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’ Ι ν δ ο ί  X o U O jJL cV O t

1 0  πλειστον [χέρο^ των εκατόν πεντήκοντά έκατο[χ- 
μυρίων του έν Ινδία κατοικούντος λαού είναι είδω- 
Λολατραι· τά 6έ τής λατρείας αυτών αντικείμενα ί 
είναι σχεδόν αναρίθμητα. .Μεταξύ τούτων είναι καί 
ποταμοί, και μάλιστα 6 Γ άγγης, λογιζόμενος είς 
.ων ιερωτατων. Εις τινας καιρούς του ενιαυτού, καί 
εις ιΟίαιτέρους τόπους έπί τού Ι'άγγου, προστρέχουσι 
σωρηδόν οι δεισιδαίμονες, άπό πλησίον καί άπό αα- 
κραν, οια να λατρευσωσι τήν νομιζομενην θεάν τού 
..ο .αμου, και νά λουσθώσιν είς τά  υδατά του.

II άνωθεν εικονογραφία παριστάνει λουομένους ( 
Ινοούς. Οι έντός τού ύδατος καί οί πλησίον αυτού ! 

είναι θ', ευλαβείς, ή μάλ.λον οί δεισιδαίμονες, καί οί | 
Βραχμάνες, ή ιερείς, οιτινες βοηθούσιν αυτούς εις τήν 
λατρείαν των. Τά τήδε κάκείσε βλεπόιαενα πινάκια 

12 7 '.

=ν τω ποτααω Γάγγη.

ί **· καλάθια περιέχουν οπώρας, άνθη, κ λπ ., ατινα 
προσφέρονται εις τήν Οεαν. Αι οίκοόομαί είναι ιαέ- 
ρος τής πόλεως Βεναρές, ήτις θεωρείται ώς έκ των 
άγιω τάτων έν Ινδ ία  τόπων, μολονότι άσθονεί άπό 

| κακοήΟειαν διδάσκεται δέ καί πείθεται 6 πέπλα  - 
1 ν λαος, ότι λουόμενος έν τω  Γ άγγη  κατά τό 

μέρος τούτο, καί μάλιστα  είς μερικάς ώρας τού ενι
αυτού, πράττει εργον θεαρεστον, τα μέγιστα  άγαθα 
έφελκύον.ί

Ια  έν τή εικονογραφία βλεπόμενα πλήθη , ολίγον 
τ ι άνωθεν τού ποταμού, έρχονται ή νά λουσθώσι και 
αυτοί, ή να ιδωσιν άλλους λουομένους. Ό που α; 
δχΟαι είναι απόκρημνοι, κατασκευάζονται κλίμακες, 
αγΌυσαι κατω είς τόν ποταμόν, ώς φαίνεται είς τήν 

!! ζωγραφίαν- λογίζεται δέ πραςις άγιω τάτη  καί θεά-
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ρέστος νά κατασκευάση τις μέ δαπάνην αύτοϋ τοι- 
αύτας κλίμακας προς χρήσιν του λαοϋ. ’Ενίοτε 
τόσον πολυπληθείς συρρέουσιν οί ευλαβείς, καί τόσον 
προθύμως όρμώσιν εις τάς κλίμακας, διά νά φθάσω - 
σιν εις τον ποταμδν κατά τινα νομιζομένην ευτυχή 
στιγμήν, ώστε τά πάνδεινα άκολουθοΰσιν.

Είς Χουρδουάρ, τόπον ανωτέρω επί του Γάγγου, 
παρέστη πρό τινων ετών φρικώδης σκηνή του είδους 
τούτου. Είς τινα μεγάλην πανήγυριν ειχον συνα- 
θροισθή πάμπολλοι των τυφλών τούτων ειδωλολά
τρων. Αί κλίμακες έν αύτώ τώ τόπω είναι πολύ 
απόκρημνοι- ενώ δε σωρηδόν κατεβαινεν αύτάς ό λαός, 
ίυο συνοοίαι είς την κορυφήν της απόκρημνου κατα- 
βάσεως ώρμησαν αιφνιοίως νά προπεράσωσιν ή μία 
τήν ά λ λη ν  τόσον δέ σφοδρώς έσπρωξαν τά πλήθη  
τών καταβαινόντων, ώστε άπαντες φρικτώς συνεσω- 
ρεύθησαν είς τον πυθμένα, πλησίον τού ύδατος. Η 
κλιμαξ στενούται παραπολύ προς τά κάτω" οθεν οί 
ταλαίπωροι τόσον ισχυρούς συνεθλίβησαν από τό έπι- 
πεσόν είς αυτούς μέγα βάρος, ώστε οί αγώνες αυτών 
όιόλου οέν έχρησίμευον τουναντίον, όσον ήγωνίζοντο, 
τόσον μάλλον περιεπλέκοντο τά μέλη των. Μάρτυς 
αύτοπτης τής φρικώδους ταύτης σκηνής λέγει τά 
επόμενα-— « Αί κραυγαί καί οί μυγμοί των =σπά- 
ρασσον τήν καρδίαν μου- νά βοηθήση τις ήτον αδύ
νατον κατά διαφόρους τρόπους έζήτησα ν ’ απαλλά
ξω τινάς- αλλά τά σώματα, τά σκέλη, καί οί βρα
χίονες των ήσαν τόσον έμπεριδεμένα, ώστε ούδ’ ένα 
ισχυσα ν’ απαλλάξω .» Τοιουτοτρόπως άπέθανον έλε- 
εινώς τετρακόσιοι τριάκοντα.

Είς τήν εικονογραφίαν βλέπεις τινάς τών Βραχ- 
μάνων ή ιερέων, έχοντας τά πρόσωπα εστραμμένα 
είς τούς προσκυνητάς. Οί άνδρες ούτοι, αφού λου- 
σθή ό λαός, τελούσιν έπωδάς καί ίεροποαξίας, έπειτα
2 ' ' ν \ ~ - - ~ «Οεχονται τας προσφοράς των Λαϊκών, οιτινες προσκυ- 
νούσι τούς 6ιαφόρους κατοίκους τών ύδάτων —τούς 
ιχθύς, τάς χελώνας, τούς βατράχους, τούς όφεις, τάς 
βοέλλας, καί τούς κοχλίας, έλπίζοντες οτι διά τής 
βδελυράς ταύτης είδωλολατρείας θέλουν άξιωθή υ.ε- 
γάλων αγαθών καί είς τήν παρούσαν καί είς τήν 
μέλλουσαν ζωήν.

ΐ'ά ίερά βιβλία τών Ινδών διδάσκουν οτι ή θέα. 
τό όνομα, ή ή άφή τού Γάγγου, άφαιρεί παν αμάρ
τημα. ¿σον καί άν ήναι βαρύ- ότι οιαλογιζόμενός 
τις περί τού Γάγγου, ενώ εύρίσκεται μακράν αυτού, 
καθαρίζεται άπό τα μιάσματα τής αμαρτίας- ά λ λ ’ 
ότι λουόμενος είς τον Γάγγν,ν άξιούται αγαθών, άτινα 
ή φαντασία δυσκολεύεται νά συλλάβη. Είς έν τών 
βιβλίων τούτων λέγεται, « Ο πεοί τού Γάγγου δια-  ̂
λογιζόμενος, καί ·νΟ ) μίλια άν άπέχη αυτού, απαλ
λάσσεται πάσης αμαρτίας, καί άξιούται τού παοα-

δείσου- άν συλλογίζεται τις περί τού Γάγγου κατά 
τήν ώραν τού θανάτου, έμβαίνει αναμφιβόλους είς τάν 
παράδεισον τού 2ιβά. Αν πορευόμενός τις νά λου- 
σθή έν τώ Γάγγη, άποθάνη καθ’ οδόν, θέλει απο
λαύσει τά αύτά αγαθά, καί ώς άν έλούετο πραγμα- 
τικώς.»

Πρωί καί εσπέρας επισκέπτονται καί Οεωοούσι 
! τάν ποταμόν τούτον οί ’Ινδοί, ώστε νά έξαλειφθώσιν 
I αί άμαρτίαι τής νυκτός ή τής ήμέρας- ασθενείς όντες,
! χρίουσι τό σώμα μέ τήν λάσπην του, καί μένουσιν, 
ί ολόκληρον ίσως μήνα, πλησίον τού ποταμού- φυσικώ 

οέ τφ  λόγω άλλοι άναλαμβάνουσι, καί άλλοι άπο- 
θνήσκουσιν* ’Ινδός τις λέγει ότι οί μένέχοντες στα- 
θεράν πίστιν καί άκλόνητον πεποίθησιν άναλαιαβά- 
νουσιν οί δέ λοιποί άπόλλυνται.

Αν τις άποθάνη εν τώ οίκω αυτού, καί όχι επί 
τών οχθών τού ποταμού, λογίζεται μέγα δυστύχηαα, 
καθότι χάνει ούτω τήν άντίληψιν τής θεάς είς τάς 
τελευταίας στιγμάς του. Αν δέ τις έκ προαιρέσεως 
άποθάνη είς τον οίκόν του, ατιμία καί όνειδος πεοι- 
καλύτττουσι τό όνομά του. ' ί ΐ  διαγωγή άρχοντός 

| τίνος, άποθανόντος είς τον κοιτώνά του περί τό 1800, 
άναφέρεται είσέτι ώς επονείδιστος, επειδή δέν έστερξε 
νά μετακομισθή είς τον ποταμόν πριν τού θανάτου.

Τά νεκρά σώματα, μεταφερόμενα υπό τών συγ
γενών, καίονται πλησίον τού ποταμού- όταν δέ ήναι 
άόύνατον νά μεταφερθή ολον τά σώμα, φέρουσι πολ- 
λάκις έν μόνον κόκκαλον καί ρίπτουσιν αύτό είς τον 
ποταμόν, μέ τήν ελπίδα ότι ή ψυχή τον τεθνηκότος 
θέλει λάβει βοήθειαν τοιουτοτρόπως, ΐβολλοί, όταν 

; οί συγγενείς αυτών άποθάνωσι μακράν Υού ποταμού,
; φυλάττουσιν έν όστούν εξεπίτηδες καθ’ όν καιρόν καί- 
. ουσι τά σώματά των. Τινές μάλιστα καί πνίγονται 

είς τον Γάγγην, μή άμφιβάλλοντες ότι πάραυτα θέ
λουν άναβήν είς τούς ουρανούς. Καί τήν ιδέαν ταύ- 
την ένθαρρύνουσι τά ίερά βιβλία των ! Εν αυτών 

I λέγει ότι, εάν τις άπαρνηθή τήν ζωήν έν τώ Γάγγη,
| είτε καθ’ ήν στιγμήν προσεύχεται υπέρ τίνος ίδιαι- 
! τέρου αγαθού, είτε κατά συμβεβηκός, είτε έν ταίς 
: φρεσίν αυτού είτε εξω φρενών, θέλει απολαύσει τήν 
; μεγίστην ευδαιμονίαν.
; Τοιαύτα είναι τά γελοιώδη μέν, κακοήθη δέ καί 

ολέθρια φρονήματα, τά κοινώς έπικρατούντα περί τής 
δυνάμεως τού Γάγγου. Τοιουτοτρόπως τό εκτημό- 
ριον τού ανθρωπίνου γένους χλευάζονται καί άπατών- 
ται πρός όφελος ολίγων πανούργων. Πας δέ ειλι
κρινής Χριστιανός πρέπει νάλυπήται έκ βάθους ψυχής, 
θεοορών τά έλεεινά αποτελέσματα τής δεισιδαιμονίας 

! ταύτης. ’Εξαιρέσει τών ίερών εκείνων βίβλων τής 
Ινοίας, αίτινες προτρέπουσι τάς χήρας νά καίωνται 

ζώσαι, ά).λοι συγγραφείς δέν παοήγαγον τοσαύτην
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ταλαιπωρίαν, όσην οί ποιήσαντες τον Γάγγην ιερόν 
ποταμόν. Χιλιαόες και μυριάόες τού λαού παραι- 
τούσι τάς οικίας καί τά ειρηνικά έργα των, δίς ή 
τρις τού ένιαυτοΰ, πρός έπίσκεψιν διαφόρων αγίων 
τόπων τού ποταμού τούτου, χάνοντες τον καιρόν, καί 
όαπανώντες τά αργύριά των είς προσφοράς καί ανα
θήματα. Δαπανηράς οδοιπορίας έπιχειρίζονται πάμ- 
πολλοι Οιά ν άπολάβωσι τό ΰδωρ τού ποταμού τού
του, ή διά νά μεταφέρωσι τούς ασθενείς, τούς άπο- 
θνήσκοντας, τούς τεθνηκότας, ή τά οστά τών τεθνη- 
κότων, είς τάς ό’χθας του. Τινές όδεύουσι δύο καί 
τρεις μήνας χάριν τών ύδάτων τού Γάγγου, καί πολ- 
λαι χιλιάδες αποθνήσκουν, άπό δυσεντερίαν καί έν- 
οειαν, είς τάς οδοιπορίας ταύτας. Πόσα υποφέρουν 
οί ασθενείς καί άποθνήσκοντες, έκτιθέμενοι ύπάίθριοι 
είς τάς δυσκρασίας τής ατμόσφαιρας έπί τών όχθών 
τού ποταμού, καί πνιγόμενοι ύπο τού ιερού ύδατος, 
είναι άδύνατον νά περιγραφή. ’Εν βραχυλογία, μό
νον οι οφθαλμοί τού τά πάντα Έφορώντος έμποοούν 
να ιόωσιν ολα τά σκληρά καί βδελυρά τά έπί τού πο
ταμού καί παρά τον ποταμόν τούτον πραττόμενα- 
καί μόνον ή ημέρα τής κρίσεως δύναται νά έξελέγ- 
ξη ολα τά σκότια ταυτα έργα. Τότε δέ καί οί 
Βραχμάνες αύτοί θέλουν ίδεϊν, οτι ή θεά τού Γάγγου 

f^ v̂ov δέν έξήλειψε τάς αμαρτίας τών λατρευ
τών της, αλλά καί μυριάκις έπηύξησεν αύτάς.

Η Ι10Λ 12 NANKIN.

II Ν α Ν Κ Ι Ν  είναι πόλις της Κίνας, ε’πί της μεσημ. 
βρινής οχΤης τού ποταμού Τ αντσή—κιάγγ, πλησίον 
32* 1ί. πλάτους καί 117” Ά . μήκους, καί περί τά 120 
μίλια έκ τών εκβολών τού ποταμού. ΤΗτο ¿1 πρωτεύ
ουσα τής Κινικης αυτοκρατορίας μέχρι τού τέλους τής 
δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος, καί κατ’ εκείνην τήν 
εποχήν ή μεγίστη πόλις έπί τής σφαίρας. Προς πα- 
ρχστασιν τής τότε έκτάσεως αυτής, λέγουσι τά Κινικά 
ιστορικά υπομνήματα οτι, αν δύο ίππεΓς έςεκίνουν τό 
,.ρωι απο την αυτήν πύλην, και έτρεχον περιξ τής πό- 
λεως κατ’ έναντιας διευθύνσεις, δέν ή5ελον συναπαν- 
τη^ή προ τής εσπέρας. Τούτο βέβαια είναι υπερβολή. 
Οτε οί ίησουίται κατεμέτρησαν τήν πάλιν, δ ιά  νά 
καμωσι σχεοιον αυτής, εύρήκαν τήν περιφέρειαν της σχε· 
οον 20 μ ιλιών τούτο δέ αρκετά συμφωνεί μέ τήν πε
ριγραφήν τού Αγγλου Έ λ λ ις , όστις λογαριάζει τό με- 
,α ,υ  τής παραποτάμιου πύλης και τού Φαρφουρίνου Πύρ
γου οιαστημα ως ες μίλια, καί λέγει οτι περιοχή τριά
κοντα μιλιών ητο πεποιχιλμένη μέ δάση, οίκους, κή. 
πους,^ άγρους, και λοφους, καί περικεκλεισμένη ε’ντός 
τού έςωτερικού τείχους, το όποιον σχηματίζει άνώμα- 
λόν τι πολύγωνον. Αλλ’ ολόκληρος ή περιοχή αυτη 
δέν είναι κεκαλυμμένη άπό οίκους ¿κτισμένους είς τα- 
κτικάς όδους- μόνον περί τό τεταρτημόριου αυτής χα-

λυπτει τήν σήμερον ή πόλις, ήτις κατέχει τό μέρος τό 
άπωτατον έκ τού ποταμού, περί τά εξ μίλια μακράν 
ουσα τούν όχ3ών του.

Η πόλις αΰτη ήρχισε νά σμικρύνεται οπότε ό Κου- 
βλάν Χάν μετέφερε τόν αύτοκρατοριχόν 3-ρόνον εις τό 
Πεκίνον, έτι δέ ταχύτερου, ότε τά ές μεγάλα δικαστή- 
ρια, τά πρός καιρόν έν Πεκίνω καί Νανκίυ συνεδριάσου- 
τα,προσεκολλή3·ησαν είς τήν αυλήν τού Πεκίνου. Τούτου 
γενομένου, τό όνομα τής πόλεως Νανκίν (ή νότιος αυλή) 
μετεβλή3η εις το Κιαννιγγ-φού, ώς καί σήμερον έτι 
καλείται είς τά επίσημα έγγραφα, μολονότι ό λαός εςα- 
κολουτούσι νά όνομάζωσιν αυτήν Νανκίν.

Η  σημερινή πόλις συνίσταται άπό τέσσαρας μεγά- 
λας όδους, παραλλήλους, διατεμνομένας δε όρ3ογωνίως 
υπό μικροτέρων. Διά μιας τούν μεγαλητέρων όδών ρέει 
στενόν ποτάμιον, γεφυρωμένον έκ διαλειμμάτων. Αί 
οοοι δεν είναι μ,εν εύρυχωροι, άλλα. φαίνονται υπέρ τό 
συνηλες καταραί. Τό έν τοίς τείχεσι μέρος, οπου κή
ποι μόνον καί δάση βαμβοκαλάμων εύρίσκονται σήμε
ρον, διατέμνεται είσέτι άπό λι3οστρώτους δρόμους, όΤεν 
καί δύναταί τις νά συμπεράνη οτι έφ’ ολοκλήρου τής 
περιοχής ήσαν ποτέ οίκοδομαί άνηγερμέναι.

’Από τά κτίρια τής Νανκίν τά μόνα δΓ αρχιτεκτο
νικήν άξιοσημείωτα είναι τινές τών πυλώνων, καί ό πε
ριβόητος Φαρφουρινος Πύργος, όστις συμπεριλαμβάνεται 
εις ενα το,ιν ναών. 1 ο κτιριον τούτο είναι οκτάγωνον, 
καί ικανού υψους κατ’ αναλογίαν τής βάσεως· διότι 
τό μέν υψος είναι υπέρ τούς 200 πόδας, έκάστη δέ 
πλευρά της βασεως μονον 40 ποδών. Σύγκειται δέ 
απο εννεα πατώματα, ολα ΰσοϋψή, πλήν τού κατωτάτου, 
το όποιον είναι όπωσούυ ύψηλότερον τών άλλων. ’’Ε κα
στον πάτωμα σύγκειται άπό μίαν αίθουσαν, μ’ ίζωγρχ  
φημενην στέγην" έσωθεν κατα τους τοίχους είναι τε
θειμένα αγαλματα. Ολον σχεδόν τό έσωτερικόν είναι 
κεχρυσωμει ον. Οι τοίχοι είναι κατεσκευασμένοι άπό 
λειοτατην πέτραν, η πι3ανωτερον άπό πλίνθους έκ λε
πτής αργιλλου, οεκτικας έντυπωσεων, ώς δεικνύουσι τά 
έπ’ αυτών σχήματα. Κατά τό έξω3εν μέρος του τοί
χου είναι λευκαί. Ε ίς τό τίλος έκάστου πατώματος 
ε’ςέχει πόδας τινάς οροφή ¿κτισμένη κατά τόν Κινικόν 
τρόπου, ύπ αύτήν δέ είναι πέρασμά τι κύκλω τού πύρ 
γου. Ε ις  τας εςεχουσας γωνίας τών οροφών τούτων 
κρεμανται μικροί κωδωνες, οιτινες σημαίνουσι και υπό 

I τής έλαφροτάτης κ,ινούμενοι αύρας. Έ π ί τής κορυφής 
; τού πυργου είναι κόσμημα τι κατά τό σχήμα τού κώνου 
| της ελατής· λεγεται δε οτι είναι ολόχρυσου, άλλα π ι

θανόν οτι είναι μονον κεχρυσωμένον -στηρίζεται δ’ 
άμεσως επι αετώματος, καί έχει δακτυλίους τινάς τρι 
γνρω του. Ο πύργος ούτος λέγουν ότι έκτίζετο δέκα 

| εννεα έτη, και ότι δι’ αύτόν έδαπανήΒ·*σαν 600,000 
| δίστηλα.
| Ο πληθυσμός τής Νανκίν, όστις λέγεται ότι άνέ- 
| βαίνε ποτε είς τέσσαρα εκατομμύρια, πιθανόν ότι κα 
ί τήντησε τήν σήμερον είς 800,000. Έ χ ε ι  μ’ ίλον τούτο
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άκόμη πλείστα χειροτεχνήματα, έξαιρέτως μεταξωτά 
καί πενθηρά υφάσματα (κρεπόνια), καί ένεργεϊ ικανόν 
έμπόριον, τοποθετημένη ουσα εις τό πολυανθρωπότατον 
μέρος της αυτοκρατορίας Διά των λιμένων Σου-τσεοΰ- 
φοΰ καί Σ ά γγ-χα ί λαμβάνει μεγίστην ποσότητα γεννη
μάτων καί άλλων ειδών. Μετακομίζονται δε οι’ υδα- 
τος είς Νανκίν, καθότι ϋπάρχουσι διάφοροι διώρυγες, 
αΐτινες συνδέουσι την πόλιν με τον ποταμόν, δστις απέ
χει άπ' αυτής πέντε η Ιξ μίλια κατ’ ευθείαν γραμμήν. 
Κατά τούς Ίησουίτας, ή πόλις αυτή φημίζεται καί ώς 
ή κ α θ ί δ ρ α  των τεχνών καί ε’πιστημών, καί χορηγεί 
πλειοτέρους λογίους καί μεγάλους μανδαρίνους παρά 
πολλαί άλλαι όμοϋ πολυάνθρωποι πόλεις. "Εχει προσ
έτι πλείστας βιβλιοθήκας- εις δέ τα πολυάριθμα 
βιβλεοπωλεΓά της εΰρίσκονται άφθόνως τα καλη'τερα 
συγγράμματα. Ό  ένταλμα κατασκευασμένος ’ χάρ
της λογίζεται ό κάλλιστος της αυτοκρατορίας.

Η ΜΩΡΙΑ TOT ΑΙΙ0ΡΡΙ1ΙΤΕΙΝ ΤΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ άράγε ν’ άκο'ωριεν τούς άνθρώπους, όταν 
ο Θεος ομιλη ; Δυνανται οί τυφλοί καί αμαθείς σκώ- 
ληκες της γης να διίσχυρισθώσιν δτι γνωρίζουν τί θέλει 
καμειν ο Θεος, μάλλον παρα τόν δστις ήτον αιωνίως 
εις τους κολπους του ΓΙατρος ; ΤΩ συ, δποιος καί άν 
ήσαι, όστις διίσχυρίζεσαι δτι οί λόγοι του Ίησοΰ Χ ρί
στου είναι άλογοι, απίθανοι, ή ψευδείς, άνέβης ποτέ 
είς τον ουρανόν, η κατέβης είς τόν α ο η ν ; ε’μέτρησες 
την αιωνιότητα, καί συνέλαβες τό άπειρον ; “  Έ ξ ιχν ί 
ασες τά βάθη του Θεού ; Έ κατάλαβες τόν Παντοδό- 
ναμον μέ έντέλειαν Δυνασαι νά μάς είπης πλειότερα 
παρ’ δσα δυ'ναται νά εΓπη ό αγαπητός αύτοΰ Γίός, είς 
τον οποίον είναι κεκρυμμενοι όλοι οί θησαυροί της σο
φίας και γνώσεως ; Ό  άμυδρός λύχνος του σκιερού λο
γικού σου λάμπει καλη'τερα παρά τόν λαμπρόν της δ ι
καιοσύνης ήλιον, καί πρέπει νά κατηγορώνται ώς μωροί 
καί άφρονες δσοι θέλουν νά περιπατώσι μάλλον είς τό 
φως εκείνου, ποιρα είς τό του ανθρωπίνου λογικού ; "Οχι- 
εως ου να δυνηθής να μάς φέρης άνωτερον διδάσκαλον 
του Χριστού, δστις είναι ή σοφία του Θεοΰ, Ιως ου νά 
δυνηθης νά μάς δείξης άνθρωπον, δστις ε’στάθμισε τα 
όρη μέ την παλάμην τής χειρός του, καί ε’μέτρησε τόν 
ουρανόν μέ την σπιθαμήν του, δστις έζησεν είς τους 
ούρανους αιωνίως, καί δυνάται ν άποδείξη δτι γνωρίζει 
πλειότερα παρά τήν Αύτοσοφίαν, θέλομεν καί όφείλο- 
μεν δλοι νά προσηλονώμεθα είς τόν Χριστόν. ’Εδώ 
υπάρχει βράχος, δλον δέ τό έπίλοιπον είναι θάλασσα 
Καί ποτέ βέβαια ή απιστία τών αμαρτωλών δεν θέλει 
δυνηθή νά κατάργηση τήν πρός τόν Θεόν πίστιν, διότι 
“ καί αν ημείς δέν πιστευωμεν, αυτός πάλιν μένει πι· 
στος. Ούτε δυναται ποτε ν’ άπαρνηθη εαυτόν.”

Π ρ ε ι ι ε ι  ν α  έ ν θ υ μ ω μ ε θ α  δ τ ι  π α ς  ό νυν β δ ε λ υ ρ ό ς  κ α ί  

ά γ ρ ιο ς  κ α κ ο ύ ρ γ ο ς  ή το  π ο τ έ  π ρ α ο ν ,  ά κ α κ ο ν ,  κ α ί  λ ά λ ο ν  
τ έ κ ν ο ν , φ ιλ ο σ τ ό ρ γ ω ς  π ιε ζ ό μ ε ν ο ν  έ π ί  τ ή ς  μ η τ ρ ικ ή ς  κ α ρ - 

δ ια ς ,  κ α ί  συρον ά π ό  τό  α π α λ ό ν  σ τ ή θ ο ς  τ η ν  ζ ω ο γ ό ν ο ν  τρ ο 

φήν του. Κακή δέ ανατροφή, έπιρροαί διεστραμμέναι, 
καί έξευτελίζοντα παραδείγματα φθείρουσι τά φίλτατα 
ημών, καί μεταμορφοΰσιν αυτά είς θηριώδεις άνδρας, οί- 
τινες ε’μπνέουσι φρίκην είς τήν ανθρωπότητα διά μυσα- 
ρών καί τερατωδών ε’γκλημάτων.

Π Ε Ρ Ι Ο ΣΤΡΑ Κ Ο ΔΕΡΜ Ω Ν .
[Συνεγράφη διά τήν Αποθήκην υπό Ίατροϋ Σαμίου.]

Ο λ ί γ α  τινά γνωρίζομεν περί τών ηθών καί τής διαί- 
της τών φερέοικων τούτων κατοίκων τής θαλάσσης. 
Μερικά έξ αύτών διά τήν κομψότητα καί καλλονήν τής 
κόγχης των είναι πολυζήτητα, καί ε’πέχουσι τόπον νο
μίσματος είς τά συναλλάγματα τινών αγροίκων ε’θνών, 
άναγγέλλουσι δέ τήν σοφίαν ’Εκείνου, δστις έστόλισε 
τά πτηνά μέ τά ποικιλόχροα πτερά των, καί ¿ζωγρά
φισε τα άνθη του άγρου μέ τόσην ωραιότητα. Οί περί 
Κογχολογίας πραγματευόμενοι φυσικοί διαιροΰσι κατά 
τάξεις, γένη, κτλ., τά διάφορα είδη των όστρακοδέρ
μων, άλλ’ ημείς ένταΰθα περιοριζόμεθα άπλώς είς τό νά 
περιγράψωμεν ¿λίγα τινά χαρακτηριστικά ίδιώματά των.

Ή  ΙΙίννα έχει τήν ιδιότητα του παράγειν είδός τι 
μετάξης, διά τής οποίας συνδέεται σφιγκτά πρός τάς 
πέτρας. Ε ίς  Πάνορμον, πόλιν τής Σικελίας, συνά 
γουσι τό μεταξωτόν αυτό νήμα τής ΓΙίννης, καί άφου 
τό καθαρίσωσι, κατασκευάζουν χειρίδας καί περικνη
μίδας στιλπνοτάτου χρυσοβαφοϋς χρώματος. Ή  Πίν- 
να είναι τυφλή, άλλ’ έχει συγκάτοικον είς τήν κόγχην 
της τόν Πιννοτήραν, μικρόν οξυδερκή καρκίνον, ό οποίος 
ε’ξέρχεται συχνά διά νά προμηθευη τήν είς άμφοτέρους 
άναγκα'αν  τροφήν, καί ε’πιστρέφων κρούει ε’λαφρά τήν 
θυραν τής οίκοδεσποίνης του, ήτις ανοίγει καί τόν υπο
δέχεται προθυμως. Δέν άρκείται μ ’ δλον τοίτο νά 
πληρόνη τό ε’νοίκιόν του είς τροφάς· αυτός έχει καί 
άλλην σημαντικωτέραν υπηρεσίαν, τουτεστι ειδοποιεί 
τήν άόμματον οικοδέσποινάν του, δταν ή Σηπία ή ό 
Πολυπους, εχθροί της θανάσιμοι, ήναι πλησίον, καί 
ουτω συντείνει συχνάκις είς τήν σωτηρίαν της. Ή  
υποβρύχιος αυτη συμμαχία δέν διέφυγε τήν παρατή- 
ρησιν τών παλαιώ ν ό ’Αριστοτέλης καί ό Πλίνιος μ ά 
λιστα αναφέρουν, δτι σπανίως ή ΓΙίννα εύρίσκεται χωρίς 
τον πιστόν τούτον υπερασπιστήν καί προμηθευτήν της.

Ό  Σωλήν, ουτω καλούμενος διά τό ε’πίμηκες συριγ
γώδες σχήμα του, είναι προικισμένος μέ όργανα έπιτή- 
δεια είς τό σκάπτειν τά μεταχειρίζεται δέ μόνον διά 
νά άνοίγη είς τήν άμμον σπήλαιον ώς δυο ποδών τό 
βάθος, όπου κλείεται κατ’ αρέσκειαν διάγων μονήρη 
βίον άναχωρητοϋ.

Ή  Φωλάς, ώσπερ έπιδέξιος λατόμος, σκάπτει τό σπή- 
λαιόν της είς τάς πέτρας, δπου καταφεύγει οσάκις θ έ 
λει νά κρυφθη. Μολονότι δέ τά κινήματα της είναι 
βραδέα, και τά μέλη της άνίσχυρα, εισδύει μ ’όλα ταυτα 
είς τους σκληροτέρους βράχους, ε’νω είσέτι είναι νέα 
καί αδύνατος, καί ουτω άπό τό βάθος τής υποθαλασ
σίου φωλεάς της διδάσκει τόν άνθρωπον τί δυναται νά 
κατορθώση ή έπιμονή.
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Ο Αρειοκοχλιας, όταν ίδη οστράκου τής άρεσκείας 
του, καί ευρη τόν ιδιοκτήτην αύτου άσθενέστερον, πλ,η- 
γονει και έςωθεί αυτόν, κυριευων ουτω τήν κατοικίαν 
του δια τής β ία ς- έπειτα δέ, προκύπτουν άπό τό πρό- 
θυρον με τό βλοσυρόν πρόσωπον καί τους γαμψόνυχας 
βρκχίονάς του, στέκει έτοιμος είς ύπεράσπισιν του λη- 
στρικώς κατακτηθέντος φρουρίου.

Ο Ιροχός είναι άλλος πειρατής είς τά βάθη τής 
θαλασσής· με την ίσχυραν προβοσκίδα του, οδοντωτήν 
εις το άκρον ε’ν είδει πρίονος, διαπερνά τό πλέον σκλη
ρόν οστρακον, και κατατρωγε: τον ένδιαιτώμενον. "Οταν 
άρχιση τό πριόνισμα, τίποτε δεν δόναται νά τόν μετα
κίνηση άπο τον σκοπον του, καί ¿ξοδεύει εβδομάδας 
ολας ενίοτε, έως ου νά φθάση τά έντόσθια του θύμα
τος του. Χιλιάδες τρυπημένων οστράκων, ερριμμένων 
είς τους αίγιαλούς, μαρτυροΰσι τάς πειρατείας του.

Ό  πυθμήν τής θαλάσσης, ώσπερ ή επιφάνεια τής 
γης, φαίνεται ότι περιέχει πολλά τοιαΰτα υποκείμενα, 
έχοντα την διάθεσιν του καταδυναστευειν καί άδικείν 
τους γείτονας των. Οί αστακοί ε’νοχλοΰσι τά οστρεα, 
και καιροφυλακτοΰσι διά νά τά καταφάγωσι. Μόλις 
το οστρεον άνοίγει τήν θυραν του διά νά άναπνεύση 
καθαρόν άέρα ή νά ροφήση ολίγον υδωρ, καί ό ρηθείς 
πανοπλίτης μηχανεύεται πώς νά τό προσβάλη. "Εν 
μεγα οστρεον παρετηρήθη είς τήν παραλίαν, άνοίγον 
τήν κόγχην του διά νά ύποδεχθη τά ε’περχόμενα υδα- 
τα τ ή ς ‘παλίρροιας- ό άστακός ε’ξέτεινε τους ερυθρόχροας 
βραχίονάς του τρις διά νά τό άρπάση, άλλ’ είς μάτην. 
Καιροφυλακτών έπί τέλους διά νά άνοιξη καί τετάρτην 
φοράν, έρριψε πανούργους έν πετράδιον μεταξύ τών δι- 
κλίοων του όστρέου, ώστε,μή δυνάμενον πλέον τό άθλιον 
νά κλεισθή-, έγινεν εύκολος βορά του δολίου άστακοΰ.

Ό τα ν  οί Κτένεις ε’γκαταλειφθώσιν άπό τά ένεκα 
τής παλίρροιας ά.ποχωροΰντα υδατα, άνοίγουσι τήν κόγ
χην των όσον δυνανται, καί κλείοντες αυτήν πάλιν β ί 
αιους, άναπηδώσιν ολίγον κατ’ολίγον πρός τήν θάλασ
σαν, και ούτως άποφευγουσι τούς κίνδυνους τής ξηρας.

Ο καλ,ουμενος ’Αργοναύτης άναδύει κατ’ άρέσκειαν 
εις την επιφάνειαν τής θαλάσσης, καί άν μέν παρατη- 
ρήση ότι είναι γαλήνη, μεταχειρίζεται δυο ή πλειοτέ- 
ρους εκ των ποδών αΰτοΰ άντί κωπίων- άν δ’ ευρη μέ
τριου άνεμον πνέοντα, συστέλ,λει τά φυσικά ταΰτα κω- 
πία, και άναπετασας είς τόν άέρα μίαν λεπτήν μεμ- 
βραναν αντι ιστίου, ουριοδρομεί ώς πλοίον. "Οταν δέ 
ΰποπτευθη κίνδυνον τινά, αίφνης είσφορεί άρκετήν πο- 
σοτητα υδατος είς τήν κόγχην του. καί βυθίζεται είς 
τον πυθμένα τής θαλάσσης.

Ο οε Ναυτίλος κατοικεί μαργαρίτινον παλάτιον, πε- 
ριεχον τριάκοντα ή τεσσαράκοντα δωμάτια. Τό εύρυ- 
χωροτερον ε’ς αυτών χρησιμεύει ώς ιδιαιτέρα κατοικία 
του, συνέχεται οε τοϋτο δώ εσωτερικών διόδων μέ όλα 
τα αλλα. Οταν ο καιρός ήναι είίδιος, οί τόν ωκεανόν 
περιπλεοντες απαντώσι μικρούς στολίσκους τών άτρο- 
μ.ητων τούτων θαλασσινών, με πολλ.ήν τέχνην διαπορθ- 
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μευοντων τά εύθραυστα μέν, ωραία δέ σκάφη τω ν όθεν 
και ελαβον τινες άφορμήν νά διίσχυρίζωνται, ότι ουτοι 
ησαν οί πρώτοι είσηγηταί τής ναυτιλίας.

lo  I  ιγαντώδες καλουμενον Μύδιον είναι άςιοπε- 
ρίεργον διά τό μέγεθος τον ό Λινναίος περιγράφει έν, 
το όποιον έζύγιζεν εκατόν ’εξήκοντα όκάδας περίπου, 
καί ¿χορήγησε μιας ήμέρας τροφήν είς εκατόν είκοσι 
άνθρώπους- διηγείται δέ οτι μέ τό βίαιον κλείσιμον 
τής κόγχης του ήδυνήθη νά κόψη μίαν κάμιλον (γου- 
μεναν) πλοίου. Τήν κόγχην ενός τοιουτου γιγαντιαίου 
Μυδιου ε’πρόσφεραν οί Ενετοί είς Φραγκίσκον τόν πρώ
τον τής Γαλλίας, όπου τήν μετεχειρίσθησαν ώς κολυμ- 
βήθραν διά τό βάπτισμα.

’Α γγλικόν  πλοίον ήραξέ ποτε είς τήν ερημόνησου 
τής Άναλήψεως, κειμεντ,ν εις τον ’Ατλαντικόν ’Ωκεα
νόν πλησίον τής 'Α γίας Ελένης, οπου ό Ναπολέων 
¿τελεύτησε. Πλήθος θαλασσίων χελωνών έξέρχονται 
είς τά παράλια τής νήσου ταυτης, ώστε, άφοΰ ε’χορτά- 
σθη το πλήρωμα του πλοίου άπό τό κρέας των, ε’ζώ- 
γρησαν και τινας επί σκοπώ του νά μεταφέρωσιν αϋτάς 
εις την Αγγλίαν. Ά λ λ ’ ολαι α ί . αίχμαλωτισθείσαι 
χελώναι άπέθαυον πριν του τέλους του διάπλου των 
έκτος μιας, ήτις, ε’πειδή έναντιώθη γενναίως, καί έχασε 
τόν ενα της βραχίονα ότε τήν συνέλαβον, ώνομάζετο 
άπό τους ναότας Λόρδος Νέλσων. "Οτε δ’ έπί τέλους 
εφθασαν είς τήν ’Αγγλίαν, ήσθένησε καί αυτή, καί 
ήτο σχεδόν ημιθανής- όθεν πρός παιδιάν ένεχάραξαν 
είς τό υποκάτω μέρος του οστράκου της τό ρηθέν επώ
νυμου, καί τήν έρριψαν είς τήν θάλασσαν. Μετά δύο 
έτη τό αυτό πλοίον υπήγεν είς τήν ιδίαν νήσον, καί 
οί ναΰται πάραυτα ήρχισαν νά σαγηνεύωσι τάς χελώ
νας. Μεταξύ άλλων άνέστρεψαν μεγάλην τινά, θέ- 
σαντες αυτήν ύπτιον, ως συνειθίζουν διά νά τάς κυρι- 
ευωσιν εϋκολωτερον άλλά πόσον έξεπλάγησαν ότε είδον 
τας λεξεις Λορδος Νέλσων ε’γκεχαραγμένας έπάνω της ! 
έξετάσαντες δέ, παρετήρησαν οτι τής έλειπε καί ό βρα
χέων, ωστε οεν εμεινεν αμφιβολία ότι ήτον αυτή ¿κείνη, 
την οποίαν προ δυο ετών άπεχαιρίτησαν είς τά παρά
λια τής Αγγλίας. Αλλα ποιος τήν ώδήγησε δυο χ ι 
λιάδάς μίλια διά τών άβόσσων τής θαλάσσης είς τήν 
πατρίδα της ; ’Ασθενής καί πληγωμένη πώς ήδυνήθη 
να ΰπερασπισθη ε’ναντιον τών παμφάγων κητών του 
ωκεανού ; Ε ίναι αρα ή πα 'ρίς έξίσου άγαπητή είς τόν 
κάτοικον τής εύρυχώρου θαλάσσης, ώς είς τό εναέριον 
πτηνόν, τό όποιον, έπανερχόμενον άπό τήν ένιαυσιον 
μετοικεσίαν του, κτίζει την φωλεαν του είς τό αυτό 
οενορον, και συνάγει τα ψ ιχία  άπό τό αυτό προαυλίου, 
οπου προ τινων μηνών ανεθρεψε τά νεογνά τέκνα του ;
I ις ουναται ν άποκριθή είς αύτάς τάς ¿ρωτήσεις, είμή 

ο δους πνοήν είς τούς άναριθμήτους κατοίκους τής θ α 
λασσής; Ί α  τοιαΰτα βέβαια άναλογιζόμενος ό Ψαλ- 
μωδος, εξεφωνησε τό “ Ώ ς  έμεγαλύνθη ja  =pya  σου, 
Κύριε, πάντα ε’ν σοφία έποίησας !”
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Ο Δ Ρ Υ Ο Κ Ο Λ Α Π Τ Η Σ .

01 Δρυοκολάπται είναι ίσως φυλή πτηνών τόσον πολυά
ριθμος, όσον οίαδήποτε άλλη εγνωσμένη- εΰρίσκονται δέ 
πολυετείς εις παν μέρος του κόσμου, εξαιρέσει της Νέας 
Ολλανδίας καί των Νήσων του Ειρηνικού Ωκεανού. ή  
τροφή των πτηνών τούτων συνίσταται κυρίως άπό δια
φόρων ειδών έντοκα, άτινα εΰρίσκονται έν μεγίστη άφθο- 
νία εις τους παρηκριακότας κορμούς παλαιών δένδρων- 
επειδή δέ ή τούτων άλωσις απαιτεί πολλα'κις μέγαν κόπον 
καί επιμονήν, ήτο χρεία νά προικισθή εκ φύσεως το πτη- 
νόν με τήν δύναμιν τού διατρυπάν το στερεόν σώρια τού 
δένδρου, έν ώ το θήραμά του υπάρχει κεκρυιεαένον επί 
τούτω, έχει τό ράμφος αυτού τον τύπον της σμίλης, καί διά 
τήν αιτίαν ταύτην εν άπό τα μεγαλήτερα Αμερικανικά 
ειοη επωνορεασυη ό Τέκτων των Δασών.

Θήραμα ζητών ό δρυοκολάπτης, περιστρέφεται εις τόν 
κορμόν του δένδρου μετά μεγάλης ταχύτητας, καί άνα- 
βαίνει γοργότατα διά της βοήθειας των ισχυρών ονύχων 
του καί τών βραχέων άδρών πτερών, έξ ων σύγκειται ή 
ουρά του. Τήν γλώσσαν έχει τό πτηνόν τούτο ΐδιαιτέοως 
πως κατεσκευασμενην, και τους μυς, δι ών αυτή κινείται, 
τεταγμένους περιέργως πως. Μέ τήν βοήθειαν τών μυών 
τούτων έμπορε! νά εξωθή αυτήν εις ικανήν άπόστασιν, 
καί νά τήν άποσυρ-ρ πάλιν μετά μεγάλης ταχύτητος- έχουσα 
δέ τρίχας εις τήν άκραν, χρησιμεύει καί δι" άλλον σκοπόν 
βυθιζόμενη εϊς τινα κοιλότητα κατά τό έμπροσθεν μέρος 
του κάτω ήμίσεως ράμφους του,ήτις αποτελεί δοχεϊον πο- 
σότητος κολλητικού ρευστού, καί καλυπτόμενη μέ τούτο, 
ριπτεται ακολούθως εν τώ μεσω τιον εντόμων, άτινα ποοσ- 
κολλώνται είς αύτήν, καί σύρονται εις τό στόμα του ορνέου.

Η δύναμις τού Αμερικανού δρυοκολάπτου, λέγει φυσι- 
κοϊστορικος τις, είναι τοσαυτη, ώστε είόον αυτόν ν άποσπά- 
ση κομμάτια φλοιού, επτά ή οκτώ δακτύλους τό μήκος, 
με ένα κτύπον τού ισχυρού ράμφους του, καί άρχίζων άπό

τόν κορυφαιον κλάδον ξηρού δένδρου ν’ άποσχίση τόν φλοιόν 
μεχρις είκοσι ή τριάκοντα ποδών εις όλίγας ώρας, πηδών 
προς τά κάτω μέ τό σώμα άνω έστραμμένον, ρίπτων τ-ήν 
κεφαλήν έκ δεξιών καί αριστερών, ή έπιστηρίζων αύτήν 
είς τόν φλοιόν, διά νά εξακρίβωση τό μέρος όπου οί σκώ- 
ληκες ήσαν κεκρυμμένοι, παρευθΰς δέ μετά ταΰτα άνανε- 
ονων τους κτύπους έτι ρωμαλεώτερον, καί καθ’ όλον τό 
διάστημα τούτο τρανοφώνως κελαδών πρός έκφρασιν της 
άγαλλιάσεώς του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ.

Ó ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΣ, ακόμη καί όπου διά προφανείς 
λόγους παρήγαγεν ασθενή μόνον πνευματικά αποτε
λέσματα , καί εκεί οιεσκόρπισε μικρότερος εΰεργε- 
σ[2ς> αιτινες κατέστησαν την οια των εθνουν ποόοόον 
αυτού τόσον εύγνώριστον, όσον τήν πλημμύραν τού 
Νείλου ή άποτιθεμένη π α χεια  ιλύς καί ή έξ αυτής 
προκύπτουσα γονιμότης. Τούτο αίνίττονται μ ε τ ’ ευ
σεβούς άγαλλιάσεω ς καί θριάμβου π ολ λο ί τών θεό
πνευστων επιστολών. Αί άπολογίαι τών πατέρων 
άποΟεικνυουσιν αύτό, καί τά υπομνήματα τής εξω 
τερικής ιστορίας άκουσίως μεν, άφθονους όμως, το 
επιβεβαιούσι. Πάσα πόλις, όπου το Ε ύαγγέλιον έκη- 
ρυχ,θη, παρισταται ως δείγμα  τής διορθωτικής επιρ
ροής του, και πληθύς εθνών μαρτυρούσε τό αύτό απο
τέλεσμα . Καί έν αυτή τη ίουδαία παρήγαγεν ό 
Χριστιανισμός αγάπην, έν ’Αθήναις ταπεινοφροσύνην, · 
έν Κορίνθω αγνείαν, καί έν Ρώ μη φιλανθρωπίαν,—  
καθαρισας απο ανθρώπινον αιμα το αύτοκρατορικον 
άμφιθέατρον, καί άποδείξας τόν Ρωμαϊκόν π ο λ ιτ ι
σμόν λαμπράν μόνον βαρβαρότητα. 'Υπό τήν α,α- 
λακόνουσαν έπιρροήν αυτού, λ έγει ό Ιερώνυαος, οί 
Αρμένιοι καταθετουσι τήν φαρέτραν των, οί θύννοι 

μανθάνουν νά ψάλλωσιν ύμνους εις δόξαν Θεού, ή 
ψυχρά Σκυθία θερμαίνεται διά τής φλογός τής π ί-  
στεως, καί τά στρατεύματα τών Γότθων συμπεριφέ- 
ρουσι σκηνας οι εκκλησίας. Ο Θεοδόσιος καί ο 
Ιουστινιανός έλαβον τούς κώδηκας αυτών κατά μέγα  

μέρος άπό τά θεόπνευστα χ ε ίλ η  του- οθεν καί δύνα- 
ταί τις νά είπη οτιτό  Ε ύαγγέλιον ένομοθέτησεν είς 
τούς Βισιγότθους καί Βουργονδούς, τούς Φράγκους καί 
Σάξονας, τούς Αογγοβάρδους καί Σικελούς. Είς τούς 
Ιρλανοους, ως και είς αλλα  πολλά  έθνη, έχάρισεν 

έγγραφον γλώ σσαν, καί κατέστησε τήν Ιρλανδίαν, 
οι έκατονταετηρίοας, τό πανεπιστήμιον τής δυτικής 
Ευρώπης. Τούς βαρβάρους τής Γερμανίας προήγα- 
γεν είς βαθμόν άνδρών, τάς δέ περιπλανωμένας φυλάς 
τών Σαξονων και Βοήμων άνύψωσεν είς πεπολιτισ μέ-  
νας κοινωνίας. Επλησίασεν είς τόν Δάνον, καί έκα- 
μεν αυτόν νά λησμονήση τάς πειρατικάς εξεες του- 
6 όέ Σβεκος καί Νορβεγός έστάθησαν είς τά ίδιά τουν
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όρια, παύσαντες τού έμπνέειν γενικόν τρόμον. Έ κά- 
λεσ ε τούς 'ρώσσους, Σιλήσους, καί Πολονούς νά συγ- 
καταταχθώσι μεταξύ τών έθνώ ν άφείλκυσε τούς Λ ι-  
βονούς καί ΙΙορτογάλλους άπό τά είδωλά των, καί 
έδίδαξε τούς Λιθουανούς λατρείαν άνωτέραν τής τών 
ερπετών ή τής τού ήλίου.

’Αρετή έξήρχετο άπ’ αυτού κατά πάντα αιώνα, 
καί είς πάσαν χώραν. Οτε ή Ρωμαϊκή αυτοκρα
τορία έτρεχεν είς φθοράν, τό Ε ύαγγέλιον έβράδυνε 
καί έμετρίασε τήν πτώσίν της. ’Ενώ σχεδόν ολα  
τά προειρημένα τής Εύρώπης έθνη εύωχοΰντο άπό 
άνθρωπίνην σάρκα, ή εθυον άνθρώπινα σφάγια είς 
τούς θεούς τω ν, τό Ε ύαγγέλιον έφάνη, καί άπέτρε- 
ψεν αύτά της φρικώδους δαιτος, καί κατέσβεσε τά  
άνόσια πυρά των. ’Αφού ή τών βορείων λαώ ν έπ ι-  
δρομή κατεκάλυψεν άπό νέον είδος βαρβαρότητος τούς 
Χριστιανικούς τόπους, τό πνεύμα τού Ε ύαγγελίου  
έπεφέρετο έπί τού χάους, καί βαθμηδόν έδωκεν είς 
αύτό μορφήν πεπολιτισμένου βίου. "Οπου δεν ήδύ- 
νατο νά καταπαύση τόν πόλεμ ον, έμετρίαζε τούλά- 
χιστον τά δεινά του. Ο Χριστιανισμός εύρήκε τόν 
δοΰλον άνδράποδον, καί συνέτριψε τάς άλύσεις του. 
Εύρήκε τούς πένητας— τούς πολλούς τών άνθρώπων
— καταπατουμένους- καί έδίδαξεν αύτούς νά άνορθω- 
θώσιν, άποτεινόμενος είς παν ο,τι θειον έν τή εξευ
τελισμένη  καταστάσει αύτών. Εύρήκε τήν γυναίκα
—  τό ήμισυ τής άνθρωπότητος— έπί τού έδάφους* καί 
έκτείνας είς τήν αδυναμίαν αύτής τόν προστατεύοντα  
βραχίονά του, άνήγειρε καί εθηκεν αύτήν είς τό π λ ά 
γιον τού άνδρός. Η φιλάσθενος νηπιότης καί τό 
άρρωστον γήρας ήσαν είς άπώλειαν έκτεθειμένα- ό 
Χριστιανισμός διέβη, καί έζωογόνησεν αύτά, έτοι- 
μάσας οίκημα δι’ έκαστον, καί γενόμενος ό τροφός 
άμφοτέρων. Ν αι, ό Χριστιανισμός εύρήκε τον ’Εθνι
κόν κόσμον χω ρίς ούδεν έλεημοσύνης κατάστημα. 
’Ερεύνησον τά χρονικά τού Βυζαντίου, καί τάς σ ελ ί-  
όας του Ποπλίου Βίκτορος, καί μολονότι τά μέν π ε 
ριγράφουν ολας τάς δημοσίους οικοδομάς τής άρχαίας 
Κωνσταντινουπόλεως, αί δε τής άρχαίας Ρώ μης, ού- 
δεμία λέξις εύρίσκεται είς οίονδήποτε περί έλεημο- 
νητικού καταστήματος. ’Ερεύνησον τά άρχαϊα μάρ
μαρα είς τά τής Εύρώπης μουσεία- κατάβα καί π ε-  
ρίελθε τάς οδούς τού 'Ηρακλείου καί τής ΓΙομπη- 
ϊας· έπισκέψου τάς ήρειπωμένας πόλεις τής Ε λ λ ά 
δος καί Ρώ μης, καί ίδε άν μεταξύ όλων τών λ α μ 
πρών λειψάνων αγαλμάτω ν καί άμφιθεάτρων, λουτρών 
καί σιτοθηκών, ναών, ύδραγωγείων, καί παλατίω ν, 
μαυσωλείων, κιόνων, καί θριαμβευτικών αψίδων, δυ- 
νηθής νά εύρης εν μόνον κλάσμα ή έπιγραφήν, δη- 
λούσαν οτι άνήκέ ποτε είς καταφύγιον άνθρωπίνου 
ένδείας ή άνθρωπίνου άθλιότητος. Πρώτην έκου-

σίαν καί δημοσίαν σύναξιν έπί σκοπώ έλεημοσύνης  
γνω ρίζομεν οτι έκαμαν αί έκκλησίαι τής Μακεδο
νίας διά τούς έν Ιερουσαλήμ πτω χούς άγιους. Τό 
πρώτον νοσοκομεΐον διά τούς πένητας γνωρίζομεν ότι 
έκτισε χήρα τις Χριστιανή. ’Ερεύνησον τά λεξικά  
τών αρχαίων γλω σσώ ν, καί ούτε τά όνόματα θέλεις 
εύρεΐν οσα ό θείος Χριστιανισμός έχρειάζετο πρός 
δήλωσιν τών έλεημονητικών καταστημάτω ν— ή να γ-  
κάσθη νά τά έφεύρη. Είς αύτόν άνήκουσιν ολα τά  
έπί γή ς πολυειδή άσυλα τών οπωσδήποτε δυστυ- 
χούντων.

Ο Γ Υ Π Α Ε Τ Ο Σ  Γ Ε Ν Ε Ι Α Τ ΗΣ .

ΤΟΥ αετού κατεχιορήσαμεν την φυσικήν ιστορίαν είς βελ. 
177 του δευτέρου τόμου, καί του γυπός είς σελ. 113 τού 
τρίτου τόμου της Άποθηκης. Ο παριστανόμενος ο ένταΰ- 
6α Γυπαετός Γενειάτης μετέχει άπό τους χαρακτήρας 
άμφοτέρων τών ήδη είρημένων όρνέων, κατώτερος μ.έν τού 
θηριώδους καί γενναίου άετου, όστις, περιφρονών τό σεση- 
πός πτώμα καί βδελυσσόμενος την δυσώδη εύιυχίαν, κατα- 
τρώγει μόνον ό,τι ό ίδιος έφόνευσεν· άνώτερος δέ του δει
λού, οκνηρού, άθυμου, καί μυσαρού 'Όπός, όστις περιορίζε
ται είς τήν κατάβρωσιν τών θνησιμαίων καί άκαθάρτων.

Ο Γυπάετος Γενειάτης, διεσκορπισμένος-τήδε κάκεΐσε 
είς όλα τά μεγάλα όρη τής Εύρώπης, Ασίας, καί ’Αφρι
κής, εμπνέει τρόμον είς τά ποίμνια τά βοσκόμενα έπί τών 
κατωφερειών, ή έπί τών μεταξύ κοιλάδων. Συνήθως έφοο- 
μα είς τόν αίγαγρον, τήν άγρίαν αίγα, τόν λαγωόν τών 
Αλπεων, καί τόν άρκτόμυν ώς έπιτοπλείστον, τά νεογνά, 

τά άσθενή, καί τά ανίσχυρα τών μεγαλητέρων τετραπόδων 
γίνονται θύματα αύτοΰ- κάποτε δέ, καί τά εύρωστα καί 
άκμαΐα. Πλέων είς τόν άέρα ΰπέρ τών χιονοσκεπάστων 
κορυφών τών εκπληκτικών Αλπεων, καιροφυλακτε! έωσου 
άπερισκέπτως ό- αίγαγρος νά πλησιάση είς κρημνού τινός 
εσχατιάν, ή νά διαπέρνα στενόν τι έξέχον όγκωμα- τότε 
δέ, αίφνης καί όρμητικώς, καθώς οί άπό τών όρέων εκεί
νων κρημνιζόμενοι τού πάγου σωροί, πίπτει κατ αυτού, 
καί ώθε! τό άβοήθητον ζώον είς τήν ΰποκειμένην άβυσσον
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επειτα $ε, άφου όλίγας φορα; ύπερηφάνως περιστοαφή, ώς 
διά νά θεωρήστι τα αποτελέσματα του αιματώδους έργου 
του, βυθίζεται κατόπιν αΰτοΟ, να εύωχηθή άπδ την πάλ- 
λουσαν ετι σαρκα. Σπανιιυς μέν έπιγειρίζεται νά μετα
φέρω ακέραιον τδ θήραμά του, ώς ό άετδς, καθδ μή εχων 
εζισου κραταιους όνυχας· αλλ άν εχη νεοσσούς, καταστί
ζει την σάρκα, καί μετακομίζει αυτήν μ.εληδόν εις τήν 
φωλεάν του. Μολονότι ό γυπαετός προτιμά νά ζή άπδ 
τους καρπούς τής ιδίας αύτου άρπακτικής δυνάμεως, δέν 
αποποιείται μ ολον τούτο ουδέ τδ σεσηπός πτώμα, τδ 
συνιστών τήν τροφήν του γυπδς, καί πολλάκις βλέπει τις 
αύτδν έ'ρποντα βραδέως επί του εδάφους πρδς τήν έλπι- 
ζομενην ευωχίαν, άφ’ ής συμμετέχει μετά πολλών όμοει- 
δών του.

Γα τολμηρά καί ισχυρά ταΰτα όρνεα είναι έκ τών με
γίστων του σαρκοβόρου είδους, τεσσάρων ποδών μήκος έχον- 
τα άπο του ράμφους μέχρι τής ουράς, εννέα δέ ή δέκα 
άπ ακρας εις άκραν τών έξηπλωμένων πτερύγων. Τδ 
ράμφος δεν είναι βραχύ καί απότομον ώς τδ του άετου, 
αλλα μεμακρυσμένον, συμπεπιεσμένον, αγκιστρωτόν εις τήν 
ακραν, έσκεπασμένον δέ εις τήν βάσιν μ.έ μαύρας γονδράς 
τ Ρι7α?! «ιτινες κρέμ,ανται άπδ τήν γωνίαν καί τάς πλευράς 
τής κατω γνάθου, ώς γενειάς· οθεν καί τδ όνομα γ ε ν ε ι ά -  
τ  η ς . Η κεφαλή είναι μ.όνον εις ολίγα μ.έρη άπτερος, 
ό δε τράχηλος ές ολοκλήρου ένδεδυμένος· Οί ταρσοί είναι 
βραχείς, καί έπτερωμένοι μέχρι τών δακτύλων. Τδ γε- 
νικδν χρώμα τών επάνω μερών είναι βαθύ λευκόφαιον, 
τού δέ τραχη'λου, στήθους, καί τών υποκάτω μερών λευκδν 
μετα κοκκινωπού τινδς φαιού.

Ο γυπάετος γεννά επί τής κορυφής τών ΰψηλοτέρων 
καί μάλλον δυσπρόσιτων κρημνών, μή κάμνων φωλεάν, 
αλλ αποθετών τα ώα του επί του γυμνού βράχου* είναι δέ 
δυο τον αριθμδν, λευκόχροα, μέ φαιά στίγματα.

Τα πτερά τών νεοσσών είναι πολύ βαθυτέρου χρώμα
τος παρά τά τών άκμαίων, εις μέν τά επάνω μέρη κατε- 
στιγμένα μέ λευκδν, εις δέ τά υποκάτω φαιά όντα· οθεν 
και τινες τών άρχαιοτέρων όρνιθολόγων, γνωρίσαντες τδ 
πτηνόν εις τήν ηλικίαν ταύτην, ύπέλαβον αύτδ ώς άλλου, 
διακεκριμένου είδους.

Α ν  ήθίλομεν ι’δείν άνθρωπον νά κράτη μικρόν τινα 
άμυδρόν λύχνον εις τήν χείρά του κατά τδ μέσον τής 
ημέρας μέ τά νώτα ¿στραμμένα πρδς τδν ήλιον, καί νά 
προσπαθη άναισθήτως νά καταπείση καί Ιαυτδν 
καί τους άλλους, ότι δέν έχει χρείαν τού ήλίου, καί ί 
ότι δ λύχνος του δίδει περισσότερον φώς παρά τδ λαμ- 
πρδν τούτο αυτόφωτου σώμ.α, πόσον μεγίστη κ α θ ’ ύπερ. 
βολ.ην ήθελεν είσθαι ή μωρία του ! Τδ παράδειγμα 
δε τούτο, μ’ δλον δτι και πολλά άπλώς, δεικνύει τήν 
άφροσύνην τών όσοι περιπατούν εις τους σπινθήρας 
τούς όποιους μόνοι των άναψαν, θεωρούντες ολως διόλου 
μέ καταφρόνησιν τον λαμπρόν τής δικαιοσύνης ήλιον.

Ε Κ ΔΡΟ Μ Η  Ε ΙΣ  ΤΗΝ Ν Ο ΤΙΟ ΔΥ ΤΙΚ Η Ν  ΠΑ ΡΑΛ ΙΑΝ 
Τ Η Σ  Κ Α Σ Π ΙΑ Σ  Θ Α Λ Α ΣΣΗ Σ.

[Συνέχεια άπδ Σελ. 174.]
’Επαρχία του Γηλανίου. "Ορια αυτής. Κάτοικοι. Ίλυάται ή 

Κουρδικαί φυλαί. 'Η  πρδς την ληστείαν κλίσις των. Μισο- 
ξενία αυτών, και γενικώς όλοιν τών εις τήν Άσίαν περιπλα- 
νωμενων φυλών. Άκρα φιλοκέρδεια, ήθη και έθιμα αυτών. 
Αί γυναίκες των. Συχναί μεταναστεύσεις, καί ή διάλεκτο’;  των. 
Τδ γένος τών Ταλισσών. Ποιον μέρος τής χώρας ενοικοΰσι. 
Γεωγραφική διαίρεσις. Τδ 'Ρωσσικδν καί Περσικόν Ταλίσσιον. 
Διοίκησις των Χάνιδων. 'Ομοιότης αυτών μέ τούς ίδιοκτήτας 
του Μεσαιώνος, εις τήν Ευρώπην. "Επαρσις αυτών διά τήν 
άπο τον Γεγκής-Χάν δοκουμένην καταγωγήν των. "Ελλειφις 
ιστορικών άποδείξεων. Ο ί Ταλισσοί κατάγονται μάλλον άπ» 
Καυκάσιου λαδν παρ’ άπδ Μογγολους. "Ηθη, χαρακτήρες, άν- 
δρία, καί ανεξαρτησία αυτών. Δεισιδαιμονία!, Ώραιο’της τών 
γυναικών. Ενδυμασία. Ά ρχαιότης τής γλώσσης. Διάλεκτοι 
διαιρορυον στασίμιυν καί πλανησιέδρων λαών τής νοτίου καί άρ
κ το» ; Περσίας, εχουσαι βάσιν τήν Πεχλβικήν γλώσσαν.

Η Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  τού Γηλανίου εχει περί τούς 420 τετρα
γωνικούς παρασάγγας, ήτοι μίλια ’Α γγλικά 1680 πε
ρίπου, καί εΓναι ή μικρότερα τών οσαι τήν σήμερον συν- 
ιστώσι τδ σεσαθρωμένον καί πανταχόθευ κλονούμενον 
τού Ίρανίου βασίλειον. Λύτη πρδς βορράν μέν χωρί
ζεται δια τού ποταμού Ά σταρά άπδ τού τμήματος τής 
χιΰρας Ταλίς ή Ταλιστάν, τδ όποΓον, μετά τήν ε’ν Τουρ- 
κομανζαΐ κλεισθείσαν συνθήκην (1828], παρεχωρήθη 
εις τήν 'Ρωσσίαν· πρδς δέ τήν μεσημβρίαν συνοοεύει 
μέ τήν Μαζανδερανήυ διά τού ρύακος Τεμακαμπουνίον, 
καί ούχί διά τού Μάρδου, ώς σφαλερώς άνέφερον γεω- 
γράφοι τινές- ε’νω πρδς δυσμάς εχει περίφραγμα φυσι- 
κδν τήν υψηλήν καί χιονόλευκον σειράν τού ’Ελβούρς, 
χωρίζουσαν αύτήν άπδ τήν "Ατροπατηνήν καί μεγάλην
Μηδίαν. ,

0 1  Ι Λ Υ Α Τ Α Ι  .

Οί κάτοικοι τού Γηλανίου διαιρούνται είς τρείς δια- 
κεκριμένας πάτριάς· αύται δέ είναι, οί αύτόχθονες. 
ονομαζόμενοι ιδίως Γηλανοί (οί Γήλαι τών άρχαίων 
μας)· οί Ταλισσοί, οίτινες είναι πιθανώς κατακτηταί 
ή άποικοι τού βορείου μέρους τής χώρας· καί ο! Κούρδοι 
ή Ίλυάτα ι, ύποδιηρημένοι καί ε’νταύθα, ώς αλλαχού, 
εις παμπληθείς φυλάς, ζωήν πλανήτιδα διαγούσας, 
και καταγομενας εμφανώς άπδ τών Δοκού σινών ή Κα· 
δουσίωυ, Άμαρδων, Κουϊντίων, Άναριακών, καί πολλών 
άλλων τοιούτων, οί όποιοι, καί είς τδν καιρόν άκόμη 
τού Στράβωνος, φυλάξαντός μας τά ονόματα τών βαρ
βάρων τούτων, ε’νωκουν είς τάς παρώρειας τών Άλπο- 
νίων. Οί μέν Κουιντιοι καί Άμάρδοι ύπάρχουσιν ετι 
καί σήμερον, αναλλοίωτου τήν ονομασίαν τού γεωγρά
φου Έλληνος φέροντες, και ε’νδιαιτώμενοι παρά τήν 
δυτικήν ζώνην τών ορίων, εγγύς τού ποταμού Μάρδου, 
έν τω νομω τού 'Ρεχμεταβάδ. Ά π α σ α ι αί νομαδικαί 
αύται φυλαί περιφέρονται κατά τήν ώραν τού 3-έρους 
είς τάς ύψηλοτερας θέσεις τού Γηλανίου, προτιμώσαι 
ομως πάντοτε τήν εκτενή καί δροσεράν πεδιάδα τού

’Π,υάται ονομάζονται είς τήν_ Περσίαν άπαντες έν γένει οί 
πλανήτιδα ζωήν διάγοντες, όποιοι είναι καί οί Κούρδοι. Σημ. Συν.

1842 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

Αροεμπιλιου, καί τών ’Αλπονίων τάς κορυφάς, όπου 
ϊύρίσκουσι δαψίλειαν νομής, καί πηγάς ΰδάτων κ α θα 
ρών άεννάους, πλεονεκτήματα ύπερσπανίζοντα είς τάς 
νάπας καί τά μεμιασμένα δάση τών ανατολικών πλευ
ρών τού Έλβούρς, ώσαύτως καί είς τάς πλειοτέρας νι- 
τρωδεις πεδιάδας τής ’Αδερμπιζάνης.

Αί φυλαί αύται είναι άξενοι, ουδέ διαφέρουσι ποσώς 
τών κυρίως Καρδουχων κατά τήν φυσικήν είς αυτούς 
επιρρέπειαν τού ληστεύειν. Έ χουσ ι καί αύται εξαί
ρετου χαρακτηριστικόν τδ φιλάρπαγον, ε’πίσης ώς οί κά
τοικοι τής Κουρδιστάν άλλά χωρίς νά δεικνύωσι καί 
τήν αύτήν τών ηθών άγριότητα, καθδ καταγινόμεναι 
σπανίως είς τδν πόλεμον, καί διάγουσαι βίου μάλλον 
ποιμενικόν. Ή  ειρηνική όμως αύτη ε’νασχόλησις δέν 
κατέστησεν είσέτι αύτονς ουδόλως εΐρηυαίους, ούδέ κα- 
τέστειλε τόσον τήν άρχικήν φύσιν τών παθών καί εξεών 
των. Ποτε δεν άμελούσι τήν παρουσιαζομένην ευκαι
ρίαν διά νά προσβάλωσι τούς μεμονωμένους οδοιπόρους, 
ή καί τά κατά τύχην πλησίον τών κατασκηνωμάτων 
αύτών διανυκτερεύοντα κιρβάνια, άπδ τά όποια, άρπά- 
ζοντες πραγματείας, ή οίαδήποτ- άλλα μετακομιζόμενα 
αντικείμενα, νομίζουσιν αύτά νόμιμον δι’ αυτούς λείαν. 
'Η  μέ τδν στάσιμον λαόν άδιάλειπτος ε’πιμιξία των δέν 
παρήγαγεν ούδεμίαν άγαθήν επιρροήν πολιτισμού καί 
ήθικομορφώσεως επ’ αυτών, ούδ’εδυνήθη ποτέ νά ελάτ
τωση τήν πρδς τήν ληστείαν ακάθεκτου ροπήν των, τήν 
διακρίνουσαν ούσιωδώς καί απανταχού τήν Κουρδικήν 
πάτριάν. Αί φυλαί τού Έλβούρς δέν είναι μολοντούτο 
αίμοβόροι ώς αί τής Κουρδιστάν άποφεύγουσι τδν φό
νον, ουδέ κακοποιούσι τούς οσοι, καταληφθέντες παρ’ 
αυτών, ¿γκαταλείπουσιν έκοντί καί ευβουλως τδ άπαι- 
τούμενον.

Είπομεν ανωτέρω, ότι οί Ίλυάται ούτοι είναι άςενοί’ 
καί δέν ε’λανθάσθημεν Ή  φημιζόμενη τών περιπλα 
νωμ.ένων φυλών φιλοξενία είς τάς ε’ρημίας καί τής ’Α 
σίας τά όρη είναι αρχαία ψευδής κατ’ εμέ παράδοσις, 
διαιωνισθείσα καί προληπτικώς δοξασθείσα ύπδ συγ
γραφέων, οίτινες, παρατηρήσαντες ικανήν ταυτότητα 
είς τά ήθη τών ’Ασιανών νομάδων και τών φυλών τών 
βιβλικών αίωνων, ε’συμπίραναν ότι καί αί ήθικαί καί 
λοιπαί βιωτικαί άρετα', καθώς επομένως καί ή κλασική 
εκείνη καί άφελής ξενία των, μετεδόθησαν άναλλοιώ- 
τως είς τούς διάγοντας σήμερον ζωήν όμοίαν τών τότε 
πατριάρχων. ’Αλλ’ ημείς, οί συζήσαντες συχνάκις 
μετά τών Κούρδων καί Ίλυατών, οί εΰρεθέντες πολλά
κις εν μεσω τών οδοιποριών καί εκδρομών μας είς τδ 
εσωτερικόν τής ’Ασίας, ήναγκασμενοι νά ζητήσωμεν 
άσυλον και είς τήν σκηνήν τού Κούρδου καί Τουρκο- 
μάνου, καί είς τήν καλύβην τού χωρικού, καί είς τδν 
σταύλον τού ποιμενος, ημείς, λέγομευ, ε’μποοούμεν νά 
εχωμεν διαφορετικόν φρόνημα χωρίς νά κατηγορηθώμεν 
ως άλαζονες, ή &ς εμπειρίαν καί πραγαατικήν γνώσιν 
τού αντικειμένου παντελώς μή εχοντες, καί νά ελέγξω- 
μεν άδιστάκτως τήν τρανήν κατάχρησιν τής λέξεως

ξ ε ν ί α ,  τήν γινομένην τοσάκις είς τάς περιγραφάς 
των ηθών καί ε’θίμων τών ’Ασιανών πλανητικών λαών. 
Τδ κατ’ εμέ, ομολογώ ότι δέν ηύτυχησα ν’ απαντήσω 
ποτέ αύτάς δικαιωμένας καί συμφώνους μέ τήν ιδίαν 
μου πείραν είς οσας χώρας δι=βην τής ανατολής· άλλ’ 
εξ ε’ναντίας, εύρον γενικώς τόσον τούς πολίτας, καθώς 
καί τούς χωρικούς καί νομάδας, εξίσου φιλοκερδείς, 
ρυπαρούς, καί φαύλους, πραγματευόμενους αείποτε, καί 
άδρώς πληρονομένους τήν παραμικροτέραν δούλευσιν ή 
χάριν. 'Όσον είναι μάλιστα ευκατάστατοι καί ύπολη- 
πτικοι, τοσον περισσότερον φαίνονται φιλάργυροι καί 
άπατεώνες. ’Εάν δέ ξένος τις λάβη υποδοχήν ύπδ τήν 
σκηνήν τού Κούρδου ή τού Ούσβέκου, τούτο συμβαίνει 
όχι άπο καθαρόν, άπλούν, καί αυθόρμητον αίσθημα φι
λοξενίας, άλλ’ άπδ πλεονεξίαν χαμερπή, ήτις είναι τδ 
πρώτιστον ε’λατήριον τών πράξεων όλων τών ’Ασιανών. 
Ηαρά τοίς Τουρκομάνοις μάλιστα κάποτε, είς άνταλ- 
λαγην τής γενομένης είς τδν ξένον δεξιώσεως, αίχμα- 
λωτίζουσιν αύτδν παρανόμως, καί τδν πωλούσιν ώς αν
δράποδου είς τάς κοινάς σωματοδημοπρασίας τής Χ ί 
βας καί Ούργγένζ, παραβαίνοντες ούτως τά ίερώτερα 
τής ξενίας δικαιώματα. Παρά δέ τοίς Κούρδοις καί 
Ίλυάταις τής Περσίας, ό ξένος είσάγεται μέν είς τήν 
εστίαν τής οικογένειας, άλλά μέ σκοπόν ΰπόκρυφον καί 
μ’ ελπίδα κέρδους. Ό  Κούρδος δέν άλλάσσει τήν ίδιά- 
ζουσαν είς αύτδν φύσιν, ούτε νά υποκρίνεται γνωρίζει 
τά πλέον ε’νδόμυχα αισθήματα τής ρυπαράς καί αργυ
ρωνήτου ψυχής του. Ή  πρόσοψις μεταλλικής ουσίας, 
ή οίουδήποτε πολυτίμου άντικειμένου, καίτοι μηδόλως 
γνωστού και άχρηστου είς αύτδν, προκαλεί τήν άπλη
στου ορεξίν του, ύπεγείρουσα είς τδννούν αύτού ιδέας άρ- 
παγής και φόνου διά τήν άπόλαυσιν τού ποθουμένου. 
Ευτυχής τωόντι ό οδοιπόρος, οστις, β ια σ θείςνά  κατα
φυγή τήν νύκτα είς σκηνην Κούρδου, εΰρήκε τήν επαύ
ριον σώα καί ανελλιπή οσα είχε φέρει μ εθ’ εαυτού ίμά· 
τια και λοιπά, καί δυνηθη νά άποφύγη τάς ύπερβολι- 
κας απαιτήσεις τού οικοδεσπότου, χωρίς νά συνεπισύρη 
καί τήν πάντοτε κινδυνώδη καταντώσαν μνησικακί- 
αν του.

Ή  ε’ντελεστέρα φιλοξενία, κα θ’ ημάς, είναι όχι ή 
ε’νιοτε απολαμβανόμενη ύπδ τάς σκηνάς τοιούτων βαρ
βάρων, άλλ’ ή τών πεπολιτισμενων εθνών, τών όποιων 
ή Χριστιανική διδασκαλία, ό έξευγενισμδς, καί ή πρό
οδος τών φωτων, ε’τελειοποίησαν τά ήθη, ύψωσαν τής 
καρδίας τούς πόθους καί τάς εμπνεύσεις, καί άνέπτυ- 
ξαν όλα τά γενναία καί εύγενή αισθήματα, τά κεκα- 
ρωμένα ή διεστραμμένα είς τδν άμοιρου ηθικής άνα 
τροφής άνθρωπον. Ε ίς τήν Ευρώπην δέν αίσθανόμεθα 
τόσου συχνά τήν άνάγκην τής ξενίας, όσον είς τήν 
Ά σίαν, όπου δε οδοιπόρος ϋπόκειται είς παντοειδείς 
στερήσεις, σκληραγωγίας, καί μύρια δεινά, διά τήν 
ελλειψιν τών αναγκαίων περιθαλπτικών μέσων. Παρ’ 
ήμίν τά ξενοδοχεία καί τόσα άλλα δημόσια καταστή
ματα ΰπάρχουσι πάντοτε άνεωγμένα διά νά δέχωνται
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ημέραν καί νύκτα τον πλούσιον, όμού με τον πένητα δω
ρεάν η χρηματικώς- ώστε δεν έχουν χρείαν νά προστρέ- 
χωσιν, ώς ένταύθα, εις ίδιωτικάς οικίας, η εις σκηνάς 
νομάδων, προς διανυκτέρευσιν η άνάπαυσιν τών κεκο- 
πιασμένων μελών των. ’Εάν δέ τά καταστήματα ταύ- 
τα δεν ΰπήρχον, κάνείς βεβαίως δεν ήθελε κρούσειν 
εις μάτην τήν θύραν του Ευρωπαίου διά προσωρινόν 
άσυλον.

"Απασα ή ιδιοκτησία του Ίλυάτου συνίσταται εις 
άγέλας κτηνών κερασφόρων, εις ίππους καί καμήλους1 
ταύτα είναι ή μοναδική του πλούτου καί τής ευζωίας 
του πηγή. Τά μεν πρόβατα καί αί αγελάδες χορη- 
γοΰσιν εις αυτόν αφθονίαν γάλακτος, ε’ξ ου κατασκευά
ζει βούτυρον καί τυρόν, καθώς άκόμη καί μαλλίον, με 
τό όποΓον υφαίνει τάς ε’νόυμασίας καί σκηνάς του, πω- 
λών ύστερον τό περισσευον. Οί δέ ίπποι καί αί κάμη- 
λοι, χρησιμεόοντα ώς άχθοφόρα ζώα, παρέχουσιν είς 
αυτόν καί εισόδημα άξιόλογον, πωλούμενα είς τάς άγο- 
ράς των πόλεων. Τήν ημέραν τά ποίμνιά του περι- 
πλανώνται ε’λευθέρως κ α θ’ δλας τάς πλευράς καί τούς 
μυχούς των βουνών, άναμηρυκιζόμενα τήν χλόην καί 
τό βρύον, τό πε-ικαλύπτον τήν ε’πιφάνειαν καί τάς 
χαραμάδας τών βράχων καί δένδρων τό εσπέρας 
ε’πιστρέφουσι πάλιν άφ’ εαυτών είς τήν σκηνήν του, 
ή οποία συνήθως χρησιμεύει καί είς τήν οικογένειαν 
ώς οίκητήριον, καί είς τά πρόβατα ώς μάνδρα. 
Κάποτε δ' έχουσι καί αί δαμάλεις καί αί φοράδες τήν 
άδειαν να είσέρχωνται συντροφευμέναι με τά νεογνά 
των. Ε ίς  τινας σκηνάς τά ζώα ταύτα είναι διακεχω- 
ρισμενα άπο τήν οικογένειαν δι’ άπλοϋ μόνον σχοινιού, 
σχηματίζοντος τό όροθέσιον μεταξύ τών διπόδων και 
τετραπόδων άλλ’ ή δια τομή αυτη θεωρείται σχεδόν ώς 
σημείον πολυτελείας καί άσυνειθίστου καλλωπισμού. 
Ή  κυριευουσα είς τάς κινητάς ταυτας οικίας σύγχυσις 
καί αταξία είναι θέαμα αξιοπερίεργου, άλλ’ ένταυτω 
ρυπαρόν καί άηδέστατον.

Κ α θ’ οδόν δντες, ε’φθάσαμεν μια τών ημερών είς 
φυλής τινός σκηνώματα- άφιππεύσαντες δι’ ολίγης ώρας 
άνάπαυσιν, ε’πλησιάσαμεν είς τήν πρώτην τυχούσαν 
σκηνήν, ζητούντες όξυνόγαλον πρός άνάψυξίν μας. 'Ά - 
πασαν την Κουρδικήν οικογένειαν εύρομεν καθημενην 
τριγύρω σωρού ξύλων αναμμένων ε’ν τώ μέσω τής σκηνής, 
πεπληρωμένης καπνού, υπέρ τών οποίων εκρέματο λέβης 
κατάμαυρος, περιέχων κρέατα κατακερματισμένα, καί 
άλλοκότως πως μαγειρευμίνα όμού με πιλαύϊον, δπου 
έκαστον μέλος τής οικογένειας, βυθίζον τήν άπό ρύπον 
καταχρισμένην χείρά του, ήρπαζε δραγμήν φαγητού, 
τήν όποιαν κατεβρόχθιζε ■ λαιμάργως, μέχρις οτου ε’ξέ- 
λειφε τέ'λος πάντων άπό τον λέβητα τό εδεσμα δλως 
διόλου. Η μ ε ίς  οί ταλαίπωροι, οί κατά κακήν τύχην 
μας εκεί παρευρεθέντες, προσεκλήθημεν παρά του άρ- 
χηγού τής οικογένειας διά νά συμμεθέξωμεν του ρυπα
ροί τουτου συμποσίου, του οποίου ή θέα μόνον προεκάλει 
είς Τιμάς ναυτιάσεις καί ανυπέρβλητον αποστροφήν

πλήν, με δλην τήν άγαθήν βουλησιν νά μή προσκρού- 
σωμεν είς τάς συνήθειας τών άνθρωπων τούτων, άπε- 
ποιήθημεν άποτόμως, προφασιζόμενοι άνορεξίαν. Τότε, 
στραφέντες πρός τόν οδηγόν καί τούς ύπηρέτας μας, 
προσεκάλεσαν αυτούς νά συγκαθίσωσι καί συμφάγωσι 
μετ’ αύτών. Οΰτοι, όλιγώτερον, φαίνεται, ευαίσθητοι, 
καί περισσότερον,πιθανώς, πεινασμένοι άπό ήμάς, ϋπεί- 
ξαν είς τήν πρόσκλησιν, λαμβάνοντες μέρος του συμ
ποσίου, καί περιποιήσεις παραδόξους άπο μέρους του 
οικοδεσπότου, τάς όποιας ήθέλομεν άναποφεύκτως άπο· 
λάβειν ήμείς αύτοί, εάν ε’δεχόμεθα τήν είς ήμάς πρό- 
τερον γενομένην πρόσκλησιν. Ό  Κούρδος, πρός τιμήν 
τών υπηρετών μας, άνακομβώσας καλητερον τήν χειρ ί
δα του φορέματος του, καί ε’μπήξας τήν χεΐρα βαθύτε
ρου είς τόν λέβητα, ελαβε φουχτιάν πιλαυίου μεμιγ- 
μένου με κρέατα, καί ποικίλας άλλας άγνωστους είς 
ε’μέ υλας, καί ζυμώσας αύτά είς τήν παλάμην τής 
χειρός του, ώστε νά σχήματίση βώλον συμπαγή, έπρόσ- 
φερεν αυτόν είς τόν πλησίον αύτού καθήμενον σύσσι- 
τον, ό οποίος, Πέρσης ών, τόν εχαψε προθύμως- τοιού- 
τον δείγμα φιλοφροσύνης εδωκεν επειτα καί είς τούς 
λοιπούς ύπηρέτας, τό οποίον ούδολως άπεποιήθησαν. 
Ό  εύγενής ουτος περιποιητικός τρόπος είναι αύτόχρημα 
Περσικός, καί ίδιος τών μεγαλητέρων, οίτινες θέλουν 
νά φανερώσωσι τήν πρός τούς υποδεεστέρους των εύνοιαν. 
Κάποτε ή εΰνοια αυτη δεικνύεται και ε’κφραστικωτερον, 
άλλά καί άηδέστερον, είς τόν ξένον ομοτράπεζου’ οΰτος 
προσκαλείται ν’ άνοιξη τό στόμα του, είς τό οποίου 
άποσφενδονίζετα,ι τό έκ βρωμάτων πολυσύνθετον σφαι
ριδίου μ’ ε’πιτηδειότητα θαυμαστήν.

Αί γυναίκες τών Ίλυατών είναι άσκεπείς, ούδέ κρύ
πτονται έμπροσθεν των ξένων, μέ τούς όποιους δυναυ- 
ται νά συνομιλώσιν ε’λευθέρως. Ή  ένασχόλησις αύτών 
είναι ή άμελξιςτών άγελάδων και αιγών, και ή κλώσις 
του μαλλίου διά τάπητας. Ύφαίνουσι δε καί τό είδος 
εκείνο τών πίλων, (κετζέδων), τών όνομαζομένων Ν ε - 
μ έ  δ , οί οποίοι εχουσιν είς άπασαν τήν Ά σίαν μεγί- 
στην τήν χρήσιν, είτε ώς καλύμματα τών άλογων, είτε 
ώς τάπητες πολλών σκηνών τής δευτέρας καί τρίτης 
κλάσεως του λαοί. Αί νεάνιδες όδηγουσι τά ποίμνια 
είς τά φορβαία μέρη τών κοιλάδων καί δασών, καί 
κατασκευάζουσι τόν τυρόν καί τό βούτυρον. Οί άνδρες 
μόνον κάθηυται άργοί, ή περιφέρονται είς τά βουνά, 
κρατούντες είς την χείρα το δορυ, και καιροφυλακτουν- 
τες μήπως λαφυραγωγήσωσι μεμονωμένου τινα διαβαί- 
νοντα οδοιπόρον.

Έ ν  τώ μέσω τών φυλών τούτων ϋπάρχουσι καί πολ- 
λαί άλλαι, αίτινες διάγουσι βίον μεταξύ τών περιπλα- 
νωμένων Κουρδών καί τών είς τήν γήν προσκολλημενωυ 
χωρικών. Τοιαύτη είναι ή πρός τήν περιπλάνησιν 
ισχυρά εξις τής πάτριάς ταύτης, ώστε δεν ε’μπορεί νά 
ε’γκαταλείψη όλοτελώς τόν βιωτικόν τρόπον τών προπα
τόρων της Τατάρων, καί νά παγιω θή διά νά σχημα- 
τίση λαόν ήθροισμένον, γεωργικόν, καί βιομήχανον. Α 
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φού δε σπειρωσι περί τα τέλη τού χειμώνος, μετανα- 
στεύουσιν άλλου, ζητοϋντες πάντοτε υδατα καί βοσκάς 
έν άφθονία, έπιφυλαττόμενοι νά ε’πανέλθωσιν είς τάς 
προτέρας θέσεις των διά νά θερίσωσι τούς καρπούς 
των σιτηρών σπερμάτων των.

Ε ίς τήν προσέγγισιν του χειμώνος, όταν ή είς τά 
δρη κατασκήνωσις καταντά" πλέον άφόρητος διά τήν 
δριμυτητα του ψύχους, τότε, χαλώντες τά πιλώδη οίκή- 
ματά των, φορτόνουσιν αύτά μ εθ ’ δλων τών λοιπών σκευ
ών και επίπλων, καί μετ’αύτών τάς γυναίκας καί τέκνα 
των, είς τά νώτα τών φορτηγών ζώων, καί καταβαίνου- 
σιν ούτως είς χαμηλοτέρας καί εϋκραείς πρός διαχείμα- 
σιν άρμουιας ζωνας. Οι δε περί τά Ά λπόνια ένδιαι- 
τωμενοι Ίλυάται, άφίνοντες τάς ύψηλάς άκρας τής ορει
νής ταυτης σειράς, εισχωρουσιν είς τό ένδότεοον τών 
ΰλωδών γαιών άπέναντι τής Κ ασπίας, πλησιάζοντες 
και μέχρι τών οχθών τής θαλάσσης, δπου διαμένουσιν 
εως δτου παρέλθη ό χειμών.

Ή  διάλεκτος αύτών είναι ή Ταταρική γλώσσα, πλήν 
διεφθαρμένη, είς τό άκρον λαρυγγόφωνος καί σκληρά, 
άλλ άρκετά εύκατάληπτος είς τούς γινώσκοντας καλώς 
την Τουρκικήν.

Ο Ι  Τ Α Λ Ι Σ Σ Ο Ι .

Μετα τους Ίλυάτας άκολουθούσιν οί Ταλισσοί, οί. 
τινες κατεχουσιν ολον τό βόρειον Γηλάνιον μεταξύ του 
ποταμού Ασταρά καί του νομού Γασκέρ. Ουτοι συν- 
ιστώσι τό τρίτον μέρος σχεδόν του λαού, καί άνήκου- 
σιυ εις γένος τελείως διακεκριμένου, καί κ α θ ’ ολα διάφο
ρον και τών πλανησιέδρων καί τών στάσιμων τής χώρας 
κατοίκων. Λέγονται δέ άπόγονοι τών Μογγόλων άλλ’ 
ή καταγωγή αυτη είναι άμφισβητήσιμος· καθότι οί 
χαρακτήρες του προσώπου των αναγγέλλουσι διαφορε
τικού έθνος, άλλαχόθεν καταγόμενον. Κατά τάς πα· 
τροπαραδόσεις των άπασα ή χώρα, ή σήμερον τδνομα 
1 αλις φερουσα, εδορυκτηθη παρά τών Τατάρων επί 
Γεγκης—Χάν, δστις, λέγουσιν, άπέστειλε συγγενή του 

.πίνα, 1 αλισιον καλούμενου, ίνα λάβη κατοχήν του ρη- 
θ=ντος τοπου. Ιουτο διολου δέν είναι παράδοξον, 
διότι αί κατακτήσεις τού Γεγκής, καθώς γνωρίζομεν, 
εςεταθησαν άπο του Ινδού ποταμού μέχρι του Εύξείνου 
Ποντου, και άπό τών κατακεκαυμένων παραλιών του 
Περσικού κόλπου εως τών καταψυκτικωτέρων ερημιών 
τής ^.ΐμηριας· το προβληματώδες είναι ή άπό τούς 
δορικτητορας Μογγόλους καταγωγή τών Ταλισσών, 
ένω ύπαρχουσιν ισχυρά, ηθικά καί φυσικά διδόμενα πο- 
λεμούντα την αξιωσιν ταύτην.

Ί ο  Περσικόν Ταλίς διεμερίσθη είς τμήματα δ ιά 
φορα, άπο τελουν τα τοσαυτας περιοχάς διοικουμένας υπό 
Χανιδων, άναγνωριζομένων παρά τής κυβερνήσεως, καί 
έχοντων ομοιότητα μεγίστην μέ τούς παλαιούς του με- 
σαιώνος τιμαριωτικούς δέσποτας. Α ί παρ’ αύτών δι- 
οικουμεναι γαίαι μεταβαινουσι δια κληρονομιάς είς τούς 
υιους, ή ε’ν ελλείψει αύτών είς τούς πλησιεστέρους κα- 
τιόντας, φυλαττομένης πάντοτε τής βασιλικής συναι-

νεσεως, δηλοποιουμένης διά τής συνήθους επισήμου 
άμφιασεως (χαλάτ)· δώρου, τό οποίον παραχωρείται 
ύπερ έκαστου διορισθεντος νέου Σατράπου, δντινα ευα
ρεστείται ό Σ ά χ  νά τιμήση. Ή  τοιαύτη άμφίασις, ση- 
μαίνουσα την εύνοιαν καί εύχαρίστησιν του άνακτος, 
πεμπεται κατ Ιτος καί είς όλους άνεξαιρέτως τούς δι- 
οικητάς^ των  ̂ ε’παρχιών ώς τεκμήριου μετεπικυρώσεως 
του αξιώματος τω ν ε’νω, τούναντίον, ή ελλειψις αύτής 
αποδεικνυει δυστυχίαν, Ικπτωσιν τών βασιλικών χα - 
ρίτων, και προσεχή του υπουργήματος άποβολήν. Τό 
δώρον ύφίσταται είς ε’πενδύτην μεγαλοπρεπή εύρύχωρον 
καί λαχούρινον, τιμής 10,000 εως 20,000 γροσίων, 
κατά τόν βαθμόν τού υποκειμένου, είς δ στέλλεται. Ό  
οε δεχόμενος αύτο οφείλει ν’ άντιπέμψη τήν διπλήν καί 
τριπλήν αςιαν τής βασιλικής δωρεάς είς χρήματα με
τρητά, τά όποία προσφέρονται επί δίσκου είς τόν β α 
σιλέα βασιλέων.

^Μετα την παρέκβασιν ταύτην ε’πανερχόμεθα είς 
τους Ί  αλισσίους Χάνιδας. Ουτοι ε’παίρονται μεγάλως 
οιά την οοκουμένην άπό του Γεγκής καταγωγήν των, 
καθώς οί χωρικοί αύτών νομίζουσιν εαυτούς παραδοτι- 
κώς γνησίους άπογόνους τών Μογγόλων. Ιστορικοί 
ομως τίτλοι δέν ύπάρχουσι πρός άπόδειξιν τής άληθείας 
τών τοιούτων ε’παξιώσεων. Μάλλον δέ άποδοτέα είς 
τον λαόν τούτον έτέρα γένεσις, συμφωνοτέρα μέ τούς φυ
σικούς καί ηθικούς ειδικούς χαρακτήράς του. Τό Μογ
γολικόν γένος, διατηρηθέν είς ολην σχεδόν τήν άρ- 
κτωαν Ά σίαν κ α θ ’ ολην τήν άδιαφθορίαν καί άκεραιό- 
τητα τής άρχικής του διαμορφώσεως, μάς παρουσιάζει 
τύπον περίσημον καί εύγνώριστον. Ή  εύσαρκία, ή 
μικρότης τού σώματος, ή πλατύτης τού προσώπου, ή 
έξοχή τών οστών τών παρειών, ή θέσις τών μικρών καί 
βαθέως ε’μπεπηγμένων είς τάς κόγχας των όμματίων, 
πλαγίως τεθειμένων, ή σιμότης τής ρινός, κτλ., χαρα- 
κτηρίζουσιν άλανθάστως τούς Τατάρους· ε’νώ οί Τα- 
λισσοι δεν μετεχουσιν ουδόλως τών διακριτικών τούτων 
σημείων τό μεγαλείον καί ή κομψότης τού άναστήμα- 
τος, ή ωραιοτης καί τό εύρυθμον τής φυσιογνωμίας των, 
φανερονουσι μάλλον λαόν καταγόμενον άπό μίαν τών 
αναρίθμητων εκείνων Καυκάσιων φυλών, τών όποιων 
έκληρονόμησαν όχι μόνον τήν προσωπικήν εύμορφίαν καί 
τών σχημάτων τό σύμμετρον κάλλος, άλλά καί τά άρ- 
ρενωπα και πολεμικά προτερήματα, τα διακρίνοντα 
κατεξοχήν άπαντα τά τάς Καυκάσιους χώρας ένοικούν- 
τα εθνη. Τό κυνήγιον είναι δ ι’ αύτούς ή εύαρεστο- 
τέρα καί συχνοτέρα ένασχόλησις, καί άγαπώσι μέ πά
θος την ιππηλασίαν και τα οπλα. Τρέφουσι δέ πρός 
τουτοις και μυστηριώδη τινα κλισιν πρός τόν τυχηρόν 
και πολεμικόν βιον, τήν όποιαν ό συνοικισμός, αί άρο- 
τρικαι εργασιαι, και ή πρός τους Χάνιδας υποταγή 
των, δεν ήλαττωσαν ποσώς. ’Ασμένως περιπλανώνται 
αναμεσον τών άπειρομεγεθών καί συνηρεφώι/ δρυμώνων, 
τών οποίων ε’ξεύρουσιν ή άνακαλύπτουσιν ένστιγματικώς 
τα έλαχιστα μονοπάτια καί τάς στενωτέρας έξόδους.
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Θαυμασίαυ δέ τόλμην καί άπτοησίαν δεικνύουσιν εις 
τήν καταδίωξιν του κάπρου (τον όποιον άν καί Μωα
μεθανοί ’τρώγουσι) τ ι ς  λεοπαρδάλεως καί βασιλικής 
τίγριδος- θηρίων, τά όποΓα άποκαθίστανται μάστιγες 
φοβεραί των ποιμνίων καί των άδέσμως βοσκομένων 
ίππων των. Ή  ε’πιδεξιότης αύτών είς τό πυροβολίζειν 
είναι άκρα· αί δέ βολίδες των παρατρέχουσι σπανίως 
του σκοπού- Αί σωματικαί ε’ξασκήσεις, είς τάς όποιας 
είναι φύσει έκδοτοι, κατασταίνουσιν αυτούς ευκάμπτους, 
ελαφρούς, καί ε’πιτηδειοτάτους είς ολα των τά κινήμα
τα. Ό  δέ χαρακτήρ των έχει άτίθασσόν τι καί άγριον, 
άλλ’ ε’νταυτώ σκυθρωπόν καί ανεξάρτητον, τό οποίον 
τούς κάμνει ύπερόπτας, δυσχαλινώτους,'καί συγκριτι- 
κως πρός τούς λοιπούς Περσας, ανυπότακτους εις τας 
αποφάσεις της αυθαιρεσίας. Πουποτ αλλού οεν άπην- 
τησα μεταξύ των στάσιμων λαών της Περσίας τοσαυ- 
την καταφρόνησιν της δουλείας, τοσαύτην άψηφησίαν 
των καθεστώτων, πλειοτέραν άνδρίαν καί άγαπην της 
άνεξαρτησίας, καί ζωηρότερου αίσθημα της άτομικης 
αξιοπρέπειας. Ό  άνθρωπος ε’ν τώ μέσω ορεινών δυσ
πρόσιτων φαράγγων καί μεμιασμενων ελων φυλαττει 
ε’γκεχαραγμένα είς εαυτόν αισθήματα τοσοΰτον μάλλον 
παράδοξα καί ε’κπληκτικά, δσον ή κατάστασίς του είναι 
ήμιβάρβαρος, καί ή θρησκεία του Μουσουλμανική. Τ ά 
δουλοπρεπή ήθη, ή παθητική καί άλαλος ύπόκλισις 
είς τούς μεγάλους του κράτους, ή χαμέρπεια των λοιπών 
Περσών, όλα ταΰτα είναι άγνωστα παρά τοίς Ταλισ- 
σοίς. Οί διοριζόμενοι παρ’ αύτοίς είσπράκτορες, ή 
όποιοιδήποτε άλλοι τής διοικήσεως ύπηρέται, οΐτινες 
φέροντ’ αλλαχού ώς όργανα συνήθη καταχρήσεων, β ι
αιοπραγιών καί πολυειδών κακώσεων, μεταχειρίζονται 
ε’υταΰθα τρόπους συμβιβαστικούς καί ύφος πραον διότι 
τό όποιον φέρουσι μεθ’ εαυτών φερμάνιον δέν ισχύει νά 
τούς προφυλάξη άπό την ε’κδίκησιν τών εντοπίων, ε’αν 
ήθελον καταχρασθή τουλάχιστον τής θέσεώς των. Έ ς  
άλλου δέ μέρους, οί Ταλισσοί χαίρουσι φυσικά προνό
μια, καθό κάτοχοι τόπου δυσβάτου, καί είς καθωπλι- 
σμένον στρατόν πάντη άπροσίτου, καί καθό προς του- 
τοις αξιόλογοι όντες πυροβολισταί. Έ ν  καιρω ανάγκης 
δυνανται νά συναρτίσωσι στράτευμα επιδεικτικόν άνα- 
βαίνον είς 10,000 άνθρώπων, καλών πολεμιστών, ύπό 
τήν οδηγίαν τών Χάνιδων, είς οΰς ή διοίκησις ε’νεπι- 1 
στευθη τήν φύλαξιν τών παραθαλασσίων όχι μόνον 
του Περσικού Ταλισσίου, αλλά καί μέρους έτι του Γη-
λανίου. (

Ή  σχέσις αύτών πρός τούς Χάνιδας είναι σχεσις 
ήμισειαστών, ώς ή τών πλ.ειοτερων, οιά νά μη ειπωμ=ν 
ολων τών λοιπών τής Περσίας γεωργικών λαών.^ Αί 
γα ια ι, τάς όποιας καλλιεργοΰσιν, είναι μέρη τινά τών 
κατωτέρων δασών, εκτεινόμενων άπό τάς ΰπωρείας τών 
βουνών μέχρι τής θαλάσσης, τά όποια τήδε κάκεΐσε 
άπέκδυσαν τών ύφ’ ών κατεκαλύπτοντο δένδρων, ή και 
λιμνία ήμιξηρανθέντα, χρησιμεύοντα μοναδικώς είς φυ
τείας ορυζώνων, διά τήν ίλυεσσαν φυσιν τής γης- Ου-

σης λοιπόν τοσοΰτον πεπλ.ηρωμ.ένης ε’λών και ύλημα- 
νουσης κα θ’ υπερβολήν, πάσα καλλιέργεια των δημη
τριακών καρπών, ε’κτός τοΰ όρυζίου, πάσα φυταλιά δέν
δρων καρποφόρων καί λαχανικών μένει ανεπίτευκτος. 
Ε ίς τήν άκαταλληλίαν ταύτην τής γης άς προσθίσω- 
μεν καί τήν αδιαφορίαν τών I αλισσών, οιτινες, ρ=πον- 
τες φυσικώςείς τα κυνήγια και τας πολεμικας ενασχο
λήσεις, άμελ.οΰσι τήν γεωργίαν, και τας βελτιώσεις των 
περιοχών των, αΐτινες διά τεχνητών διωρύγων προς 
ευκολίαν τής ε’κροής τών ακινήτων ύδατων ημπορουν 
νά καταστηθώσιν εύφορωταται.

Οΐ Ταλισσοί, καθό επείσακτοι ως κατακτηται και 
άποικοι, καίτοι προ αίωνων ενοικοΰντες τον χώραν, 
δέν ήδυνήθησαν είσέτι να συνειθισωσι τήν κακοηθη 
καί δηλητήριον τοΰ κλίματος επιρροήν· δι ήν αιτίαν 
βλέπουσιν εαυτούς βεβιασμένους τον μεν χειμώνα και 
τήν άνοιξιν νά σπέρνωσι τό όρύζιον, καί νά ε’κπληρωσι 
οσας γεωργικάς άλλας έχουσιν εργασίας- τό δέ θέρος, 
έγκαταλείποντες καί αύτοι, ως οι Ιλυαται, πανοικι τας 
είς τούς βάλ.τους καί δαση διεσκορπισμενας και απ 
άλλήλων διεστώσας οικίας των, νά καταφεύγωσιν είς τά 
πέριξ βουνά, οπου, εχοντες θερινας ςυλινας καλύβας, 
διαμένουσιν εκεί καθ’ δλον τό θέρος μακράν τών ενδη
μικών νόσων, αί όποΓαι τότε ε’πισκήπτουσι σφοδρώς είς 
ολας τάς παρά τήν Κασπίαν κειμένας χώρας.^ Περί 
δέ τό φθινόπωρου, δτε οί πυρετοί και αι λοιμικαί άσθι- 
νειαι ε’γγίζουσι πρός τό τέλος, καταβαινουσι παλιν εις 
τάς παραχειμασίας των, διά τήν θερισιν καί εναποί,α- 
μίευσιυ τοΰ προ τεσσάρων ή πεντε μηνών σπαρθ<=ντος
όρυζίου. ( τ__

Οί Ταλισσοί είναι λαός επίσης άξενοι, ως οί Κούρ
δοι, περί ών άνωτέρω έλαλήσαμεν, ίσως δέ καί φιλοκερ- 
δέστεροι αύτών. Ό  ξένος θεωρείται παρ’ αύτών μέ 
υποψίαν τινά καί δυσαρέσκειαν. Ό  κατά τύχην δια- 
βαίνων κάποτε τήν χώραν των Ευρωπαίος ύποκειται 
είς πολλάς δυσκολίας δι’ εύρεσιν νυκτερινού καταλύμα
τος. Ή  ύπόσχεσις άδράς ανταμοιβής πείθει μόνον 
τον οικοδεσπότην νά άνοιξη τήν θύραυ του δ ί  όποιον- 

" δήποτε ξένον. Ε ίς τά λοιπά τής Περσίας, έν^περι- 
πτώσει άποποιήσεως άπό μέρους τοΰ οϊκοκυριου, ό Ε υ
ρωπαίος ύψόνων τήν φωνήν ή και την χώρα ευρίσκει 
πού τήν κεφαλήν κλίναω άλλά τό βίαιον καί τελεσφό
ρον τούτο μέσον είναι άνάρμοστον καί ε’πικίνουον εδι·/ 
ό Ταλισσός παραχωρεί τόπον είς την εστίαν^του τότ= 
μόνον, οταν καλώς εύαρεστηθρ· κάνεις δέν δυναται να 
τον βιάση· διότι ποτέ δέν ύπείκ:·ι είς τήν άπειλήν, 
ήτις δέν κάμνει είς αύτόν κάμμίαν έντύπωσιν, και είς 
ήν άντιπαρατάττει αμέσως Η χειρότερον.  ̂ Τό μόνον 
δελέασμα, τό ούδετερόνον τρόπον ^τινα τήν προς την 
ξενίαν αποστροφήν του, είναι ή προσοψις τοΰ^νομίσμα
τος καί τής πυρίτιδος. Ό  υποδεχθείς είς την 1 αλισ- 
σικήν οικίαν Εύρωπαίος καθίσταται αντικείμενου της 
περιεργείας καί πολ.υπραγμοσυνης άπασης τής οικογέ
νειας. Οί άρρενες, άνδρες τε καί παίδες, ζητοΰσι
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κατά πρώτον νά Γδωσι καί νά μαλάσσωσι τά όπλα του· 
εκφωνοΰσι διά τήν επιτήδειον αύτών κατασκευήν, θέ- 
λουν νά τα οοκιμασωσιν, έρωτωσι την τιμήν των, καί 
τέλος προβαλλουσιν είς τον κάτοχου νά τούς τά πω- 
λήση ή χαρίση. Μετά τά οπλα ακολουθεί ή έπίσκε- 
ψις τής πυρίτιδος, άπό τήν όποιαν καθείς ζητεί μερι
δίου· πολλάκις είναι είς αύτούς πολύ προτιμότερα τών 
χρημάτων, καθό υλη άναγκαιοτάτη είς τά κυνήγιά 
των. Πας Ταλίσσιος άφοΰ εύχηθη τό Σελαμαλέκι 
είς τον ξένον οδοιπόρον, τον ζητεί πάντοτε όλίγην πυ
ρίτιδα.

Οι Γαλισσοι είναι δεισιδαιμονέστατοι. Ή  πίστις 
αύτών εις τας επωδας, βασκανίας, καί γοητείας, είναι 
μεγίστη. Οι ίδιοι αύτοί, αί γυναίκες των, τά τέκνα 
των, και οσα έχουσι τετράποδά ζώα, άκόμη καί οί ίέ- 
ρακες τών Χανιδων, είναι όλοι ε’σκεπασμένοι μέ φυλα- 
κτηρια, έγκολπια, και περιαπτα, ε’κτρέποντα τάς πονη- 
ρας και κινδυνώδεις επιροοιας των όρατών καί αοράτων 
οντων. Αι μεν στείραι προστρέχουσιν είς τούς ξένους 
’Αρμενίους καί Ευρωπαίους μάλλον παρά Μουσουλμά- 
νουί. ζητοΰσαι γεγραμμενην είς χαρτίον εύχήν, τήν 
οποίαν κρεμαζουσαι εις τον αύχενα των ε’ντός πανιού, 
ε’λπίζουσιν δτι παράγει τήν τεκνογονίαν. Οί δέ άσθε- 
νείς ζητοΰσιν άπο τους Μουλάδας γνωμικά ή τοΰ Κο
ρανίου άποφθ.-γματα, γεγραμμένα καί αυτά, καί τά 
όποια, φυλαττόμενα, φέρουσι παντελή Γασιν τών παθών, ι 
Έ χουσ ι πρός τούτοις καί γόητας καί γραΐδια καί άλ
λους τοιοΰτους θαυματουργούς, οΐτινες δυνανται διά 
φίλτρων νά προκαλέσωσιν έρωτα μεταξύ άνδρών καί 
γυναικών, κτλ.

Αί 'Γαλισσίόες είναι γενικώς εύειδέσταται- τό πρό- 
σωπον αύτών είναι στρογγυ'λον· τό μέτωπον έχουσι 
πλατύ, και ωραιως ανεπτυγμένου καί φαιδρότατου* τά 
δε ομ,ματα μεγαλα και μελανα, περικεκαλυμμένα μέ 
όφρΰς τοξοειδείς, τάς όποιας, ώς καί τά βλέφαρα, βά- 
πτουσι, κατά τήν Ιξιν τών Περσίδων, μέ κολλύριου, είτε 
πρός διαφύλαξιν τής κοινώς έπικρατούσης τό θέρος 
οφθαλμίας, είτε πρός έπίπλαστον άλλά βάρβαρον καλ
λωπισμόν, είς τούς Πέρσας άρέσκοντα. Οί τού προ
σώπου χαρακτήρες των παριστάνουσιν άναλλοίωτον κα
νονικότητα καί έκφρασιν, ένώ τό χρώμα τοΰ δέρματός 
των είναι ωχρόν αποτέλεσμα φυσικόν τοΰ κλίματος.

, Τ * φορέματά των όμοιάζουσι μέ τά τών λοιπών Περ- 
σίδων. Ή  πολυερρυτιδωμένη ε’σθής, ή μέχρι ποδών κα- 
ταβαινουσα, περιζωννυεται είς τό έπιγάστριον, άφίνου- 
σα άσέμνως γυμνήν τήν προτομήν, τήν όποιαν σκεπά- 
ζουσι μόνον άπό κόκκινου ψιλότατον χιτωνίσκον, έμ
προσθεν ήμισοσχισμενον. Έ χουσ ι δέ κάλυμμα τής 
κεφαλής μανδυλιον ως έπιτοπολύ χρωματισμένου, είς 
ό διδουσι τεχνηέντως μορφήν σαρικιού, κομψώς πως πε- 
ριτυλισσομενου.^ Συνειθίζουσιν όμως καί προπατοΰσιν 
ανυπόδητοι, καί χωρίς νά σαβανόνωνται ποτέ μέ τό 
άσχημον έκείνο κυανόχροον πανιον, τό όποιον τάς 
εςομοιοί μέ τάς μούμιας τής Αίγυπτου.

Η δε ενδυμασία τών άνδρών είναι άπλή καί 8λως 
οιαφορετικη τής τών Γηλών καί Κούρδων· παρεμφέρει 
δε τα μέγιστα με την τών Λεσγίδων τοΰ Καυκάσου, μέ 
τους^ οποίους έχουσιν άλλως τε πολλάς άλλας κοινάς 
ομοιοτητας. Δ ια σκεπήν τής κεφαλής μεταχειρίζον
ται χονδρήν προβέαν, κατεσκευασμένην ε’ν εϊδει καλ#υ- 
πακιου όπωσουν μυτηροΰ. Εχουσι δέ καί ε’πενδύτην 
πιλινον με κρεμαστάς χειριοας, ε’νω οι πόδες αύτών τυ- 
λισσονται με περικνημίδας δερμάτινους. Είναι ομως 
αείποτε περιεζωσμένοι μέ άκινάκην, διπλήν έχοντα 
ακήν, και καθωπλισμενοι με μακρόν τουφέκιον άπαράλ- 
λακτον ώς τό τών ’Αλβανών.

Η οιαλεκτος τοΰ λαού τούτου δέν έχει ούδεμιαν 
σχέσιν μέ τάς γνωστάς άλλας τής Περσίας καθομι- 
λουμενας παρα των I αταρων και Κούρδων διαλέκτους. 
Και με την Περσικήν αύτην δεν έχει παρά μικροτάτην 
συγγένειαν. Εύφωνίας δέν είναι άμοιρος- άλλ’ ή προσ- 
ωοία της είναι μάλλον έντονος καί άρρενώδης, προσή
κουσα είς λαόν ορεινόν καί φ,σεως πολεμικής. Διάφο
ροι περιηγηταί είναι γνώμης, οτι ή Ταλισσική γλώσσα 
είναι μ ίγμα τής 1 αταρικής, ή, διά νά είπωμεν καλη- 
τερον, τής Κακταίκής καί ΙΙεχλ ιβ ικής. ’Εάν ούτως 

τ5 τελευταίας γλωσσης στοιχείου πρέπει
να ύπερτερη παραπολύ τό ε’κ τής πρώτης· καθότι αί 
1 αταρικαί λέξεις άπαντώνται σπανίως καί ώς ε’πείσα- 
κτοι είς τήν ρηθείσαν διάλεκτον. "Αλλως τε ή υπερ
ίσχυσές τοΰ Π εχλιβή  είς αύτήν δέν έχει τι παράδο
ξου, οταν ενθυμηθώμεν οτι, είς τάς βορείους μάλιστα 
επαρχίας, γειτνιαζουσας με την Κασπίαν, ε’πεκράτησεν 
ε’πιπολυ ή άρχαία Περσική γλώσσα, ενώ είς τήν 
μεσημβρίαν, μετα την αλωσιν τοΰ τόπου, ύπέφερε με- 
γίστην άλλοίωσιν διά τής έπεισαγωγής ’Αραβικών 
λέξεων.

Κ αθ ον καιρόν ύπεδουλωθη ή Περσία (περί τά μέσα 
της 7ης εκατονταετηρίοος^ ύπο των στρατευμάτων τοΰ 
Καλίφου^ Όμάρ, διάφοροι φυλαί άπέφυγον τόν ζυγόν 
τών ’Αράβων μεταναστευ'σασαι πρός άρκτον. Μετά 
παρελευσιν ικανών χρόνων ε’νηγκαλίσθησαν μέν τόν 
Μωαμεθανισμόν, άλλά διατηροΰσαι πάντοτε τάς δ ια 
λέκτους των, καταγομένας κατά τό μάλλον καί ήττον 
έκ τής ΓΙεχλιβικής. Ενώ αι φυλαί αύται κατίφευγον 
είς τας βορεινας ερήμους τής Μηδοπερσίας, φέρουσαι 
μ εθ’ εαυτών τήν άνεξαρτησίαν των, αί νότιοι έπαρχίαι 
του Λοριστανίου, Κουζιστανίου, καί Κουρδιστάν, καθό 
χώραι δυσπρόσιτοι διά τήν γεωλογικήν αύτών μορφήν, 
και μεινασαι πολλούς χρονους έτι άπηλλαγμέναι τής 
Αραβικής οουλωσεως, εφυλαξαν καί φυλάττουσι πάν- 

,τα^  ^ΡΧαι”α ί  διαλέκτους των, καίτοι συμμιχθείσας 
εις το οιαστημα των παρελθουσών 12 έκατονταετηρι- 
δων με λεξεις Άραβοπερσικάς, πλήν ϊ χ ι  καί τοσοΰτον, 
ωστε νά ήναι καταληπταί είς τούς κατέχοντας μόνον 
τήν ’Αραβικήν καί Περσικήν, εάν δέν γνωρίζωσιν έν- 
ταυτώ καί τήν μητέρα όλων τών τής Περσίας πολυα
ρίθμων διαλέκτων, τουτέστι τήν Πεχλιβικήν. Αί δέ
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φυλαί, αί ένδιαιτώμεναι σήμερον εις τάς παρά την Κα- 
σπίαν χειμένας ε’παρχίας, και κατεξαίρετου είς την Μα- 
ζανδερανην, Γηλάνιον, και ’Αλβανίαν (Ί'αλις καί Δαγ- 
γεστάνιον) όμιλοϋσι γλώσσας, κοινήν βάσιν επίσης 
ε’χονσας την Π εχλιβ ικήν, ε’ξ ών ή Ταλισσία λογίζε
ται ή πλησιεστερα αντής.

"Γ,πεται συνέχεια.

Ι Ιθ ΙΚ ΙΙ  ΑΓΩΓ11 ΤΩΝ II Ω Δ Ω Ν .

Αί κατά κληρονομιάν άρεταί καί κακίαι. Παράδειγμα των γονέων. 
Όργιλότης. Ά οτασία . Καλλωπισμός. Ά πειλα ί και ποιναι. 
Εύμένεια.

ΑΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ καί αύθις ύπ’ ό'ψιν τό ’Εγχειρίδιου 
της Μητρός, ές ου κατεχωρήσαμεν άποσπασμάτια 
είς τούς δύο προηγούμενους αριθμούς, παρατρέχομεν 
καί άλλα πολλά ώφέλιμα, όσα ήδύνατό τις νά πρόσ
θεσή περί τής σωματικής των τέκνων αγωγής, με- 
ταβαίνομεν δέ είς τα τον νουν άφορώντα.

’Εάν άληθεύη οτι τά τέκνα σωματικώς δμοιάζουσι 
τούς γεννήτορας αυτών, πολλω μάλλον υπάρχει ή 
τοιαύτη όμοιότης ώς προς τάς νοητικας ιδιότητας, 
καί τάς ψυχμκάς διαθέσεις. Καθώς ή σωματική 
καλλονή ή άσχημία μεταδίδεται συνήθως από των 
γονέων είς τά τέκνα, ώσαύτως καί ή προς ίοιαιτέρας 
άρετάς ή κακίας επιρρέπεια μεταβαίνει άπδ γενεάς 
είς γενεάν. Πάθη, άτινα έκυρίευον τον πατέρα, βλέ- 
πομεν πολλάκις άκμάζοντα είς τον υιόν ή τον εγγο- 
νον ή φιλαργυρία, ή άσωτία, ή φιληδονία, ή ακρά
τεια, ή μνησικακια, το φιλεκΟικον, και άλλαι πολ- 
λαί κακίαι, καί αί άντίστοιχοι αυτών άρεταί, καται- 
σγύνουσιν ή τιμώσιν οικογένειας τινάς πολλούς κατά 
συνέχειαν αιώνας, καταντώσαι τρόπον τινά γνώρισμα 
αύτών, καί μόλις άλλως πως έξαλειφόμεναι είμή 
διά συνδρομής πολλών ευτυχών συνδυασμών. Ού- 
τος δέ ά στοχασμός πόσον πρέπει νά καθιστά πάντα 
γονέα επιμελή πασης αρετής, και πολέμιον ι.ασης 
κακίας! Η μήτηρ, διανοούμενη ότι τάς άρετάς ή 
κακίας της θέλουν κληρονομήσει οί υιοί καί αί θυ
γατέρες αυτής είς γενεάς γενεών, πόσον άγρύπνως 
όφέίλει νά περιθαΛπη μέν τας πρω .ά,, ν άποσοοη 
δέ τάς δευτέρας !

’Α λλ’ έκτος τής έμφυτου τούτης όρμής προς τό 
καλόν ή τό κακόν, τής μεταδιδόμενης υπό ταώ γ ο - ]| 
νέων είς τά τέκνα των, έχει προσέτι μεγίστην έπιρ- 
όοήν τό παράδειγμα, δι ού, αγαθού μέν όντος, ισχυ
ροποιείται πάν ο,τι καλόν έφερεν η ψυχή μεθ εαυ- 
τής είς τόν κόσμον, καί άδυνατίζεται βαθμηδόν καί 
εξαλείφεται πάν ο,τι κακόν πονηρού οέ και οιεστραμ- 
μένου οντος, παραλύεται μέν ή αρετή, ζωογονείται 
δέ ή κακία, "ϋθεν πρώτιστον καθήκον τών γονέων, 
όσοι επιθυμούν την ήθικήν μόρφωσιν τών τέκνων 
των, είναι νά δίδωσιν αύτοί τε και οι περι αύτους

παράδειγμα όλων « Οσα έστίν άληθή, όσα σεμνά, 
όσα δίκαια, οσα άγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα,» 
κατά τον ’Απόστολον, καί υπό την 'σιωπηλήν ά λ λ ’ 
ίσχυράν επιρροήν τοιούτου παραδείγματος θέλουν άνα- 
πτυχθή μέν καί άκμάσειν αί άρεταί, μαρανθή δ' αί 
κακίαι τών τέκνων των.

°Εν άπο τά πρώτα σφάλματα τής μητρός, κατά 
πολλούς τρόπους έπιζήμιον είς τό τέκνον, είναι ή όρ- 
γιλότης. Φύσει εύερέθιστος ή γυνή, καί ύποκειμένη 
είς πολλάς οχληράς φροντίδας καί ανησυχίας άφού 
κατασταθή μήτηρ, περισπωμένη άλλοτε άπό τήν 
δυστροπίαν τών θεραπόντων και άλλοτε απο την θο- 
ουβώδη αταξίαν τών τέκνων, παρασύρεται ευκόλως 
είς τήν οργήν, ήτις καί τήν πνευματικήν ήσυχίαν 
αυτής εξορίζει, καί τά τέκνα της ύπερ τό οεον εκ
φοβίζει.

Έ ν πρώτοι? λοιπόν, παρατηρεί ή τό Εγχειρίδιου συγ- 
γράψασα, οί γονείς πρέπει νά μετριάζωσιν, ή μάλλον είπεϊν 
όλω; διόλου νά έξαλείφωσι, τάς όρμητικάς διαθέσεις 
τουν, αϊτινες καταντώσιν αίτίαι θυμού είς τά τέκνα των 
διότι απορίας άξιον είναι τωόντι πόσον ταχέως ό ίδικός 
μας θυμός μεταδίδεται εις αύτά. Ομίλει προς το τεκνον 
σου μέ όργίλον τρόπον, καί μην άμφιβάλλης ότι μέ δυσα
ρέσκειαν σου θέλεις ίδεΐν είς την διαγωγήν του μέρος τού 
αύτου ιδιώματος. Πρέπει μέν νά έπιπλήττωμεν τά τέ
κνα μας, πρέπει νά τά παιδεύω μεν, πρέπει νά τά κάμνω- 
μεν νά μάς ΰπακούωσιν, αλλ εις ολα θελει προκυψει δι- 
πλούν τό όφελος, αν αί διαθέσεις μας μένωσιν όλως ύιόλου 
ατάραχοι· καί τωόντι ποιον όφελος νά προσμένωμεν, άν 
συνιστώ μεν μέ τάς παραγγελίας ο,τι άναιρεΐ το παρά
δειγμα ;

’Αλλο σφάλμα, βλαβερόν είς τήν ανατροφήν τών 
τέκνων, είναι ή άστασία, τό νά παιδεύωνται δηλαδή 
σήμερον διά πράςιν, ήτις χθες παρεβλεφθη, και αύ- 
οιον πάλιν θέλει λογισθήν ώσεί άθώα, ή τό νά φε- 
οώμεθα πρός αυτά ποτε μεν με θυμόν καί αύστη- 
ρότητα, ποτέ δέ μέ μεγάλην συγκατάβασιν καί γλυ- 
κύτητα, ώς αί ήμέτεραι υποθέσεις υπάγουν καλώς 
ή κακώς.

Αλλά λέγει τό Εγχειρίδιου, Αν επιθυμής, αδελφή μου, 
ν’ απόκτησης τό σέβας καί τήν αγάπην τών τέκνων σου,

. πρέπει νά φυλάττη: σταθερότητα είς τήν διαγωγήν σου·
! πρέπει νά διευθύνησαι είς τάς πράξεις σου άπό μόνον τό 
I ορθόν, καί όχι άπό τάς όρμάς τών διαθέσεων, καί τών 
! κατά πεοίστασιν διαφόρων σου 'κλίσεων. Ολοι τωόντι 

έχομεν τας καλας και κακας ώρας μας, και πολύ.ακις δο 
! κιμάζομεν μεγάλην μεταβολήν είς τάς διαθέσεις ημώ ν καί 
I τά αισθήματα- άλλ' άς προσέχωμεν καλώς νά μή δεικνυ- 
; (,>αεν ποτε τοιαύτας μεταβολάς εις τήν εξω τερικήν ¿ια- 
I γωγην μας.

1 ^ 2 .  ΑΠΟΘΗΚΙΙ ΊΩ Ν  ί

Πολλάκις βλέπομεν είς οικογένειας μεγάλην τα- 
ρκχην εκ μηδαμινών αιτιών προερχομένην καί 
τουναντίον, σπουδαία ηθικά δεινά ώς ασήμαντα πα- 
ραβλεπόμενα.

Ποσάκις παρετήρησα μητέρας μάλλον τεταραγμένας, 
και παιδια μάλλον ανήσυχα και πεφοβισμενα, διότι έξε- 
σχισθη η έλερώθη τό φόρεμά τουν, παρά διότι έψεύσθησαν, 
/] εφανησαν σκληρά ! Εόω λοιττον το αικροτερον καλόν 
ττροτ^ααται απυ το ρ.εγαλν)τερον, και ό πρώτος σκοπός της 
χρχσττ,ς ανατροφής Αίολου παραμελειται.

31ε «δυσαρέσκειαν πολλάκις βλεποριεν οτι και τά φοοε- 
ματα γίνονται αιτία ερι^ος καί άγανακτησεως. Η κα- 
θαριότης τωόντι είναι αναγκαία· καί ή κομψότης δεν είναι 
καθ εαυτήν κακόν αλλ ο,τι χρειάζεται πασαις δυνάμεσι 
να προσπαθώμεν ν άπομακρύνωμ,εν άπό τά τέκνα μας 
είναι ή υπερβολική επιθυμία τών κομψών ενδυμάτων, ή 
μάλλον ειπεΐν ή άφοσίωσις είς τους στολισμούς, ήτις προ
ξενεί ύπερηφανίαν, ζηλοτυπίαν, καί έριδα, καί ούτω πολ- 
λακις βλάπτει καιριως και τών γονέων καί τών τέκνων 
τάς διαθέσεις.

Οτι τα τέκνα πρεπει εκ πρώτης ηλικίας νά όιδά- 
σκωνται τήν ύπακοήν, οτι τό θέλημα τής μητρός 
πρέπει νά ήναι είς αύτά ό νόμος καί ό κανών καί ό 
μόνος οοηγος τής οιαγωγής των, καί οτι χωρίς τοι- 
αυτης βάσεως πάσα παίδων αγωγή είναι άστήοίκτος 
και σαθρά, όμολογείται ύπό πάντων. Α λλά ποός 
καθυποταξιν και διοίκησιν έν γένει τών τέκνων υ,ετα- 
χειριζομεθα φοοερισμους και ποινάς, καί τούτων γ ί
νεται αληθώς μεγίστη κατ^ -ρησις ενίοτε. Πεοί 
τής υποθεσεως ταύτης καταχωροϋμεν τάς έπομένας 
παρατηρήσεις έκ τού Έ γχειοιδιου- _

Οι γονείς δεν πρέπει να έπιχειρ.’ζωνται νά καθυποβάλ- | 
λωσι τα τέκνα είς τήν εξουσίαν των, ώς ό γεωργός ήθελε | 
καθυποβάλει ζωόν τι. Τό παιδίον πρέπει νά καταπείθηται | 
εις τροπον, ώστε καί με τήν συνείδησιν αυτού νά καταδι- ! 
κα,η τήν ιδίαν του διαγωγήν, καί νά δέχηται ή συ/ως 
τήν έπιβαλλομενην εις αυτό ποινήν ένεκεν τής παεαβά- 
σεως του. Χρεωστουμεν νά προσέχωμεν τά μέγιστα όταν 
θέλωμεν νά φοβερίσωμεν τά τέκνα μας. Αν δεν φέρων- 
.αι καλώς, και κρινωμεν ότι είναι ανάγκη παιδείας, τ.οέ-

να πασχισωμ,εν ώστε νά καταλάβωσι τήν φύσιν τού 
σφάλματος των, καί τότε χωρίς αλλο νά τά παιδενωμεν. 
Πλήν ας προφυλαττώμεθα άπό τάς συνήθεις μέν, βαρβά
ρους όμως καί χυδαίας ταύτας φράσεις, « Θά σέ σκοτώ
σω·» η, « Αν τό άκούση ό πατήρ σου, θά σέ πνίξη*» 
και τα τοιαΰτα. Αί εκφράσεις αυται είναι πάντη άνά:- 
μοστοι είς ̂  τά στόμ.ατα τών γονέων, διότι, παρεκτός του 
ότι είναι διόλου ψευδείς, καταστρέφαυσι καί τά θεμέλια 
•η, υποταγής^καί υπακοής. Τό παιδίον γνωρίζει ότι οί 
γονε·.ς αυτού δεν έχουν σκοπόν νά βάλωσιν είς πράξιν τοι-
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ούτους φοβερισμούς, άπειράκις καί πρότερον έκφωνηθέντας, 
μηόεποτε δ εκτελεσθεντας. Γνωρίζει μέν ότι ενδέχεται 
κάποτε ν ακούση κάμμίαν δυνατήν φωνήν, άλλ’ αναμφί
βολος αί τοιαύται άπειλαί τής μητρός ή τού πατρός δέν 
θέλουν πραγματοποιηθήν όΌεν καί περιφρονούνται.

ΓΙρεπει να προσεχουσι τα μέγιστα οί γονείς νά μή αε· 
ταχειριζωνται άόιακρίτως το ξύλον, νά μή έπιπλήττωσιν 
αυστηρώς τά παιόια, να μ.ή τά κλείωσιν είς σκοτεινά κα- 
.ωγεα η δωμάτιά, και αλλα τοιαύτα* πρό πάντων δέ νά 
μή τά τρομάζωσι φοβεοίζοντες αύτά μέ ανύπαρκτα πράγ
ματα, ιός με τά λεγομενα στοιχεία, μέ τούς βοοβόλακας, 
κτλ. Αν ή μήτηρ ήναι ύπόχρεως νά παιδεύση τό τέκνον 
της, έμπορε·, νά τό κλείση δι’ ολίγη ν ώραν είς φωτεινόν 
τι όωματιον, να το εκβαλη άπο τήν τράπεζαν, ή *νά τό 
κάμη μονον νά ύποφέρη τάς φυσικάς σ-υνεπείας τού σφάλ
ματος του. Προσέτι, δέν αρμόζει ποτέ νά παιδεύωμεν 
·α τ ίκνα μας δια πράςεις, γενομένας άπρομελετήτως καί 
κατά συμβεβηκος· πρεπει μόνον νά συμβουλεύωμεν αύτά 
νά ήναι προσεκτικά είς το μέλλον. Πολλοί όμως δεικνύ- 
ουσι μεγιστην δυσαρέσκειαν, καί παιδεύουσιν αϋστηρώς τό 
άθλων τεκνον, διότι έσπασε χωρίς νά θέλη πινάκιόν τι, ή 
διότι έςεσχισεν ή ¿λέρωσε τά φορέματά του ! ’Αλλά τοι
ουτοτρόπως έμπορούμεν νά έλπίσωμ.εν ότι θέλουν όδηγηθή 
τα τέκνα είς τό όρθώς κυβερνάν τάς διαθέσεις αύτών, ή 
εις τό διακρίνειν τό καλόν άπό τό κακόν :

Τελευταίου, απόσπασμα έκ του Εγχειριδίου τής 
Μητρος θελομεν καταχωρήσει το επόμενον, άφορών 
τήν καλλιέργειαν τής ε ύ μ ε ν ε ί α ς  ‘ καί τήν εμ -  
πνευσιν αυτής είς τάς καρδίας τών τέκνων. Είς την 
μικραν ηλικίαν του παιοιου ούναται νά διδάσκη αύ- 
την ή μητηρ με την φωνήν, μέ τό πρόσωπον, καί 
έν ένι λόγω μέ τήν διαγωγήν της. Οταν δέ τά 
ύψηλα οώρα τού λαλείν καί συλλογίζεσθαι άναπτυ- 
χθώσι, ούναται νά εντύπωση αυτήν καλήτερον είς τόν 
νούν τού φιλτάτου της, παριστώσα τήν αγαθότητα τού 
ΓΙατρος ημών τού εν ουρανοίς, όστις τόν ήλιον αύτοΰ 
ανατέλλει επί πονηρούς καί αγαθούς, καί βρέχει επ ί 
δικαίους καί αδίκους.

Ι α  πρώτα αίσΟήυ,ατα τηςεύαενείας φυσικώς διεγείρονται προς 
εκείνους, οιτινες^ φροντίζουν υπέρ ήαών, και λααέάνουσι αερος 
Vn δυστυ/ί-χς· (̂ Οεν και βλε'ποαεν ότι ή πρός τους
αδελφόυ; αγάπη, ώς  ̂και ή πρός του; γονεϊς, εΤναι βαΟε'ιυ; ερ^ι- 
ζολίχενΓ) εις την καρόιαν ικας, και πάντοτε γρείας τυ^ούσης άνα- 
φαίνεται ει; τας ευγενεϊς ψυ/άς. Αλλα, ικολονο^ι ή άγάττη αυτη 
αναπτύσσεται καθ Ικάστην, απαιτείται όυιοίς και δ κανονισμός 
της μ,ητρικης φροντιόος, ώστε δι’ αύτου να καΟοααλύνωνται αί 
των αόελφων αικραί διάφορά», καί να στερεόνηται ή φιλοστοργία 
των.— Είς τας οικιακά^ συνομιλίας πρεπει συ/νάκις να αναφερω- 
μεν είς -πχ τέκνα μας αδελφικής άγα7της παραδείγματα °Εν εκ 
τούτων είναι το τού Γιτου καί τού αδελφού του Δομιτιανού. *0 
Αομιτιανος, φύσει κακός ών και διεστραμμένος, εφέρετο μέ υπεο- 
βοΛίκην σκληρότητα προς τβν αδελφόν του, και είχε μεγάλην έπι- 
Ουμιαν να τον δλαπτη, καί πολλάκις άφού ό Τίτος ελαβε την ε ξ ο υ 

σίαν, καί εγινεν αυτοκοάτωρ, έπροσπάΟει δ Αομιτιανος νά διεγείρη
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το  σ τρ ά τευ μ ά  του εις ε π α νά σ τα σ ιν . Ά λ λ ’ εξ ενα ντία ς, ό Τ ίτ ο ς  
Ιφ έρετο  π ά ντο τε  μ έ  γ λ υ κ υ τη τα , κ α ί ω μ ίλ ες  π ε ρ ί αύτοΰ μ έ  αδελ
φ ικ ήν  α γ ά π η ν , κ α ί δέν εστεργε π ο τέ  ν ’ άκουση τ ι  π α ρ ά  τω ν  άλλω ν 
εναντίον του , κ α ί δτε ήσαν  μ όνο ι, δέν έλειπ ε  νά  τον π α ρ α κ α λ ή  
νά δεικνυη  κ α ί αυτός τ ά  ίδ ια  α ισ θ ή μ α τα .

Η  Ε λ λ η ν ικ ή  ιστορ ία  μ α ς  παρουσ ιά ζει τό εφεξής άξιόλογον 
π α ρ ά δ ε ιγ μ α ·— 'Η  Ά θ η ν α ίς  ή το  β υ γά τη ρ  του ’Α θηνα ίου  σοφιστοΰ 
Λ εοντίου, κ α ί έδ ιδ ά χθ η  π α ρ ’ αύτοΰ τά ς  Ιπ ισ τ η μ α ς  κ α ί τή ν  μ υθο
λογία ν τω ν  Ε λ λ ή νω ν . 'Ο  π α τ ή ρ  της, επερειδόμενος εις τή ν  ¿αραι
ό τη τα  κ α ί τ ά  π ρ ο τερ ή μ α τα  τή ς  θ υ γα τρ ό ςτο υ , έμοίρασεν ολην τή ν  
π ερ ιουσ ία ν του  εις τοίις δυο αδελφούς τη ς , κα ί εις αύτήν  δέν άφήκε 
σχεδόν τ ίπ ο τε . Λ υ π ο υ μ ενη  ή ’Α θ η να ίς  δ ιά  το  άδικον τοΰτο , π α -  
ρεκάλει το ίις άδελφούς τ η ς  νά άναιρε'σω σι τή ν  διαθήκην  του π α -  
τρος τ ω ν , κ α ί νά  δω σιοσι κ α ι εις αύτήν  τό  άνάλογον μ έρ ο ς της· 
ά λ λ ’ εκείνοι εμενον κ ω φ ο ί εις τά ς  δεήσεις τη ς . Α ί θεία ι τή ς  ν ε -  
ανιδος β λεπου σ α ι τή ν  κ α τά σ τα σ ιν  α ύτή ς, ή να γκ ά σ θη σ α ν νά έ γ κ α -  
λεσ ω σ ι τους άστοργους ανεψ ιούς εις Κ ω ν σ τ α ντ ινο ύ π ο λ ή , όπου ή 
Ά θ η ν α ις  κ α τά  θείαν πρόνοιαν έγ ιν ε  σύζυγος του τό τε  αύτοκράτο- 
ρος Θεοδοσίου του Μ ικρού, δ ιδα γθε ίσ α  τή ν  Χ ρ ισ τια ν ικ ή ν  θρη
σκ είαν , κ α ί δ ιά  του ιερού β α π τ ίσ μ α το ς  μ ετο νο μ α τθ εΐσ α  Ε υδοκία . 
Ε ις  το  υψος τη ς  δυναμ,εως κα ι εςουσίας ευρ ισκόμ ενη , δέν έμ νη σ ι- 
κακησεν εις τους αόελφους τη ς , α λλά  π α ρ α δ λ έψ α σ α  όλην αύτώ ν 
τή ν  β α ρβ α ρότη τα , τοίις άνεβ ίβασεν εις τά ς  κύριοι τέρ α ς θέσεις, 
τους έ χα ρ ισ ε  διάφορα π ρ ο νό μ ια  κα ί δώ ρα , κα ί τοίις ε ίπ ε  μ ά λ ισ τα , 
π α ρ α τη ρ ο ύσ α  τή ν  μ εγ ά λ η ν  τ α ρ α /ή ν  τ ο π  κ α θ ’ ή ν  σ τ ιγ μ ή ν  έ π α ρ - 
ρησιασθησαν ενω π ιόν  τη ς , ό τι, « Α ν  δέν μ ’ Ισ ιά ζετε  ν ’ άιοήσω 
τή ν  π α τρ ίδ α  μ ο υ , Οεν ηθελον ε ίσθα ι ικανή νά σας δείξω  τά  σηυ.εία 
τ σ ύ τα  τ ή ς  αδελφ ικής υ.ου α γ ά π η ς .»

ΠΚΡΙ Τ ο ν  ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
Α δ ϊΝ Α Τ Ο Ν  είνα ι να ε’ννοήση τις κα.3·’ ολην την εκ- 
τασιν όλα τά άγα,Τά. όσα ή άν3-ρωπότης άπέλαβεν άπδ 
τήν σύστασιν του Σαββάτου. Το Σάββατον, εΓπεν 
ό Κύριος ήμών, διά τον άνθρωπον ε’γένετο. Δεν ε’συ- 
στηΤη διά κανεν ιδιαίτερον έΆνος, λαόν, ή αιώνα, 
αλλα δια τον ά ν 3 · ρ ω π ο ν ,  δι’ όλον το ανθρώπινον 
γένος, εις πάσας τάς χώρας καί είς πάντας τους αίώ- 
νας, μεχρις ου νά ε’κλείψη ο άνΒ-ρωπος άπδ τήν γην.

Η  συστασις του Σαββάτου δεν εΓναι πρόσφατος' εξ 
εναντίας, τοσον παλαιά,οσον ό κόσμος ούτος, γενομένη 
κ α 5 ’ δν χρόνον ε’τελείωσεν ό Θεός τδ έργον τής δημι
ουργίας. Ε ίς  τδ δεύτερον κεφάλαιον τής Γενέσεως 
μας λέγει ό Μωϋσής, δτι ε’ν τη ημέρα τή εκτη συνετέ- 
λεσεν ό Θεος τα £ργα αύτοΰ ά ε’ποίησε, και ευλόγησεν 
ό Θεδς τήν ημέραν τήν έβ δ ¿μην, καί ήγίασεν αυτήν. 
1 ις ουναται ν άμφιβάλη ότι· τήν ημέραν ταύτην διέ- 
κρινεν ό Θεδς ουτω πρδς παράδειγμα είς ολην τήν αν
θρωπότητα ; Ό  σκοπδς δ’ αύτοΰ ήτον ολως φιλάνθρω
πος. ’Αν ό Ά δ ά μ  καί ή Ευα, τεθειμένοι ε’ν τω πα 
ραδείσω τής τρυφής, διά νά καλλιεργώσι καί φυλάττω- 
σιν αύτον, και ολως α5χ·.οι καί άγιοι, έχρειά£οντο μ ’ 
ολον τοΰτο Σάββατον, ημέραν καταπαύσεως παντδς 
σωματικού κόπου,— προσδιωρισμένην τινά ε’ποχήν, κα 3’ 
ήν άποσυρόμενοι άπδ τας κοσμικάς φροντίδας, νά άνα- 
παύωνται καί ήσυχάΓωσι πρδς γαλήνιον μελέτην περί 
των έργων καί τελειοτήτων τοΰ ενδόξου καί αγίου Θεοΰ, 
καί πρδςλατρείαν αύτοΰ, άρα δέν πρέπει νά συμπεράνωμεν 
ότι τοιαύτη. ήμερα, τοιαύτη ε’ποχή, είναι ετι μάλλον 
αναγκαία διά τδν άνθρωπον είς τήν παροΰσαν πεπτω- 
κυίαν αύτοΰ κατάστασιν, άφοΰ ή άμαρτία ύπερηύξησε 
τδ βάρος των μερίμνων καί μόχ$ων του, καί συγχρό-

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Υ

νως κατεστησεν αυτδν μάλλον ε’πιλήσμονα τοΰ Θεοΰ, καί 
ηττον διατε3·ειμενον πρδς λατρείαν αύτοΰ ; Ά π α ν τες  
οι λογοι, δι ο3ς τδ Σάββατον ήτον ε’πι3·υμητόν καί 

| αναγκαΐδν κατα πρώτον, δέν υπάρχουν ακόμη άπαν- 
ταχοΰ τής οικουμένης κα3· ολην τήν ίσχύν των, καί 
πολλοί άλλοι προσέτι ; Τ α  αμαρτωλά τέκνα τοΰ Άδάμ. 
δεν χρειαζομε3·α τήν σήμερον άνάπαυσιν καί βοηθή
ματα πρδς σκέψιν καί εύλάβειαν, όσον εκείνος, οτε ό 
εΰλογητδς Θεδς κατέβαινε νά κοινολογή ε’ν οΐκειότητι 

| μετ' αύτοΰ έν τω κήπω τοΰ παραδείσου ; Άναμφιβόλως.
Η  ιστορία των πρώτων αιώνων τοΰ κόσμου τούτου 

είναι συντομωτάτη- καθότι όσα ό 3-εόπνευστος κάλα
μος τοΰ Μωϋσέως μάς διηγή3·η περί αύτών, είς δισχί- 
λιασχεδδν ετη ε’κτεινόμενα, περιέχουται είς τά πρώτα 
δέκα κεφάλαια τής Γενέσεως. Δ ιά τοΰτο δέν πρέπει 
να μάς φαίνεται παράξενον, αν ολίγα μόνον, καί αύτά 
αινιγματώδη, άπαντώμεν περί τοΰ Σαββάτου άπδ τοΰ 
χρονου τής ε’ν τω παραδείσω συστάσεως αύτοΰ μέχρις ου 
ή περι τοΰ φυλάττειν αύτδ ε’ντολή κατεγράφη ύπδ τοΰ 
3-είου δακτύλου είς τδν Δεκάλογον ε’πί τοΰ όρους Σινά. 
Ε κεί όμως είσάγεται κατά τρόπον, οστις δεικνύει ότι 

οί Ισραηλίται ε’γίνωσκον αύτδ, μ.ολονότι έκινόύνευον 
νά τδ λησμονήσωσι.

Ηοσον σαφώς δηλουσιν οί πρώτοι λόγοι τής ε’ντολής 
ταυτης, ότι τδ καθήκον ήτον ήδη γνωστδν καί ίερώτα- 
τον ; Μ ν ή σ 3- η τ ι τ ή ν  η μ έ ρ α ν  τ ώ ν  Σ α β β ά 
τ ω ν  ά γ  ι ά ζ  ε ι ν α ύ τ ή ν !  Ά λλ’ ήτο δυνατδν νά 
έν3υμη3ώσιν έορτήν, περί ής τότε πρώτην φοράν ήκου- 
ον ; ’Ο χι, βέβαια.

Τδν καιρδν τής δημιουργίας ό Θεδς καί συνέστησε 
τδ Σάββατον. καί ε’πεκύρωσε καί ήγίασεν αύτδ διά 
τοΰ ίδίου -οι -αραδειγμώ.. ς· νΰν δέ επί τοΰ όρους Σινά 
άνεκάλεσεν αύτδ είς τήν μνήμην τοΰ ε’κλεκτοΰ λαοΰ του, 
καί πανδήμως προσέταξεν αύτούς νά τδ φυλάττωσιν. 
Ό τ ι  δέ σκοπδν είχε νά φυλάττωσι πάντοτε οί άνθρω
ποι τήν εορτήν ταύτην, έμπορεί τις νά τδ συμπεράνη ε’κ 
τοΰ ότι ό ίδιος ε’νεχάραξε τήν περί αύτοΰ ε’ντολήν είς 
τάς λι3ίνας πλάκας. Ό  Δεκάλογος δέν ε’γράφη διά 
μ.όνον τδν ’Ισραήλ, άλλά διά τδν κόσμον. Ό  Κύριος 
ημών είπε περί αύτοΰ, “ Έ ω ς άν παρέλ3η ό ούρανδς καί 
ή γή, ιώτα εν ή μία κεραία ού μή παρέλ3η άπδ τοΰ 
νόμ.ου, εως άν πάντα γένηται* μή νομίσητε, ότι ήλ3ον 
καταλΰσαι τδν νόμον ή τούς προφήτας· ούκ ήλ3ον κα- 
ταλΰσαι, άλλά πληοώσαι.”

Βλέπομεν ε’κ τής Παλαιάς Διαθήκης, ότι οί παρα- 
βαίνοντες τδν περί Σαββάτου νόμον ε’κολά£οντο αύστη- 
ρότατα' τουναντίον δε, μεγάλαι καί πολύτιμοι υποσχέ
σεις ε’δίδοντο είς τούς 3-ρησκευτικώς αύτδν φυλάττοντας. 
Ή  παράβασις τοΰ νόμου τούτου άναφέρεται ώς μία τών 
αιτιών, αίτινες παρώξυναν τδν Κύριον ν’άποστείλη τδν 
Ισραήλ είς εβδομηκονταετή αιχμαλωσίαν ε’ν Βαβυ- 
λώνι. (Βλ Παραλ. λςλ 21.}

Περί τής μετα3έσεως τοΰ Σαββάτου άπδ τήν τελευ- 
ταίαν είς τήν πρώτην ημέραν τής Ιβδομάδος 3ελομεν 
λαλήσειν είς τδν προσεχή αριθμόν.

Ε Κ Τ Ο Υ  Τ Ο Μ Ο Υ .


