; δέ χβί ή έχ τή ; έπι- 
μιξί»ς «ροίδοχωμίνη ώρελεία, *Γτ« πράς εξημι'ρωσίν 
τώ* σχαιώ; ιίια'τωμί*ω» λαώ», t u t  πρό; ξενιχών προ 
ιόντων μιταβιβισιν ί>πίρχ«-ν δλίγου λόγου άξία χαι 
πράς τήν ανάγκην δυσανάλογβς.

Οΰδεί; άλλο; λαά; cnri τή; γή ; πτρά τοϋ; ελ- 
λτ,'α ; άνιδιίχδη ι* προοιμίων αώτών τοτοΰτον 
χοινωνιχό;’ άν xai ^ α ν  *ύτ«λβΐ; τήν άρχήν χα. 
-τά τάν άριδμάν χαί τα ; δυ»τμ»;, δίωρνανί'σδηίαν 
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έντά; άλίγου ε ί; μιχρά βαοίλβια, επιιτα δε τελειοποι
ούμενοι χαί εΐ; πολιτείας αυτονόμους. Τότι ου‘ί ς τ ρ α ι  
άμ®ιχτιονιχάν συνέδριων, όπου συνήρχοντο πανταχόδε* οί 
ΙΙυλαγόραι, ή πρόβουλοι διά νά συσχέπτωνται περί τών 
κοινωνικών συμφερόντων πολιτιχών, ή δρησχευτικών 
καθιέρωσαν έΘνιχάς έορτά; χαΐ κα-ηγυρεις διά νά αυ- 
ναναστρέφωνται xai συνίυδυμώσι* έπί το αυτά συνα- 
δροιζόμενοι ώς τής αύτή; οίχογενείας μίλη· ΐδισμο ■ 
δίτηταν χατά διαφόρου; πόλεις δημοσίου; αγώνα; διά 
νά έξβσχώνται ώς ’Ελβετοί εί; τά τοΰ πολέμου, νά 
βραβευιοσι δέ πανδήμω; τήν τε άνδρίαν, τήν αρετήν 
χαί σοφίαν έψήιισαν τέλο; τόπους χοινώ» συλλόγων 
ίερού; xai απαραβίαστους, οίον τήν ’Ολυμπίαν τόν 
Ίτδμέν, τήν Νίμεαν, τβΰ; Δελφοί);, τά Πανιώνιον χτλ. 
οπου συναπανιώμενοι ά ιφ ϊλ ώ ; xat οί ένοπλοι ήδη πράς 
άλλήλβυς <χδροί ήρχοντο ι ί ;  λόγου; διαλλαγής καί 
σ«μέιβασμ9ϋ μεσιτίυόντων ί ιω ;  χαί άλλων.

’Αφ’ ου δέ ηυξησαν χαδ’ έαυτοΰς τοιουτοτρόπως 
πολιτευόμενοι διεοκορπίοδησα» χαί εί; τά εξω, χαιέ- 
λαβον δέ πάτα; τάς τερπνότατα; χαί έπιμα/ωτάτας 
δέσεις άπά τά τερπ-ά χαί διαγιλώντα τή ; Ιω ν ία ; π α 
ράλια μεγρι τών μυχών αύτοΰ Ινδεν χαΐ έ '6ε> τοΰ ίυσ- 
y (ιμέρου Είιξιινου Πόντου, δέντες ώ ; χέντρβν πλατύ- 
τάτου χΰχλου τά Βυζάντιον, ΰιτά δέ τών άδίλφών Κυ*/ά · 
δων μίχρι τών ‘ Ηραχλείων σ’ηλών χαί ίσως (πέχεινα.

Ούδέτοτε ε» σμήνος έπολλαπλ^σιάίδη «ίς τοσαΰτα 
άλλα· ουδέ δένδρο» ίσχυράν xai βαδΰσχιον «»! χαρ-ών 
βρίδον τοσοΰτον ίπληδυνε τά ε?ίό; του διά τών πυρή
νων, τών έιτοφδαλμιζομίνων χλώ'ων χαί τών άποσχι-
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ζομένων-μασχαλίδων. Τά αύτά ή3η xai ε'διμα πβρη- 
χβλούδου» παντα^οΰ του; μεταναστεύοντα;' ή αυτή 
φιλοπονϋ xai δρασχηριόχης έχαρακτήρυβ» reaoa; αΰ 
τών τα ; γενεχς· τά βύτό κνεΰμα τη ; έδνΐιιότηχος συ- 
ν ί δε t ν ι ί ;  όμοκεντρον συμμαχίαν πάνχα; xai ϊ» μέσω 
τη ; φ»ι»ομενης διαίρέσεως, η τις ·η:ο ώ ; έπι το πλεϊ- 
οτον άποτί\ε»μα ούχί χαμερπώ» αίσδημάιων, άλλ’ 
έοωτερίκή; x:vj;  μάλΛΟ» ανησυχίας κα! άργώση; φΰ 
σεως.

Πρώτη η γιιτονία τών έλληνικώ» πολισμάτων xai 
τών βαρβάρων κατά πατάν τήν άνατολιχήν παραλίϊν 
τ·?,; Μεσογείου έμελλε βαίμη^άν νά αυγχρωτίσΐ) τοΰ; 
«τιρογινιΐ; λαούς' άλλ αϋχή συ»άμα έξιπΰρσίυτε χαι 
τή» άντιπάδ»ιαν, ή ιόν φδόνο* χώ» νοηιιο'ί ΐτέρω» πρός 
τοΰ; αγροίκο·.»;, τά» φόβίν τώ» ΰποϊεεστέρω» π:ος τοΰ, 
ανώτερους xai χήν πορδηχικήν πλιο<εξίϊν χώ» ΐσγυρών 
χατά τών αδυνάτων ώ ιτε  πάλιν ή Ευρώπη υπο χή; 
Έλλάδο; ώ ; ταξιάρχου πίριςανομένη; συνιπλάχη μιτα 
τή ; Ά ιία ς , οπου έπεκράχιι ή;η μάχιμον καί πλούσιο» 
ίί'νος τά τών Περσών.

Αλλεπάλληλοι άγώ»ες έδ:οαξαν i£ έχείνη; τής έπο 
χν;; raj); 'Ελληνας πόίον έούναντο πρά; άλλου; συγκρι 
νόμενοι- όδεν άπαλλαγενχες χών κίνδυνων ε ί; χήν ίδιαν 
αυτών πατρίδα έπιχείρησα* νά καταπολιμητωαι χόν 
έχδρον ε:-χήν ειχία» του. Τ4 παράδειγμα τή ; άνίρίας 
κ.)π τών κατιιρδωμάχων τοΰ ’Αγησιλάου έ'ιτρεπε νά έμ
πνευσή 9ϊ^άο; χαΐ έλπ ίδ ι; εΐς μεγχλεπήβολον άνδρα, 
όποιο; άνίτιιλεν όλίγ<ρ διτιρον δ Αλέξανδρος ι ί ;  τόν 
όρίζθ»τα τή ; ‘Ελληνική; χώρα?. Αιά οϋ μόνον υ«ό φιλο
δοξίας, ή φιλοτιμίας έθ»ιχής, άλλά χαΐ υπο προορυμοΰ 
τινο; ανώτερου κινουμινος άιτεφάσισε va δαίίμασΊωοη 
»ί; το» κόσμ*ν διά πα»τά; χήν ‘Ελλάδα συνδέων, ού
τως είπεΐν, χήν Είρώπη» μιτά χής Ασία;, χαδώ; άλ
λος μονάρχη; δ Κωνσταντίνος μετα πολλού; κατόπιν 
αιώ»ας έσποΰδασε νά μετάγγιση τήν Δύ^ι» ε ί; χήν Α 
νατολήν.

Όποια όμως διαφορά μιγαλοφροσύνης xai συμοεβη- 
χόχω. ! Ό  μέν «ΰτοκράτωρ τή ; ‘Ρώμη; μετά χώ» 
άγαλμά χον», τών ανδριάντων χαΐ τών άλλων χαλλωπι 
σμών αυτής μιτέφιρεν είς χά Βυζάντιον πάντα τή ; 
μυσαρας χαί έπαχδοϋς ξενοκρατίας τά ο'ίμβολα χαι 
χαρακχηρίβμαχα, τήν Ααχινιχήν γλώσσαν, τούς νόμους 
-..ή; τυραννικής δημοκρατίας, τοΰ; πομπώδεις τίτλους 
χής δεσποτιχή; άρχή;, χά πολυάριθμα αξιώματα τών 
όργάνων χής έξουσίας, τήν λέπραν -τής άγι»οΰ; συγ
κλήτου, τήν άχρηττον δπατείαν τοΰ «αρελδόντος, χά; 
ffX(i.tetc χών πραιχωριανών, τάν αίματοιυρτον χαι 
ίουλιυτηριου τόπον έπέχοντα Ιππόδρομο», τά άπάν* 
Βρωπα xai σκανδαλώδη χής θηριομαχίας καί τών μο. 
νομάχων Οράματα, χή» γοηχιία» τών μουσικών ακου
σμάτων, τά αργυρώνητα ανδράποδα χαί *flt*av τής 
αρχαία; πρωτευοΰοης τήν τρυφήν και σπατάλην.

Ο δ» υιος τής ‘Ελλάδος διέδωκι» άπά τοΰ ‘Ελλη- 
οκό»χου μέχρι τοΰ Γάγγοο ποχαμοΰ χά γράμματα, χάς 
Ϊ!ϊ:ς-ημα,-, -άς τέχνας, τά χίρδη τ ? ; εμπορίας,χήν εΰη 
μεοίχν τοΰ βίου χαι παν^α τής &υγ/οΐν(ονιας τά άγαδά

F,xi τοΰ [ί,λληνιχου ίδαιρους ήίο ά?ΰ<ατον νά μιχα 
ρυ·*υδή χαΐ νά χαρποοορήσζ εί; πολύ'χρ^ν?» ή αύίαί

ρετος xai άπόλυτος δεσποτία τής 'Ρώμης. Διά τοΰχο 
άμίοως σχιόάν,ή ολίγω υς-ιρον προπαρισ^ιυάσβη ισχυρά 
χών άδιχουμε.ων άντιπο λ ί«οσ.ς χαχά δόλιας xai πονηρός 
^υδιρνήοιως. Ό  λαάς αΰχάς στασιάζων συγνάχις ΰζρ ι-  
ζιν^ ά»«ία»ίάν;χήν χαχαδυνβττείαν, ίλοιδόριϊ εις χά ίπ - 
ποδρόμιον χβύς ένίοτ* μι» αίρετιχού;, συχ.άχιι; δέ καί 
χυραννόρρονα; διαδόχους χοΰ αποιχιοτοΰ Κωνσταντίνου, 
ίζήχει όμοθυμαδάν τήν χαχάργηιιν τή ; ύπά xsP Ευαγ
γελίου άπαγορ»υομε'*η; δουλείας ( χοχϊΐδερμ^υ ) χαι χην 
ίλάτιω τιν βαρυχάτιβν χαΐ άϊυνηδων o c p w .  Τά δη
μοτικόν χόμμα, οί λεγόμενοι ΙΙράί!νοι,“ ϊλάμβανο» κ ιί 
χά δπλα ι ί ;  τήν Άνχιόχΐιαν, χή» Αλεξάνδρειαν χαί 
αϋ-.ήν χη» χαδεδραν, διαμαρτυρόμινο: χατά χής αδι
κία; α/>λ̂  επί πα ιιν η ϋχχληιίχ, φ^»ικρς συνήγορρς 
καί προϊχάτης τοΰ ίδνους χατά π ά σ ^ χ ά ί  ;β ί^ « ά ; '"  
σιις, άνχιπαρεχάχχεχο χαχά χά δυν9% ^ι}ς ^ά; παρα
νόμους πράςιις, χαί γενναίως είτ»· διά ^ών οίκου* 
μ ιηχών αυνόίων, είτε διά τοΰ ΠΛριάρχίυ,,^αί τής 
περί αύτάν χορείας προεχίνδΰνιυι. Α-ά -'ίΰτο έδιω- 
ριίΐο ω ; κέ»τρον χής χινήτίως, ώς δισμβ; τ ίδ  ίδνβυς, 
ώ ; άγκυρα ttpo τοΰ χλ«δωνιζομί>υυ ·ίή; πολ'ιχείας' 
σκάρου;. ’Εξή^χει δέ χότι (μέχρις ’ίους-ινιανοΰ μάλις-α) 
ου μονον πνιυματικην, άλλά xai πολιτικήν χρόνον τινά 
ίυ»αμ ιν επειδή αΰχή ’ έχειρβτόνει χοΰ; αΰτοκράχορα;, 
αϋ-.τ) έλάμδανε τή» όμολογίαν τή ; πίσχεω; βΰχώ» χαί 
τάν βασιλικόν χης υπηρειίας Sp<ον, αΰιή τοΰ; εχριιν, 
αύτή χους περιέβαλλε τήν αυτοχραχορικήν πορφύραν χοί 
τά αυτοκρατορικάν ~έμμα, ταΰτα δέ άπετίδεντο έπί χής 
χρακεζη; χοΰ δεοπρεποΰ; χής άγίας Σοφίαςναοΰ, όδεν 
κατά καιρού; τινας μόνον άπιδιδονχο πάλιν. ΓΙο^άκις δέ 
και απ αμβωνος, ή χοΰ πατριαρχικοΰ θρόνου άποδυιπε- 
τοΰντε; οί Χρυτός·ομοι, οί Κΰριλλοι, ci Άδανάϊίοι Ιξή* 
Αίγχον χην διαφδοράν τοΰ πολιτεύματος χαι ες-ηλίτευον 
τήν ά ιωτίαν χδν πολιτευόμενων! Ποιάκι; χαΐ οί σοφοί 
τοΰ έδνου; έτόλμω» νά υψώσωσι τήν φωνήν ! ‘ II χοιαυχη 
άντενέργίΐα άπέβαινε» αναγκαία, έφόοον διήρχ-ι ό ξενυ- 
μόςδιά νά ς-ερ*ώσΐ! τά Έλλ. ςτοιχιΐον, κα ίω ; τήν ΰπο- 
δαλπουσα* αυτά δρησκείαν, τό ϊω  δέ μάλλον οιω ή άρχή 
έπανήρχετο ίίς τάς αΰχάς εξεις. Ματαίως τις τώ» αύ· 
χοχραχορω» υπενδ;?ου; ι ί ;  χά δικαιωματάτης άνεγνώριζε 
τήν άτομι*ήν ίλευΟιρίαν* διόχι οί μ ιτ ' αΰτάν οΰδαμώς 
«6υχα.,ον τά πάνχα να άνατρέψωσιν, ώστι χαί οί νόμοι 
αυτοί λατινιστί έδισπίζοντο, εως ου πρώτος Βασίλειος 
δ Μαχεδών, άξιος τωόντι τοΰ Ονόματος κατά τοΰτο,ίφι- 
λοτιμήδη νά αίοχαταστή^ιρ τήν γλώίσαν χοΰ έθνους 
«ίς χήν σύνταξιν χών δεσμών του, Ά λλ ' ό Ίους-ινιανάς 
αφ ου χοιτηνάλωσιν ολους τοΰς άποτιταμιευμέ»ους 
θησαυρού;, έγάμνωσε χού; υπηκόους έπιβάλλων νέους 
κοί ανήκουστους με'χρ» τοΰδι δασμού;, χατεδίωξι τά 
γράμματα, Ικλιισε τά σχολεία, έφυγαδευσε τοΰ; λο. 
γιους, είς λατινική» γλώσααν έξέδωκε και «ότό; τάν 
χωδηκα χαί τάς είτηγήσεις, καί τοΰ; πανδέχτα; εκτός 
τών νιαρών, σπουδάζων έκ πανχάς τρόπου νά άνβίόι. 
πιο j  χά ζώκυρα τοΰ ‘Ρωμαΐσμοΰ, κ#ί νά χαταστήοη 
«ντιλώς άνεόβυνον τή» άργήν διά χοΰ φόβου καί τή ; 
οιβς· όθεν χαί 30χ:λιάδ«ς έσφάγησα» είς μιαν καί μόνην 
κατ 3ύτοΰ α»ταρσίαν Ιντάς αύτής τής πρωτευοΰσης. 

Γούτων όέ ουτω γινομένων εικότως κ ιί ή έπι ·

«ράτεια ‘Ρωμανία έξηκολοΰδησε νά γράφηχαι και] 
νά λέγηται έπί τών δημοσίων έγγράφων. Ά λ Λ  έν ω' 
ή Έλλ/,νιχή φω»ή τοιουτοτρόπως ενδεν μεν <.:ου- 
δινουαένη υπο τής αίλής, ένθεν δέ ε γ κ α τ α λ ε ιμ 
μένη ‘ άδιόρδωτο;, άφ’ ου χατηργήδησαν αί μαθήσεις, 
διεφθείρεχο καί έξηγρειοΰτο ε ί; τά στόματα τοΰ 
άμαδοΰ; χαί χυδαίου 2 /> υ, μάλιστα ο̂έ τω, μισθο
φόρων ξε»ικών ταγμάτων /.αΐ χών είοβαλοντων 6*ρ- 
βάοων Σλάβω» χαί Βουλγάρων καί Αράβων χαι αλ- 
λω» τοιούτων διεσώζετο τουναντίον αγνή κ»< ανθήρα 
χαί γχρίεϊσα είς σό ^ηχορικά» στόμα χαι τ συγγραμ 
μ3 τα' χών δίηγόρων παχέρων χή; εκκλησίας εναμιλ- 
λα·μέ»ων πρά; τά άριστα χή; αρχαίας φιλολογίας 
απομνημονεύματα- ί ιω ; μάλιστα έμελλε Κ»5 καναρω- 
τέοα νά διατηρηδή, αν έπί πάμπολλα Ιχη οεν έχλειονχο 
υπά τών ιίκονομάχων καί οί ναοί χοΰ Θεού, οπου 
ήκοΰετο ή σαφής γλώσσα τοϋ ίεροΰ Ευαγγελίου,^i5 f  
δάσκιχί δέ δί αυτής ή χριστιανική ήϊική' Ά μα  ομω; 
παρήλδεν ό κίνδυνος τοΰ διωγμοΰ, άνεφανη παλιν ω ; 
άδώι περιστερά μιχά τον κατακλυσμό» ή Εκκλησία 
χοϋ Θεού καί άναλαβοΰσα α35ις τή» κηδεμονίαν χου 
έδνους έξηκολοΰδησε νά περιπονήται πρό πάντων χαι 
νά γράφκ μέχρίί έσχάτων καδαρά; οίον έδυ»«χο χήν 
αρχαία» χου γλώσσαν. Διά τούτο εν ω αι αλλαι προ- 
χοοπάδην χαταφέρονται είς τήν διαφδοράν, o j o v  

μακρύνονχαι έχ τοΰ χρυσού τής Ακμής των «ιωνος, 
μό.η οχιδόν ή ‘Ελληνική παραϊόξως ανατρέχει ιις τα 
όπισω, 'όίημέραι δέ διορδουμένη κ*1 τών έτιρογενών, 
ή έτεροφΰλω» λέξεων χόν συρφετόν απ«φορτΐ»Η x*‘ 
Χ3τά τήν συνδήκην τών φράσεων βαδμη?ά» βίλτιουχίΐ, 
ώ ίτ ι  οΰδίν άπίδανον φαίνϊται και είς ήμδς νά  ̂ π ΐλ ιν- 
δρβμήϊΐ) χοσοΰτον, ώ ;τε  νά ιχλησιάστ} χοΰλαχιοτιν, 
χαδώ; πισχιυ^υσί τινες ε ί; χών Αλεξανδρινών το υρο;.

Πρώτβ; ΛΕλλην αΰτοκράχωρ ά»εδιίχδη Λέω» ό 
Θράξ, οδεν χαί παρ απαντος έπευφηυ,ήδη τοΰ λαοϋ.Άλλ 
οί άγαδοί ήγεμόνις άναφοίνονχαί εκ διαλιιμμάχων ώ ; 
Όάσει; χλοεραί υπά άχανώ* ,έρήμω» «εριχυκλουμίνοιι. 
Τοιαΰτηπολιχική χαταχρΰχουσα καί ιχτραχυνουβα του; 
ανατολικούς λαού; δίν έδυ»ατο ουτε τοΰς δυτικού; νά 
l i f t i n '  8ι“ έ « ρ ί5,!ευίν ί  αυτών άντι-
πάδεια, άφ' οχου μάλιστα ή τή ; Κωνοτανχινουπόλεως 
επισκοπή π ρ ο ε β ι β ά σ δ η  είς πατριαρχικόν δρόνονδιά τοΰτο 
προσέτι δεινοπαδοΰντος τοΰ ΰπη«όου καί άφηνιάζοντος 
ένεδαρρΰ'Οντο των έξωχιρίχών έχδρών χά στίφη καί 
πανχαχόδεν νά ειοβαλωσιν εί; τήν επικρατειών ωρμη- 
Θησα».

Τοϋνα»χίον ή μεγαλοπραγμοσάνη χαί ευνίεις και 
γενναιόχη; του ένδοξου Ελληνο; πορδητου τή ; Αοιας 
διά χής μεγάλης κατά πάντα πραίτητος καί άνοχής 
χών ξινιχών ίδίμων καί δρηοκιυμάτω» έστιρέωιε τά 
χράτίς τής δονάμιώ; χου έντο; όλίγών ιτών από τών 
παοαλίων τή ; Τρωάδος μέχρι τώ» εσχατιών τή; 
’Ινδίας· όδεν πολλοί ήγιμόνε; οίον δ Δαρεϊος, ό Πώρος 
χα! Ταξίλη; καί άλλοι, ά<ρ- οϋ ί?η  έσχερήδησαν χής 
έξου3ΐας χων νι^ηδένχί;, ήγάπων ειλικρι»ώ; τόν Αλε 
ξανδρον, ηυ/_οντο δέ πράς τάν οΰρα»ά» υπέρ αύτοΰ 
ώς ά» ήχο παλαιός των φ ίλ ο ;! Kata δυστυχίαν 
ομως οί φιλάνδρωπβι του Μϊκεδόνος σκοποί τα-

■/έως ΐματαιώδησα», οί δέ σχαυροφορίκοί πολεμοι ανχΐ 
πολιτυμοΰ σΰγχυσιν μάλλον υστιρον εφερον· όδε» τά 
μέν έ3νη τής Ανατολή; έπανήλδον κατ ολίγον 
είς τόν πρώτον άνεπίμικτον καί χαϋνον χαι άπράγ- 
μονα χαί ίδιόρρυδμον βίον, ή δέ ιμφιλοχωρήοασα 
μισαλλόδοξος δρηβχιία άπηλλοτρίωσε παντίλώς σχε
δόν τήν Άσίαν έκ τής Ευρώπης,

Ουτω σήμερον εκ τών διαφόρων μιγάλων αυ-.ή; 
μερών ή μέν άπόκεντρος Κίνα καί Τσρταρία καί Ία - 
πονία διέμειναν παντελώς άπροσπέλαίτοι, παίγνιον 
λαοπλάνων δογμάτων καί λάφυρο» όεσποτικης ^ξου- 
οία;· διά καί υπά εμφυλίων,ή ξένων ή$η πολέμων κ*τα- 
σπαράττονται, εως ου καταοταδή η μετα τής Ευρωπ»;; 
α υτ ίν  ισορροπία- ή δέ Περσία, αφ ου έδέχδη τά κο- 
ράνίον καί πολλαχώς συνεταράχδη, πολιτεύεται ήίη δε 
σποτικώτερο», ή τά πάλαι, εως cu ή γ6ΐτνί30ΐς χής 
‘ Ρωσοία; έπενεργήσ») χα τ όλίγον έπ αύτής πολιτικώς 
τε και ηθικώς δσον ένδεχεται. Αλλ έν χώ μεταξύ 
τών δύο τοΰτιον άκρων περιλαμβάνεται ώς τρίγωνον, 
ή Ί»δία, μεγάλη έκτασις αγαθής χαί εύφόρου^γής είς 
κολλά; διαιοουμέ/η καί πλούσια; χωράς, εξ ώ» απα 
ριδμοΰμεν τυ^όντως ένταΰδα τας π/.ιισχου αζίας 
λόγου παραλληλίζονχες ώ ; έγγιστα προς χάς αρχαίας.

Βίυχαρία 
Σαμαρκάνδα 
Δ* καν 
Bombay) 
Surat ) 
Camboye 
Α αχώρ
Σίκάι, ή Σεΐκαι
Cachemir
Βεγγάλ
Καλκοΰχα
Μουλτάν
Νεπάλ )
Βουτάν )
Π ε χ ι λ ί

Πατνα
Σίνδ
"Αγρα
Caboul
Κανδαχάρ
Έράτ
Άσσάμ
Άφγχάν
Punjaub
Σέϋλαν
Μάλακα
Σουμάτρα
Βελουδοιστάν

Βάκτρα, Βακτριανή 
Σογδιανή 
Δεχιναβάδας ;

ΓΙαταληνή.

Πάταλα.
Ά ρσχωίί*
Άρια
Χωραομία
Σ άγγαλα; Γίϋγγϊτις 
Νύσσα ;
Μαλλοί

Δαρδανιεις;

Πευκελιώτις 
Παλίβοδρα 
Ίνδοσκυδία 
Άριγαϊον 
Παροπαμιοάδαι 

Άνδαξ ;
Ά  ριανή, Ιίαρδία ;  
Άσσαμηχοί;
Γαιδρωσοί; Δράγγαι. 
Παροπάμισος;
Σαλική, "Γαπροβάνη 
Χρυσή Χερσόννησο; 
Γαβαδίου νήσος 
Λρβιες

Ποό 2 0 0  έχών καί έπ έχ ιινα  έπελδόντε: οί Ά γγλοι 
έχυρίευσαν διάφορα μέρη, χά μέν παρά τώ ν Γάλλων, τά 
δέ παρά χών Αυσιτανώ/, ή 'Ολλανδών κατά χ ίμ ερ α , 
άλλα δέ αύτοί καδυπέχβξαν διά τοΰ «ολέμου^πατα» 
χρόβασιν εις χοίχο ^ ρ ευο ντ ίς -  ά λ λ ’ ωφέλησαν αοά γε 
άναλόγως χ»1 τοΰς λαούς ; Κατέστησαν αύτόδι τήν



έλευθ«ρίσν; εξήττλωβαν τά αγαθά τοΰ πολίτισμβΰ ; 
κατέπαυσαν τάς δεισιδαιμονίας χαί χή* εΐδωλολατρ«ίαν· 
οιιναναστρέφο.ται οί Ινδοί μ«τά τών Εύρωπ^ω/ ,· 
συνευφέρουίΐν «ίς τή» κοινήν τής άνθρωπότητος πρόο' 
δον ; ή δουλεύουσι^ τουναντίον ώς ανδράποδα, μό»ον δΐ 
οι κατακτηταί ώριλοϋ/ται, άρ ότου χατεστάδηταν «ίς 
τά παράλια τοΰ Ωκεανού.

Τοΰτο μαρτυρεί μέχρι τοΰδε τών πραγμάτων ή πει 
ρ* όθεν 0Λίβ«ται τωόντι δ φιλάνθρωπος πολιτικός 
άναλογιζόμενος οτι xojoi Αβοι διάγουιι» άιτοκλτ,ρω· 
μένοι, τρόπο^τινά ε’« τής κοινωνίας τώ» Ευρωπαϊκών 
έθνών, ή δέ «ΰ5αιμωναύτώ» χώρα παράγ«ι πλήθος ποί- 
*ίλω»^ προϊόνιω; πρός κάρπωσίν ένος μόνου καί τούτου 
μακρόδεν έλδόντος.

ΙΙρΙν διαγροίψωμεν τά ή9η κβί τόν χαρακτήρα «ών 
Λαών τής Ινί ας χαί ιδιαιτέρως τώ* Σινών τε
λευταίου βασιλείου, τό όποιον προσέλαβο» πρό πέ ν  
τβ  ̂ περίπου εχώ» οί Αγγλοι αύίιήσαντίς χό μέ- 
ύπήχςον διά τε3 7 «ρων σχεόάν έκατομμυρίων πλήδους, 
τό δέ ταμείο* διά 25  έκατομμυρίων φράγκων, νβμίζο- 
μ·ν περίεργον νά έπιβλίψωμιν εις όλόχΛηρον τ ή, Αγ 
γλοχρατουμένην Ινδικήν χώρα*.

* Γ« όρια αύτής «κτεΐνονται άπό τοϋ Ι»5ο3 ποτα
μού μ*χρι τοΰ IvStxoD Καυκάσου είτ« τώ* όρέων Hi 
mnloya, διαχωριζόντων αύτήν έκ τής χινχρώ,ς *Α.σ:ας 
xai περιέχει μέν έπεχεινα τών μορίων τετραγωνικών 
λευγών, τρέφει δέ ώς 150 εκατομμυρίων κατοίκων, 
χυβερνωμέ.ων υπό προνομιούχου εταιρίας έμ 
πορικής διά τριών προεδρείων, τοϋ τής Μα$ράς, τής 
Καλχούτας χαΐ τής Bombay ύπό τήν επιστασία» καί 
διιυθυνσιν άντιβασιλέως διοριζομένου παρά τοΰ Αγγλι 
χου υπουργείου· άλλ’ ή ύπερτάτη τής πολιτικής St- 
«υθυ.αις άνήκει ε ί; ιδιαίτερον ουμβουλιον έϊρευον έν 
Αονδίνψ Leadenhall steet.

‘Ο Γεώργιος Buist έκδότης τών χρονικών τής Ιν 
δίας κρίνων υπερμεγέθη ήδη τήν ύπάρχουσαν έπιχρ* 
τειαν, μέμφ«ται καί αύτή» τήν άλωσιν τής Λαχωρίας, 
δ.ότι οί νομοί κακώς κατ’ αύτόν διοιχούμενοι έπιβα-’ 
ρύ.ουσι τήν διέπουσαν τά τής Ινδίας έμπορικήν εται 
ρίαν, έπαιτειλουιι δέ καί χίνδυνον έπειτα ά* οί Αγγλοι 
θελήσωσι νά έκτιι'νωνται πάντοτε κατά τό έπικρατή 
σα» μέχρ ι τοΰ νΰ» σύστημα, άνάγκη πάσα νά περι 
λάβωσι καί πολλούς άλλους νομούς, οίον τό Κυρπόρ, 
Βαχαβουλπορ, ‘Ραϊπούτ πρός νότον χαί δυσμάς, τό δε 
Γιάμοο χαί Κασμίρ προς άνατολάς χαί άρκτον καθώς 
καί τ ί Ού8«. ‘ϊδ«ραβάδ, Μυζόρ καί Τραβαγκόρ χα 
τινας άλλας μεταξύ δΐίίλημ^έ,ας έπαρχία.:.

Αν δέ το άναπαλίν προτιμησωοι νά είσάξωσι* αυ
τόθι τόν πολιτισμόν, ή «ύτυχία υπάρχει βεβαιοτίρα.Έπί 
πολυν χρό*ο* λέγει κατεπλάγημ«ν ύπό βαρβάρων θρι
άμβων άλλ’άκούσωμε» οήμερον τάς όδυνηράς τοΰ ύπη- 
*ι5ου φωνάς, έπειδή ήναγκασμένοι νά διατηρηθώμεν 
νά διαιπιίρωμιν τά ολίγα ήμών στρατεύματα «ίς 
άπεραντον ίκτασιν· άνάγκη άρα ύπάρχει νά περιορι- 
σθώμεν παύοντες τούς επιθετικούς πολέμοας.»

Ούτως οί συνετοί καταχρίνουιι τήν άπληστο» πλ.ο- 
ν ιξ ία ντή ς Αγγλίας. Καί ή μέν έπανάς-ασις τής πόλεως 
Μουλταν τών Μαλλώ* χαί ή ε’φοδ»; τών Σίνων κατά

3 Αϊ ϊ λ · τ ° Ι' ων *δ“ *9'  εύλογους αίτιας πολέμου 
δς-ις απεπερατώθη 8ιά τής υποταγής αυτών τελευταίο» 
ομως ουχι μονόν ή δαπάνη αύξάνει, άλλά χαί οί έν - 
ροΐ πολ/ακλασιαζονται «ατά τά μεθόοια* έτειδή 

αμέσως πράς άνατολάς ίιεγείρονται οί Σί^6ς (Β-ρμά- 
νοι) μεγα βασίλειον χωριζόμενον ύπό τής Βεγγάλης 
ίια τών όρεων Άραχάν. Η *υ6έρ ,η ,ις ,ι’ρην«ύ,α, 3 μ ι τ ’ 
αυτού χατα τά 1820 άποποιιΰαι χατά τά ®αΐνόμ.ν0ν 
να ίΐϊχω ρη ιη  είς τόπους έ^ώίεις, νοσερούς χαί χατα- 
πεπυχ»ωμένους ύπό δααών, άλλά χατά τόν Ιούλιον 
*ή'α του 1852 πάλιν έχήρυξε πόλεμον χατ’ αυτών 

Ποάς ά.ατολάς χα βο^άν εύρίσκ.ται τό Νεπώλ’ 
χωρά βουνώδης χαί 0Α|γ,οχ:κή χαταλήγουσα μέν «ίς 
την ύπωρειχν του Ι*διχοΰ Καυκάσου, διήχουσα δε «ίς 
200  Λεύγας απ' άνατολών π?ός δυ,μάς χαί 4 0  άπ’ 
«ρχτου πράς νίτο», χαί περ:έχουσ« 8ώ0 έχατομμύ;,α 
ανόρων μαχιμω», φιλελευθέρων χαί προπ.τών i i ;  
τοος χινδύ»ους. Ά * χα: πράς τήν πολιτείαν ταύτην 
ϋαχηιαι φιλιχώς το γενώ/ Ι χ 0ν ή Αγ^λιχή χυβέρνη- 
<η»ις, πιθανόν ομ«ς ότι ένδοσίμου τίνός ίοαξαμένη 
διαβουλεύεται νά παρατ,ίν5 £(ϋς έχει την λεγομένη» 
προτταοίαν της. (I )

Πρός άικτον χαί δυσμάς τής Λαχωρίας χαί τής 
Σχίνδης ( Αραχοσίας καί Ίνδοσχυ9ια;)ζώσΐν οί φιλοπό- 
λεμοι λαοι Γαιδρωσοί (Α^γκανιστάν) χαί Παροπά.ισοι 
(Βελουχ ς-άν) ουνειθισμενοι είς τάς λη^ριχάς έχδρομάς 
καί τήν λεηλασίαν επί τών είρημένων όμορων τόπων 
ώστε τά αγγλικά στρατεύματα θέλουσιν άνα} χάζεοθαι 
πάνχοτ» νά άποχρούωαι τού, Νουμίδας τούτους τής Ιν- 
ί:ας μίχρι τής ές·ιας των Αλλά τά έκ τών αυτοχθόνων 
Ινδών, «ΐτ* Συπαγίων συγκείμενα τάγματα έπιτήδεια 
είς την διατήρησιν τής άστυνομικής τάξεως καί τής 
ρρουρας τρέμουοι*, 8 ταν πρόκηται νά άντιμετρηθώσι 
πρός τοιούτους μαχητάς. Άνάγ*η άρα πασα νά έπ ι. 
σωρευθώσιν αυτόθι Αγγλικά κυρίως ςτρατεύματα, άλλά 
τούτων ή συντήρησις αποβαίνει είς άκρον ίαπανηρά, 
ω ιτε  άπό 40  χ ιλ  ίσως αύξάνουσιν είς 40 , προοστε- 
θειμένη είς 2 5 0  περίπου εγχωρίων στρατιωτών.

Τά άτμόπλοια ώρέλησαν πολύ τούς Ά γγλους εις 
τήν Ινδίαν' διότι ου μόνον τά μετά τής «ύδαίμονος 
Αραβίας ( Α δε») και τοΰ Περσιχοΰ κόλπου συγκοινω
νίαν έπιταχυνρυσιν, άλλ’ άναπλίοντα καί «ίς ποταμούς 
έβοηθηταν τάς κατά ξηράν γενομίνας στρατιωτίχάς 
πραξ«ις είς τόν πόλίμον τής Λαχωρίας (Punjand) 
χαί τών Σινών (Β<ρμάνων^.

Πρέπιι νά όμολογητωμ·* οτι «ίς τήν Αγγλικήν 
Ινδίαν μάλιστα άναφαίνεται καθ' δλην αύτοΰ τήν δύ- 
*αμιν ή υπεροχή του Εύρωπαίου' έπειδή διά μόνης τής 
εύρυίας καί τής τόλμης χου δεσπόζει τοσούτων λαών 
καί τοιαυτης χώρας. ’Από τής εποχής τών πρώτων 
Ίιπανών θαλασσοπόρων είς τά παράλια τής Αμερικής 
ουδεποτε και ούδαμοΰ έράνη τοσοΰτον τά κράτος τής

( 1 ) d i d  τυύτου  τοί ύτόμαζος ή Α γγλ ία  έπεΥϋηαι  
r d  χο,Ιαζτ) zr\r n tx p ia r  χ α ι  ζό βάρος zf jc vxozi-iovt; 
χΛταχζησ((ύζ, καθώς ι ί ς  xljr ι·Εηζάγγτ[ααν.

άνδρίας τών χατείχων τής δύσεως iiti 
μαλθαχών χαί χαύνων τής Ανατολής,
7 0 0 0 0  Αγγλοι, «ξ ώ/ 5 0000  ς-ρατ-.ώται, οί δέ Αοι 
ποί εαποροι, πολιτικοί καί ναυτικοί, άρκο^ι νά εκπιέ- 
ζωσιν, είτ« διά τής συναλλαγής, ιίτ« διά τά* δασμών 
150 ά»θ?ώπω* έκατομμυρια.

Μεταξύ αύτών «ύρίσκονταί χαι ώς 4 0 0 0 0  μ:ςογ« 
νεΐς, δηλ. απόγονοι Αγγλων και ίθαγ«νών άλλ 
ουτοι βΰγχωνεύο.ται μετά δύο, ή τρεΐς γ«»«άς «ίς 
τούς ίθαγενεϊ;, ή τοϋς 'Γοπάς, απογόνους τών πρώτω» 
Ιίορτογάλλων. Αίς αύτούς τίύς μιξογενεϊς άποόιόο»· 
ται πασαι αί νεώτιραι θεσεις όια νά μενωσι* άρωσιω- 
μενοι εις τή» έςουσίαν επειδή μόνον ν  τρεις προεδρ'.αι 
Μαδρά;, B o m b ay  καί Καλκούτα περιέχουν* 64 εκα
τομμύρια, οί δέ ετιροι νομοί B en a re s , Delhi, A l
la h a b a d , τά πιρί τούς Βιρμάνους, ή S c in d e  xai 
Puujaub  45  εκατομμύρια, τά H υποτελή κ^άιη 40.

Οί Αγγλοι λαμβάνουσιν ώς φόρον τά ημιου σχεδόν 
τών καρπών τής γής' «ίς τοϋτο δέ πρόοθες τό τε/,ω 
νιον, τά μονοπώλιον τοΰ αλατος καί τοΰ όπιου χαι 
χοί*ς φόρους τών ύποτελών, ή προστατ«υομ«νων λαών. 
'Εζακόοια έκατομμυρια είιπράττονται χαί^δαπανώνται 
κατ’ ίτος είς τάς διαφόρους χρ«ίας πράς ωφέλειαν τοΰ 
κρατίΰντος έθνους' άλλά χαί τό χρέος τής διεπουσης 
εμπορικής έταιρίας άνεβαινι κατα τό 1843 είς έν
νεαχόσια έκατομμυρια φράγχων.  ̂ ^

‘Η έμπορική εταιρία, ητις διοιχεϊ την Αγγλοκρα- 
τουμενην Ινδίαν, αγοράζει τά διχαίωμα τούτο πα̂ ρά 
τής Κυβερνήσεως έπί τι*α ίτη. Τό δέ τελευταΐον 
•παρανωρητήριον περιωρίζετο μέχρι του 1 8 2 5 ' άλλ’ 
ώς φαίνεται, ή Α γγλική Κυβερνηοις δέν θέλει ανα- 
§ε>θή το βάρος τής έμπεριστάτοο τοσουτων λοιω; 
Κυβερνήσεως, χαθώς χαί τό ύπέρογχον αύτής χρέος. 
*Αν^δέ τοΰτο έγίν«το, οί υπάρχοντες άσωτοι καί άπίτ«ι>- 
τοι μ ι:θ π  ίμελλον βεβαίως νά ίλαιτωθώσιν. ‘ Η τοι
αύτη ύποψία «κφοβίζεί άπό τουδ. τούς ήδη αύτών 
άπολαύοντας· διότι κατά τό 1828 πιντηκοντα έχα- 
χομμύρια διεφορήθησαν έπί λόγω μισθοϋ είς 1 ,306 
υπαλλήλους πολιτικούς, δικαστικούς, εκκλησιαστικούς 
κλπ. ωττ« περιέρχονται «ίς έκαστον αύτώ* ώς 40 , 
0 0 0  φ ρ ά γκω ν ! διαιτίρως δέ «ίς τον στρατόν οι μεν 
στρατηγοί λαμβάνουσιν ώς 1 0 0 , 0 0 0  φράγκων, οί δέ 
χιλίαρχοι 4 0 ,00 0  ώς καί δ ύπολοχαγός ίχ “  
6 ,0 0 0  *ατ’ ετος. Ούδεμία έπικράτ«ια τής Εύρώ 
πης «μισθοδότηη τούς δημοσίοος άνθρώπου; τοσοΰτον
άβώτως. f f

Έπειδή δμως τό διαίρ«ι καί βασίλευε υπαρχιι πα- 
τρο ιαράδοτον σύμδολον χαί πολιτικόν τής 'Α γγλι. 
κής δυ«άμ«ως άξίωμα, ίσως οί λαοί δλίγον ώφ«λη- 
δώιιν έξ όποιαςδήποτε τοιαύτης περί τή* δυναστ«ίαν 
μεταβολής.

Ά λ λ ’ έπί τέλους ποΰ α?ά γ« θέλει καταντήσει το 
μέγα τοΰτο πολιτικόν οικοδόμημα τής Αγγλοσαξω- 
νικής φυλή; ; Ενδέχεται νά «παναστατή^ τά πλή
θος τών άνδραπόδων χατά τοΰ δισπότου ; 'Αμφιβάλ- 
λομ«ν. Έπ«ιδή οί μαχιμώτατοι μεταξύ τών λαών 
αύτώ* άπίχουσι πολΰ ά π ’ άλλήλων, ώ ιτ ι  λείπει ή 
ούμπνοια x«c σύμφων α, καθώς χαί ο πατριωτισμός.

ή διαφορά των φυλών χαί τών θρησχιυμάτω* 
καταπιέζ«ι αυτούς Ιτΐ μάλλον, καδώς τοΰςΜουσουλμά- 
νους, τοΰς Σίνας καί πολλούς τοιούτους άλλους· δποτρέ- 
φει δέ τήν προδοσίαν καί προλαμβάνει τάς συνωμοσίας, 
καδώς συνέβη ήδη πολλάχις. Κατά τό 1809 4 5 ,0 0 0  
έγχωρίων στρατευμάτων έπαν«σιάτηοαν κατά τής 
Κυβίρν’ίρ«ως «ίς τήν προεδρία* του Μαδράς. Έ πι* 
τήδ«ιοι άξιωματικοί διίτήρησα* τήν πειθαρχίαν καί 
τα ξ ιν  προσετέθη δέ είς τοΰς άντάρτας καί τό έξ 
Ευρωπαίων πυροβολικόν. Καί όμως έπειδή ό άρχω» 
τοϋ Μαδράς έγνώριζε τή* άτομιχήν δάναμιν τών Σι» 
παγών, έχίνησ« κατ’ αύτών επτά τάγματα πεζικού 
χαί τρεΐς ίππι*οΰ ίλας· μετ’ δλίγον δέ ώς ποίμνια 
προβάτων οί 4 5 ,0 0 0  εφυγον έμπροοθιν μόνον 7 ,000  
Ευρωπαίων. Ά λλά χαί κατά τό 1807 φρούριον δχυρόν 
t0 Vellore ύκό 3000  άνταρτών (στρατιωτών) ύπε·' 
ρασπιζόμενον έκυρίευσαν έξ εφόδου 600 ίππεϊς Ά γ 
γλοι δι’ ένός μόνου τηλεβόλου,

Ά λλ ' ήιοχος σχ«δό* έκ τώ» έντός, δέν £χ«ι αρά 
γε έξωθ«ν τουλάχιστον νά φοβηθή ή Α γγλική ’Ινδία ;  
Θραοεΐς καί άπότολμοι πειραταί δύνανται νά βλάψω- 
σι πολλαχοΰ τά παράλια, βοηθούμενοι υπό ναυτικής 
τίνος μοίρας, καθώς συνέβη έπί τής Αυτοκρατορίας 
τοΰ Βοναπάρτου. Καί στρατεύματα δέ «υκόλως άπο- 
βιβάζονται, άλλ’ δ έξ αύτών κίνδυνος ματαιοΰται 
ταχέως διά τόν καύσωνα καί τό νοσ«ρόν του κλίμα
τος έκτος καί πολλών άλλων.

Μόνον λοιπό» τήν ‘Ρωσσίαν φοβιίται ή Α γγλ ία  
ίπ ί τής Ά σ ία ς (Ι ) διότι ή Μοναρχία αυτη ώς έξ 
ήμισβίας Εύρωπαϊκή καί Ασιατική συνάπτ«ι τάς δυ- 
*άμ«ις τοΰ τ« πολιτισμού καί τής βαρβαρότητος. Τήν 
είιβολήν δέ αύτήν ύποπτιύουσι και διαθρυλλοΰσιν αύτοί 
οί Ά γγλο ι (Edward Warren· ή Α γγλική ’Ινδία 
του 1843). 'Εξήκοντα, ή όγδοήκοντβ χιλιάδες στρατός 
καταβάς τήν Κασπίαν θάλασσα» αποβιβάζεται εύχε- 
ρώς «ίς τάν λιμένα τής Άστεροβάδης κατά τά βό- 
ρεια δηλ. όρια τής Περσίας. Οί σύμμαχοι προσφί- 
ρουσιν έκ«ϊ «ίς ποΰς ‘Ρώσσους καί εφόδια χαί οδη
γούς καί πασαν τή* άλλη* συσκ«υασίαν ώστε νά 
εϊσχωρήσωει διά μέσου τής Άοιανής (Έράτ) είς τή» 
Χωρασμίαν, (Κασιμίρ) αύτόθεν δέ ώς τό Κανδαβάχ 
όλίγας δυσκολίας εχουσι ν’ άπαντήσωσι, μετά δέ τρεΐς 
μήνας φθάνουσι» «ίς τή» Βρεχτανικήν Α γγλ ίαν.

Λιαβαίνων έκ τ ις  Γ«δρωσιας δ ‘Ρωσσικος στρατός 
έλπίζει νά αύξηθή διά τώ* δρεσιβίων «θ«λοντών ώς 
έτοιμων πάντοτε νά έπιπέσωσιν «ίς τάς ευθαλείς τής 
’Ινδίας πεδιάδας. Τρ«ϊς δέ, ή τέσσαρ«ς μαχαι μετά 
τών Ά γγλικώ» στρατ«υμάτω», τώ» οποίων πυρή» 
ύπάρχουσι» ιθαγενείς χαϋ»οι, κρίνουσιν «ύβΰς του 
πολέμου τήν τύχη*, ίπ ιιτα  αί τοπικαί άνταριίαι φε· 
ρόμεναι κατά τώ ν  προ«δρ'ών «πισφραγιζουσι την κα. 
ταστροφήν τοϋ δράματος.

(1) The Great Northern bear, μ ι γ ά Λ η *  a p i z o r  
τον Boppa orOjidC'ivair a v t r j r  o l  'Λγγ.Ιοι τήζ 
Irdidc, .

τών σχετικώς "Επειτα 
ώ*τε μόνον



Αλλ ή 'Ρα>σσία ώ<· π ,ρίν0ϋς χ α 1 προβοολίαχιχή 
προβαίνει βραδέως xai άσφαλώς. Έκτος τούχου δ 
Αΰτοκράτωρ Νικόλαο; ίχ , ι  „ a04pi,  i l t i  , y .
χ « «β ά λ ? τ άς έπανασχάσ.ις, ώς άπέδ.ιξ.ν si- Τήν 
Ουγγαρίαν,^ xa! νά ένασχολ^ή μ5 λλον περί Τά ιής 

ϋρωπη;, ωστ« εις πολύν χρόνον βί πολιχιχοί τή; 
Βρ.χανκκής 1 /δίβς δύνανται ixi νά ύπνώτχωσ,ν (1).

ftti άλλους apa χβιρούς χα! «ι’ς άλλα έ8.η άποτα 
μΐίυ^ι ίσως ή θίίχ πρόνοια τήν έξημέρωσιν *αί £νό:ηχα 
τοιτουιων αποκλήρων λαών, τήν σύσταοίν αΰτώ* εις ο
μοσπονδίαν, τήν έπανάχAtjacv τής άρχαίας αύτών «ύη 
μ«ρ:ας και τήν έχπλάτυνσ,ν της χρις-ιανιχης πίς-βως εί; 
την «υύαιμον* χωράν ίχείν,ν, δπου δίδαξε τήν δ.ίαν 
«Ληδυαν δ δυσπισιοταχος ιών άποϊτόλων, i v gb  λβν. 
ανωμεδϊ, δ Θωμά;. Διότι τών πνευματικών χαί ψυνο- 

σωτηριων |ργω·* ή έπιχείρησις ούίαμώς συμβιβάζεται 
μ «τα τω ν  χ ο ^ ,,ώ ν  ώρ.λημάτων χαί τή ; έμποριχή; 
χεροοσκοπιβς. Γ
, «ϊκεοβ’ζοντε; όμω; χό μέγα T5ihs τ= ί  ,

νοτηχος Siapdpiov φυλών |ργ0ν Jt’ άλλα *π„ (λ ί.| 
σμαχα οι Αγγ/οι έζηχ0λ«ύδησ0ν νά ίχτ.ίνωσιν ύ«ό 
οιαρορα π ρ , ,χ ή ^ ια  τήν δυν«στ«ίαν των xai δ σ η ^ ι ,  

? '  ? “*«« ,™ P « W  Τούτων Μ τ.λευταΐο, ένρη- 
ματισαν οί Ape* &ο»ς τό « « λ Βί, »ΰν ίέ  Σιίκαι, ή
Zixat χυρνομουμενοι. Οί λαοί οδτοε όπαδοί , * ςΙ 
<*ίρεσεω; ψ*«3ο1ϊρο?ίt&u ι1ϊ0ί Νϊνα'Λα λ ^ V6U y Λ
το τέλος του  16 αΐώνος παραδέχονται άπλώς μόνον
τη* υπαρ,,ν ένάς Θ ;;ΰ, πιστ«ύθυσι δέ » ;  τή* μ ετ ια .
ψυχωσιν και ^ ιτ έ ρ ω ς  ώς Uoov , £ j
,ωων τον βουν, 2 , 0ν άποστρέρο.ται άσπόνδως τού; 
Οίωμανου;.

Έ μ π ο ρ ε ς  id p  κάσας τάς άλλα; φ,λάς τή; 
κ·* 1 ” ”  Τ° ί'λοπόλεμον κ*, έδελοκίνδυνον, : 5ο-Ι
Γ ’ Τ χ Γ  μ ϊλ ," α *’ Χί τ »< β*®ιλ*ι»όμενοι ύ*ό α ,γα I
t ; n r  ?  * ?  . ' Τ  **"'***’ «* " Ρ «»μ δ ν  i i .

■*υν ζηλω-ιου ανδρός, τοΰ διαπύστου ‘Ρουγγέε Σ ίγχ  
οιαόεχδεντος τον πατέρα τοι» χατά τό 1794.

„ι ·β*β«0»ως τόν ήγ ίμό,α των 1Ι«ρ0πα
μ Σιαχ Ζιμαρο* «πέταξ.ν έπιτηδείως τήν Λα-!

ΐε“τ Γ α / Έ τ “ - ίν 5Χλώ> τού; άλλου;
VS,’ · hM  Tf u μ«τ«ξϋ Μαραχών χαί Αγγλων πο 

/«μο» Ιχλι,,ν ευρυώς εις τούτο,;· άλλ’ S „ , ?OT J

”  ' '  ά * ,55ί/-(!’1 « « ? « * » · * "  
χα!d  , Γ  ίβ ι% "β1.’1Γ Μ φ ,Τ  έπΐ5υμί“· Kai 3αω’
f w i  ’ “ί 4 π?°3“  φ  Χ «Ρ «μ ί«*ι ™  κ^επείτα  ηρπασε παρά τοΰ Σιάχ Σο«γιάγ! 
τον πολοτιμωχατον χαί ίγχωδίστατο, τών ύπαρνόν
*!qv Λίβμ,αντων τγί  ̂ λ ' ιΊ  ·,\„ -Γ  Ανατολής, τόν ηιρίρψο^ H i ,

ουρ, χειμηλιον των μοναρχών τή; Μ-.γγολίας, τίν 
onoio* Ιμιλλε χαι αύτά να Αάβω.ι μετά τεσσάρω ν

γλοι ω , λαρυρον τρ3 πολέμου.

t  , . „ t  Γ „ ίρ ,„ 1 :  ( Ά , γ ™ , )

(1) Eevue Britaniqne Ju ilie t 1852.

παρ'αύτών τόν π«ρΐμάχ„,9ν νομόν Pechawer, *α6ώ ; 
χαι αΛλας τινας τοπαρχίας.

0 «  δί μετά τήν χατασχροφήν xaj ^βρι'βν το3 

πολ.οντο; οι άςιωματικο! του Γαλλ.χοΰ στρατού 
ιεσχορπιζοντο ίνβ«» ·χάχει0. ν ώ ; ρατριατχαί χαί ώς

T i n 1’ π*Ρ! ί ανωμ*ν01 «ί« *ήν ’Ασίαν δύο <ξ αύτών 
Αλλαρ χαι Β,,,οΟρα χατή*τησαν «ίς τή ; Άρα',ωσί-

° Ρ2σιλ« βϊ- β*οο προσήν.γχο» ,ό στρατιωτικόν 
^ων επάγγιλμα ε{; τόν ‘Ροκγγέ, Σίγγ. ‘Η ?ήμη τής
Χ»χη; αυτών ε? ειλχυ,# χ:ΐ7όπιν χα! 'άλλους πολλβύ;

Γ &  “ T0 ,,9r ouc.’ μ ιια ’ ύ τών * « « « ,
leek (Γ)β“ Χ ω ί ΓραΐΧΐύ; xiv H est xai H u re-

, 0 ί  ^ ° ^ ,ατα ί «υχ!ΐ ώργάνισαν μίν ταχτικόν ς-ρα- 
Ϊ0 < χαι «ίιηγαγον τήν στρατιωτικήν τάξιν τή ; Εύρώ
πης «ίς τήν ϋ*ηρ«σιαν τού «γ,μόνος τή; Ά ραχωσίας 
αλ^ρορωμε-οι πάντοτε ύπό τών εγχωρίων, δ-:ραπευό- 
μινοι δέ και υπο των δμόρων Αγγλων ώ ; σ^α- 
(ΐατριωται, χυρ-.ω; έ? ρόντιζον μόνον νά δ ω ρ ίσ ω , ι  
«ρός Χαιρον χαι νά ώρε/ηξώσ.ν έκ τών π ερ ,σ τά λ ω ν  
=0εν χα, τα Ο,χονομήματοί των et; τήν «μπορ,χήν I- 
ταιρ,αν τ^ς Βρειανν,χής ’[νδίας ένεπιστευ^ντο, αύτή’ 
*έ χα, τα σϋμρέροντα χατά ^,αρόρους τρόπους ώς 
siuv-avτο τχ€ptε ποιοΟνιο.

Εν ; i Too ,θί V yJ,0‘ ί κ '1 π?βΡ“ί “ δώρων έπ.μψαν 
Χατα τό 1831 πρός τόν ‘Ρουγγέχ χόν λοχαγόν B ar- 
net παραγγείλαντες νά x a : a 3x o «8i i j  χαί γ ,„ γ 5α. 
? η ϊ ϊ  zxp‘6o>;  α«ασαν τήν χώραν, μάλις-α δέ τά ; «·/. 
θας χου Ινδοΰ* αύτός δέ οίλοτιμούμενος νά έχπληρώ-
*? ^ σΙ*ρ0ν ΐήν ίντολν  «ΐσβχώρησε μένρ, χ ,ί 
σ ^ η ; τη; Σίγ^ιανή; (Β 5ι>χαρ,ι;) ν ΪΛών χα ί' M;(J_
σαγετών^ x a i Φρουρών τή ; άρχαιότητο;.

- ί  ϊ  ° ‘Pf Un h  χύ?,9ί Apiaί  έγλι'χετο ή?η χαί
χ«ς Ιν8βσκϋ8ι*ς (Scinde) χαί τών παραποταμι'ων τοΰ 
Ινόοϋ* πριν δέ είσβάλη αύτόδι ε’ γχαδιςδται «ίς μέρος τ, 

των Παροπαμισβδώ.(τό PcIiavver)0TC0 i> άπεδανε χατά 
χό 1837, άρ ίί; 80  000 στρατοΰ χαί 3 6 0  τηλεβόλα 
χαδω; χα, 5 οίός αύτοΰ μετά 2 0  μηνών βασ.λειαν, ό 

ιδο εγγονος χατ.χ,Αύρδη ύπό τά έρε,'ηε.’α τ,νός χτιρίου 
! εςαίφνης πετονιος. Γ

Τότε χατέλ,βε χόν Θρόνο, υιός τ ι; έ? άλλης γυνα:-
,  J . ° ,J ‘ P , 0UY Y S Σ ι γ γ ·  άλλ' άναχωρησάντων τότε 

των Ευρωπαίων αξιωματικών δ στρατός άπέπτυτε τά 
χαλ,να τής πειθαρχίας- Σ3ίν ) εη)ιΛ;ών χ ^
χων την ομορον χατετροπώδη ύπό τών Β^ετανν!»^* 

Γραλαγγων παραχωρήοας χαί 300  τηλεβόλα ε,’ς τήν 
εζου,σιαν των. Διά τόν πόλεμον τοΰτον (επί τοϋ γενι- 
«βϋ «ρχοντος Hardinge) ή έμπορ,χή ixaipta έδαπάνα
κ3Τ ,» f j ? - 1 3  έ,ίί,το« ^ ρ ία  ρράγχων έπέχι,να της
προσοδου. Εχτβτ» τό βασίλ.,σν τών Άρα^ωσίων εχη- 
ροχβη υπό τήν κηδεμονίαν χής Μεγάλης ’ Βρεταννιας 
χαι (ταγ&η αύτόδ: φρουρά δ«χακισχ,λίων στρατιωτών 
έπειτα is καδυστιρήσαντος τοΰ φόρου, ή μέν τή ; ’Α* 
ραχωσιας ηγεμονία έδίθγ) πρθ5ωρΐνώς είς ξένον δυ- 
V? ^ V ^ ^ Ρ !ί ^ΐ)λ,χιότητ«; τοΰ νομίμου δ.αίόχοι»,
Λ Ρι *?°\'Ραι τοπαρχία, τών Άρίων συμπεριελή-* 

ρδησαν εις τήν Αγγλικήν Ιιδ,αν, στρατός δέ 4 0 ,0 0 0  
ε ; ων ? 0 ,0 0 0  Εύρωπαΐο,, ύποβληδιίς «{ς αύϊτ«ροχέ-

puv τάξ,ν διωρίσθη νά ιχροσταχεύ^ χαί ίιπ«ρα*πίζητα, 
μόνος τή« χώραν· άλλ 6 άρχων έπίστησε φρουράν ά- 
ξιόλογον ε ϊ; χά έπιμαχώτβτα μέρη τής μεΟοριχή; 
γραμμή; 5 4  0 0 0  στραχ. χαί 120 χηλεβόλα, άπετα- 
μιεΰδησαν δέ ούτόίι χαί έρόδια Ικανά. ‘Η δέ εταιρ'.α 
«,ίέπραςε δέκα εκατομμύρια ρράγκων έχ τών υποτελών 
χαί χηδεμ5»«υομένω* τούδων επαρχιών, έπ«:τα δε 
ταΰτα ήύξή5ησαν ε1;  17, δ:ά δέ τής μονοπ^λίας τοΰ 
άλατος καί τοΰ οπίου είς 25.

Έπειδή δέ ή ειρήνη άποκατεστάδη, ήλάττωσεν ό 
H ardinge χόν στρατόν «ίς 60 χιλ. (1) άπό 120 ,000 
χα, 834  άζ'ωματικών ύτΐίρ τών όποιων έδαπανώντο 
25  έκατομμυρια χαιά τό 1837 χαί 1840  διάφορα 
δέ σχέδια ήτοιμάοδησαν υπέρ διωρύγων, δι’ ω* έμελ- 
λον νά ποτίζωνται έκτ«χαμίναι πεδιαδ«ς πρός αυ^η 
οιν τών χαρπ&ν χα! τής ρυτουργίας τοΰ τέ. Διόχι εις 
τού; εΰδαίμονας χαί παμρόρους έ/.«ίνου; τόπου; διά 
τή; γεωργίας τήν άμέλιιαν χιλιάδες ανδρώπω» κατ 
έτος λιμοχχονοΰσι. Ιΐανχαχοΰ πρόνοια πολλή υπέρ 
'ή ; γ ΐ»  διά νά άπορέρη πολλούς χαρποΰ;, μ«τρία δέ 
υπέρ τώ* λογιχών άνδρώπων, καθώ; «ίς τήν Αίγυπτον.

ΙΙόδί» (νομίζομεν) χυρίως προέρχεται α^α^α αυ 
τη ή «πιτυχία τώ ν Αγγλικών έπιχ«ιρήο«ων ; άπό τήν 
ίχλογήν μόνην χών άξιων καί εμπιίρων άνδρώπων. 
Διότι οπου ευριρ τούτους ή Αγγλική χυδέρνησις, ούδε* 
νό: ρείδεχαι μέσου διά νά τούς χρατή έπ ’ άπ«ιρον «ίς 
χήν υπηρεσίαν της. Επιιδή αύτοί γνωρίζουσι χαί τίν 
τόπον χαΐ χά πράγματα, εις δέ τήν δεωρίαν αύτών 
έρδαιε νά προστ«δή χ«ί ή πραξις.

Ά λ λ ’ έ< φ  τά πάντα ή?η έραίνοντο εύοοοΰντα, ό 
ογϊμών \ή; πόλ«ι.»ς Μαλλών ή Μουλτάν (οποκ μετά 
χρατεράν μάχην Ιστησ* τό πάλαι τρόπαια καί ό Α λ έ 
ξανδρος) υποτελών ποτε «ίς τόν 'Ρουγγέτ Σίχγ έσχι- 
τλίαζεν ύπό πατριωτισμού πω ς 5χε είδε κυρίοος χή; 
γώρας χοΰ; ξένους· 29εν ού μόνον ήρνήδη νά παρα- 
ϊώση τήν άρχήν είς τού; π«ρ’ αύτών έπιτεχραμμένους 
άλλά χαί και ζωήν δύο άξιωματιχών Ά γγλω ν έπε- 
βουλιύδη.

Συγχρόνως δέ χαί άλλη συνωμοσία γενική άνεχα- 
λύρδη καχά χών Αγγλων είς χ!}ν Άραχωσίαν χαί 
Δραγγιανήν, άποδοδίΐσα ύπό τών άνακρίσιων «ίς 
τήν βασιλομήχορα. "Οδεν αύτή μέν συλληρδίϊσα «πέμ· 
φδη αιχμάλωτος «ίς τήν πόλιν Benares, δ δέ 
Δίναν Μουλράί ήγεμώ» τών Μαλλών τραπείς εις 
φυγήν, επεσ« καί έκ τοΰ έλέφαντος (2 ) έπειτα δέ 
μεταπηδήσας είς Γππο* μ#τά δευτέραν μά/ην διβσώδη 
είς τήν πόλιν.

0 , κάτοικοι πολ,ορκούμενοι ήμύνοντο γενναίως *αί

( 1) Έ χάστη  π ρ ο α ίρ ία  εχε ι ίδ ια ίτ εροτ  cxpazdr 
άπας  <Ji συγκροτε ίτα ι  έκ 2 4 0 ,0 0 0  ιθαγενών ,  Ιν -  
ύών, ι) Μ ωαμεθανών χα ί 9 0 ,0 0 0  Ε υρωπα ίων .

( 2 )  Καθώς ό Πώρος έπ ί ΆΛεςάνόρον, ο ί  άρχη~
γο ι  τών στρατευμάτων χαθήμενο ι έπ ι φορείου η σ ά γ 
ματος τ ίνος είς  ra νώ τα  τον έΛέφαντος έπισκοττον-
■ji π ά σα ς  τάς κ ινήσε ις  της στρατ ιάς .

άπέ<τ«,ναν πλήδος πολ«μίων διά τε τών επιδρομών καί
τών τηλεβόλων τοΰ τείχους' άλλ' έρόδου γενομένης xat 
υπονόμων όρυττομένων, τοΰ δέ πυρός άδιαλιίπτως τρε- 
φομένου έμ«λλενεύκόλως νά άνοιχθή χαλάστρα' ή λεΐ- 
ποχαξία όμω; πενταχισχιλίων Σικών καί 12 τηλεβό
λων έμαιαίωσε τής πολ,ορχίας τό σχέδιον, o6cv χαί 
οί πολιορκηταί εύτάκτως άπεχώρησαν.

Επικουρικά στρατεύματα καί εφόδια έστάληταν 
πολλά διά τών ποταμών έχ τοΰ Bombay χαί άλλα. 
χοδ«ν πρός τόν στρατηγόν W hich άλλά χατ’ εκείνον 
τόν καιρόν έξε^ ίγη  γενική έπανάστασις χαχά διάφορα 
μέρη ολοκλήρου τοΰ νομοΰ τοΰ Pounjaub κινηδεΐσα 
ύπο χοΰ φανατισμού τών εντοπίων· έπειδή έπ α ε ίλα ν -  
τος κομήτου, όστις ένομίζ«το οτι προανήγγ«λλε τήν 
π ιώ ίΐν  τών Ά γγλω ν, τρ«ϊς αρχηγοί συνασπίοθησαν 
διά νά άπαλλάξωσι τής ξένη; κηδεμονίας τόν υίόν τοΰ 
“Ρουγγετ Σίγγ. Τότ« συνιμάχηίε μετά τών άνταρνώ* 
καί ό Δός- Μωχαμέχ κυρίαρχος χών Γεδρωσίων ώς 
αντιποιούμινος τάς χυριευδείσας ποτέ παρά τοΰ 
Η'οογγέτ Σ.γκ επαρχίας χου. 01 άρχηγοί τών α γ
γλικών ταγμάτίαν διαχωριζόμ«νοΐ ύπό τών με
ταξύ κείμενων επαναστατών ήϊυνάτουν νά συνεννοη* 
δώσ,ν ύπέρ τώ* πράξεων χου πολέμου. ‘Ο ούλα- 
μός τοϋ πυροβολικού συγχειμ«νος έκ Μ«αμ«δανών έ- 
χΐνήδη κατά τοΰ τοτ,οτηρητοΰ τής ’Αραχωσίας, οί Γε* 
δρωσοί έξ«στράτ«υσαν uso τοΰ Δος Μωχαμέτ 2ιοι- 
χούμενοι καί έλεηλάτοιϊν τήν ^ώραν, έδιωξαν δέ χαί 
Αγλους αξιωματικού; έκ τών πόλεων, οπου έρρουρουν. 

Δύσκολος, προσέτι δέ καί έπαχδής άποβαίνει ή άρήγντ 
σις τών ίιαφόρων άκροβολισμών, τών προσβολών, χών 
άκοχωρήσεων, τών αιχμαλωσιών, τών στρατηγημά
των καί τοΰ πλήδους τών αμαξών, τάς δποίας Ιφ«ρον 
εκατοντάδες βοών Ιν8*ν κάκειδεν, καθώς κα! τών σκευο’  
φόρων καμηλών καί έλεοάντω*. Ό  πόλεμος ιταρίστα* 
νε μ«γάλην πυρκοϊάν Ιπιν«μο»μένην άπέραντον Ικτασιν, 
οπου έκ διαστημάτων έραίκοντο άνδρωποι σπουδάζον- 
τ«ς νά τήν σβέσωσιν, οι πλΰσχοι δέ παλαίοντες κα, 
άνταγωνιζόμενοι πρός χόν θάνατον. Κατ’ αύτίν τήν 
περίστασιν «χρησίμ«υσ* μάλιστα όπέρ πάντα τό πυρο
βολικόν· διότι καί οί ίπποι κατατρώγβντ«ς, ούτως «ίπειν, 
χήν γήν ύπό τούς πόδας των το μετέρερον έν ρο
πή όπου προσεκάλβι ή άνάγκη χαί οί πυροβολισταί ύπήρ. 
χον, ει καί χινες άλλο!, έξητκημένοι «ίς τήν «υστοχον 
και ταχ«ϊαν έκπυρσοκρότησιν· οδεν αύτό προηγείτο 
πάνχοτε, κατόπιν δέ αύτοΰ επόμενον τό πεζιχον καί 
τό ιππικόν δι«σκόρπιζον τών έπα/ασχατών ’Ινδών 
τά στίφη. “Αξιόν δέ σημβιώσεως χαί τοΰτο, οτι ούδέν 
άλλο ισως έθνος φρο*τίζ«ι τοσοΰτον περί πάντων ού 
μόνον τών άπλώς αναγκαίων, άλλά χαι τών πρός ηδο
νήν τινα, ή ραστώνη·* τών στρατευομένων' διότι χατό' 
πιν αύτών έρχονται άπαντα τά χρειώδη* οθεν 13τω 
γ?ναίως έπιστατούμενόι άνταμ«ίβουσι καί αυτοί δια 
τής άνδρίας των έν χαίρω κινδύνου τά; έλπίδας τών 

; στρατηγών καί τής πατρίδος. ‘Ο Ούελλιγκτώ» είς 
ιτοιαύτην επιμέλειαν έγρεώστει πολλά; νίκας του κατά 
τών Γάλλων είς τήν Ισπανίαν.

Ά λλ ’ οί Ά γγλο ι ένΐκήδησαν κατά κράτος εις τό 
C h illiarava lla  σημαιαι Χϊί τηλεβόλα ύπό τιΰ έχδροΰ



IxupteuQujiav, χιλιάδες i t  ετραχίωτών ΐτρώδησαν, ή 
£πι*ον νικροί, μ ιταξυ δ αυτώ/κα! 132 άξιωματικοί- 
άλλ’ έ στρατηγός αύτών Goagh ούδαμώς άποδιιλιά- 
σας ένικαρτέριι καί πιριιταρριύδη ίπιχουρίβ» άνα· 
μένων. ‘ Η άγγελια τής συμφοράς τούτου έλύπησι 
κ#ί έταπιίνωσι τήν όφρύν τώ» Ά γγλω ν ι ί ;  τά Λον- 
ϊίνον, βθεν ευθύς 4 Charles Napier έσχάχως άποδα- 
νων έπεμρδη διάδοχος τοΰ στρατάρχου.

Εν τούτοις οί κάχοιχοι τής πόλιως Μαλλών ήμύ- 
νονχο άνδρειως πολιορκβυμινοι* άλλ έξαιδίνχος πυ- 
ράς σφοδροί έν μίσω τής κιντριχής «υριτιδοδήχης, κα- 
τυείσδη ολη ή πόλις, ίν ώ εξωδιν τα τηλεβόλα καχι 
δάφίζον τά οχυρώματα xa i τάς Επάλξεις. Τουχο δμως 
ου5αμώς έμποδισε ιούς Σίκας νά έξορμήσωσι χατά 
τοΰ έχδροΰ, ουτι δέ via πυρκαϊά άλλη τούς κατιτρό 
μάξι- δυοτυχείς! αί χαλάστραι ήδη ήνοιγον πλα- 
τιία» όδά̂ ν ιίς τούς Ά γγλους, καί μετ’ όλίγον αί ση- 
μαιαι αυτών Ιμελλον νά άναστηλωδώσιν είς τού; 
πύργους του τείχους τη 1 Ιαννουαρίου 1849 . Άλλά 
κα  ̂ οί νικηταί ητο προωρισμένον νά άνατραπώσιν ύπά 
τού βόσχοντος πυράς είς τάς υπονόμους τής πόλεως, 
χαδως ποτε οί Όβωμανο! ει’ς τάς τού Μεσολογγίου. 'Ε 
πειδή οί Σίχαι υπερασπίοδησαν χαί χά τελευταία μέρη 
τής πόλιως μέχρι δανάτου, δ U ηγετών άφοΰ κατέρυ- 
γεν εις τήν άχρόπολιν έξηχολούδει άμυνύμενος-ύπονω 
ρών δμως τιλιυχαίον είς τη» άνάγκην πρότιινι »υνδή 
χβς xat έξηλδιν ύχερήφανος δ.ά μέσου τών πολεμίων 
οτιχηϊά* τιταγμένω» πάντων καί ίαυμαζόντ-ν τή» 
ιυψυχιαν του. Ούδιίς των στρατιωτών του, άν χαί 
πολλαχώς έπασχον χαΐ έχινδύνιυον, ουτε έμεμψιμοίρη 
σιν,^ουτι άπηλπίσδη, χατά δέ τήν ωραν του αποχωρι
σμού δεκαοχτώ ίκ τών άδιλρών χαΐ τών πιστότατων 
αΰτοϋ στρατηγών Ιπεσον είς τους πόδα; του δαχρυό 
ροουντες. Αύτάς δέ άνδριζόμινος τότε χαί πράς τήνU -  
σιν αυχην άντιπαλαίων ούδέ τήν οί-κογίνειάν τ ς „ £ 
στερξε νά ίδή χεχρυμμένην είς υπόγειον.
,  ‘ Η φρουρίου άπέδειξεν ότι οί Σίχαι

ειχβν απαοαν τήν άναγχαίαν σκευήν χα! εργαστήρια 
μηχανημάτων πολεμικών χαΐ υλην παντοίαν άπόδιχον 
άλλά χαί δησαυροί πολλοί ιυρέδΐ)σαν είς μέτβλλε χαί 
κειμήλια χαΐ σαλια πολύτιμα χαί πα*οπλίαι . .
ιν γένιι δί το ρρούριβν έφα/vito ώς παντοίων χαίά- 
f  δονών ώ»ίων οίον δπίου, ίνδιχου, όρύζης, σίχ,υ, πρα- 
ιήριον, ή καί μιγαλη άποδήκη ώχυρωμένη.
r 5 Μβξύ τών γρ*μ.^άτων τοΰ Ίνδοΰ τούτου ήοωος 

ιυριδη καί έπ,,,ολή τοδ Δόστ Μωχάμεβ έγκαρδιουσα 
αύτάν εις άντίηασιν χαί έπιχβυρίαν ύποσχομέ,η.

Αλλά καί ιίς τά γενικόν δέατρον ,οΰ πολέμου 
χ«τοι το Punjanb, ύ  Σίκ*< 6 0 ,0 0 υ  τάν άριδμάν 
μετα 60  τηλεβόλων ούχ ήττον έδαυμαστώδηταν διά 
τής ιυφυΐας τών επιχειρημάτων καί τής ιύστοχίας 
« ρ i την έχτιλισ,ν. ‘Ο άρχηγές ToD <?εδρευοντος αύ. 
τοδι Αγγλικού στρατού άντεΐχι πάντοτε γινναίως 
ήρχοντο δέ πανταχόδον πράς αύτάν χαί ίλλα ι έπι- 
λίχτων δυνάμεις, έχτά; τών έπιστρερόντων μετά τήν 
πολιορκία» τών Μαλλών ταγμάτων· τέλος τ$ 2 i  
Φ*Βρ.  ̂1849 προηγουμένων του πυροβολιχου χαίτου 
ιππικού, οί Αγγλοι συνάψίνιες μάχηνείοε^ώρησαν μ ι

χρι του κέντρου τών έχδρών καί ήγωνιιδη»αν άνδρείως 
του; μέ» ρονεύοντες, τούς δέδιώχοντις, ώττε καί ό πο- 
λέμαρχος αύτών Gough έχινδΰνευιε νά aiy μαλωτιοδή. 
Εν γενει ή μάχη όπήρξι κρατερά χαΐ αιματώδης, 

1 ’' “ντ*χοΰ συνιίρχοντο οί νεκιχημένοι διά νά 
ϊυγχροτήιωσι πάλιν σώμα Ικανόν πράς άντίίασ .ν ,ή  χαί 
λαβήν τών νιχηχών· άλλά τέλος πάντων πολλβχόδεν 

άχροβολιζόμενοι ήναγκάσδησαν οί μέν άρχηγοι νά πα- 
ραοοδώοι σπονδών γε»ομένων, οί δέ Γεδρωιοί χατα- 
διωχόμενοι νά έπιοτρέψωσιν εις τά Πια. Τότε «δ^υ- 
μα^αν οί Αγγλοι το πλήδος τοΰ πυροβολικού τών 
Σιχών, διότι ώς 500  τούλάχυτον τηλεβόλα μετε- 
χειρίσδησαν οί έχδροί καδ’ ολον ον πόλεμον τοΰτον.

Μετά ταΰχ* ή μίν Αραχωσια “(τά Λαχώρ) καί ή 
Δραγγιανή^ίλοχληρος ώς δί; ίπανος-ϊια  έκηρυχδη ύπο- 
τελης, £ J j μηδέποτε βασιλιΰσας άνήλιξ κληρονόμος ά* 
πεχώρηιεν είς τά Λουνάχ έντάς τής ’Αγγλικής έπι* 
κρατιίας λαμβάνω» 2 0 0 , 0 0 0  pp. σύνταξιν έιησίως.

Πάντα τά με’χρι τουδε είρημένα άποδειχνύουσιν 
άναντι^ρητως οτι οί Ινδοί υκάρχουσιν οΰ μό>ο» ά* 
πλώς ανδρείοι, άλλα χαί μάχιμοι καί ριψοκίνδυνοι. 
Δ'ατηρεΐται δέ δ αυτά; σχεϊάν χαραχτήρ τών αρ
χαίων 'Ινδών* έπειδή ποΰ άλλοΰ, 'έχτάς τής Ινδίας, 
b μέγας Αλέξανδρος άπή»τηη5ε πεισματωδεστάτην 
άντίοτασιν χοί άχραιρνή πατριωτισμόν; Ποιοι άλλοι 
ήγωνίσδηοαν λαμπρόχερον άμυνόμενοι παρά τού; οί- 
κήτορας τών Μασσαγων, τώ» Βαζίρων, τών Σαγγάλων, 
τώ» Κίρκων, τούς Όξυδράκας χαί τούς Μαλλούς; Έκεΐ 
μόνον ίχίνδύνευσεν ή ζωή τοΰ έξοχου άνδράς, καί πορ’ 
δλίγον εμελλι νά έχλείψς δ τηλαυγής τής δόξης αύτοΰ 
κομήτης. ’Αλλά τότε οί ’Ινδοί ίμάχο»το 5πέρ τής ηα- 
τρίδος χαί υπά τοΰ ίρωτος τής άνεξαρτησιας ώδνυμενοι 
ίιπεραΰπίζοντο τή» αύτονομίαν τω ν  έ ρ’ ήμών δέ άγον
ται βιαίως ώς άνδράποδα είς τάν πόλεμον διά νά 
έξολοδρευοωσι μάλιστα ομογενείς λαου;, νά χατεδα- 
ρίσωιι συναλλήλως τάς κατοικίας τω» καί νά eprj- 
μώσωσι τβς πεδιάδας. Καταλαμβάνομεν λοιπάν έ»τε- 
λώς διατί φέρονται χ ιυ νω ; χαί χατηγοροΰνιαι ώς 
ακηδείς. Ουδέποτε οί Σιπβγοί, ουτε οί Φελλάχοι, 
ούτε οί Είλωτες δυ*αντ*ι νά διαπρέψωσίν ώς βτρα- 
τΐώται μιοδορόροι· έπειδή ή δουλεία ταπεινοί παντού 
δμοίως τάν άνδρωπον καί δρβώς περί τοΰτου ι’ *εν δ 
Όμηρος

Ημισυ γάρ τ ’ άριτής άποαίνυται δοΰλιον f juap

Μόνος ό ένδουτιασμός τής δρησκιίας δύνατβ: ποτε 
νά έμψυχώιη δπωσοϋν τούς στρατιώτας, χαδώς είς 
τήν ‘Ρωσσίαν. Ά λλ ' όμως πάλιν οί Άργχάνοι, οί Μα- 
ρατοι, ο ι Σί και χαι τα ομοια αύτών άγέρο^α γένη δέ- 
Αουσι προξενεί διαρκώς είς τούς Αγγλους ’ ρόβον, άν 
χαί ή διαίρεσές τού; εξασδε*η, ή δέ ί,δεια περιορίζη 
τα μέσα τής ύ&ερα·πίσεως.

Οί Ινδοί έν γίνει δεωρούμβνοι πάσχουσι διά τήν 
καλλονήν χαί εύρορίαν τ ίς  πατρίδος των. ’Επειδή δπ’ 
αύτής θελγόμενοι είσέδαλο'ν Ιχπαλαι τόσοι ξένοι λαοί 
εί£ αύτήν. Διαρέρουσι δέ τών άλλων κατά τοΰτο ότι

ϊιιτι^ρησαν βνβλλοίιβτον τδν έδνιχάν χαρακτήρα, ουτι 
τά ήδη των όκωσούν μιτέβι/λβν.

Ημεροι έκ ρύσεως καί έπιειχεΓς βδελυττονιαι τήν 
αιματοχυσίαν. Ά ν  καί ομογενείς, ΰπάρχουσιν όμως 
δΐ5ρημ«νοι πολιτεκώς. Περιηγούμενος άπασσν τή<
Ινδίαν νομίζεις όχι διαβαίνεις διά μέιου πολυπλη. 

6ών έριιπίων διεσπαρμένων χαδ’ όλην τήν χώραν 
διότι τά άσυνάρτητα αύτής μέρη ραίνονται ώ ; λείψανα 
μιγάλου τινάς οώματος διαλυδένχος.

Κατά χάς άρχαίας παραδόσεις εί; τήν Ινδίαν πρά 
®α»των ·ηκμαζον τά γράμματα, αί έπιστήμαι χαί 
τέχναι. άλλά κα! οί πρόγονοι ήμών μόνον σημεία 
τινα χουτου τοΰ πολιτισμοΰ έρδαυαν. Άροΰ ή δρη 
•χιία έςέλιπεν άναπληρουχαι σήμερον παρά τών Βραχ- 
μάνων ΰπά γελοίων διιιδαιμονιών. Μόνοι αύτο! ούδ<- 
ποτε ίστερξαν * άχοχαλύψωσιν ε ί; τάν τυχόντα τής 
βιολογίας χων τά μυστήρια, τά δποία τελούνται μά
λιστα είς χά Βεναρες, πόλιν, όπου έζαιρέτως δια- 
βιοϋσιν οί ιερείς καί λόγιοι. Ά λλ ’ ί> ΆδηναΓος Γαλα
νός ιγχατασχαδείς αύτόδι ού μόνον, ώς ραίνεται, εί; 
τά βργιά των έμυσταγωγήδη, άλλά καί πολλά αύτών 
δογματικά βιβλία είς εύχρινή χαί γλαρυράν ένταυχώ 
‘ Ελληνιχην γλώ ίσαν μ ιτήνιγκ ι. Τβΰτα δέ μετ’ άξιε- 
παίνου ζήλου καί ίδιας δαπάνης έξαχολουδεΐ δημοσι- 
Ιυων ηοη πρά ικανών ίτών δ έρορος τής δημοσίου Βι· 
ίλιοδήχξ; Κ. Κωζάχη; Τυπάλδος.

Μο»οι ο! Βραχμανες έννοοΰτι τήν ίεράν γλώσσαν 
τών τοιούτων βιβλίων οίον τά Βέδαμ. Οί λαοί όμως πι- 
ςευοντες τον αυιάν θεάν Βραχνοί» διαρέρυυσι ouyvaxi; 
κατά τήν δογματολογίαν· παραδε'χονται δε πάντε; 
: ijv υπαρξιν ύπερτάτου οντος, καί άλλων χτισμάτων χών 
μέν ανωτε'ρων τών δί καχωτίρων τοΰ λογιχοΰ άνδρώ- 
που* πις·εεΰουσι δ όμοίω; καί τήν άδαναϊίαν τής ψυχή; 
καδώ; καί τήν τών έργων άνταπόίοσιν είς τόν άλλον 
χόσμον.

‘Ο Βραχμας υπό πολιτικών λόγων Κινούμενος 
διαίρεσε τού; άνδρώπους είς διαφόρους τάξεις δηλ.
] )  τους Βραχμάνας, 2 ) τούς πολίμυχάς, 3) τού; 
γεωργού;· χαι 4) χού; τεχνίχας ύποδιαιρουμένους χαί 
τούτους είς υπαλλήλους άλλου; ( 1 ).

Εκ τών Βραχμάνων οί μέν διατρίβουσίν είς τάς πόλεις, 
αίοχροί έ'ίοχε κατά τά> βίον, διότι πίστεύουσίν ότι τά 
δδιτατοΰ Γάγγου ποταμοΰ τούς χαδαρίζουοιν άπά παν- 
το ; ^υπου' οι δέ ζώοι μονώται ώς άναχωρηταί έ»δου 
σιώδεις, δεοβλαβεΐς καί δχνηροί. £ξ αύτώ» έλαβεν ό 
Πυθαγόρας τήν νηστείαν, χήν προσευχήν, ιήν έχε* 
μυδίαν καί τήν εκστασίν.

Οί πολεμισχαί λέγονται ‘Ραγιά ώς οι όνομαζόμε-

( \ J  Ό  Στράβων χα τα .Ι ίγ ι ι  ί π τ α  μέρη  τοΰ π.Ιή 
6ουc τών Ινδώ ν  1 )  τους (pt.ioaotj/ouc, 2 )  ιούς  
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νοι ίππόται τοϋ Μεοαίωνος, άλλ’ ώς τοιοϋτοί δια- 
πρεπουσι χαί όλόχληροι λαοί, οίον οι Μαράτοι.

Οί γεωργοί ζϊα* σεβαοτοί καί ιίς χάς άντίπολι- 
μουμένας φυλάς, ούτ’ ένωχλουντο παρ' αύτώ»· ούδέ- 
«οτε έχαίοντο τά λήία, οΰτι τά δένδρα ίχόπτοντο.

Οί τεχνίται καταμερίζονται είς όσα ύπάρχουσιν ε 
πιτηδεύματα, έςαοχοΰσι δέ πάντοτι ό,χι έπηγγίλλον- 
χο οί παχέρις των.

‘ Γπάρχιι όμως καί άλλη ε<τη χάςις ’Ινδών συμ_ 
περιλαμβανουσα πάντας τού, δητας, τούς νιχροδάπτας, 
τους καδαρισιάς τών δόών κχλ, λέγονται δέ ουτοι πα- 
ρίαΐ κ α ο ΰ ίε ίς  τ ;υ ;  πληιιάζει, ούτε χάν τοΰς έγγίζει 
ως μιαρού; χαί βίελυγμίας.

Άλλοι Πουλιχί λεγόμενοι ζώοιν έπί τών δένδρων 
είς χά βάδος χών δαοών.
y Πάσαι αί χάξιις ουται ού:ι συγχοινωνουσιν δμοϊ, 

&υτε ουντρωγουτιν, ουτε έπ ιγαμ ίις έχτιλοΰβι» ί ώς 
τά πάλαι. Σχραβ J.

Όταν όμως ύπάγωσιν ώς προσχυνητα! ιίς  χάν ναόν 
η συναναστροφή καί συνδιαίτησις έπιχριπεται.

Φαχιροι χαλοϋνχαι μηναγύρχαί τίνις, ή (ΐδος 
τών ρανατικών οίτινες οκληραγωγοΰνται χαίβαοαιί. 
ζονιαι πανχοιοτρόπω; διότι ούχι χτινίζονται, ούτε 
πλυνονται. ‘ Εκαστη χο)μη έχει ρόρον τινά προωρι- 
»μέ»ον ιίς βοήδειαν ούχών χ^ί ιίσπραττόμενο» ΐλ ιυ- 
ίερως δίς του έτους.

Οί πολεμιστοί τρώγουσι χυνήγιον χαί προβάτου 
χρέας. ‘Η ίχδυοραγία ουγχωρειται είς χινβς γεωργούς 
άλλοι^ δέ τριφονται διά χόρτων καί γάλακτος, παν. 
τ ις δί εν γενει διακρίνονχαι καχά τήν νηφα>(όχητα.

Οι Ινδοί νυμφεύονται έκ μικρας ήλικίας,προηγηδεντος 
ά^ραβώνος, όστις όμως συχνάχις διαλύεται υπά διαρό* 
ροι̂ ς προφασεσι· χότι δέ "ζηχιϊχαι ίχανοποίησις μέχρις 
εχδικήσεως, ή άποζημαόσιως. Αί γυναίκες χών ’Ινδών 
ίιάγουσι οωρρόνω;,έ»ίοχε ομως εκτραχηλίζονται κα! t ίς 
ίνοσιους σχέσεις, δ δέ ούζυγος άπαιχεί άίΐοζημίωσίν 
καί διά χή» άπουσίαν τής γυναικάς καί δι’ ίσα έδαπά· 
νησε πρά; άνεύρεσίν της κα! διά τά νόδα, ή μοιχα- 
λιχα χέχνα, ό:α αύτή έφεριν ιίς χήν οικίαν χου. Κατά 
τοΰτο οί Ινδοί συμοωνοΰαι μετά χών Ίνδαϊκώ» νόμων. 
Δευχίρόμ. Κερ. ΝΓ'. Ε ί; τινας τάξεις ευρίσχεναι ή 
πολυγαμία.

Πολλάκις λέγουσιν οί Ινδοί όη κάλλιον νά κάδηταί 
τις παρά τά νά πιριπατή (ώιχε έφ’ ένάς σχήματος ά* 
χΐνησία διατελέσις τή» ήμ,ρα» ό^ην. Σ·τραβ.) νά κοι
μάται παρά χά »ά εγρηγορη, χαί οτι ό δάνατος ίπ ε- 
ρέχιι πάντων (τάν δέ δαναχον νομίζουσιν οί Ίνδοΐ γέ· 
νεσιν εΐ; χάν ό>τως βίον τάν εύδαίμονα τοΐς ριλοσο 
φήσασι. Στραβ.).

‘ Η άρχιτεκχονιχή των διαμένει έλεεινή μετά τό:ους 
αιώνας. Ούδεμία* ε'χουσίν ιδίαν μηχανιχή;, ή γερυ- 
ροδοποι'ίας.

Οί ναοί χων (παγόδα:) Ιχουσι σχήμα »ταυροει?ές· 
τά αγάλματα ίιχανχαι κατά τά μέσον αυτών, ώ}χι 
νά τά βλίπωσιν οί μή δυνάμινοι νά ε’σ^λδωτι πορία:.

‘Η βραχεία χοΰ Βραχμα διαιρείται είς κολλάς 
( 8 3 ;  ) αιρέσεις· άπανχις όμως ι ί  διάφορα πριοβεύον- 
χες συζώην είρηνικώς.
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Εύρίσχονται πολλοί Μωαμεθανοί ιίς τήν ’Ινδία*, ά- 
πόγονοι Σ*ρα*ηνώ», ή Άραβων μετα<ιυστησάντων έμ 
πορικώς, ή άποικιαχώ; αύτόθι, ή ιίσβαλόντων διά τών 
όπλων άπά τοΰ δγδόου ήίη αίώνο;.

Πολύτιμοι λίθοι, μαργαρίται, άμβαρ, έλιφάντινα 
δ<Γ«, χρυσά;, άργυρο;, χρυσούφαντοι καί μιτβξωταί xai 
ββμβακεραί όθόναι, άρώμαΐϊ, οάχχαρ, δπιον διάφορα 
πολύτιμα ξύλα, χρώματα κτλ. άποτελοΰαι μέρο; του 
ίνδιχού «μπορίου.

Εί; τά; μ ιγάλα ; τιάλεις ύπάρχ'ουσι ξενώ νι; (Sa 
da b irt, καταστημένοι ύπά τοϋ τοπάρχου, ή τών πλου 
σίων κατοίκων, οπου οί ξένοι κ«τ*λυουσι και τρέφ»ν_ 
ται αμισθί.

Οί άγροί φορολογούνται χατ’ίχτίμησιν,ή κατ’έίχτασιν.
Τ ινέ; τοπάρχαι λαμβάνουσι το ήαισυ τοΰ προϊόν 

το;, άλλοι τά 2 ]5 , άλλοι δί, άλλά σπανίω; τά ] )4 το 
δί σάκχαρ, δ καφφέ;, τό βαμβάκιον, το έρυθρόδανον 
(ίνδιχόν) ή μήχων κτλ. ύπόχεινται «ί; προσδιωρισμέ· 
νον φόρον ιίσπραττόμενον εί; χρήματα.

Ό  λαός καταπιέζεται διά πολυειδών καί αύδαιρέτω» 
φόρων.

Τό έμπόριον ομω; πολλάκις προστατεύεται διά νά 
μή-μετατοπισθή άλλαχοΰ βαρυ*όμενον 5ιτό άδικων, ή 
υπερβολικών φόρων.

’Εκτός τή ; θρησκείας όλίγον ίσω; διαφέρουσι τ» 
ήδη τών πλείστων λαών της 1<δίας· άλλ’ ή δρησχεία 
δύναται πολύ· έπιιδή ή μέν Όδωμανιχή χαδιστα Oeo- 
βλαβιΐς χαί διισιδαιμονα;, ή δέ τοΰ Βούδα ιίδωλολά 
τρα; χαί αναιδείς ώς τοΰ; άρχαίου; Γυμνοσοφιςά; Βραχ 
μανας, ή δέ τοΰ Βράχμα ακηδείς χαί φανταηοσκόπους.

Έ κ τώ» δεισιδαιμονιών, τάς δποία; έμπνέουσι τοι | 
αϋταί ^θρησκιίαι είς άμαδιΐς λαού;, καταπλήττει 
μαλιστα τον Ευρωπαϊον ό έ»θίυσιασμάς, διά τοΰ 
οποίου αί χηρ«ύσασιι γυναΐχε;, ή καί φίλοι ένίοτι 
ριπτονται είς τήν πυράν, όπου καίεται τοδ συζύγου 
των 5 νεκρός, Τά είδος τοΰτο τής έλοκαυτώσεω; 
άναρερόμινον καί παρά τοΰ Στράβωνος Βιβλ. ΙΕ' 
υπερβαίνει χατά τά άλλόκοτον τάς άνθρωποδυσία; 
τών άγριων έθ 'ώ ν  διότι οί μέν Καρχηδόνιοι π. χ  
έκαιον συνήθως τοΰς αιχμαλώτους, ή τούς έχθρούς 
των, οι ’Ινδοί όμως προσφέρονται άφ' έαυτών έλιείνά 
καί εκούσια θύματα, ώστε ουτι φίλτρον παίδων, οδτι 
αγάπη άλλων συγγενών, ουτι απολαύσεις καί ήδο»αί 
τοΰ κόσμου ίμποδίζουσι τήν γυναΐχα άπά τήν έχτί 
λεσιν τοΰ σκοποΰ αυτή;. Καί δ μέν Άγαδοχλής νι- 
κήσας τοί»; Καρχηδονίους έδυνήδη διά παντός νά χα- 
ταργήσ») τάς ανθρωποθυσίας τών βαρβάρων εκείνων 
ιίς '.ήν Ινδίαν ομως έξακολουθιΐ είσετι έπαναλαμβ*· 
νομένη «χ διαλειμμάτων ή απηνή; αδτη πραξις δύο 
ηδη σχεδόν αιώνας, άφ οτου οί Αγγλοι έγχαθιδρύ- 
Θησαν ώ ; δ ισπόται!

■Συχνάκις οί συγγενείς ίμποδίζουσι διά τής συμ
βουλές των τάς γυναίκας νά πίπτωσιν ιίς  τήν πυράν, 
όπου καίεται ό νεκρός τοΰ συζύγου των. Κατά τινα; 
δέ ή άδεια αδιη άγοραζεται βαρυτίμω; παρά τής έ- 
ξουσία;. Πολλάχι; ή φιλοτιμία ώθιΐ τάς γυναίκας είς 
τήν τοιαύτην αυτοκτονίαν, άν έφθαναν νά έκφράσωσιν 
ότι δέν θέλουσι* έπιζήσιι μ ιτά τάν θάνατον τοΰ άν.

δρός. Έ πειτα συνήθω; ποτίζονται ναρκωτικόν τι φά»-* 
μαχον, καί έρχονται είς άναιοθησίαν τοΰ κινδύνου, § 
άποναρχοΰνται. *

’Εν γένιι ούτ’ εΰφυία; έλλιίπονται, ώ ; ίίομίν, β£ 
Ινδοί, οδτ* άλλων πλεονεκτημάτων, ό*α συνήθως 

έπαινοΰμεν. Γά βιομηχανικά των έργα ίξέχουσιν ενίοτε 
χατά τήν τελειότητα. 01 Εύρωπαιοι θαυμάζουσι π. χ.· 
τήν χρυσοχοϊκήν των· έπειδή άνθρωποι ταπεινοί περι
φερόμενοι είς τά ; δδού;, ώ ; «αρ ήμΐν οί γανωταί τών 
χαλκωμά-ων, ή καί αότοί οί σιδηρουργοί και κοσκι- 
νοποιοί Αιγύπτιοι, προσκαλούνται είς τάς οίχίας διά; 
ά κατασκευάσωσίν έκ τοΰ προχείρου δακτυλίου;, ενώ* 

τια, ή άλλα τοιαΰτα κοσμήματα. Εί; άσχά;, ή μάρσυ* 
πο; (ταγάρι, ταγαρτσίχα) άπά τών ώμων χριμάμινος 
περιλαμβάνει απάντα τά άναγκαια έρ^αλιία Ά ? ' οδ 
χαθνίση ε ί; γωνίαν τινά τή; αυλή; έ τεχνίτης άνά* 
πτει εϋδΰς πΰρ, έπειτα δέ έτοιμάσας καί τήν καπνο
σύριγγα, τήν όποιαν φέρει άδ.αλείπτως σχεδόν είς τά 
στόμα, αρχίζει νά χωνεύϊ), νά σφυροκοπί), νά ρινίζβ 
καί διαφόρως νά είδοποιή τό μεταλλβν, εως ευ οχη* 
ματίσΐ) τά παρηγγελμένίν πράγμα, τό όποιον έπειτα 
στιλβωμένον χαί διαυγέ; προσφίρετ»ι ιίς τήν οικοδέ
σποιναν ώς άγλαόν τι δώρον έκ χειρών ^υπαροΰ 
πολλάχις καί βαναύ»ου άνδρώπου.

‘ Η τοιαύτη χειρωνακτική έπιτηδειότης τών ’Ινδών 
έχει ίτω ; καί άλλας αιτίας,άλλά καί ή κληροοοσίσ,ούτως 
είπεΐν, τοί; αΰτοϋ επαγγέλματος άπό πατράς εΐς υίόν, 
καδώ; είς τήν άρχαίαν Αίγυπτον, τελειοποιεί βεβαίως 
τά έπάγγελμά καί οί άνδρωποι γιννώμινοι ήδη φέρουσ! 
τήν απαιτούμε.ην εις αύτό δεξιότητα.

‘Ο λοχαγό; Murray διέγραψιν ιδιαιτέρως τά ηνίί 
τών Σικχών καί τά ύπόμνημι τοΰτο άπίύδονε πράς 
τόν λόρδ W illiam Bentick, γενικόν, ώς νομίζω, τότ* 
άρχοντα τής Ινδίας, ή ώς «υνειδίζουσι νά λέγωσιν οί 
ΕύρωπαΤοι, τών άνατολι*ών Ινδιών.

‘ Η άνάγνωσις χαί ή γραφή ύπα'ρχου*ι σπάνια κρο- 
τερήματα μεταξύ τών Σιχκών. 'Εχουσι δέ αυτά έξαι- 
ρετιχώς δύο τινές φυ>αί οί Βραχμανε; χαί οί Μουτσαδίς 
λεγόμενο:, οίτινε; δοξάζουοι τά τοΰ Μω*μιδ χαί γνω- 
ριζοντε; δπωσοΰν τήν Περσικήν γλώσσαν χρησιμεύουσιν 
ώ ; γραμματικοί. ’Ολίγοι έχ τών αύτοχδόνων έκμαν- 
δάνουσι τήν εγχώριον διάλεκτον Γ ο υ ρ μ ο ΰ κ α ν ,  ά- 
ποστρέφονται δέ πολύ τήν τε Περσικήν καί ’Αραβικήν, 
διότι βδελύττονται καί τήν Θρησκείαν τών Πιρσών καί 
Αράβων, καδώ; καί τήν παιδαγωγίαν αυτών έν γένιι 
καί τά ήδη.

Αί υποδέσεις εκτελοΰνται δι’ απλών λόγων, αί 
δέ έγγραφοι συμφωνίαι όλίγον συνιιδίζονταί, άλλά καί 
οί νόμοι είς τήν μνήμην τών άνθρώπων μόνον άποτίδεν- 
ται. Όδεν τό ψιΰδος, £ δόλος καί ή έπιορχία συμβαί- 
νουσιν ίσως συχνάχις Ή  έλπίς τών,χρημάτων, έ φό
βος, τά συμφέρον χαταπείδουσι τάν άνθρωπον νά όρκι- 
«θή, νά διεγείρω ς-άσίν, ή καί ι’μφύλιον πόλεμον, νά κρύ- 
ψη δέ *α! τάν ένοχον, ή νά έμποϊίσ^ τήν ποινήν του. 
Ενίοτε ό κατηγορούμενος πράς άπόδειξιν τής ένοχης 
τοΰ κατηγορουμένου , ή τής ίδίας αύτοΰ άδωότηιος 
άναγκάζεται νά βυδίσι$ τούς δακτύλους είς τά ζέον 
έλαιον, ή νά φέρ^ διά τώ» χειρών ύνίον πεπυρωμέ-

νοο άροτρου ιίς  διάστημα πεντήκοηα όργυιών. . . .
‘Η μαγεία Ιπενίργεϊ ίσχυρώς ιίς τάς πράξεις καί τήν 

διαγωγήν τών χατοι'χων. Ά ν ά^ως-ήσιρ τις αίφνιδίως, 
άν έξεράσ^ αίμα, ή πάδ^ άλλόκοτό» τι κα: παράδϊξο» 
νόσημα άλλο, τοϋ δποίου τήν φύσι» καί τήν άφορμήν 
αδυνατεί νά έννοήσ») ό Ίνϊο ;, ώ ; πρωταίτιο; τοΰ κα- 
χοϋ δεωρείται μέλος τι τής οίχογινεία; δυσμενώς έχον 
πρά; τάν κάιενοντα. *Αν 8έ κατά τύχην εύριδώσιν εί; 
τήν οί*ίαν, ή έπί τοΰ σώματος τοΰ ΰπ««τευομένου 
καί τεκμήριά τινα, ο!ον ιίκόνισμα κηρόπλαστον, ή έξ 
άλλη; τινο; δλης οίασδήποτε καχισχιυασμένον, νήματα 
ιδιαιτέρων τινών χρωμάτων, ή όστα άνδρώπινα, τότε 
τά έγκλημα καθίσταται άναμφισβήτητον.

‘ Ηγεμών τ ι ;  τοΰ Nabah λεγόμενο; Τσιαβά Σίγγ 
άπεκλήρωσι τάν fJtov αυτοΰ καί πρωτό'.οκον υίάν ώ ; 
έπιβουλευόμινον δήθεν τήν ύγείαν τοΰ πατράς διά μα
γειών, τά ; ύποία; έξετέλει μετά τίνος άλλου (έχδροΰ 
ίσως) Bhai Dighanou όνομαζομένου. Άλλος τοίοΰ* 
τος κατηγόρησι τάν θειον του. Λυικόλως οί ουτω; έ 
νοχοποιούμινοι άποφιΰγουσι τήν καταδίκην τοΰ θανάτοϋ

Οί Σίκαι καί ίλλοι εγχώριοι τή; Δραγγ<ανής πα- 
ρατηροΰσιν άχριδώς τούς αισίου; χαί άπαισίου; οίωνού;, 
τά ; άγαθάς καί άποφράδας ήμέρας, τά ; αρμοδίου; 
ώρας είς αποδημίαν, έπιστροφήν, ή άλλο τι εργον. 
Ά ν  ιίσερχόμενος είς τήν πόλιν άχού*^ τ<ί ίκ διξιών 
ψίλλουσαν πέρδικα, ή κορώνην βίζουσαν άν ίδ»; 
πετομένους έξ αριστερών γερανςύς χαί κολοιβύς, ή 
«παντή*5 γυμνόν τινα διαβάτην, ή πτώμα, ή Βραχ· 
jiSva, ή κύνα κινοδντα τήν κεφαλήν καί τά ώτα, δταν 
«ύτάς έξέρχηται τή; οίχίας- ά» τήν νύκτα ώρύηται ή 
δ'^λιια τοδ 9ωάς, χαι πταρμιοθή ^προσέτι δ «μβκίνων 
«Ις 5Ϊκίαν, ή έκβαίνων οιΰτής, οιωνίζεται μέλλοντα 
κζχά καί συμφορά; έπαπιιλούσα;.

Τουναντίον δέ άν άκούσ^ έξ αριστερών τίτυβίζουσαν, 
3] κακαβίζουσαν τήν πέρδικα, ή δεξιόθεν πτερκγιζον 
τα ; τού; γερανού;, ή όνειρευθή μαργαρίτας, ταΰτα 
προμηνύουσιν αγαθόν. Ό δέ ’Οθωμανός όταν ίδή καθ’ 
οπνους τήν σελήνην, φαντάζ*ίαι ότι δέλιι άξιωδή συ 
νεντιύξεώς τίνος μετά τοΰ Προφήτου.

Πλούσιός τις έμπορος, λέγει ό Murray, ήρχετο έχ 
μακράν διιστώση; πόλιως νά μοί όμιλήσΐ} πιρί έμπο- 
ρικών πραγμάτων, άπέθαν* δέ καθ’ ίδάν ύπά χολέρας· 
Οί άχολουβοΰντις αΰτάν υπηρέται έβεβαίουν ότι τά 
Ιατρικά })σαν περιττά· διότι είσερχόμινος είς τήν πό 
λιν άκήντησεν άνθρωπον έκ τής (μυσαρας και θιοστυ- 
γοϋ;) φυλής τοΰ Γκουτσίαρ, Ιχοντα γυμνήν τήν κι 
φαλήν f

Αί τοιαΰται προλήψιις παριμβαίνουσι χαΐ ιίς τάς 
σπουδαιοτάτας αύτάς ύποθέσιις. Ό τε δ ήγεμών ‘Ρουγ- 
γέτ Σίγγ έβουλιύιτο πιρί τίνος άξιολόγου έπιχιιρήσεως, 
ΙΟετεν έπί τοΰ ίεροϊ βιβλίου Γράνθ Σόιλ (ευαγγιλίου 
τώ» Σικών) 2ύο χαρτί α φέροντα εγγράφω;, τό μέν 
ιήν ύπόσχεσιν τής έπιτυχίας, τό δέ τήν άπειλήν τή; 
άιιοτυχίας καί παιδίον έλάμβανε χατά τά δοχοΰν £να 
έκ τών κλήρων τούτων, καθώς τοΰτο γίνεται πα^ ήμΐν 
έπί τοΰ λεγομένου κλήδονος (κατά τήν εορτήν τοδ 
ίγ ίο υ  Ίωάννου τάν ’Ιούνιον μήνα) ή μάλλον χλ»;-1

?όνο;, ib  δ’ έκ τή; πράξιως ταυτίΐ; πρίερχόμινον μά*. 
τευμα ήτο άδιάκταιστος ποοφητιία.

Κλέηται τινέ; προσα/δέντε; τώ 1811 έμπροσθεν 
τοΰ M urray, έρριψαν καθ' όδάν δύω κομμάτια άν · 
θοβαφοΰ; μο^σελινίου, διότι άναχωρήσαντε; ίκ  τοΰ 
τοπου, όπου ή κλοπή έπράχδη, ή'ίουσαν βριμώμβνον 
εκ δεξιών θώα (τσαχάλι).

Απαίσιοι ήμέραι δεωροΰνται τά οάβδατον καί ή 
δεύτερα, άν ά άνεμος πνί$ έξ άνατολών, ή κυριαχή 
*αι παρασκευή, άν π<ετ] έκ δυσμών, ή τρίτη καί 
τέταρτη, ά» π-εη έξ άρκτου, ή δέ πέμπτη, ά> πνέη 
«κ μεσημβρίας. Οταν δέ uvsj έκ τών έναντίων μερών, 
αί αΰταί ήμέραι έχλαμβάνοντβι ώ ; άγαθοδαίμονε;.

‘Η γνώσι; τών δεισιδαιμονιών τούτων αποβαίνει 
σχιδάν άναγκαία- διότι αΰταί διέπουσι πολυτρόπως 
τήν τύχην τών δημοσίων καί ιδιωτικών πραγμάτων 
κατά πάσα; τή ; κοινωνίας τάς τάξιις δηλ. άπά 
τοΰ δισπότου αΰιοΰ μέχρι τοΰ γιωργοϋ, καί άπό 
τοΰ μαχομένου στρατιώτου μέχρι τοΰ φονιυομένου 
καταδίκου. Ιδιαιτέρως δέ οί λίΐτουργοι τοΰ δημοσίου 
δι αυτών δφείλουσι νά δηρεύωσι τήν κοινήν ιτίστιν 
χαι τήν αγάπην νεοπορδήτου τινός λαοΰ, ή χώρας, 
ωστι άπαιτεΐτοι πολλή φρόνησις καί προσοχή ιίς 
τήν χρήσιν τών τοιούτων προληπτικών φρονημάτων· 
διότι δταν πιριεσκεμμένως τ ις πολιτεύηται, ίχ ι; δέ,καί 
τινα πειθώ είς τούς λόγους, ιύκόλως έξάγιι τούς 
μωροπίστου; ίκ τής πλάνης των,άπομαχρύνιι δέ ίκ τών 
αρχαϊσμών τούς άμαθιΐς άνθρώπους, καί τότ* άνα· 
γνωρίζουσι καί έκτιμώσι τά προτερήματα τή ; δια
νοητικής προόδου, ι ΐχ* τά εΰιργιτήματα τή; ήθική; 
χαΐ τή; έπιστήιχη;.

Πρίν υποδουλωθώσιν εί; τούς ’ Αγγλους οί Σίκαι, ή 
άς·υχή καί ποινική δικονομία άνήχιν ι ί ;  τάν Σίρδάρ. 
Πολλάκις τά κακουργήματα έξηγοράζοντο διά χρη · 
μάτων, καθώς έπί τοΰ μισαίωνος καί είς αδτήν τήν 
Ευρώπην. Τά πρόστιμα ήσαν άχανόνιστα, έπεβάλλον- 
το δέ κατά τήν τάξιν τοΰ ύποδίχου, μ-:σεγγυουμένη; 
τή; πιριουσίας του, ή φυλαχιζομένης χαί όλοκλήρου 
τής οίχογινιίας του, μέχρις άπο-.ίσιως τοΰ χρέους· 
απιτέλουν δέ ταΰτα ενα έχ τών πρωτίςων πόρων τοϋ 
ταμιιου τή ; δυναςεία;, ένώ σ^γχρόνω; έχρησίμευον ώς 
μέσον πλουτισμού καί ιίς τούς υπαλλήλους αύτούς· διότι 
μετεχιιρίζο<το πολυιιδεΐς τρόπου; διά νά βια'σωσι τάν 
άνθρωπον νά όμολογήση χαί νά άρπάσωσι παρ’ α ύ
τοΰ χρήματά fvixa πραγματιχώ·, ή κα! ανυπάρ
κτων συχνάχις πταισμάτων. Ή  δωροδοκία ίξησφά- 
λ.ζι τήν έπΐτι^Ειν τής δικαιοσύνη:, όθεν ά πτωχός 
σπαν'ως τήν «υρισκεν. Ά ν δέ ποτε ή ύπόθεσις ήτο 
καθ’ έαυτήν πρόδηλος καί όμολογουμενη, παριειίνιτο 
τουλάχιστον ή διαδικασία 5ιά νά πολλαπλάσιασθώσιν 
αί προσφοραί. Ά λλ οι καταχρώμινοι ουτω τής δοθιίσης 
ιίς αύτούς ίξουσίας λαφυραγωγοΰνται καί αύτοί έκ δια
λειμμάτων, διότι φυλακιζόμινοι ανακουφίζονται έκ,τοΰ 
βάρους τών άρπαγών χαΐ τών προϊόντων τή ; άδιχία;. 
Τούτου δέ γ ινο μ ένο υ ,  άναδέχονται πάλιν τή ; υπηρεσία; 
των τά καθήκοντα, άφοΰ λάβωσιν ώς δείγμα ιύνοία; καί 

,ε< σάλιον άντισσοιχοΰν είς τό παρ’ ήμΐν διδόμενον πα* 
*ράσημον !



Ζοηρί, άλλα σκανδαλώδη; ιίχων τής ϊιαφδορα;, xai χήρα Ά ν  λείπωσιν άδελροί, b πενθερός όριίλιι νά 
ητις νέμεται ώ ; ραγέδαι»* πολλάς xat ιύνόμους φ;ο»τίσ() πιρί τοΰ γάμου. Αί γυναίκες άποχΛίίοντβι 
λεγομένας κοινωνίας, δποία χαΐ ί) Ελληνική ήμών π »-1 τής κληρονομιάς, 
λιΐδία. Εΐς αδτήν β'έτοιεεν λαμιιρώς άντανακλωμέ.η» 
τήν ήδ κήν τίνών χαι άνωτέρω·» μάλιστα ύπαλλήλων 
τής 'Ελλάδος !

Κατά τίνας τόπους προτιμδϊται έ πρωτότοκος, μό
νον δέ μέρος αγρών δίδοται εις τοΰ; άλλου; άίελφοώς. 

‘Ο φόνος μ ιτά  τινα Ιριδα περί ορίων γής έξαγο- 
Σπανίως χαταψ<)φίζετ»ι παρά τών Σιχών αρχόντων ράβεται διά γάμου, ή προστίμου 150 , 200  £ου

κεραλιχή ποινή' άΛλ’ οί μή σωφρονιζόμενοι χαχοΰργοι 
άποτέμνονται τή ' ρίνα, τά <ora, ή χαί αύχήν χή» yelpa. 
‘Ομολογητέον όμως όχι ο-ΐς έχει »ά προίρέρη άργύρια, 
ή έγγύησιν άξιόχριων, ίξιλεοΐ τής δικαιοσύνης τήν ά- 
γινάκχησιν.

O iav  τις χλεψη, ή άρπάιη ώς λ»;ττής τώ- οδών, 
δ αδιχσΰμενος έπίκα'εϊτχι τήν δικαιοσύνην τοϋ άομο- 
δίου διοιχηχοΰ’ ά» δέ ουτος άποποιηδή αύτήν, δ άρ- 
χων, ή πάτριον χαΐ προστάτης τοΰ παδόντος άρπά^ει 
εκατοντάδας χινάς βοσκημάκον τοΰ έχδροΰ, ή xa: άλ
λον τινα τροπον εόικησ.ως μεταχειρίζεται.

‘ Η «ύντομος αυ ιη της ίκα-οπο ή ιεω ; μέδοδο; άπο 
βαίνιι άριυχχος ίϊς χώραν οπου οί άρχοντες xai οί 
υπάλληλοι αύτώ» ά».ιισχύ'τω ; ύιτερισπί^ονχαι τοΰς 
λιρτάς χαί « ί ις  χλίπχα; διά νά συμμερίζωνται τής 
βιομηχανίας τω» τά ώ*ελϊίματα. (I )

Εξελεγδείτης δί ά'αχρίσεων, ή dcAλ«»ς πως τής 
χλοπή;, ό προσχλαιόμε/ος καταδαλλει πρώτον τό τέ 
ταρτον της άξιας τοϋ χλε'μματος, ώ ; μίσθωμα τοΰ 
δ ιχυτοϋ, ή τοΰ άρχοντος, πριν λάβη τδ όλον ό δέ 
δμολογήιας κλέπτης συμβάλλεται μετά τοΰ καταδιώ
κοντας xai συμρωνιΐ νά μίνη τοΰ λοιποδ ανενόχλητος 
8ι όϊον μέρος έ’ρδαιιιν ήϊη νά καρπωθή- τό δέ ώρέ* 
λημα τοΰτο διαμοιράζεται ύπό πάσης τής ληστρικής 
συμμορίας.

Ό :α ν  άνιρπαγωτι κτήνη, α ι  τά Ιχνη ρίρωσιν εϊς τά 
προπύλαια, ή τοΰ; άγροΰς τίνος κώμης, οί προιστώ- 
τες αυτής όρείλουσι νά άποδιίξωσίν οτι ταΰτα φέρουσι 
μαχράν τών δρίω» της, ή άλλως «πιτρέπουσιν έξ 
ανάγκης νά γίν») πανταχοΰ έρευνα χαί καταβάλλουσι το 
τίμημα. (2 )

Οί περί κληρονομιάς χαΐ χτημάτων άχινήτω» νόμοι 
μεταβάλλομαι χατά τάς προλήψεις, τά έθιμα χαί τά 
συμφέροντα τών οίχογενειών.

Κατά τινα; τόπους ό πρωτότοκος υίός λαμβα'νει 
τό διπλοϋν ϊχ τών κληοονομουμένων χτημάτων, χαθώς 
τοΰτο διεταττε^χαι δ Μωσαΐκός νόμος (3)

Άποθανόντος τι*άς άχλήρου, δ πρωτότοκος αύτοΰ 
άδελφός προσφέρει εΐς τήν χήραν γυναΐκά του λευχήν έ 
σθήχα, ή δαχχύλιον· ουτω 8έ ούτη γίνεται σύζυγός 
τ ου* έδιμον χαΐ τοΰτο Ίουδβϊχόί. Άλλου ή γυνή νυμ 
ρεύεχαι οντινα τών άδελρών θέλη, ενίοτε όμω; μένει

π ίω ν  (ρ ορινίων β. χ .) ή παραγωρήσεως 125 πλέ- 
δρω» γης. Συνήθως όμως ίκχελεΐται δ νόμος τής ταύ- 
τοπιδιίος, ή τοΰ αντιποίνου, διότι ιίς άλλας αποζημιώ
σεις σπανίως εΰχαρυτιΐται ή μήτηρ φονευδινχος υίοδ.

Τά έρια τής Ηιοχτηϊίβς ίχτείνοντβι μέχρι τής ί χ -  
δης τοΰ ποταμού, ή τοΰ pjaxo;, τούτέστίν ότβν προσ- 
χωδή μίρος  τή; κοίτη, ούτών, δ ίδιο<τήτης τοΰ «α- 
ρα»ειμέ»ου άγροΰ το κατέχει δικαιωματιχώς. Ά ν  δέ 
μ^ρρωδή νήοος έν μέ^ω ποταμού, άνήχει είς τους 
παροχθίτας γείτονας.

Είς τόν χριστιανισμόν υπόχειται βιβ*ίως νά με ■ 
τ ϊβ ιλη  τά ήδη καί τάς προλήψεις τώ» λαών τής Ί ν . 
δίας- διότι αύτός παριστάνει τόν άληδή πολιτισμόν έ· 
π! *.ών νεωτέρων χρόνων. Κατά δυστυχίαν ομως ολί
γον προήχδη μέχρι τοΰδε ιίς  τήν ιύδαίμονα χαίτην 
χώραν. Μενίι λοιπό» νά εΰχηθώμεν νά έπιταχυ»· 
δή δ καιρός χοιούχου συγχρωτισμού τής ανατολής χαί 
τής δύαειιΐς, όποιος συνά.χτει «δη τόν παλαιόν χαΐ τδν 
»έον χόεμον.

/. Ν. Λδβαάεύς.

( 1 )  Λ ίσ χ ύ* ο > τα ι ά ρ ά  γ ε  έμ 6Μ πο > τει; ι ί ς  το  
κά το π τρ ο ?  ίο ΰ το  τ ο ν (  χα ρα πχη ρ άΓ  τ ω ν  δσο ι i r  μ έ 
σω  π ο .Ι ια ία ς  χ ρ ιη τ ια η χ ή ς  μ ψ ο ν ν τ α ι  τά  ηθη  τώ> 
ι ίό ω , ΐο J a i p u r  τή ς  Ι ν δ ία ς  ;

( 2 )  Τ ο ιοϋ ιο ν  γόμον τών Αγγ.Ιοσα^ύνων άνα  
φ έ ρ ι ι  χ ά ΐ  ύ  Hume.

{3j  d t vx ep Q v op .K e y .  ΚΑ.

ΤΑΓΜΑΤΑ Μ0ΝΛΣΤΙΚ4 ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ, 
Η ΔΥΤΙΚΜΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Annunciades, τάγμα γυναιχών συ»τηδέν παρά 
τής Ιωάννης θυγατρδς τοΰ ενδεκάτου Αουδοβίχου χαί 
πρώτης γυναιχδς χοΰ δεχάχου τρίτου.

Α ϋγουσ τ ίνο ι , τάγμα ουσταδέν τώ 1256 6it0 του 
Πάπα Αλεξάνδρου χοΰ Δ’, εΐς τό όποιον συνήψε τοΰς 
διεσπαρμένους χατά τά χωρία τής Ιταλίας Μοναχούς, 
οσοι κατέρυγον αυτόθι μετά τήν εΐιβο/ήν ιών Βαν- 
δήλων είς Ιταλίαν- έχε ι ιδιαίτερον κανονισμόν.

B tv e d ix cw o i , τάγμα τοΰ αγίου Βινιδίχτου καί 
μονασχήριον «υτοΰ έπί τοΰ M;Bt Cenis άπό τοΰ 529 
μεταρρνθμισθέν' Ιπειτα ώνομάσθη des Chartreuz ύπό 
τοΰ (άγιου) Bruno. Οί Μοναχοί τοϋ τάγματος τού
του διέπριψαν κατά τήν πολυμάθιιαν' χατεγίνοντο 
πολύ είς τήν φιλολογίαν, έξέδαψαν χειρόγραφα πολύ
τιμα άπό τδν κονιορτδν τών μοναστηρίων, έξέδωχαν 
πολλούς έθνιχούς καί έχχλησιαστιχβύς συγγράφεις (τού
τους τούς τελευταίους εΐς 150 τόμους χοΰ πρώτου 
μεγέθους)· οθεν έβοήθησαν πολύ χήν διάδοην τής 
παιδιίας.

Bernardins, τάγμα συσταδέν δπό τοΰ αγίου Βιρ- 
νάρδου, οστις έχουρεύδη χώ 1113.

Camaldules, μεταρ^ύδμισίς χοΰ τάγματος τών 
Βενεδικτινών χατά τό 1010 είς Τοσκάνην.

Capucins, μιτβρ^ΰδμισις τοΰ τάγματος χοΰ (αγίου) 
Φραγκίσκου άπδ τοΰ 1528' οί μοναχοί ουτοι χατι- 
στάθηίβν είς Ίσπαηαν τώ 1606.

Carmes, ττάγμ* σΐ'σταθέν τώ 1209 εί; Ίιρουσα-
λήμ.

Charity , ('Αδελφοί τοΰ ’Ελίου;) τάγμα συσχαθέν 
τω 1520 πρός θεραπείαν κ*ί πιριποίησιν τών αρρώ
σ τω ν— Άδιλραι χοΰ ’Ελέους, χάγμα καλογραιών συ 
βταθέν χώ 1655 ύπό τοΰ (άγιου) Βικεντίου διά τόν 
αυτόν σχοπόν.

Clarisse, άλλο καλογραιών χάγμ,α συσχαδέν τώ 
1224 .

Cordeliars ,  τάγμα συς-αβέν τώ 1215 είς Γαλλίαν.
Dominicains, (Λομίνίχανοΐ) τάγμα ιεροκηρύκων 

συσταδέ» τώ 1215 υπό τοΰ (άγιου) Δομινίχου εΐχον 
μιτό^ιον καί είς ΙΙαρισίους κατά τήν δδόν τοϋ ά 
γιου Ιακώβου· όδεν παρωνομά3δησϊν χαΐ Ιακωβίνοι.

I’ euillans, μεταρρυδμισις τοΰ τάγματος τώνΒ ινε- 
διχτινών τω 1580 ύπό τοΰ έρημερίου τή ς .ΙΙ ϊνα - 
γίας de Feuillans έν Γαλλία.

Φ ραγκ ισκανο ί ,  τάγμα συσταδέν παρά τοΰ (ά/ίου 
Φραγκίσκου τώ 1209.

Hospitallers, ιππόται τοϋ άγιου Ίωάννου τής Ιε
ρουσαλήμ· τάγμα συσταθέ» ίν Παλαιστίνη διά νά πε 
ριδάλπη τούς προοχυνητάς τών Ά γιω ν τόπω», ύτ.η 
ρέτουνδέ είς το αυτόθι νοοοχομιΐον χού άγιου Ιωαννου 
άναϊεχδέντις νά ύιτερασπιζωνται χαΐ ένοπλοι χούς χρι 
σςιανούς κατά τών άπ:στων (1118)· όδιν έπολέμη· 
σαν πολιορκουμένης τή ; Πτολιμαίδος (Άχο;) τώ 1290 
έπειτα χατέρυιον είς Κύπ,ον, οπου έμιιναν μέχρι 
του 1310, οτε έχυρίιυσαν «αί τήν ‘Ρόδον. Τώ 1522 
οί Όδωμανοί βοηδούμενοι ύπδ τής προδοσίας έξε- 
πόρθησαν τήν ξνήτον ταύτην, άροΰ δι’ ήρωΐχής άν- 
δρίβ; υπερασπίσθι^σαν αυτήν οί μοναχοί "Γστιρον 
δέ , τω 1530 , έ5ο»η ( ΐς αυτούς παρά του Ε. 
Καρόλου ή νήσος Μελίτη. Ά λλά χυριευθείσης αυτής 
ύπό τοΰ Βοναπάρτου χώ 1798 τό τάγμα διελύδη. 
Έρόρουν μέλαν ένδυμα, οπου ήτο .τροσραμμέ»ος λευκός 
σταυρός.

' I q a o v t c a r  περίρημον τάγμα συσταδέν τώ 1538 
ύπά τοΰ Ισπανοΰ Ιγνατίου Λόγιολα διά τήν £ « a i0iu 
σιν τής νεολαίας χαι χήν έπιστοορήν τώ» άπιστων είς 
τήν χριστιανικήν θρηεκείαν. Άξιωδέντες μεγάλων xai 
άσυνήθων εΐς άλλα προνομίων οί μοναχοί ού:οι έζη 
τιλωθησαν παντού ώς άμισοι τοΰ Πάπα άπόστολοι- 
εδεν|δ Πάπας Βενέδικτος τούς έδεώ ε: ώς γενιτσάρους 
του θρόνου χου. Ά λλ ' άν τί νά περ ιορισδώσιν είς χά χής 
θρησκείας, αύχοί έχινησαν διά ραδιουργιών πολιτικάς 
ταραχάς όπου xai άν έμειναν, δηλ. χβτισχασίαζο* τούς 
λαούς καχά τών ηγεμόνων, έπιβουλιύοντο χήν ζωήν 
τών βασιλέων, xai έχυνον άρθόνως παντού τό δηλη- 
τήριον διά τής διδασκαλίας χων. Όθεν χαΐ παντβχό- 
θεν έδιώχθησαν άλληλϊδιαδόχως ώς καί Ιξ αΰτϊ,ς τής 
Γαλλίας. Τή δέ 2  Ίανουαρίου έξιδόδη καχ’ αύτών 
διάχαγμα ίίώσεως καί ύπό χου Αύτοχράτορος τή; 
‘ Ρωσσίας Αλεξάνδρου, έπειδή έςηλέγχθησαν ώ ; κ^τα 
γινόμινοι νά ζητώσι προσήλυτου;.

Ούδέν τάγμα άλλο ιπεχείρησε μεγαλήτερα πράγ- 
μαχα, ςύ'τε έδιιξιν Ικανότητα πλειοτέραν. Ή το δέ 
διηρηιχένον είς τρείς χάςιις, τ^ύς μύστας, ή νεοφύτους 
τού; ίγχεχριμένους βοηθούς χα' τού; διδασκάλους.

Ό  προσερχόμινος έδοχιμάζετο έπί δέχα ετη, έξή- 
σχιι διαρόρως τή» μνήμην' άλλ' είς οΰδεμία» ιδιαιτέ
ρως έπεδιδοχο σπουδή», διά νά φανή έ» τώ μεταξύ 
τούτφ έκ πείρας ποΰ εκλινεν ή φΰσις του. Μετά ταΰ
τα ύπηοέτει τούς πάσχβνχας ένχός νοσοχομβίου χαί 
περ.ώδιυε πεζός ζηχών έλεος. Οί5τω δέ συ<ειθιζεν εΐ; 
χό θεαμβ^τών άνθρωπίνων δυστυχημάτων καί θλίψεων, 
παρεσκευάζετο δέ καί είς χού; κόπους τών άποστολών. 
Μ ιτά ταΰτα ήχολούθει ιίδιχώ; χλαδον τινά τής παα 
δεία; xai έτελειοποιεϊτο εί; τά μβδήματα.

Ά ν ι!χ ε κοινωνικήν τινα κομψότηχα καί χάριν είς 
χάς συναναοτροράς, τόν άρινον ε ί; τήν πρωτεύουσαν 
τινό; βασιλείου, όπου είσεχώριι βαθμηδόν διά τής έπι* 
τηδιιότητό; του εί; τά ; οικίας τών μεγιστάνων καί 
• ίς αύτά τα άνάκτορα.

Ά ν τούνβντίον ήγάπα χήν ησυχίαν χαί τόν ήρεμον 
βίον, τδν είσήγον είς χάς βιβλιοθήχας χαί χόν έχράχου» 
είς χούς κόλπους, ούτως είπεΐν, τοΰ τάγματο;.

Ά ν άνηγγέλλετο ώς ευγλωιος χαί πορρησιασχιχος, 
αριεροΰτο εί; τήν έχχλησιαστιχήν ρητορείαν χαί τόν 
άμβωνα.

Αν χό πνεΰμά του ήτο εύθύ χαί ε’χρινεν όρθώς, ε?χε 
δέ καί ύπομονή», ίγίνετο καθηγηχής τών σχολείων.

Αν έραίνετο τολμηρό; καί έπιχειρηματίας χαΐ ά- 
χρομητο; χαΐ ζηλωχής τής πίσχιως, έστέλλετο είς 
τούς άνροδς, ή άπέθνησχεν άγωνίζόμενο; ύπιρ τοΰ 
χριστιανισμού μεταξύ τών Οδωμανών.

Τέλος άν έδείκνυε διοικητικά πλεονεκτήματα άνε- 
χώριΐ ιίς τό Ιίαρβγκουέ τής Αμερικής, ή άνελάμβανε 
τήν διιύθυνσιν καί χοΰ τάγματος αύτοΰ.

‘Ο αρχηγός διίμενεν έν ‘Ρώμη, ώς χα! σήμερον. 
°Απαντες δέ οί διεσπαρμένοι άπόστολοι άνιαπεκρί- 
νοντο μετ’ αύτοΰ απαξ τοΰ μηνός οί δέ άπωκι»μ«νοι 
εγραρο» κατά πάσαν εύχαιριαν πλοίων, ή εμπορικών 
«υνοδιών.

‘Γπήρχον προσέτι ίιραπόσχολοι τοιοΰτοι είς Πεχι- 
νον, Ίαπονίαν, Περσίαν, Τουρκίαν, Αίδιοπία» καί ’Α
μερικήν.

Μιγάλοι ά»δρες οιον δ Βολταΐρος, δ Μοντεσκιώ κτλ. 
δαυμάζοντες τα κατορθώματα τών Ιησουιτών υπέρ 
τής χριστιανικής θρησκείας, τοΰ έμπορίου καί τής 
παιδείας έράνησαν σχεδόν έπιιικεΐς έπί τής κ*τ’ αύιών 
άγανακτήσιως.

Λ α ζ α ρ ισ ια Ι , τ ά γμ α  συσταδέν τω 1624 ύπό τοΰ 
νάγίου) Βικέντιου de Paul. Παρωνομάοδηοαν έκ τοΰ 
μετοχιού τό δποΐον εΐχον έι Παρισίοις.

Oratoire, (Congregation de 1) τάγμα συσταδέν 
τώ 1558.

Templiers, είτε μυναχοί τοΰ ναοΰ, τάγμα σις-α* 
δέν χώ 1128 πρός ύπεράσπισιν τών προοκυνηιών χής 
Ιερουσαλήμ χατά τών άπιστων.

Τ ίϋ τ ο π ς ,  ώνομαοδησαν χατ’άρχάς ίππόται (ήρωες, 
μαχ/,ταί) τής άγιας Μαρίας, ή άδελρότη; τοΰ έν 
Ιερουσαλήμ Τευτονιχοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου. Κυριιυ- 

δείσης ύπό τών Σαραχηνώ» χής Ιερουσαλήμ ό αρχη
γός αύτών κατεστάδη είς τό Map ϊμβουργ. Κατά 
τόν 16 αιώνα προστατευόμενος ύπά τής Πολωνίας 
ό τότε ηγούμενος αύτώ/ Αλβέρτος de Brandebourg



γενόμενος Λουθηρβνός τώ 1510  βνηγορευθη δούξ 
χληρονόμβς τής Πρ<*«αίας.

Τό τάγμα έξηκολβυδησε νά δκάρχ») χατά διάφορους 
χώρα; τής Εύρώηης.

Trappe, ταγμα συσταδέν τω 1663, περιεπλανήδη 
πολλαχοΰ, αιρ οτου ίπ ί ι ί ;  έπαναστάσιω; έδιώχδη 
ίκ  της Γαλλίας· έπειτα δμως έπανήλθεν αύτόδι, Τριά

κοντα και εξ φράγκα ίρκουν κατ’ ετο; if ;  Τήν τροφήν 
έκαστου τών μοναχών τούτων, έννέα δί ε ί; τή* ένδυ- 
μααιβν χατά τον κανονισμόν τοΰ μοναστηριού, τόν δ- 
ποΐον ιίχον ε ί; τόν νομόν τοϋ Orme

Οι μονάχοι ουτοι έφο'ρουν λιυχό* ένδυμα, όπου ητο 
προσραμμένος μέγας  <r«up<5;. ‘Ο Ναπολέων χατνίργησι 
τό ταγμα τφ  1809 . (Memorial).

I S 4 N I U  D Φ Ρ Ε Ν Ο Β Λ Α Β Η Σ

‘ Η άλαζώ* Ισαβέλλα καί ό καδολικός Φερδινάν 
δο; έχυβιρνων τήν ‘ Ισπανίαν μ ιτά λαμπρότατο; 
τό μεγαλεΐον καταδηλότερον καθίστατο διά τών έπί τη; 
βασιλεία; αΰτώ/ μοναδιχώ* γεγονότων. Οί μέν Μαΰραι 
ι!χον άποσυρδή ε ί; Αφρικήν τό δέ πνιΰμα μεγαλεπι 
βόλοι» Γ cvoufou προσέδιτε τή άπεράντω έπ ιχριτιία τώ ν  

χυριαρχών ‘Ισπανών, τό κράτος τοΰ νέου χόσμου. 
‘Ο Κολόμβος ήνοιξεν αύτοις άνεξαντλήτου; πηγάς 
χρυιοΰ άλλ’ ώ επάξιον άντάλλαγμα μεταξύ υπ/ΐχόου 
καί μονάρχου ! τά δεσμά Ιλαβεν ώ ; άμοιβήν. Ή  απέ
ραντος κληρονομιά τή ; ’Ισαβέλλα; χαΐ τοΰ Φιρδινάν 
δου ήτο προωρισμένη τή Ιωάννα τή ; Καστιλλία;, μο· 
νογενεΐ αύτών θυγατρί, ουζύγω τοϋ άρχιδουκό; Φι 
λίππου τής Αυστρίας, του γεννηθέντος μέ» έπί τοΰ 
θρόνου τών Καισάρων, χρατοΰντος δ’ υπό τό σκήπτρο* 
αύτοΰ τό Βράβαντον χαί τήν Φλάνδραν. ‘Η Ιωάννα 
όμως, δΓ ήν σΐ}μαντιχόν μέρος τών δυο κόσμων έπε- 
φυλάττετο, ώιειροπόλει τήν ευδαιμονίαν έν τώ Ιρωτι 
τ·ΰ Φιλίππου. Πνευματώδΐ]; ούια χαΐ γενναία, ευαί
σθητος μέχρι παραφοράς, φιλάγαθο; μέχρι; ένθου- 
βιασμοΰ, παρ«δίδετο τώ  ί pyι δουχι μετ’ άφοσιώσιω; 
γυ>αιχό; είλιχρινοΰ; χαι απλοϊκής, θεοποιουσης τό 
προσφιλές πρόσωπον, χαί έν μόνφ τώ έρωτι αύτοΰ ζώ- 
σης. ‘Θ Φίλιππος χατιΐχε μέ» προτερήματα λόγου 
άξια διχαιολογοΰντα χατά τό φαινόμινον τόν Ιρωτα 
,ής Ιωάννας· άλλ’ έκδοτος ών ι ί ;  τάς ήδονάς, Ιμενε* 
ά*αί»δητος πρός ήν ένέπνευσεν ύπερβάλλουσαν αγάπην. 
Φιλόδοξο; ών χαί μιχρόνους, πολεμιστή; άπειρο;, άνι- 
ζήτιι τέρψιι; δορυΐώδιι; έν τώ σά/φ τή ; ^ιψοχινδυνου 
αίιτοΰ πολιτική;. Ό  ερω ; τής Ιωάννα; ήνόχλιι αύτόν 
τά μέγιστα, διότι έν τή Ιωάννη ούδέν άλλο Ιβλεπιν ή 
γυναίκα προιηλωμένην ι ί ;  τήν έκπλήρωσιν τών χαδί). 
χόντων της καί, δι’ άσδένεια», τά όρια αύτών πέραν 
τοϋ δέοντος έπεκτείνουσαν. Έτίμα μέ» τήν βασίλισσαν 
χαί έσέβετο τά ; άρετάς αυτής· άλλά δέν «ντήμοιβ» 
τόν έρωτά της.

Μετά έτησία» διαμονήν Ιν Βρυξέλλαΐ;, δπ.υ ό Φί
λιππο; παριδόδη ι ί ;  άπάσας τά; ύπό τή; νιότητος χαΐ 
τής απολύτου ίσχύο; προκαλουμένα; κραιπάλα;, ή άρ 
χιδούκισσα ίτεκ ιν υίόν, ος·ις, ύπότό δνομα ΚάροΛος Ε\ 
|μελλε ν’ άναδειχδη δ πιριφανέστερο; τής γή; ήγεμών, 
καί, διά του παραδόξου αίιτοΰ τέλους, νά καταδείξη,

δτι δυναταί τις νά χαταβή, £<ευ έιιαισδητής ζημίας, 
άπό τή; άνωτάτη; τάξεως μέχρι τή; κατωτάτης. Ό  
άρχιδούξ, άν χαί πατήρ ή?η, δέν παρξτήδη τής άχ*. 
λινώτβυ φιληδονίαςτου.'Η ιύαίσδητος [Ιωάννα πληγω- 
διϊαα βαδέως, χαί έκχαιΐσα ύπό τή; ζηλοτυπία; πα- 
,ίέσχι δείγματα παραφροσύνης. ‘Ο Φίλιππο; ένοχλου· 
μινος άδιακόπω; ύπό τών παραπόνων της έπανήγαγεν 
αύτήν είς ‘ Ισπανίαν μετ’ οΰ πολύ δέ έπανακάμψας είς 
Φλάνδραν, τοϋ πολέμου ενεκα, έ£κατέλιπε τήν τότε 
έγχυον αύτοΰ σύζυγον έν Burgos. Μάτην ή άδλία ε" 
δέετο νά τ?, επιτροπή νά συνοδεύσω αύτόν δ Φίλιπ
πος έμεινεν άκαμπτος είς τήν χατανυχτικήν αύτής 
παραφοράν, χαΐ μόλις έδωρήσοτο αύτή τήν ιυνοιαν τε
λευταίου άποχαιρετισμοΰ. ‘Η Ιωάννα μετ’ άπιλπιοίβ; 
είδε τόν Φίλιππον άναχωροΰντα- τό δέ λογικόν αύτής 
διεταράχδη έντιλώς. ‘Η έγκαταλελειμμένη δυστυχής 
σύζυγος άνευρισκε χατά περιόδους αχτίνας τινάς λο
γικού· άλλά τοΰτο δπως δραστηριώτερον αίσδανθή τήν 
συμφοράν τ^;. Ουτε τό έν τή κοιλία αΰτή; έμβρυον, 
ουτε αί δεραπιϊαι αύλή; περιποιητική; ήδυναντο ν’ άπο- 
οπάσωσιν αύτή» τών βλιψεων, έν α ί; έπί ήμέρας όλο· 
κλήρου; παρεδίδετο. ‘Η ψυχή ύπερβαλλόντω; πάσχουσα, 
έν έαυτή μόνη συγχεντροΰται.

«Μ ήμε παρηγορήτε, άπεχρίνετο πρό; τήν βασίλισ
σαν Ισαβέλλαν, ήτις χαί μεταξύ τών φιλοδοξών αύτή; 
ασχολιών, έκήδετο περί τή; δυγατρό; της· μή μ ι πα- 
ρηγορεΐτε· διότι έ χ ΰ ? ο ς  δέν είναι μετ’ έμοδ- μ’ έλη. 
σμόνησε1 α ύ τ ό ς  εκτίθεται είς τούς κινδύνους τοΰ πο
λέμου χαί έγώ δέν ι?μαι μαζί του1 δ αχάριστος! 
διά τί δέν θέλει ν άποδάνω πλησίον του I . . .

Προϊόντος τοΰ χρόνου ήρνήδη καί αύτήν τήν τροφήν 
όπως καταβάλωοι δέ τή* άντίστασιν αύτής, ήναγκάσ- 
δησαν νά τήν παρακίλέσωσίν έν όνόματι τοΰ Φιλίπ
που καί τοΰ υίο.ΰ της.

Τάς ήμέρας διήγαγε γράφουσα τώ άρχιδου- 
κί· έχάστην δ| έσπέραν ταχυδρόμος ταχτικός άνε- 
χώρει διά Φλάνδραν χομίζων ίπιοιολάς δαχρυβρέκτους 
Τήν νύκτα περιπλανατο έπι τοΰ άνδηρου όδεν είδε τόν 
Φίλιππον άναχωροΰντα, καί όπου οί περιπαδιΐς αύτής 
άποχαιρετισμοί κακής ετυχον ύποδοχής. Ή  βαΟιΐα 
αύτής δλίψις επηύξανε βαδμηϊόν ή δυστυχής I δέ* ί·  
χλαιε, διότι δέν είχε πλέον δάχρυα.

Ά πλήστω; Ιστραμμένα έχουσα τά βλέμμοτ* πρός 
τόν όρίζο*τα τή; Άρκτου σιωπηλώ; έδιώρει, ύπό τόν 
σπινδ«ρίζο*τα Ισπανικόν ούρανόν, τού; αστέρα; ου; 
έφαντάζετο δτι καί ο Φίλιππο; τήν στιγμήν εκείνην 
έβλεπε. Πολλάκις προοεφώνει αύτόν, νομίζουσα δτι 
συνδιαλέγεται μετ’ αύτοΰ· τώ απεύθυνε δέ τρυφερά;



έκιπληξιις, ?πιπτι γίνυπ ιτής ένώπιόν τβυ, τώ έζήτιι 
χαριν. ιίτα  άνιφώνιι. « Μ’ ίγκαταλ ιίπ ιι, δέν μ ’ ά 
γαπα πλέον, μ’ άποδιώχιι· θεέ μου! θ ίλ ιι ;  ίνεχθή 
έπί πο/,ύ , ί « »  νά περιφρονή τήν ούζυγον ήν τώ έδω- 

ί Χ̂,ι» 5χι, θέλεις μοι τόν έξαποστείλιι, χαΐ τό» 
αναγχασιι νά μη μ’ έγχαταλιίψν) πλέον ! .  . . . Πολ 
λάχι; μαχραί λιιποθυμίαι διιδε'χο,το τήν χρίσιμον 
τούτην χατάοταιιν, άπήγον αύτήν τότι έπί τής κλί
νης, όπου ανεύρισκε τόν λόγον όπως χαλέση πάλιν τόν 
Φίλιππον. Εν τφ  μέσω λοιπόν τοιούτων άγωνιών έτι 
χε τόν διυτερότοχον αύτή; οίόν Φιρδινάνδον. Μ^χά 
τον τοκετόν, πρώχη αύτή; φροντί; ύπήρξι »ά έρωτήσι;, 
«* τό ιέχνον ώμοίαζι τώ Φιλίππω. . Φεΰ ! όχι, άνέ· 
χραξεν άοπασβείσα τό τέχν5ν. Ό χ ι, δέν τώ όμο’ άζιι' 
xat τ ί ;  δύναται νά όμοια'ση β χ ιύ ω  ;
, Α* φρο,τίδε; μιχράν ίπήνιγχον μεταβολήν

«ι; την αςιοδάχρυτον ούτή; χβτάστα«ιν. Άποθϊνούσης 
έ» τφ  μίταξύ τη; βασιλίσοη; Ισαβέλλας, 6 άρχιδούξ 
έπανήλδι είς Ισπανίαν άλλο πολύ άργά διά τή* δυσ 
τυχή Ιωάνναν. Επα.ιδοΰσα τό είδωλον αυτής x o t j  

λήφβη ύπό β:αίων παραφορών, ό δί Φίλιππος χοτιχλει 
σ,ν ούτή, τοτε εντός τοΰ φρουρίου 

 ̂ Βεβαίως ή ρρενιβλάξιια τής αυζόγοΰ  του έταπείνου 
αυτόν, του ίου ε’ νιχα χατιχλευε τό αισχό; του εντός των 
τιιχών τοΰ φρουρίου. Οί ήγιμόνι; αίσχύνονται μέν ε- 
νιχα τής προσβληθείση; αύτών ματαιότητο;, δέν αίσ 
χύνονται όμως ενεχβ τής άπανθρώπου σχληρότηχό; των 

,  , εν έπυτολήν, ή» ύπίχλεψαν ώφ,λούμενοι έχ
της ασθινιια; τής Ι«άν,ας, χαί $«’ ij; « 2 τη ένεπισ 
τ.υετο τω πα-ρί αύτή; Φεοδινάνδψ τήν χυβέρνησιν 
των δ;α του θαναχβυ τής Ίϊαβελλας χληρονομηθέντων 

. υτ βύ-ή; χρατδν. Γ Γ

π '? ιώ?1,,ν *·' μάλλον τήν σύζυγόν 
τ ίυ . ΠροδοΟείς̂  ύπό τοΰ Βασιλέω; τής Α γγλίας, δυο- 
τ υ χ ιυα ς  εν τοΐς σχιδίοις τών πολέμων αύτοΰ, κατα
βληθείς υπο τοϋ διττοΰ κόπου τών διενέξεων χαί τή; 
χρ.ιααΑη;, βαρε'ω;· ό δέ χίνδυνο; ύπέστη δ«ι·
νος. Η αγγελία τον νέου τούτου δυστυχήματο; παρή- 
γαγ ίν  ι ί ;  τή/ Ιωάνναν άποτέλισμα παραδοξον τά λο- 
γκον αυτής «π*νϊ5λθ·. έντιλώς· άνέλαβε τήν έλευθε 
piav τη; xai ε’ <ραμ{ πλησίον ixeivou, ο. ό θάνατος 
διημφιτβητει^ίς τόν Ιρωτά της. ‘Η φωνή αύτής, ήν ή 
παραφορά, δέν ή*λοίου πλέον, ένισχυομένη ύπό τού 
ερωτο; ηηηχ .ι είς τά ώχα του Φίλιππου πειθήνιος χαί 
παρηγορος. Η Ιωάννα ουδέ στιγμήν έγχατέλιπεν αΰ 
« η »  υπν*ς ^ούδεμίαν έπ’ αυτής έξήσχιι έ^,^οήν 
, ε·α!Α®ν0ί α^τ,!ί έτϊγρύπνητις χατεπρα'ϋνε τάς άγω- 

να ς  του νοιουντος Τότι πρώτον ό Φίλιππος άνεγνώ 
f im  ίποΐον χατ,ϊχ ι 8, .a ,p d , |ν τ} πιρ,φρνηδείοη 
ου,υγω. Οι υπο τή; δλιψιως χαταβίβλημένοι airoD ό 
φβαλμοί ίπληροΰντο ζωηίάς άγα'ηης. ή; ή χορΕία τή. 
ου^γου του ά.τελαμβάνετ» μεθ’ ηδονής. Ή γάπα αύ
τόν βφοδροτερον χαί τοι 5»τα παρά τό χείλος του τά 
φου· δ έρως χαί τό λ^γιχόν αύτής ϊ ιέλαμπον χαβ’ όλην 
αύτών τήν λάμψίν, Αλλά φ.υ ! άν,υρε τό λογιχόν ίπω ;

δραττηριώτερον- δίότι ή εύδα,μονία 
°, =ν άλλο ητο δι αύτη, ή ΤΚ(ν0ήο έν άχαρει άποοίεν* 
*υμιν5ς. Ό δανατος τοΰ Φ,λίπποϋ χ ϊτ ι<0ήμν,3ίν οι)

ΐ ι ! ' ά*1.νιτΙντ°ς .τ0δ δ ί?οί9Ρ®“ βδ προσχαίρως ιίχεν 
ε,ε ε..  ̂ ?ρ«·'ΐτις, οφοδρβτέρα ά»αφϊνιΐ»α έχ τή ; 
απελπισίας, χατεοτηη τήν άτυχή 6ααίλι»σβν μάλλον 
α,ιοβρη/ητον. Ηγά^α τόν σύζυγό, της xai νε- 
*ρον, ω ;  τον ηγαπα χα! ζώντα· διϊινυριζετο οτι δέν 
ε.χιν «γχαταλείψει αύτήν δ:ά παντός «ή9ελε νά μέ πε-
Ρ'μ! ΐ 5. *‘ r’ ί λ , ΐ ,ν  ̂ Ιωά»νβ, άλλ’ έγώ τόν περιμέ· 
«ω εο,ο. Θελομ,ν οοναντηΟή, διότι ό Θ.ός δέν χωρίζει 
ου, συνε^υξε.» Π,πειτμένη δτι 6 Θεός xai S έρως 
ωφιι ον αυτη το δαΰμα τούτο, άνεμενι τήν εύτυνή 
επάνοδον μετά πλείονο; γ«λήνης. Αέν άνείχ.το, χίίο 
ςβ,νη να, ^ T ‘35 τ» προσφιλή λείύανα τοΰ Φιλίππου· 
μονή ανελαβε τήν δλιβεράν φροντίδα νά χοίμή™ ώ 
ητωμα. ίΐροπαρασχ,υαοαϊα διά τό ι?3ωλόν τη; τή, 
«λινήν τής αιωνίου άναπαύσεως, έ ϊτ (ψ Ξν αύτό δι’ ά,·· 
Sftov χαι παρουοίασεν ε ϊ; τόν σεβασμόν τοΰ λαοΰ· ά- 
χολου9ως δεν έγχατελιπεν ού3έ στιγμήν τό πολύτιμο, 
τ-υτο ^ιιψανον προσηύχιτο, έδρήνει xai άνίπαύιτ» 
χιχυφυια έπι του φιρέτρου, όπερ £9ηχεν έν τώ ίδίω αύτή; 
θβλαμω. · Αναμένω, έλεγε, τήν ,τιγμήν τή ; άναστοί- 
« ω ;  του, δ,ότι ά»ευ έμου δεν θέλει ;άναστηθή· μο!τό 
ειπε, μο,η ή πνοή μου δύναται νά τάν ά ,α ιτή ίη . Β Εις 
τάς έριβτιχα; χαύτα; παραφοράς, Ιλεγ» ότι ή/ο^σ* 
ιον Φίλιππον διαταττοντα « ύ , ,  νά διατρέξη τήν Ι ί -  
πανιαν συνωδ,υμένη ύπό τού φ.ρέτρου του,' διότι, ώ ; 
έλεγε,^τήν έπληροφορηοεν, δτι ή ίελιν έπανέλθη it ;  τή, 
,ωην αμα δ,ιλθων χώραν ιύαρεστον. Εύτυχίαν αύτή; 
ναμισασα να υπαχουσυ χή μυστηριώδ.ι τ &ύτ5 φωνή, δ;α- 
ια τ τ ϊ (να λαμπρά θεραπεία συνοδ·ύσρ αύτήν. Τήν έπι- 
ουιαν, «μβ τή ήμέρκ, τά σώμα τοϋ άρχιδουκό; τεθεί-», 
μίνονάφ c i ^ j ;  χιχαλυμμένη- ύπό ύφασμά των •«υ-"’ 
ιουραντων, ώδ.υσε μεταξύ δύο, στίχων ύπηοετών"νε- 
χριχας φί.ρόντων λαμπάδα;. Τήν όρισθείσαν ώοα» Γιτα- 
το ή βασίλισσα γονυπετής παρά τά προσφιλή λείψανα,
« Ελθετι, έλθετε ίλ εγ , πρ ί; τού; άξιωματιχού;, τάν

<ίω’ Siv »?*«« αύτός, ένδεδυμένος τή , 
τ̂οΛην ν  έφιρενότε μ’έγχατέλιπ*; Βλέπετε τήν ταινίαν 

εχεινην ή< εχχρεμα τοΰ τοίχου; αύτή προαγγέί,ι 
τήν αναχωρηοιν του, ή σπάθη έχείν, ή ίχτ,νοβολοΰσα 
«ίς την έχδιχη,,χήν χ , ϊ?  ̂ Tsu κρίώ?ί„ αι νά „ λ ^
τόνθονατον Ιίου, νά τό βημ.ιον. «πτετα ί μου τή; 
χιιροί, με δίηγεΐ, έμπρό; ! ..........

Ά μ α  μετά τά ; λέξει; Ταύταί( ή Ιωάννα έξανίστα. 
ται, χαι αχολουθουμένη ύπό τής πολυτίμου παραχατα- 

?1* ταί9“  / ή ν  άναχώρη,ΐν. ’β χρά, λϋσ{, 
Ί=μος φερουσα ένδυμ* πέ-θου;, τό μέκωπον f-/6U- 
«  γαληνιαΐον υπό τής έλπίδος χαί τά βλέααοτ δια. 
περαστικόν, βυθίζεται εις μυττηοιώδη μελέτην. Mt- 
τα τοιαυχης οι<ι ν πομπή;, η Χ'υρίορχος διέρχεται το 
απέραντον ου,ή ; χράτος. ‘Η ύπό τής φρενοληψ’.ας προ- 
χαλεσθέ^σα εύτιέή ίδο:πορί», έπέσυρε τά βλέμ- 
ματα τών λαών, οίπνες .τροσελ*υόμενοι ύπό του χρό- 
tou τών χωδώ,ων χαιτών πυροβόλων τρέχουσι* είς θέαν 
τή; βατιλίσσης αυτών, ή< οίχτείρουσιν αμα χαΐ σέβον- 
ται· *«ι ισως διά πρώιην ή ί7 φοράν ή παραφροσύνη 
επιβάλλει σέβας τώ ίχ>ω. Ή  συνοδεία έπρονώρει βρα· 
^εως· χα̂ θ όλους δέ τού; σταθμού;, τό σώμα του Φ ί
λιππου εκ ει το έ, τώ θαλάμω τή; βαοιλίσ?τ(;  ‘II Ιω .

άννα, πριν λάβη τροφήν τινα, πρ!ν ΐΜραδοθή ι ί ;  τας 
άγχάλας τοΰ δπνοο, έπί πολύ» χρόνοι ήχένιζε σιωπή),ώ; 
τούς δαχρυρ^οοΰντας αίιτής οφθαλμούς ίπ ί τοΰ ψυχροΰ 
πτώματος, άναμένουσΐ οδτω τήν προσδοχωμένην άνά 
στάσιν' ειτα βίθέως στενάζουσα, έλεγε χαθ’ έαυτήν 
• Αχόμη χα! σήμερον! . . . »  Όσάχι; ή συνοδεία ες-α- 
μάτα παρά γελόεσσαν ίχθη» ποταμού τινός, ή διέρχε- 
το κοιλοέδα άνθηράν, ή λειμώνα μυρτοστόλιστον, ή έλ· 
πίς έπέχεε φαιδρόχητα έπί τοΰ μείώπου αύτής· στα
ματούσα δέ τότε έπλησιαζε τό φοοεΐον μετά ψυχική; 
άγωνιας, χαί άνυψουσα με τρέμουσαν χεΐρα τό χαλύ· 
πτον αύτό μεταζόπτιλον, ΰπετραυλιζε τάς έπομέ,ας 
λέξεις, · εγείρεσαι ; εδώ είναι τό μέρος; . . . »  χαί 
έπί πολύν χρόνον άνέμενε τήν άπάντησιν κεχυφυΐα έπ 
αΰτοΰ και προσπαθούσα νά θερμάνζ διά τής πνοής της 
τά ψυχρά χείλη τοΰ συζύγου τνις. « Δέν είναι λοιπόν 
ί/υτ εδώ, έλεγε θερμά χύνουσα δάκρυα. Άναχωρώμεν !

‘Η αλλεπάλληλος πάλη τή; έλπίδος καί τής θλί- 
ψεως χατηναλισχον τάς σχεδόν έξηντληαένος δυνάμεις 
της. Ή  ίζασθένησις αύτής υπερέβ/ι παν όριον. βίετά 
πολύν κόπον κοτέπεισαν αύτήν ν' άναπαυθή καταθέτου* 
σα έν τίνΐ ά γ  ί ω τόπφ τό πτώμα τοΰ συζύγου της, 
«ΐπόντες πρός τοϊ; άλλοις, ο τι τό προσδοκώμινον θαΰ' 
μα ταχύτερον ήδύνατο νά τελεσθή ύπό τήν σκεπήν 
τοΰ άγιαοχηρίου.

Το οθινόπωρον είχεν άπεκδύσει τά δα'ση. ή δέ 
νύξ ή χατά τήν ώραν ταύτην τού έτους διαίω; 
έπερχομένη, κατέλαβε τήν βασίλισσαν είς τού; γραιρι 
κούς λειμώνα; τή; Πεναφλώρας. Δε£ιά τή ; όδοϋ ήχεΐ 
ύκώδων μονή; τινός. Ή  συνίδείι σταματα, καί αίφνης 
ανακαλύπτει τήν περιφανή μονήν Aula Dei Μεταξύ 
τανιφύλλων καί σκιερών δένδρων περιστοιχού,των £υ 
άχιο», διαφαίνιται ή διά τών ύέλων διεργομένη άμυδρά 
λάμψις τών λυχνιών τοϋ άγιαστηρίου. Τά ένορμόνιον 
ά τμα τών μοναχών, διαχόπτον χατά καιρούς, τήν σι
ωπήν τής έρημίας, μεταδιδόμενον άπό ήχοΰς ιίς ηχώ 
άνυψοϊ τάς δεήσεις αύχών μέχρις ουρανών.

*Η μελαγχολική αυτη έρημία συνάδει μέ τήν θλί 
ψτν τής Ιωάννα: 1 xai τά λείψανα τοΰ Φιλίππου έπα- 
ναπαύονται Ιν τοΐς κοιμητηρίοις τοΰ ναΐϊίου. Επί μα 
χρόν χρόνον διέμεινεν ή Ιωάννα έν τω τόπω τούτο), 
Ιν ώ παραχατέθεσεν άνιικείμενον πολυτιμώτερον xai 
αύτή; τ-ής ζωής της. Ά λλά χαδ’ ή ' ώραν ήτοιμάζιτο 
■ν’άνοχωρήίΊ;, αίφνης πληροφορείται οτι γυναικεία μο· 
νή ύπάρχιι ού μακράν τοϋ προσφιλοΰς τάφου. Β·βή- 
λωσιν τρομεράν θεωρεί ή Ιωάννα τήν γείτονα ταύτην 
χορείαν. Τό σώμα τον Φίλλίππου έξβρυττεται πάραυ
τα  χαί έναποτίδεται τέλος έν τοΐς κοιμητηρίοις τών 
ΛΓαστιλλιανών βασιλέων. ‘Η καί ΰπ’αύτέ τό κράτος τοΰ 
■θανάτου ζηλοτυπία τής Ιωάννας καταδειχχυιι έν τή 
παραφροσύνη εξοχον καί υπερφυές αίσθημα όπιρ άδυ- 
νατοΰμεν νά όρίσωμεν, καί όπερ διεγείρει τόν άχούιιον 
ήμών σεβασμόν .

Καταβλϊθεΐσα ύπό τών βασάνων χαί τοϋ χόπου β ί
ου πλάνητος, ή Ιωα,να έπί μαχρόν εχι χρόνον εζησε 
βίον άβί(οτον. ‘Ω; άπατηλόν ισχύος φάσμα διετηρεϊτο 
έπί τοΰ θρόνου ή μεταξύ ζωής xai θανάτου χυμαιν»- 
μένη αΰτη σχιά· οξ λαοί ήνάπων τήν άτυχή βασίλισ

σαν καί ώχτειρον τος συμφοράς αύτής, καί διχα'ως· ?ι· 
ότι ή έχ μεγάλης συμφοράς ΐροελθοΰσα παραφροσύνη 
δέν ποοκαλεί περιφρόνησιν. Οί ύπήχοοι άνεννώρισαν τά 
υψηλό, τής γενναίας ταύτης καρδίας, ήτις ΰπέσχετο 
αύτοΐς άνεξαντλήτου; θησαυρούς καλοκάγαθίας. Έ<χ- 
τός δέ τούτου, ή πρός τήν βασιλείαν λατρείαν των, βα· 
θέως ούσα εκριζωμένη έν ταίς χαρδίαι; αύτών, ήνάγ- 
καζεν αύτεύς νά οέβωνται εν τώ προσώπω τούτω τήν 
ύπερτάτην άοχήν. Κατά καιρού; ή Ιωάννα έπαρουσιά- 
ι,ετο ένωπιον τών υπηκόων αύτής, εδιδιν ακροάσεις, 
και εδέχετο πριοβεις ξένων δυνάμεων" αί στάσεις τή ϊ 
εποχής έχείνης καθησυχάζοντο εύχόλως διά τής ισχύ* 
ος της συνοδευομένης υιτά τής τού μονογενούς αύτής 
υίοΰ, διαδόχου τοΰ θρόνου. Τοιουτοτρόπως, χατά πα* 
ραδοξον σύνδεσμον, τό όνομα τής ασθενούς Ιωάννας 
εύρίσκετο έν τοΐς πρακτιχοίς τής αρχής συνωδευμένον 
μετά τοϋ όνόματος τοΰ ίσχυροΟ Καρόλου Ε '
‘Η θυγάτηρ τής Ισαβέλλας άπεβίωσεν ένθωρδεσίλλαις 
τήν 4 Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1853 , χαταλιποΰσα τώ 
ΐ»χυροτάτω ήγεμόνι τβΰ αΐώνος τά εύρυ^ωρότερον χαί 
πλουίιώτερον χράτος τή; ύφηλίου.

(έχ τοΰ Γαλλιχοΰ.)
Α. Κ.

Κ Ε Φ Λ Λ Ι Κ Π  ϋΟΙΛ'ίΙ D A PA  Σ Ι Ν Λ Ι Σ

Ά πάση ; τής Ευρώπη; τά βλέμματα είσί νΰν έ. 
στραμμένα προ; χήν Σίναν, τήν άπέραντον μέν, ολίγον 
?έ γνωστήν ταύτην χώραν, ή; τά διηγήματα τών ιερα
ποστόλων καί τών περιηγητών παρέστησαν ώς τήν 
κοιτίδα άπασών τών τεχνών καί έπιετηυών. Δέν θεω- 
ρρϋμεν λοιπόν άπό σχοποΰ νά θέσωμεν ύπ'όψιν τών 
αναγνωστών μας δραμά τι πρό ενός περίπου αΐώνος 
έν τή πρωτευούση τοϋ ούρανίου Κράτους λαβόν χώραν. 
Τό δρόίμα τοίχο, ή μάλλον ή δίκη αοτη, ή; τάς πε
ριέργους λεπτομερείας όφείλομεν είς τινα έξοχον δι
πλωμάτην διατρίψαντα έπί πολύν χρόνον είς Καντών, 
διαμένει είσέτι ζωηρά έν τή μνήμν; τοϋ Σι-ιχοΰ λαοΰ.

Ή  νομοίεσία τοΰ σοφοϋ τούτου λαοΰ ές·ίν υπογραμ
μό; αυτής τής σοφίας. Παρά Σίνβις αί ποινοί είσίν 
ώς έπί τά πλεΐίτον τό πρόστιμον, ή φυλάχισις, ή μα- 
στίγωσις καί ή έξορία εϊς Ταρταρίαν. Πράς έφαρμογήν 
χεφαλιχής ποινής απαιτείται ή υπαρξι; έγχλήμτος χα
τά τής πολιτείας, κατά τοΰ αύτοχράτορος, ή χ ύ  σ ι ς 
α Γμ α τ ο ς, έγκλημα άνεπίδεκτον χάριτος ή έλαττώ- 
σε**ς ποινής. Παρά Σίναις δέν ύπάρχιι διάχρισις 
μεταξύ τοϋ προμελιτημινου καί τοΰ άχουσίου φόνου. 
‘Η κλοπή δεν έπάγεται τάν θάναχον, έκτος άν αΰτη 
έ τ ε λ έ ϊθ η  διά προσβολής £κατά προσώπου. ‘II μέτρια- 
σις τής πβίνής δεικνύει Έ τι τά έγχλήματα εί οί σπά
νια- τώ δντι, ίΧίγα έξ αύτών παρουσιάζονται εκτός 
έν χαιρώ λιμοΰ, όστις συνήθως χαταμασχίζεΓ χά; δ ια '  
φόρους επαρχίας τής Σίνας σχληρόχερον ή άλλο τι
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μέρος τη; Ευρώπης, χαί διτοι» ή αύστηοότης τής ποι
νής δέν δύναται ν ’ α ναχ α ίτ ισ η  τούς έ*όχου;.

Μεταξύ τών δανατκών ποινών, τή< άγχόνην δεω 
po'JTtv έντιμοτέραν τή; άποκεφαλίσεως’ διότι ί) απώ 
λεια μέλους τίνος τοΰ σώμιτος δεωρείται παρ’ αύ 
το?ς ώς δυσρημία μεγίστη. Ύκήρξαν παραδείγματα 
καδ’ α δ έγκληματίας άντεκατεστάδη ύφ έτέρου- 
δ» x it ο! νόμοι άπαγορεύουη τοΰτο, οί δικασταί ομω; 
τό έπιτρέπουσι' τοιουτοτρόπως δ υίός δύναται νά · η 
τήση νά ΰπ-στή την είς τόν πατέρα ε*ιβληδείσα* ποί 
V ;ν, όπως άπαλλάξ)) αυτόν τοΰ πόνου. ‘ Η διεύδυνσις 
τών φυλακών έστι καλώς κανονισμένη· δέν εγκλείο»- 
τχί Ιν τω αύτώ τόπω οί κακούργοι μετά τών διά χρέη 
φυλαχισμένων (τό μετρον τοΰτο μόλις πρό 30  έτών 
είσήχδη είς τήν Γαλλίαν! ) χαι δέν έαιτρεπεται αύτοί; 
βΰδεμία συγκοινωνία" διότι βάρβαρο; χαϊ ανήίιχος 6s- 
εβρείται h σύ»δεσμο; τοΰ εγκλήματος μετά τής ά- 
φροσύνης καί τής δυϊπραγίις. yAv όφειλέτης παρα- 
8 ^ΰ; εί; τού; δανειστάς όλην αύτοΰ τήν περιουσίαν δέν 
δυ·η6ή νά ΐχα*οποιήσγ) αύιού:, καταδικάζεται νά φιρί) 
δημοσίω; ζυγόν περί χέν τράχηλον, καί τοΰτο δπως 
ή οικογένεια αΰτοΰ ά»αγκασδή νά τόν έλευδερώση, αν 
Ιχη τά μέσα. Ά ν ό όρειλέτης κατέστη άναξ όχοεω; 
£*εχα παιγνίου, ή άλλης τινός κακής συμπεριφορά;, 
ύρίσταται σωματικές ποινάς χαί τήν εξορίαν είς Tap 
ταρίαν. Κατά τινας περιπτώσεις, δύναται τις νά πω* 
λή?3 εαυτόν ώς λ. χ . διά ν’ άποχίτ^ τά πράς τό στέμ 
μα χρέη αύτβΰ, διά νά βοηδήσΐ) τόν πένητα αύτοΰ 
πατέρα, ή διά νά ένταφιάσι; αυτόν έν περιπτώσει 9α- 
νατου. ‘Ο πωλήσας εαυτόν Ιχει τό διχαίωμα μετά 
εΐχσσαετή δουλείαν, ν' άναζητήσ;, τήν ελευθερίαν, άν ή 
Ιν τή δουλεία δαγωγή αΰτοϋ ύπήσςεν άμεμπτος, έάν 
δέ τουναντίον δέν διήγαγε χιιηστώς, δ «μένει δοΰλος 
καδ’ δλον αύτοΰ τάν βίον, αυτός τε χαί τά τέκνα του, 
ατίνα τυχόν έπώλησε μεδ’ έαυτοΰ. "Οσσι τών οφειλε
τών τοΰ Αύτοκράτορος δολίως κηρύξωσι πτώχευσι», 
τιμωρούνται διά τοΰ πνιγμόν. Ά ν δμως ουτοι συνι 
π ιία  άτυχημάτων πτωχεύσωσι, τότε ή ποινή περιορί 
ζεται είς τήν έκποίησιν τών γυναιχών χαί τών τέκνων 
αυτών, είς τήν δήμευσιν τής κτηματικής αυτών πορι- 
ουσίας χαι είς τήν εξορίαν. Τά συμφέροντα τοΰ Αΰ 
τοχράτορος προτιμώνται πάντων τών λοιπών· οΰδεμία 
κυριότης χαίρει άκοχλειστιχότητος ε’νώπιον τών δικαι
ωμάτων τοΰ ίιροΰ τούτου προσώπου. ’Εν Σίνα αί δίκαι 
τ ιχ έω ς περατοΰνται·-διότι αυτόθι δ ζήλος τοΰ άπονέμειν 
τήν δικαιοσύνην δίν πολλαπλασιάζει ιπ ’άπειρον, ώς άλ- 
λαχοΰ, τού; τΰπους χαί τάς διαδικασίας. ‘ Η κυριότης 
οιαδήποτε χαί άν fj, ύφίσταται τοσοΰτον άαλώς, ώςε 
ούδεμίαν παρέχει αφορμήν άμφισβητήσεω;. Αί ιτηγαί 
των διαφορών είσί λίαν σμικραί παρά Σίναις ενεχα 
τής άσημότητος τοΰ μετά ξένων λαών έμπορίου αΰ- 
τών, τής μονοδικότητος τών άρχών αΰτώ*, τών έβί- 
μων, τών ιδεών τοΰ είδους τή; χοινοκτησίας, έν η ζώ- 
σιν οί πλεΐστβι έξ αύτώ», καί έξαιρέτως ενεχα τής έν 
τα ϊ; οΐκογενείαις έπιχρατούσης ομονοίας. Άλλά χαί 
ί< Σίνα, ώσπερ καί παρ όλοι; τοί; εδνεσι πσ(5 ο?ς δ 
δικαστικά; πολιτισμός έπροώδίυσε, τά χρήματα είσί 
ιό χυρ’.ώτίρον έλατήριον έν τοί; δικαστηρίοίς, χαί σι>-

νήίω ; τό δίκαιον εύρίσκεται είς τό βάθος τοΰ μ«γα- 
λειτέρου βαλαντίου.

Α ΰ ’ αύτάς ουτος ό λαός, ί  π 7ραβλέπα>ν διαταρατ- 
τομένην τήν ισορροπίαν τής πλάσιιγγος τής δίκοιο- 
συ·ης -ώ* ίδιωτιχών συμφιρόντων, έγχουχαται έπί τξ  
πολιτική δικαιοϊυν^. Τά άνώτατον δικαστήριον, προε-  
δρεοόμινον ύπά τοΰ αΰτοκράτορος, διχάζει δλα τά έγ- 
κληματα τα πραχθέντα κατά τών κα9εβχώτο)ν, κα
τα τής τυχη; τώ» έπαρχιών χαί τών πολιτών τβς α 
πόπειρας κατά τοΰ προσώπου τοΰ αΰτοχοάτορος χαί 
τών μεΛών τής αύτοχρατορικής οίχογινείας. Τά άνώ. 
τατον τοΰτο δικαοτήριον συγκειται συνήθως έχ 3 0 0  
μανδαρίνων τής πρώτης τά ξ ιω ;' δ κατηγορούμενος 
·>ΰτό; έαυτόν ύπ«ρ«3πίζεται, καί δφείλει ν’ άπαντα είς 
α; έπί 36  ήμέρας υποβάλλεται ανακρίσεις" τήν 37ην, 
περί τήν εσπέραν, ό μανδαρίνος Άκο-φί (γραμματιύ;), 
συντάσσει τά πρακτικά τή; διαδικασίας, γ'νεται άκο- 
λούΟω; ή ψηφοφορία, καί ό αΰτοχράοωρ αΰτός α πα γ
γέλλει τήν άπόβασιν. Κατά τό 1747, δ βΰχοχράτωρ 
Κιε»* Αόγγ, έ’γγονος τοΰ Σχούν-Τοί, πρώτος αΰτο· 
χράτωο τή; Ταρταριχής δυναστείας, ηγεμών προικισ
μένος ΰφ ολων τών ε ίς αρχηγό» μεγάλου λαοΰ αναγ
καίων άοειών καί προτ*οημαχων, μαθών δτι δ Φόγγ- 
Χί, μανδαρίνο;, διοικητής τής ευφόρου καί έμποριχής 
έπαρχιας Σχέν-Σί, διά τών βιαιοπραγιών xat αρπαγών 
αύτοΰ κατέστη μισητό; εΐς τού; λαού; δ '  ή τύχη τώ 
ένεπιστεύΟη* έρεδισδεί; δ’ Ιτ: μάλλον ύπά τοΰ πράς αυ
τόν συγγενικοΰ συνδέϋμου, διότι πρό τινω» ετών είχ* 
5ώσ·ι αύτώ εΐ; γάμον ήγεμονίδα τινά έκ τοΰ οίΰτοκρα· 
τορίχοΰ οίκου, άνεχάλείε αύτά» εί; Μεχΐ'ον, δπως δώ- 
ιη εϋδύνας τής κατά τή» άρ/ήν διαγωγής του. ιΟ 
Μανδαρίνος πεποιθώ; εί; τόν πλούτον αύτοΰ, χαι νο* 
μίσας διι διά τής έπι^οής τή; σύζυγον του ή?ά/ατο »’ 
άποφυγ^ τόν έπαπειλοΰ»τα αύτίν κίνδυνον εΐλδίν είς 
Πεκϊ»ον, οπου 4 αύτοκράτωρ διέταξε τή» ιί»ευ ά»αβσ· 
λή; εΐς τά έν τ-fl αύτοκρατοριχ* περιφερεία φρούριο* φι- 
λάκΐσίν του.

Τό άνώτατον δι/αστήριον συνέστη, καί διακόσια 
πλοιάρια μετεβίβασαν έ* τής Σί»·Γάν Φού, πρωτευ- 
ούοης τή; έπαρχία; Σχενσί, πλέον τών διακοσίων μαρ· 
τύρων. Αί συζητήσει; ηρξαντο πάραυτα.

Αί κατηγόριαι ήσαν έπιβαρυντικ«ί διά τόν Φάγγ» 
Χί, άλλά μεταξύ τώ» άλλων καταδέσεω» ή τοϋ Φό- 
άμ, χρυσοχόου έν Σίν Γάν-Φού έφάνη σοβαρωτέρα 
καί τρομερωτέρα. Ό  διοικητής Μανδαρίνοι είχε λά
βει παρά τοΰ χρυσοχόου τούτου, λόγω έξαιρέσεως τών 
τριών αΰτοΰ τέκνων άπό τής στρατιωτικής ύιιερεσίας, 
8 0  τεμάχια χρυσοΰ κοιί αργύρου. Καί ομως, παρά τήν 
9υσίαν ταύτην, ητις σχληράν έπήνεγχε πληγήν είς τήν 
περιουσία# τοΰ έμπορου τούτου, οί δύο αΰτοΰ υίοί έ- 
λήφδησαν στρατιώται, |ό δέ τρίτος ήναγχάσδη νά ύπε- 
ρετή άμισθ! είς τά γραφεία τών τελωνείων τής Καν- 
τών. ‘Ο χρυσοχόος έπορεύδη είς τό παλάτιον τοΰ δι- 
οικητοΰ, οπου πικρώς π»ραπονοόμενος άπ^τει ή τούς 
υιού; ή τό χρυσίον άλλά κακής έ'τυχεν υποδοχής· ά- 
πεπέμφδη ύπό τών φυλάκων, έ^ραβδίσδη καί τέλος 
έφυλακίσδη μετά τή; γυναιχός κα! τών δυγατέρω» αύ

τοΰ εντός σκοχεκης καί δυσώδους φυλαχή;, δδιν μόλις

άνεϋρ* τήν ελευδερίαν έπί ύποσγ_εσει νέα; προσφοράς, 
έχ 15 τιμαχίω* χρυσού και 30 μαργαρίτω». Ό δυσ 
τυχή ; ^υτος παντελή ύποοτάς καταστροφήν, «κ τή; 
πρώτης ταςεως των ηολιτώ», έν ^ διεχέλει προτερον, 
χατεβιβαοδη εΐς τήν τρίτην δ ότι ϊν Σ'λα οί ποΛΪται 
διαιρούνται εί; ζώνα; ή τάξεις, ί ;  δέν ίύνσταί τις ν* 
ύτερπηδήσΐ) Ι»ευ είδιχοΰ βουλιύμα-.β; τ ο ΰ  Μα>δαρινβυ 
τής έπαργία;" ή δ’ ίν ταΐς χατηγορίαις ταύτ*Κ είς το 
πρόσω ή τά όηί^ω μεταβολή βημειοΰται έ* τώ ετησιφ 
πρωτοκόλω όπερ οί Μανδαρίνοι πέμπουσι *ρβς ιόν αυ
Ί ο κ ρ ά τ ο ρ α .  , Λ

Τ ι μ ή  λ ο ιπ ό ν  π α ρ α χ ο λ ο υ δ ε ΐ  τ ή ν  π ρ ο β ίβ α σ ι ν  κ α ι  &us- 

φ η μ ί α  τ ή »  χ α τ α β ί β α ο ι ν ,  έ κ τ ο ς  ά ν ,  ώ ς  συνεοτ,  τ φ  δυσ 
τ υ ^ ή  χ ρ υ σ ο χ ό ω ,  ή κ α τ α β ί β α σ ι ς  α ΰ ' η  έ γ έ ν ε τ β  ο υ ν ε ι ι ε ι α  

ο ι κ ι α κ ώ ν  δ υ σ τ υ χ η μ ά τ ω ν .  Α υ τ η  ή έ ν  τ ή  π ο λ ι τ ι κ ή  κα  

τ α σ τ ά ο ε ι  τοΰ  y p u s ^ y o o u  ο υ μ β ά σ α  μ ε τ α β ο λ ή  ε π ε σ υ ^ -  

χ υ ρ ί ω ς  τ ή ν  π ρ ο σ ο χ ή ν  τ ο ΰ  α υ τ ο χ ρ α τ ο ρ ο ; ,  ο σ τ ι ς  εκ  τ ώ '  

π ρ ο τ έ ρ ω ν  έ γ ν ώ ρ ι ζ ε  τό Φ ό  ά μ  ω ;  τ ι . α  τ ώ ν  ε π ι μ ε λ ε σ  

ι έ ρ ω ν  κ α ί  δ ρ α σ τ η ρ ί ω τ έ ρ » »  έ μ π ο ρ ω ν  τοΰ^  κ ρ α τ ι ι υ ; .

Οί πολυάριδμοι μάρτυρες χληβέντε; εχασ >ο, u ia i 
ίίρ ω ς , άπεχάλυψαν τάς ύπά τνΰ Φάγγ Χι κατά την 
έξάσκτ,ιιν τών καδηχόντων αύτ·ΰ πρβχδείοας χα*ΐας 
χαί βιαιοπραγίας, τήν βυλαργυρία», τή» αΪ3χροχιρδία» 
χαί τή* βαρβαρότητα αύτοΰ. Μειά τήν χαταΟεσιν τώ. 
μαρτυριών, έχορήγησαν τώ κατηρρουμέ ω τά» εΐς απο
λογία» χρόνον. ‘Η άπολογία διήρκεσε τρεις ολοκλήρους 
ήμέρας' έδειξε δ έ* αυτή προτερήματα ανδρος ίκανοΰ κα 
δει»»ΰ περί τά πολιτικά- άλλ’ ή φω*ή τώ» ΰπ αύιοΰ κα 
ταδυναστευδέντων ύπήρξεν ίσχυρωτέρα τή; ευγλωττίας 
καί τή ; ίητορικής αΰτοϋ δεινότητβς.Τή» 37 ημέρα»,πιρί 
αήν μεσημβρίαν, τοΰ Μανδαρίνου Ά κο-φ ι (γραμματε- 
εος) συντάξαντος τά πρακτικά τή ; κ'.τηνορίας * » ί^ “ζ 
δικαιολογήσεις τής απολογίας, προέβησαν είς τη» διά 
οκεψιν. Ό  Φ άγγ-X i πσμψηφί χατεδιχάοδη είς δα 
νατον, ή περιουσία αύτοΰ εΐ; δήμευσιν κα̂ ί ο.ανομή- 
μεταξύ τών άπε'ραρίδμων δυμάτω,ν καί δ οιχος αύτοΰ 
είς έκ 6εμε: ίων κατεδϊφισι*. Ό αυτοκρατωρ άναβά, 
έπί τοΰ δρό.ου (διότι, διαρχ<-ύσης τής διαδικασίας, δ 
αρχηγός τοΰ κράιους καδηται υπά ε*ρας ίμοιας τϊ, 
τώ» άλλων δικαστώ») άινήγγηλ* οτεντορ»ία φωντ 
τήν έ ξής άπόϊασιν.

• ιΦ ϊγγ-Χ 'ι, τό άνώτατον διχαστήρεβν σί κατοοι 
κάζιι είς δάνατο», ή περιουσία σου δε/ει δημευδή χαί 
έχπο ηδή πρός δφελος έχείνων ου; κατέιτησας^ δυστυ
χ ε ίς . καί έ·)ώ, δ υίος τοΰ Τιέν, χυριάρχης απόλυτος 
τοΰ ουρανίου κρατου:, πατήρ τών δυστυχών καί δρφα 
»ών, υπερασπιστής τώ» καταδυ»αστευομίνων, επικυρώ 
τήν άπόφασιν. Ναί, Φάγγ XI, έπικυρώ τήν άπόφα»;», 
jo i ένεβιστεύδη» μέρος τοΰ λαοΰ μου όπ»ς καταστή- 
σης αΰτόν εΰίαίμονα' σύ δέ τουναντίον χατιστησας 
αύτόν δυστυχή σοί μετέδωκα άχτϊνα τής ισχύος μου, 
χαί μετέβαλις τήν ακτίνα ταύτην εΐς άνεμον λοιμοφό 
ρον· *έ ένέ?υσα τά όπλα τής δικαιοσύνη;, τής τιμή; 
καί τής ύπολήψεως, σύ δ' Ιρριψας αύτά ώς άνανδρος 
στρατιώτης, όκως ένδοδής όπλα έλαφρότερα, τόν δό 
λον καί τήν αδικίαν. Φάγγ Χ ί, είσαι ανάξιος των 
τίτλων τοΰ μανδαρίνου διών σ ετιμησα, οέ απεκ^υω 
eOtv αύτών, χαί σέ καταδικάζω’ άλλα διατελών πρός

σέ ώς πατήρ σοί συγχωρώ τα εγκλήματα σου, καί 
δέομαι τοΰ Γιέ» νά δεχδή ως αφεσιν τώναμαρ>ημά 
των σου τήν δυσίαν τής ζωής σου. ·

Τή; άποφασεω; ταύτης άπαγγελδείσης, ί  αυτοχρά- 
τωρ άηεσύ^δη, ci δέ φύλακες άπηγαγον τόν κατάέιχον 
εΐς τά δεσμωτήριον.

Τήν επαύριον ικρίωμα διακοσί«ν περίπου ποοών 
δψους ήγίρδη έπί τής Βαούρ-Τασχω (επυήμου π λ α 
τείας τού ΙΙεκίνου). Σημαίαι λευχοχροοι καί ταπιτες 
τοΰ αύτοΰ χρώμαχο; (τό λευκά» παρά Σίναις εατι 
χρώμα πέ»δου.) έκόιμου» τά χυριώτερα κτίρια  ̂ καί 
αύτά τά ανάκτορα· διύτι εν Σίνα ή ποινή άνδρώπου 
δίωρεΐτοι ώς δυστύχημα δημόσιον. Πλήδος άνορίδ. 
μητον έχάλυπτε τάς πλατεία;, τάς άγυιάς και τά , 
άκτά;, οδεν ή έπικήδειος πομ<ιή έμελλε νά ίιέλδυ- 
ισχυρόν δέ σώμα στρατιωιώ», αυγκείμενο» ίκ Τα^τά- 
ρων καί Σι ών, κλιμα*ηδόν διιτέδη άπό τής φυλαχίς 
μίχρι τή; πλατείας τής καιαδ’.κης, ητοι έπί έπιφανειας
δύο περίπου λευγώ».

Μ ι»  ώρ'ϊν πρά τής δύοε«ς του ηλίβυ, τρεις π υ 
ροβολισμοί' άνήγγειλον τήν έκ τοΰ δεσμωτηρίου άνα- 
χώρησιν τοΰ καταδίκου διά τόν τόπον τής έκτελέοεως. 
•Η άυαξα άφ’ η; ώχεϊτο ίσύρετο ύπό τεσοάρων ίππων 
τυφλών, έστερημενω» χαίτης καί κερκης. Ο κατάδι
κος ΐστατο δρδιος, τήν κεφαλήν άσχεπής στηρι · 
ζόμε>ο; έπι τεσσάρων δημίων μα^αιροφόρων. Ίρία 
τάγματα ίκ τής Ταρταριχής καί Σινικής φρουράς 
ουνώδευον τή» αμαξαν, βραδέως προχωρούσαν έν τω 
μέσω 'ής μεγάλης πληδύος τοΰ λα&ΰ.

Άφιχδείσης τής συνοδείας είς τήν πλατείαν^ τοΰ 
Βϊούρ Τασχώ, δ κατάδικος καταβάς τής άμάξης, άνέβ^ 
μ.τσ'χόπου, στηριζόμενος έπί τών τεσοάρω» δημίων 
ιάς διακοσίας πεντήχοντα βοδμίδας ιοΰ πηγματο, 
ήμίσεια ώ ?α παρήλδε μέχρι τή ; άναβάοεως αύτοΰ 
έπί τού δΛείρίου σβνιδώματος. Αμα φνάσαντος, τέο* 
σάρες ^οβδούχοι ίστάμε-οι έπί τών τεσσάρων γω ν^ ν  
τοΰ ικριώματος, άνεβοησαν προς τον λαον. ^

—  «Τή δικαιοσύνη τοΰ Τιέν καί τοΰ κυριάρχου τοΰ 
ουρανίου κράτους, δ Φ άγγ-Χ ί, μανδαρίνος, χαταδικα^ 
σδείς έπ’ έγχ'ήματι κλοπής και δωροδοκίας ί »  τξ 
δημοσία υπηρεσία, δέλει λάβει τήν είς τούς δυ-άστας 
τοΰ λαοΰ έπικειμένήν ποινή»·»

Είτα, στραφίντες πρός τό ικρίωμα άνεβόησαν.
  Λημιοι, έκτελέσατ» τήν ποινήν !
Οί δήμιοι έδεσαν τόν κατάδικον έπί σχίμποδ;ς 

λίαν υψηλού, χαί ««ριβαλόντες περί τόν λαιμόν αΰτοΰ 
βρόγχον, τόν άπηγχόνισα». Συγχρόνως τρομερός κρό
τος χάλκινων μοιισικών οργάνων έδόνησε τό» αέρα* c i  
δέ ραβδούχοι ανέκραξαν.

—  Δικαιοσύνη δεδοται! (
Καί τό πλήδος άπεσύρδη βραδυπορουν χα6 όλας

τάς δ’,ευδύνσεις.
Τό άμερολήπτου δικαιοσύνης τρομερόν τούτο ταρα- 

δείγμα αίσια πσρήγαγεν αποτελέσματα' άπό τοΰ 1747 
μέχρι τοΰ 1 7 9 6  ούδεμία κεφαλίχή ποινή έτελεσδη 
έν Σίνα·

Τό έθνος, (δόν τόν έπ άγχονης ατίμον δανατον 
άνδρός περιωνύμου διά τά φώτα καί τό γένος αύτοΰ,



μανδαρίνου συγγινιχώ; συνδιδιμένου μ ιτά τής «ύτο- 
κρατοριχής βίκογβνεία;. έννόησιν οτι ούδέν άπό τοΰδι 
ήδύνατο »ά έμποδίση τήν έραρμογή* τών νόμων, χαί 
ότι ούδιίς πλέον ατιμωρητί ήδύνατο να φανή σκληρός, 
προδότης ή τύραννος. Οί έπιδυμοΰνχις τήν κακή» 
διιύδυνσιν τών δημοσίων πραγμάτων έγιναν προιικτι- 
χοί, οί δέ τίμιοι έξη σφαλίσδησαν.

Διά τή- σωτηριωδους δέ ταύτη; αύστηρότητο;, δ 
αύτοχράτωρ κατώρδωσε, τοΰ; μέν καχοΰ; νά διαχηρΐ; 
ένίός τοΰ εαυτών καδήχονχος, τού; δέ χρηστού; έντός 
τή; npc; σορην κυβερνησιν Οριιλομένη; έμπιιτοσώνη;.,

‘Ο Σινικός λαό; ζωηράν σώζει ιίσέτι τήν άνάανη- 
σιν τή; αξιομνημονευτου ταύτη; δικαιοσύνης· έ οέ έν 
τα ϊ; cost; τοΰ Πικίνοιι όχλος λέγει ένίοτε προ; τοΰ, 
νέου; μανδαρίνους τοΰ; λησμονβΰνια; τά έαυτών κα- 
θηκονια και τήν ύπιροχήν τώ* εαυτών φώτων. «Μή 
Ισο ύπερόπιης, ή αγχόνη του Φάγγ-Χί δέν χαιιρα- 
γωδη υπά "ών μυών 6 Si αίτοχράτωρ έπαγρυπνϊΐ έπί 
τοΰ λαοΰ » ‘Η παροιμία αυτη έστ'ιν ή άπλοϊχή απο
λογία  ̂ τής Σινική; κυβιρνήσεω; καί τοΰ κυριάρχου τοΰ 
διιυδύνοντο; τά ; τύχας λαοΰ άξιου νά διατηρήσω τοΰ; 
νόμου;, τά ή9η καί τήν διά τεσσάρων καί έβ'ίομή- 
κοντα αιώνων μετριορροσύ*η; καί σορία; κεκττ,μένην 
ανεξαρτησίαν αΰτοϋ. (ίκ τού Γαλλικού)

Α. Κ.

ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟΝ.

Καδ’ ώραίαν τινά θερινήν πρωίαν τοϋ ίτου; 1856, 
οώμά τι στρατιωτών, διευδυνόμενον ι ί ;  Παρισίους, έ- 
σταματησεν uni τα τείχη τή; Κ ρήνης  ό Ερρίκος, 
μεγαλοπρεπές οΐχοδομημα ιής Αναγεννήσεως ύψουμε- 
νον παρά τήν Καην. Ω; συ»ηθως συμβαίνει ε ί; τοιαύ* 
τα ; περισχασιις, οί στρατιώται ουτοι, ώ ; ή ιύταξία 
ούδέν t:^ e χοίνόν πρό: τήν τών σημιρι»ώ* Γαλλικών 
στρατευμάτων, εις μυρία; παρεδίδοντο αταξία; άς οί 
αξιωματικοί αυτών ούδολω; έρρόνιιζον νά περιατεί- 
λωσιν. Οί κακοήδει; ουτοι χαχαλαβόντις καλύβην τινά 
χωριχοΰ ’ διήρπασαν αυτήν μ ^ ά  θηριωδία; ή ιις μ ίλ ι; 
ήδελον επιτραπζ έντος χατακτηδείση; χώρας. Ένω οί 
μέν έκένουν τά πλήρη οίνου καί σικέρης βικία τοΰ κα
λού ανθρώπου, οι δέ εσραζον ανηλεώς τά πτηνά αυτού, 
·\ ^  «ρ,δάβδιζον αύτόν όπως περιστιίλωσι τά ; κραυ 
γά ; ά ; αντετατιεν ιίς^ήν βίαν, πλανοδιοπώλης τ ι; ( 1 )

( 1) Π.Ιανούιο.πωλης, ό γα.1.1ισι\ colporteur. 
Κ α λ ε ί τ α ι  ύ  ουτω παρα  Γά.Ιλο ις ό χαθ' o d o r  .τω - 
Λών εμπορεύματα.

(colporteur) ερά*η πιρί τήν έιέραν «χρ«ν χή;
Αμα (δώ< τοΰ; στρατιώτας, ήδέληοε νά λοξοδρομήσω 

διότι, ώ ; έπόμενον, τό χιβώτιον όπιρ έφιριν έπ' ώμων 
δέν η ίελιν εισθαι ποσώς έν άσφαλεία μεταξύ τών ταρα· 
χοποιών εκείνων· άλλά δοστυχώ, έφωράδη.Τέσσαρις έξ 
αύτών δριμόντες πάραυτα πρό; τον έμπορον συνέλαβον 
χαι άπ~]γαγον auwv έκό*τα άχοντα έ<ώπιο» του μεγά
ρου. Αν χαί Ιουδαίο;, ώ ; ιύκόλως ή5ύνατό τις ν’ 
αναγνώριση αύτό» έκ τοΰ ίματισμοΰ καί τοϋ βαδέος 
πώ;ω*ος, δέν έραίνιτο όμω; ανησυχών διά τά ρορτίον· 
τά βλέμματά του έστρέροντο πλήρη άπελπυίας πρό; 
τι»α νιά,ιδα έξαιαιου κάλλους, στηριζομένην έπί τοΰ 
οραχίςνο; του καί πιρισφίγγουσαν αύτόν μ ιτά ζ«η^οΰ 
τρόμου.

Είτε οτι ετιρποντο ι ί ;  τ^υ; φοβους τώ# δυο όδοι- 
πόρων, ιΐτε  ότι πραγμιτιχώς διιλογίζοντο νά ληστεό- 
σωσι τον έμπορον καί νά ίξυβρίοωσι τή* βύνιρορόν 
του, διέταίαν τώ γέροντι ν’ άνοίζη τό χιβώτιον όπιρ 
έρερεν έπ ωμων καί νά διίξη αύτοί; τό ίμπιριεχό· 
μενον. Ενώ δ δυστυχή; ’Ισραηλίτη; τρέμω» ήτοιμά- 
>,»το νά ύπακουιη, αίρνη; έγκιταλείπει τό χιβώτιον 
<αί σπεύδει ιίς βοήδιιαν τ ζ ; νιάνιδο^, ή τ ι; σπαραξι* 
χαρδίους έξιρερεν οίμωγά;, διότι ατρατιώτη; τ ι ;  οί- 
νοβαρή; έπροσπάδει νά τήν άσπασδή. ‘Ο στρατιώτη; 
μηδόλω; ένδίδβν εί; τάς δεήυεις χοΰ δύστυχου; ’Ιου
δαίου έριριχο αΰδαδέϊτ«ρον. Παράροβος γενόμενο; ό 
έμπορο;, εσυρι» έγχειρίδιον χαί ήτοιμάίετο νά κτυπή- 
ση τόν στρατιώτην, οτε τρίχο; δδοιπόρο; ερδασιν έπί 
τή; σκτνή;. Ι3ων τήν νεάνιδα άγωνιώσαν εί; τάς άγ- 
κάλα; τοΰ στρατιώτου, άρίππιυσιν έν ριΐ;ή όρδαλμον,. 
χαι συρα; το ξίρο; διέταξε τω οίνόρλυγι στρατιώτη, 
νά έγχαταλειψη το δυμά tou. ‘U σ τ ρ α τ ιώ τ η ς  ύπήχου* 
σιν ίνστιγματικώς· ό δέ πλανοδίΛώλης, άρπάσας ιίς 
τα; αγχάλας αυτοϋ τήν σχεδόν ήμιδα*ή ®ύντρορόν του,, 
εσπευδβ ν awouaκράνη αύτήν τοΰ κινδυνώδους εκείνου 
μέρους. Τοσαύτη δέ οπουδή έχρήσανχο, ώστι ουδόλως 
έσκέρδη περί τοΰ ρορτίου, όπιρ έγκαχέλιπεν ι ί ς  τήν 
διάχρισιν τών άρπάγων.

Ο ιίς  βοήθειαν χοϋ έμπορου δρακών ξένος, χή» 
αυτήν 0ιλω  νά δείξιρ εΰσπλαγ^νίαν χαί πρός τά έμπο- 
ρευματα, άπιραιισε νά σώση τήν πιριουσίαν τοΰ άθλι
ου πλανοδιοπωλου, όστις ολίγον κατ εκείνην χήν στιγ« 
μήν έμιρίμνα πιρί τοΰ κυρίως άπαοχολοΰντ»; τοΰς άν· 
δρώπους τοΰ είδους του. Άπευβύνδη πρός τοΰ;
• ιρατιωτας, καί διέταξιν αύτοϊς ού μόνον νά παύσωσι 
της διαρπαγής, αλλα καί ν άποδώιωσι πα» ο ,τι ιΐγον 
λάβει. . λ

Τη* διαταγήν χαύτη» ύπιδέχβηιαν μετά γογγυσ
μών, δργής κβί γέλωτος άπειδείας.

Από τίνος ένεκραξεν ό οδοιπόρος, δείξας τά τ 4 

στήθος «υτοΰ καλύπτονχα στρατιωτικά παράσημα, άπό 
τίνος οι Γάλλοι στρατιώται δέν ύπαχούουσι πλέον ιις 
αξιωματικόν χής Χριστιανικής Αΰτεϋ Μιγαλειότη- 
« « ;

Αρ οτου εχουσι Λοχαγόν Γνα δίδη αύτοϊς διατα· 
γας καί απαντά πρός τάς έπιμβαίνοντα; ε ι; τά καδή- 
κοντα του, άπήντησίν ι ί ;  τών άξιωμχτικών τοΰ σώμα
τος.

‘Ο £ένο; στραρεί;, έχ«ιρετησε τόν αξιωματικόν, κα! 
είπε μ ιτά  πολλή; φιλοφροσύνης.

—  Έ '/ιτε δίκαιον, κύριε. Εάν σας Ιβλεπον, ήδι- 
λον *πιυδυ»9ή προς υμα; οπω; έχδικηθώ τοΰ; κακοη- 
δει; τούτου;.

—  Οί στρατιώται μου δέν ιίναι καχ>οήδεις, διεχο- 
ψ*ν αΰτό* e Αοχαγός, όστις έδρασύνδη ίδών χήν γλυ- 
κύτητ* μεδ’ δ ξένος έλάλιι.

‘Ο άξιωμaxικόc ίμειδίασι, χαΐ προσχαλέσας διά 
νεύμαϊος τόν Ιουδαίον.

—  Έλδέ, ιίπε πρός αύτόν, μή ροβου, άνάλαβε τό 
χιβώτιον σου, κοί δέχδητι τό βαλάντιον τοΰτο προς 
άπϋζημίωσιν τών όσα σοί άρήρεσαν.

‘Ο ’ Ιουδαίο; έδιώρησεν άλληδοδιαδόχως τόν αξιω
ματικό» καί τό βαλάντιον, καί μετά μικρόν δισταγμόν, 
ήτοιμάζιτο νά χιίνη τήν χείρα πρός τό άργυριjv, άλλ 
ή νιανις Ιμπόδισε* αΰτόν διά κινήματος εκφραστικού 
άγανακτήσεως

—  ‘Ο πατήρ μου σας εύχαμστεΐ, κύριε αξιωμα
τικέ, είπεν ή κόρη. Ή  προξινηθεΐσα ζημία tivat μ ικ
ρά; άξια;. Ό  δίό; άνταμοίψοι υμα; διά τήν γενναίαν 
ταύτην προσφοράν καί πρό πάντων διά τήν καλοχάγα 
θία* κ*1 τήν γενναιότητα μ»9' η ; ουνεδράμετε γέροντα 
άοπλον καί κόρην ασθενή.

Ό  άξιωματικό; έχπλαγείς διά τήν τόσην ιυαισδησίαν 
καί τήν στωμυλίαν μ ιβ 'ης έξερράζετο ή ώραία όδοιπό 
ρος, έμειδίασε καλοκάγάδως, χαι προσαγορεύσας βα 
Θύτεοον ή όσο» ή ταπιινή τής νεάνιδο; ένδυμασία άπήτει, 
ήνάγκβσιν αύτήν νά διευδυνθή πρός τήν Ιίάην όσον 
τάχιστα. Είτα, στραριίς πρός τόν λοχαγόν, όστις καγ 
χάζων έδεώριι τήν υπό τούς δρδαλμού; του παριστα 
νομινην σκηνήν1

Τώρα, κύριε, είμαι εϊς τάς διαταγάς σας· ό<ομά 
ζομαι Μαρκίσιος Φίλιππος τοϋ Σενανκούρ. Ωσπερ 
υμείς,, έχω τήν τιμή» νά διατελώ υπό τήν δπηρεσίοιν 
τής Χριστ. Αύτοΰ Μιγαλειότητος, ώς λοχαγός ιίς  τά 
στρατεύματα αυτή;. Δύο ικ τών κυρίω* άξιωματικών 
«τας θέλουσι μέ τιμήσει άναδιχόμενοι τή» θέσιν μαρ 
τύρων.

—  Έ στω, άπήντησεν δ λοχαγός, κλίνας τήν κερα 
λήν· όνομάζομαι κόμτις Στέφανο; τοΰ Μαυρεβερ;.

Καί σύρας τό ξίφος, διέταξιν ε ί; δύο άξιωματικου 
νά έκτιλέυωοι καδήχοντα μαρτύρων παρά τω α»τα 
γωνιιτή .

Δύο ετεροι μάρτυρις έχανόνισαν μιτά τούτων τοΰς 
όρους τή ; μονομαχίας καί έμέτρησαν τά ξίφη.

Ά μα ίδοΰσα τήν προπαρασχευή» τής μονομαχίας 
νιανίς, άντϊ ν’ άπομαχρυ<θΐ), ώς δ σωχήρ «ύτής εϊχι 
συμβουλιύσει, ήψατο τοΰ γέροντος άπό τοΰ βραχιονος 
κα! ήνάγκασιν αυτόν νά σταματήση.

—  Μέλλει νά μονομαχήση, άνεκραξεν ή κόρη, καί 
πράττει τοΰτο δι’ ήμας' δΓ έμέ, πάτιρ μου, έκδετει 
τήν ζωήν του ! Ή θέλησε νά δράμη πληοίον τοΰ άξιω 
ματικοΰ, άλλ' οί στρατιώται τήν ίμπόδισαν. ‘ Η μονο 
μαχ α, μή διακοπεϊσα, έπερατώδη έντός όλιγων ςιγμών.

Μόλις οί άνχαγωνισταί διασταυρώσαντις τόν σίδη
ρον άντήλλαξαν ξιρισμούς τινας, κοιί ί  λοχαγος έπεσι 
πληγ(ί9είς έλαρρώς έπ! τοΰ στήδους*

—  Καλόν κτύπημα ! καλόν κτύπημα ! κύριε Map. 
κέσιε, είσδε ού μόνον γενναίος, άλλά καί έπιδέξιος.

ύριοι, είπε στραρείς πρός τοΰ; περί ούτό» άξιωματι* 
χοΰ;, ούδιί; έξ ύμών όρείλει ποτέ ν άναρέρη τό δνομα 
ιοΰ άξιου τούτου άνδρός' θέλω δέ θεωρήσει ώ ; άναν- 
δρον έχείνον έξ ύμών δ ιτις  λέξιν μόνον είπη πιρί του 
συμβάντος τούτου. Τό «δικόν πηγάζει άπ ίμοΰ έν ταύτ^ 
τή πιρ ίπτώσιι, καί έπ’ ούδεμια προράσει άνέχομαι 
νά ένοχληθή ό έντιμος καί γινναϊος ουτος ιππότη;.

Καί έτεινε τήν χεϊρα πρό; τό* Φίλιππον, ο ιτ ίς ι -  
βίήδει τοΰς άξιωματιχοΰς νά μεταφέρωσιν αύτόν εΐς τή* 
χαλύβην του χωρικοΰ, ή* οί στρατιώται, ώς είρηται, 

ρό μιχροΰ είχον άπογυμνώσει.
Τήν στιγμήν ταύτην, ήνοίχθη ή κιγκλίς τοΰ μεγάρου, 

καί άνθρωπος μέλανα φέρω» χ ιτώνα διευδύνδη πρός τοΰς 
μονομάχους.

—. Κύριοι, είπε μβτά βαδιϊαν δπόκλιτιν, είμαι δ έπι* 
τιτραμμένος τής Αΰτοΰ Μεγαλειότητος έν τή έπαρχία 
τής Νορμανδίας ΙΙαρά τά διατάγματα τοΰ βασι- 
λέως, τά άπαγοριύοντα τήν μονομαχίαν, έμονομαχή* 
σατι. Μέ λύπην μου αναγκάζομαι νά έκτελέσω τά 
αύστηρά καδήκοντα, ατίνα μοί έπιβλήδησαν. Εύαριστη- 
Ιήτι νά μοι παραδώαητ! τά ξίφη *ας, κα! νά μοι είπήτ* 
τά ό<όματά σας.

—  Ό  Κόμης Στέφανος τοΰ Μαυρεβέρος, άπήντηίε* 
δ πληγωδείς.

—  ‘ Ο ΜαρκέσΙος Φίλιππος τοϋ Σενανκοΰρ, κροσέ· 
!η«ι* δ ετερος.

—  Κύριε κόμη τοΰ Μαυρεβέρς, είσθε ύπό βασιλι
κήν κράτησιν ύπό λόγο* τιμής· αμα ή κατάστασις τής 
πληγής σα< βελτιωδή, θέλετε υπάγει είς Παρισίους εΐς 
Βαςίλλην, όπου θέλετε πιριμείνει τάς διαταγάς μου.

‘Ο λοχαγός έκλινε τή* κεφαλήν.
Ώ ς πρός ΰμδς, κύριε Μαρχέσιε, ιύαριστηδήτε νά 

μ ι συ*ο?ιύ·ητβ εϊς τό μέγαρον τής Κρήνης ό Έ όρ ϊ -  
κος. Αύριοντήν πρωία» Οέλομεν αναχωρήσει δια Παρι- 
σίους, όπου, καδ’ ήν έχω διαταγήν, όρείλω νά ίδηγώ 
όίπα*τας τοΰς έν τή περιφιριία μου έπ αΰτοφώρω συλ* 
λαμβανομένους μονομάχους.

Ή  Χριστ. Αύτοΰ Μεγαλειότης ιπ ιθυμιϊ νά θέση 
ιέρμα ιίς τάς μονομαχίας, δι’ ών άνωφελώς χύνεται 
αίμα καί Υβρίζονται οί νόμοι καί ή θρησκεία. Λυποΰ- 
μαι τά μέγιστα λέγων πρός ύμδς ταΰτα' αλλ ως 
μοί φαίνεται, ούδεμία υπάρχει έλπίς σωτήριας. Αν 
καί είσθε είσετι πολλά νέος, σας συμβουλεύω ομως 
νά συνδιαλλαγήτε μετά τοΰ θεοΰ, κα! νά προετοιμα- 
σθήτι διά τή» τρομιράν ΐκείνην στιγμήν, ητις δεν δελει 
βραδύνει νά όδηγήση ΰμας ενώπιον τής υψηλής αύτοΰ 
δικαιοσύνης.

'Ερρικίασεν ί, νεα*ις άκούσασα του: λογους τοι,τους 
κάτωχρος, έντρομος καί έκτος έαυτής ούτα, μόλις 
ΐστηρίζετο έπί τοΰ γηραιού βραχίονος τοΰ Ιουδαίου.

Ά μα σιγήσαντος τοΰ επιτετραμμένου, ή χόρη έρρίρθη

είς τούς πόδας αύτοΰ.
—  Ε ύγενέσ τα τ ι, εύγενέστατε ! δέν πρέπει να τιμω- 

ρηδή, xat μάλιστα μέ θάνατο», ευγενής καί γενναίος



χυριος διβτι υπερασπίσθη δυστυχή κίρην xai άκ?ος·ά- 
τιυτον γέροντα, οίτι*(ς άνε» αΰιοΰ ήδελο* δποπέσει (ίς 
στυγεράς ύβρεις. Βεβαίως, ό βασιλεύς δεν άνέχεται 
■toiautijv aautav, χάρι» διά τ4„ κύριον Μαρκέσιον, 
χ ά ρ ι. !

Ο επιτετραμμένος ουιε κά» ν’ άπα»τήσ>) χατιδέ- 
χ9η πρός την άπ«υδύνασαν αύτώ τόν λόγο», άλλ» 
διιυθύνδη ζ ρός τ ό μέγαρον τή; Κρήνης ό ’Eppixoc 
προκαλέσας διά νεύματος τον ·» ίλι.τπυν νά τόν ουνο 
δεύση.

‘ Η νεανις ήχολούδιι κατόπιν δχχρυρ^οοΰία, χαΐ δ.ά 
νέων οιήσεων ί?:εκ«λεΐτο τήν χάρι» του Μαρκεσίου, 
εσταματησε δέ ίφοΰ ίϊδε τήν κιγχλίδα σιυγερώς κλιι- 
ομενη* ένώπιο* αύτής. Τότε χαιέκισε σχεδό* ήμιδα- 
νής, αφδονα δέ δάκρυα χατέορεξαν τάς παρειάς της.

Ελ-ϊppuνθεΐσα όπωσοΰ» έκ τής γενναίας £οής αυ
τών, άπέμαξε τούς δφδαλμού; της, xai έπιληφδεισα 
τοϋ βραχιονος τοΰ ’Ιουδαίου, όστις άναλαβών τό κιβώ 
τιον έπ ώμων χαί βτηριζόμενος έπί βακτηρίαν έδεώ- 
ρει τήν νεάνιδα σιωπηρώ;.

Αναχωρησωμι» διά Παρισίους, πάτερ μου, είπιν 
ή κόρη άν«ϊΐα*β.

Δ ιϊ Παρισιού; ! ανελαβίν 5 γέρων, δια Παριαίου;! 
Αλλ εκ Παρισίω» ερχόμεδα τώρα τέχνο» μου. 

Δέν ηγοράσαμεν έχεϊδιν προ ο λ ίγω ν  ήυερώ* τά 
εμπορεύματα ατ να προσπαδώ νά πωλήσω εΐ; Νορ- 
μανδίαν; εις [Ιαρυίους ! Γί δέλεις νά λάμωμεν ιί; 
Παρισίους ;

—  Ν ααολαύσωμεν τήν χάρι» του I
Ο έμπορος Ισιισε ίυπηρώς τή» κεφαλήν. 

t '̂13ν Χ'*Ριν Teu! * άπολαύβης τήν χάριν του 
ου, Φ.υ ! τεκνον μου, ί:ά  να φδάσης μόνο» είς τοΰς 
ποδας εκείνων αφ ώ» εξαρταται ή χάρις οΰτη, σοί 
χρειάζεται ακειρακις περισιοτερα ισχΰς, χαί προστα
σία ή 3;ην εχ*«:. Μόνος ό Βασιλεύς ή ή Αύτοΰ Πα 
νιιροτης 4 Μ«ζαρίνος δύνανται ν’ ά»α*αλέσωσιν άπό 
φασιν 6αναιου' τά ?ε παλατια αυτών δέν άν οί γον xai 
διά τήν δυγατέρα έ·ός Ιουδαίου.

θ λ τον σωσω, ειπεν η νεα*ις, μ όλα αυτά τά 
εμπόδια, ναι, η 6ά τον βΐύίΐο ή δ ά-οδάνω. Τουλά
χιστον δέν θέλει διαφημισδξ άκολούδως, οτι ή ‘Ραχήλ 
έγχατέλιπι» ά»άνδρως τόν σωτήρά τη :, καί δέν έπροσ· 
*άδησ* νά ίώ ®5 τόν έκδέσαντί τήν ζωή» του και χινδυ- 
νεύσαντα τά μέγιστα υπέρ αύτή;.

Ενώ ο έμπορος δι’ εγχειρημάτων έπροσπάδει ν ’ ά 
πο τρ %  βϋτήν τοϋ σχεδίου της, ή νεανις, αίφνης έγ- 
καταλιπουσα αύτον, διήλδί ςάς τάζεις τών στρατίτω- 
τών, οιτινες κατ εχεινη» ιήν στιγμήν προητοίμαζον τά 
τής οδοιπορίας’ απ(ΐ/δυ·δίίσα δέ πρός τοΰς άξιωματι 
Χβύς.

—  Δέ» εΐ*αι δυνατόν, κύριοι, ν’ άπολαύιΐ) τις χάρι» 
υπέρ τοΰ Κυρίου Σΐνανκουρ;

—  ‘Η φυγή μόνη δύναται νά σώση τήν *(φαλήν του, 
απηννηδε  τ ις  εχ τώ ν  ερ<ύΤ6ύ|χεν(ον. *Η αυτοΰ ΓΙ^νίερ®· 
της 5 κ»ρδι*άλιος Μαζαρΐ»ος επ ε ικ  τόν βαοιλία μεδ’ 
όρκου ν’ άρνηδξ παια» πρός τοΰ; μονομάχους χορη 
γίαν χα'ριτος.

Τή» Χίρελδοϋοαν νύκτα, ό«τώ vest κύριοι ix τών

έπισημοτέρων οικογι»ειώ», διά τής κεφαλή; των ίχα- 
•οποίηιιν το διάταγμα τοϋ βαιιλέως.

^  ! Ελαλή»ατε πιρί φυγής, χύριοι, ί» t
δέν δέ/,ετι επιτρέψει ν άπαχδ?; εις ιήν άγ"/όνην εκεί
νος τοΰ οποίου προ ήμ.σεια; ώρας έδαυμασαιε τή» αν
δρείαν.

έζαρ’ όίται άφ ήμώ» ΰ .̂έρ τής σωτηρίας του! 
απήνν/ρα» α\ αξιωματικοί. Διά ν άφαιρέοη τίς ά.δρω- 
nov υπ4 κράτ^σι» ίν ια  πορά τφ  έκιτετραμινω, πρέπει 
πρώτον »’ άπεράση τή* δηλυιάΛΐς τό» λαιμό*.

Θεέ μβυ, βεέ μου! Δέν υπάρχει λοιπον με'τον 
σωτηρίας ; άνέχραςιν ή νιαης, δι έ μου, τό* εγκατα
λείπει; χαί συ ! καί άπεσύρδη π/ήρης άπελπισίας. Αί
φνης έπανελδοΰσα εις τά ίδια, διευδύνδη πρός τού; ΰ· 
πηρέτας τοΰ σώματος, οι»ίρώπου; ώς έπιτοπλιίστο» ά 
πιστους, αχαλίνωτους χαΐ ϋπερτεροΰντας χατά τήν δι· 
«ρπαγή» καί τήν σχληρόιηια τοΰς τρομερωτε'ρους λησ- 
τάς.

Kat προσχβλέσασα δύο εξ βϋιών ιδίως.
Θέλετε,είπε,ία χε;δίσητε 100 χρυσί λβυδοβίκιβ;

Αν τό δέλωμεν ! χαί έρωτας άχίμη, μικροϋ- 
λά μβυ ; άντείπον ουτοι.

Λοιπον σας προσφέρω τό ποσόν τοΰτο, άν δέλη- 
τε νά̂  σώοητε απόψε τόν Μαρχέσιον τοΰ Σινανκοΰρ, 
χαδ η» στιγμήν ίςελδ^ τοϋ μεγάρου μετά τοΰ έ π ικ -  
τρτμμένου.

—  Διαβολί ! αυτό μυρίζει χρεμάλβ. ‘Εκατό λουδο- 
βιχια είναι ολίγα δι' αύιό τό παιιγνίδ:.

lie**, είπ ιν η νιανις, συρουσα έκ τοΰ χόλκου 
αυτής πολυτελές άδαμάντινον περ»δέραιον. Τά πετράδια 
ταΰτα άςίζουσι τό δ'.πλάσιον τής προσφερδείσης τιμής. 
Έάν λυτρώσητε τόν Μαρχέσιον, Θέλω οας τό δώσει.

—  Και τά 100 ■ ουδο6ίχΐα;
— Καί τά 1 0 0  λουδίβίχια, έπανέλαβεν ή χόρη 

μετά περιφρονητιχοΰ μειδιάματος.
— Σ-.άσευ, σιάσου, είπε» δ ’Ιουδαίος, ό5Τις άχί- 

νητο; μέ»ων μέχρι τοΰδ(, προιέτριβε τάς χεϊρας, με- 
γιστην εχφράζω» άπεΑπιοίαν, βτάσου σέ παρακαλώ, 
’Ραχήλ, μή βιάζεσαι τόσον πολύ . . .  Ε υγε! τό met*Λί · *οερ«<ον ........

—  Μή δισχάσης νά Θυσιάσεις τό καν υπέρ αύτοΰ, 
ειπεν η Ραχήλ. Γί σημαίνει ό^ιγον χρυσίον ενώτιο/ 
της ^ωής ανδρωπου, α»ευ του όποιου σΰ μέν ήθελες 
ληστευδή, ι  ω δέ αιιματδή Τί ή9ε*έν σοι δπολειφίή 
έκ τοϋ χρυσίου τού-ου, πιρί ου ήδη φιλο»εικ<ΐς, ά» ό 
αξιωματιχος δέν σε υπερασπιζετο εναντίον τώ» ςρα* 
τιωτών.

Ο έμπορος, εφ ου ή ’Ραχήλ απόλυτον έξήσκει έ* 
πιρροήν, βιδΰ» έξέφερε στεναγμόν χαι έσιώπησε.

—  Μένει τωρα νά ί’φεύρωμεν τά μέσα τής άπολυ·' 
τρωσεως τοϋ Μαρχεσίου, έκανέλαβε» η ‘Ραχήλ άπευ- 
δυνδεΐσα πρός τοΰς δύο άνδρώπους.

—  Γά μέσα είναι άπλούστατα, μιχροΰλά μου. ‘ Η- 
μίσειαν λεΰγαν άπό έδώ εύρίσχεται, είς τά δάσος, λο
ξός τις δρόμος, πρός τόν όποιον άφ:ύκτως Θέλει 5ιευ- 
δυνδή ό επιτετραμμένος- διότι συντέμιι τήν πορείαν 
κατά δόο ώρας. Έ κ ιΐ δέλβμεν κόψει δένδρον καί δέ
σει αυτό λοξώς έπί τής όδου. Ή αμαξα δέλει άνβγ-

χασθή νά σταμβτήιΐϊ· τότι χράζομεν τοΰ Μαρχεσίοο 
νά χαταβή καί νά ίππεύση Γππον, τόν όποιον Γις ίχ 
τών συντρόφω» μσς δ/λει κρατίί έτοιμον έχει πλησίον’ 
χαί τό έπ λοιπον είς τήν δέλησιν τοΰ βεοΰ.

—  Καλή σχέψις, χαλή σχέψις. Εύτυχής έγώ ! ά- 
νέχραξε περιχαρή; ή νιανις.

—  ”Βχω ετοιμσν τόν άπαιτίύμενΟί ίππον, είτεν 
ε!ς ΐκ  των δύο άνδρώπ,ο», ίππον ακάματο*, δυνάμινον 
νά τρέξη δύω ώρα;  άπνευστί. Σας τόν δίδω, διότι 
δέν ήιιπορεϊ τ ς νά χαλέση πώλησιν αέ συμφωνίαν τό- 
co» έπιβλαέή δι’ ί μ ί ’ σα; τό» δίδω διά τό ευτελές 
ποσό» τώ*. 50 λουδοβιχίων

‘Ο ’Ιουδαίος άνειχίρτησεν ΰκό έργής.
—  θελ ιτε  λ^ι^όν νά μέ καταστρέψητε μέχρι τ ε 

λευταίου Αεπτοϋ, ΰπετραύλισιν ουτος.
—  Παραδέχομαι ολας τάς προτάσεις σας άδιοτά- 

χτως, ιιπεν ή ‘Ραχήλ ’ Εκπληρώσατε τάς ΰκοχρίώ 
σεις σα; μέ τήν αύτήν γενναιότητα καί άκρίβιιαν μεδ 
^ς έχπληρώ έ· ώ τάς ίδιχάς μου.

—  θέλομεν τάς έκπληρώσει’ Ισο βεβαία. μιχρά 
μου Κυρία, όστις πληρώνει χαλά πρέπει καί νά υπη- 
ρετήται χαλά.

Έλδετε νά προετοιμάσωμεν τήν ενεδραν.
Οί υπηρέται έδίώρησαν αύτήν μ ετ ’ έχπλήξεως.
—  Τ ί!  θέλεις νά λάδης μέρος εις τοΰς κινδύνους 

τή; Ιφόδου ; Ήξεύριις δτι δά σέ χριμάσουν ά< ύπο- 
πτιόσουν ότι έ'λαβες μέρος εις αύτό τό παιγνιδάχι. ΓΙαί 
ζε ι; λοιπόν μέ τ ίν  ζωήν σου ;

Τήν ζωήν μου; Αδιάφορο»! Έδίστασεν Ικιΐνος νά 
έχδέ^η τήν ίδκήν του δι’έμέ, κόρην δυστυχή καί άση
μο» ! ΓΙρέπιι εγώ νά φοβηδώ τοΰς κινδύνους, έγώ ή 
μόνη αιτία τής συμφοράς το υ ! VQ ! ’’Οχι, μακράν 
έμοϋ τοιαύτη ανανδρία, τοιοΰτον αίσχος !

—  Έπιιδή έχει ούτως τό πραγμα, ιππευσε καί έλδέ 
μαζί μας.

‘Η νεανις, ή άλλοτε τόσον διίλή χαί συνεσταλμένη, 
δέν έδιστασε νά ίηπεύση ί^πον δυμοε δή και νά έμπι- 
στευδή έαυτήν είς δύο κακούργους, ών ή δέα μόνο* πρό 
ήμισείας ώρα; ήδελε τή έμ πνεύσει τρόμον.

—  Ύ παγε ιίς Κάην, πάτερ μου, έάν αυριον τό ε 
σπέρας δέν άκούσης τι πιρί τής 6ιτή ; σου δυγατρός, δεή 
δητι τοΰ θεο? ύπέρ αύτής1 διότι ή τύχη της άπό τοΰ 
θεοΰ θέλει έξαρτασδαι πλέον' ή ‘ Ραχήλ δέλ«ι είσδαι 
νικρά ή δεσμώτις.

—  Δέ» δέλω σ’ έγκαταλιίψει ουτε στιγμήν, άντείπεν 
ό έμπορος. Τ ί μ’ ώφιλεί ή ζωή άνευ σοΰ. Τήν ήμέραν 
χαδ’ ήν άποδάνης σΰ, δέλω ν’ άποϋάνω χαί εγώ. Εμ-

* ί 6:·
—  Καλέ ά»δρωπε, ειπεν εϊς τών δύο συνεργών 

θωπεύ*ας διά τής χειρός τόν έμπορον, αύτός δ λογος 
θέλει σέ απαλλάξει τ «8 βάρους 25  λου$οβικ?ων. 'Αγαπώ 
πο^ΰ τοΰ; γενναίους, καί άν καί είμαι «τρατιωτιχός, 
ένυπάρχει όμως |ν τή καρδία μου παλμό; τις διά τάς 
καλιάς προίξει:, Γππευσε, καί Ιμπρός.

Τήν εσπέραν τ ? ;  αύτής ήμέρας, αμα τή νυκτ!, α
μαξά τις έξελθεΰια τοΰ μεγάρίυ ή Κρ ψ η  ό ’Ρρρϊ* 
χος, ίλαβ( τήν άγουσαν είς Παρισίους, καί διευδύνδη, 
ώς οί δύο συνεταίροι ειχον μαντεύσει, «ρός τήν λοξήν

ό5ό*. Τό σκότος ^το παχύτατον χαδ* ή» στιγμήν ή 
αμαξα άφίχδη ιίς τό δάαος.

Κρί*ατε νΰν «(pi τών συγκινήσεων τής χαρδίας τής 
‘Ραχήλ όχε ή<ουσι τό* κρότο» των τροχώ* καί τοΰ; 
Ιηματισμοΰ; τών ?π*ω*’ ό’.ε βιδμηδόν δ κρότος ουτος 

έπλησίιζσε· ότε πρό πάντων ό ήνίοχος έξέφιρε χραυγή» 
οργή; χαί φόβου, άναγχαοδιίς ί :χ σταματήσει έ»ώπιο» 
τοΰ άπροσδοχήτου διαφράγματος,

Εν τώ μεταξύ τή ; ταραχής ή ' τό συμβάν τβΰτο 
ΐπροξένησε, ι ί ;  ΐ(0 < δύο άνδρώπων, ίξίλδών τής eve - 
δρας ώρμησε πρός τήν όδόν, ήνοιξε τήν θυρίδα τής 
άμάξης χαί ύπετραύλισι.

—  Κύριε Μαρχέσιε, ίππος θυμοειδής χαΐ ταχύπους 
σας περιμένει ΐδώ πλησίον. Δραπιτευσατι.

— ΚύρίΕ, άπεχρίθη δ άξιωματι*ος γιγονυία 
ιί, οιοσδήποτ» χαΐ ά» ιίσδι, μή έχτίδίσθι υπέρ

έμοΰεί; κινδύνου; ά<ωφιλ(:ς. Εύχαρις-ώ διά τήν δποία» 
ένέπνευσα ι ί ;  ΰμα; άφοσίο>σιν, άλλά δέ* δύ-αμαι νά 
νά ώφεληδώ έξ αύτής. ‘Ο χύρ ος έπιτετραμμένος ούδέ» 
άλλο μέσον έξελέξατο πρός άσφάλκαν κατά τής φυ
γής μου ή τόν λόγον μου, ιιμαι λοιπόν δισμώτης 
άπό ΰπόσχεσιν. Έ ν τοοούτω, ά» καί άποβαίνιι άνωφι- 
λές δι’ έμέ τό ιύγενές σας τοΰτο τόλμημα, π ιστιύ- 
σατε δμως ότι ή καρίία μου μέχρι; έσχατου παλμοϋ 
έλιι διατηρήσει βαδείαν τήν εύγνωμοσύνην.

Οί δύο άνδρωποι Ιγένοντο άφαντοι αμα ταίς πρώ- 
ταις λέξεσι τοΰ Μαρκίσίρυ’ μόνη δέ ή ‘Ραχήλ ήκουσε 
μέχρι τέλους τόν λόγον’ διότι έ τρόμος τοΰ Ή λία 
ήτο τηλικοϋτος, ώστι διετεΟει σχεδό» αναίσθητος.

‘Ο Κ. τοΰ Σινανχοΰρ έβοήδησι τό* έπιτετραμμένο» 
καί τούς ανθρώπους αύτοΰ ν’ άνασηχώσωσι» Ικεϊθιν τό 
φράττο* τή» όδόν δέ. δρον, κβί τοιουτοτρόπως μ ιτά  
5  ή 6 λεπτά τής ώρας, ή αμαξα έπανέλαβε τήν πο
ρείαν της.

‘Η ‘Ρα·/ήλ ή'-ουσε τόν θλιβερόν έχεί»ο» κρότον τής 
όδευού?ης άμάξης, εϊτα έπιληφθείσα τοΰ βραχίονος τοϋ 
’Ιουδαίου— Είς Παρισίου;, πάτιρ μου' ή δά τόν σώσω 
ή 6 ' άιοδάν».

Ό  δυς-υχή: ’Ισραηλίτης βαθέως στενάξας υπήκουβί* 
διότι στιναγμόν μόνον άντέταττεν ιίς τάς θιλήσιις 
τής νεάνιδος.

Άπό τής Κάην μέχρι Π αρισ ίων εΐσί 50  λεϋγβι. ‘Η 
‘Ραχήλ μετά τοΰ πατρό; της διήνυσα* αύτάς ιίς τριίς 
ήμέρας Τοιαύτη δδοιπορία τήν σήμερον ήδελε φανή 
βρβδύτητος άπβραδειγματίστου. άλλ’ έπί Λουδοβίκου 
ΙΔ'. καδ’ ·?ιν έποχή» Ιλαβον χώραν τά συμβεδηκότα 
ταΰτα, ή οδοιπορία ήτο πάντη διάφορος. Έπειδή τά 
ταχυδρομεία καί οί σταδμοί αύτών ουδόλως ήσαν τ α 
κτικά, μετεχειρίζϊτο έκαστος ίδίους ίππους πρός έκ- 
περαίωσίν τής Ιπιχειρηδείσης δδοιπορία ς Άνάγκη 
λοιπόν ήτο, Ινώ» άχων, νά διελδη, τις τή* νύκτα έν τω 
ξενοδογε;ω, 8«ω ς παράσχη είς τςΰ; ίππου; του τή» 
άπαιτουμέιην άνάπαυοιν.

Έάν ό γέρων Ή λιος ήχουι τήν ζέσην ττς ‘Ραχήλ, 
άπό τής πρώτης ήμέρας ή9ελον διορραγή οί δυστυχιίς 
"πποι χαί τό κιβώτιόν του ι̂φδή εΐ; τι βάραθρον χάρι» 
|πισπεύσεως· άλλά μετά δοους γλυκέος καί προσηνούς, 

|ώς συνήθως επραττεν δσάκις Ιβλιπι τήν δυγατέρβ



θώχ*3 υπά δραστηρίοβν θελήσεων χοριευομένην, παριτή- 
ρησε,ν αύτή, δτι β! ίπποι ήθελον άφήσει χά χωλά έν τη 
«ρήμω ποίν ή φθάσωσιν ιίς  τάν πρώχον σταθμόν, καί 
ότ ι, τά νά όδεύσωσι χά επίλοιπον τη; 4δοΰ π*ζί5, δέν 
ήτο ποσώς μέσον χαχάλληλον εΐ; φειδώ χοό ο ν  ώς πράς 
χό ιρβρτίο» δέ, θέλων νά προσχατευσΐ) αύχά, ήρχεσθη 
νά etitg

—  Είς Παρισίους τά παν κατορθοΰται διά χώ» 
χρημάτων, χα! σάκκο; κενός παρά πάντων απορρί
πτεται.

‘ Η ‘Ραχήλ ύπέμεινε μετά καρτερίας τάν εις τήν 
ανυπομονησίαν αύτή; επιβαλλόμενο* ζυγόν

Τέλος πάντω», τήν τρίτην ήμεραν, περί λύχνων 
ά]*άς, ή ‘Ραχήλ είδε μακρόθεν τήν πιριπόθ«)τον πό. 
λιν, πράς ήν μετά τηλικαύχης ζέσεως διευθύνετο. Ά* 
ψιχθέντες δέ, ίξελέξαντο κατάλυμα I» τινι πινίχρώ 
καί μεμονωμένω οί^ω χατά τήν όδάν geoffroy- 
1'AsnieS Γραίίιον, καθήμβνον έπί τώ» βαθμίδιβν τ ίς  
■πράς τήν όδάν χλίμακος έπρόφερεν, αμα ίδάν αύτού;, 
ίπιφώνημ* έχπλήςεως, καί άνύψωσ* χάς χιίρας πράς 
τάν ουρανόν.

—  Μά τήν άγια Μάρθα, τήν κυρά μου, ίνέχραξε 
τά γραίδιον, ’στά έξής δέν θά χρομάξω αν είδώ χιλι- 
ϊόνία προτοΰ νά έλθη ί  άνοιξες. Νά, ό μπάρμπα 
Ή λίας καί ή ωραία του θυγατέρα 'Ραχήλ !ρχοντ·ι 
στά Παρίιι υστέρα άπά δυά μήνις. Έ γώ  σα; επρόσ— 
μενα μέ τάν χειμώνα Ά ς  είναι’ καλώς όρίσιχε. Ε λ 
πίζω  ότι 8έν σα; ειυχε κάνένα καχά στά δρόμο.

‘ Ο Ήλίας άνυψωσε τούς ώμους χαί έκλινε τήν 
κεφαλήν μιτά κίνήτεως, ή; ή λυπηρά έχφροιιις μιχε- 
βλη?η βαθμηδόν, διά βλέμματος τή ; ‘Ραχήλ, εϊς ευ
θυμίαν.

Μας λείπουσι πολλά είδη έμπορευμάτων τά δποία 
έπωλήσαμεν κατά τάς πρωίας ήμέρας τή; όδοιπορίας 
μας, άπή/χησιν ή νεανι;· -ηλθοίμεν λοιπόν νά ουμ- 
π λ η ρ ώ ιω μ ε ν  τά είδη μας, χαί έντάς ολίγων ήμερων 
θέλομεν άναχωρήσιι

—  Σα; τά ειπα, δέν μέ μέλλει διατί ήλθετε, άν. 
ταπήνχηιεν ή ξενοδόχος, καλώς ορίσετε- θά σα; δώ
σω τά δυο δωμάτια ‘ποϋ έχουν παράθυρα στά περι
βόλι, xai ποΰ ή χόρη σου, μπάρμπα Ή λία , άγαπα 
πολύ, καί υστέρα θά σα; έχοιμάσω χά δείπνο' καί τά 
δείπνο αύτά, προιέθηχεν ή γραία ήμιχλείσασα τον 
ορδαλμάν μεθ’ υρβος άγχινοίας, νά τβ ©άγετε χωρίς 
φόβο, διότι δέ/ θα έχη c o n  κομματάκι χοιρινά μέσα, 
καί τά κρέας θά τά άγοράσω άπά τάν παλιό σας <ρίλο 
Σαμουήλ, έχεΐνον ’ποΰ σράζει χά βόδια καχά χά νόμο 
βας.

Τώ όντί' μίτά μίαν ώραν, ή κυρά Μαρχίνα είσή- 
γαγε» ιίς  τά δωμάχιον τών δδοιπόρων τά έγκωμιασθέν 
δεϊπνον, όπιρ πν*γηράν διιδιδεν οσμήν. ‘Ο Ή λίας 
έτίμησεν αύτά δί όοέξεως άνδράς εις ον δ κόπος ζωη
ράν ήρέδισι πείναν' ούδόλως δέ παρετήρησιν, οχι, παρά 
τά δοθέν πρόγραμμα, ή ξενοδόχο; είχε κατασκευάίει 
χά άρτυμα διά πιμελής χοίρου, καί ότι τά κρέας δέν 
ητο άφημαγμένον χατά τάς παραγγελία; τοΰ Ίσραη- 
λιτικοΰ νόμου. Ό?ον δ’ ά^ορα τήν ‘Ραχήλ, μόλις 
ήγγίίε διά χών χιιλέων χης ελάχιστο» μέρος τοϋ

δείπνου, πράς ο παριτέθη κα! πινάκιον πλήρες κερά* 
βίων νεοδρέπτων, ατινα πολλήν ει^ον δμοιότητα πράς 
χά χείλη τής νεάνιδος, ώς παρετήρησι* ή ξενοδόχος, 
ητις ούδιμίαν παρελειπεν ιύ#»ιρίαν πράς τερψιν τών 
πα(3 αυτή ξενιζομένων.

Αμα ή *υρά Μαρτίνα έγχατέλιπε μόνου; την ‘Ρα
χήλ καί τάν ’Ιουδαίον, ή νιάνις έχάθισεν έπί τών 
γσνα'τ»' τοΰ παχρός τη ;, καί διά τών λευκών χαί 
λιπχορυών αυτής χειρώ*, έθώπευιν έλαρρώς τήν μα
κράν καί πολιάν γενειάδα, τάς ήλιοχαείς παρε:άς χαί 
τά φαλακρόν μέτωπον χοΰ γέρονχος.

—  ‘Ο θ ιά ς βοηθήσει ήμα;. καθότι έξεπληρώσαμεν 
τά ύπά τή; εύγνωμοσΰνης έπιβαλλόμενα καθήκοντα, 
είπεν ή νιανις έτάζουσα έπί ιών όρδαλμών τοΰ γέρον· 
τος τήν μέριμναν καί τήν ανησυχίαν.

-— Γένοιτο! άπεκρίθη ά ’Ιουδαίος μιχά τοΰ συνή
θους στεναγμού τής έπομονής- τά έπιθυμώ πολύ, άλλά 
δέν τά έλπίζω ποσώ;. Περιπλέχδημεν είς σχέδιο* ου ή 
έξοδος θέλει άποβή όλεδρία δι ήμας.

—  ‘Η έξοδος θέλει ί?σθαι αίσία, ειπεν ή νεα-ις, 
μή συμμεριζομινη ούδ' αύτή τής πεποιθήσιω; ήν 
έπροσπάθει νά έμπνευση χώ πλανοδιοπώλη.

Ειαιθα πτωχοί καί άσημοι- έγώ άνήκω είς αΓρεσι/ 
ή» πάνχις έδώ περι^ρονοϋσι. Ποΰ θέλομεν καταντήσει 
προσπαθίϋντες νά οώτωμεν εύγενή κύριον οί» ή υπαρ- 
ξις έξαρτδται άπά μόνου χοΰ βασιλέιος ;

— ‘Ο Λαβίδ, πτωχά; καί ασθενής πο μήν, κατέ
βαλε τον Γολιάθ καί έλαβε τά στέμμα τοΰ Σαοόλ.

‘Ο Ή λ ία ; έστέναξε, δέν άπήντηιε καί ήγέρθη.
—  Πάτερ μου, πριν άποσυρθής είς τήν κλίνην, υ- 

ποσχέθητι μοι μίαν χάριν.
—  ‘Οποίαν ; λάλει-
—  Αύριον τήν πρωίαν νά προμηθιυθής δί έμέ ήμι- 

σ»βν μέ έιρίππιον γυναικεΐον. Έπιθυμώ ή ιπποσκιυή 
νά ήνάι καθαρά, ουχ! όμω; χαί πολυτελής. Εχω 
ανάγκη» τοΰ ήμιόνου τουτβυ διά νά υπάγω είς τά 
Αοΰβρον.

—  Θέλω ένοικιάσει δύο ήμιόνονς.
—  Έ να  μόνον, ποίτερ μου· διότι μό*η θέλω 

ν’ άποπιιραθώ τήν λυχρωσίν του· Δέν θέλω νά σ έχ- 
βέσω εις τού; χόπου; καί τάς ένοχλήσιις τής έπιχεί'- 
ρήσιως χαυτης.

—  ‘Η απόπειρα αυτη σ’ εκθέτει Γσως i t ;  κίνδυνον· 
ιδού διαχ! θέλω νά σέ συνοδεύσω, τέκνον μου. ‘Η 
προστασία γηραιού ’Ιουδαίου σοί είναι ανωφελής, τά 
δμολογώ, άλλά τουλάχιστον θίλω συμμεριοθή χής 
τύχης σβυ.

ΤΩ εύγενή; καρδία f άνέχραξιν ή ‘Ραχήλ η; αι 
παρειαί περιιρ^έοντο ύπά θερμών δακρύων, κ ιί ρ:« 
φθείτα «ίς τά; ά^κάλας τοΰ πατρό; χης ήιπάζετο 
αύχάν έπανειλημμένως.

—  Είσαι τέκνον μου καί σ’ άγβπώ, χιχέλισται, 
άπεκρίθη 5 γέρων.

(άχοΛουθεί)

Α. Κ.


