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ΔΙΙΜΩΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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Άλλα παρά τήν επ ισ τήμ η*’ υπάρχει καί η ηε" 
Κ·;/, παρά τό ά.Ιηθίι; υπάρχει καί τό χ α .Ιό ι;  
τό όποιον είναι επίση; αντικείμενο·/ τή; ψυχική; 
Βεργεία; καί προϊόν αΰτή; σπουδαιότατου, <■>- 
α-.ι άνεν τή; θεωρία; του καλού ή είκών τή; 
ψιχή; δεν είναι πλήρη;. Τί είναι τό καλόν καί 
ζώ; διακρίνεται, πο!α άλλη δύναμι; τή; ψυχή; 

ει αΰτό ώ; ίδιον αντικείμενο·/, περί τούτων 
ιλορ.εν τώρα διαλάβει, συμπληροϋντε; τήν περί 
ίοχή; μικράν ταύτην πραγματείαν.

ΊΙ δύναμι; δι’ή; ποιείται το καλόν είναι ή 
φ ιττα σ ία , σπανία καί έκτακτο; δύναμις, ήτι; 
είναι πολύτιμον πλεονέκτημα ολίγων δαιμόνιων 
«νευμάτων. Καί τήν δύναμιν ταύτην ούχ ήττον 
τών άλλων έκλαμβάνουσιν οί ΰλισταί ιός δύναμιν 
τή; ύλη;, ώ; έςαψιν τού νευρικού συστήματος, 
ώ; νόσον τού εγκεφάλου, άλλ’ οΰδέ περί αυτή; 
ΐιιόρφωσαν είσέτι σαφή τινα διδασκαλίαν" δεν α
πέδειξαν είσέτι ποϊαί τινε; άλλοιώσε.ς τή; νευ
ρική; ύλη; παράγουσι πάντοτε καί πανταχού 
τά φαινόμενα τή; φαντασίας, καί εί; ποιαν των

»αλλοιώσεων τούτων άντιστοιχεΐ άκοιβώ; Ιν έ
καστον εκείνων τών φαινομένων, καί άνευ τού
τον επιστημονική θεωρία δέν υπάρχει" ουδέ ήδύ- 

:ντο περί τούτου νά μά; φωτίσωσι, διότι τό 
νευρικόν σύστημα είναι τό σκοτεινότερου αντι
κείμενο'/ τής επιστήμης τον σώματος, καί τά 
(όρικά νοσήματα τό σκοτεινότερο·/ ζήτημα τής 

νοσολογία:, ώστε καί ενταύθα αντιστοιχίαν τινα 
μεταξύ τού νευρικού συστήματος καί τών φαι
νομένων τού πνεύματος, ήν ούδείς άρνεϊται, έκ- 
λαμβάνουσιν ώ; ταυτότητα, καί χωρί; νά εςε- 
τάσοίτιν εάν ή ψυχική δύναμι; επιφέρει τά; νευ
ρικά; αλλοιώσεις, καθώ; πάσα ύλη τροποποιεί
ται ΰπό τινο; έν αΰτή δυνάμεως, άνατρέπουσι 
τήν λογικήν ταύτην τάξιν, καί αυθαιρετώ; δογ- 
ματίζουσιν, δτι ή δύναμι; είναι τών άλλοιώ- 
®εων αποτέλεσμα.

II φαντασία έχει δύο βαθμού; καί τρόπον 
τινά δύο λειτουργία;" καί κατά ¡/.έν τόν πρώτον 

ΙΙαθμόν οΰδέν ποιεί, άλλ’ αυξάνει τήν ζωηρότη- 
τ* τών εντυπώσεων, τών αναμνήσεων, τών αί- 

# ρβημάτων, καί τότε λέγεται ι ιχ α σ ι ιχ ή  φαντα-
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σία, οίονεί παρέχουσα ζωηροτέραν τήν εικόνα 
τών πραγμάτων, καί αύτη υπάρχει μάλλον ή 
ήττον εί; όλου; τού: άνθρώπου;" μόνον δέ κατά 
τόν δεύτερον βαθμόν ή φαντασία είναι καί λέ
γεται π ο ιη τ ικ ή , ότε δηλ. δημιουργεί τό χα .ίό ι-, 
καί αύτη είναι ή καλλιτεχνική λεγομένη δη
μιουργία.—Κυρίω; είπεΐν, ό άνθρωπο; οΰδέν δη
μιουργεί, καθ’ όσον οΰδέν δύναται νά πρόσθεση 
εί; τά υπάρχοντα στοιχεία τής φύσεω;, αλλά 
δύναται διά τή; ιδία; ένεργείας ν’άλλοιώση τήν 
τάξιν καθ’ ήν ΰπάρχονσι, νά τά συνδυάσρ άλ
λως πω;, νά τά διατύπωσή κατ’ άλλον τύπον, 
καί εντεύθεν οΰ μόνον ή καλλιτεχνική δημιουρ
γία, άλλά καί ή επιστημονική μόρφωσι;, καί ή 
βιομηχανική παραγωγή. Καί έν μέν τή επιστήμη 
ό νέο; ούτο; συνδυασμό; γίνεται διά τή; άφαι- 
ρέσεως, τή: γεν.κενσεως, τή; κατατάξει.);, τή; 
εξαγωγή; καί επαγωγής, έξ ών, ιό; είδομεν, 
προκύπτει ή επιστήμη" έν δέ τή βιομηχανία 
γί.εται διά τή; διαχωρίσει·); ή προσεγγίσει.); 
τών υλικών μ ορίων πρό; άλληλα καί διά τινο; 
συνδυασμού αύτών κατά τού; νόμου; τή; επι
στήμη;, έξ οΟ ή παραγωγή χρησιμωτέρων εί; 
τά; άνάγκας ημών προϊόντων" καί έν τή καλλι
τεχνία ό νέος ούτο; συνδυασμό; γίνεται διά τής 
άφαιρέσεω; τών έν ήμΐν αισθητών, νοερών καί 
ηθικών στοιχείων καί τή; συνενώσεω; αυτών 
πεό; τελειοτέραν παράστασιν τή; φύσεω; καί τού 
ανθρώπου καί τή; τάξεω; εί; ήν ΰπόκειται. Καί 
καθώ; διά τή; βιομηχανίας παράγομεν τό ώψέ- 
.Ιιιιο /■ έπαυεάνοντε; τήν χρησιμότητα τών φυ
σικών αντικειμένων, καί διά τή; επιστήμης κα
τανοούμε·/ ακριβέστερου τήν φύσιν καί τού; νό
μου; αυτής καί ανακαλύπτομε·/ τό ά .Ιη θ ίς , πα
ρομοίως διά τή; καλλιτεχνία; άναπλάττομεν 
τρόπου τινά τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον καί 
παοιστώμεν ΰπό εντελέστερο·/ τύπον ποιούντε; 
τό χπ,Ιόι·. Τί είναι λοιπόν τό καλόν; πότε τά 
εν τή φύσει όντα ή τά ΰπό τή; τέχνη; ποιού
μενα είναι καλά;

Προφανώς, ότε ΰπερεχουσι τών άλλων κατά τε 
τά συστατικά αυτών στοιχεία καί τήν τάςιν εί; 
ήν ΰπόκεινται" ότε, δηλαδή, παρίστανται τε
λειότερα τών άλλων κατά τήν ύπόστασιν, τήν 
μορφήν, τήν σχέσιν, τόν τόπον,’τόν χρόνον καί 
τήν έλλογον τάξιν εί; ήν πάντα ταύτα ΰπόκειν- 
ται, διότι ταντα είναι, κανά τόν ήμέτερον ίρι-
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σμόν, ('’Αρθρ. τι') τα στοιχεία παντό; όντος. Τό 
καλόν είναι λοιπήν ύ.ιεροχη  ό νζόζητος είτε ύ- 
πάρχουσα εν τή φύσει, είτε ποιουμένη υπό τή; 
τέχνη;. Καί ή υπεροχή αΰτη διαγινώσκεται καί 
ορίζεται διά τή; μελέτη; αυτή; τα; φύσεω; τών 
στοιχείων τούτων. Τ! είναι η όπόστασι; ; είναι, 
καθ’ α είπομεν, ή έν πασι τοί; φαινομένοις υπο- 
λανθάνουσα δύναμις, έξ ή; καί δι’ ή; παρά
γοντα!. ΙΙότε λοιπόν είνα'. υπέροχος; δτε είναι 
ισχυρότερα, δραστηριωτέρα. Παρομοίως, ή μορφή 
είναι υπέροχο; δτε εκφράζει εναργέστερου, ζωη
ρότερου καί πληρέστερου την εν αυτή δύναμιν, 
καί ή σχέσις έπίση;, δτε στενώτερον συνδέει 
την ¡κορφήν προ; την όπόστασιν συναρμόζονταν 
αύτάς έν αδιαχώριστο ενότητι πρός άλλήλας. 
Πότε υπάρχει υπεροχή κατά τον τόπον; δτε τά 
πληροΟντα αυτόν συνέχονται άρμ.ονικώ; πρός 
άλληλα διά τινο; έν ίσοι; καί δμοίοις αντιστοι
χία;, ήν σ ν μ μ ε τ  ρ ία ν  ¿νομάζομ.εν καί κατά τον 
χρόνον έπίση;, δτε συνέχονται διά τινο; ισοχρό
νου διαδοχή; ήχων ή φθόγγων επαναλαμβανόμε
νη; περιοδικό; καί όπαγομένη; εΐ; τινα ενότητα, 
δπερ ρ νθ μ ό ς  ονομάζεται. Τελευταίου, έάν ή τά- 
ζις εΐ; ήν υπόκεινται τά όντα ούδέν έτερον εί
ναι ή συνδυασμό; αιτίων, μέσων και τελών, ή 
κατά τό στοιχείου τούτο υπεροχή παρίσταται 
δτε τά αίτια καί τά τέλη είναι υψηλοτέρα; φύ
σεω; καί συναρμόζονται πρό; άλληλα εντελώς 
διά τών προσφορωτέρων μέσων, καί τό στοι
χείου τούτο τού καλού λέγεται τό Ιδεώδες ή τό 
ιδ α ν ικ ό ν , δπερ δέν είναι επομένως ή ή ¿νζέ-  
Λ εια  τή ς  έ.Ι.Ιόγου τάζεω ς. Τώρα είναι φανερόν 
δτι δπω; άναπλάσωμεν τά έν τή φύσει κατά 
τόν τελειότερου τούτον τύπον τού καλού ιδανι- 
κεύοντε; τήν πραγματικότητα, πρέπει νά έχω- 
μ.εν έν ήμΐν δύναμιν δι’ ή; ού μ.όνον ν’ άντι- 
λαμ.βανώμεθα ζωηρότερου τή; πραγματικό τη τος 
είτε έν τώ παρόντι είτε έν τώ παρελθόντι καί 
έν τω μέλλοντι, αλλά καί νά συλλαμ,βάνωμεν 
τάςιν έντελεστέραν τή; υπαρχούση;, καί αυτη 
είναι ή δύναμι; τή; φαντασίας, ήτι; ώς έκ τού
του φαίνεται ένεργοϋσα υπό τινα θειαν έμπνευ- 
σιν ζωογονούσαν πάσας τάς άλλα; δυνάμει; καί 
συνενούσαν αυτά; έν τή ποιητική μ.εγαλονοία, 
διότι είναι αναντίρρητου δτι πάσαι αί δυνάμεις 
συντελούσιν ει; τήν ποίησιν τού καλού' ή συ- 
νείδησις, ή άντίληψις, ή προσοχή, ή σύζευξις, ή 
μνήμη, ή άφαίρεσις, ή γενίκευσι; καί υπέρ πά
σας ο λόγο; ό περιέχω·/ τήν έννοιαν τής τάξεω; 
καί τήν φαντασίαν, ήτις συλλαμβάνει αυτήν έν
τελεστέραν, καί διακρίνει τήν εντέλειαν αυτής 
δπου υπάρχει έν τή φύσει, ή ποιεί αυτήν διά 
τής τέχνη; Καί τήν μέν εικαστικήν φαντασίαν 
πολλοί έχουσιν, ώς εΐπομεν, καί πολλοί αύτή; 
καταχρώνται, ή δε ποιητική είναι σπά·ηον δώ
ρου τού Θεού καί έξοχο·/ προτέρημα δαιμόνιων 
πνευμάτων. Καί ποίησις είναι πάσα τέχνη κα

λή, καί ποιητής πα; καλλιτέχνης, είτε εγεί- 
ρων μεγαλοπρεπή κτίρια ώς μνημεία τής δόξη; 
καί τής εΰσεβείας τών λαών, είτε παριστών διά 
τού λίθου καί τών χρωμάτων άθανάτου; εικόνας 
ηρώων καί ημιθέων, είτε άδων δι’ έναρμονίων 
φθόγγων τά τρυφερώτεοα και υψηλότερα αισθή
ματα τής ανθρώπινης καρδία; ή τάς καλλονάς 
τής φύσεως ή τό μεγαλείου τού θεού. 'Γά δέ έρ
γα τής τέχνης, άν καί είναι τά έξοχώτερα 
προϊόντα τή; ανθρώπινη; διανοίας, κατά δια
φοράν τών έργων τής επιστήμης, είναι προσιτά 
εις πάντας, καί εΐ; πάντα; άποτείνονται, διά 
τού καλού έκφράζουσι τό αληθές, καί έμπνέουσι 
τήν αγάπην τού αγαθού, πάντα τά στοιχεία 
τή; ανθρώπινη; κοινωνίας ΐδανικεύουσι καί έξευ- 
γενίζουσι, καί καθώς έκ πάντων τώνς-οιχείων τή; 
ήμ.ετέρας φύσεως άπορρέουσιν,έπί πάντων ενεργού - 
σιν, ώς·ε ό καλλιτέχνη; είναι κατά τούτο ανώτε
ρο; τού έπιστήμονο;, καί ή καλλιτεχνία αποβαί
νει ισχυρότερο; μοχλό; τή; προόδου τών έθνώυ.

’Εκ τών θεμελιωδών τούτων εννοιών έκπηγά- 
ζει δλόκληοο; φιλοσοφική επιστήμη, λίαν άκό- 
ρω; Α ιπ θ η τ ιχ ή  καλουμένη, ορθότερου δέ καίέλ- 
ληνικώτερον Κ α .Ιο .Ιο γ ία , έν ή ό ορισμό; τού κα
λού αναπτύσσεται, καί τά ποικίλα είδη αυτού 
παραβάλλονται πρό; άλληλα, καί έκ τού ίρι- 
σμού έςάγεται ή διπλή χορεία τών καλών τε
χνών, τών τε έν τόπω, οίον τής άρχιτεκτονι- 
κή;, τής γλυπτικής καί τής ζωγραφίας, καί τών 
έν χρόνω, οίον τής μουσική; καί τή; ποιήσεως, 
καί έπί τέλους ή θεωρία έκάστη; τών τεχνών 
τούτο»·/ εκτίθεται καί διά τής ιστορία; τών έρ
γων αυτών επαληθεύεται καί βεβκιούται. Εν
ταύθα μ.όνον τήν περιφέρειαν καί τάς εσωτερι
κά; διαιρέσεις τή; έπιστήμη; ταύτης προεθέ- 
μεθα νά διαγράψωμεν, ώς έπράξαμ.εν διά τήν 
ψυχολογίαν καί τήν λογικήν, καί νομίζομε·/ δτι 
ούτε φαντασιοκοποΰμεν ούτε αύθαιρέτω; δογ
ματίζομε·/ έάν έκ τή; μικρά; ταύτης μελέτη; 
συμ.περάνωμεν ώ; θετικόν πόρισμα βεβαίων έπι- 
στημονικών άρχών, δτι υπάρχει έν ήμΐν ψυχή 
μ.εταχειριζομένη ώ; όργανο·/ τό σώμα καί έχου- 
σα συνείδησιν έαυτή;, δτι είναι μ.!α, ταυτούσιο;, 
αΰτενεργό; καί έλλογο;, καί δτι ώ; έκ τούτου 
είναι προωρισμένη εΐ; γνώσιν τού άΑηθονς καί 
ποίησιν τού καλού. Καί τοιαύτη μέν είναι έν 
κεφαλαίο» ή θεωρία τή; νο η ζιχή ς  φύσεω; τή; ί '  
μετέρα; ψυχή;, έκ ταύτης δέ προκύπτει καί ί 
θεωρία τή; π ρ α χ τ ιχ ή ς  αυτή; φύσεω;, ήτοι τίί 
ήθική; ενεργείας, ήν θέλομεν έκθέσει ακολούθως 
άλλά πριν οφείλομε·/ νά ίδωμεν μέχρι τινο; ση
μείου δύναται νά φθάση ή νόησι;, ποιο; είναι ό 
ανώτατος δρο; αυτής, τό υψιστον αυτής αντι* 
κείμενον, διότι τότε μόνον ή θεωρία τή; νοήσεωί 
είναι πλήρης, καί δυνάμεθα νά κατέλθωμεν α* 
σφαλώ; εΐ; τήν θεωρίαν τής πράξεω;.

11. Βιχίιιι·
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Π ΚΑΛΚΟΥΤΤΛ.
[Έκ τού έκοοίίντο; έν IST6 ειει συγγράμματος τοΟ 

Alfrerl rio Brehat ]
Μ ετ ά φ ρ α σ ις  X. Λ. Λε3ί5ο·υ.

Zj-ii/i'*- ·Α; τ*λ, «VBI-

e'
Πριν ή ένασχοληθώμεν περί τά τής ινδική; 
ησκεία; καί τών πολυαρίθμων σχετικούν ζη- 
μάτων, εύκαιρον είναι, πρό; έξομάλυνσιν ού

τως εΐπείν τού εδάφους, νά είπωμέν τινα περί 
τή; παρούση; καταστάσεω; τού ισλαμισμού έν 
Ίνδοστάνη. 'U ει; τήν χώραν ταύτην εισαγωγή 
αυτού, ώ; είναι γνωστόν, ανέρχεται εΐ; τήν 

τέραν εισβολήν τών ’Αράβων, γενομένην 
χατά τά πρώτα έτη τού ΙΑ' αίώνος. Έάν δέ 
ή βία καί αι σφαγαί ηναί ποτέ δυνατόν νά εί- 
οαγάγο»σι καί νά διαδώσωσι τήν θρησκείαν, τό 
Κοράνιον πρό πολλού ήθελε·/ υποβάλει όπό του; 
θρησκευτικού; αότού νόμου; τήν ’Ινδικήν, ήν οί 
άγριοι οπαδοί τού Μωάμεθ έκάλυψαν δι’ερει
πίων καί έπλήρωσαν δι’ αίμ.άτων. Φοβερωτέρα 
τών εισβολών είναι ή -oy T'-μούρ έν 1398 έτει, 
καθ" ήν αί μ.έν πυρποληθείσαι καί κατασκαφεϊσαι 

λεις ήριθμούντο καθ’εκατοντάδας, οίδέθχνα- 
θέντε; άνθρωποι καθ’ εκατοντάδα; χιλιάδων. 

Βραδύτερου, Βάβερος καί ό υιός αότού, ό ισχυρός 
Άκβάρ, ό περίφημο; νομοθέτη;, κατέβαλαν αγώ
να; μεγίστου;, όπως ύιαόώσωσι τόν ΐσλαμ.ισαόν 
χα θ’ ά τα σαν τήν εκτασιν τής μογγολική; Αυ
τοκρατορία;. Γ0 Σάχ-Ζεχάν ομως καί κατόπιν ό 
άρενγκέ Ζέβ (ό δεύτερο; κατά τά τελευταία 

μόνον έτη τή; βασιλεία;), βχδίσαντε; έπί τά 
ίχνη τών θεμελιωτών τή; μογγολική; δυνα
στεία;, έχυσαν πολύ αίμα έν ονόματι τού 
Μωάμεθ. Καίτοι κατεδιώχθησαν, καίτοι ήπει- 
λήθησαν, καίτοι έλαοον υποσχέσεις παρά τών 
αχτακτητών, πλήν άλλ* 8 μω; οί Ινδοί όπε- 
ρήσπισαν μάλλον τήν θρησκείαν αυτών, ή τήν 
γήν καί τήν ιδίαν ύπαρςι·/' φαινόμενου μάλι- 
οτα παράδοξον καί πρωτότυπον έν Ί/δο- 
στανη, είναι, δτι ώ; πρό; τήν θρησκείαν οί κατα- 
Χτηταί ΰπέκυψαν μάλλον εΐ; τήν έπίδρασιν τών 
ίττηθεντων, ή ούτοι εΐ; τήν τών κατακτητών. 
ϊοιουτοτρόπω; έν τ?, βραχμανική θρησκεία οό- 

• ίέν ίχνος διαφαίνεται τών διδαγμάτων, ή τή; 
έφαρμογή; τού Κορανίου, ένώ τουναντίον οί μωα
μεθανοί τή; Βεγγαλίας παρεδέχθησαν πληθύν 
ινδικών προλήψεων.

Οθεν τοιαύται εΐσίν αί έπενεχθεΐσαι εΐ; τόν 
ισλαμισμόν μεταβολαί άπό τής εισαγωγή; αΰ- 
Τού εις τήν Ίνδοστάνην, ώστε τά τρία τέταρτα 
Έών μωαμεθανών τή; χώρας ταύτη; μόλιςγινώ- 
σχουσιν, άν άνήκωσιν εΐ; τήν αιρεσιν τού Όμάρ, 
 ̂ Ε;ς τήν τού Άλή. 

f Προκειμένου περί τού μουσουλμανικού πλη
θυσμού, ό ξένο; εκλαμβάνει αύτόν πολύ άνώτε- 
Ρ5ν τού πραγματικού, διότι τό πλεϊστον τών

υπηρετών, ακριβώς εΐπείν οί k l ιim u tg a r s  καί 
οί ΰραΐ'ΡΓ.Ί, είτί μουσουλμάνοι. Πράγματι ό πλη
θυσμό; φθάνει εις Ιΰ ή ¿ 0  εκατομμύρια ψυχών, 
διανεμημένων έν ταί; άρκτικαί; χώραις τής Ί ν  
δοστάνης. ’Αποτελεί άρα τό τέταρτον μόλι; τού 
έν Βεγγαλία πληθυσμού. Οι δέ μουσουλμάνοι οϋ- 
τοι παρ’-7 ώσι δύο τύπου; φυσιογνωμίας, ολως δια
φόρου;' καί ό μέν περσικό; τύπο; είναι κανονικός · 
καί ωραίος, 5 δέ μογγολικός πλατύρριν καί 
συμπεπιεσμένος. 'Ο; έκ τή; διασταυρώσεω; τών 
γε/ών οί δύο τύποι, συμμιγέντες, άπετέλεσαν 
τρίτον, ουδέ·/ νυν ίδιάζον χαρακτηριστικόν έ- 
χοντα.

Μεγίστη τών Ιορτών τών μουσουλμάνων, τών 
άποτελούντων τήν αιρεσιν τού Άλή, τυγχάνει 
ό θάνατο; τού Χοσείν, τελείται δέ έν μηνί ό- 
κτωβρίω, περιγραφεισα λεπτομερώς υπό τού 
δ.1.0 [ΙΙϋΙΠΟηΙ. Ο· μολλάδες, ήτοι οί τόν νόμον 
διδάσκοντες, εΐσίν εντεταλμένοι τήν έςήγησιν 
καί τήν διδασκαλίαν τού Κορανίου συντεταγμέ
νοι κατά τμήματα μεταξύ τών φχκιρών. ΐινές 
πάλιν τούτων, κατοικούντε; έν τοί; τζαμίοι;, 
ήτοι έν τοί; ιεροί; τ=.μένεσι, καταγίνονται εΐ; α
ναγκαία; μελέτα-, πρό; τήν έν τώ μέλλοντι ά- 
πόκτησιν τού αξιώματος τού μ.ολλά. Οί άλλοι, 
αδιάλειπτο»; περιπλανώμενοι καί έξ ελεημοσύ
νης χποζώντες, διατηρούσι καί διασώζουσι διά 
διδασκαλίας, διηγήσεων καί φυλακτηρίων τόν 
θρησκευτικόν ζήλον τών όμοπίστω·/. Οΐ φχκίραι 
ούτοι, ο! κατά πολλά πρό; τού; έν ΙΙερσία καί 
Τουρκία δερβίσα; έυ.οι'ζοντες, εΐσί κατά πάντα 
προτιμώτεροι τών δ.Ίΐιι.Ίβίν ,̂ ήτοι τών φακιρών 
τή; βραχμανική; θρησκείας.

Έπεθύμουν όμως νά αναγράψω ένταύθα νεω- 
τέρα; τινάς πληροφορίας περί τινο; άλλης θρη
σκευτική; αίρέσει.»;, έπί πολύ έπασχολησάσης 
καί διαιρεσάσης τού; λογίου;' εννοώ τού; Παρ- 
σίς, ήτοι τούς πυρολάτρας. Γενικώς λοιπόν πάν- 
τε; συμφωνούσι, πααδεχ όμενοι αότού; ώ; Οπα
δού; τού Ζωροάστρου, καταφυγόντα; εΐ; Ίνδο- 
στάνην, οτε είχον άναγκασθή νά έγκαταλείψωσι 
τήν ΙΙερσίαν, κατά τήν εΐ; αυτήν εισβολήν τού 
ΐσλαμισμ.ού. 'Αλλοι έν τούτοι; ισχυρίζονται τό 
μ.έν, οτι ο'. Παρσί; άπεσπάσθησαν (ό; σχισμα
τικοί έκ τή; μεγάλη; ινδική; θρησκείας, ϊνα ά- 
ποκλειστικώ; έπιδοθώσι τή λατρεία ενό; καί μό
νου έκ τών θεών, οΰ; έλάτρευον άλλοτε, τό δέ, 
ότι εΐσί λαό; αρχαίος, εξαγαγιδν έξ αυτή; τής 
φύσεω; τό δόγμα, όπρερ κατόπιν έθεοποίησεν. 
Όπωςδήποτε, οί ΙΙαρσίς έχουσιν ϊδια ολω; ήθη, 
άποκρούουσι τήν πολυγαμίαν, έκτος μ.όνον όταν 
ή πρώτη γυνή τύχη στείρα, έκθέτουσι τούς νε
κρούς αυτών εΐ; τόπου; υψηλού;, οπω; γείνωσι 
βορά τών όρνέων. ζώσιν άποκεχωρισμένοι τών 
άλλων Ινδών, καί θεωρούνται τέλος άνδρειότα- 
τοι καί σφόδρα επιρρεπείς ε ΐ ;  τό έλεεΐν πάντα; 
τού; δυστυχούντας. Ί'πάρχουσι παρ’ αυτοί;
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πλούσιοι πολλοί και δανεισταί επί τόκω, θεω
ρούμενοι συνήθως χρηστότατοι καί τίμιοι εν ταίς 
έπιχειρήσεσι, δι’ όπεο καί ώνομ.άσθησαν παρά 
τινων περιηγητών χουά χΐρο ί τής ’Ανατολής, ο
νομασία, ήν ούδέν μ.θ’, φαίνεται, ότι δικαιολογεί. 
Κατοικούσι κυρίως έν Χάουτς (Ι1;ΐΐΗδ ΐ καί —ρος 
τά μέρη του ΡίΠΐ^Ιι, ολίγιστοι δε έν Καλ- 
κούττα.

Έκτος τών διαφόρων θρησκειών, περί ών ώ- 
υ.ίλησα, ΰπάρχουσιν έν Καλκούττα καί ’Ιουδαίοι- 
άλλ’ δ νοήμων ούτος λαός, διεσπαρμένος επί πά- 
σης τής γης καί ει’σδύων παν ταχού, όπου υπάρ
χει φλέψ χρυσού, παρίσταται ό αυτός άπό ά
κρου εις άκρον τής γής, άπαλλάσσο>ν με ουτω 
νά ένδιατρίψω περί αυτόν ειδικώς. Ζώσι λοιπόν 
οι ’Ιουδαίοι ευτυχέστατοι υπό την κυβέρνησιν 
τής'Εταιρίας, κερδίζοντες χρήματα άπειρα, αν 
καί οί ’Αρμένιοι, σφοδρώς πρό; αυτούς συ να γιο- 
νιζόμενοι, υπερισχύουσι καθ’ άπασαν σχεδόν τήν 
Άσίαν.

Πολλοί σοφοί συνέγραψαν περί τής τών ’Ιν
δών θρησκείας, άπό τινων μάλιστα ετών τά 
συγγράμματα άγγλων τινών καί γερμανών λο
γιών, αί δημοσιεύσεις τής ’Ασιατικής Εταιρίας 
τής Καλκούττα; καί αί μεταφράσεις τής Βέδας 
διεφώτισαν πολύ τό επαγωγόν τούτο ζήτηυ.α· 
Πλήν, επειδή ή θρησκεία αυτη ανέρχεται εις 
χρόνους άπωτάτους, καί ο! βραχμ.άνες περιέοα- 
λον αΰτήν διά πληθύος μύθων καί τελετών πα
ραδόξων, έπί τώ τέλει τού νά κατασταθή ποο- 
σιτή τώ όχλω, έξασφαλιζομένης ουτω τής υπε
ροχής, αδύνατον σχεδόν καθΪ7 αται νά άνεύρωμεν 
τήν ινδικήν θρησκείαν έν τή πρωτογενεί αυτής 
άπλότητι.

Άνέγνων τινά τών περί βραχμανισμού δημο- 
σιευθέντων κατ’ έποχάς διαφόρους συγγραμμά
των. ΙΙολλοί συγγραφείς, εΰαρεπούμενοι νά νομί- 
ζωσιν, οτι εισέδυσαν εις τά άδυτα, έςέθηκαν τά 
περί τής θρησκείας ταύτης, ιός ΰποθέτουσι, κατ’ 
άκριβέστατον τρόπον, μή έπιδεχόμενον άντίρρη- 
σιν. ’Αλλά δυστυχώς συχνάκις διαφωνούσι πρός 
άλλήλους, κυρίως μάλιστα έπί τού εύρυτάτου 
ζητήματος τών αλληγοριών. Διδάκτωρ τις έκ 
τών τά μ,άλα πεπαιδευμένων έν Καλκούττα 
πολλάκις μ.οί ελεγεν, ότι μετά εικοσαετείς έν- 
δελεχεϊς σπουδάς καί συνομιλίας μετά τών πε- 
ριφημ.οτέρων λόγω γνώσεων βραχμάνων, περιέ
πεσε πάλιν εις εικασίας έπί πολλών σπουδαίων 
ζητημάτων. Αυτός ό ·1αΟί|ΙΙΟΙΜΟΠI, όφιλοπονώ- 
τατος καί έρευνητικώτατος, ούτινος τό περίφη
μου σύγγραμμα κέκτηται κύρος έξοχον έν τε τή 
’Αγγλία καί έν τή Βεγγαλία, άνωμολόγει τό α
δύνατον τής κατανοήσεως μυστηρίων τινών τής 
ινδικής θρησκείας. 'II μετάφρασις τών Βεδών έ- 
γένετο μετά τήν δημοσίευσιν τού συγγράμ.ματος 
εκείνου- αλλά καίτοι ή μετάφρασις λύει τινα; 
τών δυσκολιών, γεννά πάλιν νέας, οί δέ σοφοί

θέλουσιν έπί πολό έτι συζητεί, πριν ή φθάσωσιν 
εις λύσιν, πείθουσαν πάντας. 'Ομοια δυσκολία 
ΰφίσταται καί ώς πρός τήν ορθογραφίαν πολ
λών ινδικών λέξεων. "Εκαστος τών συγγραφέων 
γράφει ταύτας κατά τρόπον διάφορον, άναφέρων 
επιχειρήματα πειστικώτατα υπέρ τής ιδίας γνώ
μης, πολλάκις δε ό σοφός Κολεοραύκε, όμολο- 
γών αμηχανίαν, άποτολμα υποθέσεις. Τοιουτο
τρόπως, εύχερώς εννοείται, ότι δεν δύναμαι νά 
αξιώσω τήν λύσιν δυσκολιών, ών ενώπιον ΰπέ- 
κυψαν άνδρες σοφώτατοΓ θέλω άρα δώσει α
πλήν τινα έννοιαν καί ιδέαν τού γενικού συστή
ματος τής ινδικής θρησκείας.

Τό μόνον ίσως, περί ού πάντες οί σοφοί έξ 
ολοκλήρου συμφωνούσιν, είναι ή άρχαιότης τής 
ινδικής μυθολογίας.

Διαιρούσι λοιπόν οί ’Ινδοί τήν ηλικίαν τού κό
σμου (υφισταμένουκατ’ αυτού; πρό 6,800,000 
ετών) εις τέσσαρας έποχάς. ΊΙ πρώτη, ή χρυσή 
εποχή, διήρκεσε 2,5-00,000 έτη- ή άργύριος
1,600,000, καί ή χαλκή, ή τρί τη, 2 , 1 0 0 ,0 0 0 . 
έτη . ΊΙ δέ ανθρώπινη ζωή, έλαττουμένη άλλη- 
λοδιαδόχω; κατ’ έποχάς, άπό διάρκειας Ικα- 
τόν χιλιάδων έτών έγένετο δέκα χιλιάδων, έ
πειτα χιλίων καί τέλος εκατόν έτών, ώς σήμε
ρον. Μετά τό τέλος τών 400,000 έτών, καθ’ 
ά θέλει διαρκέσει ή τελευταία αυτή έποχή, 5 
κόσμος θέλει κατχστραφή, ίνα άρχίση έκ νέου 
υπό τάς αυτά; έναλλαγάς.

’Αλλά καίτοι σχεδόν αδύνατον καθίσταται 
τό άνελθεΐν εις τήν πρώτην μορφήν τής τών 
’Ινδών θρησκείας, οί σοφοί γενικώς πιστεύουσιν, 
ότι ό λαός ούτος έν αρχή έλάτρευεν ον τι ύπέρ- 
τατον, άναρχο ν καί άείδιον, άτελεύτητον λοιπόν 
καί έν τριάδι ύπαρχον. Κατά τινα; 5 θεό; ουτος, 
ό υπό πλεϊστα ονόματα παριστάμενος, κυρίως 
όμως καλούμενος Κ ά σ τα , έξεπροσιόπει τό σύμ- 
βολ.ον, ύφ’ 8  ο!’Ινδοί ώριζον καί διεσήμαινον τήν 
τριάδα, άποτελουμένην έκ τού Βραχμά, τού 
πλάστου, έκ τού Βισχνού, τού σωτήρος καί θύ
λακος, καί έκ τού Σχίβεν, Σχίβα, ή Σίβα, τού 
έξολοθρευτού καί καταστροφέως. Κατ’ άλλου; ό 
θεό; εκείνο; είναι αυτός ό Βραχμάς, καί προτεί- 
νουσιν εις υποστήριξιν τή; γνώμη; αυτών, ότι ή 
μυστηριώδης εκείνη Οεότης δεν αντιπροσωπεύε
ται δι’ οΰδενός μνημείου, δι’οΰδενός εμβλήμα
τος, όπως δεν αντιπροσωπεύεται καί ό Βραχμάς,
5 μόνος έκ τών τριών θεών, υπέρ ου δεν άφιε- 
ρώθησαν ούτε ναοί, ούτε θρησκευτικά', τελετουρ
γία!. Δύο δέ έρμηνείαι κυρίως διεκδικούσιν, υπέρ 
έαυτής έκατέρα, τήν έξήγησιν τής ανωμαλίας 
ταύτης. Τοιουτοτρόπως κατά μεν τήν μίαν, βα· 
σιζομένην έπί χωρίων τών ιερών βιβλίων, κατό
πιν πολέμου τών θεών πρός άλλήλους, 5 Βραχ- 
μάς. ό έςεγείρας τον πόλεμον, κατεδικάσθη υπό 
τού Κάστα μηδέποτε νά εχη ναόν. Κατά δε τήν 
£ τέραν, τού Βραχμά όντος συμβόλου τής δημι-
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να

αυτό;

β α ,

ική; δυνάμεως, ταύτης δε λειτουργούσης 
ή ειμαρμένη, κατά τρόπον άναλλοίωτον 

¡¿αί αμετάβλητον, οι ’Ινδοί περιττόν ένόμισαν 
άποτείνωσιν αυτώ δεήσεις. 'Ο Βισχνού έχει 
ιέα υποστάσεις, ή ενσαρκώσεις, άς έςέλεφεν 

; ουτος πρό; κατάβασιν έπί τής γής. Ό Σί- 
ga δύο μόνον. ’Αλλά τά όρια τή; ήμετέρας συγ- 

αφής δέν έπιτρέπουσι νά είσέλθοιμεν εις τήν 
πτομερή έξέτασιν τή; λατρείας τών δύο τού

δων θεοτήτων. Καί σκοπός άλλως τε ημών δέν 
¿'ναι ειμή νά συνοψίσωμεν τό χάος τή; ινδικής 
ίιυθολογίας. Λέγομεν λοιπόν μόνον, ότι έκαστη 
τών θεοτήτων τούτων έχει τού; λατρευτά; αυ
τής καί τελετάς ιδίας.
I ’Εκτός τού Βραχμά, τού Βισχνού καί τού Σί- 

, ή ινδική μυθολογία έχει πληθύν θεών δευ- 
ρευόντων, ών ή έξουσία καί ό χαρακτήρ, κά

κιστα οριζόμενοι, παρήγαγον τό πλείστον τών 
ελληνικών καί τών λατινικών θεοτήτων. 'Ο Ίν- 

άς, 5 θεός τού ήλιου, καί ’’Αγνός, ό θεός τού 
ορός, εισίν όνομαστοί έπί τού πολυθέου Όλύμ- 

που τών ’Ινδών.
Βάσι; έν τούτοι; τής βραχμανικής (ή βραχ- 

μενικής, ή βραχμινικής, ιδού δε καί μία λέξι; 
έκτων κατά πολλούς τρόπου; γοαφομένων) θρη
σκείας ώς πρό; τό πεπρωμένου τού ανθρώπου 
είναι ή μετεμψύχωσις, κατά τάς εξής διαφόρους 
φάσεις οριζόμενη. Πάλαι ποτέ ό θεός μόνος έ- 
πλήρου τον κόσμον, οι δέ άγγελοι ήσαν απόρ
ροια τού ΰπερτάτου ’Όντος. Καίτοι σκότος πολύ 
και άμφιβολίαι περιβάλλουσι τό τμήμα τούτο 
τής ινδικής μυθολογίας, δύναταί τις νά ΰποθέ
ση, ότι ο! άγγελοι ούτοι (ών εις εκαλείτο Άδε- 
μώ, Άδιμώ, ή ’λδαμώ) διέμενον έν χώρω, ούτι- 
νο; ή περιγραφή άναμ.ιμνήσκει τον επίγειον ΙΙα- 
ράδεισον τών χριστιανών. Συνεπεία έπαναστά- 
σεως, τινέ; τών αγγέλων τούτων έκρημνίσθησαν 
έπί τής γής πρός τιμωρίαν τού αμαρτήματος, 

δε, έκ τή; πρώτης αυτών λαμπρότητας έκ- 
πτωκότες, ήναγκάσθησχν νά άποτελέσωσιν 

ίγδοήκοντα καί πέντε μεταμορφώσει; έν τώ σώ- 
ματι διαφόρων ζώων, πριν ή λάβωσι τήν μορ
φήν δαμάλεως καί τέλος τήν τού ανθρώπου. 
Μετά τήν ογδοηκοστήν εβδόμ.ην καί τελευταίαν 
ταύτην μετεμψύχωσιν, σφείλουσι κατά τήν δια
γωγήν ήν έπεδειξαντο έν τή τού ανθρώπου πε- 
ριόδω, νά άρχίσωσι πάλιν νέαν σειράν ογδοή · 
’κοντά επτά μεταμορφώσεων, ή νά βυθισθώσιν 
ό' ταΐ; άγκάλαις τού Βραχμά, πρός αμοιβήν 
τής θρησκευτικής καί ηθικής αυτών αρετής. ΊΙ 
βραχεία αύτη έξέτασις ευκόλως καταδεικνύει διά 
τί οί ’Ινδοί θεωρούσιν έγκλημα μεγιστον τύν φό
νον καί τήν πρό; τροφήν χρήσιν παντός ζώου, 
πρό πάντων δε τού βοό; καί τής δαμάλεως.

Καίτοι τάξεις τινές, καί μάλιστα έκ τών κα
τωτέρων, πολλά; τών απαγορεύσεων τούτων πα- 
Ρ*βαίνουσι, πολλαί τροφαί έτι καί νύν δεν έπι-

έδά

τρέπονται- τάξις τι; κυρίως, υποδιαιρεσι; τή 
τών Βραχμάνων τυγχάνουσα, άπολαμβάνουσα δε 
τού προνομίου τού παρέχειν ιερείς τή ινδική 
θρησκεία, δεν έχει τό δικαίωμα καί δέν συνει- 
Οίζει νά τρώγη ειμή χόρτα. Ό θρησκευτικό; άρα 
σεβασμός πρός τινα τών ζώων προάγει καί γεν
νά συνήθεια; συγκινούσας, πρό; τό άρκτικοδυτι- 
κόν μέρος τής Ίνδοστάνης ώ; έπί τό πλείστον, 
ήτοι τήν σύστασιν νοσοκομείων υπέρ τών τε- 
τραυυ.ατισμένων καί άσθενούντων ζώων- αυτός 
ούτος ό σεβασμός ομω; πρό; τά ζώα παράγει 
προλήψεις, βλαπτούσας τήν φυσικήν καί ηθικήν 
εύζωΐχν τού πληθυσμού. Καί ό άνθρωπος συχνά
κις έκεϊ θυσιάζεται ΰπερ τού ζώου.

Έκ τού άκρου σεβασμού πρό; τά ζώα πολλά 
έπαγγέλματα, ωφέλιμα ή αναγκαία, θεωρούν
ται πολλάκις ποταπά. Τοιούτο δέ π. χ. τό τού 
βυρσοδέψου. Ό βραχμάν λοιπόν θεωρεί ώς καί 
αυτών τών άχρειεστέρων ζόκον χειρίστους τούς 
κατεργαζομένους τά δέρματα τών βοών καί τών 
δαμάλεων, τετραπόδων διττώς ιερών, ώς παρι- 
στώντων συγχρόνως τήν έγγυτέραν τή άνθρωπίνη 
μορφή μεταμόρφωσιν καί τό ζώον, έο’ ού ιπ
πεύει Οεότης ινδική.

'Ο αποκλεισμός τάξεων τινων τής κοινωνίας 
ενθυμίζει όσα έπασχον άλλοτε έν Βρεττανία οί 
σχοινοπλόκοι καί τινες τών ζωοκτόνων, δεν εί
ναι δέ αύτη καί ή μόνη αναλογία, ή παοατη- 
ρουμένη μεταξύ κελτικών τινων καί ινδικών 
παραδόσεων.

Κατ’ άρχά; ό βραχμανισμός ην θρησκεία α
πλή, ηθική, ήπία καί επιεικής. Σώφρων καί σο
φός νομοθέτη; έφαίνετο, ότι είχεν ευρει τί έδύνα- 
το νά γείνη, συμφοινως πρό; τό κλίμα, την υ
γιεινήν καί τά ήθη. Τοιουτοτρόπως τά λουτρά, 
οί καθαρμοί, ή «παγόρευσις τού κρέατος καί 
τών άναβραστικών ποτών υπήρξαν προφανώς έν 
αρχή μέτρα κατάλληλα τώ κλίματι, καί χάριν 
τής δημοσίας υγείας εισαχθέντα. Βραδύτερον έ- 
φρόντισαν νά περιβάλινσι ταύτα πάντα διά θρη
σκευτικών τελετών, ϊνα εϋκολιύτερον υιοθετηθώ- 
σι παρά τού λαού. ΙΙαρερχομένων δέ τών έτών, 
οί βραχμάνες, μόνοι ικανοί όντες νά άναγινώ- 
σκωσι τά ιερά βιβλία, καί Οεμ.ατοφύλακες απο
κλειστικοί τών θρησκευτικών παραδόσεων δια- 
τελούντες, έξήγουν ταύτα πάντα, περιέπλεκον, 
ισως καί διέφθειρον, ϊνα έπιφυλάξωσιν εαυτοί; 
τό προνόμίον, έπαυξήσωσι τήν ισχύν, καί τήν 
έπιρροήν καί τόν σεβασμόν, ¿>ν απολαμβάνει τό 
γένος τών βραχμ.άνων παρά τώ έθνει τών ’Ινδών. 
’Ισχυρίζονται τινες επί πλέον, ότι αί πλείσται 
τών προσθηκών καί τών εσφαλμένων ερμηνειών 
άνατρέχουσιν εις εποχήν, καθ’ ήν ό βραχμανι
σμός ήγωνίζετο κατά τού βουδδισμού.

Ό βουδδασμός, ό κατά. τινας συγγραφείς ών 
αϊρεσις, άποσπασθεϊσα τού βραχμανισμού, άρ- 
νειται τήν ϋπαρξιν θεία; τινό; αρχής τή; πλά-
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σεως, παραδεχόμενο; του; Οεοϋ; ώ; δευτερεύου- 
σαν αιτίαν. Κατά τού; βουδδιστάς, ή ΰλη μόνη 
είναι αίωνία, ή δ’ έν αυτή ένυπάρχουσα όργα- 
νιστική δύναμι; άνεγέννα αυτήν έν έκάστη κα
ταστροφή τού κόσμου' άλλ’ αί καταστροφαί εί- 
σί περίπου όμοιαι ταΐς υπό τού βραχμανισμού 
παραδεχόμενα·.;. Οί βουδδισταί λατρεύουσιν υπό 
το όνομα τού β ο ύ δ δ α  είδό; τι πνευμάτων, ών 
η φύσις καί ή κατάστασ·;, κακώς οριζόμενα: 
υπό τών παραδόσεοιν, ΐστανται μεταξύ Θεού καί 
άνΟρώπου, (αν ηναί ποτε δυνατόν νά παραδε
χθώ τι; διάμεσον τοιούτο άνευ αρχή; γεννητι- 
κής). ΆποσπασΟέντες οί βούδδαι ούτοι έκ τών 
κόλπων τή; άνθρο»πότητος, άνετράφησαν κατά 
την Οείαν αυτών φύσιν διά τή; αΰστηρότητο; 
καί τών ιδίων αρετών, κατά την διάρκειαν αλλε
παλλήλων μετεμψυχώσεων. Καίπερ άονούμενο; 
το κύρο; τών Πεδών καί ίσχυριζόμενοι, ότι δεν 
άναγνωρίζουσι τήν διαίρεσιν τών τάξεων, τήν 
ΟεσμοΟετηΟεϊσαν υπό τών ιερών τών βραχμάνων 
βιβλίων, οί βουδδιτκί παραδέχονται έν τή εφαρ
μογή πολλά; άρχά;, ά; έκ πρώτη; όψεω; φαί
νονται, ότι άποκρούουσι κατά θεωρίαν. ΌΟεν ό 
προ; τά ζώα σεβασμό; είναι μείζων παρ’αύτοΐ;, 
ή παρά τοΐ; βραχμάσι, καί οί ίερεΐ; (ο! αδιακρί
τως έκ πασών τών τάξεων λαμβανόμενοι), ο
σάκις πϊνωσί τι ποτόν, λαμβάνουσι προφυλάξεις 
πλείστας, μήπως καταπίωσι ζωΰφιόν τι, ούτι 
νος ή άκουσία καταστροφή ήθελεν εκθέσει 
αυτούς.

Οί ά]αϊηί$1η$ συγκροτούσι άλλον πάλιν θρη
σκείαν ή αιρεσιν αϋτοκέφαλον, μεταξύ βραχμα
νισμού καί βουδόισμού κυμ.αινομένην, καί περί 
ή; δεν όμιλούσι σήμερον είμή ίστορικώς μόνον. 
Βουδδισταί όμως σώζονται πολλοί είσέτι, κυ
ρίως πρός τό βόρειον καί πρός τό δυτικόν μέρος 
τή; Ίνδοστάνης.

Τά σπουδαιότερα τών ιερών βιβλίων, τά μόνα 
ίσως αυτόχρημα αυθεντικά, εΐσίν α! τέσσαρε; 
Βέδαι. Ή πρώτη, τό Τίγ-Βέδα, περιέχει ύμνου; 
καί προσευχάς' τό Γιάδ-ζούρ-Βέδα (Λευκόν καί 
μέλαν) είναι ειδό; τι τυπικού' τό τρίτον, τό 
Σαμά-Βέδα, άποτελεΐται έξ δμνων καί παρα
κλήσεων, ειλημμένων έκ τών δύο πρώτων. Τύ
ποι τέλο; επωδών, έξορκισμών καί άρών πλη- 
ρούσι τό τέταρτον, τό ΆΟαρβά-Βέδα, φαινόμε
νο·/ πολύ μεταγενέστερον τών τριών άλλων καί 
αποδιδόμενου τοΐ; βραχμάσι. Πάντα τά βιβλία 
είσί γεγραμμένα εις γλώσσαν άρχαιοτάτην σαν
σκριτικήν.

Ή τοσούτον απόλυτο; καί φοβερά ισχύ; τών 
μογγόλων αύτοκρατόρων καί αυτού τού κραταιού 
Άκβάρ δεν έδυνήθη νά έπιβάλη τήν μετάφρα- 
σιν τών ιερών βιβλίων, έπί πολύ μάλιστα οί 
πράκτορες τή; Εταιρία; άπήντησαν παρά τοΐ; 
βραχμάσι τήν αυτήν ακατάβλητο-/ άντίστασιν. 
Τέλο; 5 λόρδο; Άστιγξ, εί; τών ένδοξοτέρων διοι

κητών τή; ’Ινδικής, έθηκεν εΐ; κίνησιν τό μέ
γιστο·/ τών ελατηρίων τών νεωτερων χρόνων 
καί ό άργυρο; κατώρθωσε παρ’ αυτοί; β,τι είχον 
άρνηθή, ότε κατεδιώκοντο καί δεινώ; ήπειλούν- 
το. "Ay.cc ήρξαντο αί πρώται μεταφράσεις, εύχε- 
ρώ; κατωρθώθησαν αί ΰπολειπόμεναι.

Κατά τά; Βέδα; λοιπόν ΰπάρχουσι τέσσαρε; 
κυρίως τάξεις' ό βραχμάν, όπεο σημαίνει ζήλον 
θρησκευτικόν, έξήλθεν έκ τού στόματος τού 
Βραχμά' ό κσατρυίη;, ήτοι ό πολεμιστής, έκ 
τών βραχιόνων' έπομένω; ή ισχύς είναι ό άνή- 
κων αΰτώ κλήρο;' ό βαισήη;, γεωργό; καί έμ
πορο; ών, έξήλθεν έκ τών μηρών, κλήρο; δ’ αυ
τού τυγχάνει ό πλούτο;' ό ανελεύθερο; τέλο; 
σιούδρας, υπηρέτη; καί εργάτη; ών, έξήλθεν έκ 
τών ποδών. Οί παρίαι δεν άποτελούσι τόσον τά- 
ξιν κυριολεκτικό»;, άλλ’ άποβληθέντες έκ πασών 
τών άλλων τάςεων, συναποτελούσιν ενωσιν άπο- 
βλήτων παντοίων ένεκεν εγκλημάτων, ή παρα- 
βάσεω; τών ίερών κανόνων.

Ήκάς-η τών πρωτευουσών τάξεων περιλαμβά
νει πληθύν υποδιαιρέσεων. Άριθμούν-αι ήδη ε
κατόν τοιαύται, καίτοι αμφιβάλλω, ά·/ ηναι ε
φικτή ακριβή; άπαρίθμησις, άφού όσάκι; ζητη- 
0 ?, ορισμό; τών όρίων τάξει·'»; τίνος, ή μελέτη 
τών χαρακτηριζουσών ταύτην ειδικοτήτων απο
καλύπτει νέαν ΰποδιαίρεσιν.

Αλλά δύο έκ τών τάξεων, αΐτινε; έπί χρόνου; 
μακρού; καθημάτωσαν τήν Ηεγγαλίαν, ώ; έκ 
τών πρό; άλλήλα; ερίδων, εΐσίν ή τή; δεξιά; καί 
ή τή; αριστερά; χειρός. Κατά τού; μεν ή αριστε
ρά δέν πρέπει νά χρησιμεύη είμή διά ρυπαρά; 
εργασίας, ενώ κατά τού; άλλου; πρός τούτο κα
ταλληλότερα είναι ή δεξιά. Ή αποκλειστική 
αυτη λειτουργία τής έτέρας τών χειρών πρός 
ώρισμένα; υπηρεσία; ΰφίσταται καί έν Περσία, 
ώς μοι είπον, καί διά τούτο, διαρκούντος τού 
γεύματος, ί  Πέρσης κρατεί τήν άριστεράν κε- 
κρυμμένην έν ταΐς πτυχαΐ; τού ενδύματος. Λεν 
δύναμαι όμως νά βεβαιώσω τήν αλήθειαν τήςι 
συνήθειας ταύτης. !

Κατ’ άρχάς πας έκ τή; τών βραχμάνων τά- 
ξεω; έπρεπε νά λαμβάνγ τό κληρικόν σχήμα’ 
άλλ’ επειδή ό αριθμός αυτών έπί πολύ ηϋξησεν, 
υποδιαίρεσί; τι; τή; τάξει·»; ¿κληρονόμησε τό 
προνόμιο·/ τούτο, τών άλλων βραχυ.άνων επιόι- 
δομένων οί; επαγγέλματα άλλα, καί πρό πάν
των εί; το στρατιωτικόν.

Χαρακτηριστικόν δε σπουδαιότατο·» τής ινδι
κή; θρησκείας υπάρχει ή άντίστασις, ήν έπέδει· 
ξε μέχρι τή; σήμερον πρός πάσας τά; προσπά
θεια;, τά; γενομένα; πρό; καταστροφήν αυτής· 
Μάτην λοιπόν οί κατακτηταί έξήντλησαν πάν
τα τά μέσα τής δυνάμεω; καί τή; πειθούς. Ή 
θέλησι; αϊτών, στηριζομένη έπί μυριάδων ξι
φών καί κυρίαρχο; μέχρι τούτου καί μόνου, ε* 
θραύσθη προτού αμεταβλήτου καί άκάμ.πτου
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| Ββν πιστών οπαδών τού Βραχμά. Οϋδεν εΰ- 
I γλωττότερον άποδεικνύει τήν δύναμιν καί τήν 

(ΐίδοασιν τών θρησκευτικών ιδεών έπί τών άν- 
ωπίνο»·/ καρδιών, και αυτών τών τά μάλιστα

8υνάτο»ν.
θέλω τελειώσει, ίμιλών περί τών φακιοών,

| Κρίτιΐν θρησκευτικών έορτών, περί τών στραγ
γαλιστών κλπ.

*Ε=«ται βνέχΐι«.

ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ  ΘΗΒΑΣ

|  Ά θ ή ι  α ι, I I  αύγ. — Ή ταχυδρομική συγ- 
νωνία Αθηνών καί Θηβών διενεργεΐται καθ’ ε- 
στην άπό τή; όδού τών Τάφων, παρά τήν 
”άν ίδόν τή; Έλευσΐνο; καί έπί τού Κιθαιρώ- 

νο; διά τού στενού τών Τριών Κεφαλών. ’Από 
| « 0  θριασίου πεδίου ή δδός είναι άνάντη; καί 
I ίλικοειδή;’ ώστε, μεθ’όλην τήν έ/.τασιν 30 μι—

I Μων, μόλι; διανύεται έντό; I 2 ωρών. ’Αλλά, ό 
Ιξω Κεραμ.εικό;, τό δασώδες στενόν τή; Λά- 

I φνη; μετά τού γραφικού ναού καί τού μοναστη- 
I βίου, ό κόλπο; τή; Έλευσΐνο; μετά τή;απέναν

τι ιστορική; νήσου, αί μεγαλοπρεπείς χαράδραι, 
τό έδαφος, όπερ άλληλοδιαδόχω; έλίπαναν τά 

| αίματα Ιίερσών καί Ελλήνων, Σπαρτιατών καί 
’Αθηναίων, Τούρκων καί Χριστιανών, αί ώραΐαι 

ι (ιορφαί τών όρέων, ών προεξάρχουσιν αίτού'Ε- 
λικώνο; καί τού Κιθαιρώνος, καί αί θέσει; τών 

| Πλαταιών, τών Λεύκτρων, τών Θεσπιών καί άλ
λων πόλ.εο»·/ ηρωικών αναμνήσεων τοσούτον δύ- 
νανται νά άσχολήσωσι τήν φαντασίαν, ¿»στε 
αί δώδεκα ώραι παρέρχονται ταχέως. Θήβα! 
**1 ’Αθήνα; κεινται μέν πλησίον άλλήλων, χω
ρίζονται δε καί σήμερον παντάπασι διά τή; ο
ρεινή; σειρά;, δι’ ή; εχωρίζοντο έπί τών κλασι-

ί| , ν Χρόνο»·/, ότε τά συμφέροντα των ήσαν αντί
παλα καί πολέμια. ΊΙ αυτή διαφορά παρατηρεΐ- 

I τ«ι καί έν τή ηθική ατμόσφαιρα έκατέρας. Έν 
’Αθήνα·.; καταλείπει ό απερχόμενο; πάντα τά 

I *ακά πρωτευούση;, πλούτον καί πτωχείαν, ελ- 
λειψιν φιλοξενίας, άπομόνωσιν προσώπο»·/, πο
λιτικού; καί εμπορικούς δόλου;, ευρίσκει δέ έν 
θήοαις παν ο,τι νοούμε·/ υπό τό ο/ομα αρκαδι
κής άθωότητο;. Ό κολιτισμ.ός έν Άθηναις δ:α- 

( γέρει τή; έν Θήβα;; άγροικότητο; όσον οί τηλέ
γραφοι τή; ’Αττική; πεδιάδο; διαφέρουσι τή; 

ί  δουό; καί τή; ιτέα; όπισθεν τού ’Ασωπού. Τή 
ρωΐα τή; Τρίτη;, άμα τή ανατολή τού ήλιου, 

Ιμενον μετά τινων συνοδοιπόρων παρά τά μο· 
ςίρη ερείπια τών Έλευθερών, ένθα πάλιν ή 

Αρτεμι; ήδύνατο ν ά 0/,ρεύση καί λ.ουσθή έξη - 
- °φ«λισμένη κατά τή; θέα; αύθάδου; τινό; Ά- 

*ταίονο; μάλλον ή έν τοΐ; παλαιοί; χρόνοι;. 
¿Έντό; δύο ωρών άνέβημεν τήν κορυφήν τού ό- 

Ρ0-»; καί κατέβημεν εις τήν άδενδρον καί μονό- 
ιάδα τών Θηβών. Έν τώ κέντρω τή;

πεδιάδο; Ισταται ή νεωτέρα αντιπρόσωπος τής 
έπταπύλου πόλεως, πολύ εκπεπτωκυια τής δό- 
ξη; τών αρχαίων χρόνων, διότι καί αυτά τά 
ερείπιά της κατέστρεψαν αί αλλεπάλληλοι δυ
στυχία: άπό τή; άλώσεώς τη; υπό τών Άρ- 
γείων μέχρι τού σεισμού τού 1853. ΊΙ πόλις 
όμως είναι καθαρά καί ευδαίμων. Έπανηγυρί- 
ζετο ή εορτή τής «Παρασκευής», θεό τη το ς κα- 
ταλαβούσης τή/ Οέσιν τού 'Αριω; έν τή νεωτέ
ρα τών Ελλήνων μυθολογία, συνηθραίζοντο δε 
εις τήν μίαν καί μόνην όδόν οί κωμήται, φέρον- 
τε; Ιορτάσιμον στολήν. Ωραίοι άνθρωποι πάν- 
τες, ό»; οί Μαυροβουνιώται- ευάριθμοι πίλο: καί 
μέλανε; έπενδύται διέκρινον τούς ιατρούς καί 
νομικούς. Τήν άμαξαν έκύκλωσαν πάμπολλοι 
ϊνα άκούσωσι νεωτέρα; ειδήσεις καί προσαγορεύ- 
σωσι τού; ξένου;. ’Εγώ δε, καίτοι ών αλλοεθνής 
καί άπροσδοκήτω; έπελθο»·/, έλαβον λαμπρόν 
κατάλυμα καί τοσαύτα; προσκλήσεις, ωςτε μό
λι; έν μια έοδομάδ; ήδυνάμην νά έπαρκέσω εί; 
πάσας. Έξελθών μετ’ οϋ πολύ τή; οικία; καί 
καθίσα; έν καφεποίλείο», ήρωτώμην ώ; οί κατη
χούμενοι περί πολιτική; υπό άναρίθμων περιέρ
γων. Ό έλλην άγρότη; ένδιαφέρεται εί; τά; υπο
θέσει; τών γειτόνων κρατών, ώ; δ άγγλο; άγρό
τη; εί; τά; τού γείτονο; ομοτέχνου του, προσ- 
απαιτεΐ δε ϊνα οί έξ «Ευρώπη;» καταβαίνοντε;

μενο; τά; περί παντό; σπουδαίου πράγματος 
γνώμας τή; Άνάσση;, τού Βήκονσφηλδ καί τού 
1’λάδστωνο;' περί δε στατιστικής, καλώ; ποιών

«Ό Άλφρεδο;, είπαν, θά τοΐ; έχορήγε; ό,τι έ- 
χρειάζοντο, εάν τόν άφινεν ό Έδουάρδο;.»

Κατέβην εί; Θήβα; όπο»; ϊδω τό σχηματιζό- 
μενον στρατόπεδο·/ εξεπλάγην δέ νοήσας ότι 
τούτο όλίγιστον διαφέρει τοΐ; Θηβαίοι;. Πάντε; 
βεβαίω; εμφορούνται άκρατου φιλ.οπατρία; εν
θουσιασμού, ποθούσι νά έςέλθωσιν εναντίον το»ν 
Τούρκων, ίνειδίζουσι τή κυβερνήσει βραδύτητα, 
άλλ’ οϋδεί; φροντίζει πολύ περί τού κανονικού 
στρατού. Τόν ζήλον καί τήν φιλοπόλεμο·/ ίρμ.ήν 
των έξήπτε μόνο; ί Ιερό; Λόχο;. Μειδιώσιν ίσω; 
ο! ξένοι λόγιοι ότι έν τοΐ; καθ’ ημάς διεφθαρ-

βαίοι δεν παίζουσιν. Εί; πολλούς ό λόχο; ουτο; 
ΰπεμφαίνει θάνατον φρικαλέο·/. Έβουλεύθησαν 
νά άποΟά·/ί.»σι γενναίο»;, άπέθαναν πρό 2 , 0 0 0  

καί επέκεινα έτών εκείνοι, οΰ; κηρυττουσιν εαυ
τών προπάτορα;. Παρά πάσα; τά; θεωρία; φι
λολόγων καί εθνολόγων, οί νύν έν Θήβαις διά-
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γοντες υπολαμβχνουσιν Ιαυτού; «Κάδμου τοΰ 
πάλαι νεχν τροφήν», καί γνησίου; απογόνου; 
τών αναφυντων εκ των οδόντων τοΰ δράκου το;, 
llñ; δυνανται νά χμφιβάλλωσι πεοί τούτον, έν 
«.·> καθ' εκάστην άντλοΰσιν ύδωρ εκ τ/,; αντί; 
τοΰ Άρεο; κρήνη;, παρ’ ·/; έφόνευσε τό τέρας ό 
Κάδμο; ; Πώ; νά μή πι·~εόσωσιν 8 τ*. είναι είλικοι- 
νεί; Θηβαίοι, κληρονόμοι τ?,; άνδρϊα; καί τή; 
οόφη; των προπατόρων των, έν ό» τά θευ.έλιζ 
έφ’ ο!; έκτισαν τά; πενιχρά; οικία; των ‘ είναι 
αυτοί ο; λίθοι, οί κινηθέντε; ΰπό τή; του Ά;λ- 
φιονο; λύρα;; ΙΙώ; να άρνηθώσι νά άποδείξωσιν 
εαυτόν; άςιου; απογόνου; τών βοιωτών 'Ομό
σπονδων, έν ώ ολίγον μακράν τών οικιών των ά 
πεχουσιν α; σκηνχ·, όπον διέπρεψαν ο; περί τον 
Πελοπίδαν, τόν Επαμεινώνδαν καί τόν Γοργί- 
δαν; 'Η ¡ανθολογία καί ή αρχαία ίστορίατή; 
'Ελλάδος δεν είναι προ; τον; νυν "Ελληνα; ό,τι 
είναι προ; τον άλλον κόσμον. Είναι παλαιά καί 
νέα διαθήκη, ή» παρέλαοον άνεν αιτήσεως. Ότε 
η γαλλικό; εταιρία εν Άθήναι; ήθέλησε νά πα- 
ραστησφ τ-λ,ν «Όραίαν ’Ελένην» έσκχνδζλίσθη- 
σαν οί άνθρωποι δτι ξένοι τολμώσι νά καταγε- 
λάσωσι τών εθνικών θεών καί ηρώων. ΙΙαρά τοί; 
"Ελλησιν ή ιστορία τη; πατρίδο; των, συνδεό
μενη ¡Αετά παντό; λόφου καί ρείθρου, είναι π;αγ- 
ματική αλήθεια, πηγή τοΰ εθνικού βίου των, 
ή; άνευ 0 ά έπαύοντο ύπάρχοντε;' 0 ά έγίνοντο 
άμέσω; Αλβανοί, Τούρκοι, Σλάβοι, ό,τιδήποτε. 
^Οταν δε άντεπε;ε/.0/ι κατά τών Όθωμανών ό 
Ιερό; Λόχο;, Οά έμπνευση εί; γενναία; πράξεις 
ή ιδέα το·:· Έπαμεινώνδου, άσμένω; άποθνή- 
σκοντο; έπί τώ άκούσματι τ?,; νίκη; του, καί 
ή τοΰ ΙΙεν.οπίδου, μια ρόνη χειρί επιπίττοντε; 
κατά^τών εχθρών καί κατακοπτομένου ΰπό μυ- 
ρίων ξιφών έν τή αυτή Θεσσαλία.’ ΊΙ άναγέννη- 
σι; του Ιερού Λόχου έν θήβαι;' δεν προτίΟεται 
νά σαγηνεύση τήν συμπάθειαν τών Φιλελλήνων. 
Οι άδολοι ανδρες, οι τηλεγραφικώ; συγχαρέντε; 
τώ βεζίρη έπί τή έκδόσει τού τουρκικού συντάγ
ματος, δεν -ροσφεύγουσι·» εί; τοιούτον μηχάνη
μα. ΊΙ κυοέρνηοι; άπενθαρρύνει τό κίνημα, εΰλό- 
ϊ ωγ "ροτιμώτα τήν φιλοπατρίαν, ήτι; άγει τού; 
άνδρα; νά καταλέγων-χι εί; τόν τακτικόν στρα
τόν. Τά μέλη του δμω: κοπιώσι καί μοχΟούοιν, 
ασκούμενα πολλάκι; δι; τής ημέρα; ΰπό τόν 
καίοντα ήλιον. Μέγας επικρατεί ενθουσιασμό; 
παρ’ άνδράσι, γυναιξί καί παιδίοι;' γράφονται 
ποιήματα’ απαγγέλλονται άδιαλείπτω; λόγοι 
προτρεπτικοί, ούαί δε τώ άνθρώπω, 8 ν ρήτωρ 
ή ποιητή; ευρίσκει μόνον. Έπί τού Έπαυ.ει- 
νώνδου ό Ιερό; Λόχο; περιελάμβανε ;{()0· 'σή
μερον 0 ά περιλαμοανη χιλίου; έξ άπατη; τή; 
Βοιωτία;, καί έκ πάση; τάξεω; του αγροτικού 
βιου. ’Εκ τών επτά Βκωταρχών έκαστο; κατά 
σειράν έν μια ήμερα Οά άσκή την ΰπερ ιάτην αρ
χήν άλλ’ ή τών ’Αθηνών ίς-ορία ώφειλε νά πείση

τού; αρχηγού; νά άποφύγωσι τό σχέδιον τοδ,0. 
θά φερωσι δε τολην ελλη-ικωτάτην, καί τουφέκι*
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λύοντα; τακτικού:, οϊτινε; ήλθον παντε, 
πλοι. Κλάδοι και φύλλα αμπέλων έχρησίμευσαν 
αντί τραπέξη;- ούτε μαχαίρια έφαίνοντο,' ούτε 
πηρουνιζ, ούτε ποτήρια’ τά άρνία ώ π τών το α
κέραια καί ό οίνο; έπίνετο έκ τών άσκών. Κα
τόπιν έδόθησαν εί: χορού; καί άσματα πολεμι
κά. Πρό; τόν κρότον πυροβόλων, τουφεκίων,'ρε
βόλβερ προέπιον ΰπερ τού Ιερού Λόχου, τών 
νεοσυλλέκτων έν θήβαι;, τού τακτικού στρατού 
τού Βασιλέω;, οςτι; θα τού; ίδηγήση εί; τήν 
οδόν τή; τιμή; καί τού καθήκοντος, ύπεο τού 
πολέμου, υπερ τή; άπελευΟερώσεω; των δεδου- 
λωμενων Ελλήνοιν, ΰπέρ όλου τού ανθρωπίνου 
γένου; καί παντό; άγώνο; περί ελευθερία;, τε
λευταίου δε προέπιον εύξάμενοι θάνατον ει; τόν 
Βασιλέα, τόν στρατόν καί τόν 'Ιερόν Λόχον, εάν 
υστερήσωσι τού πρό; τήν πατρίδα καΟήκον- 
το;.Ταύτα πάντα δεν ήσαν παιδιά' έγένοντο 
εν ειλικρίνεια" πλείστοι τών συμμετασχόντων 
τή; τελετή; έδοκίμασαν ολα; τού πολέυ.ου τά; 
πικρία; έν τή φοβερά έπανα-τάσει τή; Κρήτη;, ϊή 
επόμενη Κυριακή έψάλη δοξολογία έν τώ ναώ, 
διενεμήθησαν δε εί; παρθένου; αί ύλαι, έξ ών 
Οά φιλαπονηΟή ή ;ε;ά σημαία, θερμά; άγορεύ- 
σει; απήγγειλαν ίερεϊ;, μαχηταί καί παρθένοι, 
μέχρι δακρύων δε συνεκινοδντο πολλοί τών ήλιο- 
καύστων αγροτών. ΊΙ σημαία Οά φέρη τόν 
σταυρόν, τήν εικόνα τού άγιου Γεωργίου καί τόν 
ομηρικον στίχον, δι’ού άνεζωπύρησεν ό ’Επαμει
νώνδας τό Οάρρο; τών αγωνιστών του. Μείζονα 
τών ανδρών φιλοπατρίαν έπιδείκνυνται αί γυ
ναίκες τών θηβών. ΙΙαρορμώσιν εί; τόν άγούνα 
τού; άνδρα;, τού; υιούς καί τού; αδελφούς των, 
προΟύμω; δε μετά τήν άπέλευσιν τούτων Οά λά· 
βο»σιν αϋταί τά όπλα ΐνα υπερασπίσωσι τήν 
ζωήν καί τήν τιμήν των κατά τών βαρβάρων, 
όσοι τυχόν ήΟελον ιΰπερβή τά μεθόρια. Βεβαίως 
υπάρχει τι πα.δαριώδε; έν τώ νυν πολλαχού 
τή; Έλλάδο; έπικρατούντι αίσΟήματι’ είναι πα- 
ραπολύ άπλούν, ρωμαντικόν καί ειλικρινές διά 
τόν 1 0 ' αιώνα. Άλλ’ όπω;δήποτε είναι θέαμα 
συγκινητικό» τα τον. Λυπηρόν τό άναλογί ζεσθαι 
πόσον ολίγον θά ίσχύσωσι γενναία αισθήματα 
εναντίον άνωτέρου πλούτου καί επιστήμη;. "Οτε 
έν τή ησυχία τή; νυκτό; (διότι έν τή πόλε·, του 
Βάκχου άγνωστο; είναι η ακράτεια) περιεπάτουν 
μόνο;, σκεπτόμενο; περί πάντων τούτων καί ί '  
κουον τού; αίπόλου; άποκρινομένου; πρό; άλ” 
λήλου; δι’ αυλών καί μελωδιών, ά; έδιδάχθησαν 
υπό τού ρύακο; καί τή; μελίσση;, ένόμισα ότ; 
είχεν επανελθεί ό χρυσού: αιών. 1
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ΕΣΤΙΑ COI

ΤΟ ΣΧΟΑΕΙΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ “ * _
Έ ν  * * · , Κ υ ρ ια κ ή , 21  Α ύγου στου  1 8 7 7 .

Φ ί.η ,
Σή·Λ£ρον εί'χομ.εν εξετάσει; εί; τό μικρόν χω- 

μ*;. Γνωρίζει; πόσον ενδιαφέρομαι εί; τά 
τζ; χατωτέρα; εκπαιδεύσει·»;. Γνωρίζει; ότι έπ’ 
jjri1,; στηρίζω τά; ελπίδα; μου περί τή; μελ- 
Ινιΐτ,; τού έθνους ημών προόδου, ώστε δεν 0 ’ ά- 
χοοήστ.ς ότι τυχών ενταύθα ήθέλησα νά ΐδω 
ϊίίοι; οφθαλμοί; τί καί πώς διδάσκονται οί 
-αΐδε; τών χωρικών μας.

Με δπεδέχΟη εις τά πρόθυρα τοΰ σχολείου ό 
U'AÉpio; τού χωρίου, ό και διδάσκαλος. Ισιο; 

τόν εγνώρισα; κατά τήν ενταύθα άλλοτε δ·.ά- 
έχσίν σου. Ό ίερεύ; ούτο; είναι τύπο; κατ’ εμε 

:9ού καί χρησίμου εφημερίου. Τήν καλήν του 
χιοδίαν μ.αρτυρεί τό ιλαρόν πρόσωπό·» του, 

ιόσθε; δε καί τό υγιές σώμά του. Γράμματα 
Λβρίζει, όσα απαιτεί ή θέσις του, οΰχί πλειό- 

τερα. Άλλ’ άφοσιωμένο; ει; τά ίερά αύτού κα
θήκοντα, είναι πράγματι ό διδάσκαλο; καί οδη
γό; τή; ποίμνη; του. ΙΙατρί; το » είναι τό χωρίον 
τούτο. Οικογενειάρχη; καί αυτό; ώ; οι γείτο
νες του, ώ; εκείνοι γεωργοκτηματία;, θεωρεί
ται καί άγα.τάται ΰπό τών λοιπο»·» χωρικών ιυ; 
ι!; έ; αυτών. Πάντε; δμω; τόν σέβονται άνα · 
γνωρίζοντες τήν υπεροχήν του. Καί είναι άςιο; 
τώ όντι σεβασμού. Εντιμο;, εγκρατής, αφιο- 
φπής, ακάματο; εί; τά έργα του, προστάτη; 
τών ασθενών καί τών αδυνάτων, ένθερμο; προ>- 
ταγωνιστή; εί; παν δ,τι ενδιαφέρει τήν υλικήν 
καί ήθικήν τού χωρίου βελτίωσιν, αύτό; είναι η 
Ον/ή, αύτό; ή κεφαλή τή; μικρά; ταυτη; καί 
άφανού; κοινότητο;. Είθε πιν εν'Ελλαδ·. χωριον
pie

ευχών ανάγκην;
Τοιούτο; ό διδάσκαλο; οςτι; με υπεδεχθη.

. Έντό; τή; μόνη; αιθούση; τής άποτελούση; 
Τό ταπεινόν τού χωρίου σχολείο·» έκαθηντο έπ·. 
τών θρανίων των τεσσαράκοντα περίπου παιδία 
βπδ μέχρι δό»δεκα ετών ηλικία;. Έκ τού 
χρώματος τών τριχών των έφαίνετο ότι ούτε 
φέσιον ούτε σκιάδιον έπροστάτευσε ποτέ τά; κε- 
φαλά; το»ν κατά τών ακτινών τού ήλιου ή κατα 
τής πνοή; τού χειμερινού βορρά. Τά δ’ έμοαλ- 
λώματα δι’ ώ» έ ποικίλο·» το τών πλείστων τα 
Ινδ

τοχρο
τών αγώνων δι’ ών οί παίδε; ούτοι θά έχωσι 
ν’ άποκτήσωσι τόν επιούσιο·» άρτον, έν ίδοώτι 
σού προσό»που αυτών. Λ.έβλεπε; ομω; ει; την 
ζωηι-άν τών πλείστων φυσιογνωμίαν τήν φυσι- 
*ή·» οξύνοιαν, ήτι; ( έπ’ άγαθώ ή μή χαρακτη- 
Ρ'·ζε·. όπως δήποτε τήν φυλήν ημών.

TOMO! A-— ISTT.

"Αμα είσήλθον έν τι μοι ¿προξένησε·» έντύ- 
πωσιν οΰχί ευάρεστο·». Μολονότι είναι Κυριακή 
οΰδείς δμω; τών γονέων τών μικρών χωρικών 
παρευρίσκετο εί; τά; εξετάσεις. Λιατί τούτο; 
ΙΤροήρχετο έξ αδιαφορία; ή έκ συστολής ή απου
σία των; “Λ; άποδώσωμεν αυτήν εί; τό δεύτε
ρον. ΊΙ εξεταστική επιτροπή, ό ίερεύ; καί έγο» 
άπετελούμεν τό ά/.ροατήριον, ότε ευτυχώς ένε- 
φανίσθησαν εις τήν Ούραν τή; αιθούσης α·. θυ- 
•ί'ατέοε; τού δημάρχου έκ τή; δέκα περίπου 
στάδια άπεχούσης έδρα; τοΰ δήμου εί; τόν όποιον 
ανήκει τό χωρίον μας. Αγνοώ κατά πόσον ή 
έμφάνισί; των αύτη εύηρέστησε τόν διδάσκαλον 
καί τού; μαθητάς, δι’ έμέ όμω; ήτο παραμυθία 
τι; καί άνακούφισι; ή παρουσία των. Χάριν εί- 
λικοινοϋ; έξομολογήσεω; οφείλω ίσω; νά προσ
θέσω ότι αί κυρία·, αύτα·. είναι νέαι καί χαριεσ- 
σαι. Τί τά θέλε·.;; Παντού καί πάντοτε ή θέα 
τής έπιχαρίτου νεότητο; ευφραίνει τόν οφθαλ- 
υ.όν καί έπαναπαύει τήν ψυχήν.

Άλλ’ αί εξετάσεις άρχίζουσι. Προσκληθεντε; 
ΰπό τού ίερέω; "σταν-αι πρό τή; τραπεζη; τή; 
εξεταστική; επιτροπή; οί άποτελούντες τήν με- 
γαλειτέραν τάξιν τρεΐ; μαθηταί, οι τελειοδιόα- 
κτοι τού σχολείου !

Ενθυμείσαι τά παραμύθια μα; ει; τά οποία 
τρεΐ; συνήθως ΰπάρχουσιν αδελφοί, τών όποιων 
δ νεώτερο; πάντοτε πρωταγωνιστεί; Ουτω και 
σήυ.ερον, ό μικρότερο; τών τριών μ.αθητών είναι 
ό καλλίτερος.

Άρχίζομεν διά τή; προσευχή;. Απαγγέλλει 
αυτήν ό μικρότερος εϋκρινώ;, βραδέως, άςιοπρε- 
πώς, τά μεν νώτα στρέφω·» πρό; ήμ*ί, τό ύε 
ποόσωπον πρό; τού; μικρούς συμμαθητά; του, 
οΐτινε; όρθιοι, υ.έ τά; χείρα; έσταυρωμ.ένας, ά- 
κροώνται εΰλαβώ; καί έπιλέγουσι ψαλμωδοΰντε; 
τό αμήν. Ευγε, διδάσκαλε αγαθέ. «Αρχή σο
φία; φόβο; Κυρίου.» (

"Επεται άνάγνωσις. Καί οί τρεΐ; άναγινώ- 
σκουσι καλώ;, καλλίτερου όμω; πάντων δ μι
κρότερο;. Παρά τό όνομα εκείνου σημειοϋται τό 
κεφαλαίο·/ Α εί; τήν βαθμολογίαν τοΰ βιβλίου 
τών εξετάσεων.

Κατόπιν αριθμητική. Λίδει έν πρόβλημα ό 
ίερεύ;. Γράφει ό μαθητή; τού; αριθμού; έπί τοΰ 
πίνακο;, άρχίζει δέ γεγωνυία τή φωνή: « Τό 
πρόβληυ.κ τοΰτο λύεται διά τοΰ πολλαπλασια
σμού καί τή; διαιρέσει·»;: Έν πρό»το̂ ; πολλα- 
■πλασιάζου.εν. Γράφομε·» τόν αριθμόν δείνα ΰπό 
τον τάδε.' Πολλαπλασιάζομε·». Λύο έπί δύο τέα- 
σαοα, γράφομε·» τέσσαρα' πέντε έπί εννέα σα
ράντα πέντε, γράφομε·» πέντε, κρατούμε·» τεσ- 
σαρα».... καί ούτω; έφεξή; μέχρι τέλους. Μετά 
τόν πρώτον, τόν μικρότερου πάντοτε, ό δεύτε
ρο; μαθητή;. Τά αύτά έπί τοί; αΰτόί;. Έ» τού
τοι; τό εξαγόμενον ορθόν. Εί; τόν τρίτον έζαν- 
τλείται ή υπομονή τοΰ έξεταστοΰ. «Λέγε τα
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μ.εσα σου δλα και ειπέ μα; τό εξαγόμενον.» Ή- 
κολουθήσαμεν έπί τινα; στιγμάς τά- έπί ToQ 
πίνακο; κινήσει; τή; ήλιοκεκαυμένη; μικρά; χει- 
ρό; του νέου μαθηματικού. Τό πρόβλημα ελύ- 
θη. Καί οί τρεΤ; οίζο·. εμαθον καί θά γνωρί- 
ζωσι πώ; δύο καί δύο κάμνουν τέσσαοα. Το- 
σούτον άρκεΐ._Άλλω; τε δεν ήδύνατο πιθανώς 
νά του; διδάςνι καί περισσότερον ο αγαθός ε
φημέριο;.

Τώρα τεχνολογία. — Άνάγνωσε μικρέ' «Τίιεα 
τού; γονεί; σου.» — Καλά. ΓονεΤ; τ£ 'μέρο; λό
γου είναι; — ’Ονόματος. — Ποία; κλίσεω; ; — 
Τρίτης Κλίνε το.— 'Ενικό; ονομαστική, γε
νική, δυ'ίκό; τώ γονέε, τοΐν γονέοιν, πληθυν
τικό; ................

Εσκεπτόμην, παρατηρών συνάμα πόσον ω
ραίου; είχε του; οφθαλμού; μία τών θυγατέοων 
τού δημάρχου, εσκεπτόμην κατά τί δύναται ποτέ 
νά χρησιμευσ/) ει; ένα χωρικόν τού δυϊκού ή έκ- 
μάθησι;, και ήρχιζα νά ρεμβάζω ολίγον, ότε μέ 
άφύπνησεν αίφνης ή όξ.,τέρα τού δευτέρου μα 
θητοΟ φωνή' «'Γπερσυντελικό; έλελοίπειν έλε- 
λοίπεις, αόριστο; δεύτερο; έλιπον, ελιπε;» κτλ.

Προ; τι, δι’ όνομα θεού, πρό; τί τοσούτου 
χρόνου καί τοσούτου κόπου δαπάνη, όπως δι- 
δαχθώσιν οι μικροί ούτοι χωρικοί τοό; πεοιτ- 
του; τούτου; τύπους γραμματικής, ήτι; δεν εί
ναι οΰτε τής γλώσση; την οποίαν λαλούσιν ή 
γραμματική, οΰτε γλώσση; τήν οποίαν είναι πι 
θανόν νά μάθωσι ποτέ; Λιά νά χωνεύση ¿μ ι
κρό; αυτών νοΟ; τό γο νέο ιν  καί τό έ .ίε .ίο ίχ ε ιν  
πόσον πρέπει νά εμόχθησαν, οί δυστυχεί;! Τί; 
ές ήμών δεν ενθυμείται τόν φοβερόν τούτον μό
χθον; Καί όμω; αντί τού χρόνου τού καταναλω- 
θέντο; εις τήν άσκοπ.ν ταύτην διδασκαλίαν, 
πόσα ήδύναντο νά μάθωσ.ν άλλα χρήσιμα εί; 
τόν ταπεινόν καί εργατικόν βίον, δ;τις τοΐ; έπι- 
φυλάττεται.

Άλλ’ ά; διακόψωμεν τάς σκέψεις ταύτα;. 
’Εμπρός! 'Ιστορίαν.— Μικρέ, πώς ώνομάζετο 
ό βασιλεύ; τών ’Αθηνών δςτις έθυσιάσθη ύπέρ 
πατριδος; Κόδρος. Καλόν τούτο ώ; μάθημα 
πατριωτισμού. Άλλ’ επέρχονται οί ΊΙρακλείδαι 
και ή μυστηριώδη; κάθοδο; αυτών, καί οί Δω
ριείς καί τό ’’Αργος καί α! Μυκήναι! Ιίερί δε τή; 
νεωτέρας ιστορία; έν γένει, καί τής συστάσεω; 
τού Ελληνικού βασιλείου μη έδιδάχθημεν ήυ.εϊ; 
πλειότερα εις τά σχολεία όπου έφοιτήσάμεν 
νέοι, διά νά έπικρίνωμεν ήδη του; μαθητάς τοΰ 
εφημερίου μ.ου ;

Τελειόνομεν διά τή; γεωγραφία;. Γνωρίζουσι 
και οί τρει; καλώ; τήν 'Ελλάδα κατά νομούς 
καί τά; πρωτεύουσα; τών λοιπών τή; Ευρώπη; 
επικρατειών. Δεν έμ.αθόν τι περί τών Ελληνικών 
χωρών τών πέραν τών συνόρων τού βασιλείου. 
Αλλά μ.ή έμαθε; συ έν τώ σχολείω πού κείται 

ό Πίνδο; καί πού ή "Οσσα, πού ρέει 5 Στρυμών

και που δ Πηνειό;; Καί πταίει μήπως ο καλά
μου εφημέριος, έάν διατηρώμεν ει’σέτι τό άτελέ- 
καί άτυχες σύστημα τής δημοτικής εκπαιδεύ
σει»;, Λιά τού όποιου έτυραννίσθησαν άνωφελώ- 
επι η μισεί αν ήδη εκατονταετηρίδα οί νεαοοί τή- 
Ελλάδο; γόνοι; Είθε νά ίδωμεν τό ύπό το5 

Συλλόγου πρό; διάδοσιν τών Ελληνικών γρ*α. 
μάτων είσαχθεν σύστημα διαδεχόμενον βαθυ'τ- 

δλα ήμών τά σχολεία τήν ήδη έπιό«· 
τούσαν μέθοδον. Είθε νά είσαχθή εις τά προκα
ταρκτικά τουλάχιστον σχολεία γραμματική τις 
τή; καθομιλουμένη; άνευ δυϊκού καί υπερσυντε
λίκου.̂  Ειθε πρό πάντων ν’ άποκτήσωμεν βι- 
υλία απλά καί εύληπτα, παρέχοντα εις τόν λαόν 
αναγνωσιν εϋ̂ άρεστον καί επωφελή, ώστε ό μέλ
λον χειρώναξ ή γεωργός, έξερχόμενο; του σχο
λείου όπου εμαθε ν’ άναγινώσκνι, νά έξακολουθί 
άναγινώσκων καί ώφελούμενος, αί δέ φιλολογι
κά! αύτού τέρψεις νά μ.ή περιορίζονται εις τόν 
Μπερτόδουλον ή έστω καί τόν Έρωτόκοιτον.

Ιοιαδτα σκεπτόμενο; συνεχάρην τόν εφημέ
ριον επί τή επιτυχία τών εξετάσεων, άπήλθον δέ 
ευχαριστημένο; καί συνάμα κατηφή; εις τήν 
κατοικίαν μου, ένθα θυσιάζων τόν απογευματι
νόν μου ύπνον έκάθισα νά σοί γράψω τήν επι
στολήν ταύτην. Πρό; τί όμως;

Ό  σός Δ. Β“.-

Φ ΪΣΙΟ Α Ο ΓΙΑ  ΤΠΣ ΝΑΤΤΙΑΣΕΩΣ

Αν έτυχέ ποτε, άναγνώστά μου, νά δια- 
πλενση; τόν Ωκεανόν καί νά πάθν,ς θαλασσο
ζάλην, θέλει; συμφωνήσει μετ’ έμού ότι ή ζάλη 
αυτη είναι χειρότερα πάση; άλλη;.

Ούδέν υπάρχει τό δυνάμενον νά συγκριθή 
πρό; τήν νόσον ταύτην, ή; τά κυριώτερα χα
ρακτηριστικά συνίστανται εις ΐδιάζουσάν τινα 
χαύνωσιν καί εντελή αδιαφορίαν πρό; παν 
πράγμα καί ημάς αύτου;, ήνωμένην μετ’άνική- 
του αποστροφή; πρό; παν φαγώσιμον καί εκείνα 
πρό πάντων άτινα μάλλον ήρεσκον ήμ.ίν.

Άφ’ ετέρου όμως, επειδή ή θαλασσοζάλη διαρ* 
κει, πλην σπανιωτάτων έξαιρέσεων, δύο μόνον 
ή τό πολό τρεί; ήμέρα;, ο! δέ έξ αύτή; βασανι
ζόμενοι οϋδένα κίνδυνον διατρέχουσιν, ολίγου 
άςιούνται οίκτου τά άτυχή θύματα τή; ναυ- 
τιάσεω;, ών ή άθυμία προκαλεί πολλάκι; καί 
τον γελωτα τών καλώ; έχόντων επιβατών.

I πάρχουσι τώ δντι πολλαί ασθένεια»., καί 
τινε; τούτων βασανιστικώταται, τά; όποια; 
ούδει; π/.ήν τού πάσχοντο; στέργει νά θεωρήση 
ώ; σπουόαία;. Ταύτα; ήδύνατό τι; νά όνομάση 
κωμικά; νόσου; τή; άνθρωπότητος, άν σύζευξι; 
τών δύο τούτων λέξεων δεν άπηγορεόετο ύπό 
τή; φιλανθρωπίας. Όπως δήποτε άναγκαζό- 
μεθα νά όμολογήσωμεν ότι τά συμπτώματα 
τή; ναυτιάσεω; κατά τά; διαφόρου; ίδιοσυγ*

■σία; είναι τόσον ποίκιλα, ώστε δυναται τις 
,] ε ίπ η  άνευ υπερβολή; ότι έκαστο; επιβάτης 
¡jf£i -δικήν του θαλασσοζάλην.

* *
‘ Α ς  ρίψωμεν ή δ η  τό βλέμμα επί τοΰ κατα- 
ώματος τού κ ινη τό ν  το ύ το υ  τοΰ  .τροω ριάρε
ι νά  μ έ ν η  ¡ ιεα α κρυσ μ ένο ν , ώ; ώρισε τό 

πλοϊον δεινός τις ρητωρ τή; ήμετερα; Βουλή;· 
Κ α τ ά λ λ η λ ο ;  πρό; τούτο στιγμή είναι ή προη

γμένη τή; αναχωρήσει·»;. Αι φυσιογνωμιχι 
t¡3v ναυσιπόρων παρίστανται τότε φαιδραί, 
ξηρότατα-, καί φιλομε-.δείς. "Εκαστος φαίνεται 
ϊροκαλών διά τού βλέμματος τό αλμυρόν στοι- 
jrelov καί ή ιδέα τή; ναυτιάσεω; γέλωτα; 
¡ϊόνον προκαλεί, πρό πάντων εκ μ.ερου; τών 
ποο)την φοράν θαλασσοπορούντων, ών έκαστο; 
Ιχει ιδιαιτέραν τινά άφορμην να ελπτ,η ¿αυ
τόν απρόσιτον εις τόν εφιάλτην τούτον, ο μ.εν 
ίιότι δεν πάσχει καθήμενος εις τήν προσθιαν 
Οέστν τή; άμά;η;, ό δέ διότι πολλάκις^διοίκη- 
εεν έπί ποταμού άκάτιον, καί άλλο; διότι επί 
ώρα; ολοκλήρους δύναται άνενοχλήτω; ν’ άνα- 
ε-ικϊταβαίνη έπί αιώρας.

¡ Άλλα πλησίον τών «φόβων τούτων πυρωνι- 
οτδν, οίτινε; μετά μίαν «όραν Οέλουσι κρατεί 
ϊπί λεκάνη; πρύσωπον οόχρότερον λεμονιού, πα- 
ρατηρούμ.εν τόν πολύπειρου επιβάτην, οστι; 
ααοατηρών άταράχως τό ώρολόγιον του λέγει 
έμϊν' «Είναι δύο ώραι, ό άνεμ.ο; νοτιοδυτικός, 
«καί εγώ κατ’ αυτήν τήν στιγμήν υγιέστατο; 
«άλλά μ.ετά μίαν ή δύο ώρας θά ειμ.αι αρρω- 
«στο;, πολύ άρρωστος. Υπάγω νά έτοιμ.ασΟώ 
«καί νά δαγκάσω ολίγον ψητόν.»

— «Πώς, κύριε, σάς πειράζει ή θάλασσα» ; έ
ρωτά είρωνικώ; άνήρ μεσήλιξ, μικρό; τό ανά
στημα, κηρωτόν έχων τόν μ.ύστακα και̂  χρημά
τισα; ή προωοισμένο; ν’ άναδειχθή άςιωματι- 
κός τή; εθνοφυλακή;.

— «Μάλιστα, μέ πειράζει η θάλασσα, ά- 
«παντά ό ¿ρωτηθείς. Πλήν δέ τούτου έχω καί 
•τό μειονέκτημα νά προβλέπω την μελλουσαν 
•αγωνίαν μ.ου μεθ’ όση; άκριβεία; προολεπει 
•άστρονόμ,ο; τάς έκλείψει;. Άλλ’ υμείς, κύριε, 
•ούδόλω; άρα ένοχλήσθε ύπό τού έρρύθμου 
•παλμού τών κυμάτων, όπως τόν ώνομασαν 
•οί ποιηταί, οίτινε; πιθανώς δεν έστιχουργουν 
•έν δωμ.ατίω άτμοπλοίου, πνέοντο; νοτιοδυ- 
•τικοΰ ανέμου;»

— «Δεν πιστεύω, κύριε, οτι έχω τι νά φο- 
•βηθώ έκ τής θαλάσσης. Είμαι άνήρ ύγιέστα- 
•το; καί ρωμαλέος, ή δέ Οαλασσοζάλη, ό»; ή η
μικρανία καί τά νευρικά παθήματα, φαίνονται 
*μο·. άνήκοντα εί; τό ¿»ραίον φύλον, τό χαϊρον 
•τό προνόμιον νά ώφελήται έκ πάση; περιστά- 
•σεως'ίνα έφελκύϊΐ τήν ήμετέραν συμπάθειαν.»

— «Καί του προνομ.ίου τούτου ουδόλως, ω; 
«βλέπω, σκοπεύετε ν’ αμφισβητήσετε τήν άπο-

Ε  Σ

«κλειστικήν κάρπωσιν εί; τά; γυναίκας. Εισθε 
«δντω; ίπποτικός.»

— «Είπέτε μάλλον ότι είμαι υγιέστατος.»
— «Σάς συγχαίρω, κύριε, έξ όλη; καρδία; 

«εύχόμ.ενο; νά σά; ίδω ουτο»; υγιαινοντα καί 
«μετ’’ολίγον. Άλλ’ ήδη συγχωρήσατε καίει; 
«έμέ νά χρησιμοποιήσω τά; ολίγα; στιγμάς 
«αϊτινε; μέ μένουσι νά έτοιμασθώ προ; υποδο- 
«χήν τή; θαλασσοζαλης.»

'— «Μάλιστα, κύριε. Σά; προσκυνώ.»

* * /  ̂ » *Δύω ώρας μετά τόν ανωτέρω διάλογον η
άλαζών όψι; τού μικρού μυστακοφόρου ύφί- 
στατο σπουδαία ν μεταβολήν. Ουτο; ωχρια, 
έσιώπα ή μόνον διά μονοσυλλάβων απεκρινετο 
καί έκ διαλειμμάτων έφερε την ε;ί το
μέτωπον ό»σεί θέλων νά έκδιώςη όχληρου; λο
γισμού;- αΐφνη; δέ μ.ετά βαθυν στεναγμόν ή- 
κούσθη κράζων βροντοφώνω;'

— «Παιδί, μίαν λεκάνην.»
— «Κύριε, δέν περισσεύει κάμμία.»
— «’Έστω, θά προσπαθήσω νά μή λάβω α

νάγκην αύτή;.» (
Άλλά καί τούτο ήτο καύχησι;' διότι η α

νάγκη λεκάνη; καθίστατο κατά πάσαν στιγ
μήν μάλλον κατεπείγουσα, έξακολουθούσης τή; 
θαλάσση; νά περιδινή τό πλοϊον ώ; κελυ- 
φο; καρύου. Μετ’ ολίγον άκούεται καί πάλιν 
ή φωνή τού ανδρείου έκείνου κραζοντος έναγω 
νίως*

— «Παιδί, πού είναι ή λεκάνη;»
— «Μετά μίαν στιγμήν, Κύριε.»
Άλλά κατά τήν διάρκειαν τή; στιγμή; εκεί

νη; ό πριν περιφρονητή; τή; θαλασσοζάλη; άπο 
ώχοον εγεινε πράσινο; καί τήν κλίνην αύ.ού 
υ.ετέβαλεν εί; λεκάνην. ,
‘ Άλλ’ υπάρχει καί άλλου είδους _ άσθενη; 
τόν όποιον ή θαλασσία ζάλη ούδόλω; έμποδ-.ζει 
νά συνδιαλέγεται καί νά τρώγη μετ’ άαειώτου 
όρέξεω;. Ό τοιούτο; περιδιαβάζει έπί του κα- 
ταστρόιματο; συζητώ·; περί πολιτική;, φιλο
σοφία;, έμπορίου ή περιστρεφομένων τραπε,ών. 
Έκ διαλειμμάτων όμω; παρακαλεί του; συνομι- 
λητά; νά συγχωρήσωσι αύτόν μίαν στιγμήν, 
μεταβαίνει εις τό όπισθεν μέρο; τού πλοίου, 
κάμνει χύσιν εί; τήν θάλασσαν, καί έπειτα 
επιστρέφει ιός εί ούδεν είχε συμβή. ^

’Άλλοι πάλιν πάσχοντε; κατέχονται ύπό τοι- 
ούτου πόθου στερεά;, ώ;τε προσφέρουσιν ολο
κλήρου τήν περιουσίαν των, ΐνα άποβιοασθώσιν 
¿μέσω; όπου δήποτε, έστω καί εί; τήν νήσον 
τού 'Ροβινσώνο;, οστι; τουλάχιστον δέν έ,.ασχε 
θαλασσοζάλην. Πολλοί τούτων ίκετεύουσι τού; 
φίλου; των, τόν πλοίαρχον, τού; ναυτόπαιδα;, 
τόν μάγειρον, ή τήν θαλαμηπόλον* νά ίίφωσιν 
αύτού; εί; τήν θάλασσαν ίνα τελειώσωσι  ̂ τα 
βάσανά των. Εί; τόν τοιαϋτα ζητούντα άπο-
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κρίνονται συνήθως οί περιεστώτε; συρίζοντε; 
πόλκαν -λ, προσφέροντε; αύτώ τεμάχιο·/ χοι- 
ρομηρίου, τό οποίον ό δυστυχή; αποποιείται 
μετά φρίκης.

Άξιο; μελέτη; είναι καί ό ασθενή; ό έξ 
υπερηφάνεια; ζητών νά κρύψη την ταραχήν 
του. ΊΙ φυσιογνωμία αϋτού έμ.φαίνει οδυνη- 
ράν ¿γωνίαν, αί παρειαί του είναι κάτωχοοι, 
οι οφθαλμοί κοίλο·, καί μεγαλήτεροι του συ
νήθους, τό στόμα πικρόν καί τά χείλη λευ
κά. Άλλ' έν τουτοις ισχυρίζεται Οτι έχει κάλ
λιο τκ, καίτοι δέ μή δυνάμενο; σχεδόν τίποτε 
νά φάγη, παραπονήται ότι τρίς μόνον τής η
μέρας παρατίθεται τροφή εις του; έπιβάτας.

Κ *
Λί γυναίκες είναι έν γενεε μ,δλλυν τών άν- 

δρών ευπρόσβλητοι υπό τής θαλασσοζάλη;, τά 
δε παιδία σπα/ίω; πάσχουσιν έξ αυτής. Έν 
τούτοι; εϊδον άνδρα; άκμ.άζοντα; καί ρωμ.αλέου; 
βασανιζομένου; υπό τής θαλάσση; επί ολο
κλήρου; εβδομάδα; καί άδυνατοϋντα; νά φά- 
γωσι τό παραμικρόν, ένώ νεαραί δέσποινα·, καί 
δεσποινίδες, ανάλγητοι εί; τόν σάλον του πλοίου, 
άνεγίνωσ/.ον, έκέντων, εψαλλον, συνέδεον ερωτι
κά; σχέσεις καί έτρωγον εί; τήν τράπεζαν την 
μερίδα τών μη τρωγόντων. Είδον δε καί βρέφη 
οίκτρώ; βασανιζόμενα υπό τή; θαλάσσης, οσά
κις μ.άλιστα έπασχεν ΰπ’ αυτή; ή γαλουχοΰσα 
αυτά τροφός.

Άλλ’ ή φοβερά αύτη νόσο; ουδέ τών αλόγων 
ζώων φείδεται. Κωμικωτάτη τώ ον τι είναι ή 
κατά τά; πρώτα; ημέρα; του ταξειδίου όψις 
τών προβάτων, τών χοίρων, τών ορνίθων, τών 
νησσών καί τών ινδικών άλεκτρυόνων, ο’ίτινε; 
πρό; διατήρησιν τής ισορροπία; κύπτουσι πρό; 
αριστερά όταν κλίνη τό πλοίου, πρό; δεξιά καί 
τάνάπαλιν. Ουδέποτε όμω; παραπονοϋνται 
ουδ’ εις άλλην τινα κίνησιν παραδίδονται πλήν 
τής ταλαντεύσεω; ταύτης, ή τι; είναι ούτως 
έρρυθμο; ώστε νομίζει τι; αυτήν διδαχθεΐσαν 
ύπό έμ.πείρου ζωοδιδασκάλου. Μεταξύ τών 
ζώων τούτων κωμικότατο; άναντιρρήτω; είναι 
ό άλεκτρυών, 8 ν αντί ’Ινδού, έβαπτίσαμεν έν 
Έλλάδι γάλ/ον. Οί ερυθροί αυτού λόφοι ώχοιώ- 
σιν υπό τή; θαλασσίου αγωνία;' ό άτονος 
όφθαλμ,ός του φαίνεται έστερημ.ένο; βλέμμα
τος καί ούδεμία απειλή δύναται νά καταπείση 
αυτόν νά μετακινηθή' ενίοτε δε μόνον κλείει 
ένα τών οφθαλμών καί υψώνει συγχρόνως τόν 
αντίστοιχον πόδα, ταχέως ομ.ω; κουρασθεί; έν 
τοιαύτη θέσει αναλαμβάνει τά; προτέρα; τα
κτικά; ταλαντευτείς πρό; δεξιάν και άριστεράν. 
Τό αξιότιμου τούτο πτηνόν ώ; καί παν άλλο 
επί θαλάσση; ζώον περιφρονεϊ πασαν τροφήν 
κατά τά; πρώτα; δυο ή τρεί; ήμ.έρας, βαθμη
δόν όμω; συμβαίνει αύτώ 6 ,τι καί τώ κόμητι 
Ουγολίνω : ή πείνα νικά τόν πόνον.

«
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ΙΙαρά πολλών άνεζητήθη καί άναζητείται άκό- 
μ.ηφάρμ.ακόν τι κατά τού θαλασσίου σάλου, άλλά 
μέχρι σήμερον οΰδέν εΰρέθη ειδικόν αντίδοτο»' 
άριστον δε μεταξύ τών προταθέντων πρό; με- 
τρίασιν τού κακού άπεδείχθη ό καμπανίτης 
οίνος, πολύτιμον όντω; ιατρικόν, τό οποίον εί; 
μεν τού; νοσοΰντα; παρέχει υγείαν, εί; δε του- 
καλώ; έχοντας προφύλαςιν άπό πάσης νόσου. 
Πολύ βεβαίως Οέλουσι λυπηθή ότε ευρεθέντο; 
τού ριζικού φαρμάκου τή; ναυτιάσεως θέλε; 
παύσει ή χρήσις τού ήδυτάτου παρηγορητικού.

’Ορθή άπεδείχθη ή γνώμη τών διατεινομέ- 
νων ότι έπί μεγάλου πλοίου ή έκ τή; θαλάσ
ση; ζάλη είναι μικρό τέρα. ΙΙρέπει νά προσθέ- 
σωυ.εν ότι έπί ιστιοφόρου πλοίου υποφέρει τις 
όλιγώτερον ή έπί ατμοκίνητου, έφ’ ού εί; τά; 
κατ’ οΰδέν μετριασθείσα; ταλαντεύσει; του 
πλοίου προστίθεται ό κλονισμό; τή; μηχανής, 
πατήρ πονοκεφάλων, καί ή δυσωδία τού θερ
μού ελαίου, ή ικανή καί φώκην νά ζαλίση ’Εν 
τούτοι; άν έχη; νά κάμη;, άναγνώστά μου, μα- 
κρόν ταξείδιον, σέ ουμ.βουλεύω νά προτίμησης 
ατμοκίνητου, διότι έξ όλων τών βασάνων τή; 
θαλάσση; τό μεγίστου άναντιρρήτω; είναι τό 
νά μένη τι; πολλά; ημέρα; έπ’ αυτής.

[Oscar (luniiîLluiiL.] Ρ·

II ΑΥΝΑΜΙΤ1Σ ΩΣ ΛΙΙΑΙΙΊΊΙΡΙΟΝ

Είναι άρά γε ή δυναμΐτις δηλητήριου; Πάν- 
τε; μεν γινώσκουσι τήν εκρηκτικήν δύναμιν τής 
οΰσία; τα/τη;, γενικώς δμω; αγνοείται, ότι ή 
Ουναμίτις, είσερχομένη εί; τό ανθρώπινον σώ
μα, είναι έκ τών δραστικωτέρων δηλητηρίων.

Άναγινώσκομεν λοιπόν περί τούτου έν τή 
Κ ο Ί/ιίχ ιΊ ιι· Ζ ρ .ιΙ ιπ ίι/,  ότι δίκη περί φαρμακεία; 
είσήχθη έσχάτω; ένώπιον τού Δικαστηρίου τή; 
Όππελνία; έν Σιλεσία, οί δε ένορκοι έξήνεγκον 
τήν έτυμ.ηγορίαν αυτών.

Ιδού δ:' τά γεγονότα ου; έξετυλίχθησαν έν 
τή συζητήσει'

Τή 11] τού παρελθόντος νοεμβρίου έοεβαιώθη 
ί θάνατο; γυναικό; ονόματι Κανζιόρα, μετά δύο 
δε ημέρα; άπέθανε καί ο σύζυγο; αυτή;' έν τού
τοι; μέχρι τή; 1 0  νοευ.βρίου άμφότεροι ήσαν υ
γιέστατοι. ΙΙαρευθυ; λοιπόν υπήρξαν υπόνοια' 
περί ΰπάρξεω; έγκλήμ.χτος, καί αί υποψία·. ε* 
στράφησαν κατά τών συζύγων Οΰολλνΰ, οίτινε; 
συγκατώκουν μετά τών συζύγων Κανζιόρα. Οι 
Οΰολλνύ είχον την ΰποχρέωσιν νά καταβάλλωσιν 
ίσοβίως σύνταξίν τινα τοί; συζύγοι; Κανζιόρα.

'II άνάκρισι; έβεβαίωσεν, ότι ή σύζυγο; Οΰολ- 
λνυ παρεσκεύασε τοί; συζύγοι; Κανζιόρα φαγΊΤ 
τόν, εί; ο άνέμ.ιξε δυναμίτιδα, καί ότι ό θαν«' 
το; τών δύο συζύγων έπρεπε νά άπούοθή ει;
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I  »ν κατάποσιν τή; δηλητηριώδους ταύτης οΰ- 
\  ¿Κι τούθ’ όπερ μάλιστα έπεκυρώθη κατά τήν 
&ί$?οψίκν ύπό τού ιατρού 'Ρόσενφελδ.
I> >Εν τούτοι; τό δικαστήριο·/ αμφέβαλλε κατ’
I  ί:γί?· αν ώφειλε νά έκδώση άπόφασιν πειθόμε- 
I «ν εί? τήν κρϊσιν ένό; καί μόνου ανθρώπου, 
Γώσούτω μ. άλλον όσω φαρμακεία διά δυναμί- 
I ηίο; ουδέποτε είχε παρουσιασθή ενώπιον τών 
I ίιχαστηρίων.
| 6 '0 θεν έζητήθη ή γνώμη τού Ινστιτούτου τή;
|  Σιλεσίας, ητι; εΰρέθη κατά πάντα σύμφωνο; 
Ί τί; τού ιατρού ’Ρόσενφελδ. Τό ’Ινστιτούτου έ- 
| δήλωσε·/, ότι ό θάνατο; τών συζύγων Κανζιόρα 
I προήλθεν άποκλειστικώ; έκ τή; καταπόσεω; ί- 
«νρα; δόσεω; νιτρογλυκερίνης. Ή νεκροψία ά- 

I »εκάλυψδ τούτο έν τοί; σπλάγχνο·.;, έν οί; έ- 
I ωίνοντο τά αποτελέσματα δραστικωτάτου δη
λητηρίου, καταστρέφοντο; τόν οργανισμόν.
- Ή χημική άνάλυσι; έπεβεβαίωσε τήν έν τώ 

ι ετομάχω υπαρξιν νιτρικού οξέος. Είναι δε γνω- 
| ετόν, ότι ή δυναμΐτις άποτελεϊται έκ υιτρογλυ- 
1 «ρίνη; καί σώματός τινο; πορώδους' ή νιτρο
γλυκερίνη παράγεται έκ σκευασία; γλυκερίνη; 
αί νιτρικού οξέος.

I '  Τό δικαστήριο·/ έκήρυξε τοί»; κατηγορουμέ- 
»·/; ενόχου;' καί τήν μεν γυναίκα ένοχον φαρ
μακεία; έκ προμελέτη; κατά τών δύο συζύγων 

| Κανζιόρα, τόν δε σύζυγον ένοχον φαρμακεία; 
ιΐ; παρασχόντα συμβουλήν.
■ ΊΙ σύζυγο; Οΰολλνΰ κατεδικάσθη εί; θάνα
τον, 5 δε σύζυγο; αυτή; εί; δέκα ετών ειρκτήν.

Ν . Λ . ' λ .

Ρ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΘΕΡΜΟΥ ΦΙΑΟΠΑΤΡΙΑΣ

.  Ύτιά τ ή : ο ικ ε ία ; ίιτ ιτ ρ ο π ή ; έδημοσιεύΟ η έ σ χ ά τ ω : 
Μ ίσ ι; - ή ;  κατα σ τά σ ειο ; -.·>0 « Ε θ ν ικ ο ύ  σ τό λ ο υ » , άττό 
τή; 1 ίανουαοίου μ ί / ρ ι  τ ίλ ο υ ;  ίε κ ιμ ό ρ ϊο υ  1Κ7ίί- Έ ;  
»ντή: àn o o n fî/p t'-  τ4 ; έ ';ή ; πρ ο σ φ ο ρ ά ,, ά ;  ν.ρίνομεν ά -  

¡ ίίας iStai τέρα ; μ ν ε ία ; .  Σ, τ .  Δ.

Έν Καίρω πτωχός τι; μ.άγειρο; τζιερίων (ση- 
"οτίων), άνοιξα; τό συρτάριον τού τραπεζίου του 
Ιλαβε σύμπαντα τά κεφάλαιά του, άτινα συνί- 
βταντο εί; 30 Αυστριακά τάλληρα, καί είπών— 
Πρόκειται διά τόν εθνικόν στόλον τή; Έλλά- 

: ta; ; ένεχείρησεν αΰτά τή ειδική επιτροπή.— 
ϊΐ; τι; δε υπηρετών παρ’αΰτώ, καί ίδών τ-ά 

μενα, παοεκάλεσε τόν μάγειρον νά προσθέ- 
[*î καί έν μηνιαίου διά λογαριασμόν του.
, "—Πτωχό; τις Κύπριο; μή εχων τι νά συνει- 
®έρη, προσήνεγκε χρυσού·/ δακτυλιδιού, όπερ έ- 
Çïpî/ έν τή χειρί αυτού.

— Ό κ. Βασίλειο; Γόμ.πο; άπέστειλε τό χρυ- 
|βθ5ν ωρολόγιό·/ του μετά τής χρυσή; άλύσεω;, 
Ι*ι δε καί φράγκα 400 ώ; συνδρομήν.
. — Ώσκύτω; καί ί έν Ταίγανίω διαμένων ό- 

I *'*ρχηγό; τή; τελευταία; Κρητική; έπαναστά- 
g_°îM; Χατζή Μιχάλη; προσήνεγκε τό χρυσούν

ωρολόγιό·/ του μ.ετά τή; συνοδευούσης αΰτό χρυ
σή; άλύσεω;.

— ΊΙ έν ’Αλεξάνδρειά «Έλλ. ’Εργατική Ε 
ταιρία», σκοπούσα τήν άμ.οιβαίαν τώ/ν μελών 
περίθαλψιν έν ώρα άσθενεία;, άπέστειλε τή ε
πιτροπή τό έκ λιρ- όθωμ. 80 περίσσευμα.

— 'Αλλη τι; Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης 
τού ).αού, έν ΰποόούλω επαρχία, άπέστειλε 
περί τά; 2 , 0 0 0  δραχμάς.

— Ό επιστάτη; τού ταχυδρομείου Φιλια
τρών κ. Χρ. Χρ-.στόπουλο; έπεμψεν ολόκληρον 
τήν έκ δρ. 38 μισθοδοσίαν του.

— Ό φαλαγγίτης τού γ' λόχου τή; ΙΙανεπι- 
στημ.. Φάλαγγο; κ. Γ. Δημητοιάδη; προσήνεγκε 
τήν βιβλιοθήκην του, ήτις έκποιηθεΐσα άπέφερε 
δρ. 1 0 0 .

— Τά έν τώ Μεταξουργ. καταστήματι τού 
κ. Φελ; (έν Καλάμαι;) έργαζόμενα πτωχά κο
ράσια έκ τού γλίσχρου ημερομισθίου τιον έπεμ.- 
ψαν διά τού κ. Άλούπη δρ. 12.30.

ΚΟΚΚΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΟΣ

Έπί τή; απολύτου Μοναρχίας έν τή Γαλλία, 
οί 'Υπουργοί, οσάκις ήθελον νά παραιτηθώ/σιν, 
έγραφον τώ Βασιλεΐ τό επόμενον κατ’ αναλλοίω
του τύπον γράμμ.α :

«Αΰθέντα, ό κύριο; (δείνα), 'Υπουργός έπί τών 
«[εξωτερικών ή άλλου ύπουρ¡·είου], ώ; δόξαν 
«μόνην έαυτώ κρίνων ταύτην νά κατέχη, καί 
«άπό τών χειρών τού Βασιλέω; νά λάβη, τήν 
«εικόνα τή; Αυτού Μεγαλειότητος, τολμά νά 
«ίκετεύση τόν Βασιλέα καί Κύριόν του, ΐνα εΰα- 
«ρεστούμενος τώ άπονείμη τήν έξοχωτάτην εϋ- 
•ινοιαν αυτήν. Τίτλου; δε όπιο; τύχή τή; είκό- 
«νο; κέκτηται έαυτώ τό βαθύτατου σέβα; καί 
«τήν άναλλοίωσιν άφοσίωσιν, ?,ν έσαεί αποδείξει 
«ΰπέρ τού Βασιλέω; (δείνα).»

Ό Βασιλεύ; ΰ ι-τίγραψ Β ν, ή έγραφε κατέ
ναντι τή; επιστολή; έπί τοΰκενού, χα .ΐώ ς [Ι)οη], 
όπερ έσήμαινεν τή; παραιτήσεω; τήν αποδοχήν. 
Τοιαύτην δε παραίτησιν άπηύθυνε καί πρό; τόν 
Λουδοβίκον ΙΣΓ'τή3(Ι5) ’Ιουλίου 1791 ό 'Υ
πουργό; του Σκιπίων Καμπονα, εί καί τήν 8(20) 
’Ιουνίου παρέστη, εσταυρωμένα; έχων τά; χεί- 
ρας, εί; τήν εισβολήν τού λαού τών ΓΙαρισίωυ 
εί; τά; Τουίλλερϊα;.

Όπόσον αί φράσεις καθίστανται γελοία·., ό
ταν δεν άνταποκρίνωνται πρό; τά πράγματα ! 
Καί όμως, σήμερον έτι, ότε παράδοξα τά τοιαύ- 
τα φαίνονται ήμ.ίν, ήμεί; αυτοί άπροσέκτω; δεν 
γινόμεθα τών αυτών αποπλανήσεων ΰποκριταί, 
ότε συνηθέστατα, καί συμμορφούμενοι άπλώς 
τώ τύπω, γράφομε·/, 'Υπουργοί ¿ντε;: «Τή; Ύ- 
«μετέρας Μεγαλειότητος πιστότατο; υπήκοο; 
«καί ταπεινότατο; θεράπων» ; Πόσοι Ύπουρ-
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γοΐ, καί αλλαχού καί παρ’ ήμϊν, τά; αυτά; με- 
τεχειρίζοντο φράσεις, καθ’ ·?,ν στιγμήν, εν τή 
συνειδήσει αΰτών, παν άλλο ησζν η όποιοι ήθε- 
λον να υπογράφωνται, « πιστοί υπήκοοι καί τα- 
«πεινοί θεράποντες», ίσως X; καί συνωμόται 
ήσαν κατά τού ίδίου Βκσιλέω;! Άλλα, ΐνα ώμεν 
δίκαιοι, καί αυτοί οί Μονάρχαι μυρ.άκι; τήν 
αυτήν μετήλθον γλώσσαν τού νεκρού τόπου, 
προς όμοιους ή υποδεεστέρους. . .

ΑΛΗΘΕΙΛΙ

Διά τρία πράγματα μετανοεί έ φρόνιμος' «/· 
ί π π ισ ε ε ΰ β η  μ υ σ π χ ό ν  ε /t; yuraTxa , άν έταξεί- 
δευσε διά θαλάσσης, εν ιο ήδύνατο νά ταξειδεύ- 
ση διά ξηρα; καί άν άπρακτος διήλθε·/ ημέραν 
τινά. .

Τρία ζώσιν εις βάρος άλλων τριών' οί δικη 
γόροι άπό τών ζώντων, οί ιατροί άπό τών α
σθενών καί οί παπάδες άπό τών νεκρών.

*
Τό κακόν χαράσσεται επί λίθου, τό καλόν 

επί άμμου. (Παροιμία·, γερμανικά!).

Π Λ Ι \ ,  ΤΑΝΤΑΛΙΔΙΙ,
Τ φ  ά ε ιμ ν ή σ τ ψ  δ ι ί α τ ώ λ φ .

Ά κ ο ΰ ς  τ ’ ά η ίό νχα  τό  βου νό , π & ; συνερίζουν π ά λ ι ; 
, Λ * ο ύ ιι ; ι r.G i; τό  οήμ-αντρ>· τή ν  π ρ ο σ ευ χή  του ψ άλλει 

’« τ ή ;  Π α . ι γ χ ϊ ς  τή ν  εκκ λη σ ία  ;
Σ ή κ ω , π α τ έ ρ α ; ’Κ ούμοΓ,σε τ ’ άτβενι/.ό  μ ο υ  χέρ ι 
v i  βγοΟ με ν’ άναπνεύσ ουμε τή ν  αΰρα πο δ  μ 3 ;  φέρει 

τ ή ν  π ρ ώ τ η  τ η ;  α υ γ ή ; οροιχά .

Σή '/.ω , κ α ι σ’ έφερα χ λ ω ρ ό , μ α γ ιά τ ικ ο  λουλοδο ι, 
κ ’ ϊ  -α κα ινούρ ιο  σ’ έγρ α ψ α , ά ν  τώ Ο ελε;, τραγοΟ οι, 

μ ’ ένα  π ρ ω τό δ γ α λ το  σ κ ο π ό , 
κ α ί ή ρ θα  κ α ί σοδ τώ φ ερα ς’ τό  μαΟρό σου κ ρεό ο ά τι, 
κα ί κ λα ίγω  νά μέ λυπηΟ ή;, νά σηκωΟή; κ ο μ μ ά τι 

καί νά μ έ  β ά λτμ  νά σ’ τό  π ώ .

Ξ ανά στολίσΟηκεν ή γ ή  κ ι’ άνΟήσαν τα  λ ε ιθά ϊχα , 
κ α ί βόσκουν ’;  τή ν  άκρογχαλχά τ ’ ά σ πρόμ α λα  κοτά οχα , 

μ έ  τ ή  γλυκεχά  φλογέρα.
Κ ’ ή  νεχαΐς, ποΟ σοΟ μ α ζό να νε  π ουρνχά τικα  λουλούίχα 
σκορπ ίζουνε τά  μ α γ ικ ά  τ ή ;  λύρα ; αου τραγούοχα 

’ς  τ ό ν  μοσκεράν άγχέρα .

Κ ι’ α π ' τή  γλυκεχά σου μουσ ική  τό  κ δ μ ’ ά να γα λλχά ζει 
κ α ί μ ’ έ'ρωτα τή ν  άμμουοχά τό ν  ϋ π ν ο  τ ’ άγκαλχάζει 

κ α ι κ ά λ ’ ό π ίσ ω  ξεψ υ γS.
K a l  μ α γχεμ μ ένα  τού  γχαλοδ τά  φ-οχα, τά ψαράκχα 
γλυκοφιλχοδντα·. χ ο ρ ε υ τά , ’ς α ν  νά τα ν  ά ίερφά κχα, 

κα'ι π έφ τουν  έξω  τ ά  ρ υ χ ά .

Γ χατΐ ή  κ.αρ?χάσου τ ή ;  Α ύ γ ή ; τόν έρ ω τ’ ά π α ρ ν ή ΐη , 
κ α ί τό  τρ α γοΟ ϊι οέν λά λε" ‘ς τ ά  φ λο γερ ά  σου σ τή θ η , 

κ α θώ ς λαλοΟσε μχά φορά ;
Γ χατ! έσόυσε τό  σ π λ α χ ν ικ ό  λ α μ π ά ό ι τή ς σ το ρ γή ; σου, 
καί μ '  α ιη κ ε  ο ισόρφ ανο, τ ’ όροα ν ικό  π α ιδ ί σου, 

χ ω ρ 'ι;  ελ π ίδα  κ α ί χ α ρ ά  ;

’Σ τή  λ ύ ρ α , π ο δ  μ έ  'χ ά ρ ι ,ε ς ,  μ ιά  κόρδα μ ’ έ χ ε ι σπά σει, 
κ α ί τ ό  φαιδρά σου τά  σκοπό  φ ο ό ο δμ α ι μ ί,ν  ξεχάσγ, 

ή  λαλ ιά  μ ' ή  π α ιδ ικ ή  !

Σήκω, πατέρα ! Κροδσέ με τ’αρμονικό βχολ! σου, 
καί ταίρχααέ μ’ακόμη μχά πά’ 'ς  τή χρυσή χοροή „Μ 

τή δόλχα μου τή μουσική!

Νά ψάλω ’να γλυκό σκοπό, τό Χάρο νά κοιμίσω, 
νά ’μβιΐι τή μαύρη του σπηλχά, πατέρα, νά χυμίσω 

••άρθώ τήν άγκα/χά σου.
‘II νά σέ κλέψ άπό τό βαθύ, τό παγερό σκοτάδι, 
ή νά ’πομείνω νά πχασ-.ώ, νά σκλαόωΟΟι ’ς τόν "Αδη 

γχά νά λαλώ κοντά σου !
Λειψία, 1877, 2)15 Αύγουστου.

Γ. Μ. Β.ζνιι.τυι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Π ω ς ζ τ , ΙΙΪο ς  ύ  Η '.

Πολλά πολλάκις έγράφησαν περί τής καθ’η
μέραν διαίτης Πίου τού Θ'. Αλλά τά πολιτικά 
συμβάντα, μεθ’ ά ό Πάπας άπεφάσισε νά μη £- 
ξέρχηται τού Οόατικανοΰ, καί ή έκ τής ηλικίας 
ασθένεια έπήνεγκον πολλάς μεταβολάς εις τόν 
απλοϊκόν καί μεγαλοπρεπή συγχρόνως Πατέρα.

Κατά τε λοιπόν τόν χειμώνα καί κατά τό 
θέρο; Πΐος ό Θ' εγείρεται τή έκτη έόροε τή; 
πρωίας, μόνον δε πρό τινων μηνών, ώς εκ τών 
ρευματισμών, έξ ών πάσχει, ένδύεται τή βοή
θεια τού θαλαμηπόλ.ου Ζανγολίνου. Μετά τούτο 
προσεύχεται έν έγγύς κειμένω δωματίω, δπως 
προπαρασκευασθή διά τήν λειτουργίαν, ήν τελεί 
νύν τή όγδοη ώρα έν τώ ίδίω αυτού εόκτηρίω, 
συνεχοαένω πρό; τόν θάλαμον αυτού. Δέεται 
δε μετά κατανόξεως βαθεία; καί εύσεβείας, βυ· 
θιζούση; πολλάκις αυτόν εί; δάκρυα. Κατόπιν 
ό άγιο; Πατήρ άκροάται τής δευτέρας λειτουρ
γίας, τελουμένη; παρά τινο; τών έφηυ.ερίωναυ
τού, καί είτα απέρχεται.

Σημαίνει τότε ή έννάτη, καί ό Πάπας προ
γευματίζει" τό πρόγευμα άποτελεϊται έκ ζω
μού, καφψέ καί μικρού ποτηριού οίνου τών Βορ- 
διγάλλων.

'Ερχεται κατόπιν ό Καρδινάλιος Συμεών, 
Ι’ραμματεός, ΐνα συσκεφθή μετά τής Παναγιο* 
τητο; Αυτού, εκτός τή; Τετάρτη; καί τή; Παρα
σκευής, καθ’ ά; αντιπροσωπεύεται υπό τοΟ ά· 
ναπληοούντος αυτόν' μ.ετά τήν συνεννόησιν ταυ- 
την, 5 "Αγιος Πατήρ άναγινώσκει τάς πολυα
ρίθμους πάντοτε επιστολάς, καί έπειτα άρχον* 
ται αί ιδιαίτερα·, ακροάσεις, ών είναι γνωστό; 
ό κανονισμό;' οί μέν άνδρε; λοιπόν φέρουσιν έν
δυμα μέλαν καί λαιμοδέτην λευκόν, ούχί δέ χει
ρόκτια. Εισερχόμενοι εί; τόν κοιτώνα τού Α
γίου ΙΙατρός, εις 8 ν δέχεται τού; έπισκεπτομέ* 
νου; αυτόν άπό τού 1870 έτους, γονυπετοΰβι 
τρίς. Οί πρίγκιπες καί αί πριγκί— ισσαι δε, επισκέ
πτονται αυτόν έν τή Βιβλιοθήκη. Ό Πάπας **" 
Οηται, οί δέ πιστοί ΐστανται όρθιοι ή γονυκλι
νείς. Μόνον ο! καρδινάλιοι καί οί πρίγκιπες έ" 
χουσι τό δικαίωμα νά κάθηνται ένώπιον τ0® 
Πάπα έπί μικρού σκαμνιού.
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Τούτο δε είναι καί τό δοσχερέστερον τών 
I |*®ηκόντων τού Αγίου Πατρός, διότι πρόκειται 

«3Í σπουδαιότερων ζητημάτων, τών έπα- 
ΐχολούντων καί τήν θρησκείαν καί τήν κοινω- 
ήσν. Καρδινάλιοι, έπίσκοποι, πρίγκιπες, πρε- 
ςξιυταί, ίεραπόστολ.οι, ιερείς, πιστοί συρρέουσιν 
« πάντων τών μερών τού Κόσμου, όπως φέρω- 
α πρό τών ποδών τού αρχηγού τής 'Εκκλησίας 
«ς ικεσίας καί τήν υποταγήν. Άλλοτε ώφει- 
Ιον νά άσπάζωνται τό σάνδαλον αυτού, πλήν ή 
ix τής ήλικίας ασθένεια δεν έπιτρέπει πλέον τώ 
Πάτα νά προτείνη τόν πόδα, καί πάντε; σή-

(μςρον μετέχουσι τής τιμής τού νά άσπά- 
ζωνται τήν χεϊρα αυτού. 'Επειτα άρχεται ή ά- 
κρόασις. Μετά τό πέρας 5 Άγιος Πατήρ κρούει 
κωδωνίσκον καί εισέρχεται άλλος, είσαγόμενος 
ϊπό τού έν υπηρεσία άρχιερέως. Μόνον δέ οί άν- 
δρες γίνονται δεκτοί τοιουτοτρόπως έν τοϊς δο>- 
ρ,ατίοις τού Πάπα, κατά κανόνα άπαράβατον. 
λί κυρίαι εισέρχονται εις άλλας αίθουσας.
, Συνήθως περί τήν μεσημβρίαν ΙΙίος ί Θ' ε
ξέρχεται τού δωματίου χάριν τών ήμιεπισήμων 
άχροάσεων, καί μετά ταύτα, άν ή Παναγιότη; 
Αΰτού δέν καταβή εις τόν κήπον, συναθροίζει 
Mpl αυτήν τού; οικείους, ήτοι καρδιναλίους, 
άρχιερεί; καί άλλους έπισήμου; άνδρας.

Περί τήν 1φ περίπου αποχαιρετά τού; οικείου; 
τούτους, ΐνα προσευχηθή μετά τού αυλάρχου 
Ricci. Τή δεύτερα ¿ίρα μ..μ., ό Πάπας γευμα
τίζει- τό γεύμα άποτελεϊται έκ ζωμού, κρέατος 
μετά χόρτων, κρέατος ψητού, άσπαράγων καί ό- 
πωρικών. Πρό πενταετίας μόνον, όπείκων τή 
ον ¡/.βουλή τού ιατρού, πίνει καί οίνον τών Βορ- 
Ϊιγάλλων. Οί οικείοι όπηρετούσιν αΰτώ έναλ- 
λάς' εις έκαστον δέ φαγητόν γονυπετούσι, καί 
όταν έζέρχωνται καί όταν είσέρχωνται. Ό  κρα
τών τήν ούράν τού μανδύου αυτού καί ιδιαίτε
ρο; γραμματεό; τής Αυτού ΙΙαναγιότητο; κύριος 

HSeniii γευματίζει πάντοτε μετά τού Πάπα.
ΙΙερί τήν έπισκέπτεται τό έν τώ εΰκτη- 

ρΐιρ μέρος, όπου κείται ή Αγία Μετάληψις, κα
τόπιν δέ περιπατεί όλίγον μετά δύο ακολούθων 
*ν τώ Άνακτόρω. ’Αλλά κατά τόν καύσωνα κα
τέρχεται καί εις τόν κήπον, καί διά τίνος τών 
άκολούθων, ρίπτει όλίγον άρτον εις τά έκεϊ 

£Γ»τηγά.
Μετά τήν επιστροφήν καί περί τήν δύσιν τού 

Η|λίθυ άρχονται πάλ,ιν αί ίδιαίτεραι ακροάσεις, 
ίιαρκούσχι μέχρι τή; έννάτη;, μεθ’ 8 συνέρχον
ται περί τόν Πάπαν οί έν τώ Άνακτόρω. Αί συ- 
'«¡χιλίαι διαρκοΟσι περί τό 8ν τέταρτον τή; ώ- 
Ρ*;, καί έπειτα πάλιν ό Πάπας δείπνα ώ; ά- 

3 «Χητή;· πίνει τουτέστι ζωμόν καί τρώγει δύο 
¡ιόνον γεώμηλα. Άποσύρεται τέλος εις τόν κοι- 
τώνα, ΐνα κοιμηθή, ό δέ έν τώ έγγύ; δωματίω 
Παρακοιμώμενο ; ακούει πολλάκις τήν ΙΙαναγιό- 
Ά^α Λυτού ψάλλουσαν ψαλμού; καί άσματα

εκκλησιαστικά. Ή κλίνη του Πάπα είναι έκ σι
δήρου καί άνευ παραπετασμάτων, ουδέποτε δέ 
έν τώ κοιτώνι άνάπτει πύρ.

Λρύμ.ος |λΐτ*ξύ πϊρ ιοτερας xai άτμαμάξης.
Ή έφημερί; Φύράη>· Μ ίγόη» · γράφει ότι ε

σχάτως έξετελέσθη έπί τή; μεταξύ Λούβρου καί 
Λονδίνου σιδηροδρομικής γραμμής περίεργο; 
δρόμο; μεταξύ ταχυδρομικής αμαξοστοιχίας 
καί περιστεράς, φεροόση; άγγελμα διά τόν πρε
σβευτήν τή; Γαλλίας.

Τό πτηνό·/ τούτο κατάγεται έκ Βελγικής καί 
είνε ταχυδρομικόν. Ότε ή αμαξοστοιχία άνε- 
χώρει έκ Λούβρου, Γάλλος υπάλληλο; απέλυσε 
τήν περιστεράν έκ τής θυρίδο; άμ.άξης. Τό πτη- 
νόν εύθύ; έπέταξεν εί; υψο; ήμίσεος μ.ιλλίου καί 
περιεστράφη κατά διαφόρους διευθύνσεις, μεθ’ 3 
έτράπη τήν πρός τό Λονδϊνον.

Άφ’ ετέρου ή αμαξοστοιχία, ήτι; ουδαμοΰ 
σταματά, άλλά βαίνει μεθ’ όλης τής δυνάμεως, 
έτρεχε μέ ταχύτητα 60 μιλλίων καί κατ’άρχάς 
τό πτηνόν καθυστέρεΓ ο! υπάλληλοι μάλιστα 
τού σιδηροδρόμου προέλεγον ότι ή μικρά άγγε- 
λιαφόρος έμελλε νά ήττηθή υπό τής ισχυρά; 
τή; άτμαμάξη; δυνάμεως' άλλ’ ή περιστερά μετ’ 
όλίγον άνεγνώρισε τήν οδόν καί έτράπη τήν 
ευθείαν διερχομένη διά τοΰ Μαίνδστου καί του 
Σίττιγξ βόρν, ώστε έκέρδαινεν 64 μίλλια, τής 
άποστάσεως μεταξύ Λούβρου καί Λονδίνου διά 
τή; πτήσεως πτηνού οόσης 70 μίλλια, ένώ διά 
τού σιδηροδρόμου είνε 70,, κατώρθωσε δέ νά 
φθάσ/j εις τόν πρός 8 ν όρον είκοσι λεπτά πρό 
τή; άτμαμάξη;.

Έκιατολή φιλελί.ηνος.
Ό  <ι’Εθνοφύλαξ» έδημοσίευσε μετάφρασιν έ- 

πιστολών τινων, ά; ό έπιφανής συγγραφευς καί 
φιλέλλην Έδουάρδος Κινέ έγραψε·/ έν Έλλάδι, ίν 
έτει 1829, πρός τήν μητέρα καί τήν μ.νηστήν 
του. ’Εκ τών επιστολών τούτων, γεγραμμένων 
δι’ υφου; αφελούς καί παρεχουσών ζωηράν εικόνα 
τή; καταστάσεω; καί τών ερειπίων τή; τότε 
Ελλάδος, αποσπώ τήν έπομένην'

Αϊγ.νχ, 21 Άπφ-.λ'ου 1820.
Έρχομαι έξ ’Αθηνών, αγαπητή φίλη. Λιήλθον 

δύο ημέρα; έν μέσω τών Τούρκων. Λέμβος ελλη
νική μ’ έφερε μέχρι τού λιμένο; Πειραιώς καί έ- 
κείθεν άνήλθον πρό; τήν πόλ/.ν. Οί πλανώμενοι 
στρατιώται όσους συνάντησα, ήρκέσθησαν κα- 
ταρωμενοί με, καίείσήλθον αισίως έντό; τού πε
ριβόλου τών τειχών. Έπεσκέφθην έλευθέρως ά
παντα τά ερείπια, έκτό; τής Άκροπόλεως, εις 
?,ν δι’ ούδενό; μέσου ήδυνήθην νά είσέλθω. Μετά 
ταύτα έπέβην τού ϊππου μου καί δχέτρεξα τά 
περίχωρα, αναζητώ·/ τά ΰδατα τού Ίλισσού καί 
τοΰ Κηφισού. Είνε αδύνατον νά περιγοάψω τήν 
έκτακτον καί αληθώς θαυμασίαν έντύπωσιν ήν
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προξενούσιν χί δυστυχείς Άθίναι έγκατελελει- 
μ.έναι εις τοό; καταστροφείς. Ή πόλις είνε κα
τεστραμμένη μέχρι; εδάφους- δεν μένουν εϊμή 
φοίνικες τινε; και αρχαία μ.υημ.εΐα, περί «ον ολί
γον φροντίζουσιν οί Τούρκοι. Έπεσκέφθην κατά 
καθήκον τόν Πίμ.πασην οστις δεν μ’ έόέχθη κα
κώς, καίτοι ών αληθή» δήμιος. ΙΙρό μικρού είχον 
ιδεΐ, ο όχι μακράν τώ; κήπων τής ’Ακαδημίας, 
αγρόν πλήρη ανθρωπίνων κεφαλών ά; αυτός εί
χε κόψει.

Τό ταξείδιον τούτο εις ’Αθήνας ίσοδυναμεί δι’ 
εμέ ποός ολόκληρον βίου. Κα.ί μόλα ταύτα πρός 
την εσπέραν τής δευ τέρας ημέρας ήναγκάοΟη/ να 
επανέλΟω εις την Οαλασσοπορίαν. Οί "Ελληνες, 
ολίγον πρό της έλεύσεώς μου, είχον έκτελέσει 
επιδρομήν μέχρι τών υπωρειών της Άκροπόλεως 
καί ό έν Άθήναις Ερεθισμένος πληθυσμός δέν πα
ρέχει ευχαρίστως συντρόφους. Περί τήν δύσιν τού 
ήλιου επανήλθαν πρό; την λέμβον ήτις μέ ανέ 
μενεν έν τώ μέσω τού λιμένας Πειραιώς καί κα- 
τεφύγομεν οπω; διέλθωμεν την νύκτα επί μι
αρά; ερήμου νήσου, έν τώ στενώ τη; Σαλαμίνα;.

’Α ν α φ ο ρ ά  Έ λ β ετο Ο .

Εις τόν ζωολογικόν κήπον τών Παρισίων υ
πήρχε·/ ωραιοτάτη δρομάς, ήτις εόρεθείσα εις 
ξένον καί ψυχρόν κλίμα έμαρχίνετο από ήμ.έρχς 
εις ημέραν. Διά νά ζωογονήσωσι την σχεδόν 
σβεσθεΐσαν θερμότητα της διέταξαν οι ιατροί να 
τη δϊδωνται καθ’ έκάστη,ν τέσσαρες φιάλχι κα
λού οίνου καί άρτος. Ή οροντίς της ασθενούς ε- 
νεπιστεύθη εί; Ελβετόν τινα, δστις τακτικώτα- 
τα τή παρέθετε τό έρεκτικόν δείπνο·/ καί έν 
τούτοι; τό δυστυχές ζώον έμαραίνετο επί 
μάλλον καί μάλλον και ό θάνατό; του ήτο βέ
βαιος. Τότε ό καλός Ελβετό; υπήγε·; ίκετικώ; 
νά ζν,τ/,ση ττ,ν αμοιβήν τών τόσων του φροντί
δων πρός τήν Οντ,σκουοαν.—Καί τί θέλεις ; τόν 
ήρώτησεν ό διευθυντής τού καταστήματος.— Να 
διορισθώ εις τή,ν Οέσιν τής δρομάδος.

Κιχ Αμγχιι'.ίίιι.

ΠΡΛΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΙερ Ι τ ή ς  τ ώ ν  ο ρ ν ίθ ω ν  χσΟ ενείχ» .

Ό κ. Δ. Χριστίνης, λαβών αφορμήν έξ α
σθένεια; παρατηρηθείσης από τίνος εί; τάς όρ
νιθας, έν Άθήναι; καί έν ταΐς έπαρχίαις, ¿δη
μοσίευσε διά τής »Καρτερίας» αξιόλογο·/ διατρι
βήν, έξής άποσπώμεν τά επόμενα’

Κατά τά; ακριβείς παρατηρήσει; μου κατά 
τή,ν θεραπείαν τών ορνίθων καί νησσών (παπιών) 
τού ενταύθα πτηνοτρόφου κ. Πτολεμαίου, διέγνων 
οτι άμ.φότερα τά είδη τών πτηνών τούτων ΰπέ- 
φερον έν πρώτοι; άπό δυσκοιλιότητα καί έμφρά- 
ξεις τού ήπατος προερχόμενα; έκ τής ξηράς, έκ

σπόρων ιδίως, τροφή; (προστιθέμενης καί τή. 
έλλείψεω; έπχρκοϋ; καί καθαρού ΰδατος), ήΤ[*. 
όσον ωφέλιμο; άπο’οαίνει αΰτοϊς κατά τόν 
μώνα, τόσον επιβλαβής προσγίνεται διδομέν·ή 
άποκλειστικώ; κατά τάς όίρα; τού καύσωνος. 
Έπιτεινομένη; δε τής δυσκοιλιότητος, έπέρνε. 
ται πυρετό; έξασθενών καί μαραίνω·/ τό σιίιμχ· 
καί άν μεν προληφθή έγκχίρως αΰτη, τό πτ»- 
νόν αναλαμβάνει ταχέως, ει δε τουναντίον, χ.’. 
φνίδιο; θάνατος έσεται ή αναπόφευκτος συνέπεια 
αυτής, τουτέστι τό πτη,νόν προσβάλλεται άκό 
θανατηφόρου αποπληξίαν.

Τά πρός θεραπείαν μέσα τής τοιαύτη; νόσον 
εισί προληπτικά καί θεραπευτικά, ών τά' μί.ν 
συνίστανται I ''ν εις αλλαγήν τροφής, άντικαθι- 
σταμένης τής έκ σπόρων δι’ υδαρούς έξ άλεύρον 
η, πιτύρων, ιδίως τη; σήκχλης’ 2 0-' εις καθαρόν 
καί εϋάερον ορνιθώνα’ 30ν εις καθαρόν καί επαρ
κές ύδωρ, καί 4·1'', 3 καί αναπόφευκτου, εις κα
θημερινή·/ σχεδόν χορήγησιν συν τή τροφή πο
σότητας τινός φύλλων ¡ιαζου.Ιίου, κοπτομένων 
εις λεπτά τεμάχια’ τά δε θεραπευτικά, λαμβα- 
νόμενα άνευ, εννοείται, τής παραλείψεως τών 
ανωτέρω, διά μόνον τά πάσχοντα πτηνά, περιο
ρίζονται ή, εί; μ.ικράν δόσιν ήμίσεος δραμίον 
θεϊκή; σόδας, διαλυόμενη; εις ποσότητα ενός κο* 
χλιαρίου τή; μανέστρας ΰδατος χλιαρού, άπχ; 
ή δί; τό πολό την πρωίαν εί; έκάς"/)» όρνιθα διδο- 
μένης, ή εις έλαιο·/ καθαρόν ενός έπίσ/,ς κοχλιαρίου.

"Οσον αφορά τά; μή προληφθείσας καί κατά 
συνέπειαν έξ αποπληξία; προσβληθείσας όρ
νιθας, ουδεν άλλο μέσον σωτηρίας υπάρχει ή ή 
ταχεία άφαίμαξις έπί μιας τών πτερύγων έξε- 
χούση; ολεβός. Τό μέσον τούτο δοκιμασθέν με
τά καταπληκτική; επιτυχίας έπί μιάς νήσση; 
τόν έσχατον τρεχούση; κίνδυνον, έπεσφράγισε 
τήν πεοί αποπληξίας διάγνωσίν μου.

’Εν τούτοι; όύνκταί τι; ν’ άποφύγη τή,·/ χρή* 
σιν τών θεραπευτικών τούτων μέσων, έπιμελ.ου ■ 
μένος καί επισπεύδων τή1/ τών προληπτικών, 
τή,'/ τού μ.αρουλίου ιδίως, καθόσον αύτό τούτο 
τό φυτόν διδόμενου τρις ή τετράκις τήν εβδο
μάδα, αρκεί ού μ.όνον τήν επικίνδυνον ταότην 
ασθένειαν νά προλάβη, αλλά καί άπό έτέρα; 
παραπλήσιου «ρύσεως νόσους νά προφύλαξη σε 
πτηνά ταύτα.

Όλη ή ρωμαϊκή φιλολογία, λέγει ό διά* 
σημος καθηγητής Θάουλοβ, τ,όύνατο νά α" 
φανισθή χωρίς νά προκύψη έκ τούτου μη' 
δεμ.ία βλάβη ε·; τόν πολιτισμόν, άνευ δε 
τής ελληνική; ουδέ πολιτισμός δύναται νά ύ
παρξη κατά τή,ν αληθή τού όρου έννοιαν.

’Αναλόγιο; τού πληθυσμού, του; πλειοτερουί 
σιδηροδρόμ.ου; έν Ευρώπη έχει τό Βέλγιο·/.
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