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Έν τή οικονομική σφαίρα πράξί; τις, Εξι; τις, 
νόμος ή διάτα'·.; δεν παράγουσιν εν μόνον απο
τέλεσμα, άλλ’ αποτελεσμάτων σειράν. Έκ τών 

Αποτελεσμάτων τούτων μόνον τό πρώτον είναι 
άμεσον, μόνον αυτό εμφανίζεται συγχρόνως τή 
αίτια, αυτό είναι τό ύρόιμει-or. Τά άλλα εκτυ
λίσσονται διαδοχικώς, είναι τά y/γ ô fiû ttsra . 
Ευτύχημα âv προωρώντο. 
ί ΊΙ διαφορά μεταξύ του δοκίμου καί μή δο
κίμου οικονομολόγου είναι ότι ό μεν δεύτερο; 
περιορίζεται εί; τό όρώμενον αποτέλεσμα, ενώ
ό πρώτος καί τό όρώμενον βλέπει καί περί
τδν προορατέων σκέπτεται. Διαφορά άπειρος,
διότι πάντοτε σχεδόν συμβαίνει τό μεν άμεσον 
νά ήναι ωφέλιμον, τά δέ ακόλουθα ολέθρια, ή 
ανάπαλιν.
Έκ τούτων έ’πεται ότι 5 μεν μή δόκιμο; ε

πιδιώκει μικρόν τι ένεστώ; αγαθόν, μ ή προ
σεχών εί; τό έπακολουθήσον μεγαλήτερον κακόν, 
ο δέ όντως οικονομολόγο; επιδιώκει σπουδαίου 
μέλλον αγαθόν, ¿διαφορών περί τού ενεστώτο; 
ασήμαντου κακού.

Άλλως τε τού τ’ αυτό συμβαίνει έν τή υγιει
νή, εν τή ηθική καί έν άλλοι;. Συχνάκι; οσον ή- 
δότεροι είναι οί πρώτοι καρποί έξεώ; τινο;, τό- 
®ον πικρότεροι είναι οί τελευταίοι. Άπόδειξι; ή 
Ακολασία, ή οκνηρία, ή άσωτεία. Ό εί; τό ό- 
fà ju r o r  λοιπόν προσηλούμενος καί μή μαθων 
** διχκρίνη τό μ ι)  ό'ιώιιη-οι- έγκαταλιμ.πάνε- 
"*ι εί; όλεθρίας εξεί; οϋ μόνον έκ κλίσεως, 
«λλά καί έκ προλογισμού.

ί Ούτο; είναι ό μοιραίω; θλιβερός κύκλος τής 
ίνθρωπότητος. Αμαθή; έκ κοιτίδο; οΰσα κινεί - 

*αι εις τά; έαυτή; πράξεις ύπό τών αμέσων 
j Αποτελεσμάτων, τών μόνων έν τή νηπιότητι 
9 Β?*τών. Λ·.ά μακσού χρόνου ι/.ανθάνει τά λοιπά.
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Δύο, κατά πολλά διάφοροι, διδάσκαλοι τήν δι- 
δάσκουσι τό μάθημα τούτο' ή πείρα καί ή πρό- 
βλεψις. ΊΙ πείρα οδηγεί άποτελεσμ.ατικώς, αλλά 
μετ’ ίταμότητος. Μα; διδάσκει τά αποτελέ
σματα πράξεώ; τίνος, καθιστώσα αυτά ήμΐν έ- 
παισθητά. Οΰτω, καιόμενοι υπό τού πυρό; μαν- 
θάνομεν ότι τό πύρ καίει. ’Αντί τού ιταμού τού
τον διδασκάλου ήθελον, εί δυνατόν, άλλον ή- 
πιώτερον, τήν προβλεψιν. Διό θέλω έρευνήσει τά; 
συνέπειας οικονομικών τινων φαινομένων άντι- 
τάσσιυν τοί; ôçaiièron; τά y/// όρώ μ εια .
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Όσοι παρευρέθητε θεαταί τή; τρομερά; οργή; 
τού αγαθού Ιΐόπόλιδος, ότε 5 ανόητο; υιό; του 
εσύντριψεν ώραίαν τινα ύελον, βεβαίως παοετη- 
ρήσατε ότι όλοι, οίονεί έκ συνθήμ.ατος, έδωσαν 
εί; τόν άδημονούντα πατέρα τήν ομόφωνον 
ταυ την παρηγοριάν" «Κάθε κακόν Εχει καί τό 
καλόν του. ΐοιαύτα περιστατικά είναι χρήσιμα 
εί; τήν βιομηχανίαν. ΙΙώ: θά ζήση ό κόσμος; 
Τί θά έγίνοντο οί ΰελοποιοί, αν δέν έσυντρίβοντο 
αί ΰελοι ; »

Έν τώ τύπω τούτω τή; παρηγοριά; περιέ- 
χεται θεωρία όλη, ήν τινα ανάγκη νά συλλάβω- 
μεν έν τή άπλουστάτη ταύτη περιπτώσει ώ; 
έπ’ αΰτοφώρω έγκλημα, διότι αυτή αυτη κατά 
γράμ.μα διέπει δυστυχώ; τά; π^είστα; τών οι
κονομικών ήμ.ών διατάξεων.

Έπί υποθέσει ότι απαιτούνται Εξ φράγκα εί; 
«νόρθωσιν τής ζημίας, άν τι; εϊπνι ότι ένεκα 
τού περιστατικού τής ΰέλου ή βιομηχανία αυ
τής έλαβεν ίξ φράγκα, ότι έκ τούτου ή βιομη
χανία αύτη ελαβεν έμψύχωσιν ανάλογου τών 
έξ φράγκων, συμφωνώ πληρέστατα ότι ό συλ
λογισμό; είναι ορθός. Ό υελοποιό; Ερχεται εί; 
τήν οικίαν, αντικαθιστά τήν συντριφθείσαν ΰε- 
λον, λαμβάνει τά Εξ φράγκα, τρίβει ές ευχαρι
στήσει.»; τά; χειρ ας καί έσωτερι/.ώ; συγχωρεί 
τά ψυχά; τών αποθαμένο»'/ τού άνοήτου παιδιού. 
Ιδού τό ô çà jisro r .

Άλλ’ αν συμπεράνη, ό»; συχνάκι; συμβαίνει, 
ότι είναι ευτύχημα νά συντρίβονται ai υελοι, 
διότι έκ τούτου κυκλοφορεί τό άργύριον και έμ- 
ψυχούται ή βιομηχανία, τότε αναγκάζομαι νά 
φωνάξω— »Στάσου ! ή θεωρία σου άρκεΐται εί; 
τό ô ç ü j t a - o i · ,  μή προσέχουσα να οι ακρινή τό 
//.·) όοώγΐί » or “.
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To μ ! ) δρώ μενον είναι δτι δαπχνήσας ό Εϋ- 
πολι; έξ φράγκα. εις πρχγμ.ά τι δεν ήμπορεϊ 
πλέον ν* δαπανήση χύτά εις άλλο. Το μ ή  δ 
ρώ μ ενον  είναι δτι αν δεν είχε ν’ άντικατα- 
στήση τήν συντριφθεΐσαν δελον, ήθελε·/ αντι
καταστήσει τα παλαιά υποδήματά τον π. χ. ή 
προσθέσει 2ν βιβλίο·/ εί; τήν βιβλιοθήκην του. Έν 
ένί λόγιο, ήθελε κάμει οίανδήποτε άλλην χρή- 
σιν των έξ φράγκων, ·?,ν δεν δύναται μετά τό 
συμβάν τή; υέλου νά κζμ,η.

Άς κάμ.ωμ.εν λοιπόν τόν λογαριασμόν τή; καθ’ 
δλου βιομηχανίας.

Τις ύέλου συντριφθείση;, ή βιομηχανία αυ
τής έμ.ψυχούται άναλόγως των £; φράγκο)·/. Τό 
δρώ μενον.

Γή; υέλου μή συντριφΟείσης, ή ΰποδημζτο- 
ποιητική βιομηχανία, ή οίαδήποτε άλλη, έμψυ- 
χούται κατά τήν αυτήν των φράγκων αναλο
γίαν. Τό jn ) δρώμενον.

"Εχοντες δε ΰπ’ δψιν τό γι;/ δρώ μενον, καΟό 
αρνητικόν, καί τό δρώ μενοι·, καθό θετικόν, συμ- 
περαίνομεν δτι ή καθ’ ολου βιομηχανία, ή τό 
σύνολον τής εθνικής εργασίας, δεν ώφελείται έκ 
τής καταστροφής ή έκ τής μή καταστροφής τής 
ΰέλου.

Άλλ’ άς κάμωμεν καί τόν λογαριασμόν του 
Εύπόλιδος.

’Εν τή πρώτη υποθέσει, τής καταστροφής 
τής υέλου, δαπανών ίξ φράγκα απολαύει δ, τι 
καί πρότερον άπήλαυε, την χρήσιν υέλου.

Έν τή δεύτερα, τής μή καταστροφής, ήθελε 
δαπανήσει έξ φράγκα εΐ; υποδήματα, καί ή- 
Οελεν εχει καί υποδήματα καί δελον.

Επειδή δε ό Εϋπολις αποτελεί και αυτός μέ
ρος τής κοινωνίας, επεται δτι αύτή ή κοινωνία 
εν συνόλω, ισοζυγίου γενομένου τής εργασίας καί 
τής άπολαύσεω;, έζημιώθη τήν άξίαν τής συν- 
τριφΟείσης υέλου.

Έκ τής γενικεΰσεως ταύτη; φΟάνομ.εν εις τό 
άπροσδόκητον τούτο συμπέρασμα— «Ή κοινω
νία χάνει τήν άξίαν των άνωφελώς καταστρε- 
φομένων πραγμάτων», καί εις τόν άφορισμόν 
τούτον προσέτι— «ΐό φθείρείν, τό συντρίβειν, 
τό άσωτεόειν δεν είναι ένίσχυσις τής εθνικής 
εργασίας», ή, συντομώτερον, «Ή φθορά δεν 
είναι ωφέλεια».

Τί λέγετε πρό; ταύτα υμείς, οί αυτόκλητοι 
υπέρμαχοι τής εθνική; εργασίας, οί μετά το- 
σαύτης ακρίβειας υπολογίζοντε; τά κέρδη τής 
εθνικής βιομηχανίας, αν ο! Παρίσιοι έπυρπολώντο, 
τόσον διά πάσαν άνοικοδομητέαν οικίαν; 1

I .  Οί τον προοτατεντικοΟ σ ν ο τή α ιτ ο ; ό ιτχ ϊο ΐ Οεωρον- 
σ·-ν ώ ; εότύ/ηικκ τ ή ; ’Χ γγλία ; τήν δι'χ π ν ρ ό ;, τό 1666, α ·  
τχστοο^ήν των ονο τρίτω ν τοΟ χοτεω ; τον \ον?!νον , οιότι 
5» τή ; ά νχγκη ; τή; άνοιχοδομήσειιΐ; κροήλΟεν άκε·.ρ!χ ε ί-  
σοοηαχτω ν. Τόν δχ-χνη ρ ό ν  χχ· χ χ τχ ττρ εκ τ ικ ό / πόλεμον 
Οεωρονοιν ώ ; πηγήν πλούτον. Ιίνλογοΰσι ο ί  τχ  I*  τή ; 4- 
περτ-.μήοεως τής χχνοΐμον ύλη ; πχ,οεντ.Οήνίνχ τ’;  τόν πολ-

Στενοχωροϋμαι άληθώ; ταράσσων τους ευφυείς 
τών προστατευτικών συλλογισμούς, τοσοΰτο 
μάλλον δσον ένεφύσησαν τό πνεύμα αυτών είς 
τήν ήμετέραν νομοθεσίαν. ’Αλλά τους παρακαλώ 
νά έπαναλάβωσιν αυτού;, παρά τήν στήλην τού 
δρωμένου προσθέτοντες καί στήλην τού μ ή  
ρω μένου.

Πρέπει νά σημείωση καλώς 5 αναγνώστης δτι 
έν τώ μικρώ δράματι, τώ ένώπιόν του έκτυ- 
λιχθέντι, δεν είναι δυο, αλλά τρία τά πρόσωπα. 
Τό πρώτον είναι ό Εϋπολις, ό άναλωτής έκεΐ- 
νος, δ στις, ένεκα τή; συντριφθείση; υέλου, πε- 
ριωρίσθη εΐ; μίαν μόνον, άντί νά έ/η δυο απο
λαύσει;. Τό δεύτερον είναι ό ΰελοποιός, οϋ τίνος 
τήν βιομηχανίαν ένίσχυσε τό ρηθέν περιστατι- 
κόν. Τό τρίτον είναι ο υποδηματοποιός, ή οίοσ- 
δήποτε άλλος, οϋ τίνος ή εργασία, ένεκα τού 
αυτού περιστατικού, δεν ένισχύθη. Τό τελευ
ταίο-/ τούτο πρόσωπον άφίνουσιν έν τοΐς παρα
σκήνιο1.; κεκρυμμένον, καί έν τούτοι;, πρόσω 
ποποιοΰν τό μ ή  δρώ μενο ν , είναι στοιχείον ά- 
ναγκαΐον τού προβλήματος. Τό πρόσωπον τούτο 
ποιεί ήμϊν καταληπτόν πόσον είναι παράλογον 
νά βλέπωμεν έν τή κατας-ροφή ωφέλειαν. Αυτό 
θέλει ημάς διδάξει αμέσως δτι οϋχ ήττον πα
ράλογον είναι νά βλέπωμεν ώφέλειαν έν τοϊς τών 
συναλλαγών περιορισμοί;, οίτινε; τελευταΐον εί
ναι καταστροφή μερική. "Οσον άν λεπτου.εοέ- 
στατα έξετασθώσι τά υπέρ τού συστήματος ε
πιχειρήματα, θά εύρεθή πάντοτε ή παράφρχσι; 
τής δημ.ώδους τα /της ρήτρα; ·'—Τί θά έγίνοντο οί 
υελοποιοί, άν δεν έσυντρίβοντο ποτέ αί δελοι!»

’ Κ π π β ι  « a / t i * .  | t U t

’Από τών άρχαιοτάτων χρόνων καθιερώθη ή 
αρχή, δτι αθέμιτο; είναι ή έναρξι; εχθροπρα
ξιών πρό τής κηρύξεω; τού πολέμου, όητ-ις έτε- 
λειτο υπό τή; (ορισμένη; τών κηούκων τάςεως 
διά συμβόλων" οϋτω; οί "Ελληνες, διά κηρύκων 
προαναγγέλλοντες τόν πόλεμον, προέβαλον ά- 

νόν εί; τήν πολεμίαν δύναμιν" οί δε 'Ρωμαίο* 
ιά τών είρηνοφυλάκων έρριπτον κατά τή; πο

λέμιας χώρα; βέλο; σκληρυνθέν καί καΟημ.αγμέ* 
νον" οί δε ΙΙέρσαι έζήτουν διά τών κηρύκων γήν 
καί ύδωρ" ά Εμίρης τού Λιβάνου επεμψε προς 
Λουδοβίκον τόν 0' τής Γαλλίας ώς σύμβολον 
τής πρό; αύτόν κηρύξεω; τού πολέμ.ου τρία ξίφΊ 
καί έν σάβανο·/.

Περί τό τέλος όμως τής ΙΖ' Ικατονταετη* 
ρί5ος άπήλλαξαν αί δυνάμεις εαυτάς πάσης
λ α -λ χ σ ια ιμ ό ν  ιώ ν μη·/ ανών προσκόμματα, κχ· εύχονται 
ε ϊδω χι πάλιν δ ιχ  τών -/Ειρών γινόμενον ζ χ ι  οι’ !οριότων 
χ χ ι  μό/Οιον, ό ,τ ι χπονητι ο ιχ  τών μ η χα νώ ν γ ίνετα ι. Προ
στατευτικοί λέγοντα ι οί άπαιτοΟ ντε; μεγάλου; τελώ νια- 
κοό; ούρου; ?π·. τή ; ε 'σ χγω γή ; τώ ν ξένων προϊόντω ν. "/*' 
ριν ενισχύσεω; τή ; Εθνική;, ώ ; λ ίγου σ ιν , Εργαοίχ;. ’ νπχ- 
γορε-υτιχο: οε ο! οι’ ϋπερδχλλοντχ Εκ τών ξένων προϊόντων 
υόδον τήν κ -χγόρευο ιν τής ε ισ αγω γή ; χϋτώ ν άπαιτοΟν«!· 
Ό  Uiivlial εΐρω '/εύετχ: άμυοτέρου;.
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•μένης διατυπιόσεως άρκούμεναι εί; τήν κοι- 
νοποίησιν εγγράφου, καλουμένου άνακοίνωσις 
(ultimatum, τελεσίγραφου), όπερ περιέχει τά; 
ϊτιάσεις κατά τού αδικούντο; καί συγκεφα- 

λα'.οί τάς δοιστικά; άξιο/σεις, έκζητεί δε τήν 
προσεχή, ή καί εντός ^ητή; προθεσμίας, παρα
δοχήν αυτών, καταλήγουσα συνήθως εις δήλωσιν 
προσφυγή; εί; τά δπλα πρό; έπίτευξιν ίκανο- 
ποιήσεως.

II ΚΛΛ ΚΟ ΪΓ ΐ . ν
[ Έ κ  τ ο ί  έκόοΟέντο; Εν 1X76 ετει σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς  τοΟ

ΑΙΙι-οίΙ (Ιο Κι-όΙι:ιΙ„]
. Ί Ι ε τ χ φ ρ α σ ι ς  Ν. Λ. Λε<3ί5ου.

Ι ν ί δ ι ο  ΐ Ε ί  « Α .  Ά  1 

1'
ΊΙ λέξις ¡ραχ/ρικ, παραγομένη έ; αραβικής, 

σημαίνει ¿ χ α ίτη ν , είναι δέ ή μάλλον έν χρήσει, 
άν* καί αί λέξεις ε α η ΐα χ η / καί ^ογ/ι/.ν εΐσίν ά- 
χριβέστεραι, ποοκειμένου περί ανθρώπων, άνη- 
αόντων τή βραχμανική θρησκεία. Έν άρχή οι 
φακίραι άφιέρουν τήν ζωήν αυτών εις νηστείας, 
εις προσευχής καί εί; θρησκευτικά; τι/ας έξα- 

I σκήσεις. ’Αλλ’ επειδή αί θρησκευτικαί ενασχο
λήσεις έκιόλυον πάσαν άλλην εργασίαν, πολλοί 
τών πιστών ένόμισαν καθήκον αυτών νά σπεύ- 
δωσι πρό; βοήθειαν τών φακιρών, τά δώρα δε 
τότε συνέρρεον εις τά; καλύβα; αυτών καί εί; 
τά άπό τών ώμων δισάκκια. Μικρόν καί κατ’ ο
λίγον ή τυφλή υπερβολή παρά τισι /ν, καί 
ή πλήρης χαλάρωσις τών ηθών παρ’ άλλοι; κα
τέστησαν αυτούς ή μωρούς φανατικούς, η σκαιώ; 
έκδεδιητημένου;. Ό  μεν λοιπόν διαμένει έπί ο
λοκλήρου; ημέρας, μή γευόμενο; ουσέ τροφή; 
ούδέ ύδατος, βεβυθισμένο; εί; είδό;τις άφαιρέ- 
σεω; καί έκστάσεω;" ό δέ υπόσχεται τώ θεώ 
νά μείνη ακίνητο; έπί πολύν χρόνον, έν θέσει 
μάλιστα δυσκόλω καί κοπιώδει, κρατών π. χ. 
τήν χείρα υψωμένη·/, ή τό γόνυ κεκλιμένο·/, έ; 
ού πολλάκι; τά μέλη τού σώματος άγκυλούνται, 
μή επανερχόμενα εί; τήν φυσικήν αυτών κατά- 
στασι·/. νΑλλοι κατακλίνονται έπί σανίδων έ- 
χουσών ήλου;, ών τά άκρα εΐσίν ανεστραμμένα 
προς τά άνω, έπιφέροντα πόνους δριμεΐ; εΐ; τόν 
κατακλινό'/.ενον, καί τινες υποβάλλονται εις βα
σάνου; εκούσιας, ας αυτοί έοευρίσκουσι. Πρέπει 
δμω; νά ομολογήσω, ότι πάντε: ουτοι άποτε- 
λούσι τήν μειονοψηφίαν, ΐ  δε πλειονοψηφία τών 
φακιρών συγκροτείται έ; αχρείων, έκοεόιητη- 
μένων, κλεπτών, παντός κακουργήματος ένό · 
χων. "Αλλοτε, δτε οί " Αγγλοι δεν έκέκτηντο ούτε 
τήν δύναμιν ούτε τήν επιρροήν τής σήμερον, 
οι φακίραι, περί τού; δισχιλίου; ή τρισχιλίου; 
συναθροιζόμενοι, διέτρεχον τήν χώραν, <ύ; άλλη 
θεομηνία μαστίζοντε; αυτήν. Καί δτε τά 7’·9'0 
τχύτα έπλησϊαζον πρό; τά χωρία, πάντε; ο! 
κάτοικοι έφευγον, ευτυχεί; εαυτού; Οεωρούντες,

δταν οί άγιοι οϋτοι προσκυνηταί, άρκούμενοι εί; 
λαφυραγωγίαν, δέν άπήτουν νά τεθώσιν εις τήν 
διάθεσιν αυτών καί πάσαι αί γυναίκες.

Φεροντε; πάντε; ράβδους μακράς έκ σιδήρου, 
τό δέ σώμα πηλώ καί άλλαις άκαθαρσίαις ή- 
λειμμένον έχοντες, όμοιάζουσι μάλλον Οηρίοις 
άγρίοις, ή πλάσμασιν άνθρωπίνοις. "Οσω βλα- 
κίστεοοι φαίνονται, τόσω είσί καί σεβαστότε
ροι" άναστρέφοντες δέ μανιωδώ; τούς οφθαλ
μού;, παρίστανται άποτροπαιότατοι. "Εν τισι 
πόλεσι τής Ίνδοστάνης, δπου ό ευρωπαϊκός 
πληθυσμός δέν ηϋξησεν έτι, εισέρχονται εις τά 
εργαστήρια, καί λαμβάνοντες έκεϊθεν τά αναγ
καία, άφίνουσιν ώς νόμισμα τά; εΰχάς αυτών, 
ή έν στιγμαΐ; γενναιοδωρίας μεγάλη; μικρόν 
τι περίαπτον. Πλήν ταύτα δέν συμβαίνουσιν έν 
ταΐ; άγγλικαΐ; πόλεσιν.

Ενθυμούμ αι έν τούτοι; συμβάν τι παράδοξον, 
δπερ μ.οι συνέβη, ότε ημέραν τινά μετά τών ύ· 
πηρετών μου Μαρίνου καί Κιλού καί μετά δύο 
κυνών φίλου έξήλθον πρό; Θήραν. Είχον φονεύ- 
σει τινά πτηνά, οτε, πορευόμ.ενος πρό; τό />/<’- 
Ια η ψ ά η -η ιν ν ϊα α Ρ , βλέπω τήν εμπροσθοφυλα
κήν μου, άποτελουμένην έκ τού Κιλού καί τού 
υπηρέτου, σταματώσαν έςαίφνης. "Επειτα άμ- 
φότεροι σπεύδουοι πρό; συνάντησίν μου. Παρα
τηρώ) λοιπόν παρά τή·/ όδόν φρικιόδη τινά μορ
φήν μέ άδιευθέτητον μέλαιναν κόμην, καί υπό 
ακάθαρτα ράκη αναγνωρίζω οακίρην τινά δυ- 
σειδέστατον, άναστρέφοντα οφθαλμού; αγρίους 
καί προφέροντα ύβρεις σκαιάς, ενώ συγχρόνως 
έκίνει μακράν έκ σιδήρου ράβδον. Κατ’ άρχά; £- 
σκέφθην νά πυροβολήσω κατ’ εκείνου, άλλ’ α
μέσως ένόησα, δτι όέν είχον απέναντι μ.ου αν
τίπαλον γενναίον.

.— Μπαξίσι, Σαχέβ, μπαξίσι, μοίειπε, δια
κόπτων τά; φρενητκΰδείί κινήσεις, καί τείνω·/ 
χείρα τοσούτον ρυπαράν δσον καιτό λοιπόν σώμα.

Άλλ’ εγώ, εξακολουθώ)·/ νά παρατηρώ) περιέρ
γως τόν άνθρωπον, δέν άπήντησα αμέσως, ή δέ 
έλλειψις αϋτη σεβασμού έξηρέθισεν άναμφιβό- 
λως τόν φακίρη·/, δστις έφαίνετο ιυσεί παρά- 
φρων. "ΙΙ-ξατο τότε υβρίζο>ν καί απειλών, έμ- 
ποδίζων με μάλιγα νά προχωρήσω. Τό πράγμα 
τοιουτοτρόπως καθίστατο οχληρόν, διότι ένώ 
αυτός έπέμ.ενεν, εγώ δέν άπεφάσιζον καί νά κτυ- 
πήσω τόσω άθλιον άνθρωπον.

Πλήν ό ηρωικό; Μαρίνος, (7); ΟΧ ΐηα-
<:1ππ:\, ώ; θεός άπό μηχανής, ελυσε τό ζήτημ.α" 
διότι άρχισα; νά κτυπα κατά κεφαλή;τόν φα
κίρη·', ενώ συγχρόνως ό έτερος τών κυνών ειχεν 
όρμήσει κατ’ αυτού, έτρεψεν αύτόν αμέσως εις 
φυγή·/ ταχίστην. Μετά τινα; ημέρα; ό φακίρης 
εκείνο; έφυλακίσθη, ό); προσβαλόιν.τιναΆγγλίόα. 
Ταύτα δμω; σπανκότατα συμ.βαίνουσι, διότι μό
νον οί φχνατικώτατοι επιτίθενται κατά τώ>ν Εύ- 

I ρωπαίων τόσον εγγύς τής Καλκούττας.
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Νυν θέλο; εϊπει τινά περί των Ουσιαζομένων 
χηρών, τών πιπτουσών εντός τών φλογών, οπού 
καίονται τά σώα*τα τών θνησκόντων συζυγών. 
ΊΙ φρικώδη: αΰτη συνήθεια σχεδόν έξηλείφθη, 
συνε-εία τού περίφημου διατάγματος τού λόο- 
δου Γουλιέλμου Βέντινκ, όπερ ήσπάσθησαν οί 
διοικηταί του Μαδρά καί τ ι; Βομβάη; αμέσως.

’Εν Ίνδοστάνη, όπου το εγχειρίδιον καί το 
δηλητηρίου άλλοτε πρ&;τηγωνίς·ησαν Οαυμασίω; 
έν ταίς οικογενειακά7.; έρισιν, αί ΗαΙΙίνί (οΰτω 
καλείται ή τοιαύτη Ουσία) παρά τοϊ; Ίνδοΐ; ει- 
χον λόγον ύπάρςεω; πολύ άνώτερον του έκ προ;- 
της όψεο;ς φαινομένου. Οΰόεν όμ.ιυ; χωρίο-; τών 
ίερών βιβλίων αναγράφει τάς απάνθρωπους ταύ- 
τας θυσίας, ών τά; πρώτα; άναμφιβόλω; εποίη- 
σαν χήραί τινε; απαρηγόρητοι. Έκτος τής φι
λαυτία; καί τής συνήθειας, το μάλλον συντελε- 
σαν εις την ταχεία·; διάδοσιν καί έξάπλωσιν τής 
ηρωικής ταύτης άποδείξεω; έρωτος συζυγικού 
είναι ή ολως ίδιάζουσα κατάστασις, ήν οί θοη- 
σκευτικοί νόμ.οι τών Ινδών έπιβάλλουσι ταΕ; 
χήραις, εις ά; ό δεύτερο; γάμο; απαγορεύεται, 
καί αΐτινες οφείλουσι νά διέλθωσι το επίλοιπου 
τής ζωής έν θλίψει, απομονώσει καί στερήσει 
πασών τών ηδονών. Έπί πλέον, οί βραχμάνε; 
καί οί συγγενείς, ο'ίτινες μεγίστη·; τιμήν ένό- 
μιζον την τοιαΰτην θυσίαν, εφρόντιζον τά μά
λιστα νά καταδείςωσι τή τεθλιμμένη χή5* το 
πένθιμου μέλλον και τήν άθλίαν ζωήν, ήτίς ά - 
νέμενεν αυτήν, ενώ άφ’ ετέρου παρίστων τήν εΰ- 
δαίμονα αιωνιότητα, τήν έπιφυλαττομένην έν 
τοϊ; κόλποι; τοΟ Βραχμά υπέρ τών ευσεβών θυ- 
μ.άτων τού συζυγικού έρωτος. Καί δτε τέλος τό 
πράγμα άπεφασίζετο, ή χήρα, προετοιμασθεΐσα 
πρός τήν θυσίαν διά διαφόρων θρησκευτικών 
πράξεων, καί συνοδευομένη παρά τών βραχμά- 
νων, τών φακιρών καί τών φιλτάτων έκ τών οί- 
λων, περιήρχετο το ικρίωμα, ίστάμενον έν τόπω 
δημοσίω καί άποτελούμενον έξ άρωματικών ξύ
λων. ’Ανέβαινε·; αυτό υπό τά; κραυγάς καί τάς 
άναβοά; τού όχλου, ΰπό τον άποκωφούντα ή
χον τών τε σαλπίγγων καί τών τυμπάνων, ά- 
ποβάλλουσα κατ’ άρχάς τά κοσμήματα καί 
πάντα τά ένδόματα αυτής, έκτο; μακρού τινο; 
καί κυμαινόμενου χιτώνος, άπερ διένειαε ταΐς 
φίλαις, διατηρούσα:; αυτά ώ; πολύτιμ,α άγια 
λείψανα. Μετά τήν διανομήν, έκάθητο έν τώ 
κέντρω τού ικριώματος, κρατούσα τήν κεφαλήν 
τού συζύγου έπί τών γονάτων, ότε ένευε τινι 
τών βραχμάνων νά θέση το πύρ, οσάκις ή ιδία 
δεν έπραττε τούτο. Επειδή τά ξύλα ήλείφοντο 
δι’ ελαίου, αί φλόγες δψοΰντο παρευθύς οΰρα- 
νομήκεις, πολυτάραχοι, καί ή άτυχή; γυνή μετά 
τινας στιγμάς έξέπνεεν. Αί επευφημία: τού ό
χλου, αι γοεραί κοαυγαί τών φακιρών καί ό 
ήχος τών σαλπίγγων καί τών τυμπάνων κα- 
τέπν-.γον άλλως τε τού; γόους, ου; οί πόνο: έ-

δόναν- 0  νά προκαλέσωσιν άπδ τών χειλέων τών 
αθλίων εκείνων θομάτων.

Λυσκόλω; δύναταί τι; νά φαν-ασθή τήν 
τίστασιν, ·?,·; ή Εταιρία ώφειλε νά καταβάλη 
πρύ; εκρίζωσιν βαρβάρου συνήθειας' οί δέ άρ- 
νούμενοι τήν ευεργετικήν έπίδρασιν τής 'Εται
ρίας καί τής άγγλικής κατακτήσεως έν Ίνδο
στάνη δεν δύνανται, τουλάχιστον ώς πρδ; τούτο 
νά παρίδωσι τά έκ ταύτης αγαθά αποτελέσματα. 
Άλλ’ ό υπηρεσία αυτη δέ·; είναι ή μόνη, ήν ό 
λόρδος Βέντινκ προσήνεγκε τη άνθρωπότητι 
κατά τήν διάρκειαν τής διοικήσεω; αυτού, ήν 
έπί πολύ θέλει ένθυμεϊσθαι ή Βεγγαλία, καίτοι 
α! οικονομολογικά', τού Βέντινκ μεταρρυθμίσει; 
διηρέθισαν γενικώς τού; υπαλλήλους τής Ε 
ταιρίας.

Προκειμένου περί τών Ουσιών τούτων, φίλο; 
τί; μ.οι έλεγε·;, δτι κατά τά πρώτα έτη άπό 
τής δημοσιεύσει.;; τού απαγορευτικού διατάγ
ματος αί χήρα: έδείκνυον μείζονα προθυμίαν καί 
επιμονήν, όπως καώσι μετά τών συζύγων. Μοί 
διηγήθησαν όμως καί το εξής ανέκδοτον, αλλά 
περί τής άκριβείας αυτού δεν εγγυώμαι' αναφέρω 
άπλ.ώ; ό,τι ήκουσα.

Ημέραν τινά άνηγγέλθη τώ κυρίω Φυλθύ, 
διοικητή τίνος έπαρχίας παρά τήν Βεναρές, ότι 
χήρα τις έν εγγύς κειμένω χωρίω έδήλωσεν, ότι 
επιθυμεί νά συγκαή τώ νεκρώ τού συζύγου. 
Σπεύδει λοιπόν ο κύριο; Φυλθύ παρά τη χήρα, 
εκβιάζει τήν φρουράν, ή·; οί βραχμάνε; καί οί 
συγγενείς είχον θέσει, ινα έμποδίσωσι τήν πρό; 
τήν χήραν συγκοινωνίαν, καί προσπαθεί πάση 
δυνάμει νά άποτρέψη τήν δυστυχή γυναίκα άπό 
σκοπού άνοήτου. Άλλ’ αΰτη μένει άμετάπειη-ος· 
Τέλος ό διοικητής, άπελπισθείς έξ επιμονή; τη- 
λικαύτης, ετοιμάζεται νά αναχώρηση.

— Νά καής λοιπόν, άφού τούτο σοί άρέσκεΓ 
τό κατ’ εμέ, δεν αναμιγνύομαι πλέον' σέ άφίνω 
έλευθέραν.

— ΙΙώς, με άφίνει; νά πράξω ό,τι θέλω! α
ναφωνεί ή γυνή, άρπάζουσα τόν ’'Αγγλον έκ τής 
άκρα; τού ένδύματο; αυτού. Καθήκον έχει; νά 
με έμποδίση; !

— ’Αλλά δεν θέλεις νά πεισθής.
— Καθήκον μέν ¡δικόν μου είναι νά καώ 

μετά τού συζύγου μου, καί τούτο θέλει ευχαρι
στήσει καί τόν δυστυχή νεκρόν καί τήν οικογέ
νειαν μου' άλλ’ ό αρχηγός σου λέγει, ότι οφεί
λει; νά μεταχειρισθής τήν βίαν, άν αΰτη καθί
σταται αναγκαία πρός άποκώλυσιν.

Ό κύριος Φυλθύ μετεπέμψατο άπό τής Βε- 
ναρές στρατιώτας, ίνα έμποδίση τήν θυσίαν τής 
χήρας.

’Κκτϊ»; τίλβ;.

’Εάν έπιθυμής νά βεβαιωθής περί τής ειλι
κρίνεια; τών φίλων σου πειράθητι νά δανεισθής
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χρήματα παρ’ α.ΰτών.'Ίσως δεν θά γείνης πλου- 
βιώτερο; μετά τό πείραμα τούτο, άλλ’άναμ.φι- 
βόλως θά γείνης σοφώτερος.

ΔΥΟ ΜΟΝΑΙΣ0ΗΤΟΙ

Τά επόμενα δύο παραδείγματα ανθρώπων 
τού; οποίου; ή τύχη άπεστέρησε πασών τών 
τίσθήσεων πλήν μιας, είναι άρκετά περίεργα, 
ώ; άποδεικνύοντα άφ’ ενός μέν τήν θαυμαστήν 
ιδιότητα τού ανθρωπίνου οργανισμού τού νά ε
θίζεται καί προσαρμόζεται πρός τά; έκάστοτε 
περιστάσεις, άφ’ ετέρου δε τήν δύναμιν αυτού 
τού ν’ άναπληροί εν μέρει διά τής άφή; τάς άπο 
τών λοιπών αισθήσεων πληροφορίας.

Ό Μάξ. Νόακ έγεννήθη έν Λειψία τή I ία·;.
18 ί ί- έκ πατρό; δικηγόρου, οστι; διά τόν ά
τακτο·; βίον τόν όποιον διήγε κατέστρενε και 
πελατείαν καί περιουσίαν καί υγείαν, εκληροδό- 
τησε δε καί εί; τό φιλάσθενου τέκνον του τήν 
νόσον, τήν οποίαν διά τής άκολ.ασίας του ειχεν 
άπο/.τήσει. Ό  πρώιμο; θάνατος τής μητρός 
πτρέδωκε τό άτελώ; άνεπτυγμέ;ον λιαν χοιρα- 
δικάν παιδίον άπροστάτευτον εις τήν χυδαιο- 
τάτην άκηδείαν τού πατρό:. Κατά τό δέκατο·; 
τή; ηλικία; έτος προσεβλήθη τό παιδίον υπό 
σφοδρά; φλεγμονή; τών οφθαλμών καί τών α
κουστικών πόρων, μόνον δέ μετά εςάμηνον διάρ
κειαν τής νόσου, ή φιλανθρωπία τών συνοίκων 
παρέδωκεν αύτό εί; τήν άρχήν πρό; θεραπείαν. 
Άτυχώς ή βοήθεια ήλθε πολύ άργά ό ασθενής 
ίτιιφ.Ιώάη κατ’ άμ.φοτέρους τους οφθαλμούς, και 
άφού ή φλεγμονή καί ή πυώδη; εκκρισις εκ των 
ώτων κατεπολεμήθη, παοεδόθη εις τό τυφλοκο- 
μείον πάσχον ΰπό τοιαύτη; βαρηκοΐας, ώστε 
μόνον τή βοήθεια κέρατο; ακουστικού ήδύναντο 
νά συνεννοώνται ¡;.ετ’ αυτού. Κατά την διδα
σκαλίαν, εις τήν όποιαν ενταύθα υπεβλήθη, ανέ
πτυξε τό παιδίον όχι μόνον άρί-την πνευματικήν 
ευφυΐαν μετά ζωηρά; φιλομαθείας καί πιστής 
μνήμης,' άλλά πρός τούτοι; καί αξιαγάπητου 
καλοκάγαθίαν. 11 το συγκινητικόν νά βλέπη τις, 
πώς -ό ΰπό πολλά: επόψεις ΰπό τή; τύχη; ά- 
δικηθέν πλάσμα έφερε·; έν ίαυτώ άφθονο·; πηγήν 
ευτυχίας καί ευχαριστήσει.;;, ουδέποτε Εγγόγυ- 
ζε διά τήν τόσιρ περιωρισμένην θεσιν του και 
μετ’ένδομ.ύχου άφοσιώσειος καί εμπιστοσύνης 
παρεδίδετο ψυχή καί σώματι εί: τού; διδασκά
λου; καί τούς παιδαγωγού; του.

Τού χρόνου προϊόντος κατεσταθη σκεπτικός, 
καλοκάγαθο; καί μ.εμορφωμένο; άνθρωπο; και 
άφού απέκτησε·; άρκετά; στοιχειώδεις γνώσεις, 
έμαθε δέ καί ν’ άναγινώσκη τά διά του; τυ
φλού: τυπούμενα βιβλία, άπελόθη τού σχολείου 
καί ήσχολήθη εις τήν έκμάθησιν τής τέχνης τού 
καλαθαπλόκου, εί; τήν όποιαν καί ταχύτατα 
"ροώδευσεν, έπιδείξα; πολλή·; τεχνικήν δεφιό-

τητα. Δυστυχώς τό πατρόθεν κλήρονομηθέν νό- 
σηυ.α έξερράγη έκ νέου, καί ότε μετά διετή θε
ραπείαν έξήλθε τού νοσοκομείου, μι,νι άπριλίω 
τού I8 G2 , ή προηγουμένη βαρηκοΐα είχε μετα- 
βληθή εις παντελή χ ω γ ύ ιη π ι , τήν όποιαν, κατά 
τό σύνηθες, έπηκολούθησε μετ’ ολίγον α φ α σ ία ,  
ένώ διά παντελούς καταστροφής καί καθιζήσεω; 
τή; ράχεως τής ρινό; έμηδενίσθη ή όσφ ρησ ις καί, 
σωοείτη; κακών, κατά συνέπειαν τούτου ή ;·£ν- 
cric έβλάβη έπαισθητώς.

Δεκαοκταετή; λοιπόν άπεδόθη εί; τήν ζωήν ό 
ταλαίπωρος νεανίας τυφλός, κωφός, άλαλος, α
νίκανος νά όσφρανθή ή νά γευθή' μία δε καί μό
νη άπέμεινεν εις αυτόν αϊσθησις, η άφή καί ή 
γενική λεγομένη αϊσθησις.

"Οτε ό διευθυντής τού τυφλοκομειου παρέλα
βε·; αυτόν άπό τό νοσοκομείου δια νά τον απο- 
καταστήση έν Slôüilz (ένθα G άλλοι ΰπότρο- 
φοι τού τυφλοκομειου ΰπό τήν οδηγίαν τυφλού 
τινο; καλαθοπλόκου έξήσκουν έπικερδώ; τό έ- 
πάγγελμά των), ένόησεν ό ταλαίπωρο; μοναί- 
σθητο;'αμέσως ότι έπρόκειτο ν’ άλλάξη τόπον 
διαμονής. Ένεδύθη μόνος του τήν οδοιπορικήν 
στολήν, συ .εσκεύασε τά ολίγα του πράγματα, 
σφίγξας δέ τήν χεϊρα τών μέχρι τούδε ευεργε
τών του, άπεχαιρέτησεν αυτούς, χύνω·; σιωπη
λό;; δάκρυα θερμά.

Καί τούτο μεν τό ενόησε. Αλλ.α τις ηδυνα- 
το διά μόνης τή; άφή; νά τώ γνωστοποίηση 
πού έμελλε νά πορευθή καί τί έμελλε νά πρά
ξη Έξηκολούθει νά κλαίη σιωπηλώς έ·; τή 
άμάξη, προσεκολλάτο σιμά εί; τόν συνοδοιπό
ρον του καί έσφιγγε τήν χεΐρα του εις ενδειςιν 
υποταγή; καί πλήρους εμπιστοσύνη;,—έξ οΰδε- 
νός όμως σημείου έφάνη ότι άνεγνώρισε τόν διευ
θυντήν τού καταστήμ.ατος, εις το όποιον μ.ακρον 
χρόνον διέτριψεν έν ευτυχία καί φαιδρότητι.
*’ Έν Slü.-ii!/. έδωκαν εί; αυτόν μέ κόπον πο- 
λυν νά έννοήση, ότι εΰρίσκετο μεταξύ όμοτύχων 
έν τυφλότητι καί όμ.οτέχνων, καί ότι επρεπε 
νά συνεργάζηται μ.ετ’ αυτών. Άλλά κατά τά 
φαινόαενα μόνον τούτο τό τελευταϊον ένόησε. 
Οί πεοί αυτόν διετέλεσαν εις αΰτό·; άγνωστοι. 
Είχε·; άπωλέσει πρό πολλού τό νήμα, τό όποιον 
τόν συνέδεε μετά τού εξωτερικού κόσμου. Ε 
ννοεί τόν τό π ο ι' εί; τόν όποιον εΰρίσκετο τα 
πρόσω πα  μεταξύ τών όποιων διετριβε και εν 
οίς ή σαν καί τρεις τών παλαιών συμμαθητών 
του,—ήγνόει επίσης τήν ή a ί  p a r , τόν j i i jr a  καί 
τήν ίόραι· τής ημέρα; καί τού έτους, πάντα 
δέ τά καθημ.ερινά συμβάντα παρήρχοντο δι’ 
αυτόν απαρατήρητα. Έν μέσω τού άεννάου ρεύ
ματος καί τή; τρικυμία; τών γεγονότων έβίου 
ώ; ΰπό χώματος κα τα πλακωθείς ν ώ: ,ώ·; εντα
φιασμένος. Καί αυτοί οί τυφλοί έφαντάσθησαν 
τό φοβερόν τοιαύτη; αποχωρήσει.;: ο πο οιαν-
δήποτε ένδειξιν ζωή; καί συνεκινήθησαν μέχρι
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δακρύων. λ δ έ  προσπάθειαί των τον νά παρά- 
σχωσιν ε.; τό/ ο;·■υθρή/ητον σύντροφόν των διά 
θωπειών χ.αί φιλοφρονήσεων παντοειδή οίονεί ά- 
ποζημίωσιν διά τήν στέρησιν παντός θέλγη
τρου, τό όποιον χ.αί αυτόν τον άθλιον βίον των 
ώραίζει καί καθιστά εύάρεστον, η ο αν αληθώς 
λίαν συγκινητικαί.

Άλλ’ή δύναμις τή; έξεως κατέστησε·/ εί; 
τόν ερνιμον τούτον πήν Οέσιν του ανεκτικήν, 
ή δε ένθύμησι; τών παρελθόντων Ε φώτιζε τ/,ν 
νύχτα τη; ζοιη; του δ·.’ άμ.υδρού φωτός. Καθή- 
αενο; ήσύχω; κατά τά; ώρα; τη; άναπαύσεω; 
η κατά τήν Εργασίαν, εξεδήλου διά φαιδρών 
μορφασμών η δ·.’ ακουστού ελαφρού γέλωτος τ/,ν 
Εσωτερικήν του εύχαρίστησιν, τούτο δε καθη
σύχαζε καί εύηρέστει παρά πολύ τους τυ
φλού; φίλου; του. Τά; ασχολίας τών συντρόφων 
του συνεμερίσθη αμέσως μ.ετά πολλού ζήλου, 
ήργάζετο δε κοινή με τ’ αυτών εις την κατα
σκευήν τών καλάθων, έπιμελώ; καί ώφελίμω;. 
”Κ;ω τή; οικία; έδείχ.νυεν επί μαχ.ρόν χρόνον 
φόβον μεγάλον, διότι δεν ήδύνατο νά όδηγηθή 
χ.αί νά φραυρηθή άπό τό προσεκτικόν ού;' χ.αί 
βραδύτερο·/ δέ δεν έτόλμχ, άνευ οδηγού, νά 
μχκ.ρυνθή τού οίκου πλειότερον τού μήκους τού 
6 ραχίονός του, ήγγιζε δέ διαρκώ; τόν τοίχον 
διά τη; άκρα; τών δακτύλων. Έπί τέλους ό- 
μω; άπε τόλμη σε νά πορευθή χ.αί εί; άπόστχσιν 
'.1 0  πηχεων, ακολουθών στενήν τινα οδόν, τη; 
όποια; τά εκατέρωθεν έςέχοντα όρια ήδΰνατο 
νά αισθάνεται διά τών ποδών, ουδέποτε όμως 
έγκατίλειπε τήν όδον ταΰτην άνευ βεβαίου οδη
γού. Έντό; όμως τ/,; οικία; απέκτησε ταχέως 
τοπογραφιχ.ήν γνώσιν τών πλείστο)·/ επίπλων 
χ.αί τών μερών ένθα εφύλχττε τά ενδύματα ή 
τά άλλα μικρά του πράγματα. Κανονική δε έρ 
γασίχ καί δίαιτα άπεσπασε τόν δυστυχή άπό 
τήν βάσα/ον τού κόρου καί τή; ανίας καί δεν 
τόν άφήκε νά βυθισθή εί; άδρά/ειαν καί απά
θειαν βλακώδη.

Ή ελπίς όμω; ότι ή αγχίνοια τών τυφλών 
Εμελλε νά έξεύρη μέσον συνεννοήσεως καί ν’ ά- 
νασηκώτη τοιουτοτρόπως τήν πλάκα τού τάφου 
τού δυστυχούς έξηλέγχθη απατηλή, Ήργάζετο 
μ.έν έπιμελώ; πρό δύο ήδη μηνών, διέτέλει ό
μω; πάλιν έν τή αυτή απομονώσει, χωρίς νά 
γνωρίζω ούτε πού εΰρίσκετο, ούτε μετά τίνων 
εΰρίσκ.ετο. ’Επειδή όμω; είχε διατηρήσει εις 
μικρόν τινα βαθμόν τήν δύναμ.ιν τού λαλεϊν χ.αί 
οσάκις προσέφερον εις αυτόν μικρά·/ τινα υπη
ρεσίαν Ελεγε σιγαλά «ευχαριστώ», ¿χαιρέτα δ’ 
επίσης τού; συντρόφου; του κατά πάσαν πρωίαν, 
όπότε άπελάμβανε τήν εργασίαν του δι’ ενός 
<·Καλ’ ίμέρχ σας», διά τούτο ¿δοκίμασαν μήπως 
δύ/αται ν’ άνχγνώσ/, χ.αί τά έςέχοντα γράμμα- I 
τα τών τυφλών. Κατά τύχην ή/οιξχν τό Ί αλ- 
τήριον εί; τόν 27 ψαλμόν, έχ.εΐνο; δέ άνέγνωσε I

άπό τού 8  στίχου. Εις τούς λόγους τού 9 στί
χου «Μή εγκαταλίπης με, Κύριε ό θεό; μου, 
μή άποστής άπ’ εμού» δάκρυα Ερρευσαν άπό τούς 
οφθαλμού; του. Άνέγνωσε λοιπόν αληθώς καί 
ένόησε τά λεγόμενα. Μετά τινα καιρόν κατόο- 
Οωσαν άκόμη νά τώ γνωστοποιήσωσιν ότι 
πρεπε νά προφέρη δυνατά τό άναγινωσκόμενον 
καί τότε τέλος έπρόφερε σιγά μεν, άλλ’ ό·αω; 
εύδιακρίτω; τά; διαφόρου; λέξεις.

Τότε λοιπόν ¿τύπωσαν εί; τό έν Δρέσδη τυ- 
φλοκομείον μέ έςέχοντα γράμματα φύλλα τινά, 
διά νά συνεννοηθώσι μετ’ αυτού. Τό πρώτον 
φύλλον Ελεγε :

«Άνάγνωσε δυνατά, αγαπητέΝόακ’ θάρρος»’ 
άφού δέ ό νέος άνέγνωσεν ήμίσειαν σελίδα εκ τού 
Ί'αλτηρίου, τού Εκλεισαν τό βιβλίον καί τού υ- 
πέβαλον αμέσως τό φύλλον τούτο. Βραδέως καί 
χαμηλή τή φωνή άνέγνωσε τάς λέξεις μέχρι τού 
ονόματό; του, τό όποιον δεν απήγγειλε. Έδώ 
¿σταμάτησε μειδιών, ήρυθρίασεν υπό ευχάριστου 
έκπλήξεως, καί Εδειξε μέ τούτο ότι ένόησε τά 
άναγνωσθέντα χ.αί άνεφερεν αυτά εις εαυτόν. 
Τόν παρεκίνησαν τότε νά Επαναλάβη χ.αί πάλιν 
τάς λέξεις, χ.αί τότε μέ φωνήν δυνατήν, εις 
πάντας τού; παρισταμένου; ακουστήν, απήγ
γειλε : «Άνάγνωσε—δυνατά—αγαπητέ .»
Τό όνομά του παρέλειψε χ.αί πάλιν. Μετά κα
ταφανούς περιεργείας άνέγνωσε τότε τό δεύτε
ρον φύλλον :

«Εύρίσκεσαι εί; .’όΐοίϊΐζ, εις τήν οικίαν τού 
«τυφλού κ.αλαθοπλόκου κυρίου Βράνδ καί τή; 
«γυναικό; του. 'Ο μικρό; του υιός, ό όποιος σε 
«όδηγεί, ονομάζεται Αντώνιος. Ο: επίλοιποι 
«συγκάτοικοί σου είναι φίλοι σου,οί τυφλοί κτλ.»

Μεγίστην χαράν έπροξένησεν εις αύτόν η 
γνωριμία τών συντρόφων του. Τώρα δέ πρώτον 
¿δήλωσε μέ τρόπον λίαν συγκινητικόν τήν έν- 
δόμυχον άγαλλίασίν του, διά τήν άναγνώρισιν 
τών Διευθυντών τού τυφλοκομείου καί τών λοι
πών φίλων καί συμμαθητών του. Μέ/ρις εκείνη; 
τή; στιγμή; δεν ¿γνώριζε λοιπόν ό δυστυχή; 
οΰδένα τών περί αύτόν. Τό τρίτον φύλλον Ελεγε :

«Σήμερον είναι πέμπτη, ή 1(1 Ιουλίου 1802. 
«Ό κύριος, όστις σού έδώρ/,σε τήν κυριακήν εν 
«τάλληρον, ήτο ό κύριος διευθυντής. Άναγνοιρι- 
«ζέ τον άπό τήν άλυσον τού ωρολογίου του. 
«Τόν διδάσκαλόν σου κύριον I* αναγνώριζε άπό 
«τό δακτυλίδι του.

«Πρέπει νά μ.άθη; εί; τό τυφλοκομεϊον νά 
«τυπόνης, διά νά ¿απορούμε·/ νά συνομιλώμεν.
■■ θ ε λ ε ι ; ; >·

Έχρειάζετο άπάντησι; εις τήν τ ε λ ε υ τ α ί α ν  

ταύτην ¿ρώτησιν; 'Ο δυστυχής έθεώρει Εαυτόν 
μακάριον, όταν ¿συλλογίζετο ότι ο: διδάσκαλοι 
του ήγωνίζοντο νά γεφυρώσωσιν τό μέγα χα' 
σμα, τό όποιον άπεχώριζεν αύτόν άπό τού 
κόσμου.
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Οί συγκάτοικοί του τό εκαμ.αν Εργο·/ νά τόν 
φα/.ινούν τοιουτοτρόπως νά λαλή όψηλοφώ- 

ν ω ; ,  φοβούμενοι μήπω; άπομάθη χ.αί τό μόνον 
πολειπόμενον μέσον συνεννοήσεως.
Διαρκούντο; τού Επομένου Ετους, προσεχ.ολ- 

λήθη άδελφικώτατα πρό; τούς τυφλούς μέ τούς 
ί"θίου; εζη. ΊΙργάζετο μ.ετ’ αύτών, περιεπάτει 
πότε μέ τόν ενα καί πότε μέ τόν άλλον, συνδιε- | 
λεγετο μετ’ αύτών όσον ήτο δυνατόν, καί Επαιζεν 
ιδίως ά(ί/<«/·, εις τήν όποιαν ήτο έπιτηδειότα- 
τος. Πιστοτάτην φίλην είχεν οικιακήν τινα γα
λήν, ήτις καί τόν ήγάπα ύπέρ πάντας τού; άλ
λους, προσετρίβετο έπ’αύτού, άνεπαύετο ¿πί 
τών γονάτων του, συνεμερίζετο τό γεύμα του, 
τόν συνώδευε κατά τού; μικρού; του περιπά
τους, καί ανταπέδιδε·/ εί; αύτόν δλας του τά; 
θωπείας.

Ίίδυτάτην ενασχόλησιν είχε τό νά πλέκγ 
χ.αλαμίνας έδρας, Επραττε δέ τούτο μέ τόσον 
πάθο:, ώστε έχρειάζετο σχεδόν βία διά νά τόν 
άποσπάσωσιν άπό τήν Εργασίαν καί νά τόν ά- 
ναγκάσωσιν νά περιπατητή όλίγον εί; τόν ¿λεύ- 
θερον άέρα.

ΊΙ γεΰσίςτου ήτο λίαν περιωρισμένη, χ.αί δεν 
ί ήδύνατο νά διχκρίνη τά διάφορα τού κρέατος 
I είδη. Τά όπωριχ.ά διέχ.ρινε μόνον ¿χ. τού σχή

ματος, ¿προτιμά δέ τόν άρτον άπό τού; πλα
κούντα; καί τά γλυκίσματα. Διά μικρού τίνος 

( τυπωτικού εργαλείου, ήδύνατο νά συννεννοήται 
μετά τών συντρόφων του, εϊτε δεχόμενος έρω- 

[. τήσεις εΐ; τάς όποιας άπήντα διά ζώσης φωνής,
( είτε άπευθύνων αύτό; ¿ρωτήσεις, εί; τά; όποια;
|· άπήντων ¿χ.είνοι γραπτώ; διά τού είρημένου ¿0 - 

γαλείου.
Καλόν βεβαίως ήτο τούτο σχετιχ.ώς, άλλ’ δ- 

1 μω; έχρειάζετο καιρός πολύ;, διότι διά μίαν 
' μόνην έρόιτησιν καί άπόκρισιν ¿δαπανάτο πολ- 

λάκις και μία ώρα. Ίίζητήθη λοιπόν άλλο μέ
σον πρό; ταχυτέραν συνεννόησιν καί επί τέλους 

| είρέθη ότι ήδύνατο νά γράφωσιν εί; τήν παλά
μην τής χειοός του διά τού άκρου τού δακτύ
λου ψηφεϊα τού αλφαβήτου, τά όποια συνδυα- 
ζόμενα κατά σειράν άπετέλουν λέξεις καί φρά
σεις. Κατ’άρχά; τό μηχάνημα ¿πέτυχε·/. Άλλ’ 
άμέσω; έφάνη ότι ό τρόπος ούτο; τόν δυσηρέ- 
στει, διότι Εκλειε τήν χεΐρα παρευθύς καί διά 
διαφόρων μέσων εξέφραζε τήν άντιπάθειάν του 
κατά τού τρόπου τούτου τή; γραφής. Έδοκ.ί- 
μασαν τότε νά τιϋ γράφωσι τά γράμματα ¿πί 
τής ράχεω;, Ενθα ήδύναντο νά είναι καί μεγαλή- 
τερα, καί πραγματικώ; τότε άμέσω; άνεγνώριζε 
τά διάφορα ψηφεΐχ, άπήγγελλεν αύτά ταχέως, 
τά συνέδεεν εί; λέξεις καθ’ όσον έχαράττοντο, 
άπήντα δε εί; άπλά; ερωτήσεις Ετοίμω; καί πριν 
έτι τελείωση ή γραφή των, άμα Εκ τού ήδη γρα- 
φέντος ¿μάντευε τό λοιπόν. Τούτο δέ δχι μόνον 
δεν τόν δυσηρέστει, άλλ’ εκίνει χ.αί τό ενδιαφέ

ρον του χ.αί διά τού μ-έσου τούτου συνωμίλουν 
μετ’ αύτού εις τό Εξής, χ.αί ό Ερημος δέν ήτο 
πλέον Ερημος, διότι εκτός τή; ίχ.ανοποιήσεω; 
τών σωματικών του αναγκών ελήφθη εί; τό Εξή; 
φροντίς χ.αί διά τά; άνάγκα; τή; χ.αρδίας, οί 
δέ δεσμοί τή; συμπάθειας χ.αί τή; άγάπη; συ- 
νεδεσαν αύτόν σφιγκτώτερον μετ’ Εκείνων τών 
όποιων συνεμερίζετο τόν οικιακόν βίον.

Κατ’ άρχάς άκτίς ευτυχίας Εφαίδρυνε διά 
τούτο τήν ϋπαρξίν του. "Οσον περι&ιρισμένη καί 
άν ήτον ή συνομιλία του, άπετέλει δμ.ω; πνευ
ματικήν τινα δοσοληψίαν μ.ετά τών συντρόφων 
του, ήτις εδιδεν εις τό πνεύμα του σκέψεου; ά- 
φορμάς, εθετεν εις κ.ίνησιν τάς νοητικά; του δυ
νάμεις καί έπλήρου τοιουτοτρόπως τό Ενδόμυχον 
κενόν κατά τάς ¿ϊρα; τής μηχανική; του Ερ
γασίας.

Άλλά τό αγαθόν τούτο άποτέλεσμ.α δέν διήρ- 
κεσε πολύ. Τό άθλιον καί νοσηρόν σο'ιμα, τό ό
ποιον Εκ γενετή; καί κληρονομιάς ήτο καχεκτι- 
κ.όν, εδωκε διά προώρου θανάτου τέλος εί; ύπαο- 
ξιν, τήν όποιαν ή δύναμι; τής νόσου είχε κατα
στήσει ελεεινήν. Χρόνιο·/, οδυνηρόν, οχληρόν 
δι’ αύτόν καί τού; μετ’ αύτού νόσημα τών νε
φρών, ήνάγκασε τόν ταλαίπωρο·/, μήνας πρό 
τού θανάτου του, νά παρχιτήση τήν Εργασίαν 
καί πάσαν επιθυμίαν τής ζωή;. Καί αύτή ή ά- 
νάγνωσι; καί ή γραφή έπροξένει τοσούτον κό
πον εις τόν δυστυχή, ώστε δεν ήδύνατο νά κρά
τηση οΰτε αύτό τό μόνον καί Εσχατον νήμα ό- 
περ τόν συνέδεε μετά τού κόσμου. Εις βαθυτάτην 
αδιαφορίαν βεβυθισμένος, είχε ήδη άποθάνει, 
πριν ή ó πραγματικός θάνατος παραλάβει αύ
τόν τή 10 Οκτωβρίου 1808.

Τού μοναισθήτου Νόακ τό παράδειγμα άπο- 
δεικνύει τούτο τούλάχιστον, ότι διά τή; άφής 
δυνάυ.εθα ν’ άναπληριόσωμεν μέρος τι τών βοη
θημάτων τά όποια αί λοιπαί αισθήσεις παρέ- 
χουσιν ήμίν, πρός γνώσιν τής περιβαλλούσης ή- 
μά; φύσεως. Σπουδαιότερο·/ ομω; καί διδακ.τι- 
κώτερον παράδειγμα περί τή; σημασίας τήν ό
ποιαν, εις Εξαιρετικά; τινα; περιστάσεις, δύ- 
ναται νά άποκτήση ή άφή, ό/ς μέσον πνευμα
τική; άναπτύξεως, παρέχει ή μοναίσθητος Δάφνη 
Βρίζεμαν, ήτις Εκ γενετή; διετέ'/ εσε κωφάλαλος 
καί τυφλή, άπώλεσε δέ βραδύτερο·/ καί τήν δ- 
σφρησιν, καί ήτις μόνον καί μόνον τή βο/.θεία 
τή; άφή; άνήλθεν εί; θαυμαστήν άναπτύςεω; 
βαθμίδα, διά τών αγώνων καί τή; ακαμάτου ε
πιμονή; και υπομονής τών παιδαγωγών τ/,;.

Καθ’ <5ν χρόνον ή Δάφνη Βρίζεμαν υπεβλήθη τό 
πρώτον εί; ά/.ριβή παρατήρησιν, ¿φαίνετο 9!·'·: 
ή ΙΟετ,.5· ήτον όμω; πιθανώς πρεσβυτέρα, Ε
πειδή τοιούτων παιδιών βραδύνει συνήθως ή πνευ
ματική άνάπτυξίί, ή δέ πνευματική ¿'/δεικνύει 
ηλικίαν μεγαλειτέραν τή; αληθούς "Εχει δ' 
αυτη Cγιε; Εζωτερικόν, καί πρόσωπο·/ μαρτυρούν
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νοημοσύνην' είναι πάντοτε προσεκτική καί εις 
τήν μελέτην καί εις τήν εργασίαν καί εις την 
δ-.ασκέδασιν, ουδέποτε φαίνεται σκυθρωπή άλλά 
πάντοτε εύθυμος κ·/1 φαιδρά. Δεικνύει έμφυτον 
δεξιότητα, ένδύετα: κομψώς, διατηρείται κα
θαρά και δεικνύει πάντοτε καλήν συμπεριφο· 
ράν. Είναι έπιμελεστάτη, πολλήν δε καταβάλ
λει προσπάθειαν νά κατανόηση δ,τι ά·; τη εί- 
πωσι. Λύσκολον θά ητο \ά εΰρεθή παιδίον, μέ 
πάσα; τά; αισθήσεις του σώας, τό όποιον νά 
έ/η πλειοτέραν κοσμιότητα καί φίλτρον προς 
τούς γονείς, νά ήναι φαιδρότερου καί μάλλον 
ευχαριστημένο·; καί νά νομίζη μεγαλήτερον ευερ
γέτημα την ζωήν.—παρά το πτωχόν τούτο 
πλάσμα, διά τό ό τοίον ό ήλιο; δεν έχει φως, 
ούτε ό αήρ ήχον, ούτε χρώμα καί ευωδίαν τά 
άνθη, ούτε γεϋσίν τινα τά εδέσματα.»

ΊΙ άφή τη; καί διά τυφλήν ακόμη είναι πολύ 
λεπτή. Τούτο δέ καταφαίνεται ιδίως εκ τής 
ευκολία; μεθ’ ή; ή Λάφνη διακρίνει άπ’ άλλή- 
λων τά πρόσωπα τής γνωριμίας της. Εις τήν 
πτέρυγα τού τυφλοκομείόυ εί; τήν οποίαν εύρί- 
σκεται κατοικοΰσι καί 40 άλλαι, μεθ’ ιόν ό
λων ή Λάφνη έχει γνωριμίαν. "Οταν περιπατή 
εί; τινα διάδρομον, αναγνωρίζει αμέσως είτε έκ 
τής δονήσεω; τού δαπέδου, είτε έκ τής κινή- 
σεως τού άέρος, είτε καί εκ τής ακτινοβολίας 
τής Οερμότητος, ότι κάποιος είναι πλησίον της, 
καί τότε δυσκολώτατον είναι νά διαβή, τις χω- 
ρί; νά τόν αναγνώριση. ’Εκτείνει τού; μικρούς 
της βραχίονας καί άμα συλλάβη μόνον χείρά 
τινα, ή Μ·έρο; τι τού ενδύματος, αναγνωρίζει τό 
πρόσωπον καί τό άφίνει νά διαβή ποιούσα ση- 
μείον ότι τό ένόησε.

ΊΙ δίψα τής Λάφνη; πρός μάΟησιν καί ή 
διαρκής προσπάθε-.ά της τού νά συγκρίνη καί νά 
παρατηρή είναι εκπληκτική. Οί μικροί της δά
κτυλοι, ο'ίτινε; έπέχουσιν έν ταύτώ τόπον οφθαλ
μού, ώτό; καί £ινός, εύρίσκονται εις άένναον 
κίνησιν, ώς αί άπτικαί κεραίαι πολλών εντό
μων' πορευομένη μετά τίνος, ού μόνον αναγνω
ρίζει πάν 5,τι κείται εις άπόστασιν ίση·; με τό 
μήκος τού βραχίονός της, άλλά πληροφορείται 
διαρκώ; καί τί ί  συνοδοιπόρο; της πράττει, ά- 
πτομένη κατά πάσαν στιγμήν τδν χειρών του. 
”Αν τις π. χ. όδηγή αύτήν διά τού αριστερού 
βραχίονος, τώ είναι δύσκολο·; νά λάβη διά τής 
δεξιάς του χειρός μολυβδοκόνδυλο·; άπό τού θυ
λακίου του, χωρίς εκείνη νά τό πληροφορηΟή.

Κρίνει πρός τούτοι; ακριβώς περί τής άποτά- 
σεω; καί τή; σχετικής Οεσεως τών διαφόρων 
αντικειμένων' δύναται ν’ άναγερΟή τή; θέσει·;; 
της, νά πορευΟή κατ’ ευθείαν πρός τινα θύραν, 
νά έκτείνη έν καιρώ τήν χεϊρα καί να λάβη τόν 
σύρτην, όπως θά τό έπραττε·; ό έ/ων σώου; Ο
φθαλμό·;;. "Αν προσκρούση με τήν κεφαλήν 
κατά Ούρα;, τήν όποιαν ύπέθετεν άνοικ-ήν, δεν
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αγανακτεί, άλλά ξέει τήν κεφαλήν καί γελά, ώ- 
έάν κατελάμβανεν εντελώς τό κωμικόν τού ε
πιχειρήματος τού νά διέλθη διά. κεκλεισμένης 
θύοας. ΊΙ διαρκής καί ακούραστος χρήσις τών 
χειρών της παρέχει αυτή άκριβεστάτην γνώσιν 
περί πάντων τών έν τή οικία- κεϊτα! που, εις ~ά 
δωμάτια τά όποια επισκέπτεται, νέον τι δέμα, 
ή κουτί, ή βιβλίο·;; τό ανακαλύπτει κατά τήν 
άκατάπαυστον περιπλάνησίν της, ευρίσκει δε ώς 
επί τό πλεΐστον καί σημεϊόν τι βοηθητικόν εξ 
ού μαντεύει καί εί; ποιον ανήκει.

Εις τήν τράπεζαν, όταν τήν προστάζουν νά 
είναι ήσυχος, φέρεται έπιδεξίως, μεταχειρίζε
ται πινάκιον, κοχλιάριο·; καί πειρούνι ώς καί 
πά; άλλος, ώστε ξένος θά τήν εξελάμβανε βε
βαίως ό»; ώραίον εύρωστο·; παιδίον, αν μόνον έ
λειπε·; ό καλύπτω·; τούς οφθαλμού; τη; στενός 
πράσινο; επίδεσμος. "Αν όμως τή έπιτραπή νά 
πράττη ό,τι θέλει, ψαύει άδιαλείπτως τά αν
τικείμενα, εξετάζει τό σχήμα, τή·; στερεότητα 
καί τήν χρήσιν των, έρωτά πώς ονομάζονται, 
καί τ! ωφελούν καί τείνει τοιουτοτρόπως βήμα 
προ; βήμα^πρός άπόκτησιν γνώσεων, μετά πε
ριέργειας άκορέστου.

Ηρός ερωτήσεις καί άλλα; διακοινώσει; ή 
Λάφνη μεταχειρίζεται τό διά τών δακτύλων αλ
φάβητο·; τών κωφαλάλων μετ’ ευκολία; καί τα· 
χύτητος, έκτο; δε τούτου γράφει καί επί χάρ
του ηΰλακωμένου' ή δε μεγάλη τών χειρών της 
δεξιό τη; τή επιτρέπει νά χαράττη καθαρά καί 
ευδιάκριτα τά ψηφεΐα. Πλέκει με ευκολίαν, με
ταχειρίζεται τήν βελόνην έπιτηδείως καί δύ- 
ναται νά κατασκευάση κομψώς βαλάντια καί 
τά τοιαύτα. Ότε πρώτον έπεχείρησαν νά τή 
διδάξουν νά γοάφη, εύρίσκετο εις μεγάλη·; απο
ρίαν, μή εννοούσα τού; διαφόρου; χειρισμούς’ 
ά.μ.α όμως τή έγινε καταληπτόν, ότι διά τού
του τού μέσου ήδύνατο νά συνεννοηθή μακρόθεν 
μετά τής μητρό; της, ή χαρά τη; δεν είχεν ό
ρια. ΊΙσκήθη τότε μ.ετά πάση; έπιμελείας καί 
μετ’ολίγου; μήνα; ήδύνατο πραγματικώς νά 
καταστρώσή επιστολήν άφ’ έαυτή; καί χωρίς να 
τή όδηγήση τι; τήν χεϊρα.

Λ: έπιστολαί τη; εννοείται είναι άπλούστα- 
ται καί δμοιάζουσι μάλλον με σκελετόν ίτ.ι^ο - 
λών. Δύο έκ τών υποτρόφων άδελφαί, καλούμε
να-. Βαίκερ, τά; όποια; υπερηγάπα, άπήλθον εις 
έπίσκεψιν τών συγγενών των" δι’ αυτά; είχε 
κατασκευάσει βαλάντιό·; τι, τό όποιον καί άπε- 
στειλε με τήν επομένη·/ επιστολήν :

«Λουΐζα καί ’Ελισάβετ Βαίκερ.—Λάφνη εί- 
«ναι καλά. Δάφνη θέλει δίδει Βαίκερ σακκού- 
«λαν. ’’Ανθρωπο; θέλει φέρει σακκούλα Ιΐαϊκερ. 
«Λάφνη θέλει κλαίει. Βαίκερ θέλει έρχεται 
«βλέπει Λάφνη. Λρέβη ,/τύλη υπότροφο;) είναι 
«καλά. Λρέβη δίδει αγά ,αϊκερ.—Λάφνη Βρϊ-
«ζεμαν.»
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Ι&υμαστόν είναι τό ιδιόρρυθμον τών συλλο- 
Βν της, καί ό τρόπο; καθ’ 0 ν έ; αναλογία; 
ιΐται εί; εύρεσιν γνωρισμάτων πρός μονιμ.ο- 
ίΐν τών διαφόρων έννοιών. ’Αφού π. χ. ό 

_ά*καλο; είχέ ποτε δαπανήσει έ; όλον μά- 
Βρα διά νά τή κάμ.η καταληπτόν τί σημαίνει 

¡μόνη», εφάνη επί τέλους έννοήσασα τό πραγ- 
; άφού τό ανέλυσε νοερώ; εί; τό «/ ι /α  όνη.» 

¡4·* νά δοκιμάσουν αν πραγματικώς ένόησεν έρ- 
Ιΰί τή έπρόσταξαν νά μεταβή εις τό δωμάτιό·; 
π;καί νά έπιστρέψς / ι ό η / ’ τούτο καί έπραξε. 
[λλά παρευθύ; έζήτησε νά πορευθή μετά τι · 
ι; μικρού κορασιού, καί τούτο έξέφρασε διά 

τή; λέξεω;—«Λάφνη πηγαίνει δ ύ ο -ο η /. ’> "Αλ- 
Ίο τε πάλιν είχε μάθει παρά τίνος τήν λέξιν 
Iιίγαμο;»>, τή: όποία; έζήτησε τήν σημασίαν' 
τή είπον ότι τούτο σημαίνει τό νά μή εχη τι; 
ρναϊκα, ιός παράδειγμα δε τή έφερον παλαιόν 
τινα φίλον της, όστις έσυνείθιζε παρά πολύ νά 

ίζφ 'Όταν λοιπόν κατόπιν προσεκλήθη νά 
ήση τήν λέςιν «άγαμος», έγραψε·;—«Άγα- 

,. όχι έχει γυναίκα καί καπνίζει.»
Τά παραδείγματα ταύτα μαρτυοούσιν ότι ή 

Βρνη έσυλλογίζετο καί έν γένει έμάνθανε καθ’ 
ρύπον καί τά κωφάλαλα παιδία' ιό; εκείνα 
.¡χειρίζεται καί αύτη τά ρήματα άπροσώ- 

ίως, αί δε φράσεις τη; παρουσιάζουσι μεγά- 
Μν μονοτονίαν. Εί; ταύτην όμω; αί σιυματι- 
ιΤι ίρέξει; δεν ΰπερίσχυσαν ώς παρά το!; κω- 

ιάλοις, επειδή έλειπεν ό διά τών αισθήσεων 
ίσμός. Λ·.ά τούτο τό παιδίον έζήτει νά ο άγη 
. σπανιώτερον, ή τα λοιπά συνομήλικά του,

—ίότι ένεκα τή; έλλιπούση; γνώσεως δεν διέ- 
κρινε τό ευάρεστο·; τών ενδυμάτων καί έστερείτο 
έεομένω; τή: αισθητικής άπολαύσεως, τήν ό- 
ϊοίαν άλλα παιδία δοκιμάζουσιν έν(~; τρώγουσιν 
Κ*ί·;ουσιν. Ώς έκ τούτου δε έφέρετο μάλλον 
;*?ό; τόν πνευμ.ατικόν κόσμον καί τά; έκ τούτου 

>λαύσεις, καί τοιουτοτρόπως τό αυτό δυστύ- 
ίάμχ τό όποιον διεκώλυε τήν πνευματικήν της 

I «άπτυξιν άφ’ ενός, τή έπέβαλεν άφ’ετέρου με- 
Υ*λητέραν πρός αυτήν κρίσιν καί επιθυμίαν.

Τά δύο ταύτα παραδείγματα άποδε-.κνύου- 
| ότι, καταλλήλως παιδευομένη, μία μόνη 
| Βθησ-.ς δύναται νά προσαγάγη ποικίλη·; εί; 

•ό πνεύμα τροφήν, έκτός δ: τούτου μ.αρτυρού- 
ότι ή φαιδρό τη; καί ή εσωτερική ευχάριστη · 
δέν έξαρτώνται τόσον, όσον κοινώς νομίζεται,

1 τών εγκοσμίων αγαθών, άλλά μ.άλλον άπό 
τήν διάθεσιν τήν ψυχικήν.

Έ ν ΊΙν ικ λ ξ 'ι.) . I. Κ. Συ.

Κκπά τόν κ. Ταίυλορ £ά; αί γλώσσα·, έξακο- 
"̂■»θώσι διαδιδόμ εναι κατά τήν αυτήν καί σή- 
Κδρον αναλογίαν, μετά · αιώνα ή μεν άγ-

| Υάιχή Οά λαλήται υπό ό εκατομμυρίων ψυ-
Χδν. ή Γερμανική υπό I 2 4 καί ή Γαλλική ΰπό 72. 

τυ.Μο: *·—Ι8Τί.
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Έ ν  Ά θ τ ,ν α ι ; ,  Ι0 ;2 '2  Α ύγουστου  1 8 /7 .

Είχον ακούσει ότι έν Χαλκίδι Μουσουλμάνοι 
καί Ιουδαίοι συζώσιν έν πληρεστάτη ίσότητι Κ|ϋ 
7 ενοτάτη φιλία μετά τών Ελλήνων, ΰπό τό σκή
πτρο·; τή: Α. Μ. τού χρι-γιανικωτάτου βασιλέω; 
Γεωργίου τού πρώτου. Άπεφάσισα λοιπόν νά πα
ρατηρήσω ίδίοις όμ.μασι τό περίεργον τούτο φαι
νόμενο·; καί πρός τόν σκοπόν τούτον άνεχώρησα 
μίαν πρωίαν έκ Θηβών, έπιβάς τής ταχυδρομι
κή; άμάξης. Κατ’ άρχάς ή όδός ημών, διατέ- 
μνουσα τήν κοιλάδα, οΰδεν είχε τό λίαν αξιοση
μείωτο·;. ’Αλλά μετ’ οΰ πολύ άνερριχήθημεν εις 
τήν κορυφήν τού όρους, ένθα φαίνονται ετι τά 
έρείπια ενός «ταμπουριού», όπερ, κατά τήν έ- 
πανάστασιν, οπλαρχηγός τις ΰπερήσπισεν επί 
μακρόν χρόνον κατά τών έν τή κοιλάδι Τούρ
κων. Άλλ’ ομολογώ οτι δεν παρείχον μεγάλη·; 
προσοχήν εις τάς ηρωικά; διηγήσεις τών συνοδοι
πόρων μου, διότι κατεβίβρωσκον διά τών όφθαλ- 
μών μου τό ενώπιον μου άνελισσόμενον πανόραμα, 
— τά ΰψηλά όρη τής Εύβοια; 7 'ίλβοντα έκ μαρμά
ρου, τόν Εύριπον αποτελούν τα οίονεί υδατίνην ά- 
λυσιν, τήν χιονοσκεπή κορυφήν τών Δελφών καί 
πέρα τόν κόλπον τού Βώλου καί τό ΙΙήλιον κε- 
καλυμμένον ΰπό δασών καί χωρίων. Κατ’ ευ
θείαν ενώπιον ημών ύψοϋτο ή Χαλκίς, περιποι- 
ούσα τιμήν εις τού; 'Ενετούς, ο’ίτινε; καί αυτόθι, 
ώς έν πάση γή, ήν κατέκτησαν, κατέλιπον ανε
ξίτηλα τή; διαβάσεώς των ίχνη. ΊΙ πόλις έχε: 
έν πολλοί; τουρκικόν καί έν πολλοί; ελληνικόν 
τύπον, άλλ’ είναι κατ’ ουσίαν ενετική. Τά έκ 
φαιού λίθου τείχη, άτινα περικυκλούσιν αύτήν, 
—ροκύπτοντα έκ τή; θαλάσσης, μαρτυοούσιν έκ 
πρώτη; οψεω; ότι καί ή Χαλκίς ητον κτήμα 
τή; νύμφης τής Άδριατικής. ’Επί τών προμα
χώνων ΰψούτο άλλοτε ή ημισέληνος καί νύν ό 
ελληνικό; σταυρός, άλλά τό αληθές έμβλημα τής 
πόλεω; είναι ό πτερωτό; λέων τού Άγιου Μάρ
κου. Τό θέαμα είναι γραφικώτατον. Τά παχέα 
ένετικά τείχη καί οί ισχυροί πύργοι, οί υψηλοί 
μιναρέδες, έξ ώ·; εί; καί μόνος χρησιμεύει ετι 
πρός προσευχήν, καί αί νεώτεραι ελληνικαί οι
κία-. διηγούνται άφώνως τήν ιστορίαν τή; Χαλ- 
κίδος. Ώ ; έν όνε!ρω διέρχονται προ τών οφθαλ
μών αί διάφορο: περιπέτεια: πόλεως, ήτι; άπό 
αθηναϊκή; αποικίας, άπό πρωτευούση; τού βασι
λείου τού Χεγροπόντε, άπό έδρα; τού Καπιτάν- 
πασσά, κατέστη νύν παράρτημα τού ελευθέρου 
ελληνικού βασιλείου.

Λιελθών τήν αιρετήν γέφυραν, ήτι; άνηγέρθη 
πρό τινων δεκαετηρίδων, ούχί όπ&>; κωλύη τήν 
είσοδον εχθρών, άλλ’ όπως έπι-ρέπφ τήν δίοδον 
πλοίων, εύρέθην εντός τών τειχών τή; Χαλκίδος. 
Καί αυτόθι με περιέμενεν ή φιλοξενία, ήν ευρί
σκει ό περιηγητής έν πάση ελληνική πόλει πλήν
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τών ’Αθηνών, ένθα. ή πρόοδος του πολιτισμού 
κατέστησε την άσκησιν τοιούτων αρετών αδύνα
τον. ΊΙ θέα των όδών είναι λίαν αξιοπερίεργο;. 
Ερειπωμένα τουρκικά «παλάτια» καί κομψαί 
λληνικαί οικίαι ΐστανται έγγύ; άλλήλων, έν 

παση όε πλατεία ύπάοχουσι τζαμίζχρησιμεύον- 
τα ο»; στρατώνες, ν) ως άλλα δημόσια κτίρια. 
Λίθινοι τουρκικοί μ,ύδραι κοσμούσι τά πρόθυρα 
ελληνικών έπαύλεων' έν μέσω δέ των ενετικών 
φρουρίων καί φυλακών υψούνται νεοελληνικά! 
οικοδομά!. Έτον ημέρα Ιορτάσιμο; καί πάντε; 
σχεδόν οί κάτοικοι ήσαν συνηγμένοι ει’ς τήν α
γοράν, ένθα πωλούνται εύθηνά ευρωπαϊκά εμπο
ρεύματα. θ', πλείστοι τών εμπόρων ήσαν ’Ιου
δαίοι' άλλ’έν Χαλκίδι οί Ιουδαίοι δεν είναι 
πλούσιοι ώς αλλαχού, αλλά πενέστατοι, τούτο 
δε, διότι ή ικανό της των ευρίσκει λίαν περιωρι- 
σμένον στάδιον. ’Λνηκουσιν εί; οΐαν οί ’Ιουδαίοι 
τής Θεσσαλονίκη; φυλήν, είναι δηλονότι απόγο
νοι Ισπανών ’Ιουδαίων, ζητησάντων κατά τάς 
αρχά; τής ΙΖ' Ικατονταετηρίδο; έν Τουρκία 
προστασίαν κατά τη; μισαλλοθρησκεία; τών 
χριστιανών. Εί; ρακένδυτο; οπωροπώλη;, μεθ’ 
οΰ συνωμίλουν, άκούσας ότι ή μην ’'Αγγλο;, 
«δύο έκ τών πρώτων άνδρών τή; ’Αγγλίας, εί- 
πεν, ο Ί ’ότσιλδ καί ό Λισραέλης, είναι ’Ισραηλΐ- 
ται». Είς καί μόνος Ιουδαίος διετύπωσε παρά
πονου τι κατά τών συμπολιτών του. ΊΙτον οί- 
νοπώλης τις, απαίσιος τήν θέαν, όστις έπειράθη 
νά με πείση οτι οι έφεδροι διήρπασαν τό έργα- 
στήριόν του' άλλ’ οτε έ-ίεσα αυτόν δι’ ερωτή
σεων, ώμολόγησεν έπί τέλους ότι εί: καί μόνο; 
στρατιώτης έπιεν οίνον έν τώ εργαστήριο» του 
καί άνεχώρησε μή πλήρωσα;. Ό ολικό; πληθυ
σμό; τής Χαλκίδο; ανέρχεται εί; 1 1,133 ψυχάς. 
Ές αυτών ’Ιουδαίοι είναι μόνον 2 I 4, διηρήμένοι 
είς 41 οικογένεια;. ’Εν τή σχολή τών άπορων 
παίδων έξ 03 μηθητών 17 είναι Έβραιόπαιδες. 
Οΰδαυ.ού διέ/.ρινα ϊχνο; τι διωγμού τών ’Ιου
δαίων, ΰπυμιμνήσκον τήν όπόθεσιν τού ΙΙατσι- 
φίκου. ΊΙ συναγωγή, ·?,·» έπεσκέφθην, διατελεϊ ό- 
λω; ανενόχλητο;' οι δε ’Ιουδαίοι, καίπερ πιεζό- 
μενοι υπό πενία;, άνομολογούσιν ασμένως τά; 
φιλοδίκαια; προθέσεις τή; κυβερνήσει.»;, ΰο’ ήν 
ζώσιν.

Έν τή άγορα συνήντησα καί τινα; τών πρω
τευόντων μουσουλμάνων, τόν Χαλίλ-Έφφένδην, 
ενα τών πλουσιωτάτων Χαλκιδέων, ενοικιαστήν 
τών φόρων, άνύρα κιιούντα φθόνον μάλλον, ή 
αποτροπιασμόν, τόν Τούρκον πρόξενον, νεανίαν 
τινά σπο'.δάζοντα τήν διπλωματίαν έν Κων- 
σταντινουπόλει καί άλλους πολλούς. ΙΙάντες. 
πλήν τού νεαρού φοιτητού, έξέφρασαν έκ συμ
φώνου ευαρέσκειαν έπί τή πολιτική καί κοινωνική 
αυτών καταστάσει. Ό  φοιτητής άφ’ ετέρου, με 
ωδήγησεν εί; τό τζαμιού. Ό αριθμός τών μου
σουλμάνων έν Χαλκίδι έλαττοΟται όσημέραι. Οί

νέοι απέρχονται είς Κωνσταντινούπολή ίζητοον
τε ς τύχην' τά δέ κοράσια μένουσιν άνύπανδρ* 
διότι οΰδεί; τολμά νά νυμφευθή πλείονα; γυναί
κας. ΓΙρος τό παρόν υπάρχουσιν έν Χαλκίδι μό
νον ( ¡ 8  μουσουλμάνοι' άλλ’ ένεκα τού σχετικού 
αύτών πλούτου ή θέσις των είναι επίζηλο-, 
"Αγγλος τις, διατριβών έν τή πόλει, μοί είπεν' 
“Είναι οί ευτυχέστεροι άνθρωποι τού κόσαου». 
Ένδιαφέρονται ζωηρώς εί; τά δημοτικά πράγ- 
μ.ατα' οι δ’ Έλληνες σκοπεύουσι, κατά τά; 
προσεχείς έκλογάς, νά έκλέξωσιν έ'να έξ αύτών 
δημοτικόν σύμβουλον. ΊΙ μουσική παιανίζει 
πάντοτε καί τουρκικούς ύμνους πρό; εύχαρίστη- 
σιν τών μουσουλμάνων' έν γένει δε δαψιλεύεται 
αύτοί; πάσα ένδειξις τιμής. Ό ιματισμός καί οί 
τρόποι των είναι τουρκικοί' συνδιαλέγονται δε 
πρός άλλήλους τουρκιστί, δεν ζώσιν όμως έν κε- 
χωρισμένη συνοικία. Μετά μεσημβρίαν έπεσκί- 
φθην Όθωμανίδα τινά, όνόματι Δουδούν. Ίΐ 
γυνή αύτη είναι άξια ένδιαφέροντος. θυγάτηρ 
χειρούργου, έςασκεϊ τήν επιστήμην τού πατρός 
της μετά τοσαύτης επιτυχίας, ώστε οί "Ελλη
νες ιατροί τή; πόλεως είναι ήναγκασμένοι ν’άρ- 
κώνται εί; τά περισσεύματα τή; πελατείας της' 
καί Ομως, είρήσθω τούτο πρός τιμήν των, καίτοι 
ή άνευ διπλώματος έξάσκησις τής επιστήμης εί
ναι άπηγορευμένη, εις ούδέν πρσέβηαν μέτρον, 
όπως έμποδίσωσιν αυτήν. Οί πελάται τη; είναι 
μουσουλμάνοι καί χριστιανοί (έν οίς καί είς 
’ Αγγλος !' τούς δυστροπούντας δε περί τήν α
πό τισιν τής πληρωμής έγκαλεϊ ή Λουδού είς τί 
ελληνικά δικαστήρια δι’ Ελλήνων δικηγόρων. 
Ευρον τήν Κυρίαν Δουδούν καθημένην εγγύς τού 
συζύγου της, όστις είναι έπίση; χειρουργός, 
καί φέρουσαν τό γιασμάκιον. Με έδέχθη μετά 
πολλή: εϋπροσηγορίας καί μοί ώμίλησε περί τών 
θυγατέρων της, ών ή άποκατάστασις είναι λίαν 
δύσκολος. Άπαντώσα εί; τά; ερωτήσεις μου, 
ώμολόγησεν ότι δεν δύναται νά κατίσχυση τών 
θρησκευτικών της προλήψεων έπί τοσούτον, ώ
στε νά έπιτρέψή αύταίς νά συζευχθώσι μετ* 
χριστιανών.

ΊΙ ειρηνική συμ.βίι.»σις τών μουσουλμάνων τή; 
Χαλκίδο; μετά τών συν.πολιτών των είναι σή
μερον όυσχερεστέρα ή άλλοτε, διότι ή πολι; 
βρίθει νεοσυλλέκτων περισυναχθέντων πρός κα
ταστροφήν τών ’Οθωμανών καί ατό ποωΐας «ΖΡι 
νυκτός άντηχούσι στρατιωτικά προστάγματα- 
Καί αύτών τών εορτών δεν είναι δυνατόν να 
συμμετέχωσιν οί μουσουλμάνοι, έφ’ όσον πανί" 
γυρίζονται ώ; επ’ εσχάτων. Τήν νύκτα τή; ε* 
Χαλκίδι διατριβή; μου ή άγορά έπληρώθη /.όρευ- 
τών χορευόντων τήν πυρρίχην Λί κινήσει; αυ
τών μετείχαν θεατρική; χάριτος. 'Ω; μούσι» 61 

έχρησίμευον ημίγυμνοι Αθίγγανοι κρούοντε;»*' 
κόφωνα όργανα' εγγύ; δέ 73 μέλη τού Ίερου 
Λόχου τών Θηβών έψαλλον πολεμικά άσματα·
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ΊΙ σκηνή αύτη θά ήρέθισε βεβαίως τά μέγιστα 
Β νεϋοα τών ευσεβών μουσουλμάνων, 

χήν επαύριον, περί τήν δευτέραν ώραν μετά 
»^ιβρίαν, επέβην σιτοφόρου πλοιαρίου, κατε- 

5λευσα τόν Εϋριπυν μετά τού ρεύματος, διήλ- 
||ον πρό τή; Αύλίδο; ευτυχέστερο; τού Άγαμέ- 

νο: καί μετά είκοσιοκτάωρον ομηρικόν πλούν 
υροβόλησα εί; τόν ΙΙειραιά. Έκ τού τα'ει- 

5ίον μυυ ούδεν έδιδάχθην καινόν, διότι, καί πριν 
Ητι καταλίπω τά; Αθήνας, έγίνωσκον ότι οι 
Τούρκοι είναι ο»; οί λοιποί άνθρωποι καί ότι 
■Ελληνε; είναι λαό; προηγμένο; καί φιλελεύ- 
^3ος, πολλά μεν παθών παρά τών Τούρκων, ά- 
Κλλαγμένος όμω; τού άντιτουρκικοδ φανατι
κού, ΰφ' ου κατέχονται οί μ.ηδεμίαν ή έλαχι- 
σ'την εχοντε; γνώσιν τή; ’Ανατολή; . 1

ΚΕΡΙ ΤΙ1Σ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Αί α ρ χα ιο λ ο γ ικ ο ί ερ ευ να ι, α ί α τ ό  τι·.ων έτΐόν έν ερ -  
| Β μ ε ν α ι 'έ ν  Ο λ υ μ π ία  ν $  πρω τοβουλία  τ ή :  Γ ερ μ α 'Η - 

ίή:’ Κυβερνήσει«; κ α ι υ π ό  τήν ιδ ια ιτέρ α ν  προστα σ ίαν 
Μ  υιλομούσου τ ή ;  Α υ το κρ α το ρ ία ; εκείνη ; δ ια δ ό χ ο υ , 
¿πεκάλοψαν α ρ ισ το υ ρ γή μ α τα  γ λ υ π τ ικ ή : ,  βά σει; μ ε -  
γάλοπρεπ&ν ο ικ ο δ ο μ ώ ν , π α ρ εχο ύ σ α ; νύ ;ιν  τ ώ ν  κ α -  
Μ .ων' τ ή ;  α ρ χ α ιό τ ερ α ; Ε λ λ η ν ικ ή ;  α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή :, 
κ ι  !πι·’ραφ ά; π α ν τ ο ία : ,  ά π ο τελ ο ύ σ α ; π ο λ ύ τ ιμ α  εϋρτ, - 
(ΐατα διά τή ν  μ ελέτη ν  τ ί , ;  Ε λ λ η ν ικ ή ;  φ ιλ ο λ ο γ ία ;. Αλλ 
ο,τι σπουδαίο*; πρό  π ά ν τω ν  ενόιχφ έρει τά ; ισ το ρ ικά , 
ίτ ισ ιή μ α ; ε ίνα ι τό  φ ώ :,  ο π ερ  α! άνασ καφ α ϊ τώ ν  Ό -  
Ε ια ίω ν  έπ ιχεο υ σ ιν  ίπ 'ι  τό  π α νελλή νιον  έ κ ε ΐ/ο  ιορυμα- 
ίι'αΰτοΟ α! Έ λ λ η ν ε ; ,  κ α ι δ ι’ αϋτοΟ π ρ ό  π ά ν τ ω ν , κ α 
τέστησα < τόν σύνδεσμον καί έ ζω ο γ ό .ο υ ν  τή ν  ΐοεαν τ ή ; 
έΟνική: α ύ τώ ν  έν ό τη το ; κ α τά  τρ ό π ο ν  δ λ ω : π ρ ω τ ό τ υ -  
αον, οϋ π α ρ ά δ ε ιγμ α  δεύτερον ούδαμοΟ τ ή ;  γ ή ;  π α ρ έ 
χει ή ιστορία* δ ιά  τού  εύγενοΟ ; μέηου τ ή ;  ά μ ίλ λ η ; 
ια ι τών κοινώ ν α γώ νω ν, έν τ ή  τ έ χ ν η  κ α ι τοΤ; γ ρ ά μ μ α -  
91» ίδ ίω ;, ο ί ή μ έτερ ο ι π ρ ό γο ν ο ι ί';εδήλουν τη ν  συνειδη- 
«IV τή; ένό τη το ; αύτώ ν ώ ;  "Ι.Ο νου; α π ένα ν τ ι π α ν τ ό ; 
Αλλοφύλου σ το ιχ ε ίο υ , καθ’ δν χρ ό ν ο ν  τή ν  π ο λ ιτ ικ ή ν  
» τώ ν  ένότη τα  ούδε μ έ χ ρ ι ;  ο μ ο σ π ο ν δ ία ; γ ε ν ικ ή ; σ υ ν ή -
νϊσιν νά τ:ιο«γά |ϋ> 3 '.ν .

Ρ  Ε π ό μ ε ν ο ν  ή το  τ ά ;  α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ά : ε κ ε ίν α ; μ ε λ ε τά ; 
έπακολουύήση ό π ό θ ο ; π ρ ό ; άκριβεστέραν έ ;ερ ε ύ ν η -  

«ιν τοΟ μο ιρα ίου  τ έ ρ μ α τ ο :,  οπερ  τά  Ο λ ύ μ π ια  εϋρον, 
π 2ν ανθρώ πινον . Ί Ι  έρευνα α ύ τη  ένδε ίκνυ τα ι τοΤ; 

άοφοΤ; τω ν ’Ο λ υ μ π ίω ν  α ρ χ α ιο λ ό γ ο ι;  τόσο» μ ά λ λ ο ν , κ α θ ’ 
Μον α ύ τη  θέλε ι συντελέ'σει ε'ι; καΟ οδήγησιν α ύ τώ ν 
**ρ'ι τού σ υ σ τή μ α το ; κ α ι τοΰ τρ ό π ο υ , καθ’ δν όφ είλου- 
«> >' άκολουΟήσωσι τά ; ερ γα σ ία ; αύτώ ν Ι Ι ώ ;  κ α ι π ό τε  
κ« :υ τρ ά φ η σ α ν  τά  ’Ο λ ύ μ π ια ;  Έ νσ εΙρ ά  μ ελ ετώ ν , ο η μ ο -  
«ιευύεισών δ ιά  τ ή ^ ιΈ φ η υ ε ρ ίδ ο ;  τ ή ;  Λ ύγούς-η ;,π6  Ά δ ο λ -  
ί« ; Ι Ιέ τ τ ι/ε ρ , ΗουΙΙΪι-ΙιΟΓ, -επ ιλαμβάνεται του  Ο έματο;. 
Κατ’ α υ τό ν , ή κ α τα σ τροφ ή  τώ ν  ’Ο λ υ μ π ίω ν  δέν επήλΟε 
*»ρίω; έ ;  ανθρω πίνω ν -χειρώ ν, ούδ’ ε ΐν α ι α π ο τέλ εσ μ α  
πλημμύρα; τ ώ ν  ύδάτιυν -ο ύ  Ά λ-φ ειοΰ , η κ α τα χ ω σ ε ω ; 
?>ά τ ώ ν ’ συμ παρασ υρομ ένω ν π α ρ ' έκ ιίνο υ  ύ λ ώ ν , κ α ίτο ι 
ρ δ α ιω μ ένο ν  ε ΐνε ο τ ι α ί π λ η υ μ ϋ ρ α ι επέρχονται^, όσά- 

κατά χ ρ ο ν ικ ά ; π ερ ιό δο υ ;, ή  καταβόύρα ή συνδέουσα 
-ά δδατα τ ή ;  λ ίμ ν η ;  τοϋ Φ-ενεοΟ μ ε τ ά  τού ’Α λφ ειού , 

τ η ; ένερ γε ία ; τω ν  στοιχείο»/ κ α ύ α ρ ιζο μ έν η , δ ίδει 
δίοδον ε ί ; - ά  ύδατα  έκεΤνα.

Τή; όλη; τοϋ Βέττιχερ πραγματεία; δυσαναλόγω; 
*ρό; τόν χώρον τή; Έ σ τ ία ; υυση; εκτενοϋ;, παρατι-

■  *· · ϊ * « ϊ * . \ μ - ν . .  · . · »  π.,· ι ιτ .  τ ι  ·Χ  ΊΙ.««}»:··

■!

ΟΙμεΟα ενταύθα ά π ό σ π α σ υ α  μ ό νο ν , a  φορώ ν ε ί; τό ν  -χρό
νον κα ί τρ ό π ο ν  τ ή ;  τώ ν  ’Ο λ υ μ π ίω ν  κα τα σ τρ ο φ ή ;.

2. Σ .

Ή ρέμα, βήμα πρός βήμα, ή νέα Οεύτης κα- 
τέκτησϊ τόν κόσμον. Καίτοι έπί Κωνσταντίνου 
ήδη ο χριστιανισμό; άνεκηρύχθη ό»; δόγμα τής 
πολιτεία; έπίσημ.ον, τό πλεέστον τών κατοίκων 
τής Ί ’ωμα'ϊκής αυτοκρατορία:, κρύφκ ή φανερά, 
ένέμενον εις τήν τεαλαιάν αύτών -ίχιν. Έπί Ίου- 
λιανού μάλιστα πλήρες, καίτοι βραχύ, ανέκτη
σαν οί άρχαϊοι θεοί έν Έλ.λάδι τό κράτος οι 
δ: διάδοχοι τούτου Ίοοιανός, Ούάλενς καίΐ'ρα- 
τιανό; δέν παρεβίασαν τήν συνείδησιν τιύν λαών 
αύτών, εί καί ό πρώτο; τούτων έν έπιγραφή 
σωζομένγ, έν Κέρκυρα καυχάται, ότι κατε7 ρεψε 
τού; ναού; τών Εθνικών.

Άλλως προσηνέχθη τού Γρατιανού ό διάδο
χος. Θεοδόσιος ό Λ' ήοξατο τή; πρώτη; τών Ε 
θνικών καταδιώξει«; μετά ζήλου νεοφώτιστου 
καί μετά τής ζωηρότητος τού ρέοντος il·, τά; 
φλέβα; αυτού Ισπανικού αίματος. Οί νόμοι, ού; 
ό φανατικό; ουτος, οργανον γενομενο; τής Ορ
θοδοξίας, έξέδο»κε κατά τιΤ»ν όπαδων τής αρ
χαίας πίστεως, διατηρηθέντες έν τώ Θεοδοσια- 
νώ κώδικι, άποτελούσι μνημεϊον τών τεχνασμά
των, τών τεθέντων είς ενέργειαν, όπως προση- 
λυτίσωσι τού; "Ελληνα; υπέρ τού δόγματος 
τής άγάπης. Άφηρέθησαν άπό τών ιερέων τά 
προνόμια, άπό τών ναών τά εισοδήματα, άπό 
τών οπαδών τού αρχαίου δόγμ.ατο; τ’ άξιώμ.ατα 
καί αί θέσει;- άπηγορεύθη ή αρχαία λατρεία 
έπί ποινή θανάτου. Καί ομ.ως οι οπαδοί ταυτης 
άντέστησαν' τόσον αποβαίνει τώ άνθρωπο» δυ
σχερές καί ακατάληπτου τό Οεωρήσαι αίφνης 
άσεβές καί άνίερον ό,τι έπί αιώνα; έπίστευσεν 
ό»ς ιερόν καί θειον.

Τά ονόματα τών χριστιανών τό»ν πεσόντων 
ό»; θύυ.ατα τής πίστεως αύτών έκληροδοτήθησαν 
εί; τούς μεταγενεστέρου; αιώνας, τά ονόματα 
όαιυ; τών άνδρών εκείνων, οι όποιοι έπι Θεοδο
σίου καί τών υιών αυτού ομοίως χάριν τής εαυ
τών πίστεως καί καθ’ όμάδα; πολλάκις ΰπέτη- 
σαν τόν θάνατον, έτάφηιαν υπύ τά έρείπια τ ών 
άνατραπέντων αύτών ναών.

Έπί Θεοδοσίου κατέπεσε και τό έσχατον ά
συλο·» τού κοινού τών Ελλήνων Εθνικού βίου, 
ή πανηγύρι; τών ’Ολυμπίων. Έν ετει 303 μ. X. 
έτελέσθη αύτη διά τελευταία·» φοράν. Ίίδη εί- 
χον πρό χρόνων καταπέσει οί φραγμοί, οι άπα- 
γορεύοντε; παντι μή "Ελληνι τήν εις τούς ά- 
γώνας είσοδον. Αρμένιόν τινα Άρδάβαζδον εύ- 
ρίσκομεν ιυς πρωτεύοντα τών αγώνων άθλητήν. 
Είτα έπήλθεν ή άπαγόρευσις τού Αΰτοκράτο- 
ρος, καί σύν αυτή έν ετει 393 ή 394 ί  εις Κων
σταντινούπολή υετακόμισις τού περιωνύμου εκ 
χρυσού καί ελέφαντα; αγάλματος, τού θαύμα
τά; εκείνου τής πλαστικής, οπερ ί θεμιστίων
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εννέα ακόμη έτη πρό τή; είρημένη; εποχή; βέ
βαιοί, ΟΤΙ είδεν εν τώ ναώ του Όλυαπίου Διός. 
’Επληρώθη τότε ή απαγωγή, ή άπειληθείσα τώ 
άγάλματι τον πρώτον ήδη μετά Χριστόν αιώνα, 
°τε ί πχράφρων Καλιγούλχς έζήτησε vi τό με- 
τχφέρη ει; 'Ρώμην καί θέση τήν ί^ίαν κεφαλήν 
αντί τής εύκόμου κεφαλή; τού Διός. Φοβειά 
τ·?,; θεότητος σημεία έκώλυσαν τότε τόν απε
σταλμένου από τ?,: βεβηλώσεω; εκείνη; Τό πο
λύτιμον εργον μετηνέχθη είς τήν προτεύουσαν 
τοΰ Βυζαντίου, ένθα κατά τήν αξιόπιστου του 
Κεδρηνοΰ μαρτυρίαν επί πολλά ακόμη έτη ?- 
στχτο έν τώ μεγάρω τοΰ Πατρικίου Λχύσου 
παρά τήν μεσαίαν τών τριών τοΰ ανατολικού ά- 
στεος μεγαλαπρεπών όδών, μεταξύ τής ανατο
λική; πλευρά; τής αγορά; τοΰ Κωνς-χντίνου καί 
τοΰ διοικητηρίου. Καταστρεπτική πυρκα ά άπε- 
τέφρωσε τό αριστούργημα τών ’Ολυμπίων ι/.εθ’ 
ολοκλήρου τμ.ήμχτο; τή; πόλεω;.

Ενεκεν όμως τής απαγωγή: τοΰ αγάλματος 
δεν πρέπει νά ϋποθέσωμεν, ότι διεκόπς ή ε παυσε 
καί ή έν τώ ναώ τοΰ θεοΰ λατρεία. Έκεί ο 
Ζευ; δεν έλατρεΰετο εν τή εικόνΓ τό δε άγαλμα 
αυτού ητο άπλοΰν αφιέρωμα, οπω; καί τό τής 
’Αθήνα; έν τώ Παρθενώνι.

Δυο έτη μετά τού; τελευταίου; ’Ολυμπία - 
κούς αγώνας έπήλθεν ή εισβολή τών υπό τόν 
Άλάριχον Γότθων ει; τήν Πελοπόννησον. *Αν τό 
άγαλμα έμενε·/ ετι ει; τήν θέσιν του, δεν ήθε- 
λον φεισθή αυτού αί βέβηλοι χεϊρε; τών βαρ
βάρων, οι όποιοι κκτεσκήνωσαν εγγύτατα τοΰ 
Ναοΰ επί τοΰ οροπεδίου τής Φολόης, όθεν έξε- 
διώχθησχν υπό τοΰ Στιλίχωνος. Λυσκόλω;, ενε- 
κεν ελλείψεω; πηγών, δόναται νά όρισθή, πόσα 
τότε έργα τή; αρχιτεκτονική; καί τή; γλυπτι
κής κατεστράφησαν. Ό Έρζβεργ (Herizherpr 
δέχεται, οτι τότε ήδη κατεστράφησαν άπασζι 
τών 'Ολυμπίων αί οικοδομά1., εξαιρέσει ίσως 
(/.όνον τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός.' Άλλ’ άν 
τι; άναλογισθή, ότι τοΰ Άλαρίχου ή επιδρομή 
απεολεπε μ.άλλον ει; ληστρικήν λεηλασίαν ή εί; 
κατάκτησιν νέα; πατοίδος, οτι ολίγον μόνον 
χρόνον διετηρήθη αΰτη έν Ίίλιδι καί ότι τέλο; 
ναοί, ων έκαστο; κίων έζύγιζεν εκατοντάδα; ς-α· 
τηρων, δεν συντρίβονται διά τοΰ κονδύλου, ούδε 
θερίζονται διά τοΰ ξίφους, θέλει ένδοιάσει νά 
δεχθή καθ’ ολην αύτοΰ τήν εκτασιν τον ισχυ
ρισμόν τοΰ σοφού ιστορικοΰ, καί αν μετ’ αύτοΰ 
ποός στιγμήν παραδεχθή, οτι oí Ά ρ ι α  yol Βυ- 
ζιγότθοι μετά μανία; έτράπησαν έπί τήν συ7 η- 
ματικήν καταστροφήν παντός ίχνους τοΰ κλασ
σικού βίου' ένιρ μάλλον ούτοι κατά τοΰ Ελλη
νικού καθολικισμού ή κατά τοΰ αρχαίου δόγν.α
τό; έπάλαιον.

Βέοαιον όπω; δήποτε είναι, ότι ό ναό; τοΰ 
Ολυμπίου Διό; δεν επαθε κατά τήν πεοίστα- 
σιν ταύτην (30.)—397), διότι, ώ; πληροφορεί

ό σχολιαστή; εις Λουκιανόν, έ σώζε το ουτο; ό- 
κόμη έπί Θεοδοσίου τοΰ Β'. Ό  αύτοκράτωρ 0ΰ- 
το; διά διατάξεώ; του τή; 13 Νοεμβρίου 426 
ένετείλατο τήν καταστροφήν παντό; έν τή Βυ
ζαντινή Αυτοκρατορία σωζομένου τή; άρχ«(„. 
λατρεία; ναού, καί δι’ αυστηρότατης τού μέτρο« 
τούτου έκτελέσεως έπήνεγκε θανάσιμον τρ*0υι* 
ει; τόν άρχαΐον βίο-/' έπ’ αϋτοΰ, κατά τήν δ»ίο 

μνησθείσαν πληροφορίαν, «έκάη» ό έν Όλυμπος 
ναό; τοΰ Διός.

"Αν τι; λάοη ΰπ’ όψιν, ότι 5 ναό; κατά τό 
πλείστον ήν λίθινο;, έκ ξύλου δ’ έν αύτώ βδ- 
οαίω; κλίμακες μόνον, δοκοί καί εσωτερικά· τών 
τοίχων επενδύσει;, θέλει έξ ανάγκη; δεχθή, ότι 
καί είς ταύτην τήν καταστροφήν άντέσχον ο! 
τοίχοι καί κίονες αύτοΰ, καίτοι εμεινεν ουτο; 
ήδη έρημο:, άστεγο; καί κηλιδωμένος έκ τον 
καπνού. Α: γιγαντιαϊαι στήλαι, ών έκαστη έ
χει διάμετρον πλάτου; μείζονο; τών 2  μέτοων 
και κιονόκρανα, έφ’ ών άνέτω; χωροΰσι πέντε 
άνόρες κατακεκλιμένοι, αδύνατον ητο διά χειρό; 
ανθρώπου νά καταοριφθώσιν, όπω; τά; ευρο</εν 
κατακειμένα; έν γραμμή, τήν μίαν παρά τήν 
άλλην, με τήν ογκώδη αυτών κρηπίδα πρός τά 
έξω έστραμμένην, δίκην φάλαγγος μαχητών 
στοιχηδόν πεσόντων. Μόνον ένθα κατά τά; τέσ- 
σαρας γωνία; τοΰ περιστηλίου δεν υπήρξε κώ
λυμα, όπω; οι κίονες πίπτοντε; κλίνωσι δεξιά ί 
αριστερά, καί κατά τήν ανατολικήν πρόσοψιν, 
ένθα κατεκρημνίσθησαν ούτοι έπί τούς σκληρού; 
λίθου; τή; υψηλή; θυμέλη;, παρουσιάζει σύγχν- 
σίν τινα ή μεγαλοπρεπή; τή; καταστροφή; εί- 
κων. Αυτό; έ ένοσίχθων Ποσειδών καί ούχί τα
πεινότερο; τι; έσεισε καί ενταύθα τήν κόμην έ; 
οργή; διά τήν βεβήλωσιν τοΰ αδελφικού ιερού, 
όπω; καί έν Νεμέα, ένθα αί στήλαι τοΰ ναού 
τοΰ Διό; κατάκεινται παρά τήν πλευράν τή; 
οικοδομής, δίκην κυλίνδρου νομισμάτων. Σει- 
σμ.ό; φοβερός, σχεδόν επίκεντρο;, κατέρριψεν, ώ; 
φαίνεται, έν άκαρεί όλόκληρον τήν κολοσσιαίαν 
λιθοδομήν. ’Ολίγα μόνον τεμάχια, διατηρηθέντα 
κατά τήν καταστροφήν εκείνην, κεκλιμένα έν 
ισορροπία, κατέπεσον βραδύτερου, ώ; άποδει- 
κνύεται έκ τή; περιστάσεω;, ότι κατά τά; ά" 
νασκαφά; εύρέθησαν κείμενα έν βάθει έ* 
λά σσονι.

Ει; ακριβέστερο·/ προσδιορισμόν τή; χρονική; 
περιόδου, έντό; τή; οποία; έπήλθεν ή κατας-ρο?’1» 
ούσιωδώ; βοηθοΰσι τά κατά τήν 19 Φεβρουά
ριου π. ε. άνορυχθέντα νομίσματα. Έντό; τοί
χου βαναύσω; ωκοδομημένου έν μέρει έκ συν
τριμμάτων τοΰ ναοΰ, εΰρέθη θησαυρό; χιλίω» 
περίπου μικρών νομισμάτων έν άγγείω έξόπτί; 
γή;. ’Επειδή ταΰτκ άνήκουσιν είς τήν ίποχήν 
’Ιουστινιανού τοΰ Α', έπεται ότιήκαταστροφήέ' 
πήλθεν έντό; τή; μεταξύ τών έτών S-2 l> * * '1 

370 μ. X. χρονικής περιόδου.
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Αί έκ τής εποχής ταύτης περί σφοδρών σει- 
ν ειδήσεις δεν είναι σπάνιαι. Ό διακεκριμέ- 

λλην λόγιος Σάθα; έσχάτω; συνέλεξε καί 
ινόμησε τά; σχετικά; πληροφορία; τών Βυ
νών συγγραφέων Μα/.αλά, ΚεόρηνοΟ, Σιγυ- 

ί θεοφάνου;, Έναγρίου , Αέοντος καί ΙΙρο- 
·;υ. Ί 1 ιστορία σημειοΐ ένα τών σφοδροτά- 
καί μεγίστη-/ γεωγραφικήν εκτασιν τής’Λ- 
λή; προσβαλόντων σεισι/.ών ό/ς συμβάντα 

ίτει 521 (κατ’ άλλους 522) μ. X. ’Από τής 
ίρου καί τή; Χερσονήσου τοΰ ΙΙέλοπο; έ;ε- 

π οϋτος μέχρι τή; μικράς Άσίας, ένθα άνέ- 
.?£ψε πόλει; ανθηρά;, ώ; τήν ’Αντιόχειαν καί τήν 

άζαρβον. Ό  μέγιστος όμως τών ελληνικών 
ών τή; άνω σημειωθείση; περιόδου συνέβη 

7 ή 9 Ιουλίου 551. Προσέβχλεν Οΰτο; κατά 
;«σωζομένας ειδήσεις τήν Θεσσαλίαν, τήν Ά- 

αν, τήν Βοιωτίαν, τήν Παλαιστίνην, τήν Συ- 
ιίτν, τήν Μεσοποταμίαν καί τήν ’Αραβίαν" με- 
σέβαλεν ολοκλήρου; πόλει; είς σωρού; έρειπίων, 
ό; τήν Ναύπακτον καί τά; Πάτρα;, ένθα έφο- 
Κύθησαν πλείονες τών 4,000 άνθρώπων. ΊΙ Κό- 
Μ0ο;, ή Χαιρώνεια καί ή Κορώνεια έρειπώθη- 
ην, πλημμύραι καταστρεπτικαί έπήλθον παρά 
«ν κρισαΐκόν καίμαλιακόν κόλπον' μέγα χάσμα 

χθη, άγνωστον πού, όπερ κατεβρόχθισεν 
μόν μέγαν ανθρώπων, χάριν άγο/νων συνη- 
σμένων.

Μένει επομένως αμφίβολον, άν ί σεισ;/.ός τοΰ 
522 ή ό τοΰ 551 έπήνεγκε τήν καταστροφήν έν 
'Ολυμπία, ή άν άμφότεροι ουτοι, όπερ ίσως καί 
' πιθανώ'.ερον, συνετέλεσαν. "Οτι τμήματα τοΰ 
«χοΰ κατέπεσον βραδύτερου άλλων, άποόεικνύε- 
ται έκ τοΰ ότι τχΰτχ ανευρίσκονται εις όιά- 
φορον βάθος, ενίοτε δέ καί λεπτόν στρώμα γης 
ζ ρεμπίπτει. Δεχόμενοι επομένως, ότι ή κατά- 
Λωσι; το>ν οροφών έπήλθεν έκ τοΰ σεισμού τοΰ 

ή 522, άποδίδομεν τήν κυρίαν κατ άστρο -
Α- -όν σεισμόν τοΰ 551, συνεπαγαγόντα 

*ήν ακαριαία-/ τοΰ όλου ναοΰ κατακρήμνισιν 
ill συγχρόνοι; άνατρέψαντα πάν δ,τι ακόμη έ; 

αίων οικοδομών έσιύζετο όρθιου.
Φρ κώδους μεγαλοπρεπεία; θέαμα ύπήρςε βε- 
ο; τό τών άνατραπέντων ’Ολυμπίων. ΊΙ έ- 
*ή; τοΰ χρόνου χειρ έκάλυψεν αύτό διά πρώ
τος Ικχώμ.ατο; άπαλοΰ, έφ’οϋ ήπλώθη πέπλο; 
<>ροΰ τάπητος φι τών.

01 ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΪΤΩΝ

Έξ «μνημονεύτων χρόνο)-/ αι βάλανο·, τών 
?5ινίκων (κοινώς κουρμάδε;) είναι ή κυρία τροφή 
Ρ» νομάδων τή; Αραβική; ερήμου. Δράξ βα- 

φοινίκων καί κύαθο; υδατο; άποτελοΰσι 
'Vi τροφήν εκατομμυρίων ανθρωπίνων πλασμά- 

έν τε τή Αραβία καί τή βορείω ’Αφρική. 
Εθνολόγοι τινες άπέδοσαν ει; τήν ολιγαρκή

ταύτην δίαιταν, κατά μέγα μέρος, τά προτερή
ματα τοΰ λαού τοΰ είς ταύτην άρκουμένου. Ό 
διάσημο; Buckles αποδίδει είς τήν ύπό τών 
’Ινδών άκατάπαυστον κατανάλωαιν ίρύζης τήν 
τάσιν αύτών -ρό; τό θαυμάσιου, τήν αδράνειαν 
τοΰ πνεύματός των, καί τήν αποστροφήν πρός 
τήν ζωήν, τήν τοσούτω φανεράν έν τώ έθνει 
τούτω, καί πιστεύει, ότι ή κράσι; τών ’Αράβων 
είναι αποτέλεσμα τής αποκλειστική; φυτικής 
διαίτη; των. Παρατηρεί δ’ ότι ή όρυζα περιέχει 
μ.εγάλην ποσότητα αμύλου, περί τά 83—85 
επί τοΐ; εκατόν. Κατ’ αυτόν καί ό καρπό; τών 
φοινίκων περιέχει απολύτως τάς αύτά; τή ίρύζη 
θρεπτικά; ούσίας, μετά μόνης τής διαφοράς, οτι 
έν αύτοίς τό άμυλου αντικαθίσταται ΰπό σακ- 
χάρεω;. 'Επομένως άν καί διατηρήται ή ζωή 
διά τοιαύτη; τροφής, ή πείνα όμως δεν κορέννυ- 
ται δι’ αύτή;’ καί ή πείνα, ώ; καί πάσαι α! άλ- 
λαι άνάγκαι τοΰ βίου μας, άν έν μέρει μόνον 
πληρωθώ σι μεγάλω; έπηρεάζουσι τήν φαντασίαν. 
Τό φυσιολογικόν τούτο φαινόμενου, λέγει ό 1*l-s- 
cliei, είναι ή αιτία τών αυστηρών νηστειών, ά; 
έπιτάττουσιν όλαι αί θρησκείαι, καίτοι τοσοΰ- 
τον διαφέρουσαι άπ’ άλλήλων καί άς έπιβάλλ,ου- 
σιν είς εαυτού; οί χαμάμιδες (ιερείς, μάγοι) είς 
πάντα τά μέρη τοΰ κόσμου, όταν Οέλωσι να συγ- 
κοινωνώτι μετά τών αοράτων δυνάμεων. Ούχ 
ήττον 5 Buckles καί ί  I’escliel δεν συμφωνοΰσι 
περί τή; έπηρείας, ήν η δίαιτα, έχουσα ω; μό
νην βάσιν αύτή; τού; καρπού; τών φοινίκων ή 
τά; βαλάνους αύτών, δόναται νά έςασκν̂  επί 
έθνους.

Ό Peschel παρατηρεί οτι άναμφιβόλω; ού- 
δεί; δύναται νά διαμφισβητήση τήν τελουμένην 
άντίδρασιν εί; τά; διανοητικά; δυνάμεις τών αν
θρώπων ώ; έκ τής φυσεω; τής κατά τήν τροφήν 
διαίτη; των' όπω; δήποτε, προστίθησιν, ή κρά
σι; μεταβάλλεται άλλασσομένων τών τροφίμων, 
άλλ’ ή επιστήμη δεν κατώρθωσεν έτι νά προσ- 
διοοίση άπολότω; τά διαρκή αποτελέσματα 
καθημερινή; τροφής, τοσούτω μάλλον, καθόσον 
ό στόααχό; μα; λίαν εύκόλω; έξοικειοΰται πρός 
τά διάφορα φαγητά, άτινα πεπτει' εις τοιοΰτον 
μάλιστα βαθμόν έξοικειοΰται, ώστε, ναρκωτικά 
συχνάκις λαμ.βανόμενα άποβάλλουσι τέλος τήν 
ιδιότητα αύτών. Ό αύτός συγγραφεύ; λέγει ότι 
ή από βαλάνων φοινίκων δίαιτα παράγει φυλάς 
ανεξαρτήτου; καί πολεμικά;, ών ό χαρακτήρ ού- 
δόλω; ομοιάζει πρός τόν τών Ινδών παρ’ οίς ή 
όρυζα είναι αποκλειστική τροφή.

Ό αναγνώστη; δύναταινά παραδεχθήείτε τήν 
γνώυ.ην τοΰ Buckles είτε τήν τοΰ Pesclicl. Δύ- 
ναταί τι; νά είκάση, οτι ή επήρεια τών βαλάνων 
τών φοινίκων είναι βεβαίως τά μάλιστα ιύφελι- 
μος, ώ; έκ τή; πληθύο; τών έξ αύτών ζώντων 
ανθρώπων. Κατά τήν παράδοσιν, οί Άσσόριοι έ- 
κήευττον, ότι είναι αδύνατον νά ύπερυμνήση τι;
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τήν αξίαν τού φοίνικος, καθότι είχον εόρει τρια
κόσια; εξήκοντα διαφόρους έφαρμογάς, εί; ά; 
ήδύναντο νά μεταχειρισθώσι τά φύλλα, τον καρ
πόν, τόν χυμόν, τό ξύλον τού φοίνικος. Ή μωα
μεθανική θρησκεία έθηκε τό δένδρον τούτο ώς 
έμβλημα τή; ευθύτατο; τού χαρακτήρος, και 
προστίθησιν, ότι έκ θαύματος έγεννήθη άκμαΐον 
κατά διαταγήν τού προφήτου. Οι κλάδοι τού 
φοίνικος εκλαμβάνονται ως συμ.βολον χαρά; εν 
ταΐ; χριστιανικά!; τελεταϊς, καί έν Παλαιστίνη 
τά όνόματα των φοινίκων άποτελ.ούσι μέγα μ.έ- 
ρο; τής ονοματολογίας των πόλεων. Βηθανία 
σημαίνει οίκον έκ φοινίκων. Ή αρχαία Παλμύρα 
ή το ή πόλις των φοινίκων, καί ή ΐαμάρ, γυνή 
ΐ,ν αναφέρει ή Γραφή, έφερε·; έν τή Εβραϊκή Ο
νομα, όπερ έσήμαινε τόν φοίνικα. Μεταξύ τής βο
ρείου παραλίας τής ’Αφρικής καί τής μεγάλα,ς 
έρήμου Σαχάρας εΰρίσκεται τό Βισλεδουλγερίδ, 
χώρα μεγάλης έκτάσεως, κληθείσα χώρα των 
φοινίκων, ό>; άφθόνω; παράγουσα τήν οπώραν 
ταΰτην.

Έν τή χώρα εκείνη, ή βάλανο; τού φοίνικος 
«ό; αντικείμενο·; τροφής συγκαταλέγεται μετά 
των δαμασκηνών, σύκων καί όξυφοινίκων καί α
ποτελεί τροφήν πολυτελή. Κομ.ίζεται δε εί; τήν 
αγοράν εις μεγάλα; ποσότητας έντός καλάθων 
έκ ξηρών φύλλων φοινίκων, άκομψοι; πεπλεγμέ- 
νων. Αί συλλεγεϊσαι βάλανοι, όταν είναι ώριμοι 
καί μαλακαί, έμβάλλονται έντός καλάθων καί 
συμπιέζονται, οίίτο>ς ίός-ε ν’ άποτελεσωσι σχεδόν 
ζύμην, ήτις δεν είναι πάντοτε άκρα; καθκριότη- 
τος. ΓίΙ φυσική των δέ σάκχαρις συντελεί εις τήν 
διατήρησιν αυτών’ άλλ’ όταν έπί πολύ διατη- 
ρηθώσι γίνονται ξηροί καί σκληροί. Ουτω κα
θίστανται άκατάλληλοι προς βρώσιν’ ούχ ήτταν 
μαλασσόμεναι έκ δευτέρου πωλοϋνται εις έμπο
ρους τιν«;, εϊ καί, ώςείκός, άπώλεσαν τό πλεί- 
στον τού άρώματός των. Οί έμ.ποροι ούτοι με- 
ταπωλούσιν αυτού; εις τάς οδούς. Αί βάλανοι έν 
εϊδει ζύμη; δεν άρέσκουσιν εϊ; τού; φίλου; τών 
φοινίκων’ καί ημείς αυτοί ουδόλως θά ηΰχαρι- 
στούμεθα βλέποντες τούς ξηρούς καί ανουσίου; 
πλακούντα; έκ βαλάνων, οϊτινες πληρούσι τά 
προκόλπια τών Αράβων.

Ό παράγων τάς έδωδίμους ταύτας βαλάνους 
φοΐνιξ καλείται έπιτημονικώ; Φ ο ΐη ξ  ό (Ίαχτυ.Ιο  
$υροι;, καί είναι τό κυριώτερον είδος 1 2  άλλων 
φυτών όμοιων άπαρτιζόντων τό γένος ίο ϊη Ρ ..  
Τό λαμπρόν τούτο καί μεγαλοπρεπή θέαν έχον 
δένδρον ένίοτε φθάνει εις δψος 80 ποδών (27 
μέτρων) καί φέρει έπί τής κορυφή; κομψήν φυλ- 
λόιδη σκιάδα’ είναι δηλ. άκρόφυλλον. Ό κορ- 
μό; αυτού είναι άκλων, λίαν τραχύς καί ακανθώ
δης’ ο: βότρυες τών άνθέων έκφύονται έν μέσω 
τής φυλλώδους σκιάδος, περιέχουσ: δε πλή
θος διοίκων άνθέο)·;’ έμετρήθησαν ΰπερ τάς I I, 
000 άνθέων έπί τού άρσενο; φοίνικος. ’Επειδή

δέ τά άνθη ταύτα είναι δίοικα είναι ανάγκη νά 
έπιπασθή ή γύρι; τών άρσένων άνθέων έπί τδν 
θηλεων, έάν έπιζητήται άφθονος καρποφορία’πώ, 
τούτο έντέμνονται τά άρσενα άνθη άμα ώριμί- 
ση ή γύρες. Ό φοΐνιξ παράγει οπώρας άπό τού 
έκτου μέχρι τού δέκατου έτους’ μ.ετά τούτο δί 
δύναται νά μείνη ΰπερ τά διακόσια έτη άγονος.

Έν Κεϋλάνη αί βάλανοι τών φοινίκων είναι ά- 
φΟονώτατοι,καθότι έν μόνον δένδρον παράγει καβ- 
πο ύ; άπό ενός μέχρι τεσσάρων κανταρίων βάρους 
(άπό ϋΟ μέχρι; 00 χιλιόγραμμων). Τό μέγεθος 
καί ή ποιο τη; τών φοινίκων διαφέρουσι τοσοΰ- 
τον, ώστε έν τοίς δάσεσι τής Σακχάρας εΰρ/,ν- 
ται ¡ 0  διάφορα είδη τών οπωρών αυτών. Ό 
φοΐνιξ καί οί καρποί αυτού ποικίλα; παρέχουσιν 
ώφελείας. Ό κορμός παρέχει άμυλον καί σάγο 
δεύτερα; ποιότητος. Έξ αυτού κατασκευάζονται 
οίκ.ίαι, λέμβοι, φραγμοί, καύσιμος δλη κτλ. Τά 

ύλλα του χρησιμεύουσιν ιός άλεξήλια, άλεξι- 
ρόχια. κέραμοι, κάλαθοι, ψίαθοι, ψήκτραι κτλ.’ 

ένί λόγω χρησιμεύουσιν εΐ; κατασκευήν άπειρου 
πληθύος σκευών. Εις τήν βάσιν αυτών ΰπάρχοο- 
σιν ίνες, έξ ών κατασκευάζονται χονδρά ράμματα 
(σπάγγος) δι’ ών πλέκονται υφάσματα. Έάν έν- 
τμηθή τό κέντρο·; τού φύλλου εξέρχεται χυμό; 
παχός, όμοιος πρό; τό μέλι, όστι; διά ζνμώσεως 
μετατρέπεται εις οίνον, καλούμενο·; ΰπό τών Ιν
δών ludllv, ΰπό δε τού 'Προδότου yotrixi}ïoç ol· 
roç. Κατασκευάζεται έξ αυτού καί οξος, τό αχό 
τ(λ)r  f o i r i x u r  ό 'ζος τώ·; άρχαίων, όπερ καί δι’άφε- 
ψήσεως μεταβάλλεται εις σάκχαριν. Οί φυλλο
φόροι οφθαλμοί μαγειρευόμενοι έχουσι γεύσινά- 
σπαράγγω·;’ όσον δ’ αφορά αυτά; τά; ιδίας βα
λάνου; τών φοινίκων, όσαι δεν φαγωθώσι πρόσφα
τοι, ξηραίνονται, είτα τρίβονται ένείδει αλεύρου 
καί χρησιμοποιούνται εις κατασκευήν άρτου. 

[Έ κ  τού γα λ λ ικ ο ί]. Λ. Ν. Μ.

El? y ttp a ;  τώ ν  κλη ρονόμ ω ν τού  Κ ώ σ τα  Βότσσρν, 
δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι, μ ετά  τ ή ;  σφ α ίρα ; ή τ ι ;  έκοψ ε τό  νήμα 
τ ή ;  ζ ω ή ; τοΟ Μ άρκου Β ότσαρη , καί δύο έπ ια τολα ί τού
του  ‘ κ Μ εσ ολλνγίου , τώ ν ό π ο ιω ν  ή  οευτέρα ιδίως εινΕ 
μ ία  τώ ν ώ ρα ιοτέρω ν αναμνή σεω ν τοΟ ήρω ος τ ή ;  ν ΐ ,;  
Έ λ λ ά ο ο ;.  Δ ημοσιεύομε·; ¿μ φ ο τέρ α ; εντα ύ θα . Ε ίσί Υ£" 
γρ α μ μ ένα ; διά χ ε ,ρ ό ;  τού  Β ασιλείου Γ ο ύ δα , τόν ό
π ο ιο ν  ό Μ άρκο; εΤ/ε π ά ν το τε  μεΟ’ εα υ το ύ  ώ ;γ ρ α μ μ α τ ι-  
κ ό ν , κ α ι φερουσι τή ν  ιδ ιό χε ιρ ο ν  υ πογρα φ ή ν τού  Μάρκου. 
Ί Ι  τελ ευ τα ία  φέρει έπ ί τέ λ ν υ ; ιδ ιόγραφ ον τούτου προ
σθήκην. ’Α πευθύνοντα ι δέ π ρ ό ; τή ν  θείαν το υ  Μ αριί’ι 
ή τ ι ;  οΙχμαλωτισΟεΤσα κ α ί π ο λ λά  ϋ π ο σ τ ίσ α  κατά το» 
βίο·; δε ινά , έ’λαβε τό  κ α λο γη ρ ικ ό ν  α /ή μ α ,  μετονομ*· 
σΟεΤσα Μ α κα ρ ία . ϊ ζ η  μ ετά  τού  Κ ώ σ τα  Βότσαρη καί σ· 
π εό 'ω σ εν  έν 'Α θ ή ν α ;; τώ  |8 ( )3 .  Λ; έπ ισ το λ α ί διευθύνον
τ α ι ε ϊ;  Ά γ κ ό ν α  τ ή ; ’Ιτα λ ία ς ,ό π ο υ  ή  ο ικογένεια  τού Μάς" 
κου  ε ίχ ε  κ α τα φ ύ γε ι μ ετά  τή ν  άπολύτρω σιν α ύ τ ή ; έκ τή! 
α ιχ μ α λ ω σ ία ;,  συνοοευομένη υ π ό  τ ή ;θ ε !α ;  αυτού M a p ^ ' 

Έ κ  τού  χ α ρ α κ τ ή ρ ο : τ ή ;  γ ρ α φ ή : κ α ί έκ τ ή ;  όρβηγ?1'  
φ ία : φαίνετα ι ό Β Γ ο ύδα ; κ ά τ ο χ ο ; όπω σοϋν τή ;γ ρ α μ μ * ' 
τ ικ ή ; .  ά λ λ ά  ό εβ α ίω ; έγραφε·; ό π ω ; ό ίίΐά ρ κ ο : ύ π η γόρ ΐ“1· 
E l; τή ν  δευτέραν έπ ισ το λ ή ν ό  γ ρ α μ μ α τ ικ ό ; φαίνετα ι H·' 
τον δ εσ μ ευ μ ένο ; έκ  τή ς  φράσεως τού  ΰπαγορεΰσν«!·

Ε Σ Τ Ι Α

οτέρα ; τ ά ;  έπ ισ το λ ά ; ετη ρή σ α μ εν  τή ν  όρΟ ογρα- 
ρ-φν τών π ρ ω τ ο τ ύ π ω ν . Σ . τ .  Δ.

ί ϊ β  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΜΛΓΚΟΥ ΒΟΤΣΛΙ'Π

ΑΊ
I Τή; τιμ.ία; χ.υρά μ.άρος, θεία; τού μάρκου 

¡τσαρη προσκυνητώ;
Κι; Άγκόνα.

Τι¡ιία χαρά θεία  μ ο υ  μ ά ρ ο  π ρ ο σ χυπ υ .
Έλαβα τό γραμματάκι σου έχάρ.κα τήν ΰ* 

|ία·; σα; καί τά γραφόμενα έκατάλαβα. Ίδοό 
¡πόν όπού γράφω καί τού πανιερωτάτου δε- 

¡ςπότη' καί κυρίου ’Ιωάννη Μελά νά μήν σα; 
ποϋν τά έξοδα καί έγέ) είμαι έτοιμο; νά τά 
Ιοκριθώ. νά σάς γράψω εις πλάτος διά τήν 
ίθεσιν τή; πατρίδος δέν είναι χρείκ, επειδή 

άσ.ί γράφω τού πανιερωτάτου καί ό κύριος μελά; 
.¡λει σά: τά είπή' όμως σάς γράφω διά νά έ- 

§νήτε άπό κάθε υποψίαν ότι ό κόστας με τούς 
[λοιπούς σουλιότα; μετά τήν παράόοσιν τού 
ιλίου έπέοασεν εις κεφαλονιά και εκεί εΰρίσκε- 

ται, καί μάλιστα τού έγραψα όπού νά κάμη 
είθε τρόπον νά άπεράση με όλη·; τήν φαμίλιαν 
ςοϋ καπετάν λιόλιου-* καί με τόν θανάσι3 διά 
'ώτοϋ, ότι εις τήν στηριάν έδώ δέν είναι τρό- 
¡άο; νά τοός αφήσου·; νά έβγούν. Σού έχω γρά
ψει καί άλλαις φοραίς πλήν ιός φαίνεται δεν 

ί τάχετε λάβει καθιός καί τά ΐδικά σα; γράμμα
τα όπού κάνουν άπό δύο τρεις μήνες καί υστέ
ρα τά λαμ.βάνω. ό νούτζο; σά; προσκυνά καί 

| ϊαλά είναι, αΰτά όπού μού έγραφετε τά έλαβα 
!; άπό τόν καραβοκύρη·; καί τά γράμματά σα; νά 
ρτ, μού λείψου·;' τά παιδιά νά μήν άποκοπούν 
άπό τό σχολείον' άπό έδιο διά έμένα κανένα 

| σιουμπέκι νά μήν έχετε' όλου; του; ίδικού; 
ρ*ς μεγάλου; καί μ.ικροό; τού; άσπάζομαι καί 

' μένου. 1822 νοεμβρίου 1 . μισολόγκιον.
Ό  υίό; σου

ΜI Ι'ΚΙΙ ΜΙΙΙΠ'αίΙΊΪ.
’Εγώ ό Βασίλειος Γούδα; ταπεινώ;

02; προσκυνώ κυρά μάρο δα όπού ξα- 
'»*γράφω τού κυρίου ίωάννου μελά διά 

! “α σαράντα τάλαρα όπού νά σά; τά 
δύση ότι δεν ή μπορώ νά γένω τοϋρ- 
*0; νά προσκυνήσω διά νά πιάσω τόν 

| |ΐαννη φίλη νά μού τά διόση καθόι;
| Υ?*φει ότι ό γιάννη φίλιο; έτούρκε-

ο1

| Τή σεβαστή μοι θεία κυρία Μαρία Μπότζαοη.
Κ υ ρ ία  θ ε ία  σε ετροσχυχώ  

-ριχαρώ; έδέχθην τό ποθητόν μοι γράμμα 
I- ’Ιγνατίου.

_ ,-· Ό  Δόλιο; είχε  σύζυγον τήν αδελφήν τού Μάρκου καί 
Ηϋίο-α.

3 · Ν τ ι ύ σ α .

σου, έκ τού όποιου έχάρην μαθών διά τήν αγα
θήν υγείαν σας, κάγώ ΰγειαίνοι. Με μεγάλην μου 
απορίαν είδον νά μ.ού γράφη; ότι δέν έλαβε; 
κανένα γράμμα μου, έν ώ σά; έστειλα τρία τεσ- 
σαρα καί κατ’ ευθείαν καί διά μέσου Κορφών’ 
τήν άλωσιν τή; πατρίδο; μας πρό καιρού στο
χάζομαι τήν έμάθετε’ έγώ έπειδή καί έλλειψ* 
άπό τόν αποκλεισμόν τής πατρίδος μα; , 1 ή τύ
χη μ.έ έφερε καί άπεκλείσθην εϊ; τό μεσολόγγι, 
καί έπολιορκίσθημεν εβδομήντα πέντε ήμέραι;, 
πολεμούμενοι μέ μεγάλη·; όρμήν άπό τοό; έχ- 
Οροό;, εί; αυτό τό διάστημα έκαμον καί ένα 
γιουρούσι πλήν δέν έκατόρθωσαν τίποτε’ έσκο- 
τοιθησαν έω; τετρακόσιοι καί έτράπησαν εις τά 
όπίσιο’ μετά ίκτιό ή μέρα; έπειτα άπό τό γιου
ρούσι, αΐφνηδίω; τού; ένέπεσε πανικώ; φόβο; 
καί διά νυκτός έφυγαν, άφίνοντες τά κανόνια, 
τζιουμπιχανέδες, τζατήρια, καί όλα τά πράγ
ματά τους καί έστάθησαν εις Βραχώρι, εκεί έ
μειναν τριάντα σχεδόν ημέρας αποκλεισμένοι 
άπό τόν Ποταμόν καί άπό τά έδικά μας ασκέ
ρια πέριξ, έκαμον πολλούς άκροβολισμοός καί 
έσκοτιόθησαν αρκετοί, καί τέλος πάντων μέ 
μ.ανιώδη άπόφασιν άπέρασαν τόν ποταμόν, ό
που έπνίγησαν περίπου όκτακόσιοι, καί δίχως 
νά σταθούν πουθενά έτραβίχθησαν εις Βόνι- 
τζαν, πλήν καί έκεί δέν θά σταθούν. Ό χαμ.ός 
τους εις όλη·; τήν εκστρατείαν ταΰτην έγινε·; 
άπό χιλιάδες τρεις καί επέκεινα, μέχρι τούδε ή 
θεία χάρις μάς έβοήθησεν, ουτω; καί εΐ; τό έ
ξη; άμ.ποτε’ τό μ.ηνιαϊον όπού σα; έμβάζει ό 
μ.ητροπολίτη; ’Ιγνάτιο; σα; άρκεί λοιπόν σταθή- 
τε έν ησυχία νά ίδώμεν άκόμη κανένα δύω μή
νας’ καί κατά τήν όδηγίαν τού καιρού, τότε 
σάς γράφω καί βγένετε. "Οθεν δέ υγιαίνετε.

Τ ή  1 I Φ εβρουάριου 1 8 2 3 .
μεσολόγκιον 
(ιδιόχειρον) ο υιόσα;

,ΜΙΡΚΟ
S I I I U T Z U ' I Î -

|_ Ό καπεταν νοτι; λόλιο; καίθα- 
^  νασι; και ει δέσπο2 καί ό νικολά- 
■g κι; και διμ.ιτρι; είνε εί; κορφους 
g και είνε καλά και του; έγραψα διά.
2 'νά έλθούν εδο; αφίνοντα; μ.ονον την 
-^δεσπο ει; κορφού;.
«ο

(’Ιδιόχειρον τούΝούτζου). Κε έγο νουτζο σα; προ- 
σκυνο κεγερεψα άπό το λαβομα κε τορα σαν 
Οελη 0 Θεο; κετα . . . .  (κε/.οαρίνον εκ τή; σφοαγίοο;).

Ο ΓΟΥΛΙΕΑΜΟΣ ΓΕΛΑ
îcjifiatoxov jA*jOty.ôv.

Πάντες είξεύρουσι τήν ιστορίαν τού Γουλιέλμου
1. Ι ΐύρ ιο /όα ίνο ; ρ ι τ ’α  τή ; λοιπής οικογένειας τοΰ Ιίίτζου

ώ ;  o jA ïjp o ;  ε·.ς '/¿ΐρχς το Ο  Ά Ar(· l l x î i .
2 .  ’A o s À s f .  τ ο ό  .V x p /.c * j.
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Τέλλ, ονι η ηρο/ίκή άονησις πρό; έκπλήρωσιν των 
διαταγών τών δεσποτών τή; Ελβετία; όπήρξεν 
ή πρώτη αφορμή έπαναστατικοΰ κινήματος, δ·.’ 
ονι η πατρί; του άνεκτήσατο τήν ελευθερίαν αυ
τής (1307 μ. X.) Πολλώ πριν ή ό μέγα; Γερμα
νός ποιητής Σχίλλερ δραματοποιήσϊ) τήν ΰπόθε- 
σ·.ν ταύτην ήταν δημοτικώταται αί διηγήσεις 
πεοί τού ώμου τυράννου Γέσσλεο, περί του πίλου 
αύτού πρό του όποιου ώφειλον ν’ άποκαλύπτων- 
ται οί διαβάται καί περί τής υπερήφανου παρα
κοή; τού φιλελευθέρου ίρεινοϋ. Καίτοι δε τό έ- 
πεισόδιον του μήλου, δπερ τεθέν επί τή; κεφα
λή; του τέκνου του διετάχθη νά τοξεύση ό Τελλ 
εφαίνετο ίπο»;δήποτε πλησιάζον μάλλον πρό; τόν 
μύθον παρά τήν ιστορίαν, δμ.ως απασαι αί διη
γήσεις αυται μέχρι καί τών ελάχιστων λεπτομε
ρειών των ¿θεωρούντο αύθεντικαί, καί περιελαμ- 
βάνοντο Εως έσχάτων εν ταΐ; ίστορίαι; τής 'Ελ
βετίας.

Τό γεγονός εΐ; ο οφείλει τήν αρχήν αυτής ή 
ελβετική ομόσπονδο; πολιτεία, ικανοί ΰπεστήρι- 
ζον μέχρι τοΰδε δτι παρεμορφώθη, άναμιχθεν ε
νωρίς μετά μύθων καί συγχισθεν μετά διαφόρων 
τοπικών παραδόσεων. Πάσαν δε περί τή; γνώμη; 
ταύτης αμφιβολίαν αίρει νομίζομεν τό κατά τό 
παρόν έτο; 1877 εν "Λϊλβρονν έκδοθέν σύγγραμ
μα τού 'Ελβετού καθηγητού Ε. Λ. Ί'όχολτ;
Ιίιιιι'ιΙιοΙ/) ΰπό τήν επιγραφήν: Ό  Τ έ ./ .Ι  καί 

ύ Γ ¿σσ./ερ  / γ  -μ μύθω  κα ί τ ή  ισ το ρ ία , ου συμ.- 
πλήρωμα δόναται νά θεωρηθή έτερον έργον τού 
αυτού συγγραφέω; περί τού Γέσσλερ, πρό τινο; 
μόλις δημοσιευθέν.

Έν τώ συγγράμματι τούτο» άποδείκνυται πει
στικό» τατα δτι ό Τ'ελλ είναι μυθικός ήρως, κοι
νό; εί; πολλου; λαοίι; τή; Ευρώπη;. Εΐ; Ελβε
τίαν δμοι; ιδίως φαίνεται δτι ό περί τούτου μύθος 
μετηνέχθη εκ Σκανδινα/ίας. ’Ανάγεται δ; καί ό 
μύθο; ουτο; εις τοό; ηλιακού;, 5 δε Τελλ, αντί 
ήρωο; τήν ελευθερίαν τής πατρίόο; αυτού ΰπερα- 
σπίζοντος, ανακτάται τήν αρχικήν καί άληΟή 
αύτοϋ οηυασίαν' είναι προσωποποίησι; τού ήλιου, 
είδος τοςύτο·» Άπόλλ.ωνος τών βορείων λαών. Ό 
μύθος περί τού μήλου δπερ κατά τήν τυραννικήν 
διαταγήν έτόξευσεν επί τή; κεφαλής τού ίδιου 
παιδό;, δστις δόναται δικαίως νά ταχΟή μεταςύ 
τών ώραιοτέροιν δραματικών Θέσεων ες δσων ή 
φαντασία τού λαού έπενόησεν, ό μύθο; ουτο; α
νευρίσκεται παρ’ δλοις σχεδόν τοΐ; λαοί; τού 
κόσμου, αντικαθιστάμενου μόλις ενίοτε τού μή
λου διά καρύου, ή δακτυλίου ή νομίσματος.

Άλλα πώς 5 έλβετιαό; λαό; συνεχώνευσε τόν 
μύθον τούτον μεθ’ ενός τών σπουδαιότατων συμ
βάντων τής ιστορίας αυτού; Ό συγγραφεύ; τού 
άνω μ.νημ.ονευθέντο; συγγράμματος έςηγεϊ το ζή
τημα τούτο δ·.ά τινο; εγχωρίου παραδόσεω,. Έν 
τι νι χωρίο» τής Ελβετία; υπάρχει παρεκκλήσιον, 
τώ/· τοιίϊιΐ' Τΐ.1.1 ιπονομ.αζόμ»νον.Είσί δ: οί τρεϊ;

Τελλ ήρωε; πάτριοι, περί ών ό λαό; πιστεύει δτι 
κοιμώνται ύπνον αιώνιον, καί έξυπνώσιν όσάχ·.? 
ή Ελβετία διατρέχει κίνδυνον μέγαν, δπω; σό»- 
σωσιν αυτήν. Όμοια; παραδόσεις έχουσιν απαν- 
τε; σχεδόν οί λαοί, και ό ήμέτερο; έτι, δστις πι
στεύει δτι εί; άπόκρυφόν τι τή; αγίας Σοφί*. 
ΰπόγειον εΰρίσκεται ό μ α ρ μ α ρω μ έχο ς  ρασι.Ικ'ΐΓ 
ό τελευταίο; τών 'Ελλήνων αύτοχρατόρων, δστι- 
δταν σημ,άνη ή ώρα θά έξυπνήση δ πως διώςη τοό; 
άπιστους μέχρι τή; Κ ύ χ χ α  ψ; Μ η .Ιιά ς καί άπο- 
δώση, εί; τό ελληνικόν κράτος τήν προτέραν αυ
τού λαμπρότητα. "Ενεκα λοιπόν τής παραδόσεω; 
ταύτης, όσάκι; συνέβαινεν έπανάστασι; τι; τού 
λαού, οί έπαναστάται άδελφοποιούμενοι ετίθεντο 
ΰπό τήν προστασίαν τών τριών Τέλλ, ή απλώς 
έπωνομάζοντο άπαντες Τέλλ. Τοιαότα; επανα
στάσεις άναφέρει ικανά; ή ιστορία τής Ελβετίας, 
δι’ δ ουδόλως άπίθανον δτι ή σημαντικωτάτη 
τούτων άπεδόθη κατόπιν εί; ένα μόνον ήρωα. Ό 
ήρω; οϋτο; δεν είναι πλέον Τελλ, ή προσωποποίη- 
σι; τού ήλιου’ είναι ή προσωποποίησι; τού λαού. 
Ούτως ή Ελβετία οΰδεν άπόλλυσι, καταδειχθέν- 
τος τού ανυπάρκτου τού πρωτίστου αυτής ήρωο;' 
εί; τήν Οέοιν τού Τελλ, διά τή; μεγάλης αυτού 
ανδρεία; ε'κδιώκοντο; τοό; τυράννους τή; πατρί- 
δο; του, ή ιστορία άναβιβάζει νύν τόν λαόν άνα· 
κτώντα μόνον άφ’ εαυτού τήν ιδίαν ελευθερίαν.

Έν Μονά/(;>. Ν. Γ. Πιιιίτπί.

ΑΑΗ0ΕΙΑΙ

Τά παράσημα άπονέμονται έν 'Ελλάδι μετά 
τοσαύτη; σπατάλη;, ώστε άπώλεσαν σχεδόν 
πάσαν άςίαν. "Ινα μάθη τι; τόν λόγον τής 
τοιαύτη; τού φέροντο; παράσημου διακρίσεως, 
πολλάκι; πρέπει νά ερώτηση αύτόν τόν ίδιον. 
ΙΙερί τούτου οόδαμώ; ό "Ελλην άπατάται, ώ; 
δέν άπατάται καί τό μικρόν παιδίον, καλώςεπι* 
στάμενον δτι τό κήρινον άγαλμάτιόν του υπάρ
χει κενόν καί εύθραυστον' καί έν τούτοι; εν τώ 
παρασήμο» τούτο» έγκειται τό καύχημα και η 
ευφροσύνη τή; καρδίας του.

♦ ¥
Σόν τή ματαιοφροσύνη τών έςο»χερικών έπι- 

δείςεο»ν επιπολάζει έν Έλλάδι καί ψευδή; τι; υ
περηφάνεια περί κοινο,νικής Οέσεως.

Ί Ι  ποόληψις, ουτο»; είπείν, αΰτη, επικρατεί 
καί εί; αυτήν τήν κατο»τάτην τάξιν τή; Ελλη
νική; κοινωνία;, σπουδαίο»; δε παρακο»λύει ττ,ν 
υλικήν πρόοδον τού τόπου. Έν Κίνα 5  ιδιαίτε
ρο; υπηρέτη; ευπατρίδου ουδέποτε συγκατατι* 
θεται νά συλλέςη άπό τή; τραπέζη; τού κυρίου 
του τά τεμάχια διαρραγέντο; ποτηριού, άλλ* 
καλεί πρό; τούτο τόν τή; οικία; υπηρέτην· 
Τοιαύται άνοησίαι έπικρζτούσι καί έν Άθή' 
ναι;. (Κάρολο; Τάκερμαν).
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