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Ή  Γί<ρυρα του Εύρίπου.

1 ΗΝ νήσον Εύβοιαν χω ρίζει άπό τούς αίγιαλούς 
τής Α ττικής και Βοιωτίας ό Εύριπος, πορθμός στενώ- 
τατος, επι τού οποίου κατεσκευάσθη γέφυρα, Ινρνουσα 
τήν  νήσον μέ τήν στερεάν. Μήκος Ι χ ε ι  90  μιλίων 
κατά  βορειοδυτικήν διεύθυνσιν, μέγιστον δέ πλάτος 
30 μιλιών· άλλ’ είς Ιν  μέρος τό ά π ’ αίγιαλού είς α ίγ ια - 
λόν διάστημα μόλις είναι τέσσαρα μ ίλ ια . Ό ρ η  Ιχ ε ι  
υψηλότατα- οι Δελφοί επί του ανατολικού παραλίου άνα- 
βαινουν εις υψος 7266  ποδών, την κορυφήν Ιχοντες 
σχεδόν πάντοτε χιονοσκεπή- ή δέ Ό χ η ,  κοινώς "Α γιος 
Ή λ ία ς , πλησίον τής Καρύστου, ύψούται 47 4 8  πόδας- 
το όρος Κ ανδήλι, 4200  πόδας, καί τό Τελέθρίον 3100 , 
κείνται άμφότερα ε’πί τού δυτικού παραλίου προς άρκτον 
τού Εύριπου. Α ί μόναι σημεριναί πόλεις είνα ι ή 
Χ αλκ ίς καί ή Κάρυστος, ές ών ή δευτέρα κεΐται είς τό 
μεσημβρινόν άκρον τής νήσου.

12 δ'.

Ή  δέ Χ αλκίς εύρίσκεται είς βόρειον πλάτος 38° 26 ', 
καί ανατολικόν μήκος 23ο 37 ', τοποθετημένη κατά  τό 
στενωτατον μέρος τού Εύρίπου, τού τήν νήσον άπό τήν 
στερεάν διαχωρίζοντος. Ό  πορθμός ούτος είναι μόνον 
εκατόν είκοσι πόδας πλατύς ενταύθα. Ή  πόλις 
είναι περιτετειχισμένη- . προφυλάσσεται δ’ ετ ι μ ά λ
λον, 2που τα  τε ίχ η  δεν βρέχονται ΰπό τού Εύρίπου, 
διά β α θ ε ία ς  καί πλατείας ξηράς τάφρου. Τ ά  τε ίχ η  
ουτε π α χέα  είναι ούτε τακτικως ε’κτισμένα, άλλ’ Ιχουσε 
πυργίδια- οί πολυάριθμοι δέ πτερωτοί λέοντες τού *Αγ. 
Μάρκου τρανώτατα μαρτυρούν ότι ύπό Βενετων άνηγέρ- 
θησαν. Ή  ε’γκεκλεισμένη περιοχή είναι ώς 2400  πο- 
δων τό μήκος, ώς 500  δέ τό πλάτος- ε’πί Τούρκων,’ Χ ρι
στιανοί ποσώς δεν εκατοικουν εντός τής των τειχώ ν 
περιφερείας- α ί όδοί είναι στενώ ταται, άλλ’ α ί οίκί«ι 
αρκετά ευρύχωροι. Διαφόρους πύλας Ι χ ε ι  τό ιη-- '
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κατεσκευασμένας ε ίς  τροπον πολυ περιπεπλεγμενον^ η 
άνωθεν τού Εύρίπου άγουσα εΓναι μαλ ισ τα  ελικοειίής,
καί καλώς ώχυρωμένη. _ ( ;

Υ π ά ρ χ ε ι δε και παρά τον α ίγιαλδν τής απέναντι 
στερεάς άλλο φρούριον, Κ αραβαβάς Ί  ουρκιστι καλου-^ 
μενον, ε’π'ι λοφιδίου 130 ποδας υψηλού· τοίχο ευπορεί  
να θεωρήται ώς ή άκρόπολις, καθότι ύπερκειται της 
πόλεως και κυριεύει αυτήν. ΕΓναι δ άσχημον, ε’πί- 
ριηκες κτίσμα, περί τούς 1200 πόδας μακρόν, 450^ δε 
πλατύ. Τ α  τε ίχη  τόσον εΓναι χα μ η λά  ε ίς  τινα  μέρη, 
ώστε άνηρ δραστήριος ήμπορούσε να πηδηση επ  αυτώ ν 
εΓναι δε δμοια και σύγχρονα μέ τά  της πόλεως.

Κ α τά  το ριέσον Ι χ ε ι  ό Ευριπος πλάκα η πέτραν, ε’π'ι 
τη ς  οποίας εΓναι φρούριον ωχοδομημίνον γεννωνται δ 
ουτω δύο πορθμοί, έξ ων ό μέν προς την στερεάν, καίτοι 
όπωσούν ό πλατύτερος, χρησιμεύει μονον είς πλοιαρίων 
δ ιάβασ ιν , καθότι το βά&ος αύτού ποτέ δεν υπερβαίνει 
τούς τρεις πόδας. Μ εταξύ δέ ^της πέτρας και τών 
τειχώ ν της Χ αλκίδος υπάρχει διάστημα 33 ποδών, και 
το έλάχιστον βά θος έν καιρώ της μεγίστης των^ύδά- 
των ύψώσεως εΓναι έπτά πόδες. Ε ν τ α ύ θ α  συμβαίνει ή 
θαυμαστή  παλίρροια, ή τ ις  τοσούτον διεφήμισε τόν πορ
θμόν τού Εύρίπου- ενίοτε τό υδωρ ρεει ως όκτω μ ιλιά  
την ώραν, πίπτον υποκάτω της γεφύρας ώς ενα ημισυν 
πόδα· άλλά τό παραδοξότερον εΓναι, δτι πλοία 450  πό
δας ε’κ της γεφύρας δεν α ισθάνοντα ι ποσώς τό ρεύμα 
τούτο Κάποτε μέν ηρεμεί, σπάνια  όμως- μεταβάλλει 
δέ είς ολίγα λεπτά  την διεύθυνσιν, και σχεδόν άμέσως 
πάλιν άναλαμβάνει την συνήθη τα χύ τη τα ,^η τις  ε̂ Γναι 
άπό τέσσαρα εως πέντε μ ίλια  την ώραν πάντοτε όμως 
πρός τό νότιον μέρος ρέει ταχύτερα.

Τ ό αίτιον τού φαινομένου τούτου ε’ςηρεύνησε τοπάλαι 
ό μέγας ’Αριστοτέλης, άλλ ουδ αύτος, ουο άλλος τ ις  
μέχρι της σήμερον, ηδυνηθη νά φθάση είς την άνακα- 
λυψίν του· α ί παλίρροιαι αύται φαίνονται παντάπασιν
ακανόνιστοι. / ι , -

Ε κατέρω θεν τού Εύρίπου υπάρχει λ ιμ η ν  ό προς 
άρκτον, καίτοι μικρός, εΓναι βα.§·ύς, ασφαλής, άρμο- 
διώτατος είς ναυπηγίαν, καί πολλών εμπορικών πλοίων 
χωρητικός. Πρός μεσημβρίαν της γεφύρας ευρισκον- 
ται δύο λιμένες, έξ ών ό ενδότερος νομίζεται ώς ό της 
Αύλίδος, όπου σ υνηχθη ό 'Ελληνικός στόλος πριν έκ- 
πλεύση κατά της Τρωάδος. Εχει^ δε περίπου ενός 
μιλίου πλάτος καί ίσον μήκος, μέ ε"ξ όργυιών βά θος 
κ α θ ’ δλον τό διάστημα· άλλά σύρτις 14 ποδών, ε’πί 
τού στενού τού μέ τόν εξώτερον λιμένα συγκοινωνούντος, 
εμποδίζει τήν είσοδον μεγάλων πλοίων. Ο εςωτερος 
λιμην, όστις εΓναι δυο ημισυ μ ιλ ιά  μάκρος, εν δε π λ α 
τύς, συνενούται μέ τόν λιμένα της Αύλιοος δεα πορθ
μού ημισυ μόνον μίλιον κατά τό μήκος, καί 1200 πό
δας τό πλάτος· άλλ’ ή πρός νότον έξοδος αύτού εΓναι 
στενή καί περιπεπλεγμένη.  ̂ ^ ^

’Ε π ί της στερεάς, ολίγον τι νοταυτερα της Χαλκι- 
% /ν α ί  παρά την θάλασσαν, ύπάρχουσι λείψανά τινα 

/Τ°<,

παμπαλαίων Κυκλώπειων τειχώ ν, τά  όποια π ιθανόν 
ότι δεικνύουσι της Αύλίδος την τοποθεσίαν. Β έβα ια  
δέν ήμπόρει νά εύρεθη τόπος άρμοδιώτερος ώς κεντρική 
θ έσ ις  δ ιά  τούς πολυαρίθμους συμμάχους ηγεμόνας Τού 
μεγάλου άνακτος τών Μυκηνών, καί ό λιμην εΓναι αρ
κετά ευρύχωρος ώστε νά περιεχη τά  ε’κπλευσαντα κατά 
τού βασιλέως Πριάμου χ ίλ ια  πλοία.  ̂ *

Ε ίς  την κατά  της Ε λλά δος εκστρατείαν τού Ξερξον 
( il. X. 480 ) ό Περσικός στόλος έμεινε καιρόν τινα  προσ
ορμισμένος περί τό βόρειον άκρωτηριο; της Ε ύβοιας, 
τό Ά ρτεμίσ ιον, όπου καί συνέβησαν ^διάφοροι ναυμα- 
χ ία ι .  Μ-ρος τών Περσικών πλοίων, όσα ε’στάλθησαν 
άπό τό έξωθεν της νήσου, ε’ναυάγησαν ε’πί τού άνατολι- 
κού παραλίου, τό όποϊον καί την σήμερον άκόμη φοβούν
τα ι οί ναύται, κ α θότι δν άλίμενον ο-δεμίαν παρέχει 
καταφυγήν είς τό διάστημ-α τών σφοδρών βορειαναιο
λικών άνέμων, οίτινες αύξάνουσι την ορμήν μ ε θ ’ ής 
προσβάλλει κα τ’ αύτού τό ρεύμα τού^ 'Ελλησπόντου.
Τό πλεϊστον δέ μέρος τού Περσικού στόλου ήχολούθησι 
τούς "Ελληνας διά  τού στενού πορθμού τού Ευρίπαυ, 
όθεν καί δυνάμεθα νά λάβωμεν ιδ ίαν τινά  περί τού 
μεγέθους τών κ α τ’ εκείνην την εποχήν συνειθιζομένων 
πλοίων. Συμπεραίνομεν τούλάχιστον, ότι κάνέν ά π ’ 
αύτά δέν ήμπόρει νά έλκη πλέον παρ’ έπτά  ποδών 
ύδωρ, καί τά  περισσότερα εΓλκον ίσως έτ ι όλιγωτερον.

Μ εγίστας βελτιώσεις ε’π ιδ έχ ετα ι ή  ̂ Χ αλκίς, και 
ήδύνατο νά χα τα σ τα θρ  πόλις ε’μπορικωτάτη.  ̂ Μ έ ό λ ί-  
νην δαπάνην ή εκ τής γεφύρας 6 ιάβασ ις ήμπόρει να γ έ 
νη εύκατόρθωτος καί είς πλοία 30Ü ή 400  τόνων, ωσ*. 
ν’ άποφεύγωσι τοιουτοτρόπως τόν κίνδυνον του περνάν 
άπό τό έξωθεν παράλιον τή ς Ε ύβοιας.

Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Ε τ β ο ια ς .— Τ ή ς  νήσου ταύτης οί 
ποώτοι κάτοικοι π ιθανόν ί τ ι  ήσαν^ Π ελασγοί, οίτινες 
λέγεται ότι πρό τών ιστορικών χρόνων κατωκουν τα ς  
πλειοτέρας τών νήσων τού Α ιγαίου Π ελάγους. I ην 
Κάρυστον’ καί τά  Στύρα ¿θεμελίωσαν οί Δρύοπες ¿λ- 
θ ίν τε ς  εκ τού όρους Ο ίτης, τήν δέ Χ αλκίδα  και τήν 
’Ερέτριαν οί ’Α θηναίοι πρό τών Τρωικών.  ̂ Ο Ομηρος 
κ α λ ε ϊΆ β α ν τ α ς  τούς κατοίκους τής Εύβοιας, και ανα
φέρει αύτούς ώς άριστεύσαντας είς τήν κατά  τής Τρωα-
δος εκστρατείαν·

Οί S’ Εύβοιαν ίνον μενεα πνείοντες Ά βαντες,
Χαλκίδα τ ’, Είρετριάν τε, πολυστάφυλόν θ’ Ιοτιαιαν, 
Κήρινθόν τ’ εφαλον, Δίου τ  αιπυ πτολιεθρον,
Ο ίτι Κάρυστον Ιχον, ήδ’ οί Στύρα ναιετάασκον 
Τών αύθ’ ήγεμόνευ’ Έλεφήνωρ, όζος Αρηος, 
Χαλκωδοντιάδής, μεγάθυμων άρ/ος Ά βαντων.
Τ ώ  δ’ άμ’ "Αβαντες Ιποντο, θοοι, οπιθεν χομοωντες, 
Α ίχμηταί, μεμαδτες όρεχτήοιν μελίησιν 
θώ ρηχας ψήξειν ότ,ίων άμφί στήθεσσιν. _

Οί ‘Ισ τ ια ιε ις  ¿λέγετο ότι ήσαν άποικοι των Π ερραιρών· 
άλλ’ οί ’ΑθηναΓοι φαίνεται ότι ε’στάθησαν εξ άρχαεο- 
τάτων χρόνων οί της Εύβοιας κυριώτεροι α π ο ικ ισ τή . 
Κ ατά  τήν αύγήν τών ιστορικών χρόνων ευρισκομεν τήν 
Χ αλκίδα  καί τήν ’Ερέτριαν δύο άνεξαρτητους μεν συμ-
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μ α χ ικ α ς  δε πόλεις, α ίτινες εΓχον είς μεγίστην ευδαι
μονίαν προοδευσειν, κυριευουσαι τάς νήσους "Ανδρον, 
Τήνον, και Κεω, και άποικίας στέλλουσαι είς τά  π α 
ράλια τής Μ ακεδονίας καί Θράκης, ώς καί είς τούς 
α ί γιαλούς τής ’Ιτα λ ία ς  καί Σ ικελίας. Ή  Νάξος, τό 
πρώτον ε’ν Σ ικελία  Ε λληνικόν κατάστημα, καί ή Κ ύ
μ η , έκ τών έν Ιτα λ ία  παλαιοτάτων, ήσαν άποικίαι τής 
Χαλκίδος. Ή  Ερέτρια όμως καί ή Χ αλκίς ήλθον είς 
έριδας, καί ό Θουκυδίδης άναφίρει τόν μεταξύ αύτών 
πόλεμον ώς ενα τών άρχαιοτάτων Ε λληνικώ ν. ’Α λ
λα κατ ευτυχίαν είς ουδέτερον άπό τά μέρη έφερε παν
ωλεθρίαν ουτος ό πόλεμος· τήν Ικτην δέ π .  X. εκα- 
τονταετηριοα εΰρισκομεν άνθούσους έτ ι τάς δύο κοινό
τη τα ς υπό τήν κυβέρνησιν τών *1 πποβοτών, ήτοι τών 
εύγενεστερων καί πλουσιωτ’ρων άπό τούς πολίτας. 
Κ«κη τύχη  συνήργησαν μετά  τού Κλεομένους είς τήν 
επιδρομήν τής ’Α ττικής, τήν όποιαν έπεχείρησε μετά 
τήν εξορίαν των Π εισ ισ τρατιδώ ν  κατά  συνέπειαν δέ, 
άφού οί ’Α θηναίοι άπέκρουσαν τόν Κλεομένην, κατέ- 
δραμον τήν Ε ύβοιαν, περί τό 506  Π. X. , ¿νίκησαν 
τούς Βοιωτούς, οίτινες εΓχον έλθεΓν πρός βοήθειαν τής 
Χ αλκίδος, καί άλώσαντες τήν π ό ΐιν  ταύτην, βαρέως 
αυτήν ¿τιμώρησαν, έβαλον είς δεσμά πολλούς έκ τών 
πολιτών, Ιωσού έξηγοράσθησαν, καί ¿δήμευσαν όλην τήν 
περιουσίαν τών 'Iπποβοτώ ν, δόντες τήν γήν αύτών είς 
’Α θηναίους άποίκους, τούς όποιους έστειλαν είς τήν 
νήσον 40 0 0  τόν άριθμόν. Ή  Ε ύβοια  έπεσε τώρα κα
τά  μέγα  μέρος υπό τήν ’Α θηναϊκήν δύναμιν. Μ ετά  
ταύτα, οί Ε υβοεϊς έστειλαν μετά  τών ’Αθηναίων βοή
θ ε ια ν  είς τούς έν Ά σ ία  "Ιωνάς, τούς τότε πολεμούντας 
κατά  τού Δαρείου 'Υστάσπου, καί τά  στρατεύματά 
των συνήργησαν είς  τήν πυρπόλησιν τών Σάρδεων (499 
Η. X.)· ε’κ τούτου προήλθεν ή πρώτη κ α τά  τής Ε λ λ ά 
δος εισβολή τών Περσών. Οΐ Σ ατράπα ι, Δ ά τ ις  καί 
Ά ρταφίρνης, είς τήν Εύβοιαν άποβάντες μετά πολυα
ρίθμου στρατού, κατέστρεψαν έξ ολοκλήρου τήν ’Ε ρέ
τριαν, καί έπεμψαν τούς κατοίκους αυτής ώς ανδράπο
δα είς τήν ’Ασίαν. Ο ί Πέρσαι διεπέρασαν άκοΐού- 
θω ς είς τήν ’Α ττικήν, όπου κατετροπώθησαν είς τήν 
έν Μ αραθώνι μ ά χη ν. Ε ίς  τήν δευτίραν Περσικήν επ ι
δρομήν, τήν υπό τόν Ξέρξην. ή Χ αλκίς καί άλλαι 
πόλεις τής Ε ύβοιας ¿πλήρωσαν ναύς, α ίτ ιν ες , μετά τού 
λοιπού Ε λληνικού στόλου, ¿ναυμάχησαν κατά τών Π ερ
σών είς τό Ά ρτεμ ίσ ιον. Ο ί Ί σ τ ια ιε ΐς  μόνοι έκλιναν 
πρός τούς Πέρσας.

Μ ετά τό τέλος τού Περσικού πολέμου, οί Α θ η ν α ίο ι 
έκ νέου ¿πολέμησαν είς τήν Εύβοιαν ύπό τόν Μ ιλτιά- 
δαυ Κίμωνα, καί καθυπέταξαν τούς ε’παναστάντας Κα- 
ρυστίους. Τό δέ 445  π .  X. έξερράγη γενικωτέρα τής 
Ε ύβοιας έπανάστασις κατά τών Α θ η ν ώ ν  άλλ’ ό Π ε
ρικλής μέ 5000  όπλίτας στρατεύσας είς τήν νήσον, 
ανέκτησε τήν προτέραν κυριότητα· α ί Ε ύβοϊκαί πόλεις 
κατήντησαν υποτελείς τών Α θ η ν ώ ν , καί Α θ η ν α ϊκ ή  
αποικία κατεστήθη  εν Ώρεω είς τήν χώραν τών Ί σ τ ι-

| αιεων, τήν έπί τού άρκτώου δηλαδή παραλίου εύφορον 
πεδιάδά. Ή  νήσος ήτο πολλού λόγου άξια  είς τούς 
Αθηναίους* παρεϊχεν είς αύτούς σίτον καί ίππους, 

έλογίζετο δέ πολυτιμοτέρα παρ’ ολας όμού τά ς λοιπάς 
αποικίας των. Έ π ί  τού Πελοποννησιακού πολέμου, 
μετα  την ε’ν Σ ικ .λ ια  ήτταν τών Α θη να ίω ν , συνέβη 
και άλλη γενική τής Ε ύβοιας έπανάστασ ις, καί ή νή 
σος έτεθη ύπό τήν προστασίαν τής Λακεδαίμονος· άλλ’ 
επανήλθε μετα ταύτα είς τήν Α θ η να ϊκ ή ν  σ υμμαχίαν, 
άφού ανελαβον αί Ά θ ή ν α ι  τήν άνεξαρτησίαν τ ω ν  άπό 
τού καιρού δ εκείνου αί τέσσαρες κυριώτεραι πόλεις αυ
τής, ή Χ αλκις, ή Ερέτρια, (ή τις ε ίχε  μετακτισθήν 
πλησίον είς τόν τόπον τής καταστραφείσης ύπό τών 
Περσών άρχαίας πόλεως), ή Κάρυστος, καί ό Ώ ρεός, 
έχαιρον είδος άστυκής αυτονομίας καί άνεξαρτησίας 
ΰπο την ηγεμονίαν των ’Αθηναίων· υπέρ τής ηγεμονίας 
δέ ταύτης διεφιλονείκουν ούτοι ενίοτε μέ τούς Θ η β α ί
ους, οίτινες ήναγκάσθησαν επί τέλους νά παραιτήσωσι 
τήν νήσον. Συνεμάχηοαν όμως οί Εύβοεϊς μετά  τών 
Θ ηβαίων ενάντιον τών Σπαρτιατώ ν, καί ¿πολέμησαν 
ύπο τον Ε παμινω νδαν. Έ ν  τω μέσω δέ τή ς γενικής 
καταπτωσεως, ή τ ις  μετά  τόν θάνατον τού Έ πα μ ινώ ν- 
δου κατελαβε τα  κυριώτερα τής Ε λλ ά δος κράτη, ή Ε ύ 
βοια φαίνεται οτι αφεθη κατά  μέγα  μέρος είς έαυτήν. 
Α ι κυριώτεραι αυτής πόλεις ϋπέπεσον είς τήν εξουσίαν 
αρχόντων ή τυράννων, ώς ¿καλούντο, χωρίς τ ινα  μεσο- 
λάβησιν ε’κ μέρους τών Α θ η να ίω ν . Περί τό 350  Π. X. 
οι τού Μ νησαρχου δύο υιοί Κ αλλ ίας καί Ταυροσθέ- 
νης, άρχοντες τοτε τής Χ αλκίδος, έκαμαν προτάσεις τι- 
νας εις τον Μ ακεδονα Φ ίλιππον, μέ σκοπόν νά λάβωσι 
παρ’ αύτού βοήθειαν πρός καθυπόταξιν τού λοιπού μέ
ρους τής νήσου· τήν ευκαιρίαν ταύτην προθύμως έδρα. 
ξεν ο Φ ίλιππος. Ο Πλούταρχος δέ, οστις ταύτοχρό- 
νως ήτο τύραννος τής Ε ρέτρ ιας, ¿ζήτησε παρά τών Α θ η 
ναίων νά κωλύσωσι τήν επεμβασιν τού Φ ιλίππου. Οί 
Ά θ η ν α ϊο ι έστειλαν εκστρατείαν ύπό τόν Φωκίωνα, 
οστις ενικησε τους Χ αλκιδεϊς μετά  δυνατήν μ ά χ η ν  
αλλα τούτο ουδολως έπέφερε τήν ποθουμένην έκβασιν, 
ε’πειδή ό Κ αλλίας έμεινε κάτοχος τής Χ αλκίδος, καί ή 
Μ ακεδονική επιρροή ¿στερεώθη άπανταχού  τή ς νήσου. 
Ενώ  έλειπεν ο Α λέξανδρος είς τούς Περσικούς πολέ

μους, οί Χ αλκ ιδεϊς ηύξησαν καί ¿βελτίωσαν τά  όχυρώ- 
ματά  των, τά  όποϊα ε’ξετείνοντο είς τήν στερεάν ¿πά- 
νωθεν τής επι τού Εύρίπου κατασκευασθείσης γεφύρας. 
Οτε ή τών 'Ρωμαίων επιρροή ήρχισε νά εκτείνεται είς 

την Ε λλαδα, ή Χ αλκίς καί αί άλλαι τής Ε ύβοιας πό
λεις συνεμάχησαν μέ τήν 'Ρώμην, έμειναν δέ σταθεραί 
εις την συμμαχίαν ταύτην κ α θ ’ δλον τό διάστημα τού 
Αίτωλικού πολέμου. Ή  Χ αλκίς ύπέκλινε μετά  ταύτα 
είς τόν Ά ντιο χο ν . Έ π ί  ·ίού Α χα ϊκ ο ύ  πολέμου, μετά 
τήν καταστροφήν τής Κορίνθου, άλω θεϊσα καί ή Χ αλ
κ ίς ήφανίσθη ύπό τών 'Ρωμαίων, καί ή νήσος δλη «πέ. 
πεσεν είς τήν κυριότητα τής 'Ρώμης. Βαθμηδόν έκ . 
τοτε παρήκμαζε κατά  τόν πληθυσμόν καί τήν άξιολο.
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θεω ρία της Χαλκίδος έκ της θαλάσσης.

γότητα* επί δέ των «ύτοκρατίρων καί ο Παυσανίας 
καί ό Δίων μάς βεβαιούσιν ότι κάκιστα εΓχεν.

Είς τον διαμελισμόν της άνατολικής αυτοκρατορίας 
τον υπό των Λατίνων η Φράγκων, ή Εύβοια επεσεν είς 
τούς Βενετούς, οΐτινες βαρβαρικως ε’κάλεσαν αύτην 
Ν ε γ ρ ο π ό ν τ ε ,  έκ του Έ  γ ρ ι π ο ς (όι-.φθχ ρμίνου 
άπό τδ Εύριπος) καί του Π ό ν τ ε  (γέφυρα) κατά δια
φθοράν σχηματίσαντες την λέξιν. Άπδ τούς Βενετους 
έπήραν την νήσον οι Τούρκοι το 1470, κυριευ'σαντες 
την πρωτεύουσαν Χαλκίδα, καί σφάξαντες δλους τους 
κατοίκους. Το 1&88 ό Βενετός Δούξ καί ό στρατηγός 
Μοροσίνης απέκλεισαν αύτην, άλλά μετά φονικήν πο
λιορκίαν ήναγκάσ3ησαν νά μετεμβέσιν άπρακτοι είς 
τα πλοία, μεγάλως ζημιω3*έντες.

Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΝΗΣ.

Ε ν  άπο τά πλέον περιβόητα είς τον κόσμον δένδρα 
είναι ή μεγάλη Καστανία της Αίτνης, ύπύ των έγχω- 
ρίων καλούμενη ή Καστανία των εκατόν ίππων, διά το 
άκόλαυ3ον συμβεβηκος, το όποΓον κατά παράδοσή διη
γούνται μεταξύ των. ’Ιωάννα, ή της Άραγωνίας βα
σίλισσα, ταξειδεύουσα ε’κ της Ισπανίας είς τήν Νεά- 
πολιν, άπέβη είς την Σικελίαν με σκοπόν νά ε’πισκε- 
φ3η τό Όρος Αίτνην* άνεμοζάλης δ’ ε’πελΒ-ουσης, αώτή 
καί οί εκατόν οπαδοί της έφιπποι έσκεπάσθτ,σαν εντός 
είς τον παμμεγέθιη κορμόν τού περιώνυμου τούτου δέν
δρου. Φ α ί ν ε τ α ι  δέ οτι σύγκειται από πέντε μεγάλα 
καί δύο μικρότερα δένδρα* άλλ’ επειδή καί οί φλοιοί 
και οί κλάδοι εΰρίσκονται δλοι έξω,άεν, συμπεραίνεται 
ότι ε ν α  μόνον κορμόν συνίστων καταρχάς ταύτα πάν
α. Ό  μεγαλητερος κορμός έχει τριάκοντα οκτώ πο- 

-'εοιτεοειαν. καί οί πέντε όΐλαύ δλίνον ΰπεοάνω τις

γης Ιχουσι περιφέρειαν εκατόν έξήκσντα τριών ποδών* 
φέρει δ’ άκόμη άφέύονα φύλλα, καί πολύν μικρόν καρπόν, 
μολονότι τού κορμού ή καρδία είναι κατεφ9*αρμένη, και 
δρόμος δημόσιος πέρνα διά μέσου αυτής, άρκετα ευρύ
χωρος ώστε δύο άμαξαι νά έλαύνωνται κατά μέτωπον. 
Είς την μέσην κοιλότητα υπάρχει καλύβη, κατασκευα- 
σ3εΓσα προς χρήσιν των συναγόντων καί διατηρουντων 
τά κάστανα. Ή  ηλικία τού δένδρου άναμφιβόλως είναι 
χιλιετηρίδων τινων.

ΤΑ ΜΕΤΑΝΟΗΤΗΡΙΑ ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ΪΓΙΟ ΙΑΤΡΟΤ ΣΑΜΙΟΤ.

Ε ι ς  έν έκ των τελευταίων φύλλων της Έφημερίδος 
ή Ά3ηνά άνέγνωμεν περιγραφήν της οίκτράς καταστά- 
σεως των έν Άθτ,ναις φυλακών, αί όποΓαι, κα3’ όσον 
βλέπομεν, δεν διαφίρουσι πολύ άπό τάς άλλων εγκρα
τειών. Έντεύ3*εν ώρμή3ημεν νά περιγράψωμεν συνο- 
πτικώςτά υπό τω; Άγγλαμερικανων πρό τινων χρόνων 
έπινοηάέντα Σωφρονιστήρια, η, ως ύπ’ αυτών καλούνται, 
Μετανοητηρια, διά την ήτικήν δηλονότι των φυλακω
μένων άναμόρφωσιν άλλ’ ίσως δεν η3ελεν είσ3αι πα- 
ράκαιρον νά έκθ&σωμεν πρότερον έν συντομία την κα- 
τάστασιν των φυλακών, οποία είναι είσέτι είς τας; 
πλειοτέρας έπικρατείας της Άσίας καί Ευρώπης.

Οί κατάδικοί, ώς είναι γνωστόν, συγκλειονται είς 
την φυλακήν χωρίς διάκρισιν ηλικίας, η βα3μού εγ
κλήματος. Οί γέροντες συναυλίζανται με τους νέους, 
κοιί οί πρωτόπειροι είς την κακίαν μέ τους εμπειρότερους 
κακούργους, διά νά διδαχ3ώσιν, ώς φαίνεται, τολμηρό
τερα μαδήματα* οί φαυλόβιοι έκεΓ συνομνύουν προς 
άλληλους κατά τής κοινωνικής ευταξίας, ώστε, άντι 
νά διορ3όνωσι τον χαρακτήρα των φυλακιζομενων αε
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τοιαύται φυλακαί,έξ εναντίας τόν!διαστρέψουν,καί ώςέπί 
τό πολύ εξαλείφουν παν ή3ικόν αϊσθψ.α  άπό την ψυχήν 
των. Είς τινα μέρη οί φυλακωμένοι, φέροντες μεθ’ 
εαυτών βαρείας άλύσεις, καώνποβάλλονται υπαίθριοι 
είς εργασίαν καί αυστηρούς κόπους, ενώ είς άλλα ρα
κένδυτοι καί λιμ.οκτονούντες διάγουν ημέραν καί νύκτα 
σιδηροδέσμιοι καί κατάκλειστοι είς κά3*υγρα, βορβο- 
ρώδη, καί πνιγηρά σπήλαια, καταλληλότερα οι’ άγρια 
3-ηρία παρά διά λογίκούς ανθρώπους' ο3εν πολλοί έξ 
αυτών διά προφανείς αιτίας προσβάλλονται άπό νόσους 
πολυειδεΐς, καί αποθνήσκουν ά3λίως, η καταντούν 
μανιώδεις, και τελείως αποζωονονται* μετά δέ την έκ- 
περαιωσιν της ποινής των, έπανερχονται είς τον κοινω
νικόν βίον πάντη άνίκανοι νά συζήσωσιν είρηνικώς μέ 
τους συμπολιτας των. 1 1 παράδοξον λοιπόν άν οί κα
κούργοι πολλαπλασιαζωνται κα3’δλην τήν οικουμένην, 
και άν παντοειδή εγκλήματα περισσεύωσι κατά ξηράν 
και θαλασσαν ; Ιοιαύτα αποτελέσματα τών φυλακών 
άντικεινται βέβαια είς τούς σκοπούς τών νομο3ετών 
έκάστου έθνους, οΐτινες περιορίζουν την ελευθερίαν τών 
κακουργών διά σωφρονισμόν, διά νά μη βλάπτεται είς 
τό έξης η κοινωνία, και εις παραδειγμα ώστε δσοι έχουν 
την αυτήν δια3*εσιν να μην έξοκέλλωσιν είς παρομοίας 
?ξεις.

Περι τα μέσα της παρελθουσιης έκατονταετηρίδος ό πε
ριώνυμος'Αγγλος ΙΙοννειΠ*, άπό φιλανθρωπίας αισ,άη- 
μα κινούμενος, άφηκε τάς άναπαύσεις της πατρίδος καί 
οικογένειας του διά νά ε’πισκεφ$η τούς'φυλακωμένους 
οιαφορων εΒνών* αύτός κατίβη είς τά σκοτεινά των 
σπήλαια, και ζών συνετάφη πρός καιρόν μετά τών άώλί- 
ως ζωντων διά νά φέρη είς φως τά άνηκουστα δεινά

Ιίερι τα ^αετα της περασμένης έκατονταετηρίδος εφάνη, η μάλ
λον κατέβη ώς άγγελος εξ ούρανοΐί, εις την ’Αγγλίαν δ αείμνηστος 
Οβάρδος (Ηο'.νπΓΐΙ ^ & τις εκαμεν έργον όλης του της ζωής την 

περιττών ι^υλακιζομενων μελέτην και πρόνοιαν. Αύτός έφρόντι- 
σεν οχμ μονον την Οιορθιυσιν τών φυλακών της πατρίδος του, άλλ’ 
ως φιλάνθρωπος κοσμοπολίτης περιηλθε την Ευρώπην δλην, περι- 
εργαζομενος καΟενός έθνους τάς φυλακάς καί τον τρόπον της είς 
αύτας όιατριβης τιον φυλακισμένων. Ε ίς τήν Αυστριακήν Βιένναν, 
συνομιλων μέ τον φιλόσοφον Αύτοκράτορα, ’Ιωσήφ τον δεύτερον' 
ετόλμησε να τον συμβουλευτή καί περί οιορΟώσεως τών φυλακών.

"Τ ι (τον εϊπεν δ Ίωσηφ) κατακρίνεις τάς φυλακάς μου, ενώ 
είς την  ̂ Αγγλίαν καταοικάζετε τόσον συχνά τους ενόχους είς τον 
δι’ αγχόνης θ ά ν α τ ο ν '1 Προτιμώ (τον άπεκρίθη δ Όβάρδος) νά 
άγχονιοθώ ώς τήν ’Αγγλίαν, παρά νά ζώ είς μίαν άπό τάς φυ
λακάς σου.’
"  1 Ά  ̂είναι δ σκοπος του νομοθετου, όταν επιοάλλη ποινήν τήν 
φυλακήν ; του καταΟικαζομενου άναμφιβόλως ή διόρθωσις. Χρεώ
στε? λοιπόν δ δικαστής νά μεταχειρισθή όλα τά με'σα, όσα έμπο
ρ ο ν  νά φερωσι τον φυλακισμε'νον είς αληθή μετάνοιαν τής διαγω
γή?, άια την δποιαν εφυλακισθη, ώστε μετά τήν άπολύτριυσιν οχι 
μονον νά μην άόικϊ) πλέον τους συμπολιτας του, άλλά νά χάση 
δλστελα και τήν Ορεςιν της άοικίας. Διά τοϋτο καί είς τους Ά γ 
γλους και εις _^°ύς Αγγλαμερικανους πολλοί τόποι, οπού κλείονται 
οί κατάδικοί, δεν Ονομάζονται Φ  υ λ α κ α ί ,  άλλά Μ ε τ α ν ο η τ η ρ ι α  
(ΡωιίΙβηΙΙόΓίΐ Β). διότι αληθώς πολλοί ε'νοχοι βάλλονται είς τοιαύτην 
φυλακήν ιίις κακοί πολϊται, καί εκβαίνουν άπ’ αυτήν μεταμορφω- 
με'νοι είς τιμίους καί χρηστούς πολίτας.—Κ Ο ΡΑ Η Σ.

12* δ'.

των, χαί νά άντηχήση τάς οίμωγάς των είς τά ώτα τών 
κυβερνήσεων. Οί φΟΛνθρωποι κόποι του ίσχυσαν 
μεν νά διεγείρωσι τήν συμπάθειαν τής Εύροιπης υπέρ 
των φυλακωμένων, άλλα δέν έβελτίωσαν ούσιωδώς τήν 
καταστασιν των* έχρειάζετο άνωτέρα τις δύναμις διά 
νά βάλη είς ενέργειαν τά αισθήματα καί τάς φιλάνθρω
πους ύφηγήσεις τού μεγάλου τούτου άνδρός. Είς τούς 
πολιτας των Ομοσπονδών Πολιτειών τής ’Αμερικής 
έναπέκειτο ή δόξα τού τοιούτου κατορθώματος* αύ5ορ- 
μητως ούτοι κινούμενοι έσύστησαν πρό δεκαπέντε περί- 
που ετών Εταιρίαν, (σοφόν ε’πινόημα τού νεωτέρου πολι
τισμού και ισχυρόν μοχλόν δι’ ού κατορ3*όνονται τήν 
σήμερον Ηράκλειά και δημωφελεστατα έργα), σκοπόν 
έχουσαν τήν βελτίωσιν τών φυλακών.

Πρώτον τής Εταιρίας έργον ήτο νά έξετάση κατ’ 
ακρίβειαν τάς φυλακάς, καί κατά συνέπειαν νά σΰντάξη 
λεπτομερή περιγραφήν τής καταστάσεως τών έν αύταΓς 
καταο^ασ^Λενων ύπο νο^ων. Αντή ε δημοσίευσε 
κατ’ έτος τάς παρατηρήσεις της, καί άπέδειξεν είς τον 
λαόν καί είς τούς νομοθετας τήν αθλιότητα καί παρα- 
λογίαν τού παλαιού συστήματος τών φυλακών* ε’πρόβαλε 
οε νεον σχεοιον, το οποίον οσον είναι φιλάνθρωπον καί 
σύμφωνον μέ τό πνεύμα τού Χριστιανισμού, άλλο τόσον 
συντείνει εις τους σκοπούς των νομοθετίΖν, φέρον μέ τήν 
άνήκουσαν ποινήν μεταμέλειαν καί διόρ3ωσιν ή3ών, καί 
άποκα3ιστών τους κακούργους είς τό έξής σωφρονας καί 
έπωφελείς είς τήν κοινωνίαν πολίτας.

^Αξιοσημείωτος είναι ή άπλότης τού νέου τούτου συ
στήματος^ τών Μετανοητηρίων. Έπαρατηρή3η οτι, 
όπόταν δύο κακοήθεις άνθρωποι έχωσιν έλευ3έραν συγ
κοινωνίαν μεταξύ των, διαφ3είρει άμοιβαίως ό είς τον 
άλλον, ωστε έκρι.3η άπολύτως άναγκαίον νά άποχωρί- 
ζωνται οι τοιουτοι απ αλληλων, και έπειδή παρεσύρ- 
— ησαν εις την κακίαν απο την φωνήν των πα3ών των 
και άπο τον 3ορυβον τού κοσμ.ου, χρειάζεται νά άπο- 
κλειωνται μεμονωμονοι εις κελλιον, όπου δια τής συ- 
νεχούς σκεψεως να έρχωνται είς αίσ3ησιν τών παρανο
μιών των. 1 ποτι3εται οτι διεφ3αρησαν άπό τήν συν
ομιλίαν πονηρών άν3ρώπων* όθεν καταδικάζονται είς 
παντελή έχεμυθίαν ότι ή οκνηρία έσύντεινεν είς τό 
να τους εςαχρειωση* ο3*εν ΰποχρεουνται νά έργάζωνται* 
ότι άπό̂  πτωχίαν έγιναν κακούργοι* λοιπόν είς τό Με- 
τανοητηριον μανθάνουν ωφέλιμον τινα τέχνην ήτις 
άφαιρεΐ άπ’ αυτούς είς τό εξής τοιαύτην πρόφασίν, δτι 
κατεπατησαν τους νομούς άπό αμάθειαν διά τούτο 
εντός τών τειχών αυτού διοασκονται τά γράμματα καί 
τά υψηλά τής Χριστιανικής ή3ικής μαθήματα. Τι- 
μωροϋνται μεν μέ ειρκτήν, έπειδή παρέβησαν τούς νό
μους της πατρίδος των, αλλ η ζωή των είναι έξω παν
τός κινουνου, και τα 'σώματά των διατηρούνται ΰγειή 
καί εύρωστα* ή 3-λίψις της ψυχής των είναι τωόντι 
απερίγραπτος, και τωρα μεν στερούμενοι τής ελευθερίας 
καί τής χρήσεως τού προφορικού λόγου, είναι ά3λιοι, 
κα3ως έπρεπεν αλλ οταν μεταμελη3ώσι, 3*έλουν ζή-
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σειν ευτυχείς εις τήν κοινωνίαν, της οποίας τούς νόμους 
θέλουν σέβεσθαι είς τό Ιξής.

Είς τοιούτους λόγους στηρίζεται τό Μετανοητικόν 
σύστημα των φυλάκων, καί κατ’ αυτούς έκανονίσθη ό 
οργανισμός των. Άλήθειαι τόσον αυταπόδεικτοι δεν 
ηργησαν νά κάμωσι βαθείαν έντύπωσιν είς τάς κυβερ
νήσεις των Όμοσπόνδων Πολιτειών άλλ’ ε’πειδή τά 
πολιτικά σώματα πανταχού κινούνται εύκολώτερον άπό 
τό συμφέρον των παρ’ άπό άλλο τι γενναιότερου αίσθη
μα, ή ρηθεΐσα Εταιρία ύπεσχέθη ότι εάν, άντί των 
παλαιών φυλάκων, κτισθώσι Μετανοητηρια, καί διοι- 
κηθώσι κατά τόν ύπ’ αυτής ϋπαγορευόμενον τρόπον, ή 
χρηματική ωφέλεια, ήτις εμελλε νά πρόκυψη άπό τήν 
εις τό εξής τακτοποιημένην εργασίαν των φυλακωμένων, 
όχι μόνον ήθελεν ε’λαφρυνειν τά υπέρογκα έξοδα όσα 
¿γίνοντο διά τήν άσφαλή διατήρησιν καί ζωοτροφίαν 
των, άλλ’ εμελλε πρός τούτοις νά γένη νέος κλάδος προσ
όδου είς τό κοινόν ταμείου. Έ πί τέλους, πειθόμεναι είς 
ε’πιχειρήματα τόσον ισχυρά διάφοροι έκ των 'Ομοσπόνδων 
Πολιτειών, έκτισαν μεγαλοπρεπείς οικοδομάς, τών όποι
ων ή λεπτομερής περιγραφή ήθελεν είσθαι περιττή 
ενταύθα- άρκεί μόνον νά είπωμεν, ότι ε’σωτερικώς είναι 
διηρημέναι είς κελλία στερεώς έκτισμένα, είς έκαστον 
τών οποίων άσφαλίζεται είς φυλακωμένος. Υψηλά 
τείχη περικλείουν μετά τής φυλακής άρκετήν έκτασιν 
γής, σχηματίζοντα οΰτω μέγαν περίβολον, εντός του 
οποίου είναι πρός τουτοις κτισμένα διαφόρων τεχνών 
εργαστήρια, όπου οί φυλακωμένοι έργάζονται τήν ημέ
ραν, άνευ άδειας νά λαλήσωσι μεταξύ των ε’π’ ούδεμια 
προφάσει, και οιαί είς τόν τολμήσαντα νά παραβή" τόν 
κανόνα τούτον· διότι ό ε’παγρυπνών είς τήν διαγωγήν 
αύτων φυλαξ σημειόνει τόν παραβάτην, όστις κατά συν 
έπειαν άφίνεται ημέραν καί νύκτα κατάκλειστος είς τό 
κελλίον τιυ μέ ξηρόν άρτον καί ύδωρ διά μερικόν καιρόν, 
έωσού νά δωση άποχρώντα δείγματα μελλουσης ύπα- 
κοής είς τούς κανονισμούς τής φυλακής- παρομοίαν 
ποινήν δοκιμάζουν καί δσοι είναι άλλως άνυπότακτοι, 
μή εργαζόμενοι, ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον άντιβαίνοντες 
είς τούς κανόνας του Μετανοητηρίου, ώστε ό ραβδισμός 
καί άλλαι σωματικαί τιμωρίαι είναι περιττά έκείσε. 
Πρωΐ καί εσπέρας συνάγονται οί φυλακωμένοι είς προσ
ευχήν, τήν δέ Κυριακήν, ήτις είναι καί δι’ αυτούς 
ήμερα άναπαύσεως, ε’κτός των προσευχών καί τής διδα
χής παρά τόϋ ίεροκήρυκος, οί άγράμματοι μεταξύ αυτών 
διδάσκονται έκαστος είς τό κελλίον του άπό φιλάνθρω- 
πακαί ευυπόληπτα υποκείμενα, εθελουσίως προσφίροντα 
εαυτούς ίξωθευ ύς διδασκάλους των, τά γράμματα, 
ίεράν κατήχησιν, καί άλλα ψυχωφελή μαθήματα" άν- 
τίτυπον δέ τών Θείων Γραφών εΰρίσκεται είς έκαστον 
κελλίον.

Διά τοιουτων ήπιων μέσων, καί τίγριδος ψυχήν άν 
εχη ό φυλακωμένος, δεν δυναται παρά νά θελχθη πρός 
τήν όδόν τής άρετής καί τήν άγάπην τού πλησίον. Ή  
τροφή των είναι λιτή μέν, άλλ’ ουσιαστική- ή ένδυ-

μασία των θερμή καί όμο.-ιδής είς όλους έπίσης· τήν 
μεταλλάσσουν δέ άπαξ τής Ιβδομάδος, καί λούονται 
συχνά- τά καλώς κεκονιαμένα κελλία των άνεμίζον- 
ται καί πλυνονται πολλάκις του μηνός. Αί τρίχες τής 
κεφαλής καί του προσώπου των είναι ξυρισμέναι καθ’ 
όλον τό διάστημα τού φυλακισμού. "Οταν τις ε’ξ αυτών 
άρρωστήση, άφου έξετασθη άπό τόν προσδιωρισμένον 
ιατρόν, στέλλεται είς τό ε’ντός του περιβόλου ε’πίτηδες 
δι’ αυτούς οίκοδομημένον νοσοκομείου, όπου περιθάλ
πεται, έωσού νά θεραπευθη, καί τότε ε’πανέρχεται είς 
τό κελλίον του.

"Αν τις ύποθέση ότι τοιαύτη περιποίησις αρμόζει είς 
άναξιοπαθούντας άνθρώπους μάλλον παρά είς κακούρ
γους, άς συλλογισθη ότι ίσως καί ουτοι ποτε έφριττον 
είς τήν άκοήν τών εγκλημάτων, τά όποία ε’πί τέλους 
τούς καθυπέβαλον είς τήν οργήν τών νόμων· ότι καί 
αύτοί κατέχουν συγγενικάς σχέσεις πατρός ή συζύγου, 
άδελφοΰ ή υιού"— ότι είναι πλάσματα του ίόίου Θεού, 
προικισμένοι, καθώς ήμείς, μέ ψυχάς μυστηριώδεις 
κατά τήν φύσιν, καί άθανάτους κατά τήν υπαρξιν. 
Προ πάντων δέ, διά νά μήν ύπολάβη έλαφράν τιμωρίαν 
τήν πολυχρόνιον σιωπήν καί μονότονον μοναξίαν τών 
φυλακωμένων, άς βεβαιωθή ό τοιούτος ότι πολλοί ε’ξ 
αυτών, οίτινες πρότερον ε’ξ αιτίας τής οκνηρίας κατέφυ- 
γον είς τόν ε’γκληματικόν βίον, τώρα υπομένουν έκουσίως 
βαρείς καί συνεχείς κόπους μάλλον, παρά νά ήναι κα- 
τάκλειστοι σιωπηλοί καί άεργοι" διάφοροι ε’ξ αυτών ερω- 
τηθέντες ώμολόγησαν ότι ή παντοτεινή σιωπή καί μο 
ναξία είναι τιμωρία φρικωδης, όσον ό ανθρώπινος νοΰς 
¿μπορεί νά φαντασθή· καί τούτο είναι τό ίδιάζον προ
τέρημα τών Μετανοητηρίων, ότι ένόνουν φιλάνθρωπον 
καί ήπιον περιποίησιν μετά τής παρά τών νόμων άπαι- 
τουμένης αύστηρότητος.

Έκατοστάς κακούργων είδομεν νά κυβερνώνται κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον μέ ίσην ευκολίαν, ώς οί σωφρονέστεροι 
καί πλέον χρηστοήθεις πολίται μιας ευνομούμενης κοι
νωνίας. Σιωπή, φιλοπονία, καί ευταξία βασιλεύουν 
είς αύτά τά καταστήματα. Όλιγώτεροι θάνατοι συμ
βαίνουν μεταξύ τών φυλακωμένων είς Ινα δοθίντα και
ρόν παρά μεταξύ ισαρίθμων ε’λευθέρων κατοίκων οίου- 
δήποτε τόπου. Τό δέ πάντων ουσιωδέστερου, μετά τήν 
άπελευθέρωσίν των σπανίως συμβαίνει είς τούς óaot 
ε’κ των κακούργων ευτύχησαν νά ζήσωσιν ε’ντός τών 
Μετανοητηρίων, νά καταδικασθούσιν ε’κ δευτέρου, ώς 
ε’γκληματίαι, είς φυλακήν" άλλ’ώς ε’πί τό πλείστον φέ- 
ρουσι μεθ’ εαυτών Ιξεις φιλοπόνους, δικαιοπραγίας, σώ- 
φρονα ήθη, καί θρησκεντικά αισθήματα. Ούτως ε’ψω- 
διασμένοι, ε’πανέρχονται είς τόν κοινωνικόν βίον νά άνα- 
κουφίσωσι τήν λύπην καί τό αίσχος τών συγγενών των, 
καί νά ζήσωσιν είρηνικώς είς τήν κοινωνίαν, πρός όφε
λος τής οποίας είργάζοντο μέχρι τούδε είς τήν φύλακήν. 
Ή  καταστατική διαφόρων Μετανοητηρίων άπό τής συ- 
στάσεως αύτών εως τώρα άποδεικνύει, ότι, όσα χρήματα 
πρότερον έξωδεύοντο διά τάς άνάγκας τών φυλακωμένων,
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τοσαύτα είσοδεύουν τώρα αί κυβερνήσεις άπό τούς κό
πους των, μετά τήν άφαίρεσιν όλων τών διά τήν ζωο
τροφίαν, ε’νδυμασίαν, καί φύλαξίν των άπαιτουμένων 
έξόδων.

Προτερήματα τόσον ψηλαφητά δέν έλειψαν νά σύρωσι 
τήν προσοχήν άλλων κυβερνήσεων τής ’Αμερικής καί 
Ευρώπης, αιτινες ε’ξαπέστειλαν άνθρώπους ε’πίτηδες νά 
παρατηρήσωσι τόν «οργανισμόν καί τ’ άποτελέσματα 
τών Μετανοητηρίων· κατά συνέπειαν δέ τών εγκωμια
στικών παραστάσεων, τάς οποίας ούτοι έκαμαν, ήγ'ρ- 
.θησαν καί εγείρονται ήδη οίκοδομαί τού αυτού είδους 
είς διαφόρους τόπους.

Τ ί άράγε εμποδίζει τήν είσαξιν τού Μετανοητικού 
συστήματος καί είς τήν ’Ανατολήν ; είναι όλιγώτερον 
αναγκαίου άπό τά σχολεία, τά όποία μέ χαράν βλέ- 
πομεν πανταχόσε άνεγειρόμενα διά τήν ε’κπαίδευσιν 
τής νεολαίας ; Η ε’πάνοδος τού ήλικιωμένου κακούργου 
είς τήν όδόν τής άρετής καί είς τάς άγκάλας τών συγ
γενών αυτού, σώφρονος ήδη, είναι μικρού λόγου άξια 
μεταξύ ήμών ; Πόσαι χιλιάδες άνθρώπων καθ’ έκαστον 
έτος, τώρα φυλακιζόμενοι διά ε’λαφρά εγκλήματα, μο- 
λύνονται ή όλοτελώς διαστρέφονται κατά τόν ηθικόν 
χαρακτήρά των διά τής συναναστροφής τών άδιορθώτων 
κακούργων; Όρθώς λοιπόν ήθελεν όνομάσειν τις τάς 
νύν ύπαρχούσας φυλακάς Κ α κ ί α ς  Π α ν δ ι δ α κ τ ή -  
ρ ι α , όθεν ε’ξέρχονται άπό καιρού είς καιρόν, ε’π’ όλέθρω 
τής κοινωνίας, οί τελειοποιημένοι είς τής κακουργίας 
τά μαθήματα. Είναι άπορίας άξιον ότι ευνομούμενα 
κράτη τού αίώνός μας, καί όσα ποθούν νά διοικώυται 
συνταγματικούς, υποφέρουν' εντός τής περιφερείας των 
καταστήματα όχι μόνον άχρηστα είς τόν σκοπόν, διά 
τόν οποίον ε’δημιουργήθησαν, άλλά μάλλον ε’φιάλτας 
τού κοινωνικού σώματος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ,
ΕΚ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ TOT ΚΟΡΑΗ.

1. Ά βουλος »·οΰς, διπλούς ό κόπος* παροιμία 
διδασκαλική. Τούτο συμβαίνει είς τούς έπιχειρούντάς 
τι, χωρίς να τό προσκεφθώσι, καί νά τό προερευνήσωσιν 
ακριβώς* καί κοπιάζουν τό διπλούν, καί ούδ’ό διπλούς 
κόπος άρκεί πολλάκις νά τό κατορθώσωσι.

2. Ά νθρω πος άγράμματος, ξύλοκ άπελέχητον  
παροιμία άξία νά λέγεται καί νά μνημονεύεται συχνά. 
Καθώς τό ξύλον, διά νά χρησιμεύση είς οικοδομήν, 
πρέπει πρώτον νά πελεκηθη, παρόμοια καί ό πολίτης, 
διά νά ήναι χρήσιμος είς τήν πολιτείαν καί πατρίδα 
του, χρεωστεί νά ε’ξεύρη καν, αν όχι άλλο, νά άναγι- 
νώσκη, νά γράφη, νά άριθμη, καί διά τής άναγνώσεως 
ηθικών καί ιστορικών βιβλίων νά σοφίζεται καθημέραν, 
ωστε νά βλέπη καί νά κρίνη όρθώς τά γινόμενα·

Διπλοΰν δρωσιν οί μαθόντες γράμματα.
3. Δανεικά καί άγύριστα- όπόταν ό λόγος ήναι 

περί κακού χρεωφειλέτου, όστις δανείζεται μέ σκοπόν 
νά μή πληρώση.

4. "Οατις δέν 0-έλει νά ζνμώηη πέντ’ ημέρας 
κοσκινίζει* αρμόδιον είς τούς άμελούντας τό έργον 
των, μέ πρόφασιν ότι δέν ¿τελείωσαν άκόμη τήν χρειώ
δη προετοιμασίαν είς αυτό.

5. ’Αλί ’ς τόν δ αίρουν δεκαοχτώ, καί όέν τόν 
δαίρει ό νους του* παροιμία διδάσκουσα τό μάταιου 
τών σωματικών κολάσεων είς άνθρώπους, τών όποιων ή 
ψυχή άπελιθώθη, ώστε μήτ’ άφ’ εαυτών, μήτ’ άπ’ άλλους 
οδηγούμενοι, νά καταλαμβάνωσι τά καλά.

6. Ό  λύκος καί άν εγήρασε, κ’ ήλλαξε τό μαλλίν τον,
Ούτε τήν γνώμην τον ήλλαξεν, ούτε τήν κεφαλήν τον.

Μή μάς άπβκοιμίζωσιν αί βραδείαι καί γεροντικαί 
μετάνοιαι. Έάν άληθώς φροντίζωμεν τών ηθών τήν 
διόρθωσιν, χρεωστούμεν νά παραγγέλλωμεν, καί μέ 
έκκλησιαστικά επιτίμια νά άναγκάζωμεν τούς γονείς 
νά δίδωσι χρηστήν άνατροφήν καί παιδείαν είς τά 
τέκνα των.

7. Τό σημερινόν μή τ ’ άφίνης αϋριον. Αί άνα- 
βολαί είναι ποτέ μέν χρήσιμοι, κάποτε, δέ καί άναγ- 
καίαυ προξενούν όμως πολλάκις καί βλάβας, όταν γί- 
νωνται πλέον άπό άμέλειαν παρά άπό σκέψιν ώριμον 
τού πράγματος.

8. Ε ίς τήν άννδρίαν  καλόν είναι κα ί τό χαλά- 
ζ ιο ν  παρομοία τής παλαιάς,

*Αν μή παρή κρεα, τω  ταρίχω στερκτέον.
9. Τά γει όμενα δεν απογίνονται- ήγουν, άφού 

γενώσι, δέν ¿μπορούν πλέον νά θεωρηθώσιν άς μηδέ
ποτε γενόμενα.

10. Καιλαρός ουρανός άπτραπάς δεν φοβείται- 
διά ταύτης σημαίνομεν ότι ό άληθώς τίμιος καί καθα
ρός άπό αδικίας άνθρωπος δέν έχει νά φοβήται τάς 
συκοφαντίας τών αχρείων άνθρώπων.

11. Βάυει ημείς, πέαε ημείς- άρμόζουσα είς τούς 
άνοήτους, όσοι, θέλοντες νά έκδικηθώσι, βλάπτουν 
πλειότερον εαυτούς παρά τούς έχθρούς των. Τούτο 
είναι ή παροιμιώδης Καδμεία νίκη.

12. Τώ(>α είς τά  γεράματα , μά&ε, γέρον, γράμ
ματα- παροιμία νουθετική είς τούς ε’ξασθενημένους 
γέροντας, καί τολμώντας τά ΰπέρ δύναμιν. Οί σώζον- 
τες όμως άκόμη ικανόν νούν νά διδάσκωνται όσα δέν 
ε’ξεύρουν, άς ε’νθυμώνται τού Σόλωνος τό

Γηράσκω δ’ άει πολλά διδασκόμενος.
13. Τ ις κρατεί μέλι, καί δέν γλείφει τά  δ ά χ τυ 

λά τ ο υ ; Λέγεται μάλιστα σκωπτικώς περί τών διοι- 
κούντων δημόσια χρήματα, ώς σφετεριζομενων μέρος 
έξ αύτών, ή καν κινδυνευόντων νά νικηθώσιν άπό τόν 
πειρασμόν τής σφετερίσεως. Ό  πειρασμός, τωόντι, 
είναι φρικτός, καί πολλά ολίγοι τόν άπέφυγαν. ’Εκ 
τών ¿λίγων τούτων έφάνη ό ’Αριστείδης, όστις, διοικη- 
σας τούς φόρους όλης τής 'Ελλάδος, δέν ¿γλείψε τά 
δάκτυλά του.

14. Τό γοργόν καί χάριν έχει- άρμόζουόα μέν 
είς όλας τάς πράξεις, όσας συμφέρει νά πράσσωμεν 
άνυπερθέτως, έξαιρέτως δέ είς τάς ευεργεσίας, τάς οποίας
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ή τα χύ τη ς  κάμνει κα ί ώφελιμωτέρας, καί πλέον ευά
ρεστους εις τον εύεργετούμενον, καΒώς εξ ε’ναντίας ή 
άναβολή καί ύπέρΒεσις τά ς  κατασ τίνει άχαρίτους καί 
αγενείς, ως λέγει ό Ευριπίδης,

----------- Οί δέ δρώσι μέν,
Χρόνω δέ πολλώ δρώσι, δυσγενέστεροι.

15. Ά ν  έ π ε σ α ν  τ ά  δ α κ τ υ λ ί δ ι α ,  έ μ ε ι ν α ν  τ ά  δ ά 
χ τ υ λ α ·  παροιμία κομπαστική, λεγομένη  κάποτε άπό 
τούς ε’κπεσόντας άπδ πλούτον, αξίωμα, η άλλην τινά 
δόξαν- συγχωρημένη, άν άληΒώς έμεινέ τ ι είς αυτούς 
τιμιώτερον πλούτου, άξιώματος, η δόξης, οποία εΓναι 
ή φρόνησις καί ή άρετή. ’Αλλά πολλάκις ό γυμνωΒείς 
ά π ’ εκείνα δείχνει κομπάζων, ότι δεν ητον, ότε τά  ε ίχ ε , 
πλην χρυσόμαλλον πρόβατον, η, το χειρότερον, τίγρ ις, 
κομμένος τώρα (δι* ευτυχίαν των άνΒρώπων) καί τούς 
όνυχας καί τούς όδόντας.

16. ’Α π ό  τ ό  ε ίπ ε  ώ ς τ ό  χ ά μ ε  μ έ γ α  δ ι ά σ τ η μ α .
17. Κ ά λ λ ιο ν  θ έ λ ω  έ ν α  έ χ θ μ ό ν  φ μ ό ν ι μ ο ν  π α μ ά  

δ έ κ α  τρ ε λ ο ύ ς  φ ίλ ο υ ς . .  Των άνοήτων α ί φιλίαι ομοιά
ζουν πολλάκις τού γαδάρου τά  φ ιλήματα, δστις, ύψώ- 
σας τούς εμπρόσθιους πόδας νά ε’ναγκαλισΒη τον δε
σπότην του, τον ερρηξε κα τα γή ς, καί του ε’σύν τρίψε τό 
κρανίον.

18. " Ο στις  Αεν λ α λ ε ϊ ,  τ ο ν  θ ά π τ ο υ ν  σημαινού
σα ότι όστις υποφέρει νά άδικήτα ι καΒημέραν, χωρίς 
νά προσδράμη είς των νόμων την βοήΒειαν, Βαρρύνει 
τούς άλλους νά τον άδικώσιν έπιπλέον.

19. Τ ά  ώ ς Αέν θ έ λ ε ι ς  γ ί ν ο ν τ α ι ,  θ έ λ ε  τ α  χ α ί  ώ ς 
γ ί ν ο ν τ α ι .  Τούτο είνα ι παροιμία, περιέχουσα την φρό
νιμον συμβουλήν τού ’Επίκτητου, * Μ η ζητεί τά  γ ινό 
μενα γίνεσΒαι ώς Βέλεις· άλλά Βέλε τά  γινόμενα ώς 
γίνετα ι, καί εύροήσεις.’

20. Θ εω ρ ία  έ π ι σ χ ό π ο υ ,  χ α ί  χ α μ δ ία  μ υ λ ω ν ά ·  
σημαίνει δ ,τι κάί ό αρχαίος σ τίχος,

Καλή μεν όψις, εν δέ δειλαΐαι φρένες.

Τω όντι, ή θεωρία  τού έπισκόπου διαφέρει παντάπα- 
σιν άπό την Βεωρίαν τού μυλωνά' ε’πειδή ό πρώτος φο- 
ρεΐ μαύρα" τού δευτέρου τά φορέματα είναι καταλευρω- 
μένα. Ε ίΒ ε ή άνομοιότης των ενδυμάτων νά μάς δι- 
δάσκ-η πάντοτε, ότι καί ή ε’πισκοπή λογικού ποιμνίου 
δεν ομοιάζει την ε’πίσκεψιν τού μύλου!

21 . Σ ι ι ιά  τ ο ύ  ξ ΐ]ρού , χ α ί ε τ α ι  χ α ί  τ ό  χ λ ω μ ό ν  
σημαίνουσα τον κίνδυνον τής μέ κοικούς άνΒρώπσυς ανα
στροφής.

22. " Ο π ο υ  ά χ ο ύ ε ι ς  π ο λ λ ά  χ ε μ ά α ι α ,  χ μ ά τ ε ι  μ ι -  
χ μ ά  χ α λ ά θ ι α -  διδάσκουσα νά μην άπατώμεΒα ευκό
λως άπό την φήμην τινών αλαζόνων γοήτων. Αύταί 
πρώτοι γίνονται δημιουργοί τής ιδ ία ς  φήμης, πλάσσον- 
τες ή μεγαλύνοντες τά  προτερήματά των. Ό  πραγμα- 
τευτής ιστορεί τά  μακρά του ταξείδ ια  καί τά  μεγάλα 
κέρδη· ό τεχν ίτη ς  την άκραν ε’π ιδεξιότητα είς όσα κα 
τασκευάζει· ό πολεμιστής καυχάτα ι είς τά ς  άνδραγα- 
Β ίας του, ώς ό Διόνυσος τής κωμωδίας (Άριστοφάν. 
Βατρ. 49),

 Και κατεδύσαμέν γε ναυς
Των πολεμίων ή δώδεκ’, ή τρισκαίδεκα· 

ό σοφός κομπάζει, ότι ήξιώΒη διά  την σοφίαν του νά 
κατασταΒ ή δύο ή τριών Ά κα δημ ιώ ν μέλος, καί πλειο- 
τερων άλ.λων διεπιστολευς (correspondant). Οί γόητες 
φυσικά γεννώνται όπου εύρίσκεται πλήΒος πολύ μωρών, 
ή γόητες άλλοι, συγχωρούντες την γοητείαν, διότι έχουν 
καί αυτοί κεράσια νά πωλήσωσι. Κ αί συμβαίνει πολ
λάκις, όταν οί μωροί δράμωσι πανταχόΒ εν, άντί κερα
σιών, νά χάνω σι καί τά  καλάΒιά των.

23. Κάμε χαλόν, χαί μίψε το είς τόν α ίγ ια λ ό ν  
ήγουν, καλόν έργον, ευεργεσίαν. Π αροιμ ία  ήΒικωτά- 
τη καί άρχαιοτάτη, ε’πειδή την ε’παράγγειλε καί ό Σ ο 
λομών, (Έ κκλησ ιασ τ. ιά. 1.) * Ά πόστειλον τόν άρτον 
ε’π ί πρόσωπον τού υδατος, ότι ε’ν πλήΒει ημερών εύρή- 
σεις αυτόν.’ Ε ίπ ε  καί ό ’Απολλώνιος ό εν 'Γύρω,

Κάμε καλόν, και άς κείτεται, σαν νάσπειρες σιτάρι,
Ό που τό ρίπτεις εις τήν γήν, κ’ υστερ’ ευρίσκεις χάρι.

24. Τ υ ύ  ο ικ ο κ υ ρ ο ύ  τ ’ όμμάτιον χόπμιομα γ ί 
νεται είς τό  χω οάφιον  διδάσκουσα τούς ζώ ντας άπό 
γεωργίαν, ή καί άπό κάνέν άλλο είδος β ιομ η χα ν ία ς , νά 
μην ε’μπιστεύωνται πολύ τήν πρόνοιαν είς τούς μισθω- 
τούς υπουργούς, άλλά νά τούς έπ ισκέπτω νται συχνά , 
καί πολλάκις καί νά συνεργάζωνται μ ’ αυτούς.

25 . "Orctv αέ χό π τι] τ ό  υπόδημα , όπου ίλέλει 
άς ήν’ ό νους οου· ήγουν, όταν Β λίβεσαι σφοδρά 
άπό έννοιαν ή μέριμναν τ ινά , ματαίως καταγίνεσ α ι ή 
προσέχεις είς άλλο τ ι πράγμα· ή λυπηρά έννοια σέ σύρει 
πάντοτε ά π ’ εκείνο.

26. "Οστις x a f j  είς τό  κ ο υ ρ κ ο ύ τ ι ο ν , φυσά τό  
όξυνόγαλον  σημαίνουσα τούς υποπτευόμενους καί τά  
παντελώς άκίνδυνα, άφού πάΒωσι πολλά κακά άπροσ- 
δόκητα.

27. "Οτ’ ήλθαν τά  γένεια, έχασα τά  χτένια- 
σημαίνουσα τό συμβαίνον είς  τούς μή δυναμένους νά 
ώφεληΒωσι πλέον άπό τά  γεννώμενα καλά, διότι τά 
λαμβάνουν είς καιρόν, ότε δεν έχουν πλέον τά  μέσα 
τής άπολαύσεως ή τής οικονομίας των.

Ά π ό  τό λολός έχομεν πολλάς παροιμ ίας, ό χ ι λολάς.
28 . 'Ό λ α  τ ο ύ  λ υ λ ο ύ  λολά  είναι, διά  τό δύσκολ.ον 

τής μεταβολής ό χ ι μόνον τού λολού είς φρόνιμον, άλλά 
καί παντός άλλου κακού ή άχρείου άνΒρώπου είς χρ η 
στόν ή χρήσιμον.

29. Ό  λο λ ό ς  μ έ  τά  ένθυμάτα ι χα ίμεται, χαί 
με τόν νουν πλουταίνει, μωρίας είδος βασανίζον 
μάλιστα τούς άργούς καί μ ισ ητάς τών κόπων, δ ιά  τους 
οποίους ε’λέχΒη καί τό ‘ Ε λ π ίδ ε ς  βόσκουσι τούς κενούς 
των βροτών·’ έλπίδες όμως εφήμεροι, καί διαδεχομεναι 
μ ία  τήν άλλην, καΒώς α ί φυσκαλίδες ε ίς  τήν επιφά
νειαν τού νερού, ώς τό διδάσκει άλλη παροιμία,

30. Τ ώ ν λολώ » ή  χ α ρ ά  Λέν κ ρ α τ ε ί  π ο λ ΰ ν  κ α ι 
ρόν . Π αροιμ ία  άστεία είναι καί τό

31 . Ε ίπ α ν  τ ό ν  λ ο λ ό ν  ν ’ ά ψ η  φ ω τ ι ά ν ,  χ ’έχανσε  
τ ά  μ ο ν χ ά  τ ο υ ,  S ix  τούς πράσσοντας άσυγκρίτως πε-
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ρισσοτερον παρ’ ό ,τ ι τούς προστάξης ή τούς συμβουλεύ- 
σης. Ά λ λ η  παροιμία,

32. "Οσα έ ξ ε ν μ ε ι  ό λ ο λ ό ς  ο ίκ ο κ ύ ρ ιο ς , έ χ α τ ό ν  
ά π ε ζ ω  φ μ ό ν ι μ ο ι  δ ε ν  έ ξ ε ν μ ο υ ν ,  ή τις μ α ς  διδάσκει 
νά μή γινώμεΒα προπετείς είς τά ς  περί τών άλλων 
χρίσεις.

33. Ό σ τ ι ς  π ν ί γ ε τ α ι ,  ά π ό  τ ά  μ α λ λ ί α  τ ο υ  π ι ά -  
ν ε π α ι · λεγομένη δ ιά  τούς ευρισκομένους είς  άνάγκας 
καί κινδύνους τοιούτους, ώστε νά καταφεύγωσι καί είς 
μέσα, ε’κ τών οποίων δεν ε’λ π ίζετα ι ούδεμία βοήΒεια.

34. Ή  α λ ή θ ε ι α  ε ί ν α ι  μ α λ ώ τ μ ι α -  ήγουν, ή φανέ- 
ρωσις τής άληΒείας εύκολα διεγείρει μάγιας καί ΙχΒ ρας. 
Κ αί τούτο συμβαίνει  ή διότι ό λέγων τήν άλήΒειαν δεν 
τήν λέγει εις  τόν πρέποντα καιρόν, ή διότι ό άκούων 
είνα ι τής μερίδος εκείνων, όσοι έχουν α ιτ ία ς  νά φοβών- 
τα ι τήν άλήΒειαν, ‘Ά νΒ ρω ποι πονηροί κα ί γόητες, 
πλανώντες καί πλανώμενοι.’

35. " Ο π ο υ  ε ί ν α ι  π ο λ λ ο ί  π ε τ ε ι ν ο ί ,  ά μ γ ε ΐ  ν ά  έξη-  
μ ε μ ώ σ η ·  διδάσκουσα, ότι καί είς τά  ίρ γα  καί είς τάς 
πράξεις μ α ς  χρεωστούμεν νά μεταχειριζώ μεΒ α τόσα 
μεσα και τόσους ε’ργάτας, όσους άπαραιτήτως ά π α ιτε ΐ 
τό Ιρ γ ο ν  οί πλειότεροι τής χρείας γίνοντα ι εμπόδια 
μάλλον παρά συνεργοί τού έργου.

36. Ό μ ο ι ο ς  τ ο ν  ό μ ο ιο ν  ά γ α π ψ  άρχήν έλαβεν 
άπό τόν "Ομηρον (Ό δυ σ . ρ. 218),

Ώ ς αιει τόν δμοΐον άγει Θεός ώς τόν δμοΐον.
Τούτο άληΒεύεε μάλ ιστα  διά τούς χρηστούς πολίτας. 

Εύκολα φιλιόνονται, εύΒύς άπού καταλάβη Ινας τού 
άλλου τήν διάΒεσιν είς κοινήν τής πατρίδος ωφέλειαν. 
Οι κακοί πολίτα ι φιλιόνονται κάποτε καί αυτοί διά νά 
συγκροτήσωσι φατρίας, ή νά κλέψωσι τά  δημόσια, άλλ’ 
ή φιλία των ομοιάζει τήν φιλίαν τών λύκων.

37. Ν ά  σ ν μ η  ό κ λ έ π τ η ς  τ ή ν  φ ω ν ή ν ,  ν ά  φ ί ι γ η  
ό ο ι χ ο χ ν μ η ς ·  άρμόζουσα εις  τούς όσοι ένόνουν τήν 
άδικίαν με τήν άκραν άναχσχυντίαν καί Βρασύτητα, 
φωνάζοντες τρανώτερα παρά τούς άδικημένους, ώς νά 
ήσαν αυτοί οί παΒόντες τήν άδικ ίαν.

38. Ώ ς  σ τ μ ώ σ η  χ α θ ε ί ς ,  ο ΰ τ ω  μ έ λ λ ε ι  ν ά  π λ α -  
γ ι ά σ η ·  ήγουν, κατά  τήν διαγωγήν του έ χ ε ι νά προσμέ- 
νη καί τά  έξ αύτής αποτελέσματα.  Άξιόλογον μάΒη- 
μ α  διά τούς νέους, νά τό διδάσκωνται παιδιόΒεν άπό 
τούς γονείς καί διδασκάλους· διότι όλη ή πα ιδ ική  
άνατροφή άλλο δεν είνα ι παρά στρώσις τής κλίνης. 
Μακάριος όστις τήν στρώση καλά.

39. Τ ό  σ τ μ ά β ό ν  ξ ύ λ ο ν  ή  φ ω τ ί α  τ ό  ι σ ά ζ ε ι · με- 
ταφορτκώς λεγομένη περί τών στρεβλών τήν γνώμην, 
τούς οποίους α ί κολάσεις τών νόμων αναγκάζουν νά  
κρατώνται κα ί μή Βέλοντες είς τό ίσον.

40 . Π ο λ υ τ ε χ ν ί τ η ς  χ' έ μ η μ ο ς .  Ε ίς  τά ς  άρχάς 
τών άνΒρωπίνων κοινωνιών, ή όλιγότης τών κατοίκων 
ήνάγκαζε τόν τεχν ίτην  νά  ¿ργάζετα ι πολλάς τέχνα ς 
εντάμα, καί άκολούΒως νά τά ς  ε’ργάζετοίι όλας άτεχνα . 
Περί τούτου λέγει ό Ξενοφών τά  επόμενα-—

Έ ν ττίς μικραις πόλεσιν ot ϊΰτοί ποιοίσι κλίνην, θυραν, 5ρο-

τρον, τράπεζαν· πολλάκις δ’ δ αυτός οδτος και ο’κοδομεΐ, καί 
άγαπα ήν καί ούτως ικανούς αυτόν τρεφειν εργοδότας λαμβάνη. 
Αδύνατον ούν πολλά τεχνοόμενον άνθρωπον πάντα καλώς ποιεΐν. 

Έ ν  δέ ταΐς μεγάλαις πόλεσι, διά τό πολλοός Ικάστου δεισθαι, αρ
κεί καί μία Ικάστω τέχνη είς τό τρέφεσθαι· πολλάκις δ’ ουδ’ ολη 
μία, άλλ’ υποδήματα ποιεί δ μεν ανδρεία, δ δέ γυναικεία· εστι δέ 
ένθα καί υποδήματα δ μεν νευρορραφών μόνον τρέφεται, δ δέ, 
σχιζών· δ δέ χιτώνας μόνον συντέμνων, δ δέ γε, τούτων ούδέν 
ποιων, άλλά συντιθείς ταΰτα. ’Ανάγκη ούν τόν Ιν βραγυτάτω 
διατρίβοντα έργω, τούτον καί άριστα διηναγκασβαι τούτο ποιεΐν.

'Ολόκληρον άπέγραψα τήν μακράν  ταύτην ρήσιν τού 
Ξενοφώντος καί διά τήν ευφράδειαν αυτής, καί διότι 
εξηγεί καθαρά  τό μέγα  Βεώρημα τής νεωτέρας π ο λ ιτι
κής οικονομίας, τήν τελείοποίησιν λέγω τών τεχνών 
άπό τόν καταμερισμόν  τή ς εργασίας ,  όστις γεν νά τα ι  
άπό τόν πληΒυσμόν καί πλούτον τών άνΒρώπων, καί 
συνεργεί άμοιβαίω ς ε ίς  τήν αύξησιν αυτών. Ε ίς  τοι- 
αύτην κατάστασιν ή πολυτεχνία, ήγουν ή πολλών τ ε 
χνώ ν έργασία άπό'μόνον εν’ άνΒρωπον, ήΒελεν είσΒαι 
μεγάλη του δυστυχία, ώς τό μαρτυρεί καί ή άνωτέρω 
παροιμία, καί ή ταυτόσημός της άλ,λη, *Η π α ε τ α ς ,  ή  
ζ ε υ γ ά ς · και τρίτη άλλη, " Ο σ τις  χ υ ν η γ ε ϊ δ ύ ο  λ α γ ο ύ ς ,  
οΰδ'έ τ ό ν  έ να  π ι ά ν ε ι .  Ά ν  ε’ξετάσης τό πράγμ α  καί 
ήΒικώς, είς τοιαύτην πολιτισμένην άνΒρώπων κοινωνίαν 
ό πολυτεχνίτης γ ίνετα ι πλέον βλαβερός παρά ωφέλιμος. 
Ε ίς  τήν προτίραν, εξ ε’ναντίας, ότε δηλαδή αί άνΒρω- 
π ικα ί κοινωνίαι ήσαν, νά είπω  ούτως, είς την νηπιό- 
τητα , ή πολυτεχνία ενός άνΒρώπου ήτο καί α ναγκα ία  
καί ωφέλιμος, ούδ’ Ιτρεχε κάνένα κίνδυνον ό πολύτεχνος 
νά τού λείψωσι τά  πρός ζωήν αναγκα ία .

Έ π ε τα ι ή συνέχεια.

Τ Α  Χ Α Ρ Τ Ο Π Α ΙΓ Ν ΙΑ .

Τ ο  είδος τή ς διαφΒοράς, τό οποίον Βέλομεν στηλιτεύ- 
σειν σήμερον, είνα ι τά  χα ρτο π α ίγν ια , ήγουν ή κοινώς 
λεγομένη χαρτοφορία. Δεν ε’ξετάζομεν φιλολογικώς τήν 
άρχήν τής διαφΒοράς ταύτης, ουτε τόν χρόνον τής γεν- 
νήσεως καί προόδου της. Άδιαφορούμεν δέ καί άν 
ε’γεννήΒησαν είς τήν Ά σ ία ν  ή Α ρ α β ία ν , τά ς εστίας 
τής οκνηρίας, όπου έγεννήΒη καί τό Σαντράκιον, τό 
οποίον έ χ ε ι  μεγάλην σχέσ ιν μέ αύτά , καί άν ε’κεϊΒεν 
ήλΒον είς τήν Ε υρώ πην ή καί άν ήλΒον προ τού ιγ ’. 
αίώνος, ή τόν ιδώ Δέν μάς διαφέρει νά ε’ξετάσωμεν, άν 
ώς ε’κ τών ονομάτων, τά όποια φέρουν άκόμη, δηλ. τή ς  
Κούπας, τού Διναρίου, τού ΣπαΒίου, καί τού Μ παστο- 
νίου, πρώτοι οί Ισ π α ν ο ί είσήξαν τήν διαφΒοράν ταύτην 
είς τήν Ευρώπην, ή τήν είσήξαν οί Γάλλοι, ή καί αύτοί 
οί Γερμανοί· καΒώς κρίνομεν περιττόν νά παρατηρήσω- 
μεν καί άπό τά  όπ,οία φέρουν ενδύματα  τά  είς αύτά 
¿ζωγραφισμένα πρόσωπα* ότι ή εποχή  τών σημερινών 
Γαλλικω ν  χαρτοπαιγνίω ν ανήκει ε ις  τήν τού Καρόλου 
Ζ '. ,  κλπ. "Ολα τά  τοιαύτα είναι περιττά ε ίς π ό  προ- 
κείμενον θ έ μ α  μας.

Τό μόνον δέ πράγμα, τό όποιον μας  ένδιαφέρει νά
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πραγματευ3ώμεν, η  ναι, ότι ή ψώρα αυτη τών χαρτο
παιγνίων είναι κοινή καί είς την 'Ελλάδα, καί ραλίστα 
εις τούς άτεχνους καί οκνηρούς· κα3ώς καί είς τινας 
υπουργούς καί υπάλληλους, οί όποΓοι θεωρούν ώς άπλούν 
μέσον πορισμού την υπηρεσίαν των, καί διά τούτο ούτε 
καν φροντίζουν διά της άδιακόπου ε’μβρι3ούς μελέτης 
των νά βελτιω3ώσι, καί διά της βελτιώσεώς των να 
προάξωσι την υπηρεσίαν των· καί το χειρότερον άκόριη, 
ότι χωρίς συστολήν καί ε’ν κα3αρα μεσημβρία παίζον
ται τά χαρτία ταύτα άπό τούς όκνηοούς καί άτεχνους 
εις όλα σχεδόν τά καφενεία,— πράγμα τδ οποίον δεν 
συγχωρεΓται είς κάνέν σχεδόν μέρος του πολιτισμένου 
κόσμου, καί οί διοικηταί μας, η μάλλον οί άστυνόμοι 
μας, ούτε κάν φροντίζουν περί αύτών, άλλ’ ούτε συλλο
γίζονται ποτέ ότι πολλοί, κατεξοδεύοντες τον καιρόν των 
είς τά χαρτοπαίγνια την ημέραν, Ιχουν άλλο έντιμον 
επάγγελμα την νυκτοκλοπήν, άπο την οποίαν καί τά 
έξοδα της διατροφής των πορίζονται, καί τά των χαρ
τοπαιγνίων.

Άλλά πώς έμπορεΓ, λ. χ ., καί δ άστυνόμος των Ά- 
3ηνών νά άπαγορεύση άγογγύστως τά χαρτοπαίγνια 
ταύτα άπο τά δημόσια καφενεία, όταν άκούη, ότι είς 
την δείνα οικίαν τού δείνος υπουργού, είς την δείνα τού 
συμβούλου, είς την δείνα τού υπάλληλου, κάποτε δε 
καί είς την δείνα τού άγίου έπισκόπου, διάγουν ολοκλή
ρους τάς νύκτας των οί κύριοι ούτοι χαρτοπαίζοντες, 
καί γυμνόνοντες ό είς τον άλλον ;

Άράγε οί υπουργοί, οί σύμβουλοι, οί υπάλληλοι, πρόσ- 
3ες καί οί ίεράρχαι ούτοι, δεν Ιχουν άλλα κα3ηκοντα 
νά εκπληρώσουν είς καιρόν της νυκτός, κα3ηκοντα τά 
οποία τούς επιβάλλει αύτή ή υπηρεσία των; η είναι 
δίκαιον νά άκριβοπληρόνωνται διά νά χαρτοπαίζωσι, 
καί ίδιον φιλοτίμου δημοσίου υπηρέτου νά μην ε’ξοδεύη 
κάν μέρος της νυκτός του άναγινώσκων την ιστορίαν, 
διάφορα ή3ικά βιβλία, ή καί τά όσα άναφέρονται είς 
τά χρέη του, καί τοιουτοτρόπως νά γίνεται καί πρός τό 
Κοινόν, τό τρέφον αύτόν καί την οίκογίνειάν του* ώφέ- 
λιμός;

Ά ς ρίψωμεν τά βλέμματά μας είς ενα άπο τούς τοι- 
ούτους χαρτοπαίκτας η χαρτοφόρους, ώς τούς ονομάζει 
ή συνη3εια· είς τό πρόσωπόν του τί βλέπομεν ;— Ινα 
άν3ρωπον παραζαλισμένον, σύννουν, καχεκτικόν, δύσ- 
κολον, περιμένο^τα άνυπομόνως νά παρέλ3η η ημέρα- 
ή κυρία τού άν3ρώπου εύχαρίστησις είναι νά νυκτώση, 
νά ίλ3η ή προσδιωρισμένη ώρα τής συνεντεύξεως μέ 
τούς φίλους του, διά νά ε’παναλάβωσι τό έντιμον τού 
χαρτοπαιγνίου ίργον. Ούτος, έν τω μέσω τής οίκογε- 
νείας του ευρισκόμενος, διάγει ώς άναίσ3ητος, δεν Ιχει 
άφοσίωσιν είς την συμβίαν του, άλλ* ούτε φίλτρον είς 
τά τέκνα του- άφ’ ενός μέρους, τού φαίνεται ότι ή γυνή 
του τον ενοχλεί, ότι τά τέκνα του τον πειράζουν άφ’ άλ
λου δέ, οί ύπηρέται, αί ύπηρέτριαι, τά έξοδα τής οικίας, 
καί αυτά άκόμη τά Ιπιπλα, είναι είς αύτόν βάρος άνυ- 
πόφορον. Κα3ήμενος είς την τράπεζαν, δεν αίσ3ά- 
εται τί τρώγει, ή τί πίνει· είς Ινα λόγον, δεν γεύεται

ούδεμιάς ηδονής· ό νούς του, ή καρδία του, όλος είναι 
άφοσιωμένος είς τό χαρτοπαίγνιου- πολλάκις δέ στερεί 
και αύτού τού ε’πιουσίου άρτου τά τ ’κνα του, διά νά 
μεταχειρισάή τά έξοδα ε’κείνα πρός χάριν τού χαρτο
παιγνίου- καί άν ή σύμβιός του έκφράση λόγον ή πα
ράπονου, την άπαντα μέ ξυλοκοπήματα, καί μάλιστα 
ότε την προτεραίαν νύκτα ή3ελε χάσειν τά μαλλοκέφα- 
λά του.

Ό  τοιούτος άν3ρωπος, όστις Ιχει τον νούν του χα 
μένου είς τό χαρτοπαίγνιου, όστις ποσώς δέν φροντίζει 
περί τή: ιδίας του συντηρήσεως, τής οικία:, τής συμ
βία?, τών τέκνων, κλπ., ή καί όστις άκόμη είναι απλώς 
άφοσιωμένος είς τό παιγνίδιον τούτο, ό τοιούτος, λέγο- 
μεν, είναι άξιος διά νά κατέχη καί δημόσιου 3έσιν ; 
είναι άν3ρωπος καί μέλος τής κοινωνίας άβλαβές, ή 
εξ εναντίας περιττόν άχ3ος άρούρης είς τήν κοινωνίαν, 
καί καταφρόνησις είς τήν άν3ρωπότητα ;

Γνωρίζομεν, ότι πολλοί 3έλουν μας κατηγορήσειν δχι 
μόνον διά τήν μέλαιναν περιγραφήν, τήν οποίαν κά- 
μνομεν είς τά χαρτοπαίγνια, άλλά καί διότι ή3ελήσα- 
μεν νά κατακρίνωμεν πράγμα, τό οποίον άνήκει είς τον 
ιδιωτικόν τών χαρτοπαικτών βίον· πλήν ημείς δέν 3«ω- 
ρούμεν τήν διαφ3οράν ταύτην περιοριζομένην είς μόνον 
τον ιδιωτικόν βίον" τήν βλέπομεν ότι ε’ξαπλούται καί 
είς τον δημόσιον, και διά τούτο δέν ήμπορέσαμεν νά 
μείνωμεν «.διάφοροι είς τά άποτελέσματά της" ή μήπως 
ολίγοι άν3ρωποι διά τά χαρτοπαίγνια έγιναν κλέπται, 
ολίγοι έγιναν άπατεώνες, ή καί ολίγοι έχασαν τήν 
κατάστασίν των, καί ώς ε’κ τούτου έγιναν καί αύτόχειρες;

Τά χαρτοπαίγνια είναι πηγή πολλών κακών είς τήν 
κοινωνίαν, καί διά τούτο μάλιστα βλέπομεν όλας σχε
δόν τάς κυβερνήσεις άπαγορευούσας αύτά" άλλά καί 
τά άνέχονται, μόνον καί μόνον διότι καταντα άδύνα- 
τος ή άπαγόρευσίς των, κα3’ όσον μάλιστα παίζονται 
είς τάς οικίας, είς τά άσυλα δηλαδή τών πολιτών, όπου 
ή ε’ξουσία δέν ¿μπορεί νά είσχωρήση, είμή είς ώρισμέ- 
νας περιστάσεις.

Μόνη λοιπόν ή ή3ική άπαγόρευσίς ¿μπορεί νά ίσχύ- 
ση κατ’ αύτών ό3εν καί άλλο μέσον δέν βλέπομεν 
πρός επιτυχίαν τού σκοπού τούτου, παρά τήν διά τού 
τύπου στηλίτευσιν τών κυρίων χαρτοπαικτών. Όταν 
ό τύπος περιγράφη τούς χαρακτήράς των, δέν άμφιβάλ- 
λομεν ότι καί αύτοί οί κυριευμένοι άπό τό πά3ος τούτο 
3έλουν βλέπειν τον εαυτόν των καί 3έλουν τον άποστρε- 
φεσ3αι, καί επομένως 3έλουν προσποι3ήσειν, όσον τό 
δυνατόν, νά άποσπασ3ώσιν άπό μίαν τοιαύτην διαφθο
ράν, ήτις, μακράν τού νά ήναι μέσον διασκεδασεως, 
άφανίζει καί τήν περιουσίαν καί τήν υγείαν τών χαρ- 
τοπαικτών αύτών.

Άπό τά δημόσια καφενεία όμως έλπίζομεν ότι αί 
άστυνομίαι τού κράτους 3έλουν τά έμποδίσειν, καί 3ι- 
λουν προσέξειν είς τό νά έξαλείψωσι τό τοιούτον κακόν, 
ώς μέσον τής άξιοκατακρίτου οκνηρίας καί τής ή3ικής 
διαφ3οράς.— Α θ ή ν α .
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Α ΙΙΟ Δ Ε ΙΕ Ε ΙΣ  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ. 
Άρι3. 12.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ β'.

Ε κ  τών γενομένων κατά τού Χριστιανισμού ενστά
σεων ύπάρχουσί τινες, τάς οποίας καί οί άπλοί Χρι
στιανοί ¿μπορούν άφ’ Ιαυτών νά άναιρέσωσιν. Είναι 
δέ πάλιν άλλαι, είς τάς οποίας έδωκαν μέν οί πολυμα- 
3είς άποκρίσεις, άλλ’ οί πλείστοι τών Χριστιανών ούτε 
να νοήσωσιν αύτάς δύνανται· ύπάρχουσί δέ καί τινες 
άλλαι, είς τάς οποίας ούδείς, όσον καί άν ήναι πεπαι
δευμένος, δέν ¿μπορεί νά δώση πλήρη άπόκρισιν, κατά 
συνέπειαν τών άτελών τού άν3ρώπου γνώσεων είς τον 
παρόντα τούτον βίον. Διότι, σοφόν καί πολυμοι3ή 
λέγοντές τινα, ε’ννοούμεν ότι αύτος είναι τοιούτος συ γ - 
κ ρ ι τ ι κ ώ ς  πρός ά λ λ ο υ ς "  καί ό πλείστα γινώσκων 
γνωρίζει όλιγώτατα παραβαλλόμενα μ’ όσα αγνοεί’ καί 
ό σοφωτατος δέν ¿μπορεί νά κατχνοήση άπαντα τού 
Δημιουργού τά έργα καί τά σχέδια. Τούτο δέ μάλι 
στα πρέπει νά έν3υμωμε3α είς τήν προκειμένην περί- 
στασιν, ε’πειδή ό Χριστιανισμός άτελώς γινώσκεται. 
Τ ο είς ημάς άποκαλυφ3έν πρέπει νά ήναι μέρος μόνον, 
καί ίσως μικρόν μόνον μέρος όλης τής άλη3είας. Πολλά, 
περι ων κατα τό παρόν ολίγον τι ή καί ούδέν γνωρίζο
μεν, έχουν ή ¿νδέχεται νά έχωσι στενήν σχέσιν μέ τήν 
Χριστιανικήν 3ρησκείαν. Παραδείγματος χάριν, δέν 
γνωρίζομεν παρά μ ι κ ρ ό τ α τ ο υ  μ έ ρ ο ς  τού σύμ-
π α ν τ ο ς ·  ό λ η ς  τής ιστορίας, παρελ3ούσης καί μελ- 
1 ' -  '  ' . -  ~ % * λουσης, του κοσμου τον οποίον κατοικουμεν· και του
όλου τής τού  ά ν 3 ρ ώ π ο υ  ϋ π ά ρ ξ ε ω ς .

Ή  γή δεν είναι παρ’ άσήμαντον μόριον συγκρινομένη 
με τόν ήλιον, τούς πλανήτας, καί τά λοιπά ουράνια 
σώματα. Πι3ανόν δέ ότι ταύτα πάντα κατοικούνται· 
καί ίσως τό φανερω3έν είς ήμάς Εύαγγελιον είναι μ ι
κρόν τι μέρος εύμεγέ3ους τινός σχεδίου, άφορώντος τούς 
κατοίκους πολυαρί3μων άλλων κόσμων.

Έ πειτα, ήμείς άγνοούμεν πόσον χρόνον ό κόσμος 
ημών ουτος έχει να διαρκέση. Ή  Χριστιανική 3ρη- 
σκεία ίσως δέν ϋπήρξεν έτι τό έν πεμπτημόριον, ή τό 
Ιν πεντηκοστημόριον, δλου τού καιρού της· καί ίσως δέν 
παρήγαγεν έτι τό εν πεντηκοστημόριον τών άποτελε- 
σμάτων, όσα είναι προωρισμένη νά παράξη.

Γνωρίζομεν δέ ότι. ε’πειδή προτείνει τήν έλπίδα ά3α- 
νασιας έπεκεινα τού τάφου, είναι συν δεδεμένη μέ τού 
άν3ρωπου τήν κατάστασίν ούχί μόνον κατά τό ε’πί γής 

οιαστημα, αλκα και κα3’ δλην τήν αιωνιότητα.
Ό3εν, ¿πειδή ό Χριστιανισμός, άν άλη3εύη, πρέπει 

νά ήναι σύστημα τόσον μερικώς καί άτελώς είς ήμάς 
αποκεκαλυμμένον, καί τοσούτσν συνδεδεμένον μέ πράγ
ματα, τών όποιων μικραν ή καί ούδεμίαν γνώσιν ¿μπο
ρεί νά έχη ό άν3ρωπος, ήτον. επόμενον νά εύρίσκωνται 
είς αύτόν δυσκολίαι, τάς οποίας καί οί σοφώτατοι τών 
άν3ρώπων άδυνατούν νά ¿ξηγήσωσιν. Άν3ρωποι δέ 
τωόντι σοφοί δέν εκπλήττονται ούτε ά3υμούσ» τοιαύτας

δυσκολίας άπαντώντες, άλλ’ έξ αυτής τής φύσεως τών 
πραγμάτων είναι προετοιμασμένοι νά περιμένωσιν αύτάς.

Ά ς σαφηνίσωμεν τά είρημένα δι’ ενός άπλού παρα
δείγματος· ύπό3ες γεωγραφικόν πίνακα μεσογείου τινός 
χωράς, εις τον οποίον βλέπονται ποταμοί χωρίς πηγήν 
ή ε’κβολάς, καί δρόμοι μηδαμού άγοντες. Άν3ρωπος, 
όπωσούν είδήμων τής γεωγραφίας, έννοεί διαμιάς, 3εω- 
ρών τοιούτον πίνακα, ότι αί ςιούν ποταμών πηγαί καί 
εκβολαι, και αι πόλεις είς τάς οποίας άγουν οί δρόμοι, 
εύρισκονται έπεκεινα τών ορίων τής έν τω πίνακι πε- 
ριοχής, μολονότι πού κείνται αύτός ίσως άγνοεί. Ά λ 
λος δε τις, πάντη άμοιρος γεωγραφικών γνώσεων, ή3ελεν 
ίσως μεμφ3ήν τόν πίνακα ώς δεικνύοντα μέρος μόνον 
τής διευ3ύνσεως τών ποταμών καί δρόμων. Αύτό δέ 
τούτο συμβαίνει καί ώς πρός πάν άλλο, τού οποίου 
βλέπομεν μόνον εν μέρος, έκτος άν ε’ν3υμώμε3α ότι 
δέν είναι είμή μέρος, καί λαμβάνωμεν είς τόν λο /αρια- 
σμόν τήν άτελή αύτού 3εωρίαν μας.

Αλλα μολονότι άδύνατον είναι νά έμπορη πάς Χρι
στιανός ν’ άπαντα είς πάσαν ένστασιν, όσον όμως αυ
ξάνουν αί γνώσεις αύτού καί ή εξις τού σκεπτεσ3αι 
και συλλογίζεσ3αι περί τών τοιούτων, τόσον εύκολώτε- 
ρον 3έλει εύρίσκειν άπαντήσεις άποχρώσας είς πολλά, 
τα όποία κατά πρώτην προσβολήν έφαίνοντο παραπολύ 
δυσλυτα. Έξαιρέτως δέ, δυσκολίαι τινές είς τήν Χρι
στιανικήν 3ρησκείαν, ώς κατ’ αυτής ύποτι3έμεναι, εύ- 
ρισκονται υπέρ αύτής, μετά ώριμωτέραν σκόψιν. Ναι 
μεν, είσετι διαμένουν δυσκολίαι δυσεξήγητοι· άλλ’ άντί 
ν’ άναιρώσι τήν πίστιν ήμούν, έπιβεβαιούσιν αύτήν.

Λόγου χάριν· ή κακή ζωή πολλών Χριστιανών, οί- 
τινες έπαγγελλονται ότι περιμένουν νά κρι3ώσιν ύπό 
τού Ιησού Χριστού, καί μ’δλον τούτο πράττουν όλα τά 
εναντία των οσα εκείνος ¿δίδασκε καί έπραττεν, είναι 
μια Ινστασις συχνότατα ύπό τών άπιστων προτεινομένη, 
καί μεγαλητέραν ίσως ε’πιρροήν έχουσα είς τό πνεύμά 
των οίασδήποτε άλλης. ’Ιδού, λέγουσι, 3ρησκεία, 
έπαγγελλομένη ότι σκοπόν έχει τού άν3ρώπου τήν με- 
ταρρυ3μισιν, καί όμως οί δεχόμενοι τήν 3ρησκείαν 
ταύτην ζώσιν ώς νά μήν ύπήρχεν άλλος κόσμος είμή 
ό παρών, καί παραδίδονται είς όλα τά χαμερπή καί 
πονηρά πά3η τής άν3ρωπίνης φύσεως, άπαραλλάκτως 
κα3ως οι Ε3νικοί. Έκτος δέ τών όσοι ούτε φροντί
ζουν ούτε συλλογίζονται ποσώς περί τής 3ρησκείας 
αύτών, εύρίσκομεν (λέγουσι) πολλούς, οίτινες πολλά καί 
λαλούν και συλλογίζονται περί αύτής, μέγαν Χριστια
νικόν ζήλον επαγγελλομενοι, καί μ’δλον τούτο τρέφουσι 
μίσος κατά τών συναδελφών Χριστιανών, ύπο3άλπουσι 
τον φ3όνον, τήν συκοφαντίαν, τήν φιλονεικίαν, καί τόν 
κατ άλληλων διωγμόν, καί ταύτα έν ώ καιρώ έπαγγέλί 
λονται ότι είναι πιστοί οπαδοί Ενός, ό οποίος ε’δίδαξεν 
αυτούς ν’ άγαπώσι καί τούς έχ3ρους των, ν’ άποδίδω- 
σιν ευλογίαν άντί κατάρας, καί νά γνωρίζωνταιώς μα- 
3ηταί αύτού διά τής πρός άλλήλους άγάπης.

Βέβαια δέ ό ειλικρινής Χριστιανός λυπείται καί
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άθυμεΓ ότι μέχρι τούδέ ή θρησκεία μας έπέφερε τόσον 
ολιγωτίραν βελτίωσιν μεταξύ των ανθρώπων παρ’ όσην 
ητον εύλογον να ε’λπίζωμεν. Κατά βάθος δε οφείλει 
έκαστος ημών να σκεφθη, πόσον διπλασίως ένοχος 
καταντά ό Χριστιανός, ό ζών είς τρόπον ώστε νά κακο 
λογήται ή θρησκεία τον, καί όστις ουτω όχι μονον ε’π- 
ανίσταται κατά τον Κνρίον τον, άλλά φέρει καί άλλονς 
ν’ άποβάλλωσιν αύτόν. *Αλλ' όταν ή κακή ζωή τοσού- 
των Χριστιανών προτείνεται ώς ένστασις κατα της 
Χριστιανικής θρησκείας, δύναταί τις ν’ άπαντηση ε’ρω- 
των, άν τούτο δεν άποδεικνύη πόσον είναι άπίθανον ότι 
άνθρωπος ε’πενόησε τοιαύτην θρησκείαν. Ύποθες ότι 
οί άγροί τόπον τίνος, ε’πιμελώς άροτρευόμενοι καί βοτα- 
νιζόμενοι, σπείρονται με σΓτον, καί όμως χόρτα καί 
άκάνθας ε’κφνονσι, τα όποΓα καί πνίγονν τον σΓτον, ε’άν 
κατ’ ε’πανάληψιν δεν άφαιρεθώσιν εις τοιοντονς άγρονς 
ε’μπορεΓς νά πιστεύσης ότι ό σΓτος ήθελε βλαστάνειν 
αυτομάτως ; όχι βέβαια' άλλ’ ήθελες συμπεράνειν ότι, 
άν ή γη άφίνετο ακαλλιέργητος, ήθελε γεννήσειν χερτα 
καί άκάνθας, ουδόλως δε σΓτον. 'Ωσαύτως, καί όπόταν 
βλέπη τις τον φυσικόν χαρακτήρα των άνθρωπων τοσού- 
τον εναντίον είς τον καθαρόν, καί γενναΓον, καί φιλά- 
γαθον, καί συγχωρητικόν χαρακτήρα τον Ευαγγελίου, 
άστε καί μετά την παραδοχήν τούτου νά ηναι ή ζωή 
των άντίθετος είς την Ευαγγελικήν άρετήν, δεν ε’μπο- 
ρεΓ βέβαια νά το κρίνη πιθανόν ότι δν τοιούτον όποιος 
ό άνθρωπος ε’πενόησε 3-ρησκείαν τοιαντην όποια ή Χρι
στιανική.

’Ιδού καί άλλο παράδειγμα' προβάλλονσί τινες κατά 
του Χριστιανισμόν ότι δεν ε’ξηπλώθη κα3’ όλην την 
οικουμένην. ’Επαγγέλλεται ότι σκοπόν Ιχει νά φωτί
ση καί νά βελτίωση άπαν τό άνθρώπινον γένος· καί 
δαως, ύστερον άπό χιλιονς όκτακοσιονς χρονους, μ^νει 
ακόμη μεγίστη μερίς των άν3ρώπων, αντόν μη παρα 
δεχ3εϊσα. Ό λα τωόντι τά πλέον πεπολιτισμένα Ι3νη 
πρεσβεύουσι τήν Χριστιανικήν 3ρησκείάν' άλλ’ ύπάρ- 
-χονσι καί πολλά εκατομμύρια εισ.τι μη επιστραφεντα 
της 3ρησκείας δε η προοδος μεταφυ τούτων φαίνεται 
βραδύτατη. Τοντο ε’μπορεΓ μέν νά φαίνεται παράδοξον 
καί δυσεξήγητου· αλλα τουλάχιστον δεικνύει οτι αν
θρώπινα ψιλως μέσα δεν ε’3εμελίωσαν ούτε διέδωκαν 
καταρχάς τον Χριστιανισμόν. Ια  έτινη οσατωρα πρε
σβεύουν αντόν είναι πολύ δννατώτερα καί είδημονέ- 
στερα καί εμπειρότερα είς όλας τάς βιωτικάς τέχνας 
παρά τό λοιπόν μέρος της άν3ρωπότητος' καί όμως, άν 
καί άποστέλλωσι πολλούς δραστήριους καί ζηλωτάς 
ιεροδιδασκάλους, ή 3ρησκεία όλιγώτερον προοδεύει είς 
μίαν εκατονταετηρίδα παρ’ όσον είς ολίγα έτη, ότε κατά 
πρώτον ε’κήρυξαν αύτήν ολίγοι τινες ΊονδαΓοι χωρικοί 
καί άλιεΓς, άπαντας σχεδόν τούς πλουσίους, καί δυνα
τούς, καί σοφούς ε’ναντίους αύτων Ιχοντες. Ό3εν εύ- 
λόγως ε’μπορούμεν νά συμπεράνωμεν ότι είχον έκεΓνοι 
πλεονέκτημά τι, του όποιου ημεΓς στερονμε3α· τούτο 
δέ ητον αί 3 α υ μ α τ ο υ ρ γ ι κ α ί  δ υ ν ά μ ε ι ς .

Προτείνεται δέ καί άλλη τις αντιλογία, ότι αί ίεραί 
μας βίβλοι δεν δίδουσι πλήρη τινά καί σαφή άποκά- 
λυψιν διαφόρων άξιολόγων καί περιέργων πραγμάτων 
λόγου χάριν, βραχύτατα ίστορούσι περί της τού κόσμου 
δημιουργίας, περί των προ τού κατακλυσμού, περι των 
αγγέλων, καί, τό κυριώτερον, δεν εύρίσκομεν είς αύτας 
πληρη καί ιδιαιτέραν τινά περιγραφήν της μελλουσης 
καταστάσεως, καί τού βίου τον όποΓον διάγουσιν εν ού- 
ρανοΓς οί μακάριοι. Ταύτα πάντα, καί μάλιστα τό 
τελ,ευταΓον, είναι περίεργοι καί άξιόλογοι υποθέσεις- 
καί ε’πειδη ό άν3ρωπος δεν φθάνει ποτέ είς την άνακά- 
λυψιν των τοιούτων, φαίνεται είς πολλούς παραδοξοτα- 
τον πως βίβλοι, 3είαν άποκάλυψιν ε’παγγελλόμεναι ότι 
περιέχουν, ν.ά όμιλώσι μέ τοσαύτην συντομίαν, και ν’ 
άφίνωσιν άθεράπευτον τοιαύτην φυσικήν περιέργειαν.

Ευκόλως δύναταί τις ν’ άπαντηση τήν δυσκολίαν 
ταύτην λέγων, ότι είς άποκάλυψιν μέν ε’κ Θε ο ύ  ε’ρχο- 
μένην ήτο φυσικώτατον νά ε’λλείπη παν τό πρός εύχα- 
ρίστησιν άπλώς τής περιεργείας· είς πλαστήν δ’ άπο
κάλυψιν, ϋπ’ ά ν θ ρ ώ π ω ν  ε’πινοηθεΓσαν, τουναντίον 
ήθελεν εύρεθήν. Ό  πλάνος ήθελε μ’όλην την λεκτικήν 
αύτού δύναμιν καί μέ περισσήν λεπτομέρειαν περιγρα- 
ψειν τά τής μελλούσης καταστάσεως, καί τά περί άγα- 
θων καί πονηρών άγγέλων, καί όλα τα λοιπά οσα θε- 
ραπεύουσι τού άνθρώπου τήν περιέργειαν. Ο δ ενθου
σιαστής, ό ε’κλαμβάνων ώς θείας άποκαλύψεις τά όνειρα 
καί τάς φαντασίας του, ήθελε μας φλυαρήσειν πάμπολ- 
λα περί τού άοράτου κόσμου, επειδή περι τούτων μάλι
στα παραλογούν αί άσθενημέναι φαντασιαι.

Ό θεν, καί άν δέν ε’μπορης ,νά ε’ννοήσης διατί αί 
θ  ε Γα ι Γραφαί νά ηναι κατά τούτο όποΓαι είναι, ε’μ- 
πορεΓς τουλάχιστον νά πληροφορηθης ότι δεν ήθελον 
είσθαι τοιαύται, άν είχον προέλθειν ε’ς ανθρωπων. Εις 
τούτο, καθώς καί είς άλλα πολλά, είναι τό άνάπαλιν τού 
δ,τι ήδύνατό τις νά έλπίση άπό πλάνους ή ε’νθουσιαστάς.

Οι πλειότεροι ε’κ των ηγεμόνων τής Γερμανίας διε- 
πραγματεύοντο προσωπικώς μετά τού ύποκόμητος Του- 
ρέννου, μηδέποτε ζητούντες ε’γγύησιν. Καί αί πλέον 
φιλύποπτοι δημβκρατίαι Ιδιδον εντελή πίστιν είς τον 
λόγον αύτού. Μίαν των ήμερων, είς τήν Σουαβίαν 
ευρισκόμενος, ε’πλησίασε μέ τό στράτευμά του είς τήν 
λίμνην τής Κωνσταντίας, διά νά καθυποβάλη είς φο- 
ρον γαίας τινάς τού οίκου τής Αυστρίας' οί Ελβετοί, 
οΤτινες είχον δίκαιον νά φοβώνται μήν είσέλθη αι’φνι- 
δίως είς τήν εαυτών χώραν ε’πί προφάσει τού νά διαβη 
έκεΓθεν είς τήν τού Αύτοκράτορος, έστειλαν επιτροπήν 
νά τόν είπη ότι τοσαύτην πεποίθησιν είχον είς τήν 
τιμήν αύτούι καί πίστιν, ώστε δέν ήθελον κάμειν ούδε- 
μίαν στρατολογίαν, άν μόνον τούς ε’βεβαιονεν ότι δεν 
ήθελε περάσειν άπό τήν χώραν των ότι ώς πρός άλλους 
ήθελον μεταχειρισθήν τάς μεγαλητέρας προφυλάξεις, 
άλλ’ ώς πρός αύτόν ήθελον εύχαριστηθήν μέ μόνον 
τόν λόγον του.
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Σ Α Ν Τ  Α Σ Η Σ .

Σ α ΝΤΑΣΑΙ λέγονται είς τάς ’Ινδίας ε’θελόθρησκοί 
τινες επαΓται, οι τον τέταρτον καί άνώτατον βα θμ όν  
των Βραχμάνων συγκροτούντες. Ή  προτεταγμένη είναι 
βίκων άληθινή , άκριβές ομοίωμα τού υποκειμένου τό 
όποΓον παριστάνει, ύπό ιεροδιδασκάλου τινός είς τήν
’Α γγλ ία ν πεμφθεΓσα μετά τής άκολούθου επιστολής-__

* Μίαν εσπέραν, προ ολίγου καιρού, ε’νω περιεπάτουν 
εις τάς όχθας του Γαγγου μετα τίνος συναδελφού μου, 
απηντησαμεν έθελοθρησκον επαίτην, τον όποΓον άριστα 
ακονίζει τό μετά τής παρούσης επιστολής ομοίωμα. 
Επί λοφιδίου ίστάμενος κατέναντι τού ποταμού, καί 
περί τής Χριστιανικής θρησκείας λαλών πρός τούς ε’κεΓ 
συνηγμενους, είδα καί αυτόν αίφνης μεταξύ των άκροα- 
των μου. Εκθετων δε τα τής είδωλολατρείας άτοπα, 
έδειξα τόν άσκητήν ή ε’παίτην τούτον ώς παράδειγμα. 
Εις ή δυο ωμιλησαν πρός έπαινον τής σκληραγωγίας 
του, καί δήλον οτι μεγάλως τήν άρετήν αύτού ύπελή- 
πτοντο. Διά νά πληροφορήσω δ’αυτούς περί τής άτο- 
πίας καί μωρίας τού καθιστάνειν άχρηστον έν οίονδή
ποτε μελας τού σώματος, άνεφερα τήν πασίγνωστου

Σανσκριτικήν παροιμίαν, * Ούδέν ό Θεός φθείρει·’ ήτις, 
μολονότι κατά τήν ορθοδοξίαν των ’Ινδών έχει άλλο 
νόημα παρά τό^ύπ’ έμού δοθέν, μ’ έβοήθησε μ’ δλον 
τούτο νά δείξω ότι ό άνθρωπος ουτος, άχρηστον τήν 
εαυτού χεΓρα καταστήσας, έπραξε πολύ μάλλον καί 
παρ’̂ όσον ό Θεός αύτός· επομένως δέ ούχί μονον άρετή 
δέν ε’λογίζετο ή τοιαύτη πράξις, άλλά καί τουναντίον, 
μεγάλη αμαρτία κατά τού Θεού. Μετά πολλής προ’ 
σοχής μέ ήκροάζετο τό πλήθος· ενώ δ’ εγώ έλάλουν*, ό 
συνάδελφός  ̂ μου ιχνογράφησε τόν έθελόθρησκον, καί 
μετα τήν είς οίκον έπιστροφήν μ’ έδωκε τήν ιχνογρα
φίαν τί.υτην, ητις τοσον μάλλον είναι άξιοπερίεργος, 
καθ’ όσον άκριβώς τόν άνθρωπον παριστάνει. ’Ερω- 
τηθείς ό Σανυάσης έ^ί τίνι λόγω ε’κράτει τόν βραχίονα 
υψωμένον, Μέ σκοπόν, άπεκρίθη, ν’ άποκτήσω θρη
σκευτικήν^ άξιότητα, καί μάς εβεβαίωσεν ότι δώδεκα 
έτη είχε διατηρήσειν αύτόν είς τήν όρθιον αύτήν έθέσιν.

ωυσκολον ηθελεν εισθαι, φίλε, διά λόγων να σέ 
μεταδωσω όρθήν ίδέαν τού καταπληκτικού καί φρικώ- 
δους άποτελέσματος, τό όποΓον ε’πιφέρει τοιούτου παρα-
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δόξου υποκείμενου 3-1*. Ό  βραχίων, ανυψωμένος το- 
σιίύτον μακρόν χρόνου διάστημα, ε’πί τέλους καθίσταται 
διόλου άμετάτρεπτος· εν μ δ’ αυτός συστέλλεται και 
έλαττούται, οί όνυχες ύπερμακρύνονται, καί καταντώσιν 
ώς οί άρπακτικού ορνέου. Του μήκους τών ονύχων 3ε- 
λει σέ δωσεεν όρ3ήν ιδέαν τό σχεδίασμα, κα3ότι μετ’ 
ακρίβειας διετηρή3ησαν αί της μορφής άναλογίαι.

‘ 'Οποιοσδήποτε καί αν ητο καταρχάς ό της αίρέσεως 
ταύτης χαρακτήρ, την σήμερον βέβαια οί Σανυάσαι 
διάγουν ώς έπιτοπλείστον άσωτον καί διεφ3αρμένον 
βίον. Παν κοσμικόν έργον ε’γκαταλείφαντες, ζούν δλως 
διόλου άπό την ε’λεημοσύνην, την οποίαν πάμπολλοι 
γενναίως τους χορηγούσιν υπό την έπιρροήν δεισιδαί- 
μονος πρός αυτούς σεβασμού, ώς ταχέως μέ την εικόνα 
τού Θεού έξομοιουμένους. ΙΊεριπλανώνται άπό τόπου 
είς τόπον ρυπαρώτατοι, μόλις εν ράκος φορούντες σκέ
πασμα της γυμνότητος αυτών, όχι ότι δεν ε’μπορούν να 
προμη3ευ3ώσι τά τού σώματος χρειώδη ε’νδύματα, άλλα 
διά νά δείξωσι τάχα ότι δεν ύπόκεινται πλέον εις την 
επιρροήν ε’ςωτερικούν πραγμάτων, καί δτι παρη'τησαν 
τόν κόσμον, καί δλως κα3υπέβαλον τά πά3η. Έκ 
τού ε’ναντίου όμως, άπό τά φαινόμενα κρίνων τις, λαμ
βάνει κακίστην ίδέαν περί τής αγνείας των, καί έμπο- 
ρούμεν νά εΓπωμεν ότι παρη'τησαν παν όρ3όν αίσ3ημα 
τού πρέποντος καί τού κοσμίου. Γενικώς φέρουσι με3’ 
εαυτών δέρμα τίγριδος, έφ’ ου κα3ίζουν όταν ήναι χρεία- 
ϊσως δέ καί σκοπεύουν μέ τούτο νά δεικνύωσιν ότι άνή- 
κουν εις τό ε’ν ε’ρήμοις διατρίβον γένος των Σανυασών.’

"Αλλος τις συγγραφεύς λέγει τά επόμενα-— Ό  βα3- 
μός Σανυάσου, ό τέταρτος καί άνώτατος εις όν Βραχμάν 
δύναταί ποτε νά φ3άση, τόσον είναι υψηλός ώστε πε- 
ρισσοτέραν άγιότητα μεταδίδει εν διαστήματι μιας μό
νης γενεάς παρ’ όσην ο'αδήποτε άλλη τού βίου κατά- 
στασις ε’ν διαστήματι μυρίων. Προσ3έτουσι δέ ότι, 
εύ3ύς άφού άπο3άνη Σανυάσης, μεταβαίνει πάραυτα 
είς τόν κόσμον τού Βραχμά ή τόν τού Βισνού, καί 
απαλλάσσεται διαπαντός τής ποινής των μετεμψυχώσε
ων. Ό  Σανυάσης οφείλει έξάπαντος νά παραίτηση 
την γυναΓκά του, καί ν’ άπαρνη3η τάς οίκιακάς όλας 
καί κοινωνικής σχέσεις. Κατά πρωίαν, άφού λουσ3η, 
πρέπει νά τρίβη όλον τό σώμά του μέ στάκτην, πρός 
άπόδειξιν ότι δλως άπηρνή3η τόν καλλωπισμόν τού σώ
ματος καί τάς ήδονάς τού κόσμου. Είς μονοφάγιον 
χρεωστεΐ νά περιορίζεται κα3’ ημέραν. ’Ανάγκη πάσα 
νά λειψή δλως διόλου άπό την χρήσιν τού Βετέλ, τό 
όποιον είναι φύλλον δριμυ την γεύσιν, παραπολύ μασ- 
σώριενον ύπό των ’Ινδών, καί δυσκολωτατα παραιτού- 
μενον ύπό τών όσοι αύτό ήδη ε’συνεί3ισαν. Ί α  υπο
δήματά του πρέπει νά ήναι ξύλινα κρούπαλα. Πρέπει 
νά έχη ε’ρημιτήριον ε’πί τών όχ3ών ποταμού τινός ή 
λίμνης. Πρέπει νά ζη μόνον άπό έλεημοσύνην, ε’μπο- 
ρεί δε νά την άπαιτη δικαιωματικώς. Ή  μελέτη πρέπει 
νά συνιστα τό μόνον αυτού ε’νασχόλημα. Τής γυμνά- 
αεως δέ ταύτης καί τών αποτελεσμάτων αυτής ίδωκε

την άκόλου3ον περιγραφήν είς τόν Άββάν Duboi* 
Ινδός τις, ό οποίος έσπούδασέ ποτε ύπό έξοχον Σα· 

νυάσην μέ σκοπόν νά έναγκαλισ3η τόν 3εωρητικσν 
βίον.

‘Ήμην,* είπε, ‘νεόφυτος ύπό περιβόητον Σανυάσην, 
δστις είχε καταστήσειν ε’ρημ.ιτήριον είς μεμακρυσμένον 
τόπον. Μέγα μέρος τής νυκτός άφιέρονα είς άγρυπνίαν, 
καί προσπα3ών νά ε’ξορίσω άπό τόν νούν μου πάντα 
λογισμόν οίονδήποτε. Συμφώνως μέ τάς κα3’Ικάστην 
ε’παναλαμβανομένας ύπό τού Σανυάσου διδασκαλίας, 
ήγωνιζόμην παντί σ3ίνει νά κρατώ τήν άναπνοήν μου 
όσον με ήτο δυνατόν νά υποφέρω. Έπέμενον δέ είς 
τούτο, έωσού σχεδόν ε’λειπο3ύμουν. Τοιούτοι βίαιοι 
άγώνες ε’πέφερον τήν πλέον άφ3ονον διαπνοήν παντα- 
χό3εν τού σώματός μου. ’Επί τέλους, μίαν τών ημε
ρών, ένω κατά τό σύνη3ες έγυμναζόμην, ε’φαντάσ3ην 
ότι είδον ε’νώπιόν μου τήν πανσέληνον, φεγγωδεστάτην, 
άλλά τρεμουσαν. "Αλλοτε, μ’ έπήλ3εν ή φαντασία ότι 
έν πλήρει μεσημβρία κατεβυ3ίσ3ην είς παχύτατον σκό
τος. Ό  πνευματικός οδηγός μου, δστις πολλάκις μι 
είχε προειπείν ότι διά τής μετανοίας καί σκέψεως έμελ
λα νά ίδω πράγματα 3αυμαστά καί παράδοξα, ύπερε- 
χάρη μα3ών τήν πνευματικήν μου ταύτην πρόοδον. 
Μ’ έταξε τότε ά3λα νέα ε’πίσης δυσκατόρ3ωτα- καί 
μέ είπεν ότι ό καιρός δέν άπείχε πολύ, κα3’ον έπρεπι 
νά ίδω καί άλλα τής μετανοίας μου άποτελέσματα έτι 
μάλλον ε’κπληκτικά. Βαρυν3είς, ε’πί τέλους, τάς οχ
ληράς ταύτας μωρίας, ε’γκατέλιπον αύτάς, φοβη3είς μή 
σαλεύσωσι τόν νούν μου δλως διόλου- καί πάλιν κατέ- 
φυγον είς τόν πρότερον ε’ργατικόν βίον μου.’

Οι ε’3ελό3ρησκοι ε’παίται είς τήν Ίνδοστάν, παρα
τηρεί συγγραφεύς Άγγλος, άπαρνούνται τόν κόσμον 
διά τινα περιφρόνησιν ή άποτυχίαν, ή διότι οκνηροί 
όντες προκρίνουν νά ζητώσι παρά νά έργάζωνται. Έ- 
ρωτήσας πεπαιδευμένον τινά Βαχμάνα, ε’άν δέν ε’γνώ- 
ριζέ τινας άπό 3ρησκευτικά ψιλώς αίτια τόν κόσμον 
άπαρνη3έντας, καί γενομένους έπαίτας, 1 Δέν γνωρίζω,’ 
είπεν, * ούτε ένα.’

ΕΡΙΣ ΙΣΙΙΑ Ν Ο ΐ ΚΑΙ ΙΝ Δ Ο ϊ.

Ι ς ι ι Α Ν Ο Σ  τις οδοιπόρος άπήντησεν ’Ινδόν είς τό 
μέσον τής ε’ρήμου. Άμφότεροι ήσαν έφιπποι. Ό  Ισ π α 
νός, τού οποίου τό ζώον ολίγον ήξιζεν, ε’πρότεινεν ιίς 
τόν Ίνδον, όστις είχε νέον καί δυνατόν ίππον, νά κά- 
μωσιν αλλαγήν- ουτος φυσικω τω λόγω άπεποιή3η. 
Ό  Ισπανός ζητεί αφορμήν έριδος, καί τέλος συμπλέ
κονται- άλλ’ ό Ισπανός, ένοπλος ών, δέν ήργησε νά 
κυριεύση τόν πο3ούμενον ίππον, καί μετ’ αυτού ε’ξηκο- 
λού3ησε τόν δρόμον του. Ό  ’Ινδός συνοδεύει αύτον 
μέχρι τής προσεχούς πόλεως, καί πάραυτα κάμνει αγω
γήν είς τό δικαστήριον. Ό  'Ισπανός άναγκάζεται νά 
έμφανισ3η, καί νά φέρη τόν ίππον- κατηγορεί δέ ώς 
κλέπτην τόν ’Ινδόν, διαβεβαιούμενος δτι ό ίππος άνή-

íSáo. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

κεν εις Ιαυτόν, καί δτι ό ’Ινδός τού τόν είχε κλέψειν, 
νεώτατον άκόμη.

Επειδή κάμμί’ άπόδειξις τού ε’ναντίου δέν ύπήρχεν, 
ό κριτής, μή δυνάμενος ν’ άποφασίση, έμελλε ν’ άπο- 
πέμψη τους κρινομένους- άλλά τήν στιγμήν ε’κείνην ό 
Ινδός ε’ξεφώνησεν, * Ό  ίππος είναι ίδικός μου, καί τό 
αποδεικνυω. Εκβάλλει αμέσως τό έπανωφόρεμά του, 
καλύπτει μ’ αύτό τήν κεφαλήν τού ζώου, καί 3ιευ3υνό- 
μενος πρός τόν δικασπήν, · ’Επειδή,’ λέγει, * ούτος ό 
άν3ρωπος διαβεβαιουται δτι αυτός άνέ3ρεψε τόν ίππον, 
προστάξετέ τον νά είπη ποιος ε’κ τών δύο του όφ3αλμών 
είναι βεβλαμμένος.’ Ό  'Ισπανός, μή 3έλων νά δείξη 
κανένα δισταγμόν, άποκρίνεται πάραυτα, * Ό  δεξιός!’ 
Τοτε ό ’Ινδός ε’ξεσκέπασε τήν κεφαλήν τού ζώου, καί, 
* Δέν είναι ποσώς βεβλαμμίνον,’ είπεν, · ούτε είς τό 
δεξιόν, ούτε είς τό άριστερόν όμμα.’ Πληροφορη3είς 
ό κριτής άπο τόσον εύφυή καί τόσον ίσχυράν άπόδειξιν, 
έψήφισεν άνευ άργοπορίας νά δο3η ό ίππος είς αυτόν.

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Σ Ι Α Σ .
Η  Τ Ε Χ Ε Ρ Α Ν .

Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ μητρόπολις τού Πέρσου κυριάρχου 
οιαιρείται εις χωριστά τμήματα, έξ ών έκαστον έχει 
το ιοιαίτερον αυτού όνομα, ως καί είς τάς Τουρκικάς 
πόλεις συνει3ιζεται. Εκτός τούτων, ύπάρχει μεμο
νωμένος τις περίβολος, καλούμενος ή Κιβωτός, ήτοι 
άκρόπολις, περιέχων τά άνακτόρια, διάφορα τζαμία, 
τους στρατώνας, καε τας οικίας τών κυριωτίρων περί 
τήν αυλήν ύπαλλήλων. Ή  Κιβωτός είναι όπωσούν 
κα3αριωτερα τών επίλοιπων μερών τής Τεχεράν περι- 
κυκίούται δ ύπο τείχους, ολίγα κανόνια έχοντος, καί 
φύλακες στα3μεύουσι πάντοτε είς τάς πύλας αύτής, 
αίτινες κλείονται τήν νύκτα, κατά τό διάστημα τής 
οποίας εις ουδ^να συγχωρειται ή είσοδος, έκτος άν 
κράτη έγγραφον άδειαν παρά τής αστυνομίας. Αί οδοί 
ΤοοΌν είναι ρνττχρ&ι χαι το<7ον τιλτ,ρΐΐς ατυο τρντταζ χαι 
βό3ρους, ωστε χωρίς φαναριον ουδείς χρήσιμος εξέρχε
ται ποτε την νύκτα. Άπό κλέπτας δμως δέν υπάρχει 
φόβος' κα3’ δλον τό διάστημα τής ε’ν Τεχεράν διατρι
βής μου, ποτε, κα3 οσον γνωρίζω, δεν συνέβη νυκτε
ρινή ληστεία.

Αί οδοί βρύουσι τήν ημέραν άπό ψωμοζήτας, παν- 
τ·αχ03εν τ̂ής Ασιας ερχομένους- κάμμίαν πρωτεύουσαν 
δέν γνωρίζω τοσον πλημμυρούσαν άπό τούς άντιπροσώ- 
παις τής οκνηρίας και ενδειας, η οπιυ άμφότεραι παρί- 
στανται τόσον ρυπαραί καί άηδείς. Τούτο δέ προέρ
χεται. τοσον έκ τής τών κρατουντών άσυμπα3*ίας ή 
άμελείας πρός τούς γέροντας καί ενδεείς, όσον έκ τής 
αργίας τού πλείστου μέρους τών κατοίκων. Πώς τωόντι 
να ευρισκωσιν ενασχολημα εις χωράν, όπου άκόμη καί 
ή γεωργία δεν έξαρκεί πρός διατήρησιν τού αγροτικού 
πλη3ους; Είς τήν Ευρώπην υπάρχει παντός είδους 
εργασία διά τάς κατωτέρας τάξεις· ώς τό κτίζειν δη

μοσίους οικοδομάς καί ίδιωτών κατοικίας, τό κατα- 
σκευάζειν καί έπισκευάζειν δρόμους, τό έξορύττειν ή 
κα3αριζειν διώρυγας, στρώνειν σιδηροδρόμους, δουλεύ- 
ειν είς παντοειδή εργοστάσια, κλπ. όλα όμως τά τού 
πορισμού ταύτα μέσα σχεδόν άγνοούνται είς τήν Περ
σίαν. Πρόσ3ες είς τό δεινόν τούτο τήν άκαρπίαν, 
την έλλειψιν πλωίμων ποταμών, τό δύσκολον τής συγ
κοινωνίας, καί τήν ώραιότητα τού κλίματος, ήτις σχε
δόν άποτρέπει τού ε’ργάζεσ3αι. Τήν κακήν δέ ταύτην 
τών πραγμάτων κατάστασιν έπιβαρύνει τό ά3λιον πο
λίτευμα τής Περσίας- πάσα ευδαιμονίας πηγή απο
κλειστικούς κατέχεται ϋπό τών άνωτέρων κατά τόν βα3- 
μόν ή τήν τύχην- ή τών άδυνάτων ιδιοκτησία άφίνεται 
είς τό έλεος τών ισχυρών, πάς έπαρχος δια3έτει μόνος 
καί αύ3αιρέτως τήν περιουσίαν τών ίδιωτών, καί ούδείς 
καλείται ποτε νά δωση λόγον τών έπισήμων αυτού πρά
ξεων. Πάσα έπαρχία πραγματικώς ένοικιάζεται είς 
τον διοικητήν (ώς έγίνετο καί προ μικρού είς τήν Τουρ- 
κιαν^ και όταν έλ3η ό καιρός νά πληρώση τό ένοίκιον, 
φορολογεί καί άρπάζει τά πρός τούτο χρήματα μή τυ
ραννικήν άπονιαν, μήτε ζωήν μήτε ιδιοκτησίαν σεβο'- 
μένος, έκλόγων δέ τούς άπροστατεύτους ώς άρμοδιώτερα 
τής άδικίας αυτού 3ύματα. Έντεύ3εν κατήντησαν οί 
έπαίται τό αίσχος τής Περσίας- βέβαια ούτε δυσεξή
γητος ούτε αμφίβολος είναι ή γέννησις αυτών.

Τα Βεζεστένια τής Τεχεράν ολίγον διαφέρουν άπό 
τά τής Τουρκίας- είναι, δηλαδή, μακραί, κεκαλυμμέ- 
ναι δίοδοι, άνω3εν φωτιζόμεναι. Καί άπό τάς δύο 
πλευράς τού ένδοτέρου υπάρχουν σειραί έργαστηρίων, 
όπου πραγματευταί ή χειροτέχναι άσκούν έκαστος τήν 
ιδίαν αυτού τέχνην- ό μέν κάμνει πέταλα ίππων, ό δέ 
άκονίζει μαχαίρας, άλλος έπιρράπτε: υποδήματα, τέ
ταρτός τις κόπτει καπνοσύριγγας άπό μακρά καλάμια, 
πέμπτος τις φουρνίζει άρτους, καί άλλος μαγειρεύει τό 
πολυζήτητον π ι λ ά β ι .  Τά Βεζεστένια είναι καί 
άγοραί καί εργοστάσια- πρώτος δέ τών είς τό κατά
στημα τούτο χειροτεχνών είναι ό άρχιμάγειρος. ’Εν- 
ταύ3α λείπει έξ ολοκλήρου πάσα Ευρωπαϊκή ευαισ3η- 
σία- διότι, όπόταν ό Μωαμε3ανός πεινάση, ή όρεξις 
αυτού δέν πάσχει έλάττωσιν, καί άν έκ δεξιών ή3ελ* 
κά3ησ3αι προσκυνητής ξυριζόμενος, ή νεκρώδης άσ3ε- 
νης έξ άριστερών του, άνακούφισιν έκ φλεβοτομίας πε
ρί αίνων. Είς τά Βεζεστένια προσέτι καταφεύγουν οί 
οκνηροί καί οί περίεργοι, ώς καί ό δεσπότης ό δούλον 
χρειαζομενος, καί ό δούλος ό δεσπότην ζητών. Οί 
Πέρσαι ύπεραγαπούν νά' λέγωσι παραμύ3ια· έδώ δ’ 
έμπορε" τις ν’ άκοίση τά καλητερα. Ένω ήμην είς 
τήν Τεχεράν, παρετήρησ* ένα είς τόπον ΰπαί3ριον 
κ*3ήμενον έμπροσ3εν τής πύλης τού Βεζεστενίου, μ’ 
αίγα πλησίον αύτού κοίτομίνην- πλή3ος δέ μακρογενίί- 
ων άνδρών πέριξ αύτού αυνελέγοντο, τούς όποιους ύπί- 
βαλλεν είς φόρον διά τούς τεραστίους αύτού μ<φ3ους. 
Τοσαύτην έπιτηδειότητα είχεν είς τό μακρύνειν τάς 
διηγήσεις του, ώστε οί άκροαταί δέν ήμπόρουν νά,μά-
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θωσι τά τέλος, άν δεν ήρχοντο καί την επαύριον, Την 
αΓγα θεωρούσι πάντοτε εις τά τοιαύτα Οράματα ΰς 
σημαντικόν υποκείμενον, καθότι παριστάνει (αγνοώ 
ύιατί) την Σατανικήν αύτού Μεγαλειότητα.

Αί ¿Sol της Τεχεράν ποτέ Ιέν έκαθαρίσθησαν άφού 
ό τοπος ώκοόομήθη· τωόντι δέ, κάμμία χρεία δεν ύπάρ- 
χει να γίνεται τούτο ε’κ μέρους του κοινού, και οίοσδη- 
ποτε φίλος του ζωικού βασιλείου εμπορεΓ άμισθί να το 
σπουδάση ένταύθα. Αί δημόσιαι ¿coi όζουν άπο τά 
λείψανα καμηλών, πιθήκων, ήμιόνων, ίππων, κυνών, 
καί αίλουρων· ενταύθα δέ κοίτονται, έωσοϋ πεινασμέ! 
νος τις σκύλος νά γυμνώση τά κόκκαλα άπό την σάρκα, 
και να τ αφηση εις τοϋ χρονου την κατάβρωσιν. Το 
κλίμα^ του τόπου κατ’ ευτυχίαν εμποδίζει τά έκ της 
άμελείας ταυ'της δεινά· εις πάν σχεδόν άλλο μέρος του 
κοσμ.ου ηθελον αποθνησκειν παμπολλοι κατά συνέπειαν 
αυτής αλλ εοώ ο αηρ είναι τοσον ξηρός, ώστε τά σώ
ματα, αντι να σηπωνται, γενικώς διαλύονται εις κονι- 
ορτον. Η τοποθεσία τής I εχεραν άπ’ άρχης ε’κλέχθη 
κακιστα πανταχοθεν ΰπο λόφων διαφόρου υψους περι
κυκλωμένη, κεϊται καθαυτό εις φάραγγα,— ε’πί τοσοϋ- 
τον, ώστε δεν ε’μπορεΓ τις νά βαδίση τρία η τέσσαρα 
μιλιά έξω της πολεως χωρίς νά εϋρεθη ισοϋψής μέ τάς 
κορυφάς των ε’ν αύτη δένδρων. Ουδέποτε πνέει ελαφρά 
τις, οροσιστιχν αυρα· αλλ ανεμοταραχαί σφοδρόταται 
καί διαρκείς συχνότατα άκολουθοϋσιν. Ό  τόπος υδρεύ
εται άπό δυο ρυάκια, καταρρέοντα ε’κ τών πέριξ λόφων 
υπόγειοι σωλήνες φέρουν τό ιδωρ είς πάσαν ¿δον, καί 
κλάδοι τών σωλήνων τούτων μετακομίζουν αυτά είς δε- 
ξαμενας προς χρήσιν των οικογενειών. Τοιουτοτρόπως 
προμηθεύεται καθ=Τς ύδωρ ε’κ διάδοχης, άπαξ κατά 
πέντε η επτά ημέρας- το θέρος γίνεται μεγάλη αυτού 
σπανις, και τοτε μαλιστα αι δεξαμεναί καταντωσι ρυ· 
παραι και βρωμεραι- η δ εξ αυτών άναβαίνουσα μεμια- 
σμένη ε’ξάτμισις είναι μί’ άπο τάς κυριωτέρας αίτιας 
τών πολυαρίθμων νόσων, ωιτινες το καλοκαίριον μαστί- 
ζουσι την πόλιν ταύτην.

Δεκαεννεα πανοοχεια, ι>υς με είπαν, εΰρίσκονται εις 
την Τεχεραν, όπου καταλύουν οι άμαξεΓς καί οί όδοι- 
ποροϋντες πραγματευταί. Οί πρώτοι συγκροτούσε χω
ριστήν τάξιν άνθρώπων, διάφορον άπο τούς λοιπούς τών 
κατοίκων. Η τιμιοτης είναι το πρώτον αυτών χαρα
κτηριστικόν. Διαφέρουσι δέ καί κατά την ενδυμασίαν 
απο το πλήθος, και ομιλούν γλώσσαν ακατανοητον είς 
ξένους. Αι ημιονοι, τα’ς οποίας έχουν ως οικιακούς 
συντρόφους, άκολουθοϋσι τάς διαταγάς των χωρίς την 
εφαρμογήν της μάστιγος.

Το κυριώτερον τζαμίον, περίφημον διά τον κεχρυσω- 
μένον αυτού θόλου, δέν παριστάνει είμη όλίγα θαυμα
σμόν αξια. Εκτος δε τουτου υπαρχουσι τριάκοντα εν 
άλλα τζαμία, καί δυ’ο ’Αρμένικα! εκκλησίαι.

Είς τούς Ευρωπαίους ουτε τά έσωθεν ουτε τά εξωθεν 
τών Περσικών παλατίων ύπεραρέσκει. Ό  ’Ασιανός, 
και μαλεστα ο Πιρσης, δέν έχει καμμιαν ιδέαν ότι τά

διάφορά μερη πάσης οίκοδομής πρέπει νά έχωσιν άνα- 
λογίαν καί συμφωνίαν μεταξύ των ό οφθαλμός του δέν 
βλεπει τά άνάρμοστον της ένταϋθα πολυτελεία ο μέ την 
παρεκει άκαθαρσίαν. Είς άπόδειξιν φέρω παράδειγμα 
την αίθουσαν όπου φυλάσσεται ό διαβόητος Θρόνος, 
ό τού Ταώνος λεγόμενος, τάν όποΓον ό Ναδίρ Σάχ εφε- 
ρεν όπισω άπό την ’Ινδικήν αυτού εκστρατείαν. Πλά
κες χρυσού καλύπτουσιν αυτήν, καί ¡¿δάμαντες, σμά- 
ραγδοι, καί ρουβίνια, σχεδόν άνεκτιμήτου άξίας, στίλ- 
βουσι πανταχοθεν· αί στέγαι είναι λαμπροί, είς δ* 
τας πλευράς κρέμανται ωραιότατα λαχώρια. Άλλά 
κυιτα^ε ^ρ°ζ την θυραν, και θελεις παρατηρήσειν τά 
στα3·μά ότι μόλις είναι ορθογώνια- εκτεινε δ’ε’πέκεινα 
αυτής τά βλέμματά σου, καί άπαντώσι κλίμακα, ούχί 
μόνον ποταπην καί στρεβλήν, άλλά ταχέως βαδίζουσαν 
είς φθοράν. Ουτω πως σχεδόν είς όλα τά ε’ν Ηερσία 
οικοδομήματα συμμιγνύεται ή ευπρέπεια μέ την άκο'- 
σμιαν, καί τά υψος μέ την ευτέλειαν.

Τ ΙΠ Ο Τ Ε  δέν δεικνύει τοσαύτην μικρόνοιαν καί χ α μ Ι^ ε ια ν ,  
όσην ή φιλοπλουτία· έξ εναντίας, τίποτε δέν είναι μεγαλοπρεπε- 
στερον, ουτε γενναιότερον, της τοϋ πλούτου περιφρονήσεως. ’Αρε
τής ίδιον είναι ή καλή χρήσις τών άγαθών οσα τις έχει- ή <ρ>σι- 
κωτε'ρα δ’ αύτών μεταχείρισις, καί ή άρμοδιωτε'ρα νά έφελκύση 
προς τά πλούτη την δπόληψιν καί τήν άγάπην τών ανθρώπων" 
είναι τό νά μεταχειρίζεται τις αύτά προς όφελος τοϋ δημοσίου.

Ο Π Α Π Α Σ  Σ Ε Ξ Τ Ο Σ  διώρισέ ποτε νά εκδοθή ’Ιταλική με
τ α φ ρ α σ τ ώ ν  ιερών Γραφών. Τινές δέ τών Καρδιναλίων παρύ- 
στησαν εις αυτόν οτι ή μετάφρασις αδτη, τρόπον τινά, ήτα σκαν
δαλώδης, καθότι τό μέσον τοϋτο μετεχειρίζοντο καί οί αιρετικοί 
προς διαστροφήν τών λαών, οϊκειοτάτην είς αύτους καθιστάνοντες 
την γνώσιν της Γραφής. ‘Αι’ εσας, πανιερώτατοι,’ άπεκρίθη δ 
Σεξτος, * τους αμαθείς, οίτινες δέν καταλαμβάνετε τά Λατινικά 
ίγινεν ή μετάφρασις αύτη.’

Ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  1Γ. έδιωξε τους κωμωδους άπό τήν αυλήν του 
ώς ανθρώπους, οιτινες είς τίποτε δέν χρησιμεύουν είμή είς τό κο- 
λακεύειν καί τρε'φειν τάς ήδονάς καί τήν απραξίαν, είς τό γεμίζει·; 
άπό ματαίας καί φθαρτικάς χίμαιρας τά άδρανή πνεύματα, καί 
είς τό γένναν άπαίσια αισθήματα τών καρδιών, τά όποια ή φρό- 
νησις καί ή θρησκεία τόσον ίσχυρώς Ιντελλονται είς τον άνθρωπον 
νά καταπνίγη.

Βλέπομεν, λεγει δ Φενελών, γονείς μέ άρκετήν σύνεσή, ο'ίτινες 
δδηγοϋσιν αυτοί οί ίδιοι τά τε'κνα των είς τά δημόσια θεάματα· 
προσποιοϋνται ότι ουτω πως, τό δηλητήριον οάρμακον συμμιγνύ- 
οντες μέ τήν σωτηριώδη τροφήν, δίδουν είς αύτά καλήν άγωγήν, 
καί ήθελον στοχασθήν ώς στρυφνόν καί αυστηρόν παν αγωγής σύ
στημα, τό όποιον δέν ήθελε συγχωρείν τήν άνάμιξιν ταύτην τοϋ 
καλοϋ καί τοΰ κακοϋ. Μικροτάτην βε’βαια γνώσιν τοΰ ανθρωπί
νου νοός πρεπει νά εχη δ μή βλέπων^ ότι αί τοιαϋται διασκεδάσεις 
τών άδυνάτων είναι νά μή διεγείρωσιν είς τάς ψυχάς τών νέων 
άπεχθειαν προς τήν σώφρονα ζωήν καί τό τακτικόν έπάγγελμα 
είς 6 είναι προωρισμενοι, καί νά μή καθιστώσιν οχληράς καί άν»- 
ποφόρους τάς άπλας καί αθώους ήδονάς.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Ϊ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Υ  ΤΟΜΟΥ.


