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Η ΓΑΧΥΤΗΣ τού όδοιπορείν λογίζεται δικαίως εν άπό
τά κυρκότερα χαρακτηριστικά του παρόντος αΐώνος. Διά
τών άτμοπλοίων καί τών σιδηροδρόμων ηλαττώθη τά μέμσ.α η μεταςυ απομεμακρυσμενων χωρών διάστασις· αί
γνώσεις μεταβαίνουσι ταχυτερον άπό τόπου εις τόπον, καί
των εθνών αί ποός άλληλα σχέσεις κατορθουνται άσυγκ8··'·]ς ευκολωτερον. Αί πραγματειαι μεταφέρονται εις
ολιγώτερον χρονον και μέ μικροτέραν δαπάνην οίίτω δέ
της τιμής αυτών έλαττουμένης, δυνανται την σήμερον καί
7" ωΧοτεροι
μεταλαμβάνωσιν άπό αναπαύσεις, αίτινες
πρότορον έλογιζοντο των πλουσίων «.όνον ϊδιαι.
Εις την Τουρκίαν, είναι μεν γνωσταί προ καιρού αί της
ατμοπλοιας ώφέλειαι, αλλά θέλουσι μένει διά πολυν ακόμη
χρόνον άγνωστοι αί τών σιδηροδρόμων. Πώς τωόντι νά
ελπίσωμεν σιδηροδρόμους, όπου καί τών αμαξιτών δρόμων
ίϊσέτι στερουμεθα; Αλλα δεν είναι αμφιβολία, ότι ή ευ

£Χ Λισερ7Γαλου εις Μ αγχεστρίαν Σιδηροδροιχου.

τυχώς άρξαμένη εν Τουρκία πρόοδος θέλει συνεπιφέρει κι
την κατασκευήν εντελεστερων μέσων συγκοινωνίας παρά τ
νυν υπάρχοντά. Τούτο απαιτείται προς έμψυχωσιν τ?
γεωργίας και τού εμπορίου, καί θέλει συντείνει τά μέγιστ
εις βελτιωσιν της καταστασεως τού λαού, καί εις οικισμό
των εκτεταμένων και ευκαρπων χωρών της Ευρωπαϊκή
και Ασιατικής Τουρκίας, αϊτινες την σήμερον υπάρχου«
σχεδόν έρημοι.
Οπου ό πολιτισμός έκαμε τάς πλέον γιγαντιαίας προ
οόους, έκει και τα μεσα της συγκοινωνίας έφθασαν εί
ΰψηλότερον βαθμόν έντελείας. ή Ρώμη τοπάλαι, δέ
σποινα σχεόόν όλης της οικουμένης, κατέβαλλε μεγίστου
κόπους και άδράς ύαπάνας εις κατασκευήν δρόμων καθ
όλην αύτης την επικράτειαν οί άξιολογώτεροι τών σημε
ρινών δρόμων της Ιταλίας είναι τεθεμελιωμένοι επί τώ·
αρχαίων Ρωμαϊκών Οδών, αίτινες ησαν τόσον έντελώ,
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κατεσκευασμεναι, ώστε μετά την παρέλευσιν (ϊεκαττέντε
εκατονταετηρίδων τ'.να μέρη σώζονται ακόμη ακέραια.
Την σήμερον ή νήσος της Μεγάλης Βρετανίας, ή γώρα
του μάλλον γεωργικού, μάλλον βιομηχανικού, καί μάλλον
έμπορικου λαοΰ της γης, είναι αύτη εκείνη, όπου τά μέσα
της συγκοινωνίας ύπάρχουσι καί άφθονώτερα καί εντελέ
στερα. Αριστοι αμαξιτοί δρόμοι, καί πολυάριθμοι διώρυ
γες, προ πολλου διατέμνουσι την νήσον κατά πάσαν διευθυνσιν- εις ταΰτα προσετέθησαν εσχάτως καί οί σιδηρό
δρομοι, ό αριθμός των όποιων, καθ’ έκάστην αύξάνων,
προσάγει, καί, τρόπον τίνά, ένόνει, τάς πρώην άφεστώσας
επαρχίας καί πόλεις αύτης.
0 πρώτος δημόσιος σιδηρόδρομος διά την μεταφοράν
πραγματειών καί επιβατών ηνοίχθη έν Αγγλία τό φθινό
πωρου του 1825, μεταξύ Στόκτον καί Δάρλιγγτον είναι
δέ 25 μιλίων τό μήκος. Αλλά 50 ενιαυτούς προ τούτου
ύπηρχον πάμπολλοι μικροί μεμονωμένοι σιδηρόδρομοι, ώς
έπιτοπλειστον εγγύς τών ανθρακωρυχείων, χρησιμευοντες
εις την μετακομιδήν ανθράκων καί άλλων ορυκτών.
0 δεύτερος μέγας σιδηρόδρομος έν Αγγλία ηνοίχθη
την 15ην Σεπτεμβρίου, 1830, μεταξύ τών πόλεων Αισερπάλου καί Μαγκεστρίας*- εκτείνεται δέ τριάκοντα εν μίλιον. ή Μαγκεστρία, ητις έμπορεί δικαίως νά θεωρηται
ώς τό μέγα βαμβακουργείον τών πλείστων μερών της οι
κουμένης, λαμβάνει τάς άκατεργάστους υλας από την Λισέρπαλον, καί πάλιν τάς εξάγει διά μέσου αϋτης κατειργασμένας. Οθεν αί δύο αύται πολυάνθρωποι καί αξιό
λογοι πόλεις έχουν άδιακόπους σχέσεις· καί μολονότι προϋπηρχον μεταξύ αυτών δύο διώρυγες, ήτον ό'μως εις άκρον
έπιθυμητη αύτη ή περιπλέον εύκόλυνσις της συγκοινωνίας.
Αρχητερα τό ταξείδιον απαιτούσε κατά μέσον όρον τριά
κοντα εξ ώρας· τώρα δέ μόνον δύο.
Οί σιδηρόδρομ-οι ανάγκη πάσα νά ήναι σχεδόν δλως
διόλου επίπεδοι· αλλά τούτο διά νά κατορθωθν;, απαιτούν
ται άδραί δαπάναι καί κολοσσαΐα έργα. Πρός έκτέλεσιν
τού άπό Λισερπάλου εις Μαγκεστρίαν, έξωρύχθησαν δύο
αακραί ύπο'γειοι δίοδοι, καί κατεσκάφησαν έξ λόφοι, ώς
έπιτοπλεΐστον διά στερεού βράχου· άνυψώθησαν έκτεταμέναι κοιλάδες, συνεπη'χθη καί έστερεώθη βαλτωδεστάτη
χώρα, καί ώκοδομ.ηθησαν εξήκοντα τρεις γέφυραι. Εκ
τών γεφυρών τούτων ό σιδηρόδρομος περνά υπό τάς τριά
κοντα· επί είκοσιοκτώ περνά έπάνωθεν της κοινής λεωφό
ρου, καί επί πέντε διαβιβάζεται ΰπεράνω τών ύδάτων
ποταμού τινός, διωρύγων, κλπ. Αί έπ’ αυτού όδοιπορίαι
γίνονται ταχύτατα. Μηχανή τις, άπό τρεις μόνον αν
θρώπους επιφορτισμένη, διέβη όλον τό διάστημα εις μίαν
ώραν άλλη μηχανη, σύρουσα έξοπίσω της τριάκοντα άμα
ξας, φορτωμένας άπό 1641 τόνους, δηλαδή απ’ ολόκλη
ρον φορτίον οχι μικρού πλοίου, έφθασεν έκ Αισερπάλου εις
’ Τ5ε Άποθ. Τόμ. Β'. Σελ. 2!.

Ίουλ.

Μαγκεστρίαν εις δύο ώρας καί τριάκοντα τέσσαρα λεπτάι
έξ ών δεκαπέντε έδαπάνησε λαμβάνουσα ύδωρ, κτλ. Εις
τό μ-έρος τού δρόμου τό διόλου έπίπεδον, προέβαινεν ή
μ,ετακινητικη μηχανη είκοσι μίλια καθ’ ώραν.
Εκ τών προειρημένων δύο μακρών υπογείων περασμά
των ή έμπροσθεν εικονογραφία παριστάνει τό εν, η μάλλον
την εις αύτό είσοδον. Τά απότομον ύψωμα, διά μέσου
τού οποίου ή δίοδος έλατομη'θη, καλείται Ορος τών ΐ ’,λαιών τό έν αύτώ δέ κατασκευασθέν βαθύ καί στενόν χάσμα
είναι υπέρ τά δύο μίλια την έκτασιν, καί εις τό βαθύτατον μ-έρος έβδομηκοντα πόδας υποκάτω της έπιφανείας
τού έδάφους. Τετρακόσια*, όγδοηκοντα χιλιάδες κυβικών
υαρδών πέτρας έξωρύχθησαν άπό την άνασκαφην ταύτην,
καί έχρησίμευσαν εις κτίσιν γεφυρών, τοίχων, κλπ.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΏΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΕΙΣ
ΓΗΝ ΚΙΝΑΝ.
βαθμόν του πολιτισμού είς οίονδήποτε έθνος έμπορεΓ τις άσφαλώς νά κρίνη έκ της ε’υ αΰτώ καταστάσεως τών γυναικών. Τά έθνη ε’κεΓνα, όσα επιμελούν
ται την ηθικήν καί διανοητικήν ε’κπαίδευσιν του γυ
ναικείου φύλου, κυβερνώνται ώς ε’πιτοπλεΓστον υπό νό
μων καταλλήλων εις τό προάγειν την γενικήν ευδαιμο
νίαν του λαού- έξ ε’ναντίας δέ, όπου μ.όνον τό σωματι
κόν κάλλος θεωρείται λόγου άξιον, ώς ύπό τάς δεσποτικάς κυβερνήσεις τών ’Ασιατικών εθνών, ε’πικρατεΓ
κοινώς ή τυραννία, ή καταδυναστεία, καί ή δουλεία.
Εις άγριας φυλάς, τά βαρύτερα καί δουλοπρεπέστερα
έργα ε’πιβάλλονται εις τάς γυναίκας·
“ Οί Σίναι,” λέγει ό 'Αγγλος περιηγητής Barrow,
“ έξευτελίζουσι καί περιορίζουσι τάς εαυτών γυναίκας
μάλλον τών αρχαίων Ελλήνων, η καί τών Ευρωπαίων
του σκοτεινού μεσαιώνος. Μη άρκούμενοι εις την φυ
σικήν άποστέρησιν της χρήσεως τών ποδών*, έπενόησαν, ε’πί σκοπώ τού φυλάττειν αύτάς έτι μάλλον περιωρισμένας, νά κατακρίνωσι την γυναίκα, ητις τολμά νά
φαίνεται είς τον δρόμον, ώς ηβικόν έγκλημα πράττοόσαν. Ά ν λάβωσιν αιτίαν νά έπισκεφθώσι φίλον η
συγγενή, πρέπει νά μεταφερθώσιν ε’ν κλειστώ φορείω
ύπό δούλων τό περιπατησαι, ήθελεν είσθαι υπερβο
λική χυδαιότης. Καί αύταί αί χωρικαί, αί μη δυνάμεναι νά ΰποφέρωσι τοιαύτην δαπάνην, προτιμώσι τού
περιπάτου είδος μονοτρόχου.τινός σκεπαστού οχήματος,
άρκετά γελοιώδους.”
“ Έπιστρέφων άπό τόν πύργον τού ναού τής Ναγγ—
τσαγγ—φού,’’ λέγει άλλος περιηγητής, “ άπήντησα δύ®
μονότροχα φορεία, τό πρώτου μέ δύο καλοενδυμένας
γυναίκας, τό δ’ άλλο μέ παίδα είς αύτάς άνήκοντα.
’Αλλόκοτου όχημα τωόντι δι" ε’πισκεπτομ.ένας κυρίας ■
Τ ο ν

* Οί Σίνϊΐ, σφίγγοντες τους πο'δας τών απαλών κοραοίων,καθιστώσιν αυτού; τόσον μικρούς, ώστε αί γυναίκες αυτών μόλις
δύνανται νά περιπατώσι.
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Μεταχειρίζονται όμως αύτό είς τό μέρος τούτο τής
Κίνας πρός μετακομιδήν υποκειμένων τε καί πραγμά
των· τών πρώτων, ε’ν γίνει, τής κατωτέρας τάξεως.”
Αί πτωχότεραι Σινίδες πάσχουσι πολύ μάλλον παρ’
οσον αί πλουσιώτεραι. Αύταί δεν άπολαύουσιν ούδέ
τάς άρνηηκάς ώφελείας τού ε’ν τώ οίκω περιορισμού,
ή έξαίρεσιν άπό έπίμοχθον καί δούλειον εργασίαν· πολλαί αύτών αναγκάζονται νά δουλεύωσι μέ βρέφος ε’πί
τών νώτων, ε’νώ ό σύζυγος δαπανα τόν καιρόν είς τό
χαρτοπαίγνιου ή άλλας κακοηθείας.
“ Ηολλάκις,” λέγει ό πρώτος τών άνωτέρω περιηγητών,
“ εΓδον γυναίκας βοηθούσας είς τό έλκύειν έλαφρόν τι
άροτρου καί τό τρικράνιον. ΓΙαρετήρησα δέ καί είς
τινα Σινικήν ζωγραφίαν γυναίκα συνεζευγμένην με
τά όνου είς τό αύτό άροτρον. ’Αλλά κατά τούτο οί
Σίναι δεν είναι μοναδικοί, άν πρέπη νά πιστεύσωμεν
τόν φυσικοίστορικόν τής άρχαιότητος Πλίνιον ουτος
παρατηρεί ότι, διά ν’ άνοιχθώσιν οί ε’ν Άφρικη εΰκαρποι άγροί τού Βυζακίου, ήτο χρεία νά περιμένωσιν έως
ότου αί βροχαί νά μαλακώσωσι τήν γή ν έπειτα δε,
όνάριον καί γραύς, ύπό τόν αύτόν ζυγόν δεδεμένοι, ήρκουν νά σύρωσι τό άροτρον.”
“ "Οταν γέννηση τέκνου, εί μεν υιός, τίθεται τόξον
αριστερόθεν τής θύρας· εί δε κόρη, χειρόμακτρον τί
θεται δεξιόθεν τής θύρας· μετά τρεις ημέρας τό τέκνον
περιφέρεται· τό άρρεν τοξεύει, τό θήλυ όχι.” Τό έθιμον τούτο, λέγουν οί Σίναι, δεν υπάρχει τήν σήμερον
διότι, μ’ ολην τήν ε’πιμονήν τών Εύρωπαίων είς τό
διαβεβαιόνειν ότι τά Σινικά έθιμα δέν άλλάζουσι, τά
νεώτερα έθιμ,α κατά τούτο διαφέρουσι παντάπασιν άπό
τό άρχαίον. Οί σχολιασταί προσθέτουσιν, ότι οί άρχαίοι έκρινον άναγκαιότατον τό διακρίνειν τούς άνδρας
άπό τάς γυναίκας, ή τά άγόρια άπό τά κοράσια, διά
θετικών σημείων υπεροχής, ώς είς τήν άνωτέρω περίστασιν— καί προσέτι τούς μέν παίδας ε’τίμων κοιμίζοντες αυτούς έπί κλίνης, τάς δέ κόρας ε’ξευτέλιζον
κοιαίζοντες αύτάς ε’πί τού ε’δάφους. Έδεικνύετο άκόμη
ή τών πρώτων άξιοπρέπεια, καί ή τών δευτέρων έξαχρείωσις, διά φορεμάτων καί παιγνίων ιδιαιτέρων. Τό
αύτό δόγμα διδάσκεται είς τό ακόλουθον άπόσπασμα
έκ τίνος συλλογής ποιημάτων, κλασικού συγγράμματος
τής Κίνας·—
“Οταν γεννηθή υίός,
Κοιμαται έπί κλίνης,
Ένδύεται λαμπρω;,
ΙΙαίζει αί. πολυτελείς λίθους,
Έχει ήγεμονικήν κραυγήν
Τα γόνατα του αΰτοκράτορος τούτου π ερ ιβά λ
λονται με πορφύραν,
Δ ιό τι αυτός μέλλει γενέσθαι &ήγεμών καί βα
σιλεύς του οίκου.
"Επεται κατόπιν περιγραφή τού ε’ξευτελισμού τής
γυναικος.
Άλλ’ όταν θυγάτηρ γεννηθή,
Κοιμάται έπί του Ιδάφους,
Ένδνεται πενιχρώς,
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Παίζει μέ κεραμίδων,
’Αδυνατεί νά πράξη κακόν ή καλόν.
Χρε'ος αυτής είναι νά προετοιμάζη οίνον καί
τρυφήν,
Καί νά μή δίδη αφορμήν λύπης είς τούς γονείς
αύτπς.
Ή έν τώ τρίτω στίχω παράξενος διαβεβαίωσες εξη
γείται κατά τρόπον ε’πίσης παράξενου. Ά ν πράττη
κακόν, δέν είναι γυνή· άν πράττη καλόν, δέν είναι
γυνή· δούλειος υποταγή είναι τό καθήκον καί ό υπέρ
τατος αυτής έπαινος. ’Αρετή ή κακία δέν έμπορεί
νά άνήκη είς γυναίκα, μολονότι αί πράξεις αύτής Ενδέ
χεται νά ήναι ενάρετοι ή κακοήθεις· τουτέστιν, ύπό
τών άρχαίων τούτων σοφών ή γυνή δέν λογίζεται ηθικόν
δν. Τήν επικρατούσαν είς τήν Κίναν ιδέαν περί τής
χαμερπούς καταστάσεως τών γυναικών ύποστηρίζουσι
τά ύπό τών φιλοσόφων αύτής περί υλισμού δοξαζόμενα.
Είς φιλοσοφικήν τινα βίβλον, θεωρουμένην ύπό τών
Σινών ώς τόν άρχαιότατον καί πολυτιμότατου θησαυ
ρόν των, διδάσκεται ότι ή μέν ουράνιος ούσία γίνεται
τό άρρεν, ή δέ γηινη τό θήλυ. Ό Κομφύκιος λαλεί
περί γυναικών καί άνδραπόδων ώς όμοιου βαθμού, καί
παραπονείται περί ίσης δυσκολίας είς τήν κυβέρνησιν
άμφοτέρων. Νέος τις άριστα πεπαιδευμένος, ό ήρως
δημοτικής μυθιστορίας, παριστάνεται ε’κφραζόμενος
τήν γνώμην, οτι δέκα θυγατέρες δέν είναι είς ούδεμίαν
περίστασιν ισότιμοι ένός υιού. ’Ακόμη καί ή περι
βόητος συγγραφεύς, Παν—σει—πάν, νουθετεί τό ίδιον
αύτής γένος περί τής εαυτών ούτιδανότητος, παρατη
ρούσα οτι κατέχουσι τόν κατώτατον βαθμόν είς τό αν
θρώπινον γένος, καί οτι τά ευτελέστερα έργα δικαίω
τώ λόγω προσδιορίζονται είς αύτάς. Αναφέρει δέ καί
άρχαίόν τι έθιμον, καθ’ δ, ότε θήλυ βρέφος έγεννάτο,
άφίνετο τρεις ήμέρας έπί τινων ρακών είς τό έδαφος,
καί οί τού οίκου είσήρχοντο χωρίς διόλου νά περιεργάζωνται ότι καινόν τι συνέβη. Μετά ταύτα έγίνοντο
μικραί τινες ίεροπραξίαι καί χαραί. Τούτο ο’ έπαινείται ώς ωφέλιμος νουθεσία είς τήν γυναίκα, έμφαίνουσα οποίαν περιφρόνησιν ώφειλε νά περιμένη είς τό
διάστημα τής ζωής. " Πατέρες καί μητέρες,” λέγει
συγγραφεύς, “ φαίνονται ούς έχοντες οφθαλμούς μόνον
διά τούς υιούς των είς τάς θυγατέρας μόλις καταδέ
χονται νά έπιβλέπωσι.”
Συλλογίζεσθε (παρατηρεί ή αύτή κυρία, άποτεινομένη πρός τάς νεωτέρας τού γένους της) περί τής ευτε
λούς καταστάσεως, τήν οποίαν ή φύσις σάς προσδιώρισε, καί έκπληρούτε.τά χρέη σας άναλόγως! Άλλ.’ ή
θυγάτηρ δέν μένει πάντοτε θυγάτηρ· ό χρόνος καθιστα
αύτήν σύζυγον καί είς ταύτην τού βίου τήν κατάστασιν οφείλει νά δεικνύη τήν πλέον άδίστακτον ύπακοήν
είς τόν κύριόν της· τό πάν αύτής άνήκει είς τόν άνδρα
της· δέν έχει τίποτε νά ίδιοποιηθή, κάμμίαν ιδιοκτη
σίαν ό σύζυγος αύτής είναι ό ήλιός της, τό πάν δ ί
αύτήν. Ό σύζυγος έχει τήν πλέον άπεριόριστον έλ,ευθερίαν έμπορεί νά νυμφευθη, καί ζώσης τής γυναικος
ή
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αυτούς και άπο3ανούσυ5ς, όσας γυναίκας ε’πιθυμησησ αν^μεγάλαι αποθηκαι σίτου. Είς το'πον τινά προσάλλ’ είς την γυναίκα ή δευτερογαμία είναι έγκλημα.
εταξε νά συρρεύση μέγα πλή3ος λαού, έκδοτου είς τάνς
α ρ «λ« νά υπακούν, τούί ανγγβνβκ του άνδρός τν,ς
μετά βα3εος^ σεβασμού, και νά υπηρέτη αύτόν παυτί ήοονάς και τάς άσωτίας· εκεί δέ κατεσκευασαν λίμνην
απο οίνον, καί περιεκύκλωσαν αύτήν με κ ρ έ α ς κ ρ ε μ α 
τροπω.
Ακόμη, κοά άν χποχωρισθη και παραμελησμένου
επι δένδρων. ^ Έ κ των άσώτων τούτων πράξεων
ται,' οφείλει ν’ άχαπα καί νά υπάκουη τον άνδρα της.
προήλθε φυσικω τω λόγω ή περιφρόνησις του βασιλέως
Ποτε μην άκουης τα λόγια της γυναικος,” είναι
και της αυλής του· ή δέ Τακή, άντί ν’άποδώση τοϋτο
παροιμία ε ίς ^ ,ν Κ ίναν υπάρχει όμως καί άπόκρισις
εις την αληθινήν αιτίαν, ενόμισεν οτι προήρχετο άπο
εις αυτήν, ητις διαβεβαιοΐ οτι πολλάκις υποδέσεις
έλαβον καλόν τέλος εκ προσοχής εις όσα είπον γυναί την ελαφρότητα των συνήθων ποινών, καί τους συγκρι
τικούς γλυκείς τροπους του 3ανάτου, είς ούς καθυπεκες. ^ Ιο επόμενόν είναι απόσπασμα έκ τίνος συλλοβαλλοντο
οί κακούργοι. Είσήγαγε λοιπόν νέαν ποινήν,
γης αρχαίας κλασικής ποιησεως των Σινων-__
ητις συνίστατο απλώς είς τοϋτο· σιδηροϋν τι άγγεΓον
Τά πρ ο τερή μ ατα καί α ί γνούσεις του άνδρά; οϊκοδομοΰσ.
ε’πυρόνετο εως νά κοκκινιση· ό δέ κακούργος ήναγκάτή ν π ο λ ιν ,
ζετο νά κράτη αύτο είς τάς χεΓράς του, έωσου έγίνοντο
Ί α δε π ρ ο τεο η μ α τα κ α ί αί γνώ σ εις τη ς γυναικος κρηυ.νίζουσι τή ν π ο λιν.
πραγματικούς όπταί.
,Η ω ραία καί ευφυής γυνή π ρ επ ε ι νά θεωρήται
Ά λ λ η σκληρά έφευρεσις αυτής ήτο χάλκινος στύλος,
Ω ς το βραχνόν καί μισητόν όρνεον Καουσσί·
αλειμμένος
η κεχρισμένος-μέ λιπαράν ίλην, καί είς τήν
Γ υναίκες άθυρο'στομοι
Ιυιναι κλίμ α κες αγουσαι εις τα λα ιπ ω ρ ία ν.
όλισθηράν ταυτην κατάστασιν βαλλόμενος ύπεράνω
ν ! ι ? ^ ΐτΐ™ τα ρ α χ α ί δεν π ροέρχονται ούρανο'θεν,
μεγάλης πυρκαίάς. Διά της πυρκαϊάς ταύτης ήναγΑ λ λ α γεννω νται υπο τή ς γυναικος.
κάζετο νά περάση ό κακούργος, βαόίζων έπί τού ολι
Οί πρώτοι δυο στίχοικατάντησαν παροιμιώδεις· “ Ό σθηρού πε πυρακτωμένου στρογγυλού χαλκού. Κατά
σοφός άνήρ οίκοδομεΐ την πόλιν ή δέ σοφη γυνή κα- συνέπειαν έπιπτεν είς τό πϋρ. Λέγεται δέ, οτι οί μά
ταστρεφει αύτην.
Την ρησιν ταυτην έξηγοϋσι λέγον- ταιοι αγώνες τών καταδίκων νά βαόίσωσιν άσφαλώς
τες, οτι χπλη τις και ανεπιτήδευτος επιμέλεια των οι επι τού καυστηροϋ κυλίνδρου, έπροξένουν πολλήν διακιακών καθηκόντων συνιστα την άρετήν τής γυναικος· σκέδασιν καί ευφροσύνην εις τήν σκληράν ταυτην δέκαι προς τούτο δεν άπαιτοϋνται μεγάλαι δυνάμεις. "Ο- σποιναν. ’Αλλά τόση τυραννία ήτον άδύνατον νά
ταν δ εςελ$η της σφαίρας της, καί αναμιγνύεται εις διαρκέση· ό υπουργός τού κράτους, βοη,άούμενος ύπο
πολιτικας υποδέσεις, πάντοτε κακοποιεΓ. “ Ό κύριος τών εύγενών, έπανέστη κατά τού βασιλέως καί τής βατόπος του άνδρός είναι Ιξω εις τα του κόσμον της δε σιλίσσης· ε’στάλ3·ησαν δέ κατά τού υπουργού 700,000
γυναικος οίκοθι- το φυσικόν καί το δίκαιον εΓναι νά στρατιωτών· άλλά ταχέως ε’τράπησαν είς φυγήν', μή
κρατωσιν^άνδρες τε καί γυναΓκες τον Ιδιον αύτοϋ τόπον θέλοντες νά πολεμήσωσιν. Ό βασιλεύς τότε κατέφυέκαστος.’’
γεν είς το προειρημένου ανάχωμα, δπου, ε’νδυθείς πολυΕίς την Σινικήν ιστορίαν εύρίσκομεν πολλά παρα τελώς, καί καλλωπιστείς μέ χρυσόν καί πολυτίμους
δείγματα δημοσίου βλάβης προέλευσης άπύ τήν επιρ- πέτρας, έκαυσεν αυτός εαυτόν. Την δέ πονηράν Ταροήν ευνοούμενων βασιλισσών, καί ε’νω έζων οί άνδρες κήν διεμέλισε μέ τήν ρομφαίαν ό υπουργός.
αυτών, καί δτε ήσαν άνήλικες οί υιοί των. ΤρεΓςβαΗ τρίτη βασίλισσα, ή περίφημος εις τήν Σινικήν
σίλισσαι ιστορούνται ότι μεγάλους έβλαψαν τήν πατρίδα ιστορίαν ώς ολέθρου πρόξενος, είναι η Παουσζη. Περί
των, ή Μεϊχή, 1756 π. X., ή Τακή, 1112 π. X., καί ταύτης διηγούνται οτι μίαν των ήμερων πεισματωδώς
η Παουσζη, 760 ιι. X. Τής Μεϊχής ή άσωτία καί άπητησεν άπό τον άνδρα της νά άνάψη, παιδιάς χάάφροσύνη άποδίικνΰονται εκ του οτι κατεπεισε τον σύ- ριν, τα πυρα, οι ων οί ΣΓναι κοινοποιοϋσιν έπερχόμείυγβν αυτής, τον βασιλέα, νά κατασκευάση λίμνην ες νόν τινα κίνδυνον είς τό αίτημα τοϋτο έπέμεινεν, εως
οίνου, καί νά καταβιβάση τρεΓς χιλιάδας' ξένων ύπο οϋ ό βασιλεύς ήναγκάσ5η νά πράξη κατά τό θέλημά
τον ήχον του τυμπάνου, ώστε νά πίωσιν άπ’ αυτής ώς της, καί έφερε πρός εαυτόν δρομαίους τούς εύγενεΐς.
βοες. Η 1 ακη φημίζεται δια την έφεΰρεσιν απάν Μετ’ ού πολύ, προσεβλή3·η ό βασιλεύς υπό τίνος φοθρωπων βασανιστηρίων. Την άρχήν ητον αίχμάλω- νέως- τά πυρά άνήφΒ-ησαν, άλλ’ ούδείς ηλθε πρός βοή
ζ^γρηθεΐσα εις τους πολέμους· καί αυτή δέ καί ό θειαν του- διότι οι εύγενεΐς ενομιζον οτι πάλιν περιεσύζυγος της έζεδόθησαν είς πάσαν υπερβολήν ήδυπα- παίζοντο- οΰτω δέ, μόνος άφεθεϊς, έχάθη ό βασιλεύς.
•ύτειας, και εις την παραλογοοτεραν άσωτιαν. ’ΑνήγειΗ εκπαιδευσις των γυναικών είς τήν Κίναν είναι
ραν^ειοος τι αναχώματος, χιλίους Ελληνικούς πήχεις μεν πολλά περιωρισμένη, περιλαμβάνουσα μόνον τάς
τδ υψος, καί περί τά όκτώ στάδια το πλάτος, δαπανή- πρω,ας αρχας της ηθικης, και τα κατ οίκον άναγκαΓα
σαντες πρδς κατασκευήν αύτοϋ δέκα έτη. Διεκόσμη- =ργα.
Εχουν ομως οί ΣΓναι διάφορους γυναίκας συγ
σαν' εκτεταμένους κήπους· ε’σύστησαν θηριοτροφεία, γραφείς, τών οποίων τά σοφά ποιήματα υπολήπτονται
γεμίσαντες αυτά Γππων, κυνών, σπανίων τετραπο'δων, μεγαλως. Είναι δε καί έμπειρόταται είς τό νά κενκαί περιέργων ορνίθων διά νά τρέφωνται δέ ταϋτα, καί τωσιν επι μεταζωτων, και να ζωγραφωσι πτηνά, έντο
το πλή$ος των περιξ οκνηρών ανθρώπων, ωκοδομηθη- μα, καί άν,άη επί λεπτών υφασμάτων.
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Ή Σ η μ ερ ινή Κ ατάσ τασ ις του Β ουπυεμ βολιομοΰ
(Β ατσιναρίομ ατος.)
[Τ δ ε Σ ελ .

69 καί 91.]

Ó T E πρώτον είάήχΟη 6 βουπυεμβολισμός, καί πολύν χρόνον μ ετέπ ειτα , έπιστεύετο κοινώς δτι ήθελεν
εξ ολοκλήρου εμποδίσει τά ς ευλογίας· τοιαύτην S’
ελπ ίδα έτρεφε καί ό Ιέννερος. Α λ λ ά μακροχρονιωτέρα πείρα άπέδειξεν ότι ή νόσος συμβαίνει κάποτε
καί μ ετά τον βουπυεμβολισμον, καί, μολονότι είς
τοιαύτην περίστασιν είναι συνήθους πολύ έλαφροτέρα, ενίοτε μ ’ ολον τοϋτο επιφέρει καί θάνατον. At
εύλογίαι, προσέτι, αίτινες είς τό δ ιά σ τημ α τώ ν π ρ ώ 
τω ν δέκα ή δώ δεκα ετών μ ε τά τήν εισ α γω γή ν τοϋ
βουπυεμβολισμοϋ έφαίνοντο πολύ καθυποτεταγμέναι,
έξερράγησαν πάλιν εσχάτους όρμητικαί, καί μολον
ότι ή έξ αυτών φθορά είναι πολύ δλιγώ τερον εκτε
τα μένη παρά πρότερον, καί κατά τό πλεΐστον μέρος
έπέπεσεν είς τούς άπροφυλάκτους, πολύς τρόμος μ ’
ολον τοϋτο έκυρίευσε τό δημόσιον.
Α ληθεύει μεν
οτι όπου όλιγώ τερον ένηργήθη ό βουπυεμβολισμός,
εκεί μάλλον έπεκράτησαν αί εύλογίαι· πα ρ α δείγμ α 
τος χάριν, ή Ιρλανδία έπαθεν έξ αύτών όλιγώτερον
τη ς Α γ γ λ ία ς, καί τινα μέρη τή ς έσ χα τη ς ταύτης
χώ ρ α ς, όπου έ π ιμ ελ ώ ς έδόθησαν είς τον βουπυεμβολισμον, έμειναν διόλου ανενόχλητα.
Μ ’ δλον
τοϋτο, καί είς χώ ρ α ς οπού δραστηριώ τατα ένηργήθη
ό βουπυεμβολισμός, ώς είς τήν Σβεκίαν, Ρωσσίαν,
Ιταλίαν, καί Ταπροβάνην, καί όπου αί εύλογίαι πρός
καιρόν δεν έφαίνοντο πλέον, έπανηλθεν έσ χά τω ς τό
νόσημα, καί προσέβαλε πολλούς τώ ν βουπυεμβολισμένων· τ ά δέ τοιαϋτα δλονέν αύξάνουσι.
Τό αίτιον καί ή θεραπεία τή ς σμικρυνθείσης τα ύ
τη ς προφυλακτικής δυνάμεως τοϋ βουπύου μεγάλους
ειλκυσαν τή ν προσοχήν έσχάτω ς είς τήν Εύρώπην.
Τήν αποτυχίαν αύτοϋ άπέόουκαν τινές είς χειροτέρευσιν προελθοϋσαν έκ τοϋ ότι ή υλη έπέρασε διά
τοσουτων α τ ό μ ω ν ά λ λ ’ ή πεΐρα τοϋ έν Α γ γ λ ία Νο
σοκομείου τώ ν Ε υλογιώ ν καί άλλων έπιστημονικώ ν
σουμάτων άποδεικνύει ότι το αύτο βούπυον, το διαβάν
άφ ’ ενός είς άλλον μ έχ ρ ι 1500 ή 1600 ύπακειμένουν, επιφέρει έτι τόσον ένεργόν καί προφυλακτικόν
νόσημα όσον κ α τ’ άρχάς.
Ε πεται δ ’ έ κ ‘τούτου οτι
οεν υπάρχει ανάγκη νά προσδράμωμεν καί αύθις είς
τ ξ ν οαμαλιν, άν και τοϋτο νεωστί εγινε μ ε τ ’ έπιτυ χία ς.
Α λλο αίτιον νομίζεται ό α τελ ή ς τρόπος,
καθ ον π ολλά κις ένηργήθη ό βουπυεμβολισμός, καί
τό νόθον καί μ ή εντελώς προφυλακτικόν βούπυον τό
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ούτω διαδοθέν.
ή περίστασις αϋτη, ώς προεφοβείτο
ό Ιένυερος, έπέφερε π ο λ λ ά δεινά- λ έ γ ε τα ι δέ μ ά λ ι
στα ότι ούδείς τώ ν ύ π ’ αύτοϋ βουπυεμβολισθέντων
έπαθέ ποτε τοιουτοτρόπως· μ ’ ολον τοϋτο, αναμφί
βολον είναι ότι πολλοί ύπέπεσον είς τά ς εύλογίας,
οιτινες είχον βουπυεμβολισθή μ ετά τή ς μ εγ ίσ τη ς
έπιμ ελεία ς, καί μέ τό καθαρώτατον βούπυον.
Τό
γενικώτερον φρόνημα περί τή ς ύποθέσεως ταύτης
είναι, ότι ή επιρροή τοϋ βουπυεμβολισμοϋ είναι μό
νον πρόσκαιρος, καί ότι ά πα ιτεί άνανέωσιν.
Τ ής
δοξασίας τα ύτη ς ύπάρχουσι π ο λ λ ά υποστηρίγμ ατα ,
καί π ολλοί Εύρωπαίοι πράττουσιν ήδη κ α τ’ αύτήν.
Εγιναν δέ π ο λ λ ά π ειράμ ατα, ά τυχή όμω ς, πρός έξακρίβωσιν τοϋ χρόνου οσον ή έπιρροή αυτη διαρκεϊ,
έπί σκοπώ τοϋ νά προσδιορισθή πότε οφείλει καί δεύ
τερον νά ένεργήται ό βουπυεμβολισμός.
Φαίνεται
οτι οί έν καιρώ νη πιότ^τος βου-πυεμβολισθέντες γ ί
νονται π ο λ λ ά κ ις δεκτικοί τώ ν εύλογιών όπόταν προσεγγίζω σ ιν είς τή ν άνδρικήν ήλικ ία ν, καί μ ά λισ τα
όταν άλλάζουσι τό κ λ ίμ α , είς τό όποιον συνείθισαν.
Ε ίς πόσους κ α τ’ άναλογίαν χάνει ό βουπυεμβολισμός
ούτω τή ν δύναμη* αύτοΰ, δέν γνωρίζεται· ά λ λ ’ είναι
άκόμη άσήμαντος ό άριθμός τώ ν τοιούτων, καίτοι
αύξάνων.
Ε ίς επ ιδ η μ ία ς τή ς νόσου τα ύτης παρετηρήθη ότι
οί βουπυεμβολισμένοι άνθίστανται είς αύτήν, κ α θ ’
όσον είναι τήν ήλικ ία ν νεώτεροι, γίνονται δ’ ό λ ιγώ 
τερον υποκείμενοι, καθ’ όσον άπομακρύνονται τή ς
περιόδου, καθ’ ήν ή πράξις έ τ ε λ έ σ θ η Ρ ίέσαυτως, ό
άναβουπυεμβολισμός (ή ε π ιτυ χ ία τοϋ όποίου έθεω ρήθη ώς άπόδειξις τοϋ ότι έγινέ τις καί π ά λ ιν δε
κτικός τώ ν εύλογιώ ν) εύρέθη ότι έπ ιτυγχά νει μ ά λ 
λον έπί τώ ν έφήβων καί τελείω ν άνδρών παρ’ έπί
τώ ν παίδω ν. Ε ίς τον Προυσσικόν στρατόν τεσσα
ράκοντα έπτά χ ιλ ιά δ ε ς στρατιώ ται άνεβουπυεμβολίσθησαν τό 1837, καί π λήρ ες άποτέλεσμ α προέκυψεν είς είκοσιτέσσαρας χμλιάδας· ούδείς δέ τούτων
έκόλλησε τάς εύλογίας, μολονότι έπεκράτουν παρά
πολύ.
Εν Β ιρτεμβέργη 4 4 ,2 4 8 άνεβουπυεμβολίσθησαν, καί είς μόνον αύτώ- ύπέπεσεν είς τάς
εύλογίας.
Ε ίς τό Μ έγα Αουκάτον τήςΒ άδας, έπειδή
αί εύλογίαι προσέβαλλον πολλούς βουπυεμβολισμένους, έξεδόθη δ ιά τα γ μ α τή ς κυβερνήσεως νά βουπυεμβολισθώσιν έκ δευτέρου άπαντες, καί κατά συν
έπειαν ή νόσος έγινεν άφα-υτος.
Από διακοσίους
δεκαέξ άναβουπυεμβολισμούς, έκτελεσθέντας είς τό
j έν Λονοίνω βρεφοτροφείον έπί τέκνων, μόνον ένδεκα
; έπέτυχον.
Οπως καί άν ήναι, το άναβουπυεμβολίζειν πρέπει νά βαλθή είς ένέργειαν.
Είναι το ύ λ ά χ ι| στον άβ/.αβές. καί ή πα ρ έχει τήν πολύτιμον είδησιν
| ότι ή προφυλακτική ούναμις τοϋ πριότου βουπυεμ-
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ζολισμου δέν ήφανίσθη, ή, οπού τούτο συνέβη, άνανεονει αυτήν.
Μ ολονότι ή πείρα τρο'πον τινά

έμετρίασε τόν

\
τ *Ν εκ ~°'·> βουπυεμβολισμοΰ έλπιζομένης
ωφέλειας, εξακολουθεί δμω ς είσέτι εν τω ν μ εγίσ τω ν
αγαθών άφ δσα έδωρήθησάν ποτε εις τό ανθρώπινον
γένος. ^ Η έκ τω ν φυσικών ευλογιών θνήσις ήτο π ε 
ρίπου είκοσιπέντε τοϊς εκα τόν έκ δέ τώ ν προσβαλ
λόμενων^ μ ετά τον βουπυεμβολισμόν εννέα μόνον τοις
εκατόν άποθνήσκουσι. Τών έκ τ ή ς νέας μεθόδου
ωφελειών έ'χομεν τρανόν μαρτύριαν τήν έλ α ττω θ εϊσαν ποσότητα τώ ν θανάτων καί τή ν αύξηθεϊσαν δ ι
άρκειαν τη ς ανθρωπίνου ζωής· ούτω, ενώ τό 1780 ή
-τησια θνήσις ητον ένας εις τεσσαράκοντα, τό 1821
ητον ένας εις πεντήκοντα οκτώ. Είναι δέ τοΰτο πολύ
μάλλον άξιοσημείωτον, ώς πρός τά τέκνα,— τά πρό
του νυν συνεχώς γινόμενα θύματα τώ ν ευλογιών.
ρ° Τ'Ν εισ α γω γή ς τού βουπυεμβολισμού άπέθνησκον εις τό Λονδϊνον έξήκοντα τέκνα τοϊς εκατόν,
τεσσαράκονταδέ τοϊς εκατόν εις ολην τήν Α γγλία ν,
ενω εις τό διά σ τημ α τώ ν είκοσι ετών από 1810 μ έ/¡ λ 1830^ οί αριθμοί ούτοι ήλα ττώ θη σ α ν εις τρ ιά 
κοντα καί είκοσι τοϊς έκατόν.
Α ληθεύει μέν οτι
ν Λ?εϊττ0ν ^ εταβολή αίίτγ] ^ ν πρέπει ν’
απο ο ή ες ολοκλήρου εις τή ν έλάττω σιν τώ ν ευλο
γιών, α λ λ ά βέβαια κατά τά πλεϊσ τον μέοος· καί
μ αλιστα έπειοή ή φοβερά αυτή νόσος, καί δ'τε δέν
απέδαινε θανατηφόρος, έ'θετε τά σπέρματα πο λλώ ν
άλλων ασθενειών.
Υ πάρχει δέ καί άλλος σ τ ο /α ^μος, κατώτερος μέν, πλείστου όμως λόγου άξιος,
ξτι το ^κεφαλαιον τή ς έκ τώ ν ευλογιών προσωπικής
κ ^χη μ ια ς, τυφλώσεως, κ λ π ., άμέτρω ς ή λα ττώ θη .
κ λ
’; \ εν άπ£θανον οτι ή νόσος αύτη θέλει έκοι,ωθην άπο τον κόσμον, ά λ λ ’ ή δύναμις αυτής ευιπορει πολυ μάλλον νά σμικρυνθή, καί νά περισταλθή ή
^ α ιρ α τη ς δια γενικωτέρου συστήματος βουπυεμθολισμου
Διότι καί μεταξύ μ ας, καί εις σχεδόν
ξ σαν *λλ η ν χω ράν, ευρίσκονται άκόμ η π ολλοί, μ ά - ,Υα
τ<^ ^ π τω χ ό τερ ω ν τάξεω ν, οίτινες ή έκ προ-^
θ ε , άγνοιας, ή εξ άοιαφορίας, παοαιαεΛουσι .ο σω τηριώ δες τούτο προφυλαχτικόν.
°
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ό Με/ας Αλ=ξανορος περιήρχετο κα3υποτάσσων
•ον οικουμένην, έφ3ασεν είς χώραν τινά της ’Αφρικής,
•ον οι άνθρωποι, κεχωρισμένοι άπό τον ε’πιλοίπου κό
μου. κατωκουν είρηνικώς εν καλύβαις, καί δέν ε’γνώΡζον τίποτε περι^ πολέμων ή δορικτητόρων. Ό Άλέ; ν ζ°ς’ παΡβστάς ενώπιον τον ήγεμόνος τον λαού τον■ου, ελαβε την πλέον φιλόξενου υποδοχήν. Ό ήγεμών
^ Τ Ε

ΓΝΩΣΕΩΝ.

Ίουλ.

παρε3ηκεν εις αύτον φοίνικας, σύκα, καί άρτον, όλα
ομως χρυσά. “ Τ ι ! ” ήρώτησεν ό ’Αλέξανδρος, “ ε’δώ
τρώγετε χρυσόν ;” «· Σέ παρέ3ηκα χρυσόν,” άπήντησεν ο ηγεμων, διότι εις την πατρίδα σου έχετε άρίστην τροφήν, καί ήτον άδύνατον νά έλΒ-ης ε’νταΰ3α
πρός^ ζητησιν αυτής.” “ Δέν ήλ3ον διά ‘τον χρυσόν
σου, ειπεν ο Αλέξανδρος, “ άλλ’ ε’πε3·υμουν νά γνω
ρίσω τά εΒ·γ) σχς." “ Τ ω όντιά πεκρι'3η ό άλλος·.
“ λοιπόν παράμεινε με3·’ ημών δσον χρόνον επιθυμείς.”
Ενω συνδιελέγοντο, ήλ,Βον δυο πολϊται νά κρι3ώσιν. Είπε δέ ό ε’νάγων, “ Παρά του άνδρός του'του
ήγόρασα χωράφιον, καί σκάπτων αύτό εύρηκα 3ησαυρόν, οστις φυσικά δέν είναι ίδικός μου· διότι εγώ ήγόρασα μόνον την γην, καί οχι τους ε’ν αύτη κεκρυμμένους 3·ησαυρούς· άλλά μ’ δλον τοΰτο, ό πωλητής δέν
Τελεί νά λαβη αύτην οπισω.
'Ο κατηγορούμενος
άπεκρι3η, “ Είμαι ε’πισης ευσυνείδητος κα3ώς ό συμ
πολίτης μου" ε’γώ ε’πώλησα τήν γην καί παν τό ε’μπεριεχομενον, δ3εν καί τόν θησαυρόν.”
Ο κριτής επανελαβε τους λόγους αυτών, ώστε νά
βεβαίωσή" οτι ορΒ-ως εννόησε την ύπό3·εσιν· μετά τινα
δέ σκέψιν είπε, “ Σύ, φίλε μου, έχεις υ ί ό ν “ Μάλιστ?·” , “ 5 αί σύ„ 5υ 7 *τέρα
“ Μάλιστα.” “ Α ί
λοιπον, ο υιος σου ας νυμφευθή” τήν θυγατέρα τούτου,
καί τό νέον άνδρόγυνον ας λάβη τόν 3-ησαυρόν.” Ό
’Αλέξανδρος ε’φαίνετο ε’κπεπληγμένος. “ Είναι ή άπόφασίς μου άδικος;” ήρώτησεν ό ήγεμών. “ ’Ό χ ι διό
λου,” άπηντησεν ό ’Αλέξανδρος, “ άλλά μέ εκπλήττει.”
“ Εις τήν πατρίδα σου πώς ή3ελε συμβιβασΒην αυτη
η οιαφορα ; “ Να σε ειπω τήν άλή,Βειαυ,” άπεκρί3·η
ό ’Αλέξανδρος, “ άμφότεροι ή3ελου τε3ήν υπό φύλαςιν, και ο 3ησαυρος η3·ελεν είσελΒειν εις τό βασιλι
κόν ταμεϊον. ’ “ Εις τό βασιλικόν ταμεΓον !” ήρώτησε
μέ άπορίαν ό ήγεμών. “ Λάμπει ό ήλιος εις τήν πα
τρίδα σου “ Βέβαια.” “ Βρέχει ε’κεΓ;” “ Μάλιστα.”
Παράδοξον ! Ευρίσκονται εκει ήμερα,χορτοφάγα ζώα;”
“ Πολυειδή.” “ Λοιπόν,” είπεν ό ήγεμών, “ διά τά
α3ώα ταΰτα ζο.α συγχωρει τό πανάγαθου *Ον νά λάμπη
ήλιος, καί νά πίπτη ή βροχή. Σείς οί άνθρω
ποι εισ5ε αναξιοι τοιουτων χαρίτων.”
Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Α Θ Ε Σ Ι Σ Τ Ο Υ Α Γ Α Θ Ο Π Ο ΙΟ Υ Ν Ί Ό Σ
ΠΡΟΣ

Τ Ο Ν Κ Α Κ Ο Π Ο ΙΟ Υ Ν Τ Α .

“ Δ ί Ε Ρ Χ Ε Σ Θ Ε Ε ϊ Ε Ρ Γ Ε Τ Ο ϊ ν τ ε ς ” Ναι, χριστεπώ
νυμε τοΰ Κυρίου λαε, και ημείς όφείλομεν διέρχεσ™ αι
τον βιον αγαΤοποιουντες αλληλους, τό κατά δύναμιν
έκαστος, κατα την 3-ειαν εντολήν τής άγά-πης καί τής
φιλαδελφιας.
I ουτον, αδελφοί, τον βραχυν καί μά
ταιου βιον παντες διερχομε3α ώς παροδΓται καί διαβαται
1 ε ν ε α π ο ρ ε ύ ε τ α ι , κ α ί γ ε ν ε ά έρX ε τ_α 1 · ( ^ υν£χήζ τις όδός πρόκειται ¿ίς ήμάς ή
παρούσα ζωή παρατεταμένη, καί διηρημένη κ α τ’ ήλικιας, ως αν εις στα3μους· καί άρχή μέν τής όδοιποριας η γεννησις, τέρμα δε τοΰ δρόμου ή τοΰ τάφου σκη

1842.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

103

νή. Έκεϊ, τέλος, καταντώσιν άπαντες, οί μέν πρωϊ- φ3άνεις κακοδαίμων είς τό τέρμα, παρομοιάζων άπονεμώτερον, οί δέ κατόπιν καί όψιαίτερον, οί δέ καί μετε- νοημένον κατάδικον, οστις, φέρων ε’πί τοΰ τραχήλου
πειτα, διελ3όντες δι’ ολων τών στα3μών. Διαφέρει τό σχοινίον τής άγχόνης, άτακτεϊ καί άσχημονεϊ κα$’
δέ τών άλλων όδών ή τοΰ βίου πορεία κατά τοΰτο μά όδόν, άπαγομένος είς τόν τόπον τής καταδίκης. νΗδη,
λιστα- κα3ότι, τάς μέν συνήθεις οδούς, δσαι φέρουσιν φέρ’ είπεΐν, διαβαίνεις τής άν3ηράς νεότητος τόν σταθ
άπο τόπου εις τόπον, δυναταί τις καί άπαξ καί πολ- μόν. Πορεύεσαι ε’ν άδω άμαρτωλών ; καταχράσαι τής
λάκις, καί γοργά καί άργά, καί δπως καί οταν τέλη, ήλικίας τήν άκμήν ; άποστρέφεις τό πρόσωπόν σου άπο
βαδίσαι, καί μή βαδίσαι μηδόλως ό μή βουλόμενος- τοΰ, πρός δν υπάγεις, Δημιουργού σου, κράζων, ώς ό
άλλά τόν δρόμον ’τοΰ βίου πας άνθρωπος, δταν άπας ά3εος εκείνος τοΰ ’Ιώβ, “ Άπόστα άπ’ ε’μοΰ· οδούς
περάση τών μητρώων ώδίνων τάς πυλας, άναγκαζεται σου ειδέναι ού βούλομαι ; πορεύου, καί καταρρυποΰ,
,επειτα βαδίζειν συνεχώς και άδιακόπως, προχωρών καί άδίκει, διότι 3έλεις· “ Ό άδικών άδικησάτω έτι,
καί ό ρυπών ρυπωσάτω έτι- άλλ δμως— βάδιζε ! Έ πρός τό τέλος άνεπίστροφος καί δρομαίος. Β ά δ ι ζ ε !
λέγει πρός αυτόν ό χρόνος, ώς βαρύς έπείκτης καί . διώ ψ3ασας ήδη είς τόν εύπαγή τής άνδρικής ήλικίας
κτης, άδυσώπητος ε’φεστώς- καί ήμέρακαί νύξ καί ωρα στα3μόν. Πάλιν εκτείνεις χεϊρας είς ανομίας ; καί,
πάσα σοβαρώς επαναλαμβάνει, Β ά δ ι ζ ε ! ποΰ; εφ’ δσον μακρύνεις τήν πορείαν, συμμακρύνεις καί τήν
πρός τόν τάφον ! ’Εκεί σέ περιμένει ή άπ’ αίώνος στη- άλυσιν τών άδικιών σου; καί κρύπτεις κατά τοΰ συνο
λογραφητεϊσα διατήκη ε’κείνη τοΰ Αιωνίου, Θ α ν α - δίτου σου σκάνδαλα καί παγίδας ε’ν όδω ταύτη η πο
τω ά π ο 3 α ν ή !
Έ κ εϊ παραδώσεις τόν χοΰν εις ρεύεστε κοινώς; παρανομεί καί άδίκει, διότι 3-έλεις"
τόν χοΰν. Σύ δέ πρός τόν υψιστον Δημιουργόν σου “ Ό άδικών άδικησάτω έτι.” Βάδιζε ! Κατήντησας,
μεταχωρήσεις, τόν Θεόν τών πνευμάτων καί πασης τέλος, είς τής γεροντικής καί πρεσβυτικής ήλικίας τόν
σαρκός, ουτινος ό άκοίμητος όφ3αλμός άνω3εν ε’πιβλέ- στα3μόν, τόν σεσα3ρωμένον καί έτοιμόρροπον. Πά
.πει εις δλα τής οδοιπορίας σου τά διαβήματα και τας λιν κακοποιείς; “ ούδέ προσωχ5ισας τη κακία; ούδ’
πράξεις· “ Αί όδοί ήμών ε’ναντίον αύτοΰ δια παντος· ήβουλήτης συνιέναι τοΰ άγατύναι,” άλλ’ έτι μένεις
ού κρυβήσονται άπό τών όφ3αλμών αύτοΰ, και άπαντα πεπωρωμέν,ος, 'καί “ πεπαλαιωμένος ήμερών κακών ;”
τά εργα ήμών ώς ό ήλιος (φανερά; ενώπιον αύτοΰ.” άδίκει τό τελευταϊον “ Ό άδικών άδικησάτω έτι.” Βά
Ε πειδή λοιπόν υπάρχει τοιαύτη καί άναγκαία καί τα διζε, καί ό τάφος εγγύς. Κατάβα ! Πριν δμως κλεί
χεία καί άνεπίστροφος ή τοΰ βίου οδοιπορία, μενει πλέον σης τά δμματα, στρέψον τό βλέμμα τής συνειδήσεως
εις ήμάς ή φροντίς, ίνα πάντες βαδίζωμεν ετοιμαζό ¿πίσω- τί βλέπεις, τί άκούεις ; τά μακρά τών άδικημενοι πρός τήν μεγάλην εκείνην άποδημιαν. Γίνεται μάτων σου ίχνη, καί τάς κατάρας τής κατόπιν σου
δέ ή τοιαύτη ετοιμασία, οταν ε’κπληρώμεν τής προς Θεον έπερχομένης γενεάς. Έπίστρεψον τάς όψεις καί πρός
καί πρός τόν πλησίον άγάπης τά νομοθετημένα χρέη. σεαυτόν" μόνος ήδη μένεις καί ευσύνοπτος, έρημος πάν
Βαδίζεις, άδελφέ, κα3’ όλους τούς σταθμούς τής ζωής των, καί αύτοΰ τοΰ δυστήνου σαρκίου γεγυμνωμένος’
“ ε’ν όδιΰ δικαίων
έχεις λύχνον τοϊς ποσί σου, και αύτήν έχεις τήν ψυχήν. Φευ ! πόσας έχει κηλίδας είς
φώς ταϊς τρίβοις σου, τόν νόμον τοΰ Θεοΰ; κατευθύ βά3ος έντετηκυίας ! πόσαι μέλαιναι τών πράξεών σου
νεις καί κατορ3οϊς τήν όδόν σου καί νεώτερος καί εως εικόνες, ώς αν σκιαί φοβεραί, περιστοιχοΰσι τό συνειγήρως καί πρεσβείου, στοιχών κατά τάς ε'ντολάς τής δός σου· “ καί τά έργα αύτών, μετ’ αύτών !” Άπό3είας δικαιοσύνης ; τότε διέρχη εύεργετών, καί δσω βλεψον, τέλος, καί πρός τό περιμένον σε δικαστήριον,
προχωρείς, τοσούτω μάλλον προκόπτεις εις τον δια τής ουτινος αί αιώνιοι 3-ύραι ήδη άνοίγονται έμπροσθεν
εύσεβείας αγιασμόν καί καθαρισμόν “ Και ό άγιος σου. *Ω ποία φρίκη ! Ώ ποϊος τρόμος! *Ω φεϊσαι, Κύ
άγιασ3ήτω έτι.” Καί φτάνεις είς τό τέρμα πληρης ριε· έλέησον, Κύριε, καί μή καταλίπης είς τήν ε’σχάτην
άγα3ών ελπίδων, ώς ε’ργάτης πιστός, οστις υπάγει πρός ταύτην άπόγνωσιν μηδένα τών πιστών σου λατρευτών
τόν Δεσπότην, άποληψόμενος τοΰ καμάτου τον μισ3ον. μηδείς ήμών άποτάνοι ε’ν ταϊς άμαρτίας αύτοΰ ! άλλά
Κλη3είς εις τόν κόσμον ϋπό Θεοΰ, ε’πλήρωσας τον σκο καταξίωσον έκαστον ινα τήν.βραχ.εϊαν τοΰ πρόσκαιρου
πόν τής άποστολής σου, καί επιστρέφεις ευελπις προς βίου πορείαν διέλ3ιρ εύεργετών.
αύτόν. “ 'Ο άγαΤοποιών ε’κ τοΰ Θεοΰ έστιν, ό δέ κα [ Έ κ τον είς τούς Ζ ω σ ιν ά ο χ ς Ε π ιτ α φ ίο υ Λόγου τον Οικονόμου.]
κοποιών ούκ ίγνωκε τόν Θεόν.”
Βαδίζεις πάλιν κατά τό 3έλημα τής σαρκός ; καί
Ι Α Σ Ι Σ
Ν Ε Τ Ρ Ι Κ Ο Τ
Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Ο Ί " .
περιπατεϊς, ού κα3ιός σε κέκληκεν ό Κύριος, άλλ’ ε’ν
άνομίαις ποικίλαις, άδικών καί τύπτων τούς συνδου- Μ ε διηγήΒη ποτέ φίλος μου, δτι, μεταξύ άλλων συμ
λους ; Καί τότε διέρχη, καίτοι κακεργετών καί κακο πτωμάτων δυνατού ε’ρε.2ισμοΰ τών νεύρων, ήνωχλεϊτο
ποιών, άλλ’ ομως διέρχη καί τότε, καί διαβαίνεις τα παραπολύ καί ϋπά τής άγρυπνίας. Είς τόσον δέ υψη
χέως, ούδέ γίνονται τά βήματά σου χρονιωτερα καί λόν βα3μόν είχε φ3άσειν αυτη, ώστε, αν κατά τό διά
βραδύτερα δι’ δσας συγχρόνως μετ’ αύτών συνεχίζεις στημα τής ήμέρας ε’λάμβανεν άφορμήν νά είσέλ3η είς
πράξεις τής αδικίας. Καί τότε, βήμα τα χ ύ ! καί τόν κοιχώνά του, ή 3έα τής κλίνης καί ή ε’ν3ύμησις
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τών άνήσυχων ώρων, οσας είχε περασειν επ’ αυτής
τον ¿προξενούν φρίκην. Ούτως Ιχων, έλαβε παρά τινων
συμβουλήν νά προσπαΒ-ήση, εί δυνατόν, καΒ’ ήν στιγμην έ πλάγιαζε την νύκτα,' νά προσηλόνη την διάνοιαν
αΰίύυ επί τίνος άντίκειμένου εύμεγέ3ους ένταυτώ καί
άπλουσΐατου,— όποιον, λόγου χάριν, ή άχανής έκτασις του ώκεανοΰ, ή ό τών ουρανών ανέφελος Β-όλος,__
ώστε αί^μίκραί συγκεχυμέναι καί ταραχοποιαί εικόνες,
αιτινες ιπταντο εμπροσΒτν του νοός αύτοΰ, ν’ άποδιώκωνται ή νά κατευνάζονται διά της επιρροής ενός το
παν άπορροφώντος διαλογισμοί Μολονότι δε ποσώς
δεν ήτο Βρησκος κατ’ εκείνην την εποχήν, έστοχάσΒ-η
όμως οτι, άν ωφειλε(νά έκλέξη άντικείμενον διά μιας
εΰμεγε3ες και^ άπλοΰν, τό άριστον ήΒελεν είσΒαι ό
Θίος, Απεφασισε λοιπόν νά δοκιμάση, καί νά συλ
λογίζεται περί αύτοΰ. Ή έκβασις ύπερέβη τάς Βερμοτερας έλπίοας του· διαλογιζομενος περί Θεοΰ, ευκό
λως άπεκοιμάτο. ^ Εκάστην νύκτα προσεφευγεν εις τό
αυτο μέσον, καί τόσον τερπνόν Ιγινεν ε’πί τέλους, ώστε
επόΒει την συνηΒη ώραν του πλαγιάζειν, διά ν' άπο
κοιμάται, κατά την φρασιν αύτοΰ, ε’ν τω Θεώ. Τό
η^ος σωματικήν άπλώς ωφελειαν κατ’άρχάς έπινοηΒέν
άπεβη, ε’πί τέλους, καί προς ψυχικήν οικοδομήν. Ό
αυτός Θεος, δι ού άνεπαύετο τήν νύκτα, ήτον ε’ν πάσι
τοΓς διαλογισμοΓς αύτοΰ τήν ημέραν. Τον δε καιρόν
καΒ’ όν ελάλησε πρός ε’με, ό Θεός τού Ευαγγελίου ήτον
ή^σωτηρία του.— Τόσον άνεξερεύνητοι είναι αί
ο ο οι , δι ων φ'ρει ό Θεός όπίσω πρός εαυτόν τους μακράν άρεστώτας.
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

ΠΕΡΙ

TOT

Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Τ

Ο Τ Α Σ ΙΓ Κ Τ Ω Ν Ο Σ .
Ι Ι ρ ο ς τά τελη τ ο υ εν .Αμερική πολέμου τής ε’παναστάσεως, αξιωματικός τις τού στρατού έλαβεν αιτίαν
να προσόράμη εις τόν Ούασιγκτώνα διά τινα ύπόΒεσιν, και ύπήγεν εις τήν Φιλαδέλφειαν ε’πί τούτω. Προ
της οιναχωρήσεώς του έκλήΒη εις γεύμα μετά τού στρα
τηγού, καί τήν διατεταγμένην ημέραν καί ώραν ε’μβήκεν εις χο εστιατορίου, όπου εύρήκε πολλούς κυρίους
και κυρίας.
Επειδή δέ τούς πλειοτέρους δεν ε’γνώριζεν, ών καί φύσει αίσχυντηλός, έκάΒισε παρά τούς
ι.οδας τής τραπεζης, και δεν έλαβε μέρος εις τήν συν
ομιλίαν. ’Ολίγον όμως πριν σηκωΒώσιν, ό στρατηγός
ε’κάλεσεν αυτόν κατ’ ονομα, καί τόν παρεκάλεσε νά
συμπιωσι ποτήριον οίνου.
Παρακαλώ, στρατηγέ, νά μ’ έχετε παρητημένον,”
ά<·;κρι3η ο άςιωματικος, “ οιοτι έκαμα άπόφασιν, καί
¿νομοθέτησα, τρόπον τινά, εις ε’μαυτόν, νά μήν οίνοποτώ.”
Πάς όφΒαλμος εστραφη πάραυτα ε’πί τού νέου άξιωματικου, και ψιθυρισμός ε’κπλήξεως καί φρίκης περιήλΒε τήν τράπεζαν. Νά ήναί τις τόσον άκοινώνητος
και τοσον μικρόνους, ώστε νά μή πίνη ποτέ οίνον, ε’φάνη
μεγα καί δεινόν Βαΰμα· άλλά τό νά κάμη άποχή·Ι αύ-

τοΰ είς τοιαύτην περίστασιν, καί μάλιστα δτε προσεφερΒη ύπ αυτου του Ούασιγκτώνος, ήτο παντάπασιν
ανυποφορον !
Ό Ούασιγκτών κατενόησε διαμιάς τά αισθήματα
των ξένων του, καί παρευΒύς είπε, “ Κύριοι, ό άξιωματικος έχει δίκαιον. Δέν έπιΒυμώ ώστε κάν.-Γς των
προσκεκλημένων νά μεταλαμβάνη άπό τι παρά γνώμην
αυτου, και βέβαια δέν Βέλω νά παραβαίνη άπόφασιν
η κανόνα τινα τής ζΟής του εί; τήν μετ’ έμοΰ συνανα
στροφήν. 1 ιμω τον κύριον διά τήν παρρησίαν του
και_ οιοτι επιμενει σταΒερώς είς άπόφασιν, ήτις είναι
αδύνατον νά τόν βλάψη, καί διά τήν όποίαν είμαι βέ
βαιος οτι έχει καλούς καί άποχρώντας λόγους.’’
Α Δ Α Μ Α Ν ΤΙΟ Σ

Ο

ΡΤΣΙΟ Σ,

ΑΤΤΟΓ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

'ίουλ.

ΚΑΙ

Η

ΘΤΓΑΤΗΡ

ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΕΚ τών λογίων άνδρών, όσοι ¿τίμησαν τήν Σμύρνην είς
το διάστημα τής δεκάτης όγδοης έχατονταετηρίδος, επι
σημότατο; ήτον ό πρός μητρός πάππος του Κοραή Αδα
μάντιος Ρυσιος. " Η μήτηρ μου,« λέγει ό Κοραής, « έλα
βεν έλευθεριωτέραν ανατροφήν του πατρός μου, διότι ευ
τύχησε να εχη πατέρα Αδαμάντιον τόν Ρύσιον, τόν σοφώτατον εκείνου του καιρού εις τήν Ελληνικήν φιλολογίαν
άνδρα, όστις άπέθανεν εν έ'τος (174?) πρό τ·1ζ γενε'σεώ,
μου. Αύτός έχρημάτισεν έτι νέος ών διδάσκαλος τ-ής
Ελληνικής φιλολογίας είς τήν Χίον, μετά ταύτα ήλθεν
είς Σμύρνην, όπου ένυμφεύθη χήραν τινά Αγκυραιήν. Ούτος, μή γεννήσας άρσενικά, παρηγόρησε τήν αποτυχίαν
του, σπουόασας νά^άναθρέψη ώς υίους τάς τέσσαρας θυγα
τέρας του, Θωμαίδα τήν μητέρα μου, καί τάς τρεις αύτής
άδελφάς, Αναστασίαν, Θεοδώραν, καί Ευδοκίαν. Η κατάστασις του γένους ήτο τοιαύτη τότε, ώστε είς τήν μεγαλόπολιν Σμύρνην μόναι σχεδόν αί θυγατέρες του Ρυσίου
ήξευραν νά άναγινώσκωσι καί νά γράφωστ παρά τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν έδιδάχθησαν (πολλά ολίγον όμως
και τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Η Θεοδώρα, σοφωτέρα
παρά τας άλλας, άπεθανε παρθένος άπό τό θανατικόν.«-Αλλαχού ονομάζει τόν άνδρα τούτον ό Κοραής όχι ένα
απο τους πρώτους, άλλά τόν πρώτον φιλολόγον τού γένους
χλτ εκείνην τοΰ ^ρονου την ττερι^ταοΊν.

Ο Αδαμάντιος ούτος Ρύσιος συνέταξε ποίηαα διά στί
χων ιαμβικών κατά τών καταχρήσεων τού'Παπισμού,
επιγραφόμενον Λατίνων Θρησκείας Ε λ ε γ χ ο ι τριακονΓαεξ, κ εφροντισε νά τυπωθή έν Αμστελοδάμω, διά νά
τό μοιράζη δωρεάν είς τους ομογενείς τον άλλ’ άπέθανεν εν ετος πριν αύτό ιδη τό φώς.

Είς^ τήν αρχήν τού τόμου*, όστις περιέχει τούς Τριακονταες Ελέγχους μετά τινων άλλων πεζών καί έμμέ-

τρων πονηματίων τού Ρυσίου, εύρίσκομεν τά επόμενα περί
τού « Τ ίς, καί πο'Οεν, καί επί τίνων ό ςυγγραφεύς,»
συνταχθέντα εν Σμύρνη κατά τό 1746 ΰπ αύτοΰ, ώς
φαίνεται, τού Αδαμάντιου Ρυσίου.
Τ ή ν μέν ούν α ιτία ν , δ ι’ ήν τούς ελέγχους ξυνεγραψεν Ά δ ά μ α ς
ί 'Ρ ύ σ ιο ς, κομψότερου Ιν προοιμ ίοις διέλαβε.

Π ολύ μέρος κ α ι νυκτός, ώ ς καί ήμ έρ ας,
Φ ίλ η θύγα τερ, δα π α νώ πρός συγγόνους
Σ ά ς, θ ειο δ ώ ρ α , τά ς φιλαδέλφους λ ία ν,

*Α< δ π ο μ νήσ ει

αρετών τώ ν σών μόνη

Μ όλις σ ιγ ά ζ ω , μ ή ’π ικ ινεϊν σοι γόους·
θ ε ό ν σύ δίδου τα ϊς δε παρ ακ λήτο ρ * .

Π α τρ ίς δέ κυρίως

τούτου τό 'Ρ ύ σ ιο ν, π ο λίχνιο ν ον, εν ’Α σ τακηνώ κό λπ ω , μ ε τά Φ ι -

Ά ν θ ’ ύ μ ενα ίω ν, κ α ί δαδών γ α μ ή λ ιω ν

λοκρήνην κείμενον, τανύν ϊδ ιω τικ ώ ς Ά ρ ίτζιο ν, κ α τά δέ Σ τρ ά β ω ν α

Ή ψ α καί ήσ α, θ ε ιο δ ώ ρ α , σοι τάδε,

Α οιδαλσός, διά τό ποικίλον ίσους του χω ρίου καί εύοπτον· τούτο

Τ ή σή πρεπιόδη άρετή ’π ιγ ρ ά μ μ α τ α ,

κ α ί είσέτι σ υ μ μ ένει κ α ι εύανδρεΐ, άνδράσιν ίόιόιταις μ έν, εΰσεβεσι

Φ ερ νή ς μ εγίσ τη ς ά ν τιπ ά ρ ο χα γέρα.

δ έ ό'μοις κοσμούμενον, οπ η π ερ α ιο ύ ται κ α ί ή ε π α ρ χ ία τής Κ α λ -

Δέξοιο π έν τε πρός δέκα ποσούμ ενα,

χηοόνος.

' II ζώ σ' έφ ιλεις τ ά π α τρ ό ς π ο νή μ α τα .

Ε ν τ ε ύ θ ε ν ουτος δρμιόμενος, π α ϊς τε έ τι ώ ν, τώ ν φ ύ ν-

τοιν αύτώ είς Β υζάντιον μετοικισθέντω ν, τοϊς Ικεϊσε φ ρ ο ντισ τη ρίοις εκδοθείς έπα ιδεύθη, εν π α σ ι διακούσας τού τότε έν λόγοις

Τ οκου κάγο ιγή ς, καν λόγοις άσκήσεους,

εύδοκίμου ’Ιακώ βου ’Α ργείου· α ίρ εθ είςτε διδάσκαλος δπό τού τότε

Π ολλής τ ’ α γ ά π η ς , κ α ί π λ έω ή ς νύν τύ χο ν,

π α τρ ια ρ /εύ ο ντο ς αοιδίμου τ ή μ νή μ η κυρ Κ αλλινίκου, προέστη

Μ ετά τελευτή ν, σής, π ά τε ρ , προστασίης·

τώ ν εγκυκλίω ν μ α θ η μ ά τω ν ε π ί έτεσι τέσσαρσι.

(Ο ύ γά ρ εφείσω, άλλά βιασθείς έδως
Τ ώ ν σών π ερισσ ά, ώ ς τα φ ώ ένθα πόθουν·)

Μ ετά τούτο έξίει

εις Κ ρήτη ν, φ ιλ ία τινός δελεασθείς, κερδών τε μειζόνυιν έλπίσι·
δ ιά δέ καιρικάς περ ισ τά σ εις, τούτω ν δια μ α ρ τώ ν, μετήρε μ ετά
δ ιετία ν εις Χ ίο ν κάνταΰθα ίκα νώ ς π αιδεύ σ α ς, μετακαλουμένω ν
μ εταξύ τώ ν Σ μ υ ρ ν α ίω ν , προτρεπομένου τε αυτόν αοίδιμου π α τρ ιά ρ χο υ κυρ Γ α β ρ ιή λ έκεϊσε ή κ ειν, (εκ γάρ Σ μ ύ ρ ν η ς καί ουτος
ώ ρ μ η το ), ούτου τή ς Χ ίου τα ύ τη ν προείλετο· προέστη τε ενταύθα

Π όνου τε χ ά ρ ιν τώ ν έπιγρ αμ μ α τίο υν,
Δ ι’ ών τό λ ήθης ά π ’ Ιμ ε ΰ ήρας σκότος,
Ή θ ε ιο δ ώ ρ α , ούκ έ χ ω τ ί φ ώ , π ά τε ρ
’Α δ α μ ά ντιε, ή ό τι καν άϊδη
Σ το ρ γή ς π α τρ ικ ή ς τό χρέος γ ’ ού λήσ ομ αι.

τοΰ συστάντος λόγω ν φροντιστηρίου.

Εν Σμύρνη ένυμφεύθη ό Ρύσιος, καί μετά τόν γάμον
φαίνεται ότι έδόθη είς τό έμπόριον είς δε τό νέον τούτο
στάδιον ή τύχη έπέβλεψεν είς αυτόν εύμενώς- άλλά, κατά
τό ανθρώπινον, τά πράγματα μετεβλήθησαν επί τό χείρον,
καί «ουδυνήθη πολλαϊς καιρικαΐς περιστάσεσι.» Μία εκ
τούτων άναμφιβόλως ήτο καί ό πρόωρος θάνατος τής θυγ'ατρός αύτοΰ Θεοδώρας, τό όνομα τής όποιας έζήτησεν ο
φιλόστοργος πατήρ ν’ άπαλλάξη άπό τό σκότος τής λή
θης διά δεκαπέντε έπιτυμβιδίων επιγραμμάτων, έξ ών
καταχωροΰμεν τά έπτά πρός εύχαρίστησιν τού φιλομουσου
αναγνώστου.
Ά ν θ ρ ω φ ’, Sv π α τεϊς λ αα ν, ά π α λ ώ ς π ά τ ε 1.'
Κ όρης γάρ ούτος α π α λ ή ς σκε'πει xóvtv
Τ ή ς Θειοδιόρας, θυγατρός ού τά δ ’ επ-η
Ά δ α μ α ν τίο υ , όν μ ε προφθασ’ ο ιχ ε τα ιΤ ο ύ ύπέρ ή μ α ς είδότος Θεού λόγους·
Χρονους δέ ούτος αρετή δρίζεται.
Ν έα μέν « π ει, καί προ π α τρ ό ς, θύγατερ,
Καν ή λ ικ ίη τή χαριέσσ η σφόδρα,
Ά λ λ ά μ ε τ ’ έργω ν, οία γη ρ α ια ϊς π ρ έπ ε ι,
Ο ις, Θειοδουρα, άνέκεισο παιδόθεν,
Κ αι νύν λελοίπεις π α τ ρ ί παραμύθιον
Ά δ α μ α ν τίω , καί τροφεϊά μοι φίλα.
Κόρην άνυμέναιον, άλλ’ ύπερτελή
Ν οί καί έργοις, οις θ ε ω λατρευτέον,
Τ ή ν θειοδιόραν, πατρός Ά δ α μ α ντίο υ,

ΙΙερ ι τού βιβλίου τουτου εγραψεν δ Κοραής πρός τ ό ν Κύριον
Κ ω νσταντίνον Π ετρ ίτσ η ν, Ικ Παρισίουν, 28 ’Α π ρ ιλίου, 1827 . Ί ο ε
Α π ά νθ ισ μ ά Δεύτερον Ε π ισ τ ο λ ώ ν ’Α δαμά ντιου Κ οραή, Σ ε λ . η * .

105

Λ έγμ ην ύ τύ μ βο ς, τού π ερ ιείν’ α ξ ία ν
ΙΙλ ή ν , εί προλήφθη, έστίν ού θρηνητέα·
Ιΐρ ο σ λ αμ βάνει γάρ ούς φ ιλεϊ θ ε ό ς νέους.

Η Θεοδώρα άπέθανε νή έβδομη Μαρτίου, 1743, είκοσιδύο ετών ηλικίας, ώς φαίνεται έκ τοΰ επομένου τετρα
στίχου έπιτυμβιδίου τού πατρός της.
Ή Δ ια μ α ν τή κουριδίη θυγά τηρ,
’Έ τ η βιοΰσα είκοσι πρός τοϊς δυσίν,
Ή θ ε ιο δ ώ ρ α , λ ίπ ’ όϊζυρόν βίον,
Σ τ α λ ε ΐσ ’ έ π ’ άθλα άρετής, ής ειχετο .

Ο

Κ Α ΙΡΟ Σ.

Αριθ. I.
Β ρ ο χή , Χ ιώ ν, Χ ά λ α ζα , κ λ π .
Β ρ οχή
Τό άμεσον αίτιον τής πτώσεως τής βροχής
είναι ό συνδυασμός δύο στρωμάτων άερος, ε’χόντων άνισον βα3μόν 3ερμότητος καί υγρασίας- διότι, εάν ή
θερμοκρασία τοΰ συμμιχ3έντος άερος δέν ε’ξαρκη ώστε
νά διατηρήση δλην τήν ποσότητα τοΰ άτμοΰ είς τήν
άερώδη κατάστασιν, μέρος τούτου πρέπει κατά συνέπει
αν νά μετατραπη είς υδωρ, καί νά πέση έν είδει. βρο7 7 ή · ...................................................................................................................................................................................

Ή έξήγησις αυτη είναι μεν άναντιρρήτως όρ3ή· μ’
ολον τοΰτο, ύπάρχουσι πολλά περί τοΰ σχημαπσμοΰ τής
βροχής, είσέτι άνεξήγητα- καί πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι άτελώς άκόμη γνωρί^ομεν τό αίτιον τοΰ συνεχοΰς τούτου φαινομένου.
Χ ΐ Ω Ν . — ’Εάν ποσό της ΰδατος, περιπλέοντος είς τόν
άέρα ε’ν είδει ομίχλης ή νεφέλης, ε’κτε5ή αίφνιδίωςείς
μέγαν βα3μόν θερμοκρασίας, καί είς περιστάσεις αίτινες έμποδίζουσι τά λεπτά μόρια τοΰ νά σχηματίσωσι
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Σ χ ή μ α τ α Κ ρυστάλλων Χιονος και Π ά χ νη ς.

σταγόνας βροχής, τά μόρια ταύτα συμπηγνύμενα τότε |[ τι άέρος ίκανώς ψυχρότερον εκείνου, ε’ν ώ ε’σχηματίπιπτουσιν ε’ν εΓδει χιόνος.
σθησαν· άλλ η χαλαζ’α είναι άπό τά φαινόμενα, είς
Εξεταξοαενη η χιων οια μικροσκοπίου, φαίνεται τήν παραγωγήν των οποίων συνεργεί άμέσως ό ηλεκ
ότι συνίσταται άπό λεπτά, διακεκριμένα, τακτικά κρύ- || τρισμός, καί παριστάνει, κατά συνέπειαν, πολλάς άνω
σταλλα πάγου διαφόρων σχημάτων, άλλά γενικώς κατά μαλίας, αιτινες οεν ε’μπορούν νά ε’ννοηθώσιν ε’κτόςϋπό
το μάλλον και ηττον ομοια εξαγωνου* κοινότερον είναι του ακριβώς γινιυσκοντος τον κλάδον τής επιστήμης,
ώς άστερες Ιξ άκτίνων, Ικάστης άκτΓνος ούσης με κλά- ! τον περι τής δυνάμεως αύτής πραγματευόμενου. Το
δους^κεκοσμημενης. 1 ινά των σχημάτων τούτων πα
περι την χαλαζαν πρώτον αξιοσημείωτου είναι ότι συμ
ριστανονται εις την ανωτέρω εικονογραφίαν. ’Αλλά βαίνει κοινώς το έαρ η τό 3·ερος, σπανιώτερον δέ τάν
μονον Οιά οριμυτατου ψυχους καί εις την ήρεμον ατμό χειμώνα- το δεύτερον, ότι κόκκοι τινές χαλάξης γί
σφαιραν των πολικών χωρών σχηματίξουσιν αί νιφάδες νονται μέγιστοι, παραπολύ ύπερβαίνοντες οίουσδήποτε
της χιόνος τοιαύτα τακτικώτατα κρύσταλλα· διότι εις των μεγίστων σταγόνων τής βροχής· τό τρίτον, ότι ή
τάς εύκρατους χώρας τής γής, τά διάφορα στρώματα χαλαξα σπανιως πίπτει τήν νύκτα, καί είς περιωριτου αερος διαφέρουν ώυς προς τήν θερμοκρασίαν· ή άνω- σμένην μόνον Ικτασιν τόπου τε καί χρόνου.
μαλία δε αυτη τής θερμοκρασίας διαλύει εν μίρει τάς
Ευ Ελλαδι καί Τουρκία τό φαινόμενου τής χαλα
νιφάδάς τής χιονος ε’νω διαβαίνουσι τον άερα, καί ρής δεν ε’μπορεΐ νά σπουδαστή καθ’ όλας αυτού τάς
συγχρόνως τά ρεύματα του άέρος, τά προξενούμενα ΰπδ ποικιλίας.
Ενίοτε μέν πίπτουσι καί ε’νταύθα μεγά
τής αυτής άνωμαλίας τής θερμοκρασίας, ταράττουσι λοι κοκκοι χαλαζης, καί τις φθορά προξενεΓται ϋπ- αυ
τας νιφάδας, καί άφανίζουσι τήν συμμετρίαν των Εις τών άλλ ασήμαντος ως πρός τήν αλλαχού γινομενην
τάς^ πολικάς χώρας, όταν πίπτη χιών, είναι διόλου εις τινα μερη τής Γαλλ.ιας συμβαίνουσι τρομεραί θύςηρα, και πολλά διάφορος κατά τδ φαινόμενου άφ’ δ,τι ελλαι ε’κ χαλάζης, ε’πιφέρουσαι δεινήν θραύσιν είς τά
συνήθως βλεπομεν είς τάς χώρας ταύτας.
γεννήματα και τάς άμπέλους, καί είς ολίγα λεπτά καΕις τάς ψυχροτερας χώρας τής γής, ωφελεί τά με- ' ταστρέφουσαι τούς κόπους μηνών ή καί ενιαυτών.
γιστα ή χιών διά τής των φυτών ύπερασπίσεως. Χω
Τον ’Ιούλιον 1788, ικανόν μέ^ος τής Γαλλίας κατ
ρις το’( σ'νμπεπηγμενου τούτου άτμού δστιςνά σκεπάξη ί ηρημώθη υπό θυέλλης ε’κ χαλάζης καί βροχής· ήρχιτο προσώπου τής γής καί τά προϊόντα της, αί πολικαί σεν εις το νοτιοουτικου, καί ώδευσε κατά βορειοανα
χώραι η^τελον εισ^αι ακατοίκητοι. Εις τά μισόξενα ! τολικήν οιευθυνσιν εις δυο παραλλήλους ταινίας τεσ
εκε^Γνα^κλίματα χρησιμεύει προς τούτοις ή χιών ώς οί- ’ σάρων και ουο λευγών τό πλάτος, καί σχεδόν διακοκοδομήσιμος υλη, καθώς είς τούς Έσκιμούς Ινδούς, j¡ σιωυ το μήκος. I ο μεταξύ διάστημα, ώς πέντε λευ
οιτινες εξ αύτής κατασκευά£ουσι τάς χ=ιμερινάς καλύ- | γών τό πλάτος, κατεκλύσθη ύπό τής βροχής.
βας των.
/
”Ρ°ί*·εΡ^ζ ταυτης θυελλης προηγήθη δεινή τις
Χ α ΛΑΖΑ
Ή χ ά λ α γ α συνίσταται άπό ρανίδας και σχεδόν ολική σκοτία, ήτις αίφνιδίως ε’κάλυψεν δλον
βροχής, αιτινες συμπήγνυνται διαβαίνουσαι στρώαά τον τοπον εις μιαν ωραν ολον τό πρόσωπον τής φύσεως
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μετεβλήθη τόσον όλοτελώς, ώστε, αν ήτο δυνατόν νά
κοιματαί τις κατά τό διάστημα τής θυέλλης, δεν ήθελε
πιστεύσειν ε’ξυπνήσας ότι εύρίσκετο ε’ν τω αύτω μέρει
του κόσμου. Ά ντί τής εύθαλείας του θέρους καί τών
πλουσίων καρπών, οιτινες προ μικρού ήσαν έξηπλωμενοι καθ’ ολον τό πρόσωπον τής καρποφόρου καί ώραίας
εκείνης χώρας, δεν παρίστατο νυν είμή ή φοβερά οψις
του χειμώνος. Τό έδαφος μετεβλήθη είς βάλτον, οί
στάχυες συνεφύρθησαν μετά του βορβόρου, αί άμπελοι
κατεκερματίσθησαν, οί κλάδοι των συνετρίβησαν, καί
όπωροφόρα δένδρα παντός είδους κατεβλήθησαν. Ή
χάλαγα εκειτο σωρηδόν, άδιάλυτος, ώς στοΓβαι συντε
τριμμένου πάγου. ’Ακόμη καί δυνατά δένδρα τών δα
σών δεν ίσχυσαν ν’ άντισταθώσιν είς τήν ορμήν τής
θυελλης· μέγας τις καστανεών, ε’ξαιρέτως, έβλάβη τοσοΰτον, ώστε άλλο τι σχεδόν δεν παρίστανεν είμή γυ
μνούς κορμούς· αί άμπελοι τόσον φοβερώς ε’δάρθησαν,
ώστε τέσσαοα έτη παρήλθον πριν κατασταθώσι πάλιν
γόνιμοι. Άπό τάς εξήκοντα εξ ε’νορίας μιάς περιο
χής, τεσσαράκοντα τρεΓς ήρημώθησαν ε’ξ ολοκλήρου,
άπό δε τάς λοιπάς αί ρ.έν άπώλεσαν τά δύο τριτημόρια, αί δέ τό ήμισυ τών καρπών των. Κατά τόν υπο
λογισμόν τού Κυρίου Άραγώνος ή βλάβη ή γενομένη
είς 1039 ε’νορίας συνεποσούτο είς 24,962,000 φράγκων.
Ή παράδοξος αυτη θύελλα ώδευε πρός δεκαέξ ήμισυ
λεύγας τήν ώραν· ήτο δέ ισοταχής ή κίνησις άμφοτέοων τών ταινιών. Ή κατά μέσον δρον διάρκεια τής
θυελλης είς τούς διαφόρους τόπους δσους ε’πεσκέφθη
δεν ήτον υπέρ τά επτά ή οκτώ λ.επτά.
ΠΡΟΣ

ΤΟΤΣ

ΑΓΑΜΟΤΣ-

« ΤΙ θέλω είπαν,» γράφει πρός φίλον αυτού ό Κοραής, « άν
ακούσω ότι ένυμφεύθης ; θε'λω εΐπειν, φίλτατε, ότι έκαμες
έ'ργον φρονιμώτατον. Εχω περί τούτου μίαν θαυμαστήν
καί όντως sentimentale ιδίαν τοΰ Απολλώνιου του Τυανέως, άλλ’ ούτε Φιλώστρατόν έχω, ούτε καιρόν νά τόν εξε
τάσω. Μή λησμονήσης νά μέ πέμψης άπό τά σακχαρωτά
του γάμου· τό γλυκύτερου όμως είς εμέ είναι νά μή λησμο
νήσης τόν γάμον, άλλά νά τόν τελειώσεις, επειδή τόν
έβαλες είς τόν νουν σου. Etvoci, φίλε, βίος δυστυχεστατος ό άγαμος βίος· καί ό φρόνιμος καί χρηστοή
θης άνθρωπος έχει χρέος, καθώς έ'λαβεν άπό τους
γονείς του τήν λαμπάδα του βίου, ούτω νά τήν παραδώση είς άλλους. Τούτο είναι τό βούλημα καί
δόγμα τής φύσεως.»
Τό όνομα επικράτειας τινός έμπορεί νά λησμονηθή, καί
τά κατορθώματα ήρώων νά έξαλειφθώσιν άπό τά χρονικά
τοΰ κόσμον άλλ’ ή ζήτησις τής άληθείας εμπορεΐ νά παύση
μόνον όταν ό άνθρωπος δεν ύπάρχη πλέον- τό φως αύτής
έμπορεί νά καλυφθή άπό άγνοιαν, πανουργίαν, ή πλεονε
ξίαν, άλλά δεν δύναται νά σβεοθή.

Ε Υ Γ Ε Ν ΙΟ Σ
ΠΕΡΙ

ΤΩΝ

Γ Ν Ω Σ ΙΝ

Ο

ΒΟ Υ Λ ΓΑ ΡΙΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΤΩΝ
ΤΩΝ

ΓΡΑΦΩΝ,

ΤΗΝ

ΚΛΠ.

ΑΝΑ-

ΚΛΠ.

Οι τής 'Ρώμης ε’πιθυμούντες νά πιστεύωνται παρά πάν
των ώς θεία καί πνευματόφθεγκτα όσα αύτοί κατά
καιρούς ε’ν ταίς εαυτών Βούλλαις ε’θέσπιξον, και μή
εύρίσκοντες, ούτε είς τήν αύτών ’Εκκλησίαν, Ιτοίμην
παρά πάσι καί τυφλήν τήν είς τά αύτών διατάγματα
καί δόγματα ύπακοήν καί εύπείθειαν, άλλά βλέποντες,
οτι ε’κ τούτων τινά ύπό τινων ’Αρχιερέων ώς άκυρα ήθετούντο, καί ύπ’ ε’νίωυ σοφών Θεολόγων, καί ύπό ολοκλή
ρων ε’νίοτε Άκαδημιών, ώς άτοπα άνετρέποντο, ε’συλλογίσθησαν νά θεραπευσωσι τό τραύμα,δ διά τών τοιούτων
αντιρρητικών συγγραμμάτων ή αύτοδέσποτος αύτών
καί άναντίρρητος αυθεντία ε’δέχετο. Ή δικαία καί
εύλογος θεραπεία βέβαια ήθελεν είσθαι τό νά άποδείξωσι μέ λόγον τών άντιλεγόντων τό άλογον, και νά φωτίσωσι μέ τό φώς τών Γραφών καί τής παραδόσεως τό
σκότος εκείνων, καί νά νικήσωσι μέ τήν δύναμιν μιας
κοινής καί ε’λευθέρας Συνόδου τήν αύτών δυσπείθειαν
άλλ’ επειδή τούτο είς τά μή εύλογα δέν είναι δυνατόν,
καί οί Πάπαι ήθελον τήν υποταγήν καί είς τά μή εύ
λογα, μετεχειρίσθησαν καί ε’δοί τήν άπόλυτον εξουσίαν,
καί νόμον έστησαν τήν εαυτών θέλησιν. "Οθεν και
άπηγόρευσαν μέ άφορισμούς φρικτούς καί αναθέματα
τήν άνάγνωσιν τών είρημένων αντιρρητικών, θέλοντες
καί άποφασίζοντες νά ήναι ε’ν αύτω τω έργω (ipso fa
cto ), ώς λέγουσιυ, υπεύθυνος τής άτελευτήτου κολάσεως, όχι μόνον όστις δέν υπακούει εύπειθώς καί τυφλώς είς οίανδήποτε ε’κδοθεΐσαν Παπικήν Βούλλαν,
όχι μόνον, άν τολμήση, ή λόγω, ή συγγράμματα όπωσούν νά τήν παρασαλεύση, άλλά καί όστις άπλώς θέ
ληση νά άναγνώση τήν ύπό τίνος γενομένην κατά τής
Βούλλας ε’πίκρισιν, ή άντίρρησιν, νά ήναι καί αύτός
(ipso facto) τού αιωνίου πυρός ένοχος καί υπόδικος.
Ή πρώτη άρχή τής άπαγορεύσεως τής άναγνωσεως
ε’κ τούτου προήλθε, δέν έμεινεν όμως έως αύτού. ’Ε 
πειδή τών Παπικών θεσπισμάτων πολλά ε’λάμβανον
σαφή καί φανεράν τήν άντίρρησιν και είς αύτας τας
θείας Γραφάς, καί είς τά υπομνήματα τής Εκκλησίας
καί τών Πατέρων, δθεν ε’κινδύνευε νά καταλαμβάνη
καί ε’κ τούτων καθ’ ένας, ότι ύπερέβαίνον οί Πάπαι
τά διατεταγμένα πολλάκις όρια, παρεκινήθησαν εντεύ
θεν νά άπαγορεύσωσιν είς τούς Χριστιανούς καί τήν
τούτων μελέτην.
ΠΓος λοιπόν ό Δ', ε’ξέδωκεν ένα
τόμον, ε’ν ώ περιέχεται τών άπηγορευμένων βιβλίων ό
έλ.εγχος, ήτοι ό Κατάλογος l'Index). Σίξτος ό Ε'. τόν
ηύξησε. Κατά τόν τοιούτον κατάλογον εύρίσκονται
ε’μποδισμένα βιβλία, πραγματευόμενα τάς άναφυείσας ε’ν τη ’Εκκλησία διαφοράς· βιβλία, ε’κθέτοντα
τήν ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν· βιβλία τυπικά, περιέχοντα Έκκλησιαστικάς διατάξεις- κατηχητικά, έρμηνεύοντα τά τής πίστεως φρονήματα καί εντάλματα-
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Ευχολόγια κατανυκτικά- διάφορα άλλα βιβλία εις ένα
λογον, τα όποία, μολονότι συμβάλλουσι καί είς ¿Γδησιν Πατερες^ωνομαζον γνωστικόν, συμφέρει νά ήναι άγνωστος,^ δια να ήναι εύκολα δεδικαιωμένος. Τούτων ούτης Χριστιανικής θρησκείας, και είς οικοδομήν πίστετως
έχόντων, πως νά 3έλωσι πεφωτισμένους οί Ίησουίως, και εις καταρτισμόν ή3ους, είναι όμως διακεκωλυται με την άνάγνωσιν των βιβλίο« ε’κείνους τούς όποιους
μενα και απερριμμένα, άν έχωσί τι τό παραμικρόν, δ
να εγγιζη τροπον τινά πολύ ή ολίγον το Παπάτον, καί 3ελουν να έχωσι τυφλούς, ά τ η ς κ α τ ά σκότ ον ή λά 
σκο ν τ α^ς , η πως να ύποφερωσιν είς τάς χείρας των
την αυτού άπο3έωσιν. Τίς ή3ελε τό πιστεύσειν; άκόΧριστιανών τα βιβλία των Γραφών καί των Πατέρων τά
μη και την 3είαν αύτήν Γραφήν, καί την Παλαιάν καί
Χεαν, ο Index ούτος την αρπάξει άπό τάς χείρας των οποία διδάσκουν όλα τά ε’ναντία, άπ’ όσα αύτοί παραγγελλουσι ; Θέλουσιν είναι οδηγοί τυφλών, διά νά
Χριστιανών, καί δένέπιτρέπει ούτε δλην ούτε" κατά μεσυρωσιν, ως οί Φαρισαίοι, τούς πάντας όπίσω αυτών,
ρος είς γλώσσαν σαφή καί δήλην ό πιστός να την άναεχοντες τους εύπει3είς καί εΰαγώγους άκολού3ους είς
/νωση· οντε αύτο, αν τύχη μεταφρασμένον, τού Δαβίδ
εκεινας τας σκολιας όδούς καί κρημνώδεις, είς τάς όποι
το Ψαλτηριον ! Ό σ τις 3έλει να άναγνώση κάνέν
ας αύτοι προπορεύονται, καί είς τάς όποιας αύτοί εύρίαπο τα εν τον ρη3έντι καταλόγω βιβλία άπροκριματίσκουσι το ίδιον κοσμικόν κέρδος καί όφελος.
στως, και δη καί άκινδύνως, πρίπει πρώτον να ζητήση
^ Δεν είναι ίδική μου κρίσις ή κρίσις αύτη- ούτως
και να λαβη την άδειαν, άλλα νά την ζητήση- παρά
εκρινε προ εμού μεταξύ πολλών Παπιστων καί ά 'Ρατίνος; παρα των ’Επισκόπων; όχι- ουδέ αύτούς ή
κίνας. ^ Η άμα3εια (λεγει) καί άγνοια των τής
Ρωμη παντας και πάντοτε καί πανταχού καί ε’ν άπα3-ρησκειας είναι ένα μέσον προσφυέστατον διά νά φέρη
σι δεν τούς εμπιστεύεται- άλλά παρά τής Ίγκυίζιτιώμεσα είς τήν ’Εκκλησίαν τήν τυφλήν ύπακοήν καί εύνος της φοβέρας ε’κείνης καί άποτροπαίου, είς την όποι
πει3ειαν πρός άπαντα τά άπό 'Ρώμης ερχόμενα. ΔΓ
αν τίς τοσον έξω φρένων νά τολμήση νά προβάλη τοιαύτής
( τής άμα3ειας) ή Ρωμη λαμβάνει τήν εύκολίαν
ούτον ζήτημα ;
να μεταχειρίζεται ελευ3έρως ε’κείνην τήν σχεδόν τυ
Την τυραννίδα ταύτην πολλοί τών Παπιστων την
ραννικήν δεσποτείαν, τήν όποιαν τόσον έπι3υμεί- (τάδε
δνσχεραίνουσΓ τήν άπαγόρευσιν ταύτην πολλά ολίγοι
λέγει^ ό 'Ρακίνας άποβλέπων πρός τόν Πάπαν, τ ά .
των Παπιστων ^την τηρούσιν. Οί Ίησουίται όμως
δ ε’π=κεινα προς τούς Ιησουίτας-) καί τήν όποιαν (άμα- ν α ι^ ί ζηλωται αυτής καί προστάται οί πλέον 3ερμοί
3-ειαν^ των^ Χριστιανών) άγαπώσι καί οί Ιησουίται,
και διάπυροι- δ ια τί; διότι είς αύτούς δεν συμφέρει '
ε’πειδή ε’ξευρουσιν αύτοί τούς τρόπους, πώς νά ε’πιστρέτο^ νά βλεπωσι το φως, καί νά εύρίσκωνται ε’ν χερσί
φωσι τά ε’κείνης αποτελέσματα είς τό τής Ιαυτών δι
των πάντων τοιαυτα βιβλία, είς τά άποΓα ε’κ διαμέτρου δασκαλίας όφελος.”
άντιφερονται οσα αυτοί ε’ν τοΓς ίδίοις συγγράμμασιν η
Α λ λ ί ζτ, ^ Κύριος ! δεν ηγάπησε ποτέ τά τοιαύτα
περί δογμάτων, ή περί ή3ών, ε’κδιδάσκουσιν. Ό Ί η
σκότη καί τούς τοιούτους κρυπτήρας ή άποκαλυφ3είσα
σουίτης^ Σουαρέσιος, καί ό Βασκουέσιος, καί ό Μολίαλη3εια. Δεν ε’φάνη (άπαγε !) δεν ε’φάνη ποτέ είς τήν
νας, καί ό Λέσσιος, καί ό Φιλιούτζης, καί ό Σ’αγχέόρ3όδοξον ’Εκκλησίαν τοιούτον διάταγμα. Τά ιερά
ζης, και
Εσκοβάρ, καί ό ΤαμβουρΓνος, καί οί άλλοι
βιβλία διά τούτο 3εό3εν είς ήμάς ε’δό3ησαν, διά νά
συμφωνως όλοι της 3αυμαστής τού Λοϋόλα οικογένειας
όδηγωμε3α οι αύτο« είς τήν άλ.η3ινήν πίστιν, καί είς
τά^τεκνα, καταργουσι την εντολήν της προς τον Θεόν
την δικαιοσύνην- διά τούτο ε’γράφησαν, διά νά τά άναάγάπης, και εκνευρίζουσι την δύναμιν της προς τον
γινωσκωμεν, και νά έχωμεν ε’ξ αύτών βοήθειαν καί
πλησίον άνοιγουσιν εύρύχωρον καί πλατείαν την όδον
παρηγοριάν, ως άριστα μάς διδάσκει ά ιερός Αύγουτης δικαιώσεως, καί στρώνουσι μέ ρόδα εκείνην της στίνος ε’ν τη έκ3έσει τού Ψαλμού τού λτ’.
μετάνοιας' κανονίζουσι την ύπόκρισιν, καί ε’νδύουσιν
^ Αυται αι ιοιαι Γραφαι μας προτρέπονται νά άναγιευπρεπως τό ψεύδος' συγχωρούσι την ε’κδίκησιν, καί
νώσκωμεν τάς Γραφάς. Ό Θεός νομοθετεί περί τού
ε’πιτρεπουσι την κατά των άλλων επιβουλήν καί συκο
βασιλέως τών 'Εβραίων, νά έχη άντιγεγραμμένον ΰπό
φαντίαν· παραμυ3ούσι την σάρκα, καί χαίδεύουσι των τούν ιερέων ^καί Λευιτών τό βιβλίον τών 3εοσδότων
πα3ών τα^σκιρτήματα- δικαιόνουσι την κατά των β α 
νόμων, καί άδιαλείπτως νά τό άναγινώσκη- “ Καί έσται
σιλέων στάσιν καί άνταρσίαν, καί ε’νοπλίζουσι μέ την
μετ’ αυτού, καί άναγνώσεται ε’ν αύτώ πάσας τάς ημέ
μαχαιραν την χείρα των ΰπό χείρα- καί διά νά παρέλ- ρας τής ζωής αύτού, ίνα μά3η φοβείσ3αι Κύριον τόν
5-ω τά άλλα, με μόνον τύ δόγμα της π:3ανότητος,
Θεόν, καί φυλάσσεσ3αι πάσας τάς ε’ντολάί,” κτλ Δεύ
(όστις παρ αυτοίς λεγεται Πι3ανισμός, probabilisτερον. ιζ’. 18, 19. Τό αύτό προστάζει ιδίως είς τόν
,n.US^ ^at
πρ°φασιν της άγνοιας κατηντησαν
Ιησούν τού Ναυή, άφ’ ού διεδέχ3η τού λαού τήν ήγε.
να οιδασκωσιν, ότι, δστις όλιγιότερον ίξεύρει τά 3εσμά
μονίαν- “ Καί ούκ άποστήσετα'ι ή βίβλος τού νόμου
της^ίδίας πίστεως, κέρδος έχει τό νά μή σφάλλη- ό3εν
τουτου ε’κ τού στόματος σου, καί μελετήσεις ε’ν αύτή"
κατ’ αύτούς ή τών 3είων μαρτυρίων καί ενταλμάτων
ημέρας καί νυκτός,” κτλ. Ίησ. Ναυή. ά. 8. 'Ωσαύτως
αγνοία γίνεται μία ευχερής καί άνεωγμένη είσοδος
ε3εσπισεν, οτι και εν τω ναω νά γίνεται ύπό τών
τής σωτηρίας- και ό Χριστιανός, τόν οποίον οί παλαιοί
ιερέων ενώπιον παντος τού λαού ή τού 3είου νόμου άνά-
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γνωσις' “ Άναγνωσεσ3ε τόν νόμον τούτον ε’ναντίον παν
τ ό ς ’Ισραήλ, είς τά ώτα αύτών.” Δεύτερον, λά. 11.
“ Καί νύν καταγράψατε τά ρήματα τής ωδής ταύτης,
καί διδάξατε αύτήν τούς υιούς ’Ισραήλ, καί ε’μβαλείτε
αύτήν είς τά ώτα αύτών.” Αύτ. 19. Ό Δαβίδ μακα
ρίζει πάντα άν3ρωπον, οστις “ εν τω νόμω αύτού (τού
Κυρίου) μελετήσει ήμέρας καί νυκτός.” Ψαλ. ά. 2.
“ Μακάριοι οί έξερευνώντες τά μαρτύρια αύτού.” Ψαλ.
ριή. 2. Αύτός αύτά τά μαρτύρια είχε διηνεκή λόγων
ύπο3εσιν, αύτα σπουδήν άδιάλειπτον, αυτά άκατάπαυστον μελέτην, αύτά λύχνον είς τούς πόδας αύτού, καί
φώς είς τάς τρίβους, κα3ώς φαίνεται είς ολους τούς
ψαλμούς, καί έξαιρέτως είς τόν ριή. Καί ό Προφή
της 'Ιερεμίας τήν αύτήν σπουδήν καί άνάγνωσιν πα
ραγγέλλει- “ ’Αναγνώση ε’ν τω χαρτίω τούτω είς τά ώτα
τού λαού, κτλ.” Κεφ. μ γ \ 6. Καί ό Βαρούχ υπακούει
τήν εντολήν τού άναγνώναι ε’ν τω βιβλίω τούς λόγους
Κυρίου, κτλ. Αύτ. 8. Καί ό Φίλιππος δεν έμέμφ3η τόν
Αι’3ίοπα ευνούχον, όταν επί τού άρματος τόν ηύρε κα3-ήμενον καί άναγινώσκοντα τόν προφήτην Ήσαίαν.
Πράξ. ή. 28. Καί ό Παύλος έπηνεσε τούς ’Ιουδαί
ους τής Βερροίας, λέγων, ότι ήσαν εύγενέστεροι τών έν
Θεσσαλονίκη, καί έδέξαντο τόν λόγον μετά πάσης προ
θυμίας, διά τούτο μάλιστα, ότι κα3’ ήμέραν ήσαν άνακρίνοντες τάς Γραφάς, εί εχοι ταύτα ούτως. ΓΙράξ.
ιζ'. 11. 12.
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γοντες και γράφοντες, ώς τροφήν άναγκαιοτάτην τής
ψυχής είς άπαντας τούς πιστούς ε’πισυνιστώσι.
[ Έ χ τώ ν Σ υ γ γ ρ α μ μ ά τω ν Ε υγενίου του Β ουλγάρεω ς, Τ ό μ . Β \
ΣεΛ. 136-143.]
Ε 1 Ρ Ε Σ ΙΣ Τ Η Σ Α ΕΡΟ ΣΦ Α 1ΡΑ Σ.
’Ιδού μ ’ δποία ς λε'ξεις άνήγγειλεν εις τήν Ε λ λ ά δ α π ρ ώ το ; κ ατά
πασ αν π ιθ α νό τη τα δ Κοραής τή ν εΰρεσιν τή ς Ά εροσφ αίρας,
γ ρ ά γ ω ν εκ Μ οντπελλιέρ, τ ή ίο Α ύγουστου, 1786 , πρός τόν
Σ μ ύ ρ ν η ς Π ρω τοψ άλτην.

Αι σημεριναί διατριβαί καί συνομιλίαι καί σοφών καί
ιδιωτών ύλην εχουσι τήν νέαν εύρεσιν τού όνομαζομένου Μογγολφιέρου. Ό εύτυχής ουτος άν3ρωπος, οδη
γούμενος πλέον άπό τό αύτόματον παρ’ άπό τήν σοφίαν
του, εύρηκεν εύρημα όχι μόνον περίεργον, άλλ’ ίσως
καί μεγάλης ώφελείας πρόξενον μέ τόν καιρόν. Μίαν
μεγάλην σφαίραν, κατεσκευασμένην άπό ύφασμα μετα
ξωτόν, ή καί άπό χαρτίον άπλούν, γεμίζει, ή άπό έν
είδος άέρος, όνομαζομένου φλογιστού (τού οποίου τήν
φύσιν διά νά σ’ εξηγήσω, έπρεπε νά έχω μιας έβδομάδος εύκαιρίαν, καί είκοσιτέσσαρα τετράδια χαρτίου)
ή καί ε’ξαραιοί μόνον τόν περιεχόμενον είς τήν σφαίραν
άέρα διά τού πυρός. Εύ3ύς όταν έξαραιω3η ό περιεχόμενος είς τήν σφαίραν άήρ, ή σφαίρα γίνεται πλέον
άκατάσχετος, καί άφίνουσα τήν γην, καί τά ε’ν τη γη,
ίπταται πρός τόν ουρανόν, καί διατρίβει είς τά μετέω
ρα, μέχρις ου, γεμισ3είσα πάλιν άπό τόν άτμοσφαιριΑκολού3ως δέ, κατά τά 3-εία ταύτα τών 3εοπνεύκόν κοινόν άέρα, τόν οποίον πνέομεν, καταβαίνει είς
στων Γραφών 3εσμά, καί ή τού Χριστού ’Εκκλησία ε’ξ
τήν γήν. Ό ρη3είς Μογγολφιέρος, παραγενόμενος
άρχής άνω3εν ού μόνον είς άπαντας άπλώς τούς Χρι
είς ΓΙαρισίους τό παρελ3όν 3-έρος, ε’κοινώνησεν αύτήν
στιανούς τήν άνάγνωσιν τών ίερών τούτων βιβλίων ε’πέτου τήν εύρεσιν είς τήν ε’κείσε Ακαδημίαν.
τρεψεν, άλ.λά καί με τό ε3ος τών άκολου3ιων είς τάς
Οί φυσικοί τών Παρισίων έκαμαν διάφορα πειράμα
ίεράς συνάξεις τήν έκανόνισεν, άναγινώσκουσα έν τούς
τα μέ διαφόρους σφαίρας, αί όποίαι δλαι εύτυχώς άνέ3-είοις ναοίς αύτά παρρησία είς ε’πήκοον πάντων Γεβησαν είς τοσούτον ύψος, ώστε νά. γένωσιν άόρατοι είς
νεσεως το άνάγνωσμα- τής Εξόδου τό άνάγνωσμα'
τούς όφ3αλμούς τριακοσίων χιλιάδων 3εατών. Δέν
Αευίτικού, Άρι3μών, Δευτερονομίου, ’Ιησού τού Ναυή,
ήρκέσ3-ησαν είς αύτό, άλλ’ ε’τόλμησαν καί νά άναβώΚριτών, Βασιλειών τό άνάγνωσμα. Άναγινώσκει δέ
σιν όμού μέ τήν σφαίραν δύο περίφημοι φυσικοί, ό Κά
καί άπό τού Ίώ β, καί άπό τών Προφητών άπάντων,
ρολος, καί ό 'Ροβέρτος, οί οποίοι όχι μόνον* άνέβησαν
καί άπό τών Παροιμιών, καί άπό τής Σοφίας- καί είς ύψος έννέα χιλαάδων ποδών, ώστε νά μή διακρίνωσι
ε’ξάιρουμένης τής βίβλου τού "Άσματος, καί τής Άπο- πλέον τά ε’ν τη γη, μήτε πόλεις, μήτε πολίχνια (ή γή
καλυψεως, (αί όποίαι, ώς άναγωγότεραι καί μυστικώε’φαίνετο είς αύτούς, ώς λέγουσιν, ενας όγκος άλη3ώς
τεραι άνάμεσα είς τών πιστών τό στίφος, νά άναγι“ άόρατος καί άκατασκεύαστος·”) άλλ’ έμακρύν3ησαν
νωσκωνται έ3ος δέν έπεκράτησε)· δέν είναι βιβλίον άπό τούς Παρισίους ε’ννέα λεύγας Γαλλικάς είς δύο σχε
ούτε τής ΓΙαλαιάς ούτε τής Νέας, άπό τό όποιον ή
δόν ώρών διάστημα'— ταχύτης, μέ τήν οποίαν ούδ’
Εκκλησία είς τάς ίεράς συνελ,εύσεις δέν τρέφει τά τέ αύτή τών όρνί3ων ή πτήσις δύναται νά συγκρι3η. Ή
κνα της. Καί τούτο ήδη τό προεσημείωσεν ό μέγας
άπροσδόκητος αύτη έύρεσις κατεγράφη είς τούς κώόηπατήρ Βασίλειος είς Ψαλμ. ν3'. “ Διό καί ήμέτερά
κας τής Ακαδημίας, είς τά άρχεία τής βασιλείας,
ε’στι τα 3εΓα λόγια, καί τή τού Θεού ’Εκκλησία ώς
καί ε’δό3η είς όλην τήν Εύρώπην. Έτιμή^η παρά
3εοπεμπτα δώρα κα3’ έκαστον σύλλογον ύπαναγινώτού μονάρχου ό εύρετής μέ δωρήματα, καί μέ τόν τίτλον
σκεται, οίον τις τροφή ψυχών χορηγουμένη διά τού
τής εύγενείας. Δέν έμεινεν άλλο παρά νά εΰρε3η καί'
Πνεύματος.”
ό τρόπος νά πηδαλιόυχήται ή σφαίρα, καί νά κατευΆλλά καί οί 3εΐοι πατέρες, ’Ωριγένης, Κλήμης ό Ά- 3ύνεται όπου 3έλει ό άναβάτης, κα3ώςείς τήν 3άλασλεξανδρεύς, Βασίλειος, Χρυσόστομος, καί άλλοι, ώς άπό σαν τά πλοία. Καί τότε 3έλουν πλέειν οί άν3ρωποι
μιας φωνής τήν τών ίερών βιβλίων άνάγνωσιν, καί λέ- ε’ν άέρι, κα3ώς καί επί 3αλάσσης. Τήν δευτέραν
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ταύτην εΰρεσιν πολλοί την θέλουσιν αδύνατον· άλλοι
την νομίζουσι δυνατήν, ώς καί την πρώτην. 'Ως τόσον,
ή Ακαδημία του Λουγδουνου ¿κήρυξε βραβείου γρόσια
τετρακόσια δι’ ¿κείνον, οστις ήθελεν εύρεί τον τρόπον
νά πηδαλιουχή αύτά τά νεοφανή έναέρια πλοΓα.
Ό κύριος Κάρολος άναφέρει, ότι, εις αυτό το υπερβο
λικόν ΰψος ευρισκόμενος. η’σθάνθη τοσούτον ψύχος,
ώστε να πέση άπό τάς χείράς του ό κάλαμος, τον όποιον
ε’κράτει, διά νά σημειόνη τάς μετεωρολογικάς παρατη
ρήσεις. Έδωκεν άφορμήν ή εΰρεσις αΰτη εις πολλά
γελοιώδη συμβεβηκότα’ διότι εις πολλά χωρία, οπου
κατέβαινον αί σφαίραι, βλέποντεςοί κάτοικοι (άνθρωποι
αγροίκοι καί μηδεμίαν είδησιν έχοντες κατ’άρχάς τού
τοιουτου) τοιουτόυς ύπερμεγέθεις όγκους καταβαίνοντας
κατά της κεφαλής των, καί διευθυνομένους Οπ’ ανθρώ
πων, έντρομοι καί καταπεπληγμένοι, έφευγον σταυροκοπουμενοι, ώς ύπό δαιμόνων ¿λαυνόμενοι. Και τούτο
σε λέγω διά νά μήν έκπλαγής, άν με ίδης κάμμίαν
ημέραν καταβαίνοντα επί σφαίρας είς τό δωμά σου.
Πολλοί πρίγκιπες εκ του βασιλικού γένους ήθέλησαυ
νά άναβώσιν, άλλά δεν τούς άφήκεν ό βασιλεύς διά
τον ενδεχόμενον κίνδυνον. Αί ώφέλειαι τάς οποίας
προσδοκώσιν έξ αυτής της εύρέσεως, εί μέν εΰρεθη ό
τρόπος της πηδαλιουχίας, είναι, νά κάμνωσι πολλάς
οδοιπορίας, η μάλλον είπεΓν αεροπορίας είς βραχύτα
του καιρού διάστημα, τό όποιον συμβάλλει πολύ νά
συντεμη τόν χρόνον των οσα γίνονται διά ταχυδρόμων.
Άλλά, καί άν αυτός ό τρόπος δεν εύρεση, αυτό 3-Ιλει
χρησιμεύσει πάντοτε (καθώς φαντάζονται, εύλόγως η
άλόγως δεν έξευριο) είς νυκτερινά σημεία άπό στρατο
πέδου είς στρατοπέδου εν καιρώ πολέμου, είς πολιορ
κίας τειχών, καί λοιπά· ε’υ δέ καιρώ ειρήνης, είς των
φυσικών τάς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις.
Τ ό έπόαενον ίρ θρο ν είναι άπό τόν κάλαμον του αύτού Χίου ε μ 
πόρου, δστις προ μικρού επεμψ εν εις τήν ’Α ποθήκην την π ε 
ριγραφήν τη ς Ά φ γ γ α ν ισ τ ά ν . Έ γ ρ ά φ η δέ εις το 'Ρ έ σ τ ι, πόλιν
επ ί τη ς Κ α σ π ία ς θ α λ ά σ σ η ς.
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Κ ΙΧ Τ Η Ν Ν Ο Τ ΙΟ Δ Υ Τ ΙΚ Η Ν Π Α Ρ Α Λ ΙΑ Ν
Τ Η Σ Κ Α Σ Π ΙΑ Σ Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ .
Ή

δυσάρεστος εντυ πω σ ις του περιηγούμενου τήν Π ερσίαν — ·Αί
οικοδομά! χ ω ρ ίω ν τε κα! π ό λ εω ν --’Η θική συγχυσ ις τω ν κοι
νω νικών τά ξεω ν— Ο ί χω ρ ικ ο ί τή ς Π ερσίας— Μ ετοικεσίαι είς
τ ά 'Ρ ιν σ σ ικ ά χ ώ μ α τ α — ‘Η πόλις Ά ρ δ εμ π ελ ιο ν— Μ εταφορά είς
τή ν Π ετρούπολιν τω ν εν τή βιβλιοθήκη αυτής ’Α ραβικώ ν χ ε ιρογράφων.

Η δ υ σ ά ρ ε σ τ ο ς έντυπωσις, τήν όποιαν λαμβάνει ό
περιηγούμενος τήν Περσίαν, προέρχεται όχι μόνον άπό
τήν με τά Κιρβάνια συνοδοιπορίαν του, άλλά καί άπό
τήν πρόσοψιν αλλεπαλλήλων λόφων, ξηρών πεδιάδων,
συνεχών βουνών δλως άδένδρων καί στερημένων πάσης
βλαστήσεως, καί, τέλος, άπό μονοτονίαν τής φυσεως
άηδεστάτην καταθλίβουσαν τήν ψυχήν. Διαβαίνων
τάς μέ νιτρωδεις έξανθησε ι ς ¿σκεπασμένα: ερήμους,

ΓΝΩΣΕΩΝ.
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άναμέσον τών όποιων ρύαξ τις στενός καί μεμονωμένος
περιφέρει Ιλικοειδώς τά τεθολωμένα καί αλμυρά ΰδατά
του, ζητεί μέ διακαή πόθον ρανίδα τινα ποτίμου νερού,
ή σκιερόν τινα τόπον ώστε ν’ αποφυγή δι’ όλίγην ώραν
τάς φλογέράς τού ήλίου άκτίνας· άλλ’αί Αυάσεις πολλάκις σπανίζουσιν ε’δώ, καθώς καί είς τάς έρήμους αύτάς τής ’Αφρικής καί ’Αραβίας. Τά δέ περικυκλω
όρη, φυσεως τιτανώδους όντα, καί έμπλεα άπό θείον
καί άρσενικόν, καθιστάνουσι σπανιωτάτας τάς πηγάς
γλυκέος ύδατος· μάλιστα δέ είς τό ε’νδότερον καί ανα
τολικόν μέρος τής Περσίας, όπου αί έρημοι, κατά πολύ
περισσότερον έκτεταμέναι καί άμμώδεις, είναι κεκαλυμμέναι καί άπό στρώματα πυκνά νίτρου. Ή μορφή
τών πόλεων καί χωρίων δέν προξενεί όλιγωτέραν έκπληξιν καί κατήφειαν είς τόν περιηγητήν. Είς μάτην
ζητεί ν’ άνακαλύψη μακρόθεν τό μέρος οπου μέλλει νά
καταλύση. Αί οίκίαί κατεσκευασμέναι άπό λάσπην καί
πλίνθους ύπολευκοφαίους, μή έχουσαί ποτε πάτωμα,
άλλά μόνον τό έδαφος καί δώματα όμαλά και χαμηλά,
δέν ε’ξέχουσι τής γής παρά όταν φθάση τις πλησιέστατα. Αί τών πόλεων οίκοδομαί δέν διαφέρουσι κατά
τόν τρόπον τής κατασκευής άπό τάς χωρικά ς οικίας·
αυται παρουσιάζουσιν δψιν θλιβεράν, μονότονου, καί
έξωτερικήν κοινωνικήν αθλιότητα, αί όποίαι δέν άντισταθμίζονται ποσώς είτε άπό τήν ζωηρότητα τής κινήσεως τών ανθρώπων, είτε άπό τήν καθαριότητα τών
άγυιών, ώς ε’πιτοπλείστον στενών καί πεπληρωμένων
μέ λάσπην, βόρβορον, καί θνησιμαία. Έ ν τών χαρακτηριστικωτέρωυ σημείων τών ηθών τού λαού είναι,
νομίζω, καί ό τρόπος τού οίκοδομείν. Τό έξωτερικόν ευ
τελές καί πενιχρότατου σχήμα τής Περσικής οικίαςτά περικύκλω αυτής άργιλλώδη τείχη· ή κατωφέρεια
τής εισόδου διά θύρας στενής καί άκαλλωπίστου· ή
παντελής έλλειψις παραθύρων ε’πί τών ρυμών, καί ή
μυστικότης, ή κύκλω αύτής κυριεόουσα, έμφανίζουσιν
ίκανώς τήν φυσιν τών έθίμων καί τού ε’σωτερικού βίου,
τήν στυγνήν καί άόυσώπητον δεσποτείαν τού οίκοκυ
ρίου, καί τήν ΰπόκλισιν τών υπό τήν ¿ξουσίαν του διαιτωμένων. Άποδεικνυουσι δέ προσέτι καί τήν γενικήν
ταπεινότητα καί δουλοπρέπειαν, ήτις αναγκάζει τόν
Ασιανόν είς τό νά προσποιήται διηνεκώς, καί νά κρύ
πτη άπό τά όμματα τών μεγάλων καί τής κυβερνήσεως
τήν κτηματικήν καί χρηματικήν του κατάστασιν, αίτινες ¿μπορούν νά καταμηνυθώσιν άπό τήν ¿ξωτερικήυ
έπίδειξιν εαυτού καί τήν μεγαλοπρέπειαν τού οίκου του.
Καθώς αί μεγαλοπόλεις δέν διαφέρουσι τών κωμο
πόλεων καί χωρίων κατά τήν κτίσιν τών οίκων, ουτω
καί τά ήθη καί έθιμα καί οί τρόποι καί τό υφος καί αί
προλήψεις ¿πίσης είναι κοινά είς τόν αγροίκου χω
ρικόν καί είς τόν έξευγενισμένον πολίτην. Μία τών
άξιολογωτέρων παρατηρήσεων,τήν οποίαν ¿μπορείκαθείς
νά κάμη είς τήν Περσίαν, είναι καί ή τών ηθών ίσότης,
ή ηθική συγχυσις τών κοινωνικών τάξεων. Ό πλού
σιος καί υψηλήν θέσιν κατέχων Πέρσης διακρίνεται
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τού πτωχού καί ποταπού τεχνίτου μόνον άπό τήν πο
λυτέλειαν τής ενδυμασίας, τήν λαχοόρινον ζώνην, ή άπό
τούς όπισθεν αύτού συρομένους ύπηρέτας. "Αλλη δια
φορά μεταξύ αύτών δέν υπάρχει· ό τρόπος τού ε’κφράζεσθαι, τού κολακεύειν, τού άπαταν, είναι είς άμφοτέρους
κοινος. Ή ύπουλότης, ή φυσική πρός τό ψεύδος γενι
κή έπιρρέπεια, ή όξότης τού νοός, ή φαυλότης τών αι
σθημάτων, καί ή άναίδεια, είναι ιδιώματα ε’θνικά, τά
όποία κατέχουσιν είς τόν ίδιον βαθμόν καί ό πολίτης
καί ό χωρικός’ προέρχεται δέ ή μεγάλη αΰτη διαφθορά
κυρίως άπό τήν κυβέρνησιν, ήτις είναι ή πλέον άτακτος
καί ή πλέον καταπιεστική άφ’ δσας υπήρξαν ποτέ. Ή
τυραννία αΰτη έξωμάλισε τάς κοινωνικάς διαφοράς με
ταξύ τών κατοίκων- ίσως διότι άπαντες αισθάνονται,
τροπον τινά ένστιγματικώς, τήν άνάγκην τού νά συγκεντρόνωσι τάς δυνάμεις των, καί νά ύπερασπίζωνται κατά
τών καταχρήσεων καί αυθαιρέτων έργων τών διοικούντων. Ή ταύτότης λοιπόν τήςκαταστάσεως τών μελών
τής κοινωνίας συνεπέφερε δεσμόν συμπαθητικόν, καί
κατά συνέπειαν ομοιότητα ηθών, άναμεταξύ των. ’Αλ
λαχού ή ιδία αύτή αιτία γέννα τόν σχηματισμόν
τών κοινοτήτων, τών συμμοριών, καί άλλων τοιουτων
αμυντικών εταιριών. Ε ίς δέ τήν Περσίαν, απαντες
λογιζόμενοι ανδράποδα τού μεγάλου βασιλέως, καί
καθυποβεβλημένοι ε’ξίσου είς τήν άπόλυτόν του βούλησιν, άποτελούσι μέν όμοειδές σώμα, άλλά χωρίς νά έχωσι καί τήν άπαιτουμένην άρετήν διά νά ένεργήσωσι
ποτε άντίστασίν τινα όχι κατά τής ύπερτάτης άρχής,
άλλ’ ουτε κατά τών Σατραπών, οίτινες συνήθως κατατυραννούσιν αυτούς.
Μεταξύ Ταυρίδος καί τών συνόρων τής ε’παρχίας
Γηλανίου υπάρχει ή πόλις Άρδεμπελιον, τοποθετημέ
νη έν τω μέσω κοιλάδος ήμικαλλιεργημένης, καί πε
ριφραγμένης άπό όρη υψηλά, καταγόμενα άπό κλάδον
τών Καυκασίων. Ή κοιλάς αΰτη ομοιάζει δλας τάς
λοιπάς πεδιάδας τής Περσίας, περιέχουσα δηλαδή χω
ρία κατωκημένα, καί πάμπολλα άκατοίκητα, πανέρημα
καί κατηδαφισμένα,—χάρις είς τό διοικητικόν σύστημα
τής κυβερνήσεως τού Σάχ. Τά Περσικά χωρία άνήκουσι πάντοτε είς ίδιώτας. Οί χωρικοί είναι ή ήμισειασταί ή κτήτορες. Όπόταν έργάζωνται ώς ήμισειασταί, οφείλουν νά δίδωσι κατ’ έτος τό ήμισυ τών
προϊόντων είς τόν κτήτορα τής γής, καί τό δέκατου είς
τήν κυβέρνησιν· τό δ’έπίλοιπον μένει είς αυτούς· άλλά
πολλακις συμβαίνει είς τόν ιδιοκτήτην νά λάβη έκτακτον χρείαν χρημάτων, καί τότε οί κάτοικοι τού χω
ρίου χρεωστούν νά συνεισφέρωσιν είς τάς άνάγκας του
ταυτας, προσφεροντες είς αυτόν μέρος τού καρπού τών
ιδρωτων των· αλλά δεν άρκεί μόνον τούτο- ή κυβερνησις επιβάλλει και φορους έκτάκτους- βασιλικοί ύπηρέται η άπλώς στρατιώται αποστέλλονται πρός είσπραξιν
των φορών τούτων. Ο δύστηνος χωρικός βιάζεται νά
ύπείξη άγογγόστως είς τάς άπαιτήσεις των, ύποφέρων
άλάλως δσας κακώσεις καί καταχρήσεις ευαρεστηθούν
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να πράξωσι κατ’ αύτού. Πολλάκις οί κάτοικοι τού χω 
ρίου, καταπιεσμένοι διττώς καί άπό τόν κάτοχον τού
χωρίου, καί άπό τήν έπαρχιακήν ¿ξουσίαν, δραπετευουσιν οταν ιόωσι τέλος πάντων ότι είναι άδύνατον
πλέον εις αύτους να ζήσωσι υπό τοσαύτην τυραννίαν,
μεταναστευοντες μετά τών οικογενειών των άπό έπαρχίας είς έπαρχίαν ή άπό χωρίου είς χωρίου, καί ζη.
τούντες άλλά μή εύρίσκοντες πώποτε έντελή ασφάλειαν
και ε’γγύησιν τών άτόμων καί υπαρχόντων των· τοιου
τοτρόπως ήρημώθησαν αί παρά τά σύνορα τής 'Ρωσσοπερσίας χώραι, ε’γκαταλειφθείσαι μετά τόν πόλεμον τού
1828, μάλιστα παρά τών Αρμενίων, οίτινες, καθό άλλοθρησκοι, καί πλέον ευκατάστατοι τών Μωαμεθανών,
κατεπιεζοντο καί περισσότερον, καί ώφεληθέντες τού
πολέμου καί τής άδείας τής 'Ρωσσίας, μετωκησαν ε’πεκεινα τού Αράξου ποταμού, διαχωρίζοντος σήμερον
την Περσίαν άπό τάς νεωστί κατακτηθείσας παρά τών
Ρωσσων χωράς. Έκεΐσε εύρηκαν γήν Ιτοίμην νά τούς
δεχθη, καί πλεονεκτήματα διάφορα, μέ χρηματικάς
βοήθειας διά τήν άποκατάστασίν των. Πολλότατα
χωρία τής περιοχής τού Άρδεμπελίου ε’κατοικούντο άπό
Χριστιανούς, οίτινες, βαρυνθέντες τόν βαρύν ζυγόν τής
Περσίας, κατέφυγον ¿κεΐ- καί τοιουτοτρόπως έστερήθη
ή Άτροπατηνή υπέρ τάς 35,000 βιομηχανικών καί
γεωργικών βραχιόνων άλληλοδιαδόχως Κατά τήν
ιδίαν σχεδόν ε’ποχήν μετέβησαν περί τάς όγδοήκοντα χιλιάδας ψυχών Αρμενίων καί Άρμενοκαθολικών άπό τό πασσαλίκιον τού Έσδρουμίου είς τάς
'Ρωσσικάς έγκτήσεις.— 'Ο άροτροπόνος ουτος λαός ¿ξε
πλήρωσε θαυμασίως τής 'Ρωσσίας τήν έπιθυμίαν, ήτις,
έχουσα ε’κτεταμένην χώραν πρός νότον τής Γεωργίας
και είς Αρμενίαν, είχε καί άνάγκην μεγίστην λαού
συνοικιστικού, καί μάλιστα γεωργικού, όποιος είναι ό
άπό τήν Τουρκίαν καί Περσίαν έκεΐσε μεταβάς καί
όλονέν μεταβιβαζόμενος.
Ή πόλις Άρδεμπέλιον κατοικείται σήμερον άπό
30,000 περίπου ψυχών προ διακοσίων έτών περιείχε
τετράκις τόν άριθμόν τούτον, κ’ έλογίζετο μία τών κυριωτέρων καί εύκλεεστέρων πόλεων τής Περσίας. ’Εδώ
έγεννήθη καί διέπρεψεν ό τής δυναστείας τών Σεφαβιανων θεμελιωτής, ό Σέχ—Σεφής, ό είσάξας τήν αίρεσιν τών Σιΐδων ή τού Άλή είς Περσίαν, καί κατα
στήσας αυτήν θρησκείαν ε’θνικήν. Τό ε’μπόριον τού
Άρδεμπελίου είναι άπλώς διακομιστικόν ή πόλις, διά
τήν γεωγραφικήν τη; θέσιν, χρησιμεύει ώς άποθήκη
τών 'Ρωσσικών πραγματειών, αί όποίαι στελλόμεναι
άπό τό Άστραχάνιον άποβιβάζονται είς τόν λιμένα
τής Περσίας Άσταρά, 10 παρασάγγας (35 περίπου
μίλια) άπέχοντα τής πόλεως ταύτης, οπου καί μετακομίζονται ε’πί φορτηγών ζώων.
Καθώς δλαι αί λοιπαί πόλεις τής Περσίας, τό Άρ.
δεμπελιον είναι ωχυρωμενον· τα τείχη της ϊίναι κατά
τήν γενικήν συνήθειαν άπ’ άργιλλον κατεσκευασμένα,
άλλ’ ετοιμόρροπα διά τής άμεριμνίας καί άναργυρίας

112

ΑΠΟΘΗΚΗ Τ Ω Ν

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

της κυβερνήσεως. "Οτε κατά το 1828 έτος είσέβαλεν
ό 'Ρωσσικός στρατός εις την Άτροπατηνήν, μετά πολ
λών άλλων πόλεων της ε’παρχίας παρεδόθη καί ή πό
λις αυτη, πεποιθότων των κατοίκων δτι τά τείχη των
δεν ήσαν ικανά ν’ άνθέξωσιν εις την ε’ξολοθρευτικήν
ε’νέργειαν των πυρφόρων σφαιρών του ’Ρωσσικού πυρο
βολικού. Ό αρχηγός 'Ρώσσος, είσελθών εΐρηνικώς εις
την πόλιν, εκαμε λείαν τήν λαμπράν βιβλιοθήκην των
ανατολικών χειρογράφων, την οποίαν οί Σεφαβιανοί
βασιλεΓς εΓχον μετ'), πολλών εξόδων συλλέξει καί παρακαταθέσειν είς τον ναόν του Σ έχ—Σεφή· λαριπράν, λέ
γω, δχι διά την πληθών τών βιβλίων, άλλά διά την
σπανιότητα αυτών, καί διά τό θαυμαστόν κάλλος τών
χαρακτήρων των ό στρατηγός, προφασιζόμενος δτι
ελ.ειπον αυτά εις τήν αύτοκρατορικήν τής Πετρουπολεως
βιβλιοθήκην, είπεν είς τούς Μουλάδας, δτι ε’χρεώστει
νά τά πέμψη ε’κεί διά ν’ άντιγραφθώσι, καί πάλιν να
τά ε’παναστρέψωσιν είς αύτους. Μετά πολλούς χρό
νους ύστερον, άπαιτήσαντες τά πολύτιμα ταύτα χειρό
γραφα, ελαβον άπόκρισιν οτι, ε’πειδή τό εργον τής
αντιγραφής έκρίθη πολυπονον, άπεφασίσθη να ριενωσι
διαπαντός είς τήν 'Ρωσσικήν καθέδραν, δπου θέλουν
προφυλάττεσθαι καλητερον παρά είς τον ναον του Άρόεριπελίου. Οί δυστυχείς Μουλάδες εξακολουθούν δμως
νά τρέφωνται πάντοτε με τήν κενήν ε’λπίδα, δτι τό φι
λολογικόν τούτο κειμήλιον, άν καί διά τού δικαιώματος
τών δπλων άποκτηθέν, θέλει μεταπεμφθήν ενα καιρόν
είς τήν Περσίαν. ’Αντίτυπά τινα μόνα τού Κορανίου,
καθ’ δλην τήν έντέλειαν χειρογεγραμμένα, άφέθησαν
είς τό τζαμίον μέ τινα ιστορικά καί ποιητικά Άραβοπερσικά βιβλία, τά όποΓα, ε’ν καιρω τής άλωσεως, εΰρέθησαν κατ’ αγαθήν τύχην άνά χείρας διαφόρων κα
τοίκων τής πόλεως είς άνάγνωσιν, καί ούτως ε’σωθησαν
τής άρπαγής.
Ό ναός τού Σέχ—Σεφή είναι άναμφιβόλως τό πλέον
άξιοπ-ρίεργον θρησκευτικόν μνημείον τής Περσίας. Ή
οικοδομή αύτη είναι σχήματος μεγαλοπρεπούς, καί τάξεως ’Αραβικής αρχιτεκτονικής καθαράς. Δυστυχώς
δμως τό μέγιστον μέρος αυτής είναι βεβλαμμένον, καί
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πολλαχού κατηδαφισμένον. Πολλοί έκ τών θόλων κατηρειπώθησαν, καί τοίχοι πανταχόθεν ήφανίσθησανό μεσαίος θόλος, ών είς πολλά μέρη διεσχισμένος, θέ
λει δυσκόλως άνθέξειν είς τόν πρώτον τυχόντα σεισμόν.
Οί σεισμοί υπήρξαν αείποτε ολέθριοι είς τήν βόρειον
Περσίαν- ή Ταυρίς κατηδαφίσθη τετράκις- τό Άρδεμπέλιον, τό Χοΐ, τά Ουρμια, καί διάφοροι ετεραι πόλεις
τής Άτροπατίου Μηδίας ύπέφερον τά πάνδεινα. Πρό
τριών ετών τό ήμισυ τής Ναχοϋανής (ΝαΐεΙίΘνβπ], επί
τού ’Αράξου τοποθετημένης, άνετράπη δεινώς- καί χωρία
όλ,όκληρα, είς τούς πρόποδας τού ’Αραράτ κείμενα, κατεπλακώθησαν άπό παμμεγέθη θραύσματα βράχων καί
γη'ίνων άποτριμμάτων διά μιας πεσόντων άπό τάς πλευ
ράς τού δρους, τό οποίον ε’θεωρήθη πάντοτε ώς κέντρον
δλων τών υπογείων σπαραγμών, οίτινες παρήγαγον
κατά διαφόρους ε’ποχάς είς τήν χωράν ταυτην τοσαύτα
καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ή κατάπτωσις δέ τού
Σεφικού ναού είναι δχι μόνον εργον τών άλλεπαλλήλως
συμβάντων σεισμών, άλλ’ ετι καί τής άφροντισίας τής
κυβερνήσεως καί τής άναλγησίας καί άπαθούς αδια
φορίας τών κατοίκων τού τόπου.
Χίλια Τομάνια
(50 χιλιάδες γρόσια) έχαρίσθησαν άπό τόν 'Ρώσσον
στρατηγόν προς ε’πισκευήν τών προπυλαίων τού ναούάλλά μόλις τό ήμισυ τής ποσότητος ταυτης ε’δαπανήθη" τό άλλο ήμισυ ε’μβήκεν είς τό πουγγίον τών κα
λών Μουλάδων, τών ύπηρετουντων είς τόν ναόν.
Τά μνημεία τού Σέχ—Σεφή καί Σάχ ’Ισμαήλ, ωσαύ
τως καί τών οικογενειών των, είς τό τζαμίον ευρισκό
μενα, είναι κατεσκευασμένα άπό εβενον, μέ ψηφίδας
μαργαριτίδων καί καλαΐδων (γαλαζοπετρών) έντέχνως
κεκαλυμμένα, καί ε’πεστηριγμένα είς υπόθεμα ε’πίσης
ε’βένινον. Τό δέ σχήμα αύτών είναι άπλουστατον
παραλληλόγραμμον.
Ό Μωαμεθανικός ούτος ναός μετά τών τάφων τών
Σεφαβιανών ήγεμόνων, καί τών ¿λίγων λειψάνων τής
πλούσιας καί μοναδικής τών χειρογράφων βιβλιοθήκης,
είναι τά μόνα αντικείμενα, δσα ε’μπορούν νά Ιλκυσωσι
τήν προσοχήν τού περιηγητού είς τήν πάλαι κλεινήν
πόλιν τού Άρδεμπελίου.
Έ π ε τ α ι ή συνέχεια .
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