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Ο: λαοί είναι καθώς τά άτομα. "Οταν τό ά- 
τομον θέλη ν’ άπολαύση τι, συλλογίζεται άν ή 
έκ τής άπολαύσεως ηδονή είναι άξια τής δα
πάνης. Τό μέγιστόν τών αγαθών τοΰ έθνους εί
ναι ή ασφάλεια. "Αν, χάριν τής ασφαλείας, α
νάγκη νά οπλισθώσιν εκατό ντακισχίλιοι άνδρε;, 
καί πρός τοΰτο νά δαπανηθώσιν εκατόν εκατομ
μύρια, δεν αντιλέγω. Είναι άπόλαυσις αποκτώ
μενη διά τή; θυσίας τών εκατομμυρίων.

Προτάσσω ταΰτα ΐνα έννοηθή καλώ; ή θέσις 
τοΰ ζητήματος.

Προτείνει βουλευτή; τι; ν’άπολυθώσιν εκα- 
σοντακισχίλιοι άνδρε; πρός άνακούφισιν τών 
φορολογουμένων καθ’ Ικατόν έκατομ.μύρια.

"Αν ή άπάντησι; περιορισθή είς τό ότι οι ε- 
κατοντακισχίλιοι ούτοι άνδρες καί τά εκατόν ε
κατομμύρια είναι άπαραίτη-α εις τήν εθνικήν 
ασφάλειαν, είναι θυσία άνευ τή; όποια; ή Γαλ
λία ήθελ.ε σπαραχθή υπό τών κομμάτων, ή 
γείνη έρμαιον τών ξένων, τό επιχείρημα είναι 
άρισ-ον. ’Ενδέχεται νά ή.αι κληθέ; ή ψευδές, 
άλλά θεωρητικώς δεν είναι οικονομική αίρεσις. 
Γίνεται όμως αιρετικόν, άμα τι, Οεωρήση αυτήν 
καθ’ εαυτήν τήν θυσίαν ου; κέρδος, λ.όγω ότι 
παρέχει τινά ωφέλειαν.

Δεν αμφιβάλλω δε ότι, πριν ή ό εισηγητής 
τή; προτάσεω; κατέλθη από τοΰ βήματος, ρή- 
τωρ άλλος θά όρμήση λέγων' «Ν’ άπολυθώσιν 
έκατοντακισχίλιοι άνδρες ! Έσκέφθη; ότε υπέ
βαλε; τήν πρότασιν; Τί Οά γείνωσι ; Πώ; θά 
ζήσωσι; θά εΐπή; ότι διά τή; εργασίας; ‘Αλλ’ 
αγνοείς ότι πανταχοΰ είναι σπάνις έργασίας, οτι 
οί έργάται πανταχοΰ ύπερπλεονάζουσι ; θέλει; 
νά ρίψης τοσούτους άνδρας εις τήν αγοράν ίνα 
«ύςήσωσι τόν διαγωνισμόν καί όποτιμηθώσι τά 
ημερομίσθια ; 'Ότε μάλιστα είναι τόσον δύσκο
λου νά κερδαίνη ό εργάτης τόν πενιχρόν άρτον 
του, δεν είναι ευτύχημα ότι τό Κράτος τρέφει 
του; εκατοντακισχιλίου; τούτους άνδρας; ΙΙρόσθε; 
δτι 5 στρατό; αναλίσκει οίνον, ενδύματα, όπλα, 
οτι οΰτω; υποθάλπει τήν ένέογειαν έν τοί; βιο
μηχανικοί; καταστήμασιν, ότι έπί τέλους είναι 
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αύτή ή Πρόνοια τών απειραρίθμων προμ-ηθευτών 
τών πραγμάτων τούτων. Δεν φρίττει; άναλογι- 
ζόμενος τό στάσιμου τή; άπειρου ταύτης βιο
μηχανική; κινήσεως ;» Συμ.περαίνει λοιπόν υπέρ 
τής διατηρήσεω; τών έκατοντακισχιλίων άν- 
δρών ούχί δι’ ανάγκην υπηρεσίας, αλλά δι’ οικο
νομικού; λόγους. Τού; λόγου; τούτους προτί
θεμαι ν’ αναιρέσω.

Έκατοντακισχίλιοι άνδρε;, χάριν τών οποίων 
πληρόνουσιν ο! φορολογούμενοι εκατόν εκατομ
μύρια, ζώσιν αυτοί καί δι’αύτών οί προμ.ηθευ- 
ταί των κατά τήν αναλογίαν τοΰ ποσοΰ αύτοΰ. 
Τό όρώ/a y o y .

Εκατόν όμως εκατομμ,ύρια, έξερχόμενα έκ 
τών θυλακίων τών φορολογουμένων, δεν συντε- 
λοΰσι πλέον αύτά εις τήν συντήρησιν τών φορο
λογούμενων αύτών καί τών προμηθευτών των. 
Τό ιά \ ύ φ μ α -or. Ά'πολόγισον όποις θέλης, καί 
είπέ μ.οι τί; ή ώφέλεια τή; κοινωνίας.

’Αλλ’ εγώ δύναμαι νά σοί είπώ τί; ή βλάβη. 
ΙΙρό; άπλοποίησιν δέ, άντί νά λέγωμεν Ικατον- 
τακισχιλίου; άνδρα; καί εκατόν εκατομμύρια, 
ά; λέγωμεν ένα άνδρα καί χίλια φράγκα.

Έν τώ χωρίω Λ οί έπί τή; στρατολογίας ά- 
πάγουσι τόν ένα τούτον άνδρα. Οι εισπράκτορες 
καί αύτοί είσπράττουσι τά χίλια φράγκα. Ό 
νεοσύλλεκτο; καί τά χίλια φράγκα μεταφέρον- 
ται εί; Βελφόρ, ένθα ό νεοσύλλεκτο; Οά ζήση 
διά τών χιλίων φράγκων έν έτος, μηδέν έργα- 
ζόμενο;. "Αν βλέπη; εί; Βελφόρ μ,όνον, έχει; ά- 
πειράκι; δίκαιον, κρίνων τό μέτρον ώφελιμ.ώ- 
τατον. Άλλ’ άν στρέψη; τά βλέμματά σου πρός 
τό χωρίον Α, Οά κρίνη; άλλως. "Αν δέν τυφλώτ- 
της θά είδη; οτι τό χωρίον άπώλεσεν ένα έρ- 
γάτην καί τά χίλια φράγκα, δι’ ών ήθελε πλη- 
ρωθή ή εργασία αύτοΰ. Άπώλε-ε προσέτι καί 
τήν πρός έργασίαν ενέργειαν, ήτι; ήθελε διε- 
γερθή περί αύτόν έκ τής δαπάνη; τών χιλίων 
φράγκων.

Κατά πρώτον φαίνεται ότι υπάρχει συμψη- 
φισμ,ό;. "Ο,τι ήδύνατο νά γείνη έν τώ χωρίω, 
γίνεται έν Βελφόρ. Έτελείωσε.—"ΟχΓ ιδού δέ 
εί; τί συνίσταται ή βλάβη. Έν τώ χωρίω ό άν
θρωπο; αύτό; έσκαπτε καί έκαλλιέργει τήν γην, 
ήτον έργάτης' έν Βελφόρ ομω; γυμνάζεται «κε
φαλήν έπί δεξιά, κεφαλήν έπ’ αριστερά», είναι 
στρατιώτης. Τό άργύριον καί τ, κυκλοφορία εί-
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ναι τά αυτά κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. 
’Αλλά κατά μεν τήν πρώτην έχομεν τριακο- 
σίων ή ¡ζερών εργασίαν παραγωγικήν, κατά δε 
τήν δευτέραν τριακοσίων ημερών εργασίαν μή 
παραγωγικόν. Υποθέτω δε πάντοτε ότι μέρος 
του στρατοί δεν είναι απαραίτητον εις τήν κοι
νόν ασφάλειαν' εννοείται όμως δτι έξ εναντίας 
ύποθέσεω; δεν συνάγω τό αυτό πόρισμα, διότι 
ή κοινό ασφάλεια είναι όρος πάσης εργασίας.

ΈρχόμεΟα τώρα εϊς τήν άπόλυσιν τού ς-ρατού. 
Προβάλλει; τήν αύξησιν τών εργατών καθ’ έ- 
κατοντακισχιλίους, τον ε’κ τούτου έπιτεινόμε- 
νον διαγωνισμόν καί τήν έκ τούτου υποτίμησιν 
τών ήμερομ.ισΟίο»ν. Αυτό τό βλέπεις.

Άλλ’ ΐδοό καί τί δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις 
οτι διά τής άπολύσεως τών εκατοντακισχιλ'ων 
στρατιωτών δεν καθιστάνεις άχρηστα τά εκα
τόν εκατομμύρια, αλλά τ’ αποδίδεις εϊς τους 
φορολογουμένους. Δεν βλέπεις ότι ρίπτων διά 
τής άπολύσεως τους εκατοντακισχιλίους έργά- 
τας εις τήν αγοράν, ρίπτεις συγχρόνως καί τά 
εκατόν εκείνα εκατομμύρια, δι* ών θέλει πλη- 
ρωθή ή εργασία των' οτι ούτως ή αΰξησι; τής 
προσφοράς τών βραχιόνων αυξάνει καθ’ ίσον 
μέτρον προς τήν τής ζητήσεως, έίστε τών ημε
ρομισθίων ή ϋποτίμησις είναι φανταστή. Δεν 
βλέπεις οτι καί προ τής άπολύσεως καί μετ’ 
αυτήν υπάρχουσιν εν τώ Κράτει εκατόν έκα 
τομμύρια, αντίστοιχα εϊς εκατοντακισχιλίους 
ανθρώπους, μ.ε τήν όιαφοράν μόνον ταύτην οτι 
πρό της άπολύσεως μέν τά εκατομμύρια εκείνα 
δίδονται εις ανθρώπους αργούς, μετ’ αυτήν δε 
εις εργαζομένους. Τέλος πάντων δεν βλέπεις 
δτι, δταν 6  φορολογούμενος δίδφ τό άργύριον 
είτε εις τόν στρατιώτην, χωρίς νά λάβη τι εις 
αντάλλαγμα, είτε εις τόν εργάτην, ίνα λάβη τό 
άντίτιμον, ή μεν κυκλοφορία του αργυρίου είναι 
κατ' άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή αύτή, άλλά 
κατά τήν δευτέραν περίπτωσιν ό φορολογούμε
νος λαμ,βάνει αντάλλαγμα τού χρήματός του, 
εν ψ κατά τήν πρώτην όχι.

Λοιπόν τό πόρισμα' ’Απώλεια διά τό έθνος.
Τό πόρισμα δπερ πολεμώ δεν δύναται νά υ- 

ποστή τήν βάσανον τής αναλογίας, τήν λυδίαν 
ταύτην λίθον πάσης άρχής. Άν, μετά δικαίαν 
έκτίμησιν όλων τών συμφερόντων, έξάγηται δτι 
είναι εθνική ωφέλεια ή αύζησις τού στρατού, 
διατί νά μή στρατολογήται όλος ό ανδρικός 
πληθυσμό; τού τόπου; 1
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1. Ό  συγγραφ ίϋ ; συλλογίζεται ενταύθα, ώ ; κα ί άλλοθι, 
έπί τή βάσιι τ ί;; πολιτικής οικονομία;. Ά λ λ ’ ιδού πώ ; 
διετύπω σιν άλλοτε τήν γνώμην του έπί τή ¡ϊάσετ τη ; πολ ι
τ ική ; ίσ ίτ η τ ο ;  καί τή ; ΙΟνικής άμύνη;.

“ Πας π ολ ίτη ; ό φ ι!)ε ι νά γινώσκη ¿όο τ ιν * 'ν α  πορίζη- 
τα ι τα  πρό; τό  ζήν καί νά ΰπεοχσπίζητα ι τήν πατρ ίδα  του. 
Πρό; τήν ΪΟνικήν δ '  άμυναν αρ-.ετ,  κ α τ ' ! μ ί ,  νόμο; Ιχ  τών 
έξής δύο άρθρων συγκείμενος.

ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
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Κατά τό Ιαρ τού 1703 στρατοί εχθρικοί 
οδηγούμενοι υπό τού μονάρχου τής Αυστρίας' 
έστρατοπέδευον παρά τόν 'Ρήνον, έτοιμοι όπως 
εΐαβάλωσιν εις τήν Γαλλίαν καί καταπνίξωσιν 
έν αιματι τήν αρτιγενή ε’πανάστασιν. Ό δέ 
πρόεδρος τής Έθνοσυνελεύσεως τόν ’Ιούλιον τού 
αυτού έτους έν μέσω κατανυκτικής σιγής διε- 
κήρυςεν δτι ?} .rarptc χ ιχδυχχύει.

Κατά τήν εποχήν εκείνην έποιήθη ό ¡ιασσα- 
. / iutcxôç θούριος. Ό Rouget de Mile, νέος 
αξιωματικός τού μηχανικού, συνέθεσε καί ποίη- 
σιν καί μουσικήν έν στιγμή παραφοράς φλογερού 
ένθουσιασμού εϊς βραχύτατο·) διάστημα, έν μέ
σω συμ.ποσιου δπερ έδίδετο ΰπό τού δημάρχου 
τού Στρασβούργου, τής πόλεω; «ένγ ό κρότος 
τών δργάνων τής μάχης άκαταπαύστως έμ.ι- 
γνύετο με τόν κρότον τών οργάνων τών εορτών.»

Μετ’ ένθουσιασμού ανταξίου τής ύποθέσεως 
ό üexanilre Dumas διηγείται τήν ιστορίαν 
τού Μ ασσα .Ιιΐύπ .χυν θουρίου, καί τήν διήγησιν 
ταύτην παραθέτομ,εν ένταύθα διότι είναι ή εϋ- 
γλωττοτέρα περιγραφή τής γενέσεως τού άσμα
τος, εις 3 τοσαύτας νίκας οφείλει ή γαλλική έ- 
πανάστασις.

Ιδού  ή διήγησις τού Dumas*
—Τις θά ή τον ό νεώτερος Τυρταίος δστις Οά 

ερριπτεν έν μέσω τού καπνού τών κανονιών, 
τού συριγμού τών σφαιρών καί τών βομβών, τόν 
δμνον τής Γαλλίας κατά τού έχθρού ;

Εϊς τήν έρώτησιν ταύτην ό ένθουσιών και 
φιλόπατρις'Ρουζε Δελίλ άπεκρίθη- ’Εγώ!

Καί ώρμησεν έκτός τής αιθούσης.
Μετά ήμίσειαν ώραν, καθ’ ήν ούτε καν ανη

σύχησαν διά τήν απουσίαν του, δλα έγένοντο, 
λέξεις καί μ.ουσική δλα έχύθησαν έντός τύπου, 
οπω; χύνεται το άγαλμα τού θεού.

"ΛρΟρ. I .  ΙΙά ; υγιής πολίτης, ανεν Ιςα ιρ ίσ εω ;, οιαμένι1 
δπό τ ά ;  σημαίας τέοσαρα ετη , ά π ό  τοΟ 21 έως του 25 
έ'του; ιή ;  ηλικίας, Γνχ Ικ π χ ’.δενΟή στρατιωτικώ ς.

—  ’Ιδού ω ραία  οικονομία! 'Απολύετε 400 ,000  στρατιω
τών καί μορρόνετε 10 εκατομμύρια.

ΆρΟρ 2. Α π α λ λ ά σ σ ε ια ι όμως ό κ α τά  τό  21 τής η
λ ικ ία ; ε’το; δυνάμενο; ν’ ά π ο ΐείςη  ότι γινώσκει έντελώς τα 
γυμνάσια τού λ ό /ο υ

— Ό π ο ιο ν  τέλος ! Πρό; α πα λλα γή ν άπό τετραετούς 4 - 
πηρεσία; Οά ίγερΟή σφοδρά ά μ ιλλα  μεταςό τής νεολαία ; να 
μάΟοισι τά στρατιω τικά γυμνάσια.

—  Παράδοξο; ίδ έ χ ! — Π αντάπασι. Χωρίς νά pij/η εις την 
Ολίψιν τά ; οικογένειας, /ω ρ ί ;  νά προσόάλη την Ισότητα, 
ασφαλίζει τή  π χτρ ίδ ι, άπλούσ τατα  καί οικονομικώτατα, 
10 εκατομμύρια πολεμιστώ ν, ικανών ν’ άντιταηΟώσιν εις 
το υ ; ηνωμένου; όλου του κόσμου διαρκείς στρατούς."

'Ο ργανισμό; τή ; εθνική; άμύνης άνευ προσζολή; τής >* 
σότητος, ίλά ττω σ ις τών έξόδων τού προϋπολογισμού, «· 
φα 'ρεσι; τού πλείστου μέρους τών χ 'τ ίω ν  τή ; συγκρούσεωί, 
έγκαταλειπομένη; τή; ιδέα ; τή ; ύπερο '/ή ;  καί τ ή ; χατα- 
κτήσεω ; καί συνχπτομένων διεθνών σχέσεων επί τή  ,δάσει 
τη ; δικαιοσύνη;, τούτο ήν έν ολ ίγο ι; τό  ιδανικόν τού συγ· 
γραφέω ;
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Ό 'Ρουζε Δελίλ έπέστρεψε με τάς τρίχα; 
,ή; κεφαλής έρριμένα; εις τά ίπίσω, με τό μέ- 
,,,,πον κεκαλυμμένον υπό ίδρώτος, πνευστιών έκ 
ιςτ,ς πάλης ήν ΰπέστη μετά δύο ουρανίων αδελ
φών, τής μουσικής καί τής ποιήσεώς.

— ’Ακούσατε ! είπεν, ακούσατε όλοι !
Ό νεανίας ήτο βέβαιο; περί τή; μούσης του. 
Εις τήν φωνήν του δλοι έστράφησαν, οί μεν

αρατούντες τό ποτήριον εί; τήν χεϊρα, οί δε 
κ̂ρατούντες τήν φρίσσουσαν χΐϊρ* τού γείτο- 
»ός των.

Ό 'Ρουζε Δελίλ ήρχισεν :
Allons, enfants de la patrie !
Lo jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie 
S ’élcndard sanglant est levé (bis). 
Hnlende/.-vous dans les Campagnes 
Mugir ces féroces soldats?
Ils  viennent, .jusquedans nos bras,
Egorger nos Îüs, nos compagnes! ... 

ux armes, citoyens ! formez vos bataillons ;
' reliez (bis), qu’un sang impur abreuve nos s il-

[lous.
«’Εμπρός, τέκνα τής πατρίδος, άνέτειλ.εν ή 

ίμέρα τή; δόξη; ! ή αιματηρά σημαία τή; τυ- 
-αννίας υψώθη καθ’ υμών. ’Ακούετε εί; τά; πε- 
ιάδας μα; τού; αγρίου; αυτούς στρατιώτας 
υκωμένου; ; ’Έρχονται καί εις αύτάς τά; άγ- 

κάλα; μας νά σφάξωσι τού; υιού; μας, τάς συ
ζύγου; μας ! Συμπολϊται εϊς τά δπλα ! πυκνώ
σατε τά; φάλαγγα; σας ! Βαδίσωμεν, βαδίσω- 
μεν' αίμα ακάθαρτον ά; ποτίση τήν γήν μα; !»

Εί; τήν πρώτην ταύτην στροφήν, ηλεκτρική 
φρικίασι; διέτρεξεν δλην τήν όμήγυριν.

Δύο ή τρεϊς ενθουσιώδεις κραυγαί έξερράγη- 
σαν' άλλ’αμέσως φωναί άπληστοι νά άκούσω- 
σι τάς άλλα; στροφάς έκραζαν'

— Σιωπή! σιωπή! ακούσατε!
Ό Τουζε έξηκολούθησε μετά χειρονομίας 

έκφραζούση; βαθεΧαν άγανάκτησιν'
Que veut cette horde d'es ciaves, 
l)e traîtres de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves, 
lies fers dés longtemps préparés ?
Français! pour nous, a h ! quel outrage ! 
Quels transports il doit exciter !
(’.’est nous qu’on ose médilcr 
De rendre a l ’antique esclavage !

Aux armes, citoyens!....
«Τί θέλει ή όρδή αυτή τών δούλων, τών 

«ροδοτών, τών συνωμοτών βασιλέων ; Ata 
πόίους τά άτιμα ταύτα εμπόδια, τά προ πολ- 
λού Ιτο'.μασθεντα ταύτα σιδηρά ; Γάλλοι ! δι’ 
ημάς ! « ! ποια ΰορις ! ΙΙοίας παραφοράς μέλλει 
νά δ'.εγείρη ; Ήμά; τολμώσι νά σκέπτωνται 
«δ; νά έπαναφερωσιν εϊς τήν αρχαίαν δουλείαν ! 
Συμπολϊται εις τά δπλα !. . .»

Τήν φοράν ταύτην ό Ί ’ουζε Δελ,'.λ ύεν ε λα ο εν 
«νάγκην νά προσκαλέση τόν χορόν' μία μόνη 
κραυγή ώρμησεν άπό δλα τά στηθη'

Formons nos bataillons:
Marchons, marchons, qu’un sang impur abreuve

[nos sillons.
«Πυκνώσατε τάς φάλαγγα; σας! Βαδίσωμεν, 

βαδίσωμεν' αίμα ακάθαρτον ας ποτίση τήν γήν 
μα; ! »

Έπειτα έξηκολούθησεν έν μέσω αυξάνοντας 
ένθουσιασμού'

Quoi ! des cohortes d'étrangères.
Feraient la loi dans nos foyers.'
Quoi! ce.; phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers!
(ir.md Dieu! par des mains enchaînées,
Nos fronts sous le joug se ploiraieut !
De vils despotes deviendraient 
l.es moteurs de nos destinées !

«Πώς ! τά ξένα ταύτα στίφη θά έπιβάλλωσι 
νόμον εί; τά; εστίας μας; Πώς! αί μισθωταν 
αυται φάλαγγες θά καταβάλωσι τούς υπερήφα
νου; πολεμιστάς μας ; Μέγιστε Θεέ ! διά χει- 
ρών άλυσοδέτων τά μέτωπά μας Οά καμφθώ- 
σιν υπό τόν ζυγόν! Ποταποί δεσπόται Οά γί- 
νωσι κύριοι τή; ειμαρμένη; μα; ! »

Εκατόν στήθη πνευστιώ/τα περιέμενον την 
έπανάληψιν, καί πριν τελεκόση 5 τελευταίο; 
στίχος ανέκραξαν'

— Όχι ! όχι ! όχι !
’Έπειτα 5 θείος χορός αντήχησε μετά πα- 

ραφοράς'
Aux armes, citoyens ! formons nos bataillons: 
Marchons, mordions, qu’un sang impur abreuve

[nos sillons.
«Συμπολϊται εις τά όπλα! πυκνώσατε τά; 

φάλαγγα; σας ! Βαδίσωμεν, βαδίσωμεν' αίμα α
κάθαρτον ας ποτίση τήν γήν μας!»

Τήν φοράν ταύτην τοιαύτη φρικίασι; διέτρε- 
ξε τού; άκροατάς, ώστε αυτός 5 Τουζε Δελίλ 
ήναγκά.σθη νά άπαιτήση σιωπήν όπως δυνηθή 
νά έξακολουθήση τήν τετάρτην στροφήν του.

’Πκροάσθησαν πυρετωδώς.
Ί 1 αγανακτούσα φωνή έγένετο απειλητική.

Tremblez, tyrans ! et vous, perfides, 
L’opprobre île tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leur prix.
Tout esL soldat pour vous combattre :
M ils tombent nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux 
Contre vous tout prêts à so battre....

«Τρέμετε, τύραννοι, καί σεϊ; ά,πιστοι, τό αί
σχος όλων τών κομμάτων ! Τρέμετε ! τά πα- 
τροκτόνα σχέδιά σας μέλλουν τέλος νά πληρω- 
θώσι. Τό π*ν εί·<αι στρατιώτης διά νά σάς πο- 
λεμήση. ’Εάν πέσωσιν οί νεαροί ήρωές μας, ή 
γή παράγει άλλους ετοίμους νά *πολεμήσωσι 
καθ’ υμών.»

— Ναί ! ναί ! έκραξαν δλαι αί φωναί.
Καί οί πατέρες ώθησαν εμπρός τούς υιούς 

| ο’ίτινες ήδύναντο νά περιπατώσι, καί α! μητέ
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ρες ύψωσαν εί; τον άέοα εκείνου; του; όποιου; 
έβάσταζον ακόμη είς τα; άγκάλα; των.

Τότε ό 'Ρουζέ Δελίλ παρετήρησεν ότι έλειπεν 
ακόμη μία στροφή" το άσμα των παιδιών" /ο 
ρό; θείο; του μέλλοντο; θέρου;, τού βλαστάνον- 
το; σπόρου" ένω 3ε οι συμπόται έπανελάμβανον 
έν παραφορά τήν τρομεράν επωδήν, άφήκε την 
κεφαλήν του νά πέση μεταξύ τών χειρών του" 
έπειτα, έν μέσω τού θορύβου, του αλαλαγμού, 
των έπευφημήσεων, αυτοσχέδιασε τήν ακόλου
θον στροφήν"

Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n’y seront pins ;
Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace do leurs vertus !
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre....

«Θά είσέλθωμεν εί; τό στάδιον όταν δεν ΰ- 
πάρχωσ: πλέον οί πρεσβύτεροι ημών" Οά έπα- 
νεύρωμεν τήν κόνιν των καί τα ίχνη των ¿ ¡ε
τώ ν  των. ΙΙλειότερον ποθούντε; νά συμμερισθώ- 
μεν τόν τάφον των παρά νά έπιζήσωμεν, Οά έ- 
χωμεν τήν θείαν υπερηφάνειαν ότι του; έξεδι- 
κήσαμεν ή του; ήκολουθήσαμεν ! »

Καί διά μέσου των πνιγομένων όλολυγμών 
των μητέρων, των ενθουσιωδών ήχων των πα
τέρων, ήκούσθησαν αί καθαραί φωναί των παι
διών ψάλλουσαι έν χορίΐ")"
Aux armes, citoyens ! formons nos bataillons: 
Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve

[nos sillons.
«Συμπολϊται, εΐ; τά όπλα ! σχηματίσατε 

τα; φάλαγγα; σα;. Βαδίσωμεν, βαδίσωμεν· αί
μα άκάθαρτον ά; ποτίσή τήν γην μα; ! »

— ”Ω ! αλλά, έψιθύρισεν εί; των συμ.ποτών, 
δεν υπάρχει συγγνώμη κατ’ εκείνων οΐτινε; έ- 
πλανήθησαν μόνον ;

— Περιμένετε, περιμένετε, εκραξεν ο Τουξέ 
Δελίλ, καί θά ίδήτε ότι ή καρδία μου δεν είναι 
αξία τή; έπιπλήξεω; ταύτη;.

Καί μετά φωνή; πλήρου; συγκινήσεω; έψαλ
λε τήν αγίαν ταύτην στροφήν, έν η ένυπάρχει 
ολόκληρο; ή ψυχή τή; Γαλλία;" φιλάνθρωπο;, 
μεγάλη, γενναία, καί έν τή όργή αύτή; πλα- 
νωμένη, διά των πτερύγων τή; εϋσπλαγχνία;, 
υπεράνω τή; όργή; τη;.

Français! en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups :
Épargnez ces tristes victimes 
A regret s’armant contre nous.

«Γάλλοι! ιό; μεγαλόψυχοι μαχηταί κτυπάτε 
ή κρατείτε τά κτυπήματά σα;" φεισΟήτε των 
αθλίων έκείνων θυμάτων τών άκουσίω; οπλι- 
σθέντων καθ’ ΰμών ...»

Αί χειροκροτήσει; διέκοψαν τόν ψάλτην.
— "Ω ! ναι ! έκραξαν πανταχόθεν" ελεο;,

συγγνώμη διά του; άποπλανηθέντα; αδελφού; 
μα;, διά του; δούλου; αδελφού; μα;, διά τού- 
αδελφού; τού; οποίου; έξοτρύνουσι καθ’ 
με τήν μάστιγα καί με τήν λόγχην !

— Ναι, έπανέλαβεν 5 ΓΡουζέ Δελίλ, συγ
γνώμην καί έλεο; δι’ αυτού;.

Mais le despote sanguinaire,
Mais les complices de Rouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié.
Déchirent le sein de leur mère !...

Aux armes, ci loi eus ! l'urinez vos bataillons.
«Άλλά κατά τών αιμοχαρών έκείνων δεσπο

τών, άλλά κατά τών συνενόχων του Βουλλιέ, 
κατά τών άνιλεών τούτων τίγρεων τών σχιζόν- 
των τύν κόλπον τή; μητρό; των ! εί; τά όπλα, 
συμπολϊται ! πυκνώσατε τά; φάλαγγά; σα;!»

— Ναι, έκραξαν όλαι αί φωναί, κατά τούτων,
Marchons, marchons, qu’un sang impur abreuve

[nos si i Ions.
«Βαδίσωμεν, βαδίσωμεν" άκάθαρτον αίμα 

&; ποτίση τήν γην μα;.»
— Τώρα, εκραξεν ό Τουξε Δελίλ, γονυπε- 

τήσατε όλοι !
Ί'πήκουσαν.
Μόνο; ό 'Ρουζε Δελίλ έμεινεν όρθιο;, έθεσεν 

ενα τών π οδών του έπί τή; κκθέδρα; ένό; των 
συμποτών, ώ; έπί τή; πρώτη; βαθμίδο; τού 
ναού τή; Ελευθερία;, καί υψών τού; δύο βρα
χίονα; πρό; τόν ουρανόν, έψαλε τήν τελ.ευταίαν 
στροφήν, τήν πρό; τό πνεύμα τή; Γαλλία; έ- 
πίκλησιν"

Amour sacré de la patrie.
Conduis, soutiens nos bras vengeurs. 
Liberté, liberté chérie!
Combats avec tes défenseurs.
Sous nus drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes miles accents ;
Que les ennemis expirants
Voient tou triomphe et notre gloire...

«Ιερά αγάπη τή; πατρίδο;, ίδήγησον, ύπο* 
στήριξαν τού; έκδικητά; βραχίονά; μα;. Ελευ
θερία, προσφιλή; έλευθερία, πολέμησαν μετα 
τών υπερασπιστών σου" εί; τήν ανδρικήν φωνήν 
σου ά; δράμγ, ή νίκη ΰπό τά; σημαία; μα;” α; 
ίδωσιν οί έκπνέοντε; έχθροί μ.α; τόν θρίαμβόν 
σου καί τήν δόξαν μ.α; !»

— Καλά, είπε φωνή τι;, ή Γαλλία έσώθη !
Καί όλα τα στόματα, έν μια ΰπερτάτη κραυ

γή, έτόνισαν τό νεκρώσιμου τού δεσποτισμ.οϋ, 
τόν αίνον τή; ελευθερία;"
Aux armes, citoyens! formons nos bataillons: 
Marchons, marchons, qu’un sang Impur abreuve

[nos sillons.
«Συμπολϊται, ει; τά όπλα ! πυκνώσατε τα; 

φάλαγγά; σα;! Βαδίσωμεν, βαδίσωμεν" αίμ* 
άκάθαρτον ά; ποτίση τήν γήν μα; !»

Ί 1 χαρά ήτο παράφορο;, μεθυστική, παρ*" 
φρων" έκαστο; έρρίφθη εί; τά; άγκάλα; τού
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ησίον του" αί νεάνιδε; έδραζαν τά άνθη των, 
δέσμα; καί στεφάνου;, καί τά έρριψαν εί; 
πόδα; τού ποιητού.

Μετά τριακονταοκτώ έτη, ένω μοί διηγείτο 
μεγάλην ταύτην ημέραν, εί: εμέ νέον άν- 

5ρα δστι; κατά πρώτον ήδη τώ 1 830 ήκουσα 
ψαλλόμενου υπό τή; ισχυρά; φωνή; τού λαού 
τόν ίεοόν τούτον ύμνον—μ.ετά τριακονταοκτώ 
Ηη  τό μ.έτωπον τού ποιητού ήστραπτεν άπό 
τό ουράνιον σέλα; τού 1792.

Καί είχε δίκαιον !
. Πώ; δε καί έγώ αυτός, γραφών τά; τελευ
ταία; ταύτας στροφά;, νά ήμαι όλο; συγκεκι- 

ένο;; πώ;, ένω ή δεξιά μ.ου χαράσσει τρέ
σα τόν χορόν τών παιδιών, τήν εί; τό πνεύ

μα τή; Γαλλίας έπίκλησιν, ή αριστερά μου ά- 
μάσσει δάκρυ έτοιμον νά πέση έπί τού χάρτου ;
Ή αιτία είναι διότι ό ίερό; Μασσαλιωτικδ; 

ύμνο; είναι όχι μόνον κραυγή πολεμική, άλλά 
καί όρμημα αδελφικόν" διότι είναι ή βασιλική 
καί ισχυρά χειρ τή; Γαλλίας τεταμένη πρό; ό- 
1ου; τούς λαού;" διότι θά ήναι πάντοτε ο τε
λευταίο; στεναγμό; τή; θνησκούση; έλευθερία; 
καί ή πρώτη κραυγή τή; άναγεννωμ.ένη; έλευ- 

ρί* ; ! 1

Ό IlougeL de l isie πριν ή ποιήση τήν μ.ασ- 
λιώτιδα είχε γράψει ποιημάτιά τινα μετρία; 

'ία;" καί μ.ετά τήν μασσαλιώτιδα δε ούδέν έρ- 
γον αντάξιον αύτή; έποίησε" τούτο άποδεικνύει 
ότι τά μεγάλα γεγονότα παράγουσι τά μεγάλα 

ολογικά έργα, τά δε μεγάλα γεγονότα εί; 
τό πλήθος όφείλονται" τότε συμβαίνει άνθρωποι 
χαί μετρία; ακόμη ίκανότητο;, νά γίνωνται διερ
μηνείς τών ιδεών τού λαού, καί νά γοάφωσιν 
ϊργα μεγάλα, διότι παρά τού λαού λαμ.βάνου- 
«ι τήν έμπνευσιν.

II
"Ο Μ κ σ σ α λ ιω τ ικ ό ; θ ο ύ ρ ιο ;  έν Έ λ λ ά δ ι .

Ό 'Ρήγα; μεταξύ τών θούριων αυτού ασμά
των έμιμήθη καί τόν Μ α σσα .Ιίω τιχό ι-, τής γαλ
λική; έπανχστάσεω; τόν θεσπέσιον αντίλαλον. 
Έν τώ άσματι Jeür.s . ta u l ír  ráje 'E J .ty 'r ta r , 
Ρκηθέντι, ώ; μαρτυρεί ó ΙΙνΟΠ, έν έτει 1790, 
η πρώτη στροφή ολόκληρο;, πρό; δε καί ή έ- . 
πωδό;, εΐσί μ.ετάφρασι; τή; πρό)τη; στροφής 
**ί τή; έπωδού τού Μασσαλιωτικού θαυρίου. 
Έκτό; δέ τούτου είς τό αυτό περίπου πεποίη- 
ται μέτρον, καί έπί τή; μουσικής τού Μχσσα- 
λιωτικού έώάλλετο, κατά τήν μαρτυρίαν τού ί- 
βίου Γερμ.ανοΟ.

Ιδού τό άσμα τού 'Ρήγα"
Δ εΟτε παΓδε; -ß iv  ‘ Ε λ λ ή ν ω ν !
‘Ο  κ β ιρ ό ; τ ή ; δόξης ηΧΟιν.
‘ Α ;  φ ανΟ μεν άξιο ι εκείνω ν ,
Π ού μ α ; δ ω τα ν  τή ν  ά ρ /ή ν .

I  t . 'A » .  !·> -,· ,« . ή  Κ ¿  .Τ Τ ,Ο  ί « » . - , ·  : · ι - ν 5 ',. '

*Α ; π α -ή ο ιυ μ εν  άνδρείω ;
Τ ό ν  ζυγό ν  τ ή ;  τυ ρα ννίδο ;.
Έ κ δ ικ ή σ ω μ ε ν  -α τ ρ ίδ ο ;
Κ ά θε ο '.ε ιδο; α’α-χρόν.

Τ ά  o r . /α ά ; / . ίδ ω μ ε ν ,
ΠαΤδε; ‘ Ε λλ ή ν ω ν, α γ ω μ ε ν ,
Ι ίο τ α μ η δ ό ν  έχθ ρ ΰ ν  τό  α 'μ *
'Λ ;  τρέξ^ι πο?& ν.

Ό ό ε ν  εΐ«0ε τ&ν ‘ Ε λλ ή ν ω ν  
Κ ό κ /.α λ α  ανδρειω μένα ,
Π νεύ μ α τα  ία ν .ο ρ π α μ έ ν α ,
Τ ώ ρ α  λά οετε  π νοή ν
’Σ  τή ν  φ ω νήν τ ή ;  α ά λ π ιγ γ ό ; μου
Σ υναγΟ ή τε όλα  όμοϋ
Τ ή ν  έ ιττάλοφ ον ζητεΤ ιε
Κ α ι νικάτε πρό  π α ντο ύ .

Τ ά  όπλα  ί ;  λ ά δ ω μ ε ν , χ .τ .λ .

Σ π ά ρ τ η , Σ π ά ρ τ η , τ! κ ο ιμ ά α α ι 
"Τ πν ο ν  λ ή θα ργον  δαΟΰν ;
Ξ υ π ν η τό ν , κράξε Ά Ο ή ν α ;
Σ ύ μ μ α χ ο ν  π α ντο τε ιν ή ν .
ΊίνΟυμτ,Οήτε Α εω νίδου ,
Ί Ι ρ ω ο ;  το ύ  ξακουατού ,
Τ ού  άνδρό; έπα ιν ο υ μ ένο υ ,
Φ οβερού κ α ι τρομερού.

Τ ά  ο π λ α  £; λ ά δ ω μ εν , κ .τ.Α .

Ό π ο υ  ε ί, τά ; β ε ρ μ ο π ύ λ α ;
Π όλεμον α ύ τό ; κρατιΤ,
Κ α ί το ύ ; ΙΙέρ β α ; αφ α νίζει 
Κ α ί α ύ τ ώ . κατα κρ α τεί.
Μ έ τρ ια κ ο α ίο υ ; ά ν ίρ α ;
Ε ί ;  τό  κέντρον π ρ ο χ ω ρ ε ί,
Κ α ί ώ , λέω ν Ο υμω μίνο ;
Κ ί; τά α ίμ ά  τω ν  δουτεΤ.

Τ ά  ό π λ α  α ;  λ ά δ ω μ ε ν , κ .τ  λ .

Τό ασμα τού-ο έδημοσιεύθη έν τή πρώτη 
καταστραφείση έκδόσει τών ποιημάτων τού 
'Ρήγα, καί έν τή ετέρα έκδόσει, τή λάθρα 
έν ’Ιασίω κατά τό 1814 τυπωθείση. Έδημο
σιεύθη προσέτι έν τή E vt-o jtia  τού I ken, καί 
έν τή περί τή; ευρωπαϊκή; ποιήσεω; συγγραφή 
τού Elisseil. Έτυπώθη δέ μετ’ αγγλική; με- 
ταφράσεω; καί έν επιμετρώ τού ποιήματος 
Gliilde Arold j)ilj;rinafie τού Βύρωνος. Γερμα
νικήν δ’ έμ.μετρον μετάφρασιν αυτού έποίησαν 
ό τε liven καί ό Kltssen, γαλλικήν τών δύο 
πρώτων στροφών καί τή; έπωδού ό Ίακωβάκης 
'Ρίξο; Νερουλό; καί έξ αυτού παραλαβών ό \ il- 
leneuve, φιλέλλην λοχαγός τού ιππικού έν τιϋ 
ελληνικό) στρατώ κατά τό 182ο καί 182G, 
ιταλικήν δέ ό ’Ιταλός μεταφραστή; τή; ιστο
ρία; τή; νεοελληνική; φιλολογία; τού Νερουλού.

Άν ή άξια τών συγγραφέων, τών ποιητών 
πρό πάντων, έκρίνετο έκ τή; ώφελεία; καί τή; 
έπιδράσεω;, ?,ν έσχον έπί τού έθνους αύτό>ν, δεν 
θά έσφάλλετο παντάπασιν ί άνομολογών τον 
'Ρήγαν ποιητήν έκ τών έξοχωτέρων τή; νεωτέ- 
ρας 'Ελλάδος. Καί τώ όντι" τά άσματα τού 
'Ρήγα έφέροντο άπό στόματος είς. στόμα, καί 
η σαν τοί; υποδούλοι; Έλλησι προσφιλέστατα. 
"Ό 'Ρήγας, λέγει ό Ίακωβάκη; 'Ρίζο; Νερου
λό;, άφεί; πλέον τόν Νεύτωνα καί τον Εύλή-
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ρον, ελαβεν ώς υπογραμμών τον Τυρταίον, καί 
συνέθεσεν ύμνους πατριωτικούς, ούς ήλπιζε νά 
ψάλλη ημέραν τινα, δδηγών τά; ελληνικά; φά
λαγγα;. Γεγρχμ.μ.έ·/χ εΐς καθαρεύουσαν νεωτέ- 
ραν ελληνικήν γλώσσαν τά άσματα ταύτα, έκο- 
σμ.ούντο καί διά των καλλονών τή; ηρωική; 
ποιήσεως και τή; μουσική; Διά τούτο κοινότα
τα έν τήΈλλάδιπάση η σαν τά άσματα τού 'Ρό
γα* οί νέοι δλοι έψαλλον αυτά εν ταϊ; συ/ανα
σ τροφαϊ;, έν τοϊ; συμποσίοις, τον χειμώνα παρά 
τά,ν εστίαν, τό θέρο; υπό τήν σκιάν τών έλαιών 
καί τών πλατάνων. Τά άσματα ταύτα, άύ/,φούν
τα τών βαρβάρων τά ώτα, εψάλλοντο έν αυτή 
τϊί πρωτευούσ/ι τού Σουλτάνου ! ’Εγώ αύτός, 
παρευρεΟεί; έν ευωχία·.; Τούρκων μ.εγιστάνων, 
ήκουσα αυτού; διατάττοντας τούς Έλληνα; μου
σικού; νά τραγωδήσωσι το άσμα* «Δεύτε παι- 
δε; τών Ελλήνων.» 'Γύ ασμα δε τούτο τοσού- 
τον r.v διαδεδομένου, καί τοσούτον έκτ,λει τά; 
άκοάς τών Τούρκων ή μουσική αυτού, ώστε έ- 
γνώριζον έκ στήΟου; τά; τρεί; πρώτα; λέξεις, 
χωρίς νά είςεύρωσι τήν σημασίαν αυτών καί χοι 
ρίς νά φροντίσωσ! ποτε νά ττ,ν μάθω σι. Βεβαίως 
δε άν κατώρθουν νά έννοήσωσιν χυτό, ήθελε·/ έκ- 
πέσει πολύ τής εύνοιας καί ύπολ'όψεώς των ό 
πατριωτικός καί θούριος ούτος δμ.νο;, δστι; έ- 
ποί'όΟη κατά μίμησιν τού μασσαλιωτικοΰ.»

Ζωτ,ράν εικόνα τής έπιδράσεως τών ασμάτων 
τού 'Ρόγα επί τών Ελλήνων παρέχει ήμΐν ή α
κόλουθος τού γνωστού συλλογέως τών ελληνι
κών δημοτικών ασμάτων Φιοριέλ διήγησι;* «Κα 
τά τό 1817, διηγείται ό φιλλέλην ούτος Γάλλο;, 
εΐς "Ελλην φίλο; μου έταξείδευεν έν Μακεδονία, 
συνοδευόμενο; υπό τινο; καλογήρου. Φθάσαντε; 
εΐς τι χωοίον, ού τινο; τό ονομ.α δεν ένΟυμού- 
μ.αι, έσταμάτη,σαν εκεί δπω; άναπαυΟώσι καί 
λάβωσιν αναψυχήν τινα εί; τό έργαστήριον ε
νός αρτοποιού, όστις ταύτοχρόνως ή το καί ό ξε
νοδόχο; τού τόπου. Έν τώ έργασττ,ρίω τούτω 
έντύπωσιν ένεποίησεν αύτοϊ; ό υπηρέτη; τού αρ
τοποιού. *ί!το δέ ούτο; νέο; Ήπειρώτης, έχων 
μεγαλόπρεπες ανάστημα καί καλλονήν αγέρω
χο·/* οί βραχίονες, τό στήθος καί αί γυμναί αυ
τού κνήμαι, απεικόνιζον τόν τύπον χάριτος, με
τά ρώμη; ήνωμένης. Παρατήρησα; κατ’ άοχά; 
άτενώ; τού; δύο οδοιπόρους, είπεν ακολούθως, 
στραφείς πρό; τόν λαϊκόν* «Είξεύρει; γράμμα
τ α ;1' Τούτου δέ καταφατικοί; άπαντήσαντος, ό 
νέο; Ήπειρώτης τόν παρεκάλεσε νά έλθη πρός 
στιγμήν μετ'αυτού εΐς τόν παρακείμενον άγρόν. 
Ό ταξειδιώτη; έδέχθη, καί ήκολούΟησε τόν νεα
νίαν μ.έχρι κήπου τινό; περιτετοιχισμένου. Άμ- 
φότεροι έκάθησαν έπί τινο; λίθινου εδωλίου, υπό 
τήν σκιάν δένδρου. Ό  νεανίας έβύΟισε τότε τήν 
χ·ϊρα εί; τό στήθος αυτού, και έξόγαγε πράγμά 
τι διά κλωστή; έκ τού τραχήλου του έξαρτώμε- 
νον. ’Ητο δε τούτο βιβλιάριου, όπερ παρουσία

σε τώ ταςειδιώττ,, παρακαλών αυτόν νά τω 
να γνώση ¡^?η τινά* περιείχε δε τό βιβλιάβιον 
έκεϊνο τού 'Ρόγα τά άσματα. Ό ταξειδιώτη; 
λαβών τά άσματα άνά χεΐρας ήρξατο απαγγέλ
λω·/ αυτά διά φωνή; εντόνου. Μετά παρέλευσιν 
στιγμών τινων έστρεψε τό βλέμμα πρός τόν ά- 
κροατήν αυτού* άλλα πόσον έξεπλάγη ιδών τήν 
μεταβολήν, ήν έν αϋτώ έπέφερεν η άνάγνωσις* 
δεν ητο πλέον ό ίδιος άνθρωπος* τό πρόσωπόν 
του εκαιε, τά δε χαρακτηριστικά αυτού ε’χεν 
άλλάςει ό ένθουσιασμός* τά ημιάνοικτα χείλη 
του έφρικίων, δακρύων χείμ.αρροι κατέρρεον έκ 
τών οφθαλμών αυτού, α! δέ τρίχες αί σκιάζου- 
σαι τό στήθος αυτού ώρθούντο, καί συνεσπώντο 
ζωηρώς.—Τώρα πρώτν,ν φοράν ακούεις άναγινω- 
σκόμενον τό μικρόν τούτο βιβλίου ; τόν ήρώτη- 
σεν ό ταξειδιώτη;.—’’Οχι, άπεκρίνατο εκείνος* 
άλλά παρακαλώ όλους όσοι διέρχονται άπό αυ
τά τά μέρη καί γνωρίζουσι γράμματα νά μοι ά- 
ναγινώσκωσι τό βιβλίο·/ τούτο* καί τό έχω α
κούσει πολλάκις όλον.—Καί πάντοτε τήν αυτήν 
συγκίνησιν αισθάνεσαι ; προσέθηκεν ό πρώτο:.-— 
Ιίάντοτε, άπηντησευ 5 Ήπειρώτη;. Έάν ό υ
πηρέτη; ούτο; τού αρτοποιού ζή μέχρι τούδε, 
προσθέτει ό Φωριελ, δστι; έγραφε κατά τό 1825, 
βεβαίω; άλλτ,ν τών βραχιόνων αυτού ποιήται 
χρήσιν, καί δεν μεταχειρίζεται αυτού; έν τώ έρ- 
γαστηρίω πρό; ζύμωσιν άρτων.»

Μίαν στροφήν τού Μασσαλιωτικοΰ Οουρίου έ- 
μιμή,θη καί ο Παναγιώτης Σούτσος έν τώ 'Ο
δοιπορώ αυτού. Έν τή τετάρτη σκηνί? τής Τε
τάρτης πράξεως, 5 'Οδοιπόρος βλέπει καθ’ ύ
πνους τή; Ελληνικής έπαναστάσεως τό μεγα
λείο·/, καί παράφρων έγείρεται τής κλίνη,ς κραν- 
γάζων*

Τ ί ζτ,τιΤ α υ τ ή , τ ι  θέλει 
τ& ν τυράννω ν τ, ά γ έλ η  ;
ΑΙ άλύσιι; διά ποιου;;
Δ ιά Έ λ λ τ ,ν α ;  ανδρείου; ·

‘ Ο ρ μ ά ιε , ά ρ μ ίτ ε ,  
τυ ρά ννο υ ; ν .τ υ π ίτ ε ,
Ο ψ ώ ο ι ι  σ η μ α ία ; 
γυμ ν ίϊισ τε  ρ ο μ φ α ία ;,

έ μ τ ρ ο ;  τω ν , έ μ π ρ ό ;.

Έμιμήθη δ’ έν τοϊς στίχοι; τούτοι; τήν α
κόλουθον τού Μασσαλιωτικοΰ Οουρίου στροφή*’’

Que veut. celte lionic (Tesrlav es.
De traîtres île rois conjurés? κτλ .

Καί ταύτα μεν περί τού Μασσαλιωτικοΰ Οου
ρίου έν Έλλάδι. Άλλά καί έν Τουρκία άντήχ'Λ" 
σαν τής γαλλικής έπαναστάσεως τά άσματα, 
τήν δ’ έπή,ρειαν τούτων έπί τού τουρκικού κρ*" 
τους επιτυχέστατα περιγράφει τής νεωτέραί 
Έλ.λάδος ό Γερμανός ιστοριογράφος Μενδελσων 
Βαρθόλδυς. «Ό τή; γαλλική; δημοκρατία; πρε
σβευτή; πολίτη; Δεκόρδ, λέγει ούτος, έξετέλει 
έν μέση τή Κωνσταντίνο·.πόλει, πρός μεγίστη** 
τού τουρκικού όχλου άγαλλίασιν, άπομιμησει;
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σών παρισινών σκηνών, δένδρα ελευθερία; ?- 
ύοντο, καί ό συρφετό: τής τουρκικής πρω- 
υούση; ώρχεϊτο πρό; τους ήχου: τού ('.αιι',ι 

χ α ί  τής Καρμαν'.όλης. Φαίνεται δε ότι καί ό 
Σουλτάνος Σελίμ. μετ’εύχαριστόσεως προσέβλε- 
πε τό άγριον έκεϊνο θέαμα, μ.ή έννοών ότι διε- 
ύβευε τό άπό τού ευρωπαϊκού πολιτισμού ό

φελος, εΰνοών τά άκολαστήματα αυτού. Ό δυ
τικός πολιτισμός δεν είνε μόνον φωτίζουσα 
“λόξ άλλ.ά καί καταβιβρώσκςν πύρ, καταστρέ- 
φον οσάκις έρχεται εί; άμ.εσον συνάφειαν πρό; 
άπολίτευτα στοιχεία. Εί δέ που αλλαχού, έν 
Τουρκία ιδίως ήν άκαιρο; ο πανηγυρισμός Κρο- 

■ νίων τού Λογικού. ΊΙ τρίχρου; προσηρτημένη 
εΐς τήν κίδαριν, καί τό κολόβιο·/ τού παρισινού 
συλλόγου τών ’Ιακωβίνων περιβάλλον τόν άλ
λως τοσούτον άνειμμένον Μοσλήμ., ησαν άναμ- 

| φήριστοι οιωνοί έγγιζούσης καταστροφής. Έ - 
μελλε δε νά γείνη κατάδηλον έ·/ ά/ατολαϊ; καί 
δυσμαΐς, ότι δεν πρέπει τι; νά παίζη μ.ετά τών 

[ επαναστάσεων, καί ότι ό καλών αΰτάς καταπί- 
νεται πρώτο; υπό τού ρεύματος. » 1

Η ΚΛΛΚΟΪΤΓΛ
[ Έ / .  το ν  έκδυ Ο έ/το ; έν ΙΗ 7 6  έ 'ιει σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς  τοΟ

.\lireil ιΐο 1)ι*έΙιαΙ.]
.ΊΙ ι τ ί φ ρ α σ ι ς  X . Λ. Λ ιδ ίδ ν ν .

Χ**ν:̂ι·α ιιΐ ιΓαι; ·5ί 11*. *·Ι I
ια'

Τοσούτοι συγγραφείς έγραψαν περί Ί/δοστά- 
νη; καί διηγή,θησα·/ λεπτομερώς τά κατά τά; 
θρησκευτικά; έορτάς, (ά; πολλοί έξ αυτών δίν 
είδον είμή διά τών ομμάτων τή; φαντασία;), 
ώστε περιττόν νομίζω νά ένδιατρίψω έπί πλέον 
περί τούτο τό θέμα. Τό σύγγραυ.μα τού Ι ι- 
0  |ΐιβιιιθι)Ι. καί τό τού κόμητο; ΝΥ;ΐΓΓΰ!ΐ πε
ριέγραψαν τά πάντα, καί περί τή; ακρίβειας 
αυτών ούδεμία υπάρχει άμφιβολία.

Αί εορταί διαρκούσι συνήθως έπί πολλά; η
μέρας, καί τά προγράμματα αυτών ουδέποτε 
μεταβάλλονται. Έπί αρμάτων μεγίστων, έπι- 
κε κοσμημένοι·/ κόσμημα σι πολλοϊ; καί έρέαις, 
περιφέρουσι θριαυ.βευτικώ; τερατώδη είδωλα, έ- 
πιδεικτικώ; έστολισμένα. ΙΙληθυ; βραχυ.άνων 
«ερικυκλούσι τάς θεότητας ταύτα;, ιόν τά σύμ.· 
βολα εισίν έκ τών «σεμνότατων, καί οί φακίραι 
συμπορεύονται, σκιρτώντες, φρενητιώδει; κινή
σει; ποιούντε;, σαλπίζοντες καί τά τύμπανα 
κρούοντες. Διότι οί Ινδοί μουσικήν ουδέ·/ άλλο 
νομίζουσιν ειμή τόν θόρυβον, καί κατά τάςεορ- 
τά; ό πόθος αυτών πληρούται, διότι ουδέποτε 
ή τού ταύρου φωνή είναι φοβερωτέρα τών άγριων 
ήχων τής ινδική; σάλπιγγος* πάσα σάλπινξ οέ 
ινδική ένα μόνον φθόγγον έκβάλλει, καί ό φθόγ
γος ουτος αντηχεί άπό πρωίας μέχρι νυκτό; 
κατ’ άπελπιστικόν μονότονο·/ τρόπον. Ενίοτε

Ι .Τ . τ τ  Ι .Μ ι Η ν , :  V Γ Π.1, -« ν .

φανατικοί τινε; έξαπλούνται εν ταϊ; όδοΐς πρό 
τού άρματος, ί·/α υπό τό ιερόν έκεϊνο φορτίο·/ 
καταπατηθώσι* πλήν η αγγλική αστυνομία ά- 
πν,γόρευσε νυν τοϊ; Ορησκομανέσιν Ίνδοϊς τό 
είδος τούτο τής ψυχαγωγίας, όπερ άλλοτε έ- 
πανελαμ.βά/ετο τουλάχιστον πεντηκοντάκι; έν 
εκάστη εκφορά τού Γιαγρενάθ. Ό ’Ινδός, ό πρός 
τόν φρικώδη τούτον θάνατον ήροιϊκώτατα σπεύ
δω·/, δεν κέκτηται τό θάρρος τού ν’ άντισταθή 
τή διαταγή τού εγχωρίου ή τού εΰρωπαίου τρα- 
τιώτου. Πολλάκις έθεάθησαν φανατικοί, εγειρό
μενοι καί φεύγοντε; πρό τού άρι/.ατος υπό τήν 
μ.άστιγα αξιωματικού τή; 'Εταιρίας* ήθελον 
κατασυντριβή υπό τού; τροχούς, χωρίς νά έκ- 
βάλωσι τόν έλάχιστον στεναγμόν. «Τοιουτο
τρόπως, ώς παρετήρει φίλο; μού τις, κατήγορο; 
φλογερός τή; αγγλική; κατακτήσεως, οί Ά γ
γλοι, μ.ή άρκούμενοι, άφού ήρπασαν τά πάντα 
άπό τών άθλιων Ί /δών, δεν έπιτοέπουσιν αΰτοϊς 
οϋτε τό δικχίωμ.χ νά καώσιν, ουτε τήν εύχαρί- 
στησιν νά άποθάνωσ·.·/, όταν έπιθυμ.ώσι.»

Πλήθος άπειρον παρακολουθεί τό άρμα καί 
πλημμυρεϊ τά: οδούς, όι; τά ΰδατα έκχειλίσαν- 
το; χειμάρρου. Φανατ.κοί τινε; δέ περί τάς πα
γόδας έπιόιδονται εις άλλο είδος ιεροπραξίας. 
Μέγα; πάσσαλος, ΰψου; δέκα μέχρι δώδεκα μέ
τρων, έμπήγνυται έν τή γή, έπί δέ τής κορυ
φή; αυτού όριζοντείω; τίθεται ράβδος μακρά, 
κινουμένη, ώ; οί βραχίονες τού γεράνου, ήτοι 
τής μ,ηχανής τή; άναβιβαζούσης λίθους. Τό ό- 
λ.ον τού μη/ανόματο; όμοιάζει πολύ πρός όσα 
άπαντα τις συχνάκις έν τοϊς χωρίοι; άνωθεν 
τών φρεάτων πρός άντλησιν. Καί έν μέν τώ ένί 
τών άκρων τής ράβδου τίθεται βάρος τι, έν δέ 
τώ έτεοω !·/ ή δύο σχοινί«, φέροντα έπί τή; ά
κρα; άγκιστρα, όμ.οιχ πρός τά παρά τοϊς κρεω- 
πώλαις έν χρήσει όντα δΓ άνάοτησιν τών κρεά
των. 'Οσάκις λοιπόν προσέρχηταί τις Ίνόός, έ- 
πιθυμών νά έξαγνίση ή τά ίδια αμαρτήματα, ή 
άλλου τινός, (δίδοντο; συνήθως πρό; τούτο 1 0 0  

μ.έχρι 150 ρουπίων), έμβάλλονται τά άγκυρα 
εί; τά; σάρκα; τών ώμων τού εϋσεβού;, έπειτα 
άνορθούσι τή·/ ράβδον, ό ευσεβής υψούται, α
κίνητε’. κατόπιν υπέρ τάς κεφαλάς τών θεατών, 
ού; ραντίζει τό έξερχόμενον αίμ.α. Άλλά φαινό
μενο·/ παράδοξον είναι, ότι α! πληγαί αύται έ- 
πουλούνται τάχιστα* καί αίτιον μεν τούτου 
νομίζω τήν λιτήν δίαιταν τών ’Ινδών καί τού; 
συχνούς καθαρμούς, οί Βραχμ.άνε; ομω; άποδί- 
δουσι πάσαν τήν τιμήν τών ίάσεων τούτων ε’ς 
τήν μ.εσολαβησιν τών ιδίων θεών καί εις τήν 
ιαματικήν δύναμιν φυτών τινων, επιτιθεμένων 
έπί τών τοιούτων πληγών.

Άφού έφ’ ικανόν περιαχθώσι* τοιουτοτρόπως 
έν τα’.; όδοΐς 5 θεό; ή ή θέαι/α, φέρονται κα
τόπιν μ.ετά τών αρμάτων εί; τον Γάγγην πο
ταμόν, ΐνα βυθισθώσιν έκεϊ ώς έν βαπτίσμ.ατι,
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ενώ τά εν τώ ποταμώ πλοία πληρούνται άν- 
Οοοιπων. Έπειτα είδος κρονίων διαδέχεται τά; 
τελετάς ταύτας, έκαστου επιδιδόμενου είς ή- 
δονάς, ά; επιτρέπει αΰτώ ό ίδιος πλούτος. Τό
τε τελούνται λ θ', τόν χ! \ ι ι Ι ι · / ΐ ' \  ή οι '/ οροί 
των όρχηστρίδων, — ερί ών ώμ.ίλησα ήν.-,' «ν 
μάλιστα παραδεχθώ όσα μοί διηγήθησαν αξιω
ματικοί τινε;, ή τελετή περχτοϋται εν κραιπά
λη άκολαστοτάτω, κυρίως εν τχίς μακράν τή.ς 
εόρχ; του διοικητού κειμ.έναις χώραις. Έν δε 
τη Κχλκούττα επισημότερα·. των εορτών είσίν 
ή Λοοργχχ-Μοοδγιάχ κατά τό τέλος τού Σε
πτεμβρίου, κχ·. ή Ί’χμ-Λ'.λά εν μ.ηνί Όκτωβρίω 
ή Νοεμβρίου. Λεν παρέστην κατά τήν τελευταία·/ 
τών εορτών, τελούμενη·/ συνήθως εν Ι>ιιτ;ιυρο- 
Γ β ’ συνίστχτχι όμως, ώ; γινώσκω, είς ειδό; τι 
δράματος πολεμικού, πχριστώντο; τά ανδρα
γαθήματα του 'Ράυ.Λιλά επί κεφαλή; στρα
τιάς πιθήκων, κχί τήν ήτταν αυτού υπό τών 
ευσεοών, ου; προσέβαλλε. Τελευτά δε ή παρά· 
στάσις τιθέμενου τού τυρός εί; ανδρείκελα, 
πεπληρωμένα πυρϊτιδος, καί ή στρατιά τού 
'Ράμ-Λιλά, ήττηθείσχ, άνατινάσσεται ει; τον 
άερχ.

Άλλα κχί θαυματοποιοί έπιτηδειότατοι οί 
’Ινδοί τυγχάνουσι, διό θέλω εϊπει τινα. κχί περί 
τουτου. Οι ’Ινδοί θαυματοποιοί, πολυ πληθέσ—α - 
τοι οντες, διατρεχουσι τά; άγυιάς, φέροντε; 
έντο; σάκκων τά προ; ένάσκησιν τού επαγγέλ
ματος χρήσιμα εργαλεία. Λεν έχε.: ή νά περί- 
μείνη; έπί τινας στιγμάς εν τινι τών ίδών τής 
πολεως, καί έσο βέβαιος, ότι θέλει; ΐδει πολ
λούς θαυματοποιού;, διαβαίνοντας πρό; άγοχν 
θυμάτων. Κάθηται λοιπόν αμέσως ό θαυματο
ποιό; κατά γό;, έπί μικρού τάπη το;, 0ν με θ’ 
εαυτού φέρει, καί άρχεται εξάγω·/ εκ τού σάκ- 
κου φιάλας, αυγά, -ελέφαντα;, καμήλου; καί 
άλλα ζώα ξύλινα ν; έκ πηλού, φυσικώ τώ λό- 
Υ'ά μικρότατα, αφού ό σάκκος δέν είναι μεγα- 
λείτερο; τών έν χρήσει παρά τοί; χωρικοί; ό’ν- 
των. Διά τούτων κατορθοΟσιν όσα περίπου οί 
ήμέτεροι ταχυδακτυλουργοί καί οϊ περιβόητοι 
θαυματοποιοί τη; Κΰρώπης. Τοιουτοτρόπως τά 
πινάκια άρχίζουσι νά πετώσιν, αί μ.άχαιραι έπι- 
ψαύουσι τών παρειών καί τών χειρών τού ’Ιν
δού, ό έλέφα; εκβάλλει γάλα, οίνον, ύδωρ κλπ. 
καί τοι δεν είναι μεγαλείτερο; ώού- ή κάμηλος 
μεταπηδά άπό δοχείου εντός δοχείου, οπερ έ
πειτα καταπίνει τά ωά γεννώ τι νεοσσούς, πτη
νά πετώντα κλπ.

Άπάρχουσιν έν Κχλκούττα καί νευρόσπαστα, 
περιφερόμενα έν ταίς άγυιχΧς. ’Εντός σάκκου 
εισί τεΟειμενχι πλαγγόνες υπό στολά; διαφό 
ρου;, καί ό διευθυντής τών κινητών τούτων θεά
τρων, λαμβάνων τά; πλαγγόνα; ει; τά; χείρχ; 
και κινών αΰτά;, αρχίζει νά όμιλή ΰπό φωνά; 
διαφόρου; μετ’ εΰχερεία; απίστευτου. Ύποκρί-

νονται λοιπόν πολλάκις, ώ; εμαθον, πρόσωπα 
επίσημα, καί οΐ υποβαλλόμενοι λόγοι ει'σί τιε- 
ριεργότατοι, καθόσον απομιμούνται έν αυτοί; 
του; Ευρωπαίου:.

Λι παραστάσεις τών θαυματοποιών καί τών 
διευθυνόντων τά κινητά θέατρα τών νευοοσπά- 
στων διαρκούσιν επί μίαν ή δύο ώρας, κχί κα
ταβάλλει τι; λόγω πληρωμή; πέντε ή ίς άν. 
να;, ήτοι περί τά είκοσι πεντάλεπτα, όσοςδή- 
ποτε και ά.ν ήναι ό αριθμός τών Θεατών.

Αλλά δεν δύναμαι νά πχρχλείύω καί τους ε
πιδεικνύοντας ή μαγεύοντας του; οφεις, οΐτινε; 
πάντε; άνήκουσιν υποδιαιρέσει τινί -ή; ταξεως 
τών βρχχμάνων. Φέρουσιν ούτοι οεθ’ εαυτών 
διάφορα είδη οφεων έπικινδυνωδεστάτων, μεΟ’ 
ών παίζουσιν έν οικειότητι, περιστρέφοντε; 
αυτού; περί τό σώμα, έξερεθίζοντες, δάκνον- 
τε; τήν κεφαλήν αυτών διά τών οδόντων, καί 
τά τοιαύτα. Καίτοι δό είσίν έξημερωμ.ένοι καί 
έχουτιν έκβληΟή οι δηλητηριώδεις αυτών όδόν- 
τες, τό Θέαμα όμως τούτο μοί προϋ-ένει έντύ- 
πωσιν τόσω μάλλον όυσάρεστον, όσω έγίνω- 
σκον, ότι πολλοί τών τρεφύντων οφει; βραχυ,ά- 
νων άπέΘνησκον ενίοτε ώ; έκ τής έξασκήσεως 
ταύτη; τού επικινδύνου αυτών επαγγέλματος. 
Συρϊττουσι κατά τρόπον ίδιον, τούΘ’ όπερ, κατ’ 
αΰτου;, προσελκύει του; όφεις μακρύΘεν, ούς 
ολέπει; έπιχαρίτω: συστρεφομ.ένου; καί έρπον- 
τα; ούτω; είπείν ερρύθμως ΰπό τόν ήχον τής 
μουσική; τών βραχμ.άνων. Κατά τινα εσπερίδα 
έν εξοχική τινι τή; Καλκούττας οικία, δύο λεύ- 
γα; τή; πύλεω; άπεχούση, προσεκλήΘη τι; τών 
γοήτων τούτων, καί, κατελΘύντων πάντων η
μών ει; την αυλήν, ό γόη; κατόιρΘωσεν έν διχ- 
στήματι δύο ωρών νά προσέλΘωσι τρεί; όφεις, 
ών ί ει; είχεν εϊσετι τό δήλητήριον, διότι δ 
δηχΘείς επίτηδες παρ’ αυτού κύων (καίτοι ό 
γόη; καί τινε; έκ τών παρισταμένων άνΘίσταν- 
το ει; τούτο) άπέΘα-ε τήν νύκτα. Γ0 γόης, ό- 
στι; πολλάκις μέχρι; εκείνη; τή; στιγμή; είχεν 
έγγίσει τόν όφιν εκείνον, δεν έτόλμα πλέον νά 
έςακολουΘήση παίζων μετ’ αυτού, ενώ τουναν
τίον άνεστοέφετο μετά τών δύο άλλων, ών πολ- 
λάκι; εΟηκε τήν κεφαλήν έντό; τού στόματός 
του. Μοί διηγήΘη, ότι δύο μόνον είδη όφεων ΰ- 
πάρχουσιν, οΰ; δεν έδυνήΘη νά γοητεύση, ό <Ό- 
brti· n ijjrtti) καί μικρό; τι; μέλας, καλούμενος 
ΰπό τών εγχωρίων βέ.ίο ι:' ό δηχΘείς ΰπό τούτου 
μετά ημ.ίσειαν τό πολυ ιόραν άποΘνήσκει. Λιά 
τούτο s ’Ινδός, άμα έννοήση ότι έδήχθη ΰπό 
p è . /ουc, ρίπτεται κατά γής, άναμέ;ων ήσύχως 
τόν άναπόφευκτον Θάνατον.

lli'
Άλλ’ η εύρεία έκτασι; τής Ίνδοστάνης, τά 

πυκνά δάση, τά σήμερον Ετι καλύπτοντα τό 
τέταρτον τή; χωράς, τό αραιόν τού πληθυσμού, 
ή άΘλιότη; τών πλειόνων έκ τών κατοίκων, δ
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'πο; καθ’ 3ν οί ξένοι καί οί περιηγηταί πε- 
¡δευον έν τή χώρα, ταύτα πάντα άνέπτυσ- 

28« καί ΰπέΘαλπόν άλλοτε τήν ληστείαν, “Οθεν 
-1 2ί δλαι έζων πρότεοον έκ τών κλοπών, συ- 
ίοδευομένιυν πολλάκις καί ΰπό φόνων. 'Ü; έκ 
ρ5ν πολλών αυτών διακλαδώσεων καί διά. τών 
Ιρίκιρών, οΐτινε; έχρησίμευον ώ; κατάσκοποι, 
Si τό ένδυμα δε τών όποιων έν ανάγκη αί φυ· 
y  έκεϊναι διέτρεχον τήν χώραν κατά συμμο- 
ρ?ι έ'1- Χ'-λίων ή δισχιλίων ληστών άποτελου- 

αί έπιδρομ.αί αυτών έγίνοντο έπισήμως. 
ϊιτά τά Ι8(·ί· καί I80G έλήστευσαν τά πλοία, 
(ήφεροντα χρήματα τή;'Εταιρία.-, οτε άνήρ- 

το τόν Γάγγην, συνοδευόμενα μάλιστα ΰπό 
Jpovpi;. Συνήθως όμως δεν άπετέλουν τοσού- 
¿V πολυάριθμα στίφη, όταν έπέπιπτον κατά 

’»μονωμένων περιηγητών καί καραβανίων, 
Βν κυοιωτέρων θυμάτων. Τά ανχφερύμενχ περί 
b τής τόλμη; καί τή; έπιτηδειότητος τούτων 

blieels ή daarila  είσίν ανώτερα πάση; περι- 
;φή;, ούδ’ ήΟελόν ποτε πιστευΟή, εάν τά δι- 
5ικά αρχεία καί μαρτυρία', ανθρώπων σπου- 
τάτων δεν έβεβαίουν αΰτά. Ί'πήρ'αν λοι- 
daco'ils, κλέψαντε; άπό τών σωμάτων τών 
ηγητών ενδύματα καί τά; σινδόνα;, έφ’ ών 
ν κατακε/.λιμένοι. Γυμνός, καί τό σώμα άπό 

ίιφαλή; μέχρι ποδών έλαίω ήλειμμένον έχων, δ 
~ΟϊΙ είσήρχετο έρπων ει; τήν σκηνήν τού Θύ- 

ρ«το;" έπί τώ έλαχίστω κρότω ΐστατο, έξα- 
ιύμενος όσω τό δυνατόν πλειότερον έπί τής 

|ί;, καί μή διακρινόμενο; ώ; έκ τής συγχύ- 
W»; τού χρώματος αύτής είτε πρό; τό τού ΐ- 
ίίου σώμ.ατος, είτε πρό; τό τών κλάδων, δι’ 
ον ήν περιβεβλημένος. Πολλάκις δλόκληρο; έίρα 
ΰρχετο, καί δ d a co il δέν είχε προχωρήσει ού- 

^ κατά δέκα μόνον βήματα' φθάνουν έγγύς τής 
®κηνή; είσήρχε το εκ τίνος τών γωνιών ώς οφις" 
•λλά καί εκεί πάλιν ΐστατο, ϊνα δ περιηγητή;, 

ό θόρυβος πιθανώς ε'χεν εξεγείρει, άποκοι- 
'ΤΙ έκ νέου. ’’Επειτα, ΰπό τάς αΰτά; πάντοτε 
φυλάξει;, άφήρει όσα έδύνατο. Άν μάλιστα 

ί ΊΟιμώμενος ήν ούτω πω; κεκλιμένο;, ¿ύστε νά 
οίζη τήν εργασίαν τού (lucu'it, ούτο; κα-· 

θου διά νυγμών είτε τής κνήμης είτε τού 
7_ίονο; τού κοιμωμένου νά έπττύχη ποοσφο- 
έραν θέσιν. Θέλουν π. χ. νά αφαίρεση τήν 
κάτιυ σινδόνην, ήνάγκαζε διά νυγμών τόν 
ώμενον νά σύρηται πρός τό έτερον άκρον 

Κϊ κλίνη;, κα* ούτο) πω; ó dlicoil άνεπαισθή- 
άφήρει τήν σινδόνην εν τώ άμα. Συνήθους δ 

Γ"*®/ήρκείτο άφαιρών τά παρακείμενα ένδύμα- 
καί φεύγουν' άλλ’ άν ό κοιμώμενο; ήγείρετο, 

ί̂δ·1. . .  τό έγχειρίδιον έξήπλου αύτόν άφεύ- 
*,(uí- Ό διοικητής είσήγαγεν αΰστηοάς κατά 
Ρ» κακούργων τούτουν διατάξεις' καί τοι δε 
“°̂ λάς δυσκολίας ή εΰρωπκϊκή δικαιοσύνη ά- 

ου; έκ τής μεγάλης έκτάσεω: τής χώρας,
ΤΟΜΟ! Δ *— 187“.

πολλαί συμμορίαι, περικυκλωθεΐσαι, συνελή- 
φθησαν ούτως είπείν επ’ αύτοφουρω, καί οι άπο- 
τελούντες αΰτά; λησταί, άνευ πολλών δικαστι- 
κουν διατυπώσεων, άπηγχονίσθησαν άπό τών 
κλάδων τόυν δένδρων. Άπό τού 1810 πρός τό 
1818 έτος κυρίως αί σωτήρισι αΰται εκτελέσεις 
πολλάκις έπανελήφθησαν, καί έφάνη έπί τινα 
χρόνον, ότι ή χώρα έλυτρουθη άπό τών d u co íts , 
ή τοΰλάχιστον άπό τών ώργανισμένων συμμο
ριών αΰτών.

Πλήν μετ’ οΰ πολυ παρετηρήθη, ότι οί φόνοι 
έπανελαμβάνοντο μ.ετ’ έπιτάσεως, διαπραττόμε- 
νοι μάλιστα πάντες με θ’ ομοιότητα; παραδόξου 
όυς πρό; τά μέσα τής έκτελέσεως άπό άκρου είς 
άκρον τής Ίνδοστάνης. Τοιουτοτρόπως πάντα τά 
θύματα άνευρίσκοντο έστραγγαλισμένα, ή φέ- 
ροντα τ:αύαατα δι’ εγχειριδίου έπί τής κεφα
λή:, καί τεθαμμενα είς μέρη παράμερα. νΕπειτα 
ό αριθμός τών άνευρισκομένουν πτωμάτων δέν 
εΰρίσκετο έν σχέσει πρός τόν τών άπολεαθέντων 
άνθρόυπων. Προφανώς λοιπόν συνέβαινέ τι τό 
μυστηριώδες' άλλ’ ούτε αί έρευναι τής δικαιο
σύνης, ούτε αί υποσχέσεις ή αί άπειλαί έδύ- 
ναντο νά άποκαλύψωσι τό πραγμα. Οί φονεΐς, 
συλλαμβανόμενοι έπ’ αύτοφουρω, οΰδέν πάλιν ώ- 
μολόγουν. ’Εν 1880 έτει μάλιστα άπηγχονί- 
σθησαν πε·'τήκοντα συγχρόνως, άλλ’ οΰδείς αύ- 
τών ήθέλησε νά άποκαλύψη τι περί τής εταιρίας. 
Τέλος τίς, ονόματι Ψαριγγιας, περίφημος καί 
ώ; δολοφόνος καί ώ; καταμηνυτής, συνήνεσε ν’ 
άποκαλύψη τά. πάντα, έπί τώ βρω βμως νά μή 
φονευθή.

’.Αντί λοιπόν τών d aco íls είχε σχηματισθή 
αΐρεσίς τις θρησκευτική, πολλώ φοβερουτέρα, ης 
τά μέλη ο’υνομάζοντο θιιγο ι ή φ α ν σ ίγα ρ ο ι (έκ 
τού tllUf/lUl, πανουργεύεσθαι, καί p ku ilS tlli, 
στραγγαλίζειν). ’Οπαδοί δέ τή: θεαίνης Βχαρα- 
βανί, τή; συζύγου Σίβα τού καταστροφέως όν- 
τες, έπεζήτουν πρό παντός τήν καταστροφήν, 
ή τις ώφειλε μόνον νά συντελεσθή κατ’ εκκλη
σιαστικού; τινας τύπους. ΊΙ κλοπή, ή συνοδεύου- 
σα πάντοτε τόν φόνον, ήν παρεπόμενον, έδεσμα 
ήδύ, κατά τήν έκφρασιν δέν ‘νθυμούμαι τίνος 
περιηγητού. Οΰδαμώς έφοβούντο τόν θάνατον, 
τόν άποστέλλοντα παρευθύ; είς τόν ούρανόν 
τής Βχαραβανί, όπου γυναίκες χαρίεσσαι καί ά- 
πολαύσεις, άδιακόπου; άνανεούμεναι, άνέμενον 
αΰτούς. ’Ώφειλον άρα ο! Ούγοι, ΐνα πιστοί δια- 
τελέσωσι τώ φοβερώ αΰτών κώδικι, νά παρει- 
σέλθωσ: καί νά άποκτήσωσι τήν φιλίαν τού ί
διου θύματος, νά δδοιπορώσι μετ’ αΰτού, καί 
νά άναμένωσιν ούτω τήν εύκαιρον στιγμήν πρός 
διάπραξιν τού εγκλήματος. "Οταν δέ λαγώς 
τις ή πτηνόν διήρχετο κατά τήν οδοιπορίαν, 
άτινα ένομίζοντο οιωνοί, δ θύγος, μένων βήμα
τά τινα όπισθεν, έπέπιπτε κατά τού θύματος, 
καί δι’είδους τινό; δικτύου άπέκτεινεν αύτό.

εη
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’’Αλλο·, ένέπηγον το εγχειρίδιου έν τή κεφαλή, 
άλλ’ ήταν ούτοι ο: μάλλον όλιγάριθμ.οι Μετα- 
κομ.ισταί πιστοί μετέφερον τά ληστευόμενα 
πράγματα εί; άπόστασιν λευγών τινων έκεϊθεν, 
3του άλλοι συνέταιροι ένήργουν τήν πώλ.ησιν, 
μεταβάλλοντε; αυτά διαφοροτρόπω;, όπω; πα- 
ραπλανήσωσι τήν άνάκοισιν.

Τά θύματα ήριθμούντο εί; χιλιάδα;, άλλ’ αί 
διηγήσεις καί αί λεπτομέρεια:, ά; ο Φαριγγιά; 
διηγείτο, έφάνησαν τοοούτον μυθώδεις τώ συν
ταγματάρχη, Σλήμαν, τώ δραστήριο) διοικητή 
τή; .\iir s ilin p o o r , ώστε έδίσταζε νά πιστεΰση. 
«Μόλις εί; απόστασιν μιλίου από τή; έδρας 
υμών, έλεγεν αΰτώ δ Φαριγγιάς, έν τώ άλδαίι» 
(χωρίω) Αιΐΐΐιΐιιΐι/ κατοικούσι πλείονες τών πεν- 
τήκοντα $α>·σιγάρων. Φακίρη; τι; έχει τήν κα
τοικίαν του έντός των δασών, τών περιβαλλόν
των τό χωρίον Μιΐη<ΙίΧ')οι\ ρ.εταξύ Βωπώλ 
καί Σωγίίρ, έκεϊ δε καθ’ ώρισμένα; του έτου; ή
μερα; συναθροίζονται χιλιάδε; θΰγων, συρρέον
τε; έκ πάντων τών μερών τή; Ίνδοστάνη;.»

Καίτοι αί ανακοινώσει; αυται υπήρχον το- 
σούτον ώρισμέναι, ό συνταγματάρχη; άμφέ- 
βαλλεν ακόμη. «Λοιπόν, προστίΟησιν ό Φαριγ- 
γιάς, σκάψατε τήν γήν περί τους πόδας τού 
δένδρου τούτου, τού σκιάζοντο; τήν ύμετέραν 
σκηνήν, καί θέλετε εΰρει τά λείψανα δεκατριών 
ανθρώπων, φονευθέντων καθ’ ώρισμένα; έπο- 
χά;.» Καί αληθώς τά δεκατρία πτώματα εύρέ- 
θησαν τεΟαμμένα πλησίον άλλήλων, ε'ν μάλιστα 
τούτων ήν άκριβώ; υπό τήν σκηνήν. Εί; άπό- 
στασιν μιλίου άλλαι άνασκαφαί ΰτό τήν διεΰ- 
Ουνσιν του Φαριγγιά παρουσίασαν αποτελέσμα
τα όμοια, ύπεσχέθη μάλιστα ούτος τώ έκπε- 
πληγμένω διοικητή νά υπόδειξη πεντήκοντα ό
μοια; κρύπτα; έν περίφερε·!? ολίγων λευγών.

Οΰδεμία πλέον άρα υπήρχε·; αμφιβολία. Ό 
συνταγματάρχη; άνεχώρησε μ.ετά τού Φαριγγιά 
πρός τήν Καλκούτταν, καί 5 διοικητή; έφρόντι- 
σε δραστηριώτατα, 8 πω; έξοντώση τον φοβερόν 
εκείνον συνεταιρισμόν, οϋτινο; οι αόρατοι κλά 
δοι έςετείνοντο έπί πάση; τή; Ίνδοστάνη;. ’Α
ξιωματικοί λοιπόν έκ τών έμ.πειροτάτων καί 
τών κάλλιστα γινωσκόντων τήν τε γλώσσαν 
καί τά ήθη τοΰ τόπου άπεστάλησαν προ; τά 
μέρη, τά καταδειχθέντα ώ; κέντρα τών κυριω- 
τέρων συνελεύσεων τών φανσιγάρων. ΙΙάντε; οί 
υπάλληλοι έλαβον διαταγά; κατεσπευσμένα; 
καί αυστηρότατα;, έκαστο; δε ώφειλε νά κα- 
ταβάλη τον άρμ,όζοντα ζήλον καί τήν δραστη
ριότητα προ; τήν δυσχερή καί κινδυνώδη ταΰ- 
την έρευναν. Έπρεπε νά κινηθώσι τάγματα, ϊ- 
να περικυκλωΟώσιν ο! φοβεροί συνωμόται, οϊτινε; 
έπί πολύ·; χρόνον κατώρΟουν νά διαφεΰγωσιν 
από τών χειρών τών έχΟρών, καθ’ήν στιγμήν έ- 
πιστεόοντο συλληφΟέντε;. 'Ολόκληρα αποσπά
σματα εγχωρίων στρατιωτών έ;ηφανίσΟησαν

έν μιά καί μόνη νυκτί, οΰδέν δε υπήρξε δυνατόν 
νά γνωσθή περί τή; τύχη; τών άθλιων έκείνων' 
μόνον δε Ούγος τι; αιχμάλωτο; κατέδειξέ ποτέ 
μ.έρο; τι, έν ώ εύρέθησαν διακόσια πτώαατα 
στρατιωτών έγχωρίων, τεΟαμμένα έν τώ βυΟώ 
ρΰακος, ουτινος τά ΰύατα είχον άποστρέψει χ^ 
κατόπιν επαναφέρει εί; τον φυσικόν αυτών ροΟν 
οί Ούγοι. Τούτο καί μόνον τό έπεισόδιον άρχει 
ινα ένοηθή ή σπουδαιότη; τού μιαιφόνου εκείνου 
συνεταιρισμού, 3στι;, ώργανισμένο; ων ώ; εί- 
δό; τι μασσωνισμού, είχεν οΰ μ,όνον σηαεία 
διάφορα προ; άναγνώοισιν τών συνεταίρων, αλ
λά καί βαθμού; διαφόρου;, οιον κατασκόπους, 
άγγελιαφόρου;, νεκροΟάπτα;, προβιβαζομένου; 
κατόπιν εί; στραγγαλιστάς. ’Αλλά καί πλού
σιο: πολλοί άπετέλουν μ.έρο; τού συνεταιρισμού, 
υποΟάλποντε; αυτόν διά τακτικών επιχορηγή
σεων. Οί φακίραι ομ.ω; ήσαν οί πρώτιστοι τών 
κατασκόπων καί προδοτών, παρέχοντε; μάλι
στα καί τά οικήματα αυτών, μακράν κείμενα 
καί άπομεμονωμένα, διά τά; συνελεύσεις, συγ
κροτούμενα; πάντοτε κατά τήν νύκτα ! Τοσού- 
το; δε ήν 5 φανατισμ.ό; τών Οΰγων, ιόστε, κομ- 
πάζοντε; έπί τοί; έγκλήμασιν αυτών, εβαινον 
ένΟουσιώντε; έπί τήν καταδίκην, ή; συχνάκι; 
μάλιστα έπέσπευδον τήν έκτέλεσιν, στραγγαλί- 
ζοντε; εαυτού; έν τή ειρκτή.

Καί είναι μέν άληΟε;, ότι ουδέποτε, οϋδ’ ώ; 
έγγιστα, ώρίσΟη ό αριθμός τών φονευθέντων 
υπό τών Οΰγων' όσο: ομως άνεκαλΰφΟησαν είτε 
τυχαίω; είτε έκ καταγγελιών άναβαίνουσιν ίίς 
πολλά; χιλιάδας. Μόνο; ό Φαριγγιά; είχε φο- 
νεΰσει άνω τών εξακοσίων. ”Αλλο; τι; Ούγο; 
έκαυχάτο, ώ; φονεΰσα; έννεακαίδεκα καί έττα- 
κοσίου;. ’Εκ τούτων καί μόνων ά; φαντασΟή 
τι; τό δλον, άφού παρόμοιοι φονεΐ; υπήρχο» 
κατά χιλιάδας.

Έν διαστήματι πεντεκαίδεκα ετών, από τού 
1830 μέχρι τού 1845 έτους, κυρίω; όμω; ά*ό 
τού 1830 μέχρι τού 1838, αί είδικαί έπιτρο- 
παί, αί συσταθεΐσαι προ; άνακάλυψιν καί τιμω
ρίαν τών Οΰγων, άπηγχόνισαν όκτακοσίου; i 
έννεακοσίου;, έξώοισαν χιλίου; τετρακοσιον;, 
καί κατεδίκασαν περίπου τετρακοσίου; ει; όε- 
σμά διά βίου, ή πρόσκαιρα. Εκατόν περίπου i* 
πέΟανον έν τή ειρκτή, σχεδόν πάντε; αΰτοκτο- 
νήσαντες. Πεντακόσιοι ή εξακόσιοι, Οεωρηθεντε; 
ώ; καταμηνυταί, ή έλαβον χάριν, ή ήλαττώΟη 
ή ποινή αυτών. Λΰο μάλιστα ή τρεί; έκ τών τε
λευταίων τούτων, ζώντε; ήσΰχω; έν τή Κ*̂ ' 
κούττα, ότε διέτριβον καί έγώ έκεϊ, διηγυυνΤ° 
τά έγκλήματα αυτών μετά πλήρους ατα?*' 
ξία;, μετ’ είδου; τινό; μάλιστα υπερήφανε!«·

Καταδιωχθεΐσα καί πανταχόΟεν πιεοΟει«* 
μετ’ έπιμονή; καί δραστηριότητο; ή φοβερ* Ε" 
κείνη μασσωνία τών Οΰγων, φαίνεται οτι εντε
λώς έξέλ'.πεν έκ τή; Ίνδοστάνη;, ή τούλα/.’·'
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.ν, οτι δεν παρέχει σημεία υπάρξει»:. Καί 
¿σΟέτω τήν τελευταίαν ταΰτην οράσιν, διότι 

ίγγλοι τινές, κάλλιστα τόν τόπον γνωρίζον- 
~τε;, μ̂  έβεβαίωσαν, οτι οί Ούγοι διαστίζονται 

¿ντοτε, καί οτι, άν ποτε έπέλΟν} άναστάτωσί; 
[τι;, Οέλουσιν άναφανή, έπσ.ναλαμ.βάνοντε; τά 

υγερά αυτών άνδραγαΟήμ.ατα.

II ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΛΛΕΙΓΜΑ
(Έχ τών τοΰ ϊαΐΑουήλ ϊμάϊλς.)

Ιί’ .τέμ α ι τ ί ν ι  θ ιν μ χ ζ ε ι ;  χα ί Οχ σοι 
ι ”ηω  ό 'ο !« ; ι ϊσ χ ι .

8αϊιιΙο-Κουνα.

'Π ανατροφή τού άνΟροόπου έν τή οικογένεια 
μρατείνεται πέραν τή; παιδικής ηλικίας' δΰ- 
ναται δε τις είπείν ότι ουδέποτε παύει. Έν τή 

οόδ<[) δμ.ως τών έτών επέρχεται χρόνος, καθ’ 
'ή έπίδρασις τής οικογένειας δεν είναι από

λυτος, διότι αντικαθίσταται υπό τής ά'·ατρο-

(Μ; τή; μ.άλλον τεχνικής τού σχολείου, υπό 
τή; διατριβής τών φίλων καί τών συντρόφων,
I οίτινε; διαρκώς διαπλάττουσι τόν χαρακτήρα 
[διά τής πανίσχυρου δυνάμεω; τού παραδείγμα
τος.
; Οί άνθρωποι νέοι ή γέροντες, αλλά μάλλον οί 
ινέοι, άδυνατούσι νά έμποδίσωσιν εαυτούς άπό 
τού νά μ.ιρ.ώνται έκείνου; μεΟ’ ών διατρίβουσι 
καί συγχρωτίζονται. ΊΙ μήτηρ τού Γεωργίου 
Χέρβερτ έλεγεν εις τόν υίόν της τούς έξη; λό
γου; πρός οδηγίαν αυτού’ «Όπως τό σώμ.α ή- 
κών τρέφεται αναλόγιο; τή; παραλαμ.βανομένη; 
¡τροφής, ουτω καί ή αρετή ή ή κακία άνεπαι- 
ϊβήτως είσδύουσιν εί; τήν ψυχήν μας διά τού 
Βαραδείγμ.ατος καί τή; ανατροφής μετά καλών 

| ή κακών ανθρώπων».
Αδύνατον άληΟώ; οί περί ημάς άνθρωποι νά 

| μή έπηρεάσωσι μεγάλως ημάς ως πρός τήν μόρ- 
ί φωσιν τού χαρακτήρο;’ διότι ο! άνθρωποι φΰσει 
| είναι μίμοι, καί έκαστος λεληθότω; παραλαμβά- 
| νει τούς λόγους, τήν στάσιν, τά; χειρονομίας 
[έκείνων, οΰ; άναστρέφεται. «Τό παράδειγμα, έ
λεγεν 5 Βούρκε, είναι τό πάν. Γό παράδειγμα 
είναι τό σχολείον τή; άνθρωπότητος, ν,τις μό
νον έν αύτώ θέλει νά διδάσκηται».

Ή μίμησις έν γένει γίνεται άνευ συνειδήσεω; 
.1 *τού πράττοντος, ιόστε ή έπίδρασις αυτή; πα- 
| ΡΕΡ7.ετα'· «όρατος, άλλά τά αποτελέσματα μέ- 
1 νουοι διαρκή. Μόνον δέ όταν άνθρωπο; ικανός 

νά προξενήση έντΰπωσιν σχετίζεται πρός έτε
ρον έπιδεκτικόν έντυπώσεων, καθίστανται όρα- 
'*« τά έπί τού χαρακτήρο; τού δευτέρου άπο- 

ίλέσματα. Έν τούτοι; καί χαρακτήρες ασθε
νεί; αυτοί καθ’ εαυτοί έπενεργοϋσιν έπί τών 

' “ερ· αϋτού; ανθρώπων. ΊΙ άφομοίωσις τών αί- 
ρ1 βθημάτων, τών σκέψεων καί τών έξεων τελείται 
| «εννάως καί ή έπενέργεια τού παραδείγματος 

είναι άκατάπαυστος.

«'Ομίλησαν πολλά περί ανατροφής, έλεγεν ό 
Κάρολο; Μπελ, έν τινι τών επιστολών του, άλλ’ 
ευρίσκω ότι δεν έλαβον ύπ’ δψιν τό παράδειγμα. 
ΊΙ καλλιτέρα παίδευσις εμού έπήλθεν έκ τού 
παραδείγματος, δπερ μ.οί παρέσχον οί αδελφοί 
μου».

Έν τή  φΰσει τών πραγμάτων κεΐται, ϊνα αί 
περιστάσεις, αί συντελούσα·, εί; τήν μ,όρφωσιν 
τού χαρακτήρο;, έπενεργώσιν έν ¿>ροε καθ’ ήν ό 
παί; προάγεται εί; ηλικίαν. Προϊόντος τού χρό
νου, τό παράδειγμα καί ή μίμησι; μεταβάλ
λονται εί; Ε^εις, αΐτινε; μικρόν κατά μικρόν ά- 
ποκτώσινέφ’ ημών τοιούτον κράτος, ώστε λελη- 
θότω; πω; καί άοράτιο; άποβάλλομεν μέρος τή; 
προσωπική; ημών ελευθερία;.

Ελάχιστη κακή πτυχή τού χαρακτήρο;, έξι; 
διά τού χρόνου κατασταθεΐσα, αποβαίνει το- 
σοΰτω τυραννική, ώστε ύπάρχουσί τινε; προσκε- 
κολλημένοι εί; τό κακόν, καίτοι καταρώνται 
αυτού. 0 ? άνθρωποι οδτοι έγένοντο δούλοι τών 
εξεών των, άδυνατοΰντε; ν’ άντισταθώσιν εί; 
τήν δύναμιν αυτών. Ούτως ό Λώκιο; διατείνε
ται οτι τό νά πλάσση τι; καί διατηρήση ίσχύν 
τού νοός, δι’ ή; νά δΰναται νά παλαίη κατά τοΰ 
κράτους οίαςδήποτε κακής έξεως, πρέπει νά θεω- 
ρηθή, ώ; έν τών μεγάλων έργων τής ήθικής 
παιδεύσεως.

Λέγεται συνήθως οτι οί ιίΐ'Ορω.τοι γ ι-ω ρ ίζο ιτα ε  
ί χ  γ ι ο ι ·  Λι-βρώ.τωι', ο ν ι ;  ά ι - α ο τ ζ . ί φ ο ν τ α ι .  ’'Ανθρω
ποι νηφάλιοι δέν συνάπτουσ: σχέσεις μετά μέ
θυσων, οΰδ’εΰγενεϊς περί τού; τρόπου; μετά χυ
δαίων, ή εύσχήμονε; μ.ετ’ αναιδών. Τό νά έχι? 
τι; φίλους ανθρώπου; διεφθαρμένους είναι ση
μείο·; ταπεινών αισθημάτων καί τάσεων κακών' 
τό νά φοιτά δε εί; τοιαΰτην κοινωνίαν άγει εις 
αναπόφευκτο·; εκφαυλισμόν τού χαρακτήρο;. ΊΙ 
διατριβή μετά χυδαίων ανθρώπων καί έγωϊστών 
έχει επιβλαβέστατα έπί τού χαρακτήρο; απο
τελέσματα' ξηραίνει τήν ψυχήν, καθιστά κα- 
τηφή, περιωρισμένην, έχθράν τού αληθινού με
γαλείου καί τού γενναίου χαρακτήρο; Ό νούς 
έθίζεται νά διατρέχω στενούς αύλ.ακας, ή δε 
καρδία συσφίγγεται, καί διαφθείρεται πάσα 
γενναία τάσι; φιλοδοξίας καί πραγματικής υ
περοχής.

Τουναντίον ή μ.ετ’ ανθρώπων νοημόνων, έμ
πειρων καί πολλώ ΰπερτέρων ημών διατριβή 
πάντοτε αποβαίνει πηγή έμπνεύσεω; καί δυνά
μει»;, διότι διδασκόμεθα έκ τής πείρας τών 
γνώσεων, καί τών παθημάτων έκείνων.

Ό χαρακτήρ έπιδρά έφ’ Ολων τών περιστά
σεων τού βίου. ’Έντιμος τεχνίτης έμφυσά ζωήν 
εις τού; συνεργάτας αυτού καί αναπτύσσει πά
σας αυτών τά; αγαθά; διαθέσει;. Βεβαιούσιν ότι 
ό Ψραγκλίνο;, έργάτη; ων έν Λονδίνω, άνεμόρ- 
φωσεν ολόκληρον εργοστάσιο·;. Τουναντίον άν
θρωπο; φαυλόβιος, έν τή κακία βιώσα;, γίνεται
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πρόξενος ταπεινώσεω; καί καταστροφή; τών 
συντρόφων του. Ό πλοίαρχο; Τζών Βρόουν έ
λεγε ποτέ εί; τον Έμεοσών ό'τι «ινα ΟεμελιωΟή 
αποικία εις ενάρετος άνθρωπο; έν αυτή έχει 
πλειοτέραν αξίαν 1 0 0  ή καί 1 0 0 0  άλλων ά
νευ αρχών η.

Ή δ ύ κ α μ ^  επίση; τής ά γ α ϋ ό ίη ζ ο ς  έχει με- 
γίστην εν τώ βίω επήρειαν. Ή μετ’ αγαθών 
ανθρώπων αναστροφή γεννά άναμφιλέ/.τω; αγα
θά. «Ίίμην κοινή άργιλλο; πριν ή ουτευθώσιν 
επ’ έμοϋ ρόδα», λέγει γή άρωμ.ατική εν τινι ά- 
νατολικώ μ,ύθω. Οι όμοιοι γεννώσιν όμοιου; καί 
τό αγαθόν γεννά αγαθόν.

ΊΙ αγαθό τη; έχει μεγίστη·/ ίσχύν, δι’ ή; θέλ
γει καί κυβερνά. Ό υπ’ αότή; δ’ έμπνεόμενο; 
καθίσταται αληθής ήγεμών, πρό; εαυτόν ελ- 
κΰων πάσα; τά; καρδίας.

Ά'πάρχουσιν άνθρωποι, τών οποίων ή παρου
σία άπο-νέε·. είδος τι ηθική; ευωδία; δροσερά; 
καί ζωογόνου, ώ; ό άήρ τών ορέων καί αί ακτί
νες τοϋ ήλιου. Η γλυκεία φύσις τού Θωυ.ά Μώ- 
ρου ήτο τόσω ισχυρά, ώστε επεβάλλετο εΐ; τοό; 
κακούς, ενώ άφ’ ετέρου έ.νέπνεε τους άγαθοός.

ΊΙ όψι; μόνη μεγάλου άνδρό; καί γενναίου 
εμπνέει πολλάκι; τοό; νέους, οΐτινε; συνήθως 
θαυμάζουσι καί άγαπώσιν ο,τι γλυκό, εόγενές 
καί αληθές. Ό Σατο/βριάν άπαξ μόνον είδε τον 
Οόασιγκτώνα, άλλ’ άνεμιμνήσκετο αότοϋ καθ’ 
άπαντα τον βίον. Διηγούμενος τήν μετ’ αότοϋ 
συνέντεοξιν προσθέτει- «Ό Ουασιγκτών κατήλ- 
θεν εις τον τάφον πριν ή έτι εγώ αποκτήσω μι
κρήν φήμην. Διήλθον προ τών οφθαλμών του 
ως ό μ,άλλον άγνωστο; τών ανθρώπων, £νω εκεί
νο; τότε έκέκτητο πάσαν αότοϋ τήν λάμψιν. Τό 
όνομά μου ίσως δέν έμε ινεν ολόκληρον ημέραν 
εί; τήν μνήμην του. Ευτυχή; έν τοΰτοις λογί
ζομαι διότι τά βλέμ.ματά του ερρίφθησαν μι
κρόν καί έπ’ έμ.οϋ" τήν φλ.όγα αύτών ήσθανό- 
μην δι’ δλου τού βίου μου. ΓΓπάρχει δόνα·/.!; 
εΐ; τό βλέμμα μεγάλου άνδρό;».

ΊΙ είκών μ.όνη άγαθοϋ άνδρό; άνηρτημένη έν 
τώ δωματίω είναι δι’ ήμά; πολλάκι; είδό; τι 
συντροφιά;" εθίζει ήμά; εΐ; τό νά διαφερώμεθα 
καί άγαπώμεν τόν εΐκονιζόμενον. ΙΤαρα τηρούν - 
τε; τά χαρακτηριστικά αότοϋ, νομίζομε·/ ο τι 
αποκτώμ.εν πλειότερον τήν γνωριμίαν του, καί 
οιονεί εΐσερχόμεθα εί; στενωτέραν τινα ¡/.ετ’ 
αότοϋ συγγένειαν- χρησιμεύει ώ; δεσμό; ενών 
ήμά; προ; φύσιν άνωτέραν καί βελτίω τής ή 
μετέρα;- καί μολονότι πόρρο» άπέχομ.εν τής ά
ξια; τοϋ ήρωό; μας, υπό έποψίν τινα αίσθανό- 
μεθα Ιαυτοό; ΰποστηριζομ.ένους καί ισχυροποιού
μενους έκ τή; εΐκόνο;, ήν έχομεν άδιαλείπτω; 
προ τών οφθαλμ.ών.

Ό καθηγητή; Τύνδαλ έλεγε περί τοϋ Φα- 
ραδάϋ, δ τι ή φιλία του ένέπνεε «δραστηριότητα 
καί έμπνευσιν». Διελθων εσπέραν τινά μετ’ αό-

δόναμιν, άλλ’ουδέποτε Οά λησμονήσω όπ

το>; ο; άνθρωποι, οί τρυφερά·/ καρδίαν έχοντε; 
διά τή; δυνάμεω; τή; στοργής καί τοϋ νοός 
κέιτηνται τό δώρο·/ νά μορφώσωσι χαρακτήρα; 
ανθρώπων, προορισμένο/·/ αύτών τούτων «ύθις 
νά διευθύνωσι τήν μέλλουσαν γενεάν τή; φυλής 
των. Ai μεγάλα·, καρδίαι πλουτοϋσιν έκ δυνά
μεω; άκτινοβολοόση;" ού μόνον δε δι’ αότήί δρώ- 
σιν έπί τών άλλων, άλλά μεταδίδουσι ταύτην εΐ; 
του; πλησίον καί έπενεργοΰσιν όπω; άναβλαστή- 
ση παρ’ αυτοί; νέα. Ούτως ό Δάντη; έσυρε κα
τόπιν του καί έξήγειοε πολλοό; μεγαλοφυείς άν- 
δρας, τόν ΙΙετράρχην, τόν Βοκάκιον, τόν Τάσ- 
σον- αυτό; ένέπνευσε τοό; μεγάλου; ζωγράφου; 
τή; ’Ιταλία; Γκιώττον, Όρκάνιαν, .Μιχαήλ ’’Αγ
γελον καί Ί ’αφαήλον- ό ’Αριόστο; καί 6  Τιτια- 
νό; ένέπνευσαν άμοιβαίω; άλλήλου; καί έγένον- 
το πηγή τή; αμοιβαία; αότών δόξη;.

Οι μεγάλοι άνδρες καί γενναίοι σόρουσι τον; 
άλλους, διεγείροντε; τόν αυθόρμητον θαυμασμόν 
τή; άνθρωπότητο; Αότό; ό θαυμασμό; τών ευ
γενιών χαρακτήρων υψοί τό πνεύμα καί τείνει 
νά έξαγοράση έκ τή; ιδία; αότοϋ αιχμαλωσία;. 
ΊΙ άνάμ.νησι; έκείνων, ο'ίτινε; έξέχουσι διά τών 
μεγάλων αότών ιδεών καί τών μεγάλων έργων, 
παράγει περί ημάς διαυγεστέραν άτμοσφαίραν, 
έν τή όποια αίσθανόμ.εΟα τά; δείξει; ήμών καί 
τά; σκέψεις λεληθότω; μετεωριζόμενα;.

«Είπε μοι ποιον θαυμ.άζει;, λέγει 5 Σαιντ* 
Iteuve, καί θά σοί ειπω οποίος είσαι, τουλάχι
στον ιυς προ; τά; άρετά; σου, τά; όρέξει; σου 
καί τόν χαρακτήρα σου».

Έν τή νεότητι δέ πρό πάντων, δτε ί χα,;α’ 
κτήρ μ.ορφοϋται, ή ανάγκη τού θαυμάζει·/ είναι 
μάλλον έπικειμένη. Προιούση; τή; ηλικία; συ- 
σπειρούμεθα εί; τά; έξεις μα;, καί τό νά μή 
Οαυμάζωμεν τίποτε καθίσταται δ δοο; τού βίου 
μα;. Είναι λοιπόν καλόν νά ένθαρρύνωμεν τοό; 
παίδα; πρό; θαυμασμόν τών μ.εγάλων χαρακτή
ρων- ένόσω δηλαδή ή φύσις είναι εΰπλαστο; καί 
έπιδεκτική έντυπώσεων.

Ο ύ δ εμ ία  άρεζ!/, λέγει ό διδάκτωρ Ζόνσεν, 
d t r  j 'ip s t εiç  ίψ α ς  π .ίε ιο ζέρ ο υς  çj-,ί.Ιους, όσο/· ό 
ei.Z/λ·p ir i /c ûau/ιασ/ιάι: τώ ι· π .Ιεοι-εχτημάτω »· τώ>' 
Λ ./Jo>r, διότι δεικνύει φύσιν γενναία·/ ειλικρινή» 
απλήν καί άπό καρδία; άναγνώρισιν τή; «ξί*ΐ·

ΓΙλεϊστοι τών νέιον, τών έχόντων ήθο; καί 
φοόνημα γενναίο·/, έχουσιν ήρωα, τόν όποιον 
θαυμάζουσιν- ούτως ό ’'Αλλα·/ Κουνιγκάμ δταν 
ήτο μαθητευόμενο; τεχνίτη; εί; Νισθδάλ έπο- 
ρεύετο πεζή μέχρι; Εδιμβούργου μόνον καί μό*
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Η$ν διά νά ϊδη τόν Σίρ Βαλτερ Σκώττ διερχόμε- 
ί ϊ0ν «πό τή; δδοϋ. Θαυμάζομε·/ άκουσίω; τόν έν- 

‘-ϊιασμόν τοϋ νέου τούτου καί σεβόμεθα τό αι- 
Η0 ν, τό ώθησαν αϋτόν εί; τήν οδοιπορίαν έκεί- 

! η ;· λέγουσι περί τού Σίρ Γιοζουέ 'Ραϋνόλδ; 
οίιέν ηλικία δέκα έτών διέσχισε πολλά; σειρά; 

ΗΡρώπων καί έτεινε τήν χείρά του διά νά έγ- 
ίη τόν Πώπ, ώ; έάν ή έπαφή αύτη είχε είδό;
μυστηριώδους άρετή;. ΙΙολλά έτη ύστερον ό 

‘γβάφος Χάϊδεν έπερηφανεύετο διότι είδε καί 
-■σε τόν 'Ραϋνόλδ;, έπισκεφθεί; αυτόν εΐ; τήν 
'τρίδα του. Ό ποιητή; 'Ρογήρο; διηγείτο δ
ίαν φλογέράν έπιθυμίαν είχε παί; ών νά ιδη 

¡ιόν διδάκτορα Τζόνσων- άλλ’ άμα περευθείς εΐ; 
τήν οικίαν του έθεσε τήν χεϊρα έπί τοϋ ρόπτρου 
τή; θύρας, άπώλεσε τό θάρρος καί έπανέκαμψεν 
ΐΐ; τά ίδια. Ό ’Ισαάκ Λισδραέλης, νέο; ων, έπο- 
μύθη ωσαύτως εί; τήν οικίαν τοϋ ΐζόνσων,

| άλλ’ δταν έκρότησε τό ρόπτρο·/ έπληροφορήθη 
σρό; μεγίστην αότοϋ λύπην υπό τοϋ υπηρέτου 
ότι δ περιώνυμο; λεξικογράφος πρό τινων (ορών 

' είχε παραδώσει τήν τελευταίαν αότοϋ πνοήν.
Οι περιωρισμ.ένοι νόε; καί άνευ γενναιότητο; 

τουναντίον ούδέν θαυμάζουσιν είλικρινώ;, πρό; 
δυστυχίαν αύτών δέν δύνανται νά άναγνωρί- 
σωσι καί έτι ολιγώτερον νά τιμήσωσι του; με- 

ι γάλου; άνδρα; καί τά μεγάλα έργα.
• Ό 'Ρο»σφο·/κόλδ έν τοί; γνωμίκοί; αότοϋ λέ
γει δτι έν ταΐ; δυστυχία·.; τών καλλίτερων η
μών φίλων εδρίσκομεν πάντοτε κάτι τι, τό ό
ποιον δέν άπαρέσκει εις ήμά;. Μόνον άνθρωποι 

| στενή; διανοία; καί μ.ικρολόγοι δύνανται νά 
ι «ισθανθώσι χαράν έπί τή δυστυχία τοϋ πλησίον 
| ή δυσαρέσκειαν έπί τή ευημερία αότοϋ. Ύπάρ- 
χουσι δυστυχώ; τοιοϋτοι αγενείς άνθρωποι, ο:

] μάλλον όμω; ανυπόφοροι πάντων είναι οι ζών- 
| τε; έκ τή; διαβολής καί τοϋ σκώμματος. Καταν- 
I τδσι νά θεωρώ σι τά; έπιτυχία; τών άλλων, καί 
| εί; αυτά έτι τά θεάρεστα έργα, ό>; προσωπικήν 
' προσβολήν- δέν δύνανται νά άκούσωσιν έπαινον 

ΰπέρ τινο; καί δή έάν ουτος μετέρχεται τήν ί
διαν μετ’αύτών τέχνην ή έχη τό αότό έπάγγελ- 

ί μπ. Συγχωροϋσιν εί; άνθρωπόν τινα τά; πλάνα;
; τόυ, άλλά δέν δύνανται ποτέ νά συγχωρήσωσι 

ν* φανή άνό/τερο; αυτών. Μεγαλειτέρα αότών 
φαρηγορία είναι νά εύρωσιν έλαττώματα εΐ; 
*νδρα; έξόχου χαρακτήρος.
 ̂ «Έάν οί σοφοί δέν έπλανώντο, λέγει δ Γεώρ- 

ί Υ'Ο; Χέρβερτ, τό τοιοϋτον θά ήτο πολύ σκλη- 
.ρον διά τού; άνοήτου;». Συγγραφεύ; Γερμανό; εί
πε·/ οτι «οί πτωχοί νόε; μόνον άναζητοϋσι ν’ ά- 

I »εύρωσι κηλίδα; εΐ; τού; χαρακτήρα; τών με
γάλων άνδρών ή τών μεγάλων χρόνων τή; ί-

: ° ' θ ρ ί α ; » .

'Ο θαυμασμό; πρό; τού; μεγάλους άνδρα; 
. -'νά φυσικώ; έν ήμίν τήν έπιθυμίαν νά μιμη- 
Ρ̂ μεν αότού;. Ό Θεμιστοκλής νέο; ών δέν έκοι-

μάτο, διότι εμπόδιζε·/ αυτόν τό τρόπαιον τοϋ 
Μιλτιάδου ΊΙ ιστορία άδιακόπω; διηγείται πα- 
ραδείγμ.ατα μεγάλων άνόρών, ο'ίτινε; έμιμήθη- 
σαν άλλου; προγενεστέρου;.

Οί μ εγέ ι.Ιο ι α>·όρε<: δ ιή γ ε /ρ α χ  ζύ>· ΰ α υ β α -  
σηό>· τώ/- βησι.Ηω>·, τώε· π α κ ύ κ ,  και τώ>· α ύ -  
τοχραζ(Ιρω>·. Ό  Φραγκίσκο; τών Μεδίκων ου
δέποτε ώμίλησε περί τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου μή 
άποκαλύψα; τήυ κεφαλήν του, δ δέ πάπα; ’Ιού
λιο; Γ' έκάθιζεν αυτόν πλησίον του, ένω δω- 
δεκάς καρδιναλίων ΐσταντο όρθιοι. Ό  Κάρο
λο; Ε' -αρεμέριζε διά νά άνοιξη δίοδον εΐ; 
τόν ζωγράφον 'Γιτιανόν, ημέραν δέ τινα πεσού- 
ση; τή; γραφίδο; έκ τή; χειρό; τοϋ ζωγράφου- 
δ Κάρολο; έσκυψε καί έλαβεν αότήν είπών- «Εί- 
σθε άξιο; νά υπηρετηθήτε υπό αύτοκράτοοο;». 
Ό πάπα; Λέων 1' ήπείλησε δΓ άφορισμοΰ έκεί- 
νον, όστι; ήθελε τυπώσει καί πωλήσει τά ποιή
ματα τοϋ Άριόστου, άνευ τή; συναινέσεω; τοϋ 
ποιητοϋ. Ό αότό; πάπα; παρευρέθη εις τήν ε
πιθανάτιο·/ κλίνην τοϋ Ί’αφαήλου. Ό δέ Φραγ
κίσκο; Λ' υπήρξε μάρτυ; τών τελευταίων στιγ
μών τοϋ Λεονάρδου Δέ-Βίντση. Ό Βυφών έθεώρει 
τόν Νεύτωνα ώ; τόν μεγαλείτερον τών φιλο
σόφων καί έθαύμαζεν αότόν τόσον είλικρινώ;, 
ώστε εΐργάζετο ίχων απέναντι αότοϋ τήν εικόνα 
του. Ό Σίλλερ έθεώρει μετά θαυμασμού τον 
Σαιξπήρον. Άφωσιώθην εί; ενα άνδρα, έλεγεν δ 
Κάνιγκ, έξ δλη; ψυχή; καί καρδίας. Άπό τοϋ 
θανάτου τοϋ ίΠττ οόδένα άνεγνώμσα αρχηγόν 
καί ή πολιτική ρ.ου υπακοή διατελεΐ τεθαμ.μένη 
έν τώ τάφω τοϋ άνδρο; έκείνου.

Ίϊμέραν τινά δ φυσιολόγο; Γάλλο; Μ. ΓΡοϋ έ- 
δίδασκε τού; μαθητά; του, 5τε δ Κάρολο; Μπέλ, 
ουτινο; αί ανακαλύψει; ήσαν μάλλον γνωσταί 
εί; τόν έξω κόσμον ή εί; τήν ίδιαν αότοϋ πα
τρίδα, εισήλθεν εί; τήν αίθουσαν τή; παραδό- 
σεω;- δ καθηγητή; άνεγνώρισε τόν άνδρα καί 
διακόψα; τό μάθημα, είπε- «Κύριοι, αρκετά διά 
σήμερον, είδατε τόν Σίρ Κάρολον Μπέλ».

ΊΙ πρώτη στιγμή, καθ’ήν νέο; καλλιτέχνη; 
συνάντηση έν τή όδώ αότοϋ έζαίσιον καλλιτέ
χνημα, αποβαίνει τούτο σπουδαιότατο·/ γεγονός 
παντό; τοϋ βίου του. 'Όταν έδόθη εί; τόν Κορ- 
ρέγιον νά παρατηρήση τήν'.·/»■/«>· Σ ισ ί./ι/κ  τοϋ 
'Ραφαήλ, ησθάνθη έν Ιαυτώ νέαν δύναμιν καί ά 
νέκραξε·/- «Είμαι καί έγώ ζωγράφο;». Τό αότό 
συνέβη καί εις τόν Κωνστάβλ, όστι; συχνά ένε- 
θυμεΐτο τήν στιγμήν, καθ’ ήν τό πρώτον είδε 
τήν εικόνα τή; Άγαρ τοϋ Κλαυδίου- διότι ή 
στιγμή έκείνη υπήρξε·/ ή αφετηρία τού σταδίου 
του.

Τά παραδείγματα, τά όποια παρεχουσιν ή- 
μίν οι άληθεί; αγαθοί καί μεγάλοι άνδρε; δέν 
συναποθνήσκουσι μετ’ αότών, άλλ’έπιζώσι πρό; 
διδασκαλίαν τών επομένων γενεών. Διαιωνίζον- 

I ται, ούτως είπεϊν, εί: τό διάστημα τών χρόνων
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καί βοηθούσιν ήμας εν τή όδώ τής ζωή; καί 
παρηγοροϋσιν έν τή ώρα. του θανάτου.

Λ. Μ.

Π ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ

Μίαν φοράν η το έ'να; νέος καί ειχεν αποφα
σίσει νά νυμφευθή. ’Αλλά διά νά έπαναπαύση 
τήν συνείδησίν του ήθέλησε νά συμβουλευθή ενα 
φρόνιμον καί πολύπειρου φίλον του. Ί ’πήγε λοι
πόν καί τόν ηυοε.

— ’Αγαπώ ¡λίαν νέαν καί την θέλω γυναίκα 
μου.

— Πάρε την, αποκρίνεται δ φίλος του.
— Άλλ’ οί γονείς μου δεν την νοστιμεύον

ται καί δ έν θέλω νά τού; λυπήσω.
— Μ ή την πάργις.
— Άν δεν τήν πάρω θά ημαι δυστυχή; ο- 

σω ζώ.
— Πάρε την.
— Τό κακόν είναι οτι εϊμεΟα καί οί δύο πτω

χοί καί δεν ήξεύρω πώς Οά τήν ζήσω αν τήν 
πάρω, διότι είναι καλομαθημένη.

— Μ ή τήν πάρης λοιπόν.
— Άλλά με αγαπά καί τήν αγαπώ. Οά έρ- 

.γασθώ καί θά ζήσωμεν.
— Πάρε την.

"Αν όμως άποκτήσωμεν οικογένειαν, τί 
®ά γείνη τότε; Πώς νά τήν πάρω χωρίς λε
πτόν ;

— Μ ή τήν πάρης.
— Είναι τόσον εύμορφη καί καλή!
— Πάρε την.
— Φοβούμαι μή με κατηγορήση δ κόσμος 

άν τήν πάρω.
— Μή τήν πάρης.

 ̂— Πάρε την ! Μ ή τήν πάρη,ς ! . . . Δός μου 
μίαν συμβουλήν σωστήν. Είπε μου τί Οά έκα- 
μ.νε; σύ εις τήν θέσιν μου.

— ’'Ακούσε, φίλε μου. "Ο,τι καί άν σε συμ
βουλεύσω εγώ δεν αξίζει. Ιδού τ! θά εκαμ'να 
εις τήν θέσιν σου. "Οταν σημαίνη δ εσπερινός 
θά έπήγαινα εί; τόν αυλόγυρον τής εκκλησίας 
καί θά εκαμνα ό,τι μου ειπή ή καμπάνα.

— Άλλ’ ή καμπάνα δέν δμιλεϊ.
Όμιλεϊ εις όποιον ήςεύρει νά τήν άκούση. 

Πήγαινε καί δοκίμασε.
Επλησιαζεν ισα ίσα ή ώρα τού εσπεει- 

νού. Πηγαίνει δ νέο; πρός τήν εκκλησίαν. 
Αρχίζει νά σημαίνη. Ώ  τού θαύματος! Ή 
καμ.πάνα ομιλεϊ τώ οντι. Τίγκ, τόγκ, τίγκ, 
νά τήν πάρης, τίγκ, τόγκ, τίγκ, νά τήν πά
ρης, νά τήν πάρης, τόγκ, τίγκ, τόγκ, νά τήν 
πάρης, νά τήν πάρης, νά τήν πάρης!

_ Πηγαίνει αμέσως δ καλός σου, ευρίσκει τήν 
νύμφην, δίδει τόν λόγον του καί μετ’¿λίγα; η
μέρα; γίνονται οί γάμοι. Εννοείται οτι ήτο

προσκεκλημένο; καί δ φίλος του, πρός τόν ό
ποιον έςέφραζεν δ γαμβρός τήν άπειρον ευγνω
μοσύνην του διά τήν καλήν συμβουλήν του. 
Τόν ήθελε μάλιστα καί κουμπάρου, άλλ’ ε’κεΐνος 
με κανένα τρόπον δεν συγκατένευσε.

Μετά έν περίπου έτος δ γαμβρός έπεσκέφθη 
τόν φίλον του. ’Ητο κατηφής καί έφαίνετο κα- 
ταβεβλημ-ένος.

— Ώραίαν συμ.βουλήν, λέγει, μοΟ εδωκες 
πέρυσι. Σέ^ήκουσα καί τήν έπήρα, δπού νά μή 
τήν είχα ΐδεί ποτέ!

— Πολύ λυπούμαι νά σέ βλέπο> μετανοημέ- 
νον. Άλλά συμβουλήν βεβαίως εγώ δεν σού έ- 
δωκα.

— Δεν μ’ έσυμβούλευσες νά κάμω δ,τι μού 
είπή ή καμπάνα;

— Τούτο, ναι, σού τό είπα.
— Λοιπόν; ΊΙ καμπάνα μού είπε νά τήν 

πάρω. Τήν έπήρα καί τήν έπαθα.
— Δεν πιστεύω νά πταίη ή καμπάνα. Δεν 

θά τήν ήκουσες καλά.
— Πώς δεν τήν ήκουσα; Μού ¿φώναζε- Νά 

τήν πάρης, νά τήν πάρης!
•— Πολύ τό αμφιβάλλω. Πήγαινε νά τήν ά

κούση; καλά καί έπειτα ερχου νά μού παραπο- 
νήσαι.

Άνεχωρησε στενοχωρημένο; δ άνθρωπος καί 
έπέστρεφε περίλυπος εις τήν οικίαν του. Ή εκ
κλησία ήτο εί; τόν δρόμον του, ή δέ ώρα τού 
εσπερινού ¿πλησίαζε. ?II το βέβαιος οτι είχεν α
κούσει εξαίρετα προ ενός έτους τήν φωνήν της 
καμπάνας λέγουσαν- »νά τήν πάρης». ’Πθέλη- 
σεν ο μ. ως νά βεβαιωθή καί πάλιν, διότι τόν εί
χε σκανδαλίσει δ δισταγμ.ός τόν δποΐον έξέφρα* 
σε περί τούτου δ φίλος του.

Αρχίζει νά σημαίνη. Τίγκ τόγκ ! . . . Περίερ
γον ! Τό λέγει καθαρά ή καμπάνα. Νά μή τήν 
πάρης, τίγκ, τόγκ, νά μή τήν πάρης, Μή, μή, 
νά μή τήν πάρης !

Ό  άθλιος ήκουε καί έσυλλογίζετο. Μή δεν 
ήκουσε τώ όντι καλά πέρυσιν ; ή μήπως καί 
πέρυσιν καί εφέτος ή καμπάνα άλλο δέν έλεγε 
παρεκτός 6,τι αυτός έπεθύμει;

— Τί μ.ού πταίει δ φίλος μου, έλεγεν άνα- 
χωρών. ’Ανόητος εγώ ν’ ακούσω πέρυσι τήν 
συμβουλήν τής καμπάνας.

Δ. Β'ΐ.

Τό κατωτέρω οην,οτικόν ρωααικόν ποίημα ψάλλιτιι 
ϋπό τώνΚ,οπταάρ, ραΔφο&ν της Μικρδς ‘Ριυνυί«· 
Καίτοι έν αύτω έπαναλαμδάνονται α! πολλάκι; μετ® 
τά Έργα κ α ι ‘Η μ έ ρ α ι τού ‘ΙΙαιόίου λεχθεί»* 
ιόεαι περί έλλείΔεω: δικαιοσύνη; καί κατισγύσεως τΐϊί 
αδικία; έν τίίι κόαμφ τούτω, οϋχ ήττον όμως δέν στε
ρείται ενδιαφέροντος τ ίν ο ς  ή τοιαύτη πικρά έ7.φρα»!ί 
των παραπόνων τοϋ ρωσαικοΟ λαοί κατά τή; επί αίτ
νας καταπιεζούαη;αύιόν αδικία; τών άργόντιον. ‘ I I  ~α'  
ρχστχαι; μάλιστα τή; δικαιοσύνη; ώ; μητρό; είναι πρω
τότυπο: και ώρα!α, ή δ’ έν τέλει έκδηλουμένη παρΊ- 
γορία, απεικονίζει καλώ; τήν πλήρη άπιλπισίαν ήτι»
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1,81 τόν ρωσσικόν λαόν περι άνορΟώσεω; του δι- 
ΙΐΛν·— ρ»'ί"ρ5ό; προτού ψάλλη τό άσμα τούτο ζη- 

[είντοτε συγγνώμην παρά τών παρισταμένων κυ- 
I διά τάς έν αύτώ τολμηρά; έκφράσεις.

Σ. τ. Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
•¡ι δ ικ α ιο σ ύ ν η .

Έν τώ κόσμω τούτω οΰδαμού υπάρχει δικαιο- 
δικαιοσύνη οΰδαμού εΰρίσκεται. Σήμερον 

«οσύνη ζή υπό τού; νόμους τής αδικίας.
: Σήμερον τήν δικαιοσύνην κρατούσιν έν φυλα- 
ιΐ οί ■τά)' (οί άρχοντες). ΊΙ αδικία παρακάθηται 
11« άνέτως μετά τών αρχόντων έν τή αιθούση 
π; τιμής.

ίμερον ή δικαιοσύνη μένει όρθια παρά τόκα- 
ιλιον τής Ούρα;- ή αδικία κάθηται επί θρόνου 

μτά τών αρχόντων έν τη κορυφή τής τραπέζης.
¡'·*Η δικαιοσύνη καταπατεΐται περιφρονητικώ; 

τών αρχόντων, οΐτινες κιρνώσιν όδρόμελι 
τήν αδικίαν επί πολυτελών κυπέλων.
Έν τώ κόσμω τούτω οΰδαμού υπάρχει δι- 

ύνη· δικαιοσύνη οΰδαμού εΰρίσκεται. Καί 
:·μ ; ή δικαιοσύνη εν τώ κόσμω δμ.οιάζει τόν 
«τέρα μα; καί τήν μητέρα μας....

Όταν τά τέκνα άπορφανισθώσι καί μείνωσιν 
ίνευ προστασίας καί στηρίγματος, κλαίουσι- 

ίουσι, καί άγνοούσι τί θά γίνωσι. Δεν δύναν- 
τζι νά λησμονήσωσι τήν θανοϋσαν μητέρα των. 

’Ωμήτερ! μήτερ άετοπτέρυγος, πού νά σέ 
ιμεν; Ούτε νά σε άγοράσωμεν δυνάμεθα, ούτε 

ή σε πορισθώμεν άλλοι;.
Ώ ! εάν είχομεν αγγέλων πτέρυγας, πώς θά 

■μέθα πρό σού !
Διότι τό τέλος τού κόσμου έγγίζει* καί άπό 

ώτόν τόν ίδιον άδελφόν του πρέπει έκαστο; νά 
ριλάσσητ αι.

Ορός τί νά προςτρέχωμεν εις τά δικαστήρια;... 
αίν είναι έλπίς νά εύρωμεν εκεί τήν δικαιοσύνην. 
Χρειάζεται χρυσός καί άργυρος πρός δεκασμόν 
■δν αρχόντων.
I Εις τόν άνθρωπον τόν Οέλοντα καί νύν έτι 
>* έφαρμόζη τήν δικαιοσύνην, είθε ό θεό; νά 
τέμ-η άνωθεν εΰδαίμονας ΐμ.έρας !
I Μόνον έν τώ θεώ εύρηται ή αληθής δικαιο- 
ΰ̂νη. Αυτό; Οά κόλαση τήν αδικίαν, αΰτό; Οά 

ήβτασυντρίψη τού; υπερήφανους !
Ν.

Τ Ι ΕΣΓΙ ΠΟΙΗΣΙΣ 
—

Τί έστι ποίησις; ήτον ή πρώτη τής παιδική; 
™·<ίας μ.ου έρώτησις, ή πρώτη μου σκέψις.

U Kαί μία φωνή, φωνή μυστηριώδη; μού ένα- 
Ιριζε τόν γλυκόν ύπνον, μού έλυε τό έρατει- 

ν̂ν ζήτημα.
Φώ; καί αλήθεια, καρδία καί νούς, γεννκιο

τής καί υπερηφάνεια, αγάπη καί έρως, πατρίς 
καί καθήκον, ιδού ή ποίησις.

Καί ό μ.άρτυς πολεμιστής δταν κραδαίνη τήν 
λόγχην, καί ό παί; δταν έκδιώκη την χρυσα- 
λίδα, ή άγρία τή; τρικυμίας κραυγή, τό γλυκύ 
τής άηδόνος κελάδημα, ή μοσχοβόλος άνθοδέ- 
σμη τής νεονύμφου, τό σπαραξικάρδιο·; νεκρο
φίλημα, ιδού ή ποίησις.

’Εντολήν έχει τήν αρετήν, υμνεί τού Ί'ψί- 
στου τήν πρόνοιαν, θαυμάζει τήν αρμονίαν τών 
κόσμων, πραΰνει τού; πόνους, ταπεινόνει τού; 
ΰβριστάς, κεραυνοβολεί τού; τυράννους, αγιάζει 
τήν κατάραν τού άδικουμένου.

Γ .  \ .  Ζ ίΛ Ο Κ Ο ΙΤ Λ !·

Ή  ε ρ γ α σ ία  ν.α». ή  ε λ ε η μ ο σ ύ ν η  π α ρ ά  τ ο ί ς

ΙΟΥΑΛΙΟΙΣ

Παρά τοίς ’Ιουδαίοι;, καί τοι υποχρεωμένοι; 
υπό τής θρησκείας πρό; τήν ελεημοσύνην, κα
νονισμένη·; παρ’ αΰτοίς εί; είδος δεκατισμοϋ ή 
φορολογίας, δεν έμψυχοΰται δμως ή επαιτεία, 
καί ό πενόμενος 'Εβραίος δέν έχει ανάγκην τών 
ψευδών εκείνων μέσων, διά τών όποιων οί πτω
χοί τών άλλων εθνών προκαλούσι τήν συμ.πα- 
Οειαν τών όμοιων των. Πας δστις έχει πεντή- 
κοντα γρόσια, ¿φείλει νά τά καταστήση παντί 
τρόπω ενεργά- καν δέν τά έχη, δανείζεται αΰτά 
έπί έγγυήσει καί τόκω μετριωτάτω άπό τοϋ 
Κορβανά- καί, έάν ην υγιής, εργάζεται δπω; 
δύναται, άχθοφορεί, συλλέγει ράκια, άλιεύει- 
είς τόν Εβραίον «έργον οΰδεν όνειδος». Κάλλιον 
νά μ.ή εορτάστι τό σάββατον παρά νά ψωμοζη- 
τήση. ”Επειτα δέν έχει ανάγκην νά ΰπάγη εις 
τήν θύραν τοϋ πλουσίου- διότι καθήκον εκείνου 
είνε νά ελΟχι πρό; βοήθειαν τοϋ άδελφοϋ του. 
Τήν δέ διδόμενη·; αΰτώ ελεημοσύνην δεν δέχε
ται ώς σκύβαλο·;, ριπτόμενον έξ ανάγκη; εις 
τούς κύνας, άλλ’ ώς οφειλήν, ώς δάνειον, ώς 
βοήθειαν τοϋ θεοϋ, τοϋ όποιου καί ο! διδόντες 
Οεωροϋσιυ εαυτούς διανομείς καί οικονόμους- διότι 
παρά τοίς αληθείς Ίσραηλίταις, οΰχί τό δέκα
το·; μόνον τής περιουσίας έκαστου, καθόις έκαυ- 
χατο ό Φαρισαίος, άλλά τό πέμπτον ανήκει δι- 
κχιωματικώς εις τού; πτωχούς, οΰ μόνον ’Ιου
δαίους, άλλά καί αΰτού; άκόμη τού; εθνικούς. 
ΊΙ Μισσνά, ή όποια εις πολλά είνε συγκαταβα- 
τικωτέρα, καθώς καί τό 'Γαλμούδ, προσδιορί- 
ζουσι τό πέμπτον, οΰχί τού κεφαλαίου, άλλά 
τού κέρδους μόνον, πρό; τόν σκοπόν τούτον. 
Καί ό τοόπος δέ τού ελεεί·; ένεργεΐται παρ’ 
αΰτοίς μετά κρίσεω;- οί συγγενείς καί οικείοι, 
προηγούνται τών συμπολιτών, καί ούτοι τών 
ξένων, αί γυναίκες τών άνδρών, καί οί αιχμά
λωτοι πάντων τών άλλιον- ή δέ άνάρρυσι; αυ
τών, καί ιδίως τών γυναικών, είνε ή κυριωτέ- 
ρα παρ’ αΰτών ελεημοσύνη- πρός τόν σκοπόν δέ
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τούτον ή μπορεί νά χρησιμβύσή πάσα χοσότης, 
συνηγμένη προ; δποιονδήποτε άλλο θεάρεστον 
εργον, is.ôy.r, καί οικοδομήν συναγωγή;' τά δε 
ξύλα καί ο; λίθοι, οί αγορασμένοι πού; οικοδο
μήν τοιαύτης, τών όποιων ή πώλησι; ά—ηγό- 
ρευται προ; έκπλήρωσιν όποιαςδήποτε άλλη; 
εντολή;, ήμχορούν νά έκποιηθώσι προς εξαγοράν 
αιχμαλώτων.

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

Ό τ α ν  ϊν τ ρ ο μ ο ; ό ν α ύ τη ; κ ϋ μ χ  β ί έ π η  ώ ργ ισ ιιένο ν  
'Α π ε ιλ ο ύ ν  τό  ασΟ ενί; τον σ κ ά ρ ο ; νά κ α τα π ό ν τ ισ ή , 
Β λέμ μ α  π ρ ο ; τήν π α ρ α λ ία ν  σ τρ ίβ ε ι τό τε  ο α κρυσ μ ένον, 
Κ ’ ΙνΟυμεΤται π ό σ η ν  εΤχεν ανεσιν έκεΤ αφ ήσει.

Ε ! ;τ ό ν  ο ΐκον ταυ π α τ ρ ό ; το υ , ε ύ χ ε τα ι νά Ι ζ η  βίον 
Ή μ ερ ΐΐιν  άδοξω ν, ο μ ω ; ακ ίνδυνω ν κ α ί άλυπω ν*
Ν ά εκάΟητο τιΰν φ ίλω ν καί tûjv συγγενί&ν π λ η σ ίο ν , 
Τ ή ν  π α τρ 'α ν  του  κα λύοη ν π ώ π ο τε  μ ή  καταλείπουν.

Κ α ί ό ά νθρω πο; έ π ίσ η ;, όταν μ ό λ ι ;  ά να π νέη  
'Τ π ό  τ& ν Ιτιδν το  [ ϋ ρ ο ; ,  τό  γλ ο κ ύ  το υ  εαρ κλα ίε ι, 
Κ α ί :  ά π ό δ ο τ ί μ ο ι ,  κ ρ ά ζε ι, ώ  θεο ί, ώ ρ α ; σόεσΟείσα;, 
Τ ά ;  άφ ή /.α  νά παρέ/.Ο ουν, τό  β ρ α χ ύ  τω ν λ η σ μ ό ν η σ α ;.

Ά π α ν τ ά  ό χ ά ρ ω ν  τ ό τ ε , κ.’ ο! θεοί ώ ν  εδ εή ΐη  
Τ ο ν  ώΊοΟσιν ά ν α λ γ ή τω ; ε ϊ;  τό  π α γ ερ ό ν  του  μ ν ή μ α , 
Ο υδέ κ α ν  νά σ τα μ α τή σ η  τό ν  αφ ίνουσ ι τό β ή μ α ,
Κ α ί νά θρέψη όσα άνθη  ά λλοτε δεν ή δυ νή 'ΐη  !

( \αμαρτΐνο ;).

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  π ρ ο ;  χ μ ή σ ιν  δασιλόπαιδο;.

Έν μιά βιβλιοθήκη τών Παρισίων υπάρχει 
περίεργος γραμματική φιλαπονηθεΐσα χάριν τού 
άποστρεφορ.ένου τά; γραμματικά; υιού τού'Ερ
ρίκου Λ'. "Απαντε; οί γραμματικοί κανόνες α
νάγονται εις άνελίξει; στρατιωτικά;. Έπί τής 
προμετωπίδα; κάθηται ή γραμματική έξωθεν, 
έν αυλή μεγαλοπρεστάτη. ’Αριστερόθεν αυτής 
στρατιώτης, πανοπλίαν φορών, διώκει διά του 
δόρατος τρεις παίδας, κρατούντας λιχνεύμ.ατα 
καί σφαιρίδια ϊνα παίξωσιν' άνωθεν δε τούτων 
άναγινώσκετσι ή επιγραφή «εΰρεΧα υπάρχει ή 
εις τήν αμάθειαν άγουσα οδός ο. Λεξιόθεν όρέγει 
ή θεά χεΤρα βοηθόν εις παΐδας επιμελείς, ζη- 
τούντα; ν’ άναοώσι μετά κόπων πέτρας άναντεις, 
λέγουσα «έπί τά άνω τείνει πάντοτε ή άρε- 
τή». ’Εντός τής αυλής κάθηνται πολλαί κυρίαι, 
παριστάνουσαι τάς έπιστήμας καί προ μικρού ά- 
ποφοιτήσασαι άπό τού σχολείου τής γραμματι
κής. Τά μέρη τού λόγου παριστάνονται όιά δέ
κα φοβερών συνταγμάτων. 'Ο σύνδεσμος «εάν» 
καλείται συνταγματάρχης" τά επιρρήματα «εν
τεύθεν καί έκείθεν» είνε λοχαγοί’ τά ανώμα
λα ρήματα καλούνται «έθελονταί»- 5 αρχηγός 
δε τούτων ονομάζεται «θέλω»- βασιλεύς τών

I .  ! .  Λ. Βυζάντι«;.

ρημάτων είνε τό «αγαπών' τά ελλιπή ^ήα*7ϊ 
παριστάνουσι στρατιώται ανάπηροι, άπολέσαν- 
τες τά άκρα αυτών έν ταίς μάχαις.

Ι Ι τ ω χ ο Ι  έκστομμυριούχοι "Αγγλοι.
Ή κινητή καί ακίνητος περιουσία τού λόρ

δου Λέρβυ άποφέρει ετήσιον εισόδημα 10,23!), 
000 φράγκων. ΊΙ τού δουκός τής Ούετμινστέ- 
ρης 16,000,0 00, ή τού λόρδου Λούδλεύ 22,
300,000, ή τού μαρκησίου Βούτε I 2,300,000, 
ή τού δουκός Νορθουμβερλάνδ 4,025,000, Τά 
έν ’Αγγλία κτήματα τού δουκός τής Σουδερ- 
λάνδης άποφέρουσιν 1,725,000 φρ., άλλα πολ- 
λώ σπουδαιότερα είνε τά έν Σκωτία κτήμα
τά του, ένθα σύν τοΧ; άλλοις είνε ιδιοκτήτης 
μιας όλης κομητείας.

Αριθμό; δικηγόρων.
'Ως σημειοΐ αμερικανική τι; έφημερίς, ο α

ριθμός τών έν ταΧ; 'Πνωμέναι; Πολιτείαι; τής 
βορείου ’Αμερική; δικηγόρων υπερβαίνει τά; 
τριάκοντα τρεΐ; χιλιάδα;. ’Εν τώ άνωτέρω δε 
κατά τόν πληθυσμόν γερμανικώ κοάτει μόλι; 
άνέρχεται εις 5 ,500 μέχρι; 6,000. Άλλ’ ή δυ- 
σαναλογία δεν είνε τόσω μεγάλη, όσον έκ πρώ
τη; δψεως φαίνεται, διότι δέον ν’ άναλογισθώ- 
μεν οτι έν Αμερική υπάρχει πληρέστατη διοι
κητική άποκέντρωσι;, καθιστώσα άναγκαΧον τόν 
ΰπέρογκον αριθμόν τών δικηγόρων, έν ιό εν Τερ- 
μανία κατά μέγα μέρο; άναπληρούσι τού; δι
κηγόρου; οί δημόσιοι υπάλληλοι τή; πολυπλοκω- 
τάτη; γραφειοκρατική; διοικήσεω; τού κράτον; 
τούτου. Έν Έλλάδι ύπάρχουσι 1,577 δικηγό
ροι, συμπεριλαμβανομένων καί τών έν Έπτϊ- 
νήσω όποδικηγόρων. Έκ τούτων·, 446 είνε εν 
Άθήναις (ήτοι I δικηγόρος περίπου έπί I 00 κ** 
τοίκων ! ! ί), 60 έν Σύρω, 4 4 έν Λαμία, 18 εν 
ΙΙαρνασσίδι, 3 4 έν Χαλκίδι, 102 έν Ναυπλϊω, 73 
εν Τριπόλει, 72 έν Σπάρτη, 20 έν Κυπαρισσία, 47 
έν Καλάμαι;, I 20 έν ΙΤάτραις, 48 έν Μεσολογ- 
γίω, 31 έν ΊΙλεία, 114 έν Ζακύνθω, 24 έν 
Λευκάδι, 178 έν Κερκύρα, 146 έν Κεφαλλήνιά·

Αέσποτ*. πέρδικα "; τά δάση.—Κυνηγό; και 'πέταξι· 
Λέγεται, ότι ή ανωτέρω παροιμία έπήγασεν 

έκ τού επομένου ανεκδότου’
’Έν τινι συμποσίω, παρατεθέντων ιχθύων, έν 

¿στοδν περιπλε/θέν εμεινεν έπ: τής γενειάόο; 
επισκόπου τινός, όντο; έκ τών συνδαιτυμόνων. 
Ό δε διάκονος αυτού ίδών τύ πράγμα καί θέ* 
λων ίφανώς νά ειδοποίηση αυτόν περί τούτον» 
άνεφώνησε- Λ ίσ χ ο τ α ,  .-τέράιχα τά  JdffV· 
’Εκείνος δ’ έννοήσας τήν αλληγορίαν, άπεκριθΐ 
έκδιώκων τό ι’χθυοκόκκαλον διά θωπεύματΟί 
τών γενείων' Α ν η η -ό ς  χα ί '.τέταί-.ε.
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