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ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ. (*)
Εκ τδν ^αφόρων σχολών δ<ται προϊ.λθονέκ τής Σωκρατική 

φιλοσοφίας εϊπομεν,ότ. δίο μόνα; ήθέλομεν έξετάσε., ώς πρδς τύ 
Ιδιαίτερον ζήτημα τύ δποΐον μάς ένασχολεί, *α1 το0 όποίου ^  
λυσινπροσπαθοϋμεν νά εδρωμεν κατά την ιστορικήν τής φιλοσο- 
φ ας αναπτυζιν. Αί δύο αδται σχολαί είνβι ή Στωϊχ* καί ή ’Αλε
ξανδρινή, καί ταύτας Ιδίως δφείλομεν νά έξετάσωμεν καθ’δσον είς 
αυτας εύρίσκομεν Iwocav διακεκριμένην τ?ίς Θεότητο;, έν φ  ε(ς
τα ; αλλας σχολάς jj gvvoia αδτη είναι μάλλον $ ήττον συγκε
χυμένη.

Καί πρώτον περί τών Στωϊχών. Εννοείτε δτι ούτε πρέ
πει οδτε^δυνατύν κα1 άναγκαίον είναι νά διεζέλθωμεν δλας τάς 
φάσεις, <2;  £λαβεν δ στωϊκισμύ; ?ντε τ^ έλλάδι καί έν Ρώμτι, 
ούύέ δλα τά δόγματα τών πολλών φιλοσόφων τών συγκροτοόν- 
των Tj,v σχολήν ταύτην άπύ Ζήνωνος μέχρι Μάρκου Αντω- 
ν^°υ* αλλ έΚ Τ0ίί ffuv<ftou τών δογμάτων τούτων θέλομεν προ σ-
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παθήσει νά μορφώσωμεν χαθαράν ιδέαν της έννοίας τής θεότη» 
τος, ο'ίαν συνέλαβον αύτήν οί διασημότεροι αύτών.

0  στωΐκισμί>ς προήλθεν έκ τοϋ εναντίου συς-ήματος, έκ τοΟ 
δόγματος τών Επικούρειων’ Ιςοριχώς δέ δ Ζήνων ύπήρξε μαθητής 
τοΰ Κράτητος, χαί ουτος τοϋ Διογένους· άλλά προήλθε καθώς τ?> 
έναντίον παράγεται έκ τοΰ εναντίου, ού μόνον έν τ^ σειρ$ τών 
φιλοσοφικών δοξασιών, άλλά καί έν τ?; σειρ$ τών ύλικών γε
γονότων. Τδ ήθικδν δόγμα τών Επικούρειων ούσιωδώς ύφί- 
στατο είς τήν άνεσ ιν  λεγομένην, είς τήν διάχυσιν τοΰ πνεύ
ματος, είς τήν σωματικήν ήδονήν. Τδ δόγμα τών Στωΐκών άπ’έ- 
ναντίας Ιχει ώς βάσιν τήν ίπ ίτ α σ ιν ,  τδν τόνον, τήν προσπά
θειαν, τήν ενέργειαν, δσον οίόν τε δραστηριωτέραν, τοΰ λογικοΰ 
στοιχείου τής άνθρωπότητος.

Ανάγκη νά προσέξωμεν είς τήν άρχήν τοΰ συστήματος, διότι 
έξ αύτής εξέρχονται, ώς συνέπειαι άπασαι at άλλαι θεωρίαι. Καί 
δπως τήν έννοήσωμεν καλώς, πρέπει νά ένθυμηθώμεν δσα έξεθέ- 
σαμεν έν τή ψυχολογώ, δτε μελετώντες τήν διά τών αισθήσεων 
άντίληψιν τών έκτδς, ευρομεν άρχήν τινα, τήν όποιαν προσω
πικήν ώνομάσαμεν, έμφυτον ένέργειαν καί δραστηριότητα της 
ψυχής, αυτενέργειαν του πνεύματος, ήτις είναι ή άρχή τής προ
σοχής, καί έκ ταύτης ή άφαίρεσις, καί έκ ταύτης αί άλλαι διά
φοροι μορφαί, τάς δποίας λαμβάνουσιν έν τφ πνεύματι τά 
στοιχεία δσα παρέχει δ ύλικος κόσμος είς τίιν άνθρωπον 
διά τών αισθήσεων, διά τής άντιλήψεως. Η προσωπική αυτη 
άρχή, ήτις είναι καθαρά ένέργεια τοΰ πνεύματος Χαί τής ψυχής, 
είναι καί ή πρώτη άρχή έφ’ής βασίζεται άπασα ή 7ωϊκή θεωρία, 
ήτ'ε ήθική καί αύτή ήθεολογική τήν δποίαν ζητοΟμεν. Κατά τούς 
Στωΐκούς ή αϊσθησις άπλή καί μόνη δέν είναι είμή έντύπωσίς τις 
έπί τών αισθητηρίων, ήτις δέν είναι γνώσις, καί δέν γίνεται γνώ- 
σις είμή δταν άκολουθϊ) αύτήν ή συγχατάθεσ ις  τοϋ πνεύματος 
(λέζις ς-ωίκή) ή χατά.Ιηψις  τοϋ πνεύματος (λέξις καί αΰτη ζ-ω'ΰή), 
τότε ή α’ίσθησις γίνεται γνώσις, οταν καταλαμβάνω αύτήν τί» 
πνεΰμα διά τής ιδίας ένεργείας.

II κατάληψις, ή συγκατάθεσις, δταν έφαρμόζεται έπί πολλών 
Αντικειμένων, καί μεταξύ τούτων διακρίνει ς-οιχεΐοντί, τί> ό
ποιον εις δλα ύπάρχει, καί έπομένως είναι γενικδν, τότε γίνεται 
πρόληψ ις. Η πρόληψις είναι λέξις δι ής οί Στω'ίκοί σημαίνουσι τήν 
γενικήν έννοιαν, τήν δποίαν μορφόνομεν διά τής άφαιρέσεως τών 
ε!ς πολλά δντα καί φαινόμενα κοινών στοιχείων. Επομένως ή 
πρόληψις κατά τήν ς-ωΐχήν δνοματολογίαν είναι ή Ιννοια τοϋ κα
θόλου. δταν δέ πολλαί τοιαϋται Ιννοιαι συνενώνται είς τινα έν
νοιαν άνωτέραν, δταν at πολλαί άφ^ρημέναι ίδέαι συνενώνται,ώς 
έκ τών σχέσεων όές ίχουσιπρ&ς άλλήλας, είς τινα έννοιαν γενικω- 
τέραν, άνωτέραν, τότε at προλήψει; παράγουσι τήν έπις·ήμην, 
σύςτίμά τι γνώσεων, δπερ άντις-οιχεΐ είς τί> σύστημα τών δντων. 
Καί ταϋτα ΰποκειμενικώς έθεώρησαν οί Στω'ίχοί. Εννοείτε δέ δτι 
μεταφέροντες τάς ύποκειμενιχάς ταύτας θεωρίας είς τά έκτος, 
δ ές·ι προςπαθουντες ν’άνακαλύψωσιν είς αύτά τά δντα τήν πρώ- 
την άρχήν τής άναπτύξεως καί τής ζωής των, έπρεπε νά λά
βωσα ώς βάσιν τήν πρώτην εκείνην άρχήν, -̂ ν έλάμβανον ώς βά~ 
σιν είς τήν ψυχολογικήν μελέτην τοΰ άνθρώπου. Καί πραγ- 
ματικώς τά δλικά δντα έχουσιν, ώς δ άνθρωπος, ς-οιχεΐα τινά 
άτινα είναι κοινά. Μεταξύ δέ τών στοιχείων τούτων ύπάρχει 
ούτως είπεϊν προσωπική τις δόναμις καί είς αύτά τά δλικά δντα, 
προσωπική τις άρχή καί ένέργεια, δι’ής ή υλη, τά ύλιχά στοιχεία 
έξών τά δντα συνίστανται, διαφόρωςπως συννενοϋνται, συνδυά
ζονται, ένεργοϋσικαί άναπτύσσονται. Επομένως είς δλα τά ύλικά 
δντα άναγνωρίζουοιν οί Στω'ίκοί δύο στοιχεία, το πάσχον  καί τ?> 
ποίοΰ^,τήν υλην δηλαδή καί τήν δύναμιν,καί τά δύο ταΰτα ς-οι- 
χεΐα ώνόμαζον, το μέν πρώτον, τήν υλην, ουσ ίαν , τύ δέ δεύτερον 
τήν δύναμιν, ποιότητα.

Επιστήσατε τήν προσοχήν σας είς τούς δύο τούτους δρους, 
χαθ δσον εχουσιν ιδιαιτέραν σημασίαν παρά Στω'ίκοΐς,ήν δέν έχουσι 
παρ’άλλοις φιλοσόφοις. Ούσία είναι ίι υλη, ήν θεωροΰσιν είς τά 
δντα, ποιότης είναι ή δύναμις δι’ής ή υλη διαφόρως πως διατυ- 
ποϋται καί μορφοϋται κατά τά διάφορα δντα, καί ώ; έκ τούτου
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λαμβάνουσι ταΟτα ιδιαιτέραν ιδιότητα, ποιότητα* διά τοΰτο 
καλοΰσι την δύναμιν ταύτην ποιότητα. Ούσία καί ποιότης, πά- 
σχον χαΐ ποιούν, δλη καί δύναμις, δπωςδηποτε δνομάσητε τά δύο 
ταΰτα, άρχει νά έννοήσητε δτι εις αύτά τά δύο στοιχεία ανάγε
ται ή φύσις τών δντων χατά τοίις Στωϊκούς.

Τό πρώτον 7<>ιχεΐον είναι τό τιμιώτερον, δηλαδη ή δύναμις, ή 
ένέργεια, ή ποιότης, ή δποκεκρυμμένη άρχή, δυνάμει τής δποίας 
ή άμορφος δλη λαμβάνει μυρίους τύπους χαΐ μορφάς, καί έκδη- 
λουται δπό τ6 σχήμα τών διαφόρων δντων τής φύσεως. Είναι 
δε φανερόν δτι τί» δεύτερον στοιχεΐον,ή ούσία, ή δλη, οΰ μόνον 
δπόκειται είς τό πρώτον, είς την ένέργειαν τοΰ πρώτου, άλλ’δτι 
^παΡΧει τοΟ πρώτου* τό πρώτον είναι δ νόμος καθ<5ν μορφοΰ- 
ται ή υλη* αί) πρώτον, είναι δ Λόγος (λέξις ς-ωϊχη) καθ' 8ν τά 
διάφορά μόρια τής δλης συνδέονται, συνδυάζονται, άπείρωςπως 
τροπολογούνται. Καί έπειδη δ λόγος ο&τος είναι το σπέρμα  τ& 
δποΐον ακολούθως αναπτύσσεται διά τής άναπτύξεως τών δντων, 
τόν λόγον τούτον όνομάζουσιν οί Στωΐκοί σπερματικόν Λόγον·

Αλλα τα οντα είναι πολλά έν τή φύσει, δμως μεταξύ τούτων 
ύπαρχει ένότης, σύνδεσμος, Οπάρχουσι πολλαί σχέσεις δι’ ών 
τά δντα συνδέονται πρδς άλληλα, ένεργοϋσιν έπ’άλληλων, καί αί 
σχέσεις αυται άναγονται έπί τέλους εις τινα άνωτάτην σχέσιν, 
ειςτινα ένότητα,ητις προέρχεται έκ τής σοντον ίας  καί σύμπνο ιας  
τώνοντων. Συντονια, καθ δσον είς Ικα7θν τών δντων ύπάρχει ή 
έπίτασις, ή τάσ ις , δ τόνος Ικεΐνος, δστις είναι ή άρχή δλων τών 
άλλοιωσεων τών φαινομένων άτινα παριστώσι τά δντα. Σύμ
πνοια, καθ οσον άπαντα τά δντα, καί ιδιαιτέρως θεωρούμενα, 
καί δμοΰ λαμβανόμενα, άπαντα συμπνέουσι, συντείνουσιν είς τινα 
κοινόν σκοπόν καί τέλος, τό δποΐον ύποθέτει κοινόν τι αίτιον, 
κοινήν άρχην, καί ή άρχη αυτη είναι ή πρώτη άρχη τής συντο- 
νίας καί σύμπνοιας, ή πρώτη άρχη έξ ί)ς προέρχονται πασαι αί 
άρχαί τών δντων. fi πρώτη αδτη ένέργεια έξ ής αί άλλαι πασαι, 
πρέπει να ηναι άνωτέρα πασών' πρέπει έπομένως νά εχη τάς ποιό
τητας, τας τελειότητας δλων τών δντων, άλλα κατά τινα βαθμόν,
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τόν δποΐον δέν διακρίνομεν διά τών αισθήσεων, άλλα συλλαμβα* 
νομεν διά τοΰ  λόγου. Επομένως ή άνωτάτη αδτη άρχη τών δντων, 
είναι ή άκρα σοφία, ή έντελεστάτη καλλονή, είναι ή καθαρότατη 
άγαθότης, πάντα τά καλά άτινα θεωρούται έν τή φύσει, πασαι 
αί άγαθαί πράξεις τών ανθρώπων, πασαι αί τελειότητες πρέπει 
νά ύπάρχωσι κατ’ άνώτατον βαθμόν είς τίιν αρχήν τοΰ ανθρώπου 
καί τοΰ κόσμου, εις τίιν πρώτην ταύτην ένέργειαν, είς τίιν πρώτην 
ταύτην ποιότητα, είς την πρώτην ταύτην πηγίΐν δλων τών δντων 
καί φαινομένων. ’Αλλ’ ή πρώτη αδτη άρχή, τό πρώτον τούτο αϊ- 
τιον, τί είναι κατά τους Στωϊκούς; είναι δ,τι καί τά άλλα, εί
ναι δηλαδή ένέργεια τιςήτις παράγει δλα τά αποτελέσματα, ό
σα παράτηροΰμεν εις τά δντα τής φύσεως, είναι ένέργεια, δ ε- 
στιν είναι δύναμις, είναι τό πρώτον έκεΐνο στοιχεΐον, δπερ «Ορί- 
σκομεν είς δλα τά δντα, είναι ψυχή ζωογονούσα τά πάντα, είναι 
πνεύμα, τό δποΐον διώκει δι’ δλης τής φύσεως, πανταχού δια
δίδεται, καί πασαν ζωογονεί τ^ν τε ύλικήν καί ηθικήν φύσιν, ε ί
ναι αύτή ή φύσις, ϊνα μεταχειρισθώμεν μίαν λέξιν πρός δηλω- 
σιν τής αρχής ταύτης, είναι άύτή ή φύσις, αύτός δ Θεός. Αλλ 
δ Θεός ουτος δεν είναι κεχωρισμένος τοΰ κόσμου* δ Θεός ουτος ένυ- 
πάρχει έν τώ κόσμω, δέν είναι τί διάφορον τών έν τώ κόσμ<ρ, ώς 
πρός τήν Οπόστασιν καί τήν ουσίαν του, άλλ’ είναι πνεύμα, νους, 
πρόνοια, έάν θέλητε, διότι πάσας τάς λέξεις ταύτας εΰρίσχέτε 
παρά Στω’ίκοΐς, άλλά ταΰτα δέν είναι είμή διάφορα δνόματα πρός 
δήλωσιν μιας και τής αύτής Οποςάσεως, πρός δηλωσιν τής Ολικής 
άρχής τού παντός, τής ψυχής καί τού πνεύματος τοΰ κόσμου. Ο 
Θεός ταυτίζεται μέ τόν κόσμον, μέ τήν φύσιν, μέ τά ύλικά μόρια 
τής φύσεως,διότι δλη είναι καί ούδέν έτερον,είναι δλη καθαρωτέρα 
τών άλλων ύλών έξη ς πάντα μορφοΰνται. Καί έπειδη μεταξύ 
τών διαφόρων Ολικών ς-οιχείων, εύρίσκομεν !ν καθαρώτερον 
τών άλλων, τό δποΐον “εχει τήν δύναμιν νά παράγτ, τό π«ν,
έ π ε ι δ η ,  ένάλλοιςλόγοις, τό πυρ, δ αίθήρ ύπ’ άλλην μορφήν,
είναι τό πρώτον στοιχεΐον του παντός, πΰρ, αιθήρ είναι 6 Θεός, 
ζώον είναι δ κόσμος έμψυχον καί λογικόν, ψυχή τού ζώαυ



τούτου είναι δ Θεδς, καί έπομένως ούδέν έτερον είναι κα
τά τους Στωϊκούς δ Θεδς, είμή ή ϋλική φύσις θεοποιηθεισα. 
Επομένως δ Θίδς ουτος, πρδς 8ν ταυτίζεται δ κόσμος, εί καί 
προικισμένος με έκεΐνον τδν σπερματικδν λόγον βνεύρίσκομεν είς 
όλα τά δντα, εί καί νους κάί πρόνοια, κατά τους Στωϊκούς, ούχ 
ήττον είναι άκαμπτος ειμαρμένη, είναι ή αναγκαία φύσις τοϋ 
παντός.Τωοντι ή φύσις αδτη αναπτύσσεται κατά τινας νόμους α
ναγκαίους, είς οδς ύπόκειται ώς έκ τής ιδίας αύτής ουσίας, τους 
δποίους δέν δύναται νά μεταβάλλ·/) καί παραβιάσι?, καί καθ’ οδς 
δ Θεδς έπανειλημμένως καί άπείρως αναπτύσσεται, μεταβάλλε
ται καί πραγματοποιείται διά τής πραγματοποιήσεως τών φαι
νομένων τοϋ κόσμου. Θέλομεν ίδεϊ ακολούθως ότι τδ δόγμα τού
το τών Στωϊκών, ύπδ νέαν καί σοφωτέραν μορφήν, άνεφάν» καί 
καί έπί τών ημερών μας, καί οτι δ σύγχρονος πανθεϊσμός δέν 
είναι είμή έπανάληψις αρχαίας πλάνης. Ουτος είναι έν τοσούτω 
δ Θεδς τών Στωϊκών, ό ές-ιν έκείνων τών φιλοσόφων τούς δποίους 
δικαίως θαυμάζει καί σέβεται ή άνθρωπότης, ώς τους πλέον σο
φούς και έναρέτους άνδρας τής άρχαιότητος. Ουτος είναι δ Θεδς 
του Ζήνωνος, τού Κλεάνθους, τού Χρύσιππου, τοΰ Σενέκα,τοΰ Ε
πίκτητου, τοΰ Αρριανοΰ, τοϋ Μ. Αντωνίνου, Θεδς ταυτιζόμενος 
μέ πάντα τά στοιχεία τής φύσεως καί ύπδ διάφορα δνόματα λα- 
τρευόμενος έμφαίνοντα τήν προσωποποίησιν καί θεοποίησιν τών 
διαφόρων στοιχείων τής φύσεως* διότι δέν πρέπει νά άγνοήτε οτι 
είς τήν μυθικήν αντικατέστησαν οί Στωϊκοί φυσικήν τινα θεολο
γίαν, καθ’ ^ν είς καί 6 αύτδς Θεδς πάντοτε λατρεύεται, ποτέ 
μέν ώς ζωή (Ζεύς),ποτέ δέ ώς πΰρ (Ηφαιστος), άλλοτε ώς δδωρ 
(Ποσειδών), άλλοτε ώςγή (Δήμητρα).

Εάν δέ έμβαθύνωμεν καί εις αύτήν τήν ηθικήν τών Στωϊκών 
θέλομεν ίδεΐ ότι έξέρχεται εκ τής περί Θεοΰ διδασκαλίας. Τωόν
τι έαν ή έπίτασις, ό τόνος, ή ενέργεια, ή δύναμις, είναι ή άρχή τοΰ 
παντδς, έαν δε δ άνθρωπος είναι προικισμένος μέ τοιαύτην ενέρ
γειαν και δυναμίν, έάν }) ούσιώδης ενέργεια τοΰ άνθρώπου δέν 
είναι ειμη ενέργεια τοΰ έπικρατεστέρου τών στοιχείων ατινα
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συγκροτοϋσι τήν ανθρώπινον φύσιν, δηλαδή του λόγου, τοΰ πνεύ
ματος, τής λογικότητος, τοΰ σπερματικοϋ λόγου, τδν δποΐον εδ
ρομεν είς άπαντα τά δντα, καί ιδίως εις τδν Θεδν, καθότι μέ τδν 
λόγον τοΰτον ταυτίζεται, Ιπεται ότι ή άρετή, ή ήθική τελειό- 
της τοΰ άνθρώπου, είναι εκείνη ή έπίτασις, καθ’ $ν δ άνθρωπος 
συγκεντροΰται έν έαυτζί, έν τί) λογική ένεργεία τοϋ πνεύματος 
καί τής ψυχής του, καί πάντα τά άλλα θεωρεί ώς αδιάφορα καί 
μηδαμινά.

Τοιοΰτον τδ θεοσοφικδν δόγμα τών Στωϊκών, καί περιττόν 
είναι νά ένδιατρίψωμεν είς τήν Ιστορικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, κα
θ’ όσον δύναμαι νά βεβαιώσω ύμας δτι άπδ τής πρώτης Ιμφανή- 
οεως τοϋ στωΐκισμοΰ μέχρι τών τελευταίων αύτοΰ οπαδών, τδ αύ- 
τδ δόγμα εύρον είς όλους ώς πρδς τήν θεότητα, μολονότι διαφέ- 
ρουσιν ώς πρδς άλλα δευτερεύοντα ζητήματα τής ηθικής φιλο

σοφίας.
Η Αλεξανδρινή σχολή έπί τέλους, είς ην άνακεφαλαιοΰται 

όλη ή άρ/αία φιλοσοφία τί έπρέσβευε περί Θεοΰ; Ας ζητή- 
οωμεν καί μεταξύ τών φιλοσόφων τούτων τδν Οεόσοφον, ας 
ζητήσωμεν τδν θεδν μεταξύ τών φιλοσόφων, ώς δ Διογένης έζήτει 
άνθρωπον μεταξύ τών ανθρώπων. Ας ίδωμεν, καί οί σοφωτατοι 
ουτοι άνδρες, οΐτινες διά τής δυνάμεως τοΰ πνεύματος εφθασαν είς
(ίνωτάτην νοητικήν άνάπτυξιν, καί διά τής ηθικής των είςτδ δψος
τής τελειοτάτης άρετής, καί τόσον καθαροί ήσαν, ώστε έθεωροΰντο 
ώς άσώματοι, αίσχυνόμενοι, ώς δ Πορφύριος λέγει περί τοΰ Πλω- 
τ ί ν ο υ ,  ότιένσώματιήσαν, ας ίδωμεν ποίαν ιδέαν ειχονπερί Θεοΰ.

Η Αλεξανδρινή σχολή παράγεται καί αδτη έκ τής πρδ αύτής φι
λοσοφίας,καί καθώς είδομεν ότι δ ς-ωϊκισμδς έξέρχεται έκ τών πρδ 
αύτοΰ φιλοσοφικών δογμάτων, ωσαύτως ή Αλεξανδρινή σχολή 
είναι γέννημα τής πρδ αύτής Ελληνικής καί Ανατολική; φιλοσο
φίας. Παράγεται έκ τών προηγουμένων σχολών καί δογμάτων, 
άλλ’έχει καί Ttva πρωτοτυπίαν,ς-οιχεΐα τινα idta,ατινα ϊδιως άνη- 
κουσιν είς αύτήν, άλλ’ ατινα έξτιγοΰνται ώς έκ τής προ αύτής φι- 
λοσοφαής άναπτύξεως, ώ; U τής γενικής καταστάσεως τοΰ άν-



θρωπίνου πνεύματος χατά τήν έποχήν έκείνην, ώς έκ τών ιδιαι
τέρων περιστάσεων έν «ϊς εύρέθη δ μέν ?) ό δέ τών φιλοσόφων 
τούτων. ϊδίω; ή Αλεξανδρινή σχολή είναι απόρροια τών πλατωνι
κών καί πυθαγορείων δογμάτων. Ενθυμεϊσθε δτι μεταξύ τών πλα
τωνικών δογμάτων εδρομεν τήν θεωρίαν τών ιδεών, δι’ής έξηγή- 
σαμεν δλα; τά; αλλας πλατωνικά; θεωρία;, καί περί αύτή; ώσαύ-
τως ένησχολήθημεν, δτε έπραγματευόμεθα περί άφαιρέσεως έν τή
ψυχολογία. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ή μόνη άρμόζουσα μέ
θοδο; πρδς ευρεσιν τή; άληθεία; καί μόρφωσιν τή; έπιστήμη; 
είναι ή διαλεκτική Τί είναι ή διαλεκτική μέθοδο;; ζήτησις τή; 
ένότητο; έν μέσ&> τή; ποικιλία;,ζητησι; τή; ίδανικότητο; έν μέσιρ 
τή ; 5λικότητο;,δ ές-ι,ζητησι; τοΰ δντως πραγματικού ς-οιχείουτή; 
φυσεως, διότι #) ένότης, ή ίδανικότης καί ή πραγματικότης είναι 
§ν καί τδ αύτό' τά όντα είναι σκιά παρερχομένη, τί» μόνον στοι- 
χεϊον τί) όποιον διαμένει καί επαναλαμβάνεται καί διακρίνεται 
εί; δλα τά όντα είναι ή ιδέα, τί» είδο;, δ τύπο; καθ’ βν διετυπώ- 
θησαν τά δντα. Τά είδη ταΰτα, εϊτε αύτά καθ’ έαυτά θεωρού
μενα έν τώ θειω λόγφ, εϊτε λαμβανόμενα έν τώ κόσμω καί 
διά τοΰ ανθρωπίνου λόγου άνακαλυπτόμενα έν τή φύσει, δέν 
είναι κατά τού; Αλεξανδρινού; μόνον άρχαΐ γνώσεως, αλλά καί 
ύπάρξεως, δ έστιν ή μόνη πραγματικότη; τοΰ κόσμου ύφίσταται 
εί; τήν συνένωσιν διαφόρων ιδεών, πρδ; άλλήλας συνδεδεμένων, 
καί άποτελουσών ίεραρχικήν κλίμακα ιδεών, καί ειδών,τά δποια 
οί Αλεξανδρινοί ώνόμαζον ύποστάσεις.

ΑΙ υποστάσεις αυται συνδέονται πρδ; άλληλα;, καθ’δσον αί μέν 
άπορρέουσιν έκ τών δέ, καί ένεργοΰσιν έπ’ άλληλων, καθ’δσον αί 
άνώτεραι παράγουσι τάς κατωτέρας,αί κατώτεραι τείνουσι πρδς 
τάς άνωτερα;, καί έκ τών δυο τούτων άλύσεων συνίσταται δλον 
το ύφασμα τή; οικουμένη;, ή ύφη τοΟ τε πνευματικού καί Ολι
κού κόσμου.

Δια τή; διαλεκτικής εφθασαν οΐ Αλεξανδρινοί, καθώς καί 
οι πρώτοι πλατωνικοί, είς τήν μόρφωσιν συστήματος ιδεών 
καί ύποστάσεων, αΐτινες συνενούμεναι άποτελοϋσι τήν φύσιν καί

τδν κόσμον, καί έν τώ κόσμω αύτδν τδν άνθρωπον. Καί έπειδη 
αί κάτώτεραι ύποστάσεις τείνουσι πάντοτε πρδ; τά ; άνωτέρας, 
διά τή; νοήσεως, όταν ηναι προικισμέναι μέ νοΰν, διά τή; άγ“- 
πης, δταν έχωσιν ήθικά τινά στοιχεία, επεται δτι ή τελεία έπι
στήμη απαιτεί άνοδόν τινα πρδς τήν πρώτην τών ύποστάσεων, 
έξ ής απασαί αί άλλαι άπορδέουσιν' ώστε καί τδ δόγμα 
τοϋτο δέν είναι, ούσιωδώς, είμή πανθεΐστικόν τ ι δόγμα, δυνά
μει τοϋ δποίου καί ή πρώτη ύπόστασις καί απασαι αί έξ αύτή; 
άπορρέουσαι ταυτίζονται, άνάγονται εί; μίαν καί μόνην άρχήν.

Τδ σύστημα τών Αλεξανδρινών δέν είναι μόνον πανθείσμδς, 
άλλα προσέτι, δπω; προσδιορίσωμεν αύτδ άκριβώς, έκλεκτισμδς, 
πυθαγόρειον καί πλατωνικόν σύστημα, συνένωσις στοιχείων δια
φόρων, άτινα έρανίζεται έκ τών άλλων συστημάτων, μή έξαι- 
ρουμένων τών άνατολικών, διότι ή ιδέα τής άπορροί*; άνεφάνη 
καί έν τή Ανατολική φιλοσοφώ είναι τελευταΐον καί μ υ σ τ ι-  
κ ισ μ ο ς ,ϊχ ι ι δηλαδή τδν χαρακτήρα τού μυς-ικού έκείνου δόγματος 
δι’οδ δ άνθρωπος,καθδ ή πολυτιμωτέρ* τών κατωτέρων ύποστά
σεων, άνυψούται εις τήν άνωτέραν, καί έκ ταύτης εις τήν άνωτά- 
την, διά τίνος έκστάσεως, διά τίνος ένώσεως, διά τίνος θεουργίας, 
xai γίνεται ένθεος, δταν διά τοΰ πνεύματός του δψωθή μέχρι τής 
άνωτάτης ύποστάσεως, ητις είναι αυτδς δ Θεός·

Αλλ’δ Θεδς ούτος, οϊος επρεπε έξ άνάγκης νά προέλθ^ έκ τής 
διαλεκτικής άνόδου, ούδέν ετερον δύναται να ηναι η ή ακρα, ή 
άνωτάτη ένότης. Είς δ Θεδς, μία ή πρώτη ΰπόστασις, αύτή ή 
άφτιρημένη ένότης είναι ή πρώτη θεία ύπόστασις, την δποίαν άνα- 
γνωρίζουσιν οΐ Αλεξανδρινοί.

’Αλλά τίνι τρόπφ προήλθεν έκ τή; πρώτη; ταύτη; ένότητο; 
δ κόσμος; διατί καί πώς ή πρώτη αυτη ένότης εγινε πολλότή;; 
διατί καί πώ; έκ τής μια; καί μόνης καί ένικής ταύτη; ύπος-ά- 
σεως προήλθον τά διάφορα ταΰτα φαινόμενα, τά δντα, δ κόσμο;, 
δ άνθρωπος, ή φύσις; δευτέρα τις ύπόστασις προήλθε κατά πρώ
τον έκ τής πρώτης ταύτης, καί ή δευτέρα ύπόστασις iivat ή δια- 
νοια, δ λόγος’ δ λόγος δς-ις είναι ή πρώτη άρχή τής διαπλάσιως,
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ώς πρός τόν κόσμον, άλλ’ δστις είναι ή δευτέρα δπόστασις, 
ώς προς τον Θεόν.

Αλλ 6 λόγος ουτος, καθό καθαρός λόγος, ήδύνατο ναΐ μέν νά 
διατάξ^ τά πάντα, νά νομοθετήσω έπί τών δλων* άλλά τίνι 
τρόπω ήδύνατο αυτό το δλον νά σχηματίσω, να θεσΐ) εις xCvvjetv, 
νά ζωογονήσω; τούτο γίνεται, κατά τούς ’Αλεξανδρινούς, διά 
τής τρίτης δποστάσεως, διά τοΰ πνεύματος, διά τής αγάπης, διά 
τής καθολικής ψυχής, ήτις εισέρχεται είς δλα τά στοιχεία τή; 
φύσεως, ατινα ζωογονεί καί μετ’άλλήλων συναρμολογεί.

Τοιαΰται at τρεις πρώται δποστάσεις, τοιαύτη ή περίφημος 
Τ ριάς  τών ’Αλεξανδρινών, είς $ν, κατά τινας παραμορφώσαντας 
λίαν άτόπως καί άλόγως καί την φιλοσοφικήν καί τήν θρησκευ
τικήν κα! τήν Ιστορικήν αλήθειαν, άνάγεται αύτη ή Τριάς τοϋ 
Χριστιανισμού.

’Αλλ’εΐναι άρα ανάγκη νά ένδείξω είςδμα; τάς ουσιώδεις διαφο
ράς αϊτινες δπάρχουσι μεταξύ τή; πρώτης καί τής δευτέρας τριά- 
δος,τάς διαφοράς δσας εδρίσκομεν μεταξύ αύτών,έάν μόνον έξετά- 
σωμεν φιλοσοφικώς τά δύο ταΰτα δόγματα, ανεξαρτήτως τοϋ 
άνωτάτου κύρου; το δποίον λαμβάνει ή Χριστιανική Τριά; έκ 
τής Θείας άποκαλύψεως;

Καί πρώτον, τί είναι δ είς καί τριαδικός Θεός τών ’Αλεξαν
δρινών; είναι τρεις δποστάσεις παραγόμενα^ μέν δευτέρα έκ τής 
πρώτης, ή δέ τρίτη έκ τής δευτέρας' και ή μέν πρώτη είναι ή 
άνωτάτη βαθμίς τών ίντων, τών υποστάσεων' άλλ’ίι δπόστασις 
αυτη είναι κενόν δνομα, άφηρημένη έννοια είς $ν φθάνει ή διαλε
κτική άνοδος τοΰ πνεύματος, είναι άφωριίμένη ούσία, ήτις, ΐνα 
πραγματοποιηθώ καί άναπτυχθή,άνάγκην έχει άλλων μέσων, α- 
τινα ναΐ μέν έξ αύτής τής πρώτης παράγονται, άλλ’έξ άνάγκης 
παράγονται.

ό  λόγος, ή δευτέρα δπόστασις, είναι άπόρ^οια, διότι παντα- 
χοΰ καί πάντοτε άπαντώμεν παρ’ ’ΑλεξανδρινοΤς τήν λέξιν 
άπόρροιαν, $ν em anatio, emanation όνομάζουσιν ol νεώτε- 
pot, απόρροια τής πρώτης, δ ές-ιν ούδεμία Ισότιις φύσεως
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μεταξύ αύτών, ούδεμία προσωπικότης, ούδεμία άτομικότης, διό
τι ή μέν είναι άφαίρεσις, ή δέ είναι άποτέλεσμα τής άφαιρέ- 
σεως ταύτης.

Τί είναι ή τρίτη δπόστασις τής τριαδικής τών ’Αλεξανδρινών 
ένότητος; ή άρχή ή ζωογονούσα τήν δλην, είναι δ σπερματικός 
λόγος τών Στωϊκών, είναι ούσιωδώς αύτύ εκείνο τό δλικόν ς-οι* 
χεΐον, τύ πΰρ, τό υδωρ, δι’ο&, ώς είδομεν, οί πρώτοι τής Ελλά
δος φιλόσοφοι έπροσπάθουν νά έξηγήσωσι τύ παν.

Τί κοινόν μεταξύ τής τρίτης δπος-άσεως, τής δευτέρας καί τής 
πρώτης; ή ιδέα τής παραγωγής, ή ιδέα τής άπορροίας, δΓής ή 
δευτέρα παράγεται έκ τής πρώτης, ή τρίτη έκ τής δευτέρας. Ποΰ 
είναι το άπειρον εκείνο ον, τύ έν καί το αδιαίρετον, εί καί τρι- 
συπόστατον, το όποιον άπεκάλυψεν είς τόν κόσμον δ Χριστια
νισμός, τό δποΐον λατρεύει τήν σήμερον τό έκλεκτότερον μέρος 
τής άνθρωπότητος; ποΰ είναι ή προσωπικότης καί ελευθερία τοϋ 
Θεοΰ, αί ήθικόταται έκεΐναι σχέσεις μεταξύ τών τριών δποστά- 
σεων, καθ’ δσον τάς σχέσεις ταύτας δύναται νά έξηγήσΐ} ή θεο
λογία, νά μελετήση ή φιλοσοφία; ποΰ ένΐ λόγω τά πνευμα
τικά, τά ηθικά έκεϊνα προσόντα δι’ών ό Θεός τών Χριστιανών 
είναι δ πατήρ τών ανθρώπων, είναι ή δψίστη έννοια είς $ν δύ- 
ναται νά φθάσω ή άνθρωπότης, είναι ή έννοια τοΰ κατά πάντα 
και καθ’ολας τάς έννοίας άπειρου Θεοΰ, δστις, οδχί δι’άπορροίας, 
ούχι κατ’άνάγκην, άλλά δι’ οικίας καί έλευθέρας θελήσεως καί 
ένεργείας, δι’δψίστης άγαθότητος, διά τίνος δημιουργικής δυνά- 
μεως έκ τοΰ μηδενός παρήγαγε τόν κόσμον; παραβάλλατε τάς 
δύο ταύτας θεωρίας, τά δύο δόγματα, τό τών ’Α λεξανδρινώ ν, 
δπερ άνακεφαλαιοΐ είς έαυτό άπασαν τήν σοφίαν τής Ελλάδος 
καί ’Ανατολής, δλα τά δόγματα ατινα εως τότε είχον φωτίσει 
τήν άνθρωπότητα, μέ τό δόγμα δπερ έκήρυξεν είς τόν κόσμον 
ό ίησοΰς, δπερ διέδωκαν έν τϊ} οικουμένη ol αμαθείς εκεί
νοι άνθρωποι, οίτινες έφώτισαν διά τοΰ κηρύγματός των τήν 
άνθρωπότητα,καί παρήγαγον τήν νέαν σοφίαν και τόν νέον πολι
τισμόν, δπερ έκέρδησεν δλα τά πνεύματα, καί διεδόθ») είς δλον



τίιν κόσμον, παραβάλλατε την φύσιν καί τί» πνεΟμα τοΰ ένϊ>ς καί 
τοϋ άλλου, καί θέλετε έννοήσει, οΰ μόνον διά τοΰ πνεύματος αλ
λά καί διά τής καρδίας, δτι τδ πρώτον είναι δόγμα άνθρώπινον, 
τδ δεύτερον θεΤον, είναι αύτή ή άποκάλυψις τοΰ Θεοϋ διά τοϋ 
Θεοΰ είς τδν άνθρωπον καί είς τδν κόσμον.

Τοιοΰτον είναι τδ τέλος τής Ελληνικής φιλοσοφίας, καθ δσον 
άφορ$ τδ ζήτημα τοΰτο, τοιοΰτον τδ τέρμα είς 8 έφθασεν ή άν- 
θρωπότης, άφ’ου πολίι άπεπλανήθη είς δλας τάς χώρας τοΰ ιδα
νικού. Καί σημειωτέον, πρδς ύποστήριξιν τών δσων εϊπομεν, δτι 
δλην την σοφίαν ταύτην τής άρχαίας Ελλάδος καί τοΰ άρχαίου 
κόσμου, την άνακεφαλαίωσιν τών φιλοσοφικών δογμάτων τών τε 
Ιλλήνων καί άνατολικών φιλοσόφων έπί τρεις δλους αιώνας 
άντέταξεν ή φιλοσοφία είς τίιν τότε άρτισύστατον θρησκείαν, 
αλλά δεν ήδυνήθη νά την καταδαμάση.

Εάν δέ τώρα ζητήσωμεν τί,ν θεοσοφίαν είς τίιν έκ τής Ελλη
νικής παραχθεΐσαν Ρωμαϊκήν φιλοσοφίαν, έάν μεταβώμεν είς 
τήν χώραν, ί,ν άλλοτε ύπδ την δψιν τής καλλιτεχνικής άναπτύ- 
ξεως έξετάσαμεν, εις τδ έθνος έκεΐνο τδ όποιον διεκρίθη έν τή 
Ιστορία; διά τής πολιτικής συνέσεως, διά τής κοινωνικής σοφίας, 
διά τής μεγάλης άναπιύξεως τοΰ δικαίου, διά τής πολεμικής 
έμπειρίας,διά τής μεγάλης έπιρ|5οή; b  έξήσκησεν Ινεκα τών κατα- 
κτήσεών του είς δλον τδν κόσμον, τδν δποΐον καθυπέβαλεν είς τδν 
ίδιον πολιτισμδν καί είς την ίδιαν εξουσίαν, προετοιμάσαν οδτω 
την μέλλουσαν ένότητα τοΰ νέου πολιτισμού, έάν μεταβώμεν είς 
τδ έθνος τοΰτο, καί έξετάσωμεν αύτδ ώς πρδς τδ προκείμενον ζή
τημα, θέλομεν ίδεί δτι έν τή φιλοσοφώ ώς καί έν τή καλλιτε
χνία, δ ίωμαϊκδς πολιτισμδς ούδέν ετερον είναι η άντανάκλασις 
τοΰ Ελληνικοΰ, ή ηχώ τής Ελλάδος, ητις παρατείνεται μέχρι τών 
εσχάτων δρίων τοΰ άρχαίου κόσμου, καί εί; ί|ν άπαντόί έπί τέ
λους ή μεγάλη φωνή τοΰ Ευαγγελίου καί τών ’Αποστόλων.
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Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΝΔΙΑ ΕΝ ΕΤΕΙ 1843.

[σ ν ίίχ ε ια )
rε ·

δημ όσ ιο ι Π ρόσοδοι

Τδ σύστημα τών δημοσίων προσόδων διαιρείται άναγκαίως 
είς τόσους κλάδους δσαι αί πηγαί έξ ών τρέφονται. Οί πόροι ού- 
τοι δύνανται νά καταταχθώσιν είς τέσσαρας τάξεις* ά. τδ κτη- 
ματικδν τέλος* &· τούς φόρους τών ύποτελών λαών* γ\ τά μονο- 
πωλεΐα* δ', τά τελωνεία.

ά. Κ τηματ ικ όν  τέΛος. Πάντοτε δ κτηματικδς φόρος ύπήρξε 
ή σημαντικοτέρα πηγή τών προσόδων τών έν ’ίνδία αλληλοδια
δόχων κυβερνήσεων, θεωρούμενος ώσεί έμφυτευτικδς κανών, βα
σιζόμενος έπί τής άρχής δτι ή γή ανήκει είς τδν ήγεμόνα καί 
δτι ώς έκ τούτου έχει οδτος τδ δικαίωμα ν’ άπολάβη μέρος τών 
αύτής προϊόντων. 0  λόγος τής συνεισφοράς πρδς τδ πραγμα- 
τικδν εισόδημα διέφερε κατά τάς άνάγκας καί την ηθικότητα 
τής κυβερνήσεως, άλλ’ ούδέποτε ύπήρξεν έλάσσων τοΰ ήμίσεως 
τών φυσικών προϊόντων, πολλάκις δέ μείζων. 0  γή έδίδετο είς 
μίσθωσιν παρά τοΰ ήγεμόνος, εϊτε άνά έπαρχίαν είς 2να δευάνα , 
είτε άνά περιοχήν, δπερ συχνότερον, είς ζεμ ινδάρας ,  οΐτινες είσ- 
έπραττον εις ϊδιον αύτών δφελος περί τά 1 0 τοΐς % , τδ όποιον 
φορολογικδν σύστημα καλείται ζεμ ινδάρ ι.

0  Μογγολικίι κυβέρνησις εύροΰσα έγκαθιδρυμένον τδ σύστημα 
τοΰτο ούδεμίαν αύτοΰ έπήνεγκβ μεταβολήν, μόνον δέ έπεξέτεινε 
τήν έξουσίαν τών συνακτών. Οί ζεμ ιτδάρες  έγένοντο υπεύθυνοι 
περί τών φόρων καί έπειδή ένδιέφερεν δπως διαμένωσι πάντοτε 
.εις τάς αύτάς θέσεις, ών είχον δυνηθή νά γνωρίσωσιν ακριβώς 
τούς Ιδιαιτέρους πόρους, συνέβη ώστε κατήντησαν σχεδδν άμε- 
τάκλητοι, κατ’όλίγον δέ οί δημόσιοι ουτοι πράκτορες διεβι- 
βασαν διά κληρονομιάς είς τούς κατιόντας αύτών τό έπάγγελμά



των, δθεν καθ’^ν έποχήν ένεφανίσθησαν οί Αγγλοι, ήσαν δλω; 
διόλου αμετακίνητοι. ΙΪ Μογγολική κυβέρνησις συνεπής εις έαυ- 
τήν, ποιούσα Οπευθύνους τούς ζεμ ινδάρας  περί τής άποτίσεω; 
τδν φόρων, έχορήγει συγχρόνως αύτοΐς καί τά μέσα τοϋ νά 
πραγματοποιήσωσι τήν εϊσπραξιν, δηλαδή τοΰ νά ύποχρεώσωσι 
τούς δφειλέτας είς τήν πληρωμήν. Διδ έπετρέπετο είς αυτούς νά 
έχωσιν ύπδ τάς διαταγάςτων δσον στρατόν έδύναντο νά διατη- 
ρώσι, καί πρδ; τούτοι; ειχον τήν άνωτέραν τής δικαιοσύνης δια- 
χείρισιν ώς πρδς τά έγκλήματα τά άφορώντα τούς φόρους.

0  λδρδ Κορνουάλλις, δστις ειχεν έπιφορτισθή άπδ τοΰ 1787 
μέχρι τοΰ 1789 νά διοργάνωσή τδ φορολογικήν σύστημα τ?,ς 
Βεγγάλης, (τής μόνης προεδρίας ένθα ή έταιρία κατ’έκείνην τήν 
έποχήν κατείχε χώραν 6πδ τήν άμεσον αύτή; διαχείρισιν) κατέ- 
πεισε το Συμβούλιον τών διευθυντών νά άφήσ^ τούς ζεμ ινδάρας  
είς τήν κατοχήν τών περιοχών αύτών, χορηγοΰν αΰτοΐς τήν γήν 
διά συμβολαίου διηνεκοΰς μισθώσεως. Ενεκα τούτου ol ζ εμ ιγ δ ά -  
ρες άνεγνωρίσθησαν έπισήμως ώς νόμιμοι κάτοχοι τών γαιών 
έφ’ δρφ του συνεισφέρειν κανόνα τινα άμετάβλητον. Εδόθη έπίση; 
αύτοΐς πλήρης εξουσία νά έλθωσιν είς δσας Ικρινον εΰλογωτέρας 
συμφωνίας μετά τών ραϋότ (*) τηροΰντες τά Εθιμα καί συνή
θειας έκάστου τόπου, πλήν αί μετά τών j)ai>'<5r συνομολογουμέναι 
μισθώσει; ώφειλον νά ώσι καί αυται διηνεκείς καί άμετάτρεπτοι, 
διαλυομένου μόνον τοϋ συμβολαίου δσάκις δ μισθωτής δεν έξε- 
πλήρου ακριβώς τούς δρους αύτοΰ. Σημειούσθω δμως δτι οί Αγ
γλοι ένφ διετήρουν τήν περί τής άποτίσεως τοϋ τέλους ευθύνην 
τοϋ ζεμ ιγδάρος, τοΰ ειχον άφαιρέσει τά μέσα τής είσπράξεως, 
τδν ειχον στερήσει τής προτέρας βαρύτητος αύτοΰ καί τής έξου- 
σίας τοϋ νά καταναγκάσω άνευ τής έπικουρίας άλλης διαμέσου 
Αρχής τδν ραϋότ, τδν ειχον ύποβάλλει, δσάκις έζήτει τήν ακριβή 
έκπλήροισιν τών υποχρεώσεων τοΰ οφειλέτου του, είς διαδικασίαν 
καινότομον, βραδεΐαν καί δαπανηροτάτην' ταΟτα δέ πάντα έπέ-

(*) E’ vat οί ραϋοτ οί αρ,ίαοι τ7,ς γης κάτοχοι κ*ί xsiTOfjiWftsvot απ’ ίϋθειχ; 
ΐ ΐ ς  τήν KstXXu'pfSioiv α ύτ ΐς .

φερον τδν όλεθρον αύτοΟ. Αν δέ, ΐνα προφυλάττωσι τούς ζΐαϋότ 
έκ τής πλεονεξίας τών ζεμιγδά,ρωγ, άπηγόρευσαν ρητώς εί; 
τούτου; νά αύξήσωσι ποτέ τδ άπαξ μετ’έκείνων συμφωνηθέν μί
σθωμα, μέχρις ου άκριβώς έκπληροΰντο οί συμπεφωνημένοι δροι, 
τδ αποτέλεσμα τής άπαγορεύσεως ταύτης Οπήρχεν αντίθετον τοϋ 
προσδοκωμένου* καθότι δ ζεμ ιγδάρ  μή δυνάμενο; νά έπιτύχη 
χατά τδ δοκοΟν τήν αυξησιν τοϋ ύπδ τοϋ ραϋότ  άποτιομένου 
μ ισθώματος, ώφελεΐτο έκ τής πρώτη; ευκαιρίας, λ. χ. μιδ; κα
κή; συγκομιδή;, μιας αιφνίδιου δυστυχίας, μιας διακοπή; πλη
ρωμών διά νά έξώσΐ0 έκεΐνον δπω; έκμισθώσΐ} τήν γήν του ύπδ 
συμφορωτέρου; δρους, καί τοΰτο ίτο  τδ μόνον μέσον δπερ 
άπέμενεν αύτφ πρδ; αυξησιν του είσοδήματό; του. Επί τέλους, 
τώ 1799 έχορηγήθη εί; τού; ζεμ ινδάρας  ή έξουσία νά έκποιή- 
σωσι τά κτήματα τών ρ'αϋόΓ,συνοπτικώ; καί άνευ πολλών δικονο- 
μικών τύπων Τνα, χρεία; τυχούση;,πραγματοποιήσωσι τά εισοδή
ματα αύτών, άποκτώντε; απέναντι τών ραϋότ  έκεΐνο τδ δικαίωμα 
δπερ ή κυβέρνησι; είχεν έπιφυλαχθή απέναντι αύτών τών ιδίων ζ ε -  
μ ιγόάρω ν . Εκτοτε ol ραϋότ  εμεινον κατ’άνάγκην ήφανισμένοι.

ίΐκτδ; τοΰ συστήματο; ζεμ ιγδάρ ι ύπάρχει καί ή άνά κώμην φο
ρολογία, καθ’^ν ol δήμαρχοι ή προεστώτε; έκάστη; κώμη; συνά- 
ζουσι τδν φόρον έκ τών ραϋότ  καί συνεισφέρουσιν αύτδ τοΐ; επι
τετραμμένοι; τής κυβερνήσεω;’ ύπάρχει έπίσης καί τδ ρ'αϋτονάρ  
σύς-ημα,δπερ έπικρατεΐ ε ί; έκείνα; τά; χώρας, Ινθα οί Εύρωπαΐοι 
είσπράκτορε; συμφωνοΰσινάπ’εύθεία;μέ τού; ραϋότ  ή μικρού; μι
σθωτά;.

Αί κατά τδ ζεμ ιγδάρ ιογ  σύστημα δριστιχώ; διωργανισμέ- 
ναι έπαρχίαι περιλαμβάνουσιν, ύπδ τήν προεδρίαν τή; Βεγγά
λη ;, εκτασιν 149, 782 , τετραγωνικών μιλλίων έντδ; τή ; δ- 
ποία; έμπεριέχονται δλη ή κυρίω; λεγομένη Βεγγάλη καί αί έ- 
παρχίαι τοΰ Βαχάρ καί ’Ορίσσης, έξαιρουμένου μέρους τινδ; τοϋ 
Κουττάκ. Αί χώραι αύται Ιχουν πληθυσμδν 35, 518, 645 ψυ
χών ύποκειμένων συμπλεκτικά»; εί φόρον προσδιωρισθέντα ύπ& 
τοΰ νόμου τοϋ 4830 εί; 3 ,247 ,085  λίτρα; στερλίνας.



ΐπό  τίιν προεδρίαν τοΰ Μαδράς, ί] ζεμ ινύάρ ιος  διοογάνωβις 
περιλαμβάνει ώς έγγιστα την δλότητα τών πέντε Κ ιρχάρ  τή; 
Αρκτου τών συνορευόντων μέ τίιν Βεγγάλην* £ν τρίτον τής πε
ριοχής τοΰ Σαλέμ καί Τζιγγλιπούτ καί μικρόν μέρος τής μεσημ
βρινής περιοχής τοϋ ’Αρκότ. ΑΙ έπαρχίαι αδται Ιχουν έπιφά- 
νειαν 49, 607 τετραγωνικών μιλλίων καί πληθυσμόν 3,1 40,022 
ψυχών, (ιποκείμεναι είς αμετάβλητον φόρον προσδιορισθέντα Ο
πό τοΰ νόμου τών 4 830 είς 815,000 λίτρας στερλίνας.

Η άνά κώμην φορολογία έπικρατεϊ είς τάς βορειοδυτικάς επαρ
χίας, δηλαδή είς τήν προεδρίαν τής "Αγρας, είς τό πλεΐστον μέ
ρος τής προεδρίας τής Βομβάης, είς τάς έπί τοΰ Νερβουδδάχ κει- 
μένας ποριοχάς καί έπί τέλους είς τήν προεδρίαν τοΰ Μαδράς,είς τό 
άρχαΐον βασίλειον τοΰ Τανιαόρ εί; τάς νέας κτήσεις τοΰ Κοόργ, 
Κεουρνουλάου κτλ.

Τό ρα νο το υ ίρ  σύστημα έπεκτείνεται έφ’ δλα τά λοιπά μέρη 
τοΰ Μαδράς δπό την άμεσον διατελοΰντα διαχείρισιν τής Εται
ρίας, δηλαδή τάς επαρχίας τοΰ Βελλαρυ, Γκουτύ,’Αδονύ, Κουδ- 
δαπάχ* τάς περιοχάς τοΰ άνω καί κάτω ’Αρκότ, τοΰ Σελέμ, τοΟ 
Δινδιγάλ κτλ. καί έν τή τής Βομβάης προεδρία έπί τίιν μεσημ
βρινήν χώραν τών Μαρατών, την περιοχήν τοΰ Βελγάουμ, έπί 
μέρος τι τής έπαρχίας τοΰ Βιτζαπουρ κτλ.

Εκ τών έπισήμων λογοδοσιών δημοσιευθεισών διαταγή τής Κυ
βερνήσεως ποριζόμεθα τάς έξής πληροφορίας άφορώσας την κτη
ματικήν δημοσίαν πρόσοδον τής ’Αγγλικής ’Ινδίας ύπό τήν άμε
σον διαχείρισιν τής Εταιρίας.

Από τοΰ 1831 μέχρι τοΰ 1834 έτησιος μέσος βοος 12 ,628 , 
841 λίτρ. στερλ.

Από τοΰ 1839 μέχρι τοΰ 1842 έτησιος μέσος όρος 1 3 ,431 , 
222  λίτρ στερλ.

β .  Φόροι τών ύποτεΛών Λαών· ή  κυβέρνησις τής Εταιρίας 
χορηγεί εις τινας λαοός την προστασίαν της, άναδεχομένη τήν 
ΰπεράσπισιν αύτών κ*1 έγγυωμένη τήν δπαρξιν καί ακεραιότητα 
yuv έπικρατειών των, ύφ’ δρον Αντιμισθιών τινωνάς Απολαμβάνει

ύπό τό δΊομα φόρων. Εις άλλους αποστέλλει μικρά αποσπάσμα
τα τής ένόπλου δυνάμεώς της, δπως άπαλλάξΐ) αυτούς τοΰ νά 
διατηρώσι ς-ρατδν πρός έξασφάλισίν των έκ τών έξωτεοικών έπι- 
θέσεων καί των εσωτερικών έπανας-άσεων. Είναι περιττόν νά εϊ- 
πωμεν, δτι απαιτεί άποζημίωσιν διά τά ’έξοδα, άπερ άπαντ? πρός 
διατήρησιν τοΰ ς-ρατοΰ, τά όποια έξοδα, έν τή περιπτώσει ταύ- 
τιρ, Ονομάζονται έπ ιχουρ ία ι. Τέλος, ώ ; αμοιβήν τής μετά τινων 
πιςών συμμάχων συνομολογηθείσης έπιμαχίας καί τής αΰτοΐς ύ- 
ποσχεθείσης προς-ασίας, απαιτεί νά διατηρώσιν οΰτοι ς-ράτευμα, 
δπερ δύναται νά ζητήση εις αυτούς, χρείας τυχούσης, τό δποΐον 
ς-ράτευμα ώνομάσθη σνμΰοΑή. Οπως δμως $ βεβαία περί τής 
πειθαρχίας τών συμβολών τούτων, θέτει αύτάς ύπό τάς διατα* 
γάς καί τήν διεύθυνσιν εύρωπαίων αξιωματικών, καί δπως έξασφα- 
λίσϊ) τήν τακτικήν πληρωμήν τοΰ μισθοΰ των, απαιτεί νά συνεισ* 
ψέρηται ουτος εί; τδ ταμεΐον της φροντίζουσα αυτί) περί τής δια
νομής του μεταξύ τών ς-ρατιωτών. ΟΟτος είναι τρίτος φόρος, έπο* 
νομαζόμενος μ ισθ ός  τής συμβολής. Αρα οΐ τακτικοί και έτήσιοι 
φόροι διαιρούνται είς τρεις τάξεις' ά. είς τούς κυρίως λεγομένους 
φόρους· β\ τά; έπικουρίας- γ\ τόν μισθόν τή; συμβολής.

Οσον δέ άφορα τού; εκτάκτου; φόρου;,είσπραττομένους Οπό τάς 
έλαχίς-ας προφάσεις, οίον οΐ Ινεκα πολέμου έπιβαλλόμενοι φόροι, 
αί έχούσι,αι ΕιπογραφαΙ διά άνέγερσιν χριστιανικών ναών, αγα
θοεργών ή ωφελίμων κατας-ημάτων, μή υπαρχόντων είμή έπί 
τοΰ χάρτου, η μή ώφελούντων είμή τού; Ευρωπαίους, διά τήν 
κατασκευήν στρατιωτικών δρόμων, οΐτινες ένίοτε άποπερατοΰν- 
ται, δι’ έπισκεύασιν λιμνών,αΐτινες ουδέποτε έπισκευάζονται, διά 
τήν άνασκαφήν διωρύγων, αΐτινε; μένουσι πάντοτε εί; καταστα- 
σιν σχεδίου, τδ ποσδν τοιούτων έκτακτων συνεισφορών ε ίνα ι  ύπέ- 
ρογκον, άλλα παρά πάντων αγνοείται, έξαιρουμενης τή; Μυστι
κ ή ;’Επιτροπής καί τοϋ Γραφείου τή; άναθεωρήσεως. Α; παρα- 
τηρήσωμεν δμως, δτι είναι αυτη μία τών καιριωτέρων πληγών τής 
’Ινδίας, καί τόσο) μάλλον έπικίνδϋνος, δσφ μυστικωτέρα καί δια- 
φεύγουσα τήν προσοχήν, καί έπομένως τήν άγανάκτησιν τοΰκ^- 
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σμου. Τοιουτοτρόπως καταστρέφονται αί περιούσιοι τδ ν  υποτε
λών Ηγεμόνων καί ol Ισχατοι πόροι της χώρας.

γ/ Μ ονοπω.Ιεϊα, Δύο έκ. τούτων ύπίρχον καθιερωμένα δπό 
των παλαιών συνηθειών καί διατετηρημένα δπό τών προηγου
μένων κυβερνήσεων* τδ τοΰ αλατος καί τό τοΰ δπίου. Τδ τοΰ α- 
λατος μονοπωλεΤον δίδει είσόδημα, ουτινος δ μέσος δρος ουδέ
ποτε δπήρξεν έλάσσων ένός έκατομμυρίου λιτρών στερλινών. Τδ 
δέ καθαρόν κέρδος τή; Εταιρίας έπί τοΰ μονοπωλείου τοΰ δπίου 
ύπερέβαινε, τφ 1840, τά 2 ,000 ,000  λίτρας στερλίνας, ητοι
50 ,000 ,000  φράγκων.

δ'. T eJu re ia x d r  σύστημα. Η δημοσία αδτη πρόσοδος πη
γάζει, ώς tv Ευρώπη, έκ τών δικαιωμάτων έπί τή; εισαγωγής 
καί έξαγωγής τών πραγματειών, έπί τής ακτοπλοΐας καί έπί 
τής ναυτιλίας. Δεν δπάρχει κλάδος τών τή; Ινδίας προσόδων δ 
όποιος εις τάς χεΐρα; έχέφρονος καί περί τά έαυτής συμφέροντα 
πεφωτισμένης κυβερνησεω; έδύνατο νά άποβή έπωφελέστερος 
τούτου, καϊ μολοντοΰτο ή πηγή αδτη τών δημοσίων εισοδημά
των ήμέραν παρ’ ημέραν μαραίνεται. Αιτία δε τούτου είναι ότι 
ή Αγγλία έκδίδει νόμου; δποχρεοΰντας τούς ίνδούς υπηκόους της 
νά δεχθώσιν είς τούς λιμένα; των, άπδ ήδη 50 έτών, τά αγ
γλικά προϊόντα, μή δποκείμενα είμή εις τελωνειακόν βάρος 
μηδαμινόν, τών 2 η 3 τοΐς % ,  ένφ τά χειροτεχνήματα τών Ινδών 
δπηκόων ύπόκεινται είς τούς λιμένας τή; Μεγάλη; Βρεταννίας 
εί; βάρος 30 μέ^ρι 1,000 τοΐς q.

Αν τώρα παραβάλλωμεν τάς παντός είδους καί πάσης χώρας 
τής Ινδία; είσαγωγά;, κατά τήν διάρκειαν δύο περιόδων, έκατέ- 
ρας έκ δέκα έτών συγκειμένης, εύρίσκομεν* άπό τοΰ 1816 μ έ
χρι τοΰ 1825 είσαγωγάς 91 6 ,220 ,850  ρουπιών άπό δε τοΰ 
1826 μέχρι τοΰ 1835, 798,072,892" τούτέστιν έπί τής ει
σαγωγής δέκα έτών συνέβη μείωσις 1 18,1 47,958 ^ουπιών.

Μεταβαίνοντες τώρα είς τήν ναυτιλίαν, καί συμπαραβάλλον- 
τες δύο περιόδους, έκ δέκα καί έπτά έτών έκάστην, εύρίσκομεν, 
ώ; πρός τό φορτίον τών πλοίων παντός έθνους είσελθόντων είς

τόν λιμένα τής Καλκούττης, άπό τοϋ 1802 μέχρι τοϋ 1818 , 
2 ,632 ,653  τόνου;" άπό δέ τοΰ 1819 μέχρι τοΰ 1835, 
2 ,440,471 τόνους’ τοΰτέστιν έλάττωσιν 1 91,1 82 τόνων.

f l ;  προ; τήν εξαγωγήν, είναι άξιοπαρατήρητον δτι τφ 1805 
ή Εταιρία δέν έξουσίαζεν είμ·)} 37 ,000 ,000  υπηκόων,οΐτινε; έ- 
ξήγαγον*α\ προϊόντα ακατέργαστα τή ;άξία; 1 4,047,988 Κου
πιών' β\ χειροτεχνήματα τή; άξία; 1 1 ,849 ,670 ' όλότης 
25,897 ,658 ^ουπιών.

Τφ δε 1 835 έξουσίαζεν 1 00 ,000 ,000  δπηκόων,οΐτινες έξηγα- 
γον έκ τοΰ περισσοΰ τή; έργασϊας των' α\ προϊόντα ακατέργα
στα άξίας 18,061,647 βουπιών* β\ χειροτεχνήματα άξίας 
4,502,362* δλότης 22 ,564 ,009  ρουπιών* ο έστι, τά έκατόν 
έκατομμύρια τών σημερινών υπηκόων, διεσπαρμένων είς χώραν 
άναλόγου πρός τόν άριΟμόν αύτών έκτάσεως, έξάγουν είς προϊόν
τα δσον 3 ,333 ,649 ρουπιών δλιγώτερον τών 37 ,000 ,000  δ
πηκόων τής Εταιρία; κατά τό 1805.

Αν δέ παρατηρήσωμεν τά έξαγόμενα τή; έμπορικής τών Α γ
γλων πολιτική;,καθ’δσον αφορά τά έαυτών χειροτεχνήματα, θέ
λομεν εϋρεΐ δτι,καίτοι πολλών δντων και πλουσιωτάτων τών πό
ρων τή; άποικίας, δ πληθυσμός αύτής δέν έχει τά μέσα νά κατα
ναλώσω έτησίο»; είμή δσον 6 πέννια κατά κεφαλήν εί; προϊόντα 
κατειργασμένα τή; Ευρώπη;, έν φ εί; τά; άλλα; πτωχοτέρας α γ 
γλικά; αποικία;, οίον τά; Βαρβάδα;,την Δεμεράραν $ Βερβίκην, ή 
είρτ,μένη κατανάλωσις γίνεται άνά λόγον 100 φράγκων καθεκά- 
ς-ην κεφαλήν. Τή άληθεία: δέν ή'θελον τολμήσει οί Αγγλοι νά 
φέρωνται μέ τοιαύτην αδικίαν πρό; ούδεμίαν άλλην φυλήν τής 
ύφηλίου, και δμω; ούδεμία δπάρχει δσον αυτη πρι^ο;, ειρηνική, 
λιτή, τιμία, φρόνιμος, καρτερική καί βιομήχανος.

ΓενιχαΙ πρόσοδοι. Ινα τελο; μορφώσωμεν ιδέαν τοΰ με
σαίου προϊόντο; άπάντων τών κλάδων τών τή; ίνδία; προσόδων, 
ας παραβάλωμεν πρό; άλληλα τά εισοδήματα διαφόρων προσ
φάτων έποχών. Κατά τά τελευταία έπίσημα έγγραφα, δημο- 
αιευθέντα διαταγή τοΰ Κοινοβουλίου, έξάγεταιδπ έπί τών τριών
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έτών 4 832,1853 και 1834 6 μέσος δρο<;,«πασών δμοϋτών προ
σόδων, συνίστατο είς 20 ,837 ,774  λίτρας ς-ερλίνας* έπί δε των 
έτών 4 840, 4 844 καί 1842 είς 24, 239, 44 7. Είναι δμωςπα- 
ρατηοησεως άξιον δτι κατά τους τελευταίους τούτους τρείς χρό
νους τί) μονοπωλεΐον τοΰ οπίου, ένεκα τοϋ κατά τής Κίνας πο
λέμου, δέν παρήγαγεν δλον τί) εισόδημα έκεΐνο ουτινος είναι συ
νήθως παραγωγόν. ’Αλλ’ έπι τοϋ παρόντος τοϋ εισοδήματος τού
του άναλαβόντος τίιν ισορροπίαν του καί την προοδευτικήν άνά- 
πτυξίντου, δυνάμεθα μετ’ ακρίβειας νά προσδιοοίσωμεν τόσφ δια 
τ?> ετος 4 843 δσω διά τά έπόμενατί) ποσδν τδν γενικών προσό
δων τών ’Ινδιών είς 22 ,000 ,000  λιτρών στερλινών.

f
<Γ·

Λαπά> at.

ΑΙ δαπάνα: ανάγονται είς δύο κατηγορίας* είς έξοδα διά την 
Ευρώπην, καί έξοδα διά την ’Ινδίαν, ητοι, είς ποσά έξοφλούμε- 
να έν ’Αγγλία καί ποσά έξοφλούμενα έν τή αποικία. 0  λαός δ

μ ω ς  τή ς ’Ινδίας ύποστ^ άποκλειστικώς άμφοτέρων τί) βάρος.
Τά διά την Ευρώπην έξοδα, άφορώντα την τε πολιτικήν καί 

στρατιωτικήν διαχείρισιν, άναβαίνουσιν είς 3 , 582, 980 λίτρας 
στερλίνας.

Τά δέ διά τήν ’Ινδίαν έξοδα συνέκειντο, κάτά τί> οικονομικήν 
έτος τδ λήξαν τήν 1 ,ην Μαίου 1842, είς 23 ,739 ,417 .

r .
'Ε μμεσοι υπήκοοι ?} ϋ π ο τ ε ΐε ΐς  Λαοί.

Οί ύπδ τήν προστασίαν καί υπεξουσιότητα τής Εταιρίας δια- 
τελοϋντες ήγεμόνες δύνανται νά άναχθώσιν είς τέσσαρας τάζεις, 
είναι δέ αί έξής.

ά. Ηγεμόνες άνεξάρτητοι, ώςπρί>ς τήν έσωτερικήν διαχείρισιν 
τών επικρατειών αύτών, άλλ’ δχι κατά τήν πολιτικήν έννοιαν· 

β\ ήγεμόνες ών τά κράτη διοικοϋνται παρ Οπουργοΰ έντοπιου 
εχΛεΛεγμένου ύπό της άγγΛικής χυβερνήσεως, διατελοϋντες ύπδ

τήν άμεσον προστασίαν τοϋ τής είρημένης κυβερνήσεως αντιπρο
σώπου ?ι πράκτορος, δστις διαμένει παρά τή Αύλή τοϋ έπί ψιλφ 
δνόματι ήγεμόνος.

γ '. Ηγεμόνες ών τά κράτη διοικοϋνται είς τδ δνομα αύτών, 
πλήν αμέσως ύπδ Αγγλου τοποτηρητοϋ.

δ'. Ηγεμόνες άπογυμνωθέντες τών επικρατειών των καί συντα
ξιούχοι, πλήν διατηροϋντες τά προνόμια τής φυλής καί τοϋ βαθ
μού αύτών, τιμώμενοι κατά τά έθιμα τοϋ τόπου, άπαραβίαστοι 
είς τά πρόσωπα αύτών καί μή υποκείμενοι είς τήν δικαιοδοσίαν 
τών Δικας-ηρίων,έξαιρουμένης τής περιπτώσεως πολιτικών εγκλη
μάτων. Η άνωτάτη κυβέρνησις έπιφυλάττεται τί) δικαίωμα να 
τους άποστερηστι τής ελευθερίας, καί νά διακόψνι τάς συντάξεις 
αύτών, δσάκις πολιτικοί λόγοι άπαιτοϋσι τήν έφαρμογήν τοιού- 
τωναύστηρών μέτρων.

Οί δρισμοί τών μνησθεισών τεσσάρων τάξεων άντιστοιχοϋσι 
πρδς τούς βαθμούς τής προοδευτικής καί απαρέγκλιτου έκπτώ- 
σεως παντδς ήγεμόνος, άποδεχομένου ιήν προστασίαν τής α γγλ ι
κής έν ’ίνδία κυβερνήσεως.

!ΎΙ .

*Ε χτασις κ α ί πΛηθυσμός.

Αί ύπδ τήν άμεσον διαχείρησιν τής κυβερνήσεως τοΰ Μαδράς 
έπαρχίαι έχουσιν έπιφάνειαν 4 35, 604 τετραγωνικών μιλλίων, 
καί πληθυσμδν 4 6,54 9,957* η προεδρία τής Βεγγάλης 4 53,792 
καί 39,970,221* αί βορειοδυτικά! έπαρχίαι 82,447 κα! 33, 
386,84 6* ή προεδρία τής Βομβάης 68,074 καί 7 ,03 7 ,25 7 ·αί 
έπί τοΰ Νερβαδδάχ περιοχαί, αί ύπδ τοΰ ραΐάχ τοΰ Βεράρ, τφ  
4826, παραχωρηθεϊσαι χώραι,ή Ταυοία, ί) Τενασσερίμ, τδ Μερ- 
γοιΛ καί τδ ’Αρ^ακάν 108,700 καί 8 , 696, 000’ ί) κατα- 
κτηθεΐσα χώρα τής Σχίνδης 40,000 καί 10 ,001 ,000 . όλοτης 
588,587 τετραγωνικά μίλλια καί 405,61 1,251 ψυχαί.

Λς πρδς τά συμμαχικά η φόρου υποτελή κράτη, τούτων ή έπι- 
φάνεια ό πληθυσμδς δύναται μόνον ώς έγγιστα νά ύπολογι-



σθή, Λαθότι ol ήγεμόνες βύτών ούδέβοτε έφρόντισαν νάέπαλη- 
θεόσω<η τοιαϋτα στατιστικά γεγονότα. Κατά τούς γενομένους 
οθεν δπολογισμούς ή επιφάνεια αύτών είναι 5 4 0 ,0 0 0  τετραγω
νικών μιλλίων, δ δέ πληθυσμδς έχει ώς έξής (*).

Νεπώλ δύο έχατομμόρια, Πουνδιάβ τέσσαρα, ίδεραβάδ δώ
δεκα, Ουδ 3 έχατομμύρια χαι 700 χιλιάδες, Ναγπούρ 2 έχα- 
τομμύρια καί 500 χιλιάδες, Σατταράχ 4 έκατομ. καί 500 χιλ. 
Γουΐχοβάρ 2 έχατομμύρια, Μα'ίσόρη 3 έκατομ. χαί 500 χιλ. 
Τραυαγκόρη, Κοχΐν 4 έχατομμύριον, ^αϊπύταν, ΣΙχες, Βουνδελ- 
χούνδ 4 6 έχατομ. καί 500 χιλ. Γουαλιδρ 5 έχατομμύρια. όλό- 
της 57 έχατομμύρια 700 χιλιάδες ψυχών.

Αρα ή δλική ποσότης τού πληθυσμού, έντδς τών φυσικών τ ις  
’Ινδίας δρίων, απερ είσίν δ ’ίνδδς, τά ΐμαλάια , δ ί’ΐχεανδς χα’· 
τά δρη τού Αρ^ακάν, κατά τούς προμνησθέντας υπολογισμούς 
υπερβαίνει τά 4 5 8 ,000 ,000  ψυχών, μή συμπεριλαμβανομένων 
τών νέων καταχτήσεων έπί τής μεσημβρινής παραλίας τής Αυας.

θ'.

Σ τρατιω τ ικόν  Σύστημα.

Εχάστη προεδρία έχει τδν στρατδν της έντελώς διωργανισμέ- 
νον χαί ύπδ τάς διαταγάς ένδς αρχιστρατήγου· πλήν 6 άρχις-ρά- 
τηγος τής Βεγγάλης είναι έπίσης καί δ ανώτερος άρχηγδς των 
τριών ς-ρατών τών συναποτελούντων τδ δλον στράτευμα τ ις  Ιν
δίας. 0  στρατδς τής Βεγγάλης διαμένει εις τήν δμώνυμον προε
δρίαν καί εΕς τάς δυτικάς έπαρχίας. Η κυβέρνησις τών Δυτικών 
Επαρχιών δέν Ιχει ιδιαίτερον στρατδν.

Τδ Ινδικδν ς-ράτευμα, τφ 4 842, συνίστατο εϊς 302,797 άν- 
δρας πανΐδς δπλου, έξ ών 50,000 Ευρωπαίοι. Τά έξοδα ομως 
διά τδν Εύρωπαϊκδν ς·ρατδν είναι ύπέρογκα. Και πραγματικώς

(*) Είναι περιττόν νά ΰπενΟυ(ΐ.ίσω|Λεν οτι διάφοροι τών επικρατειών, αΐτινες 
παριστανται έ>ς φόρου δποτελεις η σύμμαχοι τώ  1843, ϊτ ε  έγραφεν ό κύριος 
Ρΰαρρεν, στόμερον διατελοϋβιν ύπο την άμεσον Sioixwnv τ ι ς  ’Α γγλίας.

έκαστος ς-ρατιώτης, μεταχομισθείς είς τήν ’Ινδίαν, έφωπλιβμέ- 
νος, ένδεδυμένος χαΐ γεγυμνασμένος, χαθ’^ν ςτγμην αρχεται τής 
ύπηρεσίας του, ς-οιχίζει είς την έταιρίαν τδ ύπερμέγεθες ποσδν 
4 00 λιτρών στερλινών ήτοι 2 ,500 φράγκα.

Απασαι αί τάξεις τών Ιθαγενών συντελοΰσι κατά τδ μάλλον 
καί ηττον είς τήν σύστασιν τού στρατεύματος τής ’Ινδίας, δμο- 
λογητέον ομως οτι τδ 'Ινδ ικ όν  σ το ιχ ε ΐον  υπερισχύει έν τφ  ς-ρα- 
τφ τής Βεγγάλης καί έν γένει έν τφ  πεζικφ τών τριών ς-ρατών.

0  ’ίνδδς ςρατιώτης έχει τά πλεονεκτήματα καί τά έλαττώ- 
ματα τών ατόμων τού γένους του.

Εις τδ ιδίωμα τών ’ίνδών, τούς τρόπους καί τάς συνδιαλέξεις 
αύτών καταφαίνεται δειλία τις χαί νωθρότης, προξενούσαι μεγά- 
λην έντύπωσιν είς τδν Εύρωπαΐον, ος·ΐζ» συγχοινωνών μετ αύτών 
άποκτοί πάραυτα τήν βεβαιότητα τής άνωτέρας αύτού φύσεως· 
Αί ιδιότητες δέ αύτών είναι άποτέλεσμα αιτιών τών μέν φυ
σικών, τών δέ ήθιχών. Οί ίνδοί άπέχουσι πάσης εύχύμου τρο
φής, παντδς είδους κρέατος καί υγιεινών ποτών. Αν ποτε με- 
θύωσι, τούτο προέρχεται άπδ καταχρήσεως έπιβλαβών ποτών, 
τού άράκ , λ. χ. τού xaJoi), τού δπίου. Αφ έτέρου ζώσιν ύπδ 
τάς έπιρροάς κλίματος έκνευρίζοντος τάς δυνάμεις αύτών, καί ε
πιδίδονται άχαλινώτως είς τάς ήδυπαθείας, έντεύθεν δέ ή ασθε
νής καί αδρανής ιδιοσυγκρασία αύτών, ήτις έπί μάλλον καί μάλ
λον έκπεφαυλισμένη μεταδίδεται άπδ πατρδς είς υίόν. Καίτοι 
ομως στερημένοι μυώδους δυνάμεως κατέχουσι πολλήν εύκινη- 
σίαν καί δύνανται νά ύποστώσι διαρκείς καί πολυμόχθους κό
πους. Οί ίνδοί ταχυδρόμοι δύνανται νά διέλθωσι 50 μίλλία δρό
μου την ήμέραν, διά πέντε ΐ| έξ ημέρας διαδοχικώς, καί ωσαύτως 
οί χυπα ϊο ι (*), χρείας καλούσης, κάμνουν λίαν μακράς περιοδίας.

Η άβρότης καί μαλθακότης τοϋ ’ίνδοΰ καθιστ$ λίαν ευερέθι
στα τά πάθη καί τάς ήθικάς δυνάμεις αύτού, καί είναι ή πηγΏ 
τών παραδόξων έκείνων αντιθέσεων, αϊτινες κατά πάσαν ς-ιγμήν

(*} Είναι γνωστόν οτι δπο το ονομα χ u π  α ΐ" ο ς διαχρίνεται ό ίνδος ex τοϋ 
Ευρωπαίου στρατιώτου.
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διεγείρουσι τδν θαυμασμόν μας. 0  ’ίνδδς λ. χ. τρέμει ένώπιον 
τής μάστιγος ?ι τής πυγμής τοΰ Ευρωπαίου, άλλά θέλει ύπομεί- 
νει άγογγύστως νά κατασυντριβώσι τά δστα του δπδ τούς τρο
χούς τής άμάξης τοΰ ’ΐαρναούθ. ή  διά τδ κυνήγιον κλίσις αύτοΰ 
θέλει τδν παρακινήσει νά ύποφέρη τούς βαρυτέρους κήπους, καί 
ώς έκ τούτου, καίτοι φύσει δκνηρδν, βλέπομεν αύτδν νά διώκη 
τάς τίγρεις καί τά άλλα θηρία μέ άπίστευτον ζέσιν καί ύπομο- 
νήν. Καί έν τώ πολέμω δ κυπαΐος άνέδειξεν ένίοτε άνδρίαν τοι- 
αΰτην δποία έφείλκυσε τδν έπαινον καί αύτών τών Αγγλων. Αλλ 
έπειδη ή άνδρία αυτη άλλο δέν είναι είμή ή έπί μικρδν ύπερί- 
σχυσις τής ψυχή; έπί σώματος άσθενοΰς, είναι ατομική καί 
στιγμιαία, ώστε ιδιαιτέρως είς τούς ’Ινδούς έφαρμόζεται τό ρη- 
τδν έκεΐνο’ αυτός ϋπηρζεν ανδρείος ή ιιέραν τ ινά .

Παρατηρήσατε τήν φυσικήν κατασκευήν τοΰ σώματος τών 
Ινδών, καί δέν θέλετε απορήσει ε^εκα τοιαύτης άσταθείας γεν
ναίων αισθημάτων. Εχουν έν γένει οί ’ίνδοί φυσιογνωμίαν εκφρα
στικήν καί εύρυθμίαν μελών, άλλ’ άκραν ίσχνότητα. Τδ στήθος 
αύτών φαίνεται έχον τδ τέταρτον τών διαστάσεων, $ς ή φύσις 
έχορήγησεν είς τούς άλλους ανθρώπους. Καθορώντις τούς έλα- 
φείους πόδας καί σκελετώδεις βραχίονας αύτών, εύκόλως καταπεί- 
θεται πόσον πρέπει νά άπος-ρέφωνται οίανδήποτε άγχιμαχίαν καί 
μάλιστα ν’ άντιταχθώσι πρδς τά αθλητικά αναστήματα τής Εύ- 
ρωπαϊκής φυλής.

Η δειλία τοΰ ’ίνδοΰ προερχομένη, ώς είρηται, έκ τής φυσικής 
Αδυναμίας του, επαυξάνεται έκ τών δεισιδαιμονιών του. Η θρη
σκεία του απαγορεύει αύτώ νά βλοίψ/ι 8, τι έχει ζωήν, μή έξαι- 
ρουμένων καί αύτών τών ούτιδανοτέρων ζώων’ δι δ, φοβούμενος 
κατά παν βήμα καί κατά παν κίνημα νά γενή ένοχος ακουσίου 
τινδς φόνου, κυριεύεται πάντοτε ύπδ τρόμου, καθιστώντο; αύτδν 
τδ περιδεέστερον τών δντων.

Αί μάχαι έν τή ’ίνδία έν γένει άποπερατοΰνται ίς·αμένων τών 
ςφατευμάτων είς άπόστασιν τοιαύτην,δση δεν έμποδίζει τήν ενέρ
γειαν τοΰ πυροβολικού" ώστε δ κυπαΐος σχεδδν πάντοτε διατάτ-τ
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τεται νά έπιτεθή κατ’έχθροϋ ήδη κατατρυμένου έκ τών βολίδο>ν, 
τετραμμένου ίίς φυγήν καί διατελοΰντος είς αταξίαν, καθ’?,ν πε- 
ρίπτωσιν δύναται νά συμπεριφέρηται πρδς τοΰτον συμφώνως τής 
φύσεώςτου, δηλαδή νά κάμνη έπίδειξιν άνδρίας μέ τούς φοβου·* 
μένους. ’Αλλ’δσάκις ηυρεν αντίπαλον διατεθειμένον ν’άντισταθή 
σπουδαίως είς αύτδν, αν δέν έστρεψε τά νώτα τρεπόμενος είς 
φυγήν, πάντοτε κατετροπώθη.

tt .

Ε νρωπαίχός χΜ'/ρος.

ή  κυβέρνησις τής μητροπόλεως είχεν αφιερώσει μέρος τών 
λαφύρων τής ’Ινδίας είς τήν πολυάριθμον δπαλληλιαν της, άλλ 
έτερον ώφειλεν ιίς τήν πλεονεξίαν τοΰ κλήρου τής μεταρρυθμισ
μένης Εκκλησίας. Αφ'ίτέρου δέν έδύνατο να δεικνύεται άποκλει- 
στικώς μεριμνώσα περί τών ύλικών συμφερόντων, άλλ ητο έπα- 
ναγκες νά φαίνεται κηδομένη περί τής διαδόσεως τής άληθοΰς 
πίστεως, καί περί τών θρησκευτικών αναγκών τοΰ λαοΰ.

fl Αγγλική ’ίνδίαΙχει τρεις έπισκοπάς τής αγγλικανής Εκκλη
σία;, διευθυνομένας ύπδ τριών Αρχιερέων, έζ ών δ μεν μητροπο
λίτης έδρεύει έν Καλκούττη, οί δέ ετεροι δύο έν Μαδράς καί 
Βομβάη. 0  μητροπολίτης τής Ινδίας έξαρτάται έκ τοϋ άρχιεπι- 
σκόπου τοΰ Δυροβέρνου (Canterl)ury), καί ή αντιμισθία αύτοΰ εί
ναι περίπου 5 0 ,0 00 ρουπιών, ήτοι 1 25,000 φρ. κατ έτος. Κα
τοικεί είς £ν μεγαλοπρεπέστατοι παλάτιον, καί τα εζοδα τών ε
πισκοπικών του περιοδιών καταλογίζονται είς βάρος τοϋ κρά
τους. Οί ετεροι δύο αρχιερείς έχουν έτήσιον αντιμισθίαν 58,000 
ρουπιών, ήτοι 60 ,000 φρ. έκαστος.

Μέχρι τοΰ έτους 1835 δέν έφρόντυεν ή Εταιρία είμη περί 
τής κοινότητος τών διαμαρτυρομένων, άλλα κατα την έποχην 
ταύτην, ένδίδουσα είς τάς έπανειλημμένας παραστασεις τώνκα- 
τολίκων, έξουσιοδότησε τδν διορισμόν τριών έπισκόπων του δυ
τικού δόγματος’ πλήν μή άνήκοντες οΰτοι είς τήν έπικρατοΰσαν 
Εκκλησίαν, άπολαμβάνουσιν εύτελεσι^άτην αντιμισθίαν.
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Ί νδ ιχή  κοιτώ ν ία· 
ή  ίνδική κοινωνία παριστφ δύο στοιχεία έντελώς διακεκρι

μένα διά τ ι την καταγωγήν, τή» θρησκείαν καί τά Ιθιμα, δη
λαδή τύ κυρίως Ινδικόν καί τί» μωαμεθανικήν στοιχεΐον.

ά. Μ ωαμεθανοί. Τά βόρεια μέρη τής ’Ινδίας είναι τά μόνα 
δπου γενικώς διεδόθη δ ισλαμισμός, γενόμενος δεκτός παρά τών 
Παθάνων ?ι Αύγάνων- είς άλλα δέ μέρη καί είς την κυρίως λεγομέ- 
νην Ινδίαν δέν έκαμε πολλάς προόδους. Είσήχθη δέ έν ταύτη,δτε τά 
νικηφόρα ς-ρατεύματα τών ταρταρικών καί αύγανικών δυναςειών, 
διαβάντα τόν ’Ινδόν καί είσβαλόντα είς την Χερσόνησον, κατέ- 
λιπον πλείστου; μωαμεθανούς, είς οδς τόώραΐον κλίμα καί ol 
πλούσιοι πόροι τής χώρας έπήνεγκον την λήθην τών πατρίων 
έστιών. Τό ’ίνδοστάν λοιπόν Ισχεν έπί τέλους τόν μωαμεθανικόν 
πληθυσμόν του, καίτοι συγκροτούμενον έκ διαφόρων φυλών καί 
διατηροΰντα άπαραμειώτους τούς χαρακτήρας τής ξένης κατα
γωγής του. Σήμερον σύγκειται έκ 1 6 ,000 ,000  ψυχών,ίσταμένων 
πρδς τούς καθαυτό ιθαγενείς εις αναλογίαν 1 πρός 4 0. Ετι δέ καί 
ύπό την νΰν κοινήν δουλείαν είναι πολύ σπάνιαι αί μεταξύ τών δύο 
γενών τούτων συγκοινωνίαι. ΟΙ μωαμεθανοί οίκοΰσιν ώς επί τό 
πολύ τάς μεγαλουπόλεις καί τάς έμπορικάς καί στρατιωτικός 
θέσεις, είναι δέ λίαν εύάριθμοι είς τά ένδότερα τής χώρας καί 
είς τάς κώμας.

β'. 'Ινδο ί. 0  ακρογωνιαίος λίθος τής κοινωνικής τάξεως πα
ρά τοΐς ’ίνδοΐς είναι ή είς ήτοι χάστας  διαίρεσις, έγγε-
γραμμένη ώς άρθρον πίστεως είς δλας τάς Ιεράς βίβλους τής Βρα- 
μανικής λατρείας. 0  Δημιουργός έπλασε τέσσαρα είδη ανθρώ
πων, ίκαστοντών δποίων έμόρφωσε την ιδιαιτέραν αύτοΰ φυλήν. 
Επλασε τό πρώτον, έξάγων αύτό έκ τής κεφαλής του, είναι δέ 
τοΟτο ή φυλή τώ ν Β ραγμάνω ν , ών ή έπαγγελία είναι νά χειρα- 
γωγώσι καί διαφωτίζωσι τό ανθρώπινον γένος. Επλασε τό δεύ
τερον, έξάγων αύτύ έκ τοΰ έτέρου τών βραχιόνων του [χατρύ), 
έξ ου ή φυλη τών χ α τρ ιά ς , οΐτινε; δφείλουν νά Οιιερασπίζωνται τό

ϊίρημένον γένος- έδημιοίργησε τό τρίτον, έξάγων αύτύ έκ τής 
κοιλίας (β α ϋ σ ιά ς ) ,  καί ή έκ τούτου καταγομένη φυλη ητο προω- 
ρισμένη νά τρέφη τό ανθρώπινον γένος' τό δέ τέταρτον, έκ τών 
ποδών του ( σουδράς)  έπλάσθη 8πως ηύποτελές είς τάς άλλας φυ
λάς καί ύπηρετή αύτάς.

Κατά τούς θείους τούτους νόμους, ol βραχμάνες έπεφύλαξαν 
είς έαυτούς άποκλειστικώς τήν έξάσκησιν τής Ιεροσύνης, τής ια
τρικής,τής δικαιοσύνης καί τής έκπαιδεύσεως* έκ δέ τών διαφόρων 
τούτων έπαγγελιών πηγάζουσιν αί μεταξύ έκείνων τάξεις, έξ ών ή 
Ιερατική είναι ή περιφανες·έρα. Ο ϊχατρνάς  είναι οί πολεμ^αί" ol 
βα νσ ιά ς  έπιδίδονται είς έμπορικάς έργασίας καί ol σουδράζ καλ- 
λιεργοΰσι τήν γήν. Εν μέλος άνωτέρας τινός φυλής δύναται νά 
έξασκήση έπιτήδευμάτι 'ίδιον τής αμέσως μετά τήν έαυτοΰ έ- 
πομένης κατωτέρας φυλής, δσάκις άδυνατή νά ζήση μετερχόμενον 
τά άρμόζοντα τη φυλή αύτοΟ επιτηδεύματα, άλλ’ ούδέποτε έπΐ- 
τρέπεται εις μέλος κατωτέρας φυλής νά έπιτηδεύηται τά τών 
άνωτέρων.

όπως καταστή διαρκής ή διάκρισις των φυλών, αί μεταξύ 
τούτων έπιμιξίαι τών γάμων αύστηρώς άπηγορεύθησαν. Αλλ ώς 
πρός τοΟτο ή φύσις ύπερίσχοσε τοΟ νόμου' οθεν έγεννήθησαν τέ
κνα, είς μηδεμίαν Ιδιαιτέρως άνήκοντα τών χαστώ ν , καί ταΰτα 
διηρέθησαν είς τόσα; τάξεις, εξ ών ή φαυλοτέρ* είναι ή τών 
παρ ιά ς  καταγομένη,έκ τής έπιμίξε*»; τών σονδράς  μετά γυναικών 
άνώτέρα; φυλή;. Οί παφ ιάς  είναι άντικείμενον αποστροφή; και 
φρίκης, καί αναγκάζονται νά διαμένωσι πόρρω τών όπό τών 
άλλων φυλών οίκουμένων τόπων, μηδέποτε εμφανιζόμενοι εί; 
τούτους, έκτο; άν πρόκειται νά μετακομίσωσι τά πτώματα 
τών τεθνεώτων, νά έκτελέσωσι τάς κεφαλικά; καταδίκας, ένί 
λόγω, νά κάμοισιν ο,τι γενικώς θεωρείται απρεπές καί ατι
μωτικόν.

Η θρησκεία τών ’ίνδών, τούτέστιν ή βραμανική, κατ’ άρχάς 
ύπήρξεν άδολος μονοθεϊσμός, δ ;, προϊόντο; τοΰ χρόνου καί κατά 
συνέπειαν τής φυσικής τάσεω; τοΰ ανθρωπίνου νούς τοΰ ένασμε-



νιζομένου νά διατύπωση τ«ς έαυτοϋ Ιδέας δι’ έξωτερικών σημείων, 
είτι όνομάτων δντων τούτων, είτε εικόνων, διεφθάρη μεταβλη- 
θείς είς πολυθε'ίσμόν. ΰ  είρημένη θρησκεία βασίζεται έπί τών 
Βέδων, συγγράμματος έκ τεσσάρων άπαρτιζομένου βιβλίων, ού- 
τινο; ή άρχαιότης ανατρέχει είς την έποχήν τής γεννήσεως τοϋ 
Μωΰσέως, δηλαδη είς 1 300 έτη π. X. δπερ δμως ή θρησκευτική 
παράδοσις θεωρεί είσέτι άρχαιότερον, καί Ιργον τών Μ ενού , 
πνευμάτων άπορ|ίευσάντων έκτοϋΒράμα, είς οδς είδικώς είχεν έ- 
ναποτεθή ή νομοθεσία τής γής (*).

ό^είλομεν νά διακρίνωμεν δύο λατρείας έν τή χώρα ταύτη, 
τήν τών Ιερέων καί τήν τοϋ λαοϋ, ή δευτέρα τών δποίωνκαταν- 
toc είς αυτόχρημα είδωλολατρείαν, έν φ  ή πρώτη στηρίζεται έπί 
τών δογμάτων τών Βέόων καί έπί τής ϋπάρξεως ένος Θεοΰ. 
Λέγουν οΐ Βραχμάνες δτι ίιπάρχει θησαυρδς, ύπάρχει Ιερά τις 
τοϋ ναοϋ κιβωτδς ήτις δέν πρέπει νά έκτεθή ένώπιον τών ο
φθαλμών τών χυδαίων. Διδ άφίνουσιν αύτοϊς τά είδωλά των, τά 
Οποπίπτοντα είς τάς αισθήσεις αύτών, τά μεταδίδοντα αύτοΐς 
τήν γαλήνην τοϋ συνειδώτος, τά έμπνέοντα αύτοΐς υπομονήν καί 
καρτερίαν εις τάς διαφόρους περιπετείας τής ζωής. 01 Βραχμα- 
νες δθεν περιορίζονται νά έξηγώσιν είς τδν λαδν τδ μέρος έκεΐνο 
τής διδασκαλίας τών Βέΰων τδ δποΐον άναφέρεται είς τήν με-

(') ύ έπ ι τών Β έ δ ω ν  βασιζόμενος Βραχμανισμός, οστις παρ’ ίν5οΓς ΐκ(Α*- 
ζ ί,  κατά τον Χγγλον άρχαιολογον W ilso n , δεκατέσσαρας αιών*; προ τ ις  θείας 
ένσαρκώσεως, δέν είναι, κατά τάς νεωτέρας των φιλολο’γων κα'ι άρχαιολο·γων δο
ξασίας, i  νϋν Επικρατών εις τήν ’Ινδίαν, άλλ’ ό έπ ι τών δεκαοκτώ βιβλίων Π ο 0- 
ρ ά ν ω ν λεγομένων καί τών δεκαοκτώ Ο ύ π α π ο υ ρ ά ν ω ν  έπερειδομενος, ΐ> 
ίιποϊος άνεφάν» μόλις περί τά ; άρχάς τοϋ τρίτου μ .  X. αΐώνος, ένισχυθΐ άπο τ ϊς  
τεμ,πτχς έως τήν Ιβδο’μίΐν εκατονταετηρίδα καί τέλος ίιπερίσχυαεν. δρα W i l 
s o n ,  W ishn u— Purana, London 1840. Sykes, Notes on the religion 
of India. Journ . of the A siat. R oy. Soc. London 1841. Τούτο απλώς 07i* 
μειοϊίμεν, ϊνα μή έκλάβi) h άναγνώιτιος ώς άκριβεστάτας τάς πληροφορίας, ας εν
ταύθα περί τών ’Ινδικών θρησκειών υ,ας δίδει ο Κύριος Ουαρρεν, προκειμένου 
περι ΰποθέσεως λίαν άκροσφαλους, καί ώς πρός τήν οποίαν τα εξαγόμενα τών 
ερευνών τών τ ις  Εύρώπΐς λογίων δέν παρουσιάζουσι τ ι θετικόν και άλανθαστον.

τεμψύχωσιν έπί τής δποίας έρείδεται δλη ή πρακτική τών ’Ιν
δών ήθική. Τδ δόγμα μελλούσης ζωής, ΰπισχνούμενον κατά τά 
εργα άμοιβήν, ή άπειλοϋν τιμωρίαν, τδ δποΐον είναι σωτήριος 
χαλινδς διά τήν άδύνατον άνθρωπίνην φύσιν, τοιοΰτον δόγμα 
κατά τού; ’Ινδούς άποβαίνει λυσιτελέστερον, δταν 6 λαδς πις·ίύη 
άκόμη δτι άν εύδαιμονή ?| ταλαιπωρήται έν τώ κόσμφ τούτφ, 
ή μέν εύδαιμονία είναι αμοιβή τών άρετών έφ’ αίς διεχρίθη, ή δέ 
ταλαιπωρία τιμωρία τών άμαρτημάτων είς α ένέπεσε κατά προ- 
ηγουμένην τινά έν τή γή διαμονήν. Είς τοιαύτην τής μετεμψυ- 
χώσεως διδασκαλίαν χρεωστοϋνται τόσα ηθικά φαινόμενα, αυμ- 
βαίνοντα δσημέραι έν τή 1νδί$ί τά δποΐα έκ πρώτης άφετηρίας 
παρίστανται δυσεξήγητα’ έν τούτων, λ. χ. 8tvat ή διά τδν θά
νατον αδιαφορία παρά λαω τοσαύτης φυσικής δειλίας.

Μέχρι τοΰδε ή περί χαστώ ν  πρόληψις ύπήρξε πρόσκομ
μα σχεδδν άνυπέρβλητον κατά τή; είς τήν χριστιανικήν πίστιν 
προσελεύσεως τών ’ίνδών καί μάλιστα τών Βραχμάνων. 0  βε- 
βαιότης δτι ήθελον άπολέσει τήν κοινωνικήν θέσιν αύτών καί ίδεΐ 
διαλελυμένον πάντα οίκογενειακδν δεσμδν, άποτρέπει τούς’Ινδούς 
τοΰ νά άποδεχθώσιν άλλο θρήσκευμα, ώστε ό μέσος δρος τών 
έναγκαλιζο[7ένων τδν Χριστιανισμδν ιθαγενών κκτ’ έτος είναι 200 
5) 300 ατόμων έπί 1 00 ,000 ,000  ψυχών.

Μεταξύ τών Ινδών ύπάρχουν οΐ ουτω λεγόμενοι ΣυριαχοΙ 
Χ ρ ισ τ ια νο ί, ών οί προπάτορες έδιδά^θησαν τδν εύαγγελικδν λό
γον &πδ τοϋ Αποστόλου Θωμα, δς-ις άφοϋ έθεμελίοισε τδν Χρις-ια- 
νισμδν έν τή -υρίοι, έν τή εύδαίμονι ’Αραβία καί έν τή νήσω Σο- 
κότρα, άπεβιοάσθη είς Κραγγανόρην έν ετει 51. 0 ’Απόστολος 
διέδωσε ταχέως τάς άρχάς τοϋ Ευαγγελίου έπί τήν παραλίαν τοΰ 
Μαλαβίρ, τήν μεσημβρινήν ’Ινδίαν καί τδ βασίλειον τοϋ Κοχίν 
καί Τραυαγκόρης. ’Επειδή δέ εί; τών ηγεμόνων τών χωρών έ
κείνων προσήλθεν είς τδ νέον κήρυγμα, πολλοί λαοί συνεκινήθησαν 
καί ήρξαντο καταδιώκοντες τδν Αγιον Θωμαν 8ν έπί τέλους έ- 
λιθοβόλησαν έπί τοϋ δρους, πλησίον τοϋ Μαδράς, τοϋ έκτοτε φέ* 
ροντος τδ δνομα τοϋ θύματος. Ετι τήν σήμερον τδ δρος καί ή



πόλις τοϋ Αγίου Θωμά είναι προσκυνητηριον τών χρις-ιανών, τών 
πανταχόθεν τής Ινδίας καί έκ τής Περσίας,τή; Συρίας καί τής Αρ
μενίας έκεΐσε προσερχομένων, Ιν* άσπασθώσιτήν γήν έφ’ ής Ιζη- 
σεν 6 Απόστολος καί έδεινοπάθησε. Τοσαύτη δε είναι ή πρδς 
τδν τόπον τοΰτον εύλάβεια, ώστε μακάριος δ δυνάμενος ν’ από
σπαση έντεϋθεν χαί κομίση μεθ’έαυτοϋ §ν τεμάχιον γής, ητις 
είναι έρυθροϋ χρώματος, καθότι 6 κάτοχος αύτής εύελπίζεται νά 
έπιτύχη θαύματα, οΐον τήν διά τής επαφής αύτής ίασιν τώννο- 
σούντων καί τοιαϋτα.

όταν οί Πορτουγάλλοι έσύστησαν τάς πρώτας αύτών τραπέ- 
ζαςείς τήν ’Ινδίαν, έμειναν Ικθαμβοι εύρόντε; μεταξύ τών άλι- 
έων του κόλπου τοϋ Μανάρ καί μεταξύ τών κατοίκων τών παρα
λίων τοϋ Μαλαβάρ καί Κορομάνδέλ περί τάς 200,000 χρις-ιανών 
οίτινε; αύτεκαλοϋντο μαθηταί τοϋ Αγίου Θωμα. Ευρον δέ τότε 
4,500 Εκκλησίας ώς έγγιστα ύπδ τδν πατριάρχην τής Συρίας 
διατελούσα;.

Μετά τήν άφιξιν τών Πορτουγάλλων, ol Συριακοί χριστια
νοί έπρότεινον αύθορμήτω; νά ένωθώσι μέτήν καθολικήν Εκκλη
σίαν,άλλ έθαύμασαν εύρόντες έν ταύτη μυστήριά τινα ών ούδεμίαν 
ειχον £ω; τότε γνώσιν, καί έξαιρέτως του χρίσματος καί τής προ
φορικής έξομολογησεω;. Εδυσκολεύοντο πρδς τούτοις ν’ άναγνω- 
ρίσωσι τήν λατρείαν τής Παρθένου καί τήν ύπεροχήν τοϋ Πάπα. 
ΙΪ διαφορά δέ αδτη κατά τδ δόγμα ύπήρξεν ή πηγή πολλών 
διενέξεων μεταξύ τών δύο Εκκλησιών. ’Εν 4 661 ή τή; όλλαν- 
δίας έπιρροή διεδέχθη τήν τής Πορτουγαλλίας διά τής ύπ’έκείνης 
καταχτήσεως τή; Κυλώνη;, συνεπείς τοϋ δποίου συμβάντο; άπε- 
δόθηή έλευθέρα καί άπείρακτο; έξάσκησις τή ; λατρείας αύτών 
τοΐς Συριακοΐς χριστιανοί;, οΤτινε; μέχρι τής σήμερον σώζονται 
κατατασσόμενοι ώς επεται.

α. ΣυριαχοΙ Χ ρ ισ τ ια νο ί, κυρίως λεγόμενοι, οίτινες διέσωσαν 
τά άρχαΐα θρησκευτικά αύτών έθιμα καί τήν πάλαι Ιεραρχίαν. 
Είς τα πέριζ τής Κυλώνη; ύπάρχουν 57 ’Εκκλησίαι αύτών. Οί 
χριστιανοί ουτοι κατά τινας συμποσοϋνταί είς 70,000 ψυχών.

β\ Σ υρ ια νο ί ρω μα ϊκο ί χ ρ ισ τ ια ν ο ί, οίτινες παρεδέχθησαν τήν 
τών Λατίνων λειτουργίαν, μεταφρασμένην δμως εις τήν έαυτών 
γλώσσαν, ίπόκεινται εις τήν ρωμαϊκήν Εκκλησίαν’ έχουν 97 Εκ
κλησίας, καί συμποσοϋνται εις 96,000 ψυχών.

γ\ Σ υρ ιαχοΙ χαθοΛιχοϊ, οίτινες καθ'δλα ύποτάσσονται τή 
ρωμαϊκή Εκκλησί$ καί προσεύχονται λατινιστί. Εχουν 40 Εκ
κλησία;, καί 6 άριθμδς αύτών είναι 54,000 ψυχών.

Λς πρδς τού; ’Ινδούς, τού; μεταστάντας είς τδν χριστιανισμδν 
τή συνεργείο: τών καθολικών Ιεραποστόλων, άοιθμοϋνται 4 0 ,000  
έξ αύτών έν τ?ί προεδρία τοΰ Μαδράς καί ισάριθμοι έν τί) τής 
Βομβάης* δύναται ομως ν’ άμφιβάλλητι; άν είναι αληθείς χρι
στιανοί, καί τοι προθυμοποιούμενοι νάάναδειχθώσι τοιοϋτοι. ίπ ά -  
γουν βεβαίως είς τήν Εκκλησίαν, άλλ’ ένδομύχως οίπλεΐστοι αύ
τών διατηροϋσιν δλας τάς δεισιδαιμονίας τής παλαια; λατρείας 
των* καί αύτά; δέ τάς εικόνας τών άγιων, ας κρατοϋσιν 
είς τάς οικίας των, θεωροϋσι σχεδδν ώς είδωλα. Διατηροΰν 
μέχρι τινδς τάς παλαιάς περί χαστών  προλήψεις των, σπανίως 
συνάπτουσι τούς γάμους άλλως πως ?| καθώς ύπαγορεύου- 
σιν αί παλαιαί τή; χώρας συνηθειαι καί πολλάκις οί άνήκον- 
τες είς δεδομένην τινά φυλήν άποποιοϋνται νά συμφάγωσι μέ ά
τομα έτέρα; φυλής, μ’ δλον δτι ώφειλον νά θεωρώνται άπαντες ά- 
δελφοί έν Χριστώ.

Καθόσον άφοροε τού; διαμαρτυρομένου; ’ίνδού;, δμολογητέον 
δτι καί τοι οί ιεραπόστολοι, συμβοηθούμενοι καί ύποστηριζόμενοι 
παντοδαπώ; ύπδ τή; κυβερνησεω;, πολλά; κατέβαλον προσπα- 
θεία;, οπω; διαδώσωσί τινα τών αιρέσεων τή; μεταρρυθμισμένης 
εκκλησία;, είτε τήν πρεσβυτεριανήν, είτε τήν άγγλικανικήν, εί
τε τήν άναβαπτιστικήν, αί προσπάθειαι έκεΐναι μέχρι τοϋδε πο
λύ ολίγον έτελεσφόρησαν. Είς δλην τήν Βεγγάλην δ άριθμδς τών 
διαμαρτυρομένων ιθαγενών μόλις δύναται ν’ άναβ^ είς 60,000 
ατόμων. Τδ τίμισυ τοϋ άριθμοϋ τούτου εδρηται έν τη προεδρίοε 
τοϋ Μαδράς, καί ετι δλιγώτεροι είναι οί τής Βομβάης.

Τέλος εύρίσκονται καί έβραΐοι, λευκοί χαί μαϋροι, διεσπαρ-
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μένοι τήδε κάκεΐσε, άλλ’ δ πληθυσμός των είναι τοσοϋτον κατα
κερματισμένος ώστε δΰσκολον είναι νά προσδιορίσω τις τ&ν ά-
ριθμδν αύτών (*). {ε.χίται τό τί.Ιος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ.ΜΑ.ΤΑ.

χατά Ξεγοφ&ντα.

Πρός τήν διδασκαλίαν του λαοΰ άξιόλογον βεβαίως 
δύνανται νά παρέξωσι τήν ώφέλειαν τά έπι τούτω κατάλ
ληλα πονήματα τών ξένω ν δέν είναι πρέπον δμως, ενεκα 
έκείνων, νά λησμονώμεν δτι έκ τών συγγραμμάτων μά
λιστα τών άΟανάτων ήμών προγόνων ούχί κατωτέραν δυ- 
νάμεΟα νά πορισΟώμεν τήν ζητουμένην διδασκαλίαν, όμο- 
φυή πρός τό ήμέτερον πνεϋμα, άναγκαίαν κα'ι εύπρόσιτον 
άμα και εύπρόσδεκτον είς αυτό, διά τόν τρόπον καθ’δν κοι
νώς ό ήμέτερος νοΟςτάς ιδέας συλλαμβάνει, καί περί τών 
πραγμάτων διασκέπτεται, συνταυτιζόμενον μετά τοΰ τρό
που καθ ’δν θεωροΰσι τά πράγματα καί έκθέτουσι τάς ιδέας 
των οί κλεινοί τής ελληνικής άρχαιότητος συγγραφείς. 
Διά τοΰτο λοιπόν έπεχειρήσαμεν νά συλλέξωμεν ένταΰθα

(*) Περι της Ελληνικής κοινωνίας, άποκαταστημενης έν Καλκούτττρ και είς τά 
ενδότερα τής Βεγγάλης, ώς επίσης περι της έγερδείσης έν Καλκούττη Εκκλησίας 
τώνόρθοδοξων παρά του Κερκυραίου ‘ Ιερομονάχου Παρθενίου, τω 1780, ορα έ -  
φ η e ρ ί δ α τ ώ ν  Ε ι δ ή σ ε ω ν  Ετος Β '. άριθ. ΙΟΙ,ενθα άναφερεται και ή επ ι
γραφή της πλακος, ην οί ομογενείς ανέθεσαν τω 1853 έντος της είρημε'νης Εκ
κλησίας εις τ^ν μνήμην του κτίτορος. Η πλάξ εκείιη φέρει εγγλυφον το επίγραμ
μα τοδι*

ΠΑΡΘΕΝ1Π ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩ ΎΩ. ΚΕΡΚ.ΤΡΑΙΛ
«Ανδρι τον τε βίον πάνυ οσίω, κομιδή τε φιλογενει και τοιωδε της πατρίδας 

»ζήλω κατεσχημένω, ως, ΐν ’ οί όμοεΟνοι οΐ Θεω κατά το σφέτερον θρήσκευμα λα- 
»τρεύειν εχοιεν, μήτε κόπου μήτε δαπάνης φεισάμενον, τον Ναόν τόνδε δείμασΟαι 
»έν τη άπωτάτ^ τών ’Ινδών γ τ ,ετε ι ΑΨΠ\ οί έν Καλκούτττρ παρεπιδημουντες ίίλ -  
ίίληνες εις άίδιον μνήμην ταυτηνι τήν λίθον άνέθηκαν, ετει σωτηρίω αωνγ’ ».

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ. §9

Ικ του Οι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  τοΰ Ξενοφώντος τά περί τήν τοΰ 
οΐκου διαχείρισιν ύγειή έκεΐνα διδάγματα, έκθέτοντες αύ
τά στοιχειωδέστερον καί συντομώτερον, κατά τάς άναλο- 
γίας καί κατά τόν δημοτικόν σκοπόν τοΰ ήμετέρου περιο- 
δικοΰ. Πεποίθαμεν δε δτι εις τοΰ Άττικοΰ φιλοσόφου τάς 
φρονίμους παραγγελίας, έπόμενάι καί τήν σήμερον αί έλ- 
ληνικαί οικογένεια'., δύνανται νά προσεγγίσωσιν έτι μάλ
λον είς τό σύστημα τών ευρωπαϊκών οικογενειών, χωρίς 
νά ύπερπηδήσωσιν δμως, τά σωτήρια έκεΐνα όρια, δι’ών δ 
μέτριος βιος διακρίνεταιτοΰ πολυτελούς, καί ών ή τήρη- 
σις μάλιστα έγγυάται τήν έν αρετή καί δυνάμει αΰξησιν 
καί εύημερίαν τοΰ ήμετέρου έθνους καί τήν έπίτευξιν τοΰ 
λαμπρού αύτοΰ προορισμού (*).

Τα .

Η οικονομία είναι έπιστημη, δι’ ή; δύνανται οί άνθρωποι νά 
διοικώσι τού; οΐκου;, αύξάνοντες την περιουσίαν. Οίκος δέ δέν 
είναι άπλώ; ή οικία, αλλά καί δσα τή; οικία; έξω τ ι; κέκτηται 
πάντα τοϋ οϊκου είναΓ όγουν, οίκος τ ινί>ς είναι άπασα αύτοΰ ή 
κτήσις, αν καί μη δπάρχ^ δλη έν τή αύτή πόλει ένθα ούτος κα
τοικεί. Η οικονομία άφορ^ λοιπον την διαχείρισιν καί τής οικίας 
και πάντων τών έν αύτή καί έκτίις αύτής άλλων κτημάτων. Κ,τή- 
μα δέπραγματικώς υπάρχει, δ,τι έχει τις ωφέλιμον προς τον 
βίον" καί ωφέλιμα είναι πάντα δσά έξεόρομεν νά μεταχειρι- 
ζώμεθα.

β'·
Εκ τών τοιούτων δρισμών περί ο’ίκου καί περί κτημάτων, 

βλέπομεν εύθϋς δτι εϊ; δύο διακεκριμένα; ασχολίας, περιστρέ
φεται ή οικονομία, είς την τή; οικία; εσωτερικήν διαχείρισιν

(*) 6  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς  τοΰ Ξενοφωντος μετνινίχθιη, μ ετ ' άλλων τινων Ϋιθ ιχων  

ιπιννιματίων τοϋ Πλουτάρχου, τοϋ ’Ισοκράτους κ « ι τοϋ ’Αριστοτέλους, είς τ ί ν  κα
θομιλουμένην γλώσσαν, δπό Ν. Δ. Δαρίιάρεως, κ * ι 1ξεδο'0π έν Βιέννγ, τό 1790· 
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χαί εις τήν διαχείρισιν τών έξω τ ϊί; οΙκίας πραγμάτων.
6  άνήρ λοιπύν καί ή γυνή συζεύγονται,ίνα ώσι πρδς άλλη- 
λους βέλτιστοι κοινωνοί οίκου καί τέκνων. Είς τήν γυναίκα 
άπόκειται ή διοίκησις τών έν τί} olx.iqt* καθήκον δέ είναι 
τοΰ άνδρύς νά διδάξιρ αύτήν πώςδφείλει αδτη νά πράξιj τοϋτο. 
Τά δσα έχει δ άνήρ, χαί τά δσα ή γυνή έφερε προίκα, κατατί
θενται δμοΰ κοινώς. Καί δέν πρέπει νά ζητήται, τίς τών δύο 
ουνεισέφερε πλειοτέραν ποσότητα πραγμάτων, άλλά πρέπει νά 
γινώσκηται καλώς, δτι δστις τών δυο, διά τών πράξεων αύτοΰ 
γίνεται άριστος κοινωνύς τοϋ οίκου, ουτος τά πλείονος άξια συν
εισφέρει. Είναι λοιπον σωφρόνων άνδρόςτε καί γυναικος ουτω νά 
πράττωσιν, ώστε καί τά δντα νά εύρίσκωνται δσον το δυνατόν 
άριστα, καί άλλα δσον πλεϊστα καλώς καί δικαίως είς τύν οίκον 
προσαποκτηθώσι. Τώ δντι πολύ διεσκεμμένως δ Θεος έθεσεν 6- 
μοΰ τύ ζεύγος, δπερ καλείται θήλυ καί άρρεν, ΐνα είς τήν συγ
κοινωνίαν ώφελήται τοϋτο τά μέγιστα. Διότι τύ ζεϋγος τοϋτο, 
διά τής τεκνοποιίας, ένφ  δέν άφίνει νά έκλείψωσι τά γένη τών 
ζώων, παρέχει ένταυτώ είς τούς ανθρώπους γηροβοσκούς. Επει
τα δέ καί ή δίαιτα τών ανθρώπων δέν είναι δλως έν ύπαίθρφ, 
ώς ή τών κτηνών, άλλά καί ύπί> τήν στέγην. Καί έχει μέν ανάγ
κην δ άνθρωπος τής έν τώ ύπαίθρφ έργασίας, ΐνα λάβιρ παρά τής 
γής τούς καρπούς, έξ ών μέλλει ουτος νά διατραφή. Οί καρποί 
οότοι δέν άφίνονται δμως είς τί» ύπαιθρον, άλλ είσάγονται εις 
τήν οικίαν’ καί έκεΐ πάλιν άπαιτοϋσι νέαν έργασίαν καί νέαν έ- 
πιμέλειαν. Καί έν τή οικία έπίσης γίνεται ή τών νεογνών τέκνων 
παιδοτροφία. ’Επειδή δέ άμφότεραι αυται αί ένδον καί αί έξω 
φροντίδες άπαιτοϋσιν ιδιαίτερα έργα καί ιδιαιτέρας έπιμελείας, 
διά τοϋτο καί δ Θεος έπλασε τήν μέν γυναίκα έπί τά ένδον 
έργα καί έπιμελιόματα, τον δέ άνδρα έπί τά έξω. Καθ δτι κατε- 
σκεύασε τοΰ άνδρύς τύ σώμα καί τήν ψυχήν Ικανήν νά ύπομέ- 
νΐ0 καί ρίγη καί θάλπη καί δδοιπορίας καί στρατείας, ώστε ϊ -  
πέταξεν εί; αύτύν τά έξω έργα’ εί? δέ τήν γυναίκα, ποιησας τί» 
βώμα δλιγώτερον δυνατύν πρύς ταϋτα, επέβαλε τά ένδον έργα.

έζεύρων δέ δ Θεος δτι είς τήν γυναίκα άνέθεσε τήν τών νεογνών 
τέκνων τροφήν, διά τοϋτο ένεποίησεν έν αύτί} πλειοτέραν στορ
γήν πρύς ταΰτα· έπειδή καί τύ φυλάττειν τά είς τύν οίκον είσ- 
φερθέντα, είς τήν γυναίκα προσέταξε, γινώσκων δ Θεύς δτι πρδς 
τύ φυλάττειν δέν είναι ζημιώδες ή ψυχή νά φοβήται, διά τοϋ·· 
το πλειότερον μέρος τοΰ φόβου άπένειμεν είς τήν γυναίκα % είς 
τδν άνδρα. Εξεύρων δέ δτι δ έχων τά έξω έργα θέλει λάβει καί 
ανάγκην νά &περίσπίσ»ι αύτά, έάν τις άδική, έδωκε πάλιν πλειό
τερον μέρος θάρρους είς τύν άνδρα. Καί έπειδή άμφότεροι καί ή 
γυνή καί δ άνήρ δφείλουσι νά δίδωσι καί λαμβάνωσι, προσέφε- 
ρεν είς άμφοτέρους έξ ίσου τί» μνημονικύν καί τήν έπιμέλειαν.' 
Εδωχε δέ δμοίως, έξ ίσου είς άμφοτέρους, τήν έγκράτειαν* καί 
έξουσίαν έποίησεν δ Θεός, ινά τοΰ άγαθοΰ τούτου πλειότερον μέ
ρος άπολαμβάν^ δ καλύτερος τών δύο, είτε δ άνήρ, είτε ή γυνη. 
Επειδή δε άμφοτέρων ή φύσις δέν είναι έξ ίσου άρμοδία πρύς πάν
τα, διά τούτο καί έχοοσι μάλλον χρείαν άλλήλων, καί το ζεϋγος 
γίνεται ώφελιμωτερον είςέαυτί), ένφ  είς δ,τι δ έτερος είναι ανί
κανος, δ έτερος δύναται. Καί ώσπερ δ Θεός έποίησεν άύτούς 
κοινωνούς τών τέκνων, ουτω καί δ νόμος καθιστδί αύτούς κοι- 
νωνούς τοΰ οίκου. Καί ό νόμος παραδέχεται δσα είς έκαστον νά 
πράττ^ διώρισεν δ Θεός’ καί άν τις παραβιάσ») ταΰτα, δίδει 
δίκην, δτι άμελεί τά έαυτοΰ έργα, 9) πράττει τά τής γυναικός.

t

Υ·
Ενδον λοιπον τής οικίας μένουσα ή γυνή, συνεκπέμπει δσους 

τών οίκετών έχουσι τύ έργον έξω- έπιστατεί δέ αυτη τών ένδον 
έργαζομένων. Καί τά εισφερόμενα αποδέχεται αΰτη, καί διανέμει 
μέν δσα τούτων μέλλουσινά δαπανηθώσιν'δσαδέ μέλλουσι νά πλε- 
ονάζωσιν έν τφ οίκφ, προνοεΐ καί φυλάττειαύτά δπωςμήήείς 
τύν ένιαυτον κείμενη δαπάνη δαπαναται είς τύν μήνα. Επιμελεί
ται δπως έκ τών είσφερομένων έρίων γίνωσι τά άναγκαιοϋντα ί-  
μάτια, καί δπως δ ξηρύς σίτος γίν^ καλώς έδώδιμος. Επιμε
λείται πρύς τούτοις δπως δστις τών οίκετών νοσησί}, τύχιρτής ά- 
παιτουμένης θεραπείας. Εργον τής γυναικος είναι είσέτι νά διδά-

V.



σκη τούς οίκέτας έκείνους, οίτινες ήλθον άπειροι καί άμαθείς, καϊ 
vat καταστήσιρ αύτούς πιστούς καί διακονικούς καί ωφελίμους εΐ£ 
τύν οίκον.

δ'.
Αλλ’ ή τής γυναικύς φυλακή τών Ινδόν καί διανομή γελοία τις 

ήθελε φαίνεσθαι, «ν 6 άνήρ μή έπιμελήται, δπως εξωθέν τι εισ
φέρεται. Γελοία δέ πάλιν ήθελε φαίνεσθαι ή τοϋ άνδρύς εισφορά, 
άν μή ηναι δς-ις τά είσφερθέντα νά σώζη. Κατά τοΰτο δύναται καί 
ή γυνή νά ηναι κοινωνύς τοϋ οίκου άνταξία τοϋ άνδρός. Διότι έρ
χονται μέν είς τήν οικίαν τά κτήματα, ώς έπί τύ πλείστον, διά 
τών πράξεων τοϋ άνδρός* δαπανώνται δε τά πλείστα, διά τών 
τή ; γυναικύς ταμιευμάτων* και καλώς μεν τών δύο τούτων ίργων 
γενομένων, οί οίκοι αυξάνονται, κακώς δέ πραττομένων οί οίκοι 
μειοϋνται. Γλυκΰτατον δέ πρέπει νά ηναι εις τήν γυναίκα, άν 
είς τήν έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος αύτής φανή βελτίων τοΰ άν
δρύς, καί ποίησή τοϋτον έαυτής θεράποντα* καί τότε άς μή φο- 
βήται δτι, προϊούσης τής ήλικίας, άτιμωτέρα γίνεται, άλλά 
άς πιστεύσνι δτι πρεσβυτέρα γινομένη, δσον καί «ν γίνηται, 
άρίστη πρύς τύν άνδρα κοινωνύς καί πρύς τούς παίδας φύλαξ 
τοϋ οίκου, τοσοϋτον καί τιμιωτέρα έν τώ οίκφ θέλει είσθαι. Διότι 
τά καλά καί τ’άγαθά, ούχί διά τάς ωραιότητας, άλλά διά τάς ά- 
ρετάς είς τύν βίον τών ανθρώπων έπαυξάνονται.

έ.
Πρύςδέ τήν τοϋ οίκου διεύθυνσινούδέν ύπάρχει ούτως ευχρης-ον 

καί καλύν ώς ή τάξις. Τφ δντι, είνα; μέν τινές πάνυ πολλά καί 
παντοία κεκτημένοι έπιπλα, καί δίαν χρειάζωνται ταϋτα, μή 
εύρίσκοντες αύτά ΐνα τά μεταχειρισθώσι, μηδέ γινώσκοντες άν 
σώα εις αυτούς ύπάρχωσι, καί διά ταϋτα αύτοί μέν άνιώμενοι, 
πολύ δε άνιώντες τούς ύπηοέτας* ετεροι δέ, ούδέν πλέον, άλλά 
καί δλιγώτερον τούτων κεκτημένοι, έχοντες εύθύς έτοιμα δσα 
χρειάζονται νά μεταχειρισθώσιν. Αλλά τί λοιπύν είναι atnov 
τής διαφοράς ταύτης, είμή δτι είς τούς μέν Ικαστον πράγμα έρ- 
ρίφθη δπου έτυχεν, είς τούςδέ κείται έ κ α σ τ ο ν  τεταγμένον έντφ

προσήκοντι τόπον, Η αταξία δμοιόν τι είναι, ώς έάν γεωρ- 
γύς έμβάλιρ δμοΰ κριθάς καί πυρούς καί δσπρια, καί έπειτα 6πό· 
ταν χρειασθίρ ή μάζης, ή άρτου, 9] δψου, αναγκάζεται νά τά 
διαλέγω αντί τοΰ νά Χάβιρ καί μεταχειρισθή αύτά δντα διευ- 
κρινημένα. Ινα λοιπύν οί οίκοδεσπόται μή καταντήσωσιν είς 
τοιοϋτον τάραχον, άς δοκιμάσωσι τήν προσήκουσαν θέσιν, τήν 
δποίαν έκαστον τών τοϋ οίκου σκευών δφείλει νά έχη, καί έν 
ταύτιτ) θέσαντες, άς διατάξωσι τούς ύπηρέτας νά τά λαμβάνω- 
σιν έκείθεν καί νά τά καταθέτωσι πάλιν έν ταύτιρ. Καί ούτως οί 
οίκοδεσπόται θέλουσι γινώσκει τά σώα δντα καί τά μή. Διότι 
αύτή ή θέσις θέλει ποθεί το μή δν* καί ή δψις θέλει εξετάζει 
2, τι χρήζει θεραπείας" καί τύ γινώσκειν δπου έ'καστον πράγμα 
ύπάρχει, ταχέως θέλει εγχειρίσω αύτύ, ώστε νά μή άπορ?ί τις 
νά τύ μεταχειρισθί). έννοεΐται δέ δτι τά τής καθημερινής χρή- 
σεως πράγματα μάλιστα πρέπει νά ηναι διατεθειμένα έν τοιαύ- 
•ηρ τάξει, ώστε ουτενά έμποδίζωνται μεταξύ των, ούτε νά χρειά- 
ζηται άνευρετής αύτών, ουτε νά κήνται άσυσκευάστως, ουτε 
δυσλύτως, ώστε νά παρέχωσι χρονοτριβήν, δταν πρέπιρ νά τά 
μεταχειρισθίρ τις ταχέως. Δυνάμεθα δέ όρθώς νά είπωμεν, δτι ή 
αταξία, δυσεύρετα ποιοϋσα τά πράγματα, αποτελεί σαφή έν τώ 
οίκω πενίαν, έν φ τουναντίον ή καλώς έσκεμμένη τάξις, παρέ- 
χουσα αύτά πρόχειρα, αποτελεί άφθονίαν. Η τοιαύτη δέ έκ τής 
αταξίας προκύπτουσα πενία κατά τοΰτο μόνον διαφέρει άπύ τής 
αυτόχρημα πενίας, καθ’ δτι κατά μέν τήν πρώτην περίστασιν 
ζητεί τις καί δέν δύναται νά λάο/ι* κατά τήν δευτέραν δέ, μηδέ 
νά ζητήσ·/) δύναται, γνωρίζων δτι δέν εχει τύ πράγμα ουτινας 
αναγκαίοι.

7·
Προτιθέμενοι δέ νά τακτοποιήσωμεν τά τοΰ οίκου διά τής 

προσηκούσης διατάξεως τών σκευών, δέν πρέπει ν άθυμή- 
σωμεν, δτι δυσκόλως ήθέλομεν εύρεί ύπηρέτην νά μάθη τάς 
θέσεις, καί νά ένθυμήται ποΰ νά καταχωρίζιρ έκαστον πράγμα. 
Διότι έξεύρομεν δτι μυριοπλάσια ήμών έχει άπαντα έκάστηπό-



λις· άλλ’βμως δποΐον τών οίκετών προς-άξωμεν νά φέρω τ ι έκ τής 
αγοράς, ούδείς θέλει απορήσω» άλλα χαθείς θέλει φανή είδήμων 
«οΰ όφείλει νά όπάγω χαΐ νά λάβω πάντα τά πράγματα. Τούτου 
ούδέν άλλο αίτιον είναι, είμή δτι έκαστον τών πραγμάτων έκεί- 
νων κεΐται είςώρισμένην θέσιν. Ζητών δέ τ ι ;  άνθρωπον, χαΐ τού
τον ένίοτε άντιζητοΰντα, πολλάχι; άπέρχεται προτού τδν εύρή. 
Καί τούτου πάλιν ούδέν είναι αίτιον, είμή τδ νά μή ηναι προσ- 
διωρισμένον, δπου έκαστος πρέπει νά άναμένή.

ζ '.
Καί ή κατάλληλος δέ κατασκευή τής οίχίας, διευκολύνουσα 

τήν τήρησιν τής έν αύτή ευταξίας, συντείνει ουσιωδέστατα εί; τήν 
έπιτυχίαν τοΰ οικονομικού συστήματα;. Τά ποικίλματα δέν εί
ναι κύριον προσόν τή ; οίκία;, άλλά τά οικήματα πρέπει νά 
οίκοδομώνται, διά νά ηναι άγγεΐα συμφορώτερα είς τούς μέλ
λοντας νά διαμείνωσιν έν αύτοΐς* ώστε αύτά τά οίκηματα νά 
καλώσι τά πρέποντα νά ηναι είς έκαστον, ό  μέν θάλαμος, ων 
είς μέρος μάλιστα ασφαλές, προσκαλεΐ τά πολυτιμώτερα τών 
σκευών, ίνα φυλάττωνται έν αύτώ* τά δέ ξηρά μέρη τών στε
γών προσχαλούσι τδν σίτον, τά ψυχρά τον οίνον, καί τά φω τι- 
νά προσκαλοΰσιν δσα έργα καί δσα σκεύη εχουσιν άνάγκην φωτός. 
Σύμπασα δέ f) οίκία καλδν νά ηναι άναπεπταμένη προς μεσημ
βρίαν, τύν μέν χειμώνα εύήλιος, τδ δέ θέρος εύσκιος άποβαίνουσα.

/η.
όφείλουσι δέ τά σκεύη καί τά λοιπά πράγματα νά διαμοι- 

ράζωνται κατά τάς διαφόρους αύτών χρήσεις, καί κατά ταύτας 
νά κατατίθενται, δπου καί δπως είς έκαστον άρμόζει. Πρδς τού- 
τοις δέ διαχωρίζομεν έν γένει δσα μεταχειριζόμεθα συνεχώς, 
καί δσα χρησιμεύουσι διά τδ φαγητόν. Κατά μέρος έπίσης άπο- 
χωρίζομεν τά κατά μήνα δαπανώμενα τρόφιμα κα'ι αλλα ειδη, 
χωριστά δέ καταθέτομεν τά άπολελογισμένα είς τδν ένιαυτόν. 
Διότι τοιουτοτρόπως λανθάνει δλιγώτερον πώς πρδς τδ τέλος 
θέλει άποβή. ’Αφού έχ ω ρ ίσ α μ εν , κατά τάς χρείας, τά πράγμα
τα , κατατάττομεν έκαστα είς τούς προσήκοντας τόπους. Μετά

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ. 9*

δέ τοϋτο, δσα μέν τών σκευών καθ’ Ημέραν μεταχειρίζονται οί 
ΰπηρέται, οίον σιτοποιϊκά, δψοποιίκά, ταλασιουργικα, καί ειτ ι 
άλλο τοιούτο, ταϋτα μέν είς αύτούς τούς μεταχειριζομένους 
δείξαντες πού πρέπει νά τίθενται, παραδίδομεν καί έπ ιτάττο- 
μεν νά τά παρέχωσι σώα' δσα δέ είς ίορτάς ?ι είς ξενοδοχίας 
μεταχειριζόμεθα, ή εις τάς διά χρόνου πραζεις, ταΰτα είς 
τήν ταμίαν παραδίδομεν, καί δείξαντες τάς θεσεις αύτών, καί 
άπαριθμήσαντες καί έγγράψαντες έκαστα, λέγομεν είς αύτήν 
νά δίδ^ι τούτων, είς δν τινα χρειάζεται έκαστον, καί νά ένθυμή- 
τα ι εις τίνα δίδει τ ι,  καί άπολαμβάνουσα νά τα καταθέτη π ά 
λιν δθεν έλαβε τδ καθέν.

θ'.
Η ταμία, έπέχουσα σημαντική* θέσιν μεταξύ τών οίκετών, 

καί είς πολλά έπίτροπος ουσα τής οίκοδεσποίνης, έξασκεΐ με- 
γίστην έπιρροήν είς τήν τοΰ οϊκου έσωτερικήν διαχείρισιν. Ας 
έκλεχθή λοιπδν ταμία έγκρατής οίνου καί γαστρδς και ύπνου, 
καί σώφρων καί έχουσα μνημονικόν. Ταϋτα δμως τα  προσοντα 
δέν άρκοϋσιν, άν μή έχω εύνοιαν καί σέβας πρδς τούς κυρίους 
αύτής. έ π ί τούτψ όφείλουσι καί ουτοι τής ευφροσύνης καί ευη
μερίας αύτών νά μεταδίδωσι μαλιστα εις την ταμίαν, ινα έπιγι* 
vm oxij αυτη δ τ ι ,  τδν οίκον αύξάνουσα, συντείνει καί είς τήν έαυ- 
τής ευπραγίαν, καί άν συμβαίνω λυπηρόν τι,νά  τήν παρηγορώσιν 
είς τούτο. Ομοίως δφείλουσιν οί οίκοδεσπόται νά εύεργετώσι καί 
βραβεύωσι τούς καλούς θεράποντας. Αλλ έκ τούτων πάντων ού
δέν δφελος, άν ♦) οικοδέσποινα μή έπιμελήται, δπως διαμένω εις 
έκαστον πράγμα ή τάξις. Λιότι γνωρίζομεν οτι καί έν τα ΐ; εύ- 
νομουμέναι; πολιτείαις δέν άρκεΐ νά γραφώσι καλοί νόμοι, άλλ 
έκλέγονται καί νομοφύλακες, οΐτινες, έπισκοπούντε;, τδν μεν 
ποιοϋντα τά νόμιμα έπαινοϋσι, τδν δέ παρανομοΰντα τιμωροΰ» 
σιν. Εστω λοιπδν καί ή οικοδέσποινα νομοφυλαξ τών έν τή οι
κία. Α ;έξετάζη, δταν φανή εί; αύτήν, τά σκευή, ώς δ φρούραρ
χος τάς φύλακας έξετάζει, καί ά ; δοκιμάζω άν έκαστον έχω κα
λώς, καί ας έπαινή καί «ς τ ιμ ? ώς βασίλισσα τδν αξιον, κατα



την ύπάρχουσαν δύναμιν, καί άς έπ ιπλήττη καί τιμωρώ τόν δεό* 
μενον έπιπλήξεως χαί τιμωρίας. Μή άχθηται δέ ή γυνή , άν δ 
άνήρ άναθέτη εις αύτήν πλειοτέρας περί τά κτήματα φροντίδας, 

είς τούς ο ίκέτας, διότι οί οίκέται τοσοΰτον μόνον μετέχουσι 
τώ ν πραγμάτων τοΰ οίκου, όσον τά φέρουσι, τά έπιμελοΰνται 
καί τά φυλάττουσιν’ εις ούδένα ομως επιτρέπεται νά τά  μετα· 
χειρισθ^, άν μη τά  δώση είς αύτόν ό κύριος. Τοΰ δεσπότου δέ 
είναι άπαντα ίνα τά  μεταχειρίζηται δταν βούληται. Είς εκείνον 
λοιπόν, είς τόν δποΐον, « ν  σώζωντα ι, μεγίστη αποβαίνει ή ω φέ
λε ια , άν δέ φθείρωνται, μεγίστη ή βλάβη, προσήκει καί ή επ ι
μέλεια. έπομένως είς τίιν γυναίκα χαλεπώτερον πρέπει νά φανξ 
άν δ άνήρ έπιτάξϊ) είς αύτήν, αντί τοΰ νά έπ ιμελήτα ι, νά άμελγ) 
τώ ν οικείων άγαθών. Καθώς καί των ιδίων τέκνων είναι έκ φύ
σεως εύκολώτερον είς την σώφρονα γυνα ίκα νά έπ ιμελήτα ι, πα 
ρά ν’ άμελή, ουτω λαί τών κτημάτω ν, δσα ίδ ια δντα εΰφραί- 
νουσι, γλυκύτερον είναι είς την σώφρονα γυνα ίκα νά έπιμελήται 
τώ ν έαυτής παρά ν’ άμελή.

rια ·
Εν ω περί τών Ενδον τής οικίας φροντίζει κυρίως ή γυνή, ό 

άνηρ, ώς έκ τούτου, δέν άποτρέπεται τής είς αύτόν προσηκού- 
σης έπιμελείας τών εξω τής οικίας κτημάτω ν, οθεν μάλιστα 
προέρχονται τά τόν οίκον συντηροΰντα καί αύξάνοντα. Χρήσι
μοι είς τόν οικονομικόν άνδρα δύνανται ν’ άποβώσι πολλαί τών 
έπιστημών καί τεχνών, δέν μανθάνονται ομως πασαι ευκόλως 
καί ταχέως. ’Αναγκαιότατον ομως καί κάλλιστόν εργον είναι ή 
γεω ργία , ϊδιάζουσα μάλιστα είς άνδρα κτηματίαν. Η έπ ιμ έ- 
λεια  αυτής είναι άμα εύχαρίστησις τοΰ άνθρώπου καί αύξησις 
τοϋ οίκου, καί άσκησις τών σωμάτων, ίνα δύνανται δσα προσή- 
κουσιν είς άνδρα έλεύθερον. Πρώτον μέν ή γή φέρει ε ί; τούς έρ- 
γαζομένους έκεΐνα άφ’ ών ζώσιν οί άνθρωποι καί ά φ 'ώ ν  ευ
φραίνονται καί δι’ ών κοσμούνται οί ναοί* Ιπειτα  δέ φαγώ σ ι
μα πολλά, τά μέν φέρει, τά δέ τρέφει, δ ιότι καί ή προβατευ- 
τική τέχνη συνάπτεται μετά τή ; γεωργίας. Παρέχουσα δέ ί

γεωργία αφθονώτατα αγαθά, δέν άφίνει νά λαμβάνη τις ταϋτα 
μετά μαλθακότητος, άλλα τόν συνηθίζει νά ύπομένη ψύχη χ ε ι
μώνας καί θάλπη θέρους. Καί τού; μέν έργάτα ;, διά τών χ ε ι- 
ρών γυμνάζουσα, προσθέτει ε ί; αύτούς ίσχύν, τούς δέ διά τής έ -  
πιμελους επιστασίας γεωργοΰντας άνδρίζει, έγείρουσα αύτούς 
πρω'ί καί άναγκάζουσα νά πορεύωνται σφοδρώς. Διότι καί έν τή 
έξοχη καί έν τή πόλει πάντοτε ένώρως γίνοντα ι αί έπ ικαιρ ιώ - 
τα τα ι πράξεις. Τίς δέ τέχνη αποβαίνει προσφιλεστέρα καί τερ- 
πνοτέρα πρός τήν γυνα ίκα , προς τά τέκνα, πρός τούς οίκέτας 
καί πρός τούς φίλους ; Καλώς δέ έκάλεσέ τις τήν γεωργίαν μη
τέρα καί τροφόν τών άλλων τεχνών. Διότι άν μέν φέρηται κα
λώς ή γεωργία , άκμάζουσι καί αί άλλαι τέχναι άπασαι* δπου 
δέ άναγκασθη ή γή νά χερσεύη, άποσβένονται καί αί άλλαι τ έ 
χναι καί κατά γήν καί κατά θάλασσαν.

Πηγή λοιπόν πρώτιστη τών πόρων τοΰ οίκου άνδρός κτημα- 
τίου είναι άναντιρ|5ήτως ή γεω ργία , καί είς ταύτην κυρίως 
μέλλει οϋτος νά περιστρέφω τό οικονομικόν του εργον, άν μή ά- 
πασχολήται ύπό κερδαλαιοτέρας τινός τέχνης, παρεχούσης είς 
«ύτόν τά πρός διατροφήν καί αυξησιν τοΰ οίκου, χωρίς νά έκ- 
τελή αύτός εργον οικονόμου.

ιβ\
Μετά τόν οικοδεσπότην, σημαντικά είς τήν δια/είρισιν τών 

κτημάτων πρόσωπα είναι οί έπίτροποι, ήτοι έπ ισ τά τα ι, ε ί; τούς 
άγρούς έπιστατοϋντες καί άγρυπνοΰντες άντ’ αύτοΰ. Τούς έπιτρό- 
πους τούτους οφείλει νά έκπαιδεύη αύτός δ κύριος Καί τφ  δν- 
τ ι ,  άν δ κύριος ηναι ίκανό; νά προ'ίσταται τών έργων, δύναται δ
σα αύτό; έξεύρει, νά διδάξη καί άλλον, Τνα άρκέση ουτος νά έπ ι-  
μελήται άντ αύτοΰ, έν τι) απουσία του. Ούχ ήττον ή ένδον τοΰ 
οίκου ή ταμ ία , δ ε ί; τόν αγρόν έπίτροπο; ανάγκη νά ηναι ευ- 
νου; πρό; τόν κύριον, έπιμελής καί έγκρατή ;. Τήν εύνοιαν τό 
έπ αύτόν οφείλει νά έμπνέηκαί δ κύριος, εύεργετών τόν έπίτρο- 
πον δταν άγαθοΰ τίνος αφθονίαν δίδι) δ Θεός. Είναι δμως αδύ
νατον κύριος άμελής νά καταστήση θεράποντα έπιμελή. Πονη-



ροϋ δεσπότου οίκέται δέν έμαθον να iv a t καλοί’ καλοΰ δέ, πονη
ροί έγιναν, ούχΐ δμω; άνευ ζημ ία ; έαυτών. Οφείλει 6 Ιπιτροπος 
νά γινώσκτρ τ ί τδ πραχτέον, χαΐ δπότε, καί δπως, εί δε μή δέν 
ηθελεν ώφελήσι9 ούδέν περισσότερον, ?ι δ ιατρδς έκεΐνος, δστ ιςή - 
θελεν έπιμελεΐσθαι άσθενοΰς τινο ; πρώ'ί καί έσπέρας Οπάγων, ή
θελε δέ αγνοεί δ ,τι συμφέρει νά γίνη ε ί; τδν ασθενή. 0  έπ ίτρο- 
π ο ; δφείλει πρύς Ι τ ι νά έζβύρ^ νά άρχ-fl τών έργαζομένων. Λς 
πρδς του; έργάτα ; δέ, μή λησμονώμεν δτι τ ιν έ ; αύτών φύσει δέν 
είναι φιλοκερδείς, άλλά φ ιλότιμοι, καί πεινώσιν επαίνου μάλλον 
?1 τροφή; καί ποτών* κα'ι δτι άκρα άθυμία καταλαμβάνει τού; 
αγαθού;, δταν βλέπωσι τά  μέν έργα δι’ αύτών καταπραττόμενα, 
έαυτού; δέ θεωρουμένους δμοίως μετ’ έκείνων, οίτινες μήτε νά κο- 
π ιάζω σι μήτε νά κινδυνεύωσι θέλουσιν δταν πρέπψ. Κατά τοΰ
το δέ διαφέρει άνήρ φ ιλότιμο ; άνδρύς φιλοχερδοΰ;,καθ δτι χά
ριν έπαίνου καί τ ιμ ή ; θέλει νά κοπιάζ^ και νά κινδυνεύω δπου 
πρέπει, κα'ι ν’ άπέχη αισχρών κερδών. Επί πάσιν δμω ; τούτοι; 
είναι απαραίτητο; ή έπιμελής έπαγρύπνησις τοΰ οικοδεσπότου, 
χαΐ καλή ώ ; πρδς τοϋτο φαίνεται ή τοΰ βαρβάρου λεγομενηάπο- 
χρ ισ ι;, δτε δ βασιλεύ;, ίππου επ ιτυχών άγαθοΰ, βουλομενο; να 
παχύν^ αύτδν δσον τάχ ισ τα , ήρώτησε τ ινά  τώ ν νομιζομενων δει
νών περί τούς ίππους, τ ί τάχ ιστα  παχύνει ίππον , δ δε, ώ ; λέγε

τα ι, ειπεν δτι δεσπότου δφθαλμός.

• ϊ .
Κ ακώ; δέ ήθελε προφασισθή τ ι ;  δτι άπειρο; κα'ι άμαθής ε ί

να ι τών γεωργικών. Διότι έκτδς τοϋ δτι ή γεο>ργία είναι ώφε- 
λ ιμ ω τάτη  και ήδίστη, είναι πού; έτ ι καί εύμάθητος. Δέν άπ α ι- 
τ ε ϊ , ώ ; αί άλλαι τέχνα ι, νά κατατριβή δ διδασκόμενο; μανθάνων, 
πριν έργασθή ά ;ια  τή ; τροφής. Αλλά τά μέν ίδών τού; εργαζο
μένους, τά  δέ άκούσα;, εύθύς δύναται νά γνωρίσ^, ώστε, αν βου- 
λη τα ι, νά διδάζη καί άλλον. ΟύχΙ ή έπ ιστήμη, ούδέ ή άνεπις-η- 
μοσύνη τώ ν γεωργών είναι ή ποιοΰσα τούς μέν να εύπορώσι τους 
δέ νά ζώσιν άπόρως. Ούδέ θέλει; άκούσ^ ποτε λόγον ουτω δ ια- 
τρέχοντα, δτι δ οίκος διεφθάρη, δ ιότι δ σπορεύς δέν ϊσπειρεν δ-

μαλώς, διότι δ φυτεύων δέν έφύτευσεν δρθώς, ?ι δ ιότι άγνοών 
τις τήν γήν τήν φέρουσαν άμπέλους, έν άφόρω έφύτευσεν, % δ ιότι 
ήγνόησεν δτι οφείλει νά προεργάζηται είς τον σπόρον νεος, ?ι 
δ ιότι ήγνόησεν δτι άγαθδν είναι νά μιχθή μετά τής γής κόπρος. 
Αλλα πολύ μάλλον δύναται ν άχούσ^ τ ις , δτι δ άνήρ δέν λαμβά
νει σίτον έκ τοϋ άγροΰ, διότι δέν έπ ιμελεΐτα ι δπω ; σπείρηται, 
% δπω ; γίνιρ κόπρο;* ούδ οίνον έχει δ άνήρ, διότι δέν έπ ιμ ελεΐ- 
τα ι οπως φυτεύσ^ άμπέλους, ούδέ αί ουσαι δπως φέρωσιν* ού- 
δε έλαιον, ούδέ σϋκα έχει δ άνήρ, διότι δέν έπιμελεΤται, ούδέ 
πονεί δπως ταΰτα  έχει. Τοιαϋτα είνα ι, καθ’$ διαφέροντες άλλή- 
λων οί γεωργοί, διαφόρως καί ζώ σ ι, πολύ μάλλον $ οί δοκοΰν- 
τ ε ; οτι ευρον σοφόν τ ι ε ί; τά  έργα. Εί δέ τ ι ;  άγνοεΐ παντάπασ ι 
τ ι  δΰναται νά φέρ^ ή γή , καί μήτε νά ΐδη έχει καρπδν, μηδέ 
φυτδν α ύτή ;, μήτε ν’ άκούση παρά τινο ; τήν αλήθειαν περί αύ- 
τ ή ; έχει* δέν είναι δμω; πολύ εύκολώτερον είς πάντα  άνθρωπον 
νά λαμβάν») πείραν τής γή ς, μάλλον ί| ίππου, μάλλον ή ανθρώ
που} II γή δέν δεικνύει τ ι πρδς άπάτην, άλλ’ απλώς άτινα  δύ- 
νατα ι, και $  μή σαφηνίζει καί αληθεύει. Μεγάλως δέ διαφέρει είς 
τύ να εύδοκιμή ή γεωργία , δταν, έν φ  ύπάρχο^σι πλείονες έργά- 
τ α ι, δ μεν εχη τινά έπιμέλειαν, δπως τήν πρέπουσαν ώραν π α - 
ρευρίσκωνται είς αύτον έν τ φ  έργφ οί έργάτα ι, δ δέ μή έπ ι-  
μελήται τουτου. Το δέ ν άφίνγ) τ ις , δι’ βλης τής ήμέρας, τούς 
έργάτας νά f αδιουργώσιν, ευκόλως φέρει διαφοράν κατά τδ ή μ ι- 
συ τοϋ ολου έργου. Τδ δέ νά γ ίνητα ι καλή ή έργασία, ?ι νά έπ ι-  
μελήται τις κακώς, τοΰτο τοσαύτην φέρει διαφοράν, δσον ή δλως 
να έργάζηταί τ ις , ή νά μένη δλως άργώς. Τά συντρίβοντα τούς 
οίκους είναι πολύ μάλλον ταΰτα ή αί άνεπιστημοσύναι. Διότι 
αί μέν δαπάναι νά έζέρχωνται έντελεϊς έκ τών οίκων, τά δέ έρ
γα  να μη εκτελώνται άναλόγως πρδς τήν δαπάνην, ταΰτα  δέν 
πρέπει να θαυμάζωμεν, έάν ά ντι τής περιουσίας παρέ^ουσιν 
ένδειαν. ν .  τ .  Β.

>μ <η



ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΖΑ.ΝΩΤΤΗΣ (*).

(Έ κ  τον ’Ιτα .Ιικοΰ Π εριοδικού L ettu red i F am ig lict, 
ετος ς .  ψυΛΛ. Μ .). . ,

Απώλειαν λίαν άξιοθρήνητον ύπέμεινεν έσχάτως ή Ιταλική 
φιλολογία Ινεκα τοΰ θανάτου τοΰ καθηγητοΰ Αντωνίου Μεζα- 
νώττου, άνδρύς διασημοτάτου διά πολλά ; καί πολυτίμους συγ- 
γραφάς, μάλιστα δε διά τάς έκ τής Ελληνικής περιφήμους αύ- 
τοϋ μεταγλω ττίσεις . ΤεκνωθεΙς ύπύ ’ίωσήφ του Μεζανώττου 
καί τής Κ,ολόμβης Αντωλίνου, έγεννήθη έν Περουσία τ φ  1783* 
έπιδοθείςδέ μετά προθυμίας είς την έκμάθησιν τής ιατρικής καί 
άμα εικοσαετής τυχών τοΰ διδακτωρικοΰ δ ιπλώματος, συγκατε* 
λέχθ») μικρόν έπειτα  εϊς τί>ν ιατρικόν σύΛΛογογ τής πόλεως έ- 
κείνης. Η είς άκρον ευαίσθητος αύτοΰ φύσις χαλεπώς έφερε τους 
δδυρμούς καί τάς άλγηδόνας τών πασχόντων, οθεν άποθέμενος 
τήν άσκησιν τής ίατρικής έτράπη είς τήν μελέτην τής τε Ελλη
νικής καί Λατινικής και Ιταλικής φιλολογίας, ών καί παιδιόθεν 
έπεμελεϊτο μετά σπουδής άειφλεγοϋς. ΔιορισθεΙς δε τ φ  1 8 0 7  
καθηγητής τής Ελληνικής γλώσσης έν τώ πατρ ίφ  πανεπ ισ τημ ίφ , 
πρδς μείζονα σεβασμού μαρτυρίαν άνεδείχθη τ φ  18 2 9  καί τής 
ύψηλής ^ητορικής. Ητο προσέτι ένθερμος τής μουσικής θεράπων 
καί μέχρι δακρύων συνεκινεΤτο έπαναλαμβάνων λίαν έπιδεξίως 
διά τών αρμονικών τοϋ ψαλτηρίου (a rpa ) χορδών τάς μελωδίας 
τοϋ Βελλίνη και τοϋ συμπολίτου αύτοϋ Μορλάκη, αρεστών αύ- 
τ φ  ύπέρ πάντας τούς άρμονιστάς διά τε τήν αφέλειαν καί τήν 
έν τνί μουσική έκφράσει τοΰ λόγου φιλοσοφίαν. Τφ 1834  δ θα- 
νατος υΐοϋ, ύπ’ αύτοϋ παιδευθέντος τήν φ ιλολογίαν, ένεποιησεν 
α ύτφ  λύπην ΰπερμεγέθη.

Αί έν ’Ιταλία , Αθήναις καί άλλαχοϋ τής Εύρώπης διασημότε-

(+)  Συσταίνομεν προς τους ά ναγνώ στας του έ ρ α ν ι σ τ ο υ  τίιν του αρθριδίου 

τούτου μ ετάφρασιν , προχειμένου περι άνδρός ξένου μεν άλλ α  φιλε'λλτνος, *α ι οϋ μ ο 
νόν τώ ν έργων τών λμδτε'ρων προγονών θιασώτου, άλλ ά  και π ο ιή μ α τα  ποιτισαντος 

εί; έξύμνησιν τ ι ς  άνχγενντ,δείσης τώ ν  ίλλτ,νω ν  φ υλ ΐς.

pat τών φιλολογικών καί φιλοτέχνων καί φιλαρμονικών άκαδη- 
μ ιών έδωρήσαντο αύτφ  φιλοτιμούμεναι τά ίδ ια έκάστη δ ιπλώ 
ματα" παρά δέ τής Δημοκρατίας τοΟ Αγίου Μαρίνου έλαβε τύ δ ί
πλωμα πολιτογραφίας. Ητο κεχαρισμένος τά μάλιστα προς τούς 
Ρωμαίων Αρχιερείς άπύ Πίου τοϋ Ζ*. μέχρι τοϋ βασιλεύοντος 
Πίου τοΰ Θ '., παρ’ ώ ν, ώς και παρ’ άλλων δυναστών, έλαβεν ω 
ραία σεβασμοΟ τεκμήρια, δώρα καί βραβεία. Μέλλοντος δέ αύ
τοΰ νά μετατεθή άπο τοϋ πατρίου πανεπιστημίου είς τύ τής 
ΙΙαυίας, Γρηγόριος δ 1<ϊ /. δέν συνηνεσε νά στερηθη τύ κράτος 
του τοσοΰτον ένδόξου καθηγητοΰ. Ειχεν αλληλογραφίαν πρύς 
τούς έξοχωτέρους τών καί άπύ τοΰ παρελθόντος αίώνος άκμα- 
σάντων φιλολόγων και καλλιτεχνών. Τφ 1850  άπέλιπεν δ Με- 
ζανώττης τάς δύο καθηγεβίας, άπολαβών έκ τής διδασκαλίας 
αύτοΰ πλήρη σύνταξιν. —  Περί τά  τελευταία τής ζωής αύτοϋ έτη 
έξησθένισε τοσοΰτον τήν τε ψυχήν καί τύ σώμα, έίστε τή 1 0 
Σεπτεμβρίου 18 57  άπεβίωσε, καταλιπών άπαρηγορήτους τήν 
σύζυγον, δύο θυγατέρας καί υίύν, όστις, άποδημών, δέν ήδυ- 
νήθη νά συλλάβη τού; δφθαλμούς πατρύς τοσοΰτον ένδόξου.

Τήν έσπέράν τής 11 δ νεκρύς αύτοϋ έξεκομίσθη εϊς τήν έκ - 
κλησίαν τοϋ πανεπιστημίου, ένθα τ ϊί έπαύριον, τελεσθείσης τής 
κηδείας, δ καθηγητής Φραγκίσκος Βάρτολις απήγγειλε λόγον 
έπ ιτάφιον, παρόντων τών καθηγητών τοΰ τε πανεπιστημίου καί 
τής ακαδημίας τών ώ ραίων τεχνών. —  Ετάφη είς τύ δημόσιον 
νεκροταφεΤον, δαπάνη δέ τών φίλων καί θαυμαστών αύτοϋ θέλει δ
σον ουπω έγερθή αύτφ  σήμα, ένθυμίζον πρύς τούς συμπολίτας 
καί τούς ξένους δτι έκεΐ, ύπο τήν σκιάν τοΰσταυροΰ, αναπαύον
τα ι τά  δστά τοΰ περικλεοΰς μεταφραστοϋ τοΰ Πινδάρου, τοϋ 
γενναίου τής άναγεννηθείσης έλλάδος άοιδοΰ.

Τά φιλολογικά πονήματα τοΰ Μ εζανώττου,κατά τήν εσχάτως 
γενομένην κατάταξιν ύπύ τοΰ κυρίου άββά Αδάμου Ρώσση έν τφ  
ύχομγήματι αύτοΰ π ε ς ΐ τοΰ β ίο υ  κ α ί τώγ έ'ργωr  τοϋ τεθνεώ- 
τος, διαστέλλονται είς μεταφράσεις έκ τής Ελληνικής καί εις 
πρωτότυπα.— Εκ τώ ν ποιητικών μεταφράσεων διαπρέπουσιν at



ώ δα ί τοΰ Π ινδάρου, άκολούθως δέ τών δύο τραγωδιών τοΰ 2ο- 
φοκλέου;, ή 'Ιφ ιγένε ια  έν Α ύλ ίδ ι κα'ι ό Ο ΐό ίπους τύραννος ,  ή 
Β ατραχομυομαχ ία , τινές τών δ ια λό γω ν  τοΰ Λ ουκιανού, δ Κ έ -  
βητος Θηβαίον Π ίναζ, τά Χ ρυσά "Επη τοϋ Πυθαγόρου, ή Ά - 
ποκάλυψ ις  τοϋ Αγίου ’Ιωάννου κ α ί 'Α νθολόγιαν  ποιήσεων δ ια 
φόρων, έν α ί; τά τέσσαρα τοϋ Τ υρταίου  άσματα , ή 1 Ε λένης  
άρπαγη  τοΰ Κολούθου καί ή Ί λ ίο υ  ίίλω σ ις  τοϋ Τριφιοδώρου.—  
ΑΙ εις το πεζδν μεταφράσει; άποτελοΰσι τόμον φέροντα την έ 
ξη ; έπιγραφήν, Αοχίμιον κλασσ ικής Ε λλη ν ικ ή ς  ευγλω ττία ς  
Αρχαίας τε χ α ίν ία ς ,  καί έμπεριέχοντα τον χατά Μ ειδίου  λόγον 
τοϋ Δημοσθένου;, τρεις λ ίγ ο υ ; τοΰ Ρίζου, προέδρου τ ή ; άρχαιο- 
λογικής έταιρίας Αθηνών, καί τρεις τοϋ Ραγκαβή, γραμματέως 

αύτή ;.
ίίςπρ δς τά  πρωτότυπα δε αύτοΰ συγγράμματα, είς τί> πεζδν 

μέν συνέταξε πλείονα; έπικηδείου; λόγου; κα'ι τά  'Ισ τορ ικ ά  Α
πομνημονεύματα  Πέτρου Βανούχχη, τοϋ λεγομένου Π ερού- 
σ ια νοϋ .— Εκ δε τών ποιήσεων, παραλείποντες τά άλλα , άνα- 
φέρωμεν μόνον του; ’Αγώνας τώ ν ''Ελλήνων κα τά  τόν IGf. 
α ιώ να  (Fasti della Grecia del secolo XIX ), τού; Τμνους 
πρός τόν  Θεόν,  πρδς τήν Π αρθένον καί πρδς τού; ’Α ρχαγγέ
λους,, τήν Ερωμένην τοΰ ιΗ λίου, (1 Innam orata del Sole) 
καί τόν Η ρω ισμόν τών μαρτύρω ν η τόν Θ ρίαμβον τοϋ Κ ω νσταν 
τ ίνου .

Αλλά μεταξύ τούτων κα'ι άλλων πολλών τοΰ Μ ίζανώττου 
συγγραμμάτων ή Μ ετάφρασις τοΰ Π ινδάρου  καί οΐ Αγώνες 
τώ ν *Ελλήνων  είναι Ικανά καί μόνα ϊνα άποθανατίσωσι τδ όνο
μα  αύτοΰ. Καί διά μέν τήν μετάφρασιν τοϋ Πινδάρου τοσούτφ 
μάλλον εφημίσθη, όσφ, καθ’ δν χρόνον τρίβωνες συγγραφείς ά - 
δύνάτον ύπελάμβανον κα'ι παράλογον τήν έπιχιίρησιν έργου τοι- 
ούτου, πρώτος αύτδ ;, άμα ύπερβάς τών 3 0 , ήγαγεν αύτδ αΙσίως 
e l ; τέλος.

ίΐς  δέ πρδς τούς Α γώ νας τών ‘Ε λλήνω ν  χατά  τόν 1Θ '. 
αιώνα Ιδού όποιον πλέκει είς αυτούς Ιγκώμιον δ ίπ π . Μαφφέης

έν τή ‘Ιστορ ία  της Ι τα λ ικ ή ς  Φ ιλολογίας  (β ιβλ . ς .  κεφ. ε '.) , 
Ινθα, διαλαβών πρότερον περί τώ ν πατρ ιω τικώ ν ασμάτων τοϋ 
Φαντώνη, ουτω πως άποφαίνεται καί περ'ι τοΰ Μ εζανώττου.«Ε τι 
δέ ύψηλότερα δύνανται νά ηναι τά  επη έκείνου, δστις, ύπδ ά - 
ληθοΰς πρδς τήν πατρίδα στοργής κυριευόμενος, έξυμνεΐ τού; α 
γώ να ; έθνους, δπερ τού; αρχαίους αύτοΰ θεσμούς ύπ ιρασπ ίζε- 
τα ι κα'ι τήν προγονικήν δόξαν έκδικεϊται. Η άναγέννησις τής Ελ
λάδος κα'ι ή πάλη τοΰ Σταυροϋ πρδς τήν Ημισέληνον είναι ά ν τ ι-  
κείμενον έπιδεκτικδν ύψηλοτάτης ποιήσεως, καί δ καθηγητής Αν
τώνιος Μ εζανώττης, άρμόσας πρότερον τήν λύραν τοΰ Πινδάρου, 
έποίησε ποιήματα είς έξύμνησιν μιας έκάστης τών περικλεεστέ- 
ρων πράξεων τοϋ Ελληνικοΰ άγώνος.»

0  τή ; Ελλαδο; βασιλεύ; όθων 6 Α . έδέχθη εύμενώς τήν ύπδ 
τοϋ Μεζανώττου γενομένην αδτώ προσφώνησιν τοΰ συγγράμμα- 
το ; τουτου, πεμπω ν αύτώ  είς ενδειξιν ειλικρινούς εύχαριστή·! 
σεως τήν έξής έπι στολήν.

Κύριε καθηγητά !
ή  ειλικρίνεια, μεθ’ ής περίπολλοϋ ποιεΤσθε τήν τύ/ην τ ή ; έ λ -  

λάδο; κα'ι τά  ώραϊα περί τούτου τεκμήρια, $  παρέχετε είς τδ 
σύγγραμμα δμών I  F a s t i  d e l l a  G r e c ia  δέν δύνανται νά ηναι 
πρδς έμέ αδιάφορα, f l δεξιότης ήμών τοΰ έκφράζειν διά ποιή
σεως τοσοΰτον θαυμαστής τά  εύγενέστερα αισθήματα κελεύει 
έξίσου καί τδ σέβας καί τήν ευγνωμοσύνην μου.

Πεποίθατε δτι ούδέποτε θέλω άμνημονήσ^ καί δτι θέλω πάν
τοτε δ ιαμείνει,

Ναυπλίφ,τ?} 1 2 Μαρτίου 4 8 3 3 .

0  προσφιλής ύμών 
ΟΘΩΝ.

Πρδς τδν καθηγητήν κύριον Α. Μεζανώττην.

Δ. Κ. Λ.



Οί κατατό 1858 ήλεκτρικοΐ τηλεγράφοι.
"ί'πάρχουσι κατά τί) παρδν καθ’ δλην την ύδρόγειον 1 4 8 ,2 2 3  

χιλιόμετρα τηλεγραφικού νήματος, τούτέστιν 6 0 ,9 0 3  χιλιόμε
τρα έν Εύρώπη, 5 3 ,1 0 7  έν ταΐς Ηνωμέναις Επικρατείαις της 
Βορείου Αμερικής, 8 ,0 1 6  έν τή ίνδ ική, 2 4 ,1 0 9  έν τή Νοτίφ 
Αμερική. Πρός συμπλήρωσιν δε τοΰ μνησθέντος δλικοϋ άριθμοϋ, 
προστεθήτωσαν, τόσον διά τήν Ευρώπην, δσον διά τήν Αμερικήν 
13 48  χιλιόμετρα ύποβρυχίου σύρματος, τδ δποΐον θέλει αύ- 
ξηθή δ ι’ έτέρων 2 4 ,4 3 0  χιλιομέτρων, δταν τεθή τδ ύπερατλάν- 
τιον νήμα.

Τήν σήμερον λαμβάνουσιν εις Λονδΐνον ειδήσεις τής Ινδικής 
έντδς 25  ήμερων, έν φ  τδ απόστημα είναι περίπου 2 0 ,0 0 0  χ ι 
λιομέτρων. Εν άτμόπλοιον εϊς 24 ημέρας μεταβαίνει έκ Κ αλ- 
κοΰττης εις Σουέζ, δθεν δ άγγλος πρόξενος στέλλει περαιτέρω διά 
τοϋ τηλεγραφικού νήματος τήν περίληψιν τών δπδ τοϋ ατμο
πλοίου κομισθεισών ειδήσεων, ή  τηλεγραφική αυτη α γγελ ία , με- 
ταβασα οδτως άπδ Σουέζ εϊς Αλεξάνδρειαν, διαβιβάζεται έκεΐ- 
θεν μέχρι Μελίτης, δι’ έν6ς ύποβρυχίου νήματος· έκ Μ ελίτης 
δι’ έτέρου νήματος ύπάγει είς τήν νήσον Σαρδώ, δθεν Ετερον 
νήμα φέρει αύτήν είς τήν Αλγερίαν' έκεΐθεν δέ τρίτον ύποβρυ- 
χιον νήμα διαβιβάζει αύτήν εϊς Μασσαλίαν, δθεν πάλιν δ ι’ έτέρου 
νήματος προχωρεί διά ξηρϊς μέχρι Καλαι, καί διά τετάρτου 
ύποβρυχίου νήματος περαιοϋται ε ί; Δόβερ. Τέλος διά τοΰ παρά 
τδν σιδηρόδρομον ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου έκ Δόβερ φθάνει είς 
Λονδΐνον. Αυτη ή άπδ Σουέζ μέχρι Λονδίνου διαβίβασις έκτε- 
λεΐτα ι έντδς όλίγων ώρών.



ΤΙΜ Η  ΕΤΗ ΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
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