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ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Έάν σας Ιλβγε κανείς, μικροί (¿ου φίλοι, ότι υπάρχει 
εις ιό ν κόσμον εις τόπος, τού οποίου οί ποταμοί έκφέ- 
ρουσιν άμμον άνακατωμένην μέ κόκκους χρυσίου- τόπος 
ε!ς τού οποίου τά  όρη εΰρίσκονται πολύτιμοι λίθοι και 
ανεξάντλητα μεταλλεία αργύρου· τόπος όπου εύρισκονται 
τά ωραιότερα καί τά σπανιώτερα είδη τών ςωων· τόπος, 
όπου καί αύτών τών ανθρώπων τό 2έρμ.α είναι οιαφορον, 
2ιότι άλλοι μέν είναι χαλκόχροες, άλλοι μελαγχρινοί 
καί άλλοι μαύροι- ήΟέλετε υποθέσει, ότι σάς διηγούνται 
βέβαια κάνέν άπό τά ώραΐα εκείνα παραμύθια τής Χαλι- 
μάς, τά όποια εσχάτως έτυπώΟησαν υπό τού Ίορόανου 
Σαλιμχάν.

Καί όμως, αγαπητά μου παιδία, ό τόπος ουτος, ό 
όποΤος παράγει τόσον παράδοξα πράγματα, υπάρχει τω
όντι εις τήν Ά σίαν, καί όνομάζεται Ί  ν ό ί α, οί δέ κάτοι
κοί του Ί  ν δ ο ί.

ΤΙοό πολλών έτών, ώ ! άλλα πρό έτών, τά όποια κά
νεις δέν δύναται νά άριΟμήση, όέν υπήρχε διόλου ό τόπος 
ούτος, καί τό πάν αυτό ήτο άπειρος έκτασις ϋοάτων σκε
πασμένων άπό τό σκότος.

Ιδού  λοιπόν έξαφνα μία ωραία καί νέα κόρη, τήν 
οποίαν συνήθως όνομάζουσιν εις τάς Ίνο ίας Βαβανήν, 
έφάνη Ιπάνω ε ί ; τά κύματα- καί κατ’ άρχάς μέν έτρόμα- 
ξεν, εΰρεΟεϊσα οϋτω κυλισμένη επάνω εις τά ϋδατα- μετα 
ταύτα όμως, όλίγον κατ’ ολίγον συνειΟίσασα εις τόν ο- 
λω ς διόλου νέον δι’ αυτήν τόπον, ευχαριστείτο καί ηρ- 
χισε νά πηδά μέ πολλήν ευθυμίαν, όπως κάμνουσι και 
τά  παιδάκια, εις τά όποια δίδουσι παιγνίδια, ή κάλλιον, 
όπως πηδώσι τό εσπέρας τά όψάρια έπάνω εις τήν έπι-

φάνειαν τών ύδάτων, όταν κάμνη πολλή ζέστη τό θέρος.
! Ά λ λ ’ ενώ χαίρουσα Ικαμνε διάφορα πηδήματα, έγέννησε 

τρία αύγά, τά όποια έσπασαν καί έξή?.θον τρεις θεοί, ό 
Β ρ ά χ  μ α ς , ό Β ι σ χ ν ο υ , καί ό Σ ί 6 α ς , δηλαδή ό 
δημιουργός, ό συντηρητής, καί ό καταστροφευς.

Τώρα πρέπει νά μάΟητε, ότι αΰτά τά τρία πρόσωπα 
είναι αί μεγάλαι θεότητες τών Ινδώ ν, όπου λατρεύονται 
ενίοτε ύπό εν μόνον σώμα μέ τρεις κεφαλάς, όνομαζό- 
μενον Τριμούρτης. ’Έ χω πολλούς μύθους νά σάς δΐη- 
γηΟώ δι’ έκαστον τών προσώπων τούτων, καί κάμνω άρ- 
χήν άπό τόν Βράχμαν, όστις ύπήρξεν ό δημιουργός όλων 
τών πραγμάτων, όχι όμως καί τής θαλάσσης- διότι 
πρό αυτού ΰπήρχεν εις θεός άγνωστος και παντοδύνα
μος, όστις έδημιούργησε τό ύδωρ, χωρίς τήν βοήθειαν 
κάνενός.

Λοιπόν ό Βράχμας, όστις ευθύς άφοΰ Ιγβννήθη έμε- 
γάλωσεν, εΰρέΟη καΟήμενος έν τώ  μέσω τών ύδάτων έπά
νω εις εν άνθος τού τόπου εκείνου, τό όποιον όνομάζε- 
ται λ  ω τ ό ς , καί φυτρώνει συχνότατα εις τά  θερμά κλ ί
ματα· πρέπει δέ νά στοχασΟώμεν,δτι ή μορφή τού Βράχμα 
τούτου ήτο φοβερά, καί ήθελε τρομάξει τ ις έάν εύρίσκετο 
έκεϊ νά τόν ίδή, διότι ειχε τέσσαρας κεφαλάς εις έν σώ 
μα καί άλλας τόσας χεΐρας.

'Ολόγυρα εις τόν θεάν υπήρχε σκότος τόσον βαθύ, ώ 
στε ούδέ οί οκτώ όφδαλμοί του ήδύναντο νά διακρίνωσι 
τίποτε, καί ήτο έκθαμβος διά τήν μυστηριώδη γέννησίν 
του· αίφνης όμως άντήχησεν εις τάς άκοάς του μία φω- 

ή όποία τόν έπρόσταζε νά έπικαλήται έκεϊνον, ό όποιος 
Τού έδωκε τήν ΰπαρξιν. Τότε ό Βράχμας προσπεσών ει- 
2εν άποκαλυφθέντα ένώπιόν του όλα τά θαυμάσια τής
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δημιουργίας, τά όποια έφαίνοντο ώ ς αποκοιμισμένα, καί 
αφού έμεινεν εκατόν έτη θεωρών καί Οαυμάζων τό υπερ
φυσικόν τούτο θέαμα, ήοχισε νά δημιουργέ τό παν, δη
λαδή τόν ουρανόν, τήν γην, τά άστρα, τά φυτά , τά δέν
δρα, τους βράχους καί επί τέλους όλα τά ζώα. Ή  σφαί
ρα τής γη ς  έπλάσθη ΰπ’ αύτοΰ έπάνω είς τήν κορυφήν 
ενός ΰψη?.οΰ όρους, τό όποιον οί Ίνδοι όνομαςουσιν ό
ρος Μ ε ρ ο 0.

Εντούτοις, παιδία μου, ή γή έμενεν έρημος, ό ήλιος 
καθ’ έκάστην άνέτελλε καί έδυε χωρίς νά ύπάρχη κάνεις 
νά Οαυμάζη τήν λαμπρότητά του, καί τά γεννήματα, τά 
όποια έβλάστανον άφ’ εαυτών, δέν έθεριζοντο άπό κάνένα· 
τότε ό Βράχμ,ας άπεφάσισε νά γέννηση έκ τής κεφαλής 
του ένα άνθρωπον, τόν όποιον ώνόμασε β ρ α χ μ α ν ο ν ,  
δηλαδή ίερέα, καί είς τόν όποιον έδωκε τέσσαρα βιβλία, 
ονομαζόμενα Βεοάς, ήγουν ό λόγος τών τεσσάρων στο
μάτων του, καί τόν έπρόσταξε νά τά μελετήση έως είς 
τό τέλος του κόσμου. "Επειτα, επειδή ό ίερεύς έφοβείτο 
τά  άγρια θηρία, άπό τά όποία τά  δάση ήσαν γεμάτα, ό 
θεός έποίησε έκ του βραχ_ίονός του ένα πολεμιστήν διά 
νά ύπερασπίζηται τόν ίερέα.

Ά λ λ ’ ένώ οί δύο ουτοι άνθρωποι ένησχολούντο, ό 
μέν διά νά σπουοάζη τά Βεδάς, ό δέ διά νά πολεμή έναν- 
τίον τών αγρίων θηρίων, δέν υπήρχε κάνεις διά νά συνα- 
ζη τούς καρπούς τής γης καί νά τούς χορηγή τήν τρο
φήν τ ω ν  7.οιπάν παρεπονέθησαν είς τόν Βράχμαν, ό όποιος 
έξέβαλεν εύθύς έκ τού μηρού του ένα άλλον άνθρωπον, διά 
νάήνα ι γεωργός καί έμπορος.Έπί τέλους, έπειδή οί τρεΐς 
ουτοι άνθρωποι δέν ήδύναντο ακόμη νά έπαρκέσωσιν εις 
ολας τάς άνάγκας τω ν, ό θεός συγκατένευσε νά έκβάλη
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άπό τόν πόδα του ένα τεχνίτην, ό όποιος υπεχρεώθη νά 
έργάζηται διά τούς άδελφούς του.

"Οθεν τούτο μας διδάσκει, παιδία μου, ότι όλοι οί άν
θρωποι είναι χρήσιμο! ό εις προς τόν άλλον, καί τό χρέος 
των είναι ν ’ άγαπώνται άμοιβαίως· διά τούτο μόνοι 
οί έγωϊσταί αποχωρίζονται άπό τόν κόσμον, καί τή άλη- 
Οεία είναι εύλογον νά μή υπολήπτεται τ ις  έκείνους, οί  
όποιοι δέν θέλουσι νά συνδράμωσι κάνένα.

Ό  Βράχμας έδωκεν είς έκαστον έξ αύτών μίαν γύναί- 
κα, καί τοιουτοτρόπως έσχηματίσθησαν τέσσαρες οικογέ
νεια!, έκ τών όποιων κατάγονται αί τέσσαρες Ίνδικαί τά
ξεις· δηλαδή ή τών ιερέων, ή τών πολεμιστών, ή τών 
γεωργών καί ή τών τεχνιτών. Ά λ λ ’ ό,τι διακρίνει τάς 
τέσσαρας διαφόρους ταύτας τάξεις, περισσότερον άπό τό 
επαγγελμάτω ν, τό όποιον δέν δύνανται νά τό παραιτή- 
σωσιν, είναι ή διαφορά τού χρώματός τω ν.

Οί ιερείς καί οί πολεμισταί είναι λευκοί, ώς καί οί κά
τοικοι σχεδόν τής Ευρώπης· οί γεωργοί καί οί έμποροι 
έχουσι χρώμα χαλκού στιλπνού, καί τέλος οί τεχνίτα ι 
καί οί έργάτα: είναι χρώματος όρειχαλκίνου όμοιου μέ 
έκεΐνα τά μελανοδοχεία, τά όποια βλέπετε ένίοτε έπάνω 
είς τά γραφεία. Υπάρχει ακόμη είς τάς ’Ινδίας καί πέμ
πτη τάξις, ή όποια περιφρονείται άπό όλας τάς άλλας, 
καί αύτή είναι ή τών Π α ρ ι ώ ν . Τόσον δέ άποστρέφον- 
ται καί τούς άνδρας καί τάς γυναίκας τή ς τάξεω ς ταύ- 
της, ώστε τούς έχουσιν έξωρισμένους είς μεμ,ονωμένας 
κατοικίας, καί θεωρείται μεμολυσμένος, όστις ήθελεν έγ- 
γίσει εις αυτούς. Οί δυστυχείς ούτοι παρίαι γνωρίζονται 
άπό τό ρυπαρόν μέλαν χρώμά των.

Μετά τούτο ό Βράχμας τόσον ύπερηφανεύθη διότι
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έπβνόησε τάς Βεδάς καί ¿δημιούργησε τόν κόσμον, ώστε 
¿θεώρησε τόν έαυτόν του άνώτερον άττό τους αδελφούς 
του Βισχνού καί Σίβα- άλλα , καθώς ήξεύρετε, ότι ή άλα- 
ζονία είναι μέγιστον αμάρτημα, δέν ήργησε νά τιμωρηθή, 
κα ί έρρίφθη άπό τά  ϋψη τού ουρανού εις τό βάθος τής 
ά6ύσου. Ή ναγκάσθη οέ πριν άναβη πάλιν εις τόν ούρα- 
νο'ν, νά φανή εις τόν κόσμον υπό τέσσαρας μορφάς δια
φόρων ζώ ω ν  και οί ’Ινδοί πιστεύουσιν έως τήν σήμερον, 
ότι δέν έπανήλθεν άκόμη πλησίον τω ν άδελφών του, καί 
τότε Οά άναβή εις τούς ουρανούς όταν έκτελέση τήν ποι
νήν του ταύτην.

’Επειδή σάς προεΐπον, εις τό προηγούμενου φυλλάδιον, 
ότι όλη ή μυθολογία δέν είναι άλλο πράγμα παρά μύθοι, 
δέν είναι άνάγκη νά σάς έπαναλάβω πάλιν έδώ, ότι αυ
τή ή ίστοοία του Βράχμα, καθώς καί όλαι όσας μέλλω  
νά σάς διηγηθώ, είναι μόνον μύθος· άλλ’ αυτά τά  είδη 
τω ν μύθων είναι πολλά  διδακτικά, διότι ώ ς επί τό πλεΐ- 
στον είναι άλληγορίαι εξυφασμέναι μέ πολλήν έπιτηδει- 
ότητα, ύπό τάς οποίας οί πεπαιδευμένοι των παλαιών 
καιρών εκρυπτον άπό τούς αμαθείς τά μυστήρια τής φύ- 
σεως καί τήν παντοδυναμίαν του Θεού.

II ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ.

'Π  είκών αύτη παριστά, παιδία μου, ένα ώραιον όρμον 
τής ’Αφρικής, δηλαδή μικρόν λιμένα, όπου άράζουσι τά 
πλοία- ό όρμος αυτός είναι πεοικυκλωμένος άπό διάφορα 
δένδρα καί ώραΤα φυτά, καί άκτινοβολεΐ άπό τήν λαμπρό
τη τα  του ήλιου. ’Εκεί πλησίον υπάρχει μία πενιχρά κα- 
λύβη, όπου κατοικεί είκογένεια μαύρων, εύχαριστουμένη

=  118 = 119 =

είς τήν άπ?νότητά της καί εις τήν γαλήνην τής φύσεως.' 
Οί δυστυχείς ούτοι γονείς, άν καί μαύροι, δέν άγαπώσι 
τά τέκνα των όλιγώτεοον άπό τούς ιδικούς μας πατέρας 
καί μητέρας. Τά δέ άθώα αυτών παιδία, ένώ παίζουσιν 
είς τό παράλιον συνάζοντα στιλπνά κογχύλια ή κάμνον- 
τα μικρούς λάκκους διά νά γεμ ίζωντα ι άπό τά ερχόμενα 
έως έκεϊ κύματα τής θαλάσσης, δέν αισθάνονται, ούοέ 
υποπτεύονται διόλου τόν έπαπειλοϋντα αύτά κίνδυνον.

Πριν δέ σάς είπω, ώ φίλτατοι παΐδες, όποιον κίνδυνον 
διέτρεχον τά  παιδία εκείνα, πρέπει νά σάς εξηγήσω τήν 
λέξιν σωματεμπορίαν. Μάθετε λοιπόν, ότι πρό πολλών 
ετών ύπήρχον άνθριυποι, οί όποιοι έταξείδευον μέ πλοία 
καί περιήρχοντο ώπλισμένοι τά  παράλια τής ’Αφρικής, 
καί συνελάμβανον τούς δυστυχείς μαύρους, καί φέροντες 
αυτούς είς τήν Εύρώπην καί τήν ’Αμερικήν έπώλουν ώ ς 
δούλους. Αυτοί λοιπόν οί άνθρωποι, όσοι έπώλουν καί 
ήγόραζον τούς όμοιους των, ώνομάσθησαν σωματέμποροι, 
καί τό επάγγελμα τούτο σωματεμπορία.

’Ενώ λοιπόν τά δυστυχή έκεΐνα παιδία ευρίσκοντο είς 
τήν άθώαν διασκέοασιν των, αίφνηδίως, φ εϋ ! όρμώσι 
κατ’ αύτών δύο ώπλισμένοι κακούργοι έκ του πλοίου 
τών σωματέμπορων, τό όποιον μόλις φαίνεται ¿πισθεν 
τών δένδρων τής παραλίας. Ούτε κραυγαί, ούτε φυγή 
δύναται νά σώση ταύτα, ούτε αί φωναί τής άγωνιώσης 
μητρός, ή τ ις έξώρμησε τή ς οικίας τη ς  μόνον καί μόνον 
διά νά ίδη τά προσφιλή της τέκνα άρπαζόμενα άπό τάς 
άγκάλας της διά παντός. Σύρονται είς τήν σκοτεινήν 
φυλακήν του πλοίου, εντός τού όποιου έκατοντάοες άκό
μη άνδρών, γυναικών καί παιδιών είναι περιωρισμέναι, 
καί τό όποιον, όταν γεμισθή άποπλέει μέ τό ζών φορτίον



του. Μετά μακράν ταξείδιον εις τόν ωκεανόν, παρακο- 
λουΟούμενον άπό άνυπόφορα δεινά, φ0ίνουσιν εις τήν 
’  \ μερικήν, καί τούς έπιοορτίζουσι μέ βαρείας εργασίας, 
δηλαδή, εις τήν ζάχαριν, εις τό άρύζιον, καί εις τήν βαμ
βακοφυτείαν, χωρίς νά πληρώνωνται καί χωρίς νά έλπί- 
ζωσιν έλάφρυνσιν τής δουλείας τ ω ν  καί όχι μόνον τούτο 
δέν έπιτυγχάνουσιν, αλλά καί καταβαίνουσιν εις τόν τά
φον άθλιοι μέχρι τέλους.
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Γοιαΰτη είναι, ώ παίδες, ή σωματεμπορία, τό σκλη-

ρότερον έμπόριον, τό όποιον παν χριστιανικόν Ιθνος άπο- 
στρέφεται.

Τό έμπόριον τούτο ήοχισε πρό 350  έτών, καί έπί τινα 
καιρόν έξηπλώΟη τοσούτον, ώστε πάντοτε 4, 000  μαύ
ροι πάσης ηλικίας καί γένους έφέροντο κατ’ έτος εις τήν 
’Αμερικήν. 'Γινές άπεβιβάζοντο εις τάς ’ Ανατολικός ’Ιν
δικός νήσους, τινές εις τήν Νότιον ’ Αμερικήν, καί τινες 
εις τάς Η νωμένας Πολιτείας τής Ηπείρου ταύτης. Εΐ- 
ναι πολύ λυπηρόν νά άναγινώσκη τις τήν ιστορίαν τού 
πράγματος τούτου. Εκατοντάδες τών δυστυχών τούτων 
πλασμάτων άπέθανον κατά τό ταξείδιον άπό τήν σκλη
ρόν περιποίησιν καί άπό τήν π είνα ν έκτος δέ τούτου φρι- 
κταί άσθίνειαι έγεννώντο εις αυτούς ένεκα τού περιορι
σμού τον;· καί τέλος ούδεμία γλώσσα καί ούδείς κάλα
μος δύναται -ά  περιγράψη τήν Ιστορίαν τών δυστυχών 
τούτων μαύρων καί τά τρομερά εγκλήματα, τά  όποία 
Ιπραττον άνθρωποι χριστιανοί.

Τέλος ή προσοχή άγαθών άνδρών καί έν ’ Αμερική καί 
έν ’Α γγλία  ήγέρΟη. ’Έοευνχι εγένοντο* ό λαός έλάλησε 
περί τού αντικειμένου τούτου, υπουργοί ήγόρευσαν καί 
χριστιανοί παρεκάλεσαν νά φέρω σι τούτο εις έν τέλο ς . 
Τελευταΐον τό ’Αγγλικόν κοινοβούλιο·; ώς καί τό τής 
’ Αμερικής έξέδωκαν νόμους κατά τού έμπορίου τούτου 
τών ανθρώπων, καί ούτως άλληλοδιαδόχως όλαι αί πο
λιτισμένα'. χώραι συνεφώνησαν νά έμποδίσωσι τήν έξακο- 
λούθησιν τής σωμ,ατεμπορίας, κηούξαντες ότι θέλουσι 
τήν Οεωρεΐ ώς πειρατίαν, δηλαδή ληστείαν κατά θάλασ
σαν. ’ Επειδή όμως ήτο πολλά επικερδής εις εκείνους, οί- 
τινες κατεγίνοντο εις αυτήν, δέν επαυσέ ποτε εντελώς· 
καί τήν σήμερον ακόμη έμπορούμεν νά πιστεύσωμεν, ότι
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μεταφέρονταιοί δυστυχείς μαύροι Οπό τινων πλοίων καί 
μάλιστα ’Αμερικανικών. Καί τό χειρότερον είνα ι, ότι 
υπάρχουσί τινες, οί όποιοι Ισχυρίζονται νομίζοντες τούτο 
δίκαιον και μάλιστα λέγουσιν, ότι τούτο είναι ωφέλιμον 
πρός  αυτούς τούς ίδιους μαύρους τής ’ Αφρικής, διότι 
αποκαλύπτεται είς αυτούς ή αληθινή θρησκεία καί ή 
γνώσις τού αληθινού θεού. II. Μ.

ΤΟ  ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ .

« Έπεθύμουν ν’ άναβώ έπάνω είς τό όρος ’Αραράτ, 
έλεγε παιδίον τ ι, όπου ό άρχαϊος, ό αρχαιότατος έχεΐνος 
προπάτωρ μου Νώε άνέβη καί είδε τήν γή ν ώ ς στιλπνόν 
καθρέπτην, έξ αιτίας τών υδάτων τού κατακλυσμού, τά 
όποΤα έσκέπαζον αυτήν. »

Τούτο, τέκνα μου, είναι πολλά δύσκολον πράγμα· διό
τ ι τό όρος ’Αραράτ είναι ώ ς γ ίγα ς υψηλόν, καί κειται 
είς Οέσιν όπου τρία μεγάλα κράτη συνορεύουσιν, ή 'Ρωσ- 
σία, δηλ. ή Περσία καί ή Τουρκία. "Εχει δέ τρεΤς κυρυ- 
φάς, έκ τών οποίων ή μία είναι τριών χιλιάδων ποοών 
ύψηλοτέρα τώ ν άλλω ν, καί όνομάζεται ή ’ Αργυρά Κορυ
φή, διότι είναι σκεπασμένη α ιωνίως άπό χ ιόνας. Δέν π ι
στεύω όμως, ότι είς αυτήν τήν κορυφήν έστάθη ή κιβω
τός. Είς μίαν κοιλάδα κειμένην πρός βο^ράν τού όρους 
ύπήρχε μίαν φοράν εν χωρίον, καί υψηλότερα μεταξύ τώ ν 
απόκρημνων βράχων άρχαΐόν τ ι μοναστήριον. Προ δέκα 
καί εννέα έτών τό ’ Αραράτ έσείσθη ύπό τρομερού σει
σμού, καί ένώ φρικτοί κεραυνοί κατέπιπτον έπάνω είς τάς 
ύψηλάς κορυφάς, παμμέγιστα κομμάτια χιόνων, καί πά
γ ω ν  καί βράχων έκυλίοντο, κα ί κατεκρήμνίσαν τό μονα-
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στήριον, καί έξηφάνισαν τό χωρίον, ώστε δέν έμεινεν ούτε
ίχνος έξ αυτού.

Οί λαοί, οί όποιοι κατώκουν εκεί ολόγυρα, λέγουσιν, 
οτι κανείς ποτε δέν άνέβη έπάνω είς τήν Ά ργυράν Κο
ρυφήν. Μερικοί όμως ανδρείοι οδοιπόροι, άπό καιρού εις 
καιρόν, έδοκίμασαν νά κατορθώσωσι τούτο- άλλ ’ υπάρχει 
αμφιβολία, έάν έπέτυχε κανείς άλλος ν’ άναβή έκεΐ, 
έκτος "Α γγλω ν τινώ ν, οί όποιοι κατώρθωσαν τό μέγα 
τούτο άνδραγάθημα προ έξ περίπου έτών.

Οί "Α γγλοι αύτοί άνεχώρησαν άπό μικρόν τ ι χωρίον 
δέκα μίλια μακράν τού ’ Αραράτ έφιπποι, καί ώπλισμένοι 
μέ ράβδους δυνατάς, άγκυστρωτάς άφ’ ενός μέρους, καί 
άφ’ ετέρου μέ σιδηράς άκοας. ’Αφού διέβησαν μίαν πεδι
άδα (κάμπον), έμβήκαν καί είς κοιλάδα τινά , ή όποία εύ- 
ρίσκετο μεταξύ είς βράχους ηφαιστειογενείς, όμοιους μ’ 
έκείνους τούς λίθους δηλαδή, οί όποιοι έκσφενδονίζονται 
άπό τά βουνά, τά έκβάλλοντα καπνόν καί φωτίαν, καί τά 
λεγόμενα ηφαίστεια. ’Αφού περιεπάχησαν τρεις κατά συ
νέχειαν ώρας, διά μέσου απόκρημνων πετρών, έφθασαν 
είς μέρος τι καταπράσινον άπό χλόην, όπου έβοσκον ποί
μνια μιάς μικράς νομαδικής φυλής, οί όποιοι όνομάζον- 
ται Κούρδοι, καί τών όποιων αί σκηναί είναι άπό δέρμα
τα μαύρων αιγών. Ό  άρχηγός τών Κούρδων ευχάριστή - 
θη πολύ ίδών τούς ξένους, τούς ΰπεδέχθη φιλοφρόνως, 
έψησεν εν πρόβατον, τούς έφιλοξένησε καί τούς παρεκά- 
λεσε νά μείνωσι τό εσπέρας διά νά πεοάσωσι τήν νύκτα 
όμού μέ αυτούς. Καί τνες μέν έκ τής συνσδίας βλέποντες 
ότι αί κορυφαί τών κωνοειδών έκείνων πάγων, ώς τό κε
φάλι τής ζακχάρεως, έφθανον εως είς τά σύννεφα, δέν ή- 
Οέλησαν νά προχωρήσωσι, διότι έφαίνετο είς αυτούς πολ

=  123 = =



λ ά  δύσκολον νά άναβή τις τόσον υψηλά. Τρεις όμως έξ 
αΰτών άπεφάσισαν νά προχωρήσω σι. Και ό μέν εΤς, ό 
ταγματάρχης Στουάρδος, άφού τρεΐ; κατά συνέχειαν 
ώρας άνε^ριχατο μέ χεΐρας καί πό ϊα ς έξέλιπον αί δυνά
μεις του καί όλισΟήσας έ'ξηπλώΟη επί του παγωμένου έδά- 
φους, καί έκύλισε κάτω· ώστε τοιουτοτρόπως δέν ¿κέρ
δισε διόλου δρόμον. Ό  Κούρδος όμως αρχηγός, όστις 
παρετήρει κάτωθεν τούς οδοιπόρους, δέν παρεξενευθη διό
λου ίδών τό άξιόλογον εκείνο ολίσθημα τού ταγματάρ
χου. Οί δέ άλλοι δύο μετά ένδεκα ώρας εφθασαν είς τήν 
κορυφήν τού όρους ’ Αραράτ, 17, 000  πο'δας υπεράνω τή ; 
έπιφανείας τής θαλάσσης.

« Μέγας ό Θεός ! η άνεφώνησεν ό Κούρδος, κ Όπόσον 
θαυμαστόν είναι τό έθνος τών "Α γγλω ν. ’Ολίγοι έξ αυ
τώ ν έρχονται εδώ, καί χωρίς δυσκολίαν περιπατούσιν επί 
τή ς  κορυφής τού άγιου τούτου όρους, πράγμα τό όποιον 
κάνεις έως τώρα δέν Ικαμε. Θαυμαστόν, θαυμαστόν ! » 

’Εντούτοις ό ταγματάρχης Στουάρδος, φιλότιμος άν
θρωπος, δέν ήούνατο νά όπισθοδρομήση. Λΰτός καί είς 
άλλος ακόμη άνεχώρησαν πάλιν όμού μέ δύο Κούρδους 
φέροντες μεθ’ εαυτών εφαπλώματα, σινδόνας μεγάλας, 
καί όλίγας τροφές. Οί Κούρδοι όμιος φοβηθέντες δέν ήθε- 
λον νά  προχωρήσωσι καί ¿-έστρεψαν διότι ελεγον, ότι 
ό Θεός δέν ευχαριστείται νά άναβαίνωσιν οί άνθρωποι 
επάνω είς τά άγιον όρος. "Εμειναν λοιπόν μόνοι οί δύο 
οδοιπόροι καί ¿πέρασαν τήν νύκτα καθ’ όδο'ν, καί ένεφώ- 
λευσαν ώ ;  πτηνά έν τώ  μέσω βράχων, καί έκοιμήθησαν, 
σκεπασθέντες μέ τά εφαπλώματα το)ν, ένώ ό άνεμος έσύ- 
ριζε φρικωδώς περνών άπό τούς πάγους καί τάς χιόνας. 
Τό οέ πρωί, πριν χαράξη ή ημέρα, έσηκώθησαν καί έπή-

ραν τόν δρόμον τω ν, καί μετ’ ολίγον έφάνη ό ήλιος μέ 
τάς χρυσάς άκτΐνάς του. Όπόσον λαμπρά, παιδία μου, 
ήτο ή  άνατολή τού ήλιου είς τό μέρος εκείνο ! Κατά δέ 
τήν έννάτην ώραν π. μ . έχωσαν εντός τή ς χιόνος εν ξ ί
φος έως εις τήν λαβήν του εις τό ύψηλότερον μέρος τής 
Ά ργυράς Κορυφής τού όρους Α ραράτ, ώ ς σημεϊον, ότι 
άνέβησαν έκεϊ.

ΤΟ  ΠΛΙΛΙΟΝ ΚΑ Ι ΤΟ Κ Δ Ν Ε Τ Ρ Ο Ν  Μ Ε  ΤΑ  ΜΗΛΑ.

Ό  Γεωργάκης ¿πήγε μίαν ημέραν εις τήν γειτονιάν 
νά εύρη τόν συμμαθητήν του Πετράκην άνέβη είς τήν 
οικίαν καί επροχώρησεν είς έν δωμάτιον όπου δέν ήτο 
κάνεις· είδεν όμως έν κανιστράκι γεμάτον μήλα ¿πάνω 
είς έν τραπεζάκι, ώ !  τ ί ώραϊα μήλα ! λέγει ό Γεωργά
κης· πλησιάζει καί στέκει, καί τά παρατηρεί μέ περιέρ
γεια ν, απλώνει τό χέρι του διά νά πάρη. Ά  ! όχι, λ έγε ι, 
δεν πρέπει νά πάρω ξένον πράγμα ! Λέν είναι έοώ κάνεις 
νά μέ ίδή, ά λλ ’ ό Θεός μέ βλέπει, είναι πανταχού παρών. 
Έτραβίχθη άπ’ έκεΐ καί ¿πήγαινε νά έκβή άπό τήν θύραν. 
Ά λ λ ’ ευθύς ακούει μίαν φωνήν. Σ τ ά σ ο υ ! Τό παιδίον 
στέκεται έντρομον καί βλέπει εμπρός του έ»α γέροντα, 
όστις στεκόμενος είς τό παρακείμενον δωμάτιον όπίσω 
άπό έν μεσόπορταν τό ήκουεν. Μή φοβήσαι παιδίον μου, 
τόν λέγει. Μή φοβήσαι Γεωργάκη! είσαι καλόν καί φρό
νιμον παιδίον, διότι έχεις τόν φόβον τού Θεού. "Επαρε 
όσα μήλα θέλεις, καί πήγαινε νά παίξης μέ τόν ΙΙετρά- 
κην, όστις είναι κάτω είς τόν κήπον έχε όμως πάντοτε 
είς τήν καρδίαν σου τόν φόβον τού Θεού, καί ¿.θυμού ταύ^ 
την τήν παραγγελίαν.
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Κα ι μόνος σου αν ήσαι, ποτέ κακόν μη κάνης 
Κ ] ' άν άλλος δέν σέ ϊδή, τέν Θεόν ¿έν λανθάνεις.

Βλέπετε, παιο-α μου, ότι ό Πετοάχης ήτο ένάμετον 
παιδίον, διότι ¿γνώριζε καί έφ'ύλαττε τάς έντολάς του 
Θεοΰ. Εις τήν όγδοη ν εντολήν ό Θεός μάς προστάζει 
μή κλέψης· ¿ποιος πέρνει ξένον πράγμα ή κρυφά ή μέ 
βίαν ή μέ απάτην,εκείνος αμαρτάνει εις τήν εντολήν του 
Θεοΰ, διότι κλέπτει. Τό ξένον πράγμα τό κάμνομεν ίδι- 
κόν μας όταν, εκείνος οστις τό έχει, ή μάς τό χαρίση ή 
μάς τό πώληση λαμβάνων τήν αξίαν του εις χρήματα.

I. Π. Κ.
τ ι « κ β:κΒ»ιιΐι 

ΑΤΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ.

, Ε ίς τά Μεσημβρινά μέρη της Γαλλίας υπάρχει μ ία  μικρά κα ί 
ώραία πεδιάς, όνομαζομένη ’Ριώλ, τήν οποίαν διαβρεχει κατά μ ή 
κος ποταμός τ ις  τό όνομα Άβεϋρών. Δύο χωρία, λαβόντα τήν ονο
μασίαν άπό τήν ιδίαν πεδιάδα κα ί άπέχοντα εξακόσια μέτρα τό 
εν άπό τά άλλο καλούνται 'Α νω  *Ριώλ κα ί Κάτω Ί ’ ιώλ. ΤοΟτο τό 
χωρίον τοΟ Κάτω Ριώλ άπέχον διακόσια με'τρα άπό τοΟ ποταμού,καί 
συγκείμενον άπό δεκαοκτώ οικογένειας, ήρχισεν άπό τόν Φεβρουάριον 
μήνα τού 1 85 9  νά καταπλημμυρήταιάπότάίίδατα τούρηΟέντοςποτα- 
μού Αβευρωνος. Ο ί κάτοικοι, συνειθισμένοι εις τοιαύτας επισκέψεις, 
ώδήγησαν τά  ποίμνιά των εις τά  πλησίον χωρία, κα ί έπιστρέ- 
ψαντες εις τό χωρίον των ήσφάλισαν καλώς τά  υπόγειά των, καί 
έκλείσΟησαν εις  ̂τάς οικίας των. Καθ’ ολην τήν ημέραν ή πλημ
μύρα ηΰξανεν, άλλα  τήν νύκτα ύπήοξε τρομερά. Πάμπολλα κα ί 
χονδρά ξύλα παρεσύρΟησαν άπό τά  υδατα εις τάς οδούς τού χωρί
ου, και εδιδον τρομερούς κλονισμούς εις τάς οικίας, άπό τάς όποιας 

. μάλιστα  δύο έκρημνίσΟησαν, πριν έξημερώση. ’ θ  κρότος τής πτώ- 
σεώς των ένούμενος μέ τήν βοήν τών ύδάτων, τά όποια έκυλίοντο 
έσωθεν κα ί έξωθεν τών κατοικιών, έξέπληξαν κα ί άπήλπισαν

τούς κατοίκους, κα ί έκαστη οικογένεια έτρεμε μή καταπλακωθή 
Οπό τά  ερείπια τής οικίας της. ’Επ ί τέλους έξημερωσε κα ι τότε 
¿γνώρισαν οί δυστυχείς τήν φρικτήν κατάστασιν, εις τήν οποίαν 
εύρίσκοντο. Ή  πλημμύρα ηύξανε πάντοτε κα ί ή βροχή κατεπιπτε 
άκαταπαύστως βαγδαιοτάτη. Κ α ί έτρεξαν μεν οί κάτοικοι ενος πλη
σίον χωρίου εις βοήθειαν των, άλλ ' ήναγκάσθησαν νά σταθώσι μ α 
κράν τού χωρίου, κα ί μόνον λόγους παρηγοριάς κα ί έγκαρδιωσεως 
άπηύθυναν εις τούς κινδυνεύοντας εκείνους' δ » τ ι ή μόνη λέμβος, 
ήτις εύρίσκετο συνήθως έκεϊ πλησίον, ήτο βυθισμένη εις τά  υδατα. 
'Εν τούτοις εις τόν θόρυβον τών κυμάτων αναμιγνύονται σ τενα- 
γμοί κα ί φωναί αμηχανίας. Ε ις τά  παράθυρα κα ί τάς στεγας φαί
νονται συσσωρευμέναι α ί οίκογένειαι,καί ΰψώνουσαι τάς χείρας πρός
τόν ούρανόν Α ί μητέρες έναγκαλίζονται τά  τέκνα των, κα ι τα
καταβρέχουσι με δάκρυα λύπης κα ί αγωνίας !

α 'Α ς "  έπικαλεσθώμεν τό έλεος τού Θεού, φωνάζουσιν όλολύ- 
ζουσαι, διότι ολοι θά χαθώμεν, έάν ό Θεός δεν μα; εύσπλαγχνι- 

σθή. »
Βλε'ποντες τό θλιβερόν τούτο θέαμα οί κάτοικοι τού πλησίον χω 

ρίου συλλαμβάνουσι τήν φιλάνθρωπον ιδέαν, νά ύπάγωσιν εις το 
Άρδουρέλ, κώμην άπέχουσαν έκειθεν τρϊα τέταρτα τής λεύγας, 
περιπατοΰντες παρά τήν όχθην τού ποταμού, οιά νά "ληροφορη- 
θώσιν, έάν εκείνοι διέσωσαν κάνέν πλοιάριον. Φθάνουσιν εις αυτήν 
τήν κώμην κα ί βλέπουσιν έν μικρόν σκάφος, το όποιον ταλαντεύεται 
άνωθεν τών ύδάτων, εις τήν άκραν ένός υψώματος αρκετα υπερε- 
χοντος τής κοίτης τού τρομερού ποταμού. Τ ις θά ύπάγτι εν τω μέ
σω τών χείμαρρων νά λάοη αύτό τό πλοίον, ό εις δεν ήξεύρει νά 
κολυμβήση, ό έτερος φοβείται μή κχταποντισθή.

’Ογδοήκοντα άνθρωποι κινδυνεύουσι νά χαθώσιν άποψε, εάν δεν

τούς βοηθήσωμεν ! . .  .
—  Πρέπει νά δράμωμεν είς βοήθειαν των, φωνάζει ό νέος Α ν 

τώνιος Δεζάν, κα ί εμπιστευόμενος είς τήν Οείαν πρόνοιαν, π ίπτει 
εις τό ύδωρ, φθάνει τό πλοίον, τό λύει κα ι τό φερει εις τήν όχθην.
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’ Ητο αδύνατον νά τό φέρωσι διά του ποταμού έως είς τόν τόπον 
όπου έκινδύνευον οί δυστυχείς εκείνοι· όθέν τό θέτουσιν είς μίαν 
άμαξαν κα ί φθάνουσιν εύθύς είς τό έπάνω 'Ρ ιώλ, άπέχον ώς είπο- 
μ:ν, εξακόσια μέτρα περίπου τοΟ κατακλύζόμενου χωρίου. ’Εκείθεν 
έρριψαν τό πλοιάριον είς τόν ποταμόν, κα ί ό Δεζάν τό διοικεί συνο- 
δευόμενος υπό δύο ανδρείων συγχωρικών του- κα ί οί τρεϊς ουτοι 
ώπλισμένοι με κοντάρια κα ί κωπία είναι επίσης έπιδέξ οι καί γεν
ναίοι, περιφρονοϋντες τούς μεγάλε ιτέρους κινδύνους.

’Εάν έβλέπετε, ώ φίλτατοι παίδες, πώς έτρεχον επάνω είς τούς 
φραγμούς καί είς τούς τοίχους τής καταποντιζομένης εκείνης πε- 
διάδος, οί άτρόμητοι εκείνοι τρεις χωρικοί, ήθέλε-ε αίσθανθή τήν φι- 
λανθρωπίαν τωνπερισσότερον. Ο ίδε κινδυνεύοντες μόλιςίδόντες μακρο- 
θεν ερχόμενον πρός βοήθειαν των τό πλοιάριον ελαοον άναψυχήν, κα ί 
άφοΟ έπλησίασαν εκεί, δάκρυα χαράς έρρευσαν άπό τού; οφθαλμούς 
των καί κραυγαί έλπίδος έξήλθον άπό τό ςόμα  των. Τέλος πάντων οί 
σωτήρες ναΰται διευθύνονται είς τάς οικίας έκείνας,αΐτινε; διατρέχουσι 
μεγαλείτερον κίνδυνον,καί σώζουσιν άλληλοδιαδόχως όλους τούς κα 
τοίκους αΰτού τού καταστραφέντος χωρίου. Έ ν τούτοις αί ο ίκ ία ι επι- 
πτον άπό διαστήματος είς διάστημα, καί ότε έπλησίαζεν ή νύξ τό 
χωρίον ήτο μεν κατεστραμμένον, άλλ ' εντελώς κενόν άπό ανθρώ
πους. Οί γείτονες των χωρικοί τού έπάνω 'Ρ ιώλ έφιλοξένισαν τούς 
διασωθέντας πλήρεις χαράς, ότι οϋδείς έξ αυτών άπωλέσδη.

φ. ι. κ.

Α ι συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν έκδό- 
την Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται ανευ άποδείξεως τού ίδιου εκδότου.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Θεότητες τών 'Ινδών. —  2. II σωματεμπορία μετά εικονο
γραφίας.— 3. Το όρος ’Αρατάρ.— 4. Το παιδίον κα ί τό κάνιστρον μέ 
τά  μήλα.— 5. Αύταπάρνησις διά φιλανθρωπίαν.

Τ ϊΠ Ο ΙΣ  ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


